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КАСУРА
1
Хӗветӗр Кузьмин каллех Илле мучӑшӗпе калаҫса вӑранса кайрё. Вилес умён хӑрнӑ тал пиҫен пек тӑрса юлнӑ
Йӗплӗ Илле типшӗм пит ҫӑмартисене хыткан пӳрнисемпе сӑтӑрса, качака сухалне каҫӑртса тухӑҫалла пӑхатьпӑхать те шӗшкӗ туйипе ӑна тӑк-тӑк тутарать.
— Хӗвел урине тытмалла!
— Пӗлӗте шӑтарса тухнӑ-и вара хӗвел ури, Илле мучи?
Ай-вай-вай, уй тӑрӑх тырӑ пӑхса ҫӳренӗ чух каҫалапа
Кӑмаш вӑрманӗ хыҫне чип-чиперех вырӑн сарса ҫывратса хӑвартӑм-ҫке ӑна, хӗвеле. Хӑш вӑхӑтра Ҫӗр утиялне тапса сирме ӗлкӗрнӗ-ха вӑл, канӑҫсӑр? Пӑх-халӗ ӑна,
тӗнче тӗлӗнтермӗшне, кӑтра пӗлӗте кӑна мар, пирӗн чӳречесене те шӑтарса кӗнӗ вӗт. Хамӑр ытамрах унӑн ӑшӑ
ури, акӑ тытрӑм, Илле мучи, — тесе урайне чалт! сиксе
тӑчӗ те вӑл вӑйлӑ аллисене ҫӳлелле-аялалла хуҫлатрӗ,
хуллен сиккелесе тулалла тухрӗ.
Урамри йӑмра тураттисене сирсе Хӗвел Хӗветӗре хирӗҫ йӑл кулчӗ.
— Ална пар, Ҫӗр ачийӗм.
Ҫӗр ачи хӗвел хӗрӗвне ытамласа хӗвне чикрӗ.
— Ҫӗнӗ кун илсе килнӗшӗн мухтав сана, хӗвелӗмҫӗм. Хурӑнсур ячӗпе мухтав. Тавах сана, Илле мучи, хӗвелпе пӗрле ҫӗр ҫине аннӑшӑн, атте вырӑнне пулнӑшӑн. Ман халь хӗвел ури пулӑшнипе тӑва чупмалла, ял
халӑхне ӗҫ парса хӑварса каллех киле вӗҫмелле...
Ҫу ирӗпе ҫӑвӑннӑ Хӗветӗр пӳрте кӗриччен ҫӑл кутӗнче пӗр хушӑ шухӑшласа тӑчӗ.
«Ҫын кил-ҫуртне туянса пурӑнма пуҫлани вӑл арҫын
киле кӗнӗ пекех. Ютчӗ-ҫке пурте: хапхийӗ те, сукмакӗ
те, пӳрт ӑш-чиккийӗ те, кӑмаки-мӑрйи те, мӗнпур хуралтийӗ те, кушакӗ-шӑшийӗ те... Хальхи пек ирӗклӗх
пулсан-и, уя, ял пуҫне, хам ят панӑ Ҫамрӑклӑх урамне
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уйрӑлса тухӑттӑм, ҫӗнӗ вырӑнта пӳрт лартӑттӑм... Илле
мучин сӑмах-юмахне те илтмӗттӗм. Япӑх каламасть-ха
вӑл, хисеплет пулас мана, тен, тӑван аттерен те ытларах
канаш парать, ҫав хушӑрах кӗвӗҫет те... ачисем пирки.
«Эс, Хӗветӗр, аҫу-аннӳ ятне ямарӑн, тӑнлӑ пултӑн, аҫуаннӳ килне ҫӗклеймерӗн пулин те, хамӑр яла ҫӗклерӗн,
ял халӑхне ҫӑкӑр ҫитертӗн, ура сыртартӑн, хӗвел ӑшшине патӑн. Хура чунлӑ этемле, янттине хапсӑнмарӑн, ман
пӗтнӗ хуҫалӑха кермен пек турӑн. Пирӗн никӗсе пӗтерменшӗн тав сана, ывлӑм, аҫу ячӗпе тав. Манран хамран пӗлӗтелле ҫурт-йӗрпе, кил таврашӗпе ҫӗкленесси
пулмарӗ, ача-пӑчаран та хевти тухмарӗ. Эпир сире карчӑкпа иксӗмӗр те ҫакӑнта, пирӗн несёлсен вырӑнӗнче,
пурӑнма кансӗрлеместпӗр, ҫавнашкал капмар ҫурт-йӗр
туса урам сӑнне илемлетнӗшӗн савӑнатпӑр ҫеҫ. Аҫуаннӳпе япӑх пулман, сирӗнпе те ҫаплах пуласчӗ, Хӗветӗр ывлӑм...» — вӑраниччен чип-чиперех илтсе выртрӑм ват ҫыннӑн ҫак сӑмахӗсене. Хӑ, тӗлӗк хамӑртах,
хамӑрах, хамӑр пурнӑҫах иккен. Ҫапах та... ют ҫын кил
не килсе йӑва ҫавӑрмалла пулчӗ вӗт. Атте те, анне те
ун пирки шухӑшламанах пуль. Халӗ леш тӗнчерен кураҫҫӗ пулсан ҫеҫ... Кураҫҫех пуль, Илле мучи килет-ҫке
килне хушӑран. Ҫимӗк мунчи кӗме анчӗ-ши халь? Аттепе анне, анӑр-ха эсир те. Паян касу пӑхса таврӑнсан
мунча хутса кӗрӗпӗр. Ҫӗнӗ мунчара ҫӗнӗ милӗкпе ҫапӑнӑпӑр...»
Арӑмӗ каҫхине ҫӑлран ӑсса мӑн савӑта тултарнӑ шывпа чун каниччен ҫӑвӑннӑ хыҫҫӑн Хӗветӗр пӳрте асӑрханса кӗчӗ. Хӑй пекех шӑпчӑк ыйхиллӗ мӑшӑрӗ ӑна
валли апат хатӗрлеме те ӗлкӗрнӗ. Канӑҫсӑр упӑшки килтен тухса кайсассӑн апат ҫинчен мансах кун кунланине пӗлсе-хӑнӑхса ҫитнӗ ӗнтӗ вӑл ҫак асаплӑ ҫулсем
хушшинче. «Пуҫлӑх арӑмӗ пуличчен пуҫлӑ сухан пулӑттӑм», — тесе те куҫне шӑла-шӑла пайтах типӗтнӗ. Темле ҫумӑр та ҫума пултарать тата. Ҫемье ҫанталӑкне пӗлейместӗн.
Шӑпчӑк тесе ачашласа Хӗветӗр пулас арӑмне хӗр чухнех савӑнтарнӑччӗ. Шӑпчӑкӗ унӑн — юратӑвӗ Любовь.
Люба ӑшӗнчен тапса тухакан кӗвӗ хумӗсем клуб ҫумӗнче пурӑнакан каччӑ чӗрине пырса ҫапатчӗҫ те хирӗҫ сирпӗнсе тухнӑ хӗмпе пӗрлешсе лӑпланатчӗҫ. Хӗветӗр хӗр
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куҫӗнчи кӑвак тинӗсе чӑматчӗ, хупӑ айӗнче ҫӑлтӑрла вылятчӗ. Люба ӑшран илем хумӗ кӑлара-кӑлара ял шӑплӑхне вӑрататчӗ:
Ман куҫра ма ишетӗн ялан?
Киммӳне чараймасӑр васкан.
Сан куҫна ман чӑмасчӗ паян,
Кӗсменпе авӑсасчӗ вӑйран.
Кӗсменпе авӑсса кимӗре
Ярӑнасчӗ ик куҫ кӳллинче.

Сад пахчинчи шӑпчӑк хӗре вӗҫевлӗ кӗвӗпе пулӑшса
пырать те этем юррине итлеме шӑпланса ларать. Этем
ҫут ҫанталӑк юррине малалла тӑсать:
Ман пуҫран ма тухмастӑн нихҫан?
Ӑс-тӑна пӑтратса астаран.
Сан пуҫна ҫавӑрма пултарсан
Савӑнса юр хывасчӗ ятран.
Юрласа, чӗрене сиктерсе
Киленесчӗ ик чун ӑшшинче.

Савнӑ хӗрӗн юратнӑ юррине итленӗ май Хӗветӗр хӑйӗн чун-чӗринче те кӗвӗ тапма пуҫланипе чӑтаймасӑр
ҫерем ҫинче ҫаврӑнса илет те... пӗтӗм тавралӑха ӑшӑтса,
ҫунтарса тӑракан вӗри кӗлеткене ҫума ҫывхартать. Хӗр
тутапа тута перӗннӗшӗн вӑтаннипе ытамран уйрӑлса аран
сывлӑш ҫавӑрса ярать, уйӑхпа ҫӑлтӑрсене ывӑҫ тупанӗ
ҫине илсе ӑшри туйӑмне юрӑра вӑйлатать:
Шухӑшпа ма чупатӑн утпа
Туйӑма вӑратса тӗппипе?
Сан чунна ӑшӑтасчӗ вутпа
Вӗртерсе вучахна вӗркӗчпе.
Кӑварла пӗр-пӗрне ӑшӑтса
Пурӑнасчӗ тӗнче пӗтиччен.

Каҫри кӑвак тинӗсре ише-ишех Чана Кӗркурийӗпе
Хурҫӑ ут Ултуттийӗн Хӗветӗрӗ хӗр чӗрин авӑрне лекрӗ,
пурнӑҫ ҫыранне ишсе тухрӗ. Шупашкарти ял хуҫалӑх
институтӗнче афонома вӗренсе пӗтерсен вӑл Шӑпчӑкӗпе
мӑшӑр кӗвви шӑрантарма пуҫларӗ. Ҫемье пит хӑвӑрт хунарӗ, акӑ вӗсем, шӗвӗрккесем, тутисене чӑплатгарса ирхи
тутлӑ ыйхӑпа айкашаҫҫӗ. Тӑратма та шалккӑ, анчах кӗҫех вӑратать вӗсене амӑшӗ, — паян ашшӗне пулӑшмалла.
Пушшисене ӗнерех хатӗрлесе хучӗҫ-ха, карта ҫинчех ҫакӑнса тӑраҫҫӗ.
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— Ерҫместӗн пулсан, тен, хамӑнах каяс касӑвне? —
ӑшран тухакан ҫемҫе сасӑпа калаҫрӗ мӑшӑрӗ. — Вуттине килсен те хутӑп.
— Малтан мӗнле калаҫса татӑлнӑ — ҫаплах пултӑр,
Люба, — пилӗкӗнчен ыталаса хавхалантарчӗ вӑл мӑшӑрне. — Ман ерҫӳ нихҫан та пулас ҫук. Пӑхрӑм, чусти хӑпарать унта. Пӗҫер, хатӗрле Ҫимӗк апачӗ. Унтан
мунча хутса яр. Каҫхине масар ҫине кайӑпӑр. Эпӗ чуптартӑм. Авӑ Чапай мучи таҫта танкӑшать. Аҫта каятьши ирех? Ҫывӑрса юлтӑн тесе манран каллех кулать
ак вӑл.
Ҫӑварне аш турамӗ персе хыпрӗ те Хӗветӗр алӑк хыҫӗнче курӑнми пулчӗ.
— Ырӑ кун пултӑр, Петӗр Ҫтаппанч! — кӳршине саламласа алӑ тытрӗ вӑл. — Сывлӑху мӗнлерех?
Чапай мучи кӑвапа таран ӳстернӗ ҫӑра сухалне шӑлса
илчӗ те:
— Ях! Пурӑнатпӑр-ха, хӑвалатпӑр кавалерине, — тесе
лаша юрттилле сиккелесе кӑтартрӗ. — Эх! — алӑ сулчӗ
ҫавӑнтах. — Ӑҫта-ши вӑл ҫамрӑклӑх? Хӗрӳлӗх? Аҫаҫиҫӗмлӗх? Пӗр вырӑнта тапӑртатни ҫеҫ. Пӗлтӗрсемех
кунне икӗ кӗленче шурри ним мар ҫавӑрса хураттӑм,
халь пӗррене чакса лартӑм. Запас пӗтрӗ те, хӑйматлӑх
кӗрӳ Николай Иванч патне калаҫса ларма каятӑп-ха. Эх,
ӗлӗкрех... Тытса чарма ҫук ӑйӑрсемпе вут-хӗмлӗн ӑмӑртаттӑмӑр. Эртеле пӗрлешрӗмӗр те вӗсене те хамӑрпа пӗрлех илтӗмӗр. Лаши те нумайччӗ, хастар арҫынӗ те йышлӑччӗ. Колхозне те хамах Чапаев ятне партартӑм. Чулхулана, ударниксен слетне, йӗлтӗрпе кайса килтӗмӗр.
Салтакра та кавалерине лекрӗм. Ҫӗр юлан утҫӑпа камантлаттӑм. Халӗ ӗнтӗ арьергардра. Кӗҫех обоза куҫасси ҫеҫ юлать. Эсир, ҫамрӑксем, малта, ударлӑ ушкӑнра.
Маттур пултӑн эс, Хӗветӗр ачамккӑ, ял кавалерине ҫӑварлӑхларӑн, ҫирӗп тытатӑн. Хурӑнсурӑн ҫӗр чиккине сыхласа хӑвартӑн. Ҫавӑншӑн тепре ална чӑмӑртам. Васкатӑн
пулас-ха. Мана ан пӑх. Хӑв ҫулупа чуптар. Тавтапуҫ
сывлӑх суннӑшӑн. Хальхи ҫамрӑксем ӑна-кӑна та пӗлмеҫҫӗ. Яра пар.
Ватӑ ҫынран уйрӑлса Хӗветӗр хӑвӑрт-хӑвӑрт уттарчӗ,
хӑйсенчен тӑварах пурӑнакан Кури Павӑлне Турӑ пулӑшӑвӗ сунчӗ.
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— Ҫылӑх пулмасть-и паян ӗҫленӗшӗн? — ыйтрӗ вӑл
унтан.
Лутакарах, лапчӑкрах питлӗ Павӑл йӑл-л кулса хуравларӗ:
— £ылӑххи-мӗнӗ. Сӑвап-ҫылӑхпа хырӑм тӑранмастьҫке. Ана-кӑна уясан ял выҫӑ, йӗмсӗр юлать. Пӗркун
ӳсӗрпе Куҫкӑ кумпа тавлашнӑ. Атте вилнӗренпе паянхи
Ҫимӗкчен хам явнӑ вӗренпе Ҫӗре ҫавӑрса ҫыхап тесе
мухтаннӑ-ҫке. Ах, чӗлхене ӑна, картран вӗҫерӗнсен...
Мӑнук компьютерпа шутласа пачӗ те, шӑпах ҫур ҫухрӑм
ҫитмест экватор тӑршшӗне. Ҫав нормӑна тултармаллаха масар ҫине кайиччен. Турри вӑл ӗҫленӗшӗн хутлатса
лартмӗ тетӗп. Ҫимӗк сӑри ӗҫме кӗместӗн-и?
Хӗветӗр аллине тути умне тытса кӑтартрӗ. Паллӑ, ахаль
те сӑра-эрехпе ашкӑнма юратманскер — хирӗҫлет.
Калаҫнӑ хушӑрах Кури Павӑлӗ эхлеткелесе «агрегатне»
майларӗ. Велосипед урапин кӑшӑлне хӗреслетсе ҫапнӑ
патаксене тӗккелесе пӑхрӗ, ручкине ҫавӑркаларӗ, йывӑҫ
уратисемпе ҫекӗлӗсене хыпашлакаларӗ. Пӳрт умӗнче
вӗрен явма Павӑл ашшӗнчен ачаранах вӗренсе юлнӑччӗ,
халӗ, ҫитмӗлелле хӑваланӑ май, мӑнукӗсене хӑнӑхтарасшӑн авалхи ӑсталӑха.
— Эп те халӑха кӑнтӑрлаччен уйра ӗҫлеттерсе юласшӑн-ха, касӑва кайиччен наряд пама васкап.
— Кирлӗ, кирлӗ, кӑшманӗ те ҫумланнӑ терӗҫ-ха, хӑмлийӗ те... Ял ҫыннин ҫулла кану кунӗ ҫук.
Правление ҫитсе радиола наряд пама, ял ҫыннисене
Ҫимӗк ячёпе ӑшӑ сӑмахпа хавхалантарма нумай вӑхӑт
кирлӗ пулмарӗ, таврӑннӑ тӗле униче патне ӗнесем пухӑнма пуҫланӑччӗ те ӗнтӗ. Этем, выльӑх-чӗрлӗх, хур-кӑвакал, вӗҫен кайӑк, техника сассипе Чӑвашстанри Хурӑнсур ҫӗнӗ куна кӗчӗ.
Люба ывӑлӗсене тӑратнӑ, тин ҫеҫ сунӑ кӑпӑклӑ сӗт
ӗҫтерет, сумкӑна апат хатӗрлесе хунӑ. Хӗветӗр сӗте витре хӗрринченех ӑш каниччен ӗҫрӗ.
— Пурнатпӑр халь кӑнтӑрлаччен, — тесе вӑл умри
кӗсьерен ҫыру кӗнеки кӑларса уҫкаларӗ, кирлӗ страницӑна тупса сасӑпах вуларӗ: «Ыран Шупашкара саккӑрта
ҫитмелле, газ пӑрӑхӗ хӑпӑтса илмелле».
Юлашки вӑхӑтра ҫак ыйту пуҫран тухма пӗлмест.
Нурӑс енчи ялсем миҫе ҫул ӗнтӗ кӑвак ҫулӑм ӑшшинче
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ырӑ кураҫҫӗ. Хурӑнсурсемпе юнашар ялсене темшӗн
тӗксе хӑварчӗҫ. Ах, ҫав Шупашкарти аслӑ пуҫлӑхсене тем
туса хурӗччӗ вӑл пӗрне ума, теприне хыҫала хӑварма
хӑтланнӑшӑн. Ӗмӗртенпе тӑсӑлакан сиплевсӗр чир вӑл —
алла алӑ ҫуни. Чи малтан юттишӗн ҫунакан пуҫлӑх курман-ха ку таранччен. Пур-ши вӑл ӑҫта та пулин? Хӑйӗн
ӑшӗнче те пурӑннине туять Хӗветӗр Кузьмин тепӗр чухне
ҫав сиплевсӗр чире. Сисмесӗрех чун чиккинчен куҫса
каясшӑн. Намӑс-симӗс ҫинчен те шухӑшламастӑн. Хӑвшӑн мар, паллах, халӑхшӑн, ялшӑн тумалли ӗҫшӗн вӑтанмасӑрах йӗркене пӑсатӑн. Унччен пысӑк колхоза, халӗ
ял юлташлӑхне ертсе пынӑ май мӗн тери ӳкӗнмен пуль
совесть ирӗклӗхӗшӗн. Утма-тӑма, ҫаврӑнма-ярӑнма паман инструкцисене пулах таса чуна варалатӑн вӗт. Именчӗклӗ пулса ҫӳлтен чӑкӑт татӑкки пӑрахса парасса кӗтсе ларнӑ пулсан-и... Хурӑнсур тахҫанах мӑянпа вӗлтрен
айне пулмалла. Халӗ мӗнле? Урам тулли пура, пӗрене,
хӑма, кирпӗч, хӑйӑр, вак чул... Ял пуять, ял ҫӗнелет, ял
юрлать. Ҫапла, совесть чиккине пӗрлехи ӗҫшӗн, ҫынсен
ырлӑхӗшӗн пӑснӑшӑн Кӗркури ачи хӑйне Турӑ умӗнче
ҫылӑхлӑ тесе шутламасть. Аталанӑва чӑрмантаракансене
Турӑ айӑплатӑр. Ялан хӑйӗнчен килмен ҫав хистевлӗ
туйӑм, ун шучӗпе, ҫумрах, ҫут ҫанталӑкрах явӑнать пу
лас, куҫа курӑнман вӑй вара ҫын пуҫлӑха ларсанах ҫав
туйӑма унра вӑратать, хӑй хурӑнташӗшӗн, ялӗшӗн, таврашӗшӗн усӑллӑ ӗҫ тума хистет. Хӑшӗн-пӗрин чирӗ шаларах каять те чӗрине урӑхла таптарса хӑйшӗн ытларах
хыпӑнтарать. Унашкал пуҫлӑх вара урӑхла чикӗ урлӑ каҫса каять, халӑха тӑлӑха хӑварса хӑйӗн суя керменне купалать. Кашни ҫынрах пур пулас ҫав усаллӑх. Сӑпайлӑхпа
тӳрӗ кӑмӑл хуралҫисем хальлӗхе Кузьмин чун-чӗринче
сыхӑ тӑраҫҫӗ-ха. Кӑҫал газ ҫулне Вӑрнарпа ҫыхӑнтарсан
ҫитес ҫул яла та явакласа илет вӑл сарӑ тӗслӗ пӑрӑхсемпе... Ҫак пысӑк ӗҫшӗн чун чиккине пӑсмалли ӗмӗтшухӑш та ҫуралсах тӑрать. Юрӗ, ялшӑн пӑсма та, ҫылӑха кӗме те юрӗ. Турӑ каҫартӑр.
— Эс, Хӗветӗр, мӗн сӑхсӑхса тӑран унта ирех? Ваттисене асӑннӑ чух сӑхсӑхӑпӑр. Васкарах-ха, — тесе арӑмӗ
ачисемпе айкашӑнса тухса кайрӗ. Алӑкра вӑл упӑшкине
чарса тӑратрӗ те кӗскен ӑс пачӗ: — Эс ял халӑхне ҫеҫ
лайӑх пӗлетӗн, ӗнисене вара пӗлместӗн, пӗри унта мала
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чупать, тепри тарать, кӳпӗнесси те пулма пултарать. Эс
халь, хуҫа пулнӑранпа алла пушӑ тытманскер, ытлашши
ан тӑс ӑна, сӑлтавсӑрах ан шартлаттар. Асӑрхан.
Тӑрӑшса ӑнлантаракан арӑмӗ ҫине пӑхса йӑл-л кулчӗ
Хӗветӗр.
— Ман вӗсене мӗнле уйӑрса илсе паллас-ха? Пурте
хура шурӑ та, хамӑр Красулькӑна та пӑтраштарса ярӑп.
— Эс ан кул. Эпир паллатпӑр-ҫке. Сан та палламалла. Ҫынсене пӗлнипех ҫитмест. Юрать-и? Лайӑх тӑрантарса кил. Ҫынсем усал ан калаччӑр.
— Чуптусах ӑсатса ямастӑн пуль те тата, чунӑмҫӑм? —
ҫаплах куллине пусараймасть Хӗветӗр.
Кӳренмен Люба аллинчи витрине ҫӗре лартрӗ те упӑшкине хӑлхисенчен ҫатӑрласа тытса ту-утлӑн чуптурӗ, ма
шина сассине илтсе лаҫ еннелле чупса кайрӗ. Хуҫана
темле хут ҫине алӑ пустарма бухгалтерпа инженер килнӗ.
Спорт тумӗ, ҫӑмӑл пушмак тӑхӑннӑ, пуҫӗ ҫине карттус чалӑштарса лартнӑ, сулахай хулпуҫҫи урлӑ вӑрӑм
пушӑ янӑ Хӗветӗр Кузьмин черетпе касу пӑхма тухрӗ.
Ачисем ӑна кӗтсе ывӑннӑ та пулас, ашшӗне курсанах
униче алӑкне ярлаттарса уҫса ячӗҫ.
Ачалӑха, ҫамрӑклӑха аса илнӗ Хӗветӗр вӑрӑм пушша
умалла туртса ячӗ те пӗтӗм вӑйран шартлаттарчӗ: «Касуҫӑн та ҫирӗп алӑллӑ пулмалла!»
Тӗлӗкре Илле мучи калани хӑлхаран каймасть: «Эс,
ывлӑм, ӗнисем хыҫҫӑн ытлашши ан чуп,_яр вӗсене ирӗке. Хуптӗрлесен выльӑх тӑранаймасть. Ӗне вӑл качака
мар, умри апат урлӑ чупмасть, пуҫа ҫӗклемесӗрех курӑка чашлаттарать. Тырӑ ани ҫине вара пӗрне те ура ан
пустар. Пӗрре пуҫ чиксен выльӑхӑн ун чикки-мӗнӗ ҫук».
«Эх, ку Иӗплӗ Иллепе ӑҫтан-муртан ҫыхлантармалла
пулчӗ пурнӑҫа?.. Атте-анне килӗнче тӗпленнӗ пулсан...
Май килместчӗ ҫав. Вунӑ ачаран камӑн юлмаллаччӗ-ши
тӑван килте? Шӑпа яраймастӑн. Кивӗ пӗчӗк пӳрт, са
рай, мунча, шӑпчӑк юрриллӗ сад...»
Садри шӑпчӑк парнеленӗ кӗвӗпе ҫунатланнӑ ШӑпчӑкЮрату ӑна «пурӑнасчӗ тӗнче пӗтиччен» тесе ыталаса илчӗ
те килтен илсе тухса кайрӗ. Ялта пушӑ кил шыраса ӗнтӗ
Чана Кӗркурин виҫҫӗмӗш ачи, ҫичӗ ывӑлтан пӗри, Йӗплӗ
Иллен кивӗ хапха алӑкне чӗриклеттерсе уҫрӗ, мунчаран
пысӑках мар пӳртре пурӑнма пуҫларӗ.
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Ҫав вӑхӑтрах... Унпа пӗр шайлӑ председательсем килӗҫуртне кайӑк вӗҫсе кӗмелле мар каплантарса, аякра за
пас ҫурт-йӗр лартса, Шупашкарта-Мускавра хваттер туянса, тӑван-пӗтенне чаплантарса-астарса пурӑннӑ саманара пуйма май килнӗ ҫӗртенех ватӑлнӑ ҫӗрӗк пӳртре
пуҫлӑх ӗмӗрне малалла тӑсрӗ. Аякран килнӗ юлташӗсемпе тусӗсене, хӑнасемпе пуҫлӑхсене сӑра курки тыттарса сӑйлама та намӑсчӗ. Юрать-ха, пилӗк ҫул хушшинче аран-аран ҫӗнӗ пӳрт туса кӗчӗҫ. Юлашки ҫулсенче канмасӑр ӗҫленӗскер, вӑл пӗлтӗр аран-аран мунча тума отпуск илчӗ. Арӑмӗ епле савӑннӑччӗ!
Илле мучӑшӗ ӑна йӗплесех тӑрать: «Эй, ывлӑм, каялла ан чак!»
«Ахальтен паман пуль ҫак Илле мучие «Йӗплӗ» хушамат, — шухӑшласа пырать ӗнесем хыҫҫӑн Хӗветӗр. —
Пурне те вӗрентме юратнӑ, пур ҫӗре те сӑмсине чикнӗ,
таҫта та чӗрре кӗнӗ, хӑй ҫав вӑхӑтрах пилӗк авсах ӗҫлемен тет. Ҫак Малти урамра мӗнешкел капмар пӳрт-ҫурт
лартнӑ хресченсем пурӑннӑ вӑрҫӑчченех. Чапай мучин
те авӑ кил-ҫурчӗ станлӑ. Сӑмах ҫапни параппан сасси
пек салансах ҫухалать пуль ҫав. Пирӗнпе хирӗҫ Михала
пиччен аллинче пуртӑ-сава юмахри пек вылять те, епле
чаплӑ вёсен пӳрчӗ, хапхийӗ. Чӑваш арӗн ӑсталӑх, маҫтӑрлӑх сӑнӗ йӑлкӑшать унта. Кӑрӑпчак Михалин ӑста
алли пӗтӗм ял урамӗсене илем кӗртрӗ, вилӗмсӗр кӗвӗ
пек янӑрать халӗ ҫав капӑрлӑх».
Вӗсем хыҫҫӑн тепӗр касу урам тулли тусан ҫӗклесе
ҫывхарать. Малти уничерен икӗ касу уя тухать, анатри
уничерен — пиллӗк, Кӑмаш енчинчен — иккӗ. Ялти ик
ҫӗр алӑ кил пилӗк ҫӗр ытла ӗне усрать. Колхозӑн виҫӗ
мӑн ялпа фермӑра ҫавӑн чухлӗччӗ. Ҫӗр пайлани, ҫӗр
хушса пани выльӑхлӑ турӗ хресчене. Унччен вӑтӑр соткӑпа нушаланнӑ вӑхӑта аса та илес килмест. Халӗ кашни кил ҫӳллӗ, вӑрӑм сарай лартать, унта утине, улӑмне
чыхать, кӗменнине капана хывать. Колхозӑн улмурийӗсене «кӑшлама» тухмасть халӗ хресчен, ытлашшине
сутать те. Ёнесӗр пуҫне сысни, сурӑххи, чӑххи-чӗппи
мӗн чухлӗ! «Вӑтӑрмӗш ҫулсенче пулсан-и, — тет Чапай
мучи шӳтлесе, — яла пӗтӗмпех раскулачить туса Ҫӗпӗре
хӑваласа ямалла». Ёлӗкхине вӗсем, Кузьминсем, курман
та, астумаҫҫӗ, анчах халӗ те хресчене мӗнле пусахлани10

не, ӑна ура сырма чӑрмантарнине вал шутсӑр лайӑх
пӗлет.
Турхай ҫырминче ӗнесем васкасах пуҫӗсене симӗс
курӑк ҫине пӗкрӗҫ. Ачисем хуралланӑ хушӑра Хӗветӗр
ҫерем ҫине тӑсӑлса выртрӗ. Юнашарах, ҫырма хӗрринче, ыраш уйӗ. Иртнӗ кӗркунне юр ҫума васкамарӗ пулин те калча хӗл ыйхине часах сирсе ячӗ, ҫумӑр хыҫҫӑн
кӑшӑл ҫӗкленчӗ. Уй пыйти-хӑнкӑли курӑнмарӗ. Парка
ӳснӗ тырӑ. Пуҫ кӑларнӑ. Тунаран аталаннӑ кашни ҫамрӑк
пучах ӑна, ял хуҫине, уй тухтӑрне, пуҫ таять. Хӗветӗр
хӑй ӑшӗнче ҫӗрпе, тырӑпа калаҫать. Вӗсем пӗр-пӗрне
туйӑмлӑ ӑнланаҫҫӗ.
2
Янкӑр тӳпере кӑтра шурӑ пӗлӗтсем ярӑнаҫҫӗ. Вӗсем
ҫине тинкеререх пӑхсан улшӑнса ҫӗнелсе пыракан анлӑ
ӳкерчӗк ҫакӑнса тӑнӑнах туйӑнать. Халӑх театрӗн артисчӗсемпе «Ҫӗр пики» спектакль лартни аса килчӗ. Ун
чухне вӑл Караваев художника сӑнарланӑччӗ. Режиссер
кӑна мар, артист та пулчӗ. Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе пьеса пурнӑҫӗпе аташса ӳнер ӑсталӑхӗпе вӑрттӑнлӑхне ӑнланма тӑрӑшрӗ. Хӑйӗн чунне-юнне ӳнерҫӗ чунӗ-юнӗпе улӑштарма
тӑрӑшса пӑхрӗ. Спектакльте унӑн колхоз агрономне
юратмаллаччӗ, ыталашса халӑх умӗнче иккӗшӗн чуптумаллаччӗ. Хӗрӗ, артистки, Хурӑнсуртанах, Кӑвас Павӑлӗн
чиперкки, куҫран пӑхма та вӑтанать. Чуптумасӑрах, пӗрне-пӗри кӑшт перӗннипех пулса иртрӗ вара савнисен
тӗлпулу ӳкерчӗкӗ. Кӗвӗҫӳ хумӗ пит-куҫран пырса ҫапасран хӑрарӗ-ши спектакльти Венера агроном? Ҫав самант
халӗ тӳпере курӑнать! Ҫут ҫанталӑк сцени ҫине авӑ каччӑпа хӗр ишсе тухрёҫ те пӗр-пӗрин патне ҫывхарнӑҫемӗн ҫывхарса пычӗҫ, сисмесӗрех пӗрлешсе кайрӗҫ.
Спектакльти курӑмлӑхпа тӳпери чӗррӗн курӑнакан
ӳкерчӗк Хӗветӗре ура ҫине чалтах тӑратрӗ, тепре тӳпенелле пӑхрӗ те вӑл пӗрлешнӗ пӗлӗт ҫумне тепӗр кӑтра
пӗлӗт ҫывхарнине асӑрхарӗ. Ш ӑпчӑк вӗт ку! Унӑн юратӑвӗ — Люба! Спектакль умӗнхи каҫ арӑмӗ пӑшӑлтатса
выртрӗ-ҫке: «Эп сана, Хӗветӗр, пьесӑри Венера агрономна чуптусан урӑх каҫармастӑп». Ҫавна сиснӗ пуль
ҫамрӑк артистка. Акӑ вӑл, Венера афоном, уйрӑлчӗ те
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пӗрлешнӗ пӗлӗтрен аяккалла ишсе кайрӗ Хӗветӗр Кузь
мин-Каравае вран, урӑх пӗлӗт татӑкӗсен ушкӑнне хутшӑнса тӳпене ҫӗнӗ илем сапрӗ. Люба вара упӑшка-артиста ҫавӑрса илчӗ. Халӗ ӗнтӗ вӗсем ниҫта уйрӑлмасӑр
пуҫ тӑрринче ярӑнаҫҫӗ.
«Манра та художник чунӗ пур-ши вара? — тӗлӗнсе
тӑчӗ Хӗветӗр Турхай лаптӑкӗнче. — Чӑн-чӑн картина пек
курӑнать вӗт! Ыттисем курманнине те курма пултартӑм
ваҫка. Халь лартас пулсассӑн-и вӑл пьесӑна — урӑхларах тумалла спектакльне, хам та туйӑмлӑрах вылямалла.
Агрономне те...»
Тырӑ ани еннелле сулӑннӑ ӗнесене пушӑпа шартлаттарса хӑваласа ячӗ те касуҫӑ тавралӑха сӑнарӗ. Вӑл ача
чухне ку анлӑ лаптӑк ҫинче Хурӑнсурӑн пысӑк йӗтемӗ
вырнаҫнӑччӗ. Тырӑ типӗтмелли аслӑксем пурччӗ, йывӑҫсем ӳсетчӗҫ. Ҫӑл чавнӑччӗ. Ҫӑлкуҫсем...
Ҫӑлкуҫ енчен текерлӗк сассипе хутӑш сӗрме купӑс
сасси юхса килет. Тӑрисем курӑнман юхӑма хӑйсен юр
рине тӑкаҫҫӗ те тӑкаҫҫӗ ҫӳлтен. Ҫав кӗвве ӑша идет те
Хӗветӗр юрласа ярать:
Ҫӗр аннемӗн тӑрӑ куҫӗсем —
Ҫӑлтӑртан та ҫутӑ ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Ҫӗр аннемӗн ҫутӑ куҫӗсем.
Тӑван ялӑн чӗрӗ куҫӗсем —
Атӑлтан та тулӑх ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Тӑван ялӑн тулӑх куҫӗсем.
Чун савнийӗн ӑшӑ куҫӗсем —
Сим пылран та гутлӑ ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Чун савнийӗн чакӑр куҫӗсем.

Купӑс Ҫинахванӗ сӗрме купӑсне касӑва та илсе тухнӑҫке. Уй кӗввине пуянлатса сӗркӗчне ташлаттарать те ташлаттарать сӗрсе вӑйлатнӑ хӗлӗхсем ҫинче. Ҫӑлкуҫ патӗнчи юпӑра тӑрать вӑл — ҫӳллӗскер, тахҫан мӑнаҫлӑн ҫав
вырӑнта ларнӑ юман пек хӑватлӑскер. Касури музыкҫӑ.
Ялти Паганини. Авалхи тӗрӗксен кобысӗ пек янравлӑ
купӑс Хурӑнсура чи малтан хӑҫан килнине пӗлмест
Хӗветӗр, анчах чӑвашсем ҫак асамлӑ инструмент вӑрттӑнлӑхне ют патшалӑхсенчен темиҫе ӗмӗр каяллах, ытти
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халӑхсемпе пӗр вӑхӑталлах, пуҫа хывни ҫинчен илтнӗ.
Италири пек Аматисемпе Гварнерисем тата Страдиварисем чӑвашӑн та пулнах пуль ҫав. Ахальтен ӑсталама
вӗреннӗ-ши ялти Трахвин мучи ҫав илем япалине? Кӳршӗре ӳснӗ Ҫинахван ӑрӑмҫӑ мучӑшӗнчен кӗвӗ калама
вӗреннӗ. Асӑнмалӑх ӑна вӗрентекенӗ сӗрме купӑс парнеленӗ. Вӑйӑ-ташӑра, туйра-ӗҫкӗре, клубра Ҫинахван юрлаттарнӑ та сиктернӗ ял халӑхне ҫак чуна тыткӑнлакан,
кӑмӑла уҫса яракан текерлӗк сассиллӗ купӑспа. Этем
сасси пек туйӑмлӑ, ӑнлануллӑ Ҫинахван сӗрме купӑсӗн
сасси. Купӑсне вӑл куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек сыхлать.
Хуҫи шоферта чухне сӗрме купӑс хӗр вырӑнне кабинӑра йышӑннӑ, пушарникре «каннӑ вӑхӑтра» та чун уҫҫи
пулнӑ.
Купӑс Ҫинахванӗ касу пӑхма ывӑлӗпе тата кинӗпе
тухнӑ. Ешӗл курӑк ҫинче ӗнисем хӑйсем хыҫҫӑн чуптарса тӑна илмеҫҫӗ, ҫапах та вӗсене пӑхсах тӑмалла, выльӑх выльӑхах ҫав. Ывӑлне тем каласа Ҫинахван Хӗветӗр патнелле утрӗ, купӑсне тунката ҫине хурса хӑварчӗ.
— Мӗнле пек кӑҫал, Федор Григорьевич, иртсе каятпӑр-и кӳршӗсенчен? — алӑ тытнӑ май тавралла пӑхса
илчӗ ватӑ ҫын.
— Ырӑ кун пултӑр сире, Ҫинахван пичи, — терӗ Хӗветӗр. — Чи малтанах сӗрме купӑс каланӑшӑн пысӑк тав.
— Тавӗ-качки... Лачакари шапасене те вӑратаймарӑм.
— Эсир ун пек ан калӑр-ха. Пӗтӗм тӗнчене вӑратрӑр
паян. Илтетӗр-и, епле илемлӗрех шӑратма пуҫларӗҫ кайӑксем юррисене? Ӑмӑртатпӑр ҫут ҫанталӑкпа. Ҫапла
пулмалла та.
— Хурӑнсурсем вӗт эпир, ма ӑмӑртмалла-тапӑҫмалла
мар. Эпӗ кӳршӗсем пирки хамӑр уй пуянлӑхне пӑхса
каларӑм.
— Э-э-э... — терӗ шухӑша кайса хуҫалӑх ертӳҫи. —
Тырӑпа та, пахча ҫимӗҫпе те, хӑмлапа та таврари ялсенчен ирттерме кирлӗ. Ҫӗрпелсемпе вара... Финишра
иртсе те кайма пултараҫҫӗ.
— Эсир хӑвӑр Шупашкарта вӗреннӗ чухнех вӑйлӑ
спортсмен пулнӑ та ялан «старт-финиш» сӑмахсемпе калаҫатӑр, ялта та кӗрлетгеретӗр-ха. Физкультурӑпа спортне
ӑна аталантармаллах. Пысӑк колхоз чухне тата вӑйлӑрахчӗ, хоккейӗ те, футболӗ те пурччӗ.
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«Тӑхтӑр-ха кӑштах», — тесе чарусӑр ӗнесене касу варринелле хуса кӗртсе янӑ хыҫҫӑн Хӗветӗр Ҫинахван патне таврӑнчӗ.
— Ах, вӑл ҫав пысӑк хуҫалӑха... — ӗнсине хыҫса илчӗ
Хӗветӗр. — Тума тунӑ та хӑй вӑхӑтӗнче, анчах мӗн палӑртнине пурнӑҫлайман. Пурнӑҫ чиккине ҫӗмӗрсе йӑнӑш
ҫул ҫине кӗрсе кайнӑ. Асфальт министрӗсемпе хут тусанӗн
директорӗсем ялтан хула тума пуҫларӗҫ вӗт. Мӗльюнӗмӗльюнӗпе хресчен ҫурлана пӑрахса мӑлатук тытрӗ, ӗмӗрӗмӗр чечекленнӗ тӑван ялне-ҫӗрне пушатса хӑварчӗ,
мӗльюн-мӗльюн гектар ҫӗре ҫум курӑк мурӗн аллине пачӗ.
Аслӑ улшӑнусем хушшинче паркаланнӑ ҫум курӑк пӗтӗм
культурӑллӑ ӳсен-тӑрана хупласа хучӗ, халӗ те ҫутга кӑлармасть. Хупах ҫулҫи айӗнче пӑчлантарса усрать хресчене.
Ҫапла, Ҫинахван пичи, юрать пирӗн ялсем сыхланса
юлчӗҫ. Ман умён ӗҫленӗ пуҫлӑхсем пуҫлах пулнӑ иккен.
Хамӑр таврари ьггги кӳршӗсемех хыр хӑййи кӑшласа юлчӗҫ.
Яланхи йӑлипе питне сӑтӑрса илчӗ те Купӑс Ҫинахванӗ кӑххӑмлатса тутине пӑркалантарчӗ.
— Пире ҫӗрпелсем пурпӗрех хӑйсенчен каярах шутланӑ пек туйӑнать мана, Федор Григорьевич.
Хӑй ҫӗрпелсем пирки мӗн шутланине пытарас темерӗ
вара Кузьмин, уҫҫӑнах каларӗ:
— Пулнӑ пуль унашкал шухӑш та хӑшӗн-пӗрин. Ҫапах
та ӗҫӗ кунта урӑхларах. Акӑ илӗпӗр Хурӑнсурпа Ҫӗрпеле. Ывӑҫ тупанӗ ҫинче вӗсем — ик ҫӗр алӑшар киллӗ
ялсем. Юнашар. Ҫухрӑм та ҫукчӗ хушши. Халӗ ҫӗнӗ
урампа пӗрлешсе кайрӗҫ. Ывӑлу та унта куҫса кил-ҫурт
ҫавӑрчӗ. Тахӑш ялӗн урамӗ темелле ӑна халь. Хамӑр ял
сем те, ҫӗрпелсем те пурӑнаҫҫӗ те. Икӗ яла пӗрлештермелли генплан пурччӗ. Ҫавна май Хурӑнсуртан тепӗр
урам Ҫӗрпел еннелле утма пуҫларӗ...
Купӑс Ҫинахванӗ ывӑлӗ кӑшкӑрашнине илтсе касӑва
чупса кайса килчӗ, вара хӑйӗнчен чылай ҫамрӑк хуҫана
тимлесех малалла итлерӗ.
— Вӑт, Ҫинахван пичи, тем тӗрлӗ те авӑрттарнӑ эп
ҫак пуҫ арманне, йӑнӑш тӑватӑп-ши, тӗрӗс-ши тесе тем
тӗрлӗ майсем лартса танлаштарнӑ, ҫав ҫӗрпелсенчен уйрӑлса тухасси пирки те, тем ҫинчен те...
— Мӗн, тӗрӗс тумарӑмӑр-и? Ёмӗрех ҫын куҫӗнчен пӑхса пурӑнмаллаччӗ-им пирӗн? Ҫынна пуҫҫапса? Эпир
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вӑрҫӑччен районта ҫеҫ мар, пӗтӗм Чӑвашра чи вӑйлисен ретӗнче пулнӑ.
— Тӑхтӑр, тӑхтӑр, ан васкӑр, — сылтӑм аллине ҫӗклесе
лӑпланма ыйтать Хӗветӗр. — Халӑх шутланӑ уйрӑлма —
халӑх уйрӑлнӑ. Тавах сире ҫав ӗҫе пуҫарса ертсе пынӑшӑн. Ял халӑхӗ сире манмӗ. Ӗмӗрне те.
— Ҫыпӑҫтарнӑ ҫилӗм те майӗпен хытса вакланать ҫав,
халӑх вара... тем пулӗйӗ, шӑллӑм. Сӑмахран, кӳршӳпе
пӗрлешсе пӗр хуҫалӑх туса пӑхӑр-ха. Икӗ ҫемьере уписательнӑ пӗри пӑхӑнтараканни пулатех. Кӳршӳ, Улатимӗр, ватӑ, сахал вӗреннӗ, эсир аслӑ пӗлӳллӗ, пуҫлӑхра
нумай пулса курнӑ. Хуть те мӗн каласан та пурпӗрех
эсир ҫиеле, ҫӳлерех тухса пыратӑрах. Мӗншӗн тесен
сирӗн алӑра — влаҫ тилхепи. Улатимӗрӗн сирех пӑхӑнма,
пуҫҫапма тивет.
Федор Григорьевич кунпа килӗшет, кулкаласа та илет
витӗмлё тӗслӗхшӗн, анчах та унӑн хӑйӗн шухӑшне вӗҫнех ҫитерес килет.
— Итлӗр мана, — тет вӑл хӗрсех. — Чапай мучи каланӑ тӑрӑх, пирӗн ялсене чи малтан чиркӳ ҫывӑхлатса
пӗрлештернӗ. Унччен ял несӗлӗсене хамӑртан ултӑ ҫухрӑмри Татмӑш Ачча чиркӗвӗн лапамӗн ҫӗрӗнче пытарнӑҫке. Эпир ҫав чиркӳ прихутне, Аслӑ чиркӳн пӗчӗк туршалӑхне кӗнӗ.
— Пӗлетӗп.
— Чиркӳ лартсан...
— Темшӗн ик ял хушшине лартман ҫав чиркӗве. Ҫӗрпел ҫӗрӗ ҫине лартнӑ пирки ӗнтӗ вӗсем, авалхи янкурчасем, ҫав туршалӑх тӗп ялӗн хутлӑхӗпе ытларах усӑ курнӑ. Чиркӳпе чиркӳ шкулӗ тавра вӗреннӗ ӑслӑ ҫынсем
пухӑннӑ. Пирӗн вара... Ҫавна май хурӑнсурсем пӗлӳ
илессипе сулнӑка ҫапӑнса юлнӑ.
— Ку тӗрӗсех те, тӗрӗсех те мар пуль, — хӑйне Купӑс
Ҫинахванӗ ӑнланма пуҫланине туйрӗ Кузьмин. — Чиркӳ
ӗҫлеме тытӑнсан прихут туршалӑх шкулне хамӑр ялтах
уҫнӑ пулнӑ, ЦПШ — церковноприходская школа текеннине. Пупӗ, тиекӗ, вӗрентекенӗ... Малтан ӑслӑлӑх
ҫӑлкуҫӗ ҫапла Хурӑнсуртах тапма тытӑнать. Анчах ҫирӗммӗш ӗмӗр пуҫланиччен икӗ ҫул маларах прихут шкул
не пӗтерсе земство шкулӗ тӑваҫҫӗ те... Ҫӗрпелте пӗлӳ
ҫӑлкуҫӗ ҫӗнӗ вӑйпа тапма пуҫлать. Каярахпа, совет влаҫӗ
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вӑхӑтӗнче, ял совечӗ пушшех вӑйланса каять. Пирӗн ял
шкулне те, ял советне те пӗтерсен хурӑнсурсен ҫӑлкуҫӗ
майӗпенех типсе ама хупахӗ айне пулать. Ҫӗрпелте вӗреннӗ
ҫын йышланать, пирӗн... хура ӗҫ тӑвакан хунать. Эсир
вӑрҫӑччен терӗр. Чапай мучи мана пӗрмай тӑн парать: «Эс,
ачам, ялта эпир вӑрҫӑччен тунӑ пек икӗ хуглӑ правлени
ҫурчӗ ларт, вара тин пире, аҫу-аннӳне те, хуса ҫитетӗн.
Ҫӗрпелсен колхоз тунӑранпа та пӗрле пухӑнса калаҫмалли-савӑнмалли эртел ҫурчӗ пулман. Халӗ вёсен виҫ ял
халӑхӗн хӑвачӗпе тунӑ кермен епле йӑлкӑшса ларать».
— Тӗрӗс калать Шлык, — савӑнсах кайрӗ Купӑс Ҫинахванӗ. — Ҫӗрпелсем вӑрҫӑччен ыйткалакана тухнӑ.
Хӑйсен правленийӗ валли те станлӑ ҫурт лартайман, биб
лиотека ҫуртӗнчи пӳлӗмсенче тӑвӑрланса ларатчӗҫ. Ҫав
вӑхӑтрах пирӗн «чапаевецсем» икӗ хутлӑ ҫурт каплантарнӑ. Ҫӗрпелсен ӗмӗрне клуб таврашӗ пулман, кирлӗ
ыйтусемпе мӑн шкулта пухӑнса калаҫнӑ-тавлашнӑ. Пирӗн
ялсем мӗн тери пысӑк клуб тума пуҫланӑ, вӑрҫӑ тухнине пула кӑна хута ярайманччӗ ӑна, вӑрҫӑ чарӑнсан йӗркеллех туса кӗтӗмӗр. Пӗтӗм артист ыр сунатчӗ пире
уншӑн. Мӑн клубӑн хулари пек залне татса пӑстараканӗсем камсем пулчӗҫ? Ҫӗрпел хуҫисем. Ялти фельдшер
пунктне пӗтерекенсем камсем пулчӗҫ? Каллех ҫӗрпелсем. Пире, ик ҫӗр алӑ киллӗ пысӑк яла, малашлӑхсӑр
ял списокне кӗрттерчӗҫ-ха та. Ял кулли мар-и? Хӑйсемпе
пӗрлешнӗ хыҫҫӑн пирӗн ял халӑхӗн тарӗ ҫеҫ кирлӗ пулнӑ
вӗсене. Халь пирӗн кино-спектакль курма — Ҫӗрпеле?
Культура ҫурчӗ унта-ҫке. Пире юрать, ухмахсене... Алла
кастартӑн — ҫыхтарма ҫухрӑм утмалла Ҫӗрпеле. Вутта
каймалла — машин-трактор ыйтма каллех ҫавӑнта ҫити
ланккамалла. Справка кирлӗ — Ҫӗрпеле. Колхозӑн «тӗп
хулине» хамӑр нушашӑн утса ҫӑматӑ-пушмак ҫӗтнине шутласан-и, уйри ӗҫе те туса ӗлкӗреес ҫук. Тьфу!
— Пуриншӗн те ҫӗрпелсене айӑплар мар-ха, — хӗрсе
кайнӑ Ҫинахвана лӑплантарма тӑрӑшрӗ Кузьмин. — Са
мана урапи ҫаплалла куснӑ. Ҫӳлтен, Мускав туррисем,
вёсен Шупашкар чурисем, ҫапла хушнӑ-ҫке пирӗнни пек
«малашлӑхсӑр» хурӑнсурсене пӗтерме, пире, малашлӑхсӑр
хресченсене, тӑван ҫӗр хуйхипе хӗне яма.
— Ҫапах та, — пуҫне пӑркаларӗ Купӑс Ҫинахванӗ, —
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫӗрпелсем масар ҫинче пӗр йӑмра, пӗр
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йывӑҫ хӗрес хӑвармарӗҫ, йӑлт кӑмакара ҫунтарса яшка
пёҫерчёҫ, ӑшӑнса юлчёҫ. Пирӗн хурӑнсурсем пӗр йӑмра
касмарӗҫ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн юнашар масарсем ҫурмалла ҫӳҫ
кастарнӑ арҫын пуҫё пек курӑнатчӗҫ. Пире ҫапах та вёсем
аллӑмӗш ҫулта пӗрлешнӗ хыҫҫӑн самаях чуралла ӗҫлеттерчӗҫ, пирён вӑйпа пуйса юлчӗҫ.
— Мӗн тӑвӑн, пӗтернӗ вӑя каялла тавӑраймастӑн.
— Юрать хамӑр маттур пултӑмӑр, авалхи спартаксем
пек хӗрӳ...
— Ҫут ҫанталӑк пулӑмӗнчи пурнӑҫ аталанӑвё вӑл ӗмӗрӗмӗр тӑршшӗпе киввине аркатнӑ. Пирӗн ҫӗршыв историйӗнче те пулса иртрӗ пулас ҫавнашкалли. Ӑна никамах та чараймастчё пуль. Такама темле айӑпласан та.
Этемлӗх саккунӗ. Философи тетпӗр-и ӑна эпир. Ман парнене, Раффаэло Джованьолин «Спартак» кӗнекине, эс
тӗплён вулани сисӗнет. Чуралӑха хирӗҫ кам кӑна тӑман
пуль. Христос ҫураличченхи ҫулсенчех авӑ Италире
Спартак текен вӑйлӑ ҫын восстани пуҫласа ирӗклӗхшӗн
ҫапӑҫнӑ, хӑйён ҫарӗпе пусмӑрҫӑсен сехрине хӑпартнӑ.
Ҫапӑҫса ирӗке тухнӑ, чун хӑвачӗпе пурпӗрех вӗсене
ҫёнтернӗ. Спартак кӑмӑл-туйӑмӗ, ҫирӗплӗхё вӑл ёнтӗ пирёнте те, хамӑртах, хамӑра Турӑ панинчех тесшӗн пултӑн
эсӗ халь. Алла хӗҫ-пӑшал тытасси, ӑс-тӑн вӑйӗпе усӑ курса
ҫапӑҫасси, ӑслӑлӑх фронтӗнче ҫӗнтересси пиртен анчах
килекен пулӑм мар ҫав. Вӑл аталану, чун хӑвачӗн куҫа
курӑнман вӑйӗ.
Турхайран уҫҫӑн курӑнакан масарпа Ҫӗрпел енне
тепӗр хут ҫивӗч куҫпа пӑхса илчӗ те Купӑс Ҫинахванӗ
йӑл кулса хӗвелпе калаҫрё:
— Ҫӗнтертёмӗр вӗт!
Иккӗшӗн те каллех касу ӗҫне тумалла пулчё. Касура
пушӑ кирлех иккен.
— Ҫук, ҫёнтермен эпир, — терӗ вара лӑпкӑн Чана
Кёркурийӗн ывӑлё иккӗшӗ каллех тӗл пулсан. — Мӗншӗн
тесен эпир хӑй вӑхӑтӗнче ҫӗрпелсен умӗнче чураланнӑ
пулин те, вёсемпе тытӑҫса вӑрҫман. Вӑрҫӑра унта камӑн
та пулин ҫӗнтермеллех, унсӑрӑн ӑна ан та пуҫла. Уйрӑлнӑ
ҫеҫ эпир. Официальна. Юридици енӗпе-йӗркипе. Тёрёссипе вара халӗ те пӗрлех пурӑнатпӑр — патшалӑхӑн
пёр администраци картинче. Малтан пире кӗлӗ ҫурчё,
Петӗрпе Павӑл апостолсен ячёпе лартнӑ чиркӳ, тытса
2. Вӗҫев.
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тӑнӑ. Ӑна пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр саккӑрмӗш ҫулта хупса
аркатнӑ хыҫҫӑн совет влаҫӗ марксизм-ленинизм тилхепипе явакласа лартнӑ. Вӑрҫӑччен Ҫӗрпелтен Хурӑнсура
никам хӑйӗн хӗрне качча паман пулсан халӗ ялти кашни
виҫҫӗмӗш килте тенӗ пек Ҫӗрпел кинӗ. Хурӑнсурсем
Ҫӗрпеле сырса илнӗ.
— Ҫапла, хӗр паман вӗсем пире, — аса илсе ӑс кунтӑкне хыпашларӗ Купӑс Ҫинахванӗ. — Тухӑҫ енчен анӑҫалла качча кайнӑ хӗр хӑйсен йӑхне малалла тӑсайман
тени чӑвашӑн мӗн авалтанах халӑх чӗлхинче тӑварланса
юлнӑ ҫав. Ҫӗрпелсем те ҫав йӑлана ҫирӗп тытнӑ.
— Униче те, чикӗ те ҫуккӑ халь ик ял хушшинче,
йӑлтах пӗрлешсе-арпашса пӗтнӗ халӑхӗ. Тӗрӗссипе —
ҫынсен хутшӑнӑвӗнче ҫук унашкал чикӗ тени. Пӗр
уйрӑмлӑх пур вара. Ҫав шкул ҫӑлкуҫӗн сипечӗ ҫӗрпелсене пирӗн ялсенчен ҫӳлерех ҫӗкленӗ — ӑс-хакӑл, ӑс-тӑн
енӗпе. Курӑр-ха, вёсен ҫу кунӗсенче ял тӑрӑх мӗн чухлӗ
интеллигент утать. Пӗтӗм ҫӗршыв интеллигенчӗ тейӗн,
яла курма-канма килни те, ялта ӗҫлекенни те. А пирӗн?
— Пирӗн-и? — кулса ячӗ Ҫинахван. — Пирӗн — ӳсӗр
ҫын.
— Хамӑр ялсене хурлас килмест те, анчах тӗп-тӗрӗс
каларӑр кӑна, Ҫинахван пичи. Нумай вӗреннӗ ҫын пурпӗрех тӑн тытать. Шутласан, эпир ҫапах та вӗсенчен
вӗренӳ енӗпе хальлӗхе каярах-ха. Ҫавӑнпа кӑҫалхи финишра та, пурнӑҫ финишӗнче, тем те пулса тухма пултарать. Ҫапах та... пуҫа усмастпӑр. Пирӗншӗн те пур
уҫӑ сывлӑш. Кӳршӗпе кӳршӗ алӑ тытсах пурӑнӑпӑр-ха.
Вӗренесси вара... Юлашки вӑхӑтра пирӗн ял та самай
туртӑнчӗ пӗлӳ енне. Нумай ҫул хушши ҫак Ҫӗр ҫинче
юнашар ӳсекен икӗ ял халӑхӗ пӗтӗмӗшле илсен пӗрпӗринчен нихҫан та нимпех те уйрӑм пулман. Ҫӗрпелте те, Хурӑнсурта та мӗн тери ӑслӑ-тӑнлӑ ҫынсем пурӑннӑ.
Ёлӗкех. Хамӑр астӑваканнисемех. Саманан чухӑнлӑхӗ,
танмарлӑх политики ӳссе аталанма паман ҫак ҫӗр ҫине
шӑтнӑ ӑс-хакӑл калчине. Ҫӗрпелти пек ҫӑлкуҫ тапса тӑнӑ
пулсан-и хӑй вӑхӑтӗнче, эпир те вӗсенчен тӑрса юлмастӑмӑрччӗ ку енӗпе. Ҫитмеллех пирӗн вӗсене, иртсе каймалла вӗсенчен. Ҫавӑншӑн тӑрӑшасчӗ, вӑй хурасчӗ.
— Мана ҫапах та такама пуҫҫапассинчен хамӑр несӗлсене пуҫҫапни аванрах пек туйӑнать, — тесе уйрӑлчӗ
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унран Купӑс Ҫинахванӗ. — Чуралӑхран хӑтӑлни эпир
Спартак пек кӗрешниех тесе шутлатӑп.
...Ӗне пӑхасси йышпа ӗҫлени майлах иккен. Касура
та питӗ тимлӗ пулмалла. Те ачисем асӑрхаймарӗҫ, те хӑй
юмах ҫапса тӑчӗ, пёр ӗни клевер анине тапӑннӑ, кӳпӗнсе
кайрӗ. Хӗветӗр аптрасах ӳкмерӗ, тавҫӑруллӑ арӑмӗ сумкӑна хурса панӑ аптӑрипе ӗнен хырӑмне чиксе шалта
капланнӑ сывлӑша кӑларчӗ, пёр ачине ветеринар патне
чуптарчӗ. Ҫӑлса хӑварчӗҫ ӗнене.
Ҫын эртелӗнче те ӗҫленӗ хушӑрах вӑрттӑн тем хыпса ҫӑтма май тупаканни пур, выльӑхра та ушкӑнран
уйрӑлса савӑнас текенни тупӑнать. Сӑнасах тӑмалла иккен_.
Ӗнесем тапӑра выртрӗҫ, хырӑма тултарнӑ курӑка канлӗн кавлесе киленеҫҫӗ. Хӗветӗрӗн ывӑлӗсем пӗвере шампӑлтатаҫҫӗ. Ҫимӗкчен ҫиччӗ шыва кӗмелле тенине Хӗветӗр те пӗчӗккӗ чухнех хӑлхана чикнӗччӗ. Кӳршӗ ачисемпе шыв ӑшӑнса ҫитнё-ҫитмен хӑйсен хыҫӗнчи Ҫӗн
пӗвере кӑвакал пек ишнӗ. Шутламан миҫе кӗнине. Кунне
ҫиччӗ те кӗнӗ пуль.
Тапӑрта сӗрме купӑс калакан Купӑс Ҫинахванӗ хӑйӗн
юратнӑ юрӑ кӗввине таврана ҫине тӑрсах салатать. Хӗветӗр месерле выртрӗ те каллех тӳпене сӑнарӗ, анчах халӗ
унта Караваев художник чун-чӗрипе те, куҫӗпе те хӑйне
ыталакан Венера агронома, хӑйсем патне васкаса ҫывхаракан Шӑпчӑк-Юратӑвне курмарӗ. Пурнӑҫӑн пӗр савӑк
саманчӗ иртнӗ, сӑнарлӑх тӳпи тасалнӑ. Янкӑр уҫӑ. Ҫӗрле сахал ҫывӑрнипех пуль, куҫ хупӑнсах ларать, кӗлеткене ыйхӑ ҫавӑрса илет. Хӑлхана темле сасӑ кӗрсе ка
ять, вӑл вӑйланса, хӑватланса пырать. Хура пусӑпа урапаллӑ пӗчӗк трактор ҫывхарать пек. Ҫаврака рульне
амӑшӗ тытнӑ-ҫке!
«Тӑр! Мӗн ҫывӑрса выртан, тыт пушшуна! — мотор
сассине ҫӗнтересле илтӗнет палланӑ сасӑ. — Сире... кахаллантарам!..»
Хӗветӗр чалтах сиксе тӑрать те амӑшне сывлӑх сунать, амӑшӗ хушнипе плуг ҫине хӑпарса ларать. «Фордзон-Путиловец» пӗлӗте хура тӗтӗмпе хупласа хуллен ҫӗр
тӑрӑх мӗшӗлтетет.
«Касса ан пӑс, тарӑнрах яр!» — ҫаврӑнса асӑрхаттарать трактористка.
2*
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Амӑшӗн сӑмахне тӑнласах итлеме хӑнӑхнӑ ывӑлӗ рычака пӗтӗм вӑйпа ҫатӑрласа тытать, шухӑшласа илет:
«Мӗнле ӗҫлеҫҫӗ чутласа ҫитереймен йывӑр техникӑпа ку
хӗрсем-хӗрарӑмсем! Хӗрарӑм ӗҫӗ тӑвас чухне арҫын ӗҫӗпе кутӗрленеҫҫӗ». Амӑшӗн тракторӗ ҫинчи хӗрлӗ хӑмача
асӑрхать те вӑл тинех ӑнланать. Унта «Йӑлтах — фронт
валли!» тесе ҫырнӑ шурӑ сӑрӑпа. Амӑшӗн ачипе калаҫма
та вӑхӑт ҫук, кунӗпе, ҫӗрӗпе кӗрлеттерет трактора, ир енне
тин ӑна хирӗҫ Ҫӗрпел хӗрарӑмӗ Шлюпка Антуни тухать.
«Ултутти, Хурҫӑ ут Ултутти, — йӑлӑнсах ыйтать вӑл. —
Тархасшӑн, пулӑш. Ҫунап. Ҫулӑмсӑрах. Паян-ыран акса
хӑвармасан ҫак тулла... ҫакаҫ мана».
«...Чикӗ урлӑ каҫма юрамасть-ҫке, — кулянса калаҫать Куҫма Ултуттийӗ. — Мана бригадир хамӑр ял уйне
кӑна акса хӑварма хушнӑ. Кӗҫех сирӗн колхоз ҫӗрӗ ҫине
те куҫатпӑр. Пӗтӗм трактор бригадипех».
Ш люпка Антунийӗ, вӑрҫа кайнӑ упӑшки вырӑнне
Ҫӗрпел колхозӗн пуҫлӑхне юлнӑскер, хӗрсех тархаслать:
«Эс кан, талӑк куҫ хупманскер руль умӗнчех ҫывӑрса
кайӑн. Пулнӑ ман хамӑн та ун пекки, пар мана тракторна. Ҫӗньял майрине Юкруҫ Харитоновӑна ӑна, хамӑр
бригадир пулнӑскерне, ӳкӗте кӗртетӗп. Пӗрле мазутланнӑскерсем пӗрлех ӗҫлесе пурӑнӑпӑр-ха. Хӗрарӑмсен трак
тор бригадипе эпир пӗтӗм Чӑваш ҫӗршывне янратрӑмӑр
вӗт. Ултутги — Хурҫӑ ут Ултутти. Мантӑн-им? Хамӑр бри
гадира Аслӑ Канаш депутатне суйларӑмӑр. Чиккӳ-качку.
Мӗн чикки пулмалла пирӗн Хурӑнсурпа Ҫӗрпел хушшинче? Ывлӑм, плутне ан та хӑпарт! Кастар ҫеремне!»
Хӗветӗрӗн итлемеллех пулчӗ. Амӑшӗ вырӑнне ларнӑ
Шлюпка Антунийӗ трактора кӗрлеттерсе хӑйсен ял ҫӗрӗ
ҫинеллех ҫул тытрӗ, икӗ ял чиккине алса хӑварчӗ.
Анаймарӗ Чана Кӗркурийӗпе Хурҫӑ ут Ултуттийӗн
ывӑлӗ плуг ҫинчен, Антуни инкӗшӗпе Ҫӗрпел ҫӗрне сухаларӗ. Чана йӑх-несӗлӗпе тулли Ҫӗрпел ӑна темшӗн хӑй
ытамӗнчен ярасшӑн мар. Хуҫа та тӑвать, илӗртет те...
Анчах Хӗветӗр ют ялти хӑйсен Чана йӑвине йышӑнмасть,
Хурӑнсурти Чана Кӗркурийӗн килнеллех туртӑнать. Ана
пуҫӗнче ашшӗ тур ӑйӑрпа кӗтсе тӑрать. Ака туса пӗтернӗ
хыҫҫӑн Хӗветӗр ашшӗ утне утланса ларать те Хурӑнсуралла ҫил пек ӗрӗхет. Акӑ вӑл... пӗрре плуг ҫинче пек,
тепре ӑйӑр ҫинче пек... Амӑшӗ те, ашшӗ те куҫ умӗнчен
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ҫухалаҫҫӗ... Хӗвел ури пуснипе вӑл вӑранса каять. Умӗнче
ывӑлӗ ӑна кӑкӑрӗнчен пушӑ аврипе пусса тӑрать:
— Тӑр, атте. Аслати авӑтать.
Сиксе тӑрать те ашшӗ ӑна ыталать.
— Ан хӑра. Ҫапмасть вӑл. Хам пур чухне хӑюллӑ пул.
Атя чуп ҫырма леш енне, хайхи, каскӑнни, каллех тырра тапӑнать. Ҫаптар пушшупа.
Чӑваш ҫӗрӗн кӑвапи пулнӑран-ши, вёсен ялӗнче ҫумӑр
йӑпӑр-япӑрах ӳкме пуҫламасть. Тавралла ҫуса иртсен тин
ырлӑх парса хӑварать. Ытларах Кӑмаш енчен, Кӳлхӗрри
кӳлли сывлӑшӗпе килни усӑллӑ. Туҫи е Ачча енчен капланни Хурӑнсур ҫӗрне шӳтермест. Акӑ халӗ те ҫӑра хура
пӗлӗт явлӑмӗ Ҫӗрпел ҫийӗн ташлать.
Ачисем ҫине пӑхать те Хӗветӗр тӗлӗнет: урӑх пурнӑҫра халӗ вӗсем. Ҫимӗк те, Питрав та чунне ҫӗклентермеҫҫӗ вӗсенне. Вӗсемшӗн кӗнеке, телевизор, магнито
фон, килти ӗҫ пултӑр. Ӑҫталла пӑрса яма пулать вёсен
ӑс-хакӑл урапине — ҫавӑнталла ярӑнаҫҫӗ. Ӑҫталла ярӑпӑрши тулӗк? Эпир ӳснӗ вӑхӑтра урӑхларах, йӗркеллӗрех
тытӑм пулнӑ, сулнӑка ҫаптарса хӑварман. Ҫирӗплӗх кӑшӑлланӑ. Ытлашшипех те. Пур енӗпе те чикӗрен ирттермен. Хӑйне май Ҫимӗкне те хутшӑнтарнӑ, Питравра
та юрлаттарнӑ-ташлаттарнӑ, ҫапах юнасах тӑнӑ, йӗркеллӗ
пул!
Паян Ҫимӗк тума куккӑш-аккӑш патне ют яла пёр
ҫын та тухса утакан пулмарё. Ют ялтан качча килнисен
ашшӗ-амӑшӗн тӑпри ҫине асӑнма каймалла-ҫке. Ӗлӗкавал Ҫимӗк сӑрине хурӑнташпа пухӑнса ӗҫнӗ. Ача чухне
вӗсене тӑванӗсем патне хӑнана илсе ҫӳретчӗҫ. Халӗ хӑнатӑван, пӗлӗш-арӑш пӗр-пӗринпе хутшӑнмасть, ял ҫулӗсем сысна курӑкӗпе хупланчӗҫ, е вӗсене пуҫӗпех сухаласа пӑрахнӑ. Хурӑнташлӑх хурӑн хуппи пек мӑкӑрланса ҫунса пӗтет. Елӗкхи ҫывӑхлану вырӑнне хальхи ҫӑханлану пулма тытӑнчӗ. Укҫа та, пуянлӑх та, хапсӑнулӑх та
чи мала тухса тӑчӗ этем умне. Патшалӑхра аркану, пӑтрану пынӑ вӑхӑтра кашни пуҫлӑх пуйса юлма тӑрӑшать.
Патшалӑх идеологи йӗ ҫуккӑ чухне пирӗн ӑс-тӑна ют идеологипе улӑштарса чикӗ леш еннелле пӑхтараҫҫӗ, сулӑнтараҫҫӗ. Хамӑрӑн чӑваш ӑслӑлӑхӗн ҫирӗпленнӗ йӗрки
те ҫук-ҫке. Тем тӗрлӗ юхӑмсем, партисем туса пӗтерсе
пурте пуҫ пуласшӑн сӗмпӗлтетеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах чӑваш
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халӑхне чӑннипе тӗрӗс ҫулпа шанчӑклӑн ертее пымалли
наци идеологийӗ ҫук. Ҫавӑнпа ҫамрӑксем темле ҫул та
суйласа илме пултараҫҫӗ.

3
Ҫимӗкре ҫывӑрсан ҫылӑх пулать тенине аса илнӗ Хӗветӗр Кузьмин ачисенчен вӑтанса кайрӗ. Ҫинахван пиччӗшӗ те асӑрхарӗ пулсан, тӗлӗнчӗ ӗнтӗ. Купӑс сасси
хӑлхаран каймасть-ха. Кӗвӗ унӑн ҫамрӑклӑх уйӗнче чӗрине ытамласа чунне вӗрилентерет, чӗлхене кӑтӑклантарса юрра хывӑнать:
Улӑхри чечексем хушшинче
Савнине эп шырарӑм каҫчен.
Пин тӗспе алчӑрарӗ те куҫ,
Минресе аптӑрарӗ ман пуҫ.
Ирпеле тин хӑмла пахчинче
Хӗвел кулчӗ савни куҫӗнче.
Инҫетри ҫӑлтӑрсем хушшинче
Савнине эп шырарӑм ирччен.
Йӑлтӑркка тӳпере пурпӗрех
Паллаймарӑм ҫухалнӑ хӗре.
Урамра вӑл вӑййа тухсанах
Ташша чӗнчӗ мана курсанах.
Ют ҫӗрти пикесем хушшинче
Савнине эп шырарӑм ҫурччен.
Чечекленчӗ, вӑранчӗ тӗнче,
Ҫав-ҫавах эп унта тӑр пӗччен.
Ял хӗрне ытамра чуптусан
Тӑна кӗтӗм тинех авлансан.

Купӑс Ҫинахванӗ те яшлӑха аса илет пулас, купӑсӗ
тунсӑх ҫеммипе текерлӗксене хӑй ҫумнерех туртать. Уйҫырма кайӑкӗсем мӑшӑрӑн пӗр вӗҫеҫҫӗ те пӗр макӑраҫҫӗ
ун таврашӗнче. Хӗветӗрпе Любӑнни пекех, Ҫинахвансен те, ашшӗпе амӑшӗн те, асаттесемпе асаннесен те
тата маларахри несӗлсен те — пурин те пулнах ӗнтӗ юрату. Ҫав асамлӑх ҫимӗҫӗ шӑтнӑ, ӳснӗ, хӑрнӑ, пӗтнӗ, ҫав
хушӑрах ҫӗнӗ хунав ҫӗкленнӗ. Авӑ Хӗветӗрсен ывӑлӗсем
те куҫ умӗнчех тӗрекленеҫҫё. Асли акӑ каскӑн ӗнене кле
вер ҫинчен хӳтерсе ячӗ, ашшӗ патне пычӗ.
— Аннепе касӑва кайсан та Яка Якурӗсен ӗнине хӑваласах тӑн тухать. Кур-ха Иххан мучисен ӗнине, вырӑнтан тапранмасть. Тӗшӗрет кӑна курӑка, — терӗ.
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Астуса юлчӗ халь Хӗветӗр те ҫак каскӑна. Уничерен
тухсанах анкарти картинчен мӑйракине ҫаклатса лартнӑччӗ ирпе, пушӑ вӗҫӗ те лекнӗччӗ ӑна касу уттине пӑснӑшӑн. Ҫерем лаптӑкӗнче те ун хыҫҫӑн лӗпӗстетрӗҫ виҫҫӗшӗ те. «Пӗр тӗслӗ пулсан та, уйра паллаштараҫҫӗ вӗсем», — тесе арӑмӗ вӑлтса калани тӗрӗсех пулчӗ.
«Килне кура кин тенӗ пек, хуҫине кура выльӑхӗ теме
те юрать», — тесе шухӑшларӗ аслӑ касуҫӑ икӗ ӗнене танлаштарса пӑхнӑ май. Иххан мучипе Яка Якурӗн ашшӗне ӑшӗнче юнашар тӑратса пӑхрӗ вӑл. Тимӗрҫӗ лаҫҫинче ӗмӗрне кӑххӑмлатса ирттернӗ Иххан мучие астумасть
пулин те Хӗветӗр, халӑхра юлнӑ ырӑ сӑмах тӑрӑх унӑн
сӑнне чӗрӗ ҫын пекех курать. Акӑ вӑл пӗве хӗрринчи
вӗри лаҫра сунтал умӗнче вӑшталанать. Хӗскӗчпе хӗстернӗ шап-шуррӑн курӑнакан тимӗр татӑккине ывӑлӗ, Кӗркури, мӑн мӑлатукпа кӳпкет. Тимӗр сивӗннӗ май тӗсне
улӑштарса пырать. Ашшӗ пӗчӗк мӑлатукпа чӑнк-чӑнк!
чӑн-чӑн! тутарса кӗвӗ кӑларать, ӑҫта ҫапмаллине кӑтартать, тимӗрне ҫавӑрса тӑрать, унтан тӗксӗмленерех панӑскерне валашкари шывпа чӑшлатгарса шӑварать, каллех
вучаха кӑмрӑк ӑшне чикет. Кӗркури вӗркӗчне хашлаттарать. Урапа хатӗр-хӗтӗрӗ, плуг-сӳре, лаша таканӗ, пӑта
таран Иххан мучин ылтӑн алли витӗр тухнӑ. Тимӗр-тӑмӑр
япали лавккаран питӗ сахал, сайра хутра ҫеҫ туянкаланӑ
вӑл нуша вӑхӑтсенче. Ачи-пӑчи те тимӗрҫ лаҫҫи хӗрӗвӗнче-тӗтӗмӗнче пиҫсе ӳснӗ унӑн, ҫавӑнпа хурҫӑ пек ҫирӗп
пулнӑ. Шоферта ӗҫленӗ Кӗркурие лайӑх пӗлет Хёветӗр.
Сив кабинӑра шӑнса ҫӳресе чирлесе кайни пӗтерчӗ ӑна.
Кӗркури ашшӗ Иххан мучи Хурӑнсурӑн хӗрлӗ кӗнекинче пулсан, Якур ашшӗ Яка — хура кӗнекере. Таркӑнра та вӑрӑ-хурахра ҫӳренӗскерне халӗ ялта ваттисем ҫеҫ
пӗлеҫҫӗ.
Хӑй ертсе пыракан халӑх театрӗнче Кузьмин Нико
лай Максимовӑн «Синкер» романӗ тӑрӑх пьеса ҫырса
спектакль лартнӑччӗ. Класс кӗрешӗвӗ ҫивӗчленнӗ тапхӑрта ку таврара ашкӑннӑ кӳршӗ Утар ялӗнчи Калюк
Антунӗн тата ытти вӑрӑ-хурахсен сӑнарӗнче уҫҫӑн ку
рать вӑл Якур ашшӗне. Яка Хурӑнсурти чылай ҫынна
йӗртнине пӗлет. Вӑл ертсе килсе кама-кама ҫараттарнине, камӑн-камӑн кил-ҫуртне вут тӗртсе ҫунтарттарнине
калатчӗҫ ваттисем, ҫавӑнпах ятне те асӑнасшӑн мар пу23

лас унӑнне халӑхра. Яка тенӗ те, халӗ те Яка теҫҫӗ. Ачине
те Яка Якурӗ теҫҫӗ. Ятсӑр пулман-ха вал — Якийё. Этем
вӗт тискер кайӑк мар. Парамун тесе ҫырнӑ ӑна чиркӳре
шыва кӗртнӗ хыҫҫӑн. Унӑн ывӑлӗ Егор Парамонов пурӑнать халӗ хурах ашшӗ килӗнче. Ӑна Яка Якурӗ мар,
Хурах Якурӗ тесен те йӑнӑш пулас ҫук. Тӗрӗссипе, ик
хушаматне те тивӗҫлӗ. Парамунӗ, йыт пулли пек, алла
кӗмен, ывӑлӗ те чисти йыт пуллиех. Ашшӗ вӑрӑпа палӑрнӑ, ачи те унран юлман. Хурахран хурахах ӳссе ҫитӗннӗ. Ял кашкӑрӗ. Мӗн кӑна туман пулӗ вӑл, анчах пур
ҫӗртен те хӑтӑлса тухнӑ, пӗрре те тӗрмере ларса курман.
Хӑй вырӑнне ытти ҫум ҫаккине ларттарнине лайӑх пӗлеҫҫӗ ҫынсем.
Акӑ вӗсем тимӗрҫӗпе хурах сӑнарӗсем, Тимӗрҫ Кӗркурисен ӗнипе Хурах Якурӗсен ӗни хӑтланӑвӗ. Ҫисе тӑранчӗ
пулас та Кӗркурисен ӗни меллӗн выртрӗ, кавлеме пуҫларӗ. Якурсен каскӑнӗ каллех ҫырма хӗррине чупса хӑпарчӗ, калчана ҫӑвар тулли ҫавӑрса хыпрӗ-хыпрех. Хӗветӗр ӑна тарӑхсах пушшипе чашлаттарчӗ, анчах пушӑ вӗҫӗ
сывлӑшра ҫеҫ хуҫланса шартлатрӗ, выльӑха лекеймерӗ.
Йӑрӑ ӗне сиккипе анаталла анса кайрӗ.
Ҫак каскӑн ӗне ӑна хӑйсен хурлӑхне аса илтерчӗ.
Усравра ӳснӗ Чана Кӗркурийӗ те утнӑ ҫӗртех тӗлӗрсе
ҫӳрекен ҫын пулман. Нуша ҫатми ҫинче пӑрҫа пек сиккелесе ташлама та, пӗр татӑк ҫӑкӑршӑн ӑшне ҫунтарма
та, колхоз лашисене пӑхса чунне кантарма та тивнӗ йӗкӗтӗн. Вӑрҫа кайса аманса килнӗ хыҫҫӑн кӑмӑл-туйӑмне хытарса ҫирӗплетнӗ каччӑ чиперкке те хӗрӳ чунлӑ
Хурҫӑ ут Ултуттипе пурнӑҫ ҫулӗ ҫине хӑюллӑн утса тухнӑ.
Ултутти хурҫӑ утне пӑрахмасӑрах йӑрӑ йӗкӗте капашсӑр
юратса пӑрахнӑ. Ҫапла вёсен ача хыҫҫӑн ача ҫуралнӑ.
Пӗррехинче пӳрне хуҫлатса пӑхаҫҫӗ те, иккӗшӗн хул хуш
шинче шӑпах икӗ алӑри пӳрне чухлӗ «чӗпӗ». Мӗнле пӑхмалла, мӗнле тӑрантармалла, ҫын тумалла вӗсене? Ҫемье
пуҫӗн шухӑшӗ те ҫакӑ ҫеҫ. Пӗчӗк пӳрт вӗлле пек сӗрлет.
Хӑй мӗнле тамӑк хуранӗнче вӗренине аса илчӗ те
Хӗветӗр ҫак анлӑ Турхай улӑхӗнче, куҫӗсенчен вӗри куҫҫуль пӑчӑртанса тухрӗ.
— Атте, ма макран эс? — ашшӗн куҫӗнчен тӗлӗнсе
пӑхрӗ кӗҫӗн шӗвӗркки. — Аслати ҫапмасть терӗн-ҫке.
Хӑрамастпӑр, виҫҫӗн вӗт эпӗр. Ҫумӑр тарчӗ. Ха, асамат
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кӗперӗ! Сӗрме купӑс калакан мучи ҫумӗнченех шыв ӗҫет.
Ах, тутлӑ-ҫке унти ҫӑлкуҫ шывӗ. Шӑла тивет. Купӑсне
шывпа ӗҫсе ярсан, атте? Юмахра Асамат шапасене те
ҫӑтать те... Итлеме лайӑхчӗ. Музыкӑпа ӗнесем те курӑк
лайӑх ҫиеҫҫӗ... Ах, ҫав усал ӗнене... Хас!
Кӳтсе ҫитнӗ чун-чӗрине хытарнӑ май Хӗветӗр ачине
нимӗн те калаймарӗ. Ачи каллех ҫав каскӑна ҫырма
тӗпнелле хӳтерет.
Тутлӑ апат ҫисе кураймасӑрах, путлӗ тумланса ҫӳреймесӗрех пурӑнчӗ йышлӑ ҫемье. Ашшӗпе амӑшӗ ачисем
ҫине пӑхса савӑнатчӗҫ, ачисем ашшӗ-амӑшне юратса
ыталатчӗҫ. Аслӑраххисем пӗлӳ илме хулана тухса кайрӗҫ.
Хӗветӗр те яла агроном пулса таврӑнчӗ. Пит хӗрӳллӗн
ӗҫе пикенчӗ. Вӑй-хал ҫителӗклӗ, пӗлӳ пур, ӑсталӑх ҫеҫ
ҫук. Бригадиртан колхоз председательне ҫитрӗ.
Пӗр хӗл ашшӗ хӑнана кайнӑччӗ. Ялах. Хӑйсенчен инҫех те мар. Ирпе унӑн виллине юр ӑшӗнче тупаҫҫӗ. Ӑнакӑна пӗлмен ҫав Кузьмин. Пӗлнӗ пулсан-и? Тӗплӗнрех
тӗрӗслеттеретчӗ пуль ҫын мӗншӗн вилнине.
Пытарма Яка Якурӗ те пынӑччӗ: те ахальтен ырӑ пу
лам пекки туса, те ӗҫкӗшӗн.
— Аҫу пустуйранах чӗрре кӗме юрататчӗ ҫав, ытла
кӑраччӗ, — тесе Хӗветӗртен куҫне тартрӗ Парамун ывӑлӗ. — Ҫамрӑксем ытла усалланса кайрӗҫ. Тем те курасси пулӗ, Турӑ ҫырлахтӑрах.
Ӗҫкӗре Якур та пӗрлех пулнӑ, хӑнаран ҫамрӑксемпе
пӗрле Чана Кӗркурипе ыталансах тухса кайнӑ тени
Хӗветӗр хӑлхине те пырса кӗчӗ. Анчах сӑмах — юмах ҫеҫ.
Кузьмин колхоз председателӗнче ӗҫленӗ чухне Якур
правление пычӗ. Пӳлӗм хуҫи Парамонова хӑйпе хирӗҫ
лартрӗ те мӗн сӑлтавпа килтӗр, сывлӑху мӗнлерех тесе
ыйтрӗ. Якур хальхинче те ӑна куҫран пӑхаймарӗ. Федор
Григорьевич чунтан унӑн куҫӗпе тӗл пуласшӑн, анчах
лешӗ е аялалла тинкерет, е чӳречерен сӑнанӑ пек туса
пуҫне аяккалла пӑрать. Ҫавӑнтанах сисрӗ Кузьмин хӑй
умӗнче кам ларнине. Ҫын шухӑш-туйӑмне ӑнланма, унӑн
ӑшри вӑрттӑнлӑхне туйма пултарать-ха Хӗветӗр. Вӑйлӑ
психолог пулмасан вӑйлӑ пуҫлӑх та пулаймастӑн. Ашшӗне аса илнипе унӑн ҫак ҫын ҫине арӑсланла сиксе ӳксе
ӑна тӑрмаласа тӑкас, тӑнран кайиччен ҫапа-ҫапа ӳкерес,
юлашкинчен таптаса вӗлерес килсе кайрӗ. Юн вӗрилен25

нипе пит пӗҫерме пуҫларӗ, чӗре таппи вӑйланчӗ, мускулсем хытрӗҫ, шӑлсем пӗрлешсе ларчӗҫ...
Яка Якурӗ пит сисӗмлӗ иккен, йӑх-йӑх кулкаласа ура
ҫине тӑчӗ, хӑяккӑн ҫаврӑнса майлашӑнчӗ те а нуккӑ,
ҫапса пӑх-ха, кайран мӗн курӑн тенӗ пекех тепре йӑхлатрӗ, унтан чее куҫне майӗпен тартса ыйтрӗ:
— Пӳрт тумалла та, Федор Григорьевич... Мӗнле, йывӑҫ тупма пулмасть-ши?
Ҫиллине шӑнарса хаш сывласа янӑ хыҫҫӑн колхоз
хуҫи лӑпкӑн хуравларӗ:
— Тупма пулать пуль, Якур пичче.
— Хӑвӑнне хӑҫан тӑвас тен тата? — кӑсӑкланчӗ Па
рамонов.
— Илле мучи пӳрчӗ йӑтӑнса аниччен пурнӑпӑр-ха.
Маншӑн ма кулянатӑр?
Парамонов пукана куҫарса хыҫӗ ҫине аллисемпе
сӗвенчӗ.
— Хуҫана мунчара пурӑнни килӗшмест. Хуҫан хуҫаллах пурӑнмалла. Мӗн пирӗн, Йӗплӗ Иллесемпе иксӗмӗрӗн, пурӑнни-качки. Мунчаран тухаймарӑмӑр. Илле
пичче те ӗмӗрне юмах ҫапса ирттерчӗ. Тавай, тавай, савӑнтарӑр-ха ӑна пӗрре хӑй пӳрчӗ вырӑнне ялта ҫук кермен каплантарса. Леш тӗнчерен курма каяс та килмӗ
вара. Эсир хӑвӑр патӑрта та ку таранччен чаплӑ ҫурт
лартаймарӑр ҫав. Кӗркури пиччен хал ҫитеймерӗ. Иышлӑн пултӑр та...
— Йыш вӑл — вӑй! Вуннӑн авӑн ҫапма та ҫӑмӑл.
Пӗччен юлсан Хӗветӗр Кузьмин тарласа кайрӗ. Ҫилленни йӑлт ҫиеле тухрӗ. «Юрать чӑтрӑм. Чикӗрен иртмерӗм», — ҫапах чӑтаймасӑр сӗтеле чышкипе вӑйлах ҫапса
илчӗ те вӑл Шупашкара тухса кайрӗ. Хресченсен канашӗ пухӑнмаллаччӗ. Унта кашни ларурах питӗ ҫивӗч
ыйту сӳтсе яваҫҫӗ. Тавлашаҫҫӗ, йышӑнусем кӑлараҫҫӗ,
сӗнӳсем... анчах ял хуҫалӑхӗ пӗр утӑм та малалла каяймасть. Мускав, Шупашкар хушнӑ тӑрӑх пӗрмай пуш арман чулӗ ҫавӑрттараҫҫӗ. Ҫӑнӑхӗ юхмасть. Ял вара мӗнле
чухӑн пулнӑ — ҫаплах юлнӑ. Хресченшӗн, ял ҫыннин
паянхи, ыранхи пурнӑҫӗшӗн ҫунакан сахал. Мӗншӗн те
сен вӗсем, кӑтарту паракансем, хресчен чунне ӑнланмаҫҫӗ. Уншӑн кӗрешмеллине пӗлмеҫҫӗ. Ял ҫынни хӑй
мӗн туса илнине аран-аран вырнаҫтарни тата тислӗк26

рен йӳнӗрех хакпа кӑна сутма пултарнин сӑлтавӗ питӗ
тарӑхтарнӑ. Промышленность таварӗ, техника хакӗ пин
хут ӳснӗ ҫӗртех тырӑ, ҫӗр улми, аш-какай, сӗт хакӗ ҫӗр
хут та ӳсмест. Хресчен ҫулталӑк тертленни Шупашкар
хупахӗнче пӗр хут йӗркеллӗ апатланмалӑх ҫеҫ. Ҫӳлтисем ҫӗр ҫинче нимӗн шӑтмасан та хӑнк та тумаҫҫӗ пу
лас. Тӗрӗсех. Тинӗс леш енче пур-ҫке. Хамӑр ҫӗршывра
хӑмла, ҫӗр улми пур ҫинчех ӑна ют патшалӑхран питӗ
хаклӑ хакпа — ылтӑнпа туянса тултарнӑ. Чикӗ леш ен
чен илнӗ тавара йӳнетсе сутма тавар хуҫисене патшалӑх
ятарласа укҫа парать. Мӑшкӑл мар-и ҫакӑ? Ку вара
хӑйсен кӗсйисене хулӑнлатмалли, пуймалли йӗрке. Вӑхӑтра пуйса юлаҫҫӗ те халӑхӑн тирне виҫӗ хут сӳсе хӑйсем
ылтӑн купи тӑрне хӑпарса лараҫҫӗ.
Никамран та нимле пулӑшу кӗтсе илме май ҫуккине
кура Хӗветӗр Кузьмин ялта хӑй пӗлнӗ пек ӗҫлеттерме
пуҫлать хресчене. Кашнин мӗн чухлӗ, мӗн ӗҫ тумаллине палӑртать, ҫавна пурнӑҫлама правлени кашнинпе
килӗшӳ тӑвать. Сухан, хӑмла, кӑшман, ҫӗр улми, купӑста, кишӗр ытларах акать-лартать, ҫав лаптӑксенче ял
ҫемйи-ҫемйипе уйрӑммӑн ӗҫлет. Мӗн чухлӗ туса илнӗ —
ҫавӑн чухлӗ тӳлеҫҫӗ.
Ял ҫынни ӗлӗк-авалтан мӗнле ӑсталӑхпа тӑранса пурӑннӑ-ха? Ҫав ӑсталӑх халӗ те пӗтмен-ҫке, ӑруран ӑрӑва куҫса пырать. Алӑ ӑстине аталантармалла! Кӳршисемех
мӗн тери пултаруллӑ ҫынсем унӑн. Улатимӗр пиччӗшӗ
тир тӑвать, Миллян Куҫки — катка-пичке, Кури Павӑлӗ
вӗрен явать, Михала пиччӗшӗ — никам ҫитейми сто
ляр, Эверкки Стеклов ҫӑматӑ йӑвалать, ытти ӑсталӑхпа
тӗлӗнтерекенсем мӗн чухлӗн... Вёсен ӗҫне пӗрлештерсе
йӗркелени, продукцие сутса укҫа туни хуҫалӑха усӑ памалла-ҫке. Ҫак кӑткӑс ыйту ун ҫине тиенчӗ.
Хӑй ӑҫта улӑхса ҫитнине ӑнланса ҫитеймен курпун
патша, ҫӳлтен аялалла пӑхнипе сехӗрленсе ӳкнӗскер, пӗррехинче пӗтӗм ҫӗршыва телевизорпа ҫапла пӗлтерчӗ: малашне кам мӗнле пурӑнма пултарать — ҫапла пурӑнать.
Пуҫсӑр юлнӑ ҫӗршыв арканчӗ. Чӑрӑш лӑсси айӗнче тинӗс
леш енчен вӗҫсе килнӗ Сэм мучисем ташлама пуҫларӗҫ,
Санта Клаус капашсӑр пысӑк хутаҫпа Раҫҫей пурлӑхне
ҫаратса кайрӗ. Куҫ умӗнчех. Ухмах халӑха вырӑс патшипе пӗрле утьӑкка сиктерсех.
27

Вуншар ҫул ҫирӗпленсе хӑватланнӑ йӗрке, тӗпӗ ҫӗрнӗ
тырӑ миххи пек, йӑшӑл-л юхса анчӗ, пушӑ ҫыхӑ ҫеҫ тӑрса
юлчӗ. Аркану юхӑмӗ Хӗветӗр Кузьмин ертсе пыракан
ҫич ҫӗр киллӗ колхоза та вирлӗн килсе ҫапӑнчӗ, халӑх
пуҫне минретсе ячӗ. Ирӗклӗхе тухнӑ Купӑс Ҫинахванӗсем те куҫа чалтӑрах уҫрӗҫ. Малтанах колхозӑн «тӗп хулипе» йӑлӑхса ҫитнӗ Хурӑнсур хӑй тӗллӗн ӗҫлесе пурӑнма карах тӑчӗ. Халӑха хирӗҫ каяймастӑн. Халӑх пӑтраннӑ
вӑхӑтра пуҫлӑхӑн чи усӑллӑ йӗр ҫине ӳкмелле. Хӗветӗр
нумай шухӑшларӗ, ҫӗр ҫывӑрмасӑр нушаланчӗ, такампа
та канашларӗ, вара чи юрӑхлӑ та чи малашлӑхлӑ ута
яваплӑх илсе йӗнерлерӗ, хӑй хыҫҫӑн ял халӑхне ертсе
кайрӗ — тӑван яла, ӗлӗкхи Чапаев ячӗллӗ хуҫалӑха.
Халӑх ӑна ӗненчӗ, шанчӗ — тилхепене пӗр иккӗленмесӗр алла тыттарчӗ.
Уйрӑласси ҫӑмӑл та, уйрӑлнине хутпа-пичетпе ҫирӗплетесси ҫав тери йывӑр.
Малтан ҫемьеллӗ пулнӑ арҫынпа хӗрарӑм уйрӑлма
тытӑнсан мӗн тӗрлӗ ыйту сиксе тухмасть пуль. Икӗ мӑн
хуҫалӑх хӗрӗх пилӗк ҫултан уйрӑлнӑ чухне тата мӗн кӑна
пулса иртмерӗ-ши? Хуҫалӑхсем пӗрлешнӗ ҫул Хӗветӗр
ҫуралман та вӗт. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхра ӳссе ҫитӗннӗ,
ӗҫленӗ, юлашкинчен ӑна хӑех ертсе пынӑ. Ҫӗрпелсенчен те аван мар пек. Ӑна вӗсем те шаннӑ-ҫке хӑйсен
пуҫлӑхӗ пулма. Уйрӑлас умӗнхи ҫул кӑна Хӗветӗр Кузь
мин пуҫарнипе Ҫӗрпел витӗр ҫухрӑм ытла асфальт сарнӑ
ҫул туса пӗтерчӗҫ. Ун хыҫҫӑн тин Хурӑнсур витӗр ас
фальт сармаллаччӗ. Тӑванлӑх-хурӑнташлӑх чирӗ ерменччӗ
ҫав ӑна. Халӗ хӑйсен ялӗсем Хӗветӗре уншӑн «ухмах
пулнӑ эс, хамӑршӑн чи малтан тӑрӑшман» тесе ӳпкелешеҫҫӗ те — мӗн тӑвӑн, чӑтма тивет. Чӗре, совесть чиккинчен иртмен вӑл. Ёҫе йӗркипе туса пыма тӑрӑшнӑ.
Ял чиккине вара... юсамаллах пулчӗ. Куншӑн вӑл
ҫинех тӑчӗ. Аллӑмӗш ҫулта Ҫӗрпелпе Хурӑнсур пӗрлешнӗ
хыҫҫӑн пусӑ ҫаврӑнӑшне ҫӗнетнӗ, пысӑклатнӑ. Ял чиккисем пӗтнӗ, уй чиккисем ҫуралнӑ. Тӗрлӗрен ҫурт-йӗр
лартнӑ. Ҫур ӗмӗр енне ним хуйхӑсӑр ӗҫлесе ҫӗнелсе
пынӑ-ҫке виҫӗ ял халӑхӗ — пёр колхоз ҫыннисем. Харпӑрлӑха, пуянлӑха, техникӑна пайлакаларӗҫ. Ялсен ҫӗр
чикки патне ҫитсен вара... Айкашу та, тытӑҫу та, тем те
пулса иртрӗ. Ҫапла ҫав: ҫӗр ӗмӗр-ӗмӗр этеме хирӗҫтернӗ,
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ҫапӑҫтарнӑ. Чи малтан эп ярса пуснӑ ҫак ҫӗр ҫине тесе
ӗнентерме хӑтланни тӗнчере сахал пулнӑ-и? Чышкӑпа
мар, хӗҫ-пӑшалпа, вӑрҫӑпа. Елӗкхи карггӑсене, хут-хӗтӗре
пӑтратма тиврӗ. Ҫапах та тӗрӗсех пайланса уйрӑлса
кайрӗҫ пулмалла вӗсем. Ҫӗр пирки халь калаҫмаҫҫӗ темелле. Акмалли лаптӑк кашни хресчен хуҫалӑхнех ҫитет.
Пёр гектар унчченхи вӑтӑр сотка мар. Ӗҫлеме, тар тӑкма
ҫеҫ ан ӳркен. Ҫуррине, килӗшнӗ май, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх пурне те хӑй вӑйӗпе ӗҫлесе парать. Кӗркунне тырри-пуллине киле турггарса таврӑнма ҫеҫ ан ман.
Икӗ ял ҫӗрӗн чикки вара Хӗветӗр Кузьминӑн ҫамкинче те, пит ҫӑмартисенче те темиҫе йӗр хӑварчӗ, тӑнлавсене иртерех кӗмӗллетрӗ.
Чапай мучи калани аса килчё: «Ял уничинчен Санар
кёперӗ таран Туҫинелле лав куҫать. Кашни урапи ҫинче
виҫӗ-тӑватӑ вӑйпитти арҫын. Пуш алӑпа мар. Туҫи тӑвайккине паман ҫапла эпир ют яла. Мишавай ӑна хамӑртах хӑварнӑ. Хамӑр ял пӗрлӗхӗнчех сыхласа хӑварнӑ. Эсир
те ҫавнашкал вӑйлӑ тӑрӑр. Эпир Чапай гвардийӗ пулнине ан манӑр».
Турхайран чылай тухӑҫарах сарӑлса выртакан Туҫи
тӑвайккишӗн, ялӑн Вӑрнар енчи Хурӑнсур вӑрманӗшӗн
ытларах хирӗҫӳ пычӗ ҫӗрпелсемпе. Вӑрманӗ те, тӑвайккийӗ те авалтанпах хамӑр ял ҫинче тӑнӑскер, ниепле те
илеймерӗҫ вӗсене. Ёлӗкхи пек хӗҫ-пӑшалланса Чапай
гвардине ҫӗклемесӗрех, мирлӗ майпах татса пачӗҫ ку кӑткӑс ыйтӑва.
Пуҫа пӑралакан шухӑшпа пӑтранса утса-чупса ҫӳренӗ
вӑхӑтра Хӗветӗр улӑх леш енне ҫитрӗ, Купӑс Ҫинахванӗпе юнашар ҫитсе тӑчӗ.
— Эсир, Федор Григорьевич, паҫӑрхи калаҫура пирӗн
кайран шухӑшламалла пулать-ха терӗр. Чӑнах та, шухӑшламаллах. Ма шухӑшламалла мар...
— Тем каласшӑнччӗ ӗнтӗ, Ҫинахван пичи.
— Ҫав калаҫӑва малалла тӑсасшӑн.
— Атя яра парӑр.
Ватӑ ҫын кӑшт шухӑша ҫавӑрса ячӗ пулас та васкамасӑр калама пуҫларӗ:
— Пиртен начартарах ӗҫлеҫҫӗ вӗсем пурпӗрех. Вёсен
интеллигенцийӗ пире пайтах нушалантарнӑ. Ялӗнче хура
ӗҫ тӑвакан сахаллансах пыратчӗ. Мантӑр-и эпир вӗсене
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мӗн чухлӗ пулӑшнине? Мантӑр-и вӗсем хуҫалӑх расчечӗпе ӗҫленӗ чухне тырӑ мӗнле валеҫнине? Кашни бри
гада мӗнле тухӑҫ илет — кашни колхозник ҫавӑн пек
пуять. Меслечӗ тӗрӗсехчӗ. Анчах... Вӗсем пӗр вӑхӑтра
тислӗке хӑйсен уйне кӑна турттарса тыр-пул тухӑҫне
ӳстерсе ячӗҫ те пире чике тӑршшӗ лартса хӑварчӗҫ. Вёсен
ӗне ферми, чӑх ферми. Чи тулӑхлӑ тислӗк. Пирӗн —
сысна ферми. Хӑвӑрах пӗлетӗр уйрӑмлӑхне. Эсир агро
ном. — Усӗркелесе илнӗ хыҫҫӑн сывлӑш ҫавӑрса ячӗ
те вӑл малалла калаҫрӗ: — Ахальтен революци пуҫларӗҫ-и утмӑлмӗш ҫултах пирӗн ялсем? Ҫавӑн пиркиех. Уйрӑлас патнех ҫитнӗччӗ. Кӑшӑлларӗҫ пире районтан —
юнаса-хӑратсах пусарчӗҫ халӑх ирӗклӗхне, ялти «революционерсене».
— Спартаксен шухӑшне вӑл вӑхӑтра пусарма ҫӑмӑл
пулнӑ ҫав, — хушса хучӗ ӗнесене урлӑ-пирлӗ пӑхкаласа
сӑнакан Кузьмин. — Хальхи мар.
— Ҫавӑн чухнех уйрӑлнӑ пулсан-и эпир... Халӗ пире
ҫитекенни районта пулас ҫукчӗ. Эпир ҫапах та... уйрӑлакан ывӑл пек халь. Аякка каяр мар, хӑвӑрах илӗпӗр.
Мӗнпе уйрӑлса тухрӑр аҫу килӗнчен?
— Арӑма ҫавӑтса, пӗр чӑматанпа.
— Тоттӑ ҫав. Йӑлтах хӑвӑрӑн аллупа тумалла-ҫавӑрмалла пулчӗ хуҫалӑха, — куҫран пӑхса каларӗ Купӑс Ҫинахванӗ. — Эпир те хамӑр эртелпе сирнешкелех уйрӑлса
тухрӑмӑр вӗт. Ҫӗрпелсене районти сельхозтехникӑри пек
мастерской, гараж, ҫӗнӗ витесем, чаплӑ культура керменӗ,
администраци ҫурчӗ, тырӑ типӗтмелли йӗтем, складсем,
ҫӗр улми упрамаллисем тата тем те пёр парса хӑвартӑмӑр.
Пирӗн вӑй, пирӗн тупӑш кайман-и унта? Пӗрле тунӑҫке вӗсене! Хамӑрӑн мӗн тумалла пулчӗ?
— Чи малтан — мастерской, гараж, хӑма ҫурмалли.
— Правлени ҫурчӗ те ҫук вӗт халӗ пирӗн — фермӑри
Хӗрлӗ кӗтесре хӗртӗнетпӗр. Клубне те ял халӑхӗ шӑнӑҫаймасть. Мӑн клуба пӑсса хӑварчӗҫ.
— Тӑватпӑр, пурне те тӑватпӑр. Хамӑр алпа, хамӑр
вӑйпа, — аллинчи пушшине шарт! тутарчӗ Хӗветӗр Кузь
мин. — Ҫын куҫӗнчен пӑхмастпӑр тек...
— Вӑт ҫапла. Ҫав пуянлӑхпа вёсен пирӗн хыҫа юлма
та намӑс. Вӗреннӗ ҫынсем пирки вара... Пирӗн ялсем
те аптрасах каймаҫҫӗ. Ёлӗкхи пек пёр институт мар халь
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ӑс-тӑна аталантармашкӑн. Таҫта та кӗреҫҫӗ ачасем. Ӑсхакӑл шерпетне ӗҫсе ӳсеҫҫӗ.
— Ҫапла пулмалла та. Малтанах колхоз шучӗпе ҫӗрпелсем институтсенче хӑйсем кӑна нумаййӑн вӗренсе
юлчӗҫ пулсан халӗ пирӗн ачасем хамӑр шутранах сахал
мар вӗренеҫҫӗ. Тӗкки ҫеҫ хамӑрӑн ҫирӗп пултӑрччӗ.
4
Кахал апачӗ тӗлнелле Ачча енчен каллех ҫумӑр пӗлӗчӗсем явӑнса килме пуҫларӗҫ.
— Атте! — илтӗнет ҫырма хӗрринчен кӗҫӗннин сас
си. — Аслати ҫывӑрса юлнӑ пулмалла. Пӗлӗт ҫине ларса килмест-ҫке. Пӑх-ха, пӗлӗчӗсем йӑтӑнса анаҫҫӗ... Масар йӑмринчен ҫакланчӗҫ... Атте, хӑрамас халь эп асла
ти ҫуккӑ чухне. Эс те хӑрамасни? Эс те макӑрмасни урӑх?
— Юрать, юрать, хӑрамастпӑр, ывлӑм, — тесе алӑ сулать Хӗветӗр, хӑй ҫав хушӑрах пуҫри шухӑшне сирсе
яраймасӑр нушаланать.
Шухӑшӗ Чана Кӗркури ачийӗн ҫакӑ: «Мӗншӗн паян,
Ҫимӗк кунӗнче, ҫумӑр Кӳлхӗрринчен килмест-ха? Ҫилӗ
ирпе Кӑмаш вӑрманӗ урлах вӗретчӗ-ҫке. Кӑнтӑрлаччен
Ачча енчен аслати килсе ташласа кайрӗ, кахал ҫынна
палӑртнӑ пек, пуҫ тӳпекӗнче виҫ пӗрчӗ сапрӗ те йӑлтӑрт
туса пӗлӗт аркине пуҫтарса хӗвеле уҫса хӑварчӗ. Акӑ халӗ те ҫавӑнтанах, Канаш енчен, кашласа тухрӗҫ пӗтӗрӗнекен хура пӗлӗтсем, васкаса ҫывхарчӗҫ, Ҫӗрпел урлӑ
каҫса масар тӗлне ҫитрӗҫ те... пӗр вырӑнта хытса тӑчӗҫ.
Пакурпа та туртса илеес ҫук вӗсене Турхай уйне.
Ял хыҫнелле сулӑннӑ хӗвел ҫутинче пӗлӗтрен ҫӗрелле
усӑннӑ ҫумӑр ярӑмӗсем пир тӗркисем пек хитрен курӑнаҫҫӗ. Вӗсем тӑрӑх этем ӗмӗлкисем утса аннӑ пекех туйӑнать пӗлӗт явлӑкне тинкернӗ май. Нивушлӗ Ачча масарӗнче пурӑнакан несӗл пуҫӗсем Ҫимӗке килеҫҫӗ? Ху
дожник куҫӗпе курӑнать-ши ку ӳкерчӗк, е ӑнланма ҫук
ултавлӑх пӑтраштарать куҫа-пуҫа? Хупса та пӑхать вӑл куҫне, кӑшт вӑхӑтран уҫать те... ӗмӗлкесем пӗрин хыҫҫӑн
тепри самантрах сарӑннӑ пир ярӑмӗ тӑрӑх ҫӗреллех анаҫҫӗ.
Ҫумӑр Турхая анмарӗ. Питӗ кирлӗччӗ. Хура пӗлӗт аркинчен вӗҫерӗннӗ хӗвел ҫатӑр-р пӗҫертсе илчӗ те хӑй
ҫинелле пӑхтарчӗ.
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Этем ӑна хирӗҫ пӑхса сӑхсӑхрӗ те:
— Хӑҫанччен ӗнтетӗн пире? — тесе ыйтрӗ.
— Ыранччен-виҫминеччен. Кӳлӗ шывне кӗҫех пырса силлетӗп.
— Тавтапуҫах, хӗвелӗм, пӳлӗхҫӗм. Ял халӑхӗ ячӗпе
пуҫҫапатӑп.
Хӗвел хура ушкӑнран уйрӑлса кайнӑ пӗлӗт татӑкӗ хыҫне пытанчӗ. Кӗлетке тавра уҫӑ ҫил вӗҫсе ҫаврӑнчӗ.
Туҫи ҫулӗпе Чапай мучи тӑклаттарса килни курӑнчӗ.
— Тем утап паян, пурне те курса ҫӳрес килет. Ах,
лерелле каймалли вӑхӑчӗ ҫитет пулас. Ҫут тӗнчепе сывпуллашса, ҫак ҫӗр сывлӑшӗпе сывласа, ҫынсемпе калаҫса юлас теп-ши... — сулахай аллипе сухалне тытса сылтӑммипе пӗҫҫине тӗренлерӗ ватӑ ҫын. — Каллех эп.
Йӑлӑхтармасп-и?
Пуҫтарса тытнӑ вӑрӑм пушшине алӑран алла куҫарса
тӑракан Хӗветӗр Кузьмин ӑна ҫурӑмӗнчен лӑпкарӗ.
— Мӗн калаҫатӑр ҫак эсир, Петӗр Ҫтаппанч? Каккуй
йӑлӑхтарма? Мана хама каҫарӑр паҫӑр ирпе сире пӗччен
пӑрахса хӑварнӑшӑн. Васкаттӑмччӗ те...
— Юрӗ-ха. Ӗҫ нумай, пӗлетӗп. Сирӗн васкамалла. Ҫут
ҫанталӑк панӑ ырлӑхпа, сывлӑхпа усӑ курса юлмалла.
Яланах пулмасть вӑл паянхи пек кун. Сисместӗн те алла
туя тытнине. Ҫамрӑк чух хӗвел анасса кӗтсе ывӑнаттӑмӑр,
ҫитӗнерехпе хӗвел аннине сиссе юлаймастӑмӑр. Вӑхӑта
малтан сехетпе, кунпа шутлаттӑмӑр — нимле те малалла шумасть. Каярахпа эрнепе, уйӑхпа, ҫулталӑкпа шутлама тытӑнтӑмӑр — вӗлтлетсе ҫеҫ иртет. Чакса-чакса
пырать. Хӑйматлӑх кӗрӳ патӗнчен таврӑнсан кӑшт канма тесе тӳнтӗм те шутлама пуҫларӑм: ара, ман умра
ҫутӑ кун шутлӑ кӑна тӑрса юлнӑ иккен. — Темрен хӑранӑ пек, вӑл хӗвел ҫине пӑхса илчӗ. — Турӑ ҫыннисем этем вӑл ҫут тӗнчене вӑхӑтлӑх хӑнана килсе ҫеҫ
пурӑнать, малашлӑх пурнӑҫӗ унӑн леш тӗнчере тесе
йӑпатаҫҫӗ те ҫав пире, ҫапах та тӗп пурнӑҫӗ этемӗн
ҫакӑнтах, хӗвелпе уйӑх, ҫӑлтӑрлӑ калпак айӗнчех, ҫӗр
ҫинчех. Никамӑн та, ҫӗр хурчӗн, вилес килмест. Эсир
ӑна, ҫамрӑксем, хальлӗхе ӑнлансах пӗтместӗр-ха. Иртерех. Эпир, йӳтенисем, ҫан-ҫурӑм кашни чикмессерен
хӑраса ӳкетпӗр: нивушлӗ юлашки хут куратӑп ҫут тӗнчене?!
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Кӳршине тӑнласа итлекен Хӗветӗре ачисем чӑрмантармарӗҫ, пӗр-пӗринпе ӑмӑртсах чупрӗҫ итлемен ӗнесем хыҫҫӑн. Хушӑран Купӑс Ҫинахванӗ те пушшипе
шартлаггарса илкелет. Чапай мучин шухӑшӗ каплансах
килнӗ пулас, ҫавӑнпа вӑл чунне уҫмашкӑн уя ятарласах
тухнӑ пек туйӑнать. Сурчӑкне итлекен ҫине сирпӗтес
мар тесе вӑл аяккарах пӑхса калаҫать:
— Вӑт тӑм пуҫ, пакӑлтатса кайрӑм вилӗм ҫинчен.
— Пурнӑҫпа вилӗм калаҫӑвӗ вӑл никамшӑн та ют пу
лас ҫук-ха, Петӗр Ҫтаппанч. Эп те анчахрах атте-аннене асӑнса тӑратгӑм.
Чапай мучи урисене кантарчӗ пулас, аллисене ирӗклетрӗ, ҫӑра харшӑ айӗнчен ҫутӑ куҫсем йӑлкӑшрӗҫ. Вӑл
мӑйӑхне шӑлса илчӗ, сухалне якатрӗ, вара тин каларӗ:
— Шел аҫуна. Пӗр вӑхӑталла ӳсрӗмӗр, нушине пӗрле
тӳсрӗмӗр. Вӑхӑтсӑр пӗтрӗ. Ҫавсемех...
— Камсем? Камсем?.. — хыпӑнса ӳкрӗ Хӗветӗр.
Хаш-ш! сывларӗ те вӑрӑммӑн ватӑ ҫын сылтӑм аллине Хӗветӗр хулпуҫҫийӗ ҫине хучӗ.
— Ҫавсемех. Эс ху та лайӑх пӗлетӗн вӗсене. Анчах...
Ял куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ. Ҫапах ял та суккӑр, вӑрман
та клуххуй. Хӑраҫҫӗ, шарламаҫҫӗ. Никамӑн та никам умӗнче усал пулас килмест. Никамӑн та милици-суд тӑрӑх
сӗтӗрӗнсе ҫӳрес килмест чипер пурӑннӑ ҫӗртех. Усал ӗҫӗн
сӑлтавне ӗненмелле кӑтартса парайман пулсан йӑнӑш
сӑмахшӑн хӑвна айӑплаҫҫӗ. Пӗлеп эп. Хам судьяра ӗҫлесе
курнӑ. Сирӗн аҫупа пулса иртнӗ пек пӗр усал ӗҫшӗн
Уравӑш ҫыннине чутах хупаттӑмӑрччӗ вӗт. Саккун йӗркипех. Ним айӑпсӑрах.
— Ҫапла ҫав, пирӗн саккунӗсем те вӑрӑ-хурах майлӑ.
— Мӗн тӑвӑн, эпир ҫырмастпӑр, эпир кӑлармастпӑр
вӗсене. Саккунсем таканари шыв пек чӳхенеҫҫӗ. Авӑ
хальхи тимукратсем хӑйсем валли патшалӑха ҫаратмалли, халӑха йӗмсӗр, выҫӑ тӑратса хӑвармалли саккунсем
кӑларчӗҫ. Лавӗпех. Патшалӑх Думинче ӗлӗкхи думӑри
пек думӑть тӑвакан ҫук. Мӗн чухлӗ вӑрӑ, ултавҫӑ пухӑннӑ
унта. Йӑлтах халӑха суйса, улталаса депутат пулнӑскерсем. Хӑйсем пуяҫҫӗ, йӗке хӳре пек тустараҫҫӗ. Хӑйсене
майлӑ саккун йышӑнсах. Ёлӗк вӑрӑ-хурах вӑрттӑн ҫаратнӑ. Хальхисем, сысна пуҫлӑ кайтарккӑсем, кашкӑр пек
чупайккӑсем куҫ умӗнчех, шӑла йӗрсех ҫап-ҫутӑ тасатса
3. Вӗҫев.
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хӑварчӗҫ пирӗн кӗсьесене, алла ыйткалакан хутаҫҫи тыттарчӗҫ. Хӑйӗн халӑхне ҫаратакан пуҫлӑх вӑл — ҫёлен.
Анчах ҫӗлен хӑйӗн чӗпписене ҫимест, кусем вара... Ах,
ывлӑм, калаҫас та килмест кун ҫинчен. Аҫу пирки вара...
Эп те хам курман ҫав. Ҫын сӑмаххи хыҫҫӑн ҫеҫ шутлап
ҫапла пуль тесе. Курнӑ ҫынни вӑхӑтра каланӑ пулсан...
Усал пурпӗрех ял тёкӗрӗ ҫинче курӑнать. Ял тӗкӗрӗнчен
никам та пытанаймасть. Тульккӑш... кая юлать. Вӑхӑт
сукмакӗ ҫине каю пусать. Вилессе ӑна пурте — эп те,
аҫуна вӗлернӗ ханттар та — вилетпӗр, пурпӗрех вӗҫӗ пур.
Ҫапах та... вӑрҫӑра мар-ҫке эпир, унта айта, тӑшмана
уписательнӑ вӗлермеллех, унсӑрӑн вӑл сана хӑвна тӗп
тӑвать. Хамӑр та кавалеринче купӑста пуҫӗ туранӑ пекех
туранӑ усал фашистсене. Уншӑн виҫӗ орден, пилӗк ме
даль панӑ мана. Ҫынна вӗлернӗшӗн. Тӑван ҫӗршыва
ҫӑлнӑшӑн. Ялта пӗрле ӗҫсе-ҫисе пурӑнакан ҫын ҫывӑх
ҫынна ятарласа вӗлернине ниепле те ӑнланма пултараймастӑп. Ҫав хурахӑн ҫамки ҫинче — хура ят.
— Вилӗмӗ ун та ҫитӗ-ха, — шӑл витӗр сӑрхӑнса тухрӗҫ
Чана Кӗркури ачин сӑмахӗсем. — Ылханса мар, сӑмах
май ҫеҫ калатӑп.
— Ҫитӗ те, ун чухне вара аса илӗ ҫыннӑн ҫак ҫут
тӗнчерен мӗн тери уйрӑлас килменнине. Уравӑшра судьяра ӗҫленӗ чухне пачӑшкӑпа ҫывӑхчӗ. Мӗн ӗнтӗ, пӗрле
пакӑлтатса лараттӑмӑр тӗнче ыйтӑвӗсем ҫинчен Тур юнӗ
сыпнӑ май. «Эсир те тыттаратӑр, эпир те суятпӑр халӑха. Куҫ кӗретех улталатпӑр. Сирӗнтен те нимле ҫӗнӗ пурнӑҫ — коммунизм тени пулмасть, пирӗнтен те леш тӗнчери патшалӑха тӑвасси пулмасть. Суя шухӑшлав вӑл —
сирӗн марксизм-ленинизм-сталинизму. Капашсӑр ирӗклӗ
опчествӑ нихҫан та пулма пултараймасть. Ҫынсен ӑстӑнӗ ӗмӗрте те пёр пек пулма пултараймасть. Пурпӗрех
чи ӑсли, ӑслӑраххи тата ухмаххи ҫуралать. Пурпӗрех этем
кӗтӗвне кӗтӳҫ, пушӑ кирлӗ. Пӑхӑнтармалла ӑна. Пӗр
чӑмӑрта тытмалла. Унсӑрӑн... саланса каять. Хаос пулать. Эсир вара пурне те пёр пек ӗҫлеттерсе, пурне те
пёр пек тумлантарса, пёр пек тӑрантарса усрасшӑн. Пурнӑҫланма май ҫук ӗмӗт-шухӑш явӑнать сирӗн пуҫра, коммунистсен. Таҫтан вӗҫсе килнӗ сӗрӗмпе минрететӗр халӑха. Каларӗ тейӗн эс манран каярах вилес пулсан.
Арканать вӑл сирӗн хутран ҫыпӑҫтарса тунӑ ҫӗнӗ пурнӑҫ
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керменӗ. Вилес килмест, ҫак сывлӑшпах сывласа, ҫак
хӗвелпех ӑшӑнса пурӑнас килет. Анчах патне ҫитрӗ ман.
Темле кӗлтусан та Турӑ та пулӑшаймӗ ӗнтӗ. Чир пӗтерет. Сывалаймастӑп. Хамах туятӑп-пӗлетӗп. Пирӗн те
леш тӗнче вӗрентӗвӗ юмах ҫеҫ. Унта кайнисенчен каялла таврӑнни халиччен пулман. Халӑха лӑплантарма,
хӑратса ҫирӗп алӑра тытма шухӑшласа кӑларнӑ ӑна.
Пирӗн хӑть — ӑс-пуҫ теорийӗ, сирӗн — пушӑ, саламат
теорийӗ. Пирӗн вӗрентӳ ҫапах та халӑх ӑс-тӑнӗнчен нихҫан та тухмӗ, сирӗн теори майӗпен сӳнсе халӑха ӑшӑтми пулӗ», — тетчӗ пачӑшкӑ.
— Вилессе пӗлнӗ апла вӑл?
— Пӗлнӗ. Рак чирӗ пулнӑ унӑн. Ҫур ҫултан пытарчӗҫ.
Ӑслӑ ҫынччӗ. Малашлӑха курма пултарнӑ вӑл. Пирнешкел, ҫӳлтен мӗн вӗрентнипе ҫеҫ ҫырлахса пурӑнман. Шухӑшне уҫса пама та хӑраман. Мӗн эпир, хутла пӗлмен
тӑмпайсем... Шухӑшлавӗ анлӑ пулнӑ унӑн.
Хӗветӗр ӑна чарсах каларӗ:
— Тӑмпайсем пулман-ха эсир, Петӗр Ҫтаппанч, пире
ҫак пу^нӑҫа туса панӑ ӑслӑ-тӑнлӑ ҫынсем пулнӑ.
— Асли-качки ӗнтӗ, — хӑйне мухтанишӗн лайӑхмарланчӗ Чапай мучи. — Мӗн хушнине тунӑ. Камӑн та пу
лин ҫӗмӗрмелле пулнӑ киввине, ун вырӑнне ҫённине
тумалла пулнӑ. — Вӑл майӗпен хавхаланса пычӗ. — Ыттисем пек чӗмсӗр те, мӑка пӑчкӑ та пулман паллах, хастаррӑн, ҫивӗч кастарнӑ. Комсомол ячейкине ертсе пыраттӑм, ҫамрӑксен мӗнпур ӗҫӗ хӗрлӗ улахсенче иртетчё.
Клубсем вырӑнӗнче пулнӑ вӗсем, хӗрлӗ улахсем. Вӑтӑрмӗшӗнче эпир те ялти хуҫалӑхсене пӗрлештерес терӗмӗр.
Вун тӑватгӑнччӗ — комсомолецсем. Пичче, Михала, ялти
пӗртен-пӗр коммунистчӗ. Ҫав ҫулхине ялӗпех ҫырӑнчӗҫ
колхоза. Ҫӗнӗ пӗрлешӗве Чапаев паттӑр ятне пама килӗшрӗҫ. Пиччене председателе суйларӑмӑр. Сталин коллективизаци йӑнӑшӗсене тӳрлетмелли ҫинчен статья пичетленӗччӗ. Хамӑр та эртелпе вуласа сӳтсе явнӑччӗ ӑна.
Хӗлле тахӑшӗ пӑтратса ячӗ пире колхоза ирӗксӗрлесе
кӗртнӗ тесе, пӗрин хыҫҫӑн тепри тухма пуҫларӗҫ. Ҫуркуннене вун ҫичӗ хуҫалӑхпа кӗтсе илтӗмӗр. Вунӑ лаша,
икӗ каслӑ ҫичӗ плуг, темиҫе пӑт тырӑ — пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӑн мӗнпур техникипе пурлӑхӗ. Икӗ ҫул ҫапла нушаланнӑ хыҫҫӑн тин каялла таврӑнма пуҫларӗҫ хресчен-

сем пирӗн пата — колхоза. Унтан кайрё вара малалла,
хамӑн та председатель пулса курма тӳр килчӗ. Йывӑр ӗҫ
вал халӑхпа ӗҫлесси. Ял кётӗвне пӑхасси. Темле чӑтан
эс, ывлӑм. Паян касура кӑштах кантӑн пуль-ха. Эп тем
ҫӳреп тата кансӗрлесе...
— Кӗлетке кӑшт канчӗ те, пуҫ канмарӗ-ха. Ҫывӑрасчӗ
те пӗрре канлӗн, пурин ҫинчен те манса... Ыйхӑ вӗҫет.
— Ҫапла ҫав унӑн — пуҫлӑхӑн. Этемми те, техники
те — пурте пуҫра явӑнать. Халь ҫапах та ял ҫыннине
ҫӗр ҫумне кӑкарма пултартӑр-ха эсир, ҫамрӑксем. Май
не тупрӑр. Эп эс ҫав мӑн колхозпа камантланӑ чухнех
асӑрхаттӑмччӗ сан пуҫарулӑхна.
— Килӗшӳпе ӗҫлеттерме ҫавӑн чухне пуҫларӑмӑр-ҫке.
Халӗ вара кашни кил хуҫалӑхӗпе килӗшӳ туни тата ытларах усӑ парать.
— Хама та илсе тухкаларӗҫ-ха ҫум ҫумлама. Юлас кил
мест вӗт ыттисенчен, ҫимӗҫӗ те тулӑхрах пултӑр тетпӗрҫке. Хамӑра та, хуҫалӑха та усӑллӑрах. Пирӗн вӑхӑтра ытларах ахаль ӗҫлеттернӗ. Ӗҫӗшӗн те тӳлемен пекехчӗ. Пасара бригадиртан ыйтмасӑр никам та кайман. Унта та
хӗвел йӑмра ҫӳллӗш хӑпариччен кайса килнӗ. Ӗҫ кунён
нормине ан тултар-ха эс... Пӗтрӗн вара. Каярахпа кашнине пёр пек тӳлемелли йӗрке хӑшне-пӗрне ярункана
ячӗ.
Ку сӑмаха кӗтнӗ пекех, хуҫалӑх пуҫлӑхӗ пуҫне ялт
ҫӗклерӗ.
— Халь те пӗтмен-ха вӑл путсӗр йӑла, — терӗ тарӑхуллӑн. — Кам мӗн вӑхӑт, мӗн чухлӗ, мӗнле пахалӑхпа
ӗҫленине кура тӳлеме тытӑнасшӑн. Атту пӗри виҫӗ сехет ӗҫлет те, тепри — вун виҫҫӗ. Укҫи — пёр танах. Ҫав
укҫана ҫын хӑй чӑннипех мӗншӗн ӗҫлесе илнине вӑйӗпеӑсӗпе туйтӑр.
— Тӗрӗс палӑртнӑ эс куна. Анчах ҫамку ҫине тепӗр
карт хушмасӑр, ачам, пурнӑҫлаймӑн-ха. Ытла хытӑ пирӗн
чунсем, — тесе кулса илчӗ Чапай мучи.
— Хам ҫакӑнта ӗҫленӗ чухне пурпӗр туса ҫирӗплетсе хӑваратӑп ҫав йӗркене, — ват ҫыннӑн куҫӗнчен ӑшшӑн пӑхса шанчӑклӑн каларӗ Хӗветӗр Кузьмин. — Ман
ку таранччен хам шутланинчен юлни пулманччӗ-ха.
— Ачи эс маттур-ха. Аҫу-аннӳ ятне ямастӑн, ҫӳле
ҫӗклетӗн пире, хурӑнсурсене. Таса сывлӑш вӑй парса
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пытӑр. Килелле уттарам-ха. Карчӑкпа масар ҫине кайса килес. Ачасем те ҫитмеллеччӗ, — Шупашкар еннелле пӑхса илчӗ те ял ҫулӗ ҫине тухрӗ вӑл. — Эсир те
каятӑр пуль-ха.
— Касу кӗртсен, — терӗ те Хӗветӗр ачисем патнелле
ч>чуэӗ.
Енесем ял еннелле ҫаврӑнасшӑн пулас, итлесшӗнех
мар. Пушӑпа шартлаттарнӑ хыҫҫӑн касу йӗркеленчӗ.
«Выльӑхӗ те, этемӗ те хавшаклӑха пит хӑвӑрт сисет, —
шухӑшларӗ Кузьмин чупса ывӑннӑ хыҫҫӑн. — Ача ҫемҫешкине наччас туйнӑ, итлеми пулнӑ та. Пӗрре тавралла чупса ҫаврӑнтӑм та... Хӑ... — кӑмӑллӑн кулса илчӗ
вӑл. — Итлерӗҫ. Этем ушкӑнӗ те кӗтӳ майлах пуль ҫав.
Пурнӑҫ курнӑ ватӑ Чапай мучи ахальтен каламарӗ кун
пирки. Ӑс-хакӑлӗпе ҫеҫ уйрӑлса тӑрать этем выльӑхран. Ҫавна май выльӑх кӗтӗвӗнчен темиҫе сыпӑк ҫӳлерех. Ку — хӑрушӑрах та. Пушӑпах илеймӗн. Ӑс-тӑн сулмакӗ кирлӗ ӑна. Питӗ ӑслӑ, тавҫӑруллӑ, ҫирӗп кӑмӑллӑ,
курӑмлӑ кӗтӳҫ кирлӗ этем кӗтӗвне. Вӑйсӑр кӗтӳҫсем ҫӗршыври этем кӗтӗвне те тӑрантараймарӗҫ, кӗтӳ картине
те кашкӑрсене аркаттарчӗҫ. Эп хам мӗнле кӗтӳҫ-ши? Ял
халӑхне ҫирӗп картарах усрап-ши? Тӑраничченех ҫитереетӗп-ши? Итлеҫҫӗ-ши ҫав ҫынсем мана? Е хырӑм тӑрантарассишӗн, ҫара ӳте хуплассишӗн ҫеҫ пилӗк аваҫҫӗ? Пушӑ вӗҫӗ лекнисем тарӑхмаҫҫӗ-ши? Хӗрсе кайнӑ
вӑхӑтра чикӗрен иртместӗп-ши? Ытлашши ирӗке ямастӑп-ши эп вӗсене тепӗр чухне? Кӑмӑллаҫҫӗ-ши вӗсем
мана е ҫурӑм хыҫӗнче чышкӑ-муклашкӑ кӑтартаҫҫӗ? Хӑлха чикки парас текен ҫук-ши? Ҫӗнӗ трактор, автобус
илнӗ вӑхӑтра кӗрлеттерсе ҫӳрекенсем пурччӗ-ха. Бартер
текен меслетпе таварпа тавар улӑштартӑмӑр-ҫке. Унсӑр
майӗ ҫукчӗ. Халӗ тата автобусӗшӗн савӑнаҫҫӗ. Районта
камӑн хуҫалӑхӗнче икӗ автобус пур? Пирӗн ҫеҫ. Ай, мухтанас мар-ха. Правленипе клуб туса лартсан мухтанӑп.
Ҫӗн урамшӑн вара мухтанма та юрать. Ял ҫамрӑкӗ ялах
тымар ярать. Малашлӑх пур. Чапай мучи Хурӑнсурӑн
утлӑ ҫарӗ пӗтменшӗн хавас. Ял тулли ҫамрӑк ар. Пурнатпӑр-ха».
Уҫлӑхра пуҫ та уҫӑ. Уй кӗввинче сӗрме купӑс кӗввине уйӑрать Хӗветӗр. Купӑс Ҫинахванӗ темле ҫӗнӗ кӗвӗ
шӑратать. Кӗвви марш пек янравлӑ. Аха, тинех ӑнкарса
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илчӗ ӑна вӑл. Ял ансамблӗн артисчӗсем пуҫланӑччӗ-ҫке
ҫак юрра. Аха, аха, сӑмаххисене аса илчӗ те, юрӑ чӗлхене ҫакланчӗ:
Пилӗк юплӗ ҫырма пуҫӗ варринче
Эп ҫуралнӑ ҫӑлкуҫ шывӗ сассипе.
Пиллӗх илнӗ тӑван халӑх хушшинче,
Ӳснӗ ялӑн пыллӑ-ҫуллӑ тутипе.
Хурӑнсур, Хурӑнсур, Хурӑнсур,
Эсӗ манӑн ҫуралнӑ ҫӗршыв...

