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Виҫ ҫӗр киллӗ Чӗркуҫ ялӗн анат енӗ. Умра - тырӑ пуссипе чикӗленекен сад пахчи. Хушшинче - ҫул. Хӑрах енлӗ урам ҫурчӗсем. Сулахайра вӑрӑм пӗве кукӑрӑлса, сарӑлса выртать. Хуралҫӑ пӳрчӗ.
Юнашарах - валак.
Ҫу пуҫламӑшӗ. Ир. Уйра трактор шавӗ илтӗнет. Шывра - хуркӑвакал. Пахчара - шӑпчӑксен юрри. Уҫӑ чӳречерен чӑвашла ташӑ
кӗвви янӑраса тухать. Сылтӑмра лаша тулхӑрать, ача сасси илтӗнет: тр-р-р! Ҫав енчен пысӑк курупка ҫакнӑ, сылтӑм аллине пӗчӗк
чӑматан тытнӑ, плащ уртса янӑ Анатолий Микитов, ялта Анат Тули
текен каччӑ, васкамасӑр утать, кӑкӑр тулли ассӑн сывласа тавралла
пӑхса ҫаврӑнать, хыҫлӑ тенкел ҫине курупкине, чӑматанне лартать,
плащне хурать, ун хыҫҫӑн валак патне пырать, ҫӑлкуҫ шывне ывӑҫ
тупанӗсене йӗкӗрлесе ӗҫет, питне уфф-фӑрр! тукаласа ҫӑвать, аллисемпе хӑлаҫланса ҫӑмӑллӑн сиккелет:
- Тинех эпӗ ялта! Каллех тӑван ҫӗрте! Эх, епле чӗрӗ шыв эсӗ тӑван Чӗркуҫ шывӗ. Мана каллех чӗртрӗн эсӗ - тӑван ҫӗр эмелӗ. Ах,
чӗре сиксе тухать пуль. Чун юрлама пуҫларӗ. Эх!
Пӳрт патне чупса пырать те вӑл курупкине уҫса баянне кӑларать,
ӑна хул пуҫҫи ҫинчен ҫакса ярать.
Ҫав вӑхӑтра пӳртре кӗвӗ сасси шӑпланать. «Хоппа! Ӑмӑртас-ха
шӑпчӑкпа!» - тесе хӑйӑклӑрах сассипе юрласа ярать каччӑ:
Ҫӗр-аннемӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Ҫӗр-аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв.
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
Чӳречерен утмӑлалла ҫывхаракан Куҫук Куҫкин, сад хуралҫин,
мӑн пуҫӗ курӑнать. Вӑл тӑрмаланчӑк ҫӳҫне пуклак пӳрнисемпе шӑлкаласа якатать те хӑлхине тӑратсах итлет, хушӑран анаслать.
Хӑйне сӑнакана асӑрхаман-туйман Анат Тули малалла юрлать:
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Пыл шӑршиллӗ сывлӑшӗ
Ӳсӗртет мана.
Хӗвелленнӗ сывлӑмӗ
Лӗп чӳхет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв.
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
Ялта Валак Валькки текенскерӗн хӗрӗ Люба сулахайран ҫӑмӑллӑн утса ҫывхарать. Хӗр ҫӳхе ҫитсӑ кӗпепе, йӑлтӑркка пушмакпа, кӑтралатнӑ ҫӳҫӗ ҫийӗн виҫ
кӗтеслӗ тутӑр ҫыхса янӑ. Аллинче - ҫап-ҫутӑ витре. Анат Тулине курнипе вӑл
йӑкӑлт ҫӗкленсе хаш! сывласа ярать, витрине лартать те качча хыҫалтан хыттӑн
ыталать.
Куҫук Куҫки пуҫне пӑркаласа куҫне хупать, асаилӳри хӑйӗн юратӑвне шухӑш
ытамне хупать.
Чунран хумханса юрлакан Анат Тули карт сиксе илет те юрлама чарӑнать,
ҫывӑх ҫыннӑн ачаш аллисен туйӑмӗпе хавхаланса урӑх юрӑ ҫеммине куҫать:
Эх, Люба-Любка-Любушка-Любовь...
Ҫурӑм хыҫӗнчи савнийӗм,
Ан пытар куҫна,
Ҫаврӑнса хӗвел куллийӗ
Парнеле мана.
Хӑйне каччи тӳрех сисӗмлӗн палласа илнишӗн хӗпӗртесе ӳкнӗ Люба, умалла
ҫаврӑнса, хавассӑн чӗвӗлтетет:
- Таврӑнтӑн-и, Туля?
Хӗре сылтӑм аллипе хӑй ҫумнелле туртакан Анат Тули, ӑнсӑртран килсе тухнӑ
тӗл пулу хӑвачӗпе пӑлханса ӳкнӗскер, ҫаплах лӑпланса ҫитеймест-ха, хӗр куҫне
хӑйӗн куҫӗпе вӑтанчӑклӑн хуптарнӑ май, савӑккӑн пӗлтерет:
- Таврӑнтӑм, Люба. Ҫитрӗм.
- Вӗренсе пӗтерсех-и?
- Дипломпах килтӗм, Люба.
- Ялах-и? Кунта ӗҫлемех-и? - куҫне каччӑ куҫӗнчен вӗҫертсе Люба умри телейне такам ҫак самантрах ҫаклатса каясран сехӗрленнӗн ҫине-ҫине ыйтать. Урӑх вара ниҫта та каймастӑн-и? Хамӑр ялтах, Чӗркуҫрах пурӑнатӑн-и?..
- Эх-ха-хай санпа, Любушка, чунӑмҫӑм, итле тепӗр хут: ялах, хамӑр тӑван
ялах килтӗм. Куратӑн пуль?
Люба пуҫне чиксе вӑтанчӑклӑн калать:
- Куратӑп-ха. Аллунтан тытсах, ыталасах тӑратӑп-ҫке. Эй турӑ, сана кӗтни.
Сана аса илнипе чӗрӗм куҫ хупаймастӑп, ыйхӑ таҫта вӗҫет. Юлашки ҫырӑвна
вуланӑ хыҫҫӑн юри ҫак ҫулпа киле ҫӳреме пуҫларӑм. Сана...тӗл пулас пекех...
паян та...ӗнесене суса пӗтернӗ-пӗтермен. Васканипе, пуҫ минренипе... сӗт вит
рине лартма мансах тухса чулрӑм фермӑран.
- Пуш витре пек пушӑ чунпа кӗтсе илмерӗн пуль те эс мана, Люба, - шӳтлӗн
кулса ярать Анат Тули.
Хӗр качча тэта хӗрӳллӗреххӗн ыталать:
- Мӗн ухмахла калаҫатӑн эс, Туля? Хамӑрӑн Чӗркуҫ ҫӑлкуҫӗ пек тапса тара
кан кӑмӑлпа кӗтсе илтӗм сана эпӗ, савниҫӗм. Сана курнипе, эс юрланине илтнипе хаман та сисмесӗрех чун-чӗре юрласа ячӗ. Кала-ха, сан ку ҫӗнӗ юрӑ-и?
- Ҫӗп-ҫӗнӗ, вӗр ҫӗнӗ, ҫӗнӗ-ҫӗнӗ юрӑ ку, Люба. Паян ҫуралнӑ юрӑ! Пуйӑсра,
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вакун ураписен кӗввипе, нихҫан манӑҫман шӑпчӑк сассипе ҫуралнӑскер. Хамӑр
ялта, ҫӑл куҫ таппин янравӗпе ҫуралнӑ юрӑ! - Анат Тули баянне, майласа тытса,
ҫӑмӑллӑн туртса ярать, пуҫне ухса юрлать:
Пахчари хӗрлӗ улмийӗ
Илӗртет мана.
Улмуҫҫи айӗнчи хӗрӗ
Ҫунтарать чуна.
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв.
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
Люба концертри пек алӑ ҫупать:
- Епле маттур-ҫке эс, Туля! Ҫӗнӗ юрӑ премьери пулчӗ ку: маншӑн та, саншӑн
та. Ой, вӑйлӑ!
Хӑйӗнчен уйрӑлнӑ хӗре Анат Тули сылтӑм аллипе каллех хӑй ҫумнерех туртать:
- Ҫӗнӗ юрӑ пуҫламӑшӗ кӑна мар, ҫӗнӗ кун - хамӑр юратӑвӑн ҫӗнӗ кунӗн
премьери пулчӗ ку пирӗншӗн.
- Эх, ытла та ырӑ кун паян! - тесе ытамран вӗҫерӗннӗ Люба ҫаврӑнса ташласа илет. - Юрлас килет хамӑн та. Манӑн та сан валли чун парни пур:
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усал кураймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ шывран та тасарах.
Уйри ҫиле тытаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран иртсе каяймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ ҫилрен те шухӑрах.
Хӗр юрри садри шӑпчӑк сассипе хутӑш ҫилпе ҫырма тӑрӑх ялалла саланать:
Хӗвел ҫутийӗ - кун ҫути
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра сан пурнӑҫун ҫути,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп хӗвелтен те ҫутӑрах.
Ылтӑнпа ҫеҫ пуяймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран хакли тупаймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп ылтӑнран та хаклӑрах.
- Чӑнах-и? Чӑнах пулсан кил-ха кунтарах? - тӑпӑртатса илет Анат Тули.
Люба пуҫӗнчи тутӑрне салтса аллине тытать те ташӑ ҫаврӑмӗ тӑвать, унтан
савнийӗн мӑйӗнчен ыталаса Анат Тулине хы-ыттӑн чуп тӑвать, вара темрен
хӑранӑ пек аяккалла кайса тӑрать.
Пӳртрен, кӑххӑмлатса, Куҫук Куҫки тухать, хул-ҫурӑмне хускаткаласа анаслать:
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- Ax, ҫывӑрнӑ та ҫывӑрнӑ вара, турттарнӑ хупӑ, тутлӑ, савӑк тӗлӗк курнӑ.
Тӗлӗкре Анат Тули авланнӑ пек...
Ӑна Анат Тули кулкаласа алӑ парать:
- Сывлӑх сунатӑп, Куҫкӑ пичче. Эп кунта ҫитнӗ чухне музыкӑпах хуп турттараттӑрччӗ ҫав. Курнах пуль асамлӑ тӗлӗкне те. Тен, пире вӑрттӑн сӑнанӑ? Эп
авланнӑ пать-ха апла. Кама качча илтӗм-ши?
Люба витрине хӑма сак ҫумне кайса лартать, хӑяккӑнрах тӑрса, вӑтаннӑн
пуҫне чикет.
Ҫынран ялан тӑрӑхлама юратакан Куҫук Куҫки чеен йӑхлатать:
- Хэ-хэ, хе. Хӑвӑн арӑму кам пулнине те сиссе юлаймарӑн-и? Валак Вальккин йӗкӗреш виҫ чечекӗнчен варринчине татса илнӗччӗ-ха хӑй, тата манран
мӑшкӑлласа юри пӗлмӗше персе тӑрать. Чуп туса кӑтартӑр-ха тепре? Эх, ҫамрӑкланса кайрӑм. Юрлас килет сан юррусене, Анат Тули, ҫампах Анатолий Микитов композитор юррисене магнитофон ленти ҫине купипех тулли ҫыртартӑм, хӑйне
те, авӑ, хӑйӗн кӗввипех кӗтсе илтӗм. Каҫпа та, ирпе те кӗрлеттеретӗп. Эх, ак
ҫапла:
Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса...
Анат Тули баянне туртса ярать. Вӗсем ҫумне Люба та хавассӑн хутшӑнать:
Ҫилхи вӗҫӗсене вӗҫтерсе,
Тӑван патне килтӗм хисеп туса,
Инҫе ҫула паян кӗскетсе.
Ҫывӑхрах лаша кӗҫеннӗ сасӑ илтӗнет. Вӗсем патне Лар Иванӗпе Сава Савви васкасах ҫывхараҫҫӗ, Анат Тулине ик енчен ыталаса чуп тӑваҫҫӗ те пӗрле
юрра хутшӑнаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар, тӑвансем,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар,
Чунтан савӑнар, савӑнар,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар.
Чӗркуҫӑн хастар каччисем Анатолий Микитов, Иван Ларин, Савва Савалаев
тата Веналий Коновалов пӗр вӑхӑталлах ҫуралнӑ, ял-йыш хушшинче пӗрле ӳснӗ,
вӑтам шкулта пӗрле вӗреннӗ, пӗлӳ тӗнчинче ҫеҫ кашни хӑй сукмакӗпе утнӑ, пурнӑҫ ҫулӗ вара вӗсене тӑваттӑшне те тӑван кӗтесе - «Ҫӗнтерӳ» пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха туртса килет. Ҫирӗм пиллӗкре ҫеҫ-ха вӗсем, ҫапах хӑйсен пултарулӑхне
кӑтартма ӗлкӗрнӗ. Лар Иванӗ - тӗп агроном, Сава Савви - инженер-строитель,
Анат Тули - мусӑкҫӑ, Кӑнавал Веналийӗ - этем тухтӑрне вӗренет.
- Вӑт мӗнле! - аллинчи чӑпӑрккипе шартлаттарать Лар Иванӗ. - Пӗрле пулнӑ
чух савӑнар, тӑвансем-юлташсем. Куҫкӑ кукки, Туля таврӑннӑ ятпа ҫапса уҫ-ха
вун ик кӑшӑллине? Сан унта-кунта йӑваланкаласа выртаканччӗ пӗр-пӗр пичке.
- Эп ҫиччас, - кутне ҫат ҫапать Куҫук Куҫки. - Малалла! Ара вёсен туй паян.
Туй. Валак Вальккине пуҫлаттармалла туй пичкине, мана мар, шӑллӑм. Унччен...унччен вара... - Любӑн пуш витрине йӑтса валак патнелле йӑпӑртатать. - Унччен ҫакна ӗҫмелле.
Хӗрелнӗ пит-куҫне ал тупанӗсемпе хупланӑ Люба лайӑхмарланать:
- Куҫкӑ пиччен ялан куласси ун. Пустуйранах тем туйӗ шутласа кӑларать.
Анат Тули те савнине ҫӑласшӑн:
- Мӗн, эпир, эсир ҫитиччен анчахрах, ҫакӑнта тӗл пулсан, чунтанах юрласа
тӑраттӑмӑрччӗ те...
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- Юрлани вӑл лайӑх-ха, анчах... - Сава Савви Анат Тулине ҫурӑмӗнчен сисӗмлех шаплаттарса илет. - Яла килесси ҫинчен пире пӗлтерменшӗн сана, туссен
ячӗпе ку.
Пар Иване чӑпӑрккипе юнаса шартлаттарать:
- Ак ку та лекме пултарать пирӗнтен уйрӑлсан. Евитленӗ пулсан, илме Вӑрнар
станцине тур лашапах тухаттӑмӑр.
- Сирӗнтен, шӑпӑрлансенчен, пурне те кӗтме пулать. Итлӗр-ха, ӑнланӑр мана.
Чӑрмантарас килмерӗ. Баяна йӑтса ҫитетӗпех терӗм. Эпӗ Вӑрнара ҫитмен, Апнеркӑрах анса юлтӑм. Телее пула шӑпах кӳршӗ ачи Кульцавран таврӑнать. Разъездран тухсанах хуса ҫитрӗ те вӑл мана... Кӗсрене юрттарса, баян каласа, юрласах
килтӗмӗр. Тихи хыҫран чупса пырать. Вӗсем те савӑнса юрлаҫҫӗ: амӑшӗ кӗҫенет
те, ачи те...
Сава Савви ӑнлантарма пикенчӗ:
- Халь машин ҫӑкӑрӗ шутсӑр хаклӑ та, Александр Ильич ӑна, агронома, личнӑй
транспорт - тӑрантас ҫирӗплетсех панӑ-ҫке. Кулӑшла мар-и хальхи пурнӑҫра?
Эрне хушши вӗренчӗ вӗт лаша кӳлме. Первӑй класс халь. Вӑрнарта автоинспек
тор пӗрре штрафланисӗр пуҫне урӑх айӑпа кӗмен. Ямшӑк, во! Ҫӗр тухтӑрӗ, во!
Хуҫалӑх ларӗ те тулли - ял ҫыннин ларӗ те тулли. Кӑмакара хура ҫӑкӑр та, кулач
та пиҫет, вут умӗнче ҫатма икерчи те ҫатӑртатать.
- Пар Иванӗн ларӗ те ҫӑнӑхпа чӑп тулли. Валак Вальккин пӳрчӗ те хӗр тулли,
- Куҫук Куҫки тулли витрене пӗчӗк сӗтел ҫине пырса лартать те, «Эх!» тесе хӑпартланнӑ хыҫҫӑн, уҫҫӑн юрласа ярать:
Хур кайӑксем пӗрле пухӑннӑ чух
Ҫуначӗсем каяҫ ирӗке.
Тӑванӑмсем пӗрле пухӑннӑ чух
Кӑмӑлӑма ярам ирӗке.
Пурте пӗрле юрлаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар, тӑвансем,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар...
Куҫук Куҫки пӳртелле вашкӑртса кӗрсе каять:
- Эп ҫиччас...
Анатран Валак Вальккин Лилийӗпе Вероники алӑран тытӑнса ҫитеҫҫӗ. Пӗвӗпе
те, сӑнӗ-пичӗпе те йӗкӗрешсем виҫҫӗшӗ те пӗр пекрех. Пурте пӗр тӗслӗ, пӗр пек
ҫӗлеттернӗ кӗпе, пӗр тӗслӗ пушмак тӑхӑннӑ. Чӗлхи-ҫӑварӗ ҫеҫ уйрӑмрах. Люба
ҫемҫен калаҫать. Лили пӑтӑр-пӑтӑртарах. Вероника ҫинҫе саслӑ.
Йӗкӗрешсенчен иккӗшӗ те умлӑ-хыҫлӑ саламлаҫҫӗ:
- Туля килнӗ-ҫке? Сывах-и?
- Аван-и?
Анат Тули вӗсем умне ҫывхарать:
- Аванах. Сып-сывах. Уйрӑлми йӗкӗрешсем еплерех чуптараҫҫӗ? Хӑшин туйне маларах кӗрлеттерӗпӗр-ха?
- Эпир пурте пӗрле качча тухатпӑр, - ихиклетет Лили.
- Виҫсӗмӗр те пӗр кунта, - юрланӑ пек тавӑрать Вероника.
- Лар Иванӗпе Сава Савви тэта Анат Тули пӗр харӑсах ҫуршар метр тӑршшӗ
мӑйӑх ҫитӗнтерсен.
Лар Иване чалтах сиксе илет:
- Апла пулсан эп ырантанах хырӑнма пӑрахатӑп.
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Сава Савви пуҫне ухать:
- Эп — паянах.
Анат Тули сӑмси айне пӳрнипе сӑтӑрса: - Сирӗнтен эпӗ те юлмастӑп.
Пӳртрен Куҫук Куҫки шур эрех кӗленчи йӑтса тухать, хуллен сӗтел варрине
лартать:
- Ман та ӳстерес пуль мӑйӑх-сухал. Ман та арӑм ҫук. Тен...
- Арӑм ҫук та, парам ҫук теҫҫӗ марччӗ-и-ха, кукки? - йӗкӗлтет Пар Иванӗ.
Пурте ахӑлтатса кулса яраҫҫӗ.
- Ача чухне, - тет кулма чарӑнса Куҫук Куҫки, - анне чӗччи тутлӑ, авлансан арӑм тути пылак. Хӑвӑртрах тутанса пӑхӑр пылаклатас тесен. Авӑ епле йӑлкӑшса
ҫиҫсе тӑраҫҫӗ. Ҫӑлтӑр пек. Эх, хам ҫамрӑк мар...
Ҫамрӑксем пӗр-пӗрин куҫӗсенчен пӑхса йӑлл кулаҫҫӗ.
- Мӗн шӑл йӗретӗр? Сӗтел кӗтет авӑ. А ну-ка, кашӑк-чашӑк, курка-алтӑр
илме! - аллипе кутне ҫат тутарать Куҫук Куҫки. - Малалла!
Йӗкӗтсем сад хуҫи хыҫҫӑн пӳрте кӗпӗрленсе кӗрсе мӗн хушнине илсе тухаҫҫӗ.
Хӗрсем сӗтел ҫине ӗҫмелли-ҫимелли хатӗрлесе-майлаштарса лартаҫҫӗ, хушӑран-хушӑ каччӑсем пирки шӳтлеҫҫӗ:
Лили, Любӑна куҫран пӑхса:
Анат Тулин пур баян,
Савӑнсах калать паян.
Чунӗпе вӑл пит пуян Ӗҫ тӑвас пулсан - наян.
Вероника Лилине тӗртсе калать:
Сава Савви савалать
Савапа мар, чӗлхипе Хӑйӑртан кермен лартать.
Люба Вероникин каччинчен кулать:
Лар Иване выляман
Хӗрсемпе ку таранччен Ҫавӑнпах пуль авланман.
Ахӑрашу малалла тӑсӑлать. Каччисен - хӑйсен халапӗ:
- Юрать сана итлерӗм, Иван тусӑм, - тет Сава Савви. - Тур ӑйӑр кӳлнӗ «лимузинпа» ларса килтӗм. Кӑшт мухмӑр пекки пурччӗ те... Мӗнле хӑватпа сӗвӗртсе
ярас кӑна тесе пуҫа вататтӑм.
- Лили патне йӑпшӑнса кӗреттӗнччӗ ӗнтӗ, - юлташне айӑкран тӗртет Лар
Иванӗ. - Аптекӑра сан валли тупӑнатчех пуль мӗнле те пулин эмел-шӗвек. Хуҫийӗ пуян-ха.
Вӗсене тӑнлакан Лили сылтӑм алӑри пас пӳрнине икӗ пӳрне хушшипе катартать:
- Шиш горох...
