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ПӖРРЕМӖШ ПАЙӖ
ХӖР ӖМӖРӖ ХӐНАЛӐХ
Хӗрӗн кун-ҫулӗ хӑнаяӑх пекех.
Н. Аишарин

Хӗр чухнехи пурнӑҫа хӑналӑха теҫҫӗ.
П. Хусанкай

Купӑс сасси илтӗнсен кӗрхи каҫ та илемлӗ. Таҫтан, тури касри йӑмрасем айӗнчен, юрӑ вӗҫсе килчӗ те, анат касри улаха чун кӗчӗ, тунсӑхланӑ хӗрсен чӗрисем хаваслӑн тапма тытӑнчӗҫ.
— Ах! — терӗҫ икӗ хӗр харӑсах. Иккӗшӗ те пӗр хушӑ
сывлама чарӑнса купӑс сассине тӑнларӗҫ.
Пӳлӗмре шӑпах, сӗтел ҫинчи сехет кӑна пӑлханнӑ хӗр
чӗри пек васкаса шаккать, тата, ҫанталӑк ӑшӑтасса пуль,
кӑмака хыҫӗнчи шӑрчӑк чӑрӑлтатать.
Кунӗпе ҫунӑ ҫумӑр анчахрах чарӑнчӗ. Халӗ кӗрхи каҫӑн кичем шӑплӑхӗнче купӑс сасси илемлӗ янӑрать: пӗрре
вӑл пурте ӑнланмалла юрату чӗлхипе калаҫса кулать, тепре кӑмӑла хускатан темле тунсӑх ҫинчен хурланса калать, ҫывӑрма выртнӑ хӗрсене те амӑшӗсенчен вӑрттӑн
чӳрече каррине сиртерсе урамалла пӑхтарать.
Маруҫпа Таруҫ, ҫӗнӗ юрӑ сӑмахӗсене ҫырса лараканскерсем, сӗтел хушшинчен тухса чӳрече умне ыткӑнчӗҫ.
Купӑс сасси ҫывхарсах килет: кӗвви уҫӑмлӑ илтӗне
пуҫларӗ.
— Вихтӑр! — кӑшкӑрса ячӗ Маруҫ тем пулнӑ пекех
савӑнса. Тусӗ ӑна ҫавӑнтах майсӑр сӑмахпа кӳрентерчӗ.
— Вихтӑр та ун пек каласан вара... Ытла ӑста купӑсҫӑ
ку. Коля каланӑ пек туйӑнать, — терӗ Таруҫ.
Илемлӗ кӗвӗ шӑпланчӗ те, купӑс пӗр хушӑ сасӑ памарӗ, кӑшт тӑхтасан урӑх кӗвӗ янӑраса кайрӗ.
— Акӑ халӗ — Вихтӑр. Ҫемми унӑн ҫакнашкал уксахлать... Сирӗн тӗлтен иртнӗ чух купӑсне ҫынна тыттарас ҫук-ха вӑл, пӗлетпӗр.
Маруҫ хӑйне тусӗ тӗртсе илнине сисесшӗн пулмарӗ.
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тӗпелти пысӑк тӗкӗр умне чупса пырса хитреленме тытӑнчӗ.
Тӗкӗр тӗрӗссине калама вӑтанмасть, ҫавӑнпа нумай
хӗре кӳрентерет. Маруҫ чухлӗ никам та тӗкӗре тиркемен пулӗ.
Таруҫ та тӗкӗр умне пычӗ. Унӑн сӑнӗ ачанни пек
ҫамрӑк, ҫавӑнпа Маруҫ ун ҫумӗнче самай аслӑ курӑнать.
Таруҫ тӑрӑхла питлӗ, шуранкарах ҫутӑ сӑнлӑ, ҫӳхе туталлӑ, кӑвак куҫлӑ. Маруҫ кӳпшекрех питлӗ, хӗп-хӗрлӗ
сӑнлӑ, хулӑн туталлӑ, хура куҫлӑ. Таруҫ яштак пӳллӗ,
ҫинҫе пилӗклӗ, тирпейлӗ ҫыхнӑ ыраш кӗлти пек. Маруҫ
лутра пӳллӗ, тулли кӗлеткеллӗ, пушӑ ҫыхнӑ сӗлӗ кӗлти
пек. Тумланасса вӗсем уява та, ӗҫе те пӗр евӗрлӗ тумланса тухаҫҫӗ. Кӗҫӗр иккӗшӗ те чӗнтӗрлӗ шурӑ кӗпе
тӑхӑннӑ, симӗс саппун ҫакнӑ, шурӑ тутӑр ҫыхнӑ.
Таруҫ ҫирӗмре. Кӑҫал амӑшӗ ӑна вӑйӑран ҫӗрлене
юлса таврӑннӑшӑн ятлами пулчӗ, ҫапах ҫамрӑк пикен
хӑй ҫулӗнчен кӑшт аслӑрах пулас килет: темшӗн-ҫке ӑна
ялти яшсем пӗве ҫитнӗ хӗр вырӑнне хуман пек туйӑнать.
Маруҫ ҫирӗм пиллӗке ҫитнӗ ӗнтӗ (тарӑхнӑ чух инкӗшӗ ӑна ватӑ хӗр тесе тӗртсе те илкелет), анчах чунӗпе
ҫамрӑк-ха, хӑйне хӑй ҫирӗмре кӑна шутлать: савнийӗ
ҫарта чухне хӑй пӗччен ирттернӗ пилӗк ҫула шута илмест вӑл.
Ялан уйрӑлми ҫӳренӗрен, пур ҫӗрте те пӗрле пулнӑран ҫак икӗ хӗр тус пӗр евӗр тумланма, пӗр евӗр калаҫма хӑнӑхса ҫитнӗ, пур ӗҫе те пӗр-пӗринчен вӗреннӗ. Пысӑк уйрӑмлӑхӗ те сӑн-пуҫра та ҫул шутӗнче ҫеҫ; май пулас пулсан Маруҫ тем пекех хӑйӗн ытлашши ҫулӗсенчен ик-виҫҫӗшне ҫамрӑк Таруҫа парӗччӗ — лешӗ савӑнсах йышӑнӗччӗ. Анчах та пӗр пурӑнса ирттернӗ вӑхӑта
каялла тавӑраймӑн, иртнӗ куна ҫил ҫунатлӑ урхамахпа
та хӑваласа ҫитеймӗн.
Пӳрт умне ҫитеспе купӑс сасси каллех шӑпланчӗ,
урамра такам мӑкӑртатса калаҫни, кулни илтӗнчӗ, унтан чӳрече янахӗ ҫумӗнчех тем кӑштӑртатрӗ те, кантӑк
карри урлӑ, тул енчен, этем пуҫӗ курӑнчӗ.
— Ай! Вихтӑр! — терӗ Маруҫ ӑна курнӑ-курманах;
вӑл ҫапла кӑшкӑрни хӑй хӗпӗртенине те, качча саламланине те, Таруҫ умӗнче кӑштах мухтаннине те пӗлтерчӗ.
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Вихтӑр сӑмах чӗнмесӗр куҫ хӗсрӗ те ҫӗре тӳплеттерсе
сикрӗ. Вӑл кашни сӑмахнех сутӑн илет темелле, питӗ
сайра калаҫать, ҫавӑнпа ӑна тепӗр чухне хӗрсем Чӗмсӗр
Вихтӑр теҫҫӗ.
— Уҫас-и? — терӗ Таруҫ мӗн тумаллине пӗлмӗш пулса. Маруҫӑн хура куҫӗсенче кӳренчӗк хӗлхемӗ йӑлтӑртатса
илчӗ: «Мӗнле-ха эсӗ, тусӑм? Ҫавна та пӗлместӗн-и е юри
кӳрентерме ыйтатӑн-и?»
Алӑка шаккани илтӗнсен иккӗшӗ те ҫенӗке чупса
тухрӗҫ.
— Кам унта?
Хирӗҫ никам та сасӑ памарӗ, хут купӑс ҫеҫ пӗр ҫавра
юрӑ янӑратса илчӗ.
