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Ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫнелле кисретнӗ пурнӑҫ тӑвӑлӗнчен Чӑваш
ҫӗршывӗ тасалса та ҫӗнелсе тухрӗ. Чӑваш та ӑс-тӑн, шухӑшлав
чуралӑхӗнчен хӑтӑпса, ирӗклӗн сывласа ячӗ. Вӑл хӑйӗн чун туртӑмне ҫӳлти вӑй ӗненӗвне, аваллӑхран пыракан йӑли-йӗркине тӗпелти турӑ
кӗтессинче, сӑваплӑ вырӑнта кӑмӑлтан малалла тӑсса кайрӗ, ӑшран
тухакан хӑватпа хӑйӗн пултарулӑхне ытларах ш анм аллине,
тӑрӑшаканшӑн, ҫине тӑраканшӑн телей уҫҫи ҫумрах пулнине ӑнланса
илчӗ, тӑнлӑрах тапаҫланма пуҫларӗ.
Романӑн ҫак кӗнекинчи геройсен хутшӑнӑвӗсем, ӗҫӗ-хӗлӗ, шухӑшӗмӗчӗ чӑваш ялӗн сӑн-сӑпачӗ илемленсе пынӑ, ял хуҫалӑхӗнче,
халӑхӑн социаллӑ-культурӑллӑ пурнӑҫӗнче пысӑк улшӑнусем пулса
иртнӗ тапхӑрта уҫӑмлӑн палӑраҫҫӗ.
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Чӑваш ҫӗрӗн варрине сарӑлса ларнӑ Хурӑнвар,
Тарӑнвар, Кайривар тата Сӑр вӑрманӗн авалхи
уҫланкинче йӑва ҫавӑрнӑ Тымар, Хурашур, Авруй
ҫыннисем те яланхиллех хӗвел пайӑркисене ывӑҫлаывӑҫла ирсерен пит-куҫне ҫӑваҫҫӗ, сывлӑмлӑ ӳсен-тӑран
имлӗхне ӑш каниччен ӗҫсе кӑкӑр туллин уҫӑмлӑн
сывласа яраҫҫӗ те, ҫӗнӗ куна тӗрлӗ-ҫӗрлӗ майлӑ кӑмӑлтуйӑмпа, вӗҫсӗр ӗҫлӗ шухӑш-ӗмӗчӗпе кӗтсе илеҫҫӗ.
Этемлӗхӗн Вӑрманкас тӑрӑхӗнчи «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ»
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха кӗрекен икӗ пинлӗ пайӗ-ушкӑнӗ,
акӑ, паян та, пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑр вун пиллӗкмӗш ҫулхи
утӑ уйӑхӗн вун иккӗмӗшӗнче, Чӑваш ҫӗршывӗн юн
таппипе хутӑш са, Раҫҫейӗн юн таппине вӑйлатма
пулӑшса, пурнӑҫ ҫулӗпе малалла утса каять.
Хурӑнварта ҫирӗммӗш ӗмӗрпе ӑмӑртса ҫуралнӑ, ялта
Салакайӑк Карачӑмӗ текен Герасим Филиппович
Воробьев та ҫут тӗнче ҫуттинче ҫав ҫулпах тапаҫланать.
Ачаран тӑн кӗрсе пынӑранпах халӑх праҫникне
Петрава кӗтме хӑнӑхнӑскер вӑл ҫӳллӗ тӗкӗр айӗнчи
числиникне ҫӗнӗ кун сӑнӗпе уҫӑлтарчӗ, пӗтӗм кӗлеткине
кӑтартакан куҫ кӗски умӗнче хӑйне пӗр самант тимлӗн
сӑнарӗ, кӑвакарса шуралнӑ ҫӳҫне пӳрнисемпе тураса, вӑрӑм
сухалне якатрӗ, сиккелесе илнӗ май хул-ҫурӑмне
выляткаласа вӑйне тӗрӗслерӗ, ӑш-чикре нимех те
канӑҫсӑрлантарманнинетуйса, йӑпл кулса илчӗ. Хӑйне хирӗҫ
ылтӑнланӑ шӑлне йӗрсе тӑракан правур мучине ырӑ ирпе
сывлӑх суннӑ хыҫҫӑн, савӑнӑҫне пытараймасӑр, уҫҫӑн сасӑ
турӗ: «Вилместпӗр-ха сывлӑш тухнӑ чух, ура утнӑ чух».

Ҫав вӑхӑтрах акӑ тур кӗтессине, ҫӑка пӗрене ҫумне
ҫакса янӑ тӑваткал арчаран патшалӑх юрри «нихҫан
арканми» сӑмахсемпе хӑватлӑн, ҫӗкленӳллӗ кӗвӗпе
янӑраса кайрӗ, хыҫҫӑнах хӑнӑхнӑ ян сасӑ пӳрт ӑшчиккине тултарса лартрӗ: «Говорит Москва!..»
Вун ултӑ республикӑна пӗрлештерсе тӑракан анлӑ
ҫӗршывӑн тёп хули юлашки хыпарсем пӗлтерчӗ. Патша
тронӗ ҫинче пӗр сӑмаха ҫӗр хут каласа та халӑх хӑлхине
тӑнлӑн кӗртеймен каппайчӑк шакпа пуҫа эфир ҫӑвӗпе
ҫунисӗр пуҫне тӑваткал арча нимле ылтӑн пӗрчиех те
сапса параймарӗ. Ара, кашни кун ӑҫтан-ха тата ҫӗр
чӗтретӗр, хӗвел-уйӑх тӗттӗмлентӗр тата ҫӗнӗ патша
ҫуралтӑр? Хуш ӑран хы вӑх та вӗҫтермелле мар-и
ратисчӗсен те... Вӗсем те Сталин хыҫҫӑн ҫӗн патшасем
ҫинчен павраса ывӑнчӗҫ пуль. Хура мӑйӑхлӑ круҫин
юррине ҫеҫ килте ирсерен, куҫ уҫсассӑнах итлеймен,
ҫукчӗ Вӑрманкас тӑрӑхӗнче хальхи пек пралук тӑрӑх
чупакан сасӑ та, пӳрте хӗвел кӗртекен ҫуттийӗ те.
Чӑвашшӑн та чухӑн, хӑватсӑр самана пулнӑ. Вулав
ҫуртӗнче ҫеҫ хӑлхана чикме пултарнӑ типӗ батарейкӑпа
ӗҫлекен радио курупкинчен Мускав сассине. Унта кашни
каҫ каяймастӑн та, килти шивуй радиона тӑнласах
тӗлӗрсе каятӑн. Карчӑккин, Анукӑн чӗлхи, уншӑн темле
диктор чӗлхинчен те хӑватлӑрах та, лӑпкӑрах та, чун
уҫҫиллӗрех те туйӑнатчӗ. Анук радиовӗ - сарахван-кӗпе
арки хыпарӗ - ял пурнӑҫӗн ырлӑхне-хурлӑхне куллен
пӗлтерсе тӑратчӗ. Ҫапла вӑл «Говорит Москва» тата
«Шупашкар калаҫать» вырӑнне мӗн авланнӑранпах,
«Итле, Карачӑм?» тенине килти диктор сасси шутӗнче
хӑлхана чиксе пурӑннӑ. Анчах та паян Анук калаҫмасть,
Анук ял хыпарне те, ют ҫӗрти сас-хурине те, леш тёнче
сассине те янраттармасть, стариккине ҫуралнӑ кун ячёпе
те: «Эс, Карачӑм, чӑнах Петравра кун курнӑччӗ-и-ха,
астивсе пӑхар-ха апла пӗрер алтӑр кӑпӑклӑ сӑрамӑра
пичке пуҫласа», - тесе йӑл кулса хӗпӗртеттереймест.
Вырӑн майласа диван ҫине таяннӑччӗ ҫеҫ, район
радиовӗ, авӑ, тӑванла ҫывӑх сассине пачӗ: «Вӑрманкас

калаҫать!..» Ирхи кӑмӑл валеҫекен хӗрарӑм, ҫӗнӗ
хыпарсемпе паллаштарса пынӑ хушӑрах, ҫепӗҫ сассипе
пӗлтерчӗ: «Паян - «Ш урӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхозӑн
хисеплӗ членӗ Герасим Филиппович Воробьев хуртхӑмӑр ӑсти сакӑр вун пилӗкҫул тултарать. Вӑл ҫирӗммӗш
ӗмӗр ҫулӗпе вут-ҫулӑм витӗр хастаррӑн утса тухнӑ,
граждан вӑрҫинче совет влаҫне хӳтӗленӗ. Ҫӗршывӑн
йывӑр та савӑнӑҫлӑ вӑхӑтӗнче паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Ӗҫри
хастарлӑхшӑн патшалӑх наградисене тивӗҫнӗ. Ӗҫпе
вӑрҫӑ ветеранӗ - таврари ятлӑ-сумлӑ ҫын, халӗ те колхоз
утарӗнче ӗҫлет, пыл нумайрах туса илессишӗн чунне
парса тӑрӑшать. Ӑна, мӑн менелник ячӗпе хыттӑн-хыттӑн
саламласа, тэтах та нумайрах пурӑнмашкӑн ырлӑхсывлӑх сунса, чӑваш халӑхӗн «Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв
юхать» юррине парнелетпӗр».
«Ву фрунт!» камантӑна илтнӗ салтак пек чалт сиксе
тӑрса сы влам асӑр тӑнларӗ С алакайӑк Карачӑмӗ
Вӑрм анкас хы пар н е -са л а м н е . Ю ррийӗ, курупка
алӑкӗнчен ш ӑнкӑртатса юхса тухнӑ майӑн, ватта
пусарах панӑ ҫулсенче Анукпа тур кӗтессинчи юман
сӗтел хуш ш инче хирӗҫ пӑхса, кил сассипе
шӑрантарнӑн туйӑнса кайрӗ:
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать те
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать,
Шыв юхать те,
Шыв юхать те - чун юлать.
Шухӑшлӑр-ха, тӑвансем те,
Шухӑшлӑр-ха, тӑвансем:
Ӗмӗр иртет,
Ӗмӗр иртет - кун юлать...
Авалхи юрӑ Карачӑмӑн ӑшӗнче чӑваш халӑхӗн пурнӑҫ
кӗввине ҫӗнӗрен вӑратса, карчӑккин чӗрӗлӗх туйӑмне
виличченех ӑшшӑн пӑхса пурӑннӑ хӗсӗкрех ҫырӑ куҫӗнче
вӑйланса каять. Сӗтел урлӑ ӳпӗннӗ хӑй хакланӑ
«стантартлӑ» вӑр-вар кӗлетке, тулли чӗччисене
силлентерсе, кӑвакарнӑ ҫӳҫӗнчен явнӑ вӑрӑм

ҫивӗчӗсемпе сӑмсана кӑтӑклантарса «ученӑйтумхуҫяина» ытакласа илессӗнех пек, анчах... Карчӑккин
ӗмӗчӗпе хӑйӗн ӗмӗтне пӗрлештерсе кӗреке сӗтелне
мӑшӑр пуянлӑхӗпе вӑйлатмашкӑн май ҫук. Юратнӑ
ҫыннине ыталаса хӑй ҫумне ҫывхартас тесе аллине
тӑсрӗ те вӑл чӳречерен шӑтарса кӗнӗ хӗвел ачисенемулкачӗсене ҫеҫ ывӑҫласа илме пултарчӗ, вара ирхи
шевлепе питне ҫунӑ пекки турӗ.
Ҫак самантра унӑн шӑнкӑрав сасси пек илтӗнекен
шыв юххине тимӗр пралук тӑрӑх чуптаракан диктор
пикене, юрӑшӑн тав туса, Асанхӑтлӑ ҫырми ҫыранӗнчи
ҫӗр ҫырлине тутантарса хӗретес килчӗ. Эх, ыраш
ҫумӗнчи пиҫнӗ ҫырлана, ана вырса тухнӑ хыҫҫӑн,
выртсах пуҫтаратчӗҫ пурак тулли. А нук юрлама
юрататчӗ. Карчӑккин чуна уҫакан сасси, пин-пин тӗслӗ
чечеклӗ улӑх тӑрӑх хумлӑн-хумлӑн юхса, тырӑ выракан
хӗрарӑмсем пе ачасен кӑмӑлне янкӑр тӳпене ҫити
ҫӗклентеретчӗ. Тӳперен хӗвел йӑлкӑшса ҫунтарать пек,
ҫумра - Анукӑн чӑп-чӑмӑр кӗлетки пӗҫертет пек.
Пек те пек кӑна ҫав, авӑ, тул ҫутӑлнӑ та, хӗвел
ҫӗрлехи сӗмлӗхе каҫчен читлӗхе хупнӑ. Тӗттӗм пуличчен
Карачӑм, тӳпене шӑтарса тухасла сиксен те, ҫӑлтӑр
тӗнчине чӗртеймест, Анукӗн пуринчен те ҫутӑ ҫӑлтӑрне
куҫ вӑйӗпе ҫывхартаймасть, карччӑккине алла илсе
пӑчӑртаймасть, аякран таврӑннӑ хыҫҫӑн хура мунчара
ҫурӑм ҫуса ҫут тӗнче тӗсне кӗртеймест, тур кӗтессинчи
сӗтел хуш ш ине хӑйпе хирӗҫ лартайм асть, пӗрле
юрлаттараймасть. Тур кӗтессинчи илем сӑррин хӑвачӗ
те - Христус сӑнӗ - Карачӑма нимпе те пулӑшаймасть.
Ах, ҫӳлти Турӑ, Карачӑм ятлӑ чуру хӑй тар кӑларса
тертленмесӗрех, тур кӗтессине сӑх сӑхса темле пуҫ
ҫапсан та, чиркӗве кайса пачӑшкӑ юмахне итлесен те,
ҫурта лартсан та, Анук тӗнчинчен тумлам сӗт те, аш
татӑкки те, ҫӑкӑр чӗлли те, куфайкӑ-ҫӑм атӑ та ӑшӑ ҫумӑр
ҫунӑ пек пуҫ тӑрринче кӗтсе илеймен. Ҫапах та ват ҫерҫи,
мӗльюн-мӗльюн ҫынпа, ҫӗр-ҫӗр пин чӑвашпа пӗрле,

курнӑҫмасӑр, виҫӗ пӳрнине хуҫлатса тӑнлӑн хӗрес хурать
сарлака кӑкӑрӗ ҫине: «Эй, Ҫӳлти патша, Эсӗ чуна
лӑплантаратӑн, Эсӗ тӳрӗ Сывлӑш, Эсӗ пур ҫӗрте те пур,
Эсӗ пурне те пултаратӑн, пур ырӑлӑх та Санран тухать,
чӗрӗлӗх те Эсӗ паратӑн: пур усалтан та тасат пире, ырӑ
Турӑ, пирӗн чунсене ҫӑл. Паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар».
Ҫактӗн юррипе те, халӑх юррипе те «шӑнкӑр-шӑнкӑр
шыв юхтарса ӗмӗрӗ иртет, кунӗ юлать» унӑн та,
Хурӑнвар ҫӗр хурчӗн. Хӗр-диктор та, хӑйӗн «ирхи
мулитвине» кӑкӑрне каҫӑртсах вуласа пӗтерчӗ ӗнтӗ, ватӑ
ҫыннӑн кӗреҫе сухалне ҫамрӑк чун хӗлхемӗпе сапса,
ҫӗнӗлле чӗртсе хӑварчӗ.
Шухӑшӗпе Карачӑм мучи тем тума та хатӗр-ха.
Вӑрманкас пики те сасӑ курупкинчен явкаланса тухса
хӑйне хӗрӳллӗн ыталасса кӗтет, астармӑша ӗмӗтленет.
Ах, шухӑ шухӑша ӑна, ватӑлма мар, ҫамрӑклатса ярать.
Тӗлӗк тӗлех килет тени те тӗрӗсех пуль ҫав.
Салакайӑк Карачӑмӗ Тымар ялӗ хыҫӗнчи вӑрмантазаказникре ҫӗрӗпе хир сысни ҫинче граждан вӑрҫинчи
утлӑ ҫарти пек вӗҫрӗ. Хӑйӗн умне чиперех ферма
сыснисене пӑхакан Крахьяна лартнӑччӗ. Крахьян сысна
аҫине, чӗлпӗр тытнӑ пек хӑлхаран ҫулса илнӗ те,
ӗрӗхтерет кӑна вӑрман ӑрсурникӗпе. Карачӑм та ямшӑка
пилӗкӗнчен ҫавӑрса тытнӑ, пӳрни пуҫӗсемпе унӑн тулли
чӗччисене кӑтӑкласа киленет. Ясарланса кайнӑскер ват
пӑшал йӑпанура сисмерӗ те куҫ умӗнчех темпе йӗтре
ҫурӑлса ялтлатнине. Самантрах пуҫ тӑрринче хӑватлӑ
хум капланчӗ, хӑрушӑ хура мӗлке сысна купарчи ҫине
лаплатрӗ, ӑна этем пек пилӗкрен ыталарӗ, хӑлхаран
хаяррӑн пӑшӑлтатрӗ: «Туйрӑн-и, ясар упӑшкамҫӑм, эпӗ
ку - усал карчӑкку. Ҫамрӑк чухне туйра Тымар маткипе,
Хурӑн Ульянӗпе аснӑшӑн еркӗнӳн шӑршлӑ ҫӑварӗ пек
тутуна вӗри турчкапа лӑплантарнине мантӑн-и? Тата
ҫитмен, аскӑнчӑкӑн хӗрне хӑв ҫумна илентернӗ, намӑссӑр.
Ачу пулать вӑл сан, кӗҫҫе пит. Ҫӳлтен эп йӑлтах курап

эс сысна аҫи татса илеймен пуҫупа мӗн-мӗн тунине.
Сӑмаххупа эс мана тахҫанах ҫӑлтӑр та парнелерӗн. Акӑ
эпё, сан ҫӑлтӑру, Тымар кӗрчӗпе якӑлти хёрне те хампа
пӗрле илме вӗҫсе антӑм. Ҫиччас сире кӑтартап аскӑнчӑк
катаччийӗ. Тамӑкалла сирӗн ҫул...»
«Юратнӑ карчӑкӑм, чунӑмҫӑм, тинех тупрӑм эпӗ
сана, хамӑн Ҫӑлтӑрӑма. Эпӗ... мӗн...» - каҫарӑвне
вӗҫлеймерӗ Карачӑм, ах-ух! вӗсем ҫӳл тӳпере - ҫапҫутӑ ҫӑлтӑр ҫинче. Ҫӑлтӑрӗ Анук сассипе калаҫать:
«Куратӑн-и, упӑшкамҫӑм, Ҫӗр ҫинче тул ҫутӑлнине?
Ҫитет пуль ман патра хӑналанса, вӗҫӗр виҫсӗр те
вӗҫсӗр кӗвентепе аялалла. Уфф!»
Темле вӑй вӗсене, леш тӗнче хӑнисене, тӑрук
вӗҫтерсе ячӗ те, вӗсем ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа ҫӗрелле
вирхӗнчӗҫ. Салакайӑк Карачӑмӗ икӗ хӑватлӑ хӗрарӑмӑн
пӗҫ хуш ш инчен хӗрсе тухакан вӑйпа арҫын пуҫне
шантармасӑр ӗрӗхет, чӗнтӗрлӗ икӗ кӗпе аркинчен тытса
анлӑ уҫлӑхра ярӑнать те ярӑнать. Аялта ҫӗр ҫаврӑнать,
анкӑ-минкӗллӗ улшӑнура пуҫ ҫаврӑнать. Чӗрӗ чун
ясарлӑхӗн тӗнче уҫлӑхӗнчи карапӗ пӑтранакан хура
пӗлӗтсен ӑшне аҫа-ҫиҫӗмле чӑмса кӗрет те... Ҫӗр питне
самантра ҫутатса янӑ ҫиҫӗм куҫ-пуҫа алчӑратса янӑ-яман
Салакайӑк Карачӑмне ҫут ҫамкинчен анра-сухрана
уҫмаллах кӑрслаттарчӗ. Тӗлӗк вӗлтлетӗвӗнче каллех
Крахьян кӗлетки унӑн аллисене пӗҫертсе ячӗ, амӑшӗ
ҫӗмрен пек аялалла шӑхӑрттарчӗ. Хӗрарӑм хӗрӗвӗ
пиҫтернӗ алӑсем вӑйсӑрланчӗҫ, Карачӑм сысна курпунӗ
тӑрӑх хыҫалалла юхса анчӗ. Ҫӑлтӑр ҫинчен сиксе аннӑ
Анук Крахьяна шӑлса ывӑтрӗ те, сыснана йӗм кантрипе
ҫӑварлӑхласа, Ҫӑлтӑр ытамнелле васкарӗ. Тӗнче
уҫлӑхӗнче пӗччен тӑлӑххӑн тӑрса юлнӑ Карачӑмкосмонавт ҫунатсӑр ҫапкаланса вӗҫрӗ-вӗҫрӗ те, Ҫӗр
тавра темиҫе ҫаврӑм туса, салакайӑк хӑвӑртлӑхӗпе
Хурӑнвар тӳпине ҫывхарчӗ. Пӑхать-пӑхать те вӑл янкӑр
тӳперен, кӑмӑллӑн кулса ярать. Асанхӑтлӑ улӑхӗ хӗвел
шевли вӑратнӑ чечек тинӗсӗнче ӑна кӗтсе илме сарнӑ

кавир пек йӑлкӑшса выртать. Акӑ кавир чӗрӗлсе ҫӗкпенет
те, Карачӑма чӗркесе хӑй ытамне ҫупӑрлать. Кӗҫ чечек
кавирӗ аркисене хӗрарӑм пӗҫҫисем пек сарать-сарать пек
те, чечек чӑтлӑхӗнче пӗрре Анук, тепре Хурӑн Ульянӗ,
унпа ӑмӑртсах хӗрӗ Крахьян тата вӗсене кӗвӗҫекен
Вӑрманкас дикторӗ майлӑрах халиччен курман вӑркупарчаллӑ ҫамрӑк пике, унӑн ясарлӑх туйӑмӗпе йӗме
шӑтарса ҫӗкленнӗ шӑллӗн ҫут пуҫне черетпе ачашласа
йӑпанаҫҫӗ пек. Асамлӑ кавир варринче вӗрекен ҫӑл
куҫсен ухмаха кӑларакан шерпечӗпе чыхӑнса кайнӑ
шӑллӗ, чӑтаймасӑр, тёк тӳшек ҫине сарнӑ чечеклӗ
ҫитсӑна ҫине-ҫине юрату сывлӑмӗпе нӳретет.
Х авхаланнӑ Карачӑм вӑкӑр хӑм пине вӗрсе
хӑ п ар та ть те, пӳрт ӑ ш -чиккине ш ӑпӑр кӗввипе
тултарать. Уҫӑлса хупӑнакан чечеклӗ кавир урайне
сарӑлать, хӗрарӑм ӗмӗлкисем шӑпӑрҫӑ тавра явӑнаҫҫӗ пурте чӗчӗ ӗмтересшӗн.
Ах, Турӑҫӑм, вёсен пурин те чӗччи тутлӑ, хӑйне евӗр
тутлӑ пулин те, вӗсенчен пурин тутийӗ те, Карачӑм
тутанса курма ӗмӗтленекен Вӑрманкас дикторӗн кӑмӑла
уҫакан сассийӗн-туйӑм ӗн вӑйӗ те, ӑна ҫывӑхрах,
тутлӑрах. Арҫынна вӗлерекен ҫав вӑй, акӑ, шӑпӑр пулса,
мӗнпур ясарлӑха ҫӳп шӑтӑкне шӑлса пуҫтарчӗ. Ҫӳп
шӑтӑкӗнчен ясарсем Карачӑма хирӗҫ кутне уҫса тӑраҫҫӗ.
Ват пӑшалӑн пӗрне те персе ӳкермесӗр, «Ах, вилеп!
Вилтӗм халь» тесе кӑшкӑрттарса-лӑплантармасӑр,
хӗрарӑм гимнне вӗҫне ҫитиччен юрлаттармасӑр, алӑкран
кӑларса ярас килмест. Шанать-ха Карачӑм хӑйӗн пӗҫ
хушшинчи шанма пӗлмен шлепкеллӗ шӑлнӗне. Хӑй
ватӑлманнинчен тӗлӗнме пӗлмесӗр вӑл кӑкӑрне ҫапса
илет: «Салакайӑк пулсан та эпӗ - арӑсланран кая мар!»
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Арӑслан ӑр-рлатса хуҫаланнӑ-ш и е салакайӑк
чӗриклетсе явӑннӑ чӗрӗ чун хушш инче, Карачӑм

Воробьевшӑн вӑл - хӑйсен вӑрман заказникӗнчи пек
сӗмлӗх пурнӑҫ - чуна ҫывӑх. Ҫапах та, хут нумай
вӗренейменнине пула, «Шурӑмпуҫӗнче» илнӗ ял хуҫалӑх
университечӗн дипломӗпех хӑйсен йӑхӗн юманӑнни пек
кӑк тымарне ҫӗр тӗпне анса тӗрӗслеймен. Ӗмӗрне ҫулӑнҫулӑн явса пынӑ май ҫапах та пӗр хӑлхинчен кӗнӗ ӑслӑ
сӑмаха тепӗр хӑлхинчен кӑларса яма васкаман. Ура
айӗнчи хура тӑпраллӑ, тӑмлӑ, чуллӑ-хӑйӑрлӑ ҫӗр, вӑрман,
юхан шыв, пӗве-кӳлӗ, улӑм-чус витнӗ кил-ҫуртлӑ ял
уншӑн пурнӑҫ хутлӑхӗ-хӳтлӗхӗ, хырӑм туттийӗ, кӗлетке
ӑшшийӗ шутланнӑ. Икӗ ураллӑ, тӑнлӑ-пуҫлӑ этем
ҫурисем хушшинче вӑл та сухалне кӑвакартса-шуратса,
янраса ҫӳрет-ха. Мӑнукӗпе урок тунӑ чухне юнашар
тӑнласа ларать те, пуҫа ҫӗмӗрсе тӗлӗнет. Мӑнукӗ
кӗнекерен тетрачӗ ҫине куҫарса ҫырнине вулать: «Этем
хӗрӗх пин ҫул каялла Аф рикӑри сӗм вӑрманти
упӑтесенчен пулса кайнӑ. Ӑс-тӑнӗ ҫивӗчленсе пынӑ май
вӑл хӑйне пурӑнмашкӑн вутпа усӑ курма вӗреннӗ, ӗҫ
хатӗрӗсем , хӗҫ-пӑш ал тума пуҫланӑ, уш кӑнсене
пайланнӑ, ҫемье ҫавӑрма пуҫ ҫитернӗ, хуҫасемпе
тарҫӑсене уйрӑлнӑ, патшалӑхсем туса хунӑ. Пӗр-пӗринпе
ҫапӑҫа-ҫапӑҫах вӗсем вӑйланнӑ, халӑх культурине
аталантарнӑ. Шутсӑр ӑслӑ «упӑтесем» халӗ те тӗнче
анлӑшӗнче пуҫ пулассишӗн ҫунаҫҫӗ».
Ҫакӑ та тӑнран ярать ват ҫынна: нивушлӗ вёсен
Хурӑнвар ҫӗрӗ виҫӗ мӗльярт ҫурӑ ҫул хушши ҫаврӑнать
Хӗвел тавра? Уйӑхӗ те ҫав, май мар, кӗвентеллӗ cap
хӗрӗпе Ҫӗр тавра якӑлтатса чупать. Чӑнахах упӑте
йӑхӗнчен-ши эпир тесе вӑл тӗкӗр умӗнче пит-куҫне
хыпашласа, тутине мӑкӑртса, пӑркалантарса пӑхса тӑрать,
анчах хӑйӗнче Мускав зоопаркӗнчи упӑте сӑнне нихӑш енчен
те асӑрхаймасить. Хӑй пекех кӗреҫе сухаллӑ Энгельс текен
нимӗҫпе тавлашма халь тесен халь хатӗр. Ҫапах та, халӑх
хушшине тухсан, каснӑ-лартнӑ упӑте сӑнлӗ арҫынсемпе
хӗрарӑмсене тӗсесе пӑхать те, шухӑшне улӑштарать, ӗҫсе
лартнӑ ӳсӗр-какӑра курать те, «Чӑнах упӑтеренех пуль эпир -

паянхи ӑслӑ-тӑнлӑ упӑтесем, Мускаври пеккисемех, упӑте
кӑмунинчен, сначӑт», - тет.
Учитлӑра ӗҫленӗ, учитлӑсен пуҫлӑхӗ пулнӑ Числов
Петӗрӗ, ялта Твойка Петӗрӗ, шкулта Петӗр Петравч текен
ӑсчах каҫсерен кӗрсе ларма юратать Карачӑм мучи
патне. Тымар ферминче сысна пӑхакан Крахьян туса панӑ
урпа сӑрине кӑпӑклантарса сӑрхӑнтараҫҫӗ вара вӗсем,
хӑш-пӗр чухне ҫурҫӗрчченех шахмӑтла выляса лараҫҫӗ.
Ӑса ҫивӗчлетме пултаракан ҫак астармӑш вӑйӑ
картине Салакайӑк Карачӑмӗ иртнӗ тӗнче вӑрҫи хыҫҫӑнах
айланкаласа, танкӑлтатса кӗрсе кайнӑччӗ. Ялти ҫивӗч
ӑслӑ маттурсем клубра «ухвицерсемпе лашисене» хурашурӑ тӑваткалсем тӑрӑх куҫ вӑйӗпе ташлаттарнине
карчӑкки патне кайма васкамасӑрах пӑхса тӑркаланӑ-ха.
Акӑ хайхи пӗррехинче тухӑҫ енчи авалхи вӑйӑ вёсен пӳрт
алӑкне те яриех уҫса кӗчӗ. Ӑна ҫавӑтса килекенӗ ҫар
офицерӗ Пушкарев майор пулнӑччӗ.
Эх, хальхи Раҫҫей варринчи Чӑваш ҫӗрӗ те ӗлӗк-авал
хӑрушӑ ҫапӑҫу хирӗ пулнӑ-ҫке. Тухӑҫ енӗнчи, анӑҫри тата
Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсем пӗр-пӗрне шелсӗр тӳнккенӗ,
пӗр-пӗрин ҫӗрне туртса илсе хуҫаланнӑ. Вӗҫӗмсӗр сиксе
тухакан вун-вун вӑрҫӑран чӑваш арӗ те хулах ҫулҫи
айӗнче пытанса юлайман, хӑйне сыхласа хӑварассишӗн
вӑйлӑраххисен
хӳттинче
паттӑрлах
кӗрешнӗ,
майланкаласа хӑйӗн йӑх тымарне сыхласа хӑварнӑ.
Анӑҫри Гитлер аҫтаха та Атӑл енне - Чӑваш ҫӗрӗ ҫинех хӑйӗн юнлӑ серепине сарса пыма пуҫланӑччӗ.
Нимӗҫ ҫарӗсем Мускава илессишӗн урса кайса
ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра, вӑрҫӑ йӗркипе, тӑшман Чулхула тата
Хусан еннелле талпӑнма ан пултартӑр тесе, Сӑр юхан
шывӗ тӑрӑх виҫҫӗр сакӑр вунӑ ҫухрӑм тӑршшӗ хӳтӗлев
хӳми хатӗрленӗ. Ялсенчен пухнӑ ҫӗр вунӑ пине ҫити ҫын
шартлама сивве ҫӗнтерсе, 1942 ҫулхи кӑрлаччен пилӗк
миллион кубла метр ҫӗр чавса купаланӑ: кӗреҫепе,
кирккапа, лумпа чавса-хӑпӑтса, наҫилккепе йӑтса,

лашапа турттарса. Хаяр вӑрҫӑ тылӗнчи чӑваш халӑхӗн
пӗрремӗш паттӑрлӑхӗ ӗнтӗ вӑл.
Карачӑм карчӑкки Анук та Сӑр хӗрринче кутӗрленсе
ҫӗр чавнӑ чухне аллине, сӑмсине тӑм илтернӗччӗ, колхоз
лашине Сергач тутарӗсене вӑрлаттарса ярса чӗр нуша
курнӑччӗ. Ҫӗрле лашана ҫывӑрма пӗрле пӳрте илсе
кӗрейместӗн-ҫке, хӑмаран вӑхӑтлӑха ҫапса тунӑ хӑлтӑрхалтӑр витере те унпа юнашар ҫывраймастӑн.
Председательте ӗҫлекен Нухрат Кавӗрли вӗсене
лашашӑн тӳлеттерчӗ.
Вӑрҫӑ пуҫланнӑ ҫулах, хӑйсем те аран-аран
айланкаласа пурӑннӑ вӑхӑтра, Чӑваш Ене выҫӑллӑтутӑллӑ хӗрарӑмсемпе ачапча килсе тулчӗ. Числов
Петӗрӗ пӗр калаҫура пӗлтернине манмасть ватӑ ҫын.
Ленинградран, Ленинград, Смоленск, Орел, Мускав
облаҫӗсенчен, Украинӑпа Белоруссирен, Литваран,
Латвирен, Эстонирен, Молдавирен, Карелирен, вӑрҫӑ
пырса ҫапнӑ тата ытти ҫӗртен сакӑр вунӑ пин ҫынна
йы ш ӑннӑ-м ӗн Атӑл енчи Ч ӑваш стан. Пӗр ҫам рӑк
майрапа унӑн арҫын ачине тата хӗр ачине хӗрхеннипе
куҫҫуль кӑларсах тӑванла туйӑм па йы ш ӑннӑччӗ
Салакайӑксем. Амӑшне валли ялта тӳрех ӗҫ тупӑнчӗ,
учительница шкулта нимӗҫ чӗлхи вӗрентме пуҫларӗ
тарӑнварсем пе хурӑнварсене тата кайриварсене.
Ачисем тӗ пӗртетсе пӳрте тул таратчӗҫ, урамра
айкашӑнатчӗҫ, тӑватӑ ҫул хушшинче чӑвашла калаҫма
та, вулама-ҫырма та вӗренчӗҫ.
Яшлӑх чуна вӑхӑчӗпе йӑпану кирлӗ-ҫке. Ҫамрӑк
учительница та хӗрарӑм туйӑмне ниҫта хураймасӑр
нушаланса пӑркаланнине хӗрӗхсенчи Карачӑм хӑйсен
килӗнче никамран та ытларах туятчӗ. Тӗлӗкре майра
купарчи татни те пулкаланӑ ҫумри кӑтралӑхра. Анчах,
ялан кӑмака умӗнче ӑшталанакан Анук аллинчи ухватпа
турчкана тата ҫатма аврине асӑрхасанах, чӑтлӑхри
майра купарчипе вӗри ҫӑл куҫ ҫинчен манма тиветчӗ.

Мӗтри шӑллӗне авлантарнӑ чухне Тымар шӑпӑрҫисене
хӑйӗн салакайӑклӑ шӑпӑрӗпе ӑнналаттарса ҫӗнтернине
тата ҫӗн хӑтана кайсан ясар маткапа савӑшнӑ хыҫҫӑн
карчӑккин вӑйлӑ аллинчи хӗрнӗ турчка вӗҫне чуп
тунине аса илетчӗ те...
Фронтран аманса таврӑннӑ Числов Петӗрӗ ҫӑлчӗ
Карачӑма, пулӑшрӗ ӑна шухӑша пуҫран сирсе ямашкӑн.
Кӑкӑрӗ ҫине Мухтав орденӗпе икӗ медаль ҫакнӑ аслӑ
лейтенант, ялан анат вӗҫӗнче пурӑнаканскер, час-часрах
кӗрсе тухакан пулчӗ вӗсем патне. Хӑйне шкул директорне
лартнӑ хыҫҫӑн вӑл хӑюлланчӗ пулас, Любовь Львовна
Пушкаревана ӑсатмах пуҫларӗ. Майран летчикӗ фронтран
сасӑ памарӗ, ҫыру кӗте-кӗте ывӑннӑскер вӑл упӑшкийӗ
ӑмӑрт кайӑкӗпех леш тӗнчене ӳхӗрсе кайнӑ терӗ пуль,
хӑйне тӑлӑх арӑм вырӑнне хурас терӗ-ш и... Петр
Петрович та ирӗклӗ кайӑк, нимле арӑм-парӑм ҫук. Акӑ
чӗкеҫ ҫумӗнче тепӗр ӑмӑрт кайӑк явӑнма пуҫларӗ.
Мускав тупписем те ӗнтӗ сывлӑша хаплаттарса вӑрҫӑ
чарӑнни ҫинчен тӗнчене хыпарларӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗсем
хӑпартланса та хастарланса тӑван кӗтесе, кӗтсе ывӑннӑ
кил-йыш ытамне, васкарӗҫ. Тинех ял урамӗсем арҫын
сассипе тулчӗҫ. Кӗҫех Хурӑнвара ятсӑр-шывсӑр ҫухалнӑ
авиаци офицерӗ таплаттарса ҫитрӗ. Каллех - хӗрарӑм
куҫҫулӗ... анчах, Пушкарев ҫемйишӗн ку савӑнӑҫ куҫҫулӗ
пулчӗ. Фашистсене анӑҫра тӳнккенӗ хыҫҫӑн тухӑҫра
яппунсене лӑплантарсан тин шыраса тупнӑ паттӑр кайӑкӗ
вӑрҫӑ ҫӑтнӑ ҫемйине. Вӑл вӗсене курма кӑна мар, пӗрле
илсе кайма килнӗ-ҫке. Арӑмӗпе ачисене кил ӑшши парса
юратса пӑхса усранӑшӑн паттӑр майор чӑваш арҫынӗпе
хӗрарӑмне мӗнле тав тунине сӑмахпа каласа пама та май
ҫук. Уйрӑлу саманчӗ ҫитсен, Карачӑмпа Анук куҫӗсенче
куляну тумламӗсем шӑрҫаланчӗҫ.
Вӑрманти вӑр ҫаврака, яп-яка кӑмпа пек майра
купарчине ачашласа, ҫамрӑк хӗрарӑмӑн хура катинче
сӑмсине чӳхейменшӗн Карачӑм хӑйне хӑй ятларӗ. Ара,

Числов Петӗрне кӗвӗҫсе те илнӗччӗ вӗт, ухмах. Петӗр
Петравчӑн ӑшӗнче те тӑвӑл пӑтранчӗ пулас Пушкаревсем
ялтан тухса кайсассӑн. Салакайӑксен те йӑви пушанчӗ.
Анукӑн мӗнле те, чиперкке майра калаҫни-кулни,
купарчине чӑвашла мар, урӑхларах, артисткӑллӑрах
пӑркалантарса-вылятса утни, ӑнсӑртран мунча умне
сиксе тухнӑ вӑрӑм ҫӳҫлӗ ҫаппа-ҫарамас, авкаланакан
йӑрӑс кӗлетке тахҫанччен-тахҫанчченех Карачӑмӑн
куҫӗ умӗнчен кайма пӗлмерӗ.
Унӑн Пушкарева та хӗрхенес килетчӗ. Вӑл вӗт,
ҫамрӑк, хӗрӳ ком андирӑн, Тӑван ҫӗрш ы ва, совет
халӑхне, ҫав шутра Салакайӑк Карачӑмӗпе карчӑккине
А нука та ф аш ист эш керӗнчен чӗррӗн сы хласа
хӑварассишӗн юнне шеллемесӗр хӑватлӑн кӗрешекен
вырӑс пӑхаттирӗн юратнӑ арӑмне тӗлленӗччӗ-ҫке
шухӑш тӗтринче ӗмӗт пӑшалӗпе, ах ку cap кайӑка епле
майпа персе антарас тесех вӑшталанса ҫӳренӗ-ҫке.
Числов Петӗрӗ вара вёсен хура мунчинче миҫе каҫ
выляман-ши майра купарчипе, паллах, Карачӑм пек
тӑманалла, ухмахла шухӑшпа мар, арҫыннӑн пуевуй
пӑш алӗпех персе антарнӑ ӗнтӗ кӗлетке туйӑм не
пусарассишӗн антӑхакан тӑлӑх арӑма, чӗрӗ мишеньре
ҫӑмӑллӑнах «яблочкӑна» лектернӗ. Анук вӗсем пирки
сахал-и пӑшӑлтатнӑ хӑлхаран? «Ах, старик, темле йывӑр
пулсан та, ӗнене усрасахчӗ, тен, «пирӗн кин» пӗчӗк
пепке ҫуратса парӗ те, вара виҫ ачана мӗнле
тӑрантарӑпӑр-ха сӗтсӗр, Числовшӑн пулсан уншӑн,
ухвицер майри пӳрне хуҫлатса ш утламалли ясар
хӗрарӑм шутӗнче ҫеҫ тӑрса юлӗ, унпа вӑл пурнӑҫ тӑвас
ҫук, унӑн авланмалла, хӗрӗ те пур пулас-ха», - тесе
кулянатчӗ. Юрать-ха Анук калани пурнӑҫа кӗчӗ. Вырӑс
хӗрӗпе чӑваш каччи хушшинчи юрату ҫеҫ урам тӑрӑх
йӑлкӑшса ҫӳрерӗ. Ачасенчен ӳлӗм ӑслӑ-тӑнлӑ, нумай
пӗлекен ҫын пулм аш кӑн ҫирӗп ыйтса тӑрӑш са
вӗрентекен Твойка Петӗрӗ тек ӗнтӗ Салакайӑксем патне
кашни каҫ тенӗ пек ҫӳреме пӑрахрӗ.

Выльӑхсене витене хупса кӗнӗ хыҫҫӑн Карачӑм
офицер парнине арчаран кӑларса асӑрхануллӑн сӗтел
ҫине хучӗ, курупкине уҫса тепӗр майлӑ ҫавӑрчӗ, унта
палӑртнӑ тӗслӗ тӑваткалсене сӑнарӗ-сӑнарӗ те:
- Карчӑк, ҫывхар-ха ҫумарах, пӑрах чӑлха ҫыхма, кил
выляма, - терӗ ачашраххӑн.
Анукӗ ҫыхмалли тимӗр йӗпписене вылятма пӑрахса
сасӑ еннелле пуҫне пӑрчӗ, кӑмӑлсӑррӑн мӑкӑртатрӗ:
- Мӗн, ясар «кинӳ» аса килчӗ-им шахмӑтна алла
илсен?
- Ан павра-ха, ай шахматӑн та кин пур? - карчӑкки
мӗнпе вӑлтса айӑкран тирнине ӑнлансах пӗлмӗше
печӗ Карачӑм.
Мана ухмах вырӑнне ан хур. Сиртен,
Салакайӑксенчен, юлсах кайман-ха ӑс-тӑн енчен. Мана
ӗнтӗ, кӑмака умӗнчи чӑваш хӗрарӑмне, ҫӳҫӳ вӑрӑм та,
ӑсу кӗске тесе, ним туйманскер вырӑнне хурса шухӑшӗмӗтӳпе улталаса пурӑнтӑн пуль тӑватӑ ҫул хушши.
Чӑтӑм хуранне, вӗресе кайсан та, хуппине пусарса сан
куҫ вӑййине пӑспа пӗҫертсе ярас килмерӗ. Асту: икӗ
хӗрарӑм хушшинче пурӑнакан арҫын шухӑшне икӗ
хӗрарӑмӗ те тур панӑ туйӑмпа витӗр курса ӑнланать. Эпир
мар, эсир хӑвӑр, ухмахсем. Кӗрт шӑршине сывласа
илсенех пуҫусене ҫухататӑр. Ҫампах эс те ҫӗркаҫ
тӗлӗкре аташса выртаттӑнччӗ, «Люпушка-люпувь, муя
кулупушка-пушка» тесех вӑранса кайрӑн та аллуна эпӗ
тӑрса кайнӑ вырӑна ятӑн. Ах, сана, ясар Салакайӑка! Тем
тесен те чӗрикпетсе илнех эсир иксӗр эп чирлӗ аннене
пӑхма кайнӑ хушӑра ҫак чӗрикпетекен вырӑн ҫинче. Эй,
турӑҫӑм! Пуҫран каймать ҫав шухӑш. Кай, сирӗнпе,
намӑссӑрсемпе. Ҫылӑха пӗлменскерсемпе.
- Хамӑр ачасем пек чунтан савса, ыр кӑмӑлпа,
ҫывӑхланса пӗрле пӗр ҫемьери пек пурӑннӑ инкеклӗ
ҫынсене тархасшӑн ҫылӑха ан кӗртех, Анукӑм. Пустуй
пире тарӑхса чӑкрашланнипе ҫӑвар тутине те ан йӳҫӗт.

Шухӑшла-ха, эс ху ҫав ухвицер майри вырӑнӗнче пулас
пулсан-и, мӗнле явкаланм аллаччӗ-ха тӑватӑ ҫул
хушшинче: явка пулӑ пек-и е ҫӗлен пек? Мана ху ҫумӑнта
эрне курмасанах выҫӑхса вилен вӗт? Арҫынӗ те,
хӗрарӑмӗ те пӗрмай пӗр явакра - пӗр вӗренре. Ҫампа ача
туса йӑха тӑсатпӑр, ҫӗр ҫинче ҫын хунаттаратпӑр.
Чарӑнма май ҫук хӑватлӑ вӑл, юрату вӑйӗ, карчӑк. Пӗтӗм
тӗнче ҫав вӑйӑра пурӑнать.
- Пӗлмес, эп сансӑр ҫулталӑкӗ-ҫулталӑкӗпех уйрӑм
пурӑнса курман та, эс кирлӗ чух кӗҫеннӗ те пуль, эс те,
эп кирлё чух, ман ҫине утланасшӑн тапаҫланнӑ пуль. Сан
пек нумай вёренмен те... Юрать эс, килте урлӑ выртакана
майлӑ ҫавӑрса хума мансах ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе кӗнеке кӑшласа
тӑранатӑн та... Эс ҫав майра ҫине иртен пуҫласа каҫчен
ҫуркуннехи кушак аҫи пек пӑхнине епле манса кайӑн-ха?
Мана тёртсе илесшён-ха тата? Эп турӑ ҫума пӑрахса панӑ
арҫынсӑр пуҫне ку таранччен те хӗрарӑм йӑпанӑвне
лӑплантарасшӑн такам айне кӗрсе выртман. Шухӑш вӑл
пирӗн те пур. Пирӗн те тепӗр чухне алла хӑрӑк патак
вырӑнне туйра юман тураттине тытас килет. Намӑссӑр
кӗҫҫе пит эс. Тарӑнварти Хурӑн Ульянӗпе концерт
лартнине ай манса кайрӑн-им? Ҫӗн «кинпе» хамӑр
вӑрмантан карҫинкка тулли майра купарчи тултарса
килсен те ман чӗре ҫурӑлса каяс патнех ҫитнӗччӗ. Иксӗр
епле хире-хирӗҫ ларса тасатрӑр свешӑй кӑмпасене?
- Ах... майра купарчине аса илтернӗшӗн тавах сана,
карчӑкӑм, - ихиклетрӗ Карачӑм хӑй патнелле ҫывхаракан
карчӑкне пилӗкрен ачашшӑн ытамласа илсе. - Эй, мӗн
кулянмалли, хамӑн чӑваш майрин купарчине те вӑрман
кӑмпи пек хурт ҫимен-ха.
Хӗрарӑмӑн ясарлӑх туйӑмӗ вилес умён те арҫынна
астарма пултарать теҫҫӗ те, ҫаплах пуль ҫав, хӑйне
упӑшки купарчаран шӑлнипе ҫемҫелнӗ Анук куҫӗнче ҫав
туйӑм савӑшу хӗмне чӗртрӗ, упӑшкин куҫӗнчи маларах
ҫунма пуҫланӑ хӗлхеме вӑйлантарсах ячӗ.

- Юрӗ-ҫке, старикӗм, - терӗ вара Анук хӑйӗн ӗмӗрхи
мӑшӑрне, - Тур ҫырнинчен иртеймӗпӗр иксӗмӗр, Тарӑнвар
чиркӗвӗнче венчете тӑнӑскерсем, пачӑшкӑ умӗнчи
хамӑрӑн тупа сӑмахне тытсах пурӑнар ҫут тӗнчерен
уйрӑличчен. Курак чӗппине хура пулсан та хамӑннах
тенешкел, эс те ман, чупкӑн упӑшка пулсан та, хамӑннах.
Тавах турра, ку енӗпе ман ӑша ытлашши ҫунтармарӑн.
Тем-ҫке, эрне курман-ха сан шӑллуна. Ху мана выляма
чӗнен, пӗлетни-ха мӗнле вылямаллине, ку шӑмӑ
татӑккисене ӑҫта-ӑҫта лартмаллине? - стариккин
шакларах пуҫне сивӗнмен ал лаппипе ачашланӑн хупларӗ
йӑл-ял кулкаласа Анук.
- Аптрамалла-ха, карчӑкӑм, пӗччен, темле-ҫке.
Иксӗмӗр хирӗҫ ларса йӑл кулсан, вӑйӑ пуҫланмалла
пек те...
Анук чӳречерен пӑхрӗ те:
- Старик, авӑ, пуҫану килет. Твойкӑ Петӗрне хирӗҫ
ларса выля, манпа мар, тен, тӳрех пяттӳрккӑ илӗн. Эсӗ
вылянӑ хушӑра эп «вырӑс кин» вӗрентсе хӑварнӑ юрра
юрласа ларӑп, сире, кастарман качака такисене, ҫапларах
майлаштарса шӑрантарӑп:
Чечекленчӗҫ улмуҫҫи те груша.
Юхан шыв ҫӗклерӗ тӗтрине.
Уҫӑлма тухать каҫпа Люпушка
Чӑнкӑ та хитре ҫыр хӗррине.
Вӑл тухать те пуҫарать ҫӗн юрӑ
Ӑмӑрт кайӑк евӗр тус ҫинчен.
Чун ҫунать-мӗн виҫ ҫул ҫурӑ,
Чӗререх ятне усрать иккен.
Юхчӗ, юрӑ! Хӗр юрри вӗҫ эсӗ
Хӗвелпе пӗрле Хурнвар таран.
Инҫетри савни патне ҫитсессӗн,
Каласам салам Люпушкӑран.
Числов Петӗрӗ алӑка шаккаса кӗрсен йӗплӗ калаҫу
чӗлхе айне пулчӗ. Хӑна сывлӑх сунчӗ, шлепкине хыврӗ
те кил хуҫи чӗннӗ ҫӗрелле пырсагяарчӗ.------17
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Сӗтел ҫинчи тӗлли-паллисӗр сапӑнса выртакан
шӑмӑ кӗлеткесене Числов пӗрерӗн-пӗрерӗн шахмат
хӑми ҫине вырнаҫтарма пуҫларӗ, ҫав хушӑрах вӑйӑ
историйӗ ҫинчен каласа пычӗ:
- Тухӑҫ енчи халӑхсем шутсӑр ӑслӑ пулнӑ. Ак ҫак
вӑййа Инди ҫӗршывӗнче виҫҫӗмӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче
шутласа кӑларнӑ, пирӗн пата тепӗр виҫҫӗр ҫултан тин
ҫитнӗ. Хӑми ҫинче...
- Шутларӑм, - хӑпартланчӗ кил хуҫи. - Хӑми ҫине
утмӑл тӑватӑ хура-шурӑ тӑваткал тӗрленӗ.
- М алатеццӑ, Герасим Ф илиппович, - ӑшшӑн
хавхалантарчӗ учитлӑ ӑна. - Ун ҫине, пӗр енне, вун ултӑ
хура кӗлетке, шахматла каласан, фигура, тепӗр енне шурӑ кӗлеткесем ҫавӑн чухлех лартмалла. Акӑ пулчӗ те.
Малта - икӗ рет пешка.
- Ҫарти пекех ку, ача, - терӗ ватӑ салтак. - Эпир,
авӑ, пешкӑсем-салтаксем - пӗчӗк ҫынсем - кунта та
малта, ухвицерӗсем - пирӗн ҫурӑм хыҫӗнче.
- Вӗсем, тата ыттисем те, эс каланӑ пекех вӑйӑ
фронтӗнче, пӗрне-пӗри пӗтерме-ҫӗнтерме хатӗрленсе
тӑраҫҫӗ. Короле, патшана, кашни енӗпех хӳтӗлемелле.
Мат памалла хирӗҫ таракана - ҫӗнтермелле.
- Мат тумалла апла, мать-касси, вы рӑсла-и е
чӑвашла матлаттармалла пуль пирӗн те.
- Юрататӑп тӳрех ӑнланакан ҫынна. Акӑ, пуҫлар,
тӑванӑм. Хура пешкӑна малалла куҫаратӑп. Эсӗ те
шуррине малалла сиктер...
Анук выльӑхсене шӑварма тухрӗ. Шахматистсем пуҫ
ҫӗклемесӗр мӑшӑлтатрӗҫ.
Пушкарев майор каланӑччӗ мана ҫак шахмат курупки
ун аллине мӗнле лекнине, - юмахлама пӑрахмарӗ
Числов Петӗрӗ.
- Ӑҫтан? Лавккара туяннӑ пуль? - шахмат хӑми
ҫинчен пуҫне ҫӗклерӗ Карачӑм мучи.
- Туянман. Генерал парни тет вӑл. Авӑ, фигурисем
те пирӗннинчен урӑхларах, Инди слонӗн шӑмминчен

ӑсталанӑскерсем. Пушкарев хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта
Белорусси партизанӗсем патне хӗҫ-пӑшал, апат-ҫимӗҫ
тата ыттине те турттарнӑ, каялла аманнисене, тӗрлӗ
япала илсе таврӑннӑ. Пӗр вӗҫевре... Унччен партизансен
отрячӗ пысӑк операци ирттернӗ пулнӑ, Шульц генерала
тыткӑна илнӗ. Пушкарев капитанӑн «хаклӑ чӗлхене»
тӗрӗс-тӗкел Мускава ҫитермелле пулнӑ. Сывлӑшра
вӗсене нимӗҫ зениткисем ытама илеҫҫӗ. Хӑйне
хӑйсеннисемех тёп тума пултарассине сиссе, генерал
шурса кайнӑ. Ӑста, паттӑр летчик сывлӑшри вут
тамӑкӗнчен самолетне ӑслайлӑн ҫӑлса хӑварнӑ. Мускава
ҫитсен генерал хӑйне вилӗмрен ҫӑлнӑ Хӗрлӗ Ҫарӑн
хастар офицерне тав тума шутланӑ, пӗрле илме ирӗк
панӑ ҫак шахмат курупкине Пушкарева парнеленӗ. Ҫак
ӑрӑмҫӑ курупкӑна, Индире служба ӗҫӗпе пулнӑ вӑхӑтра,
Ш ульц генерала Индин пулас прем ьер-м инистрӗ
Джавахарлал Неру парнеленӗ тет.
- Пучти патша парни апла Салакайӑк Карачӑмӗн
килӗнче, - хӑпартланнипе ура ҫине тӑчӗ кил хуҫи. П уш карев майри ытти хӗ р а р ӑ м се н ч е н ы тларах
килӗш мен пулсанах пире, карчӑкпа иксӗмӗре, ку
темрен те хаклӑ парне Кахал Праски аллине лекетчӗ.
Ҫав уҫ кут илсе кӗресш ӗнччӗ-ҫке вӗсене хӑйсем
патне пурӑнма. Темпе усратчӗ ӗнтӗ ӗне мар, качака
та тытса курманскер. Люпувь Львувна килӗшрӗ пирӗн
сӗнӳпе. Ах, епле шалккӑччӗ те ҫав пӗчӗк ачисене те.
Мӗн чухлӗ нуша курман-ши вӗсем анӑҫран Атӑл енне
ҫитиччен тесе шутлаттӑмӑр.
С а л а ка й ӑ к К арачӑм не итлесе ларнӑ хуш ӑра
учитлӑ пуҫне ӑслӑ шухӑш хускатрӗ пулас, вара вӑл
ҫапла каларӗ:
- Шульц генерала та ахальтен мар, ырӑ ӗҫшӗнех
лекнӗ пуль ку парне, Пушкарев капитана та - ҫавӑншӑнах
вӗт. Вӑл та ӑна сире ырӑ сунса, хӑйӗн ҫухалнӑ ҫемйине
сыхласа хӑварнӑшӑн панӑ шахмат пуххине. Вӑрҫӑ
вутӗнчен тарнӑ вӑтӑр пин хӗрарӑма, вӑтӑр ытла пин ачана

ҫӑлнӑ-ҫке вилесрен чӑваш халӑхӗ. Юлашки ҫӑкӑртӑварне пайласа ура ҫине тӑратнӑ вӗсене. Чӑваш
ҫӗршывӗ, вӑрҫӑ ф ронтне кӗмен пулин те, Выҫлӑх
фронтӗнче Вилӗме ҫӗнтернӗ.
- Тав хучӗ киле-килех тӑрать пирӗн киле, - чун-чӗре
хавасне пӗлтерчӗ Карачӑм. -Хуш ӑран пусылка та яраҫҫӗ
Пушкаревсем. - Акӑ, пӑх-ха, паллатӑн-и?
Стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан кӗленчеллӗ рама
ӑшӗнчен Пушкаревсен ҫемйи вӗсем ҫине савӑнӑҫлӑн
пӑхать. Нимӗҫ чӗлхине вӗрентекен учительница
Хурӑнвара килнӗ чухне мӗнле чипер сӑн-питлӗ пулнӑ, ку
сӑн ӳкерчӗкре те ҫавнашкалах. Петр Петрович ҫамрӑклӑх
юратӑвне куҫӗпе-шухӑшӗпе мӗнле кӗтсе илнине, вырӑс
майрин асамлӑ туртӑмӗпе пӗр вырӑнта хытса тӑнине
Карачӑм вӑрттӑн сӑнарӗ, унтан, хӑй те «вырӑс кинне»
туйӑмлӑн ыталаса, каларӗ:
- Ай-вай, ах, вӑрмана майра купарчи татма каяс
килсе кайрӗ.
Числов ун ҫине ӑшшӑн пӑхса кулчӗ те:
- Ватӑлас килмест пуль ҫав ҫыннӑн. Майра купарчи
те вӑл ҫамрӑкла ҫеҫ тутлӑ ҫав...
Анук ҫенӗкре хӑлт-халт тутарса пӳрте кӗчӗ те тӳрех
вӗсене ярса илчӗ:
- Выҫса вилеттӗр вӗт ку вӑйӑпа. Ҫиччас кӑмакаран
вӗри чукун кӑларам. Старик пек ютта чупакан автана
пуснӑччӗ те, пӗрер тукмак ҫитерем.
Шахматистсем вӑйӑ кӗлеткисене пуҫтарса хӑйсен
кану вырӑнне хупрӗҫ. Тӗп сакайӗнчен ӑсса тухнӑ урпа
сӑрийӗ тата кӑмака хыҫӗнчен «тупса кӑларнӑ» сӑмакун
четвӗрчӗ калаҫӑва пушшех хӗртсе ячӗҫ.
Ҫав кунранпах вара Салакайӑк Карачӑмӗ Пушкарев
парнеленӗ пуш кӑсене кирлӗ «позицие» куҫарать,
«патшине» мӗнле ҫавӑрса илмеллине те пӗлет, хӑйпе
вылякансене-ҫапӑҫакансене «шахпа»-«матпа» пусарма
та пултарать. Твойкӑ Петӗрӗн вӗренекенӗ, Анук
каларӑшлех, «пяттӳрккӑсем» те илет. Пӗр ҫулхине

Вӑрманкасра вӑл шахматистсем хуш ш инче район
чемпионӗ пулчӗ, «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» гроссмейстерӗ
текен хушма ята чӑннипех тивӗҫрӗ. Килте хул пуҫҫи урлӑ
«Район чемпионӗ» тесе ҫырнӑ хӗрлӗ хӑмач ҫакнӑ
Карачӑмне, ун ҫумне хавхалантарса панӑ мӑйракаллӑ
такана кил хушшинче курсан, Анукӑн кӑмӑлӗ те хӗвел
питтинчи cap ҫу пекех ирӗлчӗ. Хӗпӗртемесӗр ара, Петрав
уявӗ ӗнсе ҫине пуснӑ тӗле вёсен така та ҫуккӑччӗ-ҫке.
Халӗ ӗнтӗ хӑна-вӗрле валли шӳрпе пулать.
- Куртӑн-и, карчӑкӑм, старикку мӗнле чаплине? мухтанмасӑр чӑтаймарӗ кукалесе тӑракан Карачӑм. Ахальтен цӑпӑшӑ пӗтернӗ-и эпир? Чиркӳ прихучӗн
шкулӗнче пире Тымарти Ахванеҫ атте пӗлӗте ҫити пӗлӳ
панӑ. Числовӑн шахмат акатемине пӗтернине те ан ман.
- Ҫапла пулмасӑр, маттурах, маттурах эс, старикӗм.
Ял нуверситетӗнчен вӗренсе тухсан, пӗлӗте шӑтарса
таврана тӗлӗнтермеллех мӑйна каҫӑртрӑн. Халь ку хӗрлӗ
ялавӗпе юмахри паттӑр пек тӗнче уҫлӑхне вӗҫесси ҫеҫ
юлать ӗнтӗ. Капла эс Хурӑнвар кусмунавчӗ те пулӑн-ха.
Унччен мана вӑрмантан виҫ машин вутӑ кӑларса пар.
Сарайӑн та тӑрри шӑтӑк ав. Чӑх йӑвине ҫумӑр каять. Хӑв
пӗрмай чӗр ҫӑмарта ӗҫесшӗн. Чӑххисем унта-кунта
сапӑтса ҫӳреме пуҫларӗҫ ҫӑмартисене. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче
хула майри валли туса панӑ упурнӑйӗ те тепӗр ҫавра
ҫилпе хӑвна аяла тӑвать-ха ак. Карта ручкисем ҫӗрнине
куҫу курать-и? Ҫапсан та пӑта тытми пулчӗҫ. Ах, хӑҫан
курӑп эп старик пӳртре кутне хӗстерсе ларасса. Пӗрмай
ярункара. Пӗрмай тем шырать... Кил хушшине, хапха умне
шӑлма ҫулӑк ҫыхаймастӑн та. Ял йытти... Тӗнче чупкӑнӗ...
Вӑрманкасран хӗпӗртӳллӗ туйӑмпа килсе ҫитнӗ
шахмат чемпионӗ карчӑккине ҫилленме те пӗлмерӗ,
ы там ласа, п ит-куҫне сухал айне турӗ, мӑш ӑрӗн
ҫамрӑкранпах пӗрешкел йӑлкӑшакан куҫӗнчен пӑхса,
лӑпкӑнах каларӗ:
- Кашкӑр Хӗветучӗн ачи мана Вӑрманкаса пчелувута
вӗренме янӑшӑн ху та ятламарӑн-ҫке. Кӑлхус утарӗнче

ӗҫӗ мӑй таранах-ҫке. Юрӗ, юрӗ, пурте пулать, кил-ҫурт
ҫинчен те манмӑпӑр, Анукӑм. Эпир ярункасем мар.
Упӑшкин ытамӗнче Анукӑн та кӑмӑлӗ ҫемҫелчӗ,
ҫавӑнпа ҫамкаран пырса тивнӗ чӗлхе нухайккишӗн
Карачӑмӑн пуҫа усмалла пулмарӗ.
Тӗлӗк те, аса илӳ те ватӑ ҫынна арпаш тарса
яраймарӗҫ. Пурнӑҫ вӗҫнелле ҫывхарнӑ май ҫыннӑн ӑсӗ
те хухса пырать тенине хӑйӗнчен аслӑрах сухалсенчен
тахҫан илтнӗччӗ-ха вӑл. Анчах Салакайӑк ку халапа
ытларах карта хумасть. Ҫук, ун шучӗпе пуриншӗн те мар
вӑл пӗтӗмлетӳ. Вӑхӑтсӑр йӳтекенӗн сӳнсе кӗлленсе
пырать пуль пуҫ мимийӗ, тульккӑш - унӑн мар. Карачӑмӑн
пуҫӗнчи ылтӑн кӗмӗрккисем тӗссӗрленмеҫҫӗ-ха, кунранкун ҫӗнӗлле йӑлкӑш аҫҫӗ. Ахальтен сиккелесе
ҫунтармасть пуль пуҫа пӗр кӗмӗрккийӗ. Шӑтарса сиксе
тухас пек аташать, ҫӗр ҫывратмасть. Ҫавна пула ӗнтӗ
вӑл вӑй-хал пур чухне авланса пӑрахасшӑн, ҫут тӗнчерен
уйрӑличчен савнӑ хӗрарӑмпа пурӑнса юласшӑн, мӑшӑрпа
юнашар ытакланса утасшӑн ватӑ ҫӗр ҫинче, ҫамрӑкланнӑ
кӗлетке хӗрӳлӗхӗнче киленесшӗн.
Ҫапла, паян вӑл, ҫуралнӑ кун, Петрав кунӗнче,
авланать, ҫӗнӗ ҫемье ҫуратать.
3
Ҫӗр-планетӑра ӑслӑланнӑ упӑтесем хӑйсен айӗнчи
тӑпрана ҫӗр теме пуҫланӑ. Ҫӗр ӗнтӗ мӗльюн-мӗльюн
упӑтене ҫӗрӗн-кунӗн канӑҫ паман. Калаҫма, кулма, пӗҫ
хушшине намӑсран хуплама хӑнӑхса пынӑ май, ӑслӑ
упӑте, хӑйне хӑй ытти тискер кайӑкран, выльӑх-чӗрлӗхрен
уйӑрса, ҫиеле тухса пынӑ. Ӑслӑлӑх тӗнчине сарса вӑл
ҫут тӗнче хӑвачӗ хӑйне пусарсэ тӗп тӑвасран
сехӗрленнипе тӗрлӗ хаяр вӑйран пулӑш у ыйтса
хӑшкӑлнӑ, ӑсчахсем шухӑшласа кӑларнӑ юмах тӗнчинче
пӑтраннӑ, вӑйлисем тӑнсӑртараххисене пуҫ ҫаптарса
суккӑрлатмалли мелсемпе тӗллевлӗ те, тӗллевсӗр те усӑ

курнӑ, Тамӑкпа Ҫӑтмах шухӑшлавне вӗрентӗве
явӑҫтарнӑ. Халӑхсем чӑмӑртанса хӑватланса, хӑйсен
туррисене пӗлӗте ҫӗкленӗ, хура халӑха, вӗсене ҫӑлӑнӑҫ
ыйтса пуҫ ҫапмашкӑн пусахласа ҫитернӗ. Ҫапла Инҫет
Тухӑҫ халӑхӗсен - хӑйсен туррисем, Ҫывӑх Тухӑҫ
халӑхӗсен - хӑйсен. Анӑҫрисен те...
Хӑйсен туррисене пуҫ ҫапса, хӑйсен туррисен ячӗпе
вӑрҫса-ҫӗнтерме пурнӑҫ пӑттинче вӗренӗ этемлӗх
хумӗсем халӑхсен мӑн ушкӑнӗсене унталла-кунталла
ҫапӑнтарнӑ. Пурте ы рлӑх-пурлӑх, пурте ирӗклӗхсавӑклӑх шыранӑ.
Аслӑ ҫӗре ҫурҫӗртен кӑнтӑралла ҫурса анакан Атӑл
ҫыранӗсене те халӑхсен хумӗ чӗлхеллӗ ӑслӑ упӑтесене
хӳтерсе ҫитернӗ. Тухӑҫран хӗвел урипе ӳкнӗ хун йӑхӗсем
пӑлхарсемпе суварсем пулса кайнӑ, суварӗсенчен чӑвашсем. Хӑйсенчен маларах ҫитсе ф инн-угор
йӑхӗсенчен чӑмӑртаннӑ пӑрттассемпе ҫармӑссене, ирҫемӑкшӑсене ик еннелле улӑпла хирсе, ӗмӗрлӗхех ура
пуснӑ Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ текен ҫӗр ҫине Салакайӑк
Карачӑмӗсен йӑх-несӗлӗсем. Миҫе ӗмӗр ӗнтӗ вӗсем
ҫакӑнта, Атӑлӑн сылтӑм енче, Сӑр вӑрманӗ хӳттинче ачапӑча хунаттараҫҫӗ, тыр-пул ҫитӗнтереҫҫӗ, мухтав юрри
янраттарса, ура хуҫса ташласа лӑплантараҫҫӗ чунӗсене.
Хурӑнлӑх варрине варӑннӑ Хурӑнвар ялӗ Чӑваш
патш алӑхӗнчи икӗ пине яхӑн ял пекех тӗнче вутҫулӑмӗнче кӗлленмен, чӗрӗ юлнӑ. Ҫичӗ йӑх тымарӗ
ҫӗ н ӗ р е н -ҫӗ н ӗ хуна в
ш ӑтарса
ӳсте р е т.
Ҫав
тымарсенчен пӗрийӗ, чи вӑйли ӗнтӗ, - Салакайӑк
Карачӑмӗсен йӑхӗн тымарӗ.
Йӑхӗ вёсен сӗм вӑрман варринчи тарӑн ҫырма пуҫне
йӑва ҫавӑрнӑ Салтаккай Чӑвашран пырать. Ашшӗамӑшӗ ывӑлне Салтаккай ята ахальтенех паман пуль.
Халӑхсем хуш ш инче ӗмӗр-ӗмӗр пынӑ вӑрҫӑсенче
Салтаккай несӗлӗсем сахал мар ҫапӑҫнӑ хӑйсен тата
такам сен тӑш м анӗсем пе. Чӑваш сене те хытӑ
пусмӑрланӑ Хусан ханствине ҫапса аркатнӑ ҫӗре

Салтаккай паттӑррӑн хутшӑннӑ, 1552 ҫулта унӑн тӗп
хулине Хусана парӑнтарнӑ ҫӗрте чаплӑн палӑрнӑ.
Салтаккай вӑрҫӑран чӑлах пулса таврӑннӑ, тек вӑл сылтӑм
аллипе хӗҫ те тытайман, пӑшал та переймен, Авланса
ачапчаллӑ пулнӑ. Ҫапӑҫакан арҫынсен йӑхне мал аллах
тӑсас шухӑшпа вӗсем ывӑлне те Салтак ят панӑ.
Ҫерҫи текен вӗт вӗҫен кайӑк этем ҫумне хӑҫан
ҫыпҫӑннине калама йывӑр. Кам илентернӗ ӑна? Мӗншӗн вӑл
кил-ҫурт, ял ҫумне ҫыпҫӑннӑ. Ытти вӗҫен кайӑк пек кӑнтӑра
та вӗҫсе кайса килмест. Пурӑнать чӗвӗлтетсе кил
хушшинче, улӑм витнӗ пӳрт е сарай ҫунаттинче йышне
сарать. Ял кайӑкӗ, сала кайӑкӗ, сапа кайӑк пулса кайнӑ вӑл
этемӗн пахчинчи хурт-кӑпшанка пӗтерсе пыракан санитар.
Карачӑма мӑнукӗ сала кайӑксем Хурӑнварта кӑна мар,
таҫта та тем тёрли те пур тесе пёлтернёччё. Уй-хирте, ту
хысакӗнче, айлӑмсемпе юхан шывсем ҫумӗнче, пуш
хирте ушкӑнӑн-ушкӑнӑн чӗвӗлтетсе пурӑнаҫҫӗ. Ҫапах та
пур йышши ҫерҫийӗ те этемрен уйрӑлмасть иккен.
Карачӑм шухӑшӗпе, кил хушшине чёртсе таракан ҫак
пӗчӗк вӗҫен кайӑксем хӑйсен йӑх тымарӗ чӗрӗлнӗ
вӑхӑтранах вӗсемпе ӑмӑртса пурӑнаҫҫӗ. Этеме ҫыпҫӑннӑ
ҫав вӗлтӗр кайӑксемсӗр тӑрса юлас пулсан-и, Салакайӑк
Карачӑмӗн кил-ҫурчӗ тӑлӑх пек, ҫунатсӑр туйӑнать.
Хресчен ӗҫне кӳлӗннӗ Салтаккайӑн шухӑшӗ ҫавҫавах ҫар йышӗнчен, вӑрҫӑ хирӗнчен тухма пӗлмен, ҫирӗп
йӗркерен писмен. Пур ҫӗрте те камантлама хӑтланнӑшӑн
вара ӑна хӑйсен ялӗсем мӑш кӑлласа «Салакайӑк
генералӗ» тесе виртлеме пуҫланӑ. Патшалӑх хӑйӗн
ҫыннисене шута илнӗ, хушаматсене йӗркене кӗртнӗ
вӑхӑтра, С алтаккая Воробьев тесе ҫырса хураҫҫӗ
каҫуннӑй хут ҫине.
Хурӑнлӑх варӗнчи Хурӑнварта Салакайӑк генералӗн
Салтакӗ ар ҫулне ҫитет. Ашшӗ пекех патвар, хӑюллӑ
чӑваш Ҫалтак Воробьев вырӑс ҫарӗн салтак тумне
тӑхӑнать. Ҫапла ачинчен ачине куҫса пырать салтак тумӗ
Салакайӑксен йӑхӗнче.

Числов Петӗрӗпе шутланӑччӗ-ха Карачӑм ҫӗнтерӳ
уявӗ умён салтаккай-салакайӑксем миҫе вӑрҫӑра
пулнине. Вӑтӑр вӑрҫӑра. Тӑван ҫӗршывшӑн та, такам
ырлӑхӗшӗн те ҫапӑҫнӑ, пуҫ хунӑ, киле аран-аран
таврӑннӑ: аманса е тӑр сыввӑн. Орденӗ, медалӗ, ятран
парнеленӗ хӗҫ-пӑшалӗ. Сыхланса юлнисене Карачӑм ял
музейне пачӗ. Мӗтрин Хӗрлӗ Ялав орденӗпе хӗрлӗ
ҫӑлтӑрлӑ шлемӗ те хутшӑнчӗ вёсен ҫумне. .
Карачӑм хӑйӗнчен пилӗк ҫул аслӑ пиччӗшӗпе яланах
халӑх ҫинче мухтаннӑ. Мӗтри Донбасс шахтинче ҫӗр
айӗнчен кирккапа хӑпӑтса ҫӗр кӑмрӑкӗ кӑларнӑ. Раҫҫей
ӗмперийӗн юлашки патшине Иккӗмӗш Микулая та, ҫӗнӗ
Раҫҫейӗн Пӗрремӗш патшине Улатимӗр Ленина та
ҫывӑхран курнӑ. Ара вӑл Петроградри лейб-гвардин
Измайлов полкӗнче службӑна пуҫланӑ-ҫке. Патша
правительствин чи ҫирӗп те чи шанчӑклӑ ҫар чаҫӗсенчен
пӗринче. Патша, тёп командующи, вёсен полкне виҫӗ
хутчен саламланӑ. Микулай патшана 1917 ҫулхи нарӑсра
ирӗкпе хӑй вырӑнӗнчен тухтарнӑ хыҫҫӑнхи революциллӗ
хӗҫ-пӑшаллӑ хирӗҫ тӑрусене Мӗтри те хутшӑннӑ. Кӗҫех
Раҫҫейӗн тёп хулине Петрограда Ленин килсе ҫитнӗ. Ана
кӗтсе илме тата сыхлама большевиксен енне куҫнӑ вёсен
чаҫӗнчи салтаксене Финлянди вокзалне илсе кайнӑ.
Хӗрӳллӗ кунсенче хӑпартланнӑ Мӗтри яла васкаса
янӑ ҫырӑва шӑллӗ шкул ачи пекех астӑвать: «Пӗлетӗр-и,
эпӗ Ленина куртӑм! Умра, виҫ-тӑватӑ утӑмра, эпир ӑна
ҫӗклесе броневик ҫине улӑхтартӑмӑр. Большевиксен ҫул
пуҫӗ мана та алӑ пачӗ. Сӑмах пуҫласан, Владимир Ильич
рабочисемпе салтаксен мӑн йышне революци
ҫӗнтерӗвӗшӗн вӗҫне ҫитиччен кӗрешме чӗнсе каларӗ.
Мӗн тери ӑслӑн ҫапать вӑл сӑмаххисене, ҫӗре хресченсен
аллине памалла, миршӗн кӗрешмелле, тет. Ӑнланӑр эсир
те, кӗҫех пирӗн ҫӗршывра пысӑк улшӑнусем пулмалла».
Ял тӑрӑх пиччӗшӗн ҫырӑвне вуласа парса ҫӳренӗшӗн
вун ҫиччӗри Карачӑма староста кантура чӗнтернӗ, халӑх

хуш ш инче пӑлхавлӑ чӗнӳ сарнӑш ӑн айӑплассипе
хӑратнӑ. Ҫын ҫине сӑнсӑр куҫпа пӑхса ҫӳрекен чӑкраш
Нухрат Ҫитӑрӗ власть хӳттинче ассах кайма пуҫланӑччӗ
ун чухне. Ялта, хӑта-тӑхлачсӑр, хурӑнташсӑр кил ҫук та,
Салакайӑксемпе Нухратсене те ҫыхӑнтарнӑ ҫав этем
ушкӑнӗн хутшӑнӑвӗ. Нухрат Ҫитӑрӗн карчӑкӗ Салакайӑк
Хӗлипӗн аслашшӗ енченччӗ-ҫке. Ашшӗ-амӑшӗ хӳттипе
хастар Карачӑм мӑн инкекрен ҫӑлӑнса юлчӗ.
Питӗрпе ытти тӗп кӗпӗрне хулисенче революци
аслатийӗн тӑвӑлӗ кӗрлесе иртнӗ, виҫҫӗр ҫул хушши
Раҫҫейре хуҫа пулса пурӑннӑ нимӗҫ тата такам ют ҫынни
йӑхӗн Турӑ панӑ хӑвачӗ вӗрсе хӑпартнӑ супӑнь хӑмпи пек
шаплатса ҫурӑлнӑ, Вӑхӑтлӑх правительство патшалӑх
пуҫне тӑрсан та, анлӑ импери хӑйӗн урапи куссипех
тӑнкӑртатнӑ-ха. Империализм вӑрҫи те виҫӗ ҫулталӑк
лӑскать ӗнтӗ чухӑн ҫӗршыва. Мускавран Атӑлпа юхса
аннӑ революци юхӑмӗ Шупашкара ҫитиччен самай
тамалнӑ. Чӑваш хресченӗ унччен хӑйне аслӑ пуҫлӑхсем
эртеллешсе ӗҫлеме-пурӑнма парнеленӗ община йӗркипе
ӑна-кӑна ӑнланмасӑрах этемле ушкӑнланса пурӑннӑ.
Хурӑнварсемшӗн Христос - ҫӳл тӳпери патша, Микулай ҫӗршыв патши, Нухрат Ҫитӑрӗ - ял патши пулнӑ.
Ҫӳл тӳпери патшине ку таранччен никам та курман,
чиркӳре те тур кӗтессинчи картинкӑра ҫеҫ курнӑ,
Питӗрти патшине, нумай-нумай ҫын вӗлерттернӗшӗн,
вӑрҫӑ-харҫӑпа ашкӑннӑшӑн Юнлӑ Микулай текеннине
вара Салакайӑк Мӗтрийӗ пӑшалпа сыхласа усранӑ,
уншӑн вилме хатӗр тесе Турӑ ячӗпе тупа тунӑ, «Турӑ,
патшана хӳтӗле» тесе кӗл тунӑ, юрланӑ. Акӑ халӗ ӗнтӗ
ӑна, вун ҫиччӗмӗш ҫулхи пуш уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче,
ҫирӗм виҫӗ ҫул Раҫҫейпе камантласа пурӑннӑ хыҫҫӑн,
патша пуканӗ ҫинчен хӑйӗн йы ттисем ех туртса
антараҫҫӗ. Ку патши те - влаҫсӑр. Пӗтӗм власть
Хурӑнварта - Нухрат Ҫитӑрӗн аллинче.
Салакайӑксем те ҫывӑрмаҫҫӗ. Ӗҫкӗ-ҫикӗ мыскарине
лекнӗ староста айӑк пӗрчи чирӗпе самаях хӗне каять.

Салтаккай йӑхӗн нухайкки староста нухайккинчен
витӗмлӗреххине хурӑнварсем куҫӑн та, кут хыҫӗнче те
юмах пушшипе вӗҫлеҫҫӗ. J
Мӗтри ялти пӑтӑрмахлӑ ӗҫсене пӗлмесӗрех Питӗрте
Хӗллехи керменте пуш пуҫлӑ правительствӑна ҫавӑрса
илнӗ ҫӗре хутш ӑнать, Крыленко прапорщ ик ертсе
пыракан Балти тинӗс морякӗсен хаяр отрядӗнче Корнилов
генерал ҫарӗсенчен тӗп хулана хӳтӗлет, Хӗрлӗ Ҫар
ретӗнче шуррисемпе ҫапӑҫать, вун тӑххӑрмӗш ҫулхи
ҫуркунне Деникин ҫарӗсем Мускав патнелле ҫӗмӗрсе
тухасш ӑн пуҫланӑ анлӑ наступление хирӗҫ хӗрӗх
пулеметлӑ салтак ушкӑнне камантлать, Славянск патне
тӑшмана тухма чарса лартмашкӑн пулӑшать.Батальон
командирӗ ултӑ ҫул икӗ тӑван ҫӗршыв - патша
ҫӗршывӗпе совет ҫӗршывӗн салтакӗ - тӑван ялӑн Тури
униче алӑкне уҫса кӗрет: граждан вӑрҫине вӗҫлесе,
Хӗрлӗ Ялав орденӗпе, ҫӗнтерӳпе. Нухрат Ҫитӑрӗ вырӑнне
ун чухне ялта, симӗс сӗлӗ текен хурлӑх ҫулӗнче,
староста вырӑнне Вилӗм хуҫаланатчӗ. Карачӑм та вӑл
вӑхӑталлах вӑрҫӑран таврӑннӑччӗ.
Пиччӗшӗ Сӗнтӗрвӑррине вӗренме кайрӗ, унӑн,
кӗҫӗннин, йӑх тымарӗн ҫӑл куҫне ялтах малалла
пӗрӗхтермелле килсе тухрӗ. Вӑрман техникумӗнчен
ӑслӑлӑх хуплашкипе таврӑнсан Мӗтрин пурнӑҫӗ Сӑр
вӑрманӗн ытамне лекрӗ, Улатӑр, Кире, Йӗпреҫ
вӑрманпромхозӗсемпе вӑрман хуҫалӑхӗсене ертсе
пычӗ. Р еспубликипех паллӑ ҫынччӗ. С алакайӑк
генералӗн йӑх тымарне хӑй ячӗпе пӗр еннелле сарчӗ.
Вӑл Тымарти Карӑк Еххӗмӗн ҫиччӗмӗш ачине Ульки
чиперука качча илсе хунав ячӗ. Ывӑлӗ, Ваҫҫук, нимӗҫ
фашисчӗсен вут-ҫулӑм кӗлӗ пулчӗ. Унран юлнӑ пӗртенпӗр ачи Владик пур. Амӑшӗ Чулхула артистне качча
тухасшӑн Вӑрманкасри ача ҫурчӗ умне пӑрахса хӑварнӑ,
Кӑра М акҫӑмӗпе мӑшӑрӗ пӑхса ӳстернӗ Максим
Максимович Крутов, пур халӗ.

П иччӗш ӗнчен
маларах авланм алла
пулчӗ
Карачӑмӑн. Чапай ҫарне Польша панӗсене Украина ҫӗрӗ
ҫинче тӳнккеме анӑҫалла сиктерсе кайнӑ вӑхӑталла ӑна,
сусӑрланнӑ хӗрлӗ паттӑра, Вӑрманкасран малалла
ямарӗҫ. «Ленин панӑ ҫӗр ҫинче салтаксем валли те
ҫавра мӑн ҫӑкӑр пӗҫер», тесе станцире антарса
хӑварчӗҫ. Чапай ятлӑ тур ӑйӑрӗ ҫам рӑк совет
патш алӑхне пӗтерсе-ҫавӑрса илесш ӗн ӑнтӑхакан
тӑшмана таптама ӗрӗхрӗ. Кӳршӗри Тымар ачи Васка
Илли каярахпа каласа панӑччӗ хӑйсен Чапаев ячӗллӗ
дивизийӗ Киев таврашӗнче епле паттӑрлӑх кӑтартнине,
Карачӑм пиллесе парса янӑ Чапайпа чупса панполяксене турани ҫинчен, Унӑн Чапайӗ, ҫӗнӗ хуҫипе
Днепр урлӑ каҫнӑ чухне, ҫывӑхра снаряд ҫурӑлнине
пула, сулӑ ҫинчен юланутҫипе пӗрлех шыва кайнӑ,
анчах путман, ҫырана ишсе тухнӑ, хӳринчен тытса
пыракан Иллене вилӗмрен ҫӑлнӑ. Овруч хулине ирӗке
кӑларнӑ вӑхӑтра пӗр атакӑра тӑшман пулли Чапая хытах
амантнӑ, вара ӑна ҫапӑҫу хирне пӑрахса хӑварма тивнӗ.
Ҫав калаҫу вӑхӑтӗнче Васка Илли Карачӑма Тымарта хӗр
тупса пама пулчӗ. Хӗрӗ, Анук, Васкасен мучӑшӑсеннех,
пит йӑрӑскер, вӑйлӑ кӗлеткеллӗ илемпи иккен.
Юрать граждан вӑрҫинчен пуян таврӑннӑччӗ Герасим
Воробьев кавалерист. Хӗсметрен килелле ярас умён ӑна,
юлашки ҫапӑҫура та палӑрнӑш ӑн тесе, эскадрон
командирӗ чаплӑ трофей, шуррисен складне туртса илнӗ
хыҫҫӑн хӑйне валли ҫаклатса юлнӑ офицер аттине строй
умӗнче парнелерӗ. Ҫавӑн чухнех ӗнтӗ паттӑр салтак
хӑйӗн ентеш не Илья Быстрова Чапай ӑйӑрӗн чӗн
чӗлпӗрне шанса тыттарнӑччӗ.
Чӑваш туйсӑр авланман, качча кайман. Салакайӑксем
те, чухӑнлӑха пӑхмасӑр, ваттисен йӑлине турӗҫ, хӗр илме
Тымара вунӑ урапапа кӗрлеттерсе ҫитрӗҫ. Вӑй питти
Карачӑм хӑй пекех хӗрӳ Анукпа кӗлетре выляса ял умне
каччӑран арҫын пулса тухрӗ. Юрату тупнӑ ҫамрӑк ҫемье

хыҫҫӑн салтак калӑпларӗ: Ҫемен, Йӑван, Якку, Ҫинахван,
Микулай, Уртем, Кӗҫтук...
Ывӑл, паллах, ял ҫыннишӗн мӗн авалтан савӑнӑҫ
пулнӑ. Патша саманинче хӗрарӑма шута хуман. Ҫӗр
валеҫнӗ чухне арҫынна кӑна телей лаптӑкӗ лекнӗ. Хӗҫпӑшала та пӑхаттир аллине кӑна тыттарнӑ. Ҫӗнӗ йӗркепе
пурӑнма пуҫласан тин хӗрарӑма та арҫын пекех ҫын
вырӑнне хуни Анука та хӗпӗртеттерчӗ. Тан правапа усӑ
курса упӑшкине хӑйӗнчен ирттерме шутламан, кирлӗ
чухне камантир та пулса пӑхнӑ.
- Ҫитет шӑхрансем ҫуратса, сан каманту хунасах
пырать, пӳрте шӑнӑҫаймасть, уйрӑлса тухма тытӑнсан
ӗнсене кӑна мар, кута та лайӑх хы ҫтарӗҫ-ха. Эс
салтаккусемпе мухтаннӑ пекех манӑн та чуна ҫӗклес
килет хам кашни ҫие юлмассерен пӗр-пӗр Чӗкеҫе е
Пӑрчӑкана кӗтсе. Атя ӑш мунчана!.. - упӑшкин хӑлха
парапанне ҫурасла янратрӗ пӗр лӑпкӑ каҫ Анук
кӳршӗрен ӗне ырри ҫисе каҫнӑ чух. - Хӗрарӑмсем пӗр
сӗнӳ пачӗҫ-ха. Итле мана!
Ӑш мунчара мӗнле сӗнӗве пурнӑҫа кӗртнӗ-ши Анукпа
Карачӑм, ӑна хӑйсем кӑна астуса юлчӗҫ пуль, анчах
карчӑкки хӗпӗртесех хыпарларӗ стариккине:
- Ман юлчӗ. Ҫуралсан Пӑрчӑкан ят хурӑпӑр. Анне
ячӗпе. Юрать пуль?
Карачӑм саккӑрмӗш ачи валли шӑхӑрса юрласах
ҫӗнӗ пукан тума пуҫларӗ.
Ҫук ҫав, кӗтнӗ кайӑк йӑвара пулмарӗ Салакайӑксен,
йӑвара пӑрчкан мар, каллех шӑхлич сас пачӗ. Арҫын
камантине Хумма хутшӑнчӗ.
Арҫын каманти ӗнтӗ ашшӗнчен ытла амӑшне
нушалантарчӗ, ывӑлсемшӗн вӑрттӑн куҫҫуль тӑкса чутах
суккӑр тӑрса юлатчӗ Анук.
Вун-вунӑ пин вӑрҫӑ вучӗпе ялкӑшса Хӗвел тавра
ҫаврӑнакан Ҫӗр хӑйӗн кӑткӑ тӗми пек йӑшӑлтатакан ӑслӑ
упӑтисене пӗртте канӑҫ пурнӑҫ парнелемест. Упӑтесене
пӗрмай тем ҫитмест. Акӑ, Анӑҫра та Гитлер ятлӑ упӑте

ҫӗнӗ пушар кӑларчӗ, кӳршисене ӗнтсе-тӗтӗмлесе аслӑ
ҫӗршыв ҫине сиксе ӳкрӗ, пушара тӗнче калӑпӑшӗпе
ялкӑштарса ячӗ.
Вӑрҫӑ вутне сӳнтерм е, Гитлер упӑтене тытса
хутлатма совет халӑхӗ кар тӑчӗ. Чӑвашсем те фронта
пинш ер ҫын ӑ сатрӗҫ, вӑл ш утра - Х ур ӑнварти
Салакайӑксен виҫӗ ывӑлӗ. Граждан вӑрҫинче аманса
сусӑрланнӑ ашшӗ строя юрӑхсӑр пулчӗ, хӑйсен авалхи
йӑх тымарӗнчи Салтаккай пек «салакайӑк генералӗ»
вы рӑнне тӑрса
ю лчӗ хӗрарӑм
кам антин
камантующийӗ, хӑй каларӑшле.
Тӑватӑ ҫула пынӑ хаяр вӑрҫӑ пушарӗнче Гитлер
упӑтин эшкерӗсемпе тата яппун самурайӗсемпе ҫапӑҫса
ҫӗршывран хӗрӗх миллион, Чӑвашстанран тӑхӑр вунӑ
пин, Хурӑнвартан - ҫӗр ҫирӗм, Воробьевсен ҫемйинчен
Якку салтак вӑрҫӑ хирӗнче пуҫ хунӑ. Ҫемен йывӑҫ
купташкапа, хӑрах куҫпа, виҫӗ медальпе таврӑнчӗ.
Йӑван хыпарсӑр ҫухалнӑ терӗҫ.
И нкек суранӗ ҫӗрш ы ва та, Чӑваш ҫӗрне те,
Хурӑнвара та ҫӗнӗрен тылларӗ. Империализм, граждан
вӑрҫисем хыҫҫӑн сиксе тухнӑ выҫлӑх вӑрҫи чарӑннӑччӗ,
ҫӗнӗ, тулӑх самани пуҫланнӑччӗ, чӑваш та тин ура
сырма тытӑннӑччӗ, ҫав шуйттан Гитлер упӑти пӗтӗм
пурнӑҫ уттине чакарчӗ.
Вӑрҫӑ хуйхи Анукӑн кӑмӑлне хытарнине, туйӑмне
пусарнине чунӗпе ӑнланса ӑшра хуйхӑрчӗ Карачӑм.
Анук пек мӗн чухлӗ чӑваш хӗрарӑмӗ хытса ларчӗ, савӑк
пит-куҫне хуйхӑ куҫҫулӗпе ҫуса пусӑрӑнчӗ. Ҫапах та
пуҫа усса ларма никамӑн та майӗ ҫук. Арҫынӗ те,
хӗрарӑм ӗ те кар тӑрса вӑрҫӑ суранне сиплерӗҫ,
майӗпен сӗтелне тултарса пуянлатрӗҫ. Ӗмӗчӗпе пурте
сарӑ кун ҫӗрш ы вӗнче пурӑнм аш кӑн хӑпартл анса
юрларӗҫ, ташларӗҫ.
Ю рланӑ-таш л анӑ, тар тӑкса колхозра ӗҫленӗ
хушӑра та Анукӑн пуҫӗнчен хӗр пӗрчи шухӑшӗ каймарӗ.
Карачӑм та ун пирки тем тӗрлӗ те пӑтратнӑ шухӑш

авӑрӗнче. Ӗмӗт татӑлма пуҫланӑ вӑхӑтрах... Юрату
хуранне пӑтратнӑ-пӑтратнӑ май Анук инке те те хӑй
хӗрарӑм ӗм ӗрӗнче мӗн кӗтнине туп р ӗ-тупр е х.
Салакайӑк йӑвинчен те Пӑрчӑкан вӗҫсе тухрӗ.
- Тинех халсӑрлантӑн пулмалла эс, старикӗм. Те
сивӗннӗ кӑмака хыҫӗнче ҫывӑрни, те ӑшши тарма
пуҫланӑ мунчара ҫурӑм ҫутарни юрарӗ хальхинче,
турри пачӗ-пачех мана та телей, аннене аса илтерсе,
иксӗмӗре савӑнтарса чӗвӗлтеттӗр ылтӑнран та хаклӑ
хӗр пӗрчийӗм, - терӗ карчӑкки.
- Мӗнле тӗл килет вӑл пурнӑҫра, - Пӑрчӑкана
хавассӑн сӑпкара сиктерет Карачӑм. - Асту-ха, аннӳ
та сана аллӑра ҫуратнӑ теттӗнччӗ, хӑв та аллӑра ман
алла хӗр тыттартӑн. Вӑт телей. Халсӑр арҫынтан хӗр
ытларах пулать тенине илтнӗччӗ эп тахҫанах. Тем,
тӗрӗсех мар пуль ку. Манран начартарах арҫынсен те
ывӑлсем пур-ҫке? Кашни каҫ ӑҫтан ҫурхи ӑйӑр пек
кӗҫенен-ха? Ӗшенесси те пулать.
- Пулать пуль ҫав, старикём, тем те пулать пуль
хуш ӑран, - кӑкӑрӗпе ӗнсине ҫунтарса ы таларӗ
Карачӑма Анук. - Мӗн пуласси пулчӗ ӗнтӗ халь иксӗмӗр
хушӑра. Пӑх-халӗ ӑна, епле йӑлкӑшса выртать вӑл
пире ҫӑлтӑр куҫӗпе савӑнӑҫ ӑшши парнелесе, э?
Сухална хырсан, сӑнӗ-пичӗ каснӑ-лартнӑ санни пек
пулмалла, cap ҫӳҫӗ сурӑх ҫӑмӗ пек кӑтра...
Ку вара упӑшкине шухӑша ячӗ: «Мӗнле-ха капла,
ывӑл хыҫҫӑн ывӑл кун ҫути кӑтартнӑ ҫӗртех хӗр хӗрелсе
тухрӗ? Чӑнах, ҫӳҫӗ те кӑтра пек. Пирӗн йӑхра та, кӳршӗре
те, ялта та кӑтра арҫын ҫук. Пастай, пастай, пӗлтӗр Анук
ура шӑмми ыратнипе Вӑрманкас санаторийӗнче сипленчӗ.
Нивушлӗ ҫавӑнта тупнӑ?» Кӑшт вӑхӑт иртсен вӑл ҫавӑнта
ӗҫлекен хӑйсен хурӑнташ ӗнчен ыйтса пӗлмесӗр
чӑтаймарӗ: «Сирӗн унта кӑтра тухтӑр ҫуккӑ-и?» Унашкал
арҫын санаторире ӗҫлеменнине пӗлсен Карачӑмӑн чунӗ
кӑшт лӑпланчӗ. Ӳсерех пынӑ май ачин ҫӳҫӗ якалма
пуҫласан тин лӑпланчӗ нумай ачаллӑ ашшӗ.

Ывӑл камантишӗн кулянни те майӗпен тамалса пычӗ
вёсен. Утма-чупма пуҫланӑ П ӑ р чӑкан-М арье кил
хушшинче сала кайӑксемпе вылянине, пӗчӗк аллипе кил
кайӑкӗсене тырӑ пӗрчисем сапса панине сӑнаса тӑракан
ашшӗн чунӗ ӑшӑнса каять. Ача пӗрре утӑм тусан пурнӑҫ
каять-ҫке, вӑл малалла тапӑлтатать. Пӑрчӑкан шкултан
та вӗренсе тухрӗ, хӗр пулса ҫитсе Тымара качча та кайрӗ,
хӑй те амӑшӗ пулчӗ: виҫӗ ача ӳстерет. Арҫынпа ҫеҫ телей
пулмарӗ унӑн. Упӑшкине уйра тракторпа сухаланӑ чухне
аҫа ҫапса вӗлерчӗ. Хӗрӗн ачисене те пӑхать Карачӑм.
Кукашшӗ вӗсемшӗн килти арҫын шутӗнче.
Хуйхӑ-суйхӑ амантнӑ чун-чӗре майӗпенех йӑшса
пырать ҫав. Ун ҫумне тата вӑрҫӑ хыҫҫӑн чылайран тин
таврӑннӑ Йӑван ывӑлӗ хӑйӗн ӑнман шӑпине ашшӗамӑшне хушса пачӗ. Чир ҫине чир тата.
Ывӑлӗсене Салакайӑксем пурне те авлантарнӑ.
Вӗсенчен кӗҫӗнни, Хумми тӗлӗнтерчӗ. Арӑмӗ унӑн
хунямӑшнех хывнӑ тейӗн, кашни тӑхӑр уйӑх иртнӗ
хыҫҫӑнах упӑшкине пӗрер салтак штампласа пачӗ.
Петӗрӗ машин таврашне юратрӗ - комбайнер. Павӑлӗ трактористсен бригадирӗ, Ваҫлейӗ - агроном. Колхозри
пур хуравлӑ ӗҫре те - Воробьевсем.
Тымарта ҫуралнӑ Васкасен-Быстровсен йӑхӗнчен
тухнӑ Анук та ял халӑхӗпе пӗрлех сарӑ кун ҫӗршывёнче
пурӑнса курассишӗн ӗмӗтленсех хавасланатчӗ те ҫав,
анчах кӑмунӑ пурнӑҫне ас тивсе пӑхаймасӑрах вӑхӑтсӑр
анлӑ тӗнчене ӑсанчӗ, хӑй ҫӑлтӑр пулса ҫӗр ҫине,
Карачӑмӗ ҫине йӑлкӑшса пӑхма тытӑнчӗ. Миҫе ҫул ӗнтӗ
аллине ун еннелле тӑсать упӑшки. Ҫӗркаҫ вара вӑл хӑй
тахҫанах палӑртса хунӑ Анук ятлӑ ҫӑлтӑр ҫинче пулчӗ.
Ҫӗрӗпе карчӑккипе айлашрӗ. Анчах вӑл стариккипе
пӗрле ҫӗр ҫине анмарӗ. Ҫӗр ҫинче халӗ ӗнтӗ унӑн тепӗр
ҫӑлтӑр - Крахьян ҫӑлтӑр ҫиҫет.
Крахьянӗ ӗнтӗ - хӑйӗн тахҫанхи савнийӗн, Тымарти
Хурӑн Ульянӗн хӗрӗ. Мӗтри пиччӗшӗн туйӗнчен ҫӗн
хӑтана кайсан шӑпӑр кӗввипе ташлаттарнӑ тӑлӑх арӑмӑн

чӗкеҫӗ. Чӗкеҫ пекех чӗвӗлтетекен вӑтам пӳллӗ, арҫынла
тапчам, пӑнкӑ-пӑнкӑ чӗчӗллӗ, хӗсӗкрех ҫырӑ куҫлӑ,
мӑкӑрӑлчӑк туталлӑ, йӑлттамӑн утнӑ май чӑп-чӑмӑр
купарча вӑййипе арҫын куҫне-пуҫне астарса яракан,
качча каймасӑр тӑрса юлнӑ ҫуллӑ хӗр.
Хурӑнвартан Тымара качча кайнӑ Марье хӗрӗ патне
ача пӑхмалла тесе вӑхӑтлӑха пурӑнма куҫсанах Карачӑм
куҫӗ тӗлне пулнӑччӗ-ха Крахьян. Арӑм ҫӳл тӳперен сапса
паракан ҫӑлтӑр йӑлтӑрккипех тӑранса лӑпланмасть-ҫке
арҫын. Унӑн йӑлтӑркка саппун-кӗпе айӗнче чӗрӗ ҫӑлтӑрне
хӑйне алӑпа тытса пӑхас килет. Ҫавӑнпах ӗнтӗ карчӑка
пуҫран кӑлармасӑрах Карачӑм хусах хӑйне хӑй
чараймасӑр Хурӑн Ульянӗсен ҫулӗпе вӑрттӑн чупать.
Улах ачи еркӗнӗн хӗрне пӗрмай премӗк-канф етпа
хӗпӗртеттернӗ. Акӑ халӗ вӑл хӑйӗн пылак канфетне
ӗмтерсе ас тивтересшӗн. Тек Крахьян та ача мар. Дна та,
амӑшне кирлё пекех, арҫын кирлӗ. Маларах кӑна-ха
Карачӑм ӑна фермӑра вӑрттӑн кӑна чӗчӗрен сӗртӗнсе е
пилӗкрен ярса илнӗ хыҫҫӑн, «ват супнӑ кӗрт» сӑмахпа
хутӑш ҫупкӑ та ҫикелетчӗ унран. Кӗҫӗр, акӑ, никама
ҫывӑха яман Крахьян «ват супнӑ» айне ҫаппа-ҫарамас
кӗрсе выртма та хатӗр. Крахьян качча каять. Акӑ вӑл паян
Мускавран таврӑнать те...
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Кил картинчи Карачӑм, чӑланти мишукран кивелнӗ
йывӑҫ чашӑка тулӑ тултарса тухнӑскер, малтан пуҫне
тӳпенелле каҫӑртрӗ, кӑвак тӳпере тем шыранӑн куҫне
шартарса ячӗ, пӳрт кӗтессинчен вӑрттӑн пӑхакан хӗвел
пайӑркине тытаслӑн унталла утӑм турӗ, сарай тӑрринчен
мусӑкпа вӗҫсе аннӑ сала кайӑксене тырра сапса пачӗ. Вӗҫен
кайӑк ушкӑнӗ - кил ушкӑнӗ - чӗриклете-чӗриклете хырӑмне
тӑрантарчӗ, тулли пӗсехепе карта хӑми ҫийӗн ларса тухрӗ.
«Эх, ытла ҫывӑх кайӑк эсӗ - сала кайӑк. Мӗн чухлӗ
вӗҫен кайӑк этем таврашӗнче. Хура курак, авӑ, хӑй

вӑхӑчӗпе кӑнтӑртан вӗҫсе килсе хресчене хӗл ыйхинчен
вӑратать: «кра-ак!» Шӑнкӑрчӗ те ҫав вӑхӑталлах Чӑваш
ҫӗршывӗ текен ҫӗр анлӑшне, хатӗр йӑвана йышӑнса
хуҫине ыйхӑран вӗҫтерет, юрӑ юрла-юрла уялла уттарать.
Хыҫҫӑнах шӑпчӑксем вӗҫсе килеҫҫӗ те, тырӑ акса ӗшеннӗ
ял ҫыннине улма-ҫы рла пахчинче тӗлӗнм елле
концерчӗпе чунне кантарса хавхалантараҫҫӗ, ӗмӗт
картине кӗртеҫҫӗ. Ҫывӑхри вӑрман енчен вӗҫсе килекен
куккук сасси ачалӑха аса илтерет: «Куккук, кала, эп тата
миҫе ҫул пурнап?» Куккук малалла авӑтать, эпир хӑлха
тӑратса итлетпӗр. Этем ҫумне ҫыпҫӑннӑ сала кайӑк ҫеҫ
ниҫта та васкамасть, киле сыхласа, ял кӗввине
вӗҫлемесӗр хунаса пурӑнать. Ытла чаплӑ-ҫке эс, сала
кайӑк. Эх, астӑватӑп, кӑлхус тусан темиҫе ҫултан
Мускава кайнӑччӗ. Ял хуҫалӑх выставкине - тырӑ, махра
вӑйлӑ туса илнӗшӗн. Чӑваш халӑхӗн пуҫлӑхӗсемпе
юнашар мӑн кӑмӑллӑн ларнӑччӗ хӑна сӗтелӗ хушшинче.
Мускав юхан шывӗн сылтӑм ҫыранӗнче, Салакайӑк
сӑртӗнче, пысӑк концерт вӑхӑтӗнче, анлӑ ҫӗршывран
пухӑннӑ халӑхсене шӑпӑр каласа тӗлӗнтернӗччӗ. Чӑваш
артисткисемпе-шӑпчӑксемпе пӗрле Хурӑнвар Салакайӑкӗ
те Салакайӑк сӑртӗнче тӗнче илтӗнмелле янратрӗ.
Уншӑн илнӗ Хисеп хутне ял музейне памалла-ха. Кайран
вӑл сӑрта Ленин ятне панӑ терӗҫ. Ленинӗ те халӑх
хушшинче сала кайӑк пекех чӗвӗлтетнӗ тетчӗ те Числов
Петӗрӗ, ҫампах чыслӑ ята тивӗҫнӗ пуль. СалакайӑкЛенин сӑртӗнче вӑрҫӑ хыҫҫӑн шутсӑр чаплӑ ҫурт лартнӑ
ҫӗрте Якку ывлӑм та чапа тухрӗ, хваттер илсе Мускаврах
тӗпленчӗ. Ашшӗ тунӑ нуверситетра виҫӗ ачи тӑн пухрӗ.
Аҫта кӑна вӗҫсе ҫитмерӗҫ-ши пирӗн Салакайӑк йӑхӗнчи
салак кайӑк чӗпписем? Аса илсе те пӗтереес ҫук пурне
те. Тӗнче хушшинче те, ял хушшинче те, кил хушшинче те
чёвёлтетет сала кайӑк. Ӗлӗк хамӑрӑн ҫӗр пулнӑ Салакайӑк
ҫучӗ те... Сӑртри йӗтемре, ҫӑка, йӑмра хӑвӑлӗсенче, лупас
ҫунаттисенче сала кайӑк ӗрчетчӗ. Халӗ те унта, Кашкӑр
Хӗветучӗн ачи сыхласа хӑварнӑ ҫил арманӗ таврашӗнче,

сала кайӑк сасси ҫухалмасть. Авӑ епле вилӗмсӗр иккен
эпир: ҫӗр ҫинче чаваланаканни те, вӗҫекенни те», - тесе
ӑшӗнче калаҫрӗ ҫамрӑкланнӑ Карачӑм.
Кил хуҫи чӑлантан тепӗр чашӑк тырӑ тултарса тухрӗ
те сысна курӑкӗ ҫине сапрӗ. Сала кайӑксем каллех
ҫавӑрса илчӗҫ хӑйсене тӑрантаракана, пӗр-пӗрне сӑхасӑха тутлӑ пӗрчӗсене тӑклаттарчӗҫ, ҫав хушӑрах пӗрпӗрин ҫине утланкаласа та илчӗҫ.
Чӗрӗ чунӑн пурин те ҫав тӗллевех иккен: пӗр-пӗринпе
ҫывӑхланасси, пӗр-пӗрне туйӑм ыйтнӑ-хӗтӗртнӗ
вӗрилӗхпе канлентерсе лӑплантарасси, тӗнче явлӑмӗн
лаҫҫинче ӗрчев хунавӗн тымарне ярса чӗртесси, хӑйӗн
йышне хунаттарасси.
Ыр кӑмӑллӑ хуҫана паянхи ҫуралнӑ кунӗ тата туй
кунӗпе, Петрав кунӗ ячӗпе саламланӑнах, хул
пуҫҫийӗсем ҫине вӗҫсе ларнӑ икӗ кайӑк сала кайӑк юрри
юрласа ячӗ: «чӗр-рик, чӗр-рик, чӗр-рик!..»
Авӑ епле савӑк ир Карачӑмӑн!
Вырӑсла хапха алӑкки чӗриклетнине илтсе сала
кайӑксем вӑрр! вӗҫсе каллех ушкӑнпа сарай тӑррине
йӗркеленсе ларчӗҫ.
Улӑм шлепке, ҫӑмӑл ҫутӑ пушмак, яланхиллех якатнӑ
шӑлавар, ҫуллахи пиншак тӑхӑннӑ Числов Петӗрӗ
сасӑсӑр куллипе кил хушшине пуянлатса ячӗ:
- Салам сана, Герасим Филиппович! Ой, ҫав тери
пысӑк салам ҫуралнӑ кун ячӗпе. Ҫӗр ҫула ӑйӑр пек чупсах
ҫитмелле пултӑр. Хамӑр ял уявӗ - Петрав уявӗ ячӗпе те
йышӑн тепӗр саламне, - тесе ирхи хӑна кил хуҫине
ытамласа, шӑмӑ шӑкӑртатичченех чӑмӑртарӗ те пӗрлех
чӗркуҫҫи ҫӳллӗш ҫӗклесе хуллен ура ҫине тӑратрӗ.
Ырӑ кӑмӑллӑ ҫын ирпе урам алӑкне уҫса кӗнӗшӗн
тата хӑйне ырӑ суннӑшӑн ҫӗкленнӗ чун хавалне тытса
чарайманнипе, куҫҫуль витӗр хирӗҫ тав сӑмахӗ аран-аран
каласа ячӗ Карачӑм:
- Тавах, Петӗр шӑллӑм, Петӗр Петравчӑ. Сан та паян
манни пекех мӑн кун вӗт. Петӗр Петравча - Петрав

эрниллӗх савӑк! Ху каланӑ пекех ман ҫулах, ҫӗр ҫулах
ҫитер-ха ӑслӑ-тӑнлӑ пуҫпа. Ват ӑслайсем ӗмӗрӗӗмӗрӗпех пулнӑ пирӗн те, сан пек ӑсчах вара, ху мана
тӑнлантарнӑ пек, ялта урӑх пулман, тен, темпе унта, пулёши тата. Халь вёренекен нумай, анчах вёсенчен тёнче
тӑнлӗ ҫавӑрттараканни курӑнсах каймасть. Пӗлӳ ҫурхи
шыв пек юхать пулмалла. Хыт шухӑшлакан, тёнче
картинче ҫиҫӗм ҫиҫтерекен ҫукрах. Пурте вӗсем хӑйсен
ӗҫӗпе кӑна чапа тухасшӑн. Турӑ панӑ ӑс-тӑн шухӑшне те
Ҫӗр тавра ҫавӑрса илеймеҫҫӗ. Вӑл-ку юрӗ-ха. Эс вӗт,
Петӗр Петравч, манран кӗҫӗн пулсан та, юрать-ха
хӑйматлӑх пулма килӗшрӗн. Сансӑр пуҫсӑр урӑх никама
та тӑвас килмест. Вӑт ҫапла.
- Эп хам та ҫав ыйтупах килтӗм-ха, - шлепкине хывса
сулахай аллине тытрӗ Числов. - Кил майри ман хӑна
йышӑнма-кӗртме хатӗр. Кӗҫех вӑл кинсемпе пӗрле кунта
килсе туй майне хатӗрлеме пуҫлать, - терӗ те пулас
хӑйматлӑхӗ, кӑххӑм-кӑххӑм туса кулса илчӗ. - Туйӗшӗн
кулянса сухална хыптарса ан яр эс. Куншӑн ан ятла мана.
Сана эп халь унччен урӑххипе хавхалантарам. Акӑ унӑн
сӑлтавӗ. Виҫӗм кунах почтӑран парса ячӗҫ. Килте
лармастӑн та эс, хӑҫан тӗл пулмаллине те пӗлме ҫук.
Числов кӑкӑр кӗсйинчен кӑларса тыттарнӑ хулӑн
конверта алла илнӗ май, Карачӑм шухӑшлавлӑн хирӗҫ
тавӑрса каларӗ:
- Петрав пылӗпе виҫӗ кун вӑшталантӑмӑр, тур
панине, хурт парнине хамӑр майлах пухса илтӗмӗр.
Ҫунатлӑ ҫав пӗчӗк хуртсем те пире сывлӑх парса
тӑраҫҫӗ те. Вёсен пылне вӑхӑтлах тултартӑмӑр ҫӑка
каткасене. Ват Салакайӑк та ративу еннелле хӑлхана
тӑ р а тса х итлерӗ «Ш урӑм пуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхозӑн
утарҫисем ҫинчен. Хӗ, пирӗн ҫинчен вӗт вӑл. Пире
Чӑваш ратиувӗ мухтанине Анукӑм та илттӗрӗ пуль.
Пӗрмай эхвир та эхвир, теҫҫӗ те тиктӑрӗсем, эхвир хумӗ
мана та ҫӳлерен ҫӳле ҫӗклесе ҫӑлтӑр патнех ҫитерчӗ
пуль. Вӑт тӗлӗнтермӗш шельмӑсем.

Петр Петрович хэ-хэ-хэклетсе илнӗ хыҫҫӑн пуҫне
кӑшт чалӑштарса ӑнлантарчӗ:
- Чӑвашла вӑл эфир тени чӑнах та сывлӑш, сывлӑш
уҫлӑхӗ, авӑ, пуҫ тӑрринчи тӳпе. Радио шутласа
кӑларакансем шӑпах ӗнтӗ сасса сывлӑш уҫлӑхне кӑларса
инҫете вӗҫме, ӑна тытса хӑлхапа итлеме тӑн-пуҫ ҫитернӗ.
Тахҫан-тахҫанах пӗлме пултарнӑ ун ҫинчен этем, грек
текен ӑстаҫсем эфира йӑлтӑр хӗвел ҫутиллӗ сывлӑш
сийӗ тесе шутланӑ. Ҫап-ҫутӑ ӗмӗт хумӗ вылянӑ вёсен
ӑслӑ куҫ-пуҫӗнче.
- Тӗрӗсех калатӑн пуль эс, шӑллӑм. Ман та ӗмӗтш ухӑш ӑм ҫуна т сарчӗ Ш упаш карпа В ӑрм анкас
ративувӗсем хама эхвир хумӗ ҫине кӑларнӑ хыҫҫӑн.
Ҫавӑнпа паян, ҫамрӑклӑха аса илсе, хӗр упраҫ-арӑм
ӑшшине туйса хастарланас килсе кайрӗ. Эс тата ман
кӑмӑла темпе таҫталла вӗҫтересшӗн мар-и? Уҫса
пӑхар-ха апла.
Хитре-хитре маркӑсемпе ҫыпӑҫтарса пӗтернӗ хулӑн
япалана иккӗшӗ пӗрле майлаштарса уҫрӗҫ те, шалтан
хулӑн ҫыру, сӑн ӳкерчӗксем тата Ленин пуҫлӗ хӗрлӗ укҫа
ҫирӗм пиллӗк таранах сиксе тухрӗҫ.
- Эс учитлӑ, - сӗнчӗ ҫыруне Карачӑм, - вуласа пар,
Петӗр Петравч.
Ҫыруне кам ҫырнине почтӑра адресне курсанах
хыттӑн тапма пуҫланӑччӗ-ха Числовӑн чӗри. Ҫавӑн
хыҫҫӑн вӑл ҫамрӑклӑх шаймӑклӑхӗн аса илӗвӗпе икӗ каҫ
путлӗн ҫывраймарӗ, тёлӗкре Пушкарев офицер арӑмӗ
тӑнран ячӗ. Ачасене нимӗҫ чӗлхи вӗрентекен Любовь
Львовна ӑна Карачӑм мучисен мунчине илӗртсе кӗртет
пек, хӑва хулли пек авӑна-авӑна ун тавра ташлать пек,
вӗри лапка тӑрне чӗнсе хӑпартать пек, чӗркуҫленсе
выртса ҫурӑмне ҫаптарать пек. Акӑ халӗ те куҫӗ умне
тухса спектакльти евӗр выляма пуҫларӗ унӑн асӗнчи
юратӑвӗ. Чӑваш каччи салтака кайиччен... Чӑваш каччи
салтака кайиччен те, фронтра та тытса курман хура

ҫӑмхаллӑ астару парнине пуҫласа ас тивтернӗ вырӑс
майри ӑна каллех ҫав парнене уҫҫӑнах сӗнет...
- Тем, мухмӑрла мар пуль те эс, Петӗр Петравч?
Аллу чӗтренипе хут вылять...
- Хут мар-ха, кут вылять кунта куҫ умӗнче, чӗтревлӗреххӗн сас кӑларчӗ Числов.
Карачӑм кулса янипе сала кайӑксем пӑрр! вӗҫсе тепӗр
ҫӗре анса ларчӗҫ.
- Ах-ха-хах! - пуҫне чалӑштарчӗ кил хуҫи. - Эс мар,
эп те ҫӗнӗлле чӗрӗлтӗм Мускав ҫырӑвне итленӗ хушӑра.
Иксӗмӗре те манман пирӗн Люпка-юпка. Ҫуралнӑ кун
ячӗпе мана пин салампа икӗ пин те пилӗк ҫӗр тенкӗ, сана пин салампа пин чуп-чуп парни ярса панӑ. Эх! Ма пурнас
мар, савнас мар пирён, Петёр Петравч.
- Саламӗпех пурнаймӑпӑр. Укҫи сан вара... Кермен
лартмалӑх та ҫитет. Маншӑн чи хакли - сӑн ӳкерчӗкӗ.
- Ҫ аплах пултӑр. Чаплӑ, пит чаплӑ! Ха, епле
ытакланса кулса ларать ватӑлма пӗлмен майрушка кӑтра
пуҫ хӑйӗн енералӗпе? Пушкарь иртнӗ ҫырурах хӑй халь
кенштапран канма тухрӑм тесе пӗлтернӗччӗ. Маттур,
енерал пулкувникне ҫити хӑпарнӑ ухвицер пусмипе. Аслӑ
ывӑлӗ Станислав та енерал. Ашшӗ пекех летчик. Пирён
сарай ҫунаттинчи улӑм йӑвасенчен сала кайӑк ҫӑмарти
тустарса ӗҫме юрататчӗ, манпа питӗ тӑнлӑн калаҫатчӗ,
эп юмахланине итлеме юрататчӗ. Салтакла вылятчӗҫ те,
вӑл кӳршӗ ачисене хӑй майлӑ самай камантлаччӗ, ӳссен
эп Чапай пек енерал пулап тесе хӑпартланатчӗ. Пурте
пӳрте пухӑнсан Анук пиртен кулатчӗ: «Сӗтел тулли
кенерал ман: пӗри - сӑмса шыв кенералӗ, тепри - сала
кайӑк кенералӗ. Эсӗр ялта ачапчапа та хӗрарӑмсемпе
камантланӑ пек камантласан хрунтри кенералсем, кӗҫех
Китлӗр аҫтахин кенералӗсене те тылӑпа кантӑр ҫурӑмӗ
тылланӑ пекех тылласа пӑрахӗҫ-ха. Хрунтӑн тӳртӗшӗ
тайлӑк мар-ха, паттӑрах. Ҫампа сире вӑйлӑ пулма яшкине
ҫӑрарах антарса парас-ха», - тетчӗ. Хам ачасем пекех
курас килет шӑркалчӑсене. Ах, туя чӗнме маннӑ вӗт эп

вӗсене, ала пуҫ. Хӑшӗ те пулин ерҫсе вӗҫсе килетчех
пуль, тен. Эх, вырӑс кинӗ, Хурӑнвар кинӗ... кинӗ килнӗ
пулсан-и, сире уписательнӑ мунча хутса параттӑм...
- Ан та кала-ха, Герасим Филиппович, - ассӑн
сывласа илчӗ Числов. - Иксӗмӗре те ку ҫыру асӑмпа
астарчӗ, пин салам хӗрӗвӗпе ҫан-ҫурӑма мунчаринчен те
вӑйлӑрах тарлаттарса ячӗ, - тесе вӑл шуралнӑ ҫӳҫне таса
тутӑрпа шӑлкаларӗ.
- Ҫапла ҫав, кашни вӑхӑтӑн - хӑйӗн мунчи, - ҫӑлтӑр
пек куҫне йӑлкӑштарчӗ кӗрӳ каччи. - Хӑй вӑхӑтӗнче
кӗрсе юлмалла унта. Ман та, авӑ, паян... Юмах ҫапма
чёлхе яка та...
- Пирён Крахьян хӗрӗм, амӑшне хывнӑ пулсан, ай-яй
шутсӑр хӗрӳ хӗрарӑм пуль-ха, кӗрӗвӗм те туй мунчинче
пуҫне усас ҫук пуль-ха, - тесе пулас хӑйматлӑх ашшё
ӑна чёлхипе чеен тёртсе илчё. - Тымарсем туя вӑйлӑ
хатӗрленчӗҫ пуль-ха. Эпир те ӳксех юлмӑпӑр-ха.
Тымарсене туй таврашӗнче ҫӗнтерменни пулманччё те
эпир - хурӑнварсем. Салакайӑксем те хӑй вӑхӑтӗнче...
Ман-ман-и, Герасим Филиппович? Ялти шӑпӑр оркестрё
валли ҫав сала кайӑксене тытса парас мар-ши?
Кулкаласа вӗсем пӳртелле кӗчӗҫ.
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Ӗлӗкренпех вырӑс патшалӑхӗ вӑрҫӑсемпе те
реформӑсемпе тӗнчене тӗлӗнтернӗ. Тырӑ ӳстерекен, аш,
сӗт хатӗрлекен ҫын - ҫӗр ҫынни - ҫав реформӑсен
читлӗхӗнче ӗмӗр-ӗмӗрӗпе нушаланнӑ. Улпутсен аллинче
нимле правасӑр, хуҫа куҫӗнчен пӑхса пурӑннӑ хаярлӑх
йӗркипе, кӑкарнӑ йытӑ вырӑнӗнчех шутланнӑ. Пӗрремӗш
Петӗр патша хӗрӗн Елизавета патшан указӗпе 1760
ҫулсенче ҫӗр улпучӗсем хӑйсен хресченӗсене
ирӗксӗрлесе Ҫӗпӗре нумай ӑсатнӑ. Улпут хӑйӗн
хресченне сутса яма та, хӗнесе вӗлерме те пултарнӑ. Ҫав
хушӑрах ҫӗр ҫинче пурпӗрех чӗрӗ чун ҫуралнӑ, нуша

алӑкне уҫса кӗнӗ. Хӑй ҫуралнӑ ҫӗрӗпе ҫеҫ ӑна хӑй пӗлнӗ
пек усӑ курма чарнӑ. Акӑ, Пӗрремӗш Александр патша
1801 ҫулта ҫын пурӑнман, усӑ курман ҫӗр лаптӑкне
Раҫҫей гражданӗсене пурне те сутӑн илме ирӗк панӑ. Ҫӗр
улпучӗсен ҫыннисен-чурисен кӑна вӑл хушупа усӑ курма
май килмен. Ҫӗр ҫыннине уйрӑм улпутсен аллинче
сӑнчӑрласа усрани ҫӗршыва малалла кайма
чӑрмантарнӑ. Ун пирки сахал мар тавлашнӑ. Хура халӑх
пусмӑра хирӗҫ тӑнӑ. Болотников, Разин, Пугачев хресчен
вӑрҫисем патша пуканне силлентернӗ. Ҫав вӑрҫӑсене
чӑвашсем те, пӗрлех Вӑрманкас тӑрӑхӗнчи хресченсем
те паттӑррӑн хутш ӑннӑ. Федор И ванович патша
йышӑнӑвӗпе 1592 ҫулта ҫирӗпленнӗ крепосла право
йӗрки йӳтесе ҫитнӗ. 1861 ҫулта вара Иккӗмӗш Александр
патша ӑна пӑрахӑҫламалли манифест кӑларнӑ. Улпут
аллинчен хӑтӑпнӑ хресчене эртеллешсе ӗҫлесе пурӑнма
май панӑ. Община ҫӗрӗпе темиҫе ял ҫынни пӗрле усӑ курнӑ.
Ку йӗрке те ӑнӑҫсӑрри палӑрнӑ. 1906-1910 ҫулсенче
патшалӑх хресчене общинӑран уйрӑлса тухма, хӑйӗн ҫӗр
пайне харпӑрлӑха илме, унпа пӗлнӗ пек усӑ курма ирӗк
панӑ. Ку Столыпин реформи аграрлӑ Раҫҫее ура сыртарнӑ.
Уйрӑм хуҫалӑхсем тыр-пул ытларах туса илме пуҫланӑ,
ӑна патшалӑха нумайрах сутнӑ. Хресчен ҫаплах ирӗкленсе
ҫитеймен, ҫӗр ун аллине шанчӑклах кӗмен.
Вун ҫиччӗмӗш ҫулта патшана ҫапса антарнӑ хыҫҫӑн,
империализм вӑрҫи хавшатнӑ ҫӗршывра влаҫа Вӑхӑтлӑх
правительствӑран яланлӑхах туртса илсен, Октябрьти
социализмла революцире ҫӗнтернӗ большевиксен влаҫӗ
«Ҫӗре - хресченсене!» текен чӗнӳпе салтаксемпе
матроссене кӑна мар, ял ҫы ннисене те чунтан
хавхалантарнӑ. Ҫавна май чӑваш хресченӗ те куҫне
чариех уҫнӑ. Патшасӑр ҫӗнӗ влаҫ улпутсен, патшан,
чиркӳпе мӑнастирсен ҫӗрне пурлӑхӗпе пӗрле йӑлтах
туртса илсе патшалӑхӑн туса хунӑ, ӑна хресченсен
хушшинче пайлама хресчен комитечӗсемпе советсен

аллине панӑ. Раҫҫей хресченӗ 150 миллион теҫеттин (пӗр
теҫеттин 1,09 гектар чухлӗ) ҫӗрлӗ пулса тӑнӑ. Ҫӗрпе усӑ
курнӑшӑн хресченсем улпутсене ҫулталӑкра ылтӑн
укҫапа 700 миллион тенкӗ тӳлесе тӑнӑ. Ҫав парӑм
революциччен 3 миллиард тенке капашнӑ. Ленин патша
хушӑвӗ ҫаксене пурне те хӑйӗн шутӗнчен кӑларнӑшӑн,
паллах, ял ҫынни савӑнмасӑр тӑма пултарайман.
Вӑрманкас енне те ҫапла уҫӑ сывлӑш капланса килнӗ.
Ӗмӗрӗпе нушаланса хур курнӑ Салакайӑк, Кашкӑр, Карӑк,
Васка йӑхӗсем те хуҫалӑх турти хушшине ҫӗнӗ пурнӑҫ
урхамахне кӳлсе янӑ. Ҫав урхамахлӑ лавпах вӗсене
Сталин патша ҫӗнӗ общинӑна - коллективна хуҫалӑх
текен колхоза пушӑпа кутран тивертсе кӗртсе янӑ.
Ҫӗнӗ община ӗнтӗ иртнӗ ӗмӗртинчен чылай уйрӑлса
тӑрать, ҫапах халӑх хырӑмне какӑриччен тӑрантараймасть.
Общинин хуҫийӗ каллех патшалӑх-ҫке. Волковсем тем
пек ҫине тӑрсан та патшалӑх пӳлмине хӑйсем тӗллӗн
тултараймаҫҫӗ. Хальхи йӗрке харам пыр колхозсем
хунаттарса ячӗ. Вӗсене ачашлама Мускав мӗн кӑна
шухӑшласа кӑлармасть-ши?
«Шурӑмпуҫ» колхоз эртелне-общинине ертсе пыма
халӑх шаннӑ хыҫҫӑн Тельман Федотович вутра та
ҫунмарӗ-ха, шывра та путмарӗ. Вӑрҫа кайиччен ашшӗ вун
ик кӑшӑлпа кӑшӑлланӑ халӑх пичкине ҫӗртсе саланма
памарӗ. Кашкӑр Хӗветучӗн мухтавлӑ колхозне тата
ытларах чапа кӑларчӗ. Сысна пуҫлӗ Хрущев патшине те
чӑтса ирттерчӗ, унӑн чӗнӗвне пурнӑҫларӗ. Сӗт тата ашкакай туса илессипе Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсене
тахҫанах хуса ҫитсе иргсе кайрӗ. Анчах Чӑваш АССРӗ
те, Совет Союзӗ те ҫак вӑйлӑ ҫӗршыв ӗнин хӳринчен те
тытаймарӗҫ-ха ҫав хӗрлӗ чӗнӳ хыҫҫӑн вӑтӑр ҫула яхӑн
иртнӗ пулин те. Малти малах кайса пырсассӑн та, Волков
та кашкӑрла ум пӳлсех пырать укиян леш енчи
ф ермерсене. Тепӗр чухне унӑн хӑйӗн те, ҫӳлтен
камантласа пыракансене аяккалла сирее, капитализм

ҫӗршывӗсенчи пек ирӗклӗн ӗҫлесе, ял ҫыннине пуйтарас
килет. Тульккӑш чӑрсӑр шухӑшне пуҫ алӑкӗнчен кӑларма
хӑрать. Ирӗксӗрех пӑхӑнас пулать тахҫантанпа
ҫирӗпленнӗ, анчах майӗпен сарӑлса пыракан ҫурӑкпӑ
йӗркене. Унсӑрӑн... пуҫ касӑлать. Пуҫ вӑйлӑ ӗҫленӗ
вӑхӑтра вара вӑл вӗренме пӑрахмарӗ. М ускаври
Тимирязев ячӗллӗ академине кайса кӗчӗ, аспирантура
пӗтерчӗ, унтах ял хуҫалӑх наукисен кандидачӗ ятне илчӗ.
Тусӗ, Авруй ачи Николай Кириллович Кириллов, ӑна хӑй
патне ҫавӑнтанпах чӗнет, агрономи факультечӗ шанса
паратӑп тет. «Доктор пулсанах, хама колхоз аттипе
кутран тапса кӑларса ярсассӑнах чупса пыратӑп», - тесе
л ӑплантарать вӑл институт ректорне. Институтра
агрономи енӗпе докторантура уҫрӗҫ. Николай Кириллович
вара Волкова унта вӗренме сӗнчӗ. Килӗшмех тиврӗ. Акӑ,
кӗҫех унӑн доктор диссертацине хӳтӗлемелле. Пушӑ
вӑхӑтра Тельман Федотович е институтра, е колхозӑн
вӑрманти кану ҫуртӗнче наука кӗнеки ӑшне путать.
Ю рать-ха кӑмиссарӗ, Крутов, чӑн хуҫаллах
пулӑшать. Максим Максимович пулман пулсассӑн-и вӑл
ҫак пурнӑҫа та кураяс ҫукчӗ. Ленька патша саманинче те
ҫухалса каймарӗҫ вӗсем. Сарлака кӑкӑрӗ шӑнӑҫайми
ҫӑлтӑр ҫакса тултарнӑ Брежнев генсек-патша Кашкӑр
Хӗветучӗн ачине те пӗр ҫӑлтӑр памашкӑн хытса тӑмарӗ.
Акӑ паян Волков, ял уявӗн кунӗнче, Социализмла Ӗҫ
Геройӗн ылтӑн ҫӑлтӑрне тирсе хунӑ чаплӑ костюмпа
халӑх умне вӑтанмасӑрах тухать.
Авӑ, Крутов та правление наградисене ҫаксах килчӗ.
Партком секретарӗсенчен Ленин орденне тивӗҫнӗ ҫынна
Волков урӑх пӗлмест. «Ӗҫри хастарлӑхшӑн» медальпе
Максим Максимовича Чулхулана вӗренме кайичченех
наградӑланӑччӗ. Унтан таврӑннӑ хыҫҫӑн вӑл райкомран
колхоза ытларах кӑмӑл тусан, Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденне
илчӗ. Епле савӑк кӑмӑл хумӗпе уҫӑлтарса ячӗ вӑл ахаль
те хӗвел ҫутиллӗ председатель пӳлӗмне.

- Аван-и, Тельман Федотович? - сывлӑх сунса вал
тусне ҫирӗппӗн алӑ пачӗ.
- Салам пултӑр, праҫник ячӗпе, Максим Максимович, парторгӑн ҫивӗч куҫӗнчен ӑшшӑн пӑхрӗ Волков. - Те мана
итлерӗҫ, те сана ҫӳлти кантурта, уяр та ӑшӑ кун
парнелеҫҫӗ пире. Туллин усӑ курасчӗ ҫанталӑк пилёпе.
Йӑлтах хатӗрленсе ҫитрӗмӗр-ши? Тем те тумалла та.
Тёнчене тёлёнтерес терёмёр-ши? Герасим Филиппович
патӗнче пулаймарӑн-и эс ҫула май?
Крутов хул хушшинчи хут папкине сӗтел ҫине хурса
уҫнӑ май ун енне пӑхмасӑрах хуравларё:
- Кӗрсе тухрӑм. Шӑпах вӗсем пулас хӑйматлӑхӗпе
туй ыйтӑвне сӳтсе яватчӗҫ. Петр Петрович хӑйсен
енчен йӗркеллех пулассине пӗлтерчӗ. Выльӑх-чӗрлӗх
хул и н че те пултӑм . Т ӑ р а н та сн е тир п е й л есе
капӑрлатнӑ, ураписене тикӗтпе сӗрнӗ, виҫӗ лаши те
сып-сывах, ямшӑкӗ пур.
- Апла тӑк юрӗ. Ӗнер каҫалапа хам та тӗрӗсленӗччӗха вӗсене. Клуб лапамӗнче, ял варринче, стадионта
карусельсем лартнӑ. Сцена хатӗр. Милов суту-илӳпе
тивӗҫтерет.
- Шупашкартан «Уяв» ансамбль килетех.
- Вӗсене илме пӗр автобусне ятӑм-ха. Тепри Вӑрманкас ф утболисчӗсем валли. Тымара ҫӑмӑл
машинӑсем каяҫҫӗ. Урхамахпа-и е ҫӑмӑл машинӑпа? теме ӗлкӗрчӗ кӑна председатель, алӑкран райкомӑн
пӗрремӗш секратерӗ яланхилле ҫӑмӑллӑн кӗрсе тӑчӗ. Акӑ пирён туй пуҫӗ ҫитрӗ те.
Быстров вӗсене хӑвӑрт алӑ тытса тухрӗ те
хӑлтӑртатса кулса ячӗ:
- Район пуҫӗ тёк эпӗ, ма паян ман сирӗн ялта туй
пуҫӗ те пулмалла мар-ха, э? Уҫҫӑнлӑх саманин чаршавне
яриех уҫса пачӗ вӗт пире пӗлтӗрех ҫӗнӗ генеральнӑй
секретарь Горбачев. Мӗнрен, камран хӑраса тӑрас пирӗн
хамӑрӑн авалхи йӑлапа пурӑнма пуҫланӑшӑн. Уншӑн
выговор та памӗҫ, партирен те кӑларса ҫапмӗҫ пуль

тетӗп. Ҫитет хӑравҫӑ мулкачла тӗм айӗнче пытанса
ларса. Хамӑр ял хӗрне илме хамӑннах ертсе каймалла
ӗнтӗ сире, хурӑнварсене. Туй репетицине Числовпа эпир
малтанах ирттернӗ. Ун пирки эсир хӑвӑрах лайӑх пӗлетӗр.
Атьӑр, вӗҫтертӗмӗр Воробьевсен килне!
Максим Максимовичпа Шмыков «Шурӑмпуҫӗнче»
ҫамрӑк
председателе
комсомолла
туй
туса
авлантарнӑччӗ. Волков Салакайӑк Йӑванӗн тӑван мар
хӗрне Венерӑна качча илчӗ. Унӑн амӑшӗ Крахвине,
упӑшки фронтра хыпарсӑр ҫухалнӑ хыҫҫӑн, колхоз
председателӗпе Трахвин Йӑванчпа ҫуратнӑскере,
хӑйсемпе урам урлӑ пурӑнакан чиперккескерне.
Шмыков, вӑрҫӑри суранне чӑта-чӑтах, ял пурнӑҫне
илем кӗртессишӗн питӗ хыпса ҫунать. Кпубӗ ӗнтӗ унӑн
М ускава ҫитиех палӑрнӑ. «Советская культура»,
«Сельская жизнь» хаҫатсенче ун ӗҫӗ ҫинчен мухтав
статйисем пичетленчӗҫ. Хурӑнвара нумай ҫӗртен
вӗренме ҫӳреҫҫӗ. Курӑмлӑ семинарсен «хули» пулса
кайрӗ ӗнтӗ «Шурӑмпуҫ» унӑн пултарулӑхне пула. Пусма
вӗҫне уҫҫӑнлӑх хӗвел пайӑркийӗ ӳкнӗ хыҫҫӑн вӑл та ӗҫ
мелне улӑштарчӗ. Малашне мӗн-мӗн тума палӑртнӑ
чухне клуб заведующийӗ партком секретарӗн пуҫне те
самаях хыҫтарма пуҫларӗ. Унччен тутӑхса пыракан
читлӗхре асапланнӑ шухӑшлавран хӑтӑлма ҫӑмӑлах марҫке. Тӑрук йӑнӑшма та пулать.
Акӑ, С алакайӑк Карачӑмне авалхи йӑлапа
авлантарасси те Трахвин Йӑванч пуҫӗнче ҫуралнӑ. Ун
пирки Максим Максимович райкомра та калаҫса пӑхрӗ.
Семен Ильич уншӑн вӗсене хӑй ырларӗ те, Числовпа
Шмыкова туя тӗплӗн хатӗрленме хушрӗ. Волковпа
иккӗшӗ туйне Петрав уявӗнче кӗрлеттерме килӗшрӗҫ.
Тымарти Хурӑн Ульянне Крутов ҫывӑхах пӗлмест.
Иртнӗ вӑрҫӑра пуҫне хунӑ салтак арӑмӗ тӑлӑха юлнӑ ытти
салтак арӑмӗсем пекех пӗрешкел нушапа пурӑннӑ:
колхозра ырми-канми ӗҫленӗ, кил-ҫуртне пӗччен тытнӑ,
ачине ӳстернӗ, ҫума ҫулӑхнӑ нушаран пӗр талӑк та

уйрӑлайман. Йӑрӑс пӳллӗ хитре хӗре тымарсем Хурӑн
Ульянӗ тесе ахальтен каламан пуль ҫав. Ытла ытарлӑ
пулнӑ вӑл. Крахьянӗ те хӑйне майлах. Хӗр пӳне ҫитсен
ун тавра сахал мар хӑюллӑ каччӑ явӑннӑ. Анчах пӗрне
те вӑл хӑйӗн хурӑн вулли пек чӑп-чӑмӑр кӗлеткине нихҫан
та ыталаттарман, хурӑн шерепи пек ҫивӗчӗпе никама та
выляттарман, хурӑн шывӗ пек тутлӑхне пӗрне те
астивтермен. Унӑн ҫав тери юратнӑ, нихҫан асран кайми
каччи пулнӑ. Вӑл хӗрӗ патне Ҫурҫӗр флотӗнчен час-час
савӑк ҫырусем ярса тӑнӑ, анчах... вёсен юратӑвне анлӑ
укиян ҫӑтнӑ. Каччи службӑра тӑнӑ шыв айӗпе ҫӳрекен
кимӗ Североморск базине каялла таврӑнман.
Ҫавӑнтанпа пусӑрӑннӑ та Крахьян, куляннипе ухмаха
тухас патнех ҫитнӗ. Пуҫа чиксе фермӑра ӗҫленӗ. Сысна
пӑхса чапа тухрӗ ӗнтӗ. «Ш урӑмпуҫпе» «Ҫӑлтӑра»
пӗрлештеричченех паллашнӑччӗ-ха унпала Максим
Максимович. Ӑна вӑл партие кӗме хӑй хатӗрлерӗ-ҫке.
Мухтавне кура - чысӗ те. Амасенчен сысна ҫури илессипе
ӑна ҫитекенни районта ҫук. Миҫе ҫул ӗнтӗ чи ҫӳллӗ
вырӑнта унӑн ячӗ. Чӑваш АССРӗн аслӑ канашне депутата
суйланчӗ. «Хисеп Паллипе» Октябрь революцийӗ
орденсем, икӗ медаль Крахьянӑн кӑвакарчӑнӑнни пек
кӑкӑрӗ ҫинче. Салакайӑк Карачӑмӗн алли хӑюллӑнах
ҫитмелле ҫав асамлӑ кӑкӑр - тулли телей патне кӗҫӗр.
Авӑ, туй халӑхӗ хӑвӑрт пуҫтарӑнать. Хапха патне
«тройка» кӗрлеттерсе ҫитрӗ. Тилхепине Карачӑм мӑнукӗ
Андриян тытнӑ.
Районпа колхозӑн аслӑ ҫыннисене хирӗҫ пӳртрен
Числов сиксе тухрӗ, вӗсене шалалла иртме васкатрӗ.
Сухалне яп-яка хырнӑ Герасим Филипповича вӗсем пит
тӗлӗнсе сӑнарӗҫ, ара вӗсенчен пӗри те ӑна кунашкал
ҫамрӑк сӑн-питпе курман-ҫке. Сухал ӳстернӗрен ялан
Карачӑм мучи шутланнӑ вӑл пуриншӗн те.
Ҫын килсех тӑчӗ. Чӗннӗ хӑнисем пухӑнса ҫитрӗҫ
пулас. Туй халӑхне кил картинче ятарласа хатӗрленӗ

вӑрӑм сӗтел хушшине лартса сӑра ӗҫтерме, апат ҫитерме
пуҫларӗҫ. Пӳртре Карачӑм каччӑн тӑванӗсем,
хӑйматлӑхӗсем тур кӗтессине ҫурта ҫутса ваттисене
асӑнчӗҫ. Кӗлӗ калакан та тупӑнчӗ.
Акӑ, туй пуҫӗ Семен Быстров, ашшӗсен Тымарти
килӗнчен кӳлсе килнӗ ятарлӑ тӑрантас ҫине арӑмне
лартса, ҫула тухрӗ. Ун хыҫҫӑн ҫамрӑк мӑшӑрӑн ашшӗн
туй халӑхне Тымара ертсе пымалла. Числов Петӗрӗн
хуҫайкки Cap Верук, хӑйматлӑх амӑшӗ, юрӑ пуҫларӗ:
Хурӑнварӑн ваттисем,
Халалласах ярӑпӑр
Сӗт ҫулпала каймашкӑн,
Ҫу ҫулпала килмешкӗн.
Туй арӑмӗсем харӑссӑн уҫӑ сасӑпа ун ҫумне
хутшӑнчӗҫ:
Шӑнкрав сасси, ҫинҫе сас,
Янра юлтӑр картишне.
Сыв пулӑр та пур пулӑр,
Пуртан ҫука ан юлӑр.
Эпир каяс ҫул ҫине
Курак-чакак ларминччӗ.
Эпир каяс кил-йышне
Курайман тӑшман пулминччӗ.
Виҫӗ параплан тӳнклетнипе туй кил хушшинчен
шавласа тухрӗ.
Сарлака кӳмере - кӗрӳ, сулахай енче - хӑйматлӑх
амӑшӗ, сылтӑмра - хӑйматлӑх ашшӗ. Ямшӑк тилхепипе
ҫурӑм тӑрӑх вылятнине туйнӑ варринчи йӑм хура ӑйӑр
кӗҫенсе пуҫне вылятрӗ, ҫумри тур лашапа ҫӳрен лаша
унпа пӗрле ӑмӑртмалла малалла юртрӗҫ.
Туй пуҫӗсем - хӑтасен ялӗнче. Орлов рысакӗ кӳлнӗ
кӳмеллӗ ҫӑмӑл урапа Хурӑн Ульянӗсен чул ҫурчӗ умне
чашласа ҫитсе тӑрать. Туй пуҫӗсене сӑрапа кӗтсе илеҫҫӗ,
пӳртре кӗрекене кӗртсе лартаҫҫӗ, сӑрапа хӑналаҫҫӗ.
Васка Илли ачисем Быстровсем те хӑйсене парса янӑ

пӗчӗк пичкене васкасах уҫаҫҫӗ, кил хуҫисене сӑра
ӗҫтерсе пушӑт кушелри апат-ҫимӗҫпе сӑйлаҫҫӗ.
Хапха умӗнче - кӗрӳ кӳми. Туй каччисем кӗрӗве
мухтаса та хурласа такмак шӑлаҫҫӗ:
Атте лаши - тур лаша,
Шурӑм пуҫпе кӗҫенет.
Пирн Карачӑм, cap ача,
Шурӑмпуҫпе вӑранать.
Вырӑн пур та, мӑшӑр ҫук,
Мӑшӑр илме килтӗмӗр.
Атте лаши тӑхӑр ҫулта.
Тӑхӑр вунна ҫитмесӗр,
Эпир матка тупас ҫук,
Тен, Тымарта тупӑпӑр.
Пур cap кайӑк картара,
Пур хитре хӗр ҫак ялта.
Хӗрне пирӗн илесчӗ,
Ҫак ял кӗрӳш пуласчӗ.
Хапха алӑкӗ - сыхӑ хуралта. Калӑм тӳлемелле.
Карачӑм кӗрӳ хӑй тахҫан Мӗтри пиччӗшӗ авланнӑ чухне
тымарсене шӑпӑр ҫумне сала кайӑк ҫыхса чӗриклеттерсе
улталанине аса илех каять, вара хӑйсен шӑпӑрҫине кӑчӑк
туртать, хӑлхинчен пӑшӑлтатать. Акӑ Мулла Микушӗн ачи
хапха хуралҫисем сисиччен карта урлӑ ялт! сикет те...
Мунча тӑрринчен шӑпӑр ӑнналатнине тата хӑмпӑ ҫумне
ҫыхнӑ сала кайӑк хӑлхана ҫурасла чӗриклетнине курса
илтнӗ халӑх тӗлӗнсе унталла пӑхать, пӗрлех - алӑк
хуралҫисем те мӑйӗсене каҫӑртаҫҫӗ. Хурӑнварсене ҫавӑ
ҫеҫ кирлӗччӗ. Тымарсем сиссе те юлаймаҫҫӗ кӗрӳ
тӑрантасӗ кил хушшине ним чӑрмавсӑр кӗрлеттерсе
кӗрсе кайнине. Ун хыҫҫӑн - туй халӑхӗ. «Хӑйматлӑх. Ай
ман ӑслӑ та чее Петӗр Петравчӑ, маттур аталӑх, - тесе
иккӗшӗн хушшинчи калаҫӑва аса илчӗ кӗрӗвӗ. - Сала
кайӑкпа тымарсене чике тӑршшӗ лартассине манман».

Кӗрӳ хӑйматлӑх ашшӗпе амӑшӗ хушшинче мӑн
кӑмӑллӑн ларать. Акӑ вӑл анас тӗле ҫӗр ҫине пӗчӗк кавир
сарса пачӗҫ. Кавирӗ - килте тӗртсе тунӑскер. Ульян
тухсан тин Карачӑм улӑм шлепкине хывса пуҫ тайрӗ те
тӑрантас ҫинчен сиксе анчӗ, сӗннӗ ҫӑкӑр-тӑварне ас тивсе
пӑхрӗ, сӑрине тутанчӗ, авалхи савнине Ульянана вӑрттӑн
куҫ хӗсрӗ те хӑйматлӑхӗ хыҫҫӑн пӳртелле таплаттарчӗ.
Вёсен хыҫӗнчен хӑйматлӑх амӑшӗ йӑкӑртатса пычӗ.
Шалалла кӗрсен виҫҫӗшӗ те тур кӗтессинелле пӑхса
сӑх сӑхрӗҫ. Числов Петӗрне кӗрекене чӗнчӗҫ. Кӗрӳпе
хӑйматлӑх амӑшӗ тепӗр пӳлӗме кӗрсе хӗр ҫумӗсен
хушшинчи пӗркенчӗк айӗнчи пӑлхануллӑ ҫӗнӗ ҫын
ҫумне икӗ енчен ларчӗҫ. Ҫӗнӗ ҫынна Карачӑм сылтӑм
аллинчен тытса лӑплантарчӗ.
Тулта туй кӗрлет. Ҫав вӑхӑтрах унта туй кӗлли турӗҫ.
Хӗр туй каччисемпе арҫын туй каччисене сӗтел хушшине
лартрӗҫ. Апат хыҫҫӑн каллех юрӑ-ташӑ малалла тӑсӑлчӗ.
Хурӑнвар шӑпӑрҫисем пиллӗкӗн ӑмӑртса авалхи чӑваш
кӗвви янратаҫҫӗ, хальхи кӗвӗ ҫеммипе те кил хушшине
илем кӳреҫҫӗ. Параппанӗсем панлатса урасене ташлама
вӑй кӗртеҫҫӗ. Купӑсҫисем тата... Карталана-карталана
пӗтӗм туй халӑхӗ ташша илӗнтерет.
Пӳртре туй арӑмӗсене апат ҫитереҫҫӗ. Хӗр туйӗ
саланиччен, качча каяс хӗр Крахьян, пулас упӑшкине
шӳтлерех каларӗ:
- Сана ӗнтӗ, сухалсӑр Карачӑм мучи, хамӑр килте
упӑшка вырӑнне хурса йышӑнатӑп. Халӗ эсӗ туй карти
варрине тухса хӗр ҫумӗсене кӗпе тӑхӑнтарт-ха.
Кӗрӳ хӑйне мӗн хуш ни не хӑ вӑ р т пурнӑҫл ать,
ҫы нсемпе перкелеш се илнӗ хы ҫҫӑн, пулас арӑмӗ
патне васкать. Унтан кӗҫ вӑл хул хушшине четвӗрт
лавкка эрехӗ хӗстерсе тухрӗ. Туй каччисем ӑна пукан
ҫине лартса виҫӗ хутчен ҫӳлелле вӗҫтерчӗҫ. «Капла
ку маттурсем мана Анук ҫӑлтӑрӗ ҫинех улӑхтарса
яраҫҫӗ вӗт», - шухӑшласа илчӗ четвӗрте тата хытӑрах
тытнӑ май, Карачӑм.