Агроном пулман пулсан кам пулаттӑмччӗ-ши эпӗ тесе
пӗрре кӑна мар шухӑшланӑ Хӗветӗр Кузьмин. Артист,
режиссер, писатель-драматург... Илемлӗх вӑрттӑнлӑхё ӑна
ачаранах канӑҫ паман. Ҫав сӗмленӳ те шкулта, те клубра, те институтра ҫуралчӗ унӑн, халӗ хӑй те астумасть
пуҫламӑшне. Илемлӗ литература тыткӑнӗнчен ҫеҫ хӑтӑлаймасть. Кӗнекери ӗҫ-пуҫа унӑн халӑха ҫынсен вӑййи
урлӑ кӑтартас килетчӗ тахҫанах. Пьесӑсем вуласа тӑнран
кайрӗ, анчах хӑйне ҫывӑххине, хӑйӗн кӑмӑлне уҫаканнине тӗл пулмарӗ. Аптранӑ енне вара Николай Максимовӑн «Синкер» романне шӗкӗлчесе тухрӗ. Унти ӗҫсем хамӑр таврарах пулса иртеҫҫӗ, сӑнарӗсем те ҫывӑх.
Виҫӗ каҫра шӑранса та тухрӗ пьеса. Авторӗпе канашламасӑрах тытӑнчӗ асаплӑ ӗҫе. Драма кружокне пухрӗ те:
«Ҫак пьесӑна халӑх умне кӑларнӑ хыҫҫӑн пирӗн театр
ҫуралать!» — тесе пӗлтерчӗ. Питӗ хавхаланса хатӗрленчӗҫ премьерӑна. Спектакль пиҫсе тухрӗ, ӑнӑҫрӗ! Театр
та ҫуралчӗ!
Ун хыҫҫӑн хӑйсен ентешӗн «Ҫӗр пики», «Пахус паккусӗ», «Хӗрсӗр ял та хӗсӗр мар» пьесисем тӑрӑх лартнӑ
спектакльсемпе тӗлӗнтерчӗҫ вӗсем таврари ялсемпе районсене.
Ҫакӑн хыҫҫӑн тинех ӑнланчӗ Хӗветӗр Кузьмин хӑй
кам пулма ҫуралнине. Унӑн ҫӗре ачашласа-лӑпкаса тырӑ
ҫитӗнтерекен илемлӗ чунлӑ, кӑвар чӗреллӗ, ҫирӗп алӑллӑ
хресчен пӑхса ӳстермелле, ҫав ҫынна ҫӗре, яла чунтан
юратма вӗрентмелле, тӑванлӑхшӑн, хурӑнташлӑхшӑн кӗрешме яланах хатӗр паттӑр, тӗнчере никамран та кая
мар илемлӗ чӑваш туптамалла иккен. Ял ҫыннин чунчӗринче художник туйӑмне вӑратмалла, ӑна уҫҫа кӑлармалла. Халӑхӑн пултарулӑхне халӑхах кӑтартмалла.
Хӗветӗр ача чухне ял яш-кӗрӗмӗ каҫсерен вӑйӑра вы38

ляса-кулса, юрласа-ташласа хавхаланатчӗ, туйра параппан сасси урам тӑрӑх аната ҫити ян каятчӗ, сёрме купӑсӑн ҫемҫе сасси шухӑша выляттаратчӗ. Юнашарти
клубра Шупашкар юрӑҫисем час-часах халӑх кӑмӑлне
ҫӗклетчӗҫ. Ӗҫкӗ-ҫикӗре, туйра уйрӑмах палӑратчӗ ял ҫыннисенчен кам ытларах пултарулли. Ҫавсене пӗрле пухса
сцена ҫине кӑларма тахҫанах шутланӑччӗ Хӗветӗр Кузь
мин. Хӑй лартнӑ спектакльсенче вӑл кашнинчех юрӑташӑ-такмак сценисем кӗртсе яма тӑрӑшрӗ. Кун пек халӑх пурнӑҫне ҫывӑх пулса тухать. Пӑхса-итлесе ларма
та савӑнӑҫлӑрах. Халӑх театрӗ вӑхӑтлӑха канӑва кайсан
чылай пысӑк ансамбль йӗркелерӗ. Ялти пёр талант та
тӑрса юлмарӗ аякра. Хуҫалӑхӑн икӗ автобусне аран шӑнӑҫаҫҫӗ тулли ушкӑн чухне.
Ш упашкарпа Ҫӗнӗ Шупашкарта пурӑнакан район
ҫыннисен «Туслӑх» ентешлӗхӗн уявне кайма питӗ тӗплӗн
хатӗрленчӗҫ. Оперӑпа балет театрӗнче юрласа ташламалла-ҫке. Шӳт мар. Пысӑк чӑрмав сиксе тухрӗ. Баянист
ҫук! Купӑсҫӑ ял туллиех — баян калакан тупӑнмасть.
Акӑ ҫитсе ҫапрӗ малашлӑха пӑхма пӗлменни. Хытах. Аг
роном, ветеринар, тракторист, газовик анчах кирлё мар
иккен яла. Илем саракан та алӑри пилӗк пӳрне пекех
кирлё. Мӗн тӑвӑн, кӳршӗрен кивҫен илмелле пулчӗ.
Намӑс вӗт.
Хурӑнсурсем халӑх умне тухсан анлӑ сцена та тулса
ларчӗ. Юрри-ташшине пуҫласан зал пӗлӗтелле ҫӗкленчӗ
пуль — ял сасси-кӗвви Шупашкара сарӑлчӗ. Кану вӑхӑтӗнче фойере сӑра пички ҫӗклесе ташларӗҫ, концерта
мал алла тӑсрӗҫ.
Каярахпа хӑйсене халӑх ансамблӗ ят парсан чӑн-чӑн
уявах пулчӗ хурӑнсурсемшӗн.
Ҫынсем ӗҫе типтерлӗрех, тӑрӑшарах, чунтан хавхаланса туни сисӗне пуҫларӗ юлашки вӑхӑтра. Ҫак пархатарлӑ ӗҫӗн ҫимӗҫӗ те тутлӑрах ӗнтӗ. Ял халӑхӗ искусст
во енне те ӑнлануллӑн туртӑнать. Ёҫри, пултарулӑхри
ырӑ туйӑм хӑйсенех илем кӳрет. Чунӗ юрлать ҫынсен.
Кахал апатӗнче пӗҫертсе илнӗ хӗвел Кӑмаш вӑрманӗ
ҫинех сулӑннӑ, анӑҫ хӗрелсе пырать. Ырансем Кӳлхӗрри
кӳллин пӑсӗ Хурӑнсур ҫӗрӗ ҫине те шывланса анӗ, уйсене шӑварӗ. Хӗвел хӑй каларӗ-ҫке этеме ун пирки.
Этемӗ ӗне касӑвне ялалла утгарать. Малта ачисем пыраҫ39

ҫӗ. Аслӑ касуҫӑ — хыҫалта. Яка Якурӗн каскӑн ӗни анкартисем патне ҫитсен каллех вӗрлӗк карта урлӑ каҫрӗ,
кунӗпе симӗс курӑкпа та тӑранманскер ҫӗр улми аврине татса илчӗ-илчех. Ураран пушӑ лексен касу варрине
кӗрсе тарчӗ.
«Хуҫи пекех каскӑн, — шухӑшларӗ Хӗветӗр. — Мӗнле
кӑна курӑнман пулӑм явӑнмасть-ши ҫут ҫанталӑк тытӑмӗнче? Ана никам та тӗпчесе пӗлеес ҫук. Иххан мучисен ӗни умне тухрӗ те чарусӑрскер айккинелле пӑхапӑха ним пулман пекех мӑшлаттарса утать. Тепре тивертес пулсан та хӑйне хыҫра хӳтлӗх пур. Ҫапла вӑл,
каскӑн ӗне лӑпкӑ ӗнене пушӑ тӗлне тума пӗлет».
Тӑраннӑ ӗнесем васкамасӑр хӑйсен кил йӗрӗпе уттарчӗҫ. Авӑ Кури Павӑлӗ вырӑсла хапхи алӑкне яриех
уҫса хунӑ, ӗнине кӗтет. Вӗренне явса пӗтерсе Ҫӗр чӑмӑрне пӗтӗмпех явакласа илчӗ-ши вӑл паян? Экваторӑн
тӑршшӗ ытла та вӑрӑм, хӗрӗх миллион метр ытла. Ҫын
хӑй ҫапла ӗмӗтпе ӗҫлесе пурӑнать тёк — ҫитернех пуль
ҫавӑн тӑршшӗне. Кашнин пуҫӗнче, ӑсӗнче хӑй тӗрлӗ
тӗлӗнтермӗш ӗмӗт.
Унӑн Юратӑвӗ те хапха алӑкне уҫса ячӗ, ӗнине пӑхса
илнӗ хыҫҫӑн упӑшкине мухтарӗ:
— Ай-яй, маттур, лайӑх тӑрантарнӑ, пӑнкӑ-пӑнкӑ, тепринче те санах ярас пуль.
— Темле ҫав, Люба, ку ӑнсӑртран татӑлса аннӑ телей
пулчӗ пуль пирӗншӗн, — ҫумра тӑракан арӑмне ӑшшӑн
ҫупӑрларӗ Хӗветӗр. — Умра курӑнмасть-ха ирӗклӗх.
Тӑллансах ларатӑп. Кашни кунӗ пин ӗҫпе тӑп-тулли.
— Малтан апатне ҫийӗпӗр-и е... Ай-уй, ку тата мӗн
курӑкӗ? Кӑвак чечеклӗскер. Мана парнелеме ҫавӑн чухлӗ
татрӑн-и? Кӳр.
Хӗветӗр кулса ячӗ те курӑк ҫыххине мӑшӑрне тыттарчӗ.
— Сан валли. Ҫурӑм-хырӑм ҫапма. Пӗлеймерӗн-и,
ҫимӗк курӑкӗ вӑл. Чӳлмеке лартмалли мар. Турхай лаптӑкӗнче кӑн-кӑвак ешерет. Сан валли урӑххи пур, — сумкӑран вӑл пӗчӗк ҫыхӑ кӑларчӗ. — Улӑх чечекӗ. Чӳлмеке
ларт. Халь тӳрех мунчана каяс. Ачасене хатӗрлентерсе
яр эс.
«Юрать, сан икӗ шӗвӗркке пур, ман хӑҫанччен мунча пӗччен кӗрсе пурӑнмалла-ши, тепӗр хӗр пӗрчи кир40

лех те амӑшне пулӑшма...» — ҫак шухӑшпа Люба пӳртелле васкарӗ.
Килӗ-ҫурчӗ Хӗветӗр Кузьминӑн халӗ ӗнтӗ яла намӑс
кӑтартмалли мар. Ҫынсенчен юлас мар тесех ҫине тӑчӗ.
Тарӑн путваллӑ, гаражлӑ, икӗ-виҫӗ хутлӑ пӳрт лартакан
та пур ялта. Патшалӑха ҫаратса, халӑха улталаса мар,
хӑйсем хуҫалӑхра ӗҫлесе илнӗ укҫа-тенкӗпех тӑваҫҫӗ.
Урам тӑрӑх утма та кӑмӑллӑ. Якур Парамоновсем тӗлне
ҫитсен ҫеҫ чӗре урӑхла тапма тытӑнать, чун канӑҫсӑрланать, чалӑшарах панӑ кивӗ пӗчӗк пӳрт умӗнчен куҫа хупса чупса иртсе каяс килет. Ҫук, лартаймарӗ Яка Якур
ҫӗнӗ пӳрт. Йывӑҫ ҫырса панӑ пулин те. Сутса ӗҫрӗ ӑна.
Ҫук, кӗреймерӗ шеремет Хурӑнсурӑн паянхи тулӑх пурнӑҫ картине.
5
Хальхи ҫамрӑк ваггисен йӑлине уясах каймасть. Аваллӑх йӗркине вуншар ҫул хушши патшалӑх мӑлатукёпе
тӳнккесе аркатса пычӗҫ те, ӑҫтан-ха ӑша кӗрсе ӑс-тӑнра
тымар ятӑр вӑл? Ёмӗртен ӗмӗре куҫса этемре ҫирӗпленнӗ
йӑла-йӗрке ҫирӗммӗш ӗмӗрте хӗн курса пӗтмех пуҫларӗ.
Совет саманинче ҫуралса ӳснӗ чӑваш ачисемпе вёсен
ачисене Мӑнкун-Ҫимӗкрен, сиенлӗ тесе, пистернӗ, революциллӗ ҫӗнӗ йӑла-йӗркене хӑнӑхтарнӑ. Арусен пурнӑҫ юхӑмӗнче татӑлнӑ питӗ пысӑк тапхӑр чӑваш нацине
культура, мораль, ӑслӑлӑх енӗпе аталантарма ҫав тери
хытӑ чӑрмантарчӗ. Чӑваш туррисене мантӑмӑр. Ваттисене асӑнма пӑрахрӑмӑр. Яш-кӗрӗмӗн урамри вӑйӑ карти арканчӗ, татӑлчӗ. Хамӑр ӑратнисене шута хума пӗлместпӗр. Хурӑнташлӑх туйӑмӗ мӑкалчӗ. Тӑванлӑх хӑвачӗ
хавшарӗ. Ача пуҫне таҫти, аякри, такамӑн ют йӑлийӗркине, шухӑшне чыхса тултаратпӑр. Хамӑрӑнне, юн
тымарӗпе юхса пыраканнине, сиксех сивлетпӗр.
Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн, майӗпен-майӗпен пуҫтарӑнса халӑхра вӑй илнӗ, пӗрлӗх тытӑмӗнче ҫирӗпленнӗ, тӗн вӗрентӗвӗпе ҫывӑх йӑла ҫапах та ватӑраххисен ӑшӗнче,
йӗркинче сыхланса юлнӑ. Ӑна нимле хӑрушлӑх та пуҫӗпех пӗтереймен. Пусса тӑракан хура пӗлӗт пуҫ тӑрринчен сирӗлсен чӑваш та хӑйсен туррине пуҫҫапрӗ. Ҫимӗк
Ҫӗрпелпе Хурӑнсур масарне те анчӗ. Маларах ҫулсен41

че Ҫимӗкре масар ҫине каякан ытлах курӑнмастчӗ. Ваттисене ваттисем асӑннӑ та, ачасене тутлӑ апат пӗҫерсе
ҫитернӗ те, ҫулталӑкра пёрре килекен уяв кулленхи
ӗҫ-пуҫ хушшинче курӑнми пулнӑ. Халӗ лару-тӑру улшӑнчӗ. Ҫимӗк кашни килех кӗчӗ, кашни ҫемьене ытамларӗ.
Ваттисен йӑли-йӗркине Кузьминсем те ҫапла хисепе
хума пуҫларӗҫ. Кил хуҫи хӑй вӑхӑтӗнче компарти идеологийӗпе ҫывӑхланса хӑйне пӑхӑнакансене те унпа пурӑнма вӗрентсе пынӑ пулин те, аваллӑх пуянлӑхӗ халӑхра ҫухалса сӗвӗрӗлнине чунпа туйса хурланнӑ. Май килнӗ
таран, идеологи чиккинчен иртсе каясран сехӗрленсех,
халӑх пултарулӑхне ӳссе чечекленме ӑшшине те, сиплӗхне те тупса пама тӑрӑшнӑ. Халӑхпа пӗрле юрланӑ-ташланӑ. Ҫыннӑн кашни йывӑр самантне сиссе ӑна пулӑшма васканӑ. Мӗн те пулин ыйтма пынӑ ял ҫынни унӑн
ӗҫ пӳлӗмӗнчен хуйхӑллӑ та тарӑхуллӑ тухмасть, ахаль те
мар, тарӑн шухӑшласа тухать. «Хуҫалӑх, эртел сана ырӑ
тӑвать пулсан манӑн та хамӑн хуҫалӑха, эртеле ҫавӑн
пекех усӑ кӳмелле», — тет. Эртел хӑвачӗ, туслӑхӗ пӗрпӗрин ҫирӗп те кӑмӑллӑ ҫыхӑнӑвӗнче пулмалла-ҫке. Ҫакӑ кашнин чун-чӗринче чи малти вырӑнта пултӑр тесе
ӗнтӗ Хӗветӗр Кузьмин хамӑр несӗлсен, хурӑнташсен йӑли-йӗркине халӑхра сарса ҫӗнетсе пырать. Халӑх сӑмахлӑхӗ, вӑййи-кулли, юрри-сӑвви пӗтӗмпех ҫав йӑла-йӗркере. Унта — халӑх пурнӑҫӗ, малашлӑхӗ.
Питрав кунӗнче ют ялсене яла кӗртес мар тесе униче алӑкӗсене питӗрсе илсе хурал тӑратнипе те ҫӗнӗ йӑлайӗрке халӑхра тымарланаймарӗ, сӑмсаланнӑ-сӑмсаланман типсе, хӑрса ларчӗ. Тӑвана тӑванран пистерни, ялпа
ял хушшинчи ҫыхӑнӑва татни чӑвашӑн аталану ҫиппине касса татниех пулать-ҫке.
Ӗлӗк кашни яла тӳрӗрен тухмалли сукмак, лашапа
ҫӳремелли ҫул пурччӗ. Вӗсем ҫухалчӗҫ, кӗперӗсем йӑтӑнса
анчӗҫ. Виҫ ҫухрӑм вырӑнне тавраран асфальт ҫулпа вун
виҫӗ ҫухрӑм тӑватпӑр.
Аваллӑх йӑлин чиккине пӑснӑшӑн Хӗветӗр Кузьмин
халӗ те кулянать. Мӗншӗн тытса чараймарӗ вӑл хӑйне
хӑй — халӗ паллӑ ӗнтӗ. Колхозсем уйрӑлнӑ чухне тарӑху
хуранӗ вӗресе тӑкӑнсах кайнӑччӗ. Пусӑ ҫаврӑнӑш не
ҫӗнӗрен йӗркеленӗ хыҫҫӑн Ҫӗрпелтен Шӑхасан ҫулӗ ҫине
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тухакан урапа ҫулӗ хурӑнсурсен пусӑ варрине тӑрса юлчӗ. Тырӑ анине таптаттарса пӗтерес мар тесе вӑл ҫӗре
ҫулӗ-качкипех сухалаттарчӗ, урӑх, таврарах ҫулпа ҫӳреме сӗнчӗ. Ҫук ҫав, авалхи ҫул вырӑнӗ тырӑпа кашламарӗ, каллех такӑрланчӗ, хӑй вырӑнӗнчех тӑрса юлчӗ.
Ҫӗрпел, Туҫи Ҫармӑс халӑхне ҫеҫ калаҫтарчӗ. Усаллӑхпа. Акӑ мӗн патне илсе пырать вӑл тарӑн шухӑшламасӑр
чикӗрен иртсе кайни.
Питӗ асӑрхануллӑ, тавҫӑруллӑ, ӑслӑ пулас пулать иккен халӑхра авалтан юлнӑ кашни йӑла-йӗркепе, пулампа. Халӑх йӗрӗ, халӑх сукмакӗ, халӑх ҫулӗ — унӑн ӑсӗтӑнӗ, унӑн пурнӑҫӗ, унӑн малашлӑхӗ^ Тӗкӗнме, пӑсма
юрамасть ӑна. Вылямалла мар унпа. Ӑна пӑсма та май
ҫук. Халӑхӑн ӑслӑлӑхӗ — хӑйӗн аваллӑхӗнче.
Ҫӗнӗ пӳртре Кузьминсен Турӑ кӗтесси Люба тӗрленӗ
ал шӑллипе илемленни те вӗсем ваттисен йӑлине хисеплени пулать. Ҫурта ҫутса, сӑхсӑхса, вилнисене асӑнса хисеп турӗҫ вӗсем ҫемйипех. Паян масар ҫине тулли
сумкӑпа кайрӗҫ. Хирӗҫ таврӑнакансем пит хаваслӑ. Карта
ҫумӗпе утнӑ май пуш кӗленче те кӗленче ванчӑкӗ выртни куҫа ҫиет.
— Ҫак сӑваплӑ кӗтесе те ҫӳп-ҫап вырӑнӗ туса хуратпӑр, этем пулатпӑр-ши эпир ҫакӑн хыҫҫӑн? — тарӑхса кайрӗ Хӗветӗр.
— Кам айӑплӑ? — упӑшки еннелле пуҫне пӑрчё Люба.
— Каллех мана айӑпласшӑн пуль-ха, — килӗшмерӗ ӑна
мӑшӑрӗн ыйтӑвӗ. — Эп юлташлӑх хуҫи тесе кашнине
алӑран тытса ҫӳреес ҫук. Масар вӑл — ял администрацийӗн. Вёсен те кӑштах яваплӑхӗ пулмалла. Пирӗн ҫине
ҫеҫ ямалла мар.
— Ытлашши ан кӑралан, — сӑмсинчен пӳрнипе пусрӗ
часах хӗрсе каякан упӑшкине Люба. — Еҫӗ кунта ял
юлташлӑхӗпе ял администрацийӗнче те мар. Халӑха, уйрӑмах ҫамрӑксене, ирӗке янинче. Астӑватӑн-и, парти хуҫаланнӑ чухне ҫакӑнта тап-тасаччӗ, ҫаруран чупаттӑмӑр,
халӗ атӑпа утма хӑратать. Йӗрке пурччӗ коммунистсен.
Таҫта та. Халь мӗн пур демократ текен халтурщиксен?
Арпашу та харкашу. Пӑтранчӑк кӳлӗре, халӑх кӳллинче,
ылтӑн пулӑ тытаҫҫӗ. Тустару та астару. Нимле ҫирӗп иде
ологи тени ҫук. Халӑха йӑлтах тӗн ҫыннисем ҫавӑрса
илеҫҫӗ. Америкӑран яла ҫитрӗҫ те тӗн ячӗпе хӑйсем майлӑ
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ҫавӑракансем... Эй, Турӑ. Чаракан ҫук вӗт вӗсене. Чӑваша та, пӗтӗм Раҫҫее те саранча пек сырса илнӗ. Каллех
суялӑх пуҫ пулса тӑма тытӑнать. Эсир пурпӗрех хуҫалӑх
ҫыннисем анчах. Идеологсем кирлӗ сирӗн ҫумра, хӑвӑр
малтан ӗҫленӗ чухнехиллех, тен, урӑхларах, ҫапах ӑс пар
са тӑракан кирлех патшалӑх енчен. Ҫынна ӗҫлеттерсе
пайта курни сахал. Эс ху ҫине туртса илсе пустуй ҫилленсе лартрӑн. Ӑнлан малтан ӑна-кӑна, кайран тин кала.
— Ӑнлантӑм. Ытла политик пулса кайнӑ тем эс. Пире
комиссар та кирлё апла. Пур вӑл. Акӑ юнашарах, — тесе
аяккалла хуллен тӗртсе ячӗ мӑшӑрне Хёветёр, унтан сылтӑм аллипе хӑй патнелле туртрё. — Ҫитрӗмӗр.
— Кирлех пулсан эпир прокурор та пулма пултаратпӑр, тем, ансамбльте унта хам ҫумрах хитре чёпёсем
чӗвӗлтетме пуҫларӗҫ-ха...
Вёсем масар хапхи умӗнче чарӑнса тӑчӗҫ. Алӑкӗ яриex уҫӑ. Хапхине чикке лартнӑ. Ку таранччен мӗнле асӑрхаман-ха ҫакна? Тӗлӗнмелле. Алӑкӑн пӗр енӗ Хурӑнсур
масарӗ еннелле, тепри ҫӗрпелсен еннелле уҫӑлать. Пуҫ
ҫитнӗ Чапай мучисен. Вӗсем ҫавӑрнӑччӗ масарсем тавралла ракаткаллӑ карта. Шел, вырӑнӑн-вырӑнӑн хӑмисене хӑпӑтнӑ. Алӑкпа ҫаврӑнса кӗме те ӳркенеҫҫӗ. Йывӑҫӗсене те ҫав вӑхӑталлах лартнӑччӗ. Ҫӗрпел масарӗ те
халӗ сип-симӗс кавир айӗнче, кану вырӑнӗпе — паркри
ешӗл йывӑҫсемпе вӑрман пек пӗрлешсе каять.
Тӗне кӗни те, кӗменни те, алла хӗрес тытайманни
те — пурте пӗрле, юнашар кунта. Икӗ масара ҫӗрӗн ҫул
чиккийӗ ҫеҫ уйӑрса тӑрать. Ёлӗк Ҫӗрпелпе Хурӑнсура
уйӑрса панӑ мишавай йӗрӗ — пӗр чалӑш сарлакӑш ҫерем.
Кӑшт тӑхтаса тӑнӑ вӑхӑтра Хӗветӗре пӗр ӗҫ аса килех
кайрӗ. Мӑнкун эрни вӗҫленсе пынӑ вӑхӑталла вӑрҫӑра
вилнисене чысламалли кун ҫитнӗччӗ. Парткомпа ял совечӗ Ҫӗнтерӳ кунне ҫӗнӗллерех ирттерме йышӑнчӗҫ.
Правлени те аякра юлмарӗ. Масар ҫине ҫынсем нумаййӑн пычӗҫ. Анчах... ҫӗрпелсем хӑйсен ҫӗрё ҫинче, хурӑнсурсем хӑйсен ҫӗрӗ ҫинче тӑраҫҫӗ. Варринче — чикӗ.
Никам та каламан вӗсене ҫапла тӑма, никам та ятарласа вырнаҫтарман ик ушкӑна. Колхоз председателӗнче
ӗҫлекен Кузьмин малтан Ҫӗрпел енче пуҫлӑхсемпе
пӗрлеччӗ. Халӑх ушкӑнланнине, пайланнине асӑрхасан
вӑл тӳрех хӑйсен ялӗсен ҫумне каҫса тӑчӗ.
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Иртнӗ вӑрҫӑсенче вилнӗ кашни ҫынна ятран асӑнчӗҫ.
Пытарма илсе килнӗ ҫынпа сывпуллашмалли ятарлӑ
сӑвап вырӑнӗ тума йышӑнса хӑварчӗҫ. Ӑна каярахпа
Кузьминсем ял совет ӗҫтӑвкомӗпе пӗрле капӑрлатса туса
лартрӗҫ. Масар пӳрчӗ ҫумӗнче. Унта халӗ, тем, пёр этем
кӗлетки курӑнать. Кузьминсем ӑна кунӗн-ҫӗрӗн, хӗлӗнҫӑвӗн хывма пӗлмен сӑранланса ларнӑ тӑваткал куҫлӑ
курткинчен аякранах палласа илчӗҫ. Яка Якурӗ месерле
выртнӑ та хуп турттарать. Чее мур. Ҫерем ҫинче мар,
яка хӑма ҫинче. Нихҫан та пилӗкне-мӗнне шӑнтса пӑсас
ҫук. Авӑ Виҫкурка Ваҫҫи амӑшӗн вилтӑприне ыталанӑ
та пуҫне хӗрес патакки ҫине хурса тем ӗнӗрлесе выртать.
Масар пӳртне те, виле тупӑкӗ хумалли хӳтлӗхне те
Ҫӗрпел ҫӗрӗ ҫине лартни халь тин Хветӗрӗн чунне кас
са кайрӗ. Купӑс Ҫинахванӗ калани аса килчӗ: «Ҫӗрпелсем ҫапах та вӗсем хӑйсене ытларах ырлӑх тума тӑрӑшатчӗҫ». «Масар пӳрчӗпе хӳтлӗх яла ырлӑх кӳмелли ҫуртйӗр пулас ҫук та, ҫапах вӗсем те ют ҫӗр ҫинче ларни
ялан куҫ тӗлне пулать, — шухӑшларӗ Кузьмин. — Кол
хоз пӗрле чухне ӑна-кӑна шутламан, вӑл-ку куҫа та витӗр
курӑнман. Пӗрле ӗҫленӗ, пӗрле ӗҫсе-ҫисе савӑннӑ, пурӑннӑ, хуйхи-суйхине пӗрле тӳссе ирттернӗ. Ҫӗнӗрен мишавай юпи ҫапсан чун вӑранчӗ-ши е урӑхланчӗ-ши, —
шалти туйӑма ӑна яланах ӑнланса пӗтереес ҫук. Турӑ
панӑ сывлӑш хуҫаланать-ши чунра? Пӗлме хӗн. Чун
вӑл — хамӑр, чун вӑл — ҫут ҫанталӑк пулӑмӗ, чун вӑл —
тӗнчекурӑм, ҫут тӗнче аталанӑвӗн уйрӑлми пайӗ. Чун вӑл
куҫа та курӑнмасть, алла та тыттармасть. Ҫав хӑйне евӗр
хӑвата курма пултаракан ҫын тӗнчере пур тенине те илтнӗччӗ. Ку те тӗрӗс, те суя, пурпӗрех хам куҫпа курмасӑр
ӗненместӗп. Американецсем чуна виҫсе пӑхнӑ тесе шавларӗҫ пӗр ҫулхине хаҫатсем. Ҫветтуйсемпе патшалӑха
тытса пыракансен вун пилӗк фамм таран, ыггисен виҫӗ
грамм ҫеҫ таять иккен чун. Тем, суя пек туйӑнать. Пуҫлӑха ларман ҫынсен те чунӗ тем пекех пысӑк пулма пултарать. Ку влаҫпа, пӑхӑнтарупа ҫыхӑннӑ. Этемри чун те
кен вӑй-хӑват вилӗ ӳтрен уйрӑлса кайма та, космос ҫаврӑмӗнче хӑй вырӑнне тупма та пултарать. Кӑна ӗненме
пулать. Турӑ ҫыннисем леш тёнче тесе ӗнентерекен уҫлӑхран таврӑнаять-ши чун? Ҫумӑр пӗлӗчӗсенчен ҫакнӑ
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пир тӑрӑхӗпе масар ҫине анакансем Ҫимӗке килекен
хамӑр несӗлсен чунӗсем пулчӗҫ-ши? Питӗ уҫҫӑн курӑнса йӑлтӑрт ҫухалчӗҫ вӗсем хӗвел пӑхса янипе. Ҫӗрпелсем е хамӑр ялсем пулчӗҫ-ши вӗсем? Пирӗн атте-аннен, вилнӗ пиччен, пиччен ачин чунӗсем те ҫакӑнтахши паян?
Илле мучи ҫӗркаҫах ҫумра явӑнать-ха. Пичче ачине,
Ваҫҫа ачине, вӑрҫӑра ҫапӑҫса патгӑррӑн пуҫне хунӑ ҫамрӑка, Ҫӗпӗр ҫӗрне пытартӑмӑр. Раҫҫей Геройӗ ялта пӗр
ҫын. Пичче аякка тухса кайрӗ пулин те пурпӗрех вӑл
хамӑрӑн, ачи те Хурӑнсурӑнах, чӑвашах. Мирлӗ пурнӑҫ
вӑрҫинче «Ылтӑн Ҫӑлтӑр» илнӗ хамӑр патгӑр. Пирӗн йӑх
ҫынни вилсен те чӗрӗ паттӑр, ятлӑ паттӑр. Яка Якурӗ
мар. Егор Парамонов — чӗрӗ виле. Халех виле хумалли
яка хӑма ҫинче вилнӗ пек харлаггарать. Ют ял ҫӗрӗ ҫинче.
Пуҫӗ тӑрринче ҫӑхан явӑнать. Масар ҫӑханӗ».
Колхозсем пӗрлешрӗҫ — масарсем пӗрлешмерӗҫ. Чикӗпех юлчӗҫ. Ик ял ҫыннисем ҫут тӗнчере пӗр-пӗринпе
пӗрлешсе ҫемье тӑваҫҫӗ — чунсем пурпӗрех пӗрлешмеҫҫӗ.
Кашнин хушшинче чикӗ юлатех. Пӗрне-пӗри темле хытӑ
юратсан та — чун ҫывӑхланать ҫеҫ, пӗрлешмест. Чунӑн
хӑйӗн чикки пурах.
Масар ҫинче те, Яка Якурӗ пек, пурте месерле выртмасть. Аратнепе пухӑнса ларакансем те пур. Кузьминсен йышлӑ ӑратни те пухӑннӑ. Хӑйсен ҫывӑх ҫыннисене пытарнӑ тӑпра патне пырса апат-ҫимӗҫ, сӑра-эрех,
пылак шыв хывса, «сана, атте, сана, анне, сана... асӑнатпӑр, сан умӑнта пултӑр» тесе хурланчӗҫ.
Чиркӳ прихучӗн масарӗн пуҫӗ хамӑр ялсемех пулнӑ
тетчӗ Чапай мучи. Ятне халь маннӑ. Унтанпа ӗмӗр хуш
шинче икӗ ялта миҫе пуҫлӑх улшӑннӑ пуль. Халӗ авалхи чиркӳ прихучӗн масарӗнче кам пуҫ пулнине ӑҫтан
пӗлен? Тен, масар ҫинче те темиҫе революци, тытӑҫу,
ҫураҫу кӗрлесе иртнӗ. Ҫӗрпелсем пуҫ пулса тӑраҫҫӗши кунта е хурӑнсурсем? Ачча енчи ҫумӑрсем паян чикӗрен иртмен авӑ. Пит тӗлӗнмелле. Чикке ҫӳллӗ хӳме
тытнӑ пек. Ҫӗрпелсен ҫӗрӗ йӗп-йӗпе, шыв кӳлленчӗкӗллӗ, хурӑнсурсен енче тусан ҫине пӑрҫа сапнӑ пек
йӗр ҫеҫ. Турӑ чикки-ши ку е ҫут ҫанталӑк пулӑмӗн чик
ки? Е масар пуҫӗ ҫапла хӑтланать? Ӑнлан вара, туп
пуҫ ватмӑша.
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Масартан тухсан Люба упӑшкине айӑкран сисӗнмеллех тӗкрӗ.
— Куратӑн-и?
— Куратӑп. Ӗне. Хӑмла пахчине кӗрсе кайнӑ. Ха,
мӑйракипе ҫаклатнӑ та чиперех туртса антарать ҫӑра сапакана. Иххан мучисен лаптӑкӗччӗ пулас вӑл. Хас!
Арӑмӗ кулса ячӗ.
— Вӑт кӗтӳҫӗ тесе кала вара сана. Ӗнӳсене ҫӗттерсе
янӑскер. Сан касури ӗне вӑл, Якисен ӑрсурникӗ.
— Пулма пултараймасть. Эпир пурне те уничерен яла
кӗртсе янӑ. Кашни киле хуҫине ҫавӑтса пырса тыттараяс ҫук ӗнтӗ. Ҫиччас хӑваласа тухатпӑр. Куншӑн айӑпламаллах. Камӑн? Паллатӑн-и?
— Камӑн пултӑр — Парамунсен. Каларӑм-ҫке сана.
Илтмерӗн-им?
— А-а-а, ҫав Яка Якурӗн каскӑнӗ-ҫке. Шуйттан пуҫӗ.
Кунӗпе чуптарчӗ. Ҫиччас ӑна...
Масар ҫумӗнчи хӑмла пахчинчен хӑваласа кӑларнӑ чух
ӗне вӗсене самаях тарлаттарчӗ. Каскӑн выльӑх ниепле те
яла кӗресшӗн мар. Парамоновсен килӗ тӗлне аран-аран
ҫитерчӗҫ. Каскӑна кил картине кӗртсе ярсан тин лӑштах
сывласа ячӗҫ. Чӳречерен тӑрмаланчӑк пуҫ курӑнса кайрӗ.
— Ёнене касура ҫухатнӑ пулсан сана, Чана чӗппине,
ыранах суда параттӑмӑр, — илтӗнчӗ ҫурӑм хыҫӗнче ӳсӗр
хӗрарӑмӑн урмӑш сасси.
Арӑмӗ Хӗветӗре шӳтлемесӗрех каларӗ:
— Вӑт сана касу. Юлашки ӗнене хуҫи аллине парса
хӑварсан тин ял касуҫи пулма пӑрахрӑн. Халь эсӗ —
манӑн касуҫӑ. Хӑвала!
Урампа ҫамрӑк тиха пек чупса кайнӑ Юратӑвӗ хыҫҫӑн Хӗветӗр Кузьмин ҫамка ҫине тар кӑларсах чупрӗ,
хуса ҫитрӗ те мӑшӑрне хулран ҫавӑтса килнелле савӑнса
утрӗ. Икӗ чун пурнӑҫ вӑййине малалла тӑсрӗҫ.
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ТУР IIАЛЛИ
Хирпосина Чӑвашрадио акӑ мӗн аса илтерчӗ: вӑл ҫут
тӗнчене килнӗренпе ҫур ӗмӗр ытла иртнӗ иккен. Ирхи
кайӑк сассиллӗ хӗр ӑна малтанах мухтаса пӗтерчӗ, унтан ҫуралнӑ кунӗ ячёпе ӑшшӑн саламларӗ, унӑн юратнӑ
юррине парнелеме те манмарӗ. «Ӑҫтан пӗлме пултарнӑха ҫав хӗр упраҫ ку юрра? Хӑйсен ял ачи Анатули Микитов композитор эрне каялла ҫеҫ ҫырчӗ-ҫке ӑна? Хальлӗхе кӗр сӑрисӗр ҫӗнӗ юрра ниҫта та кӑлармастӑп тесе
шантарнӑччё-ҫке. Мӗнле-ха капла, сӑмаха тытмарӗ вӑл?
Тепре килсен ӑна йӗм антарса вӗлтренпе сиплемелле пу
лать. Юрӗ ӗнтӗ, усал туман, ентешне манман. Тавтапуҫ,
шӑллӑм», — тесе вӑл передачӑна малалла итлерӗ, вӑйлӑ
ҫумӑр хыҫҫӑн суранланнӑ уй чиккинче машинине сиктерсе юхан шыв ҫыранӗпе ҫул ҫине тухрӗ, асфальт тӑрӑх
тӑвалла ӳхӗрттерчӗ.
Алӑ пилӗк ҫулне Александр Иванович килте мӑшӑрӗпе, ачисемпе тата тӑванӗсемпе кӑна паллӑ тӑвасшӑнччӗ.
Каҫпа, комбайнсем патӗнчен таврӑннӑ чухне, Куснар
ярса илмен пулсанах... Район хуҫи, хӑй пекех тепӗр Алек
сандр Иванович, ял пуҫлӑхне раципе команда пачӗ:
«Ыран мӑн эртелпе хӑвӑр садра тӗл пулатпӑр, канашлӑва хатӗрлен». Ҫирӗм ултӑ ҫул председательте ӗҫлесе унашкаллине пайтах тӳсмен-и? Пуҫлӑхсенчен воевода пек тыткалаканнине те, губернатор пек хӑтланаканнине те, патшаланма юратаканнине те курнӑ. Пурне те итлемелле ҫеҫ
санӑн. Пуҫҫапмалла. Кӳршӗри юлташӗ Ваҫка Янгорчин
ҫеҫ хӑйне хресчен шайӗнчен ирттерместчӗ. Ахальтен мар
ӑна Хирпосин ял чунӗпе, ҫӗр шӑршипе-тутипе туйса юратать. Ҫавӑнпа хӗвелпе пӗрлех васкать Ҫӗрпеле.
Пушаннӑ уйсем витӗр кукӑрӑлса тӑсӑлакан хура анлӑ
хӑю тӑрӑх пӗччен вӗҫтерсе пынӑ вӑхӑтра чӗлхе ҫине паҫӑрхи юрӑ сӑмахӗсем килчӗҫ:
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Улмуҫҫи шур шупӑр айӗнче
Ҫеҫкине сарса кӑчӑк туртсан
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Мӑшӑрне чӗнсе шӑпчӑк юрлать.
Улмуҫҫи улма сӑпасӗнче
Тутине хӗп-хӗрлӗ хӗретсен
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Савнине чӗнсе пике юрлать.
Улмуҫҫи cap чатӑр айӗнче
Кӗпине хывса ҫара юлсан
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Савнипе савни туйра юрлать.

Пӑлханнӑ чӗре уазик моторӗпе ӑмӑртмалла ӗҫлет.
Юрӑпа пӗрле ҫамрӑклӑх таврӑнать. Асӑмри шур шупӑр
айӗнчи улмуҫҫи... Ыраш кӗлти пек ҫивӗтне вылянтарса
ӑна хирӗҫ Тукай енчен Валя-Валентина чупать. Хыр тымарӗнчен такӑннипе чикеленсе кайнӑ хӗре Санька
ҫӑмӑллӑн ярса илет, унран вӑтанса куҫне тартать. Сарӑлнӑ чечексем витӗр сӑрхӑнса ӳкекен хӗвел пайӑрки каччӑпа хӗр пит-куҫӗ ҫине ӳкнӗ. Суккӑрланнӑскерсем вӗсем
ҫурхи тутлӑ шӑршӑпа ӳсӗрӗлсе кайнӑ, шкул ҫинчен те
маннӑ. Ҫур асамӗн ытамӗнче пӗр-пӗрин чӗри таппине
тӑнлаҫҫӗ. Авӑ ял енчен Валентина тантӑшӗ Нина ҫӑмӑллӑн ярӑнса килет. Ун хыҫҫӑн кӗске ураллӑ Илле хӑшӑлтатса пырать. Санькӑпа Валентина вӗсенчен тараҫҫӗ.
Ялта вӑтам шкул ҫук та, вӗсем виҫ ҫухрӑмри Уравӑш
ҫулне такӑрлаҫҫӗ. Унта пӗрле ҫӳреме пуҫланӑ ҫирӗм ачаран тӑваттӑн ҫеҫ тӑрса юлчӗҫ.
Вӑтана-вӑтанах, литература геройӗсен сӑнарлӑхӗпе хаваслансах Санькӑпа Валентина хушшине юрату савӑлланса кӗрсе ларчӗ. Асамлӑ вӑй хӗрпе качча савӑнтарчӗ
те, хурлантарчӗ те, уйӑха та ташлаттаракан кулӑпа пӗрлех
куҫҫуль тинӗсӗнче те иштерчӗ.
Иӑрӑс пӳллӗ, тӑп-тӑп кӗлеткеллӗ, Санар хӑви пек авӑнакан, куҫӗпе тӳрӗ пӑхса такама тыткӑнлама пултаракан, тирпейлӗ, капӑр тумланакан кӳршӗри Тукай хӗрӗ
ҫине аслӑ классенче вӗренекен арҫын ачасенчен ӑмсанса пӑхманни юлманах пуль. Санька Хирпосин уншӑн
вӗчӗрхенетчӗ те, вӗсене кӗвӗҫетчӗ те. Анчах мӗн тӑвӑнха, ҫут ҫанталӑк илеме сан валли кӑна кӑларман. Турри
кам ҫине- ҫырса хунине пӳлӗхҫё ҫеҫ пӗлет пуль ҫав.
4. Вӗҫев.
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Ҫӗрпел йӗкӗчӗсем те утма-тӑма памастчӗҫ. Тытса хӗстерме патнех ҫитнӗччӗ пӗррехинче кавалера, анчах ялан
спортпа туслӑ Санькӑна хӑратаймарӗҫ. Валентинӑпа тата
Нинӑпа ӑмӑртса хыт чупатчӗҫ, кӗске ураллӑ Иллене йӗлтӗр
хыҫне лартса шкулах ҫитеретчӗҫ. Мучӑшӗ, Тихӑн Иӑванч,
вӗсене йӗлме йӗлтӗр авса парсах тӑратчӗ. Ах, савӑнатчӗҫ
ачасем! Чӑнкӑ ҫыран шыратчӗҫ. Садран инҫех мар пурччӗ тӑвайккийӗсем. Вӑрҫӑччен фосфорит кӑларнӑ хыҫҫӑн юлнӑ шахтӑсем, Шуйттан варӗ... Миҫе йӗлтӗр хуҫман-ши? Чунне те амантнӑ Шуйттан варӗ Санька Хирпосинӑнне.
Шуйттан варӗ... Ҫул ҫинче аса илнипех ҫӳҫ вирелле
тӑчӗ. Александр Иванович карттусне хывса тарланӑ ҫамкине шӑлса илчӗ, умри ансӑр куҫ кӗски ҫинче ывӑннӑ
сӑнне асӑрхарӗ. Куҫ айӗнче ӑшӑхрах васансем палӑрма
пуҫларӗҫ. Авӑ тӑнлавсем пулса ҫитнӗ урпа пусси пек
курӑнасшӑн. Хул-ҫурӑмра ҫеҫ вӑй иксӗлмен-ха. Ахаль
те тӳрӗ кӗлеткипе каҫӑрӑлса хулпуҫҫийӗсене сиктеркелерӗ. Шупашкартан килекен автобуса йӗркеллӗ ирттерсе ярас тесе руле сылтӑмарах пӑрчӗ.
Пӗчӗк Санар юхан шывӗн тип ҫырмийӗ ӗнтӗ вӑл —
Шуйттан варӗ. Тем тӗрлӗ халап та ҫӳрет ӗлӗк-авалтан
ун пирки. Санька хӑлхине йӑва ҫавӑрнинчен пӗри ҫакӑ.
Кашкӑр йӑхӗнчен тухнӑ этем йӑхӗсем Санар тӑрӑхӗнчи сӗм вӑрмана касса-уҫса ҫитнӗ пулать. Вёсен ертӳҫи
Адам ятлӑ пулнӑ. Еви те пулнӑ унӑн. Ҫавсем ял пуҫласа янӑ. Кунта майӗпен ытти чӑвашсем те килме пуҫланӑ. Патша йыттисем йӗрлесе тупнӑ та таркӑнсене вӑйпитти арҫынӗсене пӗтӗмпех салтака илсе кайнӑ. Ял пуҫне тивмен, тӑлӑх арӑмсене куланай хатӗрлеме хушса хӑварнӑ.
Адам хитре арӑмне улталаса юттисемпе иртӗхсе ашкӑннӑ. Еви чӑтаймасӑр Адамне пӑрахса хӑварнӑ та хӑйсенчен тӑварах вырнаҫнӑ ҫырмана пурӑнма куҫнӑ. Якӑлти хӗрарӑмсене тавӑрас шутпа вӑл чӑваш тумне улӑштарнӑ, тискер качака тирне тӑхӑнса ҫӳренӗ, чӗрнисене
тем тӑршшӗ ӳстерсе янӑ. Хура вӑрӑм ҫӳҫӗ ура тупанне
ҫитнӗ. Ҫыранри ҫӗр пӳртӗнчен тухса вӑл упӑшкин Санарта шыва кӗрекен еркӗнӗсене пӗрерӗн-пӗрерӗн путарнӑ. Хӑй тип вар тӑрӑх чӑтлӑха чӑмнӑ, упасемпе, кашкӑрсемпе пурӑннӑ. Пӗррехинче ҫӗрле вӑрмантан вӑрттӑн
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тухнӑ та ялти кил-ҫуртне вут тӗртнӗ, ултавҫӑ Адама ҫунтарса янӑ, хӑй пушар тавра вут ҫутинче сиккелесе ташланӑ. Ҫапла Шуйттан варӗ таврана усалпа сарӑлнӑ. Адам
тӑвайккинчен вара ҫынсем Санар леш енне, сылтӑм
ҫырана, куҫма тытӑннӑ — ҫӗнӗ урам пуҫласа янӑ.
Ҫав урамра пурӑнать ӗнтӗ темиҫе ӗмӗр хушши Хирпосинсен йӑхӗ.
Тип варти шуйттан шывринчен темиҫе хут усалрах
та хаяртарах тенине те илтнӗ Хирпосин. Уншӑн та ҫаплах пулса тухрӗ пурнӑҫра.
Малтанхи юрату шкул вальсӗн вӗҫне ҫитичченех ҫеммине улӑштарчӗ. Именчӗкрех ачаран телей кайӑкӗ пӑр-р!
ҫеҫ вӗҫсе тарчӗ. Ҫӗрпелти пӗрле вӗренекен хӑюллӑ та
харсӑр ача хӗр чӗрине улӑштарма пултарчӗ-пултарчех.
Санькӑн чунӗ вутсӑрах хыпса ҫунма пуҫларӗ.
Хӗр хӑйӗнчен писме пуҫланине Санька тӑххӑрмӗш
класс хыҫҫӑнхи каникул вӑхӑтӗнчех сисрӗ-ха. Санар
ҫыранӗнчен инҫех мар Кукӑр ҫеремре, Шахта ҫеремӗнче, ҫаран ҫулчӗҫ. Валентина Тукайран Нина тантӑшӗ пат
не килнӗччӗ. Ана та ҫава тупса пачӗҫ. Ҫулса пӗтерсен
вӗсем сада ҫырла ҫиме кӗчӗҫ, унтан тухсан Адам ҫырминче аташрӗҫ. Валентина каччӑна темшӗн Шуйттан
варнелле туртса кайрӗ. Ытти хӗрсемпе каччӑсем вӗсенчен ихӗркелесе вылясах юлчӗҫ. Валентина шалт тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ: ҫӳхе ҫитсӑ кӗпине хывса печӗ те ывӑҫ
тупанӗсене хӑлхи ҫумне тытса пӳрнисемпе вылятрӗ,
линкка-линкка кӗввипе ташша яра пачӗ: «Ман паян
Шуйттан варён хуҫи пулас килет. Ман паян санран
Адам тӑвас килет! Эпё — Ева...»
Хальччен вӑтана-вӑтана кӑна чуптунӑ Тукай хёрне кун
пек кӑна мар, кёске йёмсёр те курма ӗмӗтленнӗ-ха каччӑ
хӗрарӑм шухӑшӗ килнипе чӑтӑмсӑррӑн асапланнӑ самантра. Халӗ вара хӑй тавра ташласа ҫаврӑнакан пирӗштие
тӗкӗнме те сехӗрленчӗ. Валентина ӑна мӑйӗнчен явакласа илсе ҫаран ҫине туртса антарчӗ. Санька ытамран
вӗҫерӗнсе чӗркуҫленсе ларчӗ, ахӑлтатса выртакан хӗрӗн
кӑвапипе чечеклӗ кӗске йӗмӗ хушшинчи темле вырӑна
асӑрхарӗ. Хура хӑмӑр тӗслӗ тырӑ пучаххиех. Ҫавӑн мӑнӑш
тур палли! Унӑн хӑйӗн пӗр пӑнчӑ ҫеҫ те... Пулать вӗт
тӗлӗнтермӗш тӗнчере.
Пиҫнӗ палан пек хӗрелсе кайнӑ хӗр тулли пӗҫҫисене
4'
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вылятса астаруллӑн ҫаврӑнкаларӗ, вара чалтах сиксе тӑчӗ.
Ҫийӗнчех Санькӑна икӗ хӑлхинчен те ҫатӑрласа тытса
чӑп чуптурӗ: «Куртӑн-и халь Шуйттан варӗ, шуйттан варри, шуйттан варли мӗнлине?»
* * *
Кӑтартмаллипех кӑтартнӑччӗ вӑтӑр ултӑ ҫул каялла cap
туталлӑ качча юратнӑ хӗрӗ Шуйттан варне те, шуйттанӗ
камне те. Вӑтам шкул хыҫҫӑн вӑл Ҫӗрпел ачипе Питӗре
тухса кайрӗ. Унтанпа тӗл пулман ултавҫа. Варне вара пёр
ҫулне тӳперен ятарласах сӑнама тиврӗ. Ҫӗр ӗҫӗнче химипе анлӑрах усӑ курас тӗллевпе ҫӗрпелсемпе эртеллешсе
пӗчӗк аэродром тунӑччӗ, удобрени упрама складсем
лартнӑччӗ. Шупашкартан самолет вӗҫсе килсен, калчасене апатлантарма пуҫличчен, Александр Иванович летчикла хуҫалӑх ҫӗрӗсене пӑхса ҫаврӑнчӗ.
Ҫӳлтен Шуйттан ҫырми тӗнче уҫлӑхӗнчен вӗҫсе анакан Адама кӗтекен Ева сарӑлса выртнӑн курӑнать. Икӗ
юппи пӗрлешнӗ тӗлте вӑрӑм тулли пучах пек сӑмсах
мӑкӑрӑлса тӑрать. Утӑ вӑхӑтӗнче, тахҫан-тахҫан, умра
выртакан малтанхи юратӑвӗ аса килнипе председатель
куҫне хупрӗ, хӑлхара самолет сассипе хутӑш Валя-Ва
лентина сасси янӑрарӗ: «Эпӗ сана паян юлашки хут
юратрӑм. Шуйттанла. Эс мана ӑнланмарӑн. Каҫар».
Вӑт асап. Ҫӗрпелтен Ваҫка Янгорчина лартса тухсан
тин калаҫу-шухӑш урӑх ҫырана куҫрӗ. Ваҫкӑна культура
ыйтӑвӗ хумхантарать. «Ҫамрӑклах председательтен ра
йон пуҫлӑхне ҫитсе канӑва тухсан та эпӗ патшалӑх, паянхи пек, культура, литература, искусство ҫине сӗмсӗррӗн сурнине курман. Макрас килет хамӑр ӗҫ шывпа юхса
харама кайнишӗн», — тет вӑл Хирпосинӑн чакӑр куҫӗнчен ҫивӗччӗн пӑхса.
Александр Иванович хӑйӗн кӳршине, ҫывӑх юлташне Ваҫка Янгорчина ял хуҫалӑх институтӗнче агроном
пулма мар, писатель, художник, артист пулма вёрентнё
пуль тесе ӑшра кӗвӗҫсе те пӑхнӑ. Чӑваш ялӗнче ӗмӗрте
пулманнине туса кӑтартма пултарчӗ вӗт вӑл. Хӑй лартнӑ
керменте картинӑсен галерейи уҫрӗ. Илем ҫурти ҫутрӗ.
Ун ҫути пӗтӗм Чӑваш ҫӗршывӗ ҫийӗн сӑнар пайӑрки
салатрӗ. Хӗвел пек.
— Ял хуҫисем шӗвеле пуҫларӗҫ...
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— Мӗн пирки эс, Ваҫка? — тутине чӑмӑртаса лартнӑ
юлташӗ еннелле пуҫне вӑрт ҫавӑрчӗ ямшӑк. — Хамӑр
ватӑлнӑран ҫапла туйӑнать пуль.
Янгорчин унӑн сарлака ҫурӑмӗнчен шӑлчӗ.
— Ҫук, ҫулпа ватӑлатпӑр пулин те, ай, ҫук, ҫук, чунпа ватӑлмастпӑр-ха. Тепре алла тытас пулсан-и хуҫалӑх
тилхепине... Пуянлӑх ҫӑтмахнелле халӗ те илем тӗнчи
витӗр илсе тухмалла ял халӑхне. Куҫӗ ҫыннӑн хырӑм туттишӗн те тулли енчӗкшӗн ҫеҫ ан выҫӑхтӑр, илемлӗ картинӑсене те курса чалкӑштӑр, чунӗ юрӑ-ташӑра ҫӗнелтӗр.
Хӑш-пӗр пуҫлӑхсен, хӑвах пӗлетӗн, сухан пуҫӗ те, хӑмла
пултранки те, ӗне выльӑх та, сысна ҫури те трактор урапипе кирпӗч ҫеҫ пуҫӗнче... Тыррине халь... туса илни
ҫумне чуххӑмӑн хушса ҫырса хӑмпӑ вӗҫтереҫҫӗ. Гектартан ӗмӗрте вӑтӑр центнер тырӑ туса илмен хуҫалӑх ӑҫтанха ҫулталӑк хушшинчех алӑ-утмӑл центнера ҫити ӳстерме пултартӑр тухӑҫлӑха? Юмах. Агрономсем вӗт эпир,
пӗлетпӗр тырӑ мӗнле ӳснине. Йӑлтах суя. Чун ыратать.
Шавлаҫҫӗ, хӑйсен вара... халӑхне пухмалӑх клубӗ ҫук. Хамӑнне те, ывӑлӑма, кӑштах ӑс парса илмелле-ха культура
аталанӑвӗ пирки. Хуҫа пулма шанчӗҫ пулсан сана халӑха
эс пур енпе те тутӑ ту. Эпир туса панипе те путлӗн усӑ
курма пӗлмеҫҫӗ. Еҫ ҫинчен кӑна шутлакан пуҫлӑх — пуҫлӑх-и вӑл? Кала-ха, Александр Иванч, кӑҫал миҫе кӗнеке вуласа тухрӑн? Миҫе хутчен театра, концерта, музея
илсе кайрӑн ял халӑхне?
Пуҫа пӑркаласа илчӗ те Хирпосин мотор хӑвӑртлӑхне
тӑрук чакарчӗ:
— Шутларӑм ҫав ку ӑсчах мана та ярса илет тесе.
Эх, асар-писер пурнӑҫа... Ёҫпех вилетпӗр ӗнтӗ. Мӗн
кӗнеки вулан унта ҫӗрле ӗшенсе ҫитсе выртнӑ хыҫҫӑн?
«Прокурор» айӑп сӑмахӗ каланипех ҫывӑрса каятӑн.
Хӗвелпе пӗрле каллех...
Янгорчин яланхи йӑлипе ҫемҫен кулса илчӗ те юлташӗн куҫӗнчен витӗр пӑхрӗ, малалла каларӗ:
— Хӑй пенсие тухрӗ те, вӑхӑтне ниҫта хураймасӑр
кӗнеке вулать те ӗнтӗ мана та, ыттисене те вӗрентсе
хурласа пырать тесшӗн пуль-ха эс.
— Ҫук, унашкал мар, — пуҫне пӑркаласа хирӗҫлерӗ
Хирпосин. — Эп сана хамӑн пиччене пӗлнӗ пекех пӗлетӗп-ҫке. Эс темле хӗрӳ вӑхӑтра та алӑран кӗнеке-жур53

нал яманнине те, культура ӗҫне хӑв чи малтан хутшӑннине те, хӑвӑн хӗрӳлӗхӳпе ял ҫыннисене хавхалантарса
ҫӗкленине хам куҫпа хам курса пурӑннӑ вёт. Чунё
темшӗн сирӗннинчен урӑхларах-ҫке пирён. Пёр тесен,
хуҫалӑх ӗҫӗн тёп чурисем мар-и эпир? Кӑтарту пысӑк
та — савӑнӑҫ. Пуйтартӑмӑр халӑха тесе мухтанатпӑр. Эсӗ
вара пурне те пёрлех тума ӗлкӗреттӗн. Хырӑмӗ те тутӑ
пулнӑ сирӗн ялсен, чунё те илем юрри юрланӑ. Ҫапла,
пурин те пӗрешкел пулмасть ҫав вӑл. Турри паманнине
ҫӳлтен ӑс панипе улӑштараймастпӑр. Ирӗксӗрех ҫырлахас пулать хастар чӗреллӗ йӗркелӳҫӗсемпе, анчах шӗвек
воспитательсемпе. Ҫапла, пуҫлӑхсем шӗвекленсе пыни...
вӗсене патшалӑх идеологийӗ енӗпе ҫӳлтен вӗрентсе пырайманнинчен те килет. Кашни хӑй тӗллӗн чакаланать.
— Идеологийӗ ҫуккӑ-ҫке патшалӑхӑн. Такам ютран
вӗрентет пире, такам юсать...
Машина колхоз сачён хапхи умне ҫитсе тӑрсан калаҫу татӑлчӗ. Вӗсене хӑнасем кӗтеҫҫӗ иккен. Куснар шакла пуҫне сылтӑм ывӑҫ тупанӗпе шӑлкаласа улӑм шлепкине тӑхӑнчӗ, каллех хыврӗ, машинӑран тухнӑ Хирпосина ыталаса илчӗ, ҫуралнӑ кунпа саламларӗ, Янгорчина алӑ пачӗ. Район пуҫлӑхӗ те ирех «катаччие» тухнӑ,
хуҫалӑхсенче ӗҫ мӗнле пынине пӑхса ҫаврӑнасшӑн, хӑлхаран туртма палӑртнӑ вӑхӑтра ҫитме шантарчӗ.
Унччен Хирпосинӑн та вӑхӑт ҫук-ха, унта-кунта ҫитмелле. Янгорчин ӑна кансӗрлемест. Вёсен тахҫанхи йӑла
пур — пӗрле хуҫалӑх тӑрӑх ҫӳресси. Александр Ивано
вич унпа Ҫӗрпелте кун каҫатчӗ, Янгорчин — кӳрши патӗнче. Икӗ пуҫлӑх ик тӗрлӗ куҫпа курса, ҫынсемпе калаҫса, ыррипе япӑххине хакласа, тавлашса-ӗмӗтленсе хавхаланатчӗҫ. Паян та юнашар.
Юлташӗ «экскурсие» пекарьнӑран пуҫларӗ. Янгорчин
ҫавна май хальхипе унчченхине танлаштарчӗ. Пурнӑҫ
юххи-пӑтранӑвӗнче хӑй вӑхӑчӗпе кирли-усалли яланах
тупӑнать. Вӑл та Ҫӗрпелте пысӑк пекарня тунӑччӗ. Таврари ялта ҫӑкӑр ытлӑ-ҫитлӗччӗ. Ҫӗнӗ тапхӑр ҫӗнӗ улшӑнусем илсе килчӗ. Пысӑк пекарьнӑна тытса тӑма вӑйхал ҫук. Ҫавӑнпа пӗчӗк пекарьнӑсем хунаса кайрӗҫ.
Унашкаллине Янгорчин Мускавра утмӑлмӗш ҫулсенче,
хӑй СССР Аслӑ Канашӗн депутатӗнче чухне, пӗр пысӑк
универсамра курса тӗлӗннӗччё. Ҫӑкӑра ҫавӑнтах пӗҫер54

се сутатчӗҫ. Унашкал пекарьнӑна туянса хӑйсем патӗнче лартас текенсем те пурччӗ. Анчах тупма та, ирӗк илме
те майӗ ҫукчӗ. Халӗ акӑ Хирпосин районта чи малтанах
усӑ курма пуҫларӗ. Ял ҫыннисене вӑл ытти ҫӗртинчен
чылай йӳнӗ, тутлӑ ҫӑкӑрпа тӑрантарать.
— Ӑшӑ ҫӑкӑр та ӑша кантарать вӗт, Ваҫка...
Хаххалатсах кулса ячӗ Янгорчин.
— Стена ҫумӗнчи «Ҫӑкӑр пӗҫерекен» пикен ӑшӑ кулли мар ку, кӑмакаран тухни тесе йӗплесе илесшӗнччӗ-и?
— Эс каланипе сирӗн «Третьяковкӑри» ҫав картина
куҫ умне тухса тӑчӗ, ял пики юрланӑ юрӑ хӑлхара янӑраса кайрӗ, вӑл пӗҫернӗ ҫӑкӑр шӑрши сӑмсана кӑтӑкларӗ.
— Эх, ҫамрӑклӑх вӑл асра та, чӗрере те...
Пур вёсен, тахҫанхи туссен, аса илмелли. Пур вёсен,
пиҫсе ҫитнӗ хресчен ачисен, ӗҫ-пуҫ ҫинчен калаҫса канашламалли. Акӑ вӗсем чукун ҫул еннелле ҫул тытрӗҫ.
Унта, пӗчӗк хырлӑх ҫумӗнче, хӑйӑр ҫинче, хуҫалӑха кӗрекен Рункӑ ялӗ пур.
— Ҫакӑнти хӑвӑн кӳршӳ такӑнтарман пулсан эс, Алек
сандр Иванч, вӑл вӑхӑтра пиртен иртсе те кайма пултарнӑ.
— Мӗн, хӑраттӑнччӗ-им?
— Суймастӑп. Пулнӑ. Этем вӗт эпир. Амӑрту. Унта
эс, спортсмен, хӑвах пӗлен хыҫала юлакана мӗн кӗтнине. Вӗчӗрхенӳ кашни ҫын ӑшӗнчех пытанса ларать.
Пуҫ тавра явӑнакан пыл хуртне сылтӑм аллипе хӳтерсе янӑ хыҫҫӑн Хирпосин яка ҫул ҫине пӑрӑнса кӗчӗ.
— Асфальтланӑ ҫулпа та эс маларах халӑха ыр кӑтартрӑн, — терӗ ямшӑк урхамахне хӑваласа. — Депутат
чухне Вӑрнар енчен вунӑ ҫухрӑм яла ҫитертӗн. Эпир те
вара сирӗн патран виҫӗ ҫухрӑм тӑсса Шупашкартан ав
тобус ҫӳретмелле турӑмӑр. Ак ҫак ҫулне, тепӗр икӗ ҫухрӑмне, аран-аран сарса пӗтертӗмӗр вӗт. Ура ҫине тӑма
пит йывӑр пулчӗ.
— Вӑт, вӑт, Мускав хушӑвӗсене пӑркаланмасӑр пурнӑҫласа Шупашкар умӗнче чапа тухасшӑн ҫунакан сирнешкел пуҫлӑхсем нумай шар кӑтартрӗҫ хресчене, — алӑ
сулчӗ Янгорчин. — Ене, сысна, сурӑх, кролик, чӑх комплексӗсем тутарса ял хуҫалӑхне антарса лартрӗҫ.
— Эх, мӗн калӑн ёнтӗ, Рункӑ ачи те, Альберт Куп
чиков, район пуҫлӑхӗ пулнипе усӑ курса чапа тухап терё55

ши, хамӑр колхозра, хӑйсен ялӗнче, сурӑх ӗрчетмелли
комплекс тума ирӗк панӑ-ха та шупашкарсене. Калаҫу
пулман мар — пулнӑ халӑхра. Хирӗҫленӗ эпир. Сурӑха
ӑна витере ӗрчетейместӗн. Сурӑх вӑл ҫерем, уй чӗр чунӗ.
Унӑн курӑкпа ҫӗр кӑшламалла, уҫӑ сывлӑшра, хӗвел питтинче сиккелемелле. Турӑмӑр комплексне, шавларӑмӑр.
Анчах ашӗ те, тирӗ те, ҫӑмӗ те пулмарӗ. Чир-чӗр пӗтерчӗ. Пшик! Ҫавна пулах колхоз каялла ӑҫта ҫити чакса
ларчӗ?
Хуйхӑллӑ калаҫӑва кӑшт ҫемҫетес терӗ-ши Янгорчин,
юлташне итленӗ май кулса ячӗ.
— Хӑйӗн Рункӑ ялӗнчен Рунӑ ялӗ тӑвасшӑн пулнӑ
пуль вӑл, сирӗн ӑслӑ ентеш Купчик. Ёлӗкхи халапри
пек, тир хурмӑллӑ каснӑ ылтӑн ҫӑм тумтирӗ тӑхӑнтартса
ырӑ кӑтартасшӑн пулнӑ пуль чӑваша.
— Тем шухӑшланӑ, пӗлместӗп. Нумай вӗреннӗ ҫын
ӑслӑрах пуль. Ӑна та айӑпласа ҫылӑха кӗрер мар. Хӑвах
ӑнланан вӑл тапхӑра. Юрать эс комплекс текен хӑрушӑ
япалана ял уничинчен кӗртмерӗн. Пирӗн район хуҫин
те хапхана питӗрме май килмерӗ ҫав. Юрать-ха самана
ҫанталӑкӗ уяртнӑ вӑхӑтпа усӑ курса юлтӑм.
Юлташӗ мӗн пирки шахвӑртнине Янгорчин виҫ сӑмахранах ӑнланчӗ. Александр Иванович хуҫалӑхра хӑйне
евӗр ҫавӑрттару турӗ. Сурӑх комплексӗн ҫурчӗсене ҫӗнетсе кӑлпасси цехӗ ӗҫлеттерсе ячӗ. Акӑ халӗ вӑл ӑна мӗн
тӗрлӗ кӑна тутлӑ апатпа хӑналамасть пулӗ.
— Шӑрттан ҫитмест сан кунта, Александр Иванч, —
чӗлхипе тути хӗррисене ҫуласа илчӗ Янгорчин.
— Ан васка, Ваҫка, пулать, шӑрттан та пулать. Халӗ
ял ҫынни те тутӑ: кӑлпассине йӳнӗпе туянать. Хула
ҫынни валли те ҫителӗклех: пахалӑхлӑ, экологи енчен
таса апат ҫиет. Каять пирӗн кӑлпасси. Усламӗ те пур.
Пекарьнӑпа кӑлпасси цехӗ куллен шӑнкӑртатмалӑх укҫитенкине хываҫҫех эртел енчӗкне. Вексельсемпе хут вӑййи
выляни мар.
— Паҫӑр, эс пыриччен, карчӑкпа хирӗнкелесех илнӗччӗ, — ӗнсине хыҫса илчӗ Янгорчин. — Халӗ кӑмӑл
уҫӑлчӗ. Санпа юнашар ҫӳресе хама та хуҫа пек туйма
пуҫларӑм. Атту мана ача пӑхтарасшӑнччӗ-ха.
— Юрӗ-ха вӑл пустуй чӑркӑшлану, иртсе каять ҫиллӳ.
Гальӑна илме хамӑн Вальӑна машинӑпах ярӑп. Туслӑ ка56

лаҫу тупаканччӗ-ха вӗсем иккӗшӗ тӗл пулсан. Шӗвӗрккисем те садра чупчӑр. Эп хам та паян арӑм умӗнче
айӑплӑрах-ха.
— Мӗншӗн? Ҫӗркаҫ улаха кайман пуль те?
— Улах тен-ха эс, ватсупнӑ. Вӑл сӑмаха чӗлхе ҫинчен ҫухатма тахҫанах вӑхӑт ҫитнӗ. Ҫывӑрса каяс умён
сӑмсаран шаккасах каларӗ: «Ҫуралнӑ кун ячӗпе сана
ыран чи малтан, яланхи пекех, никам та мар, эпӗ саламлатӑп, тухса тар тулӗк-шулӗк».
— Эс вара Вальӑна вӑратмасӑрах, юратнӑ арӑмна ыталамасӑрах тухса шӑвӑнтӑн-и?
— Ҫапла ҫав. Пит хитре ҫыврать те... вӑратма шеллерӗм.
Иӗтем ҫине те ҫитмелле пулчӗ. Ӗҫсем йӗркеллех пыраҫҫӗ.
* * *
Янгорчинӑн арӑмӗпе мӑнукӗсемшӗн кулянма кирлӗ
пулмарӗ. Ывӑлӗ, Гена, вӗсене Хирпосинсем патне илсе
ҫитернӗ. Ачи хӑйӗн ҫулӗпех кайнишӗн вӑл хӗпӗртет.
Шупашкартан дипломпа таврӑнсан Гена инженерта ӗҫлерӗ, халӑх ыйтсан ашшӗ вырӑнне ларма хӑрамарӗ. Хуҫалӑха ҫамрӑк председатель йӗркеллех тытса пырать пекха. Ывӑлӗ ял хуҫалӑх институтӗнче илнӗ пӗлӳпе халӑха
усӑ панишӗн амӑшӗ те савӑнать.
Пухӑннӑ хӑнасене сада чӗнчӗҫ. Санар леш енчи емешӗл тӑпӑлкка вырӑн. Йывӑҫсем айне сӗтелсем лартса
тухнӑ. Таврана улма-ҫырла шӑрши сарӑлнӑ. Ҫыран хӗрринче ҫакса янӑ хуранта пулӑ яшки уяв ташши ташлать.
Тӑванӗ-пӗтенӗ йышлӑ Хирпосинӑн. Ҫичӗ пӗртӑванран пӗри ҫеҫ, асли, ҫук. Яш ҫулне ҫитсе вӑхӑтсӑр вилнӗ
Михалан чунӗ, тен, пӗрлех, юнашарах. Йӗкӗрешсем те
пур вёсен: хӗрпе ывӑл. Маттур, халӑхра^ ятлӑ ҫынсем
пӑхса ӳстернӗ Ҫӗн урамри Ултуттипе Йӑван: хӑйсен
ӗҫне малалла тӑсакан хресчен, ҫурт-йӗр тӑвакан, конст
руктор, ҫар ҫынни, милици офицерӗ, агроном йӗркелӳҫӗ.
Салам ҫине салам. Черкке ҫине черкке. Апат ҫине
апат. Сӑмах ҫине сӑмах. Шӳт ҫине шӳт... Купӑс сасси
улӑх тӑрӑх анаталла, яла сарӑлать. Адам тӑвайкки те
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чӗрӗлнӗ пек. Вӑрман варринче пытанса ларнӑ авалхи ял
та — ҫакӑнта йывӑҫ касса, хӑртса хир пуҫласа янӑ пӗчӗк
ял — паянхи Хирпуҫӗн пуҫлӑхне сасӑсӑр саламлать пек.
Несӗлсен пуҫӗнчи Ддам чӑваш ҫӳллӗ мӑн хыр ҫумӗнче
мӑнаҫлӑн тӑрать пек. Сад урлӑ тепӗр енче, тӑварах, Шуй
ттан варӗ пуҫӗнче, мӑшӑрӗ Ева кӗвӗҫӳллӗн пӑхать пек,
арӑмӗпе юнашар ларакан Хирпосинӑн питне курӑнман
салам хумӗпе ачашшӑн ҫӑвать пек.
Район пуҫлӑхне Куснара сӑмах парсан хӑшӗсем кулкаласа пӑшӑлтатрӗҫ: «Каллех хӑйӗн «Арҫурине», «литературӑна юратать», «сӑвӑ та ҫырать...»
Совет Союзӗн «хуҫи» пулнӑ Никита Хрущев манерлӗрех Александр Иванович, вӑр-вар уткалать, ҫынсем
ҫине ҫунтарасла ҫивӗч пӑхать. Яка пуҫӗ ҫине ларма пуҫланӑ мӑн пӑвана ывӑҫ тупанӗпе шаплаттарса ӳкерчӗ те
вӑл пӗтӗм кӗлеткипе ҫӗкленсе хулӑн сасӑпа сада янратса ячӗ:
Те арҫури, те шуйттан...
Сикрӗ тухрӗ ҫырмаран,
Пӗкке хуҫрӗ ҫурмаран...
Урлӑ-пирлӗ уткалать,
Урнӑ йыт пек тулашать:
Вӗрет, сурать, пусмӑрлать,
Кӑтӑкласа вӗлерет...

Кӑххӑмлатса илчӗ те пуҫлӑх Хирпосин енне ӑшшӑн
пӑхса малалла каларӗ:
— Мӗншӗн эпӗ Михаил Федоровӑн «Арҫурийӗпе» пуҫларӑм-ха хамӑн салама? Александр Иванч чӑваш классикне юратнӑран, эпӗ хам баллада авторӗпе Куславкка
енче пӗр таврашра ҫуралнӑран, сире те литературӑпа ҫывӑхрах туслашса тата хаваслӑрах ӗҫлеме сунса, пурнӑҫра
Хирпосин пек нимле арҫурирен те, шуйттанран та хӑрамалла ан пултӑр тесе...
«Хамӑр та шуйттанран кая мар тепёр чухне, шуйттансемпе арҫурисем хӑйсем те хӑраса тармалла пиртен, —
ӑшра кулса ларчё Хирпосин хӗрелнӗ улмаллӑ йывӑҫ турачё айёнче. — Емельяновран та ирттересшӗн-ҫке. Ана
толий Викторча ҫитме хёнтерех пуль ҫав. Райком секретарёнче чухне вӑл хӑйӗн кӗнекисенче халӑх сӑнарне
кӑтартса пама пултарчӗ. Пире вара ҫын ҫырнипе хавхалантарни те ҫитӗ ӗнтӗ».
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Пуҫ тӑрринчен татӑлса аннӑ сливӑна ҫӑвара хыпакан
Янгорчин вара писательсене мар, художниксене аса илчӗ
ҫак самантра. Ума Николай Карачарсков сӑнӗ тухса тӑчӗ:
тӑпӑлкка сухалне якатса тӑрать пек. Менелник ячёпе
вӑл Янгорчина «Кӗрхи тулӑ уйӗ» картина парнелет. Украинӑри, хӑйсемпе ӑмӑртакан «Коммунист» колхозран
илсе килнӗ «Мироновская-808» тулӑ яла пуйтарнӑччӗ.
Хирпосин та колхоз пӳлмине чӑмппипех тултарнӑччӗ унпа. Чӑвашсемпе туслашнӑ хохолсен парни района та
ҫӗклерӗ. Янгорчинсен анкарти хыҫӗнчи ял ҫумӗнчи
«тулӑ уйне» ирпе Александр Ивановичпа иккӗшӗ пит
тимлесе пӑхрӗҫ, ҫӗнӗ сортсем пирки агроном чӗлхипе
калаҫрӗҫ. Художник картинӑна ҫӗр, ял, хресчен сӑнарӗпе хӗрӳлӗх кӗртнӗ. Янгорчинӑн пуҫӗ тӑрринчех, ӗҫ
сӗтелӗ ҫумӗнче, ҫакӑнса тӑрать ҫав картина. Унпа вӑл
хавхаланса пурӑнать.
Шухӑшӗсем икӗ юлташӑн та пӗр. Куснарӑн сӑмахӗ
ытти хуҫасен чӗрисене те ҫемҫетрӗ пуль. Паллӑ, литературӑпа искусствӑн вӑйӗ тӳрех курӑнмасть, майӗпенмайӗпен ҫӗнӗ вӑрлӑх хывать ӑшра, чуна чечеклентерет.
Валя-Валентина пит-куҫӗ хӗвелпе ӑмӑртмалла тенӗ
пек ҫиҫет. Хӑйӗн Санькине ҫапла хисепленӗшӗн, пурнӑҫ ҫулӗ ҫинче унпа юнашар утса пынӑшӑн, ҫемье керменне юратупа илемлетнӗшӗн чунтан-вартан савӑнать
вӑл.
Валя шухӑша кайнӑ. Пуҫра ҫамрӑклӑх шухлӑхӗ явӑнать. Акӑ вӗсем йывӑҫ клубра. Макҫӑм ятлӑ каччӑ хромкӑна тарла-тарла туртать. Вальӑна тин ҫеҫ паллашнӑ
Санька ташша чӗнет. Шупашкартан тантӑшӗ патне курма
килсеччӗ те вӑл шӑпах кану каҫне лекрӗ. Канашри медучилищӗрен вӗренсе тухнӑскерсем, вӗсем мӑн хулари
иккӗмӗш пульницара фельдшерта ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав кун тӑван
ялне Чакаҫа тухса кайнӑ пулсанах унӑн ҫулӗ урӑх йӗрпе
чупатчӗ-ши? Захар Ахазовӑн хӗрӗ Хирпосина мар, урӑх
хушаматлӑ пулатчӗ-ши?
Кӗҫ ак текерлӗк пек макӑрса та, шӑпчӑк пек ҫӗклентерсе те юрлать купӑс. Макҫӑм хальхинче тапӑртатса
ташлать. Кивӗ клубра ҫӗнӗ туй — комсомолла туй кӗрлет.
Санька Хирпосин авланать! Вальӑпа Санька ыталаннӑ,
вӑтана-вӑтана чуптӑваҫҫӗ. Вӑтӑр ҫул каяллахи ҫак ӳкерчӗк
куҫ умӗнчен пушшех кайма пӗлмест. Ахах туйӗ вӗт вёсен
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тепӗр эрнерен. Паян пӗрле кӗрлеттернӗ пулсан та аптрамастчӗ пуль. Асӑнсан хӑнасем хӗрсех кайӗҫ тата. «Ку
хамӑр хушӑри вӑрттӑнлӑх пултӑр-ха», — тет Валя. Хӑйне
ҫывратса хӑварнӑшӑн, ах, тем туса хурӗччӗ упӑшкине.
Акӑ каллех хут купӑс тӑри юррипе хутӑш юратнӑ юрӑ
кӗввине таврана сарма пуҫларӗ:
Хӗвел пултӑм, ӑшшӑн пӑхрӑм
Ҫутӑ чакӑр куҫунтан.
Уйӑх пултӑм, кӗмӗл тӑкрӑм
Ывӑҫу тулли ҫӳлтен.
Ҫӑлтӑр пултӑм, вӗҫсе антӑм
Иӑлтӑр анлӑ уҫлӑхран.
Ҫумна ларт-ха, хыт чупту-ха,
Ытамран ан яр нихҫан.

Ку ӗнтӗ Макҫӑм купӑсӗн сасси мар. Ял яш-кӗрӗмне
вӑйӑра та ӗҫкӗ-ҫикӗре, туйра та клубра нумай ташлаттарса-юрлаггарса килентернӗ Макҫӑм Иванов Валя качча
тухсан нумаях та пурӑнаймарӗ, йывӑр чирлесе ҫӗре кӗчӗ.
Авланаймасӑрах, ача-пӑчаллӑ пулаймасӑрах ҫут тӗнчерен уйрӑлчӗ. Ку сасӑ ытла та хӑватлӑ туйӑмлӑ, чун уҫҫиллӗ.
Куҫа уҫрӗ те Валя хӑйӗнчен кӑшт аяккарах куҫса ларнӑ
купӑсҫа курчӗ. Хӑй тӗрлесе панӑ йӗтӗн кӗпене тӑхӑннӑ
упӑшки пуҫне ун еннелле чалӑштарнӑ та юрла-юрла киленет. Купӑс каланӑ вӑхӑтра вӑл ял улахӗн ачи пек пул
са кайнине, ӑшри пӗтӗм хӗрӳлӗхне савӑклатса янине курман мар — курнӑ. Епле ҫунаҫҫӗ ҫутӑ чакӑр куҫӗсем!
Ӑҫталла пӑхаҫҫӗ-ха? Арӑмӗ ҫинех — ун ҫинех.
Акӑ Янгорчин таплаттарса ҫитрӗ, ирӗк ыйтса Вален
тина Захаровнӑна ташша чӗнчӗ. Унпа ҫаврӑнма ҫӑмӑл.
Упӑшкинчен те ытларах юратать Валя Васькӑпа ташлама. Санька ҫаврӑннӑ чух урине темле ӑнӑҫсӑр пусать те
ташӑ ҫеммине такӑнтарать. Кӳршӗ ытамӗнче ура ҫӗре
перӗнмест. Янгорчин пӗррехинче хӑй ӑҫта ӑста ташлама
вӗренни ҫинчен мухтанса та илнӗччӗ. Институтра ӑс
пухнӑ ҫулсенче вӑл аф оф ак ҫамрӑкӗсен ертӳҫи пулнӑмӗн. Ташӑ кружокӗ йӗркеленӗ. Музыка театрӗнчен пынӑ
пӗр ӑста нушалантара-нушалантарах ташша вӗрентнӗ
вӗсене.
Сачӗ те, уйӗ те, вӑрманё те, ялӗ те пӗр кӗвӗллӗн юрлаҫҫӗ — Хирпосина ҫуралнӑ кун ячӗпе саламлаҫҫӗ.
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Хӑнасене ӑсатнӑ хыҫҫӑн Александр Ивановичӑн арӑмӗпе пӗрле илемлӗ тавралӑхпа киленсе ҫӳрес килчӗ. Валя
та хавасах пулчӗ.
Сад хыҫӗнченех хутӑш вӑрман пуҫланать. Хурӑн, ҫӑка,
чӑрӑш, хыр, тирек тата ыгги темле йывӑҫ та ӳсет унта.
Хирпосин ларттарнӑскерсем. Хӑй те арӑмӗпе хутшӑннӑччӗ ҫак ӗҫе. «Хирпосин вӑрманӗ» текен те пур ӑна
халӗ.
«Эс ҫӑка ларт, — кула-кулах шӑтӑк чаватчӗ Валя. —
Хӗрарӑм ячӗпе — ман ятпа. Эпӗ юман лартӑп. Арҫын
ячӗпе — сан ятпа».
Вӑрман ӑстисем юман пирки аса илмен-ши е маннӑ,
алӑ айӗнче кирлӗ хунав пулмарӗ. Арӑмӗн ӗмӗтне вӑл каярахпа пурнӑҫларӗ, хӑйне те темиҫе юман ларттарчӗ.
Халӗ вӗсем ҫын ҫӳллӗш пулнӑ ӗнтӗ, чӑрсӑр арҫын ача
сем пек, пӗчӗк тураттисене кӑнтарса тӳпенелле кармашаҫҫӗ.
Унччен йӑшса ишӗлме пуҫланӑ Мишильч ҫырми симӗс хутлӗхпе витӗннӗ. Ҫӗрпел ҫӗрёнчен пуҫланать вӑл.
Вӗсем ӑна Тӑмпуҫ ҫырми теҫҫӗ. Янгорчин ун тавра пысӑк
сад ҫитӗнтернӗ, пӗве пӗвелеттернӗ. Ҫырман пуҫӗ ҫуркунне чечеклӗ, вӗҫӗ ем-ешӗл. Пуҫне вӑл чечеклӗ калпак
тӑхӑннӑ, симӗс кавир ҫинче тӑракан асамлӑ кӗлетке пек
курӑнать. Ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнче авӑ тӗсӗ улшӑннӑ. Пуҫӗ — пиҫнӗ улма-ҫырла ӑшӗнче, вӗҫӗ — тӗрленӗ кӗпе
айӗнче. Пилӗкне хӗрлӗ пиҫиххи туртса ҫыхнӑ пек. Хӗррипе лартса тухнӑ палансемпе пилешсем сапакисемпе
илӗртсе кӗтсе илчӗҫ юратнӑ мӑшӑра.
— Эх, юратнӑ йывӑҫӑм — пурнӑҫ йывӑҫҫи, — тесе
ыталаса илчӗ яка вулӑллӑ пилеше Валя, пуҫ тӑрринчи
шултра сапакана ывӑҫа тытса ачашларӗ.
Киленсе тӑнипе сисмен те, упӑшки мӑй ҫыххи ҫакса
ярать-ҫке ӑна.
— Ахах туйӗ ячӗпе ку, Валюкӑм, паллӑ кун ҫитичченхи парнем. Чӑн-чӑн ахах мӑйи мар пулин те чечек мӑйи
пултӑр. Тырӑпа пӗрле ӳснӗ чечек вӑл час шанмасть, ахахран та, ылтӑнран та хаклӑрах — ҫӗр парни. Ҫапла пултӑр-и? Ахах парни, лавккара туянни, ҫитес эрнере пулӗ.
Ҫумрах мӑшӑлтатакан упӑшкине чуптума тинех меллӗ самант килсе тухрӗ. Валя пилеш сапакине алӑран
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вӗҫертсе хӑйӗн хаклӑран та хаклӑ ҫыннине, вӑйлӑран
та вӑйлӑ арҫыннине ӑшшӑн ҫупӑрласа тытса ту-утлӑн
чуптурӗ.
— Юрать, ҫӗр парни пултӑр, туй парни пултӑр. Тавах сана, Санька чунӑмҫӑм. Чечек мӑйипе пӗрле паян
эсӗ хӑв та маншӑн мӑй ҫыххи. Астӑватӑн-и?
Арӑмӗ хӑйӗнчен мӗн ҫинчен ыйтассине чухлаймасӑрах упӑшки ӑна, каччӑ чухнехи пек, пилӗкӗнчен ҫепӗҫҫӗн ыталарӗ те ҫумри вӗрене туратти ҫине вӑшт ҫеҫ хӑпартса лартрӗ.
— Астурӑн апла! — вӑрмана янраттарса кулса ячӗ
Валя. — Эс мана Чакаҫра та хамӑн капӑр пилеш ҫине
улӑхтарасшӑнччӗ. Йывӑҫӗ чӑтаймасӑр авӑнчӗ те, эпӗ сан
ӗнсӳ ҫине утланса лартӑм. Шупашкарта... Эсӗ Ярослав
ски урамӗнче, институт общежитийӗнче...
— Эсӗ пир-авӑр тӗртекенсемпе пурӑнаттӑн. Авӑн уйӑхӗн вӗҫӗччӗ, институтри кӗрхи бал хыҫҫӑн ҫырма урлӑ
каҫса сирӗн ҫурт патнелле тӳрӗрен хӑпартӑмӑр.
— Мана эсӗ Учительсен урамӗнче Америка вӗрени
ҫине ҫӗклесе лартнӑччӗ. Йытӑ вӗрсе ячӗ, хуҫи ҫухӑрма
пуҫларӗ те... Антарнӑ чухне пуҫласа чуптуса илтӗн. Пӗлен
пулсан, ман сана Макҫӑм купӑсӗн савӑк ҫемми чӗртсе
янӑ вӑрттӑн туйӑма тахҫанах чуптуса парнелес килетчӗ.
Вӑтантӑм ҫав, хӑрарӑм. Малтан ху чуптӑвасса кӗтрӗм.
Кала-ха, ма васкарӑн эс авланма?
— Вӑхӑт ҫитнӗрен. Ват хусах пулса юласран хӑрарӑм.
Шутла-ха, ҫирӗм пиллӗкреччӗ вӗт. Салтакра пулнӑ. Вӗренӳ вӗҫленсе пырать. Килте те ҫемье чӑмӑртама хистетчӗҫ. Халь, мӗн, шеллетӗн-им?
— Шеллетӗп! Шеллетӗп! — чалт сиксе анчӗ Валя упӑшкин сарлака мӑйӗ ҫине. — Сана шеллетӗп. Ёҫре ҫунса
каясран, мана ӗҫпе улӑштарасран питӗ хӑратӑп. Кил ҫинчен те, ачасем ҫинчен те ан ман — ытларах шухӑшла.
Ӑнлантӑн-и? Акӑ хӑлхусене хӗретеп...
— Юрать, килӗшетӗп. Ыран канашлӑва кайсан уписательнӑ хӗрӗм патне кӗретӗп. Сана та ирпе паянхи пек
ҫывратса хӑвармастӑп, — пилеш сапаки татса чечек мӑйи
ҫумне хӗстерчӗ те упӑшки арӑмне ҫӑмӑллӑн ҫӗр ҫине йӑтса
антарчӗ.
Вӗсем ыталанса сӗлӗ пуссине тухрӗҫ. Путенесем пӑр-р!
пӑр-р! вӗҫсе сывлӑша хумхантарчӗҫ.
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Паян Александр Иванович хуҫалӑх ӗҫне урӑх хутшӑнмарӗ, таҫтан телефонпа ыйтакан-ш ыракана ыранвиҫминене хӑварчӗ, салам сӑмахӗсене ҫеҫ йышӑнчӗ.
Отпускра та канмалли ҫук, ҫуралнӑ кунта хӑть ҫур кун та
пулин канас терӗ. Вальӑн та упӑшкине килтен вӗҫертес килмерӗ, алла лекнӗскерне хӗрарӑм майлах савма
шутларӗ.
Лӑпках ҫывӑрса кайнӑччӗ, ҫӗрле вара темле тӗлӗксемпе аташса выртнӑ. Кӑнтӑрла ҫӳренё-каннӑ вырӑнтан инҫех мар Шуйттан варӗнче пек. Икӗ ҫыранӗнче те капан
пек сысна аҫисем тӑраҫҫӗ. Анчахрах аша янӑ ферма сысни пекскерсем.
Сылтӑм енчи ури-хӳрипе хӑлаҫланса вӑрӑм тал пиҫен умӗнче кӑшкӑрать: «Эй, Хирпосин юлташ! Мӗншӗн
куккурус сахал акатӑр? Пирӗн йышӑнӑва пурнӑҫламаншӑн сире ыран Шупашкара ҫитсессӗнех партирен кӑларса ҫапаҫҫӗ. Мелиораци планне мӗншӗн тултармастӑр?
Ӑҫта сирӗн вӑрлӑх? Ҫук пулсан шырӑр. Тупӑр. Хӑвӑр
ӗҫленӗ Псков облаҫӗнчен кивҫен илӗр. Пурнӑҫламасан
плана... пуҫна касатпӑр. Малалла империализма ҫӗнтерсе,
Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсенчен шурлӑх типӗтессипе
те иртсе кайса — коммунизм патне!»
Сулахайри хӑрӑк тунката ҫине кӗнеке купаласа ка
федра пекки тунӑ та чавсаланса чиперех вӗрентет: «Цӑцӑ, ӑх-нӑрх, Хирпосин хаспатин, эпир патшана та, никама та пӑхӑнман экономика турӑмӑр. Вӑйӑ пуҫлама
пӗлмелле. Эпӗ ҫурма патшалла вылянӑ чухне асатте пек
астартӑм та Раҫҫей халӑхне пӗрре куҫ хупса иличчен
йӗмсӗр тӑратса хӑвартӑм. Талӑк хушшинче халӑхӑн енчӗкне тасатрӑм. Тимур команди ҫӗнтерчӗ. Ҫапла ӗҫлеме
хушать ҫӗнӗ экономика политики. Халӗ вӑйӑ пуҫларӑмӑр.
Ҫӗр вӑййинче те Тимур команди ҫӗнтерессе шанатпӑр.
Пулӑшмалла сирӗн пире. Сирӗн ахаль те ҫӗр нумай. Пи
ре валли сутмалӑх та пур. Выляр пӗрле».
Вар пуҫӗнче район пуҫлӑхӗ Куснар саркаланса тӑрать,
васка-васка «Арҫури» вулать:
Хӗвел тухӑҫ хӗрелет,
Ыр ҫанталӑк пӑсӑлать.
Хура пӗлӗтсем чупаҫҫӗ,
Ҫӑва патӗнчен тухаҫҫӗ,
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Хӑяматалла каяҫҫӗ!..
Чун шикленет, ӑш вӑркать,
Пуҫ тӳпинчен сӗрӗм тухать...
Пуян вилет — мул юлать,
Ыр ҫын вилет — ят юлать,
Эпӗ вилсен мӗн юлать?

«Эпӗ вилсен-и?» — пуҫне пӑраймасӑр кӗлеткипе ҫаврӑнать сулахайри сысни.
«Ш ӑрш лӑ тислӗк юлать! — кӑш кӑрать сы лтӑмри
сысни. — Эсир халӑха ҫаратнӑ хура юнлӑ профессор».
«Эсир хӑвӑр тата халӑха ашсӑр тӑратса хӑварса сысна
пуҫне те талонпа сутрӑр, куккурус генсекӗ».
Шакла пуҫсен тавлашӑвне чӗртсе янӑ Куснар вӗсем
ҫине мар, урӑх ҫӗрелле тинкернӗ. Вар хӗрринче, тур палли пек сӑмсах ҫинче, Тукайри Валентина-шуйттан ҫаппа-ҫарамас сарӑлса выртать. Кӗҫ акӑ урасем хушшинчен сарӑ туна ҫӗкленме пуҫларӗ, хырӑмӗ ҫинчи тур паллине тӳрлетсе лартрӗ. Пучахран тӑкӑннӑ пӗрчӗсенчен
ҫӗнӗ тунасем ешерчӗҫ. Тулӑ уйӗ кашлама пуҫларӗ.
«Ирччен вырса ҫап! — команда парать Куснар. — Ҫу
каҫиччен икӗ хут тулӑ туса илни ҫинчен ыранах Шупашкара пӗлтеретпӗр. Эпир вӗт вӑл!»
Куснар Шуйттан варне месерле выртакан тӗлӗнмелле хӗрарӑма курма ҫеҫ килмен иккен. Акӑ сылтӑмри сыс
ни сулахайрипе перкелешсе илнӗ хыҫҫӑн вар пуҫнелле
ҫаврӑнчӗ те каллех аллине ҫӗклесе: «Коммунизм вӑл —
совет влаҫӗ тата пӗтӗм ҫӗршыва электрификацилени та
та... химизацилени, — терӗ. — Мӗн тунӑ эсир, Куснар
юлташ, ӑна пурнӑҫламашкӑн? Тӑрӑшсах итлетӗп».
Сулахай аллине «Арҫури» тытнӑ, сылтӑммине сысна
аҫинчен те ҫӳлерех ҫӗкленӗ Александр Иванович чи аслӑ пухури пек мӑнаҫлӑн калать: «Совет влаҫӗшӗн чуна
панӑ, электрификацишӗн юна панӑ, химизацишӗн пуҫа
панӑ. Чӑваш ҫӗршывӗнче агропромхими отрасльне аталантартӑм. Пурпӗрех коммунизм пулмарӗ. Раҫҫей, Ук
раина, Белорусси патшисем килӗшӳ турӗҫ те, Совет
Союзӗ ҫӗрнӗ хӳме пек ишӗлчӗ. Ҫулпуҫпа тӑм пуҫ лозунгӗ ҫунчӗ. Урӑх ҫул халӗ пирӗн, урӑх лозунг: «Ком
мунизм вӑл — халӑх влаҫё тата пӗтӗм ҫӗршыва пуянлатасси».
Кукуруза пуҫне кӑшласа янӑ сысна хӳрине пӑлтӑртат64

тарса сулахай ҫыраналла ҫаврӑнчӗ, халӑх укҫине чаплаттарса ҫиекен сысна аҫи ҫине пит ӑмсанса пӑхрӗ. Ка
федра ҫумӗнче укҫа тӑвӗ капланса ларать, тӑрринче, Же
нева кӳллинче, пирӗн перекет кӗнекисем ишсе ҫӳреҫҫӗ,
юнашарти Альп тӑвӗсем ҫинче Тимур командинчи сыс
на ҫурисем ылтӑн мечӗкпе демократла выляҫҫӗ.
Тулӑ тинӗсӗ ҫаппа-ҫарамас хӗрарӑма хупласа хучӗ.
Район пуҫлӑхӗ Куснар тепӗр хут куҫ айӗн пӑхса илчӗ те
унталла «По долинам и по взгорьям» юрра юрласа салтакла утса кайрӗ. Уравӑш енчен ҫиллӗ-тӑвӑллӑ ҫумӑр
кашласа ҫитрӗ. Ҫиҫӗм пӗлӗте ҫурмалла ҫурса ячӗ. Шуй
ттан варне аҫа ҫапрӗ.
* * *
Александр Ивановичӑн куҫӗ уҫӑлчӗ те... Тулта чӑнах
та аслатиллӗ ҫумӑр алхасать. Нумаях та ҫумарӗ вӑл. Ӑшӑ
ҫумӑр тавралӑха уҫӑлтарса ячӗ. Кил хушшине ҫаруран
сиксе тухнӑ Хирпосин чун каниччен хул-ҫурӑмне ҫемӗҫтерчӗ. Ҫил чарӑннипе йывӑр пӗлӗт арки ял ҫийӗн ҫакӑнса
тӑрать-ха, пуҫ ҫине шултра пӗрчӗсем патлата-патлата
ӳкеҫҫӗ. Ирсерен ҫакнашкал хусканусем туни ӑна яланах ҫур ҫӗрччен ывӑнмасӑр ӗҫлеме вӑй хушать. Ачаранах спортпа туслӑ пулнӑран шкулта вӗреннӗ чухне йӗлтӗрпе вун пилӗк ҫухрӑма чупса район чемпионӗ пулнӑччӗ. Шупашкарта институт чысне хӳгӗленӗ. Казахстанра ҫеҫ хӑйӑр тусанне ҫӑтса пурӑннӑ. Хӑй ӗмӗрӗнче миҫе
йӗлтӗр хуҫнине шутламан вӑл. «Ма каятӑр ҫав Шуйттан
варне, ҫылӑхлӑ усал вырӑна? Хыр ҫырминче те, Адам
тӑвайккинче те ярӑнма пулать. Тем усалӗ туртать сире
унта», — тесе вӑрҫатчӗ амӑшӗ. Мучӑшӗ, Тихӑн Йӑванч,
Санькӑна пуҫран шӑла-шӑла ҫӗнӗ мӑшӑр йӗлтӗр тыттаратчӗ: «Маттур пул, чӑнкӑ тӑвайккирен ярӑнни хӑюлӑха
ҫирӗплетет. Вӗҫтер».
Аслати такама хӑваласа тумхахлӑ пӗлӗтсем ҫийӗн урапине Канаш еннелле хӑлтӑртаттарать. «Хуньӑмсен ялӗ
патне ҫитнӗ пулмалла, ҫумӑрӗ вӗсене те кирлӗ. Ыраш
акмалли вӑхӑт», — шухӑшларӗ вӑл.
Чӳречерен арӑмӗ курӑнчӗ, вӑл пӳрт тӑрринчен юхакан ҫумӑр шывӗпе питне ҫӑвать.
— Маларах тӑнӑ пулсанах аслати урапи ҫине лартса
аннӳсем патне хӑнана яратгӑмччӗ, — шӳглерӗ упӑшки.
5. Bifei

65

— Сансӑр каймастӑп ҫав, хӑратӑп эп аслатирен...
Хапха умӗнче ҫӑмӑл машина сасси илтӗнчӗ. Ямшӑк
ҫула тухма хатӗр.
Сӗтел хушшине ларсан арӑмӗ ӑнсӑртран ҫапла каларӗ:
— Сан ҫутӑ чакӑр куҫунтан пӑхса тӑранаймастӑп.
Пӗргге ярас килмест сана паян Шупашкара. Чун теме
сисет. Лайӑх ҫӳресен юрӗччӗ.
— Ҫавӑнпа апат анмасть-и? Такам вӑрласа каясран
хӑратӑн-им? Ҫул ҫине пӗрре кӑна тухман. Тем ан шухӑшла, — арӑмӗн якалсах кайман кӑтринчен ачашларӗ
Александр Иванч. — Каҫчен.
— Ҫӗрлеччен те-ха, — кулса ячӗ арӑмӗ. — Вӑрлаттарап эп сана...
— Юрӗ, ҫӗрлеччен пултӑр апла, — тесе упӑшки шурӑ
кӗпе, ҫутӑ костюм тӑхӑнчӗ, тӑваткал вӗтӗ пӑнчӑллӑ, арӑмӗ
юратакан галетукне ҫыхрӗ.
Ҫула тухсан Хирпосин Куснар ҫине тарӑхса та илчӗ.
Ӑҫтан-муртан аса илтермелле пулчӗ-ха унӑн ӗнер арҫурипе шуйттана? Куҫ умӗнчен халӗ ҫамрӑклӑх вӑхӑчӗ кай
ма пӗлмест. Пуҫ мими вӑранчӗ пулас, унӑн пытаннӑ пӗр
сийӗ е пӑнчи. Ҫук, тӗрӗсех мар ку. Пӗр канмасӑр ӗҫлекен пуҫ мими нервӑн ҫӗр миллиард клеткипе, кашни
клетка тата вунӑ пинпе ҫыхӑннӑ пулсан вӗсем ҫеккунтра миллионшар хыпар йышӑнма, систерсе пӗлтерме пултараҫҫӗ. Ҫӗркаҫхи тӗлӗк те ҫав майлах килчӗ ӗнтӗ. Акӑ
халӗ те Тукай хӗрӗ Валя-Валентина кӑшкӑрни хӑлхана
ҫурать: «Ман паян Шуйттан варён хуҫи пулас килет!
Ман паян санран Адам тӑвас килет. Эпё Ева». Каччӑ
умёнче кёске йёмпе выртакан вун улттӑри хёр Валя,
тӗлӗкре арҫын умӗнче ҫаппа-ҫарамас выртакан мӑнтӑрккарах хӗрарӑм Валентина. Чечеклӗ йёмпе кӑвапа хушинчи тур палли. Кӑтра вӑрман пуҫӗнчен шӑтса тухнӑ
тырӑ. Хӗр вӑрманне вӑл нихҫан та курман, ӗмӗтре ҫеҫ
ун чӑтлӑхӗнче уҫланкӑ шыранӑ. Ҫӗркаҫхи хӗрарӑм вӑрманӗнчи уҫланкӑри ҫӑлкуҫне уҫҫӑн та илӗртӳллӗн курса
пырать. Астаруллӑ тур паллийӗ ачашланакан кушак хӳрипе сӗртӗнсе пите кӑтӑклантарнӑнах туйӑнать.
«Ах, манса кайнӑччӗ-ҫке эпё сана. Яланлӑхах. Тарӑхсах. Сан вырӑнна чӗрере урӑх Валя-Валентина тымар ячӗ.
Ёмӗрлӗхех. Унпа ҫемье чӑмӑртарӑмӑр, ача-пӑча ӳстертӗмӗр. Кай, тем пӑтратса ятӑн шухӑша тӗлӗкри кӑтра вӑрма66

нупа. «Улмуҫҫи cap чатӑр айӗнче кӗпине хывса ҫара юлсан чун уҫҫи тур панӑ садӗнче савнипе савни туйра юр
лать...» Садра шур шупӑр айӗнче те тӑтӑмӑр, сӑпасра тутине хӗретнӗ улмуҫҫине те ыталарӑмӑр, анчах иксӗмӗр
кӗркунне туй юрри юрлаймарӑмӑр. Кам айӑплӑ пулчӗши пӗрремӗш юрату ӑнманшӑн? Ҫӗрпел ачи? Эпӗ? Эсӗ?
Пурнӑҫу мӗнлерех пулса тухрӗ-ши ҫав вӗҫкӗнрех каччӑпа?» — шухӑшласа пычӗ Хирпосин.
Ҫулсем пусса пынӑран-ши, хӑш чух вӑрӑм ҫула тухас
килмест, паянхи ҫула вара ӑшра темшӗн ӗнерех вӑрттӑн
хатӗрленме пуҫларӗ, ӑҫта-ӑҫта пулмаллине палӑртрӗ. Ял
ти ачалӑх тусӗ Валентин Печников хӑҫантанпа кӗтет ӗнтӗ
ӑна. Пӗлтӗр Санар пӗвинче карас тытсах киленнӗччӗ.
Шуйттан варӗнче шӳрпе пӗҫернӗ чухне Печников унӑн
хӗрӗ пулнӑ Валентина пирки сӑмах пуҫарчӗ. «Ай, тусӑм,
тӑвар ан сап-ха суранӑм ҫине, ахаль те куҫ умӗнче ҫав
шуйтан хӗрӗ вучах тавра ташласа ҫаврӑннӑ пек», — тесе
сӑмаха урӑх еннелле пӑрнӑччӗ. «Астӑватӑн вӗт, ман та
пурччӗ пӗр чиперкке Уравӑшра. Пукане пекскер аттес
тат илнӗ-илмен яла курма килнӗ лейтенантпа таҫта тух
са вӗҫтерчӗ. Сан та Валя офицер арӑмӗ пуласшӑнччӗ.
Ай, вӗсемпе, ҫара ҫерҫисемпе, ҫӗрлехи ҫӑвана кайччӑр-и? — алӑ сулнӑччӗ Валентин. — Пулӑ ҫиер ҫав «явка
пулӑсене» аса илнӗ хыҫҫӑн».
Ёҫ айне пулнӑран-ши, кӑмӑл-туйӑма йӗркелеме пӗлейменрен-ши, тепӗр чухне ҫывӑх ҫынпа тӗл пулса калаҫма та вӑхӑт юлмасть. Паян вара вӑл, канашлу хыҫҫӑн
япалисене институтра вӗренекен хӗрӗн пӳлӗмне пушатса хӑварсан, тӳрех Печников патне вашлаттарчӗ.
Кӳршӗсем-ҫке вӗсем. Кӑмака тӑвакансен йӑхӗнчен
Валентин. Ёлӗк маҫтӑрсем пулнӑ. Ашшӗ, Павел Егоро
вич, агрономра ӗҫлерӗ, колхоз председателӗ те пулса
пӑхрӗ. Ачисем те кӑмака туса ҫӳремеҫҫӗ ӗнтӗ. Аслӑ ывӑлӗ Панька юнашарти Ачча пасарӗнчен шурӑ тӗспе илемлетнӗ купӑс туянса килнӗччӗ. Ана пурте туртатчӗҫ. Сань
ка та калама вӗренчӗ. Валентинсемпе пӗрле колхоз садне пан улми ҫиме чупатчӗҫ. Сада хурсенчен сыхласан
тин ҫигеретчӗ Кирилл Данилович ачасене тутлӑ ҫимӗҫе.
Апат-ҫимӗҫ хакне ун чухнех туйнӑ вӗсем. Колхозӑн вир
арманӗ пурччӗ. Ана ҫавӑрттарнӑ ҫӗрте лаша хӑвалатчӗҫ.
Уншӑн пӑтӑ пӗҫермелёх вир кӗрпи паратчӗҫ. Валентин
5*
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пӗррехинче ҫӑм таптармалли машина ҫумӗнче асӑрханаймарӗ ҫав: урине кӗртсе ячӗ. Самаях сусӑрланнӑччӗ
ҫавӑн чухне.
Темпе те кӑсӑкланнӑ. Чуччу ярӑнакан каччӑпа хӗре
аялтан пӑхса тӑрас килетчӗ. Шаймӑклӑх майӗпенех юрату
вӑхӑтне куҫрӗ.
Юрату арманӗ пушӑлла хӑлтӑртатнӑ вӑхӑтра Вален
тин Печников ялтан тухса кайнӑччӗ. Карагандаран ҫыру
килчӗ. Вӑл сӑрт-ту промышленность училищине пӗтернӗ
те шахтӑна ӗҫе кӗнӗ, халӗ проходчикра ӗҫлет, Санькӑна
килме чӗнет.
Юратнӑ хӗрӗ Питӗре тухса кайнӑ хыҫҫӑн Санька Хир
посин та ялта вырӑн тупаймарё, института кӗрейместӗп
пулӗ терӗ, вара докуменчӗсене геологи училищине ярса
пачӗ. Темле сӑлтава пула вӗсем вырӑна кая юлса ҫитнӗ.
Ҫамрӑклӑх хавхаланӑвӗ ун чухне хуланаллах туртатчӗ.
Тытрӗ те тухса кайрӗ вӑл кӳрши чӗннӗ ҫӗре. Карагандара моториста вӗренчӗ. Иван Рожков бригадинче чи кӗҫӗнниччӗ. Ҫӗр айӗнчен кӑмрӑк кӑларчӗ. Ҫулталӑк ытла хура
тусан ҫӑтрӗ.
Шахтӑра чӑвашсем йышлӑччӗ, кӳршӗ ялсем те пурччӗ.
Хӑйӗн «пуҫани» тинӗс ҫар училищине вӗренме кӗнӗ тенине илтрӗ вӑл Ҫӗрпел ачинчен. Ӑшра кӗвӗҫӳпе хутӑшса ӑнтӑлу ҫуралчӗ: эпӗ унран катӑк-шим? Кӗрешнӗ чух
не шкулта ӑна яланах ҫавӑрса ҫапнӑ, ун айне пулман.
Ҫапла вара Хирпосин Владивостока документсем ярса
пачӗ. Макаров адмирал ячӗллӗ тинӗс ҫар училищинче
экзаменсем тытрӗ. Нимӗҫ чӗлхипе такӑнман пулсанах...
Ах, ма ҫине тӑман-ш и ҫав килӗшсех кайман ют чӗлхене шӗкӗлчемешкӗн? Учитель те сӑмсаран шаккасах калатчӗ: кирлё пулать. Вӗсем ӑна ялан аякка пӑрса хӑваратчӗҫ. Акӑ епле пырса ҫапрӗ ҫамкаран аслисене итлеменни. Капитан, адмирал пулас ӗмӗт Лӑпкӑ океанта путрӗ.
Киле таврӑнсанах военкомат повестка тыттарчӗ. Утмӑл—ҫитмӗлмӗш командӑна йышӑнчӗҫ тӑлпан йӗкӗте.
Ҫул Казахстана илсе ҫитерчӗ. Чӑваш ачишӗн шахта, ҫӗр
айӗнчи вӑрӑм чукун ҫулсем илӗртӳллӗ пулнӑ пулсан кунта вара тата темиҫе хут тёлӗнмелли пулчӗ. Вӗсем —
Байконурта, тӗнче уҫлӑхӗн ҫулӗсемпе Ҫӗр ҫулӗсем хӗресленнӗ мухтавлӑ вырӑнта. Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗнчен пачах
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уйрӑлса тӑракан ҫеҫен хирте. Сӑрӑ хура, тӑварлӑ тӑпра.
Шуйттан урапи е хир тилли текен курӑкпа тӗве юратакан чӗрӗп йӗппи... «Шуйттанран уйрӑлса пӗтмелле мар:
ялта — Шуйттан ҫырми, казарма ҫумӗнче — шуйттан
урапи», — тесе Арал тинӗсӗ еннелле инҫене-инҫене
тӑсӑлакан ҫӑра тусан пӗлӗчӗ ҫине пӑха-пӑха тӗлӗнчӗ салтак. Ҫӑварта та, кӗлетке ҫинче те, шӑл хушшинче те
хӑйӑр.
Курсра вӗсене ракетӑсен наводчик-измерителӗ пул
ма вӗрентрӗҫ. Космодромра «Восток» карапа вӗҫтерме
хатӗрленетчӗҫ. Унта вӑл та тӑрӑшса хутшӑнчӗ.
Акӑ тавралӑх хӗвел пек ялкӑшрӗ те, ракетӑран вутҫулӑм купи йӑтӑнса анчӗ, хӑрушӑ сасӑ хӑлхана хупларӗ.
Старт кӗрлевӗ ҫеҫен хире сарӑлчӗ. Тӗнче уҫлӑхне тухнӑ
космонавт Андриян Николаев майор чӑваш пулнине
пёлтерсен Александр Хирпосина та ачасем ур-ра! кӑшкӑрса ҫӳлелле вӗҫтерчӗҫ. Мӗн тери савӑнчӗ салтак! Хастар ентеше — «Кӑйкӑра», ун хыҫҫӑн Павел Поповича —
«Караппӑла» ҫӳл тӳпене вӗҫтернӗ ҫынсем хушшинче вӑл
та, чӑваш ачи, пур-ҫке. Каярахпа Быковскипе Терешковӑна вӗҫтерчӗҫ.
Пӗтӗмпе Хирпосин хӑватлӑ ракетӑпа ултӑ космонавта
тӗнче уҫлӑхне кӑларма пулӑшрӗ. Комсомол секретарӗ Пав
лов тата Гагарин, Николаев, Титов паттӑрсем пынӑччӗ
космодрома. Митинг пулчё. Партипе правительство хушнине кӑтартуллӑ пурнӑҫланӑшӑн ытти ҫар ҫыннисемпе
пёрле Александр Хирпосин та ВЛКСМ Тёп комитечён
Хисеп фамотине тивӗҫрӗ. Секретарь хыҫҫӑн космонавтсем пурте черетпе алӑ тытса саламларӗҫ. Виҫҫӗмӗш кос
монавт хӑйне алӑ панӑ самантра ун куҫӗнчен пӑхрӗ те
Хирпосин: «Хӗрӳллӗ салам, Николаев майор юлташ! Си
ре Турӑ патне вӗҫтерекенсенчен пёри», — тесе чыс турӗ. Тӗлӗннипе тӑруках хытса тӑчӗ Андриян Григорьевич,
кӑн-н пӑхрӗ, унтан хӑйпе чӑвашла калаҫакан салтака
хыттӑн ыталарӗ: «Аҫтисем?» «Вӑрнар енчен». — «Вӑрман енчен апла. Сӗнтӗрвӑрринчи техникумра пире Вӑрнар учителӗ математикӑна вӗрентетчӗ. Маттур эс, шӑллӑм. Лайӑх служить ту. Чӑваш ятне ан яр. Турӑ пулӑштӑр
сана».
Чӑваш «Кӑйкӑрӗ», Сӗнтӗрвӑрри енчи Шуршӑл—Таса
ҫӑлкуҫ ачи, тепӗр сакӑр ҫултан тӗнче уҫлӑхне иккӗмӗш
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хут хӑпарсан ӗмӗт-шухӑшӗпе Хирпосин та унпа пёрле
юнашар вӗҫрӗ, ӑна хӑй чӑваш ятне ҫӳлте тытни ҫинчен
пӗлтерчӗ.
Халӗ вара, ҫак самантра, Ҫӑлтӑр хулинчен инҫех мар
вырнаҫнӑ космодром, хӑйсен «салтак килӗ» аса килчӗ.
Шуйттан урапипе, хир тиллипе, тӗве ҫиекен чӗрӗп
йӗппипе кӑна мар, тюльпанпа та пуян иккен Казахстан
ҫеҫен хирӗ. Ҫуркунне тавралӑх чечек ӑшне путать. Куҫ
виҫейми хӗп-хӗрлӗ кавир сарӑлса выртать. Ҫӗркаҫ вӑл
юратнӑ арӑмне тӗлӗкре ҫав илемлӗ кавирпе витнӗччӗ,
«кӑйкӑрсем» тӗнче уҫлӑхӗнчен тӑкакан ҫӑлтӑрсенчен мӑй
ҫыххи майлаштарса ахах туйӗ ячӗпе парне тунӑччӗ. Шуй
ттан варӗнчен чупса килнӗ Валентина тюльпан кавире
туртса антарчӗ те ҫӗре пӑрахса ун ҫине тӑсӑлса выртрӗ,
арӑмӗн мӑй ҫыххинчи йӑлкӑшакан ҫӑлтӑрсем патнелле
аллине тӑсрӗ.
Ҫине-ҫине ҫухӑртнӑ сасӑ шухӑша-асаилӗве таҫта вӗҫтерчӗ. Акӑ вӗсенчен Куснарӑн «Волги» ярӑнса иртсе
кайрӗ.
Шухӑш вӗҫевӗ урӑх ҫаврӑма куҫрӗ. Кӗтмен хушӑрах
шӳтлеме маҫтӑр Александр Ивановича вӑл тахҫантанпах
хисеплет. Тӗлӗкре те аҫа ҫапмарӗ ӑна, ырӑ ҫынна. Ҫав
сыснасен кӑтартӑвӗсемпе айкашса пурӑннӑ-ҫке вӑл. Хир
посин та ун пекех нумай вӑйӑ курчӗ хӑйӗн ӗмӗрӗнче.
Куснарпа иккӗмӗш хут ӗҫлеме тӳр килчӗ. Райком секретарӗнче чухне хӑй пӗрремӗш пулнине кӑшкӑрашу-ҫухӑрашупа мар, ёҫпе кӑтартса паратчӗ, пуҫӗ ҫине тӑкӑнакан пӑра ирӗлтерсех шаклаланса юлчӗ пуль. Ял хуҫалӑхне ҫӗклес тесех министр пулма та килӗшрӗ, анчах ӑна
ҫунат сарма памарӗҫ. Утсене ялан улӑштарма юрамасть
тенине мансах ертсе пыраканнине улӑштарчӗҫ. Маршал
вырӑнне капитана лартрӗҫ хресчен ҫарне ертсе пыма.
Ҫичӗ ҫул иртсен вӑл каллех вёсен районне ҫаврӑнса ҫитрё
те ҫил-тӑвӑл пек ҫавӑрттарса ҫӳп-ҫапа тасатрӗ. Йӗрке турӗ,
тӑрӑшсах аппаланчӗ. Ҫыртать вӑл хытах, анчах вӑрттӑн
мар, куҫ умӗнче, халӑх хушшинче. Ҫирӗплӗхӗшӗн, ӗҫе
вӗҫне ҫитерме пултарнишӗн, улталаманнишӗн кӑмӑллать
Хирпосин ҫак пурте ӑнлансах пӗтереймен пуҫлӑха. Паян
та вӑл Шупашкарта районшӑн ҫине тӑрасса, ялсене газ
кӗртес ыйтӑва хӑвӑртлатасса шанать.

Тусӗ, Валентин Павлович, ӑна пӗлтӗр хӑнана ҫеҫ мар,
сывалма та чӗннӗччӗ. Юлашки вӑхӑтра, йӗлтӗрпе чупас
вырӑнне машинӑпа нумай ҫӳренӗрен-ши, шоферсен чирӗ
аптӑратма пуҫларӗ. Пилӗк сурнипе нихҫан нушаланманскер хушӑран айлаткаласа та илекен пулчӗ.
Темшӗн ашшӗ хыҫҫӑн каймарӗҫ Печниковсен ачи
сем. Валентинӑн пиччӗшӗ Хусанта тухтӑра вӗренчӗ. Петр
Павлович Йӗпреҫре тёп врачра нумай ӗҫлерӗ. Сывлӑх
министрӗн ҫумминчен пенсие тухрӗ, яла хушӑран пыркаласа каять. Петӗрӗ сӗтӗрсе кайрӗ пулас шӑллӗне хӑй
хыҫҫӑн. Карагандаран таврӑнсан Валентин пӗр хушӑ
пульницара шоферта ӗҫлерӗ, вара Хусана вӗренме кайрӗ.
Шӑмӑршӑра ҫирӗм ҫул ытла тёп врач пулчӗ, халӗ хӑй
тӗллӗн ӗҫлетӗп тет. Чапа тухнӑ тухтӑр шутланать. Ӗмӗт
тӳпине ҫитнӗ темелле. Украинӑри тёнчипе паллӑ Кась
ян ӑрӑмҫӑн вӗренекенӗ. Мӗнле кӑна чиртен сыватмасть
иккен вӑл. Тусӗ ҫинчен ҫырнӑ очерка вуласан тӗлӗнсех
кайрӗ. Остеохондрозпа, сколиозпа, радикулитпа, тытӑнса калаҫнипе, гинекологи чирӗсемпе, артритпа, ура ыратнипе, сывлӑш питӗрӗннипе, арлӑх хавшанипе нушаланнӑ
мӗн чухлӗ ҫын ырӑпа асӑнать, тав тӑвать ӑна.
Чӑваш Касьянне Шупашкарта сывату центрӗ туса паманнине пула Печников тухтӑр чирлӗ ҫынсене строительсен пульницинче тӗрӗслет, укҫалла пӳлӗм илнӗ. Ҫӗнӗ
корпусӗнчи иккӗмӗш хута хӑпарсан Хирпосин тӳрех
кӗпӗрленсе тӑракан ҫынсем патнелле утрӗ. Черетсӗр никама та алӑк хӑлӑпне тыттармаҫҫӗ. Ӗҫпе тесе суйкаласа
аран кӗрсе кайрӗ Хирпосин. Ансӑр пӳлӗмре виҫҫӗн. Ҫурӑмпа тӑрса ӗҫлекен каска пуканӗ пек тусне вӑл кӗлеткинченех палларӗ. Сӗтел хушшинче ҫаврака питлӗ ҫамрӑк чиперкке тем ҫырса ларать. Виҫҫӗмӗшӗ... кушеткӑна
урлӑлла выртнӑ ҫара ӳтлӗ, чечеклӗ кӗске йӗм тӑхӑннӑ
мӑнтӑрккарах хӗрарӑм. Хулӑн ҫивӗчӗ урайне усӑнса аннӑ.
Унӑн пилӗкне, ҫурӑмне Валентин Павлович ҫӑмӑллӑн
сӑтӑрать, вылянӑ пек ҫат-ҫат тутаркалать. Алӑкран кам
кӗнине пӑхмасӑрах мӑшӑлтатать тухтӑр. Акӑ вӑл хӗрарӑма ҫавӑрса тытрӗ те ҫӗклесе тӑратрӗ, ҫӳлелле ҫине-ҫине
сиктерчӗ те ҫурӑм ҫине кушеткӑна тӑрӑхла вырттарчӗ,
мӑйне тата кӑкӑр тӗлӗнче йӑваларӗ, унтан пуҫне пӑрчӗ
те: «A-а, килтӗн-и-ха тинех, аван-и? — тесе Хирпосина
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хирӗҫ утрӗ, пуҫӗпе сӗлтсе ларма хушрӗ. — Паллатӑн-и
камне?»
Тулли ыраш кӗлти пек ҫивӗте асӑрхасанах Александр
Ивановичӑн чӗри сиксе тухасла тапма тытӑннӑччӗ-ха,
ӗнертенпе кӗлеткере хӗрнӗ туйӑм пушшех вӑйланса кайрӗ,
пуҫра шухӑш арпашӑнчӗ: «Ҫавах мар-ши?» Каккуй лар
ма унта, пӑлханнипе тем вӑрланӑ ҫын пек хӗрелсе кайрӗ.
Ун умӗнче никам та мар, ҫавах, тахҫан Шуйтган варӗнче
Ева пулма хатӗрленнӗ Валя-Валентина месерле сарӑлса
выртать: пуҫне ҫивӗчӗ ҫине хунӑ, чечеклӗ кӗске йӗмрен
кӑшт ҫӳлерех тур палли кӗлеткене сӗрнӗ тип ҫупа йӑлкӑшать, пӗҫҫисем кӑшт тулса илемне ҫухатма пуҫланӑ.
Ҫамрӑклӑхри Санькӑна палласа илнӗ хӗрарӑм малтанах
кӑрт сиксе илчӗ те тӑрасшӑн пулчӗ, аллипе тур паллине
хупларӗ, тухтӑр алӑ сулсан лӑпланчӗ те хӑй ҫине шӑтарасла пӑхакан ҫутӑ чакӑр куҫа ҫӗмӗрт пек куҫӗпе пӑвса
лартрӗ. Пӗр хушӑ аптӑраса ӳкнӗ Валентин Павлович чавсипе тусне сисӗмлех тӗртсе хӑйӗн ӗҫне малалла тума пуҫларӗ.
Вунӑ минута яхӑн пӑхса киленсе ларчӗ Хирпосин хӑйӗн алла тыттарман малтанхи юратӑвӑн ҫара кӗлеткине.
Тусӗ ҫав кӗлеткене ним туйӑмсӑр йӑвалать, уншӑн тулӑ
пучаххи пек тур палли те ниме те пӗлтермест пуль.
Тухтӑр ассистенчӗ пулса Валентина кӗлеткине перӗнес,
тур паллине хыпашлас шухӑш-ӗмӗт те вӗлтлетсе иртрӗ.
Кунта лекмен пулсан вӑл, тен, ӑна нихӑҫан та кураймастчӗ пуль. Шӑпа ҫулӗ туртса килчӗ-ши? Паллах, хӗр кӗлеткине хӗрарӑмӑннипе танлаштараймастӑн. Ҫапах та Ва
лентина алӑ пиллӗкре те хӑйне сыхласа хӑварма пултарнӑ. Пӑхмалӑх, ӗмӗтленмелӗх пур.
Чатӑр хыҫне кӗрсе тӑхӑнса тухнӑ Валя-Валентина Хирпосина алӑ пырса пачӗ.
— Салам, ҫухалнӑ савниҫӗм. Уйрӑлни кӗҫех хӗрӗх ҫул
ҫитет. Мӗнле пурӑнатӑн?
Хӗрарӑмӑн хӗрӳлӗхӗ алӑ тӑрӑх чӗре патне ҫитнине
туйрӗ Александр Иванович, вара куҫне ун куҫӗнчен вӗҫертсе чӗтревлӗрех сасӑпа ыйтрӗ:
— Пирӗшти пуль эс, ӑҫтан вӗҫсе антӑн?
Ӑна-кӑна ӑнланчӗ пулас та Печниковӑн пулӑшаканӗ
вӗсем ҫине шӑтарасла пӑхса вӑшт тухса ҫухалчӗ, пӗр хушӑ
пӳлӗме никама та кӗртмерӗ.
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Тукай хӗрарӑмӗн ҫӗмӗрт куҫӗсем айне пурнӑҫ художникӗ тарӑнах мар йӗрсем туртса хунӑ, тӳрӗ сӑмсин сулахай енӗпе Адам ҫырми пек йӗр ӳкернӗ, ҫӳлти тути
хупаххи тӑррине те йӗрсем туртса тухнӑ, питне кӑшт
вӗтӗ хумсемпе илемлетнӗ, мӑйӗ айне картсем палӑртнӑ.
Калаҫнӑ-кулнӑ майӑн хӗрарӑмӑн шурӑ шӑлсемпе хутӑш
ылтӑнланисем йӑлкӑшса илеҫҫӗ. Куҫ вӑйӗ ҫеҫ чакман.
Хӑйсене вӗрентекен ясар историкӑн куҫне хӗмлентернӗ
пекех. Валентинӑна ҫав путсӗр учитель лара-тӑма памастчӗ. Икӗ шите кӗрекен пилӗкӗ халӗ ытама шӑпах вырнаҫать пулас.
— Ҫуралнӑ ҫӗре чун туртать, — хаш! сывласа ячӗ Ва
лентина. — Ялта атте-анне, тӑван-пӗтен юлман та... Ox,
хӑҫантанпа тӑван Чӑваш ене килменни.
— Упӑшку ялне, Ҫӗрпеле тата...
Валентина шанчӑксӑррӑн алӑ сулчӗ.
— Ан асӑн ӑна. Кайран калӑп, Санька. Халь эпир
тухар кунтан, ӗҫлеме кансӗрлер мар Валентин Павӑлча.
Тавтапуҫах. Ыран та ҫак вӑхӑтрах килме тӑрӑшӑп. Сыв
пулӑр.
Алӑкран пӗр ватӑрах хӗрарӑм кӑмӑлсӑррӑн кӗрсе тӑчӗ,
тем мӑкӑртатрӗ. Тухтӑр ӑна кулкаласа, шӳтлекелесе ӑшшӑн йышӑнчӗ.
— Каллех калаҫасси пулмарӗ санпа, Санька, тен, каярахпа кӗрӗн.
— Шантармастӑп, Валентин. Васкамалла. Тепринче
кӗрӗп, — тесе сывпуллашрӗ Хирпосин тусӗпе, вара Ва
лентина хыҫҫӑн коридора тухрё.
Аяла ансан фойере пушӑ пукансем асӑрхарӗҫ.
— Сипленнӗ хыҫҫӑн кӑштах канам-ха, — каллех куҫран тинкерчӗ Валентина. — Ытла лутӑркаса пӗтерет кӗлеткене, ним чухлӗ те хӗрхенмест. Ыратни иртет те, ҫунатланса каятӑн. — Хӗрарӑм пӑркаланса илчӗ. — Ҫурӑм
шӑмми аптӑратрӗ. Миҫе ҫул ӗнтӗ. Вырӑнпа та выртрӑм.
Шур халатлӑ ҫынсемпе туслашаймарӑм. Чӗртекен тупӑнмарӗ. Грыжа. Ҫурӑм шӑммин пӳсӗрӗ ҫиет. Валентин
Павӑлч калать: «Эпир унран хӑрамастпӑр, вӗлеретпӗр ӑна.
Операци тутармастӑп сана, хамах ура ҫине тӑрататӑп», —
тет. Вуннӑмӗш сеанс пулчӗ. Ҫӑмӑллантӑм. Те сана курнипе... ташлас килсе кайрӗ.
Хирпосин савӑк хӗрарӑм ҫумӗнче сисмесӗрех улшӑнчӗ,
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хӗрӳ кӗлеткене ӑнсӑртран перӗннипе ток ҫапнӑ пек сиксе
илчӗ, ҫапах та аллисенчен тытса ӑна пукан ҫине ларма
пулӑшрӗ, хӑй тепӗр енне вырнаҫрӗ. Чирлӗ ҫыннӑн чун
чирӗ ҫавӑ пуль ҫав: хӑйӗн нушипех ҫӗтет. Валентина та
пуҫланӑ калаҫӑва малаллах шутарчӗ:
— Аптранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ пек, эп те ниҫта кайса кӗрейместӗп вӗт, вилес тесе те шутларӑм. Ҫын сӑмаххи
хыҫҫӑн Украинӑна ҫул тытрӑм, Полтава облаҫне. Кась
ян текен сиплевҫӗ патне. Илтнӗ пуль? Валентин Павӑлч
та сиплеме вӗрентӗм тет ун патӗнче.
— Илтнӗ, вуланӑ та, кино та курнӑччӗ.
Хӗрсен йӑлипе Валентина тӑп выртакан кӗпи аркине
икӗ аллипе якатса илчӗ те:
— Халӑх унта... — терӗ, кӗлеткине тӳрлетсе арҫын
аллине ҫатӑрласа тытрӗ. — Вӑрман пек. Эрне пурӑнтӑм
та, тухтӑрӗ чирленӗ терӗҫ, вара черет ҫитмесӗрех таврӑнтӑм. Каярахпа Касьянӗ вилсе те кайнӑ. Волгоградра
Слободян пит ӑста сыватать ҫак чире тени хӑлхана пырса
кӗчӗ. Ӑна вырӑнта тытма ҫук иккен, пӗрмай ҫӗршыв
тӑрӑх ҫӳрет.
— Шупашкара та килсе кайнӑ вӑл кӑҫал, виҫ кунлӑх, —
хушса хучӗ Александр Иванович. — Тӗнчипе паллӑ сиплевҫех пулас. Валентинран ыйтмалла-ха, мӗнле хак парать.
Хӗрарӑм куҫне хӗр чухнехи пекех чалкӑштарса пӑрахрӗ.
— Виҫ-тӑват кунта йывӑр чире сиплейместӗн. Темле
хӑватлӑ сиплевҫӗ те пултараймӗ... Укҫа пуҫтарса ҫӳреҫҫӗ.
А мӗн, пирӗн Валентин Павӑлч унран кая-ши? Слобо
дян патӗнче пулнисем те ун патнех килеҫҫӗ тет. Коридорта итлесе лартӑм та тӗлӗнтӗм. Манашкал пульницасем тӑрӑх ҫӳресе ывӑннӑ, наҫилккапа ун пӳлӗмне йӑтса
кӗнӗ ҫынсем сывалнӑ, ӗҫлеме пултараҫҫӗ. Пӗр хӗрарӑм
калать, ман хӗрӗме, тытӑнчӑк аран-аран калаҫаканскере, яп-яка калаҫакан турӗ, хамӑн та шала кайнӑ ҫурӑм
шӑмми чирӗ юсанса пынӑшӑн ырӑ кӑмӑллӑ тухтӑра Турӑ
вырӑнне тав тӑвас килет тет. Ҫурӑм шӑмми дискӗсене
манне те вырӑнне лартрӗ пулас. Ҫӑмӑл туятӑп, куртӑн
пуль епле утнине. Чун юрлать... Сан ҫумӑнта халь, Сань
ка, пушшех те...
Ҫамрӑклӑха аса илсе ыталӗччӗ вӑл ӑна, анчах йёри74

тавра ҫын йӑшӑлтатать. Хирпосин ыйтмасӑр чӑтаймарӗ:
— Мӗнле майпа лекнӗ-ха эсӗ кунта, Валя-Вален
тина?
Хӗрарӑм, вӑтаннӑ хӗр пек, пуҫне чиксе, аллисене
чӗрҫи ҫине хурса ларчӗ, ӗлӗкхи савнин ыйтӑвне хуравлама васкамарӗ.
— Пӗлесех килет-и?
— Паллах, — ура ҫине тӑчӗ Хирпосин. — Шутсӑр пёлес килет.
— Чӑнах-и? — пуҫне ҫӗклерӗ Валентина. — Кирлехши? Эпё сана питӗ хытӑ кӳрентернӗччӗ, тарӑхтарнӑччӗ.
Манман-и вара эсӗ мана? Миҫе хӗр тупрӑн ман хыҫҫӑн? Миҫе авлантӑн?
Александр Иванович каллӗ-маллӗ утма пуҫларӗ.
— Пӗр хӗр ҫеҫ тупрӑм. Ҫирӗп чунлине, тӗп-тӗрӗссине. Пӗрре ҫеҫ авлантӑм. Иксӗмӗр валли пӗрер ача пур.
Сана вара, Шуйттан варён пирӗштине, манаймастӑп.
Пӗрле пӗр класра вӗреннӗ-ҫке, пӗрле пӗр ҫулпа виҫӗ
ҫул чупнӑ-ҫке, пӗрле пӗр улмуҫҫие ыталанӑ-ҫке. Улмине ҫеҫ...
— Ҫитет! — чалтах сиксе тӑчӗ Валентина. — Эс ху
айӑплӑ пулнӑ. Хӑюсӑр пулнӑ. Хастаррисем ҫавӑрса кайрӗҫ. Ҫил-тӑвӑл ҫӗклесе. Ҫавӑрттарчӗҫ-ҫавӑрттарчӗҫ те...
Хӗрарӑмӑн куҫҫульпе тулнӑ кӳллисем татса кайрӗҫ.
Иртен-ҫӳренрен аванмарланма пӑрахсах Хирпосин сулахай кӗсйинчен таса тутӑр кӑларса Валентина пичӗ тӑрӑх
йӑкӑртатса анакан йӑлтӑркка тумламсене шӑла-шӑла пуҫтарчӗ.
— Тавтапуҫ, Санька. Юрать эс мана шкула кайнӑ чух
не Адам ҫырминче кӗтсе илеттӗн, таврӑннӑ чух Хыр ҫырмипе Тукая ӑсатса яраттӑн. Кӑмӑлу уҫӑ сан. Хырӗ ларать-и?
— Тахҫанах аҫа ҫапса ҫунтарса янӑ. Пӗрлех — пирӗн
юратӑва та... Эсӗ те мана Ева Адама пӑрахса хӑварнӑ
пек тӑлӑха хӑвартӑн та... Адам пек, хӗрарӑмсемпе аташман пулин те...
— Шуйттан ҫырмине тартӑм-и?
— Мӗнле ҫырмана тарнине пӗлместӗп, анчах Шуйт
тан варӗнче камит кӑтартнине ҫеҫ астӑватӑп.
— Ухмахланнӑ ҫав. Тӗрӗссипе, ман чӑнах та ун чух
не сирӗн ялти Шуйттан варён хуҫи, халапри пек Ева
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пулас, санран Адам тӑвасах килетчӗ. Вӑтанӑва та хӗвел
ҫирӗ пулас. Эс ҫав самантра Ҫӗрпел каччи пек хӑюллӑ
пулнӑ пулсан, тен...
— Юратӑва ирёке яма вӑхӑт ҫитмен ун чухне, Вален
тина. Ҫавӑнпа Адам та пулаймарӑм, ҫӑтмах садне те лекеймерём, санран Ш уйттан варён хуҫи те тӑваймарӑм. Шуйттан ҫырми маншӑн яланхи типё вар тӑрса
юлчӗ. Ёмӗрлӗхех.
Валентина ҫутӑ чакӑр куҫран тинкерчӗ.
— Эх, ват кавалер, санран хӑвӑнтан ҫеҫ килет вӑл,
сан кӑмӑлу-туйӑму мӗнле улшӑннинчен. Тыт та пӗвеле
Тип варна. Вӑю пур. Ҫӑлкуҫсенчен шыв тулӗ унта. Кимӗ
туян. Ишӗпӗр вара пӗрле, хум кӑларӑпӑр. Эсӗ Адам
пулӑн, эпӗ — Ева.
— Эсӗ Шуйттан кӳллин хуҫи пулӑн-и? — ассӑн сывласа кулса ячӗ Хирпосин. — Мана унта путарӑн-и? Хир
пуҫӗнчи Ева Адама ҫунтарса янӑ пек тӗп тӑвӑн-и?
— Ҫук, путармастӑп, ҫунтармастӑп. Иксӗмӗр кӳлӗ тав
ра вӑрман лартса ӳстерӗпӗр, ҫывӑхри уйра нихҫан курман тырӑ ҫитӗнтерӗпӗр...
Александр Иванович ӑна хулана тухма сӗнчӗ, тӗл
пулнӑ ятпа апата чӗнчӗ. Машинӑра иккӗшӗ те сӑмах вакласах каймарӗҫ, шофер ӑна-кӑна туясран шикленчӗҫ пу
лас. Хирпосин «Раҫҫей» хӑна ҫуртне ытларах кӑмӑллать.
Унти хупахра шӑпрах, ларма ирӗклӗрех, апатне те хакне кура хатӗрлесе параҫҫӗ.
— Хавхаланса-ӗмӗтленсе Шуйттан варне те пӗвелеттертӗм сана, Санька... Тем тӗрлӗ шухӑш та пырса кӗрет
пуҫа. Сан ҫинчен шухӑшлани... Хӑв пӗлес пулсан-и?
Намӑс та. Э-э, калама пуҫланӑччӗ-ҫке ҫил-тӑвӑл пир
ки... Путсӗрпе улӑштартӑм вӗт сана, ылтӑна. Тулли пучаха — пуш пучахпа. Вут пуҫҫипе...
Шампань эрехне вӑрӑм черккесене ячӗ те Хирпосин
пӗрне хӗрарӑма тыттарчӗ, умне шоколад хуҫса хучӗ.
— Мӗншӗн ӗҫӗпӗр-ха? — пичӗ-куҫӗ ҫиҫрӗ хӗрарӑмӑн.
— Тӗлпулушӑн, — тесе чӑнкӑр-р тутарчӗ сӗтел хуҫи чер
ккесене. — Каникултан таврӑннӑ юратушӑн.
— Чиркӳ чанӗн сасси пек янӑрать, — иҫӗм ҫырли
эрехне тумламӑн-тумламӑн сыпса ларчӗ савӑк хӗрарӑм. — Чан сассинче венчетре тӑрас килетчӗ, шкулта
вӗреннӗ чухнех кӗнекери героиньӑсем пек телейлӗ пу76

лас килетчӗ. Ӗмӗтленни пурнӑҫланмарӗ. Пулмарӗ. Ҫавӑрттарса илсе кайрӗ те мана Ҫӗрпел аҫтахи Питӗре пиччӗшӗн хваттерне хупса хучӗ, ним туйӗ-шавӗсӗр пурӑнма пуҫларӑмӑр. Пиччӗшӗ, ҫар карапӗн капитанӗ, ват хусах, ялан тинӗсре. Ман ҫамрӑк упӑшка тинӗс ҫар учи
лищине вӗренме кӗчӗ, эпӗ — ял хуҫалӑх академине.
Вӗҫкӗн вӗҫме юратать тет. Ку та пысӑк хулара пушшех
асса кайрӗ, мана чӑвашӑн ухмахла йӑли-йӗркинчен хӑпаймастӑн, майрана тухасси виличчен те пул масть ӗнтӗ
санран, ял ҫӑрӑлчӑкӗнчен, тесе ӳпкелешме, кӳрентерме
пуҫларӗ. Ача тутармарӗ. Ахальтен маррине туя пуҫларӑм,
суйнине сисрӗм. Вӑрттӑн улталать. Юрать диплом илме
май пачӗ. Эпё агроном, вӑл офицер.
— Агронома вӗрентӗн-и вара?
— Аха.
— Эпё те.
— Пёлетёп. Валентин Павӑлч пурнӑҫу ҫинчен кӑштах
пӗлтерчӗ. Чӗрне хури чухлӗ ҫеҫ ҫав. Хӑй те вӑл, вун
ҫиччӗрех ялтан тухса кайнӑскер, сахал пӗлет. Вӑйлӑ пред
седатель, халӑх юратать ӑна терӗ. Упӑшка пирки... Акӑ
мӗнле приказ пачӗ вӑл мана: «Польшӑна яраҫҫӗ, карап
ҫинче тырӑ ӳстерме ҫук. Ҫӗрпелте сортсем тӗрӗслекен
участокра афоном кирлӗ теҫҫӗ, кай унта, ҫулсем уйрӑлаҫҫӗ пирӗн». Пёр адмирал хӗрӗпе явӑҫса кайнӑ иккен.
Куҫҫульпе Невана тултартӑм...
— Вара, вара, кайран...
— Романсенчи героиньӑсем пек, шыва та сикес, пуйӑс
айне те пуҫа хурас темерӗм путсӗр арҫыншӑн, яла таврӑнса калаҫтарас килмерӗ, ҫитменнине тата санран та
хӑрарӑм, намӑс пек туйӑнчӗ. Пӗрле вӗреннӗ Псков хӗрӗ
хӑйсем патне чӗнчӗ. Облаҫри ял хуҫалӑх управленийӗнче мана йышӑнчӗҫ, ӗҫлеме опытлӑ хуҫалӑха ячӗҫ — иксӗмӗре те.
Валентина Псков тенӗрен Хирпосин хавхалансах кайрӗ.
— Эпё те ҫитнӗ вӗт унта.
— Ӑҫта?
— Ҫиччас калап. Казахстанра салтак хӗсметӗнче пулнӑ
хыҫҫӑн тин вӗренме килсе кӗтӗм-ҫке ял хуҫалӑх институтне. Валентин ашшӗ Павел Егорч тӑн парсаччӗ. «Эсир
шахтӑна ӑнсӑртран лекнӗ ачасем. Сирӗн, хресчен чӗпписен, ялтан, ҫак ҫӗртен уйрӑлмалла мар. Хамӑр халӑхшӑн
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тӑрӑшӑр», — тесе ҫамкаран шак-ш ак тутарчӗ мӑнтӑр
пӳрнипе. Ҫапла агроном пӳрнипе агроном пулса тӑтӑм.
Юрату тупрӑм та, тӑваттӑмӗш курсра вӗреннӗ чух туй
турӑмӑр. Хамӑр ялта. Сан пекех Валя-Валентина ятлӑ
ман арӑм. Пульницара ӗҫлетчӗ, мана вӗренме, пурӑнма
укҫа-тенкӗрен ҫӑмӑлланчӗ. Вӗренсе тухсан направленипе Псков облаҫне ячӗҫ. Абрина е урӑхла Пыталовка районне. Унтан хӗрӗх ҫухрӑмра, Кирь юхан шывӗ хӗрринче, «Артемовский» совхозра тёп агроном, директор ҫумӗ
пулса ӗҫлерӗм. Вырӑссемпе латышсем хутӑш пурӑнатчӗҫ,
килӗштерсех. Валя фельдшер пункчӗн хуҫиччӗ. Илемлӗ
ҫӗршыв. Астӑватӑн-и Лев Толстойӑн Нехлюдовне?
— Литературӑпа вӑйлах марччӗ эпир, чӑваш хӗр ачи
сем, хӑвах пӗлен. Ӑнлансах пӗтмен. Ну-ну, кала?
— Толстой пирӗн вырӑнти тавралӑх, пирӗн ҫинчен
ҫырнӑ тесе мухтанатчӗҫ вырӑссем. Халӗ Абрина Латви
енне куҫнӑ. Пирӗн мар. Икӗ ҫул иртсен тӑван Чӑваш
ҫӗршывне ҫитрӗмӗр те урӑх ниҫта та тапранмарӑмӑр.
Ҫитмӗл пӗрремӗш ҫулта мана ял халӑхӗ председателе суйларӗ. Йӑлӑхтармастӑп пулмалла, хӑваламаҫҫӗ-ха.
— Ҫӑкӑр ҫитеретӗн те вӗсене, паллах, юратаҫҫӗ.
— Абринӑна кайран тепре ӗҫпе кайрӑм. Унта хурашурӑ, ула-чӑла йышши самӑр сысна ӗрчететчӗҫ. Ҫирӗм
сысна ҫури парнелерӗҫ мана хӑйсем патӗнче лайӑх ӗҫленӗшӗн. Колхоза самай усӑ пачӗ ҫакӑ. Сан тата мӗнле
ҫулпа кайрӗ пурнӑҫу?
— Эх-ха-хах, — пуҫне сулласа питне чалӑштарчӗ Ва
лентина. — Арҫынӗ те кирлӗ-ҫке пире, хӗрарӑмсене.
Эсир те пирӗнсӗр пурӑнаймастӑр та... Мускава семина
ра кайсан ҫыпҫӑнчӗ ҫулланарах панӑ кавалер, хӑпма
пӗлмест. Паллашрӑмӑр, ҫыру ҫӳретме пуҫларӑмӑр. Арӑмӗ
вилнӗ-мӗн, ачисем ҫитӗннӗ, уйрӑм пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла эпӗ
Псковран Краснодара лекрӗм. Вӑл мана хӑй патне ял
хуҫалӑх тӗпчев институтне вырнаҫтарчӗ. Эсӗ пӗлме кир
лё, ҫӗнӗ сортсем тӗрӗслесе кӑлараҫҫӗ унта. Селекци ӗҫӗ
питӗ кӑмӑла кайрӗ, ҫын хыҫҫӑн опыт туни мар. Лукья
ненко академикпа пирӗн чӑваш ачи те тар тӑксах тӑрмашнине пӗлтӗм.
— Леш, Костин мар пуль?
— Ҫавӑ, ҫавӑ. Виталий Васильевич. Мӗнле ӑслӑ, ыр кӑмӑллӑ ҫын. Катикассинчен, Муркаш районӗнчен. Кун78

тан инҫех мар тет ялӗ. Пӗрле илсе килчӗҫ вёсем мана.
Тӑванӗсем патӗнче пурӑнатӑп. Хӑйсем яла кайрӗҫ. Шупашкар курма тухсан ӑнсӑртран Печникова тӗл пултӑм.
Калаҫса-юмахласа ун патне лекрӗм авӑ. Турри пур ҫав
манӑн. Ыр ҫын тӗлнех тӑвать. Костинсем мана нумай
пулӑшрӗҫ. Хӑй тӗнчипе паллӑ ученӑй. Кубаньре «наукӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» ятне панӑ ӑна. Кӗрхи тулӑпа
ытларах чапа тухнӑ. Раҫҫейӗн кӑнтӑр пайӗнче, Украинӑра, Кавказ тӑрӑхӗнче, анӑҫри нумай ҫӗршывра вӑл
ӗҫтешӗсемпе кӑларнӑ тулӑ сорчӗсене акса ҫӑкӑрлӑ пулаҫҫӗ. Унпа Чӑваш ял хуҫалӑх академийӗ чӑннипех мухтанма пултарать. Хӗрӗх ҫул каяллах вӗренсе тухнӑ вӑл
кунтан. Пӗрле мана та тӗлпулӑва чӗнет, профессорсемпе калаҫасшӑн.
— Сан хӑвӑн мӗн пулса тухрӗ тата ватӑ профессорупа? Мӗнле селекци?
Валентина салхуланчӗ, ҫӑварти шоколад катӑкне ӗмсе
ячӗ те:
— Вӑйлӑ селекци пулчӗ, — терӗ сӑнне тӑрук улӑштарса. — Ывӑл тупрӑмӑр: чӑвашпа вырӑса хутӑштарса.
Старик пулӑшнипе эпё хам ятран тӗнчене ҫӗнӗ сорт
кӑлартӑм. Ҫурхи тулӑ сорчӗ.
— Куншӑн вара ӗҫмеллех, — черккене ҫӗклерӗ Хир
посин. — Ҫӗнӗ сортшӑн! — эрехе тӗпне ҫитиччен ӗҫсе
ярсан хуллен ыйтрӗ: — Мӗнле сорт?
— «Тур палли»!
Валентина шӳтлет пуль терӗ вӑл, анчах хӗрарӑм ун
ҫине малтанхи пекех шӑтарасла пӑхать, пит-куҫӗнче, тути
хӗрринче кулӑ палли сисӗнмест.
— «Тур палли», Санька. Ҫав ята пама мана чун-чӗре
хистерӗ. Эпӗ хамӑн тур паллине сана Шуйттан варӗнче
хывӑнсах кӑтартнӑччӗ вӗт.
— Паян та куртӑм эпӗ ӑна. Тӗлӗкре те курнӑ.
— Сайра эпир унашкаллисем ҫӗр ҫинче. Турӑ манӑн
хырӑм ҫине Турӑ пучаххи ӳкерсе хунӑ тӑк манӑн ученӑйселекционерах пулмалла пулнӑ ӗнтӗ. Профессор мучукӑм
та ҫаплах калатчӗ.
Ҫав самантра Хирпосинӑн куҫӗ умӗнче каллех Шуй
ттан варӗнче авкаланса выртакан хӗр, тӗлӗкре вӗҫсе
килнӗ хӗрарӑм вӗлтлетсе иртрӗҫ. Ҫӗркаҫ тур палли
чӗрӗлнӗ тунипе сывлӑшалла ҫӗкленчӗ. Паянхи калаҫӑва
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пулчӗ-ши ку? Калаҫӑвӗ ырӑ та, кӗвӗҫӳллӗ те. Виҫӗ ҫул
юратса та хӑй умӗнчи йӑлкӑшса ларакан хӗрарӑм кӗлетки ҫинчи пучах — тур паллине вӑтанчӑк куҫпа пӑхса
илме ҫеҫ пултарнӑ вӗт. Ҫӗрпел ачипе ватӑ профессор
ӑна мӗн чухлӗ ачашламан пуль. Юлашкинчен вӑл чӗрӗлсе
тӗнче уҫлӑхне тухнӑ: ӳсет, кашлать уй-хирте, пиншер
ҫынна тутлӑх парать.
— Гектартан алӑ центнертан кая илмен, — куҫ айӗн
пӑхса йӑл-л кулчӗ Валя-Валентина. — Акса пӑх. Хытӑ
тулӑ. Кӳршӗри хуҫалӑхран машини-машинипех парнелесе яма пултаратӑп. Шуйттан варне пӗвеле те... Ватӑ
профессор ҫук ӗнтӗ ҫут тӗнчере. Чун кунталлах туртать...
Ку таранччен лӑпкӑ пурӑннӑ Санька Хирпосинӑн
чӗри сиксе тапма пуҫларӗ, чунӗ канӑҫсӑрланчӗ, ӑшӗ
вӑркарӗ. Ҫуралнӑ кунне ӗнер паллӑ туман пулсанах...
Паян Шупашкарта канашлу иртмен пулсанах... Район
пуҫлӑхӗн саламӗ аса килчӗ. Тем арҫури-шуйттанӗпе пуҫа
пӑтратрӗ Куснар. Куҫ умӗнчен вара яла ҫитиччен те
шкулта вӗренекен Валя хӗрӗн кӗлетки ҫинчи хура хӑмӑр
тур паллийӗ тата Валентина селекционерӑн анлӑ уйра
кашласа ларакан «тур палли» — тулӑ тинӗсӗ ҫухалмарӗ,
сӑвӑланӑ сӑмахсем чӗлхерен каймарӗҫ:
Турра эп ӗненместӗп.
Ҫук пуль вӑл Турӑ...
Анчах та пур вӑл —
Тур палли
Сан кӗлеткӳ ҫинче.
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ЧӖРКУҪ Ш Ы ВӖ - ЧӖРӖ Ш Ы В
1
Виҫ ҫӗр киллӗ Чӗркуҫ ялӗн анат енӗ. Умра — тырӑ
пуссипе чикӗленекен сад пахчи. Хушшинче — ҫул. Хӑрах
енлӗ урам ҫурчӗсем. Сулахайра вӑрӑм пӗве кукӑрӑлса,
сарӑлса выртать. Хуралҫӑ пӳрчӗ. Юнашарах — валак.
Ҫу пуҫламӑшӗ. Ир. Уйра трактор шавӗ илтӗнет. Шывра — хур-кӑвакал. Пахчара — шӑпчӑксен юрри. Уҫӑ чӳречерен чӑвашла ташӑ кӗвви янӑраса тухать. Сылтӑмра
лаша тулхӑрать, ача сасси илтӗнет: тр-р-р! Ҫав енчен
пысӑк курупка ҫакнӑ, сылтӑм аллине пӗчӗк чӑматан
тытнӑ, плащ уртса янӑ Анатолий Микитов, ялта Анат
Тули текен каччӑ, васкамасӑр утса килет, кӑкӑр тулли
ассӑн сывласа тавралла пӑхса ҫаврӑнать, хыҫлӑ тенкел
ҫине курупкине, чӑматанне лартать, плащне хурать, ун
хыҫҫӑн валак патне пырать, ҫӑлкуҫ шывне ывӑҫ тупанӗсене йӗкӗрлесе ӗҫет, питне уф-ф-фӑр-р! тукаласа ҫӑвать,
аллисемпе хӑлаҫланса ҫӑмӑллӑн сиккелет.
— Тинех эпё ялта! Каллех тӑван ҫӗрте! Эх, епле чӗрӗ
шыв эсӗ — тӑван Чӗркуҫ шывӗ. Мана каллех чӗртрӗн
эсӗ — тӑван ҫӗр эмелӗ. Ах, чӗре сиксе тухать пуль. Чун
юрлама пуҫларӗ. Эх! — Пӳрт патне чупса пырать те вӑл
курупкине уҫса баянне кӑларать.
Ҫав вӑхӑтра_ пӳртре кӗвӗ сасси шӑпланать.
— Хоппа! Ӑмӑртас-ха шӑпчӑкпа! — тесе хӑйӑлтирех
сассипе юрласа ярать каччӑ:
Ҫӗр аннемӗн ҫӑкӑрё
Тут парать мана.
Ҫӗр аннемён кӑкӑрё
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв.
Эсё ман тӑван ҫӗршыв.

Чӳречерен утмӑлалла ҫывхаракан Куҫук Куҫкин, сад
хуралҫин, пуҫӗ курӑнать. Вӑл тӑрмаланчӑк ҫӳҫне пӳрнисемпе шӑлкаласа якатать те хӑлхине тӑратсах итлет.
2. Вёҫев.
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Хӑйне сӑнакана асӑрхаман-туйман Анат Тули малалла юрлать:
Пыл шӑршиллӗ сывлӑшӗ
Ӳсӗртет мана.
Хӗвелленнӗ сывлӑмӗ
Лӗп чӳхет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв.
Эсӗ ман тӑван ҫӗршыв.

Сулахайран ялта Валак Вальки текенскерӗн Люба хӗрӗ
ҫӑмӑллӑн утса ҫывхарать. Хӗр ҫӳхе ҫитсӑ кӗпепе, йӑлтӑркка пушмакпа, кӑтралатнӑ ҫӳҫӗ ҫийӗн виҫ кӗтеслӗ
тутӑр ҫыхса янӑ. Аллинче — ҫап-ҫутӑ витре. Анат Тули
не курнипе вӑл йӑкӑлт ҫӗкленсе хаш! сывласа ярать, вит
рине лартать те качча хыҫалтан хыттӑн ыталать.
Куҫук Куҫки пуҫне пӑркаласа куҫне хупать, асаилӳри хӑйӗн юратӑвне шухӑш ытамне илет.
Чунтан хумханса юрлакан Анат Тули кӑрт сиксе илет
те юрлама чарӑнать, ҫывӑх ҫыннӑн ачаш аллисен туйӑмӗпе хавхаланса урӑх юрӑ ҫеммине куҫать:
Эх, Люба-Любка-Любушка-Любовь...
Ҫурӑм хыҫӗнчи савнийӗм,
Ан пытар куҫна,
Ҫаврӑнса хӗвел куллийӗ
Парнеле мана.

Хӑйне каччи тӳрех сисӗмлӗн палласа илнишӗн хӗпӗртесе ӳкнӗ Люба умалла ҫаврӑнса хавассӑн чӗвӗлтетет:
— Таврӑнтӑн-и, Туля?
Анат Тули хӗре сылтӑм аллипе хӑй ҫумнелле туртать.
Ӑнсӑртран килсе тухнӑ тӗлпулу хӑвачӗпе пӑлханса ӳкнӗскер, ҫаплах лӑпланса ҫитеймест-ха вӑл, хӗр куҫне хӑйӗн
куҫӗпе вӑтанчӑклӑн хуптарнӑ май савӑккӑн пӗлтерет:
— Таврӑнтӑм, Люба. Ҫитрӗм.
— Вӗренсе пӗтерсех-и?
— Дипломпах килтӗм, Люба.
— Ялах-и? Кунта ӗҫлемех-и? — куҫне каччӑ куҫӗнчен вӗҫертсе Люба умри телейне такам ҫак самантрах
ҫаклатса каясран сехӗрленнӗн ҫине-ҫине ыйтать. — Урӑх
вара ниҫта та каймастӑн-и? Хамӑр ялтах, Чӗркуҫрах, пурӑнатӑн-и?..
— Эх-ха-хай санпа, Любушка, чунӑмҫӑм, итле тепӗр
хут: ялах, хамӑр тӑван ялах килтӗм. Куратӑн пуль?
82

Люба пуҫне чиксе вӑтанчӑклӑн калать:
— Куратӑп-ха. Аллунтан тытсах, ыталасах тӑратӑпҫке. Эй, Турӑ, сана кӗтни... Сана аса илнипе чӑлӑм куҫ
хупаймастӑп, ыйхӑ таҫта вӗҫет. Юлашки ҫырӑвна вуланӑ
хыҫҫӑн юри ҫак ҫулпа киле ҫӳреме пуҫларӑм. Сана тӗл
пулас пекех... паян та... ӗнесене суса пӗтернӗ-пӗтермен...
Васканипе, пуҫ минренипе... сӗт витрине лартма мансах тухса чупрӑм фермӑран.
— Пуш витре пек пушӑ чунпа кӗтсе илмерӗн пуль те
эс мана, Люба? — шӳглӗн кулса ярать Анат Тули.
Хёр качча тата хӗрӳллӗреххӗн ыталать.
— Мӗн ухмахла калаҫатӑн эс, Туля? Хамӑрӑн Чӗркуҫ
ҫӑлкуҫӗ пек тапса таракан кӑмӑлпа кётсе илтём сана эпё,
савниҫӗм. Сана курнипе, эс юрланине илтнипе хамӑн
та сисмесёрех чун-чёре юрласа ячё. Кала-ха, ку сан ҫӗнӗ
юрӑ-и?
— Ҫӗп-ҫӗнӗ, вӗр ҫӗнӗ, ҫӗнӗ-ҫӗнӗ юрӑ ку, Люба. Паян
ҫуралнӑ юрӑ! Пуйӑсра вакун ураписен кӗввипе, нихҫан манӑҫман шӑпчӑк сассипе ҫуралнӑскер. Хамӑр ялта ҫӑлкуҫ
таппин янравӗпе ҫуралнӑ юрӑ! — Анат Тули баянне майласа тытса ҫӑмӑллӑн туртса ярать, пуҫне ухса юрлать:
Пахчари хӗрлӗ улмийӗ
Илӗртет мана.
Улмуҫҫи айӗнчи хӗрӗ
Ҫунтарать чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв.
Эсӗ ман тӑван ҫӗршыв.

Люба концертри пек алӑ ҫупать.
— Епле маттур-ҫке эс, Туля! Ҫӗнӗ юрӑ премьери пулчӗ ку: маншӑн та, саншӑн та. Ой, вӑйлӑ!
Анат Тули сылтӑм аллипе каллех хӑй ҫумнерех туртать хӗре.
— Ҫӗнӗ юрӑ пуҫламӑшӗ кӑна мар, ҫӗнӗ кун — хамӑр
юратӑвӑн ҫӗнӗ кунӗн премьери пулчӗ ку пирӗншӗн.
— Эх, ытла та ырӑ кун паян! — тесе ытамран вӗҫерӗннӗ Люба ҫаврӑнса ташласа илет. — Юрлас килет
хамӑн та. Манӑн та сан валли чун парни пур.
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усап кураймӑн,
Иккёленмесёр итлесем:
Эпё шывран та тасарах.
6*
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Уйри ҫиле тытаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран иртсе каяймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ ҫилрен те шухӑрах.

Хӗр юрри садри шӑпчӑк сассипе хутӑш ҫилпе ҫырма
тӑрӑх ялалла саланать:
Хӗвел ҫутийӗ кун ҫути
Тесе каланӑ ватгисем.
Манра сан пурнӑҫун ҫути,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп хӗвелтен те ҫутӑрах.
Ылтӑнпа ҫеҫ пуяймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран хакли тупаймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп ылтӑнран та хаклӑрах.

— Чӑнах-и? Чӑнах пулсан кил-ха кунтарах, — тӑпӑртатса илет Анат Тули.
Люба пуҫӗнчи тутӑрне салтса аллине тытать те ташӑ
ҫаврӑмӗ тӑвать, унтан савнине мӑйӗнчен ыталаса хыттӑн чуптӑвать, вара темрен хӑранӑ пек аяккалла кайса
тӑрать.
Пӳртрен кӑххӑмлатса Куҫук Куҫки тухать, хул-ҫурӑмне хускаткаласа анаслать.
— Ах, ҫывӑрнӑ та ҫывӑрнӑ вара, турттарнӑ хупӑ, тутлӑ,
савӑк тӗлӗк курнӑ. Тӗлӗкре Анат Тули авланнӑ пек...
Анат Тули кулкаласа ӑна алӑ парать.
— Сывлӑх сунатӑп, Куҫкӑ пичче. Эп кунта ҫитнӗ чух
не музыкӑпах хуп турттараттӑрччӗ ҫав. Курнах пуль
асамлӑ тӗлӗкне те. Тен, пире вӑрттӑн сӑнанӑ? Эп авланнӑ
иккен-ха апла. Кама качча илтӗм-ши?
Люба витрине сак ҫумне кайса лартать, хӑяккӑнрах
тӑрса вӑтаннӑн пуҫне чикет.
Ҫынран ялан тӑрӑхлама юратакан Куҫук Куҫки чеен
йӑхлатать:
— Хе-хе-хе. Хӑвӑн арӑму кам пулнине те сиссе юлаймарӑн-и? Валак Валькин йӗкӗреш виҫ чечекӗнчен варринчине татса илнӗччӗ-ха хӑй, тата манран мӑшкӑлласа
юри пӗлмӗше персе тӑрать. Чуптуса кӑтартӑр-ха тепре.
Эх, ҫамрӑкланса кайрӑм. Юрлас килет сан юррусене,
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Анат Тули, ҫавӑнпах Анатолий Микитов композитор юррисене магнитофон ленти ҫине купипех ҫыртартӑм,
хӑйне те авӑ хӑйӗн кӗввипех кӗтсе илтӗм. Каҫпа та, ирпе
те кӗрлеттеретӗп. Эх, ак ҫапла:
Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса...

Анат Тули баянне туртса ярать. Вӗсем ҫумне Люба
та хавассӑн хутшӑнать:
Ҫилхи вӗҫӗсене вӗҫтерсе,
Тӑван патне килтӗм хисеп туса,
Инҫе ҫула паян кӗскетсе.

Ҫывӑхрах лаша кӗҫеннӗ сасӑ илтӗнет. Вӗсем патне
Лар Иванӗпе Сава Савви васкасах ҫывхараҫҫӗ, Анат Ту
лине ик енчен ыталаса пӗрле юрра хутшӑнаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар, тӑвансем,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар.
Чунтан савӑнар, савӑнар,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар.

Чӗркуҫӑн хастар каччисем Анатолий Микитов, Иван
Ларин, Савва Савалаев тата Веналий Коновалов пёр вӑхӑталлах ҫуралнӑ, ял-йыш хушшинче пӗрле ӳснӗ, вӑтам
шкулта пӗрле вӗреннӗ, пӗлӳ тӗнчинче ҫеҫ кашни хӑй
сукмакӗпе утнӑ, пурнӑҫ ҫулӗ вара вӗсене тӑваттӑшне те
тӑван кӗтесе — «Ҫӗнтерӳ» пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха туртса
килет. Ҫирӗм пиллӗкре ҫеҫ-ха вӗсем, ҫапах хӑйсен пултарулӑхне кӑтартма ӗлкӗрнӗ. Лар Иванӗ — тёп агроном,
Сава Савви — инженер-строитель, Анат Тули — мусӑкҫӑ,
Кӑнавал Веналийӗ тухтӑра вӗренет.
— Вӑт мӗнле! — аллинчи чӑпӑрккипе шартлаттарать
Лар Иванӗ. — Пӗрле пулнӑ чух савӑнар, тӑвансем-юлташсем. Куҫкӑ кукки, Туля таврӑннӑ ятпа ҫапса уҫ-ха
вун ик кӑшӑллине. Сан унта-кунта йӑваланса выртаканччӗ пӗр-пӗр пичке.
— Эп ҫиччас, — пӗҫҫине ҫат ҫапать Куҫук Куҫки. —
Малалла! Ара, вёсен туй паян. Туй. Валак Валькине пуҫлатгармалла туй пичкине, мана мар, шӑллӑм. Унччен...
унччен вара... — Любӑн пуш витрине йӑтса валак патнелле йӑпӑртатать. — Унччен ҫакна ӗҫмелле.
Хӗрелнӗ пит-куҫне ал тупанӗсемпе хупланӑ Люба лайӑхмарланать.
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— Куҫкӑ пиччен ялан куласси ун. Пустуйранах тем
туйӗ шутласа кӑларать.
Анат Тули те савнине ҫӑласшӑн:
— Мӗн, эпир эсир ҫитиччен ҫакӑнта чунтанах юрласа тӑраттӑмӑрччӗ те...
— Юрлани вӑл лайӑх-ха, анчах... — Сава Савви Анат
Тулине ҫурӑмӗнчен сисӗмлех шаплаттарса илет. — Яла килесси ҫинчен пире пӗлтерменшӗн сана туссен ячӗпе ку.
Лар Иванӗ чӑпӑрккипе юнаса шартлаттарать.
— Ак ку та лекме пултарать пирӗнтен уйрӑлсан. Евитленӗ пулсан кӗтсе илме Вӑрнар станцине тур лашапах
тухаттӑмӑр.
— Сирӗнтен, шӑпӑрлансенчен, пурне те кӗтме пу
лать. Итлӗр-ха, ӑнланӑр мана. Чӑрмантарас килмерӗ. Ба
яна йӑтса ҫитетӗпех терӗм. Эпӗ Вӑрнара ҫитмен, Апнеркӑрах анса юлтӑм. Телее пула, шӑпах кӳршӗ ачи
Кульцавран таврӑнать. Разъездран тухсанах хуса ҫитрӗ
те вӑл мана... кӗсрене юрттарса, баян каласа юрласах
килтӗмӗр. Тихи хыҫран чупса пырать. Вӗсем те савӑнса
юрлаҫҫӗ: амӑшӗ кӗҫенет те, ачи те...
Сава Савви ӑнлантарма пикенчӗ:
— Халь лавкка ҫӑкӑрӗ шутсӑр хаклӑ та, Александр
Ильич ӑна, агронома, личнӑй транспорт — тӑрантас ҫирӗплетсех панӑ-ҫке. Кулӑшла мар-и хальхи пурнӑҫра?
Эрне хушши вӗренчӗ вӗт лаша кӳлме. Первӑй класс халь.
Вӑрнарта автоинспектор пӗрре штрафланисӗр пуҫне урӑх
айӑпа кӗмен. Ямшӑк, во! Ҫӗр тухтӑрӗ, во! Хуҫалӑх ларӗ
те тулли, ял ҫыннин ларӗ те тулли. Кӑмакара хура ҫӑкӑр та, кулач та пиҫет, вут умӗнче ҫатма икерчи те ҫатӑртатать.
— Лар Иванӗн ларӗ те ҫӑнӑхпа чӑп тулли. Валак Валькин те пӳрт тулли хӗр, — Куҫук Куҫки тулли витрене
пӗчӗк сӗтел ҫине пырса лартать те эх! тесе хӑпартланнӑ
хыҫҫӑн уҫҫӑн юрласа ярать:
Хур кайӑксем пӗрле пухӑннӑ чух
Ҫуначӗсем каяҫ ирӗке.
Тӑванӑмсем пӗрле пухӑннӑ чух
Кӑмӑлӑма ярам ирӗке.