Маруҫ ку кӗввӗн тупсӑмне лайӑх пӗлет: сахал мар вӑл
хӑй патӗнче улах чух хыпарлӑ кӗвве инҫетрен илтсенех
ҫенӗк алӑкне уҫса хунӑ: чӗмсӗр Вихтӑр хӑй шухӑшне
сӑмахпа каламан чух кӗвӗпе систерет: «Пирӗн савнисем
килеҫ пуль те хут купӑсне вылятса...»
Пӳрте каччӑсемпе хӗрсем шавласа кӗчӗҫ. Патвар хулҫурӑмлӑ, лутра пӳллӗ Вихтӑр купӑсне алӑк патӗнчи сак
ҫине лартрӗ, сӑмах чӗнмесӗр тӗпелелле иртрӗ, тӳрех сӗтел
ҫинчи журнала ярса тытрӗ.
Маруҫ ун ҫине ӑшшӑн, кӑштах ӳпкевлӗн пӑхса илчӗ.
«Алӑ пама та астумарӑн-ҫке, савниҫӗм! Хӗр тунсӑхне пӗр
каччӑ та тӗплӗн пӗлсе ҫитеймест ҫав», — терӗ вӑл ӑшӗнче.
Таруҫпа Павӑл ҫамрӑксенчен чылай кая юлса кӗчӗҫ.
Тӑсланкӑ, хӗрлӗ ҫӳҫлӗ Павӑл Шамбулкин кӗнӗ-кӗмен
шинельне йӳле ячӗ те, кӑшт хӗрӗнкӗскер, такама ятланҫи
пулчӗ:
— Кам кайран кӗчӗ? Мӗн, пуп пек, алӑк хупмасӑр
ҫӳретӗр? Сире пула урам алӑкне тухса хупмалла пулчӗ
пирӗн.
— Анкарти алӑкӗ те уҫӑлманччӗ-ши унта, ытла час
кӗмерӗр, — шӳтлесе каларӗ килсе кӗнӗ хӗрсенчен пӗри,
Лена Михайлова.
— Тен, анкарти алӑкӗ те уҫахчӗ пуль, асӑрхаймарӑм,
атя иксӗмӗр тухса тӗкӗлер, — терӗ ӑна сӑмахшӑн кивҫене кайман Павӑл.
Ҫамрӑксем кулса ячӗҫ.
— Ҫук ӗнтӗ, юратнисенех чӗнсе тух, — ҫивӗччӗн хирӗҫ
тавӑрчӗ Лена.
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Таруҫ ун ҫине кӑмӑлсӑр пӑхса илчӗ.
Лена урай варринче тӑрать. Кӑнтӑрла вӑл фермӑра
тусӗсемпе пӗрле тислӗк хырса купалатчӗ: фуфайкӑпаччӗ,
пылчӑкланса пӗтнӗ пысӑк атӑпаччӗ. Халӗ ав майралла
тумланнӑ: кӑвак пустав пальтопа, ҫӳллӗ кӗлеллӗ ботипе,
тутӑр ҫыхман, берет тӑхӑннӑ, ӑна та пулин чалӑш лартнӑ;
кӗске кастарнӑ сарӑ ҫӳҫӗ хулпуҫҫи ҫинелле сапаланса
анать, ҫӳҫне тӳрлетнӗ чух аллинчи кӗмӗл сехет ҫыххи
йӑлтӑртатса илчӗ.
«Эс анчах уш!.. — шухӑшларӗ Таруҫ кӑвак куҫне ялкӑштарса. — Шкул пӗтернӗ хӗр темерӗн! Пурпӗрех пирӗнпе пӗрле выльӑх пӑхатӑн-ҫке, мӗншӗн хӑвна аслӑрах хуратӑн-ши? Ферма пуҫлӑхӗпе хирӗҫет-ха тата!»
Лена пӗрре пӑхсах ун тарӑхӑвне сисрӗ, куҫ харшисене пӗрсе илчӗ.
— Мӗншӗн клуба пымарӑр? — ыйтрӗ вӑл. — Эсир
фермӑра та, клубра та ҫукчӗ те, килсех курас терӗмӗр.
Каллех зоотехника кӗнеки вуларӑр-им?
«Эс анчах уш... таврара ҫук сар пике! Чиперккесен
ролӗнче выляма аван пуль сана унта! Камшӑн капӑр тумлантӑн-ши, кама килӗшес тетӗн?» — кӳренсе шухӑшларӗ Таруҫ, анчах вӑл сӑмах хушиччен пулмарӗ — Маруҫ
ҫатӑртатма та тытӑнчӗ.
— Эпир-и? Мӗн-и? Ара, Таруҫ ашшӗсем Турикаса
ӗҫке кайнӑ та, пӗр каҫ та пулин улах тӑвас терӗмӗр.
Авӑн пӗтернӗренпе кашни каҫах клубра шавлатпӑр-иҫ,
йӑлӑхтармасть тетӗр-им? Фермӑришӗн ан хӑра, пӑрусене апат парса хӑвартӑмӑр. Кӗҫӗрлӗхе аптрамӗҫ. Мӗн вара,
пӑрусем гесе ҫав териех... Кунта ак Шамбулкин хӑй те
пур, вӑл ферма пуҫлӑхӗ, пирӗнтен лайӑхрах чухлать пуль
мӗн тумаллине. Тен, эпир унран ыйтса килнӗ пуль...
Зоотехникине те вуласа йӑлӑхнӑ пуль...
— Эсир мӗнле техника вӗреннине халех пӗлетпӗр, —
терӗ чӗнмесӗр ларнӑ Вихтӑр. Вӑл журнал варрине хунӑ
тетраде туртса кӑларчӗ те кӑшт пӑхса илсенех ним шарламасӑр Павӑла тыттарчӗ.
Лешӗ тетраде юри пӗрре куҫ умнех ҫывхартрӗ, унтан
аякка тытса пӑхрӗ.
— «Юрату юрри!» — терӗ каччӑ мыскараҫӑ пек кулӑшла вулама тӑрӑшса. — Акӑ мӗнле зоотехника иккен! Шӑп,
итлӗр, ачасем!..
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Павӑл кӗске кастарнӑ хӗрлӗ ҫӳҫне шӑлса илчӗ те вӑрӑм
аллисемпе хӑлаҫланса, сассине кулӑшла улӑштарса вула
пуҫларӗ:
Ҫӳл
Сан
Чул
Сан

тӳпере ҫӑлтӑр вылять
куҫу пек йӑлтӑртатса.
хушшипе тӑр шыв юхать
куллу пек шӑнкӑртатса.

Павӑл култарма тӑрӑшрӗ пулин те ҫамрӑксем кулмарӗҫ, шӑпланса итлеме пикенчӗҫ. Лена сӗтел умне пырса тӑчӗ.
— Вула, Шамбулкин, вула малалла!
Павӑл хӗрсем еннелле хаваслӑн пӑхса илчӗ, тетраде
каллех пӗрре куҫ умне тытрӗ, унтан аяккарах — кулакан пулмарӗ.
Сывлӑм ӳкет садсем ҫине,
Каҫ сулхӑнӗ ҫапать ҫӗре.
Ӑҫта-ши эс ҫак каҫхине?
Сана кӗтсе ҫунать чӗре.
Пӗччен ытла кичем мана,
Сансӑр мӗнле ҫӗр иртгерес?
Мӗн пулчӗ-ши, савни, сана?
Ӑҫта-ши эс? Кампа-ши эс?

Павӑл хуҫкаланса вулама чарӑнчӗ те, тем ҫухатнӑ пек,
тетрадь листисене васкаса уҫкала пуҫларӗ.
— Вула ара! Питӗ лайӑх ҫырнӑ-ҫке!
— Ма чарӑнтӑн тата?
— Ан шавлӑр-ха, вулатӑр!
— Кольӑна пар, Шамбулкин, вӑл лайӑх вулать.
— Ҫырман хуга мӗн вулӑн? — терӗ каччӑ. — Урӑх
ҫырни ҫук... Ну, Маруҫ, эс ҫырнӑ ку сӑвва, аллу санӑн!