Апатран тухнӑ туй арӑмӗсем кил картинче юрла-юрла,
карталанса ташша ячӗҫ. Тин кӑна хӗр ҫумӗсене ҫухӑртаҫухӑрта аташакан туй каччисем туй арӑмӗсем тавра
хӑйсен картине ҫавӑрчӗҫ, туй арӑмӗсене хирӗҫле майлӑ
ҫаврӑнса ташлама пуҫларӗҫ.
Хӑйматлӑх ашшӗпе амӑшӗ пурне те черетлесе эрех
ӗҫтернӗ хыҫҫӑн туй пуҫӗсем киле кайма хатӗрленчӗҫ.
Вӗсем алӑкра курӑнми пулсан хёр япали кӑларасси
пуҫланчӗ. Хӑйматлӑх ашшӗ Числов Петӗрӗ уҫӑ сассипе
янраттарса ячӗ:
Тухать-и те тухмасть-и,
Тухать-и те тухмасть-и?
Эпӗр киле каятпӑр,
Эпӗр киле каятпӑр.
Тавай пире япала
Трантас кашти авниччен,
Трантас кашти авниччен.
Ах, кинӗм-пукани,
Пӗчӗк кинӗм пукани,
Ҫавах илсе каятпӑр,
Ай-яй-яй-яй-я-я!
Акӑ япалисене тиесе ӑсатнӑ хыҫҫӑн хӗр кайма
хатӗрленчӗ. Амӑшӗ ӑна ыталаса йӗрсе ячӗ:
- Тӑр пӗччен тӑрса юлатӑп-ҫке ватлӑхра...
Ҫӗнӗ ҫынсене пӗрле уйрӑм сӗтел хушшине кӗртсе
лартрӗҫ, пуҫласа пӗрле апатлантарчӗҫ. Хӗрӗн тӑванӗсем
сӗтел хушшинче лараҫҫӗ. Крахьянпа Карачӑм вёсен умне
тӑрса амӑшӗнчен каҫару ыйтрӗҫ, турӑш умне ҫурта
ҫутрӗҫ, унта тӗрленӗ ал шӑлли ҫакрӗҫ. Ун хыҫҫӑн
амӑшӗпе тӑванӗсене парне пачӗҫ. Вёсен енчен хирӗҫ
парнесем пулчӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн амӑшӗнчен пил илме
ҫӗнӗ ҫынсем сӗтел умне чӗркуҫленчӗҫ.
Пил илсе тепӗр хут каҫару ыйтсан ҫӗн кӗрӳ пулас
арӑмне хулран ҫавӑтса пӳртрен илсе тухрӗ, ӑна
тӑрантас кӳмине аран йӑтса лартрӗ, хӑй сылтӑм енне

вы рнаҫрӗ. Вёсен ямш ӑкӗ Андриян Воробьев туй
ачисемпе пӗрле хурӑнваралла вӗҫтернӗ ӗнтӗ. Халӗ Числов Петӗрӗ ямшӑк. Ун арӑмне ҫӗнӗ кин ҫумне лартрӗҫ.
Ытти урапасем ҫине вырнаҫнӑ туй арӑмӗсем, ҫамрӑк
мӑшӑрӑн хӑйматлӑх амӑшӗ юрӑ ҫавӑрса панӑ-паман, ял
ҫурасла янраттарса ячӗҫ:
Пирӗнех те кинӗн, ай, мӗнӗ пур? Апӑкран тухайми те арчи пур.
Алӑкран тухайми те, ай, арчинче
Вун икё те тёслё кёпи пур.
Вун икё те тёслё кёпи айёнче
Ӗмӗр ирттермелӗх ӑсӗ пур.
Юрӑпа пӗрле Хурӑн Ульянён килёнчен туй халӑхӗ
майӗпен саланчӗ. Хӑйӗн хӑнӑхнӑ чун савнине ҫавӑрса
илнӗш ӗн, ватӑлма васкам ан чипер карчӑк хёрне
кӗвӗҫсе юлчё.
Тёлёнм елле туй пулчё ку. Ҫӗнӗ ҫы нсене
Салакайӑксен килне мар, шавлӑ стадиона илсе кайрӗҫ.
Вёсене унта Волковӑн пулӑшаканӗ Максим Крутов кил
хуҫи вырӑнне кӗтсе илчӗ, капӑр сцена ҫине ҫавӑтса
хӑпартрӗ, мала, чаплӑ хӑнасем хушшине кӗртсе лартрӗ.
Шупашкарсен «Уяв» ансамблӗ туй юрри шӑрантарать.
Х ӑ на -ар ти стсе н е туй арӑм ӗсем пе туй каччисем
пулӑшаҫҫӗ. Параплан сасси, шӑпӑр юрри тата купӑсбаян ҫемми пӗр кӗвве куҫса туй илемне таврана
сараҫҫӗ, халӑх кӑмӑлне ҫӗклеҫҫӗ. Ял кӗрекинче ҫӗнӗ
мӑшӑра парне хыҫҫӑн Парне параҫҫӗ. Сысна пӑхса
Чӑваш ҫӗрӗнче мала тухнӑшӑн Крахьяна ял хуҫалӑх
министрӗ Хурхух «Нива» ҫӑмӑл автомашинӑн уҫҫине,
профсоюз обкомӗн пуҫлӑхӗ Большаков тӗрлӗ тӗспе
кӑтартакан яппунсен мӑн те л евизо р н е , районтан
Быстров - холодильник, Волков - кӗпе ҫумалли машина
тата такам та тем те пёр пачӗҫ.
Ҫапла Петрав кунӗ, вуншар ҫул пытанса нушаланнӑ
хыҫҫӑн, ҫӑра тӗтре хыҫӗнчен купӑс-параппан сассипе

хавассӑн сиксе тухса уҫҫӑн ыталарӗ ял халӑхне, никама
та намӑс-пӑтӑрмах тумарӗ, пурин чун-чӗрине те ӑшшӑн
кӗрсе юрлаттарчӗ, ташлаттарчӗ. Ҫав савӑклӑх хумӗнче
малашне ҫӗнӗ ҫемье те хӑйӗн сӑпкинче ярӑнӗ.
Салакайӑксен тёп килӗнче авалхи ҫурт-йӗртен
сыхланса юлнӑ икӗ хутлӑ ампар пур. Тӑррине виҫӗ хутчен
те витнӗ: малтанхи улӑмне сӳсе - чус, йывӑҫ хӑма ҫӗрсе
кайсан - шифер. Ашшӗ, Хӗлип, ӑна кӗске юман юпасем
ҫине лартнӑ. Ампар айне сурӑхсем кӗрсе тӑнине тата
вӗсемпе пӗрле Хураҫка ятлӑ йытӑ пурӑннине астӑвать
Карачӑм. Никӗс юписем тайӑлма пуҫласан Карачӑм
вӗсене тимӗр-бетон юпасемпе улӑштарттарчӗ. Ампар
умӗнче ларса-выртса канма та пит вырӑнлӑ. Аялти
хутӗнче ӗмӗрӗпех тырӑ, апат-ҫимӗҫ, аш-пӑш, кил-ҫурт
хушшинчи ӗҫ япали-хатӗрне усранӑ. Ҫулла ҫӳлти хутӗнче
вӗсем ҫывӑратчӗҫ. Карачӑм унта малтанхи туй каҫне
Анукпа ирттернине аса илчӗ. Анук та арҫын айне
пӗрремӗш хут лекнӗччӗ. Карачӑм та хӗрарӑм ҫинче
пуҫласа туй пылакне тутанса пӑхнӑччӗ. Хӑйӗн шутӗмӗчӗпе кӗҫӗр те ӑна ҫав телей кӗтет-ҫке. Ун шухӑшне
сиссех-ш и, туй Петрав уявӗнчен кӗрлесе ҫитсен,
хӑйматлӑхӗ ывӑлне аякран кӑлт тӗкрӗ те кулкаласа
ҫӳлелле тӗллесе кӑтартрӗ:
- Иккӗмӗш хутне йӑтса антармастӑр-и кӗҫӗр?
Крахьянӑн хӑлхипе чӗлхи такамӑннинчен те ҫывӑх
ҫав, упӑшки ҫӑвар уҫма ӗлкӗриччен кулӑшласа та илчӗ:
- Ҫӳле ул ӑхса ҫитиччен ка ртла ш ка р а н шуса
ӳкмесен пырӗччӗ те сём авалхи кӑвалери кавалерӗ.
Ҫ авӑнпа ҫа вӑ тса х хӑ п ар тса хӑ в а р ӑ р -х а ум ӑм ри
юратнӑ хӑйматлӑхсем. Унта ҫитсен эпӗ ӑна ҫумран
вӗҫертмӗп. Ак ҫапла.
Арӑмӗ халӑхран вӑтанмасӑрах тытса чуп тунӑшӑн
вӑтаннӑ пек пулнӑ упӑшки хӗрелсе кайрӗ, кӑххӑм! туса
хӑйне те ҫавӑрса тытрӗ.

- Йӳҫӗ! Йӳҫӗ! Йӳҫӗ! - янӑратрӗ туй карти.
Туй йӑли-йӗрки вӗҫӗнче Числов Петӗрӗпе хуҫяйкки
ҫӗнӗ ҫынсене чӑнласех кӗлете питӗрсе илчӗҫ.
Ватта пуса пуҫланӑ Карачӑмӑн нимрен те мар, хӑйне
пуҫламан хӗр лекесрен сехри хӑпнӑччӗ. «А тӑрук усечка
парсан ват пӑшал. Ҫамрӑк арӑма хӑть вара ял вӑраниччен
Тымара ӑсатса яр».
Кил хушши шӑпланнӑ ӗнтӗ. Пӗчӗк чӳречерен шурӑм
пуҫ ҫути сӑрхӑнса кӗрет. Салакайӑк йӑвана вӗҫсе кӗнӗ
Пӑрчӑкана ачашлать, ун ҫийӗнчи капӑр тума хӑшӑлтатахӑшӑлтата хывать. Пӑрчӑканӗ те ӗнтӗ унӑн туй тирне
сӗвет, вӗттӗн чӗтресе туртӑнакан ҫепӗҫ кӗлеткине
явкалантарса хатӗр тӳшек ҫине ҫурӑмпа сӗвенет, ҫирӗп
пӗҫҫисемпе арҫынна туртӑмлӑн явса илет. Пӑлханни
ахалех пулнӑ иккен Карачӑмӑн. Вӑл ҫурхи ӑйӑр паллине
ҫухатман. Акӑ унӑн ҫамрӑкланнӑ урхамахӗ хура вӑрманти
ҫул варрине ӗрӗхсе тухрӗ те хӑй айне пулнӑ вӗри ҫӑл
куҫа чӑмрӗ, кӗҫенсе янӑ кӗсре сассинче «а, ай-ай, а-ааах!» тесе нӑйкӑшнине илтсе пушшех хастарланчӗ,
чуппине вӑйлатса, вӑйлатса пычӗ, канлӗх таппинче
халран кайса вӑрӑммӑн ахлатса ячӗ. Арҫын ӗҫне
ятламалла мар туса ирттернӗ ҫамрӑкланнӑ упӑшка хӑй
айӗнче сарӑлса выртакан арӑмӗн пуш анман чӗчӗ
пуҫӗсене хӑвӑрт-хӑвӑрт чуп туса, ҫирӗп кӗлеткине тӑрттӑрт сиктерсе илчӗ. Ҫунакан вут пулени пек вӗри кӗлетке
ытамне кӗрсе ӳкнӗ Карачӑм аран-аран сывлӑш ҫавӑрса
ячӗ. Крахьян, сылтӑм пӗҫҫине ун пӗҫҫи ҫине хӑпартса
хурса, ачашланса, куҫҫуль витӗр калаҫрӗ:
- Кӗтм енччӗ санран кунаш каллине, Караська.
Пултараймасан старикӗм, пульницана кайса уҫтармалла
пулмӗ-ши юрату алӑкне тесе шухӑшлаттӑм туйччен
маларах. Хӗр ватӑлса пынӑ май хытса пырать теҫҫӗҫке ӑна, ҫав пирӗн чаркӑҫ ҫурхахне. Епле маттур пултӑн.
Салакайӑк Карачӑмӗ мар, Карачӑм-пӑхаттир тетӗп ӗнтӗ
сана кӗҫӗртен.

У пӑш кин чунӗ те хӑйӗнни пекех савӑннине
туймасӑрах калаҫрӗ, калаҫрӗ телейлӗ хӗрарӑм, сӑмах
май чи кирли патнех ҫитрӗ, вара, ассӑн сывласа,
пӗлтерчӗ:
- Ман, К а р а чӑ м ҫӑ м -П ӑ ха тти рӗ м ҫӗм , ю ратнӑ
Караськӑҫӑм , пӗ л е тӗ н -и, кашни хӗрарӑм пекех
ачапчаллӑ пулас килет. Упӑшкам ватӑ тесе никамран
та намӑсланмастӑп. Пирӗн чӑваш ухмаххисем анчах
кут хыҫӗнче кулма хӑнӑхнӑ тан мар мӑшӑрланушӑн.
Пӗлтӗр эпӗр Англире пулнӑ чухне экскурсовод каласа
тӗлӗнтерчӗ. Вёсен унта ҫитмӗл-сакӑр вуннӑра кӑна
мар, тӑхӑр вуннӑра авланасси те арҫынсен хӑнӑхнӑ
йӑли иккен. Пӗркун телевизорпа кӑтартрӗҫ. Тӗнчере ҫӗр
ҫул иртсен авланни те, качча кайни те темӗн чухлех.
Пирён те йӗркеллех.
- Сывлӑх пултӑр.
- Вӑй пултӑр, старикӗм. Тавай-ка ача ҫапма пуҫлар
кирпӗч ҫапнӑ пек. Кӗҫӗртенех пуҫлар. Ял халӑхне,
таврана тӗлӗнтерер. Ак ҫиччас машинпа чупма
вӗренетӗп, вара хамӑрӑн аравӑна лартатпӑр та кӑнтӑра,
Хура тинӗс хӗрне хӗртӗнме, канма шӑхӑрттаратпӑр. Тайха тепре чуп тӑвас сана сывлӑш тухми пуличчен. Ах!..
Хӗвелпе пӗрлех ҫитнӗ Числов Петӗрӗ ампар
урисене пӗшкӗнсе пӑхнине уҫӑ чӳречерен курнӑ мӑшӑр
хавассӑн кулса ячӗ:
- Пӗрне те хуҫман, ҫирӗпрех пусарса лартнӑ ҫеҫ.
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Салакайӑк Йӑванӗ, Герасим Филиппович Воробьевӑн
иккӗмӗш ывӑлӗ, Тарӑнварта Мулла Микушӗн ачин ҫӗнӗ
пӳртне тунӑ ҫӗрте эрне ӗҫлет ӗнтӗ. Арӑмӗпе ҫураҫуллах
мар та, хушӑран Хурӑнвара та таврӑнмасть, хӑйпе тантӑш
платник патне калаҫма юлать е сава турпасӗ ҫинче
ҫывӑрса ҫӗр каҫать. Апат енчен кулянмалли ҫук, Микуш
матки вӗсене тутлӑ тӑрантарать. Ун пек чухне вӑл, ирех

тӑрса, ытти платниксем ҫитиччен мӗн те пулин каскаласа
е саваласа маҫтӑрлать.
Пӗр каҫалапа ун патне председатель ямш ӑкӗ
Кӗркури Афанасьев, Гриша-Гриль текенскер, кӗчӗ,
кӗсйинчен ҫур литр шурӑ эрех кӑларса лартрӗ те
Йӑванпа ҫурҫӗрчченех пакӑлтатса ларчӗ. Ыран ман
хуҫапа каймалла те се -те се х стакан пуш атассипе
платникрен юлмарӗ. Чӗлхе-ҫӑвар ҫемҫелсен калаҫу
тӗнчери таҫти шӑтӑка та кӗрсе йӗпӗлтетет ҫав.
- Кала-ха чунна уҫса, Йӑван, зпир пӗрне-пӗри усал
туман. Иуда Христоса сутнӑ пек виҫӗ пусла та пуҫлӑха
сутса яман, зс вӑрҫӑра чӑнах сутӑнчӑк пулнӑ-и? ыйтрӗ Кӗркури.
Кӗтмен ыйтӑва илтнипе Йӑван чалт! сиксе тӑчӗ,
кӑххӑм! туса ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса илчӗ, пуҫне
чалӑштарчӗ те, ӑна хӑйне хирӗҫ ыйту пачӗ:
- Эс ҫын сӑмаххи хыҫҫӑн шарлаттарса юхакан шыва
сикме хатӗр-и, ачам?
- Ҫу-ук. Малтан шухӑшлас пулать, вара тин...
- То-тӑ, фронтовик юлташ. Эс ху та, фашистсемпе
хирӗҫ тӑрса ҫапӑҫсах орден-медаль илнӗскер, вӑрҫӑ
мыскарисене пит лайӑх пӗлме кирлӗ. Унта... астӑватӑн
пуль... Халь вӑл вӑрҫӑ чарӑннӑ хыҫҫӑн киле таврӑннисем
пурте паттӑр, пурте фрица вӗри ҫатма ҫинче ӑшаланӑ
тесе мухтанать. Пурте ҫӗнтерӳҫӗ. Салакайӑк Йӑванӗ ҫеҫ
сутӑнчӑк, власовец, тӑван халӑх, тӑван ҫӗршыв тӑшманӗ.
Ҫапла пакӑлтатаҫҫӗ вӗт ман ҫинчен?
- Ҫаплах, Йӑван, унтан та хаяртарах павраҫҫӗ.
- Эх! - икё аллиле те пуҫне ҫавӑрса тытрӗ Йӑван. Курас, чӑтас пулсанччӗ ман пурнӑҫ шӑпине вӗсем...
Никама та ку таранччен калас теменччӗ эпӗ хамӑн тертӗм
ҫинчен - виличчен те. Темшӗн кӗҫӗр чун уҫӑлса кайрӗ
сан умӑнта. Юрӗ эппин, итле. Астӑватӑн, салтака пӗрле,
пӗр уйӑхра, хӗрӗхӗмӗшӗнче кайрӑмӑр. Эсӗ Киев енне
лекрӗн, эпӗ - Брест ҫывӑхне. Тӗнче кӗселӗ мӗнле

вӗренине, паллах, чикӗре эпӗ кӑна мар, эсӗ те чикӗрен
аяккарахра хӑвӑн куҫупа курса ҫар ӗҫне вӗреннӗ.
- Фин вӑрҫинчен тӗнче вӑрҫи пулса каясси пирки
пытармасӑрах калаҫатчӗҫ.
- Вӑрҫи вӑл ҫуралакан ача пекех хӑй вӑхӑчӗпе тухрӗ.
Хамӑра тапӑнасса кӗтмесӗр ҫывӑрман, хытӑ хатӗрленнӗ,
кӗтнӗ усал тӑшмана, ӑна чарса лартма хамӑрӑн ҫар
хӑвачӗпе хастарланнӑ. Пехотӑпа танк дивизийӗсем,
авиаци пӗр харӑс пирӗн хӳтӗлев линийӗ ҫине вут-ҫулӑм
сапса хӑпарса выртрӗҫ те, чӗрӗ-сывӑ юлнисем Вилӗм
айӗнчен хӑтӑлса тухса хыҫалалла, тухӑҫалла тарчӗҫ.
Чарӑна-чарӑна фашистсене чарма та хӑтланаттӑмӑр.
Белорусси ҫӗрӗ ҫинчи Березина юхан шывӗ урлӑ
каҫармалла мар тӑшмана! текен приказ илнӗ терӗҫ пирӗн
полк. Эпӗ пулеметчик пулнӑ. Хӑвах пӗлен пулеметминомет е тупӑ таврашне тӑшман та, хамӑр та чи малтан
тӗп тӑвасшӑн ҫуннине. Хура тӗтӗм, тусан мӑкӑрлантарса
пирӗн паталла ҫывхаракан фашистсен танкӗсене сулахай
ҫыранран артиллери ӑшалать. Эпир пехотине ҫулатпӑр.
Вӑйсем тан тетӗн-им? Хӗҫ-пӑшаллӑ саранча хуп-хура хум
пек шавласа килет. Ротнӑй, Ҫӗмӗрле вырӑсӗ Валерий
Сурский капитан, салтаксене камантлать: «Малалла!»
Атакӑна аран-аран ҫӗкленнӗ хӗрлӗ армеецсем вилӗме
хирӗҫ ирӗксӗррӗн талпӑнаҫҫӗ, сахалланса пыраҫҫӗ. Эпир
те, Элӗк енчи Чӑваш Сурӑм ачипе Ҫтаппан Шуркинпа,
пулемета куҫарса меллӗ вырӑн йышӑнтӑмӑр, каллех
перетпӗр. Командир хӑйӗн аманса-вилсе пӗтеймен ротине
виҫҫӗмӗш хут атакӑна хӑвалать: «Коммунистсемпе
комсомолецсем, малалла!» Пирӗн взводра Патӑрьел
чӑвашӗ Пахом Баранов пурччӗ. Калаҫӑвӗ те, ҫынпа
хутшӑнасси-мӗнни те унӑн темлерех, ыр этемлех марччӗ.
Пиртен ҫирӗп ыйтакан ротнӑйне вӑл унчченех
кураймастчӗ. Хӑюллисем нимӗҫсене хирӗҫ ыткӑнчӗҫ,
Баранов кукленсе ларнӑ та пуҫне аллисемпе хупланӑ.
Ҫакна асӑрханӑ Сурский ун патне чупса пычӗ те хӑравҫа
тапкӑ ҫитерчӗ. Лешӗ тин тӑрса ыттисем хыҫҫӑн

мӗшӗлтетрӗ. Ротнӑй ӑна хыҫала хӑварса малалла чупрӗ.
Баранов винтовкине тӳрлетрӗ те, тӑрса тӗллесех
командира ҫурӑмран хаплаттарчӗ. Сурский такӑннӑ пек
умалла ӳпӗнсе ҫӗре пуҫӗпе тӑрӑнчӗ. Баранов, уксакланӑ
пек туса каялла, ҫыран хӗрнелле лӑкӑштатрӗ. Тӗлӗннипе
эпир Ҫтаппанпа иксӗмӗр пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илтӗмӗр
те... пулемет та шӑпланчӗ: патрон пӗтнӗ. Шуркин арканнӑ
тепӗр пулемет расчечӗ патӗнчен пёр диск тупса килчӗ.
Каллех ӑшалатпӑр фрицсене, каллех диск пушанать.
Пӑшалра та юлашки обойма. Пирён еннеллех танк
кӗрлесе-шалтӑртатса ҫывхарать. Юнашарах ҫурӑлнӑ
снаряд хумӗ мана траншейӑна сирпӗтсе янӑ иккен,
ҫавӑнпа гусеница айне пулайман. Нимӗҫсем калаҫнипе
тӑна кӗтӗм. Сывӑ юлнисене, аманнисене пӗр ҫӗре
пуҫтараҫҫӗ. Эпӗ хам плена лекнине тин хӑраса туйса
илтӗм. Ҫтаппан Шуркин та салтаксен ушкӑнӗнче пуҫа
чиксе тӑрать. Хамӑр телейсӗр ушкӑнра эпӗ Баранова
асӑрхаймарӑм. Ҫапла вӑл ҫапӑҫу... Эх, эп мар та ҫав,
анатри чӑваш Баранов сутӑнчӑк та. Вӑл вӗт харӑсах икӗ
хут айӑпа кӗчӗ: пӗрре - командира персе вӗлерсе, тепре ҫапӑҫу хирне хӑй тӗллӗн пӑрахса хӑварса.
- Унаш каллисем вӗсем пирён те пулнӑ. Алӑри
пӳрнесем те тан мар та, - аяккалла сурнӑ пекки турё
Кӗркури. - Вӑрҫи вӑрӑма тӑсӑлчӗ те, ӑҫта та пулин хуса
ҫитнӗ пуль-ха ҫав путсёр такана та Вилёмё.
- Эх Кӗркури, Кӗркури. Хӑйӗн Вилӗмне вӑл ротнӑйне
парнелесе хӑварнӑ ҫав. Чӗрӗ юлнӑ. Ман пекех. Сан пекех.
- Эс тата ӑна ӑҫта курнӑ?
Стаканри эрехе тепӗртак ӗҫсе антарнӑ хыҫҫӑн
С алакайӑк Йӑванӗ, ҫиллине ш ӑнарайм асӑр, умри
пӗрене пуҫне тапса вӑркӑнтарчӗ, пӗтӗм кӗлеткипе
чӗтренсе пуҫне сулласа илчӗ, лӑпланса пынӑ май,
тата калаҫса кайрӗ:
- Тыткӑнри концлагерь пурнӑҫне эс курман, кино та
кӗнеке тӑрӑх ҫеҫ ҫиелтен пӗлетӗн пуль. Манӑн вара
тӳссе, Вилӗме хирӗҫ ҫапӑҫма тиврӗ. Чӑн-чӑн каторга

мӗнне пӗлмен пулин те эпир хамӑрӑн тыткӑнри пурнӑҫа
каторгах теттӗмӗр. Тарма май ҫук. Пӗринче лагере «РОА»
офицерӗсем пычӗҫ. «Российская освободительная
армия» текен ҫар пухаҫҫӗ-мӗн. Вӑрҫӑ пуҫлансанах хӑйӗн
пӗтӗм ҫарне пӑрахса хӑварса нимӗҫсен енне куҫнӑ
Власов генералӑн ҫӗнӗ ҫарне. Хамӑр кӳршех пулнӑ иккен
вӑл йӗксӗк - Чулхула енчен. Тыткӑнри Хӗрлӗ Ҫар
салтакӗсемпе оф ицерӗсене Хӗрлӗ Ҫара ҫапса
аркатмашкӑн фашистсем майлӑ ҫавӑрасшӑн иккен пире.
Пурне те строя тӑратса тухрӗҫ те, йӗркипе ыйтса
пыраҫҫӗ. Кам килӗшет - пёр енне йӗркелесе тӑратаҫҫӗ,
кам хирӗҫ - тепӗр енне. Хӑратмалла тесех пулас, вӗсене
тӳрех автоматран персе пӑрахрӗҫ. Черет ман пата та
ҫитрӗ. Пуҫрахӑвӑрт шутласа тавҫӑртӑм: «Ним усӑсӑр пуҫа
ҫухатиччен, килӗшес, майлӑ саманттупӑнсан, тен, ҫӑлӑнса
юлма та пулӗ вилӗмрен». Ҫапла эп Власов ҫарӗн пӗр
полкӗпе вырӑс фронтне мар, Францие лекрӗм. Турра пуҫ
ҫапатӑп, юрать эс мана хамӑн юратнӑ Тӑван ҫӗршыва
хирӗҫ ҫапӑҫма илсе каяссинчен хӑтартӑн, Хӗрлӗ Ҫара
хирӗҫ пӑшал тытса тӑратмарӑн, тетӗп. Францире пире
Хирӗҫтӑру юхӑмӗн партизанӗсемпе ҫапӑҫнӑ ҫӗре
хутшӑнтарчӗҫ. Пирён часть, хӗрлӗ армеецсенчен тӑратчӗ
пулин те, йӗрке тата кӑмӑл-туйӑм енчен хамӑрӑн унчченхи
ҫар ушкӑнӗ марччӗ ҫав. Такамшӑн ҫапӑҫса ют ҫӗрте пуҫа
хуратпӑр... совет патриотизмӗ аякра тӑрса юлнӑ та
фашистсем йӑвантарнӑ чикӗ юпи хыҫӗнче, пире кунти
пропаганда ухмахлантарса ярать, мӗнле ҫӑлӑнса
юлмалла-ши тесе тӑнран тухасла шухӑшлаттаратчӗ.
Ҫавӑн чухне эпӗ каллех плена ҫаклантӑм. Унта,
французсен аллинче, фашистсен лагерӗнчи марччӗ ӗнтӗ,
пурӑнма ҫӑмӑлрахчӗ. Вёсен тыткӑнрисене темле йӗркепе,
тӗнчери конвенци пули вӑл, ҫав майпа хуптӗрлесе
усраҫҫӗ тенине илтнӗччӗ вӗреннӗрех салтаксенчен.
Вӑрҫӑ чарӑнса пырать, иккӗмӗш фронт уҫнӑ
американецсем берлиналла тапаҫланаҫҫӗ, эпир те вара
вёсен аллине лекрӗмӗр. Германи месерле ҫаврӑнса ӳксен

те, унӑн алли-ури наркӑмӑшлӑ эрешмен пек юн ӗҫме
пӑрахманччӗ-ха. Ҫав усал картана касса татнӑ хыҫҫӑн
тин совет ҫарӗсем Власов генерала штабёпе пёрле
хӑйне те, ҫарне те тёп тунӑ. Ах, тепёр хут калатап сана,
Кёркури, Прага ҫывӑхӗнче пулнӑ пулсан-и, эпё те совет
салтакӗсемпе оф ицерӗсенчен хӑшне те пулин тёп
тӑваттӑмччӗ-ҫке. Вӗсене хирӗҫ пурпӗрех хӳтеретчӗҫҫке пире персе п ӑ ра ха ссип е хӑ м са р са х ним ӗҫ
офицерӗсем. Французсем ҫапах та вырӑссене ытлах
нушалантармарӗҫ. Вӑрҫӑ пӗтсен пире Болгарие хуса
кайрӗҫ, Бургас портӗнче тинӗс паромӗ ҫине лартса,
Одессӑна ҫитерчӗҫ.
Тӑван ҫӗршыв ҫыранне лексен пирён НКВД али витӗр
тухмаллаччӗ. Шуйттан тӗллесе янӑ пуль мана чӑваш
Усалӗ тӗлне. Тӗрӗслӳ пӳлӗмӗнче Баранов лейтенант пара
парать. Ентеше, вӑрҫӑ пуҫлансанах пӗр взводра ҫапӑҫнӑ
чӑваша курнипе эпӗ, хавасланса: «Салам, Пахом,
иксӗмӗр те чӗрӗ-ха апла», - тесе аллӑма тӑсрӑм. Вӑл,
ҫумра ларакан начальникӗ умӗнче ырӑ пулса мухтав илес
шутпах пуль, таплаттарса пычӗ те ман пата, алӑ парас
вырӑнне мана питрен вирлӗн ҫупса ҫутӑлтарчӗ, хаяррӑн
каларӗ: «Сутӑнчӑк! Власов йытти! Подполковник юлташ,
ирӗк парсамӑр пӗлтерме. 1941 ҫулта Воробьев сержант
тӑшмана Березина юхан шывӗ урлӑ каҫма чарса тӑнӑ
ҫапӑҫура рота командирне пулеметран персе вӗлерсе ман
куҫ умӗнчех фашистсен енне тарчӗ». «Эп мар, эс ху персе
вӗлертӗн ӑна ҫав ҫапӑҫура, пире вилме хӑварса,
нимӗҫсенчен мулкач пек тартӑн. Эп мар, эс ху - сутӑнчӑк,
совет тӑшманӗ. Эп ку таранччен ҫӗршыва та, хамӑр
халӑха та хур туман, тыткӑна эп контузи пулнипе лекнӗ,
хам ирӗкпе мар», - тесе эсреле урайне ҫапса антартӑм
та аяк пӗрчийӗсене шутлама пуҫларӑм. Часах ак хамӑн
хулсене пӑрса туртса ҫыхрӗҫ те... Маншӑн ҫурҫӗрти
Колыма ҫулӗ яриех уҫӑлчӗ.
- Авӑ мӗнле власовец, сутӑнчӑк иккен эсӗ, Йӑван
тусӑм, да-а, - хамӑн таса аллӑма парам-ха апла

сана, - тесе Кӗркури кайма хатӗрленчӗ. - Шупашкар
пички те типрӗ, авӑ. Ыранччен. Вӑрҫӑ юмахне кайран
итлесе пӗтерӗпӗр. Лайӑх юл. Ирле ман каллех хуҫа
тарҫи пулмалла.
- Итле-ха, Кӗркури, ыран Вӑрманкаса-мӗне каяс
пулсан, мана та хурса каймастӑр-и? Милицие те чённё
мана, военкомата та. Ровӑтӑна мёншён йыхравланине
пёлеп. Военкоматне мён тума кирлё-ш и? Салтака
юрӑхлӑ мар эп тек.
- Юрӗ, - сыв пуллашса алӑ тытрё Афанасьев. Тельман Федотовича хӑлхаран суйӑп кӗрӗвӳ Вӑрманкас
хупахне ӑшаланӑ сысна ҫури ҫиме каясшӑн тесе...
Ирпе Салакайӑк Йӑванӗ, платниксемпе калаҫса
татӑлнӑ хыҫҫӑн килне каймасӑрах, машинӑсен паркне
уттарчӗ. П уҫлӑхсене шанса пулас ҫуккине пӗлсе,
В ӑрм анкаса пӗр-пӗр маш инӑпа ҫакланса ҫитме
ш утларӗ. Туйӑм ул талам ан иккен ӑна. Кӗркури
пиллӗкрех Волковпа Шӑхрана ҫул тытнӑ. Ӑна хӑйсен
тӑванӗ Павӑл Фомич аякранах асӑрханӑ пулас та,
уазикне чарса, кӑшкӑрса чӗнчӗ:
- Вӑрманкаса пымастӑн-и, Йӑван пичче?!
Воробьев сылтӑм аллине ҫӳлелле ҫӗкпесе пӗлтерчӗ:
- Пырап! Ай, спаҫҫипах сана, шӑллӑм. Мана кӗтнӗ
пекех. Чуну сиснӗ пуль сан.
- Часрах! Паврама вӑхӑт ҫук. «Сельхозтехникӑна»
васкап. Ман паян юлашки икё комбайнне те сыватса
ҫитермелле.
Ҫул ҫинче шӳтлӗ сӑмах-юмах хӗрсе кайрӗ. Ялан
ҫапла, кам та пулин айванлӑхпа палӑрать е капашсӑр
аташма тытӑнать, чӗлхе маҫтӑрӗсем вара ӑна шӑммитирӗпех кӑшлаҫҫӗ. Теме пула хальхинче Кӗркури
Афанасьев кун йӗркине ҫакланнӑ.
Кӗркури хӗрӗ Мускавра некӑрпа паллашнӑ та, унпа
ерсе, ача ҫуратнӑ, упӑшкипе иккӗшӗ те университетсенчен
вӗренсе тухиччен тесе хура ӳтлӗ пӗчӗк некӑра ашшӗамӑшӗн килӗнче хӑварнӑ. С танюкович писателӗн

кёнекинчи тата кинори пек кӑтра ҫӑмлам ас пуҫлӑ
Максимка ҫапла кукашшӗпе юнашар ярӑнса ҫӳресех ӳсрӗ.
Некӑр ачи карап ҫинчи юнга майлах, мехпаркра
шоферсемпе трактористсен тӑван ачи пекех пулса
кайнӑччӗ. Чӑваш ла сутса ярать. Парк ҫумӗнчи
тирексемпе хурӑнсем ҫине упӑте пек хӑпарса каятчӗ.
Йӑхташӗсен вӗри юнӗ вӗрет мар-и ача ӑшӗнче? Лаша
утланса чупма хӑех вӗреннӗччӗ. Ӗне купарчи ҫинче кутӑн
тӑрса чупнине пӗррехинче Йӑван та курнӑччӗ. Асӑрхаса
кӑна ҫитер. Ӑҫта унта?
Воробьевпа юнашар ларса пыракан Мулла Микушӗн
Тимуххи ҫаптарать:
- Хайхи-вайхи Кӗркури ҫӗрле нателӑ тиенсе
таврӑнать те мухмӑрне ирпе те пушатаймасть. Ӗҫе
васкакан арӑмӗ кравать ҫинче ҫывӑракан Максимкӑпа
кукашшӗне шанчӑкпах пӑрахса хӑварать. Ача вӑранать
те, кукамӑшӗ ҫуккипе усӑ курса, урай варрине вут
пуленисем урлӑ-пирлӗ хурса, хутпа-хӑйӑпа вут чӗртет.
Кукашшӗн туя каймалли мӑн параппанне туртса кӑларать
те кӑвайтӑ урлӑ сике-сике панлаттарать: пам-пам! там
там! Туйра кукашшӗ хӗрарӑмсемпе ташланӑ чухне
астуса юлнӑ такмака ахӑлтатсах шӑрантарать: «Эс те
мана ыталан, эп те сана хыпалап, эх, хамӑр пулсан
тӗнчере, ҫулӑм тухӗ кӗпҫерен!..» Вут вӑйланса-вӑйланса
пырать, ҫывӑхри тӳшеке ярса илме пуҫлать. Тӗлӗкре
еркӗнӗпе аташса выртакан Кӗркури, ҫара кутне ҫулӑм
ҫулланине чӑтаймасӑр пусма ҫыхса пӑрахнӑ качакалла
ҫухӑрса ярать те, ӑна-кӑна ӑнкарса илейм есӗр
йӑш ӑлтатса тӑма хӑтл анать, анчах мухмӑрпа
йывӑрланнӑ пуҫӗ ҫӗкленмест, вара вӑл юлашки вӑйне
пухса ҫаврӑнать те ҫунакан вут ҫине тӗклӗ хырӑмӗпе
хаплатать. Хӑй кукамӑшӗпе чӑх тукмакки ӗнтнине аса
илнӗ Максимка, ӗнӗк шӑршӑпа хавхаланса, параппанне
тата хытӑрах тӳнкпеттерет: пам-пам! там-там!
- Ю рать-ха вӑхӑтра асӑрхаса туххӑмрах ҫитсе
сӳнтертӗмӗр некӑр пушарне, унсӑрӑн Кашкӑр ямшӑкӗ, хӑй

ӗмӗтленнӗ пек, ҫулӑм хӗрӗвӗпе вашкӑртса вӗҫсе тӳрех
рая лекмеллискерччӗ, - хӑ-хӑ-хӑ турӗ ывӑҫӗпе ҫӑварне
хупласа пушар деповӗн шоферӗ Паюҫ Куҫки. - Халь те
ҫӗр грамм ӗҫтермест хӑйне вилӗмрен ҫӑлнӑшӑн.
- Ҫав Куҫкӑ шӑл йӗрене-и, пурпӗр тавӑрап хам
виличчен, - тесе тулхӑратчӗ-ха вӑл иртнинче пӗрле
стограмланӑ чухне, - хушса хучӗ Тимухха. - Вӑл
хӑналасса кӗтсе ҫӑвару типсе ларать.
- Мӗншӗн кураймасть вӑл мана?
- Хушма хушамат ҫамки ҫине ҫаптарккӑланӑшӑн. Эс
кӑлартӑн вӗт ҫав пушар хыҫҫӑн Гриша-Гриль тенине?
Чӑтаймасӑр пурте ахӑлтатса ячӗҫ.
Я лта хуш м а хуш а м ат пам асӑр никам ах та
хӑ ва р м а н Паюҫ Куҫкин вӗсене тата ы тларах
тӗлӗнтерес килчӗ-ши, ҫулташӗсем кулма чарӑнсан
вӑл юмах ҫунаттине вӗҫтерчӗ:
Кукашшӗне пӳртри кӑвайт ҫинче ӗнтсе
тӗтӗмленӗшӗн Гриша-Гриль матки лавккара хам куҫумра
мӑнукне шӑкӑлат илсе ҫитерчӗ. «Сӑпаҫҫипах ҫак Кункӑ
шӗвӗрккине. Ман Кӗркури халь, пульницаран хырӑм тирне
сӳтерсе килнӗ хыҫҫӑн, вӗре ҫӗлен Вир Верукӗ патне тинех
анкарти хыҫӗпе шуса тарми пулчӗ, «Пирӗн пурнӑҫ пыл
та ҫу, хырӑм тӑрӑх шу та шу» юррине те манса кайрӗ», тесе ахӑрттарать пире. «Апла хӑвӑн хырӑму та мӑкланса
ларӗ», - тесе персе ятӑм та, «Маншӑн ан кулян, Куҫкӑ,
Тимухха тарӑн сухалаканччӗ-ха, пӗр мӑкта хӑвармасть»,
тесе ман карттуса сӑмса ҫинех антарса лартрӗ.
Пиҫнӗ палан пек хӗрелсе кайнӑ Тимухха пӑк-пак
тукаларӗ те, кулӑ хуранне лекнӗскер, машина ланкашкара
сиктернипе, чӗлхине ҫыртрӗ.
- Гриша-Гриль Африкӑра негр еркӗн тупнине пӗлетӗр-и
тата? - тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ Паюҫ Куҫки.
Павӑл Ф ом ичсӑр пуҫне пурте пушар хуралҫи
еннелле пӑхрӗҫ.
- Эп суймасп, матки хӑй каласа пачӗ. Гриша-Гриль
кӗрӳшӗ Конгӑри Патрис Лумумба ленинец ачи-ҫке.

Университет пӗтернӗ хы ҫҫӑн кӗрӳш ӗ М аксимкине
Мускава машинпа килсе лартса кайрӗ-ҫке. Амӑшӗ те
пурччӗ. Арӑмӗ чирлӗ пирки Гриш а-Грилӗн хӑнана
пӗчченех каймалла пулчӗ. Унта вӑл Максимка мӑнукӗпе
кӑна мар, некӑр майрисемпе те Конгӑ юхан шывӗ
хӗрринчетам-тамлатса ташланӑ. Хӗрарӑмсем ӑна ятарлӑ
вӑрӑм наҫилккепе йӑтса ҫӳренӗ тет. Лумумбӑсен пӗр
хурамкка шеплешкине чӑваш сӑмси кӑмӑла кайнӑ тет.
Упӑшки хыҫҫӑнах Афанасьевсен килне Африкӑран хитре
конвертлӑ ҫыру килет. Матки те, хӑй те вулайман. Матки
шкула илсе кайса вулаттарнӑ та... Акӑлчанла ҫырнӑ тет:
«Ай лав энд кис ю. Айл кам сун. Увейт. Эмера».
- Эс чӑваш ла кала пире, - ыйтрӗ Тимухха. Мӑнукупа акӑлчанла вӗренеп тесе...
- Чӑвашла ҫапла пулать: «Эп сана юратап. Чуп тӑвап.
Пыратӑп, кӗт». Упӑшка еркӗнне кӗтсе илме хатӗрленеп
халь, тет Гриша-Гриль матки, телевизор илмелли пӑрӑва
пустарас пуль, тет.
- Эс кумӗ те, Гриша-Гриль туйёнче те ташлӑн, пире,
темпе, те чёнет... - иккёленчё Тимухха. - Патрис Лумумба
Конгӑ патши те, тӑванӗ те темпе пуянскер-ха.
Паюҫ Куҫки хушса каларё:
- «Африкӑран таврӑнсан темпе улшӑннӑ пек ман
Кёркури, - тет матки. - Хирӗҫме-чӑркӑшланма пуҫларӗ
сӗтел ҫинчи апат енчен те, утиял айёнчи апат кӑмӑла
уҫманнишӗн те, ыттипе те, аптрашки, те ҫӗлен, те слон
ҫитерсе усранӑ ӑна некӑрсем, тем хурамкки
ш ӑрш латтарнӑ, пӗрмай тиркет, хирӗҫ сӑмах та
чӗнтермест, пӗркун ӳсӗрпе «Эп мӑнук патне Конгӑна каяп,
мана унта йӑтса ҫӳреҫҫӗ» - тесе мухтанчӗ. Эмеричӗм ерипе лартсах ярап-ха. Эп Тим ухханах юрату
катаччийӗ чуптарать», - терӗ.
Пурте ахӑлтатса ячӗҫ.
Ш ӳтпе-кулӑпа ҫул кӗскелчӗ, сисмерӗҫ те вӗсем
Вӑрманкас урамне кӗрсе кайнине.

- Йӑван пичче, сире хӑш кантурӗ кӗтет? - ыйтрӗ
Павӑл Фомич.
- Военкомат.
- Апла пулсан, анса юлӑр. Акӑ, ҫитрӗмӗр.
Вӑрҫӑчченхи кӗтеслесе тӗксе тунӑ пӗр хутлӑ йывӑҫ
ҫуртра хӑҫан пулнине те астумасть Салакайӑк Йӑванӗ.
Шала
кӗрсен,
тӑрӑхла
коридорта
калаҫса
тӑракансенчен пӗри ӑна малалла ирттерсе яма пӑрӑнчӗ,
ҫийӗнчех ӑнлантарчӗ:
- Чӗннипе килнӗ пулсан, юлташӑмӑр, авӑ ҫавӑнта
хӑвӑр пирки евитлӗр. Кӗҫех ҫар комиссарӗ хӑй патне чӗнет.
Чӑнах та вӗсене кӑшт вӑхӑтранах йӑрӑс пӳллӗ
йӑлттам хӗрарӑм, аллине сулса, «Малалла!» терӗ.
Камантӑ панӑ пекех туйӑнчӗ ку Йӑвана. Вӑл йӑнк!
тӳрленсе салтак уттипе малалла иртрӗ.
Анлӑ пӳлӗмре тӑрӑхла сӗтел хушшинчен васкавлӑн
тӑрса тухнӑ хӗрӗхелле ҫы вхаракан вӑтам пӳллӗ
подполковник кӗнисене пурне те алӑ парса тухрӗ, леш
хӗрарӑм-лейтенантран «Пурте килнӗ-и?» - тесе ыйтрӗ,
хӑйне пӑхӑнаканӗ пуҫне лӑнк тутарнипе килӗшсе, вӑл
чӗннӗ ҫынсене пукансем ҫине вырнаҫса ларма сӗнчӗ.
- Эсир, хаклӑ юлташсем, пурте ф ронтра
ҫапӑҫнӑскерсем, пӗлетӗр вӑрҫӑри лару-тӑрӑва. Штаб
хучӗсем ҫунни те, шыва путни те, ҫар канцелярийӗсенче
ҫӗтсе кайни те сахал мар пулнӑ. Паттӑрӗсем,
медсанбатсемпе госпитальсенче сывалнӑ хыҫҫӑн, урӑх
чаҫсене куҫни тата темле кӗтмен лару-тӑру та сиксе
тухни пулнӑ пуль. Ҫав инкексене-пӑтӑрмахсене пула
пурне те хӑй вӑхӑтӗнче орден-медальне те парайман.
Акӑ ӗнтӗ халӗ вӑл ҫав наградӑсем хӑйсен хуҫисене
шыраса тупрӗҫ. Вӗсем - эсир.
Воробьев сержант куҫӗ умне, ҫар комиссарӗн
сӑмахӗсене итленӗ хушӑра, 1941 ҫулхи Березина юхан
шывӗ ҫывӑхӗнчи эрнене яхӑн тӑсӑлнӑ хаяр ҫапӑҫусем
вут-ҫулӑмлӑн эрешленсе тухрӗҫ. Ку хутӗнче вара унӑн
награди мар, вӑл хӑй ҫӗтнӗ. Ҫавӑнпа хыпарсӑр ҫухалнӑ

сержант награди хут тёрки айне выртса юлнӑ. Акӑ вӑл
халӗ ҫиеле тухнӑ, аслӑ офицер унӑн кӑкӑрӗ ҫине ҫакса
янӑ «Паттӑрлӑхш ӑн» медаль кӗмӗл тӗспе пӳлӗме
ҫутатать. Вӑрҫӑ тухни хӗрӗх ултӑ ҫул иртсен тин
ҫапӑҫусенчи
паттӑрлӑхш ӑн,
Тӑван
ҫӗршыва
фашистсенчен хӳтӗлесе ҫапӑҫнӑшӑн тивӗҫлӗ пӗрремӗш
наградӑна илчӗ Иван Воробьев. Вӑрҫӑ чарӑннӑ хыҫҫӑн
пӗр салтак юлмарӗ пуль кӑкӑрне тивӗҫлӗ-тивӗҫсӗр
орден-медальпе капӑрлатманни. Гитлеровецсемпе куҫакуҫӑн тытӑҫни те, нимӗҫ салтакне кинора ҫеҫ кураканни
те халӗ - ф ронтовик, вӑрҫа хутш ӑнакан. Пурне те
ҫулсерен мӗнле те пулин ҫар награди парса пыраҫҫӗ.
Вӑрҫӑ инваличӗ тата хурт пек хунаса кайрӗ. Юрать,
фронтра аманни чӑннипех вӑрҫӑ инваличӗ. Ҫав вӑхӑтрах
вӑрҫӑра пулнисене пульницасене вырттарса ирӗксӗр
тенӗ пекех вӑрҫӑ инваличӗ туса хураҫҫӗ-ҫке. Вӑрҫӑ
чарӑннӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче вӗсем чирлемесӗр пулман
ӗнтӗ, анчах мӗнш ӗн-ха Тымарти «Ҫӑлтӑр» колхоз
председателӗ пулнӑ, районти ял хуҫалӑх управленийӗн
кадровикӗ Маминов, фронт тылӗнче эрех валеҫсе
пурӑннӑскер, вӑрҫӑ инваличӗ. Яла килсен ун пирки
Карачӑм мучи мӗнле кӑна сӑмахсемпе янрашмарӗ пуль
иртнинче. Ҫавнашкаллисене ҫӑмӑллӑх туса панишӗн вӑл
патшалӑх ҫыннисене ятлать. Маминов йышшисемшӗнех
халӑх куҫӗ чӑн-чӑн инвалидсене те сив куҫпа пӑхакан
пулчӗ. Раҫҫейри нумай-нумай вӑрҫӑ хыҫҫӑн ӗмӗрне
пулман вӑл унашкал танмарлӑх, мӑшкӑл. Халӑха пӗрпӗринпе юри хирӗҫтерсе ҫапӑҫтарасшӑн-ши? Воробьев
ҫак спектакӑле курнипе урса каять, ниҫта кайса
кӗрейменнипе вӑл пӗррехинче вӑрҫӑра пӑшал персе
курман Нухратова, «Отечественнӑй вӑрҫӑ» орденне илнӗ
хыҫҫӑн мухтанма тытӑнсан, фермӑра сысна пӑх-шӑкӗ
пухӑнакан вырӑна ҫапса сирпӗтнӗччӗ. Вӑл ордена
фронтовиксем юн юхтарса, пуҫ хурса тивӗҫнӗ, на сана
халӗ кашнине валеҫсе тухрӗҫ. Пурте паттӑр! Унӑн

«Паттӑрлӑхшӑн» медалӗ вара - совет салтакӗн чи чаплӑ
награди.Ӑна вӑл командир приказне пурнӑҫласа, йышӑннӑ
позицирен утӑм та чакмасӑр, фашистсене тёп туса,
ҫӗнтерсе илме тивӗҫлӗ пулнӑ.
Награда илнисене паллӑ кун ячӗпе сӗтел хушшине
лартрӗҫ. Подполковник, йӑл кулса, шӳтлерӗ:
- Эпӗ ӗнтӗ паян, Хӗрлӗ Ҫар главкомӗн вырӑнӗнче пек
шутланса, сире «Сталинӑн ҫӗр грамне» тӗппипе ӗҫме
сӗнетӗп. - Паттӑрлӑхшӑн! Ҫӗнтерӳшӗн! Ура!
- Ур-ра! - салтакри алюмини куркасем вырӑнне хаклӑ
йышши черккесем илемлӗ сасӑпа янӑрарӗҫ.
«Нарком нормине» хушса, хушса пычӗҫ. Пӗри персе ячӗ:
- Эрехӗ шыв пекех юхатчӗ ҫав хушӑран, уйрӑмах,
наступлени умён. Ҫӗршывӗ нушара, тылри халӑхӗ
выҫӑллӑ-тутӑллӑ, ӑҫтан ҫитернӗ тулӗк спиртне фронт
валли. Пирӗншӗн хӑть «нарком норми» кӑна пулнӑ,
командирсем вара, паллах, пурте мар, эрех ӗҫнӗ чухлӗ
шыв та ӗҫмен пуль.
- Ҫампа ӳсӗрле приказ парса салтаксене усӑсӑр
пӗтеретчӗҫ ҫав, - илтӗнчӗ чӳрече енчен.
Военком ку тавлашӑва ҫапла вӗҫлерӗ:
- Салтаксене хастарлантармалли мӗн те пулин
ӗҫтересси е парасси вӑрҫӑра авалтанпах пырать. Нимле
ҫар та усӑ курмасӑр юлман унпа. Пулӑшатех пуль ҫав,
унсӑрӑн ӑна тахҫанах сивлемелле. Сире те, Гитлера
хирӗҫ, пире те «Афганра» панӑ мӗн памаллине. Сталин
ӗнтӗ ҫирӗп йышӑнупах йӗркелесе тӑнӑ ӑна, вӑрҫӑ
тухнӑранпах. Фронта кашни уйӑхра хӗрӗх пилӗк чукун
ҫул цистерни шурӑ эрех ӑсатнӑ. Икё миллион та ҫӗр аллӑ
пин литр. Чӑтнӑ мӑнтарӑн совет халӑхӗ. Пирён тыл ҫирӗп
пулнӑ ҫав. Ҫавӑнпа эпир ҫӗнтернӗ. Тепӗр хут саламлатӑп,
ҫирӗп сывлӑх сунатӑп сире, фронтовик юлташсем! Ырӑ
канӑва - шагом марш!
Хастарланса та хавхаланса военкоматран тухнӑ Иван
Воробьев сержант урампа утнӑ май йӑлт-ялт пӑхкаласа

илет кӑкӑрӗ ҫинче силленсе пыракан «Паттӑрлӑх»
паллине. Ҫӑвар уҫса пӑхтӑр-ха паянтан кам та пулин
унран шӑл йӗрсе «сутӑнчӑк-власовец» тесе... Ним
хӗрхенмесӗр таптаса ҫӑрса пӗтерет унашкал путсӗре.
Ҫак хаярлӑх туйӑмӗпе кӗчӗ вӑл районти милици
уйрӑмӗн хӑлтӑр-халтӑр йывӑҫ хӑмаллӑ, ҫӗр ҫумне
лӑпчӑнса ларнӑ авалхи ҫуртне, коридорта сулахаялла
пӑрӑнса, йышӑну пӳлӗмне ҫитрӗ. Дежурнӑй Кайривар ачи
Матвей Тугаев аслӑ лейтенант, унпа алӑ тытсах калаҫрӗ,
Хурӑнварти Салакайӑк Йӑванӗ ялти клуб хуҫинчен
Ш м ы ковран
мӗнле
м ӑш кӑлланине
унчченех
пӗлекенскер, Воробьева кирлӗ ҫӗрелле ҫул кӑтартса
ячӗ. Урам енчи пӳлӗмсенчен пӗрин алӑкне хуллен
шакканӑ май, вӑл алӑк уҫҫи ҫӑрарах ҫакӑнса тӑнине
ҫивӗч куҫӗпе асӑрхаса юлчӗ.
Пӳлӗме кӗрсен Салакайӑк Йӑванӗ шаках хытса тӑчӗ.
Сӗтел хуш ш инче Патӑрьел «таки» Пахом Баранов
сулахай ывӑҫӗпе янахне тӗкӗлесе лара парать - алӑк тул
енне ф анер татӑкки ҫине ҫырса ҫапнӑ «Старш ий
оперуполномоченный» .
- Ну, салам, бандит, - тесе пӳлӗм хуҫи самӑр
кӗлеткине йывӑррӑн силлентерсе ура ҫине тӑчӗ, тепӗр
сӗтел ҫине шурӑ хут листисемпе авторучка хучӗ. - Нука, ху чӗлхӳпе каласа пар-ха эс, калмӑк, мухтавлӑ
фронтовика, вӑрҫӑ инвалидне Трофим Иванович Шмыков
юлташа мӗнле майпа вӗлерме пуҫланине? Пар! Пар та
кала. Кала та ҫыр ӑнлантару!
- Старава, ҫын вӗлерен. Ӳссех, чаплансах пыратӑн,
путсӗр, нимпе ҫуса тасатма май ҫук тискер ӗҫӳпе.
«Мусӑра» ҫитнӗ-ха. Пӗлетӗн-и мусӑра - ҫӳп-ҫапа ӑҫта
тӑкнине? Свалкӑна - шӑршлӑ шӑтӑка. Ах, шутсӑр чаплӑ
вырӑн шыраса тупнӑ-ҫке - эсрел шӑпин кутне тӗкмелли
вырӑн. Ҫав шӑршлӑ вырӑнтах вӗҫлессӗн туйӑнать-ха эс
хӑвӑн суя пурнӑҫна. Халӑх ылханӗ сана пурпӗр ҫӗр айне
чиксе тӗп тӑвать, тискер кайӑкла «мусӑра».

Хӗрем есленсе кайнӑ Барановӑн пичӗ кӗҫ-вӗҫ
ҫурӑлса каясла хӑм пӑланчӗ, куҫӗ сиксе тухасла
мӗлтлетрӗ, вара вӑл каллӗ-маллӗ ик-виҫ утӑм турӗ те,
сассине пушшех хӑпартрӗ:
- Влаҫ ячӗпе чӗннӗ сана кунта, тискер каскӑнҫа.
Влаҫа хуравла!
Тарӑху сӑмахӗсем Воробьевӑн та хӑйсемех сирпӗнсе
тухрӗҫ:
- Ш мык-жмыхпа манӑн хамӑн личнӑй калаҫу.
Виличчен пыракан хирӗҫӳ-кӗрешӳ. Ӑна никам та мар, хам
кӑна татса пама пултаратӑп. Эп фронтра чухне вӑл ман
арӑмпа якӑлташнӑ, ман арӑма ача тутарнӑ. Халь те
чарӑнмасть, каҫтака. Каллех вӑл ман арӑм патнех
йӑрккать. Платникрен ӗҫлесе таврӑнсан тытрӑм иккӗшне.
Шмыкӑн ун, сулахай урисӗр пуҫне, пурте старавах.
Массаж тумалла пулчӗ вара чӑсмак кӗлеткине, ҫӑмартипе
ӑйӑрне сӳс ҫиппипе туртса ҫыхса ятӑм. Пӗлтӗр терӗм
малашне ют кӗсре хӳри айне ҫут пуҫне мӗнле
чикмеллине, ловелас. Ку таранчченех пульницара
пытанса пурӑнать терӗҫ-ха манран. Мӗнпур мыскари те
ҫавӑ ҫеҫ. Эп Березина ҫыранӗнче тӑшмана тытса чарнӑ,
ялта арӑм еркӗнне ашкӑнма-асма чарнӑ. Ҫӗнтернӗ.
Паттӑр пулнӑ. Мӗн кирлӗ тата сана урӑх?
- Вӗҫлерӗн-и бандит юррине, э? Ма суян?! Экзекуци
туни ҫитмен, эс ӑна пӗвене тытса пенӗ. Уксахскерне
путарасшӑн пулнӑ. Эс ун пӳртне чӗртса яма пуҫланӑ.
Эс ӑна хӑвӑр пӳрт умӗнчи хурӑн тураттинчен кутӑн
ҫакнӑ. Ак ҫак папкӑра йӑлтах пур свидительсен
кӑтартӑвӗсем. Тӗрӗссине кала, сволочь. Пурпӗрех
айӑплӑ пулса юлатэн, пурпӗрех эп сана сакӑр ҫуллӑха
кирпӗч шутлама ӑсатап. Панятнӑ, ултавҫӑ? - тӗссӗр
куҫӗпе хаяррӑн пӑхса аслӑ следователь чӗннӗ ҫын
патне хӑвӑрт ҫывхарчӗ, унӑн кӑкӑрӗ ҫинчи медале
асӑрханипе, шартах сикрӗ. - Ку тата мӗскер?
- Паттӑрлӑхшӑн панӑ «Паттӑрлӑхшӑн» медаль.
- Палтун. Салтакрах йӑлӑхтарнӑччӗ пакӑлтатса.
Камӑнне пӗҫертрӗн-ха е такамран сутӑн илтӗн? Мухтанас

килчӗ-им халӑх умӗнче? А ну-кӑ вӗҫертсе пар?! Сан пӑхлӑ
«делу» ӑшне хурап. Эп пӗлнӗ тӑрӑх, санӑн патшалӑх
кагради ним те пулма кирлӗ мар.
- Куратӑн? Сначӑт, пур.
- Эп, калап - ҫук. Суя медаль вӑл сан. Памасан ху
ирӗкӳпе, хам тӑпӑлтарса илеп, ак, ҫапла...
«Ак ҫапла» тесе Воробьев сержант милици капитанӗн
тӑснӑ аллине вӑйпа сирсе ячӗ.
- Аха, эсӗ влаҫа хирӗҫ, да? Ҫиччас кӑтартап эп сана
тепӗр хут Колыма ракӗ ӑҫта хӗл каҫнине, - тесе Баранов
тимӗр ещӗкрен наручниксем туртса кӑларчӗ, хӑйне
хирӗҫлекенӗн аллисене сӑнчӑрласшӑн хыпӑнчӗ.
Курайманлӑхпа тата мӑшкӑлпа тулса ҫитнӗ хӑватлӑ
вӑй вулкан пек сирпӗнсе тухрӗ Салакайӑк Йӑванӗн
ӑшӗнчен, ӑна вӑл ниепле те тытса чараймасть ӗнтӗ. Акӑ,
акӑ чышкӑ чӑмӑртанчӗ, мускулсем тулса хытрӗҫ. Пӗррех
сулса ячӗ вара хӑйӗн пӑтавккине Воробьев. Следователь
ураран ҫавапа ҫулнӑ пек йӑванчӗ хӑма урай ҫине. Сержант
тытрӗ те капитана хӑйне наручникӗпе тимӗр ещӗк
хӑлӑпӗнчен ҫаклатса лартрӗ, тӑна кӗрсен ан ҫухӑртӑр тесе
сӗтелӗ ҫинче выртакан хӗрарӑм йӗмӗпе (такама тӗпченӗ
хыҫҫӑн выртса юлнӑ вещдок пулчӗ пулас) ҫӑварне
мӑкларӗ, вара алӑкран хуллен тухрӗ те коридор пушшипе
усӑ курса алӑка тул енчен питӗрчӗ, уҫҫине шӑлавар
кӗсйине чикрӗ. Темпе арҫынпа тӑрӑшсах калаҫакан
дежурнӑй офицерпа сыв пуллашса урама тухрӗ. Хӑйпе
малашне мӗн пуласси пирки ним шухӑшламасӑрах вӑл
чукун ҫул вокзалӗ еннелле васкамасӑр уттарчӗ. Ӑна хирӗҫ
шӑпах тата фронтри юлташӗ, хӑйӗн отделенийӗнчи
Ҫтаппан Шуркин пулеметчик вашкӑртса пырать. Элӗк
ачине вӑл ыталаса илчӗ. Лешӗ, тӗл пулнӑ ятпа, ҫур литр
пушатасшӑнччӗ, фронтри тусӗн медальне ҫӑвасшӑн
пулчӗ. Воробьев ку ыйтӑва кӑшт каярахпа татса парӑпӑр
тесе ӑна лӑпланма ыйтрӗ те юлташне кӗскен хӑйӗн пурнӑҫ
шӑпипе паллаш тарчӗ, ун хыҫҫӑн пӗрле район
прокуратурине ҫавӑтсах илсе кӗчӗ.

Район прокурорӗ Долгов вӗсене хаваспах йышӑнчӗ,
мӗн сӑлтавпа килнине ыйтса пӗлчӗ, сӗтел хушшине
лартса иккӗшӗн умне те шурӑ хут листисем хурса пачӗ,
шкулта ачасене диктант ҫыртарнӑ пек каласа пулӑшрӗ.
- Сирӗн ыйтӑвӑра Мускавах, Ҫар прокуратуринех
ҫитерме тӑрӑшӑпӑр, - лӑплантарса ӑсатрӗ Василий
Ефремович фронтовиксене. - Хуравне пӗлтерӗпӗр. Яла
ҫитсен Волковсемпе Крутовсене манран пысӑксалам калӑр.
Ҫур литр эрех ҫапӑҫури юлташсене чӑтӑмсӑррӑн
кӗтсе ларнӑ иккен, хӑйпе вӑй виҫме хаярлӑхне
пытармасӑрах чӗнчӗ. Вокзал ҫумӗнчи столовӑйӗнче
унран аран-аран уйрӑлнӑ хыҫҫӑн хӑйсен автобусӗсемпе
Шуркин - Элӗке, Воробьев - Тарӑнвара ларса кайрӗҫ.
Платниксем саланнӑ ӗнтӗ. Ултавҫӑ ясар матки патне
чун туртмарӗ, утнӑ май Салакайӑк Йӑванӗн урисем
Ш урӑмпуҫ урамӗнчех тӑлланчӗҫ. Вӑл темш ӗн-ҫке
Волковсен умӗнче чарӑнчӗ. Венери хӑйӗнчен мар, Шмыкжмыхран ҫуралнӑ пулин те, вӑл ӑна пӑхса ӳстерме
пулӑшнӑ, таҫтан аякран алимент укҫи ярса парса мар,
ашшӗ-амӑшӗ килӗнчех. Пиччӗшӗнчен, Ваҫҫукран, пӗртте
уйрӑммӑн юратман, пӗрле, пӗр ытамра юратнӑ. Венера
ӑна ашшӗ вырӑннех хисеплет, авӑ вӑл, тулли сӗт витри
йӑтса сарай пуҫӗнчен тухрӗ, аслӑ ывӑлӗн Петӗрӗн кӗҫӗн
ачи йывӑҫ курка йӑтса ун ҫумӗнче пырать. Пӗчӗк Лев
асламӑшӗ сӗт сунӑ чухне куркине ӗне чӗччи айне тытса
кӑпӑклӑ ӑшӑ сӗт ӗҫме хӑнӑхнӑ. Халӗ те пулӑшнӑ
пулмалла асламӑшне, хырӑмӗ пӑнкӑ-пӑнкӑ.
- Аванах-и, атте?
- Сывах-ха, хӗрӗм.
- Апла юрӗ, эс шалти пӳртелле ирт, эп сӗтне сӗрсе
майлакалам. Унта Максим Максимович та пур. Вёсем
яланхиллех Тельманпа шахматла ҫапӑҫаҫҫӗ.
- Эп те кукаҫипе кёреп, - тесе Арӑслан ум пӳлсех
шалалла чӑмрӗ, хӑйсем патне кам килни ҫинчен пурне
те пёлтерме ёлкёрчё.

Хӑнана иккӗн харӑс ыталарӗҫ, кӑкӑрӗ ҫинчи медале
курнӑ хыҫҫӑн Салакайӑк Йӑванне тупӑннӑ наградӑшӑн
саламларӗҫ. Кил хуҫи тӳрех буфет патнелле утрӗ ,
унтан капӑр кӗленче кӑларса сӗтел варрине лартрӗ,
каласа тӗлӗнтерчӗ:
- Пӗлетӗр-и, Гитлер путвалӗнчен пӗринче пытанса
юлнӑ коньяк ку: «Золото Рейна». Анне! Кил хӗрӗхӗмӗш
ҫулсенчи эрехе ӗҫме?
Ҫав вӑхӑтрах ҫӗнӗ халат тӑхӑннӑ Нинук инке хыҫал
пӳлӗмрен кӑштӑртатса тухрӗ.
- Калап ҫав хӑта килчӗ пуль тесе. Ирт, ирт эс, хӑта,
хӑюллӑрах пул. Ютра мар, - тесе вӑл Йӑвана алӑ пачӗ. Хӑҫантанпа хирӗҫ тӑрса та, ларса та калаҫман санпа,
хӑта, ма кӗркелесе тухмастӑн ара...
- Эс те мана аслӑ кукаҫипе кукамай патне илсе
каймастӑн, - ватӑ ҫын куҫӗнчен чӑрр пӑхрӗ мӑнукӗ. Кукамайсен ҫӗмӗрт нумай. Ман ҫӗмӗрт ҫиес килет.
- Юрӗ, юрӗ, илсе кайӑпӑр, аслӑ кукаҫу та кунтах, хул
пуҫҫи ҫине хӑпартса лартать те ак... - авалхи кӳршин
медалӗ енне куҫ хӳрипе пӑхса илчӗ Нинук инке. - Сан,
хӑта, кун пекки ҫуккӑччӗ-ҫке?
- Паян пачӗҫ, тӑхлач, военкомата чӗнсех.
Ҫухалнӑскер - тупӑннӑ та, - терӗ хӑтийӗ.
- Ах турӑ, - сӑх сӑхса илчӗ тур кӗтесси еннелле
ҫаврӑнса аслӑ кил хуҫи. - Наградисем тупӑнсах пыраҫҫӗ
те ҫав... Пирн Хветутсем хӑҫан тупӑнӗҫ-ш и? Пирн
упӑшкасем вырӑнне ма тӳрех Гитлер аҫтахине ҫӗр
ҫӑтман-ши? Леш тӗнчене кайсан шыраса тупасси ҫеҫ
юлать ӗнтӗ савнӑ упӑшкамҫӑм чунне. - Чӑтаймарӗ салтак
арӑмӗ, халат кӗсйинчен кӑларса шурӑ тутӑрпа шӑлса
типӗтрӗ нӳрленнӗ куҫне. - Кусене те пулин турӑ ырӑ
сывлӑх патӑрах. Ӑҫта-ха ман пӗчӗк паттӑрӗ?
- Асанне, эпӗ, тискер кайӑксен патши, ҫӗр ҫинчи
мӗнпур усал-тӗселе ҫӗнтереп, юмахри пекех ак ҫапла
хӳрепе ҫавӑрса ҫапатӑп та... - диван ҫинче выртакан чӗн
пиҫиххине илсе ҫапкаланчӗ Арӑслан.

Калаҫӑва Крутов хутшӑнчӗ:
- Халь тин куляннипе те тавӑрса килеймӗпӗр ӗнтӗ
вӑрҫӑ хирӗнче ҫапӑҫса пуҫ хунӑ миллионшар совет
ҫыннине, ҫӗршер пин чӑваша, хамӑр ялти вуншар ҫынна,
ҫав шутра - аттесене те.
- Ҫавсене пурне те асӑнса ӗҫӗпӗр паян Гитлер эрехне
Кашкӑр Хӗветучӗн, фронтовикӑн кӗрекинче, - илтӗнчӗ
сӗтел ҫине апат-ҫим ӗҫ лартма пуҫланӑ Тельман
Федотовичӑн сасси. - Акӑ, хуҫяйккӑ та кӗчӗ пирӗн.
Пулӑшу вӑхӑтра ҫитрӗ.
Кӗтмесӗрех-сисмесӗрех пуҫланчӗ акӑ пӗчӗк ӗҫкӗҫикӗ. Волков, кӑш тах хӗрсен, иртнине аса илсе
мухтанма та ухутах. Ялан мӗн те пулин ҫӗннине тупса
калатех вӑл. Акӑ, хуннӗн «Паттӑрлӑхшӑн» медальне
чи малтан ҫунӑ хыҫҫӑн, вӑрҫӑран таврӑнайманнисене
асӑнса ӗҫрӗҫ. Тӑхтав вӑхӑтӗнче кӗреке пуҫӗ юмах
миххин ҫыххине салтса ячӗ:
- Эрех историйӗ черккере ан путтӑр тесен, итлеме
ыйтатӑп. Хам тахҫан Аслӑ Канаш депутачӗ пулнӑ чухне
Совет Союзӗ шайӗнчи делегаципе Берлина тухса
кайрӑмӑр. Демократиллӗ Германи Республикин пуҫлӑхӗ
Вальтер Ульбрихт йышӑнчӗ совет парламентарийӗсене.
Банкет вӑхӑтӗнче вӑл анчахрах эп каланӑ эрех историне
уҫса пачӗ. Адольф Шикльгрубер та ҫамрӑк чухне ҫын
ҫиен пулман. Ӳнер искусствине те, музыкӑна та хытӑ
юратнӑ иккен. Австри тӗп хулинчи чаплӑ опера театрӗнче
нимӗҫсен Рихард Вагнер кӗввине итлеме ытларах
кӑмӑлланӑ. Юратнӑ оперисенчен пӗри уншӑн «Золото
Рейна» пулнӑ. Ш вейцарири Альп тӑвӗсем ҫинчен
шӑкӑртатса юхса анакан тап-таса шыв, ҫыранӗсене
аслӑлатса, Германи витӗр Ҫурҫӗр тинӗсне васканӑ - мӗн
авалтанпах. Ҫав юхан шыв Вагнер композитора та
ҫӗклентерсе хавхалантарнӑ, ӑслӑ пуҫӗнчен вара опера
шӑранса тухнӑ. Адольф, Гитлер хушма хушамат илнӗ
хыҫҫӑн, политика хуранне чӑмнӑ, усал шухӑшпа пуҫне
минретнӗ, тӗнче аҫтахи пулса тӑнӑ. Унӑн тарҫисем,

пуҫлӑхне ырӑ тӑвас шутпа, мӗн кӑна шухӑш ласа
кӑларман пуль. Ҫапла Гитлер юратакан иҫӗм ҫырли эрехӗ
те путвалсенче хаярланма пуҫланӑ, Вагнерӑн Адольф
Гитлер юратакан, этем кӑмӑлне уҫакан вилӗмсӗр юррикӗвви ячӗпетаврана сарӑлнӑ. Актамаша, кайран пӑхатпӑр
та, пире пурне те пилӗкшер кӗленче «Золото Рейна»
чӗркесе панӑ парне вырӑнне. Каҫпа «Золот Рейна» опера
итлеттерчӗҫ. Хуннӗм, пӗр кӗленчи, авӑ, сан ятупах
сыхланса юлнӑ вӗт, ку енчен телейлӗ эс.
- Ах, ачамсем, - хаяр эрех пуҫа пынине туйса
асӑрханарах калаҫрӗ Нинук инке, - черккине те тытас
килместчӗ те, юн ӗҫенӗн юнне ӑша та ярас мар тенӗччӗ
те, ку Гитлерӑн наркӑмӑшлӑ юнӗ мар пуль-ха, пирнешкел
прустуй ҫынсем тунӑ эрехех пуль-ха терӗм те, тутанса
пӑхнӑ хыҫҫӑн умлӑ-хыҫлах тӗппипех ятӑм-ха. Тавах,
ывлӑм, ытла тутлӑскерне, хаярскерне таҫтан аякран илсе
килсе пире ӗҫтерсе хӑналанӑшӑн. «Рейн ылтӑнӗ» тесе
ахальтенех каламан пуль. Тепӗр чух радиора та Вагнер
тени хыҫҫӑн хитре кӗвӗ янӑраса каять те, юрласа та илеп
вара артистсем пе пёрле хутӑш са, хам майлӑн
ҫыпӑҫтарса. Эх, ылтӑн пурнӑҫ пулатчӗ те пирён те хамӑр
Атӑл тӑрӑхӗнче, ҫав усал тапӑнман пулсан...
Тӑхлачне пӳлсех калаҫма пуҫларӗ Салакайӑк Йӑванӗ:
- Тавтапуҫах, хаклӑ кӗрӗвӗм, ман «Паттӑрлӑхшӑн»
медале Гитлер путвалӗнчи хаяр эрехпе хӑналаса
хаярлатнӑшӑн. Хаярлӑхпах шӑлнӑ-ҫке вӑрҫинче фашист
текен эсреле, хаяр куҫпах хире-хирӗҫ тӑрса тулласа
тӑкас пек пӑхнӑ пӗр-пӗрне хирӗҫ. Кам шутланӑ тӑшман
коньякне ҫур ӗмӗр иртсен хамӑр патра тутанса пӑхасса, хӗрнӗ хӑна хурланнипе те, савӑннипе те пуль, арҫынла
нӑшӑкласа илчӗ. - Ӗмӗтленме те пултарайман эпӗ ун
чухне ҫак кӗрекере тӑвансемпе юнашар ларасса... Эх, я
помню тот Ванинский порт...
Арӑслан ун чӗрҫи ҫине чалт! сикрӗ те, ӑна мӑйӗнчен
ыталаса, ача чӗлхи-ӑсӗпе ыйтрӗ:

- Ан макӑр, кукаҫи. Ак каллех. Ма эс, кукаҫи, «Ваня
портне» аса илсе юрлама пуҫласанах куҫҫуль кӑларан?
Пул ман пек арӑслан! Эп килти такаран та хӑрамасп,
кутран хулӑпа ҫаптарсан та макӑрмасп. Анне аттене
каланӑ пек, арҫын пуль эс? «Ваня порчёпе» «Байкал
бродягине» упалла мёкёрсе яран та, урӑх эп те ним те
пёлмесп сан юррусем ҫинчен.
Салакайӑк Йӑванӗ пӗчӗк мӑнукне пуҫран ачашласа
куҫҫуль витӗр калаҫрӗ:
- Пӗчӗк мӑнукӑмҫӑм, ӑслӑ ача эс, пуҫу пур малашлӑху та пулӗ аҫу-аннӳне хывсан. Ак ҫакӑнта
капланать те, пыртан урӑх пӗр сӑмах та тухмасть, ҫӑмах
ҫӑтса ярсан та. Хӑть касса яр. Юрӗ, эс чупкаласа дуре
ха, ачамккӑ.
Йӑван калаҫнӑ вӑхӑтра Волковсен хӗрӗ Шӑпчӑк
Шупашкартан ҫитсе кӗчӗ. Ун хӑлхине кӗнӗ пулас калаҫу
хумӗ, вара вӑл, «кӑштах тӑхтӑр» тесе, ҫул ҫинчен хӑйне
тирпее кӗртрӗ те, ашшӗнчен магнитофон яма ыйтрӗ, ирӗк
илсен, аппаратурӑна майлаштарса кассета лартрӗ «Америкӑра кӑларнӑ компакт-диск. Сӑвви те, кӗвви те ятсӑр. Александр Склярпа Михаил Кассиров вӑйлатса
илемлетнӗ» - ӑнлантарчӗ вӑл пурне те.
- Сӑвви те, кӗвви те пирӗн вӑл - зэксен, - ассӑн
сывласа ячӗ Салакайӑк Йӑванӗ. - Ах, итлес-ха, манса та
кая пуҫларӑм пуль хамӑрӑн кимӑна.
Ҫав самантрах уҫӑ сасӑ хурлануллӑ кӗвӗпе хутӑшса
янӑраса кайрӗ, пӳлӗме урӑхла сывлӑшпа тултарчӗ:
Я помню тот Ванинский порт
И шум парохода угрюмый,
Как шли мы с этапом на борт
В холодные мрачные трюмы.
От качки стонали зэка,
Обнявшись как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

А утром растаял туман,
Утихла пучина морская.
Восстал на пути Магадан Столица Колымского края.
Пятьсот километров тайга,
Качаются люди, как тени,
Машины не едут сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа черной планетой.
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.
Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не придешь,
А встретив, меня не узнаешь.
Я помню тот Ванинский порт
И шум парохода угрюмый,
Как шли мы с этапом на борт
В холодные мрачные трюмы.
- Ҫак нуша-терте мана Гитлер анчах мар, хамӑрӑн
аҫтахасем те тӳссе ирттерме пӳрнӗ, - куҫне шӑла-шӑла
каларӗ Воробьев сержант. - Тыткӑнран мӗнле таврӑннине
пӗлетӗр халь. Малалла вӗт эпӗ хамӑрӑннисен тыткӑнне
ҫаклантӑм-ҫке. Власов генерал ҫарӗнчен французсене
парӑннӑ пиншер совет салтакӗсене Франции Хирӗҫтӑру
ҫарне хамӑрӑн хӗҫ-пӑш алпах куҫарнӑччӗ. Нимӗҫ
ф аш исчӗсене эпир те унта самаях тӳнккесе илме
ӗлкӗртӗмӗр. Мана тӑван ҫӗршыва таврӑнсан тӳрех ирӗке
хӑтармалла пулнӑ. Ҫав паҫӑр каланӑ Пахом Баранов
пӗтерчӗ. Хӑйӗн сутӑнчӑк-ҫын вӗлерен ячӗ тӗп пултӑр тесе
мана Колымана ямалли камантӑна чиксе хунӑ.
Уйӑх ҫуртан тин ҫитрӗмӗр таварнякпа Хабаровск
крайне, Амур юхан шывӗ урлӑ каҫсан, Тутар проливӗн
Ванино порчӗ пӑрахутсен сассипе хӑрушшӑн кӗтсе
илчӗ пире. Поселокӗнче тавраллах йӗплӗ пралукпа

карса ҫавӑрнӑ ҫурт-йӗр. Зэксен перевал бази иккен.
Вуншар пин ҫын хӑйсене тинӗспе ӑсатасса кӗтет. Пире
тахҫан яппун салтакӗсем пурӑннӑ пӗр казармӑна чыхса
тултарчӗҫ. Тепӗр уйӑх пысӑк пӑрахут ҫине япала, апатҫимӗҫ, бензин тултарнӑ пичкесем тиерӗмӗр. Вӑхӑт
ҫитсен... Тарӑн трюмсенчи хӑмаран ҫапса тунӑ нарсем
ҫине икшерӗн вырнаҫтарчӗҫ. Кам выҫҫа, чир-чӗре,
хуралҫӑсем хӗненине чӑтаймасӑр кӑнса выртать,
вӗсене борт урлӑ укияна ы вӑтаҫҫӗ. П улӑсене
тӑранмашкӑн - чӗрӗ апат.
Хӑлха тӑратса итлекен Лев кукашшӗн тута
хупаххинчен пӳрнепе пусса хуйхӑрчӗ:
- Эх, сана мӗнле переймен укияна ҫав усал
хуралҫӑсем. Пенӗ пулсан-и, пулӑсем кӑшласа янӑ
пулсан-и, пирн аслӑ кукаҫи те пулас ҫукчӗ. Ай-яй, эп сана
шутсӑр хытӑ юратап-ҫке, юрать пулӑ ҫимен сана, кукаҫи.
Ыран ҫӗмӗрт ҫиме те илсе каяймастӑнччӗ вӗт. Юрать
ҫӑлӑнса юлнӑ эс аҫтахасенчен. Вӑйлӑ пулнӑ-и эс? Эп те
сан пекех вӑйлӑ пулап. Арӑслан пек...
Максим М аксимович тухса кайсан та Тельман
Федотович хуннӗшӗпе чылайччен калаҫса ларчӗ. Венера
Ивановна ашшӗне раскладушка ҫине вырӑн хатӗрлесе
пачӗ. Арӑслан кукашшӗн хырӑмӗ ҫинче вылясах ҫывӑрса
кайрӗ, аслашшӗ ӑна хӑйӗн кравачӗ ҫине йӑтса кайса хучӗ.
Пурте ҫывӑрма выртсан та Нинук инке хӑйӗн
пӳлӗмӗнче ҫурҫӗр иртиччен те куҫ хупаймарӗ. Куҫӗ
умӗнчен юратнӑ Хӗветучӗ ҫухалмарӗ. Юланутпа чупакан
упӑшки чарӑнман ӑйӑрне ташлаттарса ун тавра кула-кула
ҫаврӑнать. Акӑ Нинук ун умне сиксе ларать те, урхамахӑн
ҫилхинчен ҫавӑрса тытать. Пӗрле уй урлӑ, вӑрман тӑрӑх
тапӑртаттарса пыраҫҫӗ кӑна. Умра вӑйлӑ ҫунакан пушар
курӑнать, лаши такӑннипе Нинук ҫӗре ӳксе юлать.
Хӗветут ахӑракан ҫулӑма урхамахӗпе кӗрсе кайса
ҫухалать. Кӑтӑш пулнӑ хушӑри тӗлӗкпе вӑранса каять
те тӑлӑх арӑм чӗри чиксе килнине аран-аран ирттерсе
ярать, хуллен ахлатса илет.

Ял хуҫалӑх ӗҫӗ-пуҫӗ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн, ҫӗр
пуянлӑхне кӗлете кӗртсен, чӑваш хресченӗ ӗмӗр-ӗмӗр
тӑршшипех кӗр мӑнтӑрне кӗтнӗ. Тыр-пул уявӗ ячӗпе юпа
уйӑхӗнче, уйӑх таврӑнсан, эрне кун тӑван-пӗтенне,
хурӑнташ-пӗлӗшне хыпарласа чӗннӗ. Кӗрекере кӑпӑклӑ,
ҫӑра урпа сӑри ӗҫнӗ, пыл пуррисем хаяр кӑрчама
куркисене пушатнӑ, автан е чӑх йӗтесӗ туртнӑ, тулӑх
апат-ҫимӗҫпе тӑранса, хӑпарнӑ кӑмӑлӗпе савӑнса
юрланӑ, унтан урай варрине тухса тапӑртата-тапӑртата
ташланӑ. Кӗр сӑри иртсен кил-йыш, карта пӑттисем тунӑ,
чӳк чӳкленӗ. Унтан вара кӗлле ҫӳреме пуҫланӑ.
Авалхи йӑла ламран лама куҫса ку таранчченех
халӑхра майӗпен вӑй илсе пырать. Вак хуҫалӑх
ҫыхӑнӑвӗсенчен колхоз ӗҫкисем таран хӑйне евӗрлӗн
аталаннӑ, районсемпе Чӑваш ҫӗршывӗн ҫулленхи пысӑк
уявӗсем патнех ҫитнӗ. Ҫӗлен шуса тухайми тырӑ вырса
ҫапнӑ-и е мӑян вӑрри пуҫтарса кӗртнӗ, пурпӗрех кӗр сӑри
тумасӑр, ытакпанса хастарланмасӑр пӗр ҫул та иртмен.
Семен Ильич Быстров та, ял ҫӑрӑлчӑкӗнче кун курнӑ
йыт пулли, кӗр сӑрин тутипе, шавӗпе ӳссе ҫитӗннӗ. Ҫав
савӑк кун вӗсене, шӗвӗрккесене, хушӑран чӑх урипе
ҫунатти те, хӑнасен шушкӑ-пӗремӗкӗпе канфечӗ те
леккеленӗ. Васка Илли фронтра тахҫанах вилнӗччӗ-ха
ӗнтӗ. Вӑрманти ялта та вӑл пурӑннӑ вӑхӑтра унни пек
мӑн пӳрт ялӗпе те темиҫен ҫеҫ пулнӑ. Ҫур ял ытла мунча
пек пӳртре йышлӑн нушаланатчӗ. Ик ҫӗр аллӑ киллӗ
Тымарта мунчи те ҫирӗм пиллӗкрен ытла пулман. Пуҫпа
кута хупламалӑх, ҫумӑртан, сивӗрен ҫурӑм ӑшши
тытмалӑх ларткаланӑ хӳтлӗхсӗр пуҫне совет хресченӗн
урӑх мӗн пулнӑ-ши чӑваш ялӗнче? Юрать унӑн ашшӗ
вӑр-вар пулнӑ ҫав, патшалӑха ҫаратмасӑр, колхозӑнне
хапсӑнмасӑр хӑй пултарнӑ таран тӗрмешсе, Иллесем
валли хӑтлӑ ҫурт лартса хӑварнӑ, пӳрт-ҫурчӗ вара хӑй
вилсен те унӑн йӑх палӑкӗ вырӑнне юлнӑ.

Хӑйсен тӑрӑхла, аслӑ пӳртӗнче колхоз ӗҫки тунине
астӑвать-ха Семен Ильич. Бригадӑн-бригадӑн уявлатчӗҫ
кӗр мӑнтӑрӗн кунне. Васка Иллисен енчи урам ҫыннисен
камантирӗ Тан Ваҫличчӗ. Тан Ваҫли танӗсемколхозникӗсем, чӑвашла капӑр тумланса пынӑскерсем,
тӑм чашӑкран йывӑҫ кашӑкпа типтерлӗн така шӳрпи
лӗрплеттеретчӗҫ, ашшӗн ҫӑка вуллинчен тунӑ пӗчӗк
каткаран салтак куркипе ӑса-ӑса илнӗ кӑпӑклӑ сӑрана
стаканран черетпе ӗҫетчӗҫ. Эрех-сӑмакун таврашӗ
курӑнман. Ирхи сала кайӑк чӑмӑркки пек шавласа каятчӗҫ
вара. Авалхи хурлӑхлӑ юрӑсене васкамасӑр, пӗрне-пӗри
пӳлмесӗр ытакланса шӑрантаратчӗҫ. Ура тупанӗ
хӗрнисем таса урайне сиксе тухатчӗҫ те, Карачӑм мучи
шӑпӑрӗн кӗввипе ӑмӑртмалла ташша ҫапатчӗҫ. Шӑпӑр
сассине хӗрнӗ хӗрарӑмсен кӑмака питлӗхӗн чанклатӑвӗ
вӑйлатса тӑратчӗ. Сӗтел хушшинчен черетленсе тухнӑ
май, ҫисе ярайман хура е шур ҫӑкӑр татӑкне никам та
сӗтел ҫине пӑрахса хӑвармастчӗ, «ку хамӑн чӗл-ха» тесе
ӑна хӗве е шӑлавар кӗсйине чиксе хуратчӗҫ. Мӗн тери
хаклӑ пулнӑ вӑл ҫӑкӑр татӑкки е тӗпренчӗкӗЫ
Пурнӑҫ пӑтӑрмахӗнче кӗр сӑрине коммунистсем
массӑллӑ ӗҫкӗ кунӗ туса ячӗҫ. Ял хуҫалӑхӗнче
ӗҫлекенсен кунӗ ҫулсерен район, республика ӗҫкипе
вӗҫленет. Кашни пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх ун валли мӗн
чухлӗ ыйтнӑ, ҫавӑн чухлӗ укҫа куҫарать Вӑрманкаса,
районсем - Шупашкара. Укҫи-тенки - пӗтӗм ӗҫ халӑхӗн,
кӗрекийӗ - пуҫлӑхсемшӗн.
Кун пирки Семен Ильич сахал мар шухӑшланӑ та,
уявӗ сӑмса умне ҫитнӗ тӗлелле ҫултан ҫула куҫса
пы ракан йӑлана пӗччен халлӗн ниепле те
хирӗҫлеймест, хӑй те кашни ӗҫкӗрех юлташӗсемпе
са ркал анса ю рлать, ӑмӑртса таш л ать, мухм ӑра
кайичченех эрех-сӑрине мехлет.
Акӑ ӗнтӗ вӑл ирех вӑранчӗ, паянхи район ӗҫкине
мӗнле курӑмлӑрах та янравлӑрах, нимле ҫуйхашусӑр,

кӑлтӑксӑр ирттерсе ярасси пирки пуҫне ҫавӑрттарать.
Шупашкартан парти обкомӗпе Министрсен Канашӗн
элчисем пысӑкушкӑнпа мӑн сумкӑпа килмелле. Хӑйсемпе
ӑмӑртакан Шӑхран районӗн Юлдашев ертсе пыракан
делегацийӗ артисчӗсемпе персе ҫитмелле. Ӑмӑрту
паттӑрӗсене парнесем памалла. Парнисене туянма
хӑйсен хуҫалӑхӗсем пе организацийӗсем ех укҫине
куҫарнӑ. Район ячӗпе ҫеҫ ултавлӑ парне пулать вӗсене.
Ӑна вӗсем ӑнлансах пӗтмеҫҫӗ, хӑть камран пулсан та парне пултӑр. Илекеншӗн пурпӗрех мар-и? Савӑнӑҫлӑ
сӑмах-юмах-салам хыҫҫӑн хуҫасен ячӗшӗн концертра
пулмалла та... район кӗрекине васкамалла. Хӑнана
чӗннисем район пуҫлӑхӗсемпе пӗрле пӗтӗм савӑклӑхне
ҫак анлӑ кӗрекере чунӗсене уҫса палӑртаҫҫӗ. Вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи Васка Иллисен пӳртӗнчи кӗр сӑри кӗрекийӗпе
хальхи анлӑ кӗрекене танлаштарма май та, виҫи те ҫук
ӗнтӗ. Ҫыннисен те кӑмӑл-туйӑм шайӗ вӑл вӑхӑтри
чухӑнлӑх пусарӑвӗнчи мар. Ашкӑнчӑк хӑмпи пӗлӗте
ҫити вӗҫет. Уяв кӗрекинчи пек пуян сӗтел хӑҫан пулӗши хресчен килӗнче? Хамӑр асатпӑр-асатпӑр, ҫав
хуш ӑрах хамӑра астаракансен хы рӑмне этемле
тӑрантараймастпӑр, ыр пурнӑҫне те туса параймастпӑр
тесех вӑл акӑ паян те черетлӗ кӗр сӑри ашкӑнчӑклӑхне
темле ҫав тери чаплӑ куна кӗтсе илнӗ пекех ӑнтӑлать.
Чунӗ унӑн халех пӗтӗмпе ҫав савӑкпӑхра.
Райкома хӑвӑртрах ҫитес тесе Быстров шоферӗ илме
килмелли вӑхӑтран маларах хӑйсен умӗнчи кану паркӗ
витӗр сукмак тӑрӑх чупнӑ пек вашлаттарчӗ. Тӳрӗрен пӗр
кана утмалӑх ҫеҫ.
Большаковпа калаҫса татӑлнӑ тейӗн, вӗсем иккӗшӗ
те харӑсах чукун ҫул урлӑ каҫрӗҫ. Райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ
сехечӗ ҫине пӑхса, пӗрремӗш секретаре алӑ пачӗ:
- Аван-и, Семен Ильич? Васкатпӑр пать?
- Хӑвӑра та салам, Альберт Григорьевич, хӑнасенчен
маларах ҫитесшӗн-ҫке, ҫавӑнпа сирӗн пекех пӑравусла

хашлаттарса пыратӑп. Пӗрремӗшӗ хӑех килет-ши?
Шупашкартан ытла уҫӑмлах каламарӗҫ те. Ҫапах та ӗнер
хамӑрӑннисене пурне те ура ҫине тӑратрӑм, - тесе
хӑлтӑртатса куланҫи пулчӗ Быстров.
Урам урлӑ каҫсан райпопа ресторан ҫурчӗ ҫумӗнче Коммунистсен партийӗн Вӑрманкасри комитечӗн икӗ
хутлӑ штабӗ. Ӑна ӗнтӗ ҫирӗм ҫула яхӑн КПССӑн ашшӗ
ҫӗрӗн-кунӗн хураллать. Бронзӑран шӑратса тунӑ мӑн
кӗлетке ҫумӗнче те, умӗнче те епле хӑпартланса тӑнӑ
пуҫлӑхсемпе пӗрле Быстров та аслӑ уявсем вӑхӑтӗнче.
Райкома кӗрес умён вӑл чи малтан Ильич умӗнче
ҫӗлӗкне е шӗлепкине хывнӑ, ҫул пуҫа, аттене сывлӑх
суннӑ. Акӑ, халӗ те вӑл сӑмсасӑр пухчине пуҫӗнчен вашт
илсе аллине ҫӗкперӗ, ҫӑварне уҫнӑскер, ним калаймасӑр
хытса тӑчӗ. Х ы ҫаларах пы ракан Больш аков ӑна
кӳлепипе пырса ҫапрӗ.
- Мӗн темрен тӗлӗнсе пат чарӑнтӑн?
- Пӑх-ха эс ҫӳлелле? Мӗн хӑтланаҫҫӗ ӑрсурниксем?
Ҫав самантрах вӗсем патне обкомӑн хура «Чайки»
чарлаттарса ҫитсе чарӑнчӗ. Машинӑран тухнӑ пӗрремӗш
секретарь те вӗсемпе пӗрлех Ленин палӑкӗ еннелле
тинкерчӗ. Владимир Ильичӑн мӑйӗнчен сеткӑласа ҫыхнӑ
ҫӗр улми миххи ҫакса янӑ. Миххинчен батон, ҫӑкӑр татки,
сурӑх пуҫӗ, сысна хӑлхи, пӑру хӳри, темле шӗвек
тултарнӑ четвӗрт кӗленчи курӑнать. Миххипе юнашар
ҫыпӑҫтарнӑ картун татӑкки ҫине хӗрлӗпе ҫырнине вӗсем
виҫҫӗшӗ
те
сасӑпах
вуларӗҫ:
«Вӑрманкас
ыйткалаканӗсен кучченеҫӗ».
Хӑш вӑхӑтра сиксе тухрӗ ҫывӑхри редакцирен
райхаҫат фотокорреспонденчӗ, пуҫлӑхсемпе ҫул пуҫа
ҫатлаттарса илме те ӗлкӗрчӗ. Быстров ӑна ҫанӑран
ҫатӑрласа ты тасш ӑнччӗ, анчах Ш упаш кар хӑни
аллисене сулса чарчӗ:
- Х ӑтлантӑр-и? Уҫҫӑнлӑх самани. Ҫавна асра
тытмалла, юлташсем. Анчах та ку ҫывӑрса лармаллине

пӗлтермест. Ыйхӑран вӑранмалла! Мускав юрттипе
хӑвӑртлӑха ӳстермелле! Вун пӗрте, «Ш урӑмпуҫ
ҫӑлтӑрӗнче» пуҫланмаллаччӗ-и-ха сирӗн уявӗ?
Быстровпа Большаков пуҫӗсене сӗлтрӗҫ.
- Ҫитетӗп. Вӑхӑтра. Эпӗ халӗ Улатӑра васкатӑп-ха.
Камитне курсах кайрӑм ӗнтӗ, - пуҫа пӑркаласа «Чайки»
патнелле васкаса утрӗ обком пуҫлӑхӗ Павлов.
Ним калама аптӑраса юлчӗҫ район хуҫисем.
Большаков милици ҫурчӗ еннелле вӗҫтерчӗ. Быстров
пӳлӗмне хӑшӑлтатса кӗчӗ те хӗрринчи пукан ҫине лак!
ларчӗ. «Акӑ мӗн патне илсе ҫитерчӗ пире ку Горбачев
юлташ уҫҫӑнлӑхпа хӑвӑртлӑх ҫӗмренне ҫӗршыв ҫийӗн
вӑшлаттарса вӗҫтернӗ май, - ҫамки ҫинчи тарне ҫанӑпах
шӑла-шӑла илчӗ район «кӗпӗрнаттӑрӗ». - Пирӗн парти
ӗҫне, район ял хуҫалӑхӗн ӗҫне мӑшкӑл палли лартса
паракан чее оппозиционерсем вӑрттӑн кӑтартаҫҫӗ хӑйсен
вӑйне, Ленин аллипех питрен ҫутӑлтараҫҫӗ кӑҫал
пӗлтӗрхинчен начартарах ӗҫленӗшӗн. Пилӗк ҫуллӑх
заданийӗсене тырӑ тата аш -какай туса илессипе
тултараймарӑмӑр-ҫке. Ку обком секретарӗ трибуна
ҫинчен вӑрӑм пушӑ вӗҫӗпе кутран ҫатлаттарнинчен те
вирлӗрех. Малашне те каллах пулса пырсан, ҫӗнетӳ
юхӑмӗн хумӗ хама та пурнӑҫ ҫулӗн айккине шӑлса
ывӑтать вӗт. Чукун ҫул ҫумӗнчи авалхи юман тӑрринче
ларакан ҫӑхан та тинтерех кӑна хӑрушӑ сассипе
кранклатрӗ. Хамӑр ял кӳрши Карачӑм мучи каларӑшле,
район каланчи силленмеллипех силленет, ҫавра ҫил
ҫавӑрса ҫапасран тек ӑна аслӑ ҫул пуҫ та хӑтараймӗ.
Большаков та анӑҫран харпӑрлӑх ҫути каялла ӳксе
хамӑр тӑван ҫӗр ҫинче аваллӑх хӗвелне ялкӑштарса
ярасса кӗтет. Тем тесен те эпӗ хам вырӑнта марах,
район « кӗ пӗ р н а ттӑ р ӗ се м »
м алаш не А л ьберт
Григорьевичсем пулаҫҫӗ пуль, пирӗн хӑрӑк тӑрӑллӑ
юман ҫинче «Пире хальхи пекех хавассӑн хӗвел
ҫутатмӗ ӗмӗрне» тесе юрласа ларасси ҫеҫ юлать», тесе хуйхӑрнӑ май вӑл стена ҫумӗнчи сейф умне тӑрса

пычӗ, алӑкне йывӑррӑн уҫса пуҫланӑ кӗленчерен
эрм енсен коньякне пӗр тулли ҫӑвар сы прӗ, юнӗ
вӗриленсе кайсан сылтӑм ывӑҫ тупанӗпе сӗтеле хытах
шанлаттарчӗ, сассине хӑйӑлтирех кӑларчӗ:
- Пуҫ усма иртерех-ха.
Акӑ алӑкра шофер пуҫӗ курӑнчӗ:
- Эп ҫитрӗм.
- Салам, тепӗр икӗ минутран тухатӑп.
Райком умне машина пухӑнса тӑнӑ. Пурте пӗрремӗш
секретаре кӗтеҫҫӗ. Быстров сылтӑм аллине Ленин пек
малалла тӑсса саламларё те хӑйне пӑхӑнакансене,
машинӑна, сылтӑм енчи хыҫалти ларкӑча кӗрсе сӗвенчӗ.
Ку вӑл аслӑ пуҫлӑхсен сыхлав манерӗ. Ҫапӑнас-мӗн
пулсан та капла чӗрӗ юлма пултарать-ҫке пуҫлӑх текен
хӑравҫӑ ҫын. Чи аслисене пӑхса Быстровсем те ҫав
йӑлана пӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ. Василий Михайлович «Атӑлне»
тапратрӗ. Ун хыҫҫӑн Большаков машини тата ыттисем
те мӑн ҫул ҫине тухрӗҫ.
Унчченхи пӗрремӗш секретарь Яков Сидорович
Мургаев пекех Быстров та тем пулнӑн пит васкаса
ҫӑвар вучахне чӗртсе ячӗ. Пӑлхар табакӗн сӑмсана
кӑтӑклантаракан шӑрши машинӑна тулчӗ. Шофер
тӳрех сулахай енчи пӗчӗк чӳречене уҫса ячӗ те, хӑй
майлӑ мӑкӑртатрӗ:
- Вӑрманкасра чухне ҫуран чупса ҫӳрени сывлӑхшӑн
начар мар пуль, халӑх умӗнче те авторитетлӑ. Ҫапах та
калас пулать ӑна хӑҫан шуҫ чуманпа, хӑҫан ҫил ҫунатпа
ҫӳрессине. Атту пӗрмай шыраса ҫӳре сирӗн хыҫҫӑн, паян
та хӑвӑр ҫурт патне пустуй кайса килтӗм.
- Уншӑн вилмерӗн пуль-ха, юрӗ-ҫке, каҫар мана,
тулӑксӑра, кӗҫех хамӑн хваттер ҫы вӑхне гараж
ларттарӑп, Василий Михайлович, - тесе халӗ те кӑмӑлӗ
уҫӑлсах ҫитейменнипе пӑркаланса илчӗ Семен Ильич.
Василий М ихайловичӑн ҫынна хӑй вӑхӑтӗнче
хӑйӗнле сӑнӑласа илес йӑла пур, акӑ типпӗн ӳсӗрсе
илнӗ май вӑл лӑхлатрӗ:

- Мӗн, Миловсем Ленина ресторан номенкпатурине
кӗртнӗ-им? Ильич ҫӗр каҫиччен четвӗртне самай пушатнӑ
вара, ай маттур, ҫапах тайкаланмасть те. Ах, закуски
вӑйлӑ-ҫке. Эп ҫитнӗ чухне михӗ шӑтӑкӗнчен милици
начальникӗн пуҫӗ ҫине ливер кӑлпассийӗ шап татӑлса
анчӗ те ҫав хушӑрах ӑна хыткан анчӑк каплаттарса йӑтса
тарчӗ. Беспартийнӑй йытӑ пулчӗ пулмалла...
- Ҫитет! - чарса лартрӗ ӑна хуҫа. - Сана - кулӑ, мана кутран хулӑ. Милов, тетӗн. Миловсем... Тытман вӑрӑ вӑрӑ мар, ӑрсурник та ҫавнашкалах. Такам хӑтланнӑ.
Такам уҫса ӗҫнӗ сӑмакунне Ильичӑнне. Хамӑр та
массӑллӑ мухмӑра тухса пыратпӑр та, Вӑрманкасӗнче те
алкашсенчен хӑть пӗве пӗвеле. Темскер, ытла хытӑ ятӑнҫке ӑйӑрна. Ан ӗрӗхтер. Мӗн пулчӗ сана паян?
- Умра ҫул уҫӑ та, хӑвалас теп. Ум пӳлекен ҫук чухне
ярӑнса юлар, Семен Ильич, Мургаевла. Манман-ха ун
чуппине. Хӑй умӗнче кам та пулин пулсан-и, ай-яй мӗнле
чӗтренетчӗ. Сисетӗп те, хӑвалатӑп машинӑна, ирттерес
темен шофера та хыҫала хӑваратӑп. «Во, маттур!» тетчӗ
те вара «Беломор» пирусне тӳрех туртса яратчӗ. Малта
пулас килет-ҫке пурин те... Тӗрӗссипе, хисеп ӗнтӗ. Парти
халӑха, пире ертсе пыраканӗ те, пӗрремӗш секретарӗн
тата мӗншӗн кайра пымалла?
- Юри ырӑ тӑвас тени, Василий М ихайлович,
пурпӗрех м ӗскӗнлӗх ш утланать. Мӗскӗн ҫын вӑл
хевтесӗр. Машинӑсен колоннинче ум тытнипех эпир
пурнӑҫра малта пыраймӑпӑр ҫав. Пуҫу пулмасан хӑть те
хӑш вырӑнтан та хӳрене куҫатӑн. Урӑх унашкал ан
хӑтлан. Кам малтан каяс тет, яр ирттерсе.
Шофер кула-кулах «Атӑлне» майӗпен чарма пуҫларӗ.
Хыҫалти, райӗҫтӑвком шоферӗ те, хӑвӑртлӑхне чакарчӗ.
Василий Михайлович чарчӗте, вӑл та чарӑнчӗ. Семен Ильич
алӑк уҫса вӗсене малалла иртме паллӑ пачӗ. Большаков
машини куҫмарӗ. Быстровсем вара хӑйсемех тапранчӗҫ.
- Куртӑр-и, иртмеҫҫӗ вӗт? Иртме хӑяймаҫҫӗ. Хӑй
тахҫан сирӗн вырӑнта ларнӑ ҫын, Альберт Григорьевич,

паллах, манман ҫирӗпленнӗ йёркене. Ман салтакра чухне
ҫамрӑк хастар генерал пурччё, дивизи командирё.
Пӗррехинче арми командующийӗ пынӑччӗ. Чаҫсене
каятпӑр. «Хӑвала, Вася, ҫиччас кӑтартатпӑр вӗсене ҫилтӑвӑл!» - тет мана хамӑн хуҫа. Ман, мӗн, хушнине итлес
пулать. Командующи машинине пылчӑкпа сирпӗтсе ҫеҫ
хӑвартӑмӑр, пӗрмай малта пытӑмӑр. Ну, шутлатӑп,
лекет ҫитсен. Сехӗрленни кӑлӑхах пулчӗ, командующи
ман генерала кула-кула пӳрнепе ҫеҫ юнарӗ, хӑйӗн
шоферне тӑн пачӗ: «Акӑ камран вӗренмелле машинӑпа
ҫӳреме!» - терӗ. Эпӗ ни чӗрӗ, ни вилӗ тӑратӑп. Ӑшра
хамӑн ҫапах та савӑнӑҫ кулли. Лайӑх ҫынччӗ манӑн
генерал, кӑмӑллӑччӗ, хӑюллӑччӗ, ҫынна пустуйран
кӳрентерм естчӗ. Темшӗн эсир мана хуш ӑран ҫав
генерала аса илтеретӗр, Семен Ильич.
- Юрать, юрать хуҫана мухтаса пыма, Василий
Михайлович. Пирён кулӑш кустӑрми мӗнле куснине
сиртен, ямшӑксенчен ытла никам та курса пӗлес ҫук, тепёр пирус чёртрё пёрремёш секретарь, тӗтӗм ӑшӗнче
шухӑша путрӗ.
Тымарти Васка Илли ачи пурнӑҫра ашшё пекех таҫта
васкать. Илле те васка-васках вакка чӑмнӑ. Вӑрҫӑра вӑл
артиллери дивизионӗн обозӗнче пулнӑ. Лашапа тупӑ,
снаряд турттарнӑ. Вёсен юхан шыв урлӑ каҫмалла пулнӑ.
Пӑр хулӑнлансах хытса ҫитмен. Быстров командиртан
пӑра тӗрӗслесе пӑхма ыйтнӑ. Командир килӗшнӗ. Салтак
ут утланать те пӑр ҫине кӗрсе каять. Вӑл ҫыранран
уйрӑлсанах леш енчен нимӗҫсен миномечӗсем пеме
тытӑнаҫҫӗ. Минӑсем ҫурӑлса хӑрушӑ сасӑ кӑлараҫҫӗ.
Лаша чӗвен тӑрса унталла-кунталла ҫапӑнать, мина алтнӑ
вакка сирпӗнсе каять, хӑйпе пӗрле пӑрлӑ шыва
юланутҫине те путарать. Дивизион командирӗ Смелов
майор яла янӑ ҫырура ҫапла пӗлтернӗччӗ. Ҫырӑвӗ
хальчченех тур кӗтессинчи сентре ҫинче упранать.
Семен Ильич шутланӑ тӑрӑх, ашшӗне никам та
хӑваламан, хӑй васканӑ артиллеристсене кирлӗшӗн,

ҫирӗпленсе ҫитмен пӑр ҫине тупӑсене кӗртсе ярассинчен
хӑтарнӑ, паттӑрла ӗҫех тунӑ, васканӑ - пуҫсӑр тӑрса
юлнӑ. Ҫапла тулӑксӑр ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ хушӑран
Васкасен йӑхӗнче. Ҫунса тӑракан чунлӑ ҫуралнӑскер ӗнтӗ
Илле ачи Ҫемен те йӑх йӗрӗпех чупать. Васкасах улттӑра
шкула кайнӑ. Амӑшӗ хӑйне пӑхса пурӑнма ялта
хӑварасшӑн пулнӑ пулин те, малалла вӗренес килнӗ
хевтипе шупашкаралла ҫул тытнӑ. Чӑваш педагогика
институтӗнчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн ачасене чӑваш
чӗлхипе литературные нумаях та вӗрентеймен, комсомол
ӗҫне кӳлӗннӗ. Комсомол картлашки тӑрӑх чупса хӑпарнӑ,
Вӑрманкас райкомӗн пӗрремӗш секретарьне ҫитнӗ.
Ҫеменӗн тата ҫӳлерех, обкомаллах хӑпарас килетчӗ те
ҫав, анчах ун валли унта вырӑн пушанмарӗ. Халӑх
тӗрӗслевӗн комитечӗсем туса хурсан ӑна Мургаев
сӑмсаран шаккасах вӗрентрӗ: «Шупашкарта унта хӑв
майлисем хушшинче ҫухалса кайма пултаран, эп сан
пирки калаҫса татӑлнӑ ҫӳлтисемпе, кандидатсем татах
пур, ман аякри ют йытта ҫумра вӗртерес килмест, сирӗн
ӗҫӗ ҫынна тулласа тӑкассипе ҫыхӑннӑскер пулать, хамӑр
ӳстернӗ Муськах ҫывӑхрах мана, васка ҫӗн вырӑнна
йышӑнма, эс унта ху хуҫа пулан».
Хуҫан та аслӑрах хуҫасем пур. Кирлӗ самантра кирлӗ
ҫӗртенех паклаттарчӗҫ ӑна хӗрсе кайса ӗҫленӗ хушӑра:
районти пуҫлӑхсене хӗрхенмесӗр тапӑннӑшӑн. «Партин
аслӑ шкулне вӗренме каяс кӑмӑл пулмасан, сан валли
ман райкомра та, райӗҫтӑвкомра та ҫуллӑ-пуллӑ вырӑн
ҫук, республика комитечӗн председателӗ те хӑйӗн тусне
Милова ура хунӑшӑн сана пуҫранах шӑлмарӗ курӑнать,
учитлӑна вырнаҫсан ҫеҫ», - каллех васкатрӗ пӗрремӗш
секретарь. Васкасах вӗренчӗ вӑл Чулхулара, райкомра
та васкасах ӗҫлерӗ. М ургаев ҫунса кайрӗ. Район
«кӗпӗрнаттӑрӗн» вырӑнӗ пушанса юлчӗ. Альберт
Григорьевич килӗшмен пирки ҫеҫ суйларӗҫ вӗт ӑна район
парторганизацине малалла ертсе пыма. Максим
Максимович Крутова та ҫав вырӑна лартма хатӗрленӗ

пулнӑ. Хӑйӗн хирӗҫес килмерӗ, маршал пулас ӗмӗтпе
пурӑнакан салтак пек пӗр хирӗҫле сӑмахсӑрах килӗшрӗ
Быстров район лавӗн тилхепине алла илмешкӗн.
Васкасах. Иккӗленсе тӑрсан, ҫиччас унта Большакова е
Крутова суйлаттараҫҫӗ те... тахҫанхи ӗмӗт урӑх нихӑҫан
та пурнӑҫланмӗ терӗ.
Акӑ халӗ вӑл - КПСС райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ.
Ҫӗнӗлӗх йӗрки аталанса пуҫ илнӗ вӑхӑтра та райсовет
ӗҫтӑвкомӗн председателӗ пурпӗрех районта иккӗмӗш ҫын
кӑна шутланать-ха. Советсене анлӑ, пысӑк правасем
парас пирки пӗрмай пакӑлтатаҫҫӗ пулин те.
Большаков хӑйӗнчен ӑслӑрах та вӑйлӑрах ҫын тата
ертӳҫӗ пулнине Семен Ильич ӑнланать, ӗҫӗпе курать,
вӗчӗрхенет те тепӗр чухне унӑн ят-сумӗ халӑхра
хӑйӗннинчен иртсе кайнишӗн. Ҫапах та... хальлӗхе вӑл
мар, Быстровах чи асли. Авӑ епле малалла ӗрӗхсе
каяймасӑр пырать Большаков машини унӑн ҫурӑмӗ
хыҫӗнче? Быстров васкать. Большаков васкамасть,
номенклатура субординацийӗн йӗрӗпе пырать. Быстров
мар, Большаков ертсе пынӑ пулсан ҫак ҫулсенче района,
пилӗк ҫуллӑх планӗсем, тен, йӗркеллех пурнӑҫланатчӗҫ
пуль, халӗ вара район Быстровшӑн намӑс курать. Пур
ӗҫе те васкаса тутарнипех чылай пӑтӑрмах пулчӗ унӑн.
Вӑл хӑйӗн айӑпне туять, ҫапах та хӑйӗн мӑн кӑмӑллӑхне
пусараймасть, хӑй шутланинчен чакмасть. Унӑн районта
пӗрремӗш ҫынах пулас килет. Вӑрманкасра та ӑна чи
малтан алӑ тытаҫҫӗ, авӑ. Большакова - ун хыҫҫӑн тин.
Кӗвӗҫӳ кашни ҫын ӑшӗнчех хӑй вырӑнне йышӑннӑ.
Чун чирӗ камӑн мӗнле шайра, мӗнле хӑватпа аталанса
пурӑннинчен ҫеҫ килет. Пӗрле ҫуралнӑ тӑк вӑл, ӑна этем
хӑй ҫумӗнчен виличчен те уйӑраймасть. Вӑл ҫӗнӗ чунра,
ачинче, сыхланса юлать, этемлӗхре йӑшӑлтатать,
кашни ҫын ӑшӗнче сисӗмсӗр такама кӑшлать. Апла
пулин те Быстров ӑшӗнчи кӗвӗҫӳ тӑшманла ӑмсану мар,
хӑйӗн чунӗнчи лӑпкӑлӑха хуш ӑран хумхантарса
канӑҫсӑрлантараканни кӑна. Ҫавӑнпа Семен Ильич

хӑйӗнчен маттуртарах Большакова пӗртте курайманлӑх
туйӑмӗпе хурламасть, унӑн ӑслӑ сӑмахӗсене пуҫа
хывать, унпа халӑхпа ӗҫлеме вӗренесшӗн ӑнтӑлать.
Кӗр сӑри мӗнле палӑртнӑ, ҫавӑн пекех иртсе кайрӗ.
Улатӑртан персе ҫитнӗ пӗрремӗш секретарь плансем
тулни-тулманни ҫинчен асӑнманшӑн Быстров лӑпкӑн
сывласа ячӗ. Атту Ленин мӑйӗнчен ҫакса янӑ мӑшкӑл
мишукӗ - кӗлмӗҫ хутаҫҫи - хӑйӗн мӑйӗ ҫинче ҫакӑнса
тӑнӑнах туйӑнатчӗ-ха. Мала тухнӑ ҫынсем - ял ҫыннисем пысӑк хӑна аллинчен хисеп паллисем, хаклӑ парнесем
илчӗҫ. Ҫапах та ку вӑл - уяв палли кӑна. Семен Ильич
пӗлет, туять хӑйне, ытти пуҫлӑхсене те хӑҫан пӗҫерккӗ
лекессине. Перестройка пушшине обком каткинчи шывра
хытах шӑршӑнтарса хунӑ.
Тӗнче вӑхӑчӗпе пӗрлех Вӑрманкас районӗ те малалла
шӑвать. Кам мӗн ӗҫе кӳлӗннӗ, ҫавӑ хырӑм тӑрантармалӑх,
ҫи-пуҫ туянм алӑх, пӳрт-ҫурт лартм алӑх, ӑс-тӑна
аталантармалӑх тата канса вӑй пухмалӑх укҫа, пурлӑх
пухать. Кӗр кунӗсем ҫумӑрпа исленсе пынӑ май пурте
хӗл ҫывхарасса кӗтме хатӗрленеҫҫӗ. Ӗмӗт-тӗллевӗ пурин
те - пуҫра. Быстровӑн ҫулталӑк вӗҫнелле тата тепӗр
пысӑк ӗҫ туса иртермелле.
Районти коммунистсем, сахалӑн мар вӗсем, пин те
улт ҫӗрӗн, виҫӗ ҫынран ты тӑнса, пуҫламӑш
организацисене пӗрлешсе тӑраҫҫӗ. Аллӑ коммунистран
иртсен, вӗсене штатра таракан парторгсем ертсе
пыраҫҫӗ, вӗсем райкомран укҫа илеҫҫӗ. Унашкал
секретарь пӗрре - вӑрманпромхозра, пиллӗк - ялсенче.
Пуҫламӑш парторганизацисем кашни пилӗк ҫуллӑх район
комитетне суйлаҫҫӗ. Суйлавӗ районти партконференцире
пулса иртет. Вырӑнти парторганизацисем суйласа янӑ
делегатсем иртнинче те аллӑ виҫӗ ҫынран комитет,
конференцисем хушшинче ӑнсӑртран комитет членӗсене
упӑштармалли райком членён вун ҫичӗ кандидатне
суйларӗҫ. Ҫак комитет вара ӑна, Быстрова, пӗрремӗш
секретарь - аслӑ ертӳҫи пулма тата иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗш

секретарьсене, район комитечӗн пленумёсем хушшинче
ӗҫлекен бюро членӗсене тӑхӑр ҫынран суйларӗ, район
комитечӗн йӗркелӳ ӗҫӗн, пропагандӑпа агитаци,
пӗтӗмӗшле ӗҫ пайӗсен пуҫлӑхӗсене тата район хаҫачӗн
редакторне ҫирӗплетрӗ. Конференци ҫавӑн пекех ревизи
комиссине суйларӗ. Ревком район комитетне мар,
тӳрремӗнех конференцие - коммунистсен аслӑ органне
пӑхӑнать, кирлӗ чухне пӗрремӗш секретаре те пӗр-пӗр
кӑсӑклӑ, усал ӗҫпе, парти енчен итлеме те пултарать.
КПСС Уставӗпе килӗшӳллӗн партконференци кашни
пилӗк ҫулта, райком пленумӗ виҫӗ уйӑхра пӗрре,
райком бю ровӗ уйӑхра пӗ рр е -иккӗ пухӑнм алла.
Конференципе конференци хушшинче парти ӗҫне район
комитечӗ, комитет пленумӗсем хуш ш инче райком
бюровё ертсе пырать. Бюро пуҫӗнче Быстров хӑй
ларать. Патша пек, никама пӑхӑнман хуҫа пек. Бюро
ҫапах та ӑна хирӗҫлем е те, унпа килёш месен те
пултарать, хӑй майлӑ татса лама та вӑй ҫитерет.
Большаковӑн та унӑнни майлах служба пусмийён
картлашкисем пур. Ӑна та район совечён-канашён
депутачӗсем палӑртнӑ вӑхӑта суйлаҫҫӗ. Унӑн та сессипе
сесси хушшинче камантлама ӗҫтӑвком, ӗҫтӑвакан пайсем
пур. Ҫав ӗҫ тӑвакан комитет пуҫӗнче Альберт Григорьевич
Большаков ларать, анчах вӑл район комитечӗн пӗрремӗш
секретарӗ пек районта никама пӑхӑнман хуҫа мар,
Быстровран нихӑш енӗпе те иртеймен, ӑна пуҫ ҫапакан
иккӗмӗш ҫын. Аҫтан пулма пултартӑр-ха ӗнтӗ пӗр
ҫӗршывра икё патша?
Акӑ кам вӑл Быстров! Район «кӗпӗрнаттӑрӗ»!
Пӗрремӗш секретарьсем - хӑйсене 1927 ҫулта совет
патш алӑхӗнче уессем вырӑнне районсем туса
хунӑранпах ҫапла шутласа пурӑннӑ-ҫке общ ество
тытӑмӗн юн тымарӗпе пыракан хӑватлӑ тапӑ хуҫисем.
Ҫав тапӑ темле ҫирӗп кӑмӑллӑ ҫын ӑш-чикӗнче те усал
йӑва ҫавӑрать, пуҫлӑхӑн чунне майӗпен-майӗпенех
улӑштарать. Мургаевӑн ӗҫ меслетне хӑй ӑна пӑхӑнса

ӗҫленӗ ҫулсенче сивленӗ Семен Ильич та ҫав чирпе
чирлесе пырать. Ӗҫре те, халӑх хушшинче те, урампа
иртсе пынӑ чухне те унӑн ытттисенчен ӑслӑрах та
пултаруллӑрах, вӑйлӑрах туяс килет. Пуху-канашлура та
хӑйӗн сӑмахне пуринчен те витӗмлӗрех, ӗнентерӳллӗрех,
тӗлӗнтермеллерех калас килет.
Большаковӑн та, паллах, ҫирӗп хуҫа пулас шухӑшах
ӗнтӗ, анчах район пуҫӗнчи хутлӑ-хутлӑ кӑткӑс икӗ
организаци пурри, Быстров учитель шучӗпе пӑхӑнуллӑ
хутлӑ предложени пек туйӑнать ӑна. Горбачев ҫӗршыв
пуканӗ ҫине кӗрсе ларнӑранпа ытла та ҫивӗччӗн каса
пуҫларӗ халӑх сави.
Влаҫ вӑйӗпе хӑпартланса тата пуласлӑха тӗтреллӗн
курса ларнӑ вӑхӑтра алӑка хы ттӑн ш ак-ш ак-ш ак!
ҫапнипе вӑл шартах сикрӗ, «Акӑ сан влаҫна туртса илме
килчӗҫ!» тенӗнех ҫине-ҫине янрарӗ тул енчи сасӑ.
Быстров хытах кӑшкӑрчӗ:
- Кӗрӗр?! Кам ҫӗмӗрсе ҫӳрет унта?
Икӗ хутлӑ алӑкран кӗрсе тӑнӑ Кукша Куҫкине хирӗҫ
пукан ҫинчен йывӑррӑн тӑрса тухрӗ те пӳлӗм хуҫи,
ытахальтен тенӗ пек аллине тӑсса пачӗ, ӑна хӑй сӗтелӗ
умӗнчи пӗчӗкрех сӗтел хушшине ларма сӗнчӗ:
- Тархасшӑн, мӗн ҫӑмӑлпа? Мӗн хыпарпа?
Вӑрман хӗрринчи Ҫиҫӗм ялӗнчи Кукша Куҫки,
Константин Плешаков, хӗрӗхсенчи тӑлпан кӗлеткеллӗ,
кук тӗрриллӗ, лапчӑк сӑмсаллӑ, сарлака туталлӑ, хӗпхӗрлӗ пит-куҫлӑ вӑр-вар арҫын, пӗчӗк пир хутаҫне
сӗтел ҫине печӗ те, сайра ш ӑл ӗсене йӗрсе,
мухтанчӑклӑн евитлерӗ:
- Акӑ пирӗн парторганизаци, Вӑрманкасри цӗкан
пӗрремӗш секретарӗ Быстров юлташ. Пеме пултаратӑр
авӑ ҫав пушӑ хут карҫинккине. Урамра та Ленин ури
айӗнче такамӑн партбилечӗ вы ртать, тухса илӗр
качакасем кӑшласа яриччен.
- Мӗн ухмахланан эс кунта, райкомра? Ҫиччас сана...

Хытӑ ӳкнипе саланса кайнӑ хутаҫран яка сӗтел ҫине
вун пилӗк партбилет юхса тухрӗ. Хӑйӗн хӑпартланӑвне
ниҫта хума пӗлеймен Плешаков куҫне мӑч хупса
секретаре сӑнсӑррӑн йӗкӗлтерӗ:
- Ҫиҫӗмпе Юманлӑх ялӗсенче те, «Ҫиҫӗм» колхозра
та ӗнертенпе анархи хуҫаланать, правлени пулнӑ ҫуртра
большевиксен пуҫлӑхӗн Ленинӑн портречӗ вырӑнне
анархистсен пуҫлӑхӗн Кропоткинӑн сӑнӗ йӑлкӑшать.
«Анархия - мать порядка» чӗнӳ ҫакрӑмӑр алӑк тӑррине.
Пӗр Савели Савваттийӗ ҫеҫ, сирӗн пӗчӗк парторчик, пире
хирӗҫ тӑчӗ. Тӑм пуҫ ӗмӗрне пуртӑпа пӗрене чутласах,
фермӑра сысна апачӗ пӗҫерсех ирттерчӗ, колхоз
парторганизацине вунӑ ҫул ертсе пычӗ, ҫапах ни мӑка
чӗлхине якатаймарӗ, пирӗн пуҫра, халӑх пуҫӗнче, вунӑ
чӗптӗм ӑс вӗретеймерӗ. Тӑм писмен неуч. Вӑл анчах мар,
мӗн чухлӗ-ши тата унашкал неуч парти пуҫӗнче? Эсир
те, Семен Ильич, Ильич пулсан та, парти учителё мар,
ачапча учителӗ. Сирӗн вырӑн кунта мар - шкулта.
Мускаврисемпе шупашкартисем те - выскӑчкӑсем.
Сталинӑн, тёрёссипе, Христос тӗнне халӑх хушшине
сармалла, турра ӗненекенсемпе ӗмӗрне ирттермелле
пулнӑ, мӗншӗн тесен вӑл духовнӑй семинари пӗтернӗ.
Хрущевӗ те пӗли-пӗлми пуҫпа поляр унки леш енче
кӑнтӑр ӳсен-тӑранне кукурузӑна приказпа-указпа актарса
сысна кӑнтӑрли пулса юлчӗ, халӑх валли лавккасенче
сутма хӑйӗнни пек сысна пуҫӗ кӑна хӑварчӗ, салӑллӑ
ашне Африкӑри коммунизм сӗтелӗ ҫине ӑшаласа лартрӗ.
Брежневӗ тата пӗлсех тытса пычӗ-им ҫӗршыва вун сакӑр
ҫул? Виличченех ылтӑн купи айне пулчӗ. Пӗлетӗр-и унӑн
маршал кителӗ миҫе кило туртнине?
- Ултӑ килоччӗ пулас, - хаярлӑхӗ сӗвӗрӗлсе пынӑ
май лӑпкӑн хуравларӗ Быстров.
- А унӑн миҫе ылтӑн «Ҫӑлтӑр» пулнине пӗлетӗр-и?
Семен Ильич хул пуҫҫийӗсене сиктеркелерӗ те тӑнлӑ
пуҫне сулахаялла пӗксе каларӗ:

- С овет Союзӗн Геройӗ ятне ӑна икӗ хутчен,
Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне виҫӗ хутчен панине
астӑватӑп...
Хӑй райком пуҫлӑхӗнчен те нумайрах пӗлнине
кӑтартасш ӑн пулса, П леш аков хӑрах ури ҫинче
ҫаврӑнса илчӗ:
- Костю м ҫи н чен костю м ҫине илсе ҫа касси
чӑрмав пулнӑран пилӗк хутлӑ паттӑр валли герой
ҫӑлтӑрӗсен дубликачӗсене туса хатӗрленӗ тет, чӑн
ылтӑнранах: соцӗҫ геройӗн вун виҫӗ, совсоюз геройӗн
ҫирӗм пӗр ҫӑлтӑрне. Вӑтӑр тӑхӑр ылтӑн ҫӑлтӑрлӑ
патша тӗнчере пулман.
- Владимир Ильичӑн сатту пӗр ылтӑн ҫӑлтӑр та
пулман, ҫапах вӑл халӑхшӑн - ылтӑнран та ылтӑн.
Леонид Ильич патшара ларнӑ вӑхӑта халӑхра ахальтен
мар социализмӑн ылтӑн ӗмӗрӗ теҫҫӗ-ҫке?
- Суя юмах вӑл, - аллине ласт сулчӗ Плешаков. Пире, ял хурчёсене, Микулай патшасем те, шакла пуҫлӑ
ҫул пуҫӗ те, хура мӑйӑхлӑ аттийё те, Леонид Ильичё те,
вӗсем хыҫҫӑнхи Черненко хут шёккипе Андропов
разведчик та рай туса паман...
- Ҫавӑнпа ёнтё халё пирён ҫӗнӗ пурнӑҫ туса парасса
Горбачевран кӑна кётме пулать пуль, юлташӑм. Ку хӑть
суха касси хушшинчен шӑтса тухнӑскер, вун виҫҫӗрех
комбайнера пулӑшма пуҫланӑ, вун пиллӗкчен ҫӗр ӗҫ
техникумӗнче ӑслайлӑн вӗреннӗ, вун ҫиччӗре хӑй те
штурвал умне ларса Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗ илме
пултарнӑ. Ставрополь крайӗнчи пӗртен-пӗр комсомолец,
вӑл кӑна тивӗҫнӗ ҫав наградӑна. Ман шутпа вӑл, Михаил
Сергеевич, хӑйӗн пурнӑҫ кассине ӑнтарсах хывнӑ, анлӑ
паккус хӑварать хӑй хыҫҫӑн. Партие те, совет халӑхне
те пӗрле ҫав хастарлӑхпах ертсе пырать пуль тетӗп...
- Ах, Илле ачи эсир, Илле пророк пекех ӑслӑ-ҫке,
эпир те, халӑх пӗрчисем, ҫул пуҫсен ҫулӗпех пыратпӑр
пать-ха. Эпир Ленин партийӗнчен хӑтӑлса йӑнӑш утӑм

туман. Пире ял ҫыннине ҫывӑх, халӑх кӑмӑлне уҫса
хавхалантарма пӗлекен ҫӗнӗ ҫул пуҫ тахҫантанпах
кирлӗччӗ. Вӑл пирӗншӗн ҫӗр ҫине анчё - Турӑ панӑ
Михала патша. Ҫавӑнпа эпир ҫӗнӗ парти туса хутӑмӑр.
Вӑл «Чӑваш хресченӗсен Михаил Горбачев ячӗпе
хисепленекен революцилле коммуни» ятлӑ. Пуху
протоколне Мускава ирхи пуйӑспа ӑсатрӑм. Шанатпӑр,
демократи - халӑх влаҫӗ вӑй илме пуҫланӑскер, чӑваш
кӑмунин те вӑранса ҫӗнӗрен аталанмалла. ҫӗнетмелле
халӑх пуҫӗнче тӑракан авангарда. Атту ытла асса кайрӗҫ
коммунист ячӗпе витӗнсе. Ытла пӗве тулли явӑнакан йыт
пулли кӗтӗвӗ пек хунаса кайнӑ партийӗ. Эпир хамӑр
ялсенчи ҫӗр аллӑ килтех вун улттӑнччӗ, халӗ пӗри ҫеҫ
юлчӗ-ха, салтаксӑр камантир. Ҫӗрш ывӗпе ҫирӗм
миллионран иртрӗ те «эп кам!» текенсен кӗтӗвӗ... Ӑҫта
кайма хунаттарса яратӑр! Суймасӑрах калатӑп, ан
кӳренӗр те, коммунистсен ячӗ-сумӗ ҫуккӑ халь халӑхра.
Сирӗнте, пуҫлӑхсен, ҫавнашкалах, хӑвӑр пӗлместӗр пуль
кӑна. Ҫӗрсе ҫитнӗ хӑмпийӗ пушанса пырать вӗт сирӗн...
Чӑтӑмлӑ итлекен Семен Ильич хӑлтӑр куллипе
аслати кӑларчӗ, харсӑр Кукша Куҫки умне хӑвӑрт
ҫывхарчӗ, чӑмӑртанӑ чышкине сӑмса умне илсе пычӗ те:
-Ҫ а к мӗн тути каланине пӗлетӗн-и эс, сысна?! Ҫиччас
милицине тыттарса яратӑп, Шупашкара хӑрушсӑрлӑх
комитетне шӑнкӑравлатӑп каскӑнла, политикӑлла
хирӗҫле ӗҫ тунӑшӑн, - терӗ хаяррӑн.
Плешакова та ҫара алӑпах тӳрех илейместӗн иккен.
Вӑл чӗрӗп пекех йӗпписене тӑратрӗ, куҫ шуррипе
ҫавӑрттарса сывлӑшне ӑфф! туса кӑларса ячӗ те
ӑшӗнчен, Быстрова алӑран тытса хӑйӗн ӗҫ пуканӗ ҫине
тапӑлтаттарса кайса лартрӗ.
- Чӑн-чӑн арҫын пулсан, шӑлна ҫыртӑр та малалла
камантлӑр райкомупа. Ҫӗршывра ҫӗнетӗве епле майпа
аталантарса тарӑнлатмалли патриотла юхӑм паянхи пек
тепре питрен пырса ҫапиччен генсек мӗн каланине

пуҫӑрта лайӑхрах асра тытӑр. Советсемпе хуҫалӑхсен
ӗҫӗпе чакаланса лариччен, парти ӗҫне вӑйлатӑр.
Хальлӗхе парти сывлӑшра ҫапӑнса ҫӳрекен кӗтӳ вырӑнне
ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Ҫӗнӗ кӗтӳҫ пушши лекиччен... Хӑвӑрӑн
обкома леҫсе памалла ан пулса тухтӑр партбилетна чӑнлӑха сивлесе уҫҫӑнлӑхпа демократие кӑгӑбӑсен
вӑйӗпе пусарма хӑтланнӑшӑн. Ҫитет пуль сирӗн юмах
лекцийӗсене итлесе, эпир те пуҫсӑр мар, малашне пирӗн
лекцисене тӑнлӑр... Ҫапла эпир, хӑвӑр каланӑ пек
«ахаль коммунистсем» - Кукша Куҫкисем... - кала-калах
вӑл алӑк хыҫӗнче курӑнми пулчӗ.
Райкома пӗр хутаҫ КПСС членӗсен партбилечӗсене
йӑтса килнӗшӗн Быстров «Ҫиҫӗм» колхозри Плешаков
коммуниста ла-айӑх тӑн кӗртесшӗнччӗ те ҫав, анчах ӑна
итленӗ май унӑн чӗлхи ҫӗтме пуҫларӗ, ҫурӑмӗ ҫине сивӗ
тар тапса тухрӗ. Партие шалтан аркатма тытӑнни политика
преступленийӗ туни пулать вӗт-ха. Кун пирки прокурорпа
калаҫса пӑхма шутларӗ, ҫапах та унччен ку ыйтупа унӑн
райсовет ӗҫтӑвкомӗн пуҫлӑхӗпе Большаковпа тӗл
пулмалла. Ун патне «район генсекӗ» ҫуранах кайрӗ.
- Парти пурнӑҫне те, ҫӗршыв аталанӑвӗн
тапхӑрӗсене те эпир иксӗмӗр шутсӑр лайӑх пӗлетпӗр, терӗ Альберт Григорьевич ӑна лӑплантарса. - Ку вӑл
ачалла хӑтланни кӑна-ха. Ҫӗнетӳ шӑв-шавӗ мана темшӗн
ҫывхарса килекен хӑрушӑ тайфун пек туйӑнать. Ҫав
тайфун килсе ҫапсан партие те, парти лидерне те ҫапса
хуҫма, шӑлса ывӑтма пултарать.
- Ман та апла пурнӑҫ тинӗсӗнче ишме ҫӗнӗ кимӗ
хатӗрлес, - ахӑлтатсах кулса ячӗ Быстров. - Унччен
мӗнле чӑтас-ши? Шупашкарӗ те хытӑ пусать, Кукша
Куҫкисем те ыраттармаллах йӗплеҫҫӗ.
- Халӑх вӑранчӗ ыйхӑран, юлташӑм. Ах, хытӑ
сывлать вӑл, сывлӑшӗпе вӑйлӑ хум кӑларать. Хальлӗхе
ҫав хум пуҫӗнчех тӑмалла-ха пирӗн. Чӑтмалла. Итлеха, райком пленумӗ пирки калаҫасшӑнччӗ эпӗ, анчах
вӑхӑт тупӑнмарӗ.

Быстров ку калаҫушӑн хавасах пулчӗ.
- Доклад хатӗр-и? - секретарь куҫӗнчен чӑрр пӑхрӗ
ӗҫтӑвком председателӗ.
- Паян-ыран вӗҫленет, пайсем мӗн хушнине турӗҫ
пулас.
- Ман вара ҫапла тӑвас шухӑш пур, Семен Ильич. Хатӗр доклада райком бюровӗнче пӑхса тухса
ҫирӗплетерте, пуҫламӑш парторганизацисене ярса парар
пӗрер копи. Вулаччӑр, канашлаччӑр хӑйсем пӗлнӗ пек.
Эсӗ пленумра доклад тумастӑн, доклад хыҫҫӑн тухса
калаҫма та унчченхилле ҫын хатӗрлеместӗн, вӑл мӗн
калама хатӗрленнине пай пуҫлӑхӗсене тӗпчеттерместӗн,
камӑн мӗнле шухӑш-кӑмӑл пур, айта яра паччӗр. Эсӗ
итлекенни, ну, вӗҫӗнче пӗтӗмлетсе калаканни кӑна
пулатӑн. Эпӗ хам ҫапла тукаласа пӑхнӑччӗ те... Мӗнле,
килӗшӳллӗ пек-и, Семен Ильич?
Быстров ун пирки хӑй те шухӑшласа ҫӳретчӗ-ха,
тахҫанах туса пӑхмаллаччӗ ҫапла. Халӗ вӑл мар,
Большаков пуҫару турӗ, райком ӗҫне ҫӗнӗлле
йӗркелемелли хаклӑ сӗнӳ пачӗ. Хӗреле-хӗрелех алӑ
тытрӗ вара райком секретарӗ ӑшӑ куҫ куллипе
председателӗн кӑмӑлне уҫса.
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Ч арӑнм асӑр ш аккакан тёнче сехечӗн сасси
Вӑрманкас ен ҫыннисене те хӑй вӑхӑчӗпе ыйхӑран
вӑратрӗ. Кашни ял-поселок халӑхӗ хӑйӗн тӗминче
кӑткӑ пек йӑшӑлтатма пуҫларӗ. «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ»
те пӗрлешӳллӗ ушкӑнпа кӗр ӗҫне тытӑнчӗ. Ҫӗр хӗвел
тавра ҫаврӑннӑ хушӑри черетлӗ тапхӑрта хресченӗн
кун ҫутипе туллин усӑ курса юлмалла-ҫке. Хӗвелӗ
кунне хӗстерсе пырать.
Пурте хӑйӗн ӗҫӗ-ӗмӗчӗпе унталла-кунталла васкать.
Колхоз пуҫлӑхӗ Тельман Федотович Волков та
правление ҫитрӗ, камӑн мӗн-мӗн тумалли ҫинчен радиола

наряд пачӗ. Ҫав хушӑра партком секретарӗ Максим
Максимович Крутов пӳлӗме кӗчӗ. Сывлӑх суннӑ-сунман
вӗсем паянхи лару-тӑрупа пӗр-пӗрне паллаштарчӗҫ.
Волковӑн Шупашкара каймалла иккен. Ял хуҫалӑх
институчӗн ученӑйӗсен канашӗ пулмалла. Вӑл иккӗмӗш
ҫул ӗнтӗ ҫав канашра тӑрать. Ял ӗҫӗпе вӗрентӳ ҫыхӑнӑвӗ
ҫӗнетӳ тапхӑрӗнче мӗнле улшӑнса пымалли тӗллевсем
ҫинчен вӑл каласа панине итлеҫҫӗ. Ларӑва республикӑри
чылай пуҫлӑх, специалист хутшӑнать.
- Райком пленумӗнче те каламалли пухӑнса ҫитнӗччӗ
те, - васкаса хатӗрленме пуҫларӗ председатель. - Юрӗ
ӗнтӗ, хамӑн шухӑшӑма Шупашкарта анлӑрах уҫса парӑп.
Эсӗ, Максим Максимович, вӑтанса ан тӑр Быстров умӗнче.
Темскер, ытлашши улшӑннӑ пек туйӑнмасть парти ӗҫӗ.
Самаях тарӑна кайнӑ сирӗн чир. Капитальна операци
тумалла. Юрӗ, пусахламӑп, эсӗ ман шухӑша хӑвӑннипе
пӑтратса йӳҫӗт те, шампань эрех кӗленчи пӑкки пек
шаплаттар райком маччине. Пӗтӗм ҫӗршыв кисреннӗ
чухне вӗсем те вӑранччӗр ӗлӗкхи бюрократи ыйхинчен.
- Хам та тахҫантанпах пуҫа ҫӗмӗретӗп-ха кун пирки, терӗ Крутов. - Юлташ тесе Семен Ильича куҫран пӑхса
тӑмалла мар пуль, чуна уҫсах калаҫас.
Крутов никама та уяса тӑмарӗ вара, ҫивӗч чӗлхипе
пурне те шӑлчӗ пленумра:
- Пирӗн колхозӑн та, районӑн та хальлӗхе
мухтанмаллиех ҫук-ха. Пире те ытлашши чаплантараҫҫӗ.
Тыр-пул, аш-какай, сӗт пӗлтӗрхинчен сахалтарах туса
илнӗш ӗн-ш и? Тӗш тырӑ, пахча ҫимӗҫ, хӑмла, ҫӑм
патшалӑха сутассипе пилӗк ҫуллӑх заданийӗсене
пурнӑҫламаншӑн панӑ-ши района республикӑри куҫса
ҫӳрекен Хӗрлӗ ялава? Парти обкомӗпе Министрсен
канашӗн награди вӗт вӑл! Акӑ епле пӑхатпӑр эпир
хамӑрӑн ӗҫ ҫине: формалист куҫӗпе - кивӗлле. Район
пире панӑ ялав та, республика района панӑ ялав та
ячӗшӗн мухтани вырӑнне кӑна. Парти обкомӗпе райкомӗ
те хальлӗхе ывӑннӑ лаша пуҫа чиксе утнӑ пек сулланса

пыраҫҫӗ-ха. Уҫҫӑнлӑх саманинче уҫҫӑнах калама тивет
парти ӗҫлевҫисен суккӑрлӑхӗ пирки. Хӳрере пыракан
хуҫалӑхсемшӗн кам айӑплӑ? Чи малтан - райком. КПСС
ҫӗршыва ертсе пы ракан вӑй пулсан, Б ы стров
ю лташ ӑн м ӗнш ӗн хӑйӗн а п па р а тн е ҫӗнӗлл е
ӗ ҫл е тте р се ям алл а м ар-ха? Х уҫа л ӑ х расчечӗ,
коллективлӑ подряд, чек йӗркипе ӗҫлесси, продукци
хӑй хаклӑхне чакарасси, перекетлӗх пирки мӗн чухлӗ
павратпӑр, пурпӗрех вӗсене пур хуҫалӑхра та пурнӑҫа
кӗртмен. Кам хурав тытать куншӑн? Паллах, райком.
Ҫав вӑхӑтрах - район канашӗн ӗҫтӑвкомӗ те. Ячӗ мана
мар, чи малтан обкомран пӗрремӗш секретаре тивет
тесе Быстров ҫурӑмӗ хыҫӗнче пытанса лармалла мар
пуль райком бюровӗн членён Большаков юлташӑн та.
Халӗ пурне те ирӗклӗн ӗҫлемешкӗн ҫул уҫса панӑ
чухне С ове тсе н уйрӑм ах ҫур кун н е хи сӗ тке н пе
яшланмалла. Ҫапла пуль, юлташсем?
Алӑ ҫупни илтӗнми пулсанах трибуна умне Вьюнов
сиксе тухрё. Районти агропромышленность пёрлешёвне
ертсе пыраканскер, вӑл хӑйсене тивнӗ ята йӑлтах
хуҫалӑх пуҫлӑхӗсемпе парторганизаци секретарӗсем
пуҫаруллӑ пулманни ҫине йӑвантарчӗ.
Пурне те чӑтӑмлӑн итлесе ларнӑ обком секретарӗ
Павлов никама та ятламасӑр, кӳрентермесӗр калаҫрӗ,
ҫапах та вӗҫнелле вӑрӑм пушшине кӗтӳҫ пек тӑсса ячӗ
те, хӑйӗн кӗтӗвӗнчи курӑмлисенчен пӗрне, Быстрова
айлатмаллах тивертсе илчӗ: район комитечӗ кадрсемпе
начартарах ӗҫленӗшӗн, хӑйӗн йышӑнӑвӗсене вӗҫне
ҫитерейменшӗн, хуравлӑ коммунистсене, парторгсене,
райком членӗсене ҫӗнетӳ чуппине хӑвӑртлатм а
васкатайманшӑн...
Семен Ильич ҫамки ҫине пӑчӑртанса тухакан тар
пӗрчисене тутӑрпа шӑлса типӗтме ӗлкӗреймест, ӳте
ҫӗҫӗпе чикнӗ пек йӗплекен ыйтусем ҫине хуравласа
ҫитерейм ест. Вӑл Крутов ҫине ытларах тарӑхрӗ,
«маншӑн эс малашне юлташ мар» тесе те вӗлтлетсе

илчӗ пӗр шухӑш ухмахланнӑ пуҫ самантӗнче, кӗҫ ун
ҫинчен манса кайрӗ, пӗрремӗш секретарь каланине
тӑнларӗ: Иван Павлович ӑна ҫирӗпрех пулмалла, пуҫа
хастартарах ҫӗклемелле, парти ертӳҫин тивӗҫне
манмалла мар тесе ӑс парать.
Райком пленумӗ хыҫҫӑн Павлов бюро членӗсемпе
уйрӑммӑн канашларӗ, малашнехи ӗҫсем пирки уҫҫӑн,
ҫирӗппӗн калаҫса, кӑмӑллӑн алӑ тытса уйрӑлчӗ.
Хӑнана ӑсатса янӑ хыҫҫӑн район пуҫлӑхӗсем поселок
паркне кӗчӗҫ, кӗрхи ҫулҫӑ кавирӗ тӑрӑх васкамасӑр утрӗҫ.
Таврари шӑплӑха Большаков хускатрӗ:
- Паянхи кун пирӗншӗн, Семен Ильич, паллӑ кун
пулма кирлӗ.
- Ӑнлантӑм, Альберт Григорьевич, - шлепкине куҫ
патнерех пусарса лартрӗ Быстров. - Пленум хыҫҫӑн
райком ӑн ӗҫе тӗ пре н ул ӑш та р м а л л а , ӗҫ йӗркин
меслечӗсене ҫӗнетмелле, критикӑпа самокритикӑна
вӑйлатмалла, уҫҫӑнлӑха уяр ҫанталӑк пек уҫӑлтарса
ямалла тата...
- Ҫак куна паллӑ тумалла. Кӗрсе тухар-ха ман пата,
Семен Ильич, - тесе Большаков ӗҫтешне райӗҫтӑвком
ҫурчӗ еннелле ҫавӑрчӗ.
Райком пленумӗ вӗсене паян КПССӑн ҫӗнӗ генсекӗ
чӗртнӗ вутта ялкӑштармалли ҫӗнӗ вӑй пачӗ. Сӗтел
хуш ш инче
вӑй
илмесӗр
вӗсем
ӑшри
вутта
вӑйлатаймаҫҫех.
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Салакайӑк Карачӑмӗпе Хурӑн Крахьянӗ авалхи икӗ
хутлӑ кӗлете уйӑх ҫуттинче ташлаттарма пуҫланӑранпа
тӑхӑр уйӑх ҫитсен Вӑрманкас районне тепӗр суха пуҫ
тытакан хутшӑнчӗ.
- Караҫкӑ, - тухман куҫҫульне ал тупанӗпе сӑтӑрса
илчӗ ҫамрӑк арӑм ҫуратмалли ҫуртран таврӑнсан. - Ма
тӗл килмерӗ-ши ман тӗлӗк, кала-ха?

