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1
Кӗр сисмесӗрех сарӑлса ҫитнӗ хӗр пек саралса
ҫитрӗ. Тулӑ пуссинчи ылтӑна хресчен хӗрхенсе
тирпейлӗн пуҫтарса кӗлете хупрӗ. Пике питҫӑмартийӗ пек хӗп-хӗрлӗ панулмисем йӑлкӑшса тутанса пӑхма чӗнеҫҫӗ. Иӑрӑс пӳллӗ хурӑнсен
кӑтрийӗсем пӑч-пӑч сарӑ тӗспе сӑрланчӗҫ. Вӑрӑм
ҫивӗт пек тӑсӑлакан хӑмла пултранкисем шӑкӑршӑкӑр яраписемпе чӑшӑлтатса астаруллӑн хумханаҫҫӗ, пулса ҫитнӗ мӑнтӑр папаккисем сӑра ӗҫмесӗрех ӳ с ӗ р т с е я р а ҫ ҫ ӗ . Кёр м ӑ н т ӑ р ӗ хӗр-яш
хёрӳлӗхне пылаклантарса кӗрекене чӗнет. Туй,
улах шӑрши Чӑвашстанри Варпуҫне те ҫутҫанталӑк вӑхӑчӗпе майӗпенех саланать.
Хӑмла татакан Маркки Марукӗ тулли кӗлеткипе силленсе илет те ҫивӗчӗсене умалла персе
ярать, ҫӳҫ вӗҫӗнчи шупка хӑюран капӑрлатнӑ чечексене ачашла-ачашла ҫаралса пыракан анлӑ уя
сӑнать. Куҫ умӗнчен куҫҫуллё ҫумӑр шапӑртатса
иртет. Тӗтреллӗ илем кӗперӗ карӑнать. Сылтӑм
пуҫӗ, авӑ, Шурӑм ҫырмине тӑрӑннӑ. Ӗмӗр-ӗмӗр
типмен ҫӑлкуҫӗнчен Асамат Ҫӗр сӗткенне
сӑрхӑнтарать. Марук та питҫӑмартинчи ӑшӑх ҫырма тӑрӑх йӑрлаттарса анакан тӑварлӑ шыва ӗсӗклеӗсӗкле ҫӑтать. Акӑ, ашшӗ Шурӑм ҫӑлкуҫӗнчен лашине шыв ӗҫтерет пек, пӗчӗк Марук ӳкесрен хӑра-

са ҫилхерен ҫатӑрласа тытнӑ, сырӑннӑ пӑвансене
сылтӑм аллипе хӳтерет. Акӑ вӑл пиччӗшӗсемпе
ӗне ҫитерме тухнӑ, вӗсемпе ҫӑлкуҫ ҫумне выртса
шыв мехлет. Хӑрушӑ ҫумӑр ҫавӑрттарса килет те,
акӑ, ҫиҫӗм ялтлатса ашшёпе пиччёшёсене те ахӑракан вутҫулӑма ҫавӑрттарса кӗртсе ярать. Акӑ
Марук амӑшӗн вӑрҫӑ вучӗ типӗтнӗ куҫӗсене ҫӑлкуҫ шывӗпе йӗпетсе уҫать, анчах тӑван мӑшӑр
ҫӑлтӑр пӗчӗк хӗрӗ ҫине вӑрах пӑхаймасть, хӗне
кайнӑ кӗлеткере сӳнсе ларать. Вуннӑри тӑлӑх-турат уй-вӑрман-ял витӗр пурнӑҫ нушин кутамккине кутамккаласа хӗвеле хирёҫ утать, ясарлӑх катине ҫитсе тухсан, хӑйне ватлӑхра пулӑшма тесе
тата Маркки йӑхне малалла тӑсас шухӑшпа,
вӗлтрен тӗми кутӗнче ывӑл ача та шыраса тупать.
Пӗртен-пӗр пепкийӗ вара, ӳссенех, ҫын хыҫҫӑн
хӑваласа, хуланалла тапса сикет.
Тӑлӑх-туратран уйрӑлаймасть ҫапла ялта ятлӑ
пулнӑ Маркки хресченӗн кӗҫӗн хӗрӗ Марук. Тӑр
пӗчченех ирттермест-ха чёрӗ ҫын хӗрарӑм пурнӑҫне, пур унӑн та алӑк уҫса хупакан. Шурӑм сырми ӗнер кӑна трактор кӗрлевӗпе тулнӑччӗ, паян
унта темшӗн шӑплӑх хуҫаланать. Ванька мурӗ
аҫтахи-качака таки кӗраки тумасть. «Таҫта, такам пӗҫ хушшинче хӗр аки тумасть-ши тӑранманскер, — тесе Марук сасӑпах калаҫса илет те тарӑхса хӑмла пучаххисене иртме пуҫлать. — Ҫакӑнта пулӑшма килесчӗ хать».
Йывӑр самант иртсе каять те, Марук пичӗ-куҫё
ҫинче те хӗвел ташласа ярать. Хӑмла кайӑкӗпе
ӑмӑртмалла юрла-юрлах ӑсатать вӗчӗхсе ҫитнӗ
хӗрарӑм анӑҫалла васкакан хӗрлё ҫӑмхана, вара
кӳршисемпе ялалла васкать. Хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнет
вӑл ӑҫта тата мӗн тума васканине. Ытти хӗрарӑмсен хӑть ачи-пӑчи, упӑшки тени пур, унӑн килӗнче... ула качакапа мӑнтӑркка кушак аҫисӗр пуҫне... пуш пӳрт кӑна. Пысӑках мар пӳрчӗ те, иртнӗ
в ӑ р ҫ ӑ ч ч е н туса к ӗ н ӗ с к е р , т у р к ӗ т е с с и н е л л е
чалӑшнӑ. Хапха алӑкӗ те, юпа ҫӗрнине пула, анса
ларнӑ, уҫма-хупма йывӑр. Тӑвӑл тӑрмаланӑ сарай
тӑрри ҫурмалла ишӗрӗлнӗ.
Кӗтӳрен таврӑннӑ качакине суса кушак аҫине
сӗт ӗҫтерчӗ те Марук каҫхи апат ҫирӗ. Чӑвашла
тумлантарнй пӳрт ӑшчикки унӑн кӑмӑлне уҫса ячӗ.
Хӑй тӗрленӗ-ҫыхнӑ, ҫёленё-майланӑ япаласем хуҫипе пӗрле чӗрӗлсе тӑчӗҫ тейӗн, тӗрлӗ тёспе
йӑлкӑшса чун кӗвви кӑларчӗҫ. Алӑ ёҫне юратать
вӑл. Чӳрече умӗнчи сарлака сак ҫине канлӗн саркаланса ларчё те юрла-юрла тӗрӗ тӗрлеме пуҫларӗ. Аллӑ урлӑ каҫсан та куҫ вӑйӗ пӗтмен-ха унӑн,
шӑрҫалать кӑна: сурпан-алшӑллине те, тӳшек-минтер ҫивиттине те чӑваш тӗсне кӗртет.
Алӑка тул енчен шаккани илтӗнчӗ. Марук, пуҫне ҫёклесе, хыттӑн ыйтрӗ:
— Кам кӗрчӗ унта?!
Пӳрте хӑйсенчен ҫырма урлӑ пурӑнакан Кӗтерне ачи Авенир Алекҫейч каптӑртатса кӗрсе тӑчӗ,
тӑсланкӑ кӗлеткине хуҫлаткаласа вӗр-ҫӗнӗ йӑрӑмлӑ
костюмне якаткаласа илчӗ те хура куҫӗпе тав-

ралла пӑхса ҫаврӑнчё, хӑлхине кӑмака хыҫнелле
парчё:
— Юратьчӗ-ши?
Тантӑшӗн пӗртен-пӗр ывӑлё ҫак тарана ҫитсе
те авланаймасӑр юлнӑшӑн Марук хӑй те кулянать, ара, упӑшкасӑр тӑрса юлнӑ Кӗтернен те кин
кёртсе мӑнуксемпе айканас килет пуль. Ачи мӗн
тери япшар, ӗҫчен, машинпа чупма та, тракторкомбайн ҫӳретме те маҫтӑр, инженера вёренсе
тухрӗ, ял халӑхӗ хисеплет, ахальтен пуҫлӑха суйларӗҫ-и ӑна. Марук хӑй те вӑрттӑн хисеплет кӑна
мар, юратать те ҫак тӑсланкӑ хусаха, амӑшӗнчен
вӑтанать пулин те, хушӑран кёпе аркинчи чӗнтёрпе
выляма чараймасть. Акӑ халӗ те вӑл, кӗтнӗ-кётмен
хӑнана курнипе в ӗ р и л е н с е кайнӑ к ӗ л е т к и н е
чӗтретсе чалтах сиксе тӑчӗ, ӑна хирӗҫ пӑркаланарах утса мӑшӑр тупнӑ чакак пек чакӑлтатса кайрӗ:
— Ма юрамасть, ара, ма юрамасть пултӑр. Ял
хуҫине те кёртмесен пӳрте ман урӑх кама кӗртесши? Эс ман кӑвалер нумӗр утин вӗт...
Авенир Алекҫейч аллине тӑсса пачӗ:
— Ырӑ каҫ пултӑр, Марук аппа. Тур...
•— Турри пулӑшсах пырать ҫав мана. Авӑ мӗнле
Авенир-сувенир илсе килчё каҫа хирёҫ. Килех.
Иртсем тӗпелерех, — чеен кулкалакан Марук ӑна
алӑ пачӗ, унтан хӑнан шлепкине хывса илсе вырӑн
ҫине печӗ, ыталаса сӗтел хушшине кӗртсе лартрӗ.
Авенир Алекҫейчӗ вӑтанчӑклӑн пуҫне аяккалла пӑрчӗ:
— К а в а л е р ӗ с е м сан м а н с ӑ р а х кӗтӳпех-ха.
Усӗрпеле тахҫан ҫакланнӑ пек астӑватӑп, пӗрре.
— Усӗрпе мар-ха, ан сӳпӗлтетсе лар пустуй,
— кула-кула ун пуҫне тытса хӑй еннелле ҫавӑрчӗ
Марук. — Усёре персе пӑлахайланса выртса юлтӑн
вӗт тусусенчен. Пӗрре, тет тата...
— Мӗн, япӑх пулчӗ-им ун чухне?
— Ах-х, сана... •— ыталаса илчӗ-илчех Марук
качча. — Авлантарса ҫеҫ ямалла та... Хам ватаpax.
Авенир Алекҫейч, кулкаласа:
— Ватӑрах, тетён-и? Эс халь?.. Тепӗр ҫамрӑккинчен ҫӗр хут ирттерекен Ватмар.
Ҫакна илтнӗ хыҫҫӑн Марук савӑннипе чалт
сиксе тӑчӗ те, вёлтӗрр ҫаврӑнса, йӑкӑштатса ташлама пуҫларё. Авенир Алекҫейчӗ алӑ ҫупать.
— Эс, мӗн, ҫамрӑккин пылаккине те тутанса
курнӑ-им? — сӗтел хушшинчен тухнӑ Авенир
Алекҫейч тавра кукалесе ҫаврӑнчё Марук. Манран яшраххине тӗл пулнӑ-и? Суятӑн пуль кӑна.
Ял хӗрсӗр тӑрса юлнӑ ҫӗрте ӑҫтан тупма пултарнӑха эс ҫамрӑккине? Пӗркун ӳсӗрпе хӑвах персе
ятӑн-ҫке?..
— Мӗн каларӑм ҫак? Вӗлер те астумастӑп, —
тӗлёнсе пуҫне ҫатӑрласа тытрӗ Авенир Алекҫейч.
Марук пӑркаланса епӗл кулчё те, аса илтерчё:
— Сансӑр пуҫне эпӗ, Марук аппа, урӑх ёмёрте
те нимле хӗрарӑм тутине те тутанса курман, терёнҫке. Тутлӑ вӗт?
Тутине тӑсарах парса пит-куҫне камитле чалӑ1

штарса илтмӗш пулчӗ Авенир Алекҫейч:
— Мӗн тетӗн эс?
— Кӗҫӗр те тепре тутанса пӑхӑн-ха, ак, тетӗп,
— ӑна ачашларӗ Марук. — Сана вӑл апата пӗҫерсе памашкӑн сан урӑх еркӗнӳ те, арӑму та ҫуккӑ.
Так шту..."
— Эх турӑ, мана эс паян хӑраххӑн курнипе ку
сан умӑнта тӳрех пуш уйӑхӗнчи пӑр пек ирӗлсе
кайрӗ, терӗн пуль? — сӑнне тӑрук улӑштарчӗ
ҫырма леш енчи каччӑ.
Кил хуҫийӗ те ҫав кӗлеткине мухтанчӑклӑн сиктерет:
— Хуҫапа хуҫаланнӑшӑн ма савӑнас мар?
Хуҫин те хуҫах пулас килет пуль ҫав, куҫне
ҫавӑрттарса, сассине хӑпартсах калаҫать:
— Ҫу-ук, паян эпӗ сан патна, Марук аппа,
пӗртте ун пек-кун пек шухӑшпа килмен. Паян эп
санпа серьезна калаҫма килнӗ!
Марук мӑнкӑмӑллӑн пукан ҫине пӗҫҫисене саркаласа ларчӗ:
— Сурьусснӑ, тетӗн-ха апла? Ара, ма калаҫас
мар. Калаҫар. Эс — хуҫа. Ял хуҫи, староста, пре
зидент, тенӗччӗ-и-ха... Сан хӗрарӑм кӗпине тавӑрса пӑхма юрать-и вара?..
— Темскер ан лӗпӗртетсе кай-ха. Службӑра эп.
— А-а-а, влаҫчӗ-ҫке эс, тимукрети-йӗм курети
влаҫӗ. Ялти атӑм министруацине йӗркелесе тара
каний. Хӗрлӗ чернил ӑшне пуҫна чиксе кӑларнӑ
пуҫлӑх. Апла-тӑк, ман Ваньккӑна тӑн кӗрт-ха пӗрре.
Хӑв патна чӗнтерсе пӑсӑрлантар ҫав арҫурие.
— Мӗн сӑлтавпа?
— Нимшӗн те мар, ӗҫсе-супса вӑрҫнӑшӑн ҫеҫ.
Ытти енӗпе вӑл манӑн сулуттуй. Так унӑн ҫав
ӗҫки усаллиех пӗтерет. Ӗҫсе супать те, тӑнсӑр,
пӗтерет, сана та кӗвӗҫмесӗр ирттерсе ямасть.
Ҫак самантрах тата Авенир Алекҫейчӗ кӗвӗҫнӗ
пек пулса кайрӗ, пӗрре ытаклашса ҫывӑрнӑ хӗрарӑма унӑн никама та ыр кӑтарттарас килмест пуль
ҫав. Унра та вӗрет иккен арҫыннӑн ҫутҫанталӑк
ҫаврӑмӗнчи харпӑрлӑх туйӑмӗ. Чӗрине хускатсах
каларӗ вӑл:
— Кӗсри кӗҫенмесен...
Чӑтса тӑраймарӗ Марук, куҫне-пуҫне ялкӑштарса илчӗ те:
— И-и-и, ват ӑйӑрсем. Юрать-ха кӗҫенекенни
пур ялта. Мансӑр эсир урхамаххусене тахҫанах
хӑмӑт тӑхӑнтартса ҫӳремелле. Хӑмӑт-хатӗрне те
йӑпӑр-япӑрах тупаяс ҫук халь. Эх, ватсупнӑ каччӑсем, Ватмар Марукӗ пулмасан...
Итленӗ хушӑрах ял хуҫи кӑкӑр кӗсйинчен шурӑ
хут кӑларса сӗтел хушшине майлашӑнса ларчӗ:
— Та-а-ак...
— Така ҫӑмарти кӑвак, Авенир-сувенир ҫӑмарти... — ахӑлтатсах кулса ячӗ Марук.
— Эх, Марук аппа, чӑнах Ватмар ҫав эсӗ —
ватӑ мар, ватӑлма шутламастӑн та, каккуй йӳтеме унта, чечекленсе пыран, — куҫне ясарлатса
ячӗ Авенир Алекҫейч.
— Эс кунашкал каланипе чуптуман хӗр пекех
2

чиперленсе ҫамрӑкланса кайрӑм, — йӑлт-ялт сиккелесе илчӗ Марук.
— Чечекленсех пыратӑн. Пыл шӑрши сапатӑн
таврана. Ҫавӑнпа лараҫҫӗ сан пылакку ҫине Ванька-хурт йышшисем. Паян Ванька, ыран Ваҫкӑ,
виҫмине...
Марук васкаса хушса хучӗ:
— Виҫмине мар, паянах... эсӗ. Туятӑн-и?
— Мансӑрах черет вӑрӑм сан.
— Авенир-сувенир, — тутине мулкачла
мӑкӑльтеттерсе илчӗ Марук, — мӗн, эс мана...
такампа танлаштарасшӑн-им? Мӗн, эс ман килте
ясар сачӗ ӳстересшӗн-им? Староста ҫуртӗнче ҫирӗплетсех, ҫапла-и, э? — Хӗрарӑм ун умне чӗркуҫленсе ларчӗ. — Ҫавӑн пирки калаҫма килтӗн-и?
Хакне те турӑн-и? Ҫавӑн тӑкумӗнтне парасшӑни? — Аллине тӑсрӗ. — Кӳр апла-тӑк?
Авенир Алекҫейч хутне пуҫ тӑрринче суллакаларӗ:
— Тӑхта? Малтан йӗркипе калам. Унтан алӑ
пустарам, вара... пашалстӑ.
Ун ҫумне ҫыпҫӑнса ларнӑ Марук аллисене сарса пӑрахрӗ:
— Ай малӑй предприяти уҫтарасшӑн? Вӗсем
питӗ тухӑҫлӑ тет халь.
— Сан чарӑнма пӗлмесӗр ӗҫлекен предприятийу тухӑҫлах пуль-ха.
— Паллах. Хамшӑн та, сирӗншӗн те.
Ял пуҫлӑхӗ пёрре ватӑлма пуҫланӑ хӗрарӑм ҫине,
тепре чӳрече каррине сирсе урамалла пӑхса илчё
те, ассӑн сывласа ячӗ:
— Итле, Марук аппа. Ясар ҫурчӗ Варпуҫӗнче
официаллӑ йӗркепе уҫма иртерех пуль-ха. Намӑсрах та. Мӗншӗн тесен чӑваш вӑл ялта унсӑрӑнах питӗ лӑпкӑн, хӑйне евӗр япшарлӑхпа пурӑннӑ.
Турӑ панипе турӑ хушнӑ пекех усӑ курса чӗрӗ
пурнӑҫа малалла чечеклентернё.
Хавхаланнипе хӑпартланнӑ Марук Авенир Алекҫейча мӑйран ыталаса тутинченех чуптума пикенчӗ:
— Апла ман та паян турӑ пӑрахса панӑ Авенир-сувенирпа турӑ хушнӑ пекех усӑ курас-ха.
— Тӑхта-ха эс, Марук аппа, — аяккалла тӗртрӗ
хӑюлланнӑ амана йӗкӗт. — Васкакан вакка чӑмнӑ,
тет. Тӗпсӗр шӑтӑка вӑхӑтсӑр чӑмиччен СПИДран
пуҫлар-ха калаҫӑва.
Марук аллисене сарса пӑрахрӗ:
— Спиртран?.. Тахҫанах ҫапла каламалла та.
Атту пуҫласа хёрарӑм пӗҫҫи куракан сарсӑмсалла именсе ларан. Эп ҫиччас...
Калаҫӑвне вӗҫленӗ-вӗҫлемен хайхискер вӗткеленсе йӑпӑртатса кайрӗ те, карӑ хыҫӗнчен тулли
банка йӑтса тухрӗ, ӑна сӗтел ҫине лартса каялла
васкарӗ, кӗҫ икӗ стопкӑпа тарелка илсе килсе
лартрӗ, ҫӑкӑрпа хӑяр касрӗ.
— Каяшши мар-и ку? — сӑмсине нӑш-нӑш тутарса илчӗ хӑна.
— Чистӑй. Тухтӑр спирчӗ, пульницасен. Пар
не, — банка хуппине уҫса стопкӑсене тултаракан

Марук пуҫ пӳрнине маччаналла тӗллесе кӑтартрӗ.
— Саншӑн, ял хуҫишӗн, ним те шалккӑ мар. Ыттисене... каяшши те юрать. Ыттисенчен... хӑйсенчен тухать.
Сӑмси тӑррине хыҫса ларакан пуҫлӑх туйрё
хӗрарӑм хӑйне ӑнлансах ҫитейменнине, ҫавӑнпа
сассине хӑпартса каларӗ:
— Спиртран темерӗм-ҫке те эпӗ сана, СПИДран пуҫлар калаҫӑва, терӗм.
— Спидран?.. — хӑлхи ҫинчен тутӑрне сирсе
ыйтрӗ Марук.
— Аха, чума заразинчен. Пуҫлар...
Марук питне-куҫне пӑркалантарса илчӗ те кӗпине яшт ҫӗклерӗ:
— Мӗн спичӗ-пичӗ ҫинчен пакӑлтатан ҫак эс?
Ман пичӗ-куҫӗ те, умӗ-кучӗ те тап-таса. Кур! За
раза, тет тата. Кашни кун улӑштарап эп. Ха вал,
манран мӗнле мӑшкӑлласшӑн?
— Эй, намӑссӑр, — аллипе сулчӗ куҫне-пуҫне
чаркаласа пӑрахнӑ Авенир Алекҫейч.
— Мӗн намӑсси-симӗсси хйв ҫавӑншӑн килтӗн
пулсан, — стопкине хӑнана тыттарчӗ те хӑйӗнне
ҫӗклесе шаклаттарчё. — Тыт хӑюллӑрах. Спирт
вӑл пӗтӗм заразӑна ҫисе ярать.
Сӗннӗ стопкӑна хоп! пушатрӗ Авенир Алекҫейч, унтан чыхӑнса кайрӗ, аран-аран сывлӑш ҫавӑрса ячӗ,
— Уф! Чӑнах чистӑй. Ах, сив шыв кирлӗччӗ.
Марук куркапа шыв пырса пачӗ те улах ачине
ҫурӗмӗнчен иккӗ-виҫҫӗ куплеттерсе илчӗ:
— Пиҫсе ҫитнӗ. Авлантармалла пулнӑ.
Авенир Алекҫейч хырӑмне шӑлса илчӗ:
— Пиҫсе икӗпитленсе те кайрӑмӑр пуль... Уф!
Пӗтӗм кӗлеткене вӗрилентерсе ячӗ. Тавтапуҫах
сана, Марук аппа. Ыр каччӑ тӗлне пулмалла
пултӑр. Атту иртенпех мухмӑрла аптраттӑмччӗха. Ӗҫре ӗҫме хӑнӑхман та, аран-аран чӑтса ирттертӗм.
Марук ихӗрет, хӑй ҫав хушӑрах стопкисене тултарать, чарӑнмасӑр пакӑлтатать:
— Ах сӑлтавне тупса килме пӗлеҫҫӗ-ҫке. Ах,
чее те ҫав, ах шахвӑртма маҫтӑр. Спидпа хӑратма
килнӗскер ларать, — куҫне мӑчлаттарса илчӗ те
стопкине ҫӗклерӗ. — Атя, ярар та тепрер... Пака
мы пьем спирт, пускай и СПИД спит. Ҫапла-и?
— Хӑяр кавле-кавле ӑшталанса карӑ хыҫне чупрӗ.
— Эп вырӑн хатӗрлем-ха. Усӗрӗлсе кайиччен...
Ҫиччас, ҫиччас, ҫитрӗ час...
Ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ хӑйӗннех перет:
— Суймастӑп эп сана, Марук аппа. Эп чӑннипех СПИД профилактики ҫинчен калаҫма килнӗ.
Ин-ди-ви-ду-аль-нӑ калаҫма. Ӑнлан.
Карӑ хыҫӗнчен Марук сасси илтӗнет:
— Ҫапла пулмасӑр ара, эсир ман пата пурте
йӗм тӗп визуальна та индивидуальна калаҫма ҫеҫ
килеттӗр. Аттукӑн...
— Эп ҫынсем пирки мар, хам пирки ҫеҫ.
Карӑ хыҫӗнчен тухакан Марук аллипе пӗҫҫине
ҫапрӗ:

— Эх-ха-хай. Сана, мӗн, урӑх чустаран ҫӑрнӑим? Пурте пӗрешкел эсир, арҫынсем. Индивиду
альна калаҫма тесе кӗреттӗр те чупкӑн хӗрарӑмсем патне, спиртран пуҫлаттӑр та вара СПИДпа
вӗҫлеттӗр. Мӗскӗнсем.
— Пурне те пӗр хуранта ан вӗрет-ха эс. Чипертерех калаҫ.
— Ялта ку таранччен улаха кайса курман арҫын пурӑннине пӗлместӗп.
— Пурах пуль.
— Тем тесен те ҫуккӑ. Тёнчере те пулас ҫук.
Ҫавӑнпа сирӗн пирки пӗрмай калаҫать радиво,
сирӗн пирки ҫырать пӗрмай хаҫат-шурналё. Чи
малтан хӑвӑрӑн чарӑнас пулать. Кӗҫенекен-кӗҫенмен кашни кӗсре хӳринех тӳрех уҫса пӑхмалла
мар. Ҫемҫешкесем эсир, арҫынсем. Хӑвӑрт парӑнатӑр. Эп сана СПИД пирки хам лекци лайӑх
вуласа парап, ак.
— Ну-ка, итлес-ха, — чавсаланса ларчӗ Аве
нир Алекҫейч.
К и л х у ҫ и м ӑ н к ӑ м ӑ л л ӑ н п ӳ л ӗ м т а в р а утса
ҫаврӑнчӗ, пуҫне чалӑштарса ларакан ӗҫлӗ ҫынна
куҫ хӗсрӗ те:
— Эсир пире, хёрарӑмсене, хӑвӑртан ухмахрах
та, хӑвӑртан катӑкрах та шутлатӑр, — терӗ.
— Эп хам унашкал шухӑшламастӑп, — арҫын
сассинче хӗрхенӳлӗх палли сисӗнчӗ. — Аслӑ
хӗрарӑм питӗ нумай. Вӑл шутра — эсӗ те, Марук
аппа.
— Икӗпитленсе ан лар-ха. Мана хурласан, хуса
кӑларса ярасран хӑратӑн.
— Ҫу-ук, хӑрамастӑп. Эпӗ эс нумай вуланине
пӗлетӗп. Ялти библиотекӑран сан чухлӗ кёнеке
илекен сахал.
Хӑйне ырланишӗн хӗпӗртенё Марук ҫӳлӗк ҫинчи кӗнекесене куҫарса майланҫи турӗ, вара тем
аса илнён, каларӗ:
— Вӑт тӗнче... СПИД мӗнрен тухса кайнине
тӗплӗн никам та пӗлмест. Пурте юмахлаҫҫӗ ҫеҫ.
Вӑрҫӑ вырӑнне этемлӗхе чакармалли мур вӑл. Турӑ
ҫӗр ҫине янӑ чир.
— Ученӑйсем тӗнчипех шыраҫҫӗ-ха ӑна тёп тумалли эмел.
— Наука ҫыннисем-и? Эй турӑ, — аллине сулчё
Марук, — пӗлеҫҫӗ пулсан — тупаҫҫӗ те... СПИД
мӗнне пӗлмесӗр ӑҫтан-ха ӑна вӗлермеллине тупан? Ҫук усал-тӗселе эпир тытса вёлерме пултарайман пекех. СПИДа та тытаймастӑн.' Кулять
тӑвать вӑл ҫут тӗнчере пӗҫ хушшипе юн тӑрӑх.
Курӑнмасть.
— Курӑнмасӑрах этем ӑшне лекет. Ӑҫтанччӗха? Мӗн-мӗн урлӑ?
Чеен кулкаласа хӗрарӑм Авенир Алекҫейча пуҫӗнчен тӑрмаласа илчӗ, аллине пичё тӑрӑх сӑтӑрчё:
— Эс мана куҫ умёнчех ан тӗртсе лар. Эп го
мосексуалист та, проститутка та мар. Эп таҫти
ют ҫӗршыв арҫынӗсемпе те асмастӑп. Пулнӑ ман
хамӑр ялта еркӗнсем. Халӗ те пур. Эсӗ те пур.
— Эпӗ те апла.
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— Эсӗ те.
Авенир Алекҫейч пуҫне пӑркаларӗ те икё аллипе те ҫатӑрласа тытрӗ:
— Мда...
— Манран ан хӑра. Манӑн — хамӑр ял орбити, хамӑр ҫӗр пӑтти. Эсир, арҫынсем, таҫти сава
на та ҫитетӗр. Хӑвӑртан хӑвӑр сыхланӑр. Ҫапла,
ачамккӑ, Чӑвашра та йӑва ҫавӑрнӑ терӗҫ-ха СПИД
усалӗ. Асӑрханӑр унран.
— Хальхи тӑмпиҫмен бизнесменсемпе спортспиртсменсем, хура студентсем, ясар майрасем
илсе ҫитерчӗҫ пулмалла ҫав заразӑна.
Ҫакна илтсен Марукӑн пичӗ туртӑнса илчӗ, куҫӗ
чарӑлса кайрӗ.
— Чӑнах-и? — ассӑн сывласа ячӗ вара. — Вӑт,
вӑт ялтан аякка ҫӳрекенсене, командированнййсене, шоферсене лайӑхрах тӗрёслӗр эсир, влассем, пире мар. Мана мар, — пушӑ стопкйна тути
патне ҫывхартрё. — Эх, пака СПИД спит, дей
ствуй, спирт! Атя, ачам, ут хам хыҫҫӑн.
Авенир Алекҫейч анасласа ура ҫине тӑчё те
хӗрарӑма пилӗкӗнчен ыталаса илчӗ. Марук авкал а н с а к а ҫ ӑ р ӑ л ч ӗ , чйсмак х у с а х ӑ н м ӑ й ӗ н ч е н
уртӑнчӗ, пуҫне каҫӑртса ӑна чӑплаттарса илчӗ те
карӑ хыҫнелле ҫавйтса кӗрсе кайрӗ.
Ҫав вӑхӑтрах урам енчи чӳречерен хуллен шаккани илтӗнчӗ. Карй хыҫӗнчен сиксе тухнӑ Аве
нир Алекҫейч шӑлаварне аран-аран тӑхӑнкаларӗ,
тӳмисене тӳмелеймесӗр хӑшкӑлчӗ. Марукӗ, аялти кёпе вӗҫҫӗнех утаканскер, чӳрече каррине ерипен уҫрӗ:
— Кам унта? Мӗнле кил тӗлне маннӑскер? Кам
таки-такки ҫывӑрма памасть?
Тул енче Ваҫли Павӑлчӑн уҫӑ сасси асӑрхануллӑн илтӗнчӗ:
— Эпё-ха ку. Уҫ?
Сасӑпах кулса янӑ Марук Авенир Алекҫейч еннелле ҫаврӑнчӗ:
— Ак тамаша. Сан пекки, т е п ӗ р п у ҫ л ӑ х ӗ
йӑкӑртатса ҫитрӗ. Ха, колхоз хуҫи, юлташлӑх пуҫӗ
темерӗн. Анраса ҫитнӗ кунтӑк пуҫ.
— Ан уҫ, Марук аппа! Нисачто та ан уҫ! —
пйшйлтатса-хйййлтатса аллине сулчӗ Авенир Алекҫейч.
— Мӗн ӗҫпеччӗ эс, Ваҫкӑ? — ним пулман пе
кех ҫирӗппӗн ыйтрӗ килхуҫи.
— Индивидуальна калаҫмалли пур ман санпа,
— терӗ урамран Ваҫли Павӑлчӗ.
Марук кӑмӑлсӑррӑн хуравларӗ:
— Паҫӑр хӑмла пахчинче калаҫрӑмӑр-ҫке. Ҫитмерӗ-им?
— Манса кай ӑна, кӑнтӑрлахине, ӗххӗм, — чӳречене ҫӗнӗрен шаккарӗ лешӗ.
Калаҫу малалла тӑсӑлчӗ:
— Мана кӑнтӑрлахиех килӗшет. Астӑватӑн-и
епле хӑпартланса калаҫрӑмӑр пуласлӑх пирки?
Хӑмла нумай пухса илсен, тӗнче тӑрне хӑпарса
каятпӑр, пуятпӑр, терӗн. Пире бесплат курорта
ярап, терён. Тата мӗн манса юлнӑ каламалли?
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— Паҫӑр эп пама манса кайнӑ.
— Мён? Преми мар пуль те?
— Преми мар. Грамота. Сана ялхуҫалӑх ёҫченӗн
ятне...
— Эп вара аллӑ пиллӗке ҫитсе те ялхуҫалӑх
ӗҫченӗ мар-им? Ан тӗлленсе тӑр-ха, Ваҫкӑ.
— Ун пек мар-ха. Итле. Сана эп Республикӑри
тава тивӗҫлӗ ялхуҫалӑх ӗҫченӗ ят илме тӑратнӑччӗҫке?
— Вара, вара, ун хыҫҫӑн эс ман...
— Варалатса тӑриччен алӑкна яри уҫса ярасчӗ
вйр-вар... Ху кампа калаҫнине пӗлесчӗ. Вӑт халь
сана пачӗҫ ҫав ята. Виҫӗмкун Шупашкарта пултӑм
та, мана, Аслй Канаш депутачё тесе, грамотипе
хитре знакне парсах ячӗҫ.
— Ыран хӑмла патне тухатйп. Халах умёнче
кала, мухта.
— Ыран мар, паянах, халех, индивидуальна
парас килет ман сана вёсене. Юратса, эппин.
Илтетён-и? Юратса. Спирт та пур ман ҫумра. Тӑп
тулли банкках. Пёркун илсе килнё пеккиех. Ме
дицински. Уҫатӑн-и?
— Уҫаймастӑп, — тесе Марук чӳрече патёнчен уйрйлчё те кӳлме хатӗрленӗ тиха пек кукалесе таракан улах ачине аяккалла тёртсе ячё.
Тул енче йӑлӑнчӑк сасӑ янӑрарӗ:
— Нумай тӑмастӑп эп. Уҫ ӗнтӗ?.. Грамотипе
спиртне паратӑп та, знакне кӑкӑру ҫине ҫакса
яратӑп та... Чыслӑ ята ҫуса кӑшт вылятпӑр та...
Авенир Алекҫейч чышкӑпа юнарӗ:
— Смотри, уҫсан, сана?!
Аптраса ӳкнӗ Марук чӳрече патне тепӗр хут
пырса хыттӑнах каларё:
— Ҫитет мӑшкӑллаттарса! Уҫмастӑп! Ан ухмахланса ҫӳре. Чыслӑ ятна ан варала. Араму вилни
те ҫулталӑк ҫитмен. Ҫылӑх пулать. Хисеплӗ ят
пирки Шупашкара тепре кайсан патша патне кӗрсе
ҫаплах кала, пирён Маркова Мария сире яла хйнана чёнет, грамотипе знакне хйвйр алйран ҫеҫ илме
кймйл тйвать, те. Ӑнлантйн-и? Ыр каҫ пултйр,
тёлёкре ясар хёрсене курмалла пултйр...
Ваҫли Павӑлч сасси аяккалла кайса пырать:
— Хйҫан та пулин эпё те кирлё пулйп-ха.
Шалккй йна...
Тарйхнй Марук Авенир Алекҫейча тапйнчё:
— Ҫапла ҫав эсир, нумай тйманскерсем, йём
тёп визуальнй, индивидуальнй ҫеҫ калаҫма юратаканскерсем. Атя ёнтё, турй панй Авенир-сувенирйм, индивидуальнах калаҫса ирттерер ҫӗре.
Иккёшё те кари хыҫне пытанчӗҫ. Урамра юрлани, ҫухйрашни илтӗнсе кайрӗ. Кӗҫ чӳречерен такам шаккарё.
— Ватмар Марук-мйрмар варлук, уҫ часрах! —
илтёнчё Ванькйн хаяр сасси.
Кари хыҫӗнчен сиксе тухни Марукпа Авенир
Алекҫейч ун-кун пйхкаларӗҫ. Авенир Алекҫейч
хёрарйма алйран ҫатйрласа тытрӗ:
— Тархасшйн ан уҫ!
Марук чӳречерен вйрттйн пйхса илчё те:

— Мӗн ҫӗрле ҫӗмӗрсе ҫӳрен? — терӗ. — Паян
сана кӗтмен эп. Кайса ҫывӑр килна. Ыран кил.
— Аха, панятнӑ! — чӳрече хашаккине хантӑртаттарчӗ Ванька. — Председатель тухса кайнине
хам куҫпа хам куртӑм. Эхе, тӑрантарса хӑварчӗ
те... Выҫӑ мар эс. Эпӗ кирлё мар халь, да? Ҫу-уук, уҫтаратӑп. Пурпёрех кёретӗп. Уҫ! Эс мана
паянах, кӗҫёрех, халех кирлӗ!
Авенир Алекҫейч кӗленче банкӑран спирт ярса
ӗҫрӗ те, хуллен мӑкйртатрӗ:
— Тем пулса тухӗ. Алӑ айӗнче чухне мухмӑра
лайӑхрах чӗртсе юлас.
Марук унран ыйтуллӑн йӑлӑнать:
— Эс те пулин сассуна пар-ха? Влаҫ сассине.
Эс — хуҫа. Ял президенчӗ. Санран, тен, хӑрӗ.
Чӳречерен аяккарах пӑрӑнса тӑнӑ ял пуҫлӑхӗ
алӑ ҫеҫ сулчӗ:
— Хӑрасах тӑрать пуль. Усӗр Ванька ҫумне ҫыхланиччен пӗр вакун кӑмрӑк пушатап. Намӑс та
курас килмест тата хам пуррине палӑртса. Кайран ял тӑрӑх ят ярса ҫӳрет.
Унталла-кунталла пӑхкаласа илчӗ те Марук камантласах кӑшкӑрчӗ:
— Апла пулсан, вырт кӗрсе кравать айне! Часрах!
— Ай-ай капла, темле-ҫке, — иккӗленчӗ Аве
нир Алекҫейч. — Эсир кравать ҫинче туй тума
пуҫласан?..
— Ах, ҫак кӗвӗҫе. Вырт апла-тӑк кӗрсе ак ҫак
вӑрӑм сак айне.
Урамра Ванька сасси хаярлансах пычӗ:
— Уҫатӑн-и е уҫмастӑн?! Тарпаран кӗретёп —
пурпӗр сана куратӑп!
Шлепкине йӑпӑр-япӑр вырӑн ҫинчен илсе Аве
нир Алекҫейч вӑрӑм сак айне тӑсӑлса выртрӗ.
Марук ӑна утиялпа витсе хучӗ, хӑй алӑк уҫма
васкарӗ. Хӑлтӑр-халтӑр, тӑп-тап туни илтӗнчӗ.
Алӑка яри уҫса Ванька кӗрсе тӑчӗ. Чечеклӗ, урлӑпирлӗ йӗр туртнӑ, тем ҫырса пӗтернӗ шалпар
шӑлавар, хумлӑ-хумлӑ йӑрӑмлӑ куртка, сарлака
шлепке, ҫӳллӗ кӗлеллӗ путинка тӑхӑннӑ. Аллине
чечек ҫыххи тытнӑ.
— Чуну канчӗ-и халь кӗрсе? Эп такампа улах
лараппи, э? — айккинелле аран пӑрӑнма ӗлкӗрчӗ
килхуҫи.
— Калап вӗт сана председатель анчах тухса
шӑвӑнчӗ, тесе. Хӑв та аялти кӗпепех. Ясна!
Ваньккӑна курнипе тӗлӗнсе хытсах кайрӗ Ма
рук, ун тавра ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхкаларӗ:
— Ай-уй, тур ҫырлахах. Хӑш ҫӑлтӑр-планета
ҫинчен татӑлса аннӑ ӑнлӑо эс?
— Сана курнипе шӑрт та иртсе кайрӗ, — че
чек ҫыххине Марука тыттарчӗ Ванька. — Me,
ил, чунӑмҫӑм-савниҫӗм! Эп паян — Шупашкар
ҫӑлтӑрӗ. Саншӑн тунсӑхласа виле пуҫланӑскер.
Марук чечек ҫыххине сӗтел ҫине хучӗ те,
мӑшкӑларах:
— Ҫампа виличчен ҫӗмӗрсе кӗрсех парас терӗни ку чечеке, — терӗ.
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— Паллах.
Марук пӗшкӗнсе те, тӳрленсе те темиҫе хут
пӑхса ҫаврӑнчӗ хӑйӗн еркӗнне:
— Эс чечек алӑра тытнине ху ҫуралнӑранпа та
курман. Тӗлӗнмелле пулса тухать-ха. Ку шӑлаварне тата Шупашкар майринне тӑхӑнса килтӗн-им?
— Хам туянтӑм. Пурнӑҫпа тан утмалла. А эс
вара... — тайкаланарах утакан Ванька хёрарӑм
кӑкӑрӗнчен тӗртсе илчё. — Эс вара ял чури — ӗҫ
чури. Пурнӑҫран юлнӑ ҫын. Эх, Марук-варук. Вула
эс малтан унта мӗн ҫырнине!
Витӗр куракан куҫне м ӑ ч л а т т а р м а с ӑ р а х
пӗшкёнсе пӑхрӗ Марук:
— Темле чёлхепе ҫырнӑ-ҫке. Нимёҫле мар. Ху
пӗлетӗн-и?
Ванька пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ:
— Ак кунта «Кӑвапаран аяларах», кунта «Чёркуҫҫирен ҫӳлерех» тесе ҫырнӑ. Варрине, ак ҫак тӳме
ҫине, «Юрататӑп» тесе ҫырнӑ. Анлантӑн-и халь?
— Ҫук.
— Амерӗк чӗлхине пӗлместён ҫав эс. Шкулта
пире те, сире те нимӗҫле ҫеҫ вӗрентнӗ.
Хӑй Ваньккӑран нумайрах пёлнине кӑтартас
шутпа мухтансах калаҫрӗ Марук:
— Амерӗк чӗлхи ҫуккӑ та-ха. Унта акӑлчанла
та испанла тата тӗнчери тӗрлӗ чӗлхепе ҫеҫ калаҫаҫҫӗ.
— Хам та тавҫӑраймастӑп ҫав. Мана ҫапла
ҫырнӑ тесе куҫарса пачӗҫ те... Амерӗк чӗлхипе
ҫырнӑ-и, испанла-и, маншӑн пурпёрех. Эп санпа
Варпуҫ чӗлхипе калаҫатӑп. Ӑнлантӑн-и?
— Ӑнлантӑм. Ӑнланмасӑр, ара. Ман сана кусран пӑхса мар, кӑвапаран аяларах, чӗркуҫҫирен
ҫӳлерех, ҫут тӳмми ҫине пӑхса савмалла пуль?
— Паллах. Ман паян сана шоулла ташлаттарас килет.
Марук ун еннелле хӑлхине тытса ыйтрё:
— Мӗскер, мёскер? Мӗнле ташӑ?
Тутипе кёвё калакан Ванька курткине хывса
печӗ, унтан шӑлаварне, кёпине.
— Ак ҫапла ташӑ, — сиккелеме пуҫларӗ вӑл.
— Вутлӑ ташӑ. Эр-ро-тика! Секс! Хывӑн! Аннӳ
кепи таран.
Сак айнелле хӑра-хӑра пӑхса илчё Марук, ҫийӗнчех васкаса сӑхсӑхма пуҫларӗ:
— Турӑ усалран сирех. Арҫын курман мар —
курнӑ, анчах ун умӗнче ҫаппа ҫарамасланман. Эй
турӑ...
Ванька манран ан вӑтан, хывӑн, ташлар чун
каниччен, тесе чунтанах пусахлать хӗрарӑма.
— Намӑс, — каялла чакать Марук.
Лешӗ хӑюллансах пырать:
— Камран? Манран-и? Артист майрисем пинпин ҫын умне тухса ташлама вӑтанмаҫҫӗ те ҫарамас, эс пур... тупӑннӑ тӗкӗнмен хӗр.
— Атя луччӑкӑн сана утиял айне вырттарам.
Унта хӑть ирчченех ташла, — лӑплантарасшйн
ӳкӗтлерӗ Марук.
Еркӗнӗ хирӗҫлерӗ:
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— Ҫу-ук. Ман сана эс аннӳ кӗпийёпе, артисткӑсем пек ҫӳҫна ак ҫапла арпаштарса ташланине
курас килет. Санпа перле сиксе выляс килет.
— Вырӑн ҫинче выльӑпӑр.
— Ҫук. Ман санпа шоу-концертри пек шавлйн
савйнас килет.
— Турй пулах. Итле мана, ватйраххине.
— Ҫук, итлеместӗп. Хам пурнйҫра эп паянхи
пек япала курман. Ах, мӗнле авкаланаҫҫӗ-явкаланаҫҫё — ҫӗлен пек. Ах, епле авӑнаҫҫӗ — пиҫнё
хурама туратти пек. Алйра та тйрас ҫук — явка
пули пек. Ах! Атя, ташлар! — Марука ыталаса
илет вал чйтаймас-йр.
Ытамран вӗҫерӗннӗ Марук стопкйна спирт ячӗ
те Ванька йна янк тутарчё. — Атя эп сана
луччйкйн тата ӗҫтереп. Вйт ҫапла, ӗҫ те, лйплан,
паппа ту. Ачи лаййхчё-ҫке эс? — йна пуҫӗнчен
ачашлать.
Юлашки вйхйтра Ванька тйрук пйлханса улшйнакан пулчӗ. Тухтӑр унйн сйлтавне эрех кёленчинче шыраса тупрё. Хӑй вйл йна ёненмест. Акй,
хале те тӳрех ыйту паче:
— Эс мана юратмастйн-и паян?
Хёрарйм ун умёнче ташланй пекех тйрать:
— Юрататйп-ҫке, пёртте кулмастйп.
— Юратсан, ҫарапакартланан та, ташлаттарса
та савйнтаран.
— Эй турй усалран сиртёрех. Пёрремёш хут
куратйп сана кун пеккине. Кикен вйрри ҫитерсе
ячӗҫ пуль сана Шупашкар майрисем.
— Мана ҫитернӗ пуль-ха. Сана хйвна тата мён
ҫитерчӗҫ?
— Камсем?
— Камсем пулччйр. Еркӗнӳсем. Хуҫасем. Пуҫлйхсем вййлй пуҫлйрах-и? Пёри тухса шйвӑнма
ӗлкӗрчӗ. Хйваларйм — тытаймарӑм. Тепри, сан
еркӗнӳ пулас пулсанччё-и халь ҫакйнта?..— пӳрнисене шатйрттарса чышкисене чймйртарӗ Ванька.
— Кама, Авенира калатйн-и эс?
— Сан ҫав Авенир-сувенирна ӗнтӗ. Ак ҫапла,
ик алйпа ҫапса лапчйтса лартап. Пар-pan эп йна
староста, президент! Ха, эс те ҫав, виҫ тумлам
спирт ҫуллаттарнипех хйпйтасшйн мана. А эп,
ухмаххи, ҫул тйршшипе автобусра сан ҫара кӗлеткӳне курса ёмӗтленсе пытйм.
— Унта курни ҫитмерӗ-им? — кулса ячӗ Марук.
— Эп анчах мар, пурте ҫаплах. Кам шоу курма
пынй — пурте ҫав ӗмӗтпе таврйнчӗ хуларан.
— Темле-ҫке, такамйн арймӗ ӳсёр упйшки умне
ҫаппа ҫарамасланса тухса тйчӗ пуль? Тйрпалттайсем.
Хастарланса кайнй Ванька алйкён-тёпелӗн утма
пуҫларӗ. Кивӗ урай чӗриклетнипе сывламасйр тенӗ
пек тарласа выртакан Авенир Алекҫейчӑн чӗри
тапма чарӑннйн туййнчӗ, сывлама йывйрланчё.
Хййне хёнеме хатӗр аҫтахана тӑрса пӗрре янахран парас та килет, ҫав хушйрах чӑтмах шутларӗ.
Ванька йнсйртран асйрхасран шикленчӗ те, спирт
хыҫҫйн типекен тути хӗррисене чӗлхипе ҫулларӗ.
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Шйв-шав ҫӗклемелле мар, намйс куриччен чйтмаллах. Лешӗ, урмӑшланнйскер, ҫухйрать кйна:
— Эп сана пурпӗр хывӑнтарап!
Марукӗ тарса пырать, Ваньккинчен ытлах хйрамасть, пусмйрламах тытйнсан вйл сак айӗнче сывламасӑр выртакан влаҫ хуҫи ҫине те шанать-ҫке.
— Тӗкӗнсе пйх-ха, — тӗртсе ячӗ вйл Ваньккйна.
— Акй, тытатйп та хывса перетӗп ҫийӗнте мӗн
юлнине.
Хёрарйм чееленме шутларӗ:
— Ху малтан хыв трусуна. Вара эп те... —
терӗ хуллен.
— Ҫук. Сан малтан хывйнмалла. Арҫыннйн ҫав
процеса пӑхса хастарланмалла, — кёпе аркине
тытма тесе пӗшкӗнчӗ Ванька.
Хусах каччй сиссе те юлаймарё, Марук йна
сӗтел ҫинчен илнӗ пушй стопкйпа ҫамкаран шанлаттарчӗ, хйй ҫав самантрах пӳрт йшчикки ҫурӑласла кйшкйрса ячӗ:
— Хурах! Пусмйрлать!.. Ак ҫакй кирлӗ-ха сана,
аскйнчйка...
Алйкран кӗрсе тйнй Вульвер Левенӗ, ҫурма ҫарамассенчен тӗлӗннипе, ҫйвара карса пӑрахрӗ, кукленсе ларчӗ:
— Эй, намйс! Ай, пӗтрӗмӗр. Вйт тӗнче.
Чӗтреме ернё килхуҫи тӗлӗннипе сасартйк
лйпланчӗ:
— Ку ватпуҫӗ тата йҫтан муртан килсе туххйрӗ-ха?
Ванька ҫамкине хыпашлать:
— Эп сана?! Чечекшӗн пулчӗ-и ку?
Сарлака колодкйллй кивелнӗ пиншакне тӳмелерӗ те Вульвер Левенӗ, касса илемлетнӗ туйипе
урайне тйк! тутарчӗ:
— Ч а р й н , Ванька! Хӗрарйма п у с м й р л а м а
тйнйшйн, пӗлетӗн-и, миҫе параҫҫӗ сана?
Ват ҫынна итлемерӗ те Ванька, аяккалла пйхса
васкамасйрах шйлаварне тахӑнма тытйнчӗ. Марукӗ карй хыҫне тарса кӗчӗ, унта кймйлсйррйн
пакйлтатрӗ:
— Миҫе памаллине йна эпир хамйрах лаййх
пӗлетпӗр-ха. Авй, ҫамкинчен пӗрре панй. Алйк
шашлунккине урлй яманшйн тепре туянтармаллаччӗ.
Майӗпен лйпланса пыракан Ванька мучи умне
пырса тйчӗ, йна ҫурймӗнчен лйпкарӗ:
— Левен мучи, эпир вйрҫмастпйр. Секс спек
такле лартасшйн. Репетици пыратчё пирӗн. Шоу,
— тутипе пймплаттарса илчӗ. — Эс вара кансӗрлесе ҫӳрен. Ялан ман ура айӗнче хыт кйпшанкй
пек кйптйртатан.
— Ыйха карчйк вӗҫтерчё те, — карттусне хыв
са пуҫ тарне шйлчӗ старик. — Тула тухрйм та,
чӳрече умӗнче шавланине, хантӑртаттарнине илтсе, кунта васкарйм, пӗччен хӗрарӑмран кам куласшйн-ши, терӗм.
Чечеклӗ халат уртса янй Марук арҫынсем умӗпе ҫара пӗҫҫисене ҫутйлтарса пйркаланса иртрӗ
те, пӳрт алйкне яри уҫрё.