Сан почеркна ҫухрӑмран паллатӑп: чӑх чавнӑ пек ҫыратӑн, ача чухнех аллуна чӑх таптанӑ пулӗ... Кала тӗрӗссипе,
ӑҫтан вӑрласа ҫыртӑн? Тӗрӗс каланӑшӑн ним те тумастӑп.
— Ара, ав ҫӗнӗ журналтан ҫырса илме пуҫларӑм та —
ҫырса пӗтереймерӗм, — терӗ Маруҫ хулӑн тутине шур
тутӑр вӗҫӗпе хупласа, хӑй Вихтӑр еннелле айӑплӑн пӑхрӗ.
Лена сӗтел ҫинчи журнала йӑпӑр-япӑр ярса тытрӗ те
килӗшнӗ сӑвва малалла вуларӗ:
Йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫутӑ куҫу
Ма ҫутатмасть ман чунӑма?
Шӑнкӑр-шӑнкӑр хавас куллу
Ма янратмасть мӑн урама?
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Хӗр сывлӑш ҫавӑрса илчӗ те кӑштах чӗтрекен сасӑпа
вуласа пӗтерчӗ:
Ҫӑлтӑр сӳнет ҫӳл тӳпере —
Пуриншӗн те килет ыр кун.
Сӳнми ҫунать пӗр ман чӗре,
Саншӑн ҫунать ман ҫамрӑк чун.

Ҫамрӑксем пӗр самант шӑпах ларчӗҫ. Лена сасартӑк
савӑнса кӑшкӑрса ячӗ:
— Ой, хӗрсем! Салампи юрри-ҫке ку! Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
вӑл пӗрмай ҫак юрра юрлатчӗ.
— Салампи юрланӑ юррӑн сӑмахӗсем ҫавӑн евӗрлӗччӗиҫ, чӑнах та, ара, мӗнле астуман! — терӗ Маруҫ Таруҫ
еннелле пӑхса. — Кӗвви те Салампи юрри евӗрлӗрех
туйӑнать, халӗ ҫеҫ радиола юрласа кӑтартрӗҫ.
— Чӑнах та, ара, Салампи юрриех, — килӗшрӗ тусӗ.
— Юрлать те ӗнтӗ юрласса — сасси кӑна мӗне тӑрать, —
терӗ Вихтӑр та.
Маруҫ ун еннелле вӑрт ҫеҫ тӳртӗн ҫаврӑнса тӑчӗ. «Пӗрре те пулин ҫапла ырласчӗ мана! Ҫын хӗрӗсене мухтаса
ларать. Сехетре пӗрре ҫӑвар уҫать, унта та ют хӗрсене
асӑнать», — тени пулчӗ ӗнтӗ ку.
— Кам ҫырнӑ-ши? Ытла хитре ҫавӑрса каланӑ.
— Сӑввине кам ҫырнине каламан, кӗввине темле Алмазов ҫырнӑ, — терӗ Лена.
Алӑк патӗнчен иртмесӗр ларакан Семенов Кольӑна
тем пулчӗ, вӑл яштах сиксе тӑрса сӗтел умне пычӗ.
— Алмазов терӗн-и? Анатолий Алмазов мар-и? Кӑтарт-ха...
Пурте Коля еннелле ҫаврӑнса пӑхрӗҫ.
Вӑл пуринчен те ҫамрӑкрах: ача шутӗнчен тухнӑ ӗнтӗ,
каччӑ шутне кӗрсех ҫитеймен-ха, кӑҫал вуннӑмӗш класа ҫӳрет. Амӑшӗпе иккӗшех пурӑнаҫҫӗ. Кил таврашӗнче
ӗҫ нумайран Коля улахсене те, урама та сайра хутра ҫеҫ
тухкалать, амӑшӗ пурпӗрех ӑна килте сахал тӑратӑн,
килшӗн ҫуралса ӳсмен пуль эсӗ текелет.
Коля пиччӗшӗн пиншакне тӑхӑннӑ, вӑрӑм ҫаннисене
кӑштах тавӑрнӑ. Яланах лӑпкӑ ҫӳрекенскер халӗ пурте
хӑй ҫине пӑхнине сиссе именчӗ пулас, хӗр пек хӗрелсе
кайрӗ, питӗнчи чӗкеҫ шатри те палӑрми пулчё.
— Ку ҫавӑ! Ҫавӑ! — терӗ вӑл пурте илтмелле.
— Кам «ҫавӑ»?
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— Тем тесен те ҫавӑ!
— Кам «ҫавӑ»? Мӗн эсӗ, походри салтак пек, ура ҫинчех тӗлӗк куратӑн-им?! — тӗртсе каларӗ ӑна Шамбулкин.
Пурте кулса ячӗҫ.
— Кам вара вӑл? — ыйтрӗ Лена та йӑлкӑшса кулса.
Коля чӗтреме пуҫланӑ аллисемпе журнала ҫавӑркаларӗ, унтан ҫамрӑксем мӗншӗн кулнине ӑнланмасӑр пурин ҫине те ӳпкевлӗн пӑхса илчӗ.
— Старши сержант Алмазов вӑл... Анатолий Алмазов...
Павӑл каллех тем каласа култарасшӑнччӗ, анчах Кольӑн хурлӑхлӑ хӑмӑр куҫӗсене асӑрхарӗ те калас тенине
калаймарӗ.
— Анатолий Алмазов... Мӗн тесен те ҫавах... Виҫӗ
ҫул каялла пирӗн пата ҫыру ячӗ... Пиччене вӑл Маньчжурире... фронтра... хӑй аллипе тирпейлесе пытарнӑ...
Ҫамрӑксем шыв сыпнӑ пек шӑпланчӗҫ, вӗсене кашнинех Коля пиччӗшӗ, хаваслӑ та маттур Валери, аса
килчӗ. Кӗҫӗр те улахра хӗрсемпе калаҫса куласскер, таҫти
ют тусем хушшинче выртать ӗнтӗ вӑл; таҫта унӑн тӑпри,
таҫта унӑн хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ пӗчӗк палӑкӗ; таҫта-ха вӑл
Маньчжури текен ҫӗршыв та; илтессе ун ҫинчен пурте
илтнӗ, кӗнеке-карттӑ ҫинче те куркаланӑ, анчах вӑл ку
ялтан тахӑш еннерех, ку тӗлтен темиҫе пин ҫухрӑмра;
те ӑшӑ халь унта, те сивӗ?
Улах тавраш нихҫан кун пек шӑпӑрт пулман пуль.
Пасар та пӗр вӑхӑт шӑпланать теҫҫӗ, шавлӑ улахра та
хӑш чухне калаҫу татӑлни пулкалать. Унашкал самантра
хӑшӗ те пулин, ҫивӗчрех чӗлхелли: «Пине ҫитрӗ — сӑмах
пӗтрӗ!» — тет, вара каллех сӑмах сыпӑнать. Иӑли ҫапла.
Хальхинче нихӑшӗ те сӑмах пине ҫитнине асӑнмарӗ.
Ҫак йывӑр самантра такам урам енчи кантӑкран хытӑ
шаккарӗ. Пурте ҫӑмӑллӑн сывласа ячӗҫ.
— Кам унта? — ыйтрӗ чӳрече умӗнче ларакан Шамбулкин урамалла пӑхса.
— Пирӗн Маруҫ кунта-и ҫав? — илтӗнчӗ ҫурӑк чан
евӗр чӑрӑлти сасӑ. — Калӑр-ха, часрах киле пытӑр!
— Мӗн, евчӗсем килмерӗҫ пуль-ҫке, ун пекех васкатӑн?
— Эс ан мӑскӑлласа лар-ха унта, Самбулкин! Хам
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Супаскартан ӗсенсе килтём те, конюснине ласа леҫме
каякан та ҫук килте. Ан мӑскӑлла ӗнтӗ, кала-ха часрах
Маруҫа.