- Мӗнле тӗлӗк пирки ҫӗтен эс, Крахьян-чунӑм? мӑшлатса чӗчӗ ӗмекен ачи ҫине хӗпӗртӳллӗн пӑхса
илчӗ ашшӗ.
- Ват пуҫран хӗрех пулать пуль тенӗччӗ, тӗлӗкре
пӗрмай пӳрт умӗнчи хурӑн тавра чупаттӑмӑр,
таш латтӑмӑр тутӑр ҫыхнӑ пуканемӗмпе... Вилеп
кулянса... Шутласан, ку шӑхличшӗн те савӑнатӑп,
упӑшкам арҫын хурминчех-ха тетӗп сан ҫине тинкернӗ
май. Ҫапах мана хӗр пӗрчиех кирлӗччӗ.
Упӑшки иккӗшне те ачашлать:
- Аннӳне тав туса, пӑхаттир пулса, кӑшла-ха чӗчӗ
пуҫӗнчен. Турра шӗкӗр мана ывӑп пӳрнӗшӗн, Салтаккай
ӑраттине малалла тӑсса пынӑшӑн. Ан хуйхӑр сывӑ ачашӑн.
Патшалӑха яланах салтак ҫитмест. Авӑ хамӑрӑн Павӑл
ачи те таҫти мурти Ахканри тусем хушшинче пуҫне ҫирӗ
тушмансемпе-тӑшмансемпе ҫапӑҫса. Ленька патшан вӑйӑ
вӑрҫи вунӑ ҫул хушшинче шутсӑр нумай ҫынна ҫӑтнӑ терӗ
хӑйматлӑх, хамӑр Чӑвашранах - ик ҫӗр салтак тет. Ҫут
тӗнчерен ҫухални вырӑнне ҫӗнни ҫуралчӗ акӑ пирӗн.
Салтаксӑр ҫӗршыв та тытӑнса тӑраймасть. Тавралла
тапӑнакан тӑшмансенчен кам сыхлать? Ильич ҫул пуҫ
каланӑ пек, «патшалӑха тытса тӑракан кухаркӑна» ӑна
наччасрах майлаштарса хуратпӑр. Никӗсне пӳртрех хывар
пуль, туй хыҫҫӑнхи ампар пире ывӑл урӑх ан патӑр тесех...
- Сан ялан ихӗресси, ват супнӑн, лӗпӗртетсе
тӑриччен пулӑш мана, хурана шыв тултар та вучахха
ҫакса яр. Ача япалисем ҫумалла.
Павӑл Фомичӑн паттӑр ывӑлне асӑнса Виктор ятне
хучӗҫ Салакайӑксем ачине.
Тепӗр кунне Карачӑм Ваҫҫа мӑнукӗпе Вӑрманкаса
ҫакпанса ҫитрӗ.
- Ухутсуюс тӗлӗнче антарса хӑвар-ха эс мана, - терӗ
вӑл поселока кӗрсен. - Каялла мӗнле те пулин
айланкаласа ҫитӗп.
Унӑн пӑшал пульккисем пӗтнӗччӗ. Пуш уйӑхӗн
вӗҫӗнче утара упа ҫитсе ҫапӑннӑччӗ. Кам вӑратнӑ ӑна

тутлӑ ыйхӑран иртерех? Чӑрсӑрскерне хӑратмалла персе
пӗтӗм запасне пӗтерчӗ ун чухне. Вӗлерме юрамасть.
Шутри, хаклӑ тискер кайӑк. Икӗ вӗллене тӳнтерсе
хӑварчех мушальник. Кунта тата телей пулмарӗ, хатӗр
патронсем пӗтнӗ те, пульккисемпе тарне уйрӑммӑн
туянмалла пулчӗ. Пурне те вӑл хутаҫа тултарчӗ.
Вӑрманкасра чылай хушӑ пулманскерӗн унта-кунта
ҫитсе курас кӑмӑлӗ ҫӗпрепе йӳҫӗтнӗ кӑвас пекех тулса
хӑпарса кайнӑ. Чукун ҫул хӗрринчи сукмакпа вӑл вӑтам
шкул патнелле ҫывхарчӗ. Ҫывӑхри ватӑ юман ҫинчи хура
ҫӑхан ун ҫине пуҫне пӗксе пӑхать. Ку юмана вӑл
хӑҫантанпа астӑвать ӗнтӗ. Муркай кӑмуниста район
патшине лартнӑранпа унӑн тӑрри хӑрма пуҫланӑччӗ. Ҫапах
кашни ҫул йӑвара ҫӑхан чӗпӗ кӑларатчӗ. Ҫӑхан та вӑл хӑй таврашӗнчи патша. Ытти ҫӑхансене ҫывӑха ямасть.
Хӑй ӗмӗрӗнче сахал курнӑ-и Салакайӑк Карачӑмӗ вӗсене?
Ҫӑткӑн, чее, усал кайӑк. Вӑрманти кайӑксене кӑна мар,
мулкача та, ҫамрӑк путеке те ҫурса тӑкма пултарать.
Уссийӗ те пур-ха унӑн: шӑши нумай тытать, вилӗ чӗр чуна
пуҫтарать. Шӑрша пит сисет. Куҫӗ те... епле сӑнать авӑ
иртен-ҫӳрене? Турӑ усалтан сиртӗрех тесе-ши, вӑл нихҫан
та пӑшалпа пемен ҫӑхана. Ку - аҫи ӗнтӗ, ами ҫӑмарта туса
пӗтернӗ те пусма ларнӑ пулас. Аҫи - сыхӑ хуралҫӑ.
Шкулпа хирӗҫех - райком. Тӳпери ӑмӑрт кайӑк йӗрӗ
хыҫӗнчен шурӑ пир тӑсӑлса юлнине сӑнаса пынӑ май,
мучи икӗ хутлӑ чул ҫурт тӑрринчи хура кайӑка асӑрхарӗ.
Ара, ҫӑхан вӗт ку? Ҫӳллӗ радио мачти ҫинче чиперех
ларать. Ҫ ывхаракан ҫын ҫине пӑхса кранк! турӗ.
Салакайӑк Карачӑмӗ хӑй тахҫан райком ҫуртне хӑрӑк
юман тӑрринчи ҫӑхан йӑви тесе шӳтленине аса илчӗ те,
карттусне хывса ӑслӑ кайӑка саламларӗ: «Шутсӑр ӑслӑ
ҫынсен ҫурчӗ тӑрнех йӑва ҫавӑрасшӑн-ха эсӗ те, тен,
ҫӑхан кайӑк кӑмунин пуҫлӑхӗ эс, мур илесшӗ, тен, мана,
йӳтенӗ ку тесе, леш тӗнченелле ҫул кӑтартасшӑн, тен,
Мускаври Курпун сысна кӑмуни пӑчланасса кӗтсе
халӑха пӗлтерсе ларан?.. Эй, кай санпала, хӑрушӑ

кайӑкпа, ытла пуҫна ҫӗрелле ӑмсанса пӑхан, мана анчах
мар, тата темскер шыран унта, тен, йӗке хӳре куртӑн, ээ-э, чӑнах та пӗр вӑр-вар арҫын, хул хушшине хӗрлӗ
папка хӗ стернӗскер, кутран хулӑпа хӳтернӗ пек
вӗтеленсе кӗрсе кайрӗ мӑн алӑкран. Э-хе-хэ, Тымарти
Васка Иллин ачи пулчӗ-ҫке ку? Ҫавӑ ӑшӑ йӑвине
васкать-ҫке? Ҫӗрле хӑйӗн патшанни пек мӑн пуканне
такам йышӑнма пултарасран сехӗрленсе ӳкнӗ пек».
Ҫӑхан ҫаплах аялалла пӑхать, таврана сӑнать...
Салакайӑк Карачӑмӗ те вӑл пӑхнӑ тӗлеллех пӑхать.
Паттюшки! Мӗнле тӳрех асӑрхаман-ха? Вӑл шутлакан
хӑрӑк юман тӑрринчи ҫӑхан йӑвин сылтӑм кӗтесӗ катӑлнӑҫке ара. Никӗсӗ путать тем. Вӑл хутаҫне ҫӗр ҫине хурса
шӑтӑкалла пуҫне чикнӗччӗ кӑна, хыҫран такам ярса
илнипе йӑнках тӳрленсе тӑчӗ. Куҫне шӑлса пӑхрӗ те
тӗлӗнсех кайрӗ. Хӑй тахҫан сысна ферминчи кӑмакара
ҫунтарса янӑ ҫул пуҫ атте сӑнлӗ, хура мӑйӑхлӑ, хурмӑллӑ
хӗрлӗ пакун ун сумкине шӑршласа тӑра парать ҫумра.
- Лекрӗн халь тинех, старик пулса ҫӳрекенскер, - тесе
вӑл мучин сухалӗнчен хытах туртрӗ. - Экстра ҫилӗмпех
ҫыпӑҫтартӑн-им? Уйрӑлмасть. Ҫиччас тӑпӑлтаратпӑр.
Теракт тӑвасшӑн, райком ҫуртне сирпӗтесшӗн, да?!
Милицие ҫитсен вӑл начальникӗ умӗнче мухтанмасӑр
чӑтаймарӗ:
- Тытрӑм преступника, подполковник юлташ. Тем
тесен те Ленин мӑйӗнчен кӗлмӗҫ хутаҫҫи ҫакса яраканӗ
те ҫаках. Пӗр алӑпа тунӑ ӗҫ.
Начальник ерҫмест те, аллипе ҫеҫ сулчӗ:
- Допроса! Ху пултарнӑ таран чӗкӗрсе ямалла хӑрат
та ӑна, айӑпне йышӑнсан террорист, кӗҫех Баранов
капитан пулса тӑратӑн.
Хӗпӗртесе ӳкнӗ Баранов аслӑ лейтенант террорла ӗҫ
тума хатӗрленнӗ вӑхӑтра вещдокпа (вещественнӑй
доказательства) ярса илнӗ паллӑ мар ҫынна тӗпчеме
пуҫларӗ. Милици офицерӗ хӑйӗнчен уне-куне ыйтса
пӗлнӗ вӑхӑтра Салакайӑк Карачӑмӗ аса илсех кайрӗ пӗр
телефон номерне, вара вӑл хӑйне пусахлакана евит турӗ:

- Хисеплӗ ухвицер, манран эсир вӗлерсен те пурпӗрех
нимӗн те пӗлеймӗр. Эп вилӗмрен те хӑрамас, ман хуҫа пур,
унран ытла пӗлекенни те Вӑрманкасра урӑх ҫук.
Террорла ӗҫ тӑвакансен йӑвине аркатма тинех ҫул
уҫӑлнине туйса илнӗ Баранов мучи панӑ номерпе
васкавлӑн шӑнкӑравларӗ Лерен влаҫлӑ хулӑн сасӑ вӗҫсе
килчӗ, вӑл Карачӑм хӑлхине те кӗчӗ:
- Большаков итлет. Кам, мӗнле ыйтупаччӗ?
Райӗҫтӑвком хуҫин сассипе анраса ӳкнӗ аслӑ
лейтенант чӗтревлӗн калаҫрӗ:
- Каҫарӑр, Альберт Григорьевич, телефон йӑнӑшрӗ
пулас, ялан ҫапла ку техника тени. Сирӗн номер... Эпир
хайхи, Ленин палӑкӗнчен мӑш кӑлланӑ террориста
арестлерӗмӗр. Ӑҫта, тетӗр-и? Райком умӗнче. Райком
ҫуртне сирпӗтме хатӗрленнӗ вӑхӑтра. Боеприпасӗте пур.
Ӑҫтискер, кам тетӗр-и? Хамӑр патранах, Хурӑнвартан тет.
Воробьев Герасим Филиппович.
Леш пуҫӗнче телефон аврине хучӗҫ пулмалла. Ҫав
самантпа усӑ курса аслӑ лейтенант хӑй умӗнче ларакана
ыйту ҫине ыйту пачё:
- Сухална кӑкличчен тёрёссине кала, кам сирён чи
асли? Камхушнӑ сана террорла ӗҫ тума? Теракт тунӑшӑн
мён пулассине пёлетён-и, ват супнӑ?
- Эп сирён тер-ур-акт мённе те пёлмесп, хам умра
тӑр-ух-мах ларнине ҫеҫ курап. Асли камне ӑнлантӑн
пуль?
- Кам?!
- Мӑн Альпӑ.
- Аха, Мӑн Альпа ятпа витӗнсе ҫӳрет-ха апла сирён
аслӑ хуҫи. Ӑҫта вӑл?
- Район каланчи ҫинче.
- Так, так, каланча... Пушар деповёнче апла. Альпов
майор-и? Каланча пек чӑсмакскер-и?
- Так тучнӑ.
- Аха, пушарниксен начальникё. Ахальтен ун-кун
пӑхкаласа ҫӳремест иккен вӑл. Хамӑр йӑваранах иккен...

Ҫав хушӑра алӑкран кӗрсе тӑнӑ Степанов
подполковник ӑна хӑтӑрса тӑкрӗ:
- Ҫапла, хамӑр йӑвари пиҫмен йӑвах эс, Баранов тӑм
пуҫ, аҫу пекех. Хӑвӑрт ӑсатса янӑ пултӑр Воробьев
гражданина райсовет ӗҫтӑвкомӗн председателӗ патне!
Сирӗнтен эпир, хамӑр тӗрӗс мар хӑтланнӑшӑн, каҫару
ыйтатпӑр. Сывлӑхлӑ пулӑр, Герасим Филиппович.
- Пыл ҫиме пырӑр пирӗн вӑрмана. Пыл хурчӗпе
сӑхтарса сиплемешкӗн ку пуевуй-нулевуй ухвицерне те
илсе пыма ан манӑр. Чӗр куҫпах сыхлӑр халӑх канӑҫне, тесе пукан ҫинчи йывӑр сумкине хул пуҫҫи урлӑ ячӗ
читлӗхрен хӑтӑлнӑ Салакайӑк Карачӑмӗ.
Хӗвел ури ирпе чӳречерен Крахьян пичӗ ҫине мар,
хӑй ҫине ӳкнине аса илсе вӑл кӗлеткине ҫарти строй
йӗркине тӑратрӗ, кӑххӑм-кӑх! туса илчӗ те салтак пек утса
тухрӗ ментсен ҫуртӗнчен, алӑкне уҫса хунӑ машинӑна
чинлӑн кӗрсе ларчӗ, «Пуехали», - терӗ.
«Ха, епле пысӑк ҫын эп паян ешелӗ район каланчин
тӑрринче ларакан Мӑн Альпӑ хӑйӗн йыттине мана илме
кӑларса янӑ пулсан, ха, милицинчи пек пӗр вӗрмесӗр
хуҫин алӑкӗнчен йӑпшӑрт кӑна кӗртсе ячӗ мана шукӑль
арҫын. Ҫынах иккен эп, темпе терурлахманӗ мар», текенлӗ шухӑшӗпе ҫӗтсе илчӗ вӑл пӗр хушӑ.
Мыскаран сӑлтавне пӗлсе пынӑ май Альберт
Григорьевич ҫӑвар туллин кулса ячӗ те ватӑ ҫынна
ҫӑмӑллӑн ытамларӗ:
- Мана эсир паян, Герасим Филиппович, калама ҫук
вӑйлӑ кун сунса хавхалантартӑр. Ӗнер Шупашкарта
мунча кӗрсе килнӗ хыҫҫӑн халӗ те тасалмасть ҫумран
усал сӗрӗм. Атя-ха иксӗмӗр малтан чӗртер манӑн пӗчӗк
мухмӑра, ун хыҫҫӑн - чунтан калаҫар, - тесе вӑл икӗ
хутлӑ сейфӗнчен майрасемпе капӑрлатнӑ тӑваткал
кӗленче, икӗ черкке, тӗтӗмленӗ чӑх кӑларса сӗтел ҫине
хӑвӑрт майлаштарчӗ.
Питӗ тутлӑ заморски эрех Карачӑмӑн пуҫне тӳрех
кайрӗ. Большаковӑн та пуҫӗ этемӗннех те, коньяк тени
ӑна те ҫемҫетсе ячӗ.

- Те ман ӑс ытлашши, те такамсен ҫитмест ӑс тени,
вӑт тем пӑтранать ват пуҫра, пӗрмай мана пурнӑҫ пӑрнӑҫӗ
ҫакӑнтан пӑркӑчпа ҫапать, - кӑкӑрне аллисемпе сӑтӑрса
илчӗ Воробьев. - Хӑйматлӑх, Числов Петӗрӗ, тип турат
пӑрахса пырать тата манӑн ҫунакан шухӑш вучахне.
Пӗркун, шахмӑтла вылянӑ чухне, тӑрӑшсах вӗрентет ҫав:
«Корольна сыхӑ тыт, атту мат парап». Ман та парӑнас
килмест вӗт, м ать-касси. Ҫамка тирне тарӑнрах
хӗстертӗм, хӑйӗн корольне хуптӗрлесе лартрӑм.
- Ара, вӑййин ҫавнаш кал йӗрке-ҫке. Ҫапӑҫура,
вӑрҫӑра ялан короле, патшана хӳтӗлесе хӑвармалла
пулнӑ, унсӑрӑн вӑрҫа та выляса янӑ, ҫавӑнпа ӑна пит хытӑ
сыхланӑ - ертсе пыракана, - терӗ пӳлӗм хуҫи черккене
ҫӗнӗрен тултарнӑ май.
Хаяр кучченеҫе сухаллӑ ҫӑвара силленӗ хыҫҫӑн
мучи уф-уфлатса чӑх тукмаккине тутлӑхлӑн якатса пычӗ,
«тавтапуҫ» тесех пуҫне пӑркаласа калаҫрӗ:
- Ҫаплах пуль ҫав, Тымарти Васка Иллин ачине
Ҫемене те ухвицерӗсем хытӑ сыхлаҫҫӗ вара. Ҫурчӗ
тӑрринче - ҫӑхан хураллать, ҫурчӗ умӗнче - Ула тимӗр,
пӳрт кӗтессинче - мильтун. Вӑт мӗнле хӳтлӗхре вӑл район королӗ. Каккуй мат пама, ҫывӑха пыраймастӑн,
ҫиччас ҫухаран ҫулса илеҫҫӗ. Аптрашка мар-и...
Ирех ниҫта та васкас ҫукчӗ те, Большаков хӑйне
ирӗке ярсах хавасланса ларчӗ Хурӑнвар ҫыннипе. Лешӗ,
хӗрелнӗ питне шӑла-шӑла халапне шӑлать:
- Вӑйӑ та пурте тӗрӗс мар пек туйӑнать мана, хисеплӗ
Альпӑ. Ҫак хамӑр вылякан кӑмунӑ вӑййи те вӑл шахмат
вӑййи майлах. Ҫӗнӗ вӑйӑ мар. Эпӗ ӗнтӗ - ӗмӗр ҫынни.
Пурнӑҫ вӑййине куҫпа курса, чун-чӗрепе туйса пытӑм.
Пӗрмай патшапа тарҫӑ вӑййинче. Патши те парӑнасшӑн
мар, халӑхӗ те. Эпӗ вун ҫиччӗре чухне, астӑватӑп, Мӗтри
пиччесем Питӗрте патшана трун текен ҫемҫе пукан
ҫинчен сирпӗтнӗ ҫӗре хутшӑннӑ. Сыхласа хӑварайман
хаяр хуралҫисем те виҫҫӗр ҫул халӑх юнне ӗҫсе пурӑннӑ
Романовсен йӑхӗн несӗлне. Ҫапла пуль?

- Тӗрӗсех, Иккӗмӗш Николай патшаран влаҫа
туртса илнӗ.
- Ун хыҫҫӑн влаҫшӑн мӗнле хаяр хирӗҫ тӑру, кӗрешӳ
пулнӑ? Пирён Мӗтри унта та Ленина хӳтӗленӗ, халӑхпа,
пӗр вӑйпа. Ах вӑл влаҫ, влаҫ, Ильичне те пӗтерчӗҫ,
кӑмунӑ керменне купаласа лартма памарӗҫ пулас,
шеремете. Нумай ватнӑ эп хамӑн ухмах пуҫӑма ун пирки.
Влаҫшӑн ҫунниех пуҫне ҫинӗ ӗнтӗ унӑнне те. Эх, мӗн
ҫитмен ӑна, тӳре ҫыннине, пирнешкелсене саккунпа
хӳтӗлес, пурӑнас хырӑма шӑлса. На сана, тёнче
прулетарийӗн пуҫӗ пулмалла. Амӑшӗ енчен юхакан юн
хистенӗ пуль ҫав. Кукамӑшсем турӑ ҫыннисем пулнӑ ун
тетчӗ Числов Петӗрӗ. Турӑ ҫыннисем вӗсем хӑйсем турӑ
пуласшӑн иккен. Ашшӗне хывманах вӑл Улатимӗр. Эп
Колчак аслӑ патшана пурнӑҫ вӑййин хӑми ҫинче
матлаттарса кӗтессе хӗстернӗ чухне пирён Чапай
кӑвалеринче Чулхула вырӑсӗ пурччӗ. Ҫав калани аса
килчӗ. «Ленин ман чӑн-чӑн тӑван пулать», - тесе
мухтаннӑччӗ ҫав йӗтӗн сӳс пек ҫӳҫлӗ ача. Те юмах, те...
Альберт Григорьевич сылтӑм куҫ тӑррине хыҫса пуҫ
кунтӑкӗнчен ылтӑн арпа пӗрчисем кӑларчӗ:
- Пулма та пултарать аслӑ-аслӑ аслашшӗсен енӗпе.
Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх та ҫаплах пулма кирлӗ. Ленин аслашшӗн
аслашшӗ Никита Григорьевич Ульянин Чулхула
наместничествинчи, Сергач округёнчи, Андросово ялёнчи
Мякинина помещицӑн крепостла хресченӗ пулнӑ, 17111779 ҫулсенче пурӑннӑ. Ульянинсен ҫемйинче Василий
ҫуралнӑ. Унӑн виҫӗ ывӑл пулнӑ: Самойло, Порфирий тата
Николай. Ленин аслашшӗ Николай Васильевич пусмӑрла
пурнӑҫа чӑтаймасӑр Аҫтӑрхана ҫитнӗ. Унта вӑл патшалӑх
хресченӗ пулса тӑнӑ, ирӗклӗх илнӗ, ремесленниксен
цехӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ, ҫапла вара мещенсен шутне
кӗнӗ. Аҫтӑрхан мещенӗн Алексей Смирнов вырӑсӑн
хӗрӗпе Аннӑпа ҫемье чӑмӑртанӑ. Вёсен икӗ ывӑл, икӗ хӗр
ҫуралнӑ, кӗҫӗн ывӑлӗ - Илле. Хушамачӗ Ульянинран
Ульянинова, унтан Ульянова ҫитнӗ. Кил хуҫисӗр тӑрса

юлнӑ Ульяновсен ҫемйинче ҫӑмӑл пулман. Сахал мар
нуша курнӑ вӗсем. Ашшӗсӗр ӳснӗ Илья Николаевич
ҫамрӑклах йывӑрлӑхсем тӗл пулнӑ, вӗсене ҫӗнтерме
хӑнӑхнӑ. Ҫине тӑнипе вӑл Хусан университетне пӗтерет,
ун хыҫҫӑн математикӑна, физика предмечӗсене вӗрентет.
1863 ҫулта Ульяновсем аслашшӗ ҫуралса ӳснӗ ҫӗр
ҫине, Чулхулана ҫитеҫҫӗ. Илья Николаевичӑн арӑмӗ
Мария Александровна Бланк, турӑ ҫыннисен ангелӗ. 1869
ҫулта Илья Николаевича Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх
училищ исен инспекторне лартнӑ. Ҫакӑн хы ҫҫӑнах
Ульяновсен ҫемйи пӑрахутпа ҫӗнӗ вырӑна тухса кайнӑ.
Тепӗр темиҫе уйӑхран вёсен Владимир ҫуралнӑ...
- Апла-ҫке, - терӗ пит чӑтӑмлӑн итлесе ларакан
Салакайӑк Карачӑмӗ. - Ӗҫне кӑшт каярахпа тупса панӑ
пулсанах Иллине, ывӑлӗ Чӗмпӗре мар, Чулхулана тӗнче
картине кӗртсе хӑваратчӗ. Юрӗ-ха, пирӗншӗн, хура
халӑхшӑн, ҫавах. Н-та, патшара нумаях лараймарӗ тулӗк,
хӑвӑртах мат пачӗҫ ӑна та. Хура мӑйӑхлӑ круҫинӗн те
Кавкас тӑвӗ тӑрринче «Ӑҫта-ши ман Сулику» тесе
ӗнӗрлесе ларас килмен пуль ҫав, куруле кӗрсе кайрӗ.
Шахмӑтри никам ҫӗнтерейми тӗнче чемпиунӗ пекех ларчӗ,
турӑ ҫынни пулман пулсан та - турӑран та турӑ пекех.
Мӗн виличченех. Курск шӑпчӑкӗ те йӑва ҫавӑрса курчӗ
Кремӗль тӑррине. Ӑна та мат пачӗ Ленька каманти.
Манашкал йӳтӗксем черетленсех ҫапӑҫрӗҫ влаҫшӑн. Ку
хайхи пирён сакасникри пек Курпуш ка хӑҫанччен
ты тӑнса тӑ р ӗ -ш и? Тем, ы тлаш ш и ҫӑм ӑлттай пек
курӑнать. Мухтанчӑк мул пухайман тет. Амерӗк ратиуне
вӑрттӑн итлекен ман хӑйматлӑх ун пирки те, хамӑр
патшалӑх пирки те ырӑ мар, кулянмалли хыпар кӑна
чикет хӑлхама. Тымарти Васка Ҫимунне те влаҫ кирлӗ
пулнӑ. Вӑт ҫавӑнта, ун вырӑнне кӗрсе ларнӑ пулсанччӗ
эсир, Альпӑ ю лташ , тен ҫӑхан та райкум ҫуртне
хураллама кӗрӗшейместчӗ пуль, э? Мӗнлерех пек...
Влаҫ чирӗ ӗнтӗ вӑл сирӗн хӑвӑрӑн та пур-ха та... Эсир

те вӗт акрунумра ӗҫлесех манни пек сухая ӳстерес
темен. Влаҫ картлашкинчен ҫакланса ҫӳлелле улӑхнӑ.
Тӗрӗсех калатӑп-и эп?
Большаков кулмасӑр чӑтаймарӗ, вӑлтса-шахвӑртса
ларакан аксакала, тӑма пуҫланӑскерне, пусарсах лартрӗ:
- Шухӑшу сирён пит ӑслӑ, сӑмахху шутсӑр йӗплӗ,
халӑх шухӑш-туйӑмлӗ. Тӗрӗсех, ман та хама майлӑ,
пуҫлӑхах пулас килетчӗ ҫав. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ этем чунне.
Унӑн, этемӗн, ялан малта, ялан ҫӳлте чапланас йӑла
ӗмӗчӗ йӑшӑлтатать ӑшӗнче. Вӑл та, ӗнтӗ эпӗ те, ӑна-кӑна
ӑнланса ҫитмесӗрех ӑшри туйӑма шухӑшлав, тӗллев туса
хуратпӑр, хамӑр камне пӑхмасӑрах,
хамӑрӑн
пултарулӑха тараса ҫинче виҫмесӗрех ҫӑмӑллӑн
сикетпӗр тарӑн пукан ҫине, унта йӑнӑш лекнине туйсан
та хамӑр ирӗкпе унтан тухса тарма, нушаран хӑтӑлма
шутламастпӑр. Кӑларса сирпӗтсен ҫеҫ...
- Кутран тапса вӑркӑнтарсан е кӑнса выртсан тин, хушса хучӗ Воробьев старик. - Ҫак Васка ачи Ҫимун та
ҫавна кӗтет пулас-ха. Ахальтен ишӗлме тытӑнман ҫӑхан
йӑвин ҫурчӗ. Ҫавӑнпа сирпӗтесрен хӑраҫҫӗ: тавраллах
хуралҫӑ аллинче. Тӗлӗк тӗлех килекенччӗ-ха ман.
Вӑрманкасри хӑрӑк тӑрӑллӑ юмана аҫа ҫапрӗ те ҫӗркаҫ,
вӑл тӗпӗнченех ялкӑшса ҫунма пуҫларӗ пек. Эй, Турӑ
усалтан сиртӗрех пире, ҫылӑхлӑ этемсене. Милицире
ҫупкӑ та, сирӗн патра тутлӑ апат та ҫирӗм, чаплӑ эрехне
те ӗҫрӗм. Тавтапуҫах хӑналанӑшӑн. Чи ирхи таса пыла
эп утарта ятарласа сирӗн валлиех тултарса хурап-ха
ҫӑка чӗресе. Район каланчи силленмест курӑнать-ха.
Сывлӑхлӑ пулӑр, чипер ӗҫлесе пурӑнӑр.
«Каланча королӗ» Салакайӑк Карачӑмне хӑйӗн хура
тӗслӗ ҫӑмӑл автомашинипех ялне ҫитиччен ӑсаттарчӗ.
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Ҫӗнетӳ кавалерисчӗ Горбачев ҫӗршыва ҫӗнӗ
ҫӗнтерӳсем патне хӑвӑртлату маршӗпе ертсе кайнӑ

тапхӑрта куҫа курӑнакан-курӑнман ҫухатусем пурнӑҫ
ҫулӗ ҫинче умлӑ-хыҫлӑнах сике-сике тухаҫҫӗ. Кашни ҫул
пуҫ, кашни патша патшалӑх тилхепине ярса илнӗ-илмен
хӑй умён ӗҫленӗ аслӑ пуҫлӑха тиркешме тытӑнать. Совет
влаҫӗ ҫӗнтернӗренпех пыракан кӗвӗҫӳ ҫемминчен ку
генсек та хӑтӑлса юлаймарӗ курӑнать. Уйрӑмах вӗсем ял
хуҫалӑхне сысна апачӗ пӑтратнӑ пек пӑтратаҫҫӗ.
Реформа ҫине реформа.
«Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхоз председателӗ Тельман
Федотович Волков ял хуҫалӑх министерствисене пӗтерсе
агропромсем туса хунине пёртте чунпа кётсе илмерё, ку
тёлёшпе пыракан парти политикине ырламарё. Ялпа, ял
хуҫалӑхӗпе ҫыхӑннӑ мӗнпур организацие пӗрлештерсе
пёр комитет туни Никита Хрущ евӑн камичё пекех
туйӑнать. Вӑл, аптранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ пекле
ухмахланса хӑтланса, крайсемпе облаҫсене икке пайласа
тухрё.
Пирён
те
Чӑвашра
промы ш леннӑҫпа
строительствӑна, транспорта пӗрисем, ял хуҫалӑхне
теприсем ертсе пыма пуҫларӗҫ. Виҫӗ район ҫӗрне
Вӑрманкас производство управленине пӗрлештерчӗҫ.
Тӳрех ӑнкарса илме май ҫук арпашура ҫынсем тӑнран
кайса унталла-кунталла кускалатчӗҫ. Пӗтӗм анлӑ Совет
Союзӗпех бюрократи пӑтти лӗкӗртетрӗ. Ҫутӑ малашлӑх
керменӗ, сӑмах юптарӑвӗн ҫав ҫулӗсенче, тем тесен те
ҫӳлелле шит та хӑпарайман, паллах. Тёнче ухмаххи мари ҫакӑ? Пёр облаҫра - партии икё обкомё! Пёлеймесёр
хавшак япаларан калӑпланӑ кирпӗчӗ, купаланӑ май,
йӑшса пынӑ ӗнтӗ. Ҫав ванчӑкран каллех унчченхи
кирпӗчех ҫапма пуҫларӗҫ. Коммунистсен партийӗн
пр ом ы ш л енно ҫпа ял хуҫа л ӑ х о бко м ӗ се н е , хула
комӗсемпе парткомӗсене пӗтерсе, пӗр пӗтӗм влаҫа
1965 ҫулта ҫӗнӗрен тавӑрчӗҫ. Ял районӗсене нумай
пӗтернӗ май, хуравлӑ ҫӗрти пултаруллӑ ертӳҫӗсемпе
специалистсене мӗн чухлӗ аяккалла тартса пӗтерчӗҫ.
Ҫав районсене ҫӗнӗрен тунӑ хыҫҫӑн вара кадр ыйтӑвӗ
питех те ҫивӗчленнӗччӗ. КПСС Тӗп Комитечӗн ҫав

ҫулхи ака уйӑхӗнчи пленумӗн вӑйӗпе тин ҫӗршыв ял
хуҫалӑхӗ, вӑл шутра «Шурӑмпуҫ» колхоз та ҫӗнӗ кун
акине тухрӗ. Ҫирӗм ҫула яхӑн пӗр алӑра тытса пынӑ
парти суха пуҫӗ Леонид Брежнев вилнӗ хыҫҫӑн «ҫамрӑк
комбайнер» аллине куҫрӗ.
Ватӑ лаша касси килӗшменрен пуль ӗнтӗ, ҫамрӑк
ӑйӑр хӑй ҫӗнӗ касӑ турӗ. Ҫав касӑра шӑтса тухнӑ Апатҫимӗҫ программи республикӑра чӑхӑмланине парти
обкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Иван Павлов ӗнерхи
пленумра куҫ кӗретӗнех унта пухӑннисене евитлерӗ,
Чӑваш АС С Рӗн патш алӑх а гр о п р о м ы ш л е н н о сть
комитетне ертсе пыракансене ятранах вӗри ҫатма
ҫинче таш латтарчӗ. Вӑрманкас районне пленумра
пилӗк хутчен япӑххипе асӑнчӗҫ. Ҫавӑнта Волков та,
Быстровпа Большаков хушшинче лараканскер, питне
самаях хӗретрӗ, хӑйш ӗн мар, паллах, вӗсемшӗн,
район пуҫлӑхӗсемшӗн.
Ҫӗнетӳ сӑмахпа пӗлӗте ҫити капланса хӑпарать, ҫав
вӑхӑтрах апат-ҫимӗҫ ыйтӑвне татса парасси вӑраха кайса
пырать, халӑхӑн пурнӑҫ шайӗ лайӑхланни курӑнмасть.
Пленумра пӗрне-пӗри тӳсе кӳпкелесе иленҫи турӗҫ те
саланчӗҫ пысӑк-пӗчӗк пуҫлӑхсем, усал сӑмах кирӗкне
хупахсенче хаяр шӗвексемпе ҫуса тасатрӗҫ, тепӗр
пленумччен каллех лӑпкӑ ыйха путсан та юрать. Сӑмах
купи обком архивне пуянлатать.
Горбачев хӑйӗн малашлӑх политикине анлӑ пухура
ш авласа со ве т хал ӑ хӗ н програм м и вы рӑнне
ҫирӗплетесшӗн коммунистсене Мускава йыхӑрать.
1988 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 28-мӗшӗнче КПССӑн Пӗтӗм
Союзри XIX конференцийӗ пулмалла. Ӗнер пленум вун
тӑхӑр коммуниста - хуравлӑ ҫынна унӑн делегачӗ
пулма суйларӗ.
Волков та кайса килчӗ вӗсемпе пӗрле тӗп хулана,
Михаил Сергеевич Горбачевӑн пысӑк докладне темиҫе
сехет итлерӗ, ун хыҫҫӑн тухса калаҫакансене тӑнларӗ,
ҫӗршыври паллакан колхоз председателӗсемпе тӗл

пулчӗ. Аслӑ трибуна умӗнчи ӑслӑ сӑмах купи халӑх
хаярлӑхӗн тӑвӑл хумӗ айне пулса путассӑн туйӑнни
ҫинчен никамран хӑрамасӑрах, уҫҫӑн калаҫаҫҫӗ вӗсем
те. 1980 ҫул тӗлне Хрущ ев тӑвайман коммунизма
Горбачев перестройкӑпа тӑваймасси паллӑ ӗнтӗ. Тарӑн
чире кайнӑ совет обществине революцилле ҫӗнетӳпе
операци туса сыватма пурпӗрех КПСС пултарассӑн
туйӑнмасть. Маларахах сиплеме тытӑнмалла пулнӑ
обществӑна. Халӗ халӑхра, ертсе пыракансем хушшинче,
урӑхла революцилле вӑйсем ҫуралса пуҫ ҫӗклеҫҫӗ. Ҫак
конференцире палӑртнисем: ҫӗнетӗве аталантарасси
тата тарӑнлатасси, политика йӗркине улӑштарасси,
КПССӑн ертсе пырас ӗҫне тата шалти пурнӑҫне халӑха
майлӑрах тӑвасси коммунистсен черетлӗ спектаклӗ пек
туйӑнса хуплать. Мускавран самолетпа таврӑнсан вӑл
ял хуҫалӑх институтне тусӗ патне кӗчӗ. Кириллов шӑпах
лекцирен таврӑнать. Унӑн пӳлӗмӗнче сӑмах-юмах тӳрех
Мускаври анлӑ пуху пирки пуҫланчӗ.
- Мӗн чухлӗ йышӑну кӑларса купаламарӗҫ пуль ӗнтӗ
Кремль кил хушшине, - терӗ Николай Кириллович. - Ҫапах
хура тӑпраллӑ мар тӑрӑхне те симӗслентереймерӗмӗрха, ҫутӑ керменёнче те ҫуталса лараймарӑмӑр. Камӑн мӗн
ы ратать тенӗ пек, манӑн агропром ы ш л енность
комплексӗ валли кадрсем вӗрентсе кӑларас ыйту пуҫа
касать. Ҫав зонӑна кӗнӗ май, пире, чӑвашсене, укҫа ай
мӗн чухлӗ уйӑрса пачӗҫ республика уй-хирне
пуянлатмашкӑн. Ҫав вӑхӑтрах... ҫак укҫапа мелиораци
организацийӗ иккӗ туса хучӗҫ.
- Таджикистанран туртса килнӗ техникӑпа тюбетейка
тӑхӑннӑ «чурккӑсем» чӑваш ҫӗрне тӗпне ҫитиччен
акаласа тухрӗҫ, тарӑн ҫырмасене пӗвелерӗҫ те... Вӑрӑм
пӗвесем ҫуркунне татса кайрӗҫ, миллионсем Атӑл тӑрӑх
Каспи тинӗснелле юхрӗҫ. Пирён те. Хамӑрӑн алпастисен
хӳтлӗхӗнче ҫак йӗксӗксем Мускавран вакунӗпе килсе
тулнӑ укҫаран кашни район центрӗнче мелиораторсен
урамӗсене уҫрӗҫ, - терӗ тарӑхса Волков. - «Шурлӑхлӑ

ҫӗршывӑн» хурлӑхлӑ камитне лартрӗҫ обкомпа совмин
тата унӑн Агропромӗ. Ун пирки эпӗ Шупашкарта миҫе
тӑшман тупмарӑм-ш и? Ывӑнтӑм ӗнтӗ яла илем
кӗртессишӗн, ял ҫыннине чӑн-чӑн ҫӗр ҫыннин, пуян ҫын
ятне илттерессишӗн ҫапӑҫса вӑтӑр ҫул хушшинче. Ҫитет
пуль ҫынсене кӗвӗҫтерсе те. Мӗн чухлӗ нумай ӗҫлетӗн,
ҫавӑн чухлӗ тӑшман купалатӑн пуҫ тӑрне. Мускав туса
ҫитерейменнине эпир туса ҫитереес ҫук.
Кириллов, сӗтел тавра кускаласа ҫаврӑнчӗ те, хыҫлӑ
пуканне куҫарса, Волков умне ларчӗ, «ах эс ӗнтӗ, «йӳтенӗ
председатель» тесе, ӑна кӑкӑрӗнчен тӗртрӗ:
- Йӑлтах Мускав ҫине шансан хамӑр та ҫурхи
вӑрман чечекӗ пек час ш анатпӑр ак. Эпир, мӗн,
вӗсенчен, м ускавсенчен начар-им ? Ӗҫлетпӗр,
ҫӗмӗрттеретпӗр. Студент ӗҫре пурнӑҫ тытӑмне ытларах
вӗрентӗр тетпӗр-ҫке. Вӗрентӳпе ҫӗр ӗҫӗ - ял ӗҫӗ вӗрен
явнӑ пек явӑнтӑрччӗ. Кӑҫал хамӑр района анчах мар,
ытти ҫӗре те студентсен механизациленӗ отрячӗсене
ятӑмӑр авӑ. Выльӑх-чӗрлӗх фермисенче вунӑ отряд
ӗҫлет. Районсен ҫӗр лаптӑкӗсене тара илсе хамӑр
вӑйпа тыр-пул, ҫӗр улми ҫитӗнтеретпӗр.
- Маттур ӗҫлетӗн-ха эс, тусӑм. Пирӗн патра уҫнӑ пек
наукӑпа производство комплексӗ тата миҫене ҫитертӗн-ха?
Кириллов пӳрнисене хуҫлатса тухрӗ?
- Тата тӑхӑр хуҫалӑхра йӗркелерӗмӗр. Тӑхта-ха эс,
арӑмна валли та вырӑн тупӑнать. Венера Ивановнана эпӗ
зооинженери факультечӗн ял хуҫалӑхӗнчи выльӑхчӗрлӗхе тӑрантарса ӳстерес енӗн кафедрине ертсе пыма
шанасшӑн. Ҫитес уйӑхра ученӑйсен канашне пухатӑп.
Ҫавӑнпа ӑна, ял хуҫалӑх наукисен кандидатне, шӑпах
доцент вырӑнне те парӑпӑр. Эс ӑна кала-ха, сысна йӑхне
ҫӗнетнӗ пирки доктор диссертацине ним мар хӳтӗлеме
пултарать вӑл. Хир сыснипе Ҫӗрпӳ сыснине пӗтӗлентерсе
ҫӗнӗ ӑрат ӳстерни пулман-ха пирӗн патра. Раҫҫейре
темиҫе тӗслӗх пӗлетӗп. Эпӗ, ветеринар пулнӑ май, хам
та тӗлӗнтӗм ун ҫинчен пӗлсен. Ай маттур-ҫке сан матку,

Тельман. Тата темскер хӑтланатчӗҫ-ха сирӗн фермӑра
пирён ученӑйсем.
Ӑна илтнипе Волков сиксе тӑчӗ, куллине чараймарё:
- Электроматкӑпа аппаланаҫҫӗ-ха вёсем. Шилов
доцентпа фермӑра ҫывӑрса пурӑнманни ҫеҫ. Ҫӗрле те
час таврӑнаймасть. Ҫитсе пӗрре тӗрӗслеймерӗм-ха.
- Ҫапла ҫав, асту, тусӑм, арӑмун та чӗчӗ пур, ытти
те пур. Шиловсем вӗсем - пӑшатансем... Александр
Васильевич та чӗчӗ тытма манман пуль-ха, ӗҫре юнашар
тӗккелешнӗ чухне унта...
Иккӗшӗ пӗрне-пӗри тӗккелешсе ахӑрса илчӗҫ те
вёсем каллех ӗҫ пирки хӗрсе кайрӗҫ.
- Наука енӗпе пирӗн ӗҫ сахал мар. Раҫҫей
Федерацийӗнче те, Союз калӑпӑшӗнче те палӑратпӑр.
Шыраса тупнӑ ҫӗнӗлӗхе пурнӑҫра усӑллӑ тӑвассишӗн
пулӑшу кураймастпӑр-ха Агропромран. Ҫӗнӗ техникӑна
ӗҫлеттерсе кӑтартмалли полигон туса параймаҫҫӗ те...
Институтран тухсан ҫул тӑршшӗпех куҫ умӗнчен
кайма пӗлмерӗ ректор сӑнарӗ. Сӑр вӑрманӗн анлӑ
уҫланкинче сыхланса юлнӑ Авруй ялӗнче мӑн ҫемьере
ҫуралса ӳснӗ ӑслӑ чӑваш, ветеринари наукисен докторӗ,
профессор, Чӑваш Республикин наукӑпа искусствисен
наци академийӗн академикӗ, Раҫҫейӗн ветеринари,
гигиена тата экологи канашӗн членӗ пуласса кӗтмен те
пуль малтанах. Пурнӑҫ йӗркине ҫирӗп пӑхӑнса, нумай
вӗренсе вӑл майӗпенех ҫӳл тӳпенелле тапаҫланать.
Тӑван ҫӗр ӑна вӑй парса тӑрать. Авруйне манмасть.
Волков ҫул ҫине асфальт сарса панӑ хыҫҫӑн ялне канма
килет, унпа пӗрле ухутана ҫӳрет.
Николай Кириллович ашшӗ-амӑшӗн кивӗ кил-ҫуртне
ҫӗнетрӗ: чӑрӑш пӗренерен шатрун пӳрт, ҫӑка пӗренерен
мунча лартрӗ. Тельман Федотович чи ӑста платниксем
ячӗ вӗсене тума.
Ҫӑкалӑх, хурӑнлӑх Авруй тавра. Ӗлӗкрех лаштра
юмансем пӑхаттирле сыхпанӑ чӑваш хресченне. Пурӑна
киле вӗсене каснӑ, кирлӗ ҫӗре янӑ. Вӗсем вырӑнне

лартнисем, туйра юмансем, ытти йывӑҫсенчен чалӑш
майлӑрах ҫеҫ тӑррисемпе кӑнтараҫҫӗ пӗлӗтелле. Ял
ҫӗрӗнчен, вӑрман йывӑҫӗнчен илнӗ авруйсем сывлӑх
сипетне - техӗмлӗ сывлӑша. Вӑрман сипетлӗхех Кириле
хресчен ывӑлӗн аллине юман туратти тыттарса вӑйлӑ
пулма пӳрнӗ пуль. Патвар ҫитӗннӗ Микулай Тельман
пекех вӑтам шкулта вӗреннӗ, салтака кайса килнӗ.
Вӑрманкасри зооветеринари техникумӗнчен те, Хусанти
ветеринари институтӗнчен те чи лайӑх паллӑллӑ, урӑхла
каласан ылтӑн дипломсем илсе тухнӑ. Ахальтен
хӑварман пуль ҫав ӑна Н.Э. Бауман ячӗллӗ аслӑ вӗренӳ
шкулӗн ӑслӑлӑх канашӗ аспирантурӑра.
Тӗп ӗҫне ҫамрӑк специалист хӑйсен «Ҫӑлтӑр»
колхозӗнче веттехникран пуҫланӑ. 1980 ҫултан
пурнӑҫне Чӑваш ял хуҫалӑх институчӗпе ҫыхӑнтарнӑ.
Ӑслӑлӑха туптанӑ, вӗреннӗ ҫынсем хушшине доцент
пулса кӗрсе кайни хӑех вӑл ҫамрӑк ученӑйӑн
пултарулӑхӗ пуррине пӗлтернӗ. Ҫавӑнпах пуль шаннӑ,
ӗненнӗ Николай Кирилловича ӗҫтешӗсем, кӗҫех ӑна
зооинженери факультетне ертсе пыма шаннӑ. Унта ултӑ
ҫул ӗҫленӗ хыҫҫӑн вӑл вӗрентӳ енӗпе ӗҫлекен
проректора суйланнӑ, часах конкурсра институт
ректорӗн ятне тивӗҫлӗн ҫӗнсе илме пултарнӑ.
Тусӗ института мӗнле хастарлӑхпа ӑслайлӑн
ертсе пынине, Вӑрманкас ачисене юратса хӑйӗн хулӗ
хушшине хупма тӑрӑшнине, тӑван республикӑшӑн,
чӑваш халӑхӗшӗн епле чунне пама хатӗррине Тельман
Ф едотович аван пӗлет. Чӑваш Р еспублики аслӑ
шкулӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ята ӑна пур енчен те
шута илсех пачӗҫ пуль.
С ипетлӗ, уҫӑ кӑм ӑллӑ, типтерл ӗ, культурӑн
ҫӳллӗ тӳпинчи интеллигент. Ҫын нушишӗн чӗрипе
хыпӑнать. Хӗрӗх хут ытла юн пачӗ ӗнтӗ вӑл. Нумай
Ҫын пурнӑҫне ҫӑлса хӑварм а пулӑш рӗ Раҫҫей
Федерацийӗн хисеплӗ донорӗ.

Ырӑ чӑвашсем хушшинче ҫывӑх тусӗ пулнишӗн
Волков мухтанать, мӑннисен ушкӑнӗнче те, ачасем
хушшинче те Кирилловӑн ырӑ ятне асӑнмасӑр иртеймест.
Мускавра туяннӑ япалисемпе кучченеҫӗсене киле
кӗртсе хӑварнӑ-хӑварман председатель уйсене пӑхса
ҫаврӑнчӗ. Хӑй вырӑнне хӑварнӑ партком секретарӗ
Крутов кулленхи ӗҫе пӗлсе, лайӑх йӗркелени курӑнать.
Пур бригадӑра та утӑ ҫулаҫҫӗ, силос хываҫҫӗ, кӑшман
анисенче ҫум курӑкне тӗп тӑваҫҫӗ. Ҫӗр улмине
кӑпкалатса имҫамланӑ.
Арӑмне вӑл Тымарта тӗл пулчӗ. Венера Ивановна
фермӑра Хурӑн Крахьянӗпе тӑрмашса тара ӳкнӗ. Волков
вёсен ӗҫне хутшӑнмарӗ.
Ӗнер аслатиллӗ вӑйлӑ ҫумӑр ҫуса иртнӗ иккен,
таврара ҫиҫӗм тытакан пур ҫинчех витене аҫа ҫапнӑ,
Крахьянӑн сысна амине вӗлернӗ, вун пилӗк ҫура тӑлӑха
тӑрса юлнӑ. Акӑ вӗсем, Крахьянпа унӑн арӑмӗ, пӗчӗк
хрюшкӑсене апат ҫитереҫҫӗ.
- Пирӗн ку, тимӗр ама, вунӑ чӗчӗллӗ ҫеҫ те, ыттисене
черетпе сӗт ӗҫтеретпӗр, - хаваспа каласа парать Карачӑм
мучи матки. - Венера Ивановна шӑпах вӑхӑтра килчӗ те
фермӑна, уйрӑлмасӑрах пулӑшать мана.
- Ҫурисене пурне те сыхласа хӑвартӑмӑр-ха. Юрать
трансформатор чӑхӑмламарӗ. Кунта пирён, Тельман,
наччасра ток пӗтсе ларать. Ҫамку ҫине картса хур-ха
ҫак ыйтӑва. Тахҫантанпах каласшӑн сана кун пирки,
хыпӑннипе манӑҫа тухать. Енчен те электричество
килме пӑрахсан, капут ҫурасене, - упӑшкин куҫӗнчен
ӑшшӑн та ыйтуллӑн пӑхса илчӗ зоотехник. - Экскурси
тусан та пӑсмасть пуль фермӑна хушӑран, унсӑрӑн
хуҫана сыснасем паллами пулаҫҫӗ. Шилов та иртнӗ
эрнере райэнерго бю рокрачӗсен хытнӑ ҫамкисене
шӑтарса тухса кайрӗ те...
- Ун хыҫҫӑн икё хутчен светсӑр лартӑмӑр, - пӗлтерчӗ
ҫивӗч чӗлхеллӗ Крахьян. - Тем, урӑххисене шӑтарма
часрах чупрӗ пулас.

Хӑйне куҫран каланӑ сӑмахшӑн шӑрчӑкланас
вырӑнне Волков сысна ҫурисем патнелле пӗшкӗннӗ
хӗрарӑмсен купарчи-пӗҫҫи ҫине ытарлӑн пӑхса илнӗ май,
Кириллов ректор сӑмахӗсене аса илчӗ: «Асту, тусӑм,
арӑмун та чӗчӗ пур, тата тем те пур...» Авӑ, темӗ те вӑр
ҫаврака Венерӑн, кёпи арки туртӑннипе ҫаралнӑ пӗҫҫийӗ
те чӑп-чӑмӑр, чуна туртӑмлӑ. Пӗрмай ӗҫ ҫинчен
шухӑшласа ҫунса ҫӳренипе юлашки вӑхӑтра унпа
ҫывӑхланма та маннӑ-ҫке ара. Арӑма хушӑран аякран
пӑхса хаклани те усӑллӑ иккен. Ытти арҫынсем те ҫаплах
куҫ хываҫҫӗ пуль Венерине те. Вӑл вара тӗлӗнмелле
электроматка-сысна ами тавра пӑхса ҫаврӑнчӗ те, кайма
хатӗрленес умён каларӗ:
- Венера, ытлашши ҫӗрлеччен ан юл. Эп мунча
хутатӑп.
Тӳрленсе тӑнӑ арӑмӗ упӑшки енне ӑшӑ куҫ хӗлхемӗ
сирпӗтрӗ. Крахьян пулмасанах ӑна ыталаса чуп тӑвӗччӗ,
хӑйӗнчен хӑй вӑтанса, сӑмаха пӑрса ячӗ:
- Хут-ха, хут килти мунчине, малтан ку мунчине кӗрсе
тухам. Ытлашши ан васка, паллаш тарар сана
электроматкӑпа. Большаков ҫине тӑнипе институтӑн
вӗренӳ хуҫалӑхӗнчен туртса илсе килнӗ вӗт ӑна.
- Вӑт мӗнле пуҫаруллӑ вӑл Мӑн Альпӑ, - ҫийӗнчех
кирлӗ сӑмах тупрӗ каллех Крахьян. - Хир сысни аҫипе
шур сыснана, шур сысна аҫипе хир сысни амине
ерттернине те килсе курма вӑтанмасть...
Н ӑйкӑш акан-ҫухӑракан сысна ҫурисене пӑхса
тӑракан председателӗн чӑннипех пӗлес килчӗ ҫак тимӗр
аман вӑрттӑнлӑхне, вара вӑл арӑмӗн лекцине студент
пекех итлеме пуҫларӗ:
- Тӳрех калатӑп, Совет Союзӗнче ниҫта та ҫук
«сысна амипе» паллаш таратӑп сана, юратнӑ
упӑшкамҫӑм-экскурсантҫӑм. Чӑваш институчӗ пӗрремӗш
хут пурнӑҫа кӗртекен эксперимент. Тӗнчере сысна ашӗ
тӑвакансен умӗнче пӗр тӗллев - ҫуралнӑ кашни ҫурана
сыхласа хӑварасси, кашни амана ҫулталӑкра иккӗ

ҫӑвӑрлаттарасси, ама пуҫне вӑтӑр ҫураран ытла илесси.
Мӗн чӑрмантарать-ха ҫав тӗллеве пурнӑҫламашкӑн? Акӑ
мӗн. Чӗчӗ ӗмнӗ вӑхӑтра ҫурасем нумай вилеҫҫӗ. Мӗншӗн?
Хӑш-пӗр амасен сӗт ҫитменнине пула. Ҫӑвӑрлас умён
тимлӗ пӑхман амасем сӗт ҫителӗклӗ таран антармаҫҫӗ.
- Ун пекки килсе тухсан, ҫурасене ют ама ҫумне ярса
пайтах хӑшкӑлнӑ-ҫке, - ласт сулчӗ аллине Крахьян. Лайӑх ӗмекенни юлать, ӗмейменни - пӗтет.
- Хӗрарӑмсен те, сысна амисен те пулать вӑл
ҫуратнӑ хыҫҫӑн сӗт анманни, - кӗвӗллӗн тӑсрӗ хӑйӗн
лекцине ял хуҫалӑх наукисен кандидачӗ. - Ачипчи те,
ҫурисем те вёсен нишлӗ ӳсеҫҫӗ. Ҫавӑнпа сысна
ӗрчетекенсем тӗнчипех ҫӗнӗлӗх шыраҫҫӗ, хӗрӗх-вунӑ
кунри ҫурасене амӑшӗсенчен уйӑраҫҫӗ, сӗт ӗҫтерсе
ӳстереҫҫӗ. Ӗне сӗчӗ вырӑнне тутлӑхлӑ урӑх шӗвек
ӗҫтерме пуҫланӑ меслетӗн те халӗ хӑйӗн ҫитменлӗхӗ
пур. Ама ҫурисене сехетсерен ӗмӗртет, ҫав вӑхӑтра ҫура
хӑйне кирлӗ чухлӗ сӗт ӗҫет. Суя шӗвекпе унашкал
тӑрантарма май ҫук, ҫура сахалтарах та, ытлашши те
ҫиет, ун хырӑмӗнче апат кирлӗ пек ирӗлмест, вара вӑп
хӗне каять, вилет. Ҫак ама-робот чӗрӗ амана улӑштарать
те. Машина хырӑмне вунӑ литр шӗвек кӗрет, аялта, авӑ,
вунӑ резина ҫинче пӑрӑх-чӗчӗ. Автомат ҫурасене сысна
ами пекех кашни сехетре ҫителӗклӗ апат парса тӑрать.
Тин ҫуралнӑ ҫурасене...
- Вӑт халь ман та тӑлӑх пепкесене тӑватӑ кун ӗне
ыррипе сӑйламалла пулать, тепӗр вун икӗ кун - ӗне
сӗчӗпе, вӑтӑр пилӗк кунччен суя сӗтпе тӑрантарса
ӳстермелле, тин вара, ама-роботран уйӑрса вӑлашкаран
апат ҫитерме пуҫлатӑп, - чӑтаймасӑр пӳлчӗ Венера
Ивановнана сысна хуҫи. - Тӳрех персе хыпаҫҫӗ тетӗр
пуль ҫурасем резинка чӗчче, виҫ сехет аппаланатпӑр ют
чӗчче ӗмтерме. Ача та соскӑна сурса ҫеҫ кӑларать те...
Вӑт сире мунча, Тельман Федотович. Халӗ ӗнтӗ эпӗ
хамах айланкалӑп. Мускавра майра тупаймарӑр пуль,
ял майринех лартса кайӑр, мунчине пӗрле хутса кӗрӗр.

Ман та утартан Караська кӗҫех ҫитмелле-ха. Пӗрле
мӗшӗлтеткелӗпӗр.
Чӑнах та саралнӑ ыраш уйӗ витӗр кукӑрӑлса выртакан
урапа ҫулӗпе вӑрман енчен вӗсем патнелле сухалсӑр
Карачӑм мучи яшлӑн вашлаттарса ҫывхарчӗ.
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Салакайӑк Йӑванӗпе Пахом Баранов капитан
хушшинчи мыскарана никам та курман. Ун ҫинчен Матвей
Тугаев аслӑ лейтенант кӑна чухланӑ. Дежурнӑй пулнӑскер
вӑл Воробьева следователь алӑкӗ еннелле тӗллесе янӑҫке. Салакайӑк Йӑванӗ ун патӗнчен хӑш вӑхӑтра тухса
кайнине «курман». Кайран, Баранов пулӑшу чӗнсе
ҫухӑрнине илтсен, саппас уҫӑпа алӑка уҫса ӑна инкекрен
ҫӑлнӑ. Начальник патӗнче Тугаев шат та пат туннӑ:
Хурӑнвар ҫыннине Воробьева вӑл паян курман. Степанов
подполковник та пит чее, «шурӑмпуҫсене» лайӑх
пӗлекенскер, чрезвычайлӑ ӗҫе хуллен сӳнтерме шут
тытнӑ. Иван Воробьев милицире пулни уншӑн паллӑ, вӑл
ӑна ӗҫ пӳлӗмӗнчи чӳречерен курнӑ-ҫке хӑйсем патне
кӗрсе кайнине. Воробьев камне те, унӑн ялти ӑнман
пурнӑҫне те пӗлет Виталий Артемович. Колхоз
председателӗ патӗнче черкке те сахал мар шаклаттарнӑ
унпала. Волковӑн хуннӗ-ҫке вӑл, Тельман Федотович
вёсен хӗрне Венера Ивановнана качча илнӗ. Венера
Ивановнан ашшӗ Шмыков пулнине те астӑвать. Чунӗ
кӳтсе ҫитнӗ вӑхӑтра Воробьев хӑйӗнчен мӑшкӑлласа
пурӑнакан клуб хуҫине самосуд тунӑшӑн арҫынла
туйӑмпа ӑшра ӑна ырлать ҫеҫ. Тугаев аслӑ лейтенанчӗ
Иван Воробьева мӗншӗн хӳтӗлесе курмӑш пулнине те
чухлать. Вӗт Матвей Тугаев - Хурӑнвар кӗрӳшӗ.
Салакайӑксен Роман Фомич хӗрне качча илнӗ.
Кама хӳтӗлемелле-ха, паллах, Воробьева. Баранов
капитан уншӑн - ютӑ. Ҫынни те путсӗрскер. Вӑрманкассен
кӑмӑлне юрайман вӗчӗх, ирсӗр элекҫӗ. Ывӑлӗ те, аслӑ

лейтенант, ашшӗнех хывнӑскер. Тахҫанах хӑпасшӑн та
унран начальник, анчах сӑлтавӗ тупӑнмасть-ха, чуна
хытарса пурӑнать. Ашшӗне ӗҫрен хӑтарма ҫӑмӑлрах, тек
ӑна вӑл тытмасть хӑй патӗнче. Баранов капитана вӑл,
следовательсем ҫитмен пирки ҫеҫ, тивӗҫлӗ канӑва
тухнӑскерне, вӑхӑтлӑха пулӑшма чӗннӗччӗ.
Службӑра тимлӗ, асӑрхануллӑ пулманшӑн, Баранов
капитанпа Тугаев аслӑ лейтенанта начальник
асӑрхаттарчӗ, калаҫу вӗҫӗнче следователе юлма ыйтрӗ.
- Капитан юлташ, - сассине хулӑнлатрӗ Степанов
подполковник. - Ман пата Долгов прокурор кёрсе тухрё.
Сирён уголовнӑй ӗҫе вӗҫленӗ. Тымар заказникӗнче хир
сысни аҫипе икё амине лицензисёр тытнине тёрёслесе
ҫитернӗ, сунар йӗркине пӑсакансен Шупашкартан килнё
ушкённе эсир ертсе пынине ҫирӗплетнӗ. Ӗҫе суда
париччен Василий Ефремович сире хӑй патёнче пулма
ыйтрӗ. Маларах пӗлтерейменшӗн каҫарӑр, вӑл вӑхӑтра
эсир хӑвӑрӑн пӳлӗмре читлӗхре пулнӑ иккен.
Кӗрхи палан пек хӗрелсе кайнӑ Баранов ура ҫине
сиксе тӑчӗ, мӑк-мак тукаларӗ те, чӗлхи уҫӑлнӑ май, ыйтрӗ:
- Кайма юрать-и, подполковник юлташ?
- Тархасшӑн, капитан. Малашне ӗҫре сисӗмлӗрех те
ҫивӗчрех пулма тӑрӑшӑр.
Вёл тухса кайсассӑнах Степанов прокурор патне
Баранов пирки шӑнкӑравларӗ.
Хурӑнварти пуҫанасен хӗрарӑм сутти-камичӗ те
Шмыковӑн пӗҫ хушшинчи пӑшалне пульницара юсаса янӑ
хыҫҫӑн мирлӗ майпах вӗҫленчӗ. Салакайӑк Йӑванне
милици айӑпламарӗ. Хир сыснисемшӗн район прокурорӗ
патӗнчен тарласа тухсан, Баранов капитанӑн та
чӗркуҫҫийӗсем чӗтреме часах чарӑнмарӗҫ. Хӑйӗнчен
мӑшкӑлласа куласран сехӗрленнипе вёл Воробьева
хальлӗхе тапӑнма тӑхтас терӗ, ун пирки шалти ӗҫсен
м и н и сте р стви н е пӗлтерм е ш ухӑш ланӑ пулин те,
ҫӑвара шыв сыпрӗ. Хӑй пӗччен ҫӗнтерессе шанмарӗ.
Ывӑлӗ райком ҫурчӗ ҫумӗнче тар хутаҫҫипе тытнӑ

Воробьев старикпе Воробьев сутӑнчӑк-власовец та пёр
ҫыхӑрах пулнине тавҫӑрса илчӗ. «Мӗншӗн ҫав ват
супнӑ террориста хӳтӗл ерӗ-ха райсовет пуҫлӑхӗ
Большаков?» - тесе вара хӑй тӗллӗн ҫӗмӗрчӗ ӑс кӗрсе
ҫитеймен шӗвӗр тӑрӑллӑ пуҫне.
Теме сиснӗн вара анатри чӑваш чӗппин ӑш вӑркама
пуҫларӗ. Тӗлӗкре хӑйсен рота командирӗ час-час аса
килсе тӑнран ярать. Йӑрӑс пӳллӗ тӑлпан командир акӑ
ӑна, пуҫне икӗ аллиле те ҫатӑрласа тытнӑскерне, ӑшӑх
окопран туртса кӑларса кутран тапа-тапа атакӑна
хӑвалать. Ф рицран хӑранипе сысса янӑскер вӑл
пӗҫҫисем лӑчӑр-лӑчӑр исленсе кайнӑран хытӑ
чупаймасть, вилнӗ салтак хыҫне выртса юлать. Атака
путланнӑ хыҫҫӑн хӑра-хӑрах каялла шӑвать, чӗрӗ юлнӑ
хӗрлӗ армеецсем хушшинче командир кӑшкӑрса пырать:
«Марш, марш малалла!» Рота виҫҫӗмӗш атакӑна
ҫӗкленет... Баранов винтовкине майланҫи туса ыттисенчен
юларах парать, командир ҫитсе тапнипе тӑрса мӗшӗлтетет,
каллех капитанран тӑрса юлать, эрех ӗҫнипе
хастарланнӑскер, пӑшалне нимӗҫсем ҫине мар, ротнӑйне
ҫурӑмран тӗллет, пӳрнине курок ҫине пусать те...
Вилӗме хирӗҫ куҫа курсах чупиччен вилӗмрен ура
тупанне кута ҫаптарса тарни Баранов хӑравҫӑ мулкачшӑн
телей ҫулӗ ҫине тухнӑ пекех пулчӗ. Чее путсӗрсенчен
илтнӗ сӑмаха вӑл чӑнлатса хурать. Пӗр ҫапӑҫура хӑйне
хӑй хулӗнчен амантать те медсанбата, сывалнӑ хыҫҫӑн
ятарлӑ батальона лекет.
Вӑрҫӑ ҫулӑмӗ алхасса кайнӑ 1942 ҫулта ҫӗршыв
умне ҫав тери пысӑк хӑрушлӑх тухса тӑнӑ. Тухӑҫалла
чакакан ҫарсене епле йывӑр лару-тӑрура та чарса
лартмалла, Гитлер фашисчӗсене аркатма тытӑнмалла,
тӗп тумалла! Ҫав тӗллевпе СССР оборона халӑх
комиссаре И.В. Сталин ҫӗртме уйӑхӗн 28-мӗшӗнче 227мӗш номерлӗ приказ кӑларнӑ. «Пӗр утӑм та каялла
чакмалла мар!» - фронтсем тӑрӑх саланнӑ хӑрушӑ хушу.
Ӑна пурнӑҫласа, пурне те, туппа, танка каялла

ҫавӑрмалла. Кам чакма шутлать, ӑна пулемет шӑлса
тӑкать. Ҫапла ҫуралнӑ каялла чакакансене чарса
лартмалли чаҫсем -отрядсем . Вӗсенчен пӗринче
«ҫапӑҫнӑ» та Пахом Баранов. Хӑй пек миҫе ҫӗр «хӑравҫӑ
мулкача» леш тӗнчене ӑсатнине шутлама-и унта. Тискер
кайӑк хаярлӑхӗпе хӗрӳленсе, хавхаланса шӑлнӑ вӑл
пулеметӗнчен е автоматӗнчен вӑрҫӑ вутӗнче ниҫта кайса
кӗреймен ҫар ҫыннисене. Малалла талпӑнсан та, каялла
чаксан та вилӗм кӑна кӗтнӗ шереметсене.
Фронтра Хӗрлӗ Ҫар майлӑ улшӑну пулсан, чарса
лартмалли чӗрӗ хӳме ишӗлет. Барановсен «вилӗм
батальонне» те чӑн-чӑн ҫапӑҫу хирне ӑсатаҫҫӗ. Вӑрҫӑ
пуҫланнӑранпа пёр фрица тёп туман Баранов ефрейтор
«Ҫапӑҫури паллӑ ӗҫсемшӗн» медаль - пӗрремӗш награда
илет: нимӗҫ ҫарӗсем хӳтернине чараймасӑр ҫӑлӑнӑҫ
ш ыракан хӗрлӗ армеецсемпе оф ицерсене ним
хӗрхенм есӗр персе вӗлернӗш ӗн. Пурнӑҫпа вилӗм
ӑмӑртса кӗрешекен малти рете мар, хыҫала, тыла лекет
«хӑравҫӑ мулкачсене» шӗкӗлчесе «паттӑрлӑх кӑтартнӑ»
чӑваш хӑйӗн батальонӗнчен юлсан. Кӗске хушӑ вӗрентнӗ
хыҫҫӑн вӗсене вӑрҫӑри ирӗке кӑларнӑ вырӑнсенче
диверсантсене тытма яраҫҫӗ. Ҫапла ҫӑмӑллӑн вӗҫлет
Патӑрьел чӑвашӗ Баранов лейтенант Тӑван ҫӗршывӑн
аслӑ вӑрҫине. Шалти ӗҫсен халӑх комиссариачӗн
(НКВД) ретӗнче вӑл тепӗр «паттӑрлӑх» кӑтартать:
хӑйсен отделени командирӗ пулнӑ Иван Воробьев
сержанта Тӑван ҫӗршыв сутӑнчӑкӗ, власовец тесе
аслисене ӗнентерсе «тӑрӑ шыв» ҫине кӑларать. Хӑйӗн
ӑш ӗнче тӑш м ан чунӗ, хӑ р а в ҫӑ л ӑ х, курайм анлӑх
пытанса пурӑннине туймасӑрах.
Вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи
служба
картлаш кисем пе
яртлаттарса хӑпарнӑ май Баранов вӗренесси ҫинчен те
ш ухӑш ланӑ, капитана, аслӑ следователе ҫитнӗ.
Тӗлӗкӗсенче вӑл миҫе хутчен курман-ши хӑй персе
вӗлернӗ Сурский капитанпа тата ытти пӗлмен-палламан
салтаксемпе командирсене. Халӑхпа халӑх, патшалӑхпа

патшалӑх хушшинчи вӑрҫӑ-харҫӑ ытла та кӑткӑс-ҫке.
Вилӗм юнашарах, хӑҫан тата кам аллипе кӑнса
выртассине унта никам та пӗлмест. Ҫӗмӗрле ачи те,
чаркӑҫ отрячӗсен тӑхлан ҫумӑрӗ айне пулнӑ ҫӗршер,
пиншер ҫар ҫынни те хӑйне кам ҫут тӗнчерен уйӑрнине
чухласа илеймен-тӗр. Вёсен палачӗ вара халӗ те чӗпчӗрӗ, кӑкӑр тулли наградӑллӑ ф ронтовик - вӑрҫӑ
ветеранӗ. Вӑл - милици капитанӗ Пахом Баранов.
Ҫар прокуратуринчен ярса панӑ хурава вуласан, ҫакӑ
паллӑ пулнӑ: «1941 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче Белорусси
ССР территорийӗнчи Березина юхан шывӗ патӗнче пулса
иртнӗ хаяр ҫапӑҫусенче ҫирӗп оборона йышӑннӑшӑн тата
тӑшмана виҫӗ талӑк малалла кайма тытса чарнӑшӑн
Сурский Валерий Сидорович капитана вилнӗ хыҫҫӑн
Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденпа наградӑланӑ. Ӑна хӑйӗн ротинчи
Баранов Пахом Иванович хӗрлӗ армеец атака вӑхӑтӗнче
хыҫалтан персе вӗлернине ҫирӗплетекен нимӗнле факт
та ҫук. Ротӑра ҫапӑҫнӑ Воробьев Иван Герасимович
сержантпа Шуркин Степан Трофимович хӗрлӗ армеец
командира Баранов П.И. вёлернё тесе пёлтернине шута
илме май ҫук. Унтанпа вӑхӑт нумай иртнине пула вӑрҫӑ
ветеранё Баранов пирки эсир ыйтнине нихӑш енчен
те тивӗҫтерейместпӗр».
Воробьевпа пӑтӑрмах пулнӑ хыҫҫӑн милици
начальникё
Степанов
Баранов
следователе,
ҫамрӑкраххине тупсан, ӗҫре нумаях тытмарё. Анчах та
Воробьевпа Шуркин ҫын вӗлерен ӗҫне отставкӑна
кӑларма шутламарӗҫ-ха.
Вӑрҫӑ тухиччен маларах отпускра пулнӑ Сурский
капитан арӑмӗпе ачине Василие Ҫӗмӗрлерех хӑварнӑччӗ.
Василий ӳссе салтакра та пулнӑ, вӑрман чунлӗскер,
профессионал-сунарҫах тухнӑ. Хӑюллӑ егерь тискер
кайӑка, вӗҫен кайӑка шелсӗр пӗтерекенсемпе кӗрешсех
пеней ҫулне ҫитнӗ, хӑйӗн ӗмӗрӗнче сунар йӗркине
пӑсакансен тӑхлан кулачне те пӗрре кӑна мар тутанса
пӑхнӑ, ҫапах сывах юлнӑ. Унӑн ачи Валерий те

аслашшӗпе ашшӗнчен кая мар хастар ҫитӗннӗ, вӑл та
егерьсен йӑх йӑлине пӑрахман, Ҫ ӗмӗрле вӑрман
хуҫалӑхӗнче сунарҫӑсене ытлашши сӗмсӗррӗн аташма
паман, асӑрхасах тӑнӑ. Вӑрманкас егерӗсемле
килӗштерсе пурӑннӑ. Вӑрманне вӗсенне вунӑ чалӑш
уҫлӑх ҫеҫ чикӗлентерсе тӑрать. Унта хурал ҫук. Тискер
кайӑкӑн унӑн хӑйӗн чупу ҫулӗ. Сунарҫӑсем те вӗсем
хыҫҫӑн йӗрлесе-чупса чикӗ урлӑ пӗрисем Ҫӗмӗрле енне,
теприсем вӑрманкасалла каҫса каяҫҫӗ. Тем мыскари те
пулса иртмест-и сӗм вӑрманта этемпе тискер кайӑк
хушшинче? Савӑнмалли те, хурланмалли те тупӑнать.
Карачӑм мучин те куҫӗ курать, хӑлхи илтет вӑрман
пурнӑҫӗ мӗнле хумханнине, мӗнле шавланине.
Утара ашшӗ патне кайсан Йӑван тӗлӗнсе хытрӗ.
Унта вӑл ф ронтри чи ҫы вӑх, ш анчӑклӑ ю лташ не
Ҫтаппан Шуркина тӗл пуласса ӗмӗтленмен те, кӗтмен
те. Ашшӗне апат хатӗрлеме пулӑшас тенӗччӗ кӑна,
тулта мотор сасси илтӗнчӗ.
- Ҫӗмӗрлесем ҫӗмӗрсе ҫитрӗҫ, - пӗлтерчӗ ашшӗ. Каллех егерьпе лесник. Пӗр тӑван пек вӗсем. Теприне,
шӗвӗр сухаллине, курман. Эпӗ карасӗсене услам ҫупа
ҫатма ҫинче тепӗртак ылтӑнласа илем-ха, ҫиччас. Эс тух.
Кӗтсе ил хӑнасене.
Йӑван тулалла васкарӗ. Тамаша мар-и? Сарлака хулҫурӑмлӑ ҫӳллӗ арҫынсем хушшинче унӑн асран кайми
Элӗк чӑвашӗ тӑра парать.
Сывлӑх сунса паллашнӑ-паллашман вӗсем пӗрпӗрин ҫурӑмӗсене сисӗмлех лӑпкарӗҫ:
- Эс кунта мӗнле лекнӗ?
- Эс ху тата мӗнле майпа вӑрман витӗр шӑтарса
тухрӑн?
- Эп утара аттене пулӑшма килтӗм.
- А эп сан патна кайма тухнӑччӗ. Кӗрӳ мана Нурӑс
урлӑ мар, тӳрӗрен вӑрманпа каятпӑр терӗ те. Авӑ ҫав,
тельняшка тӑхӑнни, чи патварри, чи чӑсмакки, кӗрӳ пулать
ман, десантник. Хӗрӗм ырлӑх шыраса хулана кайнӑччӗ

те унтах тӗпленчӗ, хӗр ачи ӳссе ҫитсен ак ҫак пӑхаттире
качча патӑмӑр. Шӗкӗр турра иксӗмӗре ҫакӑнта илсе
ҫитернӗшӗн. Ку тарам-ха. Каласан та ӗненес ҫук. Ай,
пӗлетӗн-и кӗрӗвӗм кам мӑнукне? Тепри юмах темелле, нумаях калаҫса кайрӗ Ҫтаппан Шуркин.
Йӑван Воробьев тӗлӗннипе аллисене сарса пӑрахрӗ:
- Ӑҫтан пӗлен?
- Паллах, пӗлес ҫук ют ҫынна. Эп паллап та,
маншӑн ҫывӑх та. Хамӑрӑн ротнӑйӑн мӑнукӗ вӑл Валерий Сурский. Пӑх-ха лайӑхрах ун ҫине: сӑнӗ те,
кӗлетки те, утти те... каснӑ-лартнӑ Валерий Сурский
капитан. Кӗҫ-вӗҫ пире камантӑ парассӑн туйӑнать:
«Смирно!» Командирӑн тӑлӑх арӑмӗ пурӑнать-ха,
вырӑс тӑхлач. Ак ку вара, ха, епле йӑлттам вӑл аслашшӗнех хывнӑ. Аслашшӗ вӑрҫӑра мӗнле вилнине
пӗлет вӑл. Каласа панӑ эп пурне те вӗсене. Ҫампа
курнӑҫасшӑнччӗ вӑл санпа. Акӑ халӗ...
Карачӑм мучин утар пӳрчӗ ҫӗнӗ хӑнасене йышӑнчӗ.
Эрехӗ те, пыл кӑрчами те тухса ларчё юман хӑмаран тунӑ
сӗтел ҫине. Ӗҫнӗ, сап-сарӑ, ҫӑпата сарлакӑш карассемпе
тута хӗррисене ҫуллантарнӑ май калаҫу хӗрсех кайрӗ,
вӑрҫӑ хирне те вӗҫсе ҫитрӗ. Систернӗ пекех,
вӑрманкассен егерӗ те алӑкран кӗрсе тӑчӗ. Сӑлтавсӑрах
Баранов следователь нушине тӳссе курнӑскер вӑл ун
хушаматне илтсенех урмӑшма пуҫларӗ:
- Эп ӑна-и, эп ӑна, путсӗре, каҫармастӑп - виличчен
те. Миҫе пӑши, миҫе хир сысни саккунсӑр тытса ӑсатрӗҫ
ывӑлӗпе иккӗшӗ аяккалла, тусӗсем патнелле. Вӑрмана
чуттах упасӑр тӑратса хӑваратчӗ. Капкӑн лартнӑ ҫавскер.
Эпӗ те, сиссе, капкӑнне вӑрттӑн вӑрман пӗвине петӗм.
Такам шӑрса кӑтартнӑ ун пирки. Пуҫларӗ вара тапӑнма.
Хӑй тытнӑ пӑшисемшӗн мана айӑпларӗ, икӗ ҫуллӑх
чиперех хуптарать. Латнӑ Долгов прокурор ҫӑлчӗ. Ҫав
упа капкӑнне шывран кӑларса хӑйӗн ҫулӗ ҫине
лартмалла-ха. Пӗлеп унӑн сунар ҫулӗсене.

Чӑтас килмерӗ пулас Шуркин кӗрӳшӗн те, кайӑк
кӑвакалӗн тукмаккипе сулласах ӑшра тулнине кӑларчӗ:
- Эп Кавказра виҫӗ хут ҫапӑҫса унти халӑхсен
хаярлӑх кӑмӑлне-туйӑмне куркаласа ӑнлантӑм. «Юншӑнюн» текен тупа пур вёсен. Сём авалтан сыхланса юлнӑ
тавӑру хаярлӑхӗн тивӗҫӗ. Ана вёсем ая-яй епле
харсӑррӑн пурнӑҫласа пыраҫҫӗ: куҫ кӗретӗн те, вӑрттӑн
та. Ҫырман саккун ӗнтӗ. Мӗншӗн пирён те пулмалла мар
вёсем пек? Мӗн, эпир начар халӑх-им? Вӗсенчен кая-им?
Ма мӑшкӑллаттармалла хамӑртан? Асаттене тискеррӗн
вӗлернӗшӗн ман ҫав мӑкла такана пуҫран шӑлмалла-и?
Ҫук! Вилӗмшӗн - вилӗм!
Кукӑр алӑллӑ анат ен чӑвашӗ хӑйне турӑ панӑ
усаллӑхне шуйтан хушнипех малалла тӑсрӗ пулас. Хир
сыснисемш ӗн ҫӑмӑллӑнах ҫӑлӑнса юлнине шута
хумасӑр хӑнӑхнӑ йӑлипе ухута йӗркине пӑснӑ та пӑснӑ,
хӑй те сисмен...
Салакайӑк Йӑванӗ «Хыпар» вулама ларчӗ. Хыҫалти
страницӑра палланӑ, сӑнсӑр этем ӳкерчӗкне курнипе
вӗриленсе кайрӗ. Вӑл Вӑрманкасра пурӑнакан Баранов
Пахом Иванович килтен тухса кайнӑ хыҫҫӑн каялла
таврӑнманни, мӗнле сӑн-питли, мӗн-мӗн тӑхӑнни тата ӑна
курнисене милицие пӗлтерме ыйтни ҫинчен вуларӗ те
хаҫата лӳчӗркесе ҫунакан кӑмакана печӗ. Ҫухалнӑ ҫын
сӑнне вут хап! тутарса ҫулӑмлантарчӗ те, кӗллентерчӗ.
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Совет влаҫӗ уйӑрса панӑ икё миллиона яхӑн гектар
ҫӗр ҫинче Чӑваш ҫӗршывӗн халӑхӗ тӗнче тытӑмӗнче
айланкаласа пурӑнать-ха. Патша саманинче ҫӑпата
сырса, ҫӗтӗк сӑхманпа выҫӑллӑ-тутӑллӑ тертленнӗ
пулсан, 1917 ҫулхи нарӑсра патшана сирпӗтнӗ, тепӗр
тӑхӑр уйӑхран хӗрарӑм ача ҫуратнӑ пек ҫӗнӗ влаҫ
ҫуралсан та Нуша унран ку та р а нчче не х шит те
уйрӑлмарӗ. Ытти нумай халӑхсемпе пӗрлех чӑвашсене

те вӑл хӑйӗн армути тутиллӗ кулачне тӑранса
какӑричченех ҫитерет. Нуша кулачӗ хресчен сӗтелӗ
ҫинчен хӑҫан тасалассине Альберт Григорьевич
Большаков та куҫлӑх тӑхӑнса пӑхсассӑн та курмастьха. Нуша ӑруран ӑрӑва куҫса, чӑваш кил-ҫуртӗнче
хуҫаланать. Хресчен тур кӗтессинчи сӑваплӑ таса турӑ
сӑнарӗнчен «паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар» тесе ирӗнкаҫӑн кӗл туса ыйтнӑ хушӑра Нуша турӑ кӗтессинчи
сӗтел хушшине шӑтӑр-шӑтӑр кӗрсе ларнӑ, кулачӗ унӑн
сӗтел ҫинчен пӗтме пӗлмест.
Ҫав усал Нушаран хӑтӑлас тесе кам кӑна мӗн тери
ҫине тӑман-ши? Мӗн чухлӗ ӑслӑ-тӑнлӑ ҫын пуҫа ватманши? Тӑван ҫӗре сыхласа хӑварассишӗн вӑрҫӑсенче
тӑшманпа ҫапӑҫса, ҫӗнтернӗ. Влаҫӗ те халӑх аллинче
шутланать пек, анчах... ячӗшӗн ҫеҫ шутланать ҫав, влаҫ
пушшин аври пурпӗрех Мускаври совет патшисен
аллинче.
Вӗсенчен
пушӑпа
кам
мӗнле
шартлаттарнинчен килет те ӗнтӗ халӑхӑн пурнӑҫ шайӗ.
Хуллен-хуллен хӑпарать пулин те ҫав шай, пурпӗрех вӑл
пурнӑҫ тулӑхӗн тӳпине ҫитеймест-ха. Патшалӑх пуҫӗнчи
ямшӑк пушшин вӗҫӗ хресчен сӗтелӗ хушшинче ахӑрса
савӑнакан Нуша патне ҫитеймест.
Вӑтӑрмӗш ҫулччен уйрӑм хуҫалӑхпа ӗҫлесе ҫитиҫитми пурнӑҫне майлаштаркаланӑ хыҫҫӑн Ҫӗнӗ ҫул пуҫ
пушши хресчене хӳтерсе мӑн эртеле хуптӗрлесе кӗртсен,
унӑн «ыран эп пурпӗрех паянхинчен пуянрах пурӑнап»
текен ӗмӗчӗ мӑрьерен тухса сывлӑша саланчӗ.
Ӗҫченнипе кахалли те пӗр эртелре ҫӑрӑлнине пула
колхоз кӑмакинчен тутлӑ ҫӑкӑр пиҫсе тухаймарӗ. Вӑрҫӑ
хыҫҫӑн та ҫав кӑмака хӗрсех ҫитеймерӗ курӑнать. Халӗ
вара ҫав кӑмака ҫурӑлса пырать, ҫурӑкӗнчен тӗтӗм
йӑсӑрланса тухать. Уншӑн Нуша пушшех савӑнать,
кӑмака анине хупламалли питлӗхе ҫапса урайӗнче
ташлать, ӗҫсе лартнӑ кил хуҫине те такмаклаттарсах
тӑпӑр-тӑпӑр ташлаттарать.

Ҫуралсанах ҫав Нуша аллине лекнӗ Большаков та
унпа юнашар сӑпкара сикнӗ, ӳсерехпе сётел хушшинче
унӑн кулачне ҫисе тӑраннӑ, вӗреннӗ чух та, ӗҫлеме
тытӑнсан та уйрӑлман унран эсрел. Вӑл ӗнтӗ хӑй те алла
кӗске пӗчӗк, вӑрӑм пысӑк пушӑ тытса курнӑ хресчен ачи.
Халӑх сӗтелӗ хушшинчен Нушана кӑларса сирпӗтессишӗн
ҫине тӑнӑ, халӗ те ҫавӑншӑн хытӑ ҫунакан пуҫлӑхсене вырӑнти патшасене нумай пӗлет. Нумай пӗлет те - куҫӗпе
сахал курать вӗсене. Хӑй вёсен шутне кӗрсе
ҫитеймесӗрех, влаҫ вӑлтине ҫакланса карьера пусмипе
улӑхса кайнишӗн аванмарланнӑн та туять вёсен умӗнче.
Хурт вӗлли пек сӗрлекен, вӑрманти мӑн кӑткӑ тӗми
пек йӑшӑлтатакан ик ҫӗр сакӑр вунӑ миллион ҫынлӑ
патш алӑхра курӑмлӑ йӗрке тума пуҫланӑ Михаил
Горбачев - Михала патша та совет халӑхне ҫӗнӗлле
сывлаттарма пуҫларӗ, хӑйне евӗр революци турӗ. Нумай
миллионлӑ хор Совет Союзӗн Гимнӗ хыҫҫӑн ирпе ҫӗнетӳ
юррине юрлама пуҫлать те, ҫав юрӑпах ҫывӑрса каять,
перестройка тӗлӗкӗпе аташса пуҫне пӑтратать.
Общество аталанӑвӗн ҫӗнӗ тапхӑрӗнче пур енӗпе те
улш ӑну пулмалли ҫинчен пуҫланнӑ пӗтӗм халӑх
калаҫӑвне Горбачев Компартии вун тӑххӑрмӗш
конференцийӗнче пӗтӗмлетрӗ. Унти шава «Шурӑмпуҫ
ҫӑлтӑрӗ» колхоз председателӗ Тельман Федотович
Волков та хутшӑнчӗ. Унӑн ӗҫне Альберт Григорьевич та
питӗ тим лӗн, хум ханса, хӑ п артл анса сӑнарӗ,
дел егатсем каланине хӑй ш ухӑш ӗпе ҫирӗплетсетанлаштарса ларчӗ телевизор умӗнче. Трибуна умне
палланӑ чӑваш тухсан унӑн кашни сӑмахне хӑлхана
чикме тӑрӑшрӗ. Ял хуҫалӑхӗ, ял, ял ҫынни ҫӗршывшӑн
мӗн хака ларни, унӑн куҫҫульлӗ нуши-терчӗ кут хыҫне
юлни, социаллӑ танмарлӑх ытамӗнче ял халӑхӗ мӗншӗн
паянхи кунчченех хӗсӗнсе пурӑнни, ӑна мӗншӗн тивӗҫлӗ
шая ҫӗклеменни ҫинчен Айдак хресчен туйӑмӗпе, ҫӗр
хуҫин хӑватлӑхӗпе, коммунист хастарлӑхӗпе чӗрене
тивмелле хӑюллӑн та тарӑхуллӑн калаҫрӗ.

«Эх, пуласчӗ кашни колхоз пуҫӗнче Аркадий
Павлович пек ӑслӑ, ырӑ чунлӑ хуҫа. Эпир те тахҫанах
ҫӑкӑрлӑ, аш лӑ-пӑш лӑ тулӑх пулмалла та ҫав, шухӑшларӗ вӑл йӑм ҫӑра ҫӳҫне икӗ аллипе шӑлса. Никам та пырса туса паман вӗт ӑна ҫав паянхи ырлӑха:
Етӗрнерен те, Шупашкартан та, Мускавран та. Ҫӗннине вӑл
хӑй шыранӑ, тупнӑ, пурнӑҫа кӗртнӗ ҫирӗм виҫӗ ҫул
хушшинче председательте ӗҫлесе. Миллионер-хуҫа
ҫӗнӗлӗхӗхалӗ пӗтӗм ҫӗршывӗпе, тӗнчипе сарӑлать. Начар,
питӗ начар ӗҫлетпӗр-ха эпир хамӑра шаннӑ ҫӗрте, телей
ҫӳлтен ӳкессе вӗҫӗмсӗр кӗтетпӗр. Ҫӗр туйӑмӗ, ҫӑкӑр тути,
хресчен ӑсӗ-чеелӗхӗ ҫитсех каймасть Айдакӑнни пек».
Ҫавна май унӑн куҫӗ умне икӗ ҫул каяллахи тухса
тӑчӗ. Хисте-хистех вӑл колхоз председателӗсене,
агрономсене пилӗк автобуспа Вӑрманкасран Ачака илсе
ҫитерчӗ. «Ленин хӗлхемӗ» колхоз ҫыннисем ҫӗре епле
юратса пӑхнине, кашни гектар ҫӗртен мӗнле майпа ҫуллен
хӗрӗх центнер тӗш тырӑ, ҫирӗм центнер хӑмла (400 пин хӑмла, хӑйӗн заводӗнчен сӑра сутса 400 пин тупӑш илет)
пухса кӗртме пултарнине, чӑн-чӑн ҫут ҫанталӑк хуҫисем
пулса тӑнине кашнине куҫпа кӑтартса, пуҫпа ӗнентерме
шутларӗ. Хими пулӑшӑвӗсӗр ҫӗр ӗҫ вӑйне ҫав шая
ҫӗклениех такама та кӑсӑклантармалла neK._J
Райсовет ӗҫтӑвкомӗ йӗркеленӗ «катаччи», Айдак
шӳтлесе те йӗплесе илни хӑлхаран каймасть. «Чӗрӗ
театр курма килтӗр-ха апла, Альберт Григорьевич.
Курӑр, курӑр, пурнӑҫ вӑййине тӳлевсӗрех кӑтартатпӑр.
Уйра ҫӗнӗлле выляса ӗнтӗ эпир ҫулталӑкра колхоз
кассине виҫӗ миллион чикетпӗр. Ҫӗр ҫине тарпа ҫырса
юнпа лартма тӑрӑш ӑр-ха хӑвӑр та паянхи пурнӑҫ
спектакльне. Режиссерӗсем ҫеҫ ан ӳркенччӗр», тенӗччӗ Аркадий Павлович.
Хаваслӑ туйӑмпа таврӑннӑччӗ Етӗрне енчен.
Председательсем - тӗп режиссерсем - ҫул тӑршшипех
ӗмӗтленсе килчӗҫ. Ҫӗрпе туллин те пулӑхлӑн усӑ
курмалли, ҫут ҫанталӑка тимлӗн сыхламалли анлӑ

малаш лӑх ҫирӗплетрӗҫ районта. Кам мӗн тунипетуманнине куҫ кӗретӗн пӑхма фотоальбом йӗркелерӗҫ.
Ҫук иккен, ӑшра ҫӗнӗлӗх кӑварӗ йӑлкӑшмасан, ҫынна
темлеш кел чаплӑ япала кӑтарт, вӑл пурпӗрех
пулӑшаймасть ӑна чӗртме. Кам ниҫта кайса кӗреймесӗр
ӑшталанса ҫӳрет - ҫавӑ таврана вут-хӗм сирпӗтет. Ытти
председательсем сӳннӗ вучах сӗрӗмӗнче куҫӗсене
сӑтӑркаласа лӑпкӑн выртнӑ вӑхӑтра пёр Тельман
Федотович кӑна район ҫийӗн хӗвел пек ҫиҫрӗ. Ҫапах та
ахалех пулмарӗ «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» хуҫишӗн Большаков
йӗркеленӗ «катаччи». «Ленин хӗлхемӗ» ун чӗринчи вутта
ҫӗнӗлле чӗртсе ячӗ. Вӑл тӑван тавралӑх илемӗ тӑван
халӑх илемӗ пулнине ӑнланса нумай тӑрмашрӗ,
колхозниксене те хӑй хыҫҫӑн ертсе кайрӗ. Вӑл ӗнтӗ
«Вӑрманкас Айдакӗ» пулса кайрӗ тесен те йӑнӑш мар.
Куншӑн райсовет ӗҫтӑвкомӗн председателӗ ҫав тери
хӗпӗртерӗ. Пурпӗрех усӑсӑр иртмерӗ ҫӗннишӗн чупнӑ
«катаччи», район пурнӑҫне илем кӗртрӗ-кӗртрех. ТарӑнварТымар енче ҫӳреме те кӑмӑллӑ халӗ. Пӗринче
председатель шӳтлемесӗрех каларӗ: «Альберт Григорьевич,
ухутана чӗнетӗп, колхоз пӗвисенче хур кайӑк нумай».
Большаков, паллах, пӑшал ҫакса «Ш урӑмпуҫ
ҫӑлтӑрне» ухутана каймӗ. Анчах ӗҫпе кӗрсе тухма унта
яланах кӑмӑллӑ: ял пӗвисенче тӑп-тӑрӑ шыва ярр уҫса
ярӑнакан вӗҫен кайӑксене сӑнама мӗн пахи. Ҫуркунне
тӑрнасем те чӗпӗ кӑларса ӳстерме унтах анаҫҫӗ. Темиҫе
ҫул каялла вӗсене кунта курма никам та тӗлленмен.
Вӑрманти Ҫӗлен юхан шывӗнчи мӑн пӗвере кайӑк
кӑвакалӗсем кӑначчӗ. Ирӗк панӑ вӑхӑтра Альберт
Григорьевич хӑй те, юлташӗсемпе пӗрле, ухутара, вӗсене
пере-пере антарнӑ. Ухута уншӑн - ирӗклӗх чун кантармӑшӗ.
Кайӑк кӑвакалӗпе хурӗ, тӑрна Санар тӑрӑхне явӑҫни
хӑех ӗнтӗ Тельман Федотович ҫут ҫанталӑк чӗрӗлӗхӗшӗн,
илемӗшӗн кӗрешнин ырӑ палли пулса тӑрать. Ҫирӗм пилӗк
гектар чухлӗ халӗ вёсен уйӗсенче шыв сарӑлса выртать.
Пӗвисене вун пиллӗк таран, умлӑ-хыҫлӑ пӗвеленӗ. Пурне

те - хуҫалӑх меслечӗпе - хӑйсен вӑйӗпе. Вёсем тавра
тӗрлӗрен йывӑҫ лартнӑ. Шывӗнче пулӑ, ӑтӑр ӗрчет.
Пёр енчен ҫӗр суранне сиплет Тельман Федотович,
тепӗр енчен илсен - ҫут ҫанталӑка сыхлать. Мӗншӗн
мухтамалла мар-ха ӑна ҫак ырӑ та пархатарлӑ ӗҫшӗн?
Етӗрне енчен тупса килнӗ ҫӗнӗлӗх тымар ярса
папкаланчӗ. Районтах пур ӗнтӗ халӗ лайӑххи. Ӑна таврана
сармалла, унпа пурне те тӗлӗнтермелле, пурин чунчӗрине те уҫмалла. Ачакран курса таврӑннӑ хыҫҫӑн
мӑкланнисен чӗрине те ҫӗнӗлӗх кӑварӗ ҫунтартӑрччӗ.
Большаков ҫак Ачак чӑвашӗнчен тӗлӗнет. Мӗнле
майпа, мӗнле чӗлхепе, мӗнле кӑмӑл-туйӑмпа ӗнентерсе
хӗмлентерме пултарнӑ-ха вӑл ҫӗнӗлӗх чӗрӗлӗхне ял
ҫыннисен чӗринче? Кашни ҫын ҫӗр йывӑҫ лартса, вӗсене
ӳстерсе вӑрман туниех хӑйне евӗр паттӑрлӑх-ҫке.
Аркадий Павловичӑн тем тесен те турӑ паниех пур, ҫав
вӑй-хӑват ӗнтӗ ыттисене ҫунатлантарать, ҫӗклет,
вӗҫтерет. Хресченпе ҫӗр, этемпе ҫут ҫанталӑк уйрӑлми
ҫыхӑннӑ. Ҫав ҫыхӑнура вёсен пӗр-пӗрне вӑйлатса,
ҫӗнетсе, илемлетсе пымалла. Ҫак ҫӗнетӳре ҫыннӑн
ҫӗнтерсе хӑйне пурӑнма, тӗнчене тытса тӑма пӗлмелле,
ҫав тӗнчере унӑн туллин савӑнмалла: хырӑм туттипе те,
ҫи-пуҫ тирпейлӗхӗпе те, ҫурт-йӗр капмарлӑхӗпе те, чун
хавалӗпе те. Пӗтӗм тавралӑхтиптерлӗн, хитрен, сӑпайлӑн
курӑнать «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхозра. Пӗр пӗтӗмӗшле
культура хӑватлӑн аталанать кунти ялсенче.
Анчах мӗншӗн вӑйлах сарӑлмасть-ха, сарӑлсан та
питӗ хуллен тымар ярать ҫак ырлӑх ытти районсене? Мӗн,
уншӑн республикӑна ертсе пыракансем тӑрӑшман-ши?
Районсенче, ҫав хуш ӑрах Вӑрманкасра та ыйту
хускатман-ши? Тӑрӑшнӑ пек курӑнать те кашни семинар
е канашлу хы ҫҫӑн... Чӑваш АССР Аслӑ канашӗн
президиумӗ ҫут ҫанталӑка хӳтӗлес, ҫӗре ишӗлесрен
сыхлас ыйтусене хӑҫантанпа ӗнтӗ хӑй аллинче тытать.
Республикӑра, районсенче комиссисем туса хунӑ.
Шупашкарта вӗсенчен тӑтӑшах отчетсем итлеҫҫӗ, ун

чухне лайӑххисене мухтаҫҫӗ, премисем, грамотӑсем
параҫҫӗ, япӑххисене ятлаҫҫӗ. Ҫулсерен пӗрешкел юрӑ.
Ҫав хушӑрах ҫӗршер ҫырма сарӑлать, ҫӗршер-пиншер
гектар ҫинчи тӑпра пулӑхӗ ҫуллен шывпа юхса каять,
лартнӑ мӗльюн йывӑҫран чӗрӗкки те тымар ярса
ҫеҫкеленейм ест. Ӑҫта, мӗн чухлӗ йывӑҫ ҫулсерен
лартнине шута илес пулсан-и, республика ҫӗрӗ тахҫанах
сӗм вӑрман пулса тӑмалла. Ячӗшӗн тӑвакан ӗҫ пӗтерет
пире. Мӗншӗн, мӗншӗн пулса тухать-ха ҫапла?
Большаков пуҫӗнче хуравӗ те тупӑнать. Пуҫланӑ ӗҫе
вӗҫне ҫитерейменни сӳрӗклӗхе аталантарать. Ҫав
хӑнӑхӑва ҫумран яланлӑхах илсе пемесен, пирӗн
малашне те нимӗн ырри пулмасть. Чӗресем мӑкланӗҫ.
Ҫав мӑк айӗнчен тарӑн йӗрсем сарӑлса ӑш-чике
хавшатӗҫ. Ҫавна пулах ырӑ мероприятисенче ирттернӗ
ҫӗршер пуҫлӑхсен ҫӗршер-пиншер кунӗ, сехечӗ усӑсӑр
ҫунать. Ҫавӑнпа Айдак сӑмахӗ те, унӑн хаклӑ вӑхӑчӗ те
никамшӑн та ылтӑнран хаклӑ пулмӗ.
«Эх, хамӑр председательсене тепӗр хут Ачака илсе
кайса Айдак ҫырмисенчи чӑтлӑха хупса усрӑттӑм.
«Ҫырма-ҫатра тӗпне, ҫыранне ҫирӗплетме вӗрентӗмӗр», тесе йӑлӑнмасӑр та кӑлармӑттӑм, унсӑрӑн вӗсем тӑна
кӗрес ҫук. Темшӗн ҫитмест вёсен чун-чӗрине ҫав пурнӑҫ
ырлӑхӗ», - шухӑшлать вӑл тарӑхнӑ вӑхӑтра. Унӑн ҫак
шут та пур: «Пуҫлӑхсен ӗҫне палӑртнӑ чухне тӑван
тавралӑха тата ҫут ҫанталӑка сыхлассипе вӑл мӗн-мӗн
тунине чи мала хумалла. Продукци калӑпӑшӗшӗн кӑна
тӑрӑшакана мухтама васкамалла мар». Шел те, халлӗхе
чи нумай аш-какай, сӗт-ҫу, ҫӑмарта, тырӑ, ҫӗр улми, пахча
ҫимӗҫ туса илекен пуҫлӑхсем ытларах хисепре-ха.
Хуҫалӑха пӗр пӗтӗмӗшле анлӑн аталантарнине, халӑхӑн
чун-чӗре культурине ӳстернине ытлах карта хумаҫҫӗ.
Ҫапах та Аркадий Павловичӑн ҫирӗп те анлӑ ҫуначӗ
Вӑрманкасра пӗр ҫамрӑк ҫунат хушма пултарнӑшӑн
Альберт Григорьевич хӗпӗртемесӗр чӑтаймасть. Халӗ
унӑн ыттисене те ҫунатлантармалла. Пур ҫӗрте те шӑтса

сарӑлни курӑнать-ха ҫав ҫунат. Пур пӗрех ҫӳлтен
хистенипе, такам пулӑшнипе чӗрӗлекен пулӑм.
Большаков ҫын хӑй куҫ уҫнине, вӑраннине юратать. Чипер
ҫынна икӗ алӑран тытса уттарнипе малалла нумай
каяймастӑн. Апла тӑк, вёсен хӑйсен те хуҫалӑх пуҫӗнче
тӑма юрӑхлӑ ҫынсене пур енчен те тӗплӗн тишкермелле,
ӑнсӑртран лекнисенчен хӑвӑртрах хӑтӑлмалла. Ертсе
пыракан ҫыннӑн интеллект шайӗ ҫӳлте пулмалла. Ҫакна
яланах асра тытмалли ҫинчен манмасть вӑл.
Ҫут ҫанталӑка сыхласси, ҫӗре упрасси, таврари
сывлӑш тасалӑхӗш ӗн кӗрешесси уншӑн, райсовет
ӗҫтӑвкомӗн председателӗшӗн, пурнӑҫ тӗллевӗ. Хӑй кӑна
мар, кашни ҫын ӑс-тӑнӗнче экологи шухӑшлавӗ ҫӗнӗлле
аталантӑр тесе ҫине тӑрать.
Ялсем тӑрӑх ҫӳресе тусан ҫӑтса ывӑннӑ хыҫҫӑн ӗҫ
пӳлӗмне кӗмерӗ, чукун ҫул урлӑ каҫса анаталла васкаса
утрӗ Альберт Григорьевич. Темшӗн унӑн паян вӑрман
хӳттинче сулхӑнра пулас, пуҫри ҫӗр-пин проблемаыйтусенчен вӑхӑтлӑха та пулин хӑтӑлас килчӗ. Уҫӑлма
тухрӗ, утакан ҫул йывӑҫсем хушшине пӑрӑнса кӗчӗ.
Хутӑш вӑрман ӑна ӑшшӑн ҫупӑрларӗ, нӳрӗрех сиплӗ
сывлӑшӗпе кӑкӑра уҫӑлтарса ячӗ. Кӗлетке ҫӑмӑлланса
ҫӗкленчӗ, пуҫ тасалса кайрӗ. Пуҫ тӑрринче йывӑҫсен
кашлавӗ кайӑксен юррипе хутӑшса ҫут ҫанталӑк кӗвви
кӑларчӗ. Чӑрӑш вулли тӑрӑх йӑпӑртатса улӑхакан пакша
тӑп чарӑнчӗ те этем ҫине ыйтуллӑн пӑхса илчӗ. Ҫӑмламас
илемлӗ чӗр-чуна пӑлхантарса хӑратас мар тесе
Большаков пӗр хушӑ сывлама пӑрахрӗ. Пакша ылтӑн
хӳрине пӑлтӑртаттарса каллех ҫӳлелле вирхӗнчӗ. Улӑха
анса вӑрӑм пӗвере ҫан-ҫурӑма уҫӑлтарнӑ хыҫҫӑн
Большаков ҫыранра самай вӑхӑт шухӑша кайса ларчӗ.
Мӗн тери ырӑ, мӗн тери тутлӑхлӑ вӑрман сывлӑшӗ.
Унсӑрӑн этемлӗх пурӑнаймасть. Ҫут ҫанталӑк ырлӑхӗ Ҫӗршыв пуянлӑхӗ. Совет Союзӗнче тӗнчере ӳсекен
вӑрманӑн чӗрӗк пайӗ пулсан, Чӑвашра - 650 пин гектар,
Вӑрманкас районӗнче - 80613.

Акӑ мӗнле пуянлӑх! Акӑ мӗнле хуравлӑх этем умӗнче,
ҫав шутрах - Большаков умӗнче те! Мӗншӗн тесен вӑл район совечӗн пуҫлӑхӗ. Советӑн район ҫӗрӗ ҫинчи симӗс
пуянлӑха май килнӗ таран сыхласа хӑварассишӗн хӑйӗн
саккунлӑ вӑйне асав шӑллӗн кӑтартмалла пек. Анчах,
кӑтартаять-и-ха вӑл ӑна?
Варкӑш ҫилпе хумханакан вӑрман пикисем ҫине
хӗрхенӳллӗ куҫпа пӑхса илнӗ май Апьберт Григорьевич
ҫапларах шухӑшларӗ: «Вӑрманкас район совечӗ те,
республика Министрсен совечӗ те шӑлсӑртарах-ха ку
енӗпе. Вёсем Мускав хушнине, эпир Шупашкар хушнине
хирӗҫлейместпӗр. Ҫӳлти влаҫ пурне те мӗн хушнине
тутарать. Хирӗҫлеме пӑх-ха унта, мӗн курса ларӑн...»
Вӑрмана тӗлли-паллисӗр варварла касса пӗтернине
пула Вӑрманкас тӑрӑхӗ кӑна мар, Улатӑрпа Пӑрачкав тата
Ҫӗмӗрле ҫӗрӗ те кукша пуҫ пек курӑнакан пулса юлчӗ.
Ӳссе ҫитнӗ йывӑҫ юлмарӗ те вара, тёнче купли мар-и,
ҫырмасене тапӑнчӗҫ. Тункаталлӑ ҫара ҫырмасенчи ҫӑл
куҫсем ҫапла майӗпенех типеҫҫӗ, шывӗ хухать, вӗҫен
кайӑкӗ тасалать. Ҫитӗннӗ юманпа чӑрӑш, хыр, ҫӑка сайра
тӗл пулатӑн. Ӑвӑс та хурӑн кӑна. Вӗсене те мунча
пӗренинчен ытла ӳсме памаҫҫӗ. Кама кирлӗ-ши
ҫавнашкал хӑтланни? Кама усӑ парать-ши вӑл?
Чӑваш халӑх поэчӗ Ухсай Яккӑвӗ хӑй виличчен
Вӑрманкас вӑрманӗнче курса ҫӳрени аса килчӗ ӑна. Чун
хавалӗпе, кӳренсе те тарӑхса, куҫҫуль кӑларсах ҫырнӑ
пулас чӑваш ӑсчахӗ ун хыҫҫӑн. Хумханса, тӗлӗнсе
вуларӗҫ очерка республикӑра, шавларӗҫ ун хыҫҫӑн.
Анчах та ҫак хурӑнсем усӑсӑр шавланӑ пек кӑна пулчӗ
вӑл. Нимех те улшӑну кӳмерӗ. Ҫавӑнпа-и, тен, шутсӑр
тарӑхнӑччӗ Яков Гаврилович. Пӗррехинче Шупашкарта,
писательсем хушшинче, вӑл Большакова палласа илчӗ
те калаҫса кайрӗ, юлашкинчен ҫапла патлаттарса хучӗ:
«Начар ҫынсем эсир, вӑрмана куҫ умӗнчех пӗтерттерсе
пынӑшӑн халӑх ячӗпе айӑпламалла сире. Вӑрман
пӗтсен, мӗнпе сывлас теҫҫӗ-ш и хамӑр республика

пуҫлӑхӗсем те...» Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ халӑх поэчӗн
приговорӗ хӑлхаран тухма пӗлмест. Шӑпах ҫав ҫулсенче
тытӑҫу пуҫланчӗ вӑрман комбиначӗн хуҫисемпе тата
республикӑри Вӑрман хуҫалӑх м инистерствипе.
Вӑрмана сӑтӑр тӑвакансене пӗтерме имҫамсемпе усӑ
курма чартарни ҫӗнтерӳ пуҫламӑшӗ пулчӗ. Вӑрман
касмалли лаптӑка чакарассишӗн ҫапӑҫни тата... Ҫук,
куҫран пӑхса, аслӑрах пуҫлӑхсем умӗнче ырӑ пулас
тенипе ӗҫ тухмасть иккен. Ҫирӗппӗн, хӑюллӑн ҫӗмӗрсе
пымалла хӑвӑн шухӑшупа малалла.
Ахальтен пуҫланмарӗ прессӑра каллех Чӑваш
вӑрманӗн шӑпи пирки хаяр калаҫу. Ӑна пуҫарма
хистекенсенчен пӗри вӑл хӑй пулнӑ-ҫке. Кӑштах уссине
пачӗ вӑл. Республика влаҫӗсем йӑшӑлтатни сисӗнчӗ.
Вёсем ыйтнипе Мускавран план чакарса пачӗҫ. 1986
ҫултанпа унчченхинчен 220 пин кубла метр сахалтарах
йывӑҫ касаҫҫӗ ӗнтӗ, вӑл шутра Вӑрманкас вӑрман
комбиначӗ - 24 пин кубла метр. «Сире пула плансене
улӑштарма тивет пирӗн» текелесе мӑкӑртатрӗҫ те
совминрисем, анчах Большаков вӗсенчен пӗртте
хӑрамарӗ. Пуҫланӑ ӗҫ вырӑнтан хускалнӑшӑн ӑшра
хӗпӗртерӗ ҫеҫ. Савӑнма вара халлӗхе иртерех-ха. Вӑрман,
ҫӗнӗрен лартса пынине пӑхмасӑр, ҫаралать те сайралать,
вӗтелет те юрӑхсӑрланать. Вӑрман касакансемпе йывӑҫ
лартса ӳстерекенсем хушшинче мӗн тери пысӑк уйрӑмлӑх
пур. Касма пёр минут та, ӳстерме - пӗр ӗмӗр.
Ҫут ҫанталӑк, этем, тӗнче курӑм. Ҫак ҫыхӑнура
советсен, депутатсен тӗллевлӗ ӗҫӗ мӗн чухлӗ ытларах
вӑйлӑ, ҫавӑн чухлӗ пурнӑҫра ытларах усӑ пулӗ тесе
шухӑшлать Большаков. Пурнӑҫ илемӗ - ҫут ҫанталӑк ҫынна ӗҫлеме, канма, хавхаланма, ӗмӗтленме, юратма
пулӑштӑрччӗ. Ҫут ҫанталӑка, тавралӑх илемне упрас
ӗҫсене вӑйлатас енӗпе, ҫавна май ҫӗршывӑн экономикипе
социаллӑ аталанӑвне ҫӗнӗ шая ҫӗклессипе партии иртнӗ
съезчӗ хыҫҫӑн саккунсемпе витӗмлӗ йышӑнусем кӑларнӑ.
Анчах та вӗсене тивӗҫлипе пурнӑҫа кӗртме халлӗхе

вырӑнти советсен вӑйӗ ҫителӗксӗр-ха. Шупашкара
тӳррӗмӗн пӑхӑнакан учрежденисемпе предприятисем
район совечӗн йышӑнӑвӗсене ним вырӑнне те хумаҫҫӗ.
Ҫавӑнпа та Альберт Григорьевич партии вун тӑххӑрмӗш
конференцийён советсен вӑйне, витӗмне чӑннипех
вӑйлатма кирли ҫинчен йышӑннине савӑнса кӗтсе илчӗ.
«Советсемсӗр патшалӑхӑн, хуҫалӑхӑн е социаллӑ
пурнӑҫӑн пӗр ыйтӑвне те татса памалла мар. Хӑйсене
пӑхӑнса тӑракан территорие аталантармалли ыйтусене
татса парас тӗлӗш пе советсем пӗтӗмпех хуравлӑ
пулмалла, ирӗклӗн ӗҫлемелле, предприятисем илекен
тупӑшӑн пӗр пайне, вӗсем кама пӑхӑнса тӑнине пӑхмасӑр,
советсен бюджетне хывассине ӳстермелле», - палӑртнӑ
М.С.Горбачев хӑйӗн докладӗнче.
Ҫыхса лартнӑ алӑсем тинех ирӗкленчӗҫ, ҫут
ҫанталӑка сыхлассипе Мускавра йышӑннине малашне
район совечӗ хӑй тӗллӗн кӑна мар, хӑйӗн территорийӗнче
вырнаҫнӑ предприятисемпе пӗрле пӗр пӗтӗмӗшлӗ,
килӗшсе туса пырӗ. Ҫакӑн пирки ӗмӗтленет райӗҫтӑвком
председателӗ.
Ӗмӗтленет те ҫав... Вуншар ҫул хушши ҫӗршывра
хуҫаланакан хушу йӗрки ҫав ӗмӗте уҫҫӑнлӑх саманинче
те хӗвел питтине кӑлараймасть. Турта хушшинчен тухса
кайма пуҫланӑ, ывӑннӑ Компарти янаварӗ юлашки вӑйне
пухса та пулин хӑй ҫулӗпех мӑшӑлтатать-ха. Хӑвӑртлату
каррине яри уҫма хӑтланнӑ ҫӗнӗ генсек хӑй те
ш анчӑксӑррӑн ларса пынӑ пек туйӑнать кӗҫ-вӗҫ
тайкаланса кайса ӳкес пек пыракан урхамах ҫинче.
Пуҫлӑх ҫӗнӗлӗх пушшипе кутран та, пуҫран та тиверет.
Ҫапах КПСС янаварӗ ҫӗршыв лавне хӑй палӑртнӑ
хӑвӑртлӑхпа туртса каяймасть. Перестройка кутамкки
ытла йывӑр пулас ӑна хӑйне те. Вӑйӗ ҫитмен пирки
кутамккана халӑх ҫине тиенӗ. Халӑхӑн чӑтас пулать.
Халӑхӑн кӑмӑлӗ вара чурӑсланса пырать. Халӑха
тухӑҫран анӑҫа, кӑнтӑртан ҫурҫӗре ҫитиччен сарӑлса
выртакан патшалӑхра кунӗн-ҫӗрӗн нӑйлакан перестройка

кӗвви мар, пурнӑҫ улшӑнӑвӗ кирлӗ. Ун пирки ҫынсем
кӑмӑл уҫҫинех кӑтартмаҫҫӗ-ха.
Район ко м а нд и ро вкисе нче н пӗринче А льберт
Григорьевич Тымар ялӗнче пулчӗ. Ӑна культура
ҫуртӗнчен тухакан Каргин, аякранах асӑрхаса, кӗтсе
илчӗ. Ҫивӗч чӗлхеллӗ ҫак ҫынна райсовет пуҫлӑхӗ
тахҫантанпах пӗлет. Унӑн пысӑк пухусенче калакан
питӗ тӗллӗ, тӑнлӑ сӑмахне яланах пуҫа хывма тивнӗ.
Комплекслӑ бригадӑри парторг халӗ те сӑмахне тарӑн
шухӑшлӑн пуҫларӗ:
- Вӑт Альберт Григорьевич, каҫарӑр та эсир мана,
манӑн хамӑн юрӑ, - шукӑль тумлӑ Большакова ҫивӗч
куҫӗпе ытарлӑн сӑнӑларӗ вӑл. - Эсир тӗрӗс мар ӗҫлетӗрши, шӑллӑм, е эпир ӗлӗкхи пек тар кӑларса чаваланма
манса кайрӑмӑр-ши ҫак ҫӗр ҫинче, пачах аптрамалла. Ах,
ҫулӗсем хӑвалаҫҫӗ. Курманни те юлмарӗ пуль. Паян та
ытлашши хӗпӗртесех сикмелли ҫук. Мускав хушнипе
радиовӗ-хаҫачӗ туй шавӗ ҫӗклесен те... ташлас килмест.
Пирӗн кӑмӑл хуҫӑкрах. Тухӑҫ уҫӑ мар. Уҫӑ ҫил вӗрмест
халӑх хушшинче. Тем ҫитмест. Кӗрхи нӳрӗ ҫанталӑк пек.
Юрӗ-ха ку. Кӑмӑлу пулсан, кӗрсе тухӑр пирён пата. Эп
апата васкаттӑмччӗ те...
Альберт Григорьевич хирӗҫлемерӗ. Урамра пуҫланнӑ
калаҫу Каргинсен мӑн пӳртнех кӗчӗ. Кил хуҫи хӑнана
типтерлӗн йышӑннӑ май, паҫӑр каласа пӗтерменнине
малалла тӑсрӗ:
- Мӗн вӑлтмалли унта. Эпӗр, халӑх айӑплӑ-и? Эпӗр,
хушсан, ҫӳлтен чип-чипер йӗркелесе пырсан, тем тума
та хатӗр. Алӑра пӗр ӗҫ пирӗн. Ан ҫилленӗр те, ырӑ
ҫыннӑмӑр, сире эп кӑмӑллатӑп, эп урӑххисене ятласшӑн.
Ь1тла улпутланса кайрӗҫ пуҫлӑхсем, халӑхран уйрӑлчӗҫ.
Сӑмахӗ вёсен ӗҫпе ҫыхӑнмасть. Хуҫа пулнӑ та - пуҫа
каҫӑртнӑ. Теприн пуҫне хӑйӗнне арпа ҫеҫ тултарнӑ-ха,
пурпӗрех хывӑх вӗҫтерет. Хывӑхпа хырӑм тӑранать-и?
Хамӑрӑн Васка Илли ачи Ҫемен те пуҫ пулса пуҫне
каҫӑртрӗ. Каларӑм эп ӑна, кӳршӗме, сан ӗҫ мар вӑл

района ертсе пырасси тесе. Эс учитлӑ, вӗрент ачасене,
халӑха ҫутта кӑлар. Вӑл районта пӗрремӗш пуласшӑн
таҫта мура васкарӗ. Халӗ, пашалӑвӗ пиҫеймерӗте, аптранӑ
кӑвакал кутӑн чӑмма хатӗрленнӗ пек вӑшталанать.
Пиҫмерӗ влаҫ кӑмакинче пашалӑвӗ унӑн. Сирнешкел
пуҫлӑх кирлӗ унта, халӑх шаннӑ вырӑнта. Мухтани мар
ку. Халӑх хакӗ. Пиҫсе ҫитмен тачка ҫӑкӑра та, икӗ питлӗ
ҫӑкӑра та ҫын тутлӑхлӑн ҫимест. Икӗ питлӗ ҫӑкӑр пек икӗ
питлӗ пуҫлӑхсем выҫҫа тӑратса хӑвараҫҫӗ халӑха.
Хӑйсене хӑва хуллипех хӗртекен хресчен ӑшӗнче
тарӑху тӑкӑнса кайнине туйса илнӗ Большаков кил хуҫине
хирӗҫлеме шутламарӗ те, унпа килӗше-килӗшех калаҫрӗ:
- Тӗрӗслӗхе эпир те хитре сӑмахпа хуплаймӑпӑр ӗнтӗ,
М оисей Семенович, чӑнах та эпир тӑрлавлӑ
ӗҫлейместпӗрех хамӑр вырӑнта. Ҫырма тӗпне анса ларнӑ
пуҫлӑхсене ҫырана туртса хӑпартаймастпӑр. Пирӗн
район ҫеҫ анаталла кусать-и? Юрӗ, кунта хӑйӑрлӑ, вӑрман
ҫӗрӗ нумай, тейӗпӗр. Патӑрьел, Каҫал, Елчӗк, Вӑрмар
енче.. хура тӑпраран ылтӑн илеймеҫҫӗ вӗт. Патшалӑхӗ
ҫав вӑхӑтрах укҫине лавӗ-лавӗпе тӑкать.Эпирех айӑплӑ пуҫпа пӗлсе ӗҫлеме пултарайман район, республика
пуҫлӑхӗсем. Мускаврисем те ҫавӑн йышшисемех-ҫке.
Кӑххӑмлатса илнӗ Каргин хӑна сӑмахне таптаса
хӑйӗнне каласа юлма васкарӗ:
- Ку сӑмахпах хырӑм тӑранмӗ. Сӗтел хушшине ларарха часрах. Кӑмака яшки сӑмсана кӑтӑклантарать. Атту
иртенпе ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗ хырӑма яман. Тӳрех
парторганизаци секретарӗсен сем инарӗнчен яла
ҫитнӗччӗ те. Канашлуран канашлӑва ҫеҫ ярӑнса ҫӳретпӗр,
пире эртелпе пухса пӗрмай ҫаран ути ҫулма, тырӑ вырса
ҫапма, тислӗк тӑкма, уя юр тытма тата тем амакӗ те
вӗрентет райком. Туршӑн та Быстровсен ӗҫӗ мар ҫакӑ.
Кутран тапса кӑна салатмалла та ҫав вӑрттӑн йӑвана?..
Кӑна илтнипе Большаков чӑтаймасӑр кулса ячӗ:
- Эх-ха-хай, улшӑнаймастпӑр ҫав эпир тахҫантанпа
асаплантаракан усал чиртен. Парти ячӗпе хистесе

партине ятлаттаратпӑр ҫеҫ. Пире те ӗҫлеме ум памаҫҫӗ.
Пур ҫӗрте те ялан райком та обком хуҫаланать.
Пуҫ хултӑрчне ҫавӑрттарма пӑрахман Каргин хушса хучӗ:
- Ҫапла, эпӗ сире пӗрлех пӗр пушӑпа ҫатлаттартӑмха, каҫарӑр ӗнтӗ. А вӗт килте те икӗ хуҫа пулсан... Ӗлӗкхи
пекех пёр патша кирлӗ пулас пире. Ҫапла мар-и? Эх, ку
пӑрнӑҫ пурнӑҫа...Мӗнле пурӑнса ирттерӗпӗр ӗнтӗ. Этем
вӑл ҫӑкӑрпа ҫеҫ... Этем ҫӑкӑрпа ҫеҫ тутӑ мар тенине те
тахҫантанпах пӗлетпӗр ӗнтӗ.
- Тӗрӗс, канӑҫлӑх та, чун кантармӑш илем-силемӗ
те кирлӗ ҫынна хӑй вӑхӑтӗнче. Ӑнланатӑп сире.
- Ӑнланатӑр пулсан апла юрӗ-ха, Альберт
Григорьевич. Вӗт чи малтан... пурте алла тӳрех кашӑк
тытасшӑн. Чи малтан эппин ҫынна ҫӑкӑр-тӑварах, ашпӑшах кирлӗ. Ҫителӗклӗ, ытлӑ-ҫитлӗ кирлӗ. Ҫӑкӑр пур пурнӑҫ пур. Ҫӑкӑр ҫук та - эс ху та ҫук тӗнчере. Хамӑр
хырӑма тӑрантармалӑх та туса илейместпӗр ӑна, пурнӑҫ
пуҫламӑшне. Ылтӑнпа улӑштарса ют ҫӗртен сӗтӗретпӗр.
Намӑс мар-и? Эх турӑ, тем ҫӑраҫҫӗ, тем пӑтратаҫҫӗ
сысна вӑлаш кинче апат пӑтратнӑ
пек, тем
эксперименчӗсемпе ҫӑрӑлса хӑтланаҫҫӗ ял хуҫалӑхӗнче.
Ҫук, ырӑ ҫыннӑм, улшӑнмасть пурнӑҫ: хресченӗн те,
рабочий те, интеллигенчӗн те. Акӑ, тутанса пӑхӑр-ха ҫак
кӑлпассине. Шупашкарта ӗнер сехет ҫурӑ черет тӑрса
туянтӑм. Киловӗ тӑхӑр тенкӗ. Пӗр-икшер татӑк лекет-ши
пире. Кӗпӗртеттерсе яратпӑр та, алю, ыран каллех ил.
Мӗнпе? Пилӗктенкӗ ӗҫлесе илеетпӗр-и-ха кунне е ӗҫлесе
илейместпӗр. Аш -пӑш, сӗт юр-варӗ ҫеҫ мар,
стройматериалӗ те, тумланмалли те, пурте капашсӑр
хаклӑ пирӗншӗн, ял ҫыннишӗн, укҫа ҫитмен чухӑн
халӑхшӑн. Мӑнтарӑн хула ҫыннисем те «хут татӑккипе»
тӑранса пурӑнаҫҫӗ. Ашӗ, кӑлпассийӗ, сахӑрӗ, ташӗ
кальсонпа хӗрарӑм йӗмӗ те - талонпа. Юрать мана
хулара пурӑнакан тӑван хӑйӗн кӑлпасси талонне пачӗ те.
Пирн те кӑлпасси тутанса пӑхас килет. Эх, кӗҫех ҫак

сывлӑша сывлама та, ҫак ҫӗр ҫине пусма та талон кирлӗ
пулать пуль, тупата. Кам айӑплӑ-ши уншӑн?
Ку сӑмахсем Альберт Григорьевич чӗрине йӗппе
тирнӗ пекех ыраттарчӗҫ. Района ертсе пыракансенчен
пӗри-ҫке вӑл. Апла пулсан, ҫӗнетӳ тапхӑрӗн паллисем
район совечӗн ӗҫ тӑвакан комитечӗн кулленхи
пурнӑҫӗнче палӑрчӗҫ-ши? Ун пирки халӑхпа канашласа
пӑхнӑччӗ-ха вёсем, сесси умён хӑйсен ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ
вун ҫичӗ ыйту ҫине хуравлам а ы йтнӑччӗ «Колхоз
хаҫачӗ» урлӑ. Район ҫыннисен хуравӗсене пичетлесе
кӑларнӑччӗ. Вӗсенчен пӗри уйрӑмах асра юлнӑччӗ.
Ҫиҫӗм ялӗнчи Константин Плеш аков хуравӗ халӗ
Большаков пуҫӗнче ҫӗнӗлле янӑрарӗ:
«Район пуҫлӑхӗсем юлашки вӑхӑтра, шупашкарсем
кутран вӗри пӑшатанпа ӑшаланипе, халӑхпа ытларах тӗл
пулса совет обществин хальхи тапхӑрӗнчи пурнӑҫне
тӗрлӗ енлӗн уҫса пама тӑрӑшни аван. Ҫапах та ӗҫ
майӗсемпе меслечӗсем райӗҫтӑвкомпа райкомӑн та
палӑрмаллах улшӑнчӗҫ тесе калаймастӑп. Райсовет
ӗҫтӑвкомӗн, пайӗсен, уйрӑмах агропромышленнӑҫ пайӗн
ӗҫӗнче нимӗнле ҫӗнӗлӗх те палӑрмасть. Райсовет
ӗҫтӑвкомӗ лайӑх ӗҫлет тени паянхи кун тӗрӗс те,
сӑпайлӑ та пулман пулӗччӗ. Мӗн пы тарм алли,
экономикӑра, социаллӑ пурнӑҫра мӗн чухлӗ ҫитменлӗх
куратпӑр. Районта халӑха кирлӗ таварсем кӑларасси
ҫӗнетӳ та пхӑрӗнче пуш ш ех анса ларнине, япали
пахалӑхӗ чакнине ма курмасть-ши Большаков юлташ?
Суту-илӳри ҫӗнетӳ пирки калаҫмалли ыр сӑмах чӗлхе
ҫине килмест. Аш-пӑш, кӑлпасси, шӑратнӑ, типӗ ҫу,
кӗрпе, тӑхӑнмалли кирлӗ тавар ниҫта тупса илме ҫук.
Ӗмӗтленсен те, тӗлӗкре лавккаран лавккана чупсан
та - кӗсьере укҫи ҫук. Пирён те виличченех нуша сумкки
ҫакса ҫӳрес килмест. Хупӑлла уммапа шӗв уйран ҫисе
уйӑх пурӑнса пӑхӑр-ха? Хытӑрах та ӑслӑрах шухӑшлама
пулӑшать хресчен апачӗ. Акӑ ман тӗп сӗнӳ», - тесе чеен
кулать вӗсенчен Кукша Куҫки.

Нумай-нумай ялта пулса иртме пултарать Тымарти
пек калаҫу. «Халӑх чухӑнлӑхӗшӗн кам айӑплӑ-ши?»
текен ыйтӑва ӑна ҫеҫ мар, аслӑрах ытти пуҫлӑхсене те
такам та тӳрремӗнех пама пултарать. Е ку калаҫу уншӑн
тёлёкри пек кӑна пулчӗ-ши? Пултӑр-и, ҫапах вӑл - тӗрӗс
калаҫу. Пурнӑҫ калаҫӑвӗ. Ял нуши-ырлӑхне ҫителӗклех
чӑтса-тӳссе ирттернӗ ватӑ Моисей Семенович та ӑна
ӑсатнӑ чухне ҫаплах каларӗ: «Ҫӗршыв пӑтранӑвӗнче,
аталанӑвӗнче эсир те, Альберт Григорьевич,
кӳренмелле ан пултӑр та, ку таранччен ял ҫынни умёнчи
парӑма татайманах».
Каргинсем патӗнчен аш яшкипе хырӑма шӑлса тухнӑ
хыҫҫӑн Большаков тарӑн шухӑша путрӗ. Халӑхӑн пӗр
пайӗ, Тымар ҫынни ӑна, район пуҫлӑхӗсенчен пӗрне, икӗ
тутлӑ апатпа какӑричченех тӑрантарчӗ.
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Ура айӗнче кӑна мар, хӑйӗн иккӗмӗш ҫамрӑклӑхӗн
керменӗ-ампарӗ айӗнче те ҫӗр чӗтреннине Салакайӑк
Карачӑмӗ Тымарти Хурӑн Ульянӗн хӗрӗпе Крахьянпа
пӗрлешнӗ хыҫҫӑн тем вӑхӑтран туйрӗ. Анчах яшлӑх
хӑвачӗпе вашкӑртса кӑна ҫӳретчӗ-ха хӑйӗн савӑнӑҫне ниҫта
хума пӗлейменскер. Ватӑ ампар никӗсӗ ҫинче майлаштарса
никӗсленӗ Салтаккай йӑхӗн тӗпкӗчне те кӗтсе илчӗҫ
арӑмӗпе иккӗшӗ. Крахьян машинӑпа чупма вӗреннӗ хыҫҫӑн
старикӗн те ал-ура урапалланчӗ. Ирпе фермӑна кӗрлеттерсе
ҫитеҫҫӗ те... Унтан утара ҫитиччен пӗрре сывламалӑх ҫеҫ.
Каҫпа каллех киле пӗрле таврӑнаҫҫӗ. Пасара-мӗне е
Шӑхранпа Шупашкара кайма та ҫул кӗскелчӗ. Мӗн ырлӑх
мар. Ҫӗрле упӑшкине тӗнче уҫлӑхне вӗҫтерсе яма хатӗр
Крахьян хӗрарӑм савӑкӗн райӗнчех киленет-ха.
Пӗрлешнӗренпе кашӑк-тирӗк шакӑртатни урама тухман.
Арӑмӗн тепӗр ача ҫуратас умӗнхи кану вӑхӑчӗ ҫитсен
Карачӑм вӑрмана пӗчченех утма пуҫларӗ. Хушӑран вӑл
Утар пӳртӗнчех ҫывӑрать е Тымара мӑнукӗ патне тухать.

Шупашкар артисчӗсем килнӗччӗ. Калаҫса татӑлнӑ
пекех, концерт курма Хурӑн Ульянӗ те вӗҫсе ҫитнӗ.
Ҫамрӑклӑх туйӑмне ҫухатма пӗлмен хӗрӳ хӗрарӑм ун
ҫумнех кӑшӑрт кӗрсе ларчӗ, никам сисмелле мар
мӑйкӑчласах илчӗ авалхи савнине ясар куҫӗпе, япшар
чӗлхипе пӑшӑлтатрӗ:
- Сана курманни-ыталаманни, кӗрӳ... Вилеп пӗччен
тунсӑхра.
- Савӑн халь, культура керменне культурӑланмах
килтӗн пуль, мана манман тющӑ, - Карачӑм та куҫ айӗн
вӑлтрӗ ӑна хирӗҫ.
- Тӗнче чӗрӗлнӗ чух ма савӑнса юлас мар, юратнӑ
кӗрӳҫӗм.
Вёсен калаҫӑвне юрӑ хупласа хучӗ:
Юратсассӑн шӑпчӑк пек юрлать чӗре,
Сансӑр пурӑнма май ҫук-ҫке тӗнчере...
Вӑрттӑн туйӑм вӑрӑ туйӑм ҫав. Вӑл арҫынне те,
хӗрарӑмне те ухмах чирӗ ертет. Туртӑм вӑйӗ Карачӑма
та сысна курӑкӗ пусма пуҫланӑ ӗлӗкхи ҫулпах
танкӑштарчӗ.
- Килнӗ майӑн, алла лекнӗ чухне сана халь,
савниҫӗм -кӗрӳҫӗм , хӗвел тухиччен те ытамран
вӗҫертместӗп, - сивӗнмен чун улах ачине вӗрилентерсе
яшлантарчӗ.
Карачӑм хирӗҫлем пекки тукаларӗ:
- Хӗрӳнтан хӑра, тющӑ-аннем, хӗрӳнтан намӑс капла
хӑтланма пире.
- Крахьянтан-и? Кӗрте, эп ӑна, кӑшласа яма хатӗр.
Ман мар намӑсланмалла ун умӗнче, унӑн, питне кӗҫҫе
ҫӗленӗскерӗн, ман юратӑва туртса илнӗшӗн. Ых, тем
туса хурӑттӑмччӗ, анчах хӗрӗм хамӑн. Хам кутран
тухнӑ хӗрӗм сана кутпа савӑнтарать-ха та. Тӗнче
на м ӑ ссӑ р ри вӑл. А м ӑш ӗнчен кулнӑш ӑн киле
кӗртместӗп эпӗ ӑна качча панӑранпах. Эй турӑ, ма ӑна
урӑх арҫын тӗлне мар, уписательнӑ сан шур сухалу
айне тумалла пулчӗ. Йӗрес те килет. Халӗ тата, сана

ҫаклатса килнӗ чухне, юрлас та килет. Эх, Карачӑм, тыт
та чӑм хӑвӑн юрату кӳллине. Унта пире ӗмӗрӗпех пӗрле
иииме савӑк пулнӑ... Атя, сӑмакунне ӗҫер те, автан яшки
ҫиер те, майӗпен аса илер ҫамрӑклӑха...
Сӗтел ҫине хӑна апачӗ-ҫимӗҫӗ тухса ларнине те
сиссе юлаймарӗ Карачӑм кӑштах телевизор пӑхса илнӗ
хушӑра. Апатланнӑ хы ҫҫӑн епле аташ ассине
хӑпартланса та, хӑраса та кӗтсе ларакан улахҫӑ
амӑшӗпе упӑш ки мӗн хӑтланнине Крахьян курас
пулсассӑн мӗнле асар-писер ҫанталӑк килсе
тухассинчен шикленсе те илет-ха. Ҫапах та вӑл варлине
хирӗҫлеме вӑй ҫитереймест. Унпа чылай вӑхӑт хушши
йӑланманнине пула тата хӑйӗн те Ульяна паракан
канлӗхпе ырӑ курас килет.
- Эсир утарта унта тунӑ-и перестройка, туман-и, эп
пӗлместӗп, анчах...
- Тунӑ, тунӑ, Ульяна, - шӳтлерӗ Карачӑм. - Упа
тӳнтерсе хӑварнӑ вӗллене карта ҫумӗнчен шаларах
куҫарса лартнӑччӗ.
- Ан пӳл-ха эс мана хӑвӑн хурту-хартупа, - терӗ
малалла Ульяна. - Настуящи перестройка пирки эп.
Сирӗнне пӗлместӗп, анчах... иксӗмӗрӗн юратура
тумаллах ҫав М ускаври курпун патша хушнӑ пек
перестройка. Пӗлетӗн-и, эп Вӑрманкас пасарӗнче алӑран
юри туянтӑм ак ҫакна. Акӑ, кур, - тесе Ульяна ҫытар
айӗнчен илемлетнӗ пӗчӗк кӗнеке туртса кӑларчӗ. Кантӑка килсе тӳнлеттерекен такам ӳсӗр-какӑрӗ валли
мар, тульккӑ сан валли. Вулатӑп-вулатӑп та ӑна, асса
кайнипе ним тӑваймасӑр нушаланатӑп та, сана хам ҫума
пӑчӑртаса йӑпаннӑ пекки пулатӑп та, аран-аран ҫывӑрса
каятӑп. Атя, тӳш ек ҫинче вулар. Хывӑн часрах,
йӑшӑлтаткала. Ух, сана, ҫара паккана...
Ҫарамасланнӑ Ульяна радиола ячӗ, «линкка-линкка
авкаланма» юрӑ кӗввипе варлийӗ тавра йӑкӑш-йӑкӑш
шукаласа ҫаврӑнчӗ. Н им сӗр-йӗм сӗр тӑ р са юлнӑ
Карачӑм кӗнекере мӗн ҫы рнине вулама пуҫларӗ:

«Арҫынпа хӗрарӑм юратӑвӗ». «Хӗрарӑм арҫын валли
ҫуралнӑ, вӑл - унӑн шанчӑкӗ».
- Ҫак юрату кӗнекине иксӗмӗр вуласа тухмасӑр та
кӑларса ямастӑп сана, пӗрре читлӗхе лекнӗ ӑмӑрт
кайӑкӑм, - ыталаса ҫыпҫӑнса ларчӗ ясарланса ҫунакан
Ульяна Карачӑм ҫумне. - Унччен иксӗмӗр пӗр майлӑ,
хамӑр майлӑ кӑна савӑшнӑ пулсан, кӗҫӗр вун икӗ майпа
аташ са ыр куратпӑр. Тавах ҫав М ихала патшана
ирӗклӗх панӑшӑн халӑха. Уҫҫӑнлӑх хӗрарӑм тӗнчин
чаршавне те яри уҫса ячӗ. Эпир те ҫӗнӗлле юрататпӑр,
савӑш атпӑр-савӑнатпӑр тинех. Сывӑ пултӑр утиял
айӗнчи перестройка!
Перестройка питӗ йывӑррӑн пурнӑҫа кӗрсе пырать
тенине Герасим Филиппович Воробьев хӑйӗн ачисенчен
те, колхоз хуҫинчен Тельман Федотовичран та, райкома
ертсе пыракан Семен Ильичран та, район каланчи
хуҫинчен Мӑн Альпӑран та пӗрре кӑна мар илтнёччё.
Ирччен, хӑваласа ӗшентернӗ ӑйӑр пек ҫӑвартан кӑпӑк
кӑларнӑ хыҫҫӑн, хӑй те пӗтӗм халӗпе туйрӗ ҫӗнӗлӗх нуши
мӗнне. Хут ҫине ҫырни пӗҫ хушши ҫырни мар ҫав. Ар
часрах ывӑнать. Хӗрарӑм вӑл ялан чӑтнӑ, чӑтать те.
Хӗрарӑма ӑна турӑ ҫут ҫанталӑк тӗнчи тытӑмӗн вӑйне
панӑ. Уншӑн перестройка канлӗх сӑпки кӑна. Арӑн вара
пурне те чӑтмалла, тар тӑкмалла. Хуняма епле ирхи
шӑпчӑк пек юрласа ҫӳрет, кӑмака умӗнче тем пӗҫерсеӑшаласа тутлӑ шӑршӑ кӑларнӑ, авӑ. Уншӑн перестройка
чӑннипех революциллӗ ҫӗнӗлӗх. Вӑл утиял айӗнчен
улшӑнса, хӗрсе, хӗмленсе, хӗвелленсе, илемленсе
тухнӑ, йӑлт-ялт тукаласа ҫурхи ҫамрӑк кӗсре пек ихӗрет:
- Караська, кил часрах ман пата? Чуп ту хытӑрах паянхи иртен пуҫласа тепӗр ирччен. Эх, епле юрлать ман
чунӑм. Ямастӑп ак сана, лартатӑп та кӑкарса...
- Йытӑ пек-и? - ачаш ш ӑн ҫупӑрлать Карачӑм
канлӗхпе ирӗлсе кайнӑ еркӗнне.
- Йытта кӑкаракан сӑнчӑрпа мар, хамӑн юрату
вӗренӗпе мӑйкӑчлатӑп ак ҫапла, ҫапла... ҫапла...

Пӗтӗҫӳ шӑршипе сурӑх илӗртсе кайнӑ така та киле
хӑй тӗллӗн таврӑнаймасть те, этемӗн те ҫӑмӑллӑнах
уйрӑлас килмест пуль ҫав юрату ирӗклӗхӗнчен. Карачӑм
та, утарта кун каҫнӑ хыҫҫӑн Хурӑнвар ҫулӗпе мар, хӑйӗн
тахҫантанпа такӑрлакан сукмакӗпех анкарти хыҫнелле
тӑклаттарчӗ. Инди ҫыннисен авалхи юрату кӗнекине тата
малалла вулас та малтанхинчен те туйӑмлӑрах кантарас
килсе кайрӗ ҫан-ҫурӑмне хальччен хӑтланса курман
аскӑнчӑк вылявра. «Крахьянӑм ку енӗпе пур пӗрех
канура-ха, эп Тымарта ҫывӑрса пурӑннӑшӑн нимех те
пулмӗ ӑна, хуралҫӑ чирленӗ те, утар сыхларӑм тесе
тыттарма та пулать. Ку вӑййа эп шутласа кӑларман, вӑй
пур чух ыр курса юлас-ха. Эх, «маншӑн пулсан хӗрӗ
лайӑх, амӑшӗ тата лайӑхрах», - тесе юрла-юрлах ҫитсе
кӗчӗ вӑл тепӗр кунне те варлийӗн пӳртне.
Кӗнекере сӗннӗ юрату майӗсене виҫӗ каҫра
майлаштаркаласа тӗрӗсленӗ улах каччи тӑрансах ҫитмен
туйӑмлӑ вӗри хӗрарӑмран аран-аран уйрӑлчӗ. Ульяна
хӑйӗн хӗрӗ пирки ҫӑвар те уҫтармасть, хӑнӑхнӑ вӑййа
Карачӑмпа тэтах та малалла тӑсасшӑн. Асап мӑйкӑчне
татмах тиврӗ улах каччин.
Киле ҫитсе хапха алӑкне уҫсанах Карачӑм ӑшне
урӑхларах сывлӑш кӗрсе кайрӗ, ӑша вӑркаттарса ячӗ.
Хӑравҫӑлӑх туйӑмне парӑннӑ ури унӑн чӗтревлӗн туртса
килчӗ. Кӗлетре тем шӑлт-шалт тунипе вӑл шартах сикрӗ.
Шалта арӑмӗ тем тӑвать-ха тесе унталла утрӗ. Крахьян
чӑнах та иккӗмӗш хутра чакаланать. Карачӑм хуллен
картлашкапа хӑпарчӗ, пӗшкӗнсе урай сӗрекенскерне
сарлака купарчипе мӑн хырӑмӗнчен ыталаса илчӗ:
«Крахьянушка, эпӗ ку». «Караська, ку та эпех-ха, кута
кайнӑ упӑшкамҫӑм, - тесе тӳрленчӗ те арӑмӗ ҫиллес
сӑнне ялкӑштарса йӗпе ластӑкпа яра пачӗ ихӗрекен
упӑшкине питрен. - Аҫтан килнӗ - ҫавӑнта кай». Ку
ҫитмерӗ-ха тата, кӑтӑрса кайнӑ Крахьян кӑмака умӗнче
ларакан авӑрлӑ ҫатмапа ҫатлаттарчӗ ҫийӗнчен. Питне-

куҫне хупласа тытнӑ кил хуҫи пусма картлашкисене
шутламасӑрах хырӑмпа аялалла шуса анчӗ.
Ял куҫлӑ та, хӑлхаллӑ та иккен. Сарафан радиовӗн
ҫӗнӗ хыпарне хӑлха тӑратсах итленӗ иккен ҫамрӑк арӑм.
Пиччӗшӗн туйӗ хыҫҫӑн ҫӗн хӑта ӗҫкинче ют саппун айне
лексе малтанхи арӑмӗнчен Анукран вӗри турчка вӗҫӗ
тутине пӗҫертнӗ майлах ҫӗнӗ арӑмӗнчен те вӗри ҫатма
тутанса пӑхмалла пулчӗ шухӑ Карачӑмӑн. Йӑлтах Хурӑн
Ульянне пула, кӗҫенме пӑрахман Тымар кӗсрине пула.
Ҫак камит хыҫҫӑн Салакайӑк Карачӑмӗ, халӑх ҫинче
намӑс тесе, катӑк тутана хупламашкӑн каллех сухал
ӳстерме пуҫларӗ.
Хӗрӗпе амӑшӗ хӑйсен юратӑвне мӗнле пайг.аса
ҫураҫнине хӑйсемсӗр пуҫне никам та тӗплӗн пӗлеймерӗ.
Тымарпа Хурӑнвар тӗнчинче вӑл хӗрарӑмпа арҫын
хушшинче ӗмӗр-ӗмӗр пулса иртекен ҫемье мыскарисен
шутне ҫеҫ кӗрсе юлчӗ. «Кашни кӗсре валлиех ятарлӑ
ӑйӑр ҫук. Ҫуркунне лашасене яланах ӑратлӑ ӑйӑрпа
черетлесе ерттернӗ. Хастарлӑха хавшатас марччӗ ҫеҫ.
Улаха кайман арҫын таврара та сахал пуль. Ма ман ар
кӗтӗвӗнчен уйрӑлса сӑмса усса лармалла-ха, турӑ панӑ
хӑватпа, май килнӗ чухне, йыт пуллисемпе выляса
юлас», - тесе шухӑшларӗ Карачӑм арӑмӗн ҫил-тӑвӑлӗ
лӑпланса пынӑ кунсенче.
Салакайӑк ами чӗпӗ кӑларсан йӑвара урӑх сасӑ
янӑрама тытӑнчӗ. Хӗр савӑнӑҫӗпе кӗвӗҫӳ хӑр-харӗ те
урӑхла кӗвве куҫрӗ, кӗлет пуҫне хӑма ҫапса тунӑ йӑвана
та кӑҫал сала кайӑк вырӑнне кӑвакарчӑн килсе йышӑнчӗ,
чӗпӗ кӑларчӗ. Пурнӑҫ каллех ҫурхи кӗвве куҫрӗ.
Ара кил, ҫемье чӗтренӗвӗ ҫӗр чӗтренӗвӗ мар-иҫ?
Тӗнчере ҫулталӑкне ҫӗр пин ҫӗр чӗтренӗвне палӑртаҫҫӗ
пулсан, С алакайӑк Карачӑмӗсен пусма картлашки
чӗтренӗвне Крахьянсӑр пуҫне никам та туйман, ун пирки
ӗмӗрсен кӗнекине ҫырса хуман. Ҫӗр ты тӑмӗн ҫав
инкекне пула вунш ар-ҫӗрш ер пин ҫын тӗнчерен
уйрӑлать пулсан, вёсен юрату чӗтренӗвӗнче Карачӑм

ҫеҫ хур курчӗ. Ҫапах та чӗтренӳ Крахьян ӑшӗнче
чарӑнсах пӗтмерӗ, хушӑран чуна силлесе илет те,
упӑшки кӑшт айӑпа кӗнӗ самантра чӗлхе ҫине ташласа
тухать. Акӑ хальхинче те... Туйрӗ-ха арҫын, хӗрарӑмӗ
унӑн кӑвакарчӑн юррине итлесе тӑранаймарӗ курӑнать
те пӗррехинче ҫӗрле, ирех хӑйӗн юррине тӑсса ячӗ:
- Эп ача ҫуратиччен те виҫ каҫ килте ҫывӑрмарӑн та,
вӑрман тилли хӑй сукмакӗпе вӑрттӑн юртса ӗшеннӗ
пулас. Арӑму ҫинчен те манса ан кай. Эп те, ачаллӑ пулнӑ
хыҫҫӑн, ытти хӗрарӑмсем майлах ҫӗнелсе кайрӑм пулас.
Иксӗмӗр хушӑра та хӑвӑртлӑх, ҫӗнетӳ кирлӗ пек
туйӑнать. Эс ман аннепе аташни темшӗн ырра мар пек.
Тӗлӗкре эп Хуйхӑ пирӗн паталла васкаса утса килнине
куртӑм. Турӑ инкекрен ҫӑлтӑрах. Епле пулсан та
пепкемӗрсене чир-чӗртен, инкекрен сыхласа ӳстересчӗ.
- Перестройка пирён киле те ҫитрӗ-иҫ, - текелесе
уйрӑлчӗ Карачӑм вырӑн майласа пуҫтаракан вӑйлӑ
арӑмӗн кӗлетке хусканӑвӗсене шеллӗн пӑхса илнӗ май.
Ҫиллине шӑнарайман Крахьян вӑрт ҫаврӑнчӗ те
чечеклӗ халатне ик еннелле яри уҫса ячӗ:
- Уҫҫӑнлӑх тӗкӗрӗ те уҫҫӑнлӑх тӗкӗрӗ тесе шавлаҫҫӗ
те ирӗн-каҫӑн, ме, пӑх арӑмун уҫӑ тӗкӗрӗ ҫине. Пӑх та,
суйла: ман ытларах туртать-и сана хӑй патне е аннен
тӗкӗрӗ? Пуҫне уснӑ киккириксӗр автан... Ҫумри чӑхха
пусайман айван.
Арӑмӗн уҫҫӑнлӑх тӗкӗрӗ умӗнче Карачӑм куҫне мӑч
хупрӗ. С амантрах унӑн куҫӗ умне Хурӑн Ульянӗн
уҫҫӑнлӑх тӗкӗрӗ сӗмлӗхе йӑлкӑштарса тухса тӑчӗ.
Вӑт пурнӑҫ вӑл мӗн тери тем тӗрлӗ. Крахьянӑн
тӗлӗкӗ епле тӗл килчӗ. Салакайӑксен Хурӑнварти
йышне анӑҫ енчен чӑнах та мӑн Хуйхӑ утса мар, вӗҫсех
Ҫитрӗ. Павӑл Фомичӑн ывӑлӗ Сергей, хӗсметри салтак,
сарӑмсӑр вилнӗ иккен.
- Хӗрарӑм вулканне пусарайманскерне сана, ват
качака такине, вӑн атом аҫтахине пусарма ямалла, ҫивӗч чёлхипе ҫулларӗ тепӗр каҫхине те «поражени

тӳснӗ» Салтаккай йӑхташне Крахьян. - Чернобыль
электростанций# мӗнле алхасни ҫинчен илтрён пуль
радиола? Хӑпарса пӑх халь те йӑтӑнса анман пушар
каланчи тӑрне. Унтан курӑнать пуль. Павӑл хӑтасен
Серушё те ҫав вут ӑшӗнче ҫуннӑ тет. Авӑ, хӑйматлӑх
атте лайӑх вуласа парать ак лекци. Вашкӑрттарса
килет. Кӗтсе ил.
Хӑйматлӑх хӗрӗ ыйтмасӑрах чӗлхе йӗрне ҫавӑн
енне ӳкерчӗ Числов Петӗрӗ пӳрте кӗрсе сывлӑш
ҫавӑрса янӑ хыҫҫӑнах, мӗншӗн тесен «Чернобыль»
сӑмах иртнӗ талӑксем хушшинче Африка кут шӑтӑкне
те кӗрсе там -там ш авӗпе си кке л е ке н некӑрсене
ҫурҫӗрелле пӑхтарчӗ пуль.
- Ай, тамӑкран та тамӑка лекрӗ пирӗн ҫӗршыв.
Пӗрремӗш тамӑкне эпӗ революцисемпе империализм,
граждан вӑрҫисен вӑхӑчӗпе, иккӗмӗш тамӑкне Гитлерпа
Сталин вӑрҫипе танлаштараттӑм. Иккӗшӗ те тӗнчене
кисретрӗҫ. Гитлер пире те, амерӗксемпе акӑлчансене те
атом бомбипе пӑчлантарма патнех ҫитнӗччӗ ҫав...
Американецсем нимӗҫ атомщикӗсене илсе кайнӑ хыҫҫӑн
хӗрӗх пиллӗкмӗш ҫулта, ҫав хаяр хӗҫ-пӑшалпа вӗсем
Японие чӗркуҫлентерсе лартрӗҫ. Хиросимӑпа Нагасаки
инҫет хӗвелтухӑҫӗнчен икё хӗвел пек ялкӑшса ҫуталчӗҫ
американецсем атом бомби ҫурнӑ хыҫҫӑн. Яппунсем
тӗнчере чи малтан тамӑкра пулса курчӗҫ. Халӗ анӑҫра
ҫавнашкал тепӗр хӗвел ялкӑшрӗ, - терӗ вӑл васкамасӑр.
Хӑйматлӑх кӗрӗвӗпе хӗрӗмӗ ҫӑвар карсах итленипе
хавасланса, вӑл умри сӑра куркине тӗппипех ҫавӑрса
хучӗ те, стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑракан СССР картти
умне пырса тӑчӗ.
- Хӑш вырӑнта-ха вӑл Чернупӑль текенни? - тесе ура
ҫине тӑчӗ кил хуҫи. - Пурне те ҫутӑ кирлӗ-ҫке, ҫвет тени.
Хӗрсе те ҫутӑлсах пурӑнасшӑн. Ҫампах лартрӗҫ пуль те
ӗнтӗ ӑслӑ ҫынсем ҫав электрустанцисене, атӑма кӳлчӗҫ.
Эх, ҫӗн япала вал ялан хӗн кӑтартать этем хӑйне йӑлтах
ҫӗнтериччен. Сан пуҫ пӳрнӳ тӗлӗнчи-и, хӑйматлӑх?