- Касторка пур унта сире валли, - куҫне хӗссе кулать Вероника. - Пуш кӗленчене ытлашши ыталас вырӑнне... Ихи-хик!
Вӗсене паҫӑртанпах йӗплӗ ҫӑмах ҫитерме хатӗрленсе тӑракан Куҫук Куҫки
те чӑтаймасть:
- Ҫут кӗленче вырӑнне хамӑра куҫ курми пуличчен ыталӑр тесшӗн вӑл. Эх,
хӗр пӗрчисем, ҫӗр ҫырлисем. - Кушак аҫи пек чеен пӑхса, ҫӑра харшӑ айӗнчи
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ясар куҫне мӑч хупса илет. - Ларӑр, атьсем, сак ҫине, сӗтел хушшине. Анат Тули
яла культурна вӗренсе таврӑннӑ ятпа культурӑллӑ ларар пӗрре. Турӑ та каҫартӑр пире, ял хуҫи Ильин та, халӑх та. Эпӗр авалхи йӑлапа...Ак ҫапла. - Чечеклӗ йывӑҫ алтӑрпа витререн шыв ӑсса илет. - Ял пуҫӗ - ӑслӑ пуҫ, Чӗркуҫ
шывӗ - чӗрӗ шыв, пирӗн пырӗ - йӑнкӑр пыр. Ак ҫапла, сыпса пӑхар черетпе. Ку
симпыла ялтан аякка тухса каякан ҫын чун каниччен ӗҫсе кайнӑ, яла таврӑнакан,
килне ҫитиччен ҫакӑнта ҫитсе ӗҫнӗ. Ӗмӗрӗпе вӑй панӑ вӑл Чӗркуҫ ҫыннине чӑваш ҫыннине. - Ӗҫет те алтӑра Анат Тулине тыттарать. - Яр малалла. Тавсси.
Шӑла тивекен шыва пурте черетпе ӗҫеҫҫӗ.
Сӑра-эрехе хирӗҫлейменнине пула хырӑмӗ хӑш вӑхӑтра мечӗкленсе кайнине сиссе юлайман Савва Савалаев, эрех кӗленчи ҫине ӑмсануллӑн пӑха-пӑха,
пуҫ пӳрнипе шӑклаттарса илет:
- Мӗн вӑл ҫӑлкуҫ шывӗ? Шӑла тивет те, хырӑма шӑнтса ярать. Малтан кӑштах
хӗртмелле пуль...
- Эй, санпала, - сиввӗн пӑхса илет ун ҫине Куҫук Куҫки, - чӑтаймастӑн тӑк, атя,
уҫ. Ятне тӑвар. Яр та, тӗпне хӑвар, Савва. Атьӑр, атьсем, ҫӑвар-и Анат Тулине?
- Хӑйне мар, ромбикне ҫӑвар, Куҫкӑ пичче, - тӳрлетсе калать Вероника.
Лар Иване Анат Тулине ыталать:
- Ӑҫта-ха вӑл сан институт палли? Пиншакку ҫинче курӑнмасть.
Черккене пушатнӑ Сава Савви кӗлеткине чӗтретсе:
- Тинех пулчӗ, - т е т . - Мӗн тесшӗн эп, мӗн... Халь ӗнтӗ хӗрарӑм ача ҫуратма
пӑрахнӑ пекех, ромбик ҫакса ҫӳресси те модӑран тухрӗ пуль. Выпускной вечерта
эпир те пӗрне-пӗри ҫакса янӑччӗ ӑна, мухтанса та хӑпартланса пӑхаттӑмччӗ куҫ
айӗн, киле килсен, вӑтаннипе, вӗҫертсе хутӑм.
Куҫук Куҫки ӑна пӳрнипе юнать:
- Тӗрӗс мар тунӑ эсӗ, Савва. Енчен те патшалӑх панӑ пулсан сана ҫав хаклӑ
палла, пирнешкел неучсем хушшинче кӑкӑра каҫӑртсах ҫакса ҫӳремелле ӑна.
- Ҫапли ҫаплах пуль-ха вӑл, кукки, - юлташне хӳтӗлес тесе-ши, ҫамкине
шаккаса хушса хурать Лар Иванӗ. - Аслӑ пӗлӳ палли ҫыннӑн кӑкӑрӗ ҫинче мар,
ҫамки ҫинче пулмалла.
Анат Тули чӑматанӗнчен академи паллине кӑларса сӗтел ҫине хурать. Ӑна
Куҫук Куҫкипе хӗрсем черетпе тытса пӑхаҫҫӗ.
- Ай епле хитре-е...Герблӑ, - ӑмсанать Лили.
- Эпӗ кӗтнӗ пурнӑҫ палли... - ассӑн сывлать Люба.
- Канешнӑ. Диплом илес-тӑвас пулсан-и, сирнешкел вӑтанмастӑп, орден пек
йӑлкӑштарса ҫӳретӗп. Панятнӑ? Ялти ҫӗвӗ фабрикинче те дипломлӑ инженер
кирлӗ. Атту халь эпир пурте аякран килнӗ ют ҫын вӗрентнипе ӗҫлетпӗр. Хамӑрӑн
вӗренмелле, хамӑрӑн пуҫпа шухӑшласа тумалла ӗҫе. Ҫынна шанса ларнипех
пулмасть. Кӑҫалах института вӗренме каяп, - ҫирӗппӗн татса калать Вероника.
Сава Савви ромбике черккене шӑмп! тутарать те хуҫине тӗпне ҫитиччен ӗҫме
хистет. Анат Тули черккене пушатса ромбике шалпа туртса кӑларать. Люба ром
бике каччин кӗпи сине тирсе ярать:
- Ан вӑтан, Туля. Кӗпӳне шӑтарнӑшӑн та ан кулян.
Сава Саввин куласси:
- Араму пулсан вал Люба ҫӗр кӗпе илсе парать сана.
Кӑмӑлӗ ҫӗкленнипе Куҫук Куҫки хӑлаҫлансах калаҫать:
- Маттур, Туля шӑллӑм. Ялта халь эс, виҫ ҫӗр килтен аслӑ пӗлӳ илнӗ ҫын
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аллӑ пиллӗкмӗш пулатӑн. Так шту, шӑллӑм, пирӗн авалхи йӑха, Кашкӑр йӑхне,
пуйтартӑн. Чӗркуҫ ялне чӗртрӗн. Ял пирӗн ҫак ҫырма пуҫне, ҫак ҫӑлкуҫ ҫумне,
ахальтен ларман. Ҫӗр ҫинчи чӗп-чӗрӗ куҫ вӑл - пирӗн тӑван Чӗркуҫ. Епле хӗремесленсех, ура тапсах юрларӑн-ха эс паҫӑр, Туля, э? «Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв,
эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв», - терӗн-и-ха...
- Хоппа! Хамӑрьялла! - тет те Анат Тули ҫӑмӑллӑн баянне алла илет, хӑйӗн
янӑравлӑ сассипе юрласа ярать:
Тӑван килӗм ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Тӑван аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Юнашар пырса тӑнӑ Люба ӑна пулӑшать:
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв,
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
Юрӑ вӗҫленсен Сава Савви вӗсене ҫапла мухтать:
- Ой, ку юрра ял юрри, ял гимнӗ туса хума та юрать.
Куҫук Куҫки шывланнӑ куҫне сӑмса тутрипе шӑлса типӗтет те:
- Эх, эсир, туссем-маттурсем, - тет. - Сирӗн ҫине пӑхап та, хӗпӗртенипе,
куҫҫуль пӑчӑртанса тухать. Ытла та туслӑ-ҫке. Тепри, тӑваттӑмӗшӗ, Кӑнавал
Веналийӗ пулсанччӗ халь ҫакӑнта...
Лар Иване аллипе тухӑҫалла тӗллесе:
- Килет вӑл та, ялах таврӑнать тет. - Медфак хыҫҫӑн ординатурине вӗҫлет
те, ромбикпех килсе ҫитет ҫӑлкуҫ ҫумне. Ӑна та ҫак алтӑртанах ҫӗр симпылне
ӗҫтеретпӗр. Ун ромбикне те пӗрле ҫӑватпӑр. Савва ӑна валли кӗҫех пульница
ҫуртне туса пӗтерет. Тӗп врач, ял тухтӑрӗ пулать вӑл.
Пуҫне пӑрсах итлекен Куҫук Куҫки хӑйӗн шухӑшне эртеле пӗлтересех тет
пуль ҫав, ӗнсине хыҫсах калать:
- Кӑнавал ачинчен коновал мар, этем тухтӑрех пулать-ха апла. Ашшӗ самай
мухтанать. Эп хам та ялта пӗрремӗш тухтӑр - выльӑх тухтӑрӗ пултӑм, ачам та
ялта пӗрремӗш тухтӑр - этем тухтӑрӗ пулать тет.
Аптека хуҫин Лилин те тарӑн шухӑш:
- Кӑҫал университета кӗреймесен эп...чисти сӗм ухмаха тӑрса юлап. Тухтӑр
пулаймасан... Йӑлӑхрӑм аптекӑра. Ни путлӗ эмелӗ ҫук, ни ҫынна пулӑшмалли ытти
хатӗр-хӗтӗрӗ ... таҫта такам ултавлӑ майпа туса кӑларнӑскер. Йӑлт подделка.
- Сава Савви майри пулатӑн та ак... Упӑшкун личнӑй фармакологе пулса
тӑратӑн, нимле подделкӑсӑр, тап-таси. Пуҫланать вара университет - пурнӑҫ
университечӗ, - иккӗленет Лар Иванӗ. - Ача...
Лили ӑна тӳрех пӳлет:
- Иртерех -ха ҫемье пирки калаҫма. Хӑрап эп унран. Савва мана пур пӗр:
«Эп аслӑ пӗлӳ илнӗ, эс ятарлӑ вӑтам пӗлӳпе ҫеҫ», - тесе тӗкме пултарать, ҫӑвар
та уҫтарас ҫук. Хаяр вӑл...
Аптранӑ Сава Савви куҫне-пуҫне чалкӑштарса пӑрахать:
- Мана ҫапла хӑртатӑн-и эс, Лиля? Эпӗ-и? Ӗмӗрне те унашкал кӳрентермӗп
сана. Килӗшен тёк - паянах авланма хатӗр.
- Ҫитет сире! - чарса лартать тавлашӑва Люба. - Ман та зоотехника вӗренес килет.
Ура ҫине сиксе тӑнӑ Куҫук Куҫки тёп сӑмахне калать:

- Шӑпланӑр пурте! Ҫак паянхи кун культура паллине паллӑ тунӑ хыҫҫӑн, эпӗ
Анат Тулине, Микитов Анатолине, ял министрне лартасшӑн. Культура министрне.
Вӗренттӗр вӑл ял халӑхне чӑн чӑваш культурине, вырӑс культурине, тӗнче культурине. Ҫавӑнпа юрлар, ташлар, савӑнар пӗрле:
Чӗкеҫ патне чӗкеҫ пуҫтарӑнсан,
Пӗтӗм чӗкеҫ чӗри савӑнать.
Тӑван патне тӑван пуҫтарӑнсан,
Пӗтӗм тӑван чӗри савӑнать.
Пурте юрлаҫҫӗ:
Чунтан савӑнар тӑвансем,
Пӗрле пулнӑ чух савӑнар...
Урхамах кӗҫенни илтӗнет. Пар Иванӗ чӑпӑрккине шартлаттарса васкатать:
- Авӑ, тур ӑйӑр та чӗнет. Ҫитет пуль кӑнтӑр кунӗнче яла янраттарса. Хуҫа
ҫумӗ ячӗпе хӳтермеллех пулать сире. Пирӗн ӗҫлемелле. Тулян ашшӗ-амӑшӗ
патне ҫитсе канмалла. Авӑ, тимӗрҫӗ лаҫҫинчен ашшӗн мӑлатук сассийӗ илтӗнет. Ашшӗ ӑна мӑлатук ҫапма чӗнет. Васка, Туля.
- Хӗрсем, сӗтел ҫинчине пуҫтармалла! - хушать сад хуҫи.
Юрӑ вӗҫленсе пырать:
Cap кайӑксем пӗрле пуҫтарӑнсан,
Юррисене вӗҫлеймӗҫ ниепле.
Тӑвансемӗр пӗрле пуҫтарӑнсан,
Уйрӑлассӑм килмест ниепле...
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Хурал пӳрчӗн чӳречинчен Анат Тули пӑхса ларать. Пӗверен илтӗнекен
шапа шавӗпе садри шӑпчӑк концертне вӑл каҫӑхса тӑнлать, баянне нӑртлаттарса-нӑртлаттарса илет те хушӑран хут ҫине нота паллисене кукӑрткаласа
хурать. Валак умне унӑн ирхи юратӑвӗ Муза акӑшла ярӑнса тухать, чӑваш
ташшин кӗввипе юха-юха ҫаврӑнать. Тӗлӗнтермӗше асӑрханӑ Анат Тули ташӑ
кӗвви калама пуҫлать. Чӳрече умне вӗҫнӗ пек ҫитсе тӑнӑ Муза сылтӑм аллине ҫӗклесе саламлать:
- Ырӑ ир пултӑр, маэстро! Эс кунта мӗн тӑватӑн?
Анат Тули баянне лартать:
- Сад пахчи хураллатӑп. Куҫкӑ пичче Вӑрнара разливной эрех илме кайрӗ те...
- Ӗҫме пӑрахаймарӑн-и-ха? - куларах калать Муза.
Анат Тули ҫӳҫне тӑрмалать:
- Пушшех ӗҫме пуҫларӑм.
- Хӑҫантанпа?
- Иксӗмӗр юлашки хут чуп тунӑранпа.
- А-а-а? Астӑватӑп. Манман. Мӗн ӗҫетӗн-ха?
- Шыв ӗҫетӗп.
- Атӑл шывӗ-и е аншарли?
- Ӑна та, кӑна та мар, хамӑр шыва - Чӗркуҫ шывне, ҫӑлкуҫ шывне ӗҫетӗп.
Ӑна ӗҫсен эсӗ те юмахри пек улшӑнатӑн, акӑ, - Анат Тули хӗре ҫавӑтса чуптарать, ӑна тулли алтӑр тыттарать.
- Муза ыхыхлатса ӗҫет тӑрӑ шыва.
- А-а-ах, чуна уҫсах ячӗ ку шыв. Епле сӗтеклӗ. Сивӗ пулсан та, ӑш-чике
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шӑнтмасть. Ух, ҫан-ҫурӑма уҫӑлтарса ячӗ, кӗлеткене ҫӑмӑллантарса ҫӗклентернӗ.
Ҫӗнӗ вӑй кӗрсе пырать.
Чӗререн ҫаплах тухса ӳкеймен юратӑвӗ умӗнче Анат Тули хавхалануллӑн
мухтанать:
- Ҫапла ҫав вӑл пирӗн тӑван ҫӗр сӗткенӗ! Темпе эмелрен те хӑватлӑрах.
Мана та сиплерӗ вӑл, ҫӗнӗрен чӗртрӗ. Ҫунат хушрӗ. Чӗрене сиктерчӗ. Чуна
вӑратрӗ. Вӗренсе килнӗ хыҫҫӑн ялта ӗҫлеме пуҫланӑранпа виҫӗ юрӑ ҫыртӑм.
«Ҫӑлкуҫ» ансамбль йӗркелерӗм. Вӑйлӑ ташӑҫсем ҫеҫ ҫукрах-ха, вӗреннисем.
Хамӑр пултарулӑха районти кашни ялта кӑтартасшӑн. Унтан вара... Шупашкарта
кӗрлеттересшӗн пӗр чаплӑ концерт.
Муза хыпӑнса калать:
- Пирӗн Чӑваш патшалӑх ансамбльне куҫатӑн та ӗҫлеме... вара...
Анат Тулишӗн ку аҫа ҫапнӑ пекех пулчӗ пулас, пӗтӗм кӗлеткипе чӗтренсе,
тарӑннӑн сывласа ярать:
- Ах... Мда... Юрӑпа ташӑ ансамбле... Мухтавлӑ коллектив. Чаплӑ ентешӗм,
Вӑрманкас йӗкӗчӗ, талантлӑ Юрий Васильев ертӳҫӗ, хальлӗхе никампа улӑштарми вӑйлӑ дирижер. Кӗвӗри, музыкӑри ман пурнӑҫ пуҫламӑшӗ. Баянистсен
оркестре. Пире хавхалантарса тарлаттаракан Валентин Сизов. Шӑп вӑхӑтлах
пачӗҫ ӑна Чӑваш халӑх артисчӗ ятне. Пӗр баянист та танлашаймастчӗ ун пултарулӑхӗпе. Шӑпчӑк-юрӑҫсем, ҫунатлӑ ташӑҫсем... Терпсихора... - хӗр умне ҫаврӑнса тӑрать те юрӑ кӗввипе хавхаланса калать: - Муза, Муза, виҫӗ муза - маншӑн
виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ: Шухӑ шухӑш, Асӑну, юрра хывнӑ Юрату...
Ӑшшӑн та лӑпкӑн итлекен Муза Анат Тулине чӑп чуптуса илет:
- Мӗншӗн виҫ ҫӑлкуҫ-ши эпӗ, Анатолий? Ӑнлантар-ха? Ҫӗркаҫ эп клубра ташланӑ чухне темшӗн алӑ ҫупмарӑн-ҫке? Ансамбль концерчӗ хыҫҫӑн та мана ӑсатмарӑн-ҫке? Кӳрентӗм. Хытах. Эпӗ... Эпир вӗт юри килтӗмӗр ҫак Чӗркуҫне. Сана
хамӑр ҫинчен аса илтерме...Сан чунна астарса илӗртме килтӗмӗр. Юрий Васи
льевич ҫул тӑршшипе ҫавӑн ҫинчен калаҫтарса пычӗ пире. Эпӗ... Эй турӑҫӑм,
каҫар мана. Эпӗ вӗт... Ах... Эсӗ мана юратнине пӗлетӗп. Халӗ те юрататӑн вӗт?
Куҫунтанах туятӑп. Ултав хӗлхемӗ йӑлкӑшмасть. Эпӗ саншӑнах юлтӑм. Сана пулах каймарӑм хамӑрӑннисемпе Вӑрнара, хӑна ҫуртне. Клубра сер кадрам. Ирпе сана шырарӑм:
хӑвӑр килте, урамра... Тупрӑм. Ял куҫлӑ ҫеҫ мар, хӑлхаллӑ та темелле-и?
Анат Тули хӗре ҫавӑтса пӳрт патнелле уттарать, калаҫса пырать:
- Эх, юрату, юрату, вилмест ҫав сан хӑвату. Муза, Муза, виҫӗ муза - маншӑн
виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ...
- Каллех ӑнланмалла мар-ха, - тесе Муза сак ҫине ларать.
Каччӑ ӑна куҫ вӑйӗпе тыткӑнласа илет те баянне хул пуҫҫинчен ҫакать, «Ҫиччас ӑнлантарап, итле», - тесе юрласа ярать:
Чӑваш ҫӗрӗн кӑра хӗрӗ
Ҫунат сарчӗ ташӑра.
Йӑваш каччӑ ылтӑн ҫӗрӗ
Парнелесшӗнччӗ ӑна.
Анчах ташӑҫ акӑш пулчӗ,
Вӗҫрӗ кайрӗ тӳпене,
Савӑнмашкӑн кӗрсе ӳкрӗ
Алтӑр Ҫӑлтӑр ытамне.
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Хӗр хӑварнӑ хумӑн хӗмӗ
Ытамларӗ каччӑна.
Чӗринчи асамлӑх сӗмӗ
Ӗмӗр юлчӗ тыткӑнра.
Асран тухмӗ халӗ уншӑн
Вутлӑ виҫ хавхалану Алтӑр Ҫӑлтӑр валла уҫнӑн
Вӗри шывлӑ виҫ ҫӑлкуҫ:
Шухӑ шухӑш,
Асӑну,
Юрра хывнӑ Юрату.
Ӑнланмалла-и халь?
- Юррине кам ҫинчен ҫырнине тӳрех пӗлтӗм, - ура ҫине сиксе тӑрать Муза. Ман ҫинчен.
- Тӗп-тӗрӗс. Сан ҫинчен те, хам ҫинчен те ҫыртӑм. Эх! Эсӗ сцена ҫине
пӗрремӗш хут ташлама тухсассӑн... Хоппа!
- Оркестрта баян калаканскер эсӗ чалтах сиксе тӑрса манпа ҫаврӑнма пуҫланӑччӗ. Уншӑн сана кайран ят та тивнӗччӗ.
Анат Тули пуҫа пӑркаласа аса илет:
- Усал ячӗ ӗнтӗ вӑл... ячӗ хытах лекрӗ: пуҫран та, кутран та. Юрий Сизов
мана хӳтӗлерӗ, «Эксперимент туса пӑхма шутланӑччӗ», - тесе суйрӗ ансамбль
ертӳҫине. Юрий Васильевича та улталаймӑн, иксӗмӗре те вӑрттӑн чышкӑ юнаса
кӑтартрӗ. Эх, Муза, эп сана хам майлӑ ҫавӑрасшӑн мӗн кӑна тумарӑм пуль. Эп
сана хамӑн мӑшӑрӑм тӑвасшӑн мӗнле кӑна хаяр вутра ҫунмарӑм-ши? Эп сана...
Каччӑ сӑмаххисемпе ирӗлсе кайнӑ Муза хӗрӳлӗхне ниҫта хураймасӑр Анат
Тулине калаҫа-калаҫа чуп тӑвать:
- Эп сана ҫӗркаҫ клубра юлатех пуль тесе юри чире петӗм. Автобусра хӑсма
пултаратӑп тесе... Манӑн кунта тӑвансем пур тесе суйрӑм Юрий Васильча. Хӑвах
пӗлетӗн, манӑн Чӗркуҫра, сансӑр пуҫне, никам та ҫук. Эсӗ... Хӑҫантанпа савӑшасшӑн санпа. Туятӑн-и? Ан хӑра. Ан вӑтан. Атя хӑвӑртрах пӳрте. Хуралҫи киличчен...