Пурте пӗрле юрлаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар, тӑвансем,
Пёрле пулнӑ чух савӑнар...
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Куҫук Куҫки пӳртелле вашкӑртса кӗрсе каять.
— Эп ҫиччас...
Анатран Валак Валькин Лилийӗпе Вероники алӑран
тытӑнса ҫитеҫҫӗ. Пӗвӗпе те, сӑнӗ-пичӗпе те пӗртӑвансем
виҫҫӗшӗ те пёр пекрех. Пурте пӗр тӗслӗ, пёр пек ҫӗлеттернӗ
кӗпе, пӗр тӗслӗ пушмак тӑхӑннӑ. Чӗлхи-ҫӑварӗ ҫеҫ уйрӑмрах. Люба ҫемҫен калаҫать. Лили пӑтӑр-пӑтӑртарах. Ве
роника ҫинҫе саслӑ.
Йӗкӗрешсем умлӑ-хыҫлӑ саламларӗҫ.
— Туля килнӗ-ҫке? Сывах-и?
— Аван-и?
Анат Тули вӗсем умне ҫывхарчӗ.
— Аванах. Сып-сывах. Уйрӑлми йӗкӗрешсем еплерех
чуптараҫҫӗ? Хӑшӗн туйне маларах кӗрлеттерӗпӗр-ха?
— Эпир пурте пӗрле качча тухатпӑр, — ихиклетрӗ
Лили.
— Виҫсӗмӗр те пӗр кунта, — юрланӑ пек тавӑрчӗ Ве
роника.
— Лар Иванӗпе Сава Савви тата Анат Тули пёр харӑсах ҫуршар метр тӑршшӗ мӑйӑх ҫитӗнтерсен.
Лар Иванӗ чалтах сиксе илет.
— Алла пулсан эп ырантанах хырӑнма пӑрахатӑп.
Сава Савви пуҫне ухать.
— Эп — паянах.
Анат Тули сӑмси айне пӳрнипе сӑтӑрса:
— Сирӗнтен эпё те юлмастӑп, — тет.
Пӳртрен Куҫук Куҫки шур эрех кӗленчи йӑтса тухать, хуллен сӗтел варрине лартать.
— Ман та ӳстерес пуль мӑйӑх-сухал. Ман та арӑм
ҫук. Тен...
— Арӑм ҫук та, парӑм ҫук теҫҫӗ марччӗ-и-ха, кукка? —
йӗкӗлтет Лар Иванӗ.
Пурте ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ.
— Ача чухне, — тет кулма чарӑнса Куҫук Куҫки, —
анне сӗчӗ тутлӑ, авлансан арӑм тути пылак. Хӑвӑртрах
тутанса пӑхӑр пылаклатас тесен. Авӑ епле илӗртеҫҫӗ
вӗсем. Эх, хам ҫамрӑк мар...
Ҫамрӑксем пӗр-пӗрин куҫӗсенчен пӑхса йӑл-л кулаҫҫӗ.
— Мӗн шӑл йӗретӗр? Сӗтел кӗтет авӑ. А нуккӑ кашӑкчашӑк, курка-алтӑр илме! — аллипе хӑйне ҫат тутарать
Куҫук Куҫки. — Малалла!
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Йӗкӗтсем сад хуҫи хыҫҫӑн пӳрте кӗпӗрленсе кӗрсе
мӗн хушнине илсе тухаҫҫӗ. Хӗрсем сӗтел ҫине ӗҫмеллиҫимелли хатӗрлесе-майлаштарса лартаҫҫӗ, хушӑран хушӑ
каччӑсем пирки шӳтлеҫҫӗ.
Лили Любӑна куҫран пӑхса:
Анат Тулин пур баян,
Савӑнсах капать паян.
Чунӗпе вӑл пит пуян,
Ёҫ тӑвас пулсан — наян.

Вероника Лилине тӗртсе калать:
Сава Савви савалать
Савапа мар, чӗлхипе —
Хӑйӑртан кермен лартать.

Люба Вероникӑн каччинчен кулать:
Лар Иванӗ выляман
Хӗрсемпе ку таранччен —
Ҫавӑнпах пуль авланман.

Ахӑрашу малалла тӑсӑлать. Каччӑсен — хӑйсен халапӗ.
— Юрать сана итлерӗм, Иван тусӑм, — тет Сава Сав
ви. — Тур ӑйӑр кӳлнӗ «лимузинпа» ларса килтӗм. Кӑшт
мухмӑр пекки пурччӗ те... Ҫавна мӗнле хӑватпа сӗвӗртсе
ярас тесе пуҫа вататтӑм.
— Лили патне йӑпшӑнса кӗреттӗнччӗ ӗнтӗ, — юлташне айӑкран тӗртет Лар Иванӗ. — Аптекӑра сан вал
ли тупӑнатчех пуль мӗнле те пулин эмел-шӗвек. Хуҫийӗ
пуян-ха.
Каччӑсен калаҫӑвне илтнӗ Лили сылтӑм алӑри пуҫ
пӳрнине икӗ пӳрне хушшипе кӑтартать.
— Шиш горох...
— Касторка пур унта сире валли, — куҫне хёссе ку
лать Вероника. — Пуш кёленчене ытлашши ыталас вырӑнне... Ихи-хик!
Вӗсене паҫӑртанпах йӗплӗ ҫӑмах ҫитерме хатӗрленсе
тӑракан Куҫук Куҫки те чӑтаймасть:
— Ҫут кӗленче вырӑнне хамӑра куҫ курми пуличчен
ыталӑр тесшӗн вӑл. Эх, хӗр пӗрчисем, ҫӗр ҫырлисем, —
тесе кушак аҫи пек чеен пӑхса ҫӑра харшӑ айӗнчи ясар
куҫне мӑч хупса илет. — Ларӑр, атьсем, сак ҫине, сӗтел
хушшине. Анат Тули яла культурнӑ вӗренсе таврӑннӑ
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ятпа культурӑллӑ ларар пӗрре. Турӑ та каҫартӑр пире,
ял хуҫи Ильин та, халӑх та. Эпӗр авалхи йӑлапа... Ак
ҫапла. — Чечеклӗ йывӑҫ алтӑрпа витререн шыв ӑсса
илет. — Ял пуҫӗ — ӑслӑ пуҫ, Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
пирӗн пырӗ — йӑнкӑр пыр. Ак ҫапла, сыпса пӑхар черетпе. Ку сим пыла ялтан аякка тухса каякан ҫын чун
каниччен ӗҫсе кайнӑ, яла таврӑнакан килне ҫитиччен
ҫакӑнта ҫитсе ӗҫнӗ. Ӗмӗрӗпе вӑй панӑ вӑл Чӗркуҫ ҫыннине — чӑваш ҫыннине. — Ёҫет те алтӑра Анат Тули
не тыттарать. — Яр малалла. Тавсси.
Шӑла тивекен шыва пурте черетпе ӗҫеҫҫӗ.
Сӑра-эрехе хирӗҫлейменнине пула хырӑмӗ хӑш вӑхӑтра
мечӗкленсе кайнине сиссе юлайман Савва Савалаев эрех
кӗленчи ҫине ӑмсануллӑн пӑха-пӑха пуҫ пӳрнипе шаклаттарса илет.
— Мӗн вӑл ҫӑлкуҫ шывӗ? Шӑла тивет те хырӑма шӑнтса ярать. Малтан кӑштах хӗртмелле пуль...
— Эй, санпала, — сиввӗн пӑхса илет ун ҫине Куҫук
Куҫки, — чӑтаймастӑн тӑк атя уҫ. Ятне тӑвар. Яр та тӗпне хӑвар, Савва. Атьӑр, атьсем, ҫӑвар-и Анат Тулине?
— Хӑйне мар, ромбикне ҫӑвар, Куҫкӑ пичче, — тӳрлетсе калать Вероника.
Лар_ Иванӗ Анат Тулине ыталать.
— Ӑҫта-ха вӑл сан институт палли? Пиншаку ҫинче
курӑнмасть.
Черккене пушатнӑ Сава Савви кӗлеткине чӗтретсе:
— Тинех пулчӗ, — тет. — Мӗн тесшӗн эп, мӗн... Халь
ӗнтӗ, хӗрарӑм ача ҫуратма пӑрахнӑ пекех, ромбик ҫакса
ҫӳресси те модӑран тухрӗ пуль. Выпускной вечерта эпир
те пӗрне-пӗри ҫакса янӑччӗ ӑна, мухтанса та хӑпартланса пӑхаттӑмччӗ куҫ айӗн, киле килсен вӑтаннипе вӗҫертсе хутӑм.
Куҫук Куҫки ӑна пӳрнипе юнать:
— Тӗрӗс мар тунӑ эсӗ, Савва. Енчен те патшалӑх панӑ
пулсан сана ҫав хаклӑ палла, пирнешкел неучсем хуш
шинче кӑкӑра каҫӑртсах ҫакса ҫӳремелле ӑна.
— Ҫапли ҫаплах пуль-ха вӑл, кукка, — юлташне
хӳтӗлес тесе-ши ҫамкине шаккаса хушса хурать Лар
Иванӗ. — Аслӑ пӗлӳ палли ҫыннӑн кӑкӑрӗ ҫинче мар,
ҫамки ҫинче пулмалла.
Анат Тули чӑматанӗнчен академи паллине кӑларса
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сӗтел ҫине хурать. Ӑна Куҫук Куҫкипе хӗрсем черетпе
тытса пӑхаҫҫӗ.
— Ай епле хитре-е... Герблӑ, — ӑмсанать Лили.
— Эпӗ кӗтнӗ пурнӑҫ палли... — ассӑн сывлать Люба.
— Паллах. Диплом илес-тӑвас пулсан-и, сирнешкел
вӑтанмастӑп, орден пек йӑлкӑштарса ҫӳретӗп. Илтетӗр-и?
Ялти ҫӗвӗ фабрикинче те дипломлӑ инженер кирлӗ. Атту
халь эпир пурте аякран килнӗ ют ҫын вӗрентнипе ӗҫлетпӗр. Хамӑрӑн вӗренмелле, хамӑрӑн пуҫпа шухӑшласа
тумалла ӗҫе. Ҫынна шанса ларнипех пулмасть. Кӑҫалах
института вӗренме каяп, — ҫирӗппӗн татса калать Ве
роника.
Сава Савви ромбике черккене шӑмп! тутарать те хуҫине тӗпне ҫитиччен ӗҫме хистет. Анат Тули черккене
пушатса значока шӑлпа ҫыртса кӑларать. Люба ӑна каччӑн кӗпи ҫине тирсе ярать.
— Ан вӑтан, Туля. Кӗпӳне шӑтарнӑшӑн та ан кулян.
Сава Савви каллех кулать:
— Люба, арӑму пулсан, ҫӗр кӗпе илсе парать сана.
Кӑмӑлӗ ҫӗкленнипе Куҫук Куҫки хӑлаҫлансах калаҫать:
— Маттур, Туля шӑллӑм. Ялта халь эс виҫ ҫӗр килтен аслӑ пӗлӳ илнӗ алӑ пиллӗкмӗш ҫын пулатӑн. Так
шту, шӑллӑм, пирӗн авалхи йӑха, Кашкӑр йӑхне, пуйтартӑн. Чӗркуҫ ялне чӗртрӗн. Ял пирӗн ҫак ҫырма пуҫне, ҫак
ҫӑлкуҫ ҫумне, ахальтен ларман. Ҫӗр ҫинчи чӗп-чӗрӗ куҫ
вӑл — пирӗн тӑван Чӗркуҫ. Епле хӗремесленсех, ура тапсах юрларӑн-ха эс паҫӑр, Туля, э? Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв, эсӗ — ман тӑван ҫӗршыв терӗн-и-ха...
— Хоппа! Хамӑрьялла! — тет те Анат Тули ҫӑмӑллӑн
баянне алла илет, хӑйӗн янӑравлӑ сассипе юрласа ярать:
Тӑван килӗм ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Тӑван аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.

Юнашар пырса тӑнӑ Люба ӑна пулӑшать:
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ ман тӑван ҫӗршыв.

Юрӑ вӗҫленсен Сава Савви вӗсене ҫапла мухтать:
— Ой, ку юрра ял юрри, ял гимнӗ туса хума та юрать.
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Куҫук Куҫки шывланнӑ куҫне сӑмса тутрипе шӑлса
типӗтет те:
— Эх, эсир, туссем-маттурсем, — тет. — Сирӗн ҫине
пӑхап та хӗпӗртенипе куҫҫуль пӑчӑртанса тухать. Ытла
та туслӑ-ҫке. Тепри, тӑватгӑмӗшӗ, Кӑнавал Веналийӗ пулсанччӗ халь ҫакӑнта...
Jlap Иванӗ аллипе тухӑҫалла тӗллесе:
— Килет вӑл та, ялах таврӑнать, — тет. — Медфак
хыҫҫӑн ординатурине вӗҫлет те ромбик ҫаксах килсе
ҫитет ҫӑлкуҫ умне. Ӑна та ҫак алтӑртанах ҫӗр сим пылне ӗҫтеретпӗр. Ун ромбикне те пӗрле ҫӑватпӑр. Савва
ӑна валли кӗҫех пульница ҫуртне туса пӗтерет. Тёп врач,
ял тухтӑрӗ пулать вӑл.
Пуҫне пӑрсах итлекен Куҫук Куҫки хӑйӗн шухӑшне
эртеле пӗлтересех тет пулас, ӗнсине хыҫсах калать:
— Кӑнавал ачинчен коновал мар, этем тухтӑрех пулать-ха апла. Ашшӗ самай мухтанать. Эп хам та ялта
пӗрремӗш тухтӑр — выльӑх тухтӑрӗ пултӑм, ачам та ялта
пӗрремӗш тухтӑр — этем тухтӑрӗ пулать тет.
Аптека хуҫин Лилин те тарӑн шухӑш:
— Кӑҫап университета кӗреймесен эп... чисти сӗм ухмаха тӑрса юлап. Тухтӑр пулаймасан... Йӑлӑхрӑм аптекӑра. Ни путлӗ эмелӗ ҫук, ни ҫынна пулӑшмалли ытти
хатӗр-хӗтӗрӗ... Таҫта такам ултавлӑ майпа туса кӑларнӑскер.
— Сава Савви майри пулатӑн та ак... Упӑшкун личнӑй
фармакологӗ пулса тӑратӑн, нимле подделкӑсӑр, таптаси. Пуҫланать вара университет — пурнӑҫ университечӗ, — иккӗленет Jlap Иванӗ. — Ача...
Лили ӑна тӳрех пӳлет:
— Иртерех-ха ҫемье пирки калаҫма. Хӑрап эп унран.
Савва мана пурпӗр: «Эп аслӑ пӗлӳ илнӗ, эс ятарлӑ вӑтам
пӗлӳпе ҫеҫ», — тесе тӗкме пултарать, ҫӑвар та уҫтарас
ҫук. Хаяр вӑл...
Аптранӑ Сава Савви куҫне-пуҫне чалкӑштарса пӑрахать.
— Мана ҫапла хӑртатӑн-и эс, Лили? Эпӗ-и? Емӗрне
те унашкал кӳрентермӗп сана. Килӗшен тёк — паянах
авланма хатӗр.
— Ҫитет сире! — чарать тавлашӑва Люба. — Ман та
зоотехника вӗренес килет.
Ура ҫине сиксе тӑнӑ Куҫук Куҫки тӗп сӑмахне калать:
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— Шӑпланӑр пурте! Ҫак паянхи кун культура палли
не ҫунӑ хыҫҫӑн эпӗ Анат Тулине, Микитов Анатолине,
ял министрне лартасшӑн. Культура министрне. Вёренттӗр вӑл ял халӑхне чӑн чӑваш культурине, вырӑс культурине, тёнче культурине. Ҫавӑнпа юрлар, ташлар, савӑнар пёрле:
Чӗкеҫ патне чӗкеҫ пуҫтарӑнсан
Пӗтӗм чӗкеҫ чӗри савӑнать.
Тӑван патне тӑван пуҫтарӑнсан
Пӗтӗм тӑван чӗри савӑнать.

Пурте юрлаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар, тӑвансем,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар...

Урхамах кӗҫенни илтӗнет. Jlap Иванӗ чӑпӑрккине
шартлаттарса васкатать:
— Авӑ тур ӑйӑр та чӗнет. Ҫитет пуль кӑнтӑр кунӗнче
яла янраттарса. Хуҫа ҫумӗ ячӗпе хӳтермеллех пулать сире.
Пирӗн ӗҫлемелле. Тулян киле ҫитсе канмалла. Авӑ тимӗрҫӗ лаҫҫинчен ашшӗн мӑлатук сассийӗ илтӗнет. Ашшӗ
ӑна мӑлатук ҫапма чӗнет. Васка, Туля.
— Хӗрсем, сӗтел ҫинчен пуҫтармалла! — хушать сад
хуҫи.
Юрӑ вӗҫленсе пырать:
Cap кайӑксем пӗрле пуҫтарӑнсан
Юррисене вӗҫлеймӗҫ ниепле.
Тӑвансемӗр пӗрле пуҫтарӑнсан
Уйрӑлассӑм килмест ниепле...

2
Хурал пӳрчӗн чӳречинчен Анат Тули пӑхса ларать.
Пӗверен илтӗнекен шапа шавӗпе садри шӑпчӑк концертне вӑл каҫӑхса тӑнлать, баянне нӑртлаттара-нӑртлаттара
илет те хушӑран хут ҫине нота паллисене кукӑрткаласа
хурать. Валак умне унӑн малтанхи юратӑвӗ Муза акӑшла ярӑнса тухать, чӑваш ташшин кӗввипе юха-юха ҫаврӑнать. Тӗлӗнтермӗше асӑрханӑ Анат Тули ташӑ кӗвви
калама пуҫлать. Чӳрече умне вӗҫнӗ пек ҫитсе тӑнӑ Муза
сылтӑм аллине ҫӗклесе саламлать:
— Ырӑ кун пултӑр, маэстро! Эс кунта мӗн тӑватӑн?
Анат Тули баянне лартать.
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— Сад пахчи хураллатӑп. Куҫкӑ пичче Вӑрнара эрех
илме кайрё те...
— Ӗҫме пӑрахаймарӑн-и-ха? — куларах калать Муза.
Анат Тули ҫӳҫне тӑрмалать.
— Пушшех ӗҫме пуҫларӑм.
— Хӑҫантанпа?
— Иксӗмӗр юлашки хут чуптунӑранпа.
— А-а-а... Астӑватӑп. Манман. Мӗн ӗҫетӗн-ха?
— Шыв ӗҫетӗп.
— Атӑл шывӗ-и е аншарли?
— Ӑна та, кӑна та мар, хамӑр шыва — Чӗркуҫ шывне, ҫӑлкуҫ шывне ӗҫетӗп. Ӑна ӗҫсен эсӗ те юмахри пек
улшӑнатӑн акӑ, — Анат Тули хӗре тулли алтӑр тыттарать.
Муза ҫӳҫенсе ӗҫет тӑрӑ шыва.
— А-а-ах, епле сӗтеклӗ. Сивӗ пулсан та, ӑш-чике
шӑнтмасть. Ух, чуна уҫса ячӗ, ҫан-ҫурӑма уҫӑлтарчӗ,
кӗлеткене ҫӑмӑллантарса ҫӗклентерчӗ. Ҫӗнӗ вӑй кӗрсе
пырать.
Чӗререн ҫаплах тухса ӳкеймен юратӑвӗ умӗнче Анат
Тули хавхалануллӑн мухтанать:
— Ҫапла ҫав вӑл пирӗн тӑван ҫӗр сӗткенӗ! Темле эмелрен те хӑватлӑрах. Мана та сиплерӗ вӑл — ҫӗнӗрен чӗртрӗ: ҫунат хушрӗ, чӗрене сиктерчӗ, чуна вӑратрӗ. Вӗренсе килнӗ хыҫҫӑн ялта ӗҫлеме пуҫланӑранпа виҫӗ юрӑ
ҫыртӑм. «Ҫӑлкуҫ» ансамбль йӗркелерӗм. Вӑйлӑ ташӑҫсем ҫеҫ ҫукрах-ха, вӗреннисем. Хамӑр пултарулӑха районти кашни ялта кӑтартасшӑн. Унтан вара... Шупашкарта кӗрлеттересшӗн пӗр чаплӑ концерт.
Муза хыпӑнса калать:
— Пирӗн Чӑваш патшалӑх ансамбльне куҫатӑн та
ӗҫлеме... вара...
Анат Тулишӗн ку аҫа ҫапнӑ пекех пулчӗ пулас, пӗтӗм
кӗлеткипе чӗтренсе тарӑннӑн сывласа ярать.
— Ах... Мда... Юрӑпа ташӑ ансамблӗ... Мухтавлӑ кол
лектив. Чаплӑ ентешӗм, Вӑрманкас йӗкӗчӗ, талантлӑ Юрий
Васильев ертӳҫӗ, хальлӗхе никампа улӑштарми вӑйлӑ ди
рижер. Кӗвӗри, музыкӑри ман пурнӑҫ пуҫламӑшӗ. Баянистсен оркестрӗ. Пире хавхалантарса тарлаттаракан
Валентин Сизов. Шӑп вӑхӑтлах пачӗҫ ӑна чӑваш халӑх
артисчӗ ятне. Пёр баянист та танлашаймастчӗ ун пул93

тарулӑхӗпе. Шӑпчӑк юрӑҫсем, ҫунатлӑ ташӑҫсем... Тер
психора... — хӗр умне ҫаврӑнса тӑрать те юрӑ кӗввипе
хавхаланса калать: — Муза, Муза, виҫӗ муза — маншӑн
виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ: шухӑ шухӑш,
асӑну, юрра хывнӑ юрату...
Ӑшшӑн та лӑпкӑн итлекен Муза Анат Тулине чӑп чуп
туса илет.
— Мӗншӗн виҫ ҫӑлкуҫ-ши эпё, Анатолий? Ӑнлантар-ха? Ҫӗркаҫ эп клубра ташланӑ чухне темшӗн алӑ
ҫупмарӑн-ҫке? Ансамбль концерчӗ хыҫҫӑн та мана ӑсатмарӑн-ҫке? Кӳрентӗм. Хытах. Эпё... Эпир вёт юри килтӗмӗр ҫак Чӗркуҫа. Сана хамӑр ҫинчен аса илтерме...
Сан чунна астарса илёртме килтёмёр. Юрий Василье
вич ҫул тӑршшӗпе ҫавӑн ҫинчен калаҫтарса пычӗ пире.
Эпӗ... Эй турӑҫӑм, каҫар мана. Эпё вёт... Ах... Эсӗ мана
юратнине пӗлетӗп. Халӗ те юрататӑн вӗт? Куҫунтанах
туятӑп. Ултав хӗлхемӗ йӑлкӑшмасть. Эпӗ санш ӑнах
юлтӑм. Сана пулах каймарӑм хамӑрӑннисемпе Вӑрнара,
хӑна ҫуртне. Клубра ҫӗр каҫрӑм. Ирпе сана шырарӑм:
хӑвӑр килте, урамра... Тупрӑм. Ял куҫлӑ ҫеҫ мар, хӑлхаллӑ
та темелле-и?..
Анат Тули хӗре ҫавӑтса пӳрт патнелле уттарать, калаҫса пырать:
— Эх, юрату, юрату, вилмест ҫав сан хӑвату. Муза,
Муза, виҫӗ муза — маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ
виҫ ҫӑлкуҫ...
— Каллех ӑнланмалла мар-ха, — тесе Муза сак ҫине
ларать.
Каччӑ ӑна куҫ вӑйӗпе тыткӑнласа илет те баянне хулпуҫҫинчен ҫакать.
— Ҫиччас ӑнлантарап, итле, — тесе юрласа ярать:
Чӑваш ҫӗрӗн кӑра хӗрӗ
Ҫунат сарчё ташӑра.
Иӑваш каччӑ ылтӑн ҫӗрӗ
Парнелесшӗнччӗ ӑна.
Анчах ташӑҫ акӑш пулчӗ,
Вӗҫрӗ кайрӗ тӳпене,
Савӑнмашкӑн кӗрсе ӳкрӗ
Алтӑр ҫӑлтӑр ытамне.
Хӗр хӑварнӑ хумӑн хӗмӗ
Ытамларӗ каччӑна.
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Чӗринчи асамлӑх сӗмӗ
Ӗмӗр юлчӗ тыткӑнра.
Асран тухмӗ халӗ уншӑн
Вутлӑ виҫ хавхалану —
Алтӑр ҫӑлтӑр валли уҫнӑн
Вӗри шывлӑ виҫ ҫӑлкуҫ:
Шухӑ шухӑш, асӑну,
Юрра хывнӑ юрату.

— Анланмалла-и халь?
— Юррине кам ҫинчен ҫырнине тӳрех пӗлтӗм, — ура
ҫине сиксе тӑрать Муза. — Ман ҫинчен.
— Тӗп-тӗрӗс. Сан ҫинчен те, хам ҫинчен те ҫыртӑм.
Эх! Эсӗ сцена ҫине пӗрремӗш хут ташлама тухсассӑн...
Хоппа!
— Оркестрта баян калаканскер эсӗ чалтах сиксе тӑрса
манпа ҫаврӑнма пуҫланӑччӗ. Уншӑн сана кайран ят та
тивнӗччӗ.
Анат Тули пуҫа пӑркаласа аса илет:
— Усал ячӗ ӗнтӗ вӑл... Ячӗ хытах лекрӗ вара ун чухне.
Валентин Сизов мана хӳгӗлерӗ: «Эксперимент туса пӑхма
шутланӑччӗ», — тесе суйрӗ ансамбль ертӳҫине. Юрий Ва
сильевича та улталаймӑн, иксёмёре те вӑрттӑн чышкӑ
юнаса кӑтартрӗ. Эх, Муза, эп сана хам майлӑ ҫавӑрасшӑн
мӗн кӑна тумарӑм пуль? Эп сана хамӑн мӑшӑрӑм тӑвасшӑн
мӗнле кӑна хаяр вутра ҫунмарӑм-ши? Эп сана ҫавӑнтанпах манаймастӑп.
Каччӑ сӑмахӗсемпе ирӗлсе кайнӑ Муза хӗрӳлӗхне ниҫта хураймасӑр Анат Тулине калаҫа-калаҫа чуптӑвать:
— Эп сана ҫӗркаҫ клубра юлатех пуль тесе юри чире
петӗм. Автобусра хӑсма пултаратӑп тесе... Манӑн кунта
тӑвансем пур тесе суйрӑм Юрий Васильча. Хӑвах пӗлетӗн, манӑн Чӗркуҫра сансӑр пуҫне никам та ҫук. Эсӗ
в а р а .. Хӑҫантанпа юрату юрри юрласшӑн санпа. Туятӑн-и? Ан хӑра. Ан вӑтан. Атя хӑвӑртрах пӳрте. Хуралҫи
киличчен...
Аптранипе Анат Тули баянне нӑртлаттарса ярать.
— Выҫса ҫитнӗ пулсан та, ясарлӑх апатне тутанма
тӑхтар-ха, Муза, чӑтар, вӑхӑт мар. Атя луччӗ ташлар. Эсӗ
маншӑн, Муза, музыка пулнӑ. Эсӗ маншӑн. Муза, — хав
халану ҫӑлкуҫӗ. Санра, Муза, манӑн кӑмӑл-сисӗм туйӑмӗ
шӑраннӑ. Авалхи грексен халапӗнчи пек, хавхалану турри
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пулнӑ эсӗ. Маншӑн эсӗ — ташӑ музи Терпсихора та.
Маншӑн эсӗ — юрӑ турри Мельпомена та. Маншӑн
эсӗ — виҫ хавхалану ҫӑлкуҫӗ: шухӑшлав та, асӑм та, юрӑ
та... Дкӑ итле-ха:
Хурланать-ҫке хурӑн
Тухнӑн сас-хура.
Хӑрӑмпа пит ҫурӗ.
Вӑл паян хура...

— Ан юрла ку кивелнӗ юрра, — тесе Муза ҫемҫе ал
тупанӗпе йӗкӗт ҫӑварне хуплать. — Ман паян савӑнас
килет. Халех.
— Ма кивелнё? Пёртте кивелмен. Виталий Петров
сассипе еплерех шӑранать вӑл, ман юрӑ. Чунне парса
юрлатчё вал ӑна. Шел, халӑх артисчӗ ятне тивӗҫлӗскер,
ӗмӗрлӗхех чӑваш халӑхне хӑйпе пӗрле юрлаттарса асӑмра пурӑнать ӗнтӗ вӑл. Уҫӑмлӑ, хӑватлӑ сасӑ панӑ ӑна
Турри.
— Пӗлетӗп. Каҫар мана. Эпӗ уншӑн мар. Юрӑҫи маттурччӗ-ха. Пӗрле концертсем те лартаттӑмӑр ялсенче.
Сӑмаххисем... пӗртте килӗшмеҫҫӗ ҫак самантра. Поэтне те кӑмӑллатӑп. Кервен Ваҫҫи вӗсене ҫирӗп вӗрен
пекех явнӑ — юман кӗрешӗ пек Петров валли ятарласа ҫырнӑ тейӗн. Анчах та... хӑрӑмпа мар, ҫӑлкуҫ шывӗпе пит ҫурӑм эпё паян, кур-ха, сан умӑнта чӑнах улшӑнса тӑтӑм — тин ҫеҫ папка кӑларнӑ хурӑн пекех. Ҫавӑнпа тунсӑхпа мар, савӑнӑҫпа ташласшӑн эпё паян, —
тесе ҫулҫӑ пек вӗлтӗртеттерсе ташша тухать, баянисчӗ
патне ҫаврӑнса пырса калать: — Ансамбльте эс ман урасене питӗ-питӗ курасшӑнччӗ. Кур халь. Тыт! — Ҫаврӑна-ҫаврӑна каччӑ умӗнче тӑпӑртатса илет, ӑна тутинчен
астаруллӑн чуптӑвать. — Хитре-и эп?
Ҫав хушӑра хыҫалта Лар Иванӗпе Сава Савви курӑнса каяҫҫӗ. Иванӗ юлташне утма чарать.
— Цӑ-цӑ, вӑт ку артисткӑн ура та ура... ах... Ҫӗркаҫ
концертра мала лекеймерӗм. Куҫкӑ куккасем ват мучуксемпе ҫӑвар карса лараҫҫӗ те унта...
— Эс хуллентерех, — пӳрнипе юнать Сава Савви. —
Пӑхса тӑрар-ха чун каниччен. Тулян чупукки-чиперккиех пулмалла ку. Тахҫан ӗлӗк-авал ман хӑлхана та
кӗнӗччӗ вӑл пӗр Терпсихорӑшӑн хӑрса ларма пуҫланӑ
тени. Вӑйлӑ, шуйттан. Кӗлетки шӑратса кӑларнӑ пек.
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Епле явкаланать. А-а-ах. Юрату ташшинче те хӑйпе пёрлех вӗҫтермелле. Кам савӑнать-ши унпа?
— Паллах, эс мар. Сан хӑвӑн Лили пур, — йӑл кулать юлташё.
— Эс те мар, Савва. Сан та Вероника пур. Туля ташлаттарать авӑ ӑна. Пултарать мур ачийӗ. Вӑт сана виҫ
пуҫана. Ҫаклатса кайё те тусӑмӑра...
Вӗсем патнелле Анат Тули, ӑйӑр пек, пуҫне уха-уха
ҫывхарать.
— Мӗн пире вӑрттӑн сӑнатӑр? Пӑшӑл пӑтти пӗҫеретӗр?
Килӗр кунтарах! Нуккӑ ташлӑр пӗрле. Хоппа!
Йӗкӗтсем Музӑпа пӗрле ташлаҫҫӗ, кашниех ӑна ыталасшӑн. Машина сасси илтӗнет. Кӗҫ мӑн сумка йӑтнӑ Куҫук Куҫки хашкаса ҫитет, кӗвӗ ҫеммипе ҫунатланса хуҫкаланать. Анат Тули хуралҫӑ еннелле ҫаврӑнса пӗлтерет:
— Дежурство культурӑллӑ шайра иртет. Сире, Куҫкӑ
пичче, Шупашкар майри кӗтет.
Куҫук Куҫки те аптӑрасах ӳкмест, хӗре куҫӗпе ҫупӑрлать.
— Ҫак чиперкке-и? Ӗнер клубра пире, ват тӑмсайсене, сӗлеке юхтарттараканнисенчен пӗри вёт ку? Бале
рина.
— Пӗркун эс Туляна авлантартӑм терӗн. Паян хӑвӑн
туйна тумалла мар-и? — йӗкӗлтет Сава Савви.
Куҫук Куҫки ӑна ҫиллессӗн тӗртсе ярать.
— Эй, ухмах Савалаев. Тӑрри шӑтӑк. Ҫулӗпе хӗрӗм
пулать вӑл маншӑн. Ача.
— Хӑй килӗшсен ача тесех тӑмӑн-ха... — парӑнмасть
Сава Савви.
Куҫук Куҫки хӗр ҫумне пырса тӑрать, ӑна пит тӗсесе
сӑнать. Муза та хирӗҫ шӑтарасла пӑхать. Ыттисем аяккарах пӑрӑнаҫҫӗ.
— Эп сире таҫта курнӑ пекех. Аҫта курнӑ-ши? —
тӗлӗннине пытараймасть Муза.
Куҫук Куҫки кӗлеткине тӳрлетсе пиншакне тӳмелет.
— Мана та эс темле курнӑ-палланӑ ҫын пек, ҫывӑх
ҫын пекех туйӑнатӑн. Мӗн ятлӑ-ха эс, хӗрӗм?
Хӑна Кузюкова алӑ парать.
— Муза. Чӑваш патшалӑх ансамблӗн артистки.
— Кузюков. Константин Иванович, — хӗр аллине
ҫемҫереххӗн тытса хӑйпе паллаштарать сад хуҫи. — Аг7. Вбҫев.
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роном. Уйра ҫӑкӑр, пахчара пан улми ӳстеретӗп. Ҫак
сада хам ларттарса, хамах пӑхса ӳстертӗм. Хамах сыхлатӑп. Манӑн чун уҫҫи. — Аллисене ҫӗклесе кӑтартать. —
Манӑн пурнӑҫ. Пӗччен упалла пурӑнсан та, хама пӗччен
тесе шутламасгӑп. Тутлӑх, илем ҫемйинче савӑнатӑп ҫакӑнта.
— Ҫапах та шалккӑ сире, пӗччене. Ачу-пӑчу ӑҫта-ха
тата? — хӗрхенсе ыйтать Муза.
Ватги турткаланарах евитлет:
— Таҫта ҫӑва патӗнче...
Сава Савви ӑна кӑштах саваласа илет:
— Таврара миҫе ача пур, вӗсенчен кашни виҫҫӗмӗшӗ
манӑн теггӗнччӗ-ҫке мухтаннӑ чух.
— Ах, ҫакӑн чараксӑр чӗлхине!.. — чышкипе хӑмсарать ӑна Куҫук Куҫки. — Аҫу саваласа ҫитермен Савва.
Ҫырт шӑлна!
Муза Куҫук Куҫки хутне кӗресшӗн:
— Кулма лайӑх-ха та, анчах пӗччен пурӑнма...
— Мӗн, хӗрӗм, эсӗ те пӗчченех пурӑнатӑн-им? —
кӑсӑкланать Кузюков.
— Пӗчченех мар-ха: Муза, Луиза, Лиза эпир.
— Аҫу-аннӳ ӑҫта?
— Аттене курман эп. Пӗр кивелнӗ сӑн ӳкерчӗк пурччӗ
килте. Темле сирӗн сӑнлӑрах арҫын. Анне... анне качча
тухнӑ.
Теме сиснӗн, Куҫук Куҫки кӑртах сиксе илет.
— Сӑн ӳкерчӗк терӗн-и? Ҫынпа ҫын хушшинче пӗрешкелли тӗл пулать. Тӗнчере унашкалли лӑках. Мӗн,
пӗрле илсе кайман-им сире аннӳ?
— Эп ача ҫуртӗнче ӳснӗ, ҫавӑнта ташлама вӗреннӗ.
— Лизипе Луизи тата кам патӗнче? — пӗлесех килет
пулас Куҫук Куҫкин.
— Юрӗ, каярахпа калӑп, — тесе Муза каччӑсем ен
нелле уттарать.
Сава Савви Кузюкова сумка йӑтма пулӑшать, кӗленчисем юрланине илтсе кулса ярать:
— Эс, Куҫкӑ пичче, каллех Америкӑна кайнӑ пулас?
Кӑна илтнипе лешӗ хавхаланса каять:
— СШАна та ҫитрӗм. Кубӑна та кӗрсе тухрӑм. Китай
урлӑ таврӑннӑ чух Айдак пичкине те ҫапса уҫрӑм.
Пурте кулса яраҫҫӗ. Муза ҫеҫ ӑнланмасӑр пӑхкаласа
тӑрать.
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— Пирӗн Куҫкӑ кукки шӳтлеме юратать, — Шупашкар хӑнине ӑнлантарма пуҫлать Jlap Иванӗ.
Куҫук Куҫки ӑна аллипе сулса чарать.
— Эп хамах маҫтӑр юмахлама. Пирӗн кунта, хӗрӗм,
хамӑрӑн нуши-терчӗ, хамӑрӑн камит-шӳчӗ. Ял вӑл —
Чӗркуҫ та, Ҫӗрпӳ те — пурте хамӑршӑн ҫеҫ тӑван ял...
— Сумкине ӑҫта лартмалла?! — кӑшкӑрать алӑк патӗнчен Сава Савви. — Йӑтнӑшӑн кӑштах премиальнӑй
тӳлесен те юрӗччӗ пире... Натурӑпа.
Куҫук Куҫки чышкипе юнать.
— Парап ак сана натура. Натуральнӑй чышкӑ-муклашкӑ. Чӑтӑм хуранне чӑм. Унта шыв чӑппипех, мехлемелӗх пур. Ну ку ял алкукуликӗсене, тан пӑр ҫине аннӑ
вӗҫен кайӑксем пек...
Лар Иванӗ куккӑшне сисмеллех тӳрлетет:
— Пире, ял интеллигенчӗсене, алкоголиксем тесех
ан кӳрентерӗр ӗнтӗ. Чикӗрен иртместпӗр вӗт. Хӑвӑр пе
кех шӳтлеме юрататпӑр.
Баянне сак ҫине лартнӑ Анат Тули те калаҫӑва хутшӑнать:
— Куҫкӑ пиччен шӳтне тепӗр майлӑ ӑнланса эпир
унӑн йывӑр сумкине хамӑрла-тӑванла тавӑрса пӑхар-ха.
— Мур патне кайтӑр-и? Атьӑр ӗҫӗр. Хам валли те,
сире валли те илсе килнё.
Ҫамрӑксем сумкӑран эрех, сӑра кӗленчисем, консерв,
кӑлпасси, ҫӑкӑр кӑлараҫҫӗ, тӗпне юлнине хуҫи валли
хӑвараҫҫӗ. Кузюков ташӑҫӑпа сӑмахлать:
— Чарчӗҫ мана, каласа пӗтерме памарӗҫ канальӑсем.
Мӗн пиркиччӗ-ха эп?
— Эсир: «Ял вӑл хамӑршӑн ҫеҫ тӑван ял», — тесе
пуҫланӑччӗ, — аса илтерет Муза.
— Ия, ия, хамӑршӑн ҫеҫ. Ыттисемшӗн вӑл... — алли
не ласт сулать Куҫук Куҫки. — Уйрӑмах хулашӑн... Ял
вӑл — хула тарҫи. Пӗлетӗн-и, хӗрӗм, ял — тарҫӑ.
— Мӗншӗн? — тӳрех ӑнланаймасть Муза. — Хулапа
ял пӗр-пӗрне алӑ парса, пӗрне-пӗри аталанма пулӑшса
пынӑ пек туйӑнать мана.
Куҫук Куҫки каллӗ-маллӗ уткаласа тӑнлантарать:
— Эй, ҫук, хӗрём. Акӑ хӗрес хурса калатӑп: ял —
хула тарҫи. Мӗншӗн? Акӑ мӗншӗн. Эпир ҫак ҫӗр ҫинче
мӗн ӳстернӗ — ҫавна хула ҫыннине сӗнсе ҫӳретпӗр, хула
7*
99

ҫынни валли васкаса кайса паратпӑр. Йӳнӗ хакпа. Пуснӑ
выльӑх-чӗрлӗх аш-какайне Шупашкарта ху аллупа сутаймастӑн. Каллех йӳнӗ хакпа унти харам пыреем ҫавӑрса
илеҫҫӗ те хаклӑлатса сутса ним тар кӑлармасӑр пуяҫҫӗ.
Пусретниксем-усламҫӑсем... Пӳсӗр ҫисе ятӑрах вёсен
шампа хырӑмӗсене. Хула аталанать, капӑрланать. Шупаш
карта пултӑм та хӗлле... Ай-вай-вай...
— Мӗн тӗлӗнмелли куртӑр вара унта? Маншӑн пул
сан... ахаль провинци хули. Питӗр, Киев, Рим пулсан...
— Хули мар-ха, хули пирён чаплах, — малалла кустарать калаҫӑвне Кузюков. — Хула ҫыннисем тёлёнтерсех ячӗҫ. Троллейбусра пӑхса пыратӑп ҫапла. Юриех
шутларӑм. Хӗрӗх сакӑр хӗрарӑмран ҫыхнӑ калпак тӑхӑнни иккӗн тата тепӗр чикан майри ӑшӑ тутӑр уртса янӑ.
Ыттисен пуҫӗнче пурин те — чи хаклӑ тиртен ҫӗленӗ
ҫӗлӗк. Урисенче хальхи мода атти йӑлкӑшать. Пӳрнисем — ылтӑн-ахах ункинче. Ялта пирӗн — калушпа ре
зина атӑ, тутӑрпа сурӑх е мулкач тирӗнчен ҫӗленӗ ҫӗлӗк,
фуфайкӑпа килти кӗске кӗрӗк е тарпа хытнӑ куртка-пиншак...
Чӳречерен пуҫне кӑларнӑ Сава Савви чӗнет:
— Пурте пӗлекен юмаха яриччен килӗр часрах кунталла. Хула яла пӑхӑнтарни, хула ҫынни ял ҫыннинчен
шукӑльреххи тахҫанах паллӑ. Эсир, Куҫкӑ пичче, нумай
пакӑлтатсан СШАн пӗр штачӗсӗр тӑрса юлма пултаратӑр.
— Мутри сире унта! — хыпӑнса аллине ҫӗклет Куҫук
Куҫки. — Ҫиччас, каласах пӗтерем-ха. Та-ак, итле ма
лалла, хӗрӗм. Шупашкарта унта кашни кӗтесре эрех лавкки, эрех-сӑра хупахӗ. «Ҫатма икерчи» ятлӑ кафене
чӑннипех ҫатма икерчи ҫиме тесе кӗтӗм те... тӗлӗнсех
кайрӑм. Апатланма пынӑ хӗрарӑмсемпе ача-пӑчаран
вӑтанмасӑрах мушиксем стаканӗ-стаканӗпе шур эрех
ярӑнтараҫҫӗ. Вӑл черетре сӗнксе тӑракан мӗскӗн хӗрарӑмсем те пур. Черккепе мар халь, мӑн стаканпах яраҫҫӗ.
Ай-вай-вай... вӑт сана культура шайӗ: пысӑкланса пырать-ши, ӳсет-ши?
Jlap Иванӗ пӳртрен вӗсене илтмеллех калать:
— Чаксах пырать. Культурнӑ чакать пирӗн... хӑпармасть.
Музӑпа Куҫук Куҫки пӳрт еннелле утаҫҫӗ. Куҫук Кус
ки чарӑнса йӗкӗтсене асӑрхаттарать:
100

— Пулать сире, шаймӑксене! Чактарӑп ак. Культура
министрӗ кунтах-ха, асма памӗ, культурӑлатӗ.
— Эп паҫӑрах сиртен ыйтасшӑнччӗ, — тет Муза. —
Ялта, мён, эрех сутмаҫҫӗ-им?
— Сутаҫҫӗ. Хаклӑ-ҫке. Укҫи ҫук туянма. Паҫӑрах каларӑм-ҫке хресчен вӑл чухӑн тесе. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӗ параймасть. Патшалӑха налук аран-аран тӳленӗ хыҫҫӑн касса пуш-пушӑ. Килте выльӑх-чӗрлӗх ӳстерсе сутнипе кӑна тытӑнкаласа пурӑнатпӑр. Ак ку пырӗ... ӑнакӑна ӑнланмасть. Унӑн хӑйӗн политика — мухмӑр по
литики. Тӗрӗссипе, кашни урамрах эрех точки пур. Аякран кӳрсе килнӗ техника спиртне шывпа хутӑштарса
сутаҫҫӗ. Тем тӗрлӗ им-ҫам ярса тунӑ сӑмакунӗ те ак ҫак
валакри шыв пекех тапса тӑрать. Милицирен те хӑрамаҫҫӗ. Ҫав наркӑмӑша ӗҫнине пула миҫе ҫын леш тӗнчене
ӑсанчӗ! Спиртпа аншарли улталаса сутакансене ҫын вӗлерекенсене айӑпланӑ пек айӑпламалла та... анчах саккунӗ
ҫук унашкалли. Ҫав саккуна тумаллах, унсӑрӑн хамӑра
хамӑр ахӑра-ахӑрах, юрласа-ташласах пӗтерсе пыратпӑр.
Ирӗксӗрех вара пирӗн ялтан СШАна та Кубӑна, Китая
та темле ҫӑва шӑтӑкне вӗҫме тивет.
Муза ӑнланмасть-ха, унран ыйтать:
— Ытла хакла ларать пуль хальхи пурнӑҫра ют ҫӗршыва ҫӳреме?
Куҫук Куҫки кулать.
— Ытла хаклах мар, лавккаринчен йӳнӗрех. Вӑрнара
ҫеҫ ҫитмелле автобуспа. Юрать-ха ҫулӗ такӑр та. США
та, Куба та, Китайё те, Етёрне енчи Айдак председа
тель пичкийё те район хулинчех. Америка спирчё, Куба
ромё, Китай эрехё... Тем те пур. Вӑрттӑн сутаҫҫӗ. Лавк
каринчен чылай йӳнӗ.
Вӗсене кӗтсе илеймен каччӑсем пӳртрен кӗпӗрленсе
тухаҫҫӗ. Сад хуҫине Лар Иванӗ алӑ парать.
— Тавтапуҫ, кукка. Кӑшт мухмӑр сӗрӗмӗ явӑнатчӗ те
хам тавра, халь сирее ятӑм.
— Каҫарӑр ёнтё пире, Куҫкӑ пичче. Америкӑна та
уҫрӑмӑр. Кубинкӑна та глубинкӑра кӑштах ятӑмӑр. Ки
тай рис шывне те раснарах пуль тесе тутанса пӑхрӑмӑр.
Сава Савви кӑмӑлсӑр хушса хурать:
— Сӑри вара... «Чӑваш сӑри» ятлӑ пулсан та, ялти
чуман кӗсре шӑкӗ пек ҫеҫ. Вӑхӑчӗ тухнӑскерне парса
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янӑ, шампански пек сирпӗнет. Ах, ку хула ҫыннисене...
пиртен кулакансене...
— Кулаканӗ ӗнтӗ вӑл... — ӑна тӳрлетсе калать Куҫук
Куҫки. — Пирнешкел ӗҫлекен мар. Тухтӑр та, учитель
те, культурник та, станок умӗнче ӗҫлекен те кулмасть
ял ҫыннинчен. Ӗҫлекенӗн ун яланах совеҫӗ пуҫ тулли,
анчах кӗсйи шӑтӑк пулнӑ. Патшалӑх пурлӑхне куҫ кӗрет
тустаракансем, хак хӑпартса халӑха ҫаратакансем кулакулах пӑхӑнтарасшӑн пире. Ҫӗр енне туртӑнтармалла хула
ҫыннине. Куртӑр, пӗлтӗр вӑл ҫӑкӑр мӗнле ӳснине, ӑна
кам ӳстернине, унӑн хуҫи мӗнле пурӑннине. Техника,
удобрени, топливо, стройматериал хакне капашсӑр ӳстернипех тутӑ пулаймӗҫ. Укҫа кавлесех хырӑма тӑрантараймӗҫ...
Сава Савви хушса хурать:
— Чухӑн яллӑ ҫӗршыв нихҫан та пуяйманнине ӑнланасшӑн мар-ҫке ҫӳлти пуҫлӑхсем...
Пуҫне пӑркаласа тӑракан Куҫук Куҫкийӗ те кулянать:
— Ҫапли ҫапла пуль те, ачамсем, анчах пурнӑҫ урапи лачакана хытах лакса ларчӗ-ҫке. Мӗнле туртса кӑларӑпӑр ӑна?
— Кӑларатпӑр! — хӑпартланать Сава Савви.
— Ял пурпӗрех ҫӗнелет. Ял ҫынни те пурпӗрех хула
ҫыннинчен кая юлмасть: ӑсӗпе те, ӗҫӗпе те! — хавхаланать Jlap Иванӗ.
— Юрри-ташшипе те юлмасть! — баянне ҫакать Анат
Тули.
Куҫук Куҫки вӗсене ыталаса илет.
— Ҫил-тӑманӑн та, ҫумӑрӑн та вӑхӑчӗ нумаях тӑсӑлакан марччӗ-ха. Тӗнчен ыр ҫанталӑкӗ ытларах пулаканччӗ.
Этемӗн те савӑкӗ нумая пытӑрччӗ. Ҫапла-и, ачамсем?
Нуккӑ, Туля, аҫу-аннӳ юррине аса ил-ха. Микита та,
Марье те артистлах шӑрантараҫҫӗ ӑна.
— Чӑваш гимнӗ тунине-и? — ыйтать баянист.
— Шӑпах ҫавна, шӑллӑм. Аттесен юррийӗ вӑл, ҫӗнӗ
пурнӑҫ тӑвакан халӑхӑн кӗреке юрриччӗ. Чӑваш чунне
варӑннӑ юрӑ. — Юрласа ярать:
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас килет.
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Пурте ун ҫумне хутшӑнаҫҫӗ:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв!..

Анат Тули хавхалантарать:
— Тата ҫӗкленӳллӗрех! Хоппа!
Юрӑ кӗрлет:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана, ҫуралнӑ ҫӗршыв!..

Хулпуҫҫи ҫине кёрепле хунӑ хӗрсем килсе тухаҫҫӗ.
Шавлаҫҫӗ. Ҫӑлкуҫран шыв ӗҫме пикенеҫҫӗ. Вӗсене чи
малтан асӑрханӑ Муза хавхаланса ӳкет:
— Ой, тинех мана та юлташсем тупӑнчӗҫ, атту кунта, арҫын купинче... Эсир ӗҫрен-и?
Кӗрепле аври ҫине уртӑнса тӑракан Люба ун ҫине
йӗрӗнчӗклӗнрех пӑхса ҫиллессӗнреххӗн хуравлать:
— Паллах, ӗҫкӗрен мар. Эпир фермӑра ӗне сума та,
утӑ тавӑрма та ӗлкӗрнӗ. Эсир кунта, мӗн, намӑса пӗлмесӗрех, тӑр кӑнтӑрлах концерт лартатӑр-им?
Вӗсем умне пырса тӑнӑ Анат Тули куҫӗпе икӗ юратӑвне те хӗртсе илет.
— Кашнийӗн хӑйӗн ӗҫӗ. Куҫкӑ пичче — хуралта...
Ӑна Лар Иванӗ такӑнтарать:
— Анат Тули — улахра.
Сава Савви те ӳксе юлмасть:
— Лар Иванӗ тыр аллать.
— Сава Савви савалать, — юрӑ ҫеммине куҫать Анат
Тули. — Урай хӑми якатать. Савалать, савалать, кӗсьене те якатать. Савалаев авланать.
Куҫук Куҫкин те кӑмӑлӗ ҫурӑлакан чечек пек уҫӑлать.
— Атьӑр пурте пӗрле юрлар-ташлар. Кӑнтӑр апачӗ
халь, васкамалли ҫук. Никамран та хӑрар мар. Хуҫа ҫук.
Александр Ильича Вӑрнарта куртӑм.
Анат Тули, аптранипе, хӗрелнӗ пит-куҫне шӑлса ӑнлантарма хӑтланать:
— Ӑнлан, Муза, ку чиперккесем ман, э-э, хисеплӗ
Терпсихора, шӑпах «Ҫӑлкуҫ» ансамблӗн артисткисем. —
Баянне тӑсса ярать. — Эх! Хоппа!
Хӗрсем йӗркеленсе карталанаҫҫӗ те чӑваш ташши
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ташлама пуҫлаҫҫӗ. Вӗсем ҫумне Музӑпа каччӑсем хутшӑнаҫҫӗ. Куҫук Куҫки те чӑтаймасть: «Малалла!» — тесе
хӑйне хыҫран ҫатлаттарать те ушкӑн варрине авкаланса
кӗрет. Ташӑ вӗҫленсе пынӑ май кӗвӗ улшӑнать. Анат
Тулин сасси илтӗнет:
— Пуҫларӑмӑр! Ак ҫапла. Хоппа!
Люба ҫӗкленӳллӗн юрласа ярать:
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ватгисем.
Манра усал кураймӑн...

Сасартӑках юрлама чарӑннӑ хӗре баянист сулахай аллипе ачашласа илет.
— Ма малалла юрламастӑн ҫак эс, Люба? Тавай ҫӗнӗрен пуҫлатпӑр!
Люба ӳсӗрет, пырне хыпашланҫи тӑвать, чӗрине ярса
илет.
— Каҫарӑр, урӑх юрлаяс ҫук. Эпӗ...
Музӑшӑн ку темле ытарлӑн туйӑнать пулас, вӑл хӑйӗн
тахҫанхи каччине куҫ хӗлхемӗпе вӑрттӑн ҫунтарса илет
те Любӑна хупласа хурать:
— Музыки экстра-класс. Пит вӑйлӑ юрӑ пулас. Кама
халаллатӑн, Анатолий? Сӑввине тупса памӑн-ши?
Анат Тули ӑна ҫырса пама шантарать.
— Каларӑм-ҫке сана, Муза, ҫӗнӗ юрӑсем ҫыртӑм тесе.
Ҫакӑ ӗнтӗ вӗсенчен пӗри, концерт профаммине кӗртнӗскер.
Вӗсене тӑнлакан Люба кӗреплине хулпуҫҫи ҫине шап
хурать.
— Каҫарӑр мана, эп хӗрсемпе утам-ха. Эп...
— Люба! — аяккалла чупса каякан хӗре чарасшӑн хӑлаҫланать Анат Тули. — Тӑхта! Калам...
Люба ҫаврӑнса алӑ сулать.
— Сирӗн хӑвӑрӑнах компани те, кампани те веселӑй.
— Каяр эпир те, Сава Савви, — пушшине шартлаттарать Лар Иванӗ. — Ёҫлемелле.
Пӳртрен эрех кӗленчи йӑтса тухакан хуралҫӑ вӗсем
патне ҫывхарать, сылтӑм аллипе сулать.
— Тӑхтӑр-ха, мана та лартса кайӑр-ха.
— Аҫта ҫити? — хулран ҫавӑтать ӑна Лар Иванӗ.
Куҫук Куҫки аллипе тӗллесе кӑтартать.
— Ҫӗвӗҫсем патне. Фабрикӑна ҫитиччен. Пӗр «ку104

бинкине» кубанка ҫӗлекенпе паллаштарас. Мана вӑл хура
ҫӗлӗк парнелесшӗн-ха. Пӗлетӗр вёт хӗлле эп кубанкӑпа
ҫӳренине. Эс, шӑллӑм, Туля, хуралла: садне те, ташӑҫне
те. Мутри, пур пирӗн кунта аҫтаха-каҫ такисем. — Хӑйне
хыҫран ҫат тутарать. — Малалла!
Кӗҫех виҫҫӗшӗ те кайса ҫухалаҫҫӗ. Лаша тулхӑрни,
Иван Ларин: «Но, юрттартӑмӑр!» — тени илтёнет. Кайӑксен юрри, шапа кёвви, Анат Тули ашшӗн тимӗрҫӗ
лаҫҫинчен илтӗнекен мӑлатук сасси пӗр ҫемме хутшӑнаҫҫӗ. Муза тавралла вӑрт-варт пӑхса ҫаврӑнать те ни
кам ҫуккипе усӑ курса качча ыталать.
— Иксӗмӗрех тӑрса юлтӑмӑр, чунӑм. Атя Америкӑна
кайса килер.
Вӑрттӑн шухӑшпа хӗмленнӗ Анат Тули баянне вӗҫертет.
— Апла тӑк Кубӑна та кӗрсе тухар. Китая та ҫитер.
Ҫула май Ачакра та пулса курар. Ха-ха! — Баянне йӑтать
те хӑрах аллипе Музӑна ҫавӑтать. — Атя...
Вӗсем пӳрте кӗреҫҫӗ, чӳречине хупаҫҫӗ, караҫҫӗ. Ҫав
хушӑра сад умне Лилипе Вероника ҫитсе тухаҫҫӗ.
— Куртӑн-и, пӗрле кӗчӗҫ? — пӑлханса ик чышкине
шаккаса илет Лили.
Вероника тарӑхса урине йытта хӑратакан сурӑх пек
тӑрст! тапать.
— Намӑссӑрсем! Кӑнтӑр кунӗнчех...
— Тулян Шупашкарта уйрӑлми майри пур тенине эп
шкулта вӗреннӗ чухнех илтнӗччӗ, — йӗкӗрешне ҫӗнӗ хыпар пӗлтерет Лили.
— Ман хӑлхана та ҫитнӗ, — тарӑннӑн сывласа калать
Вероника. — Ҫеҫтепе балеринӑпа пӗрлешнӗ текен сасхура та тухнӑччӗ ялта. Любӑна кулянтарас мар тесе
пӗлтермен. Сана та пӑлхантарас шухӑш пулман. Саншӑн
та ҫӗнӗлӗх мар иккен. Итле, ҫӗркаҫ клубра ҫурма ҫара
кутла ташлаканни ҫавах. Йытӑ ами. Кӗрт.
— Пирӗн Люба ухмаххи ҫаплах калаҫать тата унпа,
Туляпа. Хам пулсан... Ман савнӑ Савва ҫапла хӑтлансан-и? Эп иккӗшне те ак ҫапла...
— Шутсӑр юратап тет-ха та ӑна...
— Тули хӑй Любӑна юратмасан, улталасан... Тем те
кӗтме пулать вӗсенчен, баянист-купӑсҫӑсенчен. Аҫтан
лӑпкӑ ҫил вӗрессе ҫеҫ кӗтсе лараҫҫӗ. Ах, ку танцовщицӑ105

на. Есенин та хӑйӗн Дунканӗшӗн пуҫне ҫухатнӑ. Ку Микита Тули те... Ну, ку Айседорӑсене... Турӑ хуҫлатса ларттӑрах...
Вероника йӗкӗрешне алӑран тытса чуптарать.
— Часрах каяр-ха Люба патне. Хӑвӑртрах эс!
3
Ҫӑлкуҫ ҫумӗнчи пӳрт умӗнчех. Ҫӑмӑл автомашина
кӗрлени илтӗнет, шӑп пулать те, кӗске ҫанӑллӑ кӗпе,
джинс шӑлавар, модӑллӑ пушмак, шурӑ карттус тӑхӑннӑ
Ачча Ваҫҫи шӑхӑркаласа килет. Аллинче канфет курупки. Тавралла пӑхса ҫаврӑннӑ май вӑл пӗлӗте ҫитесле чалтчалт сиксе аллисемпе хӑлаҫланать, хушӑран чышкисене
чӑмӑртать.
— Пирӗн уй, пирӗн шыв, пирӗн кил, пирӗн лавкка,
пирӗн шыв арманӗ, пирӗн... Йӑлтах пирӗн пулнӑ вӗт
ҫак тавралӑх. Пирӗн! Веҫех пирӗн алӑра пулнӑ. Ах,
хӑватлӑ, вӑйлӑ йӑх пулнӑ пирӗн. Хамӑр ял ҫынни кӑна
мар, кӳршӗ ял ҫынни те пуҫҫапнӑ, куҫран пӑхнӑ Чӗркуҫӗнчи Ачча Танччине. Ҫав кашкӑрсем пулман пулсанах... Ых, ҫав кашкӑр йӑхне! Ҫав выҫ кашкӑрсем аркатнӑ пирӗн йӑх тӗрекне, пирӗн мул кӗлетне. Ых! Хӑйсенчен... шӑмӑ кӑшласа ларакан выҫ кашкӑрсенчен... —
Канфет курупкине пуҫ тӑрринче ҫавӑрттарать. — Пурте
тӗнче юххипе юхать, пурте ҫӗнелет, тӗнчийӗ те, пурнӑҫӗ
те ак ҫак йыт пырши майлах явӑнса, аталанса пыраҫҫӗ.
П ӑш ик пулчӗҫ вӗсем, антихристсем. Вёсен ҫаврӑмӗ
хӑрчӗ, татӑлчӗ. Пирӗн чӗрӗлчӗ. Эпирех ҫӗнтертӗмӗр. Эпирех пуйрӑмӑр. Эпирех пӑхӑнтартӑмӑр. Пурне те. Ҫак яла
та. Раҫҫей патши тулӑхлӑ саккун — ҫӗр саккунӗ кӑларасса ҫеҫ кӗтетпӗр. Ун чухне Чӗркуҫ ҫӗрӗ каллех пирӗн
алла куҫать. Йӑлтах туянатӑп. Ял халӑхӗпе пӗрлех. Ачин
помещик. Улпут! О, епле вӑйлӑ янӑрать! — пӳрт еннел
ле ҫаврӑнать. — Хэ, музыка вёт унта. Мӑйлатать авӑ:
«Чунтан савӑнар, тӑвансем, пӗрле пулнӑ чух савӑнар...»
Тӑван, тӑван... Эх, халь тин мӗн тӑван... Ҫуккӑ ман ку
ялта пӗртӑван та, нимле тӑван та. Пӗтнӗ ман тӑван...
Ҫӗпӗрте, Колымара. Чӗркуҫ ячӗ те маншӑн Вилкуҫ халь.
Музӑна тупатӑп та, Шупашкара лартса каятӑп та... Маншӑн Кивӗ Чӗркуҫ Ҫӗнӗ Чӗркуҫ пулса тӑрать: Чӗркуҫ —
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Шупашкарӑм. Каларӗҫ-ҫке Вӑрнарта артистсем Муза
ялах юлчӗ тесе. Ялти пӗр хӗрарӑм та каларӗ-ҫке ӗнерхи
ташлакан ҫара кут намӑссӑр хӗр садалла якӑлтатса кайрӗ
тесе. Ҫакӑнтах пуль-ха.
Ачча Ваҫҫи алӑка хытгӑн тӳнлеттернипе шалта кӗмсӗртетнӗ сасӑ илтӗнет. Уҫӑлнӑ чӳречерен Анат Тулин пуҫӗ
курӑнать.
— А-а-а, «пуҫана»?.. Килӗрех... Иртӗрех тёпелелле,
тархасшӑн. Алӑкне те ҫиччас уҫатпӑр.
Ачча Ваҫҫи арӑслан пек хӑрлатать:
— Ман Муза ӑҫта?!
Анат Тули юрласа ярать:
— Муза, Муза, виҫӗ муза, маншӑн виҫ хавхалану,
маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ: шухӑ шухӑш, асӑну, юрра хывнӑ
юрату.
Пушшех хаярланса кайнӑ Ачча Ваҫҫи хӑйӗн тӑшманне туртса ҫурма хатӗр.
— Ан мӑшкӑллӑр манран! Ҫитет! Ҫак шӑршлӑ пӳртре
хупӑнса ларса хоппа туса хоплатгаратӑр та ҫийӗнчен кулатӑр-и-ха?
Ӑна хирӗҫ Муза кӗске кӗпине аллипе шӑлса-якатса
тухать.
— Оп-па! Хоп-па! — Ачча Ваҫҫи аллинчи курупкана
ярса илет Муза. — Эпир, мӗн... музыка итлеме кӗнӗччӗ
те... Ой, ман чи юратнӑ канфет — «Птичье молоко» текенни. Ой, пит маттур-ҫке эс, Василек. — Ӑна тутинчен
чӑп тутарать. — Чӑх суса канфет тума та маҫтӑр иккен
эсӗ, Василек. Ялта кунта чӑхсем сӗт памаҫҫӗ, ҫӑмарта
ҫеҫ тӑваҫҫӗ. — Иккӗшӗн хушшинче ҫаврӑнса вӗсене пусма картлашки ҫинчен ҫӗрелле туртса антарать. — Тавтапуҫ парнешӗн. Эсӗ мана илме килмен пуль те, Василек?
Ачча Ваҫҫи хӗре аллинчен ярса тытать.
— Паллах, сана илме, тайкаланакан пушмак пӑру туянма мар... Камшӑн пултӑр тата... Эп саншӑн машина
хӑвалатӑп, бензин ҫунтаратӑп, парне туянатӑп, пӗтӗм
суту-илӳ ӗҫне пӑрахса хӑваратӑп. Вӑл пур...
— Пур-ҫке вӑл — юратнӑ савнийӳ, — лӑх-лӑх кулать
Анат Тули. — Пур, юнашарах. Хӑвӑр аллунтах-ҫке.
Музи йӑкӑлтатса тӑрать.
— Мӗн, эпир... Хуралҫӑн алӑкӗ айӑплӑ... хӑй тӗллӗнех
питӗрӗнсе лараканни. Автомат алӑк.
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— Шӑна та вӗҫсе кӗрет терӗмӗр-ҫке, — ӑшри куллипе пит-куҫне камитлентерет Анат Тули. — Авӑ мӗн
чухлӗн явӑнаҫҫӗ. Алӑка та пырса ҫапӑнаҫҫӗ навус шӑнисем. Хыт ҫыртаҫҫӗ, мурсем, ҫара ӳтрен...
Ачча Ваҫҫи шӑртне ниҫта хурайманнипе сӑмса умӗнчи кирпӗч катӑккине вӑйран тапса сирпӗтет те пушмак
пуҫне хӑйпӑтса пӑрахать.
— Ай!.. Си-ире пула пулчӗ ку. Автоматически алӑк...
Шӑна... Виҫӗ муза... Ҫара ӳт...
Анат Тули пӳртрен баянне йӑтса тухать те нӑртлаттарма пуҫлать.
— Итлӗр, Василий Данилович, юрӑ. Сӑмаххисене тӑнласан, тен, алӑк мӗншӗн питӗрӗнсе ларнине те, мӗншӗн
уҫӑлнине те ӑнланатӑр. Акӑ ҫапла. Хоппа! Пуҫлар:
Чӑваш ҫӗрӗн кӑра хӗрӗ
Ҫунат сарчӗ ташӑра.

Муза юрласа ташлать:
Йӑваш каччӑ ылтӑн ҫӗрӗ
Парнелесшӗнччӗ мана.

Хӗр аяккалла ҫаврӑнса кайнине пула Анат Тули пӗччен юрлать:
Анчах ташӑҫ акӑш пулчӗ,
Вӗҫрӗ кайрӗ тӳпене.
Савӑнмашкӑн кӗрсе ӳкрӗ
Алтӑр ҫӑлтӑр ытамне.

Каччӑсем патне вӗлтӗртетсе ҫитнӗ Муза вӗсене астарса ҫулӑмлантарать.
— Эсир... эсир паврӑр-тавлашӑр. Эсир... ҫураҫӑр. Ман
сирӗн ҫине пӑхнипе вутлӑн ташлас килет. Ман каллех
канфетпа пылакланас килет. Э-эх! Хамӑрӑн ансамбльти
Валентин Сизов юратаканнине кала-ха, Анатолий. Леш,
вӑйӑ ташшине. Тутӑр тыт текеннине. Кӑмӑллап-ҫке ҫав
кӗвӗпе ҫаврӑнма. Эх-эх-эх, и-хи-хик...
— Ҫиччас, ҫиччас, — тет Анат Тули юрӑ кӗввине
тӑрук улӑштарса. — Мӑйри ҫӳхе тутӑрна салт. Ташла.
Хӑшӗ ярса илӗ ӑна?
Ачча Ваҫҫи хӗр патнелле туртӑнать.
— Муза!
Ҫӑлкуҫ патнелле ҫаврӑнса ҫитнӗ Муза чарӑнса пуҫне
пӗкет те илӗртӳллӗн шепӗлтетет:
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— Савӑнмашкӑн Алтӑр ҫӑлтӑр ытамнех кӗрсе ӳкрӗм
пулсан апла эпё... сире иксӗре те ҫак пысӑк алтӑртан
имлӗ шыв ӗҫтерсе ӳсӗртсе ярам-ха. — Чечеклӗ алтӑрпа
шыв йӑтса пырать, малтан Ачча Ваҫҫине тыттарать. —
Ӗҫсе парӑр черетпе.
— Ы-ых! — ҫӳҫенсе илет Ачча Ваҫҫи. — Шӑнтсах
ячӗ ку шыв ӑш-чике. Пӑр пекех.
Анат Тули алтӑра тытса мухтанать:
— Манне вӗрилентерсе ячӗ, чун-чӗрене сиплерӗ, шухӑша ҫивӗчлетрӗ. Пӗлетӗр-и, ӗлӗк иккӗн утпа сунара
кайнӑ тет. Инҫе ҫулта вӗсем виҫӗ йыттипе пӗрлех шӑнса
вилнё тет. Вӗсенчен вара Алтӑр ҫӑлтӑр пулса тӑнӑ тет.
Ҫавӑнпа шӑнтса ячӗ вӑл сире, Алтӑр ҫӑлтӑр шывӗ.
Хӑвӑртан та авӑ сивӗ ҫапать. Тӳпери Алтӑр ҫӑлтӑрӑн сивӗ
ҫути пекех ҫутатать куҫу та. Сивӗ ытама туртса илтӗр
эсир манӑн Музӑна — сивӗ Алтӑр ҫӑлтӑр ытамне.
Муза алтӑра илсе вӗлтӗрт ҫаврӑнать те мӑйӗнчи ҫӳхе
тутӑрне карт туртса салтса каллех ташша тухать.
— Кала баянна, Анатолий. Паян ман темшӗн ҫак ташшах чунтан ташлас килет. Э-эх!
Анат Тули баянне анлӑн туртса ярать.
— Калам-ха апла. Эсё те мана, Муза, хамӑрӑн ан
самбле, хамӑрӑн баян оркестрне куҫ умне кӑларса тӑратрӑн, ҫӗнӗлле аса илтертӗн. Юрӗ, ташла. Ман Василий
Даниловичпа калаҫмалла. Итлетӗп сире, хаспатин.
Ачча Ваҫҫи баяниста ҫурӑмӗнчен ӳпӗнмеллех тӗртет.
— Ҫук, тӗрӗс мар ку, Анатолий Микитович. Ӑна, Музӑна, эсир хӑвӑрах алӑран кӑларса тартнӑ. Йӑва ҫавӑричченех. Пӗлме кирлӗ, унашкал хӗрарӑм ҫанталӑк улшанса тӑнӑ пекех улӑштарма юратать кӑмӑлне те, ҫав
вӑхӑтрах юратӑвне те. Пӗрмай савӑклӑх, пуянлӑх шырать. Сирте малашлӑх курман вӑл. Сӑпаҫҫипӑ калӑр турруна иксӗр пӗрле пулайманшӑн.
— Мӗнле малашлӑх кирлӗ пулнӑ-ши ӑна?
— Ҫавна та ӑнланмастӑр-ши? Тӗнчене ҫутатакан ҫӑлтӑр, чуна кантаракан ҫӑлтӑр, хырӑма саракан, ҫи-пуҫа чалкӑштаракан пуянлӑх ҫӑлтӑрё кирлӗ пулнӑ ӑна. Ҫавӑн хыҫҫӑн хӑваласа кӗрсе ӳкнӗ те вӑл ун чухне ҫичӗ ҫӑлтӑрлӑ
алтӑра.
— Сирӗн ытама. Ҫапла-и?
— Паллах. Эсир ӗнентернӗ пек, сивӗ ытама мар. Ӑшӑ
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алтӑрах — пуян алтӑрах кӗрсе ӳкрё. Ун валли манӑн ҫичӗ
ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ ҫути, ҫичӗ кулли, ҫичӗ укҫи, ҫичё уҫҫи,
ҫичӗ вӑййи, ҫичё чуппи пурччӗ. Сирӗн... мён пурччё?
Кӑмӑлӗ улшӑннипе Анат Тули баянне нарт! тутарать.
— Манӑн-и? Манӑн музыка пулнӑ. Пур та. Манӑн
юрӑ пулнӑ. Пур та, — тесе вӑл шыври кӑвакал сассисене ҫӗнтересле юрлать:
Сарӑ кайӑк пулӑтгӑм,
Ялан вӗҫсе килӗттӗм,
Чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхемпе
Тӑвансемпе пуплӗтгӗм.
Эх, тӑван, тус-тӑван,
Ёмӗр пӗрле пурӑнар,
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар та
Хамӑр йышпа савӑнар.

Манӑн музыка, манӑн юрӑ халӑхра юлать. Нихҫан та
пётмест. Сирӗн мул вара... пётет, пуян Алтӑр ҫӑлтӑру —
ҫич ҫӑлтӑру... сӳнет.
Музӑшӑн пурпӗрех пулас, вӑл ташӑ ҫаврӑмӗн хумӗпе
вёсене ачашласшӑн.
— Ой, епле лайӑх кунта, ялта, садра. Пурнӑҫ ҫӑтмахӗ.
Чуна такам ытамласа илнӗ пекех туятӑп. Эпӗ репетицисенче те, выступленисенче те чӑм шыва ӳкиччен ташласа ывӑнатӑп, ал шӑлли типме пӗлмест. Кунта, ҫак
ҫӑлкуҫ ҫумӗнче, чӗре те урӑхларах тапать, ура та ҫунатлӑн
вӗҫет, чун та ҫав текерлӗк пек туртӑмлӑн юрлать. Итлес
килет-и сирӗн, ҫӑвӑр автансен, эп юрланине?
Лешсем мӑк-мак тукаласа илнӗ хушӑра Муза юрласа
ярать:
Пӗр пӳрне ҫинче — пае пӳрне ҫинче
Эп тытатӑп ҫак ҫут тӗнчене.
Ҫав тӗнче ҫути халӑх куҫӗнче
Ялкӑшса ҫунать хӗмлӗх вутӗнче.
Асамлӑн вылять сирӗн куҫсенче
Манӑн илӗртӳ — манӑн вӗлкӗшӳ.
Уҫӑмлӑх ташши шавлӑ каҫсенче
Сӑнара куҫсан — маншӑн ҫӗнтерӳ.
Ҫав илем тӗнчи — ман пурнӑҫ тӗнчи
Ашӑмра пурнать, чӗрере тапать.
Савӑнӑҫ тӗнчи — халӑхӑм тӗнчи
Чӑваша ҫӗклет, чӑвашла ташлать.
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Хусахсем пӗр-пӗрин енне вутлӑ сӑнӑ вӗҫтерсе тӑраҫҫӗ,
хӗр кӑмӑлне иккӗшӗ те икӗ тӗрлӗ ҫавӑрма хӑтланса алӑ
ҫупаҫҫӗ. Ҫӗнӗ кӗвӗ ҫеммипе ҫаврӑнма пуҫланӑ юрӑҫташӑҫ вӗсене асӑрхаттарать:
— Анланмалла-и халь? Эсир чипертерех унта! Джентельменла тытӑр хӑвӑра.
Анат Тули хӗр кӑмӑлне парӑнать.
— Чиперлӗх — пире чи кирли. Персе пар-ха ӑна пире.
Муза, хӑвӑн савӑклӑх хумӗпе персе пар. Ҫапах та эпир,
тӗл пулнӑ пек чухне, чиперленсех калаҫасшӑн-ха.
— Арҫын калаҫӑвӗ пирӗн, чунӑмҫӑм, ан хӑра, — хӗр
еннелле вӗҫет Ачинӑн чӗтревлӗрех сасси.
Арҫын калаҫӑвӗ пӗр хушӑ татӑлать. Санар улӑхӗ ен
чен ҫаплах текерлӗкӗн хурлӑ сасси илтӗнет. Анат Тули
малтанхи шухӑшах малалла аталантарасшӑн:
— Манра Муза малашлӑх курайман тетӗр-ха апла, Ва
силий Данилович. Кам пӗлет, тен, курман та пуль. Сынсем пек «ҫӑлтӑр» пулман-ха та эпё. Чӑнах та тёлленмен
эпё вӑл вӑхӑтра хӑҫан та пулин «ҫӑлтӑр» пуласса. Пирён,
искусство тертленӗвӗн чӗпписен, «ҫӑлтӑр» тени вӑл хӑвна
ху капашсӑр хӑпартлантарнӑ лӑплантару пекки ӗнтӗ. Сце
на ҫине тухнӑ кашни сӑмса шывӗ халӗ хӑйне талант,
гени тет-ҫке. Кашниех ыттине тиркет, унран мӑшкӑлласа
кулать. Искусство ҫӑлтӑрӗсем пурри пур-ха. Вӗсем ҫапах
та тӳпери ҫӑлтӑрсем чухлӗ ҫуках. Пирён те авӑ Чӑвашра
юрлакан тӗнче ҫӑлтӑрӗ ҫук...
— Ҫуках пуль тесе шутлатӑр-и вара? — тӗлӗнет Ачча
Ваҫҫи. — Ун пекех ан шутлӑр ӗнтӗ, Анатолий Микитович. Вӗреннӗ ҫынсем эпир, иксӗмӗр те интеллигент.
Суту-илӳ институчӗ хыҫҫӑн университетра экономика
факультетне пӗтертӗм, халӗ хам тӗллӗн вӗренсе юрист
пуласшӑн. Ӑнланатпӑр кӑштах. Кашни халӑхӑнах хӑйӗн
ҫӑлтӑрӗ пур. Халӑх мӗн чухлӗ йышлӑрах — унӑн ҫӑлтӑрӗ
те нумайрах, мӗн чухлӗ пӗчӗкрех — ҫавӑн чухлӗ сахалтарах. Чӑваш халӑхӗ те тӳпери Пӗчӗк Алтӑр ҫӑлтӑр пек
йӑлкӑшать. Пурах апла чӑвашсен те ҫӑлтӑрӗсем.
Анат Тули чееленсе пырать.
— Эпё сире, хальхи капиталистсене, искусствӑна ӑнланатӑр-ши, укҫа енчӗкне ҫеҫ пуҫа чиксе мӑйкӑҫланса
ларман-ши тесе юри каларӑм ку сӑмаха. Паллах, пур
пирён те юрӑҫ ҫӑлтӑрсем: Виталий Иванов, Виталий
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Петров, Вячеслав Гордеев, Иван Христофоров, Мария
Еланова... Чӑваш халӑхӗн мухтавӗ! Хӗрарӑмсем пирки
урӑх асӑнмӑпӑр. Вёсен уҫӑмлӑ та чуна пырса тивекен
сасси ахаль те чӗрене ыраттарать те... — Чӑтаймасть,
Муза еннелле ҫаврӑнса юрлать: — Эх, Муза, Муза, виҫӗ
муза, маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ:
шухӑ шухӑш, асӑну, юрра хывнӑ юрату...
Муза кӗлеткине тата асамлӑрах вылятса вёсен умне
ҫаврӑнса тӑрать.
— Иксӗре те шутсӑр юратассӑм килет. Иксӗре те...
Сирень сулхӑнне чӗнетӗп. Вилетӗп Юрий Григорьев
кӗввин асамлӑ ачашлӑхӗнче йӑпанса... — Анат Тули ҫав
кӗвве янраттарнипе пушшех хӗрӳленсе каять. — Ах, епле
тыткӑнлать!.. Кӗлеткеме ҫӗклентерсе таҫта-таҫта, хӗмлӗх
ҫӗршывнех ҫавӑрттарса каять. Тархасшӑн, ан чарӑн-ха
баянна калама, Анатолий.
— Авалхи Терпсихора чӗрӗлсе чӗрӗ кӗвӗ ыйтнӑ пекех
те, мӗн тӑвӑн-ха санпа, Муза, итлесех пулать ман...
Анат Тули ансамбль оркестрёнчи пек ӑшалать, Муза
сывлӑшра вӗҫнӗ пек ҫунатланать. Ачин алӑ ҫупать. Мики
тов акӑ юрлама чарӑнать, тавлашӑва ҫӗнӗрен чӗртсе ярать:
— Ҫапах та эсир, Василий Данилович, Муза ман чухӑнлӑхран хӑраса ҫичӗ ҫӑлтӑрлӑ ӑшӑ алтӑра кӗрсе ӳкрӗ
терӗр пулин те, хӑвӑра Алтӑр аврин тӗп ҫӑлтӑрӗ Мицар
вырӑнне хуратӑр пулин те ман шутпа эсир Музӑна пурпӗрех ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ ҫутине те, ҫичӗ тутине те, ҫичӗ
куллине те, ҫичӗ укҫине те, ҫичӗ уҫҫине те, ҫичӗ чуппине
те парнелеймен. Эсир ӑна ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ йӳҫҫине
ҫеҫ панӑ пулас.
— Эпӗ! Эпӗ-и? — хӗремесленсе тӑпӑртатса тӑрать
Ачин. — Эпӗ ӑна ним те паман-и? Эпӗ ӑна сирӗн патран, ансамбльтен, ҫавӑтса тухса кайсан ылтӑн кӑшӑлпа
кӑшӑлларӑм, хаклӑ чул айне турӑм. Шупашкарта ун пек
тумланаканни те халь...
Анат Тули ҫунакан вутта тата вёрсе хёмлентерет тейён:
— Ҫапах паян симӗс шӑнаран тарса пытанса Муза
манпах кӗчӗ ҫак пӗчӗк пӳрте.
— Ха! Мана симӗс шӑна вырӑнне хуратӑр-и эсир?
Ҫапкаланчӑк. Тёнче касса ҫӳрекен выҫ кашкӑр. Урам
юрӑҫи. Пӗлесчӗ сирӗн эп камне?.. Эпӗ...
Каламаллине ту псах пырать Микитов:
112

— Пӗлмесӗр. Хамӑр ялсене те пӗлмесӗр ара. Ачча Танччин пӗртен-пӗр ывӑлӗн пӗртен-пӗр мӑнукӗ Василий
Данилович Ачин хаспатин. Танччи Танилӗсем, Танчинсен ашшӗсем ӗмӗрӗпех услам туса вӑрӑ-хурахла пурӑннӑ.
Ачча пасарӗ вёсен аллинче пулнӑ. Урмаел, Патӑрьел тутарӗ, Хусан, Чулхула, Чӗмпӗр такамӗ вӗсемпе ҫыхӑннӑ,
мӗн чухлӗ лаша вӑрласа сутнӑ, мӗн чухлӗ кӗлет ҫаратнӑ,
мӗн чухлӗ куҫҫуль юхтарнӑ таврари хура халӑхӑнне. Аслаҫуна кулак тесе мар, вӑрӑ-хурах тутарсемпе ҫыхланса
кайнӑшӑн хупса лартнӑ. Юрать тӗппине те хӑвармарӗҫ
ялта ҫав Танччи йӑхӗсене, сӑпаҫҫипӑ патшалӑхне тесе
асанне Тур кӗтессине тӑрса сӑхсӑхнине халӗ те астӑватӑп.
Ачча Ваҫҫи хура ҫӗлен пек чашкӑрать:
— Эх-хэ-хэ. Ылханчӑксем. Танччи йӑхӗ пӗтмен-ха.
Хам пур чухне... Ачинсем пурӑнаҫҫӗ. Пуяҫҫӗ. Тӗнче ҫаврӑмне тухаҫҫӗ. Хӑюллӑнах! Сирӗн, выҫ кашкӑр йӑхӗн
ҫӑпатисен, мӗн пур?
— Авӑ итле, — пуҫне тӑвалла сӗлтсе кӑтартать Анат
Тули. — Аттен тимӗрҫӗ лаҫҫи пур. Аннен анлӑ уй пур.
Вёсен унта телей пур.
Ӑна хуллен тӗртсе ярсах шӑлне йӗрет Ачча Ваҫҫи.
— Пур, пур... Тимӗрҫӗ лаҫҫинче сӗрӗмпе чыхӑнакан
аҫупа уйра пилӗк авакан аннӳсӗр пуҫне кам пур, мӗн
пур сирӗн? Ухмахсем. Тарҫӑсем... Песплат тар тӑкакансем. Мӗн парать вӗсене пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх тени? Ман
хӑть сӗтел-пукан фабрики, фазенда, «Муза» суту-илӳ
ҫурчӗ, стройфирма, автосервис станцийӗ, бензозаправкӑсем, «Ачча» инвестици фирми, казиносем, Германире кермен, Хура тинӗс хӗрринче кану ҫурчӗ пур. — Кӑкӑрне ҫапса мухтанать. — Во, эп кам?! Манпа пӗтӗм
чаплӑ ҫын, пуян ҫын пуҫ пӗксе калаҫать. Эп такама та
пуҫҫаптарма, пӑхӑнтарма пултаратӑп — пуҫлӑхсем тара
нах. Пӗр йӑлмакара... Во эп мӗнле шайра усрама пултаратӑп Музӑна — ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ ҫутипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ уҫҫипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ куллипе, ҫичӗ
ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ вӑййипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ чуппипе. Ҫиччӗпе те мар — ҫич ҫӗр ҫитмӗл ҫичӗ телейпе те. Эсир
мӗнпе савӑнтарма пултаратӑр-ши ӑна, шӑркалчӑ?
Хӑйӗн тивӗҫне шанать-ха Анат Тули.
— Эпӗ ӑна хӗмлентернӗ. Эпӗ ӑна савӑнтарнӑ. Ҫав
хӗрӳпе ташлать вӑл. Епле вӗҫет!
8. Вбҫев.
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— Шупашкара ҫитсен ла-айӑх ташлаттаратӑп-ха эпӗ
те ӑна. Ай-яй кӑтартап малтанхи савнисемпе мёнле алхасмаллине.
— Алхасни мар вӑл, малтанхи юратӑва пӗтӗм хевтепе
чунтан аса илни ҫеҫ. Ҫапах та эпӗ...
Ачча Ваҫҫи ахӑлтатса кулнипе Муза та шартах сикет.
— Муза маншӑн чи малтанхи, никам чуптуманни
пулчӗ тесшӗн-и? Балерина... Эсир... малтанхи? Ухмах
вырӑнне хурасшӑн мана. Ара, вӗсем вӗреннё чухнех...
Ку таранччен хӑйне джентельменла тытса тӑма тӑрӑшнӑ Микитов чӑтаймасть, Ачина кӑкӑр айёнчен чышса
ярать.
— Тӑмсай! Ача пулнӑ ун чухне вӑл — хореографи
класёнче вӗреннё чухне. Хӗр вӑхӑтне ҫитсен тин мана
юратнӑ. Пӗлетӗн-и, урӑх никама та мар — мана ҫеҫ
юратнӑ. Мана ҫеҫ... Ҫавӑнпа вӑл халӗ те ҫав вӑхӑтри пек
туйӑмпа юратать. Ҫавӑнпа вӑл мана юратма пӑрахмасть,
мана шырать, мана тупать, манпа ав малтанхи ырлӑха
малалла тӑсасшӑн тёлпулу шырать, санран та хӑрамасть,
сана... Эпё те ӑна юрататӑп. Ой, манаймастӑп...
Муза ҫӑлкуҫ умӗнчи сак ҫине ларнӑ та тӗнче юратӑвӗн
юххине, кӑтра та хулӑн пӗлӗтсем пӗр-пёрин патнелле
ҫывхарнине, чарӑнмасӑр юхакан валак шывне, хирӗҫекен каччӑсене ытарлӑн сӑнать. Унӑн пӗр тӗллев — хӑйне
пурнӑҫ сӑпкинче амӑшё пекех юрла-юрла сиктерекен
тупасси. Юрату мӗнне пӗлни те питё кирлё пек туйӑнать Музӑна илем искусствине чунпа парӑнмашкӑн. Улшӑнса тӑракан хӗмлёх, астару-канлӗх ӑна та вӑй парать.
Пурӑнмашкӑн вара ӑна ачаш пӑру кирлӗ: хӑйне итле
кен, пӑхӑнакан, хӑйшӗн тӗнчене тепӗр майлӑ ҫавӑрса
хума пултаракан астармӑш. Хёрарӑма ҫут ҫанталӑк мӗнле
ырлӑх курма-тӳсме панипе вӑл ҫамрӑклӑхра пӗтӗмпех усӑ
курса юласшӑн-ха. Ҫавӑнпа вӑл икӗ каччӑ хушшинче
хёҫ пек ҫуталса вылять. Кам ҫӗнтерет, эпё унӑн. Ҫапах
та... Анат Тули кӑмӑлёпе те, арҫын пултарулӑхӗпе те вӑйлӑрах. Ачча Ваҫҫи — хӗрарӑм ҫемҫешки, мул хуҫи, унӑн
чури, пӑхӑнтармӑшё. Муза ҫапах та пуянлӑха Ачинпах
ҫырлахтарать, унӑн та пурӑнса юлас килет пуянсен
ашкӑнчӑк тёнчинче, ишес килет мул тинёсӗнче. Ан тив,
тёк вӗҫтерччӗр-и халӗ хӑйсем хушшинче тесе ӑшӗнче
кулать.
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Ах, кашниннех ҫӗнтерес килет, ҫав ырлӑх мунчинче
тарлас килет, ҫав милӗк ҫулҫи айӗнчи ҫӑлкуҫранах шыв
ӗҫес килет: тӑранса та, тӑранмасӑр та...
Ачча Ваҫҫи те Музӑшӑнах ҫунать.
— Тӑнла, Анатолий Микитович, эпё те ӑна юратсах
ӗҫе вырнаҫтартӑм вӗт. Ой, мӗн тери лайӑх унпа... Манӑн
тӗнче бизнесменӗсемпе тӗл пулнӑ вӑхӑтра хам ҫумра
тӗлӗнмелле илемлӗ чӗрӗ пукане тытас килет, унпа вӗҫӗмсӗр йӑпанас килет. Ҫапах та эпӗ ҫеҫ Музӑна телей
кӳме пултаратӑп. Хальхи пурнӑҫра эсир ӑна, культура
чури-нушийӗ Микитов маэстро, йӗмсӗр хӑварма ҫеҫ пултаратӑр. Ҫапах та пӗтӗм пурнӑҫ, пӗтӗм пурлӑх, пӗтӗм
влаҫ пирӗн алӑра халь. Истори урапине каялла ҫавӑраймӑпӑр. Раҫҫейӗн Савраски чӑхӑмланӑ. Эпир вутлӑ ут
ҫинче! Пӗлетӗр-и ман мул-пурлӑх миҫе миллиард чухлине? Пӗлсен палтах кайса ӳкетӗр ак.
Хӑйне строй умӗнче ҫирӗплетнӗ пек, Микитов ӑна
хирӗҫ тавӑрса калать:
— Ан мухтанӑр. Вӑрланӑ пурлӑх. Ултав. Малашлӑхсӑр
пурнӑҫ. Ача чухнех Джек Лондон ьштӑн хуйхи ҫинчен
ҫырнине вуласа ывӑннӑ. Тӗнчери халӑхсен чи ӑслӑ ҫыннисем нихҫан та ылтӑна чи мала хуман. Ӑслӑ сӑмаха,
халӑха усӑ паракан ^ӗнӗлӗхе, ӑшран шӑранса тухакан илеме чи мала хунӑ. Емӗрсем тӑршшипех ҫав виҫӗ пахалӑх
ламран лама куҫса пынӑ. Авӑ епле ташлать ҫав хумханӑвра пирён Муза та: хавхалануллӑ, туйӑмлӑ юрату илемӗн
турри Афродита та, ташӑ турри Терпсихора та, юрӑ тур
ри Мельпомена та вӑл. Сирӗн ылтӑн кӑшӑла татса тухнӑскер. Епле ҫаврӑнать? — Баянне вӑйлӑрах калать. — Ылтӑншӑн ҫунакан, мулшӑн хапсӑнакан яланах вӑхӑтсӑр...
— А-а-а-а... асаннӳ хыҫҫӑн ылханса эсир мана халех
ҫӗре чикесшӗн те ӗнтӗ, хӑвӑр вара Музӑпа...
— Вилӗ чун патне ҫывхармасть вара Муза, — хӗсет
ӑна Анат Тули. — Эсир, Василий Данилович, каҫарӑр
та, — тахҫантанпах вилӗ чун.
— Ви-илӗ чу-у-ун?.. — сӑнран ӳкет Ачча Ваҫҫи. —
Парап сире ак вилӗ чун... Ҫиччас телохранителе чӗнсе
килетӗп. Ман вӗсем полковниксем те майорсем — мафисем, тӗнче чемпионӗсем каратистсем. Пӗри кунтах,
машинӑрах. Туххӑмрах вӗрентет сире мӗнле калаҫмаллине-пурӑнмаллине. Сӑмса шывӗ эсир.
8*
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Анат Тулишӗн ку хӑрату пурпӗрех, вӑл хӑйӗннех ҫаптарать:
— Маншӑн пулсан хӑть вунӑ генералпа сыхлӑр вилӗ
чунна. Хальхи генерал та вӑл патша вӑхӑтӗнчи фельд
фебель шайӗнче кӑна. Телохранитель текенни пурпӗрех
патша-президента та хӳтӗлесе хӑвараймасть. Патшасен
вёсен урамра ирӗклӗн ҫӳремелле, халӑхпа калаҫмалла,
халӑхпа ӗҫмелле-ҫимелле, халӑхпа татса памалла мӗнпур
ыйтӑва — халӑх ырлӑхӗшӗн, хӑйӗн авторитечӗшӗн. Шӑршлӑ пӳлӗмре пытанса ларсан вӑл пушшех ҫӗрет. Урамра
уҫӑлать. Шутласассӑн ӑслӑраххӑн, кама кирлӗ-ши унашкал хӑравҫӑ патшасем? Камран хӑраҫҫӗ-ши вӗсем урам
ра утса ҫӳреме? Юрату асамӗнче те кӗлетке сыхлавҫи
пур-ши вёсен? Шутласан, камах кирлӗ-ши вӗсем? Вӗсем
вырӑнне ыранах вунӑ патша хатӗр. Аслӑ халь халӑх. Мухтанса, йӑпӑлтатса ҫӳреме юратмасть. Ҫынна сӑмахпа
ҫӑмах ҫитерейместӗн, ҫынна хӑвӑн мухтанчӑкупа мухтава кӑлараймастӑн. Ҫынна тӗрӗслӗх, тӗрӗс шанчӑк, тӗрӗс ҫӑкӑр кирлӗ. Суялӑх, хапсӑнчӑклӑх, ашкӑнчӑклӑх
патшан хӳри вӗҫӗнче юлать, анчах та унӑн хӳри мулкачӑнни пекех кӗске. Эпир ӑна тытаймастпӑр. Эсир вара,
Василий Данилович, ҫав хӳрене тытасшӑн, ҫав хӳре
айӗнчи шӑршпа пурнӑҫна тутлантарасшӑн ҫунатӑр паллах. Ҫапах та эсир те, вӗсем те — вилӗ чун. Маншӑн
пулсан хӑть генералсемпе сыхлӑр хӑвӑрӑн вилӗ чунна.
Ҫакна ҫеҫ ан манӑр, ҫӗр телохранитель пулсан та патша-президент пурпӗрех сыхланса юлаймасть. Кирлех
пулсан... Акӑ мӗн, халӑх юратӑвӗ ҫеҫ — ҫирӗп броня.
Ой, чӑнах вилӗ чун эсир. Мӗншӗн тесен сирӗн йӑх
ӗмӗрӗпе халӑха улталаса-ҫаратса пурӑннӑ. Сирӗн йӑха
халӑх ылханса ҫак ҫӗртен, ялтан уйӑрнӑ. Мӗншӗн те
сен халӗ эсир, пытанса выртнӑ хура ҫӗленсем, хӗвел
питтине явкаланса тухрӑр, халӑх юнне ӗҫме пуҫларӑр,
вӑранса пуҫа ҫӗклерӗр, патшалӑх пурлӑхне, халӑх вуншар ҫул пухнӑ пурлӑха явакласа илтӗр. Халӑхӑн илемне, пуласлӑхне хура чатӑр хыҫне пытартӑр. Сире халӑх
ылханса юнать, йӗре-йӗре чышкӑ кӑтартать. Акӑ мӗншӗн вилӗ чун эсир, Ачча Танччин пӗртен-пӗр мӑнукӗ —
Василий Данилович Ачин тата сирӗн ултав, выҫлӑх компанийӗ.
Ачча Ваҫҫи пӳрнипе юнасах хӑпартланать:
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— Ҫук, пулмасть унашкалли — халь тин пире хирӗҫ
тӑрасси. Ваттисем — виле шӑтӑкӗ умӗнче, ҫамрӑккисем — пирӗн ҫурӑм хыҫӗнче. Патшалӑх пирӗн алӑра.
Ҫӗршыва эпир мӗнле ҫулпа пӑрма пултаратпӑр — ҫапла
пӑратпӑр. Эпир — ҫӗнӗ рулевойсем. Пӗтӗм тӗнче пулӑшать пире. Сире, выҫ кашкӑрсене, мӗскӗнсене... Сирӗн
йӑх, Кашкӑр йӑхӗ, асӑрханӑр — пӑшал мушкинче тӑраканскер. Эсир пӗтернӗ пире. Эсир!
Анат Тули баянне лартать, ҫав вӑхӑтрах хуравлама
ёлкёрет:
— Пёлетёп. Асатте каланине те, атте аса илнине те
илтнӗ. Пусмӑрҫӑсемпе вӑрӑ-хураха хӗссе тӗрӗс тунӑ.
Мӗншӗн сирӗн мулшӑн пилӗк авмалла, выҫӑллӑ-тутӑллӑ,
ҫӗтӗк-ҫатӑк пурӑнмалла пулнӑ вёсен, чухӑнсен? Кӑклайман ҫав тёп тымарне сирӗнне. Вӗлтрен пек каллех тапса тухрӑр акӑ пур ҫӗрте те.
— Ҫапла, эпир вӑйлӑ. Хӑрамастпӑр. Ешеретпӗр. Пӗҫертетпӗр. Сире, ухмахсене...
— Ҫитет тавлашса! — чарса лартать ӑна Микитов. —
Вӗҫне-хӗрне тухаяс ҫук. Икӗ полюсра, икӗ ҫыранра тӑратпӑр. Муза, кил кунта!
— Мӗн каласшӑн? — унталла ҫаврӑнать хӗр. — Пайласа ҫитертӗр-им мана? Кам аллине лекет ман тутӑр?
Ташласа ҫӗнсе илместӗр те...
— Сан якӑлтатасси... — тарӑхӑвне пусараймасть Ачин.
Ума ҫитсе тӑнӑ хӗре куҫран пӑхать Анат Тули.
— Чӗресем пирӗн тахҫанах пӗрле. Кунта чухне эсӗ те
итле, Муза. Хамӑн йӑх ҫинчен ку таранччен те каласа
паманччӗ-ха сана, ҫак пуҫтах та итлетӗр. Атту сан Ва
силий Данилчу тек мана Кашкӑр йӑхӗпе хӑртать. Усал
ҫын пулман пирӗн несӗлсем. Чӑнахах та эпир тахҫан
Волковсем пулнӑ. Уншӑн эпӗ мухтанатӑп.
Чӑтаймасть Муза, иккӗшне те питӗнчен чуптӑвать.
— Ан вӑрҫӑр. Ман савӑнас килет.
Ачча Ваҫҫи аллипе сулать.
— Арҫынсен калаҫӑвне хӗрарӑмӑн хутшӑнмасан та
юратчӗ. Эпир хамӑрах майлаштарса шайлаштаратпӑр.
Итлес-ха сирён юмаха, Анатолий Микитович.
— Пӗррехинче, — тет Анат Тули, — сӗм вӑрманта
пурӑнакан чӑвашсем ҫине кӗтмен туман ҫӗртен питӗ тискер йӑхсем килсе тапӑннӑ. Халӑх вӗсене хирӗҫ кӗрешме
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тытӑннӑ, анчах ҫӗнтереймен. Аптранипе вара чӑвашсем
пуҫтарӑнса сӗм вӑрмансем витӗр урӑх ҫӗрелле тарма пуҫланӑ, анчах чӑтлӑхра аташса кайнӑ. Вӗсем Пихампар турра кӗлтунӑ. Ҫав вӑхӑтра шап-шурӑ кашкӑр сиксе тухнӑ та
чӑвашсене хӑй хыҫҫӑн пыма хушнӑ. Утсан-утсан сукмак
курӑнса кайнӑ. Ҫынсем хӗвеллӗ те хитре уҫланка, ҫырма
пуҫне тухнӑ. Ак ҫак ҫӑлкуҫа уҫнӑ, ун ҫумне ял лартнӑ.
Ана Чӗркуҫ ят панӑ. Ҫав ҫынсене кашкӑрпа ертсе пыраканни манӑн аслӑран та аслӑ асагге пулнӑ. Хӑйсене
вилӗмрен ҫӑлнӑшӑн вӗсем кашкӑра ӗмӗр-ӗмӗр пуҫҫапса
пурӑннӑ. Куҫкӑ пичче каланӑ тӑрӑх, Ҫимӗкре чӳк туса халӗ
те асӑнаҫҫӗ ҫав кашкӑра, унпа пӗрлех — манӑн несӗле те.
Тӗлӗннӗ Муза алӑ ҫупать.
— Ой, питӗ интереслӗ. Ой, питӗ пархатарлӑ йӑхран
тухнӑ эсӗ, Анатолий.
— Паллах, — мухтанать Микитов, — паллах, Кашкӑр
йӑхӗнчен. Ачча Танччисен шӑршлӑ йӑхӗнчен мар ӗнтӗ. —
Вӑл Ачча Ваҫҫи еннелле ҫаврӑнать. — Ялта сирӗн кам
пур? Шӑршийӗ те ҫук. Итлӗр-ха, тӑнлӑр ман йӑх сасси
епле янӑранине.
Тимӗрҫӗ лаҫҫинчен мӑлатук сасси илтӗнет. Ачча Ваҫҫи
ҫурӑмпа ҫаврӑнса тӑрать.
— Эй, пустуй япала. Ухмахсене тыттармалли халап.
Илтнӗ те такамран темле юмах. Эсир авалхипе мар, хальхипе пурӑнӑр, пурнӑҫ чӑнлӑхӗ ҫине витӗртерех пӑхӑр. Умрине. «Пуҫана» пулатӑр-и эсир, Анатолий Микитович,
юрату ӑмӑртуҫи-и, хамӑрьял-ентеш-и, невашнӑ, анчах...
суккӑр музыкант ҫеҫ эсир. Сирӗн юрру-ташшу выҫӑллӑтутӑллӑ пурнӑҫра такама кирлех пуль... Атя, Муза, машинӑра полковник телохранитель кӗтет. Ун паян МВДна,
коллеги ларӑвне, палӑртнӑ вӑхӑтра ҫитмелле, Мускавран килнӗ коллега тусӗсене хӑйсем вӑрӑ-хураха хирӗҫ
мӗнле майпа кӗрешнипе тӗлӗнтермелле. Вёсен опытне
Раҫҫейӗпех сарасшӑн тет. Хӑнасене чаплӑн пӑхма, хаклӑ
парне парса яма укҫине хӗрхенмерӗм-ха. Вӗсемшӗн,
хамӑр хӳтӗлевҫӗсемшӗн, ним те шалккӑ мар. Эпир кам
сем пулнине тата камсемпе ваҫ-ваҫ ӗҫленине ан манӑр.
Сывӑ юлӑр, маэстро! — Музӑн тутӑрне туртса илет. —
Акӑ камра тутӑр. Акӑ кам аллинче Терпсихора. Акӑ кам
пуҫӗ тӑрринче ҫӗнтерӳ!
Муза каялла туртӑна-туртӑна ҫухӑрать:
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— Анатолий?! Толенька?! Каҫар мана!..
Куҫук Куҫки, пӗртӑван хӗрсем, Jlap Иванӗпе Сава
Савви ҫитеҫҫӗ. Кузюков хыпӑнса ӳкнӗ:
— Ай, ман..._ҫак тӗлӗнмелле хӗрпе вакламалли пурччӗ.
Чун йӑшкать. Ӗнер ӑна курнӑранпах, паян курса калаҫнӑранпах. Тем, ырра мар пуль ку.
Jlap Иванӗ пушшине шартлаттарать те аслинчен куланҫи пулать:
— Ҫапла ҫав вӑл хӑвӑнтан ҫамрӑккине юратса пӑрахсан. Сӑпкара утьӑкка сиктернӗ чухне арҫын чӗри тапма
чарӑнни те пулнӑ тет хӑшӗсен унашкаллисемпе, Куҫкӑ
кукки, асӑрхан ҫӗр ҫула ҫитес тесен...
— Мӗн ихӗрен пӗлмесӗр! — хӑмсарать ӑна Кузюков. —
Ӗлӗк-авалтан ват арҫынна ҫамрӑк хӗрарӑмпа сыватнӑ.
Хӑйӗнчен ҫирӗм-вӑтӑр ҫул кӗҫӗнреххипе.
— Пире тем меслечӗ ан вӗрентӗр-ха, Куҫкӑ пичче.
Хамӑртан ҫирӗм-вӑтӑр ҫул аслӑраххи патне сывалма кай
ма тытӑнӑпӑр та эпир те... Ял-ялӗнче ахаль те ват хусахсем карчӑксен ытамне кӗрсе ӳкнӗ, вёсен пеней укҫипе ӗҫсе-ҫисе пурӑнаҫҫӗ.
Кузюков Jlap Иванне хытах чӗпӗтет.
— Эсир те вӗсенчен ӳксех юлмӑр-ха, Валак Валькин
виҫ йӗкӗрешне те ватта хӑварӑр-ха...
— Чӗр тымар Чӗркуҫра ҫеҫ мар, — хӑйсене асӑннипе
ҫил-тӑвӑлла ҫавӑрттарса хурать Лили.
— Карттус тӑхӑнакан хулара та пур, — йӗплет Веро
ника.
— Хӑҫан та пулин пирӗн кӑкӑрсем ҫинче те ромбиксем ҫиҫӗҫ-ха. Ун чухне эпир те така мӑйраки суйлама
пуҫлӑпӑр, — вёсенчен юл масть Люба та.
Ытарлӑ калаҫӑва тӑнласа тӑракан Сава Савви алӑ су
лать те Анат Тулинчен ыйтать:
— Чӑваш миллиардерӗ мӗн юмаххи ҫаптарчӗ?
— Камӑн мӗн ыратать, мӗн кӗҫӗтет ӗнтӗ... — ирӗксӗртереххӗн калать тусӗ. — Пуянлӑхӗпе мухтанчӗ. Кӗҫех
пире чура-тарҫӑ тӑватӑп тесе хӑмпӑланать.
— Юрӗ-ха, эс тӑхта, — тесе Сава Савви хурал пӳртне
пушартан тем ҫӑлас пек вашкӑртса кӗрсе тухать те тутиҫӑварне ал тупанӗпе шӑлса илет. — Ачча Ваҫҫи виҫ хут
миллиардер пулсан та, пурпӗрех мана СШАна кайма
пулӑшас ҫук. Ҫавӑнпа хамӑн пуҫарупах... штачӗсене
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сурӑм. Аллӑран самаях чакнӑ. Сирӗн ирӗксӗрех СШАпа
Кубӑна пӗрлештерме тивет. Китайне ӑна ан та тӗкӗнӗр.
Вӑл пӗр тумламшӑн та пӗрмай асӑрхаттарать. Вӗлерессипе хӑратать. Пӑкки шанма пултарать.
Куҫук Куҫкин те хӑлха та, куҫ та пур, сӗмсӗрленнӗ
качча вӑл пӳрнипе юнать.
— Мутри сана, тупӑннӑ революционер. Йӗрке туса
ҪӲрет.
Вёсен калаҫӑвне аяккалла пӑрӑннӑ Любӑн ачаш юрри
хуплать:
Уйри ҫиле тытаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран иртсе каяймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ ҫилрен те шухӑрах.

Анат Тули баянне малалла эс кала тесе JTap Иванне
хӑвӑрт тыттарать те чупса каякан хӗр хыҫҫӑн сиккипе
вӗҫтерет.
— Люба, тӑхта!
Лар Иванӗ хӗрсене кӑчӑк туртать.
— Репетици малалла пырать, шӑпчӑксем.
Хитре кӗвӗпе Куҫук Куҫки юрласа ярать:
Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми атти-анни...

Пурте юрлаҫҫӗ:
Ай-йай-йай-я...
Аки-сухинчен уйрӑлас ҫук,
Атти-аннине ай манас ҫук...

Машина кёрлевё пёрре тамалать, тепре амаланать. Ва
лак патнелле Муза чупса килет, ун хыҫҫӑн Ачча Ваҫҫи
хӑшӑлтатать. Муза кӑшкӑрать:
— Анатолий, ӑҫта эсӗ?!
Ачча Ваҫҫи Музӑна ҫавӑрса тытать те машина пат
нелле тапӑлтаттарса каять. Вӗсем хыҫҫӑн Лар Иванӗ пушшине шартлаттарать.
— Тасални паха кӗтмен хӑнасен. Атьӑр юрлар!
Пурте юрра пикенеҫҫӗ:
Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Пуринчен пахи ял-йыш, пускил...
Виличчен пӗрле ай пурнар-и?
Ай-йай-йай-я.
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Тепӗр ҫултан. Ҫут ҫанталӑк та ӑшӑ ашкӑрура. Сывлӑшра ӳсен-тӑранӑн ырӑ шӑрши сарӑлнӑ. Тарӑннӑн сывла
ҫеҫ, ӑш ҫут ҫанталӑкӑн сиплевлӗ сывлӑшӗпе тулать.
Пӳрт чӳречинчен Куҫук Куҫки пуҫне кӑларса пӑхать.
Вӑл анасласа шӑна хӑвалать. Алӑк уҫӑлать те, баян йӑтнӑ
Анат Тули тухать.
— Ку мӑн купӑса ӗнтӗ эс, — тет сад хуҫи, — пӗлтӗртенпех ман патра усратӑн. Ҫӑлкуҫ умне те концерт
лаптӑкӗ туса хутӑн. Ахальтен лартмарӑмӑр пуль сана,
шӑллӑм, авалхи ват Кашкӑр ҫурине, ялти культура ми
нистре пулмашкӑн.
Микитов баянне нӑртлаттарса хавас кӗвӗ калать.
— Йӑнӑшмарӑмӑр пулас, Куҫкӑ пичче. Турӑмӑр вӗт
ансамбль. Во! Хоппа! Юрӑҫисем те Шупашкар енчен
якӑлтатса вӗҫсе килекен купӑста лӗпӗшӗсем мар, фо
нограмма хыҫҫӑн ҫӑвар карса авкаланакан сӑрӑ хуртсем
те мар. Ташӑҫӑсем те шупашкарсемпе мускавсенчен ним
мар ирттереҫҫӗ.
Чӳрече ҫумне пырса тӑнӑ Микитова Куҫук Куҫки ҫӑра
ҫӳҫлӗ пуҫӗнчен ачашлать.
— Чӗркуҫ шывӗ чӗрех ҫав. Ачча Танччи мӑнукӗ яла
вӑрттӑн килсе сутакан наркӑмӑш шывӗнчен имлёрех те
симлӗрех. Вӑрнар радиовӗпе хаҫатсенче хыпарланисене
шутласах пыратгӑмччӗ-ха. Эрех-сӑра кӳллинче ишекен
ҫӗр вунӑ арҫын Вилкуҫа путнӑ. Районти вӑйпитти ҫын
ҫулталӑкра ҫавӑн чухлӗ чакнӑ! Вӑл шутра хамӑр ялтанах —
вуннӑн. Хуняму пулмалли Нинук мӗн тери чиперккеччӗ.
Ҫамрӑк чухне хам та сахал мар сӗлеке юхтарнӑ унпа
киленсе. Тульккӑш ӑна Валак Вальки ҫавӑрса илчӗ. Иккӗшӗ те ҫак валакран юхакан сим пыла тек тутанаймӗҫ
ӗнтӗ. Пӗр кӗленчерен пӗр йышши шӗвек мехлесе пӗр
каҫра сывпуллашрӗҫ Чӗркуҫпа. Виҫӗ йӗкӗреше тӑлӑха
тӑратса хӑварчӗҫ. Суда памалла ӑна, Ачча Ваҫҫине, чӑваш
халӑхне наркӑмӑшпа пӗтерсе пынӑшӑн. Тӗп пулччӑр
унашкаллисем — ҫын ҫиен аҫтахасем. Эх, Турри ҫуккӑ
пуль ҫав... Пулсан вӑл Ачча Ваҫҫисене тахҫанах леш
тӗнчене...
— Эх, Куҫкӑ пичче, — ассӑн сывлать Анат Тули. —
Судне кам тӑвать? Ачча Ваҫҫисем суд-прокуратурине те,
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милици-полицине те, влаҫне те, Туррине те хӑйсен ал
лине ҫавӑрса илнӗ, укҫа миххине чӑмтарнӑ. Мӗн, районтисем пӗлмеҫҫӗ тетӗр-им Вӑрнарта, ялсенче миҫе
точкӑран наркӑмӑш юхнине? Курнӑ куҫа курмӑш тӑваҫҫӗ.
Милицийӗ йӗке хӳре пек хунаса кайнӑ. Кӗҫех кашни
районта дивизи пулать ак. Ёҫсӗр аптӑраса вӗсем халӑхӑн
юлашки йӗмне хывса илме хатӗр. Чакаланма пуҫла-ха,
ҫиччас пӑсӑрлантарма тытӑнаҫҫӗ Шупашкартан: начар
ӗҫлетӗн, малашлӑхна ҫунтаратӑн... Мулпа, ылтӑнпа сутӑн
илнӗ. Пурне те. Таса ҫын курмастӑп. Паллах, хура халӑх
хушшинче мар — ҫав пуҫлӑх, коммерсант, предприни
матель, тем мурне ертсе пыракан хушшинче. Мана ҫеҫ
ҫавӑраймарӗ Ачин хаспатин. Улталаса илсе каяймарё ял
тан.
— Ай сана та серепене лектересшёнччё?
— Ҫапла вӑл ман пултаруллӑ «пуҫана». Намӑс-симӗсе ҫухатнӑскер. Хӑйпе тавлашни-хирӗҫни те ним мар
уншӑн. Йӑлтах каҫарать хӑйӗн ырлӑхӗшӗн. Ҫавӑн пек
вӑл — мул тӗнчи. Совеҫ тени ҫук унта. Чи малта тупӑш
тени, ҫаратса-улталаса тупнӑ укҫа купи тӑрать. «Ял лӗпӗшӗсемпе мар, хула шӑпчӑкӗсемпе ӗҫлетӗн, ман ресторанпа казинора ҫӗршер пин тӑватӑн, енчӗкна уҫма
кӑна пӗл», — тесе илӗртсе йыхӑрчӗ вӑл мана.
Куҫук Куҫки ӗнсине хыҫать.
— Чӑнах-и? Ай-вай-вай, ҫавӑн чухлӗ укҫа... Эс пур,
пус-тенке шутласа тӑнран каян.
— Чӑн пулмасӑр. Уншӑн укҫа мӗн вӑл? Хут купи.
Ылтӑн чӑмӑркки. Ана вӑйлӑ ансамбль, ҫамрӑк хӗрсем
кирлӗ. Чӗркуҫ Илемпийӗсенчен вӑл аскӑнчӑк тряпкӑсем туса хурасшӑнччӗ. Вёсен сим пылне хаклӑ хакпа
сутса чӗрӗ ӳт усламӗ тӑвасшӑнччӗ. Казино текенни унӑн
шӑпах ясар йӑви — аслӑ ҫӗрте ӗҫлекенсемпе мул хуҫисен ясар пасарӗ.
— Валак Валькин Лилипе Вероники те, Люби те унта
ӗҫлеме килӗшетчӗҫ-ши вара? — тӗлӗннине пытармасть
Кузюков.
— Эсир вӗсене ан тӗкӗнӗр, — кӑмӑлне улӑштарать
Микитов. — Анчах хамӑр ялта та тем шухӑшли, вӑрӑм
укҫашӑн ҫунаканни тупӑнма пултарать. Ӑҫта тата камӑн
пыл каткине лекет.
— Ҫаплах пуль ҫав. Хам та куркаланӑ та ирӗлчӗксе122

не-шеплешкесене. Парижа, Ш упашкара каймасӑрах.
Чӗркуҫрах.
— Чун туртмарӗ Ачин хаспатин патне. Ман ялтан
уйрӑлас килмерӗ. Тӑван Чӗркуҫӗнчи тӑван «Ҫӑлкуҫа»
пӑрахса хӑварас килмерӗ.
Микитова йӗкӗлтесе Куҫук Куҫки кулкалать:
— Хе-хе. Пӗрер ҫул ӗҫлесе пуйса килме юратчӗ-ха.
Анат Тули урам енне тӗллесе кӑтартать.
— Пӗрре лӑпланнӑ чуна хускатас мар. Авланатӑп та
авӑ ҫавӑнта, сад ҫумӗнчи пуш вырӑнта, пӳрт лартатӑп,
кил ҫавӑратӑп, пурӑнатӑп арӑмпа, ача-пӑчапа савӑнса.
Культура ҫурчӗ пур ман, ялти шкулта «консерватори»
пур, ача садӗнче тепӗр ӗҫ вырӑнӗ — «Ҫӑлкуҫ» пур. Урӑх
мӗн кирлӗ?
— Э-эй, шӑллӑм, — пуҫ пӳрнипе сӑмсинчен тӗртсе
илет ӑна Куҫкӑ. — Ҫуралман тихан пилӗкне ан хуҫ-ха
эс. Эп пулас мӑшӑру пирки калатӑп. Арӑму ҫуккӑ-ха
хальдӗхе. Мӗнле хӗрарӑм тӗлне пулатӑн унта. Валак Валькин йӗкӗрешӗсене уйӑрса арӑм тӑвасси сиртен пӗринчен те пулмарӗ такки. Вӗҫсе тарчӗҫ вёт иртнӗ кӗр сир
тен, меммесенчен, кӑнтӑра вӗҫекен кайӑксем пекех...
Начар, начар эсир. Эх, хам мар! — Пӳрнисемпе шаклаттарса илет. — Пулнӑччӗ манӑн та савӑк вӑхӑт. Килнӗччӗ пӗррехинче яла пёр чиперкке учительница Шупашкартан. Вӑшт-ваш ҫеҫ паллашса аташса илтӗмӗр.
Хырӑмӗ ак халь ман хырӑм пек шӳсен киле хваттере
ятӑм. Ку чиперккипе пурӑнсах каяп пуль тенӗччӗ. Сӗре
ташлама юрататчӗ. Леш Шупашкар ансамблӗнчи сан
Музӑран ей-пух ирттерет. Балеринӑна ятарласа вӗренмен пулсан та. Во класс! Анчах ман арӑм, майра, манпа хирӗлсе, кӗвӗҫсе ашшӗ-амӑшӗ патне Ҫӗпӗре тухса
кайрё.
— Эп курман-илтмен те... Аҫта кайса кёчё вара чиперккӳ?

Чӳречерен сикет те Куҫук Куҫки хӑпартланса аса илет:
— Ан та кала-ха. Ҫапла пёр ирпе Ачча разъездёнчен
ман майра арӑм хӗвеллӗн ҫиҫсе килет. Каллех кирлё
пулнӑ эпё ӑна!
— Мён пулса тухрё-ха вара? Ик хӗрарӑм — ик арӑм...
Кузюков ӗнсине хыҫать.
— Ман кив арӑм ҫӗн арӑма ҫӳҫ тӑпӑлкки мӗнлине
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кӑтартрӗ те... Хӑюллӑ ҫав вырӑссем. Йӗре-йӗрех тухса сулланчӗ вара ман чиперккеҫӗм: килтен те, ялтан та...
— Ачине ҫуратнӑ-ши ҫав хӗрарӑм?
— Пӗлместӗп. Унтанпа курман-илтмен.
— Мда. Вӑт пурнӑҫ.
— Ҫапла, пурнӑҫ вӑл хыптарать пӑрӑҫ, — шывланнӑ
куҫне шӑлса типӗтет халапҫӑ. — Кивви те пӑрахса кайрӗ.
Яланлӑхах. Унпа ача таврашӗ пулман. Ашшӗсем патне
Ҫӗпӗре пӗрле чӗнчӗ. Каймарӑм. Ватлӑх енне пуссан тин
уйрӑлас килмерӗ тӑван ялтан. Ак ҫак сада ӳстертӗм. Чун
уҫҫилӗх. Валак Валькин валакне хураллатӑп. Хушӑран
ҫӑлкуҫ шывӗ пек юхса анать те куҫҫуль...
— Арҫын пуҫӗпе макӑратӑр-и?
— Куҫҫуль вӑл, шӑллӑм, хӗрарӑмӑн анчах мар, арҫыннӑн та пур-ҫке. Уйрӑмах США штачӗсене шутланӑ хыҫҫӑн... Итле-ха эс мана.
— Мӗн?
— Куҫа витӗртерех уҫса пӑхрӑм та пӗлтӗр, ҫав Муза
текен балерина ман тахҫанхи ҫамрӑк арӑм Луиза сӑнлӑ
туйӑнса кайрӗ. Ей-пух.
Баянне каламасӑр чӑтаймасть Анат Тули, хуллен ҫемӗ
кӑларать.
— Ҫав чиперккене манманран вӑл, Куҫкӑ пичче.
Сӑнар вӗҫевӗ. Эпё те ниепле те манаймастӑп-ҫке Музӑна. Любӑна юратсан та... ҫук, манаймастӑп. Эх, Муза,
Муза, виҫӗ муза, маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ
виҫ ҫӑлкуҫ: шухӑ шухӑш, асӑну, юрра хывнӑ юрату.
Аллине сумка тытнӑ, хулӗ ҫине плащ ҫакнӑ Люба ҫывхарать, вӗсене аякранах саламлать:
— Аван-и? Мана музыкӑпах кӗтсе илетӗр-ҫке. Автобусран ансанах илтӗнет.
— Ак сана «виҫӗ муза», — Куҫук Куҫки Анат Тулине
айӑкран кӑлт тӗкет. — Юрра хывнӑ юрату вырӑнне ҫурӑлнӑ, чечекленнӗ Любка. Улӑхри Любка, чечек. Айвай-вай. Пӑч ҫухалам-ха эп.
Каччӑ хӗре хирӗҫ хавассӑн утать.
— Сывах-и, чунӑмҫӑм? Сесси вӗҫленнӗ ятпа. Яла таврӑннӑ ятпа.
Люба качча ыталать.
— Тунсӑхласах ҫитрӗм. Экзаменсем вӑхӑтӗнче те куҫран ҫухалмастӑн. Пырап терӗн — кӗтсе илеймерӗм.
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— Каҫар, чунӑмҫӑм. Район смотрне хатӗрленмелле
пулчӗ.
— Пирӗнсӗр мӗнле юрларӑр-ташларӑр-ха?
Анат Тули баянне туртса ярать.
— Яланхиллех. Хамӑр «Ҫӑлкуҫ» юххиллех. Вӑйлӑ. Во!
Хоппа!
— Ox, сывлӑшӗ! Чун уҫӑлчӗ, — тесе ҫаврӑнса илет те
Люба чӑтаймасӑр юрласа ярать:
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усал кураймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпё шывран та тасарах.

— Эх, эсӗ, Чӗркуҫ ҫӑлкуҫӗ — манӑн пурнӑҫ ҫӑлкуҫӗ.
Хӑҫан ӗҫсе курӑп-ши унӑн ӳсӗртекен шывне? — хӗр
куҫне тӑрӑнать йӗкӗт.
Люба вӑтанчӑклӑн пуҫне чикет.
— Курӑн-ха, тутанӑн-ха. Малтан вӗренсе тухам. Тата
виҫӗ ҫул ҫеҫ юлать.
— Виҫӗ ҫу-ул? — аллисене сарса пуҫне пӑркалать Анат
Тули.
— Мӗн вӑл виҫӗ ҫул эп сана ҫирӗм пӗр ҫул кӗтнӗ
хыҫҫӑн? Пӗлтӗртенпе вилмерӗн-ҫке. Чӑтрӑмӑр.
Анат Тули хӗре ыталаса илет.
— Тем те шухӑшлатӑп сан ҫинчен...
— Мӗн пирки? Мӗн?
— Ара, «Молодежка» вӗҫӗмсӗр студентсен аскӑнчӑк
пурнӑҫне сӑрлать те...
Хӗр пӑрӑнса тӑрать.
— Нивушлӗ эс вара мана ҫавнашкал аскӑнчӑк хӗрсемпе танлаштаратӑн?
— Каҫар та... Хулара унта, хамах пӗлетӗп, ултавҫӑсем
нумай! Ачча Ваҫҫи пек тилӗсем. Укҫалла, миллионла
туянаҫҫӗ хӗр чысне.
— Ман чыса миллионпа та, триллионпа та туянаймӗҫ.
Эпё сана ҫеҫ... сана ҫеҫ юрататӑп, — тата туйӑмлӑрах
ыталать Люба качча.
— Унта аскӑнчӑксем те сахал мар. Асӑрханмасан...
Ушкӑнпа хӗрсен пӳлӗмне пырса кӗреҫҫӗ тет те... Чи тасисене те вараласа хӑвараҫҫӗ тет.
— Унашкалли тетпех юлтӑрччӗ. Турӑ ҫӑлтӑрах. Пӗ125

летӗп. Лилисен университетӗнче те хытӑ ашкӑнаҫҫӗ.
Мускавран Вероника та ҫырса янӑччӗ студентсен проституцийӗ мӗнле шайра пирки. Чӗлхе ҫыхланать ман вӑл
сӑмаха каланӑ чух. Атя кала баян на.
Анат Тули кӑмӑллӑн калать:
— Хӑвӑн юрру.
— Иксӗмӗрӗн. Сана курнипе юрламасӑр епле чӑтӑн?
Чун юрлать.
Ылтӑнпа ҫеҫ пуяймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран хакли тупаймӑн,
Иккӗленмесбр итлесем:
Эп ылтӑнран та хаклӑрах.

Чӑтаймасть Анат Тули, юратнӑ хӗрне ыталаса чуптӑвать.
— Чӑтмаллах пулать пуль ылтӑнран та, темрен те хаклӑрах пуянлӑха алла иличчен. Виҫӗ ҫул. Ой-ой! Ватӑлса
каятпӑр.
— Ватлӑхра анне пек виҫ йӗкӗреш ҫуратса паратӑп
та сана... Ҫитет вара пире. Эх, анне... Хӗрӳсем качча
кайнине те кураймастӑн, кӗрӗвӳсемпе кёрекене те ларса юрлаймастӑн.
Ӑна итленё май Анат Тули кӗреке юррин ҫаврӑмне
янраттарса илет.
— Ёҫкӗҫ чирӗ вӑл пит йывӑр чир теҫҫӗ те, сывалмалли эмел тупаймарӗҫ ман пулас хунямапа хуньӑм. Шалккӑ. Ватӑлмасӑрах уйрӑлса каяҫҫӗ пирӗнтен вӑйпитти
ҫынсем.
Люба куҫҫуль витӗр калаҫать:
— Атте-анне ҫук чухне пуш пӳрт кӗтсе илет. Вероникӑпа Лилине шута хумастӑп эпё. Вӗсем те кулянаҫҫӗ.
Кӗретӗп те, анне сӗтел ҫине вӗри яшка чашӑкки лартса
панӑ пек, пире халь эс мана ачашланӑ пек ачашланӑн
туйӑнать. Аттен ун ялан хуҫалӑх ӗҫӗччӗ. Ӑна эпир сава
туртса пама юрататтӑмӑр. Хӑма ҫине хирӗҫ лараттӑмӑр та.
Анне вӑл ахаль те темшӗн ытларах ҫумра: чун ыратсан та,
ӳг-пӳ йывӑрлӑхӗ-канлӗхӗнче те... яланах анне тетӗн. Эх,
аннене ӑна виҫ йӗкӗреше ҫуратса пӑхса ӳстернӗшӗн тав
тума та, кирлё пек савӑнтарма та пӗлеймерӗмӗр пуль. —
Валак патне пырса тӑрать. — Ҫуралсан пире атте-анне
ҫак ҫӑлкуҫ шывне ӑшӑтса шыва кӗртнӗ — чӑпӑл тунӑ,
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чӗрӗлӗх панӑ. Эпир ӑна ачаран ӗҫсе пурӑннӑ. Ӗҫем-ха халь
те яла ҫитнӗ ятпа. Эх, анне-атге, атте-анне...
— Ытлашши ан хуҫӑл-ха. Лӑплан, — каччӑ хӗре пудран шӑлать.
Анат Тули юрӑ ҫемми ӗнерет.
— Эсӗ кайнӑ хыҫҫӑн репертуартан тухса ӳкрӗ ҫак юрӑ.
Юрласа пӑхар-ха. Ҫӗнетрӗм эпӗ ӑна. Лайӑхрах тӑнласа
пыр. Ҫитес концертра шӑрантарӑпӑр.
— Юрӗ, аттепе аннене асӑнсах юрлам-ха, — тесе Лю
ба чӗрере юлнӑ сӑмахсене аса илет:
Атте-анне ялан ҫумра,
Вёсен сӑнарӗ ман умра.
Ҫемье, кил-ҫурт пулсан —
Ман пур атте-анне.

Вероникӑпа Лили чупса ҫитеҫҫӗ. «Люба килнё! Лю 
ба!» — тесе савӑнаҫҫӗ. Виҫҫӗшӗ те ыталанаҫҫӗ. Анат Тули
баян кал аса юрлать:
Атте-анне йӑха татман,
Вёсен тымарё ман юнра.
Хурӑнташ, ял-йыш пулсан —
Ман пур атте-анне.

Юрра хёрсем те хутшӑнаҫҫӗ:
Атге-анне пуҫа усман,
Вёсен хӑвачӗ ман вӑйра.
Чӑваш, ҫӗршыв пулсан —
Ман пур атте-анне.

Хыҫалта лаша тулхӑрать. Пушӑ шартлатать. Ушкӑн пат
не Лар Иванёпе Сава Савви ҫывхараҫҫӗ, кӑшт итлесе
тӑраҫҫӗ, унтан вӗсемпе пӗрлешсе хӑйсем те юрлаҫҫӗ:
А пе-анне Турра сутман,
Вёсен ыр пилё ман ӑсра.
Тёнче, хёвел пулсан —
Ман пур атте-анне.

Вёсем патне тулли сумка мекӗрленсе йӑтакан Куҫук
Куҫки ҫывхарать. Анат Тули баянне лартать те тусёсене
тата старике черетпе алӑ парать.
— Салам сире пурне те!
— Сана, Туля, чӑнах та курман паян. Ирпе ача садёнче шӗвӗрккесене юрлаттарнӑ терӗҫ. Халё кунта юрлаттаратӑн. Аран тупрӑмӑр, — ҫурӑмӗнчен лӑпкаса илет ӑна
Сава Савви.
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Куҫук Куҫки шӑл йӗрет.
— Пулас кинсен сассине уҫать вӑл. Мутрите, тульккӑш ҫывӑрса ан юлӑр. Уйрӑмах сан, Иван, хӑрушӑ. Мускав вӑл... Вероника чечекне татас текен унта...
— Ан хӑра, тыттармасан... Шанатпӑр вӗсене. Хамӑрах... — тет Jlap Иванӗ пит шанчӑклӑн.
— Эп кӑҫал Лилине заочно куҫарап, — ӗмӗтленет Сава
Савви.
— Вара авланатӑн-и? — йӑкӑлтатса илет Лили. — Иххик! Авланаймастӑн. Пирӗн заочнӑй уйрӑм ҫук. Тепӗр
пилӗк ҫул кӗтмелле пулать.
Кӑна илтнипе Сава Савви чутах кайса ӳкмест.
— О-ох! Эх-ха-хай, пилӗкҫуллӑха срокчен тултарма
ҫук-ши, ачасем?
Люба кашнине пӳрнепе тӗллесе тухать.
— Лӗпӗртисем. Хӑйсем авланасшӑн ҫунаҫҫӗ, анчах мӑйӑхӗсене халӗ те ӳстермен. Мӗнле калаҫса татӑлнӑччӗха эпир?
Анат Тули аса илет:
— Эпир мӑйӑх ӳстерсессӗн пире пӗр харӑс качча тухма шантарнӑччӗ.
Ял хӗрӗсен ушкӑнӗ килсе тухать те, Микитов баян
калама пуҫлать.
— Эх! Хоппа!
Куҫук Куҫки хырӑмне ҫапса пӑркаланать.
— Малалла! Эп те хоплатам-ха.
Пурте ташӑ картинче. Варрине баяниста хупнӑ.
5
Ҫӗртме уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, ҫурхи ӗҫсене ӑнӑҫлӑ
вӗҫленӗ хыҫҫӑн, Чӗркуҫӗнче ӗҫпе юрӑ уявне ирттереҫҫӗ.
Ачча енчен шӑранса хӑпаракан хӗвел шевлисем яла
ӑшшипе ачашлӑхне парнелеҫҫӗ авӑ. Акатуйччен вӑхӑт
пур-ха. Куҫук Куҫки садран чечек татса тухать, пӳрт
умӗнчи сӗтел ҫинчи вазӑна ярса лартать, магнитофон
сассипе ташлать, юрӑ ӗнӗрленҫи пулать:
Кӑмакара хуплу пур,
Сӗтел ҫинче сӑри пур.
Тӑвансемпе туслӑн ларса
Ёҫес-ҫиес кӑмӑл пур.
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Эх, тӑван, тус-тӑван,
Ёмӗр пӗрле пурӑнар,
Ёмӗр пӗрле пурӑнар та
Хамӑр йышпа савӑнар.

Юрлама чарӑнать те вӑл имлӗ сывлӑша кӑкӑр тулли
сывласа илсе уф-ф! туса кӑларса ярать, хул-ҫурӑмне ҫемӗҫтерсе карӑнать.
— 0-ох! Тӗлӗкре ҫамрӑк арӑма курнӑ. Ҫаппа-ҫарамас. Уф-ф! Ҫара ӳтлӗ хӗрарӑм тёлӗкре курӑнсан ырра
мар тет. Мӗн кӗтет-ши мана, ват пуҫа, паян? Э-э, итле,
Константин Иванч, ытла та ир ватӑлмастӑн-и? Ха, Кузюкова халех туя тыттарасшӑн-и? Ух! Вӑй пур-ха. Тепре, тур калашле, виҫҫӗ авлансан та аптрамалла мар пек.
Майлӑ хӗрарӑмӗ ҫуккӑ-ҫке тулӗк. Ҫамрӑкки — ҫамрӑк,
хама майлӑраххисем ӗҫке ярӑннӑ. Хусах маткасем патне
ват каччӑсем киле кӗре-кӗре пӗтрӗҫ. Хӗрсенчен хӑраҫҫӗши вӗсем е ҫав пенсионеркӑсен укҫипе тӑранса пурӑнасшӑн, аптриш. Эх, ҫакӑнта пӗлӗтрен татӑлса анасчӗ
халь пёр Таса Мария майли. — Ывӑҫне йӗкӗрлесе тытать. — Эх, вара... Хамӑр пулсан тӗнчере...
Машина кӗрлени, алӑксем уҫӑлса хупӑнни, ҫынсем
шавлани илтӗнет. Кӗҫ чӑматан йӑтнӑ Кӑнавал Веналийӗ,
мӑн сумка йӑтнӑ Муза тата лапсӑркка пӗчӗк йытӑ тытнӑ
хӗрарӑм курӑнса каяҫҫӗ.
— Сывах-и, Куҫкӑ пичче? — сад хуҫине алӑ парать
Кӑнавал Веналийӗ. — Мӗн, Ҫӳлти Аттепе пуплетӗр-им
пуҫа каҫӑртсах?
Аванмарланнӑ Кузюков Музӑпа каччӑн аллисене пӗрлештерсе тытса чӑмӑртать, пуҫне пӑркалать, куҫне мӑчлаттарать, ӗнсине хыҫать.
— Аванах-ха, эп сып-сывах-ха, атьсем. Ай-вай-вай,
эккей, Турӑ пурах-шим вара? Мана илтрӗ-шим? Ман
заявкӑна самантрах пурнӑҫларӗ-ҫке? Луиза, эсӗ мар-и
ку? Луиза Лукинична! А-ах... — Хӗрарӑма йыттипе пӗрлех
ыталать. — Вӑт тел ей.
Йытти нӑйклатнипе хутӑш хӗрарӑмӗ те нӑйлатса илет,
арҫынна ыталаса тутинченех хы-ыггӑн чуптӑвать.
— Костя!.. Ой, виличчен курияс та ҫук пуль тенӗччӗ.
Шӑпа ҫулӗ шӑпах илсе ҫитерчӗ.
Муза тӗлӗнсе аллисене шарт ҫапать.
— Анне, ӑҫтан пӗлетӗн эсӗ ӑна, Константин Иванча?
9. Ввҫев.
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Пӗлтӗр пит лайӑх, культурӑллӑ хӑналаннӑччӗ эпё кунта.
Ҫав тери ырӑ кӑмӑллӑ пичче вӑл. Мучи тесен те юрать
пуль. Кӳренместӗр-и, Константин Иванович?
— Эп ун пек те, кун тек те килӗшетӗп. Ҫиччас, —
Куҫук Куҫки чупса кайса вазӑри чечек ҫыххине илет те
Луиза Лукиничнӑна тыттарать. — Тархасшӑн, Чӗркуҫне
килнё ятпа. Хам ӳстернӗ чечексем. Эс юратаканнисем...
— Тавтапуҫах сана, Костя, ман кӑмӑл-туйӑма манманшӑн, — тет Луиза Лукинична. — Хӗрӗмҫӗм! Кӗрӳҫӗм!
Сирёнпе эпё пёр хӑраса та, пёр хёпёртесе те вӑрӑм ҫула
тухрӑм. Чӗре сиксе тухасран кӑкӑра тытса пытӑм. Ҫак
валак умне ҫитсен ура вӑйӗ пӗтсе килчӗ... Муза, ах,
Муза...
— Мӗн пулчӗ, анне? — пушшех тӗлӗнет Муза.
Луиза Ильинична куҫҫульне шӑла-шӑла чӗтревлӗ сасӑпа хуллен калать:
— Ҫак ҫын вӑл — эс ҫав тери ырӑ кӑмӑллӑ пичче е
мучи текен ҫын — санӑн тӑван аҫу пулать. А-ах, чӗрем...
Муза Куҫук Куҫки ҫине шӑтарасла пӑхать.
— Чӑнахах-и? Ман та атте пур-и тӗнчере? Чӑнах эсир,
Константин Иванович, ман атте-и? Чӑн-чӑнах-и?
Чӑтаймасть Кузюков, ҫывхарса хӗрне ыталаса илет.
— Чӑнах, Муза, ачамккӑ! Эп те телейлӗ иккен. Ҫапах
та куншӑн аннӳне ятламалла. Мана пӗлтерменшӗн. Ма
на хамӑн ачана кӑтартманшӑн. Калап ҫав пӗлтӗрех чун
теме сисет тесе. Тӑван юн таппи вӑратрӗ пулмалла ман
чуна та.
— Пӗлтӗр эпё сире хам ача ҫуртӗнче ӳснӗ, эпир виҫӗ
пӗртӑван: Муза, Луиза, Лиза тесе суйнӑччӗ. Каҫарӑр
мана, атте. Аттех пулсан...
— Хёрём, ан иккёлен, — ҫирӗппӗнех пёлтерет Луиза
Лукинична. — Чӑн-чӑн аҫӑвах.
Камитле тӗлпулупа арпашӑннӑ Кӑнавал Веналийӗ Кузюкова тепёр хут алӑ тытать.
— Акӑ ман та хунӗм тупӑнчӗ. Муза, Луиза, Лиза чӑн та
йёкёреш пек пит туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Ӑнлантарам. Муза —
сирён ача, Луиза — сирён ёлёкхи савни, Лиза — ак ҫак
хитре йытӑ. Виҫҫӗшне те илсе килтӗм хамӑр Чӗркуҫа.
Савӑннӑ Куҫук Куҫки ӑна хулпуҫҫинчен тӗртет.
— Ах, маттур эс, аҫу пекех тавҫӑруллӑ. Вӗҫлерӗн пульха университетна?
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— Аха. Ун хыҫҫӑн ҫулталӑк больницӑра ӗҫлесе ма
лалла вӗрентӗм. Халӗ ак — ялта.
Куҫук Куҫки мӑнаҫлӑн калаҫать:
— Саламлатӑп. Ай маттур. Больница ҫурчӗ те хатӗр.
Сава Савви саваласа-якатса пӗтерчӗ. Сире кӗтетчӗҫ-ха
больницине уҫма. Паян Акатуй ячӗпе Шупашкартан,
Вӑрнартан пысӑк пуҫлӑхсем килсе тулаҫҫӗ ӗнтӗ. Паян
Чӗркуҫ тӗнче уҫлӑхне тухать. Хӑйӗн чапӗпе. Эй ҫак, эп
мӗн кукалесе тӑратӑп-ха. Ваттисен йӑлипе хӑнасене те,
сана та ҫӑлкуҫ шывӗ ӗҫтерес. Черетпе — пурне те. Ак
ку Лизаветине те.
Ҫемҫен хэм! тӑвать йытти. Куҫук Куҫки алтӑр йӑтса
ҫӑлкуҫ патне чупать. Баян каласа, юрласа ҫамрӑксем
ҫитеҫҫӗ. Тантӑшсем тӑваттӑн ыталанса ташлаҫҫӗ. Чарӑнаҫҫӗ. Сава Савви Веналирен кулать:
— Сӑмаварпах ҫӳрен эс. Хӑшӗ мӑшӑру: ҫамрӑкки-и е
ватӑраххи?
— Ку артисткӑна пӗлетпӗр-ха эпӗр. Ҫаплах-и, Анат
Тули? — Jlap Иванӗн те шӳтлес килет пулас.
— Шупашкар балерини, — сулахай куҫне мӑч хупать
Анат Тули.
Ҫав хушӑра Кӑнавал Веналийӗ паллаштарса тухать:
— Тус-тантӑш сем, хӗрсем, паллашӑр: ман пулас
арӑм — Муза.
— Ырӑ кун пултӑр, — пуҫне пӗкет Муза.
— Ку вара — Луиза Лукинична, манӑн пулас хуняма.
Сава Савви савӑл ҫапса та хурать:
— Пулас аслати...
— Аван-и, Чӗркуҫ чӗр куҫӗсем? Паллаяс ҫук камкам ачине. Чиперккесем, маттур яшсем, — пурне те куҫӗпе тӗрӗслесе тухать Луиза Лукинична.
— Ак ку вара — Константин Иванович, манӑн пулас
хуньӑм.
— Ак тамаша! — ума тухса тӑрать Анат Тули.
Лили иккӗленӳллӗ сас парать:
— Мён, пирён Куҫкӑ пичче ҫак якӑлти артисткӑн
ашшӗ-и?
— Тӗнче тепӗр майлӑ ҫаврӑнса ларчӗ пуль? — тӗлӗнсе
каять Вероника.
Анат Тулипе Муза ҫине сиввӗн пӑхса Люба чӗрине
хыпашлать.
9*
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— Пулма пултарать. Шан-ха вӗсене, арҫынсене. Ак
каллех кунта килчё...
— Каҫарӑр та, — тет Луиза Лукинична, — чӑн сӑмахӑн
суйи ҫук. Эпё сирён ял шкулӗнче ӗҫленӗ чухне ҫамрӑк
афономпа Константин Иванчпа паллашнӑччӗ. Костикпа. Куратӑр, халӗ — Музӑн ашшё.
Кузюков кӑкӑрне ҫапса кӑтартать.
— Ӗненместӗр-и? Чӑннипех ман юратнӑ арӑм. Ман
чӑн-чӑн хӗрӗм. Ман чӑн-чӑн кӗрӳ. Паллашрӑмӑр-и халь?
Ҫав ятпа ҫиччас сире...
Сад хуҫи пурне те черетпе ҫӑлкуҫ шывӗ ӗҫтерет. Ҫамрӑксем кӗпӗрленсе юрӑ юрласа ташлаҫҫӗ.
— Луиза, каҫар мана. Эп йӑлтах айӑплӑ мар. Ман
майра арӑм... Пӑхмалла марччӗ ун ҫине... — йӑлӑнать
Куҫук Куҫки.
Луиза Лукинична алтӑр тӗпӗнчи шыва тарӑхуллӑн сирпӗтет.
— Шывӗшӗн тавтапуҫ та... Эпё, эпё хамах айӑплӑ.
Ҫак сад илемне ытараймасӑрах сана парӑнтӑм пулас.
Саккунлӑ качча та каяймарӑм. Музӑна пӗччен ӳстертӗм.
Сан сӑн ӳкерчӗкӳ ҫине пӑхса. Хамӑн телее тупаймарӑм.
Хӗрӗмӗн хӑть телейӗ пулӗ-ши?
Куҫук Куҫки хӗрарӑма лӑплантарса пуҫӗнчен ачашлать.
— Пулӗ-ха, пулӗ. Кӑнавалсен йӑхӗ — ырӑ йӑх.
— Авӑ Анатолий те пур кунта, — баянист енне пӑхса
ассӑн сывлать хӗрарӑм. — Иккӗшӗ мӑшӑр пулаймарӗҫ.
Тур ҫырман пуль ҫав. Эп хирӗҫ марччӗ. Василий Дани
лович Ачин усламҫӑпа паллашрӗ те Муза... Тӑванӗсем
ҫак ялтанах тенине илтнӗччӗ.
— Ачча Танччин мӑнукӗ вӑл. Вӗлернӗ терӗҫ-и-ха ӑна?
Хаҫатра вуланӑччӗ. Пӗр ҫул пултӑрччӗ вёсен, ҫӗршыва
ҫаратакансен, халӑха нушалантаракансен — тамӑк ҫулӗ.
Турра ӗненмесен те ҫавӑншӑн тӗнче вӑйне шанса сӑхсӑхатӑп.
Луиза Лукинична куляннӑ пек те:
— Пире ыр турӗ те ҫав... анчах тӗп турӗҫ. Хӑйсен
компанийӗнченех. Вӗсене мул ҫитмест-ҫке, влаҫ ҫитмест.
Акӑ халь Муза Веналипе паллашрӗ. Туйне ялта тӑватпӑр
тесе килӗшрӗҫ. Мӗн пулса тухӗ ӗнтӗ.
Вӗсем патне ҫывхарнӑ Анат Тули баянне хыттӑн туртать.
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— Эх, туй тӑватпӑр! Хамӑр тусӑн туйне кӗрлеттеретпӗр!
Веналий авланать. Муза качча каять. Эх! Хоппа! Ма юрлас мар, савӑнас мар?
Пахчари хӗрлӗ улмийё
Илёртет мана.
Улмуҫҫи айёнчи хёрё
Ҫунтарать чуна.

Ун ҫумне ял «артисчӗсем» хутшӑнаҫҫӗ:
Тӑван килӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Тӑван аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ ман тӑван ҫӗршыв.

Куҫук Куҫки ҫамрӑксене икӗ аллине те ҫӗклесе хавхалантарать.
— Ҫамрӑк гварди, нуккӑ Америкӑна, Кубӑна, Китая
вӗҫтерӗр! Хӗрсем — вӗсем хыҫҫӑн!
Каччӑсемпе хӗрсем пӳртрен ҫимелли-ӗҫмелли йӑтса
тухаҫҫӗ, сӗтел майлаштараҫҫӗ. Куҫук Куҫкипе Луиза Лу
кинична валак патнелле утса каяҫҫӗ. Мӗкӗте тимӗрҫӗн
лаҫҫинчен мӑлатук сасси илтӗнет. Шӑпчӑксем ӑмӑртмалла юрлаҫҫӗ. Вӗлтӗр вӗҫен кайӑксем чӗвӗлтетеҫҫӗ. Шапасем те вӗсем ҫумне хутшӑннӑ.
— Мана халь Чӗркуҫ ҫыннисем умне тухма та намӑс
пуль? — вӑтаннине пытараймасть Луиза Лукинична. —
Паллакансем пурах ӗнтӗ. Хам вӗрентнӗ ачасем те...
— Намӑсси-симӗсси... Пурнӑҫ авӑрӗнче унта такам
та темле те пӑтранать, — алӑ сулать Кузюков.
— Пурпӗрех хама хам темле... Намӑсӗ ёнтё... Ялтан
мӑн хырӑмпа тухса кайнӑшӑн. Хӗрле ача ҫуратнӑшӑн.
Алӑран хытӑ ҫавӑрса тытнӑ Куҫук Куҫки хӗрарӑма
шӑтарасла тинкерет.
— Ача ҫуратнӑшӑн хӗрарӑма намӑс мар. Мухтав. Ах,
пӗлтермен вёт мана. Пулӑшаттӑмччӗ сире.
— Арӑмлӑ ҫынна чӑрмантарас мар терӗм-ҫке.
Хӑйне чӗреренех тивертнипе вӑйсӑрланнӑ Куҫук Кус
ки сассине хулленлетет:
— Эх, вӑл арӑмпа — ӑнланман хӗрарӑмпа. Чӑвашӑн
чӑвашах илмелле иккен. Чӑвашӑн чӑвашах качча тухмалла. Пёр наци ҫынни пӗрне-пӗри юнпа ӑнланать.
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Кайрӗ вӑл манран уйрӑлса, виҫҫӗмӗш хут — яланлӑхах.
Тахҫан авалах.
— Пӗчченех пурӑнатӑн-и вара?
Куҫук Куҫки ҫамрӑксенчен вӑтанмасӑрах хӗрарӑма
ыталать.
— Пӗчченех мар та... Ял-йышпа, ҫак ҫамрӑксемпе,
ак ҫак садпа, ак ҫак ҫӑлкуҫпа.
Хӑй ҫумне пӑчӑртакан Кузюкова Луиза Лукинична
ячӗшӗн тӗртсе уйӑрам пекки тӑвать.
— Ачасенчен вӑтанар, ухмах ватсупнӑ.
Хӑюланнӑ Кузюков тепӗр хут ҫавӑрса илет те ӑна тӗлли-паллисӗр чуптӑвать.
— Вӑтанмастӑп. Ҫирӗм пилӗк ҫул курман хамӑн арӑма мӗнпур ял халӑхӗ умӗнче ыталаса чуптӑватӑп. Тӗнче
умӗнче. Ак ҫапла.
Хӗрарӑм та хирӗҫлемесӗрех ӑна тытса чуптӑвать.
— Манӑн упӑшках-ши вара эсӗ? Хут уйӑрттармасӑрах. Ах... Юратма пӑрахаймарӑм сана, Костя.
— Эпё те ҫаплах. Хамӑн ҫамрӑк арӑма — чӑваш арӑмне — тек ялтан ниҫта та кӑларса ямастӑп.
— Чӑнах-и?
— Ачу та ялтах пулать халь. Ӑна валли илем шкулӗнче, вӑтам шкулта, ача садӗнче вырӑн пур. Шӑпах вӑхӑтра
килчӗ. Атту ҫын шыратчӗҫ. Кирлё пулсан Вӑрнара та
ӗҫлеме ҫӳрӗ. Автобус чупать. Ху та ачасене вӗрентме
пуҫлатӑн ак. Сан валли те уроксем тупӑнӗҫ. Ёҫлекеншӗн
ялта яланах ӗҫ вырӑнӗ пур. Пирӗн пуҫлӑх Илле Лексантӑрӗ ял ҫыннин телейӗшӗн, ял пуласлӑхӗшӗн чунне
пама хатӗр. Авӑ мӗнле вӑл — ял патши!
Сава Савви сасси илтӗнет:
— Эй, унта эсир, ваттисем-ҫамрӑккисем. Ҫӑлкуҫне
куҫӑхтарса типӗтсе ан лартӑр! Кунталла кӑшӑртатӑр.
Кӗреке пуҫӗ ҫитмест.
Акӑ часах Куҫук Куҫки Луиза Лукиничнӑна хӑйпе
юнашар вырнаҫтарса лартать. Сава Савви черккесене
эрех ярса тухать. Куҫук Куҫки ура ҫине тӑрать те:
— Хаклӑ ачасем, тӑвансем, хӑнасем! — тесе чӗнсе ка
лать. — Сӑваплӑ вырӑнта пурте пӗрле пухӑннӑ чух ҫак
черккене хамӑр несӗлсемшӗн — Кашкӑр йӑхӗсемшӗн —
пире чӗрӗ шыв парса тӑракан тӑван ҫӗршӗн, ӑшӑтса тара
кан ҫутӑ хӗвелшӗн, юрату ытамне илекен тулли уйӑхшӑн,
134

хамӑрӑн сывлӑхшӑн, малашлӑхшӑн ӗҫес килет. Тав пур
не те!
Пурте ӗҫсе панӑ хыҫҫӑн Анат Тули баянне майлаштарса калама пуҫлать, «эх! хоппа!» тесе юрласа ярать:
«Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса...» Сӗтел хушшинчен сиксе
тухнӑ Муза ташша ярсанах вӑл ҫеммине улӑштарать.
Муза хыҫҫӑн Кӑнавал Веналийӗ, унтан Лар Иванӗпе Ве
роника, Сава Саввипе Лили, Куҫук Куҫкипе Луиза Лу
кинична ҫерем ҫине тухаҫҫӗ. Люба та савнийӗ тавра ташласа ҫаврӑнать. Лиза баяниста пулӑшса вӗрет. Акӑ Анат
Тули ташӑ варрине куҫать, ӑна хӗрсем черетпе ыталаса
ҫавӑрттараҫҫӗ. Муза хыҫҫӑн — Люба... Баянист кӗвве
майӗпен юрӑ ҫеммине куҫарать:
Чӗкеҫ патне чӗкеҫ пуҫтарӑнсан...