- Ак ҫакӑнта, - Киевран тӑварах Припять юхан шывӗ
Днепра хушӑннӑ вырӑна сӑмсипе тӗллеттерчӗ стариккине
Крахьян. - Украинӑра.
Кулм асӑр чӑтайм арӗ хӑйм атл ӑхӗ Карачӑм
лапчӑннӑ сӑмси тӑррине пӳрнипе тӳрлетсе каялла
чакнине курнӑ май, вара вӑл хӑйӗн пуҫӗнче мӗн пуррине
вёсен умне кӑларчӗ:
- Капашсӑр тӗлӗнмелле вӑл, тӗнче курӑм. Ӑна йӑлтах
пӗлсе ҫитерекен этем те тупӑнас ҫук ҫӗр ҫинче. Ҫапах
та пайӑн-пайӑн хӑпӑтаҫҫӗ унӑн вӑрттӑнлӑхне, Ҫӗр
тытӑмне, ҫут тӗнчене пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ҫиллентерсе
вӑрҫтараҫҫӗ. Тахҫан ҫирӗпленнӗ ӑнланса пӗтме май ҫук
йӗрке пире хушӑран самаях тӑн кӗртсе илет. Акӑ, Ҫӗр
хӑйӗн пурнӑҫ ҫаврӑмӗнче вунӑ ҫулта пӗрре чӗтренсе
этеме шӑртса-сыстарса ярать. Ӑна никам та тытса чарма
пултараймасть. Этем, ҫут тӗнче тытӑмӗн капашсӑр
хӑватлӑ курӑнман пайне тытса хупса лартнӑ хыҫҫӑн, ӑна
атом ят парса, унпа пурнӑҫра усӑ курма пуҫларӗ. Тӗнчери
вӑйлӑ ҫӗршывсем атом электростанцийӗсем ӑҫта кӑна
лартмарӗҫ пуль. Чернобыльте те ӗҫлет-ха вӑл.
Тӑваттӑмӗш блокӗ вара... этеме итлеми пулнӑ,
ҫилленнипе-ши, ун аллинчен вӗҫерӗннӗ. Ӗнер Киевран
самолетпа ҫемйипех тарса таврӑннӑ шӑллӑмӑн ачи Никӑн
каласа пачӗ. Вӗсем ҫав таврашрах пурӑнаҫҫӗ-ҫке.
«Ӗҫрен ҫӗрлехи сменӑран таврӑнаттӑмӑрччӗ, - терӗ вӑл. Ман ырантан отпуск пуҫланмаллаччӗ. Ҫурҫӗр иртни пӗр
сехет ытларахчӗ пулас, сасартӑк Чернобыль хули ҫийӗн
пӗлӗте шӑтарса тем анлӑш вут-ҫулӑм хӑпарса кайрӗ, ҫути
сӳнмерӗ. Ӑна-кӑна пӗлмесӗрех киле ҫитсе ҫывӑртӑм.
Ирпе тин мӗнле тӗлӗнтермӗш пулнине пӗлтӗмӗр. Хӑрушӑ
халь унта пурӑнма. Радиаци кӗлеткене витёрех тирсе
илчӗ пуль ӗнтӗ. Мӗн кӗтет-ши пире халь?»
- Паллӑ ӗнтӗ, - хуйхӑрнӑн хаш сывларӗ Крахьян,
сӑпкине сиктернӗ май. - Хамӑр пата та ҫитӗ-ха вӑл усал,
американецсем яппунсене парнеленӗ пайӑрка чирӗ.

- Эп хӑть ӗмӗре ирттертӗм темелле, леш тӗнчене
улӑхмалли пусма картлашки ҫине хӑрах урапа ярса
пуснӑ, сире, ҫак ывӑлӑмпа хӗре шалккӑ, пурне те. Ҫав
инкеке лекнӗ ҫынсене, шутсӑр шалккӑ, - хуҫӑк сасӑ
кӑларчӗ Карачӑм. - Амерӗксем тӗнче халӑхне хӗвел
тухӑҫӗнчен пӗтерме пуҫларӗҫ те, халӗ хамӑрах хамӑра
тӗп тӑватпӑр-ши, вӑрҫӑ-харҫӑсӑрах. Тёнче пӗтессе пуль
ку. Турӑ та тытса чараймасть-ҫке мушельник атӑмне.
Библире ҫырнӑ пекех килсе тухать-ши?
Хӑйматлӑхӗ хушса каларӗ:
-Хиросимӑпа Нагасаки хулисем ҫине американецсем
пӑрахнӑ атом бомбисемпе танлаштарсан, Чернобыль
станцийӗнчен ҫавнашкал тӑхӑр вунӑ бомба ҫурӑлнӑ
хӑват сиксе тухнӑ, вун ҫичӗ облаҫ, ҫы вӑхри ют
патшалӑхсен ҫӗрӗ, пирӗн Чӑваш ҫӗрӗ таранах алхасать
радиаци, пӗлетӗр пулсан.
- Иксӗмӗр хушӑра та аташать пулмалла радиаци перестройка радиацийӗ, - айӑкран сисӗмлех тӗртсе илчӗ
упӑшкине Крахьян.
Кӑххӑмлатсах ирттерсе ячӗ чӗрене пырса тивнӗ
радиаци атомне Карачӑм.
Числов Петӗрӗ аслӑ пӳлӗме хутлама тытӑнсан паллӑ
вӑл, ӗмӗрхи учитель, пуҫне ыраттарса тӑракан темле
шухӑша ҫын патне ҫитересшӗн, ҫаплах, акӑ вӑл, ӑсне
хӑйматлӑх кӗрӳшӗсем валли ятарлӑн ҫивӗчлетрӗ:
- Итлӗр-ха, армути ӗлӗкрен, хальхи пек усӑсӑр тухтӑр
кӗтӗвӗ йӑш ӑлтатнӑ саманаринчен, чи вӑйлӑ эмел
шутланнӑ. Ҫӗрӗн кашни тӑнлӑ хурчӗ валли сыхланса
аталанмалӑх ура айӗнчех эмел ешернӗ. Сиплемеллипе
хутӑш анратмалли те ӳснӗ, халӗ те ӳсет. Славянсенчен
такӑш ӑслӑ этемӗ, ҫӑлтӑрсене ят хунӑ чухне, пӗр
ҫӑлтӑрне Армути ят панӑ. Хура эрӗм. Хура ҫӑлтӑр йӳҫҫи.
Хура эрӗм ҫӑлтӑрӗ ҫинчен эпӗ Евангелире вуланӑччӗ.
Малашлӑха пӗлме пултаракан Иоанн Богослов ӑсчах
унта ҫырса кӑтартни аса килчӗ халь. «Виҫҫӗмӗш ангел

ҫӳл тӳпене уҫса янӑ та, таврана ялкӑштарса пӗлӗтрен
пысӑк ҫӑлтӑр юхан шывсен пӗрре виҫҫӗмӗш пайӗ, шыв
юххи пуҫланакан ҫӑл куҫсем ҫине ӳкнӗ. Ҫӑлтӑрӑн ячӗ
Армути пулнӑ», - тенӗ тӗн кӗнекинче.
- Халӑха авӑ мӗнле пӗлтернӗ ӗлӗк-авалах Хура шур
вырӑнӗнче Хура эрӗм ҫӑлтӑрӗ ҫӗнӗрен ялкӑшса таврана
ҫунтарасса. Мӗн эпӗр, пӑх та пӗлместпӗр тӗнче вылявне.
Чӑннипех турӑ ячӗпе систерсе хунӑ вӑл Йӑван текенни.
Турӑ кӗнекинче калани тӗп-тӗрӗсех пулса пырать-ха апла,
хӑйматлӑх. Каллах ирӗке ярса аташтарсан ку атӑма,
чисти тӗнче пӗтесси патне пырса ҫапӑнатпӑр. Ялти атӑмӗ
те хаяр ҫав, туххӑм рах ураран ӳкерет манерсӗр
ӗҫекенсене. Шӑлать вӑй питти халӑха.Хура эрӗм ҫӑлтӑрӗ
чӗрӗлсе ҫӗре чӗтретнӗ пекки урӑх пулман пуль.
Пуҫне пӑрса тутине мӑкӑлтаттарчӗ те Числов Петӗрӗ
ҫийӗнчех хӑйматлӑх кӗрӳшне хуравларӗ:
- Пулнӑ. Китайра. Вун улттӑмӗш ӗмӗр варринче.
Сакӑр ҫӗр пин ҫын вилнӗ. Ку Хура армути миҫе мӗльюн
ҫынна тӗп тӑвассине калама та хӗн. Ытла хаяр вал,
вӑрттӑн кӑшлаканскер. «Амерӗк сассинчен» пӗлкелерӗмха ҫав аҫтахана чарса лартма миллиона яхӑн ҫын
хутшӑнать тенине, вӑл шутра - виҫҫӗр аллӑ пин ҫар
ҫынни. Ҫар ҫыннисенчен пӗри - Павӑл Фомич ывӑлӗ, ман
кума ывӑлӗ, сирӗн мӑнук Сергей.
- Ан та кала-ха, ӑш ҫунать ахаль те, - чӗрине
хыпашларӗ ватӑ ҫын. - Хамӑрӑн Хура шурӗ те ырринех
кӑтартман халӑха. Хайхи Хура эрӗм ҫӑлтӑрӗн ҫунакан
ванчӑкӗ ҫитсе ӳкнӗ пулас вӑрманти ҫӑл куҫ ҫине. Ҫавӑнпа
шывӗ те хура ун, вырӑнӗ те - Хура шур. Вӑт вал инкек
тени епле сарӑлать.
Кунпа ҫӗр иртнё май хуйхӑ-суйхӑ та манӑҫать. Хёвел
ӑшшинче кӑмӑл-туйӑм ҫӗкленет. «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ»
колхоз та хӑйӗн ҫутӑ урисене Чӑваш ҫӗрӗ тӑрӑх ярса
халӑхра йӑ л кӑш р ӗ. С ы сна ашӗ туса ил ессипе

республикӑра вӗсенчен иртсе каяканни тупӑнмастьха. Венера Ивановна Волкова зоотехник ячё таврана
сарӑлчӗ. Чӑваш ял хуҫалӑх институчӗн Тымарти кафедри,
вӑл ертсе пынипе, хир сыснисемпе шурӑ сыснасене
пӗтӗлентерсе кӑларнӑ ашлӑх ҫӗнӗ ӑрат пысӑк тупӑш
ларать. «Тымар» ӑратлӑ сысна ҫурисене таҫтан та килсе
туянаҫҫӗ.Фермӑра ӗҫлекен Крахьяна та мухтаҫҫӗ. Ӑна
иккӗн пӗрле канмалли путевка пачӗҫ. Мӑшӑр вӑрӑм ҫула
хатӗрленет. Ачисене Крахьян машинӑпа амӑшӗ патне
кайса ячӗ. Хӑйсене Хура тинӗс кӗтет.
- Салакайӑк хӑй ӗмӗрӗнче пуҫласа сарлака ҫунатлӑ
тимӗр кайӑк ҫине ларса вӗҫет, - йӑл кулать Карачӑм
Симферополе каякан самолет ҫине ларнӑ май.
- Эп те пӗрремӗш хут вӗҫетӗп, ӳкмесен пырӗччӗ, шикпенерех ярса тытрӗ упӑшки аллинчен Крахьян.
Акӑ вӗсем ӳхӗрсе ҫӳлелле хӑпарчӗҫ. Лӑпкӑн вӗҫме
пуҫларӗҫ. Вёсен айӗнче - ҫӑра пӗлӗт ушкӑнӗсем.
Карачӑм куҫне хупнӑ та, шухӑша кайса ӑшӗнче калаҫса
пырать: «Кунтан Анукӑм, сан патна ҫитме те ҫывӑхарах
вӗт. Ҫамрӑк арӑм юнашар пулсан та, чунӑм сан паталлах
туртӑнать-ҫке, карчӑкӑм. Ытла ир тартӑн эсӗ манран,
ярапланпа вӗҫсе курмасӑрах. Манса кайрӑн-и эс хамӑрӑн
«пушкарь кинӗме?» Ачи, хамӑр пӑхса ӳстернӗ Станислав,
пире иксӗмӗре те ҫар ярапланӗпе вӗҫтереп тӗнче
тавралла, тесе ҫырнӑччӗ. Килеймерӗ хӑйӗн ракет
кайӑкӗпе. Халь эп ҫапах та, Анук, санран инҫех мар пек,
сан чуну пулӑшнипе малалла пынӑн туйӑнать. Пичи
туйӗнче эп сана хытӑ кӳрентертӗм. Хурӑн Ульянӗ айӑплӑ
уншӑн, ху та - пӗрлех, Тымара пӗрле пыманшӑн. Хусах
шӑпӑрҫӑн мӗн тӑваспаччӗ-ха? Эс мана виличченех Хурӑн
Ульянне ача тутартӑн тесе тӗ ксе п ур ӑн тӑ н , эп
чӗркуҫленсе пуҫ ҫапнине те шута хумарӑн Крахьян ман
ача мар тесе тӑнлантарнӑ чухне. Крахьян вёл - Тан
Ваҫлин хёрё. Ульяна мана хӑй каларё. Бригадир пӳрт
умӗнчи йӑрӑс хурӑна ытакласа авнӑ хыҫҫӑн шӑтса
тухнӑскер. Так шту, хам ачана качча илмен эп, ҫылӑха

кӗмен, хама савнӑ хӗрарӑм хӗрне, тӑлӑх арӑм хӗрне
илсе пынӑ киле. Каҫар та, ӑна иксӗмӗр эс виличчен
выртса тӑнӑ йывӑҫ кравать ҫине ҫывӑрма вырттарнӑ.
Тӗлӗксенче эп санпа пӑтранатӑп. Пӗринче эс Усал пулса
вӗҫсе аннӑччӗ, эпир
ҫы вӑракан кӗлете йӑтса
антараслах силлерӗн. Тепринче пирӗн хушша кӗрсе
выртрӑн та ман ҫӑмартасене касса, кӑмака умӗнче
ӑшалама пуҫларӑн... Мана сӗтел хушшине туртса
лартса хамӑр юрра юрлаттартӑн:
Вун ик юман пӗр кӑкран та
Вун ик юман пёр кӑкран,
Харӑс тӑрса,
Харӑс тӑрса касар-и?
Эпӗр иксӗмӗр пӗр мӑшӑр та
Эпӗр иксӗмӗр пӗр мӑшӑр,
Харӑс ларса,
Харӑс ларса юрлар-и?»
- Эй, Караськӑ, Караськӑ? Мӗн аташан ҫак эс? Халь
мар, Ялтӑна ҫитсен юрлӑпӑр тинӗс хумӗн кӗввипе, хуҫлатнӑ пӳрнипе сӑмсинчен кӑт тӗкрӗ упӑшкине Крахьян. Вӑрантӑн-и? Кур-ха, пӑх куҫна чарирех уҫса? Пӗлӗтсене
шӑтарса епле аялалла юхтаратпӑр... Ух, ҫӳҫентерет.
Халиччен тинӗс курман чӑвашсем тӗлӗнчӗҫ те,
ҫынсене те тӗлӗнтерчӗҫ. Салакайӑк Карачӑмӗ хӑварман
ҫав хӑйӗнчен юратнӑ тусне - вӑкӑр хӑмпине.
Канакансемпе сипленекенсен ӑмӑртӑвӗнче вӑл шӑпӑр
каларӗ, арӑмӗ ун ҫеммипе чӑваш юррисене шӑрантарчӗ.
Крахьян ферма сыснисем ҫинчен, Карачӑм утарти пыл
хурчӗсем ҫинчен мансах хӑйӑрлӑ ҫыранра хӗвелпе
хӗртӗнчӗҫ, ача чухнехи пек шывра вӗҫӗмсӗр
шампӑлтатрӗҫ, тавралӑха курса ҫӳрерӗҫ. Темлешкелех
савӑк та ҫав канура, ҫапах юлашки кунсем тӗлнелле
иккӗшне те кил, ача шухӑшӗ ҫавӑрса илчӗ.
Хурҫӑ кайӑк ҫул ҫӳревҫӗсене каллех сывлӑша
ҫӗклесе хӑпартрӗ. Шупашкара ҫитсен, ҫунаттисене
сулса ӑсатрӗ.

Колхоз председателӗ Волков ял хуҫалӑх институтне
пынӑ пулнӑ та, Воробьевсем малтан Ялтӑран ун патне
шӑнкӑравланине астуса, аэропорта пырса вёсене яла
лартса килчё.
Канури канлӗ пурнӑҫа хӑнӑхнӑ Крахьян ӗҫе
тухичченхи кунсене ялти ырлӑхра усӑ курса юлма
шутларӗ, машинӑпа Тымара кайрё, пёчёк Викторёпе
Венерине, хӑйсене ан кансёрлеччёр тесе, амӑшӗ патёнчех
хӑварчӗ. Кӑнтӑр хӗвелӗн пайӑрки пӗҫ хушшине хӗртсе
вӑратнӑ ясарлӑх туйӑмӗ ӑна вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн арлӑх
сӑпкинех чӗнчӗ-ха. Упӑшки Ялтӑра хӑй ҫине ялт! кӑна
сикнӗ чухнехи савӑшу канлӗхӗ чӑматанра Хурӑнвара ҫити
пытанса килмен-ҫке, ӑна, йӑшӑлтатса чӑтма май ҫук
саманта ҫитерекен кӗртлешӳ вӑйне, ар хӑвачӗ кӑна
пусарма пултарассине чечек саракан хӗрарӑм пӗтӗм чунчӗрипе ӑнланать. Ҫавна пулах вӑл упӑшкине вӑрмана
ямарӗ, кӗлетелле кӑчӑк туртрӗ.
Ак там аш а! Хура тинӗс хӗрринче хур курман
Салакайӑк тӑван ҫӗрте маххӑ пачӗ. Тем пек мекӗрленсе
кравате чӗриклеттерсен те арӑмӗн «ах-ах-ах!» юррин
«ах, вилеп, ах, вилтӗм халь» текен канлӗх вӗҫне
кӑларайм арӗ. Хӗрсе кайнӑ кӗлеткине ҫӗлен пек
явкалантаракан арӑмне хӗрхеннипе вӗри ҫӑл куҫне
пуҫне те чиксе пӑхрӗ вӑл. Ы-ы-ыхх! тесе карт! сиксе
ҫурӑм па ҫаврӑнса выртнӑ Крахьянӑн чӗччинчен
ҫупӑрларӗ, вӑр-ҫаврака купарчинчен ачашларӗ, канлӗх
илӗртекен вырӑна та пускаласа пӑхрӗ. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ
хӑвӑн пуҫу усӑннӑ пулсан...
- Караська, - куҫҫульне ал тупанӗпе шӑлса илчӗ
Крахьян. - Ах, туяс пулсанччӗ эс мана ҫак самантра
мӗн тери йывӑр пулнине... Ма кайрӑмӑр ку Ялтӑна.
Тем тесен те эс тинӗсрен атӑм ҫаклатса килнӗ. Хура
армути наркӑмӑшӗ Припять шывӗпе Днепр тӑрӑх Хура
тинӗсе ишсе тухнах пуль ҫав. Ҫавна ӗҫсе килтӗмӗр
ӗнтӗ эпӗр, ик ухмах. Хӑть те мӗнле тӑрантар мана.

Чисти ӳсӗр ҫын пек халь эп. Пуҫ кашлама пуҫларӗ.
Тасал ман ҫумран луччӑкӑн, - тесе Крахьян упӑшкине
пӗррех тапрӗ вӑйлӑ урипе. Карачӑм ҫавӑнтах урайне
хӑлтӑр-халтӑр персе анчё.
Тепӗр кунне Салакайӑк Вӑрманкаса вӗҫсе ҫитрӗ,
пульницара хӑйсен ялне, Нухрат Кавӑрлин ывӑлне
шыраса тупрӗ, унпа хӑйӗн нуши пирки пуплешкелерӗ.
- Ҫулу та самаях пур-ха сан, Карачӑм мучи, шӳтлеме пуҫларӗ Валерий Гаврилович. - Ват ҫерҫин
аптрасан та хашкамаллах мар пек те... Эпир Чернобыль
радиацийё Хура тинёсе те вараланине пёлетпёр. Сан
хавшама пуҫланӑ шӑм-шаку ӑна парӑнма та пултарнӑ.
Ҫапах та хуйхӑрса ӳкер мар, ак ҫак таблеткӑсем сан
«атӑмна» пӑчлантарма кирлӗ. Малашне вара... эс, утар
хуҫи, пыл каткине кӗрсе сипленме те, арӑмна пыл хурчӗн
сӑннипе йӗплесе те лӑплантарма пултаратӑн.
Тухтӑр сӗннӗ эмел Карачӑма та хастарлантарчӗ,
Крахьяна та унчченхи пекех «ах, вилеп, ах, вилтӗм халь»
тесе ҫухӑртма пуҫларӗ.
Совет Союзӗн тӳпийӗ анлӑшӗпех уҫӑлса кайрӗ пулас.
Халӑхӗ те уҫҫӑнлӑх шырать, пуҫлӑхсене тустарать.
Кӗрлет, хумханать халӑх тинӗсӗ. Ҫав самантпа усӑ курса
ылтӑн пулӑ тытса юлакансем хунаса кайрӗҫ.
Украинӑри Хура шур - Хура армути таврашӗнчи
Брянск вырӑс облаҫӗнчен Шупашкара ик ҫӗр хӗрӗх
тонна аш тата сакӑр тонна выльӑх ӑш-чикӗ вӑрттӑн
кӳрсе кил нине Ч ӑ ва ш ста н ра пур ӑ н а ка н се н ч е н
пӗлекенӗ те сахал пулнӑ. Пайӑрка чирӗ лекнӗ аша,
унран тунӑ кӑлпассие лавккасенче сутма пуҫланӑ.
Аш-пӑш ҫитмен пирки ӑна та, ӑш-чик таврашне те
ҫынсем чӑл-пар туянса пӗтернӗ.
У ни -куни ҫинчен ш утлам асӑрах мӗш ӗрттерсе
ларатчӗ-ха Карачӑм сӗтел хушш инче арӑмӗ ӗнер
Вӑрманкасран туянса килнӗ ҫуллӑрах кӑлпассие ыхра
шӑлӗсемпе ҫыртса. Тем хушӑра телевизор янрама
пуҫларӗ.

Х ал ӑ ха р а д и а ц и п е тӑ в а р л а н ӑ аш -пӑш
ҫитернӗшӗн республика пуҫлӑхӗсене суда памалла,
ӗ ҫр е н хуса ям а л л а , хӑйсем
кӳп чӗ р вилӗм
кӑлпассийӗсене! - кӑш кӑрать Ш упаш карти Хӗрлӗ
лапама пухӑннӑ халӑх умӗнче тӑлпан арҫын. - Ҫитет
мӑшкӑлласа пиртен. Уҫҫӑнлӑх саманинче тӗкӗр ҫинчи
пек уҫҫӑн курар ултавҫӑсене...
Ку ӗнтӗ С алакайӑксен йӑхне кӑна мар, пӗтӗм
Чӑваш ҫӗршывне пӑтратса ячӗ. Ара чӑваш ҫулталӑкра
а л л ӑ -у тм ӑ л пин то н н а п а хал ӑ хл ӑ аш с ута ть те
п а тш а л ӑ ха , Р аҫҫей а гр о п р о м ӗ вӗсене Б рянск
облаҫӗнчи пӑсӑк ашпа тӑрантарать.
Ӑна-кӑна чухлакан, пӗрмай радио итлекен, телевизор
куракан, хаҫат вулакан Карачӑм ҫакна илтнипе пӑлхансах
ӳкрӗ, ҫыртнӑ кӑлпасси татӑккине ывӑҫа кӑларса ҫӳп
шӑтӑкӗнчи витрене печӗ, ӑшри хирӗҫ тӑрӑва лӗкленсе
аран ирттерсе ячӗ, картишӗнчен выльӑх пӑхса кӗрекен
арӑмне хаяррӑн тӗпчерӗ:
- Эс ку кӑлпассие ӑҫта туяннӑ?!
- Райкомра ӗнтӗ. Лавккара мар. Урӑх ӑҫта илен
кӑлпасси тавраш хальхи саманара. Ҫынсем пуйӑспа
Мускавран сӗтӗреҫҫӗ. Юрать-ха ерҫӳ тупса райком
пленумне кайрӑм, унсӑрӑн... Унта мӗн кӑна сутмаҫҫӗ.
Хӑвах пӗлен хальхи пурнӑҫа. Унашкал тавар Вӑрманкасри
те
Ш упашкарти
пуху-канаш лура
ҫеҫ
лекет
пирнеш келлисене. Ай тутлӑ мар-им? Хам тутанса
пӑхмасӑрах сана хурса патӑм та... Атя, ҫи, ҫи, вӑйлӑ пулӑн.
Аплине кӑлпасси патакки тытнӑ упӑшки ура ҫине
сиксе тӑчӗ те:
- Э-э, ӑнлантӑм, эс ху ҫийиччен мана испытӑвӑть
туса пӑхасшӑн пулнӑ-и-ха? Пӗлетни мӗнле кӑлпассине?
- «М осковски». Чи лайӑххи. Райкомра ливер
сутмаҫҫӗ. Мӗн, кӑлпассипе хутӑш кикен вӑрри ҫирӗн-им?
Хӑвӑн ливер кӑлпасси патаккуна тӗрӗсличчен вӑхӑт пурха. Каҫчен кан хырӑмна тӑрантарса.

- Тӑрантартӑм ӗнтӗ. Эс кӗриччен анчах телӗк
пӗлтерчӗ. Хура армути ҫӑлтӑрӗн самӑртнӑ сысна, ӗне
выльӑх ашӗнчен Шупашкарта тунӑскер вӑл. Пирӗн,
анра сухрасен хы рӑмӗсене, ратиаци текенскерпе
улталаса тӑрантараҫҫӗ.
Крахьян кӑмака умне вутӑ пуленкисене шарт!
пӑрахрӗ те:
- Ан лӗпӗртет пустуй. Вилсех кайрӑн пуль. Чӑваш
хырӑмӗнче тимӗр пӑта мар, атом та ҫӗрет, акӑ ҫиччас пӗр
салтак курки килти атома ярса паратӑп та, хура эрём те
наччасрах симёсленсе каять.
Сӑмакунккӑ ӗҫнӗ хыҫҫӑн кӑлпассинех ҫӑвар тулли
ҫыртса илчӗ-ха Карачӑм. Ларсан-ларсан унӑн чӗлхи
ҫаплах ҫав ыйтупа ҫӗтрӗ.
- Крахьян?
- Мӗн амакӗ пулчӗ тата Караськӑ, мӗн, каллех чӗлӗм
паклаттарма пуҫласшӑн мар пуль те? Эс хӑҫан арӑмна
вӑйлӑрах паклаттармаллине ан манса кай.
-Эх, Крахьянӑм, эс мана ялан чӗлхӳ айне тӑван, ик
чӗлхӳпе те тарлаттаран. Ыйтасшӑнччӗ...
- Мӗн? Ыйт?
- Вӑт эс, манпа пӗрлех ҫӑвӑнтӑн Хура тинӗс хумӗпе,
сан ҫумна лекмен пулмалла Хура армути атӑмӗ, лекнӗ
пулсан, кӑшт лӑпланмаллах.
- Пире, хӗрарӑмсене, ним те ҫулӑхмасть арҫынсӑр
пуҫне. Нимле атӑмран та, нимле хура армути йӳҫҫинчен
те парӑнмастпӑр. Атя, кил ҫумарах. Ыталаса юлам
сывлӑшу тухса кайиччен...
Пурнӑҫ насусӗ каллех нӑчлатса-хӑшлатса кайрӗ, кивӗ
кӗлет урисене ташлаттармаллах ар хӑватне ҫӗклерӗ.
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Ҫын ҫумӗнчи ҫӳппе курма хӑнӑхнӑ Йӗксӗк вӑранса
кун ҫути курнӑ хыҫҫӑн мӗн ҫывӑрса кайичченех хура
Ҫӗлен наркӑмӑш ӗпе кама та пулин асаплантарас

шухӑшпа айланать. Уҫҫӑн каласа ҫӗнетӳ тӑвас ытарлӑ
шухӑшпа вӑл такама та ҫупкӑ ҫитерме хатӗр. Горбачев
шыв айӗнчи юшкӑнран ҫиеле туртса кӑларнӑ Йӗксӗк
йӗке хӳре хунанӑ пек пӗтӗм ҫӗршывӗпе йышланчӗ.
Вӗсем паттӑрсен йышне кӗчӗҫ. Унччен кӗсьере, кӑкӑр
ҫумӗнче КПСС членён суя билетне чиксе ҫӳренӗ генсек
хыҫҫӑн икё питлӗ параппан ҫапса тёнче шавӗ ҫӗклерӗҫ.
Перестройка спектаклёнчи тёп роле Ҫӗпӗр енчен
М уска ва ҫи тн ӗ Й ӗ кс ӗ к а й -в а й кур ӑм л ӑ н та
тыткӑнуллӑн выляма пуҫларӗ, хаяр сассипе пёлтерчё:
«Эпир хуҫа пулатпӑр Раҫҫейре!» Патшалӑх ялавӗн
аври еннелле ултавлӑ аллипе карм аш акан карма
ҫӑвар стройка ӗҫлевҫине-прораба халӑх ушкӑнӗсем
комбайнер помощникӗн Перестройкинӑн пуш сӑмах
п а кӑ л та тӑ вӗ нче н ы тларах хӑлха тӑратса итлеме
пуҫларӗҫ. Урамра Йӗксӗк революци тӑвать.
Ҫӗнӗ Йӗксӗк халӑх тинӗсне пӑтратнӑ хумра, авӑ,
пирён республика пуҫлӑхӗсем те «Перестройка» караппа
пӑхлӑ шывра ишеҫҫӗ. Вӑл камантӑра Вӑрманкас райкомӗн
пӗрремӗш секретарӗ Семен Быстров та пур. Васка Илле
ачи ш авлакан тинӗсе васкасах пуҫӗпе сикрё.
Райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ Альберт Большаков ӑна чарма
хӑтланчӗ, ҫук, Ильич итлемерӗ, ӗҫ пӳлӗмӗнчи Ильич сӑнӗ
ҫине ҫеҫ пӳрнипе тӗллесе кӑтартрӗ: «Ильич пире ӗҫе
яланах ҫӗнетме хушать. Перестройка».
Й ӗксӗк пуҫӗ тӗ нче ҫ а вр ӑ м ӗ н че явӑ н а ть, ҫав
ҫаврӑмри вӑйра хӑй аллине ҫавӑрса илнӗ ҫав тери
пысӑк патшалӑх тавра ҫаврӑнать, анчах та алли, кӗске
пирки, ӑна пӑхаттирле ҫавӑрса ты тайм асть, инҫет
тинӗс енчен тӑснӑ алла ҫӑмӑллӑн ярса илет, ҫав алӑ
пулӑшнипе хашах сывласа ярать: ывӑҫ тупанӗнче унӑн ылтӑн мӑкӑрлчӑкӗ йӑлкӑшать.
Х ӗ р а р ӑ м -а р ӑ м х ы ҫ ҫ ӑ н ка й с а т ё н ч е ка сса
ҫӳрекен, Кремӗлте пуш параппан ҫапса ларакан икӗ
питлӗ Йӗксӗк, лачакана кӗртсе лартнӑ ҫӗрш ывне
Ҫӗпӗр упи пек мӗкӗрекен ҫӗнӗ Йӗксӗк аллине парас

мар тесе тапаҫланать. Патша пуканӗшӗн пуҫланнӑ
кӗрешӳ вӑй илсе пырать.
Утартан чупса таврӑнса Крахьян йӗмӗ ҫинчи
утмӑл тур а т че чекн е ш ӑварм а ӗ лкӗрнӗ хы ҫҫӑн
Салакайӑк Карачӑмӗ хӑйматлӑхӗ патне хӑшӑлтатрӗ.
Числов Петӗрӗ, сыснисене апат парса ирӗкленнӗскер,
ӑна вите умӗнче кӗтсе илчӗ. Хаш та хаш сывлакан
хӑйматлӑх кӗрӳшне алӑ пачӗ те вӑл ӑна сарай ҫумӗнчи
сак ҫине ларма пулӑшрӗ.
- Эх, хӑйматлӑх, пета...
Анлансах ҫитеймен кил хуҫи ун куҫӗнчен тӗсесе
пӑхрӗ те:
- Мӗн амакӗ пулчӗ ҫак? - терӗ тӗлӗннипе.
- Итлерӗн-и ративу?
- Улттӑранпах тӑнлап.
- Мӗн япӑлтатрӗ вӑл?
- СССР президенчӗ Михаил Горбачев: «Халӗ
малашне кам мӗнле пултаратӑр, ҫавӑн пек пурӑнӑр», тесе такӑна-такӑна пӗлтерчӗ пире.
Карачӑм мучи кӗлеткине хытарса хаярланчӗ:
- Авӑ мӗнле сӳсленчӗк иккен патша текенни. Йӗксӗк.
Фу, сурас килет унӑн пӗреҫитент текен ячӗ ҫине те, ӑҫта
килчӗ унта ҫапса тухнӑ сӑнӗ ҫине те. Ӗлӗкхи патшасем
ҫапла нишлӗ пулнӑ-и? Вӗсем, нимӗҫ такамӗнчен тухнӑ
пулин те, Раҫҫейшӗн, пирӗн патшалӑхшӑн ҫуннӑ, терӗнҫке эсӗ мана пӗр юмахра?
- Ҫапла, ҫаплах, хӑйматлӑх кӗрӳҫӗм, - унӑн ӑнлавӗ
ҫумне пӗлӳ йӗрки хушрӗ Числов Петӗрӗ. - Раҫҫей
патшисем ҫӗршыв тавра юман вӑрманӗ пек ҫирӗп карта
ҫавӑрнӑ, кӳршӗри ют халӑхсене хӑйсене пӑхӑнтарнӑ.
ҫавӑнпа Раҫҫей хӑватлӑ пулнӑ. Ҫавӑнпа Раҫҫее нихӑш
вут-ҫулӑмлӑ тӑвӑл та вырӑнтан тайӑлтарайман.
- Пирӗн ку Йӗксӗкӗ вара - пуш параппан сасси. Ун
сассипе халӑх хырӑмӗ тӑранмасть. Эп ӑна тахҫанах
хам майлӑ ӑнланнӑ. Хӗрарӑм пуҫӗпе ӗҫлекен арҫын

хӑйӗн тӑнлӑ пуҫне те ҫухатать. Ҫампа халь ҫӗршыв
ҫийӗн ҫил-тӑвӑл алхасать. Ненай, пулсах пӗтмест пуль
хӗрарӑм кӗпи айӗнчен патш алӑх пулитикине туса
пынипе. Кӗпе айӗ вӑл... Апчхи!
Хӗрарӑм кёпи айӗнчи патша саманинче те этем
пурнӑҫӗ пӗр вырӑнта чарӑнса лармасть. Горбачев
президент влаҫне алӑран вӗҫертесшӗн мар кӑрккалла
хӑлтӑкланнӑ вӑхӑт та пурнӑҫ аталанӑвӗнчен пӑрӑнса
юлмасть. Вӑрманкас район канашӗн пуҫӗнче тӑракан
Большаков та, хӑйне панӑ правасемпе усӑ курса, халӑх
пурнӑҫне ҫӗнетме тӑрӑшать.
Ю лашки икӗ-виҫӗ ҫул хуш ш инче эконом икӑри,
социаллӑ пурнӑҫри, этем ӑс-хакӑлӗнчи революциллӗ
улшӑнусене районта идеологи витӗмӗ кӳрестӗллевпе вӑл
та сахал мар ыйхӑ катрӗ пуль. Партин область комитечӗ,
Министрсен канашӗ экономикӑри тарӑн реформӑна мӗнле
майпа ӑнӑҫлӑрах та усӑллӑрах пурнӑҫа кӗртмелли ҫинчен
паракан кӑтартусемпе сӗнӳсене шута илсе пынӑ хушӑра
ҫӗршывра пулса иртекен тӗлӗнмелле ҫӗнӗлӗхсене
пичетпе телевидени, радио урлӑ сӑнасах тӑрать. Пушӑ
вӑхӑтра ялан алла кӗнеке, хаҫат-журнал тытать. Питӗ
нумай вулать. Пурте вӗсем ӑна ӗҫре пулӑшаҫҫӗ. Анчах
ҫӗнӗлӗхсем те хӑш-пӗрисем тӗлӗнтерсех пӑрахаҫҫӗ.
Патш алӑхӗ пур-ҫук укҫи-тенкине, пурлӑхне ял
хуҫалӑхӗшӗн хӗрхенмест темелле. Ҫут пӑр ҫине сарӑлса
ӳкнӗ лаша пек тапаланакан хуҫалӑхсене те хӑй вӑйӗпе
тӑратассишӗн ҫунать, вӗсене продукци сутнӑшӑн ҫӗр
процент хушса тӳлет. Патшалӑх ӗнси ҫинче ларма
хӑнӑхнисем вара ҫав ырлӑхпа усӑ курса та пуҫӗсене
ҫӗклесшӗн мар. Ҫак ырлӑх вӗсене ӗҫченлӗхе мар,
юлхавлӑха вӗрентет. Пурпӗрех тупӑш пур-ҫке вёсен,
ҫавах укҫине те, премине те малта пыракан хуҫалӑх
пуҫлӑхӗсемпе специалисчӗсен шайӗнчех илеҫҫӗ те...
Ҫӗнетӳ тапхӑрӗ ҫак танмарлӑха пӗтерменшӗн хӗрӳ
председательсем сӳрӗксене ылханса вӑрҫнине илтмест

мар Большаков та, пуҫпах тӑнлать, чӗрепех туять вёсен
хуйхине, анчах пӗрре ҫавӑрттарса янӑ та кӑлтӑрмача
М ускавра, ҫаврӑнать те ҫаврӑнать вӑл пушӑлла.
Патшалӑх укҫине кахал хуҫалӑхсене пустуй парса
пӗтерни ты р-пул тухӑҫне те, вы льӑх-чӗрлӗх
продукчӗсем туса илессине те ӳстерме пулӑшмасть,
вёсен хӑй хаклӑхне ҫеҫ хӑпартса ярать. ҫав хуҫалӑхсем
кая юлнишӗн, паллах, вӑл та, райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ,
ытларах - шупашкарсемпе мускавсем айӑплӑ. Вӗсене
пулах ҫынсен сӗтелӗ тулли мар.
Хуҫалӑхсем вӑраххӑн аталанни, халӑх укҫа-тенкӗ
сахал ӗҫлесе илни, ӗҫлеме, пурӑнма, канма тивӗҫлӗ
майсем ҫукки ял ҫыннине хуланалла тартать.
Ӗҫлекенсен йышӗ колхозра чакать. Ялсем ватӑлаҫҫӗ.
Вун пилӗк ҫула ҫитменнисен йышӗ Вӑрманкас енче
ҫирӗм пилӗк процент сахалланнӑ. Вун сакӑр ҫултан
пуҫласа ҫирӗм тӑватӑ ҫула ҫитиччен кашни пин хӗрарӑм
пуҫне пин те тӑват ҫӗр арҫын тивет.
Хӑрушӑ цифрӑсем вӗт кусем! Уяр кун аслати авӑтнӑ
пекех янӑрарӗҫ вёсем район канашӗн иртнӗ сессийӗнче.
Ҫыншӑн, унӑн пуласлӑхӗш ӗн ытларах та ытларах
тӑрӑшмаллине, унран хаклӑрах та кирлӗрех ӗҫ халлӗхе
районта ҫуккине палӑртрӗҫ депутатсем.
Чӑн та район канашӗ, унӑн ӗҫтӑвкомӗ, ял совечӗсем
ялсен социаллӑ аталанӑвне вӑхӑтра кирлӗ хак паман.
Ялтан ҫуллен ытларах та ытларах продукци ыйтнӑ, ял
ҫынни мӗнле сывлӑшпа сывлать, мӗнле савӑнса
пурӑнать- халӑхӑн ҫак нушисем хыҫала тӑрса юлнӑ.
Патшасем Мускавра влаҫшӑн ҫапӑҫнине пӑхмасӑр,
хресченӗн ҫут ҫанталӑкпа ҫапӑҫса ура айӗнчи ҫӗрпе
туллин усӑ курма тивет. Пурин те хырӑм выдать. Шеремет
хресченӗ хӑйӗн пурнӑҫӗ мӗнлине пӑхмасӑр ҫӗршыв
халӑхне тӑрантарать. Унӑн влаҫшӑн ҫапӑҫма кирлӗ мар.
Унӑн влаҫӗ - Ҫӗр турри. Вӑл ӑна пуҫ ҫапать, ҫӳлтен мӗн
парасса шанчӑклӑн кӗтет.

Пӗр райкомран тепӗр райкома куҫни Пантелеймон
Христофорович Омановшӑн хуйхӑрупа пӗрлех телейӗ
те пулчӗ.
«Пире пӗрремӗш класранах турӑ ҫуккӑ, тӗн вӑл суя
тесе тӑн парса пурӑннипе ҫын пуҫӗнче пӑтрану тунине
тин туя пуҫларӑм. Ҫав шухӑша пуҫ тавра ҫавӑрттарма
мана кам чарса тӑнӑ-ха? Паллах, марксизм-ленинизм
идейисен йӗплӗ пралук ӑшӗнчи КПСС ҫурчӗ. Пӗтӗм
ҫӗршывӗпе пӗр калӑппа туса лартнӑ икӗ-виҫӗ хутлӑ чул
ҫуртсем, вёсен ҫумӗнче е умӗнче хурал тӑракан палӑкӗмӗлки урӑхларах шухӑша пусарнӑ-ҫке, анӑҫри
философсен шухӑшӗпе кӑна пурнӑҫ пӑттине пуҫса ҫиме
хушнӑ. Совпартшкул мана ҫав пӑтта ҫиме йывӑҫ кашӑк
тыттарчӗ, парти райкомӗ ҫут хурҫӑ ҫӑпала парнелерӗ.
Халӗ манӑн ҫав ҫӑпалана туртса илсе урӑх коммуниста
пачӗҫ. Мана, ылтӑн кашӑк тытма патне ҫитнӗскерне,
парти керм енӗнчен вӑрҫӑчченхи кулакӑн йывӑҫ
ҫуртӗнче вырнаҫнӑ ДОСААФӑн район комитетне хуса
кӗртсе ячӗҫ. Район халӑхӗ умӗнче намӑс куртӑм. Ҫарпа
флота пулӑшакан ирӗклӗ общ ество КПССӑн ертсе
пыракан, пурне те тӗпӗртеттерекен райкомӗ мар-ҫке.
Мӗнле питпе ҫӳрес? Ай мӑшкӑл», - тесе хуйхӑрса ларчӗ
те вӑл ирхи хаҫатсене иле-иле пӑхрӗ.
Райкомра ялан штатри ҫы ннисене те, районти
идеологи активне те телеф онпа тарлаттарма
хӑнӑхнӑскершӗн халӗ ҫӗнӗ ҫӗрте алӑ усӑнчӗ. Вӑл ДОСААФ райкомӗн председателӗ, ӑна пӑхӑнакан пӗр
инструктор, вӑлах - шофер. Икӗ ҫынран тӑракан кантур.
Юрать-ха ҫӑмӑл автомашина пур, кивӗскер пулин те,
чупать. Ӗҫӗ вара мӑй таранах. Шупашкартан парса янӑ
ДО СААФ лотерейине сӳрӗклӗхне пулах сутса
пӗтерейменччӗ. Пёр пачка сейфрах выртса юлчӗ. Уншӑн
шупашкарсене укҫа тӳлемелле. Акӑ, «Совет патриочӗ»
хаҫатра ҫак лотерея вылявӗн таблици пичетленнӗ.

Марксизм-ленинизм пӑтранӑвӗнчен тӑрӑла пуҫланӑ пуҫ
миминче тӑрук ҫиҫӗм ҫиҫсе илчӗ: «Тӗрӗслесе пӑхам-ха
сутӑнмасӑр канса выртакан билетсене».
Мухмӑрпа чӗтрекен аллине хаҫат страници тӑрӑх
шутарса пынӑ май унӑн куҫӗ чарӑлса кайрӗ: «Жигули»
автомобиль ҫине ларать пӗр номерӗ!»
Йӗркеллӗ сӑх сӑхма пӗлменскерех вара вӑл сылтӑм
аллине кӑкӑрӗ умӗнче урлӑ-пирлӗ ҫавӑрттарса илчӗ те
пӳлӗм тулли янраттарчӗ: «Турӑ, эс пурах иккен! Тавах
сана, ҫӳлти хӑватӑм, мана парти райкомӗнчен ДОСААФ
райкомне килсе лартма пулӑшнӑшӑн. Унта эп выговӑрсӑр
пуҫне мӗн выляса илеттӗмччӗ-ши? Кунта... Ӑнать
Ӑмансен йӑхӗн те пурнӑҫра...»
Машинине иличченех вара Оманов Шӑхранта хӑвӑрт
майлаштарчӗ унпа чупмалли правине. Районти
потребительсен канашӗн председателӗ Тит Нилович
Милов тусӗн телейне ҫума ресторанта пӗчӗк компани
йӗркелерӗ. Ҫавӑнта вӑл ӑна ӑслӑ канаш пачӗ:
- Пантюшка, итле, эп сана валли кучченеҫ хатӗрленӗ.
Паян Шупашкартан илсе килтӗм.
- Мӗнле кучченеҫ? Ӑҫта вӑл? Пар часрах, - хыпӑнса
ӳкрӗ Оманов.
- Ташла, тусӑм. Паян сан - икё уяв.
Ӑнлансах пӗтмен Пантелеймон Христофорович
тапӑртатса ҫаврӑнса та илчӗ:
- Кӗтетӗп.
- Куҫа курӑнман кучченеҫ ку, - хӑнчӑр куҫне
мӑчлаттарса илчӗ Милов. - Чӗлхе кучченеҫӗ. Тӑнла,
глобус-пуҫ. Епархире те кирлӗ ҫынсем пур пирӗн.
Асаттесен ятне манмаҫҫӗ унта. Атӑл шывӗпе Саратовалла
юхтарасшӑн эпӗ сана, урӑхла тӑн илме. Тӗн семинарине.
Куратӑн-и тӳпе уҫӑлса пынине коммунизм сӗрӗмӗнчен?
Кайса пер райком умне, Ленин ури айне, партбилетна. Сан
валли вырӑн хатӗр вӗренмешкӗн. Во мӗнле парне!
Оманов Тит Ниловича итленӗ хушӑрах урӑлса пычӗ,
Унчченех иккӗленӳллӗ шухӑшпа минрекен мӑн пуҫне

ывӑҫӗсемпе хупларӗ, унти тӑнне-тӑмне кӑштах пӑтратнӑ
хыҫҫӑн, сылтӑм урине тӑрст! тапрӗ:
- Пурпӗрех эпир ҫӗнтеретпӗр! Пар аллуна, тусӑм?
Килӗшетӗп.
Пурнӑҫ кустӑрми ҫаплалла тепӗр ҫулпала кӑптӑртатса
кайрӗ Омановӑн. Унӑн ыйтӑвне парти райкомӗнче ытлашши
тавлашмасӑрах татса пачӗҫ. Ленин сӑнне ӳкернӗ хӗрлӗ
пӗчӗк кӗнеке-билета макулатурӑна яма, хӑйсен ирӗкӗпе
пама кӑмӑл тунисем Вӑрманкасра ҫеҫ мар, Мускавра та
йышлансах пыратчӗҫ-ха. 1960 ҫултанпа хӑйне пурнӑҫ ҫулӗ
уҫса пынӑ партбилетран уйрӑласси халӗ уншӑн райком
ҫурчӗ урлӑ чӑрт сурнӑ пек ҫеҫ туйӑнчӗ. Районти
коммунистсем тата халӑх хушшинче ҫеҫ ку сас-чӗв ырӑ мар
туйӑм ҫуратрӗ: «Вӑт ӗнен вӗсене, пире коммунизм патне
илсе пыракан тирне улӑштаракан калтасене».
Милов Оманова, телей уҫҫи пӑрахса паракансемпе
паллаштарма тесе, Шупашкара хӑйӗн «Атӑлӗпе» лартса
кайрё. Введенски собор настоятелё вёсене килёнче кётсе
илчё. Машина багажникӗнчен кӑларнӑ ҫимелли-ӗҫмелли
тата хальхи вӑхӑтра лавккара тупма май ҫук дефицит
япаласене йышӑннӑ хыҫҫӑн аслӑ пуп сӑх сӑхам пекки
туса тем мӑкӑртатрӗ те, Оманова ура тупанӗнчен пуҫласа
пуҫ тӳпи таран тенё пек йӗрлесе тухрӗ ҫивӗч куҫӗпе, унтан
тин ӑшшӑн пӗлтерчӗ:
- Турӑ чури Пантелеймон, иксӗмӗрӗн экзаменсене
хатӗрленмелле пулать.
Ҫав кунах Миловпа Оманов ДОСААФ обкомӗнче
пулчӗҫ, уйӑхлӑх отпуск майлаштарчӗҫ.
Мускав ҫумӗнчи Загорскра тӗн академине пӗтернӗ
аслӑ пуп ай-яй тарлаттарчӗ Оманова. Славян чӗлхипе
такӑнмасӑр вулама тата вырӑсла йӑнӑшсӑр ҫырма
вӗрентрӗ, ҫирӗм ытла кӗлӗ пӑхмасӑр калама хӑнӑхтарчӗ.
Вӑйлӑ философ, теолог иккен чиркӳ пуҫлӑхӗ.
Ҫапла вара Пан Христос, Милов тата собор настоятелё
пулӑшнипе, семинари алӑкӗнчен алла хёрес тытса кёрсе
кайрё. Ах пултарать-ҫке унӑн уйрӑлми шанчӑклӑ тусӗ. Тит

Нилович семинари пуҫлӑхӗсен кӑмӑлне те уҫса яма
ӗлкӗрнӗ. Ахаль сӗннӗ янтӑ укҫа-тенке хура тум ӑшне
пытарма вёсем те турӑран хӑраса тӑмаҫҫӗ иккен.
Ирӗке хӑнӑхнӑ Омановшӑн Саратов тамӑкри пекех.
Ҫирӗп йӗркене кӗрсе ӳкрӗ. Пӑхӑнмалла та итлемелле.
Пиллӗк ҫурӑра ирхи кӗлӗ пуҫланать. Сакӑр сехетре - ирхи
апат. Эрех-сӑра ӗҫесси тата мухмӑр чӗртесси ҫинчен
унчченхи пек ан та шухӑшла. Апат сӗтелӗ хушшине
лариччен те, тӑранса кашӑк хурсан та кӗлӗ тумалла.
Тӑххӑртан кӑнтӑрла иртни иккӗ ҫурччен уроксем. Кӑнтӑр
апачӗ хыҫҫӑн хӑйсем тӗллӗн ыранхи занятисене
хатӗрленеҫҫӗ. Пӑхӑнса пурӑнма, аслисене итлеме
хӑнӑхаҫҫӗ. Хорта юрлаҫҫӗ. Каҫхи апат вӑхӑтӗнче тӗн
кӗнекинчи пӗр-пӗр сыпӑка сасӑпа вуламалла. Каҫхи
кӗлӗ... Вун пӗрте пурте пӗр харӑс ҫывӑрма выртаҫҫӗ.
Салтакри казарма йӗрки пекех.^Партипе совет шкулӗнче вӗренни, райкомра ӗҫленӗ
вӑхӑтра семинарсенче, курссенче пулни, алла кӗнеке
тытма пӑрахманни самай пулӑшу пачӗ ӑна семинарире.
Кунтӑк пек мӑн пуҫӗнче унӑн та паха тӗшӗ пуррине вӑл
туйса илчӗ. Тӑрӑшмалла кӑна. Унсӑрӑн... Вӗренӗвӗ те
кӑмӑла кайрё тата. Унччен алла пӗр тӗн кӗнеки тытса
курманскер, майӗпен вёсен вӑрттӑнлӑхне тэтах та татах
тарӑнрах пӗлес киле пуҫларӗ. Ӑс-тӑнӗ хӑйне майлӑрах,
урӑхларах улшӑнса пычӗ чӑваш семинарисчӗн.
Йӑхӗ вёсен йӑраланчӑк ҫынсенчен тӑнӑран-ши,
Ҫӗр-тислӗк ӑманӗ пек ш ӑтарса пурӑнма вӗреннӗ
этемсем пулнӑран-ши, хурашурсем вӗсене авалтанах
хушма хушамат тупса панӑ. Ашшӗ те, Христофор,
вӑрман хуҫалӑхӗнче лаша пӑхаканскер, виличченех
тислӗкрен хӑпӑнса-тасалса пӗтейменскер, халӑхра
ырӑ, чаплӑ ят илеймен. Вӑй питти арҫынсемпе тан
вӑрман касма та, каснӑ йывӑҫа лашапа чукун ҫул
хӗррине турттарма та ӳркеннӗ. Лаша хуҫи пулса ӗҫке
ернӗ, ялан тислӗк купи ҫинче ӑшӑра каннӑ. Дман
Христофорӗ ӗмӗрне ӑман купи ҫинчех вӗҫленӗ.

Ачи ашшӗнчен правуртарах ҫитӗннӗ. Йӑх тымарӗн
наркӑмӑшлӑ вӗҫӗпе темиҫе ҫынна сӑнӑласа парти
активисчӗсен йышне кӗрсе кайнӑ. Унӑн «ӑман
патриотизм не»
асӑрханӑ
райком
пуҫлӑхӗсем
малашлӑхлӑ ҫамрӑк коммуниста Шупашкара вӗренме
янӑ. Совпартшкулта та, парти райкомӗнче те таса ҫынсен
ӑш-чикне ӑманла шӑтарса пурӑнчӗ вӑл. Акӑ халӗ таса
чунлӑ турӑ ҫыннисен шкулӗнчен вӗренсе тухрӗ.
Оманов Саратовран хастарланса таврӑннӑ тӗлелле
ҫӗршывра пысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ. Горбачевӑн
ҫӗнетӳ пушшийӗ хӑйне те кутран вирлӗн пырса ҫапрӗ.
Ҫӗнӗ вӑй хумӗсем ӑна типӗ ҫыраналла хӑваларӗҫ. Хум
пуҫӗнчи карап капитанӗ Борис Ельцин улталаннӑ халӑха
мухмӑрла сассипе кӗрешӗве чӗнет. 1990 ҫулхи утӑ
уйӑхӗнче партии юлашки ҫирӗм саккӑрмӗш съездӗнче хӑй
КПСС ретӗнчен тухни ҫинчен хавхаланса хыпарлать.
Тепӗр ҫултан вӑл, Раҫҫей Федерацийӗн Аслӑ канашӗн
председателӗ, ятарлӑ указ-хуш упа Комм унистсен
партине малалла ӗҫлеме чарса лартать. Генаральнӑй
секретарӗн тулли влаҫӗ тинех пӗтет. ГорбачевПерестройкин тек ӗнтӗ партии чи аслӑ хаяр йытти мар,
СССР президенчӗ кӑна. КПСС тытӑмне саккун йӗркипе
аркатма пуҫлаҫҫӗ, укҫи-тенкине, пурлӑхне вӑрттӑн та,
уҫҫӑн та пайлаҫҫӗ, ҫаратаҫҫӗ. Ҫирӗм миллион коммунист
демократи централизмӗн читлӗхӗнчен ирӗке тухать.
Патша пусмӑрӗнче нушаланнӑ халӑх кӗрешӳҫисем
калӑпланӑ, СССРта аталаннӑ социализм тунӑ,
коммунизм тӑвакан хӑватлӑ парти пӗр Ҫӗпӗр упи хут ҫине
алӑ пуснипе тӑрук такӑнчӗ те вӑйсӑррӑн месерле кайса
ӳкрӗ. Ҫийӗнчех ӑна ютри тӑшманӗсем тата хӑй ӳстернӗ
тӑшманӗсем таптама пуҫларӗҫ. Пӗлӗт карри уҫӑлнӑ
хыҫҫӑн йӑлкӑшакан хӗвел питтине ҫӗлен-калта, ӑшӑ
ҫумӑр хыҫҫӑн ӑман тавраш ӗ йӑш ӑлтатса тухрӗ.
Вӑрманкас ӑманӗ те тӑван ҫӗршывне уярла ҫитрӗ.
Оманов Шупашкарта ӗҫне майлаштарчӗ. Ӑна Чӑваш
ҫӗрӗнчи чиркӳсен чи аслӑ пупӗ Варнава хӑйӗн ӗҫ пӳлӗмӗнче

самай хӑпартлантарчӗ, вӑхӑтлӑха Введенски собортах ӗҫ
тупса пачӗ, малашне ҫӗнӗ чиркӳсем уҫма хатӗрленни ҫинчен
пӗлтерсе савӑнтарчӗ. «Пире пулӑшас текен ырӑ ҫынсем
тупӑнсах пыраҫҫӗ, сирён Миров господин та хӑйсен ялӗнче
кивӗ чиркӳ ҫуртне ҫӗнетесшӗн, кӑмӑл пулсан, унӑн
настоятельне лартӑпӑр сире», - тесе ырӑ сунчӗ.
Шупашкартан автобуспа Вӑрманкаса ҫитсен хура тум
тӑхӑннӑ Оманов, акӑ, райком вырнаҫнӑ урампа килӗ
патнелле пырать. Шӑп ҫав хушӑрах ҫӳллӗ алӑкран Крутов
тухрӗ. Ҫывхарса, пӗр-пӗрне алӑ пачӗҫ.
- Партбилетна пама килтӗн-им? - шӑлне йӗрчӗ
Оманов,- Макӑрмарӑн-и?
- Эс мана хӑҫан ӳленине курнӑ? - терӗ Крутов
кӑмӑлсӑррӑн. -Хамӑр парторганизации докуменчӗсене килсе
патӑм. Билетӗнчен уйрӑлас килмест те, килтех хӑварас
терӗм. Эс семинари пӗтерсе килтӗн пулас-ха. Саламлатӑп.
- Тавтапуҫах. Турӑ пулӑштӑр. Ӗҫе те вырнаҫрӑм.
Варнава ҫумӗнче. Тавах турра.
- Эс ачи пултаран-ха, таҫти ҫӗртен те шӑтарса тухан
кирлӗ вӑхӑтра.
- А якшӗ. Ӑмансем вӗт эпир. Шӑтарма пӗлес пулать.
Сан, авӑ, халь мӗн? Совпартшкулпа партшкул, институт
пӗтерни те сысма тӑмарӗ. Тапаҫлантӑн-тапаҫлантӑн,
вӑрҫтартӑн-вӑрҫтартӑн ҫы нсене... Вӑйлӑ карьера
тӑваймарӑн. Пӑчлантӑн ялта. Кам халь эс?
- Ҫын.
- Ӗҫсӗр ҫын эс - пушӑсӑр тӑрса юлнӑ кӗтӳҫ. Куртӑн-и
хапь камӑн пуҫӗ ҫинче мӗнле ҫӗлӗк ларнине? Быстровсемпе
пӗрлешсе райкомран хирнипе мана пӗтеретпӗр терӗр пуль.
Эп мар, хӑвӑр йӗмсӗр тӑрса юлтӑр халь. Сире тавӑрас тесе
тахҫантанпах шутласа ҫӳреттӗм-ха. Сӑпаҫҫипах ӑшӗсене
шуйттан кӗрсе ларнӑ Ельцинпа Горбачева ман хута, пирӗн
хУта кӗнӗшӗн. Такӑр ҫул уҫса пачӗҫ. Сывӑ юл!
Хӑй ҫумӗнчен пӑркаланса утса каякан хура тумлӑ,
хура ӑш-чиклӗ этем ӗмӗлки ҫине пӗр хушӑ пӑхса тӑчӗ те
Крутов хӑй ҫулӗпе вашлаттарчӗ.

Этемлӗх ӑсӗн пӗр хӑватлӑ юхӑмӗ юмахланса та,
тӗлӗкленсе те, ҫӗнӗ хӗвел пек йӑлкӑшса та илчӗ ӗмӗрсен
кисревӗнче. Анӑҫ енче вӑйланнӑ шухӑш тытӑмӗ, анӑҫ
халӑхӗсен пуҫӗнче ҫирӗпленейменнине пула, лӑпкӑ
ҫилпе хӗвеле хирӗҫ - тухӑҫалла юхрӗ. Анӑҫ ен ҫав
шухӑшлава хӑйӗн килне кӗртме васкамарӗ-ха. Ӑна
чухӑнлӑхпа асапланакан Раҫҫей империйӗн йышлӑ
халӑхӗсен «ухмах» пуҫне кӑна вӑлтса кӗртмеллине ӑслӑ
нимӗҫсем Карл Маркспа Фридрих Энгельс, этемлӗх ӑсӗн
илӗртӳллӗ шухӑш юхӑмне урлӑ-пирлӗ ҫавӑрса пӑхма
пуҫланӑ философ Георгий Плеханов вырӑс тата Атӑл
тӑрӑхӗ ҫуратнӑ Владимир Ульянов юрист, малашлӑха
витӗр пӑхса ӑнланнӑ. Плехановпа Ленин халӑхсене
чухӑнлӑхран ҫӑтмаха куҫармалли тӗп шухӑша пӗр
чӑмӑра пухма пултарнӑ. Вӑхӑт иртнӗ майӑн ҫав вӑйпа ком м унистсен больш евикла партийӗпе - тӗнчене
кисретсе янӑ. Парти ертсе пынипе Ҫӗр ҫинче ҫӗнӗ шухӑшйӗркеллӗ совет патшалӑхӗ ҫуралнӑ. Раҫҫее ытамланӑ
вун пилӗк совет республики ӑслӑлӑхӑн ҫав пайӗпе ҫут
малашлӑхлӑ юмах тӗнчинелле ӑмӑртса утрӗҫ. Ҫав ҫутта
кансӗрлекен ӑслӑлӑх пайӗ те ҫуралчӗ Анӑҫра. Унӑн пуҫне
лартмалли хаяр ҫул пуҫӗ те тупӑнчӗ - Гитлер. Фашизм
пуҫланӑ кӗрешӳ марксизм-ленинизм вӑйне ҫӗнтереймерӗ.
Вӑл вӑй, тӗнчери ытти вӑйсемпе пӗрлешсе, фашизма
пусӑрӑнтарчӗ, Анӑҫри ҫӗршывсенче анлӑн сарӑлчӗ,
пусахласах социализм - халӑх демократи ҫӗршывӗсем
ҫуратрӗ. Анчах та юмахланса та тӗлленсе ҫӗнӗ хӗвел пек
йӑлкӑшакан ӑслӑлӑх юхӑмӗнчи хӗрнӗ савӑла хӗрлӗ
мӑлатукпа тем пек ҫапсан та, Анӑҫ ҫыннисен пуҫне
варӑнтараймарӗҫ. Нумай ӗмӗрсем хушши пурнӑҫне
тӑнӑҫлатса ҫитернӗ халӑхсем хӑйсен енченех тухнӑ
коммунизм хӗвелӗн ӑшшине туясшӑн пулмарӗҫ, унран
зонтпа хӳтӗленме пуҫларӗҫ. Лслӑлӑх пайӗн пайӑркисем
Анӑҫра сӳнчӗҫ. Тухӑҫра та ҫав пайӑркасем майӗпенех

сивӗнсе пычӗҫ те... Куҫ хупса илнӗ ҫӗре - куҫ умӗнчен
йӑлтӑрт ҫеҫ ҫухалчӗҫ. Виҫҫӗре яхӑн миллион ҫынлӑ
совет халӑхӗ хӑйӗн ҫӑлтӑр ҫутийӗсӗр тӑрса юлчӗ.
Ҫапла шухӑш ласа Быстров КПСС Вӑрманкас
райкомӗн анлӑ пӳлӗмӗпе сыв пуллашрӗ те урама тухрӗ,
Ленин палӑкӗ ҫумӗнче чарӑнса тӑчӗ, ӑшӗнче унпа
калаҫрӗ: «Эх, Улатимӗр мучи, Ленин атте, тӗнче ӑсчахӗ,
тухӑҫаллах пӑхатӑн та ҫав, анчах хӗвелӳ сан ытла та
хӑвӑрт анма пуҫларӗ-ҫке, анӑҫ философӗсен пӗрлӗхлӗ
ӑс юхӑмне ленинизм ячӗпе тӗнчене хумлӑн-хумлӑн
салатрӑн, нумай-нумай халӑхсен пуҫӗнче малалла
аталантаракан асамлӑ шухӑшна чӗртсе пушар кӑлартӑн
пулин те, ҫав пушар тӗнче аталанӑвӗн ҫирӗпленсе ҫитнӗ
тарӑн никӗслӗ ҫуртне ҫунтарса яраймарӗ. Пирӗн
ҫӗршывра та халӗ, хӑв пек ӑслӑ ҫул пуҫ ҫуралайманнине
пула, коммунизм ҫути ҫутатаймарӗ. Санӑн вӑйлӑ
шухӑшусене, чӑн-чӑн ленинец текен суя шухӑшлӑ,
хӑйсен ырлӑхӗшӗн ҫунакан генсексем-патшасем, пӑхлӑ
пушмакӗсемпе пылчӑка таптаса ҫӑрчӗҫ. Эх, юмахри
паттӑр майлӑ тӑрса юлӑн-ши шухӑшупа вӑйлӑ, влаҫупа
нишлӗ хӑварнӑ хыҫҫӑн ҫакӑнта, эпир юнашар пӗрле, пӗр
тӗллевпе районти коммунистсене, Вӑрманкас халӑхне
ертсе пынӑ хыҫҫӑн? Эпӗ те ӗнтӗ тек район хуҫи мар. Эпӗ
те, ҫӗршыври ҫӗршер пин партӗҫлевҫипе пӗрлех, паянтан
ӗҫсӗрсен шутӗнче. Маркспа Энгельс хевтийӗ те, санӑн
вилӗмсӗр шухӑшу та мана малашне пурнӑҫ тилхепине
ниҫтата тыттармасть. Парти гимнӗнчи «Интернационалри»
чӗнӳ юрӑра ҫеҫ юлчӗ. Ылханлӑ пусмӑра никӗсне
хӑвармиччен те ватаймарӑмӑр, ҫӗнӗ тёнче туса ҫӗр ҫинче
те хуҫа пулаймарӑмӑр. Марксизм-ленинизм юхӑмне
хирӗҫле хӑватлӑн ҫапакан юхӑмсем пирӗн ҫӗршыв ҫийӗн
те кӑпӑкне сапса салатрӗҫ. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ санпа, чунсӑр
чул кӗлеткепе. Эсӗ хӑвӑнне май килнӗ таран туса ҫӗр
Ҫинчен леш тӗнчене тивлетлӗн ӑсаннӑ, пирён, сан ачусен,
вӗренекенӳсен, халӗ Турӑ ачисем вырӑнӗнче юлса, урӑх
Ҫулпа утмалла пулать. Сывӑ юл».

Быстров нумаях та каяймарӗ, ӑна кӗтнӗ пекех, райпо
ҫуртӗнчен хуҫи Милов саркаланса тухрё, кёске аллине
ҫӳлелле ҫӗклесе, Семен Ильича сывлӑх сунчё:
- Хаклӑ хамӑрьяла хӗрӳллӗ салам!
- Тымар ачине курма яланах хавас! - пётём кёлеткипе
силленсе алӑ пачё Быстров хӑйсен ял кӳршине.
- Кама сутса хӑвартӑн-ха ҫупкӑ-тапкӑпа выговор
ҫуртне? Е урамри хӑйӗн хуралҫине парнелерӗн?
Чӳречерен асӑрхарӑм та сана аҫупа-ҫул пуҫупа пуҫна
хыҫсах мӗскӗннӗн мӑнкӑлтатса тӑнине, хыҫҫӑн унран,
Ула тимӗртен, пулас тимӗр пӑхӗнчен ытла хурлӑхлӑн
уйрӑлнӑ пек туйӑнчӗ те...
- Ан епре, Тит. Райком ҫурчӗ - ман ҫурт мар. Унпа
мӗн тӑвассине мансӑрах татса парӗҫ. Музыка шкулӗ
куҫать унта, пӗлесех килсен.
- О-о! Ленин аттене Бетховенӑн хӑй юратнӑ
«Аппасионатине» итлесе савӑнма аван пулать.
- Ачасем пианинӑпа нимӗҫсен чаплӑ композиторӗн
романтикӑллӑ аппасионатисене ытти сонатӑсемпе пӗрлех
ҫӗкленӳллӗ туйӑмпа янраттарма вӗренччӗр. Владимир
Ильич вёсен хӑватлӑ, ҫӗкленӳллӗ вӑрттӑнлӑхне чунтан
туйма пӗлнӗ пекех, Вӑрманкас ҫыннисем те вӗсемпе
киленме пултарччӗр музыкӑна халӑх хушшине анлӑн
сарнӑ май. Парти ҫурчӗ халӑх керменӗ пулӗ. Эсӗ ӑна,
КПСС пӑчланасса кӗтсе, хӑвӑн ална ҫавӑрса илесшӗн
хыпӑннине лайӑх пӗлетпӗр-ха.
Милов кулса ячӗ:
- Хэ-хэ-хэх. Нумай пӗлсен час ватӑлатӑн. Нумай
пакӑлтатсан чӗлхӳ тӑрри хӑвӑрт якалать. Итле-ха,
мухмӑрла мар-и эс? Пӑхатӑп та, калаҫнӗ май ҫӑвару типсе
пырать. Атя ресторана, хамӑн ятарлӑ экстра-хупаха?
Тута-ҫӑвара кӑштах йӗпетер. Эс халь район хуҫи мар,
урамри чупкӑн йытӑ та ҫыртма хӑрамасть сана. Хӑвӑн та
никамран та сехӗрленсе пытанмалла мар. Сана та
шупашкарсем кутран пушӑпа тивермеҫҫӗ, мана та эс
хӑратаймастӑн. Тӑнла, эп усал кӑмӑллӑ мар. Каҫаратӑп

эс мана хурӑнташла хӑтланса хаяр выговорпа пӗрле
ӗҫрен кӑларттарасшӑн пулнишӗн те. Выговорне те
снимать тума ӗлкӗреймерӗн, ӗҫрен те кӑларса
ҫаптараймарӑн. Райком хурларӗ - шупашкарсем
ырларӗҫ. Центросоюзӑн куҫса ҫӳрекен хӗрлӗ ялавне
ахальтен памарӗҫ пуль Вӑрманкас райпоне. Кам чапа
кӑларчӗ пирӗн суту-илӳҫӗсене? Райком пулӑшнипе-и е
райпо правленийӗ тӑрӑшнипе? Кала-ха?
- Правлени пуҫлӑхӗ Милов юлташ пултарулӑхӗпе, кулса ячӗ Быстров. - Ӑнлантӑм халь сан вӑрттӑнлӑхна.
Эс халь мана эрех кӳллинче иштерсе хӑвӑн мухтаву айне
тӑвасшӑн. Юрӗ, эс ман шухӑш-туйӑма аякранах ӑнланнӑ.
Пӗр кӳршӗ темерӗн, ӑслӑ. Апла тӑк, хуйха эрехпе пусарас.
Атя, уттартӑмӑр сан хупахна.
Калаҫӑвӗ-тавлашӑвӗ вёсен апат сӗтелӗ хушшине те
шӑнӑҫаймарӗ. Темпе хӗрсе кайсан та ҫапах вӗсем пӗрнепӗри кӳрентермерӗҫ. Сӑмах май Милов, сехечӗ ҫине пӑхса
илнӗ май, каларӗ:
- Каҫар та, Семен Ильич, вӑхӑту пулсан, атя кӑштах
уҫӑлма тухар? Ман Шупашкар хӑнине кӗтсе илмелле.
Иксӗмӗр пӗрле алӑ тытсассӑн ӑна, тен, саншӑн та
ҫанталӑк улшӑнса ӑшӑтӗ.
Вёсем ресторан хыҫӗнчи алӑкран урама тухнӑ ҫӗре
райпо умне хура «Атӑл» ҫитсе чарӑнчӗ. Машина
алӑкӗнчен мӑнаҫлӑн тухнӑ Паева курнӑ Быстров
лайӑхмарланса кайрӗ. Ҫавна сиснӗ Милов ӑна чавсипе
айккинчен сисӗмлех тӗртрӗ, пӑшӑлтатса каларӗ:
- Малтан вёсем сан пата кӗмесӗр ман пата пымастчӗҫ,
авӑ халӗ епле?
Быстров тутине ҫеҫ пӑркаласа илчӗ, киккирикӗ хӗрнӗскер,
хирӗҫ иккӗшӗ илтмелле ҫеҫ кӳреннӗреххӗн тавӑрчӗ:
- Мухтанах ӗнтӗ, паян эс - хуҫи, эп - тарҫи.
Мӗн тӑвӑн, кашни вӑхӑтӑн - хӑйӗн йӗрки.
Чӑвашпотребсоюз председателӗ Паев та, Вӑрманкас
Райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Быстров та КПСС Чӑваш
обкомӗн членӗсем пулнӑ, парти йӗркинчи пӗр шайри

ҫынсем. Малтан райкомах кӗмелле пулнӑ. Унччен вёсен
калаҫӑвӗ яланах парти йышӑнӑвӗсен чиккинчен тухман
пулсан, халӗ вара чӑн-чӑн этемле, уҫҫӑн юхрӗ. Паевӑн
та чунӗ уҫӑлнӑ, чӗлхи ҫивӗчленнӗ, авӑ епле кастарать:
- Район «кӗпӗрнаттӑрӗсене» эпӗ, вун-вун ҫул хушши
тӑрантарса пурӑннӑ май, ӑнлантӑр пуль, халь эп Чӑваш
«кӗпӗрнаттӑрӗ» пулнӑ партократран та чӗрне хури чухлӗ
хӑрамастӑп, ирӗклӗнех калаҫма хал ҫитеретӗп. Маншӑн
халӗ вёсем, ман шутра эсир те, Семен Ильич, мӗскӗн
вырӑнӗнче ҫеҫ. Ҫӗршыва ертсе пыракан парти тесе
хӑмпӑланса пурте эсир ман умра, Миловсен умӗнче,
хӑвӑрӑн этем чысне вараланӑ, хӑвӑр ҫав вӑхӑтрах
массӑсене, ухмах халӑха таса чунлӑ пулма коммунизм
тӑваканӑн мораль кодексӗ умӗнче кӗл тутарса, ман умра
чуралла чӗркуҫленнӗ. Хура халӑх тутанса пӑхайман
апатран чи тутли, тӑхӑнса ҫӳреме чи чаплӑ тумтир тата
мӗн кӑна чи-чи лайӑххи те пахалӑхли, капӑртараххи
кирлӗччӗ хӑвӑр валли кӑна мар, арӑмусем, ачу-пӑчу,
тӑвану-пӗтенӳ, юлташу-тусу валли те. Аслӑ пуҫлӑхсен
арӑмӗсем, упӑшкисен катаччи машинисемпе кашни
эрнере килӗсене мӗн-мӗн чухлӗ мӗнле-мӗнле дефицит
турттарнине пӗлеймен ҫав ахаль коммунистсемпе хура
халӑх. Эпир, суту-илӳ ҫыннисем, хӑвӑр ирӗк парса
пусахланипе, хӑратнипе сире райкомран пуҫласа Цӗка
таран туса панӑ коммунизм ырлӑхӗ. Сехре хӑпатчӗ те
ӗнтӗ сиртен, ҫав хушӑрах вӑрттӑн кулаттӑмӑрччӗ те.
«Хӑҫан та пулин шалчи тулатех-ха ку выҫлӑх ҫӑхансен», тесе турра кӗл тӑваттӑмӑрччӗ. Акӑ халӗ турӑ сире, ҫылӑха
кӗнӗскерсене, айӑпларӗ, сирӗн ҫӑхан йӑвине аркатма
пулӑшрӗ. Юмахри пек ҫаппа ҫарамаслантарса, йӗмсӗр
тӑратса хӑварчӗ сире пурнӑҫ таппи.
- Пире ҫӗнӗ, ирёклӗ пурнӑҫ таппи ылтӑн пиҫихиллӗ йӗм
парнелерӗ, - йӑх-йӑх туса йӗп чикрӗ калаҫу хушшине
Милов. - Ҫавӑнпа та Семен Иьич, ҫут пӑр ҫинчен
мекеҫленсе тӑмашкӑн, сана эпир кача пӳрне тӑсса паратпӑр
Паев мӑн кӑмӑллӑн пӗлтерчӗ:

-Х а м пата илесшӗнэпӗ сире ӗҫлеме, Быстров юлташ.
Мана сирён пекхастар та ҫаврӑнӑҫуллӑ сылтӑм алӑ кирлӗ.
Килӗшсен, господин пулатӑр. Мӗнле пек? Манӑн сылтӑм
алла тытса сылтӑм аллӑм пулас кӑмӑл ҫук-и?
- Васка, Васка Илле ачи, умӑнти ылтӑн купине
ҫавӑрса тытмашкӑн, - хэхэхлетрӗ Тит Нилович. - Паев
господин
патнелле
туртӑнакан
санашкал
«кӗпӗрнаттӑрсем-паттӑрсем» кӗпӗрленсех тӑраҫҫӗ.
Районти пур пуҫлӑха та выговор хыҫҫӑн выговор парса
хӑратса, тарӑхтарса ҫитернӗ хыҫҫӑн ӑна никамах та хӑй
патне алӑк уҫсах кӗртсе ярас ҫуккине ӑнланакан Быстров,
куҫне мӑч-мӑч тутаркаласа илчӗ те, аслатиллӗ
халтӑртатупа пӳлӗме янратса, Паева сылтӑм аллине пачӗ:
- Килӗшетӗп.
- Ыран хам патра кӗтетӗп, - терӗ шанчӑклӑн Паев. Обкомра номенклатура али витӗр аланса тухас ҫук халь.
Хамӑрах татса патӑмӑр Миловпа. Вӑл - сире сӗнекенни,
эпӗ - ӗҫе илекенни.
Паян виҫҫӗшне те пӗр ҫӗрте тӗл пулма тӳр килни
тӗнче сехечӗн тепӗр вӑхӑчӗ пулчӗ.
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Хурӑнварти Нухрат Кавӑрлипе Тымарти Тан Ваҫли аякри тӑвансем. Ҫулталӑкра пӗрре-иккӗ тенӗ пек вӗсем
ҫемйисемпе пёр кӗреке хушшине лармасӑр иртмен.
Нухрат Кавӗрли те паян, Аслӑ сӑпас кунӗнче, колхоз
председателӗнчен Тельман Волковран ферма лашине
ҫыртарса илчӗ те, килӗнче сыхласа хӑварнӑ урапа ҫине
карчӑккине лартса, ҫула тухрӗ. Тан Ваҫлин мӑнукӗ,
Макҫӑм, тин кӑна авланнӑскер, Мускавран майрипе
килмелле тенӗччӗ ӑна тӑванӗ.
Ваҫли куккӑшӗпе инкӗшне мӑн хапха алӑкне уҫсах
кӗтсе илчӗ Тан Ваҫлин кӗҫӗн ывӑлӗ, кил картинчи пӗр
шӗвӗрккене шак хурсах каларӗ:

- Лашана ҫӗр каҫмаллӑх Ҫӗлен улӑхӗнчен утӑ тиесе
килен!
- Сӑпас тӑк - сыпас, пан улмипе сакусить тӑвас, текелесе Тан Ваҫли хӑнасене пӳртелле чӗнчӗ.
Вӗсене хирӗҫ пӳрт ум алӑкӗнчен йӑм хура ҫӳҫлӗ
патвар йӗкӗт кулкаласа тухрӗ, ватӑ куккӑшне ытама илсе
ҫӗклерӗ, инкӗшне алӑ тытрӗ:
- Курманни сире... ой, хӑҫантанпа? Мӗнле
чуптаратӑр?
Ун хыҫӗнченех кӑтралатнӑ ҫӳҫлӗ, вӑр-ҫаврака пит
ҫӑмартиллӗ, ҫӳхе кӗпе тӑхӑннӑ чиперкке курӑнса кайрӗ,
вӑл ҫинҫе сассипе хӑнасене вырӑсла сывлӑх сунчӗ.
- Ачасем килнӗ ятпа хӗл каҫнӑ пӑрӑва пусрӑмӑр
та, ш ӳрпе пӗ ҫер тӗ м -ха , - хы пӑнса ӗҫлет кӑмака
умӗнче Тан Ваҫли матки. - Хӑнана хӑтасене, Мулла
Микушӗпе Укахвине те, чӗннӗччӗ-ха. Сирнпе пӗрле
килеймерӗҫ курӑнать.
Апат хушшинче шӑкӑлтатса калаҫса ларнӑ хушӑра
Кавӗрле Ваҫли мӑнукӗ еннелле ҫине-ҫине пӑхрӗ. Темшӗн
ӑна ҫак ача утмӑл тӑваттӑмӗш ҫулта хӑйсен ялне райком
ярса панӑ партком секретарӗ Крутов манерлӗрех курӑнса
шухӑшлаттарчӗ. Макҫӑм сылтӑм куҫӗ ҫине усӑнса аннӑ
ҫӳҫ пайӑркине вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн аллипе шӑлса илет, кулнӑ
май унӑн сулахай пит ҫӑмартийӗ кӑштах чалӑшса
туртӑнать, куҫ харшийӗ ҫӑп-ҫӑра, сӑмси каҫӑртарах, тути
хӗррисем хулӑнрах, сарлака та ҫӳллӗ ҫамка. Сӑмахсене
пӑтӑр-пӑтӑр татса, уҫӑмлӑн калаҫать: тап-таса чӑвашла.
Район
ҫар
комиссарӗн
Вячеслав
Васильев
подполковникӗн ачи ватӑ ҫынна тахҫанхине аса илтерчӗ.
Макҫӑм сӑнлӑрах Максим Максимович пайтах силлерӗ
ун чунне хӑй вӑхӑтӗнче: пӑрҫа ҫулнӑ кунхине тупӑк тума
чартарнӑччӗ, партбилетсӑр тӑратса хӑварса сысна
ф ермин
заведую щ инчен,
каярахпа
утарҫӑран
кӑларттарнӑччӗ. Мӗн чухлӗ хур тунӑ вӑл хӑйпе хирӗҫ
кӑмӑллӑн шӳрпе ҫисе ларакан ним айӑпсӑр ача ҫинчи

сӑнар ӗмӗлкийӗ. Аса илнипе вӑл хӑй сисмесӗрех сӑх
сӑхса алла часрах йывӑҫ кашӑк тытрӗ.
Сӑра-эрех тутанса пӑхнӑ хыҫҫӑн Макҫӑм хӑйсен
пурнӑҫӗ ҫинчен кӗскен мухтанса илчӗ.
- Тӗкӗ пулман пулсан-и, - терӗ вӑл. - Ман пурнӑҫ
йӑлтах урӑх еннелле сулӑнатчӗ. Тит Нилӑчсен ачи
ҫӗклерӗ мана тӳпенелле. Алексей Титович ҫулла
отпускне ялта ирттернӗччӗ Эпӗ вӑтам шкула ылтӑн
медальпе пӗтернине пӗлнӗскер вӑл мана хӑйсен
радиотехника, электроника тата автоматика институчӗ
ҫинчен каласа парса питӗ хавхалантарса ячӗ. Техника
наукисен докторӗ иккен вӑл, профессор. Ялтан
кайичченех мана ҫур экзамен тыттарчӗ. Ҫапла студент
пулса тӑтӑм. Хӗрлӗ диплом илтӗм. Мана вӑл
аспирантурӑна хӑварчӗ. Хӑй сӗннӗ темӑпа техника
наукисен кандидачӗн диссертацине хӳтӗлерӗм. Пӗрле
вӗреннӗ хӗрпе Евӑпа пӗрлешрӗмӗр. Ашшӗ унӑн - Ельцин
тусӗ. Свердловскра пӗрле ӗҫлесе пурӑннӑ: пӗри - парти
обкомне ертсе пынӑ, тепри - «Уралэлектроаппарат»
завод директорӗ пулнӑ, халӗ Совмин председателӗн
заместителӗ. Пирён туя Борис Николаевич та мӑшӑрӗпе
пычӗ. Хуннӗмпе иккӗшӗ ура хуҫсах ташларӗҫ. Евӑн
ашшӗпе амӑшӗ те еврейсен йӑхӗнчен.
- Турӑ ҫыннисемпе ерсе кайрӗ ваҫка ман мӑнук, тутине чалӑштарса илчӗ Тан Ваҫли. - Ӑслӑ халӑхпа
ҫывӑхланчӗ. Еврей вӑл ҫӗр чӑмӑрне тытса тӑрать.
- Хамӑр та ухмах мар-ха, - терӗ сӑра куркипе хуҫине
тав туса Кавӗрле. - Авӑ епле ӑслӑ-тӑнлӑ мӑнуку. Тит ачи
те ӑҫта ҫити хӑпарса кайнӑ.
- Хӑвӑн та ывӑлу район тухтӑрӗсенчен чи асли-ҫке, арҫынсен калаҫӑвне хутшӑнчӗ Тан Ваҫли арӑмӗ. - Начар
йӑхран пулман эпир - чӑвашсем.
- Ҫапла, тан эпӗр, ҫӗр ҫыннисем, турӑ ҫыннисемпе
те, темле халӑхпа та - пӗр тан, - калаҫӑва пат татрӗ кӗреке
хуҫи. - Кин те, Мулла Микушӗсем те ҫитрӗҫ, авӑ. Славика
тата мӗн пулнӑ-ши, курӑнмасть. Карчӑк, йӑраланкала!

Хӑнасем йы ш ланнине туйса, урай хӑмисем
чӗриклетсе илчӗҫ: «Ку таранччен чӑтнӑ - чӑтатпӑр та».
Максимкӑпа Ева, мӑн хуларан ашшӗ-амӑшӗн килне
ҫитсессӗнех ваттисемпе пӗрле алӑ тытнӑччӗ: «Атьӑр
эпир кайиччен шӑплӑхра пурӑнар - радио та, телевизор
та ямастпӑр. Вӑл вӑхӑтра ҫӗр те тепӗр майлӑ ҫаврӑнма
пуҫламӗ-ха, тёнче те кисренмӗ, атом бомби те ҫурӑлмӗ».
Ҫапла лӑпкӑланса пурӑнма пуҫланӑ виҫҫӗмӗш
кунне, акӑ...
Хурӑнварсене сӗтел хушшине лартсан, Тан Ваҫлисен
кинӗ Елена Сергеевна тур кӗтессинелле пӑхса, сӑх сӑхрӗ:
- Эй турӑ, мӗн патне ҫитеретӗн эс пире, ухмахсене.
Мускавра революци пуҫланнӑ вӗт...
Тан Ваҫли сӑ м а кун ту л та р н ӑ с то п ки н е тути
умӗнчен уйӑрса сӗтел ҫине лартрӗ, унтан хӑвӑрт илчӗ
те янк тутарчӗ:
- Каллех револю ци апла. М алтан ӗҫсе юлас.
Кайран тем пулса тухё . Тем те курса л арӑн ку
пӑтрануллӑ пурнӑҫра.
- Ухмахланакан, вӗрекен влаҫ хуранёнче тесен те
йӑнӑш пулмасть, - кӑххӑмлатса илчё Нухрат Кавёрли. Халӑх уйра тырӑ панче тар тӑкнӑ вӑхӑтра ӗҫсӗр
аптӑракансем те тупӑнаҫҫӗ иккен. Октябрь революцийӗ
пулнӑранпа ҫитмӗл пилӗк ҫул тултарнине мекӗрленсе
кӗтсе илме хатӗрлеттерекенсем тата мӗн революцийӗ
шутласа кӑларнӑ-ши?
Васкаса калаҫнипе пӳлӗннӗ Славик арӑмӗ, сывлӑш
ҫавӑрса янӑ хыҫҫӑн, пӗлтерчӗ:
- Горбачева, СССР президентне, Хура тинӗс
хӗрринчи Форосра, хӑйӗн пӗр йӑвинче, хупса лартнӑ.
- Хӑҫан? - тӗлӗнчӗ Максим Васильев. - Пирён
хӑйматлӑх атте Борис Николаевич хӑтланман пуль те?
Ҫавӑ пит вӑйланса пырать пуҫлӑхсем хушшинче. Унран,
хуннӗмрен илткеленӗ эп унӑн мыскарисем ҫинчен, унран
тем те кётме пулать.
- Ельцин мар. Урӑххисем аташнӑ. Ӗнер вёсем
Мускавра ГКЧП туса хунӑ - Чрезвычайлӑ йӗркепе ӗҫлекен

патшапӑх комитечӗ. ГКЧП ҫӗршыври пӗтӗм влаҫа хӑйӗн
аллине илни ҫинчен пӗлтерчӗҫ радиола. Славик ҫавна пула
килеймерӗ. Ӑна шупашарсем военкоматран тухма чарнӑ.
Тан Ваҫли йӑпӑр-япӑр кӗреке пуканӗ ҫине кӗрсе ларчӗ
те, калаҫӑва кулӑшлантарса ячӗ:
- Килте те революци тухма пултарать-ха. Карчӑк
аллине парас мар кӗрекене. Тав сире пурне те. Ман пек
ак ҫапла тӗпне ҫитиччен пушатар та, мӑнук илсе килнӗ
ак ҫак пилӗк ҫӑлтӑрлӑ куньяк текен хаяр эрекине тутанса
пӑхар та, юрласа савӑнар. Хура тинӗсе путтӑр-и
мускавсен революцийӗ. Тав сана, карчӑк!
Ашшӗ эрех черетленӗ хушӑра Макҫӑмпа арӑмӗ сӗтел
хушшинчен тухса вӗсенчен уйрӑлчӗҫ:
- Пака. Эпир вӑрмана кӑмпана кайса килесшӗн-ха.
Хура кӑрӑҫ карти-картипехчӗ заказникре.
Кӗреке юрласа ячӗ:
Алран кайми аки-сухи...
Мускав революцийӗ сасартӑк ҫӗршыва ҫӗр чӗтреннӗ
пек кисрентерсе илчӗ те, майӗпен лӑпланчӗ. РСФСР Аслӑ
канаш председателӗ Борис Николаевич Ельцин влаҫа
ҫавӑрса илчӗ. Хаярланнӑ халӑх вӑйӗсем унчченхи
йӑлӑхтарнӑ пусмӑрла йӗркене малалла тӑсма килӗшмерӗҫ.
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Ҫӗрпе шыв тӳпинчи аслӑ вӑй никама та пӑхӑнмасть.
Унӑн хӑйӗн космос ҫиппи, чупӑвӗ, ҫирӗп йӗрки. Курӑнман,
алла тыттарман юхӑм этеме, этемӗн кашни клеткине
уйрӑлми ҫыхӑнӑва пӗрлештерсе чӗрӗлтерет, ӑна Ҫӗрпланета ҫинче хуҫаланма ӑс-хакӑл парса тӑрать. Ӑслӑлӑх
тинӗсӗ ытла та хирӗҫӳллӗ, хӑватлӑ. Ҫав хирӗҫ тӑрура
этемӗн ҫӗнтерсе пурнӑҫ тумалла, пурнӑҫра савӑнмалла,
малашлӑха пӑхса утмалла. Этем вара, ытти хурткӑпшанкӑ, чӗр-чун пекех, хӑйне хистесе тӑракан вӑйне
каппайчӑк ӗмӗтлӗн хӗмлентерсе, пуҫ пуласшӑн кӗрешет.
Чӗппи этемӗн ҫуралсанах хӑйӗнчен хавшакраххине

йӗртет, ӳссе аталаннӑ май, унӑн пуҫӗ ҫине хӑпарса ларать.
Этем, халӑха куҫсан, пушшех тискерленет. Ӑна ҫут
тӗнчере, пурнӑҫра нихҫан та нимӗн те ҫитмест. Ӑна
пуринчен те ытларах кирлӗ. Унӑн пуринчен те пуян,
пуринчен те чаплӑ пурӑнас килет. Хӑй пӑхӑнтарнӑ
ҫынсене хӑйшӗн чуралла ӗҫлеттересшӗн. Хӑш ҫӗрте
ҫуралнине, хӑш наци пӗрлӗхне кӗнине пӑхмасӑр, Ҫӗр
чӑмӑрӗ ҫинчи халӑхсем, пысӑк пӑтранусенче пӗрне-пӗри
вӗлерсе пӗтерсе, ҫиеле тухаҫҫӗ, ыттисен шухӑшлавне
сивлесе хӑйсен шухӑшлав сӑннине вёсен пуҫне ҫапса
кӗртсе, чун-чӗрине улӑштарма хӑтланаҫҫӗ. Ҫав хирӗҫ
тӑрура Раҫҫей халӑхӗ те, Раҫҫей тавра чӑмӑртаннӑ ытти
халӑхсем те, хӑйсен пуҫлӑхӗсен тӗрӗс е йӑнӑш ҫулӗпе ҫӗнӗ
пурнӑҫ хӗвелне тытасшӑн тапаҫланаҫҫӗ. Анчах та... хӗвелӗ
ҫӳл тӳпере кӑна-ҫке. Ҫӗр ҫинче шухӑш ҫутийӗ, хӗлхемӗ ҫеҫ.
Тухӑҫран хӑпаракан хӗвел пайӑркисем, мал енчи
чӳречерен кӗрсе, тӗлӗк курса ҫы вӑракан этеме Вӑрманкас район совечӗн председательне Альберт
Григорьевич Большакова - ӑшшӑн ачашласа вӑратрӗҫ.
Тула тухса кӗнӗ хыҫҫӑн вӑл мухмӑрла пуҫне Кавказ
шывӗпе чӳхерӗ те тепӗр хут вырӑн ҫине выртрӗ. Ӗҫе
кайма иртерех-ха. Унчченрех кӑна-ха унӑн пур тӗплӗ
ыйтӑва та чи малтан КПСС райкомӗн пӗрремӗш
секретарӗпе Семен Ильич Быстровпа татса памаллаччӗ,
вӑл мӗн хушнине тӗпе хурса ӗҫлемеллеччӗ, унран иртсе
каймалла марччӗ. Шутласан, пёр енчен илсен, лӑпкӑн
кӑна хӳтӗленсе пыма пулатчӗ пӗрремӗш секретарӗн
ҫурӑмӗ хыҫӗнче. Райӗҫтӑвком пуҫлӑхӗсенчен миҫе
ҫынна пӗлмест пулӗ вӑл унаш кал лӑпкӑ хумра
ишекенсене. Район мала кайсан, председатель те малта,
уксахлама пуҫласан, секретарьпе пёрлех вал та начар
пуҫлӑх. Шалкӑм ҫумӑрӗ те чи малтан секретарь пуҫӗ ҫине
ш апӑртатать, чӑваш область парторганизацийӗн
пуҫлӑхӗн йывӑр аттийӗ те чи малтан секретарь кутӗнчен
пырса тивет. Хӑй пӗрремӗш секретарьте чухне тӳссе
курнисене аса илчӗ халӗ Больш аков: орденне те,

медальне те тивӗҫнӗччӗ, ҫав хушӑрах парти енӗпе
обкомра пилӗк выговор туяннӑччӗ. Секретарӗн те хӑвӑн
шухӑшупа-ҫунатупа ҫӳлелле вӗҫме мачча лутраччӗ.
Пусара-пусарах робот пек ӗҫлеттеретчӗҫ.
1990 ҫулта ҫӗршыври халӑх депутачӗсен виҫҫӗмӗш
съезчӗ советсен хапхинчен уҫӑ сывлӑш ҫавӑрттарса
кӗртнӗ пекчӗ, СССР президентне суйланӑччӗ. Акӑ халӗ
Михаил Сергеевич Горбачева та нимӗн вырӑнне хумасӑр,
унӑн патша влаҫне туртса илесшӗн.
Халӗ ӗнтӗ, тепӗр енчен ш утласан, ҫапах та
Большакова КПСС пушши кутран-пуҫран лекмест. Вӑл
районта хӑй хуҫа - пӗр хуҫа. Мӗнле ӗҫлес килет, ҫавӑн
пек ҫӗмӗрттер. Районшӑн вӑл хӑй пӗччен хуравлӑ,
никам ҫурӑмӗ хыҫӗнче те пытанса юлма май ҫук. Унӑн
районти аллӑ пин ҫынна ҫӑкӑрлӑ тумалла. Унӑн,
агрономӑн, район калӑпӑшне кӗрекен утмӑл пин гектар
ҫӗре тупӑшлантармалла. Мӗн тери ӑслӑ, тарӑн пӗлӳллӗ
специалистсем вӗрентнӗ ӑна институтра ытти
студентсемпе пӗрлех. Ҫав профессорсен шанӑҫне
хӑҫан туллин тивӗҫтерӗ-ши вӑл? Хӑй шутланӑ тӑрӑх ӑна вӑл пурнӑҫлатех. Пурнӑҫламашкӑн майӗ те, ӗҫӗ те
пур. Ҫине тӑрасси кӑна юлать.
Ҫ ӗрӗ вар а ... Хы рӑма тӑрантарса ҫурӑма
хупламалли пуянлӑх, тӗнчери, таврари нимле хирӗҫ
тӑрӑва та, вӑрҫа-харҫа та пӗлмест, кашни ҫул ҫуркунне
ӑшӑнса ҫӗнӗрен чӗрӗлет те, кӗркунне хӑйӗн пуянлӑхне
этеме парнелесе, канма тарӑн кӗрт айне юрпа витӗнсе
вы ртать. Лна ю ратса лӑпкам а ҫеҫ пӗлмелле,
пултармалла ҫӗр хурчӗн - этемӗн, ун пуянлӑхне илме
ӑсталӑх ҫитерсе хӗпӗртемелле кӑна.
Ҫӗрӗн хӑйӗн ҫут ҫанталӑк саккунӗ. Халӑх йӑлипе, вӑл
Турӑпа ҫеҫ пӗр майлӑ е Турри хӑй ҫав саккунпа пӗрлӗхлӗ.
Турӑ панинчен иртеймӗн, Турӑ панипе ҫырлахас пулать
тесе хӑйне хӑй лӑплантарса пурӑнма хӑнӑхнӑ халӑх.
Альберт Григорьевич, атеист, унашкал хӑнӑхуран чылай
Ҫӳлерех хӑпарма пултарчӗ ӗнтӗ хӑйӗн пурнӑҫ

картлашкийӗпе. Унӑн Турӑ панипех ҫырлахса лармалла
мар, наука ҫитӗнӗвӗсем пулӑш нипе ҫут ҫанталӑк
пӑтӑрмахӗсене те ҫӗнтермелле. Ку енӗпе хӑй Вӑрманкас
енче мӗн-мӗн тума пултарнине аса илчӗ. Ӗмӗчӗ пуҫра
явӑнса чуна канӑҫсӑрлантарма чарӑнмасть-ха.
Райком вӗҫӗмсӗр ирттерекен канашлусенчен хӑтӑлчӗ
вӑл. Хӑйне пӑхӑнакансене халӑх хушшине ытларах
хӑвалать. Калаҫу-канашлу ял ӗҫченӗсемпе пӗрле ӗҫлӗн,
пулӑшу майлӗн иртмелле.
Хӑйне йӗркене кӗртсе хӑвӑрт апатланнӑ хыҫҫӑн
Большаков ӗҫтӑвкома кайрё, шоферне чӗнтерсе ҫула
тухрӗ. Унӑн ҫулӗ паян - район ҫулӗ.
Ӗнер Шупашкарта, Советсен ҫуртӗнче, райӗҫтӑвком
председателӗсене черетлӗ мунча кӗртрӗҫ. Альберт
Григорьевич вӗри лапка тӑрне лекеймерӗ те, йӗплӗ милӗк
туратти ӑна та самаях кӑтӑклантарса илчӗ. Патшалӑха
сӗт сутассипе унӑн та план ҫунма пултарать.
Халь кӑна-ха район пуҫлӑхӗсем пулса тӑнӑ хӑш-пӗр
председательсем ҫине хӗрхенӳллӗн пӑхса ларчӗ вӑл.
Вӗсенчен ҫуррине яхӑн - штрафниксем. Пӗрремӗш
секретарьте ӗҫленӗ, анчах хӑйсен районӗсене
аталантарайман пултарусӑр «кӗпӗрнаттӑрсем ».
Унаш каллисене ӗҫрен хӑтарса район совечӗсен
председателӗсем пулма суйлаттарас йӑла пурччӗ
обкомӑн. Мӗнех, вӑйлӑ секретарьпе вӗсем ытлашши пуҫ
ҫӗмӗрмен. Акӑ халӗ пиҫмен пашалусем хӑйсем район
пуҫӗнче чапланса юлчӗҫ.
Мунча кӗрсе таврӑннӑ чух Шӑхран районӗн пуҫлӑхӗпе
Юлдашев юлташӗпе Большаков паянхи тата ыранхи ӗҫпуҫ пирки калаҫса ҫӑвар тутине пӗтернӗ хыҫҫӑн, вӗсем
Кӳкеҫ хупахӗнче коньяк ӗҫсе, тӗтӗмленӗ кӑрккапа ҫӑвара
тутлӑлантарчӗҫ, пуҫ кунтӑкӗнчи шухӑш пӗрчисене
пушшех ҫил-тӑвӑллатрӗҫ. Альберт Григорьевич
шӑхрансемпе малашне те ӑмӑртма ҫирӗп сӑмах пачӗ.
Юлдашев юлташӗ унӑн КПСС пушарӗнче те ҫунмарӗ,
райком секретарӗн пушшине райӗҫтӑвком пушшипе ҫеҫ

улӑштарчӗ. Республика пуҫлӑхӗсем ӑна шанчӗҫ.
Пултаруллӑ «кӗпӗрнаттӑрах» ҫав вӑл.
Халӑх тӑвӑл вӑхӑтӗнчи тинӗс хумӗ пек пӑтраннине
курать район пуҫлӑхӗ Большаков. Мӗнле кӑна ыйту ҫине
хуравлама тивмест кун каҫиччен. Хӑйсен аллипе вуншар
ҫул хушши тунӑ аталаннӑ социализм стройӗ ял
халӑхӗшӗн те питӗ ҫы вӑх-ҫке. Кисренме пуҫланӑ
ҫӗршыва, халӑх пурнӑҫне майӗпен «реформӑлакан»
Горбачев хӑравҫӑллӑн, мулкач пек тӗм хыҫне пытанчӗ.
Перестройкӑна хӑвӑртлатма хистекен Ельцин каманти
ҫӗнӗ ӑнлав юмахӗпе халӑха ҫавӑрма пултарчӗ.
Вӑрманкас районӗ иртнӗ ҫулхи ял хуҫалӑх ӗҫесене чи
аван вӗҫлерӗ. Чӳк уйӑхӗнче, республика кӗрекинче,
ӑмӑртӑвӑн тӑватӑ енӗпе пӗрремӗш преми илчӗ. Тельман
Волков колхозне вӗр-ҫӗнӗ «Беларуҫ» трактор парнелерӗҫ.
Малашне тата хы тӑрах ӗҫлемеш кӗн халӑхӑн
хавхаланӑвӗ ҫӗкленчӗ. Ҫӗр ҫынни ӗнтӗ вӑл ҫӗрелле пуҫа
чикнӗ те сурӑхла, ним ҫинчен те пуҫа ҫӗмӗрмесӗрех
ӗҫлет. Уншӑн шухӑшлаканӗсем колхозра та, районта та,
Шупашкарта та, Мускавра та тӑп-туллиех. Вӑл ҫав
шухӑшлавҫӑсене, хӑйне кӗтӳҫ пушшипе шартлаттарса
хуптӗрленине чӑта-чӑта, хӑра-хӑра тӑрантарать. Вӗсем
мӗн каланине пӗр пӑркаланмасӑр итлет, суйлавсенче
вӗсемшӗн сасӑ парса хӑйӗн пуҫӗ ҫине хӑпартса лартать.
Ҫав пуҫлӑхсем вара, влаҫ пайласа, пӗр-пӗрне кӑшласа
пурӑнаҫҫӗ, нихҫан никам тӑрантарайман хырӑмӗсене
шӑлса, пуҫӗсене каҫӑртаҫҫӗ, уҫҫӑн та, вӑрттӑн та
патшалӑха тустараҫҫӗ, хавшатаҫҫӗ.
1922 ҫулта Раҫҫей кӳршӗ республикӑсемпе килӗшсе
Советлӑ социализмла республикӑсен союзне туса
хунӑччӗ. СССР утмӑл тӑхӑр ҫул пурӑнчӗ. Тӗнчере хӑйӗн
ятне-хӑватне уҫӑмлӑн кӑтартрӗ, анчах тӗнче аталанӑвӗн
юхӑмӗнче вӑйланса пыракан хумсем айне пула пуҫларӗ.
Хавшак рулевойсем ҫӗршыв киммине хӑйсем палӑртнӑ
Ҫулпа тытса пыраймарӗҫ. Ҫӗнӗлӗх палкавӗн хумӗнче
«СССР» текен мӑн карал малалла ишейми пулчӗ. Ҫавна
асӑрхаса пурӑнакан ҫӗнӗ вӑйсем Курпун сысна влаҫӗшӗн

ҫунма пӑрахмарӗҫ. Раштав сиввине чӑтайман карап
капитанӗ патшалӑх штурвалне хӑй ирӗкӗпех алӑран
вӗҫертрӗ. Патша ш турвалне мухм ӑр-сухм ӑрпа
анрасухраланнӑ Ельцин карма ҫӑвар ҫавӑрса тытрӗ.
Ҫав улшӑнусенче хресчен ҫӗтӗлнӗ атӑ-пушмакӗпе
харӑс пуссах утать-ха. Вӑл ҫӗртен илнӗ тупӑша шутлать.
Кӑҫалхи ӳсӗмсемпе малашлӑх пирки эртелпе
канашламашкӑн Большаков халӑх хуҫалӑх ертӳҫисен,
мала тухнӑ ӗҫченсен, халӑхпа хытӑ ӗҫлекен активистсен
пухӑвне ирттерчӗ. «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхозран унта
Хурӑнварти агитатор-пропагандиста Петр Петрович
Числова та чӗннӗччӗ. Хаклӑ парнесем панӑ вӑхӑтра унӑн
хушамачӗ те тухрӗ. Райӗҫтӑвком председателӗн аллинчен
вӑл алла ҫыхмалли ят ҫырнӑ ылтӑн тӗслӗ сехет илчӗ.
Хӑйматлӑх кӗрӳшӗ утартан таврӑннине пӗлнӗ Числов
тепӗр ирпе-ирех Воробьевсем патне васкарӗ. Хӑйматлӑх
кӗрӗвӗпе калаҫманни чылай пулатчӗ-ха унӑн, шахматла
та тытӑҫса илес килчӗ унпа.
Карачӑм мучи хӑйматлӑхӗ ҫитнӗ тӗлелле вырӑн
майласа тӑрать. Арӑмӗ машинипе ф ермӑна тухса
вӗҫтерме те ӗлкӗрнӗ.
Сӑмах-юмах пуҫарнӑ май, Числов шӳтлерех ыйтрӗ:
- Мӗнле те пулин улшӑну туйрӑн-и, кӗрӳ?
- Анланмарӑм-ха сана эп, хӑйматлӑх, - тӗлӗнчӗ кил
хуҫи. - Крахьян кӗрчӗ ихӗре-ихӗре сухалран туртса чуп
туса хӑварнисӗр пуҫне нимех те туймарӑм-ха.
- Историе кӗрсе юлнӑ кун паян, тӑванӑм,- сылтӑм
аллине ҫӗклесе лӑшт тутарчӗ Числов. - Ӗнер эс
социализмра ҫывӑрма выртнӑ пулсан, паян капитализмра
вӑраннӑ. Ӑнланмалла-и?
- Ҫук, - аллисене саркаларӗ Карачӑм.
Числов вара ӑна ҫакна пӗлтерчӗ:
- Ӗнер Белоруссири Шурӑ чӑтлӑх вӑрманӗнче пирӗн
Ельцин, Украинӑпа Белорусси пуҫлӑхӗсем Кравчукпа
Ш уш кевич 1922 ҫулхи Совет Союзӗн килӗш ӗвне
пӑрахӑҫласа, никама пӑхӑнман патшалӑхсен союзне туса
хунӑ. Ҫапла вӗсем кӑҫалхи пуш уйӑхӗнче мӗнпур совет

халӑхӗ СССРа сыхласа хӑварассишӗн сасӑланине нимӗн
вырӑнне те хумарӗҫ. Вӗсемшӗн СССР килӗшӗвӗ те,
конституцийӗ те, Раҫҫей, Украина, Белорусси
конституцийӗсем те саккунлӑ мар. Паянтан Ельцин
Раҫҫейре капитализм тума тытӑнать.
- Патюшки, - тур кӗтессинелле ҫаврӑнса сӑх сӑхса
илчӗ ватӑ ҫын. - Патша самани каялла таврӑнса килет-и
ҫак? Тӗлӗнтерсех пӑрахрӑн капла эс мана, хӑйматлӑх.
Арӑм сухал туртнӑ хыҫҫӑнхи кӑмӑла пӗтертӗн. Нивушлӗ
истори урапийӗ каялла ҫаврӑнса кайрӗ? Чаркӑчне
тытакан ҫирӗп алӑ пулаймарӗ-шим ҫак мӑн ҫӗршывра?
Каллех чура пулса тӑратпӑр-ши?
- Эпӗ шухӑшланӑ тӑрӑх, ҫавӑн патнелле пыратпӑр.
Советсене аркатаҫҫӗ...
- Чӑнах-и? - тарланӑ ҫамкине шӑлса илчӗ мучи. - Мӑн
Альпӑн каланчи те райком каланчи пекех ишёрёлсе анатьши? Ытла лайӑх ҫын вӑл - Пульшаков. Хамӑр кӑлхус
мусейне те аркатас-мӗн пулсан ҫав ар ҫурисем... Ах, паянах
кайса илес Мӗтри пичин хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ шлемне. Вӑл та,
эпӗ хам та ҫав путеннӑвкӑпа пуянсенчен, шур енералсенчен
совет влаҫне хӳтӗленӗ. Килте ман ухвицер хурми, пӑшал
пур. Ҫар тумӗпе, ҫав шлеме пуҫ ҫине лартса хӳтӗлеме хатӗр
эп паян та хамӑрӑн совет влаҫне. Ҫапла мар-и?
Аптранӑ енне Числов кулса ячӗ:
- Эх-хэ-хэ. Пулмарӗ ӗнтӗ иксӗмӗртен те халь тин
вӑрҫӑлла вылясси. Пӗтрӗ совет влаҫӗ. Ҫӗнӗ влаҫ
аллинче ташлама тытӑнатпӑр. Шӑпӑрпа.
«Анӑҫран вӗҫсе килнӗ пылак шухӑш Раҫҫей утарӗнче
кӑммунисӑм вӗллине сӗрлеттереймерӗ. Халӑх унӑн
пылне ҫисе тут илеймерӗ. Хура чунлӑ ултавлӑ патшасен
хура пылӗ халӑх ҫине ҫума пуҫлать ӗнтӗ, сӑрӑ хурт
ӗрчет», - тесе Тымар вӑрманӗ еннелле тӑклаттарчӗ
колхоз утарҫи Числов Петӗрӗн усал хыпарӗпе хыпӑнса
ӳкнӗскер. Чӑрсӑр ухутниксем ӑшӑ ыйхӑран вӑратнӑ упа
вӗллесене тапӑнасран унта та канӑҫ ҫук. Мускавӗнчи
Ҫӗпӗр упийӗ те халӗ уншӑн хӑрушӑ тискер кайӑк пек
туйӑна пуҫларӗ: «Раҫҫее тӳнтерсе ярӗ те?»

I
Хӑть те хӑш революци те ҫӗршывӑн тӗп хулинче
пулса иртет. Ҫӗнӗ вӑйсем патшалӑх тытӑмӗн пуҫӗнче
тӑракансене пусараҫҫӗ те, хӑйсем вёсен вырӑнне
йышӑнаҫҫӗ. Революци пулса иртни ҫинчен ҫӗршывӑн
аякри кӗтесӗнче тепӗр чухне каярахпа тин пӗлеҫҫӗ.
Юрать-ха хальхи саманара радио-телевидени вӑйлӑ:
хыпара туххӑмрах тӗнчене сараҫҫӗ.
Чӑваш ҫӗрӗ ҫийӗн те революции вӑйсӑрланнӑ хумӗ
юхса иртрӗ, халӑх питне ҫуса уҫӑлтарса хӑварчӗ.
Шупашкарти Чӑваш пуҫлӑхӗсем, пухӑнса павраса илнӗ
хыҫҫӑн, Мускав мӗн хуш нине пӗр пӑркаланм асӑр
пурнӑҫлама пикенчӗҫ. Мускав революцийӗ Чӑвашстанра
нимӗн те аркатмарӗ, никама та леш тӗнчене ӑсатмарӗ,
ҫӗнетнӗ саккуна пурне те чуп тутарчӗ ҫеҫ. Хура халӑхӑн
пуҫлӑх мӗн хуш нине итлемеллех, унӑн куҫӗнчен
ирӗксӗрех чуралла пӑхмалла. Хушӑвӗ лайӑх-и, япӑх-и,
ҫырлахтарать-и, тарӑхтарать-и, ӑна салтакра командир
панӑ приказа пурнӑҫланӑ пекех пурнӑҫламалла. Ирӗклӗх
тени хут ҫинчен ҫӗкленсе тухаймасть-ха.
Вӑрманкас районӗн пуҫлӑхӗ Большаков та, районти
хуҫалӑхсен пуҫлӑхӗсем те Мускав енчен капланса килнё
аслатиллӗ ҫумӑр хыҫҫӑн тӑна кӗрсе ҫитеймеҫҫӗ-ха.
Ш урӑмпуҫсен председателӗ Волков, республикӑри
хресченсен канашӗн членӗ, пухура ҫур кун тавлашса тар
кӑпарнӑ хыҫҫӑн, Шупашкартан шутсӑр кӑмӑлсӑр таврӑнчӗ.
Унччен парти обкомӗ, райком тухӑҫлӑ пултарса ӗҫлеме
ура хурса пырать, камантлать те хӗстерет тесе нӑйкӑшса
пурӑннӑ хӑш-пӗр пуҫлӑхсем, парти чуралӑхӗнчен хӑтӑлса
тухнӑ хыҫҫӑн та, тислӗк нӑрри пек йӑраланаҫҫӗ-ха. Вӗсем
валли те патшалӑхӗ пыл ҫулӗ уҫса панӑ.
Тельман
Ф едотовича
1992 ҫулхи
кӑрлач
пуҫламӑшӗнче Мускавра кӑларнӑ указ палач пурттипе

мӑйран каснӑ пекех туйӑнать. Ӑна пурнӑҫласа унӑн 19861992 ҫулсенче туса илнӗ ял хуҫалӑх продукцийӗн пӗтӗм
калӑпӑшӗнчен шутласа патшалӑха тырӑ вӑтӑр пилӗк, сӗтҫу, аш-какай хӗрӗх пилӗк, пахча-ҫимӗҫпе ҫӗр улми ҫирӗм
пилӗк процент ытларах, пасар хакӗпе сутмалла. Енчен
те ҫавӑн пирки килӗшӳ тумасан е килӗшсе татӑлнӑ
продукцие парса татмасан, унран патшалӑх пасар хакӗпе
укҫа шыраса илет. Килӗшӳре палӑртнӑ продукцие вилсен
те, ҫурӑлсан та парса татмаллах.
Вӑл ӗнтӗ, Ельцин хуш ӑвне
шута илсе,
хатӗрлевҫӗсемпе пур енӗпе те килӗшӳ турӗ. Хӗллех.
Ҫавна май колхоз кӑҫал тырӑ пилӗк ҫӗр аллӑ, ҫӗр улми
пин те виҫҫӗр, сӗт пин те ҫӗр, аш-какай тӑват ҫӗр аллӑ
тонна сутать.
Хресченсен канашӗнче вӑл республика пуҫлӑхӗсене
питӗ тарӑхсах питлерӗ:
Эпир хамӑр сӑмаха сирнешкел ҫилпе
вӗҫтерместпӗр, - терӗ вӑл. - Эсир ӑна тырӑ яман пуш
арман чулне халтӑртаттарса ларатӑр. Хресчен хӑй туса
илнӗ продукцие мӗнле тата ӑҫта вырнаҫтарни, ӑна мӗн
хакпа сутни пирки пуҫпа тарӑнрах шутлатӑр-и хӑть хӑҫан
та пулин? «Давай-давай» музыка кӗввипе банкетсенче
ура тупанӗ хӗриччен ташласах савӑк пурнӑҫ тӑвасшӑн.
Ял ҫынни хӑйӗн продукцине кӑшт хаклатса сутма
пуҫларӗ те, хула ҫыннисем епле кӗрлесе кайрӗҫ? Ял
хуҫалӑх продукцийӗн хакне кама мӗнле килӗшет ҫапла
тутарасшӑн. Ҫав вӑхӑтрах промышленнӑҫ таварӗсен
хакӗсем ҫӗр хут ӳсрӗҫ.
-Хаксен политикине эпир тумастпӑр, - сиксе тӑчӗ ял
хуҫалӑх министрӗ Хурхух. - Унпа Мускав камантлать.
- Министр калпакне пуҫ ҫине пусса лартрӑр та, хӑвӑр
колхоз председателӗнче чухне мӗнле нушаланнине ытла
час мантӑр-ҫке эсир, Хурхух хаспатин? Юрӗ, Раҫҫей
правительстви ҫӗр ҫинче нимӗн усӑлли шӑтмасан та хӑнк
та тумасть, ҫимелли-тӑранмалли ют ҫӗршывран туянса
халӑха выҫӑ вӗлермест, тейӗпӗр. Эсир вара ҫав йывӑр

лару-тӑрупа усӑ курса ассах кайрӑр. Хресчене ним
вырӑнне те хумастӑр. Эсир, вилме патне ҫитнӗскерсем,
сирӗн хӑвӑрӑн таварна тэтах та йӳнетсе сутмалла тенӗ
пекех пулса тухать.
Чӗре ҫурӑлать паянхи пурнӑҫра. Эпӗ ӑҫта, камӑн
мӗнле хакне лайӑх пӗлетӗп. Ҫак юпа уйӑхӗнче Мари
республикинче колхозсенчен ӗне вы льӑхӗн пӗр
килограмм чӗрӗ виҫине хӗрӗх тенкӗпе туяннӑ, ун ҫумне
Раҫҫей д отац ийӗ вун сакӑр тенкӗ тата вырӑнти
бю джетран вун ҫичӗ тенкӗ хушса тӳленӗ. Мордва
республикинче, Ульяновск тата Чулхула облаҫӗсенче
те бюджет укҫинчен ҫирӗм пилӗк-ҫирӗм сакӑр процент
хушса панӑ. Марисем, акӑ, сысна ашён пёр килограмм
чӗрӗ виҫине ҫитмӗл виҫӗ, мӑкшӑсем тӑхӑр вун виҫӗ,
чӑвашсем хӗрӗх виҫӗ тенкӗпе туяннӑ. Чулхуласем пӗр
килограмм сӗте ҫирӗм икӗ тенкӗпе, пирӗн тӑхӑр тенкӗ
те хӗрӗх пуспа илеҫҫӗ.
Ял хуҫалӑхне ҫӗклеме мар, ытларах парад тума
каять пирён республика укҫи. Ҫавӑнпа та сирён, Хурхух
хаспатин, кӳршӗсенчен вёренмелле е, колхозах каялла
таврӑнмалла. Ытла мӑн хӑмӑт мӑя шӑйӑрать сирӗнне.
Пурте пӗлетпӗр, хресченӗн пурнӑҫӗ питӗ йывӑр. Ӑна
камӑн ҫӑмӑллатмалла-ши? Унӑн ыранхи шӑпи пирки паян
тарӑнрах ш ухӑш ламалла: пирён, сирён, Мускав
бюрокрачӗсен. Хресченшӗн чунтан кӗрешмелле.
«Хыпар» хаҫатра тепӗр кунне Волков каланӑ ҫак
сӑмахсене те вуларӗҫех пуль Чӑваш ҫӗрш ывӗнчи
ҫынсем. Тельман Федотович Тымара ҫитсен тӳрех сысна
фермине кӗрсе тухас терӗ. Председателе чӳрече витӗр
асӑрхаса-ши чул ҫуртран ӑна хирӗҫ Людмила Павловна
Каргина-Белова тухрӗ. Вӑл комплекслӑ бригадӑн
бригадирӗ, ҫав вӑхӑтрах зоотехник та. Алексей
Моисеевич Каргинпа виҫӗ ача ӳстереҫҫӗ. Людмила
Павловна пусма картлаш кисем тӑрӑх ҫӑмӑллӑн
сиккелесе аннӑ-анман ҫирӗп аллине тӑсрӗ:

- Аванах пурнатпӑр-ха, сывах. Хӑвӑр тата мӗнле
чуптаратӑр? Килменни виҫӗ кун ҫитрӗ те...
- Вӑхӑт ҫук, Людмила Павловна. Институчӗ,
Хресченсен канашӗ. Те ӗҫлесе пӗтерееп ку ҫула, - терӗ
ассӑн сывласа Волков. - Кириллов васкатать. Декан
тӑвасшӑн-ҫке манран вӑл. Те пултараятӑп аслӑ шкул
факультетне ертсе пыма. Колхоз мар та унта. Кунтан та
каяс килмест. Ҫитес вӗренӳ ҫулӗччен пурпӗрех ӗҫлес
тетӗп-ха. Сире тӑнчӑ-тӑнчӑ тарӑхтарса ҫитериччен.
- Ун пек ан калаҫӑр-ха. Сире ялтан ярас текен те
ҫук пуль.
- Тупӑнаҫҫӗ, - алӑ сулчӗ председатель. - Пурин
тутине те пылпа сӗреймӗн. Пушӑ та лекет-ҫке хӑшнепӗрне. Ҫапла, Людмила Павловна, ӗҫсем ӑнсах пыраҫҫӗха сирӗн. Тарӑнварсемпе кайриварсене те, хурӑнварсене
те хыҫала тӑратса хӑвартӑр ӑмӑртура. Астӑватӑр-и?
Мӗн калать-ши ку Волков тесе пуль хӗрарӑм ӑна
куҫран чӑрр пӑхса ыйтрӗ:
- Мӗн? Мӗн пирки эсир, Тельман Федотович?
- Амӑрту пирки. Хавхалану-хавхалантару пирки. Епле
чуптарнӑччӗ эсир пире ёнесем валли ҫуллахи лагерь тунӑ
чухне вӑрман уҫланкинче?
- Э-э-э, астурӑм. Карачӑм мучи чемпион пулнӑ чухне.
- Ҫавӑн чухнех ман пуҫа пӗр шухӑш савӑлланса
ларнӑччӗ.
- Мӗнле шухӑш-ши?
- Сиртен вӑйлӑ, пултаруллӑ ертӳҫӗ пулать, тени.
Миҫе ҫул хуш ш и ӗнтӗ эпӗ ҫав шухӑша вӑйлатса
пыратӑп. Акӑ халӗ паян пуҫран кӑларса яратӑп. Шӑп
та лӑп манӑн хамӑн вырӑна лармалли хастар та ӑслӑ
Ҫынсем пур. Вӑл - эсир.
- Ой, - пуҫне аллисемпе ҫавӑрса тытрӗ Людмила
Павловна. - Мӗн эсир ытлашши ӳстерсе калаҫатӑр ҫак
ман пирки? Ӑҫтан пултарап эп ҫак пысӑк хуҫалӑха
тытса пыма?

Волков ӑна хулӗнчен ҫаклатса утрӗ, мухтама
пӑрахмарӗ:
- Пултаратӑр. Пӑх-халӗ епле тулӑх кӗр килчӗ кӑҫал
сирӗншӗн? Колхозра та, районта та ӗмӗрне пулманни.
Пирӗн хӗрӳ чунлӑ Людмила пикен ҫур пин гектар ҫӗр
ҫинчи тыр пул тухӑҫӗ аллӑ пилӗкшер центнер пулчӗ. Ҫӗр
аллӑ гектар ҫинчен виҫҫӗршер центнер ҫӗр улми, ҫӗр
гектартан ик ҫӗршер центнер выльӑх кӑшманӗ, аллӑ
гектартан пилӗк ҫӗр аллӑшар центнер сахӑр кӑшманӗ,
вӑтӑр гектартан сакӑр вуншар центнер сухан туса илчӗ.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче Кульцаври звеньевойсене
ушкӑнӗпех Социализмла Ӗҫ Геройӗн ылтӑн медалӗпе
Ленин орденне парса тултарнӑ. Звенори вунӑ ҫынпа вунӑ
гектар ҫинче тырӑ вӑйлӑ туса илнӗшӗн. Ҫав вӑхӑтри пек
пулсан-и, ҫак пике те Герой пулатчӗ пуль. Халӗ - вӑхӑчӗ
урӑхларах. Ҫапах та... Большаковпа калаҫнӑччӗ-ха,
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗн докуменчӗсене хатӗрлесе
Шупашкара ячӗҫ пулас. Фермӑра ӗҫсем мӗнлерех тата?
Людмила Павловна тӳрех хуравларӗ:
- Йыш ӳсет. Икё пине хӑвалатпӑр. Ҫӗнӗ ҫулччен
тепӗр ҫӗр сысна сутма пултаратпӑр патшалӑха.
Председатель ӑна ҫӗнӗ шухӑш пӗлтерчӗ:
- Ҫитет йӳнӗ хакпа такама ырӑ тума. Кӑлпасси цехӗ
уҫас килет. Тарӑнварта ҫурчӗ пур. Машини-хатӗрӗ пирки
эпӗ М ускавра калаҫса татӑлнӑ. М аҫтӑрӗсем те
тупӑнаҫҫӗ. Вӑрманкасри аш-какай комбиначӗ пире
пулӑшма хатӗрех. Укҫи-тенки енчен... Сысна фермин
тупӑшӗ ҫитмелле пек-и? Мӗнлерех?
Тутине мулкачла мӗкӗлтеттерсе ӑшра шутларӗ пулас
та Белова, унтан хавасах тавӑрса каларӗ:
- Ы тлаш ш ипех ю лать тупӑш ран, Тельман
Федотович. - Тымарта кӑларма тытӑнсан та начар
марччӗ те кӑлпассине...
- Тарӑнвартах тӑвар-ха аш-какай комбиначӗ. - Унта
ӗне выльӑх нумай. Сурӑх кӗтӗвӗ те йышланать. Ҫынсем
пек сысна, ӗне ашӗнчен мар, сурӑх ашӗнчен чӑн-чӑн

шӑрттан, шашлык хатӗрлесе сутма тытӑнатпӑр. Во,
пуятпӑр. Мухтанса та, мухтаса та ҫитӗ. Хӗрарӑм влаҫӗ
пирки шухӑшлама ан манӑр, Людмила Павловна.
Калаҫу ҫакӑнпа вӗҫленчӗ. Председатель ферма
хуҫалӑхне тӗплӗн пӑхса ҫаврӑнчӗ, сысна пӑхакансемпе,
апат турттаракансемпе ӑшшӑн калаҫса чунне кантарчӗ.
Шупашкар «чирӗ» тинех иртсе кайрӗ тӑван ҫӗр
сывлӑшӗпе. Ӗлӗк-авалтан тӑсӑлакан йӑла-йӗркепе хӑйне
ӳстернӗ ҫӗрӗ-ш ывӗ, хӑнӑхнӑ ҫак иксӗлми шӑпа
ҫыхӑнтарса тӑрать мал ӗмӗтлӗ хресчене - Кашкӑр
Хӗветучӗн ачине. Механизаторсен «хулинче» тата ытти
ҫӗрте пулса ял ҫынни шанӑҫ ҫухатми хӑватлӑ туртӑмлӑ,
пӗр тӗллевлӗ, пӗр ӗмӗтлӗ пурнӑҫра пурӑннине туятькурать хуҫалӑх пуҫлӑхӗ.
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Тӗнчере «Российская Ф едерация» текен ҫӗнӗ
патшалӑх ҫуралнӑ хыҫҫӑн патшийӗ те тупӑнчӗ. Борис
Ельцин президент хушу хыҫҫӑн хушу кӑларать. Совет
влаҫӗ вӑхӑтӗнче пуҫ ҫӗклейменнисем ҫӗнӗ патша арки
айне ретӗн-ретӗн пуҫтарӑнаҫҫӗ. Чӑваш патшалӑх
университетӗнче наукӑллӑ коммунизм предметне
тӑрӑшсах вӗрентекен ученӑй, Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи
Чуралькасси ачи Николай Васильевич Федоров аслӑ
преподаватель те халӑх палкавӗнче хӑй камне
кӑтартма пултарчӗ. Авӑ мӗн тери талантлӑ ҫынсем уҫҫа
тухайман КПССӑн мӑн чулӗ айӗнчен. Унччен ниҫта та
аваллӑх хӑвачӗпе палӑрман чӑваш ҫемйинчен шӑтса
тухнӑ ӑслайҫӑ Раҫҫей депутачӗ пулса тӑчӗ. Вӑл
ирӗкленнӗ ӑслӑ чӗлхипе тӗнче илтмелле янраттарать
Мускавра. Ҫӗнӗ правительствӑра юстици министрӗн
пуртвӗлне шанса пачӗ ӑна Ельцин.
Такана ҫинчи хум пекех хумханчӗҫ тӑхӑр вуннӑмӗш
Ҫулсем. Ҫӗнӗ демократсен кимми ҫав шыв ҫийӗн унталла
та кунталла ярӑнчӗ, аран-аран хӑйӗн тӗп йӗрӗпе-

ҫулӗпе - капитализм ҫыраннелле ишрӗ. Кимӗ каманти
вӗҫӗмсӗр улшӑнса пынӑ хушӑра такана тӑвӑлӗнче
Федоров министр та хӑйӗн пуртвӗлне улӑш тарчӗ.
Ҫухалса кайман юстиции арми генералӗ стратегилле
шухӑшпа тӑван ҫӗрӗ еннелле талпӑнчӗ. «Президент
чирӗ» Раҫҫей ҫийӗн алхасса кайнӑ вӑхӑтчӗ. Ҫав «чир»
Чӑваш енне те ернӗ. Чӑвашсем те урнӑ йытӑ вӗрнӗ пек
«Пире патша кирлӗ!» тесе улама тытӑнчӗҫ. 1993 ҫулхи
раштавӑн 12-мӗшӗнче вара Николай Федорова патша
тронӗ ҫине лартрӗҫ те, пӗлӗте ҫити вӗҫтерчӗҫ. Патшийӗ
пит ӑслӑскер пулчӗ, хӑй ҫумне тутара, Энвер Азизович
Аблякимова лартрӗ. Ӗлӗк чӑваш ялан тутар куҫӗнчен
пӑхнӑ, ачисене те, тӑванне те тутар ларнӑ сак ҫине
саваламасӑр ан лар тесе вӗрентнӗ пулсан, паян чӑваш
хӑй тутара чӑваш куҫӗнчен пӑхтӑр, чӑваш тарҫи пулса
куртӑр тесе чееленчӗ-ши, темле шухӑшпа хӑтланчӗ
президент... Чӑваш патшин, Пӗрремӗш Микулайӑн тарӑн
шухӑшне халӑх ӑнланма пултараймарӗ. Ҫапла, патшалӑх
йӗрки улшӑннӑ май, патша самани хыҫҫӑн ҫуралнӑ
советсем вырӑнне администрацисем туса хучӗҫ.
Акӑ Вӑрманкас районӗн администраци пуҫлӑхӗ пулма
халӑх «Ш урӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхоз парткомӗн
секретарӗнче ӗҫленӗ Максим М аксимович Крутова
суйларӗ те лартрӗ. Пӗр хирӗҫле сӑмахсӑрах. Вӑрманкас
районӗнче унӑн ят-сумӗ ҫирӗпленнӗччӗ ҫав.
Пӗр хушӑ килте тӗлли-паллисӗр пурӑнса ӑшри вутӑ
ҫулӑмне ниепле те пусарайманччӗ-ха Крутов. Тымарти
Тан Ваҫли унччен шӑл йӗрни куҫ умӗнчен каймасть:
«Парти билечӗн хакне пӗлетӗн-и халь, тӑванӑм? Эпӗр
иксӗмӗр пёр ратнерен
пулнине ан ман. Эпир ҫак
тавраш ри ялсенче, ӗмӗр-ӗм ӗр хуш ш инче, йӑлт
хурӑнташланса пӗтнӗ. Тур саккунӗпе пурӑннӑ чухне пӗр
ҫӑвартан ҫинӗ, пёр кӗреке хушшинче, хамӑрӑн хресчен
патшалӑхӗн тёп кантурӗнче татса панӑ кулленхи пӗтӗм
ыйтӑва, пӗрне-пӗри ҫисе кӑшламан. Пирӗн кӑкӑр ҫумӗнче
нимле хӗрлӗ билет та пулман, хура тӑпраллӑ ҫӗр билечӗ

кӑна пулнӑ. Эх, ку пурнӑҫа... Вӑл билетпа эпӗр, ҫӗр
хурчӗсем, хресченсем, ӗмӗр-ӗмӗр ҫӗр партийӗнче тӑнӑ тӗнчере ҫук чи хӑватлӑ партире, пурте пӗр тан пулнӑ. Ҫав
парти членӗнчен чапли тӗнче пӗтиччен те пулмасть.
Парти билечӗн хакне пӗлтӗн-и халь? Кӑмунӑсен партийӗ
мӗн вӑл? Ҫӗр сывланӑ чухне ӑфф! туса кӑларса янӑ
сывлӑш хумӗ ҫеҫ. Эх, ҫав сывлӑшпа антӑхса хӗне кайрӗ
те ӗнтӗ халӑх. Ман та ҫав сывлӑшпах ӑш-чике
уҫмаллаччӗ. Эп те ҫав сывлӑшпах сывласа пурӑнтӑм,
эс те. Анчах кӑмунӑ партийӗн билетне манне эсӗр туртса
илтӗр, санне - пурнӑҫ кӑвайчӗ ҫунтарчӗ. Эс те ӗҫсӗр, эп
те ӗҫсӗр. Иксӗмӗр те пӗр тан - пӗр тӑван. Халь тин ӗнтӗ
мӗн тӑван? Партие е турра кӗл тӑван? - тесе ун тавра
ташласа ҫаврӑнчӗ вӑл. - Эп ялта... кӗҫех уйрӑлса
тухатпӑр та тарӑнварсенчен... эп ял ҫӗрӗ ҫинче
кооператив йӗркелетӗп. Агронома пыратӑн-и? Ман тӗкӗ
вӑйлӑ. Макҫӑм мӑнукӑм хӑйматлӑхӗ камне пӗлетӗн-и?
Ельцин. Пире, тымарсене кам пулӑшнине пӗлетӗн-и?
Миров хаспатин. Хамӑр ял чӗппи. Пурте тан эпӗр Раҫҫей патши те, Америка миллиардерӗ те, пурте пёр тан,
Турӑ панӑ хӑватпа тан. Ҫут тӗнче ҫуратнӑскерсем».
Пуҫ тавра ҫаврӑнакан шухӑшсем Максим
Максимовича пурнӑҫра тӗлӗрме памаҫҫӗ. Парти ӑна ӗҫ
парса савӑнтарчӗ. Парти унӑн ӗҫне пӗтерсе кулянтарчӗ.
«Усӑллӑ ӗҫех турӑм-ши эпӗ вӑтӑр ҫул хушшинче е КПСС
юмахне ярса ирттертӗм-ши вӑхӑта? Ӗнтӗ эпӗ халь 1964
ҫулхи хӗрлӗ сӑмсаллӑ корчагинец мар, тарпа ӗнсене
пиҫӗхтернӗ коммунист. Партийӗ вӑйлӑ шывпа юхса кайрӗ
пулин те, эпӗ халӑх ҫыранне ҫапӑнса юлтӑм. Апла тӑк
манӑн ҫав халӑхпах малалла ӗҫлемелле. Ҫынсем пек
билета ҫунтарса та, пылчӑка таптаса та, ҫӳп шӑтӑкне
персе те партирен хӑтӑлман. Чунӑм манӑн, пурнӑҫ
улшӑнӑвӗнче, пӗртте улшӑнман. Эпир, коммунистсем,
ялан халӑх ырлӑхӗшӗн ҫуннӑ, кӗрешнӗ пулсан, малашне
те коммунист хастарлӑхӗпех ӗҫлесчӗ-ха. Урӑхла,
кутӑнла, ӗҫлеме пултараймастӑп эпӗ. КПСС вырӑнне

йӗркеленӗ Раҫҫей Федерацийӗн компартине кӗмесӗрех
пур манӑн пӗртен-пӗр идеал - КПСС».
Хурӑнварти Нухрат Кавӗрли клубра ҫынсем умӗнче
намӑслантарасшӑн пулчӗ ӑна, епле шахвӑртрӗ:
- Йӗмсӗр тӑрса юлнӑ вут-ҫулӑмлӑ ленинеца хӗрӳллӗ
салам! Эс пирӗн яла килни турӑ панӑ телей пекех пулчӗ.
Тупӑк нимине чарса ларттартӑм, терӗн пуль. Пӑрҫа ҫулса
таврӑннӑ чухне ниме ачисем шӑм-шака ҫемӗҫтерме ман
патах кӗчӗҫ. Пыл кӑрчами мехле-мехлех вёсем тата
тепӗр пысӑк тупӑк турӗҫ. «Ку кам валли? Кунта пӗтӗм ял
вили шӑнӑҫать», - тесе шӑлне йӗркелерӗ те Салакайӑк
Йӑванӗ, эпӗ ӑна ҫапла тӑн патӑм: «Ку тупӑк Крутов
парторгсем валли - парти валли».
Вӑрманкасра кӳршипе шахматла выляса ларнӑ
чухне пӗррехинче Нухрат Кавӗрлин ывӑлӗ питӗ ӑслӑн
персе янӑччӗ: «Ҫивчӗ скальпель кирлӗ, операци
тумалла партие».
Авӑ епле вӑл халӑх шухӑшӗ. Вӑхӑтра сыватайман
пирки йывӑр чиртен, партие пурнӑҫ ракӗ шалтан кӑшларӗкӑшларӗ те, туххӑмрах пӗтерсе хучӗ.
Крутовсене, халӑха пӑсӑрлантаракан парти халӗ
тӗнче масарӗнче ӗнтӗ. Халӗ унӑн Раҫҫей президенчӗпе
Чӑваш президенчӗн хуш ӑвӗсене пуҫа хывса,
пӑркаланмасӑр пурнӑҫласа пымалла, район ҫыннисене
каллех малашлӑхалла, коммунизм ҫулӗнчен пӑрса,
капитализм ҫулӗпе уттармалла.
Ҫак шухӑшпа анра сухрана уҫса ларнӑ вӑхӑтра
йышӑну пӳлӗмӗнчен секретарӗ телефонпа систерчӗ:
- Максим Максимович, сирён пата Воробьев Герасим
Филиппович кёресшён. Черетре...
- Черетсӗрех йышӑнатӑп.
Утарта виличченех ӗҫлетӗп тесе хӑпартланакан ватӑ
ҫынна Крутов хӑйпе хирӗҫ лартрӗ. Лешӗ сӗтел ҫинчи
кӗнеке купи ҫине пӑхса илчӗ те:
- Ӗмӗр пурнатпӑр, ӗмӗр вӗренетпӗр, ачам. Пирӗн
ӑратра сан пек нумай вулаканни аҫу та пулман пуль. Ак

ҫакӑ ҫур чалӑш ҫӳллӗш купари тӑна та хыватӑн пуль
пуҫна. Атя, атя, ҫӗмӗрттер. Усса пултӑрччӗ ҫеҫ. Ман та
куҫ вӑйӗ пур-ха, вулакалап. Илтнӗ-и эс, Шупашкарта
акатемӗксем ака тӗмӗ пек хунаса кайнӑ тет. Ман та
ҫавсен кумпанине лекес шухӑш пур. Тен, мана пурнӑҫ
акатемӗкӗн ятне парӗҫ те. Унпала леш тӗнчере карчӑк
умӗнче мухтанас. Унсӑрӑн вӑл «Мансӑр ҫӑпата туса
сырайман эс, наян», - тесе тӗкме пултарать.
Кула-кулах калаҫрӗ хӑйӗн мӑн аслашшӗпе Максим
Максимович. Карачӑм мучин сӑмахӗ пӗтме пӗлмест.
- Халь эс, ачамккӑ, Вӑрманкас юманӗн вырӑнӗнче
апла. Райкум ҫумӗнчи юман тӑрӑран хӑрчӗ. Унта халь
ҫӑхан та йӑва ҫавӑрмасть. Райун каланчи тӑрринче пӗр
ҫӑхан та кранклатмасть.
- Унта халь, асатте, шӗвӗрккесем кӗвӗ ӗнӗрлеҫҫӗ,
чӳречерен илем сасси чуна ҫӗклентерсе тухать.
- Юрать-ха эс Мӑн Альпӑ пӳртне кӗрсе лартӑн, хӑрӑк
юман тӑрринчи ҫӑхан йӑвинчен тартӑн. Унсӑрӑн, сана
юратмастӑмччӗ те. Мӑн Альпӑ халь тата ҫӳллӗрех Альпӑ
тӑррине улӑхрӗ пуль?
Крутов ӑнлантарчӗ:
- Альберт Григорьевич ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсен
профсоюзне ертсе пырать, хресчене хӳтӗлет.
- Апла-ха, юрать, юрать, патшасем ҫумӗнче ҫампек
ӑслӑ-тӑнлӑ, халӑхшӑн чунне пама хатӗр, халӑхӑн нушитертне хӳтӗлекен мушиксем кирлех ҫав. Унсӑрӑн пире каюк. Пулӑштӑр патшисене-хуҫисене те, хресченне те.
Ҫӑкӑр ҫитерччӗр пире. Хырӑма тӑрантарччӗр. Кунта, ун
вырӑнӗнче, эсӗ те маххӑ памӑн-ха. Тульккӑш, район
каланчине ан чалӑштар, ан силлентер. Эп кун пирки мар
кӗрсеччӗ-ха сан патна.
- Мӗн тумалла? Мӗнпе пулӑшмалла?
- Нимпе те, - алӑ сулчӗ мӑн аслашшӗ. - Ватта
пуснӑ май вӑйӗ те хавшать, пуҫ кунтӑкӗ те типет пулас.
Ҫын, ватӑлнӑҫемӗн, шухӑшпа чухӑнланса пырать-ши,
сувсем аптрамалла.

- Мӗн, чирлемерӗр пуль те?
- Чир-чӗр ман ҫума ҫыпҫӑнма хӑрать-ха. Тӗлӗксем
анратма пуҫларӗҫ. Вӑранса каятӑп та, вӗсем чӑн-чӑн
пурнӑҫри пек асра юлаҫҫӗ. Ҫӗр каҫ та пӗр тӗлӗк
тӗлӗнтерчӗ.
- Каласа парасшӑн-и?
- Ҫампа сан пата васкарӑм. Итлесем, апла тӑк.
Крахьян инкӳ ман вилет тӗтӗмленӗ пулӑ ҫиесшӗн. Эпӗ
ӑна хамӑр утар пӗвинче тытнӑ ылтӑн тӗслӗ ҫӑпата пек
карассене вучах тӗтӗмӗнче сӑрласа та панӑ, тем тӗрлине
те ҫитернӗ, вӑл пур, мана ҫу ӑшӗнче тӗтӗмленӗ скумпри
кирлӗ, тет. Вӑрманкасран туянса пынине тиркет, не то,
райкумпа упкум буфечӗсенче туянни мар, тет. Ҫилампах
Шӑхрана хӑвалать. Унта ҫитме ман ҫул укҫи песплат,
кайкаласа килетӗп.
Ҫав килти пӑтрану тӗлӗк пӑттине кӗрсе ӳкнӗ пуль ҫав.
Хайхи Шӑхрана автопуспа мар, темле ҫӗмрен вӑйӗпе
персе ҫитрӗм пек. Крахьян фермӑра кун кунланине пула
каҫпа та, ирпе те пӑрҫа яшки тултарнӑччӗ выҫнӑ хырӑма.
Вуксал патӗнче пӗр хутаҫ туянтӑм ҫамрӑк матка юратакан
шултра ҫуллӑ пулла. Ҫула тухиччен хырӑма пушатас
тесе вуксал ҫумӗнчи ҫӑмӑлланмалли ҫурта васкарӑм.
Хутаҫа мӑйран ҫакса лартӑм кукленсе канлӗленме.
Унччен те пулмарӗ, тилӗ пуҫлӗ упа вӑркӑнса кӗчӗ те
часрах ман ҫумри шӑтӑка кучӗпе хупларӗ: шӑтӑр-шатӑр!
чӑкӑр-чакӑр! тутарчӗ. Хыҫҫӑнах виҫӗ кашкӑр хашлатса
ҫитрӗ: пӗри тилӗ-упа ҫумне сулахая, тепри сылтӑма,
виҫҫӗмӗшӗ ума тӑчӗ. Чӑкӑр-чакӑр, чӑрт-чарт тутарнӑ
май, тилӗ-упа шӑтӑк тӗпнелле сӑмсине чиксе пӑхрӗ те,
хӑпартланса калаҫрӗ: «Ой, муй нарут, тутах пурнан-ха,
выҫӑ хӑвармастӑп, тӑрантарсах тӑратӑп, сире те,
чӑвашсене, манмастӑп. Пӗрле пурӑнар, пӗрлӗхре - вӑй!»
- тесе тепӗр хут чакӑртаттарчӗ.
Ай-вай-вай, хырӑм сарячӗ ман та патне ҫитнӗскер,
эпӗ те аялалла вӑрӑммӑн кӗрслеттертӗм пӑрҫа
шрапнелӗпе. Пуҫа чиксе пӑхрӑм та, аялта, анлӑ чул

куритере, тилӗ-упа наручӗ кӗшӗлтетет. Мана ӑман
пӑттине урӑх пӑхма памарӗҫ, ик хӑлхаран ҫулса тытрӗҫ
те: «Ах, эс теракт тума-и, пирӗн вӑрман патшин пуҫне
персе шӑтарма-и...» тесе вуксал умӗнчи лачакана
кӑларчӗҫ те печӗҫ. Шӑлавара нахуту туртса хӑпартахӑпарта тартӑм вара «муй нарутсен» тилӗ-упа
кашкӑрӗсенчен. Юрать-ха хутаҫҫа туртса илмерӗҫ.
Пулӑсӑр таврӑннӑ пулсан, килте Крахьянран тапкӑ
ҫиеттӗмччӗ. Сехре хӑпнипе хырӑм та юсанчӗ, хам ку
таранччен ҫӑвартан кӑларман маттӑллӑ сӑмахпа
хӑрушшӑн кӑшкӑрса вӑранса кайрӑм. Ҫав самантрах
пӗрене ративӗ калаҫма пуҫларӗ, ҫӗнӗ хыпар пӗлтерчӗ:
«Ӗнер Раҫҫей преситенчӗ Пурис Ельцин Ҫӗпӗре кайнӑ
чухне ҫула май Чӑваш респупликинче пулнӑ, Шӑхранти
ӗҫ ҫыннисемпе курса калаҫнӑ».
Анлантар-ха эс, ачамккӑ, нарут тени вӑл чӑвашла
халӑх тенине пӗлтерместчӗ-и-ха?
- Тӗрӗсех, асатте, народ вӑл - халӑх, эпӗр.
- Ӑнта, - пуҫне пӑркаларӗ калавҫӑ. - Юмахри тилӗупан та хӑй шучӗпе кут айӗнче нарут пур иккен. Тепре
утара хӑнана пырсан тилли-упи таранах ыйтатӑп-ха
наруту мӗнпе тӑранса пурӑнать, тесе. Ах, эпир те ҫав,
нарутсем, навус хурчӗсем, пурнатпӑр-ха юмахри тилӗупа ҫӳлтен мӗн пӑрахса панипе тӑранса. Камсем пулчӗҫ
ҫав тӗлӗкри паттӑрсем, халь те ӑнкарса илейместӗп.
Шӑхран станцийӗнче шуса ӳкнипе кутана шӑммине тата
аяк пӗрчине ыраттарнине ҫеҫ манаймастӑп. Сана эп ҫакна
ҫеҫ калатӑп. Икӗ сӑнлӑ тилӗ-упа ан пулах. Мӑн Альпӑ
пек маттур пул. Халӗ мана теракт мӗн акчӗ пулнине
ӑнлантарса пар та, тек урӑх чӑрмантармастӑп. Ӗҫле.
Асра мӗн пуррине пуҫран кӑларса хумаллах пулчӗ
ватӑ ҫын сӑмси умне Максим Максимовичӑн:
- Политиксем пӗрне-пӗри пуҫпа е урӑхла майпа
ҫӗнтерейменнине пула хӗҫ-пӑшалпа тёп тума хӑтланнине
калаҫҫӗ ӑна террорла акт, кӗскен теракт тесе.

- Эп пулитикӑпа пӑтӑ пӗҫерсе ҫимесп. Тиллине те
утарти чӑхсене йӑкӑртнӑшӑн пӑшалпа персе вӗлермен,
капкӑна ҫеҫ ҫаклатнӑ. Тирӗнчен Крахьяна кӗрӗк ҫухави
туса панӑ. Тилӗпе пирён яланах расчут пулса пынӑ пӗрпӗрин хушшинче. Упине вара вӗллесене тустарнӑшӑн та
каҫарнӑ. Вӑрман патшине тытма хушман та, персе
вӗлермен, чӑтнӑ. Вӑрманӑн ун хӑйӗн саккунӗ. Упаран
иртекен ҫук чӗр-чун, тискер кайӑк тӗнчинче. Тӗлӗкри тилӗ
пуҫлӗ упа вара... Хирӗлсе кайнӑ хырӑмне ҫумрах канлӗн
пушатса лараканскерне, тӗлӗкре те пуҫласа куртӑм.
Пета, этем тӗнчинче ваҫка Ҫӗпӗр ен чӑрӑшӗ айӗнчен
сиксе тухнӑ Тилӗ-Упапа тӗл пулнӑ иккен эп такамшӑн та
шутсӑр кирлӗ ҫӗрте. Ҫумӗнчи каш кӑрӗсем пирн
сакасникри кашкӑрсенчен те хӑравҫӑрах. Ват ҫын пенӗ
пӑрҫа шрапнелӗнчен сехӗрленсе ӳкнӗ, мана террур
тӑвакан тесе хуҫинчен шӑмӑ татӑкки ӗҫлесе илчӗҫ пуль.
Ах, тем те пулӗ ку асар-писер пурнӑҫра.
Крутов чее аслашшӗне куҫӗпе ытарлӑн пӑхса ӑсатрӗ.
3
Ҫӗршыва, халӑха тӗрӗс ҫулпа илсе пырас тӗп шухӑш
ҫӗрнӗ вӗрен пек пат татӑлнӑ хыҫҫӑн яланах ун вырӑнне
тепӗр вӑйлӑ шухӑш кӗрсе вырнаҫать. Шухӑш хӑмпинче
нихҫан та пушӑ вырӑн юлмасть. Марксизм-ленинизм
шухӑшлавӗ халӑхра шӑнӑҫаймасӑр ҫил-тӑвӑл юхӑмӗпе
вӗҫсе кайнӑ май, ют халӑхсем хушшинче вӑйланса ҫитнӗ
Христос тӗнӗн шухӑшӗ-шухӑшлавӗ ҫынсен ӑс-тӑнне хӑвӑрт
кӑшӑлларӗ. Хӗрес ҫакнӑ шӗвӗр тӑрӑллӑ илемлӗ чиркӳ
чанӗсем кӳтсе ҫитнӗ ҫынсен чунӗсене ӑша ҫӗклентерекен
кӗмӗл сассипе хӑйсен ҫумне асамлӑн туртаҫҫӗ. Иртнӗ
вӑрҫӑчченхи ҫулсенче, каярахпа та коммунистсем
варвӑрла та, вандалла та аркатнӑ кӗлӗ ҫурчӗсем Турӑ
вӑйӗпе ҫурхи калча пек чӗрӗлсе ҫӗкленме пуҫларӗҫ. Халӑх
кӑмӑлне уҫма хатӗр чӑваш ачисем укҫи-тенкине
шеллемесӗр, хавхаланса пурнӑҫра кирлӗ ӗҫе кӳлӗнчӗҫ.