Аптранипе Анат Тули баянне нӑртлаттарса ярать:
- Выҫса ҫитнӗ пулсан та ясарлӑх апатне тутанма тӑхтар-ха, Муза, чӑтар,
вӑхӑт мар. Атя луччӑккӑн ташлар. Эсӗ маншӑн, Муза, музыка пулнӑ. Эсӗ маншӑн,
Муза, хавхалану ҫӑлкуҫӗ. Санра, Муза, манӑн кӑмӑл-сисӗм туйӑмӗ шӑраннӑ.
Авалхи грексен халапӗнчи пек, хавхалану Турри пулнӑ эсӗ. Маншӑн эсӗ - ташӑ
турри Терпсихора та. Маншӑн эсӗ - юрӑ турри Мельпомена та. Маншӑн эсӗ виҫ хавхалану ҫӑлкуҫӗ: Шухӑшлав та, Асӑм та, Юрӑ та... Акӑ, итле-ха:
Хурланать-ҫке хурӑн,
Тухнӑн сас-хура.
Хӑрӑмпа пит ҫурӗ.
Вӑл паян хура...
- Ан юрла ку юрра - кивелнӗ юрра, - тесе Муза ҫемҫе ал тупанӗпе йӗкӗт
ҫӑварне хуплать. - Ман паян савӑнас килет. Халех.
- Ма кивелнӗ? Пӗртте кивелмен. Виталий Петров сассинче епле шӑранать
вӑл, ман юрӑ? Чунне парса юрлатчӗ вӑл ӑна. Шел, халӑх артисчӗ ятне тивӗҫлӗ-
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скер ӗмӗрлӗхех чӑваш халӑхне хӑйпе пӗрле юрлаттарса асӑмра пурӑнать ӗнтӗ
вӑл. Уҫӑмлӑ, хӑватлӑ сасӑ панӑ ӑна Турри.
- Пӗлетӗп. Каҫар мана. Эпӗ уншӑн мар. Юрӑҫи маттурччӗ-ха. Пӗрле концертсем те лартаттӑмӑр ялсенче. Сӑмаххисем... пӗртте килӗшмеҫҫӗ ҫак самантра.
Поэтне те кӑмӑллатӑп. Кервен Ваҫҫи вӗсене ҫирӗп верен пекех явнӑ - юман
кӗрешӗ пек Петров валли ятарласа ҫырнӑ тейӗн. Анчах та... хӑрӑмпа мар, ҫӑлкуҫ шывӗпе пит ҫурӑм эпӗ паян, кур-ха, сан умӑнта чӑнах улшӑнса тӑтӑм - тин
ҫеҫ папка кӑларнӑ хурӑн пекех. Ҫавӑнпа тунсӑхпа мар, савӑнӑҫпа ташласшӑн
эпӗ паян. - Ҫулҫӑ пек вӗлтӗртеттерсе ташша тухать, баянисчӗ патне ҫаврӑнса
пырса калать. - Ансамбльте эс ман урасене-пӗҫсене питӗ-питӗ курасшӑнччӗ. Эс
ялан ман урасемпе ачашланса вылясшӑнччӗ. Кур халь. Тыт! - Ҫаврӑна-ҫаврӑна
каччӑ умӗнче тӑпӑртатса илет, ӑна астаруллӑн тутинчен чуп тӑвать. - Хитре-и эп?
Ҫав хушӑра хыҫалта Лар Иванӗпе Сава Савви курӑнса каяҫҫӗ. Иване юлташне утма чарать:
- Цӑ-цӑ, вӑт ку артисткӑн ура та ура... ах... Ҫӗркаҫ концертра мала лекеймерӗм. Куҫкӑ куккисем ват мучуксемпе ҫӑвар карса лараҫҫӗ те унта...
- Эс хуллентерех, - пӳрнипе юнать Сава Савви. - Пӑхса тӑрар-ха чун каниччен. Тулян чупукки-чиперуккиех пулмалла ку. Тахҫан ӗлӗк-авал ман хӑлхана та
кӗнӗччӗ вӑл пӗр Терпсихорӑшӑн хӑрса ларма пуҫланӑ тенине. Вӑйлӑ, шуйттан.
Кӗлетки шӑратса кӑларнӑ пек. Епле явкаланать. А-а-ах. Юрату ташшинче те хӑйпе
пӗрлех вӗҫтермелле. Кам савӑнать-ши унпа?
- Паллах, эс мар. Сан хӑвӑн Лили пур, - йӑл кулать юлташӗ.
- Эс те мар, Савва. Сан та Вероника пур. Туля ташлаттарать авӑ ӑна. Пултарать мур ачийӗ. Вӑт сана виҫ пуҫана. Ҫаклатса кайӗ те тусӑмӑра...
Вӗсем патнелле Анат Тули ӑйӑр пек пуҫне уха-уха ҫывхарать:
- Мӗн пире вӑрттӑн сӑнатӑр? Пӑшӑл пӑтти пӗҫеретӗр? Килӗр кунтарах! Нука, ташлӑр пӗрле. Хоппа!
Йӗкӗтсем Музӑпа пӗрле ташлаҫҫӗ, кашниех ӑна ыталасшӑн. Машина сасси
илтӗнет. Кӗҫ мӑн сумка йӑтнӑ Куҫук Куҫки хашкаса ҫитет, кӗвӗ ҫеммипе ҫунатланса хуҫкаланать. Анат Тули хуралҫӑ еннелле ҫаврӑнса пӗлтерет:
- Дежурство культурӑллӑ шайра иртет. Сире, Куҫкӑ пичче, Шупашкар майри кӗтет.
Куҫук Куҫки те аптӑрасах ӳкмест, хӗре куҫӗпе ыталаса илет:
- Ҫак чиперкке-и? Ӗнер клубра пире, ват тӑмсайсене, сӗлеке юхтарттараканнисенчен пӗри вӗт ку? Балерина.
- Пӗркун эс Туляна авлантартӑм терӗн. Паян хӑвӑн туйна тумалла мар-и? йӗкӗлтет Сава Савви.
Куҫук Куҫки ӑна ҫиллессӗн тӗртсе ярать:
- Эй, ухмах Савалаев. Тӑрри шӑтӑк. Хӗрӗм пулать вӑл мана ҫулӗпе. Ача.
- Хӑй килӗшсен ача тесех тӑмӑн-ха... - парӑнмасть Сава Савви.
Куҫук Куҫки хӗр ҫумне пырса тӑрать, ӑна пит тӗсесе сӑнать. Муза та ӑна
хирӗҫ шӑтарасла пӑхать. Ыттисем аяккарах пӑрӑнаҫҫӗ.
- Эп сире таҫта курнӑ пекех. Ӑҫта курнӑ-ши? - тӗлӗннине пытараймасть Муза.
Куҫук Куҫки, кӗлеткине тӳрлетсе, пиншакне тӳмелет:
- Мана та эс темле курнӑ-палланӑ ҫын пек, ҫывӑх ҫын пекех туйӑнатӑн. Мӗн
ятлӑ-ха эс, хӗрӗм?
Хӑна Кузюкова алӑ парать:
- Муза. Чӑваш патшалӑх ансамблей артистки.
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- Кузюков. Константин Иванович, - хӗр аллине ҫемҫереххӗн тытса хӑйпе паллаштарать сад хуҫи. - Агроном. Уйра ҫӑкӑр, пахчара пан улми ӳстеретӗп. Ҫак
сада хам ларттарса хамах пӑхса ӳстертӗм. Хамах сыхлатӑп. Манӑн чун уҫҫи. Аллисене ҫӗклесе кӑтартать. - Манӑн пурнӑҫ. Пӗччен упалла пурӑнсан та хама
пӗччен тесе шутламастӑп. Тутлӑх, илем ҫемйинче савӑнатӑп ҫакӑнта.
- Ҫапах та шалккӑ сире, пӗччене. Ачу-пӑчу ӑҫта-ха тата? - хӗрхенсе ыйтать Муза.
Ватти турткаланарах евитлет:
- Таҫта ҫӑва патӗнче...
Сава Савви ӑна кӑштах саваласа илет:
- Таврара миҫе ача пур, вӗсенчен виҫҫӗмӗшӗ манӑн теттӗнччӗ-ҫке мухтаннӑ чух.
- Ах, ҫакӑн чараксӑр чӗлхине!.. - чышкипе хӑмсарать ӑна Куҫук Куҫки. - Аҫу
саваласа ҫитермен Савва. Ҫырт шӑлна!
Муза Куҫук Куҫки хутне кӗресшӗн:
- Кулма лайӑх-ха та, анчах пӗччен пурӑнма...
- Мӗн, хӗрӗм, эсӗ те пӗчченех пурӑнатӑн-им? - кӑсӑкланать Кузюков.
- Пӗчченех мар-ха: Муза, Луиза, Лиза эпир.
- Аҫу-аннӳ ӑҫта?
- Аттене курман эп. Пӗр кивелнӗ сӑн ӳкерчӗк пурччӗ килте. Темле сирӗн
сӑнлӑрах арҫын. Анне... анне качча тухнӑ.
Теме сиснӗн, Куҫук Куҫки картах сиксе илет:
- Сӑн ӳкерчӗктерӗн-и? Ҫынпа ҫын хушшинче пӗрешкелли тӗл пулать. Тӗнчере
унашкалли лӑках. Мӗн, пӗрле илсе кайман-им сире аннӳ?
- Эп ача ҫуртӗнче ӳснӗ, ҫавӑнта ташлама вӗреннӗ.
- Лизипе Луизи тата кам патӗнче? - пӗлесех килет пулас Куҫук Куҫкин.
- Юрӗ, каярахпа калӑп, - тесе Муза каччӑсем чӗннӗ еннелле уттарать.
Сава Савви Кузюкова сумка йӑтма пулӑшать, кӗленчисем юрланине илтсе
кулса ярать:
- Эс, Куҫкӑ пичче, каллех Америкӑна кайнӑ пать?
Кӑна илтнипе лешӗ хавхаланса каять:
- СШАна та ҫитрӗм. Кубӑна та кӗрсе тухрӑм. Китай урлӑ таврӑннӑ чух Айдак
пичкине те ҫапса уҫрӑм.
Пурте кулса яраҫҫӗ. Муза ҫеҫ ӑнланмасӑр пӑхкаласа тӑрать.
- Пирӗн Куҫкӑ кукки вӑл шӳтлеме юратать, - Шупашкар хӑнине ӑнлантарма
пуҫлать Лар Иванӗ.
- Куҫук Куҫки ӑна аллипе сулса чарать:
- Эп хамах маҫтӑр юмахлама. Пирӗн кунта, хӗрӗм, хамӑрӑн нуши-терчӗ.
Хамӑрӑн камит-шӳчӗ. Ял вӑл, Чӗркуҫ та, Ҫӗрпел те, пурте хамӑршӑн ҫеҫ тӑван ял...
- Сумкине ӑҫта лартмалла?! - кӑшкӑрать алӑк патӗнчен Сава Савви. Йӑтнӑшӑн кӑштах премиальнӑй тӳлесен те юрӗччӗ пире... Натурӑпа.
Куҫук Куҫки чышкипе юнать:
- Парап ак сана натура. Натуральней чышкӑ-муклашкӑ. Чӑтӑм хуранне чӑм.
Унта шыв чӑппипех, мехлемелӗх пур. Ну ку ял кулькисене-алкукуликсене, тан
пӑр ҫине аннӑ вӗҫен кайӑксем пек...
Лар Иване куккӑшне сисмеллех тӳрлетет:
- Пире, ял интеллигенчӗсене, алкоголиксем тесех ан кӳрентерӗр ӗнтӗ. Чикӗрен иртместпӗр вӗт. Хӑвӑр пекех шӳтпе закусить тӑватпӑр.
Баянне сак ҫине лартнӑ Анат Тули те калаҫӑва хутшӑнать:

- Куҫкӑ пиччен шӳтне тепӗр майлӑ ӑнланса эпир унӑн йывӑр сумкине хамӑрла-тӑванла тавӑрса пӑхар-ха.
Мур патне кайтӑр-и? Атьӑр, ӗҫлӗр. Хам валли те, сирӗн валли те илсе
килне.
Ҫамрӑксем сумкӑран эрех, сӑра кӗленчисем, консервӑ, кӑлпасси, ҫӑкӑр кӑлараҫҫӗ, тӗпне юлнине хуҫи валли хӑвараҫҫӗ. Кузюков ташӑҫӑпа сӑмахлать:
- Чарчӗҫ мана, каласа пӗтерме памарӗҫ канальӑсем. Мӗн пиркиччӗ-ха?
- Эсир: «Ял вӑл хамӑршӑн ҫеҫ тӑван ял», - тесе пуҫланӑччӗ, - аса илтерет Муза.
- Ия, ия, хамӑршӑн ҫеҫ. Ыттисемшӗн вӑл... - аллине ласт сулать Куҫук Кус
ки. - Уйрӑмах - хулашӑн...Ял вӑл - хула тарҫи. Пӗлетӗн-и, хӗрӗм, ял - тарҫӑ.
- Мӗншӗн? - тӳрех ӑнланаймасть Муза. - Хулапа ял пӗр-пӗрне алӑ парса,
пӗрне-пӗри аталанма пулӑшса пынӑ пек туйӑнать мана.
Куҫук Куҫки каллӗ-маллӗ уткаласа тӑнлантарать:
- Эй, ҫук, хӗрӗм. Акӑ, хӗрес хурса калатӑп: ял - хула тарҫи. Мӗншӗн? Акӑ
мӗншӗн. Эпир ҫак ҫӗр ҫинче мӗн ӳстернӗ - ҫавна хула ҫыннине сӗнсе ҫӳретпӗр,
хула ҫынни валли патшалӑхне васкаса кайса паратпӑр. Йӳнӗ хакпа. Пуснӑ выльӑхчӗрлӗх аш-какайне Шупашкарта ху аллупа сутаймастӑн. Каллех йӳнӗ хакпа унти
харам пыреем ҫавӑрса илеҫҫӗ те хаклӑлатса сутса ним тар кӑлармасӑр пуяҫҫӗ.
Пусретниксем-усламҫӑсем... Пӳсӗр ҫисе ятӑрах вӗсен шампа хырӑмӗсене. Хула
кӗрлет, аталанать, капӑрланать. Шупашкарта пултӑм та хӗлле... Ай-вай-вай...
- Мӗн тӗлӗнмелли куртӑр вара унта? Маншӑн пулсан... ахаль провинци хули.
Питӗр, Киев, Рим пулсан...
- Хули мар-ха, хули пирӗн чаплах - тӑван чӗре, - малалла кустарать калаҫӑвне Кузюков. - Хула ҫыннисем тӗлӗнтерсех ячӗҫ. Троллейбусра пӑхса пыратӑп
ҫапла. Юриех шутларӑм. Хӗрӗх сакӑр хӗрарӑмран ҫыхнӑ калпак тӑхӑнни иккӗн
тата тепӗр чикан майри ӑшӑ тутӑр уртса янӑ. Ыттисен пуҫӗнче пурин те - чи
хаклӑ тиртен ҫӗленӗ ҫӗлӗк. Урисенче - мутӑ атти йӑлкӑшать. Пӳрнисем - ылтӑнахах ункинче. Ялта пирӗн - калушпа резин атӑ, тутӑрпа сурӑх е мулкач тирӗнчен
ҫӗленӗ ҫӗлӗк, фуфайкӑпа килти кӗске кӗрӗк е тарпа хытнӑ куртка-пиншак...
Чӳречерен пуҫне кӑларнӑ Сава Савви чӗнет:
- Пурте пӗлекен юмаха яриччен килӗр часрах кунталла. Хула яла пӑхӑнтарни, хула ҫынни ял ҫыннинчен шукӑльреххи тахҫанах паллӑ. Эсир, Куҫкӑ пичче,
нумай пакӑлтатсан, СШАн пӗр штачӗсӗр тӑрса юлма пултаратӑр.
- Мутри сире, унта! - хыпӑнса аллине ҫӗклет Куҫук Куҫки. - Ҫиччас, каласах
пӗтерем-ха. Та-ак, итле малалла, хӗрӗм. Шупашкарта унта кашни кӗтесре эрех
лавкки, эрех-сӑра хупахӗ. «Ҫатма икерчи» ятлӑ кафене чӑннипех ҫатма икерчи
ҫиме тесе кӗтӗм те...тӗлӗнсех кайрӑм. Апатланма пынӑ хӗрарӑмсемпе ача-пӑчаран вӑтанмасӑрах мушиксем стаканӗ-стаканӗпе шур эрех ярӑнтараҫҫӗ. Вӑл черетре сӗнксе тӑракан мӗскӗн хӗрарӑмсем те пур. Черккепе мар халь, мӑн стаканпах яраҫҫӗ. Ай-вай-вай... вӑт сана культура шайӗ: пысӑкланса пырать-ши,
ӳсет-ши?
Пар Иванӗ пӳртрен вӗсене илтмеллех калать:
- Чаксах пырать. Культурна чакать пирӗн... хӑпармасть.
Музӑпа Куҫук Куҫки пӳрт еннелле утаҫҫӗ. Куҫук Куҫки чарӑнса йӗкӗтсене асӑрхаттарать:
- Пулать сире, шаймӑксене! Чактарӑп ак. Культура министре унтах-ха, асма
памӗ, культурӑлатӗ.
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- Эп паҫӑрах сиртен ыйтасшӑнччӗ, - тет Муза. - Ялта, мӗн, эрех сутмаҫҫӗ-им?
- Сутаҫҫӗ. Хаклӑ-ҫке. Укҫи ҫук туянма. Паҫӑрах каларӑм-ҫке чухӑн вӑл хресчен тесе. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӗ параймасть. Патшалӑха налук аран-аран тӳленӗ
хыҫҫӑн - касса пуш-пушӑ. Килте выльӑх-чӗрлӗх ӳстерсе сутнипе кӑна тытӑнкаласа пурӑнатпӑр. Ак ку пырӗ... ӑна-кӑна ӑнланмасть. Унӑн хӑйӗн политика мухмӑр политики. Тӗрӗссипе кашни урамрах эрех точки пур. Аякран курсе килнӗ
техника спиртне шывпа хутӑштарса сутаҫҫӗ. Тем тӗрлӗ имҫам ярса тунӑ сӑмакунӗ те ак ҫак валакри шыв пекех тапса тӑрать. Милицирен те хӑрамаҫҫӗ. Ҫав
наркӑмӑша ӗҫнине пула миҫе ҫын леш тӗнчене ӑсанчӗ! Спиртпа аншарли улталаса сутакансене ҫын вӗлерекенсене айӑпланӑ пек айӑпламалла та... анчах саккуне ҫук унашкалли. Ҫав саккуна тумаллах, унсӑрӑн хамӑра хамӑр ахӑра-ахӑрах, юрласа-ташласах пӗтерсе пыратпӑр. Ирӗксӗрех вара пирӗн ялтан СШАна
та Кубӑна, Китая та, темле ҫӑва шӑтӑкне вӗҫме тивет.
Муза ӑнланмасть-ха, унран ыйтать:
- Ытла хакла ларать пуль хальхи пурнӑҫра ют ҫӗршыва ҫӳреме?
Куҫук Куҫки кулать:
- Ытла хаклах мар, лавккаринчен йӳнӗрех. Вӑрнара ҫеҫ ҫитмелле автобуспа. Юрать-ха ҫулӗ такӑр та. США та, Куба та, Китайӗ те, Етӗрне енчи Айдак
председатель пичкийӗ те район хулинчех. Америка спирчӗ, Куба ромӗ, Китай
эрехӗ... Тем те пур. Вӑрттӑн сутаҫҫӗ. Лавккаринчен ҫур хакпах.
Вӗсене кӗтсе илеймен каччӑсем пӳртрен кӗпӗрленсе тухаҫҫӗ. Сад хуҫине
Лар Иване алӑ парать:
- Тавтапуҫ, кукки. Кӑшт мухмӑр сӗрӗмӗ явӑнатчӗ те хам тавра, халь сирее ятӑм.
- Касарӑр ӗнтӗ пире, Куҫкӑ пичче. Америкӑна та уҫрӑмӑр. Кубинкӑна та глубинкӑра
кӑштах ятӑмӑр. Китай рис шывне те раснарах пуль тесе тутанса пӑхрӑмӑр.
Сава Савви кӑмӑлсӑр:
- Сӑри вара... «Чӑваш сӑри» ятлӑ пулсан та, ялти чуман кӗсре шӑкӗ пек ҫеҫ.
Вӑхӑчӗ тухнӑскерне парса янӑ, шампански пек сирпӗнет. Ах, ку хула ҫыннисене... пиртен кулакансене...
- Кулаканӗ ӗнтӗ вӑл... - ӑна тӳрлетсе калать Куҫук Куҫки. - Пирнешкел ӗҫлекен мар. Тухтӑр та, учитель те, культурник те, станок умӗнче ӗҫлекен те кулмасть ял ҫыннинчен. Ӗҫлекенӗн ун яланах совеҫӗ пуҫ тулли, анчах кӗсйи шӑтӑк
пулнӑ. Патшалӑх пурлӑхне куҫкӗрет тустаракансем, хак хӑпартса халӑха ҫаратакансем кула-кулах пӑхӑнтарасшӑн пире. Ҫӗр енне туртӑнтармалла хула ҫыннине. Куртӑр, пӗлтӗр вӑл ҫӑкӑр мӗнлё ӳснине, ӑна кам ӳстернине, унӑн хуҫи мӗнле
пурӑннине. Техника, удобрени, топливо, стройматериал хакне капашсӑр ӳстернипех тутӑ пулаймӗҫ. Укҫа кавлесех хырӑма тӑрантараймӗҫ...