— Ну-ка, пӗрерӗн-пӗрерӗн марш! Пурте
маршӑр!! — сак айнелле пӑхса тата хытйрах
кӑшкӑрчӗ вал.
Хӗрарӑм хӑйсене хӑваланине илтмёш пулса
нихӑшӗ те вырӑнтан тӳрех хускалмарӗ. Вульвер
Левенӗ икӗ аллипе туя ҫине ӳпӗнчӗ. Ванька хур
аҫи пек каҫӑрӑлчӗ.
— Эп, всюш, малтан кӗнё. Вӑл — ман хыҫра.
Левен мучи кайтӑр, — терӗ Ванька хуҫалла.
— Пар-рам, ак, иксӗре те малтан-кайран! —
пӑтара ҫакӑнса таракан верен татӑккине ярса
тытрӗ килхуҫи. — А ну?!
Ванька, мучи ҫине вӑкӑрла пӑхса, шӑл витӗр
сӑрхйнтарчӗ:
— Иӑлт сана пула. Саншӑнах секс ташши ташлаймарӑм. Выртасчӗ аяк пӗрчи шутласа.
Чарусӑрскерне туйипе тӗкрӗ те Левен мйкйртатса илчӗ:
— Авланса арӑмупа ташла. Э-эй, намӑса ҫухатнӑскерсем. Тӑраҫҫӗ ваҫка ват ҫын умӗнче. Ыранах сире ял администрацине чӗнтерсе мйкйрлантармалла-ха. Авенир Алекҫейч пуҫран шӑлас ҫук.
Ха, вӗсем, кӗрт йӑви ҫавӑрнӑ.
Кӗҫӗр пурпӗрех карӑ хыҫне кӗреймессине туйса илнӗ улах ачисем пуҫа чиксе тухса кайрӗҫ.
Марук хыҫран йӗкӗлтесе юлчӗ:
— Авенир Алекҫейча эп хамах мана Вульвер
Левенӗ канлӗ пурӑнма памасть тесе ирех кайса
калап. Ак ман халь свидетель те пур — Ванька
суйтармасть.
Вульвер Левенӗ каялла ҫаврӑнса шур куҫне ҫавӑрттарчӗ:
— Кӗрт хӗрарӑм хӗртсуртран хӗрёх хут усалрах тесе ахальтен каламан ҫав. Тьфу!
Алӑк хупӑнсанах, утияла сирее, сак айӗнчен
Авенир Алекҫейч мекеҫленсе тухрё. Марук унран кулать:
— Шӑп-шӑпӑрт выртан та, вилсе кайман-ши ку
шеремет, ман пуҫ ҫине тепӗр кӗтмен инкек йӑтӑнса
анать, ак, тетӗп. Юрать чӗрех-ха. Ял Канашӗ пурӑнать-ха. Президент чӗрех.
Улах ачин чӑсмак кӗлетки сив чир тытнӑ пек
чӗтрет:
— Ы-ых, ы-ышш. Сӑрланӑ урай вӗлерет вӑл.
Ну, куртӑм та куртӑм вара тӗнчере халиччен курманнине. Ялтах шоу-концерт лартаҫҫё. Артист
та артистах ҫав.
Марук ӑна мййӗнчен ытакласа илчё те вӗри
кйкйрӗпе пӗҫертсе ячӗ:
— Курсах пӗтереймерӗн-ха эс, чунймҫйм, чйнчйн шоуне. Хйвйн ӗмӗтӳпе тйранайман-ха. Акй,
хурар та тепрер, •— стопкйсене тултарать. —
Индивидуальнй калаҫйва малалла тйсар. Кон-фиден-ци-аль-нй. Эх, пака СПИД спит, действуй,
спирт!
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тӗнчене тухмалли сйваплй вырйн пулнй. Ҫулсем
иртнӗ май ҫӗнелсе пыракан униче ҫӗр ҫыннисене
салтака, пасара, хулана, чукун ҫул станцине тата
ҫӑвана йсатнй. Униче алйкёнчен мён чухлё тухса
кайнинчен каялла пурте таврйнайман.
Кунтах, анлй лапйра, чиркӳ, шкул, хурал пӳрчӗ
пулнй. Ялйн тёп тытймё ёнтё. Каярахпа кунта ял
Совечӗ уҫнй. Малтанхи ҫурчӗ Маруксенччё. Вуль
вер Левенёсем Маркки ашшён самки сине, арман тытнйшйн, кулак клеми ҫапса янй та, пӳртне
туртса илсе, ял Советне панй. Марук ашшё вара
ҫакӑн хыҫҫйн чухӑна тарса юлнй,, пёр пӗчӗк пӳрт
аран-аран ларткаланй та фронтра пуҫне хунй. Ял
уничи йна та, унйн икё ывйлне те каялла кётсе
илеймен. Пӗрлешӳллӗ хуҫалйх кантурӗ ҫеҫ ял
варринчех юлнй.
Унччен ял Советӗнче ял ҫыннисен черетпе ху
рал тймалли йӗрке пурччӗ. Телефон кутӗнче сыхласа ларнй. Ҫӳлтен шйнкйравлаҫҫӗ-и, ҫӗрле милици таврашӗ персе ҫитет-и е ялтан таҫта хыпархйпар тйвас текен пур — кантур яланах уҫй. Пёр
ҫуркунне ҫапла Маркки Марукӗ те хуралтаччӗ.
Вырсарникун. Ҫынсем масарпа ял хушшине хурйн,
пилеш тата темле йывйҫ та лартаҫҫё. Парк пулмалла-ҫке. Кӳршине хйй вырйнне хйварчӗ те Ма
рук ҫавйнтан виҫӗ хурйн ййтса килчӗ, хамйр пӳрт
умне лартам-ха, аттепе пиччесен ячӗпе ӳсчёр тесе
ҫӗр ҫине чиксе ячӗ. Ял Совечёпе колхоз правленийӗ валли кирпӗчрен ҫӗнӗ икӗ хутлй ҫурт лартсан, Маруксен пӳртне пйсса фермйра ҫунтарса
сысна апачӗ пӗҫерчӗҫ. Хурйнӗсем пурте чӗрӗлчёҫ,
халӗ кашласа ҫеҫ лараҫҫё.
Советсене тӗп тунй хыҫҫӑн, ял Советне ял администрацийӗ теме пуҫларӗҫ. Халйх, ҫёнё ята
хйнйхаймасйр, кивӗллех ялсувет тет те, анчах
патшалйх хучӗ-ячӗ ҫинче «Варпуҫ ял администрациех» шутланать.
Иккӗмӗш хутра вырнаҫнй мйнах мар пӳлӗмре
ик ен сунтйхлй сӗтел, стена ҫумӗпе пукансем
лартнй. Пуҫлйх пуҫӗ тйрринче вилмен ҫулпуҫ хут
ҫырса ларать. Ун патне ку тарана ҫитсе те усал
ҫыннйн хура алли ҫӗкленеймен. Советсем йӗркеленӗ йслй ҫын пӳлӗмӗнче Совет влаҫӗ ку таранчченех сыхланса юлнйн туййнать. Йывйҫ вешалкйран плащпа шлепке ҫакса янй, юнашарах —
сунчйк. Кӗтессе резина атйсем лартнй. Сӗтел ҫинче
икё телефон аппарачӗ, хут куписем, хаҫат-журнал. Чӳречерен Ленин палйклӗ лапйма сйнаса тйракан Авенир Алекҫейч, шӑнкйртатнй сасса илтсе,
телефон аврине васкавлйн ярса тытрӗ, анасласа
илчё те:
— Эпир итлетпӗр, — терӗ хуҫалла. — Кам
сем? Камсем пулччӗр. Эпир ӗнтӗ — Авенир Алекҫейчсем. Ман пӳлӗмре ирех кам пултйр ҫак?
Ӗлӗкхи патшасем пекех хйвйра эпир тесе калаҫаттйр, тетӗр-и? Ҫук-ха, пӗртте патшаланса кай
ман, патша мар, эпӗ ку, эпӗ, апла-тйк — ял администрацийён пуҫӗ. Варпуҫех пулчӗ. Ййнйшман
Варпуҫӗн Тури урамӗ ял пуҫланнйранпах анлй эсир. Тӗрӗсех. Мая?! — кйшт тйхтаса тйрать. —
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Какого мая? Не мая, сентября сейчас, — авӑр
ӑшне вӗрет. — А-а-а, тин йнлантйм. Чӑнах Мая
апла. Шупашкартан. Мая Майралова. Палласа
илтӗм. Палларӑм халь сире. Сассӑртан. Пир-авӑр
комбинатӗнчен, — савӑннипе чалтах сиксе илчӗ.
— Аха, праҫникре хӑвӑр патра пӗрле ташланӑччӗ.
Манман, пӗртте манман. Шутламан та манма. —
Пӗр хушӑ лерен каланине итлесе тӑрать. — Тӗлпулура ӳкернӗ карточка «Текстильщик» хаҫатра
тухнӑ, тетӗр-и? Ярса памаллаччӗ. Пӑхса, киленсе
те ӗмӗтленсе пурӑнатпӑр хӗрсемпе, тетӗр-и? Пӗрре
ҫеҫ-и? Пырсан, кйтартаттйр апла. Эпир сире хамӑр
чӗнетпӗр. Ял уявне.
Алӑкран ял юлташлӑхӗн пуҫлӑхӗ Ваҫли Павӑлч
кӗчӗ. Ҫурӑмпа тӑракан пӳлӗм хуҫи ӑна асӑрхаймарӗ, ҫӑплах хӗрсе калаҫать, «Ман хамӑн та ҫавӑнтанпах чун лӑпкӑ мар. Сире тӗлӗкре тем тӗрлӗ
те курнӑ», — тет.
Ваҫли Павӑлч чӑтаймарӗ, ума пырса тӑрса, тусне
алӑ пачӗ:
— Кашни каҫ куратӑп, ҫӗр ҫывӑраймастӑп, те.
Шупашкар керменӗнче ташланӑ чухнех сисрӗм,
сан куҫна юрату хӗлхемӗ епле сапатчӗ вӑл? Кӳрха? — Телефон аврине туртсах илчӗ, калаҫма
пуҫларӗ: — Ырӑ ир пултӑр, Мая! Кӑна эпӗ-ха,
Ваҫли Павӑлч. Палларӑр? Ҫывӑрса тйранайманха вӑл пирӗн Авенир Алекҫейч. Ҫук, ҫук, улаха
чупса мар, Шупашкар пики пирки шухӑшласа. Хӗр
нумайрах кирлӗ пире. Хӑмла татма миҫен килетӗр
— пӗрне те каялла ямастпӑр. Ял чирӗнчен сывалайманнисене илсе килӗр. Майраланса кайнисене мар. Кӗтетпӗр. Аха, аха, халех паратӑп Аве
нир Алекҫейча. Калаҫӑр малалла хӑвӑрӑн вӑрттӑнлӑхусем ҫинчен.
Телефон аврине хӑлхи ҫумне хӗстерсех калаҫрӗ пӳлӗм хуҫи:
— Мӗн, илме пымалли-и? Аха, ял автобусӗпе
хамах пыратӑп. Чуптӑватӑп, тетӗр-и? Мана-и? —
Аптӑранипе пуҫне хыҫса илчӗ. — Эп...
Авӑрта пик-пик-пик туни илтӗнчӗ.
— Мӗн эплетсе тӑран унта, ҫулламан пӑру. Лар.
Калаҫмалли пур, — терӗ Ваҫли Павӑлч.
Авенир Алекҫейч авӑра вӗркелесе ҫавӑркаларӗ
те вырӑнне кӑмӑлсӑррӑн хучӗ, унтан тин сӗтел
хушшине кӗрсе ларчё: — Чуптӑватӑп, терӗ. Ааах, ҫакӑнта пулсанччӗ халь ҫав Мая...
Ваҫли Павӑлч унран мӑшкӑллать:
— Хӑшӗ, телефон аврийӗ-и е Мая Майралова
чуптӑватӑп, терӗ?
Тусӗ хӑйёнчен кулнипе пушшех тарӑхнӑ Аве
нир Алекҫейч авӑра ҫӗклесе шак тутарчӗ:
— Эп те чуптйватӑп сире, тесе каласшӑнччӗ.
Ялан чи вашнӑй самантра татӑлать ҫыхӑну. Хйҫан йӗркеллӗ калаҫма пуҫлӑпӑр ку телефонпа?
— Телефонпа мар ӑна, хирӗҫ тйрса чуптйваҫҫӗ.
Ыталашса. Ваньккйпа иксӗр ватйр пиллӗке ҫитрӗр.
Ман хамйн тепӗр кастарман така пурйнать килте...
Хулпуҫҫисене сиктерсе илчӗ те Авенир Алекҫейч, хӗрсе кайрӗ:
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— Мӗн тйвас-ха пирӗн ялта хӗр ҫук-тйк. Аптйранй кйвакал пек кутйн чйммалла-им? Кукурус
пуҫлӑ патшасемпе ухмах леньккйсем тата курпун
сыснасем хулапа ял чиккине пӗтерсе хучӗҫ те...
Эс ху та, Ваҫли Павӑлч, ҫав патшасен юррине
юрласа хӗрсем валли ӗҫлесе пурӑнмашкйн
йӗркеллӗ пурнйҫ туса параймарйн колхозра.
— Ҫынна ҫинипех арйм тупаймйр, — терӗ вйл
администраци пуҫлйхӗпе юнашар ларса. — Ял
унечинчен тухма хйраттйр. Хӗр шйпчӑк мар вйл,
хӑй вӗҫсе килмест. Тупнй та пӗр карчӑк. Тухма
пёлместӗр Ватмар Марукӗн шйршлй пӳртӗнчен.
Пир-авйр комбинатӗнче унта паян тесен паян иквиҫӗ пин хёртен арйм тума пулать. Сокращени
пырать вёсен. Ӑҫта кайса кёмелле вёсен ӗҫсӗр?
Ӗҫленӗшӗн те пирӗн ялтинчен темиҫе хут сахалтарах илеҫҫӗ. Куншйн кам аййплй тесшён-ха эс?
— Хйрнй хыр тйррипе самйр сысна пуҫӗ. Леш,
кай та, тар, текенни.
— Хыр тйрри мар, чйрйш тйрри пуль.
— Пурпёрех вйрман хйрйкё. Кусем пур патшаран та ирттерчӗҫ. Ӗҫлекен ҫынна пылчйка таптарӗҫ. Юрӗ, хӗрсем, тенӗрен, вӗсем майраланса
кайнй ҫав. Ялтан тухса тарнйскерсем. Каялла пур
пёрех килес ҫук. Общежитисенче нушаланса пурйнсан та...
— Ма килмеҫҫӗ пуль? Килеҫҫӗ. Хамйр илӗртме
пӗлсен, килеҫҫӗ. Картипех вӗҫсе килӗҫ, ак. Хамйр
ял урлй ирттерсе ан ярйр ҫеҫ. Варпуҫ пек хӗрсӗр
ял республикйра нумай. Шутла-ха, миҫе хусах халь
сан? — хушнй пекех ҫирӗппӗн ыйтрӗ Ваҫли
Павйлч.
Пуҫ кунтйкне кйшт ҫавйрттарса илнӗ хыҫҫйн,
Авенир Алекҫейч хурлйхлйн пӗлтерчӗ:
— Ку шута сана хуна та кӗртсен — утмйл
улттйн эпир.
— Эс манпа ан ҫӗт. Эп авланса курнй, ачана
ҫирӗм ҫичче ҫитернӗ. Хйвйр пирки шухйшлйр.
Хусах пурнйҫӗ — пурнйҫ-и вйл?
Ҫав хушйрах коридорта сас пулчӗ те, Ватмар
Марукӗ «Кӗме юрать-и?» тесе алйкран хыпйнса
кӗчӗ, ҫйтй тытакан кӗпине пӗҫҫисем тйрйх сйтйрса
илчӗ. Ял юлташлйхӗн пуҫлйхӗ йна аллипе сулса
кйтартрӗ:
— Тйхта-ха эс. Юрамасть халлӗхе кӗме.
Марука ку килӗшмерӗ пулас, вйл хйлтйкланса
кайрӗ:
— Ҫйкйр-тйвар хире-хирӗҫ апла. Юр-рать! Малашне эпир те астйвйпйр. Ҫапах та эп сан патна
мар, Ваҫкй, ял президенчё патне килнё. Грамота
илме мар. Знак ҫакма та мар. Канаш ыйтма.
Чйтаймасйр чйхх! кулса ячё Авенир Алекҫейч,
унтан хййне аран-аран хытарса, ҫирӗппӗнех каларё:
— Каланй сана юрамасть тесе, Марук аппа.
Тйхта пёр минутлйха. Кунта килти мар. Культурйна хйнйхмалла пуль?!
Аллисене пилёке тытрё те Марук ташйри пек
вӗлтӗр ҫаврйнса илчё:
— Хӗх, культурйллисем л а р а ҫ ҫ ӗ , маймар,

тупӑннӑ. Индивидуальна калаҫса. Конфиденциаллӑ
калаҫу пуль-ха ик хуҫан. Пӗри грамота ҫинчен,
тепри СПИД зарази ҫинчен калаҫаттӑр-и-ха?
Пӳлӗм хуҫи тӑрса сӗмсӗр хӗрарӑма тӗртсех кӑларасшӑн пулчӗ:
— Вӑт чараксӑр чакак. Тупнӑ ӗҫлӗ вырӑнта калаҫмалли. Пёр минут тӑхтама пултараймасть.
— Ю р ӗ - ҫ к е , кӗтсе пӑхӑп, — тесе М а р у к
пӳлӗмрен тухрӗ.
Авенир Алекҫейч каллех чӳрече умне пырса
тӑчӗ:
— Хӑракан пултӑм ӗнтӗ ку хӗрарӑмсенчен. Ак,
хӑвӑнтан килет параҫҫӗ вӗсем, шуйттан кӗвентисем. Эп СПИДа кӗртес мар тесе ял тавра шанчӑклӑ
карта ҫавӑрасшӑн. Вӑл пур, кулса ҫӳрет.
— Мана та грамотӑпа тӗртсе илчӗ, мур илесшӗ,
— ӗнсине хыҫрӗ Ваҫли Павӑлч. — Тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗн ятне тава тивӗҫлӗ ӗҫлесех илчӗ ӗнтӗ хӑй.
Ӑна суйласа паман. Чӗлхи вара...
— Тава тивӗҫлӗ ӗҫчен грамотине ӑна халӑх
умӗнче памалла-ха, вӑрттӑн, ҫӗрле мар.
Юлташлӑх хуҫи ӑна шӗвӗр пӳрнипе юнарӗ:
— Ну сана, пуҫанана! Ӑҫта, карӑ хыҫӗнче пытанса выртрӑн-и? Вӑт шельмӑ пуҫӗ. Авлантарса
ямаллах. Килччӗр-ха Майӑсем. Ватмар Марукӗ те
ватӑлса юлӗ вара.
— Сире вӑл как раз пулать, — чеен кулчӗ ҫамрӑкки.
Алӑка шаккамасӑрах ҫамкине бинтпа туртса
ҫыхнӑ Ванька килсе кӗчӗ.
— Мӗн ыйтупаччӗ? — тӳрех ыйтрӗ унран Аве
нир Алекҫейч.
— Мӗн пулчӗ? Ёнер Шупашкарта ҫапӑҫмарӑр
пуль те? — ура ҫине сиксе тӑчӗ юлташлӑх хуҫи.
— Парса яр та сире автобус...
Ванька хӗрӳллён хуравларё:
— Ҫук, ҫапӑҫман унта. Хуларан чиперех килнё.
Ӗненмесен хӑвӑн ачунтан ыйтма пултаратӑн.
— Ваҫли Павӑлч ывӑлӗн ун ҫаппа ҫарамаслантармалли арӑм та, еркӗн те ҫук та, ҫамки япякахчӗ, — кулса ячӗ Авенир Алекҫейч.
— Эп шалӑп пама килтӗм, — кукалесе тӑрать
Ванька.
Авенир Алекҫейч ыйтрӗ:
— Мӗн жалоби. Кам пирки ҫӑхавлан? Ан ҫӑханлан.
Ванька Ваҫли Павӑлч еннелле ҫаврӑнса юнарӗ:
— Чи малтан — кун пирки. Хуҫа тесе тӑмасп
тепрехинче. Унтан...
Уҫӑ алӑкран таплаттарса кӗнӗ Марук хушса
хучӗ:
— Вульвер Левенӗ пурнӑҫ тума памасть пире
Ваньккӑпа иксӗмӗре. Акӑ кам пирки шалӑппи. Эп
те ҫав ыйтупах килтӗм.
Чӗлхене ирӗке янӑ чухне хытӑрахах тӗртсе илме
шутларӗ пулас Ванькки те, вара ҫапла каласа хучӗ:
— Левен мучисен енчен те, Ваҫли Павӑлчсен
енчен те Марук килӗ патне сукмак такӑрланнӑ,
тет.

Марук каччине аяккалла сирее ячё:
— Сан ӗҫ ҫуккӑ-ха вӑл сукмаксемпе. Эс хӑвӑнне
лайӑхрах такӑрла. Сукмакку ҫине ют ҫынна ан
кёрт.
— Тем пӑтти пӗҫеретӗр эсир, пире лӑпкӑн калаҫма памастӑр, — калаҫӑва чарса лартасшӑн
пулчё Авенир Алекҫейч. — Хӑвӑр пӗҫернӗ пӑттуна хӑвӑрах ҫийӗр!
Хӗрарӑм ун умне пырса тӑчӗ те, ыйтуллӑн ҫапла каларӗ:
— Ванька манпа ҫырӑнасшӑн, Авенир-сувенир.
Тем тумалла?
— Маншӑн пулсан хӑть паянах ҫырӑнӑр, —
вӗсем ҫине кӑнн пӑхрӗ ял хуҫи. — В виде исклю
чения тенӗ пек, тӗрӗслев вӑхӑчӗсӗрех уйӑрттарӑпӑр хутне. Маншӑн пулсан...
— Эс кӗвӗҫсе, ан хӑлтӑклан, Авенир-сувенир.
Ыйтса пӗлесшӗн, — пуҫне чикрӗ Марук.
— Мӗн? Ыйт, — ун патнелле ҫывхарчӗ Аве
нир Алекҫейч.
— Ман та пёр, ун та пёр кил. Иккӗшне те харӑс
тытма юрать-ши вара пирӗн?
Ваҫли Павӑлч пуҫне пӑркаларӗ:
— Авӑ мӗнле спектакль пулса иртет?..
Пӗр хушӑ чӗнмесӗр чӑтнӑ Ванька кӑкӑрне ҫапсах калаҫма тытӑнчӗ:
— Авланатӑп та, хам хуҫа пулатӑп Марукпа.
Сакуннӑй, гербовӑй хуҫа. Никама та, сире иксӗре
те ҫывӑха ямастӑп!
Марук куҫне-пуҫне чалкӑштарса каялла чакса
пычӗ:
— Эс, мӗн, приватизаци тӑвасшӑн-им мана?
Собственнӑҫу пулаппим вара эп сана качча тухсан? Ай-яй. Шиш горохӑвӑй. Ха, ушшӑпа питӗрсе
илесшӗн. Ха, вӑл. Хам таварпа хам хуҫа! Кайман
качча, каймас та пака сана, унашкал хӑтланасшӑнтӑк. Юратсан, виличченех тӑхтан.
Вӗсем ҫумне туйипе тӑклаттарса ҫитнӗ Вуль
вер Левенӗ хутшӑнчӗ, пурне те сывлӑх сунчӗ. Ӑна
Авенир Алекҫейч хирӗҫ пырсах кӗтсе илчӗ:
— Иртӗр, иртӗр кунтарах, Левен мучи. Сывлӑху мӗнлерех?
— Ак ҫак кӗртсем пӗр канӑҫ памаҫҫӗ, — туйи
пе Маруксене юнарӗ ватӑ ҫын. — Ҫӗрӗпе ашкӑнаҫҫӗ. Темле шоу шӑв-шавӗ тӑваҫҫӗ. Ҫӗркаҫ та
ҫаппа ҫарамасланса ташларӗҫ. Намӑссӑрсем! Питӳсене кӗҫҫе ҫӗлесе тухмалла ял ҫине. Кҫҫех
СПИД ертсе килеҫҫӗ ак, Варпуҫне.
Тарӑхсах кайрӗ Марук:
— Сана, Левен мучи, хӑвна кирлӗ тапкӑ. Сан
СПИДран хӑрамалли ҫук. Тем пек ертес тесессӗн
те ертейместӗн. Пӑкки шаннӑ.
Вӑхӑт ҫитнине сиссе Ванькки те мучи патнел
ле талпӑнчӗ:
— Ҫын ырлӑхне татса ҫӳренӗшӗн сана, Левен
мучи, суда памалла. Эп ҫӗркаҫ ҫаракут ташланӑ
хыҫҫӑн, тен, паян виҫӗ ҫыншӑн ӗҫлеттӗмччӗ пуль.
— Аха, хавхаланса, — ӗшӗртсе пычӗ Марукӗ.
— Халь вара, — кӗсйинчен хут кӑларчӗ Вань-

ка, — куратӑн-и, тухтӑр ӗҫрен хӑтарчё. Бюлле
тень. Производственнйй травма.
— Ӗнерхи ҫулҫӳрев хакла ларчӗ-ха пире, —
терӗ Авенир Алекҫейч. — Шупашкарти шоу-кон
церт хыҫҫӑн виҫҫӗн тан пуҫӗсене ҫыхса ҫӳреҫҫӗ.
Ку таранчченех ӑнланса ҫитеймен Ваҫли Павйлч
ыйтрӗ:
— Мӗншӗн? Мӗн, аварие лекнӗ-им?
— Ҫара пакарт майрасемпе хӗрсе таврйннйскерсем арӑмӗсене ҫарамаслантарса ташлаттарма
тытӑннӑ, тет-и вӗсем, — ӑнлантарчӗ Левен мучи.
— Ҫӗркаҫ Ванька Марука хывӑнтарнӑ пек.
Ку сӑмах хӑйне хытах пырса тивнӗрен хӗрарӑм
чӑтаймарӗ, хирӗҫлерё:
— Хывйнтарайман вӑл мана. Ху свидетель эс,
Левен мучи.
Вульвер Левенӗ малалла каларӗ:
— Лешсен те арӑмӗсем матур пулнй. Итлемен
ӳсӗрсене. Эй, тем тесен те килёшмест вал унашкал ирӗклӗх. Астйвйр, чйваш хӗрарӑмӗ сйваплйхӗпе, типтерлӗхӗпе, вйрттйнлйхӗпе илем ҫути сапса тйнй хйй тавра. — Марук еннелле ҫаврйнчӗ.
— Эс те, хёрӗм, ҫамрйк чух пит япшарччӗ. Нихҫан шутламан сана намйс пуканё сине анса ларасса.
Ванька кулса ячё:
— Секс революцийё пырать халь, Левен мучи.
Ҫарамас кёлетке — пурнйҫ символе.
Ватти те парйнмарё:
— Ҫарамасйн ун хййён вырйнё, хййён вйхйчё,
хййён тути-масийё пулмалла. Этемлёх ёмёрӗмӗрёпе ҫав илемлӗхшӗн кӗрешнӗ. Халь вара ӗҫсеминресе, асса-тёссе, вйрҫса-ҫапйҫса пултйр. Намйссимӗсе сисмесӗрех «симӗс ҫӗлен» ҫйтса ячӗ-ши?
— Тӗрӗс, — ҫирӗплетсе каларӗ Ваҫли Павйлч.
— Аталану яланах пахине те усйллйраххине
ҫуратнй. Ҫапла пулса пымалла та халӗ те ҫирӗп
йӗркепе.
Кунта пухйннисенчен пӗри те тйнсйр-пуҫсйр мар
иккен, ватти те, вётти те тенӗ пек, пурнйҫ шкулӗнче япйх паллй илмен пулас. Авй епле ҫавӑрттарса хучӗ Ванька:
— Ҫапах та, Ваҫли Павйлч, ялан пӗрешкел пул
малла мар ӗнтӗ. Левен мучисем вйхйтӗнче пурнйҫ хйй майлй пулнй, пирӗн саманара — урйхларах. Эпӗ хам виҫӗ революцие йышйнатйп: йстйн
революцине, наукйпа техника революцине тата
секс революцине. Мана хама виҫҫӗшӗ те кирлӗ,
виҫҫӗшӗ те чуна ҫывйх.
Марукӗ те унран юлмасть:
— Наукйпа техника революцийё, — терӗ, —
эп таҫта вуланйччӗ, пирӗн ҫӗршыв айккипе вйрттйн
шйвйнса иртнӗ, тет. Ӑстйн революцийё пирӗн йша
кӗреймен. Секс революцийё вара ман киле те
ҫитрӗ. Ҫӗркаҫ мана та туса кйтартрӗҫ мён тумаллине. Эй, турйҫйм.
— Ак ҫаксем-и, секс революционерёсем? —
Ванька еннелле ҫаврйнса ыйтрё Авенир Алекҫейч.
Ваҫли Павйлча пӳрнипе тӗллесе, Вульвер Лею

венӗ енне пуҫне пирса, Ванька лаплаттарса хучё:
— Пустуй ан пакйлтат-ха, Марук. Эс ху та ре
волюционерка. Пёр арҫынпа пурйнмастйн. Сёркаҫ та пёри маларах тухса тарчё, тепри каярах
юлса тӗнкӗлтетсе ҫитрӗ. Юрать хам пултйм. Мён
тумалла ман халь?
Хуҫан хуҫаллах тытас килчё пуль ҫав, Ваҫли
Павйлч тракторист патне пычё те, шйл витёр
сйрхйнтарчё:
— Лӗпӗртетсе тйриччен пуҫ тавра лаййхрах шухйшлас пулать.
Пӳлӗме Ҫтаппан ятлй ййрйс йӗкӗт ҫитсе кӗчӗ.
— Акй коммунхоз министре ҫитрӗ, — алй паче
йна юлташлйх пуҫлйхӗ. — Авлансан, ялта пулман туй кӗрлеттерсен, тулӗк, кйҫалах пёр ҫӗн
ҫуртне сана парать, Ванька. Сапла-и?
— Сывлйхлй пулйр пурте, — аллине ҫӗклерӗ
Ҫтаппан. — Ман паян тесен паян вунй семье валли
особняк хатӗр. Ҫитет Ваньккйна чалйшнй мунчара пӗччен хйрйнса пурйнма. Тахҫанах заслужить
тунй вйл пысйк парнене. Уҫҫийӗ, ак, кёсьерех
чйнкйртатать.
— Хйвна валли турйн-и-ха тата? — кйсйкланчё
Марук.
— Авланнй теле хатёр пулать.
— Тепӗр ҫӗр ҫултан-и? — ихӗрчӗ Марук.
Вульвер Левенӗ Ваҫли Павйлча хйй ҫумнерех
туртса пйшйлтатрё:
— Эс, Ваҫкй, строкйрах тыт-ха вӗсене, аҫтахасене-каҫтакасене.
— Ҫаксене-и, ҫамрӑксене? Ахаль те мйнастирти пек пурйнаҫҫӗ.
Ваҫли Павйлча пӳлнӗ пекех Вульвер Левенӗ калаҫма пикенчӗ:
— Эп, мӗн, ҫакна асйрхаттарасшйн. Шупашкара экскурси-мӗнне кайсан, хула тасамарлйхне
ҫаклатса ан килччӗр. Енерхи шоу пеккисене те.
Секс кӗнеки ййтйнтарса килеҫҫӗ. Ман карчйк ал
лине те лекнӗ пёри. «Секс азбуки» вуласа ларать
пӗркун. Яшка пӗҫерме мансах. Шалт тӗлӗнтерсе
пйрахрӗ.
— Усси пулчӗ-и вара? — йӗкӗлтесе илчё Вань
ка.
Вульвер Левенӗ тарйхсах кайрӗ:
— Ах, ҫакна. Ҫынран кулассиех. Ашшӗнех
хывнй.
Чйтаймарӗ Марук, умарах тухса тйчӗ те:
— Левен мучи, эс ху ҫамрйк чухне мӗн-мӗн
тунине аса ил-ха? — терӗ. — Ҫынна вёрентесшён.
— Мён тунй, тетӗн-и? — мучин куҫӗ хаярланчё.
— Колхоз тунй. Культурреволюци тунй.
— Культурреволюци мар, куттурреволюци тунй
эсир, ял кймиссарёсем. Пусахласа, — каланй хушйрах ассйн сывласа илчё Марук. — Ашшёнех ,
хывнй тет тата Ваньккана. Ашшё камне пёлет-ши
тулёк вйл?
Ванька аллисене саркаласа пйрахрё:
— Эп аттене палламас ҫав. Курман. Илтнӗ ҫеҫ
мана та анне аттепех тунй тенине.

Марук сӗтел тавра ҫаврӑнчӗ те Вульвер Левен- Ҫак намйса та тӳсместӗмччӗ пуль.
Ял пуҫлйхӗ каллех вӗсене чарма пйхрӗ:
не сухалёнчен тытса:
— Лйпланйр-ха эсир. Хйвйр истине ан манйр.
— Ак асу сан, Ванька, — терё. — Ха вал туяВаҫли Павйлч та калаҫйва хутшйнчӗ:
па хймсарать. Революционер. Сӑмсу та унӑнни
— Сана, Марук, тава тивӗҫлӗ ялхуҫалйх ӗҫченпекех хурчка сймси. Куҫу та унӑнни пекех кушак
не, ҫӗнӗ пӳрте куҫаратпйр. Ҫӗн урама.
куҫӗ. Каснӑ-лартнӑ икё Вульвер. Мйшкйлласа
— Ман атте-анне килӗнчен тухас килмест, —
тӑрать тата, ватсупнӑ! Пӗлетпӗр эпӗр. Йӑлтах
терӗ куҫне тутйр вёҫӗпе шйлса Марук.
пӗлетпӗр. Алиментне те тӳлемерӗ. Ҫын ҫине ярса
— Ман та тйван киле пйрахас килмест, — хёра
урӑх арҫынна тӳлеттерчӗ. Ял Совет секретарӗ-ҫке
рйма ыталарё Ванька-таракторист.
вӑл ун чухне. Маймар, начальник. Хӑратать, —
Авенир Алекҫейч аллипе сӗтеле хуллен ҫапрё
хӗрарӑм пичӗ тӑрӑх куҫҫуль юхса анчӗ. — Аннӳ
те ку калаҫйва вӗҫлеме шутларӗ:
пӗччен мёнле нушаланса ӳстерчӗ сана, ачам. Ӗҫ— Марука кив пӳрчё вырйнне стандарт пӳрт
пе лутӑркансах вӑхӑтсӑр вилчӗ.
лартса памалла та, ӗҫӗ пӗтрӗ.
Вульвер Левенӗ хӗрсе кайнӑ хӗрарӑма кӑларса
— Атя, Ванька, — чӗнчӗ Марук. — Сансйр
ярасшӑн пулчӗ, хуҫасем ирӗк памарӗҫ, вара тунман
пурнйҫ ҫук. Аннӳна юратнй пекех юрататйп
ма пуҫларӗ:
эп сана. Хам ача пекех саватйп. Сана вара, Левен
— Ан ҫатӑлтатса тӑр пустуй. Ман хамӑн ҫемье
мучи, Ваньккан чйн-чйн ашшё пулсан та, туя
пулнӑ. Хамӑн ачасем. Ашшӗ ун — Кӗлеме Клечёнместпёр.
менттийӗ. Лесник.
Ванька та мйнкймйлланчё:
— Ҫапла пулмасӑр ара, — парӑнмарӗ Марук.
— Аттесӗр ӳснӗскер, аттесёрех пурйнйпйр-ха.
— Маюк ман чи ҫывӑх тантӑшчӗ. Вӑрман ӗҫлеме,
Ку таранччен йышйнман ачи уншйн ачи мар, ку
куба кайсан, пусмӑрларӑн вӗт эсӗ ӑна. Вунтйххйтаранччен пёлмен атте маншйн та атте мар.
рта, хӗрлех ача ҫураттартӑн. Нимле Кӗлементти
Марук Ваньккана ҫавйтса утре:
лесникӗн те мар, сан ачу вӑл, Ванька.
— Атя, атя килелле. Пускай кулччёр амйшё
Сӗтел хушшинче хйй вырйнне йышйннй Аве
вырйнёнче
тесе. Кулаканйн кутне ҫыпйҫать.
нир Алекҫейч сассине пуҫлйхла янратрё:
Ванька каялла ҫаврйнчӗ те:
— Чарӑнйр-ха тавлашма! Патшалйх ҫуртӗнче
— Прудери чирёпе чирленё эсир, — тесе шйлне
эсир!
йёрчё.
Пӗрре сӳтӗрӗлме пуҫлана ҫймхана алла илме
— Мён-мён, пиру чирёпе чирленё, терён-и? —
йывйр пекех чакак пек чакйлтатакан хёрарйма та
хйлхине
алйк еннелле пйрчё Вульвер Левенё. —
никам чараймарӗ, кӳтсе ҫитнё чунне кантарасах
Эс ху — каҫтака.
терё пулас вйл, ҫунтарчё те ҫунтарчӗ:
Пурте кулса ячӗҫ.
— Ийлтах пусахласа пурйннй эсир пире. Пирён
— Тем те вуласа пёлетёр пуль эсир, ҫамрйкасаттесене револьверпе тӗллесе Ҫӗпёре йсатнй.
Пирён аттесене револьверпе хймсарса колхоза сем, — тесе ёххёмлетсе илчё Ваҫли Павйлч.
Кунтйкра ылтйн пёрчи шыранй пек пуҫне
кӗртнӗ. Ҫавйнпа Вульвер Левенё пулса юлнй эс.
Чйн-чйн асу ячёпе, хушаматупа асйнакан та ҫуккй сйтйрса илчё Авенир Алекҫейч:
— Прудери мённе эп хам та лаййх пёлместёп.
сана. Леонтий Макарч Хуясов кам тесен, ялти
ҫамрйк пёлмест. Вульвер Левенё тесен, ҫуралнй Аптриш. Библиотекйран словарь илсе килсе хуача та пӗлет. Ҫав сймса шывёсене «Ак Вульвер маллах пулать.
Левенё килет», «Ан макйр, Вульвер Левенё тыт
Чйтаймарё Марук, кулса ячё:
са каять» тесе хйратаҫҫӗ. Ӗмӗрӗпех пйшал кйнтар— Ҫавйнпа сак айне, утиял айне пулнй ҫав ял
са ҫӳренӗ эс, куттурреволюционер. Халё карчйк- президенчё. Тёттёмрен тухма харать. Халйх куки кут культури ҫинчен вулама пуҫланй та... сех- ҫёнчен пытанать.
ӗрленсе ӳкнӗ. Анчах та вульверу переймест. Кёсел
Хуҫа йна пӳрнипе юнарё:
пульккйпа ҫеҫ авйрланй. Тйм пйшал.
— Хуллентерех эс, Марук аппа. Мана халйх
Вульвер Левенё туйипе ҫапас пекех хймсарчё:
суйланй.
Хйвйрах пёлетёр эп камне. Эп — ял
— Малчать, чараксйр! Эпёр сире ҫак пурнйҫа
президенчё. Патша!
туса панй. Эпёр сире Гитлертан ҫйлса хйварнй.
— Экзамен тыттармалла пулнй сана ун чухне.
— Эс пёччен тунй пуль ку пурнйҫа, — ҫисе
Суйлавччен.
Прудери мённе те ыйтмалла пулнй,
ярасла пйхрё ун сине Марук. — Эс пёччен сентерне пуль. Пирён аттесем, пирён пиччесем ҫап- — куҫ хёсрё Марук.
— Пиру тире мар-и вӑл прутери? — Ваҫли
йҫман-и? Ӑҫта вӗсем? Вйрҫй хирне выртса юлнй.
Вйрҫй вутӗнче ҫуннй. Пӗтнё. Анне те. Хӗне кайса Павйлч еннелле ҫаврӑнчӗ Вульвер Левенё.
вилчё. Эп виҫҫӗмӗш класра вёреннӗ чухнех. ҪавӐнлантарсах пама тиврё вара Ваҫли Павйлчйн
йнтанпах эп тйлйх. Эсёр пурнаттйр халь. Эсӗр ҫеҫ тракторист йнсйртран панй ыйтйва.
паттйр. Сирӗн валли темле ҫймйллйх та пур. Эх,
— Вӑтанулйхри суялйха, — терё вйл, — урйхатте-анне сывй пулнй пулсан... — Пит-куҫне хуп- ларах каласан, суя вйтанулйха пёлтерекен япала
йрласа тытрӗ. — Ҫак тамйка та курмастймччӗ пуль. пуласчё-ха вйл прудери тени.
— Вйт-вйт, тӗп-тӗрӗс, — пӗлнипе ҫиеле тухса