Акӑ, тымарсемшӗн те ҫуркунне ҫӗнӗлле чӗрӗлчӗ.
Тахҫанах хупнӑ чиркӳ ҫурчӗ тавра капӑр тумлӑ виҫӗ арҫын
кускаласа ҫӳрет. Вӗсенчен пӗри, вӗрсе хӑпартнӑ вылямалли
мыскара резинка тетте пекки, мӑйӗ хуҫланманнине пула,
пӗтӗм кӗлеткипе ҫӳлелле кармашса калаҫать:
- Тӑрӑсем хӑпартсан, таврара ҫук чиркӳ пулать. Ҫав
Каргинсен йӑхӗ пӗтернӗ пирён храма. Атте каланине
астӑвап. Ял совет хуҫи, Семен Кирилч, никам та
килӗшменнине кура, хӑй туртса антарчӗ тет вӑрӑм
вӗренпе ҫыхса тӑрӑсенчи хӗрессене, ун хыҫҫӑн ҫара кут
петняксемпе чанӗсене ҫӗре сирпӗтрӗ тет. Колхоз
тунӑранпа паянхи кунчченех склад вырӑнӗнче ҫак ҫурт.
Халӗ, авӑ, минерал чыхса тултарнӑ. Сывлама ҫук.
- Ан кулян, Тит шӑллӑм, мӑн асаттесен кив ҫурчӗпе
аппаланмастпӑр, ҫӗнӗрен тӑватпӑр. Чиркӳ аркатакансен
шалчи тулчӗ вёсен, суя кӑмуна кӑмиссарӗсен. Пурнӑҫ
урапи каялла ҫаврӑнчӗ, авӑ, ҫӗнӗ вӑй илчӗ те малалла
кусса кайрӗ пирӗншӗн те, халӑхшӑн та. Раҫҫей хӑйӗн
малтанхи аталанӑвӗн урапи ҫинех сиксе ларчӗ, каллех
капитализм ҫулӗпе ӗрӗхет. Ямшӑкӗсем камсем? Эпир.
Мул тӗнчи пирӗн ҫӗршыва та ылтӑн картапа картласа
ҫаврӑнчӗ. Сӑмах паратӑп, кӗҫех хамӑр таврара каллех
чиркӳ чанӗн сасси янӑрӗ. Маншӑн чиркӳ тӑвасси чӑрт
сурмалӑх та ҫук. Пантелей атте, Шупашкара ҫитсен
пӗлтерӗр Владимир Викторовича, Миров господин
Сӑшаран кӗҫех долларсем куҫарса парать. Мана вӑл,
Рязань вырӑсӗ Кедров, малтанхи тӗл пулурах килӗшрӗ.
Митрополита та, хамӑр тӑван халӑха та, пиртен рарне
пулать. Вӑл сире кунта ӗҫлеме ярас кӑмӑллӑччӗ.
Хура тӗслӗ манти текен тум тӑхӑннӑ Пантелей
Христофорович Оманов, чиркӳ йӗркин чинӗпе Пантелей
иерей, ҫунакан кадилине сулласа кӗлӗ тума хатӗрленнӗн,
пӗтӗм кӗлеткипе ҫӗкленсе илчӗ:
- Турӑ ячӗпе тав сире, Аполлон Нилович, аякри тинӗс
леш енчен тӑван ял халӑхне алӑ панӑшӑн. Хамӑр чиркӳ
настоятелӗнчех ӗҫлес пулсан-и, чи малтан сирӗн

вилӗмсӗр чунушӑн кӗл тӑвӑп. Сӑпаҫҫипах ман ҫула уҫса
пынӑшӑн сире, шӑлнупа иксӗре те, ак ҫапла пуҫ таятӑп.
- Ҫемье ыйтӑвне татса парас пулать чи малтан,
ӑнлан ҫавна, Паня. Чиркӳ картишне пачӑшкӑна арӑм ҫине
утланмасӑр кӗртмеҫҫӗ.
Пан Христос ку ыйтӑва татса пама та малтанах
хатӗрленнӗ пулас, хура пӗлӗт хыҫӗнчен сиксе тухнӑ
хӗвел пек йӗпӗл ҫиҫсе илчӗ те ывӑҫ тупанӗсене темле
мӑн ӗҫ тӑвас умӗнхилле сӑтӑрчӗ:
- Уншӑн кулянмалли ҫук пирӗн, Тит тусӑм, пур ман
матушка, хама пулӑшмалли тияккӑн пуласси. Так шту Пан
Христосӑн та таса Мария ҫумрах.
- Мухтанан пуль, Панька. Илтменччӗ-ҫке унашкал
хыпар санран?
- Васкаса вакка сикес темерӗм, ачамккӑ. Шупашкар
чиркӗвӗнчи Мария игумен, Хурӑнвар хӗрӗ вӑл - ман
пулас мӑшӑрӑм.
- Камсен? - тӗлӗнчӗ Тит Нилович.
- Салакайӑк чӗппи, - чеен кулса ячӗ Оманов. - Вӑрӑм
Ваҫҫана пӗлетӗн пуль? Хӑвӑр ялти Васка Ҫимунне
турттарса ҫӳрерӗ. Эппин, парти райкомӗн юлашки хуҫин
Быстровӑн юлашки ямшӑкӗ. Пӗр хушӑ эсӗ ӑна хӑв патна
илесшӗнччӗ вӗт. Епле мухтаттӑн.
- Э-э, мур, аван ача вӑл. Халӗ те каях мар-ха, ват
лаша йӗрпе тӳрӗ утать.
- Сурӑх эс, бэ-э. Ҫав Ваҫҫан чиперкке хӗрӗ вӑл
Мария игумен. Пиччу Вашингтона вӗҫсе кайиччен туй
пекки те кӗрлеттерсе пӑрахар мар-ши? Хӑйматлӑх пулма
килӗштерсенччӗ Аполлон Нилович...
Вёсен калаҫӑвне тӑнлакан Миров хӑй еннелле тӑсса
панӑ Пан Христос аллине ҫирӗппӗн тытса чӑмӑртарӗ. Ҫак
килӗшӳ хыҫҫӑн туйне ӑҫта тӑвасси пирки калаҫса
татӑлчӗҫ: Шупашкарти «Раҫҫей» ресторанта. Тӑкаксене
Миров миллиардер саплаштарать.
Ҫакӑн хыҫҫӑнах сас-хура таврана радио хумӗ пек
хӑвӑрт саланчӗ. С алакайӑксен йышлӑ йӑхӗ туя
хатӗрленме пуҫларӗ. Марья та яла килчӗ.

Ашшӗ-амӑшӗ ӑна вӑтам шкул хыҫҫӑн малалла
институтра вӗрентесшӗнччӗ. Хӗрӗн тухтӑр пулма кӑмӑл
пурччӗ. Кӑмӑл вӑл кӑмӑл та, анчах вӑл уншӑн тырӑ
хӑмӑлӗ вырӑнне кӑна пулчӗ. Конкурсра такӑннӑскерӗн
инкек ҫине синкек сиксе тухрӗ. Юратнӑ каччи, Мулла
Микушӗн кӗҫӗн ывӑлӗ Арҫук, Афганистан паттӑрӗ,
вӑрҫӑран сулахай алӑсӑр, сылтӑм урасӑр, суккӑр
таврӑнчӗ те тӑван ҫӗршыва, Мускав госпиталӗнчен
Хурӑнвара ҫитеймерӗ. Савнисӗртӑрса юлнӑ Марья ҫакӑн
хыҫҫӑн
хуйхӑпа
асапланнӑ.
Хуларах
юлнӑ.
Вӗренейменшӗн вӑтаннипе яла таврӑнмашкӑн намӑс пек
туйнӑ. Хваттер хуҫи хӗрарӑмӗ, пӗчченех пурӑнаканскер,
тур саккунне хытӑ тытаканскер, мӗскӗне питӗ хӗрхеннӗ,
хӑй ӗҫлекен Введенски собора иле-иле кайнӑ, майӗпен
унтах ӗҫе вырнаҫтарнӑ. Ҫветтуй сывлӑш ӗпе
пурӑнакансем хушшинче вӑл та хӑйне унчченхинчен
урӑхларах туйнӑ, хӑнӑху вӑй илсе кулленхи пурнӑҫ
шухӑшӗнче ҫирӗпленнӗ. Манашкӑсен ҫемйинче унӑн
вӑхӑт питӗ ырӑ туйӑмлӑн иртнӗ. Кӗҫех пачӑшкӑна
пулӑшма пуҫланӑ. Мария игуменӑн, турӑ ҫырнипехши, хӑйсен ҫы вӑхӗнчи Хураш ур ялӗнче ҫуралнӑ,
ҫемйипе Вӑрманкаса куҫса кайнӑ Ӑман Христофорӗн
ачипе Пантелей иерейпа паллашмалла пулса тухнӑ,
унпа тусл а ш са ентеш л е ҫы вӑхл а н н ӑ. Ват хӗр
ҫулнелле ҫитнӗскерӗн шалти туйӑмӗ кӗлеткене канӑҫ
паман. Хӗрарӑм пулса унӑн та ача ҫуратас ӗмӗт
вӑйланса пынӑ. Акӑ халӗ телей ҫӑлтӑрӗ ун умӗнчех
йӑлкӑшать. Туй хыҫҫӑн вӑл та арӑм пулса тӑрать-ҫке.
Арӑм пулнӑ хӗрарӑмӑн упӑшкипе юнашар этемлӗхе
малалла тӑсасси ҫеҫ юлать.
Туя хурӑнварсен ратни вунӑ ҫӑмӑл машинӑпа тата
колхозӑн тин кӑна туяннӑ автобусӗпе кӗрлеттерсе ҫитрӗ.
Марьян пиччӗшӗ, Мускавра инженера вӗренсе тухнӑ
хыҫҫӑн Андриян Николаев космонавт Байконура
вырнаҫтарнӑ Андриян Воробьев майор та, Шупашкара
самолетпа вӗҫсе килнё.

Мировсен миллион-миллиард тӗнчинче нимле чикӗ
те ҫуккӑ-ҫке, унта йӑлтах доллар-евро полицейскийёсем
хуҫа. Миров господина Чӑваш Республикин хуравлӑ
ҫыннисем йышӑнни, вёсем туслӑ ҫыхӑну юххинче пӗр
карап ҫинче ишме килӗшни тата чӑвашсене кивҫенле укҫа
нумай тупса пама пултарни, ҫав укҫана ӑҫта-ӑҫта
расхутламалли ҫинчен пӗлтерни пичетленнӗччӗ
хаҫатсенче ҫав кун.
Туй ҫыннисемшӗн ҫак пӗлтерӳ пичетленнӗ хаҫат
татӑкки кут шӑлма та каймарӗ ӗнтӗ, чӑваш та халӗ пӑхлӑ
кутне унченхилле хупах ҫулҫипе те симӗс курӑкпа мар,
ҫемҫе хутпа шӑлса тасатать, цивилизаци текен сӑмаха та
словарьсӗрех пӗрремӗш класс ачи пек вулама хӑнӑхать.
Миров господин Америкӑран пӗччен килмен иккен,
унӑн супруга текен майри мӑнукӗпе хӑналанать Атӑл
ҫыранӗнче. Туя Мирова госпожа чӑвашхӗрарӑмӗн авалхи
тумӗпе капӑрланса пырсан, тӗлӗнсе-тӗлӗнмесӗр те куҫапуҫа чарса пӑрахакансем пулчӗҫ. Ӗҫкӗ-ҫикӗпе
ҫывӑхланакансен пуплевӗнчен паллӑ пулчӗ. Елиана
госпожан кӗлеткинче чӑваш юнӗ те акӑлчан юнӗпе
парӑнмасӑр тапать-мӗн. Ашшӗ унӑн Вӑрманкас енчи
Хурӑнвартанах иккен. Гитлерпа Сталин харкашӑвӗ
пӑтратнӑ этемлӗх тинӗсӗн хумӗ унӑн ашшӗне, Числов
Петӗрӗн пиччӗшне, вӑрҫӑччен пульницара фельдшерта
ӗҫленӗ Яков Петровича, Власов генерал сутӑнчӑк
ҫарӗнче айӑпсӑр плен нушине лекнӗ медицина службин
лейтенантне, Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсен ют
ҫыранне пырса ҫапнӑ. Ҫыранри этем-пулӑ шывсӑр
пӑчланман, унта ырӑ ҫынсен ытамне лексе, хӑйӗн
пултарулӑхне кӑтартса, медицина наукисен докторӗ
пулса тухнӑ, анчах та... чӑваш пулӑшмасӑр мар.
Врангель ҫарӗн хастар офицерӗ Миров подполковник,
ҫар командующийӗн Ивановский генерал-лейтенантӑн
адъютанчӗ, граждан вӑрҫинче хӗрлисемпе, тӑван ҫӗр
хастарӗсем пех, унччен ют ҫӗршыв тӑшманӗсемпе
ҫапӑҫнӑ пекех ҫапӑҫса паттӑрланнӑ. Салтакӑн, вӑрҫӑ

ачин, вӑрҫӑра ҫӗнтермеллех-ҫке. Тӗнчипе палӑрнӑ вырӑс
ҫарӗн патриочӗ яланах ҫӗнтерсе пынӑ вырӑссен ӑслӑ
генералӗсене шанса, вырӑс салтакӗн чысне чунӗпе
парӑнса, Раҫҫее хӳтӗленӗ. Ҫапӑҫма пӗлсех кайман хӗрлӗ
армеецсен ур-ра ушкӑнӗ вӗсемшӗн, вӑрҫӑра пиҫӗхнӗ
хастар офицерсемшӗн, ача вӑййи вырӑнне ҫеҫ шутланнӑ.
Шуррисем хӗрлисене тӑшман вырӑнне хурса ним шелсӗр
пӗтернӗ. Хӗрлисем те, хӑйсене сутӑннӑ патша ҫарӗн
офицерӗсем ертсе пынипе, парӑнма шутламан, ҫӗршерпиншер ҫухатусене чӑтса ирттерсе, вӑй илсе пырса,
пурпӗрех ш уррисене тинӗселле хӗссе ҫитернӗ.
Революцичченхи Раҫҫей ҫарӗн мӗн чухлӗ хастар вӑйне
чикӗ леш енне шӑлса ывӑтнӑ. Вёсен шутӗнче генеральнӑй
штаб академине чи ӑслӑн вӗренсе пӗтернӗ Нил Миров
подполковник та пулнӑ.
Вӗреннӗ, ӑслӑ ҫын ҫӗр ҫинче ниҫта та ҫухалса
каймасть, пӗтмест. Академире нимӗҫ, акӑлчан чӗлхисене
туптани вы рӑс-чӑваш чӗппине пӗлӗтелле вӗҫме
пулӑшать. Унта унран эсӗ мӗнле партире тӑнипе
тӑманнине те, сан аҫу-аннӳ кам пулнине те ҫине тӑрсах
тӗпчемеҫҫӗ иккен. Санран хӑюллӑх, ҫаврӑнӑҫуллӑх
ыйтать пурнӑҫ тӗрӗслевҫи. Вӗсенчен маларах йӑва
ҫавӑрнӑ раҫҫеянинсем вӗсене, хӗрлӗ кӑмуна пуртти айне
пулма пуҫланӑскерсене, Раҫҫей патриочӗсен вырӑнӗнче
май килнӗ таран пулӑшаҫҫӗ. Миров Англири Оксфорд
университетне лекет, хӑйӗн ӑс-тӑн вӑйӗпе унти йывӑр
вӗренӳрен экономист-менеджер специальнӑҫне илсе
тухать. АПШна таврӑнать. Англири пӗр пуянӑн хитре
хӗрӗпе пӗрлешсе ҫемье чӑмӑртанӑскерӗн, сиккипех каять
вара унӑн пурнӑҫӗ бизнес ҫулӗпе.
Хӑвна ҫутӑ ҫул уҫса пама пултаракан тупӑнсан, хӑв
вутра та ҫунмасан, шывра та путмасан, эсӗ капитализм
Ҫӗршывӗнче пултаруллӑ та пуян ҫын пулса тӑратӑн.
Миров та карьера картлаш кипе пуянлӑх тӗнчине
таплаттарса хӑпарать, ачисене те чапа тухнӑ аслӑ
шкулсенче вӗрентет, ачисем хӑй майлах ӗлкӗрсе

пынишӗн савӑнать. Эмигрант Чӑваш ҫӗршывне ҫеҫ ҫитсе
кураймасть. Ывӑлӗ, Аполлон, Яков Числовӑн хӗрне качча
илет. Ҫапла Америкӑри Пӗрлеш ӳллӗ Штатсен
гражданинӗсен ачисем те ӗнтӗ АПШ ҫыннисемех пулса
ҫитӗнеҫҫӗ. Юн таппинчи чӑваш юнӗн пёр пайӗ вёсен
чӗрисене тапӑлтаттарать. Авӑ ҫав чиртен кӑштах та пулин
сывалас ӗмӗтпех килсе ҫитнӗ Аполлон Нилович Миров
господин Раҫҫее чиперкке майрипе. Акӑ халӗ вӑл
«Раҫҫей» хӑна ҫурчӗн кӗрекинче кӑмӑллӑн, хӑйне мӑнна
хумасӑр, чӑваш манерӗпе хуҫаланать.
Чӑвашӑн ҫӗнӗ пуянӗсемпе те паллашма ӗлкӗрнӗ
иккен пурне те майлаштарма маҫтӑр американец. Ашшӗн
Атӑл тӑрӑхӗнчи тӑван ҫӗршывне курма анчах килмен-ҫке
вӑл, пӗр вӑхӑтрах усламҫӑ ӗҫне те тӑвать.
Туйӑн савӑк саманчӗсем пур ҫӗрти майлах пулса
иртрёҫ: мӑшӑра пӗрлешнӗ хутсем ҫине алӑ пустарчӗҫ,
чуп тутарчӗҫ, саламларӗҫ, парне пачӗҫ, телей сунчӗҫ,
пӗр кӗтӳ ача ҫуратса ӳстерме пиллерӗҫ. Чи пуян та
курӑмлӑ парнине Марийӑпа Пантелеймон Омановсен
ҫамрӑк ҫемйине аякри ентешӗ, хӑйматлӑхӗ Миров
господин пачӗ: пилӗк пӳлӗмлӗ хваттер тата «Ролл-ройс»
ҫӑмӑл автомобиль уҫҫисене.
Хӑни-вӗрли пӗрлешекенсен икё енчен те туллиех. Кам
кӑна ҫук пулӗ унта. Сӑмах-юмах ваклавӗнче, юрӑ-ташӑра
кашни хӑйӗн пултарулӑхӗпе чапланасшӑн. Карачӑм
мучин те вӗсенчен юлас килмест ҫав. Кивелме паман
шӑпӑрне тӑхӑр вун пиллӗкри мучи ҫумран хӑварман.
Африкӑри хура этемсен параппан пӑн-панӗпе, тӑн-панӗпе
хӑлхана хупласа йӗрӗнтернӗ сасӑран тӑрук хӑтӑлнӑ туй
ҫыннисем сывлӑша ҫурса аслӑ пӳлӗме сарнӑ
тӗлӗнмелле ҫинҫерех те, хулӑнланса асса пыракан сасса
хӑлха тӑратсах итлеме пикенчӗҫ.
Миров господиншӑн ку тӗнчере пуҫласа илтекен
тӑван ен сасси пулчӗ.
Ҫамки ҫине тар кӑларса, ҫурӑлса каясла хӗремесленсе
кӗвӗ шӑрантаракан вӑрӑм сухал умне пырса тӑчӗ те Миров
ӑна тав туса пуҫ тайрӗ, кӗсйинчен пёр пачка доллар

кӑларса сӗнчӗ. Кӗвӗҫӗ пуҫне пӑркаласа аллипе укҫана
каялла сирсе яма пуҫланине асӑрханӑ Крахьян пачкӑна
алла ҫулса илчӗ те тӑван американеца ыталаса чуп турӗ.
Алӑ ҫупнипе тата тем тӗрлӗ чӗлхепе кӑшкӑрни савӑнӑҫ
хумне пушшех вӑйлатса ячӗ. Оркестр чӑваш ташшин
кӗввине янратса ячӗ: «Линкка-линкка авкаланма...»
Ӗҫкӗ-ҫикӗ,
юрӑ-ташӑ
мыскари
вӑхӑтӗнче
Пантелеймон Христофорович Максим Максимовичпа
куҫа-куҫӑн тӗл пулчӗ.
- Во! - сылтӑм аллин пуҫ пӳрнине маччаналла
кӑнтарчӗ Пан Христос. - Камӑн пуҫӗ ҫинче паян мӗнле
ҫӗлӗк ташлать, э? Пурӑнма пӗлес пулать...
- Да! - терӗ хыттӑнах Крутов. - Пурӑнма пӗлесех
пулать ҫав, Пан Христос. А нчах... санашкал йыт
пуллилле-явкалла
мар,
халӑх
пурнӑҫне
лайӑхлатассишӗн кӗрешсе.
- Эпир те халӑхшӑн ӗҫлетпӗр. Халӑх пурпӗрех пирех
пуҫ ҫапать.
- Эй Турӑҫӑм, паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар, тесе-и?
Анчах Христос та, унӑн тарҫисем эсир те халӑха паян
пурӑнм алӑх та, ыран валли те тӗпренчӗк ҫӑкӑр
параймастӑр. Унӑн ҫӑкӑрш ӑн ҫӳл тӳпене мар, ура
айӗнчи ҫӗрех пуҫ ҫапма тивет. Пирён вара ӑна ҫав
ҫӗртен ҫим ӗҫ, пурлӑх, пуянлӑх туса илмешкӗн
йӗркелесе, пулӑшса пырасси юлать.
Кӑш тах ӗҫсе хӗрнӗ М иров господин Тельман
Волкова та пулӑшма пулчё, анчах мёнле тата мӗнле
майпа - тӗпне-йӗрне тухасси-качки пулмарӗ, «Пурӑнакиле куҫ курать» тесе ахӑлтатса кулса усламҫӑсен
ушкӑнӗн ытамӗнче ҫухалчӗ.
Каярахпа Хурӑнвара арӑмӗн тӑванӗсем патне курма
пырсан та Миров господин Волковпа тӗл пулмасӑрах
Шупашкара таврӑннӑ. Тельман Федотович хӑлхине ҫак
сасӑ пырса кӗчӗ: Петр Петровичӑн Мускавра ҫын патӗнче
хӗсӗнкелесе пурӑнакан мӑнукӗн ҫемйи валли кӗҫех
шикарнӑ хваттер пулать.

Этем текен ӑслӑ чӗр-чун вӑл хӑй валли ҫул та уҫать,
ҫав ҫул ҫинче хӑйне валлиех шӑтӑк та алтать: ухмахла
мар, ӑспа-пуҫпах. Уншӑн хӑй тӑвакан ӗҫ никамӑннинчен
те чаплӑрах, сулӑмлӑрах пек туйӑнать, ун умӗнхисен ӗҫӗ
ӑна пӗртте килӗшмест. Анчах та тӗнчере тӗрлӗ кӗнчеле
тет ҫав. Тӗнчере ӗмӗрсен ӗмӗрӗнче аталану ҫиппине
татмасӑр унран ҫирӗп вӗрен явакансем несӗлсен ҫулне
ӑслӑн такӑрласа пынӑ, вӗсем тунӑ ырӑ ӗҫпе усӑ курса,
вёсен ӗҫне малалла аталантарнӑ. Ертсе пыракансем
ҫапла хӑйсен патшалӑхӗсенчи халӑхсене чухӑнлӑхран
пуянлӑха куҫарса пынӑ.
Вӑйлӑ
ҫӗрш ывсем
пайласа
илессинчен
больш евиксем хӑтарса хӑварнӑ Раҫҫей империйӗ
Микулай патша чавнӑ шӑтӑка сикеймерӗ. Ӑна хистевлӗн
влаҫа пама сехӗрлентернӗ ертӳҫӗ-пусмӑрҫӑсем те ҫӗрсе
татӑлнӑ тимӗр читлӗхе ҫӗнетеймен. Чухӑнлӑхра, вӑрҫӑхарҫӑра анраса ҫитнӗ хура халӑх хӑйне ӗмӗр-ӗмӗр
пусмӑрласа хытарнӑ сӑнчӑра хирсе татрӗ, ӑна
Романовсен династийӗн пусмӑрлӑх шӑтӑкне персе ҫӗрпе
витсе хучӗ, таптаса хытарнӑ, вӑрҫӑ юнӗпе шӑварнӑ ҫӗрӗ
ҫинче ҫӗнӗ пурнӑҫ турӗ.
Халӑх аран-аран уҫҫӑн сывласа яма пуҫланӑччӗ
кӑна, ун ҫулӗ умне калама ҫук аслӑ, тарӑн шӑтӑк алтса
хучӗҫ совет влаҫне хӑйсем те тарӑннӑн ӑнланса
ҫитеймен, коммунизм шухӑш-туйӑмӗн ыйхинчен те
вӑранса ҫитеймен чухӑн чунлӑ демократсем. Унчченхи
нихҫан арканми республикӑсен варрине тӑлӑххӑн тӑрса
юлнӑ Раҫҫей куҫҫульне чараймасӑр йӗрсе ячӗ. Укиян
леш енчи тӑнлӑ политиксем пирӗн ҫӗршывӑн ҫурхи
шала пек ахӑракан д ем окр а чӗ се н е чике тӑрш ш ӗ
лартрӗҫ, малтанах хатӗрлесе хунӑ хӑйсен анлӑ та
тарӑн ш ухӑш лӑ стратегилл ӗ планне питӗ тӗплӗн
пурнӑҫласа пычӗҫ, малтанхи мӗнпур влаҫ тытӑмне,
халӑх хуҫалӑхне, культурине кула-кулах йӑшкаттарса

аркатса ячӗҫ. Колхоз-совхоз йӗрки пӑчланчӗ. Тин кӑнаха пысӑк тупӑш панӑ ял хуҫалӑхӗ ют патшалӑхсен ял
хуҫалӑхӗн айне пулчӗ. Тарӑн шӑтӑкри пуҫлӑхсем пуҫа
каҫӑртса кӗлле ячӗҫ: «Америка тур р исе м , паян
пурӑнмаллӑх ҫӑкӑр парӑр пире...»
Чӑваш Республики ял хуҫалӑх ӗҫченӗсен
профсоюзӗн обком председателӗ Альберт Григорьевич
Большаков хӑйӗн ӗмӗрӗнче те кунашкал сутӑну
политикине астумасть. Мӗн тери вӑйлӑ колхозсем куҫ
умӗнчех хӑйӑр купи пек юхса саланаҫҫӗ вӗт. Ӑна тытса
чармашкӑн вёсен вӗтӗ ала ҫук. Унашкал алине Мускавра
та, Шупашкарта та ҫыхмаҫҫӗ. Кам мӗнле хӑтланма
пултарать, ҫавнашкал аташать. Пуриншӗн те ирӗклӗх
кунӗ ҫитрӗ. Анархи текен вӑй хӑватланчӗ. Хӑй
Вӑрманкасра ӗҫленӗ чухне «Ҫӑлтӑр» колхоз
коммунисчӗсем, Кукша Куҫки хӗтӗртнипе партирен тухса,
«Чӑваш хресченӗсен Михаил Горбачев ячӗпе
хисепленекен революцилле коммуна» туса хунӑччӗ.
Райком секретарӗ Быстров ӑна шупашкарсем урлӑ
пӗтерттернӗ хыҫҫӑн, арканнӑ колхоз вырӑнне Константин
Плешаков «Кукша» ятлӑ ял хуҫалӑх кооперативӗ туса
хунӑ. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх «Анархия - мать порядка»
ялавӗ айӗнче те хӑвӑрт аталанса кайнишӗн Большаков
тӗлӗнмерӗ. Ӗҫӗ кунта ячӗ ҫинче мар, ҫынна мӗнле тата
мӗнпе хавхалантарнинче. Пӗр чӗлхе тупнӑ Ҫиҫӗм ялӗн
«анархисчӗ» Плешаков чухӑнлӑхран тухма ӗмӗтленекрн
хресченсемпе. Чухӑнлӑхран тухма укҫине те тупнӑ.
Ҫирӗп влаҫсӑр арпашура халӑх, ирӗклӗхе туйса,
ҫӗннине, лайӑххине, усӑллӑраххине, ӗҫлеме, пурӑнма
чунне кантараканнине шырать. Ӑнланмасӑр, хӑйне ура
сыртарнӑ, ырлӑх панӑ телей керменне ҫунтарсах.
Республикипе чапланнӑ хӑйӗн «Октябрь» колхозӗ те
виҫӗ пая пайланнине пӗлсен вӑл вӑрттӑн куҫҫуль
кӑларса та пӑхрӗ.
Ҫӗршывӑн агропром ы ш ленность комплексӗнче
татӑклӑ улш ӑну тӑвас тӗллевпе ял хуҫалӑхне

ко нце нтр ац ил есе спе ц и а л и за ц и л е сси ш ӗ н укҫине
патшалӑх хӗрхенмерӗ, республикӑра выльӑх-чӗрлӗх
са м ӑ р тм а л л и,
кролик,
чӑ х-чӗп ,
хур -кӑ в а ка л
ӳстермелли комплекссем шӑкӑри ӳссе ларчӗҫ. Анчахха вӗсем тухӑҫлӑ ӗҫлесе кайнӑччӗ. Ҫӳлтен ҫирӗп
камантласа халӑха канмасӑр хытӑ ӗҫлеттерни йӑлт
харама кайрӗ. Ял хуҫалӑх министерствин влаҫӗ те,
вӑйӗ те ҫитеймерӗ вӗсене малалла ӑнӑҫлӑ тытса
пымашкӑн. Юрать-ха Куславкка комплексӗнчи аллӑ пин
сыснана патшалӑх шутӗнчен тӑрантарса усрамаллаччӗ.
Патшалӑхӗ СССР кӳллинче путрӗ те, куславккасене те
ниҫтан апат килми пулчӗ.
Юхӑнсах каяйман комплекссене мӗнле те пулин
сы хласа хӑ ва р а сси ш ӗ н Б ольш аков та те м пе те
ш ухӑш лать. Канаш лусем те пухать ку тёлёш пе,
кулленхи ӗҫре аслисене те пулӑшма хӑтланать, хӑйне
пӑ хӑна ка нсене те тустарса илет, пурпӗрех юхха
йӗркине чарса лартма вӑй ҫитереймест. Унӑн влаҫ
ҫитмест. Ку ҫеҫ-и, ҫӗршывӗпе пуҫланнӑ аркату юхӑмӗ
ҫурхи хӑватлӑ шыв пек унчченхи пӗтӗм ырлӑх-пурлӑха
тӗпсӗр шӑтӑка хӑвалать.
Кӑштах кӑмӑла уҫас тесе Альберт Григорьевич ҫак
шухӑшпах районсенче пулса курас терӗ, вара тӳрех
Шӑхран еннелле ҫул тытрӗ. Унта унӑн хӑйӗн тахҫанхи
юлташӗпе Юлдашевпа курса калаҫса чунне уҫӑлтарас
килчӗ. Егор Васильевича район халӑхӗ хӑйӗн пуҫлӑхӗ
пулм ах суйл аса
хӑ ва р н ӑ , халӗ
вӑл
район
администрацине ертсе пырать.
Кирек-ӑҫта ярӑнкаласа ҫӳренӗ чухне Большаков
нихҫан та район пуҫлӑхӗсене хӑй пырасси ҫинчен
пӗлтерсе хумасть. Астунӑ май, унчченхи ҫулсенче КПСС
обкомӗн пӗрремӗш секретарӗ е республика министрсен
канашӗн председателӗ ҫула тухас умён райкома икӗ-виҫӗ
кун маларахах пӗлтерсе хуратчӗҫ, Мускав хӑнисем
ҫитиччен - эрне малтан. Вёсем валли курмалли,
мухтамалли кашни районтах пӗр-ик вӑйлӑ хуҫалӑх пулнӑ.

Вёсем район ҫитӗнӗвӗсене ҫав хуҫалӑхсен шайӗпе
хакланӑ. Юлса пыракансем патне хӑнасем валли ҫул
уҫӑлман. Хальхи ял министрӗ Хурхух та ҫав чиртен
сывалаймасть. Хӑйне Шупашкара куҫарсан малтанхи
кунсенчех Большаков ӗҫ мелне хӑй шутланӑ пек пуҫларӗ.
Ӗҫ катаччине хӑть те хӑш района ҫитсен те хӳрери
колхозран тытӑнать - аслӑ хуҫасене евитлемесӗрех.
Вӗсемпе кайран тин тӗл пулса ӗҫлӗ калаҫу ирттерет. Тип
мунча кӗртнӗ хыҫҫӑн кӑшт та пулин улшӑну пулатех.
Акӑ, хальхинче те вӑл район администрацине
ҫитиччен сысна сам ӑртакан «Туслӑх» комплекса
кӗрсе тухма шутларӗ. Ҫавал айлӑмӗнче сарӑлса
ларакан мӑн ял патнелле ҫывхарнӑ чухне Большаков
Шахраи енчен килекен хура тӗслӗ «Атӑл» автомобиль
ча р ӑннине та та сы лтӑм енчи хы ҫалти алӑкран
палланӑ ҫын тухнине асӑрхарӗ те, ямшӑкне тилхепине
хытӑрах туртм а хушрӗ. Вӑт ку тӗл пулу! Калаҫса
татӑлнӑ пулсан та лӑп ҫав вӑхӑтра тӗл пулас ҫук
вӗсем. Машинӑран тухнӑ Большакова хирӗҫ ҫирӗппӗн
утса, кулкаласа Юлдашев ҫывхарать.
- Ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр сире Шӑхран ҫӗрӗ ҫинче,
хисеплӗ Альберт Григорьевич. - Чунпах туйрӑм пулас
эсир килессе. Ҫавӑнпа ҫак ҫул юппине васкарӑм.
- Турриех пулӑшса пырать пуль пире, Егор
Васильевич. - Юлдашевӑн ҫирӗп аллине мӑн ал лаппипе
шӑнӑрласа илчӗ Большаков. - Шӑхрансем шӑхӑрса кӑна
пурӑнаҫҫӗ тенине илтнӗччӗ эпӗ тахҫан хама ку тӑрӑха
ӗҫлеме ярсассӑн. Эпӗ те сирӗнпе шӑхӑркаласа Шӑхранти
юлташсемпе кӑштах канашласшӑн-ха. Ӑҫталла ҫул
тытаттӑрччӗ ҫак?
- Эсир ӑҫталла васканӑ - эпир те ҫавӑнталлах, шӳтлӗн тавӑрчӗ район хуҫи.
- Ай-вай-вай, Егор Васильч, ӑрӑмҫӑ та ӑрӑмҫах иккен
эсир. Ман шухӑша та аякранах пӗлме маҫтӑр.
- Вун-вун ҫул хушши районсене ертсе пырса вӗренсе,
ӑнланса ҫитнӗ ӗнтӗ аслӑ хуҫасен шухӑш-туйӑмне. Эсир

хӑвӑр та вӑл енчен юлсах каякан марччӗ-ха. Атьӑр апла,
ман шофер хыҫҫӑн шӑхӑрттарар шӑхранла.
Шупашкар машинине хӑнапа юнашар кӗрсе ларнӑ
Юлдашев малалла калаҫрӗ:
- Шӑхрансем совет влаҫӗнче вырӑсланса кайрӗҫ
пулас та хула ҫывӑхӗнче пурӑнса, ҫамрӑкраххисем,
хӑйсене шӑхрансем тесен, ма пиртен мӑшкӑллатӑр, тесе
тарӑхма пӑхаҫҫӗ.
- А мӗн кулмалли пур вара унта? Шӑхран, шӑхран...
Фу, тӗрӗссипе каласан, эпӗ хам та пӗлсех каймастӑп
шӑхран сӑмах вӑрттӑнлӑхне. Пур сӑмахӑн кӑк-тымарӗ
патне пуҫ ҫитеес ҫук. Каккуй унта, хӗрарӑм пӗҫ кӑкне
тӗрӗслеме те вӑхӑт юлмасть. Пӗлетӗр тёк, тӑнлатӑп сире.
- Курасса курман эп хам та шӑхранне, анчах ун
ҫинчен ватӑ ҫынсенчен илтнӗ. Чӑвашсем ӗлӗк-авал тар
тата сӑмсана туртмалли тапак енчӗкне шӑх£>аь_1енӗ. Тар
упрамашкӑн ӑна выльӑх мӑйракинчен е тиртен ҫӗлесе
тунӑ, вӗтетнӗ тапак тултармашкӑн - хурӑн хуппинчен,
така шӑхчинчен ӑсталанӑ. Выльӑх, тискер кайӑк амисен
чӗччине те шӑхран-соска теҫҫӗ иккен.
- Пӗчӗк арҫын ачан шӑмалли хатӗрне те шӑхран тесе
шӳтлетпӗр-ҫке, - кулса ячӗ машина хуҫи. - Ҫынран нимле
мӑшкӑлламалли сӑмах та мар пек.
- Ҫыннисем тарпа нумай усӑ курнӑшӑн-ши е тапак
хытӑ туртнӑран-ши, Шӑхран ялӗ те шӑтса тухнӑ авӑ чӑваш
ҫӗрӗнче. Мускав енчен Рязань урлӑ чукун ҫул хывсан,
иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче станци уҫнӑ ялран Ҫӗрпӳ уесӗнчи
Шӑхасан вулӑсне кӗрекен Шӑхран поселокӗ пулать, унтан
хула ятне илет вӑл. Ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫултанпа - районӑн
тёп хули. Ҫавнашкал вӑл Шӑхран историйӗ. Ҫавнашкал
эпир, шӑхрансем: тарлӑта, тапаклӑ та. Хаярхалӑх. Ҫиччас
кӗрслеттерсе илетпӗр. Анчах... соска, чӗчӗ сахалланса
пырать-ха «Туслӑхра». Ҫав ыйту ҫӗр ҫывратмасть.
- Ӑнлантӑм, сысна ами чакса пырать. Ҫапла-и?
- Ҫаплах, Альберт Григорьевич, мӗн тумалла, пуҫпа
ҫавӑрттарса илейместӗп. Акӑ, ҫитрӗмӗр Ушанара.
Пушатар машинӑна.

Ҫывӑхрах аслати кӗмсӗртетсе илчӗ. Вӗсем Шӑхран
еннелле тинкерчӗҫ. Ҫавал ҫийӗн йӑмӑхланса асамат
кӗперӗ карӑннӑ. Тачка пӗлӗтсен хушшинчи йӑлтлатайӑлтлата илекен ҫутӑ хыҫҫӑн вӑйсӑрланса пыракан сасӑ
вӑраххӑн вӗҫсе килет.
- Эх, ку аслати сасси темшӗн мана хамӑрӑн ҫакӑнти
пурнӑҫ сасси тамалса пынӑн туйӑнать. Начар, начар
пирӗн пурнӑҫ! - тесе сылтӑм аллине ласт! сулчӗ
Юлдашев. - Пирӗнпе юлташлӑ мар, тӑшманлӑ. Ҫӗнтерсе
малалла каяс вырӑнне... Юрать ҫумӑрӗ пирӗнтен пӑрӑнса
тармарӗ. Пулӑшас терӗ пулмалла ҫӳлти аттемӗр. Ҫӗр
типсех кайрӗ, авӑ. Атьӑр, иртӗр малалла. Сысна хули
халлӗхе сысналла кӗтсе илмӗ-ха пире.
«Туслӑх» комплексӗн «Репродуктор» цехӗн пилӗк мӑн
вити тавра ҫамрӑк ешӗл вӑрман ҫумӑр ҫилӗпе кашласа
хӑйсене саламланӑнах туйрӗ Шупашкар хӑни, вара вӑл
ҫамкине хупласа тӑракан хурарах ҫӳҫне сылтӑмалла
шӑлкаларӗ те, юлташӗнчен ыйтрӗ:
- Мӗншӗн тирек анчах кунта? Ытти йывӑҫ...
Ӑна пӳлсех хӑвӑрт хуравларӗ Юлдашев:
- Тиреке шутсӑр юратать ку ҫӗр. Леререхре
улмуҫҫипе чиесем те лартнӑччӗ. Субботнике райкомпа
райӗҫтӑвкомра ӗҫлекенсене мӑн эртелпех илсе килтӗм.
Усси пулмарӗ, каймарӗҫ улма-ҫырла йывӑҫҫисем.
Кунта ушах вырӑн пулнине шута илекен тупӑнман.
Ушанарсем нихӑҫан та вӑхӑтра сухаласа, акса-лартса
хӑвараймастчӗҫ ку лаптӑка. Ҫавӑнпах ҫырма хӗрринчи
ҫирӗм гектар япӑх ҫӗре «аш-какай фабрики» тума
уйӑртӑмӑр. Районти хуҫалӑхсем эртеллеш се ют
ҫӗршывсенчи пекех промышленнӑҫ никӗсӗ ҫинче сысна
ашӗ туса илмелли предприяти лартрӑмӑр. Вун тӑватӑ
колхоз пӗр-пӗринпе килӗштерсе пӗрлешӳ йӗркелерӗҫ,
стройка валли укҫа уйӑрчӗҫ, ӗҫлеме техника тата
ҫынсем ярса тӑчӗҫ. 1976 ҫулта республикӑра чи малтан
хута кайрё вӑл. Эсир ун чухне хӑвӑр патра колхоз
председателёччё вёт.

- Ҫапла. Хуҫалӑхӑма вӑйлатса ҫитернӗччӗ. Сирӗн
«Ш ӑхран» колхоз пред се д а те л ӗ пе Д м итриевпа
танлаш м а пуҫланӑччӗ. Килсе унран вӗренни те
пулӑшрӗ шӑхрансем пек шӑхӑрма. Эпир те хамӑр сасса
таврана янраттараттӑмӑрччӗ. Районта сысна комплексӗ
турӑмӑр. Чӑваш ҫӗрш ы вӗнчи ҫӗнӗлӗх ял хуҫалӑх
кооперацине вӑйлӑрах аталантарассине шаннӑччӗ... ассӑн сывларӗ Большаков.
Тарса пыракан ҫумӑр пӗлӗчӗсем хушшинче тӗсне
ҫухатакан асамат кӗперӗ ҫине ӑмсануллӑн пӑхса илнӗ
хыҫҫӑн, Юлдашев пуҫне пӑркаларӗ, вара хурлӑхлӑн
сӑмахларӗ:
- Асамат кӗперӗн пӗр пуҫӗ пирӗн еннех ура янӑччӗ,
тепӗр пуҫӗ - колхозӑн ҫӗрӗ ҫине. Ҫав кӗпер манӑн куҫ
умӗнчен кайма пӗлмен. Туслӑх кӗперӗччӗ вӑл. Тулӑх, ӑшӑ
ҫумӑр хыҫҫӑнхи хӗвел кӗперӗ чуна хӗпӗртеттерсе
килентеретчӗ.
Колхозсемпе
«Туслӑх»
кӗперӗ
ҫирӗпленсех пыратчӗ ҫке. Пӗрлешӳре икӗ пин ҫурӑ ама
тытнӑ, ҫирӗм пин ҫура илнӗ, патшалӑха ҫирӗм пилӗк пин
сысна самӑртса панӑ, миллионран кая мар услам илнӗ.
Кашни ҫулталӑкрах. Районӑн патшалӑх панӑ ҫур планне
туслӑхсем тултарса пынӑ. Хӗвеллӗ ӑшӑ ҫумӑр хыҫҫӑн
ҫӗршыв тӳпине капланнӑ хура пӗлӗтсем Чӑваш енне те
хупласа килсен, хура ҫумӑр ҫума пуҫларӗ, асамат кӗперӗ
те халӑх куҫӗ умне йӑлкӑшса тухми пулса пычӗ. Чи
малтан колхозсен енчи пуҫӗ шывсӑр тӑрса юлчӗ.
Хуҫалӑхсем вакланма тытӑнсан, малтанхи килӗшӳсем
ҫурхи шывпа юхса кайрӗҫ. Комплекса унччен колхозсем
ҫӗр пин центнер фураж парса тӑраканччӗ. Майӗпен вӑл
чакса-чакса пычӗ. Апатсӑр выльӑх - аш-какай мар. Ах,
ку «Туслӑхпах» кӑвакарса лартӑм ӗнтӗ. Ӑна йӗркелесе
сысна самӑртма пуҫличченех, каярахпа такӑр ҫул ҫине
кӑларичченех сахал мар ыйхӑ, сывлӑх ҫухатнӑччӗ те...
Ун ӑнӑҫлӑхӗшӗн чи малтан манран ыйтнӑ-ҫке.
- Халӗ те ҫаплах ыйтатпӑр, - ҫирӗппӗн каларӗ
Большаков.

- Ыйтӑр, ыйтӑр, усси пулсан. Анчах, пирӗн такӑр ҫула
мускавсем тарӑн канав чавса ишӗлтернӗ хыҫҫӑн, мӗн
усси. Пиртен мар, хӑвӑртан, тата аслӑраххисенчен,
пысӑк пуҫлӑхсенчен ытларах, хаяртарах ыйтмалла паян
халӑхӑн хӑйӗн тарӗпе чыхӑнса, мекеҫленсе йӗркене
кӗртнӗ ял хуҫалӑх лавне уҫӑмлӑн малалла чуптарас
чухне ухмахла чаркӑҫланӑшӑн, хӑйне выҫҫа тӑратса
хӑварнӑшӑн. Итлӗр, авӑ епле «Выҫлӑх» симфонийӗ
янӑрать «Туслӑх» ансамблӗн концертӗнче. Хурхух
министӑра анчах мар, унран аслӑраххисене те хӑйсен
чаплӑ концертне билетсӑрах кӗртеҫҫӗ республикӑн тава
тивӗҫлӗ артисчӗсем Нуф-нуф, Наф-наф тата Ниф-ниф.
Ҫ урӑк сасӑпа нӑйкӑш акан «Туслӑх» сы сна
кӑмунинчен вӗсем тарӑннӑн сывласа тухрӗҫ. Шӑхран
ҫулӗ тӑршшипе икӗ пуҫлӑх хушшинче пӑк-пак калаҫу
ҫеҫ пулса пычӗ.
- Нда, - терӗ хулана ҫитсен Большаков. - Мускав
пуртти хӑмӑт пӑявӗсене касса татнипе тӑварӑннӑ яп
урхамахне кӳлмешкӗн никамӑн та мар, хамӑрӑннах ҫӗнӗ,
ҫирӗпрех пӑяв явмалла пулать, Юлдашев юлташ.
- Кашни реформа ял хуҫалӑхне лачакана кӑна
путарнӑ, - йӑлл кулчё Юлдашев. - Хресчен ӗмӗрте
путман лачака-шурлӑха. Тухатпӑр, ку шурлӑхран та
ҫӑрӑлса тухатпӑр эпир - ҫӗр хурчӗсем.
- Хо-хо! Шурлӑха мар, тӗпсӗр мӑн шӑтӑка сиюгерчӗҫ
пире, ял ҫыннисене, ҫӗнӗ патшалӑхӑн кавӑн пуҫӗсем...
Палланӑ сасса илтнипе кӑртах сиксе илнӗ Большаков
хӑйсен умне килсе тухнӑ тӑлпан арҫынна алӑ пачӗ:
- Шӑхрансене салам!
- Салам, салам, - терӗ лешӗ ун ҫине куҫ айӗн чеен
пӑхса. - Тин кӑна-ха, пӗрле ӑмӑртса ӗҫленӗ ҫулсенче,
пирён пата курма, ҫитӗнӳсемпе паллашма килсе
ҫӳреттӗрччӗ Вӑрманкасран, халӗ салампа хутӑш йӗплӗ
салма ҫитерме килтӗр пать, Альберт Григорьевич.
Сылтӑм хӑлхаран кӗчӗ те лачака юрри, ман та ӗнӗрлес
килсе кайрӗ хамӑн шухӑшӑмпа сирӗн пуҫлӑх кӗвви

сулахай хӑлхаран сывлӑша тухса шӑхӑриччен. Нумай
павратӑр эсир. Ҫапах сирӗн пуш сӑмах арманӗ халӑх
валли ҫӑнӑх сахал ю хтарать. Унӑн ҫуррине те
ш айккалӑх хӑвӑр хы рӑма тул таратӑр. Халӑхш ӑн,
хресченшӗн ӗҫлемест ҫӗнӗ власть, хӑйӗн ырлӑхӗшӗн
кӑна аҫа-ҫиҫӗм ҫиҫтерсе тӑвӑл кӑларать, ҫав тӑвӑлра
хӑй ылтӑн юпа вырӑнне тӑрса юлать. Хитре те, хаклӑ
та, анчах - чунсӑр юла. Нуша кулачӗ ҫисе тӑраннӑ ҫын
текен чӗрӗ чунсем ун тавра пур-ҫук вӑйӗпе ташласа
ҫаврӑнаҫҫӗ, ылтӑн юпана пуҫ ҫапаҫҫӗ...
Юлдашев итлесе пӗтереймерӗ «Шӑхран» колхоз
председательне, ӑна ҫӑвар хуплас пекех чарса лартрӗ:
- Пӗрмай сан пёр юрӑ, Долгов. Ятламан пуҫлӑх та
юлман пуль.
Большаков ҫак тӑлпан кӗлеткеллӗ, ҫивчӗ чӗлхеллӗ,
ӑшӑ кӑм ӑл-туйӑм лӑ, аслӑ пӗлӳллӗ, тавҫӑруллӑ
йӗркелӳҫӗ-пуҫлӑха тахҫантанпах пӗлет. Дмитриев
вӑхӑтсӑр вилнӗ хыҫҫӑн пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх ҫыннисем
хаваспах суйланӑччӗ ӑна хӑйсен ертӳҫи пулма. Хӑй
умӗнхи чапа тухнӑ вӗрентекенӗн ӗҫне малалла хастаррӑн
та ӑслӑн ҫӗкпентерсе пычӗ. «Шӑхран» пекхуҫалӑх кашни
районта пӗрре-иккӗ кӑначчӗ. Вёсен шутӗнче Большаковӑн
колхозӗ те пулсаччӗ. Вӑрманкасра ӗҫленӗ чухне вёсен
«Шӑхран» шайӗнчи хуҫалӑх ҫуккӑччӗ. Ӑмӑрту уявӗсем
ирттернӗ кунсенче вӑл ҫак Долговран пайтах сӗнӳ-питлев
илтнӗ, унӑн сӗнӗвӗсене те пурнӑҫлаттарма тӑрӑшнӑ
юлхав председательсене. Анчах сӗнӳ вӑл, темле хакпӑ
пулсан та, ӑна ӑша хываканни тӑнсӑр е юлхав шухӑшлӑ
тӑк - пуш сӑмах вырӑнне ҫеҫ тӑрса юлать. Акӑ, каллех
хӗрӳ председатель хӗҫӗ айне пуҫа чикме тиврӗ. Кӳтсе
ҫитнӗ шухӑш кӳллине Долгов вёсен умӗнче сарлакан
татса ячӗ, авӑ, чарӑнма пӗлмесӗр шавлать:
- Мӗнле майпа тапаҫланса тухӑпӑр-ха, юлташсем,
пӗтӗм ҫӗршыв чӑмнӑ тӗттӗм шӑтӑкран? Кам пулӑшӗ
пире? Мускаврисем те, эсир те, Апьберт Григорьевич,
Шупашкарти аслӑ пуҫлӑхсем те, пӑх та шугламастӑр уҫҫа

тухмалли ҫутӑ пирки. Ӑна хӑвӑрах сӳнтерсе, хупласа
пыратӑр. Тӑнлӑр ӑслӑраххӑн. Эпӗ мӗн кӑна курмарӑм
пуль вун пилӗк ҫул хушшинче хамӑн колхоз ҫыннисемпе
пӗрле. Район, республика пуҫлӑхӗсем харӑслатса пуҫран
мӑн мӑлатукпа тӳнккенине те, ҫут ҫанталӑк хаярлӑхне
те тата ытти нумай-нумай инкек-синкеке те тӳссе
ирттертӗм, колхозран ял хуҫалӑх кооперативӗ те туса
куртӑм. Мӗнле кӑна эксперимент тутарса кӑтармарӗҫ
пуль пире асфальт ҫинче ташлакан пуҫлӑхсем. Пур
ҫил-тӑвӑлтан та эпир ҫӗнтерӳллӗн тухса, ӗҫчен халӑх
аллипе ҫӗнтерӳ ялавне ҫӳле ҫӗкленӗ, чи малтисен
ретӗнче пынӑ, паян та - ҫав ретрех. Мӗн туса илме
пултаратпӑр эпир ҫак ҫӗр ҫинче, ҫав пурлӑх пирён ялан
ыттисенчен лайӑхрах та пысӑкрах. Мӗншӗн тесен
пирӗн, шӑхрансен, шӑхранра яланах типӗ тар упранать,
ҫав тар пире вӑй парать, хресченӗн ӳт-пӳ тарӗпе
хутӑш са, тул ӑх пурнӑҫш ӑн пы ракан кӗреш ӳрен
ҫӗнтерӳллӗ тухма пулӑшать. Шӑхранти тапак шӑрши
те сӑмсана кӑтӑклантармасть, чуна уҫать. Халӑх чунӗ
вӑл питӗ туйӑм лӑ, пур шӑрш а-марш а та витӗмлӗ
уйӑрать, сирӗн, пуҫлӑхсен шӑршине те, хӑйӗнне те ӑша
хывать. Калӑр-ха, Альберт Григорьевич, пирӗнни пек
кашни гектартан хӗрӗх пилёк центнер тӗш тырӑ туса
илнӗ хуҫалӑх республикӑра миҫе?
Большаков куҫне мӑчлаттарса ҫамкине картлантарчӗ,
яланхилле пуҫне вашт ҫӗклерӗ те, ӑшра тем шутласа, тути
хӗррисене мӑкӑлтаттарчӗ, унтан тин хуравларӗ:
- Пӗрре. Эсир ҫеҫ.
- Тоттӑ ҫав, - хастарланса ӳкрӗ Долгов. - Ҫапах та
пирӗн пурнӑҫ - чухӑнлӑхра. Пахалӑхлӑ, экологи енчен
таса продукцишӗн пиое йӳнӗрех те йӳнӗрех тӳлесе
пыраҫҫӗ, ют патшалӑх продукцине маларах хураҫҫӗ. Пире
мар, вёсен фермерӗсене ӗҫлӗ тӑвать, тулӑх усрать
патшалӑх. Акӑ, пиртен сӗт литтӑрне тӑхӑр ҫӗр тенкӗпе
туянать, бензин литтӑрне пин те улт ҫӗр тенкӗпе сутать.
Тинӗс леш енчен кӳрсе килнӗ пылак шывӑн литтӑрӗ виҫӗ

пин тенкӗ тӑрать. Патшалӑхӑн ял хуҫалӑх политикин хакӗ
ҫакӑнта мар-и? Кунашкал политика вӑл ял халӑхне
мӑйкӑчлакан, вӗлерекен политика. Мӗнле улӑштармалла
ӑна? Камӑн ҫине тӑмалла уншӑн? Политиксем, Аслӑ
канаш депутачӗсем урса кайнӑ йытӑлла пӗрне-пӗри
туртса ҫурас пек тавлашаҫҫӗ - ял хуҫалӑхне ҫӳллӗ шая
ҫӗклессиш ӗн. Ҫав хушӑрах хӑйсем ҫӗр сутмалли
саккунсем кӑларса ӗлӗкхи помещиксем пулса каясшӑн
тапаҫланаҫҫӗ. Сутса янӑ ҫӗр ҫинче ӗҫлекен хресчен
Октябрь революцийӗчченхи майлах чура-хресчен пулса
юлать. Эсир хӑтарма пултараятӑр-и ҫав инкекрен пире,
ял ҫыннисене, хисеплӗ Егор Васильевичпа Альберт
Григорьевич? Калӑр-ха тархасшӑн чунӑрсене уҫса?
- Шала кӗрсе, пӳлӗмре татса парӑпӑр ку йывӑр
ыйтӑва, - тесе Юлдашев хӗрсе кайнӑ председателе
хулӗнчен тытса уттарчӗ. Мӗн ыйтупаччӗ?
Долгов мӑкӑртатрӗ:
- Виҫ сехет кӗтетӗп сире. Эпӗ те хамӑн ыйтӑва
урамра мар, сирӗн ӗҫ пӳлӗмӗнчех хускатасшӑн. Ах,
пуҫлӑхсем, яматсӑр путсӗрсем.
1991 ҫулччен, Ельцин револю цийӗччен, ӗне
сӑвакансемпе механизаторсем манран нумайрах укҫа
ӗҫлесе илетчӗҫ. Халӗ те эпӗ вёсен шайӗнчен кӑшт кӑна
иртнӗ. Хулара вара... хуҫасем рабочисенчен ҫӗр, пин хут
ытларах чикеҫҫӗ хӑйсен нихҫан тулма пӗлмен тӗпсӗр
кӗсйисене. Тан марлӑх халӑхра хӑрушӑ шухӑш ҫуратать.
Хӑҫанччен пусахласа пирён юна ӗҫсе пурӑнӗҫ-ши ҫав
ҫӑткӑн ҫӑхансем, тени илтӗнет халӑх хушшинче.
Егор Васильевич председателе ҫурӑмӗнчен лӑпкарӗ:
- Лӑплан, эпир татса памалли ыйту мар вӑл.
Большаков юлташран та килмест ку. Эс хӑвӑнне кала.
Кантур пӳлӗмӗнче уҫӑ калаҫу пулса иртрё. Долгов
кӳршӗри юхӑнса пыракан кооператив ҫӗрне вӑхӑтлӑха
усӑ курма илесшӗн-мӗн. Эп аччасемпе катексене те
ҫӑкӑр ҫитерме пултарап, тет. Дна вара пуҫлӑхсем
ырларӗҫ, ыйтӑва пур енӗпе те татӑклӑн татса пама

шантарчӗҫ. Чӑмнӑ шӑтӑкран тухмалли улӑм пӗрчи
сӑмса умне вӗҫсе аннӑнах туйрӗ Д ол гов ӑслӑ
сӑмахсемпе-сӗнӳсемпе хавхаланнӑ хыҫҫӑн.
П роф сою з пуҫл ӑ хӗ н м арш ручӗ В ӑ р м а нкас
еннеллеччӗ, ҫавӑнпа та вӗсем виҫӗ хура «Атӑлпа»
Шӑхранран тухса кайрӗҫ. Юлдашев, хӑнӑхнӑ йӑлапа,
пӗрле ӑмӑртнӑ район пуҫлӑхне Большакова икё район
чиккине ҫитичченех ӑсатма шутларӗ. Ҫула май Мӑкӑр
ялӗ енче Долговпа сыв пуллашнӑ хыҫҫӑн, икё машина
малалла ӗрӗхрӗ.
- Мӗнле, хамӑр йӑлана ҫӗнетер-и? - тесе Юлдашев
ӗҫри юлташне чикӗ юпи ҫумӗнче канса илме ыйтрӗ.
Вӑрманкасра ӗҫленӗ вӑхӑта, шӑхрансене шӑхӑрса
юрласах ӑсатнине аса илсе пыракан Большаков, кӑмӑллӑ
сасса илтсен, чунне уҫса ячӗ:
- Юрать, хамӑн та ыталас килсе кайрӗ ҫак туслӑх
чиккинчи юпана. Тунсӑхпаса кӳтнӗ пуль, парса хӑварар
хамӑр чун ӑшшине.
Аса илӳ юмахӗ кунта унчченхилле вӑраха тӑсӑлмарӗ,
ячӗшӗн сыпкаланипех иртрӗ. Ӗҫлемелле-ҫке, нумайнумай ыйту явӑнать вёсен пуҫӗнче, васкавлӑн татса
парасса кӗтсе ларать ӗнси ҫинче.
Чикӗрен инҫех мар вырнаҫнӑ «Хӗвеллӗ ир»
комплекса Большаков апат вӑхӑчӗ тӗлнелле ҫитрӗ. Ӑна
хуҫи, малтан Вӑрманкас райкомӗн иккӗмӗш секретарӗнче
ӗҫленӗ, сысна кӑмуни тунӑ Майлов яланхилле усӑк сӑнпитлӗ кӑмӑлӗпе кӗтсе илчӗ. Хӑйпе калаҫакана хирӗҫ
куҫран пӑхма шутламан е юри тӑвакан унашкал ҫынна
Альберт Григорьевич нихҫан та юратман, вёсен ӑшӗнче
вӑл яланах вӑрттӑн пытанса ларакан усал шухӑша туйма
хӑнӑхнӑ. Тӳрккеслӗхӗ те ҫителӗклех Геннадий
Васильевичӑн, хушӑран шӳтлеме те пултарать.
Большаков тӳрех тӗп ыйтуран пуҫларӗ:
- Ӗҫсем мӗнлерех? Комплекса сыхласа хӑварма
пулать-и?
Хӑна ыйтӑвне Майлов ҫӳхен кулса аяккалла пӑрса ячӗ:

- Сысна патшалӑхне ҫитрӗр пулсан, вӗри ҫатма ҫинче
Нуф-нуф хрюшкӑпа Хиркас ташшине кӑмӑллӑн ташламасӑр,
манран пӗр сӑмах та илтеймӗр, хисеплӗ Альберт
Григорьевич. Ырӑ сунса кӗтсе илетпӗр, хаклӑ хӑнамӑр?
Комплексра унсӑрах тепӗр хӑна пур иккен, аш-какай
комбиначӗн директорӗ Попов. Юрий Васильевич
комплекса хӑй аллине илмешкӗн килӗшӳ тӑвать.
- Колхозсем арканчӗҫ. Вӑйлисенчен уйрӑлса тухнӑ
кашни пӗчӗк ял хуҫалӑхӗ малалла каяймасть. Выльӑх
йышӗ чакрӗ. Уйрӑм ҫынсен сысни-пӑруне тутарсемпе
чулхуласем хаклӑрах хакпа сӑптӑрса каяҫҫӗ. Выльӑх
сутми пулчӗҫ пире. «Хӗвеллӗ ир» те тӗттӗмленме
пуҫларӗ: ялсенчен апат килмест, сысна шучӗ чакать...
Крутовпа пӗр шухӑш тупрӑмӑр та... Малашлӑх шурӑм пуҫӗ
ҫуталнӑн туйӑнать. Халлӗхе ман вӑй пур: комплекса ура
ҫине тӑратма та, чухӑн ялсене пуянлатма та. Эсир унта
президентпа ҫывӑхарах. Ҫак пирӗн шухӑша ҫитерӗр-ха
ун патне. Хурхух ҫине шансан, пулмасть. Эпӗ ӑна ку
ыйтупа чӑрмантарни ҫур ҫул ӗнтӗ. Ман шутпа эпир
малашне укҫа-тенке, тёп производства хӑвачӗсене, ҫӗре,
ӗҫ вӑйне - ял хуҫалӑх кооперативӗсемпе вёсем туса илнӗ
продукцие тирпейлекен предприятисенне ӗнтӗ, пӗр ҫӗре
чӑмӑртамасан, пӗтетпӗр. Ӑслӑн алла-аллӑн тытӑнса
ӗҫлесен тин вӑй илетпӗр, ак ҫапла хырӑма та
тултаратпӑр, «хырӑм панк-патак танк» тесе шӳтлеме те
пултаратпӑр», - тесе вӑл сарлака ҫутӑ ывӑс ҫинчи
тӗтӗмленӗ сысна ҫурине ӑслайлӑн вакласа, пысӑкрах
татӑккисене Майловпа Больш акова ты ттарчӗ. Хуҫаланнӑшӑн каҫарӑр: эпӗ мясник та, повар та.
Ш ӑхран хы ҫӗ н чи « Т усл ӑх» сы сна ко м п л е ксӗ
сысна пӑхӗ ӑшне путнине курса чунне ыраттарнӑ
хыҫҫӑн, Вӑрманкасри шаритленӗ сысна ҫури апачӗн
сӗтелӗ хушшинче Альберт Григорьевичӑн хаваслӑх
туйӑмӗ вӑйланчӗ. Ял хуҫалӑхӗн пӗр шӑтӑкӗнче симӗс
калча ш ӑтса ҫитӗнет. П ур-ха п уҫа руҫӑ се м , ӑслӑ
хресчен ачисем.

Ҫапах та, Вӑрманкас район администрацийӗнче ҫав
кӑмӑл кӑштах хуҫӑлчӗ. Максим М аксимович ӑна
«Ш урӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» колхозран «Ш урӑмпуҫ» тата
«Ҫӑлтӑр» ял хуҫалӑх кооперативӗсем пулма пултараҫҫӗ,
терӗ. Куншӑн вӑл такам ҫине тарӑхнӑ пек пулчӗ, анчах
кам ҫине - палӑртаймарӗ. Айӑпӗ хӑй ҫинче те, Крутовра
та, тымарсем «революци пуҫланинче» те пулнине
ӑнланать-ха. Тӗп айӑпӗ вӗсенче те мар, ҫӗршыв
калӑпӑшӗпе кӗрлекен ҫил-тӑвӑлри ахӑр самана
политикинчен килнине те пӗлет. Пуҫри тем тӗрлӗ хирӗҫ
тӑрура суйласа илмелли, суйласа илнинчен кирлӗ ҫирӗп
шухӑш ҫирӗплетмелли пӑнча лартма васкамасть-ха.
Совет влаҫӗ Мускав демокрачӗсен пушарӗнче ҫунса
кӗлленнӗ хыҫҫӑн ял хуҫалӑхӗнчи совет хуҫалӑхӗсем те
пӑчланчӗҫ. Вӑрманкасран Шупашкар ҫулӗ ҫине тухсан,
Большаков вӗсем хӑш-хӑш районта хӑш отрасльте мӗнле
аталанса пурӑннине аса илсе пычӗ. Шухӑшлавра Ункӑ
кӗперӗ урлӑ каҫнине те сисмен.
- Альберт Григорьевич, манса кайман-и эсир ирпе
мӗн каланине?
- Мӗн пиркиччӗ?
- Ишлее кӗрсе тухмалла теменччӗ-и?
- A-а, тавтапуҫ сана аса илтернӗшӗн. Кӗретпӗр,
кӗретпӗр.
Ишлее ҫитиччен вара унӑн куҫӗ умне иртнӗ вӑхӑт
саманчӗсем тухса
пычӗҫ. «Чуваш хмельпром»
пӗрлешӗвӗн ертӳҫинче ӗҫлеме пуҫласанах вӑл
«Ишлейский» совхоз директорӗпе Юрий Никоалевич
Машановпа тӗл пулса калаҫнӑччӗ. Вӑл хӑмла
плантацийӗсем сарма, ҫӗнӗрен тума шантарнӑччӗ.
- Хӑвӑрах пӗлетӗр, Альберт Григорьевич, хуҫалӑхӗ
пирён районта чи пысӑкки те сапаланчӑкки, ҫирӗм икӗ
ялтан тӑрать, - терӗ директор. - Ҫурран утса ҫаврӑнма
мар, машинӑпа чупсах ывӑнатӑн. Виҫҫӗмӗш уйрӑма
ҫитмешкӗн миҫе ҫухрӑм пуль тетёр? Унта пирӗн ҫирӗм
гектар хӑмла. Ҫитсе курар.

- Пиллӗк-улттӑран ытлах мар пуль, - кӑштах аса
илнӗн персе ячӗ Большаков.
- Асӑрханӑччӗ, пур пуҫлӑх та, килес-тӑвас пулсан,
ҫаплах шутлать, мӗншӗн тесен йӗркеллӗ хуҫалӑхсенче
таҫта та ялсем тӗп усадьбӑран ытла аякра мар. Пирӗн ҫеҫ
Вӑрманкас Тӑрӑна Ишлейрен вун сакӑр ҫухрӑм пулать.
Юрать-ха Вӑрнар-Ҫӗмӗрле ҫулӗ ҫинче, ҫӳреме ансат.
Большаков директора тӳрлетрӗ:
- «Ишлейский» совхоз республикӑра чи пысӑкки,
Шупашкар районӗн ҫур пайне йышӑнать вӗт. Авӑ епле
паллӑ хуҫа эсир - совет хуҫи. Пултаратӑр ҫавӑрттарма.
- Пултарни качки. Министерство лартнӑ та, шанӑҫа
тивӗҫтермеллех.
Ҫула тухсан, Машанов радио ячӗ.
- Пӗрмай ӗҫ ҫинчен шухӑшлар мар-ха, музыка итлер,
кантарар кӑштах пуҫ мимисене, - терӗ вӑл тӗрлӗ
каналсем тӑрӑх мӗн те пулин чуна кантармалли шыраса,
чӑваш передачине тытрӗ.
«Пурӑнмашкӑн пурнӑҫ тулӑх, юрлама та пит аван...»
тесе шӑрантаракан Тамара Чумакована пулӑшнӑ пекех,
вӗсем харӑсах ун ҫумне хутшӑнчӗҫ: «Советсен ҫӗршывӗ
тӑрӑх кайтӑр юрӑ, юрӑ кайтӑр ян та ян...»
- Иван Ивникпе Григорий Лисковӑн халӑх юратнӑ
юрри, вуншар ҫул хавхаланнӑ унпа чӑваш, халӗ те чуна
ҫӗклентерет, - терӗ Большаков, юрласа пӗтерсен.
- Пирён совхоз хорӗ пӗр ҫулхине ку юрӑпа
республика акатуйӗнче пӗрремӗш диплом илнӗччӗ», тесе Машанов радиоприемникре тата тем шырарӗ.
С асартӑк паллӑ юрӑҫӑн уҫӑ сасси янӑраса кайрӗ:
«Миллион, миллион, миллион алых роз...»
Аслӑ ҫулпа вӗҫтерекен «урхамахӑн» тилхепине
ҫирӗппӗн те лӑпкӑн тытса пыракан Юрий Николаевичӑн
сӑнӗ юрӑ вӗҫлениччен пӗртте улшӑнмарӗ. Хӗрӗхелле
ҫывхаракан вӑтам пӳллӗ, тӑлпан кӗлеткеллӗ, кӑшт
тӑрӑхларах питлӗ, ҫивӗч куҫлӑ, хӗрӳ кӑмӑллӑ ҫак ҫын
мӗн ҫинчен шухӑшларӗ-ши? Ҫуралса ӳснӗ Ҫӗмӗрле

тӑрӑхӗнчи ҫамрӑклӑх юратӑвне, ял хуҫалӑх институтӗнчи
шавлӑ ҫулсене, вун икӗ ҫул каялла совхоза килнине аса
илчӗ-ш и? Ӑна пӗлме пултараймарӗ Больш аков.
Шухӑшне вӑл хӑех уҫса пачӗ:
- Кирек мӗнле ӗҫ те ӑстаҫӑран хӑрать иккен, радиоле чарса лартрӗ Юрий Николаевич. - Шухӑшпа
шурӑ пӳрт, канашпа картиш ҫавӑраймӑнтенине илтнӗччӗ
халӑх хушшинче тахҫан. Ҫамрӑкпах лартрӗҫ директора.
Мӗн тӑвас тетӗн, хуҫа пултӑн тӑк - хуҫалла пӑх мӑн
хуҫалӑху ҫине. Ҫак туйӑмпа тытӑнтӑм ҫӗнӗ ӗҫе. Анчах
хамӑн пӗр пуҫ шухӑшӗпех инҫене кайма май ҫуккине
ӑнлантӑм. Халӑх ҫине тухрӑм. Калаҫмасӑр сӑмах
пулмасть, каскаламасӑр турпас тухмасть, тенӗ пек
чӗлхе уссине курма ш утларӑм . Йӗрке ҫукчӗ,
дисциплина япӑхчӗ. Нимрен, никамран хӑраса тӑмасӑр
айӑпларӑмӑр хӑйсене тивӗҫсӗр тытакансене, ял уссине
курса хула шучӗпе пурӑнакансене. Совхозра пин ҫурӑ
вӑй питти ҫынччӗ. Вӑрӑм укҫа шыраса, хаклӑ пурнӑҫ
урапи хыҫҫӑн хӑваласа чупакансем Шупашкара тарса
пӗтрӗҫ. Тӑхӑр ҫӗр ҫын юлчӗ. Кусем - чи шанчӑклисем.
Вёсен вӑйӗпе халӗ эпир малтанхи йышпа ӗҫлесе
илнинчен икё хут ытларах ял хуҫалӑх продукчӗсем
тӑватпӑр. Рабочисен ӗҫ условийӗсене ҫӑмӑллатса
пыратпӑр, вӗсене пурӑнма, канма, сипленме ҫӗнӗ
ҫуртсем, керменсем, ача сачӗсем, магазинсем,
профилакторисем, йӑпа ыйтӑвӗсене тивӗҫтерекен йышӑну
пункчӗсем туса паратпӑр. Чечек, кактус, юрлакан кайӑк,
аквариум, сауна-мунча, апатланмалли-канмалли таса
пӳлӗмсем, тухтӑр, фельдшер пункчӗсем - пурте вӗсем
илем лӗх тӗ н чи н е п уя н л а та ҫҫӗ . Алла П угачева
шӑрантаракан миллион-миллион йӑм хӗрлӗ роза та
юрӑри пекех асра, куҫ умӗнче вӗсемшӗн. Ҫулсерен
ферма картишӗсенче пиншер, совхоз кантурӗ умӗнче
Ҫӗршер роза чечекӗ илем салатаҫҫӗ ӗҫлекен ҫын енне.
Пӗлетӗр-и, пӗрле юрӑ итленӗ вӑхӑтра эпӗ те савӑнса
юрӑҫпа пӗрле ӗнӗрлесе пытӑм.

Юрий Николаевичӑн чунӗ юрлани совхоз ҫыннисен
чунӗ пӗр аслӑ хорта кӗрленӗ пекех туйӑнчӗ юнашар ларса,
итлесе пыракан Большакова. Илемлӗх курӑмӗ, ырӑ йӑла
хӑвачӗ малашне те совхоз ӗҫченӗсен кӑмӑлне тэтах та
ҫӗклессе шанать ӗнтӗ мӑн ӗмӗтлӗ хӗрӳ пуҫлӑх. Ӑна
Чӑваш АССР ял хуҫалӑхӗн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ят панине
аса илчӗ те вӑл, шухӑшларӗ: «Машанов - ялти тава
тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ те. Пултарать.»
Пулнӑччӗ ҫапла темиҫе ҫул каярах. Шупашкар
ҫывӑхӗнчи хресчен те ҫӗр ҫине пуҫа чиксе тулӑх пурнӑҫ
сывлӑшӗпе телейлӗн сывлатчӗ. Вӑл вӑхӑтра ӗнтӗ юхӑнса
кая пуҫланӑ колхозсенчен совхозсем туни, пӗтӗмӗшле
илсен, ытлах уссине паманччӗ. Вӗсене тытса тӑма
патшалӑхӑн укҫа нумай тӑкакланатчӗ. Анчах ҫынсен
кӑмӑл ҫӗкленӗвне «Ишлейский» совхоз директорӗ пек
ӑста йӗркелеме пултаракан пуҫлӑхсем хӑйсен
хуҫалӑхӗсене пурнӑҫ шайӗнчех хӑватлантаратчӗҫ.
Совет влаҫӗ совет хуҫалӑхӗсене те - совхозсене хӑйпе пӗрле историе илсе кайрӗ. Ҫирӗп йӗркепе
чӑмӑртанса вӑй илсе пыракан ялсем хӑйсем тӗллӗн уйри
тырӑ ҫӗмелӗсем пек усал ҫил ҫине тӑлӑххӑн тӑрса юлчӗҫ,
айланкаласа ҫыннисем тӗрлӗрен кооперативсене
пӗрлешрӗҫ, хӑйсен ҫӗнӗ хуҫалӑхӗсене ҫӗнӗлле, пасаррынок йӗркипе майлаштарма пуҫларӗҫ. Вуншар ҫул пухнӑ
пурлӑх - халӑх пурлӑхӗ - харама кайрӗ.
Унчченхи совхозӑн капӑр картишне мӑян пусса илнӗ.
Кантурӗнче те чечек ӳсмест, кайӑк юрри илтӗнмест,
аквариумра пулӑ вылямасть. Ҫилпе шӑхӑрса ларакан икӗ
хутлӑ чул ҫуртран сивӗ ҫапнине туйса, Большаков
ҫӳҫенсе илчӗ. Машанова вӑл урӑх ҫӗрте, пӗчӗк ял
кооперативӗнче шыраса тупрӗ.
Вӑтӑрм ӗш
ҫулсенче
вак
хуҫа л ӑ хсе н е
пӗрлеш терсе ҫӗрш ыв пуянланма пуҫланӑ. Сакӑр
вуннӑмӗш ҫулсенче пысӑк хуҫалӑхсене аркатса вак
хуҫалӑхсем тума тытӑннипе ҫӗршыв хӑвачӗ каялла
чакма пуҫларӗ. Малалла утма тытӑнатпӑр-ши? Калӑр-

ха мана, Альберт Григорьевич? - пусӑрӑнчӑк кӑмӑлне
пытараймасӑр ыйтрӗ унран, вилес умӗнхи ҫын пек
йывӑррӑн сывлакан республика ял хуҫалӑхӗн хуравлӑ
патшалӑх ҫыннинчен, малтанхи пек хӗрӳлӗхпе ҫиҫекен
мар, чылай ватӑлнӑ пӗчӗк пуҫлӑх.
Темле ӑнлантармалла калаҫсан та, ӳкӗтлесен те,
Альберт Григорьевич унӑн тарӑн куҫӗнче хӑй вӑхӑтӗнчи
хӗвел йӑлкӑшӑвне асӑрхаймарӗ. Ухмахла йӗркепе
пыракан пурнӑҫ авӑ епле юсать иккен ҫынна, халӑха, тесе
ҫитсе кӗчӗ Большаков Шупашкар хапхинчен. Паянхи ҫул
ҫӳрев ӑна, пысӑк хуравлӑ пуҫлӑха, хресчен ҫӗнӗ куҫлӑх
тӑхӑнтартрӗ. Унран та пысӑк пуҫлӑхсене - ял хуҫалӑх
министрне Хурхуха та, республика президентне
Федорова та ҫав куҫлӑхах сӗнчӗ пуль хресчен ҫӗр ҫийӗн
хура тӗтре йӑсӑрланнӑ вӑхӑтра.
Хӑй куҫӗпе курса пӗтӗмлетӳ тунӑ май, Большаковӑн
халӗ министра кӑна мар, президента та мӗн усаллипе
ыррине каламалли пур. Вӑрманкассен пуҫарӑвне
республика ял хуҫалӑхне малалла аталантармалли тӗп
тӗллев туса хумаллах. Айдаксен, Давы довсен,
Долговсен, Волковсен, Машановсен тертлӗ ҫулӗ ҫине
хӑюллӑн тӑнӑ Поповсене те ум памалла. Альберт
Григорьевич кун пирки йӑнӑшмасть.
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Аслӑ, хаяр вӑрҫӑн тепӗр тӑлӑх арӑмӗ ҫут тӗнчерен
вӑхӑтсӑр уйрӑлчӗ. Ҫамрӑклах упӑшкасӑр тӑрса юлнӑ
Нинук, Кашкӑр Хӗветучӗн юратӑвне хӗврен кӑлармасӑр
ҫӗр ҫинче хӗрарӑм тунсӑхне чун-чӗрипе чӑтса, асаплӑ
пусӑрӑнса ют арҫынсӑр, телейлех пурӑнчӗ. Телейӗ ӗнтӗ
унӑн колхоз ӗҫӗнче - халӑх хушшинче, килӗнче - ывӑлӗпе
кинӗн, мӑнукӗсен йӑпанӑвӗнче пулнӑ. Салакайӑк Йӑванӗн
кӗртлешке арӑмӗ Крахвине упӑшки вӑрҫӑран
таврӑничченех колхоз председателӗпе Трахвин Йӑванч
Шмыковпа ҫуратнӑ Венери амӑшне хывмарӗ. Таврара ырӑ

ятлӑ кин пулса савӑнтарчӗ ӑна. Виҫӗ мӑнук ҫуратса пачӗ.
Амӑшӗпе ашшӗ ялан ӗҫре, нихҫан ерҫеймен пирки
Нинукӑн икӗ ывӑлпа пӗр хӗр пӗрчине ытларах пӗччен
пӑхса ӳстермелле пулчӗ. Вӗсемпе айлана-айлана унӑн
вӑхӑт иртни те сисӗнмерӗ, Вилӗм алӑкран сасартӑк килсе
те шаккарӗ. Колхоз ӗҫӗнче тем те курса тӳснӗ ҫав.
Кӑнтӑрла та, каҫ та выҫӑллӑ-тутӑллӑ, шӑла ҫыртса
ӗҫленӗ, пур-ҫук тумпа шӑнса аптӑранӑ, ывӑннине
туймасӑр пӗрмай тар тӑкнӑ, ҫапах килти пӳлмене те, сум
хутаҫне те тултарма пултарайман. Тӳлевсӗр майлах
пилӗк авнӑ ҫӗршыври мӗльюн-мӗльюн хресчен пекех вӑл та. Ывӑлӗ ял хуҫи пулсан тин Нинук та ял ҫыннисемпе
танах ура сырчӗ, ун чӳречинчен те савӑнӑҫ, телей хёвелё
кёчё.Тельман колхоза мӗнле йывӑрлӑхпа пуянлатма
пултарнинчен тӗлӗнсе амӑшӗ турра вӑрттӑн кӗл тунӑ
ывӑлӗн сывлӑхне упрассишён. Пурте ҫителӗклӗ пулса
ҫитнӗ вӑхӑтра ыр пурнӑҫран уйрӑлса кайма вӑхӑт
ҫитнишӗн ҫӗрлесенче куҫҫуль кӑларнӑ. Анчах Вилӗмрен
тарма та, пытанса юлма та, ӑна улталама та, мулпа сутӑн
илме те май ҫук. Нумай нушалантарса пӑхтармарӗ Нинук
хӑйне. Чӗре чикнипе аптӑрама пуҫланӑскер, эрнене яхӑн
вырӑнпа выртрӗ те, каҫпа чипер ҫывӑрса кайнӑскерех,
хӗвел урине ирпе урӑх тытаймарӗ. Хӗвел кунпа каҫа
унсӑрах малалла шутласа кайрӗ.
Хӑйсен хыҫӗнчи анлӑ масар вӑрҫӑ ҫулӗсенчи тыл
ветеранне хӑйӗн ӗмӗрхи сӑваплӑ хӳтлӗх ытамне илчӗ.
Автансӑр Хурӑнварта тепӗр чун хутшӑнчӗ. Крутовӑн
асламӑшӗпе Ульки аккапа кӳршӗллӗ ӗнтӗ.
В олковсен яланхи шавлӑ килӗнче ӑнланса
пӗтермелле мар тунсӑх хуйхи ҫавӑрса илчӗ пурне те.
Вилӗм кунӗсене эртелпе асӑна-асӑна пынӑ май кил
ӑ ш -чикки ерипен улш ӑнса пычӗ пулин те, ҫывӑх
ҫынсӑр тӑрса юлнӑ ывӑлӗпе кинне те, вёсен ачисене
те ам ӑш ӗ, аслам ӑш ӗ кӗ ҫ -в ӗ ҫ алӑкран хуллен
кӑштӑртатса кӗрсе тӑрассӑнах туйӑнать. Вӑл хӑйсемпе
ӑшшӑн та ҫемҫен калаҫнӑ пек...

Тельман Федотович колхоз ӗҫӗнчен ирёкленсе
Шупашкара ӗҫлеме кайнӑ хыҫҫӑнхи мӑн хуйхӑ пулчӗ ку
Венера Ивановнашӑн. Упӑшки ял хуҫалӑх институтӗнче
ӑнтӑлсах ӗҫлеме пуҫлани вӑл хӑйӗн пултарулӑх
картлашкине уксакламасӑрах ярса пуснине чунӗпе туять.
«Упӑшкам та, хам та, ачасем те тӗнчери чи кирлӗ ӗҫпе
пурнӑҫа ҫывӑхлатнӑшӑн, ҫыхӑнтарнӑшӑн ма хӗпӗртес
мар. Ҫӗр ҫинче ҫуралнӑ этем хӑйне тӑрантармашкӑн,
тӗнчере хӑйне сыхласа хӑварассишӗн ӑсне ниҫта хума
пӗлеймесӗр нушаланать, пӗлӳ тӗнчинче чи ӑслӑ вӑй
пулса юлассишӗн юмахри пек хӑлаҫланать. Шухӑшӗмӗчӗпе ҫаврӑнать-ҫаврӑнать те Хӗвел тавра, ҫӑлтӑрлӑ
тӳпе айӗнчи тӑван ял-хула, тӑван хурӑнташ ытамнех
кӗрсе ӳкет, этемлӗхрен ҫӗр сӗткенӗ витӗр шӑтса тухакан
ҫурхи чечеке ыталаса чуп тӑвать: салам, тӑванӑм!
Ҫапла тӑвансемпе пӗрлех ӗҫе кӳлӗнетпӗр, пурнӑҫ
майлашӑвӗнче-шайлашӑвӗнче тупнӑ хамӑрӑн юрату
ытамӗнче урай тулли чупакан-вылякан ачапчапа киленсе
савӑнатпӑр, вёсем валли тӗнчене тухмалли ҫул
хыватпӑр, ҫав ҫул ҫине тухма ыттисене те вӗрентетпӗр.
Тутӑ хырӑм ҫулӗ суйласа илнӗшӗн пӗртте кӳренместпӗр.
Ҫав ҫул вӑл - этемлӗх ҫулӗ-ҫке», - тесе шухӑшласа
Венера Ивановна ҫемҫе креслӑ ҫинчех тӗлӗрсе илчӗ. Ӗне
му-улатса сасӑ панипе сасартӑк куҫне уҫрӗ, вара
васкасах тулалла тухса чупрӗ. Кӗтӳрен таврӑннӑ хурашурӑ ӗнине кил хушшине кӗртсе ячӗ, ӑна малтанах
хатӗрлесе хунӑ ҫӑнӑхлӑ шыв ӗҫтерчӗ, суса тулли
витрепе пӳртелле кӗчӗ. Сӗрнӗ ӑшӑ сӗте сыпса кулач ҫирӗ
те хырӑмне тӑрантарчӗ. Вӗри апат пӗҫерес килмерӗ.
Пӗччен чухне пӳлӗмсенчи тирпей-илем ӗҫӗ те алла
кӗмерӗ. Ним тӑвас килменнинчен хӑй те тӗлӗнет. Авӑ
епле иккен вӑл - хӑраххӑн пурнӑҫ. Тельмансӑр эрне
хушшинчех алӑ-ура ҫыхланать. Хунямӑш ӗ ҫамрӑк
упӑшкине хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта вӑрҫа ӑсатнӑранпах мӗн
виличчен тунсӑх ытамӗнчен уйрӑлайман. «Мӗн тери
йывӑр пулнӑ пуль ӑна, тӑлӑх арӑма, ҫав нушана чӑтса

ирттермешкӗн. Эпӗр халӗ темиҫе куна чӑтаймастпӑр.
Манӑн хуняма пекех мӗн чухлӗ хӗрарӑм асапланман-ши
ҫав нуша аллинче вӑрҫа пула».
Пуҫра вӗлтлетсе илнӗ ҫак шухӑш урамра машина
пиклеттернипе вӗлтӗрт ҫухалчӗ. Сиссе те юлаймарӗ вӑл
кил картине ывӑлӗ васкаса кӗнине. Амӑшӗ, хыпӑнса,
хирӗҫ сиксе тухрӗ, вӑйлӑ ытама кӗрсе ӳкрӗ.
- Ах, Петӗр-Пӗрремӗш Петӗрӗм, ывӑлӑм, сире
кӗтни... Куҫчӳречерен каймасть. Ӗҫӳпа килтӗн-и-ха хамӑр
тавраша? Кинпе ачисене те питӗ курас килет те ҫав. Ах,
ку сапӑнчӑк пурнӑҫа. Мана тӑлӑха тӑратса хӑвартӑр пать
эсир, чупкӑнсем.
Тельманпа пӗрлешсен тепӗр ҫулнех кун ҫути курнӑ
малтанхи ачине, ывӑлне, вӗсем шӳтле-шӳтлех Пӗрремӗш
Петӗр тесе унпа йӑпанатчӗҫ те, ӳснӗ май хастар та ҫирӗп
кӑмӑллӑ Петӗр, чӑваш патши пулаймарӗ пулин те, хӑйӗн
ӗмӗчӗн патши пулчӗ-пулчех. Вӑл вӗт, ашшӗ пекех, ҫӗр
тухтӑрӗ пуласшӑнччӗ-ҫке, ҫавӑнпах ӗнтӗ ашшӗн Авруйри
юлташӗн Николай Кирилловӑн ял «академине» кайса
кӗчӗ, унта вӗреннӗ чухнех наука вӑййипе аташса Мускав
таран ҫӗнтерӳллӗ утӑмсем турӗ, хӗрлӗ диплом илсен те
хӑш-пӗрисем пек пуҫӗ тӑрринче мухтав хӗрлӗ ялавне
вӗлкӗштерсе ҫӳремерӗ, пылчӑклӑ ҫӗртен уйрӑлмарӗ,
ҫамрӑк чух пуҫра мӗн пуррине пурнӑҫ никӗсӗ туса
хӑварас-ха тесе ҫӑмӑллӑнах, хӑй каланӑ пек «вылясах»,
ял хуҫалӑх наукисен кандидачӗн дипломӗпе кил тӗпелне
ашшӗпе хирӗҫ хӑюллӑн кӗрсе ларчӗ. Тек ӗнтӗ ӑна ашшӗ
пурте пӗрле чухне Юман шӑллӗпе те Шӑпчӑк йӑмӑкӗпе
аташкаланӑ хушӑра ҫамкаран йывӑҫ кашӑкпа ачашланӑ
пек ачашламасть, вӑл амӑшӗ лартса панӑ апат чашӑкне
ывӑлӗ мӗнле пушатнине сӑнать.
Тара илнӗ чухне ӗлӗк пӗр хуҫа хӑйӗн пулас тарҫине
чи малтан сӗтел хушшине лартнӑ тет те, ӑна чи тутлӑ
апат чашӑкки лартса панӑ тет те, хӑйӗн ӗҫне кӗрӗшекен
ҫын чашӑка мӗнле хӑвӑртлӑхпа пушатнине сӑнаса ку
этеме хӑйӗн патне илмелле-и е илмелле мар-и тесе

шухӑшласа ларнӑ тет. Апата ытлашши васкамасӑр,
выҫлӑхла ҫӑтса ямасӑр, вӑхӑтпа ҫисе янине хуҫа
кӑмӑлланӑ, нише кайнӑ сысна ҫури пек сӑрхӑнтарса
мӗшӗлтетсе ҫиекеннине алӑк еннелле ҫул кӑтартнӑ тет.
Тельман Федотович хӑйӗн ывӑлӗн сӗтел чашӑкӗ
хӑйсене майлӑ хӑвӑртлӑхпа тасалниш ӗн ӑшӗнче
хӗпӗртенӗ, ку ачаран ҫынах пулма кирлӗ-ха тесе
ӗмӗтленнӗ.
Амӑшӗ те ӗнтӗ ачи-пӑчи сӗтел илемне пӑсманшӑн,
кил-ҫурт тирпейлӗхне тытма вӗренсе пынӑшӑн
упӑшкинчен те ытларах хӑпартланнӑ пуль. Венера
Ивановна ывӑлне яла илсе килесшӗнччӗ, анчах та пёр
хуҫалӑхрах ашшӗпе юнашар икё ҫӗр кандидачё пёр
чӗлхе тупаяс ҫуккине ӑнланса, Петӗре хӑйӗн ӗмӗчӗн
урхамахӗ ҫинчен туртса антармарӗ, малаллах сиккипе
чупма пил кӑна сунчӗ.
Вӑрманкас касси кӑна мар-ҫке Чӑваш ҫэрӗнче.
Муркаш районӗнче те йӑмра ӳсет. Хурӑнварти хресчен
йӑхӗн чӗппи валли те Панкли ялӗнче йӑмра айӗнчи пӗр
хӳшӗ тупӑнчӗ. Давыдов «помещ икӗн» «Ударник»
хуҫалӑхӗн сарай ҫунаттинче Петӗр йӑва ҫавӑрчӗ. Платон
Павловичпа Тельман Федотович пӗр-пӗрин ӗҫне-хӗлне
ӑмсанса, пӗр-пӗринчен мӗнпе те пулин иртсе каяс
шухӑшпа туслӑн, ӑм ӑртуллӑ-ҫӗнтерӳллӗ ӗмӗтпе
пурӑнаҫҫӗ ӗнтӗ. Петӗр мӑшӑрне те Муркаш
«ударницинех» тупрӗ. Кинӗ хӑйне майлӑ кӑмӑллӑ хӗрарӑм
пулнӑшӑн Венера Ивановна чунӗпе канлӗ. Мӑнукӗ ЛевАрӑслан, икӗ йӑх ӑратнех хыврӗ пать, вӗренӗве пуҫне
чикрӗ те Мускаври тӗпчев институтӗнче кибернетикӑпа
тӗнче саккунӗсене уҫса халӑха усӑ парассишӗн чунне
кантараймасӑр ӑшталанать.
Петӗр пичче, эпӗ сан пек патша пулма ӗмӗтленместӗп
тесе шӑлне йӗрекен Юман Сӑр вӑрманнех тымар ячӗ.
Атӑл леш енне ишсе каҫса Йошкар-Оларан аслӑ пӗлӳ
дипломне илсе килчӗ те, хыр-чӑрӑш йывӑҫҫисем
хушш инчех сӑмалаланса ларчӗ, ҫапах та халӗ,

пиччӗшӗпе тӗл пулнӑ вӑхӑтра, «Эпӗ - вӑрман патши» тесе
мухтанса илме те хӑюлӑх ҫитерет.
Хӗр пӗрчийӗ, вёсен ытарайми Шӑпчӑкӗ, Хурӑнвартан
вӗҫсе тарчӗ пулин те ҫулне улӑш тарса таҫталла
вӗҫмерӗ, тӑван ҫӗршывӗн тӗп ялнех анса ларчӗ, чӑваша
кӑна мар, такама та хӑйӗн тӗлӗнм елле сассипе
тыткӑнларӗ. Мускав консерваторийӗнчен вӗренсе килнӗ
чӑваш хӗрне таҫти вӑтам шайри консерваторисенчен
направленипе хӳтерсе тултарнӑ ҫерҫисем хушшинче те
ай-яй пыра хыртарма, чӗлхене якатма тиврӗ, мӗншӗн
тесен ҫав ҫерҫисен Мускавра кӑна мар, Шупашкарта та
ҫӑханӗсем пур-ҫке. Ҫав ҫӑхансенчен аслӑраххи пӗрре
кранклатсанах ҫерҫи тава тивӗҫлӗ артистка ячӗпе сцена
ҫине чӗриклетсе тухать, ҫӑхан тепре кранклатать те ҫерҫи чӑваш халӑхӗн артистки. Вӑл - сцена ҫинчи
«шӑпчӑк», чӑваш ҫӑлтӑрӗ.
Хурӑнвар Шӑпчӑкӗ вара, пултарулӑхне кура, чӑваш
театрӗн сцени тавра ӑшӑ йӑва ҫавӑрнӑ ҫӑхан
«шӑпчӑкӗсене» хӑйӗн ытарайми сассипе хупласа хума
пултарчӗ - пӗлтӗр Чӑваш халӑх артистки ячӗпе ялта
пысӑк концерт пачӗ.
Вӗҫрӗ-вӗҫрӗ те амӑшӗн Шӑпчӑкӗ - чӑн-чӑн Чӑваш
шӑпчӑкӗ, Мускавах анса ларчӗ, Максим Максимович
Крутовӑн Чулхулара ҫуралнӑ Лариса йӑмӑкӗн мӑнукӗпе
Артур Артуров юрӑҫпа пӗрлешсе, тёнче тавра вӗҫме
пуҫларӗ. Ашшӗ унӑн, Олег Артуров, тӗнчипе паллӑ
дирижер-музыкант.
Асламӑшӗ ячӗпе ят хунӑ Нинук Артурова, Шӑпчӑк,
Мускаври Пысӑк театр солистки, пӗрле ӗҫлекен, Раҫҫей
халӑх артисчӗпе Артур Артуровпа Италири Ла-скалӑра,
Австрири Венӑра, Германири Берлинра, Чехословакири
Прагӑра, Америкӑри Нью-Йоркра, Японири Токиора тата
ытти нумай ҫӗршывсенчи опера театрӗсенче илеме
юратакансен.илем тӗнчийӗнче кӑна хӑйсен телейне тупнӑ
тӗрлӗрен халӑхсен ӑс-тӑнлӑ ҫыннисене хавхалануллӑн
алӑ ҫуптарнӑ. Концертсенче хушӑран чӑваш юррисене

шӑрантарма та манман Хурӑнвар кӗрӳшӗпе Шӑпчӑкӗ.
Кӗҫех вёсем Ш упашкара килмелле. Унта тӗнче
халӑхӗсен сассинче Поль Робсон некӑрпа ӑмӑртмалла
илем хумӗ ҫӗклесе хӑватлӑ тинӗсре ишнӗ Максим
Дормидонтович Михайлов 1994 ҫултанпа ӗнтӗ оперӑпа
балет театрне чи вӑйлӑ артистсене йыхравласа пухать.
Чӑваш патши Пӗрремӗш Микулай ун ячӗпе пуҫарса янӑ
ӑмӑрту-ф естиваль ӗмӗрте те ниҫта пулман-ҫке.
Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ Чӑваш ҫӗршывӗ тӗнче лирин ҫӳл тӳпине
ҫӗкленчӗ. Унччен музӑн ют ҫӗршывсенчи кӗвви аякра
кӑна илтӗннӗ пулсан, паян ҫав кӗвӗ пӗтӗм чаркӑҫ витӗр
Атӑл ҫыранне те ҫитсе ҫапӑнчӗ, опера театрӗн алӑкӗнчен
шаккамасӑрах кӗрсе анлӑ сценӑпа мӑнӑ зала ҫавӑрса
илчӗ. Янӑрать халӗ вӑл тӗнче хӑлхине ҫурасла!
- Анне, тӑ хта -ха , тӑ хта , - амӑш не ытамран
вӗҫертсе ячӗ Петӗр. - Итле-ха, итле? Мана йӑмӑкӑм
юрӑпа кӗтсе илет.
- Ман хӑлхана та кӗрет-ха вӑл чуна ҫывӑх сасӑ. Килте
чухне радионе юри чармастӑп хӗрӗм юрланине
итлетӗпех-ха тесе. Шупашкарӗнчен те, Мускавӗнчен те
вӗҫсе килет хушӑран хамӑрӑн Шӑпчӑк сасси. Хамӑр ҫеҫ
унпа шӑпчӑк чӗлхипе калаҫаймастпӑр.
- Манса кайрӑн-им, анне? Хӑвӑн менелник савӑкне
магнитофонпа ҫырса илнине? Лева кассетине Мускава
илсе кайнӑччӗ. Сана саламланӑ пурин сасси те, пурин
юрри те пурччё вёт унта. Н инук ун чухне опера
юрӑҫисен тӗнчери ф естивалӗнчен Венӑран тарса
килеймерӗ-ҫке. Тӑван чӗлхепех калаҫатпӑр, анне,
пуринпе те, тӑвансемпе - тӑванлах.
Венера Ивановна ывӑлне алӑран ҫавӑтса пӳрт алӑкӗ
патнелле уттарчӗ, ҫав хушӑрах ыйтса пӗлесшӗн пулчӗ:
- Нумайлӑха-и-ха? Ай яланхи пекех пуҫна кӑтартатӑн
та хӳрӳне тыттармасӑрах тухса шӑвӑнатӑн?
Петӗрӗ утма чарӑнсах, сассине улӑштарсах, куҫран
ӑшшӑн пӑхсах амӑшне савӑнтарса ячӗ:

- Яланлӑхах, анне. Паянтан ҫак тӑван килтен те,
ҫуралнӑ ялтан та нихӑш еннелле те вӗҫсе тармастӑп.
Асатте, атте тилхепине тытатӑп. Ял хуҫи пулас тетӗп.
Ҫакна илтнипе амӑшӗн пит-куҫӗ ҫур сӑнӗ ҫапнӑ пек
сасартӑк улшӑнчӗ, куҫӗ шывланчӗ, вара вӑл ывӑлӗн
сарлака хул пуҫҫийӗсем ҫине ҫемҫе аллисене хучӗ те,
ӑшран тухакан сассипе каларӗ:
- Килӗшрӗн апла хӑвна ыр сунакансемпе. Ют ҫӗрте ҫеҫ
мар, хамӑр таврарах пур-ҫке вырӑнӗ тем тумаллӑх та. Хамӑр
халӑхпах ҫывӑхланмалла, хамӑр халӑхах пуйтармалла.
- Ҫавӑнпа парӑнтӑм та ӗнтӗ, анне, тӑванлӑх вӑйӗ
чуна ҫӗнтерчӗ. Ш упашкарта ял хуҫалӑх министрӗ
патӗнче те, Вӑрманкасра Макҫӑм пичи патӗнче те
пултӑм, пуринпе те килӗшрӗм ӗҫ пирки. Ял халӑхӗ
ш ансан, эпӗ ырантанах ӗҫе тытӑнма пултаратӑп.
Крутовсем ыран пуху ирттересшӗн.
- Ҫынсем сана яла илсе килесшӗннине эпӗ аҫу
председательте чухнех ӑша хывма пуҫланӑ. Тымарти
Люда Белова та хастар хӗрарӑм, ӗҫне те пӗлет,
пултаруллӑ, ӗҫке ермен. Ҫапах мӑн хуҫалӑх уншӑн шӑл
витмен мӑйӑр пулчӗ пектуйӑнать мана. Ҫав мӑйӑра катса
ултӑ ял халӑхне ун тӗшшипе тӑрантараймарӗ. Паллах,
хӑйсен ялӗпе ҫавӑрттарма пултарать. Ана бригада,
ф ерма ҫеҫ кирлӗ. Сысна ф ерминче ӑнать унӑн.
Председательне суйлансан, специалистсемпе хӑв пӗлнӗ
пек ҫавӑрттарӑн. Ман шутпа, ҫапах та, районта халлӗхе
Хумма Петӗрӗн хӗрне ҫитекенни сахалтарах. Аҫу колхоз
шучӗпе вӗрентсе кӑларчӗ ӑна. Анна Петровна ял укҫитенкине ҫилпе вӗҫтермерӗ, ӗҫлесе ял халӑхнех тавӑрса
пачӗ. Беловапа пӗр чӗлхе тупаймарӗҫте... Ах, хӗрарӑмӑн
ун нихҫан та пуҫлӑх пулмалла мар та ҫав. Турӑ пиллемен
ӑна ҫав лава туртма. Хӗрарӑмпа хӗрарӑм хушшинче ытла
кӗвӗҫӳлӗх, чӑкрашулӑх, курайманлӑх нумай.
Ывӑлӗ кулса ячӗ:
- Ан тӗлӗнтер-ха, анне. Санра та пур-и вара ҫав усал
енсем?

- Пур, пур, ачам. Хӗрарӑма ӑна пӗрне ырласа теприне
хурламалли ҫук. Пурте пёр чустаран эпир, хӗрарӑмсем.
Кӑмака умёнче те ачапчапа ытларах камантламалла
пирён тата ҫӑмӑлтарах ӗҫре. Ара, ик хӗрарӑм пёр
кӑмака умён хуҫи нихҫан та пулайман пуль. Турчкапа
ухватне те, ҫатма аврине те иккӗн пёр харӑс
тытаймастӑн. Яшка ҫине те иккӗн тӑвар ярасси пулать.
Максим Максимович вӑхӑтра хӑй патне куҫарчӗ Анна
Петровнана.Тёрёс турё. Анчах... хальхи пурнӑҫ тытӑмӗ
таканари шыв пекех пӑтранать те, министерствӑри йёке
хӳресем те пёлсех, те пӗлмесӗрех хӑтланаҫҫӗ: улшӑну
та улшӑну. Нумай пулмасть-ха эпӗ ӑна Вӑрманкаса
кайсан тӗл пултӑм та, калаҫуран ӑнлантӑм: шухӑш
ҫилӗ унӑн ялаллах вӗрет. Эс яла ӗҫлеме килессине
пӗлнӗ те вӑл санпа курса калаҫас пекчӗ.
- Юрӗ, юрӗ, анне, калаҫӑпӑр. Аттен шанчӑклӑ
зоотехникӗ мана та пулӑшасса шанатӑп.
- Ӗҫ-пуҫ пирки сӑмах пуҫарнӑ май, эпӗ сана ҫакна та
систересшӗн. Куна-ҫӗре Тымарта ирттернӗ май ман
хӑлхана та тем тӗрлӗ сас-хура хумӗ пырса ҫапӑнать.
Тымарсем вӗсем, вӑрман ҫыннисем, ытла та хӑйсене
майлӑскерсем-ҫке. Халӑхӗ унта мӗн авалтан таҫти
муртан пухӑннӑскер, хӑйсен тахҫанхи тымарне татса
вӑрман уҫланкинче ҫӗнӗ тымар янӑ халӑх. Пирнешкел
мар. Пурнӑҫ тымарӗ пирӗнни пектарӑн кайса тӗрекленсе
ҫитеймен. Пирӗн ҫума ҫӗнӗ тымар яраймарӗҫ. Качча
кайнӑ хӗр юратман упӑшки ҫумӗнче ӗмӗрлӗх ҫирӗпленсе
тымарланайман майлах ку. «Шурӑмпуҫпе» пӗрлешсен
эпир вёсен тымарне мӗн чухлӗ шӑварман пуль? Пӗрлешӳ
ҫилӗмӗ пурпӗрех хытса ҫитмерӗ. Авӑ халӗ ҫав ҫилӗм
пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех шӑтӑртатса хӑпӑнасшӑн. Пирӗнтен
уйрӑлас текенсен ушкӑнӗн пӑшӑлти пӑттийӗ вӗреме
кӗресшӗн. Пӑтӑ хуранӗ айне вут хуракансем йышланаҫҫӗ.
Вутти вёсен пур - кут хыҫӗнчех. Ҫав инкек-синкек сана
та пӑтӑрмах тӑвассӑн туйӑнать, ачам. Ку ӗнтӗ - усал

сӑмах. Сӑмахӗ-юмахӗ тӗп пултӑр. Атя часрах пӳрте.
Сӗтел хушшине. Пакӑлтатса выҫтарса вӗлереп сана.
Амӑшӗ апат хатӗрленӗ хыҫҫӑн ывӑлне хыҫлӑ пукан
сӗнсе пачӗ те, шӳтлекелерех:
- Аҫун халӗ ҫӗнӗ сӗтел. Николай Кириллович пире
хваттер туса панӑ хыҫҫӑн вӑл хула сӗтелӗн хуҫи пулӗ.
Эпӗ те ӗнтӗ йӗппи хыҫҫӑнах унталла йӑкӑштатӑп. Сан
пулм алла пулать сӗтел пуҫӗ, - терӗ. - Пӗлетӗн,
пуканӗ - аслаҫун. Аҫу та ун ҫинче кил тӗрекне тытса
пычӗ. Эс те ҫирӗп лар.
Петӗр кӗреке сӗтелӗ умне лариччен тур кӗтесси
еннелле пӑхса сӑх сӑхрӗ, вара амӑшне тав сӑмахӗ
каларӗ. Кил сӗтелӗ хуш ш инче кил сӑмах-юмахӗ
чылайччен тӑсӑлчӗ.
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Ҫил-тӑвӑллӑ, аслатиллӗ пӑрлӑ ҫумӑр этемӗн килҫурт таврашӗнчи ӑпӑр-тапӑра пӗлӗт шывӗн юххипе
анаталла юхтарса кайнине Пантелеймон Христофорович
Оманов Тымарти ҫӗнӗ пӳрт чӳречинчен вӑрахчен сӑнарӗ.
Ҫиҫӗм ялтлатса илет те, Ҫӗлен улӑхӗ самантлӑх яп-янкӑр
куҫ умне тухса выртать, ҫӳл тӳперен хӑрушла
кӑрслаттарсан, тавралӑх тӗттӗмлӗхе куҫать. Витререн
тӑкнӑ пек лӳшкекен ҫумӑр тавралӑха уҫӑлтарса, ҫӗре
шӑварса пӗлӗтрен юхать те юхать.
Ачаран курнӑ ҫак ӳкерчӗк, аҫа ҫапасран пӗрмаях
сехӗрленсе пурӑннӑ Паньккӑшӑн халӗ типӗ тӑнӑ ҫу кӗтнӗ
имлӗхне антӑхса кайса ӗҫнӗнех туйӑнать. Ҫак ҫумӑра
кӗтсе ҫӑварӗ типме пуҫланӑ хресчен ҫут ҫанталӑк
хӑватне - Турра кӑкӑрӗ ҫине виҫӗ пӳрне хурса та сӑх
сӑхнӑ, ӑшӗнче кӗл туса та пӑхнӑ пуль. Паян, акӑ, ҫакӑ
вӑйлӑ ҫум ӑр ӑна тинех ҫӑкӑрлӑ тӑ в ать, хы рӑма
тӑрантарать. ыран та ирпе ирех тухӑҫ ҫӑмхине пуҫ
тайтарать. Хӑй мӗн шухӑшлама, шухӑшне хӑй майлӑ
ҫавӑрттарма пултаракан хӑйӗн ҫил арманне авӑрма

чарса лартнӑшӑн Оманов ӑшри тӑшманне - компартине
хирӗҫлем е пӑрахм асть, пуҫне ком м унистсем
ирӗксӗрлесе пусса кӗртнӗ коммунизмӑн ют ӗненӗвне
хирӗҫ талпӑнса ҫӗкленет, таса Туррӑн сӑваплӑ сӑмахне
чӗри ҫумне ҫывхартать.
Ӑслайлӑх ҫитейменнине пула вӗренӳре ҫак хӑватлӑ
вӑй этеме мӗнле ҫавӑрса илме пултарнине ӑнланса
ҫитереймесӗрех Панхристоф та, парти ӗҫӗнче унашкал
вуншар ҫул вӑхӑта усӑсӑр ҫунтарнӑ пин-пин тӑм писмен
те халӑха пӑтратнӑ, ӑна никам пурӑнса курман юмах
тӗнчине ӗнентерӳллӗн утма хистенӗ, пушӑпа хӑваланӑ.
Оманов компарти райкомӗнче хӑй камшӑн мӗнле
уссӑллӑ ӗҫ тунине тарӑннӑн чухласа илеймесӗрех
ӑ н сӑ р тр а н сӑм си ум не тухса вы ртнӑ пур нӑ ҫ
картлашки ҫине ӑссӑрах ярса пусрӗ, Саратоври тӗн
семинарийӗнче тин тӑна кӗчӗ, Христос тӗнӗн алӑкӗнчен
хура тум тӑхӑнса кӗчӗ, урӑх тӗнчере пурӑнма пуҫларӗ.
Ку тӗнчере вара никам та никама пусахлам асть,
хӗстермест, уҫҫӑнлӑх кашнийӗн ытамне валли те
ҫителӗклех - чун хӑвачӗ ҫитнӗ таранах.
Ҫиҫӗм кашни ялтлатмассерен Пан Христос кӑкӑрӗ
ҫине хӗрес хурса илет те «Туррӑмҫӑм, сыхлах» тесе
мӑкӑртатать. Я вкаланчӑк шывӗ кӑна мар, тахҫан
Сӑссӑссӑр тенӗ ҫӗр татӑкӗ тӑрӑх юхакан ҫӗршер шыв
арканнӑ марксизм-ленинизм карапӗн ванчӑкне этемлӗх
тинӗснелле хӑваласа кайнӑн туйӑнать.
Этемлӗх тинӗсӗ халӑхсен ӑс-тӑн хӑвачӗпе пӑтранать.
Вӑл тинӗсре чӑн-чӑнни, этем чунӗнчи чи витӗмлӗ
ӗненӳлӗх, ҫут ҫанталӑк ҫыхӑнӑвӗн вӑй тымарӗлли, темле
ҫил-тӑвӑла та парӑнмасть, хӑйӗн парӑсӗпе ӗмӗрлӗх
ҫыраннелле ишет. Тӗнче явлӑмӗнчи куҫа курӑнман ҫав
асамлӑ вӑя хирӗҫлекен шухӑшласа кӑларнӑ вӑй, ӑна
ҫӗнтереймесӗр, майӗпенех сӳнет.
Авӑ, ҫут ҫанталӑк вӑйӗ, Турӑ панӑ вӑй, чӑваш пуҫӗнчен
те ют шухӑшлава Ҫӗлен улӑхӗ тӑрӑх епле хӑвӑртлӑхпа
хӑвалать. Улӑх та, ял урамӗ те ҫӳп-ҫапран тасалать,

халӑхӑн пуҫӗ те панхристофсем чыхса тултарнӑ арпаран
хӑтӑлать. Пушаннӑ кунтӑка вӑл, Пантелеймон иерей,
Вӑрманкас ен ҫыннисем тахҫантанпа кӗтсе пурӑннӑ Турӑ
хӑвачӗн тӗш ш ине ӗненекенсен ӑшне варӑнтарма
пуҫлать. Компартипе пӗрле тарнӑ шухӑш вырӑнне
пачӑшкӑ пуҫӗнче Турӑ шухӑшӗ пӑтранать.
Акӑ, хӑрушӑ ҫумӑр майӗпен иртсе кайрё те, ҫӳлти
Хӑват ҫуса тасатнӑ Тымарта ир кӳлӗм ҫӗнӗ чиркӳ чанӗсен
кӗмӗл кӗвви Сӑр вӑрманне тахҫанхи ыйхӑран вӑратрӗ,
таврари халӑха хӑй патне курӑнман вӑйпа туртрӗ.
Вун тӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫнелле ҫӗр чӑмӑрӗн ҫак
вырӑнӗнче янӑрама пуҫланӑ чун уҫҫиллӗ сасӑ, ҫирӗммӗш
ӗмӗр вӗҫнелле янӑраса кайнӑ ҫӗнӗ сасӑпа пӗрлешрӗ. Ҫӗр
ҫул ытла - пӗр ӗмӗр унӑн хушши. Ҫапах та чансен кӗмӗл
кӗввийӗ, Тымар ҫывӑхӗнче, унӑн сывлӑшӗнче сыхланса
юлнӑскер, ҫӗнӗлле илтӗнчӗ. 1822 ҫулта никӗсленӗ Ҫимӗк
чиркӗвӗ ватӑлман, хӑрман тымартан ҫут ҫанталӑкӑн
ҫурхи чӗрӗ хӑвачӗпе вӑрман ҫумӗнчи Тымар ялӗнче юман
калчи ҫунат кӑларнӑ пек сывлӑшалла туртӑнчӗ.
Ҫӗр ҫинче этемлӗхе малалла тӑсма ҫуралнӑ Чулхула
ҫывӑхӗнчи вырӑс йӑхӗнчен тухнӑ Мировсем ура ярса
пуснӑ хы ҫҫӑн, хӑватлӑ ю мансемпе ӑмӑртмалла
пӗлӗтелле кармашнӑ чиркӗвӗн юппийӗсем те. Юман
пекех виҫҫӗр ҫул та, пин те виҫҫӗр ҫул та сыхланса
лартӑр тесе Мировсем чиркӳ ҫурчӗн пурине те юман
пӗренерен тутарнӑ, купаласа пӗтерсен, унӑн чи ҫӳллӗ
тӑррийӗ Христоса пёлтернё, ыттисем Симон, Андрей,
Иоанн апостолсен ячӗпе пулнӑ. Мировсен йӑх тымарё
шӑпах ӗнтӗ ҫав апостолсен ячӗпе никӗсленсе тӑнӑ.
Атӑлӑн сылтӑм ҫыранӗнчи Макарьевкӑра, каярахпа
Чулхулара суту-илӳпе пурнӑҫне тӑснӑ вӗсем. Вырӑссен
тӗнчипе паллӑ ярмӑрккине аякри арабсем те Атӑл тӑрӑх
шыв юхӑмне парӑнтарса тӑвалла хӑпарнӑ-ҫке. Вёсен
хушшинче Ҫурҫӗр Африкӑри Нил юхан шывӗн улӑхӗнчи
Нил ятлӑ купца та пулнӑ. Макарьевкӑри Мировсем те

вӗсемпе ҫывӑхланнӑ. Ҫимӗк умён ҫуралнӑ пӗр ывӑлне
вара аякра пурӑнакан, хӑйпе ҫывӑх араб ятне панӑ.
Ӳссен Нил ашшӗсен-аслашшӗсен йӑхне малӑлла
тӑснӑ, суту-илӳ енӗпе ҫавӑрттарнӑ. Таврара Нил-Мил
ятне илнӗскер, вӑл Сӑр вӑрманӗ витӗр чӑвашсен
ҫӗршывне шӑтарса тухнӑ, Сӑр юхан шывне пуянлатакан
вӑрман юхан шывӗ ҫумӗнче юманлах тымар янӑ. Ҫӗлен
улӑхӗнчи чӑвашсемпе ҫывӑхланнӑ, Тымар хӗрне качча
илнӗ, ҫемье ҫавӑрнӑ, вӗсемпе пӗрлех ялта чиркӳ лартнӑ.
Аякри Нил купцан ачисем чӗннипе Тымар Нилӗ
Ҫурҫӗр Аф рикӑна ҫитсе курнӑ, суту-илӳ ӗҫне
майлаштарнӑ. Унта кӑнтӑр хӗвелӗпе хӗртӗнсе савӑннӑ
хушӑра вӑл ҫакна пӗлнӗ. Вӑтаҫӗр тинӗсне юхса кӗрекен
Нил тӗнчери юхан шывсенчен чи вӑрӑмми иккен. Мӗн
чухлӗ халӑха пурнӑҫ сӗткенӗ парса тӑрать. Ахальтен
ачисене ҫав ятпа хунӑ-и арабсем? Ашшӗн тусӗ араб купци
те, вӑл хӑй те вырӑс купци - Нил. Мӗншӗн парас мар-ха
ывӑлсен ачисене те ҫав ята? Ҫак вӑрӑм юхан шыв пек
вӑрӑма тӑсӑлтӑр пирӗн йӑх та, тӗнчери чаплӑ йӑх пултӑр
тесе хӑпартланнӑ вӑл. Аслашшӗн чаплӑ ӗмӗтне тӑсас
тесех пуль вара Мировсен икӗ ывӑлӗ те ачисене Нил ятпа
ӳстернӗ. Пёр Нилӗ, Титӑн ашшӗ, кулак ячӗпе Ҫӗпӗрте
ҫӗре кӗнӗ. Аполлонӑн, Раҫҫей офицерӗ, ют ҫӗршыва
лекнӗ. Шурӑ гвардеецсем совет ҫӗршывӗн тӑшманӗсем
шутланнӑ пирки, Титпа Аполлон Ниловичсем пӗр-пӗринпе
ҫыхӑну часах тытайман.
Ватӑ Нилӑн мӑнукӗ мӑн аслаш шӗсен тивӗҫне
ҫухатман. Аполлон Нилович, ашшӗн тӑван ҫӗршывне
курма тахҫантанпах ӗмӗтленнӗскер, тӑванлӑх асӑмне
чӗртмех шут тытнӑ, ӗмӗрсем хушши тӑсӑлакан тымарсен
ҫимӗкне парне турӗ. Нил купца лартнӑ йывӑҫ чиркӳ
ҫумӗнче ҫапла кирпӗчрен купаланӑ ҫӗнӗ ҫурт ӳссе ларчӗ.
Ял администрацийӗ ун валли ҫӗр хӗрхенмерӗ. Колхоз
председателӗ Волков чиркӳ складне пушатса, тасатса
пачӗ. Вӑл ӗнтӗ ҫӗнӗ чиркӳ аллине куҫрӗ.

Ялти чи ҫӳллӗ, карал евӗрлӗ чул ҫурт, ылтӑн тёслё
мӑкӑр ҫи виттиллӗ, хӗреслӗ пуҫӗсемпе таврана ҫутӑлтарса,
тинӗс пек хумханакан пурнӑҫран Ҫӳлти Патшалӑха сире
Чиркӳ анчах сыхӑ илсе ҫитерме пултарнине ӗнентерсе,
тымарсене хӗпӗртеттерсе, мӑнаҫлӑн ларать.
Мировсен ҫуралнӑ ялӗнче те Ҫимӗк-Троица чиркӗвӗ
вырӑссене Атӑла хуса кӗртсе тӗне ӗнентернӗренпех
ӗҫленӗ. Ҫавӑнпа вёсем те ҫӗнӗ ҫӗрти чиркӗве Троица
ятнех парас тенӗ.
Хӑватлӑ темле-темле ӑслӑ чӑн е суя шухӑша та халӑх
хуш ш ине сармаш кӑн ҫӑмӑл мар. Христос тӗнӗ те
халӑхсен ӑшне пит йывӑррӑн варӑнса пынӑ. Ӑна чӑнласах
ӗнентерме мӗн кӑна шухӑшласа кӑларман пуль турӑ
ҫыннисем. Акӑ, ҫӗнӗ ӗнентерӳ тӑрӑх, Иисус Христос,
турӑ ҫинчен вӗрентекенсенчен, шанчӑклӑ вун икӗ
апостолран пӗри, Иуда текенни, хӑйне тӑшмансене
сутса янӑ хыҫҫӑн, пӑталанӑ хӗрес ҫинче асапланса
чунне Пӗлӗте парас умён, мӑнкун хыҫҫӑнхи хӗрӗхмӗш
кунне вӗренекенӗсемпе сыв пуллашнӑ. Халӗ эпӗ ҫӗр
ҫинче халӑха ырӑ туса ҫитертӗм, вилӗме ҫӗнтерсе, Ҫӳле
вӗҫсе каятӑп, этем тӗнчине те пӗрле илетӗп, мана
ӗненекен кашни ҫын чунне Атте турӑ ҫумне ҫывхартӑп,
ҫветтуй сывлӑш пурне те пулӑшӗ. Ҫав сывлӑшпа эпӗ
чӗрӗлсе ҫӗр ҫине анӑп, тесе шантарса хӑварнӑ.
Иисус чӗрӗлсе тӑнӑ хыҫҫӑн аллӑмӗш кунне ирхи
кӗлле пухӑннӑ Христос вӗренекенӗсене ҫветтуй сывлӑш
кӗрет, вара вӗсем ку таранччен пӗлмен тӗрлӗ чӗлхепе
калаҫма пуҫлаҫҫӗ, Христос тӗнне тӗнчене сараҫҫӗ. Ҫакӑн
ячӗпе троица уявӗ ирттерме пуҫланӑ, мӗншӗн тесен
ҫветтуй сывлӑша виҫӗ сӑнлӑ пӗр Турӑран килет: Турӑ
ашшӗ тӗнчене пултарнӑ, Турӑ ывӑлӗ Христос ҫынсене
шуйттанран хӑтарать, Ҫветтуй сывлӑш ӗненекенсен
чунне тасатать. Ҫавӑнпа Таса виҫ йӗкрешлӗх кунне
христиансен Чиркӗвӗ уҫӑлнӑ кун теҫҫӗ. Мухтав Ашшӗне,
Ывӑлне, Святой Сывлӑшне, халӗ те, кирекхӑҫан та, ӗмӗрӗмӗрех. Аминь, тесе кӗл тӑваҫҫӗ.

Ытти чӑвашсемпе пӗрле тымарсем те, авруйсемпе
хурашурсем те троицӑна-ҫимӗке хӑйӗн йӑли-йӗркине
пӑхӑнса, ака-суха ӗҫӗсем туса пӗтернӗ хыҫҫӑн, мӗнпур
ҫут ҫанталӑк ешернӗ вӑхӑтра, мӑнкун иртсен ҫичӗ
эрнерен виҫӗ кунччен уянӑ. Хӗрсем вӑрманта хурӑнсем
тавра карталанса юрланӑ, пӗрне-пӗри чуп туса ырӑ суннӑ.
Пӳрт-ҫурта кашни кил симӗс йывӑҫ тураттисем пе
илемлетнӗ. Ваттисене тӑван-пӗтенӗпе пуҫтарӑнса
асӑннӑ, юрласа-ташласа савӑннӑ. Леш тӗнчене уйрӑлса
кайнисемпе калаҫма сӑваплӑ вырӑна - масар ҫине
кайнӑ.Чиркӳ пур чухне - унта пухӑннӑ. Чиркӳ хупӑннӑ
хыҫҫӑн халӑх савӑклӑхӗ майӗпенех куҫ умӗнчен
ҫухалса, коммунизм ҫути хыҫне - тӗттӗмлӗхе пытаннӑ.
Уҫҫӑнлӑх саманин хӗвелӗ ҫӗршыв ҫийӗн ӑшӑ
пайӑркисене сапса ярсан, халӑх пит-куҫӗ те ӑшӑнса
кайрё, тутийӗ те кулса ячӗ: «Тавах Турра!»
Авалхи чиркӳ чаплӑн уҫӑлнӑ кун Тымар ялӗн пӗрлӗхӗ
еплерех кӑмӑл-туйӑмлӑ пулнине никам та пӗлекен ҫук,
ун пирки никам та хут ҫине ҫырса хӑварман. Вӑрҫӑччен
чиркӳ чанӗсемпе хӗресӗсене пёр шелсӗр туртса
антарнине тата тӑррисене пӑснине ҫеҫ астӑвакансем
пурӑнаҫҫӗ. Вёсен хушшинче тымарсен аякри йӑхташӗсем
те пур-ха. Вӗсенчен пӗри, тӑхӑр вунналла ҫывхаракан
Марья кинемей, Чулхуларан хаклӑран та хаклӑ парнепе
килнӗ. Тымар чиркӗвӗн юлашки пачӑшкин, Чӗмпӗрти тӗн
семинарийӗнче вӗреннӗ Михаил Нилович Мировӑн,
Михала аттен пулӑшаканӗ, кил тыткӑҫи, юратнӑ арӑмӗ
ватӑ ҫулӗсенче те пӗкӗрӗлмен, пуҫне тӳрӗ тытакан, Васка
Иллипе пӗр тӑван ҫирӗп хӗрарӑм.
Кӑҫалхи ҫӗртме уйӑхӗн малтанхи кунне, ҫимӗк уявне,
Виҫ апостаҫлӑ Таса Турӑ чиркӳ уҫма хӗвелпе пӗрле уяр
кун илсе килчӗ пуль. Тавралӑха ирех ӑшӑ ҫавӑрса илнӗ.
Чиркӳ лапамӗнче - виҫӗ ял халӑхӗ. Чӑвашла-майралла
капӑр тумланнӑ хӗрсен аллинче лантӑш, сирень, ҫӗлен
куҫӗ чечекӗсем. Авалхи йӑлапа ҫуркуннене ӑсатма тата
чиркӳ уҫнӑ ҫӗре хутшӑнма ватти-вӗтти те пухӑннӑ.

Чиркӳ вӑл - Турӑшӑн лартнӑ ҫурт, пур ҫынна та ытларах
илтекен, этем чунне канлӗх паракан, таса чунран ыйтса кӗлӗ
тумалли, ҫылӑх каҫарттармалли хисеплӗ таса вырӑн.
Асф альт сарнӑ такӑр ҫулпа ҫи виттийӗ ҫине
йӑлтӑркка хунар лартнӑ милици машини, хура мӑнтӑр
лимузинпа Чулхула «Атӑлӗ» кӗрлеттерсе ҫитрӗҫ. Мӑнтӑр
иномаркӑран вӑр-вар арҫын сиксе тухрӗ те сылтӑм енчи
хыҫалти алӑкне яриех уҫрӗ. Халӑх умне йӑлтӑрккаллӑ
илемлетнӗ, сарлака ҫанӑллӑ вӑрӑм хура тумлӑ, икӗ
еннелле усӑнса тӑракан ал шӑллиллӗ, варрине хӗрес
ӳкернӗ тӑваткал шурӑ калпактӑхӑннӑ, мӑйӗнчен капӑр мӑн
ҫаврака ҫакса янӑ ватӑ тухрӗ, кӑкӑрӗ ҫине хӗрес хурса
пурне те пуҫ тайрӗДурӑ ячӗпе сывлӑх сунчӗ. Хыҫалти
машинӑран тухнӑ Крутов унпа юнашар утрӗ. Вӗсене кӗл
тумалли ылтӑнланӑ тум тӑхӑннӑ Пан Христос - Пантелей
иерей кӗтсе илчӗ. Шупашкар тата Чӑваш митрополичӗ
Варнава ҫумне малтантарах яла килнӗ Аполлон Нилович
Мировпа мӑшӑрӗ Елиана, Тарӑнвар чиркӗвӗн игуменӗ
пулнӑ Мирова тата хӑнасен ушкӑнӗ хутшӑнчӗҫ.
Варнава митрополит, чиркӳ ҫуртне Турӑ шывӗпе
сирпӗтнӗ хыҫҫӑн, хулӑн сассипе уҫӑмлӑн калаҫрӗ:
- Халӑха вуншар ҫул хушши хӗсӗрлесе Турӑран тата
Чиркӳрен уйӑрса нушалантарчӗҫ. Совет влаҫӗ ҫулӗсенче
Чӑваш ҫӗршывӗнче тӑват ҫӗре яхӑн чиркӳпе мӑнастире
аркатнӑ, ҫав шутра - сирӗнне те. Чун ӗненӗвне
ҫӗнетессишӗн Турӑ панӑ пилпе усӑ курса эпир вӗсенчен
ҫуррине юсама май килтертӗмӗр, ҫӗнӗрен ҫӗр аллӑ чиркӳ
уҫрӑмӑр. Акӑ паян Тымарта тепӗр храм ӗненекенсене
йышӑнма пуҫларӗ. Уншӑн тавах Турра.
Ӗлӗк аркатнӑ сӑваплӑ вырӑнсене таса вӑй
кӗртессишӗн чунне парса тӑрӑшакансем йышланса
пынишӗн эпир хӗпӗртетпӗр. Вёсен хушшинче сирён ял
тымарӗнчен шӑтса ӳснӗ Миров господин та пур. Вӑл
авалхи грексен халапӗнчи турӑсен туррин Зевсӑн усалтёселпе кёрешсе этеме ырӑ тунӑ асамлӑ Аполлон ывӑлӗпаттӑрӗ пек туйӑнать. Аполлон Нилович та Турӑ умёнче

халӑхшӑн паттӑрла ӗҫ турӗ, сире чиркӳ ҫурчӗ лартса
парса кӑна мар, пирён епархине нумай пулӑшрӗ. Ҫав
пархатарлӑ ӗҫшӗн ӑна Сӑваплӑ Синод Сергий
Родонежский Таса аттен орденӗпе наградӑланӑ. Турӑ
умӗнче мухтав илнӗ Миров господина эпӗ ӗненекенсен
умӗнче ҫав ырӑлӑх паллине паратӑп.
Таса чиркӳ яланах ҫын пултарулӑхне пилленӗ.
Пултарулӑх вӑл вӑхӑтлӑх тата ӗмӗрлӗх пулӑма, ҫӗрпе
пӗлӗт ҫинчине пӗрлештерет, вӑл ҫынсене ырӑлӑх, юрату
парать. Сӑваплӑ вӑй, ӗненӳ никӗсӗ халӑх пурнӑҫӗнче
ҫирӗпленсе пырать. Турӑ каланине асра тытӑр: «Ӗмӗр
вӗҫленичченех эпӗ сирӗнпеле кашни кунах пӗрле. Манӑн
саккунсене упрӑр, вӗсене пурнӑҫлӑр, вара ҫӗр ҫинче
лӑпкӑ пурӑнма пуҫлӑр».
Пул таврашӗ турӑш семпе, хӗрессемпе тата
ӗненекенсем хисеплекен ытти япаласемпе те усӑ курать.
Турӑ ӳкерчӗкӗсем вӗсем - турӑсемех, тесе ӗненсе
пурӑнаҫҫӗ хӑш-пӗр ҫынсем. Турӑшсене пуҫ ҫапасси
христианствӑра иккӗмӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче пуҫланса
кайнӑ, чиркӳ кӗллинче, христиансен кулленхи пурнӑҫ
йӑлине кӗрсе ҫирӗпленнӗ. Христос Туррӑн, Мария тур
амӑшӗн сӑнне этемле ӳкерсе ӗненекенсен хушшине сарнӑ.
Ӗненекен халӑх чун-чӗрепех турӑша пуҫ ҫапать, унран
пулӑшу ыйтать, унпа калаҫса хӑйне хӑй лӑплантарать.
Анчах халӑхсем хушшинче турӑшсене хисеплеменни
те палӑрнӑ. Акӑ, Греци патшалӑхӗнче темиҫе пин ҫул
каяллах, Феофил текен патша вӑхӑтӗнче, сӑваплӑ
турӑшсене хирӗҫ усал ӗҫ пуҫарнӑ пулнӑ. Турӑшсене
хисеплекенсене асаплантарнӑ, тӗрмене хупнӑ, вӗлернӗ,
турӑшӗсене храмсенчен-чиркӳсенчен кӑларса пӑрахса
ҫунтарма пуҫланӑ. Ҫапла пӗр хӗрарӑмӑн Турӑ амӑшӗн
сӑвап тӑвакан турӑш упраннӑ. Ҫак тӗлӗнмелле асамлӑ
таса сӑна вӑл хӑй ҫумне йышӑннӑ, хӑйӗн ирӗкӗ ун ҫинче,
унӑн вӑйӗнче кӑна тесе ӗненнӗ.
Турӑша хирӗҫлекенсем ҫитеҫҫӗ те пӗррехинче ун
патне, сӑнарлӑ турӑша ҫунтарса яма хушаҫҫӗ, ун пек

тумасан, вӗлерессипе хӑратаҫҫӗ. Хӗрарӑм килӗшмест.
Пусахлакансенчен пӗри ты тать те турӑша хӗҫӗпе
ҫурмаран касать. Сасартӑк таса чун чӗрӗлсе тӑрать,
унран чӗрӗ ӳтрен тухнӑ пек юн пӗрӗхме пуҫлать. Турӑ
амӑшӗ умӗнче ирсӗр ӗҫ тӑвакансем тухса ҫухалаҫҫӗ,
ыран каллех таврӑнатпӑр тесе кил хуҫине хӑратса
хӑвараҫҫӗ. Хӗрарӑм аманнӑ таса сӑн умне чӗркуҫленсе
ларать, куҫҫуль юхтара-юхтара кӗл тӑвать. Унтан вара
вӑл турӑша майласа пуҫтарать те тинӗс ҫыранне тухса
калать: «Канлӗ кун-ҫул паракан, ырӑ кӑмӑл парни тӑвакан
Хӗр-Патшаҫӑм! Эсӗ, Туррӑн Таса Амӑшӗ, Турӑ пултарнӑ
этемрен усал сывлӑшсене хӑваласа кӑларма панӑ
хӑватӑм, эсӗ ҫеҫ мана ҫылӑхлӑ усалсенчен, хӑвӑн таса
сӑнунтан мӑшкӑллакансенчен хӑтарма пултаратӑн». Ҫак
сӑмахсемпе пӗрле хӗрарӑм турӑша хуллен тинӗсе янӑ,
анчах та... таса сӑн шыва ӳкмен иккен, этем сӑнарне куҫса
чӗрӗлсе тӑнӑ, хумсем ҫинче ишсе ҫухалнӑ.
Нумай-нумай ҫул иртнӗ хыҫҫӑн, пӗр лӑпкӑ уйӑхлӑ каҫ
Ивер тӑвӗнчи Афон мӑнастир манахӗсем тинӗсрен
пӗлӗте ҫити ҫӗкленнӗ вут ҫулӑмне асӑрханӑ. Вӗсем кӗл
тӑва-тӑва ҫырана тухнӑ та пушшех тӗлӗннӗ, ҫулӑм юпи
Таса Турӑ Амӑшӗн сӑнӗ ҫинчен пӗлӗтелле ҫӗкленет-мӗн.
Унти ватӑ Гавриилӑна вӑл ҫапла каланӑ пать: «Эпӗ ҫак
пурнӑҫра кӑна мар, малашне те сире хӳтӗлекенӗм
пулатӑп. Турӑран хӑраса ырӑ ӗҫпе пурӑнакан Афон
манахӗсем манӑн ывӑлӑн тата пурне те тытса тӑракан
Туррӑн ырӑ кӑмӑлне ӗмӗтленсе пурӑнччӑр. Акӑ эпӗ унран
ыйтнӑ тивлетлӗ хӑват ҫитрӗ: манӑн еӑна тата ман
мухтавӑм тӑракан вырӑна курма пӑрахичченех ывӑлӑм
хӑвӑра мӗнле ырӑлӑх, пысӑк шанӑҫ парса тӑни сирӗн
чунра иксӗлмӗ». Ҫакӑн хыҫҫӑн вара чӑн Таса Турӑ
амӑшӗн мухтавӗ ячӗпе мӑнастир умне храм-чиркӳ туса
лартнӑ, унта тӗлӗнмелле хӑват тӑвакан унӑн турӑшне
вы рнаҫтарнӑ. Ҫ авӑнтанпах ӗнтӗ мухтавлӑ вырӑн
ячӗпе ӑна Турӑ Амӑшӗн Ивер турӑш ӗ тата Хапха
уҫакан теҫҫӗ. «Ырӑ Патшанӑн ырӑ Амӑшӗ, рай алӑкне

уҫаканӑмӑр, турра ӗненекенсен чунне уҫӑлтарса савӑн»
тесе юрласа кӗл тӑваҫҫӗ.
Христиан тӗнӗнче ҫирӗпленнӗ ҫак сӑмах юмах
маррине куҫ умӗнче кӑтартнӑн, акӑ Тымар чиркӗвӗнче те
Таса Турӑ Амӑшӗн Ивер турӑшӗ ҫӗнелнӗ сӑнпа кӗтсе
илчӗ, тӗлӗнмелле хӑватпа ты ткӑнларӗ турра
ӗненекенсене те, хӑна шутӗнчи район пуҫлӑхӗсене те.
Пурте ун умӗнче пуҫ тайса сӑх сӑхрӗҫ, вӑл шутра - Ленин
антихристӑн турра хирӗҫ кӗреш екен шанчӑклӑ
коммунисчӗ пулнӑ Крутов та. Максим Максимович,
пуҫласа чиркӳре пулаканскер, турӑ ҫурчӗн тыткӑнлӑхӗпе
райком ҫурчӗн уҫҫӑнлӑхне ӑшра танлаштарса илчӗ.
Райком ҫурчӗ вӗсемшӗн вӑхӑтлӑх кӑна пулнине, чиркӳ
хӑй патне курӑнман вӑйпа туртакан, халӑхшӑн ӗмӗрлӗх
таса вырӑн пулнине туйрӗ, Турӑпа унӑн Амӑшӗ умӗнче
урӑхла кӑмӑл ҫуратрӗ. Ачаран хӑнӑхнӑ Ленин сӑнӗ уншӑн
ӳнерҫӗн пултарулӑх япали пек туйӑннӑ пулсан, ҫул
пуҫӑннинчен те витӗртерех, ҫунтарарах, вичкӗнрех куҫлӑ
Таса Мария самантрах ӑшра вӑратнӑ ӑнланайман кӑмӑл
вӑйӗ пӗтӗм кӗлеткене вӗрилентерсе ячӗ. Тӗлӗнмелле
сывлӑш чуна уҫӑлтарчӗ. Ленин сӑнарӗ халӑх чунӗнчен
майӗпен тухса пырать пулсан, Христос сӑнарӗ хӑй
тӗллӗнех халӑх ӑш-чикӗнче ӗмӗрлӗх таса вырӑн тупать
иккен. Ҫав вӑй вӑл этемпе пӗрлех ҫуралнӑ-ши? Тӗнчере
никам та пӗлмест пуль ӑна.
Вӑрҫӑччен Тымар чиркӳне аркатнӑ ӑссӑр Каргинсен
ячӗ халӑхра тӗксӗ м л ен се юлать. Авӑ, Семен
Кирилловичӑн ывӑлӗ те, Моисей Семенович, кӑкӑрӗ
ҫине пӳрнисемпе хӗрес палли хурса тӑрать. Ашшӗне,
тен, чиркӳ хӗресӗсемпе чанӗсене туртса антарнӑшӑнах
вӗлернӗ, тен, урӑххишӗн тавӑрнӑ. Сас-хура ҫук. Ӑна
асӑнса лартнӑ хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ палӑка та такамсем
аркатса тӗп тунӑ. Унран инҫех мар, совет влаҫӗ пӗтес
умён КПСС райкомне ертсе пынӑ Семен Ильич Быстров
та, Марья мӑн аккӑшӗпе ӑмӑртмалла тенё пек васкаса
сӑх сӑхать. Районта атеизм пропаганди хавшанӑшӑн,

вӑрттӑн ачисене чиркӳре шыва кӗртнӗшӗн, венчете
тӑнӑшӑн миҫе коммуниста ятламан-ши, выговор паманши, партирен кӑларм ан-ш и вӑл? Халӗ вӑл та,
Ш упаш карта суту-илӳ ӗҫӗпе пуйса кайнӑ Быстров
господин, Сӑша господинӗпе Аполлон Мировпа епле
мирлӗн йӑпӑлтатса пурӑнать.
Мӗнле майпа сыхласа хӑварма пултарнӑ-ха Мария
игумен, упӑшкине арестленӗ хыҫҫӑн чиркӳре тӑлӑх тӑрса
юлсан, Таса Турӑ Амӑшӗн Ивер турӑшне? Ун пирки вӑл
никама та каламан, каламасть те. Упӑшкине, Михала
иерея советсем тӗп тусан, Чулхулана тӑванӗсем патне
куҫса кайнӑ чухне, вӑл турӑша пӗрле илнӗ, ку
таранчченех ӑна кӗл тунӑ, пуҫ ҫапнӑ, упраса хӑварнӑ,
тӑван вырӑннех илсе ҫитернӗ, ҫӗнӗ чиркӳ хӑватне
ҫӗклемешкӗн Тымар прихутне парне тунӑ.
Ҫавӑншӑн ӑна Варнава митрополит Турӑ, епархи
ячӗпе тав турӗ, кунашкал турӑш Раҫҫейпе те иккӗ ҫеҫ,
пӗри - сирӗн чунӑрсене тасатса тӑраканӗ, сире инкексинкекрен сыхлаканӗ, унпа мухтанӑр, унпа ҫывӑх пулӑр,
ӑна хӑвӑрӑн таса Мария пекех упрӑр, терӗ.
Ҫимӗк эрни ӗҫре малалла тӑсӑлчӗ. Халӑх утта тухрӗ.
Пантелей атте мӑшӑрӗпе-матушкӑпа Марья игуменпа
пӗрле чиркӳ кӗллисемпе вӑхӑта ирттерчӗ. Пурӑнма вӗсем
валли чиркӳ картишӗнчех ҫӑка пӗренерен пураса ултӑ
кӗтеслӗ пӳрт, ҫывӑхрах мунча, гараж лартса панӑ. Миров
господин-хӑйматлӑх парнипе, таврара ҫук автомашинӑпа,
арӑмӗ йӑлтӑртаттарса ҫӳрет.
Пантелеймон Христофорович хӑйне Турӑ пӑрахса
пачӗ пуль ку телее тесе шухӑшла-шухӑшла тӗлӗнет.
Ҫамрӑк чух Шупашкарта хӑйӗнчен Пан Христос тесе
кулнӑшӑн Атӑла сикме хатӗрскер, халӗ хӑйне Пан
Х ристос текен ҫынна ты тса ыталама хатӗр. Хӑй
ӑмсанакан Крутов та, район хуҫи пулсассӑн та, ӑна чиркӳ
уҫнӑ кун Варнава митрополит умӗнче Пантелей атте тесе

чӗннишӗн мухтаннипе, пӗлӗтри Турӑ патне ҫитеслех чунхавалне ҫӗклентерчӗ.
Крутов вара шухӑшла-шухӑшла тӑнран кайрё. КПСС
райкомӗ пур чухне халӑхпа ӗҫлемелли ҫирӗп йӗркеччӗ,
райкомра та, ял-поселокра та уншӑн хуравлӑ ҫынсем
йышлӑччӗ. Вёсем пурте Мускавран, Шупашкартан панӑ
кӑтартусене, сӗнӳсемпе хушусене ҫирӗп пурнӑҫласа
пыма тӑрӑшнӑ. Ӗҫе хавшатсан, вӗсене парти пушши
самаях ҫатлаттарнӑ. Максим Максимович ҫав ҫулсенче
идеологи ӗҫӗшӗн пурнӑҫне, вӑй-халне шеллемен. Пионер,
комсомол, парти организацийӗсем пурте ачаран пуҫласа
ватӑ ҫын таранах коммунизм тӑваканӑн ӑс-тӑнне тем
тӗрлӗ мелпе те ҫирӗплетме ҫине тӑнӑ, унӑн тӗп шухӑшӗн
ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗркишӗн, пархатарлӑхӗшӗн ҫине тӑнӑ,
суккӑр ҫын ҫут ҫанталӑк ҫуттине курасшӑн ӑнтӑлнӑ пекех,
малашлӑха пӑхса ҫунатланнӑ, пурне те компарти
вӗрентӗвӗн йӗркине тытса пыма хистенӗ. Малашлӑхӗ ҫеҫ
пуринчен те тарса, тарса пынӑ.
Халӗ унӑн район администрацийӗнче унашкал ҫирӗп
вӑй ҫук. Штатра та, культура пайӗсӗр пуҫне, идеолог ҫук,
мӗншӗн тесен патшалӑхӑн хӑйӗн тӗп идеологийӗ ҫук,
Мускаври паврашу кӑна. Чӑн идеологи ҫук пушӑлӑхра
районти виҫӗ чиркӳ халӑх чун-чӗрине ӑшӑтса тасатать,
Аслӑ Турӑ хӑвачӗпе хавхалантарать, хӑй патне
йыхравласа чан ҫапать. Халӑхӑн ҫӗнелнӗ ӗненӗвӗ темле
шухӑш-шухӑшлавран та вӑйлӑрах иккен. Марксизмленинизм вырӑнне урӑх вӑйлӑ шухӑшлав-ӗненӳ хӑҫан
ҫуралассине Турӑ ҫеҫ пӗлет пуль тесе тӗв турӗ.
Президент администрацийӗ, Министрсен кабинечӗ унран
идеологи шайӗ пирки мар, аш-какайпа сӗт, промышленность
продукцийӗ нумайрах ыйтать.
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Аталаннӑ такӑш ҫӗршывра та пуҫ пулса таракан тӗп
шухӑш вӑйӗ политикӑри темле асар-писер ҫанталӑкра та

тӗппипе ҫунса кӗлленмест, пылчӑкра ҫӑрӑлса путмасть.
Историре пулман пуль хӑйне хӑй путаракан идеологи.
Мӗншӗн-ха марксизм-ленинизм пат! хуҫӑлса аннӑ йывӑҫ
туратти пек тӗпсӗр шӑтӑка чӑмрӗ? Совет Союзӗ ҫийӗн
кӑвак хуппи уҫӑлсан, никам арканми Союз ваклансан,
нумай мӗльюнлӑ партие ертсе пыракансем хӑйсен пурнӑҫ
кӗнекисене-библийӗсене-евангелийӗсене - Маркс,
Энгельс, Ленин ҫырнисен тачка пуххисене урамри ҫӳпҫап карҫинккине тухса пӑрахрӗҫ, темиҫе пусшӑн
м акулатурӑна пачӗҫ, вучахра ҫунтара-ҫунтара
кӗллентерчӗҫ. Хӑйсем, ума татӑлса аннӑ ирӗк пурнӑҫра
пулас коммунизм пурнӑҫӗ ҫинчен мансах, тупӑшлӑрах
та, майлӑрах-шайлӑрах та хӑватлӑрах ӗҫ вырӑнӗсене
кӗрсе ларчӗҫ. Коммунизм вӑл идеологи мар - гражданла
тӗн тенине ӑнланса-ши? Пулӗ, унашкал шухӑшлакан
ӑслайсем те ҫук мар. Вӗсем, хӑйсен пурнӑҫ карьеринче
капитализм вӑл тӗнчери йӑшса пыракан йӗрке тесе
хӑлаҫланнӑ ҫӗртех, кут айӗнчи ырӑлӑх хӑйӑр пек юхма
тытӑнсан, ҫав капитализмӑн «хӑрӑк» тураттинченех
ярса илчӗҫ ултавлӑ аллисемпе, ҫийӗнчех хӑйсене
пурнӑҫтелейӗ панӑ социализм-коммунизм тӗп шухӑшне
хирӗҫ ҫаптарма тытӑнчӗҫ.
Тӗслӗхшӗн Крутов аякка каймасть. Тусӗ, Тымар ачи
Быстров, ӗнер кӑна-ха Компартии Вӑрманкасри пин ҫурлӑ
ҫарне «Малалла - коммунизм патне!» тесе ҫырнӑ хӗрлӗ
ялав айӗнче хавхалантарса ертсе пыраканскер,
республикӑри тӗн тытӑмӗн пуҫӗнчи Аслӑ пуппа юнашар
сӑх сӑхса, турра пуҫ ҫапса тӑчӗ. Вӑл та, Ельцин Компартие
указпа та тимӗр указкӑпа ҫапса хуҫнӑ пек пӗтерсе хунӑ
хыҫҫӑн, ӗҫ вырӑнӗсӗр тӑрса юлнӑ хамӑр Чӑваш енри
вуншар аслӑ партократ пекех, ҫухалса каймарӗ, пуҫӗнчи
ку таранчченхи вӗрентӳ ылтӑнне силлесе кӑларса пӑрахрӗ
те, демократсен пушӑ лӑппинчен юхакан пӑх шывне ӗҫсе
урӑлчӗ. Ҫӗнӗ влаҫ кантурӗсене, тупӑшлӑ вырӑнсене
шӑтӑр-шӑтӑр кӗрсе вырнаҫнӑ экс-коммунистсенчен,
хамелеонсенчен мӗнрен кая вӑл, мӗншӗн ылтӑн

чӑмӑрккисӗр тӑрса юлас-ха унӑн та. Пӗлӗтре вӗҫекен
хӑлатӑнни пек ҫивӗч куҫӗ ӑҫта мӗн чаплӑраххине тӳрех
тӗллерӗ, шыраса тупрӗ. «Чӑвашпотребсоюзра» ӑшӑ,
тупӑшлӑ вырӑнта пуйса кайрӗ.
- Ухмах пулнӑ эпир малтан, тусӑм, - терӗ вӑл Крутова
пӗррехинче Шупашкарта тӗл пулсан. - Тӗрӗссипе пире
ҫӳлтен, Мускавран ухмахлантарнӑ, роботсем пек туса
янӑ. Эпир хамӑр «турӑсем» мӗн хуш нине ним
пӑркаланмасӑр, тӗп-тӗрӗс туса пынӑ, хамӑр валли те,
халӑх валли те телей сачӗ ӳстереймен. Эпӗ халӗ тин
хам тӗнчене мӗншӗн ҫуралнине, ҫут тӗнчере мӗнле
ҫутӑлса пурӑнмаллине туйса илтӗм. Пултар, ӑнтар кӑна саншӑн пурнӑҫ ҫулӗ уҫӑ, тап-такӑр. Нимле коммунизм
шухӑшлавӗ те, ӗмӗтленӗвӗ те кирлӗ мар. Ман халӗ хам
алӑра виҫӗ мӑн ресторан, «Васка» ятлӑ магазинсем
хулипе, Ш упаш кар ҫы вӑхӗнче сысна, ӗне выльӑх
комплексӗсем пур. Канма кӑнтӑрти Канар утравне
каятпӑр. Тит Миловпа ӑмӑртатпӑр халӗ, совет влаҫӗ
вӑхӑтӗнчи пилӗк ҫуллӑха вӑхӑтчен тултарассишӗн мар,
кам ытларах ӑнтарасси пирки, - тесе ҫуркуннехи лӑпкӑ
аслатиллӗн кулса ячӗ, хӑнана чӗнчӗ.
Ахальтен мухтанмасть иккен Васка Иллин вӑр-вар
ачи. Икӗ хутлӑ тӑпӑлкка ҫурта вырнаҫнӑ «Васка» ресторан
Максим Максимовича тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ. Мускавра,
Чулхулара тата ют патшалӑхсенче те курманччӗ-ха вӑл
кунашкаллине. Хамӑрӑн тёп хуларах пур иккен ҫын
кӑмӑлне тӳпене ҫитиччен ҫӗклекен тутлӑхлӑ вырӑнсем.
Семен Ильич сӗтел хушшинче те чарӑнмасӑрах
мухтанчӗ:
- Мускавран таврӑнни те темиҫе кун ҫеҫ-ха. Пӗлетӗни ӑҫта лекрӗм эп?
- Эп ӑҫтан пӗлеп? Вӑрманкасрах тӑрна пек
вӗҫеттӗнччӗ те, хамӑр патри Тӑрна кӳллинче шыв айӗпе
иксӗмӗр ишсе тӑрна тытасшӑн аташнине те манман.
- Вӑт-вӑт, - урисемпе тӑпӑртатса илчӗ Быстров. Ун чухне тытасси пулмарӗ ҫав капӑр кайӑка, кӑнтӑралла

вӗҫтерсе тартрӑмӑр. Анчах та эпӗ ӑна тытрӑм-тытрӑмах.
Ахаллине те мар - ылтӑннине.
- Ӑҫта?
- Мускавра.
- Чӑнах-и? Мӗнле майпа? Зоопаркра е халӑх
ҫитӗнӗвӗсен выставкинче?
Ҫав самантрах сӗтел ҫине вӑрӑм мӑйлӑ, ҫӳллӗ тӑрна
сӑмсиллӗ, хаклӑ йышши кӗленчерен тунӑ, тавралла
ылтӑн тӗслӗ тӑрнасем ӳкернӗ графин пырса лартрӗҫ.
- Акӑ вӑл - манӑн ылтӑн тӑрнаҫӑм, - кӑмӑлӗ тулса
тӑкӑннипе сӑн-питне улӑштарчӗ Быстров. - Ай нумай
хатӗрленмелле пулчӗ пирӗн ӑна вӑрӑм уринчен ҫулса
илессишӗн. Ӑнлантарам. Ресторан ӗҫне аталантарассишӗн
тӑрӑшнӑшӑн панӑ наци награди, ҫакӑ, «Ылтӑн тӑрна»,
аллӑма хӑех кӗчӗ. Раҫҫейри ӑмӑртнӑ пине яхӑн ресторан
хушшинче ҫӗнтерекенсем эпир вун саккӑрӑн пултӑмӑр.
Ҫӗршыври чи чаплӑ ресторансенчен пӗринче хӑналатӑп
сана, тӑванӑм, Миловӑн Вӑрманкасри «Салам»
хупахӗнчи пек шыв хушнӑ шӳрпепе мар. Аса ил-ха ӑна
ҫинӗ хыҫҫӑн шӑлавар пиҫиххине ҫыхмасӑр мӗн вӑхӑт
нушаланса ҫӳренине иксӗмӗр?
- Ҫур кун ӗҫлейменччӗ, хах-хах.
- Итле, кунта ман пата канма, апатланма тӗп хулари
пӗтӗм чаплӑ ҫын ҫӳрет. Мускав хӑнисем те тухма
пӗлмеҫҫӗ. Эсӗ те паян, Вӑрманкас патши, вӗсемпе тан,
чи чаплӑ хӑна. Францирен ятарласа илсе килнӗ «Лувр»
коньяка «Ылтӑн тӑрна» хырӑмӗнчен ярса ӗҫер те, алла
кашӑк-вилка тытар та... Апачӗ тутлӑ пултӑр. Ак ҫакӑ
«Тропика» салатран пуҫлар. Мангоран, авокадӑран, тигр
креветкинчен хатӗрленӗскер. Ман юратнӑ закуска.
Апачӗ чӑнах та ӗнтӗ мухтамаллиех. Салачӗ Максим
Максимовичӑн ҫӑвар тутине уҫсах ячӗ.
- Эп мӗн-мӗн кӑмӑлланине пӗлеҫҫӗ вӗсем, йӑлкӑшрӗ ресторан хуҫи. - Патшалла, чӑх шӳрпипе
пӗҫернӗ пулӑ яшки ҫиер-ха. Унта, акӑ, хӗрлӗ вӑлчапа
хатӗрленӗ салми те кашӑк тулли явӑнать.