Анатолий Микитов ҫӑлкуҫ патнелле ҫывхарать те,
пурте валака сырса илеҫҫӗ. Акатуй юрри янӑрать:
Ҫӗр аннемӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Ҫӗр аннемӗн кӑкӑрё
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ ман тӑван ҫӗршыв.
1993, 2005

ПАХУС ПАККУСӖ
1
Ҫӗр ҫинчи Чӑвашстан текен кӗтесре тем ятлӑ ял та,
тем ятлӑ ҫын та туллиех. Ёмӗрсен тапхӑрӗсенче вёсем
такана ҫинчи шыв пек чӳхенсе тӗнче юхӑмне хутшӑнаҫҫӗ, унталла-кунталла ҫапӑнса хӑйсен хумне кӑлараҫҫӗ,
хӑйсен аталану хӑватӗнче ят-сумлӑн пурӑнаҫҫӗ, хӑйсен
малашлӑхне хӑйсемех татса параҫҫӗ. Хурӑнлӑ Хӗвелкас
ялӗнче пурӑнакансем те этемлӗхӗн савӑнӑҫӗ-аташӑвӗ,
хуйхи-суйхи ҫумӗнчен шит те уйрӑлманнине курса-туйса пырӑпӑр ҫак хайлавра.
Хурӑнлӑ Хӗвелкас ялӗ вӑрман варринче тӗпленсе аталаннӑ. Яштака, тӑпӑлкка, вӑрӑм ҫивӗтлӗ йывӑҫсен ытамӗнче. Кунта хӑватлӑ юмансем те кашланӑ. Пӗрле вӗсем
хӑйсен хӑвачӗпе тавралӑха ешерттернӗ, ҫӗр сиплӗ сӗткенӗпе сывлӑшне парса чӑваша хӗвел ҫине чӑр-чар пӑхтарнӑ.
Ай, юратать-ҫке чӑваш куҫ айӗн те, куҫа пӑрса та,
куҫа чарса та хӗвеле хирӗҫ пӑхма. Хӗвелӗ ҫеҫ вара пу
рин ҫине те пӗрешкел ӑшшине ярать: ҫап-ҫутӑ ҫутатса,
ӑшӑтса-ачашласа. Хурӑнлӑ Хӗвелкасри Хӗвелписем те ӑна
ирпе кӗтсе илеҫҫӗ те каҫпа ӑсатса яраҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра
вара вёсем хушшинче мӗн кӑна пулса иртмест-ши?
Ҫакна эпир кӑна мар, тепӗр чухне хӑйсем те тӳрех ӑнланса-туйса пӗтеймеҫҫӗ пулас.
Ҫичӗ юплӗ ҫырма пуҫне сарӑлса ларнӑ Хурӑнлӑ Хӗвелкас хӑйӗн халӑхне ашшӗ-амӑшӗ ачи-пӑчине пӑхса ӳстернӗ
пек савать, ӑс парать, ятлать, ытамласа пӗрлештерет.
Хӗвелпийӗсем, упӑтесем майлах, ҫӗр тӗрлӗ вӗҫме те,
сикме те, култарма та пултараҫҫӗ. Упӑте сӑнӗ кӑна мар,
ҫӗр ҫинчи ытти тискер кайӑк сӑнӗ те тупма пулать вёсен
сӑн-питӗнче, хӑтланӑвӗнче. Мӗн калӑн ӗнтӗ — пурте эпир
Ҫӗр ҫинче ҫуралса, аталанса ӳснӗ-ҫке. Пурте эпир — ҫӗр
хурчӗсем. Хурӑнлӑсем те — ҫавах.
136

Авӑ Карас пӗви хӗрринчи Хӗвел Хӗветӗрӗсен авалхи
кил-ҫурчӗ ӗмӗрсем хушшинчи арпашура та арканман.
Патшалӑх хӑйсене уйӑрса панӑ ҫӗрпе тулӑхлӑ усӑ курса
перекетлӗн майлашӑнса пурӑннӑ. Ҫирӗп ҫемье нихҫан
та тарҫа кӗрӗшмен, хӑйӗн ӑсӗ-пуҫӗпе, ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе,
хресчен чеелӗхӗпе кил сӗтелне чухӑн лартман, ял-йышра, тавралӑхра ят-сумлӑ пулнӑ, нушаланакана йывӑрлӑхра алӑ тӑсса панӑ. Тӑхӑр вунналла тапаҫланакан Хӗвел
Хӗветӗрӗ те ял тытӑмӗнче чӗнтӗрлӗ кӗпер никӗсне тӗреклетсе тӑракан юман юпасенчен пӗри пулнӑ. Хӑйсен ял
хӗрӗпех, Хӗвелпипе, пӗрлешнӗ хыҫҫӑн вӗсем тӗнчене
ывӑл-хӗр парнеленӗ.
Ҫеремлӗ ҫырма хӗрринчи вырӑсла хапха хыҫне пытаннӑ кил хушши. Сулахай енче — сад пахчи. Ракатка
карта. Унта пӗчӗк алӑк. Сылтӑмра — пӳрт хӗрри. Пӳрт
ҫумӗнче хӑма хапха. Акӑ хапха алӑкӗ чӗриклетсе яриех
уҫӑлса каять те шав ҫӗклесе, ташӑ ташласа кил хушшине хаваслӑ ушкӑн кӗрет. Пурте шупӑрпа, пуҫӗсенче —
пуҫ кӑшӑлӗ, аллисенче — хулӑран ҫыхнӑ шӑпӑр. Ушкӑн
варринче — шалпар вӑрӑм хура халат тӑхӑннӑ, хулпуҫҫи
ҫине ҫава ҫакнӑ кӗреҫе сухаллӑ арҫын. Вӑл ҫӗкленӳллӗн
юрлать:
Эп кӗреке турри — Пахус,
Ҫӑра та хулӑн ман паккус.

Хайхискер ҫавине хулпуҫҫи ҫинчен илсе лапаткалать
те ҫулма хатӗрленет. Хӑранипе хӗрарӑмсем чӑл-пар саланаҫҫӗ. Пахус ик еннелле те пӑхса илнӗ май малалла
янраттарать:
Сулса ярап та ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.

Хӗрарӑмсем каллех ушкӑна пухӑнаҫҫӗ те карталанса
ташлаҫҫӗ. Вӗсем пӗчӗк алӑкран тайкаланса кӗрекен Хӗвел
Хӗветӗрӗн кинне Хӗвелюна хулран ҫаклатса пӗрле ҫавӑрма тытӑнаҫҫӗ. Пахус пӗр вырӑнта тапӑртатса савӑнать:
Эй, халӑх, хура халӑх!
Пушанчӗ-им урхалӑх,
Тӑратрӑн-им лавна?
Кӳр, пар апла ална.

Хӗвелюн тӑрук ташлама чарӑнать, ушкӑнран уйрӑлать
те Пахус еннелле талпӑнса пырать.
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— Пахум! Пахум? Эс килтён-и? Килтех-и эс? — тесе
Пахуса ыталаса ӳлесе ярать: — Эй, Турӑ ҫырлахах. Туррӑмҫӑм, тавӑрса патӑн пулать-ха эсӗ мана хамӑн упӑшкама. Ахальтен мар кӗлӗ турӑм пуль. Сана пуҫҫапни харама каймарӗ. Ҫаран ҫулма вӑхӑтрах ҫитрӗн.
Пахус шавлакан хӗрарӑмсене чарӑнма хушать те ӳсӗр
Хӗвелюнпа хӑпартлансах калаҫать:
— Ҫаран ҫулма ҫав, уттах килтӗм, инке. Ара, кашласах ӳсет-ха та кӗреке ҫаранӗ. Куҫ умӗнчех ӳкет, типет,
ӗнет. Хӑй вӑхӑчӗпех ҫулса пӑрахмалла-ҫке.
Хӗвелюн ӑна вӑрӑм сухалӗнчен ҫавӑрса тытса ыталасшӑн, тӑна кӗрсех ҫитейменнине пула хальччен курманскерне упӑшкипе пӑтраштарать.
— Виҫ талӑк иртрӗ вёт сана курманни, Пахум.
— Эккей, тем аташать, — сулахай аллипе Пахус хӗрарӑма ҫумарах туртать.
Хӗвелюн куҫне хура аллипе сӑтӑрать те Пахус ҫине
пӑхать:
— Эй, намӑс сана, Пахум. Сухална та хырман. Виҫ
талӑкрах авалхи курпун сысна пек шӑ^тланса кайнӑ.
Ватӑлнӑ. Тахҫанхи хытнӑ аҫама тӑхӑннӑ. Ӑҫтан тупнӑ эс
ӑна? Эй, Турӑ! Пахум мар пуль эс?
— Эп, инке, чӑнах та сан Пахуму мар, Пахус.
— Паккус? Ха-ха-ха! Суйпик. Ара, Паккус пулсан
мӗнле-ха Пахум мар эс? Паккус Пахумех эс. Ҫавах. Ман
упӑшках.
— Ҫук ҫав. Вӑл мар.
— Сысна кӑнтӑрли мар-и?
— Минренё эс, инке. Еҫсе-супса пуҫна ҫухатнӑ. Кӗҫех
ман ҫава айне пулан ак. Тӑнла, Паккус Пахумӗ мар ҫав
эп, Пахус. Авалхи грексен савӑк турри. Эрех хутне кӗрекен. Тулӑх турри, кӗреке турри эппин. Эп ӑҫта ҫитнӗ —
унта ӗҫкӗ-ҫикӗ, савӑнӑҫ. Эй, ҫӑлкуҫ пек таптӑр сирён кил
те те сӑри-эрехӗ! — Пахус кулкаласа ҫаврӑнса илет.
Ӑнлансах ҫитеймен Хӗвелюн ун ҫине пуҫне чалӑштарса пӑхать.
— Те ӗненмелле сана, те ӗненес ҫук. Каплах чике
тӑршшӗ лартас тетӗн пулсан, паллах, этем мар эс. Шуй
ттан мӑйраки пуль?..
Пахусӗ ӑна ёнентересшёнех.
— Турӑ пулсан та этемех эпё, инке. Ҫӗр ҫине аннӑ
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савӑнӑҫ. Турӑ та этем ӑшӗнче пурӑнать, этем те Турӑрах
ларать. Пӗрлех эпир. Пӗр вартах. Пӗр сывлӑшрах, —
тет.
Хӗрарӑмсем пӗр вырӑнта тӑпӑртатса ташласа ҫурма
сасӑпа такмаклаҫҫӗ, унтан алла-аллӑн тытӑнса Пахуспа
Хӗвелюна вӑйӑ картине хупаҫҫӗ. Хӗвелюн вӗҫерӗнсе
сӑхсӑхса илет.
— Эй, Турӑ, епле савӑк сирӗнпе чӑнах та.
Пахус ҫавине хулпуҫҫи ҫине хурса хулӑн сассипе хӗрарӑмсен шавне хуплать:
Епле ман ушкӑн савӑк,
Пӗрле ташлар пӗр авӑк.
Ёҫер-ҫиер ҫур талӑк,
Выртса канар ҫулталӑк.

— Ёненмелле те, ҫав вӑхӑтрах ӗненмелле те мар, —
урине тӑрст! тапать ташлама чарӑннӑ Хӗвелюн. — Ҫук,
ӗненмесп!
— Мӗншӗн? — кӑсӑкланать Пахус.
— Мӗншӗн тесен ман Пахум ҫылӑхлӑ. Ҫылӑхлӑ этем
ӑҫтан-ха Турӑ пултӑр?
— Акӑ ӗненмесен хӗрарӑмсенчен ыйт. Эп камне ҫирӗплетсе парӑр-ха, чун уҫҫисем.
— Пулӑх турри, — тет чӑнласах пӗри.
— Пирӗн ырлӑх-савӑк турри Пахус вӗт вӑл, Хӗвелюн, —
тет тепри.
Хӗвелюн вӗсене итлесшӗн те мар, аллисемпе сулкалашса пакӑлтатать:
— Ан епрӗр. Пурте якӑлти-кӗрт эсир. Эсӗ те, Пахус Паккус текенскер, турӑ мар. Эс те аскӑнчӑк. Эй, ваҫка,
чиперех суяҫҫӗ. Ара, туррӑн ун ҫапла пулмалла-и? Хӗрарӑм купипе асса-тӗссе ҫӳремелле-и? Ан суй, нимле кӗреке турри те мар эс — ман Паккус Пахумё. Никаккуй
турӑ мар — ман упӑшка.
— Каллех ку инке хӑйӗн юрринех юрлать, — тарӑхса
пуҫне пӑркаласа илет Пахус.
Турӑ умӗнче тӑракан Хӗвелюн вут чӗртнӗ пек хӗрсех
пырать:
— Тӗрӗссине калап. Ан чар эс мана, Пахум. Ха, епле
сикет еркӗнӳ хӑв тавра. Суйка Суйкки темерӗн. Ҫӳҫнепуҫне мӗнле арпаштарса янӑ. Намӑссӑр. Сан Суйкку та,
эсӗ те, пурте суяҫҫӗ. Эх, суя пурнӑҫ...
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Суйка Суйкки текенни Пахум арӑмне ытларах ҫӗтӗлтересшӗн Пахус тавра ташласа ҫаврӑнать те ӑна ыталаса чуптӑвать. Урнӑ пек хаярланса кайнӑ Хёвелюн Суйккана ҫӳҫрен ярса илет. Лешӗ ӑна аллинчи шӑпӑрӗпе ҫапаҫапа ҫухӑрать:
— Ухмах эс! Ухмаха тухнӑ Хӗвелюн.
Хӗвелюн упӑшкин еркӗнне ҫӗре туртса антарать.
— Парап эп сана ухмах. Хӑҫан чарӑнан ман упӑшкапа асма? Хӑҫанччен йӗмелле сирӗншӗн, э? Кала. Атту
таптаса ҫӑрап. Вӗлереп сана та, Пахума та.
Аран-аран вӗҫерӗнсе сиксе тӑнӑ Суйка Суйкки турӑ
ҫурӑмӗ хыҫне пытанать. Пахус ҫавипе хӑмсарса кӑшкӑрать:
— Чарӑнатӑр-и е чарӑнмастӑр эсир?!
Мӗнле вӑй чарма пултартӑр ӗнтӗ аҫашӑн ҫапӑҫакан
амасене? Пӗри тепринчен вирлӗрех тивертет вӗҫерӗнсе
кайнӑ чӗлхипе. Суйка Суйкки хӗрсех витлет:
— Эй, тӑнсӑр сурӑх. Таса турра ан ятла эс. Ан ҫыпҫӑн
ун ҫумне. Пахус вӑл, пӗлен пулсан, сан турру та. Пахумкку вара... чӑнах та, виҫ талӑк ман мамӑк ҫинче выртса ыр курать.
— Вӑт мӗнле хӑватлӑ вӑл — эрех, — чӑтайманнипе
йӑх-йӑх кулать Пахус. — Тӑнлӑ-пуҫлӑ ҫыннах ухмаха
кӑларать. Кур, тӗнче, ман валли тата миҫе чечек куҫ
умӗнчех хӑрса пырать. Юрлаҫҫӗ-ташлаҫҫӗ те савӑнаҫҫӗ,
хӑйсем сисмесӗрех пурте кӗҫех ман паккуса кӗрсе ӳкеҫҫӗ.
Ак ҫапла:
Сулса ярап та ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.

Хӗвелюн ҫаплах урмӑшса аташать-ха, Пахуса ыталама хӑтланать.
— Ҫӑва патне кайтӑр-и сан путсӗр юрру. Ухмахлантарам сана, юратнӑ упӑшкаҫӑм. Эс, ман Пахум, нихӑҫан ҫӑвар уҫман ҫӑва пирки. Эс яланах вӑйлӑ арҫын
пулнӑ. Сулса яраттӑнччӗ те ҫавуна... Никамран сарлака
илсе пыраттӑн ануна. Никамӑннинчен хулӑнччӗ сан паккусу. Утӑра та эс маттур пулнӑ. Паккус Пахумӗ текен
ыр ята ахальтен илтмерӗн пуль ял хушшинче. Астӑватӑн-и ҫамрӑк чухне ҫаран мӗнле ҫулнине?
— Мӗн пӑтранатӑн-пӑтрататӑн ҫак, чиперкке инке? —
ниепле те тӗлӗнме пӑрахаймасть Пахус.
Хӗвелюн пуҫланӑ сӑмахне малаллах тӑсать:
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— Аллу-уру ылтӑнччӗ тетӗп-ҫке, упӑшкам. Пуҫу-куҫу
та ӑслӑччӗ-витӗрччӗ. Каскаланӑ чухне сухална та пуртӑпах хыраттӑн. Ҫаран ҫулнӑ вӑхӑтра — ҫавапа. Хыр-ха,
хырса пӑрах-ха халӗ те ҫак хура сухала аллунта ҫава пур
чухне. Курас килмест мучука.
— Эх, инке, — тет ӑнлантарасшӑн Пахусӗ, — сан
упӑшку темпе те, тен, кусарпа та хырнӑ пуль сухалне.
Ман вара сухалпах ҫӳрес килет. Тӗнче йӗрки вӑл. Турасен сухаллӑ, вӑрӑм ҫӳҫлӗ пулмалла. Ҫак пикесем те мана
сухалпа ытларах саваҫҫӗ.
Суйка Суйкки ушкӑнран уйрӑлса вёсем умне пырса
тӑрать те ытарлӑн ҫаптарать:
— Эх, Хӗвелюн, ҫакна та ӑнланмастӑн. Упӑшку та
ман патра сухал хырмасть. Унӑн хура сысна шӑрчӗ пек
ӳснӗ сухалӗ пите, ҫара пӗҫҫе кӑтӑклантарнипе хамӑн та
кӑмӑл чӑшӑлах ҫӗкленет. Пенсие тухнӑ — тӑнкӑрукрах
юлнӑ. Пулса ҫитмен хӗрарӑм. Упӑшку ҫумран мӗншӗн
тухса тарнине те туймастӑн.
— Ҫитет сире, ват ҫерҫисене, — тавлашакан хӗрарӑмсене чарасшӑн Пахус. — Ҫитет хывӑх пуҫтарса. Тул ҫутӑлса килет авӑ. Ҫут ҫанталӑк чӗрӗлет. Хӗвел тухиччен
хӗрсе, савӑнса юлӑр. Илсе тух, инке, сакайӗнче, нӳхрепре чашласа лараканнине. Хӑнала ман халӑха. Ёҫер
те юрлар ҫапла:
Эп хушнипе тыр-пулӗ,
Улми-ҫырлийӗ пулӗ.
Сӑра-эрех, сим пылӗ
Ҫур шывӗ евӗр юхӗ.

Кӑштах урӑла пуҫланӑ Хӗвелюн: «Сирӗнпе пакӑлтатса хамӑн та ӑш хыпрӗ», — текелесе лаҫалла тӗкӗлтетет
те унтан тулли чейник йӑтса тухать, черетлесе пурне те
сӑра ӗҫтерет. Хӑй патне ҫитсен Суйка Суйкки Хӗвелюна тав тӑвать:
— Усал ан шутла ман ҫинчен эс, тантӑшӑм. Эп ырӑ
тӑвап ҫеҫ: хуняҫуна та, упӑшкуна та, ывӑлна та.
Ёҫекен хӗрарӑмсемшӗн хӗпӗртенӗ Пахус юрла-юрла
саркаланать:
Эй, ӗҫёр, ӗҫӗр, ӗҫӗр!
Ниҫта та тармӗ ӗҫӗр.
Йӑлӑхтарсассӑн ҫак ҫӗр
Леш тӗнчене ҫеҫ вӗҫӗр.
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Хӗрарӑмсем шавласа тухса кайнӑ хыҫҫӑн Хӗвелюн кас
ка пукан ҫинче пуҫне ик аллипе тытса ларса юлать, хӑй
тӗллӗн мӑкӑртатать:
— Ҫырлах, Турӑ. Ҫырлах, Турӑ Амӑшӗ. Пӳлӗхҫӗ, ҫырлах. Кунран-кун, ҫулталӑкран-ҫулталӑк сывӑ усрӑр. Тепӗр
курка сӑра ӗҫем-ха. Акӑ кур, Туррӑм, сана асӑнса, сана
парса ӳпӗнтертӗм. Эй, Пӳлӗхҫӗм!..
Ҫав хушӑрах тавралӑха уҫӑмлӑ, ҫирӗп сасӑ хупласа
илет. Хурӑнлӑ Хӗвелкас халӑхӗ чун-чӗрипе хӑйне тӑнлатӑр тенӗнех янравлӑн, хӑватлӑн янӑрать вӑл:
— Чӑваш турри калаҫать сирӗнпе, хура халӑх! Пурте
итлӗр. Пурте тӑнлӑр! Эй, чӑваш хӗрарӑмӗ! Ҫӗкле пуҫна! Пӑх
кунталла — ҫӳл тӳпенелле. Итле мана, Аслӑ хӳтӗлевҫе.
Кил хушшине ҫавра ҫилле вӗҫсе кӗрсе кайнӑ асамлӑ
сасса илтнипе Хӗвелюн ҫӗлен сӑхнӑ пек чалтах сиксе
тӑрса кӑкӑрӗ ҫине хӗрес хурать:
— Тур ҫырлахах. Чӑнах пур-ҫке эсӗ, Турӑҫӑм. Эй, манпа калаҫатӑн-и эс? Мана та паллатӑн-и ҫак?
— Пур, пур эпӗ — Чӑваш турри. Тӗнче уҫлӑхӗнче
пурӑнсан та хӑватӑм — Ҫӗр ҫинчех. Ыррӑм — ҫынсенчех. Пӳлӗхҫӗм — ҫынрах, санрах. Итле мана ыр кӑмӑлтан.
Чӗтреме ернӗ Хӗвелюн ҫӳл тӳпенелле мӑйне каҫӑртса пӑхать.
— Итлетӗп, Турӑҫӑм. Мӗн-ха?
— Каҫарма ҫук пысӑк ҫылӑхлӑ эсӗ.
Чӗркуҫленсе ларнӑ Хӗвелюн виҫҫӗ сӑхсӑхать.
— Мӗншӗн? Мӗн пирки ҫаклатрӑм-ши эпӗ вӑл аслӑ
ҫылӑха? Ют арҫынпа та ҫыхланса курмарӑм-ҫке. Ҫын
япалине те вӑрттӑн алла тытмарӑм-ҫке. Мӗншӗн айӑпа
кӗтӗм-ши ҫут тӗнчере?
— Ёҫке ярӑннӑшӑн айӑплӑ эсӗ! — пуҫ мимине аркатас пекех хӑватлӑн илтӗнет алла кӗмен сасӑ. — Чӑваш
хӗрарӑмӗн ырӑ та сӑпайлӑ ятне янӑшӑн. Чӑваш хӗрарӑмӗн
сӑваплӑ йӑли-йӗркине пӑснӑшӑн. Упӑшкушӑн айӑплӑ эсё.
Пахум чурана чарманшӑн ҫылӑхлӑ. Паккус Пахумӗ мӗн
тунине, мӗн каланине астӑватӑн-и?
Аптӑранипе кутӑн чӑмма хатӗрленнӗ кӑвакал пек, пуҫне унталла-кунталла пӑркалать Хӗвелюн.
— Вӑл, арҫури, тем те хӑтланнӑ пуль те. Вӑл, чараксӑр
чун, тем те пакӑлтатнӑ пуль те. Ман ӑҫтан пурне те
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астӑвас? Хӑйне кайса кала. Суйка Суйкки патне кай.
Вал манран лайӑхрах отчет тума пултарать.
Чӑваш туррин сасси улшӑнать:
— Паккус Пахумӗ вал мана, Чӑваш туррине, кӑна
мар, тахҫанхи Туррӑн тусне Шуйттана та шак хумасть
те...
— Ара, вал, ман Пахумкка, ял хуҫи пулнӑскер, ӗмӗрӗпе партийцӑра тӑнӑскер, хӑй турӑран турӑ пулнӑ та
кама ӗнентӗр ӗнтӗ.
— Ҫапла ҫав вӗсем, ял-хула, ҫӗршыв патшисем, пур
те турӑ пек пулса халӑха пӑтратрӗҫ. Вучахри кӑвара
чӗлхисемпе пӑтратнӑ майлах чалкӑштарчӗҫ.
— Вӑхӑчӗ, самани ҫаплаччӗ те ҫав, ырӑ туррӑмҫӑм.
Эпӗр туман та ҫав вӑл вӑхӑт тенине. Мӗн пӗлетпӗр эпӗр,
хӗрарӑмсем, ача ҫуратма пӗлнисӗр пуҫне.
— Вӑхӑта айӑплатпӑр ҫав. Пӑтранчӑк кӳлӗре пулӑ тытакансем пулчӗҫ вӗсем, сирӗн упӑшкӑрсем. Вӑхӑчӗ пуриншӗн те пӗрешкелех те, анчах пуриншӗн те пёр мар.
«Пире ку таранччен нимле Чӑваш турри те, Христос
таврашё те ырлӑх кӳмен. Долой вӗсене ҫӗнӗ пурнӑҫран!» — тесе упӑшку пыр хыртарса ҫухӑрнине мантӑн-и?
Ҫавна аса илтересшён эпё сана, тертлӗ чӑваш хӗрарӑмне.
Сӑри-эрехне самай янӑ пулин те, Хӗвелюн тӑнне ҫухатмасть-ха, Чӑваш туррипе тӑнлах калаҫать:
— Ӑна-кӑна кӑштах астӑватӑп-ха. Ҫапах та ӑнлан-ха
эсӗ мана, куҫа курӑнман хӑватӑм.
— Тахҫанах ӑнланнӑ эп вӑл путсӗрсене.
— Ара, чипертерех пул-ха эс, турӑҫӑм. Вӑл вӗт, ял
совет хуҫи, партийцӑ, ухмах-им санпа Христоса пуҫҫапма. Уншӑн сиртен чаплӑрах турӑ пулнӑ. Ара, Ленинсӑр...
— Урӑххи пулнине те пӗлетпӗр. Пулнӑ та вӑл сирӗншӗн вӑхӑтлӑх турӑ пек, вӑхӑтсӑрах вилнӗ. Ҫӗр ҫинчи ҫав
сирӗн туррӑн чунё те кунтах-ха вӑл, пирӗнпе пӗрлех,
ҫумрах явӑнать. Анчах леш тӗнчере вӑл нимле турӑ та
мар, вилӗмсӗр чун ҫеҫ. Турӑсем эпир нумаййӑн. Кашни
халӑхӑн — хӑйӗн турри. Ҫӗр ҫинчи пекех, кашни туррӑн
хӑйӗн йӑли — хӑйӗн халӑхӗн йӑли. Анчах пирӗн хушӑра
нимле хутшӑну та, ҫывӑхлану та, нимле пӗрлӗх те, нимле
харкашу та ҫук. Кунта пурте пёр тан эпир — тӗнче,
этемлӗх туррисем. Пурте хамӑр халӑх пӗрчисен чунӗпе
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ҫывӑхланнӑ. Ҫӗр ҫинчи пек тӑвӑр мар, пурин валли те
вырӑн ҫителӗклӗ анлӑ Уҫлӑхра.
— Ҫаплах пуль ҫав, ҫаплах пуль, турӑҫӑм. Ҫитсе курман та сирён пата, пӗлмесп ҫав. Ку таранччен ял масарне ӑсатнӑ пёр виле те леш тӗнчерен каялла таврӑнни
пулман та. Те ҫитереҫҫӗ, те ӗҫтереҫҫӗ сирӗн Ҫӳлти патшалӑхра. Ах, унта ҫитиччен ӗҫсе юлас-ха. Ак ҫапла. Тав
сана, ырӑ хӑватӑм. Эс пулӑшсан сӑри те, сӑмакунӗ те,
эрехӗ те пулӗ. Ман пекех шалт ӗҫ. Пире чиркӳре шыва
кёртнӗ, ҫуралсанах Турӑ юнӗ ӗҫтернӗ. Ҫавӑнпах пуль ман
та, Пахумӑн та пырӗ ярӑнсах тӑрать. Эпӗр Турӑ хушнипе ӗҫетпӗр. Пирӗн юнра — ачаранах Турӑ юнӗ. Ах, каҫарсам пире, ухмахсене.
— Сан упӑшку вӑл — античӑваш Турри те, антихрист
та. Вӑл мана та, Христоса та, ҫӗр ҫинчи Ленин текен
туррине те итлемерё.
— Каккуй сире, курӑнман турӑсене, итлеме, мана,
юнашаррине, чӑн-чӑн тур амӑшне ҫын вырӑнне хумасть.
Ёҫсе супсассӑнах Суйка Суйкки патне тухса сулланать.
Чӑваш турри ҫӳлтен хулӑн сассипе ҫунтарать.
— Ҫавнашкал путсӗр иккен вӑл сан Пахуму. Никама
та итлемен явӑл. Пире пӗтересшӗн пулчӗ хӑй вӑхӑтӗнче.
Эпӗ ӗмӗр-ӗмӗрӗпе чӑваш халӑхне кӑмӑллӑ, йӗркеллӗ, урӑ
пурнӑҫра тату усрасшӑнччӗ.
— Ман Пахум та колхоз хуҫипе Микулнӑ Микулайӗпе ҫав тулӑх пурнӑҫшӑнах ҫунатчӗ те...
— Ытла ҫунниех курӑнмарӗ-ха унта. Пӗлетӗп вёсен
ӑш-чикӗ мӗншӗн ҫуннине.
— Мӗншӗн-ши?
— Сӑра-эрехшӗн. Хӑйсем те путрӗҫ хаяр шӗвек пичкине, халӑхне те пӗрлех путарчӗҫ.
— Ан тӗлӗнтер-ха эс, туррӑмҫӑм. Ара, сӑра-эрехсӗр
мӗнле пурӑнан? Сана хӑвна та мӗн ӗлӗкрен сӑрапа пуҫҫапнӑ. Ваттисене сӑрасӑр асӑнман.
— Тем тӑватӑр эсир унта, ҫӗр ҫинче. Эпир те, этем
чунӗсем те ҫӳлте. Сӑри-эрехне вара е ҫӗре, е сӗтел ҫине
тумлататӑр-тӑкатӑр. Пире тумламӗ те лекмест.
— Иӑли ҫапла та ӗнтӗ. Унтан ӑҫтан иртен?
— Йӑла, йӑла. Чӑвашӑн урӑ йӑла пулнӑ. Ёҫки-ҫики
те, кӗреке ҫаврӑмӗ те, чӗлхи-ҫӑварӗ те илем кӳнӗ. Мӗншӗн пӑсса ятӑр ҫав ырӑ йӑлана?
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— Эп, мӗн, пӗччен-им? Эп ҫеҫ айӑплӑ-им уншӑн?
Мӗне сиссе тапӑнатӑн ҫак мана?
— Эсӗ, чӑваш хӗрарӑмӗ, пурнӑҫ тытӑмӗн тӗрекӗ, тӗнче
илемӗ, чи малтан пӑсма пуҫларӑн ҫав йӑлана.
Кӳреннӗ пек пулнӑ Хӗвелюн вӑрт-варт ҫаврӑнса илет,
турра хирӗҫлет.
— Эпӗ-и, эпӗ айӑплӑ-ши ку пурнӑҫ ахӑр саманишӗн?
— Эсех айӑплӑ. — Чӑваш турри пӗлӗтрен хӗрарӑм пуҫӗ
ҫине тӑнлӑ сӑмах кӑшӑлӗ пӑрахать. — Хӗрарӑм аллипе
упӑшкуна пӑркӑчлас чухне эсӗ сӑрине пички-пичкипе
йӳҫӗтсе, сӑмакунне четвӗрчӗ-четвӗрчӗпе юхтарса, ӗҫе тухмасӑр килте ӗҫкӗ туса лартӑн. Упӑшку: «Пирӗн кӗреке
турри те ҫуккӑ, начар эпир, чӑвашсем. Атьӑр грексемпе
римлянсен Бахус ятлӑ туррине хамӑр турӑ тӑвар. Бахус
ялан ӗҫке-ҫике мухтанӑ. Вӑл пур ҫӗрте пӗрмай юрӑ-ташӑ,
кулӑ-савӑнӑҫ пулнӑ», — теме юрататчӗ. «Чӑнах та, чӑвашла каласан, фексен турри мар, пирён кӗреке турри пултӑр вӑл малашне, Пахус!» — тесе ыталашсах ӗҫрӗр вӗт
Микулнӑ Микулайӗсемпе. Упӑшку вара Паккус Пахумӗнчен сисмесӗрех Пахус Пахумӗ пулса тӑчӗ.
— Пахус терӗн-и ҫак?
— Хӑлху илтми пулчӗ-им?
— Ҫаплах илтрӗм-ха. А-а-а, астурӑм, — ҫамкине пуҫ
пӳрнипе тӑклаттарса илет Хӗвелюн. — Ара, тин кӑна
кӗрлетчӗ-ҫке вӑл, ман Пахум пекскер. Анчах юрла-юрла
ташлаттаратчӗ пирӗн ял хӗрарӑмӗсене. Авӑ, авӑ вӑл кал
лех кунталла килет.
Улӑп пек Пахус саркаланса ҫитет те хулпуҫҫи ҫинчи
ҫавине алла илет.
— Кунтах-ха эп, аякка кайман. Ҫулма килнӗскер. Ёҫкӗ ҫаранӗ ҫулмалла. Пӗрре сулса яратӑп та, ҫӗр чӑваш
касӑлса ӳкет. Ҫӗр чӑв-ваш, вӑш та ваш!
Ҫав хушӑрах Чӑваш туррин сасси хурлӑх хумӗпе вылянса илет:
— Ах, пит юратаҫҫӗ-ҫке сана, Пахус астармӑша. Шутсӑр йышлӑн саваҫҫӗ. Талӑкра кӑна сан ҫаву айне чӑнах
та вуншар ҫын кӗрсе выртать. Хулӑнлансах пырать паккусу. Хулӑн паккусшӑн мӗншӗн савӑнас мар сан...
Пахус хӑйне Чӑваш турри мухтанӑшӑн хӗпӗртенипе
ҫап-ҫутӑ ҫивӗч ҫавине Хурӑнлӑ Хӗвелкас ҫийӗн ҫавӑрттарса ял ҫӗрне чӗтретсе ахӑрать.
10. Ввҫев.
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— Ай ку таранччен пёлмен эс эп камне, Чӑваш тур
ри? Ман ӗҫӗм-ӗмӗтӗм те пёрре — этеме пӗлӗте ҫити ҫӗклентерсе, пуҫхӗрлӗ ташлатгарса савӑнтарасси. Тӗнче уявӗ
тӑвасси. Итле:
Эп кӗреке турри — Пахус,
Ҫӑра та хулӑн ман паккус.
Сулса ярап та ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.

Хӗвелюн аллисене ҫӳлелле ҫӗклесе хӳхлет:
— Эй, Турӑҫӑм! Нивушлӗ ҫак ҫӗр ҫинче Пахум паккусӗ вырӑнне Пахус паккусӗ кӑна тӑрса юлӗ-ши? Айуй, Пахус, каплах хастарланса ҫулсан эс пирӗн ҫынсенчен йӑлтах паккус тӑван. Пире валли арҫын, арҫынсем
валли хӗрарӑм хӑвармастӑн. Аҫа ҫаптӑр сана! Эпӗ пӗтӗм
чӑваш хӗрарӑмӗн ячӗпе калатӑп: манӑн хам упӑшкамҫӑмӑн ҫаран паккусӗ ҫинчех выртса хӗвелне те кӗтсе
илес, уйӑхӗпе те выляс, ҫӑлтӑр ҫутинче те аташас ки
лет. Эй, Турӑ, усала сирех. Ӑнланмастӑп, мӗн пулса иртет-ши ман тавра?
— Ҫава айне пулсан ак, — тет Чӑваш турри, — ӑнланӑн-ха кӗҫех. Упӑшку та, ачу-пӑчу та ҫав паккусах
купаланӗҫ асӑрханса пурӑнмасан, авӑ ҫав Пахуса пуҫҫапма пӑрахмасан.
Хӗвелюн аллисемпе хӑлаҫланса йӑлӑнать:
— Турӑҫӑм — Чӑваш турри! Тархасшӑн, хӑвах ан-ха
кунта, Ҫӗр ҫине. Йӗрке ту Чӑваш ҫӗршывӗнче.
Кӑтра пӗлӗт хыҫӗнчен Чӑваш туррийӗн хуйхӑллӑ сас
си илтӗнет:
— Ман анма юрамасть ҫав ҫӗр ҫине. Мана унта хисеплемеҫҫӗ. Унта халӗ те Пахус Пахумӗ пек тӑнсӑрсем
шӑл хӑйраса пурӑнаҫҫӗ. Вёсем мана, Чӑваш туррине, хӑйсене манерсӗр ӗҫме чарнӑшӑн питӗ хытӑ кӳрентерчӗҫ.
Халӑха йӗркеллӗ пурӑнмашкӑн инкек-синкекрен хӑтарнӑшӑн кӳрентерчӗҫ. Эпӗ ӗмӗр-ӗмӗрӗпе ӗҫке хирӗҫ кӗрешнӗ. Сан Пахуму усал ҫын, юрӑхсӑр этем ҫури. Пирӗнтен писсе Пахуса ыталарӗ, ун умӗнче чураланчӗ.
Пире, ҫӳл тӳперисене ҫеҫ мар, Ҫӗр ҫинчи туррине те,
«ӗҫкӗпе социализм пӗр-пӗрне килӗштереймеҫҫӗ» тесе
вӗрентекен туррине те часах манчӗ.
— Ытлашши ан хӑрт-ха ман Пахума.
— Хӗрхенетӗр ҫав эсир хӑвӑр упӑшкӑрсене, ятлас чух
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не ҫемҫе чуна пула мӑйран явса ыталатӑр. Ҫавӑнпа эсӗ
те, хӗрарӑм, чарма шутламарӑн Пахумна. Чарас вырӑнне хӑв ытларах асса кайрӑн. Эсӗ ҫеҫ-и, кӳрши-кӳршипе, ялӗ-ялӗпе ӗҫке ярӑнтӑр. Никам никамран вӑтанмасӑр,
никам никама сума сумасӑр ашкӑнма пуҫларӑр. Пирӗн
киремет вырӑнӗсене сухаласа тӗп турӑр. Халӑх ҫӑварне
пичке пӑккипе хупларӑр. Ҫавӑнпа ҫӗр ҫине анма та намӑс
халь. Сирӗнтен, ӳсӗр-какӑртан, тӑм писменсенчен, намӑс. Ҫавӑнпа эпӗ Ҫӗр ҫине, ху ыйтнӑ пекех, Пӳлӗхҫе
кӑна яратӑп. Шуйттанпа тата Эсрелпе пӗрле. Пихампарӗ унтах пулма кирлӗ. Хӑвӑр витерех. Сурӑхсем хуш
шинче ҫывӑрать. Выльӑха чир-чӗртен хураллать.
Вӗсене итле-итле йӑлӑхрӗ пулас кӗреке турри, ҫӳлелле, Чӑваш туррин сасси илтӗннӗ еннелле, ҫавипе сулса
кӑшкӑрчӗ:
— Ҫитет сана, чӑвашӑн тахҫанхи манӑҫнӑ турри, пус
туй пакӑлтатса. Кунта ав революци пырать. Ҫӗр ҫынни
халь ирӗклӗн сывлать. Кама пуҫҫапас тет — ҫавна пуҫҫапать. Эсӗ мар халь кунта хуҫа. Христос кӗрсе вырнаҫасшӑн пурин ӑшне те. Анчах ӑна пурте ярасшӑн мар
ҫывӑха. Ӑна пуҫҫапаканнисем те, ыггисем те манах ыталаҫҫӗ, манпах юрлаҫҫӗ-ташлаҫҫӗ. Ман умах тӑкӑнаҫҫӗ
пурте. Мансӑр вӗсем вилеҫҫӗ, мансӑр вёсен пурнӑҫ ҫук.
Эпё, Пахус, хуҫа халӗ. Манӑн турӑ юнӗ, этем эмелӗ,
ҫурхи шывран та вӑйлӑрах юхать вёсен пырӗнче. Ника
ма та мар, манах параҫҫӗ хӑйсен чунӗсене. Юрлар-и
пӗрле ман хаваслӑх юррине? Атьӑр-ха тӑсар тӳннӗ пурнӑҫ
таппипе:
Эй, ӗҫӗр, ӗҫӗр, ӗҫӗр!
Ниҫта та тармӗ ӗҫӗр.
Йӑлӑхтарсассӑн ҫак ҫӗр
Ман паталла ҫеҫ вӗҫӗр.

Вырӑсла хапхан пӗчӗк алӑкӗ уҫӑлать те, хӑйӑклатнӑ
сасӑпа хутӑш ӗнӗрлекелесе Пӳлӗхҫӗ пырса кӗрет. Сулахай аллипе сӑмала мелки тытнӑ Шуйттана, сылтӑммипе
хулпуҫҫи урлӑ вӑрӑм пушӑ янӑ Эсреле ҫавӑтнӑ. Чечеклӗ
йӑлтӑркка шӑлавар, кӑвапине хуплайман витӗр курӑнакан кӗске кӗпе, шӗп-шӗвӗр пуҫлӑ сӑнӑ пек вӑрӑм пушмак тӑхӑннӑ, пуҫӗ ҫине автан хӳриллӗ шлепке лартса
янӑ Пӳлӗхҫӗ Хӗвелюн умне пырса тӑрать.
— Турӑ хушнипе, хӑвӑр чӗннипе ҫитрёмӗр, — евитлет
ю*
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Пӳлӗхҫӗ Шуйттанпа Эсреле алӑран вӗҫертнӗ май. — Кинӳ ача ҫуратма кайнӑ терӗҫ-и? Ҫав сӑлтавпа-ха эпир.
Хӗвелюн хыпӑнса пӗлтерет:
— Ҫуратма патнех ҫитнӗччӗ-ха Нинук кин. Хырӑмӗ
ансах ларнӑччӗ. Темлерех чӑтса ирттерӗ ӗнтӗ. Ак тамаша, хам кампа калаҫнине пӗлмесӗрех пакӑлтататӑп. Кам
сем пулатӑр вара эсир? Кинсен тӑванӗсем мар пуль те?
— Эпир-и? Эпир... Эпё — Пӳлӗхҫӗ. Турӑпа пӗрле
пӗрмай асӑнатӑн-ҫке мана. Анчахрах: «Ҫырлах, Турӑ,
ҫырлах, Пӳлӗхҫӗ», — тесе кӗлӗ тӑваттӑнччӗ-ҫке. Чуну
манах чӗнетчӗ.
— Халь пӗлме ҫук. Ял-ял тӑрӑх тем тӗрлӗ артист
кёпӗрленсе ҫӳрет те, эп сире курсан ак хайхи чӑваш
юрӑҫ-ҫӑлтӑр ушкӑнӗ пӗлӗтрен татӑлса анчӗ, песплат кон
церт пӑхатӑп тинех тесе шутларӑм, — куҫӗсене сӑтӑрса
илет Хӗвелюн. — Ак ку тата, мӑн кӑмӑллӑн каҫӑрӑлса
тӑраканни...
— Эпӗ Эсрел пулатӑп, — тарӑн кӗсйинчен мӑйкӑч
кӑларса кӑтартать ҫӑмламас пуҫлӑ, хура сухал ӑшне путнӑ, Микулнӑ Микулайӑнни пек чармак куҫлӑ, тӑрӑхла
питлӗ, сарлака туталлӑ кӑвакал сӑмса.
Хӗвелюн унран сехӗрленсе ӳкнипе каялла чакать:
— Чӑнах Эсрел-и? Чун илли-и? Аптӑрипе ҫын ӳтне
шӑтарса ун чунне илекен-и? Эс кисретсе ҫӳретӗн-и-ха
пирӗн пӳрт тӑррине хӑвӑн вӑрӑм пушшупа?
— Ан хӑра, инке, — лӑплантарать ӑна Пӳлӗхҫӗ. —
Паян сан чунна илме килмен вӑл.
— Эс тата кам шуйттанё? — тесе Хёвелюн кушак
пуҫлӑ, йытӑ тути-ҫӑварлӑ, упӑте кӗлеткеллӗ, темле хӑйӗн
Ульки хӗрӗн упӑшкине, Ваҫҫук шофера, аса илтерекен
чӗр чунран аяккалла пӑрӑнса тӑрать.
— Никам шуйттанё те мар, простӑ Шуйттан, авалхи
турӑсен тӑсӑмӗ, — тесе Шуйттан хӗрарӑма вӑрӑм хӳрипе мӑйӗнчен явакласа илет.
— Хурах! Вӗлереҫҫӗ! — янӑраса каять кил хушши.
Пӳлӗхҫӗ сӑнӑ пушмакӗпе Шуйттана витӗмлех тирсе
илнӗ хыҫҫӑн Хӗвелюн пӑвакан мӑйкӑчран хӑтӑлать, хӑйне
ҫӑлаканӑн ҫара хырӑмӗнчен ыталать, ӑна кӑвапинчен
чуптуса илет.
— Эс Пӳлӗхҫӗ пулнине тин ӑнлантӑм, ырӑ пикеҫӗм.
Эпир атте-аннен ачисем — Турӑпа Пӳлӗхӗн чунӗсем.
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Сыхлӑрах пире ҫак шуйттансенчен. Чӑннипех Пӳлӗхҫӗ
пулсан эс апла ман мӑнука пиллеме килтӗн пулать-ха.
Эй, турӑ ҫырлахтӑрах, сана та, Эсрелпе Шуйттанне те
ку таранччен курман та. Аптрашки мар-и.
— Ҫӗр ҫинче халь угса ҫӳреме хӑрушӑ тесе Турӑ мана
ҫак сыхлавҫӑсемпе ячӗ, — тет Пӳлӗхҫӗ. — Апла мӑнукун
ҫамки ҫине унӑн кун-ҫулне палӑртас, кама качча илессине, мӗнле вилӗмпе вилессине — пурне те ҫырса хӑварас.
Ҫывӑхрах Пахус ахӑлтатса кулни илтӗнет.
— Ах-ха-ха! Эх, эсир те ҫав, Чӑваш туррин тарҫисем,
нумай ҫывратӑр. Астӑватӑп, тӗнчери халӑхсем пӗр-пӗринпе хирӗҫсе кайсан вёсен туррисем те пӗр-пӗринпе ҫапӑҫма пуҫланӑччӗ. Аслӑ турӑ вӗсене юри ҫураҫтарма шутлать. Ун патне ҫитнё вырӑс турри тасана юлчӗ. Тутар
турри айӑпне ыттисем ҫине йӑвантарчӗ. Чӑваш турри
ҫӑпатине час сыраймасӑр чи кайран персе ҫитрӗ. Аслӑ
турӑ ӑна ҫилленчӗ те пурӑнма сӗм вӑрмана хӑваласа ячӗ.
Ҫавӑнпа чӑвашсем, Христос киличчен, турра пуҫҫапма
вӑрмана ҫӳретчӗҫ. Ҫавна май ватӑ юмансене, хурамасене пирӗн турӑ ҫак йывӑҫ ҫинче пурӑнать тесе чӳклетчӗҫ. Эсир те, кахалсем, тумланнӑ чух чӑшканнипе хӑвӑр
хуҫу пекех кая юлтӑр. Чӑваш турри хушнине пурнӑҫлаймарӑр. Акӑ курӑр! Ҫапла пӗрре ҫавана сулатӑп та...
Пулчӗ те ман.
— Мӗн пулчӗ? — кӑртах сикет Хӗвелюн.
— Нумай пӗлсен час ватӑлан, — куҫ айӑн чеен пӑхса
кулать Пахус.
Пӳлӗхҫӗ Пахуса юнать.
— Эс, тархасшӑн, пиртен иртсе ан ӗҫле-ха.
— Ҫапла тӑваҫҫӗ ӑна, — хӗпӗртӳллӗн тавӑрать Па
хус. — Нинук ачин шӑпине ашшӗ, Виталий Пахомович, тахҫанах татса панӑ. Манпа ыталашнӑ, мана пуҫҫапнӑ чухнех. Арӑмне ыталаса чуптунӑ вырӑн ҫинчех. Ҫавӑнпа ачан ҫамки ҫине ним ҫырма та, кампа пӗрлешессине суйма та, мӗнле вилӗмпе вилессине шантарма та
кирлӗ мар. Пӗр йышши вилӗм хуҫаланать ку ҫӗр ҫинче:
ӗҫкӗ-ҫикӗ, чӗлӗм, наркотик вилӗмӗ. Авӑ Эсрелӳ епле сиккелесе тӑрать. Ман паккуса тепӗр чун ывӑтнӑ хыҫҫӑн турӑран парне кӗтет. Me тыт кӗреке туррин пылакне!
Пахус персе панӑ канфета ҫӑварне хыпнӑ май Эсрел
йӑпӑлтатма пуҫлать:
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— Пахус тусӑм, тата камӑн чунне илмелле?
Шуйттан ун ҫумӗнче кӗвӗҫсе сиккелет.
— Ах, ҫак Пӳлӗхҫё майрапа пёрле тухсан ман нихҫан
та телей ҫук. Тарас пуль Пахус патне.
Пӳлӗхҫӗ йӑлӑнма пуҫлать:
— Эс, Шуйттан, ӗлӗкех ҫӗн тёнчене те хӗрарӑмпа арҫын хушшине хёсёнсе пытанса кёнёскер, качака та, сыс
на та пулса курнӑскер, Туррӑн ҫывӑх тусё те пулнӑскер,
пул ӗнтӗ пӗррелӗхе те пулин этем.
— Этем-и? Этемех пулмалла-и? — шӑлне йёрет Шуй
ттан. — Ха, этем пулма ма килёшмелле мар? Килёшес.
Кала, кам ӑшне кёрсе лармалла?
Пӳлӗхҫӗ пуҫӗпе Хёвелюн еннелле сёлтсе калать:
— Ак ҫак хӗрарӑмӑн ӗмӗрхи тӑшманӗ — упӑшкин
еркӗнӗ пур.
— Суйка Суйкки-и? — ихӗрет Шуйттан.
— Эс ӑна тата ӑҫтан пӗлен? — тӗлӗнет Пӳлӗхҫӗ.
— Ҫӗр ҫинче кӑна мар, леш тӗнчере те пит паллӑ
ҫеҫтепе вӑл, Суйка Суйкки. Эс ӑна хӑвах ҫапла ют арҫынсемпе асса пурӑнма пӳрнӗ вӗт. Эсрел миҫе чун ӑсатрӗ
ун ҫумӗнчен Турӑ патшалӑхне? — тет Шуйттан.
— Маттур эсир, мана пулӑшакансем-хӳтӗлекенсем.
Апла тӑк васка, чӑм Суйка Суйккин ӑшне. Ҫирӗп йӑва
ҫавӑр.
Вӗсене итлесе тӑракан Хӗвелюн Пӳлӗхҫӗ Шуйттана
Суйка Суйккипе варлашма васкатнӑшӑн пӗрре хӗпӗртесе ӳкет, Пахус ывӑлӗ ҫинчен усал каланишӗн тепре тарӑхса каять, вара Эсрелӗн вӑрӑм пушшине туртса илет
те пурне те ҫатлаттарма тытӑнать.
— Эсир-и, Шуйттан кёвентисемпе Эсрел чун иллисем! Акӑ сире пушӑ! Ман мӑнука леш тёнчене илсе кайма
килтёр-и? Манран куласшӑн-и? Тасалӑр кунтан! Ак сире!
Кил хушшинче пӗччен тӑрса юлсан Хёвелюн тепёр
курка сӑра ярса ӗҫет те сак ҫине лаклатса ларать.
— Эй, Турӑҫӑм, Пӳлӗхҫӗм, ҫӑлӑрах пирён чунсене,
телейлӗ пурнӑҫ парсамӑрах.

2
Хӗвел Хӗветӗрӗ пӗчӗк алӑка уҫса хӗвелпе пёрле садран кил хушшине кӗрет. Ҫӗре тӳнсе кайнӑ кинне курнипе ассӑн сывласа илет. Пушӑ чейникпе тӑм куркана
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ҫӗклесе каска пуканӗ ҫине лартать. Пуҫа пӑркала-пӑркала
хӑй тӗллӗн калаҫать:
— Пӗтерчӗ ку ӗҫкӗ мурӗ. Тӗп тӑвать. Эх-ха-хай! Хӗрарӑм ӗҫке ерни ҫемьене хӗҫпе касса вакланӑ пекех-ҫке.
Качча килсенех кин алла курка та тытмастчӗ вӗт. Пурӑна киле тулли куркана тӗппипе ӗҫмесӗр каялла пами
пулчӗ. Юнӗ пӑсӑлчӗ, ӑсӗ улшӑнчӗ пуль ҫав. Шалти шуйт
тан кӑтӑкласа тӑрать пулмалла пырне. — Ватӑ ҫын тапчам
пӗҫҫисене ҫутӑлтарса выртакан ӳсӗр хӗрарӑм кӗлетки
ҫине хӗрхенӳллӗн пӑхать, аяккалла чӑрт сурса ассӑн сывлать. — Айӑпӗ хамӑртах та ҫав. Карчӑкпа иксӗмӗр те
пёр шайрах айӑплӑ ҫакӑншӑн. Килте утар тытса пыл
сутӑпӑр та укҫа тӑвӑпӑр, кӑпггах та пулин майлашӑпӑр
терӗмӗр-ҫке. Чӑн та, ӑнтартӑмӑр ӗнтӗ. Пӑчӗ-пӑчӗпе кӑна
мар, центнерӗпе сутрӑмӑр пылне. Укҫине енчӗк тулли
пухрӑмӑр. Унпа пӗрлех хуйхине те тупрӑмӑр. Сим пылӗкӑрчамийӗ нӳхреп-сакай тулличчӗ. Эрехӗ ешчӗкӗ-ешчӗкӗпе ларатчӗ. Сӑмакунӗ татӑк тӑмастчӗ. Пӗтӗм ял-йыш,
хурӑнташ тавраш тухма пӗлмерӗ килтен. Кама кӑна
сӗтӗрсе килмен пуль Пахум хӑй ял советӗнче ӗҫленӗ чух
не: Вӑрнарти пуҫлӑхсене те, Шупашкартисене те. Хӑйне
тата кам кӑна хӑналаман пуль. Карчӑкпа кин кама кӑна
ӗҫтерсе ҫитермен-ши? Янтӑ ӗҫкӗ-ҫикӗ те, ытлашши пуянлӑх та хур кӑтартрӗҫ ҫеҫ пире. Чиккине пӗлмерӗҫ. Йӗркине тытмарӗҫ. Меммеленчӗҫ, хавшарӗҫ, такӑнчӗҫ, шурӗҫ, ӳкрӗҫ. Карчӑк та чӑтаймарӗ авӑ, кин те. Хамӑн та
вӗсене чармашкӑн вӑй-хал йӑшрӗ пулас. Хӗрарӑм ӑшне
шуйттан пӗрре кӗрсен виличчен те тухмасть тени тӗрӗсех иккен. Ҫавна пулах хӑраххӑн тӑрса юлтӑм. Иртнӗ
эрнере карчӑкӑн виҫ ҫулхине асӑнтӑмӑр. Мӑн ӗҫкӗ тусах. Юрласа-ташласах. «Мӗншӗн савӑнатпӑр-ши ҫак
хурлӑхлӑ каҫ? — шутлатӑп ӑшра. — Карчӑк ӳсӗрпе пахчари кӳлле кайса вилнӗшӗн-ши? Ял ҫине усал ят хӑварнӑшӑн-ши?» Эх, чун кӳтет. Пурнас та килми пул
са ҫитет. Пурнӑҫ-и ҫак? Кинсем пек кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫнӗ
пулсан-и, эпё хам та тахҫанах леш тёнчене ӑсанмаллаччӗ. Юрать сӑра-эрех тинӗсӗнче ишнӗ чух ӑша усал
шӗвек ҫӑтмарӑм, сакӑр вун саккӑра ҫитсе те, кин пек,
ҫӗртре йӑваланмарӑм. Ай, намӑс. Чӗр намӑс хӗрарӑм пуҫӑн ҫапла кил хушшинче саркаланса выртма. Хӗвелтен
вӑтанасчӗ. — Вӑл пӗшкӗнсе Хӗвелюна хулӗнчен тытса
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силлет: — Кин, тӑрсам. Ӗне сумалла. Апат та пӗҫермелле...
Хёвелюн йӑраланса тӑнӑ май пилӗкне ҫити уҫӑлнӑ
кӗпине турткалать, арпашӑннӑ ҫӳҫне-пуҫне майланҫи
тӑвать, вӗҫӗмсӗр анаслать, куҫӗсене хура аллипех сӑтӑрса
уҫать.
— Атге, эсӗ-ҫке ку? Мӗн качака такилле пӑхан ман
ҫине? Эп Пахум вӑратрӗ тесе... Каҫ-и халь е ир?
— Эс, кин, тухӑҫпа анӑҫа та пӑтраштаракан пултӑн
пулать? Хӗвеле те куҫран ҫухататӑн капла, — аллине ласт
сулать хуняшшӗ.
— Эп-и? Эп хӗвеле ҫухатап-и? — ватӑ ҫын умӗнче,
мӑшкӑлланӑн, карӑнса анасласа илет Хёвелюн. — Ха,
епле ҫутатать вӑл! Ирех ҫунтарать. — Кӗҫ вӑл ӗнси ҫине
анса ларнӑ ҫӳхе тутӑрне салтса ялав пек вӗлкӗштерет. — Ха, пӑх-ха. Юн пек йӑмӑхать хӗвел ҫак тутӑр
витӗр.
Витерен муклатнӑ сасӑ илтӗннипе Хӗвел Хӗветӗрӗ
пушшех хыпӑнса ӳкет:
— Эй, санпала! Мӗн намӑссӑрланса саркаланатӑн ҫак
эс, кин? Кӗтӳ хӑвалама вӑхӑт ҫитнӗ. Ӗне... авӑ сутарма
чӗнет. Атя уттарар. Эп витрине ҫӗркаҫах ҫуса лартнӑччӗ.
Лаҫ умӗнчех.
— Ан васка-ха эс, хунь старикӗм, — чейник хуппине
ҫӗклесе пӑхать Хёвелюн. — Сӑватпӑр. Хамӑрах. Сансӑрах. Халех сӑватпӑр. Мухмӑра чӗртмелле малтан, вара...
Хӗвел ташшипе ак ҫапла ташласа сӑватпӑр.
Ватти пӗрре тӑпӑртатакан кинӗ ҫине, тепре тухӑҫалла
пӑхса мӑкӑртатать:
— Тем, сана курнипе-итленипе чун пушшех вӑркама
пуҫларӗ. Хӗвел тухӑҫӗ те капашсӑр хӗрелчӗ паян. Хӗвелӗ
те тухнӑ чухне пушар ҫути пек хӗрелчӗ.
— Мӗнех вара? Хӗрелтӗр. Ҫавӑнпа хӗвел пуль вӑл.
— Ҫумӑра, кин, ҫумӑра вӑл. Кирлех марччӗ-ха ытлашши нӳрӗк. Атту шӑпӑртатать те шӑпӑртатать. Утӑ
ҫулса типӗтмелле. Ҫӑханӗ те ирех кранклатать авӑ.
Сарай хыҫнелле утакан Хёвелюн тӑп чарӑнса итлет.
— Темле усал хыпар илсе килчӗ-ха. Ах, ҫав путсӗр
кайӑка. Пӗтӗм кӗлетке ҫӳҫенсе кайрӗ. Ахаль те шӑнса
выртнӑ. Кы-ыш-ш! Хамах касса ярап-ха та хӑрӑк тӑрӑллӑ
хурӑна. Пахчана пусать.
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— Турӑран хӑра, кинӗм. Вӑл кам хурӑнӗ пулнине
мантӑн-им?
— А-а-а, хуняман хурӑнӗччӗ-ҫке вӑл. Сан Хӗвелпин
кӑтрийӗ.
Хӗветӗр ассӑн сывласа, кӑххӑмлатса аса илет:
— Ҫапла, карчӑк хурӑнӗ. Ман Хӗвелпин. Йывӑр тӑпри
ҫӑмӑл пултӑр ӗнтӗ унӑн, ҫавӑн чухлӗ пурӑннӑскерӗн.
Касар мар пуль ӑна, кин. Лартӑр. Тӑрри хӑрса пырать
пулин те Хӗвелпине аса илтерсе савӑнтартӑр мана. Тымарӗ чӗрех-ха. Унпа пӗрлех — йӑх тымарӗ те чӗрех.
Хёвелюн хуняшшӗ умне пырса тӑрать, ватӑ ҫынна
лӑплантарать:
— Юрӗ, атте, касмӑпӑр. Ҫӑхан ҫине тарӑхнипе ҫеҫ
каларӑм кӑна. Каҫар мана, сӳпӗлтие.
— Уншӑн эп сана ятламастӑп. Вӑхӑчӗ ҫитсен вӑл та
пӗтӗ. Эпир те... Эх, карчӑкӑм, пуласчӗ халь эсӗ ҫакӑнта.
— Атте, усал ҫын пулман вал сан мӑшӑру. Ах, мӗн
тери юрататчӗ мана та — хӑйӗн хёрё пекех. «Хам пекех
хёвеллё кин пачӗ Пӳлӗхҫӗ. Тавах Турра», — тесе йӑпанатчё ман ҫине пӑхса.
— Мӗн калӑн, кӑмӑлӗ карчӑкӑн услам ҫу пекехчӗ ҫав.
— Ятусем сирӗн мӗне тӑраҫҫӗ: Хӗвел Хӗветӗрӗ, Хӗвелпи.
— Пурнӑҫ историйӗ ӗнтӗ, кинӗм. Мана малтан хамӑр
ялта Хӗвелпи Хӗветӗрӗ тетчӗҫ. Каярахпа Хӗвел Хӗветӗрӗ ҫине куҫса кайрӑм.
— Лайӑх ят. Солнцев пит аван хушамат. Ман упӑшканни пек мӑшкӑл Пахус мар. Кай, темле ӑнланма ҫук:
Пахус Пахумӗ. Ыр ят мар. Паккус Пахумех ҫывӑхчӗ.
Хӗвел Хӗветӗрӗ тата... Епле ӑшӑ та янравлӑ Хӗвел Хӗветӗрӗпе Хӗвелпи. Калама та уҫӑмлӑ.
— Эс те хӗвелпех ҫыхӑннӑ-ҫке, Хёвелюн кин.
— Чӑн та, эпир пурте хӗвелпе ҫыхӑннӑ: Хӗвелкас,
Хӗвел Хӗветӗрӗ, Хӗвелпи, Хёвелюн... Ма хӗвел ачисем
теес мар пире, э, атте?
— Хамӑра хӗвел ҫутатнӑ чухне хӗвел ачисемех-ха эпир,
кин.
— Итле-ха эс, атте. Хуняма аса килчӗ те, куҫ умӗнчен кайма пӗлмест халь.
— Хӗвелтен те ҫутӑччӗ те ҫав ман карчӑк...
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— Сӑнӗ-пичӗпе те, ҫийӗ-пуҫӗпе те, кӑмӑлё-туйӑмӗпе
те ял-йыша илем кӳретчӗ.
— Эх, йӑл кулса чуна ҫӗклетчӗ те таҫта ҫити ҫӳле
хӗмлентерсе улӑхтаратчӗ мана, ӗҫре ывӑннӑ хыҫҫӑн, унтан куҫран ӑшшӑн пӑха-пӑха ҫывратса яратчӗ.
— Ача пӑхма та маҫтӑрччӗ вӑл. Шӗкӗр турра мана ыр
хуняма тӗлне тунӑшӑн.
— Итле-ха, кин.
— Мӗн-ха?
— Пӗлес пулсанччӗ, ой-ой, тӗлӗкре курнӑ карчӑка.
Кӑкӑр ачине йӑтса ҫӳрерӗ-ҫӳрерӗ пек те хамӑр кил хуш
шинче хӗвел тухсанах йӑл кулса таҫта кайса ҫухалчӗ.
Ҫӑвар та уҫмарӗ. Хамӑн унпа тем чул калаҫас килет.
Эх-ха-хай. Ҫавӑнпа санпала сӳпӗлтетсе кайрӑм.
— Тем, ырра мар пуль ку. Нинук кин те ҫуратмаллаччӗ те. Асӑнса ӗҫмелле ваттисене. Эп ҫиччас, — Хёве
люн лаҫран васкаса чейник тултарса килет те хуняшшӗне ыталаса куркана сӑмакун тултарса парать: — Ёҫӗҫ. Ахаль чух тип тытнӑ чухнехи пек эс. Халь те пулин
карчӑккуна, Хӗвелпине, асӑнса шаплаттар пӗрре.
Кинӗн кӑмӑлне ҫавӑрас тесех Хӗвел Хӗветӗрӗ хӗвел
енне пӑхса сӑхсӑхса илет те каска пуканӗ ҫине темиҫе
тумлам тӑкать.
— Эй, Хӗвелпи, атте-анне, ватти-вӗтги, хурӑнташ тавраш, ял-йыш... Пурте хӑна пулӑр. Эпир сире манман.
Пире пулӑшса пырӑр. — Вӑл тутанса кӑштах ӗҫет те куркине кинне тыттарать.
Хёвелюн васкаса куркине чӑппиех тултарать.
— Хамӑн та ваттисене асӑнса ӗҫес-ха. Тӗлӗкре тем
мурӗ те курса выртнӑ, — тӗппипе ӗҫет те аллине ласт
сулса пуҫне ухать. — Ф-фу! Тин уҫӑлтӑм. Халь ёне те
сӑвап ӗнтӗ. Ҫилӗ туртмалӑх вӑй кӗчӗ. Халь пурнатпӑр —
хамӑрла.
— Часрах сӑвасчӗ, кинӗм, авӑ епле чӗнет пире ӗни.
Чейникпе куркине йӑтса тухса кайнӑ кинӗ пуш витре чӑнкӑртаттарса сарайнелле утсан Хӗветӗр кӗтесрен
хӑмӑт илсе пукан ҫине ларать, кӗсйинчен кутлӑх йӗппипе
ҫип ҫӑмхи кӑларса ӗҫе пикенет, мӑкӑр-мӑкӑр калаҫса
чунне кантарать:
— Ҫанталӑкран пач тӗлӗнмелле кӑҫал. Хӗлӗ шартлама сивӗпе савӑнтарчӗ. Ҫуркуннийӗ хӗвелсӗр юнӑхтарчӗ.
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Тинтерех кӑна уҫӑлса кайрӗ ҫумӑр пӗлӗчӗн арки. Халӗ
татах — ҫумӑра. Сада шалккӑ. Ешермерӗ вӗт. Шӑнса
хытрӗҫ ҫав улмуҫҫисемпе сливӑсем. Юрать-ха лаҫ умӗнчи ҫамрӑк улмуҫҫи, Прухӑр мӑнукӑм лартнӑскер, сыхланса юлнӑ. Ҫулҫӑ кӑларчӗ вӑл. Ҫурӑлса та кӑтартрӗ. Турӑ
памасан ӗнтӗ... Туррине хамӑр ҫиллентертӗмӗр-ши? Ку
ахӑр саманара Турри те чӑтса ҫитереес ҫук. Эх, ҫак хӑмӑта тӑхӑнтартасчё те ӗҫкӗҫсемпе карма ҫӑварсене. Кӳлсе
лартасчӗ. Турттарттарасчӗ пурнӑҫ лавне. Ҫӗршыв лавне.
Анчах... пуҫа чикме хӑраҫҫӗ хӑмӑта. Чикнисем те силлесе кӑларса ывӑтаҫҫӗ ӑна. Йывӑр-ҫке. Ӗҫсе ашкӑнма
тата ҫӑвар карса вӗрентме ҫӑмӑлрах. Ах, ҫанталӑкӗ те
улшӑнчӗ. Ҫӗр тӳпинче темле шӑтӑксем шыраса тупнӑ
тет вӗреннӗ ҫынсем. Ҫав шӑтӑкран вӑрттӑн кӗрсе Хӗвел
ҫут ҫанталӑка ҫунтарса ярать тет-и... Эх, пурнӑҫӗ те,
тӗнчийӗ те улшӑнчӗ. Каплах пулса пырсан ӑҫта ҫитсе
ҫапӑнӑпӑр-ши? Эй, Турӑ!
Урам алӑкӗнче шӑв-шав, юрланӑ сасӑ илтӗнсе кайнипе Хӗвел Хӗветӗрӗ кӑртах сиксе сылтӑм аллипе чӗрине ярса тытать. Микулнӑ Микулайӗпе Паккус Пахумӗ
ыталанса ҫитсе кӗреҫҫӗ. Микулайӗ Пахумран вӗҫерӗнсе
мала тухса тӑрать, урмӑш сассипе кил хушшине вӑратать:
— Тур пулӑштӑр, Хӗветӗр пичи! Аван-и?
Кил хуҫи хӑмӑтне пукан ҫумне таянтарса Микулай
тӑсса панӑ алла ирӗксӗртереххӗн тытать.
— Старавах-ха. Хӗвел тухрӗ авӑ. Татах пурнатпӑр. Эс
ху, тем, сывах мар пулас. Ман ывӑл пекех «чирлӗ».
Пахум такама шыранӑн ун-кун пӑхкалать, унтан ашшӗнчен ыйтать:
— Хёвелюн ӑҫта-ши? Атте, курман-и эс ӑна?
Ашшӗ пӗлмӗше перет:
— Ненай. Мӗн тума кирлӗ вӑл сана?
— Мӗн... мӗн тума? — сассине хӑпартать ывӑлӗ. —
Хырӑма тӑрантарма. Апат кирлӗ. Ӑша апат яманни... Мӗн
те пулин пӗҫернӗ-ши?
— Пулать сана, шуйттана! Чарӑн асма! Пӑрах ҫав
Суйккана, — вӑрӑм аптӑрипе юнать ашшӗ.
Пахумшӑн пулсан ик айкки те тӑвайкки, ашшӗнчен
кулать ҫеҫ:
— Хӑвна пӗл, атте. Тахҫанхишӗн мана ан ҫиллен.
Суйкка алӑкне ху та темиҫе пырса шаккарӑн-ҫке. Улаха
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кӗресшӗн йӑлӑнса ыйтса тӑнине малтан хам та темиҫе
илтсе выртнӑ.
Ясар хӗрарӑм хӑвачӗ ваттин тарӑхӑвне те туххӑмрах
пусарчӗ, йӑл култарчӗ, вара чӑтаймарӗ, ывӑлӗ умӗнче
паттӑрланса чеен кулса ячӗ:
— Пӗррехинче Суйккапа иксӗмӗр хӑвна та кӗртмерӗмӗр-ха. Тарӑхнипе чӳречине ҫапса ҫӗмӗрсе хӑвартӑн.
Милиципе хӑратсан хӑвах юсаса лартрӑн.
Микулнӑ Микулайӗ иккӗшне те ыталаса илет.
— Ҫитет-ха сире, пуҫанасене, тавлашса. Ун пирки
пӗтӗм ял пӗлет. Суйкка хӑй ахӑрттарса ҫӳрет те ашшӗпе
ывӑлне мӗнле хӑналаса йӑпатнине. Эй, вӑл ясарпа. Мана
та кӗртменни пулнӑ. Пире ҫак самантра йытӑ та ҫимен
вӑл апат кирлё мар. Кунта урӑхларах, вашнӑйрах про
блема ҫунтарать. Ах, пуҫӑм кунтӑк пек. Яхӑнне те яснӑ
соопрашать тӑвасшӑн мар.
— Ман хамӑн та ҫавн_ашкалах-ха, — мухмӑр пӑсне
хӑпартать Пахумӗ те. — Ӗнер хытах ярса лартнӑ, мурсем. Ӑҫта кайса кӗнӗ вӑл, ман Хёвелюн?
Тулли сӗт витри йӑтса ҫывхаракан арӑмӗ, Пахум пакӑлтатнине илтнӗ май, тулхӑрса каять:
— Ӑҫта ярса лартнӑ — паян та тӳпелӗр ҫавӑнтах. Ӑҫта
выҫтарнӑ хырӑмусене — ҫавӑнтанах тӑрантарса килмеллеччӗ. Улах ачи валли ман лахханти мӑшкӑлтӑк шывӗ
виҫ талӑк йӳҫсе ларать. Кӳпӗр кӗрсе!
Хӑйсене темле хӑртсан та Пахумпа Микулай Хёве
люн еннеллех ҫаврӑнаҫҫӗ. Микулайӗ шӳтлеме пикенет:
— Хальхи ыр выльӑх килех таврӑнать тет те, килти
апатах юратать тет те. Эс, Хёвелюн, пирён хёвел, пире
мӑшкӑлтӑк шывё мар, лешне ҫеҫ, шуйттан та юратман
шёвекне, тупса пар. Пире урӑх нимён те кирлё мар.
— Пёлеп-ха эп сире мӗн кирлине, ҫӑхан хырӑмӗсене, — аллисене пилёке тытса каҫӑрӑлать Хёвелюн. —
Эп те кирлё пултӑм-и-ха? Арӑмсӑр май ҫук-и пурӑнма?
Мӗскӗн такасем, — Хёвелюн тӑрук улшӑнать те куҫнепуҫне чалкӑштарса упӑшки умне ҫитсе тӑрать, чышки
пе ун сӑмси тӑррине шӑйӑрттарать: — Суйка Суйккинчен кайса ыйт. Ай ман та Суйкка пек епресе, кӗпе уҫса
кӗтсе илмеллеччӗ-и сана? Эх, тӑранман йытӑсем...
— Ах, сирӗнпе, анра-сухрасемпе. Килшӗн ним шухӑшӗ те ҫук сирӗн. Ман кӗтӳрен юлас марччӗ-ха. Кӗтӳ
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хӑваласан сӗт кайса памалла. Клуб патне Вӑрнартан ма
шин килет, — тесе Хӗвел Хӗветӗрӗ вӗсенчен васкасах
уйрӑлать, сарай картишӗнчен ӗнине, сурӑххисене кӑларса
урамалла хуса тухса каять.
Тавлашу амалансах пырать. Микулайӑн мӗнле те пул
сан Хӗвелюна лӑплантарса хӑйӗн чунне те уҫас килет.
Вӑл хӗрарӑм умне чӗркуҫленсе ларать, выҫӑ анчӑк пек,
ун куҫӗнчен пӑхать.
— Тур пул ӗнтӗ. Тур амӑшӗ пул, Хёвелюн. Ытла ан
шавла. Хуллентерех пул. Яла ытлашши ан ҫӗмӗр. Хамӑрла пул.
— Ав ҫав кӗреҫене илем те парам сире хуллентерех!
Ха вёсем асса килнё те, тата ҫитмен. Ы-ых, сире!
— Мӗн аснӑ? Ним те асман, — тӳрре тухма хӑтланать Пахум.
— Ан суй. Суйка Суйкки вӑл ҫӗркаҫ та ак ҫакӑнта
темле Пахус текен турӑпа манран мӑшкӑлласа сикрё, —
тӑпӑртатса илет Хёвелюн.
— Тата мӗншӗн упӑшкуна кӗвӗҫен? — тет Микулай. —
Суйка Суйкки хӑвӑр патра ташланӑ пулсан ӑҫтан-ха ун
патёнче улахра пулма пултартӑр Пахум?
Пахум аллине сулать.
— Пустуй паврамасть-и? Хӗрарӑмӑн ӗмӗрхи йӑли...
— Тӗлӗкре курнӑ эп вёсене — Пахуспа сирён якӑлтине. Хальлёхе эп ухмах мар-ха, Микулай, ҫак киле
Суйка Суйккине илсе килсе ташлаттарма. Ы-ых, ҫеҫтепе. Чухӑн. Ҫӗрӗпе аснӑ-аснӑ та ку каҫ такисемпе ирпе
мухмӑрпа аптраканскерсене выҫӑлла, тип ҫӑварпа хырӑм
тӑрантарма, мухмӑр чӗртме ман пата кӑларса ячӗ-и-ха?
Намӑссӑрсем! Кайӑр еркӗнӳ патне. Тасалӑр ман куҫ
умӗнчен!
Пуҫне ик аллипе тытса ӳлеме тытӑннӑ Хӗвелюна Ми
кулай пуҫӗнчен шӑлса ачашлать.
— Юрӗ-ҫке, юрӗ сана, Хёвелюн. Ҫитет тахҫанхине
аса илсе кӗвӗҫме.
Алӑкран мӑнукӗпе хӗрӗ кӗрсе тӑрсан вӑл ҫилӗллӗ
сӑмахне каласа пӗтереймесӗрех шӑпланать. Пахумӑн ачи
Улька ялти шофера, вӗҫкӗнрех Ваҫҫука, качча тухса ҫамрӑклах чӗр нуша курнишӗн, манерсӗр ӗҫсе ашкӑнакан
упӑшкинчен сусӑр ача ҫуратнишӑн шутсӑр кулянать.
Вунналла ҫитнӗ хӗр ачине ҫавӑтнӑ Улькан пит-куҫӗнче
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ирех ӑмӑр ҫанталӑк палли сисӗнет. Хӗр ачи сӑмах чӗнмесӗр пӗр ҫӗрелле кӑн-н пӑхса тӑрать.
— Ах, анне, — тет Улька пӑлхануллӑн. — Пӑхатӑн
пуль Ларисӑна. Унпа ӗҫлеме май ҫук. Килте пӗччен
хӑварма хӑрап. Тем туса хурӗ. Любӑна садике леҫрӗм.
Тарӑхнӑ Хёвелюн ҫӗнӗрен ятлаҫма пуҫлать:
— Эй, турӑ. Ах, ҫав кӗрт амине ӑна! Упӑшкана ухма
ха кӑларни ҫитмест, ывӑлпа кӗрӗве те туртать шӑршлӑ
лачакана.
— Унта Суйка Суйкки мар айӑпли, — тӗллесе кӑтартать вӗсене итлесе тӑракан Хӗветӗр. — Авӑ чейникри,
куркари айӑплӑ. Урӑ ҫын урӑххишӗн, юттишӗн урмӑшни пурнӑҫра сахал тӗл пулать.
Улька хыпӑнса калать:
— Халӑхран юлас мар тесе хӑмлине ыттисемпе танах
илтӗм те, халь тем тумалла. Кая юлатӑп, намӑс куратӑп
ӗнтӗ. Ваҫҫукран пулӑшу кӗтмелли ҫук. Якура илсе каяс
терӗм, алӑ ҫеҫ сулчӗ. Тӗрмерен тухнӑранпа та ниҫта та
ӗҫлемест вӗт. Ма милици ҫук уншӑн, харам пыршӑн.
— Витали пичу хӳгӗлесе пырать ӑна. Темшӗн хӗрхенет ҫавна, — ятланҫи пулать аслашшӗ.
— Эсир, асатте, хӑвӑр та астаратӑр Якура. Ма паратӑр ӑна укҫа?
Амӑшӗ ҫавӑнтах ывӑлӗн хутне кӗрет:
— Ара, алиментне тӳлемелле-ҫке. Ача налукне. Унсӑрӑн каллех хупса лартаҫҫӗ вӗт ӑна. Ытла шалккӑ-ҫке
ачана.
Улька пиччӗшне пӗр хӗрхенмесӗр ятлать, хӑй илтмесен те ашшӗ-амӑшне, аслашшӗне калать:
— Вӑйпитти арҫын пенсионерсенчен мӑшкӑлласа пурӑнать. Хӑпарса ларнӑ-ха та вӑл сирӗн пуҫ тӑрне. Эсир
туса хатӗрленӗ ун валли. Ма ӗҫлет вӑл?
Нее Микулай вёсем хушшине сӑмах савӑлӗ ҫапсах
тӑрать:
— Телейлӗ вӑл, Якур. Телей ҫӑлтӑрӗ айӗнче ҫуратнӑ
пулмалла эсӗ ӑна, Хёвелюн. Тар тӑкмасӑрах ӑнать унӑн.
Тӗрӗсех шухӑшлан эс, Улька. Чӑнах харам пыр вӑл сан
пичу. Эпӗр харам пырсемпе те кӗрешеттӗмӗрччӗ те ҫав
хӑй вӑхӑтӗнче ун ашшӗпе пӗрле. Хамӑр хушӑра харам
пыр ӳссе ҫитӗннине ҫеҫ сиссе юлаймарӑмӑр.
— Микулай пичи, эс тӗрӗсех калан. Чӑнах та харам
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пыр вӑл пирён Якур. Намӑссӑр. Кӗҫҫе пит. Мемме. Шупашкара кайма ӗлкӗреймерӗ, ҫеҫтепе майри ҫиччас пӗр
харӑс виҫ ача ҫуратса пачӗ.
— Ӑратра пулманнине кӑтартрӗ ку ухмах пуҫ, — хаш
та хаш сывлать ашшӗ. — Ял ҫине тухма намӑс.
Хӗрӗ хӗрсех пырать:
— Унашкал тӑр палтайсене чике тӑршшӗ лартакан
майра Шупашкарта туллиех пуль. Пит лайӑх пӗлеп эп,
ачисем те хӑйӗнчен мар тет. Чӑлха фабрикинче пӗрле
ӗҫленӗ тантӑшӑм шӑпах Якур еркӗнӗпе пӗр ҫуртра пурӑнать. Ҫавӑ каласа пачӗ. Эсир те ҫав, ухмахсем, такама асма парса тӑратӑр хӑвӑр укҫӑра.
— Суд ыйтать-ха та, пирӗн ӑҫта кайса кӗрес, — ӑнлантарать ашшӗ. — Тӳлемесӗр пӑрӑнса ҫӳрерӗ-ҫӳрерӗ те,
ҫаклатрӗҫ читлӗхе. Атте те, эп те ку таранччен алимент
тӳлесе курманскерсем ывӑл алиментне тӳлетпӗр.
— Тӳлӗр! Тӳлӗр! Суйка Суйккине те тӳлӗр. Ах, ма
пӗрер ача ҫуратса памарӗ-ши ку каҫхи такасене Суйкка? А й-яй ташлаттаратчӗ те вӗри ҫатма ҫинчи пек.
Лӗпӗртисем, — Хёвелюн пур арҫынне те хаяр куҫӗпе
ҫисе тухать.
Улька амӑшне лӑплантарса калать:
— Эй, пӗлес пулсанччӗ. Ҫав усал майра сирӗн укҫапа кула-кула хӑйӗн малтанхи еркӗнӗсемпе ӗҫсе-ҫисе пурӑнать. Тантӑшӑм суймасть. Хӑҫан тӳлесе татӑр-ха Якур
ухмахлӑхӗшӗн ку ясар укҫине?
Аслашшӗ мӑнукне лӑплантарасшӑн, хӗрхенӳллӗ, шанчӑклӑ сасӑпа калаҫать:
— Хӗрӗм, ытлашши ан хуҫӑл-ха. Йӗркеллех пулӗ: пи
рён те, санӑн хӑвӑн та.
— Мӗн йӗркелли пулӗ-ши маншӑн, асатге, — чӑтаймасӑр йӗрсе яма хатӗр Улька. — Ёҫлен-ӗҫлен ухмахла: хӗлле
ҫӗвӗ мастерскойӗнче, ҫулла — хӑмла пахчинче. Упӑшка
вӗҫӗмсӗрех ӗҫет. Урать те аркатать. Мана та, амӑшне те
кӑвакартнӑ хул-ҫурӑмсӑр ҫӳретмест. Ма пӑрахса килтӗмши Шупашкартан? Ма итлерӗм-ши Ваҫҫука? Чӑлха фаб
рикинче паян кун та лӑпкӑ ӗҫлесе пурӑнмаллаччӗ.
Ҫума пырса тӑнӑ амӑшӗ хӗрне лӑпкать.
— Саншӑн куляннипех чӗре ыратакан пулчӗ ӗнтӗ,
пӗрчӗкӗм. Хам упӑшкапа кӗрӗве танлаштаратӑп та... Урнӑ
тискер кайӑк вӑл, кӗрӳ.
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— Ах, чее-ҫке вӑл ман Ваҫҫук. Ҫынпа чухне пит япшар. Пӗччен юлсан — ҫӗлен, — Улька хӗр ачи еннелле
ҫаврӑнса тӑрать. — Акӑ унӑн тата тепӗр парни. Ҫак ачашӑн
йӗре-йӗрех хытса лартӑм. Ҫуратмалла та марччӗ луччӗ.
Ҫуралсассӑнах вилнӗ пулсассӑн... Ах, тӗрӗсех тунӑ пуль
ҫав авалхи халӑхсем: нишлӗ ҫуралнӑ ачисене ту тӑрринчен пенӗ, сыввисене ӳстерсе ҫитӗнтернӗ.
— Ҫакӑнта-и, ҫакӑнта Турӑ хушнипе ҫӳл ту ӳссе ларас пулсан-и, пӗчӗк ачасене мар, ак ҫак алкашсене пурне
те ҫӳлтен ывӑтмалла, мӗншӗн тесен ашшӗ-амӑшӗ айӑплӑ
ача ухмах ҫуралнӑшӑн. Ых, сире! — ывӑлӗпе Микулнӑ
Микулайне аяккалла сирет Хёвел Хӗветӗрӗ. — Эсӗр айӑплӑ халӑх пурнӑҫне эрех тинӗсне путарнӑшӑн. Эсӗр —
влаҫсем. Асса кайнӑскерсем.
Ӗне каяшӗнчен шуса ӳкнӗ упӑшкине Хёвелюн алӑ
парса тӑратать, хуняшшӗне чышкипе юнать.
— Ан тив эс ман Пахума. Вӑл ман упӑшка. Ачасен
ашшӗ. Хура пулсан та — хамӑн. Навуспа вараланнӑ ҫак
усал ача-пӑча ҫуратнӑ вӑхӑталла юрать урӑ арҫынччӗ. Хам
та эп кунашкал пулман. Халь мана та ятламалла.
— Аптрамалла ӗнтӗ, — амӑшне мӑйӗнчен ыталаса илет
Улька. — Е ман чун чӑтать тетёр эсӗр ҫак намӑса? Ёҫекен
упӑшкашӑн. Сусӑр ача ҫуратнӑшӑн. Куҫ хыҫӗнче вут хурса ҫӳрекен сахал-им? Усала ҫеҫ кӗтеҫҫӗ хӑшӗсем. Уншӑн
тем пекех савӑнаҫҫӗ. Авланнӑранпа та пӗр кун урӑ пул
ман вӗт ман Ваҫҫук. Ҫавна пулах тӑнсӑр ача... Эх, тулӗк,
ма ухмах пултӑм-ши ҫав алкаша качча тухса. Ҫӗр ҫинчи
пёр хӗре те хамӑн кун-ҫула сунмӑттӑм. Анчах... тӑн ҫитмест ҫав ҫамрӑк чухне. Тапса сиксе кӗрсе каятпӑр арҫын тамӑкне. Тепӗр урӑ арҫын тӗлне пулнӑ пулсан ҫак
Лариса та капла пулмастчӗ.
Хӗвел Хӗветӗрӗ мӑнукне ачашлать.
— Лӑплан, хӗрӗм. Атя кайӑпӑр, иксӗмӗр кайӑпӑр хӑмла пахчине. Кунта хӳхлесе тӑнипе эс пурпӗрех чунна
лӑплантараймастӑн. Аннӳ те йӗркерен тухнӑ. Аҫу та. Авӑ
Микулнӑ Микулайӗ те. Пурте пӗр урапа ҫинче.
— Мӗн ӗҫки туса лараҫҫӗ вӗсем тӑр кӑнтӑрла? — сассине хӑпартса ыйтать Улька.
— Вӗсем тахҫанах туя хатӗрленеҫҫӗ, — тет аслашшӗ
шӳтлерех.
— Мӗн, пиччене е шӑллӑма авлантараҫҫӗ-им?
160

— Прухӑра. Леш аскӑнчӑкне мар. Шӑллу та тепӗр темиҫе ҫултан вӑтӑра ҫитет. Тахҫанах ҫемье чӑмӑртамалла.
— Ҫапла, хӗрӗм, — ашшӗ те ҫирӗплетет ку хыпара, —
туя хатӗрленме тытӑнмалла пулать.
Аслашшӗ ывӑлне ҫиллессӗн хӑмсарать.
— Ах ҫакна, хёрарӑм сутти тӑваканскерне!
— Туй пирки ним те калама пултараймастӑп. Прухӑрӑн авланмаллах. Любовь Николаевна ман шӑллӑма
качча тухсан хӑйӗн телейне тупасса шанатӑп. Сире халь
ҫакна ҫеҫ хытарсах каласа хӑварӑп. Анне, атте, эс те,
асатте, итле. Якура лаша кӳлнӗ пекех ӗҫе кӳлӗр. Уншӑн
пустуй алимент тӳличчен ҫав укҫана хама парӑр. Эп
усӑсӑр пӗтерместӗп.
Кӑшт вӑхӑт иртсен Хӗвел Хӗветӗрӗпе Улька хӑмла пахчине тухса каяҫҫӗ.
Лариса чӗнмесӗр уткаласа ҫӳрет, унтан кукамӑшӗ пат
не пырса тӑрать те йытӑ пек улама тытӑнать. Машина
сасси илтӗнет. Хапхаран Якурпа Улька упӑшки Ваҫҫук
хыпӑнса кӗреҫҫӗ. Ваҫҫук тӳрех арҫынсене команда пама
пуҫлать:
— Кам вӑйлӑрах, йӑтса кӗрӗр!
— Мӗн йӑтмалла? — ыйтать ашшӗ.
— Цемент. Кузов тӗпне ҫыпҫӑнса юлчӗ те пӗр вун
мишук. Килсе парас терӗм.
Микулайпа Пахум урамалла васкаса утаҫҫӗ. Хёвелюн
хыпӑнса ӳкет, лаҫран чейникне туххӑмра тултарса ту
хать, Ваҫҫук умне пырса тӑрать, ӑна курка тыттарать.
— Кил-ха кунтарах, кӗрӳҫӗм. Лар пукан ҫине. Ах,
маттур-ҫке эс, пӗрмай пулӑшан пире.
— Пулӑшни-качки. Ют ҫын-им? — тесе карттусне
хывса кӗсйине пӗтӗрсе чикет Ваҫҫук.
— Хытӑ пулӑшан. Машинпа чупни лайӑхах ҫав. Ёҫ
ҫакна. Курка тӗпне хӑвармасӑрах. Ёнер юхтарнӑскер.
Сире, ҫамрӑксене, первачне ӗҫтерем. Ёҫ-ӗҫ.
Ваҫҫук тулли куркана пӗр сывламасӑр ҫавӑрса хурать.
— Тепре ярса парас-и?
— фу-у.у! Ҫитет. Машинпа вӗт. А-ах, ӑш-чике лайӑх
ҫунтарса анса кайрӗ. Якура ӗҫтер. Вилеп тет мухмӑрла.
Хӑвелюн ывӑлне юнать.
— Ах, сана, шӑркалча. Никама итлеместӗн. Ҫав Суйка
Суйккисӗр хӗр-хӗрарӑм ҫуккӑ-шим? Аннӳ пулать вӑл
11. Вёҫев.
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саншӑн. Ҫитмӗле ҫитет. Манран пилӗк кун ҫеҫ кӗҫӗн.
Me, ӗҫех ӗнтӗ. Юрать аҫу-аннӳ пур. Ай, нуша санпала.
Хӑвна та тӑрантармалла пирӗн, йӗкӗреш ачусене те. Ах,
сана!
Хӗрӳ самантра Хӗвелюнсен кӗҫӗн ывӑлӗ Прохор хура
дипломатпа пырса кӗрет.
Якур пушатнӑ куркана амӑшне тыттарать.
— Юрлас килсе кайрӗ. Шӑллӑм, илсе тух-ха баянна.
Тӑрук тарӑхса кайнӑ Прохор пиччӗшне чышкӑ кӑтартать.
— Намӑс та мар-и сире тӑр кӑнтӑрла ӗҫкӗпе ашкӑнма? Пӑрахатӑр-и е пӑрахмастӑр ҫак ирсӗр йӑлана?! Сире
пулах халӑх ҫине тухма та намӑс.
Прохор пахчана кӗрсенех пиншакӗсене силлекелесе
Микулнӑ Микулайӗпе Пахум ҫитеҫҫӗ.
— Пурнӑҫ тепӗр майлӑ ҫаврӑнса кайрӗ, — тарлӑ ҫамкине хыпашласа калать Микулай. — Ҫамрӑксем канаҫҫӗ
халь, ваттисем пилӗк аваҫҫӗ.
— Вилсе кайрӑн пуль виҫ мишук йӑтнипех, — тӑрӑхлать унран Хёвелюн.
— Самаях тарлаттарать, — тет Пахум та чейник ен
нелле пӑхса.
Кил хуҫи хӗрарӑмӗ Микулая тулли курка сӗнет.
— Апла пулсан ӗҫ-ха ӗшеннӗ ҫинчен. Сыппа кайӗ,
хулна-ҫурӑмна ҫемӗҫтерӗ.
— Тав сана, Пахум! — телей куркине ҫӗклет Мику
лай.
Хӗвелюн упӑшкине те тулли курка тыттарать. Пахум
арӑмӗ еннелле ҫаврӑнса шӳтлет:
— Мён, мана та шеллетӗн-им? Мансӑр тунсӑхларӑн-и?
Тавах сана, сӑпаҫҫипах, карчӑкӑм.
— Тунсӑхланинчен ытла хӑраса ӳкрӗм. Тӗлӗкре сан
Пахусупа аташнине аса илсен халь те ҫан-ҫурӑм ҫӳҫенсе кайрӗ. Эс вилнӗ пек, Пахум. Леш тӗнчерен кӗреке
турри Пахус пулса ял хӗрарӑмӗсемпе кӗрлесе ҫитрӗн пек.
Ҫавапа. Ура вӗҫне ҫити хура тӗслӗ вӑрӑм халатпа. Ак ҫакӑн
тӑршшӗ йӑм хура сухал ӳстерсе янӑ, — Хёвелюн аллине
кӑвапа тӗлне тытса кӑтартать. — Ай-яй, чӑнах та сухаллӑ-иҫ эс? Хырӑнман. Хуралнӑ ӗҫ халачӗпех. Ҫуса паракан ҫуккӑ пуль ҫав мансӑр. Ҫаву ҫеҫ ҫук халь. Ҫаран
ҫулма тесе ҫава туптаттарасшӑн марччӗ-и-ха? Ара, йӑлтах
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тӗл килет. Анчах... ма леш тёнчене кайса килтён-ха эс?
— Упӑшку килте ыталаса ҫывӑрманран тем тёлёкё
аташтарать сана, Хёвелюн, — хӗрарӑма куҫран чӑр-р
пӑхать Микулай.
Пахум, чёрех-ши тенён, хӑйне хыпашласа пӑхать:
— Капла эс мана, карчӑк, хӑратсах пӑрахрӑн. Вилӗм...
Ой-ой, ытла хӑрушӑ.
— Пахуса ҫеҫ мар, сан Суйккуна та, Пӳлӗхҫе те,
Шуйттанпа Эсреле те курнӑ. Чӑваш туррипе те калаҫнӑ.
Нихҫан тӗлленменнине... Эсрелё чун илме килтём тесе
епрерё. Эй, пӑтранатӑп, ваҫка, вӗсемпе, эй, аташатӑп.
— Кам чунне илме килнӗ-ши? — арӑмӗ умне пырса
тӑрать Пахум. — Ман чуна мар-ши?
— Эп ӑҫтан пӗлем-ха? Э-э-э, астурӑм, пӗчӗк ача чунне
илес пек калаҫатчӗҫ. Ма пӗчӗк ача чунӗ кирлӗ-ши вӗсене? Суйка Суйккипе сан чуннах, Пахум, илсе каймалла
та вёсен... Санне те юрать, Микулай. Тулёк... Ах туртур, хамӑрӑн кин ҫӑмӑлланмаллаччӗ. Тӗлӗк тӗлне ан килтӗрех. Сӑхсӑхас-ха Турӑран пулӑшу ыйтса.
Пахумӑн ҫилленесси мар, урӑх шухӑш: тепӗртак ӗҫмелле. Ҫавӑнпа сассине ҫемҫетсе калаҫать:
— Юрӗ сана, карчӑк, ҫӗркаҫхипе пӑтранса. Суйкка
та сывах-ха, эпё те сан ҫумӑнтах. Кӗрӗве цементшӑн
тепре тав туса ӗҫтерер. Вырӑнлах пулчӗ. Пире те манса
ан хӑвар.
— Унашкал калым та тумасан мӗн тума ҫавӑрттарап
эп баранкӑна, — мухтанса йӑлт-ялт сиккелесе илет Ваҫҫук. — Ёҫлен-ӗҫлен, укҫине тӳлемеҫҫӗ. Яхӑпӑкӑ ҫине
шанса ларсан?..
— Мӗн, мӗн? — хӑлхине тӑратсах тӑнласшӑн амӑшӗ.
— Ай манса кайрӑн, анне, хамӑр ӑҫта кутӗрленсе пурӑннине? Колхоз вырӑнне ял хуҫалӑх производство кооперативӗ турӗҫ-ҫке, кӗскетсе каласан — «Солнышко»
ЯХПК. Сӳннё «Хӗвел».
— Ан хурла-ха, Ваҫҫук, саншӑн анчах сӳннӗ вӑл. Самаях аталанать-ха кооперативӗ, — хирӗҫлет ӑна Микулнӑ
Микулайӗ. — Эпӗр чухнехинчен ой-ой епле кӗрлетгереҫҫӗ.
Алӑкран Хӗвелсен аслӑ ывӑлӗ хӗрӗх пиллӗксенчи Ви
талий Пахомович хуллен кӗрет, шлепкине хывса амӑшне тыттарать. Ҫамрӑклах шуралса пыракан ҫӑра ҫӳҫне,
ватӑ сӑн ҫапма пуҫланӑ питне-куҫне шӑлса илет.
11*
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— Килех, ывлӑм, — хыпӑнса ӳкет амӑшӗ.
— Салам пултӑр пурне те! — сылтӑм аллине ҫӗклесе
сывлӑх сунать ял старости. — Ай, ӑшалантараҫҫӗ. Ирех
пуҫланӑ эсир аташма. Анне, ӑш хыпса ҫунать, ярса парха мана та хӑвӑртрах.
Амӑшӗ хыпӑнса чӗрине ярса илет.
— Тем пулман пуль те?
Виталий Пахомович амӑшӗ тыттарнӑ сӑмакун курки
не пушатнӑ хыҫҫӑн тин пӗлтерет:
— Пулнӑ ҫав. Пысӑк инкек пулчӗ пирӗн.
— Мӗн? Кин-и? — чӑтаймасӑр сак ҫине лаках ларать
амӑшӗ.
— Арӑм паян ирпе вилӗ ача ҫуратнӑ, — аран-аран каласа ярать Виталий Пахомович. — Ывӑл. Шӑпах савӑнса,
чӑтӑмсӑррӑн кӗтниччӗ.
Хӗвеле хура пӗлӗт хупласа хунипе кил хушшине
тӗксӗм ҫутӑ ҫавӑрса илет.
3
Хурӑнлӑ Хӗвелкасра та икӗ ӗмӗр ытла ӗнтӗ хӑйсен
чиркӳ прихучӗн уявне авалхи йӑла-йӗркене пӑхӑнса тараватлӑн паллӑ тӑваҫҫӗ. Ҫимӗк эрни вӗсемшӗн яланах
савӑклӑх эрни. Хӗвел Хӗветӗрӗсен кил хушшине шилӗк
тунӑ. Сад пахчинче шӑпчӑк сасси илтӗнет. Аякран туй
шавӗ кӗрлесе ҫывхарать. Пӑшал пенӗ сасӑ илтӗнет. «Чирчӗр кайтӑр, усал кайтӑр!» — янӑрать хулӑн сасӑ. Яри
уҫнӑ хапха алӑкӗнчен Прохор Пахомовичпа Любовь Ни
колаевна, ун хыҫҫӑн туй ачисемпе туй арӑмӗсем, ял ҫыннисем кӗреҫҫӗ. Ҫамрӑк мӑшӑр килте тӗртнӗ шур пир
тӑрӑх утать. Вӗсене Паккус Пахумӗпе Хёвелюн, аслашшӗ, пиччӗшӗсемпе инкӗшӗсем, аккӑшӗ, тӑванӗсем кӗтсе
илеҫҫӗ. Хёвелюн кинне ҫиеле тӑвар килли лартнӑ ҫавра
ҫӑкӑр тыттарать, пил сӑмахӗ калать:
— Савса пӗрлешрӗр пулсан — савӑнса пурӑнӑр. Ҫирӗп
ҫемье тӑвӑр. Иышлӑ ача ӳстерӗр. Килти сӑмаха яла ан
кӑларӑр. Намӑс ан курӑр. Ваттисене хисеплӗр.
Ун хыҫҫӑн Пахум пиллет:
— Пӗрлешнӗ ятпа саламлатпӑр сире. Килте хӗрарӑм
савнӑ арӑм вырӑнӗнче, арҫын ар вырӑнӗнче пултӑр. Телей курмалла пултӑр.
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Хӗвел Хӗветӗрӗ маларах тухса тӑрса ҫапла калать:
— Кӗҫӗн кинпе мӑнукӑм. Чӗрӳсене пӗр хӳтте хупнӑ
кун ман ҫакна аса илтерессӗм килет. Ҫак кил ял пуҫланнӑранпа темиҫе ӗмӗр хушши аталанать. Унтан нумай-нумай ырӑ та вӑйлӑ ҫын тухнӑ, таврана саланнӑ. Пирӗн
кил яланах ял тӗрекӗ пулнӑ, пирӗн ӗҫе эсир малалла туса
пырӑр.Сывӑ ача-пӑча ҫуратӑр, вӗсене урӑ пурнӑҫ ҫулӗпе
ярӑр. Иӑха пӗтме ан парӑр. Кил никӗсне ан хавшатӑр.
Ял хӑватне ҫӗклӗр. Чӑваша пуянлатӑр. Чӑваш ятне, Хӗвел
йӑхӗн ятне ан ярӑр. Сирӗн умра ялан хӗвел ҫути ҫиҫтӗр.
Майӗпен туй саланать. Кил хушши пушанса юлать.
Электричество ҫутинче Хӗвел Хӗветӗрӗ курӑнса каять.
Вӑл хӗпӗртӳллӗн, уҫӑ чунпала калаҫать:
— Туй та турӑмӑр. Шӗкӗр турра. Юрать-ха ҫапӑҫакан-вӑрҫакан пулмарӗ. Хамӑрӑн урхамахӗсем те тулхӑрмарӗҫ. Хӑта ҫеҫ пулаймарӗ. Хӗрне качча панӑ чухне
Микулнӑ Микулайне те кӗрекере саркаланса ларнӑ пул
сан ырахчӗ те ӗнтӗ. Эй, тата... — Вӑл тарӑхуллӑн алӑ
сулать. — Пӗрле пулманни — ырӑрах та. Еҫсе лартсан
ним латти ҫук. Йӑлт йӗркерен тухать. Выльӑхран —
выльӑх. Ҫавӑнпа вӑйлӑ ӗҫкӗ-ҫикӗре унӑн вырӑнӗ — мунча. Кам хушнӑ ӑна туйччен ҫав таран персе лартма. Паян
та мунчана хупнӑ терӗҫ. Эх, чӑтӑмлӑх, чӑтӑмлӑх... Ҫитсех каймасть ҫав вӑл пире.
Усӗркелесе, ахлатса пӳртрен Хёвелюн тухать, хуняшшӗне асӑрханипе: «Ах, ҫав ыйхӑсӑр ватсупнӑ!» — тесе
кӗтеселле кайса ҫухалать, нумаях та тӑмасть, анасласа
килет.
— Эс, ҫӗрлехи хуралҫӑ, ывӑлна курмарӑн-и? — ыйтать кинӗ мухмӑрлӑ сассипе.
Хӗвел Хӗветӗрӗ шухӑша кайнипе тӳрех ӑнланаймасть.
— Мӗнле ывӑлна?
Хёвелюн ҫиллессӗн калать:
— Пахума курмарӑн-и тетӗп-ҫке. Пахус-Паккус Пахумне эппин.
— Э-э. Пӳртреччӗ-ҫке. Вил ӳсӗрскер ҫыврать пульха. Кравать айне пӑх. Ҫавӑнта пулакан ун плацкартлӑ
вырӑнӗ.
— Пӑхнӑ. Шыранӑ, — арпашӑннӑ ҫӳҫне майланҫи
тӑвать Хёвелюн. — Ан мӑшкӑлласа тӑр. Пурте эсӗр пӗр
кӗрт йыттисем.
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— Кин, мӗн, вырӑн ҫинчен тӑнӑ чухне сулахай уру
ҫине пусрӑн-им? Ытла хӗрсе кайрӑн-ҫке?
— Пуснӑ пулсан та сана мӗн ӗҫ. Ачу та хӑвнах хывнӑ.
Чараксӑрсем. Юрать халь, ватсупнӑ, кӑшт лӑплантӑнха. Ялта хусах матка хӑвармарӑн пуль. Суйка Суйккинчен пуҫларӑн та...
Хӗветӗрӗн чунё вӗресе кайрӗ пулас, вӑл урине тапсах
калать:
— Чарӑн, кин!
Хёвелюн та, кашкӑр умӗнчи сурӑх пек, урине тапса
ҫухӑрать:
— Чарӑнмастӑп! Никаккуй та чарӑнмастӑп!
— Санпа ӗнтӗ, — аптранипе алӑ сулать ватӑ ҫын.
Кинӗн чунё вучахри яшка пекех вӗресе тӑкӑнса кайнӑ
пуль ҫав, пӗҫертет те пӗҫертет хуняшшёне:
— Санпа тет. Сирнпе тата хӑвӑрпа мӗнлерех пулмалла-ши? Уртаратӑр эсир мана: виҫсӗр те ухмаха кӑларатӑр. Эй, турӑ. Аслашшӗ, ашшӗ, мӑнукӗ пёр епрешке пат
не улаха чупаҫҫӗ-ха та. Тӗлӗннипе халӑх мар, ҫӳл тӳпери Турӑ та ҫӗр ҫине персе анмалла. Ыт ахальтен курмарӑм пуль тӗлӗкре Чӑваш туррине те, леш Пахус текеннине те.
— Эс мана, кин, Суйккапа ан тёк. Карчӑк пурӑннӑ
чухне эпё нимле ют хӗрарӑм кёпи аркине те уҫса пӑхман.
Авӑ сарай хыҫӗнчи хурӑн ячӗпе сӑхсӑхса калатӑп. Туй
туррине чысласа лартнӑ хурӑн вӑл. Туй туррин хурӑнӗ.
Туй пуҫӗ — хуҫи лартнӑскер.
— Ҫапла пулмасӑр. Суеҫӗ.
— Прухӑрпа кӗҫӗн кин ячӗпе паян та ун ҫумне хамах
тепӗр хурӑн ларттартӑм. Вёсен туй пуҫне. Ӳстӗр йывӑҫ.
Хӑйсемпе пӗрле ешертӗр. Ваттисен йӑли ламран лама
куҫса пытӑр.
— Тем ҫӗтет пӗрмай: хурӑн та хурӑн... Йывӑҫ, мӗн,
этем-им в£я? Ҫӗр ҫине чикнӗ те ӳснӗ, майӗпен хӑрнӑ
вӑл. Сарай хыҫӗнчи те ав ҫӑхан пухса ҫеҫ ларать.
Хӗвел Хӗветӗрӗ кинне хирӗҫлет:
— Сиртен хӑвӑртан ним лартса ӳстересси те пулас
ҫук. Пичке ӑшӗнче пурнаканскерсем эсир, пӑрака патшалӑхӗн кӑпӑклӑ мӗскӗнӗсем.
— Мӗн, тӗрӗс мар-им? Ашшӗ Суйкка патӗнче чухне
улаха урхамахланса пыракан ывӑлне уҫса кӗртмест, ывӑлӗ
166

Суйкка ҫумӗнче чухне хӗрарӑмшӑн ҫунакан ашшӗне алӑк
шаккаттарса тӑнран ярать тесе пӗтӗм ял халӑхӗ кулать
сиртен.
— Эй, ку намӑссӑр кине. Ват ҫынпа ҫапла калаҫаҫҫӗ-и?
— Эп намӑссӑр-и? Эп ял-йыш хушшинче намӑс курнӑ-и? Эп ку таранччен те хамӑр йӑх ятне те, сирӗн Хӗвелписен ятне те чысран кӑлармарӑм, — йӗрсе ярать
Хёвелюн. — Эй, Ҫӳлти Турӑ! Мана итлех эс, ҫав Суйка
Суйккине пирӗн йӑхран сирех. — Вӑл пуҫне икӗ аллипе
ҫатӑрласа тытать. — Ы-ых, хамӑн каҫ такинех ҫунтармалла. Ма виҫӗм ҫул сысна аҫи Пахумӑнне мар, Микулнӑ Микулайӑнне чӑмланӑ-ши телей аврине? Иккӗшӗ
те ҫакӑнтах, юнашарах хуп турттарнӑччӗ. Микулай пульницара выртса тухрӗ те хӗрарӑм тӗнчинчен уйрӑлчӗ. Пирӗнни вара иккӗшиншӗн те ӑшалантарма пуҫларӗ. Ывӑлӗпе, Якурпа, ӑмӑртмалла йӑрккаҫҫӗ. Якур туй хыҫҫӑн
тӳнсе кайнине курнӑ та ӗнтӗ тахӑш вӑхӑтра тухса шума
ӗлкӗрнӗ Суйка Суйкки патне. Ҫу-ук, капла пулмасть пурӑнса. Пул-масть!
Кинӗ шавласа пӳрте кӗрсе кайнӑ хыҫҫӑн Хӗветӗр те:
«Хамӑн та ӳплене кайса ҫывӑрас», — тесе пахча еннел
ле утать.
Кил хушшине Прохор Пахомовичпа Любовь Нико
лаевна савӑнӑҫлӑн тухаҫҫӗ. Ҫамрӑк арӑм аллисемпе хӑлаҫланать.
— Ман ҫӳле, чи ҫӳле ҫити вӗҫес килет паян, Прохор.
Кур-ха, кур, епле янкӑр уҫӑ тӳпе. Авӑ пирӗн пуҫ ҫине
миҫе мӗльюн ҫӑлтӑрлӑ калпак лартнӑ. Иксӗмӗр кӗлетре
чухне ҫӗнӗ уйӑх тухнӑ. Пирён ятпа. Уйӑхӗпех кӗлетри
пек юнашар пулатпӑр ӗнтӗ. Пӗрле.
Упӑшки арӑмне пилӗкрен тытса ҫӗклет те темиҫе хутчен ҫавӑрать, унтан ҫӗре тӑратса чуптӑвать.
— Чунӑмҫӑм, ҫӑлтӑрӑмҫӑм, уйӑхӑмҫӑм, хӗвелӗмҫӗм.
Ёненес те килмест иксӗмӗр пӗрле, пӗр кӗлетре пулнине. Иксӗмӗр пӗр тӗнче турӑмӑр. Хамӑрӑн тёнчене уҫрӑмӑр. Хамӑрӑн...
— Йӑлтах хамӑрӑн халӗ: юрату та, савӑк каҫӗ те, пуҫ
тӳпинчи ҫӑлтӑр пухчийӗ те — пӗтӗм тӗнче хамӑрӑн.
— Люба, эпӗ тахҫанах сан чӗрӳ таппипе сывлама пуҫланӑ, сан чӗрӳ хӑвачӗпе пурӑнатӑп. Санӑн чӗрӳ мана пур
не те парать. Вӑл — манӑн чӗре!
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Любовь Николаевна хӑйӗн кӑкӑрӗ ҫине пуҫне хунӑ
упӑшкине ҫӳҫӗнчен ачашлать.
— О-ой, ачашне, ман юратнӑ Прохорне. Ӑҫтан тупса
панӑ сана ку ята аҫу-аннӳ? Тахҫанхи кивелнӗ ята?
— Ыйтман вӗсенчен. Чӑн та, халӗ сайра тӗл пулакан
ят.
— Ялта та ҫук, таврара та ҫук пуль?
— Пӗлес пулсанччӗ сан ман ятӑн вӑрттӑнлӑхне... —
Ёнерхи йӗкӗт ӗнерхи хӗр упраҫа каллех алӑ ҫине ҫӗклесе ҫавӑрать, чӑтаймасӑр ҫине-ҫине чуптӑвать. — Туятӑн-и, епле юратать сана Прохор?
Юрату ҫемҫелӗхне кӗрсе ӳкнӗ арӑмӗ ачашшӑн сасӑ
кӑларать:
— Туятӑп, чунӑмҫӑм. Яту мӗне пӗлтернине ҫеҫ калаймастӑп.
— Пӗл апла. Прохор вӑл — юрӑ пуҫлакан тет. Пудласа юрлакан.
Любовь Николаевна упӑшкине ачашлать.
— О-ой, маттурне. Пуҫлакан-ҫке апла эсӗ. Юрӑ та
пуҫлама ӑста. Хамӑрӑн юрату телейне те пуҫласа яма,
тытса пыма маҫтӑр. Пултаратӑн, пуҫлакан...
Вӗсем шилӗк патнелле хуллен утаҫҫӗ.
— Люба, манӑн юратӑвӑм, — тет Прохор Пахомович
арӑмне куҫӗнчен пӑхса. — Пӗлетӗн-и эпӗ мӗн ҫинчен
шухӑшланине?
Любовь Николаевна упӑшкине пилӗкрен ыталать.
— Кала, кала, мӗн ҫинчен?
— Хамӑрӑн пулас ача ҫинчен.
— Ун пирки эпё те шухӑшланӑччӗ-ха, — Любовь Ни
колаевна вӑтанса пуҫне чикет.
— Хӑҫан? Манран маларах-и?
— Паллах, маларах. Эпӗ хӗрарӑм вӗт. Ман ӑшра-чунра хӑҫантанпа ларать ӗнтӗ вӑл ача шухӑшӗ. Ҫав шухӑштуйӑм, пӗлессӳ килсен, тен, ҫураласса та пӗрлех ҫуралнӑ
манпа.
— Тӗлӗнмелле.
— Хӗр пулса ҫитсен, санпа туслашсан, качча каяссине пӗлсен вара пушшех вӑйланчӗ ача туйӑмӗ. Туй умён
те, туй хыҫҫӑн та пуҫрах ҫав шухӑш. Халӗ те.
— Капла эсӗ мана пушшех хӗпӗртеттертӗн. Итле-ха?
— Ача пиркиех-и эсӗ?
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— Аха. Манӑн хамӑр асатте пек, Хӗвел Хӗветӗрӗ пек
вӑйлӑ, ҫирӗп сывлӑхлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ ывӑл ҫураттарас ки
лет сана, Любушка.
— Эпё хам та таса, ҫирӗп, чир-чёрсёр ача кётетёп.
— Хунёме те, аттене те, хунямана та, аннене те ан
хывтӑрччӗ ывӑл. Ҫапла-и?
— Тёрёсех калан, Прохор. Мана килти ӗҫкӗ-ҫикӗ те,
ялти ӗҫкӗ-ҫикӗ те пуҫ тӳпине ҫитиччен тӑрантарнӑ.
— Мана хама та ҫавах.
— Ял халӑхне пур чир-чёртен те сыватасшӑнах тухтӑра вӗренме кайрӑм пулас. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх пулӑшнипе вёрентём. Ман халь ял халӑхне мӗнпур ырӑлӑха
тавӑрса памалла. Ҫын сывлӑхне сыхламалла.
— Эп хам ӗҫкӗ ачи те, ӗҫкӗрех ӳсрӗм.
— Астӑватӑп, купӑс калама сана ӗҫкӗрен ӗҫке сӗтӗретчӗҫ.
— Ҫиччӗрех калама вӗреннӗ те эп хут купӑсне.
— Епле майпа ӗҫке ярӑнман-ха эсӗ, манӑн чунӑм Прохорчукӑм?
— Ёҫес килмест ман, — пуҫне пӑркалать Прохор Па
хомович. — Сӑра та, эрех те ҫӑвара ярас килмест. Хушӑран ҫеҫ тутанкаласа пӑхатӑп. Асаттенех хывнӑ пулас.
— Эсё ялти пёрремёш маэстро.
— Эсё ялти пёрремёш тухтӑр.
— Сан валли ялта музыка шкулё туса пачӗҫ.
— Сан валли — пульница.
— Кай, пирён аттесем председательте чухне нимех те
тӑвайман халӑх валли, — Любовь Николаевна сассине
улӑштарать.
— Колхоз вӑл чура вырӑнне пулнӑ, — тет Прохор
Пахомович.
— Маншӑн та паллӑ вӑл тапхӑр. Хӗстерсе ҫитернӗччӗ
пур енчен те. Пурнӑҫне кура ӗнтӗ. Пуҫлӑхӗсем хӑратма
пултарнӑ. Ҫыннисен сехри хӑпнӑ. Урлӑ каларӑн — хурлӑх
тупрӑн. Хӑрушӑ вӑхӑтра пурӑннӑ.
— Юрать-ха пурнӑҫӗ улшӑнчӗ, — шилӗк ҫумӗнчи ҫӑка тураттине хуҫса илсе Любӑна тыггарать Прохор. —
Пурте ешерет халь: йывӑҫӗ те, чун-чӗрийӗ те. Хӗвелӗ
ӑшшӑнрах пӑхнӑран пуль. Сывлӑшӗ те уҫӑрах. Сирӗлсех
пыраҫҫӗ хура пӗлӗтсем. Ял уничи те яриех уҫӑлчӗ. Кӗтет
вӑл хӑйӗн ачисене, маларахрах тухса тарнӑ хула роман169

тикӗсене чӑтӑмсӑррӑн туртать хӑйӗн йӑмраллӑ урамӗсене. Ял туртӑмӗ мана та Шупашкартан хӑпӑтрӗ. Чулхула
консерваторийӗнчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн оперӑпа ба
лет театрӗнче лайӑх вырӑнах панӑччӗ. Юлма пулатчӗ.
М айӗпен хваттер туянаттӑмӑр. Ӑсталӑх ӳсетчӗ. Тава
тивӗҫлӗ артист, унтан — халӑх артисчӗ. Мухтав...
— Авӑ епле фантазер манӑн упӑшкамҫӑм. Ҫапли ҫапла пуль те. Мухтав хыҫҫӑн хӑваламарӑн. Тӗрӗс турӑн.
Юрать-ха ялах килтӗн. Мана та ырӑ капла. Эпир ял ачи
сем вӗт. Мухтавне пирӗн халӑх хушшинче, халӑхшӑн
ӗҫлесе илмелле. Унран хаклине эпӗ урӑх курмастӑп.
— Ял хурчӗсем пек йӑшӑлтатӑпӑр ӗнтӗ. Санӑн хамӑр
ял ачисене, ял халӑхне ҫирӗп сывлӑхлӑ тумалла, манӑн
вӗсене илемлӗхе вӗрентмелле. Ҫав хушӑрах хамӑр ача
пирки те шухӑшлама пӑрахмалла мар.
— Хамӑр ачасем ҫинчен тесе кала, Прохор. Ман пӳрт
тулли ача курас килет, — Любовь Николаевна савӑклӑн,
хавхалануллӑн калаҫать.
— Сан хӑвӑн та, Любушка, мухтав чирё аталанать пу
лас. Ҫӗршыва шалкӑм ҫапиччен, халӑха ийе чӑмлама пуҫличчен пирён ялта вун-вун ик ача ҫуратса ӳстернӗ «Ача
амӑшӗ героиня» пиллӗкӗнччӗ. Улттӑмӗшӗ Любовь Солн
цева пулать-и?
— Халӗ, хӗрарӑм хӗсӗре тухса пынӑ саманара, ялта
та ик-виҫ ачаран ытла ҫуратмаҫҫӗ те, виҫ ачапах нумай
ача амӑшӗ теҫҫӗ те, тен, виҫӗ хут «Ача амӑшӗ героиня»
пулӑп. Кӑкӑр ҫине виҫӗ орден ҫакса эпё те чапа тухӑп.
Ачисем сывӑ ӳстӗрччӗҫ ҫеҫ. Хамӑр та ҫаплах пулар. Ун
чухне вара ыттисем те пирён пекех таса, сывӑ пулас
тейӗҫ тен...
Прохор пуҫне пӑркалать.
— Теплерех ҫав. Хальлӗхе халӑхра усал йӑла-йӗрке
ытларах хуҫаланать. Ырри вырӑнне усал йышӑнса пырать. Ырӑ пурнӑҫ вӑхӑтне каялла ҫавӑрма та май ҫук
пуль. Хамӑрӑн авалхи чӑваш йӑлине таҫтан капланса килекен нӗрсӗрлӗх кун ҫути кӑтартмасть. Ашкӑнчӑк ӗҫкӗ
тымарӗ те вӑйлансах, сарӑлсах пырать.
— Эх, ҫыннисем хӑйсемех айӑплӑ та ҫав, ытла хӑвӑрт
парӑнаҫҫӗ астаракан тухатмӑша.
— Пирён аттесем те, Витали пичисем те айӑплӑ уншӑн. Сан аҫу колхоз председателӗнче, ман атте ял со170

вет пуҫлӑхӗнче ыр курнӑ. Хӑйсене ирӗк пулнӑ вӗсене
аташмашкӑн. Ҫавӑнпа ӗҫке ернӗ. Витали пичи те янтӑ
эрехпех пӗтрӗ. Ӑслӑ пуҫне ӗҫсе ячӗ.
— Пулӑ пуҫӗнчен ҫӗрет тенӗ пекех, вӗсене кура халӑхӗ
те усала вӗренчӗ. Ҫав манерсӗр ӗҫкӗ чирне — этеме пӗтерекен чире — ун чухнехи пуҫлӑхсемех сарнӑ.
— Ҫӗршыв пурлӑхне капашсӑр ӗҫкӗ-ҫикӗре ӑмӑртмалла каяша кӑларнӑ хуҫасемпе пуҫлӑхсене халӑх умӗнче
уҫҫӑн айӑпламалла та ҫав...
Любовь Николаевна ӑна куҫӗнчен пӑхса тутинчен чӑп
тутарать.
— Прохорушка, ҫитет хамӑрӑн кӑмӑла хуҫса. Ман туй
ҫинченех калаҫас килет. Асран кайми савӑк кун, савӑк
каҫ ҫинчен кӑна калаҫас килет халӗ. Туй турри пурри
ҫинчен те тин пӗлтӗм. Пурах-ши вӑл е юмах ҫеҫ-ши?
— Ма ҫук пуль, пурах ӗнтӗ вӑл, халӑх ӑс-тӑнӗнче сыхланса юлнӑскер. Туй турри, ман шутпа, телей турри.
Санӑн та, манӑн та. Санра та, манра та.
— Мӗнле маттур сан аслаҫу, Прохор. Айг матгур. Халь
ӗнтӗ вӑл ман асатте те. Епле тавҫӑруллӑ. Ӗнер туй тур
рине асӑнса пире хурӑн ларттарчӗ-ларттарчех. Халӗ ӑна
пирӗн пӑхса ӳстермелле. Атя туй туррине ҫак канфетпа
та пулин чӳклер.
— Яланах ырӑ тутӑр-и пире?
— Атя, атя чупар.
Ҫамрӑк мӑшӑр пахчаналла кайма тӑрать. Ҫав самантра тӳпене хӗрлӗ тӗс ҫапать. «Пушар!», «Турикас ҫунать!»
тенӗ сасӑсем илтӗнеҫҫӗ. Садран Хӗвел Хӗветӗрӗ хыпӑнса кӗрет. Виҫҫӗшӗ те кил хушшинчен тухса чупаҫҫӗ.
Ҫав вӑхӑтра савӑк ушкӑнӗпе пӗрле ҫава йӑтнӑ Пахус
курӑнса каять. Каллех ӗҫ тупӑннӑшӑн хӗпӗртесе ӳкнӗскер, вӑл ҫавине лапаткалать, ушкӑн варрине тӑрса саркаланса юрлать:
Епле ман ушкӑн савӑк,
Пӗрле ташлар пӗр авӑк.
Ёҫер-ҫиер ҫур талӑк,
Выртса канар ҫулталӑк.

Пӗлӗт хыҫӗнчен ҫав самантра Чӑваш туррин хӑлхана
ҫурасла сасси илтӗнет:
— Эс, канлӗх, астармӑш турри Пахус, пӗлсех ҫитереймен чӑвашсем сана Бахус вырӑнне Пахус тесе авал171

лӑхран тӗнчене ҫӗкленӗскер, пирӗн чӑваш лӑпкӑлӑхне
аркатма килтӗн-ши инҫетри тинӗс леш енчен?
Пахус тинӗс хумӗ ҫырана ҫапса шавланӑ пек ахӑлтатать:
— Ха-ха-ха! Ма килес мар чӗннӗ чухне? Хӑвах пӗлетӗн, турӑсемшӗн чикӗ те, пӑшаллӑ хуралҫӑ та ҫук. Чӑваша пурӑнмашкӑн Хӗвел турри уйӑрса панӑ лаптӑка —
Чӑваш айлӑмне — Аслӑ Турӑ мана та кӗме чармарӗ. Ҫав
лаптӑкра — чӑваш тӗнчинче — эпё те халӗ Турӑ вӗсемшӗн. Чӑваш ҫавна чӑннипех чунӗпе, тӗнче хӑвачӗпе
ҫирӗплетет. Ҫак халӑх ҫуралнӑ чухнех манпа варӑнса
ҫуралнине ан ман.
— Итле эс, сӗмсӗр Пахус, чӑваш чунӗ ҫумӗнче ним
ле Пахус та, нимле урӑх суя хӑват та кирлё мар. Эсё те,
ыттисем те — пирёншён ют. Эсир мана кӑна мар, никама та ҫул парасшӑн мар, хӑвӑра чураланса пуҫҫапакансене те пёр шӑтӑка, вилӗм шӑтӑкне, чиксе леш тёнче
не чӗнекенсем, ҫӗр ҫинче мар, унта ырлӑх курма чёнсе
илёртекенсем. Эсир ҫӗр ҫинчи этем хӑйӗн савӑнӑҫне ҫӗр
ҫинче усӑ курма пултарнӑ-пултарман, унӑн пӗтӗм пуласлӑхне таҫта ҫӑвана ӑсатакансем, хӑвӑрӑн кӗллӳпеле
ҫӳлти хӑват еннелле алӑ тӑстараканскерсем. Эсё те, пулӑх
турри текен суеҫӗ, ытти турӑсем те, пӗрмай «паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар пире» тесе кӗлтутаракан «Ҫӳлти атте»
те, ку таранччен пёр чӑваша та ҫӑкӑр татӑкӗ пӑрахса
паман-ха. Чӑвашӑн чунне суялӑхпа кӑтӑклантарса тӑратӑр. Чӑваш ухмаххи вара хӑйӗн Туррине — мана мансах леш тӗнче алӑкӗнчен кӗрсе каймашкӑн сӑмси умне
тӗксе панӑ хӗресе чуптӑвать, художник сӑрланӑ асамлӑ
хӑват сӑнне пуҫҫапать, «ай ӗҫер-и, ай вӗҫер-и» тесе хӑйӗн
тӑнсӑрлӑх тӗнчине юрласа ӑсанать. Тепӗр хут ыйтатӑп,
эсё, Пахус коллега, мӗн тума килтӗн-ши кунта кӑнтӑр
енчен?
— Хӑвах пӗлетӗн вӗт халӗ турӑсем те чикке пӑсма
пултарнине, Раҫҫей чикки яр уҫӑ пулнине. Турӑсене те
сиктерет Ҫӗр кисренӗвӗ. Ҫӗр тӗнчи алхасать. Сирӗн патра
пушшех ирӗк, тем хӑтланма та пулать. Ҫавӑнпа Чӑваш
ҫӗрӗ ҫинчи ҫынсен чунӗсем те хаваспа тулччӑр терӗм.
— Хамӑрӑн йӑла-йӗркене эпир хамӑрах майлаштарма
пултараттӑмӑрччӗ те ҫав...
— Майлаштарасси пулмарӗ-ҫке сиртен. Тытаймарӑн
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эсӗ хӑвӑн чӑваш халӑхне ҫирӗп алӑра. Вӑйсӑр пултӑн.
Христос та пулӑшаймарӗ, ҫавӑнпах Атӑл тӑрӑхне васкамалла пулчӗ. Паккус Пахумӗсемпе Микулнӑ Микулайӗсем ирӗк панипе — кӗрекери халӑх кӑмӑлне кура килнӗ
эпӗ.
Чӑваш турри тарӑхса евитлет:
— Ытлашши ан мухтан. Паккус Пахумӗсемпе Микулнӑ Микулайӗсем вӗсем пӗтӗм халӑх мар, влаҫ ҫыннисем кӑна пулнӑ. Пӗтӗм чӑваш халӑхӗ пурпӗрех ытараймасӑр пуҫҫапмасть сана, усала. Ӗҫкӗ-ҫикӗпе ашкӑнса
сӑра-эрех пичкине кутӑн чӑмнӑ йӑхтӑр-яхтӑр ҫеҫ ыталашать санпа.
— Ҫук-ҫук, ун пек мар, — мухмӑр пӗлӗчӗпе каплантарать чӑваш ҫӗрӗн тӳпине Пахус. — Халӑх, ӗҫке ернӗ
халӑх, мана хӑйӗн кӗреке туррийӗ туса хучӗ. Алкашсем
сана та, Христоса та ҫур литрлах сутса яраҫҫӗ. Мана
ыталаҫҫӗ, йӑвана-йӑванах пуҫҫапаҫҫӗ.
— Ҫапах та, — тет Чӑваш турри, — кунпа йӑлтах
килӗшместӗп.
— Вӑл — хӑвӑн ирӗкӳ. Ман вара — хамӑн ирӗк. Эп
турӑсен туррин Зевсӑн ачи. Мана хӑҫантанпа ӗнтӗ нумай-нумай халӑх ҫынни пуҫҫапать, маншӑн вилсе каясла аташать. Арҫынӗ те, хӗрарӑмӗ те. Кур, епле сума сӑваҫҫӗ мана чӑваш пикисем те! Чӑваш туррипе сӗм вӑрманта аташса ҫӳриччен, йывӑҫ вуллине ыталаса ӑна пуҫҫапасшӑн хёрнӗ ҫан-ҫурӑма улталаса нуша куриччен
луччӗ сана, Пахуса, ясарлӑх асамлӑхӗн туррине, ытала
са чӗрӗлетпӗр теҫҫӗ вёсем. Секс революцийӗ сарӑлса
пынӑ вӑхӑтра эсӗ мар, эпех кирлӗ иккен ҫамрӑк чуна.
Ҫав хушӑрах Хурӑнлӑ Хӗвелкасра хӗрарӑмсем карталанса, линкка-линкка кӗввипе авкаланса ташлаҫҫӗ. Па
хус, Чӑваш туррине ҫӗнтересле, авалхи ораторсем пекех
ҫаптарать:
— Ман ята, ман сӑнара мухтаса чи чаплӑ ӑстаҫӑсем
палӑк хыҫҫӑн палӑк лартнӑ, илемлӗ ӳкерчӗксем сӑрланӑ.
Поэтсем ман пурнӑҫа сӑвӑласа мухтанӑ. Композиторсем ман хӑвата музыкӑра янӑратнӑ. Этем тени мана пуҫҫапа-пуҫҫапа ман ятпала ҫӗр ҫинчен хӑй ирӗкӗпех вилӗмсӗр тёнчене утса хӑпарать.
— Ҫапах та усал турӑ эсё, Пахус. Этемлӗхе пӗтерекен турӑ. Сан туртӑму — ултавлӑ туртӑм. Вилӗм туртӑмӗ.
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— Сан хӑвӑн та ҫавах, авалхи Чӑваш турри текенскерӗн. Пӗлме кирлё, кашни турӑ этем чунне хӑй патне
хӑйне майлӑ туртать. Авӑ сан Эсрелӳ те мунча ҫуннине
пӑхса епле ташша ҫаптарать, Микулнӑ Микулайён чун
не тухасса кӗтнипе мӑн мишукне уҫса хунӑ, ниҫта кайса кёреймест вёт.
— Унӑн ӗҫӗ ҫав, — лӑпкӑн хуравлать Чӑваш турри. —
Вӑл ҫын чунне илсе хырӑмне тӑрантарать, кӑмпартист
чунӗшӗн тройной преми илет. Пирён вара ҫав чуна —
Шуйттана ӗненнӗ-и вӑл, сана-и, мана-и, Христоса-и —
Ҫӗр ҫинчинчен те савӑкрах райра усрасси. Эпир тӗнче
уҫлӑхӗн хуҫисем-ҫке.
— Ҫапла, эсир, чаплӑ турӑсем, анлӑ уҫлӑхра. Унта
ирӗклӗ, унта — ырлӑх. Ни чикӗ, ни патшалӑх, ни хуйхӑсуйхӑ ҫук. Ман ҫеҫ Ҫӗр ҫинче нушаланмалла.
— Мӗншӗн эсӗ Ҫӗр ҫинче тата, Пахус коллега?
— Ҫӗр ҫинче пурӑнма мана атте хушнӑ, — тӑнлантарать Пахус. — Ҫак ҫавана та атте туса панӑ. Мана аттеанне ҫав тери тутлӑх, савӑнӑҫ имлӗхӗпе ӳстернӗ. Ҫав
имлӗхе ҫӗр ҫыннине парнелеме хушнӑ. Эпё вёсен сумне пурнӑҫласа пыратӑп. Ҫав имлӗх халӗ мӗн чухлӗ ҫынна
илӗртмест-ши? Сан чурусем, чӑвашсем те, ун сӗткенне
юнашар ларса-выртса ӑмӑртмаллах ӗмеҫҫӗ. Ҫавӑншӑн эпӗ
хавас. Ҫавӑнпа эпӗ савӑнатӑп. Ҫавӑнпа эпё пуян. Калаха, Чӑваш турри, вӑрмансӑр, йывӑҫсӑр, киреметсӗр тата
тем амакӗсӗр пуҫне ҫынна илӗртмелли мӗн пур санӑн?
Чӑваш туррин сасси кӑшт кӳренӳллӗрех те, хӑпартлануллӑрах та янӑрать:
— Манӑн-и? Манӑн Аслӑ Турӑ пӳрнӗ вӑрмансӑр пуҫне хӗвел, уйӑх, ҫӑлтӑр, ҫӗр, шыв, сывлӑш, вут пур. Чӑваш
ҫынни ӗмӗр-ӗмӗр вӗсене ман ятпа пуҫҫапнӑ. Мана пуҫҫапнӑ. Паян кунчченех пуҫҫапать. Ҫавӑнпа эпӗ тӗнчери
пур турӑран та пуянрах. Сан хӑвӑн мӗн пур? Кӗрекере
ӳсӗр ҫынсене хӑпартлантарса ларнисӗр пуҫне...
Пахус ҫавипе сулса мӑйне каҫӑртать те ҫак Чӑваш
тӗнчинче Чӑваш турри мар, пиншер ҫулсем хушшинче
этем пырӗнче хӑй кӑна, вилӗмсӗрлӗх турри Пахусах, сыхланса юлнишӗн хӑпартланса «Атӑл шывне» чӑваш ялӗ
ҫине шалкӑм ҫумӑр пек тӑкать, чарӑнма пӗлмесӗр палкать:
— Ха, пӗчӗк турӑ, санӑн мӗн пур тетӗн-и-ха? Манӑн
174

кунта чӑваш ҫӗрӗ ҫинчи мӗнпур сӑра пички кӑпӑкланса
йӳҫет, ҫӗршер пин сӑмакун «заводӗнчен» кунӗн-ҫӗрӗн
имлӗ тумлам йӑкӑр-йӑкӑр йӑкӑртатса вӑйлӑ юхха куҫать,
лавкка сентрисенче мӗльюн кӗленче хӑйне пушатасса
кӗтсе хаярланса сиккелет, тӑнсӑрланнӑ чӑваш чӗппи ялхулари кашни кӗтесре уҫнӑ хупахра хӑйӗн юлашки укҫипе мана сӑйлать. Чӑвашӑн аслӑ хулинче Шупашкарта
«Пахус» ятлӑ эрех лавкки те, хулах та кунӗн-ҫӗрӗн ҫынсене илӗртеҫҫӗ. Манран пуянраххи, хӑватлӑраххи хальлӗхе ҫуккӑ-ха ҫӗр ҫинче те, хамӑр леш тӗнчере те.
— Христосран та пуянрах-и вара эсӗ?
— Иисусран-и? Хӑйӗн ҫывӑх ҫынни Иуда та сутма
пултарнӑ та ӑна. Аптрамалла унпа.
— Ӑнланӗ-ха хӑҫан та пулин чӑваш та хӑйӗн турри,
чӑн-чӑн турри кам пулнине, — тарӑхса калать Чӑваш
турри. — Пӗлӗ кама пуҫҫапмаллине те, камран пулӑшу
ыйтмаллине те. Ку сӑмаха эпӗ, Чӑваш турри, Хӗвел турри
ячӗпе калатӑп. Ӑс-тӑн пуянлӑхне кутамккаласа утакан
ҫӗр ҫынни ҫакна ӑнланма тивӗҫ.
— Итле, Пахус, пӗрне-пӗри ҫӗнтереймӗпӗр эпир ҫак
анлӑ уҫлӑхра. Мӗнпур асар-писере этем хӑех пуҫарать
те хӑех татса парать. Пирӗнтен пулӑшу ыйтса, пирӗнпе
пурӑнса.
— Ҫапла ҫав, сӑра-эрехлӗ ҫынна вара хӗвел те, ҫӗр
те, вӑрман та, шыв та, вут та, сывлӑш та кирлё мар.
Эрех пур чухне вӑл хӑйне тӗнчере ҫук пуян, хастар вырӑнне хурать, сана та, Чӑваш туррине, Христоса та манса
каять. Мана, мана ҫеҫ, Пахуса, пуҫҫапать. Эп вара ҫак
ҫӗр ҫинче саншӑн та тӑрӑшатӑп.
— Мӗн туса паратӑн-ши эс мана, таҫти аякри турӑ?
— Тёнчене ан тӗлӗнтер-ха эс. Ҫакна илтнипе ытти
турӑсем вар тытса кулма пуҫларӗҫ ав. Аслӑ Турӑ каллех
Чӑваш турри хӑйӗн ҫӑпатипе мӑшӑлтатсах ӑсне хыҫа хӑварать ӗнтӗ тесе кулать. Сан Эсрелӳ ҫӗр ҫинче ырлӑх
курать. Пӗлет кунти халӑх та халӗ тар тӑкмасӑрах укҫа
ҫапма пултарнине. Ман шутпа тӑранса пурӑнать. Сан
умӑнта ырӑ пулать. Кӗҫӗр те вӑл нимӗн те туман. Туйра
Шуйттанпа сӗмпӗлтетсе ҫӳрерӗ-ҫӳрерӗ те курка хыҫҫӑн
курка пушатса пӳртӳкум айне выртса ҫывӑрчӗ. Юратьха мана вуншар ҫул пуҫҫапакан алкаш тупӑнчӗ. Тӑратса
ятӑм мухмӑрласкерне пушара. Ах, ку эсрелсемпе те ма175