Сава Савви ун ҫумне хушса хурать:
- Чухӑн яллӑ ҫӗршыв нихҫан та пуяйманнине ӑнланасшӑн мар-ҫке ҫӳлти пуҫлӑхсем...
Пуҫне пӑркаласа тӑракан Куҫук Куҫкийӗ те кулянать:
- Ҫапли ҫапла пуль те, ачамсем, анчах пурнӑҫ урапи лачакана хытах лакса
ларчӗ-ҫке. Мӗнле туртса кӑларӑпӑр ӑна?
- Кӑларатпӑр! - ик аллине те ҫӳлелле ҫӗклет Сава Савви.
- Ял пурпӗрех ҫӗнелет. Ял ҫынни те пурпӗрех хула ҫыннинчен кая юлмасть:
ӑсӗпе те! ӗҫӗпе те! - хавхаланать Лар Иване.
- Юрри-ташшипе те юлмасть! - баянне ҫакать Анат Тули.
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Куҫук Куҫки вӗсене ыталаса илет:
- Ҫил-тӑманӑн та, ҫумӑрӑн та вӑхӑчӗ нумаях тӑсӑлакан марччӗ-ха. Тӗнчен
ыр ҫанталӑкӗ ытларах пулаканччӗ. Этемӗн те савӑкӗ нумая пытӑрччӗ. Ҫапла-и,
ачамсем? Ну-ка, Туля, аҫу-аннӳ юррине аса ил-ха. Микита та, Марье те артистлах шӑрантараҫҫӗ ӑна.
- Чӑваш гимнӗ тунине-и? - ыйтать баянист.
- Шӑпах ҫавна, шӑллӑм. Аттесен юррийӗ вӑл - ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвакан халӑхӑн
кӗреке юрриччӗ. Чӑваш чунне варӑннӑ юрӑ. - Юрласа ярать:
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас килет.
Пурте ун ҫумне хутшӑнаҫҫӗ:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв!..
Анат Тули хавхалантарать:
- Тата ҫӗкленӳллӗрех! Хоппа! Юрӑ кӗрлет:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Никам ҫӗнми мухтавлӑ ҫӗршыв!..
Хул пуҫҫи ҫине кӗрепле хунӑ хӗрсем килсе тухаҫҫӗ. Шавлаҫҫӗ. Ҫӑлкуҫран
шыв ӗҫме пикенеҫҫӗ. Вӗсене чи малтан асӑрханӑ Муза хавхаланса ӳкет:
- Ой, тинех мана та юлташсем тупӑнчӗҫ, атту кунта, арҫын купинче... Эсир
ӗҫрен-и?
Кӗрепле аври ҫине уртӑнса таракан Люба ун ҫине йӗрӗнчӗклӗнрех пӑхса ҫиллессӗнреххӗн хуравлать:
- Паллах, ӗҫкӗрен мар. Эпир фермера ӗне сума та, хӗрсемпе утӑ тавӑрма та ӗлкӗрнӗ.
Эсир кунта, мӗн, намӑса пӗлмесӗрех, тӑр кӑнтӑрлах концерт лартатӑр-им?
Вӗсем умне пырса тӑнӑ Анат Тули куҫӗпе икӗ юратӑвне те хӗртсе илет:
- Кашнийӗн - хӑйӗн ӗҫӗ. Куҫкӑ пичче - хуралта.
Ӑна Лар Иванӗ такӑнтарать:
- Анат Тули улахра.
Сава Савви те ӳксе юлмасть:
- Лар Иване тыр аллать.
- Сава Савви савалать, - юрӑ ҫеммине куҫать Анат Тули. - Урай хӑми якатать. Савалать, савалать, кӗсьене те якатать. Савалаев авланать.
Куҫук Куҫкин те кӑмӑлӗ ҫурӑлакан чечек пек уҫӑлать:
- Атьӑр пурте пӗрле юрлар-ташлар. Кӑнтӑр апачӗ халь, васкамалли ҫук. Никамран та хӑрар мар. Хуҫа ҫук. Александр Ильича Вӑрнарта куртӑм.
Анат Тули, аптранипе, хӗрелнӗ пит-куҫне шӑлса, ӑнлантарма хӑтланать:
- Ӑнлан, Муза, ку чиперккесем ман, э-э, хисеплӗ Терпсихора, шӑпах «Ҫӑлкуҫ» ансамблей артисткисем. - Баянне тӑсса ярать. - Эх! Хоппа!
Хӗрсем йӗркеленсе карталанаҫҫӗ те чӑваш ташши ташлама пуҫлаҫҫӗ. Вӗсем
ҫумне Музӑпа каччӑсем хутшӑнаҫҫӗ. Куҫук Куҫки те чӑтаймасть, «Малалла!» тесе
кутне ҫатлаттарать те ушкӑн варрине авкаланса кӗрет. Ташӑ вӗҫленсе пынӑ май
кӗвӗ улшӑнать. Анат Тулин сасси илтӗнет:
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- Пуҫларӑмӑр! Ак ҫапла. Хоппа!
Люба, васкамасӑр, ҫӗкленӳллӗн юрласа ярать:
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усал кураймӑн...
Пуҫне чикнӗ хӗре баянист сулахай аллипе ачашласа илет:
- Ма малалла юрламастӑн ҫак эс, Люба? Тавай, ҫӗнӗрен пуҫлатпӑр!
Люба ӳсӗрет, пырне хыпашланҫи тӑвать, чӗрине ярса илет:
- Каҫарӑр, урӑх юрлаяс ҫук. Эпӗ...
Музӑшӑн ку темле ытарлӑн туйӑнать пулас, вӑл, хӑйӗн тахҫанхи каччине
вӑрттӑн куҫ хӗлхемӗпе ҫунтарса илет те Любӑна хупласа хурать:
- Музыки экстра-класс. Пит вӑйлӑ юрӑ пулас. Кама халаллатӑн, Анатолий?
Сӑввине тупса памӑн-ши?
Анат Тули ӑна ҫырса пама шантарать:
- Каларӑм-ҫке сана, Муза, ҫӗнӗ юрӑсем ҫыртӑм тесе. Ҫакӑ ӗнтӗ вӗсенчен
пӗри. Концерт программине кӗртнӗскер.
Вӗсене тӑнлакан Люба кӗреплине хулпуҫҫи ҫине шап хурать:
- Каҫарӑр мана, эп хӗрсемпе утам-ха. Эп...
- Люба?! - аяккалла чупса каякан хӗре чарасшӑн хӑлаҫланать Анат Тули. Тӑхта! Калам...
Люба ҫаврӑнса алӑ сулать:
- Сирӗн хӑвӑрӑннах компани те, кампани те веселей.
- Каяр эпир те, Сава Савалай, - пушшине шартлаттарать Лар Иване. - Ӗҫлемелле.
Пӳртрен эрех кӗленчи йӑтса тухакан хуралҫӑ вӗсем патне ҫывхарать, сылтӑм
аллине аялалла сулать:
- Тӑхтӑр-ха, мана та лартса кайӑр-ха.
- Ӑҫта ҫити? - хулран ҫавӑтать ӑна Лар Иванӗ.
Куҫук Куҫки аллипе тӗллесе кӑтартать:
-Ҫӗвӗҫсем патне. Фабрикӑна ҫитиччен. Пӗр «кубинкине» кубанка ҫӗлекенпе
паллаштарас. Мана вӑл хура ҫӗлӗк парнелесшӗн-ха. Пӗлетӗр вӗт хӗлле эп кубанкӑпа ҫӳренине. Эс, шӑллӑм, Туля, хуралла: садне те, ташӑҫне те. Мутри, пур
пирӗн кунта аҫтаха-каҫтакасем. - Кутне ҫат тутарать. - Малалла!
Кӗҫех виҫҫӗшӗ те кайса ҫухалаҫҫӗ. Лаша тулхӑрни, Иван Ларин: «Но, юрттартӑмӑр!» - тени илтӗнет. Кайӑксен юрри, шапа кӗвви, Анат Тули ашшӗн тимӗрҫӗ лаҫҫинчен вӗҫсе килекен мӑлатук сасси пӗр ҫемме хутшӑнать. Муза тавралла вӑрт-варт пӑхса ҫаврӑнать те, никам ҫуккипе усӑ курса качча ыталать:
- Иксӗмӗрех тӑрса юлтӑмӑр, чунӑм. Атя Америкӑна кайса килер.
Вӑрттӑн шухӑшпа хӗмленнӗ Анат Тули баянне вӗҫертет:
- Апла тӑк Кубӑна та кӗрсе тухар. Китая та ҫитер. Ҫула май Ачакра та пулса
курар. Ха-ха! - Баянне йӑтать те хӑрах аллипе Музӑна ҫавӑтать. - Атя...
Вӗсем пӳрте кӗреҫҫӗ, чӳречине хупаҫҫӗ, караҫҫӗ. Ҫав хушӑра сад умне Лилипе Вероника ҫитсе тухаҫҫӗ.
- Куртӑн-и, пӗрле кӗчӗҫ? - ик чышкине те шаккаса илет Лили.
Вероника тарӑхса урине йытта хӑратакан сурӑх пек тӑрст! тапать:
- Намӑссӑрсем! Кӑнтӑр кунӗнчех...
- Тулян Шупашкарта уйрӑлми майри пур тенине эп шкулта вӗреннӗ чухнех
илтнӗччӗ, - йӗкӗрешне ҫӗнӗ хыпар пӗлтерет Лили.

Чӗркуҫ
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- Ман хӑлхана та ҫитнӗ, - тарӑннӑн сывласа калать Вероника. - Ҫеҫтепе
балеринӑпа пӗрлешнӗ текен сас-хура та тухнӑччӗ ялта. Любӑна кулянтарас мар
тесе пӗлтермен. Сана та пӑлхантарас шухӑш пулман. Саншӑн та ҫӗнӗлӗх мар
иккен. Итле, ҫӗркаҫ клубра ҫурма ҫара кутла ташлаканни ҫавах. Йытӑ ами. Кӗрт.
- Пирӗн Люба ухмаххи ҫаплах калаҫать тэта унпа, Туляпа. Хам пулсан... Ман
савнӑ Савва ҫапла хӑтлансан-и? Эп иккӗшне те ак ҫапла...
- Шутсӑр юратап тет-ха та ӑна...
- Тули хӑй Любӑна юратмасан, улталасан... Тем те кӗтме пулать вӗсенчен,
баянист-купӑсҫӑсенчен. Ӑҫтан лӑпкӑ ҫил вӗрессе ҫеҫ кӗтсе лараҫҫӗ. Ах, ку танцовщицӑна. Уҫ кут. Есенин та хӑйӗн Дунканӗшӗн пуҫне ҫухатнӑ. Ку Микита Тули те...
Ну, ку Эйседурӑсене... Турӑ хуҫлатса ларттӑрах...
Вероника йӗкӗрешне алӑран тытса чуптарать:
- Часрах каяр-ха Люба патне. Хӑвӑртрах эс!
3
Ҫӑлкуҫ ҫумӗнчи пӳрт умӗнчех. Ҫӑмӑл автомашина кӗрлени илтӗнет, шӑп пу
лать те, кӗске хуллӑ кӗпе, джинс шӑлавар, модӑллӑ пушмак, шурӑ берет-карттус
тӑхӑннӑ Ачча Ваҫҫи шӑхӑркаласа килет. Аллинче канфет курупки. Тавралла пӑхса
ҫаврӑннӑ май вӑл пӗлӗте лектерес пек чалт-чалт сиксе аллисемпе хӑлаҫланать,
хушӑран чышкисене чӑмӑртать:
- Пирӗн уй, пирӗн шыв, пирӗн кил, пирӗн лавкка, пирӗн шыв арманӗ, пирӗн...
Йӑлтах пирӗн пулнӑ вӗтвӑл ҫактавралӑх. Пирӗн!!! Веҫех пирӗн алӑра пулнӑ. Ах,
хӑватлӑ, вӑйлӑ йӑх пулнӑ пирӗн. Хамӑр ял ҫынни кӑна мар, кӳршӗ ял ҫынни те
пуҫҫапнӑ, куҫран пӑхнӑ Чӗркуҫӗнчи Ачча Танччине. Ҫав кашкӑрсем пулман пулсанах... Ых, ҫав кашкӑр йӑхне! Ҫав выҫ кашкӑрсем аркатнӑ пирӗн йӑх тӗрекне,
пирӗн мул кӗлетне. Ых! Хӑйсенчен... шӑмӑ татӑкки кӑшласа ларакан выҫ кашкӑрсенчен... - Канфет курупкине пуҫ тӑрринче ҫавӑрттарать. - Пурте тӗнче юххипе
юхать, пурте ҫӗнелет, тӗнчийӗ те, пурнӑҫӗ те ак ҫак йыт пырши майлах явӑнса,
аталанса пырать. Пӑшик пулчӗ вёсен, антихристсен. Вӗсен ҫаврӑмӗ хӑрчӗ,
татӑлчӗ. Пирӗн чӗрӗлчӗ. Эпирех ҫӗнтертӗмӗр. Эпирех пуйрӑмӑр. Эпирех
пӑхӑнтартӑмӑр. Пурне те. Ҫак яла та. Раҫҫей патши тулӑхлӑ саккун - ҫӗр саккуне кӑларасса ҫеҫ кӗтетпӗр. Ун чухне Чӗркуҫ ҫӗрӗ каллех пирӗн алла куҫать.
Йӑлтах туянатӑп. Ял халӑхӗпе пӗрлех. Ачин помещик. Улпут! О, епле вӑйлӑ янӑрать! - пӳрт еннелле ҫаврӑнать. - Хэ, музыка вӗт унта. Мӑйлатать, авӑ: «Чун
тан савӑнар, тӑвансем, пӗрле пулнӑ чух савӑнар...» Тӑван, тӑван... Эх, халь тин
мӗн тӑван... Ҫуккӑ ман ку ялта пӗртӑван та, нимле тӑван та. Пӗтнӗ ман тӑван...
Ҫӗпӗрте, Колымара. Чӗркуҫ ячӗ те маншӑн Вилкуҫ халь. Музӑна тупатӑп та,
Шупашкара лартса каятӑп та... Маншӑн Кивӗ Чӗркуҫ - Ҫӗнӗ Чӗркуҫ пулса тӑрать:
Чӗркуҫ - Шупашкарӑм. Каларӗҫ-ҫке Вӑрнарта артистсем Муза ялах юлчӗ тесе.
Ялти пӗр хӗрарӑм та каларӗ-ҫке ӗнерхи ташлакан ҫара кут намӑссӑр хӗр садалла якӑлтатса кайрӗ тесе. Ҫакӑнтах пуль-ха.
Ачча Ваҫҫи алӑка хыттӑн тӳнлеттернипе шалта кӗмсӗртетнӗ сасӑ илтӗнет.
Уҫӑлнӑ чӳречерен Анат Тулин пуҫӗ курӑнать:
- А-а-а, «пуҫана»?.. Килӗрех... Иртӗрех тӗпелелле, тархасшӑн. Алӑкне те
ҫиччас уҫатпӑр.
Ачча Ваҫҫи арӑслан пек хӑрлатать:
- Ман Муза ӑҫта?!
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Анат Тули юрласа ярать:
- Муза, Муза, виҫӗ муза, маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ:
Шухӑ шухӑш, Асӑну, юрра хывнӑ Юрату.
Пушшех хаярланса кайнӑ Ачча Ваҫҫи хӑйӗн кӗвӗҫӳллӗ тӑшманне туртса ҫурма хатӗр:
- Ан мӑшкӑллӑр манран! Ҫитет! Ҫак шӑршлӑ пӳртре хупӑнса ларса, хоппа
туса хоплаттаратӑр та, ҫийӗнчен кулатӑр-и-ха?
Ӑна хирӗҫ Муза кӗске кӗпине аллипе шӑлса-якатса тухать.
- Оп-па! Хоп-па! - Ачча Ваҫҫин курупкине ярса илет Муза. - Эпир, мӗн...
музыка итлеме кӗнӗччӗ те... Ой, ман чи юратнӑ канфет: «Чӑх сӗчӗ». Ой, пит
маттур-ҫке эс, Василек. - Ӑна тутинчен чӑп тутарать. - Чӑх суса канфет тума та
маҫтӑр иккен эсӗ, Василек. Ялта кунта чӑхсем сӗт памаҫҫӗ, ҫӑмарта ҫеҫтӑваҫҫӗ.
- Иккӗшӗн хушшинче ҫаврӑнса вӗсене пусма картлашки ҫинчен ҫӗрелле туртса
антарать. - Тавтапуҫ парнешӗн. Эсӗ мана илме килмен пуль те, Василек?
Ачча Ваҫҫи хӗре аллинчен хыттӑн ҫулса илет:
- Паллах, сана илме, тайкаланакан пушмак пӑру туянма мар... камшӑн пултӑр
тата... Эп саншӑн машина хӑвалатӑп, бензин ҫунтаратӑп, парне туянатӑп, пӗтӗм
суту-илӳ ӗҫне пӑрахса хӑваратӑп. Вӑл пур...
- Пур-ҫке вӑл - юратнӑ савнийӳ, - лӑх-лӑх кулать Анат Тули. - Пур, юнашарах. Хӑвӑр аллунтах-ҫке?
Музи йӑкӑлтатса тӑрать:
- Мӗн, эпир... Хуралҫӑн алӑкки айӑплӑ... хӑй тӗллӗнех питӗрӗнсе лараканни.
Автомат-алӑк.
- Шӑна та вӗҫсе кӗрет терӗмӗр-ҫке, - ӑшри куллипе пит-куҫне камитлентерет Анат Тули. - Авӑ мӗн чухлӗн явӑнаҫҫӗ. Алӑка та пырса ҫапӑнаҫҫӗ навус
шӑнисем! Хыт ҫыртаҫҫӗ, мурсем, ҫара ӳтрен...
Ачча Ваҫҫи шӑртне ниҫта хурайманнипе сӑмса умӗнчи кирпӗч катӑккине
вӑйран тапса сирпӗтет те пушмак пуҫне хӑйпӑтса пӑрахать:
- Ай!.. Си-ире пула пулчӗ ку. Автоматически алӑк... Шӑна... Виҫӗ муза... Ҫара ӳт...
Анат Тули пӳртрен баянне йӑтса тухать те нӑртлаттарма пуҫлать:
- Итлӗр, Василий Данилович, юрӑ. Сӑмаххисене тӑнласан, тен, алӑк мӗншӗн питӗрӗнсе ларнине те, алӑк мӗншӗн уҫӑлнине те аса илтерӗҫ. Акӑ ҫапла. Хоппа! Пуҫлар:
Чӑваш ҫӗрӗн кӑра хӗрӗ
Ҫунат сарчӗ ташӑра.
Муза юрласа ташлать:
Йӑваш каччӑ ылтӑн ҫӗрӗ
Парнелесшӗнччӗ мана.
Хӗр аякалла ҫаврӑнса кайнине пула Анат Тули пӗччен юрлать:
Анчах ташӑҫ акӑш пулчӗ,
Вӗҫрӗ кайрӗ тӳпене.
Савӑнмашкӑн кӗрсе ӳкрӗ
Алтӑр Ҫӑлтӑр ытамне.
Каччӑсем патне вӗлтӗртетсе ҫитнӗ Муза вӗсене астарса ҫулӑмлантарать:
- Эсир... эсир паврӑр-тавлашӑр. Эсир...ҫураҫӑр. Ман сирӗн ҫине пӑхнипе
вутлӑн ташлас килет. Ман каллех «чӑх сӗчӗпе» пылакланас килет. Э-эх! Хамӑрӑн
ансамбльти Валентин Сизов юратаканнине кала-ха, Анатолий? Леш, вӑйӑри ташшине. Тутӑр тыт, текеннине. Кӑмӑллап-ҫке ҫав кӗвӗпе ҫаврӑнма. Эх-э-хэх, и-хи-хик...

- Ҫиччас, ҫиччас, - тет Анат Тули юрӑ кӗввине тӑрук улӑшта рса. - Мӑйри
ҫӳхе тутӑрна салт. Ташла. Хӑшӗ ярса илӗ ӑна?
Ачча Ваҫҫи хӗр патнелле туртӑнать:
- Муза?!
» '
Ҫӑлкуҫ патнелле ҫаврӑнса ҫитнӗ Муза, чарӑнса пуҫне пӗкет т е , илӗртӳллӗн
шепӗлтетет:
- Савӑнмашкӑн Алтӑр ҫӑлтӑр ытамнех кӗрсе ӳкрӗм пулсан апла эпӗ... сире иксе р е те ҫак пысӑк алтӑртан имлӗ шыв ӗҫтерсе ӳсӗртсе ярам-ха. - Чечеклӗ алтӑрпа
шыв йӑтса пырать, малтан Ачча Ваҫҫине тыттарать. - Ӗҫсе парӑр черетпе.
- Ы-ых! - ҫӳҫенсе илет Ачча Ваҫҫи. - Шӑнтсах ячӗ ку шыв ӑшчике. Пӑр пекех.
Анат Тули алтӑра тытса мухтанать:
- Манне вӗрилентерсе ячӗ, чун-чӗрене сиплерӗ, шухӑша ҫивӗчлетрӗ.
Пӗлетӗр-и, ӗлӗк иккӗн утпа сунара кайнӑ тет. Инҫе ҫулта вӗсем виҫӗ йыттипех
пӗрле шӑнса вилнӗ тет. Вӗсенчен вара Алтӑр Ҫӑлтӑр пулса тӑнӑ тет. Ҫавӑнпа
шӑнтса ячӗ вӑл сире, Алтӑр Ҫӑлтӑр шывӗ. Хӑвӑртан та, авӑ, сивӗ ҫапать. Тӳпери Алтӑр Ҫӑлтӑрӑн сивӗ ҫути пекех ҫутатать куҫу та. Сивӗ ытама туртса илтӗр
эсир манӑн Музӑна - сивӗ Алтӑр Ҫӑлтӑр ытамне.