пычӗ Ванька. — Юрату тӑшманӗсем, юратӑва
вӗлерекенсем эсир.
Марук та тепӗр хут сӗтел умне пырса тӑчӗ:
— Мана ӗнер Левен мучи хӑртса хӑварчӗ. Хӑй
вара? Хӑй ҫара кутлӑ хӗрарӑм курсан, ӑна тем
тума та хатӗр: ҫуллама та, чуптума та...
Вульвер Левенё каптӑртаттарса пычӗ те, туйипе хӑмсарчӗ:
— Картран вӗҫерӗннӗскер, намӑссӑрскер!..
Хӗрарӑм чарӑнмарӗ:
— Пурте эсир, арҫынсем, хӑвӑра ҫеҫ таса,
хӑвӑра ҫеҫ тем вырӑнне хуратӑр. Пире, хӗрарӑмсене, эсир кула-кула таптама тӑрӑшатӑр. Сирӗн
анчах асмалла ӗнтӗ. Арӑмусене пӑрахсах, юратнӑ
хӗрарӑмусене мансах еркӗнсен кӗлеткипе йӑпанмалла. Пирӗн ҫеҫ ним тума та юрамасть, чи вӑйлӑ
та юратнӑ арҫынна та ҫывӑха яма юрамасть. Юратура икё енлё мораль тытса пыракансем эсир,
арҫынсем. Прудери чире пару чире те мар — вӑкӑр
чирӗ — Левен мучи.
Ванька халь хӑйсем ҫӗнтернине туйса лӑпланчӗ,
юлашкинчен ҫапла каласа хӑварчӗ:
— Юратура хӗрарӑмӑн та, арҫыннӑн та пёр
права пулмалла. Иккёшён те пёр пек тумпа, пёр
пек туйӑмпа уҫҫӑн курӑнмалла пӗрне-пӗри. Пирён
ял хӗрарӑмӗсем халлӗхе ӑна ӑнлансах ҫитеймеҫҫӗ.
Ҫавӑнпа ӗнер вӗсенчен патак ҫирӗмӗр. Революци
юнсӑр пулмасть.
— Итле эс, — Ваньккине кӑкӑрӗнчен тӗртрӗ
Марук. — Пурпӗрех ӳсӗрпе тумалли революци
марах вӑл. Хуллен, майӗ-пен, асӑрханса ҫавӑрмалла ӑна, хӗрарӑма. Атя, чунӑм. Эсӗ ху та, Вань
ка, прудерист-ха. Чӗлхӳпе ҫеҫ ытларах ӗҫлен ман
патра.
Ытакланса тухса каякансене пурте кула-кулах
ӑсатрӗҫ.
— Виличчен тем те курмалла пуль ку ахӑрсаманара, — туйине сӗтел пуҫне тӑратрӗ Вульвер
Левенё. — Турран килесшӗ ку Ваньккана. Пӑххаль
ӑна, мана айӑплать.
— Ачи ашшӗне епле юсать? Гайкине ключсӑрах пӑрать, — ихиклетрӗ Авенир Алекҫейч.
Ваҫли Павӑлч мучие куҫран пӑхрӗ те:
— Пирён хӑлхана та кӗнӗччӗ Марук каласа панӑ
истори. Чӑнах пулнӑ-и вӑл? — тесе ыйтрӗ.
Турткаланса тӑчӗ-тӑчӗ те Левен мучи сухалне
шӑлса илчё:
— Пулнӑ та пуль. Ҫамрӑк пулнӑ та... Ман хыҫҫӑн Маюк патне Кӗлеме Кӗлементтийӗ те клеме
ҫапма ҫӳренӗччӗ те... Ванькки ӗнтӗ хамӑн ачасем
майлах. Кӑмӑл-туйӑмӗ те хамӑннах, сӑнӗ-пуҫё те...
Ах, мура ӑна, манах айӑплать. Эпёр пулман пул
сан, вӗсем ҫӗр ҫинче те пулас ҫук. Ҫӗр хурчӗсем.
Эпёр туман пулсан ҫак пурнӑҫа, паянхи ырлӑха
та кураяс ҫук. ^Курман халь эсер хресчен мӗнле
нушаланнине. Ӗлӗк хальхи пек асса-сиксе, юрату
вӑййи выляса ҫӳреме вӑхӑт пулман. Хресчен вӑл
хӗвелпе ӗҫе пуҫӑннӑ та хӗвелпе ӗҫе вӗҫленӗ. Ҫӗрле те кил-ҫурт ӗҫӗ: ҫӑпата тунӑ, верен явнӑ, кӗнчеле арланӑ, пир тӗртнӗ, чӑпта ҫапнӑ, выльӑх12

чӗрлӗхне пӑхнӑ. Халь мён, Ванька пек ҫамкана
ҫыхса бюллетень ил те, хӗрарӑм вӑййи выляса
ӗҫукҫи ил, ӗҫе виҫ-тӑват сехетлӗх кайса кил те —
телевизор умне, е клуба, е улаха... Простӑмарийӑсемпе мануэлӗсен чуп-чуп та чап-чап пурнӑҫне
курма простой халӑх ӗҫе пӑрахса телевизор пат
не хашкаса чупать. Пирӗн халӑха ӗҫрен пистерме
юри сутнӑ пуль ҫав киносене ют патшалӑхсем. —
Кӑшт тӑхтаса сывлӑш ҫавӑрса ячӗ. — Вӑт канальӑ,
хам ачах хама хурлать. Эпёр колхоз тунӑ, куль
турреволюци тунӑ, вӑрҫӑра ҫӗнтернӗ. Халь ак
вӗсем, Ванька йышши ҫӑмӑлттайсем, секс революцийӗпе минренӗ. Ман карчӑк та вӗсемпех ухмаха тухать, мана, ват ҫынна, темле приемсемпе
ухмахлантарасшӑн вӗтӗнет. Ара вӑл асу-пӗсӳ янтӑ
пурнӑҫран, хырӑм-ҫурӑм тутӑ-питӗрен килет. Ҫаплах тем ҫитмест вӗсене...
Хӑй х ы ҫ ӗ н ч и к ӑ ш т а х ч а л ӑ ш н ӑ к а р т и н ӑ н а
тӳрлетнӗ май пӳлӗм хуҫи мучирен вӑрттӑн кулса
та пӑхрӗ, хӑйне аслӑ юлташӗ юнанине курса
шӑпланчӗ. Ваҫли Павӑлч ватӑ ҫын хӳттине кӗчё:
— Тӗрӗс калатӑр-ха эсир, Левен мучи, анчах
та пирён, арҫынсен, хутшӑну культури ҫитместех, тем тесен те сахал пӗлетпӗр, начар ӑнланатпӑр
пурнӑҫ улшӑнӑвӗн черченкисене. Эротикӑна чухлама пӗлни, секс вӑрттӑнлӑхне ӑнланни пурнӑҫа
чечеклентерме те пулӑшать пуль тетӗп.
— Хамӑр тухтӑрпа калаҫса пӑхас-ха, уҫмаллах
пуль ку енӗпе пӗр-пӗр шкул, — сӗнӳ пачӗ ял пуҫлӑхӗ.
— Пур вёт пёр шкул ялта, — тёлӗннӗ пек пулчӗ
Вульвер Левенё.
— Вӑтам шкул-и? — ыйтрӗ ку таранчченех
шӑпӑрт тӑракан Ҫтаппан.
Авенир Алекҫейч темле хут листи туртса
кӑларчӗ те, унта пӑхса ӑнлантарчӗ:
— Вӑтам шкулӗ те кӗҫех хупӑнать. Вунӑ ҫул
каялла унта тӑватҫӗр ача ытла вӗреннӗ пулсан,
кӑҫал ҫӗр ҫирӗм ача ҫӳрет.
— Патшалӑх шкулӗ ҫине ан кӗрсе кайӑр-ха эсӗр
— терё старик. — Частнӑй шкул пирки калап эп.
Йӑпану ҫурчӗ пирки.
— Ватмар Марукё пирки пуль-ха? — кулса ячё
Ваҫли Павӑлч.
— Тата, — лёхлетсе илчё Вульвер Левенё те.
— Хӑвӑр та ҫав гимназие пӗтернӗ. Ылтӑн медальпе. Ҫавӑнпа халё те туртӑнатӑр унталла. Уй
куҫлӑ...
Нимлемарланнӑ Ваҫли Павӑлч алӑ сулчӗ:
— Ҫитӗ ун пирки павраса. Левен мучисем лик
без шкулӗсем уҫнӑ пек пирён те халӗ пурнӑҫ
илемӗн шкулӗсем уҫмалла. Кашни ялтах. Паянхи
пурнӑҫ утиял айӗнче те уҫҫӑнлӑх, ирёклёх'ыйтать пулсан, арҫынпа хӗрарӑм юратӑвӗ те илемлӗ
пултӑр, пӗр-пӗрин хушшинчи канлёхпе вӑл ырлӑх
ҫураттӑр. Эпир те прудеристсем пулар мар. Хӗрарӑма савма, ачашлама, ҫӗклентерме, ун ятне ҫӳлте тытма вӗренер.
Кунпа пурте килӗшрӗҫ, тавлашакан пулмарӗ.

— Яла килсе эпӗ ҫӗнӗрен ҫуралтйм, Ваҫкй.
Левен мучипе, Ҫтаппан тухса кайсан икё предсе
Ваҫли Павйлч тйрса хӗрарйма ыталарӗ:
датель каллех малтанхи калаҫу патнелле ҫывхар— Эсӗ те мана вутпа чӗртрӗн. Вилӗмрен ҫйлтйн.
чӗҫ. Пӳлӗм тӑрӑх ута-ута калаҫрӗ Авенир АлекҫАльбина Николаевна, вййсйррйн:
ейч:
— Турй пурах пуль, Ваҫкй. Турй пире перле
— Тӗлӗнмелле вӑл, пурнӑҫ тени. Юрату, тетпёр.
пулмах
ҫырнй пуль.
Пур-ши вал, Ваҫли Павйлч? Пур пулсан, йҫта-ши?
—
Пур
пуль те ҫав, анчах... — аллисене хёрарйм
Ваҫли Павйлч ун ҫумне пырса тйчё те йна
пилӗкӗнчен вӗҫертрӗ те вйл ассйн сывларё. —
лйплантарма тйрйшрё:
Ах!
— Хамйрта вйл — юрату. Хамйрта, шйллйм.
Аллинчи ҫӳхе тутйрӗпе вйркйштарса ҫаврйнчё
Туятйп сан йшунта мён вӗренине. Юратнй хӗрӳ
те Альбина Николаевна пуҫне тӳпенелле каҫйртрӗ:
летчик хыҫҫйн вӗҫсе тухса тарнине те, унйн упй— Пур вӗт эсӗ, турйҫйм, пӳлӗхҫӗм. Куратӑн
шки самолечӗ-мӗнӗпе ҫунса кайнине те, ҫамрйк
вӗт, илтетӗн пире, ҫылйхлйскерсене. Эс панй тематка ик ачапа тйлйха тйрса юлнине те, каялла
лей, акй, ман умра. Эс панй ырлйхпа савйнатйп
яла килме килёшменнине те пёлетёп. Мён тйвйн,
эпӗ. Тавах сана, куҫа курйнман Хйватӑмйр!
шипа. Ман хамйн та...
Ваҫли Павйлч унран тӗлӗнсе ыйтрӗ:
Иккёшё те пёр хушй пуҫа чиксе тйчӗҫ. Шйплйха
— Эсӗ, Аля, мён, турра ӗненетён-им? Паянхи
Авенир Алекҫейч хускатрё:
мода хыҫҫӑн хйвалатйн-им? Атту халь ӗнерхи ате— Каҫар та эс мана ку ыйтушйн, анчах ыйтса
истсем те пупсемпе ытакланса ҫӳреҫҫӗ те...
пёлмесёр чйтаймастйп. Пирён пата сортучастока
— Ҫук, ҫук, Ваҫкй. Ӑнланмарйн эсӗ мана. Тур
ертсе пыма килнё Альбина Николаевна чинах сан
ра
мар эпӗ, ҫутҫанталйк вййне, тӗнче тытймӗн
тахҫанхи юратйву пулнй-и?
хамйрпа
ҫыхйнуллй курйнми Вйя ӗненетӗп. Ҫав
Ваҫли Павйлч ял пуҫлйхне ҫурймӗнчен сисӗмВйй
мана
сан ҫума ҫывхартрӗ те. Ҫав Вйй мана
лех хаплаттарчӗ:
— Практикантка пулнй вйл. Агроном. Атя ун сан симпылупа ӳсӗртсе ячӗ. Эх, йнланасчӗ, туясчӗ сан ҫав ырлӑх самантне, тйнран ярса канлйх
пирки халь калаҫар мар.
сйпкийёнче сикнё саманта. Пӗтӗм канлйх, пӗтӗм
Авенир Алекҫейч тарйннйн сывласа ячё:
— Эх, юрату, юрату... Летчик илсе кайре йна, ырлйх, пӗтӗм илем хамра пек туятйп эпӗ, Ваҫкй
чунймҫйм. Эпӗ те хёрарйм иккен! Хёрарйм!
хййпе перле леш тёнченех.
— Ҫавйн пекех асамлй вйй пур-ши вара манра?
— Летчик аййплй мар кунта. Хӗрӳ аййплй. Ах,
Арймран
нихҫан та илтмен, — тӗлӗнчӗ Ваҫли
ҫав якйлтисене, вӗсене. Ҫавсем ҫара хӳрисемпе
пйлтйртаттарса ҫӳресе ҫунтараҫҫӗ пире. Эпир, там Павйлч.
Альбина Николаевна йна чуптуса илчё:
пйшалсем, ҫйвара карса тйрса юлатпйр. Ййваласа
— Пур, Ваҫкй. Пур. Сан ҫумра мён пур — пур
ҫӳретпӗр вара шипа аврине.
— Чин та, вилес патнех ҫитнӗччӗ, — аса илчё те мана юрйхлй, пурте мана вйхйтлй. Турй сана
Авенир Алекҫейч. — Пёр хёрпе те калаҫас кил- ман валлиех тунй ҫӗр ҫинче. Анну сана ман валместчё. Туййм мйкалчё. Тунсйх тусанё йшёнчен лиех ҫуратнй ҫут тёнчене.
— Ма ватлйхра тин таврйнчё-ши ку телей?
хале те хйтйлаймастйп. Мая силлесе илсен ҫеҫ
— Ватлйхра пулсан та, — вйхйтрах. Турй ҫак
ӗнтӗ.
— Ку вара пётёмпех хйвйнтан килет, тусйм. вйхйта парнеленё пире.
— Ытла нумай нушалантарчӗ-ҫке.
Мая сана майлах. Юлашки шанчйку пуль...
—
Вйтйр ҫул.
Юрату, улах мыскари администраци ҫуртӗнче
—
Сывй
пурнйҫйн ҫур ӗмӗрӗ.
ҫапла вӗҫленчӗ.
Пылак туййм кӳллинче ишекен хёрарйм авйсать те авӑсать вут-хӗмлӗ кӗсменӗпе, ҫаврйнать
3
та ҫаврйнать Ваҫли Павйлч чёри тавра.
— Ҫав тери юрататйп эп сана, Ваҫкй.
Ҫамрйкла колхоз лавне кӳлӗннӗ Ваҫли Павйлч
Лешин те хййён туйймне йна пёлтерес килет:
чйхймламарё те, ывйнмарӗ те. «Пучах» тулса,
— Эпё сана мёнле юратнине ху пелес пулпиҫсех пычӗ. Хуҫалйх чйн хуҫаллах пулчӗ. Варсанччё.
Ку таранччен пурйнни маншйн пурйннй
пуҫ пуҫӗнче капмар ҫуртсем татах ӳссе ларчёҫ:
культура керменӗ, вйтам шкул. Кермен хыҫне вйл пек те мар.
— Маншйн иксёмёр перле пурйнман тапхйр
кану парке турӗ.
Акй, ял паркӗн илемлӗ кӗтесӗ. Хурйнсем айӗн- ҫуккй пек. Мана темшён иксёмёр паян тин тел
че хыҫлй тенкел. Тӳпе уҫй, таса. Ҫйлтйрсем хуш- пулнй пек, паян тин пёрне-пёри юратса пйрахнй
шинче тулли уййх ярйнать. Хуткупӑс сасси илтӗ- пек туййнать.
— Вйхйт анлйшё тёнчере те, хамйрта та пёрлех
нет. Ҫамрйксем кулса калаҫни магнитофон кӗрлевё
ӑшне путать. Вӗсене ҫӗнтересле шйпчйксем юр- вёт. Хамйрпа пёрлех явйнать. Ҫавйнпа эпир
лаҫҫӗ. Тенкел ҫинче Альбина Николаевнапа Ваҫ- йна ҫывхартма тадартма та пултаратпйр. Ашри
ли Павйлч лараҫҫӗ. Ҫамрӑках мар хёрарйм ура вйхйта.
ҫине тйрса чйваш вальсӗн ҫеммипе ҫаврйнса илчё:
— Пурнйҫ вйхйтне ҫеҫ каялла тавйраймастпйр.
3 — Тӑван Атӑл 7 №
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Ваҫли Павйлч хёрарйм хулпуҫҫийӗсем ҫине аллисене хучё:
— Ҫук ҫав, вйл хыҫала тйрса юлать. Кашни
чӗре таппийӗ хыҫҫйнах. Хыҫалти асра ҫеҫ юлать.
Умри...
— Умри — курйнмасйр килет, — куҫран пйхрё
Альбина Николаевна.
— Ҫапла ҫав. Пурте куҫа курйнас пулсан-и,
этемён пурнйҫӗнче пылпа ҫу ҫеҫ юхмалла та.
Анчах... — вйл аллисене усрё.
— Эпё те курман ҫав хамйн телейён ййви исти
не. Ҫакйнта ҫак шйпчйксен юррине итлессе те,
ҫак ҫйлтйр ҫумйрё телей виткӗҫӗпе витессе те.
Маншйн ҫут тёнчере чйн-чйн вӑйлӑ, хампа ҫыпйҫуллй, тутлй арҫын пуррине те пёлмен.
— 'Хама хам та ёненместёп эсё ман ҫумра пулма пултарнине. Эсё ыталаса мана ҫапла юратма
хатёррине. Пур иккен, пур кашнийённех хййён
ырлйхё.
— Ҫут тёнчере кашни хёрарйм валли хййне
майлй арҫын, кашни арҫын валли хййне юрйхлй
хёрарйм ҫуралать ӗнтӗ. Анчах вёсем пёр-пёрне
тӳрех пӗлеймесӗр, вйхйтра тел пулаймасйр пёрнепӗри шутсйр нуша кйтартаҫҫӗ. Пурнйҫ трагедийӗ
тйваҫҫӗ.
— Ӑнсйртран ҫёҫ тӗл пулаҫҫӗ.
— Ӑнсйртран та, вйхйтпа та. Этемён нумай енлӗ
кйткйс пурнйҫӗ ҫав тёлпулйва пйтратса, арпаштарса ярать.
— Пурнйҫ хуйхи-суйхин, савйнйҫ ырлйхӗн
чатйрӗ айёнче хурт пек ййшйлтатать-и?
Алйран тытса арҫ.ынна в ӗ р и л е н т е р с е янй
хёрарйм вёҫёмсӗрех калаҫрӗ:
— Ӑхй. Ҫаплах, Ваҫкй. Ҫав ййшйлтатура тӗл
пулса телейне те тупать, тёл пулаймасйр, телейне кураймасйрах леш тӗнчене те йсанать.
— Ку тёрӗсех ӗнтё.
— Хӗрарймсене ытларах шалккй, — аллисене
вӗҫертсе пилӗкӗнчи пиҫиххине тӳрлетнӗ пек турӗ
Альбина Николаевна. — Пӗр арҫынна парйнса пӗр
арҫынпа пурйнакан хёш-пӗр хӗрарйма. Импотентлй, хавшак арҫын тӗлне пулнине.
Ваҫли Павйлч иккӗленӳллӗн хирӗҫлерӗ:
— Унашкал пӗр арҫынпа ҫеҫ пурйнакан хёрарйм
сахал пуль паянхи пурнйҫра.
Альбина Николаевна йна питёнчен ачашласа
сймсинчен пусса илчё:
— Эх, санпала, хёрарйм пулса курнй пуль эс.
Ма сахал. Пур. Нумай. Ар ҫыхйнйвӗсенчи ырлйха курман-туйман хёрарйм нихҫан та телей тупаймасть пурнйҫра. Упйшки хйть генерал е ми
нистр пултйр, йна вйл хйть ылтйн е хаклй чул
йшёнче усратйр, упйшкинчен ар ҫимёҫӗпе тйранаймасан — унсӑрйн унйн ырлйх ҫук. Ҫавйнпа
шухйшпа та пулин аяккалла пйхас килет.
Чйтаймарё, уййхран вйтанмасйрах ыталаса илчё
хёрарйма Ваҫли Павйлч:
— Тахҫантанпа кӗтнӗ чунймҫйм.
Ӑшра капланса килнипе Альбина Николаевна
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сасйсйр йӗрсе ячё, куҫне тутйрпа хупларӗ:
— А-а-ах, Ваҫкй. Ҫав сӗткен ман кӗлетке тйрйх
ййрйлтатса чупать, йывйҫ-курйк ҫуркунне ҫӗр
сйткенне чуптарнй пекех. Пӗтӗмпех уҫйлса кайрйм.
Пулман маншйн кунашкал сипетлӗх. Ку таранч
чен те.
Хӗрарймйн хушйран тйр-тйр сиксе чӗтренсе
илекен вӗри кӗлеткине ҫавйрса тытать те Ваҫли
Павйлч ҫурймё тйрйх купарчине ҫити ачашшйн
сйтйрать, унтан икё аллипе те аялтан тытса хйй
умнерех ҫӗклет:
— Лйплан, Аля. Пурте йӗркеллӗ, пурте ҫураҫуллй пуле малашне. Эпир иксёмёр пӗрле вӗт.
Юнашар. Никам та кансёрлекен ҫук.
Альбина Николаевна нӗшӗклесе илчё.
— Савйнйҫ куҫҫулӗ ку ман. Тантйшсем, ют хӗрарймсем хӑйсен савйк та ырлйх саманчӗсем ҫинчен каҫса кайса каласа панй чухне те манйн чёре
ҫурйлса каяс патне ҫитетчӗ. упйшкапа ҫыварнй
хыҫҫйн та кашнинче эсир, арҫынсем, нихҫан курман-пёлмен нушапа асапланаттймччё.
— Мана аса илнё-и хйть пёрре те пулин?
— Аса илмесёр. Тем тёрлё те шухйшланй пуль.
Макйрса та ывйннй. >Импотентлй арҫынна хамах
шыраса тупрйм-ҫке. Ухмах пуҫ. Анчах хййне палйртмарйм. Юратсах пурйннй пек пурйнтйм. Виҫё
ҫул ёнтё вйл вилни.
Ваҫли Павйлч тарйхса аллине ласт сулчё:
— Вйл маншйн Тймпуҫ пёвинчех вилнё!
Хёрарйм темерён, .Альбина Николаевна вилнё
упйшкине хёрхенчё:
— Маншйн мйшйр .пулнй ҫав. Упйшка. Ячё
пурччӗ ӗнтӗ. Республикйра паллй ҫынччӗ. Ҫиелтен пйхма шукйль арҫынччӗ. Шалта ҫеҫ... Чйнчйн арҫын мёнле-ши вйл, .тесе мён чухлё ёмётленмен-ши? Тин тел пултйм сана, Ваҫкй. Тин тупрйм
чйн-чйн арҫын. Хамах килӗшрём ҫав министерствйра Варпуҫне яма.
— Ман чун туртнй сана. Манйн юрату.
— Пирён юрату, —. арҫынна чип чуптуса пуҫне чикрё Альбина Николаевна.
Ҫынсем калаҫсаҫывхарни илтӗнчӗ. Альбина Николаевнапа Ваҫли Павйлч васкаса а я к к а л л а
пйрйнчӗҫ. Ҫеменпе Елен алйран ала тытйнса ҫитрӗҫ. Темрен такйннипе сулйнса кайнй Семен пуҫӗнчен хывйнса ӳкнӗ шурй кепкине шйлавар кёсйине пётёрсе чикрё те, хёртен ыйтрё:
— Хулари мар вёт кунта? Ҫйтмах-и?
Сарлака улйм шлепкине хывса чӗркуҫҫийӗ ҫинче
сиктерчӗ хёр:
— Ҫйтмах мён вйл?
— Эх, Елен, хула х-ӗрупраҫӗ. Ҫйтмаха кӗнӗ,
анчах хйй истине туймасть. Ҫйтмах вйл рай тенине пёлтерет.
— Эп пуҫласа илтетёп те ку сймаха. Ӑҫтан
пӗлем? Чйвашла шкулта вӗренмен. Килте калаҫкаланипе ҫеҫ.
— Юрать-ха аҫу-аннӳ сана чйваш чёппи туса
ӳстернӗ. Чйваш пуҫлйхёсен ачисем чйвашла вуҫ-