лалла каяс ҫук пуль малашне, ҫӗнӗ эсрелсем тупмалла
пуль халӑх хушшинчех. Вёсем луччӗ пӗрне-пӗри ҫывӑх
пӗлсе, пӗрне-пӗри майласа пыраҫҫӗ. Улшӑну кирлех.
— Эсрелё сана хӑй хурлать, — тет Чӑваш турри.
— Мана-и? Вӑт сутӑнчӑк.
— Мана ҫав тӗнче ҫӑвинчен тухнӑ Пахусах тӑнран
ярать тет. Пахус кунӗн-ҫӗрӗн канма пӗлмесӗр ҫулатьҫулать те кӗреке ҫаранне, ман мӗн тӑвас-ха. Унпа пӗрле
эпё этем чунӗсене ҫак мишука чыхса тултарса пӗтерейместӗп вӗт тет.
— Вӑт кахал, — тарӑхнипе чалт! сикет Пахус.
Чӑваш туррийӗ ӑна хӗтӗртсех пырать:
— Итле Эсрел мӗн каланисене. Ман таҫта та ҫитмелле тет. Ҫынсем ҫапӑҫнӑ ҫӗре те хутшӑнмалла, ӑҫта
хӑш машин-трактор ҫапӑннине те сыхласа ҫӳремелле,
шыва путаканпа та шампӑлтатмалла, пушарта ҫунса каякан ҫумӗнче те вӗткеленмелле тет. Еҫӗ те сывлӑхшӑн
хӑрушӑ тет. Хушса тӳле тет. Штат ӳстер тет.
— Хӑй тӗллӗн тӑранса пурӑнма вӗрент эсӗ ӑна, Чӑваш
турри. Ҫак ҫӗрти-шыври пек, самофинансировани ҫине
куҫар. Тапӑлтаттӑр кӑштах хӑй тӗллӗн.
— Ун пирки шухӑшлӑпӑр-ха, ҫапах та усал турӑ эс,
Пахус. Ҫамрӑк чух пулӑх, тулӑх турри пулнӑ пулин те,
пурна киле хурлӑх турри пулса юлнӑ. Тӗнчере ҫук йӗрӗх
турӑ эсё халь. Эпё те сана пулах пӗтеп.
— Мана пула? Мён парса илес пур ман санпа?
Чӑваш турри вӑрман ҫилӗ пек ҫавӑрттарса илет тавралӑха:
— Ы -ых, сана пула тӗнче пӑтранать. Эсрел те революци, переворот тӑвасшӑн ав. «Ҫитет камантласа! Эсрелизаци халь, шуйттанизаци. Ҫиччас сана ӑшӑ вырӑнтан кӑларса сирпётетпёр. Ак Шуйттана, Пихампара, Пирӗштие, Арҫурие, Вӗреҫӗлене, Иёрёхе, Киремете, Мура,
Ҫӗлене, Усала тата ытти компаньона хам майлӑ ҫавӑратӑп
та, Пӳлӗхҫӗ ертсе пынипе кӑларса шӑлатпӑр сана», —
тесе ҫухӑрать.
— Эх, эсё те ҫав, хӑвна хӑватлӑ турӑ текен Чӑваш
турри. Ытла йӑваш. Ҫав йӑхтӑр-яхтӑртан хӑратӑн-и?
— Ара, хӑрамасӑр. Малтан эпё те сан пекех ҫӗр ҫинчеччӗ, Аслӑ Турра пиллеймен хыҫҫӑн вӑрманта пытанкаласа пурӑнаттӑм. Чӑваш халӑхӗ пуҫҫапатчӗ, хисеплетчӗ
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мана. Пурӑна киле вӑрманне капашсӑр касса уй туса
ячӗҫ, ҫитменнине тата, темле им-ҫампа сирпӗтрӗҫ те
ҫӳлтен, аран-аран хӑтӑлса тухса тартӑм вёт йывӑҫсем
хушшинчен.
— Апла нуша курнӑ-ҫке эс.
— Халё мана, Пахус, аса илекен те, хисеп тӑвакан
та, киремет паракан та сахаллансах пырать. Тем тесен
те ман тарҫӑм Эсрел ҫылӑхлӑ этемсемпе каварлашса
кайнӑ. Ҫӗрпе леш тӗнче мафийӗ тунӑ. Ҫавӑнпа хӑракан
пултӑм.
— Ҫапла ҫав вӑл халӑхран уйрӑлсан. Пӗччен тӑрса
юлатӑн.
— Эпё те вара хамран сирӗлччӗр-ха кусем тесе алӑ
султӑм. Эсрелсемпе шуйттансене ҫӗр ҫине антартӑм.
Хӑйсем мӗн тӑвас теҫҫӗ — туччӑр, манран ирӗк терӗм.
Демократа пекки пултӑр терӗм. Эп халь тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫетӗп. Ман тӗнче туррисемпе канашламалла, шутсӑр
кирлӗ ыйтусем татса памалла. Чӑваша пулӑшасах килет-ҫке. Чӑваш та тӗнче ҫаврӑмӗнче вӑш-вашрах пултӑр
тетӗп-ҫке.
— Айта ҫӳре, ҫӗмӗрттер ӗнтӗ. Ҫӳрен каска якалнӑ теҫҫӗ хӑвӑн чурусем. Якатах каскуна. Чӗлхӳне те якат. Тӗнчере турӑ нумай. Эпё вара ӗҫлем-ха эс ярӑнса чапланса ҫӳренӗ вӑхӑтра, хама ирӗк чухне Ҫӗр ҫинчех тӑрмашам-ха. Эпё эсрелсемпе шуйттансенчен тӗнче ушкӑнӗ
йӗркелетӗпех. Ман алра вӗсем ӗҫсӗр те, ӗҫкёсӗр те пурӑнмӗҫ — тутлӑхлӑ, пуян пулӗҫ.
Тӗнче карри уҫӑлнӑ май Хёвелюн тӑрса тухать. Пахуспа савӑк ушкӑн таҫта кайса ҫухалаҫҫӗ. Хёвелюн яланхилле ҫине-ҫине анаслать, мӑкӑртатать:
— Фу, нумай ҫывӑрнӑ. Тул ҫутӑлать пулас. Ах, ку
пуҫа. Пӑтрансах кайрӗ. Каллех турӑсемпе аташса выртнӑ.
Куҫ умӗнчен ҫухалмасть ку Пахус текен усал. Пахус вырӑнне Пахум пулсанччӗ! Пахум?! Эс пур-и?! Эй, Пахум!
Паккус Пахумӗ! Пахус Пахумӗ! Сассуна пар!
Алӑкран Хӗвел Хӗветӗрӗ пуҫне усса кӗрет. Кинӗ ӑна
курнипе епреме пуҫлать:
— Пӗри улахран таврӑнать-ха. Тепри, ывӑлӗ, хыҫҫӑн
килет-ши?
Хӗветӗр пӳрт ҫумӗнчи кӗреҫене илсе хӑмсарать.
— Ярам луччӗ пӗрре ҫакӑнпа...
12. Вёҫев.
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— Хурах! Атте вӗлерет! — урмӑшнӑ сасӑпа ҫухӑрса
ярать Хёвелюн.
— Чарӑн, ӑссӑр! — хуняшшӗ кӗреҫине аяккалла пер
се ярать. — Сансӑрах пур вилекен.
Кинӗ хыпӑнса ун патне ҫывхарать.
— Кам? Кам вилнӗ? Хамӑр Пахума ҫапса пӑрахман
пуль те Суйка Суйкки патёнче? Кала часрах!
Хуняшшӗ хуйхӑллӑн пёлтерет:
— Пушар пулчё.
— Пу-шар? Эп сисмен-ҫке?
— Хӑтасем ҫунчӗҫ.
— Хамӑр хӑтасем-и? Пӳрчӗ-мӗнӗпех-и?
— Мунчипе сарайӗ пӗтрӗҫ. Микулай хӑта мунчара
ҫунса кайрӗ.
— Эй, турӑ. Мӗн курса лармалла капла?
— Хамӑр Прухӑр та... — аран-аран каласа ярать ватӑ
ҫын.
— Прухӑр тетӗн? Мӗн, вӑл та ҫунса кайрӗ-им?
— Пушар сӳнтерме кин, ывӑл, эпӗ — пурте пӗрле чупрӑмӑр, — куҫҫульне ш ӑла-ш ӑла пӗлтерет Хӗвел Хӗветӗрӗ. — Тем тума кӗрсе кайрӗ-ҫке вӑл ҫунакан вутга
хуньӑшне ҫӑласшӑн. Аманчӗ, хытах аманчӗ. Пичӗ-куҫӗ
пиҫсе кайнӑччӗ. Ваҫҫук кӗрӳ машинӑпа тӳрех Вӑрнар
пульницине леҫрӗ те ҫав. Темле-ҫке...
Хёвелюн ахлатса тенкел ҫине кайса ларать, янӑрашать:
— Эй, Турӑҫӑм, Пӳлӗхҫӗм... Ма усал ҫыртӑр-ши ман
ачам ҫамки ҫине? Ма хуйхӑ ҫумӑрӗ тӑкатӑр-ши пирӗн
пуҫ ҫине?..
4
Тепӗр ҫултан. Хӗвел Хӗветӗрӗсен кил хушшиех. Сад
ра ҫеҫ улшӑну. Ҫурӑлнӑ чиесем хыҫӗнче ҫулҫӑсӑр улмуҫҫисем хуп-хуран курӑнса лараҫҫӗ. Ҫӑл патӗнчи пӗчӗк улмуҫҫин тураттисем кӑна шап-шурӑ чечекпе витӗннӗ.
Хӑрӑк тӑрӑллӑ ватӑ хурӑн ҫумӗнче — сип-симӗс хурӑн
хунавӗ. Туй туррин хурӑнӗ, каярах лартнӑ пулин те, тымар янӑ, чӗрӗлнӗ, ӳсет. Прохор Пахомович арӑмӗ Лю
бовь Николаевна карта ҫумӗнче ача урапине пёр вырӑнта
сиктерсе тӑрать, ачипе ҫунатланса калаҫать:
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— Паппа тӑвас килмест-и, пепкеҫӗм. 0-о-ой, ман пысӑк
ӑмӑрт кайӑкӑм. Атя, атя алла, Антей, — вӑл ачине урапа
сӑпкинчен илсе йӑтать. — Вӑ-ӑт, ҫиччас ҫиетпӗр те пыысӑк, мӑ-ӑнӑ пулатпӑр. Пӑхаттир пулатпӑр. Чӑваш улӑпӗ
пулатпӑр. — Айккинелле ҫаврӑнса ачине кӑкӑр хыптарать. — Акӑ хырӑма тӑрантаратпӑр та каллех паппа тума
выртатпӑр, унтан аҫу валли апат пӗҫеретпӗр. Аҫун та хырӑм
выҫрӗ пуль. Санни пекех. Ҫи-ҫи. 0-о-ой, пепкеҫӗм.
Алӑк сасси илтӗнет. Упӑшкипе Улька ачи Лариса утни
курӑнать. Улӑм шлепке, хура куҫлӑх тӑхӑннӑ Прохор
Пахомович сылтӑм аллине шӑмӑ туя тытнӑ, уксахлать.
Сулахай аллинчен ӑна Лариса ҫавӑтнӑ.
— Люба, эсир кунтах-и? — туйине ҫӗклесе ыйтать
Прохор Пахомович.
Арӑмӗ хирӗҫ утса пырать, ӑна хулӗнчен тытса калаҫать:
— Кӑнтӑр апачӗ тӑватпӑр-ха эпир Антейпа иксӗмӗр,
Прохор. Эс тата паян ма иртерех килтӗн? Лаҫҫа тинтерех ҫеҫ яшка ҫакса ятӑм. Вӗреме кӗнӗччӗ кӑна...
Прохор Пахомович аллине Ларисӑран вӗҫертсе арӑмӗн
пуҫне, питне, кӑкӑрне, унтан ачине хыпашлать.
— Иртерех килтӗм те иртерех каятӑп. Уроксем ҫавнашкал майлашӑнаҫҫӗ, — вӑл ачине тепӗр хут хыпашласа пӑхать. — Ха, иртенпе ӳснӗ, тем?
— Паллах, ҫитӗннӗ, — хӗпӗртӳллӗн калать Любовь
Николаевна. — Кӗҫех ашшӗне хуса ҫитет.
— Анне ӑҫта? Асатте сасси те илтӗнмест, — куҫ куракан ҫын пек, тавралла пӑхса илет Прохор Пахомович.
— Асатте сахӑр илме кайрӗ. Унсӑрӑн йӑтса килекен
те ҫук-ха та пирён килте. Ҫак Ларисӑн ашшӗ Ваҫҫук та
машинпа наччас хурса килсе памалла та... Ёҫмелли шырама аннӳ патне машинипех килет. Намӑссӑрсем. Эх,
ку алкашсемпе.
— Хирӗҫ пулмарӑмӑр-ҫке асаттене.
— Паҫӑрах кайрӗ вӑл.
— Анне те кайма пултарнӑ ӗнтӗ лавккана.
— Аннӳне аннех темелле-ши ӑна? Ман та хам аннене аннех тесе чӗнмелле-ши? Иккӗшӗ таҫта тухса йӑкӑртатрӗҫ. Кӳрше каҫрӗҫ пулас. Темле урнӑ ӗне сӗчӗ
сӑрӑхтарса лараҫҫӗ-ха.
— Атте те ҫук-и?
12*
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— Вал та аннесем хыҫҫӑнах лаплаттарчӗ. Якур килсе
тустарса хӑварчӗ те вёсене...
Прохор Пахомович тарӑхса туйипе тӑклаттарса илет.
— Ах ҫав урмӑша. Мён, каллех йыснапа-и?
— Уйрӑлаҫҫӗ-и вара вёсем? Йёкёрешсем пек, хайхи
«кӑваккисем» пек ҫыхланса ҫӳреҫҫӗ вёт. Кӗчӗҫ те, йысни аннепе йӑпӑлтатма пуҫларӗ.
— Мён кирлё тата ӑна?
— Аншарли. Сӑра. Ёҫрӗҫ те, эх, тилӗленет Ваҫҫукӗ.
Улькана ёнер те ватса ҫӗмӗрсе пӗтернӗ-ҫке вӑл. Чее тилӗ.
Тилё мар — хамелеон. Тирне вӗҫӗмсӗр улӑштарса тӑраканскер, — вӑл ачине тепӗр кӑкӑрне хыптарать. — Ҫи,
ҫи, пире ан итле, Антей.
— Леш урхамахӗ тата, Якурӗ, мӗн хӑтланчӗ?
— Ун мӗн, хӑвах пӗлен, пӗр юрӑ. Аннерен укҫа ыйтма пуҫларӗ. Хӑратсах пусахлать. Атте хута кӗчӗ те, хирӗҫсе кайрӗҫ. Эп сире пурне те тӗп тӑватӑп тет. Чи мал
тан сана, атте, тет. Эс хӑҫан ман Суйкка патне ҫӳреме
пӑрахан тет. Кӗҫех ман арӑм пулать вӑл тет. Ҫиччас машинпа лартса килетпёр тет.
— Тӑр ухмах вӑл ман Якур пичче.
— Аҫу хӑй те айӑплӑ. Ватлӑхра мён асмалла-ши? Ма
лӑпланмалла мар-ши? Аннене мёншён кулянтармаллаши? Ялти аптекӑран астармалли эмелсем илсех тӑрать
тет-ха та вӑл. Аҫупа Якурӑн кӗвӗҫӳ вӑрҫи ырӑпах пӗтес
ҫук-ха.
Лариса пӗчӗк ачаран куҫне илмест, калаҫма пултарайманскер, вӑл аллисемпе вылятса «ӑ-ӑ», «у-у» тӑвать.
Любовь Николаевна Ларисӑна хӗрхенсе пуҫран ачашлать.
— Ах, ҫак ачана курнипе чӗре ҫурӑлса каяс вӗҫнех
ҫитет. Алкоголизм парни. Этем чунӗн вилӗ кӗлетки.
Хамӑр ялта кӑна Л ариса йышши инкеклӗ чун вун
пиллӗк. Районта, республикӑра, ҫӗршывра мӗн чухлӗн
вӗсем. Ӳссех пырать вёт вёсен шучӗ, ҫулсерен ӳсет, Про
хор.
Прохор Пахомович Лариса аллине хыпашласа тытать.
— Ӑслӑ-тӑнлӑ ача пулнӑ пулсан халь иксёмёр музыкӑна вӗренӗттӗмӗр. Этемлӗх илемне, тӗнче илемне чунчӗре витӗр кӑларса юрлӑттӑмӑр, чуна кантарса ҫынсене
савӑнтарӑттӑмӑр. Эх, халӗ санӑн хӑвӑн чӗмсӗр юрру.
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— Эс итле-ха, Ларисӑран кӑшт кӑна тӑнлӑраххисем
тата мӗн чухлӗ-ши?
— Ан та асӑн-ха, Люба. Ӑна шутласа кӑларма та май
ҫук пуль.
— Малашне, туршӑн та, ҫынна тӑнран кӑларакан
ӗҫкӗ-ҫикӗ тата тем мур наркомани чирӗсем каплах сарӑлса пырсан кашни районтах ӑсран катӑкрах ачасен ҫурчӗ
кирлё пулать. Кашни килте тенӗ пекех ухмах пулать.
— Ку ҫеҫ те мар-ха, Люба, вӑхӑт ҫитсен вёсем авланас та, качча каяс та тейӗҫ. Вёсенчен ача ҫуралсан?..
Камсем пулӗҫ вёсем, э?
— Паллах, ухмахран ӑслӑ ача ҫуралмасть, Прохор.
Ахаль те вунӑ ачаран пӗри кӑна сывӑ ҫуралать те. Алко
голь, наркомани наркӑмӑшӗнче тӗвӗленсе ӳснӗ чӑлахсусӑр экологи, юрӑхсӑр апат-ҫимӗҫ сиенне пула ҫуралнӑ
пӑсӑк ачасенчен ытларах шутланать.
Прохор Пахомовичӑн кӑмӑлӗ улшӑнса пырать, сасси
те урмӑшать:
— Ухмах ҫемье. Ухмах ял. Ухмах хула. Ухмах ҫӗршыв.
Ухмах халӑх... Хӑрушӑ! Питӗ хӑрушӑ!
Любовь Николаевна ачине саппунпа витет, ҫав вӑхӑтрах калаҫать:
— Ой, фантастикӑллӑ кӗнеке вуланӑ пекех туйӑнса
кайрӗ. Чӑнах, Прохор. Ытла та тӗлӗнтерет. Этем вал
хӑйне валли хӑех шыраса тупса пырать-ҫке ҫав ухмах
эмелне. Ҫине тӑрса, вӑрҫа-вӑрҫа, ятлаҫа-ятлаҫа тупать
хӑйне хӑй пӗтермелли чире. Чӑнах та хӑрушӑ.
Лариса ачана уҫса пӑхать, каллех хӑй чӗлхипе «ӑ-ӑ»,
«у-у» текелет.
— Ку калаҫупа, Люба, хырӑм выҫни те иртсе кайрӗ, —
илтӗнет Прохор сасси.
— Эх, мана, ҫаврӑнӑҫусӑрскерне, — тесе Любовь Ни
колаевна ачине ашшёне тыттарать. — Эс, Прохор, йӑпӑртлӑха пӑх-ха Антея. Эп яшка ҫине сухан ӑшаласа
ярам.
Кӗҫ алӑкран арҫын ача макӑрса кёрет. Любовь Ни
колаевна ӑна илтсе каялла ҫаврӑнать. Прохор Пахомо
вич кӳршӗ ачине чарасшӑн аллипе паллӑ парать.
— Шӑпрах-ха эс унта. Ҫывракан ачана вӑратан.
— Инке?! Часрах айта-ха! — чарӑнма мар, пушшех
ӳлесе ярать лешё.
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Алтраса ӳкнӗ Любовь Николаевна сухан пирки те
маннӑ ӗнтӗ, ачаран хыпӑнса ыйтать:
— Мён пулнӑ?
— Анне вилет.
— Сассунтан палларӑм. Пурис ачиччё пулас. Аннӳне
мён пулнӑ? — пӗлесшӗн ҫунать Прохор Пахомович та.
— Хлорофос ӗҫнӗ, — нёшёклет ача.
— Аҫу ӑҫта тата? — малалла тёпчет Прохор Пахомо
вич.
— Аслапая пытарнӑ хыҫҫӑн виҫ кун урӑлмасӑр ӗҫеҫҫӗ
те... — сӑмсине нӑш-нӑш тутарса тӑрать арҫын ача. —
Атте те килтех. Аннене вӑл алкашкӑ тесе, Малтикасри
Аркашкӑшӑн ҫунан тесе хытӑ хӗнерӗ те... Анне вара,
ӳсӗрскер, хлорофос... Атте ҫакӑнса вилеп тесе урхалӑх
йӑтса сарайнелле тухса сулланчӗ. Вӑл виҫ ҫул ҫапла ҫакӑнса ҫакӑнаймасть те, эп ун хыҫҫӑн чупмарӑм, тӳрех
сирён пата вӗҫтертӗм.
Любовь Николаевна пӳрте чупса кӗрсе санитар сум
ки йӑтса тухать те арҫын ача хыҫҫӑн васкаса утать. Про
хор Пахомович хаш сывласа юлать.
— Кам пӗҫерӗ ёнтё халь яшкине? Хамӑн куҫӗ курмасть. Эсё, Антей, ытла пёчёк. Эсё, Лариса, тавҫӑраймастӑн. Юрать-ха ман пата, музыка шкулне, пырса ҫӳреме ӑнкартӑн та. Мана ҫавӑтса ҫӳренӗшӗн те тем пекех
спаҫҫипӑ сана, ҫылӑхсӑр чуна.
Ҫав самантра ачи вӑранать те ҫухӑрма пуҫлать. Ӑна
курнипе-илтнипе-ши, Лариса урнӑ йытӑ пек улама тытӑнать: «У-у-у!..»
Ашшё ачине силлесе йӑтса ҫӳрет.
— У-ух! Хамӑн та уласах йёрсе ярас кил се кайрё ку
вӑйсӑрлӑхшӑн. Ҫав ӗҫкӗ айӑпӗпех, шӑршлӑ пичке ӑшне
путнӑ хунӗм айӑпӗпех мӗн виличчен нуша кулачӗ ҫисе
пурӑнас пулать. У-ух, тулӗк, мён тумалла-ши? Такам
ӗҫкӗпе ашкӑннӑшӑнах арӑмӑн та ачана йӗркеллӗ пӑхма,
яшка пӗҫерме, канма май ҫук. Ма пур-ши вӑл — эрехсӑра тени! Этемлӗх аталанӑвӗн чаркӑҫи. У-ух!
Антей чарӑнма пӗлмесӗр макӑрать. Лариса та вӗҫӗмсӗр
улать. Акӑ Прохор амӑшӗ майӗпен юрлакаласа килет.
— Мён концерчӗ кунта? — хыпӑннӑ пек пулать Хёве
люн. — Виҫ саспа янраттараҫҫӗ.
Ывӑлӗ ӑна хирӗҫ сиввӗн калать:
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— Ҫапла эпир, артистсем — ҫунакан сцена ҫинчи
мыскараҫӑсем.
— Ай-уй, ман Антия мӗн тӑваҫҫӗ? — асламӑшӗ Ларисӑна аяккалла сирсе ярать. — Чарӑн-ха эс те пулин
ӳлеме! — Вал Прохортан ачана илет. Антей шӑпах пу
лать. — Ҫапла ҫав вӑл, арҫын аллинче ача йӗрет, — хӑлаҫланса юнать. — Ак сире, ак ҫапла! Пӑх-халӗ вӗсем ман
пӗчӗк мӑнука мӗн тӑваҫҫӗ? Прохор, амӑшӗ, мӗн, пульницана каймарӗ пуль те?
Прохор Пахомович чӑтӑмлӑн ыйтать:
— Эс, анне, каллех ӳсӗр-им?
— Мён ӳсӗрри унта! — тет Хёвелюн ывӑлне тарӑхса. —
Чуна уҫса калаҫса лармалӑх, кӑшт савӑнмалӑх виҫ кур
ка ӗҫрӗмӗр те тӑхлачпа. Кай-ха эс, манпах ҫӗтет. Ачуна
лайӑхрах пӑхасчӗ. Кин ӑҫтине кала.
Ывӑлӗ те чӑтаймасть, тарӑхнипе сӑмаххисене шӑл
витӗр сӑрхӑнтарса калаҫма пуҫлать:
— Санашкал тепӗр алкашкӑна вилӗмрен хӑвӑртрах
ҫӑлма тухса чупрӗ.
— Эс мана алкашкӑ тесе ан кӳрентер!
— Кашни кун манерсӗр ӗҫекене кам темелле тата?
— Манран хытӑрах ӗҫекенсем пур. Ҫавсене кала ал
каш тесе. Сана-и, ак парам чышкӑ муклашки. Эп ҫуратнӑ пуль сана, шӑркалча? Эп сан аннӳ пуль?
— Мана ҫуратнӑ тесе вара сан урӑлмасӑр пурӑнмалла-им? Тавтапуҫ ҫуратнӑшӑн, ӳстернӗшӗн, ҫын тунӑшӑн.
Анчах ҫак ҫут тӗнчере намӑс мана. Тӗттӗмлӗхре эпӗ.
— Камшӑн? Маншӑн намӑс-и? Эй, Турӑ, ҫырлахах.
— Паллах, саншӑн намӑс, анне.
— Ха, вӑл мӗн калаҫать. Амӑшӗшӗн намӑс ӑна. Айяй. Апла пулсан мана та намӑс.
— Камшӑн намӑс сана?
— Аҫушӑн. Пӑрахтарӑр-ха малтан аҫуна Суйка Суйк
ки патне чупма. Тин вара ӗҫме пӑрахатӑп.
— Аптрамалла ӗнтӗ сирӗнпе. Хамӑрӑн чаплӑ йӑх ятне
яратӑр.
— Э-э, тӑхта-ха, мӗнле алкашкӑна ҫӑлма кайнӑ ҫак
пирӗн кин?
— Пӑрака Пурисӗн арӑмӗ хлорофос ӗҫнӗ тет.
— Ай тур-тур. Ун пекки ялта миҫе пулмарӗ-ши? Хамӑрӑн чипер пурӑнасчӗ.
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— Анне, лаҫҫа кайса пӑх-ха. Яшка пиҫмен-ши? Люба
сухан ӑшаласа ярасшӑнччӗ те.
Хёвелюн пӗчӗк мӑнукне йӑтса лаҫ еннелле утать. Про
хор кил картинчи ҫерем тӑрӑх туйипе тӑклаттарса ҫӳрет.
Лариса пӗр ҫӗрелле кӑн-н пӑхса тӑрать. Хӗвел Хӗветӗрӗ
хулпуҫҫи ҫине сахӑр хутаҫҫи лартса ҫитет, кӗсйинчен
пӗремӗк кӑларса Ларисӑна парать. Ун хыҫӗнчен кӗнӗ
ывӑлӗ, Пахум, хутаҫҫине илсе лаҫҫа кайса хурать, хӑй
питӗ салху.
— Пӑрака Пурисӗ ҫакӑннӑ. Тупӑк тума каймалла. Ҫивӗчрех пуртти таҫтаччӗ? Савине лаҫра тупрӑм.
— Ҫавӑнтахчӗ, — аллипе лаҫ еннелле тӗллесе кӑтартать ашшӗ. — Ӑсла катки хыҫнелле пӑх.
Лаҫран тухнӑ Хёвелюн та хурлӑхлӑ сасӑпа калаҫать:
— Матки хлорофос ӗҫнӗ тет. Кин халӗ унта. Ҫӑнӑх
кайса парас. Хамӑр хурӑнташах.
— Ман ачисене хӗрхенес килет, — пӗлтерет Прохор
хӑйӗн шухӑшне.
— Хӑйсене те шалккӑ, — мӑнукӗн сӑмахӗ ҫумне хушса
калать аслашшӗ. — Ҫур ӗмӗр те пурӑнман вӗт. Эх, ку
тӑйлӑк-тайлӑк пурнӑҫа. Ял ҫумӗнче масар сармалӑх ҫӗр
юлмарӗ. Пӗрмай хӗрӗх-алӑ ҫулхи вӑйпиттисене кайса
чикес пулать. Пирён каймалла та унта, автансӑр яла,
итле, кин, сирён мар. Ҫулталӑкра ҫуралнӑ пёр ача пуҫне вунӑ ҫын вилет.
Ҫакна илтнипе ӳсӗр Хёвелюн хӑлтӑкланса ӳкет:
— Эс, мён, атте, пире халех унталла хӑваласшӑн-им?
— Эпё мар, эсӗр хӑвӑр йӳҫ шыв юххипе юхатӑр ун
талла. Ҫилӗ пёрмай масар еннелле вёрет сирён. Ҫав ҫиле
майлӑ утма ҫӑмӑл пуль, — хӑй куляннине пӗлтерет ватӑ
ҫын.
Ывӑлӗ ашшӗпе килӗшесшӗн мар, ӑна хирӗҫлесе хӑйне
евӗр ҫаптарать:
— Ҫитет сана, атте, пире хӑртса! Мён, эпир пӗчченим ӗҫекен? Пирӗнтен хытӑрах яракансем пур. Эпир ӗҫсе
темех туман-ха.
— Ийя. Аншарли Ананине матки касса вакласа вакка янӑ пек те хӑтланман, — хӑлтӑкланать кинӗ.
— Хамӑр хыҫри Хыҫман Манине упӑшки ӑсла каткине пуҫса вӗлернӗ пек те туман, — тӳрре тухасшӑн
Пахум.
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— Хумма кумасем тата мӗн турӗҫ? — хӗвел ҫинче
саркаланать Хёвелюн.
— Иккёшё те ӳсӗрле сӗрӗм тивнипе вилчӗҫ, — хушса
пырать Пахум.
— Эпир ял ҫине, вёсем пек, ку таранччен усал ят
кӑларман, — упӑшкине ыталаса илет Хёвелюн. — Саккунлӑ ӗҫкӗ тӑватпӑр — саккунлӑ ӗҫетпӗр. Никама та хур
кӑтартмастпӑр, — янках каять Хӗвелюнӑн ҫинҫе сасси.
— Усалли вӑл пулӗ-ха, ачасем. Ытлашши ан мухтӑр
хӑвӑра. Ӗҫкӗ-ҫикӗ вӑл чаплӑ ӗҫ туни мар. Тем те курӑпӑрха чарӑнмасан. Хӑракан пултӑм сиртен. Итлӗр мана —
ваттине. Тӑнла, Пахум. Сан, арҫыннӑн, арҫын пулмалла. Сан, кин, чӑн-чӑн хӗрарӑм пулмалла.
Хёвелюн ачана пӗчӗк урапа сӑпкине хурать те хуняшшӗне калать:
— Эс, атте, пире мар, сӑра-эрех шухӑшласа кӑларакансене вӑрҫ. Ухмах ҫынсемех шыраса тупман пуль вӗсене.
Пахум та арӑмне тӗкӗлесе пырать:
— Паллах, кирлӗрен, усӑллӑран тупнӑ. Сӑра-эрехсӗр
мӗн тунӑ пулӑттӑмӑр-ши эпир? Унсӑрӑн утас тума ҫук.
Пӗр ӗҫ тӑваймастӑн. Укҫа сӗнсен те илесшӗн мар халь
хӑшӗсем. Унашкал хут татӑккипе чуна кантараймастӑн.
Эс лешне — хаяртараххине, куҫран вут-хӗм кӑлараканнине — ярса пар хӑвӑртрах теҫҫӗ.
Хӗвел Хӗветӗрӗ кӑшт тӑхтав тӑвать те шухӑшне ма
лалла чуптарса каять:
— Вӑл ҫапли ҫаплах пуль-ха та, ачамсем. Сӑри-эрехӗ
те кирлӗ хушӑран. Анчах итлӗр, хушӑран ҫеҫ. Шыв вырӑнне янклаттармалли шӗвек-и вӑл? Ҫу-ук. Пӗлсе усӑ курас
пулать унпа. Пӗлсе усӑ курсан сӑра-эрех те сиплӗ. Унӑн
хӑвачӗ те имлӗ. Пӗркун радиола тӑнласах итлерӗм сӑра...
— Ай тур, ку аттене, — ватӑ ҫынна калаҫма памасӑрах кулать кинӗ. — Хӑй пире ӗҫме чарасшӑн, ҫав хушӑрах — унпа сиплесшӗн.
— Эс тулӑксӑр ан епре-ха, — кинӗ умнелле ҫаврӑнса
тӑрать Хӗвел Хӗветӗрӗ. — Ху та тур юнӗ сыпнӑскер. Ачусене те шыва кӗртнӗ. Чирлесен вӗсене кагорпа сипленӗ.
Шӑнса пӑсӑласран Пахума та шуррине пайтах ӗҫтернӗ.
Вӑл эмел вырӑнӗнче пулнӑ. Уншӑн ятламан сана. Хальхишӗн вӑрҫатӑп. Эс мана пӳлтӗн, кин. Итлӗр, Чӑваш
радиовӗ мён калать. Сӑрапа унпа усӑ курма пӗлмелле
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тет. Иккен, авалхи ҫынсем те сӑран уссипе-хуррине пёлнӗ. Шӑл сурнинчен те, пӳрери чулран та, ывӑнса ёшенсен те, ӳт-пӳри ытлашши ӑпӑр-тапӑрган та, ҫӳҫ тӑкӑннинчен те тата темрен те пулӑшать. Ана пылпа та, вёрилентерсе те усӑ курма юрать. Анчах талӑкра сирнешкел
виҫӗ чейник мар, виҫ стакан кӑна ӗҫмелле-мӗн.
— Ват ҫыннӑн лӗпӗртетессиех ӗнтӗ, — чӑкрашса илет
Хёвелюн. — Виҫ стаканпа ман унпа ӑш та канмасть. Ӗҫсен
ӳсӗрлес те, юрлас-ташлас та килет.
Хӗвел Хӗветӗрӗ алӑ сулать:
— Эх, сирӗнпеле. Пирӗн вӑхӑтра никам, хальхи пек,
сысналла пуличчен ӗҫмен. Хӑна-вӗрле пухнӑ-и, ваттисене асӑннӑ-и, туй-мӗн тунӑ-и — пурте вӗсем ырӑпа асра
юлнӑ. Ҫынсен чӑн-чӑн кӑмӑл уявӗ пулнӑ. Капӑр тумланнӑ хӑна-вӗрле пӗр-пӗринпе юнашар ларса шӑкӑлшӑкӑл калаҫнӑ, хамӑрӑн ҫӗре-шыва, ҫӳлти хӑвата пуҫ
тайнӑ, ваттисене чыс тунӑ, ю рланӑ-таш ланӑ. Ҫапла
савӑнӑҫ тупнӑ. Ӗҫ вӑхӑтӗнче ӗҫкӗ ҫинчен шутламан та.
Ҫылӑхран хӑранӑ. Намӑсран. Халӗ...
— Халӗ, асатте, куҫ курми, ним пӗлми пуличчен ӗҫсе
лартса пултӑр та ҫапӑҫса пултӑр. Уяв мар — хуряв, —
Прохор та калаҫӑва хутшӑнмасӑр чӑтаймасть.
— Эха-хай, тӗрӗсех, мӑнукӑм, хальхи ӗҫкӗ-ҫикӗ уявне хуряв тесе тӗрӗсех калатӑн. Мӗн чухлӗ инкек, мӗн
чухлӗ хуйхӑ илсе килет вӑл нумай ҫемьене.
Хӗрсе тавлашнипе вёсем Виталий Пахомович килсе
кӗнине те сисмен, лешӗ сӑмах хушсан тин пурте ун ен
нелле ^аврӑнчӗҫ.
— Аслах перкелешетӗр-ха эсир пӗр-пӗринпе, — тет
сывлӑх суннӑ май ял старости типнӗ тути хӗррисене
чӗлхипе ҫуласа. — Хӑлхана урамранах кӗчӗ сирӗн калаҫу. Ёҫкӗ пек хур тӑвакан паянхи кун тӗнчере ҫуках
пуль. Наркоманипе СПИД та хӑвӑрт аталанса сарӑлаҫҫӗ
те... Ҫапах хамӑр Раҫҫее илсен ӗҫкӗ инкекӗнчен усалли,
тем тесен те, ҫук. Пурнӑҫ аталанӑвне чаҫса пыракан ҫав
тери хӑватлӑ вӑй вӑл, пӗлетӗр пулсан. Аш хыптармӑш.
Хамӑн та ӑш хыпать. Пуҫ кунтӑк пек.
Амӑшӗ часрах лаҫҫа кайса тулли чейник йӑтса ту
хать, ывӑлне курка тыттарать.
— Ёҫ-ха, мухмӑрна чӗрт. Унсӑрӑн вилсе кайӑн тата.
Сӑмахпа-юмахпа унпа...
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Виталий Пахомович эмальпе витнӗ тимёр куркари
сӑмакуна хоп тутарать, аллипе хырӑмне шӑлать.
— Ах, лайӑх пулса кайрё. Халь ҫӑмӑллӑн калаҫма пу
лать. Тепре ярса паран пуль, анне?
Прохор пиччӗшне чарасшӑн:
— Мён тесе ӗҫес-ха сан паян? Ирхине радиопа хӑвах
пӗлтертӗн-ҫке. Манса кайрӑн-им?
— Ял канашӗ пухасси пирки-и эс, шӑллӑм?
— Аха. Мён, депутатсене ӗҫме вёрентетён-им?
— Эс ун пек калан ман пирки, шӑллӑм, — Виталий
Пахомович хӑйне хӑй хӳтӗлесшӗн. — Халӑха хирӗҫ ӑҫтан
каян? Ҫыннӑн пурнас килет вӗт. Сӑра-эрехсӗр халӗ
пурнӑҫ ҫук. Лавккара нумай илеймест эрехне. Илме те
укҫи сахалтарах. Ытла хаклӑ. Ирӗксӗрех килӗнче юхтарать. Мӗн, ман пурнӑҫлас килмест-и ӗҫкӗпе ашкӑннине
хирӗҫ кӗрешме хушнӑ йышӑнусене?
Аслашшӗ ӑна хӗрхенмесӗрех ҫунтарать:
— Ҫав ӗҫре тёк — пурнӑҫламаллах. Влаҫ пуканӗ ҫинче
ячӗшӗн ҫеҫ ларатӑн пулсан — пар ӑна урӑххине. Вӑл,
ҫирӗпреххи, кӗрештӗр.
Мӑнукӗ те парӑнасшӑн мар, аслашшӗне хирӗҫлет:
— Эсир хӑвӑр ӗҫлесе курман та унашкал ҫӗрте пӗлсех
каймастӑр тӗппи-йӗркине, вӑрггӑнлӑхне. Акӑ атте пит
аван пӗлет.
— Эй, мӗн-мӗн хушнине пурне те тунӑ пулсан-и? —
аллине сулать Пахум. — Эпир хамӑр та, пирён ҫӗршыв
та тахҫанах таҫта ҫити хӑпарса кайнӑ пулӗччӗ. Ёҫкӗ-ҫикӗ
мыскарине хирӗҫ кӗрешмелле тесе ҫӳлтен мӗн чухлӗ хытарман пуль. Саккунӗ те, йышӑнӑвӗ те купипех пулнӑ.
Иӑлтах вӗсем сӑра-эрех кӳллине путнӑ, сӑмакун пӑракинче ҫӗрнӗ. Эс, Витали, паян та ҫав ыйтупах эртелпе
калаҫасшӑн.
Виталий Пахомович кулса ярать:
— Хэ-хэ-хэ. Ятне тӑвасах пулать, атте. Планпах ӗҫлетпӗр. Унсӑрӑн вӑрнартисем, шупашкартисем ятлаҫҫӗ.
Хут ҫине ҫырса хурсан ӗҫ туни курӑнать. Тӗрӗслекеншӗн
те лайӑх. Юнашар ларса пӗрре хӗремесленнӗ те, ӗҫӗ те
пӗтнӗ. До свиданья. Ёҫме вара... Эпир пуҫарса яман ӑна,
эпир чараяс ҫук.
— Сиенӗ пурнӑҫа силлет, кисретет-ҫке, — тет Про
хор Пахомович.
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Виталий Пахомович амӑшӗн куркари «сӗчӗпе» хастарлансах, аллисемпе сулкалашсах калаҫать:
— Астӑватӑр пуль, Хрущев хуҫа чухне ҫӑпатана салтса пӑрахрӑмӑр та ҫур литрсене епле шанк кӑларса лартаттӑмӑр сӗтел ҫине хушӑран. Брежнев вӑхӑтӗнче фу
файка вырӑнне пальто тӑхӑнса ятӑмӑр. Ҫут пушмакпа
ҫуталма пуҫларӑмӑр. Ҫуттийӗ те ытларах ҫутӑлтарса ячӗ
кӗрекене. Пӗтӗм ҫӗршыв халӑхӗ патшалӑх кӗрекине ларчӗ. Вӑт кайрӗ вара татӑлса эрех кӳлли. Эрех ӑшне
путрӑмӑр. Утрав ҫине ларса юлнисем хаярланса ҫӗнӗ сак
кун кӑларчӗҫ. Пӑркӑчларӗҫ тепӗр хут. Сисӗнмеллех. Эрех
ҫине тинех выҫлӑх куҫпа пӑхакан пултӑмӑр.
Ашшӗн, Пахумӑн, хӑйӗн шухӑшӗ:
— Ман шутпа, ирӗк пулмалла ун, эрехӗн. Кама ӑҫта
мён чухлӗ тата мӗнли кирлё — пыр та ил. Ӑҫта мӗн
чухлӗ ӗҫес тетӗн — кӗр те ӗҫ. Ют патшалӑхсенчи пек.
Хамӑр патри паянхи ирӗклӗх пек. Халӗ ӗҫлемесӗр, ҫӗр
ҫывӑрмасӑр талӑкӗпех ӗҫме пулать. Лавкки-кафи — пурте
талӑкӗпе, ҫулталӑкӗпе эрех-сӑрапа канмасӑр сӑйлать.
— Кашни хӑй хуҫа пулма пултаракан саманара ӑслисемпе чейисем пирнешкел антӑхакан ухмахсене суя
спиртпа, тем тӗрлӗ илӗртӳллӗн астарса аптекӑсем урлӑ
«сиплӗ хаярлӑх» сутса пуяҫҫӗ. Паллӑ ӗнтӗ, ӗҫкӗпе ашкӑнаканӑн ӗмӗрте те кӗсйи хулӑн пулман. Классика литературинченех пӗлетпӗр ҫавна пула мӗн чухлӗ кнеҫ, дво
рян, помещик, купса йӗмсӗр тӑрса юлнине. Эпир, па
янхи мӗскӗнсем, чи йӳнӗ те чи хаяр шӗвеке хырӑма ярса
юхтарса кӑларатпӑр. Атӑла юхса тухнӑ ҫав шӗвеке спирт
па хутӑштарса Мускав мулҫийӗсем пире валли Шупашкарта та, Етӗрнере те, Сӗнтӗрвӑрринче те вуншар хитре
медальлӗ эрех шӑкӑртаттарса кӑлараҫҫӗ. Эпир ӑна хавасланса туянса каллех вӗҫӗмсӗр ҫаврӑнӑш юххинче
юхатпӑр. Чухӑнлӑхра культура ӗмӗлки ҫеҫ мӗлтлетет. Ҫавӑнпа пирӗн халӑх сӑмсине эрех кӗленчинех чикет.
Илемлӗх...
Аслашшӗ ӑна ҫур сӑмахра чарса лартать:
— Тӗрӗсех ӗнӗрлен иккен эсӗ, манӑн ачаран юратнӑ
мӑнукӑм. Культура тенӗрен... Кӑмӑл-сипет, ҫыннӑн чи
ырӑ енӗ, илемӗ йӑлтах урӑ пурнӑҫра ҫутга тухнӑ, сынсен хутшӑнӑвӗсенче чечекленсе палӑрнӑ. Анӑҫ ен культури, Анӑҫ ҫӗршывӗсен йӑли-йӗрки тесе пит пакӑлтат188

ма юрататпӑр эпир. Пулса курнӑ эпё унта та. Икӗ хутчен. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нимӗҫсемпе те, амерӗк-акӑлчансемпе те юнашар ларса черкке ҫӗкленӗ. Ай-вай-вай,
вёсен этем чаракё пур. Вӗсемпе нихҫан та ӳсӗрӗлместӗн,
эрехе пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн сӑрхӑнтарса ларсах хавхаланатӑн та, ӗҫне те тӑватӑн. Мухмӑр таврашё сан ҫума
ҫыпҫӑнма хӑраса такам патне тарать. Эс вара ирхине
сёп-свешёй. Пур ҫав культурӑллӑ халӑхсен кашниннех
ӗҫкӗ-ҫикӗ йӗрки. Еҫме те пӗлсе, пӑхса ӗҫеҫҫӗ, ӗҫне те
ҫавӑнпа пахалӑхлӑ тӑваҫҫӗ.
Аслашшӗне итленӗ май Прохор Пахомович тутине
пӑркалантарса илет, ӑшра капланса пынине ҫиеле кӑларасшӑн васкать:
— Эп те тӗнчери темиҫе ҫӗршывра та пулса курнӑ,
хам ӗмӗрте такампа та ӗҫме тӳр килнӗ. Вёсем хушшин
че тӗрлӗрен ҫын пур. Ӗҫкӗ культури вӑл ҫапах та халӑх,
наци культури. Тӗнчере мён тери ырӑ енлӗ халӑх пур ку
енчен илес пулсассӑн. Вёсен патшалӑх идеологийӗ, тӗн
идеологийӗ ҫирӗп тытса тӑрать ҫынсем хушшинчи пӗтӗм
ырӑ-усал ҫыхӑнусене. Усаллине ура айне туса пуҫ ҫӗклеттермест. Пирӗн ҫӗршывра вара, ӗмӗр-ӗмӗр анархи алхаснӑ нумай-нумай халӑх хушшинче, мён тери йывӑр
пулнӑ ырӑ йӑла-йӗркене ҫиеле кӑларса усаллине хыҫа
хӑвармашкӑн. Те ҫӗршывӗ анлӑран, те ытла ирӗкрен,
Раҫҫей ҫийӗн алкоголь пӗлӗчӗ явӑнать. Шутласан, эрехне
ӑна хальхи пек нихҫан та нумай, ирӗклӗ сутман. Ют
патшалӑх бизнесменӗсем хӑйсен ниҫта кайман спиртне
Раҫҫей халӑхӗн хырӑмне тултарчӗҫ, ҫынсен пуҫне арпаштарса вӗсене чирлеттерсе, вӗлерсе масарсене сарса
ячӗҫ. Масар ҫӗршывӗ тӑвасшӑн вӗсем пирӗн ҫӗршывран. Ҫулталӑкра Раҫҫейре пёр миллион ҫын леш тёнче
не ӑсанать. Эпир халӗ ҫӗр хӗрӗх миллионлӑ ҫӗршыв пул
сан малашне кам пулатпӑр? Раҫҫей ӗҫки-ҫики ют патшалӑхсене шутсӑр савӑнтарать. Кашни ҫын пуҫне ҫулталӑкра ҫирӗм литр таран эрех сутӑнать пирён. Пӗтӗмпе
ултӑ миллиард литр пулать вӑл. Чикӗ леш енчисем ҫак
кӑтартӑва ӳстересшӗн мён тери ҫунаҫҫӗ. Демографи, ха
лах йышӗн кризисӗ, аптранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ чухнехи вӑхӑт, хӑрушӑ вӑхӑт халӗ пирён. Вилекеннисем хуш
шинче ытларахӑшӗ вӑйпитти ҫынсем-ҫке. Ёҫлемесӗр аталану ҫук. Ытти ҫӗршывсенче ӗҫлекен хунаса пырать.
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Хӗвел тухӑҫӗнче яппунсем, китайсем, корейсем пирӗн
ҫӗр ҫине хапсӑнса пӑхаҫҫӗ, майӗпен кӗре-кӗре каяҫҫӗ.
Вӑтам Азире те, тата ытти ҫӗрте те ҫынсене ӗҫ вырӑнӗ
ҫитмест. Халӑха ураран ҫавапа ҫулса ӳкерекенни вӑл чи
малтан — ӗҫкӗ, унтан — наркомани, вӗсемпе хутӑш —
тапак туртни. Кӗҫех ҫуралнӑ ачана сигарет хыптарма пуҫлаҫҫӗ ак. Пӗрлешӳллӗ Нацисен Организацийӗн эксперчӗсем шутланӑ тӑрӑх, тепӗр вунӑ ҫултан пирӗн Раҫҫейӗн
ҫулсерен ютран икӗ миллион ӗҫлекен ҫын йышӑнмалла
пулать. Унсӑрӑн эпир хамӑр Якур пеккисем ҫине шанса
чухӑнлӑх лачакине путатпӑр. Акӑ вӑл алкоголизм кампанийӗн вӗҫӗ — пирӗн пурнӑҫӑн малашлӑх шӑпи.
Виталий Пахомович шлепкине пуҫӗ ҫине пусарах лартать те пуҫне пӗксе сывпуллашать, лап-лап тутарса
чинлӑн алӑк патнелле уттарать. Чейникпе куркине ниҫта хума пӗлеймесӗр Хёвелюн ун-кун пӑхкалать.
— Кин, апат хатӗрлер-ха.
— Каккуй апат шухӑшӗ халь ман. Чӗре ҫурӑлса ту
хать. Ман пульница участокӗнче каллех инкек, каллех
эп ял халӑхӗ хушшинче япӑх ӗҫлетӗп ӗнтӗ. Тёп пульни
ца отчетӗнче каллех ман ят. Ят, усал ят ҫеҫ илтмелле
сирӗншӗн, чараксӑрскерсемшӗн, — тет кинӗ тарӑхуллӑн
ачин йӗпеннӗ йӗмне улӑштарнӑ май.
Прохор Пахомович арӑмне пулӑшасшӑн ун ҫумӗнче
тӗккелешет.
— Лӑплан-ха эс, Люба. Ытлашши ан пӑлхан.
Арӑмӗ сассине хӑпартса калать:
— Тухтӑрта ӗҫлеме пуҫланӑранпа кашни хӗрарӑм шӑпи
чӗрене ҫурать. Мӗншӗн, мӗншӗн эрех кӳллинче ишмелле-ха хӗрарӑмӑн? Мӗншӗн унӑн куҫпа курсах путмалла
унта? Мӗншӗн унӑн хӑйпе пёрле ачисене те путармалла? Мӗншӗн унӑн унта этемлӗхе туртса кӗртмелле? Мӗншӗн унӑн урӑ арҫынпа сывӑ ача ҫуратса ӑна тӑнлӑ ӳстермелле мар-ши? Мӗншӗн ҫемьене телей кӳрсе тёнчене
савӑнтарса илем кӳмелле мар-ши унӑн, хӗрарӑмӑн?
Хёвелюн ӑна чарасшӑн вӗткеленет:
— Ҫитет-ха сана, кин, тем юрри юрласа. Пӑрака Пурисӗн арӑмӗ мӗнлерех? Чӗрех-и? Ҫавӑн ҫинчен пӗлтер
эс пире.
— Юрать, юрать, ҫиччас каласа парап. Эп вёсем патне
чупса ҫитнӗ чухне вӑл ыратнине чӑтаймасӑр шутсӑр вӑйлӑ
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нушаланатчӗ. «Васкавлӑ пулӑшупа» Вӑрнар пульницине
илсе ҫитерсен ӑш-чикне тасатрӗҫ. Мён унта, пӗрре ҫунтарса ярсан пыршӑ-пакартана, ыттисене те... Нумай ӗҫнӗ
вӑл хлорофосне. Ҫунчӗ хаяр шӗвекпе ҫын. Пӗтрӗ. Кал
лех тепӗр хӗрарӑм...
— Вилсе кайрӗ апла, шеремет. Ман Пахумпа Суйка
Суйкки аснӑ пекех Малтикасри Аркашпа ясарлӑх кӳллинче ярӑнчӗ ҫав. Умра шыв сикки кӗтнине туймасӑрах. Юрӗ ӗнтӗ, леш тӗнчере пурнӑҫӗ ҫӑмӑл пултӑр, —
сӑхсӑхса илет Хёвелюн.
Прохор арӑмне айӑкран хуллен тӗксе систерет:
— Ман каймалла. Урок пуҫланмалла. Ачасем кӗтеҫҫӗ.
— Ҫимесӗрех-и? — Любовь Николаевна упӑшкине ҫавӑрса тытать.
— Чӑтма ҫуралнӑскер — чӑтмах тивет. Пахус чирӗшӗнех нуша куратпӑр эпир Ларисӑпа. Лариса! Ӑҫта эс?
Каймалла.
Хёвелюн ывӑлӗпе мӑнукӗ кил картинчен тухса кайсан тин хыпкаланса ӳкет, лаҫҫа чупса кайса килет, аллисене пӗҫ ҫумне шарт та шарт ҫапать.
— Хамах ятламалла. Ачасене апат ҫитерейми пултӑмха та. Эй, турӑ. Мён туса хутӑм? Пакӑлтатса-шапӑлтатса яшка ҫинчен те манса кайнӑ. Кӑвар ҫинче яшки
вӗренӗ-вӗренӗ те, хуранӗ типсе ларнӑ. Хамӑн та халӗ
вӗри хуран тӗпне ҫуласси кӑна юлать. Ах, хырӑмё выҫса
кайрӗ.
Ҫав вӑхӑтра Любовь Николаевна чупса ҫитсе упӑшкин кӗсйине шурӑ хутпа чӗркенӗ чӑмӑркка чиксе ярать.
— Мён ку? — пӗлесшӗн Прохор Пахомович.
— Кӑлпасси татӑкӗпе ҫӑкӑр. Вӑрнарта пульницаран
тухсан туяннӑччӗ. Шкула ҫитсен ҫи. Ларисӑна та ҫитер.
Эп ҫиччас. Кӑштах та пулин ӑсатар-ха Антейпа. Урапине тёксе тухам.
Урам алӑкӗ хупӑнсанах Хӗвел Хӗветӗрӗ сад пахчинелле
кӗрсе каять.
Урамра машина кӗрлени илтӗнет. Кил хушшине Ваҫҫук, Якурпа Суйка Суйкки кӗреҫҫӗ. Ваҫҫук, яланхи пе
кех, таса тумпа. Улька ӑна нихҫан та япӑх тӑхӑнтартмасть. Халӑх хушшинче-ҫке упӑшки. Ваҫҫукӗн хӑйӗн те
типтерлӗхӗ чи малта тӑрать. Якур ҫийӗнче, яланхи пе
кех, сӑранланса ларнӑ хытӑ куртка, ӗмӗрте якатман шал191

пар шӑлавар, ҫуталнӑ пуҫлӑ туфли-пушмак, ҫӳҫӗ ҫилтӑвӑл тустарнӑ пек тӑрмаланчӑк. Суйка Суйкки тӗлӗнмелле илемлӗ тӗрленӗ чӑваш кӗпи, хӗрлӗ тапӑчки тӑхӑннӑ,
пуҫне кӗтеслӗ ҫӳхе тутӑр ҫыхнӑ. Тута хӗррисене хӗретнӗ.
Мӑйне хӗрес ҫакнӑ.
Ваҫҫук тӗнче уҫлӑхне вӗҫсе кайса килнӗн хӑпартланать:
— Анне! Атте! Хӗр илсе килтӗм! Асатте, пур-и эс?
Сасса илтсе Хӗвел Хӗветӗрӗ каялла таврӑнать. Ладран Хёвелюн ҫӑпалипе сулкалашса хыпӑнса сиксе ту
хать, вӗсене курнипе тӑп чарӑнать, пуҫне чалӑштарса
ыйтать:
— Хӗ-ӗр? Мӗнле хӗр? Кам валли? Хӗрӗ ӑҫта?
Ваҫҫук Суйка Суйкки еннелле аллипе тӗллесе кӑтартса
кулать:
— Хэ-хэ! Акӑ вӑл — ял красавици. Сирӗн арҫын ну
май терӗм те... Хӑшне юратать?
Хёвелюн ҫӑвара карса пӑрахать:
— А-а-ах... Ак тӗнче! Хӗвел анӑҫран тухрӗ-шим? Ҫӗр
тепӗр майлӑ ҫаврӑнма пуҫларӗ-шим? Куҫӑм ҫамрӑкрах
куракан пулчӗ-шим? Ара, хӗрӗх ҫул каялла хӗр пулнӑ
эпир ку Суйккапа.
— Анне, авланас терӗм, — евитлет амӑшӗ патне пырса
тӑнӑ Якур.
Пахумпа ашшӗ те вёсем патне ҫывхараҫҫӗ.
Якур вӗсене те ҫӗнӗ хыпар пӗлтеҫет:
— Атте, асатте, паянах авланап. Иыснана, Ваҫҫук тусӑма, хӑйматлӑх тӑвасшӑн. Ун пирки эпир тахҫанах калаҫса татӑлнӑ.
Хёвелюн тулхӑрса урине тапать.
— Пуҫана тумастӑн-и тата йыснуна? Ҫак кӗрт ами
патӗнчен иксӗр те тухма пӗлместӗр. И к урхамах! — вӑл
кӗрӳшӗ еннелле ҫаврӑнса кӑшкӑрать. — Ах, арҫури! Ман
хӗре типӗтрӗн эс!
— Пустуй элеклеҫҫӗ, — ним пулман пекех шӑлне
йӗрет кӗрӳшӗ. — Улькапа вӑрҫтарасшӑн пирӗн хушша
юри хура кушак кӗртсе яраҫҫӗ.
— Амӑшӗ, чарӑн-ха эс?! — пурттипе хӑмсарать Пахум.
Савнӑ хӗрарӑма курнипе кӑмӑл-туйӑм алӑкне яриех
уҫса янӑ Хӗвел Хӗветӗрӗ те чӑтаймасть, асӑрханса калаҫӑва кӗрет:
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— Ывӑлу ҫинчен те шухӑшламалла, кин. Кастарман
така пек чупсан-чупсан таҫта ҫухалать. Ҫумра ӑна та
ӑшӑ чун кирлӗ пуль.
Хёвелюн вӑрт ҫаврӑнса хуняшшӗне ҫӑпалапа тӗллет.
— Ак тата тепӗр каҫ таки сиксе тухрӗ. Виҫҫӗмӗшӗ те,
ватти, ирӗлсех кайрӗ, ваҫка, еркӗнне курсан. Кушак
аҫисем. Кӗсри авӑ кӗҫенсех тӑрать те. Чӑтма май ҫук
пуль ҫав.
— Эс, Хёвелюн, ан вӑрҫ мана, — Суйка Суйкки тутӑр
вӗҫӗсене майланҫи тӑвать. — Эпӗр Якурпа пӗрне-пӗри
шутсӑр килӗштеретпӗр.
Якурӗ хушса хурать:
— Юрататпӑр та.
— Ухмахланса ан тӑрӑр-ха иксӗр те. Сана ыталаканхыпашлакан нумай пуль, Суйкка. Тӗнче арҫынӗ савать
сана, ял якӑлтине, — ятлаҫать Хёвелюн.
Суйка Суйкки саппун кӗсйинчен пӗчӗк куҫ кӗски кӑларса хӑй ҫине пӑхать.
— Мён, эп хитре мар-им? Е эп санран катӑк-им?
Сан ҫумӑнта мӗн пурри ман ҫуккӑ-им? Эх, ҫав тӑнсӑр
Тӑмана Тимахвийӗ маларах качча илмен пулсан-и мана,
эп паян кун та ҫак килте хуҫа пулмаллаччӗ. Кала, Па
хум, тӗрӗс-и?
Пахум каялла чака-чака аллине сулать.
— Сирёнпеле, шуйттансемпе, тем курса ларасси пулё.
Ик хӗрарӑмах пасар тӑвать. Яш чухнехи пурнӑҫ яшки
вӗресе тахҫанах пӑсланнӑ вӑл.
Хёвелюн Суйкканах тапӑнать:
— Эп хам та пӗлеп, ла-айӑх пёлеп ман савниҫӗм Па
хум ҫамрӑк чух сан хыҫҫӑн урнӑ йытӑ пек сӗлеке юхтарса чупнине. Кайран Тӑмана Тимахвийӗ хӑйӗн якӑлти арӑмӗшӗнех ӗҫке ерсе кайса пуйӑс айне пуҫне хунине те ял манман.
— Иртни вӑл тахҫанах ҫурхи шывпа юхса кайнӑ, —
хӑюллӑн тавӑрать Суйка Суйкки. — Халӗ авӑ ҫӗнӗ ирӗклӗ
пурнӑҫра пирӗншӗн те ҫӗнӗ ҫуркунне килнӗ.
— Унпа асса кайнӑ-ҫке эс, ниҫта кайса кӗреймесӗр
ҫӗлен пек явкаланан, — парӑнасшӑн мар Хӗвелюнӗ те.
Каҫӑрӑлса ӳкнӗ Суйка Суйкки мухтанать:
— Хальлӗхе хӗрарӑм туйӑмӗ чӗрӗлсех тӑрать-ха. Ҫавӑнпа качча кайма шутланӑ.
13. Вӗҫев.
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— Качча мар, масар ҫине каймалла кӗҫех иксӗмӗрӗн
те...
— Тур кётессинче пиллес чухне эс, анне, пустуях
чӑркӑшланса тӑран, — мӑшкӑлланӑн персе ярать Суйка
Суйкки.
Хёвелюн пӗрре тӗлӗннипе, тепре сӑмакун хаярлӑхӗ
хӗртнипе пуҫне аллисемпе ярса тытать.
— Тӗрӗсех илтрӗм-ши? Анне терӗн-и ҫак эс мана?..
Суйка Суйкки шӳтлесе мар, чӑннипех ҫирӗплетсе ка
лать:
— Эп ывӑлун арӑмӗ пулатӑп та, ман вара сана мӗнле
чёнес-ха? Анне пулатӑн ӗнтӗ. Аннех. Эпӗ — кинӳ.
Хёвелюн чӑтаймасть, сулӑнса каять. «Эй, Турӑ амӑшӗ,
каҫар пире», — тесе мӑкӑртатать. Ваҫҫук хыҫалтан ярса
тытнипе ҫеҫ ҫӗре тӳнмест вӑл. Унтан майӗпен кӗлеткине тӳрлетет те ҫӑпалине ҫӗклет.
— Ак ярам та ҫакӑнпа ҫамкунтан... Ха вӑл, намӑссӑр,
кӗҫҫе пит. Анне тет мана упӑшка еркӗнӗ. Анне тет атте
еркёнё. Анне тет ывӑл еркёнё. Анне тет кӗрӳ... Манпа
пёр тантӑшскер. Мана, мана анне тет. Ай, камит.
— Анне, хӑвах пӗлен вёт юлашки вӑхӑтра эп ун патӗнче тӗпленсе пурӑннине, — еркёнён хутне кёрет Якур.
Амӑшӗ ҫухӑрать:
— Тӗнче хӗсӗр-им? Хӗрсӗр-им?
— Мана урӑх никам та кирлё мар, — йёрсе ярать
хёрёнкё Якур. — Эп Суйккасӑр пурӑнаймастӑп.
Ваҫҫук кула-кулах хунямӑшӗ умне пырса тӑрать.
— Чӑнах та, анне, хӑйсем пӗр-пӗрне юратаҫҫӗ пул
сан — килӗш. Пуҫлар туйне. Пичке пӑккине ҫапса хуҫар та... Ӑш хыпать.
Хыҫалта аслашшӗн хурлӑхлӑ сасси илтӗнет:
— Ах, шалккӑ-ҫке Якура. Хӑҫан пӑсӑлнине те сиссе
юлаймарӑмӑр. Хамӑр ачашласа пӑхса ӳстертӗмӗр те...
— Атте, халь тин мён тӑвӑн ӗнтӗ, — тесе хушса ху
рать аптранӑ енне Пахум. — Пурӑнччӑр-и хӑйсене пӗлсе
ҫӑрӑлкаласа. Мён, пирён ача анчах-им унашкалли. Авланман хусахсем халь йӑлт хӗрӗх-аллӑ-утмӑлти хӗрарӑмсемпе пурӑнма пуҫларӗҫ. Те хӗрӗсен шанчӑклӑхӗ ҫукрах,
те вӗсем каччӑсене сивлеҫҫӗ, те каччисем хӑраҫҫӗ вӗсенчен... Тӑлӑх арӑмсене те ҫумра арҫын кирлех пуль. Арҫынӗсем — масар канлӗхӗнче. Ялӗнче урҫа ҫук. Ирӗксӗрех...
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Ваҫҫук кунта те ҫиеле тухасшӑн, хӑй пуринчен те ӑслӑрах пулнине кӑтартасшӑн персе ярать:
— Акӑлчансен тата тахҫанах хӗрӗх-аллӑри арҫынсен
ҫирӗме ҫитмен хӗрсене качча илес йӑла пур.
— Акӑлчансем пирки чан ҫапса ан тӑр эс, кӗрӳ, —
касса татать ӑна Хёвелюн. — Эпӗр чӑвашсем. Пирӗн
хамӑрӑн йӑла-йӗрке.
— Хам пуҫран шутласа кӑларман, мӗн пӗлнине кӑна
каларӑм, — чее куҫӗсене ҫутӑлтарса илет кӗрӳшӗ.
— Апла тӑк вёсен арҫыннисем ӑслӑ, пирӗн ак ҫак хамӑрӑн Якур йышши тӑртуксем мар. Ҫамрӑк хӗр шырас
чухне карчӑк-кӗрчӗк ытамне кӗрсе ӳкеҫҫӗ.
Суйка Суйкки «хунямӑшӗнчен» кулать:
— Carry эпӗр ӑслӑ. Виличчен ҫамрӑк арҫынпа пурӑнса
ыр курса юлатпӑр.
Пахум ҫавипе пурттине сак ҫине хурса сӗнет:
— Карчӑк, пуҫтарар пуль сӗтел тавраш. Тупӑк тума
кайиччен...
— Тен, килӗшмеллех пуль, кин? — ывӑлӗ ҫумне пырса
тӑрать Хӗвел Хӗветӗрӗ.
Ташша яма хатӗр Ваҫҫук хӗпӗртӳллӗн хускалса Суй
ка Суйккипе Якура хулран ҫавӑтса утгарма тытӑнать.
— Хӑюллӑрах пулӑр хӑвӑр килте чухне. Атьӑр пӳрте
кӗрсе ваттисен йӑлине тӑвар. Ҫынна кунта тӑратма аван
та мар.
Хӗвелюн йӑпӑр-япӑр пӳрт алӑкӗ умне саркаланса тӑрать, ҫӑпалине ҫӗклет.
— Ҫу-ук- Кӗртместӗп! Ҫак килте хуҫаланма памастӑп
тӗнче кӗртне!
Упӑшки ун патне пырса алӑка уҫма хӑтланать.
— Ан чар, карчӑк.
Хурала тӑнӑ хӗрарӑм упӑшкине ҫурӑмӗнчен йывӑр
ҫӑпалапа яра парать, тулашать:
— A-а, эсир пурте ӑна кӗтетӗр-и-ха? Ватти-вӗттипе
пӗрлех! Виҫсӗр пӗр аскӑнчӑкпа пурӑнасшӑн-и? Ях, сире!
Ваҫҫук ҫавӑнтах йӗкӗлтесе илет:
— Авалхи пек, анне. Ёлӗк килти мӗнпур арҫын пӗр
хӗрарӑмпа пурӑннӑ тет. Хӗрарӑмӗ хуҫа пулнӑ тет. Мат
риархат пулнӑ тет.
— Эс, кӗрӳ, ан кул-ха куҫ кӗретӗнех. Эй, турӑ. Ах! —
Хёвелюн чӗрине ярса тытать. — Тӗнче каялла ҫаврӑнса
13*
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ҫитрӗ-шим? Кӗрӳ, эс каланӑ пек ӗмӗре таврӑнтӑмӑр-ши?
Ай, ҫук. Тем пулсан та ҫав кӗрте ура ярса пустармастӑпах хамӑр пӳрте, — урса кайнӑ Хёвелюн ҫӑпалипе
хӑмсарса яла ҫурасла кӑшкӑрать. — Тухса кайӑр пурте
кунтан! Тасалӑр! Хам килте эп хам хуҫа. Матриархат
тӑватӑп. Арҫынсӑрах. Хӗрарӑм аллине илетӗп килти
влаҫа!
Хурӑнлӑ Хӗвелкас хӗртекен хӗвел айӗнче пурнӑҫ мыскарине малалла тӑсрӗ. Ӗҫлес текеннисем — ӗҫлерӗҫ,
ӗҫес килнисем — ӗҫрӗҫ, пёрле пурнас текеннисем пӗрлешрӗҫ, юнашар йӑлӑхтарса ҫитернисем уйрӑлчӗҫ. Чун
турри ҫуралакан ачасене чун валеҫрӗ. Эсрел ытлашши
чунсене хӑйӗн миххине пуҫтарчӗ. Пахус кӗрекере сарӑлса ларчӗ. Чӑваш турри халӑхпа чӑвашла калаҫрӗ: «Чарӑнӑр асма». Ҫӗр ҫаврӑмӗнче, тӗнче улшӑнӑвӗнче Хӗвел
Хӗветӗрӗсен раттинче пулса иртекен урмӑшсем нимӗн
чухлӗ те палӑрмарӗҫ. Пурнӑҫ кустӑрмийӗ малалла кусрӗ.
5
Пӳрт ҫумӗнчи сак ҫинче Прохор Пахомович баян
туртса ларать. Юнашарах — ача урапи. Пиччёшёпе инкӗшӗ ҫитсе кӗрсен вӑл сӑмах хушать:
— Кам унта? Килёрех. Иртёр кунталла.
Виталий Пахомович пырса аллине шӑллӗн хулпуҫҫийӗ ҫине хурать:
— Эпир-ха ку, Прохор, инкӳпе иксӗмӗр. Ыттисем ӑҫта?
— Любӑпа анне Пӗчӗк Киреметри пӗве хӗрне кӗпейӗм чӳхеме кайрӗҫ. Асатте хӑмла пахчинче. Улькана пулӑшать.
— Атте те ҫук-ҫке. Ача пӑхма хӑварнӑ апла сана, —
ача нӑйланине илтсе Нинук урапа сӑпкине уҫса пӑхать,
«Ан макӑр, Антей», — тет.
Прохор Пахомович ура ҫине тӑрса баянне лартать,
аллисемпе хӑлаҫланса сасӑ еннелле ҫаврӑнать, ашшӗ
ӑҫтине пӗлтерет. Якур ӑна ҫӑл чавма илсе кайнӑ иккен.
— Ах, ҫав Якур пултӑр ухмаххине ӑна, — алӑ сулать
инкӗшӗ.
— Суйкка патне киле кӗрсе пире намӑс кӑтартрӗ, —
тет Виталий Пахомович.
— Прохор, эс илтмен-и? — ыйтать Нинук. — Суйк196

кан тӗрмерен тухнӑ аслӑ ывӑлӗ Якура хытӑ хӗненӗ те
кен усал хыпар ҫӳрет.
— Мён Прохортан ыйтан, хам каларӑм-ҫке сана паҫӑрах вӗсем тытӑҫса ҫапӑҫни ҫинчен. Халь ҫураҫнӑ пу
лас. Шупашкарта тӗпленсе пурӑннӑ пулсанах... куҫ курмастчӗ, — шӑллӗшӗн хуравлать упӑшки. — Малашне те
канӑҫ кӑтартас ҫук вӑл усал. Мана хама та хӑмсарма
пӑхнӑччӗ те хӑйне судпа айӑпланӑшӑн ак ҫак чышкӑмуклашкӑсене туянса курсан каҫару ыйтрӗ. Эпир Мускавра академире вӗреннӗ чухне чекистсен кӗрешӳ секцине ҫӳреттӗмӗр.
— Эс, ачи, таҫта та тем тума та ҫӳренӗ пуль-ха. Пур
не те пултаран, — мухтаса илет ӑна арӑмӗ. — Якур такама хывнӑ. Шупашкар та йышӑнмарӗ ӑна. Ара, хулара
унта ялти мар, кам ахаль тӑрантарса усрать сана. Унта
хытӑ ӗҫлемелле.
— Аннесем хӑйсемех пӑсса ячӗҫ ӑна, — тет Прохор
Пахомович. — Сётел хушшинче хӑйсем мён ӗҫетчӗҫ,
ҫавна сӗнетчӗҫ. Ача вӑл нумай ӗҫмест тетчӗҫ. Ҫавӑнпах
пуль Якур шкула кайнӑ чухнех стакансене ӳпӗнтеретчӗ.
— Эп те асӑрхаттарнӑ аннесене ун пирки. Астӑватӑн-и, шӑллӑм?
— Астӑватӑп-ха, пичче. Аннепе тавлашнисем асрах.
— Те аннесем, такамсем айӑплӑ сирӗншӗн, Виталий.
Хӑвӑр пуҫсӑр хӑтланатӑр та. Хӗрарӑмсем те ӗҫкӗ-ҫикӗре
ачисене кӑкӑр сӗчӗпе хутӑш сӑри-эрехне ярсах лараҫҫӗ
те, ӑҫтан унта вӗсенчен йӗркеллӗ ҫын пулать?
— Анне пирён малтан ӗҫместчӗ, — аса илет Виталий
Пахомович.
— Ачисене ҫуратса ӳстериччен ҫапах чӑтнӑ-ха вӑл.
Астӑватӑп. Качча пырсанах мана: «Эс, кин, ача тӑвас
умён те, ҫуратнӑ хыҫҫӑн та эрех таврашӗ ан ӗҫех, ухмах
пулатӑн ӗҫсен, ухмах ача ҫурататӑн ӗҫсен», — тесе ӑс паратчӗ. А мана мён, малтан та ӗҫменскер, халё те кирлё
мар. Ачи пурпӗрех... Пӗртен-пӗр кӗтнӗ ывӑлӑм вилё
ҫуралчӗ. Тульккӑ сана пулах, Виталий! — Нинук куҫҫульпе тулнӑ куҫне таса тутӑрпа шӑлса илет те упӑшкине тӗртсе ярать.
Виталий Пахомович айӑпне хӑйӗнчен сиресшӗн:
— Мана пулах пуль... Мана тапӑнма сӑлтавӗ пур та.
Эп мар — экологи айӑплӑ унта. Вӑрнарти хими завочё
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мӗнле тӗтёрчё вӑл вӑхӑтра таврара пурӑнакан халӑха?
Юрать халӗ ҫӗнӗ технологипе лару-тӑрӑва кӑшт ҫӑмӑллатрӗҫ. Хӑть темле тасатмалли система ларт, хими,
атом промышленноҫё вӑл тӗнчере ку таранччен те таса
пулман, нихҫан та пулмасть те. Ӗҫкӗ анчах мар, сывлӑшё,
шывӗ, ҫӗрӗ, апат-ҫимӗҫё йӑлтах наркӑмӑшлӑ. Чернобыльте атом ашкӑннӑ сывлӑш хумӗ те ҫитнӗ Чӑваш ҫӗршывне. Манса кайрӑн-и тата атом электростанцийӗнче инкек-синкек сиксе тухнӑ хыҫҫӑнах иксӗмӗр Хура тинӗс
хёррине чавтарнине? Юхан шыв тӑрӑх атом мурӗ Хура
тинӗсе хуратман тесшӗн-и эс? Пӗлетӗп эп вӑрттӑн информацие те. Тен, ҫав сӑлтавсене пула кураймарӑмӑр
эпир хамӑрӑн пепкемёре? Эсӗ пур, пӗрмай пӗр юрӑ юрлан: «Сана пула...»
Нинук ҫаплах парӑнмасть:
— Эс мана хӑть те мӗнле ӑнлантарма тӑрӑш, эпӗ пурпӗрех хам сӑмахран чакмастӑп. Эсё, Виталий, этемлӗх
мурӗ. Алкаш вӑл хӑй — пёр Чернобыль. Сусӑр ача е
вилӗ ача ҫураттарса этемлӗхе кӑшлакан. Вӑрнар, Шупашкар химийӗ ҫине те, Чернобыль инкекӗ ҫине те ан
яр айӑпна. Эсир, алӑран курка яманскерсем, хӑвӑр наркӑмӑшланса ларнӑ та, пӗлмеҫҫӗ тетёр пуль. Мана хамӑр
ачан инкекӗ пирки тухтӑрсем каланӑ. Кин те суйма памасть.
Прохор Пахомович пиччёшёпе инкӗшён тавлашӑвне
хӑлхана чикнӗ хушӑрах иккӗшён хушшинчи тавлашӑва
хутшӑнмасӑр хӑй майлӑн ачипе аппаланать. Акӑ амӑшӗпе арӑмӗ пӗри хӑва карҫинкка, тепри тирӗк йӑтнӑ килеҫҫӗ.
— Мён пирки хыт шавлатӑр эсир, инке? — хӑй ҫинчен асӑннине илтнипе ыйтать Любовь Николаевна.
— Хӑна пулсан та, тыт-ха, — тесе Хёвелюн тулли
карҫинккине Нинука парать. — Пулӑш кӗҫӗн кине. Эп
мён те пулин ёҫмелли-ҫимелли хатёрлем.
— Хамӑр ача пирки-ха. Вӑл вилӗ ҫуралнӑшӑн эп
айӑплӑ мар тет те Виталий. Пёрмай хими ҫине ярать,
карҫинккана алла илнё май хуравлать Нинук.
— Ҫук чуна мён асӑнмалли ӗнтё ӑна, — хаш сывлать
Хёвелюн.
— Итлёр мана, тухтӑра, Виталий Пахомович, — ҫепӗҫҫӗн калаҫать Любовь Николаевна. — Каҫарӑр та, ан198

чах сирӗнтенех килнӗ ҫав инкек. Эсир капашсӑр ӗҫнӗшӗнех. Ӳсӗр хӗрарӑмпа арҫын пӗрле ҫывӑрнӑ чухнех
пулас ачи валли вилӗм е сусӑр нуши хатӗрлеме пуҫлаҫҫӗ. Савӑнсах. Ун пирки тӗнче медицини тахҫанах
тӗплесе ӑнлантарнӑ.
— Утиял айӗнчи вӑртгӑн пурнӑҫ урӑ пулсан хӗвел айӗнчи уҫӑ пурнӑҫ та ҫутӑ пулать, — арӑмӗпе пӗр пуласшӑн
каласа хурать Прохор Пахомович.
— Эх, тёрёсех те ҫав, — хуйхӑллӑн сӑмахлать инкӗшӗ. — Эпё те халӗ, хам нуша курнӑ хыҫҫӑн, кашни
ҫамрӑк хӗрарӑмах ҫапла асӑрхаггарса калӑттӑм та: «Сывӑ
ачапчаллӑ пулас тесен ан ярӑр хӑвӑр ҫума ӳсӗр-какӑр
арҫынна!»
— Хӗрарӑмӗсен хӑйсен те эрехрен сыхланмалла. Арҫыннисен те пуҫтахланмалла мар, — хушса калать Лю
бовь Николаевна. — Шутламалла ача ҫинчен. Ҫемье ҫинчен.
Ҫав хушӑрах Нинук упӑшкине ятласа илет:
— Илтрӗн-и? Тухтӑр, профессионал сӑмахӗ. Урӑ ҫын
сӑмахӗ.
Виталий Пахомович кӑмӑлсӑрланса аяккалла пӑрӑнать, сирӗнсӗрех пӗлетпӗр-ха ӑна тесе алӑ сулать.
— Эх, мӗскӗн, хӑҫан урӑлса курӑн-ши? Шеллетӗп те
сана... Анчах шел сӑмахӗпех ӗмӗре иртгереес ҫук. Пурӑнмалли тата нумай-ха. Атя, кин, пахчана кӗрсе ҫакар ҫуса
чӳхенӗ япаласене, — тесе Нинук упӑшкинчен уйрӑлать.
Урам алӑкӗнчен Хӗвел Хӗветӗрӗ уксахласа кӗрет. Аслӑ
мӑнукӗ ӑна хирӗҫ утать, кӑсӑкланса ыйтать:
— Асатте, сывах-и? Мӗн пулнӑ сана, асатте?
Аслашшӗ мӑнукӗн аллине йӗрӗнчӗклӗн тытса калать:
— Мана нимех те пулман-ха. Паянлӑха ӗҫрен спи
сать тунӑ ҫеҫ. Сана, мӑнукӑм, каллех тем пулнӑ авӑ. Ах,
ҫав аннӳне ӑна!
Хёвелюн чейникне алӑран ямасӑр тулхӑрса илет:
— Мӗн тӳрех хирӗлет вӑл манпа? Уйра кикен курӑкӗ
ҫитерчӗҫ-им куна?
Хӗвел Хӗветӗрӗ кинӗ аллинчи чейнике туртса илсе
карта урлӑ перет.
— Ак ҫак пӗтерет сире! Пире те! Пурне те!
— Ай-йуй! Нихҫан туманнине туса кӑтартрӗ ку ат
те, — тесе Хёвелюн чейникне кайса илет те хуппипе
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витет. — Юрать пушатма ӗлкӗртӗмӗр. Аптрамастпӑр халь.
— Ачуна уя кайса пулӑшас чухне пушатса ларатӑр
ҫав!
Хёвелюн тӗпне юлнӑ шӗвеке чейник тутинчен ӗҫет:
— Э-эй, ку ваттипе. Ҫылӑха-мӗне пёлменскер. Тем,
юлашки вӑхӑтра ку та ура пуҫларӗ. Ахальтен мар. Йӑлтах
ҫав Суйка Суйккишӗн. Эп калани чӗр ӳтренех пырса
тивет пуль ҫав вӗсене. Куҫах кёрет пуль. Э -эй, намӑссӑрсем! Пӗлеп: ашшӗпе ывӑлӗ те ҫавӑнтах халь. Эс
тата, чи аслӑ кавалерӗ, ма каймастӑн? Эс те кай. Тӑр
черете!
— Чӗлхӳ ҫине ҫӑпан тухтӑр, кин. Ачасенчен те вӑтанмастӑн, тьфу! — аяккалла пӑрӑнса сурать Хӗвел Хӗветӗрӗ.
Хёвелюн чӑркӑшлансах пырать:
— Халь вӑтанма хушмаҫҫӗ. Халь вӑтанчӑклӑх алӑкки
яриех уҫӑлса кайнӑ. Радиовӗ, телевизорӗ, киновӗ — пурте
аскӑнчӑка ернӗ.
Прохор Пахомович баянне ҫакса сак ҫине ларать, хуллен каласа кӗвӗ кӑларать. Амӑшӗ хаваслӑ кӗвве пусарса
кӑшкӑрать:
— Эс, атте, пире ӗмӗрӗпех ӗҫнӗшӗн хирен! Сӑра тунӑшӑн патшалӑх та чармасть. Сӑра завочӗсене ав мӗн
чухлӗ уҫаҫҫӗ. Талӑкӗ-талӑкӗпе сӑра ӗҫме чӗнет радио
телевизор реклами. Хамӑр та мӗн чухлӗ хӑмла ӳстеретпӗр.
Ма юхтармалла мар, ӗҫмелле мар ӑна, сӑрана. Сӑра
усӑллӑ тесе тӑнран яраҫҫӗ агитмассӑра. Хӑв та ӑна ырлан. Сӑмакунӗ те халь хамӑр наци напитокӗ пулса кайнӑ.
Реклами ҫеҫ ҫук. Реклами — акӑ чейникре. Ҫиччас кайса
тултарса килеп. Ыран сана лавккана сахӑр илме ярап.
Всю. Вӗҫлерӗм.
Аслӑ кинӗпе кӗҫӗн кинӗ килеҫҫӗ. Прохор ҫаплах баян
калать-ха.
— Прохор пултӑрӑм, ку полонеза эсӗ ман ятпах шӑрантарма пуҫланӑн туйӑнчӗ, — тет Нинук, аякранах музыкӑпа киленсе пыраканскер.
— Мӗншӗн апла шутлатӑн, инке? — ыйтать Прохор
Пахомович калама чарӑнса.
— Так, ахальтен ҫеҫ, — упӑшки ҫине пӑхса илнӗ Ни
нук шӑп пулать.
— Ахальтен пулас ҫук-ха, инке. Сисетӗп. Куҫ курмасан та туятӑп сӑмах-юмахранах, сасӑ уйрӑмлӑхӗнченех.
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Килӗшет пулсан тепӗртак калам-ха апла. Огиньский полонезӗ вӑл, ман шутпа, ҫын чунне хӗҫпе тирнӗ пек амантса асаплантаракан, ҫав хушӑрах ҫунат хушакан музыка
та. Поляксен мухтавлӑ та пултаруллӑ графӗ Михал Огинь
ский, хастар революционер, композитор, вун тӑххӑрмӗш
ӗмӗрте хайланӑ полонез тӑван ҫӗртен уйрӑлакан тӑнлӑпуҫлӑ кашни ҫынна макӑртать те, юрлаттарать те. Паянхи
кун та вилӗмсӗр музыка авӑ сирён чӗрене те тӑван кил
перронӗ умӗнче куҫҫуль кӑларттарать. Анланатӑп сана,
инке.
Хӗвелюнӑн пӗр ӗҫ — чейнике тултарсах тӑрасси, хӑналасси. Вилӗмсӗр кӗввӗн пӗлтерӗшне ӑнланмасӑр вӑл хӑйӗн вилӗм кӗввине малалла калать: аслӑ ывӑлне тулли
курка тыттармашкӑн сылтӑм аллине тӑсать, ӑна йӳҫӗтнӗ
хӑяр парать. Хӗвел Хӗветӗрӗ сак пуҫне ларса шӑлавар
пӗҫҫине хӑпартать.
— Ай, атге, уру шыҫмах пуҫланӑ тем, — ӑна та асӑрхама ӗлкӗрнӗ Хёвелюн хыпӑнса ӳкет. — Нинук кин, килсе пӑх-ха.
Икӗ кинӗ те васкасах ҫывхараҫҫӗ. Любовь Николаев
на аслашшӗн урине асӑрханса тытать.
— Мён пулчӗ, асатте?
Аслашшӗ ыратнине чӑтаймасӑр ҫӗкленсе илет.
— Апа-пап! Ҫав шуйттан Стопка Ҫтаппанӗн ачи...
Любовь Николаевна пӳртелле чупать.
— Эп ҫиччас маҫ илсе тухам. Суранӗ хӑрушах мар.
Шӑйӑрттарнӑ ҫеҫ-ха.
Хёвелюн кулянса ӳкет:
— Ак тепӗр инкек йӑтӑнса анчё ман пуҫ ҫине. Ыран
ӗне касӑвне кам кайё-ха?
— Ҫав Стопка Ҫтаппанӗн арҫурийӗ таҫта тем тупса
ирех персе лартнӑ-ҫке, — хыпӑнса калать Хёвел Хёветёрӗ. — Трактӑррипе чиперех навус турттаратчё. Ах-ух,
сиссе те юлаймарӑмӑр, пирён ҫинеллех кёрсе каять, ваҫка. Юрать-ха Турри хамӑрпа пёрлех пулчё те. Хӑмла
юпине пёррех пырса пачё! Эпёр аяккалла сиксе ӳкрӗмӗр.
Шӑтӑк тӗлне пултӑм ҫав. Ҫапла юсарӑм урана.
— Юрать-ха мӑкӑлтаман, — лӑплантарать аслӑ кинӗ.
Кӗҫӗн кинӗ чупса тухать те аслашшӗн урине маҫ сӗрсе
бинтпа ҫыхать.
— Хуҫма та пултарнӑ эс, асатте, уруна, — тет Вита
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лий Пахомович. — Ҫтаппан эрехне сан патран кивҫенле илсе кайман пуль, Нинук?
— Ман лавккара строгий отчет. Никама та„. Аптекаран туянаҫҫӗ вёсем тем тӗрлӗ сиплев эмелне. Ӑша ямаллине те, ӳте сёрмеллине те. Спиртпа тунӑ-ха та. Хаяр.
Йӳнӗ. Вунӑ тенкӗпех минретет вӑл пуҫне. Хозмагра тата
денатурат мён чухлё вёсем валли. Таҫтан муртан илсе
килнё техника спирчё сутакан та тем чухлех. Аптекӑра
халь ҫав ҫӗр ф амлӑ спирт эмелӗсене рецептпа кӑна суттармалла тунӑ теҫҫӗ. Любовь Николаевна, тӗрӗсех-и вӑл?
— Чарасса чарнӑ-ха вӗсене хӑть те кама та тӳрех сутма. Пуйрӗҫ ӗнтӗ хивре саккунсемпе усӑ курса ҫаврӑнӑҫуллисем, аптекӑсем урлӑ налук тӳлемесӗр спирт,
спиртлӑ эмел сутса миллиардерсем те пулса кайрӗҫ пуль.
Чарнӑ пек тӑваҫҫӗ те... Саккунӗсене пирӗн кам пурнӑҫлать? Хамӑр аптекӑра эпир ҫырса панӑ рецептпа ҫеҫ
сутаҫҫӗ тетӗр-и ҫав стограммовка-перцовкӑсене? Ҫук.
Аптекинче кам ӗҫлет? Стопка Ҫтаппанӗн кинӗ. Ӑнланмалла-и?
— Сире те, сутуҫӑсене, пӗлсех ҫитерме ҫук-ха, — арӑмне йӗкӗлтет Виталий Прохорович. — Пӗррехинче хам
ҫӑлса хӑвартӑм-ҫке. Кашни эрех ешчӗкӗнче «паленка» —
техника спирчӗ — пилӗкшер кӗленче сутнӑ хавас вӑхӑтра.
Миҫе ҫынна сиен кӳтӗн? Санашкаллисем халӗ те ҫаплах хӑтланаҫҫӗ. Кафесенче, ирӗк панӑ суту-илӳ точкисенче мӗн чухлӗ юрӑхсӑр эрех ӗҫтереҫҫӗ пире, ухмахсене. Гитлер нумай халӑха тӗппипе пӗтермелли ухмахла
планпа-шухӑшпа тапаҫланчӗ пулин те, пурпӗрех ҫӗр халӑхӗсене тӗп тӑваймарӗ, мӗншӗн тесессӗн ӑна хирӗҫ пӗтӗм этемлӗх хӑвачӗ ҫӗкленчӗ, ӑна хӑйне пусарчӗ, пӗтерчӗ.
Халӗ, шутласассӑн, пире пӗтерме нимле Гитлер та, нимле
атом бомби те кирлё мар. Пире ҫак ӗҫкӗ-ҫикех пӗтерет.
Шупашкарти, Вӑрнарти, хамӑр ялти кафе текен хупах
ҫурчӗ вӑл — хӑй пӗчӗк крематори. Фашистсем Освенцимра, Майданекра тата ытти нумай конплагерьте хӑйсен каппайчӑк пурнӑҫӗн малашлӑхӗшӗн ҫунса, тёнчене
ҫавӑрса илессишӗн никама хӗрхенмесӗр мӗн чухлӗ ҫынна
тӗп тунӑ. Паянхи крематорисене уҫма вара хӗрлӗ карттус тӑхӑннӑ хамӑрӑн ывӑл-хӗрсемех ирӗк пачӗҫ. Эпир,
тӑнсӑрсем , ҫав крематорисенче майӗпен-майӗпенех
пӑчӑхса пыратпӑр, ҫунатпӑр. Эсир вара, сутуҫӑсем, пире
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«паленкӑпа» тӑрантарса газ камерисенчен те маларах хутлатса хуратӑр.
Кӑмӑлсӑрланнӑ Нинук упӑшкине тӗртсе ярать.
— Анне, ма ҫав териех сысналла кӳптертӗн ӑна? Пуҫларӗ ӗнтӗ мана ҫиме.
Аслашшӗ тӑрса утса пӑхать, калаҫать:
— Ман мӑнук ухмах маррине эп тахҫанах туйнӑ. Тӑнларӑм ӑнлансах. Анрамасть халь. Тавах, кинӗм. Сывӑ,
таса пурӑнӑрах.
— Асатте, кайран тата сиплӗрех маҫ илсе килӗп. Пурччӗ-ха ман лере, пульницара, — лӑплантарать ӑна кинӗ.
Эх, вӑл хутшӑну-тавлашу, унта кашни хӑй паттӑр, ҫав
хушӑра Хёвелюн та хуняшшӗне йӗкӗлтесе илет:
— Юрать ват ҫынна. Авланиччен тӳрленет. Ыран касӑва каймасан яшлӑх ҫулӗпех юртӗ-ха...
Любовь Николаевна ачи патне васкать. Прохор Па
хомович баян калама чарӑнать. Амӑшӗ ун-кун пӑхкаласа кускаласа ҫӳрет. Арӑмӗ еннелле ҫаврӑнса тӑнӑ Вита
лий Пахомович йӑпӑлтатса арӑмне ҫупӑрласа илет, унӑн
ҫырӑ, тарӑн куҫӗнчен тархасласа пӑхать.
— Эх, запассӑр пурнӑҫ пурнӑҫ-и вӑл? Ҫӗршывӑн та
тырӑ, апат-ҫимӗҫ запасӗ ӗмӗртен ӗмӗре куҫса пынӑ. Ҫарта
та пур. Кинӗн те пульницара маҫ пур. Ман арӑмӑн та...
Нинук ахӑлтатса кулса ярать:
— Ох-хо-хо! Ҫак ман мёскёнём «ман анчах нимён те
ҫук» тесе пурне те евитлесшён те, анчах сӑмаххи пырне
ларчӗ. Акӑ ӗнтӗ хӗрхенсе ҫак поллитровкӑна сӗтел ҫине
кӑларса лартатӑп. Пур ман запас, Виталий Пахомович,
тем те пур арӑмун, тен, ача тумалли запас та... Тульккӑш,
тек сан валли мар, — вӑл шывланнӑ куҫне шӑлса илет. —
Сан ҫеҫ ҫуккӑ запас. Нимён те. Йӑлтах пӗтнӗ. Пуҫӗпех
шаннӑ. Пӗтнӗ эс. Пӗтнӗ арҫын. Пӗтнӗ ҫын.
— Калап ҫав ахальтен мар ыйтать-ха инке полонез
пирки тесе, — калаҫӑва кёрет Прохор Пахомович.
— Кала-ха луччё тепёр хут ҫав кёвве, — кёлеткипе
тӳрленсе, хавасланса каять Нинук. — Ӑсату кёвви пултӑр-и пёрех хут. Огиньский офицершӑн кӑна мар, маншӑн та.
Хӗвел Хӗветӗрӗ хӑлхине хыпашласа ыйтать:
— Анланмастӑп. Мён ӑсатӑвӗ?
Хёвелюн кинӗпе пӑшӑлтатать:
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— Мён калать вӑл пирӗн аслӑ кин? Мӗн калаҫать?
— Эп лайӑхах ӑнлантӑм, — тет Любовь Николаевна. —
Мана инке пахчара йӑлтах, тӗпӗ-йӗрӗпех каласа пачё.
Тӗрӗс тӑвать инке.
— Пёлёр. Пурте пӗлӗр. Хӑрӑк тункатана ыталаса ҫамрӑк ӗмӗре ирттереес ҫук. Уйрӑлатӑп эпё, — чӑннине хыпарлать Нинук. — Кала баянна, Прохор Пахомович.
Хытӑрах янраттар ӑсату кӗввине!
Прохор Пахомович баянне туртса ярать те, чуна дунтаракан, чӗрене ҫуракан текерлёк сассиллё кёвё кил хуш
шине тулать, хӑйӗн вӑйне ӑнланаканнипе ӑнланманнин
туйӑмне те хӑй майлӑ ҫавӑрать. Пӗр хушӑ нихӑшӗ те
сӑмах чӗнмест. Унтан Хӗвел Хӗветӗрӗ кӑххӑм-кӑххӑм туса
калаҫма пуҫлать:
— Эпӗр хамӑрах айӑплӑ та ҫав ку пӑтӑрмахшӑн. Эпӗрех, амӑшӗ. Эс ху та, Витали, лечеке курӑкӗ. Арҫыннӑн
ун ҫапла пулмалла-и? Такам та ӗҫлет пысӑк ӗҫре, анчах
пуҫа ҫухатмаҫҫӗ сан пек. Вӗрентнӗ те, тӑн та панӑ сана.
Усси ҫук. Паллӑ, ӗҫке ярӑннӑ ҫын яланах кӳренет. Ӑна
нимён те хирӗҫле калама, вӗрентме ҫук. Вӑл хӑех никамран ӑслӑ, пултаруллӑ, ҫунатлӑ. Хӑйӗн пуҫне ӗҫсе янине туймасӑрах пӗрмай ҫынна айӑплать. Кунтӑк ҫӗрсе
шӑтсан унтан тырри пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех тӑкӑнса пӗтет.
Мӗнрен кая ӗнтӗ Хӗвел Хӗветӗрӗн мӑнукӗ те — ытти
алкашсем пекех хӑйне мухтаса ларать:
— Пуҫӗ вӑл ман, асатте, хӑй вырӑнӗнчех-ха. Кунтӑк
тенӗрен... Тӑрри те шӑтӑк мар, тӗпӗ те. Халь те эп тепӗр
Мускав профессорёнчен кая мар вёрентме те, лекци вулама та пултаратӑп. Халӑх мана ҫӑвар карса итлет.
— Ҫӑвар карса итлет пуль те ҫӑвар карсах тёлёнет.
Мӗнле-ха ҫав Хӗвел Хӗветӗрӗн мӑнукӗ хӑйӗн хӗвелне
эрехпе сапса сӳнтерчӗ тет. Ача-пӑчасӑр, арӑмсӑр, уҫланкӑри хӑрӑк тунката пек тӑрса юлчӗ тет. Мана эс, ват
ҫынна, ан кӳрен.
— Мана ялта тӑвӑр пулнӑ. Масштаблӑх ҫитмен.
Нинук вӗсене хирӗҫ лӑпкӑнах калаҫса ларать:
— Темшӗн райкома куҫма ирӗк патӑм-ҫке. Коммунистсен йӑвине куҫпа курсах ӑсатрӑм. Чаплӑскерне Мускава вӗренме ячӗҫ. Обществӑлла наукӑсен академийӗҫке. Унтан мӑн пуҫлӑх та, ученӑй та шӑранса тухать терӗҫ
те. Ёнентӗм. Шантӑм. Хуҫа майри пулас килчӗ. Мус204

кавра вӑл виҫӗ ҫул хушши мӗн туса пурӑннине эпё те,
эсир те пӗлес ҫук.
— Мӗн тунӑ? Вӗреннӗ, — сӗтел ҫине чавсаланать Ви
талий Пахомович. — Ӑс пухнӑ.
— Вӗреннӗ пирки нимён те каламастӑп, — тет Н и
нук. — Маншӑн шаннӑ кайӑк йӑвара пулмарӗ. Мускав
хыҫҫӑн эс каллех райкомра. Иккӗмӗш секретарьте чух
не пушшех аташса кайрӑн. Киле пёр кун урӑ таврӑнман. Хуҫа-ҫке. Кӗҫех пӗрремӗшне ҫитеп, район пуҫлӑхӗ
пулап тесе мухтанса ҫӳренӗ хушӑрах аялалла кӗмсӗртетсе антӑн. Ял совет председательне ҫити анса лартӑн.
— Ура хума пуҫларӗҫ, — тӳрленсе тӑрать Виталий П а
хомович. — Парти обкомне, секретаре каймалли ҫынна
юри такӑнтарчӗҫ.
— Ҫапла пулмасӑр, — тӑрлаттарать арӑмӗ. — Ялта
тинех тӑн кӗрет пуль тенӗччӗ. Ӑҫта унта. Пӗрре чирленӗскер тӑнран яракан чирпе... Председатель хыҫҫӑн ял
старости те пултӑн. Иртнӗ суйлавра Хурӑнлӑ Хӗвелкас
тӑрӑхӗн канашне те лекеймерӗн вӗт. Ял ҫынни те шанмарӗ сана депутат пулма. Кама кирлё эс халь? Сӑмакун
пӑраки ӑшӗнчен туртса кӑларнӑ мёскён алкаш.
— Ничево. Вилместпӗр уншӑн. Вӑхӑт ҫитсен Раҫҫей
патшалӑхӗн Думине те суйлӗҫ-ха.
— Хӑмпӑ. Кам халь эс? — кулать арӑмӗ.
— Районти ятлӑ ҫын. Мана Вӑрнарта та, Шупашкарта та камсем алӑ параҫҫӗ? Пӗлес пулсан...
— Ялти ятлӑ алкаш эс. Ёҫсӗр ҫапкаланса ҫӳрекен.
— Эп каллех шкула ӗҫлеме каятӑп. Директора.
— Иртсе кайрӗ пуль ҫав саншӑн лектор-директор пуласси. Урӑх илмеҫҫӗ сана шкула. Шанмаҫҫӗ ачасене
вӗрентме. Хуралҫа та юрӑхлӑ мар эсё унта.
Виталий Пахомович ҫаплах-ха хӑйне пӗртте хурласшӑн мар, айӑпне йышӑнмасӑр хӑмпӑланать:
— Ан калаҫ кирлё мара, Нинукӑм. Шкула та илмӗҫши вара? Мана, икӗ дипломлӑ специалиста? КПСС Тёп
комитечӗ ҫумӗнчи обществӑлла академи пӗтернӗ ҫынна?
Районта та виҫҫӗн кӑна эпир, академиксем.
— Ҫук, ҫук, илмеҫҫӗ. Директорпа калаҫнӑ эп. Яхӑнне те килӗшесшӗн мар вӑл сана учителе илме.
— Апла эп Шупашкара каяп! — пуҫне ялт ҫӗклет
упӑшки.
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Арӑмӗ ахӑлтатсах кулать:
— Ах-ха-ха! Кӗтсех тӑраҫҫӗ пуль сана Шупашкарта.
Санашкал алкашсем, ҫунса кайнӑ «академиксем» ахаль
те пичкери килька пекех пуль унта. Кай, вӑн, хӑвӑн Африкӑри тусу патне. Негрсемпе революци тума.
— Ма каймастӑп, — кӑна илтнипе хастарланса ӳкет
Виталий Пахомович. — Каятӑп! Мамбубутупа эпир пёрле
вӗреннӗ. Вӑл халь те Африка мӑйраки текен ҫӗр ҫинче
ирӗклӗхшӗн кӗрешет. Эпӗ ӑна пулӑшаймастӑп-и? Ман
пӗлӳпе. Акӑлчанла та, французла та калаҫма пултаратӑп.
Шӑпах ҫав чӗлхесене пӗлни кирлё унта. Кӗҫ Сомали
министрӗ, премьер-министрӗ пулатӑп. Сана, Нинук,
Инди океанӗнчи пёр утрав патша майрийӗ туса хуратӑп.
— Ывлӑм, — хыпӑнса ӳкет Хёвелюн. — Сӑмала ҫӗрӗнче сӑмала юхтарса пурӑнаҫҫӗ пулсан хамӑр Якура та
илсе кайса пуйтар-ха. Тӗрмере ларнӑ чухне вӑл, Улатӑр
вӑрманӗнче сухӑр юхтарма вӗреннӗскер, сӑмала юхтарма
та пӗлет ӗнтӗ. Тен, Суйка Суйккине унта пӗр-пӗр ахриканец кӑмӑлласа пӑрахӗ те. Ман вара тинех пуҫ ҫинчен
виҫӗ хуйхӑ татӑлса анать. Илтетӗн-и эс мана, Витали?
— Хӑлхана кӗреҫҫӗ-ха сан сӑмахусем. Эс мана укҫа
пар. Телефонпа калаҫма. Вӑрнара кайса паянах Мамбубуту патне шӑнкӑравлатӑп. Ҫитет вара пирён урама та уяв.
Каятӑп. Африка мӑйракине ҫитсе чаплӑ ҫын пулатӑпах.
Падумаешь вӑл Хурӑнлӑ Хӗвелкас, Вӑрнар, Шупашкар...
Нинукӗ ӑна хӗтӗртет:
— Кай тетӗп-ҫке. Африкӑн ҫурҫӗр-хӗвел тухӑҫне, тен,
Инди океанӗн тӑварлӑ шывӗпе сывалӑн, шуйттан мӑйраки. Манран ирӗк. Эпё... эпё качча тухатӑп.
Виталий Пахомович арӑмӗ шӳтлет тет пулас, ӑна
ытарлӑн калать:
— Кама-ха? Манран чаплинех-ши?
— Шупашкар ачине качча тухатӑп.
— О-о, апла Африкӑна кайиччен документсем тутарма тӗп хулана пӗрлех каятпӑр. Тен, шухӑша улӑштарӑп
та, ҫӗнӗ пурнӑҫ тума тытӑнӑпӑр. Мамбубуту та пире илме
Мускава ятарлӑ самолет ярӗ. Вӑл мӗнле пуяннине пӗлесчӗ сирӗн!
— Пулмассине ан ӗмӗтлен, Витали. Мана санран
нимён те кирлё мар. Коопераци институтёнче пёрле
вёреннё ача пулать манӑн ҫӗнё упӑшка. Министр замӗ.
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Уҫҫӑнах каларӑм. Пурте пӗлччӗр тесех. Африка мӑйраки патӗнчи утрав майри мар, Атӑл ҫыранӗнчи кермен
майри пулатӑп. Каҫарӑр эсир мана кунашкал хӑюллӑ
хӑтланнӑшӑн, — ура ҫине йывӑррӑн ҫёкленнӗ ӳсӗр упӑшки ҫине шеллевлӗн тинкерет Хӗвел Хӗветӗрӗсен кинё
пулнӑ Нинук.
— Каҫарӑр тетӗн-и ҫак эс, намӑссӑр? — каллё-маллё
кускалать Хёвелюн. — Ӑҫтан каҫарас? Мён урлӑ каҫарас сана, аслӑ кинём? Пирӗн ывӑл ҫав териех усал-и
вара? Пирён Виталирен те чаплӑрах, ӑслӑ ҫын пур-ши
тӗнчере? Пирӗн ывӑла сувҫемех тиркесе пӑрахрӑн-и?
— Итле, хуняма, — тет хурлӑхлӑн Нинук. — Вӑл хӑйӗн
телейне хӑех ӗҫсе янӑ. Юхтарса кӑларнӑ.
Виталий Пахомович кӑкӑрне ҫапса ӗнентересшӗн:
— Ёҫсех яман! Суятӑн, Нинук. Акӑ ҫак кӗленчене
пуҫласа ёҫетпӗр те пурнӑҫа та ҫӗнӗрен пуҫлатпӑр. Кӑтартатпӑр халӑха хамӑр камне. Паянтан ӗҫме пӑрахатӑп.
Прохор Пахомович баян калама чарӑнать. Ачине йӑтнӑ арӑмӗ ун патне пырса тӑрать. Аслашшё мӑнукӗ аллинчи кӗленчене туртса илсе сётел варрине лартать, ӑна
хӑтӑрма пуҫлать:
— Эх, ачамккӑ. Сана ӗнтӗ мӗн ҫуралнӑранпах пӗлеп.
Лайӑх енӳсемпе кутӑнлӑхна та, пултарулӑхупа ҫемҫешкелӗхне те йӑлтах витӗр курап. Итле мана, ват ҫынна.
— Итлетӗп, асатте, — аслашшӗ ҫине кӑн-н пӑхать
Виталий Пахомович. — Сана эп юрататӑп.
— Ҫӑмӑл, янтӑ пурнӑҫ пӗтерчё сана, ачамккӑ.
— Каларӑн та вара, асатте.
— Асатте тёп-тёрёс калать, — хушша кёрет Нинук. —
Тӑнла пуҫупа.
— Эсёр унта, ҫав анлӑ пӳлӗм-сарайсенче, тем тесен
те ӗҫлесе мар, ӗҫсе ывӑннӑ, — тӑнлӑ сӑмахласа пырать
аслашшё. — Ҫавӑнпа патшалӑха саланас патне ҫитертӗр,
халӑха ҫурӑк валашка умне тӑратса хӑвартӑр._
— Эс, асатте, пирӗнпе пӗрле ҫӳремен вӗт. Ӑҫтан пёлен
эпир мён тунине? — типсе пыракан тута хӗррисене
чёлхипе ҫуласа йӗпетет аслӑ мӑнукӗ.
— Уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ теҫҫё. Халӑх куҫӗнчен,
халӑх хӑлхинчен ниҫта та пытанаймастӑн, ывлӑм.
— Нда... — пуҫне силлекелесе илет мӑнукӗ. — Ҫаплах-ши?
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— Ҫаплах, мӑнукӑм, ҫаплах. Пурне те пӗлет вӑл, хура
халӑх тени, пурне те хак парать. Хӑйӗн тивӗҫлӗ хакне.
Виталий Пахомович пурпӗрех хӑйӗннех ҫаптарать:
— Мана ҫитекен идеолог районӗпе те ҫуккӑ-ха. Ман
хыҫҫӑн пуҫлӑхра ларнисем ку енӗпе шӗвекрех пулчӗҫ.
Хуҫалӑх ӗҫӗсӗр пуҫне вёсем ним тума та пултараймаҫҫӗ.
Идеологи вӑл, ӑслӑлӑх, ай-яй... Мана халӗ те пӗтӗм рес
публика пӗлет.
— Сана ҫитекен тава тивӗҫсӗр алкоголик та ҫуккӑ, —
тӗртсе ярать ӑна арӑмӗ.
— Нда. Хӗрарӑмӑн ун пӗр юрӑ.
Аслашшё малалла калать:
— Ӗҫме пӑрахсан, тен, ӗҫне те тума пултарӑн, анчах,
мӑнукӑм...
— Эсё те шанмастӑн-и мана, асатте? — ун умӗнче
хӑлаҫланать мӑнукӗ.
— Ёҫкӗпе пӗрре пӗтернӗ ятна вара нимле йӗркеллӗ
сӑмахпа та, нимле капӑр тумпа та, нимле туслӑ ҫыхӑнупа та, нимле пултаруллӑ ӗҫӳпе те каялла тавӑрса илеймӗн, — сиплӗ ҫӑлкуҫ шывӗ пек юхать ватӑ ҫын сӑмахӗ.
— Ҫаплах, ҫаплах, тӗрӗс калать асатте, — хӑюланса
пырать аслӑ кинӗ.
— Ёҫкӗпе пӗтнӗ ят вӑл — путнӑ, ҫуннӑ ят. Юхса кайнӑ, кӗлпе вӗҫнӗ ят. Сан пек ҫыннӑн вара, Витали, ҫуннӑ
пурнӑҫ ҫинчен манса, ун ҫинчен шухӑшламасӑр, хӑвӑн
пурнӑҫ йӗркине йӑлтах урӑхлатма тӑрӑшмалла. Ҫӗнӗрен,
ҫӗнӗлле, ҫӗнӗ хевтепе ҫӗнӗ йӗр тумалла — ҫӗнӗ пурнӑҫ
йӗрӗ. Ҫавӑн чухне тин сана халӑх, тус-юлташу, тӑвану
ӑнланӗ. Ӑнланма пултарсан. Тен, шанӗ. Шанма пултарсан. Анчах та унашкал ҫыннӑн хӑйӗн ӑшри, чӗрери ҫирӗплӗхӗ, ҫирӗплӗх ҫӗнтерӗвӗ пулмалла. Ҫав ырӑлӑх пулмасан... — тет аслашшӗ хӗрсех.
Нинук пултӑрӗ ҫумне пырса ларать.
— Юлашки хут чӗререн ыйтатӑп, Прохор Пахомо
вич, кала-ха пӗр-пӗр чӑваш кӗвви.
Прохор Пахомович баянне майлаштарса ҫакать те,
кил хушши «Атте мана шур пӳрт лартса парас тет» юррӑн
хурлӑхлӑ кёввипе тулать. Юррине ҫеҫ никам та пуҫламасть. Виталий Пахомович кӗсйинчен уҫӑ кӑларса кӗленче пӑккине хирсе уҫать. Хёвелюн хыпӑнса лаҫалла йӑкӑртатать.
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— Эп ҫиччас, ҫиччас стопка илсе тухам. Кӑшт ҫыртмалли...
— Тӗрӗсех калать кин. Кӑшӑла кӗместӗн иккен эсё,
Витали. Кӑшӑлсӑр епле-ха хытарӑн сана? Пустуях паврарӑм
пулас. Ӑш-чикӳнте вилём чирё алхасать тёк кин те, эпир
те — никам та сыватаймё сана. Ҫӑлӑнӑҫ йӑлтах хӑвӑнта.
Хёвелюн стопка, чашӑкпа салӑ, хӑяр, ҫӑкӑр илсе ту
хать. Акӑ ӗҫкӗ урапи каллех хӑй йӗррипе кӑлтӑртатса
каять. Хёвелюн стопкине ывӑлне тӑсса парать:
— Пурне те итлесе тӑрсан. Яр эрехне, Витали. Арҫын пулса ҫавӑр черет. Ватти-вӗттине асӑнса ӗҫер. Кин,
тав сана!
— Сав мана, хуняма, — тет Нинук. — Юлашки черк
ке тытса паратӑп ҫак килте. Маншӑн яланах ырӑ кӑмӑллӑ пулнӑ эсир. Мана нихҫан та усал туман. Ятласа
ан юлӑр. Чипер пурӑнӑр, — вӑл шур эрехе тӗппипе ӗҫет
те стопкине сӗтел ҫине лартать, пуринпе те сывпуллашса
тухса каять.
Виталий Пахомович кӗленчине амӑшне тыттарса арӑмӗ хыҫҫӑн чупать.
— Нинук! Тӑхта! Ан пӑрахса хӑвар мана! Сансӑр ман
пурнӑҫ ҫук! Эс Шупашкара кайсассӑнах ҫакӑнатӑп. Паянах...
Нинук вӑрт ҫаврӑнать, упӑшки ҫине хӗрхенӳллӗ куҫӗпе пӑхса калать:
— Эс ҫакӑнма пуҫлани вунӑ ҫул ытла ӗнтӗ. Ҫакӑнсам-и? Кама хӑратан? Сывӑ пулӑр, юратнӑ Хӗвел ҫыннисем.
Инкӗшӗ тухса кайнӑ хыҫҫӑн Прохор Пахомович ба
янне сак ҫине лартать. Арӑмӗ ачине урапа сӑпкине майласа вырттарать.
— Анне, итле-ха.
— Эс тата, Прохор, мён шутласа кӑлартӑн? Эс те пичу
пекех таҫти хӑвӑн шупен-шумӑн, кӑлинкӑ, рим-карсак
ҫӗршывӗсене тухса каяс теместӗн пуль те? Илтет ман
хӑлха. Кинпе пӑшӑл пӑтти пӗҫернине тахҫантанпах сисеп. Ял керменне каятӑр-им?
Любовь Николаевна та ӑна ӑнлантарасшӑн:
— Анне, эпир... хамӑр уйрӑм пурӑнасшӑн.
— Ӑҫта? Ай килте тӑвӑр-и сире? Шала ӗлӗкхи виҫ пӳрт
кӗрсе ларать. Кам чарать сире унта пурӑнма, ачамсем?
14. Вёҫев.
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— Тухтӑр валли тунӑ пӳрт пушах вӗт, — ӑнлантарасшӑн ывӑлӗ.
Кинӗ амӑшӗн шывланнӑ куҫӗнчен пӑхса калать:
— Анне, пире ҫав ҫурта хамӑр ятран пачӗҫ. Унтан
Прохора ӗҫе ҫӳреме те ҫывӑх. Эпир халӗ унта каясшӑн.
Атя, Прохор.
Ҫамрӑксем пӗри пёр енчен, тепри тепӗр енчен ача
урапине тӗртсе утаҫҫӗ. Кинӗ ҫаврӑнса алӑ сулать:
— Чипер юлӑр, асатте, анне. Эпир килсех тӑрӑпӑр.
Эсир те пирён пата пырса ҫӳрӗр.
Ҫамрӑксем хыҫҫӑн аслашшё уксахласа утать, вёсене
чёнет:
— Кин, Прохор, тӑхтӑр-ха. Кӑштах ӑсатам сире, ачам
сем.
Хёвелюн кил хушши варрине пӗчченех тӑрса юлать.
Аллинчи кёленче тутинчен эрех ӗҫет, ӗҫет...
Акӑ вёсен кил картине каллех савӑк ушкӑнпа Пахус
килсе ҫитет. Вёсем пурте ӳсӗр Хӗвелюна ушкӑн варри
не хупса ташлаҫҫӗ. Пахус ҫавине сулса хӑюллӑн калаҫать:
— Ха, ӳссех тӑрать эрех курӑкӗ. Ма савӑнса ҫулас
мар, юрлас мар манӑн.
Эй, ӗҫӗр, ӗҫӗр, ӗҫӗр!
Ниҫта та тармӗ ӗҫӗр.
Йӑлӑхтарсассӑн ҫак ҫӗр
Леш тёнчене ҫеҫ вӗҫӗр.

Ҫав хушӑрах Шуйттанпа Эсрел сиксе тухаҫҫӗ.
— Ҫак Пахус патне ӗҫе кӗрӗшнӗренпе ним тума та
вӑхӑт ҫук, — кахаллӑн пӑркаланать Эсрел. — Талӑк
тӑршшӗпех чун илес пулать.
— Эп те чӑм шыва ӳкрӗм, — вӑрӑм хӳрине пӑлтӑртаттарать Шуйттан. — Чӑваш турри патнех тармалла мар
ши? Тахҫанхи туслӑха аса илтерер пуль ӑна.
— Ҫапах та, Шуйттан пуҫӗ — ӑслӑ пуҫ, итле мана, —
ҫӗнӗ шухӑш сӗнет Эсрел. — Чӑтар-ха. Май пур чухне
пуйса юлар. Миллиардер пулса таврӑнар хамӑр турӑ пат
не. Тӗлӗнсе кӗвӗҫтӗр те этем вут-ҫулӑмӗ ҫине месерле
кайса ӳктӗр.
Пахус вёсем еннелле ҫаврӑнса хыттӑн кӑшкӑрать:
— Мӗн каварлашса тӑратӑр эсир унта?! Чупӑр хӑвӑртрах масар ҫине! Йӑмра тураттинчен ҫакӑннӑ этемӗн чунӗ
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тухаймасть. Эп акӑ тепре сулса яратӑп та ҫавана юрлаюрла ҫулатӑп:
Сулса яратӑп ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.

Эсрелпе Шуйттан Хурӑнлӑ Хӗвелкас масарӗ ҫине тух
са вӗҫтереҫҫӗ. Шӑв-шав амаланать. Кил хушши пушанать. Кӗҫ алӑкран Хӗвел Хӗветӗрӗ кӗрет. Вӑл тенкел
ҫинче харлатгарса ҫывӑракан кинне силлесе тӑратать:
— Кин?!
— Мӗн?! Кам тапӑнать мана? — куҫне уҫаймасӑрах
кӗлеткине хыпашлать Хёвелюн.
— Тӑр-ха часрах! Тӑр, кин. Инкек.
Хёвелюн чалтах сиксе тӑрса ларать.
— Мён инкекӗ? Анчах эп Пахус камантипе ташлаттӑмччӗ-ҫке? Мӗн пулчӗ?
Хӗвел Хӗветӗрӗ хӗвелпе сывпуллашнӑ пек хурлӑхлӑн
пӗлтерет:
— Витали ҫакӑннӑ. Мӑнукӑм...
Амӑшӗн хӳхлевне илтнӗ Чӑваш турри тӗнче уҫлӑхӗнчи мӗнпур чӑваша хыпар ярать: «Хӑвӑртан уйрӑлнӑ тепӗр
чӑваш чунне асӑнса пиллӗр. Асӑрханса пурӑнӑр».
6

Пахус Пахумӗ хӑйра ҫинче вӑрӑм ҫӗҫӗ ҫивӗчлет.
Карчӑкӗ пысӑк тирӗк, витре, таса марля йӑтса тухать.
— Хуран айне вуттине анчах хутӑм, — ҫамкине сӑтӑрса пырне пуҫ пӳрнипе шаклаттарса илет Пахум. —
Хамӑн та кӑштах хумалла та ҫакӑнта. Ӑҫта сан унта пӑсӗ,
карчӑк?
— Сыснине пусиччен тӑхтамастӑн-и?
— Унччен мухмӑр иртсе каять.
— Хӑвах кӗрсе туп-ха. Мӑн катка ӑшне лартнӑччӗ. Ёнер
юхтарнине ан тӗкӗннӗ пултӑр. Виталин хӗрӗх кунне асӑнма туни хаяртарах тухрӗ. Сысна пуснӑ хыҫҫӑн ӑна та
тутанса пӑхӑпӑр.
Пахум ҫӗҫҫине тунката ҫине хурса лаҫалла каять.
Арӑмӗ тирӗкне лартса марля витӗр тинкерет.
— Шӑтӑк таврашӗ ҫук. Ваҫҫук кӗрӳ ҫитеймерӗ-ҫке. Уль
ка ӑна ирех тӑратса ярап терё те, таҫта ҫухалса ҫӳрет ӗнтӗ.
Пахум лаҫран ҫёнёрен ҫуралнӑ пек яшланса тухать
14*
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те каллех ҫӗҫҫине хӑйрама пикенет, арӑмне кӑшкӑрать:
— Карчӑк!
— Пулчӗ пулсан тата мӗн каптӑрми кирлӗ?
— Ку сыснана темшӗн пусас килмест.
— Чӗрӗлсе ҫитмен мухмӑрупа аптрарӑн пуль?
— Уншӑн мар. Ӑш вӑркать. Ашӗ пурпӗрех ывӑла асӑнма каймасть. Пӑру пусмалла пулать.
— Халь тин-и? Пӗрре хатӗрленнӗскер. Сыснине ӗнертенпе апат паман. Авӑ епле ҫухӑрашать.
— Ҫухӑртӑр-и? Шуйттан хӑраххи. Шуйттан вӑл тахҫан авал Турӑпа пӗрле пурӑннӑ чухне сурӑх тума тытӑннӑ
тет те, анчах сурӑх вырӑнне сысна пулса тӑнӑ тет. Ҫавӑнпа та сысна усалне Шуйттан тунӑ тесе сысна ашӗпе
ваттисене асӑнмаҫҫӗ тет. Анлантӑн-и, сысна кӑнтӑрлихӑнтӑрли? Сначӑт, пирён сысна ашӗ те Виталие асӑнма
юрӑхсӑр.
— Пусас ҫапах та, пусасах. Апатне ахалех тӗшӗрет.
Пусас, хамӑн та шӳрпе ҫиес килет. Пусас та, ашне ача
сачӗн столовӑйне парас. Ҫиччӗр ҫылӑхсӑр чунсем. Укҫа
пулать.
— Укҫи ахаль те ҫӗрсе выртать. Кин те пӳрт сутсан
ҫуррине парса хӑварнӑччӗ. Вӑл Шупашкар райнех лекрӗха. Пирӗн ухмаххи... Хӑй ҫине алӑ хунӑ чун валли рай
пахчинче вырӑн пур-и?
— Усал ҫын пулмарӗ-ха Нинук кин. Пачӗ укҫине.
Тепри пулсан-и? Шиш кӑтартса хӑварать сана. Укҫи ман
арча тӗпӗнчех выртать.
— Кассӑна кайса хумалла мар-ши?
— Паян вӑхӑт пулмасть. Ыранах кайса хурӑп. Хам
ҫинех. Сана шанмас. Ай, шанмас сана. Эсӗр вӑл укҫапа... Ах, ҫав мурсем те килмеҫҫӗ.
— Камсене калан эс?
— Ара, хамӑр Якурсене.
— Э-э, вӗсене-и?
— Пулӑшсан пырӗччӗ-ха та. Кӳпме тин ҫитсен кал
лех уртараҫҫӗ. Ай, хамӑн та пуҫ юсавлах мар. Ҫӗркаҫ
тӑхлачпа ҫур ҫӗр иртичченех сӗмленсе ларнӑ, — вӑл
йӑпӑртатса лаҫҫа кайса килет. — Вуттине татах хутӑм.
Хурӑн вутти. Шывӗ час ӑшӑнасшӑн мар-ха. Ҫапах та
сыснине пусасах пулать пуль. Ашӗ Прухӑрсене те кирлё.
Якур та ыйтӗ. Ҫапах вӑл та хамӑр ачах.
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— Якурӑн ун ӗҫе каясчё. Сӑрӑ хурт. Пирӗн юна ӗмекен, ёнсене ҫӳхетекен сёлӗх.
— Ху ачуна ун пек усал ан кала, Пахум. Ҫылӑх пу
лать, — юнаса илет ӑна Хёвелюн.
— Курас килми пулса ҫитрӗ ӑна, шуйттана.
— Эй, турӑ ҫырлахтӑр, ваҫка. Мён хаярланан?
— Пӗркун хӑйсем патёнче мӗн турӗ вӑл мана?
— Ан кай. Ма каян? Тухса вӗҫрӗ, ухмах, хӑваласа та
ҫитеес ҫук. Ачу ҫул уҫса пачё-ҫке еркӗнӳ патне. Кӑнтӑр
кунӗнче каякан пултӑн, — ҫурӑмӗнчен аллипе шаплаттарать ӑна арӑмӗ.
Пахум Хӗвелюна аяккалла сирее ярать.
— Хӑйсем чӗннӗ. Ҫӑл чавма. Ачана ман пулӑшмаллах. Ҫавӑнпа кайнӑ. Тем шутпа мар.
— Мӗншӗн кайни паллӑ-ха вӑл... Намӑссӑр эс, Па
хум. Кӗрӳ те кулса ҫӳрет санран. «Атте халь вӑл Якурӑн
туплерё», — тет. Кусмунавт-им эс? Ҫавсен туплерӗсем
пур. Телевизорпа кӑтартаҫҫӗ. Ай ачунтан маларах хӑвӑн
вӗҫес килчӗ-ха Суйккан уҫлӑхне? Черет кӗтсе ывӑнтӑним? Ахальтен тытса яман-ха сана ывӑлу ҫӑла. Юрать
ҫӗрпе хупласа хуман.
Пахум вӑрӑм ҫӗҫҫине арӑмӗн пырӗ патне илсе пырса
хӑратать.
— Чарӑнмасан куратӑн-и?
Ҫав вӑхӑтрах ывӑлӗ савнине-мӑшӑрне Суйка Суйккине ҫавӑтса кӗрет.
— Тур пулӑштӑр ӗҫлеме, анне, ат... Пахум атте. Са
лам пурне те, — сывлӑх сунать Суйка Суйкки.
— Килӗрех, килӗр, ывлӑм, кин, — хӑнасене хирӗҫ
утать Хёвелюн. — Сысна пусма хатӗрленетпӗр те. Йыш
хушӑнма пуҫларӗ-ха. Кӗрӳ ҫаплах ҫуккӑ-ҫке.
— Кусем ман помощниксем мар, — Суйкка еннелле
пӑхса сулахай куҫне мӑч хупать Пахум. — Якур вӑл
выльӑх пуснӑ ҫӗре нихҫан та тухман. Кинӗ темлескер.
— Эп те хӑрап ҫав сысна ҫухӑрнинчен, — тет Суйка
Суйкки упӑшкин ашшё умӗнче пӑркаланса.
— Ан суйса тӑр-ха, Суйкка кин. Эс выльӑхне ӑна
пусса та, пустарса та курман. Сирён килте упӑшку тӑнсӑр Тӑмана Тимахвийӗ вилнӗ хыҫҫӑн выльӑх таврашё
пулман. Ярунка, — чышкине чӑмӑртать Хёвелюн. — Ах,
тульккӑш...
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Суйка Суйкки хӑйне хурланӑшӑн хӑнк та тумасть, кула-кулах вӗсенчен мӑшкӑллать:
— Пире, Якурпа иксӗмӗре, эсир пуян пулни те ҫитет.
Хӑвӑр вилсен пурпӗрех юлать. Пёрле илсе каяймастӑр.
Пирех юлать.
Маларах еркӗнӗ ҫине кушак аҫилле сиксе ларас пек
пӑхса тӑракан Пахум та чӑтаймасть, хуҫалла калать:
— Харам пыреем валли ӗҫлесе пухман вара эпир ҫак
пурнӑҫа-пурлӑха. Ҫак алӑсемпе тунӑ ӑна.
Хӗвелюнӗ хушса хурать:
— Пӗрчӗн-пӗрчӗн, пыл хурчӗ пек пуҫтарса тунӑ пурнӑҫӑн пыл карасне. Ҫавна пӗлетӗн-и эс, йӗмсӗр Суйкка
кинӗм?
— Мён пустуй чӑкӑлташатӑр? — амӑшӗ еннелле ҫаврӑнса тӑрать Якур. — Ачусем валли хатӗрлемен пулсан
пурлӑхне тата кам валли пухнӑ? Прохорпа, Улькапа
пӗрле пайлатпӑр. Эс, анне, хытсах тӑракан марччӗ. Тепӗртак укҫа пар-ха пире.
— Мӗн укҫи? — хыттӑн ыйтать ашшӗ.
— Мӗн чухлӗ? — шелленӗн хӗрхенсе пӑхать Хёвелюн
ывӑлӗ ҫине.
— Нумай мар. Ҫӗр алӑ пин ҫеҫ.
Кунашкаллине кӗтмен амӑшӗн куҫӗ-пуҫӗ чарӑлса каять?
— Ах тур-тур. Ун чухлӗ укҫапа мӗн тӑван, ывлӑм?
— Мён, машина туянмастӑн пуль те? — кӑсӑкланать
ашшӗ.
Суйка Суйкки Пахума аллинчен ярса тытать те ывӑҫ
тупанӗнчен вӑртгӑн-вӑрттӑн, ясаррӑн кӑтӑкласа илет, куҫне-пуҫне туртӑмлӑн хӗмлетсе сӑмаххисене ҫавӑрттарать:
— Амӑшӗпе ывӑлӗ калаҫнӑ ҫӗре ан хутшӑн эс, Пахум
атте. Укҫине памасассӑн эпӗр те памастпӑр урӑх... Урӑххи
мансӑр пуҫне ҫуккӑ сан ҫак ҫут тӗнчере.
Якур вӗсене хаяррӑн кӑшкӑрса юнать:
— Якӑлтаттарса тӑратап ак сире!
— Ман вара, Якуркка, эс тесе аттепе калаҫма та юрамасть-шим? — йӑл-ял ҫиҫет Суйка Суйкки.
— Аҫу мар вӑл сан. Тахҫанхи еркӗнӳ. Ҫывӑрма выртсан та пирӗн ятсене пӑтраштаран. Мана Пахумка тесе
аташан.
— Аҫуна та, сана та хытӑ савнӑран вӑл, — епреме
пӑрахмасть «ҫӗнӗ кин».
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Хёвелюн вёсем тавра чупнӑ пек хӑвӑрт утса ҫаврӑнать, ачи ҫине пӑхса калать:
— Савнисен ушкӑнӗ пухӑнчӗ ӗнтӗ. Аслаҫу кӑна ҫитмест. Лавккана янӑччӗ-ха ӑна. Сахӑр илме. Персе ҫитет
ак кӗҫех. Якур, хирӗҫ чупмастӑн-и? Ҫапах та йывӑр ӑна,
ваттине.
— Каяс килмест, — пуҫне пӑрать Якур. — Хӑех йӑтса
ҫитет. Анне?
— Мӗн-ха, ывлӑм? Мӗн?
— Чӑнах машин илмелле ман. Суйккапа Хура тинӗс
хӗрне кайса килесшӗн. Туй катаччийӗ ярӑнасшӑн ман
арӑм.
Ашшӗ хирӗҫлет:
— Хӗрарӑм тилхепине тытма пултарайман арҫынтан
машина баранки тытасси пулать-ши? Эс халь чупма та
манса кайнӑ пуль? Янтӑ укҫана хапсӑнма ӑна пулӗ-ха.
— Эс ачун туплерӗ вӗт, — ҫавӑнтах ҫивӗч сӑмаххипе
упӑшкине тӗртсе илет Хёвелюн. — Юнашар лартса ярап.
Суйка Суйкки вӗри аллине Пахум аллинчен ҫаплах
вӗҫертмест-ха, пӳрнипе савнийӗн ывӑҫ тупанне сисӗмлӗн
пусать:
— Эс, атте, арҫын пек пул. Чарса ан тӑр. Ан хыт.
— Прохор ыйтнӑ пулсан сӑмахсӑрах памалла. Ах, шалккӑ-ҫке ҫав ачана. Ним айӑпсӑр сусӑрланса юлчӗ. Ах, ҫав
хӑтана ӑна, Микулнӑ Микулайне, — аллине еркӗнӗнчен
туртса илсе вашт сулать аяккалла.
— Ывӑлу сан патгӑрла ӗҫ тунӑ, — тет Суйка Суйкки. —
Микулнӑ Микулайне ҫӑласшӑн суккӑр пулнӑ. Юратнӑ
хуньӑшӗшӗн сывлӑхне шеллемен. Ҫавӑнпа ӑна медаль
панӑ. Ухмахлӑхӗшӗн.
Хӗрарӑмсем тытӑҫса ӳкеслех тавлашса каяҫҫӗ.
— Ман ывӑл ухмах пулнӑ-и?! — тӑрст! тапать Хё
велюн.
Суйка Суйкки те сулахай урине тӑплаттарса илет.
— Паллах, эп тӗрӗс калап. Ҫав путсӗршӗн аманнӑ.
Этем пулман вӑл — Микулнӑ Микулайӗ — сысна касса
янӑ каҫ таки. Колхоз председателёнче чухне пайтах
йёртрё ял халӑхне. Пурпӗрех хӑй вилёмёпе вилеймерё.
Ылхан ҫитрӗ усала. Унашкал путсӗр нихҫан та хӑй вилёмёпе вилмест.
— Кай, санпа, сӳпӗлтипе. Вилнӗ ҫын ҫинчен, пирён
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хӑта ҫинчен, усал ан калаҫнӑ пултӑр. Сире, кахалсене,
хӳтернӗ ӗнтӗ.
— Усал ят хӑварнӑскере, мӗн, ял лапамне ылтӑнран
палӑк лартгарасшӑн-им эс, анне?
— Ҫапах аван мар ҫӗр ҫинчен кайнӑ ҫынна ҫиме.
— Эп суймастӑп, тӗрӗссине ҫеҫ калатӑп. Машина ыйтма кайрӑм та пӗррехинче, манран мӑшкӑллать: «Ҫӑкӑртӑвар хире-хирӗҫ», — тет. «Юрӗ, — терӗм, — машинне
пар, эп ҫӑкӑрне пӗҫерсе тӑварласа хурӑп». Машинне ҫырса
памарӗ, хӑй каҫпа сӗнксе ҫитрӗ. Эп те шиш кӑтартрӑм.
Тем тӑвап пуль ӳсӗр арҫынпа. Мана валли, анне, тур
ӑйӑрсем пек яшсем ахаль те кӗҫенсе кӑна тӑраҫҫӗ, — хушса хучӗ Суйкка.
Пахум калаҫӑва аяккалла пӑрасшӑн:
— Пӑрах-ха, Суйкка, кирлӗ-кирлӗ мара калаҫма.
— Ку хӑй пулнӑ пуль-ха ун чухне сан патра, ҫампа чарать калама, — упӑшки ҫине сив куҫпа пӑхать Хё
велюн.
Суйка Суйкки кулать:
— Их-их-хик! Кам пулнине хӑй астӑвать пуль. Хӑйӗнчен ыйт. Ихик!
Хёвелюн Суйка Суйккине тӗртсе ярать те упӑшкинчен ыйтать:
— Сыснине пусатпӑр-и? Витене ҫӗмӗрсе тухать. Лаҫҫа
кайса вуттине пӑхам-ха.
«Укҫине памасан пурпӗрех ыр кун пулмасть сире», —
тесе Якур ашшӗне чышкӑ кӑтартса асӑрхаттарать те амӑшӗ хыҫҫӑн лаҫалла васкаса утса каять. Ирӗке юлнӑ Пахумпа Суйка Суйкки ыталашсах выляса илеҫҫӗ.
— Начар ывӑл ӳстернӗ эс, Пахум атте, — явкаланса
хӗмленет Суйкка. — Хӑвна ҫитеймест. Ячӗшӗн — арҫын
кӗлетки. Арҫын асси. Эс ватӑлмастӑн. Хӑҫан пыран?
— Хӑҫан чӗнен? — ясарлӑх сывлӑшӗпе-шӑршипе чыхӑнса каять Пахум.
— Паян та юрать. Якура ӗҫтерсе ӳсӗртетпӗр те... Хуп
турттартӑр ирччен. Халь ӑна амӑшӗ кӳптерет-ха.
— Ах, вӗре ҫӗлен.
Суйка Суйкки Пахума ыталаса чуптӑвать.
— Сана эп хӗр чухнеренпех манаймастӑп. Хӗртен хӗрарӑм тума та пултартӑн, анчах манран арӑм тӑваймарӑн.
— Хёвелюн кансӗрлерӗ. Ҫав чее йӑпшӑнса кӗчё те
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хушша. Ӑна та юратман мар. Юратнӑ. Вӑл хӗр чӑтӑмлӑхӗпе ҫӗнтерчӗ пулас. Туйччен ҫывӑха ямарӗ. Эс маларах ҫавӑрса илтӗн те, санран хӑрарӑм.
— Манаймастӑп сана, Пахум. Арҫынсенчен чи вӑйли,
чи хастартараххи пултӑн пулас эсё. Сана асра тытас тесех пуль ывӑлна та хам ҫума ҫывхартрӑм. Намӑсран хӑрамасӑрах. Вӑл юнашар чух — эс пур пек. Якур мана сан
ҫамрӑклӑхна аса илтерет, анчах ҫамрӑк вӑй кӗртеймест.
Ҫавӑнпа санах чӗнетӗп. Ҫук, манаймастӑп сана.
— Эпё те, — савнийӗн юрату пылакне тута хӗрринчен ҫуласа илет Пахум. — Чун сан патах туртать. Каяс
темен ҫӗртенех, сисмесӗрех тухса утап. Ватӑлатӑп — хӗрӳлӗхна манаймастӑп.
Лаҫран амӑшӗпе ывӑлӗ тухаҫҫӗ, ыталаннӑ, чуптӑвакан Пахумпа Суйка Суйккине курнипе шаках хытса
тӑраҫҫӗ.
— Ай-уй, тӗнче кулли! — ҫухӑрса ярать Хёвелюн.
Тӑрук чӑрсӑрланса кайнӑ ӳсӗр Якур алӑ айне лекнӗ
ҫивӗч кӗреҫене йӑтса вӗсем патнелле чупать.
— Эп ҫиччас вӗсене!..
Сасса илтсе Пахус Пахумӗпе Суйка Суйкки ытамран
уйрӑлаҫҫӗ. Якур чупса пырса ашшӗне кӗреҫепе ҫапать.
Лешӗ сулӑнса сак ҫине сӗвенет, сысна пусмалли вӑрӑм
ҫӗҫҫе ярса илет. Тепре ҫапма хатӗрленнӗ ывӑлне вӑл пӗррех кӑкӑрӗнчен яшлаттарать, унтан хӑй те тӗшӗрӗлсе
анать. Якур юн палкаса тухнӑ кӑкӑрне тытса тӳнме пуҫлать. Суйка Суйкки ӑна ҫавӑрса тытать. Хёвелюн сӑнран
улшӑнса кайса аллисемпе хӑлаҫланать.
— Мӗн турӑр?! Мён туса хутӑр, ухмах пуҫсем?.. Эй,
турӑ...
Суйка Суйкки Якура ашшӗ ҫумне майласа вырттарать те Хӗвелюна вӑрҫма пикенет:
— Ывӑлна лаҫҫа илсе кӗрсе вӑрттӑн сӑмакун ӗҫтертӗн
те, ухмахлантарса астартӑн та. Чикерен иртнӗскер пал
лах...
Хёвелюн ниҫта кайса кӗреймесӗр ун умӗнче тӑпӑртатать:
— Ы-ых, сана! Йытӑ амине! Шуйттан кӗвентине!
Эсех, эсех ҫирӗн упӑшкампа ывлӑм пуҫӗсене. Эсех пӗтертӗн ман пурнӑҫа. Кӗскетрӗн ӗмӗре. Ы-ых, тулӗккӗш...
Тем туса хурӑттӑм!.. — Вӑл карта ҫумӗнчи вут тукмак217

кине ҫавӑрса тытса Суйка Суйккине мён пур вӑйран
тӑрслаттарать.
— Та-вӑр-тӑн-и? — Суйкка пуҫне ярса тытать те тайӑлса, тайӑлса пырать, унтан хӗр чухнехи тантӑшне, юра
ту кӗрешӗвӗнчи чӑтӑмлӑ хӗрарӑма, Хӗвелюна, хӑйпе
пёрле илсе каясла аллисене саркаласа ҫӗре йӑванать.
Хёвелюн ҫӳҫне арпаштарса урмӑш сасӑпа калаҫать:
— Ӑҫта эсӗ, Турӑҫӑм? Илтетӗн-и мана? Сысна пусрӑмӑр. Сысна ӑшӗнчен виҫ шуйттан сиксе тухрӗ. Шӳрпе
ҫиме кил, Турӑҫӑм? — Вӑл тутӑрне салтса хӗвеле хирӗҫ
тытса пӑхать. — Юн? Хӗвел юнланнӑ. Хӗвел... Хӗвел...
Юн... — тутӑрӗпе сулать. — Эп вӑл — юн. Хӗвел-юн.
Хёвелюн...
Хӗрарӑм умӗнче пурнӑҫ карри сцена карри пек яриex уҫӑлать те, тӳпери хӗвеле кӑтра пӗлӗт хупласа илет.
Тӑнран кайма пуҫланӑ Хёвелюн патне кӗреке турри Па
хус хӑйӗн савӑк ушкӑнӗпе ташласа тухать, ҫавапа дуладула юрлать:
Сулса ярап та ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.

