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Тухӑҫлӑ та ӑнӑҫлӑ ӗҫлет Вӑрнар районёнчи Хурӑнсур Ҫармӑс ялёнче ҫуралнӑ Владимир Про
копьевич Кузьмин ҫыравҫӑ. Ма тесен, вулакансене повеҫсемпе калавсем чылай парнелерӗ.
Сатира цехёнче те — ырми-канми ҫын Влади
мир П рокопьевич. 1983 ҫулта вӑл «Капкӑн ӗиблиотекинче» «Картлашка» ятлӑ кёнеке кӑларчӗ. Кунпа кёна лӑпламмарё вӑл, картлашка тӑрӑх ӑнӑҫлӑ
хӗпарса, халё, акӑ, геприне калӑпларӗ.
В. Кузьмин — «Тӑван Атӑп» журналам тӗп редакторӗн заместитепё. Еҫӗсем унӑн малашне те
ӑиса пыччӑр: кулӑш л .щ и н ч е тар кӑларса ҫыртӑр.
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КАЛАВСЕМ

ТУЙ ШЫРАСА
Х ӗвекле кумма ы вӑлӗ Хӗветӗр ҫураҫнӑ хёрёпе яла килсе кай сан,
кар ч ӑкп а нксёмёр те канӑҫа ҫухатрӑмӑр. Вёсен ылтӑн ункӑсемпе
эрешлесе пӗтернӗ хитре открыткине кашнн кун тыта-тыта пӑхатпӑр. Хёрсех туя хатӗрленетпӗр. Ялтн лавккара чаплӑ костюм, ма
ла рка кёпе, ҫап-ҫутӑ пуш мак, шлепке туяятӑм . К арчӑк м аяраланма ш утламарӗ, авалхи чӑваш тумнех май ларе: аннерен юл на алкасене, ш ӳлкемеие тата тевете ҫакса пӑхрё. П ите кнлёш ӳллӗ. Киле
таврӑнм ан чупкӑн такана пусса кучченеҫлӗх ш ӑрттан турӑмӑр.
О ткрытки ҫине туйӗ каф ере пулать, тесе ҫырнӑ. А нчах... мёнле
каферр-ши? Ннвушлӗ тӗп хулара пирӗн ял лавккн хыҫӗнчи пек пёртен-пӗр «кафе» ҫеҫ-ши?
Чиперех ҫнтрёмӗр кӗрлеттерсе Ш унаш кара. П ӑхатӑп — автовокзалп а чугун ҫул вокзале хушшмнче пӗр нӗчӗк каф е лара парать.
«Мннутка» ятлӑскер. К арчӑка часрах унталла нлсе канрӑм . Савӑннн к ӑл ӑхах пулчӗ ҫав. Иртен-ҫӳрене хытнӑ кукӑль сӑмсн чӑмлаттарса чейпе антарса ям алли вы рӑн ҫеҫ иккен ку. Эпнр те, хырӑм а кӑш т лӑплантаранҫя туса, урам а тухрӑм ӑр. Ҫыв к ӑтк ӑ евёрех
й ӑш ӑлтатать: пурте таҫта васкаҫҫӗ, ннкамраы ним ыйтса пӗлмеллн
ҫук.
— В ӑхӑта капла пустуй ирттеряччен, карч ӑк, — тсрём, — атяха, м алтан Хӗветёрсен килне каяр, адресне ҫырса млнӗччё.
Эпё пӗр кӗсъене хы паш ларӑм , тепряне, сумкӑсене ухтарса тухрӑм — кнрлӗ хут ииҫта та ҫук. Ҫ акӑатах чнкнёччё-ҫке, ӑҫта ҫухалм а н ултарнӑ? Ан-вай-вай, тмн астурӑм. К арчӑк ҫул ҫннче шыв
ӗҫес килннпе аптӑранӑччӗ, вара вӑл сум каран хӗрлӗ помндор кӑларса ҫинёччӗ. Помндор сӗткенӗпе йӗпеннё аллнне ш ӑлм а тесе кӑк ӑр кӗснянчен хам ах хут татӑкё кӑларса тыттартӑм-ҫке. Аллине
ш ӑлса типӗтсен, к ар ч ӑк хута чӑм ӑртарӗ те автобус чӳречннчен пе*
чӗ. Ш ӑпах ҫав хут пулнӑ та вӑл. Х алӗ м ӗи тӑвас?
К ар чӑк м а я ануклатеах кулянчӗ. Эпӗ ӑна лӑплан таратӑп . Хӗветӗр Тракторостронтельсен проспектӗнчн тӑхӑр хутлӑ ҫуртра пурӑннине пёлетӗп-ҫке. Х ваттере чуххӑм ӑнах тупм а ш антаратӑп. Ҫитмелле ҫӗре троллейбус хӑвӑртах нлсе ҫятерчӗ. Унтан антӑм ӑр та...
речё-речёпе лараҫуё тӑхӑр хутлӑ ҫуртсем. Ш мрама хӗрринчен, вунӑ
алӑклннчен луҫларам ӑр. Виҫҫӗр утмӑл хваттере ш&нкӑравласа ыйт-
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са тухрӑм ӑр. Хёветӗр ятл ӑ ҫьш хӗрёх таран тупӑнчӗ, ан чах хам ӑр
ялсене тёл пулм арӑм ӑр.
Ы ттн ҫурчӗсене эпнр уйӑхра мар, ҫул тал ӑкра та тӗрӗслесе пӗтереес ҫук тесе, к ар ч ӑк а хулран ҫавӑтсах уттартӑм. ЕГӗр лам сӑркка пуҫлӑ, хура сухаллӑ каччӑ пнре ӳркенмесёрех кафесем хӑш хӑш ҫӗрте пуррине ӑнлантарчӗ.
К аллех м алалла кӑш тӑртататпӑр. Урамсене те пӑтраш тарса ятӑм ӑр ӗнтӗ. «Ы лтӑн пула* тесе ҫмрса ҫапнӑ лутра ҫурт умёнче чарӑнтӑм ӑр. Кунта туй нккен. А нчах м ёв ку? Сётел хуш ш инче курпун сӑм саллӑ к ач ч ӑп а юнаш ар пнрён Хӗветӗрӗн ҫураҫнӑ хёрё йӑлй ӑл кулса ларать. К арчӑкпа сӑм ахлам а та ӗлкёреймерӗмӗр, палл ам ан йӗкӗтсемпе пикесем пире ҫавӑрса тытрёҫ те путн сётел хушш ине ҫнлам ах кӗртсе лартрӗҫ. К аял л в тухнӑ ҫӗре хӗвел ана пуҫлан ӑччӗ ӗнтӗ. Ман карчӑк&м хайхи хӗрупраҫа, Хӗветӗре пӑрахса
ур&ххнне к ач ча тухнӑш ӑн чиперех ятлать, унтав вокзала часрах
ҫнтер те ял а тухса к аяр , тесе анратм а ты тӑнчё м ана. Т ухрӑм ӑр та
туйран, пы ратпӑр урам па. Снсмен те, «Туслӑх» каф е тӗлнех ҫитнӗ.
Ш алта таш ӑ кӗвви ялтӗнет.
К а р ч ӑк а аран-аран ӳкӗтлесе унталла пӑртӑм -пӑртӑм ах. Кафе
ал ӑкн е уҫрӑм ӑр та, тӗлӗнннпе ш аках хы тса тӑ тӑя ӑр . Залр а Хӗветёр туйӗ кӗрлет! Хёветӗрӗ ҫумӗнче «Ы лтӑн пулӑ» кафери чиперкке к у лса ларать. Т урш ӑв та ҫавах: пуҫӗ те к ӑ п к ӑ т р а , куҫё те йӑмхура...
Туя кая юлса ҫитнӗшён вӗсем пире ӳпкелесе нлчӗҫ.
— Тӑхтӑр-ха эснр, — терём вара, — ытла ю махри пек пулса
тухать. «Ы лтӑн пула* каферен тин ҫеҫ Хӗпетӗрёя хёрне качча пар
са тухрӑм ӑр, кунта каллех ӑна качча нлетпӗр. А нлаятарса парӑрха ку м ы скарана?
Ҫ акна илтсен, Хӗветӗрпе арӑм ӗ ахӑлтатсах кулса ячӗҫ: йӗкӗреш
хӗрсем пёр кунта качча тухнӑ инкен.
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ИЕКСЕК
Й ӑрӑм-йӑрӑм нём тӑхӑннӑ л у та к а Л ам сур А рҫукё икӗ кравать
пуҫӗ ҫине хӑпарса тӑратчё те, ҫурӑк сасснпе еДвӑ калам а ты тӑнатчё. А ллннчн хут листнне варкӑш тарса м аччана вёҫсе ҫитеслех хӑл аҫл аяатчӗ хӑй. Пурте ҫӑвар карсах нтлеттӗмӗр вара ая а . Ш ава
нлтсе, кӳрш ӗ пӳлӗмсенчн ачасем те чунса пыратчӗҫ. Общежнтн
янраса ҫеҫ ларатчӗ.
Сӑвӑ ҫырса хал ӑх умӗнче чапа тухай м аяш ӑв элир х ам ӑр а хам ӑр тем чул та ӳпкеленё пуль. Ана кӗвёҫсе те пӑхнӑ. Мӗн тӑвӑн,
у н а т к а л пултарулӑха пире туррв п ам ая-тӑк, ю лташ а ырлассн ҫеҫ
юлатчё.
М ухтаннне пнт юрататчӗ, мур нлесшё. Ҫӑварне хӑлха таран к ар 
сах ах ӑр са яратчё те капп ай ланатчӗ:
— Эснр паян чӑваш ра ҫӗнӗ сӑвӑҫ ҫуралнине куратӑр. Ман ят
кёҫех Ҫеҫпӗлсемпе пёр тан яиӑрӗ. К ёяеке хыҫҫӑн кӗнеке тухӗ.„
А кӑ кам па пёрле пурӑнатӑр эснр. М ухтакас пулать снрён м акпа.
Ҫавӑнпа, кӗсъе тёпӗсене таварса пӑхӑр та, ҫӑм ал ача пулса...
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Вӑл мӗн хуш нине итлемен-ха эпир, ҫапах, к у чӑнах та ч ап а тухӗ те, тен, асаилӳсем ҫы рм алла пулӗ. теггӗмӗр к улк ал аса. Ара,
яч ӗ янранӑҫем янрам а пуҫларӗ-ҫке. Х аҫат-ж урналта сӑввисем уилӑ-хыҫлӑ пичетленсе пычёҫ. Пёррехянче сӑнӳкерчёкнех в ӑр ӑи ярӑм
тухяӑччӗ. А ва вӑл, хаҫатран касса илсе, ал ӑк ҫине ҫы лӑҫтарса
хучё. Кӗҫ общежитие Л амсур Арҫукё ҫивчен ю рл акав «шӑпчӑксем»
ермешрёҫ. Вёсемпе пёрле пӳлёме эрех ш арш впе чӗлём тётёмё тулчё. Кусем те Ламсур пекех сӑвӑҫсем пулнине ӑн лан тӑм ӑр эпир.
С такана ӗмӗтеёр куҫпа п ӑх а к авсем нӑлӑхтарм аллвпех и ӑлӑхтарсз
ҫнтерчӗҫ. Ю рать диплом ялм елли кӗтвӗрея те к ётяё кун ҫы вхарчӗ.
Институт алӑкӗнчен нрхн хӗвел пек ҫнҫсе тухса, эпнр тёрлӗ вырӑна вёҫсе салаитӑм ӑр. Л а я с у р А рҫукве салтака илчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра унӑн пнчетре, савӑсемпе пёрлех, к ала всем курӑн а пуҫларӗҫ. Ҫартн пурнӑҫ ҫинчен ӑста хайлавӑскерсеве. вӗсеве, эпӗ хам та пнтӗ
юратсах вуларӑм . С аяарлӑ чёлхн ы тла та кӑм ӑл а канрӗ. Критиксем те асӑрхам асӑр хӑварм арёҫ ҫам рӑк таланта.
Ҫ артая таврӑнсач, пёр хаҫатра н у п ая х та ӗҫленмерё. ш еремег,
ы тлап ш н вӗҫрӗ-вёҫрё те персе анчӗ ҫӗр ҫяне. Л а ясу р А рҫукӗ пла
гиат е, урӑхла к аласав, ют ҫыв сӑввисемпе калавӗсене хӑн ячӗпе
пичетлесе пурӑннӑ литературӑра вӑрӑ пуляӑ нккен! Ун тавра шӑвш ав пуҫланчӗ. Хаҫатҫӑсем фельетон ҫапса кӑларчӗҫ. Чӑннипех пурве те тёлӗнтерме пултарчӗ паллӑ «писатель».
Ҫ акӑн хыҫҫӑн Л ам сур А рҫукӗ тавӑру суим акё ҫиие тухрё, хӑйие
тӑрӑ 1пыв ҫине кӑларакансене варттӑн сахасш ан пулчё — ёҫ тухмарӗ. Я пш ар чӗлхеллӗскер, курам лӑ ҫӗртех тепёр кавлӗ ёҫ тупрё.
Ултавла ёҫке хӑнӑхнӑскер. вӑл к унта та нунан ты тӑнса тӑрайм арё.
Л ам сур А рҫукяе ёҫе ухутах нышанаҫсё. кам не вёлее ҫитсеи...
а л ӑ в патвелле теллесе кӑтартаҫҫё. Лешӗ хы ҫҫаках ал л а шёвёр к ӑранташ ты тать. Миҫе ы рӑ пуҫлӑх тутанса пӑхмаре-ш и у н ӑя вар 
кам а ш ла еӑннисене.
Ҫук, пулмарё Л ам сур А рҫукён ч ӑ в а т сӑвӑҫисемпе лёр ретре
утасси, кӗнеке хы ҫҫӑа кӗнеке каларассв. Т ава тивӗҫсӗр ҫӑх ав ҫыравҫн атне ҫеҫ илтсе юлчё вёксёк.

ЯЛТИ ШӐЙРӐКСЕМ

ҪИВӖЧ КУҪ
Пмрён ялта ӗҫкӗ-ҫнкё вӑхӑтёнче чёвм ея х ӑв а ӳпре пекех хӗвёХура В зҫҫз

Bier. Х ёсёккуҫ Куҫки, Хёл Х ӗлахванё, Услап Петӗрё,
Т ёвевскерсем йӑлӑхтарсах ҫитереҫҫё вара.

Ҫуркуние ҫапла атте сакӑрвуиӑ ҫул тултарниие уявларӑм ӑр. Каҫхине те пурччӗ ҫав чӗнмен хӑвасем , ирпе каллех тута хёррвве ҫулл аса ҫитрӗҫ.
Л арсан-ларсан, уҫӑ с ы в л ӑ т а тухае. терёмӗр. Арҫынсем хама ку 
пи ҫинче картла ҫапа пуҫларёҫ. А ттев ю л т а т ӗ , Й авав мучи. тӑчӗ-
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гачё те вёсеие п ӑхса, « И тлёр-ха, а ч а с е м , в л х а т п у ету й н р ттер яч чен, а й т ӑ р п а х ч а чавар » , — терӗ. Ҫ ав в ӑ х ӑ т р а х м а я а р ӑ м у ш к ӑ я
умне тем и ҫе к ёр еҫе п м р са т ӑр атр ӗ. К а р т л а в ы л а к а в с е м ш а в л ам а п ӑр ах р ӗҫ те ӗнсисене к ӑ т ӑ р т к ӑ т ӑ р т х ы ҫ с а илчёҫ.
— М а ал п а ч ав ас, — тару к т а вҫ ӑр са и лч ё Х ёеёкк у с К у ҫ к * . ~
И кӗ к а с л ӑ п л у г к ӳ л се ки л етӗп
— Эпё т р а к т о р л а т к е ч у л а т ӑ п . — т ӑ р с а у т р ӗ Х ёл Х ё л н х в а н ё .
— С ӳрс те к и р л ё н у л а т ь , — х у л л у ҫ ҫ и н е си к т ер к ел е р ӗ У слан Нйтӗрӗ. — Ҫ и ч час й ӑт са килеп К усем урам хы ҫӗн ч е к у р ӑ н м и п у л с а н , Х у р а Ваҫҫа. п ӗр кёреҫнне, теп рин е ты т с а п ах р ё. в а р а : *М ан хам кёр еҫех ҫн вӗч, кн л с к а й са и лем -ха», — тесе в ӑ т т ҫеҫ т у х с а ш ав а н ч ё ,
Л а й а х сан тал а к п а уса к у р са х ю лас, тсрём ӗр. У ртелпе ҫӗр пусм а
т ы т ӑ н г а м а р , К ӑн тл р л а та и ртрӗ. хёвел те а н а п у ҫл а р ё, лпнр т е п а х 
ча ч ав са петертош ёр, а н ч а х л а ш и те, т р ак то р е те, сӳ р н те, ҫивёч
к ӗреҫи те к} р ан м арё.
Ч ён м ен х ӑн асем ти нех п нрён кӗр ек ер е у р ӑ х сав ӑ н а й м а р ӗ у

КУПӐСПА ҪАРАН ҪУЛНИ
Кӳршӗри Тимукпа Ҫипук тӗлӗчтечеех яраҫҫӗ. А ш парлие ытарайм асӑрах ҫын ӗретӗнчен тухрӗ м алтан чисер пурӑннӑ ҫак мӑш ӑр.
Х алё вёсем виҫё кун ӗҫлеҫҫӗ те вуи виҫё кун ӗҫеҫҫӗ. А ш ш ӗ-ам ӑш яе
кура Ҫимун я тл ӑ ы вӑлӗ те ы тла ирӗке кайрё. Ёҫкёрен ёҫке купӑс
туртса ҫӳрет, кӑн тӑрл а ыйха туртать.
Ҫаран ҫулм алли вӑхӑт ҫитнӗччё. А нкартие вёсем те сӗлёпе ви
ка хутӑш ё ак н ӑ. Тимук пире, кӳршёсене, ни кене чёнчӗ.
Х ӑйсенчеи латти-пӑтти пулас ҫук тесех к аҫрӑм ӑр унта арӑмтта
иксёмӗр. П улӑш акаксем татах тупӑнчӗҫ. Хӑйсем ҫеҫ... Тимукё еарач
хыҫне кайса ӳкнё. Ҫ ияукӗ ҫур курка гӑрап а тав туса ҫӳрет. Ҫнмуиӗ
ҫаван а виҫҫё каесан ах пуҫне ты тса ахлата пуҫларӗ.
— >Эс луччё купӑс илсе тух! — терём кан а тарӑхиипе. — Музь|кӑп а ҫулӑпӑр!
Итлерӗ ач а. кӗҫех ҫурӑм хыҫӗнче чӑваш кӗвви янӑраса кайрӗ.
Хавас ю рӑ чуна ҫӗклентерче. Ч аш латтаратп ӑр та чаш латтаратпӑр
эги р. П аккус хыҫсан паккус ю лать хы ҫала. Ҫнмун купӑса тур
тать те туртать. Ҫинук уи умӗнче rai ӑртатса ҫаврйнать. Тимук
ура ҫине тӑрасш ӑн упаленет. Эх, ҫулатпӑр к у р ӑк а. Куи&спа!

ВӐРӐМ ҪУЛ
К укӑркасря У кахви кинемей анне патне ӑптталаиса ҫитрӗ.
— П ирӗн кипе курман-и эс? — ыйтрӗ сы влӑш ве аран-аран ҫавӑрса ярса.
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— Иртнё эриере курнӑччё те, п аян — курм ан, — л ӑп к ӑн пӗлтерчӗ анне. — Пнррн патра сёнксе ларчӗ-ларчӗ те вӑл, к ӑм ак а ҫумӗнче ҫы варчё, унтан йӗркеллех тухса канрё.
— Эй, турӑ, эй, турӑ, — аллисене ш арт' ҫапать ватӑ ҫьш. —
Ара эпё ӑна сирён пата кӑвас чӗресё илме ятӑм-ҫке. Х аль те ҫук
ваҫка, ҫичё тал ак ҫитрё ёнтӗ ҫухалнн.
— Манран вӑл кӑвас чӗресӗ мар, ёҫмеллн ыйтрӗ, — терӗ анне.
— Ман нимӗн те ҫуккӑ та — ӗҫтереймерӗм.
— Пӗтерчё ку кин м ана, нам ӑс кӑтартрӗ, — хы пӑнса калаҫать
Укахви кинемей. — Бҫкё ӑш нех путрё. Х ёлииуна та итлемест... Арҫынӗсем ёҫре, хӑш пӗр хӗрарӑмсем пуханса лараҫҫё те ӗҫке пикенеҫҫӗ. Эрнн-эрннпе урӑлса курайм аҫҫӗ вӗт, мӗскӗнсем. Эх, ӗлӗк
пулсан... Пирӗн вӑхӑтра пулсан...
Анне чӳречерен пӑхрӗ те кӳрш е лӑплантарчӗ:
— Ан кулян, Укахви, кннӳ тупӑнчӗ. Ава, килет. Урам урлӑ каҫмалли ҫулӗ эрненех тӑсӑлчӗ пуль ҫав...
Пирён умран Укахви кннемей кннӗпе виҫё хӗрарӑм хӑлаҫланса
ю рласах иртсе кайрӗҫ.

СИПЛЕНН
Хӑйсен кил-ҫурчӗ ҫы рма хӗрринче ларнӑш ӑп Наҫтуҫ кииеми
ялан еавӑнга пурӑнпӑ. Симёе к урӑк чёнӗтее ҫӳрекен выльӑх-чёрлӗхё, пӗчӗк пёвере ярӑн акан хур-кӑвакалӗ ҫине пӑхга тӑранаймастчӗ.
Ю ратнӑ мӑш ӑрӗ ҫӗре кӗнӗ хы ҫҫӑн кӑм алӗ х ӑр ӑк турат пекех
хуҫӑлчё унӑн. Старикки пӗвелснӗ пӗвине ҫуркуннехи шыв-шур
татга кайрӗ. Урамран юхга а«акап im.ii ҫав вы рӑнта ятырлап туга
ҫӗре кӑш лам а пуҫларё. Ҫёр суранӗ шёвӗрёлге, гарӑлса пӳрт патнеллех хӑпарать. Ҫакӑш пӑн ватӑ ҫыннӑн чёрн ҫӗҫӗне чнкнё пек
ы ратать. Вӑй п улганат чарса л артӑччё те вӑл ӑна...
Ҫул урлӑ каҫса канна ш ырлана пӳлес пиркн вӑл куршӗеепе те
мнее хутчен те к ал ага пӑхрё, лешсем алӑ ҫеҫ сулчёҫ. П урӑнсанпурӑнсан к ар ч ӑк ӑслӑ ш ухӑш ш ы рага тупрё-тупрех. Пӗррехннче
сӑра турё те мӗнпур кӳрш ӗ-арш а хӑнаяа чёнчё.
Васкаса, хӑп артл аяга уитрӗҫ ваҫка ҫынсем Н аҫтуҫ ккпеми патне: арҫынӗ те. хӗрарӑм ё те... П урге пухӑнса ҫитсев, к арч ӑк хӑнасене виҫшер ку р ка сӑра ёутерчӗ те хӑй хыҫҫан урам а илсе тухрӗ.
Ш ырлан умне ҫитсе тӑнӑ хӑяясем тип кинсми ӑсланне тавҫӑрса илчӗҫ, кёреҫе-иаҫилкке, гатак-ҫан ӑ нлме кнлёсене васкарӗҫ. К ула-кул ах вара пурте ёҫе пикенчӗҫ.
Хёвел яряс ум ӗч Няҫтуҫ кинемя вӗсене ҫапла кяларӗ:
— Ш ӗкӗр турра. х ак л а хӑнасем, эте.млех тарӑш рӑр лаян , хам ӑр
ая кёрсе к а я к а н ҫӗр суранне сиплерӗмӗр. П м сӑк ӗҫ тунӑ ятпа халӗ
вуннв к ӑш ал л ӑ пичкене уҫм а та ҫы лӑх нулмё.
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ҪЫН СЫВЛӐХӖШЁН
Х уҫалӑх таварёсем еутакан Маюҫ хӑйсенчея янҫех м ар пурапакан Чеюк К уҫкм ячев тёлӗнчӗ. А ра, К уҫкӑ в а я я л ав к к ар ав пёр лав
хуҫлатм аллв кравать туянса кайрӗ-ҫке! Енер райпо складӗнчен
турттарса к ял н ӗ ҫнрём краватьреа яёряе те хӑварм арё. У кҫиве тӳлерӗ те вӑл, «хӑна ҫурчӗ уҫатӑп-ха» тесе, ш ӑл яе йёрсе тухса к а й 
ре, каҫхвне Маюҫсене х ӑ в а я а яы м а чӗнсе хӑварчё.
Сутуҫӑ тавар курттам ан к айваш ӑп савӑнчӗ те, кӳ р ш я ҫавӑн чухлӗ к равать ту ян яаш ӑн тёлӗвчӗ те. Ёҫ хыҫуан вал уи ӑш кяп е чӗняё
ҫӗре ҫвтрё, пӳрт ӑ ш ч як к яв е пӑхса ҫаврӑячӗ: а я в р а к к ял н ӗ хӑнавӗрле ҫук, пурте хӑйсев ялёсемех.
Еҫкӗ-ҫякӗ м ы скарв пуҫлавчӗ. Кӗҫ пӗря тай калавса кап ӑр выр ӑ в еввел л е сулӑвчё. Чеюк К уҫкя ӑ в а тӳш ек ҫиве лаплатса ӳ к н е
пам арӗ, хулран ҫавӑтса тухрё те, к вл х у п т л в е хуҫлатвӑ кравать
л ар тса, увта м айласа вырттарчё.
Кӗрлет. сӗрлет х ӑв а вӳрчӗ. У вчченхя пек сётел теякел айӗвче
те, тяптерлӗ вы рӑв ҫинче те Чею к Куҫкмв пӗр усёр-какӑр эклетсе
те, йӗпевсе те выртмасгь. Анраса ӳкннсеи хуҫлатна к р авать ҫивче
йӗрки-йёркипе ы йха туртаҫҫё, вӑл ш утра — Маюҫ у п ӑ т к в те.
— Ҫ ы в сы влахӗш ӗв ҫапла тӑраш м алла ӑ в а , — к улкаласа пӑхса
тӑрать квл хуҫи.

ТИП т у й х ы ҫ ҫ ӑ н
Я л тӑрӑх касса ҫӳрексп П ӑрака ТТялакпйӗ сам рӑксен туйне леквӗ. Ҫ аирӑксем ӑп а ти '.ё эрехпе сӑй л авӑ. Ҫ уттяве, аш п ар л вяе. кӑрч ам ян е кӗтсе ларвӑ-ларнӑ та вӑл пурпёрех кстсе ялейжен. Л е т с е м
пӗрмай тип эрех те в ы л ак шмв ёҫвӗ, к ӗти е в х ӑ в в в а та ҫавсеве ҫвҫ
сӗняё.
Т у й р ав тарӑхса тухвӑ П ӑрака П ялакийё к Сprint п атяе вёҫтерсе
ҫитвё, туй кӗртекеясеяе, хы ткукарсем тесе, хурласа тӑкн ӑ, ӑш а
кантаом а хаяртараххи не ыйтнӑ.
Й ӑлӑнтярса ҫитервёскертеи часрах хӑпас тесе, кӳрш н к ӑм ак а
умёнчен к у р к а па шыв ӑгпӑтга ттхи ӑ та ӑв а ты ттарпӑ. П ӑрака Пӑл акн н ӗ куркан а икӗ ал л в п е сатӑрласа ты тяӑ та тутяне чӑпӑртаттарсах ӗсме пикевнӗ. Ш ыва тӗпляпе ёҫсе янӑ хыҫҫӑн к а с к ӑ я хёра р ӑ а кӳрш в патӗнчев пӗр сӑм ах чёвмесӗр тухса ся р вӗв вӗ.
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СӖЛӖХ

Кӳлхёррннчи пысӑках тар учреждение еам ӑр кёлеткеллё, япш ар
чёлхеллё, П иявкнн хуш ам атлӑ вӑтӑрсенчи арҫын пырса кӗчӗ. Пуҫлӑх ал ӑ к ё умӗнче хӑй тарӑх темвҫе хут пӑхса илнӗ хыҫҫӑн вӑл.
пуҫ пӳрнине хуҫлатса, ал ӑ к а хуллен ш аккарё:
— Кёме и рек парсам ӑр? Чарм антарса ҫӳретнӗр те ҫав...
— Тархасш ӑн. иртсе ларар, хаваспах итлегёп сире, — сётел ҫуиӗнчн пукав еннелле тёллесе кӑтартрё Карасев.
— Хам мал ran ал ӑ ты тнӑш ӑн каҫарӑр мана эснр. Карп Карпо
вич. Нӑлм-йёркнпе сирен х ӑварӑя пам аллаччё те ӗнтё аллнне, тархасш ӑн ан кӳреиёр, — ы нтуллӑн нӑхса илчё вӑл пуҫлӑх куҫӗнчен.
— Ш ӑпах сирен йышшн хӑю ллӑ ҫынсене ю рататап та эпё. Унаш каллисем ал ан ах пуҫаруллӑ пулаканччё-ха... — л ӑх-лӑх кулчё
нулём хуҫн. — Вҫе кӗрес тетӗр апла?
— Ҫапла, Карп К арлович, лере калаҫса татӑл н ӑ вы ранах вырнаҫасш ӑн эпё, хам ӑн опытпа п ал л а тта р асш ӑ н снре.
— Ю рать, ю рать. ҫӳлтея хушни — пнрёншён саккун . — аякран
килнё хӑнан докуменчёсене ҫавӑркаласа пӑхрё Карасев. — Пӗрлешӳ пётнччен нан пуҫлӑхӗн виҫҫӗмӗш заместителе пулнӑ. Икӗ эрне ҫурӑ ӗҫленё... Нда...
— Нивушлё ӑнланм астӑр эсир. К арп Карпович, инкеклё самантра эпӗ унта мёншён лекннне? — именнё пек пулчӗ ҫын. — Пӗрлеш ӳ ун чухне юлашкн сывлӑш па хаш латса сы влатчё-ҫке. Кантурӗнче ёҫлекенсем малаш не хӑйсем сирён учреждение ҫӗклес пир
ки ш аьланиие те, унш ӑн мёнле-мёнле ҫӑмӑллӑхсем пе усӑ курасси
ҫинчеь пӑш ӑлтатнине те эпё хам хӑлхап а хам ах нлтиё вёт. Мана
та ҫунатлантарчё ку ш ухӑш . Ҫаванпа унта
куҫса
ёлкӗрес. терём...
Пӗрлешӳ арканчё те, ал л ӑ ҫынран пёри те яла кайжарё, пурге хул арах ӑш ӑ вы рӑн тупрёҫ: хӑш ӗ тимӗр-тӑмӑр, ҫётёк^ҫатӑк пухм а вырнаҫрё, тепрн нефть базине кӗрсе ҫухалчё. А хӑйсем пурте — ялхуҫалӑх специалнсчӗсем. П иявкин ҫеҫ хуларан ял ал л а пёр-пӗччен
уттарчӗ.
К ӑм ӑл л ӑ калаҫу хыҫҫӑи П иявки н, каҫару тепёр хут ыйтса, ал ӑк
патнелле тӑран н ӑ к ӑкакал уттипе утса кайрӗ.
'
П иявкнн ёҫре тӳрех налӑрчё. Вӑл калакан тӗрлё кулӑш сене ҫӑвар карса итлекеисем ун ҫумӗичен хӑпма пелмеҫҫё вӗт. Ҫынсем
йыш лӑ пухӑнпипе усӑ курса, «опытлӑ специалист» коллектива пуҫару хыҫҫӑн пуҫару парнелеме пуҫларё.
— К уиаш калах ёҫлесе пырсассӑн эсир Кӳлхӗрри ҫумӗнчи лачакана нутатар. Эпё снре инкекрен хӑтарса хӑварасш ӑн. Акӑ мӗн
ту м ал л а: ҫав л ач акан а тасатса, унта сёлӗх ёрчетме ты тӑнм алла.
Ҫурӑмӗ тӑрӑх нкӗ йарӑм тӑсӑлак ан сӗлӗх...
Ш авлама пуҫланӑ эртеле Карасев чарчӗ:
— Л ӑплаиӑр-ха, юлгашсем! Тен, тӗрёсех к ал ать П иявкнн. Тупӑш ё ннҫтан та квлмест-ҫке. Чухӑнлансах ҫитрӗмёр. Тӗрӗссипе. пнрён Кӳлхёрри ҫумёнчн л ач ак а ҫеҫ м ар, юшкӑн тулнӑ пулӑ пёвя
мӗн чухлӗ. Караспа карп вилсе пӗтнё хыҫҫан вёсенче ах ал ь те
сӗлӗх хуп-хура ввӑнать, шыва кӗме хӑруш ӑ. Ш утласан, сёлёхё,
ш ельма пуҫё, усӑллӑ нккен. Т вв астурӑм, нульницара выртнӑ чух
не, м анне хам ӑвн е те юна, кӗвелесрен, сёлёхе ӗмтериёччӗ.
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— Ҫапла вӑл , тӑвансем, сёлёх тен* ҫав терв х ак л ӑ, — хугиса
хучӗ Н иявкин. — К у отрасле аталантарм:а пултарсаи энир... Кӳрш ӗсеве кӑн а м ар, такам а та хыҫа тӑратса хӑварӑпӑр-ха. Ҫ авӑнпа
кун п арки тӗплӗнрех ш ухӑш лам алла, ун ҫввчен хал ӑх а м ассӑллӑн
ӑнлантарса п ам алла. «Сёлёх — пнрён ылтӑв!» чёнӳ каш ви ҫьш чёрвне пырса тввтёр.
Ы рӑ сӑм аха ал ӑ ҫупсах ҫирёплетрёҫ. К арп Карпович «Сёлёх* эртел туса хучё, ӑн а ертсе пыма П иявкина хушрё.
П иявки в кёҫ тепёр луҫару туре:
— Сёлёх ёрчетсе чапа тухрӑм ӑр-в? Т ухрӑм ӑр! М алаш ве парен
т а н а хунаттарм алла пулать, Ку ёҫ, х ак л а тӑванӑмсем , сёлёх ёрчетессвнчен те ансатрах. Атъӑр-ха тухса п ӑхар кантур ум ёнчя пёве
хёррвнех. Ш ывра мён чухлё йы т пуллв кёш ёлтетет? П аявтан ах пярён вӗсене каш ннве сы хласа хӑварм а ты тӑнм алла. Кёркувнеччен(
вара миҫе лав ш апа ҫвтёнет? Пин-лин луҫ! Вёсене опыт тума вёренӳ заведенийёсене, на ук ал а тёпчев ивститучёсене тата лабораторисене сутса эпир ҫулталӑкрах темиҫе ҫёр пин тенкӗ укҫа тума
п ултаратпӑр вёт?
Ёҫре пур енёпе тӑ к а к ҫеҫ тӳсекен К арасев п уҫаруллӑ П вявкин
еӗнӗвӗпе хальхинче те хавасах пулчё, хы пӑнсах «Ква-ква* ятл ӑ те
пёр эртел йӗркелерӗ.
А кӑ пуҫланса кайрё хайхв Кӳлхёрри тавраш ёнче хёрӳ ёҫ. Сёлӗхпе ш апа ӳстермелли террариумсем, акватеррариум сем тума тытӑнчёҫ.
П иявкин ҫӗвӗрен ҫёнӗ сёнӳ сӗнет. Ҫулла вӑл уйри пӗтӗм лёпӗше пуҫтарса н аука учрежденийёсепе сутасш ӑн.
Сӗлёх этрмёк усал юнне ёмее тасатать пулсан, П иявкин ҫа к хуҫалӑх кассине ки рлӗ мар ӗҫпе таг.атать. К арп К арпович К арасев
п уҫаруллӑ специалистш ӑн каҫ< а кайсах савӑнать.