— Кам «мӑскӑллать»-ха сана?.. «Ёсенсе килтӗм...» Калаҫатӑн тем ӗҫ тунӑ пек! Ҫур пуслӑх йӗпшӗн те пасара
чупатӑн. Мӗнле бригадир «ласа» панӑ сана?.. Маруҫ, инкӳ
чӗнет, чуп часрах киле: Шупашкартан евчӗсем килчӗҫ
тет ав!
Маруҫпа Таруҫ тем пӑшӑлтатса илчӗҫ те тумлана пуҫларӗҫ: иккӗшӗ те пӗрмечеллӗ хура сӑхман тӑхӑнчӗҫ, кӑвак
ҫӑм тутӑр ҫыхрӗҫ.
— Эсир ларӑр-ха эппин эпир витене лаша леҫсе киличчен, — терӗ Таруҫ хӗрсене, хӑй Маруҫ хыҫҫӑн васкаса тухрӗ.
— Кӑваписем пӗрлешнӗ тейӗн ҫав, пӗр-пӗринчен шит
те уйрӑлмаҫҫӗ, — терӗ Павӑл. — Пӗрне качча илсен тепри те пӗрле пырать пуль. Вӑт мыскара пулӗччӗ...
Улаха каллех чун кӗчӗ. Лена патне пырса ларнӑ хӗрсем
журнал пӑхма тытӑнчӗҫ. Павӑлпа Вихтӑр шахматла выляма пикенчӗҫ. Вихтӑра май килчӗ ӗнтӗ: халӗ вӑл, чӗмсӗрскер, ҫӗрӗпе сӑмах хушмасӑр выляса ларма пултарать, Павӑлӗ вара кашни фигурӑна шутармассерен пӗр
пӗчӗк лекци вулать, пӗрмай йӑнӑш вылять. Ытти ҫамрӑксем тем калаҫса кулаҫҫӗ. Коля вёсен калаҫӑвне хутшӑнмасӑр купӑс тытса ларчӗ.
— Ой, хӗрсем! — терӗ Лена хаваслӑн. — Кунта Ҫемен
Саланов ҫинчен ҫырнӑ! Чаплӑ новатор тенӗ ӑна.
— Мӗнле Саланов? Леш, Турикас пахчаҫӑ-и?
— Ҫемен-и? Ӑна эпӗ питӗ лайӑх пӗлетӗп-ҫке! Ахальтен ырламаҫҫӗ ӗнтӗ ҫынна. Пултаруллӑ каччӑ. Саланов
пирки япӑх калаймӑн. Колхозра мӗнешкел сад ӳстерчӗ.
Салампи питӗ мухтать ӑна, вӗсем иккӗшӗ пӗрле ял хуҫалӑх институтӗнче вӗреннӗ.
— Кӑҫал колхозра кукуруза лартса ӳстернӗ теҫҫӗ ӑна,
чӑнах-и?
— Чӑн пулмасӑр! Ӑҫтан татӑлса ӳкрӗн эсӗ? Иртсе
ҫӳренӗ чух курман-им, вӑрман пек кашласа ларатчӗ.
— «Вӑрман пек» тетӗн-и? Эппин, вӑрманӗ питӗ лутраччӗ пуль?
— Эс ху лутра! Эп хам куҫпах курман та... Райхаҫатра ҫапла ҫырнӑ...
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— Райхаҫатра суйнӑ та сана — ӗненсе лар, тӑрпалтай. Турикассен кукурузне хам куҫпа хам куртӑм: ара,
йӗтӗн пек лутра та сайра шӑтса ӳснӗ, ӑна та пулин ҫум
курӑкӗ пусса илнӗ. Ҫав кӑнтӑр енчи тырӑ пирӗн енче
мӗнле ӳстӗр? Ав «Хӗрлӗ Сурӑм» колхоз председателӗ чапа
тухасшӑн антӑхнипе хир талккӑшпех кукуруз акнӑ та,
лешӗ пӗтӗмпех путланса ларнӑ. Вара председателе хӑй
намӑса тӳсеймесӗр ҫакӑнса вилнӗ тет.
— Тетӗн кӗсри ула тет. Райплан нумай акма хушнӑ.
Халь кантурта пукан хӗртсе ларакансем ӗмӗр тыр-пул
туса пурӑннӑ хресчене ӑҫта мӗн акмаллине вӗрентеҫҫӗ.
Хӑҫан акмалла, вырмалла, ҫапмалла, патшалӑха памалла — йӑлт районтан телефонпа пӗлтерсе тӑраҫҫӗ. Райплан вӑл сана ҫӗр ҫинче рай тума та хушӗ. Райӗ вара
тем тӗслӗ: тӗлӗкре те тӗлленмест...
— Камшӑн — рай, камшӑн — чӗр тамӑк...
— Шах, шах! Слонпа ӑҫта каятӑн, Виктӑр-сик-тӑр,
юрамасть! Тӑхта... Эй, эй! Пешкӑна ӑҫта куҫаратӑн?
— Ҫемене эпӗ те пӗрре ярмӑрккӑра курсаттӑм: питӗ
маттур йӗкӗт вара... Вӑл пултарсан та пултарӗ.
— Стоп! Халех сан офицерна шаплаттаратӑп, р-р-раз!..
Порядок в танковых частях!
— ...Борисовпа калаҫса тӑратчӗҫ, тата темӗнле майра
пурччӗ вӗсемпе.
— Салановӑн савнийӗ вӑл, Лидия Филипповна, Турикас шкулӗнчи учительница. Вёсен юратӑвӗ пирки каланине итлесе ларсан чӑн-чӑн юмах темелле.
— Тӑхта, тӑхта, тӑхлачӑ! Халех сана ҫ-ҫапап — ак ку
ладйине ҫ-ҫ-ҫапас!.. Р-р-раз! Шах!.. Каллех май килмерё
иккен... Пулаймарӗ...
— Темех пур ёнтё ҫав хӗр ҫумӗнче, эпё те пӗрре районта курсаттӑм, ытлашши чипер мар-иҫ ҫав териех
асапланса юратма?..
— Саншӑн ҫеҫ асапланса пурӑнмалла иккен... Э-э!
Эй, стоп! Ӑҫта кӗрсе кайрӑн?.. Ҫиччас сан ферҫна
ҫапатпӑр... Ҫ-ҫ-ҫапас... Р-р-раз!.. Ах, ҫунса каясшё! Каллех май килмерӗ вёт... Ку хёрсене итлесе...
— Ан итле эс, Павӑл, лайӑхрах выля... Салановӗ халь
авланать темеҫҫӗ-и, хёрсем? Ҫав учительницӑна илет
теҫҫӗ мар-и?
— Вӑл авланма пуҫланӑранпа ёнтё теприсем виҫҫё
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авланса уйрӑлма та ӗлкӗрчӗҫ пуль, — терӗ пуринпе те
пёр харӑс калаҫма ӗлкӗрекен Павӑл, хӑй ҫавӑнтах юнашар хӗр ҫумне сӗвенчӗ.
— Ай, апи! Ан чӗпӗт-ха, Павӑл!.. Мӗн, эс манра Таруҫа куртӑн-им?
— Кам чӗпӗтет сана? Чипер калаҫ!
— Шах!
— Авланать теҫҫӗ, ҫав хӗрех илет теҫҫӗ...
— Тӑхта, тӑхта, тӑхлачӑ... Ҫ-ҫ-ҫапас... Р-раз!..
— Мат!
— Ҫунса каясшӗ! Хӗрсене итлесех выляса ятӑм... Тавай тепре...
Коля ҫамрӑксен шавне хутшӑнмасть, вӑл хӑй юратнӑ
«Маньчжури сопкисем ҫинче» кӗвве хуллен тӑсать. Хушӑран ӑна «Салампи», «Саланов» тени илтӗнет.
«Салампи... Салампи... Вӑл ырӑ хӗр... Таврара ун пекки сахалрах пуль... Анчах кам вӑл Саланов? Ӑҫта илтнӗччӗ-ши эпӗ ку ята? А-а, Турикас каччи-ҫке вӑл, паллӑ
пахчаҫӑ, мичуринец».