Крутовӑн кӑркка ашӗ ҫименни нумай пулатчӗ. Ӑна вӑл
алла тытсанах, Быстров кӑмӑллӑн каларӗ:
- Сан валли унта ӑшаланӑ виҫӗ сысна ҫурипе
тӗтӗмленӗ пилӗк кӑркка тата тем те пӗр хатӗрлесе хунӑ.
Хамӑр ял кӳрши Маруҫ та ас тивсе пӑхтӑр Васка Ҫимунӗн
апатне. Аякран туянман, ҫынӑнне вӑрламан. Йӑлтах
хамӑн фермӑсенчен. Тепрехинче хур-кӑвакал илсе пырап.
Атту эс, честнӑй коммунист, таса патша, карчӑккуна шӗв
яшкапа та уйранпа хупӑллӑ умма ҫитерсе начарлатса яма
пултаран. Акӑ, страус та сӗтел варрине килсе выртрӗ.
Африкӑран илсе килнӗччӗ те, хамӑрах ӳстеретпӗр. Куна
валли вара - урӑх эрех... Нефть королӗсем ӗҫекенни.
Сӑмах-юмах хӗрсех пычӗ.
- Ылтӑн тӑрна пирки эп таҫта вуланӑ пекчӗ. Ӑҫтине
ниепле те аса илейместӗп. Чӗлхе ҫинчех явӑнать, - терӗ
апат тӑхтавӗнче Крутов.
- Тепрер ярсан, куҫран-пуҫран сиксе тухать, атя,
пушатар, - тесе аллине черкке еннелле тӑснӑ май,
Быстров ӑна ҫиччас пулӑшрӗ:
- Гиляровский ҫырнӑ вӗт ун ҫинчен. Мускав
усламҫисем «Славян пасарӗ» текен чаплӗ хупаха
пуҫтарӑнма юратнӑ, тет. Унта вӗсем ӗҫнӗ-ҫинӗ, пӗр-пӗрин
хушшинче суту-илӳ, мул килӗшӗвӗ тунӑ. Коньякне ак
ҫакӑн пек ылтӑн тӑрналлӑ хаклӑ йышши кӗленче савӑтпа
илсе пырса панӑ вӗсене сӗтел ҫине. Хӑватлӑ, хаклӑ
коньякӗшӗн хӑшӗ тӳленӗ, ҫавна асӑнмалӑх ылтӑн тӑрнана
парнеленӗ. Кам ытларах илме пултарнӑ тӑрналлӑ
кӗленче савӑта, ҫавӑ чи пуян та ҫавӑрттаруҫӑ усламҫӑ
шутланнӑ. Ӗлӗкхи йӑлана, авӑ, паянхи вырӑс усламҫисем
хӑйсен пурнӑҫ шайӗн паллийӗ - конкурс парнийӗ туса
хунӑ. Халӑхра ахальтен каламан пуль ҫав йӑвари кӑсӑя
пӗлӗтри тӑрнаран ҫывӑхрах тесе.
- Тӗп-тӗрӗс, Ҫемен, - тесе алӑ пачӗ тусне Макҫӑм. Ҫӳлте вӗҫекен телей кайӑкне пурте тытаймасть. Эсӗ пултартӑн. Маттур. Ман та вӗҫме вӑхӑт ҫитрӗ. Тав сана
пуриншӗн те. Вӗҫ. Хӳрӳне ҫеҫ никама та ан тыттар.

Быстров кула-кулах тавӑрса каларӗ:
- Ӑшунта эс мана хамӑрӑн тӗп идеала-шухӑша
улӑш тарнӑш ӑн ятлатӑн ӗнтӗ, анчах хӑв та ҫулна
улӑштартӑн.
- Э-э, ку енӗпе тӑхта эс. Партипе пӗрлех эп шывпа юхса
каймарӑм, Ҫемен, халӑх куҫӗнчен ҫухалмарӑм. Халӑх
ыйтнипе, халӑх суйланипех халӑх тарҫи пулса юлтӑм.
- Кам пулӑшнипе? Хӑвӑн сумупа-и? Ҫу-ук. Чӑваш
патши пулӑшнипе. Дна сан пирки кам мӗнле шӑрса
кӑтартнипе, сана мухтаса пӗлӗте ҫити хӑпартса янипе.
Большаков тусӑмӑр пулман пулсан... Микулай патша
хисеплет ӑна, ай хисеплет, шанать, вёл мёнле каланине,
сӗннине тӑнлать, ахальтен хӑй ҫумӗнче тытать-и, ял
хуҫалӑх министрне лартать-и Альберт Григорьевича. Ухмах
мар вал, Федоров. Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнчи чи хастар та
пултаруллӑ, нумай вӗреннӗ, шанчӑк паракан ӗҫлевҫӗсенейӗркелӳҫӗсене хӑй патне алӑк уҫса кӗртрӗ, ҫав ушкӑнра Большаковпа сана та. Николай Васильевич килӗшсе
«добро» темен пулсан, президент администрацийӗ хамӑр
район пуҫлӑхӗ пулма урӑххине те лартма пултарнӑ.
Халӑхран анчах килмест халё те, ачамккӑ. Пёлетён-и халь
хӑв Вӑрманкас патши пулнишён кама тав тумаллине? Так
шту, пуйса юл пурте хӑв аллунта чухне.
- Тёп шухӑш ҫапах та пирён, иксӗмӗрӗн, урӑхларах,
Ҫемен: санӑн - хӑвна ылтӑн купи тӑрне хӑпартса лартас
ӗмӗт, манӑн - район халӑхне пуйтарас шухӑш.
- Ӗмӗт вӑл - ҫунатлӑ. Ӑна тытма пӗлес пулать: хамӑр
пек, хамӑр майлӑ, пурпӗрех хамӑрӑн ырлӑхшӑн.
Тӗрӗссипе шухӑшласан ӗнтӗ чӑнах Крутов хӑй те
парти арканнӑ хыҫҫӑн юплӗ ҫул ҫине тӑрса юлнӑччӗ.
Чӑваш патши кантурӗнче патша сӗнӗвӗпе килӗшмен е ӑна
унта шанман, кайран халӑх суйламан пулсан, хӑш
ҫулӗпе ӑҫталла уттаратчӗ-ши вӑл? Район пуҫӗнче тӑма
хӑй те, арӑмӗ те ӗмӗтленмен мар - ҫав саманта кӗтсе
пурӑннӑ. Тинех пурнӑҫланчӗ ӗнтӗ ҫав ӗмӗт. Ӗҫлесен
йӗркеллӗ, районшӑн та, килшӗн те усӑллах пулӗ-ха.

Халӗ ӗнтӗ унӑн район халӑхне воспитани памалли
ятарлӑ мӑн аппарат ҫук. Вӑл хӑех патша та, идеолог та.
Пуҫлӑхсем, шкулсемпе клубсем, библиотекӑсем, район
хаҫачӗпе радиовӗ кӑна.
Ҫынсем вара, хӑйсене пусахласа кирлӗ мара
вӗрентекен, пуҫа кӗрсех ҫитмен юмахла шухӑша ӑша
хывма пӑрахса, урӑххине, витӗмлӗреххине суйласа
илчӗҫ. Авӑ мӗнле савӑк хӗвелӗ йӑлкӑшать вёсен питкуҫӗнче. Тымарта чиркӳ уҫнӑ вӑхӑтра ӑна асӑрхамасӑр
юлмарӗ район пуҫлӑхӗ. Алла пулсан вӗсем Турӑ сӑмахне
ӗненеҫҫӗ, унпа чунне кантараҫҫӗ, унӑн сӑваплӑ сӑнӗ
патнех туртӑнаҫҫӗ.
Халӑхпа ӗҫлетӗн пулсан, халӑхран юлаймастӑн. Акӑ,
Крутов та ҫав кун, хӑй унччен ӑша хывман, ялан сивленӗ
тӗн уявне хутшӑнчӗ, хӑйӗнчен хӑра-хӑрах, ҫынсенчен
вӑтана-вӑтанах сӑх сӑхма та именмерӗ, Варнава
митрополитпа, Миров господинпа, Пантелей аттепе
мирлӗ, ӑнлануллӑ калаҫрӗ, чиркӳ малашне халӑх ӑстӑнне тивӗҫлӗ, пархатарлӑ, сӑваплӑ вырӑн пулса тӑрасса
ӗненме пуҫларӗ. Пурин те малаллах пурӑнмалла-ҫке: пӗрпӗринпе килӗшӳллӗн, ырӑ кӑмӑл-туйӑмлӑн, сӑпайлӑн,
пысӑк ӗмӗтлӗн. Илемлӗ пурнӑҫ тума халӑха чиркӳ
хавхалантарса пырӗ. Кашни ҫыннӑн - хӑйӗн ӗненӗвӗ,
тӗллевӗ, кӗрешӳпе ҫӗнтерӗвӗ, телейӗ. Ҫавӑншӑн вӑл ҫӗр
ҫинче пурӑнать, ҫӳлти Хӑвата кӗл тӑвать. Тымар
чиркӗвӗнче тӗлӗнмелле асамлӑ турӑш умӗнче юрланӑ пек
илтӗнекен кӗлӗ сасси халӗ те асран кайман. Мария
Мирова игуменпа пӗрле икӗ сасӑпа хӑй те пурнӑҫланӑнах
туйӑнчӗ Крутова ҫав кӗлле: «Эй мана пӑхса усракан чӑн
Таса Турӑ Амӑшӗ, Хӑвӑн хӑватлӑ таса кӗллӳпе мана,
чуруна, хуйха ӳкесрен, манӑҫа каясран, ӑса ҫухатасран,
ӳркенесрен хӑтар; пур ирсӗр, усал, кирлӗ мар шухӑшсене
те манӑн пӑсӑлнӑ чӗремрен, тӗттӗмленнӗ ӑсӑмран сирсе
яр, манӑн чарусӑр шухӑшсенӗн ҫулӑмне сӳнтер, ӑшӑма
тӗрлӗ усал шухӑш кӗрсе ун хыҫҫӑн каясран сыхла; усал
ӗҫсем тума тытӑнасран хӑтар мана...»

Район хаҫачӗн юлашки страницинче пичетленнӗ
«Ш урӑмпуҫ» ял хуҫалӑх кооперативӗн хурлӑхлӑ
хыпарӗпе паллашнӑ хыҫҫӑн, Крутов шухӑша путрӗ:
«Хамӑр яла парторга ӗҫлеме пырсанах Нухрат Кавӗрли
хӗрӳ ӗҫ ҫире арҫын нимипе тупӑк тутарса тӗлӗнтернӗччӗ.
Унтанпа вӑтӑр ҫул ытла иртрӗ. Пӗринче Хурӑнвара
пырсан вӑл манран йӗплесе кулнӑччӗ: «Виҫ тупӑкран
пӗрне, чи аслӑраххине, партбилетпа партине те пӗрлех
хурса шӑтӑка чикрӗм ...» Хӑвна КПСС ретӗнчен
кӑларнӑшӑн манпа хирӗлсе ҫӳреме пӑрахмарӑн, хатӗр
тупӑках кӗрсе выртрӑн ӗнтӗ, теприне карчӑкку валли
хӑвартӑн пуль. Тӑпру ҫӑмӑл пултӑр».
Ашшӗне пытарса таврӑннӑ Валерий Гаврилович
Крутовсене хӑй патне каҫма ыйтрӗ. Нухратов Грета
Родионовнапах пурӑнать. Шупашкарти тӑваттӑмӗш
пульницан тӗп тухтӑрӗ пулма куҫарнӑ хыҫҫӑн Горячев
майӗпен чун савнийӗнчен сивӗнсе пычӗ пулас, Валерий
Гавриловича тӑлӑха хӑвармарӗ, арӑмне туртса илмерӗ.
Нухратовсен ҫемйине ҫавӑн хыҫҫӑн юрату хӗвелӗ
ҫӗнӗрен кӗрсе, нушаланакан упӑшкипе арӑмӗн чунчӗрине ӑшӑтрӗ, каллех пӗр-пӗрне ыталаттарчӗ. Нухратов
район пульницин тӗп тухтӑрёнче вӑрахчен ӗҫлерӗ, виҫӗм
ҫул ӑна хирурги уйрӑмне куҫарчӗҫ. Арӑмӗ халӗ канура,
мӑнукӗсемпе айланса пурӑнать.
Ял, вилӗм, виле пытарни ҫинчен калаҫнӑ хушӑра
Валерий Гаврилович сӑмах турӗ:
- Этемӗн пурин те пӗр ҫул - масар ҫулӗ. Масара кӗнӗ
ҫӗрте хӗрлӗ ҫутӑ ҫук. Масар пурне те шӑппӑн йышӑнать:
лайӑх ҫыннине те, усаллине те, вӑкӑр пеккине те, уксакчӑлахне те, йӳтенине те, тин ҫуралнине те... Пурӑннӑ чух
ҫеҫ ҫав симӗс ҫул пирки шухӑшласах каймастӑн. Халӗ,
ватӑ енне сулӑннӑ май, уйрӑмах чирлекелесен, тем,
пуҫра ырӑ мар шухӑшсем явӑнкалаҫҫӗ. Тупӑка хурса
шӑтӑка чиксен... Ҫуккӑ эпир ҫут тӗнчере. Ҫӗр айӗнче

ҫӗрсе урӑх материе куҫатпӑр. Таҫта такам шухӑшласа
кӑларнӑ леш тӗнчере вара - пурте пӗр тан. Ҫӑрӑлатпӑр
ҫав ҫак тӗнчере, пӗр-пӗрне вилесле кӑшласа. Ма ытла
усал-ши, хаяр-ши вӑл этем тени?
- Унаш кал пулмасан вӑл ҫӗр ҫинче сыхланса
юлаймасть, - терӗ ӑна итленӗ май Крутов. - Ҫавӑнпа
кӗрешӳре, ҫӗнтерӳре иртет пурнӑҫ.
Ашшӗне асӑнса эрех ӗҫнӗ хыҫҫӑн Нухратов кӳршипе
килӗшрӗ те ӑна ыйту пачӗ:
- Хӑвӑр пурнӑҫупа кӑмӑллӑ-и эсир?
- Малтан та кӑмӑллӑ пулнӑ. Халӗ те. Халӑхпа
ӗҫлессине эпӗ чи мала хунӑ. Халӑх телейӗшӗн тӑрӑшатӑп.
Эсир, мӗн, халӑхшӑн тӑрӑшмастӑр-им? Манашкалах
ӗҫлетӗр: ҫынна сыватса телейлӗ тӑватӑр.
- Вӑл ҫаплах-ха. Эпӗ ҫакна пӗлесш ӗн. Чунна
пӗртте улӑштармасӑрах-и? Пурнӑҫ ҫулӗ сирён те тӳптӳрех п ул м а р ӗ -ха , а на та л л а та тӑ в а л л а . П арти
ӗҫӗнчен а д м и н и стр а ц и ӗҫне куҫнӑ вӑхӑтра та
пӗрешкел пулнӑ-и кӑмӑлу?
Грета Родионовнапа ачапча хуйхи-суйхине аса илсе
ларакан Мария Николаевна, ҫакна илтсен, Нухратова пӳлсех:
- Мӗн пустуй пакӑлтататӑр ҫак? - терӗ хыттӑнах. Ман Макҫӑма, мӗн, урӑх чустаран йӑваласа тунӑ-им? Ҫав
этемех. Хӑйсен пурнӑҫланма пултарайман тӗп
шухӑшлавӗпе,
идейипе
тейӗпӗр,
пуҫӗсене
кунтӑкпантарса янӑ та, мӗн, пӗрмай халӑхшӑн тӑрӑшса
ҫав ҫулсенче халӑхне пуйтарчӗҫ-ши, халӑхне ҫӑтмаха
кӗртсе ячӗҫ-ши. Мана, ҫемьене ӗмӗрӗпе килте арҫынсӑр
асап кӑтартнӑ партийу-качку юрать саланса кайрӗ. Уншӑн
ухмах кулянса вилес патне ҫитнӗччӗ упӑшкам. Темме
пӗрлех тӗпсӗр шӑтӑка сикмен. Халь хӑть, партисӗр ӗҫре.
Мускавра ҫуралнӑ ҫӗнӗ партийӗ хут ҫинчен пуҫне
Ҫӗклеймен-ха. Турри пӗлет пуль ҫав хӑҫан мӗн
пулм аллине-тумаллине, хӑҫан кама хӑй вырӑнне
лартмаллине. Парти мар, Турӑ ҫул уҫса ларать сире, Турӑ
сӑвап тӑвать. Авӑ хӑвӑн
ӗҫри юлташусем:

шупашкартисем те, вӑрманкасрисем те, епле ӑш вырӑн
тупрӗҫ халь? Быстров ҫӗрме пуян пулса кайнӑ. Оманов
та... Ун чиркӳне уҫма кайса килтӗн. Хӑв та халь район
хуҫи. Эп те савӑнап уншӑн. Халӑхшӑн ӗҫлен пулсан та,
пирӗншӗн пурӑннине ан ман. Эпир те, килтисем, халӑхӑн
пёр пайёсем. Семен Ильич пек пуйма та манса ан кай.
Ман та унӑнни пекех кил сӗтелӗ ҫинче хур-кӑвакала та,
кӑрккапа страуса та ташлаттарас килет, Канар утравёнче
канас та, чунӑма кантарас та килет...
Нухратов тӑрса каллӗ-маллӗ утрӗ, кӳршине итлесе
пӗтерсен, ӑна ҫурӑм хыҫӗнчен пырса ыталарӗ:
- Ай маттур, Мария Николаевна, епле тӑн ларать.
Тӑрӑ шыв ҫинех кӑларчӗ пулас упӑшкине. Ҫапла, Максим
Максимович, халӑхшӑн та тӑрӑшар, хамӑр ҫинчен те
манар мар. Ӑшра пирӗн пурпӗрех хамӑршӑнлӑх тымарӗ
чӗрӗлме пӑрахмасть. Вӑрман ҫумӗнче, кӳлӗ хӗрринче,
камӑн икӗ хутлӑ сарлака керменӗ ӳссе ларчӗ?
Тути хӗррисене якатса, пит-куҫне пӑркалантарса
илнӗ хыҫҫӑн, Максим Максимович куланҫи пулчӗ:
- Район «кӗпӗрнаттӑрӗн», Крутов хаспатинӑн.
Ҫынсенчен юлас темерӗмӗр пулас.
- Ш упашкарта та хваттер майлаш тарнӑ, теҫҫӗ
Вӑрманкас район администрацийӗн пуҫлӑхне Крутова
халӑх хушшинче.
-Тӗрӗсех, - пытармарӗ Максим Максимович. -Хӗрӗм
валли кирлӗ. Анчах... пӗрне те вӑрласа туман.
-Т о ттӑ , пурне те кирлӗ ҫав: хамӑра та, ачапчана та...
Акӑ вӑл пурнӑҫ улшӑнӑвӗн телейӗ. Майлаштармасӑрах
пулман пуль-ха. Иксӗрӗн укҫупах... - Нухратов ун
еннелле чеен пӑхса тутине м ӑкӑлтаттарчӗ: - Эх,
коррупци чирне ӑна, тӗнчипех сарӑлнӑскерне, пит
хӑвӑрт ерекенскерне, тёнче пӗтиччен те тӗп тӑваймаҫҫӗ
пуль. Ӗҫлӗ ҫынсен сутӑнчӑк чирӗнчен ман кӳршӗм те
хӑтӑлса юлаймӑн.
- Ман вырӑнта пулсан эсир хӑвӑр мӗн хӑтланнӑ
пулӑттӑрччӗ-ши? - терӗ Крутов.

- Тӳссе курнӑ-ҫке. Пурте сӗнеҫҫӗ ҫав, «эс мана, эп
сана» йӑла пурнӑҫ йӑли пулса кайрё. Унран пӑрӑнса юлма
никамӑн та хал ҫитмест. Ман та, сирён те. Пурин те.
Шеллеттём сире чухӑнлӑхра тертленнӗшӗн. Калӑр-ха,
райком сире ҫак хваттерсӗр пуҫне мӗн панӑ?
- Виҫӗ выговор.
- Хальхи пурнӑҫ вара мён пачё?
- Пысӑк влаҫ. Патшалӑх влаҫӗ.
- Телей пачё вӑл сире компартисӗр ҫак влаҫ.
Компарти чурисене патша туса хучӗ. Уншӑн сирён Турра
пуҫ ҫапмалла. Пан Христос чиркӳне кайса таса Турӑ сӑнӗ
умӗнче ҫурта лартм алла. Ҫапла мар-и, Мария
Николаевна?
Крутовӑн арӑмӗ, килӗшсе, хушса хучӗ:
- Венчете илсе каясшӑн-ха эпӗ ӑна юлташӗ патне.
Виличчен авалхи йӑлапа, турӑ йӑлипе пурӑнса юлас.
Килӗшетпӗр-и, кӳршӗсем?
- Пирён те шухӑш ҫуралнӑччӗ-ха ун пирки, - савӑнсах
пӗлтерчӗ Грета Родионовна. - Чӑнах, мӗн хӑрамалли пур,
Максим Максимович. Уншӑн халӗ сире выговор паракан
та, ӗҫрен кӑларакан та ҫук. Айтӑр Турра асӑнса ӗҫер.
Калаҫу шӳтлӗ те, йӗплӗ те, шухӑшлаттармалла та
пулса тухнӑшӑн Крутов кӳренмерӗ, ыранхи ӗҫ-пуҫ ҫинчен
аса илсен, арӑмӗпе хваттерне каҫрӗ.
Упӑшкине пурнӑҫ вӗҫнелле те пулин тӑн кӗме
пуҫланишӗн ҫӗнӗлле савӑнчӗ Мария Никоалевна. Ара,
пурте влаҫпа усӑ курса хӑйсемшӗн тетӑрӑшнӑ вӑхӑтра унӑн
Макҫӑмӗн уйрӑммӑн тап-таса тӑрса юлмалла-им? Ҫынсем
ун пек мар хӑтланаҫҫӗ. Упӑшки унӑн йӗркерен иртмест.
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Анчах Крутовӑн хӑй ӗҫӗнче йӗрке тумалли калама ҫук
нумай-ха. Ку ӗнтӗ йӑлтах ҫӗршыв ҫирӗп йӗркене кӗрсе
ҫитейменнинчен килет. Малтан ҫирӗп палӑртса тытса
пынӑ экономика, социаллӑ пурнӑҫ, культура ыйтӑвӗсем

куплен вуншар пушар кӑлараҫҫӗ. Тӗнче аталанӑвӗн
рынок-пасар турти хушшине ниепле те кӗрсе каясшӑн
мар-ха Раҫҫей. Патшалӑх ҫумӑрсӑр ҫу каҫнӑ ҫӗр пек
ҫӑварне карса пӑрахнӑ. Ҫав ҫӑвара кам кӑна шыв
тӑкм асть-ш и? Пурте унпа тӑван ҫӗршыва чӗртсе
тӑратасшӑн. Имлӗ шывӗ ҫитменнипе патшалӑхӗ те,
патши мухмӑрланине пула, вырӑнта кукалесе тӑрать.
Мускав ҫилӗ Кремӗлтен вӗҫтерсе килнӗ хушу хучӗсем
пурнӑҫланмасӑрах сарӑхса пӑчланаҫҫӗ.
Администраци пуҫлӑхӗ кашни кун министр хыҫҫӑн
министр кӗтсе ларать. Президент вӗсене ӑш пӳлӗмре
шӑлавар ҫӗтсе лартасш ӑн маррине, вырӑна тухса
сулнӑксене
тӳрлеттересш ӗн
пулнине
Максим
Максимович ӑнланать. Анчах та вёсем пулӑшас чухне,
унӑн хаклӑ вӑхӑтне ҫунтарса ҫеҫ хӑвараҫҫӗ.
Ш упашкарсем сӑран пуртвелӗсене тултарса килнӗ
ыйтусене татса памашкӑн унӑн хӑйӗн влаҫӗ те, хӗрӗвӗ
те, ӑсӗ те, пултарулӑхӗ те пур. Паян вӗрентӳ министрӗ
Школьников вуннӑра ҫитмелле.
Унччен.. Тул енчен шакканӑ хыҫҫӑн алӑкран Попов
кӗрсе кайрё. Юрий Васильевич вӑйлӑ аллине парса
сывлӑх сунчӗ те, сехечӗ ҫине пӑхса:
- Каҫарӑр та Максим Максимович, ҫил-тӑвӑллах
васкатӑп. Вун пӗрте Шупашкара ҫитмелле.
- Кам патне?
- Ял хуҫалӑх министерствине, унтан - экономика
министерствине. Пирён революци Большакова килӗшнӗ.
- Агрохолдинг пирки-и?
- Аха.
- Мана та хыпарланӑччӗ пирӗнпе килӗшни пирки.
Президент валли ыйту хатӗрлет пулас вӑл.
- Тёрёс. Ял хуҫалӑхӗн ҫав йӗрпе кайса аталанмалла
малашне тесе эпӗ ӑна тахҫанах ӗнентернӗччӗ.
Республика программи тума ҫавӑнтан пуҫламалла.
Пӗрле пыратӑр-и? Малтан палӑртнисене виҫсӗмӗр виҫӗ
пуҫ тавра ҫавӑрттарар та, шӑл витӗр тепӗр хут кӑларар
та, ҫич хут виҫсе пӗрре каснӑ пек пултӑр.

- Хавасчӗ те, анчах вӑхӑт ҫук. Шкул министрӗ
Школьников ҫула тухнӑ.
Юрий Васильевич папкинчен хут тёрки туртса
кӑларчӗ те:
- Халлӗхе апла иккӗн пӗр куҫпа пӑхни те ҫитӗ, - терӗ
кӑмӑллӑ куллипе пӳлӗме илемлетсе. - Акӑ... «Хӗвеллӗ ир»
таврашӗнчи виҫӗ колхозӗ те «хӗвелсӗр каҫа» кӗрсе кайнӑ...
- Да, вёсен хӑйсен тӗллӗн хӗвел ҫути курмашкӑн
малашлӑх ҫук, - килӗшрӗ унпа Крутов. - Эсир вёсен
хӗвелӗ пулсан ҫеҫ.
Попов мӑнтӑр пӳрнисемпе хут листине тепӗр майлӑ
ҫавӑрса хучӗ.
- Иккӗленмелли ҫук. Йӑлтах ӑсра ман вёсен телейӗ.
Ҫӗрне параҫҫӗ. Экс-колхозникӗсене хамӑн эртеле
йышӑнатӑп. Сӑрӑ хуртсем, унччен пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх
шучӗпе тӑранса пурӑннисем, тӑрӑлса юлаҫҫӗ. Уйра
ӗҫлеме техника туянма пуҫларӑм ӗнтӗ. Теприн пирки
шухӑшлар-ха?
- Э-э, «Пучах» хылчӑкӗ чикет-и?
- Ҫав перестройка палӑкӗ пирки ӗнтӗ.
- Мургаев тутарчӗ ӑна, вӑйлах ӗҫлеттерсе янӑччӗ.
Быстров пӗтерчӗ. Ҫын ӳстернӗ пучаха та ҫапса
тӗшӗлеймерӗ. Ҫӗршыв кисренчӗ те, йӗрке сӑнчӑрӗ
татӑлчӗ. Колхозсем комплекса апат пама пӑрахрӗҫ.
Хупӑнчӗ вара сысна кӑмуни-2. «Пучахран» сысна
кӑнтӑрли пулса юлчӗ.
- Ман шутпа, иккӗмӗш сысна кӑмунине те чӗртмелле,
хӑвӑр ялти С алакайӑк Карачӑмӗ ӗмӗтленнӗ пек
хавхалансах ҫӗнӗ ӗмӗр сыснисен кӑмунине тӑватпӑрах
эпир. Ҫурт-йӗрӗ аванах. Юсамалла та. Шала йӑлтах ҫӗнӗ
оборудовали лартмалла. Ятне те улӑштаратӑп: «Ылтӑн
сысна». Пурпӗр ылтӑн пӗрчи юхтарса илетӗп ҫав пулас
комплексран та. Та-ак, районӑн планне, республика
программине кӗртсе хӑварар-ха. Иксӗмӗр вара икӗ
камунинче те нуф-нуфсен хорӗпе пӗр харӑс юрлӑпӑр:

Патша та, турӑ та, такам та Никам та сирмё асапа.
Эпир чӑн ирӗклӗх тупатпӑр
Пёр хамӑр вӑйлӑ алӑпа...
- Эпӗ килӗшетӗп, юрлама та хавас. Вӑю ҫиттӗр ҫеҫ.
Тата мӗн проблеми унта сирӗн?
- Тӗрлӗрен аш -какай ю рататпӑр-ҫке, Максим
Максимович, - хут ҫинчен пуҫне ҫӗклерӗ Попов. - Хамӑра
та хушӑран ӗне выльӑх апачӗ те кирлӗ. Пирён комбината
та. Вӑрманкас ҫумӗнчи хресченсем «эпӗр кам, эпӗр кам,
эпӗр хамӑр хапӑссем, никам ҫӗнми патттӑрсем» тесе
ыталанса ю рласа-таш ласах кӗлмӗҫ хутаҫҫи йӑтса
ҫӳреме пуҫларӗҫ. Хапӑссен анра ҫарӑк пуснӑ сап-сарӑ
чечек уйӗ витӗр вӗҫтерсе килсен, Чӑваш патши камӑн
шлепкине сӑмса ҫине пусса лартрӗ?
- Эх, камӑнне пултӑр - манӑннех ӗнтӗ, - аса илнипе
пӑравус пек хашлатрӗ Крутов. - Аптрамалла вӗсемпе.
Вӑй питти ҫынни Вӑрманкасра е таҫта хулара, мӗншӗн
тесессӗн ялта ун валли ӗҫӗ те, ӗҫлесен те... укҫи ҫук...
Хуҫалӑхӗ.. каккуй малалла талпӑнма... Чапаев ятне
тытса пурӑнма та намӑс. Эсир Чапаев ҫарне ҫӗнтерӳллӗ
ҫулпа малалла чуптарсанччӗ.
Юрий Васильевич тепӗр хут листине уҫрӗ, вӑйлӑ
наступлени умён Чапаев хӑйӗн комиссарӗпе Фурмановпа
ҫапӑҫу тактики пирки хӗрсе тавлашнӑ пекех, умра выртакан
кӑранташсемпе ручкӑсене куҫаркаласа, кӑтартрӗ:
- Ак ҫакӑнта, вёсен комплексӗ вырӑнӗнче, виҫӗ пин
пӑру самӑртма пуҫлатӑп. Хапӑссем те малашне комбинат
умӗнчен «хапӑсла» юрласа иртмӗҫ тен, вёсен валли те
пирӗн алӑксем яриех уҫӑлӗҫ. - Тӑхтав тунӑ хыҫҫӑн,
пӗлтерчӗ: - Типӗтнӗ сӗт заводне те хамӑн хул хушшинех
хӳтте илесшӗн те...
Крутов кун пирки ӑна васкама хушмарё. Попов вара
лакса парна предприятие ура ҫине тӑратма хӑйӗн юлташӗ
Волков ҫеҫ пултарӗ, каярахпа куҫ курӗ, тесе килӗшрӗ
район пуҫлӑхӗпе, кӗҫех унпа сыв пуллашрӗ.

Хурӑнварти
Кашкӑрсен йӑхташ не Микулай
пиччӗшсен Хӗветӗрне Крутов пӗлет. Мускаври аш-какай
тата сӗт-ҫу промышленность институтӗнчен вӗренсе
тухнӑ хыҫҫӑн Шупашкарта ӗҫлет. Алла унӑн сӗт-ҫу
заводӗнчен тӑван енне килме кӑмӑлӗ уҫӑлнӑ-ха. Ҫитес
вӑхӑтрах унпа тӗл пулса калаҫмалла.
Аш-какай комбиначӗн директорӗ тухса кайнӑ кайман
кантура Школьников та персе ҫитрӗ. Хулӑн папкинчен вӑл
та пысӑк ыйту туртса кӑларчӗ. Министр Тымарта шкул
ҫурчӗ лартасшӑн. Тӗл пулӑва чӗннӗ вӗрентӳ пайӗн
пуҫлӑхӗ Числов та ӑна тӑнласа итлет.
- Ай земляк та янташах сирӗн ку, - пуҫне пӑркалать
Школьников. - Ылтӑн палӑк лартма та юрать Миров
господина. Тӑван ялне парне тунӑшӑн. Сирён килӗшӳ ҫеҫ
кирлӗ. Акӑ ҫаксене, проект хучӗсене пӑхса тухса
депутатсен район пухӑвӗнче ҫирӗплетмелле те, ҫитес
вӗренӳ ҫулӗнче ял уявне - шкул ҫурчӗ уҫма - пӗрле
кайӑпӑр. Тен, президент та пырӗ хӑю касма. Мӗнле пек
сирён шутпа, Максим Максимович?
Крутов хирӗҫлеме пуҫларӗ:
- Укҫа пани - ш утсӑр лайӑх, Иван Павлович.
Аполлон Ниловича эпӗ хӑй Сӑшана тухса кайичченех
хытӑ тав тунӑччӗ. Юрӗ, ҫуртне каплантарса лартӑпӑр,
анчах... кам валли?
Малтан хатӗрленнӗ пекех, Числов уҫҫӑн пӗлтерсе пычӗ:
- Тарӑнвар вӑтам шкулӗнче ултӑ ялтан виҫ ҫӗр аллӑ
ача вӗренет. Вӗсенчен Тымартан - аллӑ, Авруйӗнчен пиллӗк, Хураш уртан - тӑваттӑ. Пӗрремӗш класа
пыракансен шучӗ ҫулсерен вунӑ процент ытла чакать.
Каллах пулса пырсан, Тарӑнварта та тулли мар вӑтам
шкул кӑна тӑрса юлать. Халӑх ватӑлать, карчӑксем ача
ҫуратмаҫҫӗ, яш-кӗрӗм хуланаллах тапать. Вӑл юхӑма
пӗвелесе лартаймастӑн. Ҫакӑн пек статистика пирӗн.
- Кивӗ ӗмӗр парнеленӗ инкекпех ҫӗнӗ ӗмӗре те
кӗрӗпӗр-ха. Вуншар шкул хупӑнать. Ҫапах статистика
вӑл улшӑнма та пултарать. Анчах эсир мана, Юрий

Петрович, арифметика ан вӗрентӗр. Эпё хам наука
докторӗ. Ку ыйтӑва пирён урӑхла майлӑ ҫавӑрттарса,
шухӑшларах татса памалла. Эсир мана ун пек, эпё сире
кун пек ӑнлантарӑпӑр, вӗҫне-хӗрне те тухаймӑпӑр. Енчен
те эсир килёшмесен, Максим Максимович, мён чухлё
доллар ахалех ҫунса каять.
- Ачасӑр шкул кама кирлӗ? Е Миров господин Сӑша
ачисене килсе ярать-и вӑрмана? - хирӗҫлеме пӑхрӗ
Крутов. - Доллар миххине тытӑр та урӑххине парӑр.
Республикӑра сахал-и йӑхтӑр-яхтӑр шкул ҫурчӗ?
- Ман шутпа ача халлӗхе ҫитет. Ҫуртне тусан эпир
ш кулне те уҫатпӑр. У кҫи-тенки, ф инансё... Миров
господин ӑна хӑйсен ялёнчи шкул валли адреспа кӑна
парать-ҫке. Яснӑ-и?
- Яснӑ! - ҫирӗппӗнех пӗлтерчӗ администраци пуҫлӑхӗ. Пире кунашкал пулӑшу кирлӗ мар. Район пульницин
ҫуртне тума парсанччӗ. Участоксенчи, ялсенчи
пульницасемпе фельдшер пункчӗсене хупса пӗтерчӗҫ те...
- Мана анне ялти ача ҫуратмалли ҫуртрах кун ҫути
кӑтартнӑ, - илтӗнчӗ Числов сасси.
- Ял ҫыннишӗн унашкал кӑна ырлӑх пулман, кашни
пысӑк фермӑра выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем валли те, ял
халӑхӗ валли те вӑйлӑ аппаратура лартнӑ медицина
пункчӗсем ӗҫлетчӗҫ. Пӗтӗм республикипех. Вёсем те
кирлӗ мар пулчӗҫ аслӑ хуҫасемшӗн, - хӗрӳленсех
малалла каларӗ Крутов. - Тымарта сиплевпе кану
комплексӗ тумалла пирӗн. Вӑт ҫавна валли пулӑшу
ыйтатӑп унран, паянах, землякпа. Министр шкул ҫурчӗ
тума килӗшмест, укҫине мана парӑр, тесе пӗлтерӗп
телефонпа. Юрать пуль ҫапла, Иван Павлович?
Школьников куҫӗнчен вут-хӗм сирпӗнсе тухрӗ, пичӗ
пиҫнӗ палан пек хӗрелсе кайрӗ, чӗтрекен тути хӗррисене
шӗвӗр чӗлхипе якатса илчӗ те, вӑл хыттӑнах каларӗ:
- Епле хӑятӑр эсир президентӑн вӗрентӳ программине
хирӗҫле тӑма? Шупашкара ҫитсессӗнех Федоров патне
кӗретӗп. Эсир... эсир хӑвӑр районшӑн тӑрӑшакан патриот

мар. Турӑ сӑмса умне пӑрахса панӑ телее таптатӑр.
Шутлама пӗлес пулать ӑслӑрах.
Район хуҫи кула-кулах сӗнчӗ:
- Ан кӳренӗр те, Иван Павлович, анчах Школьников
министрӑн та ш кольниксене шутлама тёплёнрех
вёренмелле пуль.
Тёл пулу никамшӑн та усӑллӑ иртмерё. Апат вӑхӑчӗ
те ҫывхарчӗ. Ку таранччен пулманччё-ха шупашкарсемпе
мускавсене чаплӑн хӑналамасӑр кӑларса яни. Тип
ҫӑварла ӑсатсан, уяр ҫанталӑкра та аҫа ҫапма пултарать.
Вёсем килес умён Милова пӗлтермелле ҫеҫ. Райпо хуҫи
хӑйӗн ҫӗнӗ ресторанне, уйрӑмах шалти пӳлӗмне, хӑна
йышӑнма наччасрах хатӗрлеттерет. Пуҫлӑхсен тахҫанхи
чирӗ ҫӗршывӗпех сарӑлнӑ. Ӑна никам та пурнӑҫран
уйӑраймасть-ха. Крутов та хӑй сисмесӗрех чирлесе кайрӗ
ҫав хӑрушӑ чирпе. Райкомра ӗҫленӗ чухне ӑшра
Мургаевсен вӑрттӑн ӗҫкисене хирӗҫчӗ. Халӗ, хӑй вёсен
пуканӗ ҫине ларнӑ хыҫҫӑн, хирӗҫлесен те унран пӑрӑнса
юлаймарӗ, кулленхи хӑнӑхнӑ йӑла пулса кайрӗ уншӑн та
савӑк апатлану. Хӑнасемпе пӗрле «ӑнӑҫушӑн!» тесе
черкке ҫӗклеме те хӑнӑхрӗ. Парне памасӑр пӗр хӑнана
та Вӑрманкас унечинчен кӑларса яртармасть Тит
Нилович. Хӑйне ҫеҫ-и, Крутова та тӗп хулара ҫав «хаклӑ
хӑнасенчен» пӗри те, выҫса вилеп тесен те, ашсӑр
пӗҫернӗ купӑста кукӑлӗ те илсе ҫитермест, арӑмӗсем
кутлӑх ҫиппипе ҫӗлесе янӑ кӗсйисенчен пус та
кӑлармасть. Мӗншӗн тӑкакланмалла-ха? Ирпе е кану
кунӗнче вӑл командировкӑра такам-такам «Атӑл»
кутамккине тултарса янӑ кучченеҫпе рехетленсе
какӑрать... Пӗрле апата лекмелле пулсан та, Крутовӑннах
кӗсье пушатса хӑварма тивет. Вӗсене, хӑйсен ӗҫне
тунӑшӑнах, мӗншӗн ӗҫтерсе-ҫитерсе тӑрантармалла-ха?
Хресчене тырӑ вырса ҫапнӑшӑн та, аш-какай туса
илнӗшӗн те никам та пӗр пуссӑр хӑналамасть. Мӗншӗн
пуҫлӑхсене ҫеҫ мӑнтӑрлатса ямалла-ха? Шутласассӑн,
вӗсем йӑлтах халӑх шучӗпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ мар-и-

ха? Халӑх пурнӑҫ тытӑмӗн обществи текен йышӑн сӑрӑ
хурчӗсем вӗт вӗсем?
Паян Крутовӑн телей пулчӗ. Институтра пӗрле
вӗреннӗ студент-юлташне Ваня Школьникова Юрий
Петрович шкул тёрёслемелле яла илсе кайрё. Ӗнтӗ
министр - Числовсен хӑни.
Чукун ҫул ҫумӗнчи капӑр урампа район пуҫлӑхӗ
пӗчченех уттарчӗ, унталла-кунталла пӑхкаласа пычӗ.
Ҫак ҫулсенче район хулине те хула сӑнӗ ҫапрӗ. Ураран
ҫӑпата салтса пӑрахса кирзӑ, резина атӑ тӑхӑнма пуҫланӑ
вӑхӑтри сӑнсӑр, пӗр-икӗ хутлӑ ҫуртсем вырӑнне лартнӑ
пилӗк хутлӑ кирпӗч ҫуртсем, тул енчен чаплӑ илемлетнӗ
кантурсем, лавккасем хӑйне евӗр мӑнаҫлӑ та туртӑмлӑ.
«Чӗкеҫ» ресторан та райком ҫумӗнчи «Салам» мар ӗнтӗ.
Урамран та пӑхма илӗртӳллӗ, шалта та кӑмӑллӑ туйӑм
ҫуратать. Миловӑн Чӗкеҫӗ, ресторан майра-патши,
алӑкран кӗрекен пуҫлӑха ясар куҫӗпе илӗртсе тараватлӑн
кӗтсе илчӗ: «Иртӗр малалла, тархасш ӑн, Максим
М аксимович? Тит Нилович сире шупаш карсемпе
килмелле терё те, мёншён пёчченех тата?»
«Ах ку йӑпӑлти Милова, ытла ҫаврӑнӑҫуллӑ-ҫке,
каламасӑрах апат хатёрлеттернё. Хам ҫумранах такам
ӑна вӑрттӑн пӗлтерсе тӑрать пулас. Шпионсӑр пуҫлӑх
тӗнчере те ҫук пуль. Мана та асӑрхаса тӑракансем
пурах», - тесе шухӑшлама та ӗлкӗреймерӗ вӑл, ҫурӑм
хыҫӗнче Пантин сасси илтӗнчӗ:
- Сирӗнпех ларса вӑрттӑн калаҫас пуль, Максим
Максимович. Иртер-ха хаваспах чӗнекен «Чӗкеҫ йӑвине».
«Ах, Чӗкеҫӗм-Чӗкеҫ, сан патнах ман вӗҫес. Сим пылна
кӑшт ӗҫес, юрруна та итлес...»
Пурте апатланакан ҫӗртех хырӑма тӑрантарасшӑнччӗ
Крутов, акӑ халӗ, Чӗкеҫ чӗвӗлтетӗвӗпе Пантин шӳчӗ унӑн
шухӑшне арпаштарсах ячӗҫ, вара вӑл вӗсемпе пӗрле
унчченхи хӑнӑхнӑ ҫӗреллех пӑрӑнчӗ. Сӗтелсем
хуш ш инче ларакансенчен вӑтаннӑ пек пулсах
«С ельхозтехника» пӗрлеш ӗвӗн хуҫипе васкавлӑн
калаҫмалли те пурччӗ тата.

Тахҫанхи тусӗ Быстров хӑйӗн «Васка» ресторанӗпе
Шупашкарта ӑна тӗлӗнтерсех пӑрахнӑччӗ. Анчах Милов
та пурнӑҫ таппинчен юлмасть иккен. Унӑн та пур мӗнпе
тӗлӗнтермелли: таврара ҫук ресторанӗ те, «Париж парни»
хӑна ҫурчӗ те, ирччен ӗҫлекен сауна-мунчи те. Унта
тарлаттарса сиплеме вӑл Быстрова тахҫантанпах кӗтет.
Акӑ вӑл «ӑнсӑртран» хӑй те персе ҫитрӗ, таҫти хӑнавӗрлене те пӑхма вӗреннӗскер, вӗсене кансӗрлемерӗ,
Крутовран пӗр сӑмах ҫеҫ ыйтса пӗлчӗ: «Мускав тӑрантасӗ
хӑҫан тусан мӑкӑрлантарса ҫитет?»
Раҫҫей ял хуҫалӑх министрӗ Усач республикӑна
килессине ӑҫтан пӗлнӗ Милов, паллӑ мар. Мускав хӑни
Вӑрманкасра та пулассине ӗнер Крутова вӑрттӑн ҫеҫ
асӑрхаттарса хунӑччӗ-ҫке. Ҫавӑн ҫинчен вӑл апат
хушшинче Пантина та хӑлхаран шӑппӑн систерчӗ.
Пантелеймон Михайлович уншӑн чӗтресе ӳкмерӗ, ним
пӑлханмасӑрах, хавасланчӗ кӑна.
- Тахҫанах кӗтеп хамӑн ял заводне пысӑк
начальствӑна кӑтартас тесе. Эпӗ вӗсене кӑштах тӑн
парасшӑн, - терӗ Пантин. - Тӑрӑшсан, тем те тума пулать.
Акӑ, ҫак тутлӑ сӗтел ҫинех пӑхар. Милова ятлакан хуҫа
таврашӗ курман эпё хам ҫакӑнта ӗҫлеме килнӗренпе.
Вӑтӑр ҫул хуш ш инче камӑн тути хӗррине кӑна
ҫуллаттармарӗ-ши вӑл, шеремет. Чӑтать. Пӗрмай ҫӗнни
пур ун. Юратап ун пек ҫынсене. Тутлӑ тӑк тутлӑ апачӗ.
Вёсен ҫумне йӑпӑшт пырса тӑнӑ райпо хуҫи шӑппӑн
каларӗ:
- Министр, паллах, пӗччен килмест, яланхиллех,
президент та пулать ҫумӗнче. Хӑрамалли ҫук, чаплӑнах
кӗтсе илӗпӗр, пуянах ӑсатса ярӑпӑр пӗрле. Вӗсене
тутантарса пӑхмалли апатӑн презентацийӗ пултӑр-и паян.
Ятарласа хам шухӑшласа кӑларнӑ рецептпа Чӗкеҫӗм хӑй
пӗҫернӗ: пӑланпа хир сысни тата лосось пулӑ ашӗнчен.
Атьӑр-ха кабанолоськӑн пахалӑхне пӑлхарсен «Бренди»
Ҫӑлтӑрӗсемпе вылятса хаклар.
Ресторан ӑстаҫисене мухтаса шутсӑр тутлӑ апатне
пахалӑх палли панӑ хыҫҫӑн калаҫу малалла кайрӗ.

Крутовӑн ытларах Пантелеймон Михайловича итлемелле
пулчӗ. Пӗр хӗрсе кайсассӑн ӑна чарма йывӑр. Халё те...
- Районсенчи мён тери вӑйлӑ «Сельхозтехника»
пӗрлешӗвӗсене пӗтерчӗҫ, - сӗтеле алӑ тӳртӗшпе шаккаса
илчё вал. - Республика «Сельхозтехники» хӑй те
усламҫӑсен суту-илӳ кантурӗ вырӑнне тӑрса юлчӗ.
Юрать никама та итлемерӗм, никам хыҫҫӑн та шыва
сикмерӗм. Ман халь хамӑн завод - хам алпа тунӑ паянхи
предприяти. Ҫуккӑ Чӑваш енче унашкалли. Ман пата
хамӑр районтисем кӑна мар, тутарсем те, чӗмпӗрсем те,
ирҫе-ҫармӑссем те гусеницӑллӑ трактор тата комбайн
чӗрисене сиплеттерме аякран килеҫҫӗ. Пурне те юсаса
ӗлкӗрейместпӗр. Ҫав хушӑрах хамӑрӑн хуҫалӑхсенчи
машинӑпа трактор станцийӗсене те ӑста пулӑшу парса
тӑратпӑр. Тем тӗрлӗ хуҫалӑх та хунаса кайрё те...
- Ку ҫапли - ҫаплах-ха. Районта вун пилӗк колхоз
вырӑнне аллӑ ултӑ хуҫалӑх.
- Ытла вакланса кайрӑмӑр, ҫыххи татӑлса сапӑннӑ
шӑпӑр пекех. Пурне те ҫӗр кирлӗ. Ӑна ҫавӑрса илсен техника кирлӗ. Техника паркӗ пуянланать-и?
- Ҫук. Илме укҫа ҫук. хаклӑ. Иртнӗ ҫулта районӗпе
те гусеницӑллӑ пёр трактор, урапалли - иккӗ, пёр комбайн
туяннӑ.
- Камсем?
- Ш урӑмпуҫсем. «Беларуҫне» - Кукша Куҫки
«кӑмунарӗсем». «Кайри - мала!» - тесех мухтанса ҫӳрет
Плешаков.
- Ыттисен мён тумалла малашне? Юрӑхсӑра тухнӑ
техникӑна тимӗр-тӑмӑра ӑсатсан? Шурлӑх ҫӑтать пире.
Волковсем сахалланса юлчӗҫ. Пурте туянаймасть те,
ю саймасть те ӑна, техникӑна. Юрать Тарӑнварӑн
«сельхозтехники» малтанхи пекех сыхланса юлчӗ
«Шурӑмпуҫӗнчи» пекки ӑҫта пур? Ҫавӑнпа ӗлӗкхи майлах,
ҫӗнӗ мӑтӑссах кирлӗ - машинно-ремонтная станция. Ҫав
мӑрӑсӑ хӑйӗн техникипе вак хуҫалӑхсене, фермерсене
укҫалла сухаласа-акса-вырса парать, ытти хуҫалӑхсен

трактор-комбайнне те юсама пулӑшать. Туса йёркелесе
ярар мар-и ҫак ҫӗнӗлӗхе хамӑр патра?
Уни-кунине Крутов малтанах хӑлхана чикнёччё-ха,
анчах халӗ, ӑна итленё май, хӑй те хӑпартланса кайрё, вара:
- Бизнес-проект тӑвӑр та, халӑхпа сӳтсе явар та,
кӗрлеттерер, -терӗ. - Манӑҫнӑ кивви - паянхи ҫӗнни пултӑр.
- Ман вӑл хут-хӗтӗрӗ хатӗрех. Шӑпах ҫак ыйтупа
куҫа-куҫӑн калаҫмаш кӑн кӗтетӗп те ӗнтӗ эпё Усач
министӑра, - пуҫне ялт! ҫӗклерӗ Пантин. - Ман заводра
пулнӑ хыҫҫӑн вӑл усӑк мӑйӑх вӗҫӗсене пӗтӗрсе ҫӳлелле
ятӑр, ҫӗршыв ял хуҫалӑхӗн малашлӑхӗ пирки вӗҫевлӗн
шухӑшлатӑр. Чӑнах килет-ши?
- Президент администрацийӗнчен вӗҫсе килнӗ хыпар
суя пулакан марччӗ-ха.
- Апла хам ӑн ти м ӗ р -тӑ м ӑ р х у ҫ а л ӑ х н е тата
ытларах йӗркене кӗртес. - Крутов хыҫҫӑн ура ҫине
тӑчӗ Пантелеймон Михайлович. - Хӑна куҫне ялан
хывӑх кӗрекен.
Чӗкеҫ вӗсене ҫунаттисемпе сулсах, ҫумран вӗҫертес
марла ӑшӑ куҫпах ӑсатрӗ.
Ӗҫ кунӗн юлашки пайӗ вак-тӗвек ыйтусене татса
панипе тата адм инистраци пуҫлӑхӗпе кӑна питӗ
васкавлӑн калаҫма ӑнтӑлакансемпе айланкаланса иртрӗ.
Килелле ҫула май Крутов вӑрман комбиначӗн
кантурне кӗчӗ. Директорпа бильярдла выляса илес
шухӑш пурччӗ. Липов хӑйӗн ӗҫ пӳлӗмӗнчех, темле хутсем
ҫине алӑ пусса ларать. Бухгалтерӗ тухса кайсан, Юрий
Петрович кӗтесселле тӗллесе кӑтартрӗ:
- Ҫак ялавсемпе чӗркенсе ҫӗр тӗпне анса каясси кӑна
юлчӗ ӗнтӗ, хисеплӗ Максим Максимович. - Комбиначӗпе
пӗрлех. Эх, пурнӑҫ, пурнӑҫ... Вӑрманта пурӑнатпӑр,
вӑрман купли пулса юлатпӑр. Вӑрман хуҫалӑхӗ алӑра
чухне мӗн чухлӗ каснӑ ӑна? Ҫуллен ҫӗршер пин кубла
метр. Эпир ялан малта пынӑ. Ҫак ялавсене ахальтен
паман пире. Пӳлӗме кӗрсенех макӑрас килет. Халӗ -

йывӑҫ памаҫҫӗ. Каснине турттарса тухма та техники
ҫитмест. Кутран йӑвантарнӑ йывӑҫне ҫут ҫанталӑкӗ хӑйне
майлӑ юрӑхсӑрлантарать. Пахалӑхсӑр йывӑҫӑн хакӗ
чакать. Чукун ҫул ҫумӗнчи эстакада кунӗн-ҫӗрӗн кӗрлесе
тӑнӑ пулсан, халӗ, хӑвӑрах куратӑр, унта шӑплӑх,
ҫӗклемелли крансем ҫилпе шӑхӑрса лараҫҫӗ. Вӑхӑтра
тата ҫителӗклӗ тӳлейместӗп те, ҫыннисем тухса кайса
пӗтеҫҫӗ. Эх, вӑрман хамӑр алӑра чухнех ыр
кураттӑмӑрччӗ. Вӑрман промышленноҫӗпе вӑрман
хуҫалӑхӗ пӗр чӗлхе тупми пулчӗҫ те...
- Вӑхӑтра уйрӑлчӗҫ пулас-ха вёсем, Юрий Петрович, терӗ Крутов директор ҫине чеенрех пӑхса. - Вӑрман
ҫемйинче те развод пулчӗ. Ҫав ҫемьене хӑвӑрах кутран
касрӑр. Таврара кукша пуҫлӑ вӑрман кӑна тӑратса
хӑвартӑр та. Улатӑра самолетпа вӗҫнӗ чухне аялалла
пӑхса пытӑм та, ку Липов вӑрмана хӑйӗн пуҫӗ пекех
шаклалла тӑратса хӑварать-иҫ, тесе шухӑшларӑм.
Ҫакна илтнипе Липов шакла мӑн пуҫне икӗ ывӑҫ
тупанӗпе те шӑлса илчӗ, вара Крутова каларӗ:
- Тӗрӗсех кумеккӑть тӑватӑр-ха эсир, Максим
Максимович. Хамӑн пуҫа вӑрманпа танлаштарнӑшӑн
пӗртте
кӳренм естӗп.
Чӑн
та,
авӑ,
вӑрман
промышленноҫӗнчен уйрӑлнӑ хыҫҫӑн вӑрман хуҫалӑхӗ
ӳсекен хӗр пек чиперленсе пырать. Вӑрман хӑй тӗллӗн
те, лартнӑ калчаран та ӳссе паркаланать. Пирӗн пуҫпа
ӗнтӗ халь, тӑнсӑр шакла пуҫпа... Ҫав хӗр-вӑрманпа пӗр
чӗлхе тупма пӗлекен яш -пуҫ кирлӗ.Тӑрӑран хӑрса
пыракан ҫӑка пекех типсе пыратпӑр. Тымар вулӑ тӑрӑх
сӗткен хӑвалаймасть. Ҫитет, пенсие тухсан кӑҫал тӳрех
уҫланкӑри утара пурӑнма куҫатӑп. Эпӗ - вӑрман ҫынни,
вӑрман упи, мана вӑрман сывлӑшех кирлӗ.
- Хӑв тунӑ пӳрт хӑвӑн куҫу умӗнчех йӑтӑнса аннӑ
вӑхӑтра ӑна тытса чарма вӑй нумай кирлӗ пуль ҫав, теме ҫеҫ пултарчӗ Крутов.
Вӑйӑ вӑхӑтӗнче Юрий Петрович мухтаса илчӗ:

Ытла
маттур
эсир,
хурӑнварсем
Салакайӑк-Салтаккайсемпе Кашкӑрсем...
- Ҫаплах, йӑх тымарӗ хӑватлӑ-ҫке пирӗн. Кашкӑрсем чи авалхисем. Эпир, чӑвашсем, ИнҫетТухӑҫтымарӗнчен,
хун текен этемсен, Кашкӑр йӑхӗсен ачисем, хун ачисем салтак ачисем. Никамран та парӑнманнисем.
- Максим Максимович, туятӑп, ӑнланатӑп эсир мён
пирки шахвӑртнине. Нимён те калаймӑн, маттур йӑхсем.
Ахальтен таптамасть пуль мана, ват упана, Кашкӑрсен
ачи, Тельман Федотовичӑн Юманӗ. Хӑрать пирӗн Ҫӑка
йӑхӗ. Улин те тирӗнчен ҫӑмӗ юхать. Авалхи йӑла пӗтсе
пырать. Упа патшана пыллӑ ҫӑка тункати ҫинчен Кашкӑр
сирпӗтет. Юман - ҫӑкаран ҫирӗпрех... Бильярд уйӗнче
те, ҫапӑҫу хирӗнчи пекех, Салтаккайсем ҫӗнтерчӗҫ.
Парӑнатӑп, - шӗвӗр туяна сӗтел ҫине хурса аллисене
тӑратрӗ кантур хуҫи. - Ҫапах та... кабинет ӑмӑртӑвӗнче
сире ҫӗнтерес пекех-ха. Манӑн шутсӗр тутлӑ эрех пур.
хам тунӑскер. Йӑлтах вӑрман пуянлӑхӗнчен. Хӗрвӑрман имлӗхӗ. Эсир паҫӑр каланинчен карт хутӑм.
Ҫавна аса илсе ман эрехе «Хӗр-вӑрман» ят парар та
чуп туса пӑхар. Мён тути капать?
Килӗш меллех пулчӗ Крутовӑн. Ӗҫкӗ сӗтелӗ
хушшинче вӑл «Хӗр-вӑрман» тутипе ӑша кантарчӗ, анчах
черкке шаклаттарас енӗпе... парӑнчӗ. Липовпа сыв
пуллашса тухсан, хӑйсен умӗнчи вӑрман-паркра сукмак
тӑрӑх утса ҫӳренӗ хушӑра аса илсе, шухӑшларӗ:
«Тӗнчере тем те ватӑлать, тем те кивелет, ун вырӑнне
хунав ҫитӗнет, киввине ҫӗнетет. Район пурнӑҫӗ те ҫав
саккун йӗркипех улшӑнса пырать. Унӑн куҫӗ умӗнчех
вӑрманпромхоз та хӑйӗн ӗмӗрне вӗҫлет. Унпа юнашарах
хальхи саманари нумай енлӗ хуҫалӑх вӑй илсе аталанать.
Юман Волков вӑрман хуҫалӑхне ертсе пынӑ хушӑрах
Шупашкартан йывӑҫ касма та ирӗк илнӗ. Ҫав майпа усӑ
курса Италие, Скандинави ҫӗршывӗсене юман, чӑрӑш,
хыр, каврӑҫ, йӗлме ӑсатать. Хурӑнӗпе Сыктывкарти

фанера завочӗ нумай усӑ курать. Аякран вӗҫсе килекен
долларпа-тенкёпе фабрика лартрё. Унта мён тӗрлӗ кӑна
сётел-пукан, кёпе-тумтир шкапё, диван, диван-кравать,
ҫемҫе пукан кӑларать. Таварне таҫти хулана та ӑсатса
тӑрать. Унӑн бизнес-проектне хӳтӗлем е кайсан,
тӗлӗнтӗм . Республикӑри М инистрсен Кабинечӗн
инвестици политикин канаш ӗнче епле ӑслайлӑн,
ҫулӑмлӑн ӑнлантарса ӗнентерме пултарчӗ Кашкӑр ачи
хӑй мӗн шут тытнине. Хирӗҫ пулмарӗҫ. Ырларӗҫ. Ҫапла
вӑл укҫа тупма пултарчӗ, тепӗр завод турӗ. Акӑ унӑн
«Реал-бизнес-Вӑрман» фирмин кантурӗ хӑйӗн сассине
таҫта ҫитиех сарчӗ. М агнитогорскри металлурги
комбинатӗнчен туяннӑ вӑтӑр кӑмакаран вёсем сорчӗ те,
таварлӑхӗ те начар, вутта кӑна кайма юрӑхлӑ йывӑҫран,
ӗҫлесе хатӗрленӗ хыҫҫӑн юлакан каяшран пеллет текен
кӑмрӑк-гранула кӑлараҫҫӗ - ҫулталӑкра пилӗк пин тонна.
Ҫӗр кӑмрӑкӗнчен чылай йӳне ларакан йывӑҫ кӑмрӑкне
нумай ҫӗрте хапӑлласах туянаҫҫӗ. Акӑ каллех - укҫа.
Липовӑн виҫҫӗр аллӑ ҫынлӑ коллективӗнчен аллӑн тӑрса
юлнӑ хушӑра Волковӑн тупӑшлӑ ҫӗнӗ заводӗнче ик ҫӗр
ҫын ӗҫлет. Аякран килнӗскерсем мар, вӑрман
комбинатӗнчен куҫнӑскерсемех. Чӑваш ҫӗрӗ ҫинчи
вӑрмансен иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗ йышӑнакан Вӑрманкас
тӑрӑхӗнчи симӗс ылтӑн лаптӑкӗнчен пурнӑҫ ылтӑнӗ
аласа илме пултарать шельма ачи. Ашшӗнех хывнӑ.
Пире, кумашшӗпе кумамӑшне, ашшӗпе-амӑшне юратнӑ
пекех ю ратса хисе п л е т. Ӗҫри кам антӑ - кӗрешӳ
каманти - начар мар-ха ман. Унпа шурлӑха путмӑпӑр
Хими завочӗ, аш-какай комбиначӗ, типӗтнӗ сӗт завочӗ,
вӑрман хуҫалӑхӗ тата ытти предприятисем хывнӑ
налукран ш кулсенче, м едицинӑра, культурӑра
ӗҫлекенсене вӑхӑтра шалу тӳлеме укҫа-тенкӗ
ҫитеретӗпех. Вёсен умӗнче, Чӑваш президенчӗ умӗнче
намӑс курмастӑп, усал ят илтместӗп халӑхран».

Кашкӑр Петӗрнетӑван йӑвара ӑшӑ вырӑн кӗтрӗ пулин
те, тӑван колхоз кил хушшинче аш татӑкки пӑрахса
параканах тупӑнмарӗ. Ашшӗ ура сыртарнӑ колхозӑн
ҫӑпата кантри пат татӑлнӑ. Людмила Павловна Белова
чӑнах та, хӑйне амӑшӗ ун пирки ӑнлантарнӑ пекех, пуҫлӑх
тилхепине хӗрарӑмлах лӑнчӑлатнӑ. Ямшӑк ларкӑчӗнче
ӗмӗр тӑршшипе арҫын ларнӑ пулсан, хӗрарӑм купарчи
валли ҫемҫе тӳшек ҫинче те вырӑн ҫителӗклӗ таранах.
Халӑхпа ӗҫлесси пӗр ҫынпа - арҫынпа выляса йӑпанасси
мар. Тилхепе пушаннине сиссе ял кӗтӗвӗ самаях ирӗке
кайма пуҫланӑ. Тарӑнвара пухӑва пырсан Крутов ҫакна
хӗрӳ калаҫура-тавлашура лайӑх курса ӑнланчӗ.
- Хӗрарӑма сурӑх кӗтӗвӗ те итлемест, - те шӳтлесе,
те тарӑхса калаҫрӗ Тимухха, Мулла Микушӗн ывӑлӗ. Эпир, техника ҫӑрӑлчӑкӗсем, хамӑрӑн королевӑна
мӗншӗн ухмах курӑкӗн.йӗплӗ чечекне парнелерӗмӗр-ха?
Техника хулине пӗтерме пуҫланӑшӑн! Тёп инженера,
мӑтӑсӑ хуҫине, аслӑ техника кӑларса, вёсен вырӑнне
хӑйсен ялӗсене лартнӑшӑн. Пире ӗҫшӗн сахал тӳлеме
тытӑннӑшӑн... Кашкӑр аллинче ӳснӗ эпӗр, кашкӑр
хӳттинех
кӗресчӗ.
С уйлар
хӑвӑртрах
та
председательне, кӗртер йӗркине Кашкӑр йӑвинче,
кӗтӗвӗнче. Ачи ашшӗ-амӑшнех хывнӑ пулсан... Ашшӗ
пире ҫӑкӑр ҫитерчӗ, ывӑлӗ кулач ҫитеретех пуль ӗнтӗ.
Тӗрӗс калаппи эп, тӑванӑмсем?
Ш ӑв-шав пуҫланчӗ. Тымарсен ушкӑнӗнчен Тан
Ваҫлин хӑйӑлти сасси илтӗнчӗ:
- Тӗрӗс мар! Патшалӑх ура сыртарнӑ, ҫӑкӑр ҫитернӗ
пире, Кашкӑр Хӗветучӗн ачи пӗччен мар. Ҫитет сирӗн
куҫран пӑхса! Эпир каллех кашкӑр ҫӑварне кӗресшӗн мар.
Хамӑр майлӑ пӗрлӗх тӑвасшӑн. Пуху ирттернӗ, евитлӑ
ҫынсем уйӑрнӑ. Акӑ протоколӗ. Крутов хаспатин валли
те, сирён валли те пур. Сирӗнтен уйрӑлатпӑр. Эпӗр хамӑр
пӗр тӑван - пӗр тан. Атьӑр, тымарсем, килелле?

Малтанах калаҫса татӑлнӑ тымарсем пӗр харӑс
кӑшӑл ҫӗкленчӗҫ те пухӑва сайратса хӑварчӗҫ.
С уйламалли сасӑ пурпӗрех ҫитрӗ. Хӑрах ҫунатти
хуҫӑлма пуҫланӑ хӑлат ҫине ларнӑ пекех кӗрсе ларчӗ
Петр Тельманович Волков ашшӗн ӗҫри пуканӗ ҫине.
Майра шӑрши ан кӗтӗр тесе ҫиеле пӗчӗк кавир виттерчӗ.
Уйрӑлу йӗрки тавлаш у-вӑрҫӑра ҫур ҫула яхӑн
тӑсӑлчӗ. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӑн пурлӑхне судпа татса
пачӗҫ. Тымарсем «Мир» ял хуҫалӑх пӗрлешӗвӗ турӗҫ.
Людмила Белова, мӑн колхозра тапкӑ ҫинӗ хыҫҫӑн, урӑх
пуҫлӑх пулма килӗшмерӗ. Ылтӑн хутаҫҫин хуҫи вырӑнӗ
пушӑ тӑмасть тенӗ пекех, М иров-М иловсен пысӑк
хурӑнгашӗнче ӑслӑ ҫамрӑк тупӑнчӗ. Питӗрти ял хуҫалӑх
академийӗнчен вӗренсе тухнӑ, Ленинград облӗҫтӑвкомӗн
ял хуҫалӑх управленийӗнче ӗҫлекен Яков Самуилович
Милов экономист-менеджер, Тит Нилович мӑнукӗ ҫӗнӗ
хуҫалӑха тытса пымалли бизнес-проектпах ҫитнӗ мӑн
аслашшӗсен тӑван кӗтесне. Вӑрманкасра администраци
кантурӗнче паллаштарчӗ те вӑл хӑйӗн шухӑш-ӗмӗчӗпе,
Крутова кӑна мар, район ял хуҫалӑхӗшӗн хуравлӑ ытти
специалистсене те тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ. Ҫӗршывӗпе
алхасакан революци хумӗсем ҫинче ҫирӗп караппах
иш ме хатӗр ӑслӑ ҫы нсем пурриш ӗн Максим
Максимович хӗпӗртерӗ ҫеҫ.
Тарӑнварсемпе хурӑнварсем тата кайриварсем
хӑйсе н хуҫа л ӑ хӗ ҫинче ӳсекен ҫӑпанӑн парӗ
п ӑ ч ӑ р та м а сӑ р а х юхса тухнӑш ӑн хӗпӗртерӗҫТымарсене тата авруйсемпе хурашурсене йӗркеллӗ
ӗҫлеттерсе пуйтарассишӗн вёсен пӳлминчи ырлӑхпурлӑх сахал хухнӑ-и?
Гриша-Гриль та ҫӗнӗрен ҫуралнӑ пекех йӑлкӑшса
ҫӳрет. Тельман Федотович колхозран кайсан ӑна хӑйшӗн
ютӑ хуҫа пенсие тухнӑ Паюк Куҫки вырӑнне пушар
депоне куҫарнӑччӗ, ямш ӑкӗ пулма хӑйсен ялӗнчи
Каргинсен пӗр шӗвӗрккине илсе килнӗччӗ. Халӗ Белова
ямшӑкӗпе пӗрлех Тымара таврӑнчӗ.

Хӑйне председателе суйласанах тепӗр кунне Волков
мӑтӑсӑна пычӗ те:
- Кӗркури пичче, ҫитет пуль айӑк пӗрчи якатса.
Ямшӑк ларкӑчӗ пушанчӗ. Эсир мана ача чухне пуҫласа
уазик рульне хӑрамасӑрах тыттарнӑччӗ, халӗ сире эпӗ
шанчӑкпӑнах шанса паратӑпхамӑн машина рульне. Кӗрсе
ларӑр, тархасшӑн, хам ҫума.
- Каллех курица-гриль кӑшласа-ҫуллама тытӑнатӑн
ӗнтӗ, савӑннипе Конгӑна, Патрис Лумумба йӑмӑкӗ патне
ан вӗҫсе кай...
Гриша-Гриль хӑй ҫине ӑмсанса пӑхакан Тимухха
Муллин шӑл йӗрене чышкӑ муклашки кӑтартса хӑварчӗ.
Ҫамрӑк Волков ҫуркунне ашшӗн малтанхи пусӑ
ҫаврӑнӑшне ҫӗнетсе йӗркелерӗ, валеҫнӗ хыҫҫӑн юлнӑ
техникӑна, Пантин пулӑшнипе, пурнӑҫ кӗрлевӗпе тан
ӗҫлеттерсе ячӗ, тупӑш пама пӑрахнӑ сыснасен йышне
чакарчӗ, ялти аш-какай комбиначӗ валли ҫеҫ хӑварчӗ,
пушаннӑ витесене пӑрусем самӑртма хупрӗ, сӑвакан
ӗнесене йы ш латрӗ, сур ӑ х ф ерм ине тӗ кӗ н м е р ӗ ,
муркашсенчен ӑратлӑ такасем туянчӗ. Иртнӗ ҫулта
«Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ» районта пиллӗкмӗш вырӑн кӑна
йышӑннишӗн вӑл унчченхи председательрен хӑйӗнчен
те ы тларах кулянчӗ пуль. Ҫ апах Белова колхоз
кассине йӑлтах пушатсах хӑварман. Хуҫалӑхшӑн те
тӑ р ӑ ш н ӑ -ха , а н ча х шӑл витм е нни ӑна хӑй мӗн
палӑртнине пурнӑҫлаттарайман.
Гриша-Грилӗн хӑйӗн хуйхи.
- Ман пӗчӗк танка тылласа пӗтерчӗҫ те тымарсем, ҫул ҫинче тарӑхса пычӗ Григорий Афанасьев, - Пӗрре
капитальнӑ юсаманччӗ. Хӑнӑхнӑ та эп Чулхула-Чӗмпӗр
машинисене...
- Ҫ ӗннине илетпӗр, - аллине ҫеҫ сулчӗ
председатель. - Сӗт тупӑш парать. Аш, кӑлпасси нумай
сутатпӑр. Ҫӗр улмирен те усси пулать. Руле ҫеҫ
Ҫирӗпрех ҫавӑрттарма пӗлӗр.

- Пурнӑҫ рульне-и? - пуҫне хуҫи еннелле пӑрса
каларӗ шофер.
- Ҫапла, Кӗркури пичи.
- Астӑватӑп, ҫуралсанах Пӗрремӗш Петӗр тесе
савӑнатчӗҫ те аҫупа аннӳ... Аҫу Пӗтӗм Союза чӳрече
касрӗ - Соцӗҫ Геройӗ, Мускавра Аслӑ канашӑн депутачӗ
пулчӗ. Эсир те...
- Пирён, Кӗркури пичче, ал-ура Мускав сӑнчӑрӗнчен
хӑтӑлнӑ чухне, ҫӗнӗ чӳречерен тӗнчене тухмалла. Атьӑрха, хӑвалар хытӑрах!
- Аҫу тунӑ, такӑрланӑ ҫулпа...
Гриша-Гриль хӑвӑртлӑха ӳстерчӗ.
Пӗрремӗш Петӗр те шухӑш чуппине вӗҫтерчӗ. Унӑн
кӑҫалах «Ударникри» майлӑ, ҫӗр улмине ҫӗнӗлле
ҫитӗнтермелле пулать. «Ҫирӗм ҫул хушшинче тарӑнварсен
те ӗҫ мелӗ кивелнӗ. Нумай хут кӑпкалатнине, ҫырнине,
ҫум курӑксемпе кӗрешнине пула касӑсем ҫӳлленсе
пысӑкланас вырӑнне лутраланса пыраҫҫӗ. Муркаш ен
П анклинче в ар а ... Ҫӗр улми ш ӑтса тухнӑ чухне
касӑсене кӑпкалатса пысӑклатаҫҫӗ те, гербицидсем
сапса ҫум курӑкӗсене пӗтереҫҫӗ те, хыҫҫӑн ретсен
хуш ш ине тивм еҫҫӗ. Ф итоф торӑпа тата колорадӑ
нӑррипе кӗрешнӗ чухне кӑна тепре кӗреҫҫӗ. Капла
тухӑҫ ытларах ӳсет. Панклисем пекех сӗт завочӗ
тумалла. Аттене Сӑша пуянӗ Миров господин пулӑшма
шантарнӑ. Ӑна кӗтсе илсенех...»
Кадрсем енчен илсен... Волков Людмила Белова тунӑ
йӑнӑш сене тӳрлетрӗ.
Тымар
специалисчӗсем
Тарӑнвартан тасалсан, Павел Фомич Воробьев каллех
хӑйӗн мӑтӑссине таврӑнчӗ. Микуш ачи Тимухха та аслӑ
механикрах ӗнтӗ. Ҫӗр ӗҫ академикӗ Василий Фомич
ҫамрӑк Волкова кӗтсе ывӑннӑ. Хумма Петӗрӗн хӗрӗ Анна
Воробьева та ҫӗнӗ председатель хӑйӗн ыйтӑвне
тивӗҫтернӗшӗн тем пекех хавасланчӗ. Кайриварсем те
вӗсенчен юлсах каймаҫҫӗ. Хуҫалӑхӑн тӗп ветеринари
тухтӑрӗ, ӗне фермисен пуҫлӑхӗсем, аш-какай комбиначӗн

директорӗ - вёсен ҫыннисем. Пӗр шайлӑн, килӗшӳллӗн,
никама кӳрентермесӗр ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ шурӑмпуҫсем.
Вёсем каллех мала тухасса шанать Крутов. Унӑн ҫав
вӑхӑтрах ытти хуҫалӑхсем ыйту паллипе ҫыхланса
ларнӑ-ха. Хӑҫан вёсен аллине кӑшкӑру палли
тыттармалла-ха? Ҫак шухӑша татса пама пулӑшаканӗ
акӑ юнаш арах тупӑнчӗ. Вӑрҫӑчченхи ҫулсенче ял
хуҫалӑхӗ валли фосфорит ҫӑнӑхӗ ытларах хатӗрлес
тӗллевпе Вӑрманкасра завод лартнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн дуст,
гексахлоран, тринатрийфосфат тата ытти хими препарачӗ
кӑларса ывӑннӑ завод, тӑрписене ҫӗршыври ҫӗнӗлӗх
юшкийӗ хупласан, чыхӑнса кайнӑччӗ. Мускав
реформисенчен химипе те сыхланайман вӑхӑтрах,
Мускав енченех ҫӑлӑнӑҫ пӑравусӗ Вӑрманкас станцине
хашлатса ҫитрӗ. Йывӑрлӑхран тухма пулӑшакансем
ҫемҫе вакунран васкамасӑр мӑшлатса анчӗҫ, хими
завочӗн сывлӑхне тӗрӗслерӗҫ те... Ҫапла Раҫҫей ҫӗрӗ
ҫинче нумай ӗмӗре ҫитекен туслӑх юпине ҫапса ҫуратнӑ
«Август» фирма Сӑр вӑрманӗ ҫумне чӗрӗ тымар янӑ
заводра ӳсен-тӑрана хими майӗпе хӳтӗлемелли
пуруш уксемпе шӗвексем кӑларма пуҫларӗ, кӗске
вӑхӑтрах пуйса кайрӗ. Патшалӑха налук нумай тӳлет,
Вӑрманкасра ҫурт-йӗр лартать, поселока хулалла
аталантарать, района нумай енӗпе пулӑшать.
- Пирӗн хуҫасем ҫӗр илесшӗн, - калаҫу пуҫарчӗ
урамра тӗл пулсан завод директорӗ Свешников. - Ыйтӑва
тивӗҫтерме пулать-ши?
Сысна нумай самӑртнипе самӑрӑлса кайнӑ районти
пӗртен-пӗр совхоз патшалӑха аш нумай сутса чапа
тухнӑччӗ. Советсемпе пӗрлех хуҫалӑхӗ те ҫуркуннехи
Санар шывӗпе юхса кайнӑскер, тӗппипех пӑчлансан,
совхоза кӗнӗ тӑватӑ ял халӑхӗ миҫе ҫул хушши ӗнтӗ асат '
хуҫнӑ сысна пек айланса пурӑнать, ҫаплах район
хуҫалӑхӗн йӗркине кӗрсе ҫитеймест. Вӗсемпе мӗн
тумалла-ши, мӗнле пулӑшмалла-ши унти хресченсейе
тесе пуҫа ватнӑ хушӑрах...

- Шӑпах ҫак ыйтупа сирӗн пата пыма тухнӑччӗ, хыпӑнса ӳкрӗ Крутов. - Эпӗ хирӗҫ мар. Мускавсем валли
Ҫӗрӗ те, ҫынни те тупӑнать. Ӑна-кӑна ӗмӗт картине
кӗртнӗччӗ-ха. Эп шутланӑ тӑрӑх та завод генералӗсен
пуҫарӑвӗ вӗсене хӑйсене те, пире те, района та, поселок
ҫывӑхӗнчи ял ҫыннисене те самаях усӑ пама тивӗҫ.
Ҫ ак калаҫу хы ҫҫӑн ӗҫ с и кки п е х чупса кайрӗ.
«Август» ф ирма Вӑрманкас районӗнче «Санары»
агрофирма туса хучӗ. Ҫӗрӗ-халӑхӗ - вӑрманкассен,
укҫи-тенки - мускавсен. Ш анчӑклӑнах алӑ тытрӗҫ.
Чӑваш сӑри ӗҫрӗҫ, Турӑ ҫӗршывӗнчен илсе килнӗ
улма-ҫырла ҫимӗҫне ҫирӗҫ. Хырӑма тӑрантарчӗҫ - пур
енӗ те. Темиҫе ял ҫыннине пӗрлештерекен фирма ӗнтӗ
виҫӗ пин гектар ҫӗр ҫинче чи лайӑх сортлӑ тӗш тырӑ,
ҫӗр улми, нумай ҫул ӳсекен культурӑсен вӑрлӑхне
ҫитӗнтерсе сутать. Завод кӑларакан ҫӗнӗ препаратсене
чи малтан кунта тӗрӗслесе пӑхаҫҫӗ.
Мускавсем техникӑпа тӳрех йӑтӑнтарчӗҫ. Пуҫлӑхне
те вӑрманкассем пуҫпах шухӑшласа тупрӗҫ. Хурӑнвар
хуҫалӑхӗн
картиш ӗнчех.
Тарӑнвар
ялсовет
председателӗнче чылай ӗҫленӗ, Тельман Федотовичӑн
шанчӑклӑ, ӑслӑ инженерӗ пулнӑ Роберт Игнатьевич
Петров хирӗҫлесе тӑмарӗ хӑйне ҫӗнӗ ӗҫ вырӑнӗ сӗнсен.
Вӑл пултарасса кам шанмӗ-ха: Петров пур ҫӗрте те ҫирӗп
йӗрке тума, хушнине тӗплӗн пурнӑҫлама, ҫӗннине шыраса
тупса ӗҫре усӑ курма пултарать. Хастар, хресчен чунлӗ
ертӳҫӗ, шыравҫӑ, пиҫӗхнӗ йӗркелӳҫӗ. Юлашки вӑхӑтра
палӑрнӑ ял улпучӗсенчен нихӑшӗнчен те ӳксех юлас ҫук.
Хими завочӗ хӑйӗн им-ҫамӗ пулӑшнипех, хуҫисем вӑй
парса тӑнипех ҫӗнӗ хунав кӑларчӗ. Ӑна вырӑнта шӑварса
тӑраканӗ Владимир Васильевич Свешников ӑслӑ-тӑнлӑ,
анлӑ тавра курӑмлӑ, хастар пулнинчен нумай килнине
Крутов аван пӗлет. Нумай енлӗ ҫӗнӗ предприятире
ученӑйсем хӑйсен ӗҫне туни те унӑн пӗлтерӗшӗ пысӑкки
ҫинчен калать. Свеш никовӑн наука енӗпе ӗҫлекен
пулӑшаканӗ те доктор-химик, паллӑ профессор.

Крутов района темле майпа та пулин пурнӑҫ
хӳтерекен юхӑм шайӗнчех тытса пырасшӑн ӑшталаннӑ
хушӑрах, администраци пуҫлӑхӗ ял ҫӗрне такама сутса
пуять текен сас-хура халӑхра ҫӳрет. Паянхи аталану
политикине, рынок-пасар пушарӗнчен мӗнле ҫӑлӑнса
тухмаллине ӑнланман ҫынсем кураймасӑр, кӗвӗҫсе
кӑлараҫҫӗ унашкал сӑмах-юмаха. Вӗсене итлес, пӑхса
тӑрас пулсан, администраци кантурӗнчен паянах тух та
ут хӑв пӗлнӗ ҫулпала. Ш ухӑшласан, Максим
Максимовича унашкал усал ӗмӗлкесем хӑратмарӗҫ-ха.
Вӑл, ертсе пырас кантурсенче пиҫсе ҫитнӗскер,
чӑрмавсем урлӑ ялтах сиксе каҫать. Ҫав ҫынсене ӑслӑ
ӗҫӗпе кӑтартса пусарас, йӗкӗлтес тесех мён те пулин
ҫӗннине шырать. Пысӑк колхозсенчен уйрӑлнӑ
хуҫалӑхсем хӑйсем тӗллӗн те, Турӑ пулӑшнипе те,
Шуйттан хӑратнипе те вӑй илеймӗҫ. Вӗсене ҫӗр ҫинчи
укҫаллӑ, хӑватлӑ турӑсем кӑна паян пурӑнмалӑх та, ыранвиҫмине ҫимелӗх те темӗнле апатта пӑрахса пама хатӗр.
Хӑш енчен ҫил вӗрнине туйса хӑҫан ҫӑварна карма ҫеҫ
пӗл. Ҫилӗ, акӑ, Крутовшӑн Мускавран Чулхула енне
ҫаврӑнчӗ. «Газ-автосервис» вӑйӗпе «Ҫӑлкуҫ» агрофирма
уҫӑлчӗ. «Вӑрманкас», «Фавн» агрофирмӑсем те ҫӗр
туррисен ҫӑкӑрнех касса ҫисе ӳсеҫҫӗ.
Кӗр сӑринче район ял хуҫалӑхӗн уявне ирттерчӗҫ.
Мала тухнӑ «Кукша» кооператив пуҫлӑхне пӗрремӗш
преми парнине тыттарнӑ чухне унӑн пуҫлӑхӗ Константин
Плешаков Крутов куҫӗнчен чӑрр пӑхса епрерӗ:
- Ай парас килмест пуль сирӗн ҫӗн «уазике» пире,
совет ҫум курӑкӗ пуснӑ уйсенчен ылтӑн тулӑллӑ уйсем
тума пултарнӑ суха пуҫ аври тытакансене. Аллу ытла
чӗтрет. Шурӑмпуҫсене ҫеҫ мухтаттӑрччӗ те вун-вун ҫул
путрят. Пирён те пуҫ тӑрринче ҫиҫӗм ялтлатсах тӑрать.
Епле аҫа ҫаптартӑмӑр пурне те ҫӗнтерсе? Кукшасен
ҫиҫӗмӗ та таврана йӑл-ялах ҫутатать. Эпир те халӗ
пултаратпӑр, кӑмунарсем.
- Маттур, чӑннипех эсир паянхи паттӑрсем. «Ҫиҫӗм»
колхоз ӗмӗрне аялти виҫҫӗмӗш вырӑнтан ҫӳлелле

хӑпарнине курманччӗ. Акӑ вӑл пирӗн паянхи пурнӑҫ
тӗслӗхӗ! Тепӗр хут саламлатпӑр сире, «Кукша»
кӑмунарӗсене. Тӗслӗх илӗр вӗсенчен, тӑванӑмӑрсем.
Салют! - терӗ те администратор, урамра салют кӗрлерӗ.
Вӑрманкас ҫийӗн тӗрлӗ-тӗслӗ ҫутӑ йӑлкӑшрӗ.
Фермерсем те ҫурхи ӳсен тӑран пекех сӑмсаланаҫҫӗ.
тахҫан сысна совхозӗнче ӗҫленӗ Алексей Яковлевич
Игнатьев ялти вунӑ гектар ҫӗрпе пуҫласа ячӗ те хӑйӗн
хуҫалӑхне, панкрута тухнӑ хуҫалӑхӑн пин ҫурӑ гектар
ҫӗрӗпе тупӑшлӑн усӑ курать, «Элекҫи помещик» ятне
тивӗҫлипех илтрӗ халӑхран. Справнӑ техники те
ҫителӗклех, сӑвакан ӗни аллӑран иртет, ҫӗр аллӑ пӑру
самӑртать, сысна ушкӑнне те тытать. Ял ҫыннине вӑхӑтра,
аванах тӳлет. Акӑ паян вӑл Вӑрманкасран, хӑйне ӑмӑртура
мала тухнӑшӑн панӑ чаплӑ парни - «Нива» ҫӑмӑл
автомашини ҫине ларса, юрла-юрлах килне таврӑнать.
Ҫапларах йӑшӑлтатса тухать «ҫӗнӗ демократсем»
сиктернӗ тарӑн шӑтӑкран Вӑрманкас районӗн те, пӗтӗм
республикӑн та ял хуҫалӑхӗпе ялӑн социаллӑ пурнӑҫӗ.
Хӗвел ҫути курӑнать-ха.
Ял хуҫалӑхӗпе апат-ҫим ӗҫ промыш ленноҫӗн
министрне Альберт Григорьевич Большакова, Чӑваш
Республики Министрсен Кабинечӗн председателӗн
пӗрремӗш ҫуммийӗ пулнӑ май, президент анлӑ тӗл пулуканашлу йӗркелеме хушнӑ. Николай Федоров хӑй Европа
канашне каять. Женевӑра унӑн Раҫҫейӗн тӗнчери ларутӑрӑвӗнчи паянхи ҫивчӗ ыйтӑвӗсене хӳтӗлемелле. Ҫавӑн
пек пысӑк права панӑ ӑна, чӑваш ачине. Президент
хуш ӑвӗсем ҫумне адм инистраци пуҫлӑхӗ хӑйӗн
хушӑвӗсене хушрӗ. Ирхи планерка вӗҫленсен, пысӑках
мар ҫутӑ пӳлӗме иккӗшех тӑрса юлсан, вёсен хушшинче
кӗске калаҫу пулса иртрӗ.
- Халӑх ӑслӑ пулчӗ вӗт, - Большаков мӗн каласса
кӗтнӗн чеен пӑхса сӑнаса илчӗ пӳлӗм хуҫи, пӳрнисемпе
сӗтеле шакӑртаттарса.

- Мӗн енӗпе? Тӳрех пуҫпа ҫавӑрттарса илеймерӗмха, Петр Степанович, - тӑма пуҫланӑскер, пукан ҫине
лаках ларчӗ Большаков. - Эсир...
- Тавҫӑрса илтӗр-ҫке, Альберт Григорьевич. - Суйлав
пирки эп.
- Ӑнлантӑм.
- Ҫук-ха, ӑнлансах пӗтереймен эсир ман шухӑша.
Президент суйлавӗнче пирӗн халӑх хӑйӗн ӑсне кӑтартма
пултарчӗ, тесшӗн эпё хам енчен.
- Эсир суйлав ӗҫӗпе такамран та ытларах ӗҫлетӗр
те, ҫитменнине вӑйлӑ социолог та, пуринчен те ытларах
пёлме кирлё ёнтё. Ялан ӑслӑ шухӑшлав сирён пуҫра.
Наука кандидачӗн философлах палӑртмалла - тупмалла
пуль пурнӑҫ чӑнлӑхне.
Краснов хӑвӑрт тӑрса чӳречерен пӑхрӗ. Большаков
та унпа пӗрлех ҫӗкленчӗ. Умра вӑрман пек йывӑҫлӑ сквер,
леш енче - Ленин палӑкӗ. Анлӑ лапампа урам урлӑ тинтерех кӑна уҫнӑ шӗвӗр тӑрӑллӑ, хӗреслӗ часовня.
Альберт Григорьевича ҫак самантра коммунистсен ҫул
пуҫӗ Турра пуҫ ҫапма васканӑ пекех туйӑнчӗ. Ун пирки
ҫӑварне уҫма та ӗлкӗреймерӗ, администраци ертӳҫи:
- Хӗрлӗ «оппозиционерсем» хыҫҫӑн та тапӑлтатмарӗ
халӑх, Чӑвашри коммунистсен пуҫлӑхӗ пулнӑ, халӗ
Раҫҫей коммунисчӗсен партийӗн Чӑваш ертӳҫи хыҫҫӑн
та каймарӗ, хӑйӗн шухӑшӗпе Федоров ҫулӗпех уттарчӗ,
ӑна иккӗмӗш хут президента суйларӗ. Мӗншӗн?
- Халӑхшӑн, республикӑшӑн нумай усӑллӑ ӗҫ тунине
пула, паллах.
- Ӗненчӗҫ Николай Васильевича суйлавҫӑсем.
Сӑмах парса пуш параппан ҫапакан «оппозиционерсем»
яка пӑр ҫине тӑрса юлчӗҫ. Малашне вӗсем ҫӗнтерӳ
ялавӗн аври вӗҫне те кураймӗҫ. Нихҫан та. Вӑйлӑ
политик, ӑнлавлӑ, тавҫӑруллӑ, мӑн малашлӑхлӑ стратег,
шутсӑр нумай, канма пӗлмесӗр, ҫӗнӗлӗхшӗн ӗҫлекен
ертӳҫӗ вӑл пирён президент. Унчченхи пуҫлӑхсем Мускав
робочӗсен вырӑнӗнче шутланнӑ пулсан, вӑл хӑй

мускавсене тӗпӗртеттерме те, вёсенчен республика
валли укҫа-тенкипе ыттине те хӑпӑтса илме пултарать.
«Оппозиционерсен» ертӳҫи президент пуласшӑнччӗ. Ӑна
суйланӑ пулсан, республика мёнле аталанатчё-ха?
Большаков аптӑраса ӳкрӗ, ҫапах та, хуравларӗ:
- «Оппозиционерсем» суйлавччен чӑваш халӑхне
тулӑх пурнӑҫ шантарнӑччӗ. Производствӑна виҫӗ хут, ӗҫ
укҫине икӗ хут ӳстересшӗнччӗ...
- Пуш сӑмах ҫаптарни ҫеҫ пулнӑ вӑл. Унпа малалла
каяймастӑн. Хальхи пуҫлӑхӑн ӗҫӗ совет влаҫӗ вӑхӑтӗнчи
пек пурне те вӗрентсе камантласа ҫӳресси мар вӗт?
- Ӑна ӑнланатӑп-ха. Пурнӑҫ кӑткӑслансах пырать.
Пурне те вырӑнта хамӑр пуҫпа татса пама тивет.
- Эсир те паян Вӑрманкасра ял хуҫалӑх ыйтӑвӗсене
президент программинчи пекех татса парӑр. Ун патне
пирӗн, администраци ҫыннисен, тепӗр хут таврӑнмалла
ан пулса тухтӑр. Кӑштах тӑхтӑр-ха? Ҫапах сире ман
тахҫанах ятламалли пурччӗ.
- Мӗн айӑпа кӗнӗччӗ-ши эпӗ?
- 1993 ҫулхи раштавра Аграри партийӗн списокӗпе
Раҫҫей Патшалӑх Думин депутатне суйлансан, депутат
мандатне илме килӗшмесӗр ухмах пултӑр. Ҫавӑншӑн.
- Мускава кайсан, манӑн ӗҫрен пӑрахмаллаччӗ. Ман
хамӑр патрах тӑрӑшса ӗҫлес килетчӗ. Палэртнисем...
- Пустуй сӑмах. Сирӗн вырӑн Думӑра пушӑ юлмарӗ.
Кайран та сире валли кунта Чӑваш область
проф сою зӗсен совечӗн пуҫлӑхӗнчен пысӑкрах та
хуравлӑрах ӗҫ тупӑнатчӗ. Ҫапла ӑссӑрла хӑтланнипе
хӑвӑр суйлавҫӑсене панӑ сӑмахсем пушӑ тырӑ пучаххи
вырӑнне кӑна тӑрса юлчӗҫ мар-и? Ҫитес Дума пирки те
тӑнлӑрах думать тӑвӑр.
Чӑнах та «думать» тумалли пур-ха унӑн. Вӑл каллех
депутат пуласшӑн. Суйлавҫӑсем умӗнче хӑйӗн пулас
программине сарса ҫӳрет.
Ҫул тӑршшипе шухӑшласа пычӗ кандидат ун ҫинчен.
Дума депутатне суйлансан Большаков кӗске вӑхӑтрах мӗн

кӑна тума ӗмӗтленмест пуль? Унӑн ватӑ ҫынсене пеней,
бюджет тытӑмӗнче ӗҫлекенсене ӗҫ укҫи вӑхӑтра
тӳлеттерес, халӑхран илекен налука пӗчӗклеттерес,
хресченсене ҫӑмӑллатнӑ йӗркепе кивҫен укҫа партарас, ял
хуҫалӑх продукчӗсене патшалӑх заказӗпе туянасси ҫинчен
саккун йышӑнтарас, апат-ҫимӗҫтирпейлекен предпрятисене
пур енлӗн пулӑштарас, хресченсене ял хуҫалӑх техникине
кивҫенле суттарас килет. Унӑн шучӗпе медицина пулӑшӑвӗ
тата пӗлӳ илесси тӳлевсӗр пулмалла...
Сӑмах пани - ҫӑмах ҫини мар. Ҫӑмахне те малтан
пӗҫермелле. Пӗҫериччен - мӗнрен пӗҫермеллине
хатӗрлемелле. Вӑл йӑлтах тӗш -тырӑпа, аш-какайпа, сӗтҫупа ҫыхӑннӑ. Вёсем мён чухлӗ ытларах - халӑх хырӑмӗ
те тутӑрах. Ҫавӑншӑн ӗҫлет те ӗнтӗ вӑл патшалӑх
кантурӗнче. Ҫавӑншӑн ӗмӗтленет те Патшалӑх Думинче
яла пулӑшмалли саккунсем йышӑнмашкӑн.
Президент ӑна пысӑк ыйту хатӗрлеме хушнӑччӗ.
Нумай ларчӗ вӑл унпа, нумай ҫынна пулӑш тарса
ӗҫлеттерчӗ, вара Агропромышленность комплексӗнчи
реформӑсене аталантарасси ҫинчен республика
пуҫлӑхӗн указӗ тухрӗ. Ҫав ыйту тавра виҫӗ сехет хушши
чӑваш ташши ташларӗҫ районсен пуҫлӑхӗсемпе вёсен
«ял министрӗсем», хӑйӗн тата ытти министерствӑсен,
банксен яваплӑ ҫыннисем паян. Реформӑсем ӑҫта мӗнле
пурнӑҫланнине, ял хуҫалӑх предприятийӗсен финанс
лару-тӑрӑвне, парӑмсем татас ыйтусене тавлашса та,
ҫураҫса та ӑнӑҫлӑ татса парасси пирки шавласа илчӗҫ.
Канашлӑва ахальтен Вӑрманкасра пухмарӗҫ.
Реформӑсем вёсен республикӑра чи малтан
пурнӑҫланма тытӑннӑ-ҫке. Ытти ҫӗрте те хускану пурри
сисӗнет. Халӗ ӗнтӗ - ҫулӗ паллӑ. Вӑрманкасри
агрохолдинг хуҫи Юрий Попов хӑналанӑ хӑватпа
кӗрлеттермелле ҫеҫ.
Агропром реформаторӗсем мӗнле килнӗ, ҫавӑн пек
васкавлӑн саланчӗҫ. Большаков Крутов патӗнче тытӑнса
кэлчӗ. Сӑмах май вӑл администраци пуҫлӑхӗнчен ыйтрӗ:

- Сирӗн ял кулӑшҫи еплерех пурӑнать?
- Карачӑм мучи-и?
- Ҫавӑ. Мана Мӑн Альпӑ хушма хушамат парнелени.
- Сире халӑхра халь те Мӑн Альпӑ текенсем пур.
Ҫӳрет-ха ман аслӑ, ӑслӑ тӑванӑм. Юман пекех ҫирӗп.
Ӗҫне те пӑрахман. Волков ӑна хӗрхенсе ҫамрӑк утарҫӑ
тупса панӑ. Мӗн, курас килет-им ман асаттене?
- Тавай тымаралла вӗҫтерер. Мана вӑл хӑнана
чӗнсе ҫыру янӑ. Ватта кӑмӑл тӑвас. Пӗрлех «Мир»
хуҫалӑхӗпе те паллашас.
Вӑрман ҫулӗ уя тухсанах чиркӳ тӑррисем йӑлкӑшса
илчӗҫ.
- Тымарта та чиркӳ уҫӑлчӗ-ха апла, - малалла пӑхса
тутине ирӗксӗртереххӗн уҫса каларӗ Большаков.
Крутов хуравларӗ:
- Америка мулҫийӗ пулӑшрӗ. Ырӑ кӑмӑллӑ ҫынах
Миров господин. Хӑйӗн йӑх-тымарне хӑртасшӑн мар.
- Варнава митрополит каласа панӑччӗ мана хӑй кунта
чиркӳ уҫма килни ҫинчен. Аякра пурӑнакан пуян чӑваш
сахал мар, хамӑр патра та пур вӗсем. Хӑйсен ялӗсене
пулӑшас текенсем ҫеҫ сахал.
- Хытӑ эпир, чӑвашсем - тимӗр пӑрҫасем, вӑл шутра
эсир те, Альберт Григорьевич, эпё те. Пӗтӗм халӑха
хурласа мар, халӑхра авалтан куҫса пыракан ҫуклӑх,
нишлӗх йӑли-майӗ юнра сыхланса юлнӑран пуль, тетёп.
Миров господин вӑл, темиҫе халӑх юнӗпе пӑтранса пӗтнӗ
пулин те, хӑйне эпӗ чӑвашах, чӑвашсене юрататӑп, вӗсене
виличченех пулӑшма хатӗр, тет. Волковсене сӗт-ҫу завочӗ
лартса пачӗ. Аслашшӗсен ялне Сӑшари пек чаплатасшӑн.
Чиркӳрен пуҫларӗ те... Вӑл хушнипе хурӑнташӗ Яков
Самуилович Милов аслӑ мучӑшӗн ӗҫне малалла туса
пырать. Ҫӗлен шывӗ ҫинче пилӗк пӗве пӗвелеттерчӗ:
пӗринче кӑвакал, тепринче хур, ун хыҫҫӑнхинче пулӑ, ун
ҫумӗнчинче нутрипе ӑтӑр, чи тасинче - шыва кӗмелли.
Ӗлӗк хӑйсен пулнӑ йывӑҫ заводне ҫӗнетрӗ. Килнӗ чухне
куртӑр пуль? Милов патне кӗрер-ха?

Мипов господин-хуҫа ҫуккӑ иккен, ют патшалӑха
кайнӑ.
- Аса илтӗм. Министерствӑра эпир вун пилӗк ҫамрӑка
меценатпа маркетинга тата финанспа кредита ятарласа
вӗрентрӗмӗр. Вӗсене Сӑшана стажировкӑна ятӑмӑр. Чӑн
та, Миловчӗ-ҫке вёсен асли? Унпа калаҫнӑ хушӑрах
ӑнлантӑм: питӗ тӑнлӑскер, паянхи усламҫӑ.
Быстров райком шоферне Ваҫли Михалча, хӑйӗнчен
ӑслӑрах пулма хӑтланнӑшӑн, васкавлӑн пенсие янӑччӗ,
ун вырӑнне Салакайӑк Йӑванӗн ачине илнӗччӗ. Тӑванне,
Вӑрӑм Ваҫҫана, Крутов «Атӑл» ҫине лартрӗ. Пӗрле
кӑмӑллӑн ҫӳреҫҫӗ. Вӑрӑм Ваҫҫапа хӑйсем хыҫӗнчен
пӗччен пынӑ Шупашкар шоферне вӑрман хӗрринче
хӑварса вӗсем ҫурран утрӗҫ.
Илем кӗтесӗ вӗсене уҫӑ сывлӑшӗпе хӑй патнелле
туртрӗ. Тымар енчен вӗрекен вичкӗнрех ҫил ӑвӑссемпе
ҫӑкасене хывӑнтарма пуҫланӑ. Ҫу каҫипе шӑпӑлтатнӑ
ҫулҫӑсем, туратсенчен хурланчӑклӑн уйрӑлса, хӗвел
шевлипе чӳхенсе хуллен вӗҫе-вӗҫе ярӑнаҫҫӗ.
Ланкашкаллӑ ҫул хӗррипе уплюнкка карталанса кӗтет.
Ҫерем ҫийӗн юлнӑ урапа йӗрри вӗсене шалалла илсе кӗчӗ.
Вӗлтрен кайӑкӗсен юррипе киленсе пынӑ май, вёсен
хӑлхине юрӑ сасси кӗме пуҫларӗ:
Вӗлле хурчӗ ылтӑн хурт, ылтӑн хурт!
Мӗншӗн эсӗ нӑрлатӑн, нӑрлатӑн?
Ах, шухӑшӑм, шухӑшӑм, шухӑшӑм?
Мӗншӗн эсӗ пӑтранан, пӑтранан?..
Караслӑ рама тытнӑ
Карачӑм мучи, ҫулҫӑ
чӑштӑртаттарнипе-и, тӑрук пуҫне ҫӗклерӗ те, ҫинҫе
кӗвӗллӗ сассипе юррине вӗҫлерӗ:
Сарӑ хитре хӗрӗшӗн, хӗрӗшӗн
Мӗншӗн ӑша ҫунтаран, ҫунтаран?
Ют ҫынсем ҫумне вӗлле хурчӗсем сы рӑнчӗҫ.
Хуралҫӑсене тивмесӗр, килнисем кулкаласа утарҫа
алӑ пачӗҫ:
- Аван-и?

- Сарӑ хитре хӗр ҫунтарма пӑрахмасть-ха апла яш
чӗрӳна? Сывлӑх сунатӑп.
-Ай-вай-вай камсем килчӗҫ, паттюшки. Мӗнле ҫитме
пӗлтӗр? М елиссапа пыл курӑкӗнчен тата cap ҫип
утинчен вут ҫине чей хуранӗ ҫакса яр-ха, Ваҫҫук? Ай,
калап ҫав паян хӗвел пайӑркаланса пит ӑшшӑн тухрӗ
тесе. Тем тесен те сирён ятпах пулчё ку. Пурнасси..
аванни качки, хамӑр майлах. Хёпёртетёп те, хурланатӑп
та. Пӗртен-пӗр савнийӗм, Хурӑн Ульянё те вӗҫсе тарчӗ
манран леш тёнченелле. Хам унта ҫитиччен пёлёте
йӑтса антармасан юрать карчӑкпа иккёшё тёл пулсан
Сывлатӑп-ха. Хуртсем ҫывратса ямаҫҫӗ. Хамӑр та хурт
пекех чакаланатпӑр. Хӗле хатӗрленме пуҫларӑмӑр
ёнтё, - тулли рамӑна ытти рамӑсем ҫумне таянтарчӗ
Салакайӑк Карачӑмӗ.
- Вӗллерен кӑлартӑр-им кусене? - ыйтрӗ Крутов.
- Янкӑр уяр та, хӗвел питтинче типӗтсе юлас тетпӗр.
Авӑ, карас ҫумне пылӗ те кӑштах ҫыпҫӑнса юлнӑ. Сая
ярас килмест. Ха, сӗрлеме пуҫларӗҫ, пӗчӗккӗн
пуҫтараҫҫӗ. Юлашки тунӑ вӗҫев вӗсемшӗн. Атьӑр, иртӗр
малалла? Тӗпелелле, темелле-и?..
Кӑвайтӑ хуҫи, Крутовсен ял кӳршийӗ Ваҫҫук, хуран
айне типӗ туратсем пӑрахрӗ те:
- Ӗҫленӗ хушӑрах концерта та хатӗрленетпӗр-ҫке,
-т е р ӗ пурне те илтмелле саспа. - Макҫӑм пичче пӗлетха пирӗн халӑх хорӗ мӗнлине: юрӑпа ташӑ ансамблӗ.
Кӑҫал эпир те саркаланса тухасш ӑн-ха Шупашкар
сцени ҫине республика уявӗнче. Эсир пирӗн репетици
вӑхӑтнех ҫитрӗр. Карачӑм мучи юрлать, эпӗ савни
хӗрӗпе ун тавра ташласа ҫаврӑнатӑп. Ак ҫапла.-Утар
хуҫи хӑйӗн пулӑшаканӗ вучах тавра епле ӑста сиксе
ҫа вр ӑ н н и н е хӑ н а сем пе пӑхса кил еннӗ хы ҫҫӑн
карттусне хыврӗ, шаклаланса кайнӑ пуҫне шалпар ҫанӑ
вӗҫӗпе шӑлса типӗтрӗ.
- Ҫанталӑкӗ пирӗн майлах-ха. Ҫил Кӳлхӗрри еннелле
ҫаврӑнмасан, каҫчен рамӑсене типӗтсе кӗлете кӗртетпӗр

Кӳлхӗрри кӳлли час-часах мӑшкӑллать пиртен, тӗпсӗр
тинӗс пекскер. Шывӗ нумай, ҫапах ҫумӑр шывне таврана
пӗрешкел валеҫмест. Ах, ҫанталӑка ӗнтӗ ӑна... Ҫапах
кӑҫал пулӑшрӗ-ха турри, - хӗвел ҫине тинкерсе сӑх сӑхрӗ
мучи. - Аптрамарӑмӑр. Пылӗ пулчӗ. Тонна ҫурӑ.
Сутмаллӑх та, ял ҫынни валли те, хӑйсене хӗл каҫмаллӑх
та. Вӗллен те хӗл хырӑмӗ аслӑ.
Утара ҫул икё пая уйӑрать. Большаков унталлакунталла пӑхнине асӑрхарӗ пулас та ват сухал, аллисене
икӗ еннелле сарса:
- Ак ҫакӑнта пирӗн, Мӑн Альпӑ, - тесе хушса хучӗ
ватӑ, - сакӑр вунӑ ҫемье. - Ытлашши ҫӗрме пуянах
темелле мар та ӗнтӗ вӗсене, ҫапах та мухтама пулать.
Виҫӗ пӑта яхӑн пыл туса пачё кашнийӗ - таса пыл. Кутран
тапкӑ лекменччӗ те ку таранччен хуҫасенчен... Ҫӑкалӑхпа
юманлӑхри ҫакӑ пысӑках мар уҫланкӑ мён чухлӗ эмел
туса паман-ш и? Асрах-ха, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха
кӗрсенехчӗ, Шашка Пашки хуҫалла камантласа ялта
утар карти ҫавӑрчӗ. Эпир те килти пилӗк вӗллене ҫемйипе
пӗрле патӑмӑр. Мӗн тейӗн, вӑтӑрмӗш ҫулсенче килӗрен
тенӗ пекех пыл юхтарнӑ-ҫке. Халӗ ӑна пирӗн ҫине шанса
ял ҫыннисем те канлӗн ҫулласа лараҫҫӗ пыла сӗтел
хушшинче. Нухрат Кавӗрли, ялта пёр хыт кукар, хурт
вӗллисене шеллерӗ. Турӑ пӗлет ӑна, шартлама сивӗре
хӗл каҫаймарӗҫ пыл ҫемйисем, вун пилӗк вӗллерен
виҫҫӗшӗ кӑна чӗрӗ юлнӑ. Ҫапла вӑл халӑхран уйрӑлсан,
сана накасать тӑваканни тупӑнатех.
- Ача чухне эпир кунта хамӑр ӗнесене кӗтеттӗмӗр,
Ҫуркунне ака кӑмпи тататтӑмӑр. Пире Петӗр мучи
йыттисем ҫывӑха ямастчӗҫ, хурчӗсем те сӑнӑлатчӗҫ, аса илчӗ Ваҫҫук.
- Числов Петӗрӗн ашшӗ манашкалах, вилес патне
Ҫитичченех айланчӗ кунта. Кашкӑр Хӗветучӗн ачи
Тельман, хама Шупашкартан хӑнана килсен ҫӑкӑрпа
пуҫса ҫиме пёр катка пыл пултӑр тесе шӳтлекелесех
тепӗр утар ҫавӑрчӗ. Кунтах, инҫе мар, пирӗннинчен

те анлӑрах уҫланкӑра. Тулӗк колхозсем уйрӑлсан ӑна
тымарсем туртса илчӗҫ. Ах ҫав уйрӑлу арпашӑвӗхаркашӑвӗ вӑл...
Пыл-шерпет ялӗнче лӑпкӑлӑха пӑсма юраманнине
аса илтернӗн чӑрсӑр хуртсем сӑмса умӗнчех нӑйласа
вӗҫеҫҫӗ. Ҫапкаланма ҫеҫ ан пуҫла, вара пӗтрӗн. Ырӑ
кӑмӑл туйӑмӗпе йышӑннӑ хуҫасем хӑнасене савӑк
кӗвӗпе, тутлӑ шӑршӑпа ырӑ тӑваҫҫӗ.
- Чей хатӗр! - салтакла пӗлтерчӗ Ваҫҫук.
- Юрӗ. Хуртсен те хырӑм тутӑ, пирён те тутӑ пултӑр.
Юмахпах тӑрантаратӑп мар-и? Кӗрер-ха лупас айне «Нектар» кафене. Ман пувӑр хатӗрлерӗ пулас пире
мӗн-мӗн кирлине.
Ҫӑка хӑминчен ҫапса ӑсталанӑ сарлака вӑрӑм
сӗтел ури авӑнать пуль: мӗн кӑна лартса тултарман.
Хӑнасене чӗнтӗрлесе, тӗрлесе илемлетнӗ чӑваш кӗпи
тӑхӑннӑ Крахьян: «Хӑна пулӑр, ырӑ ҫынсем», - тесе
ӑшшӑн кӗтсе илчӗ те вӗсене ҫатан пукансем еннелле
аллипе сулса кӑтартрӗ.
- Хам тахҫан, Максим Максимович яла ӗҫлеме килнӗ
ҫулсенчех ӑсталанӑ тӑм кӑкшӑмри карчӑк тунӑ «Крахьян
кулли» ятлӑ хвирмӑллӑ шерпетпе уҫар кӗрекене, - тесе
утар хуҫи йывӑҫран тунӑ ҫӳллӗ куркасене тултарчӗ. Ҫӳлти таса турӑ ӑнтарса пытӑр пире. Тав сире, хакпӑ
хӑнасене. Ҫавӑрса хурар хамӑрла - чӑвашла.
Салакайӑк Карачӑмӗн хуҫяйкки-уфициантки сӗтел
тавра вӑшталанса ҫӳрет, тутлӑран тутлӑ апат сӑйлать:
- Хир сыснипе пӑши, куян ашне авӑртса пӗҫернӗ
бифштексне ҫийӗр-ха. Старикӗм ӑсанне тытсанах сирӗн
валли типӗттерчӗ, Альберт Григорьевич. Эсир, Максим
Максимович, пёлтёр пирён патра карӑк ашё пёрремёш
хут тутанса пӑхрӑм тенёччё. Халь ӑна тётёмлесе
хатӗрлерӗм. Пӗрре ҫийӗр тӑраниччен. Вӑрман чӑххи те
тӑварл анӑ, акӑ вал, тархасш ӑн. П оросятина поамерикански те пур. Миров господин шутсӑр кӑмӑллать

олива ҫӑвӗнче пӗҫернӗ сысна ҫурисене. Хамӑр ял
хуҫалӑх пӗрлешӗвӗнчен туяннӑ сурӑхран шӑрттан
пӗҫернӗччӗ. Лавккаринчен пин хут тутлӑ. Анчах йӳҫсе
ҫитнӗ кӑрӑҫ, шӗкӗлченӗ мӑйӑр..Д
- Тур калашле виҫҫӗ тенӗ пек, виҫ апустаҫлӑ Турра
ыр туса, ҫавӑрса хурар-ха виҫҫӗмӗш куркине те. Ман
«Крахьян кулли» ураран ӳкермесен, вӑйлӑ патшасем
пулатӑр эсӗр малашне те, юратнӑ ачамккӑсем, - тесе
ҫилампах пурнӑҫлаттарчӗ кӗреке хуҫи ваттисен йӑлине.
Большаковпа Крутов пылне те, сӗннӗ пур апатне те
тутанма тӑрӑшрӗҫ.
- Тавах сире пирӗн апат-ҫимӗҫе кӑмӑлланӑшӑн,
хаклӑ ҫыннӑмӑрсем. Ҫут ҫанталӑкра ӗнтӗ пӗрне-пӗри
тӑрантарса усрамалли йӗрке, тӗнче тытӑмӗн йӗрки
тетпӗр-и, пурах, - хушса каларӗ Карачӑм мучи. - Мӗнпур
чӗр-чун пӗрне-пӗри ҫисе тӑранса, пӗрне-пӗри аталанмачӗрӗлме пулӑшса шайлашӑнса пырать пуль ҫав.
- Эпир те хурт пӑхне ҫиетпӗр те, - пуҫне пӑркаласа
илчӗ кулач чӗлли ҫине пыл юхтарнӑ май арӑмӗ. - Ҫӗр
сӗткенӗн чи имлине, чи техӗмлине, чи тутлине пухать вӗт
ҫав пӗчӗк «фабрика»: этем валли, упи-утаманӗ валли
чӗрӗлӗх хупса хурать хӑйӗн тӗлӗнмелле пӳлмине. Этем
геометри палли тенӗ пӳлмесен вӑрттӑнлӑхӗ епле-ха ҫак
пӗчӗк чун ӑслайӗпе маҫтӑрланать?
Вӗсем мӗн каланине тӑнлакан Большаков калаҫӑва
хутшӑнчӗ:
- Эпир хамӑр та Анлӑ уҫлӑхри тӗлӗнтермӗшсем.
Ҫак тӗнче ты тӑм ӗнче мён пур - пурте пӗр пӗтӗм
ҫыхӑнура. Ҫав ҫыхӑнӑвӑн пӗр пӗчӗк пайӗ пуль вӑл пыл
хурчӗ маҫтӑрлакан карас эрешӗ - пӗр танлӑх та пӗр
виҫеллӗ пӳлме картийӗ.
- Тӗп-тӗрӗс, Мӑн Альпӑ, - пуҫне пӑркаларӗ утарҫӑ. Пыл та пирӗн ҫӑвара ҫумӑр пек пӗлӗтрен тӑкӑнмасть.
Эпир хамӑр та чечек, ҫулҫӑ чӑмласах пылланаймастпӑр.
Турӑ панӑ ҫак хаяр вӗҫенсем пирӗншӗн тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ.

Вӗсемсӗр эпир... ҫыхӑнӑвӗ пурах пуль ҫав, ачамсем. Ҫав
ҫы хӑнуран вӗлер те уйрӑлайм астпӑр, хурт-хӑмӑр
ҫӗрш ы вӗнчех пы лланса ӗмӗре ирттеретпӗр ӗнтӗ.
Этемӗн ӗмӗрӗ, вӑтамран ҫӗр ҫул, тейӗпӗр. Шутласан,
нумай та мар вӑл, анчах ҫуралса ӗмӗр пуҫланӑ пек,
ҫӗрле вӑрансан малалла тапӑлтатса пӑхрӑм та, умри
ҫул хӗвелтен ҫутатаканни, сувҫем сахал тӑрса юлнӑ.
Хут вӗренме пуҫланӑ вӑхӑтри пек пӳрне ҫине пӳрне
хурса пӑхрӑм та... тата манӑн...
- Тата тепӗр ҫӗр ҫул, асатте! - ыталаса илчӗ ӑна
Крутов, Салакайӑксем пек каласан, Владик Васильевич
Воробьев.
- Эс мана, шӑллӑм, вилӗмсӗр тӑвасшӑн-ха та..
Итлӗр, пирӗн Салтаккай-Салакайӑк йӑхӗнчен икӗ арҫын
та виҫӗ хӗрарӑм ҫӗр ҫул ытла пурӑннӑ. Мӗншӗн-ха ман
вёсен ятне ҫӗртес? Пурнатпӑр-ха, Владик-Макҫӑм, ҫӗнӗ
ӗмӗре ҫӗмӗрттерсе кӗмесӗр Вилӗме ҫывӑха ямастпӑр.
Пуҫтартӑр вӑл пӗтӗм йӑхтӑр-яхтӑра. Вӗсем пурпӗрех
никама та усӑ кӳмеҫҫӗ, пурнӑҫ чуппи умӗнче чаркӑҫ
ты тса тӑраҫҫӗ. Нумай пакӑлтатнӑш ӑн мана эсир
каҫарӑр. Ыйтмалли пур-ха?
- Мён пирки? Мӗн пӗлесш ӗнччӗ? - шур сухал
патнелле ӑмӑртмалла чупрӗҫ ыйтӑвӗсем.
-Х а м ӑ р Вӑлатик, кала-ха, районта миҫе ҫын пур ҫӗре
ҫывхараканни е ҫӗртен иртни?
Крутов пӳрне тӳртӗшӗпе сӑтӑрса ҫӳллӗ те сарлака
ҫамкинчен пӑчӑртаса кӑларнине пӗлтерчӗ:
- Ҫӗртен иртни ҫуккӑ, ҫӗрти те курӑнмасть, ҫӗре
ҫывхараканнисенчен пӗрийӗ вӑл - ман асатте.
- Мӑн Альпӑ тата мён калать?
Большаков та пуҫ кунтӑкӗнчен хаҫат хыпарне туртса
кӑларчӗ:
- Хамӑр чӑвашсенчен кам мӗнлине пӗлместӗп, анчах
Совет Союзӗн юлашки ҫулӗсенче ҫӗртен иртнӗ ҫын
виҫҫӗр миллиона яхӑн ҫын ҫинче те ҫичӗ пин кӑна
пулнине ас тӑватӑп. Хальхи Раҫҫейӗн ҫӗр хӗрӗх

миллионӗнче тата хамӑр Чӑваш ҫӗршывӗнче те миҫине
татсах калаймастӑп. Ҫын пурнӑҫӗн шайӗпе эпир
африканецсемпе ӑмӑртатпӑр. Унта вёсен этем ӗмӗрӗ
ҫирӗм сакӑр ҫулпа танлашаканни те пур. Хамӑрӑн вара...
арҫынсен ӗмӗрӗ утмӑла та ҫитмест, хӗрарӑмсен ҫитмӗлелле ҫеҫ ҫывхарать.
- Турӑ усалтан сиртӗрех, - сӑх сӑхрӗ Карачӑм мучи. Упа та пӗрре ҫавӑрса илсен утара, вӗлле хурчӗсене
йӑлтах аркатать, пӑсара ерсен - пӗр чӑхсӑр хӑварать,
йӗкехӳре армийӗ кил-ҫурта кӑшласа ярать. Ҫавнашкал
патшисемех килчӗҫ пуль ҫав ҫӗн тӗнчене. Шалт
аптрамалла. Хамӑр та пурӑнма пӗлместпӗр. Тем
ашкӑнатпӑр. Старав упрӑс шиҫни кирлӗ. Пыл пӗрмай
ҫимелле те, чӑх тукмакки кӑшламалла та, хушӑран
«Крахьян куллине» тутанса пӑхмалла та, сурхурире сурӑх
урипе пӗрлех хӗр урине те тытса ачашламалла та...
Вӑр-вар Крахьян, упӑшкине мӑйран ҫавӑрса тытса,
шӳтлерӗ:
- Хамӑрӑн йӗм кантрин тытӑмӗ, температуритемпераменчӗ, юн пусӑмӗ йӗркеллӗ пулсан - этем те,
ҫемье те яланах сывӑ.
- Хушса калама юрать-и? - куҫӗсене мӑчлаттарчӗ
Салакайӑк.
- Тархасшӑн? Итлетпӗр. Типнӗ каска вӗллинчен
хытнӑ карас татӑкки кӑларса парать пуль-ха... илтӗнчӗ ҫумрах.
- Йӑлт хамӑртан килет. Чӑваш хавшак ҫын - ӑвӑс
пекех нумай ҫул пурӑнаймасть текенсем ҫине эпӗ лач!
кӑна суратӑп. Ҫаплах калатӑп: чӑваш вӑл - юман пек
ҫирӗп. Ман пек. Илтрӗр-и, енералсем? Чӑваш халӑхӗ ман
ҫулсем хыҫҫӑн хӑвалакан этем йӑшӑлтатӑвӗ пултӑр. Ҫав
ыйтӑва упасемпе йӗке хӳресем татса параймаҫҫӗ,
сирӗннех, кӑлава нухайккине алӑра ты такансен
вӑшталанмалла, хӗрӳ ҫатма ҫинчи пек ташламалла...
- Ай! - тесе уҫӑ кӑкӑрӗнчен сӑнӑланӑ пӗчӗк хурта
Ҫапса ӳкерчӗ Крутов.

Сылтӑм тӑнлавӗнчен сӑнӑланӑ хурта ывӑҫра вакласа
пӑрахрӗ Большаков.
Вӗсем ӑшталаннине пӑхса тӑракан Карачӑм мучи
сухал ӑшӗнчен куллине кӑларчӗ:
- Эхӗ-хӗх! Халӑхшӑн, халӑх ӗмӗрне тӑсассишӗн
ҫунаҫҫӗ вёсем те. Лнлантӑр-и халь пыл хурчӗсемпе утар
енералӗн шухӑшӗ пӗрешкеллине? Пыл хурчӗ те манран
юласшӑн мар, анчах унӑн, ачаш чунӑн, ӗмӗрӗ кӗске.
Сахал вӑхӑт тӑрӑшса ӗҫлет, анчах пире ҫав вӑхӑтрах
нумай усӑ парать. Хӗрӳ вӑхӑчӗ те унӑн пӗр уйӑх ытларах
кӑна. Тавралӑх пин-пин тӗслӗ чечеке ларсан, ҫӗртме
уйӑхӗн варринче улӑх-ҫаран, йывӑҫ-курӑк пӗр кӗвве
куҫать - ҫӗр пуянлӑхӗн кӗввине. Сарӑ чечек тӑрринчи
ылтӑн хурт хӑйӗн кунцертне парать. Пӑхатӑп та сирӗн
ҫине, вӗлле хурчӗсем пекех юрӑ кӗвви ӗнӗрлес килсе
каять. Унччен, унччен вара пирӗн...
Хатӗрленӳ ӗҫӗ мӗн чухлӗ утарҫӑн! Ҫӑвӑр янӑ амасене
уйрӑм вӗллене хупасси, ҫемьене чир-чӗртен хӑтарасси,
вёсен пӗр-пӗрин хушшинчи мире сыхласа хӑварасси,
пухнӑ пыла вӑхӑтра уҫласси, хӗл каҫма вӑйлӑ ҫемьесем
хатӗрлесси, усал-тӗселрен упрасси, ҫуркунне вӑхӑтра
апат парасси тата тем те пӗр тӑвасси йӑлтах утарҫӑ
ӑсталӑхӗнчен, вӑй-халӗнчен, кӑмӑл-туйӑмӗнчен килет.
Кашни вӗллен, ҫемьен кун-ҫул шӑпийӗ унӑн пуҫӗнче. Ах,
йышӗ сахалтарах-и ку ҫемьен, чирлӗ мар-и, ами икӗ
ҫултан иртсе ватӑлса кайман-и, йышӗ пӗр тӑванланмани, пылне сахалтарах пама пуҫламан-и?..
Пуш уйӑх вӗҫнелле вӗллесене кӗлетрен кӑларса
сивӗсем ҫитсе ҫапиччен кӗлете кӗртсе лартичченех вунвун ыйту, вун-вун шухӑш. Этемӗн, выльӑхӑн пӗрремӗш
пулӑш у паракан ятарлӑ служба пур пулсан, пыл
хурчӗшӗн вӑл - утарҫӑ. Тем те пӗлмелле унӑн.
Хурт-хӑмӑр вӑрттӑнлӑхӗ ӑҫта пытанса пурӑннине
те ҫут ҫанталӑк ӑшӗнче чунӗпе-туйӑмӗпе ӑнланса,
пӗлсе ҫитнӗ темелле пек ӗнтӗ Воробьев утарҫа та.
Ҫапах та ҫанталӑк юсаса илет иккен пурне те. Унӑн

хӗрхенӳсӗр пушши виҫӗм ҫул Хурӑнвар утарне кӑна
мар, Чӑвашри ҫӗршер утара йӗпе пушшипе тӗп тумаллах
туртса ҫапнӑччӗ. Йӗпе-сапара нишленсе юлнӗ ҫемьесем
утарӗ-утарӗпе масар пулса юлчӗҫ. С алакайӑк
Карачӑмӗн те кӗркунне вӗҫсе тухса ҫӳреймен, ама
сапса хӑварайман, хӗл каҫмалли ҫирӗп йыш туса
ҫитереймен вӑтӑр ҫемье вилнӗ.
- Вӗллене хупнӑ хыҫҫӑн кӗркуннех пӗтнӗ вӗсем, шанчӑксӑррӑн алӑ сулчӗ Карачӑм мучи. - Малтанах
пӗлтӗм, вёсен йыш пухӑнмарӗ. Нумай йышли апат сахал
пӗтерет, начарри - тӳрех ӗмсе ярать. Вӗсем упшурниксем сӑрӑсем. Ҫавӑнпа ҫанталӑка сӑнасах тӑратпӑр. Ҫурла
уйӑхӗн ҫурринчен пуҫласа авӑн уйӑхӗн варриччен сапнӑ
пыл хурчӗсем самай патвар сыхланса юлаҫҫӗ. Ҫур ҫул
ытла вӗллере пурӑнмалла-ҫке вёсен. Унтан тухсан
вёсем, пыл пухса параҫҫӗ те, вӑтӑр-хӗрӗх кунран пӗтеҫҫӗ.
Утарти кашни утӑм, сас-чӗв, тӗрлӗ шӑршӑ-маршӑ
хуртсемшӗн пит сисӗмлӗ иккен. Ҫывӑха килнӗ ют йытӑ,
тискер кайӑк, ӳсӗр-какӑр этем те ҫиллентерет пыл
тӑвакансене. Пӗрре вӑрҫтарсан, виҫ-тӑват кунсӑр
лӑпланаймасть хурт ҫемйи. Хӑйсем те ҫавӑнпа питӗ
тимлӗ, асӑрхануллӑ.
- Эпир те тӑрмашатпӑр та ҫынсемпе... эсир вара
чӑннипех хурт-хӑм ӑр
психологӗсем , Герасим
Филиппович, - мухтамасӑр чӑтаймарӗ Большаков.
Мучин ӑшра кулни палӑрать, унӑн куҫӗ ҫивӗчленет,
ҫамкине шӑлса илчӗ те вара вӑл унпа килӗшрӗ:
- Ҫаплах та пуль ҫав, ачамсем-енералсем. - Вёсен
чӗлхине пӗлмесӗр, вӗсене хамӑра пӑхӑнтарса
ӗҫлеттереес ҫук. Кашни ҫемьен уйрӑмлӑхне туймасан,
эпир кунта кирлӗ те мар. Хурта ӑна ӗҫлеттермелле, хӑй
вӑхӑчӗпе унран уссине курса юлмалла.__^
- Мана радиола тухса калаҫнӑ пёр утарҫӑ халапё аса
килчӗ, - терӗ Максим Максимович. - Вӗлле хурчӗ мӗнле
ӗҫлет - утарҫӑ та ҫапла ӗҫлет, тесе пакӑлтатрӗ вӑл...
Аслашшӗ ӑна тӳрех пӳлсе лартрӗ:

- Йӑлтах урӑхла: утарҫӑ мӗнле ӗҫлет - пыл хурчӗ те
ҫапла ӗҫлет. Нумай ӑстаҫӑсемпе пӗрле канашламаллатавлашмалла пулнӑ манӑн. Респупликӑ хвурӑмӗсене аййай вӑйлӑ утарҫӑсем пухӑнатчӗҫ. Шел, ҫав тӗл пулусене
йӗркелеме мантӑр эсир, енералсем. Иксӗре те пырса
тивет ку - ҫамкаранах. Вӑрманкас тӑрӑхӗнчи утарҫӑсене
пушшех манмастӑп, мӗншӗн тесен вӗсем ҫывӑхрах.
Вёсен сӗнӳ-канашӗ мана та ӗҫре усӑ панӑ. Халь хам та
вёсем пекех ватӑлтӑм ӗнтӗ. Малашлӑх ҫак Ваҫҫуксенче.
- Ал техӗмӗ пурах ҫав сирён, Герасим Филиппович, ыталаса илчӗ ӑна Большаков. - Сывлӑху та. Хӗр шухӑшӗ...
Юнашарти арӑмӗ пурне те култарса ячӗ:
- Аптрасан та хашкамасть-ха, кив пӑравус пекех
хӑшлатать. Авӑ эсир килнӗ чухне епле юрласа тӑратчӗ
сарӑ хитре хӗршӗн ӑшне ҫунтарса? Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
хӑйсем патӗнче ачисемпе пурӑннӑ офицер майри вилни
ҫинчен Мускавран хут илсен, Числов Петӗрӗпе иккӗшӗ
чутах утар пӗвине сикетчӗҫ вӗт. Виҫӗ кун ҫыран тӑрӑх
куҫҫуль юхтарса утрӗҫ. Пуҫанасем пулнӑ тет-и...
- Ан лӗпӗртет-ха эс пустуй. Пулӑ тытнӑ эпӗр.
Хӗллене хӑвах пёр катка тӑварласа лартрӑн. Пурнӑҫ
мыскари пӑши мӑйраки пекех йӳплӗ-йӳплӗ. Эп кунта
телӑ калап, а эс...
- Калаҫу хушшинче кӑшт кулӑш паузи туса илнӗшӗн
йӗм кантри татӑлмасть. Ҫапла пуль? Атьӑр ташлар! Кӑлар
шӑпӑрна, Караська? Эх-х! Ак ҫапла!
Ӑм ӑртсах ташша ячӗҫ. Крахьян тапӑртатса
такмаклать:
Ман старикӗн шухӑш пур,
Шухӑш пур та - еркӗн пур.
Еркӗн кукӑль ҫитерет,
Пыл кӑрчами ӗҫтерет.
Ман старикӗн шӑпӑр пур,
Шӑпӑр пур та - мусӑк пур.
Вӑкӑр хӑмпи вырӑнне
Еркӗн хӑмпине вӗрет.

Ман старикӗн икӗ куҫ,
Икӗ куҫ та - икӗ пуҫ.
Куҫ пӑхать те - шӑл витмест,
Пӗр пуҫӗ те ҫӗкленмест...
Большаковпа Крутов хӗрнӗ инкеке икӗ хулӗнчен
тытса урайӗнче ҫаврӑнчӗҫ.
- Ҫитӗ, атьӑр, ларӑр сӗтел хушшине. Старик те
ӗрӗхсе чупакан ӑйӑр пекчӑм шыва ӳкрӗ. Тытса парӑр ман
коньяка. Вӑрманти ҫитмӗл ҫичӗ сиплӗ йывӑҫ-курӑкпа
тунине. Миров господин ӑна «Крахьян - пуҫра ян-ян» ят
парса хӑварнӑччӗ. Атьӑр, шалт ӗҫер те, юр-юрлар.
Хурӑнварсен юрри те, Хӗрлӗ Сӑр енчи чӑвашсен
юрри те янӑрарӗ шӑпӑрпа вӗлле хурчӗн кӗвви илемлетнӗ
утар уҫланкинче.
Ташӑ-юрӑ хыҫҫӑн каллех паҫӑрхи калаҫу ҫыпҫӑнчӗ
вӗсен ҫумне.
- Мӑн Альпӑ, утарҫӑсен ярмӑркки пулать текен хыпар
илсе килчӗҫ пыл хурчӗсем...
- Карачӑм мучи, - аллине сулса чарчӗ ӑна Крутов. Эпир те хутшӑнатпӑр унта. Районтан эсир иккӗн каятӑр
Мускава. Ҫавӑн ҫинчен пӗлтерсе савӑнтарас тесех килтӗм.
Хатӗрленме пуҫлӑр. Хамӑр енчен эпир те хатӗрлӗпӗр сире.
- Ай, чун лӑштах пулчӗ. Тавтапуҫах. Вӑрҫӑччен
шӑпӑр каласа концерт панӑччӗ эпӗ Салакайӑк тӑвӗ ҫинче.
Апла, виличчен тепӗр концерт парса хӑварас тӗп хулара.
Ку хыпар мана калама ҫук хӗпӗртеттерчӗ. Крахьян
тултарнӑ черккесене лушатиччен пуплесе юлас-ха. Вӑт,
Мӑн Апьпӑ, сӗнӳсем пур ман.
Енералсем салтака итлеме хӑлхисене чанк тӑратрӗҫ.
- Пуш кӑртра ҫуллен утарҫӑ кунӗ ирттереҫҫӗ,
Утарҫӑсен ӑмӑртӑвне малалла тӑсаҫҫӗ. Пирён те
тумалла мар-ши? Вӗлле хакӗ икё пине ҫитрӗ. Ӑҫта кайма
вӑл? Утар япалисен хакне йӳнетмелле. Таса ӑратлӑ,
сивве чӑтакан лӑпкӑ хурт ӑратне ытларах сармалла. Вӑт
°ире сатани. Ҫаксене тумаллах. Пыла юрататпӑр пулсан,
хУрт-хӑмӑрне те юратар. Ҫакна ыйтса пӗлес килет тата.
^ӑвӑрӑн минпатшалӑхӗнче пыл тутине манман-и?

- Манман, - кулсах хуравларӗ министр. - Ҫирӗм ҫул
ӗҫлет «Хурт-хӑмӑр агентстви».
- Пуҫласа илтетӗп. Мӗн тӑвакан акӗнтсем вӗсем?
Утарти хуртран та хаярскерсем-и? Акӗнт тени пире
ӗмӗрӗпе сехрене хӑпартнӑ та...
- Хӑрама кирлӗ мар, Герасим Филиппович. Усӑллӑ
ӗҫех тӑваҫҫӗ вёсем те. Сирён пекех.
- Ненай, Кантур пылӗ...
- Иккӗленме кирлӗ мар. Дратлӑ хурт-хӑмӑр
ӗрчетмелли, пыл нумайрах туса илмелли ҫирӗп йӗрке
тӑвассипе, хурт-хӑмӑр продукцине тирпейлессипе,
селекципе ӑратлӑх ӗҫӗпе, утарҫӑсене вӗренетссипе
аванах ӑнтарса пыраҫҫӗ пек. Ылтӑн медальсем те
илкелерӗҫ-ха агропромышленность выставкисенче.
Ачисене ятламастпӑр, ырлатпӑр ҫеҫ.
- Ҫапах та... усламҫӑсем вӗсем. Усламӑҫ вӑл чи
малтан хӑйшӗн пуҫне ватать. Шупашкара таврӑнсан
пурпӗрех ял-ялӗнче, вӑрманта хурт-хӑмӑр ӗрчетессипе
вӑйлатма патшаран та пулӑшу ыйтса пӑхӑр. Пӗлеп эп,
ку енӗпе те эпӗр сулнӑкра. Крахьян, патша валли те ҫӑка
каткана чи имлё пылне тултарса хур-ха?
- Ҫиччас, - хыпӑнса алӑк хыҫӗнче ҫухалчӗ арӑмӗ.
- Мӑн Апьпӑ, ҫапах та пӗр акӗнтне ярӑр-ха пирён пата.
Хамӑр пыл хурчӗсемпе паллаштарас ӑна. Кантурти тимӗр
ещӗкри пыл вӑл вӗлле хурчӗн пылӗ мар - хут пылӗ...
Арӑмӗ нӳхрепелле чӗннипе утарҫӑ министртан
ирӗксӗррӗн хӑпрӗ.
Пӗччен юлсан Большаков виҫӗм ҫулхине аса
илчӗ. В ӑ р м а н ка ссе н
е н те ш л ӗ х уявне унӑн та
хутшӑнмалла пулнӑччӗ. Чӑваш оперӑпа балет театрӗн
сцени ҫинче вӑл В оробьевпа ю наш ар тӑчӗ. Ӑста
утарҫа Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ял хуҫалӑх
ӗҫченӗн хисеплӗ ятне панӑччӗ. Президент хушнипе
Альберт Григорьевич унӑн сарлака кӑкӑрӗ ҫине хисеп
паллине тирсе янӑччӗ, аллинчен грамотӑпа чечек

ты ттарнӑччӗ, м и н и с те р с тв о ячӗпе в ел о сип ед
парнеленӗччӗ. Ҫавӑнпа унран ыйтса пӗлес терӗ:
- Герасим Филиппович, мӗнле, велосипедпа ярӑнатӑр
пуль-ха?
- Тавтапуҫах сире, чӑваш патшипе иксӗре, турӑ
сыхлатӑр пурнӑҫӑра. Чупмасӑр ара. Крахьянушка чунӑм
машинӑпа лартса килме кӑмӑл туман чухне велосипедпах
ярлаттарса ҫӳретӗп. Ш ӑм-шак ҫемӗҫет. Майрушка,
парнисем хатӗр-и?
Вӑрӑм Ваҫҫапа министр шоферӗ тата Ваҫҫук утарҫӑ
утар ҫулӗпе йывӑррӑн уттарчӗҫ.
- Хам шантарнӑ пекех, ырӑ кӑмӑлтан паратпӑр сире
ку парнесене. Иксӗр те пёр пекех тивӗҫлӗ: пылне те,
кӑмпине те - пӗрер ҫӑка катка, карӑкпа ӑсанне те тата
ыттине те. Патша валли те пур. Хамӑрӑн килти
хуҫалӑхран. Вӑрламан. Ҫиччас илсе кайса кӑтартатӑп.
Унта ман, пӗве ҫумӗнчи мӑн уҫланкӑра, хамӑн курорт.
Утар, улма-ҫырла сачӗ, вун пилӗк вӗлле, кӗрик-мӗн аксалартса ӳстерме вунӑ соткӑ ҫӗр пур. Пӳрт кунтинчен те
чаплӑрах. Унччен... Куратӑр-и?-хӗрринчи вӗлле ҫинелле
тӗллерӗ утарҫӑ сулахай аллине. - Хуртсем епле
сӗрлеҫҫӗ-йӑш ӑлтатаҫҫӗ? Паҫӑр лартнӑ рамӑсем
патӗнчен вӗҫсе килнӗ ылтӑн ҫунатсем-хырӑмсем туй
тӑваҫҫӗ унта. Пурне те систерме ӗлкӗрнӗ пулас. Йышлӑн.
Астару ташши тетпӗр эпир ӑна.
Чӑн та, астару ташшипе хӗмленнӗ хуртсем пыл
пӗрчи-тумламне пухма васкаҫҫӗ. Капла ҫемьесем татах
та вӑйланаҫҫӗ. Утар пурӑнать. Ватӑ утарҫӑ та старавах.
Ҫав вӗҫеве чӗрипе-чунӗпе хутш ӑнакан С алакайӑк
Карачӑмӗн ӑшӗнчен юрӑ сасси капланса тухрӗ: «Вӗлле
хурчӗ ылтӑн хурт...»
Вӑрман хӗррине ҫитичченех ӑсатрӗ ватӑ ҫын
хӑнасене. Мишинӑна ларма пуҫланӑ Большакова чарса
тӑратрӗ те вӑл:
- Паҫӑртанпах сӑнап сире ларнӑ-тӑнӑ чухне айлатса
пилӗкна тытнине. Юрамасть капла. Сывалмалла, Мӑн
Альпӑ. Тайӑлнӑ ту пек патша нумая каяймасть, тӳнет.