Акӑ Эсрелпе Шуйттан Паккус Пахумӗн арӑмне икӗ
хулӗнчен тытса савӑк ташӑ картине кӗртеҫҫӗ.
Лавккаран таврӑнакан Хӗвел Хӗветӗрӗ вӑл вӑхӑтра ҫула
май мӑнукӗсем патне кӗрет. Ӑна Любовь Николаевна
хавассӑн кӗтсе илет.
— Асатте, паян ирех сана аса илетпёр. Сана саламласшӑн ҫунатпӑр. Тӑхӑр вунӑ дул тултарнӑ ятпа.
Прохор та аслашшёне пит хапӑл.
— Юрать-ха дула майлӑ та пулин килтён, асатте. Тавах сана пире хисепленёшён.
— Менелник тумаллаччё те дав, — лайӑхмарланать
Хёвел Хёветёрё. — Виталин хёрёх кунё варринче юрамасть терёмёр те ватгисен йӑлипе. Ёнтё юрё-дке, даплах ирттерсе ярӑпӑр. Сывӑ пурӑнӑрах. Пурте.
Сётел хушшине лариччен ҫамрӑксем аслашшёне йётӗн пирӗнчен ҫӗлетнӗ, чӑвашла тӗрленӗ кӗпе тӑхӑнтартаҫҫӗ, кӗрекере кӑпӑклӑ шампань эрехӗ ӗҫтереҫҫӗ. Апатланнӑ хыҫҫӑн пурте пӗрле хӑйсен тёп килне кайма тухаҫҫӗ.
Кил хапхинчен кӗнӗ май Хӗвел Хӗветӗрӗпе Любовь
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Николаевна ҫӑварӗсене карса пӑрахаҫҫӗ. Прохор Пахо
мович курмасть те... Вӗсене хирӗҫ Хёвелюн тайкаланса
пырать. Ана хуняшшӗ хӑй ҫумне ҫупӑрласа тытать.
— Мён пулса иртет кунта? — ыйтать аслашшё кинёнчен. — Ӳсӗр-и вёсем? Юн?.. Ҫапӑҫнӑ-шим?.. Кин, кин,
тетёп?
Хёвелюн чарӑнма пӗлмесӗр ахӑрать. Любовь Нико
лаевна чупса пырса кашнин аллине тытса юн тымарёсене тёрёслет, пёшкёнсе чёрисене черетпе итлет, вара
тин тӑрать те хурлӑхлӑн пёлтерет:
— Виҫҫӗшӗн те чунё тухнӑ.
Арӑмӗн сассине илтнё Прохор Пахомович хӑлаҫланса утса ҫывхарать.
— Кам вилнё? Мён юнё? Паян сысна пусас пек калаҫатчӗҫ вёсем. Анне, атте ӑҫта?
— Прохор, чӑтас пулать, — упӑшкине ҫупӑрлать Лю
бовь Николаевна. — Ҫирӗпленес пулать: санӑн та, манӑн
та, асаттен те. Аҫу та, Якур та, Суйка Суйкки те вилё.
Мён пулнӑ — пёлместёп.
— Вилё?! — чӑтаймасӑр кӑшкӑрса ярать Прохор Па
хомович.
— Итле мана, — тет Любовь Николаевна. — Ҫиччас
ӑнлантарап. Якура кӑкӑрӗнчен ҫӗҫӗпе чикнӗ. Аттене
кӗреҫепе пуҫӗнчен каснӑ пулас. Юнланнӑ кӗреҫи кунтах. Суйкка акка ҫумӗнче вут тукмакки выртать. Ҫавӑнпа ҫапса антарнӑ-ши ӑна?
Прохор Пахомович ӗненесшӗн мар:
— Ан калаҫ. Тӗрӗс мар пуль ку. Сысна пуснӑ пуль?
Ӳсӗрпе тӳнсе кайнӑ пуль? Анне? Сан сассу пурччё-ске?
Кала? Калаҫ?
Аслашшё аслӑ кинне ҫавӑтса пырать.
— Суймасть Люба кин. Тӗрӗсех. Виҫӗ виле, — хуллен калаҫать старик. — Темле ҫапӑҫу пулнӑ пулас кун
та. Пурте пӗтнӗ. Акӑ аннӳ чӗрех. Ана та тем пулнӑ. Кин,
Хёвелюн кин, паллатӑн-и пире?
Хёвелюн аллисемпе хӑлаҫланса каллех ҫухӑрать:
— Юн! Хӗвел юнлӑ пӑхать. Эп — хёвел! Эп — Хёвел
юн! Юн-н!
Прохор Пахомович сасӑ еннелле туртӑнать:
— Анне, мён арпашатӑн эсё? Анне? Эпир килтёмёр,
анне. Антея илсе килтёмёр. Анне?
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Хёвелюн тӳпенелле вӗҫсе каяс пек ҫӳлелле туртӑнать,
кармашса тутӑрне вӗлкӗштерет.
— Турӑҫӑм! Пӳлӗхҫӗм! Сысна пусрӑмӑр! Шӳрпе пӗҫеретпёр. Килӗр. Ваттисене те пёрле илсе килӗр. Вита
лине те ан хӑварӑр. Курас килет ӑна. Эй, Турӑҫӑм, каҫар. Юн. Хӗвел. Юнлӑ хӗвел. Хӗвел. Юн...
Любовь Николаевна куҫҫульне чараймасӑр упӑшкине лӑплантарма хӑтланать:
— Прохор, анне ухмаха тухма пуҫланӑ. Халь унпа
калаҫни усси ҫук. Ӑна пульницана леҫмелле. Эп хамӑрӑн
«васкавлӑ пулӑшу» патне чупам-ха.
— Тӑхта-ха эс, кин, — аслашшӗ ӑна тытса чарать. —
Аннӳпе пёрле пул. Хамах каям. Евитлемелле. Ял хуҫине пӗлтерес. Машинне те чӗнес.
Хӗвел Хӗветӗрӗ танкӑшнӑ хыҫҫӑн нумаях та вӑхӑт иртмест, урамра мотор кӗрлевӗ илтӗнсе каять. Алӑкран Ваҫҫукпа Улька васкаса кӗреҫҫӗ. Улька вилё кӗлеткесем пат
не чупать, ашшӗ ҫумне выртса йӗме тытӑнать. Кӗҫ Ларисӑна ҫавӑтса аслашшё кӗрет. Амӑшӗ ӳленине тата кукамӑшӗ ҫухӑрашнине илтсе Лариса йытӑ пек уласа ярать.
Ваҫҫук машина патнелле утать. Картара сысна ҫухӑрать.
Хурӑн тӑрринче ҫӑхан кранклатать. Урапа сӑпкинче ача
макӑрса ярать.
Прохор Пахомович Антея хыпашласа алла илет, ҫӳлелле ҫӗклесе унпа хурлӑхлӑн калаҫать:
— Эх, пӗчӗкҫӗ ывлӑм, Антейӗм. Мӑ-ӑнӑ пул! Чӑваш
улӑпӗ пек, Ҫӗр туррин ачи пек ҫирӗп те вӑйлӑ пул. Пи
рён Хӗвел йӑхне малалла тӑс. Ҫу-ук, пӗтме памӑпӑр хамӑр йӑха, чӑваш халӑхне. Ёҫкӗ-ҫикӗ чури пулмӑпӑр, Па
хуса пуҫҫапмӑпӑр. Пахус паккусӗ айне пулмӑпӑр. Атте
умӗнче, анне ҫумӗнче куҫҫуль тӑкса таса та ҫутӑ пурнӑҫра
пурӑнма тупа тӑватпӑр. Иксӗмӗр тупа тӑватпӑр, ывлӑмҫӑм, пуласлӑхӑмҫӑм.
Чӑваш турри чӑтаймасть, ҫӳл тӳперен ҫӗр ҫине сикет, Пахусӑн сулса янӑ ҫавине ҫырмана тытса перет.
— Ҫитет! Кай хӑвӑн иҫӗм ҫырли ҫӗршывне — кӑнтӑра.
Сан валли Чӑваш ҫӗрёнчисӗр те нумай кӗреке. Сан вырӑнна эпё хам ларатӑп чӑваш кӗрекине, хамӑн чӑваш
халӑхне ыталаса, хурӑн шывӗ ӗҫтерсе вӑрманта, уйра,
ялта, хулара чӗртетӗп — вилём паккусне купалатгармастӑп. Уй ҫаранне, ӗҫ ҫаранне ҫулма илсе тухатӑп
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мӗнпур вӑйпитги чӑваша. Тӗп пултӑр сан, Пахусӑн, вилӗм паккусӗ. Хӑвна кӗреке турри тесе йышӑннӑ Хурӑнлӑ
Хӗвелкасӑн тахҫанхи пуҫлӑхӗсен Паккус Пахумӗпе Микулнӑ Микулайӗн чунӗсем те Эсрел мишуккинче ӗнтӗ.
Ҫитет суя уявра савӑнма. Авӑ хӗвел мӗнле ҫуталса сик
се тухрӗ сан ҫаву ҫурмаран татӑлсан. Хӗвел Хурӑнлӑ
Хӗвелкаса ҫӗнӗлле ҫутатса вӑратрӗ. Хӗвелкас ҫыннисем
ӑна уҫҫӑн кӗтсе илчӗҫ. Хӑйсен пурнӑҫне, тен, сан уттупа мар, май тивлете шанса хӗвеллӗ савӑклӑх утгипе виҫме пуҫлӗҫ. Ҫӗнӗ ир ҫилӗ хӗвеллӗ Хӗвелкас ҫийӗн йӑсӑрланакан мухмӑр тӗтрине ҫырманалла, аяккалла хӑваласа
салатать. Ҫӗнӗ, урӑ ир пултӑрччӗ чӑвашшӑн та, пӗрле
пурӑнакан ытти ҫынсемшӗн те!
Хӗвел Хӗветӗрӗсен анлӑ кил хушшийӗ мӑн инкек хыҫҫӑн шӑпланчӗ. Хӗвел Хӗветӗрӗн унта та, пушӑ пӳртре те
тӑрас килмест. Садра тӑрмашать. Сарай хыҫӗнчи хӑрӑк
тӑрӑллӑ хурӑна ыталаса карчӑкне, Хӗвелпие, аса илет, куҫҫуль те кӑларса пӑхать. Прохорпа кинӗн туй хурӑнӗ ҫине
тинкерет те кӑмӑлне хытарать, витрепе шыв йӑтса килсе ӑна шӑварать.
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ВЕҪЕВ
1
М инистерствӑран Симунов тулли кӑмӑлпа тухрӗ.
Апат-ҫимӗҫ пайӗнче тӗрмешекенсем ӑна ырӑ сӗнӳ пачӗҫ,
реклама пуххинче мухтанӑ ҫӗнӗлӗхпе паллаштарчӗҫ. Пур
иккен пирӗнтен ӑслӑрах ҫынсем те тӗнчере. Акӑ акӑлчансен «Биттерлинг» фирми выльӑх пырши тасатмаллиҫумалли кӑткӑс оборудовани кӑларать. Хакӗ кӗсьене самаях хыпашлаттарать, анчах ӑна туянса выльӑх пусса тирпейлекен цеха майлаштарса лартсан палӑрмаллах пысӑк
улшӑну пулать комбинатра. Ёҫ тухӑҫлӑхӗ те ӳсмелле, перекетлӗхӗ те хушӑнмалла, тутлӑ кӑлпасси валли хатӗрленӗ вӗтетнӗ аш-пӑша ҫӑтӑр-ҫатӑр пленкӑпа чӗркемесӗр
ҫимелли пыршах тултаратӑн. Туянакансем ун пек кӑлпассие ытларах кӑмӑллаҫҫӗ, апла тӑк — нумайрах сутӑнать.
Ҫапах та Николай Алексеевич пысӑк ҫуртран чупсах
тухса каймарӗ, алӑк патӗнче ӗҫсӗр аптӑраса тӑракан ми
лиционер ҫине кӑн-н пӑхса: «Ҫак аш капанне выльӑх
пуснӑ ҫӗрте ик-виҫ уйӑх тарлаттарасчӗ», — тесе шухӑшласа илчӗ те каялла иккӗмӗш хута хӑпарчӗ, ял хуҫалӑх
министрӗн йышӑну пӳлӗмне кӗрсе тӑчӗ.
— Кушаков ҫук, — яланхилле хуравларӗ аллисене
кӑкӑрӗ ҫине тытса вӑхӑта ирттерекен секретарь. — Паян
пулмасть.
— Таҫта шӑши йӗрлесе ҫӳрет-ха чее кушак...
— Шӑши тытмасть, Мускав йӗке хӳрийӗсемпе тулашма-туслашма кайнӑ, — шӳтле-шӳтле тавӑрчӗ пӳлӗм хуҫи.
Акӑлчансен япалине туянма тесе Симунов министртан
пулӑшу ыйтса пӑхасшӑнччӗ, лешӗ мён каласса та тавҫӑратчӗ. «Паянхи пурнӑҫра хӑвӑн пуҫ миминех ӗмсе кӑшламалла, тӑванӑм», — тесе ырӑ сунса ӑсатасса та кӗтнӗччӗ.
Ӑшри хӗмлӗ туйӑм пурпӗрех ӑна ҫак пӳлӗм алӑкне уҫтарчӗ. Министерствӑран пёр пус та хӗссе илеймессине
туйсах Симунов аллине хӑйӗн кӗсйине чӑмтарчӗ. «Аш222

какай комбиначӗ валли эртел нухрачӗпех туянмалла пу
лать ҫӗнӗ машинӑна». Шухӑш тӗввине ҫапла хытарчӗ
генаральнӑй директор. Хӑй те пӗчӗк ҫын мар вӗт вӑл,
«генерал», кӗтсе лар-ха лӑпланса Кушаков «маршал» укҫа
арчине уҫса парасса. Шиш сана, кирлё тёк — хӑвах ӑшталан. Министр «маршалпа» калаҫайманшӑн пуҫри савӑклӑхне тӗтре ӑшне путармарӗ, Вӑрнара хаваслӑ ӗмӗт хавхаланӑвӗпех ҫитрӗ. Ҫула май Кӳлхӗррине кӗрсе тухрӗ.
Ял хыҫӗнчи тарӑн кӳлӗ хӗррипе шухӑша пугса утрӗ. Унӑн
кӗҫех ҫак кӳлӗ шывне комбината юхтарса ҫитермеллеҫке. Вунӑ ҫухрӑм пӑрӑх хывмалла, уҫламалли станцисем
лартмалла. Тин вара комбинат тухӑҫлӑ, ӑнӑҫлӑ ӗҫлесе
кайӗ. Хальлӗхе вӑл шыв ҫитменнипе аптӑрать.
Хура хӑмӑр ҫӳҫпе витӗннӗ пуҫӗнче халӗ унӑн икӗ пысӑк шухӑш. Иккӗшӗ те кӑсӑклӑ, иккӗшӗ те ӑна ҫунатлантараҫҫӗ, канӑҫсӑрлантарса ыйха вӗҫтереҫҫӗ. Пыршӑ
ыйтӑвне татса пама директора вӑрӑм ҫулҫӳрев пулӑшма
кирлӗ. Сӑран папкинче унӑн тепӗр телей ҫуначӗ хӗсӗнсе
выртать. Ҫитес эрнере Мускава ҫитсе самолет ҫине лармалла та... анӑҫалла вӗҫмелле, хӑй нихҫан пулман авал
хи ҫӗршыва ҫитмелле. Великобританире Хирпуҫ ачи
уйӑха яхӑн савӑнса пурӑнӗ, «Биттерлинг» фирмӑна та
ҫитсе курӗ. Ҫавӑнпа вӑл килӗшӳ хучӗсене паянах хатӗрлеме пуҫлать. Ҫӗмӗрт куҫлӑ хӗре ӗҫе ҫитнӗ-ҫитмен хушу пачӗ:
— Мускавпа ҫыхӑнмалла!
— Кампа? — ура ҫине чалтах сиксе тӑнӑ Маришка
нимех те ӑнланса илеймерӗ-ха.
— Мускавпа тенӗ сана!
— Юрать, акӑ 8-... — пуҫлӑхӑн ирхи хӗвел пек ҫунакан куҫӗнчен шӑтарасла пӑхрӗ секретарӗ. — Малалла?..
Ӑшӑ куллипе хӗр пит-куҫне ҫуса илнӗ Симунов сылтӑм аллине ҫӗклесе йӑлтӑркка кӗпе ҫурӑкӗнчен курӑнса
тӑракан ӳт ҫырмине пӳрнипе пусса илчӗ. М аришка
вӑтанса арҫын аллине ҫепӗҫҫӗн сирчӗ, вӑл вӗри кӗлешчепе хӗстернӗ пек ҫунтарса хӗртрӗ.
— Малалла мӗнле цифрӑсем?..
Пуҫлӑх пӳрне вӗҫӗпе хӗрӗн кӑтралатнӑ сарӑ ҫӳҫне шӑлнӑ май куллипе ӑшӑтса ҫемҫен каларӗ:
— 555-58-80.
Ҫамрӑк хурӑн пек яштака кӗлетке кӑртлатса сиксе
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илчӗ, хӗрӗн тӑпӑлкка тути хӗррисем вӗтӗ хумлӑн чӗтрерӗҫ, ӑшран тухакан сасси кӗвӗллӗн янӑрарӗ:
— Юрать, халех, Николай Алексеевич... Тата сире васкавлӑ пёлтермелли пур.
— Мён пирки? — ҫирӗппӗн ыйтрё директор. — Темле авари мар пуль те?..
— Ҫу-ук, ӗҫре йӗркеллех.
— Тата мён?
— Будапештран Дьер господин шӑнкӑравларӗ. Вёсем
тата тир ыйтаҫҫӗ. Икё хут ытларах...
— Ку лайӑх хыпар. Эп Мускавпа калаҫса илнӗ хушӑра манӑн заместительпе производство пуҫлӑхне шыраса
туп. Ман пата! Тёп бухгалтера та кала...
Лирика туйӑмӗнчен пӑрӑннӑ ӗҫ хумӗ директорӑн анлӑ
пӳлӗмне туххӑмах тулчӗ. Николай Алексеевич сӗтел хуш
шине кӗрсе ларма та ӗлкӗреймерӗ, телефон сасси янӑраса кайрӗ. Мускав иккен. «Биттерлинг» фирмӑн Раҫҫейри уйрӑмӗнчен. Симунов пӗр агрегат туянма килӗшнине пӗлтерчӗ. Лешсем те хапӑлах пулчӗҫ. Малалли вара
Липова тёп бухгалтертан килет.
— Вера Владимировна...
Укҫа майри-патши, хӑйӗн хуҫине ҫӑвар уҫичченех ӑнланма хӑнӑхнӑскер, пуҫри бухгалтерине хӑвӑрт ӗҫлеттерсе
илчӗ.
— Кӑҫалхи ҫур ҫулта алӑ пилӗк миллион таса тупӑш
пулма кирлӗ.
Ытлашши сӑмах ваклама юратман Николай Алексе
евич кӑштах шухӑшласа илнӗ хыҫҫӑн чӑмӑрӗсене хытарса уҫҫӑн хушу пачӗ:
— Пыршӑ тасатмалли япала кирлё пире. Паян тупрӑмӑр ӑна, ыран туянмалла. Англире пур. Кӗҫех эпё унта
ҫул тытатӑп. Хам куҫпа курса, чӑваш йӑлипе тытса пӑхса
ӗненсен... туянатпӑр... Так шту... услам ҫавӑнта каять.
Акӑ фирма реквизичӗсем, тархасшӑн, Вера Владимиров
на. Татӑклӑ йышӑну Лондонра пулать. Телефонпа татса
парӑпӑр.
Директор алӑ тупанӗсене хьггӑ чӑмӑртаса сӗтел ҫине чавсалансан малашне мӗн пулассине хӑнӑхнӑ ӗнтё кунта. Си
мунов пуҫӗнче ҫирӗп шухӑш тӗвӗленнӗ. Вӑл ӑна пурнӑҫа кӗртмесӗр канӑҫ тупас ҫук, никама та тӗлӗрме памӗ.
Хӑйне пӑхӑнакан пуҫлӑхсене ӗҫ вырӑнне кайма ыйтнӑ
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май «генерал» Андреева вӑхӑтлӑха хӑварчӗ. Выльӑх пусса тирпейлекен цеха ертсе пыракан вӑтам пӳллӗ, вӑрвар кӗлеткеллӗ, ҫивӗч куҫлӑ чӑваш ачи ӑшӗнче ку самантра пӑлхануллӑ хускану ҫӗкленчӗ. Ҫавна чухласа илнӗ
Симунов унӑн хулпуҫҫийӗ ҫине йывӑр аллине хучӗ.
— Ятлама, тӑн пама хӑвармарӑм сире, Николай Пет
рович, кӑштах канашласа пӑхма ҫеҫ. Лар-ха юнашар.
Андреев хуҫапа юнашар вырнаҫрӗ.
— Эпир ӗнтӗ сирӗнпе цеха хальхи пурнӑҫ шайнех
ҫитертӗмёр пек.
— Ма «пек» анчах, Николай Алексеевич? — чалтах
сиксе тӑчӗ Андреев. — Чӑваш Енри ытти комбинатсенчен пӗртте кая мар. Маларах та. Пулса курнӑ ӗнтӗ таҫта
та, Шупашкарта та... Ну, шупашкарсемпех танлашаймӑпӑр. Вӗсене пире пӑчлантарса лартма пуҫланӑ вӑхӑтра
епле астарса янӑччӗ!
— Ан та калӑр-ха, — ассӑн сывларӗ Симунов. — Ҫӗнӗ
комбинат Шупашкарта сакӑр вуннӑмӗш ҫулта ӗҫлеме пуҫларӗ. Мускавран вӗренсе килсен эп хам та хутшӑннӑччӗ
ӑна туса пӗтерме. Мӗн чухлӗ ҫӗнӗ оборудовани вырнаҫтартӑмӑр! Вӑтӑрӑн. Тёп механик службине ертсе пынӑҫке эп. Тепӗр сакӑр ҫултан кунта килтӗм те... хӑраса
кайрӑм. Шупашкарти пек пӗр ҫӗнӗ оборудовани те ҫук.
— Кивӗлле аппаланаттӑмӑрччӗ ҫав, — чӳречерен цехсем еннелле тинкерчӗ Андреев. — Юрать-ха сирӗн умӗнхи директор Кӑсӑя Микулайӗ — Синицын — урайсене
кислотапа ҫирӗплетнӗ плиткӑсем сартарчӗ, ҫӗнӗ компрессорсем лартрӗ, выльӑх-чӗрлӗх пусмалли вырӑна йӗркене кӗртрё. Ҫапах... Эх, вӑл вӑхӑта аса та илес кил
мест... — аллине лаш сулса вӑл каллех директор ҫумне
ларчӗ. — Шупашкар комбинатне улӑп пек ҫӗклесе янипе пире лачакана таптаса лартма хатӗрччӗ вӗт ҫав ҫулсенче... Пуснӑ ӗне выльӑх, сысна кӳлеписене те урапапа турттараттӑмӑрччӗ, выльӑхӗ те комбината килми пулнӑччӗ. Юрать Турри телей пачӗ пире. Эсир пирӗншӗн
Александр Ивановӑн «Христос ҫӗр ҫине халӑх хушши
не анни» картининчи пекех пултӑр.
Николай Алексеевич ун ҫине кӑн-н пӑхрӗ, пуҫ пӳрнипе юнарӗ:
— Мухтаттарап сире ак, ҫиччас выговор шаплаттарса
хурап пуҫлӑха йӑпӑлти куҫлӑх витӗр пӑхма хӑтланнӑшӑн.
15. Вӗҫев.
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— Эп... мӗн... — ним калама аптӑрарӗ Андреев. —
Эп ҫынсем мён тенине ҫеҫ пӗлтертӗм. Хамӑр йыш ҫапла
хаклать сире, Николай Алексеевич, чӑн та, ура ҫине тӑратрӑр пире. Эпир кунтан эртелпех пӑрахса кайма хатёрленнёччё. Пирён цехра тушка конвейерё туса парсан
шухӑш урӑхланчӗ. Хӑвӑр та пёр эрне цехран тухмарӑр
ун чухне, монтажниксемпе, электросварщиксемпе ҫанӑ
тавӑрса кутӗрленеттӗр. Пысӑках мар лаптӑкрах кукӑрмакӑр ҫул уҫрӑр. Кутӑн ҫакнӑ ӗне кӳлеписене епле савӑнса тӗксе кайрӑр рельсӑсем тӑрӑх тир сӳнӗ ҫӗре?
— Хӗ, эпӗ инженер-механик-ҫке, Шупашкарти ком
бината техника енчен йӗркелесе пӑхса тӑракан цеха ерт
се пынӑ вӗт. Сахал тунӑ-и унашкал ӗҫ? Маншӑн вӑл...
— Ҫакӑнтан, ҫак конвейертан, пуҫланчӗ пысӑк шанчӑк. «Ку ҫамрӑк хуҫа, ача, пур кӗтесе те ҫитсе ҫӳп-ҫапа
тасатать, йӗрке тӑвать, пӗтӗм ӗҫ технологине, юхӑмне
ҫӗнетет, ӗҫлесе пӑхар-ха», — теме пуҫларӗҫ комбинат
ветеранӗсем. Сиссе те юлаймарӑмӑр, авӑ цехри ултӑ уйрӑмра та алӑ ӗҫӗ чакрӗ, ҫынсем механизацие, автоматикӑна хӑнӑхма пуҫларӗҫ. Тир сӳмелли автомат лартса парсан хам та хытӑ тӗлӗнтӗм. Епле ансат ӗҫлет, пахалӑх
енчен хурлаймӑн.
— Пыршӑ ҫуса тасатма пуҫласан ак машинӑпа... —
шӑнкӑртатакан телефон патне пымасӑрах калаҫрӗ Си
мунов. — Выльӑх пусса тирпейлемелли ӗҫ-пуҫ пӗтӗмпех
ҫӳллӗ шайра йӗркеленсе ҫитӗ. Ҫав хаклӑ хатӗр-хӗтӗре
хӑш тӗле тата мӗнле майлаштарса лартмалли ҫинчен шухӑшламалла. Акӑ мӗншӗн пуҫа ҫӗмӗрмелле халӗ иксӗмӗрӗн. Хуҫана чапа кӑларасси ҫинчен мар, юрӑхлӑ вырӑн
тупас пирки канашлар. Цех резина мар, сарӑлас ҫук.
Тата мӑнӑраххине, анлӑраххине, халех каплантараяс ҫук.
Атя кайса пӑхар.
Ӑшра шухӑшласа пурӑнма хӑнӑхнӑ Симунов ытлашши павраса кайнӑ цех пуҫлӑхне сӑмахсӑр ятласа та илчӗ,
лешӗ ӑна ӑнланаймарӗ пулас, пуҫланӑ хӗрӳ калаҫӑва чӗртсе-чӗртсе пычӗ. Кантурӑн иккӗмӗш хутӗнчен анса урам
енчен тӗрӗслев хӳтти витӗр комбинат картишне вӗсем
васкамасӑр кӗчӗҫ.
— Пурпӗрех пӑчлантараймарӗҫ пире, — пуҫне хуҫа
еннелле пӑрса калаҫса пырать Андреев. — Хӑйсемех лачакана путрӗҫ. Эй, мухтанчӗҫ, шавларӗҫ малтан. «Улӑп
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комбинат чӑвашӑн аш купийӗ — ылтӑн купийӗ пу
лать», — тесе ӗнентереҫҫӗ халӑха.
— Эсир шупашкарсем пирки-и? Пилӗк-ултӑ ҫул каяллине аса илтӗр-и?
— Ҫавна пулмасӑр. Эсир Шупашкартан килсе кунта
нухрат революцийӗ тунӑ хыҫҫӑн эпир ылтӑнланӑ кантраллӑ ҫӑпата сырнӑ вӑхӑта кам манӗ?
— Каллех ман пирки... Ӑҫтан тупӑнтӑр эсир? — аптранипе кулса ячӗ вӑл. — Ман пуҫра паян пыршӑ
шухӑшӗ, сирён вара... мухтав юрри.
Шӑтса хӑпӑннӑ асфальт катӑкӗнчен ӑнсӑртран такӑннӑ
цех пуҫлӑхӗ шухӑшне ҫухатрӗ пулӗ тенӗччӗ Симунов,
ҫук вӗт, лешӗ ӑна вӗҫне ҫитересшӗнех иккен, малалла
калать:
— Акционерсен уҫӑ пӗрлешӗвне турӗҫ-ҫке Шупашкарта, АУО текеннине?
— Ну, вара, турӗҫ. Республикӑри виҫ ҫӗр утмӑл ял
хуҫалӑх предприятийӗпе фермер хуҫалӑхӗ пӗрлешнӗччӗ
комбинатпа. Ҫулталӑка кӑна ҫитрӗ ҫав хайхи дирижабль
пек мӑнӑ улӑп пӑсӗ. «Шупашкар» аш-какай комбиначӗ
ҫӗн хӑватпа кӗрленӗшӗн унӑн патриочӗ пулса хам та
хӑпартланнӑччӗ пӗр хушӑ, ҫав вӑхӑтрах ӑшра кӗвӗҫӳ те
ҫуралнӑччӗ, — сисмесӗрех тӗп дирктор хӑй те калаҫу
йӗрне хавасланса кӗчӗ. — Пӗтӗм тӗнчипе янраса илчӗҫ
вёт!.. «Америка халӑхӗн элчисем» ятлӑ шӑв-шавлӑ юхӑм
пурччӗ-ҫке, астӑватӑр-и?
— Астумасӑр, — терӗ Андреев хӑйӗн пуҫлӑхӗ каллех
хавасланнине кура ҫӗкленсе. — Суту-илӳ бизнесӗн пӗтӗм
тӗнчери академийӗн тата пӗтӗм тӗнчери финанспа эко
номика ӑмӑртӑвӗн институчӗ панӑччӗ вӗт вӗсене тӑхӑр
вун пиллӗкмӗшӗнче «Бирмингем ҫуткӑҫӗ» медале?
— Хэ-хэ, — кулса ячӗ Симунов. — Хӑмпи ҫурӑлчӗ
те, сывлӑшӗ Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсенчи мул хуҫисен ҫав ҫуткӑҫ ҫулӑмне пӑчах сӳнтерсе лартрӗ. Хӑйсем
епле пысӑк йӑнӑш тунине пирӗн аслӑ хуҫасем Чӑваш
ҫӗршывне тӗттӗм хупласа илсен тин тавҫӑрса илчӗҫ.
Ара, утмӑлмӗш-ҫитмӗлмӗш ҫулсенчи ял хуҫалӑх аталанӑвӗн утопине — пурнӑҫланма пултарайман юмах палӑртӑвне — маннӑ-мӗн. Ёне выльӑх, сысна, сурӑх, кро
лик комплексӗсем каплантарса намӑс куртӑмӑр, чухӑна
тӑрса юлтӑмӑр. Таҫтан аякран турттарса килнӗ апатпа
15*
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самӑртса аш тумаллаччӗ-ҫке ҫав улӑп фермӑсенче. Иртнӗ
ӗмӗрте вак хресчен хуҫалӑхӗсене ҫилам хуптӗрлесе пӗр
ушкӑна хуса кӗртсе янӑ пек. Арканчӗҫ мӑн комплекссем, юхӑнчӗҫ, юрать-ха районтисене тата йӗпреҫсен «Тухӑҫ» комплексне хамӑр алла илсе сыхласа хӑвартӑмӑр,
унта сысна ӗрчететпӗр.
— Ку та сирӗн ӗҫ... Эсир ҫине тӑнипе, пуҫарнипе
тунӑскер...
Чышкӑ юнаса кӑтартрӗ те Симунов сӑмахне вӗҫлеме
шутларӗ:
— «Шупашкар» укҫасӑр тӑрса юлчӗ. Мӗншӗн? Патшалӑх аллинче чухне вӗсем ырӑ курнӑ. Вӗсене йӑлтах
ҫӳлтен йӗркелесе парса тӑнӑ. Рынок юхӑмне хӑйсене
тӗллӗн тӗртсе кӗртсе ярсан «Илес-сутас-пуяс» караппа
малалла каяймарӗҫ, авӑра чӑмрӗҫ. Комбинат выльӑх сутакансене вӑхӑтра укҫа тӳлеймерӗ. Ҫав вӑхӑтрах йӑрӑ кӳршӗсем Чӑваш ҫӗршывне саранча пек хупласа хучӗҫ. Аш
пуҫтаракансем ял ҫыннисене алӑранах укҫа парса хӑвараҫҫӗ. Комбинатпа килӗшӳ тунӑ хуҫалӑхсемпе фермерсем «Шупашкар» ҫине алӑ сулчӗҫ, укҫа вӑхӑтра параканнисене шырама пуҫларӗҫ. Ара, улӑп комбината пула
вёсен те хыр хӑййи кӑшласа лармалла-им? Ҫавӑнпа ӗнтӗ
хамӑр пата вун пилӗк районтан виҫ ҫӗр хуҫалӑх выльӑхчӗрлӗх турттарса пире пуйтарчӗ, хӑйсем те пуйрӗҫ. «Шу
пашкар» рынок тинӗсӗн тӗпӗнче виҫӗм ҫул кӑпӑк кӑлараймасӑр вилес патне ҫитсе выртатчӗ. Канаш, Ҫӗмӗрле
комбиначӗсем те шупашкарсем пекех хупӑнас патне
ҫитнӗччӗ. Улатӑрсем Мускавран турттарса килнӗ таҫти
ют патшалӑх ашӗпе ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах хусансем,
чӗмпӗрсем, чулхуласем чӑвашсен самӑр выльӑхне йӑкӑртса тухса каяҫҫӗ. Кам ытларах тӳлет тата килех пыр
са парать — кашниех ҫавна сутать сыснипе ӗни-вӑкӑрне.
Пӗлетӗр-и Улатӑр районӗнчи хуҫалӑхсем хӑйсен хулинчи аш-какай комбинатне мӗн чухлӗ выльӑх сутнине?
— Пӗр ҫурри кайнӑ пуль-ха ҫавах.
— Ҫурри кӑна-и унта? Икӗ процент чухлӗ кӑна сутнӑ.
Куславккасем республика «рекорчӗ» тунӑ. Самӑртнӑ выльӑхӑн ҫур процентне хамӑрӑн аш-какай комбиначӗсене
сутнӑ. Президент парнине памаллах пулнӑ вӗсене. Шупашкарти Шурӑ ҫуртра ларакан пуҫлӑхсен пӳлӗмӗсене
те рынок тинӗсӗн тӑварлӑ хумӗсем кӗрсе ҫапӑнчӗҫ пулас.
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Тӗтреллӗ куҫӗсене сӑтӑра-сӑтӑра аврал чанӗ ҫапса ячӗҫ. «Шупашкар» комбината правительство пулӑшма пуҫларӗ, мекӗрленсе вӗрсе ҫӗнӗрен чӗртрӗҫ ӑна, ҫӳлелле ҫӗклерӗҫ.
Пире кам пулӑшнӑ-ши? Хам ӗҫлеме пуҫланӑ вунӑ ҫул
хушшинче вӑрнарсене патшалӑх виҫӗ пус та паман. Хамӑр вара бюджета пӗлтӗр кӑна вӑтӑр виҫӗ миллион ытла
куҫарнӑ.
— Хамӑрах эпир маттур! — шухӑшне пӗлтерчӗ цех пуҫлӑхӗ. — Пыршӑ кумма та, ҫума та ӑсталанса ҫитӗпӗр-ха.
— Вӗренмелле ҫав, ӑсталанмалла, Николай Петро
вич. Малалла пӑхмалла. Умра мӗн мӗлтлетнине курмалла. Экономика аталанӑвӗн саккунӗсем, ай, питӗ ҫирӗп.
Тӑну ҫитмерӗ тёк ҫиччас сана нишлӗх читлӗхне персе
чикеҫҫӗ. Авӑ иртнӗ вӑхӑт епле кӑтартса пачӗ. Пире те,
ай-яй, ҫав саккунсене пӑхӑнмасан, вӗсене мӑйракаран
ҫирӗп ярса илмесен пуҫа самаях хыҫтарать.
Тёп директор цехра чылайччен пулчӗ, ӗҫлекенсен ыйтӑвӗсене вырӑнтах татса парас тесе тӑрӑшрӗ.
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Ҫу уйӑхӗ Вӑрнар тӑрӑхне те ҫулласах типӗтет. Ир пуҫланнӑ шӑрӑх ҫанталӑк хӑҫан кӑшт тамаланассине никам
та пӗлмест. Тӳпере пӗлӗт ҫӗтӗкки те курӑнмасть. Ҫулйӗр тусан пӗлӗчӗ айӗнче. Сывлӑш пӑчӑланчӗ.
Цехран тухнӑ Симунов пёр кана кӗпине ярхана ярса
ҫан-ҫурӑмне уҫӑлтарса тӑчӗ. Вӑл ыйтнӑ пекех тата тӑрхала
ҫуртсем хушшипе ҫил ҫавӑрттарса тухрӗ, комбинатӑн
хӑйне евӗр шӑршине сӑмса айӗнчен кӑштах вӗрсе тасатрӗ. Аш-пӑшӑн, каяшӑн нихҫан пӗтме пӗлмен шӑрши
кунта ӗҫлекенсен тумтирне те, ӳт-пӗвне те витӗр ҫапса
ларнӑ пуль. Ана вӗсем хӑнӑхнӑ ӗнтӗ. Николай Алексеевичшӑн та вӑл тӑван шӑршӑ. Ҫапах та чун ирӗкех, тасарах сывлӑш еннеллех туртать.
Телефонпа калаҫса илмелли пурччӗ пулин те вӑл ӗҫ
пӳлӗмне васкамарӗ, тёп бухгалтер хучӗсене те каярахпа
шӗкӗлчеме шутларӗ. Тимӗр-бетон карта ҫумӗпе тӑсӑлакан улма-ҫырла сачӗ туртрӗ ӑна хӑй патнелле. Сарӑлнӑ,
ҫӳлелле кармашнӑ йывӑҫсем хушшипе майӗпен утрӗ.
Акӑ Синицын директор ларттарнӑ улмуҫҫисем хыҫӗнче хӑйӗн сачӗ пуҫланать. Ӑна вӑл Шупашкартан куҫса
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килнӗ хыҫҫӑн, вунӑ ҫул каялла, ларттарнӑччӗ. Кӑсӑя
Микулайӗпе Симун Микулайӗ пуҫарнӑ садсен чиккинче пӗр тӗлӗнмелле йывӑҫ ӳсет. Икӗ юплӗскер. Пӗринче
боровинка, тепринче анис улмисем пулаҫҫӗ. Патӑрьелти питомникра кам сыпма ӑс ҫитернӗ-ши пёр туна ҫинех
икӗ сорт? Ҫитменнине тата никам тӗлне те пулман вӑл
хунав, Хирпуҫӗнчи Симун Микулайӗн сӑмси умнех лекнӗ. Ӑнсӑртран-ши? Ҫут ҫанталӑк пулӑмӗпе-ши? Турӑ
панӑ хӑватпа-ши? Халӗ те ӑнланса чӑн-чӑнах хуравлаймасть-ха вӑл ҫак асамлӑхӑн вӑрттӑнлӑхӗ ҫине. Хушӑран
килет те ларать, тарӑн шухӑша кайса туратсем хумханнине сӑнать, ҫулҫӑсем пӑшӑлтатнине тӑнлать, улмисем
пиҫсе ҫитсен тутлӑхлӑн ҫиет. Анисӗ унӑн чунне уҫӑлтарса, хырӑма выҫтарса ярать. Вӑл вара боровинкине
чӑмласа ҫӑвар тутине пылаклатать. Икӗ тӗрлӗ улман тути
епле пӗрешкел, ӳсӗртӳллӗ тутта куҫать, выҫнине майӗпен пусарать.
Хырӑм выҫҫи кӑна мар иккен анратать вӑйпитти сывӑ
ара, чун выҫҫийӗ йӑшкаттарма тытӑнать чӗрине. Хӑй
хушнипе кунта килсе ларттарнӑ тенкел ӑна ҫумарах
туртрӗ. Упнер енчен вӗрекен ҫилпе авӑннӑ анис турачӗ
ыталаса илнӗнех туйӑнчӗ. Инҫех мар вырнаҫнӑ автовок
зал енчен вӗҫсе килекен кӗвӗпе ҫинҫе уҫӑ сасӑ хӑлхана
кӗрсе чӗре патнех ҫитрӗ.
Иксӗмӗр утсассӑн алӑран тытса,
Хушӑнать вӑй-халӑм, чунӑм ҫӗкленет.
Ҫулӑмӑр тап-такӑр уҫӑлса пырсан
Сарӑлать ҫунатӑм — ман вӗҫес килет.
Иксӗмӗр тытсассӑн харӑс пӗр тӗллев,
Ҫуралать мӑн шанӑҫ, ӗмӗтлӗн вӗҫет.
Анӑҫлӑн вӑл пирӗн пурнӑҫа кӗрсен
Ҫӗнелет чӗреҫӗм — ман юрлас килет.
Иксӗмӗр тухсассӑн ташӑ варрине,
Вӑранать яш туйӑм, кӗлеткем хӗрет.
Чӗресем уҫсассӑн канлӗх каррине
Ман ҫурхи чечек пек ҫурӑлас килет.

Ара, Зина Крылова сасси пекех-ҫке ку? Мускавран
хушӑран радиола янраттараҫҫӗ вӗт... Ҫавах, ҫав ҫунатлӑ
юрӑҫах шӑрантарать:
Иксӗмӗр кӗрсессӗн юрату садне,
Савӑнать cap кайӑк, сарӑлать илем.
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Улмине ҫисессӗн санӑнне, манне
Уҫӑлать ҫан-ҫурӑм — ман вӗҫес килет.

Юрӑ чӗрӗк ӗмӗр сӗмлӗхне куҫ умёнче йӑл ҫутатса ячӗ.
Ҫума Мускав хӗрӗ ҫитсе тӑнӑн, хӑйпе пӗрле улмуҫҫине
куҫ илмесӗр сӑнанӑн, йӗрӗлче пек тутине сулахай еннерех кӑшт чалӑштараххӑн уҫса шап-шурӑ хитре шӑлӗсене
кӑтартнӑ самантра ҫемҫен кулса илнӗн, пиҫсе ҫитнӗ
ҫӗмӗрт тӗслӗ куҫӗсемпе Микулай куҫне пӑталанӑн, ҫепӗҫҫӗн шӳтленӗн туйӑнчӗ: «М игулай-Никулай, сиди
дома, не гуляй...»
Вӗреме кӗнӗ кӑмӑл хуранӗ тӑкӑннипе хӗмленнӗ ар аллисене тӑсрӗ... Ун ытамне ҫунатлӑ Зиночка кӗлетки вырӑнне улмуҫҫи вулли кӗрсе кайрӗ...
Ҫирӗм пилӗк ҫул каялла вара... Мускаври аш-какай
тата сӗт-ҫу промышленность институтӗнче вӗренекен
Николай Симунов Шупашкара ӗҫе хӑнӑхма килнӗччӗ.
Мир урамӗнчен тӑкӑрлӑкпа ансан диплом ҫырмалли
хӑйӗн вырӑнне студент часах шыраса тупрӗ. Йӗкӗте кӑмӑлласах йышӑнчӗҫ, аш-какай комбиначӗн кун-ҫулӗпе,
ӗҫ-пуҫӗпе паллаштарчӗҫ, механика пулӑшса пыма хушРӗҫХӗрарӑмсен мӑнастирӗ пулнӑ чул ҫуртра, Коммуналь
ная Слобода текен урамра, иртнӗ ӗмӗрӗн вӑтӑрмӗш ҫулӗсенче вун иккӗн кӑлпасси тума пуҫланӑ иккен. Алӑ пиллӗкмӗш ҫулта та эртелӗ хӗрӗх ҫынна ҫитмен. Ҫулталӑкра
вӗсем ҫапах ик ҫӗр тонна аш-пӑш тирпейленӗ, утмӑл
тонна кӑлпасси кӑларнӑ. Симунов практикӑна килнӗ
комбината алӑ ҫиччӗмӗш ҫулта уҫнӑ, талӑкра вӑл вунӑ
тонна аш-пӑш, икӗ тонна кӑлпасси пама пултарать. Пӗчӗк хулана вӑл та ҫитет.
Хула кӳпчеме тытӑнсан аякри комбинат та ҫӳллӗ ҫуртсем хушшине пулса юлать, «тутлӑ» шӑршипе хула ҫыннисене йӗкӗлтеме пуҫлать. Тутлӑхлӑ апат-ҫимӗҫ хатӗрлекенсене каллех тӗп хуларан аяккалла хӳтереҫҫӗ, Канаш
ҫулӗ ҫинчи тӑххӑрмӗш ҫухрӑмра ҫӗнӗ комбинат юпи ҫаптараҫҫӗ.
Яла кайнӑ чухне Симун Микулайӗ унта кӗрсе курчӗ,
ҫурт тӑвакансем хушшинчен сиксе тухнӑ ҫӗнӗ директорпа Турковпа паллашрӗ. Николай Михайлович ӑна
диплом илсенех хӑйсем патӗнче кӗтме шантарчӗ, министерствӑран чӗнӳ хучӗ яма пулчӗ.
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Микулай яла ҫунатланса таврӑнчӗ. Шупашкартан вӑхӑтлӑха ыйтсах килнӗскер ашшӗне хирте комбайнпа
ӗҫлеме пулӑшрӗ.
Ашшӗ правур, ӑста унӑн. Вӑрҫӑра тӑшмансене танкпа аркатнӑ, ҫар хӗсметӗнче ҫичӗ ҫул тӑнӑ. МТСри чи
ӑста та чӑтӑмлӑ механизаторсемпе танлашнӑ. Пӗчӗк Ми
кулай ашшӗ ҫумӗнче тимӗр-тӑмӑр купине ӗмӗрлӗхех
юратса ӳснӗ. Унран ҫу каҫипе те, шкула каймалли вӑхӑтченех, уйрӑлман. Шуйттан ҫырми пуҫӗнче пуҫласа
трактор уттарнӑччӗ. Хӗпӗртенипе ача ҫыранран чалт! сик
се ҫаран ҫине вӗҫсе аннӑччӗ. Трактор туртнипе куҫакан
«Коммунар» комбайн ҫинче мӗн чухлӗ тусан ҫӑтнӑ.
Тимӗр урапаллӑ «куммунарсене» тимёр-тӑмӑра ярсан хӑй
тӗллӗн ҫӳрекен «СК-3» комбайнсем килчӗҫ МТСа. Пӗрне
Хирпуҫ ачине Алексей Симунова, теприне Хурӑнсур каччине Костя Васильева панӑччӗ. Икӗ танкист, «уй-хир
карапӗсен» икӗ капитанӗ, пӗр-пӗринпе ӑмӑртатчӗҫ. Ку
комбайнсен бункерне ҫеккунтра виҫӗ кило тырӑ ҫапӑнса юхать. Ҫавӑнпа вӗсене «Самоходный комбайн-3» тенӗ.
«Карап» хуҫисене те чылай ҫӗрте хушма хушаматпа —
Эскатри тесе кулкаласа чӗнетчӗҫ. Хирпуҫӗнче те Эскатри Элекҫийӗ пулса кайнӑ ҫапла. Ашшӗ Микулая майӗпен «карап» штурвалне те тытма хӑнӑхтарнӑ. Уравӑша
вёренме кайнӑ ҫул пӗр ҫаврӑм хӑй тӗллӗн ҫаврӑнсан ача
шухӑш-ӗмӗтӗнче тепӗр вӗҫев тунӑ. Аттестат иличченех
каникулсене, Мускавра вӗреннӗ чухне те ҫуллахи уйӑхсене ашшӗпе пӗрле уйра ирттернӗ, «Ҫӗнтерӳ» ятлӑ пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх ятне ҫӗнтерӳ ялавӗпе ҫӗкленӗ. Ашшӗне
икӗ орден, виҫӗ медаль илме пулӑшнӑ. Кӑҫал та, ҫитмӗл
пиллӗкмӗш ҫулта, вӑйлӑ кӗлеткине хӗвелпе-тусанпа сӑрласа, хул-ҫурӑмне руль ҫавӑрттарса ҫирӗплетрӗ. Каллех вӗсем
районта — чи малтисем!
Халӗ вӑл, ашшӗне комбайн майласа-сӗрсе лартма пулӑшнӑ хыҫҫӑн, Шупашкартан пухса килнӗ хут-хӗтӗре
тишкерсе диплом йӗркисене шӑрҫаласа ларчӗ. Амӑшӗ
виҫӗ сысна ӳстернӗ. Иккӗшне патшалӑха парас терӗҫ.
Пӗр сыснапа хӗл каҫарнӑ пӑру, виҫӗ така, хурӗ-кӑвакалӗ, чӑххи-чӗппи пуссан хӗл каҫма та, ҫӑва тухсан ҫиме
те ҫитет.
Тепӗр кунне сыснисене колхоз машини ҫине тиесе
ашшӗпе Вӑрнара ҫитрӗҫ. Аш-какай комбиначӗ умӗнче
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икӗ енӗпе те вӑрӑм черет. Хирпуҫсем те черете тӑчӗҫ.
Ӗни, пӑрушӗ, вӑкӑрӗ, сысни виҫӗ кунта та комбинат
алӑкӗнчен кӗрсе пӗтес ҫук. Вёсен хыҫне те хӳре тӑсӑлсах
пырать. Черетсӗр майлакаласа кӗрекенсем ҫине тарӑхатарӑха пӑхса Эскатри Элекҫейӗпе хӑйсен ял арҫынӗсем
чӗлӗм пӑклаттараҫҫӗ, МТС столовӑйне кайса кӑнтӑр апачӗ турӗҫ.
Микулай комбинат клубӗн алӑкӗ ҫумне ҫырса ҫапнӑ
пӗлтерӗве вуласа ывӑнчӗ. Каҫпа сакӑр сехетре узбексен
«Птичка-невеличка» фильмӗ пулать, кино хыҫҫӑн ташӑ
йӗркелеҫҫӗ.
Умра ҫичӗ машина юлсан выльӑх йышӑнма пӑрахрӗҫ.
Ҫывӑхри ялсенчен килнисем ӗне выльӑха ҫавӑтса каял
ла уттарчӗҫ, машина-трактор та сахалланса юлчӗ. Хирпуҫсем те кайма пуҫтарӑннӑччӗ, ҫав хушӑра вёсем пат
не машинӑпа трактор станцийӗн самосвалӗпе чупакан
Костя Васильев ҫитрӗ. Вал кунтах, поселок хӗрринчи
Мичурин урамӗнче, хӑйӗн кил-ҫурчӗпе пурӑнать. Кӳршӗ ялсен нушине пӗлчӗ те вӑл савӑнсах кайрӗ. «Тавах
Турра, сана эп, Элекҫи, салтакран таврӑннӑранпа хӑнана чӗнеп, ӑмӑртрӑмӑр-ӑмӑртрӑмӑр комбайнпа иксӗмӗр,
анчах сӑра курки тытса шаккаман, пырса курмастӑн,
пурте айтӑр пёрле, — тесе вӑл Терентьев шофер патнелле утрӗ. — Колька, эс пӗлен пирӗн тӗле, вун иккӗмӗш
ҫурта, айта кӗрлеттер, сыснисене витене хупатпӑр та
ыран паратпӑр».
Колька Терентьевӗ ҫапла ӑнлантарчӗ:
— Куҫкӑ, чӗннӗш ӗн тавтапуҫ, пыма та хаваспах.
Тульккӑш ыран кӑвак ҫутлах Чулхулана тухса каймалла-ҫке. Хуҫа хушнӑ.
Хурӑнсур Куҫки тусне, Эскатрине, пурпӗрех ямарӗ.
Сыснисене хӑйсен килне ҫитсе антарчӗҫ те витене хупрӗҫ, ҫухӑрасран апат пачӗҫ. Куҫкӑ арӑмӗ Настя сӗтел
хатӗрлеме пуҫларӗ. Вӑл Симуновсене малтанах хӑйпе калаҫманшӑн вӑрҫать. Ара, Настя комбинатра ӗҫлет-ҫке,
выльӑх йышӑнаканни вӗсемшӗн ют ҫын мар.
Аслисем ӗҫкӗ-ҫикӗ сӗтелӗ хушшине ларчӗҫ. Микулайпа Васильевсен аслӑ ывӑлӗ Вова уйрӑммӑн апатланчӗҫ
те клуба кинона кайрӗҫ.
Мускавра хӑюланнӑ Симун Микулайӗ хӑйне хулари
пекех тытать, юнашар ларакан пӗр чиперккепе паллашрӗ.
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Мускав хӗрӗ иккен, Зина ятлӑскер, Крылова хушаматлӑскер. Аш-какай промышленность техникумне вёренсе пётернё те министерствӑран Вӑрнара янӑскер выльӑх
тирпейлекен цехра мастерта ӗҫлет.
Хӗр кӑтрине сӑнаса ларакан Хирпуҫ каччи, шухӑша
кайнипе, кинофильм мӗн ҫинчен пынине тӗплӗн ӑнланса
та юлаймарӗ, Зина экран ҫуталнипе ҫухалнӑ «Птичканевеличка» пек вӗҫсе тарасран ҫеҫ хӑрарӗ. Ахух, «Птич
ка-невеличка» унран уйрӑлма та шутламарӗ, сеанс вӗҫленсен вӑл качча ташша чӗнчӗ, вӗҫӗмсӗр Мускав пирки
ыйта-ыйта ҫаврӑнчӗ, урӑх нихӑш кавалера та ҫывӑха
ямарӗ, Вовӑпа кӑна пёр вальс ташларӗ.
Хӑйӗнчен кӑшт ҫӳллӗрех каччӑн ҫӗмӗрт куҫӗнчен Зина
ыйтуллӑн пӑхать, кулкаланипе пит-куҫне ҫутӑлтарса
ярать, кӗвӗ ҫеммипе юрӑ ӗнӗрлет. Ҫинҫе пилӗк ҫине
хунӑ алӑ тупанӗ витӗр хӗрӳлӗх сисӗмӗ каччӑ кӑкӑрне капланса хӑпарать, Микулайӑн чӗрине чи хӑватлӑ пусӑмра
кӑртлаттарать. Хӗрӗ хӑй те йӗкӗт хӗрӳлӗхне йышӑнса кӗлеткине сиктеркелесе йӑпанать. Пӗр хушӑ ҫапла куҫпа
выляса сӑмахсӑр юхрӗҫ вӗсем хаваслӑх кӗввинче.
— Ыран эпир кӑнтӑрлаччен ҫеҫ ӗҫлетпӗр, — терӗ Зина
Крылова сывлӑш ҫавӑрса янӑ хыҫҫӑн. — Апат ҫинӗҫимен субботника тухатпӑр. Унччен сыснусене паратпӑр
та. Пӗрле йывӑҫ лартма пымастӑр-и? Инҫе мар, хамӑр
патрах. Вова, ҫураҫтар юлташна? Аннӳпе калаҫ та, ун
вырӑнне тухтӑр. Вӑл шӳрпе пӗҫертӗр. Эпир вара пӗрле
ҫиме пырӑпӑр. Юрать пуль?
Хастар хӗр йӗкӗтсене хӑй майлӑ ҫавӑрчӗ-ҫавӑрчех.
Тепӗр кунне Вовӑн ашшӗ ирех машинипе ҫитрӗ, сыснасене тиесе тӳрех комбинат картишне кӗрсе кайрӗ.
Микулайпа Вова Мускав пики ӗҫрен пушанасса кӗтеҫҫӗ. Эскатри Элекҫийӗ хучӗсене майлаштарса яла
кайрӗ. Укҫине ик-виҫ уйӑхран пама шантарчӗҫ.
Ҫапла ӑнсӑртран, сысна хуйхине пула, Хирпуҫ ачи
хӑюллӑ хӗр тыткӑнне лекрӗ. Йывӑҫ лартма чылаййӑн
тухнӑ. Пӗрле ӗҫлекенсем ют яшпа шӑтӑк чавакан Зина
Крылова ҫине тӗлӗне-тӗлӗне пӑхаҫҫӗ, хӑшӗсем шӳтлекелеҫҫӗ те: «Туйне хӑҫан тӑватпӑр?» «Цехра вӑкӑр пусма
пултарсан паянах качча тухма хатӗр эп ӑна», — тесе ахӑлтатса кулать икӗ юплӗ улмуҫҫи тытса тӑракан Зина, ӑмсанакан хӗр тантӑшсене аллипе сулать. Микулай тӑваткал
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кӗреҫепе шӑтӑка тӑпра пӑрахать, хӗрӗпе пӗрле тавралла
таптаса ҫаврӑнать...
— Сывӑ ӳстӗр, улми пылак, тутлӑ пултӑр! — ҫӗкленсе илет яштака кӗлеткипе хӗр.
— Пӗрле татса тутанмалла пултӑр! — тӑмпа вараланнӑ
ывӑҫ тупанӗсене сӑтӑрать каччӑ.
Зина тем шухӑшпа йӑл-л кулса аялти тути хӗррине
ҫыртса лартрӗ, унтан тунсӑхлӑн каларӗ:
— Хам кунтан кайиччен шӑварса ӳстерӗп, кайран...
темле пулӗ ӗнтӗ.
— Вӑрнар кӑмӑла каймасть-им?
— Мӗн тес... тӗрӗссипе, хӑнӑхаймастӑп ниепле те.
Ҫыннисем кӑмӑллӑ, вырӑнӗ вӑрманлӑ, ҫапах манӑн чунӑм
хулара — Мускавра. Артистка пулас килет. Шутсӑр. Ҫавӑнпа училищӗне вӗренме кӗтӗм. Пёрремёш курсра халӗ
эпё, Щ укин ячӗллӗ илем керменӗнче. Ытла кансӗр
пӗрмай кунтан ҫӳреме. Ёҫлесе тататӑп та виҫӗ ҫуллӑх
парӑма... Унччен... комбинат ачисемпе яш-кӗрӗме юрлама-ташлама вёрентетӗп. Ҫав ӗҫпе чуна лӑплантаратӑп.
Унсӑрӑн... кичем. Юрать-ха ҫӗркаҫ ман ума ҫут ҫӑлтӑр
пек анса лартӑр асамлӑх тӳпинчен. Темшӗн-ҫке, темпеле пӑталарӑр ман чуна эсир хӑвӑр ҫума. Анланмастӑп.
Ҫӗр ҫывӑраймарӑм. Куҫ умӗнче сирён хура хӑмӑр ҫӳҫ
пайӑрки, хура хӑрпӑк айӗнчи уҫӑ куҫ, тӑрӑхларах пит
ҫӑмартисемпе шайлашуллӑ вӑхӑтлӑ сӑмсупа илемлӗ туту,
ӑшунтан ырӑ кӑмӑл турамӗ кӑларакан йӑваш куллу, яш 
така кӗлеткӳ, йӑпӑр-йӑпӑр утту, лӑплантаракан сассу, ак
ҫак ҫирӗп аллу — пурте ман шухӑш ытамне кӗрсе вырнаҫрӗҫ. Кӗҫех манӑн клубра репетици пуҫланмалла.
Чӑваш ташши вӗренетпӗр. Баян каласа хам та хӑнӑхрӑм
вӑл «линкка-линккана». Ав юлташу та алӑ сулса чӗнет.
Шупашкара кайиччен пулатӑр-и Вӑрнарта?
Ҫӗркаҫранпа канӑҫсӑрлӑх урхамахӗпе чупакан Симун
Микулайӗ хӗр сӑмахне сывламасӑр тенӗ пек итлерӗ, хӑй
хирӗҫ мён те пулин персе ярсанах унӑн кӗвви пат татӑласран шикленчӗ. Юлашки ыйтӑвӗ пушшех хумхантарчӗ:
«Чӑннипех кӗтет вӗт ӑна хӗр. Пуҫӗнче шухӑ ҫил кӑна
шӑхӑрмасть пуль. Ытла та чун-чӗререн тухакан туйӑмпа
калаҫать-ҫке?»
— Урӑх май ҫук, Зина. Ҫитес эрне кун Шупашкарта
кӗтетӗп. Автовокзала тухатӑп.
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— Юрӗ... — каччӑ аллисене ытларах вӑхӑт тытса тӑрас
тесе хӗр хӗрӳ ывӑҫ тупанӗсене хул тӑрӑх шуҫтарса пӳрне
вӗҫӗ патнех ҫитерчӗ. — Сывлӑхлӑ пурӑнӑр. Каҫ енне,
улттӑра, ҫитетӗп.
Картишӗнчен тухсан Вова Васильев Хирпуҫ ачине
ӗнер паллашнӑ хӗр ҫинчен каласа пачӗ.
— Вӑрнар яшӗсене кӑмӑлламасть вӑл. Ман пӗр юлташ ӑна качча илесшӗнччӗ. Никама та ҫывӑха ямасть.
Ӑна та алӑкран ҫавӑтсах кӑларса янӑ. Химзавода направленипе ӗҫлеме килнӗ Псков хӗрӗпе пӗрлешрӗ вара.
Хӑй чӑваш-ха, анчах темшӗн ун вырӑспа ҫыхланас килнӗ. Халӗ апатне те хӑех пӗҫерет, кӗпе-йӗмне те ҫума
ӗлкӗрет. Утлансах ларнӑ чаплӑ майра чӑваш упӑшкин
ӗнси ҫине.
— Унашкалли тахӑш халӑх хушшинче те пулӗ, — йӑл
кулчӗ Микулай. — Хамӑр тӗле ан лекчӗр кӑна, Турӑ усалтан сиртӗр.
— Пирён кунта, комбината, аякран килнӗ ют хӗрсем
каялла кайни сахал пулнӑччӗ-ха. Анне пит лайӑх пӗлет
вӗсене. Ман та шухӑш пурччӗ те Зина Крыловӑпа паллашма... Ҫӑвар уҫма хӑрарӑм. Санпа вара вӑл йӑлтах урӑхла. Москвич та-ха эс. Хӗвел питтинчи cap ҫу пек ирӗлсе кайрӗ. Юрату пуҫланчӗ пулмалла ҫӗркаҫ пирӗн Вӑрнарта — ҫӗнӗ юрату, — хулпуҫҫинчен сисӗмлех шаплаттарса
кулса ячӗ чӑсмак Вова. — Малтанхи хӗрӳсемпе кӗҫех сывпуллашмалла пулать. Тупнӑ пуль-ха Мускавра?
Микулай та чӑтаймарӗ, кула-кулах пӗлтерчӗ:
— Пирён институт — Талалихин летчик урамӗнче.
Таганка текен вырӑнтан инҫех мар. Любимов режиссер
ҫӗнӗ театр уҫнӑччӗ-ҫке? Владимир Высоцкий пултарулӑхӗ-ҫуйхавӗ чӗнет-туртать ҫавӑнта хула ҫамрӑкӗсене.
Мускав пикисемпе аран-аран леккелетпӗр хушӑран. Ҫӑлтӑр уҫлӑхӗнче хӑш йӑлтӑрккийӗ те пулин пӑхатех пирӗн
ҫине те.
— Ку ҫӑлтӑра ан ҫухат, Микулай, — терӗ кулмасӑрах
Вова хӑйсен хапхи умне ҫитсен. — Кино та, ятарласа
кӑтартнӑ пекех, юрату ҫинчен пулчӗ. «Птичка-невелич
ка» ҫунаттине ан вӗҫерт аллунтан. Хушамачӗ те ҫунатлӑ.
Вӗҫме пулать пек туйӑнать ҫав ҫунат ҫинче. Атя апат
кӗрсе ҫиер. Атте каҫалапа машинӑпа хамӑр яла каять.
Пӗрле пыратӑн. Хирпуҫне ӑсатса ярӑпӑр. Инҫе мар.
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Юлташӗн сӗнӗвне ӑша хывнӑ Микулай вӗсем патӗнче юлчӗ, Вовӑпа хурӑн вутти татса ҫурчӗ.
Тунти кун вӑл Шупашкартаччӗ ӗнтӗ. Эрне кунчченхи
пилӗк кун уншӑн пилӗк ҫул пекех вӑрӑм пулчӗҫ. Диплом
ӗҫӗ малалла шумарӗ. Пуҫра пӗр шухӑш ҫеҫ, куҫ умӗнче —
ҫунатлӑ хӗр кулли кӑна. Хӗвел ҫутинчен те вӑйлӑрах куҫ
ҫутийӗ икӗ чӗре хушшине асамат кӗперӗ карчӗ пулмалла.
3
Вӑрнар автобусӗ вокзала вӑхӑтрах ҫитрӗ. Ҫул тумӗ
тӑхӑннӑ Зина Крыловӑна курнипе каччӑн урисем ма
лалла талпӑнчӗҫ. Вӑл унӑн йӑрӑмлӑ сумкине ыйтса алла
илчӗ, хӑйне сулахай хулӗнчен тытса такси патнелле уттарчӗ. Хӑнана Симунов хӑй пурӑнакан хӑлтӑр-халтӑр общежитири пӳлӗме мар, «Чӑваш Ен» хӑна ҫуртне лартса
кайрӗ. Унта вӑл чаплӑ номер йышӑннӑ. Ашшӗ ӑна хӑтлӑ
пурӑнмалӑх укҫа-тенкӗ ҫителӗклех парса янӑ. Тирпейлӗ,
перекетлӗ тытатчӗ-ха вӑл унччен нухрат таврашне. Ҫӑмӑлттайсемпе аташса ҫӳремен. Кирлӗ ҫӗрте усӑшӑн ҫеҫ
тӑккаланӑ. Паян вара хытса тӑмарӗ. Еҫмелли-ҫимелли
холодильник туллиех.
— Эх, эсир манӑн пӗчӗк пӗрчӗкӗм-вӗҫен кайӑкӑм —
«Птичка-невеличка» — ҫунатлӑ юратуҫӑм, — хӗр кӑтринчен капланакан ырӑ шӑршӑпа чыхӑна-чыхӑна кайса
ытамра пӳлӗм варринче ҫавӑрчӗ кӗтнӗ хӑнана «кил хуҫи»,
пыллӑ тута хӗррисен хӗрӗвӗпе ӗрӗхсе кайнӑ туйӑм урхамахне ҫӑварлӑхлас терӗ — ҫӑварлӑхлаймарӗ, тӑллас терӗ —
тӑллаймарӗ, мӑйӗнчен ҫатӑрласа тытнӑ кӗлеткене пӑчӑртаса лартрё, такӑнса, ҫи виттине уҫнӑ вырӑн ҫине йывӑррӑн сӗвенчӗ, хӑшӑлтатакан хӗр тумне васка-васка аяккалла сирсе ывӑтрӗ, вара чарусӑррӑн, халиччен каҫман
чикке пӑсса ют вӑрмана кӗрсе кайрӗ, чӑтлӑхра ҫухалчӗ.
Лутра кравать пуҫӗ татӑлса урайне хаплатнӑ сасӑ хуш
шинче ҫурхи ӑйӑр пек хастарланнӑ йӗкӗт хӗр ӑшӗнчен
ирӗклӗн тухса сирпӗннӗ чӑтӑмсӑр сасса илтсе хӗмленсе
пычӗ. Вӑрӑммӑн сывлакан хӗрӗн хупнӑ куҫне, яка пит
ҫӑмартисем тӑрӑх йӑрӑлтатса аннӑ вӗри куҫҫуль пӗрчисене типӗтрӗ тутипе.
— А-ах, Мигулай-Никулай, слишком долго не гуляй...
Пулчё эп мён кӗтни. Упӑшка валли хӑвараймарӑм. Та
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кам пулать вӑл манӑн. Тата хӑҫан? Хӗр хӑҫан та пулин
пурнӑҫра пӗрре курмаллине туйса куртӑм. Ытла хӑрушах мар иккен.
— Эп пулӑп упӑшку, — куҫ умӗнчи икӗ нӳрӗк чӑмӑрккана сӑмсипе ҫемҫен перӗнсе киленчӗ Микулай. —
Акӑ заявлени паратпӑр та, уйӑхран ҫырӑнатпӑр та. Туй...
Вӑтанчӑклӑх пӗркенӗвне сирсе пӑрахнӑ Зина Крыло
ва вырӑн ҫине тӑрса ларчӗ, Микулай Симунов тӑсса панӑ
фужертан шоколад ирӗлчӗкӗпе кӑпӑкланакан тутлӑ эрехе сыпа-сыпа ӗҫрӗ.
— Ҫук пуль, Мигулаюшка, эсир те манӑн упӑшкам
пулаймӑр, эпё те сирӗн арӑму пулаймӑп. Турӑ иксӗмӗре
те ҫак тӗле пӑрахса панӑ телей тутипех юлар тӗнчере.
— Мӗншӗн? Эпӗ ниҫта кайса кӗрейместӗп сирӗнсӗр.
Хама хам алла илейместӗп.
— Илнӗ-ҫке. Епле чаплӑ хваттер хатӗрленӗ кӗтнӗ юратӑву валли. Люкс номер. Питӗ пуян студент. Аҫу-аннӳн
пёр сыснине юрату кӳллинче путаратпӑр капла.
— Пултӑрах. Ялта тырӑ, ҫӗр улми нумай. Вуннӑ та
самӑртса сутма пултараҫҫӗ. Пирён килте ҫитет.
— Мӗншӗнне калас-и, Мигулай-Никулай, слишком
долго не горюй? — Зина ҫамрӑк тусне ӑшшӑн ыталарӗ. —
Пирён ҫемьере чӑвашсене куҫпа курма та, тӳсме те пултараймаҫҫӗ. «Чӑваш» тесенех анне урса каять.
— Мӗншӗн? — тӗлӗннипе аллисене сарса пӑрахрӗ Си
мунов. — Нивушлӗ чӑваш Раҫҫейри, тӗнчери чи путсӗр
халӑх? Нивушлӗ эпир ҫӗршыва хур тунӑ? Нивушлӗ эпир
юрӑхсӑр ҫынсем ҫак обществӑра? Тахҫан авалхи этемлӗх
культурине пуянлатнӑ эпир тӗрӗссипе, пӗлетӗр-и ҫавна?
— Пӗлетӗп, — сассине улӑштармарӗ Зина Крылова. —
Чӑваш халӑхӗ аваллӑх цивилизацийӗн тивӗҫлӗ пӗр хисеп пайӗ пулнине унта-кунта вуласа курнӑ-пӗлнӗ эпӗ.
Манӑн техникумра урӑх ниҫта та мар, Чӑваш ҫӗршывне
кӑна ӗҫлеме килес шухӑш тӗвӗленнӗччӗ, пёрремёш курсрах. Министерствӑна кайса хамах ыйтрӑм ӑҫта ямаллине. Мана итлерӗҫ. Шупашкара юласшӑнччӗ, комбинатӗнче вырӑн ҫук. Вӑрнартан специалистсем тухса тарма
пуҫланӑ терӗҫ те ҫав шӑтӑка чикрӗҫ мана. Юратсах
пӑрахрӑм-ши эпё сире иртнӗ эрнере? Ниепле те ҫавӑрттарса пуҫ тавралла ҫирӗп кӑшӑл хӗстерейместӗп-ха.
Шухӑш-туйӑм темле тӑвӑлра явӑнать, ӗмӗт тӗпсӗр тинӗс238

ре шавлать. Пурпӗрех эпё сире темшӗн хытӑ юратрӑм.
Мӗншӗн-ши?
— Эпё те...
— Аван ҫын пулас эсир, Мигулай-Никулай, просто
здорово-малай. Анчах манпа сирӗн пурнӑҫ урапи ма
лалла кусмасть. Мӗншӗн тесен эпё артистка пуласшӑн.
Тен, пулаймӑп та. Пулсассӑн та эсир манпа пурпӗрех
ырӑ кураяс ҫук. Ҫур пурнӑҫа театра памасан манран
нимён те пулмасть. Статист вырӑнне юлатӑп. Кӗвӗҫӳ
ҫуралӗ... Юрату пылне паян пуҫса ҫинипе те ҫитӗ. Эсир
хӑвӑр та Мускавра юлаймастӑр. Сире ирӗксӗрех урӑх
ҫӗре, хӑвӑр пата, тен, хӑваласа яраҫҫӗ Мускавран. Манӑн
вара унта вӗренмелле, унта ӗҫлемелле, унтах пурӑнмалла. Мӗншӗн сире шыранӑ эпӗ, пӗлместӗп.
— Эпё те...
— Тавтапуҫ сире мана ӑшӑ йӑвара йышӑннӑшӑн. Хамран ӗмӗрте те пулас ҫук унашкал хӑналасси.
— Сӑртпа сӑрт пӗрлешмест, ҫынпа ҫын...
— Ах, ан асӑнӑр тахҫанхи такам ӗмӗтне. Ӗмӗт вӗҫевӗ
ытла вӑрӑм. Эпё те пысӑк ӗмӗтпе вӗҫсе ҫитрӗм Шупашкара.
— Мана курма-и?
— Сире курма та... — Зина куҫҫульне ал тупанӗпе шӑлса илчӗ. — Тата...
Йӗрсе янӑ пикене Симунов кӑкӑр ҫумне пӑчӑртарӗ.
— Мӗн-ха вӑл, «тата» тени?
— Аттене курма! — кӑшкӑрсах ӳлесе ячӗ Зина. —
Тӑван аттепе калаҫма!..
— Кам вара вӑл? Аҫта пурӑнать?
Витӗр курӑнакан аялти чечеклӗ кӗпине тӑхӑнса янӑ
хӗр-хӗрарӑм васкамасӑр тӑчӗ, чӳрече умне пырса урамалла пӑхрӗ.
— Артист. Шупашкарта пурӑнать.
Микулай театр ҫыннисене, чаплӑраххисене, аса илме
пуҫларӗ.
— СССР халӑх артисчӗ Борис Алексеев. Пурӑнатьши вӑл халь тульккӑш?
— Вӑл мар.
— Раҫҫей халӑх артисчӗ Геннадий Терентьев. Купӑс
каласа халӑх юррисене юрлама юратать.
— Вӑл та мар.
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— Чӑваш халӑх артисчӗ Арслан Тюркский.
Зина Крылова хыпӑнса ӳкрӗ:
— Вӑт-вӑт, ку пулма кирлӗ. Ашшӗ ячӗпе мӗнлерехши?
Микулай, тем аса илес пек, ҫамка тирне алӑ лаппипе сӑтӑрчӗ.
— Аха, аса илтӗм! — терӗ вара. — Пӗр ҫулхине пире
ялта тӳлевсӗр концерт кӑтартнӑччӗ. Ӗҫҫи вӗҫленсен. Чикансемпе пынӑ артист асра юлнӑ, халӗ те куҫ умӗнчех.
Чӑваш, вырӑс, ют халӑхсен юррисене ай кӗрлеттерчӗ.
Чӑваш халӑх артисчӗ терӗҫ. Арслан Юманович тени ытла
та кӑсӑклӑн илтӗнчӗ пулас, асран каймасть. Тен, ҫавӑ?
— Эй, Турӑҫӑм, — Микулая аллисенчен ҫавӑрса тытрӗ
Зина. — Чӑнах ҫавах-ши? Анчах эпё Львовна, Арсла
новна мар-ҫке? Тем, ҫыхӑнсах пӗтмест.
Микулай унӑн аллисене вӗҫертсе тӑпӑлкка кӑкӑрне
ачашшӑн тытрӗ, васкасах ӑнлантарма тӑрӑшрӗ:
— Ара, лев чӑвашла шӑпах арӑслан пулать-ҫке, чунӑмҫӑм, пӗчӗк пӗрчӗкӗм. Хушамачӗ те унӑн питӗ аякран пырать. Эпир, чӑваш чӗпписем, тӗрӗк халӑхӗсен
чӗпписем вӗт. Тӗрӗк — тюрк. Акӑ мӗне пӗлтерет хушамачӗ.
— Арслан Юманович Тюркский апла ман атте. Анне
каланине астурӑм. Чӑваш артисчӗсем Мускавра вӗренсе
пурӑнатчӗҫ тет. Анне Пӗчӗк театрта парикмахерта ӗҫленӗ.
Ҫавӑн чухне паллашнӑ вёсем. Пирён патрах пурӑнатчӗ
аҫу тет. Аннен хырӑм юлсан вӑл хӑйсен вёренёвне-практикине вӗҫлесе Шупашкара таврӑннӑ. Арӑмӗ те пулнӑ
тет. Эпё ҫуралса кӑштах ӳссен анне мана кунта илсе
килнё. Атте пире хӑна ҫуртӗнче вӑртгӑн усранӑ тет. Анне
ӑна Мускавра пёрле пурӑнма чӗннӗ — лешӗ килӗшмен.
Анне мана пӗчченех пӑхса ӳстерчӗ. Атте пёр канфет та
илсе ҫитермен. Пулӑшу укҫи шыраса илеймен унран.
Пирӗн Пӗчӗк Арбатра кукаҫирен юлнӑ икӗ мӑн пӳлӗмлӗ
хватгер пур. Кукаҫи культура министерствинче ӗҫленӗ,
ополчени салтакӗсемпе пӗрле Мускава фашистсенчен
хӳтӗлесе вилнӗ. Аннен пӗр чаплӑ артистах пулнӑ тет. Ӑна
Ленинграда куҫарнӑ та, вӑл аннене пӑрахса унта урӑх
хӗрарӑм тупнӑ. Ах, манӑн та хӗрарӑм хуйхи пуҫланчӗ...
Ку хыпара илтсен Симунов тӗлӗнсех кайрӗ, чӳрече
еннелле ҫаврӑнса тӑнӑ Зинӑна ҫепӗҫҫӗн ыталарӗ.
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— Манӑн ҫурма ентешӗм, Зинаида Львовна-Арслановна, мӗн тӑвӑпӑр-ха малалла?
Крылова ӑна хирӗҫ ҫаврӑнчӗ.
— Ку ыйтӑва ырана хӑварар пуль. Ҫак таранччен
кӗтнине кӗҫӗрех татса параймӑпӑр.
Ҫӗр ҫаврӑмӗн савӑк ҫӗрӗ хӗрпе каччӑран хӗрарӑмпа арҫын паллине турӗ. Юратура ҫеҫ улшӑну кӗртеймерӗ —
арҫыннипе хӗрарӑмне саккунлӑ мӑшӑра чӑмӑртаймарӗ.
Ҫак арканнӑ вырӑн ҫинчен тӑрсан вӗсем халӑх хушши
не каллех хӗрпе каччӑллах тухаҫҫӗ.
Шӑмат кун вӗсемшӗн театр кунӗ пулчӗ. Чӑваш артисчӗсем мӗнле вылянине шутсӑр курасшӑн пулчӗ Зина
Крылова. Вӑл вёсем хушшинче хӑйӗн ӗмӗтри ашшӗне
тупса ыталас шухӑшлӑччӗ. Ӗмӗт тулмарӗ — шаннӑ йӑвара
кайӑк курӑнмарӗ.
Чӑвашсен Атӑл ҫыранӗнчи пысӑк театрӗнче Хирпуҫӗнчи Симун Микулайӗ хӑй те ку таранччен пулса курман. Кун пирки калама вӑтансах вӑл Зинӑна илем керменне илсе кӗчӗ. «Нарспи» спектакль кӑтартаҫҫӗ. Ялсенчен килнӗ ҫынсем нумай. Вёсем тумӗпе те, сӑмаххалапӗпе те хуларисенчен тӳрех палӑрса тӑраҫҫӗ. Кассӑра Микулай билетсемпе пёрле Крылова валли вырӑсла
куҫарнӑ текста итлеме ятарлӑ аппарат илчӗ. Куншӑн Зина
питӗ савӑнчӗ. Сӑмахӗсене ӑнланмасӑр сцена вӑййипех
тарӑн пӗлейместӗн пьеса шухӑшне.
Спектакль вӗҫленсен вӗсем тумтир ҫакмалли кӗтес
умӗнче кӗпӗрленсе тӑракансенчен пӑрӑнса мӑн чӳрече
патнелле утса кайрӗҫ. Пӗр алӑкран вӑтам пӳллӗ, хулпуҫҫийӗсене сиктеркелерех, йӑлт-ялт пӑхса утакан илемлӗ
арҫын тухрӗ.
— Ырӑ каҫ пултӑр, — чарса тӑратрӗ ӑна Симунов.
— Тавах, каҫӗ ҫӑлтӑрлах-ха, хӑвӑра та ҫаплах пултӑр, —
артист манерлӗ саламларӗ палламан ҫын. — Мӗнле ыйтупаччӗ?
— Эсир кунта ӗҫлетӗр-и? — кӑсӑкланчӗ Микулай.
— Аха, — пуҫне кӑлт тутарчӗ лешӗ. — Итлеме хатӗр
сире.
Симунов унран чӑваш халӑх артистне Тюркские ӑҫта
тӗл пулма пулать-ши тесе ыйтрӗ.
— Ха-ха-ха! — ҫӑвар тулли кулса ячӗ театр ҫынни. —
Тюркскипе тӳрех паллаштариччен эпё сире Юрскипе
16. Вёҫев.
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маларах паллаштарма пултаратӑп. Ха-ха! Паллӑ артист
Мускавран шӑпах ыран персе ҫитмелле. Ман ӑна аэропортра кётсе илмелле. Тюркский вара... Нимле чӑваш
халӑх артисчӗ те мар вӑл. Чикансем панӑ ӑна ҫав хисеплӗ ята. Арслан тахҫан пирӗнпе Мускавра вӗреннӗччӗ.
Ёҫке ерчӗ. Мӑнкӑмӑлланчӗ. Пӗчӗк театрта пӗрмай ҫӳҫ кастаратчӗ пӗр чиперука. Ана пӑрахрӗ, леш хӗрарӑмӗ пӗчӗк
ачипе хӑйне илме килсен те каймарӗ, ухмах, кунта тепӗр
виҫҫӗ авланчӗ. Ҫапла хӑватлӑ Юман хунавӗнчен, Арсланран, выҫӑ анчӑк ҫури ҫеҫ тӑрса юлчӗ. Хӑйнешкел «талантсемпе» халӗ хула-ял тӑрӑх мыскарасем кӑтартса ҫӳрет, юр
лать. Ҫӑкӑр ҫимелӗх, пыр чӳхемелӗх тупать. Ӑҫта пурӑннине пӗлместӗп. Тен, чикансен тапӑрӗнче? Ҫавсемпе туслӑ.
Ох, пурччӗ унӑн таланчӗ! Ташӗ мускавсем ырлатчӗҫ. Ҫавӑн
мӑнаҫланӑвне пулах ӗнтӗ кӗҫӗр те Тӑхтаман партине вырӑс
юрларӗ. Ох, паян эсир Тюркские итленӗ пулсан?.. Та
лант! Тульккӑш «симӗс ҫӗлен» пӑвса пӑрахрӗ. Чикансем
кӑна мар, эпир те ӑна ним мӑшкӑлламасӑрах «чӑваш халӑх
артисчӗ» теттӗмӗр, куракан-итлекен халӑх та ӑна чӑн-чӑн
халӑх артистне сума сунӑ пек алӑ ҫупатчӗ. Тем чул эпӗ
ӑна ҫӳҫ илемлетекен майру патнех кай та ачуна сиктерсе
пурнӑҫна илемлет, сана Пӗчӗк театрта та хӑварас тетчӗҫ
вёт, умри телейне тартатӑн тесе ӳкӗтлерӗм. Ҫук, мана та,
никама та итлемерӗ. Сӳнчӗ пирён искусство тӳпинче
ҫутӑлнӑ пӗр ҫутӑ ҫӑлтӑр. Шел, — пуҫне пӑркаласа, сылтӑм
урипе ҫӑмӑллӑн тӑпӑртатса тӑчӗ театр ҫынни. — Пӗлессӗм
килет, калӑр-ха, мён тума кирлё пулчӗ вара вӑл сире?
— Ҫак хӗрӗн курас килнӗ те ӑна, — Зина еннелле
пуҫне сӗлтрӗ Симунов.
— Тахҫан ун пултарулӑхӗ ҫинчен илтнӗччӗ те... —
ӑшран пӑлханса тухакан сассипе йывӑррӑн пӗлтерчӗ
Крылова.
— Чикансемпе кайнӑ терӗҫ ӑна. Тапӑрӗ ҫулла авӑ ҫав
лапамрахчӗ, — чӳречерен ҫыраналла тӗллесе кӑтартрӗ
ӑнлантаракан. — Шел пулин те, пулӑшма пултараймастӑп. Телей сунатӑп сире.
— Тавтапуҫ ырӑ кӑмӑлушӑн, — малтан алӑ тытманскер, уйрӑлнӑ чух алӑ пачӗ ӑна Микулай.
Театртан тухсан вёсем Карл Маркс урамӗпе утрӗҫ.
Чылайччен пӗр-пӗрне сӑмах чӗнмесӗр пычӗҫ. Калаҫӑва
Крылова чӗртсе ячӗ:
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— Ӑста лартнӑ вара спектакльне. Мускав режиссерӗсенчен пӗртте кая мар. Артисчӗсен те ролӗсем тӗлӗнмелле сӑнарлӑ, ӗненмелле тухаҫҫӗ. Иккен сирӗн «Нарспи»
акӑлчансен «Ромеопа Джульетти» майлӑрахах. Ырӑпа
Усал кӗрешӗвне, Ырри Усала ҫӗнтернине паянхи пурнӑҫри майлӑрахах кӑтартрӗҫ. Асамлӑ юмах чӑнлӑхӗ куҫ
умӗнче аталанать, чӗрӗлет. Этемрен вӑйли ҫут тӗнчере
урӑх ҫуккине пӗтӗм чун-чӗрепе туйса пуҫра ҫирӗплетме
ӑслӑн пулӑшать сирён классик. Туйӗ, юррисем, тумӗ пит
асра юлчӗҫ. Кӗвви чуна тыткӑнлать, ӑшра ҫурхи туйӑм
вӑратать.
— Ҫавӑн пек пултаруллӑ сӑвӑҫ-юрӑҫ, пурнӑҫ художникӗ пулнӑ пирӗн чӑваш тӗнчинче, Хӗвел пикин Нарспин сӑнарне ӗмӗр-ӗмӗрлӗх ҫутатса хӑварнӑ ҫут тёнчене.
— Эпё те мухтанатӑп ӗнтӗ малашне Константин Ива
новна, — каччӑран вӗҫерӗнсе малалла чупса кайрӗ Зина,
унтан тӑп чарӑнса ҫаврӑнчӗ те: — Нивушлӗ манра та
вӗрет пуль тӗрӗк-чӑваш юнӗ? Эх, аггене, Тюркский ар
тиста, мӗн тӑвас ӗнтӗ халӗ тин. Чикан тапӑрӗнче юрласа ташлакан алкаша чӑваш халӑхӗн ятне ҫӗртнӗшӗн ятласси ҫеҫ юлать. Атте сӑнарӗ хӑйне курмасӑрах асра ҫеҫ
юлать, — терӗ хурланчӑклӑн. — Курман спектакль финалӗ — пурнӑҫ пӑрнӑҫӗн вӗҫӗ. Ҫапах та манӑн Нарспие
телейлех тӑвас, пуян усал Тӑхтаманпа мар, юратнӑ каччипе Сетнерпех курас килет, «Нарспие» вырӑсла вулас
килет. Усал Тӑхтаман-Тюркский сӑнарӗ чӗрене касать.
Иксӗмӗрӗн те усалӗ ыррипе пӗрлех ҫуралчӗ те...
Симунов Зинӑна ыран лавккара Иванов кӗнекине тупатпӑрах тесе хавхалантарчӗ.
Хӑна чунӗнче мӗнле вут-ҫулӑм алхаснине, мӗнле тавлашу кӗрленине Микулай туять, ҫавӑнпа ӑна епле те
пулин ырӑ туса лӑплантарма тӑрӑшать. Вырсарни кун
Чӑваш наци музейне, собора илсе кайрӗ ӑна. Крылова
чӑвашсен авалхи пурнӑҫне, йӑли-йӗркине кашни уйрӑмра, кашни экспонат умӗнче вӑрах тӑрса сӑнарӗ, ӑнлантараканӑн сӑмах-юмахне йӑлтах хӑлхана чикрӗ. Симу
нов хушса каланине те тимлесех тӑнларӗ. Хӑйӗн те Нарс
пи пек тумланса, Микулая та Сетнер кӗпи-йӗмне тӑхӑнтартса Атӑл хысакӗнчи ват чиркӳ пачӑшкин пил хӗресне чуптӑвас килсе кайрӗ.
— Туй пирки мӗнлерех пек? Венчет тӑрас шухӑш ҫук-и?
16*
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Хӑлха ҫумӗнче чан ҫапнӑ пек янӑраса кайнӑ сасӑ Зина
Крыловӑна шартах сиктерчӗ, вӑл вара, Таса Марийӑн
сӑнарӗ умӗнче хӑйӗн эрне кунхи ҫылӑхне вӑрттӑн тасатса тӑраканскер, йӑл кулса никам илтмелле мар хуравларӗ:
— Хам шухӑшран иртместӗп, сӑхсӑхма пӗлмесен те
Турӑ каҫартӑр мана, ухмах пуҫа, эпӗ ҫапах та этемлӗх
картӗнчен иртмен. Венчет?.. Хамӑр камсем пулнине манар мар.
— Комсомолта тӑратпӑр.
— Ҫапла ҫав, комсомол ретӗнче тӑратпӑр, хамӑр вара
Турӑ керменӗнче пуҫа минретсе супатпӑр. Ҫитӗ, куртӑмӑр, тухар кунтан, лампада, ҫурта шӑрши ӑша тӑвӑрлантарать.
«Ҫӗр ҫинче ҫылӑха кӗнисем, леш тӗнчере ҫылӑхран
тасалӑр...» — маччасӑр ҫурт ӑшӗнче хӑватлӑн янӑраса
юлчӗ пачӑшкӑ кӗлтунӑ сасӑ.
Пит-куҫне тунсӑх сӗмӗ ҫапа пуҫланӑ Зинӑна Микулайӑн хавхалантарнӑҫемӗн хавхалантарас килсе пычӗ.
«Чӑваш парни» лавккара вара вӑл ӑна тӗрленӗ йӗтӗн пир
кӗпе, тутӑхман ҫут шӑвӑҫ ҫавракасемпе илемлетнӗ пуҫ
кӑшӑлӗ, кӑкӑр ҫакки илсе пачӗ, Зина сӗннипе хӑйне вал
ли те тӗрӗллӗ кӗпе туянчӗ. Хӑйсен хӑтлӑ йӑвине ҫитсен... сывпуллашу вальсӗ ташларӗҫ... Капӑр кӗпе тӑхӑннӑскерсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса тӑранаймарӗҫ.
— Нарспипе Сетнертен мӗнпе кая эпир? — тӗкӗр умӗнче ҫаврӑнкаласа пӑркаланчӗ Зина.
— Тум ҫӗнетнипех улшӑнаймӑпӑр ҫав, — Мускав пики
ҫине ӑмсанса пӑхрӗ Хирпуҫ ачи. — Ҫав Зинӑпа Микулаях.
— Юратӑва та пулин сыхласа хӑварасчӗ.
— Пурнӑҫ Тӑхтаманӗнчен хӑрамастӑр-и?
— Ҫук, никамран та хӑрамастӑп хамӑн юратушӑн.
— Хамӑр юратушӑн, — хушса хучӗ Микулай. — Ан
чах ытлашши шухӑланар мар-ха. Тем те пулма пултарӗ
пурнан пурнӑҫра.
— Халӗ... манӑн каймалла.
— Ман ӑсатса ямалла...
Зина Крылова япалисене пуҫтарса сумкӑна чикрӗ,
сарлака кравать ҫине месерле выртса пӗр хушӑ чечеклӗ
маччана сӑнарӗ, унтан кушак пек чалт сиксе тӑчӗ те:
— Аттене кураймасӑрах, анчах арҫын курса каятӑп
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ӗнтӗ. Ман пирки ку ҫӑмӑлттай ухмах тесе ан шутлӑр.
Авланиччен автан пулма, кукленсе ларнӑ чӑх урлӑ вӗҫсе
каҫма хушман тет. Маттур эсир. Вӑрнарта кётетёп, —
тесе хаш та хаш сывларё пике, тути хёррисене ар тути
перӗнсен шалти туйӑм хӗрӗвне вӑхӑтлӑха парса хӑварасла Микулая астаруллӑн чуптурё.
Асату хыҫҫӑн Симунов хӑйсен ҫуртне таврӑнчӗ, юра
ту чирӗпе анранӑскер часах лӑпланаймарӗ. Диплом ӗҫне
вӗҫличчен вӑл Вӑрнара кайса килчӗ, Зина пурӑнакан
хваттерте пулчӗ, ӑна-кӑна чухлакан кнл хуҫи карчӑкӗ хӗрӗ
патне «хӑнана кайсан» унтах ҫывӑрма юлчӗ.
Мускава ӑна Зина Вӑрнартан ӑсатрӗ, чӑтаймасӑр вакунах кӗчӗ, пуйӑс сасартӑк тапранса кайрӗ те, сикме
шикленчӗ, Ҫӗмӗрлере те, Арзамасра та анса юлмарӗ, тӑван хулинех ҫитрӗ ирпе. Студентӑн чӑматанӗпе сумкихутаҫне общежитие хурса хӑварнӑ хыҫҫӑн вёсем тёп хула
тӑрӑх ҫӳрерӗҫ. Зина хӑйсем патне апата чӗнчӗ, килӗнче
амӑшӗпе паллаштарчӗ. Симунов унта ҫывӑрма юлмарӗ,
тепӗр кунне, кӑнтӑрла иртсен, Вӑрнарти аш-какай комбиначӗн мастерне Зинаида Львовна Крыловӑна Хусан
вокзалӗнче Шупашкар пуйӑсӗ ҫине лартса ячӗ. Тӑван
ҫӗршыва ҫитичченех ӑсатма та хатӗрччӗ, анчах...
Унччен хӑнӑхнӑ шавлӑ мӑн хула халӗ уншӑн ют пек
туйӑна пуҫларӗ, ҫав юратӑва чун ыратӑвӗ тухӑҫалла илсе
пычӗ. Хыҫҫӑнах Хусан васкавлӑ пуйӑсӗ ҫине ларса Зинӑна хӑваласа ҫитес, унӑн вакунне куҫса ларса Вӑрнарта пӗрле анса юлас шухӑш-ӗмӗтпе пуҫне минретрӗ. 0 6 щежитире хӑйсен ял ачи Платун Ананийӗ унран кулать:
— Хӗр чух хӗрӗх тет. Шан-ха вӗсене, ясар майрасене: паян санпа та, ыран — такампа. Сураҫҫӗ вёсем сан
чухӑн инженер укҫи ҫине. Пире, ухмахсене, мӗн чухлӗ
нумайрах вӗрентеҫҫӗ, ҫавӑн чухлӗ сахалтарах тӳлеҫҫӗ.
Анланмалла мар кутӑнла политика. Эс луччӗ кунтӑкунта пулас диплом пӗрчисене ытларах ҫавӑрттар-ха. Ава
нах хӳтӗлесчӗ. Хирпуҫ ятне ярар мар. Юрату, хӗр-хӗрарӑм
вӑл... ялта та, Шупашкарта та тупӑнать. Эй, санпала пакӑлтатса, кӑлар-ха чӑматантан аннӳн первачне-атомне...
Тӗл пулнӑ ятпа... Ентешле....
Ҫӗнӗ ҫулччен Зина ӗҫрен ерҫсе тухаймарӗ, ҫавӑнпа
Вӑрнара Микулай хӑй вӗҫтерчӗ. Поселок хыҫӗнчи вӑрманта вӗсем йӗлтӗрпе ярӑнчӗҫ, каҫпа кино курчӗҫ. Сав245

нийӗ хатӗрленӗ концерта Симунов Культура ҫуртӗнче
епле хаваспа пӑхса ларчё. Пултарать иккен Крылова!
Ахальтен артиста вёренмест.
Турков хӑйӗн сӑмахне тытнӑ иккен. Микулай Симуновпа Ананий Платонов Шупашкарах лекрӗҫ. Ҫӗнӗрен,
ҫӗнӗлле тӑвакан аш-какай комбинатне хаваспах йышӑнчӗ
вӗсене тёп директор, иккӗшне те дипломра кӑтартнӑ специальноҫпах вырӑн тупса пачӗ. Малтанхи пек унта-кунта
чупма вӑхӑт ҫук халӗ. Стройкӑна хӑвӑртрах вӗҫлес тесе
канмалли кунсенче те ӗҫлеҫҫӗ.
«Ссылкӑри» вӑхӑтне ӗҫлесе татнӑ Зина Крылова текех Вӑрнарта ҫук ӗнтӗ. Микулай хӑйӗн ҫунатлӑ пӗчӗк
пӗрчӗк кайӑкне — «Птичка-невеличкӑна» — Шупашкар
аэропортӗнчен Мускав еннелле вӗҫтерсе ячӗ.
Икӗ тёп хула хушшинче малтанлӑха ҫырусем ӑмӑртмаллах вӗҫкелесе ҫӳрерӗҫ-ха, анчах майӗпен сахалланса, ҫӳхелсе пычӗҫ, ахух, тем вӑхӑтра вӗсем пачах ҫухалчӗҫ.
Ҫӳхелнӗ ҫырусенчи сӑмах купи йӑшса-типсе пынине
сисрӗ-ха чӑваш ачи, анчах мӗншӗнне ниепле те ӑнланаймарӗ. Хӑй вӑл, ҫыру таврашӗпе ытлах аппаланма
юратманскер, уншӑн ытлашшиех кулянмарӗ, тӗл пул
сан та калаҫӑпӑр-ха чуна уҫса тесе вӑхӑтне ӗҫре ирттерчӗ. Укҫа пухсан Мускава ҫул тытрӗ.
Хавасланса утать вӑл Пӗчӗк Арбат урамӗпе. Акӑ Крыловӑсен ҫурчӗ, пиллӗкмӗш хутри вӗсем пурӑнакан хваттер. Алӑк уҫӑлчӗ те... Ак тамаша! Аякри хӑнана савӑннипе сиккелекен Зина та, хыпӑнса ӳкнӗ амӑшӗ те кӗтсе
илмерӗ... Ют хӗрарӑм ӑна ҫапла пӗлтерчӗ:
— Эпир кунта куҫни ҫур ҫул. Пирӗн умӗнхи хваттер
хуҫи хӗрарӑмӗ вилнӗ терӗҫ. Хӗрӗ ҫинчен илтмен.
Зина ӑҫта кайса ҫухалнине юнашар хваттерсенче те
пӗлмеҫҫӗ. Хула хӑлхи хупӑ ҫав. Пуҫа усса тухрӗ те вӑл
такси тытса аэропорта вӗҫтерчӗ. «Юрату ҫиппине пурнӑҫ
Тӑхтаманӗ нухайккипе касса татрӗ-ши?» — тесе шухӑшласа вӑрӑм ҫула кӗскетсе таврӑнчӗ Шупашкара Мику
лай Симунов.
Акӑ халӗ ун умӗнче ыталаса киленмелӗх юлнӑ икӗ
юплӗ улмуҫҫи тин ҫеҫ тӗвӗленнӗ улмисене кӗркуннеччен хӗретсе пӗҫерме хатӗрленсе ларать. Мускав хӗрӗ
шӑварса ӳстернӗ йывӑҫ ҫумӗнчен темшӗн уйрӑлас кил
мест. Шыраса тупнӑ секретарӗ ӑна хура куҫӗпе чалкӑш246

тарса телефон патне чёнет. Теп директора район адми
н истр ац и й ^ пуҫлӑхӗ Анатолий Кузьмин шырать-мён.
Каллех пуҫра нихҫан вӗҫленме пӗлмен ӗҫ юхӑмӗ пӑтранса
каять. Вӑхӑтлӑха чуна килентернӗ тахҫанхи ҫак асаилӳ
те ҫав юхӑм айне пулать.
4
Район пуҫлӑхӗсене хӑй мӗншӗн кирлине хӑнӑхнӑ ӗнтӗ
Симунов. Унчченхи Кушаковӗ те унӑн тупӑшӗшӗн ҫунатчӗ. Хальхи те ҫав юррах юрлать: «Николай Алексее
вич, района ҫӑлмалла. Бюджет ҫунать. Ҫур ҫул кӑтартӑвӗсем йӗркеллӗ пулмалла. Унсӑрӑн тире сӗвеҫҫӗ...»
Администраци районти пеней тата ача-пӑча укҫин
енчӗкне тултарайманшӑн Симунов айӑплӑ-шим? Мӗн,
ытти заводсем урӑх йӗркепе ӗҫлеҫҫӗ-им? Хӑйсен нушине те саплаштарса пыраймаҫҫӗ. Ҫын ӗнси ҫинче ларсах
хырӑма тӑрантарасшӑн-ши? Кам туса панӑ-ши Симунова мён те пулин Вӑрнарта? Йӑлтах хӑй пуҫӗпе-ӑсӗпе,
ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе-чеелӗхӗпе ура ҫине тӑратнӑ Упнер дырми ҫумӗнче вилес пек ахлатса тӑсӑлса выртакан комби
ната. Район кӗсйи якалнӑшӑн вӑл мар, унӑн ертӳҫи, унӑн
команди чи малтан айӑплӑ. Унран мар, ҫав пӳлӗм командинчен ҫирӗпрех ыйтмалла шупашкарсен, пуҫлӑхсемпе хуҫасене укҫа тума вӗрентмелле. Ҫавӑнпа вӑл ад
министраци пуҫлӑхне хирӗҫлерӗ, ҫӗнӗ техника туянма
ҫеҫ укҫа хӑварнӑ тесе суйрӗ. Кӗҫех пуҫлӑхӑн юнавлӑ сасси
илтӗнчӗ. Анчах директор хӑрамарӗ, бухгалтер папкинчи
хутсемпе паллашса алӑ пусма пуҫларӗ.
Юнаканнине те, йӑпӑлтатаканнине те нумай курнӑ
вӑл тӗп директорта ӗҫленӗ вунӑ ҫул хушшинче. «Хӑть те
мӗнле лару-тӑрура та хӑвна ялан лӑпкӑ тытма тӑрӑш,
ытлашши хӗрсе ан кай, кӑмӑлна ҫирӗплет, ан ҫемҫел,
васкавлӑ йышӑну ан ту, ваттипе ватӑлла калаҫ, ҫамрӑккипе ҫамрӑкла пул, халӑх умӗнче сӑмсуна ан каҫӑрт, ӗҫре
ан тӗлӗр, ҫӗннине шыра, хӑвна пӑхӑнакана шан та ун
ӗҫне тӗрӗслеме ан ман, ҫынна хисепле, юрат, чӗлхӳне
ирӗке ан яр, аллуна пушӑ ан тыт...» — Шупашкарти
аш-какай «генералӗ» Турков вӗрентни аса килчӗ. Хӑйне
ыттисенчен нимпе те мӑнна хуман Николай Михайловичӑн хӑйӗн шкулӗччӗ ҫав. Пуҫлӑх пулма ун патӗнче
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миҫе ҫамрӑк инженер экзамен тытмарӗ-ши? Ҫав шутра — Симунов та. Тен, хӑйӗн вӗрентекенӗ пекех, вӑл та
нумай паврамасть, мӑнкӑмӑлланмасть, халӑхран уйрӑлмасть, пӳлӗм алӑкне уҫӑ тӑратать, чун алӑкне те никамшӑн та питӗрмест, ӗҫе вӑхӑтра, пахалӑхлӑ тунине хаклать, суйнине юратмасть.
Мускав институчӗ хыҫҫӑн Шупашкар «академине»
лайӑх вӗҫленин пахалӑх паллийӗ пулчӗ пуль ӗнтӗ Хирпуҫ ачишӗн иртнӗ вунӑҫуллӑхра тума пултарнӑ ҫитӗнӳ.
Пилӗк ҫул кӗнеке ҫинче, вунӑ ҫул тимӗр-тӑмӑр ӑшӗнче.
Строительсем цехсенчен кайичченех ҫӗнӗ оборудовани
вырнаҫтарма пуҫланӑччӗ. Ӑҫта хӑҫан мӗн лартнине,
мӗнле ӗҫлеттерсе пӑхнине куҫ хупса каласа пама пултарать. Техника, аппаратура пёр тикӗс, кал-кал кӗрлесе
лартӑр тесе сӑнанӑ вӗсене, йӗркелесе тӑнӑ.
Пӗррехинче тёп технологпа пёрле Симунов аш турамалли автомата тӗрӗслетчӗ. Вёсем патне систермесӗрех
«генерал» ҫитсе тӑнӑ, механик мӗн аппаланнине шӑпӑрт
сӑнать. Хӑйне асӑрхасан тин сӑмах хушрӗ Николай М и
хайлович.
— Мӗн, чӑхӑмларӗ-им? Нимӗҫ япали ҫирӗп пулаканччӗ-ҫке?
— Техника ҫӗршыв, наци уйрӑмлӑхӗпе ӗҫлемест пуль
ҫав, хисеплӗ Николай Михайлович. Тимӗрӗн те, кашни
япала пекех, хӑйӗн чӑтӑмлӑхӗ пур. Пахалӑхӗ ӗнтӗ... Вӑл
чӑнах та ӑста алӑпа ӑслӑ пуҫран нумай килет. Пӗр пайне улӑштарма тиврӗ.
— Ман та пӗр пайне улӑштарса пӑхмалла пулать пульха...
Цех пуҫлӑхӗ Симунов механик автомата кӗрлеттерсе
янӑ хыҫҫӑн директор еннелле ҫаврӑнчӗ.
— Хӑвӑр пӳлӗмри холодильникӑнне-и е сывлӑш уҫласа
тасатмаллине?
Турков тем чееленсе кулкаласа калаҫать:
— Урӑххи пирки-ха эпӗ. Кантур машинин пӗр пайне
улӑштармалла. Ҫав сӑлтавпа шыратӑп сире, Николай
Алексеевич.
Кӑна илтнипе Симунов хӑраса кайрӗ: «Мӗн сӑлтавпа-ши? Мана ӗҫрен хӑтарасшӑн-ши? Нимле айӑпа та
кӗменччӗ-ҫке».
— Пушантӑр пулсан айтӑр-ха пӗрле.
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Вӗсем шавлӑ цехран уҫӑ сывлӑша тухрӗҫ. Турков вӑрӑм
ҫуртсене пӑхса ҫаврӑнчӗ, кӑлпасси цехӗ ҫумне пушатнӑ
мӑн ешчӗксем енне аллипе тӗллесе:
— Нимӗҫсемпе австриецсен робочӗсене лартаймарӑр, — терӗ ассӑн сывласа илнӗ май.
— Вырӑнне хатӗрлесе параймарӗҫ-ха, тунти кун пуҫлатпӑр вырнаҫтарма, — ӑнлантарчӗ Симунов.
— Юрӗ, тёп инженера хушӑпӑр, — ҫурӑмӗнчен шӑлса
илчӗ ӑна «генерал». — Платонов тӑрмаштӑр.
— Мӗншӗн вара Ананий Емельяновича хушатӑр пирӗн
ӗҫе тума, мана, мӗн, шанма пӑрахрӑр-им?
— Ӑнланмарӑр-ха. Шанатӑп, ӗненетӗп эсир робота
маҫтӑрла ӗҫлеттерсе ярасса, анчах... урӑх ҫӗрте, Вӑрнарта, аш-какай комбинатне ҫӗнӗлле ӗҫлеттерсе ямалла пу
лать сирӗн кӗҫех. Урӑх монтаж тумалла унта. Робот пек
хӑй тӗллӗн, анчах ӑспа, аякри пулӑшусӑр ӗҫлекен пуҫлӑх тӑвасшӑн эпир сиртен. Сирӗн чи лайӑх енсене, ӑсталӑхупа чӑтӑмлӑхна, пӗлӗвӳпе маҫтӑрлӑхна тата ертсе пырас пултараслӑхна, ҫав вӑхӑтрах ҫитменлӗхӳсене те —
йӑлтах шута илтӗмӗр ял хуҫалӑх министерствинче. М и
нистр килӗшет. Ҫавӑнпа манӑн хам аппаратӑн тӗрӗслесе пӑхнӑ чи ҫирӗп пайӗсенчен пӗрне макра-макрах улӑштарма тивет. Хамӑн ача пек, шӑллӑм пек хӑнӑхнӑччӗ
сире...
Ку хыпар Симуновшӑн ҫӗнех пулмарӗ. Яла каяс-тӑвас
пулсан вӑл Вӑрнара ҫитетех. Района ертсе пыракансем
ӑна тахҫанах аш-какай комбиначӗн турти хушшине тӑратасшӑнччӗ. Пӗрре кӑна мар серепе лартса пӑхнӑ ун ҫулӗ
ҫине. Николай Алексеевич вара турта хушшине те кӗме
васкамарӗ, сереперен те пӑрӑнса иртрӗ. Пӗр ҫёрте хӑнӑхнӑран-ши, Шупашкартан каяс килместчӗ унӑн. Халӗ те
вӑл хирӗҫлесе пӑхма шутларӗ:
— Енчен те ман унта каяс килмесен?
Турков ӑна хул айёнчен тытрё.
— Ман патра сирён валли ҫӳлелле пусмалли урӑх картлашка ҫук. Ашпром тытӑмӗнче Вӑрнар валли сиртен
вӑйлӑ йӗркелӳҫӗ командир курӑнмасть. Ак ҫак пӳрнесем пек лайӑх пӗлетӗп эпё вӑл ҫынсене. Пурччӗ пӗри,
анчах алли кукӑр пулчӗ. Кӑларса ҫапрӗҫ те, комбиначӗ
те лакса ларчӗ. Вӑрнарсен те ав малалла кай масть. Урхамахӗ чӑхӑмлать, ҫӗнӗ ҫул тупаймасть. Ак ҫакна та шута
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илӗр: паянхи пек шанӑҫ тухӑҫран тухакан хӗвел пек каш
ни кун умра ҫуталмасть. Хӑюланӑр та... Иксӗмӗр епле
ӑмӑртса кӗрлеттерӗпӗр ак...
Мӗн тӑвӑн, килӗшесси ҫеҫ юлчӗ Симуновӑн.
Ш упашкарти акула пек пысӑк комбинат ҫумӗнче
Вӑрнар, Канаш, Ҫӗмӗрле, Улатӑр комбиначӗсем килька
пек кӑна тӑрса юлнӑччӗ. Вӗт пулӑсене акула ҫӑтса яма
та хатӗрччӗ. Тӗнче экономикин рынок карапӗ Раҫҫее
ҫӗмӗрсе ишсе кӗрсен ун хумӗпе акула хӑй те пурнӑҫ авӑрне лексе юшкӑна путрӗ. Пӗчӗк пулӑсем вара пӑтранчӑк
шывран уҫӑ ҫӗрелле ишсе тухма хӑтланчӗҫ. Ҫав вӗт пулӑсенчен-комбинатсенчен пӗрне ҫӑлаканӗ шӑпах Симу
нов «капитан» пулчӗ. Тӗнчери тата ҫӗршыври укҫа юххи
хӑш еннелле сулӑннине витӗр курма пултарчӗ вӑл. Ӑҫталла мӗнле хӑвӑртлӑхпа ишмелли йӗре-ҫула ҫирӗп палӑртрӗ. Ертӳҫӗ-ишевҫӗ килессе кӗтнӗ пекех Вӑрнарӑн пӗчӗк
пулӑ-кимминчен ӗҫ ушкӑнӗ шыва сикмен. «Старпомӗ»
те, «боцманӗ» те, кӗсмен авӑсаканӗсем те вырӑнтах. Ко
манда парасса кӑна кӗтеҫҫӗ-мӗн.
— Стройкӑран пуҫлатпӑр ҫӗнӗлле ӗҫлеме, — кӗтмен
туман ҫӗртен пӗлтерчӗ «Вӑрнарти аш-какай комбиначӗ»
акционерсен обществин пуҫлӑхӗ Симунов командӑн мал
танхи пухӑвӗнче. — Юсамалла, сармалла, ҫӗнӗрен тумалла пулать. Аш-пӑш сутнӑ укҫапа кӑлпасси цехне хальхи
пурнӑҫ ыйтнӑ шайра ҫӗнетмелле.
Ентешсем ӗлӗк мӗнле ӗҫленине Николай Алексеевич
ватӑсенчен ыйтса пӗлнӗччӗ-ха. Вӑтӑр виҫҫӗмӗш ҫулта
выльӑх йышӑнакан тата пусса тирпейлекен пунктран
пуҫланнӑ комбинат. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн кӑлпасси кӑларса
пӑхнӑ, каярахпа маҫтӑрсем ку ӗҫе малалла тӑснӑ. Хӗрӗх
ҫул хушшинче эртел йышӗ ик ҫӗртен иртмен. Халӗ те
йышӗ ҫавӑн чухлех Симуновӑн пӗчӗк кимминче. Ком
бината Михаил Болтухов ертсе пынӑ ҫулсенче Вӑрнар
кӑлпассийӗ Мускав, Чулхула таран ӑсаннӑ. Вӑл йывӑҫ
ҫуртсене пӑсса чул-кирпӗчрен цехсем лартнӑ. Акӑ тӗп
корпусӑн ҫамки ҫине кирпӗчпе ҫырса хӑварнине ҫӗнӗ
тёп директор сасӑпах вуларӗ: «1959». Ҫакӑнтан пуҫланчӗ
Симуновӑн пулӑхлӑ ӗҫӗ. Болтухов ҫуртне тӑсса анлӑлатрӗ,
унта ҫӗнӗ оборудовани вырнаҫтарчӗ. Цех ҫирӗм тӗрлӗ
аш -пӑш кӑлпассийӗ кӑларма пуҫларӗ. Ю нашар туса
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лартнӑ вӗр ҫӗнӗ цехран вунӑ тӗрлӗ аш кансервӗ тухать.
Банкисене те унтах тӑваҫҫӗ. Талӑкра пилӗк тонна кӑлпасси, вӑтӑр пин банка кансерв саланать Вӑрнартан ҫӗршывӑн вун-вун кӗтесне. Пуснӑ выльӑхӑн усӑллӑ мӗнпур
пайӗ сутӑнма каять.
Ырӑ хуҫана кӗтнӗ вӑрнарсем тинех хӑйсен умнелле
таҫтан-таҫтан та вӗҫсе килекен укҫана ывӑҫласа пуҫтарма пуҫларӗҫ.
Шупашкар акули те ҫӑтса ярайман, пурнӑҫ авӑрне те
сиксе ҫухалман вӗт пулӑ-кимӗ уҫӑмлӑн малалла ишет,
мӑнӑланса, ӳссе пырать. Килька тесе калаймӑн ӑна халӗ,
чӑн-чӑн ҫӑрттан-карап. Акӑ халӗ карап капитанӗн кӗҫех
«пиллӗкмӗш океан» уҫлӑхне тухса Атлантика еннелле
ишмелле. Унта вӑл ҫула май суту-илӳпе парас-илес
тӗнчинчи тепӗр усӑллӑ ҫил варкӑшне шырать.
Инҫе ҫула тухиччен Симунов пур цеха та ҫитсе чун
не лӑплантарчӗ. Ӑна пӗр чӑрмав ҫеҫ такӑнтарма пултарать. Шупашкар «акулине карапне» юшкӑнран ҫӗклесе
хӑпартнӑ хыҫҫӑн Вӑрнара выльӑх сахалтарах килме пуҫларӗ. Пасарсенче, Шупашкар лавккисенче Етӗрне, Ҫӗрпӳ
кӑлпассийӗ ҫӗнӗрен курӑнать. Канашсем те сӑмсаланасшӑн. Хирпуҫӗнчи пек вак цехсем хӑйсен кӑлпассийӗпе
мухтанаҫҫӗ. Реклама хумӗнче кашнийӗн кӑлпассийӗ пахалах паллипе ишет. Кӳршӗ облаҫсем те ҫаплах ҫаратма
пӑрахмаҫҫӗ-ха чӑваш ялӗсене: ӗне выльӑх, уйрӑмах сыс
на, пин-пин тонна аякка саланать. Ял ҫыннине ӑна
шӑтӑр-шӑтӑр укҫа пултӑр, хакӗ тивӗҫтертӗр. Кашкӑр
ҫурӑмӗ ҫине ҫыхса парса янӑ пекех туйӑнать выльӑхне.
Чаракан никам та ҫук.
Хӑйсен ялне кайсан Николай Алексеевич тӗлӗннӗччӗ.
Амӑшӗ самӑртнӑ сыснана туянма вёсен килӗ умне Хусантан виҫҫӗн виҫ машинӑпа пырса тӑнӑ. Амӑшӗ сыснине ялти кӑлпасси цехне сутма шантарнӑ. Тутар енчисем хаклӑрах хакпа туянаҫҫӗ. Ялта та укҫа нимле алаҫа
та пӑхӑнмасть халӗ, пур ыйтӑва та туххӑмра татса паракан хӑватлӑ вӑй пулса тӑнӑ.
— Ҫиламах, алӑран туртса илнӗ пекех ҫавӑрса илсе
каяҫҫӗ мурсем, — кулянса кӗтсе илчӗ вӑл ывӑлне. —
Аптрамалла. Санпа ҫыхланса сӑмахланас мар терӗм. Тем
юмахлама пуҫлӗҫ. Луччӗ Рамансен Кеоркийӗ кӑлпасси
тутӑр. Йӳнӗрехе каять те ӗнтӗ.
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— Укҫа мӗн тума кирлё сана, анне? Кирлё пулсан
хам та паратӑп, — тесе ывӑлӗ кӗсйинчен ҫӗр тенкёлёххисене пёр пачка кӑларса хучё.
— Ах, ӗмӗрӗпех хӑнӑхнӑскер ҫынсенчен юл ас килмест-ҫке, ачам. Сан хӑвӑн тата ӗҫӳнте выльӑххи-чӗрлӗххи ҫитет-и? Шӑл шаккаса юлмастӑр-и ҫав усламҫӑсем
хыҫҫӑн?
— Ун патнех ҫитмӗпӗр-ха, анне, — терӗ Микулай тул
ли сӑран сумкинчен кучченеҫсем кӑларнӑ май. — Акӑ
ҫемҫерех кӑлпасси, сосиски-сардельки... ҫӗр улми речӗсене купаласа паракансене хӑналама консервсем, яшка
пӗҫерме шӑмӑллӑрах аш. Ҫӑкӑрне те хамӑр лавккаранах
туянтӑм. Французсен пӗчӗк пекарнине туянса лартрӑм
та, ҫур поселока ҫӑкӑр-кулач ҫитет, автовокзал ҫумӗнчех те, ял ҫыннисем те нумай туянаҫҫӗ. Кӗсье тӗпне
укҫи сарӑлать. Комбинат ҫыннисемшӗн вӑл та усӑллӑ.
— Апла юрать-ха. Мӗн ҫитерес-ши сана? Ӗнерхи яшка
ҫеҫ, йӳҫӗхменччӗ те. Йӑпӑрт ҫӑмарта ӑшалам-и?
— Анне, ман хырӑм тутӑ.
— Акӑ чӗр ҫӑмарта ӗҫ. Свешиех. Ах, сӑра ӑсам-ха.
Амӑшӗ сакайӗнчен сӑра ӑсса тухрӗ, чейникпе газ плити ҫине ӑшӑтма лартрӗ.
— Выльӑхӗ пирки, анне, ан кулян. Эп халь ялсемпе
килӗшсе татӑлнӑ та машина яратӑп ҫеҫ. Нурӑс пасарӗнче те туянатпӑр. Йӗпреҫри, хамӑр районти сысна комплексӗсем пур тата пирӗн. Пӑваялсемпе кӑмашсен ҫӗрне
тара илтӗмӗр. Юхӑнсах кайнӑччӗ те хуҫалӑхӗсем... Халь
ҫыннисем ӗҫлеме те хавас. Тырри пур, выльӑх-чӗрлӗх
хунаттараҫҫӗ, ытлашшине комбината сутаҫҫӗ.
Амӑшӗ хыпӑнса чейник йӑтса пычӗ, таса тӑм куркана сӑра ячӗ.
— Ёҫ-ха, ӗҫ, Микулай. Урпа салатӗнченех турӑм. Сахӑрне ячӗшӗн ҫеҫ янӑ. Уҫӑ. Лександр Ильич тыррине,
ват ҫын шучӗпе тесе, хама тивнине, килех килсе партарчӗ. Ват ҫынсене пит хисеплет вӑл, ӗлӗкхи пек, пурҫукшӑн правленине чуптармасть, канлӗ усрать пире. Турӑ
сывлӑх патӑрах ӑна.
— Пӗлетӗп. Тахҫан каланӑччӗ вӑл мана ун пирки.
— Ыйтам-ха.
— Тата мӗн?
— Нумай ваклама юратмастӑн та эс. Чисти кукаҫунах
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хывнӑ. Аттерен йӑпӑр-япӑр сӑмах-халап илтейместӗнччӗ.
Ачасем пирки-ха эп. Алюшӗ институтра мӗнле вӗренет?
Иринки качча каясшӑн мар-и-ха?
— Аванах. Мӗн хуйхи пултӑр вёсен?
— Кин тата?
— Аля-и?
— Урӑх кам пултӑр ҫак? Аля кин ӗнтӗ.
— Йӗркеллех. Пурте сывах.
Калаҫнӑ хушӑрах амӑшӗ ывӑлӗ умне яшка та ӑшӑтса
лартрӗ.
— Ҫак яшкана тутанса пӑхмасан ҫилленеп. Ахаль те
пӗчченех, тунсӑхласах ҫитеп. Вӑн, картӑчкӑ ҫине пӑхса
аҫупа калаҫап. Аҫу ӗмӗрне апат тиркемен. Ҫи аннӳ апатне. Савӑнса юлап вара. Ах, ҫынсен ватлӑхӗ телейлӗ те
ҫав. Ульханах илеп. Вӑрҫӑ чарӑннӑ хыҫҫӑн икӗ ҫултан
Микулай таврӑнчӗ те...
— Эс Терентьев пирки калатӑн-и?
— Ара, Шуфӗр Куля пирки ҫав. Ман Элекҫирен те
иртерех кайрӗ автансӑр яла. Ульхине куртӑм та пӗркун
лавккана кайсан, нумай калаҫрӑмӑр вара. Ульха качча
тухнӑ ҫул хӗрӗх туй пулнӑччӗ ялта, вӑрҫӑран таврӑннӑ
ҫирӗм салтак авланчӗ. Эп аҫуна час кӗтсе илеймерӗм,
ҫич ҫул тытрӗҫ те ӑна. Ҫынсем пек, нумай та пурӑнаймарӑм пёрле. Юрать сире виҫсӗре те ура ҫине тӑратса
хӑварчӗ. Каллех мӑнуксене аса илтӗм. Ульха савӑнса пурӑнать вӗсемпе, ик аллине пӗрер ҫавӑтса тухнӑ. Ман
пӗри те ҫук. Ма килмеҫ-ши тетӗп. Эс те хӳтеркеле-ха
вӗсене. Амӑшӗн те килсе каймалла та ҫав. Автобусӗ
Вӑрнартан ялах ҫӳрет. Ёлӗкхи пек, ҫуран танккамалла
пулсан... Хӑвӑн сывлӑху аптрамасть-и тата?
— Чирлемен-ха.
— Ан чирлех, ывӑлӑм. Чир вӑл ӳтрен тухмасть. Аҫу
та авӑ... Манерсӗр ӗҫкӗ-ҫикӗрен сыхлан. Сирён унта тем
банкет таврашӗ те пулакан. Намӑс ан курах. Ҫав таран
ӗҫлесе аҫупа иксӗр те япӑх ят илтменскерсем — чипер
пул. Аҫусен йӑхне те, пирӗнне те юхӑнтарса ямарӑн-ха.
Кӗҫех хӑвӑн та мӑнуксем пулӗҫ ак. Виличчен ман та кур
са вылясчӗ-ха, йӑпанасчӗ вӗсемпе. Вӑт лайӑх, турилккене тасатрӑн, аҫу пекех ҫулласа хутӑн кашӑкне те. Аҫун
кашӑккиех вӑл. Унпа ҫиме юратап. Унпа ҫисен — хырӑм
тӑранать.
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— Тавтапуҫ, анне.
— Урӑх лармастӑн-и?
— Вӑхӑт ҫук. Эп каллех вӑрӑм ҫула тухатӑп-ҫке.
— Мӗнле тӗнче кӗтессине тата? Куллантире пултӑм
теттӗнччӗ-и-ха?
— Аха.
— Улмине те вӗсенне лартатпӑр халь. Шутсӑр йышлӑ,
шултра пулчӗ пӗлтӗр. Ҫӗрмерӗ те. Кӑҫал та ҫавна ҫур
анкарти ларттартӑм. Данире пулнӑччӗ-и-ха тата эс?
— Аха.
— Матьярсем патӗнчен мана кӗрӗк туянса килсе панӑччӗ-ха...
— Хӗ-хӗ. Хамӑр тиртенех ҫӗленӗ пуль-ха? Ӑҫта кӑна
сутмастпӑр пуль тирне: Германне, Дание, Голландие, Чехие, Италие, Венгрие. Усламӗ саман тухать.
— Халь ӑҫта каян-ха?
— Англи текен ҫӗршыва. Таҫта аякрах, шыв ӑшӗнчискер. Ҫӗртен те тинӗс уйӑрса тӑрать ӑна. Комбинат валли
туянмалли япала пур-ха унта.
— Чипер ҫӳрех апла. Пуйӑспа-и? Самолетпа-и?
— Мускава ҫитиччен пуйӑспа, унтан — самолетпа.
— Ай Турӑ. Халь телевизорӗ те, радиовӗ те пӗрмай
самолет ӳкни ҫинчен кӗрлет те... Эс таврӑничченех тем
шутласа пурӑнап ӗнтӗ.
— Анне, ан кулян. Сан валли пӗр-пӗр парне илсе
килетӗп.
— Ах, ывӑлӑм, мана ним те кирлё мар. Пурте пур. Халь
мана, ачамсем, эсир ҫеҫ кирлё, мӑнуксем, ют халӑх япали мар... Шухвӗрне ҫӑмарта ӑшаласа ҫитермеллеччӗ-ха та.
— Кирлё мар. Комбинат столовӑйӗнче мӑй таран ҫиет
вӑл, виҫҫӗ какӑричченех.
Амӑшӗ Микулая урам алӑкӗнчен тухсах ӑсатрӗ, хура
тӗслӗ машини тӑкӑрлӑк кукринче курӑнми, сасси илтӗнми пуличченех вырӑнтан тапранмарӗ.
5
Хӑйсен Хыҫалкас урамӗнчен тухсан Симун Микулайӗ
сылтӑм аллине сулса ямшӑкне паллӑ пачӗ. Машина тӑпах
чарӑнчӗ. Хуҫи те, ямшӑкӗ те шӑпӑрт лараҫҫӗ, мотор ҫеҫ,
пушӑлла тенӗ пек, хуллен лӗрлетет. Микулай алӑк уҫса
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сылтӑмалла пӑхрӗ. Йывӑҫ пӳртӗн урамалла тухакан икӗ
чӳречи те яр-р уҫӑлаҫҫӗ те акӑ, пӗринчен Варвара кинеми, тепринчен Аля курӑнаҫҫӗ. Варвара Ивановна тӑванне
ҫатма икерчи ҫиме чӗнет, Пӑртас хӗрӗ Альбина Алексе
евна хӑмӑр куҫӗпе юрату сим пылне ӗҫме илӗртет. Пӳрте
кӗмесӗр епле чӑтӑн-ха?
Ҫухалнӑ, таҫта вӗҫсе кайнӑ Мускав кайӑкӗн ҫул-йӗрӗ
комбинатри шавлӑ ӗҫ хумӗ айне пулчӗ. Ҫавра ҫил пек,
чӗре тавра ҫавӑрттарнӑ юрату ҫилӗ тӑвӑла куҫмарӗ, уҫӑлса, ирӗкленсе, лӑпланса пычӗ. Яла таврӑнман, клуба кай
ман пулсанах...
Хӗрарӑмсен уявӗ ячӗпе клубра концерт пулать терӗҫ.
Калаҫу, салам-мухтав пайӗ вӗҫленсен сцена ҫине ялти
учительсем шӑкӑри тухса тӑчӗҫ. Микулай вӗсене пурне
те пӗлет. Аха, пуҫламӑш классенче ӑс-тӑн пӗлӗвӗ панӑ
Фекла Архиповна ҫеҫ курӑнмасть ушкӑнра. Вӑл кӳршӗри Ҫӗрпелтен ҫӳретчӗ, халӗ ӗнтӗ ватлӑх канӑвӗнче. «Кай
са курмалла-ха юратнӑ пёрремёш вӗрентекенӗме, тутлӑ
кӑлпассипе хӑналамалла», — шухӑшласа илчӗ вӑл. Концертне чӑваш чӗлхипе литератури вӗрентекен Ираида
Павловнӑпа Николай Феофанович директор ертсе пыраҫҫӗ. Туслӑ мӑшӑр ҫине пӑхса ларнӑ хушӑра куҫ умне
таҫтан, ҫӳл тӳперен, вӗҫсе анчӗ пӗчӗк пӗрчӗк — «Птич
ка-невеличка». Ҫунатлӑ юрату никам ирӗк памасӑр юрласа ячӗ:
Иксӗмӗр тухсассӑн ташӑ варрине,
Вӑранать яш туйӑм, кӗлеткем хӗрет.
Чӗресем уҫсассӑн канлӗх каррине
Ман ҫурхи чечек пек ҫурӑлас килет...

Микулай куҫне хупрӗ. Ҫав самантра Вӑрнар клубӗ,
юнашар хӗрӳлӗхпе ҫунтарса ларакан ҫавра питлӗ чиперкке, комбинат пахчинче улма йывӑҫҫи лартакан мас
тер, «Чӑваш Ен» хӑна ҫуртӗнчи люкс номерте хӗрарӑма
куҫнӑ, Шупашкарта ашшӗне шыракан ҫурма тӑлӑх, ҫурма
чӑваш ачи, Мускавра Пысӑк театрта «Акӑшкӳль» балет
курнӑ хыҫҫӑн: «Ман санӑн ҫеҫ пулас килет!» — тесе скверти
ҫӑка айӗнче чарӑнма пӗлмесӗр чуптӑвакан Зина Крылова
вӗлтлетсе иртрӗ. Хальччен илтмен-палламан ҫинҫе сасӑпа
асаилӳрен вӑраннӑ каччӑ куҫне уҫрӗ те... капӑр тумлӑ хор
умӗнче кӗске кӗпе, шап-шурӑ пушмак тӑхӑннӑ, кӑпкалатнӑ кӑтрарах ҫӳҫ чӑмӑрккиллӗ хӗр юрӑ шӑрантарать:
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Улӑхри чечексем хушшинче
Савнине эп шырарӑм каҫчен.
Пин тӗспе алчӑрарӗ те куҫ,
Минресе аптӑрарӗ ман пуҫ.
Ирпеле тин хӑмла пахчинче
Хӗвел кулчӗ савни куҫӗнче.
Инҫетри ҫӑлтӑрсем хушшинче
Ҫавнине эп шырарӑм ирччен.
Йӑлтӑркка тӳпере пурпӗрех
Паллаймарӑм ҫухалнӑ хӗре.
Урама вӑл вӑййа тухсанах
Ташша чӗнчӗ мана, курсанах.
Ют ҫӗрти пикесем хушшинче
Савнине эп шырарӑм ҫурччен.
Чечекленчӗ, вӑранчӗ тӗнче,
Ҫав-ҫавах эп унта тӑр пӗччен.
Ял хӗрне ытамра чуптусан
Тӑна кӗтӗм тинех — авлансан.

— Ҫитет сӑмса чакаласа ларса, — аякран кӑт тӗкрӗ
Микулая колхоз председателе Ильин. — Тахҫанах вӑхӑт
ҫитнӗ авланма. Авӑ епле мӑшкӑллать хӗр юрӑҫ сиртен,
ват хусахсенчен. Турӑ пӑрахса Панине ан тарт. Эп хам
та Ш упашкарта сельхозра вӗреннӗ чухне яла килсен
клубра паллашрӑм Вальӑпа. Сан ҫулта ман ача пулнӑ.
Чаплӑ хӗрсене Хирпуҫ читлӗхе хупаканччӗ-ха. Хӑюллӑрах пул та паллаш.
Сылтӑм хӑлхинчен пӑшӑлтатакан Ильина хӑйне хӗтӗртнишӗн тарӑхма та пӗлмерӗ Симун Микулайӗ, хӗрӗн
аллисемпе ик еннелле сулласа кӗлеткине пиҫӗ хулӑ пек
авӑнтарнипе, урисемпе тӑпӑртатнипе чӗркуҫҫирен ҫӳлерех ҫӗкленекен кӗпе айӗнчи тапчамрах пӗҫҫисене пуҫа
каҫӑртсах сӑнарӗ.
— Ҫавӑн чухне килмен пулсан эп яла... — ҫаплах
калаҫать председатель. — Ман пулас арӑма та фельд
шер пӳртӗнчен хамӑр ялти пӗр-пӗр пуҫтах автан утлантарса таратчӗ пуль... Самантпа усӑ курса юл. Самант
вӑл — пулас пурнӑҫ саман и. Сан саману та, тен, ҫак
самантран пуҫланать...
Симунсен ачи аслӑрах юлташё еннелле ҫаврӑнса
ыйтрё:
— Александр Ильич, мӗнле хӗр вӑл?
Ильин йӑл-л кулса ҫурма сасӑпа пӗлтерчӗ:
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— Пионервожатӑй. Ял каччисем Аля теҫҫӗ. Шкулти
пек каласан — Альбина Алексеевна. Мӗнле хӗрне пӗлейместӗп. Мӗнлине ӑна хӑвӑн тытса пӗлмелле. Тулашран
мӗн пӗлен?
Хорӑн сулахай ҫунатне кайса тӑнӑ юрӑҫӑ темшӗн тата
Микулая хӑй ҫине ҫеҫ пӑхнӑн, куҫӗнчи вут хӗлхемне
унӑн куҫӗ еннелле кӑна ывӑтнӑн, тути юнашар килсе
тӑр тесе каланӑнах туйӑна пуҫларӗ. Ҫан-ҫурӑмра ҫурхи
чир йӑшӑлтатӑвӗ вӑйланчӗ. Ильин тӗртсе янӑ сулӑмпа
вара вӑл концерт вӗҫленсен хайхи хӗр юрӑҫӑ умне тӗмсӗлерех ҫитрӗ, чӗлхи ҫӗтнипе уҫҫӑнах мар сӑмах хушрӗ,
ӑна уяв ячӗпе саламларӗ, хӑйӗн ят-хушаматне каларӗ,
тумланса тухиччен сире кӗтетӗп терӗ.
Акӑ часах сцена ҫинчи ҫӳхе тумлӑ хӗр вырӑнне клубран хура атӑ, ҫӳхе пальто тӑхӑннӑ, кӑпӑшка пуҫӗ ҫине
шашка ҫӗлӗкӗ лартса янӑ пике сиксе тухрӗ.
Пуш уйӑхӗн пуҫламӑшӗ хӗрпе каччӑ ҫулӗ ҫине кӑпӑшка юр кавирӗ сарса пычӗ.
Лапка-лапка юр ҫӑвать,
Пирён хыҫран йӗр юлать.
Иӗр юлать те, ҫул пулать,
Ҫулпа ҫамрӑклӑх чупать.

Аля сӑвӑ каланине тӑнлакан Микулай тинех хӑюланса ҫитрӗ, хӗре ӑшшӑн сулахай хулӗнчен тытрӗ те, вӗсем
Уравӑш ялне тухса каякан урамалла уттарчӗҫ.
— Эсир, мӗн, эпӗ ӑҫтарах пурӑннине те пӗлетӗр-им? —
тӗлӗнчӗ Аля.
— Уншӑн мар-ха, ман кинемей патне кӗрсе тухмалла-ха, анне пӗр сӑмах калама хушнӑччӗ. Кунтан инҫех
мар вёсен килӗ. Иксӗмӗр вара ирччен те ҫӳреме пултаратпӑр. Юрать пуль?
— Юрӗ. Эп килӗшетӗп. Ман ниҫта та васкас ҫук.
Ыран — канмалли кун.
Пӑтрашӑннӑ ури уттине сиккелесе каччӑннипе шайлаштарса янӑ хыҫҫӑн Аля сӑввине малалла каларӗ:
Ҫамрӑклӑх темскер шырать,
Шыравра вӑййа тухать.
Вӑйӑра ташлать, кулать,
Савӑнать, ӗҫрен юлмасть...

— Ытла ҫыпӑҫуллӑ юхса пыраҫҫӗ-ҫке юлашки сӑмахӗсем. Кам ҫырнӑ ӑна? — чӑтаймарӗ Микулай.
17. Вдҫев.
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Утма чарӑннӑ хӗр ҫепӗҫҫӗн кулса ячӗ, аллине вӗҫертрӗ
те:
— Ҫур поэчӗ ҫырнӑ, — терӗ.
— «Ҫур поэт»? — ӑнланаймасӑр пуҫне чалӑштарчӗ
Микулай. — Ун пекки те пулать-и вара?
Ӑшӗнчи савӑклӑха тытса чараймасӑр Аля пӗр вырӑнта ҫаврӑнса илчӗ.
— Пулать. Тем те пулать. Анчах та ҫур поэт мар — ҫур
поэчӗ. Ҫурхи сӑвӑҫ, шӑпчӑк, эппин. Ӑнланмалла-и халь?
— Ӑнлантӑм, — ҫӗлӗкне чалӑштарса сулахай тӑнлавне кӑтӑртаттарчӗ каччӑ. — Малалли те пур-и?
Аля аса илчӗ пулас та малалла шӑрҫаларӗ:
Ёҫӗпе чапа тухать,
Мул пухса пӳрт-ҫурт лартать,
Туй туса телей тупать,
Телейре хунав ярать.
Лапка-лапка юр ҫӑвать,
Утнӑ хыҫҫӑн мӗн юлать?
Такӑрланӑ ҫул юлать,
Халӑхра ыр ят юлать.

— Карӑнса чӗре юрлать! — урам тулли янӑрарӗ Си
мун Микулайӗн вӑйланнӑ сасси.
— Ман та сӑвви пӗтрӗ, — перчетке тӑхӑннӑ пӗчӗк ал
липе хупларӗ каччӑ ҫӑварне Аля. — Варвара Ивановна
илтсен тем калӗ. Ватӑ ҫынран асӑрханмалла. Эпӗ ҫакӑнта хваттерте-ҫке. Пит лайӑх карчӑк. Анне пек пӑхать мана.
Хирпуҫ каччи аптранипе пуҫне пӑркаларӗ.
— Мыскара мар-и?
— Мӗнле мыскара? Вӑт мана ӑсатса ятӑр та, халӗ ӗнтӗ
килемӳ-кинемӳ патне каятӑр. Сывӑ юлӑр! Ырӑ каҫ!
Микулай хӗре пальто ҫаннинчен тытса чарчӗ.
— Тӑхтӑр-ха.
— Мён, тем каласшӑн-и тата?
— Ара, ман кинемей Варвара Ивановна-ҫке... Юрӗ.
Ыран ир анне хӑй килӗ-ҫке. Инҫех мар.
— Атьӑр, кӗрӗр тата...
— Ирчченех урам тӑрӑх утма килӗшменччӗ-и-ха?
— Юрӗ ӗнтӗ, каҫарӑр, паян мар, ахаль те вӑхӑт нумай
пулса кайрӗ...
Каччӑ туртӑнакан хӗр аллисене вӗҫертрӗ. Аля хапха
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алӑкӗ патнелле сиккелесе чупса кайрӗ, каялла ҫаврӑнса
алӑ сулчӗ. Пӳрт чӳречисем ҫуталса кайрӗҫ.
Акӑ халӗ Симун Микулайӗ ҫирӗм виҫӗ ҫул каяллахи
юратӑвне кинемӗшӗн алӑкӗнчен кӗртсе ячӗ те тӗлӗрӳ
ытамӗнчен вӑранчӗ, ямшӑкне ҫирӗппӗн хушрӗ:
— Тӳрех Вӑрнара!
Асаилӳ пуҫран тухма пӗлмерӗ.
Уяв каҫӗнчи тёлпулу сӑвӑри пекех аталанса кайрӗ мар-и?
Сӑввине те Аля тӗрӗ тӗрленӗ пек шӑрҫаласа пынӑ ик
кен. Ҫав самантрах пуҫӗнче ҫуралнӑ йӗркесем пирки вӑл
Микулая тепӗр тӗлпулӑвӗнче каласа пачӗ.
Ун чухне Шупашкартан килне мар, кинемейӗ патне
хашкаса ҫитрӗ вӑл юрату туртнипе, пёр сумка кӑлпасси
таврашӗ тултарса килчӗ. Аля ҫӳллӗ фикуспа юнашар пукан илсе лартрӗ те ӑна вӗҫӗмсӗр калаҫтарчӗ. Хӑй ун ҫине
йӑлт-ялт пӑха-пӑха ватман хут ҫине йӗрсем сӑрмакларӗ.
Шӳтлеме юратаканскер мӗн кӑна ыйтмасть пулӗ каччӑран.
— Хӑҫан шутсӑр савӑннӑ эсир?
— Атте алла трактор шанса парсан.
— Хӑҫан пуҫу ҫаврӑнса кайнӑ?
— Уравӑшра аттестат илсен.
— Паллӑ. Вӗренме ӑҫта каясси пирки хыт шухӑшланӑ. Аха, пуҫна кӑшт кӑмака ҫумнерех чалӑштарӑр-ха.
Лайӑх. Ҫаплах тытӑр. Пӗртте ан хускалӑр. Тата ҫакна та
пӗлесшӗн-ха.
— Мӗн амакӗ ҫинчен тата?
— Юрату ҫинчен. «Сана ҫеҫ юрататӑп, эсӗ маншӑн
хӗвел те, уйӑх та, ҫӑлтӑр та, чӗрене сана ҫеҫ паратӑп», —
тесе юрлама юрататӑр вӗт эсир, йӗкӗтсем. Чи малтан...
кама чуптунӑччӗ?..
— Cap туталлӑ сала кайӑк чӗппи мар та... — алӑ сул
са ирттерсе ячӗ Микулай ку ыйтӑва, хӑй ҫав самантрах
малтанхине аса илчӗ.
Ытла чаплӑ шукӑль каччах пулман ҫав Микулай. Ҫавӑнпах-ши хӗрсем ӑна тӳрех ҫавӑрса илме васкаман.
Уншӑн вӑл кулянман, пуҫа ҫӗклемесӗрех вӗреннӗ, ашшӗпе уйра комбайн ҫинче ҫу каҫнӑ. Купӑсҫӑ пулман.
Ҫапах ӑна валли те пӗр йӗрӗлче йӑванса выртнӑ тӗнче
варӗнче. Шкулта савӑнӑҫ каҫӗ пулнӑччӗ те, Уравӑшран
вӗсем сӗм тӗтгӗмле таврӑнчӗҫ. Ял пуҫне ҫитсен Ананий

Платонова тем шухӑшӗ пырса кӗчӗ. «Атьӑр фермӑна
кӗрсе тухар!» — тесе вӑл пурне те ҫутӑ еннелле ертсе
кайрӗ. Сысна пӑхакансем общежитире пухӑннӑ: тӗрӗ
тӗрлекен, кӗнчеле арлакан, нуски ҫыхакан та пур. Сӗтелӗ
ҫинче хӑйсен четвӗрт кӗленчи, сӑра тултарнӑ стакансем,
кукӑль, икерчӗ, йӳҫӗтнӗ купӑста чашӑкӗ пур.
«Ак каччӑсем ҫитрӗҫ! Сӑра ӗҫетӗр-и? Аншарли-и?»
Виҫ ҫухрӑм чупнӑ хыҫҫӑн ӗшеннӗ шӑм-шак тата выҫнӑ
хырӑм пурне те сӗтел хушшине туртрӗҫ. Хӑйсенчен аслӑрах хӗрсен хӑюлӑхне сӑмакунпа сӑра ӗҫнӗ хыҫҫӑн тин
туйса илчӗ Симун Микулайӗ. Питлӗх ҫапса ташланӑ хушӑра ун ҫумне Анаткасри Марья ҫыпҫӑнсах ларчӗ, пулӑшма тесе ӑна витене илӗртсе илсе кайрӗ... Вӑрманлӑ
варсенчи йӗрӗлчесене куркаланӑ-ха каярахпа та... Пӗчӗк
кайӑкпа — ҫунатлӑ юратупа ҫӳл тӳпене вӗҫнӗ пек ҫеҫ
урӑх нихҫан та вӗҫсе курманччӗ. «Ҫунатлӑ юрату халӗ
ӑҫта вӗҫет-ши? Сӑнӑма ӳкерекен ҫӗнӗ юрату Ҫарӑклӑ
вӑрманне вӗҫсе тармӗ-ши? Ма эп хӗрсенчен хӑюллӑрах
мар-ши? Ма вӗсем хӑйсем ҫавӑрса илеҫҫӗ мана?»
— Хӑҫан вилес, шыва сикес патне ҫитнӗ?
Кӑрт сиксе шухӑшран уйрӑлнӑ Микулай хӗр ҫине шӑтарасла пӑхрӗ, икӗ куҫ йӗрӗ тӗл пулса пӗрлешсен хӑвӑрт
каласа хучӗ:
— Мускавра машина айне пулсан... Ялтан института
кӗме виҫҫӗн кайнӑччӗ. Ҫул урлӑ каҫнӑ чухне мана тор
моз тытайман «Волга» ҫапса ӳкерчӗ. Айӑпӗ манра пул
ман. Пульницара выртнӑ-асапланнӑ кунсенче луччё ман
ҫавӑнтах вилсе выртмалла пулнӑ тесе те шухӑшлаттӑм.
Шыва вара... сикме шутламанччё-ха.
— Ан сикӗр. Пурӑнар, ватӑличченех. Акӑ сирён ӑшри
туйӑм-сисӗме ҫиеле, пит-куҫа, кӑларса хут ҫине куҫартӑм
пек. Катан пир ҫинче сӑрӑпа аппаланасси ҫеҫ юлать.
Мӗнле, килӗшет-и?
Тӗлӗнсех кайрӗ Микулай. Ёненмесӗр куҫ кӗски ҫине
пӑхса илчӗ. Каснӑ лартнӑ хӑй.
— Тӑрӑхларах питӳ кӑштах кукаҫуна аса илтерет, —
мухтарӗ кинемӗшӗ те. — Епле пултаруллӑ хӗр тупрӑм
эпӗ? Ниҫта та кӑларса ямастӑп ӑна халь хам пӳртрен.
Сана ҫеҫ парса яратӑп, Микулай. Таҫта ҫеҫтепе майра
шыраса ан ухмахланса ҫӳре. Акӑ санӑн пулас арӑму, акӑ
манӑн пулас кинӗм. Тур ҫырниех эсӗр иксӗр те.
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Аля вӑтанса чатӑр хыҫнелле тарса кӗчӗ.
Хирпуҫ каччипе Пӑртас хӗрӗн юратӑвне вӑхӑт тӗрӗслет. Микулай яла чупать, Аля — хулана. Ҫав вӑхӑталла
вӑл педагогика институтне вӗренме кӗчӗ. Илемлӗхпе
сӑнарлӑх шухӑш-туйӑмне аслӑ шкултах вӑйлатас терӗ.
Чапа тухнӑ ӳнер ӑстисен маҫтӑрлӑхне куҫпа ӑша хывса,
чӗрепе туйӑмлӑн ӑша варӑнтарса самай ҫӳллӗ шая ҫӗкленчӗ. Савнийӗн сӑнне хӑйне май сӑнарлӑн юсаса ҫӗкленӳллӗрех кӑтартса пычӗ.
Ялтах ҫырӑнчӗҫ. Варвара Ивановна вара хӗре хӑйӗн
тӑванӗн аллине пачӗ. «Алӑран ан яр, ачаллӑ-пӑчаллӑ
пулӑр, пурнӑҫ ҫулне пӗрле такӑрлӑр, халӑхра ырӑ ят
илӗр», — тесе пиллерӗ. Ун хыҫҫӑн ватӑ ҫын нумаях пурӑнаймарӗ.
Симунова аш-какай комбиначӗ хыҫӗнчи общежитире пӳлӗм панӑччӗ. Ҫав шӑршлӑ шӑтӑка илсе пычӗ комбинатӑн тӗп механикӗ ҫамрӑк арӑма ялти техӗмлӗ сывлӑшран уйӑрса. Темиҫе ҫултан тин хӑтӑлчӗҫ вёсем ун
тан. Ҫӗнӗ комбинат пурӑнмалли ҫуртсем, хваттерсем
тума пуҫларӗ. Симуновсем валли те Шумилов урамӗ пуҫланнӑ ҫӗрте, почта уйрӑмӗ хыҫӗнче, пӗр пӳлӗмлӗ хваттер тупӑнчӗ. Хӗр ачапа арҫын ача хваттере сарасла тӗпӗртететчӗҫ ӗнтӗ. Виҫӗ пӳлӗмли ҫинчен ӗмӗтленсех ҫывӑрса каятчӗҫ ашшӗпе амӑшӗ.
Ҫук, Альӑн хула майри пуласси те, хӑтлӑ пӳлӗмсенче
саркаланса ачасемпе савӑнса пурӑнасси те пулмарӗ.
— Ҫынсем пек темшӗн сӑнарлӑ мар эсё, Коля. —
пӑшӑрханса ларчӗ Вӑрнара куҫса кайма хатӗрленнӗ кун
Альбина Алексеевна. — Хирпуҫӗнче пуҫланӑ ҫак порт
рета ку таранччен те вӗҫлейместӗп.
— Картина ҫинче манӑн ма юмахри пек паттӑрланса, хастарланса, хитреленсе чапланса лармалла-ха? —
тавлашса кайрӗ упӑшки. — Мӗнле куратӑн — ҫапла ӳкер.
— Унашкал вӑл аппаратпа ӳкернӗ сӑн ҫеҫ пулать.
Анлан эс, ман сан сӑнна искусство картне лартмаллаҫке...
— Хамӑр ял хыҫӗнчи ҫырма Шуйгганӗн картне лартмалла мар-и тата?! — тарӑхмах пуҫларӗ Симунов. —
Шуйттан варӗнче выляса ӳснӗ, ҫӗр ҫырли татнӑ хушӑра
унтах хӑвна пуҫласа чуптунӑччӗ. Астуса юлмалла пулнӑ
манӑн сӑн улшӑнӑвне...
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— Чӑнах та, — тесе арӑмӗ чӗркенӗ рамӑна салтса
пӑрахрӗ те ешчӗкрен сӑрӑпа кистӗк туртса кӑларчӗ. —
Санӑн куҫу чарӑлса, шӑрҫи сарӑлса кайнӑччӗ, сӑн-питӳ
хӑюллӑн ҫиҫетчӗ, хастарлӑх, теветкеллӗх хӗмӗ сапатчӗ.
Ҫиччас, пастай, хушса пӑхар темиҫе йӗр питӳ ҫине тӗрлӗ
сӑрӑпа...
Арӑмӗн хӑтланӑвӗ ҫине алӑ сулса Микулай шифонь
ер пӑсма пуҫларӗ.
— Акӑ кур! — кӑшкӑрса ячӗ Аля. — Епле улшӑнса
вӑйланчӗ сӑну. Урӑх ним те кирлё мар. Выставкӑна тӑратма та юрать. Килсе пӑх-ха часрах!
Микулай хӑйӗн сӑнӗнче ҫуллӑ сӑрӑ йӑлтӑртатнисӗр
пуҫне урӑх нимле улшӑну та курмарӗ, арӑмне лӑплантарас тесе кӑна ырларӗ:
— Аван. Хам пекех.
— Ҫу-ук, — ыталаса илчӗ ӑна арӑмӗ. — Эсӗ халӗ портретран ман ҫине ыт ахальлӗн мар, чун хаваллӑн, илӗртӳллӗн, хӑвӑн патна ҫывхартмалла туйӑм кӑмӑлӗпе пӑхатӑн. Куҫунта шанчӑклӑ хӗлхем йӑлкӑшать. Куртӑн-и халь
хӑв камне? Куншӑн хыттӑн чуптума та юрать. Ак ҫапла.
Шуйттан ҫырминчи пек. Малтанхи пек.
Вӑрнара куҫасси упӑшкишӗн ҫеҫ ҫӑмӑл пулчӗ ҫав.
Арӑмӗшӗн ачисене, ку таранччен туяннӑ-пухнӑ япалисене, хула хӑнӑхӑвне каялла, ялтан уйрӑлсах ҫитеймен
Вӑрнара, куҫарасси чӗр нуша пулчӗ. Хула ӗмӗчӗ-шухӑшӗ
унӑн пуҫӗнчен ниепле те тухмасть.
Акӑ халӗ Микулай Симунов асӗнче ик ачаллӑ арӑмне
Вӑрнарти ҫӗнӗ хваггер алӑкӗнчен кӗртсе ячӗ те каллех
шухӑш тӗтрине куҫӗ умӗнчен шӑлса тасатрӗ, комбинат
умӗнче чарӑннӑ шоферне хушса каларӗ:
— Апат ҫинӗ хыҫҫӑн Йӗпреҫе ҫитмелле.
Вӑрӑмах мар коридорта тёп директора кӗтекенсем ункун пӑхкаласа хускалса илчӗҫ. Иышӑну пӳлӗмне кӗнӗкӗмен пуҫлӑх хӑйне пулӑшакан хӗр аллинчи списока
ҫивӗч куҫӗпе хӑвӑрт тӗрӗслесе тухрӗ.
— Аха, ҫитнӗ-ха кӗрлеттерсе, — хӑй хӗпӗртенине палӑртрӗ Симунов.
— Камсем? — ыйтрӗ Мариша.
— Шыв туррисем. Чи малтан вӗсене йышӑнатӑп. Хӑҫантанпа шывсӑр типет ӗнтӗ Вӑрнар. Виҫӗ Ҫавалӗ те
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виҫ кунлӑх ҫеҫ. Сӑр енчен пӑрӑхпа юхтарма тахҫанах
палӑртнӑ. Чӑрмав ҫине чӑрмав. Сӑмах ҫине сӑмах. Ш ывсӑр вара пирӗн малашлӑх урхамахӗ типсе чӑхӑмлать. Кал
лех хамӑрӑн нушаланмалла. Кӳлхӗрри—Вӑрнар шыв юххине хӑвалама тытӑнмаллах. Ҫулне хывма хатӗррисем
персе ҫитнӗ ав.
Картишӗнчи артезиан ҫӑлӗнчен ӑсса килнӗ шыва ста
кана ярса ӗҫрӗ те вӑл ӑшӗ каннипе хул-ҫурӑмне хускатса
хытнӑ ш ӑм-шакне ҫемӗҫтерчӗ. Графинри ҫак шывра
тӗрлӗ минерал нумай. Ӑна выльӑх-чӗрлӗх пусса тирпейленӗ ҫӗрте тата ытти енӗпе усӑ курни — укҫана юхан
шывра юхтарса янӑ пекех. Кӳлхӗрринчен шыв тапса тӑма
тытӑнсанах ҫӗнӗ цех уҫать-ха та, вара ура айӗнчи мине
рал шывне сутма пуҫлать. Ҫӗр айӗнчен те укҫа тапса
тухӗ. Ёҫе вӗҫне ҫитермеллех!
Алӑкран кӗрекен виҫӗ тӑлпан арҫынна директор хирӗҫ
тухсах кӗтсе илчӗ. Шупашкарсем иккен. «Шыв юххи»
пӗрлешӳрен. Палӑртнӑ вӑхӑтрах ҫитнӗ.
Симунов кӗтекенсене йышӑнмасӑр пӗрне те каялла
ямарӗ. Юлашкинчен кӑлпасси цехӗн пуҫлӑхне Капра
лова ӗҫ хыҫҫӑн кӗме ыйтрӗ. Геннадий Николаевича Санарпуҫӗнчен чӗнсе илнӗшӗн вӑл питӗ кӑмӑллӑ. Капра
лов совхоз зоотехникӗнче мӗнле ӗҫленине пӗлет. Ӑнатчӗ
ачан. Директора куҫарсан унӑн, тем, ӑнсах каймарӗ курӑнать. Уншӑн ӗнтӗ вӑл хӑй те айӑплӑ мар. Кашни ҫынна
хӑй пултарнӑ, ӑсталӑха вӗреннӗ ҫӗре ҫеҫ лартмалла ик
кен. Пӗр ҫӗрте чапа тухсан та тепри пысӑкрах ӗҫре кукалет, каяймасть малалла. Хӑй те намӑс курать, нушаланать, тапаҫланать, хӑйне пӑхӑнакансене те усӑ кӳмест,
ӗҫре хур кӑна тӑвать. Капраловӑн та совхоз директорне
ларсан зоотехникра ӗҫленӗ чухнехи мухтав тӗсӗ шупкаланчӗ ҫав. Ҫавна асӑрхаса ӗнтӗ Симунов ӑна хӑй патне
чӗнчӗ, вӑхӑтра ҫӑлчӗ ӑста специалиста, ҫунма памарӗ.
Епле ӑнтарать ӗҫ-пуҫа халё вӑл комбинатра!
Йӑрӑ пуҫлӑх хуҫи патне чупнӑ пекех хашкаса кӗчӗ.
— Мӗнле ыйтупаччӗ, Николай Алексеевич? Ирпе
темшӗн нимех те аса илтермерӗр те... Пахалӑх енчен
шалӑп тавраш ҫук пуль те? Ҫавӑ сехрене хӑпартать.
— Килӗр-ха хам патарах, — аллипе сулса чӗнчӗ ӑна
Симунов. — Ан пӑлханӑр. Рекламаци таврашӗ, япӑх хыпар ниҫтан та кил мен.
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— Ҫыннисем пӗри тепринчен пултаруллӑскерсем те.
Юрӑхсӑр... Юрӑхсӑр кӑлпасси, сосиски-сардельки кӑлармастпӑр пуль тетпӗр те. Тӗтӗмленисене те ҫӗнӗлле ӑсталама вӗренсе ҫитрӗмӗр.
— Пурне те пӗлетӗп. Акӑ мӗншӗн чӗнтӗм.
— Итлетӗп, — хуҫа ура ҫине тӑнине курса Капралов
та пукана чӗриклеттерсех сиксе тӑчӗ. — Ҫапах темскер
ырӑ мар пек.
Сӗтел хушшинчен тухнӑ директор чӗнмесӗр темиҫе
утӑм тунӑ хыҫҫӑн сылтӑм алӑ пӳрнисене шӑкӑрт! тутарчӗ.
— Калама та намӑс. Пӗлетӗр, Шупашкар комбиначӗ
каллех ракета вӗҫтерсе янӑ спутник пек мухтав уҫлӑхне
тухрӗ. Мӑнаҫлӑхӗпе — каллех акула. Ҫӑтма пултарать
вӗт пулӑ пек хӑш-пӗр комбината.
— Пирех ҫӑтса яраймӗ-ха. Эпир хамӑр та шӑллӑ.
— Ҫӑрттан пулсан та, ытлашши мухтанар мар. Ӗмкӗч
нумай вёсен — акционерсен пӗрлешӗвӗсен. Ҫӗнӗ пуҫлӑх пирӗнни пекех ҫирӗп йӗрке тунӑ. Чукун ҫул леш
енчи хуҫалӑхсем те «Шупашкарпа» ҫыхӑннӑ. Мӗн кӑна
кӑлармаҫҫӗ тата вӗсем. Ш ӑрттанпа хыт чапа тухрӗҫ.
Хамӑрӑн чӑвашӑн аш тултармӑшӗ питӗ тутлӑ вёт. Этем
пурӑнакан таҫти кӗтесре те юрӑхлӑ апат. Тутлӑхлӑ. Ну
май вӑхӑт упранать.
— Пирён анне те пӗҫерет.
— Аннӳ туни вӑл хӑвӑра валли ҫеҫ. Акӑ халӗ ман Англие каймалла. Эпӗ аш-какай комбиначӗн хуҫи-ҫке! Унта
мён илсе каяс? Аш-пӑш-и, кӑлпасси-и? Кӗсьере холодиль
ник ҫук. Мӗн, типӗтнӗ аш-и? Аш консервӗ-и? Мӗнпе
тӗлӗнтерес акӑлчансене? Пӗлетӗн-и, шӑрттан илсе кайнӑ
эпӗ кашнинчех ют патшалӑха. Шупашкарта туянса. Халӗ те унчченхи тӑван комбината ҫитсе пуҫҫапма тиврӗ.
Юрий Александрович манран кулать: «Кил хам пата ка
ялла, вара шӑртган хуйхи пётет», — тет.
— Шӑрттан пирки эпир иксӗмӗр тахҫан калаҫнӑ пек
астӑватӑп.
— Кайран каю пусрӗ ҫав. Халь ёне ура ҫине пусрё...
Атя хамӑр пуҫлар шӑрттан тума. Кайса вёренсе килёр.
Ун пирки эп Ивановпа килӗшнӗ. Вӑл сире кӗтет. Пулӑшма хатёр — кӗвӗҫмесӗрех, хӑрамасӑрах. Ӑмӑртар, камӑн
тутлӑрах пулё тет.
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Ҫапла калаҫса татӑлчӗҫ вӗсем. Кӑлпасси цехне кӑштах
анлӑлатсан тата ҫӗнӗ ӗмӗтсем пур-ха.
Мускавран ырӑ хыпар ҫитрӗ. Вӑрнарсен ыйтӑвне тивӗҫтерме пуҫланӑ. «Бирмингем» фирмӑн тепӗр заказ хутшӑнать.
Симунов хӑй тухса кайиччен вӗҫлемелли, васкавлӑ
тумалли ӗҫ-пуҫа пӗтӗмпе тенӗ пекех татса пачӗ ӗнтӗ. Ту
рист путевки унӑн кӗсьере. Шӑмат куна арӑмӗпе сад
пахчинче ӗҫлесе ирттерчӗ, мунча хутса кӗчӗҫ. Киле таврӑнсан Николай Алексеевич телефон патне пымарӗ: никампа та калаҫас килмерё.
Ҫӗрле тӗлӗксемпе аташса выртнӑ. Хирпуҫӗнчи Шуйт
тан варёнче пек. Вӑрӑм хӳреллӗ, тутӑр ҫыхнӑ упӑтесем
ӑна ҫавӑрса илнӗ те кӑтӑклаҫҫӗ, ыталаса чуптӑвасшӑн
пӗр-пӗринпе ҫапӑҫаҫҫӗ. Чи ҫамрӑкки хӑйӗн секретарӗ
Маришка пулчӗ тӑчӗ. Унӑн хура куҫӗнчен тумлакан куҫҫуль тумламӗсем Николай Алексеевич пит ҫӑмартисем
тӑрӑх тути хӗррине юхса анаҫҫӗ. Арӑмӗ Аля хӑва хулли
хуҫса илнӗ те шуйттансене ҫурӑм тӑрӑх ӑшалать. Лешсем ура тупанӗнчен кӑтӑклаҫҫӗ. Чӑтаймасӑр вӑл ахӑлтатса кулнипех вӑранса каять, фу! тесе тарланӑ питкуҫне сӑтӑрса илет, ура пуҫӗнчи кушака тӗртсе ярать.
— Мӗн аташса выртан эс? — мӑкӑртатать вӑрансах
ҫитеймен арӑмӗ.
Куҫсем каллех хупӑнаҫҫӗ. Темле тӗлӗк хумӗпе Симу
нов Лондон урамне вӗҫсе анать. Букингем керменӗнчен темиҫе пар лаша кӳлнӗ вӑрӑм кӳме ярӑнса тухать.
Умӗнче те, хыҫалта та — утлӑ хуралҫӑсем. Виткӗҫ айӗнче Елизавета королева ларса пырать, алӑ сулать. Унпа
юнашар — Чарльз ятлӑ ывӑлӗн мӑшӑрӗ Диана. Акӑ эс
корт чарӑнать. Диана сиксе анать те тӳрех Микулай умне
ҫитсе тӑрать.
— Симун мистер, Великобритани ҫӗрӗ ҫинче сире
акӑлчанла кӗтсе илетпёр. Сирён валли королева керменӗнче вырӑн хатёрленё.
— Тархасшӑн, Ҫил ҫунат хатӗр, — ташласа тӑракан
сакӑлта ураллӑ кӑвак ӑйӑр еннелле пуҫӗпе сӗлтсе кӑтартать вёсем патне ҫитсе тӑнӑ Анна, королевӑн хӗрӗ. —
Амӑртса пӑхар-и?
Симун Микулайӗ пуринпе те килӗшсе пуҫне ӑйӑр пек
ухса ҫеҫ тӑрать.
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— Королева сире хисеплесе лорд ятне пама йышӑннӑ, — кӗлеткине пилӗк таран авса хулӑн хуплашка тыттарать ӑна йӑлтӑркка тум тӑхӑннӑ пысӑк чинлӑ арҫын,
вӑл васкамасӑр Симунова авалхи тум тӑхӑнтартать.
Сиссе те юлаймарӗ Микулай Дианӑпа Анна хӑйне
ылтӑн-кӗмӗлпе эрешленӗ йӗнер ҫине улӑхтарнине. Диа
на миссис кӳмене кӗрсе ларчӗ. Анна мисс хӑйӗн урхамахӗ ҫине утланчӗ. Юлан утҫӑ хуралҫӑсем тапранчӗҫ,
вӗсем хыҫҫӑн — королева кӳми те.
— Ӑмӑртар! — кӑшкӑрчӗ Анна юлан утҫӑ. — Хӑвалӑр,
ҫитӗр мана, Симун мистер!
Юлан утҫӑсем вырӑнтан тапса сикрӗҫ. Анна мисс малта кула-кула ярӑнать. Симун мистер чаплӑ юлан утҫӑран юлнӑҫемӗн юлса пырать. Темза юхан шывӗ урлӑ
сиктерсе каҫрӗҫ, аялта ту хысакӗсем курӑнаҫҫӗ. Тем хушӑра Симун мистер лашин купарчи ҫине кӑтра пӗлӗтрен
Аля татӑлса анчӗ, упӑшкине пилӗкрен ыталаса илчӗ.
Анна мисс куҫран ҫухалчӗ. Лаша ҫилхинчен ҫавӑрса
тытнӑ арӑмӗн сасси кӗрлет:
— Ах, эс, аскӑнчӑк, королева хӗрӗпе чупатӑн-и? Лорд
ячӗпе корольсен ҫемйинче чапланса пурӑнасшӑн-и? Ҫавӑнпа каллех тӗнче касса ҫӳреме тухрӑн-и? Сан Вӑрнарта
арӑму пур, ачусем пур. Эп вӗсене якӑлтатса такампа
ҫуратман. Ман пӗччен пӑхмалла-и вӗсене? Лорд парам
ак сана, мистер парам! Симунов юлташ эс, Симунов
господин, ман Микулайӑмҫӑм упӑшкамҫӑм. Ах, лешнеччӗ, ҫиҫӗм пек вӗҫекен мисне-кӗртне... Ҫавӑр каялла
урхамахна — кил еннелле! — карт! туртрё те арӑмӗ чёлпӗре, упӑшкин лаши вырӑнне королева хёрён урхамахё
ҫаврӑнчӗ. Аля таҫта кайса ҫухалчӗ.
Анна мисс вырӑнне йӗнер ҫинче тахҫанах ҫухалнӑ
ҫунатлӑ юрату — пӗчӗк-пӗчӗк кайӑк — «Птичка-неве
личка» ахӑлтатса ярӑнса килет. Шуйттан ҫырмипе Тем
за юхан шывӗ хушшине вӑкӑр пырши карса хунӑ. Акӑ
яка ҫулӑн пӗр пуҫӗнчен Мускав хӗрарӑмӗ Зина Крыло
ва, тепӗр пуҫӗнчен турчка ҫине утланнӑ Пӑртас хӗрӗ Аля
арӑмӗ ун патнелле ҫывхараҫҫӗ. «Ман енне ҫаврӑнмасан
сана, Микулай, тӑпӑлтарса кӑларап, пыршуна кумап!» —
аллипе хӑлаҫланать арӑмӗ. Лордсен ҫӳллӗ калпакӗ ҫинче
ларакан ҫӑмламас Шуйттанӑн вӑрӑм хӳри сӑмсана кӑтӑклантарнипе Микулай апчхи! турӗ те, карӑнтарнӑ ҫап266

ҫутӑ пыршӑ ҫулӗ пат! татӑлчӗ. Тусем хушшинче аслати
пек сасӑ кӗмсӗртетрӗ.
Микулай урайӗнче вӑранса кайрӗ. Арӑмӗ ӑна хӗссехӗссе пынӑ пулас та... Авӑ сылтӑм аллине упӑшки выртнӑ
вырӑна тӑсса хунӑ, тутине чӑплаттарса, тем мӑкӑртатса
ҫыврать. Ула кушакӗ вырӑн ҫинчен сиксе анчӗ те хуҫин
урисем хушшинче явӑнса мӑрлатрӗ.
Ыйхӑ вӗҫрӗ. Ку тӗлӗксем мӗне пӗлтереҫҫӗ-ши тесе
вӑл ҫамкине сӑтӑрса илчӗ те чӳрече умне пычӗ. Утар
рашчи ҫийӗн хӗвел пайӑркисем пӗлӗтелле кармашнӑ,
янкӑр тӳпере ниҫта пытанма ӗлкӗреймен уйӑха ытамланӑ. Халапри кӗвентеллӗ хӗр аса килчӗ. «Мана эсё тулли
витрӳнтен пурпӗрех шерпет тӑкса парас ҫук-ха, сан пата
хӗвел ачисем вӗҫрӗҫ», — тесе вӑл кухньӑналла уттарчӗ.
6
Ытлари куна Шупашкар—Мускав пуйӑсӗ ҫине билет
илсе хунӑччӗ. Симунов эрне пуҫламӑшӗнче юлашки пла
нерка ирттерчӗ. Хӑй вырӑнне кама шанса хӑвармалли
ҫинчен тахҫантанпах шухӑшласа ҫӳрет-ха. Кӑткӑс хуҫалӑх
йӗрки уйӑхранах урӑх еннелле пӑрӑнма, чӑхӑмлама пултарать. Вӑл вара ӗҫ эртелне кӑна мар, района та, республикӑна та сисӗмлӗ чӑрмав кӳрӗ. Унӑн ҫумӗ, Геннадий
Тарков, тӗп хуҫана хӑть те хӑш вӑхӑтра та улӑштарма,
мӗнпур йывӑр ӗҫе хӑвӑрт, ӑнӑҫлӑ татса пама пултаракан
шанчӑклӑ йӗркелӳҫӗ пулса ҫитеймерӗ, ӗҫлекенсемпе те
ҫывӑхлансах каяймарӗ. Комбинат пуҫӗн миминче пӗр
питӗ кирлё пая улӑштарма вӑхӑт ҫитнӗччӗ. Унӑн халӗ
Ш упашкарти Турковӑнни пек мар, урӑхларах пулса
тухрӗ. Николай Михайлович пуҫ мимин чи вӑйлӑ ӗҫлекен пайӗсенчен пӗрне макра-макра тенӗ пек улӑштарнӑччӗ — ӑна Вӑрнара пил парса ячӗ. Симунов вара
пуҫ мимине хавшатакан пӗр хӑрӑк пая хаваслансах улӑштарма хатӗрччӗ. Ҫавӑнпа вӑл хӑйӗн ӗҫӗсене шанчӑклӑнах
хастар, ӑслӑ хӗрарӑма парса хӑварать. Ҫулҫӳревӗ лӑпках
иртессе ӗмӗтленет.
Хӗрарӑмӗ ӗнтӗ ку ахаль те комбинатӑн пӗтӗм ӗҫнехӗлне йӗркелесе тӑракан ертӳҫӗ. Вырӑсларах, бюрократла шутласан, производство начальникӗ, тӗрӗссипе, пуҫлӑхӑн сылтӑм алли те, чун шанчӑкӗ те вӑл. Комбината
267