— Мана атте пединститута вырнаҫтарчӗ. Худex пӗлмеҫҫё, тетчё атте, — тенкел ҫине тёсесефака.
Учитель халь эп. Рисовани, черчени вёренрех пӑхрё те Семен унта выртакан япалана ҫӗклерӗ, — Ха, аттен папки мар-и ку? Сӑран папка тетёп. Укеретёп.
— Кама? — кулчё Семен.
ялта урӑх камин пур? Паллах аттен, ҫавӑ.
— Такама та, — терё Елен.
— Кӑнтӑрлах пӑрахса хӑварнӑ пуль. Никам та
— Мана та-и?
тупман.
— Сана та.
— Кӑнтӑрлахи япала мар-ха ку. Пит сумни— Мёнле?
тельнй. Анне вилнӗренпе ҫӗр ҫывраймасть, Шере
— Ак ҫапла. Куҫна хуп.
мет.
Каччй сиссе те юлаймарӗ, хер йна вёри тута
— Каҫар ыйтнӑшӑн, Семен. Аннӳ кам пулнй
парнелерё.
сан?
— Ай, лаййх ӳкертӗн.
Семен кулса ячӗ те ҫывйхри шйпчйка вйратрё.
— Мён?
— Кам пултйр? Анне — анне ёнтё вйл.
— Юрату палли, — Семен йна хййне те ытала
— Кам пулса ӗҫленё тесшӗнччӗ, — тӳрлетсе
са хы-ытй чуптурё. — Ямастйп сана. Ниҫта та.
ыйтрӗ хёр.
— Анне мана ахаль те хулара пёччен хйвар— Дояркйра ӗҫленё. Ене сйватчӗ. Эп астйвассах. Атте йна фермйран пйрахтарасшйнччӗ. Итле- масть.
— Сан валли шкулта вырйн пур. Качча каятйн
мерӗ. Ҫавйнта шйннипех чирлесе кайрӗ. Урасйр
пулчӗ. Пӗрне татрӗҫ. Гангрена пуҫланчё. Чарай- та...
марёҫ. Ҫапла ҫухатрймйр йна. Эх, анне... Виҫӗ
— Кама?
орден панйччӗ йна.
Семен тытйнчйклйн персе ячё:
Калаҫу Елене те кулянтарса ячё:
— Мм... ма-нна.
— Мён тйвйн ӗнтӗ йна, вилӗме. Эп те аттесӗр
Ҫамрйксем Ватмар Марукёпе Ванька килсе тухтйрса юлтйм.
нине сисмерӗҫ те, лешсем ахйлтатсан тин уйрйл— Хйҫан? — ыйтрӗ Семен.
са тйчӗҫ.
— Виҫӗмҫулах. Куляннипе анне шурса ларчӗ.
— Ак йҫта вӗсем? — ҫаплах ихёрме чарйнай— Ҫывйх ҫынна ҫухатни ҫур ӗмӗр ҫухатнипе марё Марук. — Ял хусахёпе хула хёрё. Паян
танлашать, теҫҫӗ. Итле-ха, аҫу йҫта ӗҫленӗ сан?
Варпуҫ, акатуй хыҫҫйн, асса кайрӗ пулас. Ӑҫтан— Пысйк ҫынччӗ вйл, — мухтанчйклйрах сасй- муртан капланса килчё пирён яла ку хула майрипа хуравларӗ Елен. — Обкомра, Совминра ӗҫленӗ. кайри. Хймла патёнче — вёсем, паркра — вёсем,
Ракпа чирлесе кайрё те... Ҫисе ячӗ аттене ҫав ытамра — вёсем. Ашшёпе амйшё пёр кётесре
усал чир.
пйшйл пйтти пӗҫереҫҫӗ, ывйлёпе хёрё кунта ытакКаччй хёре пуҫӗнчен ачашларё:
ланса тйраҫҫӗ.
— Апла пирӗн иксёмӗрӗн те питӗ пысйк хуйхй.
Хййсене чйрмантарнйшйн кймйлсйр пулнй Семен
— Аттесӗр юлнй хыҫҫйн эпӗ хам та пурнйҫ ҫулне вӗсене хйвалама пуҫларӗ:
ҫухата пуҫларйм. Полнйй апати. Нимён те тйвас
— Уттарйр, уттарйр хйвйр ҫулупа. Ан кансёркилмест. Нимӗн те кйсйклантармасть. Юрать анне лесе ҫӳрӗр.
сирӗн Варпуҫне, сортучастйка илсе килчё.
Ванька хӗр ҫине ҫисе ярасла пйхрё те:
— Лаййх вӗт ялта?
— Ай-яй, ҫавйрса илме пултарнй эс, Семен, —
— Сывлйшӗ мӗне тйрать, — кйкйрӗсене ҫӗк- терё кӗвӗҫӳллӗн. — Пултаран.
лентерсе сывларӗ хӗр. — Шывӗ. Лйпкйлйх. НиҫСемен те пуҫне ухса ҫеҫ кйтартрё Марук ен
та та васкас ҫук. Никам та тӗрткелемест.
нелле йӗрӗнчӗкреххӗн те тарйхса пйхса:
— Мана хама хула нихҫан та туртман, — терё
— Сан пек мар ёнтё. Эсё йна... Такам юлашкиСемен. — Атте Шупашкара та, Мускава та, таҫ- не пуҫтарса ҫӳрен.
та та илсе каятчё. Пурпёрех хйнйхаймарйм. СалМарук Ваньккине хулран ҫавйрса тытрё:
такра та службйра хуларах пултйм. Ҫук, хале те
— Ах, ҫакйн куҫне. Хам сине пйх! Ут хйвйртрах!
туртмасть. Чул купи йшёнчи кйткй ййвинче пурй- Ҫитсен, куран, ак.
натйр эсир.
Вёсем курйнми пулсанах Семен Елене ыталаса
илчё:
Елен савйнйҫлйн кулса ячё:
— Анлантйм сана. Хам та пёлтём ёнтё халь
— Сана качча тухмалла, терён-и-ха? — хирёҫҫйтмах мённе. Эпӗ чйннипех ҫйтмахра. Кала-ха, лемесӗрех ун ҫумне ҫыпҫйнса кёлеткипе туртйнмён пётернё эс?
са илчё хёр. — Чйнах-ши?
Каччй хйюллансах пычё:
— Ним те.
— Атте мана кйҫалах авлантарасшйн. Иксёмёр
— Мёнле-ха ним те?
— Вунӑ ҫул, эппин. Салтакра машина ҫӳретнӗ. пурйнса ййлйхрймйр. Арҫын пурнаҫӗ... ПёрлешУнтан таврйнсан садовода вёрентём. Хале улма- сен вара...
ҫырла ӳстеретӗп. Ял юлташлёхённе. Арендйна
Э-э, ҫук, — пуҫне аяккалла пйрчё Елен. — Тарҫй
илтём те. Аллй гектар. Трактор, грузовик туянтйм. пулма шутламастйп. Ман ёнтё сире апат пӗҫерсе
памалла, кӗпи-йӗмне ҫумалла сирённе, выльйхЕлен те хйй ҫинчен пӗлтерчӗ:
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чӗрлӗхне пӑхмалла. Ай-яй тупнӑ ухмах?
Ку сӑмахсене илтнипе Ҫемен ӑна ытамран вӗҫертрӗ:
— Какшӑ. Хӗрарӑмӑн тата мӗн тумалла хуҫалӑхлӑ килте?
Елен шӳтлеме пуҫларӗ:
— Упӑшкана вырӑн сарса памалла та тӗкӗр
умӗнче пӑркаланса тӑмалла пирӗн.
Авӑк шӑрт туйӑмӗ тамалнипе каччӑ хӗре каллех хӑй ҫумнерех туртса илчӗ:
— Юрать, мана ун пек пике те юрать. Сан илемӳпе киленсе пурӑнӑп. Ыттине йӑлтах хам тӑвӑп.
Елен качча ӗненмест, унран кулать:
— Темле ҫав. Илемӗпех ҫырлахтараймӗ нимле
хӗрарӑм та арҫынна. Еҫлемелле те, пулӑшмалла
та пулать. Тем те тума тивет ҫемьере. Анне пурнӑҫӗ майӗпенех куҫать ӗнтӗ мана та. Унран иртеймӗн. Хёрарйм шйпинчен.
— Ытлашши ан хйра эс ӗҫрен. Кйҫал прачечнйй,
мунча ӗҫлеме пуҫлать. Ача сачё пур. Ене сума
пӗлеп. Кӗпе-йӗм ҫума та. Урай сёрме те...
Хер каччй аллине чймйртарё:
— Апла качча кайма та юрать сана, Семен.
Суймасан, тульккйш. Ял ҫыннин психологийё санра питё тарйн тымар яни мана пурпёрех шухйшлаттарать.
— Майёпен пётеретпёр йна.
— Темле ҫав. Иккёленетёп.
Семен уййх сине пйхса сйхсйхрё:
— Акй, турра пуҫҫапса калатйп.
Елен йшёнче пурпёрех шанманлйх хуҫаланчӗха, ҫавйнпа иккӗленӳллӗрех каларё:
— Пурте эсир малтан хӗрӳсене алй ҫинче ҫӗклесе ҫӳреме хатӗр. Арйм тусан... Анне мёнле нушаланнине астйватйп та. Атте ййлтах йна шанатчё.
Ун ҫине тиетчӗ. Арҫын тумалли ёҫе те. Сирен
яланах вйхйт ҫук.
Семен хӗре вййлй аллисемпе ҫӗклесе хйй сине
лартрё:
— Пурпёрех сана качча илетёп эпё, Елен. Кйҫал авланаймасан, Ваньккасемпе Авенир Алекҫейчсем пек ёмёрхи хусах пулса юлатйп.
— Манах пулмастйн пуль те? — мйшкйлларё
хёр.
— Аха, пулатйп. Хамйр Чйвашрах уҫйлаҫҫӗ вёт
мйнастирсем. Хулара мар, ялсенче уҫмалла халь
вӗсене. Эс хирӗҫлесен, каймаллах пулать мйнастире.
Елен качча ыталарё те ура сине тйратрё:
— Эп сана нимле мйнастире те ямастйп. Аҫуна
та мйнастир тума чаратпйр, пир тёртекен хёрсемпе ҫавйрса илетпёр те...
Хёр шйлаварё тйрйх аллипе сйтйрса илчё те
Семен:
— Качча т у х с а н м а н а , эп сана ш й л а в а р
тйхйнтартмастйп, — терё ҫемҫен.
— Мӗншӗн? — тӗлӗнсе аяккарах кайса тйчё
Елен.
— Ялта шйлаварпа килёшмест. Паян та ака16

туйра сана хитре кёпепе курас килетчё. Шйлавар
вйл — арҫын тумё.
— Халь хёрарймра та модйра.
— Мён моди унта? Юрӗ, ӗҫре, канура е ҫул
ҫинче тйхйнни юрё. Уявра, театрта, хйнара, ахаль
чухне те хёрарйма кёпех илемлетет. Шйлавар вйл
арҫын туйймне мйкатать.
— Сан та туййму мӑкалчӗ-и? — аллине пиншак йшнелле чикрё пике. — Чӗрӳ хавшарё-и?
Семен хёр аллине кйкйрӗ ҫумне хӗстерчӗ:
— Паллах. Шйлавар ӳт мар-ҫке. Хёрарйм арҫынран ӗмӗрӗпех ҫара ӳтне пытарса пурйннй. Арҫын унйн ҫаралйхне пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн, татйкйнтатйкйн курса савйннй, ҫара ураран, ура хырймӗнчен, чӗркуҫҫирен ҫӳлерехрен сйнаса тата ҫӳлерехрине курас тӗллевпе тйнран тухса йнтйлнй. Ак
ҫак хытй материал, роба вара...
Йӗкӗт шйлавартан хуллен ҫапнипе кйртах сик
се илнӗ хӗр вйтанчйклйн каларӗ:
— Шйлавар вйл аялалла анакан япала-ҫке.
— Анни паллй. Ҫапах хӗрарймйн, антариччен,
илӗртмелле арҫынна.
— Тем те калаҫса кайрймйр. Эротика йӗркисене кйштах кумеккййӗш пулас эс. Опытлй автан.
Семен хӗре чуптурӗ те тенкел ҫине хйпартса
тйратрё:
— Хамйн туййм, хамйн шухйш пирки ҫеҫ каларйм. Каҫар. Ыран каллех сада пыр. Атте садне.
Ӳкер хйвйн картинусене. Ывйничченех. Атя халь
кунтан. Ӑсатса ярам. Такамсем килеҫҫё, авй.
Хӗрпе каччй чупса кайнй-кайман уҫҫа Авенир
Алекҫейч чйваш кӗпи тйхӑнна Мая Майраловапа
ытакланса тухать. Шупашкар майри пуҫне кйтралатнй, урине шурй пушмак тӑхйннй. Тепӗр енчен
Ҫтаппанпа Ҫинук ятлӗ хӗр килеҫҫӗ.
— Кйштах вйтан-ха, — аллине кйрт туртса илчӗ
Мая. — Ҫинуксем, ав. Ӗҫре тем сймаххи кйларса
пӗтерӗҫ.
— Хулран тытни пилӗкрен аяларах тытни марха, — тата хытйрах чймйртарё йна Авенир Алекҫейч. — Вёсем хййсем те ытакланнй.
Ҫтаппан ҫывхаричченех аллине ҫӗклесе сасй
пачӗ:
— Лунатиксене салам!
Лешсем хййсем патне ҫитсен, Мая Ҫтаппана
пӳрнипе юнаса асйрхаттарчӗ:
— Ман цехри чи типтерлӗ хӗре ан кӳрентерӗр!
— Вйл ййлтах хййӗнчен килет, — шйлне йӗрчӗ
Ҫтаппан.
Ҫав самантрах хӗр чалйшса пӗкӗрӗлчӗ те ури
не ярса тытрӗ:
— Ай!
Авенир Алекҫейч хӗре пырса тытрӗ:
— Пйру эс, Ҫтаппан. Хёр йнсйртран урине
мйкйлтарё пуль, а эс шйла йӗрсе тйран.
Каччй ҫухалса каймарё, хёре ҫавйрса тытрӗ те
кушак пек хйй ҫумне ыталарё:
— Каларйм вёт вйл ййлтах хййёнчен килет, тесе.
Сан, Авенир, хйвйн пуканӳ пур. Ийтса кйкйру

ҫумне хёстер.
— Ырӑ каҫ пултӑр сире. Салют! — ихиклетрӗ
ытамри чиперкке.
Хӗре ҫёкленӗ Ҫтаппан йывӑҫсем хушшине кӗрсе
ҫухалчӗ.
— Эх, ҫамрӑклӑх, пуҫне пӑркаласа илчӗ Мая.
— Мӗн тӑвӑн, юн вёрет. Вун пилӗк хӗр илсе
килтӗм. Пурне те ҫавӑрса илчӗҫ.
— Ҫитмерё те, — пӳрнисене хуҫлатса шутларӗ
Авенир Алекҫейч. — Тата тепӗр вун пиллӗк пул
сан та, ачалли е кӑшт ватӑраххи те пыратчӗ. Пирӗн
кунта пурте арӑм пулать.
Мая тӗлӗнсе калаҫрӗ:
— Чӑн та хӗрсӗр тӑрса юлнӑ ял. Хӗрӗ Шупашкара пырса тулнӑ. Пичкери явка пула пек. Эпир
унта каччӑсӑр-арҫынсӑр хӑрса нушаланатпӑр. Кун
та — хӗр-хӗрарӑм ҫитмест. Авӑ мӗнле трагеди
патне пырса тухрӑмӑр ку пурнӑҫра.
— Ҫапла ҫав. Хамӑр та айӑплӑ та. Патшалӑхӗ...
— Патшалӑх мар. Партипе правительство пуҫӗнче тӑнӑскерсен айӑпӗ вӑл. Урбанизаци юхӑмӗ
епле ҫитсе ҫапрӗ халӑха? Хытах. Витермеллех.
Ураран ӳкермеллех.
— Мана арӑмсӑр тӑратса хӑварчӗ.
— Мана — упӑшкасӑр.
— Вӑтанмасӑрах, куҫранах каламалла ӗнтӗ ун
пирки.
— Вӑтаннипе хытса лартӑмӑр ёнтӗ вӑтӑр виҫҫе
ҫитсе. Ни хӗр мар, ни хӗрарӑм мар, — хӑй тӑрӑх
пӑхса илчӗ Мая. — Комбиначӗпе миҫе пин хӗрхёрарӑм йытӑ ҫури пек йынӑшать. Чйтайманнипе, хулари тӗрлӗ йӑхтӑр-яхтӑрпа ача тӑвать. Матьодиночка йышне ӳ с т е р е т . Аборт туса пулас
амӑшӗн кун-ҫулне вӗҫлет. Полнӑй трагеди.
Хӑйсенчен инҫех мар каччӑ тунсӑхӗ ҫинчен хурланса юрлакансене тӑнласа тӑчӗ те кӑштах Аве
нир Алекҫейч калаҫӑва малалла тӑсрӗ:
— Эх, пирӗн кунта арҫын хуйхи. Ялта бардак
уҫтарма хатӗр. Ун валли ват хусахсем Ваҫли Павӑлчран укҫа ыйтаҫҫӗ. Механизаторсем ҫавйншйнах забастовкӑпа хӑратаҫҫӗ. Мӗн тӑвӑн, ӳт-пӳ
ыйтать. Ҫавӑнпа вӑл вӗсене хушӑран хулана илсе
кайса килет. Уҫӑлтарма. Савӑклантарма. Хӑйсен
тахҫанхи пӗлӗш-тантӑшӗ патне. Ҫапла пирӗн пурнӑҫ тени.
— Хӗрёсем пирӗн пурте матур. Асса-пӗссе кай
ман. Ӗҫ тесен... хулинче те чаплах мар халь. Пур
енӗпе те хӗсёк.
Мухтанса илме те манмасть ял пуҫлӑхӗ.
— Ҫ а в ӑ н п а ӗнтё с и р ӗ н валли Ҫ ӗ н ӗ урам
турӑмӑр, — терӗ ял пуҫнелле аллипе тӗллесе. —
Сире валли ҫёвӗ фабрики уҫрймйр. Станокӗсене
куртӑр. Хӑвӑр патра та ун пеккисем ҫуккӑ. Мускав маҫтӑрӗсем кӗҫех килсе вёрентсе хйвармалла. Французсен пир-авӑрӗпе арҫын костюмӗ ҫӗлеме пуҫлатпӑр, ак. Мускава, Парижа илсе каятпӑр
сутма. Кёҫех Варпуҫне те тӗнче пӗлекен пулать.
Хӑмла, сухан, кишӗр, купйста патӗнче те хӗрарӑм
алли кирлӗ. Ача садӗнче, шкулта, пекарньӑра,

йышӑну пунктӗнче, килти вучах умӗнче...
Мая итлерё-итлерӗ те хӑйӗн ҫӗнӗ савнине:
— Ман мӗн тумалла-ши?— терӗ. — Пуҫ ҫаврӑнать.
— Мӗн тумалли ҫинчен паҫӑрах каларӑм вӗт
сана? — аса илтерчӗ ват хусах.
— Ватлйхра качча каймалла-и?
— Эп тата, мӗн, ҫамрйк-им? — ҫаралма пуҫланй лӗпкине хыпашласа пйхрё Авенир Алекҫейч.
— Ман та хёрарйм ййпанйвне курас килет. Эх,
хёрарйм ачашлйхёпе пурйнас килет.
— Мана эс ватй тесе тиркеместён-и?
— Хам та хёрӗхелле ҫывхарап та... пурйнатпйр
ёнтё. Хйнахатпйр. Ача-пйча ӳстеретпӗр.
— Тумасйрах-и? — ыйтрё Мая. — Малтан
ҫуратмалла-ха йна.
Хастарланнй Авенир Алекҫейч татсах каларё:
— Ҫурататпйр.
— Ҫуратаймасан?.. Хйратать ватлйхра.
— Тухтйрсем пулйшаҫҫӗ.
Мая калаҫйва пирса яма шутларё, вёсене мухтаса илчё:
— Сирӗн Варпуҫ ялё те, «Пучах» хуҫалйх та
мана хамйр патринчен ытларах килёшет.
— Хйш ялтан вара эс? — тин ыйтма йс ҫитерчӗ
Авенир Алекҫейч.
— Малиновкйран, — ассйн сывласа пёлтерчё
Мая.
— Унпа пуль-ҫке эс хймла ҫырли тутиллё?
Мая Майралова аллисене сарса пйрахрё:
— Ак ҫакйн пек йывйҫ хушшинче, вйрман варринче ларать пирён ял. Икё ҫырма пуҫӗнче. Ҫыранӗсенче, посадкйсенче — хймла ҫырли. Татса пётерейместӗн. Ҫисе яраймастйн.
Хавасланнй Авенир Алекҫейч йна алйран тытрё:
— Иксёмёр кайса татйпйр. Хйҫан?
Мая салхуллйн пуҫне чикрё:
— Нихҫан та!
— Мӗнле-ха капла? — шалт тёлёнчё Авенир
Алекҫейч. — Эсё вара мана хйвйр яла та илсе
каясшйн мар-и? Ку чиперкке Мая ват хусахран
пуҫне никама та тупайман тесе куласран хйратйни?
— Санран хйраса мар, — Авенир Алекҫейча
ыталарё Мая. — Сана эпё юрататйп. Хамйн юра
ту пирки ют сын хйть те мён каласан та пуҫа
хывмастйп. Анчах ҫуккй-ҫке халь пирён ял. Ҫӗр
ҫинче те, хут ҫинче те ҫуккй Малиновка.
— Епле-ха ҫуккй? — тйнласа ҫитереймерӗ Аве
нир Алекҫейч. — Аставатйп-ҫке сирен яла? Унта
эпир вйрман касаттймйр. Сирен ялта ҫывйрса пурйнаттймйр. Пысйках марччё, тйпйл-тйпйл вйрман
ялё. Ӑҫта кайса кёнё-ха вйл?
— Аллй пилёк килтен палли те юлман. Вйрман
ҫаралчӗ. Колхоз правленийӗ вунй ҫухрймраччӗ.
Ҫул ҫук. Ҫӗр начар. Хйййр. Ял-йыш оргнаборпа
Ҫӗпӗре тапрӗ, ҫамрйксем хуланалла саланчӗҫ.
Ҫухалчӗ вара Чйваш картти ҫинче тепӗр ял. Ячӗ
те пирён паспорт ҫинче, хймла ҫырли шйршийӗ
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те пирён ӑшра ҫеҫ тйрса юлчё. Аса илсе хавхаланни ҫеҫ пулчё ёнтё. Тйван ҫӗрсӗр-шывсйр тйрса
юлнй тйлйх эпё.
Авенир Алекҫейча та шухйша ячё ку, юрату
туйймне аяккарах сирсех тйнлй пуҫлй калаҫса
кайрё:
— Пушаннй ялсем, пушаннй урамсем, пушаннй
килсем мён чухлё-ши пирён? Вёсемшён тунсйхласа миҫе пин ҫыннйн чёри асап юрри юрламастьши? Миҫе пин чйваш тйван ҫӗртен уйрйлнй-ши?
Никам та тёп-тёрёс пёлмест йна.
Килнё хина пурпёрех Варпуҫ пирки ытларах
асанчё:
— Сирен сапах та ыттисенчен кйшт урйхларах. Шупашкартан автобус кунне икё рейс тйвать.
Ялёнче мён кйна тумастйр? Тем те пур.
— Хёр ҫеҫ ҫук, — карйнса илчё Авенир Алекҫейч. — Ял типет.
Майралова тухйҫалла тинкерчё те:
— Хёр те пулать, ак. Ытлашшипех. Суйлама
та пуҫлйр-ха. Шурймпуҫ ҫуталать. Сирен ял ҫӗнелет. Чёрӗлет. Авй, ҫав шуҫйм хӗвеле ҫӗкленӗ пе
кех ҫёклетпӗр ял пурнйҫне, — терё. — Кунта
ларса-тйрса ййлйхмарйн-и? Утса ҫӳрес килекен
пулчё. Ҫывйрма та вйхат пуль. Ирех ёҫе каймалла.
— Итлетёп, — тет те Авенир Алекҫейч савнине ййтма хйтланать, анчах ӳкерет, хйй те тӳнсе
каять. — Ой, ытла йывйр эс. Авлансан та алй
ҫинче ййтса ҫӳреес ҫук пуль. Каҫар мана.
Ҫурймӗ хыҫне тулли михё ҫавйрса хунй Вуль
вер Левенё килсе тухрё. Вйл вйхйтра Маййпа
Авенир Алекҫейч ахйлтата-ахйлтата ура сине
тйратчӗҫ ёнтё. Миххе шакйртаттарса ҫёре лартрё
те мучи вёсенчен кулас терё пулмалла, йёплесе
илчё:
— Ҫтаппан министр пек алй ҫинче сиктерсе
ҫӳрекен пукане мар пуль ҫав ку. Самай шӳнӗ хула
майри. Вйй пухма Ваҫли Павйлча вйкйр пустар,
хастарланма чйх фермине ҫӗнеттер. Туйччен ӳт
илес пулать. Унта алй сине ййтмах тивет. Ийтаймасан, намйс пулать. Ватта, мана, каҫарйр.
Кймйлсйрланнй Авенир Алекҫейч та парймра юлмарё:
— Ҫыврасчӗ карчйккуна ыталаса. «Секс азбу
ки» те пулйшмасть-им?
— Ҫамрйк ҫав, арйм, аллйра ҫеҫ. Ытла ҫамрйк
маншйн. Ҫавйнпа тарса ҫӳреп.
— Авланма пёлмелле пулнй, — Марукшйн
кӗвӗҫсе хйлтйкланчё Авенир Алекҫейч. — Ытла
ҫамраккине куҫланй.
Ватти те чӗлхерен ҫивӗч ҫав, калама пёлет:
— Куҫӗ ҫамрйк кут ҫинех тйрйнать-ҫке. Ун чух
не хам та аллйра ҫеҫ пулнй, сан пуҫанунтан, Ваҫли Павйлчран та, пилӗк ҫул кёҫӗнрехчё, ак ҫак
туя та чӗрёрехчӗ. Арйм пулмалли — ҫирӗмреччӗ.
Халь ялти арҫынсенчен те чи ватти. Да-а, аллйпа
сакйрвуннй хушшинче пур ҫав разница текенни.
Вйй пур чухне туймастйн йна, шухйшламастйн,

тёлленместён те малашлйх нуши пирки.
— Шйл витмест-и халь? — кулмасар чйтаймарё ял пуҫлйхӗ.
Виҫҫӗшӗ те кулса ячӗҫ.
— Шйлӗ ӳксе пӗтрӗ ҫав, ывлйм, — ҫйварне каплаттарса илчё Вульвер Левенё.
— Пйшал та халь каялла перет?
— Авйрланмасть, ывлйм, — миххине ҫурйм
хыҫне ҫавйрса хучё мучи. — Пушаннй хыҫҫйн пуш
кӗленче пухасси ҫеҫ юлчё пирён. Ах, шалккй, шел.
Пушаниччен — пёрёхтерёр. Вййлйрах. Тёплёрех.
Кашни ӗҫӗн, кашни япалан — хййён вйхйчё.
Акй мӗнле ӗҫсем пулса пыраҫҫӗ Варпуҫӗнче
ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫнелле.
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Тймпуҫ ҫырми уйӗнче тырй-пулй пулсах каймастчӗ. Пӗр ҫулне Ваҫли Павалч ҫамрйк механизаторсене пухса килчӗ те тӗпне чавтарчӗ, аяларах пёвелеттерчӗ. Икӗ юплӗ вйрйм пӗве тулчӗ
ҫапла ҫурхи шывпа ҫйлкуҫсенчен. Ун тавра йёркийӗркипе улмуҫҫи, чие, слива, хурлйхан, кӳршӗ ял
чиккипе хурйн, акаци ларттарчӗ. Таврара ҫук сад
ешерет халӗ Варпуҫӗн. Хуралҫй пӳрчӗ патӗнчен
ял тйрри тата уничерен тухса сарӑлнй Ҫӗнӗ урам
курйнать. Пӳртрен инҫех те мар, клевер анинче,
улйм шлепке, витӗр курйнакан ҫӳхе кӗпе тйхйннй
Елен ураллй этюдник умӗнче киҫтӗкпе сйрлать.
Юрла-юрлах ял пейзажне ӳкерет. Ваҫли Павйлчпа Альбина Николаевна калаҫса килеҫҫӗ. Трак
тор сасси илтӗнет. Семен садра утй ҫулать.
— Сйнарлйх пикине хӗрӳ салам! — тесе аякранах сывлйх сунчӗ Ваҫли Павйлч.
— Варпуҫне килнӗренпе ачана кураймастйп. Хулара кашни кун ҫумраччӗ, — терӗ хӗрӗ ҫине пйхса
амйшӗ.
Елен вӗсене хирӗҫ васкаса пычӗ те, ачашланса, амйшне ыталарё:
— Ан кулян, анне. Эп санран нихҫан та, ниҫта
та уйрйлмастйп. Мана санпа кунта пит лаййх.
Ваҫли Павалч тёртсе илчё:
— Курйпйр-ха малашне кампа чи лаййххине.
— Хырйму тутах-и сан, ачам? — кйсйкланчё
амйшё.
Хёрё чышкине чймйртаса кйтартрё:
— Ак ҫакйн манйш аш синё. Пултран яшкипе.
— Ӑҫта?
— Варпуҫӗнче, — суйрӗ хёрё, хйй ҫав хушйрах
трактор еннелле ййлт пйхса илчё.
Альбина Николаевна хёрне кам тйрантарнине
йнланчё, юлашки вйхйтра вйл Ваҫли Павйлч ывйлё
тавра явйннине курать-пӗлет-ҫке ҫавйнпа пӳрнипе юнарё:
— Хӗрӗм, эс асйрханарах ҫӳре, ан васка...
Хёрё йна илтнё-илтмен пёве хёрне анакан Семен
патнелле чупрӗ, ҫаврйнса, «Эп шыва кёме каятйп,
ытла пйчй», — тесе хйварчё.
Пурин те хййён вйхйчё мар-и, ху хёр чухнехи-

не аса ил? — пӳрт умӗнчи тенкел ҫине ларма
сӗнчё Ваҫли Павйлч савнине. — Да, тырй пуҫ
кйларнй вйхйтчӗ. Арша йша тулать. Эпир те шипах
ҫак вйхйтра, ыраш ани ҫумӗнче, ҫакйнтаччӗ.
— Астйватйн-ха апла йна, манман, вйтйр ҫул
иртсен те... — аса илнипе Ваҫли Павйлчйн чёри
хыттйнрах тапма тытйнчӗ, ҫан-ҫурймӗ вёриленсе
кайрё, тути хёрри вёттён чётрерё:
— Ана эпё вилсен те манаяс ҫук. Манма май
та ҫук. Ытла та хытй силлесе хйварчӗ ҫав ҫу кунӗ
мана. Чӗрене тйпйлтарса кйларнй пекех.
— Ҫавйнпа ялтан тухса тартйн-и?
Тенкел сине унпа юнашар ларнй май вйл майёпен хййне алла илсе пычӗ, сассине ҫемҫетрӗ:
— Юратнй хере алйран туртса илсе кайнй хыҫҫйн намйса ниҫта хураймарйм. Пёвене сиксе вилес тенёччё.
Альбина Николаевна ун сине аййккйн пйхса
чеен кулать:
— Ытла ҫемҫешке чӗреллӗ пулнй апла эс.
— Ан кул. Чинах та. Анчах ҫут тёнчерен уйрйлма ҫймйлах мар иккен. Лараттймччӗ пуҫа чиксе,
ав ҫавйнта, кивӗ пӗве пуҫӗнче. Левен мучи хйтлаттарса килет. «Эс мён, сймсуна шыва ҫитиччен
усни?» — тет. «Ҫук-ҫке», — хам куляннине палйртасшйн мар эп те. «Пёлетёп сан хуйхуна. Сыс
ун сине. Хёр вйл, хйв матур пулсан, паянах хёрёх
те пур», — тет. «Ҫуккй ҫав юратни!» — кйшкйрса
сиксе тйтйм. «Тупйнать. Ял хёсёр мар. Итле. Инкек пулчё пулсан, инкек вырйнёнчен вйхйтлйха
та пулин аяккалла пйрйнма хушнй ваттисем. Туса
пйх ҫапла, вйт сана эмел», — терё юлашкинчен.
— Итлерён-и вара йна?
Ваҫли Павйлч, ҫывйхра никам та ҫуккипе усй
курса, ун умне кукленсе ларчё, йна пӗҫҫисенчен
ачашларё, сывланипе вылякан икё мечёк хушшинчен чуптуса илчё:
— Итлерём. Кйткйс саманта ирттерсе янйшйн
тав турйм та, ун чухне вйл анчах тепре авланнйччё
те, хййне те ҫӗнӗ маткипе телейлё пурйнма ырлйх
сунса ялалла вӗҫтертӗм. Тепӗр темиҫе кунран
агрономран тухса Красноярск крайне, перле Шупашкарта вёреннё юлташ патне, чавтартйм. Со
вхоза ертсе пыратчё вйл. Тӳрех мана тёп агроном
туса хучё.
— Специалист ҫитмест ҫав унта. Мана та
ч ё н н ӗ ч ч ӗ . в ё р е н н ё чухнех. Эп к и л ё ш м е р ё м .
Хйрарйм, — Ваҫли Павйлча пуҫӗнчен ачашласа
ларать хула хёрарймё.
— Ӗҫӗ нумайччё. Пит интереслёччӗ ӗҫлеме.
Наука енне туртатчё вйл мана. Хйй хале наука
докторне ҫитрӗ. Герой ҫйлтйрне илсен, тёпчев
институтне куҫнй, терӗҫ. Манран ҫеҫ...
— Манран Герой пулаймарё, тесшёнччё-и?
Ваҫли Павйлч тӳрленсе утса ҫӳреме пуҫларӗ:
— Манран мемме ҫеҫ пулчё.
— Мёншён эс хйвна хурлан? — ура сине тйнй
Альбина Николаевна пёвере шыва кёрекенсене
пйхса илчё, чйма-чйма тытмалла вылякан хёрёпе