Муза алтӑра илсе вӗлтӗрт ҫаврӑнать те мӑйӗнчи ҫӳхе тутӑрне карт туртса
салтса каллех ташша тухать:
- Кала баянна, Анатолий. Паян ман темшӗн ҫак ташшах чунтан ташлас килет. Э-эх!
Анат Тули баянне анлӑн туртса ярать:
- Калам-ха апла. Эсӗ те мана, Муза, хамӑрӑн ансамбле, хамӑрӑн баян оркестрне куҫ умне кӑларса тӑратрӑн, ҫӗнӗлле аса илтертӗн. Юрӗ, ташла. Ман Васи
лий Даниловичпа калаҫмалла. Итлетӗп сире, хаспатин.
Ачча Ваҫҫи баяниста ҫурӑмӗнчен ӳпӗнмеллех тӗртет:
- Ҫук, тӗрӗс мар ку, Анатолий Микитович. Ӑна эсир, Музӑна, хӑвӑрах алӑран
кӑларса тартнӑ. Йӑва ҫавӑричченех. Пӗлме кирлӗ, унашкал хӗрарӑм ҫанталӑк
улшӑнса тӑнӑ пекех улӑштарма юратать кӑмӑлне те, ҫав вӑхӑтрах - юратӑвне
те. Пӗрмай савӑклӑх, пуянлӑх шырать. Сирте малашлӑх курман вӑл. Сӑпаҫҫипӑ
калӑр турруна иксӗр пӗрле пулайманшӑн.
- Мӗнле малашлӑх кирлӗ пулнӑ-ши ӑна?
- Ҫавна та ӑнланмастӑр-ши? Тӗнчене ҫутатакан ҫӑлтӑр, чуна кантаракан
ҫӑлтӑр, хырӑма саракан, ҫи-пуҫа чалкӑштаракан пуянлӑх ҫӑлтӑрӗ кирлӗ пулнӑ
ӑна. Ҫавӑн хыҫҫӑн хӑваласа кӗрсе ӳкнӗ те вӑл ун чухне ҫичӗ ҫӑлтӑрлӑ Алтӑра.
- Сирӗн ытама. Ҫапла-и?
- Паллах. Эсир ӗнентернӗ пек сивӗ ытама мар. Ӑшӑ алтӑрах - пуян алтӑрах
кӗрсе ӳкрӗ. Ун валли манӑн ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ ҫути, ҫичӗ кулли, ҫичӗ укҫи, ҫичӗ
уҫҫи, ҫичӗ вӑййи, ҫичӗ чуппи пурччӗ. Сирӗн... мӗн пурччӗ?
Кӑмӑлӗ улшӑннипе Анат Тули баянне нарт! тутарать:
- Манӑн-и? Манӑн музыка пулнӑ. Пур та. Манӑн юрӑ пулнӑ. Пур та, - тесе
вӑл шыври кӑвакал сассисене пӗрле хутӑштарса юрлать:
Сарӑ кайӑк пулӑттӑм,
Ялан вӗҫсе килӗттӗм,
Чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхемпе
Тӑвансемпе пуплӗттӗм.
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Эх, тӑван, тус-тӑван,
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар,
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар та
Хамӑр йышпа савӑнар.
Манӑн музыка, манӑн юрӑ халӑхра юлать. Нихҫан та пӗтмест. Сирӗн мул
вара... пӗтет, пуян алтӑр-ҫӑлтӑру - ҫич ҫӑлтӑру... сӳнет.
Музӑшӑн пурпӗрех пулас, вӑл ташӑ ҫаврӑмӗн хумӗпе вӗсене ачашласшӑн:
- Ой, епле лайӑх кунта, ялта, садра. Пурнӑҫ ҫӑтмахӗ. Чуна такам ытамласа
илнӗ пекех туятӑп. Эпӗ репетицисенче те, выступленисенче те чӑм шыва ӳкиччен ташласа ывӑнатӑп, ал шӑлли типме пӗлмест. Кунта, ҫак ҫӑлкуҫ ҫумӗнче,
чӗре те урӑхларах тапать, ура та ҫунатлӑн вӗҫет, чун та ҫав текерлӗк пек
туртӑмлӑн юрлать. Итлес килет-и сирӗн, ҫӑвӑр автансен, эп юрланине?
Лешсем мӑк-мак тукаласа илнӗ хушӑра Муза юрласа ярать:
Пӗр пӳрне ҫинче - пас пӳрне ҫинче
Эп тытатӑп ҫак ҫут тӗнчене.
Ҫав тӗнче ҫути халӑх куҫӗнче
Ялкӑшса ҫунать хӗмлӗх вутӗнче.
Асамла вылять сирӗн куҫсенче
Манӑн илӗртӳ - манӑн вӗлкӗшу.
Уҫӑмлӑх ташши шавлӑ каҫсенче
Сӑнара куҫсан - маншӑн ҫӗнтерӳ.
Ҫав илем тӗнчи - ман пурнӑҫ тӗнчи
Ӑшӑмра пурнать, чӗрере тапать
Савӑнӑҫ тӗнчи - халӑхӑм тӗнчи
Чӑваша ҫӗклет, чӑвашла ташлать.
Хусахсем пӗр-пӗрин енне вутлӑ сӑнӑ вӗҫтерсе тӑраҫҫӗ, хӗр кӑмӑлне иккӗшӗ
те икӗ тӗрлӗ ҫӗклеме хӑтланса алӑ ҫупаҫҫӗ. Ҫӗнӗ кӗвӗ ҫеммипе ҫаврӑнма пуҫланӑ юрӑҫ-ташӑҫ вӗсене асӑрхаттарать:
- Ӑнланмалла-и халь? Эсир чипертерех унта! Джентльменла тытӑр хӑвӑра.
Анат Тули хӗр кӑмӑлне парӑнать:
- Чиперлӗх - чи пире кирли. Персе пар-ха ӑна пире? Муза, хӑвӑн савӑклӑх хумӗпе персе пар. Ҫапах та эпир, тӗл пулнӑ пек чухне, чиперленсех калаҫасшӑн-ха.
- Арҫын калаҫӑвӗ пирӗн, чунӑмҫӑм, ан хӑра, - хӗр еннелле вӗҫет Ачинӑн
чӗтревлӗрех сасси.
Арҫын калаҫӑвӗ пӗр хушӑ татӑлать. Санар улӑхӗ енчен ҫаплах текерлӗкӗн
макӑрнӑ сасси илтӗнет. Анат Тули малтанхи шухӑшах малалла аталантарасшӑн:
- Манра Муза малашлӑх курайман тетӗр-ха апла, Василий Данилович. Кам
пӗлет, тен, курман та пуль. Ҫынсем пек «ҫӑлтӑр» пулман-ха та эпӗ. Чӑнах та
тӗлленмен эпӗ вӑл вӑхӑтра хӑҫан та пулин «ҫӑлтӑр» пуласса. Пирӗн, искусство
тертленӗвӗн чӗпписен, «ҫӑлтӑр» тени вӑл хӑвна ху капашсӑр хӑпартлантарнӑ
лӑплантару пекки ӗнтӗ. Сцена ҫине тухнӑ кашни сӑмса шывӗ, уҫ кут халӗ хӑйне
талант, гени тет-ҫке. Кашниех ыттине тиркет, унран мӑшкӑлласа кулать. Искус
ство ҫӑлтӑрӗсем вӗсем пурри пур-ха. Вӗсем ҫапах та тӳпери ҫӑлтӑрсем чухлӗ
ҫуках. Пирӗн те, авӑ, Чӑвашра, юрлакан тӗнче ҫӑлтӑрӗ ҫук...
- Ҫуках пуль тесе шутлатӑр-и вара? - тӗлӗнсе пуҫне суллать Ачча Ваҫҫи. -

Чӗркуҫ

шывӗ

— чӗрӗ

шыв
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Ун пекех ан шутлӑр ӗнтӗ, Анатолий Микитович. Вӗреннӗ ҫынсем эпир, иксӗмӗр
те интеллигент. Суту-илӳ институчӗ хыҫҫӑн университетра экономика факультетне пӗтертӗм, халӗ хам тӗллӗн вӗренсе юрист пуласшӑн. Ӑнланатпӑр кӑштах.
Кашни халӑхӑнах пур вӑл хӑйӗн ҫӑлтӑрӗ. Халӑх мӗн чухлӗ пысӑкрах-йышлӑрах
- унӑн ҫӑлтӑрӗ те нумайрах, мӗн чухлӗ пӗчӗкрех - ҫавӑн чухлӗ сахалтарах. Чӑваш
халӑхӗ те вӑл тӳпери Пӗчӗк Алтӑр Ҫӑлтӑр пек йӑлкӑшать. Пурах апла Чӑвашӑн
та ҫӑлтӑрӗсем.
Анат Тули чееленсе пырать:
- Эпӗ сире, хальхи капиталистсене, искусствӑна ӑнланатӑр-ши, укҫа енчӗкне
ҫеҫ пуҫа чиксе мӑйкӑҫланса ларман-ши тесе юри каларӑм ку сӑмаха. Паллах,
пур пирӗн те юрӑҫ-ҫӑлтӑрсем: Виталий Иванов, Виталий Петров, Вячеслав Гор
деев, Иван Христофоров, Мария Еланова... Чӑваш халӑхӗн мухтавӗ! Хӗрарӑмсем пирки урӑх асӑнмӑпӑр. Вӗсен уҫӑмлӑ та чуна пырса тивекен сасси ахаль те
чӗрене ыраттарать те... - Чӑтаймасть, Муза еннелле ҫаврӑнса юрлать: - Эх,
Муза, Муза, виҫӗ муза, маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ: Шухӑ
шухӑш, Асӑну, юрра хывнӑ Юрату...
Музи те уҫӑ кутне тата асамлӑрах уҫӑлтарса вёсен умне ҫаврӑнса тӑрать:
- Иксӗре те шутсӑр юратассӑм килет. Иксӗре те... Сирень сулхӑнне чӗнетӗп.
Вилетӗп Юрий Григорьев кӗввин асамлӑ ачашлӑхӗнче йӑпанса... - Анат Тули
ҫав кӗвве янраттарнипе пушшех асса каять. - Ах, епле тыткӑнлать!.. Кӗлеткеме
ҫӗклентерсе таҫта, таҫта, хӗмлӗх ҫӗршывнех иштерсе каять. Тархасшӑн ан чарӑнха баянна калама, Анатолий.
- Авалхи Терпсихора чӗрӗлсе чӗрӗ кӗвӗ ыйтнӑ пекех те, мӗн тӑвӑн-ха санпа,
Муза, итлесех пулать ман...
Анат Тули ансамбль оркестрӗнчи пек ӑшалать, Муза сывлӑшра вӗҫнӗ пек
ҫунатланать. Ачин алӑ ҫупать. Микитов акӑ юрлама чарӑнать, тавлашӑва ҫӗнӗрен чӗртсе ярать:
- Ҫапах та эсир, Василий Данилович, Муза ман чухӑнлӑхран хӑраса ҫичӗ
ҫӑлтӑрлӑ ӑшӑ Алтӑра кӗрсе ӳкрӗ терӗр пулин те, хӑвӑра Алтӑр аврин тӗп ҫӑлтӑрӗ
Мицар вырӑнне хуратӑр пулин те, ман шутпа эсир Музӑна пурпӗрех ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн
ҫичӗ ҫутине те, ҫичӗ тутине те, ҫичӗ куллине те, ҫичӗ укҫине те, ҫичӗ уҫҫине те,
ҫичӗ вӑййине те, ҫичӗ чуппине те парнелеймен. Эсир ӑна ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ
йӳҫҫине ҫеҫ панӑ пулас.
- Эпӗ! Эпӗ-и? - хӗремесленсе тӑпӑртатса тӑрать Ачин. - Эпӗ ӑна ним те паман-и? Эпӗ ӑна сирӗн патран, ансамбльтен, ҫавӑтса тухса кайсан ылтӑн кӑшӑлпа
кӑшӑлларӑм, хаклӑ чул айне турӑм. Шупашкарта ун пек тумланаканни те халь...
Анат Тули ҫунакан вутта тата вӗрсе хӗмлентерет тейӗн:
- Ҫапах паян, симӗс шӑнаран тарса-пытанса, Муза манпах кӗчӗ ҫак пӗчӗк пӳрте.
- Ха! Мана симӗс шӑна вырӑнне хуратӑр-и эсир? Ҫапкаланчӑк. Тӗнче касса
ҫӳрекен выҫ кашкӑр. Урам юрӑҫи. Пӗлесчӗ сирӗн эп камне?.. Эпӗ...
Каламаллине тупсах пырать Микитов:
- Пӗлмесӗр. Хамӑрьялсене те пӗлмесӗр ара. Ачча Танччин пӗртен-пӗр ывӑлӗн
пӗртен-пӗр мӑнукӗ Василий Данилович Ачин хаспатин. Танччи Танилӗсем, Танчинсен ашшӗсем ӗмӗрӗпех услам туса вӑрӑ-хурахла пурӑннӑ. Ачча пасарӗ вӗсен
аллинче пулнӑ. Урмаел, Патӑрьел тутарӗ, Хусан-Чулхула, Чӗмпӗр такамӗ вӗсемпе
ҫыхӑннӑ, мӗн чухлӗ лаша вӑрласа сутнӑ, мӗн чухлӗ кӗлет ҫаратнӑ, мӗн чухлӗ
куҫҫуль юхтарнӑ таврари хура халӑхӑнне. Аслаҫуна кулак тесе мар, вӑрӑ-хурах
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тутарсемпе ҫыхланса кайнӑшӑн хупса лартнӑ. Юрать тӗппине те хӑвармарӗҫ
ялта ҫав Танччи йӑхӗсене, сӑпаҫҫипӑ патшалӑхне тесе асанне Тур кӗтессине
тӑрса сӑхсӑхнине халӗ те астӑватӑп.
Ачча Ваҫҫи хура ҫӗлен пек чашкӑрать:
- Эх-хэ-хэ. Ылханчӑксем. Танччи йӑхӗ пӗтмен-ха. Хам пур чухне... Ачинсем
пурӑнаҫҫӗ. Пуяҫҫӗ. Тӗнче ҫаврӑмне тухаҫҫӗ. Хӑюллӑнах! Выҫ кашкӑр йӑхӗн ҫӑпатисен, сирӗн, мӗн пур?
- Авӑ, итле, - пуҫне тӑвалла сӗлтсе кӑтартать Анат Тули. - Аттен тимӗрҫ
лаҫҫи пур. Аннен анлӑ уй пур. Вёсен унта телей пур.
Ӑна хуллен тӗртсе ярсах шӑлне йӗрет Ачча Ваҫҫи:
- Пур, пур. Пӑху пур сирӗн. Тимӗрҫӗ лаҫҫинче сӗрӗмпе чыхӑнакан аҫупа уйра
пилӗк авакан аннӳсӗр пуҫне кам пур, мӗн пур сирӗн? Ухмахсем. Тарҫӑсем... Песплат тар тӑкакансем. Мӗн парать вӗсене пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх тени? Ман хӑть
сӗтел-пукан фабрики, фазенда, суту-илӳ ҫурчӗ «Муза», стройфирма, автосер
вис станцийӗ, бензозаправкӑсем, «Ачча» инвестици фирми, казиносем, Германире - кермен, Хура тинӗс хӗрринче - кану ҫурчӗ пур. - Кӑкӑрне ҫапса мухтанать. - Во, эп кам?! Манпа пӗтӗм чаплӑ ҫын, пуян ҫын пуҫ пӗксе калаҫать. Эп
такама та пуҫҫаптарма, пӑхӑнтарма пултаратӑп - Чӑваш пуҫлӑхӗсем таранах.
Пӗр йӑлмакара... Во эп мӗнле шайра усрама пултаратӑп Музӑна - ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн
ҫичӗ ҫутипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ уҫҫипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ куллипе, ҫичӗ
ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ вӑййипе, ҫичӗ ҫӑлтӑрӑн ҫичӗ чуппипе. Ҫиччӗпе те мар - ҫич ҫӗр
ҫитмӗл ҫичӗ телейпе те. Эсир мӗнпе савӑнтарма пултаратӑр-ши ӑна, шӑркалчӑ?
Хӑйӗн тивӗҫне шанать-ха Анат Тули:
- Эпӗ ӑна хӗмлентернӗ. Эпӗ ӑна савӑнтарнӑ. Ҫав хӗрӳпе ташлать вӑл. Епле вӗҫет!
- Шупашкара ҫитсен ла-айӑх ташлаттаратӑп-ха эпӗ те ӑна. Ай-яй кӑтартап
малтанхи савнисемпе мӗнле асмаллине.
- Асни мар вӑл, малтанхи юратӑва пӗтӗм хевтепе чунтан аса илни ҫеҫ. Ҫапах
та эпӗ...
Ачча Ваҫҫи ахӑлтатса кулнипе Муза та шартах сикет:
- Муза маншӑн чи малтанхи, никам чуп туманни пулчӗ тесшӗн-и? Балери
на... Эсир ...малтанхи? Ухмах вырӑнне хурасшӑн мана. Ара, вӗсем вӗреннӗ чухнех... Вӗрентекенӗ те унӑн ар пулнӑ-ҫке?
Ку таранччен хӑйне джентльменла тытса тӑма тӑрӑшнӑ Микитов чӑтаймасть,
Ачина кӑкӑр айӗнчен паклаттарсах тӗртсе ярать:
- Тӑмсай! Ача пулнӑ ун чухне вӑл - хореографире вӗреннӗ чухне. Хӗр вӑхӑтне
ҫитсен тин мана юратнӑ. Пӗлетӗн-и, урӑх никама та мар - мана ҫеҫ юратнӑ.
Мана ҫеҫ... Ҫавӑнпа вӑл мана халӗ те ҫав историлле самантри пек туйӑмпа юратать. Ҫавӑнпа вӑл мана юратма пӑрахмасть, мана шырать, мана тупать, манпа
ав малтанхи ырлӑха малалла тӑсасшӑн вӑрттӑнланать, санран та хӑрамасть,
сана... Эпӗ те ӑна юрататӑп. Ой, манаймастӑп...
Муза ҫӑлкуҫ умӗнчи сак ҫине ларнӑ та тӗнче юратӑвӗн юххине, кӑтра хулӑн
пӗлӗтсем пӗр-пӗрин патнелле ҫапӑҫуллӑн ҫывхарнине, чарӑнмасӑр юхакан ва
лак шывне сӑнать, куҫ айӗн хирӗҫӳллӗ каччӑсене ытарлӑн пӑхать. Унӑн пӗр
тӗллев - хӑйне пурнӑҫ сӑпкинче амӑшӗ пекех юрла-юрла сиктерме пултараканнине тупасси. Вӑл ӑна шанать, хӗрарӑм-арҫын сӗткенӗпе ырӑ курнӑ уҫӑ хӗрсем
халӗ ача туса ҫемье чӑмӑртама шутсӑр маҫтӑрланса ҫитнӗ. Вӗсен хӑйсен кӗпе
айӗнчи искусстви пур. Вӑл искусство та кирлӗ пек туйӑнать Музӑна илем искус-
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ствине чунпа варӑнмашкӑн. Улшӑнса тӑракан хӗмлӗх, астару-канлӗх ӑна та кос
мос вӑйӗ парать, таҫти темле ҫыхӑну вӑйӗ этемлӗхе малалла тӑсмалли арлӑх
хӑватӗнче ар вӑрлӑхӗ шырать. Вӑйлӑ артау. Пурӑнмашкӑн вара ӑна ачаш пӑру
кирлӗ: хӑйне итлекен, хӑйне пӑхӑнакан, хӑйшӗн тӗнчене тепӗр майлӑ ҫавӑрса
хума пултаракан астармӑш. Хӗрарӑма ҫут ҫанталӑк мӗнле ырлӑх курма-тӳсме
панипе вӑл ҫамрӑклӑхра йӗм тӗпӗнче хӗмлӗх сӳничченех усӑ курса юласшӑн-ха.
Ҫавӑнпа вӑл икӗ каччӑ хушшинче хӗҫ пек ҫуталса вылять. Кам - кама? Кам манра. Ҫапах та... Анат Тули кӑмӑлӗпе те, арҫын пултарулӑхӗпе те вӑйлӑрах.
Ачча Ваҫҫи - хӗрарӑм ҫемҫешки, мул хуҫи, унӑн чури, пӑхӑнтармӑшӗ. Пӑру арҫын. Музӑна ҫапах та паянлӑха Ачинах ҫырлахтарать, унӑн та пурӑнса юлас
килет пуянсен ашкӑнчӑк тӗнчинче, ишес килет Пуянлӑх тинӗсӗнче. Ан тив, тӗк
вӗҫтерччӗри хӑйсем хушшинче тесе ӑшӗнче кулать.
Ах, кашниннех ҫӗнтерес килет, ҫав ырлӑх мунчинче тарлас килет, ҫав милӗк
ҫулҫи айӗнчи ҫӑлкуҫранах шыв ӗҫес килет: тӑранса та, тӑранмасӑр та... Ачча
Ваҫҫи те Музӑшӑнах ҫунать:
- Тӑнла, Анатолий Микитович, эпӗ те ӑна юратсах ӗҫе вырнаҫтартӑм вӗт.
Ой, мӗн тери лайӑх мана унпа... Манӑн, тӗнче бизнесменӗсемпе тӗл пулнӑ
вӑхӑтра, хам ҫумра тӗлӗнмелле илемлӗ чӗрӗ пукане тытас килет, унпа вӗҫӗмсӗр
йӑпанас килет. Ҫапах та эпӗ ҫеҫ ӑна телей кӳме пултаратӑп. Хальхи пурнӑҫра
эсир ӑна, культура чури-нушийӗ Микитов маэстро, ҫаракутлантарса ҫеҫ хӑварма
пултаратӑр. Ҫапахта пӗтӗм пурнӑҫ, пӗтӗм пурлӑх, пӗтӗм влаҫ пирӗн алӑра халь.