ХУШАНАКАН ТӐКАК
Ваҫлей М икулайчпа эпир тахҫантанпах пӗр урам ра пурӑнатпӑр,
Вӑл стройтрестра кадрсен пайне ертсе пы яине пёлсен, эпё пёррехивче, сӑра черетёнче вӑхӑт врттернё чухне, хӑю ллансах у вр ав
хам а канлӗрех ӗҫ тупса п ам аш кӑв ыйтрӑм. Ваҫлей М вкулайч,
«ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирёҫ» текелесе йӑлкӑш са илчё те, ш ухӑш ласа
пӑхм а пулчӗ, эрие пуҫламӑш ӗнче савӑн ӑҫлӑ хы пар пёлтерчё.
Ҫапла кӳрш ӗ панӑ адреспа ҫула тухрӑм . Х ула айкки н че вичкӗв
ҫилпе тӑл ӑх х ӑн ш ӑхӑрса л аракан тӑватӑ хутлӑ чул ҫурта ш ыраса
тунма та, ун патне ҫитме те ҫӑм ӑлах пулм арё. Ҫырма-ҫатра урлӑ
к аҫса, тем склачӗсем не базисем тавра ҫавранса ҫӳресе хяш кӑлтӑм .
— Ну тупнӑ та вара улах вы рӑн ку ҫурт валли, — ҫам ка ҫивчи
тара шӑлса илтём кадрсев пайне кӗрсен. — Кунта лекиччен ҫӑва
ш ӑтӑкне чӑм м а ҫӑм ӑлрах пуль.
— Ёҫе вы рнаҫасах тетӗн пулсан, тусӑм, ытлаш ш н ан п акалтат,
ш ӑлва ҫырт, — ш ӗвӗр пӳрниие ю нарӗ м ана Ваҫлей М икуланч. —

10

Стройтрест кантурне ӑҫта лартмаллине ӑна пуҫлӑхсем пирӗнсӗрех
татса пана.
Чӗлхе вӗҫне ыраттарсах ш ӑла ҫыртма тиврӗ. Сӑмах-ю мах та
ҫакӑнпа вёҫленчё. Ваҫлей М икулайч мана ӗҫне часах тупса пачӗ,
приказ хатёрленӗ хыҫҫая путвалти анлӑ мастерской хӑех к ай са ячё.
Ҫавӑнтанпах пӑчкӑ-сава а л ӑ р а я кайм асть. Пӗрмаях чӳрече те ал ӑк
ю саттара^ҫё е пёр-пёр пы сӑк пӳлӗме ҫурм аран пӳлтереҫҫё... Ёҫӗ
тупӑнсах пырать.
М алтантарах ирпе килм е те, каҫпа кайм а та аптрамастчӗ. Кӗрхи ю рлӑ-ҫумӑрлӑ ҫанталӑкра вара нуша кулачне ҫимех тиврӗ. Пёрре м ӑн ҫул ҫияе тухиччен м унчари пек лачкам тарлатан, тепре
автобус кётсе тӑрса к аш ам анла ш ӑл ш аккатӑн. Упкене ш ӑнтса
тсытах чирлесе ӳкрӗм вёт. П ульницара выртса тухнӑ хыҫҫӑн трестук ач к у ҫӑва патне кайтӑр! тесех ал ӑ сулм а ш утланӑччӗ. Ҫав вӑхӑтра та та трест пуҫлӑхё ш ӑпах х а л ӑ х ыбтӑвне тнвёҫтерчӗ: транспорт
уйӑрса пачӗ. Ирхине виҫӗ автобус хулан тӗрлӗ енне ӳхӗрсе тухса
каяҫҫӗ те кантурта ёҫлекенсене уш кӑнӑн-уш кӑнӑн пухса килеҫҫё,
каҫхине ҫав м айлах ӑсатса яраҫҫё. Ёҫрен пӑрахса к аяс ш ухӑш та
сӗвӗрӗлчё м анӑн ҫакӑн хыҫҫӑн.
К анлӗ пурнӑҫра вӑхӑт иртни те сисёнмест ҫав. Вунӑ ҫул ҫӳретпӗр ҫапла Ваҫлей М икулайчпа пӗр автобусра. Н ӗркун, хам ӑр ҫурт
умёнче анса юлсан, вӑл мана ҫаяӑран туртса чарчӗ те:
— Трест кантурӗ валли улах вы рӑн ш ыраса тупакансене ятлаканни эсё марччӗ-и-ха? — тесе ыйтрӗ, куҫран чӑрр пӑхса.
— Эпёччӗ-ҫке, — тахҫанхи шӳте аса илнипе савӑнтӑм хам.
— М анман пулсан, пит лайӑх. А слӑ ш ухӑш а пуҫра ты тма пултаракан ҫы ннах ёҫе илнё нккен эпӗ, — иртея-ҫӳрентен сы хланса хӑлхаран пӑш ӑлтатрӗ Ваҫлей Микуланч. — Вӑхӑт ҫитрӗ, вёри ҫатма
ҫинче аш алам алли меллӗ вӑхӑт ҫитрӗ.
— К ам а? Мӗншӗн? — тӗлёнсе ыйтрӑм.
— Х ам ӑр пуҫлӑха. П атш алӑха улталанӑш ан. Урӑх чӑтм а май
ҫук. Сиктермеллех, таш латтарм аллах ӑна вёри ҫатм а ҫинче.
— Эсир, тем, Ваҫлей М икулайч, пуҫлӑхпа хы тах хирӗҫсе кайнӑ
пек туйӑнагь.
— Хирёҫнӗ ҫав, хирёҫнӗ. Тем ҫитмест ӑна, эсреле, вӗҫӗмсёр хӗстерет м ана, ёҫрен кӑл арса сирпӗтессипе хӑратать. К урӑпӑр-ха,
кам — кам а?
— Килӗш терместӗр пулсан, п ӑрахм алла та к ай м алла. Урӑх ҫерте ёҫ ҫуккӑ-им?
— Нурри пур та, ҫапах... Х ӑнӑхнӑ ҫӗртен кам ан хӑй ирӗкӗпе
каяс килтӗр, унсӑр пуҫне тата пӗр ҫӗртен тепёр ҫёре чуп м а та
аван м ар. Ш ухӑш ла-ха, сан хӑв&н пӑрахас килет-и ку ӗҫе?
— Ҫук, м ана никам та хӑваламастъ-ха.
— Ҫапла ҫав. Автобуспа каллӗ-м аллё тӳлевсёр ҫӳретён1, ӑш ӑ
пӳртре кӗпӳне йӳле ярса ӗҫлетён. ннкам ран сивё сӑм ах илтместӗн.
Чӑннипех ҫӑтм ахра эс — ҫӗр ҫинчи ҫӑтм ахра.
— Сан хӑвӑн та манӑннвнчен темиҫе хут чаплӑрах-ха пурнӑҫу,
пуҫлӑхупа ҫураҫ та — ҫанӑ тавӑрса ёҫлс, — лӑплан тарм а тӑрӑш рӑм
ӑна.
Ваҫлей М икулайч nyuiuiex тарӑхса кайрӗ, трест пуҫлӑхне пурпӗр
ӗҫрен кӑларттаратӑп та тӗрмене хуптаратӑп, тесе пӗр чарӑн м асӑр
пакӑлтатать. Утма пуҫларӑм , к аллех чарса тӑратрӗ, ман умра пӳрнисене хуҫлата-хуҫлата ш утларӗ:
— Ҫ улталӑкра эсӗ вӑтам рав 265 кун ёҫре пулатӑн, тейӗпёр. Енчен те сан ӑн хула транспорчёне ҫӳрес пулсан, ҫул ҫинче куллен
10 пус пӗтет, ҫулталӑкра — 26 тенкӗ те 50 пус. Вунӑ ҫул хуш-
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пшнче эсё, трест автобусӗпе кӗрлеттерсе ҫӳресе, патш алӑха ш ӑпах
265 тенкӗ тӑ к а к кӳнӗ. А нланатӑн-и?
— П астай, пастай. — кӑм алсӑрлантӑм эпё, — мӗн, хисеплё Ваҫлей М икулайч, м ааран ҫав укҫааа ш ы раса илссшӗи жар пуль те
эс? Эп айӑплӑ-и-ха унш ӑн? Эп, м ӗя, пёччен катачч и чупатап-нм ?..
Ваҫлей М икулайч и а к тавра таш ласа ҫаврӑвчӗ те сы лтам ал ли
не ҫӗклесе пӳрянсем пе ш ӑк та ш ак! тутарчӗ:
— Тоттӑ ҫав. пӗччен мар! Ҫёр аллӑн . Кантурти ҫёр ал л ӑ ҫын
вунӑ ҫулта ҫап л а м айпа патш алӑх кёсйине 39 нин те 750 тенкӗ укҫа
хывман. Унсӑр пуҫне...
— Т ата мӗн?
— Унсӑр пуҫне пёр автобусне хула тӑрӑх каллӗ-маллӗ хӑвалам аш кӑн 50 теякӗ, виҫҫӗш яе чуптарж а 150 тевкё ларать. Ҫ улталӑк
хуш ш инче к аяа 39 пин те 750 тенкӗ та к ак тӳсетпёр. Вунӑ ҫулта
вӑл аҫталла капаш ать, э? 397 п « я те 500 тенке ҫитет! К у н ҫумне
эпнр песплат яраннӑ укҫана хуш саа? Ҫур миллиона я х ӑ к тӑк ак
кӳнӗ эпнр ту сам , треста. Ҫур миллион — кантур ҫурчӗн хакё
чухлё! Тепӗр вунӑ ҫу л так миллиона к ап аш ать нет? Ф ннанснстсемшӗн пулсан и ӗ н . «Х уш ӑнакан тӑкаксем » текен статьяпа ҫултан ҫуа
йӗркнпе списать туса пыраҫҫё те ӑн а, ннкам куҫё тӗлне те пул»
масть вӑл. М ан куҫ тӗлне пулчё-пулчех халь. Пурпёр ҫак укҫана
хам ӑр п уҫлӑхран ш ыраттарса ялтеретёп.
— И лтерттер, тулӗк леш 265 тенкине ҫеҫ м анрав ан гаыраттар.
Пире а н тёкӗн. Эх. санпала, чӑкӑлтӑш п а. аптрам ал л а. Те пире ҫуран ҫӳремелле туса х у рая-ха. Т е м ан пулӑш м алла кӑн а?..
— П улаш м алла ҫав, тусӑм , п у л ӑ т я а л л а . «Ҫакӑр-тӑвар хнре-хирӗҫ* теяӗччӗ эп сана тахҫанах. М антан-я? Ун чухн е эпё сан а ёҫе
илме пулӑш рӑм , халё эсӗ м ав а пудӑи*. Эпё к ал ан н яе ум ӗнчен пуҫласа вӗҫне ҫитиччен асра ты т та, хут ҫнне ҫырса, а к ҫа к адреспа
яр. А слӑраххисем пе ӑслӑраххисем вӗҫне-хӗрне тухаҫҫё унта.
К у ҫнлёмрен вӑйпах хӑпӑнса. такам хыҫран хавалан ӑ пек, кнле
хӑш ӑлтатса ҫитрӗм. Ҫёрёпе пуҫ мимине вы лятрӑм . Емёрте ннкам
ҫинчен ҫӑхав ҫырса курманскер, эпё тӑллансах лартӑм . Т акам ҫапса
п ӑрахатӑп тесен те трест пуҫлӑхне ҫёлеяле вӑрттӑн саханс ҫук.
И н кекрея профсоюз пухӑвё ҫӑлчё. Х алӑхран аслн те, ӑслн те
пулас ҫук-ха. текеяесе снксе тӑтӑм та, ёнер Ваҫлей М икулайч мӗнмӗн вёрентннне ш култи пек ш ӑкӑртаттарса патӑм , хӑйне ҫеҫ сути арӑм .
Ашши пётнё м унча пек лёпленме пуҫлана пуху тннӗс хум лӗк
кӗрлесе кайрё. Ҫынсеи доклад вырӑнне м ан сӑм аха хӗмленсех сӳтсе явм а тпсенчӗҫ, ю лаш кинчен вӗҫне ҫакаи та ҫитерчёҫ: автобуспа
турттарм асан — ӗҫрен пӑрахса к аятп ар '
— Мӗн тӑвӑпӑр-ха к апла, Ваҫлей М икулайч? — ыйтрӗ кадрсен
пайӗн пуҫлӑхӗнчен трест управляющий»-.
Man ҫу р ӑи хыҫӗнче пытанса л аракан Ваҫлей М икулайч типпён
ӳсӗрсе илчё те ҫапла ҫавӑрттарса хучё:
— Мӗн тум алла, тетёр-и? Пустуй паврам а чарӑнм алла! Темле
столяр хыҫҫӑн кайса ухм ахланар м ар. Эсер пяре автобуспа тӳлевсёр
ҫӳретме йы ш ӑннӑш ан эпё снре пӗтём коллектив ячён е чёререн тав
тӑватӑн . Х уш ӑнакан тӑкаксем ӳсянш ӗн мӗн к у л я н и ал л и ? Сатту
пнрӗн кадрсем пӗр вы рӑята ты тӑнса тӑм а пултараҫҫё. Ҫярӗплеянӗ
йӗркене пӗтерер я а р , юлташсем!
Вал апла кал аре пулня те, м ана хӳтёлекенсем те тупӑнчёҫ.
К аш ни а р халӗ эпнр автобуспа ӗҫе ҫӳретпӗр. А нчах тӳлевсӗр мар.
Х уш ӑн акан тӑ к а к а пусӑн-пусӑн хухтаратпӑр.
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АВӐРТА
Чун-чӗре юратнӑ ӗҫе ҫамрӑклах суйласа илнёскер, эпё учитель
пулас ӗмӗтпе ҫёр ҫы вӑраймасӑр нуш аланна, пединститутра шурса
кайиччен вӗреннё, ш кул ачисене хам мӗн пӗлниие чуна парса вёреите п уҫлааӑ. М ӑшӑрӑм та ҫамрӑк ӑрӑва ӑстӑн паракан ӗҫе чунтан
п арӑи аӑш ӑн ҫуватлансах вӗҫеттӗм. Ёҫӗ те пирӗн ялаи ӑнса пыратчӗ.
Вӗренекенсен, ашшӗ-амӑшӗсен. ҫутӗҫ пайӗн м ухтав сӑмахӗсем хваттере ш ӑвӑҫайм иех пухӑннӑччё.
Кӗҫех пире хулан тепёр енче ҫёнё хваттер пачёҫ. бҫе ҫӳреме меллӗрех пултӑр тесе, арӑм па иксӗмӗр те ҫы вӑхра урӑх ш кула вырнаҫрӑмӑр.
Эпё ҫӗнӗ ҫёрте те ёҫе хӗрӳллёв ты тӑнтӑм. А часене ф и зи ка cateкунӗсене тӑрӑш са вӗрентетӗп, каш нине тарӑв пёлӳ парассиш ӗв ӑшталанатӑп.
Ш ӑнкӑрав хыҫҫӑн пӗринче ал ӑ к а уҫрӑм кӑна, директор пырса
та тӑчё. Сӑн-пичӗ хӑйӗн ҫӑвара хыпнӑ пӑрӑҫа ҫӑтса ярайм асӑр
асап лан акаи этемӗнни евӗрлӗ. ТТывӑр айӑпа кӗнё ҫы в ҫине пӑхнӑ
пек сӑвӑларё те вӑл м ан а: «Класпа ёҫлеместӗр!* — тесе тивертсе
хӑварчӗ. Х ӑм ла ш алчи пек ҫӳллӗ кӗлеткине авкалам асӑр коридор
тӑрӑх утса к аякан хёрарӑм а м ал тавах ни ҫилленме, ни кӳренме
пёлмерём.
Ун ш ухӑш ве ӑнлантӑм-ха. Х ам а ертсе пыма шаннӑ саккӑрмӗш «А» класпа м ухтанм аллиех ҫук. Хёрӗх икё ачаран виҫҫӗшӗ
учетра тӑраҫҫё, саккӑрӑш ӗ начар ӗлкӗрсе пыраҫҫё. Вӗсемпе уйрӑммӑн ӗҫлеме эпё тин ҫеҫ тытӑннӑ-ха, м алаш ве мён-мён тумаллине
пуҫра йӑлтах кумнӑ, хут ҫине ш ӑрҫаласа хувӑ.
Вӗрентекенсен пухӑвёвче директор каллех ҫав сӑм ах ах ш ӑл витёр сӑрхӑнтарчӗ: «Класпа ёҫлеместӗр!» Ку хутӗнче мана ҫеҫ мар,
пӗтём эртеле пырса тнврӗ те ӳпкелеш ӳ, ытлаш ш иех пӑлханм арӑм .
П ӳлёме ҫырса ҫапиӑ чӗвӗве вуласан. тӗлёнтӗм. «Ачасем ӑҫта —
класа ертсе пы раканӑн та ҫавӑнта пулмалла!» — тенӗ унта.
Чӗнӳ — чёнет, директор вара... хуш ать те. ыйтать те. П ирӗн —
пурнӑҫлам алла. Урок вёҫленнё-вёҫленмен хам ӑн класс ачисемпе
хулана тухса чупрӑм. Аҫта тммӗр-тӑмӑр сапаланса выртать — пуҫтаратпӑр. Кӗҫ кивӗ хут эрни пуҫланчӗ. Кил тӑрӑх ӑна пуҫтарса
тинке тухрӗ. Пёр хваттере ш ӑнкӑравларамйр та... алӑкр а директор
пуҫӗ к у р ӑн ах кайрӗ. «Маттур! Ҫапла ёҫлемелле класпа», — терӗ
вӑл мана.
Мухтав сӑм ахӗ хавхалантарчё-ш и, ытти классене ертсе пыракансенчен ю ласрав сехёрлентём-ши, вёревтӳ ёҫне мансах кётесрен кётессе тенё пек чупа пуҫларӑм. Автоинспектор ш кула пырсан, ҫулҫӳрев йӗркине хам ӑр мёнле пӗлнвне урам а тухса кӑтартрӑм ӑр. Пуш арниксемпе пушар сӳнтерме вӗрентӗмёр. Ш ыва кӗнё чухие мӗвле
ты ткалам алли йӗркесеве А тӑлта эрне ханахрӑм ӑр. Чупассипе, сикессипе, мечёк тапассипе пыракан ӑмартусене пёрне те сиктермест»
пёр. Тёрлёрен олимпиадӑсене хутш ӑнатпӑр. К анмалли кувсенче
фестивальсенче ю рлатпӑр, таш латпӑр. С авитари пӗлёвёсене пуҫа хыватпӑр. Ёҫ урокӗсснче урай ҫӑватпӑр. чӳрече ҫы пӑҫтаратпӑр. Пурте
пире, класс руководителёсене, хуш аҫҫё: директор™ н пуҫласа пионервож атӑй таранах.
Ачасене вӗри аиат ҫитермелли талон туянм апж ӑн та, кинолек-
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торие к ай м аш к ӑв га, ятне-шывне пӗлсе ҫитерейми ирёклё общее т>
вӑсеяе ту'лемешкён те, тата ҫёр тӗрлӗ темшён те каш нинчен пусш арӑн укҫа пухм алла. А тельере кун валлн ятарласа хутаҫ ҫёлеттертём. А шш ӗ-амӑшӗсев патрульне те пирӗнех ертсе пы м алла-ҫке.
К аҫпа тёттӗм кил хуш шисем, подъездсем, путвалсем тӑрӑх эй
ӑм ӑртм алла хӳтерсе ҫӳретпёр ваҫка чарусӑр ачасене. Ҫанҫурӑма
ҫемӗҫтернисӗр тата хам ӑр ята янисӗр пуҫне урӑх ку н тан уссянех
курайм астпӑр. «Иывӑр ачаеев» ашш ё-амӑшёсем ӗҫлекен ҫӗртен тухма лӗлместпӗр. А часем патне черетпе кайса ҫы вӑрасси к ӑн а юлчӗ
ӗнтӗ...
Ӑ слӑлӑх канаш лӑвёнче директор ҫивёччён пӗҫертсе и лчӗ: «Вӗренӳ ш айё вуҫ умёнчех чакать. Класпа ӗҫлеместӗр.
Пӗр-лӗрнн
хуш ш инчи ҫы хӑнӑва ҫирӗплетместӗр л.
Ҫак ҫы хӑвӑва ҫирӑллетес тӗллевпе пёр ҫам рӑк вёрентекен мана
хупаха чӗнчӗ. «Тархасласа ы йтатӑп, — йӑлӑнать хӑй, — ҫак чёрёкре м ай класа ф язн к ӑпа л ай ӑх пал л ӑп а кӑл ар, У всӑрӑн директор
чӗрӗллех ҫнет». Эп ёҫе ӗҫкӗне улӑш тарм а ш утлам арӑм . Манпа вӑл
калаҫм и пулчӗ.
Ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа иртет кун хыҫҫӑн кун. Пёр пуш ӑ вӑхӑт
та, кан м алли к ун та ҫук п и рён тӗн . П раҫникре те пулин ш култа
деж урствара тӑмалла-ҫке. Ы вӑнниие тепӗр чух урокрах тёлӗрсе
каятӑп . Х ӑраса куҫа уҫатӑп та, ахух, класра м а я пёр ач а та ҫук.
Д оска ҫине такӑш ӗ ҫырса х ӑв ар в ӑ : «Лаиӑх тӗлӗк курӑр, хисеплӗ
вӗрентекенӗмёр».
А рӑм па иксӗмӗр те в к урана хӑрах ҫӑпата сы ряӑ пекех тӑлр
л ав са лартӑм ӑр.
К ласпа кунён-ҫӗрӗн ёҫлесех ёнтӗ хам мӗн вӗрентниве те майӗпен м ана пуҫларӑм . Киле ҫитсея, ал л а кёнеке ты тм а та, урока
хатӗрлеиме те, ш ӑл авар як атм а та вӑхӑт ю лмасть. А пат хӑпӑлхап ӑл ҫметӗн те тӳрех м иятере ы талатӑн.
«К аплах ёҫлесен, — тетӗп арӑм а, — ачасене вёрентме вӑх ӑт ю л
м асть пирӗн».
А вӑрта пӗтӗрӗнсе аяр аса к ай яӑ пулӑсем пекех пурӑнатпӑр арампа. Д иректор хӑй патне чӗнсе хы т хут татакӗ ты ттарсав тян пуҫа
пырса ҫапрё: ара, эпир хӑҫантанпа кялте ачасемпе ю наш ар ларса
урок туман, пӗрле кинояа ҫӳремея, йёлтӗрпе я р ӑям ая... Акӑ, халӗ
аса илтерчӗҫ ачасем пуррнне. Пире, арӑмпа иксёмёре те, йӗркене
пӑсакавсем пе ӗҫлекен совет ларӑвне чӗнеҫҫӗ. Мӗнле каскӑн ла ӗҫ
тунӑ-ши п ирӗя шёвёрсем?
Ӑ на-кӑна пӗлеймерӗмӗр-ха, директор к алани яе ҫеҫ илтрӗмӗр:
«Класпа та ӗҫлейместӗр, килти ачусене те пӑхайм астӑр».
Ч ӑн та, ку ш кул авӑрӗяче пуҫ пӑтранать.

ПӲРНЕСЕМ ТЕ ТАН MAP
П уриӑҫ картлаш ки тӑрӑх ухӑ йӗпли пек вӑш латса хӑпаракан
Х умма Л ариванач П ултарай квна тусёсем яи нш ак аркинчев карт!
туртса чарчӗҫ:

— Тӑхта, кач акал л а тӳрех ҫӳле а н кармаш . А кӑ сан валли халлӗхе ӑш вырӑн. Туп та хӑвва пулӑш ма пултаракан ш анчӑклӑ ҫын,
ӗҫле ҫанӑ тавӑрса. К ӑтарт хӑвна, пара...
Ҫапла П ултарайкин «Профсоюз комвтечён председателе» тесе
ҫырса ҫапнӑ ал ӑ к р а в а в л ӑ пӳлёме саркалавса кӗрсе кайрё. Х ӑйпе
хирёҫ Аверкин Иванович Пулаймапопа лартрё. Ана вӑл унччен
вӗрле ёҫленӗ кантуртан чӗнсе илчӗ.
П ултарайкив, пултарулӑхне кура, пур ёҫе те тум а пултарать
ӗнтӗ, а в ч а х хӑй аллипе урлӑ выртава тӑрӑх та ҫавӑрса хум асть.
Секретаре сётел ҫине врпе хурса хӑварнӑ папкӑри хутсене майёпен кӑл ар ать те, сехечӗ-сехечӗпе пуҫ ҫёклемесёр. сӑмах чӗнмесӗр
вуласа тёпчет, хуш ӑрак хуш у п арать: «Зама. Строителъсен социализм ла ӑм ӑртӑвве тата анлӑрах сарм алла. Ҫурт-йӗре вӑхӑтра тӑвассншӗн стройтрестри каш ни профсоюз членён чун-чёринче хӗрӳ вутхӗм чёртмелле. П урнӑҫланн ҫинчен тепёр эрнерен ҫырса пӗлтермелле. Пултарайкин».
Секретарь папкӑна кӗрсе илет те, кӑнтӑрла иртсен ёҫ хучӗсене
П улайманова пырса парать. Аверкий Иванович та вӗсемпе тӗплён
паллаш ать. Эрне вӗҫӗнче вӑл председатель ячӗпе хурав ҫырать. Хута секретарь унран илсе нумёрлет те П ултарайкина ты ттарать. Ч ӑв
та, мӗн-мӗн хушнине П улайманов, эрне хуш ш инче строительсем
хуш ш инче пулса курм ан пулнн те, питӗ тӑрӑш са
«пурн&ҫланӑ*.
Пур халё П ултарайкинӑв профсоюз обкомне мён хы парлам аллм.
Х авасланнӑскер вал зам яе м алта пы ракансен паха опытне ёҫ зртелӗсенче сармаш кӑн ҫырупа ҫырса пёлтерет. Лешӗ палартнӑ вӑхӑтра ун патне конвертласах хурав ярать.
Хӑйӗн мӗнлур ёҫне кула-кулах заместителён ёнси ҫине тнет
П ултарайкив. Арендаторсен
шкулӗсемш ӗн. ял ан ӗҫлекен произ
водство канаш лӑвёш ӗк, экономнка вёреневешён, юлташла судсемпе х алӑх дружинисемш ён, физкультурӑпа спорта а таланта рассишӗв, ҫам рӑк специалистсен, бригадирсемле мастерсен совечӗсемшӗн,
ю рлакансемпе таш лакансемш ӗн пуҫёпех яваплӑ ш утланса тӑрать
Аверкий Иванович. Уноӑр пуҫне тата миҫе комкссие ертсе пы~
мастъ-ши! Асра та ты тайм я пулчӗ ӗнтё вёсене. Каш ни кун пӗрер
канаш лу ирттерсен те уйӑхёпех сӑмах ҫапма тивет.
Х умма Л ариванӑч пурнӑҫпа тан утма ю ратакан ҫын пек к а
та ртма та пултарать як кев хӑйне. Ертсе пырассине ҫёнёлле йёркеленӗ вӑхӑтра енле-ха вӑл хӳрене тӑрса юлё? А кӑ, П ултарайкин
мӗнпур советсен ёҫне йёркелесе тӑм алли аслӑ совет тӑвать. Уй
пуҫне никам а та мар, хӑй ӗк заместительнех лартать.
П улайм ановӑн пӗрин патне те алӑ пыраймасть ҫав. Ю рать-ха комиссисенчен ы тларахӑш не вӑл хӑн ертсе пырать. Ҫ^пла Аверкий
Иванович хӑйпе хӑй кам антласа, хӑйне хӑй хуш са, хӑйӗнчеи хӑй
ыйтса ларать председательне хирёҫ, Советсемпе комиссисен ӗҫё ӗятё хут ҫинче тикёт сӗрнё урапа пекех нӑрлаттарса пырать. Ун пнрки вӑл секретарь урлӑ П ултарайкив патне хурав хыҫҫӑн хурав ҫитерет. Ҫунатлӑ сӑмах м алалла вёҫет., Пуҫпа ёҫлеме п ултаракан
П ултарайкнна уншӑн тусӗсем мухтаҫҫӗ, ӑна валлн ҫӗнё вы рӑн хатӗрлеҫҫӗ.
Хёвел пек ҫиҫекен секретарь пӗр сётелтен тепёр сӗтеле ю рлаюрла ӗҫ хучӗ куҫарать. Пёррехннче вӑл хӑю ллансах ы й тать:
— Х умма Лариванч, эсир иксёр пӗр пӳлёмре сӑм сапа сӑм са
тӗкённӗ пекех хирӗҫ пӑхса ларатӑр. П ивуш лё ҫак хут татӑккнне
Аверкий И ванӑч умне тӳрех хурса пам а юрамасть?
— Ю рамасть ҫав, юрамасть, — куҫ айён пӑхса кӑм ӑлсӑррӑн ӑнлантарать ӑна председатель. — О фвцналла хутӑв х ӑ ӑ ӗ в ҫулё пур.
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В ӑл ҫула ёнтё ахал ь те каш ни кун такӑрлать-ха секретарь. Унш ӑн пулсан — нурпёрех ӗҫ. Ҫакӑ ҫеҫ канӑҫ памасть ӑна. Алӑри
пӳрнесем те тан чар та, пёр пӳлё,при бюрократсем те пёрешкел мар
иккен — икё тёрлё. П ултарайкинё, пултарсан та, ҫамка тирне картлантарм асть, хуш ать ҫеҫ. В улаймаяовё, вал хупшине тем пек тӑвас
тесен те — пултараймасть. Ирӗксёрех унан шурӑ х у та хуратма
тивет.
Ҫав хуш ӑрах...
Стройтрестри арендаторсен шкулёсем саланса каи н а. Я лан ёҫлекен производство ка наш лаве чаракса ларнӑ.
Экономика ыйтавёсеве вёрентме парах на. Ю лташла судсем салаянӑ. Ҫ ам рӑк специалкстсен, брит-адирсемпе мастерсен совечёсем пӑчланнӑ. Ф изкультурная спорт тата халӑх пултарулӑхё манӑҫа
тухнӑ...
«Ҫанӑ тавӑрсах ёҫленипе» хӑйне кӑтартм а пултариӑ Х умма Лариванӑч вӑл вӑхӑталла урах картлаш кана улахм а ӗлкёрнёччӗ ӗнтӗ.
Хӑй хы ҫҫӑн вӑл А верклй И ванӑчне мекёрленсех туртатчё.
П ултарайквнпа П улайм анова такӑр ҫул уҫса панӑ ырӑ тусӗсем!