Коля шухӑшӗсем тӑвӑл пӗлӗчӗсем пек пӑтранаҫҫӗ, ун
умне каллех Алмазов тухать, каллех инҫетри Маньчжури... Салампи... Валери... Маньчжури сопкисем ҫинчи
ҫапӑҫу... Паттӑрла вилнӗ Валери...
Вӑрӑммӑн тӑсӑлать кивеле пӗлмен кӗвӗ, вӑрӑммӑнвӑрӑммӑн тӑсӑлать хут купӑс, татӑлсах макӑрать, хаш!
хаш! сывлаҫҫӗ бассем. Купӑс мар, Коля чунӗ макӑрать.
Темле хаяр тӑвӑл, Маньчжури ҫыранӗсенче алхасакан
тайфун евӗр тӑвӑл, капланчӗ ун чӗрине. Мӗнле лӑпкӑн
итлеме пултараҫҫӗ ҫынсем ҫак кӗвве? Мӗнле вӗсем ҫак
хурлӑхлӑ кӗвӗпех савӑнса-кулса ташлама пултараҫҫӗ?
Мӗншӗн вӗсене ҫак ӗлӗкхи юрӑра салтак амӑшӗн хуйхӑллӑ сасси, вӑл татӑлса йӗни илтӗнмест?..
Кольӑна ҫак кӗвӗ чӑваш ялӗнчи улахра мар, инҫетреинҫетре, Сарӑ тинӗс хӗрринчи тусем хушшинче, янӑранӑн туйӑнать. Коля хӑй те шухӑшӗпе кунта мар, ҫавӑнта, хаяр вӑрҫӑ кӗрлесе иртнӗ хирте...
Пӳрт алӑкӗ шалтлатса хупӑнни Кольӑна хӑй ӑҫтине
аса илтерчӗ, журнал пӑхса ларакан хӗрсене шартах сиктерчӗ, шахматла вылякансене чӑрмантарчӗ.
Маруҫпа Таруҫ темрен тарнӑ евӗр тӗпӗртетсе килсе
кӗчӗҫ.
12

— Ах, ачасем! — кӑшкӑрчӗ алӑкран сирпӗнсе кӗрсенех Маруҫ.
— Ах, хӗрсем! — терӗ пӳлӗнсе Таруҫ.
— Ах!..
Шамбулкин чӑтса лараймарӗ.
— Мӗн ахлататӑр эсир? Ачаш ҫӗртен аҫа ҫапмарӗ
пулӗ-ҫке? — терӗ.
— Эсир кулатӑр... Хӑраса вилмелле хыпар! — Таруҫ,
хивре инке хӑраххи, ик пӗҫҫине шарт ҫапрӗ.
— Салампи ача ҫуратнӑ! — персе ячӗ Маруҫ аранаран сывлӑш ҫавӑрса.
Журнал вуласа ларакан Лена сиксе тӑчӗ. Павӑл калас тенӗ шӳглӗ сӑмахне манчӗ. Коля хӑй илтнине ӗненмерӗ. Вихтӑр тӳсеймерӗ, Маруҫа хӑтӑрса тӑкрӗ:
— Эс унта темскер ан мӗн ту! Сан чӗлхӳ чараксӑр,
пуш арманах авӑртма юрататӑн.
— Аҫтан пӗлтӗр?
— Кам каларӗ?
— Маша, тӑхта, мӗн ҫӑмарта тӑвас чӑх пек кӑтиклетӗн? — тӗртсе илчӗ Шамбулкин. — Даша калатӑр.
Кала, Даша.
— Ара, Маруҫсен инкӗшӗ Салампие хуларан лартса
килнӗ...
— Вара пирӗн инке Шупашкара кайнӑччӗ те...
— Маша! Сана каларӑм-и? — хаяррӑн систерчӗ Вихтӑр. Маруҫ хулӑн тутине тутӑрпа хупларӗ. — Кала, Даша.
Таруҫ пӳлӗне-пӳлӗне кала пуҫларӗ:
— Ара, Маруҫ инкӗшӗ Шупашкара пасара кайнӑ та
Салампи хваттерне кӗнӗ-мӗн... Ӑна апат-ҫимӗҫ парса
хӑварас тенӗ вӑл. Салампийӗ ҫав вӑхӑтра киле килме
хатӗрленнӗ-мӗн...
— Ӑна институтран кӑларса янӑ тет, — хушса хучӗ
Маруҫ. — Инки ҫапла каларӗ... Ара, хӗрле ача тунӑшӑн тет...
— «Тет, тет»... Тетӗн кӗсри ула тет. Сирӗн инкӳ мӗн каланине йӑлтах ӗненес пулсан хӗвел тахҫанах тепӗр енчен тухмалла, — Маруҫа пӳлсе каларӗ Павӑл. — Ҫӳрет
ҫав сӗтӗрӗнсе, пасарӑн-мӗнӗн элек пухса. Колхозра ӗҫлеме ӳркенет те ҫӑкӑр илме хулана чупать. Ҫитменнине
тата, ахӑрма ҫӑвар. Чӗлхи калта хӳри пек, ҫӑварӗ — алтӑр
пек, нихҫан хупӑ тӑмасть. Шутламасӑр палкама юра13

тать. Ун мӑйӗ ҫине пуҫ мар, громкоговоритель пек пысӑк
ҫӑвар кӑна лартса янӑ тейӗн.
— Эс хӑвна пӗл ара, ҫынна ан мӗн ту... Ҫын куҫӗнчи
ҫӳппе лайӑх куратӑн, ху умӑнти каскана курасчӗ...
— Маша! Сана каларӑм-и? — астутарчӗ каллех Вихтӑр. — Мӗн ту, Даша, кала.
Таруҫ кӑвак куҫне чарса пӳлӗне-пӳлӗне каларӗ.
Коля аллисем лӑштӑрах кайрӗҫ, хут купӑсӗ шуса анчӗанчӗ те чӗрҫи ҫинчен урайне кӑшт ҫеҫ персе анмарӗ —
купӑсҫӑ ӑна тьггма ӗлкӗрчӗ, унӑн чӗри кӑкӑр шӑммине хуҫасла хытӑ шаккама тытӑнчӗ, пӗтӗм шӑм-шакӗ сӑрӑлтатса
шӑнса кайрӗ; усал хьшар чӗре шӑнӑрӗсене пӗрре туртса
хытарнӑ пек, тепре лӑштӑрах пушатса янӑ пек туйӑнчӗ.
— Ҫул ҫинче ҫумӑр ҫума пуҫларӗ тет те, ачи макӑрма
тытӑнчӗ тет. Маруҫ инкӗшӗ вара хӑй сӑхманнех хывса
патӑм тет, ара, пӗркенччӗр тесе ӗнтӗ. Сӑмах майӑн: «Ашшӗ мӗнлерехскер, хӑвпа пӗрле институтра вӗренекенскерех-и?» — тесе ыйтсан Салампи ним те каламарӗ тет,
пӗрмай ачине чуптуса макӑрать тет...
— Ачи пысӑк ӗнтӗ, виҫӗ ҫулхискер тет, инки калать,
вырӑсла анчах калаҫать тет...
— Маша!
Маруҫ кӑмӑлсӑрланса шӑпланчӗ.
Таруҫ кӑмака ҫумне тӑнӑ та темшӗн аллисене малалла тӑсса калаҫать.
— Ара ҫав, виҫ ҫулхискер тет. Кам шутланӑ-ха Салампие ун пек тесе? Тӗлӗкре те тӗлленмен... Мӗнле-ха ҫав
виҫӗ ҫул хушши хӑй ачине пытарса пурӑнма пултарнӑ?
— Ача ҫуртӗнче усранӑ териҫ инки. Ара, ача ҫуртӗнче пытарса ӳстернӗ, никама та систермен. Вӑт сире —
чаплӑ хӗр! Чаплӑ хӗрӗн чапӗ часах каять ҫав. Ҫапла вӗсем
хитрисем — хитрӑй!