Истори урапине каялла ҫавӑраймӑпӑр. Раҫҫейӗн Савраски чӑхӑмланӑ. Эпир вутлӑ ут ҫинче! Пӗлетӗр-и ман мул-пурлӑх миҫе миллиард чухлине? Пӗлсен палтах кайса ӳкетӗр ак.
Хӑйне строй умӗнче ҫирӗплетнӗ пек Микитов ӑна хирӗҫ тавӑрса калать:
- Ан мухтанӑр. Вӑрланӑ пурлӑх. Ултав. Малашлӑхсӑр пурнӑҫ. Ача чухнех
Джек Лондонсене вуласа ывӑннӑ ылтӑн хуйхи ҫинчен. Тӗнчери халӑхсен чи ӑслӑ
ҫыннисем нихҫан та ылтӑна чи мала хуман. Ӑслӑ сӑмаха, халӑха усӑ паракан
ҫӗнӗлӗхе, ӑшран шӑранса тухакан илеме чи мала хунӑ. Ӗмӗрсем тӑршшипех ҫав
виҫӗ пахалӑх ламран-лама куҫса пынӑ. Авӑ, епле ташлать ҫав хумханӑвра пирӗн
Муза та: хавхалануллӑ, туйӑмлӑ юрату илемӗн турри Афродита та, ташӑ турри
Терпсихора та, юрӑ турри Мельпомена та вӑл. Сирӗн ылтӑн кӑшӑла татса тухнӑскер. Епле ҫаврӑнать? - баянне вӑйлӑрах калать. - Ылтӑншӑн ҫунакан, мулшӑн
хапсӑнакан яланах вӑхӑтсӑр...
- А-аа-а... асаннӳ хыҫҫӑн ылханса эсир мана халех ҫӗре чикесшӗн те ӗнтӗ,
хӑвӑр вара Музӑпа...
- Вилӗ чун патне ҫывхармасть вара Муза, - хӗсет ӑна Анат Тули. - Эсир,
Василий Данилович, каҫарӑр та, тахсантанпах вилӗ чун.
- Ви-илӗ чу-у-ун?.. - сӑнран ӳкет Ачча Ваҫҫи. - Парап сире ак вилӗ чун...
Ҫиччас телохранителе чӗнсе килетӗп. Ман вӗсем: полковниксем те майорсем мафисем, тӗнче чемпионӗсем-каратистсем. Пӗри кунтах, машинӑрах. Туххӑмрах вӗрентет сире мӗнле калаҫмаллине-пурӑнмаллине. Сӑмса шывӗ эсир. Мана
вилӗ чун тет тата...
Анат Тулишӗн ку хӑрату пурпӗрех, вӑл хӑйӗннех ҫаптарать:
- Маншӑн пулсан, хӑть вунӑ генералпа сыхлӑр вилӗ чунна. Хальхи генерал
та вӑл патша вӑхӑтӗнчи фельдфебель шайӗнче кӑна. Телохранитель текенни
пурпӗрех патша-президента та хӳтӗлесе хӑвараймасть. Патшасен вӗсен урамра
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ирӗклӗн ҫӳремелле, халӑхпа калаҫмалла, халӑхпа ӗҫмелле-ҫимелле, халӑхпа
татса памалла мӗнпур ыйтӑва - халӑх ырлӑхӗшӗн, хӑйӗн авторитечӗшӗн. Шӑршлӑ
пӳлӗмре пытанса ларсан вӑл пушшех ҫӗрет. Урамра - уҫӑлать. Шутласассӑн
ӑслӑраххӑн, кама кирлӗ-ши унашкал хӑравҫӑ патшасем? Камран хӑраҫҫӗ-ши
вӗсем урамра утса ҫӳреме? Уписательнӑ ҫӑмӑлланмалли шӑтӑк тавра та виҫҫӗн
тӑраҫҫӗ тет те хуралласа. Юрату асамӗнче те кӗлетке сыхлавҫи ҫумӗ пур-ши
вӗсен? Шутласан, камах кирлӗ-ши вӗсем? Вӗсем вырӑнне ыранах вунӑ патша
хатӗр. Ӑслӑ халь халӑх. Мухтанчӑк-йӑпӑлкӑша юратмасть. Ҫынна сӑмахпа ҫӑмах
ҫитерейместӗн, ҫынна хӑвӑн мухтанчӑкупа мухтава кӑлараймастӑн. Ҫынна ӑна
... тӗрӗслӗх, тӗрӗс шанчӑк, тӗрӗс ҫӑкӑр кирлӗ. Суялӑх, хапсӑнчӑклӑх, ашкӑнчӑклӑх
- патшан хӳри вӗҫӗнче юлать, анчах та унӑн хӳри мулкачӑнни пекех кӗске. Эпир
ӑна тытаймастпӑр. Эсир вара, Василий Данилович, ҫав хӳрене тытасшӑн, ҫав
хӳре айӗнчи шӑршпа пурнӑҫна тутлантарасшӑн ҫунатӑр, паллах. Ҫапах та эсир
те, вӗсем те - вилӗ чун. Маншӑн пулсан, хӑть генералсемпе сыхлӑр хӑвӑрӑн
вилӗ чунна. Ҫакна ҫеҫ ан манӑр, ҫӗр телохранитель пулсан та патша-президент
пурпӗрех сыхланса юлаймасть. Кирлех пулсан... Акӑ мӗн, халӑх юратӑвӗ ҫеҫ ҫирӗп броня. Ой, чӑнах вилӗ чун эсир. Мӗншӗн тесен, сирӗн йӑх ӗмӗрӗпе халӑха
улталаса-ҫаратса пурӑннӑ. Сирӗн йӑха халӑх ылханса ҫак ҫӗртен, ялтан уйӑрнӑ.
Мӗншӗн тесен эсир халӗ, пытанса выртнӑ хура ҫӗленсем, курпун сыснасен йӑштавӗнче хӗвел питтине явкаланса тухрӑр, чӑрӑш лӑсси хӳтлӗхӗпе халӑх юнне ӗҫме
пуҫларӑр, вӑранса пуҫа ҫӗклерӗр, патшалӑх пурлӑхне, халӑх вуншар ҫул пухнӑ
пурлӑха явакласа илтӗр. Халӑхӑн илемне, пуласлӑхне хура чатӑр хыҫне пытартӑр.
Сире халӑх ылханса юнать, йӗре-йӗре чышкӑ кӑтартать. Акӑ мӗншӗн вилӗ чун
эсир, Ачча Танлин пӗртен-пӗр мӑнукӗ - Василий Данилович Ачин тата сирӗн
ултав, выҫлӑх компанийӗ.
Ачча Ваҫҫи пӳрнипе юнасах хӑпартланать:
- Ҫук, пулмасть унашкалли - халь тин пире хирӗс тӑрасси. Ваттисем - виле
шӑтӑкӗ умӗнче, ҫамрӑккисем - пирӗн ҫурӑм хыҫӗнче. Патшалӑх пирӗн алӑра.
Ҫӗршыва эпир мӗнле ҫулпа пӑрма пултаратпӑр - ҫапла пӑратпӑр. Эпир - ҫӗнӗ
рулевойсем. Пӗтӗм тӗнче пулӑшать пире. Сире, выҫ кашкӑрсене, мӗскӗнсене...
Сирӗн йӑх, Кашкӑр йӑхӗ, асӑрханӑр... - пӑшал мушкинче тӑраканскер. Эсир
пӗтернӗ пире. Эсир!
Анат Тули баянне лартать, ҫав вӑхӑтрах хуравлама ӗлкӗрет:
- Пӗлетӗп. Илтнӗ асатте каланине те, атте аса илнине те. Тӗрӗс тунӑ пусмӑрҫӑсемпе вӑрӑ-хураха хӗссе. Мӗншӗн сирӗн мулшӑн пилӗк авмалла, выҫӑллӑтутӑллӑ, ҫӗтӗк-ҫатӑк пурӑнмалла пулнӑ вӗсен, чухӑнсен? Кӑклайман ҫав тӗп
тымарне сирӗнне. Вӗлтрен пек каллех тапса тухрӑр акӑ: пур ҫӗрте те.
- Ҫапла, эпир вӑйлӑ. Хӑрамастпӑр. Ешеретпӗр. Пӗҫертетпӗр. Сире, ухмахсене...
- Ҫитет тавлашса! - чарса лартать ӑна Микитов. - Вӗҫне-хӗрне тухаяс ҫук.
Икӗ полюсра, икӗ ҫыранра тӑратпӑр. Муза, кил кунта?
- Мӗн каласшӑн? - унталла ҫаврӑнать хӗр. - Пайласа ҫитертӗр-им мана?
Кам аллине лекет ман тутӑр? Ташласа ҫӗнсе илместӗр те...
- Сан якӑлтатасси... - тарӑхӑвне пусараймасть Ачин.
Ума ҫитсе тӑнӑ хӗре куҫран пӑхать Анат Тули:
- Чӗресем пирӗн тахҫанах пӗрле. Хамӑрпа чухне эсӗ те итле, Муза. Хамӑр
йӑх ҫинчен ку таранччен те каласа паманччӗ-ха сана, ҫак пуҫтах та итлетӗр. Атту
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сан Василий Данилчу тек мана Кашкӑр йӑхӗпе хӑртать. Усал ҫын пулман пирӗн
несӗлсем. Чӑнахах та эпир тахҫан Волковсем пулнӑ. Уншӑн эпӗ мухтанатӑп.
Чӑтаймасть Муза, иккӗшне те питӗнчен чуптӑвать:
- Ан вӑрҫӑр. Ман савӑнас килет.
Ачча Ваҫҫи ӑна аллипе сулать:
- Арҫынсен калаҫӑвне хӗрарӑмӑн хутшӑнмасан та юратчӗ. Эпир хамӑрах майлаштарса шайлаштаратпӑр. Итлес-ха сирӗн юмахна, Анатолий Микитович.
- Пӗррехинче, - тет Анат Тули, - сӗм вӑрманта пурӑнакан чӑвашсем ҫине
кӗтмен-туман ҫӗртен питӗ тискер йӑхсем килсе тапӑннӑ. Халӑх вӗсене хирӗҫ
кӗрешме тытӑннӑ, анчах ҫӗнтереймен. Аптранипе вара чӑвашсем пуҫтарӑнса
сӗм вӑрмансем витӗр урӑх ҫӗрелле тарма пуҫланӑ, анчах чӑтлӑхра аташса кайнӑ.
Вӗсем Пихампар турра кӗл тунӑ. Ҫав вӑхӑтра шап-шурӑ кашкӑр сиксе тухнӑ та
чӑвашсене хӑй хыҫҫӑн пыма хушнӑ. Утсан-утсан сукмак курӑнса кайнӑ. Ҫынсем
хӗвеллӗ те хитре уҫлӑха, ҫырма пуҫне тухнӑ. Ак ҫак ҫӑлкуҫа уҫнӑ, ун ҫумне ял
лартнӑ. Ӑна Чӗркуҫ ят панӑ. Ҫав ҫынсене кашкӑрпа ертсе пыраканни манӑн аслӑран та аслӑ асатте пулнӑ. Хӑйсене вилӗмрен ҫӑлнӑшӑн вӗсем кашкӑра ӗмӗрӗмӗр пуҫҫапса пурӑннӑ. Куҫкӑ пичче каланӑ тӑрӑх, ҫимӗкре чӳк туса халӗ те асӑнаҫҫӗ ҫав кашкӑра, унпа пӗрлех - манӑн несӗле те.
Тӗлӗннӗ Муза аллисене пӗҫ ҫине ҫапать:
- Ой, питӗ интереслӗ. Ой, питӗ пархатарлӑ йӑхран тухнӑ эсӗ, Анатолий.
- Паллах, - мухтанать Микитов, - паллах Кашкӑр йӑхӗнчен. Ачча Танлисен
шӑршлӑ йӑхӗнчен мар ӗнтӗ. - Ачча Ваҫҫи еннелле ҫаврӑнать. - Ялта сирӗн кам
пур? Шӑршийӗ те ҫук. Итлӗр-ха, тӑнлӑр ман йӑх сасси епле янӑранине?
Тимӗрҫӗ лаҫҫинчен мӑлатук сасси илтӗнет. Ачча Ваҫҫи ӑна ҫурӑмпа хупласа
паврать:
- Эй, пустуй япала. Ухмахсене тыттармалли халап. Илтнӗ те такамран темле юмах. Эсир авалхипе мар, хальхипе пурӑнӑр, пурнӑҫ чӑнлӑхне витӗртерех
пӑхӑр. Умрине. «Пуҫана» пулатӑр-и эсир, Анатолий Микитович, юрату ӑмӑртуҫи-и,
хамӑрьял-ентеш-и, невашнӑ, анчах... суккӑр музыкант ҫеҫ эсир. Сирӗн юрру-ташшу
вӑл, выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурнӑҫра, такама кирлех пуль... Атя, Муза, машинӑра полков
ник-телохранитель кӗтет. Ун паян МВДна, коллеги ларӑвне, палӑртнӑ вӑхӑтра ҫитмелле, Мускавран килнӗ коллега-тусӗсене хӑйсем вӑрӑ-хураха хирӗҫ мӗнле майпа
кӗрешнипе тӗлӗнтермелле. Вӗсен опытне Раҫҫейӗпех сарасшӑн тет. Хӑнасене
чаплӑн пӑхма, хаклӑ парне парса яма укҫине хӗрхенмерӗм-ха. Вӗсемшӗн, хамӑр
хӳтӗлевҫӗсемшӗн, ним те шалккӑ мар. Эпир камсем пулнине тата камсемпе ваҫ-ваҫ
ӗҫленине ан манӑр. Сывӑ юлӑр, маэстро! - Музӑн тутӑрне туртса илет. - Акӑ камра
тутӑр. Акӑ кам аллинче Терпсихора. Акӑ кам пуҫӗ тӑрринче Ҫӗнтерӳ!
Муза каялла туртӑна-туртӑна ҫухӑрать:
- Анатолий?! Толенька? Каҫар мана...
Куҫук Куҫки, пӗртӑван хӗрсем, Лар Иванӗпе Сава Савви ҫитеҫҫӗ. Кузюков
хыпӑнса ӳкнӗ:
- Ай, ман... ҫак тӗлӗнмелле хӗрпе вакламалли пурччӗ. Чун йӑшкать. Ӗнер
ӑна курнӑранпах, паян курса калаҫнӑранпах. Тем, ырра мар пуль ку.
Лар Иване пушшине шартлаттарать те, аслинчен куланҫи пулать:
- Ҫапла ҫав вӑл хӑвӑнтан ҫамрӑккине юратса пӑрахсан. Сӑпкара утьӑкка сиктернӗ чухне арҫын чӗри тапма чарӑнни те пулнӑ тет хӑшӗсен унашкаллисемпе,
Куҫкӑ кукки, асӑрхан ҫӗре ҫитес тесен...
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- Мӗн ихӗрен пӗлмесӗр! - хӑмсарать ӑна Кузюков. - Ӗлӗк-авалтан ват ар
ҫынна ҫамрӑк хӗрарӑмпа сыватнӑ. Хӑйӗнчен ҫирӗм-вӑтӑр ҫул кӗҫӗнреххипе.
- Пире тем меслечӗ ан вӗрентӗр-ха, Куҫкӑ пичче. Хамӑртан ҫирӗм-вӑтӑр ҫул
аслӑраххи патне сывалма кайма тытӑнӑпӑр та эпир те... Ял-ялӗнче ахаль те ват
хусахсем карчӑксен хуп хушшине кӗрсе ӳкнӗ, вёсен пеней укҫипе ӗҫсе-ҫисе пурӑнаҫҫӗ.
Кузюков ӑна хытах чӗпӗтет:
- Эсир те вӗсенчен ӳксех юлмӑр-ха, Валак Вальккин виҫ йӗкӗрешне те типӗтсе хӑварӑр-ха...
- Чӗр тымар Чӗркуҫра ҫеҫ мар, - хӑйсене асӑннипе ҫил-тӑвӑлла ҫавӑрттарса хурать Лили.
- Карттус тӑхӑнакан хулара та пур, - йӗплет Вероника.
- Хӑҫан та пулин пирӗн кӑкӑрсем те ромбикпе ҫиҫӗҫ-ха. Ун чухне эпир те
така мӑйраки суйлама пуҫлӑпӑр, - вӗсенчен юлмасть Люба та.
Ытарлӑ калаҫӑва тӑнласа таракан Сава Савви алӑ сулать те Анат Тулинчен ыйтать:
- Чӑваш миллиардере мӗн юмаххи ҫаптарчӗ?
- Камӑн мӗн ыратать, мӗн кӗҫӗтет ӗнтӗ... - ирӗксӗртереххӗн калать тусӗ. Пуянлӑхӗпе мухтанчӗ. Кӗҫех пире чура-тарҫӑ тӑватӑп тесе хӑмпӑланать.
- Юрӗ-ха, эс тӑхта, - тесе Сава Савви хурал пӳртне пушартан тем ҫӑлас пек
вашкӑртса кӗрсе тухать те тути-ҫӑварне ал тупанӗпе шӑлса илет. - Ачча Ваҫҫи виҫ
хут миллиардер пулсан та, пурпӗрех мана СШАна кайма пулӑшас ҫук. Ҫавӑнпа хамӑн
пуҫарупах... штачӗсене сурӑм. Аллӑран самаях чакнӑ. Сирӗн ирӗксӗрех СШАпа Кубӑна пӗрлештерме тивет. Китайне ӑна ан та тӗкӗнӗр. Вӑл пӗр тумламшӑн та пӗрмай
асӑрхаттарать. Вӗлерессипе хӑратать. Пӑкки шанма пултарать.
Куҫук Куҫкин те хӑлха та, куҫ та пур, сӗмсӗрленнӗ качча вӑл пӳрнипе юнать:
- Мутри сана, тупӑннӑ революционер. Йӗрке туса ҫӳрет. Сана?!
Аяккалла пӑрӑнса тӑнӑ Любӑн ачаш юрри вӗсен калаҫӑвне хуплать:
Уйри ҫиле тытаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран иртсе каяймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ ҫилрен те шухӑрах.
Анат Тули баянне Лар Иванне хӑвӑрт тыттарать те «Эс малалла кала» тесе
чупса каякан хӗр хыҫҫӑн сиккипе вӗҫтерет:
- Люба, тӑхта?!
Лар Иванӗ хӗрсене кӑчӑк туртать:
- Репетици малалла пырать, шӑпчӑксем.
Хитре кӗвӗпе Куҫук Куҫки юрласа ярать:
Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми атти-анни...
Пурте юрлаҫҫӗ:
Ай-йай-йай-я...
Аки-сухинчен уйрӑлас ҫук,
Атти-аннине, ай, манас ҫук...
Машина кӗрлевӗ пӗрре тамалать, тепре амалать. Валак патнелле Муза чуп
са килет, ун хыҫҫӑн Ачча Ваҫҫи хӑшӑлтатать. Муза кӑшкӑрать:
- Анатолий, ӑҫта эсӗ?!
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Ачча Ваҫҫи Музӑна ҫавӑрса тытать те айӑкран паклаттарать, машина патнелле тапӑлтаттарса каять. Вӗсем хыҫҫӑн Пар Иване пушшине шартлаттарать:
- Тасални паха кӗтмен хӑнасен. Атьӑр, юрлар!
Пурте юрра пикенеҫҫӗ:
Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Пуринчен пахи ял-йыш, пускил...
Виличчен пӗрле, ай, пурнар-и?
Ай-йай-йай-я.
4
Тепӗр ҫултан. Ҫут ҫанталӑк та ӑшӑ ашкӑрура. Ӳсен-тӑран эмелӗ сывлӑшра
сарӑлнӑ. Ассӑн сывла ҫеҫ, ӑшна ҫут ҫанталӑк аптекин мӗн пур сиплевлӗхӗ юхса
кӗрет. Пӳрт чӳречинчен Куҫук Куҫки пуҫне кӑларса пӑхать. Вӑл анасласа шӑна
хӑвалать. Алӑк уҫӑлать те, баян йӑтнӑ Анат Тули тухать.
- Ку мӑн купӑса ӗнтӗ эс, - тет сад хуҫи, - пӗлтӗртенпех ман патра усратӑн.
Ҫӑлкуҫ умне те концерт лаптӑкӗ туса хутӑн. Ахальтен лартмарӑмӑр пуль сана,
шӑллӑм, авалхи ват Кашкӑр ҫурине, ялти культура министре пулмашкӑн.
Микитов баянне нӑртлаттарса хавас кӗвӗ калать:
- Йӑнӑшмарӑмӑр пулас, Куҫкӑ пичче. Турӑмӑр вӗт ансамбль. Во! Хоппа! Юрӑҫисем те Шупашкар енчен якӑлтатса вӗҫсе килекен купӑста лӗпӗшӗсем мар, фоног
рамма хыҫҫӑн ҫӑвар карса авкаланакан сӑрӑ хуртсем те мар. Ташӑҫӑсем те шупашкарсемпе мускавсенчен ним мар ирттереҫҫӗ. Эпир вӗт вӑл - Куҫкӑ пичче?
Чӳрече ҫумне пырса тӑнӑ Микитова Куҫук Куҫки ҫӑра ҫӳҫлӗ пуҫӗнчен ачашлать:
- Чӗркуҫ шывӗ чӗрех ҫав. Ачча Танлин мӑнукӗ яла вӑрттӑн килсе сутакан
наркӑмӑш шывӗнчен имлӗрех те симлӗрех. Вӑрнар радиовӗпе хаҫатсенче хыпарланисене шутласах пыраттӑмччӗ-ха. Коммерци кӳллинче ишекен ҫӗр вунӑ
арҫын Вилкуҫа путнӑ. Районти вӑйпитти ҫын ҫулталӑкра ҫавӑн чухлӗ чакнӑ! Вӑл
шутра хамӑр ялтанах - вуннӑн. Хуняму пулмалли Нинук мӗн тери чиперккеччӗ.