СУ Р Ӑ Х
Хӗлин Хӗлиппович Ш альзя ҫуралнӑ ҫӗршывне Кустӑрма хулинчен пуйӑспа кӑлтӑртаттарса ҫитрӗ. Вакунран перрон ҫине васкамасӑр ан чё те вӑл, шлепкине хывса, станцӑна сал ам л ар ӗ:
— Сывӑ-и, тӑван Пӑван!
А на ялтсе-ш и, х ӑр ӑк тӑрӑллӑ хурӑн ҫинче .таракан ула курак
хирӗҫ сасӑ пачё:
— Крак!
Вокзал ум ӗкче
те,
хыҫӗнче те пассаж ира
кӗтекен
курӑнм арӗ.
Ш альзя, ҫӑм ал чам атанне
сул л акаласа, салхуллан
м алалла утрё,
поселокӑн капӑрланнӑ тумне пӑха-пӑха тӗлӗнчӗ.
Елӗкрех чӗркуҫри таран пы лчӑк аш са ҫӳренӗ аслӑ урам а асф альт
сарнӑ. Чӑлаш -чалӑш йывӑҫ пӳртсем вырӑнне нумай хутлӑ чул ҫуртсем ш ӑкӑрин ӳссе ларнӑ. П ёрин умёнче вӑл чарӑнчӗ, ал а к гӑррине
ҫырса ҫапнине вуларӗ: «Пӑван районӗнчи ҫы хану узелӗ».
Ш альзя кунта хӑйсен ял ҫынни Иван И ванович Сорых ӗҫлет
тенине аса илчӗ, вара хӑю ллӑн ш ала кӗчӗ, п л атн о , чӑм атанне де
ж урн ая ты ттарчё. Унран начальник заместителе ӑҫта ларнине ыйтса пёлнё хыҫҫан вӑл, тумтирне м айлакаласа, иккӗмӗш хута питё
чинлӑн улахрё. Телее пула, заместитель сётел хуш ш инчех ш ӑна
хӑвал аса ларать.
— Сывлӑх сунатӑн, Иван Иванович! — аллине ҫӳлелле ҫӗклесе
ҫы вхарчӗ Ш альзя. — Ман телеграм мӑна илеймен иулас, кетме ни
кам та тухм ан.
Куҫа-пуҫа чарса п ӑрахнӑ заместитель сётел хуш ш инчен такӑнкаласа тухрӗ, килнӗ ҫынна ал ӑ пачё, пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑр т хыҫса, айӑпа кӗнён ы йтрё:
— К ам пулагтарччӗ ҫак эсир?
Заместителей ҫемҫе аллине тимӗр хы пкӑчпа хӗстернӗ пек чӑмӑртанӑ май, Ш альзя лӑхл атса кулса яч ӗ:
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— Ш ӳтлетён, шӳтлетӗн, Иван Иванович. Х а вӑл, м ана пёлмсн-палламан пек ш ахвӑртса тӑрать.
— Аҫа ҫапса ҫунтарса ятӑр ҫакӑнтах, ҫук, туршӑн та палламастӑп.
— А ра, эпё Ш альзя вӗт. Хӗлип Хӗлиппович. Е хам пек мар-и?
— П астай, пастай, Чӑнах та Хӗлипех пуль эс? Вӑт хам ӑр ъ ял.
Епле улш ӑннӑ. Мёнле тӗрекленсе кайнӑ. А й-яй, татах ӳснё пулас.
М аччана кӗҫ-вӗҫ перӗнет пуҫу. Вӑт чӑнах та т а л ч а ... — И ван Ива
нович хӑн ан ш укӑль тумне, йӑм хура ҫӑра ҫӳҫне, тӑваткал сухалне, ш ы ҫмакрах сӑмса к ӑк ӗ ҫинче меллӗн л аракан хул ӑн харш алла куҫлӑхне тӗсесе пӑхрӗ. — Кам ш утлатӑр эсӗ тесе. Урамра ҫупса ярсан та пӗлсе юлас ҫук. Ай-яй, мён чухлӗ вӑхӑт иртрӗ эпир
ш култа пёрле вёреннёренпе, ялта пӗрле ҫӳренӗренпе...
— ^Ҫапла ҫав, м ӑ я хур аҫилле каҫӑртса, хы ҫалалла ҫавр&нса
пахм асӑрах чупатпӑр пулас, — тем аса илнӗн ассӑк сы вларӗ Ш аль
зя. — М ана хуптарнӑранпа кӑҫал ш ӑпах ҫирём ҫул ҫитет. Айӑпсӑр ҫунтартӑр эсир м ан ҫам рӑклӑха. Эс пуш шех путсӗрле хӑтлаптӑн. Прокурорпа судья ч ӑн л ӑха ӗненмерӗҫ...
Заместителӗн ансӑр ҫамки ҫине кантӑр вӑрри пысӑкӑш пӑтӑрпӑтӑр сив тар тапса тухрӗ. Куҫӗ умӗнче тахҫанхи пурнаҫ ӳкер*
чӗкёсем вёлтлетсе иртрӗҫ.
Сорых ун чухне почтальонра ӗҫлетчӗ, Ш альзя — клуб заведующийӗччё. Ш альзя артист пекех пултаруллӑччӗ, концерт-спектакльпе я л халӑхне савӑнтаратчӗ. Сорых та хорта сурӑхла мемлететчӗ. Ҫав вӑхӑтра Сорых клуб техничкипе ҫы хланса кайрё, ун
патне ҫӳреме пуҫларӗ. Пӗр каҫхине вӗсем, ёҫмелли-ҫимелли ӑшӑтнӑ хыҫҫӑн, электроплиткине сӳнтерме манса к ай яӑ . П литкӑран пуш ар тухнӑ ҫав. Х араса вӑрацса кайнӑскерсем, ҫулӑм а сӳнтерес
2— «Капкӑн» би( iinoTekii1
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вырӑняе, чӳречерен сиксе пы таняӑ. Ш ӑпах Ш альзя улахран тавр ӑн вӑ пулнӑ. Ҫ унакан клуб патне вӑл чи м алтан чупса ҫитнӗ те
пуш арпа кӗреше пуҫланӑ... К ай рая суд пулчӗ. Сорых вӗрентнипе
техничка ҫав каҫ Ш альзя клубра ҫывӑрса юлнӑ, тесе ӗнентернӗ
судра. Ш альзяна Сорьгх элеклесе хуптарчё, хӑй ҫӑлӑнса юлчӗ, анчах инкекрен пурпёрех хӑтӑлайм арӗ. Чапрас туталлӑ, к урп уя кӗлеткеллӗ, вунӑ ҫул аслӑрах техничка, «Санран хырӑм юлчӗ, хам а
к ач ч а илмесен сана пурпёр сутатӑп», — тесе к ач чӑ ҫумне ҫилёмлех
ҫыпҫӑнчӗ. Х ӑра-хӑрах, куҫа хупсах авланм а тиврё вар а унӑн. Х а 
ле те ҫав арӑм пах пурӑнать. П уш ар пиркиех пётерчё Сорых хӑйӗн
телейне те, халё хӑйне хирӗҫ ҫисе ярасла пӑхса л ар акан Ш алЬзя
ҫам рӑклӑхне те.
Сорых пӳрнипе сӗтеле ш акӑртаттарса к ал ар ё:
— Ёлёкхине аса илмёпёр, тусӑм . Вӑл вӑхӑтри ҫӳп-ҫапа ҫурхи
шыв та ҫирӗм хут ҫуса тасатнӑ ӗнтё. Ҫавӑнпа эпир халё яп -яка
пурнӑҫпа пурӑнатпӑр. К уртӑн пуль эпӗ ӑҫта ҫити улӑхса ларнине?
Ҫӳлерех пӑхсан, тата картл аш ка нумай. Эсё, ач ам к кӑ, хӑв та темле начальникех пулас-ха. Ы тла пит курӑм лӑ.
— П аллах, — м ӑн к ӑм ӑл л ӑн хуравларӗ Ш альзя. — Ёмӗре кирпӗч ш утласах ирттерместпёр. Илтнӗ-и хӑҫан та пулин Кустӑрмари
м аш инӑсем тӑвак ан завод пирки?
— Илтмесӗр, ара, ҫӗршывёпе паллӑ завод вёт вӑл.
— Вӑт ҫавӑнта ёҫлет те Хӗлип Хӗлшшович! Коммерческий ди 
ректор! Епле ян ӑрать вы рӑсла? Х ам ӑр ҫёршыв коммерсанчӗсемпе
кӑн а мар, ют патш алӑхсенчи бизнесменсемпе ресторансенче сарӑлса ларать вӑл. П ётӗм пуянлӑх тенё пек унӑн алли витёр тухат'ь.
Эсир ҫеҫ, анра-сурӑхсем , м ана этемле кӗтсе илме ш утламастӑр.
Эпир те кирлё пулӑпӑр-ха хӑҫан та пулин. А нлантӑн-и халь хӑв
к ам па калаҫнине?
Сорых тин пёр япалана аса илчё. Ана пуҫлӑхё тахҫанах Кустӑрм ана хӑвалатв-ҫке. Ҫӗнӗрен тунӑ ҫы хӑну узелё валли хатёр-хётёр
ҫитмест. Сӑмах м ай вӑл ҫавӑн ҫинчен аса илтерчё ентешне.
— Тупнӑ калаҫм алли вак-тӗвекшӗн. Пыр, м айлаш тарса паратӑп.
М аншӑн вӑл пӗрре сурм алӑх та ҫук.
Ш альзяна кӗҫех ҫы хӑну узелён начальникӗ хап ӑл л асах йышӑнчӗ. Х ёлип Х ёлиппович отпускра хӑй ӗк ӗмӗрёнче иӗрремӗш хут улпутла канчӗ. Ҫӑмӑл автом аш инӑпа ӑн а Тури.часа пырса илеҫҫӗ, каял л а леҫсе хӑвараҫҫё. Ёҫкӗрен ёҫке, утартан кӳлё хёррине к ӑн а
ҫӳрет х ак л ӑ хӑна. Ялта пӗччек пурӑнакан ам ӑш ӗ валли туххӑм рах
виҫ-тӑватӑ ҫул ҫун тарм алӑх вутӑ, пӳртлӗх йывӑҫ к ӑл ар са пачӗҫ.
Я л а таврӑннӑ чухне Ш альзяна П ӑван станциёӗнче
ул а к у р ак
ҫеҫ кӗтсе илнё пулсан, отпускран ӑ я а пуҫлӑхсем парнесем парса,
телейлё ҫул сунсах савӑнӑҫлӑн ӑсатеа ячёҫ, Х ӑрӑк тӑр ӑл л ӑ хурӑн
ҫинчи к ай ӑк кранклатсан, пуйӑс тапрапчӗ. Хӗлип Хӗлиппович алӑ
сулчё:
— Сывӑ юл, тӑван Пӑван!
Тепӗр темиҫе уй ӑхран И ван Иванович Сорых К устӑрм ана кай м а
пуҫтарӑнчӗ. Завод ҫьшнисене парнелеме тесе, пёр чёрес пыл тата
ытти ш ӑкӑр-м акӑр хатёрлерё, хулана телеграмма ҫаптарчё.
К устӑрм а Сорыха ш авлӑн кӗтсе илчӗ. А нчах перрон ҫинче те,
вокзалра та пал л ан ӑ ҫын курӑнм арё. Завода таксипе ҫитрӗ те вӑл
кан тура кӗчӗ, директорӑн снабж ени еяёпе ёҫлекен заместительне
(урӑхла ӑн а коммерци директоре, теҫҫё) ш ырама пуҫларё. Ун пӳлёмне тупрё те хайхи а л ӑ к а т а к к а с а кӗчӗ. А на хирӗҫ сӗтел хушшинчен чиперкке хёрарӑм тухрё.
— Эсир м ан н ата-и? — куҫ айён пӑхса ыйтрӗ вӑл.
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— Ҫук-ха, эпе Ш альзя юлташа ш ыратӑп, Коммерци директоре
к Ирле м ана. Эсир ун ӑн секретаре пуль-ха. Хӗлии Хёлинпович х ӑв
ӑҫта-ши?
— Мӗнле Ш альзя? Мӗнле Хӗлип Хӗлиппович? — тёлӗнчӗ ҫамрӑк хӗрарӑм . — Мӗн ыйтупаччӗ эсир?
— Эпё, эпё... мён... Мана Ш альзя юлташ ҫы хӑну узелӗ вал ли
хатӗрсем тупса нам а ш антарначчё те... Мӗя, ӑн а урӑх ҫёре, ҫӳлерех куҫарнӑ-им? Директора лартм а хатӗрленеҫҫӗ, тесе калаҫатчӗ
те...
— Т акам па патраш таратӑр пуле эсир, юлташӑм. Н имле Ш альзя
та ӗҫлемен м ан вырӑнта. Коммерци директоре эпӗ п у л атӑл , Ка1ҫарӑр, халӗ пнтӗ васкатӑп, аэропорта вӑхӑтра ҫитмелле. Тепёр вунӑ
кунран м ан пата кӗме пултаратӑр, оборудовани валли за я в к а нур
пулсан...
Пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса тӑрса юлчё варӑм коридорта Сорых.
Ентешӗ хӑйне чике тӑрш ш ӗ лартнине тин тавҫӑрса илчӗ.
Ҫапах
вӑл ӑна курм асӑр киле к ай м а ш утламарӗ, кадрсен пайӗнче унӑн
хуш ам атне ш ыраттарса тунрё-тупрех. Ш альзя нимӗиле инж енер та,
директор заместителӗ те м ар иккен, хуралҫӑра ӗҫлет.
Урама тухсан Сорых хуйхӑрса пыратчё. П уҫа ҫӗклесе пӑхрӗ т е
ш артах сикрё. Тимёр карта леш енче, склад ҫумӗнче, ч ан к кам а
Ш альзя тара парать.
— Салам, ултавҫӑ! — шлепкине хывса сы влӑх сунчё Сорых.
— Салам, салам , элекҫӗ! Ы рӑ сунса кётсе илетпёр, — пуҫне пёкрё Ш альзя.
— Х ӑм ла ш алчи пекех тӑратӑн эс, «коммерческий директор», —
тарӑхнипе тутине пӑрса илчё Сорых. — Ш алча Х ёлвпён ачи ш алчах
пулнӑ-иҫ?
— Ҫаплах ҫав, улми йывӑҫҫинчен а я к к ах ӳкмест-мӗн, «хаклӑ
тусӑм», Сурӑх Й ӑванӗн ывӑлӗ те сурӑхах пулса ҫитӗннӗ, — лёхлӗх кулчӗ Ш альзя.

ЯТЛӐ КУМЕ
Х ула влаҫӗсем хӑйсене ҫырма хёрне ҫӗр уйӑрса парсан, «Тимӗрбетон» тресчӗ унта харӑсах виҫӗ ҫурт лартм а йыш ӑнчё. Укҫи-тенки те, хатӗр-хётёрё те, маҫтӑрӗсем те хӑйсен пулнӑран тӑх ӑр хутлӑ «курупкасем» туххӑм рах пӗлӗтелле кармаш рӗҫ. Ҫурчӗсене виҫкӗтеслӗн вырнаҫтарчӗҫ, варрине картиш майларӗҫ.
Ҫӗнӗ пӳрт уявё ҫИтсен, строительсем, подъездсенчен уш кӑнӑнуш кӑнӑн ш авласа тухса, виҫӗ кӗтеслӗ картиш ӗнче купӑспах cap*
каланса юрларӗҫ, карталансах таш ларӗҫ.
Вёсем хуш ш инче ҫуртйӗре хута я рас евӗпе ӗҫлекен А вралов, экономика ынтӑвӗсене
тытса п ы ракан Перекетлев, йӑла-йӗркесемпе кадрсемш ӗн хурав тытакан Ф уфайкин, строительствӑна кирлӗ япаласемпе тивӗҫтерекен
М айлашов, аслӑ бухгалтер Ш айлаш ов, тёп м еханик Н осилкин, строй*
лаборатори хуҫи П ахалаев, ӗҫри хӑруш сӑрлӑх йӗркяне сы хлакан
Алурасов тата проектпа смета пайӗнчи кӗҫӗн инженер Х уралов
пулчӗҫ.
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Тепӗр ирпе виҫӗ кӗтеслё к а р т и т н е мотор сасси хупласа хучӗ.
П ӗрин хы ҫҫӑн тепрн килеҫҫӗ автом аш ивӑсем : йывӑррисем те, ҫӑм ӑллвсем те. А втокран, автовы ш ка, самосвал кабинисеяе йӑрт та
й ӑр т кӗрсе ҫухалаҫҫӗ хӗрарӑмсемпе пӗчӗк ачасем . Чӳречерен пӑхса
тӑр ак ан Х уралов ӑнлан чё: шоферсем арӑмӗсене ёҫе, пепкисене яслисада ӑсатаҫҫӗ. Вёсен ҫурчӗ умне те, акӑ, пёр харӑс тенӗ пек, теми-1
ҫе ҫӑм ӑл автом аш ина килсе чарӑнчё. Х ура «Волга» А вралова
лартса кайрӗ, ш околад тёсли — Дерекетлева, «Нива» текення —
Ф уф айкина,
«Рафик», — М айлаш ова, «Ж игули* — Ш айлаш ова,
«УАЗик» — Носилкина, «Москвич» — А лурасова... П ахалаев вара
«Строительство лабораторийӗ» тесе ҫырнӑ тӑрӑхларах хупӑ машинӑп а вӗҫтерчӗ.
С акӑр ҫы н сак ӑр м аш инӑпа трест кантурё умне ҫитсе тӑнине
Х уралов, п ал л ах, курайм арё. Унӑн автобуспа ҫӳремелле те, ёҫе
ҫитиччен вӑх&т ҫур сехете ях ӑн пётет. Ҫапах та ал ӑ-у р а ҫем^ҫтересси кулянтарм асть-ха ӑна, урӑххи тӗлӗнтерет: ӗҫ вӑхӑтёнче ҫеҫ
мар, кан м алли кунсенче те хурт пекех йӑш ӑлтатаҫҫӗ-ҫке ҫав автомаш инӑсем картиш ӗнче. Хӑйсен ураписемпе усӑ курнӑ пекех усӑ
кураҫҫё трестри хуҫасем ятл ӑ кӳмесемпе.
П ёр тунтикун Х ураловӑк треста васкавлӑн ҫитмеллеччӗ. Ҫавӑнпа
вӑл кам п а та пулин ҫула м ай ҫаклан са кай м а ш утларӗ. К артиш не
хӑпартлан са тухрӗ. А нчах А вралов пуҫне ҫеҫ силлерӗ. Перекетлев
ҫемйине таҫта лартса кай м а пуҫтарӑннӑ. Ф уф айкян хваттер ыйтӑвӗсемпе райсовета ҫул тытрӗ. Майлашов тепӗр еннелле ал ӑ сулса
кӑтартрӗ. Ы ттисем те ҫавнаш калах а я к к ал л а пӑрӑнчёҫ. Х ураловӑн
вар а автобус чарӑн акан вы рӑна ҫуранах танкӑш м а тиврӗ. К антур
умне ҫитсен тёлӗнсех кайрӗ вӑл — маш инӑсем пурте кунта-м ӗн.
П уртти-аврипех ты ттарнӑ иккен вёсен хуҫисем ӑна.
Я тлӑ кӳм е хуҫисене Х уралов тек йӑлӑнм а ш утлам арӗ, автобуспах
ёҫе канлён ҫӳрерё.
Кӗҫех х а л ӑ х тёрёслевҫисен суйлавё ҫитрё. Управленисенче, трест
кантурёнче пёр харӑсах пулса иртрёҫ вёсем. Тӗрӗслевҫёсен лёрлехи
пухӑвӗнче тёп уш кӑна ертсе пыма никам а та мар, Х уралова шанчёҫ. Кётмен-туман ҫӗртен вӑл питӗ сум лӑ ёҫе лекрӗ. Ёҫё ӗнтё общ ествӑлла м айла туса пы м аллискер-ха, вӑхӑт ҫунтарм ӑш ӗ ҫеҫ.
Ҫ апах турткаланса тӑм арӗ Х уралов — тӳрех килӗш рӗ. У ш кӑн членёсене пухса, ёҫ планӗ ҫирёплетрё, ӑна пурне те курӑнм алли вырӑна ҫапса хучё.
Ҫурт-йёре вӑхӑтра хута ям а мён чӑрм антарать? Строительсен йӑл а ыйтӑвёсене епле тивӗҫтереҫҫӗ? Стройкӑна кирпёч, цемент, йывӑҫ
вӑх ӑтр а килсе тӑрать-и? Мёншӗн строительство хӑй х акл ӑх ё ӳссе
пы рать? У правленинче учетна отчет ёҫне м а хавш атнӑ? Ёҫ пахалӑхӗ мёнле сӑлтавсене пула чакать? Ёҫри хӑруш сӑрлӑх правилисене мӗншён п ӑхӑнм аҫҫӗ? Ҫур ҫул хуш ш ияче ҫак тӗп ыйтусене шёкӗлчемелле ёнтӗ х а л ӑ х тӗрёслевҫисен.
Н умай иртет-и вӑ х ӑт е сахал. пёр ирпе, ёҫе кайм а тухсан. А в
ралов «Волга» ал ӑкн е уҫрё те: «Тархасш ӑн, А натолий Я ковле
вич!» — тесе, ы лтӑн ш ӑлёсене й ӑлкӑш тарса илчё. Х уралов ӑна,
леш ӗ м алтан силленӗ пек, пуҫне ҫеҫ силлесе кӑтартрё. Ҫав вӑх ӑтр а
П ерекетлев та тухрӗ. Х уралова хапӑлласах пӗрле лартса кай м а,
каҫпа ресторан ҫумӗпе илсе килм е ш антарчё. Леш ӗ килӗш мерӗ.
Ф уф айкин ӑн а вы рсарникун ҫемйипе канм а чёнчё. М айлашов да
ча м айлаш тарса пам а пулчӗ. Ш айлашов пӳрнисене укҫа ш утланӑ
пек туса кӑтартрё. Н осилкинӑк ун валли халӗ маш ина к ӑн а мар,
хӑватлӑ трактор таранах тупӑнать-мӗн. П ахалаев, кирлё пулсан’,
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чи чаплӑ стройматериал тупма ш антарать. А лурасов ӑн а кӗрӗкпе
ҫӑм атӑ парнелесш ӗн ҫунать...
Ҫук, ӗҫ тухмарӗ пӗрия те. П арӑнмарӗ, чунне сутмарё тимёрбетон пек ҫирӗп Х уралов, тӗрёслӳсене план тӑрӑхах вирлӗн ирттерсе пычё. Л екмеллине хы тах лекрӗ. И ккёмӗш ҫур ҫул планне тата тепёр кирлё ы йту кёртрӗ хал ӑх тӗрӗслевҫисен уш кӑнён пуҫл ӑх ӗ: «Ятлӑ кӳмесем тата вёсен тӑкакӗсем».
И рсерен Анатолий Яковлевич Х уралов хӑйсен ҫурчӗ ум ёнче ларакан пӗчёк автобус сатнелле васкать. Унпа пӗрле ш ала Авралов,
Перекетлев, Ф уф айкян. Майлашов, Ш айлашов, Носилкин, П ахалаев
тата А лурасов кёрсе лараҫҫё. Ёҫс ҫӳреме тата ёҫрен таврӑнм а ёнтё
вӗсене стройтрест хуҫи тинех пӗр кӳм е уйарса панӑ — ятлӑ кӳме.

ПӖЛЕС ЛУЛАТЬ
Хывӑх Мӗтрипе Тӗшё Макҫамӗ аслӑ ш култан пёр вӑхӑталлах вёренсе тухрӗҫ. Еҫлеме вӗсене хӑйсен районнех ячӗҫ.
Пуш параппан ҫапм а, й ӑпӑлтатм а, икӗпитленме ю ратакан Хывӑх Мёт'ряйё тӳрех пуҫлӑхсем ҫумне сёлӗхле ҫыпҫӑнче. Ҫуллӑ чёлхи
пулӑш ниле кёске вӑ х ӑт хуш ш инчех пуҫлӑх пулса тӑчӗ.
Тӗшё М акҫӑмӗ, Х ывӑх Мӗтрипе танлаш тарсан, сӑпайлӑхӗпе те,
ӑсӗ-пуҫӗпе те чы лай м алтаччӗ. Ҫавӑнпах пуль ана га пӗр вы рӑнтах
лартмарӗҫ, хуравлӑрах ӗҫсем ш анса пам а пуҫларӗҫ. Ҫапла м айпа
вёсем Х ы вӑх Мӗтрипе пӗр кантура лекрӗҫ.
Кӗҫ Х ывӑх Мӗтри пы сӑк пуҫлӑх портфельне ярса илчӗ. Тёнчере
хӑйёнчен ӑслӑрах ҫы н ҫук тесе ш утлакан Х ывӑх Мӗтрийӗ Тёшӗ
М акҫӑмӗн ёҫре п аларакан таланчӗш ён чёрине ы раттарсах кёвёҫме
тытӑнчё, ӑн а май килнӗ таранах ура хума, путара-путара пыма,
авторитетне чак арм а тӑрӑш рӗ.
Иӗррехинче Тӗшӗ М акҫӑмӗ планеркана васкатчё. Й ыш ӑну пӳлӗмпе ытти ҫынсем те пухӑннӑччӗ.
Вёсен хуҫи тин ҫеҫ пӗлӗве
ӳстермелли ҫёртен вёренсе таврӑннӑччё. Тӗшё М акҫӑмӗ ӑна юриех
ёҫе тухнӑ ятпа салам ласа пӑхм а ш утларӗ.
— Епле хӑя тӑн эсё чи м алтан ал ӑ пам аш кӑн. — касса тат
ре Х ы вӑх Мётрийӗ.
Х алӑх умёнче нимлемарланнӑ Тӗшё М акҫӑмӗ аллине вутпа пӗҫертнӗ пек к аял л а туртса илчӗ те часрах ш ӑлавар кӗсйияе чӑмтарчё.
— Т архасш ӑн каҫарӑр кунш ӑн, сы влӑху мёнли ҫинчен пӗлесшӗнччё тата, — ҫине тӑрсах сӑм ахларё Тёшӗ М акҫӑмё.
Х ывӑх Мӗтрийӗ тата хаяртараххӑн пӑхрӗ:
— Мёнле х ӑятӑн эсӗ пуҫлӑхпа чи м алтан калаҫм а?!
Ҫ акӑн хыҫҫӑн Тёшӗ М акҫӑмӗ Х ывӑх Мётрипе калаҫм а пӑрахнӑччё, хӑй сы влӑх сунсан тин сы влӑх сунатчё. Ҫ анталӑк улшӑннӑ май сасартӑк Х ывӑх Мётрийё вырӑнне Тӗшӗ Макуӑмне лартмалла пулса тухрё.
Тӗшё М акҫӑмё дӗнӗ ёҫе васкатчӗ. А на хирӗҫ коридор тӑрӑх Хы
вӑх Мётрийӗ тилӗ пек йӑпш ӑнса ҫывхарчӗ.
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— Ҫӗнӗ вы рӑнпа салам латӑп сире...
— Чи м алтан кам ӑн алӑ ты тмаллнне пӗлес пулать. Епле х ӑя тӑр
эсир пуҫлӑхпа чи м алтан калаҫм а, — хӑй сӑмахёсене аса илтерсе
ш ӳтлерӗ Тӗшӗ М акҫӑмӗ.
К ан турта ӗҫлекенсем к ӑм ӑл л ӑк кулса ячёҫ.

САМАВАР ТУСЕ
Ҫ ы рма-ҫатраллӑ, йы вӑҫ-курӑклӑ Ухкассинчи Ҫ ӗраллӑ П авӑлӗ
хӑй кам ӑлён ал ӑкӗ ҫине п ихҫак та ҫӑра ҫакм ан. Пур ҫынпа та ырв
вӑл. Ёмӗрӗнче ннкам а усал сӑм ах к ал ас а курм ан пуль. Л утакаскер,
тӑлпан кӗлетксллӗскер, к аска пуканӗ пек ҫирӗп ларать урапа-ҫуна
ҫинче. П авӑл ферма вы льӑхӗсем валли апат турттарать. Л аш апа
ҫӳренё май ӗҫкё-ҫикӗ тупӑнсах пырать у в т ӑ н . К ам ӑнпе те пулин
п ахча сухалать-и, к ам а та пулнп утӑ-улӑм кёртсе парать-н — пур
ҫёрте те ӑн а туллн к урка ты ттараҫҫё. Ҫав куркап ах вӑл хуш ам атве те тупнӑ. «Пӗвсм те м ан ҫӗр ал л а сантиметр ҫеҫ, ёҫес хам
ҫӳллӗш , ҫӗр ал л ӑ грамм м аяш ӑн сы влӑх норми к ӑн а, у рӑх ан пусахлӑр», — тет те вӑл , мӗн панине куҫ хупм асӑрах ян клаттарать.
Урӑх вара, ҫапса пӑрахсаи та, пӗр тум лам ёҫтереймсстёя, П раҫниксеиче те ҫавн аш калах хӑтлан ать П авӑл. Ы тлаш ш я ӳсӗрӗлнине, йӑванса вы ртняне ӑна ял та куракан нулм ап. Хӑшин-пӗрин арӑмӗсем
упӑш кисеве, упӑш кисем арӑмӗсене: вӑт ҫав Ҫӗраллӑ П авӑлё пек
ёҫме вӗренмелле, тесе тӑ к панине вара час-часах илтме пулать.
Ҫӗраллӑ П авӑлӗ праҫниксеве ӗҫкё-ҫикӗсёр ирттермест. Килӗнче
ахаль чухне те унӑн ӗҫмелли мӗн те пулин ял ан ах тупӑнать. Фер
ма пуҫлӑхӗ, зоотехник, ветеринара врачё, бригадир ун патёнчен
тухм а пӗлмеҫҫӗ. П авӑла вёсем пёрмай мён те гул и н маГглаштарса
пам а пулаҫҫӗ. Бҫне тума патне ҫнтсеи ҫеҫ хӑйсенчен вим ён те тухмасть. П урпӗр вӗсене ҫьшӑх тусӗсем вырӑнне хурать вӑл. А ра, епле
килпетлӗ ҫынсемпе ваҫ-ваҫ пурӑнать те... Вёсене пула хӑйён ӗлёкхи
юлташне, вӑкӑрсем сам ӑртакан Тип Титне те, м анӑҫа хӑварчӗ
П авӑл. Сӑра-зрех тавраш не тута патне ям ан Тит вӗсемшён, чӑн
та, ют пек ӗнтӗ. Чей ӗҫекен ҫынпа юнашар ларса н ам ӑс кураҫҫӗ-и
ӗҫкӗҫсем?
П ёррехинче П авӑл менелник турӗ. Унта Тит та пычӗ, тусне ҫапҫутӑ сӑм авар парнелерё. «Кӗрекийӗ тулӑх пултӑр, чейё вӗресех лартӑр, хӑнийё пы рсах тӑтӑр», — терё вӑл, й ӑл-йӑл кулса.
Х ӑни-вёрли ӗнтӗ ГГавалӑн татӑлм арё, хуш ӑнсах пычӗ. А рӑмӗ
вӗсене пула ӗҫе те ҫӳреми пулчӗ. Майӗпен хӑй те ӗҫке ярӑнчё.
Упӑш кин «сы влӑх нормийёнчен* те иртме пууларӗ, ӗҫкӗҫсен нормине куҫрӗ. Ёҫет те ҫы вӑрать, ӗҫет те ҫы вӑрать. Ёнтё И авӑлаи хӑйӗн яш ка пӗҫерме, ёне сум а, ача пӑхм а, кӗпе-йӗм ҫум а черет
ҫитрё. Леш тусӗсемш ӗн пулсан... Кӗпӗрлеясе квлеҫҫё те кун кунг
лаҫҫё, тепӗр чух ирчченех сӗмленсе лара^ҫё. Х ӳтерме х ӑрать. А ван
та м ар тата хӑйӗичен п ы сӑкрах ӗҫре ӗҫлекенсене кӳрентермеш кӗн.
П авӑла вёсем сӑм аххипе алӑ ҫинче ҫӗклесе ҫӳреме хатёр-ҫке. Ҫапах
й ӑлахтарсах ҫитерчӗҫ вёсем ӑна. «Мӗн тум алла? Мёнле хӑпм алла
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кусенчен? Мӗнле ҫӑлса хӑварм алла арӑма?» — пӑраларӗҫ ун пуҫне
шухӑш сем.
Пӗррехипче вӑл, чӑлана тухсан, темрен такӑнса стена ҫумне ҫапӑнчӗ те ҫамкине м ӑкӑль кӑларчӗ. Ури айне пулнӑ япалана ҫӗкленӗ май хӗпёртешпте унӑн ыратни те таҫта кайса кӗчё. Ун аллинче — Тип Тичё темиҫе ҫул к а я л л а менелннкре парнеленё сӑмавар! Т уеан пуснӑ парнене пӳрте илсе кӗрсе тасатрё, ҫурё, шыв
ярса вӗретме лартрё. П авӑл чей хатӗрленӗ ҫӗрелле туссем, ҫамкисене ты тса, ахлата-ахлата кӑпӑртаттарса та ҫитрӗҫ. Вёсене хярёҫ
П авӑл арӑм ӗ те пӳлӗм рев анаслакаласа тухрӗ. Кил хуҫв пурне те
сётел хуш ш ине чёнчё, cap ҫип утиичен хатёрленё чей ӗҫме сёнчӗ.
— Эс ан кул-ха, л арт кӑларса мӗн пуррнве! — хуш рё ферма
пуҫлӑхё.
— Тип Тит чирёпе чирлемерён пуль те? — кулса ячӗ ветери
нар.
— Эпир кам не м антӑн-им ? — асӑрхаттарчё бригадир.
— М анман, — тавӑрчё ӑна Ҫ ӗраялӑ П авӑлё, тӑпсакай алӑкн е
уҫма пуҫланӑ арӑм не хулӗнчен ҫатӑрласа ты тса, — л е т тӗнчере те
манас ҫук-ха эпё сире. М а н т ӑ н эснр — ы лтӑнран х ак л ӑ. Сирёишӗн
пирён кӗреке ял ан ах уҫӑ. Анчах та м алаш не сётел ҫинче ак ҫак
сӑмавар ҫеҫ саркаланса ларӗ.
К ӑм ӑлсӑррӑн тухса канрёҫ хӑнасем. Пӗтнёкрен-в, ҫӑка чечекёнчен-и, катӑркасиа ш ӑланран-и хатёрлерӗ вӑл чейне, к а тн и н ч ех тусёсене хӑнана чӗнчӗ. А ячах чей ӗҫкине нихӑш те пымарӗ. Х ӑпмаллипех хӑпрӗҫ вӗсем унран. Уҫӑ чунлӑ П авӑл тинех уҫҫӑн сы власа
ячӗ пара.
Чы лай вӑхӑтран, Ҫёраллӑ П авӑлён ёҫкӗ тусёсем м асар еннелле
пӑхм а ты тӑнсан, чейпе туслӑ Тип Тичӗ ферма пуҫлӑхё пулса тачё.
П авӑл ӑн а тӳрех хӑн ан а чӗнчӗ. Сётел варрннче пӑсланса л аракаи
сама пара курсанах Тнт ӑинпӑн кулса ячё. Ҫӗраллӑ П авӑлё тусне
кӗрекене лартрӗ, куркасене чей тултарчӗ. А рӑиӗ ҫав хуш ӑра кётеслё стакана эрех яч ё те «хӑвӑн нормуыа ёҫ» тесе упӑпхкине тыттарчӗ.
— Эх, — терё Ҫ ӗраллӑ Павӑлӗ, стакана а я к к а л л а тёртсе, — ҫёр
ал л ӑ грама эпё сы влӑх норми теттӗмччӗ. Й ӑп ӑш ва иккен. сы влӑх
норми мар. сы влӑх мурӗ пулнӑ вӑл. Ҫав путсӗре ӑш а ям ан пулсаи,
пӗвер те ыратас ҫукчӗ халь. Итлемерӗм сана, Тит тусӑм , кӳрентертём, к аҫар мана, ухм аха. Пирёншён сы влӑх норми вӑл — ак
ҫак тутлӑ чей иккен. Вҫер тар тухиччен.
Тип Тичӗ, тусӗпе кнлёш се, к ӑм ӑллӑн пуҫне сёлтрӗ. Ҫӗраллӑ Павӑлё мёнле шӗвек чи усӑллине те, хӑйӗн чи ҫывӑх та пганчӑклӑ тусӗ
кам пулнине тин чун-чёрнпе туйса млчё.

ҪАВРА ҪӐКӐР ЙӐХӖН УЯВӖ
Т ахҫанах ёнтё ТГулайвассинче ҫимёк вӑхӑтнелле акатуй ирттереҫҫё. Ҫурхи уява таврари ял халӑхё чан ҫапса чӗнвё пек карр!
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пухӑнать. Х урӑнлӑха вара этем савӑнӑҫӗ тулать, Каравай Хёветучӗпе к ар ч ӑк ки , К улияе, ҫав ырӑ саманта пӗр ҫул та сиктерее хӑвармаҫҫӗ. А кӑ, халӗ те вӗсем кап ӑр ту м нала к ата патнелле васкамасӑр утрӗҫ.
— А стӑватӑн-и, Хӗветут, ҫак вӑрмана лартнине? — куҫ айӗн
пӑхса сӑм ах пуҫарчӗ карчӑкӗ.
Х ӗветут кёреҫе сухалне якатса илчӗ те, курпунтарах кёлеткине
тӳрлетсе:
— А стумасӑр, ара, К улияе, астум асӑр. А ллӑ ҫул каш лать ҫак
хурӑнлӑх! Х ам ӑр лартнӑ вӑрман!
— Эя сана м а я я ӑ пуль тесе, Х ӗветутӑм, — к ал л ех тем ш ахвӑртрӗ к арчӑкё. — Х ӑӑӑр хуш ш инче ы лтӑн пёрчв те юлнӑ иккен
санӑн...
А птӑранипе Хёветут м ӑйӑхне икӗ енчен те пӗтӗрсе пӑхрӗ, карч ӑк ёв ҫӑл тӑр пек куҫне асӑрхарӗ те:
— А к тамаш а! А вланни ал л ӑ ҫул ҫитрӗ! — терӗ.
— Сан ҫитрӗ пулсан, м а я та а л л ӑ ҫул ҫитрӗ кач ча кайяи. Ҫур
ёмӗр п урӑнатпӑр вёт иксӗмӗр, старикӗм. Аса ил-ха, мёк каланӑччӗ эсӗ ун чухне?
К аравай пуҫне тытса утрё, тахҫанхине аса илчё.
Ҫирёмри хӗрпе к ач чӑч чӗ вёсем у я чухне. Х ёветут колхоз председателёччё, К улине комсомолецсене ертсе пыратчё. Аш я 1 ёпе ам ӑшӗ вёсене м ай уйӑхёнче туй кӗрлеттерсе пачёҫ. Тепёр кунне К у
лине ял ҫамрӑкёсене воскреснике ял се тухрё. Тӑван республика вунпилӗк ҫул тултарнӑ ятпа вёсем ун чухне ял ҫумне хурӑнсем
лартса хӑварчӗҫ. Ҫамрӑк м ӑш ӑр ятран пӗр ш ӑтак а икё йывӑҫ лартрӗ. Ҫавӑн чухне Хёветут Кулинене ҫапла к ал ан ӑч ч ё: «Эпё сана
туйра ы лтӑн ҫӗрӗ парайм арӑм , ы лтӑн туйра, ҫак хурӑнсем ҫумӗнче, нарнелейёп-хни, тулӗк уиччея... пуйсана*.
Хӗрӳ ёҫре, ш авлӑ пурнӑҫра сӑм ах хы ҫҫӑиах тар ӑш не путнӑ
пуль. Ы лтӑн ҫӗрё ш ухӑш ё пулман вал вахӑтра. Ч ухӑн хресчен
ҫемйинче ӳснӗ Хӗветут колхозпа пёрле ура сыриӑ, ҫы н ёретлӗ
тум ланнӑ, тулӑх пурнӑҫ юрри ю рланӑ. М ӑш ӑрёпе лартнӑ йывӑҫсем ҫӳлелле ҫӗкленпине пӑхса савӑннӑ.
Й ӑла тӑрӑх ӗнтӗ уиан авланнн пилёк ҫул ҫитсен арӑмне, й н вӑҫ
туй ячӗпе, йы вӑҫ к а ш ӑ к -ч а т ӑ к п а сӗтел-пукан пярнелемсллеччӗ. Вӑл
Кулинене ҫӗнё пӳрте кӗртсе ярса хёпӗртеттерчё. В у яӑ ҫултан вё
сен чечек туиё пулм аллаччё. 1945 ҫулхи майра вӑл ял а Ҫӗнтерӳпе
таврӑннӑччё. Вӗсене тусӗсемпе ю лтатӗсем , тӑванёсемпе хурӑнташёсем чӑннипех чечек парнелерӗҫ.
Ӗҫе вӳлённӗ хастар ҫынсем хэнсев кём ёл туйие тгалдя тума та
м аннӑ. Тивёҫлӗ кан ура ти ал ӑ усса ларм ан . А пя-пӑча ӳстернё, мӑнукёсене пӑхнӑ. В ӑхӑт иртнине те сисмен. ВТлтӑн туй персе ҫятнине те тин кӑн а курнӑ, янӑ, к арчӑкё. К ули не упӑш кине сӑнать
те ӑпппӑн к улать, чеен пӑхать те пуҫне п ӑркалать.
А к ӑ, Х ӗветут ӑн а хулёнчен ты тсях яхт]я универмага илсе кёрсе
кайрӗ, сутуҫа т с ӗ м л т ӑн ҫёрё сунлаттярчё.
Х ӑйсен хурӑнёсем патяе ҫитсен, Х ёветут карч ӑкки н пӳрнине, К у
лине стари ккин пӳрнине ҫсрё тӑхӑнтарса ячӗҫ.
— ЬТлтян ҫёрёпе йӑл кӑш са ҫӳремелёх пунрзм ӑр, к ар ч ак ӑм Нумай кёттертём сана, ҫап ах та сӑм ахӑм а ты трӑм , — терё К а р а 
вай, к ар ч ӑк ки н ытарлӑ куҫёячен типкерсе.
Я л ҫумёнчи хурӑн лӑхра якятуй кёрдет. К апяр х ал ӑ х ҫурхи: уяпа
чап лая паллӑ тӑвать. «ТТТурямпуҫ» колхоз ёҫченёсем ҫан куня мӗнле пысяк парне хятёрлепи ҫикчеи председатель хавх ял яяся к а 
пать. П илёкҫуллӑхра ҫёрш ыва мён-мён сутмаллине пур енёпе те
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ирггерсе тултарна. Х уҫалӑх республика юбилейне пьтоӑк ҫитёнӳпе.
ҫӗнтерӳпе кӗтсе илет.
Ҫав ҫӗгггерӳ
ялавяе
ҫӗклеме
пулӑш нӑ
ҫынсем хуш ш инче вӑл К аравай Хӗветучӗпе Кулинене те асӑнчё.
— К араваевсем нум айӑи колхозра, ҫур ял ы тла, — терӗ пред
седатель. — П урте вёсем ял ятне ҫӗклеҫҫӗ, хӑй сек хастарлӑхёне пире
хӑпартлантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа наянхя куна Ҫавра ҫӑкӑр й ӑх ӗа уявё
теме те пулать. Х алӗ сцена ҫине...
— Хёветут, пире чӗнеҫҫӗ вёт унта, — к ӑл т тӗртрӗ айккинчен
стариккиве к ар ч ӑк ё.
— Ч ӑн та, атя, ут, — терӗ м ал ал л а ярса пуснӑ м ай К аравай.
Председатель ватӑсене ы лтӑн туй ячӗпе салам ларӗ. ҫирёп сывлӑх, ӑн ӑҫу сунчё, х ак л ӑ парнесем пачё.
^ — П аян пирён ак а туйӗ кӑна мар. Караваевсен ы лтӑн туйё те.
Пёрле, эртелпе уявлар ӑна. Иӳҫӗ!
К аравай Хёветучӗпе к арч ӑк ё пичёсене пӗр-пӗрин патнелле ҫывхартрёҫ.