- Темле маҫ та сӗрсе пӑхрӑм, массаж тутартӑм
хӗрсене, Хура тинӗс хӗрринчи санаторире те пултӑм иртсе каймасть ыратни. Чикет те чикет. Йӗп пек тирет.
- Итлӗр ман ӑслӑ сӑмаха. Вӑхӑт тупса килӗр кунта.
Сывататпӑр. Акӑ, Максим Максимович суйма памасть. Ун
кӳрши чаплӑ тухтӑр. Ҫав Нухрат Кавӗрлин ачипе ман арӑм
Чулхуларан ятарласа вӗренсе килчӗҫ. Вёсен эмелӗ - пыл
хурчӗ. Майланкаласа килӗр. Юрать-и?
Альберт Григорьевичӑн килӗшни ҫинчен алӑ тытса
ҫирӗплетесси кӑна юлчӗ.
Ҫул вӑл пуҫлӑхшӑн - кану, шухӑшлав. Машинӑра
кансӗрлекен ҫук. Хурт-хӑмӑр ӗҫне Чӑваш енче начарах
мар йӗркеленӗ пекчӗ, анчах та, «Шурӑмпуҫ» утарӗнче
пулнӑ хыҫҫӑн, Большаков пуҫӗнче урӑхларах шухӑш
ҫуралчӗ: «Министерство агентстви ҫине анчах шанса
лармалла мар, район пуҫлӑхӗсемпе те ӗҫлемелле.
Ахӑртнех вӗсем хӑйсен вӑрманӗсенчи, ялӗсенчи пылпах
усӑ кураҫҫӗ. Пыла хамӑр хытӑ юрататпӑр пулсан, ӑна
пур ҫын та ҫиме юратнине манмалла мар. Утар ҫулне
пирӗн, пурнӑҫ тытӑмне йӗркелесе пыракансен, такӑр
тытмалла, хамӑршӑн анчах мар - халӑхшӑн та. Астунӑ
тӑрӑх, утарсӑр пёр колхоз-совхоз та ҫуккӑччӗ. Халӗ мӗн
чухлӗ сыхланса юлнӑ-ши? Эпё хам та, министр, лайӑххӑн
пӗлместӗп. Тырӑпа ҫӗр улми те, аш-какайпа сӗт пирки
ҫеҫ пуҫа ҫӗмӗрмелле мар, пыл пирки те шухӑшламаллах.
Малтанхи, авалхи йӗркене манмасӑр, ҫак отрасӗле те
тата вӑйлӑрах, тата тупӑшлӑрах аталантармалла. Алла
пыл кашӑкӗ тытнӑ чухне кашни ял пуҫлӑхӗ утар, ылтӑн
хурт пылӗ ҫинчен шухӑшлама ан мантӑрччӗ. Ку ыйту та
маншӑн тӗп ыйтусен шутӗнчех пулӗ-ха».
12

Микулнӑ хыҫҫӑнах ҫанталӑк ӗлӗкхи йӗркене кӗчӗ.
Лапка-лапка юр ҫуса уйсене, акса хӑварнӑ кӗр тыррисене,
вӑрмансене ӑшӑ мамӑкпа витсе хучӗ. Раштав варринелле

Хӗл мучи ҫавӑрттарса килчӗ те, аташа-аташах кӗртсем
хывса хучӗ. Салакайӑк Карачӑмне те упа кӗрӗкӗпе ҫӑм
атӑ, кашкӑр ҫӗлӗкӗпе сӑсар алсине тӑхӑнтартрӗ. Каснӑлартнӑ Хӗл мучи. Крахьян та урӑх тумпа капӑрланчӗ.
Пуҫӗнче - мулкач ҫӗлӗкӗ, мӑйӗнче - уртса янӑ тилӗ.
Вӑрманкасра шашка тирӗнчен ҫӗлетнӗ кӗрӗкӗ ытла та
ҫыпӑҫуллӑ. Вӑрман пики.
Картлашка ҫине тухса тӑнӑ старикки такӑрлатнӑ
сукмакпа васкамасӑр ҫывхаракан арӑмне ӑмсанса
сӑнать. Крахьян шӗшкӗ тураттисене патакпа ҫапать те,
хӑй ҫине тӑкӑнакан юрпа выля-выля кулать.
«Эх, мана турӑ сӑмса умне пӑрахса панӑ ҫак хӗр
пӗрчи пулмасан, эпӗ тахҫанах Анук патӗнчеччӗ.
Крахьянӑмҫӑм, эп вилсен кама ыр кӑтартӑн-ши? Хӗрӳ
кӗлеткене кантарма хастар хӗрӳ кӗлеткех кирлӗ.
Манашкал лӗнчӗр-ленчӗрпе асапланиччен.. Вилӗмӗм,
ташласа ҫаврӑнать пулин те, хама ыталама васкамастьҫке? Ан ҫывхартӑр-и тата усал! Тепӗр ӗмӗрте те пурӑнса
курас. Ҫур уйӑх ҫеҫ юлнӑ. Тухтӑр ҫумра чухне...
Хвельтшӑра вӗреннӗ хыҫҫӑн Крахьянушкӑн та ӑйӑрӑма
кӗҫентермелли хушма апат тупӑнать-ха. Нухрат Кавӗрли
ачине пӗрмай тархаслас ҫук!» - тесе шухӑшласаӗмӗтленсе илчӗ те вӑл ҫурӑкрах сассине кӑларчӗ:
- Эй, Крахьянушка! Чуп кунталла хӑвӑртрах?
- Ху кил? - кӑчӑк туртрӗ арӑмӗ.
Ват ҫерҫи пусма картлашкисем тӑрӑх вӗҫсе анчӗ те
ун патнелле тапӑлтатрӗ, патнерех ҫитерехпе юман
тураттинчен такӑнса ӳкрӗ.
Крахьян упӑшкине тӑма пулӑшрӗ, кӗҫ тем пулнӑн,
тӗртсе йӑвантарчӗ, хӑй те ун ҫине хӑпарса выртрӗ,
сухалӗпе выля-выля питне юрпа ҫуса ячӗ.
Карачӑм Крахьянушка ак чуп тӑвать, чуп тӑвать тесе
куҫне хупрӗ, анчах хӗрарӑм тутине кӗтсе илеймерӗ, куҫне
уҫрӗ те утар еннелле чупакан арӑмне курчӗ. Вӑл та вара
мекеҫленсе тӑрса хуллен
юрттарчӗ. Ку кӗсрен
кӗҫенмелли вӑхӑчӗ ҫитнӗ пуль-ха тесе хӑраса та,

хавхаланса та ӳкрӗ. Икӗ каҫ пӗрле ҫывӑрман-ҫке.
Кӗҫтекен вырӑн сахал-и хӗрарӑмӑн? Хавасланса ҫитрӗ
те вӑл хывӑнма пуҫланӑ арӑмне пилӗкӗнчен ҫавӑрса
тытса чуп турӗ:
- Эп те ҫиччас, кӗрӗксенчен хӑтӑлам...
- Эй, ухмах, кушакран намӑс, ват супнӑ.
- Аҫа аҫаран вӑтанмасть.
- Пёр кунхи пек купарчу ҫине сиксе чавасран
хӑрамастӑн-и? Эс ман ҫинчен мар, вӑрман тиллисем
ҫинчен шухӑшла-ха. Мана нимле упа-кашкӑр та вӑрласа
каяс ҫук. Чӑхсене... Тилӗ йӗрри пур, сарай хыҫнех ҫитнӗ.
Е капкӑн ларт, е персе тыт.
- Ах мур илесшӗ тилле ӑна, пёр иленсен. Числов
Петӗрӗ килес пек каланӑччӗ-ха. Хам хуса ҫитеес ҫук,
ҫавна йӗрлеттерес, - лӑпланнӑ Салакайӑк ҫунаттисене
усрӗ. - Эс мён тата ҫухалсах кайрӑн?
- Ниҫта та ҫухалман, - мӑрт-март турӗ Крахьян.
Ӗҫре пулнӑ. Парижран Миров господин вӗҫсе килнӗ те,
ҫавна сыватрӑмӑр. Нухратова та, мана та парне пачё.
Акӑ. - Крахьян кёрёк кёсйинчен хитре пёчёк кёленче
кӑларса упӑшкине тыттарчӗ. - Аполлон Нилӑчӑн Парижра
парфюмери фабрики пур тет. Малтан килсен, кунтан
Америкӑна кайнӑ чухне вал унта ҫӗнӗ йышши духи
кӑларма хушса хӑварнӑ. Акӑ халӗ, ҫула май, ӑна кӗрсе
илнӗ. Мӗн шӑршине туймарӑн-и?
- Эй, ват ҫыннӑн ун, шӑрша-марша уйӑрма тата?
Сан шӑршу - Крахьян шӑршиех кӗнӗ пек. Ятне-шывне
пӗлеймерӗм, темле амерӗкле-акӑлчанла кукӑрткаланӑ
та... Ху та вулаймастӑн пуль? Ик талӑк хушшинче тем
чӗлхи те...
Арӑмӗ упӑшкине кула-кулах тӗртсе ячӗ:
- Вӗрентӗм, чӗлхе экзаменӗ патӑм американеца.
Ухмах пуҫ эс. «Смайл Крахьян» ятлӑ вӑл: вырӑсла «Улыбка Крахьяна», чӑваш ла - «Крахьян купли».
Б олгарире ӳстерекен роза чечекӗнчен тунӑ духи.
Панятнӑ?

Салакайӑк ҫунаттисене ҫат-ҫат ҫапрӗ, хитре кӗленче
ҫине куҫне хӗсерех тинкерчӗ те:
- Паттюшки, - тесе ахлатрӗ. - Эсӗ мар-и ку?
- Ай хӑвӑн юратнӑ арӑмна та паллайми пултӑн?
- Палларӑм-ха. Эсех шӑлна йӗрсе ларатӑн вӗт унта?
Ӑҫтан тупнӑ-ха вёсем сан сӑнна?
- «Америка» журналта Миров господин хӑй тупнӑ.
Астӑватӑн-и Мускавран Сӑша корреспонденчӗсем килсе
кайнине? Сысна пӑхакансене, мана та уйрӑммӑн мӑн
куҫлӑ аппарачӗпе ҫатлаттарса илнӗччӗ. «Сан хитре сӑнна
эпё касса кӑларса ылтӑн рамка ӑшнех хупрӑм - духи
валли илӗртӳллӗ ӳкерчӗк тупрӑм, хӑв хӑналанӑ «Крахьян пуҫра ян-ян» чӑваш коньякне аса илсе, ҫӗнӗ духи ятне
те «Крахьян кулли» тесе патӑм», - ытакларё вёл мана
парне тунӑ вӑхӑтра. Вёсем хӑна ҫуртӗнче ӗҫсе-ҫисе
шавларӗҫ, мана хуҫяйккӑ-официанткӑ турӗҫ. Юрриташшинчен, мён, эп те аякра юлмарӑм. Юлса ӗҫленӗшӗн
тӳлерӗҫ, акӑ, шутласа кӑтартап. Пилӗк пин доллар.
Хамӑрӑннипе шутласан - ҫӗр ҫирӗм пилӗк пин тенкӗ
пулать. Ачасене ура ҫине тӑратмалӑх...
Ӗмӗрте алӑра тытса курман шӑтӑркка укҫасене ывӑҫ
тупанӗнче ҫавӑрттаркаласа пуҫне темле ырӑ мар шухӑш
пырса ҫапнипе кӑххӑмлатса илчӗ те Салакайӑк, хыттӑнах
чӗриклетме пуҫларӗ:
- Каплах эс кашни каҫ пин-пин доллар ҫапса илме
пуҫласан, ай мӗнле пуйса каятӑн, мана кӑмака хыҫӗнче
усрама тытӑнатӑн. Старикку шив-старав чухнех...
- Тата ҫӗр ҫул пурӑнтӑр ман старикӗм тесех саншӑн
та тӑрӑшатӑп ӗнтӗ, ухмах. Патшалӑхӑн мӑшкӑл пенсийӗ
ҫумне урӑх сумне хушмасӑр хӑрса ларатпӑр ав пӳрт
хыҫӗнчи чӑрӑш пек. Сӑпаҫҫипӑ кала турруна вӑл килсе
тухнӑшӑн пирён тӗле те, хамӑр ялсен тымарӗ сӗткен пама
тытӑннӑшӑн. Миров господин мён каланине пӗлетни?
- Ӑҫтан пӗлем-ха эп эсир унта мӗн-мӗн пупленине?
- Пӑх та пӗлместӗн эс хуртусене хуралласа. Ман сӑнпа
тӗнчене салатакан духи мана миллионӗ-миллионӗпе

доллар-гонорар парать, терӗ Апполон Нилович. Шутла,
пирён пата чӑнах та коммунизм ҫитрӗ пулмалла,
старикём. Пурте пур. Тата мён чухлё пулать! Тута кулать.
Кил ҫывӑхарах? Ах, вӗҫес килет! Санпах, старикём:
Сана савса,
Ай, савӑнса,
Юр хывам-и,
Юр юрласа,
Ай, юратса
Мул парам-и.
Кӑшт чуп туса,
Ыталаса
Ай, илем-и,
Чунна уҫса,
Савӑнтарса
Хӑварам-и.
Арӑмӗ хӑйне ячӗшӗн кӑна тӑсса панӑ тутине тӗртсе
яма вӑй-хал ҫитереймесӗр Карачӑм та ӑна ыталарӗ, ун
хыҫҫӑн, асӑрханарах каларӗ:
- Ҫурхи пӑлан пӑрушӗ пекех пулса кайрӑн эс,
Крахьян. Алӑран вӗҫерӗнтӗн пулмалла. Юрру услам ҫу
пекех те, шухӑшу палан пек. Туту икё тут капать. Миров
куспутинсен ытамӗнче унта...
Калаҫу хӑш еннелле сулӑннине сиснӗ Крахьян
сылтӑм урине кӑрст! тапрӗ:
- Мӗн юнтарса тӑран? Юр юрласа патӑм - алӑ
ҫупмарӑн. Тытса чуп турӑм - ӑшна хывмарӑн. Шалт
аптрамалла. Ан вӗрентнӗ пултӑр мана пурӑнма. Ҫитет
сан айӑнта айланса-нушаланса выртса. Парас-илес
пурнӑҫра турӑ панӑ ырлӑхпа усӑ курса юлас. Кӗҫех
командировкӑна каятӑп.
Ку сӑмахсем Карачӑма пушшех пӑлхантарса ячӗҫ,
вара вӑл ҫине-ҫине ыйту пачӗ:
- Ӑҫта? Кампа? Хӑҫан? Мӗн вӑхӑта?
- Америкӑна. Валерий Нухратовпа. Миров господин
пульницинче ӗҫлеме. Заграничнӑй паспорт тутаратпӑр

та, ют патшалӑха кайма виза илетпёр те... Нумайлӑха,
тен, яланлӑхах.
- А эп тата... Мана ӑҫта хуран? Ачасем?.. сехӗрленсех ӳкрӗ Карачӑм.
- Сан ялта кил пур, вӑрманта утар пур. Мӑнуку пур. Анюта
пӑхса вӗлерет. Ывӑлӑмпа хӗрӗме эп Сӑшара та усрама,
вӗрентме пултаратӑп. Кӑтартап эп сана сысна кӑнтӑрли!
- Ай-вай-вай, ял купли кӑна мар, чӑннипех Крахьян
купли пулса юлатӑп-иҫ? Сём ватлӑхра эс, тӑванӑм,
ешерекен сём вӑрманта ҫӗтсе каймӑн-ши, тесе ахальтенех
шахвӑртмарӗ пуль ҫавтуй умён хӑйматлӑх. Ай, пета, пета...
- Авӑ, хӑйматлӑх атте ҫитрӗ те, кӗтсе ил. Хӑвӑн
хвирменнӑй «Крахьян куллипе» киленсе, манӑн «Крахьян пуҫра ян-янпа» вӑрмана ян янратса юрласа ларӑр,
шахмӑтла выльӑр. Ман васкамалла, Миров господина
тепӗр виҫӗ хут пыл хурчӗсемпе сӑхтармалла. Сеанс
пуҫламалли вӑхӑт ҫывхарать.
Хӑнана хапӑлах кӗтсе илнӗ хыҫҫӑн хуҫяйккӑ сӗтел
ҫине ӗҫмелли-ҫимелли лартса тултарчӗ те хыпӑнсах
тухса чупрӗ.
- Килти сеанс ҫинчен те ан ман эс, чупкӑн тилӗ, теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ упӑшки.
Ҫӳллӗ куҫ кӗски айӗнчи духи кӗленчине тытса
ҫавӑркаласа пӑхнӑ май, Числов калаҫрӗ:
- Ай-яй чапа тухрӗ те манӑн хӑйматлӑх хӗрӗмӗм. Ха,
долларсем те купипех сирён? Темӗн те пур.
- Манӑн арӑм та пур, - ун ҫумне кӑштӑрт пырса тӑчӗ
хӑйматлӑх кӗрӳшӗ. - Миров куспутин пуйтарать.
Сипленме килнӗ тет-и. Хӑйне пыл хурчӗпе сӑхтарнӑшӑн
авӑ мӗн чухлӗ тӳленӗ вӑл ман Крахьяна.
- Да... Крахьян купли тӗнчене илӗртет. Ку ҫумри хурӑнӗ
хӑйсен пӳрчӗ умӗнчиехчӗ пулас-ха. Сӑша журналисчӗн сӑн
ӳкерчӗкӗ питӗ чаплӑ тухнӑ. Район библиотекине кайсан,
«Америка» журналра курса киленнӗччӗ. Манса каймани ҫав хурӑн шывне ӗҫнине, кӗрӳ?
- Хушӑран тӗлӗкре курӑнать, мур илесшӗ Ульянӗ.
Пӗринче ҫак хӑйсен хурӑнӗн хуппине пуҫ пӳрне тӑршшӗ

касса ҫурнӑ та, хуппине ик еннелле сирее епресе ихёрет:
«Кил, Караськӑ, ӑшна кантар пылак шыв ӗҫсе?»
- Эс телевизор курман-и?
- Тем пӑтти те лӗкӗртеттереҫҫӗ те унта. Мён?
- Ара, ӗнер кӑтартрӗҫ Крахьян хёрёме.
- Тата мӗнпе чапа тухнӑ вёл?
- Рекламӑра. Пӗлтерӳре, эппин. Унӑн кулли ҫиҫнипе
арёмпа иксёмёр те чӑтаймасӑр ахӑрса ятӑмӑр. Акӑ, ҫак
«Крахьян кулли» Мускава та ҫитнӗ. Сутуҫӑсем ӑна
тӗнчене сараҫҫӗ.
- Ак тёнче. Вӑт тёнче кулли.
- Тӗнчере тӗрлӗ кӗнчеле, хӑйматлӑх кӗрӗвӗм.
Пултарать сан ҫамрӑк арӑму. Пире пӳртре сыхласа
ларнипе мён пулать ҫак. Пенсие тухсан ӗҫ тупрӗ. Лайӑх
ӗҫ. Иксӗр юнашарах. Урӑх сире мён кирлӗ? - Числов
Петӗрӗ кӑшт шухӑшласа илнӗ хыҫҫӑн куҫне укҫа купи
еннелле ывӑтрӗ. - Брежнев юлташ пулман пулсан-и, ҫак
долларсем те «Крахьян кулли» ҫумӗнче выртаймастчӗҫ.
- Тем ҫавӑрттаран-ха, ак ӗҫер те, ёнлантар.
«Крахьян - пуҫра ян-ян» туса кайнӑ хыҫҫӑн Числов
Петӗрӗ кӗрӳ ачине ҫапла каласа пачё:
- Ку 1978 ҫулта пулнё. Компартии тёп пуҫлӑхӗ, пилӗк
ылтӑн ҫӑлтӑрлӑ Леонид Брежнев аран-аран калаҫакан
пулнё. Пичӗ ҫинчи нервисене шалкӑм ҫапнӑ тесе чаплӑ
тухтёрсем ёна темле эмелпе те сыватма пёхнё - усси
пулман. Вёсем вара Чулхулари Борис Орлов ученёйран
пулӑшу ыйтнӑ. Ҫынсене чёр-чун наркёмёшёпе сиплесе
чапа тухнё биологи профессорне Брежнев шанать. Леонид
Ильичён аслашшё хурт-хёмёр ёсти пулнё иккен, ҫавӑнпа
вёл хёйне вёлле хурчён сённипе сыватма май пуррине
ӗненнӗ. Тӗплӗн хатӗрленнӗ хыҫҫӑн, кёткёс операцие тума
виҫӗ пыл хурчӗ ҫеҫ кирлё пулнё. Генсек тепёр куннех
яланхилле шӳтлеме те, кулкалама та пуҫланӑ. Эрнерен
унён пичё туртёнми пулнё, сӑнӗ ҫамрӑкланнӑ. Кӗҫех вёл
телевиденипе ҫӗршыв умёнче яка чӗлхепе, уҫҫӑн тухса
калаҫнӑ. Кремль тухтёрёсем тёлёнсе хытнё. Орлов

профессор, вӗсене намӑслантарса, апитерапи
сиплевӗнче тӗлӗнмелле ҫӗнтерӳ тунӑ-ҫке!
Ҫакӑн хыҫҫӑн Кремль медицининче пыл хурчӗсене те
шурӑ халат тӑхӑнтартнӑ. Ҫут ҫанталӑк тухтӑрӗсем шӑмӑ
сыппипе тата нерв чирӗпе нушаланакан парти
пуҫлӑхӗсене тӳлевсӗр сиплеме пуҫланӑ. Орлов
профессора патша парни кӗтнӗ. Хӑйне хӑвӑрт, лайӑх
сыватнӑшӑн Брежнев юлташ наукӑпа техника комитечӗ
ҫумӗнче хурт-хӑмӑрпа апитерапии наука канашне
йӗркелеттернӗ. Апитерапи енӗпе вара пирӗн ҫӗршыв часах
тӗнчипе палӑрнӑ. Ҫав енӗпе тӑвакан ӗҫӗсемпе Орлов
профессор та чап илнӗ, хурт наркӑмӑшӗпе сиплӗ
курӑксене хутӑштарса этемшӗн питӗ усӑллӑ эмелсем
кӑларма пуҫланӑ. Унӑн тӗслӗхӗ таҫта ҫити сарӑлнӑ Чӑваш ҫӗрне те ҫитнӗ. Ҫав меслетпе ӗҫлесе, Валерий
Гаврилович Нухратов медицина наукисен кандидачё пулса
тӑнӑ, Тымарта апитерапи «пульници» уҫнӑ. Ҫавӑнта
ӗҫлеме вӗренсе килчӗ ӗнтӗ санӑн арӑму Орлов профессор
шкулӗнчен. Епле вӗҫтерет вӑл халь сан пуҫ тӑрринче
Доллар хучӗсене? «Крахьян кулли» пурне те юсать.
Итлесе пӗтернӗ хыҫҫӑн С алакайӑк кӗлеткине
хускатса ҫаврӑнкаларӗ те:
- Хальлӗхе ура-алра та, пилӗкре те шӑтӑр-шатӑр
Ҫуккӑ пектуйӑнать. Итле, Мӑн Альпӑн вара, пӗркун килсе
кайрё те, ая-яй, Нухратовпа Крахьян ласаретӗнче
тӳрлетмелле ун пилӗкне, - терӗ. - Сӑмах май каласан,
ҫиер-ха вӑрттӑн ӑна, куҫӗ кӗҫтетӗр.
- Район пуҫӗнче тӑнӑ ҫынсем нумай пулнӑ те, анчах
та хам астӑвасса эп Большаковран вӑйлӑраххине,
аслӑраххине курман.
- Эпё ун пеккине курнӑ. Эс ҫамрӑкрах, хӑйматлӑх,
пурне те пӗлеес ҫук. Михайлӑ Йӑванчӑ пурччӗ. Вӑт вӑл
та чӑннипех ҫын та ҫынччӗ. Мӑн Альпӑпа пӗр чустаранах.
Ах влаҫ... ҫӗклет те вӑл тепӗрне, ракет пекех пӗлӗт тӑрне
Ҫӗклет, парашютсӑр та ҫӗр ҫинех антарса тӑратать.
Таҫта вӗҫеҫҫӗ. Пӗрне-пӗри таптасах тапаҫланаҫҫӗ.

Ылтӑн чӑмӑрккишӗн-ши? Иксӗмӗр мӑнкӑлтатнӑ чухне
Мӑн Альпӑ эп ылтӑншӑн мар, халӑхшӑн Мускавра тумӑть
тӑвасшӑн тет те... Уншӑн кулянса ҫӗр ҫывӑраймастӑп вӗт.
Карма ҫӑварсемпе укҫа миххисем хирсе хӑвармасан
юрать ӑна, чухӑн кантитата, тумӑ чуппинче.
«Крахьян куллине» тепре ӑша хывсан, Числов
Петӗрӗ:
- Альберт Григорьевич хамӑр ҫынах ӗнтӗ - чӑн
чӑваш, чӑн хресчен, нумай вӗреннӗ, малашлӑха витӗр
куракан, инкекре ҫынна ҫӑлма хатӗр, ытла чапшӑн
ҫунакан карьерист мар. Нумаях пулмасть манӑн
Муркаш енче пулма тӳр килчӗ. Панкли ялне хӗрӗме
качча панине эс астумалла, - терӗ.
- Пӗлетӗп. Петрава килсен панклисене хамӑр пата
та кӗртсе кӑларнӑччӗ. Хастар ҫынсем. Ҫӗн хӑтара вӗсене
виҫӗ шӑпӑр концерчӗ те панӑччӗ.
- Петр Тельмановичпа ҫакланса кайрӑм. Арӑмӗ унти
председательпе Платон Павлович Давыдовпа
хурӑнташлӑ. Ҫирӗп йӗркепе, культурӑллӑ ӗҫлеттерсе
усрать вӑл халӑхне... Хам шутпа эпӗ ӑна пирӗн Волковаслипе танскер тесе шутлатӑп. Клуба пухӑва кайрӑмӑр.
Шӑпах тӗле лекрӗмӗр: хӑйсен кандидачӗпе Большаковпа
тӗл пулу йӗркеленӗ-мӗн. Итлесе, тӑнласа лартӑм та...
- Вара мён? Мӗн юмахларӗ-ха Мӑн Альпӑ?
- М анӑн тӑ ван Ч ӑваш Енш ӗн ӗҫл е с килет
Мускавра, терӗ.
- Ҫавна ҫеҫ-и?
- Тӗл пулӑвӗ ыйтупа хурав майлӑ, калаҫуллӑ пулса
иртрӗ. Вӑл малтан хӑй камне пӗлтерсе мухтанчӗ, тейӗпӗр.
Эсӗ вӑл камне манран та тӗплӗрех пӗлен.
- Ыйтӑвӗсем мӗнлерех пулчӗҫ?
- Мӗн кӑна ыйтмаҫҫӗ. Хӑшне-пӗрне аванах астуса
юлтӑм. «Раҫҫей Ф едерацийӗн Федераци Пухӑвӗн
Патшалӑх Думин депутачӗ пулма мӗншӗн пит ҫунатӑрха?» - тени ҫине ҫапла хуравларӗ: «Мускавра эпё кунта
ӗҫленинчен ытларах усӑ парас пек туйӑнать. Мана чӑваШ

ялӗн шӑпи уйрӑмах пӑшӑрхантарать. Ҫитӗнӳсем те ҫук
мар ӗнтӗ пирӗн, ҫапах ял хуҫалӑхне парӑм тытӑмӗнчен
ҫӑлса хӑварма май килмест. Шутласан, ҫут ҫанталӑкӗ
те начар мар, эсир те ӗҫчен халӑх, маттур. Сӑлтавӗ акӑ
ӑҫта? Ҫӗршывра ку таранччен те ял хуҫалӑхне йӗркеллӗ
тытса пымалли тӗрӗс политика пулман. Ӑна аталантарас
тӗлӗшпе пуҫпа шутламасӑр туса ирттернӗ ӗҫсем ял
ҫыннине епле нуша кӑтартнине эсир хӑвӑрах тӳссе курнӑ.
Хресченӗн ахаль те тертлӗ пурнӑҫне вёсем паян та пушшех
йывӑрлатаҫҫӗ». «Эсир вара, Дума депутачӗ пулсан, мӗнле
майпа кӑларма пултаратӑр-ха лачакари ял хуҫалӑхне?» ыйтрӗ тепри. Хуравне те манман. Ак ҫапла пулчӗ: «Пире
ҫӗнӗ саккунсем кирлӗ. Хресченӗн ӗмӗт-тӗллевӗ валли ҫул
уҫса памаллисем. Техникӑпа, ҫунтармалли-сӗрмелли
материалсемпе, минерал удобренийӗсемпе тивӗҫтерекен
пуҫ пулса тӑракансенчен, хушша кӗрсе хӑйсем ним
тумасӑр пуякансен мӑшкӑлӗнчен хӑтӑлмалла. Хушша
кӗрекенсен йышлӑ сӗмсӗр ушкӑнне саккунпах ял
хуҫалӑхӗнчен хӑтармалла. Ял хуҫалӑхне йывӑрлӑхран
кӑларас тата хресченсен пурнӑҫне лайӑхлатас тӗлӗшпе
правительствӑна ятарлӑ программа хатӗрлеме тата ӑна
пурнӑҫа кӗртме хушмалла. Ҫак калама ҫук анлӑ ӗҫре эпӗ
те кирлӗ пулма пултарӑп, тесе шухӑшлатӑп».
Салакайӑк хӑйматлӑх ашшӗне тӑнласах итлерӗ. Вӑл
каланисенчен хӑшне-пӗрне ӑнланса та юлаймарӗ пуль,
ҫапах хӑйӗнчен хушса хучӗ:
- Тума пултарсан пырӗччӗ ку ӗҫсене Мӑн Альпӑ.
Ӗ ҫченлӗхӗпе те малти ҫын та ҫав вӑл, тӳрӗ
кӑмӑллӑхӗпе такамран ирттерет. Кулли мӗне тӑрать,
ӑш-чике ҫемӗҫтерсе ярать. Ҫирӗплӗхӗ те ҫителӗклех.
Тӗрӗслӗхшӗн хытӑ тӑнине те пӗлетӗп. Килӗшӳлӗхӗ те
палӑрчӗ пирён патра. Сӑпайлӑхӗпе те уйрӑмах асра
юлчӗ. Унран чаплӑраххи те пур-ши вара патшалӑх ӗҫне
кӳлӗнес текенсен хушшинче? Тумушкӑсем-тилӗшкӗсем,
упа-кашкӑрсем хушшинче?
- Пур. Темле ҫӗлен-калта та пур.

- Хамӑр хушӑрах ҫав вӗсем - хамӑрах сиен кӳреҫҫӗ.
Тепре выляса илер-ха ш ахматла? Кам ҫӗнтерӗ
хальхинче? «Крахьян - пуҫра ян-ян» кӗтет ҫӗнтерекене,
выляса яраканнине - «Крахьян кулли». Тав, хӑйматлӑхӑм!
Суйлав асар-писер ҫанталӑк пекех ҫил-тӑвӑллӑн та
аслатиллӗн Мускав еннелле кайса ҫухалчӗ. Пӑтранакан
халӑх тинӗсӗнчен Патшалӑх Думин ылтӑн калпакне
тӑхӑнса ишсе тухакансен хуш ш инче Большаков
курӑнмарӗ. Вӑл хӑйпе ӑмӑртнӑ кандидатне тӑватӑ процент
сасӑ выляса янӑ-мӗн.
- Ытлашши пуҫна ан усӑр, - хӗрхенсе лӑплануллӑн
сӑмахларӗ Тымара сипленме килнӗ хаклӑ хӑнана
Салакайӑк Карачӑмӗ. - Пӗлеп эп сирӗн пӑхлӑ историне.
Мана ялти историк, хӑйматлӑх шутсӑр лайӑх тӑнлантарчӗ.
Ял ҫыннине ӑна ялан пуҫ ҫӗклеме паман. Пусарнӑ. Хут
те ун ҫӑкӑрнех ҫиекен те нимле правасӑр чура вырӑнне
хунӑ. Числов Петӗрӗ сирён суперник пирки калани
тӗрӗсех пулчӗ иккен. Эс юратакан Мӑн Альпӑна хирӗҫ
Укҫа кӗрешет, тенӗччӗ. Вӑл - панккӑ миххи, Чӑваш патши
ҫумӗнче те укҫа-тенкӗпе вылякан мӗнистӑр. Большаков
мат параймаҫ пуль ҫав ӑна, тесе кулянчӗ. Эй, Туму-тӑму
качки. Курса ывӑннӑ вӗсем йытӑлла-куш акла
туллашнине, телӗкпете пӑхас килместҫав айхашӑва. Пӗр
чеснӑй ҫын ҫук унта. Эсир те ҫавсемпе лӑпӑртатса
ларнине сӑнаса чуна ыраттармаллаччӗ-и ман? Эй, ҫук.
Ш уйттансен йӑвине лекменниш ӗн таса Турра кӗл
тумалла сирӗн. Чӑн Турӑ ҫӑлнӑ сире ҫав йӑнӑш ҫулран.
Мён, тепутаци мантатне илейменшӗн сире Чӑваш патши
хӑй ҫумӗнчен пӑрчӗ-и, мӗнистӑртан кутран тапса кӑларса
ячӗ-и? Ӗҫлемелле. Тумӑсӑрах тумӑть тумалли нумай
хресченшӗн. Хамӑр патрах пин-пин ыйту. Ҫакна пӗлесчӗ,
калӑр-ха, тархасшӑн, мӗнистӑр хевтипе Чӑвашӑн ял
хуҫалӑх лавне тапратрӑр-и кӑшт та пулин?
Альберт Григорьевич ҫак аксакала хӑйӗнпе чунне
уҫса калаҫнӑшӑн кӑмӑллать. Унпа пӗрле чухне вӑл хӑйне
халӑх хак панӑ пек, халӑх ятланӑ пек, халӑх шаннӑ пек

туять. Унӑн кашни сӑмахӗ хыҫҫӑн тарӑн шухӑша каять,
вӑл каланинчен мӗн те пулин ырринех сӑмсалантарать
пуҫӗнче. Пӗр суймасӑрах, уҫҫӑнах калаҫса ларчӗ вара
тулли сӗтел хушшинче шур сухалпа.
- Виҫ ҫӗр пин гектар ҫинчен патшалӑх пӳлмине
миллиона яхӑн тонна тырӑ кӗртрӗмӗр кӑҫал. Ҫӗр улмийӗ
те ҫавӑн майлах капашрӗ. Аш-какайӗпе сӗт-ҫӑмартийӗ те пурте иртнӗ ҫулхисенчен нумайрах. Пахча ҫимӗҫӗ те,
хӑмлийӗ те аптрамалла мар. Малаллах утатпӑр.
- Ай, маттур апла. Ленька патша «Ҫӑкӑр пур та юрӑ пур», - тесе ёнёрлетчё телёкпе. Пирён те сётел
ҫинче мёльюн тонна таякан ҫавра ҫӑкӑр пур.
Пурнатпӑр. Числов Петӗрӗ каларӑшле, кашни ҫынна
ҫулталӑкне пёр тонна тырӑ кирлё тенине ёненсен. Апла
пирён те ҫӑкӑр пур та - юрӑ пур:
Юрламасӑр халь ман
Мӗнле чӑттӑр чун,
Ӗмӗтленнӗ ёмёт
Ҫитсе пынӑ чух?
Хир-хир урлӑ,
Садсем урлӑ
Юхтӑр юрӑ хавасрах,
Пурнӑҫ савӑк,
Пурнӑҫ тулӑх,
Пуласси тэтах та савӑкрах...
Нухратовсен ласаретне пыл хурчӗпе сипленме
кайса килнӗ Б о л ьш а кова утар хуҫи хир сы сни
шӳрпипе кӗтсе илчӗ.
- Хир сысни кӑмунин патши Пӗрремӗш Карачӑм
сирӗншӗн те, пирӗншӗн те Турӑ панӑ пекех тухӑҫлӑ
вӗҫленекен ҫул, иртнӗ ӗмӗр пархатарӗпе кӑмӑллӑн
хӑналать сире, Чӑвашӑн паянхи чи Аслӑ хресченне, ыталарӗ вӑл ҫӳллӗ «юман каскине». - Хам пӑшалпа персе
тытнӑ вӑрман Асавне шӑл витерсе пӑхтарасшӑн-ха сире,
Мӑн Альпӑ чӑваша. Эсир чӑваш хресченне Нуша тӑвӗ
Урлӑ Суворов енералиссимус ӑслайӗпе Телей патне илсе
ҫитерессишӗн пуҫна ҫӗмӗрсе ҫӗнтерӳ турӑр. Ҫавна шута

илсе эпё сире хамӑрӑн чӑваш халӑхӗ ячӗпе хресчен ҫарӗн
енералиссимусӗ ятне паратӑп. Акӑ, мейӗр ун ятне
тивӗҫтерекен палла. - Юманран чутласа тунӑ ҫурлана
чуп туса тыттарчӗ Салакайӑк министра. - Ҫак йывӑр
ҫурлапа сирӗн халӑх ӳстернӗ тырра вырма вӑй
ҫителӗклех. Хресченсемпе ӑмӑртса пӗрле вырӑр ӑна.
Савӑнтарӑр чӑваша. Чӑваш вӑл ахаль те нуша ачи. Ҫапах
чӑваш вӑл хӗвел пек халӑх. Чӑваш вӑл хӑйӗн
пултарулӑхӗпе, ӑс-пуҫӗпе мӑнӑ ӗҫ туса темле
йывӑрлӑхра та куҫҫульпе савӑннӑ: вӑрмана ҫӗнтерсе,
тымар кӑкласа уҫланкӑра хырӑмне тӑрантарнӑшӑн та,
тӗрлӗ сӑлтавсене пула пуҫланнӑ кӗрешӳре ҫӗнтерсен те,
мур янӑ выҫлӑхран чӗрӗ юлсан та, вун-вун пилӗк ача
ҫуратса ҫемье хӗвелӗпе ӑшӑнсан та, ҫемьерен пилӗкултӑ арҫынна вӑрҫа ӑсатсан та, ҫӑвартан юлашки ҫӑкӑрпа
аш-сӗте патшалӑх хырӑмне тӑрантарма туртса илсен те...
Пуҫа усман. Парӑнман. Манӑн та ӗнтӗ курманни леш
тёнче анчах юлчӗ. Эпӗ ҫирӗммӗш ӗмӗре пурӑнса сыхласа
хӑвартӑм. Сире ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗре парнелетӗп.
Сыхлӑр ӑна. Ачасем те, мӑнуксем те телейлӗ пурӑнччӗр.
Ҫӗнӗ ҫул умён Большаков туртакан, чикекен пилӗкне
сыватса, Вӑрманкас енчен чӑваш хресченӗн, Раҫҫей
салтакӗн Салакайӑк Карачӑмӗн парнипе, пилӗпе таврӑнчӗ
Шупашкара - питӗ хавас, хастар кӑмӑлпа.
Вӑрӑм ҫулра «Атӑлӑн» хыҫалти ҫемҫе ларкӑчӗ ҫинче
сӑпкари пек ярӑнса пынӑ май хӑйӗн ҫуралнӑ килӗ, Хӗрлӗ
Сӑр енчен вӗҫсе килнӗ сасса, амӑшӗн тӑван сассине,
уҫӑмлӑн уйӑрса илчӗ: «Аҫу пекех хастар пултӑн, салтак та
пултӑн, вӗренме ӳркенмерӗн - ӑслӑ пултӑн, ҫурлапа суха
пуҫне аллунтан ямарӑн, хӑвӑн аслӑ хуҫупа алла-аллӑн
тытӑнса ӗҫлесе, ӑна итлесе, ял ҫыннине аталану ҫулӗ ҫине
тухма вӑй патӑн. Хамӑр ҫуратса ӳстернӗ ывӑлӑмӑр тӑван
халӑхшӑн, тӑван ҫӗршывшӑн юрӑхлӑ пулнишӗн эпир аҫупа
иксӗмӗр те хӗпӗртетпӗр. Сывлӑхлӑ пул».
Ҫирӗммӗш ӗмӗр, Чӑваш ҫӗрӗ ҫийӗн те хӗвел
пайӑркисене али витӗр асаплӑн сапаласа, вӗҫленчӗ.
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Ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗр, Раҫҫее хӑйӗн тӗнче
чаршавне анлӑн уҫса кӗртсе ярса, этем лӗх
цивилизацийӗн сцени ҫине ҫаппа-ҫарамасла тенӗ пекех,
хӗвел умне кӑларса тӑратрӗ.
Унччен кӑшт маларахах кӑна-ха... Иртнӗ ӗмӗрӗн сакӑр
вуннӑмӗш ҫулӗсенче Михаил Горбачев ирӗк панӑ
уҫҫӑнлӑхпа ҫӗнӗлӗх саманинче политика уйне артистла
сиксе тухнӑ, хӑйне никамран та вӑйлӑрах демократ пек
кӑтартма хӑтланнӑ, ҫӗршыв демократийӗн аслӑ пӗрлӗх
тытӑмне - парламента тупӑран персе салатнӑ хыҫҫӑн
влаҫа ҫавӑрса илнӗ, каярахпа СССРа аркатнӑ, ӗҫкӗпе те
мухмӑр-сухмӑрпа минресе патшалӑха хавшатса пынӑ,
ҫӗршыв шурлӑхӗн тӗпӗнчен, университет кафедри
умӗнчен тата ытти шуйттан шӑтӑкӗнчен ҫутта сиксе
тухнӑ аҫтаха путеккисемпе вунӑ ҫул хушши «ҫӗнӗ
демократи» ташшинче авкаланса-явкаланса ывӑннӑ
Борис Ельцин, кут айӗнче Раҫҫей чӗтренме тытӑннине
сиссе, путакан карапран таракан йӗке хӳре пек
сехӗрленсе ӳкнӗскер, тёнче илтмелле пурне те пӗлтерчӗ:
«Паян эпӗ сирӗн умӑрта Ҫӗнӗ ҫул саламӗпе юлашки
хут тухса калаҫатӑп, Раҫҫей Президенчӗ пек юлашки
хут чӗнсе калатӑп. Паян, ҫак ӗмӗрӗн юлашки кунӗнче,
отставкӑна каятӑп. Раҫҫейӗн ҫӗнӗ пин ҫуллӑха ҫӗнӗ
политиксемпе, ҫӗнӗ ҫынсемпе, ӑслӑ, вӑйлӑ, хӑватлӑ
ҫынсемпе кӗмелле. Пирён вара, влаҫра нумай
ӗҫленӗскерсен, каймалла. Эпӗ каятӑп. Эпё хам мён тума
пултарнине пурне те турӑм. Раҫҫей Президенчӗн
тивӗҫӗсене малашне Правительство Председателӗ
Владимир Владимирович Путин пурнӑҫласси ҫинчен
Указ кӑлартӑм . Пирӗн ӗмӗтсенчен нумайӑш ӗ
пурнӑҫланманшӑн эпӗ сиртен каҫару ыйтатӑп. Телейлӗ
пулӑр. Эсир телее, тӑнӑҫлӑха тивӗҫлӗ. Ҫӗнӗ ҫулпа, ҫӗнӗ
ӗмӗрпе, хисеплӗ ҫыннӑмӑрсем!»

Ку хыпар хыҫҫӑн савӑннипе, ӗмӗчӗпе Турӑ патне
вӗҫсе кайса ӑна тав туса килнӗ Владимир Путин ҫӗршыв
халӑхне куҫ кӗретех суйрӗ: «Ельцин йышӑнӑвӗ маншӑн
кӗтмен ҫӗртен пулчӗ».
Компартие эпӗ ҫамрӑкранах курайман, ман ӑна тӗп
тӑвас килнӗ тесе Италире пакӑлтатса ҫӳрекен Михаил
Горбачев, влаҫ кӗрешӗвӗнчи тӑшманӗ хӑй ирӗкӗпех
парӑннине пӗлсен, ҫынна вӑрттӑн сӑхакан ҫӗлен пек
наркӑмӑшне пӗрӗхтерчӗ: «Ельцин отставкӑна каясшӑн
пулмасӑр, юлнӑ мӗнпур вӑй-халӗпе хирӗҫленӗ. Тӗрӗссипе
ӑна влаҫран сирпӗтрӗҫ».
Чӑваш Республикин Президенчӗн администраци
пуҫлӑхӗ Петр Краснов ҫак хыпара Шупашкарта кӗтсе
илчӗ. «Ельцин хӑй вырӑнӗнчен иртерех каясси ҫинчен
тахҫанах калаҫу пырать. Кӗтменлӗх пулмарӗ. Тӗплӗн
шухӑшласа тунӑ унӑн хастар утӑмӗ вӑл. Ҫавна май
Владимир Путиншӑн ҫул уҫӑлать. Вӑл вӑйлӑ, ҫирӗп
кӑмӑллӑ политик, демократи хакне, пӗлтерӗшне пӗлекен
тата хисеплекен ҫын, ҫӗнӗ ӑру лидерӗ», - тесе
пуласлӑхшӑн черкке ҫӗкперӗ.
Республика Министрсен Кабинечӗн председателӗн
пӗрремӗш заместителӗ, ял хуҫалӑхӗпе хатӗрлев ӗҫ
министрӗ Альберт Большаков амӑшӗ патӗнче, ялта,
шухӑшларӗ: «Питӗрте ӳснӗ Путин, уя тухса курман
разведчик, ҫӑкӑр шӑршине туйӗ-ши? Ҫапах та ҫӗнӗ
патшашӑн урпа сӑрине ӗҫес».
Ҫурҫӗр хӗвел анӑҫ Аф рика ҫы вӑхӗнчи Канар
утравӗсенчен пӗринче, Гран-Канарире лартнӑ хӑйӗн кану
ҫуртӗнче вӑхӑтлӑха пурӑнакан чӑваш мулҫи Семен
Быстров, Атлантика укиянӗн ӑшӑ шывӗпе чӳхенсе пӗрле
чунне кантаракан «Васка» ресторан Ылтӑн Тӑрнине
ыталаса чуп турӗ те, хумсем ҫийӗн аслатиллӗ
хӑлтӑртатрӗ: «Демократи ҫил-тӑвӑллӑн ҫавӑрттарать.
Мана Ельцин ҫунатлантарнӑ. Путин тата ҫӳлерех
вӗҫтерессе шанатӑп. Иксӗмӗр вара, чун ҫунтармӑшӑм,
тӑрна ташши ташлӑпӑр».

Вӑрманкас администраци пуҫлӑхӗ Максим Крутов
район центрӗнчи хваттерӗнче шухӑшларӗ: «Раҫҫее
малалла кайма чӑрмантарас мар терӗр пуль, йӳтенӗ
Ҫӗпӗр упи».
Арӑмӗ ласаретран таврӑнасса кӗтсе ывӑннипе ыйхӑ
ҫухатнӑ Салакайӑк Карачӑмӗ, кӑмака хыҫӗнче ҫакӑнса
тӑракан авалхи пӑшалне йӑтса тухрӗ те пӗлӗтелле
умлӑ-хыҫлӑ кӗрслеттерчӗ: «Ш ӗкӗр Турра! Халӑх
чӑтӑмсӑррӑн кӗтни тинех ҫитрӗ. Ытла шалалла кӗтӗн
ҫав вӑрман чӑтлӑхне. Унтан тухма халу ҫитейменнипе
тӗнчене янраттарм алла мӗкӗрсе ятӑн, ҫӗрш ыв
сутӑнчӑкӗ, халӑха хӑвӑнтан пистернӗ Аҫтаха. Сан
сассунтан хӑранипе кушак аҫи те тухса тарчӗ. Инкек
кӗтетӗп: пӳрте йӗке хӳре ерет ӗнтӗ».
«Кукша» ял хуҫалӑх кӑмунин хуҫи Константин
Плешаков, Ельцин телейлӗ пурнӑҫ суннине илтсен,
тулли сӑмакун стаканне ҫавӑрса хучӗ те, сӑх сӑхрӗ:
«Малашне те пулӑш эсӗ мана, таса Турӑҫӑм? Ҫиҫӗм
ялӗн урамне те праҫник ҫывхарать. Хрущев, Брежнев,
Черненко, Андропов, Горбачев лачакара усранӑ
«Ҫиҫӗм» колхозран ҫиҫӗм сен кӑмуни туса кам
кӑмунарсене ылтӑнланӑ калпак тӑхӑнтартрӗ? Кукша
Куҫки! Ельцин, ҫӗршыв экономикине тата политикине
йывӑр лару-тӑрӑва лартса хӑварса, куян пек аяккалла
тапса сикрӗ. Ҫитес ҫур ҫултан Президент суйлавӗ
пулмалла. Эпё те тӑрататӑп хамӑн кандидатурӑна.
Тухатӑп кӗрешӗве! Ял ҫиҫӗмне ҫиҫтернӗскер, тӑван
ҫӗршыв ҫийӗн ҫиҫӗм ҫути ялкӑш тарайм астӑп-и?
Раҫҫейӗн ҫӗнӗ патши Кукша Куҫки! Епле янӑрать?»
Тӗнчене, ҫӗршыва, Чӑваш енне, Вӑрманкас районӗн
Ҫыннисене шухӑшлаттарчӗ те, тавлашса калаҫтарчӗ те
Ҫӗнӗ ҫулта сарӑлнӑ хыпар. Кам уншӑн хытӑ кулянчӗ
пуль, камӑн кӑмӑлне хуҫрӗ пуль вӑл. Партократие хирӗҫ
харсӑррӑн кӗрешсе - хӑйпе хӑй кӗрешсе - мӑнаҫланнӑ,
намӑсланмалли тӗслӗхсемпе тӗнчене тӗлӗнтернӗ,

юлашки ҫулсенче патшалӑх ӗҫне вӑйпах хутшӑнайман
икӗ питлӗ Ельцин халӑх ырлӑхӗ пирки маннӑ пулнӑ.
Кремӗле вӑйпа ҫӗмӗрсе кӗнӗ Ҫӗпӗр упине юрас текен
йӑпӑлтисем сахал пулнӑ-и? Укиян леш енчи «тусӗсем»
ӑна ултавлӑн хӗтӗртсе тӑнӑ.
Тӗнче вӗҫӗмсӗр хумханать. Ельцинӑн парӑссӑр тӑрса
юлнӑ кимми те унта хӑйӗн ячӗпех ярӑнать. Ӗмӗр иртнӗ
майӑн ыррине те, усаллине те этем чӑтса ирттерет.
Этемлӗхӗн кӑмӑл сипечӗпе мораль тӗшшийӗ хӑйӗн
юххинчех пӑтранать.
Ҫӗнӗ ӗмӗрӗн ҫӗнӗ ыйтӑвӗсем такама та, Вӑрманкас
ҫыннисене те ҫӗнӗлле шухӑшлама, ҫӗнӗлле ӗҫлеме
хистеҫҫӗ. Хресчен те хӑйӗн ҫулне Христос ҫуралнӑ
вӑхӑтран пуҫласа малалла шутлать, кунӑн-кунӑн катса,
ҫуркуннене кӗтет. Хресченӗн тёп политики - ӗмӗртен пӗр кашни пусӑм ҫӗртен нумайрах тухӑҫ-тупӑш илесси.
Ҫавӑншӑн ҫамрӑклӑх вӑй-хӑвачӗпе вӑтӑр пилӗк
ҫул пылчӑк ҫӑрнӑ, тусан ӗҫнӗ, сывлӑм шывӗпе питкуҫа ҫуса хавхаланнӑ Волков менелникне Кашкӑр
йӑвинчех ирттерчӗ: ашшӗ-амӑшӗн кил сӗтелӗнчен
пуҫласа, колхозӑн вӑрманта хӑй тутарнӑ кану-сиплев
ялӗн кӗрекинче.
Кӗрекеҫӗ пулса Крутов чӑм шыва ӳкрӗ. Сӗтел
хушшинче сывлӑх сунса, черкке ҫӗкпесе ларасси мар.
Уяв спектакльне пур хӑнана та, хуҫисене те килӗшӳллӗ
лартма пӗлмелле.
Кам кӑна ҫук пуль тусӗн ы тамӗнче. Тӑванӗхурӑнташӗ те, кумми-хӑйматлӑхӗ те, пӗлӗшпе кӳршийӗ
те, тусӗ-юлташӗ те, ятарлӑ чинсем те. Тӗрлӗ ҫулти,
тӗрлӗ ӑс-тӑн шайӗнчи, тӗрлӗ шухӑш-кӑмӑлли... Тӗнче
культурине те, чӑвашсемпе ют халӑхсен аваллӑхпа
хальхи йӑли-йӗркине те, кама хӑҫан тост калаттармаллине
те, кулӑш-шӳтне те пӗлмелле. Максим Максимович
хӑйӗн ӗмӗрӗнче ӑна-кӑна ӑнланса, вӗренсе ҫитнӗ ӗнтӗ.
Ҫавӑнпа авӑ Тельман тусӗ кӗреке пуҫӗнче ахӑрса

кӑна ларать. Унӑн туслӑх хӳтлӗхӗнче те яланхи
«парторгӗ» - сылтӑм алли пур.
- Тӑванӑм ӑрсем-тусӑм ӑрсем! - терӗ сассине
хулӑнлатса шӑв-шава майӗпен пусарнӑ май Крутов. Вӑхӑтлӑха канса илер-ха. Юрӑпа хыртарнӑ пырсене
кӑштах сиплер те, ура хуҫса тепре ташлар та...
Ӗҫкӗ оркестрӗ васкавлӑн хӑй вырӑнне йышӑнчӗ.
Салакайӑк Карачӑмӗ вӑкӑр хӑмпине вӗрсе хӑпартрӗ.
Крутов баянне хул пуҫҫинчен ҫакса ячӗ. Типӗтнӗ сӗт
завочӗн пуҫлӑхӗ Волков купӑсне чӗркуҫҫийӗ ҫинче
сиктерсе пӑхрӗ. Мария Николаевна пианино умне ларчӗ.
Аш-какай комбиначӗн директорё Попов гитарине
пӑнтӑртаттарса илчӗ. Большаков балалайкине пуҫ
тӑрринче ҫавӑрса, камантӑ пачё: «И... раз. Пуҫларӑмӑр!»
Анлӑ пӳлӗм илемлӗ кӗвӗ сарӑлнипе кӗрлесе кайрӗ.
Урай варрине йӗркипе тӑнӑ Петӗр, Шӑпчӑк, Юман
харӑссӑн юрӑ пуҫларӗҫ:
Вӗҫ, вӗҫ, куккук, вӗҫ, куккук,
Вӑрман хӗрне ҫитиччен,
Вӑрман хӗрне ҫитсессӗн,
Юман тӑрне ларса кан.
Кӗреке пуканӗ ҫинчен Тельман Волков ҫӑмӑллӑн
ҫӗкленчӗ те, кухня енчен Венера Ивановна акӑш пек юхса
ҫывхарчӗ те, ҫемье ансамблӗ ҫемье пуҫӗн юратнӑ юррине
малалла шӑрантарчӗ:
Вӗҫ, вӗҫ, шӑпчӑк, вӗҫ, шӑпчӑк,
Вӑрман хӗрне ҫитиччен,
Вӑрман хӗрне ҫитсессӗн,
Ҫӑка ҫине ларса кан...
Оркестр ҫийӗнчех юрӑ-ташӑ кӗввине куҫрӗ. Ӗҫкӗ
халӑхӗ ура ҫине сиксе тӑчӗ:
Линкка-линкка авкаланма,
Юман хӑма кирлӗ.
Халь те юман, халь те юман,
Тата юман кирлё...

- Ҫур сехетлӗх - кану! - илтӗнчӗ таматан янравлӑ
сасси.
Арҫынсем кӗпӗрленсех тул енчи пӳлӗме тухрӗҫ.
Кунта пукансӑр сӗтел урай варринче хӑнасене хӗрсе
кӗтет. Хӑй ларать те, хӑни-вӗрлин тавралла йӗркеленсе
тӑмалла.
Пӑчах мар ҫӗрте пурте уҫҫӑн сывласа ячӗҫ.
Туртакансен тута вучахӗсем чӗрӗлчӗҫ. Хӗрарӑмсемсӗр
ирӗклӗ, хавас калаҫу пуҫланчӗ.
- Тин уҫҫӑнлӑха тухрӑмӑр, - «Казбек» пирусӗн
тӗтӗмне маччаналла ункӑлантарчӗ юбиляр. - Ирӗклӗхре
ирӗккӗн калаҫар. Чӑваш та анӑҫаллах куҫать: пурнӑҫӗпе
те, йӑли-йӗркипе те. Ҫ акнаш кал сӗтел те пирӗн
банкетсемпе буфетсенче кӑна. Ӗлӗкхи, чухӑнлӑхри
манӑҫрӗ. Вӑл вӑхӑтра пӗтӗм ӗҫкӗ халӑхне пӗр стаканран
черетпе ӗҫтернӗ. Кунта, «шведсен сӗтелӗ» хушшинче,
кашнин валли апачӗ-ҫимӗҫӗ, ӗҫмелли-ҫимелли хатӗрӗ.
Анӑҫри ҫӗршывсенче ҫӳренӗ чухне...
- В ӑхӑтлӑх п р а в и те л ьств о л ар ӑ вн е уҫатпӑр,
юлташсем-тӑванӑмӑрсем. Кӗреке хуҫине мар, влаҫ
тытакана итлӗр! - сассине хӑпартрӗ Крутов. - Блицкалаҫу пуҫланать. Ман ыйту ҫине ҫиҫӗм ҫиҫнӗ пек
хур авл ам алл а. С ирӗн малаш нехи ӗмӗт? Хамран
пуҫлатӑп:
- Район халӑхӗн сӗтелне ҫакӑнти пек пуян тӑвасси.
Ял хуҫалӑх министрӗ Большаков:
- Чӑваш ҫӗрӗнчен ҫуллен икшер миллион тонна тёш
тырӑпа ҫӗр улми илесси.
Муркаш ен «Ударник» пуҫлӑхӗ Давыдов:
- Чӑваш патшине «Хресчен ҫӑкӑрӗ» орден тутарасси.
Ял хуҫалӑх академийӗн директорӗ Кириллов:
- Ӗҫлекен кашни хресчене вӗрентсе дипломлӑ аслӑ
специалист туса хурасси.
«Санары» агроф ирмӑн генеральнӑй д и р е кто р е
Петров:

- Хамӑрӑн выльӑх-чӗрлӗхсӗр хуҫалӑхра сысна, ӗне
комплексӗсем тӑвасси, ҫӗре минералпа хутӑш тислӗкпе
те апатлантарасси.
«Шурӑмпуҫ» ял хуҫалӑх предприятийӗн хуҫи Волков:
- Атте колхозне кӗнӗ ялсене вунӑ хут ытларах
пуйтарасси.
Аш-какай комбиначӗн генеральнӑй директорӗ Попов:
- Район калӑпӑшӗпе «Вӑрманкас агрохолдингӗ» туса
хурасси.
«Вурманкассинский завод СОМ» акционерсен
пӗрлӗхӗн пуҫлӑхӗ Волков:
- Сӗте типӗтмесӗр юр-вар туса кӑларма тытӑнасси.
«Васка» агрохолдинг ертӳҫи Быстров:
- «Юрма» агрохолдинг пуҫлӑхӗпе Владимир
Федорович Ермолаевпа чӑваш ҫӗрӗнче ӗмӗрӗпех
хоппалатса ура хуҫса ташласси.
Хутӑш
препаратсен завочӗн
гендиректорӗ
Свешников:
- Имҫампа ҫӗр тӑшманӗсене шелсӗррӗн тёп туса
этеме таса апатпа тӑрантарса усрасси.
«Сельхозтехника» пӗрлешӗвӗн директорӗ Пантин:
- Юсамасӑр ӗҫлекен трактор-комбайн шутласа
кӑларасси.
Вӑрман хуҫалӑхӗн директорӗ Юман Волков:
- Чӑваш вӑрманне авалхи сӗм вӑрман пек ӳстерсе
шавлаттарасси.
«Шурӑмпуҫ» председателӗн ямшӑкӗ Гриша-Гриль:
- Конгӑри Лумумба йӑмӑкӗпе тепре там-там ташши
ташласси.
Воробьев утарҫӑ:
- Андриян мӑнукӑмпа тӗнче уҫлӑхне вӗҫсе Уйӑх
ҫинчи кӗвентеллӗ хӗрӗн витринчен симпыл ӗҫсе ӑша
кантарасси.
Менелникҫӗ:
- Утиял айӗнчи тӗнчере ҫупкӑ-тапкӑ ҫиес марччӗ.

Пурте ахӑлтатса ячӗҫ, тулли черккесем енне
аллисене тӑсрӗҫ.
- Стой! Оправиться! - салтакри пек камантларӗ аслӑ
тыткӑч.
Тула тухса кӗнӗ хыҫҫӑн «шведский стол» арҫынсене
каллех хӑй тавра ҫавӑрчӗ. Ӗҫсе ҫинӗ хушӑрах тамата
пурне те кӑсӑклӑ ыйту пачӗ:
- Хӑвӑрпа пулса иртнӗ камитсенчен сире хӑшӗ
ытларах аса юлнӑ? Ан вӑтанӑр. Хушшӑмӑрта сарафан
радиохы парҫи ҫук. Хӗрринчен, сылтӑм енчен,
Пантелеймон Михалчран пуҫлар. Тархасшӑн?
Пурте васкавлӑн шухӑша путнӑскерсем, Пантин мӗн
суясса кӗтсе, хӑлхисене тӑратрӗҫ.
- Курорта кайма юрататтӑмччӗ. Унта куҫ ӑсталла
пӑхнине хӑвӑр та манран лайӑх пӗлетӗр. Хӑйӑр ҫинчи
купарча выставкинчен таврӑннӑ чухне киле ҫитсен хамӑр
вӑрманта мӗнле майра купарчи татас ӗмӗтпе самолетран
та ҫӳлерех вӗҫетӗп. Ӗҫе тухсан хамӑн пулӑшаканӑм чукун
ҫул леш енне, водокачка пӗви патнелле ҫавӑтса кайрӗ.
«Курӑр, суйлӑр, - тесе шӑл йӗрет. - Эсир таврӑннӑ тӗле
ятарласа купарча конкурсӗ йӗркелерӗм». Пӑхса
ҫаврӑнтӑм та, чи вӑр ҫавракине, пуринчен те кӑмӑл
туртӑмлӑраххине куҫ хыврӑм. Паллашас тесе ҫепӗҫ
сӑмах хушрӑм. Ман савнӑ купарча ҫурӑм ҫине ҫаврӑнса
выртрӗ те, мана арӑм чӗлхипе хыттӑнах ыталарӗ. Питӗме
хӗретнӗ хыҫҫӑн шухӑшларӑм вара: «Урӑх Хура тинӗс
хӗррине каймастӑп, хамӑрӑн купарчасем те тӗнче
конкурсӗнче Гран-при преми илме пултараҫҫӗ».
Пантина ҫумра чавса шӗвӗррипе хирсе тӑракан спорт
мастерӗ Попов та мухтанса илчӗ:
- Кире пуканӗ кам ытларах йӑтассипе ҫӗршыв
шайӗнче ӑмӑртатпӑр. Спортсменсем тавра яланах чиперкке карти. Мана та пӗр ҫӑткӑнӗ-пирӗштийӗ куҫ
хывнӑ. Сӗлӗх пек ҫыпҫӑнчӗ. Кремль ҫумӗнчи «Раҫҫей»
хӑна ҫуртне юмахласа ҫитрӗмӗр. Ӗҫкелерӗмӗрҫикелерӗм ӗр. Шухӑш ман ӑйӑрланчӗ. Шӑл йӗрен

якӑлтатать те шахвӑртать, хӑйне кура мар, ҫывӑха
ямасть. «Ҫак пукана ҫӗр хут йӑтса кӑтарт, вара ирччен
ҫӗр те йӑтма хатӗр сана», - тесе мӑшкӑллать. Эп те ҫав,
ӗмӗтленсе, тӑхӑр вун тӑххӑра ҫитертӗм те, ҫӗрӗмӗшне
ҫӗкленӗ хушӑра пуканӗ-мӗнӗпех кавир ҫине тӳнтӗм.
Ирчченех хуп турттарнӑ. Вӑрантӑм та, ман красавица та,
арӑм хӑйне валли чаплӑ кӗрӗк туянма парса янӑ укҫа та
ҫук, ҫумри икӗ пӑт пуканӗ ҫеҫ хырӑма шӑнтса выртать.
Вӑрманкассемпе ӑмӑртакан Шӑхран районӗн элчи
Юлдашев та хӑпартланса пуҫне ухрӗ, юмахӗпе
хавасланчӗ:
- Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнчи облаҫсемпе республикӑсен
зонӑри канаш лӑвне кайнӑччӗ. С вердловскра пире
«Евразия» хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗҫ. Хальхи пек
йӳтемен ун чухне, Юрий Васильчран каях марччӗ. Апат
пӳлӗмех йӑтатчӗҫ. Уралочка чӑп-чӑмӑр ураллӑ пулнӑшӑн
айӑплӑ-им эпӗ? Вӑхӑт пирӗнпе ӑмӑртсах шаккать те
шаккать, вӗҫӗмсӗрех ача штамплать вӗт. Мускавра, ял
съездӗнче, Свердлов облаҫӗнчен пынӑ ҫынсемпе
хутшӑнтӑмӑр. Евразия Егоровна, тесе пит-куҫне хам
майлах чӗтретсе алӑ пачё мана вёсен аслийӗ. Тӗл пулу
хыҫҫӑн ӑшри темле вӑрттӑнлӑха астарса яракан вӑя
парӑннипе эпӗ каҫченех шухӑшласа анраса ҫӳрерӗм.
Ресторанта хире-хирӗҫ ларатпӑр. Кӑшт ӗҫнӗ хыҫҫӑн
чипер майран чӗлхи уҫӑлчӗ пулас та, хӑюллансах каларӗ
мана: «Эсир паҫӑр ман ятран тӗлӗннӗ пек туйӑнчӗ. Эсир
ҫеҫ мар, ман ят таҫта та такама та кӑсӑклантарать. Йӑлт
аннене пула. Анне ман «Евразия» хӑна ҫуртӗнче ӗҫленӗ.
Ҫавӑнта аттене тупнӑ. Ӑна эп курман. Анне аса илетчӗ:
«Вӑл анӑҫран, эпӗ тухӑҫран. Ҫӗрӗн пысӑк пайне
тухӑҫалла тата анӑҫалла чикӗ картласа аннӑ вӑрӑм ту
ҫинче ларакан ҫӗрте ҫуралнӑран эпё сана Евразия ят
хутӑм». Мӗнле-ши вӑл ман атте? Сирнешкел пӑхаттирле
арҫын пекех туйӑнать темшӗн».
Васкакан Быстров черетне аран кӗтсе илчӗ.

- Хусантан таврӑнатӑп. Ҫӗнӗ ҫула кӗтсе илме
васкатӑп. Ҫулташсемпе ҫул кӗскетсе ҫывӑрсах кайнӑ.
Ҫӗмӗрле станцийӗнче вӑрантӑм. Мускавран килекен
пуйӑс ҫине куҫса лартӑм. Хусансен парнине чуп туса
пынине астӑватӑп. Проводница Шӑхранта антарса
хӑварчӗ. Ҫӗмӗрлепе Шӑхран хушшинче мӗн вӑхӑт
ярӑннине маннӑ. Капла пулмасть тесе Шӑхрантан
автобуспа аран-аран ҫитрӗм Вӑрманкаса - кивӗ ҫула
вӑхӑтрах кӗтсе илтӗм.
Петӗр Волковӑн шоферӗ Гриша-Гриль, тем аса илнӗн,
мӑнтӑр пит-куҫне упӑтелле пӑркалантарчӗ:
- Ман хӗрӗм Африкӑри Конго патшин тӑванне качча
тухнӑ. Хӑнана чӗнчӗҫ. Арӑм пилӗкпе аптранӑччӗ те,
пӗчченех кайрӑм. Конгӑ юхан шывӗн ҫыранӗнче вут
чӗртнӗ те, тӗтӗмленӗ арӑслан ашне кӑшласа ларатпӑр.
Мана пӑхма кӗрӳ хӑйсен пӗр хурамккине хушнӑ. Арӑм
парнине, Тарӑнвар атомне янклаттарчӗ те вӑл мана
мӑйран питон ҫӗлен пек явакласа илчӗ. Тропик
вӑрманӗнче ҫара кутӑн, пальма ҫулҫипе хупланнӑ пек
пулса ҫӳретпӗр. Тём айне туртса антарчӗ те мана, хура
м ӑйӑхӑм а п ӗ тӗр е т те пӗтӗрет хура красавица.
Пӗҫҫисене саркаласа хӑйӗн хура чӑтлӑхне кӑтартать.
Хура чӑтлӑхра аташма хӑнӑхнӑскершӗн маншӑн мӗн?
Тропикӑри тропинкӑпа ута-ута тупнӑ ҫав хура майра шур
утаман. Шупашкарта Патрис Лумумба урамне уҫнӑ
ҫӗре вӑл манӑн М аксимка мӑнукӑмпа тата хӑйӗн
А ф р икӑри Гриш ипе килнӗ. Х ам ӑр патра арӑм,
негритянкӑна хӑналанӑ чухне, кула-кулах капать:
«Мускаври Лумумба ячӗпе тӑракан Туслӑх университечӗн
филиалне уҫрӑмӑр ӗнтӗ Тарӑнварта».
Карачӑм мучи ӗнсине хыҫса илчӗ.
- Вӑрманкас, Ҫӗмӗрле екӗрӗсем мана та ухута
майӗсене-вӑрттӑнлӑхӗсене вӗрентрӗҫ. Хир сысни ферма сысни мар. Шутсӑр чее - хамран та. Шӳрпе
пӗҫерсе хума манӑн сакас пурччӗ. Кашкӑр Хӗветучӗн
ҫурисем сан пата та ҫитме пултараҫҫӗ тенипе ухутана

тухрӑм. Эп вӑл вӑрӑм сӑмсаллӑ асавсем ӑҫтарах
ҫӳренине пӗлеп. Ҫапла сасатӑ турӑм. Ҫывхараҫҫӗ ман
паталла: аҫи малта, ами хӳри хыҫӗнче, тӗрекленнӗ самӑр
ҫурисем кӑшт юларах утаҫҫӗ. Ҫамрӑкки тутлӑрах тесе
кӗрслеттертӗм иккӗшне те харӑс. Пуҫ ҫитмест ҫав ват
ухутникӗн... Аҫи хӑрт-хартлатма тытӑнсанах сӑсӑл вӗҫрӗ,
вара ракет стартне патӑм. Сисмерӗм те ӑҫта ҫити
вӗҫнине. Вӗрене тӑрринчен сӑнатӑп тӑшмана. Урса кайнӑ
ашшӗпе амӑшӗ ман ҫӑлӑнӑҫ йывӑҫҫине тустарма
тытӑнчӗҫ. Хытӑ силленнипе тытӑнса тӑраймарӑм ҫав,
хуҫӑлнӑ туратпах сысна аҫин каҫанӗ ҫине хырӑмпа
хаплатрӑм. Ҫ ухалса кайм асӑрах урхамахӑма ик
хӑлхаран ҫулса тытрӑм та такӑр ҫул ҫине тухса
ӗрӗхтертӗм. Утар пӳрчӗ умӗнче саркаланса тӑракан
Крахьян ман хыҫа на хуту сиксе ларчӗ те... Ҫулӗ кунтах
илсе ҫитерчӗ. Акӑ эпӗ - сирӗн умӑрта. Сатание
пурнӑҫланӑ! Шӳрпе пӗҫерме сыснисене тиесе килӗр.
Арҫынсен ушкӑнӗ шалти пӳлӗме кӗрсен уяв пушшех
хӗрсе кайрӗ.
Министр кунта та ӗҫлӗ пулса юлчӗ. Платон Павлович
Белоруссирен курсе килнӗ ӑратлӑ ик ҫӗр тынаран сёт
хытӑ антаракан ӗнесем ӳстерет. Ӗнисем унӑн ахаль те
пилӗк ҫӗр ытла. Самӑртма хупнӑ вӑкӑр - икё пин. Кашни
ӗнерен ҫулталӑкра ҫич-сакӑр тонна сёт сӑваҫҫӗ. Сысни
те тупӑшлӑ унӑн.
- Мускав асфальчӗ ҫинче пиҫекен «ӑслӑ
экономистсене» итлемерӗмӗр, фермӑсене пӗтермерӗмӗр, - ӑшӑ кулӑллӑн калаҫать Давыдов. - Вунӑ ҫул
хушшинче выльӑх-чӗрлӗх йышне чакарман. Эпир тӗрӗс
ҫул-йӗрпех пыратпӑр.
- Ӑслӑ ҫав эсӗ, Платон, - сарлака ҫурӑмӗнчен
лӑпкарӗ ӑна Большаков. - Аҫу-аннӳ ахальтен ҫав ята
паман сана. Авалхи грексен Платон ӑсчахӗ вӗрентнӗ
пекех хӑвна ху ӑнланса тулӑх пурнӑҫ ӑҫтине пӗлме, ҫав
пӗлӳпе хӑвӑн халӑхна усӑ кӳме пултаратӑн. Эпир вара
Ҫав чӑнлӑха пуҫа хываймастпӑрах пулас. Курмастпӑр,

пӑхмастпӑр умрине. Умри чӑнлӑх халӗ - республикӑшӑн
хурлӑх. Выльӑх-чӗрлӗх чакать. Вакланнӑ хуҫалӑхсем
фермӑсемпе комплекссем тытса тӑраймаҫҫӗ. Аш-пӑш ҫук
та -тутл ӑ апат та ҫуксӗтел ҫинче. Ҫӗнӗ ҫула, ҫӗнӗ ӗмӗре,
эпир темле тӑрӑш нӑ пулин те, ял хуҫалӑх
предприятийӗсенчен ҫурри ытла пысӑк тӑкакпа кӗчӗҫ.
Иртнӗ вӑрҫӑсен, революцисен кивӗ ӗмӗрӗнчен хӑҫан
маларах утса кайӑпӑр-ши?
- Ҫӗр ҫул хушши Выҫлӑх танатинче айланатпӑр. Кам
айӑпӗпе-ши? - тесе ласт! сулчӗ те аллине Салакайӑк
Карачӑмӗ, шӑпӑрӗ патнелле лӑкӑштатрӗ, ҫывӑхрисене
илтмеллех каларӗ: - Кӗвӗ чуна уҫӑлтарать. Паян эпир
юрлама-ташлама килнӗ. Ушкӑна, атьсемӗр? Ҫавракана
хупар хамӑрӑн ҫӑкӑр патшине, Кашкӑр Хӗветучӗн чанчан хресчен чунлӗ ачине!
Хресчен чунлӗ ачэ хӑйӗн аслӑ ывӑлне хӑлхаран
пӑшӑлтатма ӗлкӗрчӗ:
- Петӗр, шур вырӑссем патне кайма ан ӳркен. Сан
унта, «Шурӑмпуҫ» енчӗкӗнче, ҫӗр пӑру туянмалӑх кӑна
мар пур укҫу. Платон Павловичран ан юл. Хӑвна ӗҫлеме
вӗрентнӗ ҫыннӑн ӑслӑ канашӗсене ан ман. Юлмастпӑр
эпир те муркашсенчен. Ҫапла-и?
Ҫаплах пултӑр, тесе ачи ашшӗне менелник картине
ҫавӑтса кӗчӗ.
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Ҫӗнӗ влаҫри «ҫӗнӗ демократсем» ҫӗршыв ҫийӗн
хӑйсен ялавне вӗлкӗштермесӗр май ҫуккине туйса
илчӗҫ. Парти ятлӑ хӗҫ-пӑшалсӑр вёсен те малашлӑх
ҫӗнтерӗвӗ курӑнманнине тинех ӑнланчӗҫ. Тӗрлӗ енчен
вӗрекен ҫиле, ҫапакан хума пӗр ҫил-тӑвӑла
пӗрлештермесӗр вӑй пулмастех.
Ҫӗнӗ ӗмӗр утӑм тунӑ майӑн ҫӗнӗ патша таврашӗ те
пуласлӑхӗн утӑмне турӗ. «Пирӗн ҫурт - Раҫҫей», «Пӗтӗм
Раҫҫей», «Раҫҫей пӗрлӗхӗпе килӗшӗвӗн партийӗ»,

«Халӑх патриочӗсен партийӗ» кӗрешӳ пӑтравӗн тинӗсӗнче
пӗр-пӗринпе ҫапӑнса кӑларнӑ хум кӑпӑкӗнчен ҫӗнӗ
парти - «Пӗрлӗх» ҫуралчӗ. Демократилле партии тӗп
тӗллевӗ: ҫӗнӗ влаҫа патшалӑх умӗнчи палӑртнине
пурнӑҫа кӗртме Раҫҫей гражданӗсене анлӑн явӑҫтарасси,
Президент суйлавне палӑртнӑ шайра иртересси Путинах президента суйлаттарасси. Парти тӗллевӗсенчен
тепри - Раҫҫей хӑрушсӑрлӑхне ҫирӗплетесси, патшалӑх
тата унӑн территори пӗрлӗхне сыхласа хӑварасси,
Федераци патшалӑх тытӑмӗн регионӗсене тата вырӑнти
самоуправление аталантарасси. Авӑ епле шӑлма
пултарать ҫирӗп хулӑсенчен ҫыхнӑ шӑпӑр Раҫҫей урайне.
Хирӗҫлеме те май ҫук.
Ҫав вӑхӑт хӗрсе хемленнӗ кунсенчен пӗринче
Шупашкартан хавас кӑмӑл кутамккине ҫакса таврӑннӑ
Крутов хваттерӗнче арӑмӗпе хирӗҫес патнех ҫитрӗ.
«Пӗрлӗх» юхӑмӗн республикӑри канашлӑвӗнче панӑ
упӑшкин ҫӗнӗ билетне ҫавӑркаласа ларчӗ-ларчӗ те
Мария Николаевна, хӑйӗн шанчӑклӑ ленинецӗ ҫине ҫисе
ярасла пӑхса каларӗ:
- Мемме эсӗ, Макҫӑм, такамӑн таса мар чӑмлакне те
ҫӑвара хыпма пултаратӑн иккен. Эсӗ малтан КПСС
билетне ӑҫта илнине эпё курман, анчах 1973 ҫулта билет
улӑштарнӑ кун урамран Бориса хул пуҫҫи ҫине лартса
«Интернационал» юрласа кёнине паянхи пек астӑватӑп.
Мён тери ҫунатлӑччӗ эсӗ ҫав самантра? Халӗ, пӑхатӑп
та, сан куҫунта ун чухнехи хӗлхем ҫиҫмест, тем
шухӑшлавлӑн куҫна мӑчлаттарса ҫеҫ ларатӑн.
Анланатӑп, ӑшунта тӑвӑл сан. Тӑвӑннӑ кӑмӑл. Кала
тӗрӗссине, чун хавалӗпех кӗтӗн-и ҫак «Пӗрлӗх-Упа»
кампанине? Хӑвах ӑнлантартӑн вӗт эсӗ мана вӑл - парти
мар, пӗрлешнӗ юхӑмсем ҫеҫ тесе. Кала, кала тӗрӗссине?
Эсир вӗт, ленинецсем, хӑвӑра шеллемесӗр вута кӗме те,
вилме те хатӗрччӗ-ҫке, коммунист сӑнарне этемлӗхӗн чи
вӑйлӑ сӑнарӗ вырӑнне хураттӑрччӗ-ҫке. Кинори-кӗнекери
астармӑш Сӑнарӗ мӗншӗн халь сан чи вӑйлӑ сӑнару

вырӑнӗнче мар-ха? Тылла хӑвна, тӑну тыллинчен ҫӳпҫап мар, ылтӑн пӗрчи кӑлар. Эсӗ вӑйлӑ ҫын.
Максим Максимович турткаланса ларчӗ-ларчӗ те,
нихҫан та суйма хӑнӑхманскер, арӑмне уҫҫӑнах каларӗ:
- Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ манӑн, Маруҫ? Сан аллунти
упаллӑ хыт хуплашка - манӑн ӗҫ дипломӗ. Унсӑрӑн эпӗ
район пуҫлӑхӗ те, никам та мар-ҫке паянхи пурнӑҫра.
Иксӗмӗрӗн пӗтӗм малашлӑх телейне ҫакӑ кӗнеке татса
парать. «П ӗрлӗхе» кӗмесен эпир хам ӑрӑн пулас
п р езид е н тӑ н пӗрл ӗхӗнче те тӑ р а йм ӑ п ӑ р. Пире
сӑмсаран шаккасах каланӑ ун пирки. Пирён Путина
презид е нта
суй л а тта р м а л л а ,
халӑха
уншӑн
сасӑлаттармалла. Ӑнлантӑн-и?
- Санашкал ухмахах тухман-ха эпӗ, - арӑмӗ тӑрса
унӑн ҫурӑмӗ ҫине ӳпӗнчӗ. - Мана санӑн пуҫунти урлӑллапирлӗлле шухӑшу пӑш ӑрхантарать. Эсӗ ӗнер ҫеҫ
коммунизмӑн чаплӑ идеалӗсемшӗн, КПССшӑн вилме те
хатӗрччӗ, Ленин сӑнлӗ хӗрлӗ билетна кӑкӑр кӗсйинчен
кӑлармастӑнччӗ. Паян эсӗ тепӗр билет илтӗн. Кала-ха,
мӗншӗн ӑна кӑкӑру ҫумне хурса килмерӗн? Е ку политика
юхӑмӗн вӑхӑтлӑх билечӗ кӑна тесе пӗчӗк чӑматанна
пӑрахнӑ. Енчен те «Пӗрлӗх» юхӑмӗ мар, коммунистсен
юхӑмӗ ҫӗнтерсен, Путин господин мар, Зюганов юлташ
президент пулсан, каллех шухӑшна улӑштарса Раҫҫей
коммунисчӗсен партийӗн билетне илетӗн-и? Эх, Макҫӑм,
Макҫӑм. Партисем улӑштаракан упӑшкамҫӑм.
Ӗнси йӗпеннине туйнӑ Максим Максииович аллисене
хыҫалалла ярса арӑмне мӑйӗнчен ыталаса илчӗ:
- Маншӑн савӑнас чухне мӗншӗн йӗрен-ха? Манӑн
карьера урапи катаччиллех чупать вӗт. Иксӗмӗре унта
ю наш ар ларса пыма япӑх-им ? Ӑ нлан, пуҫлӑхсен
унчченхиллех пуҫлӑхсен партийӗнче тӑмалла-ҫке.
Нимӗн те тӑвайм астӑн. Мӗн ҫитм ест халӗ сана,
чунӑм ҫӑм -ю р а тӑ вӑ м ҫӑ м ? П урнӑҫа та йӗркелесе
ҫитертӗмӗр. Пурте пур. Ачасем те хӑйсем ура ҫинче

ҫирӗп тӑраҫҫӗ. Пулӑшатпӑр та вӗсене кирлӗ чухне. Тата
мён кирлӗ пире, иксӗмӗре?
Иккӗшӗ те хирӗҫ ҫаврӑнса тӑрсан, шывланнӑ куҫӗпе
тарӑхуллӑн пӑхса, Мария Николаевна йӗрсе ячӗ:
- Сире, арҫынсене, темле партире те аван, партисене
улӑштарма та ним те мар. Иксӗмӗрӗн вилёмсёр юрату
партине те эсӗ ултав партийӗ туса хунӑ, еркӗн юхӑмне
кӗрсе ӳкнӗ. Манӑн хӗр-тантӑш Лина Маминовапа суя парти
туса хунӑскер, намӑссӑрскер эсӗ, Макҫӑм. Me, вула! алӑк ҫумӗнчи пукан ҫинчен конверт илсе пырса ҫиллессӗн
тыттарчӗ ӑна Маруҫ. - Вула та, ташла!
Арӑмӗ чӑтайман пулас, конвертне уҫнӑ. Хӑй ячӗпе
Мускавран янӑ пӗр листаллӑ ҫырура нумай сӑмах ҫук.
Макҫӑм ӑна сасӑпах, телеграмма пек хӑвӑрт вуларӗ:
«Нихҫан курман, пӗлмен аттемҫӗм! Сире хӗрӳллӗ
салам! Анне мана уҫса панӑ сирӗн хушӑри вӑрттӑнлӑха
тек пытараймӑпӑр. Манӑн сире шутсӑр курас килет.
Наука докторӗн дипломне илнӗ ятпа хӑнана чӗнетпӗр.
Максим Васильев».
Ҫак самантрах аслӑ Макҫӑмӑн куҫӗ умӗнчен Сормово
енӗ, кил хушшинчи йывӑҫ тӑрне улӑхакан пакшана хӑй
патне кӑчӑк туртса чӗнекен пӗчӗк арҫын ача,
капитансемпе пӗр ушкӑнра ытама тытса ташланӑ хушӑра
куҫран чӑрлаттарса пӑхакан хитре ача тухса тӑчӗ.
- Мён, аса килчӗ-им ясар еркӗнӳ?
- Вӑл мар-ха. Ачи, - пытарма шутламарӗ вӑл.
- Мана та Чулхула аса килчӗ ҫав. Аннӳпе тата
савнийӳпе трагикомеди кӑтартнисем. Виҫҫӗмӗш камитне
курма пӗчченех кай. Чармастӑп кукалесе тӑракан ӑйӑра.
Виҫсӗр тӑвӑр «Пӗрлӗх» партийӗ. Тен, унта та тупӑн хӑвӑн
телейна, - тесе Маруҫ электрошӑнкӑрав сасси илтӗннӗ
ҫӗрелле васкарӗ.
Шупашкартан хаклӑ хӑнасем Урине хӗрӗпе кӗрӳшӗ
хӑйсен автомашинипе килсе ҫитрӗҫ. Партисен юхӑмӗн
хумӗ тӑруках лӑпланчӗ.

Вӗсем -упӑшкин ашшӗ парнеленӗ виҫӗ пӳлӗмлӗхваттерте,
Атӑл хӗрринче пурӑнаҫҫӗ. Электропромышленность
корпорацийӗнче пысӑк вырӑнта ӗҫлекен ашшӗн укҫа
нумай. Вӑл пулӑшмасӑр вӗсем икӗ тухтӑр ӗҫ укҫийӗпе
аран-аран кӑна тытӑнкаласа пурӑнмалла. Ывӑлпа хӗрне
ӳстерм е те самаях кирлӗ. Крутов хӗрӗ валли
Ш упаш карта хваттер майлаш тарнӑ тени такам
шухӑшласа кӑларнӑ элек ҫеҫ. Президент администрацийӗ
ку ҫӑхав пирки ятарлӑ тӗрӗслев тутарнӑ. Максим
Максимович патшалӑх умӗнче тасах.
Ачисене илсе килменшӗн Макҫӑмран ытла Маруҫ
ытларах кулянчӗ.
- Хӑвӑр пырса курӑр, - лӑплантарчӗ ашшӗпе амӑшне
Урине. - Кӗҫех хамӑр Англие вӑхӑтлӑха ӗҫлеме кайсан
пӑхса та йӑлӑхӑр-ха, тарӑхса та ҫитӗр ак. Борис
шӑнкӑравламарӗ-и?
- Уйӑх та ҫитет сас-хура паманни.
- Эдикӗ Оксфордран виҫӗм кун мобильникпе калаҫса
илнӗччӗ. Волковсен Левипе кибернетикӑпа ҫӗтрӗҫ те. На
отлично вӗренеп, тесе мухтанчӗ-ха. Лондонран кайса
килетпӗр-ха ун патне.
Арҫынсен хӑйсен калаҫу йӗрӗ тупӑнчӗ.
Борис ашшӗ ҫулӗпе кайманшӑн амӑшӗ шутсӑр
хӗпӗртерӗ. Тымарти Мировсен хурӑнташӗпе пӗр класра
вӗренчӗ вӑл, аттестат илсен, унпа пӗрлех мускавалла
тапрӗ. Лешӗ хӑйсен тӑванӗ ӗҫлекен радиотехникӑпа
электроника тата автоматика институтне, Борис вара
Ломоносов университетне вӗренме кӗчӗҫ. Пултарулӑхне
кура Борис Крутова аспирантурӑна хӑварчӗҫ. Экономика
наукисен кандидачё пулсан, пёр хушӑ университетра
студ е нтсене вёрентрё. Ентеш сем пёр-пёринчен
уйрӑлман. Тан Ваҫли мӑнукӗ Максим Васильев Ельцин
тусён хёрне качча илсен ҫӳлелле хӑпармалли ҫуя
уҫӑлать. СССР Наука академ ийён Экономика
институчӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтрах М аруҫсен ывӑле
экономика докторӗн диссертацине хӳтӗлет. Министрсен

Совечӗн председателӗн заместителӗ, Макҫӑм хуннӗ,
Бориса хӑй патне сулӑмлӑ ӗҫех илет. СССР салансан,
Егор Тимурович Гайдар профессор, пултарулӑхӗпе
палӑрнӑ чӑваш ачине Раҫҫей правительствине туртса
пырать. Ҫавӑнта, экономика министерствинче тымар ячӗ
Борис Крутов доктор, профессор. Хӑйсем пекех ывӑлпа
хӗр ӳсет вёсен. Эдикӗ Англире, хӗрӗ, Мая, Вашингтонра
экономист-менеджера вӗренет.
Крутовсен килти партийӗнче «раскол» пулас
хӑрушлӑх кулленхи лару-тӑру ыйтӑвне лармарӗ.
«Хурӑнвар» партийӗн юхӑмӗнче Маруҫпа Макҫӑм вӑрттӑн
пухусенче йышӑну ҫирӗплетрӗҫ: «Килти ҫӳп-ҫапа урама
кӑларса пӑрахмалла мар».
Упӑшкине Маруҫ хӗтӗртсе кӑштах тӗртсе илчӗ,
темиҫе каҫ вӑхӑтра куҫ хупман чухне ятларӗ те, кӗвӗҫрӗ
те, тем туса хума хатӗр пулса та пӑхрӗ, ҫапах шухӑш
вӗҫне пӗр тӗвве тӗвӗлерӗ: «Маншӑн Макҫӑм пек вӑйлӑ
ҫын тӗнчере ҫук. Упӑшкан ӗҫӗнче те ӗмӗрте татса пама
май ҫук ыйтусем мансӑрах пуҫӗ тулли. Ытларах вӑл
ҫавсемпе тӑнлӑн ӗҫлетӗр. Ӑна чӑрмантарас,
чӑкраш лантарас мар. Килти проблемӑна кил
политикинчех татса парӑпӑр».
Килти проблемӑн алӑкӗ те кӗҫех уҫӑлчӗ. Килӗшӳ тунӑ
тӑрӑх, вёсен Мускава пӗрлех каймалла. Ҫавӑнпа Маруҫ
упӑшки ҫине утланса ларчӗ:
- Мана хӑвӑн личнӑй транспортупа пӗрре катаччи
чуптармасассӑн, эсӗ унта пӗчченех намӑс куратӑн.
- Намӑс курмастӑп, Маруҫ. Санпах, хамӑр ачасемпех,
санӑн хӗр тантӑшупах, пӗрле шкулта вӗреннӗ Тан Ваҫли
ачипех, унӑн... унӑн мар, хамӑн Макҫӑмпах савӑнӑпӑр,
пӗрле пулӑпӑр, - хавасланчӗ Максим Максимович.
Район администрацийӗн пуҫлӑхӗ вара, хӑйӗн правиле
усӑ курса, тӑванне, Вӑрӑм Ваҫҫана, вӑрӑм ҫула
хатӗрленме хушрӗ.
Вӑрӑм ҫул вӗсене кӗҫех Мускава илсе ҫитерчӗ.

Вӗсенчен Карачӑм мучипе Крахьян та юлмарӗҫ. Вёсен
те Мускавра «вашнӑй ӗҫ» пур. Мӑнукӗ, Вӑрӑм Ваҫҫан
ывӑлӗ Андриян, вӗсене ача менелникне чӗннӗ. Мучин
хӑйсем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ашшӗ вырӑнӗнче пӑхса ӳстернӗ
Пушкарев майор ачине Станислав - «Чапая» та курас
килет. Пушкарев генерал-полковник, хӑй Мускав ҫар
округён авиацине тытса пынӑ чухне, тивӗҫлӗ канӑва
тухас умён, Хурӑнвара вертолетпа вӗҫсе килнёччё, ял
ҫыннисене, чи малтан сухаллӑ аслашшёне, хыт шавлакан
«шӑрчӑкӗ» ҫине лартса вӗҫтернӗччӗ. Йӑмӑкӗпе иккӗшне,
амӑшне тата нумай-нумай ачапчапа хӗрарӑма вӑрҫӑ
ҫулӗсенче иккӗмӗш кил, ҫӑкӑрпа ҫӗр улми, сӗт, аш
панӑшӑн, вилӗмрен ҫӑлса хӑварнӑшӑн тав туса чӑваш
халӑхне вертолет парнеленӗччӗ. Хӑйсем патӗнче
Станиславпа шахматла та выляса илнӗччӗ. «Эп урӑх
чемпион пулаяс ҫук, аҫун парнине - нимӗҫ генералӗн
парнине - хӑй виличчен хуҫинех тавӑрса паратӑп», - тесе
Индири паллӑ ҫын Джавахарлал Неру хӑй вӑхӑтӗнче
кермансен Шульц генералне ырӑ тунӑ, вӑл хӑйне
вилӗмрен ҫӑлнӑшӑн Хӗрлӗ Ҫар майорне Пушкарева,
вырӑс офицерӗ хӑйӗн вӑрҫӑ ҫулӗсенчи йывӑрлӑхра
ачисен аслашшӗ пулнӑ чӑваш мушикне кӑмӑлласа сума
сунӑ хаклӑ парнене Станислав Пушкарев генералӑн
чӑм атанне кӑмӑлтанах хурса панӑччӗ. Ватӑ ҫын
ӑнлавӗнче пурнӑҫ шахмат вӑййи пекех туйӑнатчӗ. Кам
ӑслӑрах - ҫав ҫапӑҫакан ҫӗнтерет. ҫавӑнпах пуль вӑл
Мускавра, слон шӑммисемпе шахмат уйӗн лапамӗнче,
Станислав - «Чапайпа» та, ашшӗпе те выляса ҫӗнтерес
ӗмӗтпех ҫемҫе ларкӑчра мӑнукӗпе юнашар ларса пычӗ.
Максим М аксимовичӑн пуҫӗнчен ывӑлӗ кайма
пӗлмерӗ. Мария Николаевна ывӑлӗпе, кинӗпе мӗн-мӗн
ҫинчен калаҫмаллине палӑртса, хушӑран Лина Маминова
ҫине чунтан тарӑхса вӑхӑта ирттерчӗ. Крахьян хӑйне
Мускав кавалерӗсемпе тата майрисемпе мӗнле
тыткаламалли пирки шухӑшларӗ.

Вӑрӑм Ваҫҫа ял хуҫалӑх выставкинчен инҫех мар
чапланса
л ар а ка н
«Косм ос»
хӑна
ҫуртне
шырамасӑрах Горький проспектӗнчен ҫаврӑнса кӗчӗ.
Чӑваш номерӗнченех пӗлчӗҫ пулас та, пӗр правур
майор вӗсене машина лартмалли вырӑн тупса пачӗ.
Шукӑль тумланнӗ тепӗр ҫамрӑк, пурне те алӑ парса
тухнӑ хыҫҫӑн, «Атьӑр, тӗнче уҫлӑхне вӗҫер», - тесе
чӑвашла каласа тӗлӗнтерчӗ те, хӑй хыҫҫӑн ертсе
кайрё. Кашни мӑшӑра, Вӑрӑм Ваҫҫана пӗччен, уйрӑм
номерсене вырнаҫтарчӗ.
- Тавах Турра, - ихӗрчӗ Вӑрӑм Ваҫҫа, - анчахрах
килтипе хирӗҫкелесе илнӗччӗ те... Ялан тем ҫитмест
хӗрарӑма. Ан кил.Мускаврах юл, тесех ӑсатрӗ те. Туй
тӑвасси кӑна юлать ман кунта, эсӗр те пӗрле чухне...
- Туй тума пӳртна часрах сутса килмеллеччӗ-ха сан,
чӑсмакӑн. Йӗмна хывса, ҫӑмартуна касса ӑшалаҫҫӗ
закуска валли якӑлти-япӑлти уҫ кутсем, - ихиклетрӗ
Крахьян инкӗшӗ. - Арӑму валли вилӗм парни те туянса
кайма пултаран. Мутри сана! Хурал - ҫумрах.
Ҫулран каннӑ хыҫҫӑн, кӑнтӑрлапа аялти хута, апата
чӗнчӗҫ. Салакайӑк Карачӑмӗ шӑпӑрне хӑйпех илчӗ. Ҫакӑ
тӗлӗнтерчӗ: унччен вёсем патне пӗр ҫын та хӑпармарӗ.
Ресторан алӑкӗ уҫах. Унтан чаплӑ майрапа тата пӗчӗк
арҫын ачапа тухакан вӑтам пӳллӗ, кӑшт тӑрӑхларах
питлӗ, хура ҫӳҫлӗ, ҫӑра куҫ харшиллӗ, хулӑнрах туталлӑ,
сарлака ҫӳллӗ ҫамкаллӑ ҫамрӑк, сӑмаххисене пӑтӑрпӑтӑр татса, уҫӑмлӑн чӑвашла чӗнчӗ:
- Атте?! Чисти сӑн ӳкерчӗкри пекех. Аттех вӗт?
Пӑлханакан Крутов хӑйне алла илчӗ те, утӑм туса,
ӑна ыталарӗ:
- Ывӑлӑмҫӑм, аван-и?
Арҫынсем - арҫынлах ҫирӗп. Иккӗшин пӗр тӗслӗ
куҫӗнчен те пӗр тумлам куҫҫуль тухмарӗ. Пӗрешкел
сӑнлӑскерсем, пёр юн таппинче пӗр хушӑ пӗрне-пӗри
сӑнаса тӑчӗҫ те, ытамран уйрӑлчӗҫ. Паллашу пуҫланчӗ.

- Атте, Мария Николаевна, Карачӑм мучи, Крахьян
инке, Василий Иванович, ку - ман мӑшӑрӑм, - хавассӑн
пӗлтерчӗ Максим Вячеславович,
- Ева, Ева Адамовна, ку шёвёркки, пирён ывӑл
Максимка, - тесе упӑшки ҫӳллӗшех, мӑнтӑрланман, ҫирӗп
чӑмӑр кӗлеткеллӗ, илемлӗ пике кашнине черетпе алӑ
тытса тухрӗ. Ун хыҫҫӑн арҫын ачи те алӑ парса пычӗ,
«Салам, салам, салампа хӑналам», - текелесе алӑкран
кӗрекенсене хирӗҫ чупрӗ.
- Асатте, асанне, курӑр камсем килнӗ? Юмахран
ҫуралнӑ асаттепе паллаштарас-и? Акӑ вӑл, - аслашшӗпе
асламӑшне - Вячеслав Васильевичпа Алина Сергеевнана
Крутовсем патне ҫавӑтса илсе ҫитерчӗ Максимка.
«Юнашар тӑракан тӑлпан арҫынсенчен хӑшӗ-ши
манӑн чӑн-чӑн аттемҫӗм?» - тесе шухӑшласа, Максим
Васильев вёсен сӑнӗнче ҫывӑх паллӑ шырарӗ, хӑйӗн
ашшӗн сӑн-питӗнче вӑл ӑна курмарӗ, паян пуҫласа
ывӑлӑм тесе чӗннӗ шурӑрах пуҫлӑ ҫынра туйса илчӗ те,
чӑтаймасӑр иккӗшне те ытамласа чӑмӑртарӗ:
- Эх эсир, манӑн аттемҫӗмсем, мӗн тӑвас-ха манӑн
сирӗнпе? Атьӑр, иртӗр шалалла, пурте утӑр паянхи ман
кӗреке хушшинелле.
Ҫав вӑхӑтрах ушкӑна Крутовсен Борисӗпе майри
пырса ҫитрӗҫ. Калаҫкаласа хыпӑнса ӳкнӗ самантра
фильм ӳкерекенӗ те, сӑн ҫапаканӗ те таҫтан тупӑнчӗҫ.
Калаҫса татӑлнӑ пекех, Бориспа Макҫӑм ашшӗне
варрине хупса асӑнмалӑх ӳкерӗнчӗҫ.
Вӑрм анкассене ирпе кӗтсе илекенӗ Мускаври
чӑвашсен ентешлӗх пултаруҫисенчен пӗри пулнӑ-мӗн.
Акӑ вӑл, савӑнӑҫлӑ куна малалла тӑсса, Васильевсен
уявне пуҫларӗ:
- Эпир, чӑвашсем, маттур халӑх, ниҫта та пуҫа
усмастпӑр, паян та пуҫа каҫӑртсах хӑюллӑн калама
пултаратпӑр: Чӑваш пулнӑ, пур, пулать те! Ура! Ур-ра!
Урр-рра! Алран кайми аки-сухи...
Пурте кӑшӑл тӑрса хӑватлӑн юрласа ячӗҫ:

Асран кайми атти-анни...
Ай-йай-йай-йа...
Аки-сухинчен уйрӑлас ҫук,
Атти-аннине, ай, манас ҫук.
Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Пуринчен пахи - ял-йыш, пускил.
Ай ӗҫер-и, ай, ҫиер-и?
Виличчен пёрле, ай, пурнар-и?
Ай-йай, йай-йа...
Юрӑ вӗҫленсен уяв кӗрекин пуҫӗ малалла ҫаптарчӗ:
- Пирён ентешлӗх пёрлӗхӗнче - вӑй! Хамӑрӑн
юлташсен-тӑвансен чаплӑ кунӗсене ялан пӗрле пухӑнса
паллӑ тӑватпӑр. Паян черетре - пултаруллӑ та хастар
чӑвашӑн, Тымар ачин, техника наукисен докторӗн,
профессорӑн Максим Вячеславович Васильевӑн чаплӑ
кунӗ. Атьӑр пӗрле савӑнар, чӑвашла юрлар, чӑваш ташши
ташлар. Васильев ученӑйшӑн!
Ентешлӗх канашӗ ентешлех тӑрӑшнӑ иккен. Кама
кӑна пухман-ши?
Техника наукисен докторӗ Алексей Титович Милов
хурӑнварсенчен ашшӗсем ҫинчен ыйтса пӗлчӗ. Вӑл
отпуск вӑхӑтӗнче арӑмӗпе, ачисемпе Тымарта,
Вӑрманкасра, Шупашкарта пуласшӑн. Ӑна, институт
ректорне, талантлӑ чӑвашсем кирлӗ. Ял чиркӗвӗ те
туртать ӑна. Аслашшӗсем Афонран хаклӑ хакпа туянса
килнӗ, аслашшӗне Чулхулара персе вӗлернӗ хыҫҫӑн
асламӑшӗ сыхласа хӑварнӑ Таса Турӑ Амӑшӗн Ивер
турӑшне чиркӳре курса ӑна пуҫ ҫапасшӑн, унпа хӑйӗн
ӑнлавӗпе чунне уҫса калаҫасшӑн.
Генералсем хушшинче Станислав Пушкарев ашшӗпе
юнашар ылтӑн пакунӗсемпе йӑлтӑртаттарса тӑрать.
Кӑкӑрӗ ҫинче унӑн - Афган вӑрҫинче панӑ ылтӑн ҫӑлтӑр.
Карачӑм мучине хушша хупрӗҫ те вёсем, тем ҫинчен те
Ҫӑвар хупмасӑр калаҫаҫҫӗ.
Вӑрӑм Ваҫҫа ывӑлӗ Андриян Воробьев полковник
Улатӑр вырӑсӗпе Николай Бударин косм онавтпа

ашшӗне, аслашшӗне, ытти тӑванӗсене паллаштарчӗ.
Пӗрле сӑн ӳкерттерчӗҫ.
Крутовсемшӗн хӑйсемшӗн пӗчӗк уяв - тӗл пулу пекки
пулнине кунта пухӑннисем, паллах, пӗлеймерӗҫ. Вӗсем
хӑйсен кумма хӗрӗпе, Тельман Волковсен Шӑпчӑкӗпе,
унӑн мӑшӑрӗпе тата Максим Максимовичӑн ашшӗ енчен
тӑван мар, амӑшӗ иккӗшне те ҫуратнӑ тӑванӗпе Лариса
йӑмӑкӗпе тата унӑн упӑшкипе, Раҫҫей халӑх артисчӗпе
Олег Артуровпа чунтан калаҫрӗҫ.
Ахаль чухне вӗсене, Пысӑктеатрта ӗҫлекенсене тата
гастрольсенче ҫӳрекенсене, епле тӗл пулӑн-ха? Тӑватӑ
талант чӑваш халӑхӗн ӑслӑ ачисен умӗнче ниҫти
театртинчен те тӑрӑш арах юрларӗ пуль. Ҫав шая
танлаштарма чӑваш чӗпписен чунӗ - илемлӗх вӑйӗ пулчӗпулчех. Мускав театрӗсенче, консерваторире ӗҫлекен
чӑваш таланчӗсем хушшинче пулса хӑй хӑш пӗлӗт ҫинче
ярӑннине тин ӑнланчӗ Салакайӑк Карачӑмӗ.
- Эпё те хама Чӑваш ҫӗршывӗн ачиех тесе шутлатӑп,
ҫавӑнпа чӑвашсен ентешлӗхӗнче тӑратӑп. Сирӗнпе пӗрле
пулса чуна уҫатӑп. Манӑн асатте Максим Дормидонтович
Михайлов сирӗн енче, Кольцовкӑра ҫуралнӑ, тӑван
ҫӗрш ывне виличчен те манман. Паян эпӗ чӑваш
аксакалӗпе Карачӑм мучипе - Герасим Филиппович
Воробьевпа асаттен юратнӑ юррине юрласа патӑм. Хамӑн
репертуара та кӗртнӗ эпӗ ӑна. Тӗнче тӑрӑх ҫӳренӗ чухне
те сирӗнпе пӗрле, чӑвашсемпе пӗрле ҫавӑ вун ик кӑшӑллӑ
пичкине пӑрса уҫмасӑр чуна кантараймастӑп. Карачӑм
мучи манӑн, юрӑҫӑн чунне, хӑйӗн шӑпӑрӗн тӗлӗнмелле
кӗввипе ҫӗнӗлле уҫса ячӗ. Епле ӑста калать вӑл. Чӑнчӑн халӑх музыканчӗ. Чӑн-чӑн чӑваш халӑхӗн артисчӗ.
Сире йӑлӑхтармарӑм пулсан, унпах тепӗр юрӑ шӑратарха, Атӑл тӑванӗсем:
Кӑвак чӗнтӗр карнӑ тӳпене ҫу каҫӗ,
Тулли уйӑх сапнӑ кӗмӗл ҫутине.
Чӗвӗлти чӗкеҫ пек пикесем тухаҫҫӗ
Ытарма ҫук ырӑ Атӑл хӗррине...

Раҫҫей халӑх артисчӗпе Максим Михайловпа Крутов
чылайччен калаҫрӗ. Аслашшӗне, СССР халӑх артистне
Максим Михайлова халалланӑ Пӗтӗм тӗнчери опера
фестивальне Шупашкара пырсан, вӑл юлташӗсемпе
пӗрле Кульцавра пысӑк концерт лама, Вӑрманкас
шӑпчӑкӗсемпе юрлама шантарчӗ.
Аякран килнӗ хӑнасене унталла та кунталла
турткаларӗҫ, ҫывӑрма хӑйсен хваттерӗсене чӗнчӗҫ.
Ывӑннӑскерсем, ӗҫсе-ҫисе тӑраннӑскерсем, ӗшенсе
ҫӳрес темерӗҫ. Крутовсем Бориспа тата кинӗпе хӑна
ҫурчӗн номерӗнче вӑрах калаҫса ларчӗҫ.
Ҫӗрлеччен тӑсӑлнӑ ӗҫкӗ-ҫикӗре паллашнӑ ҫынсене,
вӗсемпе пакӑлтатнӑ самантсене аса илсе выртнӑ май,
Мария Николаевна хӑпартланчӗ те, кулянчё те, тарӑхса
та илчё. Мускавра упӑшкипе пурӑнакан Лина кашни
шухӑш ҫумне ҫилӗмле ҫыпҫӑнса пырать, унӑн епре
сӑмахӗсем хӑлхаран тухмаҫҫӗ. «Ачи хӑйӗнчен мар
пулнине Славик тахҫанах пӗлнӗччӗ. Ун пирки Максимкӑна
калас мар тенӗччӗ. Пирӗн тавлашӑва хӑлхине чикнӗ те
вӑл иксӗмӗре те тапӑнчӗ, ытларах ман ҫине сиксе ӳкрӗ:
«Тӗрӗссине калӑр, кам манӑн чӑн-чӑн атте?» Парӑнмалла
пулчӗ. Ман ӑна курас килет тесе тӑнран ячӗ. Акӑ - тӗл
пулу. Маншӑн та - ҫӗнӗ тӗл пулу. «Макҫӑмупа ташӑ
вӑхӑтӗнче калаҫса чунӑма кантартӑм. Каҫар, тантӑшӑм,
эпё Славикрен ытларах ӑна юрататӑп, курсассӑнах
кӗлеткем чӗрӗлет», - тесе пушшех уртарчӗ.
Мария Николаевна туртса ҫурма та хатӗрччӗ Линӑна
ҫав самантра, анчах хӑйне Бударин космонавт ташша
чӗннипе кӑмӑлӗ улшӑнчӗ те, вара вальс кӗввинче унпа
юнашар таҫта уҫлӑхаллах вӗҫрӗ.
Тепӗр ирпе Борис М аксимович правительство
машинипе «Космоса» кӗрлеттерсе ҫитрӗ. Унпа
хурӑнварсем Ҫӑлтӑр хулине кайрӗҫ. Карачӑм мучи
Андриянсем патӗнче хӑйӗн виҫҫӗмӗш сыпӑкри мӑнукне
курса хастарланчӗ. Хӑйсене чӗннӗ керменте шӑпӑрҫӑ
космонавтсене тата хулара ӗҫлекенсемпе пурӑнакансене

ӑсталӑхӗпе тӗлӗнтерчӗ. Пӗчӗк концертра пӗрле арӑмӗ
Крахьян чӑваш юррисене шӑрантарчӗ.
Мускав ҫул ҫӳревӗ тӑватӑ куна тӑсӑлчӗ.
- Халӗ вилсен те юрать, - хуйхӑрмасӑрах каларӗ яла
ҫитсен С алакайӑк Карачӑмӗ. - Мӗн ӗмӗтленни
пурнӑҫланчӗ: Мускавра мӗн тӑвассине турӑм, кама
курассине - куртӑм.
Салтаккай-Салакайӑк йӑхӗн хастар арӗсем хӑйсен
чи аслӑ тӑхӑмҫине чаплӑ менелник туса пачӗҫ. Уявӗ
вӑрманта, Салакайӑк йӑвинче кӗрлерӗ. Саламлама
М ускавран мӑнукӗ, А ндриянпа пӗрле Пушкарев
генералсем, Шупашкартан Большаков килсе ҫитрӗҫ.
Станиславӗн Хурӑнварта пӗрле выляса ӳснӗ, шкулта
пӗр класра вӗреннӗ ачалӑх тусӗсем, «Чапаев ҫарӗн
ю ланутҫисем » - Воробьевсем пур. Вӑл вӗсенчен
уйрӑлма пӗлмест. Ашшӗне Числов Петӗрӗ чӑвашсем
ҫинчен юмахласа парать.
Авиаторсен хӑлхи пуринчен те ҫивӗчрех пулас,
Станиславпа ашшӗ те хӑлхисене чӳрече еннелле пӑрчӗҫ.
- Вертолет сасси, - терӗ аслӑ Пушкаревӗ.
- Ман вертушкӑпа такам ярӑнать пуль, - хушса хучӗ
кӗҫӗнни.
- Вӑрман пӑхса ҫӳрекен ҫав ҫатӑрти «шӑрчӑксем».
Атьӑр, ӗҫер-ха? - сӗнчӗ кил хуҫи. - Карчӑкпа иксӗмӗр
малтанхи пӗрремӗш юхтарнӑ пылран йӳҫӗтнӗ шерпете.
Ураран ӳкерес пӗрре сире, енералсене. Тав!
Станислав йывӑҫ куркана ҫавӑрса хунӑ хыҫҫӑн:
- Ой, вӑйлӑ ку сирӗн, асатта-атте, - терӗ чӑвашла. Йӑвантарасш ӑнах апла? Темле, кунпах урасӑр
тӑваймастӑр пуль? Эпир - ҫунатлӑ вӗт. Ҫиччас хамӑр
вертолет ҫине ларатпӑр та, ҫав вертолетпа ӑмӑртмалла
вӗҫетпӗр ӑмӑрт кайӑкла.
Карачӑм мучи кулса ячӗ:
- Хэ-хэ. Ытла ан мухтан, Чапай. - Акӑ тепӗр йышши
саправкӑ сире, пӗлӗт вӗҫевҫисене, хаклӑ хӑнасене.

«Крахьян - пуҫра ян-ян» пур тата пирӗн. Вӑрман йывӑҫкурӑкӗн парни. Черккесене тытса парӑр-ха?
Ай хӑватлӑ, ух! - чыхӑнса каяймасӑр аран чӑтса
ирттерчӗ чӑваш коньякне тутаннӑ хыҫҫӑн ватӑ генералполковник. - Ку заправка хыҫҫӑн, ачам, Станислав, нумай
вӗҫеймӗпӗр. Ирӗксӗр анса лармалли вырӑн сасартӑк
шырамалла ан пулса тухтӑр.
Кӗреке куллинче-савӑш ӗнче вёсем сисмен те
уҫланкӑна вертолет анса ларнине. Ҫамрӑксем, вӑй
питтисем пӳртрен хӑвӑрт сиксе тухрӗҫ. Станислав
Пушкарев малта пырать.
Акӑ, ҫунатсем ҫаврӑнма чарӑнчӗҫ те, алӑк уҫӑлчӗ.
Ҫерем ҫине йӑлттам арҫынпа тӗреклӗ йӗкӗтсем ҫӑмӑллӑн
анчӗҫ. Асли йӑл куларах, сылтӑм аллине карттусӗ ҫумне
тытса, чеҫ пачӗ:
Генерал-полковник юлташ, сире Чӑваш
Республикин Президенчӗ Николай Федоров арми
генералӗ хӗрӳллӗн саламлать. Сирӗн ушкӑна хутшӑнма
ирӗк парсамӑр?
- Тархасшӑн! - алӑ пачӗ ӑна Пушкарев.
- Тархасшӑн, ырӑ ҫыннӑмӑр, патшамӑр? Епле килме
пӗлтӗр пирён пата? Турра шӗкӗр. Кӗрекене чӗнетӗп? тесе Карачӑм мучи президента тулли курка, Крахьянӗ
тӑвар савӑчӗ лартнӑ ҫавра ҫӑкӑр тыттарчӗҫ.
Кӗреке варрине кӗртсе лартнӑ чаплӑран та чаплӑ
хӑнана ӗҫкӗ ҫыннисенчен кашнийӗ хӑй тӗрлӗ куҫпа
сӑнать, вӑл мӗн каланине тӑнласа итлет. Николай
Васильевич васкамасӑр, ӑшран тухакан сӑнарлӑ та ӑшӑ
сӑмахсемпе саламларӗ ватӑ ҫынна:
- Ҫӗр ҫул тӳпине ҫитес тесе эпир пурте
тапаҫланатпӑр, анчах ун тӑррине хӑпарса ҫитсе хамӑрӑн
пурнӑҫ ялавне пурте лартаймастпӑр. Унта улӑхнӑ
паттӑрсенчен пӗри вӑл - пирӗн чӑваш арӗ Герасим
Филиппович Воробьев. Эпё Мускавра тӗнчипе чи ватӑ
тухтӑра - Гиннес рекорчёсен кёнекине кёртнё хирурга
Федор Григорьевич Углова курнӑччӗ. Вӑл манӑн пёр ҫывӑх

ҫыннӑма хӑй ҫӗр ҫулта чухне операци турӗ, питӗ ӑнӑҫлӑ
сыватрӗ. Унпа калаҫнӑ май ҫакна пӗлтӗм. Вӑл табак
туртман, эрехпе ашкӑнман, ялан утнӑ-чупнӑ, хӑйне
хусканура чӗртсе пынӑ, ватта пуссан та сивӗ шывпа
ҫӑвӑннӑ. Эпӗ ку таранчченех - арҫын, эрнере икӗ-виҫӗ
хут хӗрарӑмпа савӑш ма нимле таблеткӑсӑрах
пултаратӑп, тата аллӑ ҫул пурӑнма хатӗр, терӗ.
Президент тӑхтав тунӑ хушӑра Крахьян стариккине
аяк пӗрчинчен сисӗмлех тӗртсе илчӗ:
- Тӑнла та, пуҫна хыв - ват супнӑ.
Ҫивчӗ куҫӗпе пурне те хӑй еннелле ҫавӑрса илсе,
патша малалла тӑсрӗ сӑмахне:
- Эпир те хамӑрӑн сывлӑх программинче
физкультурӑпа спорта вӑйлатса, урӑ пурнӑҫ йӗркине
кашни ҫемьен кулленхи йӑли пултӑрччӗ тесе тӑрӑшатпӑр.
Акӑ паян эпё Углов профессор пекех ҫӗр ҫулта та сыпсывӑ, ӗлккен, алӑран ӗҫ пӑрахман хамӑр чӑваша, хуртхӑмӑр ӑстине курса тӗлӗнтӗм. Альберт Григорьевич
маттура мӗнле парне панине пӗлеймерӗм...
- «Лада» автом обиль, - илтӗнчӗ ял хуҫалӑх
министрӗн Большаковӑн хулӑн сасси.
- Аван парне. Тивӗҫлӗ вӑл ӑна. Эпё хам енчен,
Президент ячӗпе, ӗмӗр ҫӗнтерӳҫине, мухтавлӑ хресчене,
Чӑваш ҫӗрш ывӗ умӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн
патшалӑх орденӗпе наградӑлани ҫинчен указ кӑлартӑм.
Кӑкӑрӗ ҫине президент орден ҫакса янӑ самантра
С алакайӑк Карачӑмӗн йӑлкӑш акан куҫӗнчен вӗри
куҫҫуль тумламӗсем пӑчӑртанса тухрӗҫ. Вӑл вара
салтак пек тӳрленчӗ те:
- Рат старатцӑ тӑван ҫӗршывшӑн ӗҫлеме! Тавах сире,
ырӑ патшамӑр, пире тӗрӗс ҫулпа ертсе пырӑр, халӑха
телейлӗ тӑвӑр. Ман пекех, Уклов акатемӗк пекех ҫӗр ҫул
ытла пурӑнӑр, - тесе Шупашкар хӑнине вӑйӗ ҫитнӗ таран
мекӗрленсе ыталарӗ.
- Сире, Карачӑм мучи, пылпа хӑналанӑшӑн пысӑк
тав, пысӑк пурнӑҫушӑн - мухтав!

Акӑ, «Крахьян кулли» Чӑваш патшине те савӑккӑн
култарса ячӗ. Темиҫе юрӑ янраттарса илнӗ хыҫҫӑн,
генералсем те, президент та пӳртри юман хӑмана авма
пуҫларӗҫ. Карачӑм мучи, Крутов баянӗпе ӑмӑртуллӑн,
шӑпӑрне ӑн-на, ӑн-на, ӑн-на-нал аттарса ларать.
Крахьян та йӑкӑш -йӑкӑш ш укаласа тухрӗ те,
такмакласа ташша ячӗ:
Пирён патша Микул пур,
Вӑл пирӗншӗн Микул тур.
Халӑха вӑл юратать,
Юратать те ыр тӑвать.
Пирён патша пит ӑслӑ,
Йӑл кулӑллӑ, хаваслӑ,
Чӑваш ятне тӗнчипе
Мухтать ҫивӗч чӗлхипе.
Пирён патша кӑмӑллӑ,
Кӑмӑллӑ та сӑваплӑ,
Ҫамрӑкне те, ваттине Сума сӑвать кашнине.
Пирён патша юр юрлать,
Юр юрлать те хыт ташлать
Ӗҫкӗ-ҫикӗ хушшинче
Хӑйӗн ҫирӗп шайӗнче.
Пирн патша та арҫынах,
Куҫӗ-пуҫӗ арҫынлах
Шырать вӑрттӑн хитрене Тупма пурнӑҫ илемне.
Патшан ытлашши вӑхӑт ҫук. Вӑл хӑйӗн патшалӑх
ӗҫне пурнӑҫларӗ те, хӑнасемпе пӗрле ӗҫкелесе-ҫикелерӗ
те, юрӑ-ташӑ хыҫҫӑн ҫула хатӗрленчӗ.
Ӑсатма пурте кӗпӗрленсе тухрӗҫ. Ҫул куркине тытса
парсан президент вертолета кӗрсе ларчӗ. Вӑрман ҫийӗн
ҫаврӑна-ҫаврӑна вӗҫекен вертуш кӑна Пушкарев
авиаторсем тунсӑхлӑн та ӑмсануллӑн сӑнаса ӑсатрӗҫ.
Мухмӑр-сухмӑра чӗртсе ирттерсе янӑ-яман Карачӑм
мучи генералсемпе полковнике, Андриян мӑнукне, хӑйӗн

яланхи тусӗсем - егерьсем пулӑшнипе, ухутана йыхӑрчӗ.
«Ухутканаш» панӑ лицензипе вёсен пӑши те, хир сысни
те тытма ирёк пурччё. Егерьсем пӑшалӗсене генералсене
пачӗҫ. Андриян валли аслашшӗн саппас пӑшалӗ тупӑнчӗ.
Ҫухрӑма яхӑн утсан ухутниксем ҫырма хӗррине ҫитрӗҫ.
- Ҫакӑнта вёсен килӗ, - аялалла тӗллесе кӑтартрӗ
пӗр егерӗ. - Авӑ, мӑн шӑтӑкра сӑмсисене пӗрле тӗксе
ҫавракан выртаҫҫӗ. Куҫӗ вёсен начар курать, анчах пит
сисӗмлӗ. Сисрӗҫ пире, аҫипе ами пуҫӗсене ҫӗклерӗҫ.
Амине тивместпӗр, ҫурисемпе юлтӑр. Хатёрленёр. Пли!
Тӑватӑ пӑшал сасси вӑрмана янраттарса ячӗ. Аманнӑ
сысна хӑйӗн сукмакӗпе тарма пуҫларӗ. Сунарҫӑсем ун
хыҫҫӑн чупрӗҫ, тӳрӗрен ума тухрӗҫ. Каллех тепӗр залп.
Хыр-чӑрӑш ҫумӗнче хыҫкаланнипе сӑмалаланнӑ тирӗ
хытӑ ҫав вёсен. Аҫа кайса ӳкмерӗ, малти урисемпе
тапӑртатса, асавӗпе ҫӗре сирпӗте-сирпӗте, хаяррӑн
тулхӑрса хартлатрӗ те тӑшманӗсем енне ҫиҫӗмле
хӑвӑртлӑхпа вирхӗнчӗ. Карачӑм мучи ҫумри чӑрӑш тӑрне
пит-куҫне чиктерсех хӑпарса тарчӗ, мӑн хырӑмлӑ ватӑ
Пушкарева алӑ тӑсса пачӗ, лешӗ турат ҫине аран-аран
улӑхса ларчӗ. Станиславпа Андриян та аптраса ӳкрӗҫ.
Тепӗр егерӗ ҫӗтри пӑшалне ҫӗклерӗ те, торпеда пек
ҫывхаракан сысна аҫине ураран ӳкерчӗ.
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Тӗнче тытӑмӗн улшӑнӑвӗсем Чӑваш ҫӗршывӗнче те
майлӑн пулса пыраҫҫӗ. Турӑ панӑ ҫулне пурӑнса ӗмӗрне,
вӑрӑм-и вӑл, кӗске-и, вӗҫленисен вырӑнне ҫӗннисем
ҫуралса пыраҫҫӗ. Салакайӑк Карачӑмӗ те хӑйӗн юлашки
ҫулӗ ҫине кӗчӗ. Ун ҫине тухма ӑна ҫамрӑкланса пыракан
арӑмӗ те ытларах пулӑш рӗ пулас. Нухратов
«ласаретӗнче» ҫухалса пурӑннӑ Крахьян мӗнле эмелпе
чӗрӗлнине туять вӑл, вӑлта-вӑлта хӑйӗнчен кулнинемӑшкӑлланине те сисет. Тымарсен укиян леш енчи мулҫи
Миров, пилӗкне тата шӑмӑ сыппине апитерапи меслечӗпе

юсаса кайнӑ хыҫҫӑн, тӑван ҫӗршывне урӑх килмерӗ.
«Крахьян кулли» вара, Аполлон Нилович шантарнӑ пекех,
духи рекпамин гонорар долларӗпе Карачӑм арӑмне хӑйне
те хӗпӗртеттерсех ташлаттарчӗ. Пуйса кайрӗ Салакайӑк
мӑшӑрӗ. Пуйса кайрё те кӑмӑлӗпе улшӑнса кайрӗ.
Ватӑлнӑ упӑшкине ват каҫтака вырӑнне те хуми пулчӗ.
Тепӗр сӑлтав каярахпа палӑрчӗ. Карачӑм хӑйӗн
«кӑрсавицине» Миров ҫумне хушни пуҫран тухса
сӗвӗрӗлчӗ. Аполлон Ниловичӑн Елиани пӗр кашӑк пылпа
ҫӑтса яма ӗмӗтленмелли пикех. Ӑна вӑл нихҫан та
Крахьянпа улӑштарас ҫук. Ун шучӗпе, тен, иккӗшӗ
аптӑранӑ хушӑра юрату вӑййинче те аташса илме
пултарнӑ. Пӗринче Крахьян утар пӳртне пилӗк пин
долларпа ахальтенех мухтанса килсе кӗрес ҫук._
Ама аҫасӑр вӑрах пурӑнаймасть тенешкел, Хурӑн
Ульянӗн хӗрӗ те шутсӑр астармӑшлӑ-ҫке. Амӑшнех
хывнӑ. Вӑрманти шӑплӑхра ӗҫлекен Нухратов тухтӑрпа
унӑн пулӑшаканӗ Воробьева фельдшерица та пёр утиял
айӗнче хӑйсен канлӗхне тупнӑ иккен. Горячев тёп тухтӑр
Вӑрманкасра Нухратовсен юрату керменне аркатса
хӑварсан, Грета Родионовнапа Валерий Гаврилович
урӑх унта телей вӑййинче ырӑ кураймарӗҫ. Грета
Родионовна, хӑй татнӑ юрату ҫиппине ҫыхса лартас
тесе, упӑшкине венчете тӑма та чӗнсе пӑхрӗ, анчах
Валерий Гаврилович Тымар чиркёвне кайса Пантелей
атте умёнче те, урӑх храмра та Турӑ умӗнче намӑс курма
ш утламарӗ, хӑй ҫумне ӑнсӑртран ҫы пҫӑннӑ вӗри
кӗлеткене арӑмӗн сивӗ кӗлеткинчен хытӑрах ыталарӗ.
Крахьяна упӑшкинчен уйӑрттарчӗ. Ачисене пӗрле илсе
вара Крахьян ҫамрӑк упӑшкапа Миров хӑйсене кӗтекен
ҫӑтмаха - Сӑшана тухса вӗҫрӗ.
Карачӑм утарта ӗҫлеме пӑрахни ӗнтӗ виҫӗ ҫул. Вӑл
хӑйӗн вӑрманти килӗнче пурӑнать. Ялти кил-ҫуртне
Анюта мӑнукӗн аслӑ ывӑлне парне турӗ. Хушӑран, чун
туртнипе, Хурӑнвара пыркаласа каять, икӗ хутлӑ ампар
сакки ҫине ларса шухӑшӗпе пӑтранать. Куҫӗ умӗнче

малтанхи арӑмӗ Анук та, ҫамрӑкки Крахьян та картинкӑ
пек йӑлтлатать. Ҫак йывӑҫ кӗлетре ӑна икё пике хӑйӗн
хӗрлӗхне хӗретсе савӑнтарнӑ, юнашар пӳртре арӑм пулса
ачапча парнеленӗ. Тек вёсем те ӗнтӗ ӑна, Хурӑн Ульянӗн
вӗри мунчинче хурӑн милӗкӗпе ҫапӑнса кӗлеткине
уҫӑлтарнӑ чупкӑн упӑшкана, хӗрнӗ турчка вӗҫӗпе те,
вӗри ҫатм апа та савайм аҫҫӗ. Ш ахматла выляма
ҫӳрекен Числов Петӗрӗ те автансӑр Хурӑнварта ял
ҫыннисен вилӗмсӗр чунӗсене тӗнче историне вӗрентет.
Кил картинче тунсӑх хуҫаланать. Дна хӑваласа ярас
тенӗнех кӗлет тӑрринчен сала кайӑк ушкӑнӗ вӗҫсе анчӗ.
Вӑл вӗсене кӗсье тӗпӗнчи ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗсене сапса
пачё. Сала кайӑксем апата хӑвӑрт сӑхса пӗтерчӗҫ те
вӑрр! ҫӗкленсе карта хӑмисем ҫине ретпе ларса чӗрикчӗрик! юрласа ячӗҫ. «Пурӑнатпӑр-ха, эсир те, эпё те,
килте сала кайӑк таппи пур», - те ке л е се ватӑ
Салакайӑк вӑрманалла вӗҫрӗ.
Анюта кукашшӗне машинӑпа кӗпе-йӗм ҫуса парать,
урай сӗрсе, ыттине тирпейлесе хӑварать те, ачин пӗчӗк
ачине пӑхма чуптарать. Пур ӗҫне тума та ӗлкӗрет
йӗрӗскер. Акӑ хальхинче те вӑл хыпӑнсах тухса кайрё.
Пӗччен юлсан Карачӑм мучи вӑхӑт ирттерме утара
каҫать, Ваҫҫукпа е утар хуралҫипе, Тан Ваҫлин шӑллӗпе
Лексантӑрпа, юмах ҫаптарать. Тан Ваҫли ӗнтӗ пуринпе
те пӗр тан вырӑна - масара кайнӑ.
Кӗр кӑҫал ытла ӑнланмалла мар килчӗ. Ӗлӗкрех чӳк
уйӑхӗн вӗҫнелле шӑнтса лартаканччӗ, юр ҫӑваканччӗ.
Раштав ҫуррине ҫывхараҫҫӗ - ҫумӑр лӳшкет те лӳшкет. Ку
вӑхӑтра упасем те канлӗхе путаканччӗ. Ҫанталӑк улшӑнӑвӗ
вӗсене те анӑраштарса ярать иккен. Ҫуркуннеччен йӑвана
ҫывӑрма кӗрсе выртнӑ пӗр упа-утаманӗ вӑхӑтсӑр вӑраннӑ
та хӗл ыйхинчен, хырӑм выҫҫине туйса, вӑрман тӑрӑх
лаплаттарнӑ, утар тӗлне пулнӑ, вӗллесене ҫапса аркатса
пыллӑ караса ӗме-ӗме чунне кантарнӑ.
- Вӑрӑ килнӗ! - йытӑ туллашнине илтсе вӑраннӑ
Карачӑм сиксе тӑрать те, шӑлаварне хӑвӑрт тӑхӑнса,

ҫурӑм ҫине кӗске кӗрӗкне уртса, тула сиксе тухать.
Карачӑм умне ӳкнӗ пӑшаллӑ Лексантӑр курокне туртать,
анчах кӗрслетнӗ сасӑ илтӗнмест. Пиччӗшӗ пекех мухмӑрсухмӑр танатинчен уйрӑлайманскер, пӑшалне авӑрлама
га маннӑ иккен. Йытта хӑваласа пыракан хаяр упа, хирӗҫ
пулнӑ ҫынсене аяла лутӑркаса чикнипе хавхаланса,
канлӗн мӗкӗрсе вӑрмана янраттарать, ал лаппипе «пука!»
тесе хӑвармасӑрах, хӑй ҫулӗпе чӑтлӑхалла вашкӑртать.
Ш ывлӑ канавра вы ртаканскерсем ирпе ӗҫе
васкакан Ваҫҫук куҫӗ тӗлне пулаҫҫӗ. Лексантӑрӗн юн
таппи чарӑннӑ. Карачӑм мучин пурнӑҫ палли пур-ха.
Вӑрманкаса машинӑпа илсе ҫитериччен вӑл Хурӑнвар
тӗлӗнче куҫне хупать.
Ҫут ҫанталӑк явлӑмӗн айне пулнӑ Салакайӑк
Карачӑмӗ ҫапла, ҫӗнӗ ӗмӗре рилӗк карт хурса панӑ
хыҫҫӑн, ҫут тӗнчерен уйрӑлать.
Крутов Шупашкара шӑнкӑравланӑччӗ. Большаков Мӑн Альпӑ, юмахри Улӑп пек паттӑра, чӑваш халӑхӗн
ҫӗр Паттӑрне пытарма килеймерӗ. Вӑл, пенсие тухнӑ
хыҫҫӑн урӑх ӗҫрискер, Мускав аҫтахисем ярса илнӗ
Шупашкар аш -какай комбиначӗн ӗҫне йӗркелесе
пыраканскер, хуҫисем чӗннипе Мускава кайнӑ-мӗн. Тӗнче
компанийӗсен шӗвӗр чӗрнеллӗ вӑрӑм аллисем
республикӑри чи хӑватлӑ пысӑк предприятисене ҫавӑрса
илме пуҫланӑ вӑхӑт-ҫке. Вёсен талпӑнӑвне хирӗҫ
тӑмашкӑн Турӑ ҫумӗнчи Шуйттан та вӑй ҫитереймест. Кут
айӗнчи ылтӑн арчи ирӗкпӗн ҫӑткӑнсен йӑвинелле куҫать.
Ҫав вӑхӑтрах аякри ылтӑн шывӗ те Чӑваш
ҫӗршывнелле Атӑл шывӗ пекех юхать. Раҫҫей те, рынокпасар хутш ӑнӑвӗсене кӗрсе пынӑ май, аталаннӑ
капитализм ҫӗршывӗсем пекех, кивҫенле пурӑнмалли
ҫӑмӑл йӗркене кӑмӑлласа пӑрахать. Пухнӑ мулӗнчен
услам тӑвас тесе чикӗ леш енчи банксем, усламҫӑсем,
хушса тӳлемелли йӗркепе, мӗн чухлӗ кирлӗ, ҫавӑн чухлӗ
укҫа сӗнеҫҫӗ. Дна вӑхӑтра илсе усӑ курма кӑна ан ӳркен
тата каялла процентпа тӳпелесе, килӗшнӗ вӑхӑчӗпе

тавӑрса памаллине ан манса кай - илнинчен нумай хут
ытларах. Вӗсем те тутӑ, эсӗ те ҫав вӑйӑра выляса илетӗн.
Анчах параканнине - ытларах, илекеннине - сахалтарах
лекет. Тӗнче тӑрӑх касса ҫӳрекен Укҫа кама пуйтарса,
кама ура ҫине тӑратса, тӗнче аталанӑвне хӑйӗн хӑватлӑ
вӑйӗпе тытса тӑрать. Пурте ҫав йӗркене, Турра пуҫ
ҫапнинчен те ытларах, пуҫ ҫапаҫҫӗ.
Салакайӑк Карачӑмӗн хӗрӗх кунне асӑннӑ хыҫҫӑн,
2006 ҫулхи кӑрлачра, Тымарта республика шайӗнчи
канашлу пулчӗ. Ахальтен мар. Тарӑнварсенчен уйрӑлса
тухнӑ «Мир» ял хуҫалӑх кооперативӗ юлашки ҫулсенче
вакланнӑ хуҫалӑхсенчен республикӑра чи вӑйлӑ
аталанакансенчен пӗрин шутӗнче. Авалхи Миров
мулҫӑсен несӗлӗсем, Раҫҫей ҫийӗн кӑвак хуппи уҫӑлсан,
тӑванлӑх туйӑмӗпе аслашшӗсен ҫӗрӗ ҫинех ырлӑх
пулӑшӑвӗн лайӑх вӑрлӑхнех акрӗҫ. Аполлон Ниловичӗ
хӑйшӗн услам тӑвас ӗмӗтпе мар, ырӑ кӑмӑлтан пулӑшу
хыҫҫӑн пулӑшу парса пычӗ шӑллӗн, Тит Ниловичӑн
мӑнукне, Яков Самуилович Милова.
Яков Самуилович хӑй те таҫтан тем тупма, такӑш
шӑтӑкран та ылтӑн уҫласа кӑларма маҫтӑр тӑнлӑ ҫын.
Ленинград облаҫӗнче те ял аталанӑвӗшӗн мӗнле кӑна ырӑ
ӗҫ туса кӑтартман пуль вал. Область губернаторӗ
ыйтнине тивӗҫтерсе, Путин президент унӑн кӑкӑрӗ ҫине
орден ҫакса янӑ. Гатчинӑри селекционерсенчен пысӑк
тухӑҫлӑ, ҫӗрмен, колорадӑ нӑррине парӑнман ҫӗр улми
сорчӗ турттарса килчӗ - пӗр чукун ҫул вакунӗ. Ӑна пӗтӗм
район ҫӗрӗ ҫине сарма пулӑшрӗ. Ҫавӑнпа «Мир» пӗлтӗр,
япӑх ҫанталӑкра та, гектартан тӑват ҫӗр аллӑ центнер,
район виҫ ҫӗр ҫирӗм центнер ҫӗр улми туса илме
пултарчӗ. Республика кӑтартӑвӗ вара - ҫӗр ҫитмӗл пилӗк
центнер. Ҫӗнӗ хуҫалӑх та, район та Шупашкарта ирттернӗ
кӗр уявӗнче, чи хисеплӗ вырӑнта ларчӗҫ, ял хуҫалӑх
министрӗн аллинчен пысӑк преми илчӗҫ.
Питӗрти тусёсем Тымар чиркӗвне виҫӗ мӑн автобус
тулли, ятарласа килнӗччӗ. Таса Турӑ Амӑшӗн Ивер

турӑшне чиркӗве кӗрсе тута тӗкнӗ, пуҫ ҫапнӑ хыҫҫӑн,
вӗсем Мировӑн хуҫалӑхӗпе паллашрӗҫ, тӗлӗнчӗҫ, Ҫӗлен
улӑхӗнче пулӑ шӳрпи ҫирӗҫ, Петр Волков илсе пынӑ
«Шурӑмпуҫ» ял хуҫалӑх предприятийӗн аш-какай
комбиначӗ кӑларакан чӑваш шӑрттанне ҫисе ырларӗҫ.
Нева ҫыранӗпе Атӑл ҫыранне ҫывӑхлатмалли килӗшӳ
турӗҫ: Питӗрте «Шурӑмпуҫпе» «Мир» хуҫалӑхӗсен
пӗрлехи лавккийӗ уҫӑлмалла, Шупашкарта - питӗрсен.
Пантелей аттен юлашки вӑхӑтра пӗртте канӑҫ ҫук.
Марья икумӗн Чулхуларан илсе килсе чиркӗве тавӑрса
панӑ асамлӑ турӑш ӗненекенсене ҫӗршывӑн таҫти
кӗтесӗнчен те, анӑҫри ҫӗршывсенчен те хӑй ҫумне
туртать. Юнашарах - имлӗ ҫӑл куҫ уҫрӗҫ. Унӑн таса,
сиплӗ шывне ҫынсем ӗҫеҫҫӗ кӑна мар, тулса тӑракан
пӗвинче шыва кӗрсе усал сывлӑшран тасалаҫҫӗ, ӳт-пӳне
сиплентереҫҫӗ. Пантелей иерей халӗ хӑйне Турӑран та
аслӑрах пек туять. Тымар чиркӗвӗн чан сассийӗ тӗнчене
туртӑмлӑн сарӑлать.
Милов та ҫывӑрса лармасть. Питӗ усӑллӑ
япаласенчен пуян ҫӗр имӗпе пуймалли меслет те тупрӗ.
«Тымар-Милов» сиплӗ шыв таврана саланать. Усламӗ
«Мир» хуҫалӑхӑн укҫа миххине тултарать. Ҫӗлен юхан
шывӗнчи пӗвесен ярӑмӗ, йывӑҫ тирпейлекен, сӗт-сыр,
крахмал, улма-ҫырла завочӗсем, сывлӑхпа сиплев ҫурчӗ пурте пӗрле Чӑваш ҫӗршывӗн хӑш кӗтесӗнче пур-ши?
Сысна ферминчен сарса пысӑклатнӑ - ҫӗнӗрен лартнӑ
комплекс - «Хӗвеллӗ ир» комплексран темиҫе хут иртсе
кайнӑ аш-какай фабрики. Шурӑмпуҫсемпе ӑмӑртса,
района ҫӗклекен комплекс. Сӑшаран кӳрсе килнӗ вӗр
ҫӗнӗ, тёнче шайӗнчи оборудовали вырнаҫтарнӑ
тӗлӗнтермӗш. Совет Союзӗ вӑхӑтӗнче комплекссене
вырнаҫтарнӑ лӑпӑр-лапӑр мар. Вӗсем, ӗҫлеме
пуҫласанах ванма пуҫланӑскерсем, часах тимӗр-тӑмӑр
купи пулса юлнӑ. Ҫавӑнпа вӗсене никамах та ҫӗнетме
шутламан, ҫӗнетме те май килмен. Халӗ ҫӗнӗ
комплекссем тӑваҫҫӗ. Раҫҫейре - икё пин ытла, Чӑваш

енче те - вуншарӑн. Вӗсене тӑваҫҫӗ ҫеҫ, Миловӑн вара
виҫӗ ҫул вунӑ пин сысна хуҫалӑха мул парать. Ҫав
хуш ӑрах республикӑра, 1991 ҫулпа танлаштарсан,
сыснасен шучӗ ҫитмӗл виҫӗ, ӗне выльӑх шучӗ аллӑ
икё процент чакнӑ ҫӗртех...
Чӑваш ра ку таранччен никам курман-илтмен,
миллионпа танлаштармалли хӑватлӑ, мӑ-ӑнӑ-мӑ-нӑ
комплекс туса лартнӑ Тымарӑн анат енне, Ҫӗлен улӑхне.
Сӑшаринчен пӗртте кая мар теҫҫӗ Миловсем. Сӑвакан
ҫичӗ пин ҫурӑ ӗне валли. Мегафермӑна Германирен
голштинӑфриз ӑратлӑ пушмак пӑрусем кӗтӗвӗ-кӗтӗвӗпе
тусан мӑкӑрлантарса килеҫҫӗ - ултӑ пин таран. Ӳссе
пӑруласан вӗсенчен кашнийӗ ҫулталӑкра вунӑ-вун икӗ
тонна сӗт пама пуҫлать. Пӗр ҫулта Тымар хӑех утмӑл
пин тонна сёт пама пултарать халӑха, патшалӑха.
Х альхи ял хуҫалӑхне кивӗлле ӗҫленипе ҫӳле
ҫӗклем е май ҫукки ҫинчен а сӑрхаттарса, пурнӑҫ
сӑм саран сисӗм лех ш аккать. Тавҫӑрул лӑрах та
ҫаврӑнӑҫуллӑрах тата ӑслӑрах пулмалла ҫеҫ. Яков
Милов ку чӑнлӑха Питӗр енчех ӑнланса пуҫа хывнӑ.
Тӑван ҫӗре таврӑнсан вӑл пӗр ҫӗнӗлӗх пирки
Вӑрманкасра та, Шупашкарта та шӑв-шав ҫӗкленӗ.
Мӗншӗн тесессӗн ӑна хӑй хальлӗн пурнӑҫа кӗртме май
ҫук. П атш алӑх ш айӗнче кӑна татса лама пулать.
А гропром ы ш л енноҫа
аталантарм алли
наци
программипе килӗшӳллӗн кӗҫех «Биопарк» проект
ҫуралать. Голландири «Рослизин Лидерлендн Б.В»
компанийӗ лизинпа белок хутӑшӗсем кӑларакан установка
лартса парать. Ӑна валли Сӑр вӑрманӗн хӗрринчи Тымар
шӑпах юрӑхлӑ пулнине Яков Самуилович пуҫлӑхсене те,
ют патшалӑх бизнесменӗсемпе специалисчӗсене те
ӗнентернӗ. Акӑ халӗ вӑл республикӑшӑн кӑна мар,
Раҫҫейшӗн те пысӑк пӗлтерӗшлӗ установкӑна хута янӑ
вӑхӑта ҫитнӗ аслӑ пуҫлӑхсен, канашлӑва килнисен
умӗнче компани директорӗпе пӗрле акӑлчанла та,

вырӑсла та, чӑвашла та хӗрсех калаҫать. Пуҫлӑх та вӑл,
ҫав вӑхӑтрах куҫаруҫӑ та.
Тӗнче шайӗнчи малта пыракан технологи - Раҫҫейпе
Голланди ученӑйӗсен, инженерӗсен пӗрлехи ӑсӗпе,
вӑйӗпе хатӗрленӗ стратегиллӗ, хӑватлӑ технологи
проекчӗ пурнӑҫланма пуҫлани Чӑваш ҫӗршывӗнче ҫӗнӗ
ҫӑлтӑр ҫутнӑ пекех - ял хуҫалӑхне ҫӳллӗ шая ҫӗклемелли
шанчӑк. Халех вӑл вун пилӗк тонна продукци кӑларнӑ.
Малашне ҫулталӑкра аллӑ пин тонна лизин тата ытти
хаклӑ япала та хатёрлеме пултарать. Ӑна валли виҫ ҫӗр
пин тонна тёш тырӑ кирлё пулать. Ҫавӑнпа хӑватлӑ
элеватор тума тытӑннӑ.
Выльӑх апачӗн биологилле активлӑ хутӑш - лизин паха аминокислота. Унпа усӑ куракансен сыснисемпе
пушмак пӑрӑвӗсем хальхинчен пӗрре тӑваттӑмӗш хут
хӑвӑртрах самӑрлаҫҫӗ. Авӑ епле пысӑк пулӑшу!
Тӗнче шайӗнче ӑмӑртма пултаракан продукци туса
кӑларакан «Биопарк» проекчӗ Тымарта тымар яни, унӑн
ҫамрӑк хунавӗ Ҫӗлен улӑхӗнче ӳссе аталанма пуҫлани,
паллах, питӗ ырӑ ӗҫ, паянхи ялӑн пуласлӑх тепӗр
хӑватлӑ ҫуначӗ. Ҫакна ӑнланма май пулчӗ Чӑваш тата
Голланди бизнесменӗсен темиҫе чӗлхепе хутӑш
ӑмӑртмалла калаҫнинчен.
Республика президенчӗ Федоров Тымарта иккӗмӗш
хут пулать ӗнтӗ. Ҫитсессӗнех вӑл район администраци
пуҫлӑхӗнчен ы йтса, В оробьев утарҫӑн ш ӑпипе
кӑсӑкланчӗ. Крутов Карачӑм мучи вилни ҫинчен
пӗлтерсен, кулянчӗ. «Паян унпа ҫак лапамра халӑх
умӗнче ташласшӑнччӗ - хамӑрӑн калама ҫук хӑватлӑ
ӗҫ уявӗн кӗввипе - шӑпӑр сассипе - янраттарса», терӗ. Акӑ халӗ Николай Васильевич Республика
Президенчӗн сӑмахне капать:
- Вӑрман хӗрринчи улӑхра капӑрланса ларакан виҫӗ
хутлӑ тӑваткал ҫурт паянхи Чӑваш Енӗн улӑпла
аталанӑвне ҫывӑх. Пирӗншӗн, чӑвашсемшӗн, юмах
пурнӑҫ чӑнлӑхӗ пулса тӑнӑ пекех ку ҫӗнӗлӗх. Голландипе

Мускаври партнерсен витӗмӗпе тӗлӗнмелле хӑватлӑ,
пысӑк технологиллӗ проекта пурнӑҫа кӗртетпӗр. Ку вӑл
- Чӑваш Енпе Мускав тата Европа хушшинчи туслӑх
ҫирӗпленнин ырӑ тӗслӗхӗ. Хальхи вӑхӑтра самаях малта
пыракан ҫак проект ял хуҫалӑхӗн тӗрлӗ отрасльне пур
енлӗ ӑнӑҫлӑ аталанма витӗм кӳрекен, малашне тага
пултаруллӑрах ӗҫлесе пурӑнмаллине кӑтартакан ырӑ
паллӑ. «Биопарк» проектпа тӑрӑшса ӗҫлекен инженерсем
хушшинче сирӗн ентешӗр, ҫамрӑк хастарҫӑ Святослав
Викторович Воробьев та пулнишӗн сирӗнпе пӗрле эпё те
мухтанам-ха. Чӑвашӑн ӑсӗ - тӗнче ӑсӗ. Пултӑр малалла
та ҫаплах. Вӑл, чӑваш патриочӗ, Мускавран куҫса килсе,
«Биопарк» хуҫи пулма килӗшрӗ.
Канашлу канаш ланса пычӗ. Республикӑн ҫӗнӗ
министрӗ, ял ачи, ҫӗр ӗҫченӗ пулнӑскер, Михаил
Васильевич Игнатьев, малашне ял хуҫалӑхӗнче тата
нумай ҫӗнӗлӗх тымар ярасси ҫинчен пӗлтерчӗ. Раҫҫей
ял хуҫалӑх министрё Усач, чӑвашсемшӗн хӑй тем те
тум а х а тё р р и пирки м ухтан са илнӗ хы ҫҫӑн,
савӑнтарса пӑрахрӗ:
- Чӑваш Ен - алла-аллӑн тытӑнса пӗрне-пӗри
вӑйлатса пуйтарма пултаракансен Раҫҫейри сӑнав
вырӑнӗ. Ҫав вырӑна чаплантарма эпир малашне те
пулӑшса пырӑпӑр. Чӑваш Енӗн кашни пуҫарӑвӗ Раҫҫейшӗн ырӑ тӗслӗх. Палӑртнӑ ӗҫсене пурнӑҫа кӗртме
эпир хамӑрӑн министерство ҫумӗнче ятарлӑ канаш
турӑмӑр. Унта банксен, регионсен представителӗсем, ҫав
шутра ҫумра тӑракан Игнатьев та, кӗреҫҫӗ. Сирӗн
министрӑн федераци шайлӗ пысӑк правасем пур. Унран
эсир ытларах ыйтӑр. Мускав валли ун урлӑ ҫӗнӗ
шухӑшӑра ҫитерме тӑрӑшӑр. Эпир те ӑна ҫӑвара шыв
сыпса ыттисене кӑна итлесе ларма памӑпӑр.
Районӑн тёп сельхозтехникӗ Пантелеймон
Михайлович Пантин министрӑн кӗске кӗрӗк ҫаннинчен
ҫакӑнм а ӗлкӗрчӗ, хӑй сӗннипе маш ина-ю сав

станцийӗсем
йӗркелесе
яртарнӑш ӑн,
чӑваш
механизаторӗсен ячӗпе Усача тав турӗ.
Ӗҫлӗ хӑнасем вӑрах тытӑнса тӑмарӗҫ. Вертолет
вӗсене ҫӳлелле вӗҫтерсе вӑрман хыҫӗнче курӑнми пулчӗ.
Салакайӑк ушкӑнӗ чӗрик-чӗриклетсе илчӗ.
- Анюта пире апата йыхравларӗ, - чӗнчӗ Василий
Фомич, аслӑраххи пулса, - Яков Самуилович,
Пантелеймон Михалч, юмахласа ларар кӑштах тӑван
Мускавран килнё ятпа пирён тӑван асаттен ваоман
пӳртӗнче. Тархасшӑн?
Вӑр-вар Анюта вут хутса кӑларнӑ. Кӑмака яшки
шӑрши хӑнасен ҫиес кӑмӑлне татах хӑпартрӗ. Алӑсене
ҫуса тасатнӑ хыҫҫӑн пурте сӗтел хушш инелле
ҫывхарчӗҫ. Стена ҫинчи нумай тӗслӗ ӳкерчӗк пурне те
хӑй патнелле чӗнчӗ. «Кӗреке пуканне ман валли пушӑ
хӑварнӑшӑн тавах сире, енералсене, ҫиччас пырса
ларатӑп, алла пӗрле курка тытӑпӑр», - тенӗнех куҫне
чеелентерсе ӑшшӑн пӑхрё кил хуҫи.
Ӳнерҫӗ картининчи Карачӑм ш ӑпӑрҫӑн хӳхӗм
кӗлетки ҫанталӑк ҫутинче асра юлмалла палӑрать.
Сарӑ-хӑмӑр, хӗрлӗ-симӗс тӗссен пӗрлешӗвӗнче хӑйне
евӗр йӑлкӑшать. Мусӑкҫӑн шӑпӑр енне кӑштах усӑннӑ
ҫӑра м ӑйӑхлӑ, вӑрӑм сухаллӑ, хы ҫалалла тарса
пыракан тӑпӑлкка ҫӳҫлӗ, сарлака ҫамкаллӑ пуҫӗ,
хуллен вылятакан алӑ пӳрнисем, килти пусмаран
ҫӗлетнӗ сӑхман хутламӗсем илемлӗ кӗвӗ тӗнчинелле
туртаҫҫӗ. Манӑҫми сӑнӗнче унӑн тимлӗх, тарӑн шухӑш
палӑрать. Вӑл хӑйӗн ҫуралакан кӗввине тӑнласа
итленӗн туйӑнать. Чӑваш халӑхӗн питӗ ӑслӑ-тӑнлӑ
кӗвӗ ӑстин сӑнарӗ курӑмлӑ та чӗрӗ.
Пӳртре хуҫаланакан Анюта кӑмака умӗнче кашӑкчашӑк шакӑртаттарнӑ хушӑра Святослав Викторович
стенка ещӗкӗнчен ҫап-ҫутӑ сӗрме купӑс туртса кӑларчӗ.
- Италисен чаплӑ купӑс ӑсти Страдивари ячӗпе тунӑ
ҫак илемлӗ кӗленче савӑта эпӗ, яла ӗҫлеме килме
хатӗрленнӗ вӑхӑтра, хамӑрӑн юратнӑ, хӑватлӑ

асаттемӗре парне тӑвас ятпа туяннӑччӗ. Вӗсем ушкӑнпа
хӑнана пырсан та унпа тӗл пулса калаҫаймарӑм, ҫакӑ
«Биопарк» ыйтӑвӗпе Голландие кайнӑ вӑхӑт пулчӗ.
Ҫавна пулах асаттене пытарма та ҫитеймерӗм. Паян та
пулин асӑнас ӑна сирӗнпе пӗрле чухне, - тесе вӑл
хурлӑхлӑн пӑхса илчӗ ватӑлма пӗлмен аслӑ тӑванӗ
ҫине. - Кил, лар хамӑр ума. Эсӗ, асатте, шӑпӑр кала,
эпир - сӗрме купӑс. Йышӑнсам ман парнене. Ҫак парне
саншӑн та паянхи паллӑ кун тӑсӑмӗ пултӑр. Анюта,
кӗленчине уҫатӑп. Васка!
Карачӑм мучие асӑнса мӑлтавансен иҫӗм ҫырлинчен
тунӑ хаяр эрехне тутаннӑ хыҫҫӑн, Анюта кӑмака хыҫӗнчен
йывӑр пӑшал йӑтса тухрӗ те пиччӗшне, Василий Фомича
тыттарса, ӑнлантарчӗ:
- Ял хуҫалӑх кунӗнче Шупашкарта концерт кӑтартнӑ
чухне хӑй Мӑн Альпӑ тесе кӑмӑллакан министр кукаҫине
панӑ парне. Питӗ паллӑ кун килсен уҫатӑп-ха тесе
пурӑнатчӗ те. Халӗ, шӑллӑм таврӑннӑ ятпа, парӑр салютне.
Крутовпа Пантин хуҫяйккӑна пулӑшма пикенчӗҫ.
Кӑмакаран ухватпа йӑтса илнӗ сарлака чукунӑн чукун
ҫатма виттине уҫса йывӑҫ тирӗке ӗне ашне кӑларчӗҫ, тӑм
чашӑксене ҫӑра шӳрпе тултарса сӗтел ҫине йӑтрӗҫ.
Ухутниксен кӗленче пӑшал кӗпҫинчен хаярланса тухнӑ
шурӑ эрех сӗтел ушкӑнне хастарлантарсах ячӗ.
- Ай тутлӑ, кунашкал техӗмлӗ купӑста яшкине эп
ниҫта та ҫисе курман, - йывӑҫ кашӑкне ҫулларӗ
Святослав Викторович. - Чӗлхене ҫӑтса ярас мар.
Анюта кула-кулах каларӗ:
- Кӑмака яшки шӑршипе килтӗн пуль, шӑллӑм. Халь
эс, кунта пурӑнма куҫсан, хӑвах манран чаплӑрах
пӗҫерме вӗренӗн-ха. Кӑмака яшки кӑна мар, шарккуне те,
сысна-пӑру пуссан - шӳрпине те...
- Ах, шаркку та пур-ҫке сан, акка?
- Пиҫнӗ, хурӗсем какаласа, сӑмсисемпе тӑм чӳлмек
тӑррине уҫасшӑн. Сысна ҫурисем те тимӗр кӑмакара
нӑрикпетеҫҫӗ, авӑ, - ӑшшӑн кулчӗ Анюта.