Ҫамрӑк чухне хам та сахал мар сӗлеке юхтарнӑ унпа киленсе. Тульккӑш ӑна
Валак Валькки ҫавӑрса илчӗ. Иккӗшӗ те ҫак валакран юхакан симпыла тек тутанаймӗҫ ӗнтӗ. Пӗр кӗленчерен пӗр йышши шӗвек мехлесе пӗр каҫра сыв пуллашрӗҫ Чӗркуҫпа. Виҫӗ йӗкӗреше тӑлӑха тӑратса хӑварчӗҫ. Суда памалла ӑна, Ачча
Ваҫҫине, чӑваш халӑхне наркӑмӑшпа пӗтерсе пынӑшӑн. Халӑх умӗнче ҫакса
вӗлермелле. Ӳтне ҫунтарса ямалла. Кӗлне ҫавра ҫилпе вӗҫтерсе ямалла. Тӗп
пултӑр! Тӗп пулччӑр унашкаллисем пурте - ҫын ҫиен аҫтахасем. Эх, Турри ҫуккӑ
пуль ҫав... Пулсан, вӑл Ачча Ваҫҫисене тахҫанах леш тӗнчене...
- Эх, Куҫкӑ пичче, - лӗх-лӗх тӑвать Анат Тули. - Судне кам тӑвать? Ачча
Ваҫҫисем суд-прокуратурине, милици-полицине те, влаҫне те, Туррине те хӑйсен
аллине ҫавӑрса илнӗ, укҫа миххине чӑмтарнӑ. Мӗн, районтисем пӗлмеҫҫӗ тетӗрим Вӑрнарта, ялсенче миҫе точкӑран наркӑмӑш юхнине? Кури куҫа курмӑш
тӑваҫҫӗ. Милицийӗ йӗке хӳре пек хунаса кайнӑ. Кӗҫех кашни районта дивизи
пулать ак. Ӗҫсӗр аптӑраса вӗсем халӑхӑн юлашки йӗмне хывса илме хатӗр. Чакаланма пуҫла-ха, ҫиччас пӑсӑрлантарма тытӑнаҫҫӗ Шупашкартан: начар
ӗҫлетӗн, малашлӑхна ҫунтаратӑн... Мулпа, ылтӑнпа сутӑн илнӗ. Пурне те. Таса
ҫын курмастӑп. Паллах, хура халӑх хушшинче мар - ҫав пуҫлӑх, коммерсант,
предприниматель, тем мурне ертсе пыракан хушшинче. Мана ҫеҫ ҫавӑраймарӗ
ҫӑткӑн кӗтӗвӗнчи Ачин хаспатин. Улталаса илсе каяймарӗ ялтан.
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- Ай сана та серепене лектересшӗнччӗ?
- Ҫапла вал ман пултаруллӑ «пуҫана». Намӑс-симӗсе ҫухатнӑскер. Хӑйпе
тавлашни-хирӗҫни те ним мар уншӑн. Йӑлтах каҫарать хӑйӗн ырлӑхӗшӗн. Ҫавӑн
пек вӑл - мул тӗнчи. Совеҫ тени ҫук унта. Чи малта тупӑш тени, ҫаратса-улталаса тупнӑ укҫа купи тӑрать. «Ял лӗпӗшӗсемпе мар, хула шӑпчӑкӗсемпе ҫавӑрттаратӑн, ман ресторанпа казинора ҫӗршер пин тӑватӑн, енчӗкна уҫма кӑна пӗл»,
тесе илӗртсе йыхӑрчӗ вӑл мана.
Куҫук Куҫки ӗнсине хыҫать:
- Чӑнах-и? Ай-вай-вай, ҫавӑн чухлӗ укҫа... Эс пур, пус-тенке шутласа тӑнран
каян.
- Чӑн пулмасӑр. Уншӑн укҫа мӗн вӑл? Хут купи. Ылтӑн чӑмӑркки. Ӑна вӑйлӑ
ансамбль, ҫамрӑк хӗрсем кирлӗ. Чӗркуҫ Илемпийӗсенчен вӑл аскӑнчӑк тряпкасем туса хурасшӑнччӗ. Вӗсен симпылне хаклӑ хакпа сутса чӗрӗ ӳт усламӗ
тӑвасшӑнччӗ. Казино текенни унӑн шӑпах ясар йӑви - аслӑ ҫӗрте ӗҫлекенсемпе
мул хуҫисен ясар пасарӗ.
- Валак Вальккин Лилипе Вероники те, Люби те проститутка пулма килёшетчӗҫ-ши вара? - тӗлӗннине пытармасть Кузюков.
- Эсир вӗсене ан тӗкӗнӗр, - кӑмӑлне улӑштарать Микитов. - Анчах хамӑр
ялта та тем шухӑшли, вӑрӑм укҫашӑн ҫунаканни тупӑнма пултарать. Ӑҫта тата
мӗнле пыл каткине лекет.
- Ҫаплах пуль ҫав. Хам та куркаланӑ та ирӗлчӗксене-шеплешкесене. Парижа-Шупашкара каймасӑрах. Чӗркуҫрах.
- Ман чун туртмарӗ Ачин хаспатин патне. Ман ялтан уйрӑлас килмерӗ. Тӑван
Чӗркуҫӗнчи тӑван «Ҫӑлкуҫа» пӑрахса хӑварас килмерӗ.
Йӗкӗлтесе илесшӗнех Куҫук Куҫки, кулкалать:
- Хе-хе. Пӗрер ҫул ӗҫлесе пуйса килме юратчӗ-ха.
Анат Тули урам енне тӗллесе кӑтартать:
- Пӗрре лӑпланнӑ чуна хускатас мар. Авланатӑп та, авӑ, ҫавӑнта, сад ҫумӗнчи пуш вырӑнта пӳрт лартатӑп, кил ҫавӑратӑп, пурӑнатӑп арӑмпа, ача-пӑчапа
савӑнса. Культура ҫурчӗ пур ман, ялти шкулта «консерватори» пур, ача садӗнче
тепӗр ӗҫ вырӑнӗ пур. «Ҫӑлкуҫ» пур. Урӑх мӗн кирлӗ?
- Э-эй, шӑллӑм, - пуҫ пӳрнипе сӑмсинчен тӗртсе илет вӑл ӑна. - Ҫуралман
тихан пилӗкне ан хуҫ-ха эс. Эп пулас мӑшӑру пирки калатӑп. Арӑму ҫуккӑ-ха хальлӗхе. Мӗнле хӗрарӑм тӗлне пулатӑн унта. Валак Вальккин йӗкӗрешӗсене такки
сиртен пӗринчен те пулмарӗ уйӑрса арӑм тӑвасси. Вӗҫсе тарчӗҫ вӗт иртнӗ кӗр
сиртен, меммесенчен, кӑнтӑра вӗҫекен кайӑксем пекех... Начар, начар эсир, Эх,
хам мар! - Пӳрнисемпе шаклаттарса илет. - Пулнӑччӗ манӑн та савӑк вӑхӑт.
Килнӗччӗ пӗррехинче яла пӗр чиперкке учительница Шупашкартан. Вӑшт-ваш
ҫеҫ паллашса аташса илтӗмӗр. Хырӑмӗ ак халь ман хырӑм пек шӳсен киле хваттере ятӑм. Арам ман, майра, манпа хирӗлсе, кӗвӗҫсе, ашшӗ-амӑшӗ патне Сапё
ре тухса кайрӗ. Ку чиперккипе пурӑнсах каяп пуль тенӗччӗ. Сӗре ташлама юрататчӗ. Леш, Шупашкар ансамблӗнчи сан Музӑран ейпух ирттерет. Балеринӑна
ятарласа вӗренмен пулсан та. Во класс!
- Эп курман-илтмен те... Ӑҫта кайса кӗчӗ вара чиперккӳ?
Чӳречерен сикет те Куҫук Куҫки, хӑпартланса аса илет:
- Ан та кала-ха. Ҫапла пёр ирпе Ачча разъездёнчен ман майра-арӑм хӗвеллӗн
ҫиҫсе килет. Каллех кирлӗ пулнӑ эпӗ ӑна!
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- Мӗн пулса тухрӗ-ха вара? Ик хӗрарӑм - ик арӑм...
Кузюков ӗнсине хыҫать:
- Ман кив арӑм ҫӗн арӑма ҫӳҫ тӑпӑлкки мӗнлине кӑтартрӗ те... Хӑюллӑ ҫав
вӗсем вырӑссем. Йӗре-йӗрех тухса сулланчӗ вара ман чиперккеҫӗм: килтен те,
ялтан та...
- Ачине ҫуратнӑ-ши ҫав хӗрарӑм?
- Пӗлместӗп. Унтанпа курман-илтмен.
- Мда. Вӑт пурнӑҫ.
- Ҫапла, пурнӑҫ вӑл хыптарать пӑрӑҫ, - шывланнӑ куҫне шӑлса типӗтет халапҫӑ. - Кивви те пӑрахса кайрӗ. Яланлӑхах. Унпа ача таврашӗ пулман. Ашшӗсем патне Ҫӗпӗре пӗрле чӗнчӗ. Каймарӑм. Ватлӑх енне пуссан тин уйрӑлас килмере тӑван ялтан. Ак ҫак сада ӳстертӗм. Чун уҫҫиллӗх. Валак Вальккин валакне
хураллатӑп. Хушӑран ҫӑлкуҫ шывӗ пек юхса анать те куҫҫуль...
- Арҫын пуҫӗпе макӑратӑр-и?
- Куҫҫуль вӑл, шӑллӑм, хӗрарӑмӑн анчах мар, арҫыннӑн та пур-ҫке. Тепӗр
чухне, США штачӗсене шутланӑ хыҫҫӑн... Итле-ха эс мана?
- Мӗн?
- Куҫа витӗртерех уҫса пӑхрӑм та пӗлтӗр, ҫав Муза текен балерина ман тахҫанхи ҫамрӑк арӑм Луиза сӑнлӗ туйӑнса кайрӗ. Ейпух.
Баянне каламасӑр чӑтаймасть Анат Тули, хуллен ҫемӗ кӑларать:
- Ҫав чиперккене манманран вӑл, Куҫкӑ пичче. Сӑнар вӗҫевӗ. Эпӗ те ниепле
те манаймастӑп-ҫке Музӑна. Любӑна юратсан та... ҫук, манаймастӑп. Эх, Муза,
Муза, виҫӗ муза, маншӑн виҫ хавхалану, маншӑн эсӗ виҫ ҫӑлкуҫ: Шухӑ шухӑш,
Асӑну, юрра хывнӑ Юрату.
Аллине сумка тытнӑ, хулӗ ҫине плащ ҫакнӑ Люба ҫывхарать, вӗсене аякранах саламлать:
- Аван-и? Мана епле музыкӑпах кӗтсе илетӗр-ха. Автобусран ансанах илтӗнет.
- Ак сана «виҫӗ муза», - Куҫук Куҫки Анат Тулине айӑкран кӑлт тӗкет. - Юрра
хывнӑ юрату вырӑнне ҫурӑлнӑ, чечекленнӗ Любка. Улӑхри Любка, чечек. Ай-вайвай. Пӑч ҫухалам-ха эп.
Каччӑ хӗре хирӗҫ хавассӑн утать:
- Сывах-и, чунӑмҫӑм? Сесси вӗҫленнӗ ятпа. Яла таврӑннӑ ятпа.
Люба качча ыталать:
- Тунсӑхласах ҫитрӗм. Экзаменсем вӑхӑтӗнче те куҫран ҫухалмастӑн. Пырап терӗн - кӗтсе илеймерӗм.
- Каҫар, чунӑмҫӑм. Район смотрне хатӗрленмелле пулчӗ.
- Пирӗнсӗр мӗнле юрларӑр-ташларӑр-ха?
Анат Тули баянне туртса ярать:
- Яланхиллех. Хамӑр «Ҫӑлкуҫ» юххиллех. Вӑйлӑ. Во! Хоппа!
«Ох, сывлӑшӗ! Чун уҫӑлчӗ», - тесе ҫаврӑнса илет те Люба чӑтаймасть, юрлать:
Шывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усал кураймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ шывран та тасарах.
- Эх эсӗ, Чӗркуҫ ҫӑлкуҫӗ - манӑн пурнӑҫ ҫӑлкуҫӗ. Хӑҫан ӗҫсе курӑп-ши унӑн
ӳсӗртекен шывне? - хӗр куҫне тӑрӑнать йӗкӗт.
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Люба вӑтанчӑклӑн пуҫне чикет:
- Курӑн-ха, тутанӑн-ха. Малтан вӗренсе тухам. Тата виҫӗ ҫул ҫеҫ юлать.
- Виҫӗ ҫу-ул? - аллисене сарса пуҫне пӑркалать Анат Тули.
- Мӗн вӑл виҫӗ ҫул эп сана ҫирӗм пӗр ҫул кӗтнӗ хыҫҫӑн? Пӗлтӗртенпе вилмерӗн-ҫке. Чӑтрӑмӑр.
Анат Тули хӗре ыталаса илет:
- Тем те шухӑшлатӑп сан ҫинчен...
- Мӗн пирки? Мӗн?
- Ара, «Молодежка» вӗҫӗмсӗр студентсен аскӑнчӑк пурнӑҫне сӑрлать те...
Хӗр пӑрӑнса тӑрать:
- Нивушлӗ эс вара мана ҫавнашкалах аскӑнчӑк хӗрсемпе танлаштаратӑн?
- Каҫар та... Хулара унта, хамах пӗлетӗп, ултавҫӑсем нумай! Ачча Ваҫҫи пек
тилӗсем. Укҫалла, миллионла туянаҫҫӗ хӗр чысне.
- Ман чыса миллионпа та, триллионпа та туянаймӗҫ. Эпӗ сана ҫеҫ... сана ҫеҫ
юрататӑп, - тата туйӑмлӑрах ыталать Люба качча.
- Унта каскӑнҫӑсем те сахал мар. Асӑрханмасан... Ушкӑнпа хӗрсен пӳлӗмне
пырса кӗреҫҫӗ тет те... Чи тасисене те вараласа хӑвараҫҫӗ тет.
- Унашкалли... Тетпех юлтӑрччӗ. Турӑ ҫӑлтӑрах. Пӗлетӗп. Лилисен университетӗнче те пит хыт ашкӑнаҫҫӗ. Вероника та Мускавран ҫырса янӑччӗ студент
сен проституцийӗ мӗнле шайра пирки. Чӗлхе ҫыхланать ман вӑл сӑмаха каланӑ
чух. Атя, кала баянна.
Анат Тули кӑмӑллӑн калать:
- Хӑвӑн юрру.
- Иксӗмӗрӗн. Сана курнипе паян... Юрламасӑр епле чӑтан. Чун юрлать:
Ылтӑнпа ҫеҫ пуяймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран хакли тупаймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп ылтӑнран та хаклӑрах.
Чӑтаймасть Анат Тули, юратнӑ хӗрне ыталаса чуп тӑвать:
- Чӑтмаллах пулать пуль ылтӑнран та, темрен те хаклӑрах пуянлӑха алла
иличчен. Виҫӗ ҫул. Ой-ой! Ватӑлса каятпӑр.
Люба шӳтлет:
- Ватлӑхра анне пек виҫ йӗкӗреш ҫуратса паратӑп та сана... Ҫитет вара пире.
Эх, анне... Хӗрӳсем качча кайнинете кураймастӑн, кӗрӗвӳсемпе кӗрекенете ларса
юрлаймастӑн.
Ӑна итленӗ май Анат Тули кӗреке юррин ҫаврӑмне янраттарса илет:
- Ӗҫкӗҫ чирӗ вал пит йывӑр чир теҫҫӗ те, сывалмалли эмел тупаймарӗҫ ман
пулас хунямапа хуннӗм. Шалккӑ. Ватӑлмасӑрах каяҫҫӗ ӗнтӗ вӑй питти ҫынсем
таҫталла - пачӑшкӑсем кӑтартнӑ ҫулпала.
- Вӗсен, Турӑ ҫыннисен, пурнӑҫ пыл та ҫу-ха. Пире ҫӳлти патшалӑхри ҫӑтмахпа илӗртсе пуҫ ҫавӑраҫҫӗ. Анчах шел, вёсен те ҫулӗ пирӗнни пекех - пӗр
ҫӗреллех. Аттепе анне те...
- Ытлашши ан хуҫӑл-ха. Лӑплан, - каччӑ хӗре пуҫран шӑлать.
Люба куҫҫуль витӗр калаҫать:
- Атте-анне ҫук чухне пуш пӳрт кӗтсе илет. Вероникӑпа Лилине шута хумастӑп
эпӗ. Вӗсем те кулянаҫҫӗ. Кӗретӗп те, анне сӗтел ҫине вӗри яшка чашӑкки лартса
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панӑ пек, пире халь эс мана ачашланӑ пек ачашланӑн туйӑнать. Аттен ун ялан
хуҫалӑх ӗҫӗччӗ. Ӑна эпир сава туртса пама юрататтӑмӑр. Хӑма ҫине хирӗҫ лараттӑмӑр та. Анне вал ахаль те темшӗн ытларах ҫумра: чун ыратсан та, ӳт-пӳ
йывӑрлӑхӗ-канлӗхӗнче те... яланах, «анне!» feTeH. Эх, аннене, ӑна, виҫ йёкёреше ҫуратса пӑхса ӳстернӗшӗн тав тума та, кирлё пек савӑнтарма та пӗлеймерӗмӗр
пуль. - Валак патне пырса тӑрать. - Ҫуралсан пире атте-анне ҫак ҫӑлкуҫ шывне
ӑшӑтса шыва кӗртнӗ - чӑпӑл тунӑ, чӗрӗлӗх панӑ. Эпир ӑна ачаран ӗҫсе пурӑннӑ.
Ӗҫем-ха халь те яла ҫитнӗ ятпа. Эх, анне-атте, атте-анне...
Анат Тули юрӑ ҫемми ӗнерет:
- Эсӗ кайнӑ хыҫҫӑн репертуартан тухса ӳкрӗ ҫак юрӑ. Юрласа пӑхар-ха.
Ҫӗнетрӗм эпӗ ӑна. Лайӑхрах тӑнласа пыр. Ҫитес концертра шӑрантарӑпӑр.
- Юрӗ, аттепе аннене асӑнсах юрлам-ха, - тесе Люба чӗрере юлнӑ сӑмахсене аса илет:
Атте-анне ялан ҫумра,
Вёсен сӑнарӗ ман умра.
Ҫемье, кил-ҫурт пулсан Ман пур атте-анне.
Вероникӑпа Лили чупса ҫитеҫҫӗ, «Люба килнё! Люба!» - тесе ҫухӑрашаҫҫӗ.
Виҫҫӗшӗ те ытакланаҫҫӗ. Анат Тули баян каласа юрлать:
Атте-анне йӑха татман,
Вёсен тымарё ман юнра.
Хурӑнташ, ял-йыш пулсан Ман пур атте-анне.
Юрра хёрсем те хутшӑнаҫҫӗ:
Атте-анне пуҫа усман:
Вёсен хӑвачӗ ман вӑйра.
Чӑваш, ҫӗршыв пулсан Ман пур атте-анне.
Хыҫалта лаша тулхӑрать. Пушӑ шартлатать. Лар Иванёпе Сава Савви ушкӑн
патнерех ҫывхараҫҫӗ те итлесе тӑраҫҫӗ, унтан, вӗсемпе пӗрлешсе, хӑйсем те
юрлаҫҫӗ:
Атте-анне Турра сутман,
Вёсен ыр пиле ман ӑсра.
Тёнче, Хёвел пулсан Ман пур атте-анне.
Вёсем патне тулли сумка мекӗрленсе йӑтакан Куҫук Куҫки ҫывхарать. Тусӗсене тата ӑна курнӑ Анат Тули баянне лартать те черетпе алӑ парать:
- Салам сире пурне те!
- Сана, Туля, чӑнах та курман паян. Ирпе ача садёнче шёвёрккесене юрлаттарнӑ терӗҫте. Халё кунта юрлаттаратӑн. Аран тупрӑмӑр, - ҫурӑмӗнчен «лӑпкаса» илет ӑна Сава Савви.
Куҫук Куҫки шӑл йӗрет:
- Пулас кинсен сассине уҫать вӑл. Мутрите, тульккӑш ҫывӑрса ан юлӑр. Уйрӑмах сан, Иван, хӑрушӑ. Мускав вӑл... Вероника чечекне татас текен унта...
Лар Иване пит шанчӑклӑн калать:
- Ан хӑра, тыттармасан... Шанатпӑр вӗсене. Хамӑрах...
- Эп кӑҫал Лилине заочно куҫарап, - ӗмӗтленет Сава Савви.
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- Вара авланатӑн-и? - йӑкӑлтатса илет Лили. - Их-хик! Авланаймастӑн. Пирӗн
заочнӑй уйрӑм ҫук. Кӗтмелле пулать тепӗр пилӗк ҫул.
Кӑна илтнипе Сава Савви кайса ӳкме тытӑнать:
- О-ох! Эх-ха-хай, пилӗк ҫуллӑха срокчен тултарма ҫук-ши, ачасем?
Люба кашнине пӳрнепе тӗллесе тухать:
-Лӗпӗртисем. Хӑйсем авланасшӑн ҫунаҫҫӗ, анчах мӑйӑхӗсене халӗ те ӳстермен. Мӗнле калаҫса татӑлнӑччӗ-ха эпир?
Анат Тули аса илет:
- Эпир мӑйӑх ӳстерсессӗн пире пӗр харӑс качча тухма шантарнӑччӗ.
Ял хӗрӗсен ушкӑнӗ килсе тухать те Микитов баян калама пуҫлать:
- Эх! Хоппа!