САВА САВВИ САВАЛАТЬ
Ҫ ӑкалӑх ҫумӗнче уй куҫӗнчен пы танса л ар а к а н С авкка ялӗнчи
ҫынсем савккаллӑ кӗреҫе туса сутсах чапа тухман. Тырпулне те
кӳршӗсенчен к ая мар ӳстернё, вы льӑх-чӗрлёхне те янкам ран н ачар
самӑртм ан. Типҫырма урамёнчи Савали ҫеҫ колхоз ёҫне юратсах
кайм астчӗ, вӑрӑм укҫапгӑн ҫунатчӗ. Сава суттипе ап паланнӑ вӑхӑтрах вӑл платникре те ҫӳретчӗ. Х алӑхра Сава Савалн ят ахальтен
тухман пуль ҫав.
А рӑмӗ внҫӗ хёр хыҫҫӑн ывӑл ҫуратса парсан Савали, хам а пулӑш акан тинех тупӑнчё тесе, хӑйне м айлӑ саванна, ачине хӑйён
хуш амачёпе пӗр янӑравлӑ ят тупса п а я ӑ : Савва. Ана вара пёчӗк
лех еава аври тытма вӗрентсе пынӑ. А нчах Савва сава туртса хул
вӑйне пётерме килӗш мен, ӳсерехпе килӗнчен те тухса кайнӑ. Тёнче
касса ҫӳренӗ-ҫӳренё те вӑл ҫуралнӑ ҫӗршывнех таврӑннӑ, тулӗк
ёҫе С авккана мар, ҫывӑхри Савӑл хулияе вырнаҫнӑ.
Савӑлра пурӑнакансенчен чы лайӑш ӗ савӑл заводӗнче ӗҫлет. Завочё вёсен сарӑлсах пырать, ҫавна м ай хули те ӳсет. Мӑн хулара.
паллах, ҫӗр тӗрлё кантур пур. Сава Савви майлаш ӑнса культура
ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекенсем хуш ш ине савалла хӗсёнсе кӗчӗ.
Вӑтам пӳллӗ, л ап ч ӑк нитлӗ, курпувтарах сӑмсаллӑ,
куш ак
куҫлӗ, сайра ҫӳҫлӗ Сава Савви сарлака тути-ҫаварне чалӑш тарсах
х ал ӑх у мне тухать. Япш ар та ҫуллӑ чӗлхипе вӑл такам умёнче
ы рӑ пулма та, хӑйне хӑй ҫнччӗмӗш пӗлёте ҫятв хӑпартса ям а та
пултарать. Пухусемпе канаш лусеяче ун сасси ҫеу чан ҫапнӑ пек
ан ӑр ать: «Х алӑх интересёсемшён кёрешмелле! Обществари усӑлла
ӗҫшӗн вӑй-хала та, вӑхӑта та шеллемелле мар!»
А ктивлӑ ҫы нва пуҫлӑхсем часах асӑрхарёҫ, ӑна тӗрлёрен еҫ
шанса нам а пуҫларёҫ. Ш ывра путакансене ҫӑл ак ан общества н вы-
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рӑнти организации^ пулӑш м а ярас тенине илтсенех вӑл шӳтлесе
нлчё: «Хыт саваласан, сава та м ӑкалать, ҫӗҫҫиые хӑйрам а хӑйра
кирлӗ, хӑйрине туянм а...* К ал аса пӗтерме памарӗҫ ӑна, урӑх ху
ш аматпа ӗҫе илее те ячёҫ.
Ҫутҫанталӑка сы хлакансен обществин ёҫне хутш аннаш ӑи та, х а
лах друж иняеен тт аб ён ч е тӑн ӑш ӑя та темле хутсемпе укҫа илет
вӑл. К ультурӑпа архитектура палӑкӗсене сы хлакансея, кёнеке юратакансен, халӑх хуш шине пёлӳ саракансен, ф изкультурӑпа спорта
аталап тар акан сеа *чи актив. |ӑ активвсчӗ» ш утланать Сава Савви.
Я нӑхнӑ улӑхри катка тӗмисем пекех ш ӑкӑри курӑнаҫҫё ув куҫне
укҫа куписем. Ашшӗ вӗрентнине аса илсе, вал вёсене ку ла-ку л ах
савалать, саваран тухакан ы лтан турпас ун умне купаланать. Хӑй
пӗрмай хӑнахна пёр юрра ёнерет: «Эпё халахш ӑн, пуряӑҫ атал анӑвӗшӗн чуна яам а хатӗр!»
«Активиста» м ухтав хучёсемпе премисем, парнесем парса тултарчӗҫ. К у л ы у р ӑ п а архитектура палӑкӗсене сы хлакансем, кун пе
кех тӑрӑш сан, палӑк лартм а та ш антарнӑ, тет.
Ниҫта ӗретлё-яутлӗ ӗҫлемесёрех ҫап л а, майпа чан а тухрӗ Сава
Савви. Х алӑх тёрёслевҫисем савӑл заводӗнче «вилё чунсем» савӑл
туса к аларни не пёляи ёҫ-пуҫа пӗтерсе хучӗ. Ҫав «вилӗ чунсем»
хуш ш инче Сава Савви те пулнӑ-ҫке. Х аяр тёрёслевҫёсем халӑх
друж иннсен ш табёяче, шыва путакансеие ҫӑлакансем патӗиче тата
ытти общ ествалла организацисенче те финанс йӗркине пӑснине палӑртнӑ. Сава Саввин суя хуш амачёсем пӗрия хы ҫҫӑк тепри ҫиеле
тухрӗҫ. Ҫапла унан «йывӑр кутамккисем» майёпенех пуш анчӗҫ.
П уш к у там к ка йӑтса ҫӳреме ҫуралман-ха Сава Савви. Кун хыҫҫӑн та тӳрех чееленме пуҫларё вӑл. Н ихҫан нимле чирпе чирлесе
курманскер, м.тйлама та пӑйлам а тытӑнчӗ. П уҫ та каш лять иккен
унӑн, чёри те сикет, нерви те вырӑнта мар, урине те ш ӑнӑр туртать. Я ш нар чёлхи ёнтё урӑх юрӑ ю рлать: «Сывлӑха ҫирёплетмешкён вӑх ӑт кирлӗ, унсӑрӑн эпӗ малаш не хал ӑх интересёсемшӗн кёрешмё нултарайм астап».
Ёненеҫҫё Сава Саввине, хӗрхенсе общ ествӑлла ӗҫсенчен хӑтараҫҫё. Вӑл унш ӑн хёпӗртет. Савали ачи ӑҫта мӗнле укҫа купи мӑкӑр ӑлса тӑнине витёрех курать, хы ткан та вӑрам аллине унталла
кантарать. А кӑ вал каллех тупӑш лӑ ӗҫсеие вы рнаҫать. Савал завочӗн Савккари вы льӑх-чёрлӗх фермине «сыхлать», к ан у ҫуртӗнче
хуралта тӑрать, общ ежитире, клубра к ультура ӗҫне йёркелекен ш ут
ланать...
Сава Савви савалать, аш ш ӗ вӗрентнё пекех як атать п ирёя хуш ӑра м ӑкӑрӑлса тарак ан ы тлаш ш я кунасене, савинчек ы лтӑн турпас явӑнтарса сирпётет.
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ҪУМКУРӐК
К у тӑрӑхри П анулмикясси вӑтам ял ш угланать. Ш ӑвкӑрш ы в улӑхӗ тӑр ӑх ларса ту х яӑ алсенчен вӑл тахҫантанпах пӗр илемлёхёпе
уйрӑлса тӑратчӗ. Сулахай ҫы ран енче вёсен тӑрншги-тӑршшипе улма-ҫырла егаеретчӗ. У лӑхалла ҫёре ҫурса ан акан ҫы рмасене картласа пӗвелеиӗ пӗвесенче пулӑ нылятчё. Ҫурхи тёнче чӗрӗлнӗ ЧУХ
uian-шурӑ тум тӑхӑн акан сада пӑхса тӑранм а ҫукчӗ. Кӗр м ӑнтӑрӗнче улма йывӑҫҫи, улми тулӑх лулнӑран, юрӑри пекех авӑнатчӗ.
П анулм икасси ҫыннисем ҫӗр ҫимӗҫӗпе савӑнатчӗҫ, ӑн а п атш алӑха
сутса тупӑш не те куратчӗҫ.
Улма-ҫырлапа к ӑн а пуян пулман панулмикассисем. Тырри-пулли кӗлет урайӗ авӑнм аллаччӗ, вы льӑх-чӗрлӗхӗ улӑха ш ӑнӑҫаймастчӗ вёсен. Т авралӑх тӑри юррипе тӑрӑлтатса тӑнӑран-ш и, тулли пучах тарлӑ ҫёр ҫинче ҫеҫ ӑн са пуляине ӑнланса-ш и, вӗсем хӑйсен
эртеллеш се йӗркеленӗ хуҫалӑхне те «Ёҫлеёҫлеҫи» ят пам а ӑнкарнӑ.
Ҫак хуҫалӑха вӑтӑр ҫула яхӑн ах Тӳпе Лексантӑрё, м алаш л ӑх а ӑсл ӑ куҫпа пӑхса, ҫирӗп ал ӑ р а тытса тӑчё.
Я л ҫыннисеяе телей ҫӑлтӑрӗ ты тма пулӑш нӑ ҫак ырӑ этем ҫут
тёнчерен уйрӑлсан нум аях та вахӑт иртмерӗ, «Ёҫлеӗҫлеҫи» колхоз
тӑп чарӑнса тӑчё. Унтан вӑл, м алалла к аяс вырӑнне, рак пекех
каял л а чака пуҫларӗ. Йывӑр лава туртайм ан пуҫлӑхсем пӗрин хыҫҫӑн тепри улн 1 анеа тӑчёҫ. П уҫлӑхсем те тата ытла пӗр йышшисем
тупӑнчӗҫ-ҫке. Тӳпе Л ексантӑрӗ хыҫҫӑнхи председатель Х урхух Пурхили фермӑра чӑх вяти тум алли йы вӑҫран виҫӗ пура пураттарса
сутрӗ. Унтан Ш урут Ш уркки улӑх утине таҫта м ура ярӑнтарчё.
Хупах Хумми правленире хупах уҫрё. Кикен Миньки чикансене
сӳре ю саттарса колхоза кивҫене кӗртрё...
Лӗп ҫум ӑр хы ҫҫӑн тапса тухакан ҫум курӑк пек туйӑна пуҫларёҫ
ку яуҫлӑхсем. Сиплӗ тӑпрара ӳсентӑран епле яарка ӳсет, кусем
те, колхоз туприяе тарӑн тм мар янӑскерсем, ш ӳмелляпех шӳрӗ£.
Вссене кура бригадирӗсом.че ферма хуҫисем те аташ сах кайрӗҫ. Ял
халӑхӗ хурхухсемне хупахсене майӗпен ҫӑм ласа тасатм а пуҫланӑччӗ
ҫеҫ...
Ялхуҫалӑхие ертсе пырас ёҫри усӑллӑ-уеӑсӑр улш ӑнусем вӑхӑтӗнче вёсен колхозӗнчен совхоз турёҫ те хучёҫ. Х уҫалӑха «Улманахчаҫимёҫ» пёрлеп 1 ӳ ҫумне тёкрӗҫ. Я л халӑхӗ ӗнтӗ халӗ хуҫалӑх
пуҫлӑхне суйламасть, ҫӳлтен кам а лартрҫҫӗ, ҫавӑнла килӗн 1 ес пу
лать унӑн.
Д иректор пӳлёмне Талпиҫен Танли кӗшӗртетсе кӗрсе ларсан, пурте ахлатса ячӗҫ. Ара ӑна, зоотехникра ӗҫлекеленё вӑхӑтра сысна
ҫурисем сутса улталанӑш ӑн, Тӳпе Л ексантӑрё *эс яла урӑх килсе
ан кёр» тесех курӑнм и пуличчен ӑсатса ян ӑчч ё вӗт! А кӑ, халӗ вӑл
тӑван П анулм икассине совхоз пуҫлӑхӗ пулса таврӑнчӗ.
Юлса пыракан хуҫалӑх хӑйсен ёнси ҫинчен татӑлса аннӑш ӑн
района ертсе пыракансем тем пекех савӑннӑ пуль. Тинех вёсем унш ӑн хум ханса чёрисене хавш атм аҫҫӗ ӗнтӗ, ытлаш ш и ш ухӑш лама
та пӑрахаҫҫӗ. Ара, совхозри ёҫсемшён пётӗмпех хуравлӑ мар-ҫке.
Пӗрлеш ӳ кантурӗ питё аякра, пӗлӗте ҫити сиксе нӑхсан та курӑнас
ҫук.
Талпиҫен Танли ҫакна тӳрех сиссе-туйса илнӗ пулас, ҫӗнӗ пукан
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ҫине хӑпарса ларнӑ-ларм ан хӑй пӗлнӗ пек хӑтланм а ты тӑнчё. Чи
м алтан хӑйне валли совхоз вӑйёпе кермен л ек пӳрт ларттарчё, Ш ӑнкӑрш ыв леш енчи вари ан та к ан м алли вы рӑн м айлаш тарчӗ. Хуҫалӑх ӗҫӗпе е тӗрӗслеме кнлекенсене в ӑл унта ҫеҫ йы ш ӑнать. Выльӑхчӗрлӗх витисем тайӑлни те, уйра ты рӑ вы рӑнне ан раҫарӑк каш ласа ӳсни те, ёҫлеме майсем ҫуккиш ён ялтан ҫамрӑксем пӑрахса кайни те хум хантарм асть ӑна. Унччен аллӑ гектара к ап аш акан улмаҫы рла пахчинче те ал л ӑ йывӑҫран ы тла ю лман ӗнтё. Совхоз унта
ячӗш ӗн темиҫе й ӑран хӑяр, помндор, киш ӗр ӳстеркелет. «Улмапахчаҫимӗҫ» пӗрлеш ӗвӗн ятарл ӑ хуҫалахӗ-ҫке вӑл.
Пӗрлеш ӳрен те, районтан та ятарл ӑ пулӑш у текенни ҫеҫ килмест «Ёҫлеӗҫлеҫи» совхоза. Ш ӑ н к ӑр ты в улӑхӗвгче к ӑтк ӑ тӗми шӑкӑри ӳссе ларчӗ, ҫаран пӗтрё. С улахай ҫы ранри улма-ҫы рла пахчипе ҫум курӑкё пусрё. Пӗтӗм у я хупласа ял н ё ӗнтӗ ку ҫум курӑкӗ.
Ф ермӑсен картиш ӗнче, м еханизаторсен паркӗнче, клуб тавраш ӗнче,
дирекци кантурӗ ҫумӗнче каш лать вӑл. Варринче Талпиҫен сарӑлса
ларать. Я л ҫы ннисен сӑм ахё ҫитмест ун патне — вӑл хӑлхасӑр. Ял
ҫыннисен алли тӗкёнмест ӑн а — вӑл чикет.
Тӑри юрри те илтӗнсех кайм асть халё унччен тӗлёнмелле ешернӗ сад пахчипе п уян уй-хирте. Ун вырӑнне сы лтӑм ҫы ранрн вӑрман енчен урмӑш сасӑ х ӑ л х а я а пырса кёрет. Талпиҫен Танли *ҫӑтм ах пахчинче» пы сӑк сӑлтав ячёпе каҫхи ап ат ирттерет-мӗн. Пӗрлеш ӳри специалистсем «Ёҫлеӗҫлеҫи» совхозра ҫумкурӑк-ҫимёҫ ятлӑ
ҫёнӗ сорт тӗрӗслемелли сӑнав участокё уҫма хатӗрленеҫҫё иккея.
Пулё, тем х ӑтл ан ак ан т а тупӑнӗ. К ап л а П аяулм икассинчен малаш не Ҫ ум курӑккасси ялё те пулса кайӗ. Ҫӗнё ят пам а ҫёнӗлле ӗҫлессинчен ҫӑм ӑлрах-ҫке. Ҫ ум курӑк ӳстерме вӑй кирлё мар.

ВӖТӖ ЮРТӐ
Ч улкасра п урӑн акан М итрухха М итрахванӗ хёрёх урлӑ к аҫн ӑ тёлелле хӑй ӗн кӗлеткине х ӑй те паллайм и пулса ҫитрё. Тёкӗр ҫине
п ӑха-п ӑха тӗлӗнет. К ачч ӑ чухне икё шитпе ун к ӑл ан акан пилёкӗ
ал арм анӗ пек сарӑлчё. К ӑкӑрӗсем ы вӑҫа кём и пулчӗҫ. Я н ах айне
ӳссе л арн ӑ аш татӑк ӗ лӑстӑр-лӑстӑр силленет. Пуҫ тирӗ те хулӑнланчё пулас — пы сӑкрах ш лепке туянса ячӗ. Тумтир пӗчӗкленсе
ю лнипе аптӑрарё М итрахван. А рӑм ӗ ёҫленӗ ҫёре ҫӗпӗ ҫул кӗтсе
илме кай м ал л ач чӗ — ю рӑхлӑ костюм ш ы раса лавккасем тӑрӑх чупса хӑш кӑлчё.
Тулли хӗрарӑм м ай л ӑр ах п ӑр к ал аяса утаканскер, вӑл автобус
ч ар ӑн акан вы рӑна ҫитичченех, пӑш ти-пӑш ти сы влакан пулчӗ. Ёҫе
ҫитсен, кунӗпех ш ӑлавар ҫётсе ларать М итрухха М итрахванӗ. Ӑ ш ӑ
пӳлӗмре шут ш ӑрҫи ш аклаттарса тарлать. К антуртаи автобуспа
таврӑнать те хваттере чӑм ать, ҫсмҫе диван ҫине м айланса вы ртать,
пит-куҫне хаҫатпа хуплать. А рӑм ӗ пӗҫернё ап ата к акӑри ччен ҫаварттарнӑ, ҫур чсйник чей м ехлеяӗ хыҫҫӑн вӑл ҫсмҫе п укан ҫине
месерле к ай са ӳкет, телевизорпа к аҫса кайсах спорт вӑййиссм курать. «А ктивлӑ кану» вуннӑ-вунпӗрсенче вӗҫленет. «Ёшеннӗ» Мит-
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рахвая часрах тӳш ек ҫине лаплатать те минтере ы талать. Ҫывӑрм алли пӳлӗме кӗҫех пуш ӑлла ӗҫлекен трактор моторён ш авё пек
сасӑ тулать.
Пӗр хускалм асӑр ҫы вӑракав упӑш киие вӑратм асӑрах арӑм ё ирпе ан асласа тӑрать те, спорт тумтирне тахӑнса, урам а сиксе тухать. Ҫывахри вӑрм ан сукм акӗ тӑрӑх вӗтё-вӗтё ю ртӑпа чупса чунне кантарать. Каш ни кун ҫапла икё-виҫё ҫухрӑм тӑвать вӑл, ун
хыҫҫӑн хул-ҫурӑмне ҫемёҫтерет, лӗп ш ывра чӳхенет. У тиял айӗнчен
вӑр ттӑв сӑнаса вы ртакан упӑш ки арӑм ӗн ш ӑратнӑ евӗр илемлё кӗлеткипе киленет.
А рӑм ӗ ӑн а хӑҫантанпа ӗнтё пӗрле чупм а сӗнет, заводри сывлӑху
ш ӑн ҫунакансен уш кӑнне чёнет. Вӑл пур к ах ал чулн е пиепле те
хӑй ҫинчеы сирсе переймест, ёҫе кайса килет те вы ртать, ҫиет те
выртать. Пётӗм утӑм не ш утласан та унӑн кунне пӗр ҫухрӑм тухмасть пуль. Ёҫри ӗҫкӗ пӗтерет тата ӑна, м ухм ӑрпа к ак ку й чупм а
унта, п уҫа ҫёклес килмест. К анӑҫ пурнӑҫ хӳм и хыҫӗнче хӑйне мӗнле чир-чёр сы хласа танине те туймасть-ха вӑл.
П урӑна киле ун ӑн арӑм ӗ каҫалапа та уҫӑлса ҫӳреме, чупм а
пуҫларё. А рӑмӗ упӑш кине хӑйпе пӗрле тухм а ӳкётлесех чӗнчё-ха.
М итрахван, футбол е хоккей курса вы ртмалла тесе, х ӑтӑл к ал аса
юлчӗ унран. Уҫӑ к ӑм ӑлп а хӗвел пек ҫиҫсе таврӑн акан арӑмне
ӑш ш ӑн пӑхм а та сам антлӑх вӑ х ӑт тупӑнмарӗ шереметёв.
П ӗррехинче ун патне тахҫанхи тусӗ килсе кёчӗ, сӗтел ҫине эрех
кёленчи к ӑл ар са лартрӗ. «Хуйха ҫуса тасатар-ха», — терё хӑй,
ассӑн сы власа. «Арӑму ӑҫта тата?» — ыйтрӗ в ӑл ларсан-ларсан.
«Чупать-ха», — ним пулм ан пекех хуравларӗ кил хуҫи, черккене
ӳпӗнтернӗ май. «Хэ-хэ, чупать апла, — чеен кулса ячӗ хӑна. —
Чупать... Чы лайранпа-и?» «Виҫӗмҫултанпах», — ҫӑварне х ӑяр та-

29

тӑкӗ персе хьшрӗ вӑл. «Ч упкӑнран мёнле та вр анать?» «Ох. курасчё
сан, ун тав вӑл хӗр чухнехи пек хёп-хӗрлё сӑв-пятпе. ҫӑмӑл ш апш акпа, ҫунатлӑ к ӑм ӑлп а квлет. Ман арӑм-ҫке вал. о-ох! Аҫта пурши унаш кал чиперкке? Сан хӑвӑн та чаплаччӗ-ха арӑм у. Мав ар ам
пек чупмастъ-и-ха? Чупм асть пулсан. уннсательнӑ чунтар. Кёлетке
илемлӗхпе сы хласа хӑварм аллах хёрарӑмӑн». *Эх, тусӑм , — ыталаса илчӗ лешӗ кил хуҫяне. — Ҫуккӑ ҫав халь м ан арӑм, ҫуккӑ.
Вӑл та сан арӑм у пекех чупрё-ҫке. Эпё те санаш кал ҫапла диван
ҫинче а я к пӗрчи як атса вы ртрӑм . Вӑл, сы влӑх ҫирёплететӗп тесе.
пӗрм аях вӗттӗн юртрё. Ю ртрӗ-юртрё те, сукм ак ҫиаче тепӗр чупк ӑн тупрӗ, унпа ы таклансах ёрӗхрӗ, м ан енне урӑх ҫаврӑнса та
пӑхм арӗ. Эх, ма пӗрле чунмарӑм-ш н, ма ларса-вы ртса сам арӑлса
кайрӑм-ш и. Мӗн тӑвас хал ь? Чӗре ҫурӑлса тухать. Ашра вут ҫунать. А сту, х ӑвӑн арӑм у такампа...»
Тусне кал аса пӗтерме пам арӗ М итрахван, пруж ина тапса ян ӑ
пек чалт! сиксе тӑчё те чӳрече патнелле ы ткӑнчӗ. Урамра й ы тӑ
уҫӑлтарм а ту х яӑ к арчӑкпа стариксёр пуҫне никам а та курмарӗ
вӑл.
Тусӗ тухса кайичченех унӑн ӑш вӑ р к а пуҫларӗ. Куҫё умне тем
тӗрлӗ ӳкерчёксем туха-туха тӑчёҫ. А лӑкрав кӗрсе тӑнӑ арӑм ӗ: «Эх,
мӗн тери лайӑх!» — тесессён вӑл ун ҫяне сивӗ куҫёпе пӑхса илчӗ
те телевизор еннелле туххӑм ҫаврӑнса ларчӗ. А рамё упӑш ки ӑшӗнчи ҫял-тӑвӑла пурпӗрех асӑрхайм арӗ, юрла-юрла ӑш ӑ шывра шӑмпӑлтатрӗ. В авнӑран тухсан, вӑл, упӑш кине хирёҫ ларса, сӑм ах пуҫл ар ӗ: «Эс минтере качча илнӗ-и е мана? Эс хӗрӗхрех ватсупнӑланасшӑн-и е чир-чӗр айне пуласш ӑн? Эх, ҫунат пулсассӑп: халь эпӗ
таҫта ҫити вӗҫсе к ай м алла. Чун ю рлать, кӗлеткере юн сирпӗнсе
тухасла тапать м ая. А нчах... can йӳтеме пуҫланӑ сӑну ҫине пӑхатӑп
та, сан сӳнсе п ы ракак арҫы я кӗлетки ҫум яе перёнетӗп те — йёрес
килсе к аять. Т ӑр-ха, силленсе ил-ха пӗрре, сирсе п ӑрах ю лхав
тумтирне. Тух чупма. Х ӑвал а ма на...» «М ансӑрах кӗтӳпех пуль-ха
унта сан хыҫҫӑн чупакан», — ш ӑл витӗр сӑрхӑнтарса к ӑл ар ч ӗ
упӑш ки. «Нумай, нумай, тухса кур», — тесе арӑм ӗ вы р ӑя ҫине кайса выртрё.
Ы йхӑ п ачах килмерӗ ҫӗрле М итрахванӑн, арӑмне, тусӗн арӑмӗпе танлаш тарса, тем тӗрлӗ кӗвӗҫсе пӗтерчё,
вӑрттӑн еркёяне ярса илм елли майсене палӑрта-палӑрта хучё. А птӑранӑ енне, ӗнер
арӑм ӗ сӗнсе панӑ «Сывлӑх» ж урн ала уҫкаласа хупкаларӗ. Кӗтмеи
ҫӗртен ун умне «Чупни та та арҫьш. проблемисем» ятлӑ статья ту х 
са тӑчё. А на вӑл питӗ тӑрӑш са вуласа тухрё. Унта куҫм асӑр-хуск алм асӑр пурӑнса пгӳсе к ай н я ҫыяня мсн патне илсе ҫитерняне уҫса панӑ пёр доцент. Ҫурӑмпа вы ртакан арӑмне ӑнсӑртран вӑратасран ш икленсе, М итрахван сы влама та чарӑн чё тейӗя, уринчи кёҫӗтекен вырӑна та хы ҫм асӑрах чӑтса ярттерчё. Охо, чупу, вётӗ
юртӑ мӗнле к ӑн а усӑ пам асть этеме! Юн ҫаврӑпӑш не ӳстерет, кёлеткене хы тасран ҫӑм ӑллатм а пулӑш ать. Ч уннӑ вӑхӑтра хы рӑмл ӑх ай парӗсем ҫемҫелсе имленеҫҫё... Нервсемпе ӑстӑн ҫирӗпленеҫҫӗ. О рганизм ы вӑнм асӑр нум айччен ёҫлет. К ӑм ӑл ҫирёплёхӗ,
тимлёх ӳсет. А т р в х а в т а к л ӑ х чакать. Л ӑнлантарать, саиӑрлантарать, м ускулсен вы лянчӑкне вӑйлатать. Ҫав хуш ӑрах йы вӑрӑш а
чакаратъ, кёлетке илемие сы хласа хӑварать. Чёлём туртм а, эрех
ӗҫме пӑрахм апгкӑн та ҫӑмӑл-мён ялан чупаканӑи. «С амӑрлакан арҫы ннӑн п ултарулӑхӗ чакса пырать». Ҫак сӑмахсене вӑл темиҫе хут
вуласа тухрё, унтан хӑранипе чӗтреве ерчӗ. Авӑ епле пы сӑк харуш лӑх умне ҫитсе тӑнӑ иккен Митрахван! Акӑ мёнш ӗн арӑм ё
сурӑмна выртать. А кӑ мёишӗн каҫӑп ирён чунать вӑл. Ҫ амрӑклӑха
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алӑран вӗҫертесшӗн мар-ш и? Е урӑххи... Енчен те вӑл, тусӗн арӑмӗ пек, такам па юнашар чупса к ай сая сукм ак тӑрӑх?.. Мӗн тумалла вара?..
Ҫак ш ухӑш семпе тӗлёрсе кайрӗ М итрухха Митрахванӗ. Вӑранчӗ
те аллине тӑсса пӑхрӗ, а р ӑ т выр&нӗ — пуш-пушах... Васкасах
сиксе тӑчё те вӑл спорт тумне шыраса тупрё, тум ланса уҫӑ сы влӑш а
тухрӗ.
Сукмакпа пӗри, тепри чупса иртет. А кӑ, унӑн арӑм ӗ те ҫӳрен
тиха пек ҫӑм ӑллӑп ярӑнса пырать. .Ун хыҫӗнче чӑн ах та п ӗр тӑлпан
арҫын чупать. М итрахван та чӑтайм арӗ, вӗтӗ-вӗтё ю ртӑпа вёсем
хыҫҫӑн лӗпӗстетрё. Вӑл вёсене ҫитетех, п ая н ҫитеймесен те, тен,
ыран, виҫмине... пурпӗр хуса ҫитет.

ҪӐ Л КУ ҫ
Ы ран Мирунӗ Кивкасри хӑрах енлё урам вёҫӗнче пурӑнать. К и 
ле умёнче те, аикарти хыҫӗнче те ҫы рма вёсен. Сӳрӗклӗхе пула
урлӑ выртана тӑрӑх ҫавӑрса хурасси М ируншӑн чӗр нуша. Ҫавӑнпах ӗнтё кӳрш ёре м унча кӗрсе, кӳршӗрен шыв кӳрсех ҫур ёмӗрне
нрттерчё. Кӳрш ӗсен ачнсем ӳссе ҫитсен вёренме тухса кайрӗҫ, яла
к аял л а таврӑнм арӗҫ. Ваттисем майёпен йӑш рӗҫ, ҫӑлӗ вёсен нӑтӑнса анчё. Мнрун ҫумӗнче пурӑнакан тепӗр кӳрш и ая кк ар ах , ҫитменнине тата вӑл ӑн а ю ратсах кайм асть. Ы рансен килӗнче вара шыв
хуйхи пуҫланчӗ. Мӗн тум алла?
— Ҫӑл тум алла! — хаярлансах каларӗ арӑмё.
— Т ӑхта эс ҫатӑлтатм а, пар мана ш ухӑш лама вӑхӑт, ыран...
— Эп качча килнёренпех эс ҫӑлпа м унча ы ран тӑван. Итле
м ан а: ы ран тӑвас ӗҫ те хӑй тёллён пулмасть. Т ы тӑн п аян ах ҫӑл
чавма. И ӑтмастӑп урӑх пёр витре шыв та, мекӗрленместӗп. Ҫнтет
яла култарса!
Х ӑть мӗнле ёҫе те ырана хӑварм а ю ратакан Ы ран Мнрунӗ ку
хутӗнче кулянса ларннпе кулачӑ ҫиме м ай килменнине туйса ялчӗ.
Чим-ха, вёсен хыҫёнче тахҫан ҫӑлкуҫё тапса тӑратчё-ҫке! А ча чухне
унтан ш ӑла тивекен шыв выртса ӗҫнн аса кнлчӗ. Т улӗк вӑл, н якам
пахса тасатса тӑманран, тнпсе ларчё. Ун вырӑнӗнче ш ӑрш лӑ к у р ӑк
ҫеҫ к аш л аса ӳсет.
Ирӗксӗрех ҫавӑнталла утма тиврё М ирунӑн. Кунӗпе чаврӗ, тасатрӗ ш урлӑхлӑ вырӑна. Ш ӑтӑка шыв ш ӑнкӑртатса юхма тытӑнсан, савӑнннпе таш ласа ячӗ. А рӑм ӗ пурпӗрех ӳпкелеш рё:
— Эс м ана каллех шыв инҫетрен йӑттарасш ӑн-и? Ҫук, пёр утӑм
та тум астӑп. Кил хушшинче ҫӑл чавса пар!
Ч ӑн та, арӑмӗ ҫӑлкуҫрав та, ая кр и кӳрш ӗрен те т ы в урӑх йӑтмарӗ. Х ӑйӗннех мексрленмелле пулчё Мирунӑн. Ы вӑнтарчӗ, чирлеттерчӗ ӑна ку ёҫ. «Нуша кулачи» ҫисе тӑраннӑ хыҫҫӑн тинех куҫне
уҫрё вӑл. Пӗр ыранхи куяё ҫитсея, вӑрм антан йывӑҫ кӑл ар ч ӗ, тепринче пура пураттарчё, кайран ниме пухса ҫӑл алттарчӗ. А к г а 
маш а, пилӗк чалӑш ытла чавсан та шыв ш апа ишмелӗх тухмарӗ.
Мён тум алла?
— Ҫӑлкуҫ шывне ҫӑла ю хтармалла. — сӗнчӗ арӑмӗ. — Чӗнсе
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кил кӗрӗве. Вал мелиоратор. Ш ӑпах вёсем хам&р хыҫри ҫырмана
м ӑн пёве тума килнӗ.
— Юрӗ, ыран...
А рӑм ӗ ы рана кӗтмерӗ, мелиораторсемпе хӑй к алаҫса татӑлчё.
Кёҫ вёсем патне техника кӗрлесе ҫитрё. Д ёр тракторе кан ав чаврё, тепри ун хы ҫҫӑн п ӑрӑх хурса пычё. Ҫӑлкуҫпа ҫӑла туххӑм рах
ҫы хӑнтарчӗҫ.
Ирпе тӑчӗҫ те Мирунпа арӑмӗ чутах тӳнсе каятчӗҫ. Лупамланнӑ кил хуш ш инче те шыв пур. Ҫӑл тулса тӑкӑн са кайнӑ-мӗн.
— А лӑ пым асан, ал л ӑ ҫул выртнӑ тени тёрёсех пуль ҫав, Мнрун, — й ӑл л кулчӗ арӑм ӗ. — Ҫур ӗмӗр пурӑнса тин м ава ш ывлӑ
турӑн. Ҫӑлӗ кил хупппинчех халӗ, кӳлли те... Тек ӗнтӗ кӗвентепе
шыв йӑтм астӑп, кӗпе-йӗм чӳхеме те, хур-кӑвакал ӳстерме те пит
лайӑх.
— Юрӗ апла, ы ран кӑвакал чӗппи илме кайӑп, — терӗ Мирун,
пуҫне усса.