каччине ймсанса, лйпланчё. — Куратйп та, мён
чухлӗ ырй ӗҫ тунй эс ялта? Колхоза вййлатса янй.
Паттйр мар-и вара? Халйх ырлать сана. Е ҫав тав
та Герой ҫйлтйрӗнчен хаклйрах?
— Эп пёччен туман. Халйх тунй. Ял халйхё.
— Халйхне кам ертсе пынй? Кам тӗрӗс ҫул
кйтартнй йна? Кам уҫса панй ҫулне?
Хуҫалйх пуҫлйхӗ шухйша кайса чёнмесёр тйчё,
унтан хёвел еннелле ҫаврйнчӗ те, хуйхйллйн:
— Эп мар. Парти уҫса пана. Парти кйтартнй
ҫулпа пынй эпир, — тесе аллине сулчё.
— Мён, тӗрёс ҫул пулмарё-шим вйл? Ййнйш
ҫулпа утнй-шим эпир?
— Ан та кала-ха.
Альбина Николаевнйшйн та ҫывйх калаҫу пулчё
ку, сймах малалла вакланчё:
— Ман упйшка та, эсё те ҫавах ёнтё, ыттисем
те ҫав ҫутй ҫулшйн, ҫут пуҫ ячёпе, тул ҫутиччен
алй ҫупса ларма хатӗрччӗ. Ун чухне сймах сахалтарах ваклатчӗҫ — алй ытларах ҫупатчӗҫ. Халӗ
алй ҫупмаҫҫӗ — ывйнма пӗлмесӗр кунӗн-ҫӗрӗн павраҫҫӗ ҫеҫ. Залӗнче икӗ-виҫӗ ҫын ҫеҫ юлсан та.
Ваҫли Павйлч йшра тахҫантанпах капланса ларнине уҫса кйларса пычӗ, хушйран тахҫанхи хёрё
ана тйнласах итлет-ши тесе ун ҫине пйха-пйха
илчё, лешё питӗ тйнланине курса, лекци вулана
пек калаҫрӗ:
— Кӗтӳри выльйх пулнй эпир. Ӑҫталла хйваланй кӗтӳҫӗ — ҫавйнталла сӗмленнӗ. Пуҫа чиксе.
Ӑнланман. Пёр енлӗ истори вӗрентнӗ пире. Пёр
енлӗ философи пуҫа савйлпа ҫапнй. Вилёмсёр текен марксизм-ленинизм, коммунизм наукине
пйхмасйр калама вӗрентнӗ. Лысенко вӗрентёвне
те ӗмӗрлӗхех туянтарнй-тутантарнй. Генетикйна
хирӗҫлеттернӗ. Тӗрӗс тӗнчекурймран, ҫутҫанталйк
саккунӗсенчен пйрса янӑ. Программйланй мйн
пуҫсем ҫавйнпа ӗнтӗ вйхйт улшйнйвне туймасйр,
этем шухйшне ниме хумасйр, халйх хӳрине тйрса
юлнине асйрхамасйр малалла та малалла хирсе
пынй пурнйҫ хӳмине. Пуҫне ҫыхнй хёрлӗ хйййвё
ҫӗтӗлсе пӗтсен, хййсен чйн-чйн пуҫ мимийё ирӗлсе тухсан тин вёсем тап! чарйнса каялла, каялла
чака пуҫларӗҫ. Анчах халӗ халйх вӗсене, пере
стройка апачӗ мӗн тути каланине пӗлнӗ, халйха
улталаса ҫаратнине туйса тӳснӗ хыҫҫйн, хйй ытамне илесшён мар. Ҫӗршыв хйй майлй пйтранать,
шавлать. Ҫав патранчйк кӳлле тйрйлтариччен халӗ,
ой-ой... мён чухлӗ вйхйт иртет. Ытла нумай пакйлтатса кайрйм пулас.
Альбина Николаевна калаҫуран ййлйхма та шутламарё-ха, хййён те чунӗ кӳтнӗччӗ.
— Эсӗ, Ваҫкй, тӗлёнтерен, — терё вйл куларах. — Каччй чухне меммеленнё, терён. Халӗ
хйвна кӗтӳри сурйх вырйнне ҫеҫ хуратйн. Вахйт
иртсе кайнй хыҫҫӑн аслй вырйнта ларнй пуҫлйхсене ятлатйн. Теприсем хйвна хурлаҫҫё пуль.
Хёвел хытй хӗртнине чйтаймасйр вӗсем пӳрт
ҫумёнчи лупас айне кӗрсе тйчӗҫ. Ваҫли Павйлч
кӗсьерен «чӗкеҫ» ятлй канфет кйларчӗ, ҫуррине
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хуҫса хӗрарӑмӑн ҫӑварне хыптарчӗ, ҫуррине хӑй
ҫирӗ.
— Ҫурмалла пайлӑпӑр пурне те, — ун аллинчен тытрӗ вӑл. — Вӑрҫаканӗ те, ятлаканё те пулӗ...
Хам та калаҫма ирӗклӗ чухне калаҫса юлас терӗм
пуль-ши? Ҫапла, эпӗ те, сан упӑшку та, обком
таврашӗнче ҫатӑлтатса ҫӳренӗ тепӗр тӑмпуҫ,
айӑплӑ халӑх паян нуша курнӑшӑн. Мӑн пуҫсенчен ҫеҫ мар, вырӑнти тӑмпуҫсенчен те нумай килнӗ
вӑл халӑхӑн тертлӗ кун-ҫулӗ, нушаллӑ пурнӑҫ
шӑпийӗ. Кӑна пирӗн йышӑнмаллах.
Упӑшкине хурлани хӗрарӑма кӑмйла каймарӗ
пулас, унӑн пит-куҫӗ тӑрук тӗксӗмленчё:
— Эс ман упӑшкана тарӑхнипе, ӑна, унӑн ятне
халӗ те пулин пусарасшӑн. Кӗвӗҫсе. Ҫапла вӗт?
Ваҫли Павйлч каллех хӗрсе кайрӗ, хӑйён шухйшӗнчен иртмерӗ:
— Кӗвӗҫсе те. Тарӑхса та. Унпа ман сахал мар
тытӑҫма тивнӗ. Унпа ҫеҫ-и? Чӑвашӑн пӗр вӑхӑтри
селӗп пуҫлӑхӗпе те. Комсомол лозунгӗсемпе вӗҫсе хӑпарса кайнӑ вӗҫкӗнсем халӗ те пӗр пукан
ҫинчен тепӗр пукан ҫине куҫа-куҫа лараҫҫӗ, пен
сне тухнисем те Шупашкарти ӑшӑ та тупӑшлӑ
вырӑнсене ҫавӑрса илеҫҫӗ. «Эсё мана, эпӗ сана»
ятлӑ пусма тӑрӑх патшалӑх пуҫне карьеристсемпе кармаҫӑварсене, шулӗксемпе ултавҫӑсене тур
тса хӑпартаҫҫӗ. Ҫавӑнпа эпир малалла каяймастпӑр. Ҫавӑншӑнах сан упӑшкупа та ҫапӑҫнӑ
эп. — Пӗве ҫыранне тӗллесе кӑтартрӗ. — Ак ҫакӑнта пуҫласа тытӑҫнӑранпах.
Альбина Николаевна чӗрине ярса тытрӗ:
— Ах, чӗре ҫурӑлать ман ӑна аса илнипе. Эпӗ
те сана кӳрентернӗччӗ.
— Юратнӑ эп сана ун чухнех. Ҫав тери юратнӑ.
Ак ҫакӑн пек, — хытӑ чӑмӑртанипе Альбина Ни
колаевна ҫӳлелле ҫӗкленсе илчӗ. — Пулман ман
юрату тени санпа тӗл пуличчен. Эс пирён колхо
за институтран практикӑна киличчен.
Хӗрарӑм ытамран вёҫерӗнсе уҫҫа тухрӗ:
— Эс, Ваҫкӑ, хӑвна ху ытларах юратакан ҫын
ҫав. Эс мана вилес пек юратса пӑрахнӑ тесе эпӗ
те сана ҫаплах юратса пӑрахнӑ пуль тесе шутланӑ. Каччӑсен ытларах пулать ун пекки. Авалтан пыракан вӑйпусарӑвӗн сӗмӗ вӑл. Арҫын-тӑк
эс, хӑв мӗнлине, хӑв камне пӑхмасӑр хӗре хӑвна
пӑхӑнтарасшӑн, хӑвна юраттарасшӑн ҫунатӑн.
Юратмасан — тарӑхатӑн, хӑрататӑн, пусмӑрлатӑн.
Хӗрарӑм та ҫӗр ҫинче сан пек правапах ҫуралнине, унӑн та арҫын суйлама, арҫынна хӑй енчен
кӑна юратма тивӗҫ пуррине туймастӑн.
— Хӗрарӑм ӑшне кӗрсе курман ҫав.
— Ӑша кӗме пултараймӑн. Енчен, кирлӗ те мар.
Пуҫпа шухӑшлама пӗлмелле ҫеҫ. Тарӑнрах, хӗрарӑмларах шухӑшлани, чухлани кирлӗ. Вӑйлӑ туйӑм
кирлӗ, — чун юратнӑ савнине Альбина Никола
евна вылянса тӗртсе ярать. — Эх сире, арҫынсене, эгоистсене...
— Начар психологсем эпир, — айӑпа йышӑнчӗ
Ваҫли Павӑлч. — Чанах. Туйӑм ҫитмест.
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— Туйӑмӗ пур-ха вӑл сирӗн. Ытлашшипех.
Анчах, — куҫран пӑхса илчӗ хӗрарӑм, — усӑ курма пӗлместӗр унпа.
— Тӳрккес-и?
Альбина Николаевна аллипе сулсах калаҫрӗ:
— Туйӑм капанӗ айне тӑвасшӑн эсир пире.
Тӳрех. Ҫӗклемӗн-ҫӗклемӗн пӑрахса парса тӑрантарма пӗлместӗр. Штурмпа илесшӗн чӗресене.
Авалхи ҫарпуҫӗсем мӗнле парӑнтарнӑ хула-крепӑҫсене? Аса ил-ха?
Историе пӗлни те кирлё пулчё ак кунта. Вилнӗ
арӑмӗпе вӑл ытларах ферма, кил-йыш, тйванкӳршӗ-аршӑ ыйтӑвӗсемпе калаҫатчӗ, ку арӑмпа
вара тахҫан пӗлнине те кунтӑк тёпӗнчен шыраса
тупма т и в е т . Вёреннё ҫыннӑн т а в р а к у р ӑ м ӗ ,
хутшӑнӑвё, чӗлхи урӑхларах ҫав.
— Ытларах — ҫавӑрса илсе, — терӗ вӑл. —
Осадӑра. Халсӑрлатса.
— Ҫавйн чухне штурмлама пуҫланӑ та. Ҫӗнтернӗ те. А эс? Начар стратег пулнӑ. Ху каланӑ
пекех — мемме.
— Ҫавӑнпа кӗтӳре, э?
— Хйв пелен пуль мёнлине.
Ваҫли Павӑлч каллех пӗве ҫыранне пӑхса илчё:
— Тӑмпуҫ ҫырминче эсё мана, тӑм пуҫа, капла
иккёмёш хут питрен ҫутӑлтарса ятйн.
Хёрарйм йна сылтйм питҫймартийӗнчен шйлёпе
кастарсах чуптуса илчё:
— Ҫак енчен лекнёччё-и-ха сана ун чухне?
— Ҫук, сулахаййинченччё.
Альбина Николаевна сулахаййинчен те кйшласах чуптурё.
— Халь тата ытларах пӗҫертсе ятйн. Тйварлй
тутупа — тарлй тутупа. Пит те, пётём кёлетке те
сйрйлтатса кайрӗ. Ку тахҫанхишӗн-и? — сиккелесе илчё Ваҫли Павйлч.
— Тахҫанхишӗн. Эп Варпуҫне килнӗ кунранпах ҫума ҫыхлантйн та ун чухне. Тймпуҫ пёви
хёрринче тин тина кётён.
— Тйм пуҫах пулнй ҫав.
Вӗрсе, ҫуллансах симпылпа сиплерё йна хёрнё
хёрарйм, хйй ҫав хушйрах хӑлха ҫумӗнче калаҫрӗ:
— Ман леш тймпуҫне эс ытларах тина кёртрёнха. Эсё унпа тытйҫса хытй кёрешнёшён, йна ҫырантан ҫапса антарнйшйн та ҫилленмерӗм. Вйй висмен каччй — каччй-и вйл? Хййён телейӗшӗн ҫӗнтереймен сын? Мотоциклне пёвене тёксе янйшйн
тарйхрйм. Мён, машина аййплй-им сирёншён?
Вара, чйтаймарйм. Кӳтсе-тарахса ҫитнӗскер, алй
ҫёклерӗм сан ҫине. — Шйл йёрри юлнй питҫймартисене вёри сывлйшпа вёрет. — Хытах ыратрёи?
Питне аллипе хупласа юнтарнй пек пулчё вйл:
— Каларйм-ҫке халь те пӗҫерсе ҫатйртатса
тйрать тесе...
Хёрарймйн та сйн-пичё улшйнчё:
— Халь те пулин каҫар эс мана, хёрсе кайнйскерне, Ваҫкй. Каҫаратйн вёт? Манйн кушак аҫи.

Юратнӑ кушак аҫи.
— Каҫаратӑп. Анчах... хӑратӑп. Тепре туянас
марччӗ настоящий ҫупкӑ. Пӗрре арҫын ҫине алӑ
ҫӗкленӗ хӗрарӑм...
Альбина Николаевнан пичё-куҫӗ йӑлкӑшрё:
— Пулма та пултарӗ. Ҫӗрле ытларах грамотйсем парса ҫӳре-ха.
Кётмен хыпара илтнипе Ваҫли Павӑлч шартах
сикрӗ:
— Камсене?
— Ватмар Марукӗсене, — ҫиллесрех тухрӗҫ
кёвӗҫӳ сӑмахӗсем.
— Кам туртса кӑларнӑ ку суя юмаха? — тӳрре
тухасшӑн пулчӗ капкӑна ҫакланнӑ арҫын.
— Ял куҫӗ ҫивӗч, — сӑмсинчен пуҫ пӳрнепе
шаккасах асӑрхаттарчӗ ӑна пулас «хаяр» арӑм.
— Асӑрхан. Хисепе упрас пулать. Сан яту-авторитету пур ялта. Ан култар халӑха хӑвӑнтан.
Ватмар Марукӗшён хӑйӗнчен сивӗнме те пултаре ку Аля тесе шухӑшланипе вӑй пӗтсе килчё
унӑн, ҫумри хӗрарӑм уншӑн хуйхӑрнине туйнӑ май,
чӗркуҫҫисем чӗтреме пӑрахрӗҫ, кӗлетке хытса
тӳрленчӗ, вара вӑл хӑюлланчӗ:
— Юрё. Тем те пулнй пуль. Тем те калаҫаҫҫё
пуль. Пӗрлешсен — ӗмӗр пӗрле пулйпйр. Яш чух
култарни те ҫитет. Итле малалла ҫулҫӳрев ҫинчен. Вйт вара эп юлташ патӗнче. Ҫӗпӗр ҫеҫенхирёнче, ҫанй тавйрсах ӗҫлерём. Аля качча тухни,
терӗҫ. Емӗтӗм сӳнчӗ. Мён тйвас? Чйвашсем нумайччё унта, хамйр ялтанах ултй семье. Чйваш
сем эпир хамйр пёр чймйра пёрлешрёмёр. Хёр те
тупйнчё ман валли. Авлантйм.
— Илтнёччё, — вййсйррйн сасй паче Аля.
— Апла эс те мана асрах тытнй.
— Тӗрӗссипе, Ваҫкй, эп сана ун чухне, Варпуҫӗнче, хытах юратма пуҫланйччӗ. Эс мана качча
тухма сӗннине ҫеҫ черепе тарйннйн шутламан.
Мана хамйн каччй, пулас упйшка, тйнран янйччё,
хййён пуласлйхёпе хавхалантарса пйрахнйччё. Унран хйпас шухйш та ҫуралнйччӗ пуҫра. Ак ҫакйнти харкашу-вйрҫй хыҫҫйн эпӗ санран хйраса ӳкрӗм.
Вйл ман, ҫапах та, лйпкйччӗ, сйпайлйрахчӗ.
Тарйху ҫил-тйвйлӗ Ваҫли Павйлч чёлхинчен
уйрйлмарӗ:
— Сйпайлй мар, ййпйлти пулнй вйл. Шукйльрехчӗ, мухтанчйкчӗ.
Альбина Николаевнйна хййӗн телейсӗр шйпи
кӳтӗхтерчӗ:
— Хёр вйл ухмах ҫав. Ун чухнехи вйхйтра эпир
хальхи хӗрсем пек сире тӗрӗслесе пйхса качча
тухма вйтаннй. Кам лекнӗ — ҫырлахнй. Улйштарма юраман. Пурйнтйм нушаланса.
Ваҫли Павйлч та хуйхйрать:
— Ман хамйн та арӑм йнйҫлах пулмарӗ. Ашйтаймарё вйл мана. Вёрентсе те пйхнй эп йна пурнӑҫ
азбукине. Вйрттйн литература лекетчё алла. Арҫынпа хёрарйм хушшинчи туййм культури вйл
вйхйтра ял унечинчен кӗрейменччё ҫав. Ҫаплах
аппаланкаласа пурйнтймйр. Ҫёпӗртен килсен те
4 — Тӑван Атӑл 7 №

фермйнах кӗчӗ. Урйх йҫта каян? Вёренмен. Специальнйҫ ҫук. Кайран, — вйл куҫне шйлса илчё.
— Ыттине пелен. Сана тарйхнипе хйвйрт авланса ййнйш турйм. Тепёр ййнйшё...
— Сан пурпёрех авланмалла пулатчё. Пурпё
рех эпӗ пулмастймччё санйн арйму. Урйххи.
— Тоттй, урйххи ҫав. Эс мар. Тепёр ййнйшне
эпё хам ухмах пуҫа пулах турйм.
— Мён ййнйшё тата? — йнланаймасйр ыйтрё
Альбина Николаевна.
— Колхозран пйрахса кайса. Ҫӗпӗртен килсен
мана председателе суйларӗҫ. Нумай ӗҫлерӗм-и,
сахал-и — райсовет пуҫлйхне. Тепёр пилёк сул
тан — райкома, пёрремёш секретаре. Аслйрах хуҫа
пулас килет ҫав ҫыннйн. Эп те вйл чирпе чирленё
иккен.
— Карьера турйн. Эпё сан пурнйҫна пёлсех тйнй.
Упйшка пит лаййх каласа паратчё. Тёртсе те
илетчё. Кирлё чухне — хытах ҫыртатчӗ сана.
— Районта ӗҫленӗ вуникӗ ҫул маншйн пурнйҫран татса илнё татйк пекех.
— Мёншён? Эсир ун чухне ырлйхне курса юлнйҫке. Лаййх пёлетпёр. Район губернаторе пулнй
эс. Патша.
— Патша мар, кёсел паттйрсем пулнй эпир. Сан
упйшку та. Ялан вёрентетчё. Хйй диплом илнё
хыҫҫйн виҫӗ кун колхозра ёҫлесе курман, пире
т е м т у м а та йс п а р а т ч ё . Н и м р е н н и м ё р
юрасшйнччё. Эпё йна матпа та тавйрса каланй.
Чйтма ҫукчӗ. Виҫӗ выговор партарчё вал мана.
Пӗтӗм фондсенчен пирса хйварасшйн ҫунатчё
пирён района. Мӗнпур усал тӗрӗслевҫе пирён пата
вёслетсе яратчё.
Вйрттйн ййх-ййх туса илчё Альбина Николаев
на:
— Авй епле хакла ларнй сире унйн тарйхйвё.
Шыва тытса пемелле пулман ун чухне. Ҫупкй та
туянмастйнччё. Мана та, тен, качча илеттёнччё.
Авйк шйртлй Ваҫли Павйлч ура айёнчи консервй
банккине тапса сирпётрё:
— Пеме анчах мар, кйлармалла пулман йна
шапа пйттиллё кив пёверен. Шапасен патши тумалла пулнй, коммунистсен патши мар.
— Виҫё ҫулхине асйнтймйр ёнтё «пуҫанунне»,
— вййсйррйн каларё аййпа кёнё пек туякан
хёрарйм.
— Район халйхё те асйнать, — шйлне шатйртаттарса илчё хале те пулин хййён тйшманне ҫ£нтерсе ун арймне ҫавйрса илнён туякан арҫын. —
Пёрмай. Ыррипе мар. Усалпа. Ылханна йна эпир.
Халйх ылханӗ ҫитнӗ йна. Ҫӳлти хйват та юсарё
пуль. Хйвйн ҫиллӳне халйх пурнйҫӗпе ан тавйр.
Ҫав ҫулсенче эпир те района ниепле те ҫӳлерех
ҫӗклеймерӗмӗр. Хамйр та пултарса пётереймерӗмӗр. Ҫӳлтен те пёрмай пйтратрӗҫ. Ял хёрсёр
тйрса юласси те ҫавйнтанах пуҫланчӗ. Колхоза
таврйнтйм... анчах каярах юлтйм. Хале ёнтё тем
те туса лартрймйр. Кӗҫех консервй, кйлпасси, ҫу
кӑларма тытйнатпйр. Кйҫалах. Ҫӗрулмирен крах21

мал тӑватпӑр, авӑ. Кӗрӗк, атӑ, ҫӗлёк ҫӗлӗпӗр. Тата
ытти те нумай унта. Шупашкар хӗрӗсене каялла,
яла тавӑратпӑр та, ак... Сан хӗрна та ямастпйр.
Илем шкулӗ уҫатпӑр. Сана хӑвна та...
Каласа пётерме памарӗ ӑна сортучасток пуҫлӑхӗ:
— Пёлетӗн-и, — терё хавасланса, — кӑҫалтан
«Альваҫ» ятлӑ тулй сорчӗ тӗрёслеме пуҫлатпӑр.
Эпӗ ӑна хӑҫантанпа ӗнтӗ Варпуҫ уйёнче ӳстерме
ӗмётленетӗп.
Ваҫли Павӑлч ӑна ытама илчӗ:
— Альбинӑпа Ваҫлейрен пулать апла вӑл сорт.
— Аль... Ваҫ... Альваҫ. Чунӑм, — тутлӑн чуптурӗ ӑна тӗрӗслевҫӗ-агроном.
Шйкйлтатса калаҫса килекен Еленпе Семен амйшӗпе ашшӗ мён хйтланнине курчӗҫ, пёр-пёрин
сине'пйхса ййлл кулчӗҫ.
— Анне! Василий Павлович! — илтмеллех
кйшкйрчё мольберт умне ҫитсе тӑнй Елен. —
Пӗве еннерех ҫаврйнйр-ха? Ман сире юнашар
ӳкерес килет. Ешерекен садпа лйпкй шыв илемёнче. Капла эсир ытла хитре курйнатйр.
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Варпуҫ пурнйҫ ҫаврймӗнче яланах ҫутҫанталйк
йӗркипе ҫаврйннй. Ҫӗр ҫинче мӗн-мӗн пулса иртни тӗнчери ҫак пёчӗк пйнчйра та палйрнй. Чйваша малалла аталантармалли ҫуралнй, ӗмӗрне пурйнса ирттерни ял-йышран ҫухалнй. Турикаспа
юнашар ҫапла пӳртсӗр-ҫуртсйр «ял» ӳссе пынй.
Сйваплй вырйнта йывйҫ-курйк ҫитӗннӗ.
Масар тавра Вульвер Левенё ял Советӗнче
ӗҫленӗ чухнех ракатка тытса ҫаврйнчӗҫ. Ку
сйваплй ӗҫе вйл хйй ертсе пычӗ. Тавралла хурйнсем лартса тухнй хыҫҫйн «ял» ытла та хитреленсе тйпйлккаланчӗ, кану паркёпе пӗрлешсе сипсимӗс вйрман пек курйнакан пулчё. Пурйна киле
Вульвер Левенё масар хуралне кӗрӗшрӗ. Вйхйта
ахаль ирттериччен халйха усйллӑ ӗҫ тйвам, терё
Авенир Алекҫейча. Ял администрацийӗ ватй ҫынна кйштах укҫа тӳлет. Пушӑ вырйнсенчи ҫарана
ҫулма ирёк панй тата хуралҫа. Кунта унйн ййлтах
тирпей-илем.
Уничерен кӗрсенех Ваҫли Павйлч пӗчӗк пӳрт
лартса пачӗ. Виле пытарма килекенсене ӗҫсе-ҫиме,
хӗлле йшйнма, хуҫалйхра кирлё йпйр-тапйра упрама, хуралҫа выртса-тйма.
Акй ҫав пӳртӗн йшчикки. Пысйках мар сётел,
икё тенкел лартнй. Шыв савйчё. Кётессе пуртй,
кӗреҫесем тйратнй. Кймака ҫумӗнче тупик ларать.
Чӳречерен уййх ҫути ӳкнӗ.
Вульвер Левенё, хёрёнкёскер, тупик хуппине
ййтса пйхрё те, алйра тытса тйраймасйр урайне
ӳкерчӗ.
— Эк-кей, — туратлй хйма лекнё, — кйххймлатса илчё вйл хуппа ҫӗкленӗ май. — Виҫ турат куҫӗ
тухса ӳкрӗ. Юрӗ-ҫке, пластилинпа сапласа ярсан,
ҫиелтен сйрласан, курйнмасть, каять. Тупике
вйхйтлах пулчё-ши? — Утасласа пйхрё, шитлерё.
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— Тйршшё те, ҫӳлӗшӗ те ҫитмеллех пек. Эй ҫукха, выртса тёрёслесех пйхам. Кайран-малтан шухйшласа ҫӳремелле ан пултйр. — Майланкаласа
кёрсе выртрё. — Ай питё канлё. Хйть ирчченех
ҫывйр. Хуппи сймсана перёнмест-ши? Хурсах
пйхас. — Хуппа каптйртаттарса витме пуҫларӗ.
— Фу, пйчй пулё-ха кунта. Чим-ха, чим?
Тул енче сасйсем илтӗнчӗҫ. Картлашка ҫинче
тйп-тап тутарчёҫ. Вульвер Левенё тйма ёлкёреймерё, вара, хёрарйм сассине илтсе тем астарйвё
пирки шутласа илчё те, тупика витёпе хупсах хучё.
Алйка хуллен уҫнй Ҫтаппан ун-кун пйхкаларё те,
шалта никам та ҫуккине курса, чёнчё:
— Кӗр. Ан хйра, Ҫинук. Ҫумйр вӗтӗртетсе иртиччен кйштах ларса канар.
— Хйратйп. Ытла хйюллй эс, — илтёнчё
Ҫинукйн чӗтревлӗ сасси.
Ҫтаппан хӗре хййӗнчен ирттерсе малалла
тёртрё:
— Ут, ут. Никам та ҫук кунта. Пуш пӳрт.
— Культура ҫурчӗ хыҫне кайса тймаллаччӗ.
Ытла шиклентерет, — турткаланса илчӗ хӗр.
— Ут апла хам хыҫҫйн! — хёре ҫурйм хыҫне
хйварса вйрйммйн ярса пусрӗ Ҫтаппан.
— Такам пур пекех туйӑнать. Камака хыҫӗнче
масар пуҫӗ пытанса ларать пулсан?
—• Пустуй юмах вйл. Вилнё ҫыннӑн мён чунӗ
пултйр?
Ҫинукӗ хйй мён пёлнине калать:
— Чун ҫӳле каять, теҫҫӗ те. Этем чуне, кирлё
чухне, ҫӗр ҫине те анать, пирён хушйрах ҫӳрет,
теҫҫӗ те. Ҫёр тёпёнче те тамйк тӗнчи тупнй, теҫҫӗ
те. Ы-ых, хйратйп. Тупик пур-им кунта тата? ӐЙяй. Атя хйвйртрах тухса тарар...
Алйк еннелле туртйнакан хӗре каччй ҫатйрласа тытрӗ: — Ҫумйр айне-и? Пуш тупик ҫеҫ вйл.
Левен мучин. Паян мастерскойра хймисене хам
саваласа патйм. Татса ҫапма пулйшрйм. Ванька
трактор прицепёпе кунта ҫитерсе паче. Масар
карти сйрланй сйрйпа сйрласах киле илсе каятйп,
тетчё мучи. Сйрламан курйнать. Шйрши кёмест.
— Ма виличченех тйвать вйл тупйкне? Ых,
кёлетке сйрйлтатса кайрё, — силленсе илчё
Ҫинук.
Ҫтаппан йнлантарчё:
— Эп кйнса выртнй вйхйтра хуҫалйхйн шипах
хйма пулмё те, сире шыраттарса нушалантарас
мар, тет. Хййён хыр-чйрйш хйми пулас ҫук. Эп
астйвасса та вйл вйрман турттарса тухман пуль.
Ват сын ёнтё... Стройматериал хамйрйн та, чинах,
ҫитмест. Уйрймах — паха хулйн хйма. Куртин пуль
мён чухлӗ ҫурт лартнине?
— Пурне те эс тунй-и вёсене?
Хйпартланса та, мухтанса та илчё коммунхоз
министре:
— Юлашки ҫич-сакйр ҫул хушшинче лартнисене — пурне те эпир. Ваҫли Павӑлчпа перле. Вйл
районтан тарса килмен пулсан, пирён нимён те
пулмастчӗ. Пӗтме пуҫланй яла ҫӗнӗрен чӗртрӗ.