чӗре таппи пек кӑртлаггарса ӗҫлеттерсе, кирлё шайра
тытса тӑрассишӗн ҫӗр ҫӗмӗрсе ҫӳрекен Пивень. Ҫакӑнта, «шӑршлӑ лачакара», унран нумайрах тытӑнса тара
кан урӑх ҫук та пуль. Хальхи ӗҫӗнче те — ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫултанпах.
Вӑрнара Полтавӑри аш промышленность техникумӗ
пӗтерсе килнӗ вырӑс хӗрӗ Людмила Чӑваш ҫӗршывне,
чӑваш ҫыннисене мӗншӗн ҫав териех юратса пӑрахни
ҫинчен Симунов унран нихҫан та ыйтса пӗлмен. Хӑйне
пӑхӑнакан пирки урлӑ-пирлӗ шухӑшлакаласа ларнӑ хушӑра ҫеҫ темшӗн канӑҫсӑрланчӗ, хӑйне Турков «гене
рал» мӗнле йышӑннине, ӗҫлеме, пурӑнма майсем туса
Панине аса илчӗ. Ырӑ кӑмӑл ҫамрӑк инженера ун чухне
пуҫлӑхӗ ҫумне ҫилӗмлех ҫыпӑҫтарчӗ. £ а в ҫилӗм вӑйӗ виличчен те типшӗрмест пуль унра. Иывӑр самантсенче
куҫ умне ялан Николай Михайловичӑн уҫӑ сӑнарӗ тух
са тӑрать, чӗлхе ҫине тӑнлӑ пуҫлӑхӑн кирлӗ сӑмахӗсем
килеҫҫӗ. «Генералтан» уйрӑлнӑранпа вӑл, малтанхи пуҫлӑхӗн ырӑ сӑнарӗ ӑшра ларнипе, мӗн чухлӗ ырӑ, усӑллӑ
ӗҫ туман-ши? Ҫамрӑк лашана пёрремёш хут кӳлнӗ чух
не мӗнле ямшӑк турта хушшине мӗнле хупнинчен унӑн
малашлӑх утти-юртти нумай килет ҫав.
Симунов кунти хӑй умӗнхи пуҫлӑхсене пӗрне те
пӗлмест, вӗсенчен Кӑсӑя Микулайне — Синицина —
кӑна куҫпа курнӑ, ун аллинчен тилхепе тытнӑ. Ваттисем Михаил Болтухова ыррипе те, усаллипе те аса
илеҫҫӗ. Ӑнланмалла, ӑна та ҫӑмӑл пулман ӗнтӗ аллӑмӗшутмӑлмӗш ҫулсенче. Хӑв пултараймасан, ҫине тӑмасан
ҫӳлтен пӑрахса панӑ ылтӑн мишукне те ҫурхи шывпа
юхтарса яма часах. Янтӑ укҫапа та усӑ курма пӗлмеллеҫке. Хуҫалӑх ҫынниех пулнӑ иккен Болтухов. Кульцаври чапа тухнӑ Сергей Коротков хресчен йӗркелӳҫӗн
ҫирӗп аллипе те кирпӗч хуртарса комбинат ҫуртне купаланӑ теҫҫӗ. Чее, ӑслӑ хуҫа. Тёп корпус халӗ та унӑн
ятне манмасть, ӗҫлет, мул хывать.
Комсомолта ертӳҫӗ-йӗркелӳҫӗ-вӗрентӳҫӗ лаҫҫи витӗр
хӗрсе тухнӑ Валентина Павлова Болтухов эртелне ма
лалла ертсе пыма пуҫланӑ. Ҫавӑн чухне килсе ҫитнӗ те
ӗнтӗ ҫамрӑк техник нихҫан пӗлмен-курман ҫӗре, яшкӗрӗмпе ӗҫлеме хӑнӑхнӑ директор аллине лекнё.
Акӑ халӗ сӗтеле урлӑ ларакан, ватӑла пуҫланӑ, ҫапах
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чиперкке Людмила Сергеевна хӑйӗн малтанхи пуҫлӑхӗ
вӗрентӳҫӗ ҫинчен сӑмах хушшине сӑмах хушса пырать.
Павлова унӑн чун-чёринчех иккен. Турков та Симуновран хӑпмасть. Манӑҫа тухмалла марах кӗрсе ларнӑ ҫак
икӗ пуҫлӑх вёсен чун-чӗрине.
— Юрать-ха эпӗ ҫав Валентина Николаевна тӗлне
пултӑм, — пӗр хушӑ аса илсе тӑхтав тӑвать Пивень. —
Чӗлхи чӗкеҫӗнни пекчӗ, кӗлетки юмахри пике майлӑччё,
хушас-ыйтас енӗ — анненни пекехчӗ. Мён те пулин
ҫураҫуллӑ тӑваймасан анне умӗнче намӑс курнӑ пек туйӑнатчӗ. Малтанах вал мана тин кӑна туяннӑ холодиль
ник мастерне лартрӗ. Хӑратӑп. Тӑрук тем амакӗ сиксе
тухасран. Мён чухлӗ аш унта, пӑсса яр-ха. Явапӗ ман
ҫинче. Пуҫласа ҫапла ҫамрӑк чунпа — мулкач чунӗпе —
хам ҫине пысӑк ӗҫ тиесе куртӑм. Унтан кӑлпасси цехне
куҫарчӗ. Хальхинче хӑраса ӳкмерӗм, ҫынсен ӗҫне, кану
вырӑнне йӗркелессипе тӑрӑшмалли нумайччӗ ӗнтӗ. Шел,
пирӗн «аннене» Шупашкара, ҫӳллӗрех пукан ҫине хӑпартса лартрӗҫ. Унпа чухне эпӗ ывӑнма пӗлмен. Темле
курӑнман асамлӑх вӑйӗ пӗрмай ыррине, ҫӗнӗреххине тума
хистетчӗ. Ҫавӑнпах пуль мана вӗреннӗ чухнехи малтан
хи юрату та каялла туртса илеймерӗ. Ҫак ҫӗр магничӗ,
чӑваш хӗрарӑмӗн — пирӗн «аннен» хӑвачӗ пӑталарӗ,
Вӑрнара пӑрахтармарӗ, урӑх юратӑва, ҫӗнӗ юратӑва, ыталаттарчӗ, ҫемье чӑмӑртаттарчӗ, кил ҫавӑрттарчӗ. Каҫарӑр,
чакаклах чакӑлтатса кайрӑм. Хӗрарӑм чӗлхи мар-и? Ма
нах хӑваратӑр-и вара хӑвӑр вырӑна? Ман хамӑн та ларма-тӑма вӑхӑт ҫук-ҫке. Кунта яваплӑхӗ те ытла пысӑк.
Тем, ывӑна пуҫларӑм.
— Аптрамастӑр-ха, сире шанма пулать, — хавхалантарчӗ ӑна тёп директор. — Хӑвӑр ӗҫе, комбинат тытӑмне вӑйлатма ҫеҫ пулӑшать ман вырӑн. Приказ ҫыртӑм.
Акӑ алӑ пусӑр.
Ҫав вӑхӑтра Шупашкартан пӗлтерчӗҫ: ыран Вӑрнара
президент килмелле, сирён пата кӗме пултарать, ытлашши шав ан ҫӗклӗр, асӑрхануллӑрах хатӗрленӗр.
Ахаль те йӗркеллех-ха Симуновӑн хуҫалӑхӗнче. Ҫапах
та урлӑ выртана тӑрӑх ҫавӑрса хумалли тупӑнатех темле
ҫирӗп йӗрке тытӑмӗнче те. Хыпара производство пуҫлӑхне пӗлтермесӗр тӑма юрамасть. Ӑҫта мӗнлерех, лайӑхрах, курӑнмалларах — ҫавсене пӗрле пӑхса ҫаврӑнчӗҫ,
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иккӗмӗш смена мӗнле ӗҫленине асӑрхаса тухрӗҫ. Ш икленмелли пулма кирлё мар. Людмила Сергеевна та шухӑшне ҫаплах ҫирӗплетрӗ.
Секретарьне киле кайма калама маннӑччӗ те Симу
нов кантура таврӑнчӗ. Ӑна каллех район хуҫи Кузьмин
шыранӑ. Анатолий Иванович мӗншӗн шӑнкӑравланине
чухларӗ-ха вӑл. Пысӑк хӑна пиркиех ӗнтӗ. Урӑх кирлех
пулас ҫук. Пӗркун укҫа памасӑр вӑрҫтарнӑччӗ те, кӑмӑлӗ
уҫӑлсан директор ӑна ҫӑлчӗ. Культурӑна аталантарма тата
виҫ ҫӗр пин куҫарттарчӗ. Мӗнле культурӑшӑн-ши? Пӗлеймерӗ. Тепрехинче ятарлӑ ӗҫ тума кӑна парать-ха.
Унашкал пӗтӗмӗшле культура текен хуранти тутлӑх апачӗ
такам ҫӑпалине лекет. Пуҫлӑх ҫине Симунов хура куҫлӑх витӗр пӑхмасть. Уҫҫӑн калаҫакан Санарпуҫ ачине
нихҫан та улталама шутламасть. Унччен Кушаков чӑкрашкаланӑ, хӑраткаланӑ пек, сассине хӑпартмасть, майӗпен ҫавӑрттарса усӑллӑ, кирлӗ йӗр ҫине ӳкет, шухӑш
вӑйӗпе парӑнтарать. Унашкал пуҫлӑхсем бюрократи картлашкипе ҫӳлех улӑхма пултараҫҫӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑрнарсем республика калӑпӑшӗнче чи ҫӳлти хутра кӗрленӗ
вӑхӑт тепӗр хут ҫитӗ-ши хӑҫан та пулин? Хӑюллисемпе
хӑватлисене вара Симунов ентеш пуҫлӑхсем хушшинче
асӑрхасах каймасть-ха. Александр Ильича ял хуҫалӑх ми
нистрне лартни Вӑрнар ертӳҫине Шупашкар пушшине
тыттарнӑ пек ҫеҫ, вӑл пӗртте Вӑрнар хастарӗ ҫӳлерех
улӑхнине пӗлтермест.
Мариша алӑка хуллен уҫса кӗчӗ, ерипен сӗтел умне
утса пычӗ, сӗтел ҫине хулӑнах мар конверт хучӗ.
— Паҫӑр пама мансах кайнӑ, каҫарӑр, тархасшӑн.
Пуҫлӑх ӑна пуҫне сӗлтсе куҫӗпе ларма сӗнчӗ. Хӗр
ӑнланчӗ, хыҫлӑ пукана куҫарса ҫӑмӑллӑн ларчӗ.
— Тем каласшӑнччӗ?
— Ҫиччас, ҫырӑва уҫса пӑхам, — тесе Симунов кон
верта алла илчӗ, хачӑпа касса шалтан хуҫлатнӑ хут листисем кӑларчӗ, мӗн ҫырнине хӑвӑрт вуласа тухрӗ. — Чулхуласем... Шыв тӑрпи ыйтнӑччӗ вӗсенчен. Выксӑри ме
таллурги комбиначӗ парать. Кӑлпассипе, ытги аш-пӑшпа
улӑштарма хатӗр. Ак ку хучӗсене ыран бухгалтерие паратӑр, ҫырӑвне — Людмила Сергеевнӑна. Ман вырӑна
Пивень юлать. Акӑ приказне пичетлесе салат.
Секретарь ура ҫине тӑчӗ.
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— Кайма юрать-и? — ытла та ыйтуллӑн илтӗнчӗ Маришӑн ҫемҫе сасси.
— Юрать, — ура ҫине ҫӗкленчӗ пуҫлӑх.
Алӑк хӑлӑпӗнчен тытнӑ Мариша ҫаврӑнчӗ те:
— Эп сире пӗлтерме мансах кайнӑ, — терӗ пуҫне чикерех.
— Тата мӗн пӗлтересшӗн?
— Италирен салам каларӗҫ.
— Виталирен?
— Ҫу-ук, Италирен тетӗп, — кулса ячӗ секретарь. —
Ют патшалӑхран пулсан та, Виталирен.
— Эй, ку пурнӑҫпа, — аллине сулчё Симунов. — Арпашсах каятӑн. Пёрре Выкса пӑрӑхӗ пуҫран тухма пёлмест. Шухӑшӑмпа ҫак вӑхӑтрах Кӳлхӗрринчен шыв юх
тарма пуҫларӑм-ҫке. Ну-ну, Италирен тетён? Салам анчах-и? Каллех тир ыйтмарӗҫ-и? Ыйтсан тӳрех кала: тир
ҫитмест, ҫук. Саламӗ камран-ха?
— Лебедевран. Эп каланине тӗрӗсех илтсе ӑнланнӑ
эсир.
— A-а! Лебедевран... Виталирен-и?
— Аха, Виталий Семеновичран. Сицили утравӗ ҫинчен. Палермо хулинчен шӑнкӑравларӗҫ.
— Хэ, ӑҫта вӗҫсе ҫитнӗ. Акӑш темерӗн. Мӗн тӑватьши вӑл унта, мафиози йӑвинче? Ларасчӗ хӑйӗн Саранскӗнче шӑппӑн. Аш-какай комбиначӗн директорӗ вӑл
унта. Пёрле Мускавра вӗреннӗ, пӗр пӳлӗмре пурӑннӑ.
Урӑх мӗн каларӗ?
— Нимён те каламарӗ. Хӑй калаҫмарӗ те...
— Тата кам?
— Секретарӗ. Ман хӗр тантӑшӑм, Алиса. Амӑшӗ ун
Саранскран. Химзавода направленипе килсен Вӑрнарта
ҫӗтсе кайнӑскер. Алисӑпа эпир шкулта пӗрле вӗреннӗ.
Вӑл сире пӗлетӗп, мана сан пуҫлӑху шӑккалат ҫитернӗччӗ
тет.
— Пулнӑччӗ унашкалли юлташӑм патне хӑнана кайсассӑн. Хэ, Лебедев... Кантурне те хӑйӗнчен хӑварман
иккен.
— Ма «кантурне» тетӗр? Йышӑну пӳлӗмне пуль? Унта
лараканнине самолет ҫине лартса вӗҫнӗ вӑл. Алиса пыысӑк салам каларӗ сире. Вӑта ҫӗр тинӗсӗ мӑнӑш. Иккӗшӗнчен те.
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— Виталий Семеновиче хӗпӗртенипе чӗлхине ҫӑтса
янӑ-шим тата?
— Чӗлхи пирки пӗлместӗп. Алисӑн пуҫлӑхӗ темле ӗҫлӗ
тӗлпулӑва кайнӑ тет. Вӑт здоровӑ, а? Во кӗрлеттереҫҫӗ
пурнӑҫа!..
Пуҫлӑх секретарь куҫӗпе тӗл пулчӗ. Хӗр куҫне мӑч
хупса пуҫне чикрӗ.
«Эх, айван Мариша, мӗскӗн Мариша, эс хӑюллӑ Али
са мар ҫав... Вӑрнар та Саранск мар... — алӑк хыҫӗнче
хӑйпе хӑй калаҫрӗ секретарь. — Симунов та Лебедев мар.
Ман ҫине пӑхнипех киленсе тӑранать. Анланчӗ-ши мён
те пулин ват така? Эх, мён тери телейлё эсё, Алиса».
Ват така хӑйӗн умӗнче мӗнле путек-сурӑх сиккеленине
те курать-ха, анчах чыслӑх карти урлӑ пӑхнипех ҫырлахать, киленӳ-йӑпану аллине кӗрсе ӳкме шутламасть.
Пӗрре хӑвна ирӗке ярсан ҫав алӑ вӑл сана пӑчӑртаса
сывлайми тӑвать, астарса йӗмсӗр хӑварать, ятна ясарлӑх
кӳллине путарать, чысна ҫуласа якатать. Ҫакӑ шухӑшлаттарать те ӗнтӗ Симунова.
7
Ҫывӑрмалли вакуна вырнаҫсан тин Симунов кӑштах
лӑпланчӗ. Чӗри те тикӗсрех тапма пуҫларӗ, кӗлетки ҫӑмӑлланчӗ. Вакунри ҫулташӗпе паллашрӗ — вӑтӑрсенчи
тулли кӗлеткеллӗ, сарлака хул-ҫурӑмлӑ, хырӑмне кӑшт палӑрмалла мӑкӑртса кӑларма ӗлкӗрнӗ «ҫӗнӗ чӑваш», элек
троника таварӗпе суту-илӳ тӑвакан Руслан Ефремович
Купцов усламҫӑ. Мӑн Сӗнтӗртен. Шупашкарта пурӑнать.
Симунов та хӑй камне тата ӑҫта ӗҫленине пӗлтерчӗ. Унпа
калаҫни вырӑсла-чӑваш ла, чӑвашла-вырӑсла словарь
уҫкаласа хупнӑ пек.
— Апла здорово! — алӑ пачӗ Купцов. — Почти хамӑр
ҫын. Можно сӗтел сервировка тума? — Ҫул юлташӗ Ни
колай Алексеевич хирӗҫлеменнине вӑл йӑл-л кулнинченех ӑнланчӗ те мӑн сӑран сумкине уҫрӗ, чӳрече умӗнчи
сӗтел ҫине ҫимелли-ӗҫмелли кӑларса лартрӗ.
— На работе ӳсӗр мар, пурнӑҫран та юлар мар, водкине ӗҫсе парар та закусить тӑвар омар, — тесе саркаланчӗ вӑл, унтан пулӑ консервӗ уҫрӗ.
— Хе, эсир сӑвӑҫ иккен, — кулса илчӗ Симунов хӑйӗн
апат-ҫимӗҫне кӑларнӑ май. — Талант.
272

— Лирик пулмасан электроник та пулмасть. Шухӑш
вылявӗнче ӑса хӑйратпӑр, — ҫамкине ҫапса кӑтартрӗ
Купцов. — Мозг ан тӗлӗнтӗр нихҫан.
— Пуҫ мимийӗ вӑл хамӑр ҫывӑрнӑ чухне те ӗҫлет-ха, —
терӗ Симунов. — Тӗлӗк пайӗ ҫеҫ тӗлӗрмест.
— Электроннӑй мозг вара постояннӑ ӗҫлет, — хавхаланчӗ Купцов. — Нихҫан та дремать тумасть.
— Хушӑран хромать тӑвать анчах-и? Сӑмахран, аш
цехӗнчи электроника чӑхӑмласа мана миллион тенкӗлӗх
тӑкак кӳчӗ. Хамӑрӑн мар та, нимӗҫсен, улӑштарса майличчен ҫур ҫул иртрӗ.
Купцов ҫулра усӑ курмалли ылтӑн хӑюллӑ черккисене Шупашкар эрехне тултарчӗ те: «Паллашнӑ ятпа
до дна», — тесе тост ҫӗклерӗ. Чӑнкӑр-йӑнкӑр! хутшӑнчӗ
хаклӑ кӗленче сасси рельспа вылякан урапа кӗвви
ҫумне.
— Да... электроника та не вечна. Бывает, пире те
рекламаци параҫҫӗ. Анчах — договор. Эп хам масте
рить туман вӑл япалана. Сложнӑ, конечна. Ман кон
тракт. Фирма отвечать тӑвать. Эп купец кӑна. Срок
пур. Гаранти. И менять приходится. Маншӑн вал убы
ток мар. Новый технологипе кӑларнине выкопал в И н
тернете. Во! Японски. Шупашкарта сенсаци пулать. Ҫӗр
миллион во здесь! — кӑкӑр кӗсйине ҫапса кӑтартрӗ Куп
цов.
— Хӑвӑра-и?
— А как же?... На то эп купец. Чувашский усламҫӑ.
— Ой-яй... Фу!.. — Симунов черккине лартнӑ май
тӗлӗннипе пуҫне пӑркаларӗ. — Ман комбинатӑн ҫулталӑкри ӗҫӗ вӗт ку! Сирӗннипе танлаштарсан...
— Мӗн танлаштармалли пур пирӗн Чувашипе? Российӑри отсталый район-регион. Акӑ по стране вӑтам ӗҫ
укҫи три пятьсот в месяц. А пирён?
Симунов хӑнӑхнӑ йӑлапа шӑлаварне ҫӳлелле туртса
илчӗ. Ҫавна асӑрхаса Купцов кулса ячӗ.
— Штаны анать, да? Эх-хэх! Кумекаю. Сире «Тимур
команди» какой парне панине те хорошо знаю. Отпус
тил цены правительство пуҫлӑхӗ Гайдар и... пошло-поехало. Кам анаталла, кам тӑвалла поскакали.
— Эпир, ӗҫлесе пурлӑх тӑвакансем, наци тупӑшне хывакансем, анаталла юхса антӑмӑр, чухӑна юлтӑмӑр, —
18. Вёҫев.
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пуйӑс хӑвӑртлӑхне сасартӑк чарнипе хыҫалалла сулӑнчӗ
директор.
— А мы, илме-сутма мировой рынока тухнисем, халӑха тӗнче таварӑпе мӑй таран вот так обеспечить тунисем, тӑвалла как ухарь купец ӗрӗхсе хӑпартӑмӑр, — ма
лалла ӳпӗнчӗ усламҫӑ.
Пуйӑс чарӑннӑ вӑхӑтра вӗсем сӑмах чӗнмесӗр апата пикенчӗҫ. Кӑрт-карт туса пуйӑс хуллен тапранчӗ, ура айӗнче хӑнӑхнӑ кӗвӗ пуҫланчӗ: кӑртти-кӑртти, кӑртти-кӑртти...
— Шахматла вылямастӑр-и эсир, Руслан Ефремо
вич? — пуҫне ҫӗклесе ыйтрӗ Симунов. — Эп пёрле чиксе
тухнӑччӗ.
Тӗтӗмлесе пӑшӑхтарнӑ ӗне ашне чӑмлакан Купцов
хирӗҫлесе пуҫне пӑркаларӗ.
— Остаюсь та кабинетра пӗччен яратӑп вара электроникӑна. Урӑххипе вылятӑп. Пускай Каспаров вылять
шахматла. Суймасӑр каласан, Николай Алексеевич, у нас
в роду пулман шахмат ҫынни. Нухратпа вылянӑ. Купец
первой гильдии Митрофан Купцова весь Атӑл тӑрӑхӗ
пёлнё. Иран фаницинчен Нижний ярмӑркки таран. Зна
ешь, кампа ӑмӑртнӑ ман прадед? Знаменитый Ехрем хуҫапа! Честнӑй ӑмӑрту пулнӑ вёсен. Не так, как сейчас,
ӑслӑ ӗҫленӗ вёсем. Паянхи пек, ухмахла никама та уби
вать туман. Сын его, Прохор асатте, наследникне Ех
рем господин ятне панӑ. Прадед кумӗ пулнӑ великий
купец. Вот вӑл — ф ади ц и текенни. Поколенирен по
коление пырать. Атте те ман торгаш пулнӑ. Райпо хозяинӗччӗ. Чӑваш патшисене тӑрантарса тумлантарнӑ.
Партийный обкомпа Совмин начальникёсем валли чи
хороший, чи дорогой тавар килсе тӑнӑ. Пурне те панӑ,
но... бесплат мар. По продажной цене. Коммунистсен
честноҫӗ вӑйлӑ пулнӑ. Атте те ман киле нумай туртман.
Вӑл суту-илӳ нумайрах тунипе, килте мён кирлине в
достатке ҫитерме пултарнипе чунне кантарнӑ. Никакой
жулик пулман в нашем роду. Честнӑй коммерсантсем.
Вӑхӑт пулман шахматла выляса ларма. Ман та пустуй
башкана аркатса ларас килмест.
— Шахматпа унпа пуҫ канать. Миме урӑхларах ӗҫлет,
кӗрешме, ҫӗнтерме вӗрентет.
— Кӗрешме? Эп унсӑрах знаю фигурӑсемпе выляма,
хисеплӗ Николай Алексеевич, ай-яй, ман пуҫра конӗ те
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сикет, офицере те чупать, дами те кулать, короле те
вырӑнта крепко ларать. Пешкӑсем ӗҫлеҫҫӗ...
Калаҫу черкке тытнӑ чух чарӑнать те майёпен каллех
хӑйӗн куссине куҫать.
— Ыйтма юрать-и сиртен, Руслан Ефремович? —
ҫуланнӑ аллине ҫӳхе хутпа шӑлса тасатрё Симунов. —
Аван мар та...
— А что ж такого? Мён интересё пирки?
— Мён те пулин туса кӑларакан ҫӗрте ӗҫлесе курнӑ-и
эсир?
Купцов тӑрса уткаласа ҫӳреме пуҫларӗ.
— Ох-х, ӗҫ... ӗҫ вӑл... — чӗлхипе тути хӗррисене ҫуласа
илчӗ усламҫӑ. — Сирён юнрах это значит. Стройка-заводра уписательнӑ вкалывать тумалла, да?
— Ҫапла, юнра, пӗтӗм кӗлеткере, кӑмӑл-туйӑмра, пуд
ра вӑл мӗнле те пулин япала туса кӑлармалли ӗҫ-пуҫ.
— Опять пуҫ, мозг... Скотина мимине юрататӑр пулас.
— Мозги-и? Миме-и? Юрататӑп. Пит тутлӑхлӑ, усӑллӑ
апат вӑл.
— Да... кураймарӑм эп ӗҫлесе нимле производствӑра
та. Шкултан мана аттесем тӳрех Мускава ӑсатрӗҫ. Шупашкарти мозговой центр урлӑ. МИЭТа устроить турӗҫ.
Московский институт электронной техники, эппин. Ничевоччӗ. Физикӑпа математика по зубам пулнӑ мана. Вы
пускной тёлнелле наш чуваш мозговой парти центрне бух-бах-бах! турӗҫ. А от предков... пулӑшу нету. Долго
не думав, тытрӑм та заключить турӑм брак кибернетик
профессор хёрёпе. Ну, на десять старше меня... а лачака — одна и та же. А эта ведьма, Турра тав, чуть коро
лева пулман пёр фирмӑра. Новорусскисемпе диплом
ҫунӑ каҫах познакомицӑ турӑмӑр. Электроника хатӗрӗсене заграницӑран справлять тӑваҫҫӗ пӗтӗм Российипе.
Ёҫ, производство шухӑшӗ-и унта, когда карманы нача
ли надуваться? Пурӑнатпӑр ҫапла, торгуем. Однажды ман
майра мне шепчет: скоро эп «генерал» пулап. Понял,
фирма патши пуласшӑн. Ҫав эрнерех нашему генераль
ному директору каюк. Ак ҫапла горло перерезали.
— Малалла мӗнле? — ӑшаланӑ мимене Симунов йывӑррӑн ҫӑтса ячӗ. — Ой-йой...
— А что там малалла. Ҫулталӑк не прошел, ман ведь
ма патша без вести пропала. Убрали как мусор. Тупнӑ
18*
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сволоча Мускав окраининче. Вакласа в целофанный ме
шок набили и — мусӑра... Холостой пулса юлтӑм вёт.
Хваттер. Четырехкомнатка. Шикарный районта. Хамӑр
туяннӑ. Манра халь. Баба ҫук тӑк — айда ко мне. Мо
жешь и бабу брать. Ман другой плансем. Министр баб
ки, правда, иккёмёшё, чи молодухи, чи красотки, Комаровӑна чӗнет. Дачӑна. Моментом пользоваться тумалла. Вот так, муженекё пире помог открывать в Чебок
сарах филиал фирмы. Какой производство унта, завод,
комбинат, всякий прочий. Пирён хамӑрӑн производство.
Илетпӗр, сутатпӑр, пуятпӑр. Ӗҫлеме ухмах та пёлет, сутма
вара... ӑс кирлё тетчё деда.
— Пире ухмах вырӑнне хурасшӑн мар пуль те эсир,
Руслан Ефремович? — тӑруках сиксе тӑчӗ Симунов. —
Эпир...
Кунашкал пулса тухасса кётмен Купцов икё аллипе
сулкалашсах хирӗҫлерӗ:
— Турӑ каҫартӑр мана, Николай Алексеевич. Сирён
адреспа мар. Не про вас. Чӑваш присказки. Авалтан калани. Слово ухмах ӑнланмалла в ином смысле. Ёҫлеме
пултаракан та сутма пултарайман... Так понятнее? Не
ужели йӑнӑшатӑп? По сути, и вы сами коммерсант, усламҫӑ. Торговать тума пултараймастӑр — прогорите. Ка
кой директор вара? Правильно калап-и?
— Анланатӑп, — лӑпланчӗ Симунов. — Ёҫлеме тем
ле те пулать, анчах ҫав вӑхӑтрах мӗнле ӗҫлемеллине те
пӗлес пулать. Туса ил ни не вара сутма та, уншӑн ытларах тупӑш, услам илме те пёлес пулать. Мана та ҫакӑ ҫӗрӗн-кунӗн канӑҫ памасть. Пуҫ мимине манне ҫывратмасть. Директортан ытларах усламҫӑ эпӗ халӗ. Чӑнах. Иксӗмӗр хушӑра пирӗн пӗр пысӑк уйрӑмлӑх ҫеҫ
пур.
— Мӗнле уйрӑмлӑх-ши? По моим мозгам-ши?
— Сире те паллӑ вӑл. Эпир хамӑр вӑйпа ӗҫлесе илнине сутса халӑха тӑрантаратпӑр, патшалӑха тытса тӑратпӑр, ҫавӑнпа чухӑн пурӑнатпӑр. Эсир такам тунӑ япалана йӳнӗ хакпа туянатӑр та хаклатса сутса хӑвӑра ҫеҫ
тӑрантаратӑр, патшалӑха налук тӳленӗ пек тусах ҫырлахатӑр, пурне те улталатӑр, ҫавӑнпа питӗ пуян пурӑнатӑр.
Купцов та хӗрсех пычӗ.
— Сирён те, пирён те пур халӗ ирӗклӗх, — терӗ тути
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хӗррисене кулӑпа чалӑштарса. — Мӗншӗн пирӗн шая
ҫитерейместӗр тупӑшне?
— Сирён йышшисене пула, Руслан Ефремович. Эсир
япаласене хаклӑ сутнипе, патшалӑх, халӑх мулне вӑрласа пуйнӑ путсӗрсем, тӗнче пуянӗсем, олигархсем Кремӗле
те пӑхӑнмасӑр нефть, электроэнерги, ытти япала хакӗсене вӗҫӗмсӗр ӳстерсе пынине пула лӑпчӑтса лартнӑ хура
халӑх пуҫ ҫӗклейменнипе ҫитерейместпӗр тупӑш-услама сирӗн шая. Суту-илӳ япала туса кӑларнинчен маларах кайни пурнӑҫ утӑмне чакарать.
— Халь заграничнӑй япала намного дешевлӗ ларать.
Мён тума пустуй аппаланмалла, ытлашши тӑкак курмалла?
— Халӑхне тата мён тутармалла, сирён шутпа? Эсир
сӗтӗрсе килнӗ ют патшалӑх япалине илме ӑна ӑҫтан укҫа
туптармалла? Мӗнпе тӑрантармалла, тумлантармалла?
Тавлашу хӗрсех кайрӗ. Симунов та хӑйӗн «Атӑл» пӑккине уҫрӗ.
— Пирӗн ҫӗршыв япали пурпӗрех начар, юрӑхсӑр, —
терӗ Купцов черккине пушатнӑ хыҫҫӑн.
— Мӗн «Атӑл» начар пулчӗ-им?
— Ҫук, ҫу-ук! — шӗвӗр пӳрнине ҫӳлелле кӑнтарчӗ
Купцов. — Пирён водка первоклассный!
— Мён, ман аш-пӑш, шӑрттанӗ, кӑлпассийӗ начар
пулчӗ-и? — тесе Симунов пӗр мӑн шӑрттан чӑмӑрккине
ҫут хутаҫа чиксе ҫулташне тыттарчӗ. — Ку манран пар
не, министр арӑмне тутантарса пӑхтарӑр.
— О-ох! Кирлё марччӗ. Ну, юрӗ, тавтапуҫ. Спасибо
за подарок. Ҫӑкӑр-тӑвар... Мӗнлеччӗ дальше?
— Хире-хирӗҫ.
— Во, правильно. С меня... Сире нечего ругать. Пер
воклассные мастера. Молодцы хатӗрлетӗр. Таврӑнсан
Чебоксара сирённе только буду брать. Знаю халь «Са
нар» ӑҫтине. Чапаев памятникё патёнчи магазин. Со
всем по-другому каласшӑнччӗ эп. Насчет техники. Элек
троника, например. Совсем никудышние.
— Пулӗ, пулӗ. Хамӑрӑнне те лайӑхлатмалла, тёнче
ӑмӑртӑвӗнче ҫӗнтерсе ҫиеле тухмалла. Раҫҫей кӗлемине
лартнӑ тавар чи малта тӑтӑр. Сутассине-илессине, пал
лах, пасар, пахалӑх йӗркелесе тӑрать. Эпир хамӑр та авӑ
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пунсен техникипе усӑ курса услам тӑватпӑр аш-какай
комбинатёнче.
— Унсӑрӑн пурнӑҫ ҫук, — килӗшрӗ Купцов. — Ҫавӑнпа эпир пурте сутӑҫсем-усламҫӑсем.
Ҫапла калаҫсах ҫывӑрса кайрӗҫ «ҫӗн чӑвашпа» «кив
чӑваш», малашне пӗр-пӗрне пулӑшма шантарчӗҫ.
8

Хусан вокзалӗн перронӗ пуйӑспа килекенсене Мус
кав ҫӑварне хыпса илет. Ҫывӑрнӑ-ҫывӑрман пассажирсем, кӗтекен пурри — ытамра, кӗтменни — утӑмра, этем
йӑшӑлтатӑвне хутшӑнаҫҫӗ. Сухал хырнӑ хыҫҫӑн мине
рал шывӗпе пырӗсене чӳхенӗ Симуновпа Купцов та вакунран ҫав шавлӑ юхӑма чӑмрӗҫ. Ҫак самантран вёсен
ҫулӗсем пайӑрланса тӗрлӗ еннелле кайрӗҫ.
Радиола пӗрмаях юрласа пӗлтерекен «Москва-Тур»
кантурне Николай Алексеевич ҫӑмӑллӑнах шыраса тупрӗ.
Мускав ҫулӗсене якатса ҫӳренине мансах кайман-ха. Енентерӳ хучӗсене парса укҫа улӑштарма вӑхӑт нумаях иртмерӗ. Акӑлчансен пёр фунт стерлингӗ пирӗн хӗрӗх икӗ
тенкӗпе танлашать. Вёсен пурнӑҫ шайӗ мӗнли ҫакӑнтанах паллӑ. Хамӑр чухӑнлӑхшӑн Симунов ют патшалӑхсенче вӑтанать те.
Кайиччен хулара мён тумалла-ха? Аха, «Бирмингем»
фирмӑн офисӗнче пулмалла. Ҫитсе тӗрӗслерӗ. Кӗркуннеччен вёсен ыйтӑвне тивӗҫтермелле. Унта ӗҫлекен специалистсемпе канашласа пӑхрӗ. Ӑна питӗ пысӑк шанчӑкпа ӗнентереҫҫӗ.
Ют ҫӗршывсене пӗччен кайнӑ чухне Симунова Раҫҫей ял хуҫалӑх министерствинчен ӑсатса яракансем пурччӗ. Паян вӑл вӗсене чӑрмантарас темерӗ. Мӑн Арбат путвалӗнчи кафере сӑра ӗҫсе, рак ӗмсе тухрӗ те Пӗчӗк Ар
бат урамне ҫитрӗ, хӑнӑхнӑ йӑлапа палланӑ ҫурта чутах
кӗрсе каятчӗ, хӑйне хӑй асӑрхаттарчӗ те такси тытса туристсен ҫуртне таврӑнчӗ.
Америка самолечӗ ҫине ларса курманччӗ-ха. «Боинг-707» салонне кӗрсенех темле урӑхла сывлӑш пырса
ҫапрё чӑваш ачин, Хирпуҫӗнчи Симунсен Эскатри Элекҫи ывӑлӗн Микулайӑн, пит-куҫне — ют ҫӗршыв сывлӑшӗ. Хамӑрӑн ҫунатлӑ кайӑк пулнӑ пулсанах... Унӑн
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ӑшши лере ҫитичченех пыратчӗ. Акӑ халӗ ӑна аякри
тинӗс ҫӗршывӗн нӳрлӗ сывлӑшӗ урӑхла сывлаттарма пуҫларӗ. Вӑл креслӑна вырнаҫса таянчӗ те хырӑм урлӑ пиҫиххи карса малалла мӗн пуласса кӗтме пуҫларӗ. Ма
лалла вара яланхи вӗҫев йӗркине кунта та ытти чухнехиллех пурнӑҫларӗ, ҫавнашкалах тӳпене ҫӗкленчӗ. Аме
рика кайӑкӗ те Раҫҫей кайӑкӗсенчен уйрӑлсах каймасть
иккен. Вёсен те, пирён те аэродинамика саккунне пёрешкелех пӑхӑнса тунӑ самолетсене. Вӗсемпе вӗҫме хӑшӗ
канӑҫлӑрах е япӑхрах — ӑна пассажирсенчен туйса-ӑнланса илекенни сахалтарах. Этемлӗх пуҫӗн мимийӗ пӗрешкелех сапать Ҫӗр ҫине хӑйӗн ӑслӑлӑх ылтӑн пӗрчине. Тӳрӗ ҫул ҫине тухнӑ чухне кӑшт чалӑшарах панине
ҫеҫ туйса юлчӗ Симунов пассажир та. Чиперкке хӗр
сӗннӗ коньяк тумламӗсемпе чӗлхене йӗпетнӗ хыҫҫӑн пуҫ
уҫӑлса кайрӗ, вӑхӑта мотор кӗрлевӗнче кӑна ирттерес
мар тесе вӑл аэропортра туяннӑ журнала уҫкаласа ларчӗ.
Акӑлчанла мӗн ҫырнине вулаймарӗ, ӳкерчӗксене пӑхсасӑнаса хӗрарӑм ырлӑхӗн асаилӗвӗпе киленчӗ.
Виҫӗ сехет ҫурӑран стюардесса ҫапла пӗлтерчӗ: «Пас
сажир господасем, эпир Великобританипе Ҫурҫӗр Ирланди Королевствин тёп хулине Лондона вӗҫсе ҫитрӗмӗр...» Самолет ҫаврӑнса аннӑ хушӑра кӗлетке йӑнк хускалчӗ, кӑштах чун шикленчӗ.
Трап ҫине ярса пуссанах куҫа хӗвел шартарса ячӗ.
Авӑ епле кӗтсе илетӗн-ха эсӗ чӑваш ачине Альбион утравӗсен асамлӑ ҫӗршывӗ — тӗтре айӗнче мар, янкӑр тӳпепе, хӗвел ӑшшипе.
Вырӑс турисчӗсене кӗтсе илме тухнӑ ҫулланнӑ хӗрарӑм акӑлчансен ыр кӑмӑллӑх сӑмахӗсемпе вырӑс чӗлхине пуянлатса пурне те автобуса чӗнчӗ. Симунов гид
каланине итленӗ май чӳречерен пӑха-пӑха илет, хӑвӑрт
пынипе вӗлтлетсе юлакан йывӑҫсене, ҫуртсене сӑнать.
Хальлӗхе уншӑн кунти вырӑнсем Данипе Голландири
манерлех пек. Англи ҫинчен кӗскен каласа пыраканӑн сас
си ҫеҫ ҫав ҫӗршывсенчи гидсенни пек мар — урӑхларах,
тасарах, хӗвеллӗрех, ҫинҫерех илтӗнет. Ма ҫапла-ши ку?
Чӑваш турисчӗ ӑна ниепле те тавҫӑрса илеймест-ха. Ун
пуҫӗнче урӑххи — пыршӑ ҫуса тасатакан машинӑна курса
хакласси.
Ӑҫта илтме пултарнӑ-ха ку сасса Симунов? Пӗрмай
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тем тӗрлӗ халӑх хушшинче пулаканскер, вӑл ӑна уйӑрса
илеймест-ха. Пӗрешкел сасса таҫта та илтме пулать. Ҫапах ку такам сассинчен те уйрӑмрах пек. Чуна ҫывӑхрах пек тата. Тап-таса вырӑс чӗлхи. Ют чӗлхене ют халӑх
та вӗренет те, тепӗр чухне ют чӗлхепе амӑш чӗлхинчен
якарах та вӑйлӑрах калаҫаҫҫӗ. Хамӑр чӑвашсемех вырӑсла чӑвашлинчен чаплӑрах ҫаптараҫҫӗ. Вырӑс майри те
пулма пултарать ку. Ӑҫтан пӗлен унта гидсен ушкӑнне?
Туристсене кӗтекен «Темза» ятлӑ отель патне ҫитсен
тин тӑна кӗчӗ Симунов, икӗ хутлӑ хӑна ҫурчӗ ҫине пӑхса
шухӑшларӗ: «Пӗччен пурӑнмалли пӳлӗм илесчӗ».
Автобусран вӑл ятарласах чи юлашкинчен тухрӗ. Алӑк
умӗнче кӗтсе тӑракан хӗрарӑм ытамне кӗрсе ӳкнипе
вӑтанса пушшех ҫухалса кайрӗ.
— Эсех пултӑн-и ку, Зина-Зиночка? — теме ҫеҫ пултарчӗ турист вӗсенчен тӗлӗнсе ихӗрекен шофер еннелле
пӑхса, унтан ассӑн сывласа ячӗ те тулли вӗри кӗлеткене
вӑйпах ыталаса илчӗ. — Авӑ ӑҫта ҫити вӗҫсе килнӗ манӑн
пӑрчӑканӑм.
— Эх, Мигулай-Никулай, не сидится, а гуляется...
Симуновӑн ӗмӗтленни ахалех пулчӗ. Пӳлӗмӗсем иккӗн-виҫҫӗн ҫывӑрмаллисем ҫеҫ. Ҫул япалисене хурса
тухнӑ хыҫҫӑн Зианна Грин миссис, арҫын шухӑшне ӑнланнӑ пекех, ӑна шӑппӑн лӑплантарчӗ:
— Симунов мистер, хӑнара чух ан кулянӑр.
Килнӗ кунах вӗсене ытлашши ӗшентермерӗҫ. Британи музейне илсе кӗртсе кӑтартрӗҫ. Грейт-Рассел-стрит
текен вырӑнта колоннадӑсен (ҫавра юпасен) ытамӗнчи
вун тӑххӑрмӗш ӗмӗр палӑкӗ ҫине пӑхса тӑранаймастӑн.
Ку вӑл — Европӑри патшалӑх музейӗсенчен пӗрремӗшӗ.
Унта этемлӗх пуҫламӑшӗнчи, тахҫан авалхи цивилизаци
искусствинчен тытӑнса вӑтам ӗмӗрсем таранах пухнӑ экспонатсем. Акӑлчансен Уильям Тернер ӳнерҫипе графикӗн ӳкерчӗкӗсем, Хӗвел анӑҫ Европӑри, ытти ҫӗршывсенчи художниксен ӗҫӗсем Симуновӑн ӑс-пуҫне йывӑррӑн кӗрсе пычӗҫ. «Йӑлтах ӑнланса пӑхас пулсан питӗ
нумай пӗлмелле кунта, пирнешкеллисем валлиех мар,
ячӗшӗн кӗрсе курни юрать ӗнтӗ», — тесе шухӑшласа
тухрӗ Николай Алексеевич тахҫанхи пурнӑҫа аса илтерекен тӗттӗм салху ҫуртран.
Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн Королева паркӗнче канчӗҫ.
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Ҫав вӑхӑтра Микулай Симуновпа Зина Крылова аллейӑсем тӑ^ӑх ыталансах ҫӳрерӗҫ.
— Аҫта ҫухалтӑн эсӗ, мӗн ҫӑтрӗ сана? Ҫӗр-и, шыв-и?
— Ой, Мигулай-Никулай, прости, только не ругай.
Ҫухалман-ха эпё ҫак тӗнчерен.
— Мӗнле майпа кунта лекнӗ?
— Калама та намӑс, — вӑтаннӑ пек пулчӗ Кры ло
ва. — Тархасшӑн, каҫар мана. Темшӗн пӗлтерес темерӗмҫке хам ӑҫта пурӑннине... Хӗр чухнехи хӗм сӳннӗ пек
туйӑнчӗ те... Каланӑччӗ-ҫке сана иксӗмӗрӗн телейлӗ
ҫемье пулма пултараймасть тесе...
— Мана пӑрахса телей тупрӑн-и-ха?
— Телей, телей... Сӑмах ҫеҫ мар-ши вӑл? Камӑн пурши вӑл, чӑн-чӑн телей? Темле телейлӗ пурӑнаҫҫӗ текен
ҫынсен те ҫуккӑ пуль вӑл, телей. Хӑй чӗререн юратакан
ҫын урӑххине манаймасӑр асапланать, чун пуянлӑхӗшӗн
ӗмӗтленсе нушаланать. Мул тупнӑ ҫын укҫа-ылтӑн чури
пулса юлать. Телейлӗ тени вӑл маншӑн ҫын ҫиелтен панӑ
хак вырӑнне ҫеҫ. Кам кӗрсе курнӑ ҫав хӗрарӑмпа арҫын
ӑшне? Тем кӗрлет-ха, тем ҫапӑҫать кашнин чӗринче?
Телей кайӑкӗ вӑл авӑ пуҫ тӑрринчи ҫав кайӑк пек кӑна
вӗҫет пирӗн ҫийӗн те. Мӗн, эсӗ хӑвна пит телейлӗ тесе
шутлатӑн-и? — хӗрарӑм арҫын енне куҫ айӗн пӑхрӗ.
— Апла-ха эппин, — сӑлтавсӑрах кӑххӑмлатрӗ Симу
нов. — Телей вӑл — шухӑшласа кӑларнӑ, абстрактлӑ,
алла кӗмен явлӑм, да?
— Пуҫри ӗмӗт кӑна. Кала-ха, кала, телейлӗ-и эсӗ?
Утма тӑп чарӑннӑ хӗрарӑм арҫын мӗн каласса кӗтет.
Арҫынӗ хаш-ш сывласа илчӗ те хӗрарӑм куҫӗнчен пӑхса:
— Телей вӑл ҫынра ӗмӗр пурӑнмасть, — терӗ ерипен. —
Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн ҫеҫ ӑна савӑнтарса хӑварать. Иксӗмӗр
малтан тӗл пулни те, пирӗн хушӑра пулса иртнӗ юрату
йӑпанӑвӗ те маншӑн — телей. Ҫав вӑхӑтрах эпё сана
ҫухатсан тепӗр юрату — телей тупрӑм. Арӑм та, хӗрӗмпе
ывӑлӑм та — маншӑн телей. Ёҫӗмре те паянлӑха телейлӗ.
Ыран, тен, унтан кӑларса ярас-тӑвас пулсан — телейсӗр
тӑрса юлӑп. Вӑт шухӑшла, вӑхӑтлӑх ҫеҫ иккен телей тени,
паян ҫуталать те ыран — сӳнет.
— Хамӑн телей кайӑкне алӑран вӗҫертнӗ тесех те калас килмест ман, — утма пуҫланӑ хушӑрах пуҫне каҫӑртса
йывӑҫ тӑрнелле пӑхрӗ Зина Крылова. — Ах, кайӑка та
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читлӗхе хупма пулать. Телее те... Вӑрнар хыҫҫӑн Мус
кавра эпӗ темиҫе хутчен те телейлӗ пулса куртӑм. Манман-и иксӗмӗр ман аттене Шупашкарта шыранине?
— Ӑҫтан манӑн вӑл кунсене? Мӗн, тупрӑн-им аҫуна?
— Вӑл хӑй мана шыраса тупрӗ. Анне вилнӗччӗ. Ӑна
урамра машина ҫапса хӑварнӑ. Эпӗ пӗчченех тӑрса юлтӑм. Сан патна вӗҫсе ҫитес шухӑш та пурччӗ. Сӑлтавӗ
урӑхланса пычӗ.
Симунов хӗрарӑма пилӗкрен тытрӗ.
— Урӑх така тупрӑн пуль-ха?
— Ҫамрӑк чухне така шухӑшӗ те пуҫран кайман пуль,
анчах... Пӗлетӗн-и, аннене пытарнӑ хыҫҫӑнхи йывӑр кунсенче пирён хваттере хайхи Арслан Юманович Тюрк
ский кӗмсӗртетсе пырса кӗчӗ. Кампа пуль тетӗн?
— Чикансемпе пуль?
— Чӑнах та. Чиканпа. Хам юратакан чаплӑ артистпа,
Николай Сличенкӑпа. Вӗсем пирӗн патра эп ҫураличченех темиҫе те пулнӑ тет. Вӑт телей сиксе тухрӗ ман.
Атте камне тӗплӗнрех пӗлтӗм. Хушамачӗ унӑн Купцов
иккен. Тюркский — хушма хушамачӗ кӑна. Чӑвашсен
авалхи купса йӑхӗнчен. Тепӗр темиҫе кунтан шӑллӗпе
килчӗ, ман ку — паянхи Ехрем хуҫа тет. Шӑллӗ Мускава потребительсен союзӗн съездне килнӗ-мӗн. Мана
апат-ҫимӗҫ парса тултарчӗҫ. «Кармен» театра чикансен
концертне курма кайрӑмӑр. Атте чикан хӗрарӑмӗпе явӑҫса кайнӑ. Сличенко ӑна театра вырнаҫтарнӑ. Аттех-ҫке
вӑл манӑн. Телейлех терӗм хама ӑна тӗл пулнӑшӑн.
Вӑрнартан Мускава ҫитиччен янраса пынӑ Руслан
Купцов Зина ашшӗсен тӑванӗ пулнине ӑнкарса илчӗ
Симунов, анчах ун пирки Крыловӑна пӗлтермерӗ, ӑна
малалла итлерӗ.
— Телей ҫине телей тупӑнса пычӗ ҫав. «Кармен» театртах ман ҫума ют ҫӗршыв ҫынни ҫыпӑҫрӗ. Училищӗре кайран эпӗ очнӑ вӗрентӗм-ҫке. Унта акӑлчан чӗлхипе калаҫаканах пулса ҫитрӗм. Ҫавӑнпа ку хӑюллӑ кава
лер маншӑн ытлашши ют пек туйӑнмарӗ. Акӑлчансен
компанийӗн Мускаври эксперчӗ Джон Грин мистер вара
мана читлӗхе хупса ак ҫак мӑн утрав ҫине килсе ячё.
Ята улӑштарттарчӗ. Вырӑслӑх та, акӑлчанлӑх та пёрле
ҫыхӑнтӑр терё. Елизавета королевӑн Анна ятлӑ хёрне
кунта халӑх юратать. Питӗ ҫивӗч юлан утҫӑ ӑмӑртуҫӑ вӑл.
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Ҫавӑн ятне ман ят ҫумне хушса хучӗ те Джон, Зианна
пулса тӑтӑм. Зианна Грин. Вӑт халӗ эпё унӑн читлӗхри
телейӗ. Малтанах хама телейлӗ туятгӑм, хӗр ҫуратсан тата
телейлӗрехчӗ. Майӗпен хайхи телей тени ӑшран тухса
пыма пуҫларӗ. Тунсӑх, вӗҫӗмсӗр шухӑш телее таҫта ҫавӑртгарса кайрӗ. Паян эсӗ тӳперен телей кайӑкӗ пек вӗҫсе антӑн. Эпё каллех телейлӗ. Телейлӗ! Телейлӗ!
Хӑй тавралла ташласа ҫаврӑнакан вут-ҫулӑмлӑ хӗрарӑма пилӗкӗнчен сисӗмлӗрех тытрӗ Симунов.
— Телейлӗ эпё! Телейлӗ эпё! Телейлӗ эпӗ! — тесе юрла-юрла ҫаврӑнать тахҫан юратнӑ, пёрремёш хут ун ытамӗнче савӑшнӑ вырӑс хӗрарӑмӗ. — Манӑн вӗҫес килет!
Таҫта ҫити вӗҫес килет! Пӗрле вӗҫес килет!
Иксӗмӗр тухсассӑн ташӑ варрине,
Вӑранать яш туйӑм, кӗлеткем хӗрет.
Чӗресем уҫсассӑн канлӗх каррине
Ман ҫурхи чечек пек ҫурӑлас килет...

— Радиола параҫҫӗ сан юрруна. Итле-итле аса илетӗп.
— Хам та итленӗччӗ пӗррехинче «Маяк» панине.
Вӑрнара, Шупашкара аса илтерет. Халӗ те унтах ӗҫлетӗн-и?
— Ой, унтан кайни вунӑ ҫул иртрӗ. Вӑрнарта халь
эпӗ. Аш-какай комбинатӗнче. Генеральнӑй директор.
— Саламлатӑп. Эх, калаҫмалли иксӗмӗрӗн...
Туристсене хӑна ҫуртне ҫитернӗ хыҫҫӑн Зианна Грин
миссис Микулай Симунов мистера хӑнана чёнчё.
— Ёҫе эпё ҫӑмӑл машинӑпа ҫӳретӗп, — хыпӑнчӗ
хӗрарӑм. — Паян урӑх транспортпа ярӑнас килет. Килӗшетӗн-и? — тем шухӑшлавлӑн кукалесе тӑракан вӑтанчӑкрах чӑваш чӗппине хулран хурчка пек ҫавӑрса илчӗ
те вӑл кулкаласа йӗкӗлтевлӗн каларӗ: — Ман упӑшкаран хӑратӑн-им? Раҫҫейри пек, мулкач ан пул. Кунта
урӑхла йӑла-йӗрке. Вӑрттӑнлӑха вӑрӑм хӑвӑла хупса усрамаҫҫӗ. Акӑ карета, Симунов мистер.
«Темза» умне чӑнах та авалхи кӳме кӳлнӗ лаша ҫитсе
чарӑнчӗ. Тӑрантасӑнни пек ларкӑчӗ ҫинче — ҫӳллӗ шлеп
ке тӑхӑннӑ капӑр тумлӑ ямшӑк.
— Кэб теҫҫӗ ку кӳмене акӑлчансем, — ӑнлантарчӗ
Грин миссис ҫаплах хӑравҫӑлӑх сӑнне улӑштарайман
чӗмсӗртерех арҫынна.
— Пушкинсем чупнине кинора курнӑччӗ. Вырӑс кӳми
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майлах, — тесе Симунов мистер Зианна Грин миссиса
алӑк уҫса кӳмене кӗме пулӑшрӗ. Унтан хӑй те сиксе
ларчӗ. Микулай тӳрех ӑшӑ ытама лекрӗ. Тунсӑхланӑ хӗрарӑм хӑйӗн чӑваш каччине вырӑсла-чӑвашла-акӑлчанла туйӑмпа Темза юхан шывӗ урлӑ кӗперпе хӑлтӑртатса
каҫичченех чуптума пӑрахмарӗ.
— Манӑн ҫӑлтӑрӑм. Манӑн телейӗм. Паян кӗтмен ту
ман ҫӗртен... Эпё сана паян... Кам шутланӑ... Паян сана
хула тулашне илсе каятӑп. Эпир те, ытти пуянсем пе
кех, уҫӑ сывлӑшра. Пирён хамӑрӑн ҫурт. Ямшӑкне каланӑ. Савӑнма пӗлтӗн-и хӑть? Телейлӗ-и?
— Аха...
— Калаҫма вӑхӑт нумайрах пултӑр тесе юри лаша кӳми суйларӑм.
— Лайӑх. Ялти пекех. Урапа ҫинче ларса ҫӳременни
чылай пулатчӗ-ха. Ку сиктермест.
— Сиктермелли лексен?..
— Мӗн тӑвӑн, сикес пулать, чӑтас пулать.
Зианна Микулайран вӑрттӑн кулать: «Эх, мӗнле пулнӑ
айван, ҫаплах тӑрса юлнӑ, чӑваш чӗппи. Джонпа халӑх
ҫине тухма ҫапах та сумлӑрах».
Чӑваш чӗппи ҫав хушӑра вырӑс майри ҫинчен шухӑш
пӑявне салтрӗ: «Вылянчӑк ӑсу ҫивӗчленмен, шухлӑху чакман, юрать Турри ҫырман пире арлӑ-арӑмлӑ пулма».
Кустӑрмасем кӑлтӑртатнипе лаш а тулхӑрнине пӗр
хушӑ чӗнмесӗр итлесе пычӗҫ. Хӗрарӑм чӗлхи чӑтаймарӗ,
малтан вӗҫерӗнчӗ:
— Лондон вӑл Мускав пек мар, интереслӗрех хула.
Ӑна Темза хӑйӗн юпписемпе тытса тӑрать. Ҫирӗпрех пул
ма кӗперсемпе, тыткӑчпа тыттарнӑ пек, ҫыхӑнтарнӑ. Го
тика архитектурипе купаланӑ ҫурт нумай. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нимӗҫсем хулана хытӑ аркатнӑ, авалхи ҫуртсене
нумай ишӗлтернӗ. Кайран тин ҫӳллӗ ҫуртсем лартма
пуҫланӑ, киввисене те сыхласа хӑварнӑ. Куртӑн пуль,
лутра хула. Тавралла унӑн сакӑр спутник. Вӗсем хыҫӗнче — симӗс вӑрман, хула чикки. Акӑ эпир те хамӑрӑн
Гринграда ҫитрӗмӗр.
Симунов мистер малтан сиксе анса Грин миссиса алӑран тытса тухма пулӑшрӗ. Хӗрарӑм ямшӑка укҫа тыттарчӗ. Микулай кэбне пӑхса юлчӗ. Ӑшӗнче унӑн темле
чӗтревлӗ ырӑмарлӑх туйӑмӗ пӑлханчӗ, хӑй тахҫан «Чӑваш
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Ен» хӑна ҫуртне хӗр илсе килнине аса илчӗ. Зианна та
тавралла пӑхса ҫаврӑнчӗ, ӑшри намӑс шухӑшӗпе тавлашрӗ. Ӑна хӑй Шупашкарти хӑна ҫуртне тахҫан-тахҫан
хӑрарах, ютшӑнарах кӗрсе кайни аса килчӗ, тӗлӗнмелле, ҫав туйӑм вӑхӑта ҫӗнтерсе ҫывхарнӑҫемӗн ҫывхарса
пычӗ, вӑйланчӗ, кӗлеткене тулчӗ, пӗтӗм ҫан-ҫурӑма вӗрилентерчӗ.
— Ахӑ ӗнтӗ, мӗнлеччӗ-ха, ҫынпа ҫын...
— Ун пек мар, тупа ту пӗрлешмеҫҫӗ...
Хӗрарӑм савӑнса аса илчӗ:
— Ҫынпа ҫын тӗл пулать, тӗл пулать те... пӗрлешет.
Акӑ эпир те... Эпё те сана, Мигулай-Никулай, наши встре
чи вспоминай, хӑҫан та пулин хам та чаплӑ керменте йышӑнайӑп-ши тесе ӗмӗтленнӗччӗ. Тинех вӑхӑт ҫитрӗ. Тархасшӑн, чунӑмҫӑм, кёрсем пирён терем-теремока.
Виҫӗ хутлӑ сарлака чул ҫурт ҫине тапранмасӑр пӑхса
тӑрать Хирпуҫ ачи. Хашаксӑр чӳречисем тавра хӗвел пайӑркисем пек йӗрсем туса тухнӑ. Тӑррине черепицӑпа
витнӗ. Мӑрйисем — кирпӗчрен. Эрешленӗ ҫӳллӗ тимӗр
алӑкран кӗрсен — улма-ҫырла сачӗ. Фонтан айӗнче —
куҫа шартаракан чечексем. Чечекӗсене хӗрлӗ кирпӗчпе
кӑшӑлласа ҫавӑрнӑ.
Вӗсем ҫитнине шалтан асӑрхасах тӑнӑ пулас, пӳрт алӑкӗнчен типтерлӗ тумланнӑ вӑтам ҫулсенчи хӗрарӑм тухрӗ,
пӗшкӗнсе хӑнана пуҫ тайрӗ. Вӑл акӑлчанла каланине Ми
кулай «ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр» тенӗ майлӑ ӑнланчӗ.
Рыцарь пулас тесе-ши, Микулай Зианнӑна ҫул парса
малтан кӗртсе ячӗ, ун хыҫҫӑн — хӑй.
Чечек лартса тултарнӑ, статуэткӑсемпе илемлетнӗ хӑна
йышӑнмалли пӳлӗмре ӑна ҫӑмламас хӗрлӗ тапочки тӑхӑнтартрӗҫ. «Ку пӳлӗм хӑех пирӗн Вӑрнарти хваттертен
икӗ хут анлӑрах, пурӑнатпӑр тетпӗр тата», — пуҫра шухӑш
вӗлтлетсе иртрӗ. Унтан тата мӑнӑрах пулӗме кӗчӗҫ. Тавраллах чӗрӗ чечек. Куҫ умне тӳрех стенасене тултарса
лартнӑ капӑр рамӑллӑ картинӑсем пӗр-пӗр галерейӑри
пекех тухса тӑчӗҫ.
— Ман упӑшка вилет искусствӑна юратса. Хӑш ҫӗршывра пулать — ҫавӑнтан пӗр-пӗр картина, статуэтка
сӗтӗрсе килетех. Испанире чӑваш художникне тупнӑ.
Лешӗ унта ют ҫӗршыв ӳнерҫисемпе тупӑшма, ӑсталӑхне ӳстерме пынӑ тет-и?
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— Кам-ши вӑл?
— Праски Витти текенскер.
— Праски Витти?.. — тӗлӗнсех кайрӗ Симунов. —
Ара, вӑл пирён районтан, чӑваша чапа кӑларнӑ маттур.
— Чӑнах-и? Эп пёлмен. — Кил хуҫи хӑнана чӳрече
ҫумнерех ҫавӑтса пычӗ. — Акӑ кур-ха. Сирӗн, пирӗн
«Нарспи». Тимӗр ҫине вӗри эмальпе ӳкернӗ. Анӑҫра кун
та унашкаллине шутсӑр хаклаҫҫӗ. Каҫса кайсах савӑннӑ
манӑн Джон та. Миҫе хутчен хавхаланса каласа памарӗ
пуль ӑна ҫав художник ятарласа картина ӑсталаса Пани
не. Чаплӑ вӗт?
Ку тӗлӗнтермӗш Микулая пушшех пӑлхантарса ячӗ.
Чӑваш чунӗ, чӑваш ячӗ, чӑваш хӑвачӗ, чӑваш илемӗ таҫти
аякри ҫӗршывра та епле чӗррӗн йӑлкӑшать, хӑй патне
туртса кӑмӑла ҫӗклет, шухӑша сӗткенлентерет, ӗмӗте чечеклентерет. Чун хавалӗпе хӗрнӗ чӑвашӑн хитрелӗхне
ҫухатман селӗм хӗрарӑма ыталас килсе кайрӗ...
— Ой, вӗлеретӗн. Ан аташ, ан васка... Ой, аса килчӗ.
Иксӗмӗр «Чӑваш Енре» Нарспипе Сетнер пулса курни
куҫ умне тухса тӑчӗ. Эс илсе панӑ тумтире упратӑп, сана
аса илсен тӑхӑнса, тӗкӗр умӗнче ҫаврӑнкаласа, ташласа
чуна кантаратӑп. Упӑшка тата ҫак шедевра тупса пӳлӗме
чӑвашлӑх сӗмӗ кӗртрӗ. Ҫав сӗмлӗхе сирее эсё ман киле
Сетнер пек килсе кётён, юрату хӗвелӗпе ҫутатса ятӑн.
Ой, ман Нарспи пулас килет паян, санпа е Сетнерпе
туй тӑвас килет. Унччен чӑваш тумне тӑхӑнса кӑтартамха сана тепре. Ҫиччас, эс кӑштах кӗт...
Урӑх пӳлӗме чупса кӗрсе кайнӑ хӗрарӑма кӗтнӗ вӑхӑтра Симунов стена ҫумӗнчи Нарспи илӗртӳлӗхне ӑнланма тӑрӑшрӗ, анчах Праски Виттин ӳнер вӑрттӑнлӑхне
пӗтӗмпех туйса илеймерӗ, хамӑр пата таврӑнсан тӗплӗнрех ыйтса пӗлетӗп-ха тесе ентешӗн пултарулӑхне
хака хурса тӑчӗ. Сӑнарлӑ эмаль ытамӗнчен уйрӑлчӗ те
вӑл... хӑй патнелле акӑш пек юхса ҫывхаракан Хушӑлка чиперккине курчӗ. Чӑваш илемӗ чечеклӗ ҫаран ҫийӗн
кӑлтӑртаттарса чупакан ирхи хӗвел пек йӑлкӑшса ҫывхарать. Сетнер ӑна ыталарӗ, чуна кӗнӗ ӑшшипе хӗртсе
ячӗ.
— Хитре вӗт эпӗ? Чӑн-чӑн чӗрӗ Нарспиех-и? — пӑшӑлтатрӗ хӗрарӑм. — Йӑлтах ҫуса тасатрӑм, сӑрӑ шӑрши
хӑвармарӑм. Нарспи тута хӗретмен вӗт?
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— Унӑн тути ҫаран чечекӗ, шӑркана ларнӑ тырӑ, пылланнӑ ҫӑка тути каланӑ пуль ҫав.
— Тутанса пӑх-ха апла, чунӑмҫӑм.
Микулай куҫ умӗнче ҫурӑлса чечекленекен хӗрарӑма
тутлӑн чуптурӗ, анчах та унӑн тутинче вӑл чӗрӗк ӗмӗр
каяллахи ӳсӗртекен пыллӑ симе туймарӗ, кӗлеткинчен
кӑвар ҫапать пулин те тути хӗррисем йӳҫекленнӗ, сӑрӑран
тасатнӑ пулин те унта ҫурхи ҫут ҫанталӑк шӑрши сыхланса юлман. Иккӗмӗш юрату пылне тӑварлӑ тинӗс хумӗ
шӑлсах тасатнӑ пулас. Вӑл Зина асаилӳре, Праски Вит
ти ӳкерчӗкӗн сӑнарлӑхӗнчи пек ҫеҫ юлнӑ пулас. Сӑнарлӑх
илемне, паллах, тӑсма пулать. Чӑваш халӑх артистки Та
мара Чумакова та опера искусствинче пенсие тухичченех Нарспи пулса савӑнчӗ. Куракансем вара капӑрланнӑ
карчӑк вылявӗнче чӑваш пикин ҫамрӑклӑх илемне шыраса тунсӑхлатчӗҫ.
— Ман упӑшка уйӑрмарӗ пире. Джон — Тӑхтаман
мар. Вӑл Испанирен те «Нарспи» тупса килчӗ, мана
хӗпӗртеттерчӗ. Ӑна картинӑн копийӗ мар, оригиналӗ ҫеҫ
кирлӗ. Ҫавӑнпа укҫине хӗрхенмест. Ҫак тӑватӑ стена
ҫинче пёр копи те ҫук. Манран та хаклӑрах пуль вёсем.
«Хӗрарӑм тупма ҫӑмӑлрах, искусство оригиналӗ тупма
йывӑр», — тесе кулать вӑл манран. Юрату ҫиппине пирӗнне вӑл мар, пурнӑҫ Тӑхтаманӗ нухайккипе ҫапса татрӗ.
— Ӑнланатӑп. Ана, упӑшкуна, кӗвӗҫместӗп. Халь ӑҫта
вӑл? Кӗҫех килет пуль?
Зианна ун умӗнче ахӑлтатса тӑрать.
— Эх, тинӗс леш енчи кашкӑртан хӑракан мулкач.
Ман упӑшка Ла-М анш проливӗ урлӑ каҫса киле ҫитиччен хӗсӗр арӑм та ача ҫуратать. Украинӑра вӑл. Ҫула
май Францие кӗретӗп терӗ. Луврта Питер Рубенс выс
тавки уҫӑлмалла тет. Аукционра мён те пулин ҫаклатса
юласшӑн.
— Мӗн тӑваканскер санӑн упӑшку?
— Тимӗр-тӑмӑрпа аппаланаканскер. Мускавра эксперт
пулнӑ терӗм-ҫке. Инженер. Пӗрмай тем шутласа кӑларать. Хӑйӗн фирминче чакаланать-чакаланать те кай
ран таҫти ҫӗршывра тем туса ҫӳрет. «Кунашкал хӑтлансан эс Шотландири Джеймс Уатран та иртсе кайӑн.
Пирӗн Раҫҫейре пулсан сана тахҫанах наука докторӗ е
академик ятне параҫҫӗ, чап илес тесен айта Мускава
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пурӑнма, укҫу миххи-миххипе, каяр», — тетӗп те кулкаласа, ҫилленет. «Э-э, санпала, — тет, — сирӗн унта пӗр
болта тепӗр енчен куҫарса лартни ҫинчен наука ӗҫӗ пекки сӑрмакланӑшӑн та ученӑй ятне параҫҫӗ те, наука кандидачӗсем тесе мухтанса ҫӳреҫҫӗ вара пулса ҫитмен ученӑйсем, курнӑ эп унашкал тӑрнаккайсене. Мана чап мар,
хавхалануллӑ ӗҫ кирлё. Уатт пирки ан асӑн, вӑл тёнчене
тепӗр майлӑ ҫавӑрма пултарнӑ».
— Эпё хам та механик, ҫавӑнпа ун майлах пуласшӑн.
Уатт чӑнах та тени. Пин те ҫич ҫӗр ҫитмӗл тӑваттӑмӗш
ҫулта пӑспа ӗҫлекен двигатель ӗҫлеттерсе пӑхнӑ. Маши
на хӑватне лаша вӑйӗпе виҫме вӗрентнӗ. Хӑват виҫине
ватпа палӑртасси те унран пуҫланнӑ.
— Эх, мужиксем, эсир ун пеккине пит лайӑх пӗлетӗрха. Кала-ха, юратӑва лаша вӑйӗпе е ватпа виҫмелле-ши?
Ӑнлантар-ха, Мигулай-Никулай, ты сегодня мой герой,
мӗнпе танлаштарӑпӑр. Эпё, Нарспи, кётетёп, Сетнер ыталасса кётетёп.
— Шӑпӑртрах, ав леш хӗрарӑмӗ ҫӳрет унта...
— Вал кил тыткӑчӗ. Пире кансӗрлемест. Хӑть туй ту.
Хӑть Уатӑн пӑс машини пек хӑватлан, хӑть тепӗр акӑлчанӗ Стефенсонӗ тунӑ тӗнчери пёрремёш пӑравуспа ярӑнтар мана. Эп катаччи чупма хатӗрех. Юрӗ, машина пӑс
кӑларма пуҫличчен камин чӗртсе ярам-ха. Ы-ыш, кӑшт
уҫӑрах.
Пӳлӗме пирӗнни пек шифоньерсем, стенкӑсем, шкапсем тултарса лартман, кавир те ҫакман. Стена ӑшне шалалла хӑварнӑ тӑрӑхла е ҫурма ункӑллӑ путӑксенче —
темӗн тӗрлӗ статуэткӑсем, ылтӑн шывӗпе витнӗ фарфор
япаласем. Ҫакӑнса тӑракан лаша таканӗ ҫинче — чӗрӗппе
йыт пуллин кӗлеткисем. Тӑваткал пукансем ҫине вазӑсем лартса тухнӑ. Ылтӑн-кӗмӗл ӑпӑр-тапӑрӗ тата мӗн
чухлӗ. Пирнешкел ҫӑрапа питӗрсе пытарса усрамаҫҫӗ,
килен-каяна кӑтартма тесе пур хаклӑ япалине те уҫӑ
тытаҫҫӗ. Кӑмӑл уҫҫи, ирӗклӗх шанӑҫӗ тавраллах сисӗнет. Чӳрече саккисемпе уйрӑм сентресем ҫине сенкер
тӗслӗ кӗленчесем вырнаҫтарнӑ. Ку — хӗвел ҫутине улӑштарса пӳлӗме илемлетмелли.
Кил хуҫи хӗрарӑмӗ хаклӑ хӑнана сӑрламан саҫлака
сак ҫине хӑйпе юнашар лартрӗ. Умра вутӑ ҫунать. Ашра
ҫулӑм ялкӑшать. Иккӗшӗн те, паллах. Пӗр-пӗрин куҫӗн288

чен пӑхса вӑрттӑн тем пуплеҫҫӗ. Камин тӑрринче стена
ытамӗпех капӑр тӗрӗллӗ хитре пир-авӑр татӑкӗ хӑй ен
нелле туртать.
— Тӗрри пӗрешкел маррине асӑрхарӑн-и? — мӑйне каҫӑртса тинкернӗ Микулая янахран кӑлт тутарчӗ Зианна.
Уншӑн ӑна кавалер чуптуса илчӗ.
— Тавтапуҫ, — хирӗҫ чуптурӗ хӗрарӑм. — Вырӑнти
йӑлапа ӑна килти кашни ҫыннӑн тӗрлемелле. Авӑ ҫӳлерехри — Джонӑн. Епле шӑрҫаланӑ? Аялти — манӑн. Унне
ҫитеймест вёт? Варринчи — Викторин. Хӗр пӗрчи пурҫке пирён. Балерина. Упӑшки режиссер. Турист ҫулҫӳрев планӗнче театрта пулма та палӑртнӑ. Шӑпах вёсен
Шекспир театрне, «Ромеопа Джульетта» курма. Унта пи
рён Викторин — Джульетта партийё.
Англи историне кӑшт аса илчё те Симунов калаҫӑва
ҫӑмӑллӑн хутшӑнчӗ:
— Акӑлчансен пёр королеви Виктория марччӗ-и-ха?
Ҫавӑн ячӗпе хунӑ пуль хӗрӳн ятне?
Хӗрарӑмӑн тӑрук сӑнӗ улшӑнчӗ, вара вӑл ҫиллессӗн
каласа пачӗ:
— Ҫапла. Тӗрӗсех калатӑн. Пулнӑ унашкалли. Эп вара
Елизавета хурасшӑнччӗ. Аннене асӑнса та, хальхи коро
лева ячӗпе те. Ку Иккёмёш Елизавета, ҫирӗм ултгӑмӗш
ҫулта ҫуралнӑскер, — Виндзорсен йӑхӗнчи майра патша,
Улттӑмӗш Георг королӗн хӗрӗ. Упӑшкам, вӗлер те, килӗшмерӗ ман сӗнӳпе. Королева ҫӗршывӗнче пулсан та кун
та, ачам, арҫын сӑмахӗ юлашки, татса калани шутланать.
Королева влаҫӗ аваллӑх йӑлине тьггса хисеплесе пымалли
йӗрке вырӑнне кӑна шутланать, ҫӗршывне премьер-ми
нистр тытса пырать. Ку политика-ха, кёрсе каяс мар вӑл
чӑтлӑха, хӑть кам тытса пырсан та вёсен патшалӑх тилхепине — пирёншён пурпёрех. Королёсем пирки малалла
итле-ха.
— Кала, итлетёп.
Зианна хурӑн пуленкисене турчкапа шаларах тёртрё,
ҫулӑм ялкӑшса вӑйланчӗ, вара арҫын кӑкӑрӗ ҫумнерех
таянчӗ, шкул ачине ӑнлантарнӑ пек тӑрӑшса каларӗ:
— Ганноверсен йӑхӗнчи юлашки патша Виктория
1837 ҫулта трон ҫине ларнӑ. Вӑл патша пулнӑ вӑхӑтра
Великобритани шӑпах суту-илӗве вӑйлӑ аталантарса янӑ
тата аякри нумай ҫӗршыва пӑхӑнтарса тӗнчери пысӑк
19. веҫев.
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импери туса хунӑ. «Виктори ӗмӗрӗ» акӑлчансен чуннеюнне кӗрсе юлнӑ. Ӑна паянхи кунчченех хытӑ чыслаҫҫӗ,
хальхи королевӑран та вӑйлӑрах.
— Грексен ҫӗнтерӳ турриччё пуль вӑл, Виктория?
— Ҫапли ҫаплах. Кунта та ячӗ ҫӗнтерчӗ — хӗре Викто
рия ят хутӑмӑр. Ӳстерсе Георг Скотт мистера качча
патӑмӑр. Вёсем пирӗнтен вунӑ хут пуянрах пурӑнаҫҫӗ. Ко
роль йӑхӗн пёр тымарӗ лекет ашшӗсене. Ҫавӑнпа Георг
ят панӑ. Вӑт пирён икё патша. Кӗрӳ — Георг король,
хёрёмёр — Виктория майра патша. Хама та аван пек. Хаха! Авӑ вёсем пирён портретсем ҫумӗнче. Хитре вёт?
— Чаплӑ хӗрӳпе кӗрӗвӗр. Открытка, карточка нумай
тата унта, — урлӑ ҫыпӑҫтарса хунӑ илемлӗ хӑма татӑкӗ
ҫине Микулай пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ. — Ҫывӑхарах
пӑхас-ха.
— Сӑн, открытка кӑтартас йӑла пур акӑлчансен. Пӑхкала-ха, тен, паллакансене куратӑн. Эпӗ ҫиччас, Луизӑна пире валли ӗҫмелли-ҫимелли хатӗрлеме калам-ха.
Хӑйсен тӗнчери хутшӑнӑвӗсене кӑтартма ухута акӑлчансен уҫӑ кӑмӑлӗ Симунова пушшех тӗлӗнтерчӗ. Пирӗн
хамӑрӑн пурне те пытарса усрас йӑла ҫирӗп. Чи ҫывӑх
ҫынна ҫеҫ уҫса паратӑн чунна. Вёсен унашкал мар иккен.
Акӑ Зина Крылова Николай Сличенко артистпа тем
ле артистларах сӑнлӑ, ҫӳҫне хӗрарӑмла вӑрӑм янӑ хитре
арҫын хушшинче кулса ларать. Ку унӑн ашшӗ пулни
паллах. Зина-Зианна ашшӗне хывнӑ. Аха, хӑй те вӑштвашт тутарса ҫитрӗ, пӑлханарах калаҫрӗ:
— Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл манӑн таркӑн атте. Эп аннепе пӗрле
чухне, чи йывӑр ҫулсенче, вӑл пирён пата васкаман.
Анне мана кӑшт та пулин тулӑхлӑрах пулӑпӑр-ши, хӗрӗмҫӗм, тесе хистесех аш-пӑш хуранне персе чикрӗ. Манӑн ҫав тери артистка пулас килетчӗ. Вӗренсе тухрӑм,
ӗҫлесе те пӑхрӑм, эстрадӑра та хама хам тӗрӗслерӗм...
Ҫав Джон Грин мистер тёл пулман пулсанах мана...
— Тен, халӑх артистки пулаттӑнччӗ-и?
— Пулатӑн унта. Пирнешкеллисем тухаяс ҫукчӗ. Мус
кавра ай мён чухлӗ пултаруллӑ артист! Чи пултаруллисем хушшипе пултарусӑррисем мён чухлён хисеплё ят
илеҫҫӗ. Намӑс та мар. Хӑйсен ни путлё ролё, ни чаплӑ
сасси ҫук, анчах кӑкӑрӗсем ҫинче хисеп палли е орден
йӑлкӑшать.
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— Режиссерӗсемпе директорӗсем умӗнче хӑйсем хитререх йӑлкӑшаҫҫӗ пуль?
— Ан та калӑр ун пирки. Пӗлеп эп кам мӗнлерех
хӑтланнине... Вараланчӑк ӑшӗнче тутӑхакан хисеп паллийӗ ҫеҫ вёсен. Кунта та ӗҫлесе пӑхрӑм. Чӗлхе яках
марччӗ. Джон театра пӑрахтарчӗ. Пӗр паллакан режиссерпа «Нарспи» лартса пӑхрӑмӑр. Каймарӗ. Ш експир
тӗнче театрне саланнӑ пек саланаймасть иккен пур «Нар
спи» те. Шайӗ те, шухӑшлавӗ те, туртӑмӗ те, тёнчене
кисретмелли вӑйӗ те кирлӗ-ҫке унта. Паллах, чӑвашшӑн
вӑл, сирӗншӗн, пирӗншӗн те тейӗп, классика. Ҫапах пӗр
пӗчӗк халӑхӑн классики — тӗнче классики мар. Чӑвашстан текен ҫӗршыв ҫинчен кунта пӗлекен темиҫе ҫын
анчах пуль: ученӑйсем, писательсем, искусство ҫыннисем е вӑл енӗпе ятарлӑ ӗҫлекенсем. А так, ахаль ҫын
Раҫҫее ҫеҫ пӗлет, итгу Лондон ҫийӗн йӑсӑрланакан тӗтре
витӗр кӑна. Ахаль ҫын вӑхӑтне ытларах ӗҫре пӗтерет,
унӑн, хамӑр патри пек, ӗҫре канма май ҫук. Эпӗр ӑна...
Юрать Джон вӑхӑт ирттермелли ӗҫ тупса пачӗ. Ай, ҫитӗ
пакӑлтатса. Мигулай-Никулай, про еду не забывай, апат
сивёнет...
Тепӗр карточкӑна асӑрханӑ Симунов ӑна итлесшӗн
те пулмарӗ.
— Тӑхтӑр-ха, тӑхтӑр, хырӑм выҫман, ой-ой-ой... Камсене куратӑп?!
Сылтӑм енчи сӑн ӳкерчӗкрен ӑна хирӗҫ Людмила Сер
геевна Пивень, Нина Романовна Козлова, Валентина
Александровна Павлова, Зинаида Львовна Крылова
ҫамрӑклӑх куллипе пӑхаҫҫӗ.
— Ак ҫак икё карточка манӑн чуна лӑплантарать. Халё
столовӑй-бара васкар. Пире Луиза мисс кӗтсе ывӑнчӗ
пуль. Йӗркене пӑхӑнма хӑнӑхнӑ кунта, Раҫҫейри лӑпӑрлапӑрлӑх мар.
Малалли апат хушшинче уҫӑлса пычӗ.
— Павлова Шупашкарта, пенсире. Козлова ҫамрӑк
хӗр пек. Выльӑх пусса тирпейленӗ ҫӗртех. Тин кӑна алӑ
пиллӗкри менелникне турӑмӑр. Татах ӗҫлеттеретӗп-ха
ӑна. Пивень вара... аш-какай комбиначӗн генеральши.
— Хӑвӑр вырӑна ӑна хӑвартӑр-им?
— Аха. Шанатӑп ӑна. Эсир пӗрле ӗҫленисенчен ҫавсем кӑна тӑрса юлнӑ. Чи хастаррисем, чи чӑтӑмлисем.
19*
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— Тата мӗн тӑрса юлнӑ-ши унта, Вӑрнарта? — арҫын
мӑйне пӑчӑртаса лартрӗ Зианна. — Мӗн пур-ши чуна
туртаканни?
— Иксӗмӗр лартнӑ улмуҫҫи... — ҫӑварне лекнӗ ҫемҫе
пӳрнене Микулай шӑл хушшине хӗстерчӗ, сарлака ӗнсине хӗртекен кӑкӑр витӗр хӗрарӑмӑн хыттӑн тапакан чӗри
сассине тӑнларӗ. — Иксӗмӗр тымарлантарнӑ юратӑва чечеклентерекен, тутлантаракан, Турӑ пехилленӗ улма йывӑҫҫи.
— Хӑрман-и вӑл? Улми пулать-и? Тӗлӗкре ӑна темле
хӗрарӑм кӑкласа пенине курса макӑрнӑччӗ эп.
— Чӗрӗ пирӗн улмуҫҫи. Улми те пулать. Мана та ҫамрӑклатать.
— Ой, манӑн куҫӑм умӗнчен те каймасть вӑл. Ой,
пӗлетӗн-и, сана асра тытас тесе эпӗ хамӑр садра сан
ятупа улмуҫҫи лартрӑм. Тухса пӑхар-и?
Пӳртрен инҫех мар ӳсекен палламан йывӑҫ вӑштӑр
ҫилпе хумханса илчӗ.
— Мигулай-Никулай ятлӑ сорт вӑл. Улмийӗ тутлӑ,
ҫӑварта ирӗлет, ӑша кантарать. Упӑшка ун вӑрттӑнлӑхне
пӗлмест, — тесе Зианна татса илнӗ пӗр улмине Микулая тыттарчӗ, теприне хӑй ҫиме пуҫларӗ.
— Йӳҫӗ, пиҫсе ҫитмен... — пӑрӑҫ хыпнӑ пек, питкуҫне пӑркаларӗ Микулай.
— Йӳҫӗ! — чуптурӗ ӑна Зианна. — Пиҫсе ҫитнӗ. Паян
пирӗн «Йӳҫӗ!» уявӗ — пылак уявӗ.
Садра кайӑк юррипе киленнӗ, ҫавра кӳлӗре шыва кӗнӗ
хыҫҫӑн вӗсем иккӗмӗш хута хӑпарчӗҫ. Кунта ҫывӑрмалли пӳлӗмсем. Пӗрин алӑкне яриех уҫса хунӑ. Ҫуртри
таса сывлӑшпа тата ӑшӑ кӑмӑл туйӑмӗпе хавхаланнӑ Си
мун Микулайӗ Англи миссисӗ сӗннӗ кавир ҫулӗпе шалалла хӑюллӑн кӗрсе кайрӗ, пӳлӗм варринче сарӑлса выр
такан тигр ҫине ярса пусрӗ. Ама тигр алӑка хуллен хупрӗ.
Читлӗхе лекнӗ ар ырлӑха лекрӗ.
9
Турист ҫулӗ-йӗрӗ палӑртнӑ йӗркепех кӗскелсе пычӗ.
Симун Микулайӗ эрне ытла ӗнтӗ Гринградра акӑлчансен йӗркипе пурӑнать. Унти апата хӑнӑхса ҫитрӗ. Уйрӑмлӑхӗ хамӑр патринчен нумаях мар. Ҫав ҫимӗҫех хӑйсем
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майлӑ урӑхла хатӗрлеҫҫӗ. Чӑваш улмапа-уйранпа хырӑма паклаттарса лартма хӑнӑхнӑ. Манерсӗр ӗҫсе ашкӑнать. Вёсен, Европӑри ытти ҫӗршывсенчи пекех, ӗҫкӗҫикӗ, апатлану культури вӑйлӑ. Паллах, вӑл ҫынна нӗртен
ямасть, тӑнлӑ калаҫса ларма кӑнапулӑшать. Вара темле
хӑвна чӑн-чӑнах этем пек туятӑн. Ӗҫри ӑнӑҫлӑхӗ те вёсен
ҫавна пулах йӗркеллӗ юхса пырать. Мухмӑр-сухмӑр анрашӑвӗнчи айланкаласа кӑларнӑ вырӑс е чӑваш ҫыннин
япӑнчӑк япалипе вёсен ӑсталаса чаплантарнӑ чӑтӑмлӑ япалине танлаиггарма май ҫуках. Ҫавӑнпа эпир ют ҫӗршывсен
пахалӑх виҫипе танлашаймастпӑр, ирӗксӗрех вёсен япа
липе усӑ куратпӑр, хамӑра мӗн чухлӗ тӑкак кӳретпӗр.
«Бирмингем» фирмӑна Зианна Грин миссис тӳрех шыраса тупрӗ. Ҫыхӑну техники вӑйлах ӗнтӗ, нимён те калаймӑн. Пӗлесси-пӗлтересси ҫӳллӗ шайра.
Симунов ыйтнине пурнӑҫлас тесе Зианна пӗр кун урӑх
гидпа ылмашӑнчӗ.
— Паян эпир хамӑрӑн телей кунне вӗҫлетпӗр, —
пӗлтерчӗ тунсӑхлӑн юлашки вӑхӑтра ҫӗнелсе чӗрӗлнӗ
хӗрарӑм. — Хальлӗхе эпӗ ирӗклӗ. Сан фирмуна ҫитсе
килӗпӗр, каҫпа театрта пулӑпӑр... Ыран... ыран ман мис
тер килет. Господин вӑрӑм ҫулҫӳреврен таврӑнать.
Кӗленче пек тӳрӗ, анлӑ ҫул ҫинче пачах та сиктермест. Хӑвӑртлӑх пысӑк. Зианна машинӑпа ҫӳреме ӑсталанса ҫитни тӳрех паллӑ. Хусканӑвӗсем пысӑк класлӑ
шоферӑнни пекех. Микулайшӑн унпа юнашар сулахайра ларса пыни ҫеҫ хӑнӑхусӑр пек пулчӗ. Машинин рулӗ
сылтӑм енче-ҫке. Кӑнтӑрлаччен каялла таврӑнчӗҫ.
Раҫҫей инженерне-бизнесменне заводра хапӑлласах
йышӑнчӗҫ, ӑна цеха илсе кӗрсе кӑтартрӗҫ. Мӗн кирлине «шӑлпа ҫыртса», алӑпа тытса курнӑ хыҫҫӑн Симуновӑн кӑмӑлӗ уҫӑлчӗ. Хӑна сӗтелӗ ҫине вӑл шӑртган чӑмакки, «Шупашкар» эрех кӗленчи кӑларса лартрӗ. Акӑлчансем ромпа хӑналарӗҫ.
— Мӗншӗн пире хапӑл тусах йышӑнчӗҫ вӗсем? — ҫула
тухсан ыйтрӗ Микулай.
— Тӗлӗнетӗн-и? Ют патшалӑхра, пач тӗрӗслемесӗр,
нимле официаллӑ ҫынсӑр лекрӗн пулать завода?
— Аха.
— Упӑшка ӗҫлет унта ман. Грин мистер директорсен
канашӗнче, фирмӑн пёр хуҫи. Вӑт мӗнле, хӑй сана пал293

ламасӑрах епле пулӑшрӗ? А эсӗ мӗн хӑтланса ҫӳретӗн?
— Эпё те пулӑшатӑп. Унӑн чипер майрине тунсӑх
кӳллинче путса вилесрен сыхлатӑп. Аптранипе вилсе
кайӑн та, директорсен канашӗн членӗ вара хуйхӑрнипе
хӑрса ларӗ тетӗп-ҫке.
— Атя манран кулах ӗнтӗ.
— Кулаканӑн кутне ҫыпӑҫать теҫҫӗ чӑвашсем.
— Ай-уй, Турӑ каҫартӑрах. Сирён апла тӑк манӑн та
ҫаплах пуль. Пирӗн ҫума нимле усал та ан ҫыпӑҫтӑрччӗ,
ҫӗнӗрен ҫӗнӗ тум кӑна... Ҫавӑнпа, ҫӗнӗ костюм туянатпӑр.
Микулай кӗсйине хыпашласа пӑхрӗ.
— Аннепе арӑм, ачасем, паллан-тӑран валли парне
туяннӑ хыҫҫӑн фунтик стерлингсем... Секретарь те кӑмӑлсӑр юлӗ...
Зианна тутине тӑсрӗ.
— Мӗн, эсӗ ман Маришӑна кӗвӗҫетӗн-им? Аптрамалла сирӗнпе, хӗрарӑмсемпе. Ку таранччен арӑм кӗвӗҫменнине...
— Хӗрарӑм чунӗ вӑл пурин те пӗрешкел. Пӗр тутанса
пӑхнӑ арҫын тутине никама та тутантарас килмест. Никама та!..
— Ай-яй, аптрамалла...
— Юрӗ. Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ пултӑр.
Вӗсем мӑн лавккана кӗчӗҫ.
— Астӑватӑн-и ӗлӗк корольсем пурӑннӑ вырӑнта пулнине?
— Сити-митире-и? Павӑл Ҫветтуй соборӗнче, корольсен Тауэр замокӗнче.
— Ҫапла. Павӑл Ҫветтуй соборӗнче эпё хам ӑшрашухӑшра, юнашар чухне, санпа венчете тӑтӑм. Эсӗ ӑна
туймарӑн, сисмерӗн пуль. Турӑран каҫару ыйтрӑм. Упӑшкам манӑн протестант. Эпир вара санпа иксёмёр те христиансем. Пёр хёрес айёнче.
— Мана ҫавах. Эп хирӗҫ мар. Апла эсё мана тёнче
цивилизацийӗнче вӑрттӑн арлӑ-арӑмлӑ туса хурас терён.
Икӗ тӗн умӗнче ҫылӑха кётён.
— Пултӑр-и? Кашни ҫылӑхах каҫарттарса ҫитереес
ҫук. Инквизици вӑхӑчӗ мар. Иксӗмӗр пӗрне пӗри юратнӑшӑн пире Елизавета королева та Тауэр замокён сивё,
тӗттӗм путвалне сӑнчӑрласа лартас ҫук. Турӑ панӑ вӑхӑтпа
савӑнса юлар. Ман парнене хирӗҫ мар пуль?
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— Эс мӗн панинчен ку таранччен хирӗҫ пулманччӗ те...
— Акӑ эсё чӑн-чӑн джентельмен пулма пуҫларӑн. Маттур. Акӑ итле. Сити вӑл — ӗҫлӗ ҫынсен, клерксен, кӑткӑ
йӑви. Эсё, паллах, пӗр-пӗр кантур служащийё мар, генеральнӑй директор, пысӑк пуҫлӑх. Ҫапах та сирён йышшисен тумё те кунта Америкӑри, Германири, Францири
пуҫлӑхсен тумёнчен нимпе те уйрӑлса тӑмасть. Ситири
клерксем вара халё те авалхи йӑрӑмлӑ тӑвӑр шӑлавар, ху
ра пиншак, ҫӳллӗ ҫухаллӑ шурӑ кӗпе, котелок шлепке
тӑхӑнаҫҫӗ те алла хура вӑрӑм зонт тытса ӗҫлӗн кускаласа
ҫӳреҫҫӗ. Ман сана шутсӑр ҫав тумпа курас килет.
Тӗкӗр ҫинче Микулай хӑйне хӑй паллаймарӗ.
— Вӑт халь эсӗ чӑн-чӑн Симунов мистер, джентель
мен, господин.
— Тавтапуҫ, Зианна Грин миссис. Мёнле тав тумаллине те пёлместёп ёнтё.
— Эпё пӗлетӗп, туятӑп.
— Ӑнланмалла.
Зианна хӑй кӑмӑллакан Пивень валли ҫӑмран ҫыхнӑ
чаплӑ кофта суйларё. Козлова ҫинчен те манмарӗ.
Юлашки кунсенче вёсем туристсен ушкӑнӗнче ҫеҫ тӗл
пулкаларӗҫ.
Симуновран тӗлӗнекен те, кулакан та пулмарӗ. Пӗрле
выртса тӑракан Мускав ачи ҫеҫ ыйтнӑччӗ:
— Паллакан тӗл пулчӗ-им?
— Аха. Мускавра вӗреннӗ чух паллашнӑскер, — суйрӗ
Симунов. — Кунта качча тухнӑ.
— Эх-хех, халь Тринидад тата Тобаго ҫӗршывне кайсан та хуть те хӑш хупахра тёл пулма пулать вырӑс шеплешкине. Тёнчене тёлёнтернё вёсем.
— Ку унашкалли мар-ха, йёркеллёскерех...
— Йӗркеллӗ?.. Эп ӑна куҫлӑхне хывнӑ хыҫҫӑн куҫран
пӑхсанах мӗнле кайӑкне пӗлтӗм. Ват йытӑ ами. Йӗркеллӗ
пулсан упӑшка пур ҫинче сире те тӳрех ҫаклатса каймастчӗ. Вырӑн туса панӑшӑн тавтапуҫ. Мана та улах
пулчӗ. Пӗрлех вӗҫсе килнӗ иккен Тула сӑмаварӗ. Авӑ
леш хытӑ ташлаканни. Спектакль вӗҫленсен театрта Ромеопа ташларӗ-ҫке? Оперница лекрӗ мана. Мускавра
Джульетта рольне памаҫҫӗ тесе нӑйлатчӗ. «Кунта юл та
Виктория Скотт каннӑ е чирленӗ вӑхӑтра дублерта Джу
льетта ролӗнче ташлатӑн», — тетёп. «Кама кирлё Дон295

донра Мускавра никама та кирлё мар пулсан?» — тет.
«Мана кирлё», — тетёп те, ахӑлтатсах ҫаврӑнать, авкаланать пӳлӗмре.
— Виктория Скотт пирён гид хёрё вал.
— Пулма пултарать. Тёнче ытла тӗлӗнмелле ҫаврӑнса
кайрё те халь...
Ҫӗр ҫаврӑмӗнчи ҫурҫӗр широти аллӑмӗшпе утмӑлмӗш градусӗ хушшинче Хирпуҫ ачи вӑй пур таран ишрӗ
ирӗклӗх тинӗсӗнче, кӗҫех Лондон ҫывӑхӗнчи аэропортран
сывлӑша ҫӗкленсе тӑван кил ҫулӗ ҫине ӳкрӗ. Умра —
ҫурҫӗр широтин алӑ тӑватӑ — алӑ ултӑ, хӗвел тухӑҫ долготин хӗрӗх ултӑ — хӗрӗх сакӑр градусӗсем хушшинчи
Ҫӗр лаптӑкӗ. Умра — Раҫҫей. Умра — Чӑваш Ен. Умра —
Аля. Умра — каллех ӗҫ.
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Ёҫре пурнӑҫ юххипе пыракан улшӑнусӑр пуҫне урӑх
нимех те пулса иртмен. Людмила Сергеевна малтан
мёнле тытса пынӑ ӗҫ йӗркине — халӗ те ҫаплах пырать.
Татса памалли ыйтусем ҫеҫ пухӑнса кайнӑ. Тишкерсе,
шухӑшласа ҫирӗп, шанчӑклӑ йышӑну тума Пивень хӑй
тӗллӗн пултараймасть-ҫке. «Генерал» алӑ пусмасӑр нимле
шанчӑклӑ хут та малалла вӗҫеймест. Тёрке хушшинче
Симунов Мускавран ярса панӑ хаклӑ хут тӗлне пулчӗ.
Вёсен ыйтӑвне тата укҫа куҫарса Панине шута илсе «Бир
мингем» фирмӑн оборудованине кӗске вӑхӑтрах Вӑрнара ҫитереҫҫӗ. Авӑ епле ҫавӑрттарать тӗнче экономикин
ҫил ҫуначӗ. Станцие тух та tmj ӑна.
Кӗҫӗ тени — кӗҫӗ мар. Ӑна пӗрмай пуҫра хыҫса
тӑмастӑн. Кулленхи ӗҫ — авӑрта шыв пӑтраннӑ пек. Ара
му ҫинчен кӑна мар, савнин савӑклӑхӗ ҫинчен те манса
каятӑн. Тепӗр чухне пуҫ арпа тултарнӑ пек пулса ла
рать. Юрать-ха хушӑран сиксе тухакан тӗлпулу каҫӗсем,
такам шухӑшласа кӑларнӑ менелниксем, ӳсӗр ҫыннӑн
сӳннӗ куҫӗ пек мӗлтлетекен «юрӑҫ ҫӑлтӑрсен» концерчӗсем пуҫри арпана ирӗлтерсе шӗветеҫҫӗ. Вӑхӑт таппи
ҫеҫ никама пӑхӑнмасӑр хӑйӗн еккипе куҫать, пурне те
пёрле малалла, таҫталла, илсе каять.
Таҫталла пынӑ вӑхӑтра ҫапла Вӑрнар станцине кӗтнӗ
хатӗр-хӗтӗр персе ҫитрӗ. Ӑна комбината турттарса килнӗ296

килмен Симуновӑн Мускавран килнӗ хӑнана кӗтсе илме
вокзала тухмалла пулчӗ.
«Бирмингем» фирмӑн ҫыннипе калаҫма тесе Нико
лай Алексеевич тӑлмачӑ тупнӑччӗ, вӑтам шкул учительниципе килӗшӳ тунӑччӗ. Ахух, кӗтнӗ хӑна тӳрех вырӑсла калаҫма пуҫларӗ.
Алӑ ҫулалла ҫывхаракан йӑрӑс пӳллӗ, хытканрах, тӑрӑхла питлӗ, кӗске сухаллӑ акӑлчан. Джон Грин мистер.
Симунова вӑл господин терӗ.
Эпир, яланхилле, ют ҫӗршыв ҫыннисен ят-хушаматне асра тытайманскерсем, тепӗр чухне калаҫма та анраса
тӑратпӑр. Ҫавна ӑнланнӑ пекех, хӑнан ят-хушаматне ҫырса
хума ӗлкӗрнӗ тӑлмачӑ Симунова хут татӑкӗ тыттарчӗ.
Цех пуҫлӑхӗ Николай Андреев пыршӑ куммалли-тасатмалли хатӗр валли вырӑн тупса хунӑ. Инженер-ме
ханик, слесарьсем ӑна вырнаҫтарма пуҫларӗҫ. Акӑлчан
ҫынни пулӑшать, сӑнаса тӑрать. Хушӑран директор та,
чӑтаймасӑр, унта кӗрсе тухкалать.
Пыршӑ-пакартана унччен алӑпа ҫуса тасатнӑ хӗрарӑмсем автомат ӗҫленине курсан макӑрса ячӗҫ.
— Пире халь, Николай Алексеевич, ӗҫрен кӑларса
яратӑр-и?
Симунов вӗсене кула-кула лӑплантарчӗ:
— Чӑнах та кӑларсах яратӑп сире ҫак ҫӑрӑлчӑк ӗҫрен.
Тахҫанах хатӗрленнӗччӗ. Анчах Андреев сире ниҫта та
ямасть. Машинипе ӗҫлеме, таса пырша суйласа майлама сирӗнсӗр пуҫне никам та ӑста пултараймӗ. Кулянма
кирлӗ мар.
Килӗшӳ вӑхӑчӗ хӑнан та тухса пырать. Джон Грин
пёр ирпе тёп директор пӳлӗмне кёчё.
— Симунов господин, сире хӑнана чёнетёп, — тесе
пёлтерчё.
Ёҫрен аран-аран хӑпса «Туслӑх» хӑна ҫуртне палӑртнӑ
вӑхӑта ҫитрӗ-ҫитрех ялан ӗҫлӗ хуҫа. Алӑка уҫрӗ те... ӑна
хирӗҫ Вӑрнарти ҫамрӑк Зина Крылова, чакӑр куҫӗсене
хӗмлентерсе, йӗрӗлче пек тути хӗррине кӑшт сулахаялла чалӑштараххӑн кулса кӗтсе илчӗ, хӑлхара кайӑк сассиллӗн чӗвӗлтетрӗ: «Мигулай-Никулай, меня лихом не
поминай...»
— О-о, чӑн-чӑн бизнесмен, Симунов господин! —
хапӑлласа ыталарӗ ӑна Джон Грин мистер. — Ком мер297

сант минута ҫухатсан хӑйӗн пурнӑҫне ҫухатать. Ҫапла
калаҫҫӗ акӑлчансем. Хавас, хавас, пит хавас сире кӗтсе
илме. Ҫиччас...
Ҫав вӑхӑтрах ресторан официантки ӑшаланӑ икӗ сыс
на ҫури йӑтса ҫитрӗ.
«Куна хамӑрӑннисем майлаштарнӑ-ха», — пуҫра шухӑш вӗлтлетсе илчӗ директорӑн.
Калаҫнӑ майӑн Джон Гринӑн чунӗ уҫӑлса пычӗ.
— Вырӑс хӗрӗсене эпё Мускавра чухне юратса пӑрахрӑм. Ытла уҫӑ чунлӑ вӗсем. Пӗр фунтшӑн ҫӗр хут ыталама хатӗр.
— Мӗн, мӗн?
— Гут, ха-ха! — пӳлӗм тулли кулса ячӗ Грин. — Ак
ҫак ухмахкӑ та ресторан хыҫҫӑн «Националы» хӑна ҫуртӗнче ман арӑм пулса тӑчӗ, — тумбочка ҫинчи мӑнлатнӑ сӑн ӳкерчӗк ҫине сигарипе тӗллесе кӑтартрӗ пӳлӗм
хуҫи. — Таҫта та пулнӑ, ун пеккине курманччӗ-ха. Во,
хӗрарӑм! Ҫӑтса ярать. Эп ун чухне Сличенко чиканпа паллашнӑччӗ. Ҫавсем тупса пачӗҫ мана ҫак красоткӑна. Илсе
кайрӑм хам пата, Англие. Пурнатпӑр халь. Ой, аван хӗрарӑмах. Мӗнпур ҫулҫӳрев тусанне ҫуса тасатать таврӑннӑ
хыҫҫӑн тинӗс шывӗпе. Ш анчӑклӑ хӗрарӑм. Тӗрӗслесе
тӑма хам пата юри Луиза тӑванӑма илтӗм. Шанатӑп. Курха, епле кӗтеҫҫӗ мана унӑн куҫӗсем?.. Тути тата...
Кӑштах хӗрнӗ Симунов акӑлчан каҫ таки унӑн ҫунатлӑ юратӑвне мӗнле йӗксӗк сӑмахсемпе вараланине
илтсе ларнӑ май чышкине те чӑмӑртаса пӑхать, анчах
дипломатилле хутшӑнусене пӑснӑшӑн хӑйне мӗнле чышкӑ-муклашкӑ лекме пултарасси ҫинчен шутласа кӑмӑлтуйӑмне пусарать.
— О-о, эсӗ пӗлместӗн-ха, Симунов господин, мана
Зианна вырӑсла вӗрентрӗ. Авӑ Достоевский кӗнекисем
выртаҫҫӗ, кунта туянтӑм. Йӑлтах вуласа тухрӑм. Тӗнчери шухӑшлавҫӑ фанатик. Сирён пёр классик, Евтушенкоччӗ пулас, «Достоевскин «Идиотне» вуламан ҫын —
ҫурма ҫын» тесе каланӑ пек астӑватӑп. Вуланӑ пуль?
— Аха, — тесе пуҫне сӗлтрӗ те Симунов ак кӗҫех ку
акӑлчан романри ӗҫсем ҫинчен калаҫма пуҫлать-ха тесе
(ку романа вӑл алла та тытса курман, каккуй классикапа аппаланма ун вӑхӑт, хӑйне те ҫур ҫын вырӑнне хуртарас килмерӗ) часрах тӑчӗ те ылтӑн шывӗпе капӑрлатнӑ
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рамӑна алла илчӗ. — Чӑнах та асран кайми сӑнар. Ҫут
ҫанталӑк сӑрланӑ, Турӑ панӑ телей.
— Да, Зианна, манӑн королева...
— Манӑн та... Манӑн та ӑна Чӑваш ҫӗршывӗнчен,
Раҫҫейрен, чун саламӗ калас килет сирӗн урлӑ, Грин
мистер. Ун валли ак ҫакӑ парне пултӑр, пирӗн, чӑвашсен, пӳрт-ҫуртра усӑ курмалли тӗрленӗ япаласем. — Ҫапла каласа Симунов ӑна илемлӗ курупка тытгарчӗ, хӑйне
тӗрленӗ йӗтӗн кӗпе тӑхӑнтартрӗ, алӑ пачӗ.
— Зианна Грин миссиса ман ятпа чуптӑвӑр.
Акӑлчан хӑнине Мускав пуйӑсӗ ҫине лартса янӑ хыҫҫӑн Симун Микулайӗ вокзалтан ҫуранах кайрӗ. Йӑрӑмлӑ
тӑвӑр шӑлавар, хура пиншак, ҫӳллӗ ҫухаллӑ шурӑ кӗпе,
котелок шлепке, йӑлтӑркка пушмак тӑхӑннӑ, аллине хура
вӑрӑм зонт тытнӑ Симунов ҫине вӑрнарсем тӗлӗнерех
пӑхса юлаҫҫӗ-иртеҫҫӗ. Ку тумпа пуҫласа кураҫҫӗ-ҫке ӑна,
таврари паллӑ ҫынна. Хӑйне комбинатра кӗтсе тӑракансемпе калаҫмасӑрах вӑл улма-ҫырла садне кӗчӗ. Икӗ
юплӗ йывӑҫ ӑна тулли кӗрекене чӗнчӗ. Тенкел ҫине месерле выртрӗ те вӑл шухӑша путрӗ. Ӗҫ шухӑшӗ ҫук,
йӑлтах темле асамлӑх. Кам янраттарать-ши вокзалта кал
лех Зина Крылова юррине?
Иксӗмӗр кёрсессён юрату садне,
Савӑнать cap кайӑк, сарӑлать идем.
Тунсӑха уҫсассӑн санӑнне, манне
Уҫӑлать ҫан-ҫурӑм — ман вӗҫес килет.

Пуҫ тӑрринче — пиҫнӗ улмасем. Анисӗ пушшех хӗрелсе кайнӑ. Татса ҫимелле ҫеҫ... Куҫа хупрӗ те вӑл шухӑшпа Лондона вӗҫсе ҫитрӗ. Гринсен улма-ҫырлаллӑ, чечеклӗ пахчине чупса кӗчӗ, хӑйӗн ячӗпе Зианна лартнӑ
улмуҫҫие ыталарӗ, пӳрт алӑкӗ уҫӑласса кӗтрӗ... Ҫав самантрах сӑмса ыратса кайнипе куҫне чари уҫса ячӗ, хӗве
кӗрсе ӳкнӗ анис улмапа кӑкӑрне йӑваларӗ. «Эпӗ акӑлчансен Ньютонӗ мар та, ҫапах хамӑн шухӑшлав тӗнчине уҫрӑм: юрату — туртӑмра!» — тесе чалтах сиксе тӑчӗ.
Улмуҫҫи патне секретарӗ хашкаса ҫитрӗ.
— Николай Алексеевич, Саранскран юлташу пӗлтерме хушрӗ. Вӑл Канар утравӗ ҫине канма каять. Кӑмӑлу
пулсан... Вӑл каллех ман тантӑшӑма, Алисӑна, пӗрле
илет...
«Канара канма-кантарма... Ах, янравлӑ та ҫав сӑмах299

сем... Ҫемье пирки те, ӗҫ ҫинчен те манар мар-ха, ҫӑва
патне кайтӑр Канар...» — хӑй тӗллӗн калаҫса директор
кантур еннелле васкамасӑр утрё.
Кӑкӑр кёсйине чикнё анис улми чӗрине ӑшӑтса пычё.
Хыҫ сӑмах
Зианна Грин хӑйӗн ҫамрӑклӑхри юратӑвне, чун кантармӑшне, чӑваш каччине, тӑван ҫӗршывне Раҫҫее ӑсатнӑранпа ҫулталӑк ҫитрӗ. Ун чухне, вырӑс ӑмӑрт кайӑкӗ
сывлӑша вӗҫсе хӑпарсан, унӑн та юмахри пек асамлӑ
ҫунат сарса, Мускаври Шереметьев аэропортне унран
маларах вӗҫсе ҫитсе самолет пусмипе анакан вӑйлӑ арҫынна, Симун Микулайне, вӗри ытама илсе, упӑшкин
ӗҫ хваттерне хӑвӑртрах ҫитсе хӑйсене Турӑ панӑ тӗнче
ырлӑхне ним ҫинчен шухӑшламасӑр малалла тӑсас килчӗ.
Анчах та вӑл Хитроу аэропортӗнчен Джон Грин мистерӑн уйрӑм кермен ҫуртне темле хӑрушӑ вӑй лӑскаса
пӑрахнӑн халсӑрланса, тунсӑх тӗтринче сулланса таврӑнчӗ. Упӑшки килте ҫукчӗ. Вӑл ирех хӑйӗн ӗҫӗпе «Биггерлинг» фирмӑна васкаса тухса кайнӑччӗ. Зианна алӑкран
кӗрсенех улма-ҫырла садне хыпӑнса чупрӗ, Микулай ячӗпе лартнӑ улмуҫҫине хӑйне ыталанӑн ҫавӑрса тытрӗ,
тӑнран кайса чылайччен тӑчӗ, хӑйсем хушшинчи иртнӗ
тата хальхи вӑхӑта аса илсе сасӑпах ӳлесе ячӗ. Анчах
иртни те, хальхи те тӗтрелӗхре ӗнтӗ, куҫ умӗнчен тӗлӗкри
пек таҫта кайса ҫухалаҫҫӗ.
Нумай пулмасть-ха канлӗх туйӑмӗн сӑпкинче куҫ курми пуличчен ярӑннӑ телей ҫуначӗ хуҫӑлнипе унӑн нимӗн
те тӑвас килмерӗ. Хӑй ӗҫлекен турист фирмине шӑнкӑравласа вӑл темиҫе кунлӑх канма ирӗк илчӗ.
Юратнӑ арҫын хӑвачӗпе хӗрсе кайнӑ ҫан-ҫурӑмне ним
ле лӑплантараймасӑр, ҫил-тӑвӑллӑ тинӗс хумӗ пек аташакан юрату юхӑмне куҫҫульпе хутӑштарса анкӑ-минкӗленчӗ. Инҫе ҫул-йӗр те канӑҫ памарӗ ӑна. Шӑпийӗ ун
валли таҫта та чуна лӑскаса нушаланмалли хатӗрлесе ху
рать тейӗн. Пӗр ҫулхине упӑшкипе Канадӑра каннӑ
вӑхӑтра вӗсем вырӑс эмигранчӗсем патне хӑнана лекрӗҫ.
Ют патшалӑх ҫыннисене тӗлӗнтерес тесех Симун Микулайӗ тахҫан Шупашкарта парнеленӗ чӑваш наци тумне Зианна яланах хӑйпе пёрле илет. Уншӑн ӑна упӑшки
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нимӗн чухлӗ те ӳпкелемест. Тӗнче касса ҫӳрекен Джон
Грина хӑйне те килёшет хальччен курман эрешлӗ тумтир. Хальхинче те Зианна Грин миссис савӑнӑҫлӑ каҫа
чӑваш пики Нарспи пек тумланса пычӗ. Тёрлӗ халӑх
майрисем арҫынсен куҫне-пуҫне чарӑлтарса, пӗр-пӗрин
ҫине ӑмсануллӑн та кёвӗҫӳллӗн пӑхтармалли юлашки
модӑпа ҫӗлетнӗ тумпа пӑркаланса ҫӳрерӗҫ пулин те
Тӗтреллӗ Альбион утравёсен ҫӗршывёнчен килнё хӑна
пухӑннисене чӑваш тумӗн илемӗпе ытларах илӗртрӗ.
Юратнӑ арӑмӗшӗн, чечекленекен пикешён Джон Грин
епле хӗпӗртерё.
Анлӑ пӳлӗмре, чӗлхе фестивалёнчи пекех, акӑлчан,
нимӗҫ, француз, вырӑс, украин, Кавказ халӑхӗсен сӑмахё
хутӑшса янӑрать. Тёлпулу, асаилӳ, килёшӳ... Акӑ Гринсем йӑлӑхтармӑш эрменсенчен аран-аран хӑпрӗҫ кӑна,
вӗсем ҫумне Киев сутуҫисем ҫыпҫӑнчӗҫ. Вёсем Грин
мистерпа аш-какай комбиначӗсем валли кӑларакан машинӑсем туянас пирки калаҫу пуҫарчӗҫ. Иккӗшех тӑрса
юлсан Гринсем Рафаэлӗн «Сикс Мадонни» картини умёнче чарӑнчӗҫ. Аваллӑхри тӗнче тӗлӗнтермӗшӗпе киленсе
тӑнӑ хушӑра вёсем патнелле ҫап-ҫутӑ пушмак, хыҫалта
вӑрӑм аркӑллӑ пиншак тӑхӑннӑ, мӑн куҫлӑхлӑ, кӑтрарах
хулӑн ҫӳҫлӗ вагга пуснӑ арҫын ҫывхарчӗ те пӗркеленчӗк
пит ҫӑмартисене ӑшӑ кулӑпа вылятса сывлӑх сунчӗ:
— Салам сире, чӑваш пикипе чӑваш йӗкётне! Епле
пурӑнатӑр? Сывах-и?
Кӗтмен тёлпулупа ҫухалса кайман Грин миссис та
чӑвашла сас пачӗ:
— Салам! Аван.
Тавҫӑруллӑ Джон Грин та йӑл-л кулса арӑмӗ хыҫҫӑн
тав турё:
— Салам, юлташ! Привет, дорогой! Хэлоу! Аван жи
вем.
Кӗҫех калаҫу вырӑсла-акӑлчанла юхма пуҫларӗ. Тӗнчери икӗ паллӑ чёлхепе сӑмахланӑран пурте пӗрне-пӗри
ӑнланса пычӗҫ. Ҫапла паллашрӗҫ те. Чӑваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Иван Антонов господин хӑй тӗнче тӑрӑх мӗнле
нушаланса ҫӳрени, иртнӗ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче хӑйӗнчен килмен сӑлтавсене пула ют ҫӗре лекни, Канадӑра яланлӑхах пурӑнса кайни ҫинчен кӗскен пёлтерчӗ.
— Сирён кӗпе ҫинчи чӑваш тӗррине эпӗ аякранах
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асӑрхарӑм та, Грин миссис... Ой! Ой! — маттур салтак
пек тӳрленсе тӑчӗ кӗмӗл ҫӳҫлӗ чӑваш йӑрӑс пӳллӗ пике
умӗнче. — Юратнӑ Чӑвашстанри анне тата хамӑрӑн Кон
стантин Иванов поэт классикӑн илем сӑнарӗ аса килчӗ.
Эсир, Зианна миссис, Силпи ялӗнчи Нарспи сӑнарӗ пул
са юмахри пекех ман ума ҫуралса тухрӑр. Пӗлесчӗ, ӑҫта
тата епле майпа туянма пултарнӑ-ха ҫак ытарма ҫук ди
пуда? Лондонрах мар пуль те?..
Зианна Грин миссис вара хӑй Вӑрнарта ӗҫлени, Шупаш карта ашшӗне, мухтавлӑ чӑваш юрӑҫне Арслан Юманович Купцов-Тюркские шырани, хула лавккинче чӑваш
тумне туянни динчен каласа пачё. Ашёнче дав хушӑрах
хӑйӗн чӗмсӗртерех Микулайӗпе «Чӑваш Ен» хӑна ҫуртӗнче мӗнле аташса вӑйӑран вӑкӑр кӑларнине туйӑмлӑн
аса илсе сӑмса витӗр ассӑн сывласа илчӗ.
Вырӑс сӑмахӗсене хуҫкала-хуҫкала Джон Грин мис
тер Мускав пики Зина шӑпа дулёпе Лондона мёнле лексе
хӑйӗн «Гринфад патшалӑхӗнче» королева пулса тӑнине
пёлтернё май ӑшшӑн кулса акӑлчанла ай бэг ё паадн
терё те французсемпе калаҫкаласа аяккалла пӑрӑнчӗ.
Ватӑ ҫынпа ҫамрӑк майрана Атӑл хӑйӗн лӑпкӑ хумӗсем ҫине лартса пурнӑҫ юхӑмӗпе инҫе-инҫе юхтарса
кайнӑ пекех пулчӗ иккӗшӗ кӑна тӑрса юлсассӑн. Калаҫнӑ май Антонов господин ҫамрӑклӑхне аса илчӗ:
— О-о, Зианна Грин миссис, эсир паян маншӑн чӑваш хӗвелӗ ҫуталса кайнӑнах куд умне тухса тӑтӑр. Пёлетёр-и, эпё вёт вӑрҫӑччен Шупашкарти театр училищинче сирён адупа пёрле вёреннё. Арслан пирён астаруҫӑ, хӗмлентерӳҫӗ пулнӑ. Общежитири мӑн пӳлӗмре
никама та лӑпкӑ пурӑнма паман. Хӑй пӗрмай юрлатчӗ,
пире те хистесех юрлаттаратчӗ. Чун тӑван ҫӗре туртнипе пёр дулхине СССРа курма тесе вырӑнти влаҫсенчен
ирӗк илтӗм. Тӑван Йӑлмахва ялӗнче, Каҫал таврашӗнче, Ш упашкарта пулса чуна ыраттартӑм. Училищӗре
пӗрле вӗреннисенчен чылайӑшне, вӑл шутра аҫуна Арс
лана та, тӗл пулаймарӑм: вилсе пӗтнӗ. Пёр класри Юрий
Илюхин музыковед, летописец мана Чӑваш халӑхӗн питӗ
пултаруллӑ юрӑҫин, сирӗн аҫун, синкерлӗ шӑпи пирки
каласа панине итлесе тӗлӗнтӗм те, хурлантӑм та. Тех
никум камитҫи, чӑваш халӑх артисчӗ Ефим Никитин
хӑйӗн никампа улӑштарма ҫук пултарулӑхӗпе пире пур302

не те култарса савӑнтарчӗ. Ман талант вӑрҫӑ вутӗнче
ҫунса кайрӗ. Чӑваш сцени ҫине тухаяс ҫук ӗнтӗ виличчен те. Пурнӑҫа услам ӗҫӗпе ҫыхӑнтарса ятӑм та... бизнесӑн арман чулӗ айӗнче ҫаврӑнатӑп.
Зианна Грин миссис, Мускав хёрё Зина Крылова,
Щукин ячёллё театр аслӑ училищинчен вёренсе тухнине пёлсен Антонов господин тӗлӗнсе калаҫӑва театр сце
ни еннелле ҫывхартса пычё. Иккёшё те хӑйсем мён
пёлнине, театр искусствинчи ҫӗнӗлӗхсене аса илкелерӗҫ.
Тӗлпулу вӗҫленсе пынӑ май шавлӑ пӳлӗмри ҫынсем
пысӑк сцена умнелле туртӑнчӗҫ. Концертра Зианна Грин
миссиспа Иван Антонов господин нумай наци ҫынни
умӗнче вырӑс тата чӑваш юррисене мӑшӑрлӑ шӑрантарчӗҫ.
Концерт вӗҫленнӗ хыҫҫӑн Джон Грин мистер вёсене
каллех Рафаэль картини патне ҫавӑтса кайрё.
— Эпё, чӑннипе, вӑйлӑ художникӑн чаплӑ картининчен пӗр-пӗр халтурщик тунӑ ӳкерчӗк таврашне нихҫан
та туянман, — терӗ вӑл сутуҫӑ патне ҫитсен, — чӑн-чӑн
«Сикс Мадонни» Германире Дрезденри картина галерейинче упранать-ҫке. Унашкал питӗ паха произведенисене сутмаҫҫӗ. Ҫавӑнпа унта оригиналне те туянма ҫук.
Ҫапах та калама ҫук килӗшет мана вун улттӑмӗш ӗмӗрти
ҫакӑ илем туприйӗ. Шухӑшларӑм-шухӑшларӑм та, хамӑн
ӗмӗрхи йӑла-йӗркене улӑштарса, ҫак картинӑна туянса
Лондона илсе каяс мар-ши терӗм...
Антонов господин икӗ аллине те ҫӗклесе ӑна пӳлсе
лартрӗ:
— Тӑхтӑр-ха, тӑхтӑр, Грин мистер, ан васкӑр, тархасшӑн, акӑлчансен авалхи йӑлине, унпа пӗрлех хӑвӑрӑнне те, ҫемье йӑлине, пӑсма ан васкӑр. Мӗн парать
вӑл сире, мён тума кирлё «Сикс Мадоннин» такам ҫӗнӗрен сӑрланӑ ӗмӗлки ырӑ чунлӑ, ӑшӑ кӑмӑллӑ, пархатарлӑ
чӗрӗ илем сӑнарлӑн йӑлкӑшса юнашар тӑнӑ чухне? Ман
шутпа, эсир Мускавра тахҫанах Рафаэль пикинчен чаплӑрах вырӑс-чӑваш пикине туяннӑ. Апла тӑк чӑн-чӑн
илеме ыталаса чуптӑвасси ҫеҫ юлать. Ҫапла мар-и?
— Мухтав, мухтав сире, Антонов господин! Браво! —
сассине хӑпартса хӑй те тӑпӑрт! сиксе илчё Джон Грин
пёрре Рафаэлён пики, тепре хӑйӗн пики ҫине куҫне ывӑта-ывӑта илнӗ май. — Чӑнах та тӗп-тӗрӗс сӗнетӗр пуль.
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Вырӑссем каланӑ тӑрӑх, эсир мана ҫурӑм ҫинех ҫавӑрса
ҫапрӑр. Парӑнатӑп. Ҫак Ҫӗр пикине-илемне тӗнчере
тупнӑшӑн Турра кӗлтӑватӑп. Репродукцисӗрех пурӑнар.
Чӗрӗ ӳкерчӗк темрен те хаклӑ.
Упӑшки хытӑ ыталаса чуптунипе Зианна ачаш сасӑ
кӑларчӗ, вара илӗртӳллӗн вӑрт ҫаврӑнса шухӑшлӑ та кӑшт
тунсӑхлӑрах «Сикс Мадонни» енне ҫӗнтерӳллӗ хаваслӑхпа
пӑхса хӑпартланчӗ.
Монреальте Антоновсен пуян килӗнче хӑналаннӑ хыҫҫӑн Гринсем Канадӑран Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсене ҫул тытрӗҫ. Чаплӑ автомобилӗн хыҫалти ларкӑчӗ
ҫинче ларса пыракан Зианна вӑрах тӗлӗрчӗ, шухӑшӗнче
те, тӗлӗкӗнче те ашшӗпе, савнӑ еркӗнӗпе Микулайпа
аташрӗ.
Самаях вӑхӑт иртсен АПШра пулса иртнӗ тепӗр тӗлпулу нумайлӑха асра юлчӗ.
Ҫар служби авалтанпах мухтавлӑ та хурлӑхлӑ пулнӑ.
Ҫар вӑл — сыхлавҫӑ та, вилӗм хӑрушлӑхӗ те. Иртнӗ
ӗмӗрти хӗрӗхӗмӗш ҫулсенчи хаяр вӑрҫӑ тӗнчери миллионшар ҫар ҫыннине пӗр-пӗринпе хирӗҫ тӑратса ҫапӑҫтарчӗ, ҫӗнтерӳҫӗсемпе парӑннисен пурнӑҫ шӑпине тем
тӗрлӗ те пӑтратрӗ. Этем хӑйне хӑй юн хуранӗнче вӗретрӗ.
Ҫав хурана лекнӗ Микулай Симуновӑн ентешӗ Максим
Пантин та ҫӗршер пин совет салтакӗпе пӗрлех ҫав хуран пӑсӗпе хӑй сисмесӗрех ют енне ҫитсе ӳкнӗ, тыткӑнри, лагерьти хӑрушла вӑхӑта тӳссе ирттерсе, вилӗмрен хӑтӑлса Аслӑ Ҫӗнтерӳ хыҫҫӑн хӑйӗн телейне тупнӑ.
Юнлӑ-тертлӗ пурнӑҫ ҫулӗ ӑна та Атӑл ҫумӗнчи чӑваш
ялне Хирпуҫне мар, Хӗрлӗ Ҫарӑн вӑрҫӑра аланса тухнӑ
вуншар пин салтакпа офицерне ют ҫӗрелле, океан леш
еннелле туртса кайнӑ пекех, тӑван ҫӗршыври «социа
лизм ырлӑхӗнчен» «капитализм хурлӑхне» хӑваланӑ. Хӑнӑхман ют капитализм тӗнчи капланса килнӗ совет ҫьизнисене ҫыранран тапса ывӑтман. Вӑйпитти, хӗрӳллӗ
арҫын таҫта та кирлӗ-ҫке. Ӑсу-тӑну кӑна ҫиттӗр. Хирпуҫ ачин пуҫӗнче Санар шывӗ мар, Турӑ панӑ ӑслӑлӑх
шывӗ юхнӑ иккен. Америкӑри Пӗрлешӳллё Ш татсенче вӑл шӑпах пурнӑҫра хӑй мён туса мӗнпе савӑнмаллине тупнӑ, унта та кирлӗ ҫынах пулса тӑнӑ, вӗренсе, аталанса культурӑллӑ господин пулса тӑнӑ. Унӑн ӗнтӗ Хирпуҫӗнче камантлакан бригадирпа председатель ҫумра ҫук,
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вӑл хӑй — хуҫа. Ирӗклӗх самани тыткӑнлать Пантина.
Унччен пӗрмай хурлакан капитализм ҫӗршывӗнче тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн мухтав сӑмахӗпе мар, долларпа пуйтараҫҫӗ, хавхалантараҫҫӗ — пурӑнма ҫав тери аван. Вӑл
укҫа-тенкӗ енчен те, нимшӗн те кулянмасть. Пуҫ ӗҫленӗ
таран вӗренме май пур. Пӗр пысӑк суту-илӳ фирмин
пуҫлӑхӗ ӑна хӑй патне «тарҫа» илет. Вӑл унта милли
онер хӗрёпе ҫывӑхланса каять те... пурнӑҫӗ вара чӑваш
чӗппин сисмелле мар ҫунатланать. Университетра тухтӑра вӗренсе тухать, хӑй поликлиника, пульница тытма
пуҫлать, наука енӗпе малалла тапаҫланать, медицина наукисен докторӗ, профессор пулса тӑрать. Пурнӑҫ тулӑх,
ҫемье ҫирӗп, кану вырӑнӗ — тӗнчипех. Урӑх мӗн кирлӗ
Максим Пантина? АПШ гражданинне тунсӑх чирӗ —
ностальги кӑна курӑнман пӑрапа кунӗн-ҫӗрӗн пӑралать.
Ҫав чиртен сыватма ӑна... паянхи хёвеллӗ кун та пулӑшрӗ.
Пантин Вашингтонра пулса иртнӗ медиксен симпозиумӗнчен таврӑнсан хӑйӗн пульницин ӗҫӗпе паллашрӗ.
Ана ывӑлӗ Канадӑран килнӗ Джон Грин мистерӑн арӑмне хӑй аппендектоми операцийӗ туни ҫинчен хыпарларӗ. Питӗ ӑнӑҫлӑ ҫӑлса хӑварнӑ хӗрарӑма Пантинсем
тата икӗ эрне сиплерӗҫ. Ҫав кунсенче Гринсемпе Пантинсен ҫемйисем ҫывӑхланса туслашрӗҫ. Кермен пек
чаплӑ ҫуртра Гринсем валли те пӗр пысӑк пӳлӗм тупӑнчӗ.
Юнашарти хӑна пӳлӗмӗнче калаҫса ларнӑ вӑхӑтра Зиан
на куҫне-пуҫне чарса пӑрахрӗ: тепӗр стена ҫине ҫакнӑ
илемлӗ ӳкерчӗкрен ӑна хирӗҫ чун ыраттармӑшӗ, пуҫран
тухма пӗлмен Вӑрнар чӑвашӗ кил хуҫипе юнашар чӗрӗ
ҫын пекех ҫивӗччӗн пӑхса ларать. Пӗр вӑхӑтрах ӑна упӑшки те асӑрхарӗ. Сӑмахне вӑл пуҫарчӗ:
— Пантин господин, ыйтма юрать-и сиртен?
— Тархасшӑн, Грин мистер, мён пирки эсир, мӗн кӑсӑклантарать сире? — ӑшшӑн пӑхса илчӗ хӑна ҫине Пан
тин.
— Авӑ ҫав ӳкерчӗк пирки-ха эп.
— A-а, ман паллакан пӗр чӑваш художникӗ пур, Прас
ки Вигги текенскер. Хамӑн ентешӗмех, Ҫавал ҫыранӗнче ҫуралнӑскер. Шыва пит юратать пулас. Вӑл, пирӗн
Монтана штатне ҫу каҫмаллах килнӗскер, кунти художниксемпе пӗрле ӗҫлесе пурӑнчӗ. Ӳнер выставки йӗрке20. В4ҫев.
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ленӗччӗ те губернатор пулӑшнипе, унпа эпир тахҫантанпах ҫывӑх та, пире те арӑмпа иксӗмӗре чӗнчӗ хуҫа.
Раҫҫейрен, Венгрирен, Германирен, Францирен, Испанирен, Украинӑран килнӗ художниксен ӗҫӗсемпе паллашнӑ май эпё хамӑрӑн чӑваш тӗрриллӗ ӳкерчӗксене кур
нипе шалтах тӗлӗнтӗм. Ун пирки губернаторпа сӑмахласа кайрӑмӑр. Кӗҫех пирӗн ҫума тӗрленӗ чӑваш кӗпи
тӑхӑннӑ сарӑрах ҫӳҫлӗ, кулӑпа тулнӑ пит-куҫлӑ йӑлттам
арҫын пырса тӑчӗ, хӑйпе паллаштарчӗ. Эпё те унпа
чӑвашлах калаҫрӑм, ӑна хамӑр пата хӑнана чӗнтӗм. Тепӗр
кунне Раҫҫейрен тата хӑнасем килсе ҫитрӗҫ: хамӑр ял
сем — хирпуҫсем. Авӑ сылтӑмри — Вӑрнарти аш-какай
комбиначӗн генеральнӑй директорӗ Микулай Симунов,
манран сулахайри — унӑн ҫывӑх пулӑшаканӗ, ӗҫ тӑвакан директорӗ Анани Платонов. Ҫамрӑк вӑкӑр пусса
шӳрпе пӗҫерсе ҫирӗмӗр те эртелпе чӑвашла юрласа-ташласа арӑма та, ачасене те савӑнтарса тӗлӗнтертӗмӗр. Чӑваш концерчӗ хыҫҫӑн Праски Витти пире киҫтӗкпе хыт
хут ҫине ӳкерсе хучӗ, кайран ӑна вӗри эмальпе хитрелетсе парне пачӗ. Историйӗ ҫапла. А ҫапах та, Грин ми
стер, картина хытӑ килӗшнӗрен ыйтрӑр-и?
— О-о, Пантин господин! — тӑрса ушкӑн портрет
патнелле утрӗ Грин. — Чаплӑ, шутсӑр илемлӗ картина.
Сирён Праски Виттине эпё те паллатӑп. Испанире тӗл
пулнӑччӗ ӑна. Унӑн чӑваш каччипе хӗрне ӳкернӗ эмаль
картинине хаваспах туяннӑччӗ. Халӗ те вӑл пирӗн килти хӑна пӳлӗмне илемлетсе тӑрать. Ҫапла пуль, Зианна
чунӑм?
— Ҫапли-ҫаплах, ой, епле чуна ҫӗклентерекен кар
тина ӳкернӗ сирён ентеш Праски Витти. Чӑннипех ше
девр. Пӗлет ман упӑшка илем ылтӑнне шыраса тупма...
Арӑмӗ каласа пӗтеричченех Грин мистер сӑмахне ма
лалла тӑсрӗ:
— Симуновпа Платонов господинсене те паллатӑп
эпӗ. Раҫҫейре, Вӑрнарта, вӗсене хамӑрӑн «Биттерлинг»
фирма туса кӑларакан пыршӑ тасатса ҫумалли оборудованине вырнаҫтарса панӑччӗ. Тӑнлӑ, ӑста инженерсем, кӑмӑллӑ, пархатарлӑ, хӑналама маҫтӑр господинсем.
Зианна та чӑтаймарӗ, хӑй ҫамрӑк чухне Вӑрнарта ӗҫлени ҫинчен пӗлтерчӗ, анчах Симуновпа Платонов гос306

подинсем пирки ҫӑвар та уҫмарӗ, картина пахалӑхне хӑй
чухланӑ пек палӑртрӗ ҫеҫ.
— Пӗлетӗр-и, ентешсем мана темиҫе ҫул ытларах пурӑнмалӑх кӑмӑл эмелӗпе сиплесе хӑварчӗҫ. Комбиначӗпе
сысна комплексӗ валли мён кирлине тупма эпё те ӗҫе
хӑвӑртлатрӑм. Вӗсем аш-какай промышленноҫӗн предприятийӗсенчи ӗҫ-хӗлпе паллашрӗҫ, сысна ӗрчетекен
фермерсем патӗнче пулчӗҫ. Кӑмӑл тулчӗ, чисти хамӑр
ялти пек туйӑнса кайрӗ вӗсемпе юнашар чухне. Вёсен
аш ш ӗ-амӑш не пит лайӑх астӑватӑп-ҫке. Ашшӗсемпе
вӑрҫа пӗрле кайнӑ. Губернатор канма шутланине пӗлсен
эпӗ ӑна сӑмах май хамӑн хӑнасем пирки пӗлтертӗм. Вӑл
пире ҫулҫӳреве чӗнчӗ. Хирпуҫсем те отпускраччӗ. Мис
сури юхан шывӗ тӑрӑх ятарлӑ пӑрахутпа анаталла ярӑнтӑмӑр вара. Миссури штатне ҫитсен Миссисипи юхан
шывӗпе пӗрлешсе Мексика тинӗс авӑрнех ҫитрӗмӗр. Атлантикӑн ӑшӑ шывӗнче виҫӗ кун ҫӑвӑннӑ хыҫҫӑн Луи
зиана штатӗнчи ҫывӑх ҫынсемпе сывпуллашрӑмӑр та
юхӑма тӑвалла манӑн иккӗмӗш тӑван ҫӗршывӑн илемӗпе, пуянлӑхӗпе киленсе килелле таврӑнтӑмӑр. Вӑрӑм ҫул
вӑхӑтӗнче Праски Витти пирӗн губернаторӑн портретне
ӳкерчӗ. Вӑл халӗ унӑн ӗҫ пӳлӗмӗнче ҫакӑнса тӑрать. Вӑт
епле пысӑк ӑстаҫӑ пирӗн Вӑрнар ачи, — терӗ ҫынпа пуплеме юратакан Пантин.
Хӑна сӗтелӗ хушшинче ӗҫсе-ҫисе ларнӑ хушӑра миҫе
хут пӑхмарӗҫ-ши вӗсем хӑйсен патӗнчи тӗлпулусем
вӑхӑтӗнче тата вӑрӑм ҫулҫӳревре ӳкернӗ видеофильмсене. Джон Грин мистера ку сеанссем йӑлӑхтарма та пуҫларӗҫ пулсан Зианна Грин миссис вара вёсене кунёнҫӗрӗнех пӑхма хатӗрччӗ. Вӑрттӑн юратӑвӗпе ҫыхӑннӑ каш
ни кадрӗ, Микулайӑн кашни сӑмахӗ унӑн чун-чӗрине
кӗрсе ларчӗ, ӑна вӑл хӑйпе юнашарах, ҫывӑхрах туйрӗ.
Ватӑ тухтӑр урлӑ кӗсье телефонӗпе шӑнкӑравласа унпа
калаҫас килчӗ, анчах ку чӑрсӑр ӗмӗте путарса лартрӗ те
унпа ӑшри шухӑш вылявӗнче тӗл пулса асаплӑн хӑйне
хӑй лӑплантарчӗ.
Лондона таврӑнсан Зианна Грин вӑхӑтне каллех туристсемпе шавлӑн ирттерчӗ. Ӑна пӗр вӗҫӗмех Хитроу
аэропортӗнчен тӗп хулана килекен пӗр-пӗр автобусра
Раҫҫей турисчӗсем хушшинче кӗлеткине тӳп-тӳрӗ тыт
са ларса пыракан тӑлпан та ҫирӗп арҫынна курассӑнах
20*
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туйӑнать. Унӑн сылтӑм куҫӗ тӗлне усӑнса аннӑ хура хӑмӑр
ҫӳҫ пайӑркийӗ, ҫӑра харшӑ айӗнчи уҫҫӑн пӑхакан куҫӗ,
кӑшт тӑрӑхларах пит ҫӑмарти, килӗшӳллӗ сӑмси, ӑшран
тухакан лӑпкӑ сасси... Автобус чарӑнсан салонран ту
хать те акӑ вӑл вӗттӗн-вӗттӗн пусса утса ун патне ҫывхарать, вӑйлӑ аллисемпе ӑна пилӗкӗнчен явса илет...
Миҫе хутчен тӗлӗксенче унӑн ытамӗнче ачашланмасть,
хӗрарӑмӑн вӑйлӑ туйӑмӗн хуранӗнче сиксе вӗремест пуль.
Шухӑшпа ӑнтӑлу кӑштах чуна лӑплантарать пулин те
канлӗх кӗтекен ӳт-пӳ пурпӗрех хырӑм выҫнӑ пек хӑйӗннех ыйтать. Ӑна тӑрантарма савнийӗн чӗрӗ вӑй-хӑвачӗ
кирлӗ.
Упӑшкипе иккӗшӗн хушшинчи юрату вӑййи ӑна йӑлӑхтарса ҫитернӗ. Унпа тахҫанах каҫӑхса, тӑнран кайиччен рехетленсе канлӗх тупаймасть... Тамӑк каҫсем
хыҫҫӑн пӗтӗм кӗлетке такам кантӑр тылли витӗр кӑларнӑ
пекех ленчешкеленсе каять, нимён те тӑвас килмесӗр
алӑ усӑнать, тинӗс хумӗ ҫырана ҫапнӑ саслӑн пуҫ кашлама тытӑнать, вӑй пӗтсе ларать.
Микулай Симунов сӑнарӗпе аташнӑ май, вутра ҫунакан хӗрарӑма ҫывӑрмалли пӳлӗмре хӑйсене киленӳ саманчӗсен тӗнчинче вут кайӑк парнеленӗ кравать ӳсӗртекен савӑшу туйӑмӗпе каллех хӑй ҫумне ыталаса илчӗ.
Упӑшки килте ҫук чухне унпа пӗрле ирттернӗ савӑк кунсемпе каҫсем юмахри пек туйӑнаҫҫӗ. Джон халӗ те ҫук.
Вӑл самолетпа Болгарине вӗҫнӗ. Чун савни те юнашар
мар. Микулай-не гуляй Вӑрнарта ҫӳрет пуль. Ban унӑн
шухӑш ытамӗнче хӑйсен ватӑлма пӗлмен юратӑвне
пурнӑҫ сӗткенӗпе — ар шывӗпе — шӑварса ҫамрӑклатаймасть пулин те, вут-хӗмлӗ хӗрарӑмӑн ӳт-пӗвне инҫетрен аташтарма пӑрахмасть-ха. Вӑрнарти, Шупашкарти, Мускаври савӑк тӗлпулусем, пӗрле ирттернӗ ыйхӑсӑр
каҫсем куҫ умӗнче вӗлтлетеҫҫӗ. Кӗлеткери вӑйлӑ туйӑм
юхӑмӗнче канлӗн ишнӗ май вӑл Микулая шухӑшӗпе хӑй
ҫумне ыталаса тӗлӗрсе кайрӗ...
Вӑрнарта ҫуллахи шӑрӑх ҫанталӑк тӑрать пек. Каҫӗсем те ирчченех сивӗнмеҫҫӗ. Микулай Зинӑна аш -ка
кай комбиначӗн улма-ҫырла саднелле ҫавӑтса утать. Савӑннипе иккӗшӗ те пӗлӗте ҫити вӗҫме хатӗр. Улмуҫҫи
айӗнчи сарлака сак ҫинче ҫӑтмахри пек. Ҫӑлтӑр йӑлтӑрккин тӳпинчи Уйӑх кӗвентеллӗ хӗр витринчен вӗсем ҫине
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ҫут тӗнче шерпечӗ сирпӗтет. Шерпет тумламӗсем Ҫӗр
ҫинче адамла-евӑлла вылякан этемсен киленӳ чатӑрӗ
ҫине ҫӑлтӑрла ҫиҫсе анаҫҫӗ. Этемлӗх пуҫланнӑранпах
хӗрӳлӗхне чакарман кӑмӑл-туйӑм вӑййинче ясарлӑх ҫуначӗпе канлӗх тӳпине вӗҫсе ҫитнине чӑтаймасӑр, вӗри
кӗлеткине ҫунакан вут ҫинчи пек авкалантарса-ҫӗклентерсе ҫинҫен «ах, анне!» тесе шӑплӑха вӑратрӗ те Зина
хӑйне нушалантаракан арҫынна тата ҫывӑхарах туртса
илчӗ. Юрату кимми каҫса кайса асакан тӗпсӗр кӳлӗ хумӗсем ҫинче сиккелесе ярӑнчӗ, хӑйӗн ҫыранне пӗрре
хӑпарса, тепре анса кайрӗ ясарлӑх ҫил-тӑвӑлӗнче. Хӑйне
хӑй тытса чараймасӑр, кӗлеткери хӗрарӑм туртӑмлӑхӗн
тӳпине ҫитсен те татах, татах ҫав тӳпене вӗҫсе хӑпарас
килнипе тӑнран каяс патнех ҫитрӗ. Юрату карапӗн капитанӗн вахтӑра тӑма вӑйӗ ҫитет-ха... Ҫав вӑхӑтрах сасартӑк тавралӑх кӗрлесе каять. Каҫхи тӗттӗме ҫулӑмлӑ ҫутипе
ялкӑнггарса Горыныч ҫӗлен ҫывхарать. Микулай сак ҫинчен хӑвӑрт сиксе тӑрать те усал тӑшманпа ҫапӑҫма пуҫлать. Ҫивӗч пурттипе хӗм кӑларакан Горыныч ҫӗленӗн пуҫӗсене умлӑ-хыҫлӑнах касса ывӑтать. Анчах та тӑшман ултавлӑ, сыхланса юлнӑ наркӑмӑшлӑ сӑннипе вӑл кӗрешӳҫӗ
паттӑра кӑкӑртан сӑхать. Хӳтлӗхсӗр тӑрса юлнӑ хӗрарӑм
хӑранипе кӑшкӑрса ярать. Ҫав сасса илтсе-ши, тир-кавир
чӗрӗлет, урайӗнче выртакан тигр чалтах сиксе тӑрать те
Горыныч ҫӗлене малти урипе пӗррех тӑрстлатгарса океа
на ывӑтать. Ҫывӑрмалли пӳлӗмре пӗччен анраса выртакан
хӗрарӑм хӑраса вӑранса каять, тӗлӗне-тӗлӗне шухӑшлать:
«Мӗне пӗлтерекен тӗлӗк-ши ку?»
Хӑрушӑ сасӑ илтнипе хӑвӑрт чупса ҫитнӗ Луиза, Джон
тӑванӗ, ӑна ӑшӑ сӑмахсемпе лӑплантарать.
Джон Грин Болгарирен тӳрех Раҫҫее вӗҫсе кайрӗ. Кал
лех — Атӑл тӑрӑхнелле. Упӑшки хӑйӗн пикине Йошкар-Олана чӗнет. Мари Эл тӑрӑхӗн тёп хули Шупаш
картан инҫех мар вырнаҫнине пӗлекен Зианна илӗртӳллӗ
хыпаршӑн хавас пулчӗ. Вӑл хӑйӗн Микулай-не гуляйӗпе
тӗл пулас шухӑшпа анраса кайрӗ. Ҫав хушӑрах тата тӑван
хулинче Мускавра та пулать. Ҫапла вӑрӑм ҫулне палӑртса хучӗ: Лондон — Мускав — Вӑрнар — Шупашкар —
Йошкар-Ола. Тахҫантанпах пулман ҫывӑх вырӑна вӑрттӑн
ҫитсе Микулай Симунова кӑна мар, комбинатра пӗрле
ӗҫленӗ тус-юлташӗсене те тӗлӗнтерес терӗ.
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Акӑ вӑл тухӑҫран ҫӗкленекен хӗвеле хирӗҫ вӑрман
хӗрринчи нихҫан та манӑҫми Вӑрнар рабочи поселокне
пуйӑспа кӑртлаттарса ҫитрӗ, вокзалтан Карл Маркс урамӗ
тӑрӑх ӗҫе васкаса кайнӑ пек хашкаса пычӗ.
Аш-какай комбиначӗн кантурӗпе клубӗ вырнаҫнӑ икӗ
хутлӑ пысӑках мар кирпӗч ҫурт хӑй вырӑнӗнчех. Тулӗк
унччен варринчен кӗрсе ҫӳренӗ алӑкне питӗрнӗ. Шала
аслӑ тимӗр хапха ҫумӗнчи ятарлӑ пӗчӗк алӑкран пропускпа кӑна кӗртеҫҫӗ.
— Ӑҫталла ҫул тытатпӑр, мадам? — шӳтлӗрех те ҫирӗппӗн ыйтрӗ десантник тумӗ тӑхӑннӑ ҫамрӑк хуралҫӑ
Великобритани королевстви гражданкин паспортне аллинче ҫавӑркаласа пӑхнӑ май.
— Тӳрех генеральнӑй патне — Симунов господин пат
не, — пуҫӗпе кантур ҫурчӗ еннелле сӗлтрӗ аякран килнӗ
хӗрарӑм.
— Кӑххӑм... — аптранӑн питне сылтӑм ал тупанӗпе
сӑтӑрса илчӗ те хуралҫӑ сассине ҫемҫетрӗ: — Ытлах ан
васкӑр-ха ун патне.
— Мӗншӗн? Мӗн, вӑл питӗ ӗҫлӗ-шим? Эпӗ Лондонран килни ҫинчен шӑнкӑравласа пӗлтерӗр ӑна, тархасшӑн.
Хуралҫӑ пӗр вырӑнта вӑрт ҫаврӑнса илчӗ, пуҫне пӑркаларӗ те хурлӑхлӑ сасӑпа мӑкӑртатрӗ:
— Мӗншӗн те мӗншӗн тет. Ах, мӗншӗнне хамӑр та
пӗлместпӗр. Ҫук вӑл, хисеплӗ Грин миссис. Ҫуккӑ и все.
— Епле-ха апла? — хуралҫӑ куҫӗсенчен шӑтарасла
пӑхрӗ акӑлчан хӗрарӑмӗ. — Ӑҫта вара вӑл? Тен, командировкӑра? Шупашкарта мар-и? Мускава е пӗр-пӗр ют
ҫӗршыва кайман-и? Ытла та тӗлӗнтеретӗр-ҫке эсир?
Хӗрарӑм куҫӗн ыйтуллӑ вӑйне чӑтаймасӑр хуралҫӑ пуҫне чиксе хуллен пӗлтерчӗ:
— Чӑнах та командировкӑра вӑл — леш тӗнчере.
Тӗрӗссипе... вилнӗ вӑл. Пытартӑмӑр эпир ӑна.
— Вилнӗ?! Мӗнле майпа? Хӑҫан?
Зианна Грин миссис комбинат ҫӗрӗ ҫине ярса пуссан, унчченхи клубӑн курмалли залӗ витӗр иккӗмӗш хута
хӑпарсан, ӗҫ тӑвакан директорӑн Платоновӑн пӳлӗмне
лексен тин тӑна кӗчӗ. Театр ӗҫӗ-хӗлне ӑнланаканскер,
вӑл Ананий Емельянович калаҫӑвӗнчен «Вӑрнар аш -ка
кай комбиначӗ» акционер обществинче ҫӑткӑн та шелсӗр
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«режиссерсем» мӗнле трагеди лартса панине профессилле
туйӑмпа курса пычё. Мускав ҫӑткӑнӗсен ултавлӑ шухӑшёпе тата миллион долларсем сённипе килёшмесёр Си
мунов хӑйӗн туслӑ коллективӗпе Чӑваш ҫӗршывӗ умӗнче патриотла вӑйлӑ ӗҫ выляса кӑтартса халӑха алӑ ҫуптарнӑ. «Вӑрнар агрохолдингӗ» ятлӑ постановка респуб
лика агропромышленность комплексӗн сцени ҫинче
яланлӑх кӗрсе вырнаҫнӑ иккен. Экономикӑпа рынок
вӑййинчи чи кӑмӑла уҫакан постановка пулнӑран вӑл
хӑйӗн мухтавне пур ҫӗрте те сарнӑ. Ҫавӑнпа та Симуновӑн пурнӑҫ спектакльне курса пысӑк хак панӑ патшалӑх
пуҫлӑхӗсем те ӑна ырласа алӑ ҫупмасӑр чӑтайман.
Ах, мӗнле хаваспа кӗтсе илчӗҫ хӑйсен юратнӑ Зина
Крыловине аш-какай комбиначӗн ветеранӗсем! Комбинатӑн производство пуҫлӑхӗ, мӗнпур ӗҫсен майра патшийӗ Пивень Англи хӑнине хӑйсем ҫӗнӗ цехсенче мӗнле
ӗҫленине кӑтартса ҫӳрерӗ.
— Ой, мӗнле улшӑнусем сирён кунта, Людмила Сер
геевна, — шалт тӗлӗнсе пырать мастерта ӗҫленӗ Крыло
ва. — Утмӑлмӗш ҫулсенче эпир вӗт, хӑвӑрах астӑватӑр,
кунашкаллине тӗлленме те пултарайман.
Пивень «экскурсовод» хӑпартланса кулать:
— Э-хэх, Зиночка, мулкачла сиккелемелле марччӗ,
Вӑрнар каччисем-сунарҫисем персе антарасран сехӗрленсе тапса сикрӗн те мускавалла... Пирӗн сансӑрах пуяна тухмалла пулчӗ. Эсё те ҫӗрме пуян, Зианна Грин
миссисчӗ-и-ха эс, эпир те аптрасах каймастпӑр. Эс каланӑ пекех, чӑн-чӑн революци турӑмӑр эпир Симуновпа, коллектива пӗр чӑмӑра пухрӑмӑр, вӑйлӑ вӑкӑр чӗри
таппийӗ пек чарӑнмасӑр ӗҫлет апат-ҫимӗҫ конвейерӗ.
Хамӑр ӗҫлесе илнӗ укҫапа Швейцарире, Германире, Италире, Америкӑра, Англире туяннӑ оборудовани выльӑх
пусмалли цехран пуҫласа аш консервӗ кӑларакан цех
таранах.
— Эп ярункана тухса ҫӳренӗ ҫулсем сирӗншӗн ҫӗнтерӳ
ҫулӗсем пулнине курса чуна хӗпӗртеттеретӗп те, ыраттаратӑп та. Сирён кашни ҫӗнӗлӗх маншӑн та чаплӑ.
— Ҫапла, ҫапла, ӳсӗмӗ пур, вӑл куҫ умӗнчех. Юрать
тӗнчере шутсӑр ӑслӑ, пултаруллӑ ҫынсем нумай. Мӗн
кӑна шухӑшласа кӑлармаҫҫӗ пуль? Сирӗн упӑшкӑр та
пире хӑйсен пыршӑ машинине килсе лартса, ӗҫлеттерсе
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кӑтартса хӑварчӗ. Эпир унпа хамӑр майлӑ пӗр чӗлхе
тупрӑмӑр. Ҫав тери ӑста инженер. Унашкаллине эпӗ ку
таранччен курманччӗ. Ҫынпа калаҫма та, ӑна ӑнланма
та хӑй майлӑ аванах пӗлетчӗ. Таврӑнсан ӑна пиртен чунне
шӑнӑҫайми салам кала.
— Юрӗ, юрӗ, калама манмӑп. Ман унпа Атӑл леш
енче тӗл пулмалла-ха. Йошкар-Олара вӑл марисене ҫӗнӗ
оборудовани лартса парать. Упӑшкам чӗннипе вӗҫтерсе
ҫитрӗм-ҫке.
Комбинат паллаштаруҫи вӗҫӗмсӗрех хӑйсен ӗҫ коллективӗ ҫинчен ҫӗннине мӗн кӑна пӗлтермест пуль.
Юлашки ҫулсенчи пӗтӗм ҫитӗнӳ, ҫӗнтерӳ унӑн чӗри ҫумӗнче йӑва ҫавӑрнӑ Микулайӑн ӑсталӑхӗпе те пултарулӑхӗпе кӑна пулма пултарнине ӑнланнӑ май уншӑн хӗпӗртесе пычё чун савнийӗ. Совет ҫӗршывӗ арканнӑ хыҫҫӑн юхӑнса кайнӑ сысна комплексӗсене те, чухӑнланнӑ
ялсен ҫӗрӗсене те комбинат ытамне илсе тыр-пул ӳстернӗ, выльӑх-чӗрлӗх самӑртнӑ вӑл, халӑхра ытлах палӑрман, чӗмсӗртерех, сӑмах-юмах ваклама юратман кӑлпасси
инженерӗ. Машина-трактор станцийӗ те ҫавӑрнӑ Хирпуҫӗнчи ӑста комбайнерӑн ачи.
— Чӗр тавар ытлӑ-ҫитлӗ пулнипе эпир комбинат
хӑватне ӳстерсе пыратпӑр. Кунне таса ашран хатӗрленӗ
алӑ тонна продукци ӑсататпӑр. Хамӑрӑн продукци пахалӑхӗшӗн тӑрӑшатпӑр. Пирӗн ҫӗнӗ генеральнӑй дирек
тор та Симунов пуҫарнӑ ӗҫсене тата ытларах вӑйлатса
ячӗ. Пуҫлӑхсенчен ӑнать пире. Виҫӗ сысна комплексӗсӗр
пуҫне мӑйракаллӑ шултра выльӑх ферми те тытатпӑр.
Вӑрнарпа Красноармейски районӗсенчи хушма хуҫалӑхсене хамӑр ҫума пӗрлештертӗмӗр. Ҫич ҫӗр ҫын ӗҫлет
вӗсенче. Республикӑри тирпейлекен предприятисен продукцийӗн ҫирӗм пилӗк процентне эпир туса кӑларатпӑр.
Пирён фирма магазинӗсем Ш упашкарта, Чулхулара,
Мускавра тата ытги ҫӗрте те питӗ тухӑҫлӑ ӗҫлеҫҫӗ, тен,
Лондонра та уҫатпӑр. Тухӑҫлӑ ӗҫӗн тупӑшӗ те пур, — тесе
Пивень хӑнана столовӑйне апатланма илсе кайрӗ.
Столовӑйра вӗсене Зина Крыловӑпа юнашар ӗҫленӗ
Нина Козлова кӗтсе ларать. Хӑна ячӗпе шампань эрехӗ
уҫрӗҫ. Калаҫу тата уҫӑмланса кайрӗ. Мӗн кӑна ҫук тӑваткал сӗтел ҫинче!
— Ҫак пахалӑхлӑ, тутлӑ аш-пӑш апатне пурне те ту312

танса пӑхмасӑр сирӗн патран каймастӑп, — ӑшӑ кӑмӑлӗпе
ыталаса илчӗ Зина Крылова ӗҫтешӗсене.
— Сана хамӑр патра хӑварма эпир хавасах. Николай
Семенчран парса янӑ акӑлчан парнисемшӗн те ыталаса
чуптӑватпӑр сана, Зина-Зиночка...
Тулли хӗрарӑмсен ытамӗнчен тухнӑ Мускав пики чӑтаймарӗ, чӳречерен сад ҫине никам сисмелле мар пӑхса
илчӗ те хавассӑн юрласа ячӗ:
Иксӗмӗр кӗрсессӗн юрату садне,
Савӑнать cap кайӑк, сарӑлать илем.
Улмине ҫисессӗн санӑнне, манне,
Уҫӑлать ҫан-ҫурӑм, ман вӗҫес килет.