ПАТЕФОН
Ҫын валли парне ш ыраса тупассн тата хатӗрлессн ы тла та кӑткӑс иккен. Пёрисем хаклӑраххип е тӗлӗнтересшён, хӑш ёсем йӳнёреххиве те хитререххине нлсе парасш ӑн. Ячёшён парнелесен те
юрӗ, текенсем те пур. Вы кӑтӑ Мёкӗтн те ҫавсен шутнех кёрет. Анаткассем ун чеелӗхне, хыттине тахҫанах пӗлсе ҫнтнӗ ӗнтӗ.
В ы кӑтӑ Мӗкӗти ял лавккинче сутӑ тӑватчӗ. П ёр вӑх ӑтр а кивелнӗ, кай м ан япаласене йӳнетсе сутрёҫ, хӑш не-пёрне пуҫӗпех спи
сать турёҫ. П атефон та пурччё вёсен: хуш ш инче. Кивелнӗ тавара
В ы кӑтӑ Мӗкӗти, кумм ине парне пама тесе, килнех илсе кайрё.
Ҫёнё пӳрт уявӗнчен ю рласах таврӑвчӗ вӑл, ара, парнеш ӗн пёр
пус тӳлемерё-ҫке, списать тунӑ патефон пулӑш рӗ ӑна. Ҫёрле тӗлӗкпе аташ рӗ те питӗ хӑраса вӑранса кайрӗ. Пӗтрӗ пуҫ! П атефонӑн
сасӑ трубинче ултавпа пухнӑ укҫана пытарса усратчё-ҫке вӑл. Пнн
тенке ҫитернёччӗ. Ёнер савӑннине кӑларса хума м анна ӑна.
К ӑвак ҫутӑллах тухса чупрӗ Мёкёте кумми патне.
Лешӗ ӑна
ы таласа нлсе чуптурӗ, ярех вӑраннӑ хӑнасем умёнче м ухтаса пётер чё:
— Ы лтӑнран та хаклӑ, хёвелтен те ҫутӑ тӗнчере ҫук ы рӑ пӗртен-пӗр кум вӑл манӑн. Патефон паряелерӗ, патефон ӑш не пин
тенкӗ укҫа хурса панӑ. П латниксене тӳлеме ш ӑпах вы рӑнлӑ пулчё.
Мӗнле тав туса ҫитерес м ан сана, юратнӑ кум... Тытса пар-ха
ҫакна...
Мӗкӗтен хал ӑх умёнче нам ӑс курас кнлмерё, укҫиш ёв тарӑхса
ш ӑлне ҫыртрё. Х аклӑ парне сӑм ахё арам ӗв хӑлхине кӗрсен, ун
юррине итлесе йӑлӑнчӗ.
Чы лай вӑ х ӑт иртрӗ ёнтӗ унтанпа. Мӗкётен кӗҫӗн ы вӑлё те ар
пӳне ҫятрё. Мёнпе к ӑв а иятересленмест нуле. А валхи кивё яп ал асе
не пухса тёлӗнтерчӗ. Ана пурте ки рлё: арлам аллн пӗчӗк урапа та,
хултӑрчӑ та, хайчикки те, йёс сӑм авар та... А тш ён ч ев вӑл пёр-
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рехинче «хаклӑ япала туянма» тесе ҫӗр тевкӗ укҫа ыйтрё. Уйӑх хытса пурӑнчӗ Мӗкӗте. Хайхине арӑмӗ ярса нлчӗ, ӗмӗрхя ю ррияе пуҫл арӗ:
— Ю ратнӑ кумм уш ӑн эс пин тенкё те хӗрхенместӗн, ы вӑлуш ӑв
ҫӗр теякӗ те ш алккӑ...
Ч ӑтайм арӗ Мӗкӗте, чӗтрекев аллвп е укҫана ар ав-ар ав кӑл ар са
вачё ы вӑляе. Лешӗ туххӑм рах йӑтса к вл чӗ хӑйне кшрдӗ «хаклӑ яп а.
лана*. Ы вӑлӗ сётел ҫиве лартнӑ патефона палларё Выкӑтӑ Мӗкӗти.
Тӳлевсӗр парне хӑйш ӗн м ӗя хака ларнвне аса влчӗ те, чӗлхесӗр
пулчӗ тӑчӗ.

ӖНЕНТЕРӲ
Саша П челкинран ҫыру нлсен, эпё нпмӗн чухлӗ те тӗлӗнмерём,
Хӗпӗртерӗм ҫеҫ. П ирӗн «Пыл хурчӗ» ху л ар ав ял ал л ах вӗҫсе тарнӑмӗн. К укаш ш ӗ пурӑнакан ял тя профтехучнлвщ ӗве вӗренме кӗвёччӗ.
Ун пекех вӑл хурт-хӑмӑр ӑст* пулма ӗмӗтленетчё-ҫке. Класри шанмӑксем те ӑн а «Пыл хурчё» хуш ам ата сӑлтавсӑрах тупса памарёҫ
пуль ҫав. У вш ӑв Саш а пӗртте кӳренместчё, м ухтанатчӗ к ӑв а . «Пыл
хурчё пек ёҫчен пулас кнлет м ай», — тетчё. Ашш ӗ-амӑш ӗ, темш ӗн,
тӑрӑш сах уврав хула ҫы ннв тӑвасш ӑнччӗ. Саша вӗсене втлем ев нккен, ӑш рн туйӑм ве ҫуллӑ сӑм ахпа улӑпггарман, хӑй ш ут тытннне
пурнӑҫлам ах пнкеннӗ.
«Мӗнп1 ӗв чарм алла-ха ачан ӗмӗт вӗҫевве?
П урнӑҫ тӳпияе ҫитиччев вӗҫтӗр нрӗклӗн», — ш ухӑш ларӑм учнлищӗрн ф орм ӑллӑ тум па ӳкерттернӗ савӑнӑҫлӑ арҫы в ач ан сӑнӳкерчӗкне пӑхнӑ май.
Горькнрен Вася Флотский ҫӗнё вӗренӳ ҫулӗ ячёпе ы рӑ сувса
еалам я в ӑ . Аш шӗ ҫулӗпе кайса вӑл юханшыи училищ ине ҫвтсе кӗнӗ. К у та маттур! Т ата ытти хуласенчен те вур салам лӑ ҫырусем.
Хваттерсем тӑрӑх ҫӳресе, хам ӑн класрн ачасем ӑҫта-ӑҫта вӗревме кӗвине вӗлсев, к ӑм ӑл ӑм пушгаех ҫӗкленчӗ. Токарь, фрезеров*
щ ик, м аляр, мавш нист, электросварщ ик, телеграфист, повар, сантех
ник, ҫӗвӗҫ пулма ӗмӗтленеҫҫё вёсем П1 култа сакӑр ҫул вӗревнӗ
хыҫҫӑн. Хӗрӗх ач аран ҫурри ытла. Ю ратвӑ професси суйласа илмеш кӗв вӗсеяе аш ш ё-амӑш ӗпе пӗрле эпир те, учнтельсем, тивӗҫлӗ
пулӑш у панах ӗнтӗ. А кӑ хал ӗ пврёв пӗрлехи ёҫ
куҫ умӗнче.
К ам хӑш училищ ӗне кӗннне, кам вӑтам ш култа м алалла вӗревме кӑм ӑл л ан вн е ыйтса пӗлнӗ хы ҫҫӑн список турӑм та, ӑна ш кул
двректорне хаваслан ты ттартӑм . В&л хута куҫ хёррнпе пӑхса илчӗ
те ы тар л ӑр аххӑв каларӗ:
— Список мар, ӗнентерӳ кирлё м ава.
— Мёнле ёнентерӳ?
— Справка, эппин. Сӑмахран, снрӗн П челкину чан ах ах та училищ ӗре вӗренет-и е урам ра йытӑ хӑваласа ҫӳрет?
К улкаласа эпё директора хам ӑв чп лаиӑх вӗревекепӗн сӑнӳкерчёкне кӑларса кӑтартрӑм , увӑн ҫыраиие те вуласа патӑм.
— К уратӑп, унран чаплӑ пчеловод пулса тухасса та шаыатӑп.
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Ҫапах та пирӗн хутпа ӗнентермелле-ҫке. П челкин чӑн-чӑнах учили
щ ӗре тесе. Ҫавӑнпа справка кирлӗ, ув пирки кӑна мар, профтехучилищ ёсене кӗнӗ каш ни ача пнркяех, халех — ҫак кунсенчех.
— П ӗлтӗрхв м ы скара ҫӗнӗрен пуҫлавать апла...
— Ҫапла, — аллисене х ӑл ат ҫунаттн пек сарса хучё директор.
Уроксем вёҫленнё-вёҫленмев вара ачасен аш ш ё-ам ӑтӗсем патне
тепӗр хут тухса чупрӑм . Ҫирӗм ултӑ хваттере ҫитме, унтв ҫы всене
тупса к ал аҫм а вӑх ӑч ё ҫитмерё ҫав кун. Тепёр куяые те ҫав ыйтупах
хаш каса ҫӳреме тиврё. А як ра вёренекенсем патне ҫырусем атӑм ,
телеграммӑсем ҫаптартӑм . Сисмесӗрех эрне ваш латса иртсе кайрё
ҫапла. К у ӗҫ м анш ӑн ачасене професси суйласа илмеш кён хӑнӑхтарнинчен темиҫе хут йы вӑртараххине т я я туя пуҫларӑм . Ашшӗам ӑш ёсенчев к яр л ӗ хутсене ҫнйӗнчех кӗтсе илейменннне кура хулари училищ ӗсем тӑр ӑх хам ах ҫӳреме ты тӑнтӑм . М ая пек «пушар
сӳнтерекен» учительсем кӗтӳпех яккен. Училище кантурӗсеяче
сехечӗ-сехечӗпе черет тӑратпӑр в а ҫ к а : пурие те ҫавнаш кал справка
кирлӗ. Училищӗрисем вӗҫӗмсӗр м ӑк ӑр татаҫҫё:
— Х ам ӑр патра кам -кам верен ни ҫиичея эпир пёлтертӗмӗр-ҫке,
тата мӗн кярлӗ-ш и к у бюрократсене?
— Ёнентерӳ хучё кирлё! — тетпӗр эпир пёр харӑссӑв.
Х ам ӑр хулари училищ ӗсеячен вӑрҫтара-вӑрҫтара теиё пек пухкаларӑм ӑр-ха справкисене, ая кр а вӗренекенсенчен вуринчен те килеймерӗҫ ҫав хутсем. А птӑранӑ директор вара пире, иртнӗ вёренӳ
ҫулӗнче саккӑрм ёш классене ертсе пынӑскерсене, пӗрле пухрё те
ҫам каран ш аккаыӑ евӗрех ас ӑр х а тта р ч ё:
— П ёр эрне срок паратӑп, уроксенчев хатаратап сире, евчен
те кун хыҫҫӑн та справкӑсем ҫак сӗтел ҫияче выртмасан...
Директор приказне пурнӑҫласа, тӳрех Горькие ҫул ты трӑм. Вася
Ф лотский чӑн-чӑнах А тӑл тӑрӑх пӑрахутпа яш м е вёренни ҫинчен
к а л а к а н асам лӑ хута ал л а илнӗ хы ҫҫӑн самолетпа Тюм(ене вёҫрём.
Унта м ан ӑн Миша Глинов геолога вӗренет-ҫке.
Эпӗ вӑрӑм ҫулран
таврӑннӑ ҫӗре Саша П челкин, справка ярса парас вырӑнне, хӑй
персе ҫитнӗ. Эпир унпа директор пӳлёмне хаш каса кӗтёмёр.
— А к ӑ вӑл, м аяӑн С а т а П челкин! П улас пчеловод, — терём савӑнса. — Кӗҫех пнре пыл та тутантарса пӑхтарё.
— П алласса паллатӑп-ха эпӗ ӑн а, ачине пурнӑҫ ҫулӗ суйласа
илме пултарн ӑш ӑн чунтан салам латӑп, — хуйхӑрса хашш! сывларӗ директор. — А нчах вӑл мана хӑй м ар, справка кирлӗ-ҫке.
Епле м айпа ӗнентерео-ха м ан ӑв ҫутӗҫ пайӗи ҫыннисене вӑл чӑннипех профтехучилищ ӗре хурт-хӑм ӑр ӑстине вёренет тесе, э?
Ч ӑ я та, ёнентерме хӗн. Саша П челкинпа м ан ӑн вара врӗксӗрех у вӑн кукаш ш ӗ пурӑнакан я л а тухса кайм алла пулчӗ.

ЧӐТӐМ ХУРАНӖ
Ҫ ӗрмамӑк ҫиппинчеи пир тӗртекен дех Х ивре Хӗветучёшён иккӗмӗш кил пулса тӑчӗ темелле ӗнтӗ. Унти кӑткас м аш инӑсене пӑхса
тӑм а пуҫланӑравпа ун ӑв танлавёсем1 те кӑвакарчёҫ, пнт ҫӑмартисем
тс вӑрӑм йӗрпс тулчёҫ, куҫ айӗсене тёксӗм ҫавраш касем тухрӗҫ.
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Чӑлт ш урӑ халат тӑхӑннӑ пикесем хушш инче хур аҫн пекех каҫярӑлса утса ҫӳрет вӑл. Ӗҫӗ унӑя йы вӑрах мар, пӗр-пӗр маш ина чӑхӑмласан, ӑна м айласа, м алалла уттарм алла. Ёҫӗ те н ум аях мар,
ҫирӗп станоксем сайра-хутра кӑна чарӑна-чарӑна лараҫҫё. Ҫапах
та унаш кал пӑтӑрм ах х уш ӑрая сиксе тухать-тухатех.
Пушӑ вӑхӑт пурряпе усӑ курса. Хнвре Хёветучӗ ф абрика хыйҫёнчи хваттерне йӑпӑртатса к ая-кая килетех. Л ап чӑк сӑм сиве кӑвакал сӑмси тӗсӗ ҫапсан, цех начальнике ӑна хӑн патне чёнтерсе
асӑр х аттар ать :
— К апла юрамасть-ҫке, Хвостов...
— Пире, ветерансене. юрать. — л ӑп к ӑн хуравлать лешӗ.
Пир тӗртекенсен туслӑ эртелӗ питӗ маттур, пётӗм ҫёршывёпе
янӑрать. Ҫавна май мухтавӗ те ҫителӗклех. Х явре Хёветучӗ валли
те ҫитет. Еҫкӗпе выляннине пӑхм асӑрах ӑна та тав сӑмахёнчен
сиктерсе хӑварни пулман. Ш утласан, цех ҫитёнёвёнче юсавҫӑ-слесарь тӳпи те пур-ҫке.
М алтантарах вӑл-ку тӗлӗшёнчен пит сӑпайлӑ пекчӗ. П риказпа
тав тӑваҫҫё-и — ш ӑпӑрт та ш арламасть, Хисеп грамоти паряҫҫӗ-и—
чӑкраш ланм асть. Ф абрика ветеранӗсен ретне тивёҫлипех йы ш ӑнчӗ
этем. Сание цех ҫумне пяр тӗртекен паттӑрсемпе юнаш ар ҫапса хучёҫ. Унта и кашни иртмессерен вӑл хӑй ҫине пӑха-пӑха хӑпартланать. Д ӗррехянче ӑна ҫав тӗлте кӳрш ё цехра ӗҫлекен ю лташӗ Мятта М итрахванӗ ҫанӑран туртса чарчё.
— Пӑх-ха эс тёсерех, — вӑлтса сӑмах пуҫарчӗ М итрахван. —
Мӗнле йӑлкӑш аҫҫӗ?
— Х ёрарӑмсем-и?
— Х ӗрарӑмсен кӑкӑрӗсем . Ы лтӑн-кём ӗл вӗт пурин те.
— A -а, эс наградӑсене калатӑн-вҫ. Ёҫре тивёҫнӗ пуль.
— П аллах, ёҫлесе. Ҫав Н аҫтуҫӑннах, авӑ. внҫӗ орден, икё м е
даль, тем тёрлӗ знак... Еҫлеме вара эсир пӗр ҫулта пуҫӑннӑ. Сан
кӑкӑр у ҫеҫ... Эх, арҫын...
Ҫак сӑмахсене илтнё хыҫҫӑн Х ивре Хӗветучӗ кӑкӑрн е х ӑй сисмесӗрех ывӑҫ тупанёсемпе шӑлса илчӗ. Ч ӑнах та яп-яках. П уҫӗнче
унӑн п ӑлхан таракан шухӑш вёлтлетсе нртрӗ: «Медаль тавраш ӗ те
пулин мӗншӗн лекмен-ха мана?» Ю лаш кинчен Митрахван ҫапла
хушса хучӗ:
— К ам ӑн станокӗсене куҫ ш ӑрҫине сы хланӑ пек пӑхса тӑратӑн
эсӗ? Наҫтуҫӑнне. Вунӑ ҫул ытла. Эсӗ пулмасан, вӑл п аттӑра та
тухаяс ҫук. Тем тесен те, у н ӑа кӑкӑрӗнчн ҫав медальпе тепӗр ор
дене саннах. Ана мар, сана памаллнскерсем пулнӑ вӗсем.
— К ун пирки эпӗ ш ухӑш ламан та, — ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫь
рӗ Хёветут. — Чӑн та, эпё вӑхӑтра ю саса-ӑӗркелесе пы м ан пулсан
ҫав станоксене, Наҫтуҫсем ҫавӑн чухлё пнр-авар тӗртетчёҫ-ш н? Ҫу-ук,
ниепле те ҫулталӑкра виҫӗ план тултараймастчёҫ.
— Вӑт ҫапла, тусам . Н аҫтуҫ кӗҫех ҫӑлтӑр ҫакса ярӗ, эсё ун
ҫумӗнче ҫак ҫара кӑкарпах намӑс курса ларӑн. Эх, арҫы н... Итлв,
эпир ф абрикӑра — дефицит. Пирех пуҫҫапаҫҫё. Пнрех нӑлӑнаҫҫӗ.
— Ӑна ӑнланатӑп-ха.
— А пла-тӑк, мён пуҫяа усса тӑран, ут м ан хыцҫӑн. М ухмӑр
чёртёпёр. Эп тупаканччӗ-ха.
А тя. атя, цех йӑтӑиса анмасгь унч
чен. — ҫапла каласа, М итрахвав тусне ая к к ал л а туртса кайрӗ.
А ял енчен хӑйпӑтнӑ хӑм асене сирсе урамя тухрӗҫ те вӗсем, кврлӗ ҫӗре ҫитсе. пырёсене чӳхерёҫ. К аялла таврӑннӑ ҫӗре цех. чӑнах
та, хӑй выранӗнчех ларать, пёр м а т и н и те ванм ая тата. Хёпёртенипе Хёветут ёҫ к у а ӗ вёҫлевичченех юсав пӳлӗмёнче хуп турттарче.
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К ӑм ӑл а кайрӗ кунаш кал пурнӑҫ Хвостова. Н икам та сисмен
пуль тенёччӗ те. зн ч ах инкек куҫа курӑнса жилмест-мӗн. К аярахпа,
Хёветут ҫухалкаланӑ кахатра, темиҫе хутчен те стаиоксем чӑхӑм ларёҫ. Цех начальнике юсавуа, унчченхя пекех, ӑн л аам ал л а кӑна
асӑрхаттарчӗ:
— К апла эртеле такӑнтарм а юрамасть. Хвостов.
— Пире, вегера ясене, кӑш тах вы лянкаласа илме те юрать, —
ним пулм ан пекех хуравларё Хёветут.
Митта М играхванӗ тусне ёш кӗртет:
— Куртан-и, пирӗнсёр вӗсем алӑсӑр-урасӑр тӑрса юлнӑ пекех.
Пирӗн куҫранах пахаҫҫӗ.
П уҫран ш алсан ача. мар, м ӑян я те ачаш лан ать ҫав. Хивре Хёветучӗ те ёҫлес тенӗ чухяе — ёҫлет, к ан ас тесен — к ан ать. Йӗркеллё пӑхса тӑм анняпе ёнтӗ станоксем те ум лӑ-хы ҫлах вана пуҫларёҫ. Цех начальнике, тин сассине хӑпартрӗ:
— А сту, Хвостов, чӑтӑм хуранё тӑкӑн са кай м а пултарать!
— Т ӑкӑнсан та, пире пӗҫертеймест вӑл, — лӗхлетсе тӑчё Хвостов.
Ҫав кун Х ӗветутӑн ялти тӑванӗсем килнӗччӗ. П уҫлӑх ӑн а унш ӑн
ёҫрен ям арё. Икё станока васкавлӑн юсамаллаччӗ-ҫке. Хвостов,
чире персе, хаи тёллёнех ёҫрея пӑрахса кайрӗ, таванёсемпе ш ур
пе ҫпсе савӑнчё, тепёр ирпе м ухмӑрла ҫитрӗ. Проходнойӗнче ӑна
тытса чарчёҫ. Тепрехинче зрех илсе кӗме хӑтланса лекрӗ.
Цех начальнике те, профсоюз комитечӗ тс хӗрхенчёҫ-ха ан а,
тӳрех шыва тёртсе яма ш утламарӗҫ, нум ай калаҫрёҫ, ӳкӗтлерӗҫ,
тёрлёрен комиссисем пулаш нине ю сама хӑтланчӗҫ. Вӑл ҫав-ҫавах
хӑйӗн юррине ю рларё:
— Мана, ветерана, нимён те тӑвайм астӑр, сакку и — м ан енче.
Ёҫ ветеранне хёсёрлеҫҫё тесе, хай таҫта та ҫырса пӑхрё. Йӗркене пӑсакана хӳтёлскенё ҫеҫ ниҫта та тупӑнмарё. Цех начальнике
вара ю лаш кинчен татӑк л ан ах кал арё:
— Саншӑн, Хвостов, никам та ай ӑп л ӑ мар, вӑх ӑтр а пире итлемерӗн. Пнрӗн чӑтӑм пӗтрӗ. Тёрӗссипе эсё чатӑм хуранӗ айне вуттине х ав ах хутӑн, пёчёккӗн вёре-вӗрех ялкаш тартӑн ӑна. Х уранӗ,
авӑ, тӑкӑн са, хӑвнах пёҫертсе ячё. А ллӑ ҫул тултарнӑ тӗлелле «£ҫ
ветеранё» медаль пам а палӑртнӑччё. Х алё, хӑвах пӗлен...
— Пиртен, ветерансенчен, кулсан та ю рать ёнтё, — тесе ҫара
к ӑкӑрн е ывӑҫ тупанёсемпе шалса илчё те Х ивре Х ёветучё, началь
ник патёнчен ӳсёр ҫын пек тай кал ан са тухса утрӗ.
Цех ҫумёпе иртнӗ май вӑл ёҫ ветеранӗсен сӑнӗсем ҫине пуҫ ҫӗклесе пӑхрё. К ӑкӑр тулли награда ҫакнӑ Наҫтуҫсем тӳпери хӗвел пек
й ӑлкӑш са пӑхаҫҫё. Вёсем хуш ш инче Хвостов хӑйён сӑнне курайм арӗ.
К арта ш ӑтӑкё ҫумёнче, тусне к ӑч ӑк туртса, Митта Митрахванӗ ш ӑл
йӗрсе тӑрать.

СУХАЛЛӐ КӖРӲ
Й ӗрке хуралӗнчи Сорокин старш ина хӑй ӗҫне чун-чӗререн па р ав
на (м н . Ҫавна м ай килӗнче те сахал лулать. В ӑхӑт чуппинче вӑл
ачисенчен асли, Н атали, хӗр пулса ҫитнине те сиссе ю лаймарё.
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Н атали ш култан вёренсе тухнӑ хм ҫҫӑн ҫӗвӗ фабрвкиие ёҫе кайса кӗчё. К аҫ-каҫ хёрӗ каярах юлса тавранма ты тӑнсан тин Сорокин
хӑй арӑм ӗпе пӑлханса калаҫрё. Н атали хуш ӑран ҫурҫӗрччен ҫухалкаларӗ. Ку аш ш ӗне хытах пӑлхантарчё, хулара пулса иртнӗ тӗрлӗреп усал ӗҫсеае аса алтерчӗ. Арамӗ ҫы вӑрса к айсав тарать те
вырӑв ҫинчен, чы лайччев чӳречерен сӑнать.
А кӑ, пӗррехивче Сорокин ҫап-ҫутӑ к вл хуш ш инче хӑруш ла ӳкерчӗк курчӗ.
Пӳрт кӗтессинчен Н атали чупса тухрё, ун хыҫҫӑн — темле тӑсланкӑрах к ач чӑ. Н атали малалла туртӑнать, лешӗ ӑн а сулахай
аллннчен ям асть. А кӑ к ач чӑ хӗре ҫёклерё те подъезд еняелле уттарчё. Хӗрӗ алля-урипе тап алаачӗ. «Ара, м ан Н атали ҫумне ҫыхланвӑ вӗт к у эсремет», — хӑвӑрт ш ухӑш ларӗ те Сорокин, форточка
уҫса, ш ӑхличӗпе вӑрӑм м ӑн ввҫё хутчев ш ӑхӑрчӗ. Те хӑранипе, те
аптӑранипе к ач чӑ хӗре вёҫертрӗ те унталла-кунталла пӑхрӗ, унтан,
тем п у л вӑ пек, к ая л л а чавтарчӗ. Н атали кёҫех киле кӗчӗ.
— К ам тапӑнчӗ?! — тӳрех тӗпчеме ты тӑнчё Сорокин.
— Н икам та, — ёсёклесе ярасла хуравларё хӗрё.
— К ала, кам вӑл?!
— К уртӑн пуль...
— Тёрӗссине кала!
— Х ӑратӑп.
— К ам ран?
— ?..
Упӑшкине арӑм ӗ те лӑплантарайм арӗ. П уҫӑннӑ ӗҫе вӗҫлеменни
хӑҫан пулнӑ ара Сорокинӑн. М алаллах тёпчеме пуҫларё в ӑ л :
— Яснӑ. К аскӑнчӑк апла. Ҫав аҫтахасем хӑратса пӗтереҫҫӗ
хӗрсене. Ятне к ал ам а хуш маҫҫё, темтепӗр кал аса хӑратаҫҫӗ. Ӑҫта
паллаш рӑн?
— П асарта. Мӑйӑр илме кёрсен ал ӑран ты трё те, киле ҫитиччен
те ям арӗ. Н ихӑҫан та вёҫертместёп, терӗ.
— А кӑ, пуҫланчё манш ӑн тепӗр криминал. Ҫёнӗ ҫула этемле
кӗтсе нлме памаҫҫӗ. Тьфу! — хаш
хуихӑрса ячё Сорокин, вара
вӑл «преступникан» паллисене ҫивӗчреххӗн аса иле пуҫларӗ: ҫӳллӗш ӗ икӗ метра яхӑн , пичӗ тӑрӑхларах, ҫамки ҫине хура ҫӳҫ
пайӑрки усӑнса аннӑ, самси тӳрӗ, тути хулӑн... — Урӑх хӑҫан тёл
пулатӑр? А ҫта?
— Ы ран, — терӗ хёрё ашшӗн ш ухӑш не тавҫӑрса нлнё май, —
ыран... хам ӑр патра, ҫакӑнта...
Тепӗр кунне Сорокин хӑй хуйхине пай пуҫлӑхне Васильев майора
каласа пачӗ. Майора та ку питӗ к ӑсӑклантарчӗ. Ш ӑпах вёсем темиҫе
преступника ш ыраса хаш кӑлнӑччё-ха. Старшина пёлтернё «портрет»
тӑрӑх картотекӑри сӑнӳкерчӗксене танлаш тарса пӑхрёҫ. Сорокин хё
рё ҫумне ҫы пҫӑннӑ м айлӑрах «каччӑ» ш ӑпах пур.
— Ҫавах, — терёҫ Сорокинпа Васильев.
Операцие питӗ тёплён хатёрленчёҫ. Ана Васильев майор хӑй ерт
се пыма ш утларё. Сорокин старш ина ун&н заместнтелё пулать. Пулӑш м аш кӑн тата виҫӗ ҫынна илчёҫ.
Ҫапла йӗрке ҫыннисем сӗтел хуш шине вырнаҫрёҫ. Т утлӑ шыв
ӗҫсе, ш ӑкӑл-ш ӑкӑл к ал аҫса ларчёҫ туссем.
Вуниккӗ ҫитерехпе, ч ӑн ах та, ал ӑк ш ӑнкӑравӗ ян&раса кайрӗ.
Сорокин арӑм ӗ алӑка уҫса ярсанах хваттере тӑсланкӑ Хӗл Мучи
Ю рпикене ҫёклесе кӗрсе тачё. Хӗл Мучин ҫам ки ҫине хура ҫӳҫ пайӑрки усӑнса анна, сӑмси тӳрӗ, тути хулӑн...
Майор гӑма-таманах
хуш са хучё:
— Аллусене — ҫӳлелле!
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Вуниккӗ ҫапнипе пёрлех Хёл Муми Ю рпякене аллинчеи вӗҫертрё
те к ӑм ӑл л ӑ сассипе:
— Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе сире, ю ратнӑ хунӗмпе хуням аҫӑм тата аттеҫӗм! — терӗ.
Сорокинпа Васильев пёр вы рӑнта шак! хытрӗҫ, ыттисем ахӑлтатса кулчёҫ.
М аскӑсене снрсе пӑрахнӑ Хёл Мучипе Ю рпяке Васильев майор
ы вӑлӗпе Сорокин старш ина хӗрё пулчӗҫ тӑчӗҫ.

СУМ КАҪӖ
К у кам ай тӑхӑрвунӑ ҫул тултарнӑ кун эпир ҫемйнпех я л а кайм а
тухрӑм ӑр. Ш упаш кар автобусёпе ярӑнса пынӑ м ай ӗмётленетӗп:
«Ман кукам ай пек ватӑ ҫын халӗ ялта пӳрне хуҫлатса ш утлам ал ӑх та ю лманччӗ-ха. А на, хастар ёҫпе к ӑм ӑлн е уҫса пурӑннӑскере,
таврара чапа тухнӑскере, колхоз умёнче сум а сусах хисеплеҫҫӗ
пулё-ха. Тен, К ультура керменёнче савӑнӑҫ каҫӗ ирттерёҫ. Ы рӑ
ҫынна пӗтӗм тӗнче тӑван-ҫке».
А втобусран ансан, керм ен умёнчн пӗлтерӳсене вуласа тёлёнтӗм.
□ а я н каҫпа «Чунсӑрсем» ятлӑ кино пулать. Н ёчӗк залра ҫам рӑксем валли таш ӑсем йёркелеҫҫӗ.
П усӑрӑнчӑк к ӑм ӑл п а киле ҫнтрём. А нне мана пушшех тёлёнтерсе пӑрахрӗ.
— П аян сан м ӑн ёҫ тум ал л а пулать, — терё хӑй ку лкал ар ах .
— Мӗн ӗҫё? Т ум алла пулсан — тӑвӑпӑр. К укам ай тата ҫуралнӑ кунне уявлам асть-им ? Я лта сас-хьш ар ҫуккӑ та...
— У явлать. Сире кӗтрёмг эпё. П уҫтарӑннӑ ӗнтӗ, ҫнччас каят>пӑр. Мӑн ӗҫне вара санӑи ш ӑпах кукамусем патӗнче пурнӑҫлам а
тивет, ы вӑлӑм . Эсӗ пы сӑк ёҫрн ҫын\ Ҫак медале ӑн а пам а тивет
сан. А кӑ, тыт.
Эпӗ пӗчӗк курупкана ал л а илнӗ хуш ӑра хӗрӗм хыт хут ҫине
ҫырнине сасӑпа вуласа та пачӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хастар ӗҫшён к у 
кам ай та А слӑ ҫӗнтерӳ юбилейён медальне тивёҫнӗ-мӗн. Илессе
« еҪ ,
,
— Ҫулӗ ы тла варам пулче к у медален, — анлан тарче анне. —
Май уйӑхӗнче радиола пуху пулать, тесе пёлтерчӗҫ. К укам у илтнӗши ун ҫинчен, илтмен-ш и, пӗлместёп. А халь те вӑл к ан ӑк л а вёҫмест те, виҫ уран ҫӳрет те. Х уш ам атне унӑнне асӑн н ӑ, тет, ҫав
пухура, медальне те хӑй м атл ӑхран парса янӑ. Леш мурӗ тепӗр
уйӑхран тин кян н е кӗртсе пам а хуш нӑ, к ян ӗ — амӑш не. Ун ашшё,
хӑвӑн кумм аҫу, иртнё эрнере илсе килчӗ. Л ам рав лам а ҫӳресе, акӑ,
х ам ӑр пата ҫитрё-ха. Ш анчӑклӑ ал ӑрах ӗнтӗ. П ар эс ӑн а паян.
Хёпёртеттер ват ҫывгна.
— Ял Совет председательне е колхоз председательне партарас.
Чӗнес те...
Анне кӑм ӑл сӑррӑн а л ӑ ҫеҫ сулчӗ:
— Ватӑ ҫынна сума сум аш кӑн пӗлеҫҫӗ-и вёсем. Аннесен умӗнчен унтанпа ҫӗр хут та кёрлеттерсе иртсе к анн ӑ иулӗ маш ннӑпа.
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Мӗшпӗн кӗрсе салам ласа ҫак медале иарса хӑварас мар? Вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнче. астӑватӑп, республикӑрн Верховная Совел Орезиднумёв:
П редседателе пнрён анвене Хисеп грамотн пам а уя тырӑ вырнӑ
ҫӗре хӑй пычӗ. Вӑт савӑнӑҫ пулчё аннешӗн. Х аль ге м анм астпӑр
ҫав хум хануллӑ саманта. К ӑм ӑла кӑм ӑл уҫать, теаи тӗрёсех вӑл,
ывӑлӑм.
А нлантӑм анвене, килӗш рӗм хайхв «мӑн ёҫ» т у м а т к ӑ н . Уттартӑмӑр эртелпе анаталла.
Х алӑхра к алана пек, кукаҫв кнл хушши тытатчӗ, к у кам ай —
пӳрт ӑш ш и. Ҫав ӑш а туйӑм пире иён ач ар а яа х увта туртнӑ. Кука*
ҫи вилсен, кукам ай пӗччевех тӑрса юлчӗ.
Килне ҫитрӗмӗр те... П ӗччев м ар вк к ея кукамай! Сакӑр ач а
пӑхса ӳстернӗ-ҫке вӑл. А кӑ, ывӑлёсемпе хӗресем, кинёсемпе кӗрӗвёсем, м ӑвукёсемпе вёсен арӑмӗсем-унӑш кисем, ачисем. Кам к ӑ в а
ҫуккӑ-пш пӳлёмре! Чӑваш , вы рӑс. украинец, тутар, эрмея;,..
К ук ам ая ҫемҫе пукан ҫвне лартса урра ҫӗклерӗмӗр те ӑш а-ӑш й
сӑмахсем кал арӑм ӑр. Эпё вара ҫӗрш ывӑв аслӑ органё ячепе ӑв а
юбилей м едалӗ патӑм.
К укам ай ш ӑрҫаланиӑ куҫӗсене ш урӑ алтутрвпе шӑлса вли ӗ хыҫҫӑн ҫапла к ал ар ё:
— Т автапуҫах патш алӑхне ӗҫлекев ҫынна м анманш ӑн. Тавтапуҫах снре, ачам сем. Этем нумай та тӗячере, ҫы н вара — сах ал т а 
рах. Ватта сума сӑвакан хӑй те сумлӑ пулакан-ха.
Сум каҫӗ кукам ай патёнче питё сумлӑ иртрё.
К ультура керменёнче ялти пуҫлӑхсем «Чунсӑрсем» ятл ӑ кино
курчӗҫ пуль, унтан тухсав пӗчӗк зала кёрсе таш ларёҫ пуль... Н а
града хӑйӗн хуҫине тупяине тата кукам ай унш ӑи епле савӑннмне
ҫеҫ курайм арӗҫ вӗсем.
Тепӗр тесен, унаш кал пуҫлӑхсем пирӗн ялта к ӑн а пулӗ.