Вихтӑрӑн хура куҫ харшийӗсем пӗрӗннине курсан
Маруҫ калаҫма чарӑнчӗ. Пурте каллех Таруҫ ҫине пӑхрӗҫ.
— Халӗ пӳртӗнче пурте уласах макӑраҫҫӗ тет: ачи те
ҫухӑрать тет, Салампипе амӑшӗ те йӗреҫҫӗ тет.
— Пулма пултараймасть! — терӗ тарӑхса Лена. —
Лӑпӑртатса ҫӳретӗр ҫав ҫын элекӗ тӑрӑх! Хам кайса курмасӑр та ӗненессӗм ҫук. Ытла йывӑр калатӑн эсӗ, Маша,
ун пирки. Салампи фермӑра пӑрусем пӑхса ӳстернӗ чухне
хӑвӑнтан иртсе кайнӑшӑн халӗ те кӳренсе ҫӳретӗн, иртнӗ
14

тарӑхӑвна манаймастӑн. Салампие аван пӗлетӗп: нихҫан
та эс каланӑ пек пулас ҫук вӑл.
— Ҫын чунӗшӗн ан тупӑш, евчӗ мар вӗт эсӗ, ара, —
хирӗҫлерӗ Маруҫ.
— Салампишӗн яланах тупӑшма пултаратӑп: нихҫан
та ятне ярас ҫук вӑл! — терӗ те Лена хӑвӑрт тухса кайрӗ.
Ҫамрӑксем Маруҫпа Таруҫ еннелле тарӑхса пӑхрӗҫ:
мӗнле хӑяҫҫӗ кусем Салампи ҫинчен ҫакӑн пек намӑс
ят сарма?
Лена тухса кайсан пурте шӑпланса ларчӗҫ; чи кирлӗ
ҫын, аслӑраххи, пурне те пӗлекенни тухса кайнӑ пек,
халӗ ним пӗлменнисем ҫеҫ, пур элеке ӗненекенсем ҫеҫ
ларса юлнӑн туйӑнчӗ. Пурне те кӑшт лайӑх мар пулса
кайрӗ. Маруҫ кӑна ним пулман пекех пӑшӑрханмасӑр
каларӗ:
— Шӑрт! Ҫӳрет ҫав шӑртланса! Ӗлӗк хӑй Салампипе
хирӗҫетчӗ, ара, Валеришӗн кӳлешетчӗ, халӗ каллех
Салампипе тус пулма тӑрӑшать. Хӑтлантӑр-иҫ, пире мӗн?
Пирӗншӗн пулсан — ик айкки те тӑвайкки.
Коля Маруҫ сӑмахӗсене илтсен калама ҫук тарӑхрӗ,
анчах унӑн тарӑхӑвӗ ҫавӑнтах сирӗлчӗ, чӗрине йывӑр
хуйхӑ пусрӗ. Мӗн ку? Мӗн пулса иртет-ха кӗҫӗр ун пурнӑҫӗнче? Мӗн илтет Коля?
«Салампи... Чӑнах ҫапла пултӑн-ши эсӗ? Кама ӗненмелле вара эсӗ те ҫапла пулсан?»
Кил хушши енчи кантӑкран такам хуллен шаккарӗ.
Вихтӑр чӳрече каррине сирсе тулалла тинкерсе пӑхрӗ те
ним шарламасӑр юлташӗсем еннелле ҫаврӑнчӗ.
— Кам? — ыйтрӗҫ унран пурте пӗр харӑс.
— Салампи.
Ҫамрӑксем шӑп пулчӗҫ, кӑмака хыҫӗнчи шӑрчӑк та
теме сиссе чӑрӑклатма чарӑнчӗ.
Таруҫ хӑйӗн тусӗ ҫине пӑхса илчӗ.
— Лена пӳртеки алӑкне те шартлаттарса хупрӗ пулмалла ӗнтӗ, шӑрт. Салампи уҫайман ав, — терӗ те алӑк
уҫма тухрӗ. Маруҫ та ун хыҫҫӑнах йӑкӑртатрӗ.
Салампи килсе кӗрсен аслӑ пӳрт тулса ларнӑн ҫутӑ
пӳлӗм тата ытларах ҫуталнӑн туйӑнчӗ, хӗрпе пӗрле урамран уҫӑ сывлӑш кӗчӗ. Салампи сенкер пурҫӑн платйӗпе,
сӑран атӑпа, ҫара пуҫӑн.
«Ҫурхи тӳпе пек таса та илемлӗ! — шухӑшларӗ Коля
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пӗчӗк ачалла савӑнса; анчах унӑн савӑнӑҫӗ самантлӑха
ҫеҫ пычӗ, ҫавӑнтах тепӗр шухӑш, иккӗленӳллӗ шухӑш,
хускалчӗ. — Кама алӑ парӗ-ши малтан? Алӑк патӗнчен
алӑ пама пуҫласан усал хыпар тӗрӗс мар, тӗпелтисене
алӑ пама пуҫласан — тӗрӗс».
Салампи алӑк патӗнчисенчен алӑ пама пуҫларӗ. Ҫакна
кура Коля чӗри хӑпартланса, ҫунатланса кайрӗ. «Тӗрӗс мар
хыпар, элек!» — шухӑшларӗ вӑл савӑнса; тӗрлӗ тӗшмӗш
йӑла-пӑлана ӗненмен, ним тӗшне хуман ҫамрӑк халӗ ҫак
пӗчӗк палла та пысӑка хучӗ; шыва путакан ҫын ҫапла
улӑм пӗрчинчен те пулин ярса тытса ҫӑлӑнма тӑрӑшать...
— Лайӑх-и, Коля?
Коля сывлама чарӑнчӗ. Салампин кӑвак шӑрҫа евӗр
ҫаврака куҫ шӑрҫисене ҫывӑхран курчӗ те хӑйӗн шӑмшакӗ тӑрӑх темле ырӑ туйӑм сӑрӑлтатса кайнине сисрӗ.
Ҫак пысӑк куҫсем ҫын чунне, шухӑш-туйӑмне витӗр курас пек тӳрӗ пӑхаҫҫӗ. «Айӑплатӑн-им мана? Ӗненместӗним эпӗ тасине?» — теҫҫӗ.
«Салампи! — терӗ Коля та куҫӗпе кӑна. — Салампи!
Эпӗ сана мӗнле ӗненсе пурӑннине, мӗнле хисепленине
калама сӑмах та ҫитеймё. Акӑ кур, ман юратӑвӑм, ман
телейӗм — куҫӑм тулли! Эпӗ сана ытараймастӑп!..»
Хӗр аллине вӑл чӑмӑртамарӗ, сӗртӗнчӗ кӑна. «Эсӗ пирвайхи юр евӗр таса, эпӗ сана сӗртӗнме те вӑтанатӑп», —
терӗ пек ун алли те. «Каҫар мана, Салампи, сан пирки
иккӗленсе шутланӑшӑн!» — терӗҫ унӑн хаваслӑ хӑмӑр
куҫӗсем, хӑй ҫавӑнтах аса илчӗ: «Мӗн каларӗ-ха вӑл мана?
Мӗн каламаллаччӗ ӑна хирӗҫ?»
— Чиперех, — терӗ вара хуллен.
Салампи вӑл мӗн каланине илтмерӗ те пулас, урӑххине алӑ пачӗ, йӗркипе алӑ тытса тухрӗ — каникула
килнӗ чухнехи пек савӑнӑҫлӑ; калаҫмасӑр, кулмасӑр,
кашнинех ятпа асӑнса сывлӑх сунчӗ.
Никам та сӑмах хушакан пулмарӗ, хӗрӗнкӗ Павӑл кӑна
тӗлсӗр тем калаҫса илчӗ. Кӑмака хыҫӗнче шӑрчӑк каллех чуна хӑйракан сасӑпа чӑрӑклатма тытӑнчӗ.