— Эх, вӗҫӗпӗр вара сана Вӑрнар кавалерӗ тупса парсан. Ҫитет Лондон тӗтрийӗнче ҫухалса ҫӳреме, — кулкаласа каларӗ Пивень. — Мӗнле, килӗшетӗн-и? Сан вал
ли таса ӗҫ вырӑнех пур.
Зина-Зианна миссис хӑйне мӗн сӗннине итлесе пӗтерчӗ те шухӑшлӑн хуравларӗ:
— Хавасахчӗ те Николай Алексеевич чӗрӗ пулнӑ пул
сан... _
— Ӑнлантӑмӑр, — Крылова хулпуҫҫийӗ ҫине аллине
хучӗ Козлова. — Эс савнӑ пекех эпир те юратнӑ-ҫке ӑна.
Каярахпа, ӗҫ тӑвакан директорӑн тӑвӑр пӳлӗмӗнче
ларнӑ чухне, Лондон майри Платонова питӗ тӑнларӗ,
ҫав хушӑрах Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсенчи кӗтмен
ҫӗртен пулса тухнӑ тӗлпулусем ҫинчен юмахласа пачӗ,
Хирпуҫ ачине ентешӗнчен салам каларӗ. Калаҫу вӑрӑма
тӑсӑлчӗ.
— Микулай канма пӗлмесӗр питӗ нумай ӗҫлерӗ, вӑл
ывӑннине туяттӑм, — терӗ Платонов стена ҫинчи тусӗн
художник сӑрласа тунӑ хитре ӳкерчӗкӗ ҫине ҫивӗччӗн
пӑхса. — Ман ӑна пулӑшас, унӑн ӗҫне нумайӑшне хам
ҫине илсе ирӗклентерес килетчӗ. Маншӑн, ҫамрӑкранах
Шупашкарти, Йошкар-Олари аш-какай комбиначӗсенче ӗҫлесе хӑнӑхнӑскершӗн, кунти ӗҫ ытлашши йывӑр
пек туйӑнмастчӗ. Хастарлансах, хаваслансах нумай ҫӗнетрӗмӗр комбината. Ҫулталӑкне ҫирӗм миллион таса
тупӑш пама пуҫларӑмӑр, район бюджетне те пуйтартӑмӑр. Пире ырлакансем те, вӑрттӑн сӑхакансем те харӑсах тупӑнса пычӗҫ.
Пӳлӗме кӗнӗ секретарь Ананий Емельяновича ӗҫ хыҫ313

ҫӑн юлма ыйтрӗ. Генеральнӑй директор кӗтет иккен.
Платонов малалла каларӗ:
— Мускав «гориллисем» пире ик-виҫӗ ҫул каяллах
таптама пуҫланӑччӗ. Хамӑрӑннисем патшалӑх тилхепине вёсен умӗнче пушатнине пула мускавсем тупӑшлӑ
комбината нимле хирӗҫ тӑрӑва пӑхмасӑр хӑйсен аллине
ҫавӑрсах илесшӗнччӗ. Микулай хӑйне хӑратакансенчен те,
йӑпӑлтатакансенчен те сехӗрленсе ӳкмерӗ, афохолдинга
хамӑр район, тӑван республика валли ҫӑткӑнсенчен сыхласа хӑварма вӑй-хал ҫитерчӗ. Хӑйне ҫӳлтен пулӑшакансене шыратчӗ, анчах кӑлӑхах пулчӗ. Куляннипе ҫӗр ҫывӑраймастчӗ. Пӗтӗм хӗрӳлӗхӗпе ҫапӑҫӑва тухма хатӗрччӗ
хӑйӗн директор пуканне туртса илесшӗн ҫунакансемпе
пуканӗ ҫине вӑрттӑн пӑхакансене хирӗҫ. Хушӑран чирлекеленине те, ывӑнса хавшанине те пӑхмасӑрах мён те
пулин ҫӗннине те усӑллине турӗ. Пуҫӗнче ун пӗрмай ӑслӑ
шухӑшчӗ, хӑйне пӑхӑнакансенчен ҫирӗп ыйтатчӗ, тӑрӑшакансене хисеплетчӗ, вӗсене пулӑшатчӗ, мухтатчӗ, ултавҫӑсене кураймастчӗ. Йӗркене ҫирӗп пӑхӑннине юрататчӗ.
Пуҫланнӑ тапӑну хумӗ лӑпланмарӗ. Мӑн аш татӑкки,
ылтӑн катӑкки енне туртӑнакан хура алӑсем нумай-ҫке.
Ҫапӑҫу инкексӗр вӗҫленмест. Пирён те ҫаплах пулса тухрӗ.
Черетлӗ пӗр питӗ хӗрӳ планеркӑра... чӗри чӑтаймарӗ. Ком
бинат аталанӑвӗшӗн, коллектив ырлӑхӗшӗн тунӑ пархатарлӑ ӗҫӗн хисеплӗ ячӗ тата пурнӑҫланса пӗтмен шухӑшӗмӗчӗ юлчӗ Николай Алексеевичӑн.
Иккӗшӗ пуҫланӑ, анчах вӗҫне ҫитереймен ӗмӗтсем
ҫинчен аса илтернӗн, Хирпуҫ ялӗн хресчен чунлӗ, уҫӑ
сӑн-питлӗ кӗрешӳҫӗ-ҫӗнтерӳҫӗ стена ҫинчен вёсен енне
ҫивӗч куҫпа хӑй патне ыйтуллӑн туртса пӑхрӗ.
Зи на-Зиночка-Зианна миссис, пурнӑҫ фильмӗнчи
Птичка-невеличка, чӑтаймарӗ, васкамасӑр тӑчӗ те пӳлӗм
хуҫинчен вӑтанмасӑрах Микулая тутинчен чуптуса вилӗмсӗр юратӑвӗн хӗрӗвӗпе чӗртрӗ.
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ЛГЛЛ УРЛА ИШСЕ КАҪМАСӐР
1
Виҫӗ куна пынӑ ҫар вӑййи вӑрҫӑ майлах пулса иртрӗ.
Атӑлӑн сылтӑм ҫыранӗнче танксем, хӑй тӗллӗн ҫӳрекен
артиллери-ракета установкисем, бронетранспортерсем
пӗлӗте хӑйӑр ҫӗклерӗҫ. «Пирӗннисемпе» «тӑшмансем»
пӗрне-пӗри хӑватлӑн ӑшаларӗҫ, тактикӑллӑ ядерлӑ хӗҫпӑшал таранах усӑ курчӗҫ. Тусанпа тӗтӗм ӑшне путнӑ
тавралӑх аҫа-ҫиҫӗм ҫутинче кӗрлерӗ. Бронетранспортер
тытса пыракан Василий Чапайкӑн ҫӑра тӗтрелӗхре кӑнтӑр
кунӗнче те ирӗксӗрех ҫӗрле усӑ курмалли ҫутӑ приборне хута яма тиврӗ. Унпа умри витӗртерех курӑнать.
Яланхи пекех, «пирӗннисем» ҫӗнтерчӗҫ. Вӗренӳре палӑрнисене мухтарӗҫ, вёсен шутӗнче — украин каччине
те. Тек ӗнтӗ Чапайка та ахаль салтак мар — ефрейтор.
Вӑл ҫав кунах ансӑр лента ҫӗленӗ пакунлӑ формӑпа кар
точка ӳкерттерчӗ, килне тата хӗрӗ патне ҫыру ҫырчӗ.
Мӗнле казак пултӑр-ха вӑл киле рядовой званипе таврӑнсан? Ял халӑхӗ ӑна салтака атаман пулма ӑсатнӑҫке. Отделени командирне дембеле ярсан лейтенант ӑна
ун вырӑнне лартма шантарнӑччӗ. Ҫавӑнпа та вӑл халех
кӗҫӗн сержантӑн лычки ҫинчен шухӑшлама-ӗмӗтленме
пуҫларӗ.
Отпуск илме тивӗҫнисем унран та ытларах хӗпӗртерӗҫ
пуль, анчах Васька Чапайкӑн пуҫӗнче хӑйӗн ӑнлавӗ-шухӑшлавӗ. Вӑл хӑйсен ӗмӗртен ӗмӗре куҫса пыракан йӑхӗн
йӑли-йӗркине малалла тытса пыраканӗ пулнине манмасть. Вёсен йӑх тӑсӑмӗ — хохолсен авалхи ҫар ҫыннисен — ҫӗршыв хӳтӗлевҫисен казачество сӗткенӗпе чӗрӗлсе
ешерет. Киев княжествине усал тӑшманран сыхлакансем вӗсем пулнӑ. Анӑҫран тапӑнакансене тӳнккекенсем
те — вӗсемех. Украинӑн казак ҫарӗсем Золотоноша ҫӗрӗнче хӑйсен хӑватне нихҫан та чакарман. Ҫар ҫыннин
туйӑмӗ унӑн та юнрах. Вӑл салтак службине чунтанах
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кӑмӑллать. Унӑн аслисем хушнине ҫийӗнчех тӗплӗн пурнӑҫлас, техникӑна тӑрӑшса вӗренес килет. Бронетранс
портера ӑста ҫӳретме кӑна мар, унти тупӑран та, пулеметран та тӗл пеме пӗлет, пур енӗпе те малтисен ретёнче пулма ӑнтӑлать.
Шухӑш-ӗмӗчӗ халӗ унӑн Кременчуг тинӗсӗнчен те
анлӑрах пуль. Аллӑмӗш ҫулсен вӗҫӗнче картланӑ хыҫҫӑн
лӑпланнӑ чӑрсӑр Днепр шывӗ вёсен ялӗ патӗнченех куҫпа хӑлаҫласа илмелле мар сарӑлса выртать. Шухӑшӗ вара,
тем тесен те, унран та анлӑрах, нимпе виҫейми уҫлӑхра
явӑнать-ҫаврӑнать те хӑйсен тинӗсӗн сулахай ҫыраннех
пырса ҫапӑнать.
Акӑ вӑл ҫыран тӑрӑх хӗрпе ыталанса утать. Леся ун
ран вӗҫерӗнчӗ те малалла чупса кайрӗ, сарӑлса ӳсекен
хӑва тёмн тавра ҫӑмӑллӑн сиккелесе ҫаврӑнма пуҫларӗ.
Ҫав вӑхӑтра Васька улӑх чечекӗ тата-тата хип-хитре
кӑшӑл турӗ, ӑна хӗрӗн кӑпка ҫӳҫӗ ҫине меллӗн майлаштарса лартрӗ, ачалла, вырӑнта тӑма пӗлмен чиперккен
янкӑр тӳпе пек ҫутӑ чакӑр куҫӗнчен пӑхма вӑтанса, хӑйӗн
шухӑшне пӗлтересш ӗн чӗтревлӗ сасӑпа пӑшӑлтатрӗ:
«Леся-Олеся, эпё сана...» «Эпё те сана...» — тесе пӑлхануллӑ туйӑмлӑ хӗр ӑна тутинчен чӑп тутарчӗ те каллех
унран ҫеремпе чупса тарчӗ. Каччӑ шаймака часах хӑваласа ҫитсе ытама ҫавӑрса тытрӗ. Ҫавна кӗтнӗ пекех,
хӗрарӑмӑн шалти вӑрттӑн туйӑмӗ хӗртнине чӑтаймасӑр,
Леся пиҫӗ кӗлеткине вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрентерсе илчӗ.
Пӗр-пӗрин чёрн таппине итленӗ май вӗсем куҫӗсене
шывра ярӑнса ишекен кӑвакалсем ҫине тӗлленӗ. Унерҫӗ
тинӗс ҫыранне тӗрлӗ тӗспе сӑрланӑ пек, шурӑ йӑрӑм —
кӑвакал йӑрӑмӗ — сип-симӗс курӑкпа кӑвакрах хӑмӑр
хумсем хушшипе инҫете тӑсӑлать. Колхозӑн пин-пин
кӑвакалӗ тинӗсре алхасать. Хӑлхара на-арт! та на-арт!
сасси ҫеҫ. Ҫак калама ҫук пысӑк оркестрӑн дирижерӗ
ҫумӗнче тӑракан каччӑ юрату таппипе канлӗн киленсе
ҫунатлӑн ӗмӗтленет: «Кӑвакал тӳшекӗ ҫинче хӑҫан иккӗн
ыталанса ҫы вӑрӑпӑр-ш и?» Кӗлеткери алхасу тӑвӑлӗ
чарӑнчӗ-ши, е хӑйӗн вӑхӑтне аса илсе Леся ҫирӗп кӑшӑлтан ирӗксӗррӗн хӑтӑлчӗ те, концерта малалла вӑйлатса
ярасла, кӑвакалӗсемпе пӗрле вӑрӑммӑн ҫемӗлесе ячӗ:
«Уть-уть-уть-уть, уть-уть-уть-уть...» Илӗртӳллӗ ҫинҫе сасса
илтнӗ кӑвакалсем ярӑна-ярӑна пӗр ҫӗрелле пуҫтарӑнчӗҫ
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те ретӗн-ретӗн ҫыраналла хыпӑнса улӑхма пуҫларӗҫ. «Кӑвакал амӑшӗн» вёсем валли тахҫанах апат хатӗр. Кӗҫех
шыври сасӑ кайӑк-кӗшӗк столовӑйӗнче урӑх кӗвве куҫрӗ.
Кӑвакал пӑхакан Леся Зоривка миҫе ҫул ӗнтӗ Васька
Чапайка чӗрине вутсӑр-мӗнсӗр хӗмлентерет. Шкулта вӗреннӗ чухнех куҫ хывнӑччӗ те пукане пек чиперккетӑпӑлккана уншӑнах хӑй ҫумне никама та ҫывхартмарӗ,
ытти хитре хӗрсене те выляса-аташса ҫӳремеллисем вырӑнне кӑна хучӗ. Леся-Олеся вара уншӑн шуҫӑм ҫути
вырӑнӗнчех. Чун туртӑмӗ ун ҫумӗнчен хӑпаймасть. Ра
йон хулинче Золотоношӑра вӗренсе шофер прави илнӗ
хыҫҫӑн Чапайкӑна колхоза ӗҫлеме йышӑнчӗҫ. Хӑйсен
тӑванӗпе, шоферта ҫӳресех ӗмӗрне ирттерекенскерпе, ав
томашина тытӑмне, ӑна епле типтерлӗ пӑхса упрамаллине, ҫул ҫинче ҫаврӑнӑҫуллӑ та вичкӗн куҫлӑ, ҫирӗп
пулмаллине вӗренсе пычӗ. Ҫавӑнпа инженер та, меха
ник та ӑна инҫетри рейссене яма хӑрамаҫҫӗ ӗнтӗ. Вӑл
халӗ область центрне Чӗркас хулине фузовикпа хӑюллӑнах кӑвакал турттарать. Фермӑра кӑвакал чӗппи питӗ
нумай тухать. Васькӑн вӗсене, юмахри пек, эрнеренех
виҫ-тӑватӑ килона ҫитерес килет. Ҫапла вӑл юратӑвӗ ҫумӗнче ытларах пулать-ҫке, хёрӗ те унпа пӗрмай юна
шар. Анчах кайӑк чӗпписен те хӑйсен вӑхӑчӗ-ҫке, икӗ
уйӑх ҫурӑсӑр самӑрӑлса ҫитеймеҫҫӗ. Чӗркаса кайман хушӑра ҫамрӑк шофер валли урӑх рейссем те тупӑнсах
пыраҫҫӗ. Ун пек чухне вӑл Лесьӑсӑр тунсӑхлать, кабинӑри хӗрӗн сӑн ӳкерчӗкӗпе йӑпанса ҫӳрет. Ҫапла вёсен
юратӑвӗ те кӑвакал чӗпписем пекех ҫитӗнет, вӑйланса
ҫирӗпленет. Виҫӗ ҫула ҫитрӗ ӗнтӗ вӑл. Туй аллине пама
та хатӗр темелле пек.
Ҫыранран ҫухрӑмри Кӑвакал утравӗ симӗс пӗркенчӗк
айӗнче. Кременчуг гидроэлектростанцине тӑвиччен ҫав
тӳпемлӗ вырӑнти вӑрмана ял ҫыннисем ҫулла кӑмпана,
ҫырлана, хӗлле йӗлтӗрпе ярӑнма ҫӳренӗ. Пуян уйсемпе
улӑх-ҫарана шыв хупласа хурсассӑн тӳпеме ҫӳремелли
пушмак ҫулӗ пӗтрӗ, халӗ ӗнтӗ унта кимӗсӗр ҫитейместӗн.
Хӑйсен ялӗсем пекех, Васька та утрав ҫине е кайӑк кӑвакалӗ, е пулӑ тытма ҫӳрет.
Акӑ темле ирӗклӗ пӗр кун тупӑнчӗ те, каччӑ хӗре тинӗсре ярӑнтарма тата Кӑвакал утравӗ ҫине кайса пӑхма
шут тытрӗ. Кӑвакалӗсене ирхи апат панӑ хыҫҫӑн Леся
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ирӗкленчӗ. Чапайкӑн ҫӗнӗ кимӗ пур. Кӑҫал кӑна туяннӑ.
Колхоз кӑвакал ашӗпе тӗкне сутса укҫа нумай тӑвать
те, тӑрӑшса ӗҫлекенӗн кӗсйи пӗрмаях тулли. Табак туртса
та, сӑра-эрехпе ашкӑнса та пустуй шыва ямасть Васька
укҫине, хӗрне хушӑран парне илсе парса савӑнтарать.
Хӑйне валли те, ашшӗ-амӑшне пулӑшмалӑх та ҫитет.
Тулӗк мотор туянаймасть-ха. Чӗркасра илмех тӑнӑччӗ,
хӑйпе пӗрле кабинӑра ларса пынӑ председатель чарчӗ.
— Кӑштах тӑхта, Васька, чӑт тепӗртак, кӗркунне сана
преми шучӗпе кунашкал мотор мар, вӑйлӑраххине те
хамах туянса парӑп, — тесе Шаповал ҫирӗп шантарчӗ.
Чапайка ӑна ӗненчӗ, мӗншӗн тесен вӑл пӗлет: Володимир Ничипорович хӑй сӑмахӗпе яланах хуҫа. Ҫавна
пула ӗнтӗ паян те алла каллех кӗсмен тытмалла пулчӗ.
Ку вӑл нимех те мар-ха, вӑй пур, ытлашшипех те темелле. Каччӑ сарлакан, хӑвӑрт авӑсать. Хыҫалти ларкӑч
ҫине хирӗҫле пӑхса ларнӑ улӑм шлепке тӑхӑннӑ хӗрӗ ҫепӗҫҫӗн юрлать, хушӑран урисемпе тӑпӑртатса илет. Ҫав
вӑхӑтра ҫӳлелле туртӑнакан ҫӳхе кӗпе арки айӗнче тӑпӑлкка пӗҫӗсем курӑнса каяҫҫӗ. Вӗсене витнӗ ҫурӑлнӑ
йӗтӗн тӗслӗ пусма ҫийӗн хӗвел пайӑркисем астаруллӑн
тытмалла выляҫҫӗ. Ҫав выляв каччӑн чарӑлса кайнӑ куҫне ясарлатса йӑмӑхтарать. Васька ӑҫталла куҫ хывнине
сиснӗ Леся юрлама чарӑнчӗ те вӑрттӑнлӑх илемӗ умне
кӗпе чаршавӗ карчӗ, кимӗ «капитанне» шӗвӗр пӳрнипе
юнарӗ, чалт сиксе тӑчӗ те ахӑлтата-ахӑлтата ун чӗркуҫҫийӗ ҫине вырнаҫса ларчӗ. Кимӗ те хӑвалӑха ҫитсе тӑрӑнчӗ. Симӗс туратсем хӑнасене ытама илчӗҫ.
Чапаевка ачисемшӗн улах кунӗ пулчӗ. Паян охотник
та, пулӑҫ та курӑнмасть. Васькӑн та унпа-кунпа аппаланас килмерӗ, ҫавӑнпа хӑйпе пӗрле пӑшал та, пулӑҫ хатӗрӗ
те илмерӗ. Унӑн юратнӑ хӗрӗпе выляса-кулса савӑнас
килчӗ. Шӑрӑх ҫанталӑкра шывӗ те лӗп. Вӗри хӑйӑр ӳте
пӗҫертет. Хӗртӗннӗ вӑхӑтра пуҫ вӗҫӗнчех кӑвакал нартлатса илет, ҫывӑхрах тепри сасӑ парать. Хӑшӗсем сывлӑшалла вӗҫе-вӗҫе хӑпараҫҫӗ. Тинӗс утравӗ хӑйӗн тусӗсене ҫуркунне кӗтсе илет те вёсен шавӗпе ҫу каҫать, чӗпӗ кӑларса йышланнӑ хавас ушкӑна хурланса кӑнтӑралла
ӑсатать. Кайӑк кӑвакалӗсемпе кӳршӗллӗ хур кайӑксем те,
акӑшсем те ҫу каҫаҫҫӗ ҫӑра йывӑҫлӑ шыв аврисенче.
Кӑнтӑр апатне каялла таврӑнма палӑртнӑскерсем са318

вӑклӑхра вӑхӑт хӑйсене мӗнле улталанине те сисмерӗҫ.
Хӑлтӑртатнӑ сасӑ хӑлхана кёрсен те ҫыранти хурӑнсем
хушшипе чупма, унтан тӳрех шыва сиксе выляма пӑрахмарӗҫ. Реактивлӑ самолет сасси пуль-ха терӗҫ. Ҫиҫӗм
ялтлатса илсен тин куҫа-пуҫа чарса пӑрахрӗҫ. Ах-ух,
Чӗркас енчен ҫавӑрттарса хӑпаракан хура-шурӑ хӑрушӑ
пӗлӗтсем тӳпери вӗри ҫӑмхана та ҫӑтса ячӗҫ. Тӑвӑллӑ
ҫил килсе ҫапнипе йывӑҫсем авӑнса кашларӗҫ. Шыв ҫийӗ
кӑтраланчӗ. Вӗсем кимӗ патнелле васкаса чупрӗҫ, анчах
та ӗлкӗреймерӗҫ. Юратуҫӑсен «карапӗ» якорь сӑнчӑрне
татнӑ пулас та вӑйланнӑ хумсем ҫинче сывпуллашу ташшине янӑ, куҫ умӗнчех вӑл каллӗ-маллӗ ярӑнса, шыв
юхӑмӗпе утравран уйрӑлса тарса пырать. Кимме арҫынла кӑкарайманшӑн тарӑхнӑ «капитан» хӑваларӗ-хӑваларӗ
ун хыҫҫӑн, анчах каяллах ишсе таврӑнчӗ. Тин ӗнтӗ нимӗн
те тӑваймастӑн, робинзонла вылясси кӑна юлать.
Ҫыран хӗрринче сиккелесе таракан Леся каччинчен
каҫса кайса кулать. Кулянма пӗлмен савнийӗ ҫине пӑхнипе Васькӑн ҫилли те ҫилпе тинӗселле вӗҫсе кайрӗ
пулмалла, чӑтаймарӗ — хӑй те ахӑлтатсах кулса ячӗ. Пуҫ
тӑррине шултра пӗрчӗсем ҫапӑнса сирпӗнчӗҫ. Вӑрӑм
ҫиҫӗм пӗлӗте ҫурса ячӗ те, унтан сиксе тухнӑ аслати утрав варринчи ватӑ хыра пырса ҫапрӗ. Сӑмалаллӑ йывӑҫ
тӑрӑх ҫулӑм явакланчӗ, хура тӗтӗмӗ тӳпене татах та ытларах хӑрушлатрӗ. Васька хӗре ҫавӑтса чӑтлӑхалла чӑмрӗ. Инҫех мар хӑмаран ҫапса тунӑ, хӑмӑш витнӗ хӳшӗ
пур. Унта темле кӗрсе пытанма ӗлкӗрчӗҫ, ҫумӑрӗ витререн тӑкнӑ пек лӳшкентерме пуҫларӗ. Ҫывӑхрах тепре тӑрслаттарчӗ те ҫӳлти хӑват, ҫӗр кисренсе кайрӗ. Сехри хӑпнӑ Леся каччӑ ҫумне ҫыпҫӑнса ларчӗ. Васька хӗр
кӗлетки пӗҫертнипе ҫунакан вут ҫинчи пек асапланать.
Вӗри тута-ҫӑвар пыл сӗрнӗ пекех пылак пулас, чӑплатачӑплата туйӑм туртӑмне ҫилӗмлентерет. Кӗлеткере ясарлӑх туйӑмӗ асма тытӑнсан Леся ытамран карт вӗҫерӗнчӗ
те тулалла тухса вирхӗнчӗ. «Юрамасть качча каймасӑр.
Ҫылӑх пулать, аҫа ҫапаты\ — илтӗнчӗ хӗр сасси. Васька
ӑна каялла ҫавӑтса кӗчӗ. Ӗнтӗ хӑйӗн те хӗрӳ туйӑмсем
пусарӑннӑччӗ. Иккӗшӗ те намӑсланса чӗнмесӗр вӑрах
тӑчӗҫ.
— Мӗн тӑвӑпӑр халь? — хуйхӑллӑн сӑмах пуҫарчӗ
Леся.
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— Мӗн тетӗн-и? Акӑ мӗн тӑвӑпӑр. Ҫумӑр иртсе кайсассӑн аслати тарса пытанать те, никамран та хӑрамастпӑр вара.
— Вара мӗн?..
— Ыталашатпӑр та, пӗрлешетпӗр те. Кӑвакал утравӗ
мар, Юрату утравӗ пулӗ вара. Юрату утравӗн ачи-пӑчине хунаттарӑпӑр.
— Юрату патшалӑхӗ туса хурӑпӑр-и тинӗс варринче?
Эй, ӑссӑр. Малтан кӑвакал чӗпписене ӳстермелле-ха. Ах
турӑ, мӗн тӑвас халь? Шаповал пичче вӗлерет иксӗмӗре
те. Кам тӑрантарӗ ман шурӑ нарт-нартсене?
— Автоматика ӗҫлет вӗт. Хырӑмӗсене шыва силлесе
пушатаҫҫӗ те тултарма каллех хӑпараҫҫӗ. Апат саппасӗ
каҫчен ҫитмелле-ха. Кунта каҫиччен хам тӗрӗслерӗм.
— Вилеп ӗнтӗ кулянса. Ах, кӗрт мар-и... Шухӑшласа
кӑлар-ха мён те пулин. Арҫын пул...
— Та-ак, та-ак, — шӳтлеме чарӑннӑ Васька хуҫлатнӑ
пӳрнипе сарлака ҫамкине таклаттарчӗ. — Пӗлетӗп халь
мӗн тумаллине. Эс ан хӑра. Ҫиччас яла кайса килетӗп.
— Мӗнле? Вӗҫсе-и? Ишсе-и? Е... Пӑх-ха, пӑх эс епле
илемлӗ карӑнчӗ асамат кӗперӗ кӑвакал фермипе утрав
хушшине!
— Ой, чӑнах та! Турӑ пире шыв урлӑ ҫакса панӑ
ҫӑлӑнӑҫ кӗперӗ. Юрату асамачӗ. Атя чупса каҫатпӑр ун
тӑрӑх.
Хӗр хавасланса ташлама пикенчӗ. Каччӑ ӑна аллинчен тытса ҫыран хӗррипе чупрӗ. Кӗперӗ ҫеҫ куҫ умӗнчен тарса-тарса пычӗ, Чапайка, ӑна ҫавӑрса тытасла,
вӑрӑм аллисемпе хӑлаҫланчӗ. Кӗпер пуҫӗ те, мӑшкӑлланӑ
пекех, хумсем ҫийӗн шалалла куҫрӗ. Васька хӗре алӑ
сулса хӑварчӗ те шывалла шампӑртатса кӗрсе кайрӗ,
хӑвӑрттӑн ишме пуҫларӗ. Чапайкӑшӑн ку инҫет нимех
те мар. Сахал ӑмӑртнӑ-и вӗсем ял шаймакӗсемпе утравпа ҫыран хушшинче. Акӑ татӑлса юлнӑ ҫумӑр пӗлӗчӗ
хыҫӗнчен хӗвел йӑлкӑшса тухрӗ те асамат кӗперне пуҫтарса хӗвне чикрӗ, вӗри пайӑркисене хӗр еннелле сапса
ячӗ, унӑн куҫӗ айӗнчи куҫҫуль тумламӗсене типӗтрӗ. Кӗҫ
шыв кукринчен икӗ акӑш ярӑнса тухрӗ. Паллах, мӑшӑр.
Вӗсем пӗр-пӗрин ҫумне ҫывхараҫҫӗ те вӑрӑм мӑйӗсене
кукӑртса сӑмсисемпе тӗккелесе илеҫҫӗ, ганг-ганглатса
аяккалла ише-ише каяҫҫӗ, унтан каллех пӗрлешеҫҫӗ.
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Туслӑ вӗҫен кайӑксен вӑййине сӑнаса та ывӑнчӗ ӗнтӗ
Леся. Хырӑм та выҫать. Мотор сасси хӑлхана кӗме тытӑнсан тин хӗр хӗпӗртесе ӳкрӗ, ура ҫине сиксе тӑрса
ҫывхаракан кимӗ еннелле аллисемпе сулкаласа кӑшкӑрчӗ:
«Хӑвӑртрах! Хӑвӑртрах!»
Кимӗ ӑшӑх вырӑна ҫитсе чарӑннӑ-чарӑнман Леся шала
сикрӗ, «капитан» ытамне кӗрсе ӳкрӗ. Васька юратӑвне
юнашар лартрӗ те мотора хӑватлӑн улаггарчӗ.
— Кӑвакалсемшӗн ан сехӗрлен, Леся-Олеся. Фермӑра йӗркеллех. Пирён инке сан нарт-нартусене выҫӑ вӗлермен. Володимир Ничипорович пынӑччӗ те унта пирён
инкеке пӗлсен хӑйӗн личнӑй моторкине парса ячӗ. Салтака кайса килсессӗнех авлантаратпӑр сана терӗ. Хӑйматлӑх пулма килӗшрӗ. Вӑйлӑ хӑйматлӑх ати пулать вӗт
пирён, Леся. Таврара ҫук батько! Эх, туй... Тульккӑш
кӗркунне... Кӗҫех салтак ячӗ тухать-ҫке. Кӗтетӗн-и мана
ҫартан таврӑниччен? Икӗ ҫул...
— Ик ҫулталӑк ик талӑк мар, Васька чунӑм. Ӑҫтан пӗлен ӑна, пурнӑҫа... — Хӗр качча мӑйран ыталарӗ. — Ге
нерал хӗрне юратса пӑрахӑн та мана пӑрахӑн. Манпа, «кӑвакал амӑшӗпе», ҫыхланса мӗн аппаланӑн? Эй, пурӑнарха лӑпкӑн кӗркуннеччен. Унтан — тата ик-виҫ кӗрччен.
Ман халех качча каяс килмест. Хӗр ҫулӗнче савӑнса
юлас. Хӗр ҫулӗ хӗрӗх ҫул мар, тепре ҫаврӑнса килмест.
Хӗр чухнехи ырлӑха хӗрӗх йытӑпа шырасан та тупаймӑн.
Васька руле ярса ура ҫине тӑчӗ. Хыҫҫӑнах Леся та
ҫӗкленчӗ. Каччӑ хӗр кӑкӑрӗ патне йывӑр аллине ҫывхартрӗ. Леся ток ҫапнӑ пек кӑрт сиксе пӗтӗм кӗлеткипе
туртӑнчӗ, ҫан-ҫурӑмне кансӗрлентерекен туйӑма чӑтса
иртгериччен те сӑмах хушмарӗ. Каччӑн та ӑна хӑй ҫумӗнчен уйӑрас килмест-ха, вал та чӑтӑмлӑн асапланать.
Киленӗве путнӑ ҫамрӑксем хӑйсем малалла кайма чарӑннине, пӗр вырӑнта ункӑланса ҫаврӑннине те сисмерӗҫ,
хӑвӑртлӑхне ҫухатса пыракан кимӗ чалӑшма пуҫласан тин
унталла-кунталла сулӑнчӗҫ те шыва шамплатрӗҫ. Вӑйлӑ
туртӑм хӗрӳлӗхӗ шывра тинех чӑшлатса сӳнчӗ. Вӗсем
кула-кула икӗ енчен пӗр харӑс кӗрсе ларчӗҫ кимме.
Ҫыранта ҫулҫӳревҫӗсене кӑвакалсен мӑн ушкӑнӗ нартнарт! тесе ҫунат ҫапсах кӗтсе илчӗ.
Васька Чапайкӑпа Леся Зоривка пӗрле ҫӳреме пуҫланӑранпа та кунашкал ҫывӑхланса аташ манччӗ-ха.
21. В ё ҫев.
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Унччен вылянкаласа кулкаланипех ирттерсе янӑччӗ. Вӑртгӑн тӗлпулу каҫӗсенче те каччӑ хӑйне ҫирӗп тытнӑ, ал
лине ирӗке яма хӑяйман, ҫитменнине тата — вӑтаннӑ та.
Паян акӑ хӑюлӑх те хӑех таҫтан тупӑнчӗ. Васькӑн хӗмленсе тӑракан вутлӑ чӗрийӗ тата вӑйлӑрах тапма пуҫларӗ тем,
чунӗ хӗр ҫумнерех, ҫывӑхарах туртӑнасшӑн хастарланать.
Айванлӑхӗшӗн хӑйне хӑй ятлать. «Май пурччӗ вӗт, пӗтӗм
утрав хамӑр алӑраччӗ. Ҫине тӑрсах талпӑннӑ пулсан ҫӑмӑллӑнах алла ҫавӑрса илме пулатчӗ пуль, тен, хӑй те хирӗҫлесех тӑраймастчӗ. Ирӗксӗр пусахласа та, мӑшкӑллас
тесе те мар. Юрататпӑр-ҫке пӗр-пӗрне. Юрату вӑййи хальлӗхе чуптуса киленнипех ҫырлахӑнать-ха. Салтакран таврӑниччен темле унта. Сахал-и Чапаевкӑра хастар хусах
хлопецсем. Хӗрӗмӗн пуҫне ҫавӑрса яма та, хӑйне аяла
ҫавӑрса хума та наччасах пултараҫҫӗ. Эх, ҫуламан пӑру
эп. Турӑ панӑ кунашкал вӑрттӑн улах кунӗ хӑҫан пулӗ-ши
пирӗншӗн», — тесе чылайччен кулянса ҫӳрерӗ Чапайка.
Вӑйпитти каччӑн, хӑй вӑхӑчӗпе, юратас та килет ӗнтӗ.
Ҫут ҫанталӑкри мӗнпур чӗр чун ӗрчев-хунав вӑййинче
йӑшӑлтатнӑ чухне юхӑмран хӑтӑлса епле тӑрса юлӑн-ха.
Кӗлеткери ҫамрӑклӑх тӑвӑлне пусарса лӑплантармалли
хӗрарӑмӗ те тупӑнчӗ пулас-ха ҫавна май ун валли. Чун
туртаканниех. Йӑлӑхтарманниех. Ӳсӗрпе шыва путса
вилнӗ упӑшкинчен тӑлӑха тӑрса юлнӑ Мариша йӑрӑс
пӳллӗ, хура ҫӳҫлӗ, кӑйкӑр сӑмсиллӗ казака сарлака кӗпи
айӗнчен кӑлармасӑрах пытарса усрама хатӗр. Cap туталлӑ Васька ҫав чечеклӗ чатӑр ӑшӗнче хӑй ӗмӗрӗнче пудласа хӗрарӑм шӑршине тутанса пӑхрӗ, арҫын пулса тӑнине сиссе те юлаймарӗ. Ун чухне, Иван Купала уявӗнче,
вӑл та, ҫамрӑкла, каҫса кайсах савӑннӑччӗ. Анлӑ улӑхра
яш -кӗрӗм уш кӑнӑн-уш кӑнӑн карталанса юрла-юрла
ҫаврӑнчӗ. Ташӑ вӑхӑтӗнче йӗкӗт Мариша инке хӑйне
мӗншӗн алӑран вӗҫертесшӗн маррине туйса илчӗ те, ҫут
ҫанталӑк чӗрӗлӗхӗ хистеггерекен вӑя пусарма тесе, хӗрлӗ
эрех ҫӗклентернӗ хаваспа ун хыҫҫӑн хӑюллӑнах уттарчӗ.
Пушӑ пӳртре кушаксӑр пуҫне никам та ҫук. Хуҫа ӑна та
кӑларса ячӗ. Ама туйӑмӗ туртӑмлӑрах иккен, Мариша
инке йӗкӗте хӑй ҫумне йӑпануллӑрах та астаруллӑрах ҫывхартса пычё те ӑна ҫумарах туртрӗ...
Ҫак астармӑш паллӑ каҫранпала Васька Чапайка хӗрарӑм текен этемрен ытлах вӑтанми пулнӑччӗ, ҫапах та
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Лесьӑпа ҫӳреме тытӑнсан ун патне савӑшас шухӑшпа
ҫыпҫӑнма хӑяймарӗ. Пуҫӗнче унӑн пурпӗрех пӗр ҫунтармӑш ӗмӗт тӗвӗленсе ларнӑ-ха. Ют арҫын хыҫҫӑн мар,
хӑйӗн чи малтан пуҫласа тутанас килет-ҫке хӗр ырлӑхне. Лесьӑна вӑл таса хӗр тесех пурӑнать-ха. Салара ун
пирки усал сӑмах тухман. Урӑх никампа та мар, унпа
ҫеҫ ҫӳрет.
Унпала ҫеҫ ҫӳрерӗ. Салтака ӑсатрӗ. Кӗтме пулчӗ. Вӑргтӑнлӑхри хитре кайӑкне тыттармарӗ. Чараксӑр Мариша
чечеклӗ чатӑр алӑкне уҫса кӗме чармарӗ, вӑрӑм ҫула тухас умён те хастар ӑйӑра ясарлӑх шерпечӗпе ӑш каниччен шӑварчӗ. Ун тутипе тата Леся-Олесьӑна ыталаса хавхаланнӑ ҫамрӑк казак Днепртан уйрӑлса Атӑл юхан
шывӗн сылтӑм ҫыранне ҫитиех киленсе пычё. Горький
хулинче вӑл салтак тумӗ тӑхӑнчӗ, присяга тытрӗ. Мус
кав ҫар округӗн танк дивизийӗнче, ракетӑпа артиллери
полкӗнче, служба пуҫларӗ. Чапаевка ялӗнчен килекен
ҫырусемпе чун тунсӑхне лӑплантарчӗ. Малтанхи уйӑхсенче Лесьӑран кӑна мар, Маришӑран та юрату саламӗсем килкелерӗҫ. Юлашкинчен вӑл ҫапла пӗлтерчӗ: «Ялти
чи хӑватлӑ ӑмӑрт кайӑкӑм, саншӑн хытӑ тунсӑхлатӑп, ан
чах шухӑшлатӑп та — эсё мана пурпӗрех хӑвӑн сарлака
ҫунатусем ҫине лартса тӗнче уҫлӑхӗнче урӑх ярӑнтараяс
ҫук. Санӑн чӗрӳ ҫумӗнче «кӑвакал амӑшӗ» пурӑнать. Эсӗ
пуйӑс ҫине ларсанах эпӗ Лесьӑпа куҫа-куҫӑн тӑрса калаҫрӑм, чӑтаймарӑм, ӑна чуна уҫса патӑм. Унран каҫару
ыйтма та хал ҫитертӗм. Эсё те, ухмах, кӑштах хӗрсен:
«Сана эп Киева илсе каятӑп, мана унта пуян мучи кётет», — тесе мухтанаггӑнччӗ те. Эпё сана, паллах, ёненсе
лартман, эсё пурпӗрех манпа пӗрлешейместӗн. Санӑн
аслаҫу-асаннӳ те, аҫу-аннӳ те пире пил памаҫҫӗ. Эсё
маншӑн йӑпануҫӑ-килентерӳҫӗ вырӑнӗнче пултӑн. Ка
валер рольне ӑста вылярӑн. Сан пек техӗмлӗ ар тӗл пулманччӗ-ха. Курӑп-ши урӑх санран вӑйлӑрах арҫынна?
Хӗрарӑм телейӗ арҫын вӑйӗнче тенине унччен илтнӗччёха, санпа ҫывӑхлансан ӑна хам та туйса куртӑм. Ҫавӑншӑнах пуль сана эпӗ манаймастӑп. Тен, эсӗ маншӑн ӗмӗр
тӑршшипе чи пултарулли вырӑнне юлӑн. Малашлӑх
кӑтартӗ. Ман ҫул ҫинче пӗр килпетлӗ, хитре арҫын тӗл
пулчӗ. Чӗркасра вӑл пысӑк ӗҫре тӑрать. Хусах тет. Хваттер хуҫи пулма чӗнет. Пӗччен хӑрса пурӑниччен килӗ-

шее пуль тетӗп. Ман вырӑна Шаповал ҫын тупнӑ та ӗнтӗ.
Урӑх ҫырасси пулмасть пуль. Телейлӗ пул. Санӑн пёр
ремёш вӗрентекенӳ».
«Ах, Маришка-горюшка, манӑн юратнӑ вӗрентекенӗм.
Ҫамрӑк казак курене сан чатӑр шкулӗнче пӗтерсе арҫын дипломӗ илтӗм пулин те, урокусенче илнӗ пӗлӳпе
усӑ кураймарӑм-ха, санпа танлаштармалли хӗр-хӗрарӑм
тупаймарӑм-ха. Леся туйччен вылянма хӑрарӗ. Хӗрарӑм
астармӑшӗн хӗрӗвӗпе киленӗвне санра кӑна туятӑп», —
тесе хӑй тӗллӗн калаҫрӗ Васька Чапайка, икӗ чун илтермӗшӗн сӑн ӳкерчӗкӗсене те юнашар хурса куҫ ыратакан пуличченех сӑнарӗ. Маришӑн тарӑн куҫӗнче кӑвак
хумсен сӑпкийӗ ярӑнать, Лесьӑн, яланхилле, вут-хӗм сапать. Унран ҫыру илменни иккӗмӗш уйӑх ӗнтӗ. Мари
ша хыпарӗ чуна сивчӗлентерсе ячӗ пулин те вӑл ун ҫине
алӑ сулчӗ. Пулнӑ — иртнӗ. Ҫапах та Лесьӑн сӑмахӗсемпех чуна лӑплантарас килчӗ.
Ӗмӗчӗпе ӗнтӗ вӑл — Чапаевкӑрах. Ҫуралнӑ Украина
ҫӗршывӗ. Тем тӑршшӗ, тем анлӑш сали. Пурте куҫ умне
тухса тӑраҫҫӗ. Паттӑрлӑхпа мухтавлӑх никӗсӗ ҫинче ну
май ӗмӗр хушши вӑйлӑ аталаннӑ казаксен хули — Богушкова Слобода. Ялӗн ячӗ те мухтавлӑ ҫар пуҫӗн ятӗнченех тухнӑ теҫҫӗ. 1923 ҫулта авалхи ята мӗншӗн улӑштарнине Васька ачаранах пӗлет, анчах Богушкова Слободаран Чапаевка туса хума кам пуҫ ҫитернине ҫеҫ ӑнкараймасть. Граждан вӑрҫи патгӑрӗ Василий Чапаев ятне,
тен, влаҫра тӑракансем, тен, ял ҫыннисемех парас тенӗ.
Ун чухнехи пӑлхавӑрлӑ вӑхӑтра ял-хула ячӗсене советла
майлӑ улӑштарас мода сарӑлнӑ теҫҫӗ те, аслӑ пуҫлӑхсемех хушнӑ пуль ҫапла тума. Хресчен хуҫалӑхӗсене пӗрлештернӗ ахӑр саманара та колхозне Чапаев ятнех панӑ.
Шупашкар енчи ҫак вилӗмсӗр ҫар пуҫӗн тӗлӗнмелле
паттӑр мухтавӗ украинецсем патне вӑрҫӑн хаяр ҫулӗсемпе
килсе ҫитнӗ. Хӗвел тухӑҫ фрончӗн 25-мӗш дивизийӗ со
вет влаҫне хӳтӗлесе Колчак адмирал ҫарӗсемпе вирлӗн
ҫапӑҫнӑ. Командирӗ, Василий Иванович Чапаев, Урал
юхан шывё хёрринчи тан мар ҫапӑҫура пуҫне хунӑ хыҫҫӑн дивизие унӑн ятне панӑ. Тухӑҫра хӗвел Раҫҫей ҫийӗн
лӑпкӑрах хӑпарма тытӑнсан чапаевецсене анӑҫалла куҫарнӑ. Унта вут-ҫулӑм алхаснӑ-ха. Вун иккӗмӗш ҫарӑн
ударлӑ ушкӑнне кӗртнӗ 25-мӗш дивизи полкӗсем ҫыран324

ран тӑшман персе тӑнине пӑхмасӑр Днепр урлӑ каҫса
Киев патӗнче Польша оккупанчӗсене вирлён пырса
ҫапнӑ. Поляксен виҫҫӗмӗш ҫарӗ Киевран чакса тухса
чукун ҫулпа Коростень еннелле тарса пынӑ. Чапаев дивизийӗн икӗ бригади вӗсемпе питӗ хытӑ ҫапӑҫнӑ, анчах
вӑйсем тан мар пулнӑ, тӑшмана тытса чарма май килмен, вара вёсем чакса пыракан ҫара анӑҫалла хӳтерме
пуҫланӑ, поляксен пилӗк полкне тӗппипех аркатса Овруч хулине ирӗке кӑларнӑ. Чапаевецсем ун хыҫҫӑн
Уборть юхан шывӗ ҫывӑхӗнче Олевск хулине тӑшманран тасатнӑ чухне тата Сарны, Ковель патӗнче поляксене тепӗр хут тӑн кӗртнӗ. 1923 ҫулта мухтавлӑ ҫар чаҫне Полтавӑна куҫарнӑ. Хӗрлӗ ялавлӑ, Ленин орденлӗ,
Чапаев ячӗллӗ 25-мӗш дивизи иртнӗ вӑрҫӑра Одессӑна,
Севастополе нимӗҫ фашисчӗсенчен хӳтӗленӗ ҫӗрте, каярахпа ытти фронтсенче те паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Хӗрлӗ
ялавлӑ, Суворов тата Богдан Хмельницкий орденлӗ,
В.И. Чапаев ячёллё Синельниково-Будапешт гварди дивизийӗ Хӗрлӗ ялавлӑ Киев ҫар округёнче Васька Чапайкӑсенчен инҫех мар хӑйӗн ҫар мухтавне малалла тӑсать.
Поляксен ҫарӗпе ҫапӑҫнӑ уйӑхсенче тата ун хыҫҫӑн
та Чапаев дивизийён пёр полкё Богушкова Слободара
вӑхӑтлӑха хваттерте пулнӑ. Юрату тени ни вӑрҫа, ни пушара, ни ҫил-тӑвӑла пӑхӑнмасть, этем йӑшӑлтатӑвӗнче
тӗнче саккунӗпех ҫуралать те чечекленсе каять. Днепр
ҫыранӗнчи украинецсен мӑн ялӗнче те вӑл аслӑ юхан
шыв пекех ахӑрма пуҫланӑ. Пӗр паттӑр хӗрлӗ юлан утҫӑ
хваттер хуҫин хӗрне вӑрттӑн куҫланӑ. Унпа пёрле Чапа
ев дивизийӗнчех тӑван ҫӗрне шляхтичсен йӑх-яхӗнчен
тасатнӑ Масло казакӑн хӗрӗ те, Варвара, хӗвел питтинчи услам ҫу пекех ирӗлсе кайнӑ ҫав. Василий Иванов
чӑваша вара украинецсем хӑйсен ҫемйине йышӑннӑ.
Урал тӑрӑхӗнчен килнӗ салтаксене Богушковӑра евӗклӗн
чапайкӑсем тенӗ. Пурӑна киле Петро Масло кӗрӳшӗ хушаматне улӑштарнӑ та Василий Чапайка пулса тӑнӑ.
Акӑ халӗ унӑн мӑнукӗ Васька Чапайка та юратушӑн
чӑнкӑ ҫыранран Атӑла сикме хатӗр, туй ҫинчен ҫеҫ шухӑшлать. Ҫав ӗмӗтпех ҫывӑрса кайрӗ. Тӗлӗк ҫаврӑмӗнче
вӑл тӑван Украинӑна вӗҫсе анчӗ. Масло казак йӑхӗн чи
хисеплӗ ҫыннисем Зоривкӑсен килне капӑр тумпа, кучченеҫпе хӗр калаҫма ҫитрӗҫ. Ҫемьеллӗ пулма хатӗрле325

некен Леся хаклӑ хӑнасене йывӑҫ турилкке ҫине хунӑ
чечеклӗ ал шӑллипе кӗтсе илчӗ. Еҫсе ҫинӗ хушӑра икӗ
енӗ те туй ыйтӑвне малалла тӑсрӗҫ. Зоривка казакпа
мӑшӑрӗ хӗрне качча пама килӗшрӗҫ. Масло казак йӑхӗн
евчисем ӗҫ-пуҫ ҫу сӗрнӗ пек пуҫланнӑшӑн савӑнса уҫӑ
кӑмӑллӑн таврӑнчӗҫ. Тепӗр темиҫе кунран пулас хӑтасем ҫураҫнӑ хӗр патӗнче туй кунне татӑклӑн татса пачӗҫ.
Леськӑпа Васька ҫав вӑхӑта ҫеҫ кӗтеҫҫӗ. Каччӑ хӗре ытамран кӑлармасть, хӗрӗ ӑна ҫапах ашкӑнма памасть. Туй
кӗрлет. Хӑйматлӑх ашшӗ Шаповал авалхи тум тӑхӑннӑ
казаксемпе саркаланать, юрланӑ майлӑн тухакан сасӑпа
Леськӑпа Васькӑна пиллет, колхоз лартнӑ ҫӗнӗ пӳрт уддине парать. Авалхи йӑла-йӗркене пӑхӑнса вӗсене кӑвас
чӗресӗ ҫине лартрӗҫ, ал шӑллипе аллисене ҫыхрӗҫ те пӗр
чашӑкран апат ҫиме хушрӗҫ. Хӗр ҫумӗ, каччӑ ушкӑнӗ юрӑ
янраттарать. Володимир Ничипорович патвар кӗлеткине
ава-ава гопак ташлать. Ун тавра вӑйӑ карти ҫаврӑннӑ.
Хӑйматлӑх ашшӗ кӗрӗвӗпе кинне хӑй ҫумне туртать. Туй
вӗҫленессе ҫеҫ кӗтекен Васька Чапайка ҫамрӑк арӑмпа
юрату авӑрне мӗнлерех чӑмасси ҫинчен ӗмӗтленсе куҫне
Леськӑран вӗҫертмест. Унӑн туй ҫыннисене вӗҫӗмсӗр:
«Йӳҫӗ! Йӳҫӗ!» — тесе кӑшкӑрттарас килет. Хӑйматлӑх
ашшӗ: «Иккӗн ҫывӑрса виҫҫён — хастар казакпа —
тӑмалла пултӑр», — тесе пилленӗ хыҫҫӑн Васька Леськӑна вӑйлӑ аллисемпе ҫӗклесе ятарласа уйӑрнӑ тӗттӗм пӳлӗме илсе кӗчӗ те туй тумне хывма тытӑнчӗ кӑна...
— Подъем! — казармӑна ҫурасла янӑраса кайрӗ дежурнӑй сасси.
Хӑпӑл-хапӑл тумланнӑ салтаксем строя йӗркеленсе тӑчӗҫ. Пуҫӗнче — чи ҫӳллӗ Василий Чапайка ефрейтор.
Ирхи апат хыҫҫӑн бронетранспортерне юсав мастерскойне ҫитерсе лартсан механик-водитель хӑйӗнчен асларах техник аслӑ лейтенантпа вӑрахчен калаҫрӗ, мотор
мӗншӗн заводра палӑртнӑ хӑватпа ӗҫлейменнин сӑлтавӗсене тӗплӗн ыйтса пӗлчӗ. Хӑйӑрлӑ вырӑн пурне те пӑхӑнтарать иккен. Ун тӑрӑх кинори пек ҫӑмӑлттайлӑн вӗҫсе чупаймастӑн. Авӑ иртнӗ вӗренӳре Чапайкӑн «броневикне» те вӑйсӑрлатрӗ.
Казармӑна таврӑнсассӑн тумбочка ҫинче выртакан
хулӑн конверта курнипе вӑл маччаналла чалтах сикрӗ:
«Леся ҫырӑвӗ!» Ҫук ҫав, савнийӗн мар, йӑмӑкӗн. Ял хы326

парӗсене вуласа пынӑ хушӑрах унӑн сӑнӗ кӗрхи ӑмӑр
пӗлӗт пек улшӑнчӗ. «Пичче-пиччемҫӗм! Эс ҫӳренӗ Леся
Зоривка Чӗркаса куҫса кайрӗ. Вӑл аш-какай комбинатӗнче ӗҫлекен темле инженера качча тухнӑ. Туйне ялта
тумарӗҫ. Ухмах эс, ҫав «кӑвакал амӑшӗшӗн» пӗррехинче
тинӗсе сиксе вилме шутланӑскер. Шанчӑклӑ инке пулаймарӗ. Вӑл сана улталарӗ. Уйрӑлни ҫулталӑк ҫитичченех
сана пӑрахрӗ. Эпё те халӗ ӑна юратми пултӑм», — тенӗ
хӑрушӑ сӑмахсене миҫе хутчен вуламарӗ-ши Васька.
Эх, шалтах аптрамалла. Каччӑран арҫын тунӑ кӑвак
куҫлӑ ясар пикийӗ те, вӑхӑтсӑр аташма чарнӑ кӑвак куҫлӑ чарусӑр хӗрӗ те унран пӗр харӑс тенӗ пек писрӗҫ,
калаҫса татӑлнӑ пекех, пӗр вӑхӑтра урӑх арҫынсем ҫумне
ҫыпӑҫрӗҫ. Малашне мён тумалла, кампа паллашса ӗмӗре
телейлӗ ирттермелле-ши тесе вӑл тӑнсӑр сурӑх майлах
анраса ҫӳрерӗ. Хӗрӳлӗхӗ кӗлеткене хӗмлентерсех тӑрать.
Тепӗр чухне чӑтӑмсӑр салтаксем пек те хӑтланса пӑхас
килет, анчах ку шухӑша хӗрӳ йӗкӗт ҫийӗнчех пуҫран
хӑваласа кӑларать. Ҫӳхе кӗпепе ҫиҫсе, кӗлеткине астаруллӑн вылятса иртен-ҫӳрен пӗр-пӗр ҫамрӑк хӗрарӑма
ҫавӑрса илес шухӑш та ҫуралать. Анчах та ҫирӗп кӑмӑлтуйӑм чаркӑҫӗ пӗтӗм хӗрӳ-хӑвата лӑплантарать. Ҫар служби ӑна ҫирӗплӗх йӗркинчен вӗҫертмест-ха.
2
Атӑлхыркасси ялӗ ҫумӗнчи «ҫар хулине» те тухӑҫран
сиксе тухнӑ хӗвел ачисем палаткӑсем тӑрринче ташласа
вӑратрӗҫ. Шӑлаварпа атӑ тӑхӑннӑ салтаксем йӗрки-йӗркипе Атӑл еннелле чупаҫҫӗ. Юхан шыв кукринче ҫӑвӑнса,
ишсе-чӑмса ҫан-ҫурӑма уҫӑлтарнӑ хыҫҫӑн чӑнкӑ ҫырана
улӑхма вӑй кӗрет, апат та лайӑх анать. Салтак пурнӑҫӗ
кунта та хӑйне май ҫирӗп йӗркепех малалла шӑвать.
Эрне каялла Чулхула леш енчи ҫар чаҫӗнчен килнӗ
автобат ял ҫыннисемпе ӑмӑртсах ӗҫлет, вӗсем тӑрӑшса
кӑларнӑ ҫӗр улмине чукун ҫул хӗрне турттарать: хӑйсем
валли те, колхозӑнне — патшалӑха сутмаллине те. Халӑх
йӑлтах уйра. Выльӑх-чӗрлӗх патӗнчисене кӑна сада янӑ.
Авӑн уйӑхӗн сарӑ кунӗсенчен пӗринче Шупашкар ҫумӗнчи Ишлей станцине виҫҫӗ хутланӑ хыҫҫӑн Васька
Чапай ка ефрейтор Атӑлхыркассине тусан мӑкӑрлантар327

са ҫитрӗ. Йӑмрасем айне путнӑ пысӑках мар ял ҫумӗнче
улма-ҫырла сачӗ пуянлӑхӗпе мухтаннӑн капӑрланса ла
рать. Хӗрлӗ, кӗрен, сарӑ, симӗс улма яраписем ҫулҫӑллӑ
туратсене ҫӗре ҫити усса антарнӑ. Карта тӑрӑх ӳсекен
пилешпе палан сапакисем пахчана хӗрлӗ хӑмачпа явса
тухнӑ пек куҫа илӗртеҫҫӗ. Ҫӗр ҫинчи ҫак ҫӑтмах пахчине кӗрсе тухмасӑр, унти ҫимӗҫе татса тутанса пӑхмасӑр
никамӑн та иртсе каясси килмӗ. Сад шӑршипе илемӗ
Васькӑна та тыткӑнларӗ. Вӑл, чӑтаймасӑр, сасартӑках автомобилӗн хӑвӑртлӑхне чакарчӗ, сылтӑм урине чаркӑҫ
педалӗ ҫине хӑвӑрт пусрӗ: «Тпру, шухӑ ҫил ҫунатӑм!»
Шофер симӗс ҫерем ҫине ҫӑмӑллӑн сиксе анчӗ, юрлаюрла пан улми татакансем еннелле вӑрӑм урисемпе шахалккӑласа уттарчӗ, ҫӑра хура ҫӳҫне пӳрнисемпе якаткаласа пилоткине тата сылтӑмарах чалӑштарчӗ, сарлака
пиҫиххине туртса гимнастеркине тӳрлетрӗ, ҫывхарнӑ май
пушшех те ҫӗкленӳллӗреххӗн янӑракан ҫепӗҫ юрра хайсен енчи юрӑ кӗввипе танлаштара-танлаштара тӗлӗнчӗ:
«Пирён казаксен юрри пекех илтӗнет-ҫке. Сӑмаххисем
ҫеҫ ют. Тӗнчери мӑн юхан шывсем тӑрӑхӗнчи этем дурисен юрри-кӗвви ахаль пӗрешкелрех, шыв юххиллӗрех
мар-ши? Ку юрӑ та темшӗн пӗр хӗлӗх ҫинчех чуна тыткӑнлать». Хӑва карҫинккасене васкасах улма тултаракан
хӗрсем, автомашина сассипе малтанах хӑпартланнӑскерсем, пӗр харӑссӑн хавас кӑмӑлпа кулса ячӗҫ те ҫурхи
путек-сурӑх пек сиккелесе яштака салтака кӑшӑла илчӗҫ.
Вӗсенчен пӗри, вӑтам пӳлли, патвар кӗлеткелли, улма
сапакиллӗ симӗс туратсем хушшине майланса кӗрсе тӑчӗ
те чӗкеҫ чӗлхипе чӗвӗлтетрӗ: «Ӳкер мана, салтак?» Васька
мӑйран ҫакса янӑ фотоаппаратпа ӑна уйрӑммӑн та, ушкӑнпа пёрле те шӑкӑрт-шакӑрт кӑна ҫапса илчӗ. Ҫапса
илчӗ те, хӗрсем хӑналанӑ пан улмисене шӑлавар кӗсйисене тултарнӑ май, пӗр анисне ҫие-ҫие кӑшт шӳтлекелерӗ, вӗсене машинӑпа катаччи чуптарма шантарчӗ. Ҫула
май пленкине кунта килнӗ кунах паллашнӑ клуб хуҫине кӗртсе пама шутларӗ. Кӗтмен хӑна садран ҫил пекех
вӗҫсе ҫухаласса сиснӗн карточка ӳкерме ыйтнӑ хӗр ту
ратсене аяккалла сирее ун умне ҫывхарчӗ, пуҫне чалӑштарса ыйтрӗ:
— Ярӑнтарасах тетӗн пулсан... малтан мана лартмастӑн-и?
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Кёрнеклё салтак хӗре хӑюллӑнах хулран ҫепӗҫҫӗн тыт
са алӑк еннелле уттарчӗ.
— Эй, салтак, насувсем ҫаклатса ан кай. Кӗҫех ӑна
Мускавран савнийӗ илме килмелле... — илтӗнчӗ хӗрарӑм
сасси хыҫалтан.
Машина патне ҫитсен шофер хӗре, ачана ҫӗкленӗ пек,
вӑшт ҫеҫ кабинӑна кӗртсе лартрӗ.
— Аҫта каймалла?
Хӗр салтак тытнипе ҫӳлелле туртӑннӑ йӑпӑрка кӗпине хӑвӑрт тӳрлетрӗ те ют каччӑ умӗнче ҫара пӗҫӗпе ҫуталнӑшӑн вӑтаннипе анис улма пекех хӗрелчӗ.
— Ав ҫавӑнталла. Фермӑналла. Часах ҫитмелле.
Сӗт-ҫу ферми хӑш кӗтесре пулнине тавҫӑрса илнӗ
ямшӑк «каретине» кӑрт тутарса тапратрӗ. Ҫула тухсан
кабинӑра шӳт ҫине шӳт купаланса пычӗ. Чӗлхи-ҫӑварӗ
иккӗшӗн те туптанӑ ҫава пекех ҫивӗч. Сӑмах илме пӗрин
те пасара каяс ҫук.
— Ай, ку сан улт урапаллӑ тӑрантасу пирён ферма
вӑкӑрӗнчен те хытӑрах мӗкӗрет. Миҫе лаша кӳлнӗ эсӗ
ӑна? — куҫкӗски ҫинче йӑл кулса илчӗ хӗр.
— Ик ҫӗр лаша.
— Ой, тӗнче! Акӑлчансен королеви те ултӑ лашаллӑ
кӳмепе ҫеҫ ярӑнса ҫӳрет те, Атӑлхыркасси принцесси
ик ҫӗр лашапа катаччи чупать!..
— Ик ҫӗр лаша вӑйлӗ «Уралпа», — ӑнлантарма пикенчӗ шофер. — Акӑлчансем шутласа кӑларнӑ мотор
хӑватне лаша вӑйӗпе виҫессине.
— А ма вӑкӑр вӑйӗпе виҫме вӗрентмен вӗсем? Пирӗн
Зевса палламастӑн-ха эс. Пӗлес пулсан-и? Зевс сан ик
ҫӗр лашу вӑйӗнчен кӑна мар, Шупашкар районӗнчи
мӗнпур ик ҫӗр лаша вӑйӗнчен те темиҫе хут вӑйлӑрах.
Айта открыти тӑватпӑр. Паянтан пуҫласа мотор вӑйне
Чӑвашстанри Зевс вӑкӑр вӑйӗпе виҫме тытӑнсассӑн-и,
туршӑн та, тӗнче цивилизацийӗ урӑх ҫулпа кӗрлесе аталанса каять. Шухӑшла, салтак, историе кӗрсе юлатӑн.
— Шутлатӑп-ха. Вӑкӑр вӑйӗпе виҫмелли двигатель
шухӑшласа кӑларассишӗн пуҫа ҫӗмӗрсе ватӑлса кайиччен, тен, ҫӗр ҫинче ку таранччен те кивелмесӗр юлнӑ
моторӑн ҫӗнӗ серине пурнӑҫ конвейерӗнче калӑпласси
пирки ӗҫлеме тытӑнмалла мар-ши тетӗп.
— Мӗнле мотор-ха ку тата?
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— Халӑхра шӳтлесе этем чӗрине икӗ йытӑ вӑйлӗ двигательпе танлаштараҫҫӗ. Иксӗмӗр, тен, икӗ чӗре вӑйлӗ
моторчик туса кӑларӑпӑр та ҫав конвейер ҫинче...
— Пулӗ те пулӗ, анчах манпа мар пулӗ.
— Вӑкӑр вӑйӗпе виҫмелли мар, иксӗмӗр чӗре вӑйӗнчен
те хӑватлӑрах моторчик кӗрлеме пуҫларӗ-ха пуҫра. — Хӗр
еннелле кӗлеткине чалӑштарса кулнӑ самантра машина
хытӑ сиктернипе чӗрҫи ҫине ҫитсе ҫапӑннӑ ҫулташне
вӑл сылтӑм аллипе меллӗн ыталаса илчӗ.
— Ой, вӗлеретӗн капла. Юмахри улӑп паттӑр пекех
эс, — тесе хӗр хӑй вырӑнне майлашӑнса ларчӗ. — Ытла
васкан пулмалла юрату моторчикӗ шухӑшласа кӑларма.
— Мӗн, хӑратӑн-им?
— Хӑраса мар. Салтак защитник юнашар чухне камран хӑрас? Кабинӑран тухса сирпёнсен те уҫлӑхалла
пёрле вӗҫетпӗр. Тульккӑш унччен ӗнесене суса хӑварасчӗ.
— Ак ҫапла, тепре сиктеретпёр те чӑннипех вӗҫсе каятпӑр, пирён Днепр тӗлне ҫитетпӗр те ҫумӑр пёрчи пулса
хамӑр хата умне анса тӑратпӑр. Пире ҫӑкӑр-тӑварпа кётсе
илӗҫ, — кулкаласа салтак хӑвӑртлӑхне ӳстерчӗ, «Уралӗ»
такӑр ҫул тӑрӑх ҫилпе ӑмӑртнӑ пек чупрӗ, анчах ланкашка тупайманнине пула урӑх пӗртте сиктермерӗ.
— Ҫитрӗмӗр! — кӑшкӑрсах пӗлтерчӗ хӗр. — Пулмарӗ
иксӗмӗртен тӗнче уҫлӑхне вӗҫесси те, Днепр шывне курасси те... Пулмарӗ... Тавтапуҫ!
«Пулать! Пулать! Пулать!» — тенӗн виҫӗ хутчен кӑшкӑртса шофер хӑй ҫулӗпе малалла кӗрлеттерчӗ.
Машинӑсем рейса тухиччен клуб хуҫи «ҫар хулине»
персе те ҫитрӗ.
— Пленки шалккӑ мар-им сана, ефрейтор, е укҫутенкӳ ытлашши, иккӗ ҫатлаттарнӑ кадрлӑскернех кӑларса панӑ, — фото хучӗн конвертне тыттарчӗ вӑл Чапайкӑна. — Пӑх-ха, пӑх эс тӗсерех. Епле чаплӑ хӗрсем пирӗн
енче. Ой, вӑйлӑ тухрӗҫ. Закрепитель чашӑкӗнчен кӑларнӑранпа лайӑххӑн типсе те ҫитеймен-ха, асӑрханарах тыткала. Пит маҫтӑрла ӳкернӗ вара эс. Маттур.
Салтак ӑна тав турӗ те фотосене пӑхма пуҫларӗ, пӗрне, пӗччен ӳкернӗ хӗр сӑн ӳкерчӗкне, кабинӑри куҫ кӗски
ҫумне типтерлӗн вырнаҫтарчӗ. Рашид Бейбутов юрлакан «Я встретил девушку, полумесяцем бровь...» юррин
кӗввипе шӑхӑркаласа кун ирттерчё.
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Васька Чапайка ҫапла юлашки кунсенче хӑйпе мён
мыскари пулса иртнине хӑй те лайӑххӑн ӑнланса ҫитереймест-ха. Тӗлӗнмелле, ҫӗнӗ вырӑнта чунӗ улшӑнчӗ,
кӑкӑрӗнчи чӗрийӗ ҫӗнӗлле, вӑйлӑнрах тапать. Ыйхӑ таҫта вӗҫрӗ. Палаткӑра тӑвӑр пек, ҫывӑрма выртсан та тӑрса
чупса каяс килет. Куҫ умӗнче пӗрмай кӗрхи сад пахчи
тӗрлӗ тӗслӗн йӑмӑхать. Шӑкӑри ҫакӑнса тӑракан пулса
ҫитнӗ улмаллӑ симӗс туратсем хушшинчен савӑк кулӑллӑ,
ҫутӑ чакӑр куҫлӑ, кӑшт мӑкӑльлӗрех пит ҫӑмартиллӗ
чӑваш хӗрӗ умалла ҫавӑрса янӑ вӑрӑм хулӑн ҫивӗчӗсемпе выляса тӑрать, тӑпӑлкка тути хӗррисенче ирӗлекен
ҫӳхе кулӑ хумӗпе йӗкӗт тутине кӑтӑклантарать. Колхоз
садӗнче выляса-кулса ӳкернӗ хӗр сӑнӗ асаплантарать те
асаплантарать, пуҫа ҫӗмӗрет. «Мӗншӗн кӗмелле пулчӗха манӑн пан улми татакансем патне? Мӗн тума илтӗмха эпё вал кун хампа пёрле «Зоркий» фотоаппарата? Ӑна
палаткӑра пӑрахса хӑварнӑ пулсанах халӗ асапланас та
ҫукчӗ», — ҫапла шухӑшла-шухӑшла тӑнран каять. Куҫне хупса тӑван тӑрӑхне аса илме хӑтланать. Ҫук вӗт,
Днепр шавӗ те хӑлхана кӗресшӗн мар, ҫуралнӑ Чапаевка та, саларан хӑйне салтака ӑсатнӑ сарӑ Леся-Олеся та
тӗтреллӗ ҫеҫ мӗлтлетсе илеҫҫӗ. Украинӑри тӑван ен
юратӑвӗ ӑша ҫӗмӗрсе кӗрсе ларнӑ Чӑвашстанри ют ен
юратӑвне куҫ умӗнчен шӑлса тасатаймасть, чёререн
хӳтерсе кӑлараймасть. Васька анис улма сӑнлӗ чӑваш
хӗрӗн сӑнарӗпе выля-выля хуйха пусарать. Хёр-хӗрарӑмсӑр тӑрса юлнӑскершӗн ӑнсӑртран куҫ тӗлне пулнӑ
пике телей кайӑкӗ пекех туйӑнать. «Пӗрре курнипех
юратса пӑрахрӑм-ши? Тепре тӗл пулсан манпа малалла
тӗплӗнрех паллашас тейӗ-ши? Вылянчӑклӑ катаччи, пу
стуй юмахлани-палкани кӑна пулмарӗ-ши?» Ыйту ҫине
ыйту тухса тӑрать. Хуравӗ ҫеҫ тупӑнмасть.

3
Соня Соснова амӑшӗпе пурӑнать. Амӑшӗ, Ганна Пав
ловна, хӑйӗн пӗртен-пӗр хӗр пӗрчине пӗчченех пӑхса
ӳстерчӗ. Мускаври апат-ҫимӗҫ промышленность институтӗнчен вёренсе тухсан министерство направленийӗпе
Шупашкара лекнӗ Золотоноша хӗрӗ Атӑльене кӑмӑлларӗ, хӑйӗн виҫё ҫуллӑх «ссылкине» ӗҫлесе чӑтса ирггернӗ
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хыҫҫӑн Украинӑна тарса каймарӗ, сӗт-ҫу заводӗнчех ма
лалла тытӑнса юлчӗ. Республикӑри апат-ҫимӗҫ промыш
ленность министерствинчи пӗр чӑваш тилли ӳкрӗ те ун
йӗрӗ ҫине нимле те куҫран вӗҫертмерӗ, ума лартнӑ кап
кана лектерчӗ: хӑй патне ӗҫлеме куҫарчӗ. Министр ҫумӗ
Ганнӑран пилӗк ҫул аслӑрахчӗ, авланнӑскерччӗ, ҫапах
унпа вӑрттӑн ҫыхӑну тытма хӑрамастчӗ. Те юратсах, те
ухмахланса, украинка та ҫывӑхлансах кайрӗ йӑпӑлти арҫынпа. Мускаври хӑйсен институтӗнчи профессорпа
«юрату диссертацийӗ» ҫырнӑ хыҫҫӑн Ганна качча каясси ҫинчен ытлах шухӑшлама та пӑрахнӑччӗ ӗнтӗ. Ку
чӑвашпа вара юрату авӑрнех кӗрсе ӳкрӗ. Вылянчӑклӑ савӑшу каҫӗсем пулӑхсӑр иртмерӗҫ. Хӑйсен вӑрттӑн ача
пулассине сиссенех Ганна Павловнӑн еркӗнӗ чыссӑр пуҫлӑх пӑтӑрмахне лекеймерӗ. Пурне те пултаракан чӑваш
еврейӗ ӑна «Атӑл» туркомплекса ӗҫе вырнаҫтарса, пурӑнма хӑйӗн Атӑлхыркассинчи пушӑ килне парнелесе хӑварчӗ те ҫемйипех Мускава тухса шурӗ. Соня ҫуралнӑ
хыҫҫӑн та еркӗнсем аслӑ хулара тӗл пулкаласах тӑчӗҫ-ха
пӗр хушӑ. Укҫа-тенкӗ енчен лешӗ хӗрхенместчӗ, вӗсене
пулӑшсах тӑратчӗ. Юратӑвӑн та ҫывӑхрах пулмалла, юнашарах хӗмленмелле-ҫке. Инҫетлӗх ҫывӑх хутшӑнусен туйӑмне те майӗпен-майӗпен тартса-сивӗтсех пырать пуль
ҫав. Пуш вырӑна — хушша — тепӗр ҫавра ҫил те ҫавӑрттарса кӗрсе кайма пултарать. Ганна Павловнӑн та ҫавнашкал ҫавра ҫил ытамне лекмелле пулчӗ. Каҫсерен
ачашлакан, йӑпатакан Атӑл хӗрринчех тупӑнчӗ. Ҫавӑн
хыҫҫӑн вӑл пӗр ватӑрах хусахпа хут уйӑртгармасӑрах пурнӑҫа пит телейлӗн тӑсать. Илемленсе чечекленекен хӗрӗ
ҫине пӑха-пӑха хӑйӗн яш ӗмӗрне аса илет. Золотоношка юхан шывӗнче вӗт-ш акӑр ачасемпе шампӑлтатса
Днепр ҫыранӗнче яш-кӗрӗмпе алла-аллӑн тытӑнса утнӑчупнӑ, улӑхра карталанса юрланӑ савӑк вӑхӑтра ним ҫинченех те чӗререн тарӑн шухӑшламан ҫав. Пурнӑҫ кустӑрми ӑҫталла кустарса каясси пирки те ӗмӗтленмен. Авӑ
мӗнле иккен вӑл ҫыннӑн шӑпи. «Турӑ ҫырнӑ ҫула тупать кашнийӗ» текен юрӑ сӑмахӗсене ӗненмелле-ши е
ӗненмелле те мар. Анчах этем хӑй сисмесӗр-туймасӑрах
темле хутшӑнӑва лекме те, таҫти ҫӑва шӑтӑкне ҫитсе тухма та пултарать. Пурте унран хӑйӗнчен килмест. Министерствӑрисем ӑна урӑх ҫӗре ӗҫлеме янӑ пулсан унӑн
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шӑпи паянхи пек мар, йӑлтах урӑхла пулса тухатчӗ. Тен,
саккунлӑ упӑшках тупатчӗ.
Пурнӑҫӗ Ганна Павловнӑн халӗ те пыл та ҫу пекех
темелле-ха. Мён кирлё — ҫавӑ пур. Хӗр пӗрчийӗн малашлӑхӗ кӑна шухӑшлаттарать-ха. Вун пилӗк — вун улттӑсенчех пиҫсе ҫитрӗ те Соня каччӑсем ҫинчен те шутлама пуҫларӗ. Вӑрманкасри Митя Лисайкин, Шупашкарти технологи техникумӗнче вӗренекенскер, унран уйрӑлми пулчӗ. Ҫӑмӑлтгайрах чее ачана Ганна Павловна
чунтанах килӗштермен пулин те, хӑйӗн хӗрӗпе ҫӳреме
чараймарӗ. Хӗрӗнчен тӑватӑ ҫул аслӑрах кӳршӗ каччин
пуҫне усал шухӑш пырса кӗресрен те шикленет. Сони
те чӑтӑмлӑхне ҫемҫетӗ те. Шкултан вӗренсе тухичченех
намӑс ан кӑтарттӑрччӗ. Хӑй те ҫав аташу куҫҫульне сисмесӗрех юхтарса курнӑ та... Хӗрне те пулин таса чунлӑ,
вӑйлӑ, культурӑллӑ чӑн-чӑн арҫын тӗлне тӑвас килет.
Ҫак шухӑш пӑттине пӗҫерет кил вучахӗнче амӑшӗ.
Митя Лисайкин тата малалла вӗренесшӗн пулнине
пӗлсен Ганна Павловнӑн чунӗ лӑшах пулчӗ. Ана хӗрӗнчен хӑйпӑтмалли мелне те тупрӗ. Ачана Мускава кайма
сӗнчӗ, пулӑшма пулчӗ. Хӑйӗн малтанхи юратӑвне институтрах шыраса тупрӗ. Мӗн тӑвӑн, чӗрӗ взятка парса
хӑвармалла пулчӗ шӑлсӑрланнӑ ӑйӑр профессора. Ҫапла
Митя-Митроха Лисайкин апат-ҫимӗҫ промышленность
институчӗн студенчӗ пулса тӑчӗ, анчах Ганна Павловна
хӗрӗпе ҫӳреме пурпӗрех пӑрахмарӗ. Каникулсенче вӗсем
пӗрлехчӗ. Соня каланӑ тӑрӑх, инженер-технолог дипломӗ
илнӗ Лисайкина Украинӑна, Чӗркас хулине ӗҫлеме янӑ.
Ӑна вӑл хӑй патне пырса курма чӗнет-мӗн.
Вун саккӑрти Соня Соснова юратнӑ каччи Мускава
вӗренме кайсан та, аякра ӗҫлеме пуҫласан та ытти каччӑсемпе якӑлтатса ҫӳремерӗ, ӑнах кӗтсе пурӑнать. Унч
чен каникулсенче кашнинчех яла таврӑнаканскер, халӗ
ун ҫинчен манчӗ-ши, яла килменни тахҫанах пулать.
Юлашкинчен ҫыру ҫулне те сысна курӑкӗ пусрӗ пулас.
Сас-хыпар илтӗнмест анӑҫран. Хӗр тунсӑхларӗ. «Нивушлӗ
Митя-Митроха мана манса кайрӗ? Урӑххине, лайӑхраххине, хитререххине тупрӗ-ши хахлушкӑсем хушшинче?» —
тесе шухӑшла-шухӑшла куҫҫуль те юхтарчӗ.
Ёнерхи тӗлпулу вара унӑн тунсӑхпа сӳнме пуҫланӑ
куҫне уҫрӗ, чӗрине канӑҫсӑрлантарчӗ, чунне уҫӑлтарчӗ.
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Ҫӑра хура ҫӳҫӗ ҫине пилоткине чалӑшшӑн лартнӑ кӑйкӑр
сӑмсаллӑ яштака салтак чӗрене кӗрсе ларчӗ-ши, пӗрмай
хӑй ҫинчен шухӑшлаттарса мотор хӑвачӗ пирки пуҫланнӑ
шӳтлӗ калаҫӑва аса илтерет. Ун ҫумӗнче хӑйшӗн ытларах ҫунма юратакан пакӑлтирех Митроха Лисайкин
сӑнарӗ тӗксӗмленсе, ҫухалса пынӑн туйӑнать. «Тепре епле
майпа, хӑҫан тӗл пулмалла-ши Атӑл ҫыранне анса ларнӑ
ӑмӑрт кайӑкпа?» Пуҫӗнче хӗр телей уҫҫи шырать.
Сӑлтавӗ хӑех тупӑнчӗ. Клуб хуҫи салтаксемпе ял ҫамрӑкӗсен тӗлпулӑвне йӗркеленӗ. Соня унта ҫӗнӗ тумпа капӑрланса ҫитрӗ. Сцена ҫинче тантӑшӗсемпе юнашар тӑрса
юрларӗ. Салтаксем те хӑйсен пултарулӑхне ӑста кӑтартрӗҫ.
Вёсем хушшинче хайхи ефрейтор каланча пек уйрӑлса
тӑрать. Вӑл украинла юрларӗ. Сасси ян каять. Итленӗҫем
итлес килет. Ташӑсем пуҫлансан салтак Соньӑна тӳрех
шыраса тупрӗ, зал варрине ҫавӑрттарса кайрӗ. Кавалер
хӑйӗн савнине никам аллине те парасшӑн марччё пулас
та, ҫапах командирӑн кӑмӑлне хирӗҫ пулаймарӗ. Соня
кӗрнеклӗ майорпа та ташласа курчӗ, ун хыҫҫӑн каллех
хӑйӗн кӗвӗҫ партнерӗпе ывӑнма пӗлмесӗр ҫаврӑнчӗ, шавлӑ кӗвӗпе тапӑртатрӗ, хуҫкаланчӗ.
Пуҫланчӗ акӑ хайхи тепӗр юрату историйӗ Атӑл хӗрринче. Хӗрпе каччӑ пӗр-пӗринпе ҫывӑхрах паллашрӗҫ,
пӗр-пӗринчен уйрӑлми пулса ҫитрӗҫ. Амӑшӗ те хапӑлласах йышӑнчӗ салтака, иккӗшӗ украинла чарӑнма пӗлмесӗр пуплеҫҫӗ, хушӑран хӑйсен юррисене хаваслӑн юрласа илеҫҫӗ. Тӑван ҫӗршывӗ ҫинчен асӑнмалли мӗн чухлӗ
тупӑнса пырать вёсен.
Ганна Павловнӑсем патне хушӑран Соня ашшӗн тӑванӗ, сакӑр вуннӑран иртнӗ Матвей Соснов, ларма пы
рать. Киккирикӗ хёрсен ватӑ ҫын сӳткеленсех каять, ҫамрӑклӑхне аса илме тытӑнать те вара... итлесе пӗтерме ҫук
юмахне. Ҫавӑн чухне Васька Чапайка та Соньӑсем патӗнчеччӗ. Сӑмах май мучи унран ӑҫтисем пулнине ыйтса пӗлчӗ.
— Днепр тӑрӑхӗнчи Чапаевка салинчен. Ганна Павловнӑпа пӗр районтанах, — рапортланӑ пек пӗлтерчӗ салтак.
— Чапаевка тетӗн? — хӑлхине тӑратсах кӑсӑкланчӗ
Соснов. — Украинӑра икӗ хутчен пулса та, икӗ вӑрҫӑра ҫапӑҫса та илтмен унашкал ял пуррине. Сирӗн ҫӗршывӗ калама ҫук анлӑ та, пулма та пултарать.
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— Богушкова Слободаран эпё. Черкас облаҫне кёрекен Золотоноша енчен. Сирён ентеш ятне тахҫанах панӑ
та пирён яла, вӑт ҫавӑнтанпах Чапаевка вӑл.
Соня чӑтаймасӑр кулса ячё:
— Ха-ха! Хӑй те вал Чапайка, Васька Чапайка.
Мучи ура ҫине тӑрса кӑвак сухалне шӑлчӗ, вӑрӑм
мӑйӑх вӗҫӗсене пӗтӗркелерӗ.
— Ай, мӗнле мулутецӑ эс, салтакӑм, ырӑ ҫыннӑм. Ара,
эп сирӗн салана лайӑх пӗлетӗп-ҫке. Граждан вӑрҫинче
пан поляксене тӑпӑлтарса ывӑтнӑ-ҫке эпир унтан. Айяй, пӑс кӑлартӑмӑр шляхтичсен пуҫ тӳпинчен, Чапай
гвардийӗнче камсем служить тунине виличчен те манмарӗҫ пуль. И к уйӑх ытла купӑста пуҫӗ каснӑ пек турарӑмӑр хаяр тӑшмана. Сирӗн Богусловкӑра пирён полк
кӑштах канчӗ, ҫӗнӗрен хӗҫ-пӑшалланчӗ. Ҫапӑҫусенче
ҫухатнӑ салтаксем вырӑнне сала казакӗсем йышӑнчӗҫ.
Вӑйланнӑ хыҫҫӑн — каллех ҫапӑҫӑва! Украин ялӗ халӗ
те куҫ умӗнчех. Варринчи лапамра поляк панӗн капмар
ҫурчӗсем, чиркӳ пурччӗ. Чухӑн хохолсен улӑм витнӗ
пӗчӗк хатисене хамӑрӑн мунча пек пӳртсемпе танлаштара-танлаштара пуҫа хыҫаттӑмӑр. Патша империйӗн тытӑмӗнче пур халӑх та пёр шайрах пурӑннӑ-ҫке. Ҫӗршыва пусмӑрҫӑсенчен тасатса ырӑ пурнӑҫ курассишӗн пу
рин те пӗрле кӗрешмеллине сӑмахсӑрах туяттӑмӑр. Ҫамрӑкчӗ те, хахлушкӑсемпе ыталанса юрлама та ухутахчӗ.
Ман юлташ унтах хӑйӗн юратӑвне тупрӗ. Вӑрнар енчен,
Хапӑс ачи, Иванов. Чапай ҫарне хамӑр патран пӗр ҫултах кайнӑччӗ. Ай, мӗнле юрататчӗ вӑл хӑй пекех яштака, хӗвел пек ҫиҫекен хӗре. Вӑрҫӑ чарӑнсассӑн пирӗн
чаҫе Полтавӑна куҫарчӗҫ. Демобилизаци пуҫланчӗ. Чӑтаймарӗ вӗт, ҫывӑхри Днепр патнеллех таптарчӗ. Эпӗ
хамӑн Чӑваш Ене ҫул тытрӑм. Мана Атӑл хӗрӗ кӗтетчӗ.
Ватӑ ҫын калавне итленӗ май вӑл шӑпах унӑн ас
лашшё пирки сӑмах-юмах ҫаптарнине ӑнланчӗ салтак,
вара хӑйсен сала пурнӑҫӗпе ҫемйи ҫинчен каласа пачӗ.
— Аслаҫуна пысӑк салам ҫырса яр, Матвей Соснов
Атӑлта пулӑ тытма пӑрахман-ха, виличчен Днепрта та
шыва кӗрсе юласшӑн тесе пӗлтер, — мучи салтака ыта
ласа илчӗ.
Темиҫе куна тӑсӑлнӑ ҫумӑр ҫӗре ислетсех ячё те, ялта
вӑхӑтлӑха ҫӗр улми кӑларма пӑрахрӗҫ. Ҫавӑнпа усӑ кур
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са Соня каччине Атӑл хӗрне уҫӑлма чӗнчӗ. Моторкӑпа
вёсем Йӑлӑма каҫрӗҫ, хырлӑхра уҫӑлса ҫӳрерӗҫ, тачка
кӑмпа татрӗҫ. Ҫула май Шупашкар тинӗсӗ варринчи утрав ҫинче чарӑнчӗҫ. Кимӗ сӑнчӑрне питӗ тӗплӗн ҫавӑрттарса ҫаклатнине пӑхса тӑракан Соня салтакран кулма
пикенчӗ:
— Эх, хӑравҫӑ. Вӗҫерӗнсе каясран шикленетӗн-им?
Ан сехӗрлен. Пурпӗрех Даниэль Дефо геройӗсем пулаймастпӑр. Ҫынсӑр уф ав мар ку. Авӑ куратӑн-и, Матви му
чи кӑштӑртатать пирӗн паталла.
«Робинзон» куҫӗ умӗнче ҫав самантра Кременчуг
тинӗсӗ, Кӑвакал утравӗ, аслатиллӗ ҫумӑр, шывпа юхса
каякан кимӗ, Леся Зоривкӑн йӗтӗн уйӗ пек сенкер тӗслӗ
аялти тумӗ вӗлтлетсе илчӗ. Пуҫне ҫӗклерӗ те вӑл хӑйӗнчен ҫӳлерех тӑракан хӗрӗн чечеклӗ купальникне куҫларӗ. Кӗлеткери хӗрӳ туйӑм йӑшӑлтатса кӑвапаран аяларах, пытанчӑклӑн, пӑлхав ҫӗклерӗ. Пӑлхава пусарас
тӗллевпе йӗкӗт ҫиле хирӗҫ ҫаврӑнса пӗр хушӑ ҫыраналла сӑнанӑ пек чӑтӑмлӑн тӑчӗ, мучи ҫывхарсан тин ӑна
хирӗҫ утрӗ.
Матвей Соснов ҫамрӑксене хӑнана чӗнчӗ. Кунта унӑн
хурӑнсемпе хӑвасем хушшинче шифер витнӗ лутака пӳрт,
сарай, юнашарах мунча пур.
— Ҫакӑнта, Утӑ утравӗ текен патшалӑхра, айланкаласа пурӑнатӑп эп. Ёҫсӗр аптрамастӑп, — тесе вӑл сарайне уҫса кӑтартрӗ. — Хӑва маҫтӑрӗ-ҫке. Касатӑп вӗсене
суйласа, хулӑ аватӑп, типӗтетӗп, сутатӑп. Тӑранса тумланмалӑх укҫа тӑватӑп.
Украин каччи хӑваран авса тунӑ хыҫлӑ пукансене, карҫинккасене, савӑт-сапана, ача ураписемпе кравачӗсене
курса, тыта-тыта пӑхса тӗлӗнчӗ.
— Пирӗн тӑрӑхри халӑха ӗмӗрӗпех Атӑл тӑрантарнӑ.
Чӑваш сулӑ юхтарнӑ, пулӑ тытнӑ, хӑва хулли авнӑ-явнӑ,
бурлакра ҫӳренӗ. Хӑваран япала маҫтӑрлама асатте-аттерен вӗренсе юлтӑм. Аҫта кӑна кӑтартмарӗҫ пуль ман
ӑпӑр-тапӑра. Кам кӑна туянман пуль. Райпопа килӗшӳ
тунӑ та, кусене илме паян килмеллеччӗ-ха. Тӗлӗнмелле,
Мускава чӗнчӗҫ пӗр ҫулхине. Халӑх маҫтӑрӗсен ВДНХ
текен выставкинче кӗмӗл медаль пачӗҫ.
— Ма савӑнас мар сан, асатте, хӑвӑн наградусемпе? —
ватӑ ҫын ҫумнерех пырса тӑчӗ Соня.
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— Сан хӑвӑн та пур-ха ылтӑн медаль, — пуҫӗнчен
ачашларӗ ӑна тӑванӗ. — Пурнӑҫна шкул ҫулӗнченех ылтӑн тӗсӗпе пуҫларӑн. Телейлӗ пулах.
Соня каччине те мухтасшӑн пулчӗ:
— Васька Чапайкӑн те кӑкӑр туллиех тет-ха...
Салтак вӑтанса ӑна айккинчен тӗртрӗ.
Ҫавна асӑрханӑ мучи йӑл кулчӗ те ҫапла каларӗ:
— Хисеп паллишӗн пит хӗретмелле мар. Уншӑн_ —
мухтанмалла. Награда вӑл — паттӑрлӑх, ӑсталӑх хакӗ. Ӑна
чун-хавал туприйӗ вырӑнӗнче упрар, атьсем.
Сӗтел хушшинче, курӑк чейӗ ӗҫнӗ вӑхӑтра, калаҫу ма
лалла тӑсӑлчӗ.
— Хӗрлӗ Ялав орденӗ аса килтерчӗ-ха тахҫанхине, —
ассӑн сывларӗ ватӑ салтак. — Ун чухне, ҫирӗммӗш ҫулхи
ҫу пуҫламӑшӗнче, Польша панӗсен Пилсудский ҫарӗсем Киева йышӑннӑччӗ. Украина совет республикине
пӗтӗмпех ҫавӑрса илес хӑрушлӑх тухса тӑнӑ. Пирӗн дивизие Кӑнтӑр Хӗвел анӑҫ фронтне вӑйлатма илсе пынӑ
пулнӑ. Унӑн ҫар пуҫне те манса кайман-ха. Александр
Егоров командарм Хӗрлӗ Ҫар чаҫӗсене йӗркелекенсенчен пӗри пулнӑ тетчӗҫ. Салтаксем хушшинче унта кам
санпа камантланине шутсӑр лайӑх пӗлетӗн. Хамӑрӑн та
Кутяков комдив Чапайран кая марччӗ. Вӑрҫӑ-харҫӑ хирӗнче сывӑ юласса шутламан та. Шур поляксен ҫар чаҫӗсене хыҫран пырса ҫапма хушнӑ пире. Сулӑсем ҫыхса
чылай вӑхӑт аппалантӑмӑр. Шыва кӗрсе кайрӑмӑр. Ҫухрӑма та тӑсӑлать пуль сулӑ-кимӗ десанчӗ. Ахрат пилсудчикӗсем чӑнкӑ ҫыранран тупӑсенчен пеме пуҫларӗҫ. Кимӗсемпе сулӑсем куҫ умӗнчех чӑл-пар сирпӗнеҫҫӗ. Пирӗн
ҫумра та снаряд ҫурӑлчӗ, сулла ӳпӗнтерчӗ. Шыв ҫийӗн,
вилӗ пулӑсем пек, этем кӗлеткисем ишеҫҫӗ. Чӗррисем
малалла талпӑнаҫҫӗ. Куратӑп, манран инҫех мар ентешӗм
хамӑр полк командирӗпе шампӑлтатать. Иккӗшӗ те путас патнех ҫитнӗ. Часрах мӗнпур вӑйран ишсе вёсем патне
ҫывхартӑм та Васька Иванова сулахай аллӑма тӑсса патӑм.
Телее, пушӑ сулӑ ҫывхарать. Ӑна тытса путакансене аранаран сӗтӗрсе хӑпартрӑм. Аманнӑ командир тӑнне ҫухатрӗ.
Суранне ҫыхса ятӑм. Ентешӗм халран кайнӑ. Хамӑн та
сехре хӑпрӗ. Ҫыран патне ҫывхарнӑ тӗлелле сулӑ арканма пуҫларӗ-ҫке. Каллех шыва шамплатрӑмӑр. Эпӗ Атӑл
пулли вӗт. Ҫӑлтӑм вӗсене вилӗмрен.
22. Вйҫев.
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Хӑна кил хуҫин аллине тытса чӑмӑртарӗ.
— Тавтапуҫах сире, ырӑ мучи. Эсир пулман пулсан...
— Эсё те пулмастӑнччӗ, — пуҫне сёлтрё Соснов.
Соня ҫӑварне карса пӑрахрӗ.
— Чӑнах-и? Ай-яй, эс, асатте, ман Васькӑна ҫухатасшӑн. Честнӑ мар капла.
— Ҫаплах пулатчӗ ҫав Хапӑс каччине Днепр пуллисем ҫисе янӑ пулсан, хӗрӗм. Пулӑшу вӑл яланах вӑхӑтра
кирлӗ. Пӗр-пӗрне ялан алӑ тӑсса памалла. Эпир вара
Днепра ҫӗнтерсе сӗмсӗр тӑшмана парӑнтартӑмӑр. Хӗрлӗ
Ялав айӗнче малалла вирхӗнтӗмӗр, Украин ҫӗрне интервентсенчен тасатрӑмӑр. Хам сисмесӗрех паттӑра тухнӑ
пулмалла ҫав. Хӗрлӗ Ялав орденне Реввоенсовет членӗ
Иосиф Сталин хӑй аллипе гимнастерка ҫине ҫаклатса
ячӗ. Пӗтӗм полк умӗнче. Уншӑн савӑннипе Днепр урлӑ
виҫҫӗ ишсе каҫма хатӗрччӗ.
Пӗр кана хырӑма улталамалӑх апат ҫинӗ хыҫҫӑн пур
те пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ. Ҫав самантрах Матви
мучин чӗлхи каллех уҫӑлса кайрӗ. Ҫамрӑксем малалла
итлерӗҫ.
— Шыва ачаранах хӑнӑхнӑ та, — терӗ вӑл. — Атӑл
урлӑ ишсе каҫасси вӑл маншӑн леш ҫырана чӑрт сурса
ҫитересси пек ҫеҫ пулнӑ. Авалхи йӑлапа пирӗн кам Атӑл
урлӑ хӑвӑртрах ишсе каҫма пултарнӑ, ҫавӑ чи хитре хӗре
ҫавӑрса илнӗ. Атӑл урлӑ каҫмасӑр ӑс та кӗмест тетчӗҫ
асаттесем. Кӑна питӗ тарӑн шухӑшпа каланӑ-ха ваттисем. Ҫавна май пёр халап аса килчӗ. Атӑл урлӑ каҫнӑ
чухне пӗр ачана, кӑкӑр ачине, тӑлӑп ҫанни ӑшне чиксе
каҫарнӑ тет. Ҫав ача ӳссе ялсем тӑва-тӑва хӑварнӑ тет.
Пирӗн Атӑлхыркасси те, Вӑрманкас та ҫавӑнтанах сарӑлнӑ. Ҫапла эпир, Атӑл ачисем, начарах пулман. Салтакран таврӑнсан, авланма вӑхӑт ҫитсен, мана Атӑл урлӑ
виҫҫӗ ишсе каҫмасӑр та хӗр памарӗҫ. Сана та, ывлӑм,
тӗрӗслесе пӑхмаллах пуль. Днепр урлӑ каҫса курнӑ-и?
— Курнӑ паллах, — хӑюллӑн тавӑрчӗ Васька Чапайка.
— Кӗперпе-и? — хитрен шӑл йӗрчӗ Соня.
— Кӗпер айӗпе. Ишсе.
Мучи салтака ҫурӑмӗнчен лӑпкарӗ.
— Ёненетпӗр. Ҫапах та...
— Хӗрне парсан эпё халех ишсе каҫма хатӗр, — савӑнса ӳкрӗ каччӑ.
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— Ан васка, ывлӑм, васкакан кӑвакал пек кутӑн чӑмнӑ
тет. Эс командир мар. Авлансан арӑмна ӑҫта усрӑн? Яшкана та пиҫессе кӗтетпӗр, — ватӑ повар хуран айне типё
туратсем пӑрахрӗ. — Тӗнче вӑхӑтӗнчен маларах ёрёхейместён.
Васька Чапайка ҫапла майёпен аслашшён авалхи ҫӗршывӗпе паллашса, чӑваш ҫыннисемпе ҫывӑхланса пычё.
Пурнӑҫ шӑпи ӑна мӗншӗн кунталла туртнине те ӑнкарчӗ.
Малтанах вӑл Совет Ҫарӗн Чапаев ячӗллӗ дивизине лекейменшӗн хытах куляннӑччӗ. Ҫав мухтавлӑ ҫар чаҫӗнче
службӑра тӑрасси богушковкӑсен-чапаевкӑсен йӑлана
кӗнӗ пысӑк чысӗ-ҫке. Районти ҫар комиссариачӗ унта
чи лайӑх каччӑсене, чи малтан, паллах, Чапаевкӑран,
суйласа ӑсатнӑ. Ҫулсерен. Чапаевец мӑнукӗ вара вёсен
ретне кӗреймерӗ. Чӑвашсемшӗн те унта ҫар службине
ирттересси патриотла тивӗҫ иккен. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, пур
ҫамрӑка та пӗр дивизие пухса тултараймастӑн, ытти ҫар
чаҫӗсене те пултаруллисемех кирлё. Кунта та вӑл Мус
кав ҫар округӗнче паллӑ вырӑнта тӑракан дивизире хӑйӗн
салтак пӗлӗвӗпе хастарлӑхне туптать.
Ҫӗр улми командировки вӗҫленсе пырать. Автобат
хӑйне мӗн хушнине пурнӑҫланӑ ӗнтӗ, Сормовӑна кайма
хатӗрленет. Клуб хуҫи туслӑх каҫне йыхӑрать. Тӗл пул
ма, савӑнса калаҫма, юрлама-ташлама Атӑлхыркассине
вӑрманкассем те, «Атӑл» кану ҫуртӗнчен те, ҫак таврари
ялсенчен Шупашкара ӗҫлеме ҫӳрекенсем те йышлӑн
пухӑннӑ. Колхоз тата район пуҫлӑхӗсем ҫар ҫыннисене
хӗрӳллӗн, ӑшӑ кӑмӑлтан тав турӗҫ, парнесемпе чысларӗҫ.
Чапайка ефрейтора пӗчӗк радиоприемник парнелерӗҫ.
Мухтав пайӗ вӗҫленсен яш-кӗрӗм ташша ячӗ. Васькӑпа Соня чӑваш вальсӗн ҫӗкленӳллӗ кӗввипе ҫавра ҫиллӗн ҫаврӑнаҫҫӗ. Йышлӑ мӑшӑрсем хушшинчен ирӗклӗрех ҫӗре тухас тесе шутланӑччӗ кӑна, Чапайка ӑнсӑртран
урипе ташлакансене ҫаклатрӗ, каҫару ыйтасшӑн пуҫне
пӑрчӗ те хӑй мӗн курнине хӑй ӗненмерӗ: юнашарах Леся
Зоривка тулли кӗлеткеллӗ партнерпа тӑрӑшсах ташлать.
Соня та тӗлӗкри пек курӑннӑ мыскараран тӗлӗнчӗ: Митя
Лисайкин сӑрланса лартнӑ ҫамрӑк хӗрарӑм умӗнче йӑлкӑшать. Лешсем те вёсем енне тинкерчӗҫ. Пурте шӑппӑн
ташӑ ушкӑнӗнчен уйрӑлчӗҫ. Нихӑшӗ те пӗр-пӗрне тытса
ыталамарӗ, чуптумарӗ. Ҫав вӑхӑтрах шурӑ ташӑ кӗвви
22'
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янӑраса кайрӗ. Леся чӑтаймарӗ, салтака ташша чӗнчӗ.
Васька Соня куҫӗнчен ыйтуллӑн пӑхса илчӗ те хӗрӗ
хирӗҫлеменнине ӑнланса самантрах сылтӑм аллипе савнийӗ пулнӑ хӗрӗн нӑкӑ пилӗкӗнчен хӑюллӑн ярса илчӗ.
— Мӗнле пурӑнатӑн, Кӑвакал утравӗн «Робинзонӗ»?
— Куратӑн мӗнлине, таркӑн сутӑнчӑкӑм «Пятница»,
Днепр ҫумӗнчи «кӑвакал амӑшӗ» вырӑнне Атӑл ҫыранӗнче «чарлан чӗппи» тупрӑм.
— Эп те тупрӑм — Атӑл каччине. Аш-какай комбинатне кӑвакал пама кайсан сырӑнчӗ те ҫак инженертехнолог Чӗркасра хваттер илсенех авланчӗ. Хӗр чух
хӗрӗх теҫҫӗ. Каҫар.
— Ӑнлантӑм. Эсӗ тахҫанах ялтан тарасшӑнччӗ, пуҫлӑх майри пуласшӑнччӗ, мана пӗрмай «санран пысӑк
начальника тухасси куҫпа та курӑнмасть» тесе йӗкӗлтеттӗн. Юмахри пек телей шыраттӑн. Тупрӑн-и халь?
— Тупрӑм, Васька чунӑм. Ачи аптрамасть. Ёҫкӗ-ҫикӗпе ашкӑнмасть. Мана итлет. Пурнӑҫ тулӑх. Пирён пурте
пур. Ача та пулать. Итле, ҫапах та эсё мана ҫавнашкал
телейлӗ тӑваймастӑнччӗ. Икӗ ҫул салтакра. Ун хыҫҫӑн
института вӗренме кӗреттӗнччӗ-и е кӗрейместӗнччӗ —
тата пилӗк ҫул антӑхса кӗтмеллеччӗ савӑк вӑхӑта. Хӑвах
пуҫу тавра ҫавӑрттар кам тӗрӗс тунипе тӗрӗс туманнине. Ҫут тӗнчере пӗрре пурӑнатпӑр. Мӗн ҫухатни каялла
таврӑнмасть. Читлӗхе лекнӗ юрату кайӑкне тытса ачашлама вӑтаннӑшӑн, айванланнӑшӑн хӑвах айӑплӑ. Ӑслӑн
тапӑнса ҫӗнтермелле хӗр кӑмӑлне. Сана ун чухне эп мар,
Мариша ытларах кирлӗ пулнӑ. Ҫапах та Кӑвакал утравӗн
историйӗ пуҫран тухмасть, куҫ умӗнчен каймасть. Акӑ
эсё каллех ман умра, мана ыталатӑн, мана савӑнтаратӑн.
Юратма пӑрахаймастӑп пуль сана, — васкаса калаҫнӑ
май Леся-Олеся хӑйӗн малтанхи каччине тутинченех
чӑплаттарса илчё.
Арӑмӗ пӑрахса хӑварнӑ Митя-Митроха та хӑраххӑн
нумай тӑмарӗ. Ун умне кӗҫ Соня Соснова хастаррӑн
таплаттарса пычё, пуҫ тайса ҫепӗҫҫӗн ыйтрё:
— Тархасшӑн, ҫухалнӑ савнийӗм.
Лисайкин хёрелнё питне ал тупанӗпе сӑтӑрса илчё те
ташлама хаваспах килёшрё.
— Сире, хӗрсене, ӑнланса ҫитерме питӗ хӗн. Украинӑна ӗҫлеме яман пулсанах ҫак хахлушкӑна тӗл пулас ҫукчӗ.
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— Пулсанах, пулсанах... Мана чӗннӗ чухне эпё Чёркаса вӗҫтерсе ҫитнӗ пулсанах...
— Ытла ҫамрӑкчӗ ҫав эс, Сонечка.
— Ан суй. Ҫӑмӑлттай эс. Чупкӑн. Шупашкарта та пёр
хӗре мӑн хырӑмлӑ хӑварнӑ. Юрать-ха хам сан айна кёрсе
ӳкмерӗм. Мана та улталаггӑнччӗ.
— Эс тата ҫавна ӑнлан, Сонечка. Комбинат дирек
торе Лесьӑн куккӑшӗ-ҫке. Пире валли вал малтанах туй
парни хатӗрленӗ. Шикарнӑй хваттер. Тинёс хёрринче.
Во мёнле!
— Тавах аннене. Санпа ҫӳретесшӗн мар вӑл мана
тӗрӗсех ятланӑ. Сансӑр мана халӗ ҫав тери аван. Отпускра
пуль?
— Эрне ёнтё. Сана курасшӑн ҫунса пурӑнатӑп. Ман
арӑм ыран виҫ кунлӑх Шупашкара каять. Капӑрланмалли шырать. Тӗл пулӑпӑр-и? Утӑ утравӗ ҫинче иксӗмӗр
ҫӗр каҫа юрату ҫаранне ҫулнӑшӑн тӗнче пӗтмест.
Хӑйне вӑрггӑн улталанӑшӑн тата ирсӗр сӑмахсем каласа кӳрентернӗшӗн тарӑхнӑ Соня йӗрӗнчӗк партнерне
сулахай питӗнчен вирлӗн ҫутӑлтарса ячё те пуҫне каҫӑртса аяккалла пӑрӑнчӗ, лӑпланчӗ те ҫӗнӗ каччине украинкӑран хӑюллӑн туртса илчё. Мён пулса иртнине тавҫӑрса илеймен Леся Зоривка сцена ҫумӗнче тӗмсӗлсе тӑракан упӑшки патнелле уттарчӗ.
Ирччен тӑваттӑшӗнчен хӑшӗ мӗн ҫинчен вӑрттӑн шухӑшласа ыйхӑ татнине Турӑ ҫеҫ пӗлчӗ пуль. Шупашкар
енчен йӑлкӑшса тухнӑ сарӑ хӗвел пурне те пӗрешкел
ҫутатса ачашларӗ, кашнинех каллех ҫӗнӗ кун парнелерӗ.
Ҫак хӗвеллӗ куна Соньӑпа Васька Атӑл леш енче тата
утрав ҫинче ирттерчӗҫ. Командир пурне те сывпуллашу
кунӗ туса панӑччӗ-ҫке. Хӑй вӑл пуҫлӑхсен компанийӗнчеччӗ.
Утрав ҫинче юратуҫӑсене кӗтсе Матвей Соснов пулӑ
яшки пӗҫерме хатӗрленнӗ, вӗсем ҫитсессӗнех кӑвайт
чӗртсе ячӗ.
— Эх, атьсем, сирӗн ҫине пӑхатӑп та хамӑн яшлӑха
аса илетӗп, — куҫне яшлӑн ҫулӑмлантарса ячӗ вӑл. —
Юрату пеккине те курса, тӳссе ирттернӗ-ҫке. Салтака
кайиччен хамӑр ялсемпе пӗрле сулӑ юхтараттӑмӑрччӗ.
Кунтан тӑварахри Ильинкӑран Шупашкара ҫити ӑсатмаллаччӗ ҫирӗп ҫыхнӑ пӗренесене. Аркатса салатса ярсан
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каялла таврӑнма ан та шутла. Пуҫа касать хуҫа. Унаш
кал инкек тӳссе курмарӑм, хуҫа хӗрне юратнипе чӗр нушана лекрӗм. Утравӗ ку хальхи пек мар, ҫӳллӗччӗ, сарлакаччӗ, вӑрӑмччӗ. Ҫаран вӑйлӑччӗ. Таврари ялсем вуншар ҫул ҫерем курӑкӗ ҫулса типӗтнӗ. Сакӑр вуннӑмӗш
ҫулсем тӗлнелле, Атӑла картласан, тӳпемӗ ҫеҫ тӑрса юлчӗ.
Ку тарам-ха, ун чухне... Хальхи пек астӑватӑп хуҫа хӗрӗпе
ҫакӑнта мӗнле пытанса пурӑннине. Халӑх ҫине тухма та
хӑратпӑр. «Эп халь ӗнтӗ сансӑр пурӑнаймастӑп, ачине
мӗн ятлӑ хурӑпӑр-ши?» — тесе юрлама пуҫларӗ манӑн
шӑпчӑкӑм. Кӑна илтсен ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑчӗ. Пуянсем
мана, ҫӑпаталлӑ чухӑна, нихӑҫан та кӗрӳ тӑвас ҫук. Граж
дан вӑрҫине илсе кайман пулсан тем кураттӑмччӗ. Эпё
Украинӑран таврӑннӑ ҫӗре сулӑ-пулӑ хуҫи ҫемйипех таҫта
тухса шунӑ. Вӑт ҫавӑн пекки те пулса тухма пултарать,
ачамккӑсем. Асӑрханарах юратӑр тесшӗн-ҫке эпё сире,
вагги. Халӗ хурана пуллине ярар-ха.
Шӳрпе ҫиес умён мучи вӗсене ҫырла эрехӗпе сӑйларӗ.
— Пуҫа кайсан та ӳсӗртмест шур ҫырли эмелӗ. Шур
ҫырлине ӑна эпӗ шурлӑхра миххи-миххипех тататӑп, иртен-ҫӳрен пӑрахут матрусӗсене сутса яратӑп. Юлнинчен
эрех тӑватӑп, — стакансене тултарчӗ вӑл. — Атьӑр ӗҫер
те кӑштах хӗрер. Хӗрер те — юрлар.
— Ай, мучи, унччен яшкине сыпар-ха, хырӑм пит
выҫрӗ, — тесе салтак тарӑн йывӑҫ кашӑкпа чашӑка пушатма пуҫларӗ.
Соня та унран юлмасть. Ах, тутлӑ-ҫке шӳрпи. Пуллийӗ тата...
Тутлӑ апат хыҫҫӑн, эрехне тутанкаласа пӑхнӑ май,
кӑмӑл-туйӑм ҫӗкленчӗ, уҫӑ сывлӑшра юрлас килсе кайрӗ.
Вӗсене ӑнланнӑ пекех, утрав ҫумӗпе ишсе иртекен пӑрахут рулевойӗ виҫӗ хутчен вӑрӑммӑн кӑшкӑртрӗ. Анлӑ тинӗсе тата симӗс ҫырансене пӑхса илнӗ хыҫҫӑн пӑрахут
еннелле аллипе саламлӑн сулчӗ те Матвей Соснов кӑшт
хӑйӑлтирех сассипе юрласа ячӗ:
Анлӑ Атӑл лӑпкӑн хумханать,
Хум ҫапать ем-ешӗл ҫырана.
Эх, аван-ҫке Атӑл хӗррине
Уҫӑлма тухмашкӑн ирхине.

Ун ҫумне Соньӑн ҫинҫе сасси илемлӗн хутшӑнчӗ:
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Хум ҫапать ем-ешӗл ҫырана,
Пӑрахут шур акӑш пек анать.
Иксӗлми телейлӗ ҫынсене
Вӑл каллех тулли телей сӗнет.

Концерта итлекен пӗртен-пӗр ҫын, Васька Чапайка,
пуҫ тӑрринчи чарлансен сассине ҫӗнтересле алӑ ҫупрӗ.
— Ай, пултаратӑр та иккен эсир! Ах, пӗлесчӗ, мён
ҫинчен-ши ку чаплӑ юрӑ?
— Асаттен чи юратнӑ юрри ку, — хӑвӑрт ӑнлантарма
пуҫларӗ Соня. — Эпир, чӑвашсем, юрататпӑр ӑна. Юрӗҫке, асатте хӑех каласа парӗ.
Ватӑ юрӑҫ мӑйӑхне пӗтӗрсе илчӗ, куҫне хӗсерех пар
са пуҫне чалӑштарчӗ, тӗрӗллӗ чӑваш кӗпине майласа
шӑлчӗ те украин ачине юрӑ историйӗ пирки ҫапла хыпарларӗ:
— Атӑл юрри вӑл, ывлӑм. Анлӑ юхан шыв хӑйӗн хумӗсемпе ҫырана ҫапса выляни, ун ҫыранӗсене ирпе тухса
илемӗпе чуна кантарни, хумсем ҫийӗн акӑш пек ярӑнса
ишекен шурӑ пӑрахут, иксӗлми телейлӗ ҫынсене вӑл малашне те киленсе пурӑнма савӑклӑх сунни ҫинчен калаҫҫӗ сӑмахӗсем. Юррийӗ вара Утӑ утравӗ ҫинче ҫуралчӗ
темех пултаратӑп. Тӗлӗнмелле хавас та ҫӗкленӳллӗ вӑхӑт
пулчӗ ун чухне.
Сӑвӑҫсемпе мусӑкҫӑсем персе ҫитрӗҫ пӗррехинче.
Ҫамрӑксем. Кӗркури Лесков текенни вӗсенчен чи аслӑраххиччӗ. Ҫийӗ-тумӗпе те, чӗлхи-ҫӑварӗпе те, хӑйне хӑй
ҫирӗп тытма пултараслӑхӗпе те, сӑпайлӑхӗпе те пуринчен те ытларах уйрӑлса тӑратчӗ. Кӗлетки юман каска
пек мӑнаҫлӑ, пуҫӗ ҫугалма пуҫланӑ хӑйӗн, куҫлӑх тӑхӑннӑ,
сӑмахшӑн кивҫене каяс ҫук нихҫан та. Калаҫуран вӑл
юрӑсем ҫырма юратнине пӗлтӗм. Ун ҫумӗнче явӑнакан
ҫӑра хӑмӑр ҫӳҫлӗ, питӗ йӑрӑ, хӗрӗхелле ҫывхаракан Вӑрнар ен ачи, Ивник Йӑванӗ текенскер, те манӑҫми асра
юлчӗ. Ҫавалкас Мӑратранччӗ пулас. Эпӗ ӑна шӳтлесе
Йӑмра Йӑванӗ тесе те калаттӑм. Вӑл йӑл кулатчӗ, мана
ҫилленместчӗ. Ҫиччас сӑвӑ ҫаптарса паратчӗ. Утрав ҫинче
кайӑк кӑвакалӗсем, ҫыранра пулӑ тытнӑ чухне иккӗшӗ
ялан юнашарччӗ, уйрӑлма пӗлмесӗр тем мӑкӑртататчӗҫ.
Сӑлтавӗ каярахпа, тилӗ пек чее Лисковӗ аллине сӗрме
купӑс тытсан, паллӑ пулчӗ. Йӑмра Йӑванӗ уҫӑмлӑ сасӑпа юрласа ячӗ. Утӑ утравне тулнӑ сӗрме купӑс сассипе
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сӑвӑҫ-юрӑҫ сасси вара пӗр ирпе анлӑ Атӑла вӑратрӗ. Раҫҫей юхан шывӗ тӑрӑх, уйсем, вӑрмансем, ялсемпе хуласем, пӗтӗм мӑнӑ ҫӗршыв, тӗнче тӑрӑх, чарлансен ҫунаттийӗ ҫинче вӗҫнӗ пек, вӗҫсе саланчӗҫ. Ҫӗр ҫинчи таҫти
чӑваш та ӑна ӑша хывса, чунне кантарса юрларӗ пулас.
Атӑл ирӗн ҫут ҫанталӑка чӗртекен, чӑвашӑн чунне хӗмлентерекен, кӑмӑлне ҫӗклекен юрӑ майӗпен-майӗпен
халӑх юрри — тӑван юрӑ пулса тӑчӗ. Эх, пулнӑ ҫав
пирӗншӗн те мухтавлӑ вӑхӑт Утӑ утравӗ ҫинче. Атӑлӑн
сылтӑм хысакӗ пек хӑватлӑ, тӗнче кӗввиллӗ чунлӑ чӑвашсемпе хӑпартланса юлтӑм хамӑн пуян патшалӑхӑмра. Юр
рине вёсем мана парнелерӗҫ. «Хисеплӗ Утрав патши, пире
ырӑ тунӑшӑн, пире ҫӗнӗ юрӑ ҫырма пулӑшнӑшӑн сана,
чӑваш улӑпне, хамӑрӑн пуҫ пултарулӑхӗн парнипе наградӑласа хӑваратпӑр. Атӑл тӑрӑх анаталла-тӑвалла ишекен
кашни пӑрахутри этем илтмелле янраттар пирӗн чӑваш
юррине», — терӗҫ янравлӑ сасӑпа Чӗмпӗр чӑвашӗпе
Вӑрнар чӑвашӗ Кӗркури Лисковпа Йӑван И вник. Ҫав на
града вӑл маншӑн ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш ҫыннишӗн пулчӗ
пулас. Ман пуҫ хултӑрчӗ ҫапла ҫавӑрттарать. Эх, атьӑрха, ачамсем, асӑнар та пирӗн ӗмӗр-ӗмӗр вилми ентешсене сирён, украин ачин, Днепр ҫӗрӗ-шывне аса илер. Астӑватӑп хохолсемпе пӗрле юрланине, манман-ха.
Ваттисене асӑннӑ хыҫҫӑн Утӑ утравӗ тата Шупашкар
тинӗсӗ ҫийӗн хохолсен авалхи юрри таврана саланчӗ.
Днепрӑмҫӑм, Днепр, сарлака эс, тарӑн!
Сахал-и юхтарнӑ казакӑн юнне
Авал аната, — халь те вӑйлӑн юхтарӑн!
Хӗретнӗ эсех Хура тинӗс тӗсне,
Анчах тӑранмарӑн юнпа. Халь тӑранӑн.
Украйнӑ ҫинче хӗрлӗ шуҫӑм ҫиҫет;
Ылханлӑ шляхта юнӗ юхмашкӑн тапранӗ
Хум евӗр, хум евӗр! Казак чӗрӗлет;
Телейӗмӗр ҫитӗ; йӑм ылтӑн тумланнӑн,
Пур гетмансем тӑрӗҫ, ҫӗкленӗҫ, вара:
«Ҫӗршывӑмӑр ирӗк!» — янратӗ Украйнӑ,
Эй, турӑҫӑм, турӑ, — ялтрать булава.

— Богушков казакӗсен юрри темшӗн-ҫке асра ларса
юлнӑ. Хамӑр юнлӑ ҫапӑҫусенче тӑшман пулинчен, хӗҫӗнчен ҫӑлӑнса юлнӑшӑн-ши, Чапай ҫарӗн салтакӗсемпе
пӗрле сирӗн халӑх кӑмӑл-туйӑмӗпе ҫывӑхланнӑшӑн-ши,
пӗлместӗп, темшӗн ман чӑваш чунӗ сирӗн хахул чунӗпе
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пӗр юрӑ, халӑх юррине юрлать. Ывӑлӑм, эпир пурте пӗр
Ҫӗр ачисем пулнӑран пулас. Вӑй вӑл яланах пур. Пирӗн,
ваттисен, хавшаса пырсан та сирён пур. Сирён вара ҫав
вӑя усӑсӑр пӗтермелле мар. Ҫав вӑй пурнӑҫ, ҫӗршыв аталанӑвне кайтӑр. Вӑйпа ҫеҫ мар, ӑспа та ҫӗнтермелле.
Халь техника. Пирӗн вӑхӑтра кӗсменпе хул вӑйӗ ҫине ытларах шанмаллаччӗ. Ну, авалхи тусӑм мӑнукӗ, мӗнлерех
шутлатӑн? Пирӗн мӑнука чике тӑршшӗ лартмастӑн-и?
— Мӗнле-ха апла? — аллисене ластӑрах усрӗ Утӑ утравӗн хӑни. — Пӗрлешме шутланӑскер...
— Чӑнах суймасть-и? — пуҫне Соня еннелле сулчӗ
тӗпчекен.
— Хӑвӑрӑн ирӗкӳ ӗнтӗ. Эпӗ сирӗн хушша кӗместӗп.
Ҫапах та хамӑр йӑлана тытасах килет. Атӑл урлӑ ишсе
каҫмасӑр Атӑлхыркасси хӗрне никама та качча памастпӑр. Саккун, — терӗ хӗр лайӑхмарланнине туйса илнӗ
ватӑ.
— Хӑвӑр пек, виҫҫӗ ишсе каҫмалла-и? — хӑюланчӗ
салтак.
— Халь ӗлӗкхи мар — тинӗс. Ҫавӑнпа пёр хутпа та
ҫитет. Турӑ шыва тимӗр туя янӑ хыҫҫӑн кӗлеткене шӑнӑр
туртать. Ҫуллаччен кӗтес пулать.
«Ҫуллаччен кӗтсе пурӑнатпӑр», — тесе чуптуса уйрӑлчӗҫ тепӗр кунне Васькӑпа Соня. Хӑйсен сала хӗрӗ унсӑрӑн ҫулталӑк та чӑтса пурӑнайманнине аса илчё те ку
юрату та чун-чӗре пӑлхавӑрӗ вырӑнне кӑна тӑрса юлмасть-ши тесе Атӑл хӗрӗ ҫине куҫ ыратакан пуличчен
пӑхса тӑчӗ салтак.
— Кӗтетӗн-и?
— Кӗтетӗп.
— Икӗ чӗре вӑйӗллӗ моторчик ҫинчен шухӑшлама ан
ман. Дембель хыҫҫӑн килетӗн-и?
— Чӑнахах килетӗп. Пӗчӗк моторчик пирки те, дви
гателе вӑкӑр вӑйӗпе виҫме вӗренсе тӗнче ҫӗнӗлӗхӗ уҫасси ҫинчен те манмастӑп.
Витерен Зевс мӗкӗрни илтӗнчӗ. Шофер унталла пӑхса
сывпуллашнӑн алӑ сулчӗ те кабинӑна кӗрсе ларчӗ. Хӑватлӑ «Урал» тусан мӑкӑрлантарса автомашинӑсен колоннине хӑваларӗ. Аташма тухнӑ ҫавра ҫил Соня аллинчи ҫӳхе тутӑра вӑрҫтармасӑрах ҫавӑрса илчӗ, Чулхула еннелле вӗҫтерсе кайрӗ.
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Соня Соснова ҫӗр улми турттаракан каччӑран пӗрмай
вӑрӑм ураллӑ, вӑрӑм мӑйлӑ Чайка-Чапайка тесе кулатчӗ
Атӑл хӗрринче. «Ҫар хули» пушансан никамран мӑшкӑлласси те юлмарӗ. Колхоз садӗнче те ҫулҫӑ ҫумӑрӗ
ҫӑвать, пӗлӗтрен те кӗрхи ҫумӑр лӳшкет. Ҫанталӑкпа
пӗрлех хӗрӗн кӑмӑлӗ те ӑмӑрланчӗ. Ялти почтальонка
халӗ уншӑн тӗнчери чи ҫывӑх, кашни кун кӗтекен хаклӑ
ҫын вырӑнӗнчех. Анчах лешӗ ӑна пӗрмаях ташлаттармасть ҫав. Юрату «чарланӗ» Сормовӑран уйӑхра пӗрре
тенӗ пек ҫеҫ вӗҫсе килет. Хӑй вара ҫырать, ҫырать...
Йӑлӑхмасӑр калаҫать хӑвӑрт тупнӑ, хӑвӑрт куҫран ҫухатнӑ
савнийӗпе. Ганна Павловна хӗрӗ нушаланнине туять,
уншӑн кулянать. Амӑшӗн ӑна чаплӑ пуян кавалерпа та
паллаштарас килет. Унашкаллисем унӑн пур-ха хальлӗхе арҫын картинче. Пӗрне хӑй те чун вӑрттӑнлӑхӗпе савса
хӑпартланать. Хӗрне валли картса хуман пулсанах ним
шутласа тӑмасӑр ҫавӑрса илмелле. Кӗлетке туйӑмӗ канӑҫсӑррӑн ыйтнӑ вӑхӑтра, ун шучӗпе, вӑтанупа чыслӑх
ясарлӑх авӑрӗнче пӑтранса кӑпӑкланаҫҫӗ, ҫурӑлнӑ хӑмпӑ
пек ҫухалаҫҫӗ. Сонине хӑй ӗҫлекен ҫӗре те вырнаҫтарма
шутларӗ. Майӗ пур. Ачи килӗшмест, вилет зоотехник пуласшӑн. Пӗлтӗр Шупашкарти ял хуҫалӑх институте куҫӑмсӑр майпа вӗренме кӗчӗ те хавхаланса кайрӗ. Предсе
дателе те ӗҫ вырӑнӗ тупса пама шантарса хунӑ. Ферминче
ачи пултарать-ха. Ёнесенчен сӗт сӑвассипе районта пӗрремӗш-виҫҫӗмӗш вырӑнсенчен аялалла анмасть. Респуб
лика кӗр сӑринче Соня Сосновӑна тӗрлӗ тӗспе кӑтартакан
мӑ-ӑнӑ телевизор парнелерӗҫ. Ферма эртелне председатель
Чулхулана экскурсие илсе каясшӑн.
Палӑртнӑ вӑхӑт ҫитрӗ те. Хӑйсенчен виҫ ҫӗр ҫухрӑм
тӑварах вырнаҫнӑ мӑн хулара Соня ку таранччен те пулманччӗ-ха. Ял хӗрӗшӗн кунта пурте тӗлӗнмелле. LUyпашкарпа танлаштараймастӑн ӗнтӗ. Хӗрсем унран кулкаласа та илеҫҫӗ: «Чӑсмак чарлану патне хӑнана каяр
мар-и?» «Сирӗн хӑвӑрӑн манран маларах курас килет
пуль-ха хамӑр ялта паллашнӑ салтаксемпе», — ҫухалса
каймасть ҫивӗч чӗлхеллӗ Соснова. «Сире пурне те сутса
хӑварма пултаратӑп. Эп хам та вёсен чаҫӗнче служить
тунӑ. Хуҫа ирӗк патӑр кӑна», — йӗплесе ларать автобус
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шофере. Председатель хирӗҫлемерӗ, ҫамрӑксен кӑмӑлне
тивӗҫтерме шутларӗ. Анчах нихӑш хӗрӗн те Сормовӑра
шаннӑ кайӑкӗ йӑвара пулмарӗ. Чапайкӑсен батальонне
Афганистана душмансемпе ҫапӑҫма идее кайнӑ иккен.
Юлашки вӑхӑтра каччи мӗншӗн ҫыру ҫырманнине Соня
тинех ӑнланчӗ.
Ҫырӑвӗ тепӗр виҫӗ уйӑхран тин килчӗ. Салтак сӑн
ӳкерчӗк янӑ. Ҫӑра хура ҫӳҫӗ ҫине панамка лартнӑ Вась
ка Чайка-Чапайка кӗҫӗн сержант бронетранспортер ҫумӗнче кулӑпа ҫиҫсе тӑрать.
Ҫав кулӑ палли ӗнтӗ хӗрӗн чунне хӗвел кӗнӗ пекех
ӑшӑтса ячӗ. Кравать пуҫне ҫакнӑ карточка ҫине пӑхса
тӑранаймасть. Шупашкарта пысӑк хваттерлӗ кӗрӳ тупнӑ
амӑшӗн те пӑсас килмест тытман телей кайӑкӗпе асран
кайман хӗрӗн ҫунатлӑ кӑмӑлне, майӗпен иртсе кайӗ-ха
ку шухӑш вылявӗ тесе пӗртен-пӗр пепкине пуҫӗнчен
ачашлать.
Афган вӑрҫи малалла пычӗ, Атӑлхыркассинчи пурнӑҫ
та тӗнче еккипе шурӗ. Ҫӗр ҫаврӑмӗнче Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗ
пуян кӗре ӑсатса шурӑ кӗрӗк тӑхӑнчӗ, хӗвел хӗртсе ҫунтарнине чӑтаймасӑр ӑна хывса юхтарса ячё, унтан ҫӗре
симӗс кавирпе витрӗ, уйсене тулли пучахлӑ сарӑ тинӗс
хумӗсемпе капӑрлатрӗ. Ҫав вӑхӑтра Кандагар текен туллӑсӑртлӑ вырӑнтан Соня тепӗр хулӑн ҫыру илчӗ. Мухтаннӑ
пекех, Васька Чапайка кӑкӑр тулли чыс-хисеп палли
ҫакса тултарнӑ. Вӑл кун вёсем патне мучӑшӗ пынӑччӗ.
Матвей Соснов мӑнукӗпе пӗрле палланӑ украинеца питӗ
тӗсесе сӑнарӗ.
— Кур-ха, Матви мучи, ак ку — Раҫҫей орденӗ, тепӗр
енчи — Афганистан Республикин, — пӳрнепе тӗллесе
ӑнлантарчӗ Соня. — Ҫырура хӑй ҫапла ҫырнӑ.
— Сан ку Вӑрманкас каппайчӑкӗ Митроха Лисайкин
мар. Ав еплерех кавалер. Мухтавлӑ Чапай ҫарӗн кавалерисчӗ пекех паттӑр салтак. Чисти аслашшӗнех хывнӑ.
Пӑртас чӑвашнех. Тумӗ-хурми ҫеҫ урӑхларах, — мухтарӗмухтарӗ те вӑл хӑйӗн авалхи тусӗпе паянхи салтака ҫав
хушӑрах хӑй те мухтанса илчӗ: — Курнӑ вӗт эс, ачамккӑ,
«Чапаев» кинора кавалери атакисене. Хӗҫе йӗнӗрен
кӑларса ҫӳле ҫӗклеттӗмӗр те ур-ра! кӑшкӑрса лашасене
шпорӑсемпе хистеггӗмӗр кӑна. Ҫапӑҫура унта кам кама
турать, кам аманать-вилет... кам чӗрӗ юлать — ҫавӑ
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ҫӗнтерет. Ачи ку чӗрех-ха хальлӗхе, апла тӑк вӑл —
ҫӗнтерӳҫӗ. Эпё те ӑна кӗтсех ҫу каҫрӑм та ҫав хамӑн
утрав ҫинче... Хастар каччӑ Атӑл урлӑ мӗнле ишсе каҫнине тӗрӗслесе курасшӑнччӗ те... Ытлашши ан кулян
ӗнтӗ. Сып-сывах таврӑнӗ-ха. Ҫитес ҫу та ҫаврӑнса ҫитет
вӑл хӑйӗн вӑхӑчӗпе.
Кӗтнӗ чухне вӑхӑчӗ ҫеҫ час иртнӗ пек мар-ҫке, тӗнче
тытӑмӗн таппи чарӑнса ларнӑнах туйӑнать. Соня Сосновӑн кӗре, хӗле, ҫуркуннене виҫшер талӑкрах ирттерсе ярса ҫӑва тухас килет. Ҫулла Атӑл хӗрне ҫитетӗпех
тесе шантарать-ха та каччи Украинӑран. Юпа уйӑхӗнче
вӑл вӑрҫӑран тӑван салине — Чапаевкӑна таврӑннӑ.
Ганна Павловна урӑхларах та шухӑшлама пуҫларӗ.
Ентешӗ Украинӑра урӑххине те тупма пултарать, хӗрне
хӑй ҫумӗнчех усрас тесех вӑл ӑна хӑйӗн ҫывӑх паллаканнех «сутасшӑн». Лешӗн арӑмӗ Мускава урӑх арҫын
патне тухса кайнӑ хыҫҫӑн Соня валли тӑватӑ пӳлӗмлӗ
хваттер пушаннӑ-мӗн. Хӳтлӗх те, пуянлӑх та хатӗр. Ална
пар та — хуланалла ярса пус.
— Манӑн чун пушӑ мар, — татсах каларӗ амӑшне
Соня. — Васька чӗре ҫумӗнчен уйрӑлмасть. Туятӑп, улталас ҫук вӑл мана. Хӑй те — пӗрре улталаннӑскер, эпӗ
те — ултав кулачне тутанса курнӑскер. Пирӗн шӑпа пӗрешкел. Нимле пуяна та качча тухмастӑп. Тӑхтаман кирлӗ мар
мана. Эсӗ тупса панӑ начальника, килӗштерсен те, — юратмастӑп. Эпӗ хамӑн Чайка-Чапайкӑнах саватӑп.
Чайка-Чапайка вара сакӑр вуннӑмӗш ҫулхи ҫӗртме
уйӑхӗн вӗҫнелле Днепр енчен вӗҫсе килсе тинех Атӑл
ҫыранне анчӗ. Хӑй вӑрӑм ҫула тухасса вӑл малтанах
шӑнкӑравласа пӗлтернӗччӗ-ха.
Савнисем Шупашкарта Чапаев музейӗнче тӗл пулчӗҫ.
Украинецсем вуннӑн килнӗ. Вӑрнар районӗпе туслӑн
ӑмӑртса ӗҫлекенсем Киев аэропортӗнчен тӳрех Чӑвашстана ҫул тытнӑ. Хӑнасене хула кӑтартса ҫӳреҫҫӗ. Килпетлӗ украинецсем хушшинче клеткӑллӑ ҫӳхе костюм,
авӑнчӑк хӗрриллӗ шлепке тӑхӑннӑ яштака Васька Ча
пайка ту тӑрри пек курӑнать. Соня вӑтану ҫинчен те
манса кайрӗ пулас, каччӑ патне чупнӑ пек ҫывхарчӗ те
аллисене ун еннелле тӑсрӗ. Васька та ҫухалса каймарӗ,
хӗре ытамласа ҫӗклерӗ, темиҫе хутчен ҫавӑрчӗ те халӑх
умӗнчех хы-ыттӑн чуптурӗ.
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— Йӳҫӗ! Йӳҫӗ! Йӳҫӗ! — тесе шавлӑн алӑ ҫупрӗҫ курса
тӑракансем.
Васька Соньӑна хытӑ калаҫакан пӗр тӑлпан арҫынпа
паллаштарчӗ.
— Ку пирён колхоз председателӗ пулнӑ, халё Золотоноша райӗҫтӑвкомӗн пуҫлӑхӗ, делегаци ертӳҫи Шаповал юлташ пулать.
— Володимир Ничипорович, — тӑсса панӑ хӗр алли
не ыраттарас мар тесе хуллен тытрӗ лешӗ. — Пирӗн
Днепр чиперккисенчен те чи маттуртараххи, чи туртӑмлӑраххи эсӗ пулатӑн-и-ха, пикеҫӗм?
Соня йӑл ҫиҫсе каччи ҫумнерех тӗршӗнчӗ.
Золотоношӑсене вӑрнарсем хӑйсем патне васкатсах
илсе кайрӗҫ. Ҫын ҫинче куҫа-куҫӑн тӗл пулса калаҫнипех ҫырлахма тиврӗ икӗ ҫул пӗр-пӗрне кӗтсе нушаланнӑ
хӗрпе каччӑн.
Эрне ҫулталӑка тӑсӑлнӑ пек туйӑнчӗ Атӑлхыркасси
хӗрӗшӗн. Амӑшӗн те кӑмӑлӗ ҫаврӑнчӗ. Шупашкар кавалерӗ пирки ҫӑвар та уҫмарӗ. Хӗрӗ ӑна ҫӗнӗ хыпарсем
пӗлтерчӗ. Каччи унӑн Шаповал текен хуҫан пёрремёш
ямшӑкӗ-мӗн. Золотоношӑра кӗркунне вӑл тӑрӑшнипе
нумай хутлӑ мӑн ҫурт туса пӗтереҫҫӗ. Шоферне, авлансан, вӑл икӗ пӳлӗмлӗ хваттер уҫҫи парать.
— Анне, эс мӗнле шухӑшлан, эп телейлӗ-и?
— Тупрӑнах пулсан хӑвӑн чарланна, эпӗ чараяс ҫук
ӗнтӗ унпа юнашар вӗҫмешкӗн. Телейӳ юхан шыва татӑлса ан антӑрччӗ ҫеҫ. Чарлан шыв явкине тытма юра
тать...
— Вӑрнартан вӗсем тӳрех пирён пата килеҫҫӗ.
— Ай-уй, чӑнах-и? Апла манӑн мӑн хӑна кӗртмелле
пулать. Юрӗ, «Атӑлта» усрӑпӑр, хӑналӑпӑр ентешӗмӗрсене. Ой, хамӑн та чӗре сикме пуҫларӗ. Тӑван ҫӗре кай
са курас килет. Мён тери вӑйлӑ туйӑм ҫуралчӗ. Хӑҫантанпа пулман Золотоношӑра. Хатӗрленме тытӑнас. От
пуск илес. Ой, чунӑмҫӑм, епле телейлӗ эпир иксӗмӗр те.
Хаваслӑ самант ҫитрӗ те. Украинецсемпе Вӑрнар чӑвашӗсем Атӑлхыркасси хапхинчен туй юрри юрласах кӗчӗҫ.
Вёсем хушшинче Ганна Павловна хӑйсен тӑванне те тӗл
пулчӗ. Украинла-вырӑсла-чӑвашла калаҫу хӗрсех пырать.
Шаповал туй туса хёрне те, амӑшне те пӗрлех лартса
каясшӑн.
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— Пама, тен, парӑпӑр-ха хамӑрӑн чиперккене, — сухала якатса чеен пӑхрӗ украинецсен пуҫлӑхӗ ҫине Мат
вей Соснов, — анчах пёр килӗшӳ пур пирён пулас кёрӳпе.
— Мӗнле килӗшӳ? — кӑсӑкланчӗ хаваслӑ Володимир
Ничипорович. — Пӗлтерӗр-ха, тархасшӑн. Халех татса
паратпӑр ӑна. Эртел те ҫителӗклех, право та пур пирён.
— Мана вёсем Атӑл урлӑ ишсе каҫмасӑр хӗр памаҫҫӗ, — хӑюсӑррӑн пӗлтерчӗ Васька Чапайка.
— Хӑ! Эсё вара чапаевец мар-и? Аслаҫусем пӗрре,
аҫусем тепре тӑшмана ҫӗнтерсе каҫнӑ пулсан хамӑрӑн
хӑватлӑ Днепр урлӑ нивушлӗ эсӗ хӑвӑн юратнӑ хӗрӳпе
лӑпкӑ Атӑла парӑнтараймастӑн? — Шаповал ҫурӑмран сисӗмлех лӑпканипе йӗкӗт малалла ӳпӗнчӗ. — Малалла! —
илтӗнчӗ команда.
«Атӑл» туркомплекс патӗнчен чӑнкӑ ҫыранпа ансан
вӗсене кӗтекенсем те тупӑнчӗҫ. Авалхи йӑлана никам та
пӑсас темест. Финиш Иӑлӑмра пулмалла. Хӑнасене унта
кимӗсем ҫине лартса кайӗҫ, ҫула май Матвей Соснова
Утӑ утравӗ ҫине антарса хӑварӗҫ.
Акӑ Васька Чапайка старта тухрӗ. Унран инҫех мар
моторкӑпа савнийӗ пырать. Ишекене сыхлаканӗ хӑйсен
тӑванӗсемех. Ачаран пулӑ пек ишме хӑнӑхнӑ Чапайкӑшӑн
Атӑл та ним мар пулчӗ. Вӑй-хал самаях пӗтрӗ пулин те
пурпӗрех вӑл сарлака юхан шыва хӑюллӑн ҫӗнтерчӗ.
Ҫӗнтерӳҫе Атӑл хӗрӗ хӗвеллӗн йӑлкӑшса кӗтет!
Йӑлӑмран таврӑннӑ май кимӗсем утрав пристанӗнче
якорь ячӗҫ. Паттӑр качча Матвей Соснов ыталасах чуптурӗ.
— Ай, епле маттур эс, ачамккӑ. Днепр урлӑ ҫӗнтерӳллӗн ишсе каҫман пулсан, тен, аслаҫуна та украинецсем
киле кӗртес ҫукчӗ пуль. Эпир те ун мӑнукне Атӑл урлӑ
ишсе каҫмасӑр хамӑрӑн хӗр пӗрчине памастӑмӑрччӗ. Турӑ
ячӗпе каларӑм куна. Тавсье, кӗрӳ! — Утрав хуҫи хаклӑ
хӑнана шур ҫырли эрехӗ тултарнӑ мӑн стакан тыттарчӗ. — Ёҫ тӗппипех. Хамӑрла — паггӑрла!
Колхоз председателе те хатӗрленмеллипех хатӗрленнӗ
вара аякри хӑнасене кӗтсе илме. Кӗҫ Атӑл ҫийӗн юрӑташӑ сасси сарӑлчӗ. Чӑваш ӑстаҫи кашнинех хӑваран хӑй
ӑсталанӑ хыҫлӑ пукан парнелерӗ.
— Ку чаплӑ пукан ҫине ларса эпир туслӑх хӑвачӗпе
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Атӑл варринчи сирӗн Утӑ утравӗнчен хамӑрӑн Днепр
юхан шывӗн Кӑвакал утравӗ ҫине вӑшт кӑна вӗҫсе ҫитме
пултаратпӑр, — пурин ячӗпе те тав тунӑ май шӳтлерӗ
Шаповал.
— Володимир Ничипорович, — ыйтрӗ Матвей Со
снов, — ман ентешӗме, Василий Ивановича, пёрле илсе
килме май пулмарё-им?
— Майё пурччё. Маттур старик. Чапаевкӑра чӑн-чӑн
казаках пулса кайрӗ. Чӑвашла-украинла хастар ӗҫлесех
ватӑлчӗ. Чӑваш ятне, Хапӑс ятне ямасть. Шел, сывлӑхӗ
хавшарӗ. Вӑрӑм ҫула тухма тытӑнса тӑчӗ.
— Пы-ысӑк, ҫак утрав пек салам калӑр ӑна Матвей
Соснов чапаевецран.
Хӗвел Йӑлӑм вӑрманӗ хыҫне пытансан тин хӑнасем
Атӑл хысакне хӑпарчӗҫ. Ганна Павловна вёсем валли
хӑна ҫуртӗнче канлӗ вырӑн хатӗрлеттернӗ.
Васькӑпа Соня вӗсенчен тарса юлчӗҫ. Тунсӑхланӑ чунсем чап-чап уйӑхӗн пуҫламӑш каҫӗнче хӑва хулли аврӗҫши, тата мӗн яврӗҫ-ши — вӑл тӗнче вӑрттӑнлӑхӗ пулса
юлчӗ. Хӗвел пайӑркисем хушша йӑпшӑнса кӗнипе вӑраннӑскерсем алла-аллӑн тытӑнса шыв хӗрне чупса кайрӗҫ.
Пуҫ тӑрринче — чарлансен вӗҫевӗ, шавӗ. Ҫыран енчен
моторка ҫывхарать.
— Хальлӗхе, Утӑ утравӗ — Юрату утравӗ! — алӑ сулчӗҫ
пуҫласа пӗрлешнӗ чӗресем.
«Атӑл» хупахӗнче туй кӗрлерӗ. Культӗҫченсем пурне
те шута илнӗ. Икӗ халӑх кӗвви янӑрать. Бандурӑпа цимбалӗ, кобзийӗ, шӑпӑрпа кӗслийӗ, кавалӗ хӑйӗн кӗввипе
мухтанса ӑмӑртаҫҫӗ. Ҫамрӑк мӑшӑр хӑйматлӑхӗ Володи
мир Шаповал Матвей Сосновпа украинла та, чӑвашла
та ура хуҫса ташлаҫҫӗ. Чӳречерен вӗҫсе кӗрекен Атӑл
сасси — чарлансен сасси — туслӑхпа юрату кӗввине
илемлетсе те вӑйлатса ярать.
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Журналистикӑри тата литературӑри тава тивӗҫлӗ ӗҫӗсемшӗн СССР, Раҫҫей Федерацийӗн,
Чӑваш Республикин тӗрлӗрен наградисене тивӗҫнӗ. А. Талвирпа И. И вник премийӗсен лауреачӗ.
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