Кӗленче пӑшалран тур калашле виҫӗ хутчен умлӑхыҫлӑ залп парсан, Анюта хӗрринче ларакан Пантина
кӑчӑк туртрӗ. П антелейм он М ихайлович газ
духовкинчен кӑларнӑ вӑрӑм ҫатмана сӗтел ҫине пырса
лартрӗ. Унта хӑяккӑн тӑсӑлса выртакан сап-сарӑ сысна
ҫури кӗҫ-вӗҫ тӑрса сӗтел ҫинче нуф -нуф ташш и
ӑшалантарассӑнах туйӑнать.
Макҫӑм пиччӗшӗ вӑрӑм ҫӗҫӗпе сысна пусма пуҫларӗ.
Хӑлхисене чӑнк-чӑнк тӑратса выртакан нуф-нуфа
татӑкӑн-татӑкӑн ӑста пайларӗ, кашнин тарелки ҫине хурса
тухрӗ. Черккесем, Тымар чиркӗвӗн чан сассипе
ҫыпӑҫуллӑн, сӗрме купӑс кӗввине уҫӑмлӑн янратрӗҫ^
Апат-ҫимӗҫ пӗҫерме, сӑра-эрех юхтарма маҫтӑр
Пантин, ҫуллӑ аш татӑкне чӑмласа ҫӑтнӑ май, Анюта
еннелле йӑпануллӑ куҫпа пӑхса:
- Ха, епле ӑста маҫтӑрсем пур пирӗн. Маначчӗ
кунашкал повар хамӑр столовӑйӗнче, - терӗ тулли
кӑмӑлтан. - Кун пек тутлӑ пӗҫернӗ сысна ҫурине сӗтел
ҫинче ҫухӑрттарса курман. Кухарка экстра-класс. Калаха, кӗнеке-хаҫат сӗннипе хатӗрлерӗн-и?
Анюта шӑкӑр-шӑкӑр уҫса пачё апат вӑрттӑнлӑхне:
- Хам мӗнле вӗреннӗ - ҫапла пӗҫернӗ. Тельман
Федотович мана Шупашкара повӑрла вӗренме ячӗ.
Макҫӑм пиччене итлесе. «Раҫҫей» хӑна ҫуртӗнчи
ресторанта экзамен панӑччӗ. Ун чухне хамӑрпа туслӑ
мадьярсем Хевеш облаҫӗнчен хӑнана килнӗччӗ. Ҫакӑн
пек сысна ҫуришӗн вёсем те пире хытӑ мухтанӑччӗ.
Вӗрентме хатӗрех, песплат. Чӗнсен - ӗҫе те пыратӑп.
Араму апат пӗҫерме кахаллансан, килти кухарка та
пулма пултаратӑп. Их-ик...
Пӑшал персе, сӗрме купӑс каласа хавасланнӑ Пантин
ура ҫине сиксе тӑрсах чӑп-чӑмӑр кӗлеткеллӗ хӗрарӑма
ыталаса илессӗн хӑлаҫланчӗ:
- Хавасах. Ыранах пыр. Сан валли вырӑн пур. Хамӑн
та вӗренсе юлас.

- Уйрӑмах манӑн вӗренмелле-ха, - терӗ москвич. Яков Самуиловичӑн сысна ҫури кӗтӳпех.
- Пашалстӑ. Паянах пӗр вуннӑшне ҫавӑтса килсе
паратӑп. Хӑть пӗҫер, хӑть ӑшала, - сӗнчӗ Милов.
- Чӑн та, вӗренсех каяр-ха Анютан ӑсталӑхне, - сысна
ҫури пуҫӗ патнелле аллине тӑсрӗ Пантелеймон
Михайлович.
- Ак ҫакна, кӑмака хыҫӗнче сыхланса юлнӑ «Крахьян
куллине» ӑша хывса пӑхар та, урока хатӗрленер. Пыл
кӑрчами никамӑн пырне те ларман. Сыппа кайтӑр. Вӑт
ҫапла, шалт хурӑр. Кукаҫи те кӑмӑллӑ юлать капла.
Ӑсталӑхӗ ӗнтӗ ман хамӑр майлӑ. Темех мар. Ним
пӗлмелле марри те ҫук унта. Чӑтӑмлӑх ҫеҫ кирлӗ. Виҫтӑват кило таякан сысна ҫурине ҫуса тасатса ҫиелтен
тӑварпа пӑрӑҫ сапатӑп, тип ҫупа-майонезпа сӗретӗп
Шутсӑр вӗрипе ӗнсе каясран хӑлхисемпе ури тупанӗсене
фольгапа е чустапа хуплатӑп. Хатӗрлесе хунӑ виҫӗ стакан
хура тул кӗрпи, виҫҫӗр грамм ҫерем кӑмпи, шампиньон
«Мир» хуҫалӑхӗнче хӗлӗпех ӳсет, вӑтам виҫеллӗ тӑватӑ
сухан пуҫӗ, стаканпа тип ҫу илетӗп те, кӑмпине вӗтӗ
тураса тип ҫу ҫинче ӑшалатӑп, вӗтӗ туранӑ суханне ылтӑн
тӗсӗ ҫапиччен, кӗрпине типӗ ҫатмара вӗтелетӗп, унтан
тӑварлӑ шывра пӑттине пӗҫеретӗп. Ҫавсене пурне те
пӗрле пӑтратса, сысна ҫури хырӑмне чыхса тултаратӑп,
ҫирӗл ҫиппе ҫӗлесе лартатӑп. Нуф-нуфа вӑрӑм ҫатма е
противень ҫине урисене хуҫлатса, хырӑмӗ ҫине майласа
хуратӑп та духовкӑра икӗ ҫӗр градуслӑ вӗрипе хӗртетӗп.
Кашни ҫирӗм-вӑтӑр минутра хӑйӗн шӑраннӑ ҫӑвӗпе,
шывпа е яшка шӗввипе сирпӗтетӗп. Сехетрен ҫурана
ҫурӑм ҫине ҫавӑрса хурса хырӑмне хӗртетӗп. Тата тепӗр
сехет-ик сехетрен кӗлеткинчи хулӑнрах тӗлтен ҫӗҫӗ
вӗҫӗпе шӑтарса пӑхатӑп. Унтан янкӑр таса сӗткен тухсан
- манӑн патша апачӗ пиҫнӗ те. Сысна ҫурине кун хыҫҫӑн
мӗнле капӑрлатса тутлӑлантармаллине хӑвӑр куртӑр.
Кухньӑ экзаменне мӗнле тытнине сире кукаҫин тепӗр
менелникӗнче уценка лартса паратӑп.

Анютан шӳчӗ арҫынсен апат ҫиеслӗхне пушшех
астарса ячӗ. Тӑм куршукра пӗҫернӗ кӑркка шарккӑвӗ те
сивӗнмен кӑмакаран кӑр-кӑрлатса тухса ларчӗ.
Политпӑтрав ыйтӑвӗсене те тӗкӗнместпӗр, хамӑр ӗҫ
ҫинчен те пакӑлтатмастпӑр тесе калаҫса татӑлнӑ ҫинчех
кашнийӗннех чӗлхе тӑрри кӗҫӗтме пуҫларӗ ҫав, хӑйсем
те сисмерӗҫ...
- Сысна ҫури те шутсӑр тутлӑ та, ытти аш-пӑшӗ те,
сӗчӗ-ҫӑвӗ те, ҫӑкӑрӗ те... - ҫӳхе каснӑ чӗлле ҫыртса
ҫӑвара хыпма тӑхтарӗ Василий Фомич. - Куратпӑр,
хамӑрӑн сёт, аш пирён яланах тулӑх, халӑхӑн вара... Эпӗ агроном... Ҫавӑнпа ман чӗлхе ҫинче - уй, тырӑ. Наци
проекчӗ пирки хытӑ шавланӑ хушӑрах, ӑна пурнӑҫлас
тесе хамӑр мӗн тӑватпӑр-ши? Гектар пуҫне ҫулсерен вун
пилӗк - ҫирӗм центнер тырӑ туса илнӗшӗн пирӗн
министерство хуҫисем, эпир хамӑр та халӑх умӗнче кӑна
мар, Турӑ умӗнче те айӑплӑ. Турӑран халӑх пулӑшу
ыйтать те, ӑна турӑран ыйтса илеймесӗр, вӑл пирӗн
куҫранах пӑхать. Пирӗннех ҫыннӑн выҫ хырӑмне
тӑрантармалла -хӑ йӗ н аллиле туса илнӗ тырӑпа. Пӗлтӗр
Чӑвашӑн кӗлетне виҫ ҫӗр ҫирӗм сакӑр пин тонна кӑна
тырӑ кӗнӗшӗн, уншӑн хӑйсен айӑпне туйнӑ пуҫлӑхсен,
ҫӑва патнелле кайса ҫухалмаллаччӗ. Ун вырӑнне вӗсем
чӑваш халӑхӗн ҫулленхи Аслӑ кӗрекинче пирӗн
малашлӑх пысӑк, ҫавӑнпа та, «Юрламасӑр ман халь епле
чӑттӑр чу-ун» тесе мухтавне тӗнче илтмелле янӑратрӗҫ,
ташша ҫапса ҫӗр кисрентерчӗҫ. Хура халӑх сӗтелӗ ҫинче
вӑл вӑхӑтра кӑмака улмипе шӗв уйранччӗ. Эх, ку
мухтанчӑксен ӗмӗрӗ... Вӗт эпӗр, чӑвашсем, пӗр ҫулхине
тӑхӑр ҫӗр тӑхӑр вунӑ пин тонна тырӑ туса илнӗ! Халӗ?..
Ейпух, хам аслӑ ҫын пулсан-и? Ҫук, пӑшалпа персен те
ҫӗр ҫынни умне тухмас. Мухтанчӑксем халӗ, республика
умӗнче тава тивӗҫлӗ ӗҫ тунӑшӑн тесе орден-медаль илсе
лараҫҫӗ. Пур-ши вёсен намӑс-симӗс?
- Хӑвна орден лекменшӗн ан чӑкӑлташса лар.
Хрущевран пуҫласа Путин таран илӗпӗр, - пӳрнисене

хуҫлаткаларӗ Пантин. - Манӑн хамӑн статистика
министерстви пуҫра. Награда панисенчен иккӗ виҫҫӗмӗш
пайӗ - тӗрлӗ шайри пуҫлӑхсем. Хӑйсен аллинче те,
хӑйсемех валеҫеҫҫӗ хӑйсен хушшинче Мускав уйӑрса
панӑ орденне те, медальне те. Эп астӑвасса, пёр колхоз
председателё те орденсӑр юлмарӗ, сельхозтехниксенчен
эпир виҫҫӗн медаль илтӗмӗр. Награда хучӗсем ҫинче чи
малти колхоз председателӗн те, чи кайри хуҫалӑх хуҫин
те: «Ял хуҫалӑхне ертсе пынӑ ҫӗрте тава тивӗҫлӗ ӗҫсем
тунӑшӑн», - тесе ҫырнӑ. Тӗрӗссипе, кам банкет сӗтелӗ
хушшинче компани, кам ҫӗр ҫинче - халӑхпа тава тивӗҫлӗ
кампани ирттернӗшӗн ҫакса ҫӳрет наградӑна - пурте
мухтавлӑ. Ҫиҫӗмсем тӗнчене тата ытларах тӗлӗнтерчӗҫ.
Константин Плешаков «Кукша кӑмунин Капитализмла Ӗҫ
Геройӗ» хисеплӗ ят туса хунӑ. Хӑйӗн сӑнне ӳкернӗ ылтӑн
паллине паҫӑр халӑх ҫине ҫакса тухнӑ. Пирӗннисем те,
Мускав министрӗ те хыпашласах пӑхрӗҫ ӑна. «Пилӗк ҫӗр
пин субсиди паратӑр -те п ре килсен сире те ҫакса яратӑп
Ҫӗпӗрти тап-таса ылтӑнран тунӑ ку медале», - тесе
шантарчӗ. Лешсем те чапа юратаҫҫӗ, тем, ӑнлансах
пӗтмерӗм, Усачӗ: «Шухӑшласа пӑхма юрать кун пирки», тесе Кукшана ыталасах илчӗ. Вӑт ҫапла кукалетпӗр-ха
эпӗр: Нуша умӗнче те, Ылтӑн умӗнче те. Пуҫа каҫӑртса
утатпӑр пуш пучахлӑ тыр хӑмӑлӗ ҫинче.
- Пирӗн хамӑрӑн та районӗпе гектар пуҫне вун ҫичӗ
центнера ҫитеймерӗ, - ассӑн сывларӗ Крутов. - Услам
таҫта та, сӗтел ҫинче те кирлӗ. Кӗлете тасатса хунӑ
тыррине йӳнӗ хакпа сутса та пуяймастпӑр. Ҫавӑнпа ҫӗр
улми, сахӑр кӑшманӗ ытларах ӳстерме тивет. Юратьха вӗсенчен тупӑшӗ кӑшт пур: кӑшман гектарӗ ҫирӗм
пин тенкӗ услам пачӗ.
Пантин яланхи йӑлипе аллине саркаласах каларӗ:
- Намӑса тӑрса юлтӑмӑр эпир чӑннипех. 1990
ҫултанпа тракторсен шучӗ ялта ҫуррине яхӑн, тӗш тырӑ
вырмалли тата апат хатӗрлемелли комбайнсем вӑтӑр
пилӗк процент чакнӑ. Пуррин сакӑр вунӑ проценчӗ паянах

тимӗр-тӑмӑра каймалли. Ҫӗннине... Хуҫалӑхӑн пӗр
трактор туянма ик ҫӗр тонна тырӑ, соляркӑн литтӑрӗшӗн
пилӗк-ултӑ литр сёт сутмалла. Пире Усач юлташ ял
хуҫалӑх машинисем юсамалли станци туса пачё, анчах
юсамалли тракторӗ юлмарӗ. Ӗҫсӗр ларатпӑр.
- Тӗрӗсех, - унпа килёшрё Яков Самуилович. - Ял
хуҫалӑхӗ валли федераци бюджетӗнче ҫирӗм тӑватӑ
м илл иард те н кӗ кӑна укҫа уйӑрнӑ. У н чче н хи
ҫулсенчен ҫуллен вунӑ процент сахалрах параҫҫӗ
пире. Республикӑри улт ҫӗр виҫӗ ял хуҫалӑх
предприятийӗнчен ҫӗрӗшӗ, хӑйсене хӑйсем тытӑнса
тӑрайманнипе, панкрута тухнӑ.
- Патшалӑхран чӑнах та пулӑшу сахал, - терӗ Крутов. Вӑйлӑ ҫӗршывсем ял хуҫалӑхне те вӑйлах пулӑшаҫҫӗ.
Евросоюз бюджечӗ тӑхӑр вунӑ миллиард евро чухлӗ.
Унӑн ҫуррийӗ вара - агропрома аталантармалли. Пирӗн
ҫӗршывра, ял валли уйӑрнӑ пёр миллиард доллартан
ҫуррийӗ ют патшалӑхсем сутакан тырра, аш, сёт тата
ытти продукта туянма каять. Сысна, ӗне ашӗн сакӑр вунӑ
процентне эпир хамӑр вӑйпа туса илетпӗр. Ҫапах...
«Мускав ачи» Волков ун ҫумне хушса хучӗ:
- Сахал. Нормӑпа килӗшӳллӗн кашни ҫын пуҫне
ҫулталӑкра сакӑр вунӑ кило аш туса илмелле. Аталаннӑ
ҫӗршывсем ҫӗр кило таран туса илеҫҫӗ. Раҫҫейре вара аллӑ виҫҫӗ, Чӑваш Енре - аллӑ иккӗ. Паян эпир Анюта
акка патӗнче - хамӑрӑн Салакайӑк йӑвинче - сакӑр кило
сысна ашӗ, виҫӗ кило ӗне ашӗ, тӑватӑ кӑркка какайӗ
мӗтӗрттертӗмӗр. Танлаштарса пӑхар та ҫак цифрӑсене,
кашӑксемпе вилкӑсене шакӑрт хурса, повара чӗререн тав
тӑвар. Халӑх хырӑмне те паянхи пек какӑриччен
тӑрантарма пире ой-йой мӗн чухлӗ аш-какай, сӗт-ҫу
кирлӗ. Апла тӑк - Миловӑнни пек вӑйлӑ комплекссем пур
ҫӗрте те кирлӗ. Ҫавӑнпа таврӑнтӑм эпё те тӑван ҫӗре,
хамӑрӑн «Биопарк» кӑларакан препаратсемпе ял
хуҫалӑхне, тӑван чӑваш халӑхне пулӑшма.

Сӗтел ырханланчӗ. Карачӑм мучин пӑшалӗ залп пама
пӑрахрӗ - боеприпас пӗтрӗ. Воробьев сӗрме купӑсӗнчен
юхакан текерлӗк сассиллӗ иҫӗм ҫырли шӗвекне «на
посошок» ӗҫрӗҫ те, кашнийӗ хӑйӗн шухӑшӗ-ӗмӗчӗпе
уйрӑлчӗ. Карачӑм мучи ӗмӗр кӗввине, вӑкӑр хӑмпинчен
тухакан ял кӗввине, ывӑнма пӗлмесӗр каласа юлчӗ.
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Турӑ кӑҫал авӑн уйӑхне уйрӑмах хакларӗ, хресчен
валлиех йӗркелесе тӑчӗ пулас. Кӗр тыррисем акса
хӑварнӑ хы ҫҫӑн, ҫурла уйӑхӗн вӗҫӗнче, виҫӗ кун
лӗслеттерсе ҫумӑр ҫурӗ те тӑпрана тӑранмаллах
ш ӑварса хӑ ва р чӗ . Уйсем ыраш, тулӑ калчисен
кавирӗпе витӗнчӗҫ.
- Яла кайса килтӗм те уҫӑ сывлӑшпа чуна кантартӑм, тарӑннӑн сывла-сывла калаҫрӗ Волков. - Ывлӑм, Петӗр,
кӗр тыррисем нумай акнӑ. Тритикале текенскер пур тата
унӑн ик ҫӗр гектар. Ырашпа кӗрхи тулла пӗрлештерсе
ҫуратнӑ ача. Эп колхозра ӗҫленӗ чухне пулман вӑл
кӗрхи культура. Пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртнӗренпе ман ача
савӑннӑ. Тритикале тыррине те, выльӑх апатне те
нумайлатать, ҫӗре те пуянлатать. Иксӗмӗр пӗрлех
хӗпӗртерӗмӗр. Хӗл мучи ачашласа кукшалантармасан,
ҫак виҫӗ культура пуйтарм алл ах ш урӑм пуҫсене.
Ахалех пӗрле пымарӑн.
- Каккуй халь ярӑнса ҫӳреме. Хӑвах пӗлен академири
ҫанталӑка. Африкӑри пек пӑчӑ. Сывлама йывӑр. Мӗнле
ирттерсе ярас ку менелнике. Ҫитмӗл пиллӗке ҫитрӗмӗрҫке иксӗмӗр ҫак наука храмӗпе пӗрле. Ун хыҫҫӑн Авруйне
кайса вӑранмасӑрах виҫ талӑк ҫыврап-ха, - ҫамкине таса
тутӑрпа шӑлса илчӗ Кириллов. - Мӗнле унта сан ывӑлу,
намӑс кӑтартмасть-и хӑвна?
- Каккуй, хама намӑс пулчӗ. Гектартан аллӑ центнер
тулӑ, вӑтӑр сакӑр центнер ыраш тухнӑ ун. Эпир унашкалах

ӗҫлеймерӗмӗр. Ҫывӑнпа ывӑпа кӗвӗҫсе те илтӗм. Хӑйне
шарламарӑм ҫеҫ ун пирки. Ай ӑшалантарать.
- Ӗҫлер-ха, тӑрӑшар, тусӑм. Эпир вӗренӗве ялпа,
хресчен пурнӑҫӗпе вӑйлӑрах ҫыхӑнтарсан, пӗтӗм Чӑваш
ҫӗршывӗ Петр Тельмановичсем пек тырӑ йӑтӑнтарӗ ак.
Хальхи пек ҫулталӑкне виҫ ҫӗр-пилӗк ҫӗр пин тонна
анчах мар, миллион ҫурӑ тонна таран та пулӗ тухӑҫ.
Президент сӑмахӗ пирён сӑмах та пултӑр. Тӗл пулнӑ май,
юбилее маларах килнӗ юлташкӑпа паллаштарам-ха.
Сана вӑл шутсӑр хытӑ кӗтет. Тепӗр сехетрен пыр хам
пата, - тесе ректор хӑйӗн деканӗнчен васкаса уйрӑлчӗ.
Лекци вуланӑ чухне те Кирилловӑн пуҫ ватмӑшӗ
хушӑран-хушӑ мимене канӑҫсӑрлантарсах тӑчӗ, алӑри
сехет ҫине пӑхтара-пӑхтара илтерчӗ, сӑмах тӗшшине
пӗтерчӗ. Студентсемпе ячӗшӗн тенӗ пекрех калаҫса
ирттернӗ-ирттермен академи сехетне, профессор коридор
тӑрӑх чупнӑ пек васкарӗ.
Ректор пӳлӗмӗнче... Алӑка уҫсанах ӑна хирӗҫ палланӑ
хӗрарӑм таплаттапса утса пычӗ те, пӳлӗм хуҫинчен
вӑтанмасӑрах, Волкова ыталаса тутинченех ҫӳхен чуп
туса илчӗ: «Тельман, чунӑм, хӑҫантанпа курман сана...»
Кириллов ура ҫине тӑчӗ, вӗсенчен кулса, пуҫлӑх
сассипе каларӗ:
- Юрату хӳхлевне ҫул урлӑ, скверти ҫӑкасен айӗнче
тӑсӑр малалла. Ман васкамалла. Вӑхӑт ҫук. Президентпа
аэропортра ял хуҫалӑх министрне тата Патшалӑх Думин
депутачӗсене кӗтсе илмелле, - тесе алӑ сулчӗ. - Пыма
килӗшсен, тархасшӑн?
- Пирён те вӑхӑт ҫук апла. Эпир те Юрату вӑрманне
васкатпӑр, - тесе Волков хӑйӗн студент ҫулӗсенчи
юратӑвне Маша Машанована ҫавӑтса пӳлӗмрен илсе тухрӗ.
Вӗсем урамра анлӑ ҫул урлӑ каҫса ялан васкакан
Ильича сы влӑх сунчӗҫ те, йы вӑҫсен хӳтти нел л е
пӑрӑнчӗҫ.
- Акӑ вӑл пирӗн вырӑн! - хӗпӗртесе ӳкрӗ Маша. Хамӑр лартнӑ ҫӑкасем ?.. Ха, ватӑлнӑ, вуллисем

ҫуркаланнӑ. Астӑватӑн-и, Советсен ҫурчӗ умӗнчи ҫак
лапама
пединститутри
студентсем пе
пӗрле
симӗслентертӗмӗр. Авӑк хыҫлӑ тенкелсем вырӑнне
халь мӗнешкел чаплӑ, сарлака тенкелсем лартса тухнӑ.
Диван-кравать пек.
- Халӗ ӗнтӗ иксӗмӗре ирӗклӗн чуп тума та, ларсавыртса канма та пулать кунта. Эс те, Маша, манман пуль
иксӗмӗр ҫакӑнта, ҫак вырӑнта, иртен-ҫӳрен ҫынсенчен
вӑтана-вӑтанах, ытакланса ларнине?
- Мана эс ҫакӑнта пуҫласа чуп тунине те асрах
тытатӑп, Тельман. Шупашкара ҫитсенех чи малтан,
академине кӗриччен, иксӗмӗрӗн юрату вырӑнне чупсах
килсе куртӑм, ҫулҫӑ ҫумӑрӗ айӗнче хамӑр ҫумӑрпа
вылянине аса илсе...
Тельман Федотович вӑтансах кайман хӗрарӑмӑн пит
ҫӑмартийӗсем ҫинчи куҫҫуль тумламӗсене ҫамки ҫине
усӑнса аннӑ кӗмӗл ҫӳҫ пайӑркипе шӑлчӗ, ытама илчӗ те
вара ӑна куҫ курми пуличчен чуп турӗ. Хӗрарӑмӑн
кӑтралатнӑ ҫӳҫ тӑпӑлккийӗпе ҫара пуҫ арҫыннӑн ҫӑра
ҫӳҫӗ ҫине сарӑ-кӗрен ҫулҫӑсем вӗҫе-вӗҫе анчӗҫ, савӑк
пит-куҫа сӗртӗнсе кӑтӑклантарчӗҫ.
- Эпӗ «Раҫҫей» хӑна ҫуртӗнче пурӑнатӑп. Кӑмӑлу
пулсан, хӑнана пыр. Пулмасан...
Тельман Ф едотович ӑна ӑшӑ куҫ хӗлхемӗпе
ачашлантарса, сӑмахсӑрах унӑн кӑмӑлне тивӗҫтерчӗ.
- Вӑхӑт сахалтарах ҫав пирён, - терӗ Волков. Кирилловсем аэропортран ҫитиччен, Маша, Мария
Ивановна, хамӑрӑн тахҫанхи манми институт тӑрӑх
чуптарса ывӑнтарам-ха сана. Туятӑп, сан нумай-нумай
ҫӗнӗлӗх пӗлес килет.
- Тӗрӗсех. Николай Кириллович ахальтен чӗнчӗ-и
сана? Эсӗ халӗ, эпӗ кунтан кайичченех, манӑн хӳтӗлевҫӗ
те, экскурсовод та, маншӑн чи хуравлӑ, юратнӑ ҫын та.
- Юрату адъютанчӗ-и?
- Ҫаплах.

- Апла эпё сан ҫума пёр кавалера та ҫывхартмӑп. Ак
ҫапла, хул ран тытсах ҫӳрӗп.
- Хирӗҫ мар. И нститутӑн-академ ин ҫав шӗвӗр
тӑррине те улӑхса ҫапла кӑшкӑрма пултаратӑп:
- Эпӗ хамӑн ҫухалнӑ юратӑва тупрӑм!
- Эпӗ кунтах, ҫӳле вӗҫмесӗрех, ҫумрах пӑшӑлтатса
пӗлтерме васкатӑп. Иксӗмӗр уҫнӑ юрату ҫӑл куҫӗ умрах
тапнишӗн эпӗ савӑнатӑп, ҫӑлтӑрӑм. Кӑкӑру ҫинчи ку
ылтӑн ҫӑлтӑра эсӗ ӑҫта ҫаклатрӑн?
- Краснодарта. Харсӑр казаксен ҫемйинче.
М ускавран министерство панӑ хутпа эпӗ ӑҫталла
вӗҫнине пӗлместӗн пуль...
Волков пуҫне пӑркаларӗ:
- Ӑҫтан пӗлен, санран пёр хыпар та илменскер.
Кӑнтӑртан ҫурҫӗрелле вӗҫекен пӗр-пӗр кайӑк ҫунатти
ҫумне те пулин ҫыхса ямарӑн та хӑвӑн юрату сӑмахӗсене.
Мантӑн пуль терӗм. Манӑн та ялти юратӑвӑм хӗмленсе
кайрё те... Венерӑпах ҫемье турӑм. Виҫӗ ача
ҫитӗнтертӗмӗр. Сан хӑвӑн тата ҫемье ыйтӑвӗ мӗнлерех,
Машанова юлташ? Казахстана ҫӗнӗ ҫӗрсем уҫма кайсан
пӗр анлӑ утиял айӗнче ҫывӑрнӑ вӑхӑтра, мана миҫе каҫ
хӗртсе выртрӑн? Коммунизмри пек пӗр ҫемьере пурӑнма
мён тери аван тесе мана ҫурӑмпа, тӑн-тӑн купарчупа
астараттӑнччӗ? Сана ыталаса, санӑн пӑнкӑ-пӑнкӑ чӗччӳпе
вылясах, тем ӗмӗтленсех, тӗлӗрсе каяттӑм. Мӗн,
хырӑмпа ҫаврӑнса выртнине мантӑн-им?
- Вӑл Каракум пуш хирӗн вӗри хӑйӑрӗ ҫинче мар, анлӑ
Атӑл ҫыранӗнче, Юрату сӑмсахӗнчи симӗс ҫерем ҫинче,
тулнӑ уйӑх ирӗк панипе пулнӑччӗ. Эсӗ мана тӳперен
ҫӑлтӑр татса хӗвна яратӑп тесе аташнӑ вӑхӑтра.
Чарусӑртан, санран, ҫерем ҫӗр хы ҫҫӑн, хӗрӗн
вӑрттӑнлӑхри хӗрнӗ ҫӗрӗпе вылясси кӑна пулчӗ. Эх,
ҫӑлтӑр, ҫӑлтӑр... Ку ылтӑн ҫӑлтӑр - казак ҫӑлтӑрӗ.
Астӑватӑн-и иксӗмӗр Краснодар крайне, Лукьяненко
академик шкулне лекесшён мёнле ёмётленнине? Эсё
хӑвӑн ялна тартӑн, манӑн, хырӑм юлнӑскерӗн, ют

ҫӗрелле пуйӑспа силленмелле пулчӗ. Ырӑ ҫынсем
тӗнчере вилсе пӗтмен. Мана ӗҫе йышӑнчӗҫ, хваттер
пачӗҫ. Ача ҫуратсан, Лукьяненко патӗнче ӗҫлекен
Муркаш чӑвашӗ Костин профессор юлташӗ, колхоз
председателӗ Божко казак, арӑмсӑр тӑрса юлнӑскер,
мана хӑйӗн хул хушшине хупрӗ. Вӑйлӑ арҫын.
- Эсӗ ӗнтӗ ӑна хӑвӑн пӗҫ хушшине хупрӑн пуль, шӳтлеме пӑхрӗ Волков.
Хӗрарӑм ӑна тӗртсе ячӗ:
- Сан ӗмӗрхи куласси. Эп вутри кайӑк пек ӑшаланнӑ.
Латнӑ телейӗм йӑлтах сана куҫман. Михайлӑ атте, теттӗм
хамӑн кавалера. Божко мана тёп агронома лартрӗ. Тырӑ
вӑйлӑ ҫитӗнет унта. Павел Пантелеймонович
Лукьяненкӑн «Аврора», «Кавказ» кӗрхи тулӑ сорчёсем
унти ҫӗрсем ҫинче ой мён тери пысӑк тухӑҫ параҫҫӗ.
- Лукьяненкӑн «Безостая I» кӗрхи тулӑ сорчӗпе эпӗ
хам та колхоза мала кӑлартӑм.
- Тырӑ йӑтӑнать. Рекорд ҫине рекорд. Сан савнийӳ
те мухтав ҫине мухтав купалать. Казачкӑ пулса кайрӑм.
Божко-турӑпа тепӗр ача ҫуратрӑм. Санран ывӑл Тельман. Унран хӗр - Даша. Пенсие тухрӗ те ман Божкотуррӑм, халӑх мана председателе тытрӗ те суйларӗ.
Лукьяненкӑн селекционерӗсемпе питӗ ҫывӑхлантӑм.
М ускавра, Тим ирязевкӑра, ял хуҫалӑх наукисен
кандидачӗ, докторӗ те пулса тӑтӑм. Кӗрлерӗм пӗр хушӑ.
Акӑ, Ленин орденӗпе ҫак ҫӑлтӑра ҫакса ячӗҫ. Халӗ
Л укьяненко та, Костин та ҫуккӑ ӗнтӗ. Эпё Костин
институтӗнче ӗҫлетӗп. Ҫӗнӗ вӑрлӑхсем кӑларатпӑр.
Гектартан аллӑ центнер ытла паракан кӗрхи тулӑ пур.
Пыр, ачу валли парса яратӑп. Хӑвӑн Тельманна та курӑн.
Вӑл - крайри ял хуҫалӑх министрӗн заместителӗ. Сан
ачуна Петӗре мӗншӗн пӗлетӗп? Академи коридорӗнче
шӑлне йӗрсе ларать. Кулли санни пекех. Чаплӑ
выпускниксен сӑн ӳкерчӗк ретӗнче вӑл. Эс те чапа тухнӑ.
Пӗринче «Правда» хаҫатра сана куртӑм. СССР Аслӑ
Канашӗн депутачӗсемпе кулкаласа тӑраттӑн. Сессире эс

тухса калаҫнине пичетлени пурччӗ. Ӑна пӑлханса
вуларӑм. Эх, иксӗмӗр пӗрлешнӗ пулсан, икӗ ҫӑлтӑр пӗр
ҫемьере ҫутӑлмастчӗ, - тесе Мария Ивановна
Социализмла Ӗҫ Геройӗн ҫӑлтӑрӗсене хӑйӗнне те,
Волковӑнне те те юнашар сӗртӗнтерсе, чӗрене тивекен
сасӑ кӑларчӗ. Ҫапла пурнӑҫ, целинник... Эсӗ капла хӑҫан
экскурсовод ӗҫне тума тытӑнан?
Ачисем ҫинчен шухӑшласа тӑракан Тельман шартах
сикрӗ, тин вара Божко госпожана урам урлӑ хулран
ҫавӑтса кайрӗ, ҫав хушӑрах каласа пычӗ:
- Иксӗмӗр вӗреннӗ чухнехи мар халь кунта. Кириллов
ректорта ӗҫлеме пуҫланӑранпа, вун пилӗк ҫул хушшинче,
мӗн чухлӗ улшӑну пулчӗ. 1995 ҫулта институтран академи
пулса тӑтӑмӑр...
- Пирӗн вӑхӑтра агрономпа зоотехник, ял инженерӗ
кӑна вӗрентсе кӑларатчӗҫ, -те р ӗ Мария Ивановна. -Х алӗ
вун пилӗк специальность илме май пур тенине илтсе
юлтӑм-ха сирён рекгортан. Тата мёнлисене, пёлесчё?
- Кёскен каласан, 1931 ҫулранпа ҫак ҫуртран ҫирӗм
пин ҫын, вӑл шутра иксӗмӗр те, аслӑ пӗлӳ илсе тухнӑ.
Халӗ пилӗк пин студент, эсӗ асӑннӑ специальноҫсене те
шута илсе, экономист, менеджер, ветеринари тухтӑрӗ, ял
хуҫалӑх
производствин
технологё,
аграри
пром ыш ленноҫӗнче кирлӗ аслӑ пӗлӳллӗ ытти
специалист, автомобилистпа бухгалтер таранах вёренет.
Вӗсене аллӑ наука докторёпе профессор, ҫӗр аллӑ наука
кандидачёпе доцент, пилёк академик вёрентет.
Вӗрентекенсен йышӗ - виҫ ҫӗре яхӑн. Ултӑ факультет,
ҫирӗм виҫӗ кафедра. Хамӑрах наука докторӗсемпе
кандидачӗсене калӑпласа кӑларатпӑр. Пурнӑҫ уттинчен
юлмастпӑр. Маларах та чупатпӑр. Ҫавӑнпа - академи!
Итле хамӑрӑн гимна:
Сан ӗмӗтӳ - санӑн ӑшра,
Тунӑ ӗҫӳ - ялан умра.
Утас вара утман ҫулпа,
Тухас мала, ҫамрӑк вӑйпа.

Вӑя хурса, ҫула курса,
Сума суса ӗмӗр санпа.
Чӑваш Ен академийӗ,
Чӑвашсен академийӗ.
Пирӗн иксӗмӗрӗн академийӗ те. Сӑввине те, кӗввине
те Кашкӑр ҫури ҫырнӑ, ман тӑван Волков доцент.
Юрлаканӗ те Кашкӑр ҫури - Марийӑн чури...
Ҫав самантра хыҫра хӗрарӑм сасси илтӗнчӗ:
- Сывлӑх сунатӑп! Мён концерчӗ кунта?
Палланӑ сасӑпа вӑртах сиксе ҫаврӑнчӗ экскурсовод.
- Акӑ вӑл пирён пулас доктор, манӑн Венера
И вановна, - терӗ чӗтревлӗрех сасӑпа Тельман
Федотович. - Паллаштарам сире. Краснодарти селекци
институтӗнче ӗҫлекен пирён ентеш, Шӑхран районӗнчи
Ачча хӗрӗ, ял хуҫалӑх наукисен докторӗ Мария Ивановна
Божко профессор.
- Питӗ хавас аякри хӑнапа паллашма. Ҫывӑхри
ялсемех-ха апла, Хурӑнвартан ултӑ ҫухрӑмра.
- Пирён аттесем сирён яла Петрав уявне ҫӳретчӗҫ, ҫунакан питне сӳнтереслӗн ал лаппипе сӑтӑрса илчё
тӑрук пӑлханса ӳкнӗ хӗрарӑм.
- Камсем патне? - кӑсӑкланчӗ Волков арӑмӗ.
- Салакайӑк Карачӑмӗсем тетчӗҫ пулас вӗсене.
Пӗринче, ача чухнехине астӑватӑп, сухаллӑскер вӑл
пирӗн ҫимӗк хӑнисене шӑпӑрпа астарса юрлаттарнӑччӗ
те, ташлаттарнӑччӗ те. Ҫакӑ асра юлнӑ тата. «Килнӗ пек
чухне мӑн асаттесемпе асаннесене масар ҫине кайса
курас-ха, асӑнас вӗсене», - тесе аттесемпе чиркӳ
еннелле тухса каятчӗ. Ман кукамай сирӗн ял хӗрӗ пулнӑ
вӗт. Салакайӑксен енчен.
- Тахҫан пирӗн ял Ачча чиркӗвӗн прихутне кӗнӗ-ҫке.
Вилесене чиркӳ масарне кӑна пытарма ирӗк панӑ, ӑнлантарчӗ Волков. - Халӗ ӗнтӗ Карачӑм мучи хӑй те
масарта. Ҫӗр те пилӗк ҫул ытла пурӑнчӗ.
- Шел пирӗн йӑхташа. Кам та пулин юлнӑ-ши
килӗнче?

- Мӑнукӗн ачисем пурӑнаҫҫӗ, - ӑнлантарчӗ Венера
Ивановна. - Ой, пирён ҫур яп - Салакайӑк. Кам кӑна ҫук
йышлӑ йӑхран. Пырса курмаллах. Хӑнана чӗнетпӗр,
Мария Ивановна. Кӗр сӑрине.
Ял хуҫалӑх академийӗн юбилейне Чӑваш ҫӗршывӗ
чаплӑн паллӑ турӗ. Ҫак аслӑ шкултан вӗренсе тухнисем
ӗҫлемен вырӑн республикӑра сахал пуль. Ку чухнехи
ӑслӑ-тӑнлӑ шухӑшлама пултаракан нумай ертӳҫӗпрофессионал, чӑн-чӑн ҫӗр хуҫи агропромышленность
комплексӗн чи кирлӗ наци проектне ӗҫе кӗртессишӗн
пысӑк вӑй хурать.
Уяв шавӗ вӗҫленсен, Венера Ивановна академире
вӑрах тӑмарӗ, доктор диссертацийӗпе кӑштах лармаллаха тесе, хваттерне васкарӗ. Упӑшкине кӗтме шутламарӗ.
Упӑшки, аякри хӑнашӑн хуравлӑскер, ӑна сыхлама
«Раҫҫей» хӑна ҫуртнех хӑюллӑн ҫитрӗ.
-Т инех эпир иксӗмӗр пӗрле, ҫырӑнман упӑшкамҫӑм,улӑх чечекпӗ халат аркисене ик еннелле варкӑштарса
ҫӑвӑнмалли пӳлӗмрен тухрӗ те Мария Ивановна, маларах
тасалма ӗлкӗрнӗ улах ачине ҫара кӗлеткипе ыталарӗ...
Утмӑл пиллӗкри хӗрарӑмпа арҫыннӑн юрату тӑвӑлӗпе
хӑна ҫурчӗ нимӗн чухлӗ те кисренмерӗ.
Эрнери ӗҫ-пуҫа пӗтӗмлетнӗ хыҫҫӑн Кириллов
Хурӑнвар ачине Волкова вӑхӑтлӑха юлма ыйтрӗ.
- Тельман Федотович, - терӗ вӑл ӑна пӗчӗк хут
татӑкки тыттарса. - Вула. Милов пире хӑнана чӗнет.
Волковӑн та унта ҫитсе курас кӑмӑл ҫӗкленчӗ.
- Пирён ял та ватӑлса пырать. Ҫитмӗл пиллӗке ҫитрӗ.
Пухӑнса пӗрре вӑрмана шавлаттарса илес терӗ пуль ҫав
авалхи Мировсен шӗвӗркки. Мучӑшӗпе пӗрле Тымара та
ҫӗклерӗ, пире те пурнӑҫ ҫил-тӑвӑлӗн айне тӑвасшӑн мар.
Ан кӳрен эс, тусӑм. Тӗрӗссипе, эсӗ ҫӑлса хӑвартӑн
ҫӗршыв пӑлханӑвӗнче Авруйпе Хурашура. Эс пулман
пулсассӑн ҫӗр ҫинче, пирӗн ҫак пӗчӗк ялсем те ҫӗр ҫинчен
тӗппипех тасалатчӗҫ - Раҫҫейри пин-пин ял пекех.

- Тӗрӗсех, Николай Кириллович. Эпё сирён ялсене
сыхласа хӑварассишӗн партии чи хаяр выговорне илтём.
Мургаев секретарь мана : «Колхозун ял-хулине
Тарӑнвара Авруйпе Хураш ур халӑхне пурӑнма
куҫараймасан, партбилетна сӗтел ҫине кӑларса хуратӑн», тесе ҫухӑрнӑ самантра тутинчен кӑпӑк кӑларни халӗ те
куҫ умне тухса тӑчӗ. Ара, яла хулапа танлаштарас тесе
колхозсемпе совхозсен тӗп усадьбисене ҫав ял
ҫы ннисене, кил ты марӗ-м ӗнӗпе кӑкласа, кӗтӳ пек
пухмаллаччӗ вӗт - Мускавран хушнипе. Билета та
памарӑм, никамран та хӑрамарӑм. Хӑйсене, ҫав пӗчӗк,
шанчӑк паман ялсене, хулапа танлаштартӑм. Епле
ырӑлӑх вёсен халӗ унта? Каятпӑр, уписательнӑ ҫитсе
калаҫатпӑр сирён ялсемпе. Чӗререн. Чуна уҫсах.
Ҫул тӑршшӗпе «Атӑл» чӳречинчен пӑхса пыракан
Волков, шухӑша кайнӑ Кириллова айккинчен чавсипе
тӗртсе вӑратрӗ.
- Тем каласшӑн? - куҫне уҫрӗ Николай Кириллович.
- Эп санран аслӑрах, ҫапах вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи уйсене
хамӑр ялтинчен сарлакан курман. Пӑх-ха эс?
Кириллов, ҫавра ҫил пӑтратса пӗтернӗ ыраш, тулӑ
пуссисене, анра ҫарӑк, мӑян, пиҫен пусса илнӗ инҫете
тӑсӑлакан лаптӑксене, совет саманинчен юлнӑ, бомба
пӑрахса ар ка тнӑ хы ҫҫӑнхи пек сапӑнса ларакан
в ы л ьӑ х-ч ӗ р л ӗ х ко м п л е ксӗ се н вӑрӑм ҫурчӗсене
сӑнасан, ҫулташне каларӗ:
- Ҫӗр ҫухрӑм кайса та тырӑ выракан пёр комбайн,
куҫа илӗртекен сысна, ӗне вити асӑрхаймарӑм. Мур
килсе ҫапнӑ чухнехи пек шӑплӑх. Мӗн тӑватпӑр эпӗр?
Пустуй ш авлам астпӑр-ш и? Чӑваш парламенчӗн
депутачӗ чухне, аграри политикипе экологи комитетне
ертсе пынӑ вӑхӑтра, ял хуҫалӑхне ҫӗклес пирки мӗн
кӑна палӑртмарӑмӑр-ши? Пирӗн ӗҫ харама кайнӑ-шим?
Пире капла хресченӗн ҫӑкӑр та ҫитерме юрамасть.
- Выҫсах вилмӗпӗр-ха, тӑванӑм. Пире Усач министр
ют ҫӑкӑрпа тӑрантарать. Мускав та, хамӑрӑн та пёр

чӗлхепех ял хуҫалӑхӗнче татӑклӑ улшӑну тумалла
тесе миҫе ҫул гимн юрри пек янраттараҫҫӗ. Эх,
хӑрма пуҫланӑ юман вӑрманӗнче пӗр йӗкел ҫӗре
варӑнтарса калча кӑларнӑ та, ҫӗнӗ вӑрман кашлать
тесе юрлама хӑнӑхнӑ. Пӗр калча - пин калча мар.
В ӑрм ан мар. Тал ккӑш пе ӳстерм елл е - Чӑваш
ҫӗршывӗн калӑпӑшӗпех ҫӗнӗ вите, комплекс лартса
тухмалла. Ҫум курӑкне пӗтерсе тырӑ ӳстермелле.
- Ҫитет хуйхӑрса та, такамшӑн шухӑшласа та, аллинчен тытсах чарчӗ Кириллов тусне. - Вӑрманкасран
вӑрман витӗр ху тахҫанах хывса панӑ асфальтлӑ яка
ҫулу вӗҫленчӗ. Авӑ пире авруйсем кӗтсе илеҫҫӗ. Сана
эпӗ хамӑр ял историйӗ пирки тӗплӗнрех пӗлтересшӗнччӗ,
эсӗ пур... мана ӗмӗр вӗҫленмен ял ыйтӑвӗн лачакине
тӗртсе кӗртсе ятӑн та...
Тимӗр-бетон кӗпер урлӑ каҫса тӑвалла хӑпарнӑ ҫӗре
Волков ӑна хӑйне аса илтерчӗ:
- Ҫӗмӗрле енчи Вырӑс Улхаш ялӗнчен тӑсӑлать
сирӗн ял тымарӗ. Вӑрман уҫланкинче улхашсем хӑйсен
телейне тупнӑ. Вӑтӑрмӗш ҫулта вӑтӑр виҫӗ хресчен
«Авруй» колхоз туса хунӑ. Сирӗн пӗчӗк ял наука
ҫы ннисем пе м ухтанса Гиннес кӗнекине кӗмелли
тӗнчери чи мухтавлӑ ял.
Акӑ, тӑванӗсен, юлташӗсен ытамне кӗрсе ӳкнӗ
Кириллов вӑхӑтлӑха Волков куҫӗ умӗнчен ҫухалчӗ.
Тельман Ф едотовича хӑйне те капӑр тумланнӑ ял
ҫыннисем сырса илчӗҫ, сӑрине те, «хурӑн шывне» те,
каҫунккине те, шӑл хушшине хумаллине те сӗнеҫҫӗ.
Ырӑ пулса ҫитер кӑна.
Ял лапамӗнче тӑваткалрах вӑрӑм чул ҫурт ларать. Ун
умне халӑх пухӑнса пырать. «Мир» хуҫалӑх пуҫлӑхӗ Милов:
- Ку ҫӗнӗ ҫурт - авруйсен пурнӑҫ комплексӗ. Ялти
ҫӗр ҫын валли тем тумалӑх та вырӑнӗ пур, - тесе уяв
сӑмахне пуҫларӗ. - Рай ҫурчӗ. Пӗр ҫӗртех - клуб,
библиотека, фельдшер пункчӗ, санитарипе гигиена
пӳлӗмӗсем, спорт залӗ, лавкка, мунча. Хулана тарнӑ

ҫамрӑксем юлашки вӑхӑтра яла килсе тулчӗҫ. Ӗҫ тупса
патӑм. Вӑрман, шыв, уҫӑ сывлӑш. Паян та виҫӗ туй
пулать. Кунтах. Илтетӗр пуль параппан сассине?
Телевидени те персе ҫитрӗ авӑ. Тӗнчене сарӑлать пӗчӗк
ялӑн пысӑк шавӗ - савӑк пурнӑҫ шавӗ...
Ял ҫумӗнчи улӑхра - карусель. Купӑс, параппан
сассипе унта ватти те, вӗтти те сӑпкаллӑ ларкӑчра
ярӑнать. Хӗрсемпе йӗкӗтсем вӑйӑ карти ҫавӑрнӑ. Авалхи
чӑваш юррисем янӑраҫҫӗ.
Ҫӗнӗ ҫурт лапамӗ аякран килнӗ ентеш сене
шӑнӑҫтараймасть. Вӑтӑр киллӗ чӑваш ялӗ пурӑнать,
кӗрлет. Хӑйӗн ӑслӑ ывӑл-хӗрне мӗн чухлӗ аякка ӑсатнӑ
вӑл! Авӑ халӗ вӗсем, тахҫантанпа пӗр-пӗрне
курманскерсем, епле хавассӑн, ӑш кулӑллӑн калаҫаҫҫӗ,
аса илеҫҫӗ, паллашаҫҫӗ. Виҫӗ наука докторӗ, тӑватӑ
профессор, пёр академик тухнӑ Авруйӗнчен. Хурӑнварти
Карачӑм мучи пекех ҫӗр ҫул ытла ҫӗр ҫинче пурӑннӑ,
Ершепуҫ ялӗнчен куҫса пынӑ Анисим Ливановӑн йышлӑ
ҫемйинчен ҫирӗм пилӗк ветеринар тухнӑ. Вӗсенчен
пурте тенӗ пекех аслӑ пӗлӳ илнӗ. Николай Кириллович
та - ҫав йӑх тымарӗнченех.
Пӗтӗм йӑхташ пухӑннӑ чух Кириллов академикӑн
утмӑл ҫулне те савӑнӑҫлӑн паллӑ турӗҫ авруйсем. Улӑхӗ
те, уйӗ те, вӑрманӗ те ялпа пӗрле халӑх уявне илемлетрӗ.
Калаҫу вӗҫне-хӗрне тухма пӗлмест пуль, тесе
Николай Кириллович юлташӗсенчен, пӗлӗшӗсенчен,
тӑ ванӗ се нче н аран-аран хӑпса ҫуралнӑ килне
ывӑнчӑклӑн таврӑнчӗ. Арӑмӗ те, ачисем те, мӑнукӗсем
те тутлӑн ҫывӑраҫҫӗ. Унӑн ҫеҫ ыйхӑ вӗҫнӗ. Канма
выртнӑскер, диван ҫинчен тӑчӗ те вӑл тулалла тухрӗ,
сад пахчинчи кӗске сак ҫине ларчӗ. Улмисен йывӑрӑшне
чӑтайм асӑр йывӑҫ тураттисем ҫӗре ҫити авӑннӑ.
Кӑнтӑрла вӑл вӗсене тӗкӗ перет, ҫы хать. Пиҫнӗ
улмисене татса хурать.
Шӑпах уйӑх тулса ҫитнӗ вӑхӑт. Тавралӑх тӗксӗм
ҫутӑра. Ҫывӑхри вӑрмантан карӑш сасси вӗҫсе килет.

Урӑх сас-чӗв ҫук. Уҫланкӑри ҫӗр авӑрлӑ уй пек
курӑннӑран пуль, ялне те вӗсенне Авруй тенӗ. Ҫав уйра
вӑл хӑйсен мӑн ҫемйипе килти ӗҫне те, колхозӑнне те вӑй
ҫитнӗ таран тунӑ. Вӑрман леш енчи яла вӗренме ҫӳренӗ,
ун хыҫҫӑн Вӑрманкасри зооветтехникумалла ҫул тытнӑ.
Ҫуран ҫулран чукун ҫул ҫине куҫса ларнӑ та тухӑҫалла,
Хусан хулинелле вӗҫтернӗ. Бауман ячӗллӗ ветеринари
институчӗ ӑна наукӑпа ҫывӑхлатнӑ. Ветеринар ӗҫне
тӑванӗсенчен юратса пӑрахнӑскерӗн ӗмӗчӗ ҫунатланнӑ.
Наука докторӗ те, академик та ӗнтӗ вӑл. Пурнӑҫра така
ҫӑмарти ӑшаласа та хырӑма тӑрантарнӑ, пур-ҫук укҫапа
тумланкаланӑ, Пӑрачкав районӗнчи «Хӗрлӗ Октябрь»
совхозра ветеринари техникӗнче ӗҫленӗ, салтакра пулнӑ,
спорт ӑмӑртӑвӗсенче ҫӗнтернӗ вӑхӑт аса килчӗ. Сывлӑха
ҫирӗплетсе, тӗреклӗ ҫитӗннӗ вӑл.
Такамсем калаҫса пыни хӑлхана кӗрсе шухӑша татрӗ.
Ҫывхарнӑ май сасӑсем палланӑскерсемех пулчӗҫ.
Тӗлӗнмелле, хӑлхасем сисмесӗрех чӑнк тӑчӗҫ.
- Ӑҫтан тупӑнтӑн эсӗ, Мария? Сана Авруйӗнче тӗл
пуласса шутламан та. Ӑрӑмҫах вара эсӗ.
- Хӑй пӑрахса тарчӗ те... Халь мӑшкӑллатӑн-и? Эс
Кирилловпа ларса кайсассӑнах эп ун заместителӗпе
Шиловпа хыҫалтан хӑваларӑм. Александр Васильевич
Тымара, хӑйӗн сысна эксперименчӗсене тӗрӗслеме
васкарӗ. Унта эпӗ хуҫалӑх агрономӗпе тулӑ вӑрлӑхӗ пирки
калаҫса татӑлтӑм. «Мир» туянма хатӗр.
- Ман Петӗр те ҫирӗм тонна илет «Шурӑмпуҫ»
валли. Ай, чунӑм, Мария, ытла маттур-ҫке эс. Хӑнара
та бизнес тӑван.
- Пӗлӗтелле мар, ҫӗрелле пӑхмалла, Тельман. Ура
айне пулнӑ ылтӑн чӑмаккине ҫӗклесе кӗсьене чикме
пӗлмелле. Шупашкаралла васкакан Шилов ҫула майлӑ
кӗртсе хӑварчӗ те, эпё сана шыраса тупрӑм. Ах турӑ,
ма килтӗм-ши Краснодартан? Каллех ӑшӑм хыпса
ҫунать. «Раҫҫей» хӑна ҫуртӗнчи телей каҫӗ хыҫҫӑн,

санран уйрӑлас килмест-ҫке, Тельман. Тепре
вӗлермелле чуп тӑвам-ха сана.
- Ытлашши ан васка. Чӑт. Акӑ, улӑха анатпӑр та... Унта
уяв хӳтлӗхӗ те, ман пуртвӗлте ӗҫмелли-ҫимелли те пур.
- Арӑму ҫухатмасть-и сана?
- Арам? Венера ман хут ӑшне пуҫӗпе-кучӗпех путнӑха. Шупашкартах юлчё.
- Ах, кунтан кайиччен пёрлех, юнашарах пуласчё.
Ю рататӑп-ҫке эпё сана, Тельман. Хёр чухне пёрле
ҫывӑхланнӑранпах манаймастӑп. Божко-турӑран эпё
канлёх тупман. Санран ҫеҫ. Эсех, эсӗ кӑна кирлё мана.
Ачуна та ҫывӑхра ашшё кирлё. Отпуск илсе уйӑхлӑха
пыр. Райри пек усрӑп сана - целинари коммунизм пек пёр
утиял айёнче.
- Вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленсен, чунӑмҫӑм Мария...
Калаҫу майӗпен улӑхалла кайса илтӗнми пулчӗ.
Тӗлӗннипе шалтах хытрӗ Кириллов. Тӑрса пӳртелле
утнӑ май, шухӑшларӗ: «Авӑ епле вӑрттӑн юрату сыхланса
пурӑнать иккен Кашкӑр йӑвинче?»
Ҫын ӑшӗнчине ют ҫын пӗлеймест.
5
Упӑшки Шупашкартан мён илсе килессе Мария
Н иколаевна савӑнса та, сехӗрленсе те чунне
лӑплантараймасӑр кӗтет. «Пӗрлӗх» партийӗн билетне
«Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей» билечӗпе улӑштарсан унран кулса
та пӑхнӑччӗ:
- Ман старик Мускаври революци музейӗн филиалне
уҫасшӑн, тем? Пӗрмай экспонат пухать. Ҫул пуҫ пуҫӗсене
лартма та пуш сентре юлмарӗ, партбилетсем те кӗнеке
ҫӳлӗкне шӑнӑҫмаҫҫӗ...
Акӑ хальхинче те, кӗтнӗ ҫывӑх ҫын тул алӑкне хуллен
уҫса кӗрсенех, ӑна хирӗҫ Маруҫ васкаса утрӗ, хӑнӑхнӑ
йӑлапа Макҫӑма чуп туса илчӗ. Хывнӑ пушмакӗсене
вырӑнне лартма пулӑшрӗ те:

Мӗнле кайса килтӗн? Лайӑхах-и? - тесе упӑшкин
куҫӗнчен пӑхрӗ.
Алӑ ҫуса аслӑ пӳлӗме иртсен тин арӑмӗн ыйтӑвӗ ҫине
хуравларӗ Максим Максимович:
- Чаплах мар.
- Мён пулса тухрё-ха тата? Ялан вилеп саншӑн
кулянса.
- Мён пулмалли - пулчӗ. Макҫӑм Крутовӑн ӗҫ карьери
вӗҫленчӗ. Президент администрацийӗнче питӗ
культурӑллӑ каларӗҫ: «Район лавӗн тилхепине Яков
Самуилович Милова памалла пулать».
Маруҫшӑн, паллах, ку хыпар ҫӗнех пулмарӗ, ҫавӑнпа
упӑшкин хуйхӑллӑ сӑмахӗсем унӑн чӗрине сиктермерӗҫ.
- Сӑпаҫҫипӑ кала президентна хӑвна пеней ҫулӗ ҫине
тухсан та пилӗк ҫул ӗҫлеттернӗшӗн. Ватӑлнӑ ямшӑк та
gyn ҫинчех ларкӑчӗ ҫинчен тӳнсе кайма пултарать. Юрать
Мургаевла ӗҫкӗ пушарӗнче ҫунса халӑх умӗнче намӑс
кӑтартмарӑн. Ӗҫленӗ-ҫке, ҫитет. Ман та ҫынсен арӑмӗсем
пек пӗрре лӑпкӑ пурӑнса юлас виличчен. Шухӑшла, ҫӗнӗ
пурнӑҫа ҫӗнӗ пуҫлӑх кирлӗ. Туятӑп, эсӗ халӗ Мировсемпе
Миловсене малалла утма чӑрмантаратӑн ҫеҫ. Санӑн
паянхи пуҫлӑхсеннинчен ӑс-тӑн шайӗ те катӑкрах.
Вундеркиндсем тухаҫҫӗ мала. Еплерех ҫавӑрттарма
пуҫларӗҫ Яков Самуиловичпа Петр Тельманович?
Ҫавсен, ҫавсен пулмалла аталану пуҫӗнче. Тӳрӗ
каланӑшӑн мана каҫар. Ан кулян. Пуҫусене кӑна ан ус.
Иксӗмӗр вара пурнатпӑр - пуҫсем ӗҫлёсен. Выҫӑ
вилместпӗр. Лар сӗтел хушшине. Кан кӑштах.
Иккӗшӗ хирӗҫ ларса пӗр-пӗрин куҫӗнчен шӑтарасла
пӑхрӗҫ. Макҫӑм Маруҫӑн куҫӗнче хӗр чухнехи пекех
анчах тухакан хӗвел ҫутине курчӗ. Маруҫ Макҫӑм куҫӗнче
анакан хӗвелӗн йӑмшак тӗсне асӑрхарӗ.
Пӗрер черкке коньяк ӗҫнӗ хыҫҫӑн, хырӑм пушшех
выҫса килнипе, Макҫӑм хӑвӑртрах аш татӑкне ярса илчӗ.
- Кӑркка-и ку?

- Аха. Кӑнтӑрлапа Васка Ҫимунӗ кӗрсе тухрӗ.
Ҫавӑн парни. Вӑл сана питӗ курасшӑнччӗ. Тымартан
ҫула май кӗме пулчӗ.
- Киле-и?
- Ҫук. Ӗҫе.
- Хӑҫан?
- Ыран. Унпа эс тӗл пулса калаҫӑн-ха. Хӑв ӑшунта
тем пытарса тытнӑ пек туйӑнать. Уҫса пар чунна,
Макҫӑм? Унсӑрӑн...
- Пуҫа усмастӑп халлӗхе, тесшӗн эп. Ӗҫсӗр
хӑвармаҫҫӗ мана, Маруҫ.
- Ӑҫта чикесшӗн-ха сана, парти савӑлне?
- «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫейӗн» районти организацине ертсе
пыма сӗнеҫҫӗ. Влаҫ партийӗ. Ытти партисене ума ямалла
мар парти. Пӗтӗм пуҫлӑх унта. Пӗтӗм пуҫлӑх унпа.
Хирӗҫлеме памаҫҫӗ. Сталин диктатуринчен те вӑйлӑрах
хальхи демократи. Ҫынна рак чирӗ пек вӑрттӑн ҫиет.
- Килӗиирӗн, парӑнтӑн, апла?
- Иксӗмӗр килӗшсен, Шупашкара шӑнкӑравлатӑп.
- Хӑвӑн идеална, шухӑшна сутнӑшӑн мӗн чухлӗ
параҫҫӗ?
- Вун пилӗк пин.
- Юрӗ, район ҫӑрӑлчӑкӗнче тапаҫланни мар. Ӗҫӗ
нервӑсене ытлашши ҫиекенни мар пек те. Эп хирӗҫ мар.
Яра пар. Санран халь тин столичнӑй пуҫлӑх пуласси...
пӑкки шаннӑ. Хамӑр килтех лӑпланса пурӑнар. Ҫапах та,
пӗрре чун тӑвӑлса килнӗ чухне, каласах хӑварас килет.
Эсӗ те, сан йышши мӗн чухлӗ пӑхлӑ кутлӑ ленинец,
демократсен шӑршлӑ сӑпкине кӗрсе ӳкнӗ те, ӗнерхине
мансах паянхи ҫул пуҫсен кутне ҫуллаҫҫӗ. Иисус
Христоса, хӑйӗн вӗренекенӗсенчен пӗри Иуда Искариот
вӗрентекенне, темиҫе кӗмӗл укҫапа сутса янӑ пекех эсӗ
те, вёсем те хӑвӑрӑн Ленин ҫул пуҫне виҫӗ пуспа сутса ятӑр.
Ҫӗр ҫинчи хальхи саманари Иудӑсем вӗт эсир, тӗрӗссипе.
Йывӑра ан ил те, ҫапах халӑх умӗнче кӑтартрӑр эсир хӑвӑрӑн
икӗ питлӗ сӑнӑра - сутӑнчӑк сӑнарне. «Пӗрлӗхлӗ Раҫҫей»

хӑвӑнтах юлтӑр, хамӑрӑн килти «Пӗрлӗхлӗ Юрату»
партийӗн гимнне юрлама манас марччӗ:
Ҫӑхан та, еркӗн те, усал та Хушша кӗреймӗ тӑшманла,
Эпир чӑн савӑнӑҫ тупатпӑр
Ҫумри вилмен юратупа.
Кунран кунах хӑватлӑн
Чӗремӗр хӗмленет,
Пӗрлӗхлӗ ҫемьере
Чунӑмӑр хӗпӗртет.
Упӑшкипе ӑмӑртса юрланӑ хыҫҫӑн Маруҫ йӑпӑрт
уйрӑлса тепӗр пӳлӗмрен хитре курупка йӑтса килсе
уҫрӗ те... - Ульки аккан пӳрт умӗнче татса мана
парнеленӗ ҫак чечеке шӑварсах, чӗртсех... ах, Макҫӑм...
ман сана ҫавӑн чухнехи пекех юрату ҫуначӗпе вӗҫтерес
килет, - терӗ. - Макҫӑм...
- Ман та санпах вӗҫесчӗ-ха, Маруҫ. Тавтапуҫ сана
пур ырлӑхшӑн та. Турриех ҫырнӑ пуль иксӗмӗре
яланлӑхах пӗрле пулма.
Апат ҫисен Маруҫ ҫӗнӗ хыпар пӗлтерчӗ:
- Юрату та хӑйӗн малтанхи йӑвинех манмасть,
ҫавӑнтах ӑшӑ, канлӗ вырӑн шырать. Ҫапла-и? Юрӗ,
ӑнлантӑм. Ҫаплах, тесшӗн эсӗ. Куҫунтан паллӑ. Грета
Родионовна та хӑйӗн йӑвинех тупрӗ. Паян Горячев ӑна
Шупашкара илсе кайрӗ. Япалисене тиесех.
- Яланлӑхах-ши? Унашкалли пулнӑччӗ те вёсен.
- Яланлӑхах. Пурӑнма. Арӑмӗ ракпа вилнӗ тет-и?
- Акӑ тата. Кӳршӗсемсӗр тӑрса юлтӑмӑр.
- Кӳршӗ вӑл тупӑнать. Лайӑх ҫын ялан тупӑнмасть.
Аван кӳрш ӗсемччӗ, хӑнӑхнӑччӗ. Ай ку пурнӑҫра.
Вуллинчен ик еннелле ҫурӑлнӑ йывӑҫа та ҫыхсаҫыпӑҫтарса ӳстерейместӗн те, Валерий Гавриловичпа
Грета Родионовна та пёр ҫемье вуллине чӗртеймерӗҫ.
- Сӗткен типсен, мён чӗрӗлӗвӗ унта. Валерий
Гаврилович хӑй те малтан путсӗрле хӑтланчӗ. Ватталла
ҫывхарарахпа ухмахланчӗ, Карачӑм мучине те, хӑйӗн

арӑмне те тӑлӑха тӑратса хӑварчӗ. Крахьянне Нухратов
Сӑшана вӑрласа тарман пулсан, вӑл тепӗр пилӗк ҫул
ним мар вӑкӑр хӑм пине вӗрсе, вӑрмана кӗвӗпе
янраттарса пурӑнмалли арҫынччӗ. Нухрат йӑхӗ укҫашӑн,
хӑйсемш ӗн ҫунакан йӑх пулнӑ, теҫҫӗ те ӗмӗртен,
тымарӗнчен мӗнле ҫӑткӑн ӳссе ҫитӗннине куртӑмӑр ӗнтӗ.
Пӗр хушӑ лӑпланнӑччӗ те взяткӑпа аташма...Манпа
дискусси те ирттерсе пӑхрӗ те...
- Юнра пурри юн сивӗнсе хытиччен те пӗтмест. Вӑрӑм
укҫах вӑрӑм ҫула туртрӗ ӑна. Ҫитӗ вӗсем ҫинчен калаҫса.
Пире аякран тӗкмеҫҫӗ. Пурӑнччӑр, пурте ыр курччӑр.
Эпир те иксӗмӗр ыр курсах пурӑнатпӑр-ха. Пӗртте
кулянмастӑп хула майрушки пулайманшӑн. Эп - вӑрман
майрушки... Урам урлӑ каҫсанах ҫырла, мӑйӑр, кӑмпа...
Кӑмӑлӗ уҫӑлнӑ Макҫӑм арӑмне ачашласа шӳтлерӗ:
- Ах ман вӑрман майри- майра купарчи...
Президент администрацийӗнче Вӑрманкас районӗн
ҫӗнӗ, пулас пуҫлӑхне пур енчен те чутласа ҫитернӗ
вӑхӑтра Крутовӑннах тапаҫланма тиврӗ. Хӗл каҫма
выльӑх апачӗ хатӗрлессипе, кӗр тыррисем акса хӑварса
кӑҫалхи тыррине тирпейлесе пуҫтарса кӗртессипе, кӗр
аки туса хӑварассипе, вы льӑх-чӗрлӗх тупӑшне
ӳстерессипе, стройкӑпа, ҫул-йӗр хывассипе, шкул,
культура, медицина енӗпе ҫӗр-пин ыйту администрацире.
Вӗсене пӗр пуҫлӑхӑн пӗр ҫӗре чӑмӑртаса тухӑҫлӑн
ӗҫлеттерсе пымалла-ҫке. Юрать-ха кашни киле, пур
вырӑна газ ҫынсенчен маларарах кӗртсе хӑварчӗҫ.
Газиф икаци историйӗ Чӑваш ҫӗршывӗнче 1958
ҫултан пуҫланать. Октябрь праҫникӗ умён Шупашкарта
Ярославски урамри ҫӗрмӗш ҫурта пӑрӑхсем вырнаҫтарса
пӗтернӗ те, кӑвак ҫулӑм ҫутса, ҫынсене тӗлӗнтернӗ. Ун
хыҫҫӑн газ яла та ҫитнӗ: баллонсемпе усӑ курнӑ. Сакӑр
вуннӑмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче Ҫурҫӗрти Уренгой
тӑрӑхӗнчен Украинӑри Ужгород хулине ҫити газ пӑрӑхӗ,
ун ҫумне тата пилӗк газ линийӗ хывсан, вӑрманкассене
ҫакӑ шухӑша янӑ: «Вӗт хамӑр район ҫӗрӗ урлӑ

миллиардшар тонна ҫут ҫанталӑк газӗ чупать. Мӗншӗн
унпа пирён те, чӑвашсен, усӑ курмалла мар-ха?!»
Анчах... пуянлӑх кут айӗнчех те, ӑна тытма алӑ
ҫитмест. Шухӑшланине пурнӑҫламасӑр чунӑ чӑтман
хастар та хӑюллӑ ҫынсен ушкӑнӗ тупӑнать Вӑрманкасра.
Ҫавнашкал ентешсем Мускаври пысӑк ӗҫсенче те пур
иккен. Ҫитмӗл пилӗк атмосфера пусӑмлӑ тӑрпана касса
газ юхтарасси вӑрман чӑтпӑхӗнче аташса ҫӳренӗ пекех
пулчӗ вӗсемш ӗн. Союз, Раҫҫей, регион, хамӑр
республика кантурӗ... Вунӑ организацие ҫитсе,
пуҫлӑхсене тавлаш тарса, ӑнлантарса хӑш кӑлсах
ҫитрӗҫ. Акӑ тинех 1983 ҫулта Раҫҫей М инистрсен
канашӗ пысӑк пусӑмлӑ газ тӑрписенчен пӗчӗк тӑрпасем
тӑрӑх газ уҫласа илме ирӗк парать, вӑл шутра Вӑрманкас
районне те - ятарлӑн. Вӑрманкассем чи малтан Уренгой
хӗрӗвне илчӗҫ. Мӗнле пысӑк ҫитӗнӳ пулчӗ вӗсемшӗн!
Ҫапла юхма пуҫларӗ ҫут ҫанталӑк газӗ пӑрӑхсем тӑрӑх
республика ҫӗрӗнче. Кашни ял ҫынни халӗ пӳртӗнчи
кнопкӑна пусать те, хурҫӑ кӑмака ӑшшине те парать,
апатне те пӗҫерме пулӑшать. Вутӑ, кӑмрӑк, брикет
хатӗрлесе нушаланас хуйхӑ тин пӗтрӗ хресченӗн.
Ял ҫыннишӗн ҫак телей тахҫантанпах хӑй килне кӗнӗ
пекех туйӑнма пуҫларӗ ӗнтӗ. Унӑн газ ыйтӑвӗ кут хыҫне
тӑрса юлнӑ, тӗрӗссипе вӑл ӑна нихӑш енчен те
ыраттармалла пырса тивмен. Пӑрӑхне хывнӑ, килне
кӗртнӗ, кӑмакине тупса лартса панӑ. Укҫине патшалӑх,
хуҫалӑх тӳленӗ. Шӑрпӑк чӗртесси кӑна юлнӑ унӑн. Авӑ
епле ырӑ тӑвать патшалӑх ял ҫыннине. Ҫав ырлӑхшӑн
патш алӑх
ҫыннисем,
специалистсем,
ятарлӑ
организацисене ертсе пыракансем ай мён тери пуҫ
ватман-ши, ҫамкинчен тар кӑларман-ши? Крутовшӑн та
ял-поселока газ кӗртесси тамӑк витӗр тухнӑн туйӑннӑччӗ.
Акӑ халӗ умра - суйлав. Ӑна та унӑннах хатӗрлесе
ҫитермелле, хӑйӗн пуканӗ ҫине шанчӑклӑ, ӑслӑ-тӑнлӑ,
хальхи самана ҫынни ларма пултартӑр тесе вӑй хумалла.

Ҫӗнӗ ӗмӗр пуҫланнӑ ҫул Раҫҫей П резиденчӗн
суйлавӗнче аланса юлнӑ Ҫиҫӗм «демокрачӗ» Константин
Плешаков хӑй майлӑ суйлав юххи пуҫланӑ. Вӑл та район
самоуправленийӗн-администрацийӗн пуҫлӑхӗ пуласшӑн
ҫунать. Район пухӑвӗн депутачӗ-ҫке. Халӑх пӗтӗмӗшле
мар, депутатсен пухӑвӗ суйлать те халӗ район пуҫлӑхне,
шанчӑк пур пек туять ӗнтӗ. Ҫапла Кукша Куҫкипе Тит
Ниловичӑн мӑнукӗ, халӑхра «Тымар улпучӗ» хушма ят
илнӗ Якку Милов ӑмӑртӑва тухрӗҫ. Кам ҫӗнтересси
малтанах паллӑччӗ. Милов - чи вӑйли.
Ҫапах ку ҫеҫ мар, урӑххи тӑлласа лартрӗ-ха
хавхаланса ӗҫлемешкӗн Крутова. Маминов, шалкӑм
ҫапнине чӑтаймасӑр, килӗнчех вилнӗ текен хыпар темшӗн
пӑлхантарса ячӗ ӑна. Сӑлтавсӑр мар. Ашшӗне пытарма
хӗрӗпе кӗрӳшӗ, мӑнукӗ Максим Васильев ҫемйипе килнӗ.
Тымара те каяс, те каяс мар тенӗ ҫӗртех, арӑмӗ мӑртмарт тукаларё те, сиввӗнрех:
-А т я , сыв пуллашупа тёл пулу пултӑр. Пымасан, тем
калӗҫ. Сергей Тимофейч администрацире ӗҫлесе пенсие
тухнӑскер, - терё Мария Николаевна, чунне пусарса.
М аминовсем патне такам та килнӗ: Каҫал ен
тӑванӗсем, хурӑнташӗсем, ачисем-мӑнукӗсем, арӑмӗн
ҫывӑх ҫыннисем. Хура тум тӑхӑннӑ Елена Сергеевна
ҫумӗнче ывӑлӗ Максим тата Сергей Тимофеевичӑн
кӗрӳш ӗ В ячесл ав В асильев пуҫа чиксе тӑраҫҫӗ.
Крутовсем кӗрсенех Лина пуҫне ҫӗклерӗ те, хурчканни
пек вичкӗн куҫӗпе Максим М аксимовича пӑталаса
илчӗ. Ӑна хирӗҫ упӑшки те куҫне чалӑштарса пӑхнине
сиснӗ Мария Николаевна ӑшӗнче тулхӑрчӗ: «Ашшӗн
вили ҫинче те ясарланма пӑрахмасть йытӑ ами, ман та
ухмаххи, ҫуркунне йыхравлан ама шӑршине туйнӑ аҫа
пек унталла ӑнтӑлать».
Вилнӗ ҫыннӑн пытарас умӗнхи кӗллине тума
Пантелей атте килнӗ. Вӑл, сасартӑк ятарлӑн хулӑнлатса,
вилнӗ ҫыннӑн чунне ҫӑтмах ҫулне тупмаш кӑн
пулӑшмалли сӑмах калать.

Ҫут тӗнчерех ырлӑхра - райра пурӑннӑ Сергей
Тимофеевич сӑнӗ хитрипех. Ҫӑтмах ҫулне тупмашкӑн,
вилнӗ ҫыннӑн сылтӑм аллине унта кӗме ирӗк паракан
хӑйне евӗр хут, паспорт, леш тӗнчене кайма панӑ шанӑҫ
сӑмахӗ, вилнӗ ҫын православине чунпа йышӑнни, ӑна
православи тӗнӗн йӑли-йӗркипе пытарни ҫинчен
ӗнентерекен документ тыттарнӑ, ҫумне хӗрес хунӑ.
Тусӗн, Тан Ваҫлин, вилӗмсӗр чунӗ, «Тан эпӗр, пурте
тан, ҫӗр ҫыннисем, ҫӗрпе тан», - тесе, виле пуҫӗ тӑрринчи
сывлӑшра ярӑнать.
Тула, уҫӑ сывлӑша тухсан, кӗвӗҫӳллӗ чунне тытса
чараймасӑр, Мария Николаевна упӑшкинечӑрсӑррӑн каларӗ:
- Туяп эп сан чӗрӳ мӗнле хӑвӑртлӑхпа тапнине.
Кадилӑран сарӑлнӑ шӑршран та вӑйлӑрах пулмалла йытӑ
амин шӑрши. Ах, мӗнле туртса илтӗн ӑна сӑмсуна
нӑшлаттарса-нӑшлаттарсах... кай каҫпа еркӗнӳпе ачуна
ыталаса Карачӑм мучин пуш пӳртне. Пурӑнӑр пӗрле
Мускава тухса кайиччен. Эп Бориспа сехет каярах кӑна
телефонпа калаҫрӑм. Екатеринбургран ҫула май киле
кӗрсе тухасшӑн. Эп унран юлмастӑп. Мускавра пурӑнса
ӑша лӑплантарас. Лина кӗртне хваттере сӗтӗрсе пырса
ан шӑршлантар тулӗк ясарлӑх шӑршипе. Лайӑх пурӑнӑр.
Лина ачипе, хӑйӗн ывӑлӗпе, татса памалли ыйту
пурччӗ те Крутовӑн, вӑл Максимкӑпатӗл пулмах шутларӗ.
Петр Волков Мускавра аш-пӑш, кӑлпасси сутмалли
«Шурӑмпуҫ» магазин уҫасшӑн хӑтланать. Масар ҫинчен
пӗрле таврӑннӑ хыҫҫӑн вӗсем ҫак ыйтупа калаҫу
пуҫарсан, Максим Васильевич хаваспах пӗлтерчӗ:
- Петр Тельманович, докуменчӗсене хатӗрлесе
ҫитерӗр те, виҫмине пӗрле пыратӑр. Эпир туман ӗҫ
ҫуккӑ-ха халлӗхе.
Крутов, паллах, ачипе амӑшне аслашшӗн кану
ҫуртне чӗнмерӗ. Унта «Биопарк» хуҫи, хӑйӗн тӑванӗ
Святослав Викторович Воробьев пурӑнма куҫнӑ. Вӗсем
валли Маминовсен аслӑ пӳртӗнчех вырӑн тупӑнчӗ.
Юрату вӑййи вӑхӑчӗ марччӗ те, ывӑлӗнчен те намӑс

пекчӗ те... Максимки Волковпа туртма тухсан, Лина
чӑтаймарӗ, ӑна-кӑна шутламасӑрах Макҫӑм чӗрҫи ҫине
хӑпарса ларчӗ те, ӑна мӑйӗнчен ыталаса, хӑвӑртхӑвӑрт чуп туса, пӑшӑлтатрӗ:
- Ҫисе яратӑп. Эп аннене лӑплантарма, пулӑшма
юлатӑп. Виҫмине кӗтетӗп. Ҫуллахи пӳртре.
Максим Максимович Вӑрманкаса ҫитнӗ ҫӗре Борис
амӑшӗпе шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ларать. Алӑк ҫумӗнче ҫула валли хатӗрленӗ япаласем.
Парне илсе килсе тултарнӑ ачи!
- Сана кӗтсех шӳрпе пӗҫертӗм, ывлӑм, - тет
савӑнса амӑшӗ. - Дачӑра ман хур-кӑвакалӗ те, чӑххибройлерӗ те, сысни те, кроликӗ те пур. Ферма. Ӗнер
пёр сыснине пустартӑм. Парной аш, кролик хума маннӑҫке эп. Кайса ил-ха, Макҫӑм, хӑвӑртрах? Пылне те,
маринадланӑ шур кӑмпине те ан манса хӑвар. Ачисем
валли мӑйӑр та татнӑччӗ.
Каҫчен пӗрлех пулчӗҫ. Борис васкать. Ыран вуннӑра
министерствӑра питӗ хӗрӳ канашлу пулмалла иккен.
Амӑш ӗпе ывӑлне вӑрӑм ҫула ӑсатсан Максим
Максимович тунсӑх пичкине кӗрсе ӳкнӗ пекех туйрӗ
хӑйне хӑй. Мускав эрехӗ те анмарӗ. Диван ҫине канма
тесе выртнӑччӗ кӑна, пӳрт умӗнчех автомашина сирени
умлӑ-хыҫлӑ вӑрӑммӑн виҫҫӗ ҫухӑртрӗ. Кунашкал кам
хӑтланнине пӗлсе ҫитнӗ Крутов чӳречерен пӑхрӗ те
тӳрех алӑк уҫма васкарӗ.
Яланхилле шавласа, Быстров майрипе кӗрсе тӑчӗ.
- Мария Николаевна ҫук-им? - сывлӑх суничченех
ыйтрӗ Семен Ильич. - Салам.
- Тин кӑна Бориспа Мускава ларса кайрё.
- Борис Максимч хӑҫан килнё вара?
- Паян. Командировкӑран ҫула май. Ӗҫе васкать.
- Тепӗртак васкарах тухнӑ пулсан, ярса илеттёмччёха эпё ӑна. Питӗ вашнӑй калаҫмалли пурччё унпа. Ах ҫав
хӗрарӑмсене. Куҫ кӗски умӗнченех час уйрӑлаймаҫҫӗ.

Юлташне итле-итлех Максим Максимович хӑнамайрана пулӑшма та манмарӗ, ӑна майланмалли
пӳлӗме те кёртсе ячё.
Быстровӑн ямшӑкӗ тулли баул йӑтса кёчё те вӑшт
кӑна тухса ҫухалчӗ.
Сётел хушшине вырнаҫса ларсан, калаҫу пуҫланчӗ.
- «Васка» ресторан майри, Ылтӑн Тёрна, а ну кӑтартха хӑвӑн маҫтӑрлӑхна? - пуҫне ялт! ҫӗклерӗ Семен
Ильич. - Быстра!
Вӑр-вар, ҫаврӑнӑҫуллӑ, хӑнӑхнӑ хӗрарӑм сӗтел ҫине
ӗҫмелли-ҫимелли тултарса та лартрӗ.
- Апла эс суйлавччен ҫеҫ мӑн хуҫа-а-а-, - сӑмахне
тӑсарах пачё Семен Ильич. - Каллех партипе
аппаланасшӑн. Так, так, так... Ман пёр шухӑш пур.
- Кала?
- Вӑрӑм пушӑпа этем кӗтӗвне хӑваласа, кётсе
йӑлӑхмарӑн-и?
- Тёрёссипе, курас та килми пулса ҫитрӗ хамӑн ӗҫе.
Тем ҫӑрӑлчӑкӗ. Сысна апачё пек пӑтрататпӑр пурнӑҫ
валашкине. Хамӑр хӑймине чаплаттарса ҫиетпӗр те,
тӗпне, юлашкине, халӑх валли хӑваратпӑр. Ӗҫлекенӗн,
хресченӗн хырӑмӗ арпапа уйран шывӗпех ҫырлахать
тесе шутлатпӑр-ши? Ӗҫлесе ирттертӗм хамӑн ӗмӗрӗме.
Тем те ыррине тума хатӗрччӗ халӑхшӑн, анчах та эпир
иксӗмӗр парти йӗрне пӑркаламасӑр та пӑркаланмасӑр
тытса пыни, пӑр тӑвӗ тӑрне ҫара алӑпа хӑпарма хӑтланса
месерле шаплатса ӳкни ҫеҫ пулчӗ. Нумай вуларӑмӑр
иксӗмӗр марксизм-ленинизм теорине... Юрать сан хыҫҫӑн
манӑн тӑм пуҫа та ватлӑхра та пулин тӑн пырса кӗчӗ.
Эпё халӗ сана, Ҫемен, Чӑвашри чи ӑслӑ та чи чее
пуҫлӑхсен шутӗнче тытатӑп. Шутлатӑп-шутлатӑп та,
эпир ҫынна ухмахлантаракан тухтӑрсем вырӑнӗнче
пулнӑ иккенне тавҫӑрса илтӗм. Хӑвах ӑнланан, теори вӑл
- шухӑшлав, пуҫ ватмӑш. Унпах тӑранаймастӑн. Сӗтел
хушшинче хырӑма лӑплантарнӑ хыҫҫӑн тин тарӑнрах
шухӑшлама тытӑнатӑн. Этем те, темле чӗр-чун та чи

малтан хырӑм ҫинчен шухӑшлать. Выҫ хырӑмпа юмах
керменӗ те купалаймастӑн. Эпӗр те ҫавӑн пекех, тӗнчене
тӗлӗнтерм елле
пысӑк
кермен
выҫ
хырӑмпа
лартаймарӑмӑр, унӑн ӑшӗнче халӑха Анӑҫ ӑслайӗсен
кӑмунинче пурӑнтараймарӑмӑр. Халӗ те... никӗссӗр
кермен тума тапӑлтататпӑр...
- Каҫарӑр та, Максим Максимович, сире пӳлсех
калаҫас килсе кайрӗ. Сӑмах ыйтасшӑн?
- Тархасшӑн? - майрана ирӗк пачё Крутов.
- Эп те сирнеш келех, просвещ еннӑй майлах,
хаспатинсем, - Максим Максимович умӗнче лараканскер,
юри тенӗ пекех урисене ылмаштарнӑ май кӗпи аркине
йӑлт ҫӗкленипе арҫынна туртӑм вӑйӗ персе пачӗ
Быстровӑн ҫӗнӗ арӑмӗ Милентина Михайловна, МилаМилочка. - Ман Ҫомкка хупахӗнче Раҫҫей чечекӗ кӑна
мар, тёнче чечекӗ те ҫурӑлса шанать. Пӑхатӑп та, эй
турӑ... Ай мӑн ӗҫ тума килет тетӗр-и эсӗр Шупашкара тем
тӗрлӗ аслӑ кантур пуҫлӑхӗ? Ҫук, укҫапа выляма килеҫҫӗ
вӗсем - пирӗнпе ҫара кутӑн выляса йӑпанма. Миҫе пит
вашнӑй чина пӗлетӗп ӗнтӗ эпӗ Мускавран Чӑваш
ҫӗрш ы вне хӑпартм а тесе ҫӳллӗ кӗлӗллӗ чӑваш
амазонкисем патне ятарласа килсе кайнине. Пирён те
вӗсене, чаплӑ хӑнасене, «Васка» хӑна ҫуртӗнче васкасах
ирччен пӑхма тивет. Ют кукӑль арӑмӗсен пӗрешкел ӑшлӑ
кукӑлӗнчен тутлӑрах пуль ҫав. Ресторанта вёсен
калаҫӑвне кӑшт хӑлхана чикнипех туйма пуҫларӑм.
Кусене хаклӑ парне, хӗрарӑм купарчи, укҫа арчи ҫеҫ
ҫы рлахтарать. Тантӑш ӑм -проводница тӗлӗнтерсе
пӑрахрӗ. Ҫывӑрмалли ятарлӑ вакунра шӑхранлӑ Мускав
министрӗпе ҫурӑк кукӑллӗ Шупашкар министрӗ иккӗнех,
ытти вырӑнӗсене йӑлт парне купаласа тултарнӑ, тет.
- Ҫавӑнпа ӗнтӗ хаҫатсенче пӗрмай хӑнасен тавӗ, ахӑлтатрӗ Быстров.
Крутов, вӗсене Урал ҫыннисен парнипе хӑналанӑ май,
шахвӑртрӗ:

- Час манатпӑр-ҫке хамӑр та чаплӑ хӑнасене пуш
алӑпа кӑларса яманнине. Ман ачан машинне те тем
те хурса панӑ. Ниҫта ҫырса хуман, никам йышӑнман йӑла
- пурнӑҫ йӑли. Эпӗ те авӑ паян Раҫҫей министерствин
хуравлӑ чиновникне килти пуянлӑха тултарса парса
ятӑм. Савӑнччӑр.
- Вӑл - килти, хӑвӑрӑн ачусем валли. Эп калани вара
- халӑхӑн, такам валли, - терӗ Быстровӑн ӑслӑ арӑмӗ.
- Ан кулянӑр, мускавсем темиҫе вакун апат-ҫимӗҫ
таварӗ илсе кайнӑшӑн Чӑваш ҫӗршывӗ те, чӑваш халӑхӗ
те чухӑнланса юлмасть. Вёсем те пире уншӑн тав
тӑваҫҫӗ. Авӑ, наци программи мӗн чухлӗ пурнӑҫлатпӑр.
Чкалов пилот пекех вӗҫӗпӗр Раҫҫей тӳпинче, хавхаланса пычӗ Быстров.
- Парашютсӑр, - вӗсене йӗплерӗ сарафанлӑ майра. Пилотӑн та топливӑ пӗтсен ҫӗр ҫинех сикмелле пулать.
Хӑмпӑ вӗрсе малалла каяймасть вӑл. Пурнӑҫ ытла
чӑлӑш-чалӑш пирӗн. Ман Ҫомккӑ пеккисем пуяҫҫӗ, ман
ялти атте-анне пеккисем чухӑнлӑхран тухаймаҫҫӗ. Ял
куҫӗпе пӑхсан... Пирӗн чӑваш ялӗ... Мён калас... Кашни
районти самӑр вун-вун ик ял кӗлеткинчен тытӑнса тӑрать.
Вёсен шӑмми-шакки - ашлӑ, ҫуллӑ, ытти вуншар ялӑн шӑммипе тирӗ анчах. Эпё хам, вунӑ ачаллӑ ҫемьере ӳссе
курнӑскер, пӗлетӗп нуша кулачӗ мӗнле армути тути
каланине. Халь те ҫав кулачпа тӑранса пурӑнакан
хресчен ҫемйи республикӑра вуншар пин. Эпӗ Ҫомккӑ
ҫумӗнче хам мӗнле иртӗхсе пурӑннине вёсен нишлӗхри
пурнӑҫӗпе танлаштаратӑп та, манӑн ҫӗр ҫыннишӗн
макрас килет. Ҫав танлаштару-шайлаштару темипе ял
хуҫалӑх наукисен кандидачӗ ятне илмелли хут-хӗтӗре
тахҫанах хатӗрлесе хунӑччӗ. Диссертацине те хӳтӗлеме
пултаратӑп. Хамӑн пӗлӗве, вӑя шанатӑп. Анчах... Ял
хуҫалӑхӗн хӑш наукин кандидачӗ пулатӑп-ши, тесе пуҫа
ҫӗмӗретӗп. Тырӑ, аш, сӗт, ҫӑмарта, ҫӗр улми, кавӑн,
хӑмла кандидачӗ пулатӑп-ши? Кашнин хӑйӗн наука та.
Каҫарӑр та, арҫынсем, хастар кавалерсем, ман ҫӑкӑр...

-Тӗрӗс, чунӑмҫӑм, Мила-Милашка, - лекци вулакана
ҫумарах туртса илчӗ Быстров. - Кишӗр наукин кандидачӗ
пулатӑн. Ял хуҫалӑх наукисен кандидатне вара малашне,
Милентина Михайловна, ҫӑкӑр науки кандидачӗ - ҫӑкӑр
чӗллин пулас докторӗ теме тытӑнатпӑр. Акӑ мӗнле
ученӑй ман мӑшӑрӑм, Максим Максимович. Ученӑйагроном, сверхученӑй экономист, икӗ дипломлӑ хресчен.
Пиҫен чикесрен те, вӑкӑр тӗкесрен те хӑракан аслӑ
пӗлӳллӗ специалист, ялта ӗҫ тупайманнипе ресторана
вырнаҫнӑ официантка. Мана ялан тӑн параканскер.
- Манашкалли ҫур хула. Ял хуҫалӑх академийӗнче
ученӑй-официантка, ученӑй-сутуҫӑ, ученӑй-уборщица
вӗрентекен кафедрӑсем уҫмалла, - кулать Быстров арӑмӗ.
- Халӗ кӑш тах йӗрке тӑваҫҫӗ пулас-ха.
С пециалистсем вӗрентм е академи хуҫалӑхсем пе
килӗш ӳ ҫы рать. Д иплом илнӗ хы ҫҫӑн ҫам рӑксен
вӗреннӗ тӑкаксене ӗҫре саплаштармалла, терӗҫ, ӑнлантарасшӑн пулчӗ Крутов.
Милентина Михайловна ун еннелле аллине ҫеҫ сулчё:
- Нимле йёрке те чараймасть хальхи пурнӑҫра
вёсене вак укҫаш ӑн ял ҫӑрӑлчӑкӗнче нушаланма.
П урпӗрех вӑрӑм укҫа патнеллех, ҫӑмӑл пурнӑҫ
еннеллех тараҫҫӗ вёсем.
Кил хуҫи те юмах ҫаптарккинче кӗреке ҫинчен маннӑ,
аса илсе вара черкке ҫӗклеме ыйтрё:
- Хамӑр пуласлӑхшӑн!
- Туслӑхшӑн! Крутов пулас миллионершӑн!
Максим Максимович Семен Ильича пуҫ пӳрнипе
юнарӗ.
Черккесене пушатса страус ашне ҫинӗ май, Ылтӑн
Тӑрна ҫунаттисене ҫат-ҫат тутарчӗ:
- Эсир ёнтё ял ӗҫӗнче те, халӑх ӗҫӗнче те пиҫнӗ,
туптаннӑ ертӳҫӗсем, калӑр-ха, палӑртнӑ мӑн ӗҫсенчен,
наци программи текеннисенчен, хӑшӗ сире ытларах
шухӑшлаттарать?
Икӗ алӑ икӗ ӗнсене икшер кӑтӑртаттарса илчӗ.

- Юлашки ҫӗр ҫул хушшинче, - терӗ Быстров.-Эпё
ҫак тапхӑрсене революцилле утӑм - прогресс утӑмӗ тесе палӑртасшӑн. Патша влаҫӗ пуҫланӑ хут пӗлменлӗх
реформине советсем ҫирӗммӗш-вӑтӑрмӗш ҫулсенче
пӗтӗмӗшле вӗҫлени. Ҫавӑ пире тӗнчери аталаннӑ
ҫӗршывсен ретне тӑма пулӑшрӗ. Вӗренсе ӑслӑлӑх
пухнӑ халӑхах халӗ пирӗн чӑваш халӑхӗ те. Тепри вӑл,
иртнӗ ӗмӗрти утмӑлмӗш ҫулсенче патшалӑх
электролинийӗнчен ҫутӑ илсе экономикӑна, ял хуҫалӑхне
ҫӗклени, Ленинӑн ГОЭЛРО планне пурнӑҫа кӗртни. Утмӑл ҫитмӗлмӗш-сакӑр вуннӑмӗш ҫулсенче ҫут ҫанталӑк газӗ
ял ҫыннине вутӑшӑн пӑчкӑ тыттарма, лаша кӳлтерме
пӑрахрӗ - пӗтӗм халӑх чунне хӗвел пек ӑшӑтрӗ. Тата Германипе Сӑшана хӑй вӑхӗтӗнче ҫирӗп, такӑр ҫул
йывӑрлӑхран тухма пулӑшнӑ пекех, Чӑваш ҫӗршывне
те вӑл малашлӑх, телей ҫулӗ уҫса пачё. Эпир те, пӗр
ӗмӗр ытла иртнӗ хыҫҫӑн та пулин, такӑр ҫулпа Анӑҫри
ҫӗршывсемпе танлашма пултартӑмӑр. Ҫакӑ тӑватӑ
революци - пирӗн ҫӗнтерӳ. Атьӑр-ха ҫав ҫӗнтерӳшӗн
«Атӑл шывӗпе» салют парар!
- Патшалӑхӗ пулӑшать ӗнтӗ пире. Хамӑрӑн наци
программисем ӑнӑҫлах пурнӑҫланса пыни те ял халӑхне
нумай ырӑ тӑвать, - юлташӗнчен юлас темерӗ Крутов
та. - Чылай малалла кайрӑмӑр: пур енӗпе те. Ҫавӑншӑн
иксӗмӗр те, Ҫемен, ҫӳҫе кӑвакартрӑмӑр та,
сайралатрӑмӑр та. Юрӗ, тусӑмӑрсем, ҫитет пуль сӗтел
ҫинче пурте ҫитнӗ чухне проблемӑсемпе сакусить туса.
Эс ҫакна кала-ха, тусӑм, мӗн ҫӑмӑлпа васкаса килтӗн
майрупах, мӗнле ыйтупа тӗл пуласшӑнччӗ манпа?
Мансӑрах хӑналаса хӑварнӑ эс ман Маруҫа...
Семен Ильич пӑркаланса пукана чӗриклеттерсе илчӗ
те, хӑлтӑртатрӗ:
- Хӑ-хӑ-хӑх-хах! Итле? Пӗрремӗшӗ - сан валли ман
ӗҫ пур. Вилнӗ йытта вил мулкач тенӗ пекскер. Влаҫ та,
парти те ӗмӗрлӗх мар. Вӗсем ҫуралса чӗрӗлеҫҫӗ те, часах
ҫунса та кӗлленеҫҫӗ. Пурин хыҫҫӑн та хӑваласа

ҫитеймӗн. Манӑн тӗп хулара консульства ӗҫлет. Вӑт эпӗ
сана «Васка» патш алӑхӗн Ч реззы чайлӑ тата
Полномочиллӗ Посолӗ, чӑвашла каласан, Быстровӑн
элчийӗ тӑвасшӑн. Сана валли унта чаплӑ хваттер хатӗр.
Ӑна хӑвнах парнелетӗп. Мусквич пулма та пултаратӑн.
- Ытла асса кайнӑ-ҫке эс? - тӗлӗнчӗ Крутов.
- Манран ан епре. Эсӗ хӑв Мускавра хваттер туянас
теменшӗн ыттисем ҫывӑрса лараҫҫӗ-им? Эп кӑна мар,
Чӑвашстанри миҫе район «кӗпӗрнаттӑрӗ», ял хуҫалӑх
ко о пе р а ти в ӗ се м пе пр ед при ятийӗ се н пуҫлӑхӗсем
хваттер туяннӑ унта. Хуҫалӑхӗсене панкрута кӑларса,
ял ҫы ннисене ҫул талӑкра вунӑ пин тенкӗ тӳлесе
пуйнӑскерсем... Эп хӑть никама та улталамасӑр тунӑ
пурне те. Патш алӑх пулӑш ӑвӗн майӗпе. Тӑнла ик
хӑлхупа та лайӑхрах. Сан унта ӗҫӳ те «не бей лежачевӑ»
майлӑ. Манӑн М ускав услам ҫисемпе, ют ҫӑрш ы в
б и зн е с м е н ӗ с е м п е в ӑ й л ӑ р а х ҫ а в ӑ р тта р м а л л а ,
«Васка» агрохолдингӑн сӑннисене мӑн хула ӑшне
тарӑнрах чикмелле. Чӑваш Республикин Мускаври
представительствипе таччӑнрах ҫыхӑнса ӗҫлемелле.
Ҫавӑ ҫеҫ. Килӗшетӗн-и? Пар ална.
- Шухӑшлам-ха, кӑштах. Маруҫпа канашлам.
- Юрать, килӗшнӗ тесе шутлӑпӑр. Ӑна ҫак черккене
ҫавӑрса хурса пичет ҫапса ҫирӗплетӗпӗр. Иккӗмӗшӗ венчете тӑмалла пирён. Айта ыран Пан Христос патне.
Вӑл эп ҫитессе пӗлет. Сана свидетель тӑвасшӑн.
Ҫынсене коммунистсен партине йышӑннине курса
ывӑннӑ Крутова пӗрле вӗреннӗ, пӗрле ӗҫленӗ Оманов
юлташ чиркӳре мӗн хӑтланни питӗ кӑсӑклантарчӗ.
Ҫавӑншӑн та, юлташӗн кӑмӑлне хуҫас килменнишӗн те
шухӑшласах вӑл Быстрова алӑ пачӗ.
Шӑмат кун Крутов Вӑрӑм Ваҫҫапа Тымара ҫитрӗ. Чан
сасси аякранах хӑй патне ҫывхарма чӗнсе йӑнкӑлянкӑлтатать. Мӑн чанӗ, «Эпё те хам прихутра чи асли,
чи хӑватли», - тенӗн, сывлӑша тан! та тан! тутарать.

Туй тумӗ тӑхӑннӑ кӗрӳ каччипе ҫураҫнӑ хӗр
вырӑнӗнчи Ҫеменпе Милентина ҫунакан ҫурта тытнӑ.
Ҫурта ҫунни ҫын Турӑ юратӑвӗн ҫулӑмӗпе ҫунса тасалса
ҫӗнелнӗ этем пулса тӑнине, Турра ӗненнине, унӑн
ҫуттипе ҫуталнине, Турӑпа Амӑшне, ангелӗсене мён тери
юратнине ҫирӗплетсе парать.
Пантелей атте, сирӗн пурнӑҫ ҫулӗпе Турӑ хушнӑ пек
пымалла, пархатарлӑ ӗҫӗр Турра панӑ парне пулмалла,
тесе кадилипе суллакаласа, умра утать. Турӑ пилленӗ
мӑшӑрланӑва мухтани ҫинчен чиркӳ хорӗ юрӑ янратать.
Мӑшӑрланакансем чалӑш сийлӗ ҫӳлӗ сӗтел умӗнче,
урайӗнчи шурӑ тутӑр ҫине пусса чарӑнаҫҫӗ. Аналой ҫинче хӗрес, Евангели тата чаплӑ икӗ калпак.
- Турӑ чурисем, эсир никам хӗтӗртмесӗр, ирӗклӗн
пӗрлешме кӑмӑл тӑватӑр-и, ку таранччен эсир урӑх
никампа та пӗрлешме сӑмах паман-и, юратура пӗр-пӗрне
улталамастӑр-и?! - кулӑллӑ куҫӗпе Семен Ильича
йӗкӗлтесе, хыттӑн ы йтать пачӑшкӑ вӗсенчен
иккӗшӗнчен те пухӑннисен умӗнче.
- Ҫук. Ҫук. Ҫук, - илтӗнет арҫынпа хӗрарӑм сасси.
- Эсир халӗ хӑвӑр ирӗкӳпе пӗрлешме, ҫемье
чӑмӑртаса тату пурӑнма турӑ умӗнче сӑмах патӑр.
Пантелей атте, виҫӗ кӗвӗ вуласан, сӗтел ҫинчен илнӗ
калпакпа мӑшӑрланакансен умӗнче хӗрес хурать те,
Ҫӑлакан-Христос аттен калпак пуҫне тирнӗ сӑнне Ҫемене
чуп тутарать, «Чиркӗве мухмӑрла килмеҫҫӗ» тесе ӑна
вӑрттӑн асӑрхаттарать те, сассине хӑпартса, хулӑнлатать:
- Турӑ чури Симеонпа Турӑ чури Милентина Ашшӗпе
Ывӑлӗ тата Святой Сывлӑшӗ ячӗпе венчете тӑраҫҫӗ.
Пачӑшкӑ ҫавӑн пекех вӗсене калпакпа тепӗр хут хӗрес
хурать те Милентинӑна Турӑ сӑнлӗ калпака чуп тутарать:
- Турӑ чури Милентина Ашшӗпе Ывӑлӗ тата Святой
Сывлӑшӗ ячӗпе Турӑ чурипе Симеонпа венчет тӑвать.
Пантелей атте мӑшӑра венчет калпакӗсене
тӑхӑнтарать, ҫав хушӑрах вёсен хыҫӗнчи Крутовран
мӑшкӑлласа илет: «Партбилетна тур кӗтессинех хурса

хӑвартӑн-и?» Быстровсен кӳнтелийӗ Пан Христос
йӗпленине пуҫне пӗксе кӳренмесӗрех ирттерсе ярать.
- Мухтав сире, мухтав ырӑ ӗҫӗрсемшӗн, Турӑ умӗнче
ҫылӑха ан кӗрӗр. Пӗрне-пӗри юратса пурӑнасси
вӑйлантӑр, кураймасӑр усалланса пурӑнасси ҫухалтӑр...
Кӗлӗ каланӑ хыҫҫӑн пачӑшкӑ Павӑл апостолӑн
ефенянсем патне янӑ ҫырӑвне, Иоанн Евангелийӗн
сыпӑкне вулать, ҫӗнӗ мӑшӑра тӑнӑҫ сыхпаса упрамашкӑн
Турӑран пулӑшу ыйтать, каллех кӗлӗ вулать.
Пантелей аттен мӑшӑрӗ Мария игумен Туррӑн Ӳчӗпе
Юнне ӑша илтермелли савӑт йӑтса пырать. Иерей, кӗл
тунӑ май, куркана хӗрес хурать, ӑна Ҫемене тыттарать.
Малтан Ҫемен, унтан Милентина виҫӗ хут черетлесе
хӗрлӗ эрехе -тур ӑ юнне -ӗ ҫ с е яраҫҫӗ. Турӑ умӗнче ҫапла
хӑйсем пӗрлешнине пӗлтереҫҫӗ.
Пачӑшкӑ упӑшкин сылтӑм аллине арӑмӗн сылтӑм
аллипе пӗрлештерсе, таинствӑсем туса тӑма тивлет
панине пӗлтерекен мӑйран умалла ҫакнӑ епитрахиль
текен тумтирне хывса, унпа мӑшӑрӑн аллисене хуплать,
ҫӳлӗ сӗтел - аналой тавра хӑйӗн аллине виҫӗ хутчен
ҫавӑрать. Ку вӑл паян ҫуралнӑ мӑшӑршӑн ӗмӗрӗпех аллааллӑн тытӑнса пурӑнмаллине, хӑйсем Турра пуҫ ҫапса
тупа тунине манмалла маррине пӗлтерет.
С авӑнӑҫ вӑхӑчӗ вӗҫленнӗ май, Пантелей атте
мӑшӑрсен пуҫӗнчен венчет калпакӗсене хывать те
мӑшӑрӗсене Турӑ, Турӑ Амӑшӗ ячӗпе саламлать.
Ҫакӑн хыҫҫӑн ҫӗнӗ мӑшӑра чиркӳн тёп хапхи патне
илсе пыраҫҫӗ. Ҫимун вара Ҫӑлаканӑн, Милентина Турӑ
Амӑшӗн турӑшӗсене, ун хыҫҫӑн Ҫимун Турӑ Амӑшӗн,
Милентина Ҫӑлаканӑн турӑшӗсене чуп тӑваҫҫӗ. Пачӑшкӑ
вӗсене хӗресе чуп тутарать, пӗрер турӑш парать:
упӑшкине - Ҫӑлаканӑнне, арӑмне - Турӑ Амӑшӗнне.
Венчет тунине ятарлӑ кӗнекене ҫырса хураҫҫӗ.
Чиркӗве пухӑннисем савӑнӑҫлӑ мӑшӑра телейлӗ
пурӑнма ырӑ сунаҫҫӗ.

Чиркӳ картишӗнче Крутова Лина Васильева-Маминова
чарса тӑратрӗ. Унӑн ясар куҫӗнче Макҫӑм ыйту палли курчӗ.
- Эх, пулмарӗ манӑн санпа та, никампа та венчете
тӑрасси, Турӑ пилӗпе юратнӑ ҫемье тӑвасси, - терӗ йӗрсе
ярасла Лина. - Яр пӗчченех Вӑрӑм Ваҫҫуна. Мён те пулин
суйса юл. Эпё вара сана паян пурпӗрех ниҫта та ямастӑп.
Максим Максимович юрату пӑявӗ мӑйӗнчен явса
илнине чӑтаймасӑр Тымартах, хӑрман тымара малаллаҫӗнӗлле чёртмех юлчё.
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Сӑр вӑрманӗн авалхи юманлӑхӗ тавра чӑмӑртаннӑ
Юманлӑх ялӗ хӑйӗн ӗмӗрӗнче мӗн кӑна тӳссе ирттермерӗ
пуль. Вун ҫиччӗмӗш ӗмӗртенпех кӗрлет ку тавралӑх.
Ҫӗршер ҫул хушши урапа ҫулӗпе турттарнӑ юман
кӗрешӗсене Сӑр юхан шывӗ хӗрне. Сулӑпа ӑна Атӑла
ҫитернӗ, пысӑк шыв тӑрӑх - ҫурҫӗрелле те, кӑнтӑралла
та ӑсатнӑ. Чукун ҫул янӑрама тытӑнсан, паха юманӗ,
чӑрӑшпа хырӗ, ҫӑкипе хурӑнӗ пуйӑспа ӑҫта кӑна ҫитмен
пуль. Юман кӗрешӗ пек ҫирӗп чӑвашсен ялӗ Юманлӑх,
ача-пӑча хунаттарса, Раҫҫей халӑхне йышлантарнӑ:
ывӑлӗсем алла пӑшал тытса ҫӗршыва хӳтӗленӗ, хӗрӗсем
качча кайса ача ҫуратнӑ, ҫӗр ӗҫӗпе чакаланма йыш
хунаттарсах тӑнӑ. Патшалӑх ҫилӗ хӑш енчен вӗрнине
пӑхмасӑр, пуҫа ҫӗклемесӗр тӑрмашнӑ Юманккай йӑхӗн
хресченӗсем , несӗлтен несӗле куҫса пырса, ку
таранчченех ҫут тӗнчере пурӑнаҫҫӗ. Ӑру тымарӗ кунта
йӑва ҫавӑриччен хӑйсем хӑш ҫӗр ҫинче амалнине
астӑвакан юлман. Йӑх пуҫӗ Юманккай пулнине ҫеҫ
пӗлет Сзвватий Савельев та. Кӳршӗри Ҫиҫӗм хӗрне
качча илнӗренпе, Упа Укахвийӗ ӑна хитрелӗхӗпе те,
юратӑвӗпе те, ӗҫе вӑр-вар тытса тӑвассипе те, ача
ҫуратассипе те пуҫ тӳпеки таранах хӗпӗртеттернӗ.
Мӑн пӳрт ш ӑнӑҫайми тӗпӗртетекен ы вӑл-хӗрпе
кӑмӑллӑскерсем ытаклансах юрлатчӗҫ:

Ӗҫре пулман ял кулли Пӳлме тулли тыр-пулли.
Савӑнмашкӑн чун туллин
Ачи-пӑчи пӳрт тулли.
Мӑшӑрне «Ача амӑшӗ-героиня» ят парсан Савватти
кӗвӗҫсе тутине те тӑснӑччӗ:
- Ах, патшисем те хӗрарӑм майлах-ҫке, темме
хисеплесех каймаҫҫӗ пире, ашшӗсене. Йӑх тымарне
халӑхра хӗрарӑмран мар, арҫынран шут илсе пыраҫҫӗ те...
- Ан палка, Савватти-Ватти, сав та мана тепре, савала
та хырӑма, ҫиччас сана хӑвпа пӗрле сава туртакан ҫамрӑк
Савватти тупса парап. Саккун улшӑннӑ халь. Юманккайсен
йӑх тымарё малашне Упасен тымарёнчен хунать.
Сисмерӗҫ те хӗрӳ ӗҫре. Савельевсен юрату лӑппинче
пёринче пёчёк Савватти тёнче илтмеллех ҫухӑрса ячё.
Ашшӗпе амӑшӗ те хӑйсен юррине малалла тӑсрӗҫ:
Колхозне те турӑмӑр,
Мухтавлӑ та пултӑмӑр.
Ма юрлас мар, ташлас мар Эпӗр ҫынран кая мар.
Юман урай авӑнать
Юманккайсем пуснипе.
Несӗл несӗле куҫать
Упа амин хевтипе.
Ҫӗр ҫыннин, хресченӗн ӑсӗ-тӑнӗпе, ҫӗр пӑсӗпе,
вӑрман сывлӑшӗпе паркаланчӗ мӑн ҫемье. Ҫуркуннерен
ҫуркунне ҫулҫӑ кӑларса симӗсленнӗ майӑн пурнӑҫ
ҫилӗпе вӑрӑм сӗтел те, шелсӗр касса пӗтернӗ вӑрман
пекех сайралса юлчӗ. Савельевсен килӗ кӑна мар, ял
та кӗҫех пушанчӗ. Йӑмраллӑ, хурӑн-ҫӑкаллӑ урамсем
тӑрӑх вӑрман урлӑ кашласа ҫитнӗ ҫил-тӑвӑл алхасма
пуҫларӗ. Кӗҫ вёсен «Ҫиҫӗм» колхозӗн ячӗ ҫеҫ тӑрса
юлчӗ. Ӗҫ ҫук. Ялта та ҫын ҫук. Хулара ӗҫ пур. Унта
Юманккайсемпе Упасен ачисем те пур.
- Ма тӑнна ылтӑнламарӑн-ши эс ҫав Ҫиҫӗмри Кукша
Куҫки пек. Вӗренсе тӑн илнӗ пулсан, тен, хамӑр яла та

сыхласа хӑвараттӑнччӗ пуль ун пекех, - ӳпкелешет хушӑран
Укахви. - Эпёр те «Юманлӑх» кӑмунӑ тӑваттӑмӑрччӗ.
- Пӗлмесӗр ан лӑпӑртат-ха эс, карчӑк. Сакӑр
вуннӑран иртрӗн, пурпӗрех ӑсу манне хӑваласа
ҫитеймерӗ. Ҫапах эпӗ «Ҫиҫӗм» кенсекӗ пулнӑ, райкум
нумӗн... клавитуринче тӑнӑ, Тымарти Васка кумсен Иллепрурукӗн кумпанинче пулнӑ. Кашниех лекеймен унта!
- Мухтан-ха, хӑмпӑлан. Ҫиччас хӑлха чикки парап
ак. Райкумсемпе пӗр каварлӑ пулнӑскер, апла эс те
айӑплӑ ҫак йӑшнӑ пурнӑҫшӑн. Тарӑхтар-ха, яшка та
пӗҫерсе памас. Ӑҫта сан кӑмуну? «Кӑмунӑра пирӗн кил
те, укҫа та, тум та, ӗне те кашнин уйрӑм пулмасть, упши
пулать. Мӗн ҫиес килет, ҫавна ҫиен, мӗн тӑвас килет,
ҫавна тӑван, кама юратас тен, ҫавна саван. Ирӗклӗн
пурӑнан...» Хӗрарӑмсемпе ҫапла лӗпӗртетсе ларнине
сана эп хам та илтнӗ. Сирӗн кӑмуна юмаххи хыҫҫӑн
кайсах халӑх пач ӗҫлеме пӑрахрӗ, телей кайӑкӗ шыраса
тарса пӗтрӗ. Кукша Куҫкин тӑн ҫитет ҫав. Сирнешкел
Васка Илле-прурукӗсем хыҫҫӑн чупмарӗ, хӑй пуҫӗпех
кӑмунӑ турӗ. Ял ӗҫлет, пурнать, савӑнать.
- Мана халь ӑшалама лайӑх. Ҫын юмаххине ӗненсе
пӗтрӗмӗр. Тӑн ҫитмерӗ ман чӑнах та Кукшанни пек. Фермӑран
ытла мана ним те кирлё марччӗ те...Пилет пур та,
хӗстереҫҫӗ. Сан шавласси. Эп кулхус кенсекӗ пулнӑшӑн
ҫаралчӗ пуль ёнтё ял. Партийӗ хӑйӑртан купаланӑ ту
пекскер пулнӑшӑн эп айӑплӑ халь. Пӗрре пӑрлӑ ҫумӑр
шапӑртаттарсанах исленсе ҫӗрпе танлашрё те вӑл, шывпа
юхса кайрё. Кукшасем авалхи юман тымарринчен ҫакланса
юлчӗҫ. Таҫта такам пур вёсен. Кӑмунӑ турӗ те... Ҫӗпӗрте
нехтӗ-кас кӑларнӑ ҫӗрте мӗльяртлӑ тӑванӗ пур вёсен.
Юрать-ха тӑнлӑ чӑваш - чӑвашах пулӑшать. Кукша хӑй
мухтанса кӑтартрӗ. Сан, терӗ мана, вун пӗр ачуна та вун
пӗр ӗнҫтитутра вӗрентни ним усси те ҫук.
Савватти
аптӑранӑ
енне
кукӑр
чӗлӗмне
мӑкӑрлантарса ячӗ. Карчӑкки аяккарах куҫса ларчӗ те,
ӑна илтмелле хыттӑнрах калаҫрӗ:

- Шӑнкӑрч чӗпписем те хӑш вырӑнта хӑш ҫӑмартаран
шӑтарса тухнӑ шӑршпа каялла вӗҫсе килекенччӗ те...
Савватти те санпах сава саваласшӑнччӗ те хӑйӗн пӳртне
тума...Ш алт аптрамалла. Кутӑн чӑмма кӑвакал мар.
Ачисен пурин те пӗрешкел сӑмах: ман валли ялта
пульница ҫук, теприсен - шкул, театр, савут ҫук. Тата
мӗн ҫук-ши ялта пурӑнма пирн ачапча валли?
- Мён пур? Ним те ҫуккӑ! Мӑян, вӗлтрен пуснӑ урам
пур та - вӗрман кашлавӗ.
- Ах, ухмахсем эпӗр. Эпё анчах-и? Ялта ҫӗр вунӑ кил
ҫинче виҫӗ мать-керуиньӑ вӑтӑр икӗ ача ҫуратса ӳстерсе
те пӗр акрунум, ял инҫенерӗ вӗрентеймерӗмӗр хамӑр
валли. Делах пулчӗҫ пирн ялсем те, тытрӗҫ те яла
пӑрахса кайрӗҫ ачи-пӑчи патне. Мён ыр курса пурӑнаҫҫӗ
пуль вёсем хулара. Эпир, ик тунката, хамӑрӑн...
- Хамӑрӑн йӑх тымарне шӑварса пурӑнатпӑр-ха, ыгаласа илчӗ карчӑккине старикки. - Чуптаратпӑр. Эпир пур
та - ял та шивуй. Карттӑ ҫинчен сӳсе пӑрахмаҫҫӗ Юманлӑх
ятне иксӗмӗр леш тӗнчене кайиччен. Эс ан чар мана калаҫма.
-Э й санпа, пакӑлтипе. Паврах чӗлхӳ ҫине ҫӑпан
тухиччен.
- Вӑт ҫав мӗльяртлӑ Кукши вёсен, ҫиҫӗмсен, «Ман
ют патшалӑхсенче ҫӗршер мӗльярт та туллӑр пур. Леш,
мӗрикансен укҫи. Сана, Кӑнстантин пичче, пӗр мӗльяртне
парнелетӗп. Кирлё пулсан - тэтах та парап. Эс унта
хамӑр йӑх тымарне малалла тӑс. Кукша йӑхӗ пулсан та
эпӗр - Ҫиҫӗм йӑхӗ. Пуйтар кӑмунарусене те, - ҫапла
мухтаннӑ Куҫкӑ шӑлнӗ. Ҫампа пуйрӗ Кукша. Ялне те
пуйтарчӗ. Трактор-кумпайнӗ те унӑн вӗр-ҫӗнӗ. Кермансен
те мӑрикансен. Виҫӗм кун Куҫкӑн сысна ферминче пулса
куртӑм та, телӗкри кину тӗлӗкӗ пек туйӑнчӗ.
- Мӗн, ылтӑн сыснасем усрать-им?
- Чӑнах. «Ку ман нӑрх-нӑрхсем пулас ылтӑн куписем.
Мана Тымарти Милов та ҫитеймест», - тесе мухтанчӗ. Пур
ҫав хӑмпӑланмаллӑх ун. Эп ӗҫленӗ фермӑна кӑлхуса
ҫиекен шӗкӗсемех авӑртса пӑх тунӑччӗ. Халь ун

вырӑнӗнче.. Кумплекс. Ҫирӗм пилӗк пин сысна хупнӑ
самӑртма. Ҫитмӗл пине ҫитерме кармашать. Вунӑ пин
туннӑ сыснана тӗтӗмлесе сутма тытӑнасшӑн. Скумпри
пулли пек, эппин. Нимӗҫсенчен туяннӑ техникне. Сысни
ҫурисене те нимӗҫсемех панӑ. Ҫур ҫулччен центнӗр ҫур
ӳсеҫҫӗ тит. Кумпикурм саучӗ те лартнӑ. Ҫиҫӗмӗн ҫӗр ҫитмест
те, юхха кайнӑ пилӗк ял ҫӗрӗпе усӑ курать. «Мӗн хака ларчӗ
сана ку сысна кӑмуни» тесе ыйтрӑм та, ылтӑн шӑлӗсене
кӑтартрӗ: «Пӗр мӗльярта. Пуян шӑлпӑм хушса пачӗ».
- Унпа-ҫке вёл пирн ял ҫӗрне те ҫавӑрса илнӗ,
пушӑ лартмасть. Ҫав кӗтӗве пӑхма, кӑмунинче ӗҫлеме
ҫынни ҫитет-ши?
- Шӑллӑм яппунсемпе китайсен камантисене пӗр
чукун ҫул эшелунӗ ярса парать, - терӗ.
- Эх турӑ, чӑвашсене пусахласа пӗтереҫҫӗ ӗнтӗ
вёсем. Таса чӑваш та хӑвармӗҫ. Ҫитӗ юмахласа, старик.
Хӗвел анчӗ. Эп ӗнине паҫӑрах сунӑ. Пӑрушне,
сурӑххисене, хур-кӑвакалне хупар та. Эс Вӑрманкасран
ҫитессе кӗтсе ывӑнтӑм.
- Ҫул тӑвакансем лартса килчӗҫ. Куран, кӗҫех
асфальт пулать пирён ялта та...
- Юрӗ, юрӗ, иксӗмӗр ирӗн-каҫӑн ӑмӑртмалла чупӑпӑр.
Ҫывӑр.
Упа Укахвийӗ тӗлӗк курать. Упа ҫырми ҫумӗнчи
уҫланкӑна ҫапса хӗстернӗ пек хӗрарӑм пухса тултарнӑ.
Карчӑксене. Уҫланкӑ варринче, хӑрӑк юман тӑрринче,
халӑхсен ҫул пуҫӗ текен мухтавлӑ Сталин юлташ
мӑйӑхне пӗтӗркелесе ҫӑханпа юнашар ларать. Вӗсем
тавра хура тум тӑхӑннӑ ентешӗ Берия пӑван пек сӗрлесе
явӑнать. Иосиф Сталин, сылтӑм хулне аран-аран
ҫӗклесе, Кавказ ен чӗлхи уйрӑмлӑхӗнчен хӑтӑлаймасӑр,
тӑрӑшса калать: «Хаклӑ гражданкӑсем! Чӑваш ҫӗршывӗ хӑрушлӑхра! Эпӗ пӗрре Тӑван ҫӗршыва, пӗрлех сире те,
ҫӑлса хӑвартӑм. Халӗ тата, ҫӑлма тесе, Турӑ вырӑнне
ҫӗр ҫине антӑм. Ман патшалӑхӑн тӗп тымарӗнче - анархи.
Нихҫан пуҫа усман Раҫҫей куҫҫуль кӑпарать. Патшалӑх -

Турӑ ҫыннисен аллинче. Турӑ ҫынсене эсӗр Ҫӗр ҫинче
хӑнара кӑна тесе улталать, леш тӗнчере ҫеҫ эсӗ райра
пурӑнма пултаратӑн тесе васкавлӑн хӑй патне туртать.
Ҫирӗп йӗрке ҫуккине пула патшалӑх вӑйсӑрланать,
ҫӗршыв макӑрасла ахлатать. Манӑн генеральнӑй штаб
пӗлтернӗ тӑрӑх, Чӑваш Республикинче арҫын вӑрҫӑсӑрах
пӗтсе пырать. Эсир ҫуратнӑ ывӑл-пӑхаттирсем аллӑутмӑлтах пӑшалӗсене пӑрахаҫҫӗ. Ялта ват хусах хунать.
Вёсем - сирён харам пыреем. Эсир вӗсене тӑрантарса
усратӑр. Халӑх йышӗ ӳстӗр тесе эпӗ хӗрарӑмсене аборт
тума чарнӑччӗ. Вал уссине пачё. Халӗ укҫа тӳлесе ҫамрӑк
хӗрарӑмсем ӑмӑртса хырӑм пӑрахаҫҫӗ. Пёр ача та туман
ҫемье хӑвӑрт ӳссе пырать. Ӗҫкӗ, наркомани этемлӗхе
чакарать. Ачасӑр, ывӑлсӑр, кам тытӗ-ха алла хӗҫ-пӑшал?
Хаклӑ гражданкӑсем, патриоткӑсем! Хӗсӗр ҫамрӑк
хӗрарӑмсем тӗнче халӑхне те, чӑваш халӑхне те
йышлантараймӗҫ. Чӑваш нацийӗ чакса пыни - куҫ
умӗнчех. Ш анчӑк- сирӗн ҫинче ҫеҫ. Ҫамрӑклӑха аса илсе,
ача ҫуратмалла! Эпӗхавхалантармалли наградӑсем туса
хутӑм: виҫӗ ача ҫуратнӑшӑн - Сталин премийӗн пӗрремӗш
лауреатне - ылтӑн тупӑк, иккӗшӗн - кӗмӗл, пӗррешӗн юман тупӑк. Ар пӑшалӗсӗр тӑрса юлнӑ арҫынсенчен,
алкашсемпе наркомансенчен усси ҫук. Ҫавӑнпа хамӑн
ҫывӑх тусӑма Чӑваш ҫӗршывне пӗрле илсе килтӗм.
Сирӗншӗн Лаврентий Берия ӑратлӑ ар пулать. Унӑн паха
опыт пур. Савӑр, ыталӑр ӑна.
Эпӗ, арҫынсен генералиссимусӗ, халӑх йышне
хунаттарса ӗҫлекен те, тӑван ҫӗршыва сыхлакан та кирлӗ
чухлӗ ҫитересшӗн.
Гражданкӑ карчӑксем, икӗ хут «Ача амӑшӗ-героиня»
ята ҫӗнсе илессишӗн социализмла ӑмӑртӑва тухар!»
Хӑранипе вӑранса кайнӑ Укахви упӑшкине сухалӗнчен
туртса силлерӗ:
- Тӑр-ха, тӑр, Савватти.
- Мён, каллех хырӑм саваламалла-и?

- Чӑнах. Ытала-ха? Ытла хӑрушӑ. Ман ҫума темле
кӑруҫин ҫыпҫӑнчӗ. Мана ача тутарасшӑн. Ах, тата
хытӑрах ытала-ха? Санпах ҫыврас...
Яланхилле панӑ камантӑна итлесе, Сухалӑн арӑмӗн
ватлӑхра та хумханма пӑрахман сухалӗ патнеллех алла
яма тиврӗ.
Яла кӗҫех такӑр ҫул лавкка пулнӑ ҫурт умнех ҫитсе
чарӑнчӗ. Районтисем, ш упашкартисем тата ҫул
тӑвакансем, вӗсемпе пӗрлех юманлӑхсем те килсе тулнӑ.
Машина тӑратма вырӑн ҫук. Шукӑль тумланнӑ
арҫынсенчен пӗри, ҫул урлӑ турттарнӑ шупка хӑю умӗнче
тӑраканскер, хӗрӳллӗн каларӗ:
- Этем хӑйне валли ҫул уҫнӑ. Ҫулсӑр пурнӑҫ пулман.
Такӑр ҫул - ҫӗршыв пуянлӑхӗ. Чӑваш халӑхӗ те хамӑр
республика витӗр ҫӗпӗрелле каякан ҫула тунӑ ҫӗрте
паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн иртнӗ вӑрҫӑ умён Ленин орденӗ
илнӗ. Юлашки вӑхӑтра ҫул ыйтӑвӗ уйрӑмах ҫивӗч тӑрать.
Унсӑр эпир вӑйланаймӑпӑр. Ҫавӑнпа Чӑваш
Республикинче автомобиль ҫулӗсем тӑвассине
хӑвӑртлатса пыратпӑр. Кӑҫал тӑват ҫӗр вунӑ ҫухрӑм ҫул
хыврӑмӑр, вуннӑшне - Юманлӑха ҫитиччен. Кашни яла
асфалть сарнӑ ҫулпа ҫыхӑнтартӑмӑр. Ҫитес вӑхӑтрах
сирён урамсене те асфальтпа витетпӗр, пӳрт ҫуммипе
те яп-яка ҫул пулать. Такӑр ҫулпа - малалла!
Хӗрлӗ хӑйӑва касрӗҫ те, черетленсе сӑмах-юмах
ҫапрӗҫ те пуҫлӑхсем хӑйсен ҫулӗпе яка ҫул тӑрӑх ҫилпе
ӑмӑртсах вӗҫтерчӗҫ. Вӗсем хыҫҫӑн - Юманлӑх
таркӑнӗсем те.
-Т а р кӑ н та тӑван ҫӗрне манмасть, ҫуралнӑ вырӑнах
туртӑнать, карчӑк. Пире иксӗмӗре валли мар ку ҫул.
Пирён валли ҫеремлӗ масар ҫулӗ пур. Авӑ вёсен, хамӑр
ял пуянӗсен, уйрӑм хула. Ял хы ҫӗнче, вӑрман
уҫланкинче. Вёсен унта капмар керменӗ те, сачӗ те,
утарӗ те, хаяр йыттийӗ те - пурте пур. Каллӗ-маллӗ
хутлама такӑр ҫулӗ те пур.

- Ан кулян, старик, - ыталарӗ ӑна карчӑкки. - Пире ку
ҫулпа килсе курӗҫ-ха ачамккӑсем. Ҫул пурри - пурнӑҫ
пурриех. Пирн ёнтё халь, иксӗмӗрӗн, ӗмӗр-ӗмӗр хамӑр йӑх
такӑрлатнӑ пёр ҫул юлчӗ - масар ҫулӗ. Унччен пурӑнса
юлар-ха. Вӑрманкаса та, Шупашкара та, Мускавне те тухса
курӑпӑр-ха ку такӑр ҫулпа. Уншӑн юрла-юрлах савӑнар:
Пирӗн пурнӑҫ пӑрнӑҫ ҫул
Пулнӑ пултӑр - вӑрӑм ҫул.
Халӗ ӗнтӗ - тӑнӑҫ ҫул,
Пурӑнар тата ҫӗр ҫул.
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Ҫӗршывра кашни ҫулталӑка чи паллӑ пулӑмпа
ҫыхӑнтарса ӑнӑҫлӑ вӗҫлес йӑла пурнӑҫа кӗрсе пырать.
Акӑ, ҫемье тата ырӑ ӗҫ паллин ҫулӗсем хыҫҫӑн ял
хуҫалӑх ӗҫченӗн ҫулӗ те ял-ял тӑрӑх кусса кайрӗ.
Хӗл ыйхинчен вӑраннӑ ҫӗр хресчене алӑ ҫуптарчӗ.
Кӗр тыррисем сип-симӗс кавирлӗ. Ӳсме те вӑхӑтра
ҫумӑрӗ пулчӗ. Тырӑ уйӗсем саралса пыраҫҫӗ, тулли
пучахӗсем, авалхилле каласан, йӗтем ҫине ҫаппуҫҫипе
выляма васкаҫҫӗ.
М ускавран Усач м инистр та хул пуҫҫи ҫине
шӑлланӑ ҫурла хурса Шупашкар еннелле васкарӗ.
Темшӗн кӑмӑл туртать ӑна Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ. Ҫӳреме
ҫы вӑх пул н ӑ р а н -ш и ? Вы рӑнӗ юхан шывлӑ та
вӑрманлӑшӑн-ши? Уншӑн та, куншӑн та пулӗ. Ҫапах
ӑна ӗҫчен чӑваш халӑхӗ чуна ҫывӑх. Ҫӗре юратакан,
ҫӗрпе туллин усӑ курма пултаракан ӑстаҫӑсем хаклӑ
уншӑн - Раҫҫей ҫӑкӑрӗшӗн чи хуравлӑ ҫынна.
Раҫҫей агропром ы ш ленноҫӗн аталанӑвӗнче ун
шучӗпе чӑвашсем ялав йӑтса утаҫҫӗ. Вӗсем уй-хир
ӗҫӗнче те, выльӑх-чӗрлӗх отраслӗнче те, ял хуҫалӑх
продукчӗсене тирпейлессипе те ялан мӗнле те пулин
ҫӗнӗлӗх тупма пултараҫҫӗ. Унӑн вара, министрӑн, ҫав
ҫӗнӗлӗхсене пӗтӗм ҫӗршыва сарма тивет. Мухтав мар-и

ҫакӑ вӗсемшӗн? Чӑваш енӗн талпӑнуллӑ хӑват пурри
ҫинчен вӑл хӑйӗнчен аслӑрах пуҫлӑхсемпе те пӗрре мар
калаҫнӑ. Ҫавна май, ытларах пулӑшма та пултарать
чӑвашсене. Чӑн та, Чӑваш ен пек регионсем ҫӗршывра
сахалтарах. Хӑшӗсем ҫут ҫанталӑк панӑ ырлӑхпа та
туллин усӑ кураймаҫҫӗ. Ун куҫӗ умӗнчех Чӑваш
ҫӗршывӗн сӑн-сӑпачӗ ҫӗнелсе, тӗпрен улшӑнать.
Ҫулсерен ҫӗнӗ утӑмсем тӑвать республика. Кама
ырламалла-ши уншӑн? Паллах, чӑвашсене Турӑ панӑ
патшана тата ӗҫчен та пултаруллӑ халӑхне.
Федоров президент командированнӑй хӑнана нумай
тытмарӗ, ӑна хирӗҫ ӑшшӑн пӑхса, каларӗ:
- Ҫул ҫинчен - тӳрех вырмана. Вӑрманкас енне ҫитсе
пуҫлар-ха ҫӗнӗ каҫалӑк. Хавхалантарса хӑварар
маттурсене.
- Хавхалантармалли ман та пур-ха, - тесе Усач
президентпа юнашар машинӑна кӗрсе ларчӗ.
Нурӑс енчен тӑвалла хӑпарсан министр тӗлӗнсе
пӑхрӗ те:
- Николай Васильевич, астӑватӑр пуль пӗринче эпир
ку уйра вӑрманкассем мӗнле сап-сарӑ ҫӗнӗ культура
ӳстереҫҫӗ-ши тесе тӗлӗннӗччӗ.
- Хам та сиртен намӑслантӑм ун чухне куҫ умӗнчех
ҫӗр аллӑ гектар анра ҫарӑк чечекленсе ларнишӗн.
- Авӑ халӗ тулӑ уйӗ кӑкӑр таран. Тинӗс пек хумханать.
- Пытармастӑп, вунӑ ҫул канса выртнӑ ҫак лаптӑк.
Республикипе хӗрӗх пин гектара ҫитнӗччӗ унашкал ҫӗр.
Аран-аран сухаласа пӗтертӗмӗр - йӑлтах.
- Сирӗн мӗн вӑл. Ҫӗршывӗпе хӗрӗх миллион гектар
ҫӗр усӑсӑр сарӑлса выртать. Ҫӗршывӑн, халӑхӑн
пуянлӑхӗ.
- Хрущев вӑхӑтӗнчи пек ҫав ҫӗнӗ ҫӗрсене патшалӑх
калӑпӑшӗпе, пысӑк нимепе, хӑватлӑ техникӑпа уҫсан?
Усач мӑйӑх вӗҫӗсене ҫеҫ пӗтӗрсе илчӗ:
- Вӑл —иртнӗ вӑхӑт. Халӗ - урӑхла политика. Анланса
пӗтереймен йӗрке. Выртса макӑрсан та, ҫӗр кӑшласан та

май килмест ҫав хӗрӗх миллион ҫӗртен триллион тенкӗ
тупӑш илме. Ун патнелле ытларах чикё леш енчен ют
алӑсем тӑсӑлаҫҫӗ. Юрать-ха тӗнчери суту-илӳ
организацине кӗресси, тулашри лару-тӑру йывӑрланнӑ
пирки, вӑхӑтлӑха чарӑнса ларчё. Унта кӗрес-тӑвас пулсан
пире, Раҫҫей хресченӗсене, тӗттӗм кӗтессе кӑна хуптӗрлесе
хураҫҫӗ ют патшалӑх фермерӗсем. Ӑҫта мён тата мӗн чухпӗ
акса-лартса тумаллине те, мӗн чухлӗ аш-какай, сӗт, ҫӑмарта
туса илмеллине те совет влаҫӗ вӑхӑтӗнчи пек хушса
пурнӑҫлаттарма тытӑнаҫҫӗ. Турӑ усала сиртӗрех ВТО
мурӗнчен. Юрӗ. Сире хӑвӑра та паллӑ вӑл. Авӑ...
Ҫул ҫумӗпе тӑсӑлакан хурӑнлӑх хыҫӗнчен тулӑ уйне,
ҫапӑҫӑва васкакан танксем пек, хӑватлӑ комбайнсем пӗрин
хыҫҫӑн тепри кӗрлесе тухаҫҫӗ. Пӗрре, иккӗ, вуннӑ таран.
Кӗтмен пуҫлӑхсене-хӑнасене Попов кӗтсе илчӗ. Усач
паллать ӑна. Тӳрех ӗҫлӗ калаҫу пуҫланчӗ.
- Вырмана паян тухрӑмӑр. Сирӗн куҫ умӗнче. Кӑҫал
пӗтӗмпе ҫирӗм пин тоннӑран кая пулмалла мар. «Дон1500» комбайнсем кусем, - ҫарти пек шакӑртаттарчӗ ашкакай комбиначён директорё. - Пире ҫӗр ҫитмест. Район
агрохолдингё тумалла та...
- Ун патне ҫитӗпӗр-ха, Юрий Василеьвич, - чарчё
хӗрсе кайнӑскерне президент. - Куратпӑр, вӑю пур сирён.
Агрохолдингсем - пирён ял хуҫалӑхӑн пуласлӑхӗ. Пысӑк
чӑмӑра пӗрлешсе пыратпӑр.
Малти комбайн вёсен тӗлӗнче чарӑнчӗ те, ыттисем
те харӑсах тӑчӗҫ. Уй-хир карапӗсен капитанӗсене Попов
алӑ сулса чӗнсе илчӗ.
- Краснов пур-и? - ыйтрӗ Федоров.
- Эпё, президент юлташ!
Николай Васильевич хастар комбайнера республикӑн
тава тивӗҫлӗ механизаторё хисеплё ят пани ҫинчен
пӗлтерчӗ, комбинезонӗ ҫине унӑн илем паллине тирсе ячё,
аллине грамотине тыттарчё. Ун ӑшӗнче - вунӑ пин тенкё.
Хавасланнӑ Хапӑс Улекӗ шӑхӑрса ташӑ ҫаврӑмӗ турӗ:

Эпир кам, эпир кам?
Хоп-хоп! хапӑссем.
Эпир кам, эпир кам?
Чапа тухнӑ паттӑрсем...
Пӗрер ҫаврӑм тӑвас килмест-и сирӗн, хакпӑ хӑнасен?
Сӗнӳ президента та, министра та хаваслантарчӗ.
Попов вара, ертӳҫӗ пулса, Краснов комбайнӗ ҫине ларчё,
ытти «доброволецсем» - ун хыҫӗнчисем ҫине. Виҫҫӗ
ҫаврӑннӑ хыҫҫӑн, комбайнсем чарӑнчӗҫ. Пурте савӑк.
Улек Краснов пурин умне тухса тӑчӗ те:
- Хастар комбайнерсем! Сире эпир, вырмара
паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн, хапӑссен ячӗпе ҫакӑ тулӑ
пучахӗсемпе наградӑлатпӑр. Кӑҫал пирён президент
ӗмӗтленекен миллион тонна тӗш тырӑ шутне эпир те
хамӑр тӳпене тивӗҫлипех хывӑпӑр. Тавтапуҫ сире
ӗҫлесе панӑшӑн. Пока!
Тулӑ пучахӗсене кӑкӑр кӗсйине чиксе хунӑ
пуҫлӑхсем хапӑссенчен уйрӑлса «Шурӑмпуҫ» хуҫалӑхӗ
еннелле ҫул тытрӗҫ.
- Умрине витӗр куракан пуҫлӑхсемпе ӗҫлеме ҫӑмӑп, терӗ Федоров президент. - Эпӗр ҫитес хуҫалӑх пуҫлӑхӗ
пулнӑ Тельман Волков академире пилӗк инженер
вӗрентсе кӑларнӑ: тракторпа, комбайнпа ӗҫлеме. Кӗҫех
куратпӑр акӑ вӗсене.
- Тӗрӗс тунӑ, - килӗшрӗ министр. - Хальхи кӑткӑс
техникӑна пур механизатор та шӑл витереймест.
- Прогресс ҫулӗпе пыратпӑр.
Аслӑ ҫул хӗрринчи хурӑнварсем те вырмана тухнӑ.
Анлӑ уйра пилӗк комбайн ӗҫлет. Такам систернӗн,
Шупашкар машини умне Петр Волков уазикпе ҫитсе тӑчӗ.
Комбайнерсем пухӑнсан, председатель ямшӑкӗ Мулла
Микушӗн ачине шахвӑртса илме те ӗлкӗрчӗ:
- Тимухха, куратӑн-и министр кӗсйи ҫурлас пек
мӑкӑрӑлса тӑрать? Итле-ха, пӗр орденӗ «Тимуххана
салам!» - тесе чӗнет. Чуп часрах!
Тимуххан та йӗплӗ сӑмаххи чӗлхи вӗҫӗнчех, тухса
та сирпӗнчӗ:

- Эс ху Африкӑна вӗҫтер. Некӑрсене хунаттарнӑшӑн
Лумумба медальне илме васка.
Ҫав самантрах Усач:
- Ман сире ырӑ ӗҫшӗн, паттӑрлӑхшӑн мухтас килет, терӗ мӑн саслӑн. - Механизатор ӗҫӗн тертне эпӗ
ҫамрӑкранах пӗлетӗп, хресчен ачи. Атте тракторист пулнӑ.
Маттур, пултаратӑр. Сире тав тӑватӑп, юратнӑ чӑваш
ачисем. Сиртен пӗри вара уйрӑмах ӑсталӑх кӑтартнӑ.
Тимофей Николаевич Муллин вӑл. Ана эпӗ Раҫҫей ял
хуҫалӑх министертвин «Кӗмӗл медальне» сирён умра
савӑнӑҫлӑн паратӑп, пӗрле - ҫирӗм пин рупӑль.
Патшасен ӑйӑрӗ хыҫҫӑн Гриша-Гриль те нихҫан
чӑхӑмламан урхамахне Вӑрманкас ҫулӗпе хӑваларӗ.
Раҫҫей ял министрӗпе Чӑваш патши паян ҫӗр уявне
ҫӗр ҫыннисемпе пӗрле ӗҫлесе пуҫларӗҫ. Вӗсем хӑйсем
те хресчен ачи пулнишӗн чӗре ҫумӗнчи пучах ӑшшине
туйса хӗпӗртерӗҫ. Уйра - тӑри юрри, комбайн-трактормашина кӗрлевӗ. Вӑл ҫыпӑҫуллӑ кӗвӗ хресченшӗн те,
президентшӑн та, министршӑн та пӗр -тул ӑх кӗреке кӗвви.
*

*

*

Авал Тухӑҫ енчен Аслӑ Атӑл ҫыранне ҫитсе, хӑватлӑ
юхан шыва ҫӑрттанла ҫӗнтерсе тӑвалла хӑпарнӑ, вӑрман
чӑтлӑхӗнче упа-каш кӑрпа, тӑшманпа кӗрешсе йӑва
ҫавӑрнӑ Чӑваш хӑйӗн ҫӗршывӗн сарӑ тулӑ ылтӑнӗпе
тӗнче ҫуттине вӑйлатса йӑлкӑшать. Сарӑ хӗвел айӗнче
этем кӗтӳне йышлатса пыракан Тарӑнвар, Хурӑнвар,
Кайривар ялӗсен ҫыннисем те ирпе, кӑнтӑрла, каҫалапа
сӗтел хушшине лараҫҫӗ, ҫӑкӑр касма алла ҫӗҫӗ, яшка
ҫиме каш ӑк ты таҫҫӗ. Чӳречерен пӑхаҫҫӗ те,
Салтаккай-Салакайӑк тымарӗнчен пӗри - вӑрҫӑ чӑлахӗ
Салтак лартнӑ арман авӑрнине пӑхса киленеҫҫӗ.
Тӑватӑ ҫунатлӑ арман хӑш енчен вӑйлӑрах ҫил ҫапнипе
хуллен те, хӑвӑрт та авӑрать. Ҫут ҫанталӑк вӑйӗпе
ҫаврӑнакан ҫаврака йывӑр чулпа айӗнчи шӑллӑ чул авӑртнӑ
ҫӑнӑх ансӑр шӑтӑкран миххе тулать, кӑмакара пиҫсе сӗтел

ҫине ҫавракан е тӑваткаллӑн тутлӑ шӑршӑ - уй шӑрши
кӑларса тухса выртать. Ҫӑкӑра выҫӑ хырӑм алли кӑкӑр
ҫумне тытса касать, ҫӑвара васкаса хыпать.
Иртнӗ ӗмӗр варринче «Шурӑмпуҫ» колхоз парткомӗн
секратарӗ Максим Максимович Крутов, Хурӑнвар ялӗнчи
С алакайӑк Карачӑмне итлесе,Тельман Федотович
Волков председателе ултӑ армантан пӗрне сыхлаттарса
хӑварнӑ ӑрусен ҫак арманӗ Чӑваш ҫӗрӗн варринче ҫӑнӑх
авӑртма пӑрахм асть-ха. Ҫӑнӑх юххи чарӑнмасть.
Хуш ӑран-хуш ӑ ҫилӗ улш ӑннӑ майӑн, арман чулӗ
вӗҫӗмсӗр хӑлтӑртатать. Тырӑ пур та - ҫӑнӑх пур. Ҫӑнӑх
пур та - ҫӑкӑр пур. Ҫӑкӑр пур та - пурнӑҫ пур. Чӑваш
хресченӗ, арманҫӑ, вӑхӑтлӑ ҫил яланах вӗртӗр тесе,
Турра пуҫ ҫапать: тавах сана, таса сывлӑшӑм, пире ыр
ҫанталӑк парса тӑнӑш ӑн, пире манманш ӑн, турӑ
кӗтессинчи кӗреке сӗтелӗ пӗрле пултӑрччӗ.
Арман вӑйланса та, вӑйсӑрланса та - чарӑнмасӑр
авӑрать. Хресчен унталла та, кунталла та тинкерет: хӑш
енчен ҫилӗ пире майлӑрах вӗрӗ-ши?
1971-1979, 1981-1987, 2009 ҫулсем.
Йӗпреҫ - Чулхула - Шупашкар
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В ЗА И М О ДЕ Й С ТВ И Е В И Н ТЕРЕСА Х ПО ВЫ Ш ЕНИЯ Э КО НО М ИЧЕС КО ГО
ПО ТЕН Ц И А Л А ЧУВАШ СКОЙ РЕСП УБЛИКИ

З.В. Воробьева,
генеральный директор
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА”
428024, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90. корпус 1

ОАО СК «Чувашия-Поддержка» успешно работает более 15 лет. В его уставном капитале доля Прави
тельства Чувашской Республики составляет 33,15 процента. Компания предоставляет широкий спектр
страховых услуг, динамично развивается и имеет устойчивое финансовое положение. По объему соб
ранных страховых взносов она входит в число лидеров регионального страхового рынка, а по страхо
ванию урожая сельхозкультур занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке. В целях
доступности страховых услуг представительства компании открыты во всех городах и районах Чувашии,
а с 2008 года ее филиалы открываются в других регионах России.
За заслуги и достижения в лидерстве по управлению бизнесом и за использование инновационных техно
логий компания награждена тремя международными призами общественного признания. В 2008 году она
стала лауреатом Поволжской национальной премии в области страхования «Серебряный зонт» в номи
нации «Информационно-открытая страховая компания» .
ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «СОГЛАСИЕ» (ВТОРОЙ УРОВЕНЬ)

ЧРСПКК «Согласие» создан в 1998 году при содействии СК «Чувашия-Поддержка». Сегодня он входит в
число крупнейших сельских кредитных кооперативов России. Большой опыт работы на микрофинансовом
рынке и высокая квалификация персонала позволяют кооперативу быть финансово-устойчивым и конку
рентноспособным. Он успешно участвует в реализации социально-значимых республиканских целевых
программ. В рамках его взаимодействия со СК «Чувашия-Поддержка» сформирована и развивается ре
гиональная двухуровневая система сельской кредитной кооперации. Микрофинансевые услуги становят
ся все более доступными и востребованными. Люди учатся жить в долг и успешно пользуются займами
на выгодных для них условиях. Кредитные кооперативы хорошо вписываются в локальную социальноэкономическую среду и становятся надежными партнерами для хозяйствующих субъектов, граждан и ор
ганов местного самоуправления.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
КООПЕРАТИВ «СОДЕЙСТВИЕ» (ВТОРОЙ УРОВЕНЬ)

Неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики становятся сельскохозяйственные потреби
тельские кооперативы сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов деятельности. Их предна
значение - обеспечивать личным подворьям граждан доступ к рынкам сбыта и переработки сельхозпро
дукции, оказывать на селе услуги по обработке земельных участков и уборке урожая, продаже материаль
ных ресурсов, перевозке грузов, выполнению ремонтно-строительных и других работ. В целях объедине
ния и координации работы таких кооперативов, более эффективного ведения хозяйства и увеличения до
ходов их членов в 2006 году при участии СК «Чувашия-Поддержка» и ЧРСПКК «Согласие» создан РСПОК
«Содействие». Он оказывает своим членам консультационные, информационные и маркетинговые услуги,
помогает им создавать и развивать материально-техническую базу, проводит для руководителей и спе
циалистов кооперативов обучающие семинары.
УЧЕБНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР С УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

В рамках взаимодействия СК «Чувашия-Поддержка», ЧРСПКК «Согласие» и РСПОК «Содействие» на ба
зе имущественного комплекса страховой компании осуществляются меры по созданию Учебно-инноваци
онного центра с учебно-демонстрационными площадками на базе сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Эта инициатива получила поддержку со стороны Минсельхоза Чувашии и России, а опыт
работы этих трех структур востребован и за пределами республики.
ОАО СК “ Чувашия -Поддержка”
тел./факс: (8352) 286-484
w w w .podderjka.ru

ЧРСПКК “ Согласие”
тел./факс: (8352) 286-400
w w w .chrspkk.ru

РСПОК “ Содействие”
тел./факс: (8352) 286-873
w w w .rspoksod.ru