«Куҫӗнче куҫҫуль йӗрӗ палӑрмасть, макӑрман вӑл, суя
сӑмах иккен, — тавҫӑрса илчӗ Коля, анчах хӗрӗн кушӑрканӑ тутине асӑрхарӗ те урӑхла шухӑшларӗ: — Тен, хӗр
тути ҫилпе кушӑркаман, хуйхӑпа типсе ҫуннӑ пуль? Куҫҫулӗ те, тен, йӗре-йӗре типнӗ пуль?»
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Салампи сӗтел ҫинчи журнала илчӗ, унти юрра курсан кӑшт ҫеҫ йӑлкӑшса кулчӗ.
— Ой, Алмазов! — терӗ хуллен темрен хӑраса ӳкнӗ
пек шартах сиксе, вара сӗтел ҫинелле пӗшкӗнсе журналти юрра пӑхса тухрӗ. Унӑн сӑнӗ ҫуталса кайрӗ, хӗрелчӗ.
«Кӗҫех вӑл ытти чухнехилле хаваслӑн кулса ярӗ, янӑравлӑ уҫӑ сасси кантӑксене чӗтрентерӗ», — шухӑшларӗ
Коля хӗрӗн кашни хусканӑвне, ӑшӑ сӑнне ытарайми тинкерсе.
Салампи, шурӑ ҫи виттине вараласран хӑранӑ пек,
аллисене сӗтел ҫине хуман, пӳрне вӗҫӗсемпе кӑна ҫӑмӑллӑн тӗреннӗ, пуҫне сулахай хулпуҫҫи ҫинелле таярах
уснӑ; ҫутӑ ҫӳлтен ӳкнӗрен унӑн авӑк куҫ харшийӗсем
айне, тӳрӗ сӑмси айне, ачанни евӗр ачаш тути айне,
ҫаврака янахӗ айне, путӑклӑ шурӑ мӑйӗ ҫине мӗлке ӳкнӗ,
тӳп-тӳрӗ уҫнӑ ҫӳҫ ҫулӗ, ҫамрӑклах пӗркелене пуҫланӑ
ҫамки, уҫӑ ҫил ҫинче хӗрелнӗ пичӗ, витӗр курӑнан ҫӳхе
хӑлха ҫунаттисем ҫуталса тӑраҫҫӗ; хулӑн ҫырӑ ҫивӗт малалла усӑннӑ; тӑпӑл-тӑпӑл кӑкӑрӗсем меллӗн ҫӗкленнӗҫемӗн платье умӗнчи пӗрмесем пӗрре сарӑлаҫҫӗ, тепре
пӗрӗнеҫҫӗ; хӗр туллин сывламассерен ҫухави уҫӑлать те,
чӑлт шурӑ ӳг курӑнать; вуланӑҫемӗн куҫ шӑрҫисем журналти йӗркесене йӗрлесе куҫаҫҫӗ, пӑчӑртаса тытнӑ тути
кӑшт ҫеҫ палӑрмалла хускалса илет.
Салампи сӑнӗнче, сассинче, куллинче ачалла тӳрӗ
кӑмӑллӑх, айӑпсӑрлӑх, хӗрле тасалӑх, именчӗклӗх, хӗрарӑмла ҫепӗҫлӗх, ачашлӑх сисӗнсе тӑрать; ун ҫине пӑхнӑҫемӗн хӑвӑн та ырӑ, илемлӗ пулас килсе каять, вара, чӑнах та, ху ырӑ та илемлӗ пулнине чун-чӗрӳпе туйма пудлатан; вӑл ялкӑшса кулса ярсан эсӗ те кулмасӑр чӑтаймӑн, вӑл хурланса макӑрас пулсан эсӗ те чунна хытарса
тӑраймӑн; сан ӑна юрама темле пысӑк ӗҫ, мухтавлӑ ӗҫ
тӑвас килет; сана унӑн сӑнӗнче ху сӑнна курнӑн туйӑнать, унӑн телейӗ сана та савӑнтарать, унӑн хурлӑхӗ сана
та хурлантарать, унӑн намӑсӗ сана та хӗретет — шӑпах
ҫапла туйӑмпа юратать те ӑна Коля, Валери шӑллӗ.
Салампи вуласа пӗтерчӗ те кӑкӑр тулли сывласа ячӗ —
кӗпе пӗрмисем карӑнчӗҫ, ҫухава ҫурӑкӗ витӗр ӳт шурри
курӑнчӗ; хӗр тӳрленсе тӑчӗ, хулӑн ҫивӗтне ҫурӑм хыҫнелле ывӑтса ячӗ, йывӑр ҫивӗт пилӗкрен аяларах авӑнСа
ӳкрӗ.
2. Салампи.
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«Мӗнле йӑрӑс пӳллӗ!» — шухӑшларӗ Коля, анчах унӑн
вӗри чӗрине ҫавӑнтах такам пӑр пек сивӗ алӑпа тытса
пӑчӑртарӗ.
— Даша, — терӗ Салампи, — эпӗ сирӗн пата пысӑк
таз илме килсеттӗм... — Вӑл Таруҫ еннелле вӑрт ҫеҫ
ҫаврӑнчӗ; хулӑн ҫивӗчӗ каллех йывӑррӑн сулланса илчӗ.
Пурте шӑпах. Кӑмака хыҫӗнчи чараксӑр шӑрчӑк ҫеҫ
ҫурӑк сассипе чуна ҫурать.
— Ку чӑрсӑр шӑрчӑка чарма кӑмака хыҫне чӗрӗп тытса
ярас пулать, — юри култармалла каларӗ нихҫан кулянман Павӑл, ҫапах кулакан пулмарӗ.
Салампи Шамбулкин ҫине вӗлт пӑхса илчӗ те хӑй
сӑмахне Таруҫ илтмелле ҫеҫ каларӗ, ҫапах алӑк патӗнче
ларакан Коля вӑл шӑппӑн мӗн каланине тӳрех ӑнланса
илчӗ.
— Ачана чӑпӑл тӑвас тетӗп, — терӗ хӗр.
Стакана миҫе тумлам шыв кӗнине пӗлме ҫук, юлашки ытлашши тумламран вӑл тулса тӑкӑнса каять. Этем
чӗри те ҫавнашкалах: вӑл мӗн чухлӗ хуйхӑ тӳсме пултарни паллӑ мар, анчах пӗр тулса, тӑвӑнса ҫитсен — тек
тӳссе тӑраймасть.
Кольӑн чунӗ ыратса килнипе пӗтӗм ял илтмелле
кӑшкӑрса ярас килчӗ. Вӑл шӑлне ҫыртса лартрӗ. Салампи атти чӗриклетни ӑна пиччӗшӗ салтака тухса кайнӑ
кун хуҫӑлнӑ тӑрантас кашти чӗриклетсе пынине аса илтерчӗ, кӑвак кӗпе арки варкӑшни те уйрӑлнӑ чух Валери аллинчи кӑвак тутӑр варкӑшнине аса илтерчӗ...
Тулса ҫитнӗ стакана юлашки тумлам тумларӗ ӗнтӗ —
Коля Салампи тухса кайнине те, ҫамрӑксем саланнине
те асӑрхамарӗ.
— Коля! — чӗнчӗ Павӑл.
Коля пуҫне ҫӗклерӗ.
— Мӗн?
— Мӗн эсӗ, походран килнӗ салтак пек, ларнӑ ҫӗртех
тӗлӗретӗн? Хӗрсенчен ҫывӑрса юлан вӗт! Пӑх-ха, йӑлтах
тухса кайрӗҫ.
Пӳртре икӗ мӑшӑр кӑна ларса юлнӑ иккен. Таруҫпа
Маруҫ пӗр-пӗринпе тем пӑшӑлтатса Вихтӑрпа шахматла
пӗли-пӗлми выляҫҫӗ. Лешӗ чул кӗлетке пек хытса ларнӑ
та нимӗн чӗнмест.
— Эпӗ халех пыраймастӑп, фермӑна кайса тӗрӗслес
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тетӗп... Начальствӑ-ҫке-ха, ху пӗлен... Вихтӑр та халех
пыраймасть, пирӗн унпа калаҫмалли сӑмах пур. Эсӗ,
Коля, купӑсна хӑвӑр патӑрах илсе кай, сан инҫе утмалла. Каҫхи ҫул купӑссӑр кичем вӑл, ху пӗлен... Купӑспа
походра та ҫӑмӑл, — терӗ Павӑл. Хӑй, фермӑна каятӑп
текенскер, шинельне хывса та хунӑ...