Ҫӗнелсе пыракан аталану тапхӑрне кӗтӗмӗр. Возрождени.
Хӗрӗ тӳрлетсе каларӗ:
— Термен теме юратаҫҫӗ ӑна халё. Янравлӑ
вӗт. Хитре.
— Иккӗмӗш термен пулать апла ку.
— Пӗрремӗш хӑҫан пулнӑ?
Ҫтаппан авалхине аса илчё:
— Левен мучисем каланӑ тӑрӑх, вӑрҫӑччен, колхозсем тӑвиччен, тет. Ялта ун чухне кашни килте
кайӑк вӗҫсе тухайми ҫурт-йӗр капланса ларнӑ.
Революци хыҫҫӑн хресчен шӑпах ура сырса вӑй
илнё. Левен мучисем йна хййсемех, Сталинйн кӗтӳ
политикине пурнйҫласа, хййсен аллипех пётернё.
Ҫав вйхйтранпа пирён ял та урйх аталанайман.
Патшалйх, тен, Варпуҫ ҫӗнӗ пурнйҫ пуҫламйшӗ
пултйр тесе, ҫитмӗлмӗш-сакйрвуннймӗш ҫулсенче кашни ҫемье пуҫне ун чухнехи хакпа ҫӗр пин
тенкӗ те тйкнй пуль. Укҫи ҫеҫ пирён пата ҫитеймен.
— Ӑҫта кайнй вйл тата? — хйрасси-тйвасси
иртсе кая пуҫларӗ пулмалла хӗрён.
Ҫтаппан мён пӗлнине калас терӗ:
— Агропромышленность комплексне вййлататпйр тесе укҫапа ытти япалана каллех хула ҫйтса
ячӗ. Апат-ҫимӗҫ кйларакан завочӗсене хулара лартрӗҫ, ҫурт-йӗрне хулара турӗҫ. Мелиораторӗсем
укҫана шурлйха путарчӗҫ, лачакана таптарӗҫ, шывпа юхтарса ячӗҫ.
— Эп кун ҫинчен пӗлмен.
— Хамйр ял вййӗ ҫине шаннипе ҫеҫ ҫӗнёрен
ура сыртймйр. Ваҫли Павйлч хйй тёллӗн, хййне
майлй ӗҫлет. Хресченшӗн. Ял тинех хййӗн вййне
кйтартрӗ.
Сасартйк каччй ҫумне кйшйрт тӗршӗнчӗ Ҫинук:
— Ай! Тем кйштйртатрӗ.
Ҫтаппан хӗре ыталарё те тутинчен чйп чуптурё:
— Шйши вйл. Пӳртре вӗсем пурах ӗнтӗ. Ах, эс
манйн тепӗр шйшийӗм.
Хёрё йна тӗртсе ячӗ:
— Масар ҫинче кам чуптйвать. Вйт тймписмен.
— Масар ҫинче мар-ҫке. Масар пӳртёнче кйна,
— хӗре хытйрах та хытйрах чймйртарё юн вёренипе ниҫта кайса кӗреймен каччй.
— Масар лаптйкӗнче ҫапах та. Ытла кулйшла
ҫын эс.
— Мён енпе?
— Пур енёпе те. Сан сйну-пуҫу та. Сан куҫу
та. Сан куллу та. Сан кймйлу та. Сан...
Ҫтаппан хере чарйнмасйрах чуптйвать: тутин
чен, пит-куҫӗнчен. Хёрё аран-аран сывласа ярать:
— Сан... туту та. Чуптума пёлетён. Современна.
Ялта хёр ҫук тетёр. Аҫти шкула пётернё вара?
— Вйтйра ҫитсен те чуптума пӗлмен йӗкӗт кама
кирлё-ши?
Паллашнйранпах йша вйркаттаракан ыйтйва вйл
сисмен хушйрах каччйна паче:
— Кала-ха тӗрӗссине, Ҫтаппан, авланса курнйи эс?
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— Ҫук-ҫке.
— Хёрсем пулнй-и сан?
— Паллах. Сан тата хйвйн пулнй-и юратнй
каччй?
Тӳрех хурав параймарё хёр, кйшт турткалашса
тйчё те, ытамран вёҫерӗнчӗ:
— Пулнй. Эпё юрататтйм йна. Вйл мана — темле. Амйшёсем патне хйнана чӗннӗ хыҫҫйн...
— Мён пулса тухрё? Кӑмйлна хуҫрёҫ-и? Усал
турёҫ-и?
• — Амйшё пйсрё. Ку хёртен кин пулсан, аллинчи витри те ҫӗртрен сӗтӗрӗнсе пырё, ан васка-ха,
ывлйм, хёр вйл тэтах тупйнать, хамйр ййха вётетсе ярар мар, терё.
— Авй мӗнле пархатарсйр ҫынсем тёлне пулнй
эс.
— Эпё вара, ҫавна вйрттйн илтнӗ хыҫҫйн, йёрейёре тухса тартйм. Хам лутака пулнйшйн пушшех кулянма пуҫларйм.
— Авланнй-и халь каччу?
— Авланнй. Хймла шалчи пеккине тупнй. Амйшне килтен хӳтерсе кйларса яма та ёлкёрнё кинё.
Ҫав кирлё-ха йна мана тиркенёшён. Эп халь сан
па, — хёр сиксе каччй мййӗнчен ҫакйнчё.
Ҫтаппан йна хаваспах ҫӗклерӗ,
— Манпа эс чйн-чйн телеех тупйн.
— Шупашкара телей шырама кайнйччё те —•
тупаймарйм. Сана курнйранпа эпё халь те ҫёнёрен ҫуралнй пекех, ӳссе кайнй пекех туятйп. Ҫынсемпе тан туятйп хама. Ман телей Варпуҫӗнче
иккен. Ялта.
— Ах, эсё манйн мйййрйм.
— Пёчёк мйййрйн тӗшши тутй теҫҫё.
— Катса пйхмасйр йҫтан пёлем?
— Катса пйхйн-ха вйхйт ҫитсен. Никама та парйнман эп. Никам ййпатнипе те улталанман. Пёр
саншйн ҫеҫ упраннй пуль.
— А-ах, кётме йывйр, чйтма... — чймйр кёлеткене хыпашларё йёкёт тарйннйн сывласа.
— Чйт, чйт, чунймҫйм. Туй тйватпйр та, ййлтах
хйван пулать. Темшён эпё, ытти каччйсенчен
хйранй пек, санран нимён чухлё те шикленместёп.
Санпа улах вырйнсенче ҫӳреме те. Санпа уҫҫйн
калаҫма та. Интереслё сын эс.
Ҫтаппан чунне уҫса пычё:
— Юрату тасалйхё маншйн чи пахи шутланать.
Ҫавйншйнах пурйнса кайрйм пуль хусахла. Ма на
ватй тесе ан тирке тулёк. Сапах та, вунй ҫула
яхйн р а з н и ц а . Кайран-малтан ӳ к ӗ н м е л л е ан
пултйр. Левен мучи, авй, ҫамрйк арй-мпа епле нушаланать. Чёр вилём уншйн вйл. Ял кулать.
— Курение шутламастйп та, чунймҫйм. Вунй
ҫул вйл вёсенни пек вйтйр ҫул мар. Иёркеллё,
тату пурйнсан, пӗр-пӗрин ҫитменлӗхне юсама пу
лать. Ҫапла майланса пурйнйпйр-и эпир?
— Ҫ а п л а , манйн ш й ш и й ё м , п й р ч й к а н й м ,
мйййрйм, чунймҫйм. Мёнле чуна уҫса лаййх калаҫрймйр шйплйхра?
— Сапах шйши илтрё. Атя тухса пйхар? Ҫумйр
к
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шапӑртатми пулчӗ. Уҫӑ сывлӑшпа сывлар. Кунта
ӑш пӑтранать.
Ҫтаппан хӗре йӑтсах тухса кайрӗ. Вульвер Ле
венё тупӑк хуппине ҫӗклерӗ та пит-куҫне ҫаннипе шӑлчӗ:
— Фу, пӑчӑ. Юрать турат куҫӗсем пур. Ха, ку
Ҫтаппанӗ еплерех ҫаптарать. Авланса пӑх-ха малтан, мӗнле йӑкӑлтатма тытӑнӗ арӑму. Арймпа,
унпа, улаха кёрсе тухни мар. Вӑт канальйӑ. —
Хускалкаласа тӑма хӑтланчӗ. — Кунта канлӗ те
выртма, анчах, ҫывӑрас мар-ха тупӑкрах. Тен,
вӑранаймӑп та... Ҫапах иртерех. — Айӑк пӗрчи
ыратнипе ахлаткаларё. — Шӑмшак суракан пулчӗха. Килех каяс. Карчӑка тӗрӗслес. Тем, юлашки
вйхйтра шанчк пӗте пуҫларӗ. Ытла яшланать-якйлтатать. — Ҫур кӗлеткипе ҫӗкленчӗ. — Ап-апапап.
Тулта шӑв-шав илтёнчӗ. Каллех хӗрарӑмпа арҫын сасси. Шӑлт-шалт тӑвать. Вульвер Левенё тавҫӑрса илчӗ:
— Карчӑкпа Ванька?! Аха, ман матка та ҫаклатнӑ ку каҫтакана. Калап ҫав пӗрмаях ҫав хусаха аса илет. Тинех лекрӗр халь. Ҫиччас ярса
илетӗп. На месте преступления. — Хӑвӑрт майланса выртрӗ, хуппине хупласа хучӗ.
Ванька-тракторист Вульвер Левенӗн арӑмне
Пӑлакие ҫавӑтса кӗчӗ.
— Ман ват старик алӑкне те питӗрмесёрех
хӑварнӑ, — тӑкӑлтатрӗ чӗтрекен Пӑлаки. — Ых,
ҫӳҫентерет. Хӑрап, такам пур пекех туйӑнать. Кам
тупӑкне килсе лартнӑ-ши?
Сӗтел ҫинчи пуш кӗленчене тытса ӗмсе пӑхрӗ
те Ванька алӑкран вӑньлеттерчӗ:
— Кам тупӑкки пултӑр. Хӑйӗн. Хам тиесе кил
се патӑм. Алкаш, хйварать-и вӑл, паҫӑрах пуҫланӑччӗ ку ҫурлиттӑра. Уссӗртен алӑкне питӗреймен ёнтё. Те Ватмар Марукӗ патне тухса шйвйннйха ман тупӑннӑ атте. Тепре лексен... — Чышкипе
сӗтеле шанлаттарчӗ. — Эс ан хӑра, Пӑлаки-пылакки. Ҫумӑр айӗнче выляймастӑн.
— Аҫуна ан вӑрҫ эс, Ванька, — терё Ш л а к и .
— Кайтӑр-и Марук-варлук кӗрчӗ патне. Ҫавӑнтах пуш пуҫне хутӑр. Атту, хӑйӗн ӗлӗкхи шантарм влаҫӗпе ни кайма пӗлмест леш тӗнченелле.
Сӗнкӗлтетсе ҫӳрет. Кукӑр туйипе кӑнтарса. Шутласан, тахҫанах ҫак тупӑкра вӑл, ял революцио
нере. Пуш параппан.
— Вӑрҫӑ хыҫҫӑн тӑлӑх арӑмсем патӗнче пушатса
пётернё те, силлесе ҫӳрес пулать ёнтё халь пуш
пӑшала.
— Тулли курках аван ҫав, — ачашланса Ваньккӑна пӗҫ хушшинчен хыпашларӗ Пӑлаки. — Тул
ли курках ӳсӗртет, ним пӗлми туса ухмаха кйларать.
Хӗрарӑмӑн ҫемҫелнё кӗлеткине ытакларӗ Вань
ка:
— Арам сутти туса пурӑннӑ вӑл, кашни пилӗкҫуллӑхра авланса. Эс унӑн пиллӗкмӗш арӑмё-иха?
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— Те пиллӗкмӗш, те вунпиллӗкмӗш. Ӑҫтан
пӗлсе ҫитерен сире, арҫынсене. Никама та качча
каяймарӑм та, ҫав Левен ватсупнӑпа та пулин
арҫын уссине курас терӗм.
— Куртӑн-и вара?
— Курнӑ пулсан, сана та курас килес ҫук ман.
Ах, ҫав Ватмар Марукё пулмасанах...
— Ман арйм мар вёт вйл.
— Ялан мана ум пӳлет вйл, аскйнчйк. Хёр чух
не ман качча туртса илсе пётерчё. Ман Левене
астарса ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе мана макйртрё. Халь сана
ҫавйрса илчё.
— Ҫавйрсах илеймен-ха. Унпа юнашар мар вёт
эп халь. Санпах.
— Юрать-ха эрнере пёрре-иккё тел пулатпйр
та, ман санпа кашни каҫ пулас килет. Ах, ман
чёрем уҫҫи эс, — кушак ами пек авкаланчё
хёрарйм.
— Паян та ӗҫкӗрен тухса тарман пулсан, тел
пуласси темлеччӗ-ха. Ҫанталйкӗ тата...
Пйлаки ҫаплах Марука тарйхма пйрахаймарё:
— А-ах, ҫав сучкйна йна. Йыт амиех. Парасчё
халь яланлйхах хам старикён пуш пйшалне. Пе
нис текеннине. Эй, турй, эс панй «Секс азбукине» вёренсе хам та темле чӗлхепе калаҫма пуҫларйм. Ҫав ватсупнй пулмасанах эп пустуяннй
санпа пурйнмалла. Эп сапах та Марукран пилёк
ҫул кӗҫӗнрех. Унран ҫамрйкрах. Унран... Ху мёнле
калаттйнччё-ха?
— Унран пылакрах Пйлаки-нылакки эс.
— Ман халь тата пылаклатас килет юратйва.
Ҫав «Азбукйна» вуланй май хёрсе пыратйп. Ах,
ҫакйнта ҫумра Ванька пулсанччё, тетёп, вула-вула
ахлата-ахлата практически савйнмалла. Коитус
тузе хамраччё вара. Ах, савнисёр ырлйхё суках.
— Ан васка, ҫиччас пулать.
Хёрарйм ййнйшса каҫйрйлчӗ:
— А-а-ах! Х ё р а р й м ё м ё р н е а н о р г а з м п а ,
канлӗхсӗр вӗҫлеме пуҫланйскершӗн, маншйн, эсё
турйран та хаклйрах. Турй вйл сывлйш, сймах,
шухйш-сйнар ҫеҫ, пурпёрех туййма пусараймасть.
Эсё вара — чёрё Пйхаттир. Сан... А-а-ах!.. Вййлй,
шутсйр хастар арҫын эс. Герой памалли йёрке
пулсан-и ҫав енёпе, эп сана чи малтан Хёрарйм
Савйкён Геройё ятне памалла.
Астаруллй вйй чёртнипе Ванька пиншакне хывса
печӗ, шйлаварне хывма пуҫларӗ:
— Хывйн-ха апла-тйк, Пйлаки-пылакки. Ҫиччас
пуҫлатпӑр сеанс.
— Мастурбаци-и?
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— Аха. Тупике те вырйнлах. Ман йна хёрарйма
амйшён тумёпе ташлаттарас килет малтан.
Пйлаки ахйлтатсах кулса ячё, хыпйнсах кофтине, кёпине хыврё:
— Шупашкара шоу-концерт кайса курнй хыҫҫйн эсир пурте ташлаттарма пуҫланй тет-ха хёрарймсене. Старик каласа култарнйччё.
— Анчах пёри те ҫаппа ҫармаслантарайман.
Пирён ял вйтанчйкӗсем ҫав ырлйха йнланаҫҫӗ-и?

Хӑвӑртрах йӑшӑлтаткала!
— Ҫиччас. Ан васкат. Эп хамах. Халех.
Ванька савӑннипе ташӑ кӗвви памппалаттарчӗ:
— Вӑт ҫапла итлемелле те унӑн, хӗрарӑмӑн.
Марук ман аялти кӗперен аяларах вӗлер те хывйнмасть.
Чунне уҫсах мухтанчӗ Пӑлаки:
— Эп тахҫанах санпа мунча кӗме те, ҫаракутӑн
ташлама та хатӗр. Ӗмӗтре мӗн чухлӗ выляман
пуль. Анчах майӗ ҫуккӑ-ҫке. Сарайӗнче вылятйним. Куҫ умӗнче? Юрать-ха паян вӑрттӑн кӗтес
тупрӑмӑр. Ҫылӑха пӗлмесӗрех.
— Масар ҫинче ясар ташши ташланӑшӑн чӑнах
та ҫылӑх пулмасть-ши пире?
Пӑлаки тупӑк ҫине тӑрса тӑпӑртатма тытӑнчё:
— Канлӗх тупма пултарсан пире хӑть масар
ҫинче, хӑть пӗлӗтре, хӑть тупӑк ҫинче...
Ванька те хёрарйм пӗҫҫисем тйрйх аялалла хыпашласа тапйртатрӗ:
— Пйлаки-пылакки. Ах, чунуҫҫи. Эп санпа чух
не таҫта пӗлӗтрен те ҫӳле, куҫ курми пуличчен
вӗҫсе каятйп. Эпё сан сӗткенне ӗмсе тйранатйп.
Ах! — Хӗрарйма ыталаса чуптурӗ. — Акй, тупйка
урлйлла хуратйп та сана майласа...
Асса кайнй хёрарйм выртма пуҫларӗ:
— Юрать, юрать. Эп хатӗрех. Эп... Ан васка.
Аллупа выля... Мастурбаци ҫинчен ан ман, чунймҫйм.
— А-ах, Пйлаки-пылакки...
— Чйнах пылак-и? Ман оргазм тйвас килет.
— Пылран та пылак, — месерле авйнса ӳкнӗ
хёрарйм ҫинелле ӳпӗнчӗ Ванька.
Шак-шак-шак! янраса кайрӗ сасартйк тупйк
хуппи. Пйлаки кутран ҫӗлен сйхнй пек чалт! сик
се тйчӗ. Ванька шйлаварне шырама пуҫларӗ. Тупйкран Вульвер Левенӗн хаяр сасси илтенчӗ:
— Ях! Пйлаки-пйлать! Иксӗре те пулать! Лекрӗри? Эсир чӗрӗллех ман ҫинче асма-и? Ӑҫта ман
револьвер?! Иксӗре те... На месте уложу!
Улахҫйсем мён алла лекнӗ, ҫавна ҫаклатса тух
са вёҫрёҫ.
— Стой! Ах, чёре, — вййран кайнй мучи хуппа
алйран вӗҫертрӗ. Хупй шалт! турӗ. — Пӗтерчӗҫ.
Алйкран питё тарйхуллйн Ватмар Марукё пыр
са кӗчӗ, хйравҫйллйн пйхкалать. Аллинче — ҫатма аври.
— Ҫакйнтзллэх килчӗҫ терӗҫ-ҫке Ҫтаппансем
ҫав якӑлти Пйлакипе тйранман Ваньккана? Ӑҫта
кайса кӗчӗҫ? Ах, вӗри турчка кирлӗ Пйлакине.
Ман ҫумри арҫынсйр урйх арҫын тупайман. Ялта
кастарман така кашни урамрах. Ха, кунта та ҫуккй
вӗсем. — Урай варринче тап чарйнчӗ. — Темле
тупик ларать. Ялта никам вилнё тенине те илтменччӗ-ҫке? Вилнё пулсан та, ма тупике кунта?
Ҫак самантра тупйк хуппи уҫйлма пуҫларӗ. Тупйкран ҫын пуҫӗ курйнса к а й р е . Ватмар Марукён
аллинчен ҫатма аври тухса ӳкрӗ. Хйй кйшкйрса
тухса чупрё:
— Ай-уй! Пётрӗм! Турйҫйм? Ан пирах мана?

Шуйттан Пйлакипе Ванька та кирлё мар. Силах?
Ай-уй! Илтет-и кам та пулин? Виле чёрёлчё. Тытать. Виле... Чё-рёл-чё!!!
6
Ял кантурёнче. Сётел хушшинче администраци пуҫлйхё Авенир Алекҫейч тем хучӗ ҫырса ла
рать. Вульвер Левенё пырса кёчё, карттусне хывса сывлйх сунчё:
— Аван-и? Ман килес.
Леонтий Макарч Хуясова хуҫа хирӗҫ тухса алй
паче, пукан сине лартрё. Мучи ҫыххине хйй ҫумне хучё.
— Салам пултйр, Левен мучи. Хйвйрйн сывлйхйр
мӗнлерех? Хуҫайкку еплерех чуптарать?
Ҫакна илтсенех Хуясов чалт! сиксе тйчё:
— Ҫурхи кёсре пекех чуптарать, шуйттан кёвенти!
— Апла пулсан аван-ха сирӗн пурнйҫ, —
лйплантарса ларма сёнчё Авенир Алекҫейч йна.
— Ӑҫтан аван пултйр арйм чупнй чухне? —
тэтах сиксе тйчё Хуясов.
— Хйвйра ҫймйл вйл чупсэ ҫӳресе ӗҫлет пулсэн.
Вульвер Левенё такам илтесрен хйранй пек
Авенир Алекҫейча хйлхаран пйшйлтатрё:
— Ӗҫре мар ҫав?
Авенир Алекҫейч ниепле те йнланэймэрё:
— Тата йҫта?
— Масэр пӳртне чупэть! — тэрйхсэ, хытзх
кзлзрё Хуясов.
— Хйвйр вырйнэ ӗҫлеме-и? Пит аван. Пӳртне
ҫуса тасатса тӑрсан, ял-йыш хисеплет.
Ларать те каллех сиксе тйрать Вульвер Левенё:
— Ял та хисеплес ҫук. Ял-йыш та. Халйх питренех сурмалла. Намйс.
— Мёншён? — ыйтрё Авенир Алекҫейч. —
Эсир халь, ватйсем, ӗҫпе вйрҫй ветерэнёсем, чи
хисепре. Сире валли хамйр культура керменёнче
ятарлэсз чаплй пӳлӗм уҫрймйр. Унта пухйнса перле
калэҫма, чей ӗҫме, культурйллй канма пултаратйр.
Килӗшӳллӗ ӗҫёр пур сирен. Урйх мён кирлё?
Хуясов пурпёрех кулянать:
— Ӗҫӗ пур-ха, анчзх ӗмӗрӗн вӗҫӗ ҫуккй. Вилес
пуль луччйкйн. Тупйкне те турйм ёнтё.
— Пйрахйр-ха унашкзл кзлэсма. Авй, хӗвҫл ҫӗкленет. Епле таса тухйҫ. Ырӑ кун килчё. Эсир,
тем, ирех кймйлсйр, Леонтий Макарч?
— Юрать-хз сан кймйлна хусэкэнни сумрз
ҫуккй. Нуша кулачӗ ҫиме пуҫлйн-хз. Кӗҫех.
— Авланас пирки-и эсир?
— Аха. Ҫемйине тумэллзх. Кирлё. Анчзх мзлтзн урлй-пирлё шухйшлз. Сзн тз пит ҫивӗчскер,
терӗҫ-хэ. Хулз майри вйл... Асту, — пуҫ пӳрнипе
юнзрё Вульвер Левенё.
— Пурйнсзн — курйнзть, — чӳречерен пырсз
урамаллз пйхрё ял хуҫи. — Пзян Шупзшкзртзн
килмелле. Хулзпз сывпуллашсах. Взҫли Пзвйлч
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хёрсем илме автобус ячё.
— Сан, ачам, урйх шухӑш. Савӑнӑҫ, савӑк пурнӑҫ шухӑшӗ. Ман...
Авенир Алекҫейч шӳтлесе илчё:
— Пуҫа усакан ҫын марччӗ-ҫке эсир? Револю
ционер пек пулйр.
— Чин, эпир колхоз туса ялхуҫалйхӗнче революци тунй, культур революци тунй. Хальхи ҫамрйксем секс революцийё тйваҫҫӗ. Ман тупик син
ие. Акй, кур. — Пукан ҫинчи ҫыхха салтса япаласене урайне силлерё. — Куртйн-и?
Шалтах аптйрарё Авенир Алекҫейч:
— Куратйп-ха: хёрарйм йёмё, чечеклё ййрймлй
шйлавар, карттус, калушпа путинкй...
— Куртин апла?
Авенир Алекҫейч тӗлӗннипе хулпуҫҫийӗсене
сиктерчӗ:
— Куртйм. Такам такамйнне ҫаратса масар
пӳртне пырса пытарман пуль?
— Пӗлтӗн-и хйш япали камйнне те пулин пулнине?
— Йӗмне хйш хӗрарймйнне пӗлеес ҫук. Шйлаварӗ... — Тытса ҫавйркаласа пйхрё. — Аха, шоу
кунне Ш у п а ш к а р т а т у я н н й с к е р ку. Ванька
тахйннине курнйччӗ. Ыттисене...
— Тӗп-тӗрӗс. Ванька шйлаварӗ, — ҫирӗплетсе
каларӗ Хуясов.
Аптйранй енне Авенир Алекҫейч кулса ячӗ:
— Хайхи «кйвапаран аяларах, чӗркуҫҫирен ҫӳлерех юрат» тесе ахйрттарса ҫӳрекен юрату-астару
шйлаварӗ вӗт ку. Иӗмӗ?.. Хёрарйм йӗмӗсене хыпашласа хывса ҫӳремен те...
Хуясов сассине хйпартрӗ:
— Эс — влаҫ. Ял хуҫи. Сан пурне те пӗлмелле.
Эпёр ӗҫленӗ чухне ял Советӗнче... Пёлменни ним
те юлман.
Шйлавара пйрахрё те Авенир Алекҫейч сётел
хушшине кёрсе ларчё:
— Апла-тйк эсир хйвйр пёлетёр-им кам йёмё
пулнине?
Хёрарйм йёмне Хуясов вйтанмасйрах ҫӳлелле
ҫӗклесе кйтартрё:
— Пӗлмесӗр. Ара, вйрҫй участникӗсене списокпа панйскер вйл ҫак йём. Хам алйпа туянса
хамах тйхйнтартса ятйм вёт карчйка. Ак ҫак, сулахай пӗҫҫинчи шйтйкё, лаййхах асра юлнй. Кун
та та пулин мана брак лекрё тесе куляннйччё.
Пйлаки: «Пире, шйтйксене, брак та юрать, эпир
бракра вёт», — тесе шйлне йӗрчӗ. Шйтйк ҫав.
Тйрри шйтйк ҫав ман, — л ё п к и н е ш а к к а с а
кйтартрё.
— Пурпёрех йнланса пётереймерём эп сире,
Левен мучи, — пуҫне пйркаларӗ пӳлӗм хуҫи.
Хуясов йӗме каллех ҫӗклерӗ:
— Халь ҫак йёме хамйн Ванькках хыпашлатьха та, хура аллипе тытать-ха та, фронтовик списокпа илсе панй льготйлй йёме cap тута Ванька
намйса пёлмесёр хывать. Эпёр колхоз тунй, куль
турреволюци тунй. Ванька мён тунй? Кама хывнйц
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ши? Йём хывса ҫӳреме ҫеҫ пёлет.
Авенир Алекҫейч вйрттйн ййхлатса илчё:
— Ашшёнех хывнй ёнтё.
— Ах, ҫав Ваньккйна йна. Ман ҫумах тёкетёр.
Ватмар Марукӗн чараксйр чӗлхи хыҫҫйн... Амйшё
аванччё те. Ачи. Тьфу! Пётерет. Вилес пуль ман.
Администраци пуҫлйхӗ Хуясова графинран ста
кана шыв тултарса паче:
— Мён пулчё ара, мён пулчё? Акй, ӗҫӗр-ха.
Лйпланйр.
Леше стакана сирчё:
— Шыв вырйнне ҫакйнта лешё пулсанччё халь.
Ӑш ҫунать.
— Лешне тытмастйп ҫав кунта. Уншйн хамйра
тытаҫҫӗ.
Вульвер Левенё ҫаплах арймён йёмне ййваласа
тйчё:
— Йёркипе калам-ха апла. Енер тунй тупика
канлӗ-ши е канлех мар-ши тесе кёрсе выртса
пйхас-ха, терем. Хуппине хупрйм кйна, Ҫтаппанпа хёрё ҫитсе кӗчӗҫ. Вёсем чуптукаласа юрату
юрри юрларёҫ те тухса кайрӗҫ. Унтан ҫитрӗ-кӗчӗ
Ванька аҫтахи-каҫтахи ман карчйка ҫавйтса. Пуҫларёҫ аташма. Тупик ҫинче ташлаҫҫӗ, тупик син
ие, ман ҫинче, асма хатӗрленеҫҫё. Чйтаймарйм ҫав,
сиксе тухрйм. Ах, ёлёкхи пек алйра ревульвер
пулсанччё...
Чатса лараймарё Авенир Алекҫейч, касса кайсах кулчё:
— Суятйр пуль?
— Чинах. Честнйй коммунист сймахё, — ун
еннелле ӳпӗнчӗ Хуясов. — Ман карчйк ҫав секс
революционерёсене пулах асса кайрё.
— Камсене пула?
— Ваньккйсене пула, — тарйхса кайрё мучи.
— Ҫавсем Шупашкартан хаклй хакпа секс, эро
тика кӗнеки сӗтӗрсе килеҫҫӗ, аскйнчйк киновёсем
тупаҫҫӗ. Вйрттйн пухйнса ҫарапакартланса пйхаҫҫӗ
вӗсене, астарса сиктерекен мусйк ярса ташлаҫҫӗ,
тет. Пирён хӗрарймсене ҫавсемех тапратса ячӗҫ.
Унччен липках пурйннй. Варпуҫӗнче чиперех секс
революцийё тйваҫҫӗ. Эс, ывйлйм, Варпуҫ пуҫӗнче
тйракан пуҫлйх. Чармаллах вёсене. Сан чармалла! Суда паратйп Ваньккйна. Арйма туртса
илнёшён. Акй вещественнйй доказательствй. —
Йёме йёрёнсе урайне печё. — Чар!
Алакра Ватмар Марукё курйнса кайрё:
— Чармаллах! — терё вйл.
Авенир Алекҫейч ура сине тйчё:
— Кама?
— Ваньккйсене! Пйлакисене! Эп те Пйлакие
суда парап.
Пуҫлйх ыйтрё:
— Мён туре вйл сана?
Марук чӗлхипе хӗҫ пек касса татре:
— Ман Ваньккана туртса илнёшён!
Вульвер Левенё урайёнче сапйнса выртакан
йпйр-тапйра пуҫтарса тутйрпа ҫыхрӗ те пукан сине
хучё.