ШАНЧАКЛӐ АЛӐРА
Ш кула ача аш шӗ чупса пырать те учителе й ӑл ӑн ать:
— Хисеплӗ ҫы ннӑм ӑр, арӑмпа иксӗмӗрён те Ленинграда туя кяйМалла. Тархасш ӑн, асархаса тӑрӑр пирӗн Ваҫҫука. Атту вӑл хам ар
таврӑниччен килте темле туй кёрлеттерё.
К ӑм ӑл л ӑ учитель сӑм ахсӑрах килёшет.
Ун хы ҫҫӑнах ш укӑль тум ланнӑ хӗрарӑм ҫитет.
— К аҫарӑр та, — тет вӑл васкавлӑ, — м анӑн паян ах турпоезд*
па Молдавне вёҫтермелле. М якулая сире ш анса парса хӑварасш ӑн .
А на пӑхм а йывӑр м ар: ирпе вӑратм алла, гимнастика тутармалла*
апат пӗҫерсе ҫнтермелле, ш кула кайса ям алла, уроксем хыҫҫӑн
кӑш т паппа тутарм алла, кёнеке вулаттарм алла, ю нашар ларса теле
визор п ӑхм алла, тӑрантарм алла та сӑи ка юррнпе ҫьгвратса ям ал л а.
А кӑ меню тата юрӑ сӑиахёсем.
— Юрӗ ӗнтӗ, п ӑхк ал ӑп , — пуҫне п ӑркаласа ю лать учитель.
Тем вӑх&тра Маруҫ ам ӑш ӗ вӗтӗнсе кӗрет те:
— Пӗтём ш анчӑк та сирӗвте кӑна, — тет. — Виҫё кун килте

39

пулаймастпар. Ман ачи вӑл пит итлекеяскер, тульккӑш пёччен ҫывӑрм а хӑрать. Х ваттерте кам та пулвн кнрлех. Тен. эснр ю латӑр
пнрӗн п ата? Вӑхӑт пурах ёнтё сирён.
— П улм асӑр, ара. пур, — хкрёҫлеме хӑяйм асть учитель.
Уроксем вёҫленнӗ тёлелле класа арҫы кпа хёрарӑм хӑш ӑлтатса
кӗрсе тӑраҫҫӗ.
— К аллех гастроле к аятп ӑр вӗт, э? — евитлет арҫынё. — Ю т
патш алӑха. Тепёр уйахран пы сӑк укҫапа, нумай яп алап а таврӑнатпӑр. Эдике снрёнсёр пуҫне ннкама та ш анса парса хӑварайм астпӑр.
Т алант пӗтме пултарать. Снре, мӗн... Эснр пурпӗрех класпа ёҫлетӗр вӗт. Снре ҫавах, вк ал л а пӗр ӗҫ...
А лӑкран тухнӑ чухне вёсене хнрӗҫ ҫӑм лам ас йытӑ ҫавӑтнӑ арҫын хирёҫ пулать:
— Сантӑра ҫухатрӑр пуль. П ульннцана хучёҫ ачан а, — ӗнснне
кӑтӑр т-кӑтӑрт хыҫать арҫы н. — Вӑл унта вы рткалё-ха, анчах Сантар тусне, ҫак К ампура, ӑҫта хурас. Ш ухӑш ларӑм ӑр-ш ухӑш ларӑм ӑр та килте, снрех ты ттарса хаварас терёмӗр. Й ытӑпа пульннца
на ҫӳрекелӗр ӗнтӗ. Х ам ӑрӑн К ам чатка на вёҫмелле, хун ям а юбилейие
ҫитмелле.
Учитель хашш! сывласа илет те кулса ярать:
— Хэ-хэ-хэ. Эх, мёв тӑвас ёнтӗ сирёнпе, ы тла та вӑхӑт ҫуккнпе ҫунакан ашш ё-амӑшӗсемие. Килӗш месен те м ай ҫук. Ачисем
хам ӑн класӑн-ҫке. Юрё, Ваҫҫукяе, Микулайне, Маруҫне, Эдикне,
Сантӑрне кӑна м ар. ыттисене те ки ле илсе кайса х ам ӑн ачасемпе
пӗрле куҫ ш ӑрҫине сы хлапӑ пекех сы хласа упрӑп. Маншӑн пурпёрех пӗр ёҫ — вӗсене вӗрентмелле, тнмлӗн пӑхса ӳстермелле, вёсенчен ҫӗршыва тивӗҫлӗ ҫын тума тӑрӑш м алла. Эпё учитель вёт,
сирнешкел нрӗклӗ ҫы н мар.

КӖТУ АПАЧӖ
Тӗлӗнмелле пурнӑҫ лулса кайрё ю лаш ки вӑхӑтра пирён тӑрӑхра.
Я лта кётӳҫе кёрёшекен ҫын тупӑнм асть. В ы льӑха черетпе пӑхса ҫу
каҫатпӑр. К ӑҫал вара кӗтӳҫ тупӑнчӗ. Х алӑх л ӑш ах сы власа ячӗ.
А ра, черет тени ёҫре м ӗн чухлё чӑрм ав кӳрет.
Колхозра ёмёрне пилӗк авса курман, ялтан хулана та хулараи
яла й ӑрккаса ҫӳрекен Тӳрпилӗк ГГавӑлё таҫтан арӑмӗпе сётёрӗнсе
тавранчё. «М алашне ялта якорь ярсах пуранатап, ниҫта та тапранмастӑп», — тесе сӑм ах кӑдарчӗ вӑл. А нчах майрипе иккӗш ё те
колхоза тухм а ш утламарёҫ, амӑш ӗн ёяси ҫине хапарса ларчёҫ. Хӑя к к ӑ н выртса хӑй м а ҫиекенсене ял Совечепе милици те ёҫе вырнаҫмалли ҫинчен хы тах асӑрхаттарчёҫ. Х уларан та йёркеллӗ ёҫлесе тёпленсе пурӑнмаиш ан хёстернипех тухса ш авӑнна-мӗн вёсем.
А кӑ, харампы рсемш ӗн ялта та саккун ҫирепленчӗ. Урӑх аҫта к а
яс? П авӑлпа арӑм ӗ кётӳҫе кӗрӗшме килӗш рӗҫ. Ял пухавӗ вӗсене
выльах ш анса пачӗ.
Уйӑхне каш ни сурӑхш ӑн икё тенкӗ, к ачакаш ӑн виҫӗ тенкё тӳлетпӗр. Черетпе — апат. Ирпе каҫ килте ҫитеретпёр, к ӑн тӑрла вал
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ли чиктерсе яратиӑр. Ҫулла ял ҫыняи апатпа ы тлах аппаланса
каймасть. Л авккара туянм алли темех ҫук. Тӳрпилӗк П авӑлё ҫапла
ял апачёпе та ранка ласа пурӑннӑ хыҫҫӑн ультиматум лартрӗ: е пи
ре хулари пек пахатӑр, е кӗтӳҫсӗр тӑрса ю латар. Эрнерень чӑнах
та, сама хне тытрё вёл. Кётӳ виҫё кун уя тухмарӗ. А к тамаш а!
Ой ваҫка. хы панса ӳкрӗҫ ҫакӑн хыҫҫӑн хӗрарамсем. «Ҫу каҫиччен
пёр-ик апата йёркеллё хатӗрлейместпӗр-и, этемле пӑхаймастпӑр-и
ҫавсене», — тесс пёри тепринчен ам ӑрта пуҫларё. Мӗн кӑна ҫук
кётӳҫсем умёнче: московски кӑлпасси, сервилат текенни, хӗрлё
пулли, хура вёлчи, аш -какай каясерви, ш ӑрттаиё... Хӑшӗ автан п у 
гать, тепри така... К ётӳ апачӗ ҫывхарас умён к ам М ускава пуйӑспа кӑлтӑртаттарать, к ам Ленинграда самолетпа вӗҫет. Мана та
арӑм кӑнтӑра виноград туянса килм е хӑвалать. Ҫмнран ӳксе юлма
юрамасть-ҫке.
Ҫапла хаклӑраи та х ак л ӑ хӑиа вырӑннех пулса тӑчӗҫ Тӳрпилӗк
Павӑлӗле арӑмӗ. К ётӳ апачӗ сурӑх хакӗнчен те иртсе к аять. Уншӑн
кулянм аҫҫӗ-ха хашёсем. Кӗтӳҫ кӗтет-ҫке сурӑхсемпе качакасене.
Хырӑма ш ӑлсах, йӑх-йӑх кулсах ҫу каҫса кайм а пуҫланӑччӗ Павӑлпа арамӗ.
Тутӑ хӗл каҫнӑ выльӑхсем ҫӑва тухсан имшерленме пуҫланине
лпир ҫе<,- мар, ытти ҫынсем те сискеленӗ-мён. К ӗтӳ кӗртнӗ хыҫҫан
иӳрт ал акӗ умне кӗпёрленсе тӑрса ҫӑвар хупм асӑр ҫӗр ҫӗмӗреҫҫӗ
мӗскӗнсем. А пат парсан тин лӑпланаҫҫё. К аярахпа сӑм ах тухрӗ
ял ҫине. Тӳрпилӗксем кӗтёве, кунӗпе ҫы рма-ҫатра тӑрӑх кётсе ҫӳрес чухне, тапӑра хупса усранё иккен.
А кӑ, ҫӑм касм а та вӑхӑт ҫитрё. Ҫаралнӑ сурӑхсеи ш ӑммипе ти 
ре к ӑн а тарса «олнӑ. Х ӗрарамсем ҫӗнӗрен ахл атса хыпӑиса ӳкрёҫ:
*Ара, ку зсрелсене хам ар тутанса пӑхм асар хакла апата кӳптерсе
ш ӳтерсе ятӑм ӑр пать те, сурӑхсене мён туса хунӑ вёсем? Скелет.
К аккуй текех сире хула апачӗ, тӑвар улмипе уйран та лекмест.
Х ыр хӑййи каш лӑр».
Тӳрпилӗк П авалёпе арӑмӗ ял тан хӳтерсе ярасран ш икленчӗҫ пулас, вы льӑхсене йеркеллех пӑхма пуҫларӗҫ, хула апачё те ы йтм а
парахрӗҫ. Х ам ӑр мӗн ҫиетпӗр — ҫавӑнпа тӑрантаратпӑр вёсеве
халӗ.

НИКӖССӖР КЕРМЕН
Ю ратать Иӑвлн Й ӑванӑч тимӗр-тӑмӑрпа аппаланм а. Ялти тимӗрҫӗ ачи, хулана килсе, заводри тимӗрҫӗ лаҫҫинче телей тупрӗ. Шкулга ачасене ф изика вёрентекен Нина Н иколаевнӑпа пёрлешрё. Икё
ач а вёсен: Ваҫлей тата М аруҫ. Завод панӑ хваттерӗ
виҫӗ нулём»
лё, ҫута, ёш ӑ. Ёҫре Й ӑванӑча мухтаҫҫӗ. Асне кура ӑсталӑхё те
нуян ун. ГГытармасть Й ӑван Й ӑванӑч ҫак пуянлаха, юлташёсенв,
уамрӑксене парнелет. Ун ҫумӗнче я л а и пӗр-пӗр к ач ч а. А ка. халӗ
те «ӗнерхи студента» вёрентсе ҫын тум а хушрёҫ ӑна.
«Ёнерхн студент» м алтанах пит килпетлёа уткаласа ҫӳрерё, аллнсемие хӑлаҫлансах рабочисене тем вӗрентме хӑтланчё. Йӑван
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Й ӑванӑч та, юлташӗсем те кӳренмерӗҫ. Ёҫне тум а ты тӑнсан пурте
хаи вырӑнне ларчӗ. К ачч ӑ х ӑй куыта вӑйсӑррине туйрӗ те пусне
чякрӗ.
v
— Аҫта кайсан та, ӑ с а пӗлӗве к у р а хаклаҫҫӗ ҫав, — терӗ ӑн а
И аван й ӑ в а н ӑ ч . — Ас вара пӗлӳсӗр вӑй илеймест. Мён вёрентнёши сире ш култа, институтра?..
„
Теме те, анчах... ннме те, — хӑйӗн пӗлм енлӗхяе йыш ӑнчё
«енерхи студент». — П ӗрм аях унта-кунта х ӑв ал атч ёҫ: кр у ж о к р ав —
кр у ж о к а, вӑйӑран — в&ййа, ю рӑран — таш ш а, см отртав — ӑмӑрь
тӑва... Урок тум а вӑхӑт юлмастчӗ. Вӗренки кирлех те м арччӗ.
Пурнӗрех «иккё» лартмаҫҫӗ. Урок ан сяктер ҫеҫ, вара эс чи лайӑх
вӗренекен ш утланатӑн. Вӑтам ш кул пӗтертём ҫанла, института
кӗтём... Тёлӗнмелле вӗт? А слӑ ш кула! А нчах... м ал ал л а ҫӑм ӑллӑн
ю ртаймарӑм, пӗрремӗш курсрах такӑнтӑм . Нам чаркӑҫ лартрӗ? Н ал
лах, х ам ӑр ш кул. Ҫав учительсем пиртен ҫирӗп ыйтмасӑр, пире
тарӑн пёлу пам асӑр пӗтерчӗҫ пурнӑҫа. Х алё мён тум алла-ха манӑн? Тепӗр хут ш ӗкӗлчесе тухмалла-ш и ш кул программные?
Йӑваи Й ӑванӑч ӑн а хӗрхенчӗ те, тарӑхрӗ те. «Ха вӑл, намӑссӑр, хӑй к ахалне пӗлмест, ш кула, учвтельсене айӑплать», —• тесе
ш ухӑш ларӗ. Киле таврӑнсан вӑл к у н пиркн калаҫу нуҫарасш анччё;
А рӑмё, Н ина Николаевна ӗнтӗ, ял аях и пекех к ял те ҫук. Ачисем
те таҫта. К аҫхи ап ат пӗчченех ларса ҫирӗ. Телевизорпа кино курм а
пуҫласан, ал ӑ к тӑрринчи ш ӑнкӑрав ян ӑраса кайрӗ. А рӑмӗ килчӗ.
Выҫса вилетӗп, ураран ура иртмест, ме, ты т-ха поргфе»
ле, — тесе Н ина Н иколаевна стена ҫумне сӗвенчӗ.
— К аллех темле мероприяти ӗнтӗ сирӗн.
— Театр эрни пуҫланннне пӗлетӗн-и?
— Ҫук.
А рӑм ё сётел хуш ш ине кӗрсе ларч ӗ те чӑм ла-ч ӑм ла к ал аҫр ӗ:
— Ш култа п аян артист к ӑн а утать. А часем ассах кайрёҫ. Ман
к.таса опера артисчӗ Басов пычӗ, уроксем хыҫҫӑн ар н ю рлам а вёрентрё. А кӑ, итле: «Эп санш ӑн ҫеҫ ҫут тӗнчене ҫуралнӑ. Эс манш ӑн ҫутӑ ҫӑлтӑр, уйӑх та хӗвел...»
Й ӑван Й ӑванӑч итлерӗ-итлерӗ те кулса яч ё:
Сан пединститута м ар, консерваторие вёренме к ай м алла лулнӑ. Т алант ахалех ҫунать.
— Ҫапла ҫав, хам та ку л я н атӑп халё учителе вёреннёшён. Ч а
н ах та, хӑть ҫёр тёпне анса кай, — пит-куҫне сасартӑк улӑштарч©
Н ина Н иколаевна. — Ы ран драм а театрён артисчӗ, виҫмине ҫамрӑксен театрён, тӑватм нне пуканессн театрён артисчёсем килмелле.
П урте ачасене вы лям а, ю рлама, тапглама вӗрентетнӗр, теҫҫё. К лас
па сценка лартса пам алла. П аян виҫӗ сехет ю рларам ӑр, ы ран...
Вы рсарникуи спектакль к урм а каятп ӑр. Т унтикун театр эрни ҫинчен отчет ҫырса п аратпӑр та кӗнеке эрни пуҫласа яратпӑр. Вӑл вӗҫленсен перекетлӗх, паттӑрлӑхпа м ухтав, стройна юра, атеизм , ҫутҫан талӑк, право йӗркиссн эрнисем пулм алла, ҫапла — вӗренӳ ҫулё
вӗҫленичченех. К аш нинпе альбом хатёрлемелле, хаҫат кӑл ар м ал л а.
К ухньаран тухсан Ш в ан Й ӑванӑч арӑм не м ухтаса лӑплантарас
терё:
— Ы тла маттур-ҫке эсӗ.
— М аттур пулмасӑр, ара. Ю рлама, таш лам а, стройпа утм а, чеҫ
пам а, футболла, хокксйла вы лям а пӗлетӗп, ачасене вёрентме ҫеҫ...
Ҫав в&хӑтра ачисем пӗрнн хыҫҫӑн тепри ҫитсе кёчёҫ. Вӗсем урӑх
ш култа вӗренеҫҫӗ. А ш ш ӗпе ам ӑш ё нёр харӑс ыйту пачӗҫ:
— Ӑҫта пулнӑ?
— Ку таранччен м ӗв тунӑ?
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— Эп м узы ка ш кулёячен. Концерт хатёрлетпӗр, — пуҫне чикрё
Маруҫ.
— Пирӗн боксерсем зовӑри ӑм ӑртава хутш ӑнаҫҫё. Тренер саван
на нумай ты тать, — хавасла пӗлтерчӗ Ваҫлей.
А лӑкӑн-тӗпелӗк утакан аш ш ӗ тарӑхса кайрё:
— Уроксене кам тӑвать?
А часем ш арламарӗҫ, к ухн ьӑналла чупса кӗрсе ҫухалчёҫ. А патланна хыҫҫӑн Ваҫлей урайне хут тёрки сарса пӑрахрӗ те:
— Мак нрччен ҫак хаҫата кӑларм алла, унсӑрӑн класс руково
дителе ятлать, — терё.
— Ман молдаванкӑсен кёпине ҫёлесе пётермелле, ы ран — смотр,
— тесе М аруҫ ҫёвӗ маш ини хатӗрлерӗ.
— Ман план ҫы рмалла, — амӑш ӗ тепӗр пӳлӗме кӗчӗ.
— А м ан м ён тум алла сирӗнне?! — тарӑхрӗ И ӑван Й ӑванӑч. —
Пёри те кӗнеке вулас, ҫы ру ёҫӗ тӑвас темест. Эпир вёреянё чухне,..
Арӑмӗ ӑна пырса ҫанӑран туртрё:
— Эй, ку ҫы пҫӑнчӑкпа, кнл хам пата, ан чӑрм антар ачасене.
Пёлетёп эп вёсене ыран мён кётннне. Хуш нине ан пуряӑҫла-ха?..
Эп хам та ҫаплах ы йтатӑп. П урте ҫавах. Эпир вӗреяяӗ чухне’, пёлетён пулсан, пӗлӳ кирлӗ пулнӑ, халё... наука хушнй пек вёрентетпёр — нумай енлё аталантаратнӑр.
— Ан лёпёртет-ха эс, — арӑм ӗ хы ҫҫӑн м ӑкӑртатса пычӗ И ӑван
Й ӑванӑч. — Пӗлӳсёр мӗнле майпа чӑн-чӑн ҫы н ҫнтӗнтерме пулать-ха? Ш кулӑн ун чи м алтан тарӑн пёлӳ пам алла пуль?
— Тӗрӗс, пам алла. Теорипе, йёрке тӑрӑх. А нчах пурнӑҫра йӑлтах урӑхла, кутӑн ҫаврӑнса кайкӑ-ҫке пирӗн вӗрентӳ ӗҫӗ. Пӗлетӗн-и
ҫавна? Мая, мён, урока хатёрленес килмест-и? Вулас, шутлаС, пуҫа
пуянлатас килмест-и? Ҫак усӑсӑр хутсеве ҫырса лариччен... А вч ах та
чи м алтан пирӗн план, отчет, справка тата темтепӗр ҫы рм алла,
Ш урӑ хута пустуй м акулатурӑна куҫарм алла. К ам ш ӑн? Кам валлн ?
Ачасен пӗлёвё, ӑстӑнӗ ӳстёр, анлӑлантар тесе-и? Ҫук. Тӗрӗслекенсем валли. Итле, кал аса парам сана хам ӑн там ӑк ҫинчен.
Ч ӑн та, мӗн к ӑп а курмаҫҫӗ м ӑн тарӑк учителӗсем. А кӑ, п аян
арӑмӗ хатӗрлекен карттӑ. Вӗренӳ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн класрн капш и
ач а каш ни кун, каш ни сехетре ӑҫта пулнине тата мён тунине пал ӑртм алла унта. П алӑртни ҫителӗксӗр-ха, ӑна пёрмай тёрӗслесе
тӑм алла. Ҫапла хулари мӗнпур секцнсене, круж оксене, пионер ҫурчёсене, спорт шкулӗсене, станцисене, обществӑсене ҫнтмелле.
Мён чухлӗ отчет ыйтаҫҫё. Пёрремӗтп ҫур ҫулта кӑна круж оксен
ёҫӗ-хёлӗ пирки ҫӗршер ыйту ҫнне хуравланӑ. Унсӑр пуҫне тата
шыва путакансене ҫӑлакавсем , кӗнеке ю ратакансем, историпе к у л ь 
тура палӑкӗсемпе ҫутҫаяталӑка сы хлакансем, ДОСААФ, Х ёрлё Х е
рес обществисен членӗсем, ҫам рӑк пуш арниксем, милици тусӗсем
мӗн тунипе туманнине ҫырса пёлтермелле. Санэпидстанции районти сы влӑх пайӗ, ҫар комнссарначӗ вара хӑйӗнне ы йтать. Х ӑть
каш ня класра нанцелярн уҫ.
Тӗрёслекенсем мён чухлё-ш и? Ш утласа та кӑларм а ҫук. Тепӗр
чухне кунне икӗ-виҫӗ ҫӗртен вунгаарӑн кӗпӗрленсе тулаҫҫӗ гакула.
Ачасен ҫӳҫ глӗн тӑрш ш ине, вёсем м ӗнле тумпа пынине, кам мёнле
круж ока ҫӳренине, стена хаҫачё миҫе кӑларнине, урам ра ҫӳремелли йӗркене епле п ӑхӑвн няе тата темтепӗр тӗрӗслеҫҫӗ, вёренӳ мёнле
пыннне ҫеҫ сахал интересленеҫҫё.
А рӑмӗ кал аса панннчен тӗлӗннипе Й ӑван Й ӑванӑч тепӗр кунне
ш кула кёрсе пӑхм а ш утларӗ. Х ула Совстӗнче вӑл хал ах а вёрентес
ӗҫ комиссийӗнче тӑрать-ҫке. А лӑкран кёрсенех уранӗнчев м аччана
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ҫити ҫакӑн са тӑрак ан пёлтерӳ хӑмине курчӗ. Унта мӗн ҫырнине
ву л ар ӗ:
«Урока ӗлкӗреймен, коридор тӑрӑх чупакан, к ар тл аш ка ҫинче
еикекен ачасене м ан пата ҫавӑтса пы рӑр. Директор».
«Всреыекенсен ҫемьери условийёсем пиркн характеристикӑсем,
«йывӑр ачасемпе» мён-мӗн туни ҫинчен справкӑсем таратӑр. Илемлӗ
ш ӑхӑрм а пёлекен ачасене тупса палӑртӑр. Директорам класс тулаш ӗнче ӗҫлекен заместителӗ».
«Пионер юхӑмӗн активисчӗсемпе ачасен тёлпулӑвӗсене йӗркелёр.
П ионервож атӑй ».
^ «Орденсемпе медальсем илнӗ ашшӗ-амӑш ӗсемпе аслаш ш ӗ-аслам ӑшёсене тупса ш кула чёнӗр. Военрук».
«Турист путевкипе ют ҫёрш ывсенче пулнӑ аш ш ӗ-амӑш ӗсен вӑйӗпе интернацвоналла туслӑх калаҫӑвӗсем ирттерёр. Профком».
«Кӗнекесене ҫӗнӗрен ш ута илсе тухӑр. Библиотекарь».
«Санузел юсамда п ултаракан ашш ӗ-амӑшӗсем кирлӗ. Завхоз».
«Классемпе коридорсене тӗплӗнрех ҫӑвӑр, тасарах ты тӑр. Тех
ничка».
Ҫак ӗҫсене пурне те класс руководителӗсен п ая н п урнзҫлам алла иккен.
Директор алӑкн е ш аккаса кёчӗ те Й ӑван Й ӑван ӑч х ӑй мӗн сӑлтавпа ҫӳ ренине евитлерӗ. Директор аллисене саркаласа пӑрахрё.
Пётрӗ пуҫ. Д а я н киле каясси ҫинчен ш ухаш лам алли те ҫук.
К аҫарӑр та эсир, ырӑ ҫы ннӑм, анчах халё йы ш ӑяайм астӑп. Х алӑх
тӗрӗслевҫисем, ака, лараҫҫё. Вёсем хыҫҫӑн м инистерствӑраи килни
калаҫасш ӑн, унтан пуш ар инспекцийс тем «ҫунтарастӑн ». Черет
йыш ӑнма тивет. В ӑхӑт пулсан, кӗтсе ларӑр йы ш ӑну пӳлёмёнче.
А лӑ сулсах тухрӗ Й ӑван Й ӑванӑч. Ана пёр тулли хёрарӑм, шкул
секретарё, пулӑш м а чӗнчӗ:
— Ҫак тӗркесене й ӑтса ларӑр-ха?
_ Урамри грузовик ҫине миҫе тёрке йӑтса кайнине ш утлам арё
Йӑван Й ӑванӑч, ы вӑнса ҫитсен, хёрарӑм рак ынтса лӗлчӗ:
— Мӗн ку, м акулатура-и?
— Ҫук, отчетсем. П аянах ҫитермелле. Тавтапуҫ.
«Учительсен вӗрентме, ачисея вӗренме начат ҫук иккен ку
ш култа. Урокра вӑх ӑт ирттсрнипех ҫы рлахаҫҫё. Цёлӳсӗр ӑспа вы
ляҫҫё. Ннкӗссӗр кермен купалаҫҫё. Ҫавӑнпа «ӗнерхи студент» пеккисем к айран ӗнсе хыҫаҫҫӗ, учительсемпе ш кула пустуй ӳпкелешеҫҫӗ. К ам айӑлёпе-ш и?» — птухӑшласа лы чё ҫул ҫинче
Й аван
Й ӑванӑч.
К аҫхнне арӑм ӗ ҫивёч ыйту хускатрӗ:
— Ачасем кӗҫех вӑтам ш кул пётереҫҫё, института кӗресшӗц,
репетитор ты тм алла п ул ать: ф и зякӑпа, м атем атикӑпа, ак ӑ л ч ан чӗлхипе...
К илте ф изика учительниди пур ҫинче тата вӗренме пулӑш акан кирлӗ-ш и? А к там аш а, — хы тсах кайрӗ Й ӑван Д аван ӑч,
— Ҫапла, пӗлӳ кирлё ачасене. Репетиторсӑр м ай ҫук, — татса
каларӗ Нина Николаевна.
Ш утласан, чӑнах та, унсӑр м ай ҫук пуль ҫав.

ЧӖРӖ ЧЕЧЕК ҪЫХХН
Ёҫре те, килте те ларма-тӑмй пӗлмест Л ариван. Вӑл — темӗнле
кӑткӑс ы йтӑва та туххӑм рах татса пам а п ултаракан ҫы я, Ҫавӑнпах
пуль ӑна кантур пуҫлӑхӗ пёрман хуласем тӑр ах хавалать.
Ҫулра ярӑнса ҫӳре-ҫӳре вӑл тепӗр чухне арӑм ё ҫинчен те м аи
са каять пулас. Ҫуралнӑ кунё хыҫҫӑн е пӗр-пӗр у яв иртсен вара
арӑм ё кула-кулах ӳпкевлӗн к ал ат ь:
— Эх, Л аривак-Л арнван, хӑв ар пулни ҫи вчек те ан м ая. Ч е
чек кётетёп санран.
Упӑш ки ӑн а л ӑп л ан тар ать :
— Ч унӑм ҫӑм , Р оза, яту та, хӑв та чечек те, ҫавӑнпа м анатӑп
пуль парне пиркн. К аҫар ӗнтӗ м ана, чупкӑна. Тепринче...
— Тепринче сана чечекне хам ӑн пернелемелле пулать пуль, —
куҫ айӗн пӑхса илет арӑмӗ.
К аллех командировкӑна тухса к аять Л аривак, ҫул хыҫҫӑн ҫул
такӑрлать. Ш ррехннче килне таврӑнать те, сётел ҫннчн хута ву
ласа, а ч а ҫуратм аллв ҫурта тухса чупать. Васканипе пасара кӗрсе
чечек илме вуҫех манать.
— Ах, ҫак арҫынсене, ку та чечексёр, — пуҫне п ӑр кал ать ш ур
кал п ак л ӑ хӗрарӑм.
— Ман арӑм хӑй чечек ҫав, — м ухтаннӑ пек пулать Ларивань
Х ӑй ҫав хуш ӑрах хы пӑнса ы йтать: — Мӗнле ач а ҫуратнӑ-ш и
Роза?
Х ӗрарам ӑна к улкаласа ӑш ӑ сӑмахсем кал ать:
— Ч ӑн ах та чечек пекех сан арӑм у. П ит хитре ҫурӑлчӗ, виҫӗ
чечек кӑларчё. Кур-ха?
Л ари вак ҫаврӑнса пӑхать те арӑм не тата унпа юнаш ар ач а нӑтса пы ракан хӗрарӑмсене асӑрхать.
— Уяв ячёпе си...
Сӑмахне кал аса пӗтереймест Л арнван, икӗ ал л а виҫӗ а ч а тыттарнипе ш алтах аптӑрать.
— Пёлнё пекех, п ая й та чечек ҫук сан^ киреметён. Сатту м ая
пур, — тесе упаш кине чуптуса илет те Роза ӑн а пёчёк пепкесемпе
п ал л аш тар ать:
— А кӑ ку, сулахайри, ш урӑ лили чечекё пек, сы лтамри — симёс чечеклё любка пек, варринчн вара — сиплё вероника пек. Ли
ли, Любка, Вероника пур халё пирён, Лариван.
— Роза та пур, — ун ҫумнерех кӑш ӑрт куҫать упаш кн.
— С ӑм ахӑм а пурнӑҫларӑм, Л арнван. Сана чечек парнелемеш кён
тинех вӑхӑт ҫитрё. А халь чечек те м ар, чёрё чечек ҫы ххи хатёрлерӗм Х ёрарам сен кунё ячёпе.
Чӑр-чар туса сасӑ параҫҫӗ пёр харӑс Л ариван аллян чн «чечексем».
— Ч ӑн ах та чёрё чечек ҫы ххн. — савӑнш ш е к улса ярать вал . —
Ват телейГ

МУЛКАЧКАССИСЕМ
Ёлӗк-авал нирён М улкачкасси тавра йӑлтах вӑрм ан аулнӑ, тет.
Ун ёшнисенче м улкач-куян капа хӗвӗвшӗ. Ҫавна м ай Куян дырми, К арсак уйё, Мулкач ёшни тенисем ку таранччеяех сыхланса
юлнӑ. Ҫыннисене те майӗпен ҫав харавҫӑ чёрчун ячёпе М улкач
Кулькки, К уян Упрамё, К арсак Варсунӗ, К атӑктута Тарасӗ, Вйрӑм хӑлха Х ёлимунё тесе чёнме ты тӑннӑ. К аярахпа ҫав ятсем хуш амата та куҫнӑ. Х аль вара ялта кп на мар, районпа республика
кантурёсенче те М улкачов, Куянов, Карсаков, Сехреев хуш ам атлӑ
пуҫлӑхсем час-час тӗл лулаҫҫӗ.
...М анӑн хам ӑн та вырӑнӗ начар мар-ха. Н икамӑннипе те улӑшгарма ш утлам аетӑп. Ю лташсем аслӑ ш кулсене тапнӑ чухне эпё
фермӑна чамрам. Ш ӑрш ӑ-марш ӑран та, тасам арлахран та, алӑ вёҫҫён мекёрленсе ёҫлемеллинчен те хӑрам арӑм . Майӗпен м еханизацн
ёҫе ҫӑм ӑллатрӗ. Ёҫӗ те к ӑткӑслан чӗ. Ҫавна пула ял хуҫалӑх техникумне заочна вёренсе петермелле пулчё. Ю лашкинчен тем пысӑкӑш витесем туса лартрӗҫ те фермӑна комплекс ят пачёҫ. Пи»
рӗн колхоз хуҫи, кӳрш ӗри Л являвкассинчи А нчӑк А нтунён Ҫимунӗ,
ӗҫ пётернӗ ятпа строительсем валли ман уш кӑнри пёр чуш кӑна
пустарчӗ. Ш ӳрпине ҫиме хам а та чёнчӗҫ. Эпё, тислӗк кӑларм аллн
транспортерсем пурте ӗҫлеменнине пӗлекенскер: «Пире к у тӑрлавсӑрсем комплекса туса пӗтермесӗрех тӗксе пярса хӑвараҫҫё вёт,
куҫ умёнчех чике тӑршш ё лартаҫҫӗ», — тесе Анчиков хӑлхи н чек пӑш ӑлтатрӑм та, вӑл ман ҫине тигр пек х аяррӑн пӑхса илчӗ. Ирӗксйрех ш ӑплантӑм вара. Ҫав вӑхӑтра районтан килнӗ В ӑрӑм хӑлхаев,
строительсене мухтаса, сӑм ах калам а тытӑнчӗ, ун хы ҫҫӑк вёсене
Хисеп грамотисем пачӗ. Карсаков та пурччӗ. Вӑл кайран хӑйӗн
хаҫатёнче ш ӑналак пек статья пичетлесе кӑларчӗ. Эх, мухтарё^
комплекса, эх, мухтанчӗҫ районти чи пы сӑк объектпа. Ана палӑртнӑ вӑхатран м алярах туса пӗтерсе икҫӗр пин тенкӗ перекетленё^
ҫке. Ма чы слам алла м ар-ха строительсене?
Строительсем, вӑрӑм укҫа ҫапса, преми хӗстерсе кайнӑ хьГҫҫӑнах эпир нуша кулачё ҫиме ты тӑнтӑм ӑр. М еханизацн вырӑнне сенӗкпе кёреҫе ты тма тиврё, электричество выранне хам ӑр хул-ҫурӑм
вӑйне х у та ям а лекрӗ. Тислӗк купаланса кайрё. Лӗпӗр-лӗпёр тасам арлӑх пёвенелле ҫул тытрӗ... Кун пирки асӑрхаттарм а хӑтланакансене А н чӑк А нтунён Ҫимунё хӑр-хар ҫеҫ к ӑш кӑрса тӑкрӗ. Тек вара
никам та ӑн а хирёҫ ш арлаймарё.
П урӑна киле мана комплекс пуҫлӑхӗ туса хучёҫ. Х ӑра-хӑрах килӗш рӗм. А птӑраса ҫитнӗ ял ҫыннисем тӳрех ман ҫине сиксе ӳкрӗҫ:
«Х ӑҫан хуп атан эс ҫав «утикулун» хапхине!» — теҫҫё. Тислёк шёвекё пирки вара ирӗксӗрех председательпе хирӗлсе илме тиврӗ.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртрӗ ҫапла, тислёк ш ӗвекӗ ял витӗр ю хма чарӑнмарё. П ёр председателе хыпмасть те, теприн патне каяс-ха, те
рем. Сехре Ехремён Еремейӗ ал ӑ ҫеҫ сулчӗ. «Сехре хӑпнӑ Еремей к у ҫуртра татах та нум ай ларм а ёмётленет, ҫавӑнпа колхоз
пуҫлӑхёпе чӗрре кӗресш ӗн м ар», — тесе тухрам ял СоветӗнчеК.
Эх, ку ферма шӑршине, мӗншӗн сиплё мар-ши вӑл, мёнш ӗн хӑ-’
яӑх сан та й ӑлӑхтарать-ш и? Ҫырмаран сӑм сана ууракан!, пуҫа минретекея ш йршӑ кил хуш ш ине те к апланать. Мён тум алла кап л а?