Куҫук Куҫки кутне ҫапса пӑркаланать:
- Малалла! Эп те хоплатам-ха.
Пурте ӗнтӗ ташӑ картинче. Варрине баяниста хупнӑ.
5
Ҫӗртме уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, ҫурхи ӗҫсене ӑнӑҫлӑ вӗҫленӗ хыҫҫӑн, Чӗркуҫӗнче ӗҫпе юрӑ уявне ирттереҫҫӗ. Ачча енчен шӑранса хӑпаракан хӗвел шевлисем яла ҫӗнӗ ӑшшипе ачашлӑхне парнелеҫҫӗ, авӑ. Акатуйчен вӑхӑт пур-ха. Куҫук Куҫки садран чечек татса тухать, пӳрт умӗнчи сӗтел ҫинчи вазӑна ярса лартать, магнитофон сассипе ташласа тутипе памплаттарать, юрлать:
Кӑмакара хуплу пур,
Сӗтел ҫинче сӑри пур.
Тӑвансемпе туслӑн ларса
Ӗҫес-ҫиес кӑмӑл пур.
Эх, тӑван, тус-тӑван,
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар,
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар та
Хамӑр йышпа савӑнар.
Юрлама чарӑнать те вӑл сӗткенлӗ сывлӑша кӑкӑр тулли туртса илсе уфф!
туса кӑларса ярать, хул-ҫурӑмне ҫемӗҫтерсе карӑнать:
- О-ох! Тӗлӗкре ҫамрӑк арӑма курнӑ. Ҫаппа ҫарамас. Утиял ҫӗкленнипе вӑранса кайрӑм. Уфф! Ҫаракут хӗрарӑм тӗлӗкре курӑнсан ырра мар тет. Мӗн кӗтет-ши
мана, ват пуҫа, паян? Э-э, итле, Константин Иванч, ытла та ир ватӑлмастӑн-и?
Ха, Кузюкова халехтуя тыттарасшӑн-и? Ух! Вӑй пур-ха. Тепре, тур калашле виҫҫӗ
авлансан та, аптрамалла мар пек. Майлӑ хӗрарӑмӗ ҫуккӑ-ҫке тулӗк, Ҫамрӑкки ҫамрӑк, хама майлӑраххисем ӗҫке ярӑннӑ. Хусах маткасем патне ват каччӑсем
киле кӗре-кӗре пӗтрӗҫ. Хӗрсенчен хӑраҫҫӗ-ши вӗсем е ҫав пенсионеркӑсен
укҫипе тӑранса пурӑнасшӑн, аптриш. Эх, ҫакӑнта пӗлӗтрен татӑлса анасчӗ
халь пӗр таса Мария майли. - Ывӑҫне йӗкӗрлесе тытать, - Эх, вара... Хамӑр
пулсан тӗнчере...
Машина кӗрлени, алӑксем уҫӑлса хупӑнни, ҫынсем шавлани илтӗнет. Кӗҫ
чӑматан йӑтнӑ Кӑнавал Веналийӗ, мӑн сумка йӑтнӑ Муза тата лапсӑркка пӗчӗк
йытӑ тытнӑ хӗрарӑм курӑнса каяҫҫӗ.
- Сывах-и, Куҫкӑ пичче? - сад хуҫине алӑ парать Кӑнавал Веналийӗ. - Мӗн,
ҫӳлти аттепе пуплетӗр-им пуҫа каҫӑртсах?
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Нимлемарланнӑ Кузюков Музӑпа каччӑн аллисене пӗрлештерсе тытса
чӑмӑртать, пуҫне пӑркалать, куҫне мӑчлаттарать, ӗнсине хыҫать:
- Аванах-ха, эп сып-сывах-ха, атьсем. Ай-вай-вай, эккей, Турӑ пурах-шим вара?
Мана илтрӗ-шим? Ман заявкӑна самантрах пурнӑҫларӗ-ҫке? Луиза, эсӗ мар-и ку?
Луиза Лукинична! А-ах... - Хӗрарӑма йыттипе пӗрлех ыталать. - Вӑт телей.
Йытти нӑйклатнипе хутӑш хӗрарӑмӗ те нӑйлатса илет, арҫынна ыталаса тутинченех хы-ыттӑн чуп тӑвать:
- Костя!.. Ой, виличчен курияс та ҫук пуль тенӗччӗ. Шӑпа ҫулӗ шӑпах илсе
ҫитерчӗ.
Муза тӗлӗнсе аллисене шарт ҫапать:
- А н н е , ӑҫтан пӗлетӗн эсӗ ӑна, Константин Иванча? Пӗлтӗр пит лайӑх, культурӑллӑ хӑналаннӑччӗ эпӗ кунта. Ҫав тери ырӑ кӑмӑллӑ пичче вӑл. Мучи тесен
те юрать пуль. Кӳренместӗр-и, Константин Иванович?
- Эп ун пек те, кун тек те килӗшетӗп. Ҫиччас, - Куҫук Куҫки чупса кайса чечек
ҫыххине илет те Луиза Лукиничнана тыттарать. - Тархасшӑн, Чӗркуҫне килнӗ
ятпа. Хам ӳстернӗ чечексем. Эс юратаканнисем...
- Тавтапуҫах сана, Костя, ман кӑмӑл-туйӑма манманшӑн, - тет Луиза Луки
нична. - Хӗрӗмҫӗм! Кӗрӳҫӗм! Сирӗнпе эпӗ пӗр хӑраса та, пӗр хӗпӗртесе те вӑрӑм
ҫула тухрӑм. Чӗре сиксе тухасран кӑкӑра тытса пытӑм. Ҫак валак умне ҫитсен
ура вӑйӗ пӗтсе килчӗ... Муза, ах, Му-уза?
- Мӗн пулчӗ, анне? - пушшех тӗлӗнет Муза.
Луиза Ильинична куҫҫульне шӑла-шӑла, чӗтревлӗ сасӑпа хуллен калать:
- Ҫак ҫын вӑл - эс ҫав тери ырӑ кӑмӑллӑ пичче е мучи текен ҫын - санӑн
тӑван аҫу пулать. А-ах, чӗрем...
Муза Куҫук Куҫки ҫине шӑтарасла пӑхать:
- Чӑнахах-и? Ман та атте пур-и тӗнчере? Чӑнах эсир, Константин Иванович,
ман атте-и? Чӑн-чӑнах-и?
Чӑтаймасть Кузюков, ҫывхарса, хӗрне ыталаса илет:
- Чӑнах, Муза, ачамккӑ! Эп те телейлӗ иккен. Ҫапах та куншӑн аннӳне ятламалла. Мана пӗлтерменшӗн. Мана хамӑн ачана кӑтартманшӑн. Калап ҫав,
пӗлтӗрех чун теме сисет тесе. Тӑван юн таппи вӑратрӗ пулмалла ман чуна та.
- Пӗлтӗр эпӗ сире хам ача ҫуртӗнче ӳснӗ, эпир виҫӗ йӗкӗреш: Муза-ЛуизаЛиза тесе суйнӑччӗ. Каҫарӑр мана, атте. Аттех пулсан...
- Хӗрӗм, ан иккӗлен, - ҫирӗппӗнех пӗлтерет Луиза Лукинична. - Чӑн-чӑн
аҫӑвах.
Камитле тӗлпулупа арпашӑннӑ Кӑнавал Веналийӗ Кузюкова тепӗр хут алӑ
тытать:
- Акӑ ман та хуннӗм тупӑнчӗ. Муза-Луиза-Лиза чӑн та йӗкӗреш пек пит туслӑ
пурӑнаҫҫӗ. Ӑнлантарам. Муза - сирӗн ача, Луиза - сирӗн арӑму, Лиза - ак ҫак
хитре йытӑ. Виҫҫӗшне те илсе килтӗм хамӑр Чӗркуҫа.
Савӑннӑ Куҫук Куҫки ӑна хул пуҫҫинчен тӗртет:
- Ах, маттур эс, аҫу пекех тавҫӑруллӑ. Вӗҫлерӗн пуль-ха университетна?
- Аха. Ун хыҫҫӑн ҫулталӑк больницӑра ӗҫлесе малалла вӗрентӗм. Халӗ ак - ялта.
Куҫук Куҫки каччӑ аллине хы-ытӑ чӑмӑртаса мӑнаҫлӑн калаҫать:
- Саламлатӑп. Ай маттур. Больница ҫурчӗ те хатӗр. Сава Савви саваласаякатса пӗтерчӗ. Сире кӗтетчӗҫ-ха больницине уҫма. Паян - акатуй ячӗпе. Шупашкартан, Вӑрнартан пысӑк чинсем килсе тулаҫҫӗ ӗнтӗ. Паян Чӗркуҫ тӗнче уҫл-
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ӑхне тухать. Хӑйӗн чапӗпе. Эй ҫак, эп мӗн кукалесе тӑратӑп-ха. Ваттисен йӑлипе
хӑнасене те, сана та ҫӑл куҫ шывӗ ӗҫтерес. Черетпе - пурне те. Ак ку Лизаветине те.
Ҫемҫен хэм! тӑвать йытти. Куҫук Куҫки алтӑр йӑтса шыва чупать. Баян каласа, юрласа ҫамрӑксем ҫитеҫҫӗ. Тантӑшсем тӑваттӑн ыталанса ташлаҫҫӗ. Чарӑнаҫҫӗ. Сава Савви Веналирен кулать:
- Сӑмаварпах ҫӳрен эс. Хӑшӗ мӑшӑру: ҫамрӑкки-и е ватӑраххи?
- Ку артисткӑна пӗлетпӗр-ха эпӗр. Ҫаплах-и, Анат Тули? - Лар Иванӗн те
шӳтлес килет пулас.
- Шупашкар балерини, - сулахай куҫне мӑч хупать Анат Тули.
Ҫав хушӑра Кӑнавал Веналийӗ паллаштарса тухать:
- Тус-тантӑшсем, хӗрсем, паллашӑр: ман пулас арӑм - Муза.
- Ырӑ кун пултӑр сире пурне те, - пуҫне пӗкет Муза.
- Ку вара, Луиза Лукинична, манӑн пулас хуняма.
Сава Савви савӑл ҫапса та хурать:
- Пулас аслати...
- Аван-и, Чӗркуҫ чӗр куҫӗсем? Паллаяс ҫук кам-кам ачине. Пит чиперккесем,
вӑр-вар маттур яшсем, - пурне те куҫӗпе тӗрӗслесе тухать Луиза Лукинична.
- Ак ку вара, Константин Иванович, манӑн пулас хунӗм.
- Ак тамаша! - умма тухса тӑрать Анат Тули.
Лили иккӗленӳллӗ сас парать:
- Мӗн, пирӗн Куҫкӑ пичче ҫак якӑлти артисткӑн ашшӗ-и?
- Тӗнче тепӗр майлӑ ҫаврӑнса ларчӗ пуль? - сылтӑм аллипе ҫавӑрттарса
кӑтартать Вероника.
Анат Тулипе Муза ҫине сиввӗн пӑхса Люба чӗрине хыпашлать:
- Пулма пултарать. Шан-ха вӗсене, арҫынсене. Ак, каллех кунта килчӗ...
- Каҫарӑр та, - тет Луиза Лукинична, - чӑн сӑмахӑн суйи ҫук. Эпӗ сирӗн ял
шкулӗнче ӗҫленӗ чухне ҫамрӑк агрономпа Константин Иванчпа паллашнӑччӗ.
Костикпа. Куратӑр, халӗ - Музӑн ашшӗ.
Кузюков кӑкӑрне ҫапса кӑтартать:
- Ӗненместӗр-и? Чӑннипех ман юратнӑ арӑм. Чӑн-чӑн ман хӗрӗм. Чӑн-чӑн
ман кӗрӳ. Паллашрӑмӑр-и халь? Ҫав ятпа ҫиччас сире...
Сад хуҫи ҫӑлкуҫ шывне пурне те черетпе ӗҫтерет. Ҫамрӑксем кӗпӗрленсе
юрӑ юрласа ташлаҫҫӗ.
- Луиза, каҫар мана. Эп йӑлтах айӑплӑ мар. Ман майра арӑм... Пӑхмалла
марччӗ ун ҫине... - йӑлӑнать Куҫук Куҫки.
Луиза Лукинична алтӑр тӗпӗнчи шыва тарӑхуллӑн сирпӗтет:
- Шывӗшӗн тавтапуҫта... Эпӗ, эпӗ хамах айӑплӑ. Ҫак сад илемне ытараймасӑрах сана парӑнтӑм пулас. Саккунлӑ качча та каяймарӑм. Музӑна пӗччен
ӳстертӗм. Сан сӑн ӳкерчӗкӳ ҫине пӑхса. Хамӑн телее тупаймарӑм. Арҫын телейне. Унӑн хӑть телейӗ пулӗ-ши?
Куҫук Куҫки хӗрарӑма лӑплантарса пуҫӗнчен ачашлать:
- Пулӗ-ха, пулӗ. Кӑнавалсен йӑхӗ - ырӑ йӑх.
- Авӑ, Анатолий те пур кунта, - баянист енне пӑхса ассӑн сывлать хӗрарӑм.
- Иккӗшӗ мӑшӑр пулаймарӗҫ. Тур ҫырман пуль ҫав. Эп хирӗҫ марччӗ. Василий
Данилович Ачин усламҫӑпа паллашрӗ те Муза... Тӑванӗсем ҫак ялтанах тенине
илтнӗччӗ.
- Ачча Танлин мӑнукӗ вӑл. Вӗлернӗ терӗҫ-и-ха ӑна? Хаҫатра вуланӑччӗ. Пӗр
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ҫул пултӑрччӗ вӗсен, ҫӗршыва ҫаратакансен, халӑха нушалантаракансен - т а м ӑ к
ҫулӗ. Турра ӗненмесен те, ҫавӑншӑн тӗнче вӑйне шанса сӑхсӑхатӑп.
Луиза Лукинична куляннӑ пек те:
- Пире ыр турӗ те ҫав... анчах тӗп турӗҫ. Хӑйсен компанийӗнченех. Вӗсене
мул ҫитмест-ҫке, влаҫ ҫитмест. Акӑ халь Муза Веналипе паллашрӗ. Туйне ялта
тӑватпӑр тесе килӗшрӗҫ. Мӗн пулса тухӗ ӗнтӗ.
Вӗсем патне ҫывхарнӑ Анат Тули баянне хыттӑн туртать:
- Эх, туй тӑватпӑр! Хамӑр тусӑн туйне кӗрлеттеретпӗр! Веналий авланать.
Муза качча каять. Эх! Хоппа! Ма юрлас мар, савӑнас мар:
Пахчари хӗрлӗ улмийӗ
Илӗртет мана.
Улмуҫҫи айӗнчи хӗрӗ
Ҫунтарать чуна.
Ун ҫумне ял «артисчӗсем» хутшӑнаҫҫӗ:
Тӑван килӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Тӑван аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв,
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
Куҫук Куҫки икӗ аллине те ҫӗклесе хаваслантарать:
- Ҫамрӑк гварди, ну-ка, Америкӑна, Кубӑна, Китая вӗҫтерӗр! Хӗрсем - вӗсем
хыҫҫӑн!
Каччӑсемпе хӗрсем пӳртрен ҫимелли-ӗҫмелли йӑтса тухаҫҫӗ, сӗтел майлаштараҫҫӗ. Куҫук Куҫкипе Луиза Лукинична валак патнелле утса каяҫҫӗ. Мӗкӗте
тимӗрҫӗн лаҫҫинчен мӑлатук сасси илтӗнет. Шӑпчӑксем ӑмӑртмалла юрлаҫҫӗ.
Вӗлтӗр вӗҫен кайӑксем чӗвӗлтетеҫҫӗ. Шапасем те вӗсем ҫумне хутшӑннӑ.
- Мана халь Чӗркуҫ ҫыннисем умне тухма та намӑс пуль? - вӑтанчӑкне пытараймасть Луиза Лукинична. - Паллакансем пурах ӗнтӗ. Хам вӗрентнӗ ачасем те...
- Намӑсси-симӗсси... Пурнӑҫ авӑрӗнче унта такам та темле те пӑтранать, алӑ сулать Кузюков.
- Пурпӗрех хама-хам темле... Намӑсӗ ӗнтӗ... Ялтан упӑшкасӑр мӑн хырӑмпа
тухса кайнӑшӑн. Хӗрле ача ҫуратнӑшӑн.
Алӑран хытӑ ҫавӑрса тытнӑ Куҫук Куҫки хӗрарӑма куҫпа шӑтарать:
- Ача ҫуратнӑшӑн хӗрарӑма намӑс мар. Мухтав. Ах, пӗлтермен вӗт мана.
Пулӑшаттӑмччӗ сире.
- Арӑмлӑ ҫынна чӑрмантарас мар терӗм-ҫке.
Хӑйне чӗреренех чавса илнипе вӑйсӑрланнӑ Куҫук Куҫки сассине хулленлетет:
- Эх, вӑл арӑмпа - ӑнланман хӗрарӑмпа. Чӑвашӑн чӑвашах илмелле иккен.
Чӑвашӑн - чӑвашах качча тухмалла. Пӗр наци ҫынни пӗрне-пӗри юнпа ӑнланать. Кайрӗ вӑл манран уйрӑлса, виҫҫӗмӗш хут - окончательно и бесповоротно.
Тахҫан авалах.
- Пӗчченех пурӑнатӑн-и вара?
Куҫук Куҫки ҫамрӑксенчен вӑтанмасӑрах хӗрарӑма ыталать:
- Пӗчченех мар та... Ял-йышпа, ҫак ҫамрӑксемпе, ак ҫак садпа, ак ҫак ҫӑлкуҫпа.
Хӑй ҫумне пӑчӑртакан Кузюкова Луиза Лукинична ячӗшӗн тӗртсе уйӑрам пекки
тӑвать:
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- Ачасенчен вӑтанар, ухмах ват супнӑ.
Хӑюлланнӑ Кузюков тепӗр хут ҫавӑрса илет те ӑна тӗлли-паллисӗр чуп тӑвать:
- Вӑтанмастӑп. Ҫирӗм пилӗк ҫул курман хамӑн арӑма мӗн пур ял халӑхӗ
умӗнче ыталаса чуп тӑватӑп. Тӗнче умӗнче. Ак ҫапла.
Хӗрарӑм та хирӗҫлемесӗрех ӑна меллӗн чуп тӑвать:
- Манӑн упӑшках-ши вара эсӗ? Хут уйӑрттармасӑрах. Ах...Юратма пӑрахаймарӑм сана, Костя.
- Эпӗ те ҫаплах. Хамӑн ҫамрӑк арӑма - чӑваш арӑмне - тек ялтан ниҫта та
кӑла рса ямастӑп.
- Чӑнах-и?
- Ачу та ялтах пулать халь. Ӑна валли илем шкулӗнче, вӑтам шкулта, ача
садӗнче вырӑн пур. Шӑпах вӑхӑтра килчӗ. Атту ҫын шыратчӗҫ. Кирлӗ пулсан
Вӑрнара та ӗҫлеме ҫӳрӗ. Автобус чупать. Ху та ачасене вӗрентме пуҫлатӑн ак.
Сан валли те уроксем тупӑнӗҫ. Ӗҫлекеншӗн ялта кунта яланах ӗҫ вырӑнӗ пур.
Пирӗн пуҫлӑх Илле Лексантӑрӗ ял пуласлӑхӗн, ял ҫыннин телейӗшӗн чунне пама
хатӗр. Авӑ мӗнле вӑл ял патши!
Сава Савви сасси илтӗнет:
- Эй, унта эсир, ваттисем-ҫамрӑккисем. Ҫӑлкуҫне куҫӑхтарса типӗтсе ан
лартӑр! Кунталла кӑштӑртатӑр. Кӗреке пуҫӗ ҫитмест.
Акӑ часах Куҫук Куҫки Луиза Лукиничнана хӑйпе юнашар вырнаҫтарса лартать. Сава Савви черккесене эрех ярса тухать. Куҫук Куҫки ура ҫине тӑрать те:
- Хаклӑ ачасем, тӑвансем, хӑнасем! - тесе чӗнсе калать. - Сӑваплӑ вырӑнта
пурте пӗрле пухӑннӑ чух ҫак черккене хамӑр несӗлсемшӗн - кашкӑр йӑхӗсемшӗн
- пире чӗрӗ шыв парса тӑракан тӑван ҫӗршӗн, ӑшӑтса тӑракан ҫутӑ хӗвелшӗн,
юрату ытамне илекен тулли уйӑхшӑн, хамӑрӑн сывлӑхшӑн, малашлӑхшӑн ӗҫес
килет. Тав пурне те!
Пурте ӗҫсе панӑ хыҫҫӑн Анат Тули баянне майлаштарса калама пуҫлать,
«Эх! Хоппа!» тесе юрласа ярать: «Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса...» Сӗтел хушшинчен сиксе тухнӑ Муза ташша ярсанах вӑл ҫеммине улӑштарать. Муза хыҫҫӑн
Кӑнавал Веналийӗ, унтан Лар Иванӗпе Вероника, Сава Саввипе Лили, Куҫук Куҫкипе Луиза Лукинична ҫерем ҫине тухаҫҫӗ. Люба та каччи тавра ташласа ҫаврӑнать. Лиза баяниста пулӑшса вӗрет. Акӑ Анат Тули ташӑ варрине куҫать, ӑна
хӗрсем черетпе ыталаса ҫавӑрттараҫҫӗ. Муза хыҫҫӑн - Люба... Баянист кӗвве
майӗпен юрӑ ҫеммине куҫарать:
Чӗкеҫ патне чӗкеҫ пуҫтарӑнсан...
Анатолий Микитов ҫӑлкуҫ патнелле ҫывхарать те пурте валака сырса илеҫҫӗ.
Акатуй юрри янӑрать:
Ҫӗр-аннемӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Ҫӗр-аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ - чӗрӗ шыв,
Эсӗ - ман тӑван ҫӗршыв.
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