— Мыскараҫӑсем эсир пурте, —• терё Авенир
Алекҫейч. — Курман эп нимён те. Илтмен. Те
йём хываттар'эсир. Те йём пуҫа тйхйнаттйр. Аптӑратсах ҫитертӗр.
Марук ун ҫумнерех саркаланса пырса тӑчё:
— Курмастӑн ҫав эс. Илтместӗн, утиял айӗнчи
президент. Демократсене пӗтӗм влаҫа памалла,
тесе шавларӗҫ. Акӑ камсем ярса илчӗҫ влаҫа. Йём
тёп революционерёсем. Утиял айӗнчи хуҫасем
эсир. Ним тума пултарайман пустуй влаҫсем, суя
патшасем. Пӗр-пӗрин чӗлхипе ҫапӑҫма, мухтанма
ҫеҫ маҫтӑр. Мускаври те, Шупашкарти те, Варпуҫӗнчи те палтун. Йӗрке тӑвас чухне... Сак айне
ҫеҫ мар, тёп сакайне сиктермелле сире. — Вуль
вер Левенё еннелле ҫаврӑнчӗ. — Тӗпсӗр шӑтӑка
ямалла сана!
Хуясов пӳлӗм хуҫи хыҫнерех куҫса тӑчӗ:
— Мён турам сана халь?
— Арӑмна лӑплантарайманшӑн, — сурчӑк сирпӗтсех янйрарӗ хӗрарӑм. — Карчӑкна чарайманшӑн. Йӑлтах эс айӑплӑ! Эс чӑн-чӑн арҫын пул
сан, Шлаки те аяккалла пӑхмасть. Сана та пёрлех
судламалла. Суя революционера. Арҫын тесе суя
патакпа тӗккелесе ҫӳреттӗр ҫав.
Авенир Алекҫейч ӑна чарасшӑн пулчё:
— Хӑв истине ан манса кай!
Марук йӗпӗлл кулчӗ ҫеҫ:
— Эсер те, кӑвалерсем, хӑвӑр ӑҫта пулнине ан
манса каййр.
— Эс, Марук аппа, — сассине улӑштарчӗ Аве
нир Алексейч, — Ш л а к и ш ӗ н ан хӑра. Пулнӑ-тӑк
пёрре, иртсе кайнӑ, тейӗпӗр. Левен мучи те каҫарё пёреллёхе.
Вульвер Левенё те хйлтйкланчё:
— Ай-яй. Каҫармастӑп. Елёкхи пек ҫумра ревульвер пулсан-и? Тӳрех
шаплаттараттӑмччӗ
Ваньккипе карчйка та. Хупмастчӗҫ мана.
Ахйлтатсах ячё Марук:
Кӗсел пульккйпа-и? Йӳтӗк.
Пуҫлйх м а л а ш н е х ӑ й с е м мён п а л й р т н и н е
пёлтерчё:
— Итлёр эсер пурте мана. Шупашкар комбинатёнчен кйна мар, ялти ҫӗвӗ фабрикине техникумсемпе училищёсенчен вйтйр хёр килмелле.
Ҫавсем те ҫавйрса илме пултараҫҫӗ Ваньккуна.
Пйлаки мён вйл? Хйв пекех ватй. Кусем — кёске
кёпеллисем, ййрйм-ййрйм колготки тйхйннисем.
Кйна и л т н и п е М а р у к й н кймйлё т й р у к а х
улшйнчё.
— Чинах та, — терё вара. — Суда та памасп.
Ниҫта та ямасп Ваньккйна. Ман вйл. Никамйн та
мар. Ман Ванька. Ӑслй, маттур арҫын.
— Лар хама хирӗҫ, — пукан лартса паче Аве
нир Алекҫейч. — Ҫапла кирлё те.
Япала чймйрккине ҫурйм хыҫне ҫавйрса хучӗ
те Хуясов:
— Ман та ҫйвара хупас пуль, — терё. —
Кута хёстерес. Ача-пйча яла таврйнас сук. Пёри
— пёрремёш рангри капитан. Ана валли ял

пёвинче флот ҫук. Тепри — дипломат. Ана вал
ли ялта патшалйх министерстви уҫман. Пйлаки
ҫинчех мӗнпур шанчйкйм. Виличчен яшка пӗҫерсе ҫитерӗ, кӗпе-йӗм ҫуса паре. Кӗҫенекен
кёсрене ёнтё йна йййрсйр чарма ҫук. Эх, вилём
ҫеҫ кирлё те...
Леонтий Макарович Хуясов пйван ҫыртса хуйтарнй лаша пекех хыпйнса тухса кайрё. Марук
йна кут хыҫӗнче йӗплерӗ:
— Пурнйҫ пушши, вйхйт ҫитсен, йҫтан тивретмеллине пӗлет иккен. Ҫав кирлё-ха сана.
— Марук аппа, ҫитӗ пуль сана та. Лйплан. Ваньккйпа ҫырйнӑр та...
— Ачи вйл хирӗҫех мар-ха.
— Тата мён муре кирлё сире? — ыйтрё Аве
нир Алекҫейч.
— Ывйлйм ҫемйипех тавранасшйн. Тымар ямах.
— Ку вара тата аван. Ялшйн лаййх.
Ватмар Марукӗ вйтанса пуҫне чикрё:
— Намйс. Упйшка хамйн ача тантйшё пулать
те. Эй турй.
Авенир Алекҫейч ырй хыпар пёлтерчё:
— Ваньккйна кйҫал пӳрт ҫӗнетсе паратпйр. Пурнатйр унта. Ачусем валли... Ҫёнӗ урамри пёр пӳрчӗ
вёсен пуле. Симах паратйп. Президент сймахё.
Марук йна ыталасах чуптурё:
— Тавах сана. Улаха яни те усйллй.
Алйкран кёнё Ванька шаках хытса тйчё:
— А-а-а! Аха-а-а! Тинех лекрёр!
Марук сиксе тйрст! тапрё те урайне, йна хирӗҫ
чышкине чймйртаса ҫывхарчё, пуҫри тутйрне салтса йна питёнчен тиверчё:
— Мён ахалатса таран? А-ак сана! Ӗнерхишӗн.
Масар пӳртӗнче аснйшйн. Манран тарнйшйн.
Администраци пуҫлйхӗ сассине хйпартса, чёнчё:
— Кил-ха кунта, Ванька?! Лар ҫакйнта.
Ванька карттусне хывса сётел умне хуллен утса
ҫывхарчӗ.
— Иксёр те юнашар ларйр! — хушрё Авенир
Алекҫейч.
Марукпа Ванька юнашар ларчӗҫ.
— Акй сире хут. Ҫырйр.
Ванька йнланмасйр хйраса ӳкрӗ:
— Мён? Мён тунй эп? Никампа та ҫапйҫман.
Никам чӳречине те ҫапса ҫӗмӗрмен.
Марукё йна аййкран кйлт тёкрё:
— Мён сехёрленен? Хуптармасть вйл сана. Авлантарасшйн. Атя, ҫырар та — ҫырйнар. Этемле
пурйнар. Ҫемьелле.
— Эп тахҫанах пӗрлешесшӗн, — хавасланчӗ
алла ручка тытнй ват хусах. — Кёрлеттерер туй.
Эс ху явйнкаласа пйтратса ятйн, Марук.
— Эс ху й ё р к е л л ё пул, — аллине тытса
чймйртарё каччине Марук. — Пйлаки пылаккисене шырасан малашне... Асту. Касап. Еҫ чури
ҫеҫ пулса юлан вара. Рабочая лошадь. Еҫме пирах.
Висёмкунхи пек хйрах путинккуна урам лачакине лартса ан хйвар. Ан ҫапйҫ.
— Юрӗ-ҫке, юрё, пурне те ан лёпёртет кунта.
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Авенир Алекҫейч ура ҫине тӑчӗ:
— Вӑт ку — лаййх акт. Мирлӗ акт. Туйне перле
тйвйпйр.
— Эс те авланатйн-и, Авенир? — тӗлӗнчӗ Вань
ка.
Пукана чӗриклеттерсе кёвёҫерех серее илчё
Ватмар Марукё:
— Ара, Шупашкар майри пуҫне ҫавйрса ячё
те-ха унне. Ялтисем кирлё-и халь йна. Ӑҫтан
чйттйр. Чӗрӗ хусах-ҫке.
Мён ҫырмаллине ҫырчӗҫ те, тав туса тухса кайрёҫ. Алйк хупйнсанах Авенир Алекҫейч телефон
аврине ҫӗклерё, Шупашкарпа ҫыхйнчӗ, часах калаҫма пуҫларӗ:
— Пир-авйр комбиначё, да? Эпё-ха ку — Варпуҫӗнчен, Авенир Алекҫейч. Аха, аха, Мая Май
ралова каччй. Тухса кайнй апла? Пирён яла-и?
Тавтапуҫ. Сывй юлйр. — Авйра вырйнне хучё,
савйнса калаҫрӗ. — Тинех хула хёрёсем яла таврйнаҫҫӗ. Вёсен каййк карти пекех. Эпир те арймлй,
ҫемьеллӗ пулйпйр. Саккунлй арймлй. — Урисемпе тапйртатса илчё. — Эх, хамйр пулсан тёнчере,
пуянлатпӑр ҫак ҫӗре.
Ҫтаппанпа Ҫинук вйтанса кӗчӗҫ.
— Иртӗр, иртӗр. Мӗн ыйтупаччӗ? — ҫамрйксене ларма сӗнчӗ администраци пуҫлйхӗ.
Ҫтаппан хёрне малалла тёртрӗ:
Акй, Ҫинук...
— Эп мар. Хйй вйл, —именчӗклӗн сасй пачӗ
хӗр.
Авенир Алекҫейч хуҫалла ыйтрё:
— Сире тата мён пулнй? Кунӗ те питӗ ҫутй
пуҫланчӗ-ҫке.
— Кунне эпир иксёмёр юнашар тйрсах кӗтсе
илнӗ-ха, — терӗ Ҫтаппан.
Ҫинук та хаюлланчӗ:
— Шурймпуҫ йшӗнчен хёвелне хамйр ҫӗклесе
кйлартймйр. Раща хыҫӗнчен.
Каччи ҫӳлелле пйхса каларӗ:
— Пӗрле ҫакрймйр пӗлӗте. Авй ҫунтарать!
Каччине малалла тӗртрӗ Ҫинук:
— Пар хутне.
Авенир Алекҫейч кулса ячӗ:
— Тин йнлантйм. Сирӗн хёвел хамйн пӳлӗме
ҫутатса янине те туйрйм. Кӳрӗр апла заявленине.
Алйка шаккани илтӗнчё.
— Кӗрӗр! Кам унта? — урай варринелле утрӗ
Авенир Алекҫейч.
Ҫеменпе Елен кӗчёҫ.
— А-а, эсир-и? Кунталла иртӗр.
Ҫтаппан хӗрне хулран тытрӗ:
— Эпир каятпйр.
— Туйӗ пёр кунтах пулать, — асйрхаттарчӗ
пуҫлйх.
— Юрӗ. Тавтапуҫ, — пуҫне сӗлтсе хйварчӗ
Ҫинук.
Семен хёрне алйран тытса тйрать.
— Атте авлантарасшйн.
Елене хйюллйн каларӗ:
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— Ан суй-ха. Эс ху авланасшйн. Мана пусахласах ҫитертӗн.
Ҫамрйксене ҫурймӗнчен лйпкаса илчё Авенир
Алекҫейч:
— Вйхйт ҫитнӗ. Ҫемье чймйртамаллах. —
Ҫеменсен заявленине илсе вуларё. — Тӗрӗс
тйватйр. Тимӗре хӗрнӗ чухне шаккаҫҫӗ.
— Хӗре те, — кулса ячё Семен.
Хӗрӗн пичё анис улма пек хӗрелчё:
— Ах ҫакйн чӗлхи-ҫке. Авенир Алексеевич, ман
сирен администраци ҫуртне илемлетсе парас ки
лет.
Пуҫлйх кӗсйисене ҫапса кйтартрё:
— Пуши.
— Укҫа ыйтмастйп. Асйнмалйх пултйр.
— Чухйн ҫав эпир, — хуйхйреа илчё Авенир
Алекҫейч. — Хут ҫинче ййлтах пур пек. Банкри
счетра ҫеҫ нимён те ҫук. Килёшмеллех пулать
ырӑ кймйллй ҫынпа. Туйё п и р к и . . . П ё р л е х
тйватпйр.
Ҫеменпе Елен ййлкйшеа тухса вёҫрӗҫ. Каччй
пӳрне хуҫлатсах шутларё:
— Миҫе туй пулать-ши вйл кун пирён? Марук
аппапа Ваньккан — пӗрре. Ҫинукпа Ҫтаппанйн
— иккӗ. Еленпе Ҫеменӗн — виҫҫӗ. Маййпа манйн
— таваттй. Пёр кунта — тйватй туй. Ой-ой. Тйватй
ҫул хушшинче пёр туй туман хыҫҫйн — тӳрех
тйватй туй. Эп те чинах авланатйп-ши вара? —
Чӳречерен хёвеле пйхрё. — Маншйн та хёвел
тухрё-ши? Маййна чунтан кётетёп. Маййсйр пурнаймастйп. Маййсйр...
Ҫынсем пӳлӗме кёрсе тйнине те, хйй саейпа калаҫнине те туймасть вйл. Ваҫли Павйлч сассине
илтеен тин шартах сиксе ҫаврйнчӗ, хйнасем килнёҫке тесе хыпйнса ӳкрӗ, иртсе ларма сёнчё.
— Тавтапуҫ, — терё Альбина Николаевна ларнй
май.
Ваҫли Павйлч пукана тепёр майлй ҫавйрса
ларчё:
— Пурнйҫ тепёр майлй ҫаврйнса кайнине пёлтерет ҫакй.
— Мён пулчё? — хумханса ыйтрё юлташё.
Альбина Николаевна лйпкйн хуравларё:
— Юрату ҫулӗсем пӗрлешрёҫ.
— Пӗрлешес терӗмӗр эпир, — ҫирӗппӗн
пёлтерчё Ваҫли Павйлч. — Ватлйхри хусах пурнйҫ — пурнйҫ мар. Авенир Алекҫейч, эс ҫамрйкха. Пире вара, вилес умён пӗрне-пӗри тӗкӗлесе
тйракан кирлех.
Авенир Алекҫейч вёсене алй пачӗ:
— Эпё сире саламлатйп ҫеҫ. Пиллёкмёш туйне
те пёрлех тйвар. Ҫамрйклйх юратйвӗ анчӗ апла.
Турй пйр ҫине аннй пекех. Ытти тйваттйшё кам
еей туйӗсем пулмаллине каласа пачӗ. — Ҫапла,
юрату тӗнчи Варпуҫӗнче тинӗс пек пйтранать.
Ваҫли Павйлч хушса хучӗ:
— Турй ҫырни кашниннех ҫитрё пуль. Пире
унйн ырлйх парасси кйна юлать. Тёнче тытймӗ
ййлтах шайлашуллй.
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Ватмар Марукӗпе Ванька кӳршӗ ялтан таврйнаҫҫё. Ешӗрекен сад патне ҫитрёҫ. Тӑмпуҫ ҫырми
урлӑ каҫсан хӗрарӑмӗ пӗчӗк пӳрт умӗнчи сак ҫине
лаках ларчӗ, тутӑрне ӗнси хыҫнелле ячӗ:
— Ах, тӑвансене туя чӗнтӗмӗр-ха. Ах, вӑй пӗтрӗ.
Тӑвалла чуптартӑн та. — Хӑйпе юнашар ларнӑ
Ванька ҫине пуҫне хучӗ. — Ачашла-ха?
Ванька пулас арӑмне пуҫӗнчен ачашларӗ:
— Ҫӳсӳ шуралсах пырать.
— Пысйк хуйхӑ-суйхӑран вӑл, — пуҫне хыпашларӗ Марук.
— Ватӑлнӑран мар-и?
— Аллӑ пиллёкрех кам ватӑлать? Пиҫнӗ ҫырла
вӗт эп халь. Тат та ҫи.
— Халех-и?
— Хёвел куҫӗ умёнче намӑс пулать.
— Ҫ ы р л а н а х ӗ в е л т е т а т а ҫ ҫ ӗ вёт. П ӑ х с а .
Тӗттӗмре хурт лекет.
— Татса йӑлӑхмарӑн-и?
— Ҫук-ха. Тути пылаках-ха.
Марук савнине куҫран пӑхрӗ:
— Эп сана пӗр ҫав тери ырӑ хыпар пӗлтересшён.
Чӗри яшт турӗ Ваньккан, вара ура ҫине тӑрсах
ыйтрӗ:
— Мӗнле хыпар?
— Ыр хыпар, тетӗп-ҫке, — хӑй умнерех туртрӗ
вӑл ӑна. — Ан сехӗрлен мулкачла. Кил. Ак
ҫакӑнтарах, чӗчӗрен аяларах тыт-ха хӑлхуна?
— Вара, вара. Мӗнле хыпар пур унта? — аташас килнипе Ванька чӗчӗпе выляса илчӗ.
— Ан кӗртлеш-ха. Сысна хӑлхи-им сан? Этем
хӑлхи пуль? Тыт ҫумарах!
Ванька хӑлхине тарланӑ кӗлетке ҫумне тытрӗ:
— Чӑнах, пуҫран такам тапнӑ пекех тӑклатрӗ.
Ҫак-и?
— Ачу тапать ӑна. Ашшӗне хӑй пуррине систерсе.
Шӑхӑрса ташласа ҫаврӑнчӗ Ванька:
— Ой, ача та пулать-и вара пирён? Хёрарйм
ҫав ҫулсенче те ҫуратма пйрахмасть-и? — Марука тйратрё. Иккёшё те ташша ячӗҫ. — Хамранахши? Ваҫкйпа Авенир-сувенир...
Ытамран уйрйлса Марук аллисене ҫӗклесех
пёччен ҫаврйнчӗ:
— С а н р а н пулмасйр тата камран пултйр.
Хёрарйм вйл ача кампа мёнле тата хйҫан тумаллине хйй пёлет. Хёрарйм вйл никам пёлсе пётерейми вйрттйнлйх тёнчи. Унра пётём тёнче явлймё.
Унран тем те кётме пулать. Пулать! Пулать! Ача
пулать! Пулать! Пулать!
Тепёр хут ташша ячё Ванька:
— Пирён ыран туй пулать! Пирён кйҫал ача
пулать! Ман Марукйм-мйрмар варлукйм та ача
тӑвать. Илтетён-и, тёнче?
Сасартйк Марук тап чарйнчё та пулас ачин
ашшёне тытса чарчё, пёве еннелле аллипе тёллесе кйтартрё:
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— Тйхта-ха, тйхта. Авй! Пйлаки вёт ҫав?
— Чинах та ҫавй, — тӗлӗнсе пйхрё Ванька. —
Пёве хӗрнелле чупать. Пйван ҫыртнй-шим? Ха,
хыҫҫйн старикки лёпёстетет.
— Мён пулнй-ши вёсене? — хыпйнса ӳкрӗ
Марук.
Шампйрр! тунй сасй илтӗнчё ҫав самантрах.
«Пулйшйр?! Вилет! Путать!» — кйшкйрса ячё
Вульвер Левенё. Ванька чупса кайрё. Марук —
ун хыҫҫйн. Акй вёсем ҫыранран тйваттйшё те перле
хйпараҫҫӗ. Ванька Пйлакие ййтнй. Хуясов туйипе
хймсаркаласа пырать. Марук хыпйнчйклйн кускалать.
— Атя-ха эс, ватти, — хӳтерет вал мучие, —
ййшйлтаткала. Пӳрте кёрсе вырйн майлар.
Вульвер Левенё ҫӗмӗрӗлет кйна:
— Шуйттан кӗвентине! Ҫав «Секс азбукине»
вуланйшйн ятларйм та, вилеп тесе шыва сикрё.
Юрать эсер пултйр. Тавах сире.
Марукпа иккёшё васкаса пӳрте кёрсе кайрёҫ.
Пйлаки иккёшё кйна юлнипе усй курса Ваньккй
на майёнчен хы-ытй ыталарё:
— Чупту-ха мана? Чупту хытйрах! Туйччен
вйрласа юлас сан тутуна та пулин.
Ванька хёрарйм ыйтнине пурнйҫларӗ:
— Эп сана чинах вилет тесе...
Ванька тутине каллех хёрарйм тути перёнчё:
— Вилетӗп ҫав. Леш тӗнчене каяс вёснехҫитрӗм. Саншйн. Сире курнипе юри сикрём шыва.
Эс ҫйлма килессе пёлсех.
— Вйт Пйлаки-пылакки те сана. Чинах та пёлсе
пӗтереес ҫук сире, хёрарйм тенисене.
— Пёлетён-и?
— Эс тата мён муре пёлтересшён? — кйрт сиксе
илчё Ванька.
— Санран эпё ача ҫурататйп. Юратса. Иккёмёш
уййх сине кайрё ёнтё. Илтетён-и чёри тапнине?
Хёрарйма Ванька ҫерем сине тйратрё:
— Каллех ача! Чӗрӳ кйртлатса тапать. Мйлатукпа шакканй пекех. Ай, вйй пётсе килчё. Вёлеретёр эсер мана, кёсресем.
Пӳртрен Марук тухрё. Ун хыҫӗнчен — Вуль
вер Левенё. Пйлакие выртса канма вырйн хатёрленӗ терӗҫ те пурте кёрсе кайрӗҫ. Ҫтаппанпа
Ҫинук ҫитрӗҫ. Ҫинукӗ путек-сурйх пек сиккелет:
— Эх, савйнйҫ! Ман тантйшсем те Варпуҫне
килесшӗн. Качча каймасйр ватйлса ларас килмеҫт,
юратнй упйшкапа ача туса ӳстерес килет, теҫҫӗ.
— Килччӗр, килччёр! — ҫураҫнй хёрне пилӗкрен ҫавйрса тытрӗ Ҫтаппан. — Каччй те, ёҫ те
пур вёсем валли. Пурнйҫё те тулйх пуле пирён
ялта.
— Эп сан аҫу-аннӳпе тйванусене хамйн аттепе
аннене, хамйр тйвансене юратнй пекех юрататйп.
М а н а в ё с е м х й й с е н ачи в ы р й н н е х у р с а
йышйннйшйн. Эх, ыран — пирён туй!
Ҫтаппан аса илчё:
— Ыран — ман мйййр катмалли кун! Атя, шыва
кёрсе тухар? Алйран алй тытйнсах чупса кайрӗҫ
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вӗсем. Ҫеменпе Елен шӑкӑлтатса килеҫҫӗ.
— Паян та ӳкеретӗн-и картинуна? — ыйтрӗ
Ҫемен.
— Эп халь туй умӗнхи отпускра, — шӳтлерӗ
хӗр.
— Ҫынсем туй хыҫҫӑн виҫ кун канаҫҫӗ. Эсӗ
туйччен илесшӗн-и?
— Тёрӗс мар тӑваҫҫӗ йна. Туй умӗн канмалла
та, туй хыҫҫӑн ӗҫлемелле. Тарласах.
— Ача тӑвичченех-и?
Елен каччине ыталарё:
— Ӑхӑ.
— Аннӳпе ман атте пирки эсӗ мӗн шухӑшлатӑн?
Елен хурланарах хуравларӗ:
— Анне вӑл атте вилнӗренпех хваттертен тухмасть. Виҫӗ ҫул арҫынсӑр. Хӑвах йнланан.
— Юратӑвӗ пур-ха тата вёсен. Ӗмёрхи юрату.
— Иккёшё пӗрлешнё пулсан — эпир пулмастӑмӑрччӗ.
— Халӗ иксёмёр пӗрле пулаймастӑмӑрччӗ.
Елен пӗвере шӑмпӑлтатакан ҫамрӑксем ҫине
пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те, хуллен каларӗ:
— Мӗнле пит тӗлӗнмелле вӑл ҫутҫанталӑк
пулӑмӗ. Тӗнче ҫыххи. Вёсен те юрату пур. Пирён
те. Вёсем те пёр мӑшӑр пулаҫҫӗ. Эпир те.
— Анне ҫеҫ юнашар пулмасть ман.
— Ман та атте перле пулмасть.
— Юре, — терё кулянчйклйн Елен. — Эпир
аннепе аҫуна каялла тавйрса килеес ҫук.
— Кӗҫех хамйр та атте, хамйр та анне пулйпйр.
— Пурнйҫа, чйваш ййхне малалла тйсйпйр. Чйнчйн чйваш чӗпписем пулӗҫ пирён ачасем!
Иккёшё те шыв хёрринелле чупса кайрӗҫ.
Машина кӗрлеттерсе ҫитрӗ те тап чарйнчё. Аль
бина Николаевнапа Ваҫли Павйлч, Мая Майраловапа Авенир Алекҫейч калаҫса килеҫҫӗ. Мая
тавралла пйхса ҫаврйнчӗ:
— Эх, мён тери илемлӗх! Шупашкарта е ытти
хулара пйнтйхса пурйнакан хӗрсем ҫак пуянлйха,
ҫак илеме курас пулсанччё. Ҫак симпыллй Сывлйша кйкйр тулли сывласа илес пулсанччё?..
— Эсир вёсем пурте ймйртмалла вӗҫсе килӗҫ,
тесшӗн-и? — ыйтрё Альбина Николаевна.
Тулнй кймйлне ирёке кйларса аллисемпе хйлаҫланчӗ, вальс кёвви каласа ташласа ҫаврйнчӗ ёнерхи пир тёртекен:
— Пурте килмӗҫ. Анчах пирён пеккисем килеҫҫех. Эй, хёрсем! Илтетёр-и мана? Ҫаврйнйр-ха
ял еннелле?! Пуҫтарйнйр кунталла! Сире ырлйх,
сывлйх, канйҫлйх, семье, ача кётет!
Шыва кёрсе уҫйлнй Ҫинукпа Ҫтаппан, Ҫеменпе Елен васкаса ҫитрӗҫ. Пӳртрен Ватмар Марукёпе Ванька, Пйлакипе Вульвер Левенё тухрӗҫ.
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— Ҫамрйксене чйрмантарас мар тесе юри
пӳртре лартймйр. Хале, пурте пухйнсан, тухас
терёмёр, — пуриншён те калаҫрӗ мучи.
Туй умёнхи репетици пуль ку? — пурне те пйхса
ҫаврйнчӗ ял старости.
— Чинах та, — тӗлӗнчӗ Ваҫли Павйлч. — Кам
пуҫтарнй пурне те.
Елен аллисене сарса:
— Ял сачё, — терё ачашшйн.
Ванька ывйҫ тупанёсене сйтйрчё:
— Ак ҫак алйсемпе ӳстернӗ тырй уйё.
— Кйҫал пуҫласа ҫимӗҫ паракан иҫӗм ҫырли,
— тути хӗррине ҫулласа илчё Ҫемен.
Ҫинук ҫӳлелле тинкерчӗ:
— Пуҫ тйрринче вӗҫсе пире саламлакан чӗкеҫсем.
Коммунхоз министре Ҫтаппан мухтанчӗ:
— Ҫёнӗ урама тухакан мйн ҫул.
Марук хййӗн савйнйҫне пёлтерчё:
— Чёре ҫумӗнче тапакан Пысйк ҫын.
— Ӑшри вутта сӳнтермелли хйват, — Ванька
ҫине вйрттйн пйхрё Пйлаки.
Мая Майралова пурне те куҫласа тухрё:
— Варпуҫ халйхён йшй кймйлё.
— Вилёмсёр юрату, — Ваҫли Павйлч ҫумнерех
пӗршӗнчӗ Альбина Николаевна.
Хавхаланса кайнй Вульвер Левенё ушкйн варрине кёрсе тйчё те, тйпйртатса илчё:
— Эх! Сире курнипе, сире итленипе хам та
ҫамрйкланса-яшланса кайрйм. Пурнйҫ пуҫламйшӗн
репетицийё ку сирен, ачамсем. Эсер халь ҫӗнӗ
пурнйҫ ҫулӗ ҫинче. Ҫутй пултйр вйл ҫул. Ун тйрйх
ача-пйча кӗтӗве чуптйр. Пирён авалхи Варпуҫ
чйвашйн анлй тинёсне тивӗҫлӗ, хастар йышпа
тултартйр. — Пурин сине те пйхса ҫаврйнчӗ. —
Хӗрсӗр ял та хёсёр мар иккен. Чёрё!!! — Автобу
са курчё та вйл хушса хучё. — Авй, Шупашкар
хёрёсем те вӗҫсе ҫитрӗҫ. Варпуҫӗн варлй кинӗсем...
Садри ҫынсене асйрханй шофер а я к р а н а х
кйшкйртма пуҫларӗ. Ҫамрйксем сиккелесе ташларӗҫ:
— Ыран — туй!
— Ыран — уяв!
— Ыран — эпир перле!
Такйшё магнитофон ячё. Чйваш туйён хавас
кёвви янйрарӗ. Туҫи ращи енче аслати
хйлтйртатрӗ. Кӗтнӗ ҫумйр ял ҫинче ҫйвать. Асамат кӗперӗ Шурйм ҫырминчи ҫйлкуҫне шыв ӗҫме
ураланчӗ. Ыттисемпе пӗрле Маркки Марукӗ те
ҫутҫанталйк илемне пит-куҫне ҫиҫтерсех сйнарӗ.
1997,

кӑрлач.