46

Ш ухӑш ларӑм-ш ухӑш ларӑм та В ӑрӑихӑлха Хӗлимунён Х ӗлвпве аса
илех кайрӑм . Ҫитрӗм района. Анчах Х ӗлвп эп каланине итлемерӗ
те. «Анчяковпа ҫы хланиччен ш уйттанпа ҫы хлан луччӑ», — тесе
аллине ҫеҫ сулчӗ.
Тепёр ҫулне мана колхоарн х ал ӑх контролерӗсене ертсе пыма
шанчӗҫ. Ёҫе тислӗк ыйтӑвӗнчен пуҫларӑм. П ӑхса тухрӑм ӑр, сӳтсе
яврӑмӑр. Тасатм аллв сооруженисӗр тек ӗҫлеме м ай ҫук, кӑҫал ту 
са пӗтермеллех, тесе йы ш ӑнтӑм ӑр, унпа председателе паллаш тартӑмӑр. Вӑл ӑна вуласа пӑхрё те: «Укҫа ҫук ман тислёк шӗвекӗ вал
ли! Ку таранччек пурӑннӑ — пурӑнатпӑр. Сатту сысна аш ӗ йӳне
ларать», — тесе хучӗ.
Эпё каллех района ҫитрём. Райсовет ӗҫтӑвкомӗн председателе
хам ӑр ял ачиех-ҫке. К атӑктута Тарасӗн Пурисӗ мана ш ӑла ҫыртсах
нтлерӗ, пулӑш ма пулчӗ. А нчах ӗҫ А нчикова чёнсе каладннпех иртсе
кайрӗ.
Пичет пулӑш ё-ш и тесе, райхаҫат редакцине ҫырса ятӑм . К арсак
Варсунӗн А рҫукё ӳркенмесӗрех хӑн ответлерё: «Тусӑм, ӑнланагӑл
сан хунхуна, — тенӗ вӑл унта. — А нчах та хам ӑр ҫынсене х ал ӑх
умӗнче нам ӑс кӑтартар мар-ха. Л айӑх ӗҫлекеа пуҫлӑха тислӗк шӗвекӗпе вараличчен унӑн авторитетне ҫёклессишӗн ҫине тӑрар. Ҫапах
та ял та к ӑн а м ар, районта та пёр А нчиков вӑл».
Район пуҫлӑхёсенчен ннкам та пирӗн председатель куҫӗнчен ӳкме ш утламаннине, ҫав «пӗчӗк ыйтупа» ун к ӑм ӑлне хуҫас теменнине эпӗ ытти кантурсене ҫитсен те аван куртӑм .
А нчиков
план
тултарм а, сахал тӑкакп ах йӳнё аш -какай туса илме, колхоза пуйтарма пултаракан председатель иккен. А нчах та хайхи «пёчёк ыйту» сисмесӗрех пы сӑкланса канрё. Тавлаш са-хирӗҫсе пурӑннӑ хуш ӑра ял пуш анса юлчё. Ҫамрӑксем кам ӑҫта килчё, ҫавӑнта саланса пётрёҫ. Х ам ӑн хӗрача та Ш упаш каралла, пир тёртнӗ ҫёрелле, танса сикрӗ. К арчӑкп а иксёмӗр те чарайм арӑм ӑр.
Тӑван столиц&на хёрём патне кайсан, кӗрсе курас-ха терӗм хам ӑн ач а чухнехи тусӑм а. С&мах м ай я л нушипе хуйхи ҫинчен те
калаҫас. Хӗрсӗр ял хёсӗр ял пекех-ҫке. Каччӑсем те юлмӗҫ капла. Пӗтме те пултарать М улкачкасси.
К уян Упрамён Р ам анне ёҫ выр&нӗнче тӗл пулма ш утларӑм.
«Ну, — тетӗп, — к алаҫатпар ӗнтё иксӗмӗр чун каниччен». Хавасланса ҫитсе кётӗм Куянов ёҫлекен кантура. Телее пула тӳрех лекрӗм хӑй патне. П алласа илчӗ мана Рам ан. «Сасран пӗлтӗм», —
тет. Х ӑй сехетне пӑха-пӑха калаҫать. Васканине сисрём те, хам ӑр
хуйха кӑларса хутӑм ун умне. «Пӗлетёп, пирён пата та ҫитнё вӑл
ш ӑрш ӑ, анчах... Вырӑнта татса пам алли вак-тӗвекшӗн Семен Антонӑчпа пёртте пӑсас килмест хутшӑнусене. Тёрӗссипе каласан. ял
шӑрши вӑл ялта ёмӗрне те пӗтмест ӗнтӗ. Йӗпрен лум туса ан ҫӳре.
Каҫар, тусӑм, халь канаш лӑва ҫитмелле ман», — яшт! тӳрленсе
тӑчё Куянов.
Ку канцеляринчек тухсан, ӗнӗк ш ӑрш ӑллӑ сывлӑш па к ӑ к ӑ р а пӳлӗнтерсе, хула тӑрӑх чы лайччек уткаласа ҫӳрерӗм эпё. «Ялта — ял
шӑрш и, хулара — хула шӑрши, сӑм са пурне те хӑнӑхать иккен»,—
тесе М улкач К ульккин Кӗҫтенккийӗ ӗҫлекен нум ав хутлӑ сарлака
ҫурт умёнче чарӑнтӑм . А нчах кунта кёртмерӗҫ те м ана. «Вӑл паян
ӗҫлемест», — терӗҫ те, ирёксёрех хам килнӗ ҫулпа к аял л а утм а тиврӗ. «М улкачкассисене пӗрне те кирлӗ мар нккен ку М улкачкасси,—
тарӑхуллӑн м ӑкӑртатрӑм вара эпё хам тӗллӗн. — П урте Лявлявжассинчи А нчӑк Антунён Ҫимунне пуҫдапса пурӑнаҫҫӗ. Т ахтӑр-ха, вӑхӑт дитё, пирӗн я л а та чечек ш ӑрш и ҫитӗ...»
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СУККӐР ПЫРШӐ
Пёррехинче Василий Васвльевичӑн кӑвапаран ая л а р ах сы лтӑм енче ш алта тем чавтарнипе ҫурӑм тарах сивӗ тар ш апӑрах юхса
анчӗ.
— Пӗтрё пуҫ, касаҫҫӗ ӗнтӗ...
Ирпе вӑл поликлнникӑна тухса ш утарчӗ. Чирлӗ ҫы н хы рӑмие
хы паш ласа, ш ӑлса, ш аккаса, пусса тӗрёсленё хыҫҫӑн хирург аллнсене саркаларӗ те:
— Аппендикс тавраш ӗ те ҫуккӑ. Ним ҫинчен ш ухӑш лам асӑрах
кӗрлеттерсе ҫӳреме пултаратӑр, — терӗ.
— Ҫаплах кансӗр-ха, тем йӑш ӑртатать...
— П устуй япала ҫеҫ вӑл. Тӑвар ытлаш ш и ӗнтё. Ҫавӑ канӑҫсӑрлантарать. К у вара пнрӗи енӗпе мар. Урологпа кан аш ласа пӑхӑр.
Хирургӗпе урологё иккёш ӗ те пӗр пӳлёмрех кун сиктерсе йышӑнаҫҫе-мён. Тепёр куине Василий Васильевич унта пы сӑк ш анчӑкпа
хыпӑнса ҫитрӗ.
— Вӑт ҫак вырӑнта темле суран пурах. Я ӑш тӑр-яш тӑр тусанах
чӗре тапм а чарӑнса ларассӑн туйӑаать, — тухтӑр куҫӗнчен ыйтуллӑн пӑхса. чӗтревлӗ калаҫрӗ вӑл. — Хирург унта тӑвар тулса ларнӑ,
тет те...
— П устуй яп ала. Нимле тӑвар купи те ҫук. С уккӑр пырш ӑн
хурт евӗр турачӗ снлленкелет пулас та, ш апах ҫавӑ аса илтерет
ӗнтӗ хӑй пурри ҫинчен. А нчах, ш ел те, пирён еиӗпе м ар вара ку.
У йӑх иртет-и, иртмест-и, вӑрттӑн суран татах аса илтерет. Васи
лий Васильевич поликлиникӑиа чупать.
— Ҫук, ҫук, пирён енпе мар ку. У рологӑннах теплён тӗрӗслемелле. Х ӑйӑр л ухӑнм а пултарнӑ, — лӑплантарса ӑсатать ӑна хиРУРг.

Урологӗ хӑйӗннех перет:
— В ӑраха тӑсӑлыӑ аппендикс шыҫҫи.
Сывлӑх хуралҫисемпе пуплекеленӗ самантра, пит тёлёнмелле-ҫке,
ыратнн л ӑп ланн ӑ пек туйӑнать тата, киле ҫитсенех таҫтан муртан
чӗрёлет. Ирӗксёрех поликлиника ҫулне такӑрлатм а тивет Василий
Васильевичӑн.
— Ҫ акӑнтах ҫӗр тёпне анса к ая м , анчах хам ш ухӑш ран пӑрӑн.м астӑп : унта сирӗн тем тесен те ч ул к упи хы тса ларнӑ. К у вара...
Унран урологӗ к у л ать :
— Сирӗн хы рӑм ӑрта тӑвар, хӑйӑр, чул карьере уҫасш ӑн мар-и
вӑл тата? Ҫу-ук, пирӗн енӗпе м ар ку. Аппендицит сирӗн, хронически
текенни.
Ч ы лай вӑх ӑт иртрӗ унтанпа. Василий Васпльевич хы рӑм ра йӑш ӑртатниие-чавтарнине майӗпенех хӑнӑхрӗ. Ҫапах та хуш ӑрак, сых
ятне тесе, п ул кал ать-ха вӑл ҫав хӑнӑхнӑ пӳлёмре. Ёнер к ӑн а хи
рург ку сирӗн пӳре е ш ӑк хӑм пн чирӗ, терӗ. П аян уролог ҫав хурт
евёр турат вӗҫех к ӑтӑкл ан тарать хы рӑм на, терӗ пахм асӑрах, темле
таблеткӑсем ҫырса панӑ м ай. И ккӗш ё те гштӗ кӑм ӑл л ӑ йышӑнаҫҫӗь
ш утсӑр ҫепёҫ чӗлхепе ку пирён енӗпе мар ҫав, тесе л ӑп к ӑн ӑсатаҫҫӗ. Х ӑйсем пуҫ ҫӗклемесӗр тем ҫыраҫҫӗ. «Сывлӑх кӗнекин» виҫ(,-ёмӗш томне тултараҫҫӗ, ак, медицина наукин кандидачӗсем. «Ну
май ҫул хушши пухӑннӑ ҫак тиш кӗрӳ тарах доктор диссертацийӗ
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хӳтёлеме те, монографи пичетлесе кнларм а та пултараҫҫё вӗт, шереметсем», — тесе ш ухӑш ласа илме к ӑн а ёлкёрнеччӗ вӑл с уран д ӑ т
пулнӑ чух... А кӑ, к ӑ к ӑ р айӗнче тем кӑаанм а пуҫларё, хы рӑм тӗпне
анса ҫитсе сылтйм ение куҫрё, ҫине-ҫине йӗппе чикнӗ пек тире пуҫларӗ, хӑсӑк килчӗ, пуҫ куитӑкланчӗ. Ы ратниве чӑтанм асар тата
еехри хӑпнипе ҫын часрах телефон трубкине ҫӗклерё *е 03 номерне
ш ӑнкӑравларӗ:
— Алло, «Васкавлӑ пулӑш у-и ку? Вилетӗп. Васкӑр...
Пӗлтернӗ адреспа вӗҫтерсе ҫитнё фельдшер ан а туххӑм рах пульницӑна леурӗ. Д еж урная врач вырӑнӗнче ш ӑпах тата палланӑ хи
рург пулчӗ.
— К ам а куратӑи! Ы рӑ сунсах кӗтсе нлетпӗр, Василий Василье
вич! А нчах та, юлаш ки хут ӑн л ан таратӑп : суккӑр пырш ӑ турачӗ
м ар алхасать пулать унта снрён, тем тесен те — шӗвёр вёҫлӗ ч у л
муклаш ки.
Варё чӑтма ҫук хытӑ пӑрса килнипе ҫурм алла хуҫланса ӳ кн ё
Василин Васильевич йӑлӑы а-йӑлӑна ыйтрё:
— Турӑ пулӑрах манш&н. Эпё те ю лаш кн хут ьш татӑп. С уккӑр
пырш ӑн хурт евёр тураче-и уята е тӑвар-хӑйӑр-чул купи-и, манш ӑн халь пурпёрех, хӑвӑртрах касар. тасатӑр, вилӗмрен ҫӑлӑр ҫеҫ.
Ой-ой, ай-вай-вай!..
— Ҫук ҫав, пирӗн енӗпе мар. Ы ран килӗр. Ы ран — уролог ӑы шӑнать.
— Эх, эсир те ҫав, хӑвӑр сукӑр пырш аран га суккӑртарах пу
лас... — теме ӗлкӗрчӗ те Василий Васильевич, урайне йӑваыса
кайрӗ.

КАМИТСЕМ

СӖРМЕН КУСАТӐРАН
ТӖНӖЛЕ ҪИЕТ
В ы лякансем :
СОРМИНСКИЙ — «Сорминский* совхоз тракторвсчӗ,
ЗВЕЗДИН — «Звезда* колхоз слесаре,
ПРАВДИН — «ГГравда» колхоз шофере,
ДИАГНОСТИКОВ — юсавпа техника предприятнйӗнче ёҫлекен.
ПЕРРЕМЕШ КУРАНУ
Сурӑм я л хыҫӗ. Ҫывӑхрах Сурӑм ш ывӗ ш ӑнкӑртатеа юхса выртать. Ҫыран хӗрринче — м аш ина-трактор паркӗ. Вӑл тим ёр-тӑмӑр м асарне аса илтерет. Йытпырши явкаласа илнӗ трактор кабннинче
Сорминекий пӗҫ хуҫса выртать. Ч аш кӑрса ӳсекен ху п ах а сиркелесе,
сукм акпа Звездин хӑпарать.
ЗВЕЗДИН (карттусне хывса). Вӑй патӑр!
СОРМИНСКИЙ (ҫӳлтен пуҫне пӑрса пӑхать). Тавтапуҫ ырӑ самахуш ӑн. Чӑн та, хал р ан к ай рӑм .
ЗВЕЗДИН (кулать). Мӗн, к ӑн тӑр кунӗнче А л тӑр ҫӑлтӑр ш ы раса-и?
СОРМИНСКИЙ. Ҫук-ха, ҫӑл тӑр ш ыраса мар, «тухтӑрсем* килессе
кӗтсе.
ЗВЕЗДИН. А нлантӑм эс мӗнле «тухтӑрсене» кӗтняне. Вы ртан
каска м ӑкланн ӑ, тет. Эпир вӗсене кётсе х ӑ я к к ӑ в выртмастпӑр, хам ӑрах ты татпӑр та ю сатпӑр техникӑна.
СОРМИНСКИЙ. К ам пултӑн ҫак эсё? У ҫӑлнӑ-уҫӑлм ак куҫп а паллай марӑм-ҫке.
ЗВЕЗДИН. Кӳршӗсем эпё, шнтапасем. «Звезда» колхоз слесарӗ
пулатӑп. Х ирӗҫ м ар-тӑк, пулӑш м а хатёр.
Тракторист ҫӳлтен гусеница ҫине сикет, килнӗ ҫы нна а л ӑ паратъ.
Иккӗш ӗ те пуҫӗсене мотор патне чикеҫҫӗ, чы лайччен чавалаларҫӗ.
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ЗВЕЗДИН. Эс ку пайсене ёмёрте те ҫу тавраш ӗ кӑтартман пуль.
Типсе тутӑхсах л арвӑ. Ҫавӑнпа арканиӑ. В ӑхӑтра пӑхм асан, ҫапла
вӑл, тимӗр те ӗмӗр тӳсеймест. К)рать-ха, кёсъере сак вал лв кврлӗ
япали тупӑвчӗ. Ҫиччас, туххӑм рах улӑш таратпӑр та м айлаш таратпӑр. А кӑ, иулчӗ те. Т апратса пӑх-ха урхам ахна?
Мотор кёрлевӗ Сурӑм улӑхне сарӑлать.
СОРМИНСКИЙ (хӑнана ыталаса). Сӑпаҫҫипӑ, ы рӑ ҫыннӑм. Четвӗрт лартатӑп. Четвёрт те м ар, ещӗк шуррине лартатӑп!
ЗВЕЗДИН (аллине суглкаласа). Нимле эрех те кирлё мар. Юлташ ла пулӑш ас, терём ҫеҫ. Чун ыратать тёмсёлсе л аракан трактора
курсан. Еҫлемелли маш ина-ҫке вӑл, ҫынна усӑ памалли я пала. А лӑ
пымасаи, аллӑ ҫул выртнӑ. теҫҫӗ. Ы тти улӑпёсем тата мӗнпе чирленӗ?
СОРМИНСКИЙ. Чёре чирё. Моторӗсем сӳннӗ. Чӗртме каллех
«тухтӑр» кирлӗ.
ЗВЕЗДИН. А сӑнас та килмеет вӑл техника «тухтӑрӗсене». Пире
хам ӑра та пайтах нуша к ӑтартн ӑ вёсем. М алтан энӗ те тракторист
пулнӑччӗ. А стӑватӑп, техникӑна пӑхса тӑм аш кӑн килёш ӳ тунӑччӗ.
П улӑш ма тесе, ятарласа ҫы н уйӑрнӑччӗ пире валлн. Ну, ш утлатпӑр,
«тухтӑр» х ам ӑр ҫумра, м алаш не техника сывӑ пулё. Ҫук ҫав, ш аннӑ
йӑвара к ай ӑк пулмарӗ. Сӑмсине кӑтартрё те вал лӗр-икӗ хутчен йӗп
пекех ҫухалчё. «Тухтӑр» та ҫук, запас пайсем те... Вӑл, ултавҫӑ, пи
рён пата каятӑп тесе суйса пурӑннӑ. хӑй ҫав вӑхӑгра Ш упаш кара
й ӑрккан ӑ. Контроль тени пулман уншӑн. Ҫавӑнпа усӑ курнӑ та.
Пирӗн трактор бригадин бригадире юсавпа техника предприятине
чупа-чупах хӑш кӑлса ҫитрё вёт. Ун мар, леш сен хӑйсен чупм алла
тёрёссипе. Нимён те ёҫ тухм аннине кура вара а л ӑ султӑм ӑр вёсем
ҫине. Х ам ӑрӑн мастерскоя м айлаш тарса йёркелесе ярсан, эпё те,
чир-чёре пула, ун та куҫрӑм. Т ӑваттӑн эпир мён к ӑн а ю самастпӑр.
Х ам ӑрах «колхозтехннкя*. Тракторе те, комбайнё те, автомаш ини те
кёр-кӗрлет к ӑна. Сирённи пек тирпейсӗрлӗх ҫук пирӗн. К увта ҫырмн
те тракторсем аинех кёрсе каять, авӑ. Эрозя чнрӗ сарӑлнӑ сирен:
паркра та, пуҫлӑхсен ӑш чнкӗнче те. Техникӑш ӑн тӑрӑш ни курӑнмасть.
СОРМИНСКИЙ (хуйхӑрса). Эх, кунаш кал ӑста алӑсемпе эсир
механизаторсене епле хӗпӗртеттеретёр-ши?
ЗВЕЗДИН (хӑпартланса). П аян нксӗмӗр юсанӑ пек я л ан пӗрле
юсатпӑр — пёрле савӑнатпӑр.
СОРМИНСКИЙ. Апла эпир те пӗрлех савӑнар-ха. Х ӑнана килнӗ
пек пултӑр.
И ккӗш ӗ те лакӑм л ӑ ҫулпа, пы лчӑк ҫӑрса, ял еннелле утаҫҫӗ.
ИККЁМЕШ

КУРАНУ

Юсавпа техника предприятийён картиш ё. Унта та кунта ҫӗмрӗк
автомаш инӑсем ларни курӑн ать. Л аш а вити м айлӑрах кивё ҫурт
умӗнче ӗҫ тумтирӗ тӑхӑннӑ ҫынсем хӗрсех тавлаш аҫҫӗ.
ПРАВДИН (тарӑхса). Аҫта юсас халь ман м аш инӑна? Аҫта кӗртсе тӑратас? Т ехникӑна пӑхса тар ак ан станин, С'ГО, тесе павраздё
тата. Станци мар ку — сарай! Мотор ю самалли цех, теҫҫӗ тата.
Цех м ар — авалхн тимёрҫӗ лаҫҫинчек тӑвӑртарах пулом! Запас
пайсен складне те хӑвӑр арап-аран хӗсӗнкелесе кёрсе тухатӑр вёт.
К аккун юсав пирки к алаҫм а кунта.
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ДИАГНОСТИКОВ. Л ӑплан эс, лӑплан. Мён, мён ҫӗмӗрӗлен пус
туй. Эс ҫухӑрнипе ҫёнё ҫурт хӑпарса ларас ,ҫук. К ӗтм елле пулать.
Станци тума вунӑ ҫул к а я л л а х проектпа смета хучёсем хатӗрленӗ...
Кӗҫех Стройка пуҫланм алла. Кётмелле унччен.
ПРАВДИН. Ҫавна кётсех ватӑлатпӑр ёнтӗ: техники те, хам ӑр та.
Н ачар урапа тата хы тӑрах ш алтӑртатать, тет. Ш алтӑртатать-ш алтӑртатать те, ак ӑ , анса л арать. Ваннӑ автом аш ина, трактор, ком 
байн мён усӑ параҫҫӗ-ши? Техникӑпа начар усӑ курнӑш ӑн, топли
во ытлаш ш и нум ай ҫунтарса пӗтернӗшён ахальтен ятлам аҫҫӗ пуль
ҫав пире. Кивви — к ая л л а, ҫённи — м ал ал л а, тенӗ ваттисем.
ДИАГНОСТИКОВ. Ы тлаш ш и ан ятла-ха.
ПРАВДИН. Я тлас пулать ҫав сире. Ҫитсе курасчё сирён кӳрш ӗсем патне. Вӑт вёсен СТО-тӑк СТО! Пёр харӑс ҫирӗм автом аш ина
кӗртсе тӗрёслеме-юсама пултараҫҫӗ унта. Трактор-комбайн ю самалли
цехӗсем те вёсен завод пек. Техника «тухтӑрӗсем» пёрман ял та, Тер
рёслемелли-ю самалли вӑхӑта ҫирӗп пӑхӑнаҫҫё. Ҫавӑипах ӗнтӗ пур
колхозпа совхоз т а килёш ӳ тунӑ юсавҫӑсемпе. Пирён...
ДИАГНОСТИКОВ. Х ам ӑрӑн та пулать, ак, ҫӗнё мастерской. Си
рён х ӑвӑрӑн та колхозра техникӑна пӑхса тӑм алли чаплӑ пункт уҫӑлӗ-ха.
ПРА ВДИ Н . Х ӑҫан, эпир пенсие тухсан-и? Умра хёвел ҫиҫмест.
ДИАГНОСТИКОВ. Пёр ш утласан, тёрёсех вӑрҫатан пулм алла зсӗ
пнре. Н ачар ёҫлетпёр. П ире те кирлӗ кӳршӗсенни в:ек ч ап л ӑ условисем район техникине сы вӑ ты тса тӑм аш кӑн, анчах... х ам ӑрӑн
станци ҫук, хуҫалӑхсенче пунктсем уҫм а мастерсконсем начар. Председательсемпе директорсем упаран хӑранӑ пек хӑраҫҫӗ пирӗнтей.
Н непле те пёр чӗлхе тупайм астпӑр вӗсемпе. К нлёш ӳ тӑвасш&н мар.
Х ӑйсем пурте пире ятлам а пӑхаҫҫӗ. А ҫта кайса кёрее пирён?
ПРАВДИН. К улянса ларнипех кулачӑ ҫиме ҫук. Т ӑрӑш м алла. П и
рён килсе туса пам алла-им сире? А кӑ, тӗрӗслёр, юсӑр м ан машинӑна. Х ам та пулӑш ӑн. Эсир — техника «тухтӑрӗсем».
ДИАГНОСТИКОВ (ш ӑппӑн). Тен, кӑш т к аяр а х килвтӗр? Х алӗ, хӑвӑрах куратӑр, пуш ӑ вы рӑн ҫук.
П РАВДИН (каллех тарӑхса). Мӗн м ӑш кӑл л атӑр ? Х ӑвӑр тунӑ
килӗш ӗве хӑвӑрах пӑсасш ӑн. П ӑрахатӑп та хӑваратӑн автомагаинӑна. Тӗрёслӗр, ю сӑр. К олхоз сире ахальтен уйӑхне ҫур пин тенкё укҫа тӳлет-и? Ял кулли! Сӗрмен к усатӑран тёнӗлё ҫиет, тет. Тӗрӗсех
пуль ҫав.
И ккӗш ӗ те ҫураҫайм асӑр икӗ еннелле утса каяҫҫӗ.
Ч А Р Ш А В.

ПӖР УРАЛА ҪИНЧЕ
Ку м ы скарана строителъсен управлени пуҫлӑхӗ ЯКИМОВ, ӗҫ паха.тахён аслӑ инженере ДМИТРИЕВ, вӑрман хуҫалйхӗнчи ЯКОВЛЕВ
лесник тата пёр колхозри ПАВЛОВ бригадир кӑтартаҫҫӗ.
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ПЁРРЕМ ЁШ КУРАНУ
П ӳлӗмре урмӑш сасӑ илтӗнет. А кӑ, кӑпӑш япала сарнӑ йывӑҫ
краватьсем ҫинче мӑш латса, ахлатса, охлатса выртакансем пуҫӗсене
ҫӗкле-ҫӗкле пӑха пуҫлаҫҫӗ. Пӗри тарл ан ӑ ҫамкине ш урӑ катанпирпе ш ӑлса илет, унтан вӑл хӑй тӑрӑх тӗсесе пӑхать.
ЯКИМОВ (кӑш кӑрса). Аҫта эпӗ?! К ам йӗмне тӑхӑнтарнӑ м ана?
Морале хирёҫле утӑм туманччӗ-ҫке?..
ДМИТРИЕВ. Ш ӑпрах пул эс, тусӑм . Ёҫрн пек ан кӑш кӑраш . Нимле улахра та мар, урӑл тарк ӑч ра эпнр. К унта лекяё хы ҫҫӑн ш ур
халатлӑ ҫынсен аллж вятӗр тухннне м антӑн-им? Ҫавӑн хы ҫҫӑя п ачӗҫ те ӗвтӗ иксӗмёре каҫуннӑн йӗм.
ЯКИМОВ. Нимӗн те ӑнланм астӑп. П уҫра пӗр чӗптӗм ӑс та юлман пулас. Внлеп. А х, ҫам ка тимёр кӑш ӑлп а пӑчӑртан ӑ пек хӗсет,
Енерхиччё х ал ь ҫакӑнта...
ДМИТРИЕВ. Ёнерхн вӑл хы рӑм ра та ш ӑм пӑлтатм асть ҫав. Эп
чӑтнӑскерне, эс те ч ӑ т ӗнтӗ кӑш тах. Кёҫех, ак ӑ, эпир урӑлса ҫитннпе-ҫитменнине тӗрӗслӗҫ те... килелле утӑпӑр вара. Ун чухне пӗлӗте
карм аш м асӑрах пялӗк ҫӑлтӑр тытма пултарӑпӑр.
ЯКИМОВ. А на к ун тан тухсанах м айлаш тарӑпӑр-ха. М ухм ӑрпа
пёрлех ӑш вӑркам а пуҫларӗ-ҫке.
Тёлӗкре те трест пуҫлӑхӗ ум ёнче
ура хуҫсах таш ланӑ та... Тем, ырра м ар к у. Эпир халь яксём ӗр ӑҫ та
хёртёнсе выртнине пелес пулсан-и вӑл... Ҫитменнине тата п аян пуху
ярттермелле, коллектяврв йёркене ҫярӗплетмелля ҫинчен канаш лам алла. Унта сана та тухса калам а хуш нӑччӗ.
ДМИТРИЕВ. Мён к у лян ан ҫак эсё. К ӑш т-каш т ятлаҫанҫн тӑвӗҫ
те, выговор пеккн парёҫ те... У наш кал паре, ӗҫ ӑнса пым анш ӑн, пӗрм аях хёртеҫҫё.
ЯКИМОВ. Саншӑн пулсан хуткупӑс-ха. Эс стройкӑрн бракш ӑн та
кулинса ҫӳҫне кӑвакартмаст&н.
Ҫав вӑхӑтра вӗсене урӑлм алли пӳлӗмрен кӑлараҫҫӗ.
ЯКИМОВ (хёр умӗнче к аҫару ыйтакан айван каччӑ пек чӗркуҫленсе йӑлӑнать). Т архасш ӑк ёҫе ан пёлтерӗр.
ИККЁМ ЁШ КУРӐНУ
Вӑрманти ешёл уҫланкӑ. К айӑксен чуна ты ткӑнлакан сасси илтёнет. Ҫулпа лесник тайкаланса килет. Хӑй хыҫҫӑн нӑрӑхлатса чупакан сыснасене асӑрхать те вӑл х ӑр ӑк йывӑҫ тӑррине мекеҫленсе
хӑпарать.
ЯКОВЛЕВ. Хурах! Хир сыснисем тапӑнчёҫ. Ҫӑлӑр!
ҪЫВАХРИ САСА. Вӑт к у, ч ӑ н та, сы сна к ӑн тӑр л я. Хӑй чушкиу
сене палланм в пулячченех кӳпсе л ар таӑ. Ҫавӑнпа халӑх калать ҫав
вӑрм аяне вӑрттӑи касса пӗтереҫҫӗ тесе.
ЯКОВЛЕВ. Эй, ырӑ ҫы всем, пулӑш&р?! Тархасш ап п ӑ т а л илсе
кнлсе парӑр. Персе антарас ҫав хир сыснине. Виҫё центнер аш яёт...
А халь тум ӑп, халех парса яр ап м ун чалӑх пёрене.
ҪЫВАХРИ САСА. Т урат хуҫса хӑвала.
ЯКОВЛЕВ. Эй, кам м ӑш к ӑл л ас тӑн м аяран ? Ҫ яччас, анам...
ҪЫВАХРИ САСА. Ан, а в часрах. Т ахҫан танпах кётстпӗр. Тёрёслес тетпӗр хуҫалахна.
ЯКОВЛЕВ. Мана тӗрёслесшён-и? Хо-хо-хо! К ам хуҫа к ун та?

53

Х ӑрӑк турат ш артлатса хуҫӑлнипе лесник к ӑтк ӑ тӗмӗ ҫине та
тӑлса анать. А нланм алла м ар чӗлхепе м ӑкӑртатать-м ӑкӑртатать те
вӑл уҫланкӑна янраттарса харлаттарм а ты тӑнать.
ВИҪҪЁМЕШ КУРАНУ
Ял урамӗ. Хӗвел хӗрелсе анать. Ҫырмара выльӑхсем к у р ӑк чӗпӗтеҫҫё. Ҫыранра х ӑя к к ӑн выртакан бригадир хӑй тёллӗн калаҫать.
ПАВЛОВ. Эй, халӑх! У ҫатлӑр-и бригада пухӑвне е хуп атпӑр?
Ҫук, уҫм аллах пулать, тӑвансем. Х аҫантанпа пӗрле пухӑнса ш авламан. Мана эсӗр, паллах, туртса ҫурм а та хатӗр ӗнтӗ. Еҫсе ёҫе тухм анш ӑн ятласш ӑн та пуль. Ш а л и т ! Эсир хӑвӑр ай ӑп л ӑ м ан а ӳсӗртиӗшӗи. Д исциплина тенкне, тёрӗссипе, эп м ар, хӑвӑр п ӑсатӑр. Тӗрӗс
калатӑп-и эп, хал ӑх ?
САСА. Му-у!
ПАВЛОВ. Ҫапла ҫав, тӑвансем, бригадира ш анняпех уй-хир ӗҫӗ
пуҫтарӑимасть. Сирӗн хӑвӑрӑн хресчен сувӗҫё пулм алла. Й ӑнӑш мастӑп-и?
САСА. Мэ-э!
ПАВЛОВ. Тоттӑ ҫав. Й ӗрке пирки те ҫаплах пулм алла. Мана ан
п ӑхӑр эсир. Эп виҫ кун мар, эрие те, уй ӑх та ӗҫёп. Эп — хуҫа. Cm
рӗн апла хӑтланм а ю рамасть. Сирӗн — ӗҫлемелле. Тёрӗс-и?
САСА. Ме-ке-кек!
ПАВЛОВ. А илантӑм ӑр пӗр-пӗрве. Пурте манна кклӗш ӳллӗ. Хупас пухӑва. Х ам ав та куҫ хупӑнать.
Ч арш ав хупӑннӑ хыҫҫӑн пёлтермелли:
«Хисеплӗ куракансем ! Ҫав кам итре вы лякавсем хӑйсем м ён хӑтланнине, мён-мёи пакалтатннне астум асан та пултараҫҫӗ. Мёншён
тесен м ухм ӑрла пуҫ вал арпа тултарнӑ к у н тӑк евёрех. А нчах вёсем
тӗрлӗ ҫӗрте пурӑнаҫҫё пулин те, пёр урапа ҫяне — ӗҫкӗ урапи ҫине
кёрсе ларнӑ».

АВГИ ВИТИ
В ы лякансем :
НИКИТИН — юсавпа техника предприятине ертсе пы ракан.
КРАСНОВ — совхоз механике.
П ы сӑках м ар нулём. А лӑкран спецуйрӑм пуҫлӑхӗ кёрет. Телефон
ш ӑнкӑрр! тӑвать. Т рубкӑяа тытичченех вӑл хӑйне кам чӑрм антарм а
пултарасса туять. Ч ӑ я та п ал л ак ӑ сасӑ ёмёрхи ю рра тӑсса ярать.
КРАСНОВ. Михал Михалч, звездочка кирлё! Х алех! У нсӑрӑн навус айне пулатпӑр!
НИКИТИН (тёлёнсе). Енер ҫеҫ лартса патам ар-ҫке, м ӗя, ач а вӑййи вы лятӑр-и?
КРАСНОВ. К аллех вавчӗ. Х уть те ӑҫтав тупӑр. А нлантӑн-я?
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НИКИТИН. Де-фи-цит теяине илтяӗ-и эс? Урӑхларах, Райкинла
каласан, дффидит, эппин. Сире, турш ӑн та, пирён предприяти запас
пайсем парса ҫитереес ҫук. К ун сиктерсе вататӑр транспортерсене.
А халь те сирӗн совхозш ӑн ҫеҫ ёҫлетпёр.
КРАСНОВ. Ҫитет юмах ҫапса. Д авай пире звездочка!
НИКИТИН (аптӑраш ш е ю рласа ярать). «С неба звездочку доста
ну и на память подарю...» Илтрён-и? Ҫав ҫӑлтӑрсӑр пуҫне м анӑн урӑх
нимӗн те юлман.
К ӑм ӑл а ш ӳтпе уҫса ян ӑ хыҫҫӑн Никитин: слесарь-наладчика пурпӗрех совхоза кӑл арса ярать. Лешӗ запасри ю лаш ки звездочкӑна
гислӗк тасатм алли транспортер ҫине вы рнаҫтарса таврӑнать. Тепӗр
темиҫе кунран трубкӑра каллех палланӑ сасӑ илтӗнет.
КРАСНОВ. Алю, М нхал М ихзлӑч-и ку? Совхозран Краснов-ха.
К аллех транспортер чарӑнчё. Звездочкӑна к атса пӑрахнӑ.
НИКИТИН. К ам?
КРАСНОВ. Тракторист.
НИКИТИН. Слесарь ҫук-им сан?
КРАСНОВ. Пур. Вӑл ҫитиччен ҫёмёрме ӗлкёрнё ҫав.
НИКИТИН. Эх, сирёнпе, анра-сухрасемпе! Мён чухлё вёрентетпёр мёнле ёҫлемеллине, пуриӗрех усси ҫук. Эс м еханик вёт, Фермӑри техника гаӑн ответлӑ. Мёкшӗн куҫна уҫса пӑхм астӑн? Транспор
тер ҫине вунӑ сантим етртан хулӑярах тиеме ю раманнияе пӗлетӗн.
И ывӑрпа ванать звездочка.
КРАСНОВ. Выльӑх пӑхакансене к аланӑ эп ун пирки, Х ӑйсемех
айӑплӑ. Ир-ирех тултарса хураҫҫӗ те навуспа транспортера, тракто
рист турттарм а килсек кнопкӑна пусаҫҫӗ те... Ҫав йывӑрӑш а ӑҫтан
чӑттӑр?
НИКИТИН. Эсир хӑв ӑр директорупа пёрре кӳршӗрн совхоза ҫитсе
килёр-ха, унта сире мёнле ёҫлемеллияе вёрентӗҫ. Вёсен фермӑра ҫӗнё трактор. Хуҫийё те унӑн я л а к пёр ҫын. Выльӑх пӑхаканё, тракторисчё, слесарӗ ёҫе пӗр вӑхӑтра тытӑнаҫҫё. Тислӗке хырса пынӑ
май транспортерӗ хуллен ш ӑвать, трактор прицепё тиенет. М айӗпек
ёҫлеттернипе техника арканм асть. Ҫавӑнпа эпир унта уйӑхне пӗрре
п роф илактикӑна ҫеҫ каятп ӑр. Сирӗя патран вара тухм а ҫук. П ӗлтёр
те ҫнрӗм пилёк звездочка аркатрӑр, вун тӑхӑр электромотор ҫунтарса ятӑр. Транспортерсек сахал тан та пилӗк ҫул хуш ш и тислёк туртмалла. Сирён ҫулталӑка та тӳсмест. Районти хуҫалӑхсенче пирён икҫӗр ы тла транспортер. Вёсенчен ҫирёмёпгне ҫӗнетме тивет. Запас пай
сем ӑҫта? Сирӗн хӑвӑрӑн лай ӑхрах пӑхм алла ӑна.
КРАСНОВ. Н умай ан кал аҫ эс, М ихал М ихалч. Х ӑвӑртрах звез
дочка парса яр. Тислёк купаланать, ая л а пулатпӑр.
НИКИТИН (тем аса илсе). Итле-ха эс, Краснов ю лташ ӑм. Ге
ракл пек паттӑрла ёҫ туса пӑх-ха пёрре, вара а я л а пулмастӑн,
КРАСНОВ. Мёнле К ераккӑл ? Х ӑш ял паттӑрё?
НИКИТИН. А валхи Грецирн паттӑр. Иеторие манман-и?
КРАСНОВ. А-а-а-а, халь кӑш т чухларӑм . Лсш, арӑслана парӑнтараканни...
НИКИТИН. Ҫавӑ. А рӑслана та ҫӑварлӑхланӑ вал.
Авги ятлӑ
патш ан витисене те туххам рах тасатнӑ.
КРАСНОВ. Мёнле м айна? П иреччё ун меслечё халь.
НИКИТИН. Вӑт ҫав Авги паттаан пинё-пинӗпе выльӑх пулн ӑ, тет.
Витери пӳлмекёсене вара вӑтӑр ҫул хушши гасатман. Ҫ авӑнпз патш ана Геракл пулӑш ма шутла нӑ. Тытнӑ та пёвеленё вал Алфей ятлӑ
юханшыва. Ш ывне вы льӑх картн еннелле ю хтарна. Х ӑватлӑ юхӑм
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пӳлмексеичи тислӗке пёр к ун хушш инче ш ӑлса к айвӑ. Гераклӑн ҫиччӗмӗш паттӑрлӑхё ш утланнӑ ӗнтё ҫакӑ.
КРАСНОВ (хаваслӑн). Эх, пуласчӗ халь ҫав Геракл ҫут тӗнчере...
Пирӗн Ҫавала пёвелесе, навус тасатса тепёр паттӑрлах кӑтартн а лу1
лӗччӗ. Сирен транспортерусем те, звездочкусем те кирлё м арччӗ ва
ра... Эх, ӑҫта-ш и вӑл?
НИКИТИН. Эс, Краснов ю лташ ӑм, ху Геракл пек маттур пул,
вара фермера тислёк купи те купаланм ё, тасамарлӑх сёт-ҫу пахалӑхне те чакармё, выльахсем те ҫӑрӑлм ӗҫ, ҫынсем те канӑҫсӑрланмёҫ. Геракл хӑйён хастарлӑхӗпе патш ана й ы вӑрл ӑхр ан хӑгарнӑ. Ҫавӑнпа вӑл чапа тухнӑ. Эсё те ф ерм ӑрв тислёке А вги витисем пек
пулса кайиччен... транспортерпах яайёпен тасатса пыр, Геракл вӑйӗпе...
КРАСНОВ. Ю махпа ан тӑрантар эс м ана. Звездочка тупса пар,
звездочка!
Трубкӑра пик-пик-пик саеӑ илтёнме луҫлать. Спецуйрӑм пуҫлӑхӗ
пӳлӗмрен тухса мастерской еннелле утса к аять.
Ч А Р Ш А В.

АКӐ САНА КӖЛЕП
В ы лякансем :
ХЁВЕТУТ МУЧИ,
КЕТЕРНЕ — унӑн арӑм ӗ.
Хёветут кӑптӑртатса кёрет, васканипе ал ӑк уратинчен такӑнать.
ХЕВЕТУТ (тёлёнсе). П аллайм арӑн-им , к ар ч ӑк ?
КЕТЕРНЕ (тёпелтен). Хирёҫ чупса пырасса кётрён-им, старик?
Ан кулян. Нимён те пулман. Т ӑхта, к утам к кун а с а л т а ^ ха. Ы вӑятӑн пуль. Ҫуранах килтён-и?
ХЁВЕТУТ. Ҫ уранах. Вӑй пур чух ура уссиие курас.
КЁТЕРНЕ. Эй, ҫав кёрӳпе. Эрне пурӑнтӑм ёнтё уп та. Н ӳртне туса
пӗтертӗр-и хуть?
ХЁВЕТУТ. Пётертёмӗр. П урте сы вах пурӑнаҫҫё. сан а салам к а 
ла рёҫ.
КЁТЕРНЕ. Ш ёкёр турра, апла. Эп пур, кун та хыпӑиап.
ХЁВЕТУТ. К алап вёт темскер п улнӑ тесе. Ы рра мар ҫав ҫёркаҫхп тӗлӗк.
КЁТЕРНЕ. Эс тӑхта. А пат хатёрлем эп. Ҫиччас.
Кётерне тӗпеле кёрсе каять. К аш ӑк -ч аш ӑк сасси илтӗнет.
КЁТЕРНЕ. Х аль итле, старик. Пёлетёи-и, ту я хатёрленетӗп.
ХЁВЕТУТ (тёлёнсе). Мёнле туя?
КЁТЕРНЕ. Ара. х амӑр Ваҫҫук ачи Кёлеп авланать.
ХЁВЕТУТ. Чӑнах-и? Ҫямрӑк-ҫке вал ?
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КЁТЕРНЕ. Итле. Иртнӗ эрнере ҫапла килчӗҫ-кӗчӗҫ. Урам ал ӑкё
умне таратнӑ та хӗрлӗ маш ннне, ҫухӑртаҫҫӗ те ҫухӑртаҫҫӗ. Вӑшаланса тухрӑм, ухм ах. «И апӑш кӑ,—тет Кёлӗнӗ,—папӑш кӑ, куратӑн-и
кам а нлсе килтӗм ? К ӑрсавндӑ, Ваҫёлесӑ К ӑрасн ӑя. Ҫ ӑкӑр-тӑвар кирлё». Чупрӑм пӳртелле. К ӑрасн ӑя та кӑраснӑя тенӗрея, к у М алтикасри Хёрлӗ Х ёляп Василиссяне к ач ча ялет пулсан, ап ӑх ҫы н ачи марха, ш утлатӑп ҫапла хам ӑш ра. Тур пулӑш нӑ пекех тата, пуҫламан
ҫаврака ҫӑвӑр ю ляӑ.
ХЕВЕТУТ (лӑх-лӑх кулать). Мансарах туй тӑван апла эс, карчӑк.
КЁТЕРНЕ. Эс кулан. Итле м алалла. Т ӑваттӑн хӑйсем. Кӗлеппе
леш кӑрсавици тата эп паллам ан к ач чӑп а хёр. Кёлепӗнчен ҫакӑн н ӑ,
ваҫка, лешӗ, Ваҫӗлесӑ текеннн. Хӗрлӗ Хӗлнп ачи тесе савӑнни кӑл ӑх ах пулчӗ, вӑл мар-мӗн.
ХЁВЕТУТ. Эх, эс те ҫав, юмахрн пек паха арӑм илсе кнлтём те
се каласш ӑн пулнӑ ёнтё вал сана. Астӑватан-и «Василиса П рекрааная» кино курнине?
КЁТЕРНЕ. Э-э, тин астурӑм. Ара, кун ҫинче мён илемё пултӑр?
Ваҫӗлесӑ тесен те, ӑҫтан К ӑраснӑй пултӑр? Й ӑрӑм лӑ ш ӑлаварпа, пӗҫҫисем а к ҫак ӑн сарлакӑш .
ХЁВЕТУТ. Ҫаплах-и?
КЁТЕРНЕ (аллисене саркаласа). Вӑрҫӑ хыҫҫӑн хам ӑр Ваҫҫук хӑлутран нлсе килнӗ ш ӑлавар пӗҫҫинчен турш ӑн та виҫ хут сар л ак а.
Темле йӑпӑркаскер тӑхӑн н ӑ тата, кёлетки ҫан-ҫара курӑнать. Х ура
куҫлӑхпа. Х ӑлхнсем ҫине катка кӑш ӑлӗ пек ункӑсем ҫакса янӑ. Чётрекен алӑсемпе ты ттартӑм та ҫӑкӑр-тӑвара, аякк ал л а пӑрӑнтӑм. Лешсем ҫав вӑхӑтра м усӑк каланӑ пек «пам-пам-пам» та «пам-нам-пам*
тесе уеҫ тӑчёҫ.
ХЁВЕТУТ (кулнипе чы хӑнса каять). Туш, теҫҫӗ ӑна. Ҫынеене мӗн
те пулин чаплӑ япала панӑ чухне к ал ак ан кӗвё вӑл.
КЁТЕРНЕ. Ячё-мӗнё х ӑя м а та к ай тӑр-ха, туш -н, муш-н, м анш ӑн
ҫавах. Итле эс м алалла.
ХЁВЕТУТ. Итлетёп. ара, хӑлха тӑратсах итлетӗп.
КЕТЕРНЕ (хыпӑнапах). П апӑш кӑ, к у ман сӑпрук пулмалли, тет
Кӗлеп. А рам, эппин, ну, снрён чӗлхепе каласан, карч ӑк. Х аль вӑл
сӑмахсем кивелнӗ, м утӑра мар. Ҫемҫен, ачаш ласа калас килет-ҫке.
Сӑпрук тенн лайӑхрах янӑрать, тӑнлантарать мана. Ю рать, юрать,
тетӗн, хӑвӑр савса-кнлӗш терсе пурӑнсан хӑть сӑнрук, хӑть тӑпрук
тейёр. Н ам ӑс ан курӑр ҫеҫ.
ХЁВЕТУТ (сётел хуш ш инчен тухса). К уҫкёскк ҫине пӑхам -ха.
Тен, м ан та ҫемҫен кал ас сана?
КЕТЕРНЕ. Сан куласси, ватсупнӑскерӗн. Пар-ха к ал ас а пӗтерме. Ҫапла ки н кӗртсе к ӑл артӑм . Эс ю ратакан антана
пустарчӗ-ҫке
Кӗлеп.
ХЁВЕТУТ (хыпӑнса). Ч ӑнах-и?
КЕТЕРНЕ. Ч ан нулм асӑр тата. Тетушка халь мана ним тум а та
чармасть авланас умён, тет. Куҫҫуль кӑларсах пуртӑ лартрӑм Корнист мӑйӗ ҫине.
ХЁВЕТУТ. А к тамаш а. Юрри мӗне тӑратчӗ.
КЁТЕРНЕ. Вал вӑхатра вёсем пахчара выляса ҫӳрерёҫ. Кёлепӗнчен «сан майрусем чӑх тӗкё татм а пӗлеҫҫӗ-ши*, тесе ы йтрӑм та,
ҫапла тавӑрса хучӗ: «П апаш кӑ, ытла та юлнӑ-ҫке эс пурнӑҫран. Мутара мар халь вӑл ҫӑрӑл ч ӑк ӗҫ тӑвасси, авалхн пуриӑҫ ю лаш ки».
ХЁВЕТУТ. Чӑнах хыпӑнтарнӑ-иҫ вёсем сана, карч ӑк?
КЁТЕРНЕ. Ч ӑнах пулм асӑр ара. Яш ка ниҫсен сётел х у ш т и н е
вӑш тӑр-ваш тар кӗрсе ларчёҫ. Кӗлеппс юлташӗ майрисене тӳрех ав-

57

тан тукм акки тыттарчёҫ. А ш алантарчӗҫ кӑна. Х ама л арм а та чёнмерӗҫ.
ХЁВЕТУТ. Н ум ай пурӑнчӗҫ-и тата?
КЁТЕРНЕ. Хӗвел анас ум ён к ай м а хатӗрленчёҫ. Эп парне те ҫук.
тесе хыпӑнса ӳкрём. Кёлеп ун пнрки мана калаҫм а та памасть.
«П апӑш кӑ. туй мар халь пнрён, к урса анчах ҫӳретпӗр, карактер тёрёслетпёр пёр-пёринне. Ы тах, парне парас тесен, эп х ам ах мён кирлине суйласа нлёп, тет.
ХЕВЕТУТ (каллӗ-м аллӗ уткаласа). Мён суйларёҫ вара?
КЁТЕРНЕ. Т ӑхта эс, йёркипе итле. Ч аланти к вв аҫамсене, м ан
сӑхм ана, кив ҫӑпатасене йӑтса кёчё. Х ӑйчикки, кун тӑк тата тем пурччё унта. Э-э, аса илтӗм, пиртен ҫӗлетнӗ тахҫанхи сан к ӑв а к шӑлаваруччӗ-ҫке...
ХЁВЕТУТ. Ан тёлӗнтер-xa. Мён тума кирлӗ пулчёҫ ара вӑл ӑпӑртапӑрсем, ҫётёк-ҫатӑксем?
КЁТЕРНЕ. Й ӑпӑр-япӑр тӑхӑнса лартрӗҫ. Кёлепёпе леш каччи
аҫам ҫухависене тӑратрёҫ, вӗрен татӑккисем пе пилёкёсене ҫыхрӗҫ,
сулахай енне кусар ҫакса ячӗҫ. Ҫӑпатисене хам явакласа ятӑм , ура
сы рма пӗлмеҫҫӗ. Рицӑр та рнцӑр, теҫҫё хӑнсем тӑрӑх пӑхса.
Майрисем сӑхм ан тӑхӑнчӗҫ, пилӗкёсене урхалӑхпа туртса лартрӗҫ. Ҫ ӑпата кирлӗ мар, терёҫ. Х аль хулара ҫарран ҫӳреҫҫё, тет-и?
Т аҫтан сӳс тилхепе асӑрхарёҫ. Кӗлепӗн кӑрсавици ӑна м ӑй ӗ тавралла ункӑн-ункан явак ласа ҫакрӗ. Сан тахҫанхи ш ӑн кӑртатакан
сехетӳ пурччё...
ХЁВЕТУТ. Ҫапла, ҫапла. Будильник, вӑрҫӑ тухичченхн ҫул кол
хоз парнеленӗскер. Вара мӗн?..
КЁТЕРНЕ. Мӗн-мённи унта! Мӗн мар ҫав. Ана Кӗлеп майрин алли ҫине ҫӑпата кантрипе ҫы хса ячӗ. Кӗлепёсем пуҫёсене к у н тӑк тӑхӑнчӗҫ тата. Эй, утаҫҫӗ, эй, пӑркалана<;ҫӗ. К ун пек мутӑ Ш упаш карта та, ниҫта та ҫук, чи м алтан сарса чапа тухатпӑр, теҫҫё. Урапа
та кустӑрм асӑр ларать халь. Курмарӑн-и?
ХЁВЕТУТ (хашш! сывлать). А сӑрхам арӑм васканипе. Урапа, тетӗн? Мӗнле вӑл — илсе кайрёҫ? Мӗн тум а? Мӗн тӑваҫҫӗ вӗсем, эсрелсем, ман урапа кустӑрмисем пе хулара?
КЁТЕРНЕ. Й ӑлтах илсе кайрӗҫ.
Ҫава, ҫапуҫҫи, кӗрепле, хусӑк...
ХЁВЕТУТ (аллине пӗҫҫи ҫумне шарт! ҫапать). Ай-уй, ӑсран тайӑлм ан пуль вӗсем?
КЁТЕРНЕ. Асё пёрлех пуль-ха вёсен. Виҫӗмкун х ам ӑр Татьянсен Лени килсе кайрӗ.
ХЁВЕТУТ. Ӑ ҫтан?
КЁТЕРНЕ. М антӑн-им, Ш у п а т к а р а пир тӗртнё ҫёре ёҫлеме кёнӗччӗ-ҫке вӑл. А тӑл хӗрне уҫӑлма тухсан, Кёлепсене куртӑм , тет.
Кунтан илсе кайнӑ ӑпӑр-тап ӑра йӑлт хӑйсем ҫине ҫакса тухнӑ,
тет.
ХЕВЕТУТ (тарӑхса). Ай, ҫунтарм алла пёрех хут. Милици мӗнле
ты тмасть вӗсене?
КЁТЕРН Е. Итле-ха, итле. Лена вёсен килӗнче те пулнӑ иккен.
М аччаран урапа кустӑрми ҫакса янӑ, тет, таврал л а ҫурта лартса
тухнӑ, тет, вырӑнӗсем, тивансем тӑрринче тем те пур, тет — ҫавк,
ҫапуҫҫийӗ, кӗрепли, хусӑкӗ та та ытти те.
ХЕВЕТУТ (кулать). Ай, рыцарьсем, cap тутал л ӑ рыцарьсем!
КЁТЕРНЕ. КёлепселА пире валли туя кайм а япаласем нлсе килнё.
Ҫаксенех тӑхӑнса пы м алла, тет.
ХЕВЕТУТ (каллӗ-маллӗ уткалать, тарӑхнипе ту л ал л а тухса каять).
Ну. ку ач а-пӑчан а. Ы ран пасара мёнле каяс урапасӑр?
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Ҫав вӑх ӑтра арӑмӗ ҫы хӑри япаласене салтса ҫӗнё тум тӑхӑнагь,
А лӑк сасси илтёнет. Хӗветут к аял л а кӗрет.
КЁТЕРНЕ. Л инка-линка авкалан м а юман х ӑм а кирлё... Килёшет-и, сӑпрук? П уш макки м ӗвле ш ап-ш ур, таканё м ёя ҫӳллёш , килӗ
тукмакки пек шӗп-шӗвӗр. Чикав, ш ӑрҫине пӑх-ха тата эс...
ХЁВЕТУТ (хаваслӑн). Килӗш ет. А ллӑ ҫул пёрле пурӑнса та еана
кун пек чиперрине курм ав та. Квлӗш месӗр, ара.
КЁТЕРНЕ. Ш упашкартав. ҫыру вурччё. М ӑнуксеачен. Мӗнле пурӑнаҫҫё-ши? Вула-ха часрах?
ХЁВЕТУТ (вуланӑ май). Пётрӗ пуҫ!
КЁТЕРНЕ (хыпӑнса). Мён пулнӑ тата?
ХЁВЕТУТ. Ашшё-амӑшӗ хӑнана к ай са в Кӗлепсем хваттерне ҫунтарса ян ӑ, халӗ лулас сӑпрукӗпе иккӗш ё те пульницара выртаҫҫӗ,
тет. Пушарӗ урапа кустӑрми тавра лартнӑ ҫуртасенчен тухнӑ, тет.
КЁТЕРНЕ. А й тур-тур ку муталанчӑксемпе.
ХЁВЕТУТ. Ҫапла вӑл, мутӑ тени, йӗркене пӗлмесен, ш ар катартать. Вӑт сана туй!..
Ч А Р ш; А В.

ЮЛХАВ УТ ЮРТТИПЕ
В ы л я к ан сем :

«Пучах совхоз агрономе, инженере, комбайнере тата директорё.
ПЁРРЕМ ЁШ КУРАНУ
Чарш ав хуллен уҫӑлать. Куҫ умне м ӑян п а анраҫарӑк пусса илнӗ
тырӑ уйӗ тухса выртать. Ҫул кукринчен хулпуҫҫи ҫине ҫурла ҫакнӑ
агроном ш ӑхӑркаласа т ухать, канлӗн анаслать. Хӗвеле хирӗҫ пӑхап ӑха илнӗ хыҫҫӑн вӑл пӗшкӗнсе тырӑ вьгрма пуҫлать. Тӗмлӗх кӗлте
ҫыхнӑ вӑхӑтра сы лтӑм енчен инженер тӑпач йӑтса тухать. И ккӗш ӗ те
пӗрне-пӗри ал ӑ тытаҫҫӗ.
ИНЖ ЕНЕР. Вӑй патӑр, тур пулӑш тӑр, тӑванӑм.
АГРОНОМ. Тавах ы рӑ сӑмахуш ӑн. Тур нулӑш асса кӗтсе ларсах
ӗнтӗ кере кӗрсе каирӑм ар. Комбайн юсаса парайм астӑн та, инж е
нер ятне илтсе пурӑнатӑн ҫав. Ҫап халь тӑп ачӑпа. А ш алантар х ӑвӑртрах, эн вырам.
ИНЖ ЕНЕР. Выр, выр, хӑв пуҫтарса кӗртмесен ял халӑхӗ пнлӗк
авмӗ сан ҫак ҫум курӑк уйӗнче. Эх, эсӗ те ҫав, агроном тетӗн тата
хӑвна. Районти хуҫалӑхсене сортлӑ вӑрлӑх ӳстерсе парас выранне
м ӑян вӑрри пуҫтаратӑн. А нра-сухралла пулса тухмасть-и к ап л а?
АГРОНОМ. Ш ӑплан луччё эс. Эп хӑть анра-ҫарӑклӑ-м ӑянлӑ вӑрлӑх та пулин ӳстернё. Эс, авӑ, вырмана техника та вӑхӑтра хатӗрлесе парайм арӑн. П ӗрре м ан пилӗке аватӑн ҫурлапа выртарса, тенре
хӑв нам ӑс к уратӑн ҫапуҫҫипе ёҫлесе.
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ИНЖ ЕНЕР. Н амӑс-симӗс куҫа кӗмест. Х анахпа эпяр. А я ҫиллеи.
Ҫурлапа ты рӑ вырса тӑпачӑпа ҫапса тӗшӗлени вӑл халӗ, пӗлетӗн пул
сан, чн м утӑллӑ яп ала. А саттесен авалхи ёҫ хатёрне манм а юра-;
масть пнрён. Тавай. выр хӑвӑртрах. Ҫапмаллн сахал.
Агроном пилёкне хы паш ла-хы паш ла ты рӑ вырать, инженер эхлете-эхлете тӑпачӑпа кӗлте пуҫёсене ш аплаттарать, шӑлалӑ!к сарса
тулӑ сӑвӑрать. Ял енчен радио сасси вӗҫсе к и л е т: «Пучах* совхоз
к ӑҫ ал ӗҫҫи валли трактор-комбайн, ты рӑ тасатм алли маппгаӑсем,
йӗтемсем вӑхӑтра хатӗрлемерё, вӑрлӑх туса илессине хавш атрӗ. Уншӑн...»
АГРОНОМ. Унш ан эсӗ ай ӑплӑ.
ИНЖ ЕНЕР. Эсё те.
АГРОНОМ. Эсё ы тларах ай ӑплӑ.
ИНЖ ЕНЕР. Эсӗ — тата ы тларах...
И ккӗш ӗ тавлаш а-тавлаш а хӑм1ӑ л ҫӑраҫҫӗ, ты рра таптаҫҫё. Ҫав вӑх ӑтра вёсем патне комбайнер пырать.
КОМБАЙНЕР. Эй, ҫурлала тӑпач хуҫисем, чарӑнӑр! Запчаҫ тупса парӑр, ҫиччас вырса тӑкап.
Лешсем савӑннипе комбайнер тавра таш ласа ҫаврӑнаҫҫӗ, унтан
ӑна ҫурлапа тӑпач тыттараҫҫӗ.
ИККЁМ ӖШ КУ РА Н У
Х ура уй. И ккён сухапуҫпе суха тӑваҫҫӗ. Лапш не директор ҫавӑтнӑ, сухапуҫне инж енер тытнӑ.
Д И РЕКТО Р (каял л а ҫаврӑнса). Мёншӗн килёш рӗм-ш и эпӗ сирӗн
хуҫа п улм аш кӑн? Мӗн тум а килтӗм кунта...
ИН Ж ЕНЕР. Мён тум а килтӗм те мён ту м а килтём, тет. Кунта
килм ен пулсан эсӗ ҫак сухана ниҫта туса кураяс ҫук. А н кулям ,
темле ӗҫлеме те вӗрентӗпӗр-ха эпир сан а. А хальтен ҫак хуҫал ӑх р а
пурӑнм астпӑр. М алалла пах, касса а н пае!
С улахай енчен п урак ҫакнӑ агроном тухать, вёсем хы ҫӑн ыраш
акм а ты тӑнать.
АГРОНОМ (хӑй тёллён). К аллех ҫавӑн айӑпёне кутёрленме ти
вет. Техпика вахатра хатёрлесе пана пулсанах п урак кантрипе ёнсене кастарас ҫукчё. Н ачар, начар пирӗн пурнӑҫ, хӳрене ю лтӑмӑр.
Ҫав вӑ хӑтра мотор кӗрлевӗ илтӗнсе каять. Вёсем патне кӗҫех хыҫала плугпа сеялка кӑкарн ӑ комбайн ҫитсе чарӑнать. П урте ӗҫе пӑоахса унталла чупаҫҫӗ.
ИН Ж ЕНЕР. А н вӑрҫӑр мана. К уратӑр-и, техника ёҫҫие тухм а хатёр!
АГРОНОМ. М аттур. Вӑт ҫӗнӗлӗх! Вӑт ҫӑлӑнӑҫ!
КОМ БАЙНЕР (куларах). К омплекслӑ майпа ёҫлеме хуш рӑр та ҫав
эсир мана тырӑ вы рнӑ чухне... Сирӗн рационалиэаторла сёнёвӗре
п урнӑҫларӑм . Вырма та, ҫапма та, ак м а та харӑсах п ултаратӑп.
Хӗпӗртенёскерсем комбайнер таврал л а таш ласа ҫаврӑнаҫҫӗ те, л а
т а н а тӑварса, сухапуҫне тепӗр м ай лӑ ҫавӑрса кӳлеҫҫӗ. Унтан виҫ-
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ҫӗшӗ те ян авар ҫияе утланса лараҫҫё. Комбайяер вӗсене ҫурлапа
тӑпач ты ттарать,
КОМБАЙНЕР. Х авӑрӑн комплекслӑ ӗҫ хатӗрӗсене м анса а н хӑварӑр, тен, ҫитес ҫуя та кирлӗ иулӗ.
Ял енче — радио сасси: «Пучах»
кӑтартӑвӗсем чакрӗҫ. Уншӑн...»

совхозӑн ю лаш ки вӑх ӑтр а ӗҫ

ИНЖ ЕНЕР. Кам айӑп лӑ, тетӗр, паллах, агроном.
АГРОНОМ. Ҫук, этгӗ м ар, эсӗ...
ИНЖ ЕНЕР. Эсӗ...
ДИРЕКТОР. А н тавлаш ӑр пустуй. Уяв умӗнхи к ӑм ӑл а пӑсатӑр.
Эсир те, эпё те айӑплӑ уй-хир ӗҫӗсене кӑҫал ытти хуҫалӑхсенчен к а а
хӑварнӑш ӑн. Эпё хӑть, ю лхав ут ҫнне
тин утл аетӑм , эсир... зеир
хӑҫантанпа ҫак ю ртӑпа пыратӑр. Но! Х авӑртрах! Свккнпе!
Ю лхав лаш а лӗпёстетсе ю ланутҫӑсене ан аталла илсе каять.
Ч А Р Ш А В.

ШӲТСЕМ
«ЕҪЧЕН» ҪЫН
— Макҫӑм арӑмӗ кӑҫал ч ч ея колхозра пилӗк авса курманччё-ҫке,
чире персе килтех пурӑнатчӗ, халӗ таҫтн йывӑр ӗҫе т е хутш анать,
— Ы вӑлне авлантарнӑ та, к а н в е кяяёш терм есӗр тар ӑх са ёҫлет,
тет.
ЛУМ ҪУХАЛНА
— А ҫта кайса кёнӗ-ши к у лум? — кил хуш ш инче п ӑх м ак вы р ӑв
хӑварм арӗ Ҫемен мучи.
— Ҫ уккӑ вӑл, асатте, эпӗ ӑна ш кула леҫиӗ, — чӑлтти-чалтти
сиккелет м ӑнукӗ.
— Мён тума?
— Учительница пӗрм аях м еталлум пухм алла, тет те, ҫавӑнпа
кайса патӑм лума.
К AM РЕГИСТР АДИЛЕНМ ЕН?
Профсоюз пухӑвӗ пулм алла. К луба ҫьшсем килсе тӑраҫҫё.
— Регистрацнленменяисем пур-в снрӗн хуш ӑра? — ы йтать сӗтел
хушшинчи сарӑ Иаван.
— П ур-пур, — сиксе тӑрать ҫав вӑхӑтрах варрннчи ретрек чиперкке Верук. — Кампа регистрациленмелле?
— М анпа, — ҫухалса кайм асть йӗкӗт.
- - А пла кӗтни тинех ҫвтрё. Васкасах пыратӑп.

ХЫТА ТАРЛАНА
Х амш анов ҫы равҫӑ пёлтёр бюллетень ял се ҫёр тӑхӑрвун тӑхӑр
кун ӗҫре пулман. Ҫав вӑхӑтрах вӑл, чир-чёр ♦асаплаятарнвне* пӑхмасӑр, килӗнче «Ҫӑтмах» роман, «Ы лтӑн тенкӗ» повесть, *Чее тялӗ*
комеди, «Сывӑ пултӑр ш ур халатлӑ ҫы н!» поэма ҫырма ёлкӗрнӗ.
МЁН ТУМ АЛЛА?
Редактор; Я . Классиков писателен «Вёҫсӗр ёмёр» ром анёк вун
нӑмӗш кӗнекин вёҫӗнче виҫӗ пӑнчӑ пнчетленеймесӗр тӑрса юлчё.
Мён тум алла?
И здатель: Ҫитес ҫулта ҫӗнӗ кёнеке туса к ӑл арм ал л а.
САВАНМА АН ВАСКАР
А втор: Ку пӳлём алӑкне пӑхас та килм я пулса ҫитнёччё-ха. Сн
ре редактора лартна хы ҫҫӑн кём е те кӑм ӑл л ӑ.
Р едактор: Алҫырӑвне вуласа тухичченех ан васкӑр-ха савӑнма.
М алаш не, тен, редакци ҫулне те м анм алла нулё.
*

*

*

— Ниҫта кайса кӗреймен чухне ӑҫта-ӑҫта ш ӑн кӑрявлатӑн ?
— Ц уш ар тухсан — 01, каскӑнҫӑсем таи авсан — 02, чирлесе ӳксен — 03, газ тухсан — 04, м ухмӑрла пуҫпа ап тӑр асая — 05 не<мерёпе.
* * •
— Мӗн иртенпех тӑрӑш са шыв ёҫетён?
— П аянхи пухура тухса калаҫм а хатӗрленетӗп-ха,
* * *
— Ҫав К авёрлен ҫам ки ҫине каш ни ҫул ҫӗнё к ар т тухать. Мӗншӗн-ши?
— Миҫе авлакнине пӗлтерет вӑл.
*

*

*

Вӗрентекея: — Н аянов, ку чӗрёкшён сана «иккӗ» лартм а тивет.
Вӗренекен: — Тупнӑ мӗнпе хӑратм алли, директор ӑн а пурпӗрех
тӳрлеттерет.
*

*

*

— К ал а-ха, эсё ш култа миҫе ҫул ӗҫленё?
— П единститутра вӗреннё чухне вракти кӑра нулнӑранпа ачасем
умне тӑрса курм ан.
— Районти ҫутёҫ пайён инспекторё-ҫке тата?
— Вӗренекенсене вёрентиччен вӗрентекенсене вӗрентме ҫӑмӑлрах.
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