Коля Маруҫ темшӗн ытла хавасланнине, Таруҫ темшӗн пӑшӑрханнине асӑрхарӗ, анчах ҫав хаваслӑхӑн, ҫав
пӑшӑрханӑвӑн сӑлтавне пӗлме пултараймарӗ. Ҫак сӑлтав
акӑ мӗнрен килнӗ-мӗн: икӗ тус хӗр лаша леҫме кайсан
вёсен хушшинче вӑрттӑн калаҫу пулса иртрӗ.
— Пӗлетӗн-и, Таруҫ, мӗн каларӗ мана инки? — хӑраса
ӳкнӗ пекех пӑшӑлтатрӗ Маруҫ витерен таврӑннӑ чух.
— Мӗн каларӗ?
— Салампи каллех пӑрусем пӑхма фермӑна кӗресшӗн
терӗ.
— Вӗренме пӑрахсах килнӗ-и вара вӑл?
— Ара, пӗчӗк ача пур ҫинче мӗнле вӗренӳ пултӑр!
Качча каймасӑр ача тунӑшӑн институтран кӑларса янӑ
тет ӑна.
— Кӑларса янӑ тенинех илтмерӗм-ҫке эпӗ?
— Сан умӑнта инки юри каламарӗ, кайран, эсӗ пӑрӑнсан, хама вӑрттӑн пӗлтерчӗ. Кӑларса янӑ тет. Ҫавӑнпа халь ҫул ҫинчех фермӑна ӗҫлеме кӗрес пек калаҫса
килчӗ тет.
— Фермӑра кӑҫал ӗлӗкхи мар, япӑх ҫӗре ма килсе
кӗтӗр вӑл? Вӑрҫӑчченхи пек тет-им вӑл кунта?
— Пӗлместӗн иккен эс ӑна мӗнлине! Ҫул ҫинчех инкирен фермӑри ӗҫсем ҫинчен ыйтса килчӗ тет. «Питӗ
япӑх кӑҫал, курӑмсем сахал», — тесе каларӑм тет инки.
«Пурпӗрех фермӑна кӗрӗттӗм: хӑнӑхнӑ ӗҫ», — тесе каларӗ тет Салампи.
— Кӗрет пулсан кӗтӗр — унпа ӗҫлеме хаваслӑ, кӑмӑллӑ
хӗр вӑл, — терӗ Таруҫ тусӗ тарӑхнине курмасӑр. Унӑн
сӑмахӗ Маруҫа уртарсах ячӗ.
— Ара, мӗнле ухмах эсӗ, Таруҫ! Мана тус тетӗн-ха
тата! Пӗрле ӗҫленӗ чух унпа хирӗҫнине мантӑн-им?
Мӗнле намӑс кӑтартрӗ вӑл ун чух: хӑй мала тухрӗ, пире
кая хӑварчӗ. Мӗн чухлӗ ӗҫ кунӗ ҫапрӗ...
— Тимлӗ ӗҫлерӗ, ара, хамӑра та пулӑшман мар...
Маруҫ ӑна кал аса пӗтерме памарӗ.
2*
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— Эппин, каллех хамӑрӑн ӗҫ кунӗ катӑлтӑр-и?
Таруҫӑн тусӗпе килӗшес килмерӗ.
— «Ӗҫ кунӗ»... Питӗ пуйса кайрӑмӑр пуль иксӗмӗр ӗҫ
кунӗ ҫапса? Кама мӗн усси пулчӗ вӑл ӗҫ кунӗнчен? Хут
ҫинче ҫырӑнни кӑна-ҫке. Тырри-пулли те, укҫи-тенки
те... Чӑх сӑхмалӑх ҫук.
— Минимум тултармалла-ҫке? Унсӑрӑн анкарти ҫӗрне
касса илеҫҫӗ... Тата эпир ёҫлени пачах харама каймастьҫке. Мӗн тесен те фермӑра ӗҫлетпӗр, сӗт-ҫу таврашӗнче. Мӗнле пулсан та шывран типӗ тухаймӑн...
— Чипер калаҫ-ха, Маруҫ. Эпир колхоза ҫаратма килмен. Кунта кунӗн-ҫӗрӗн тенӗ пек фермӑра, тислӗк таврашӗнче, чакаланатпӑр.
— Ара, эп ун пирки пӗр сӑмах та шарламарӑм-ҫке?
Эп пӗр ӗҫ пирки, эс — урӑххи пирки. Мӗнле шухӑшлама пӗлместӗн эсӗ? Салампи ӗҫе кӗрес пулсан тӳрех
ҫирӗм-ҫирӗм пилӗк пӑру пӑхма тытӑнасса, хамӑртан асли
пуласса пӗлместӗн-им? Каллех ӑна куҫран пӑхса пурӑн
вара, ӑнах итле...
— Пирӗнтен нумайрах вӗреннӗ, институтра та зоотехник ӗҫне вӗренет, — теме пуҫларӗ Таруҫ тусне парӑнма шутламасӑр.
Тарӑхнӑ Маруҫ чӗрене тивмелле каласа хучӗ:
— Суккӑр эсӗ! Салампи мӗншӗн тӑрӑшнине курмастӑн. Павӑл вырӑнне заведующие хӑй кӗресшӗн вӑл.
«Шамбулкин ӗҫке ярӑнса фермӑри ӗҫсене япӑхтарса
янӑ теҫҫӗ, чӑнах-и?» — тесе ыйтать тет инкирен. Павӑла рядовой туса хурасшӑн. Аслӑ шкулта вӗреннӗскер пирӗнпе пӗрле хура ӗҫре тертленӗ тетӗн-им? Кӗтсех тӑр! Тата калам, сахал мар макӑртӗ-ха вӑл сана. Павал ун патне ҫӳренине мантӑн-им? Кӗнекесем илме тесе
калатчӗҫ. Клубра кӗнеке ҫук-им пит вуласах тесен? Пӗлетпӗр мӗнле кӗнекине... Ун чухне сахал мар кӳлешрӗн, халӗ мантӑн. Суран ыратни иртсен часах манӑҫать
ҫав...
Ҫамрӑк Таруҫӑн чунӗ ыратса кайрӗ. Чӑнах та, ҫартан
таврӑнсан Павӑл хӑйӗн савнийӗ патне аннӑ чухне ҫул
майӑн Саламписем патне кӗркелетчӗ. Кӗнекесем илсе
тухатчӗ ӗнтӗ, анчах... хӗрпе каччӑ вӑрттӑн мӗн калаҫнине кам пӗлсе ҫитерет? Павӑл Салампи патне кӗрсе тухмассерен Таруҫ чӗри кӳлешсе асапланатчӗ. Каллех пуҫ20

ланчб-ши ӗнтӗ ҫав асап, Таруҫӑн телейлӗ юратӑвӗ каллех тӑшмана пула пӑсӑлӗ-ши?
— Тӗсех ӑна — ача туни те, институтран кӑларса яни
те! — терӗ Маруҫ вӗчӗхсе.
Таруҫ тек тусне хирӗҫлемерӗ. Вӑл хӑйӗн юратӑвӗшӗн
чӑнласах шиклене пуҫларӗ, ҫавӑнпа Маруҫ инкӗшӗ каламаннинех каласан та Таруҫ ун суйине ҫийӗнчех уҫмарӗ,
ӑна Павӑл час-часах Салампи хутне кӗрсе калаҫни пушшех кӳлештерчӗ, Маруҫ майлӑ пулса калаҫма хистерӗ...
...Коля хыҫҫӑн алӑк питӗрсе юлма Маруҫпа Таруҫ
шавласа тухрӗҫ.
— Хӗр ӗмӗрӗ — хӑналӑх, арӑм ӗмӗрӗ — яланлӑх тенӗ.
Ахаль каламан ҫав, — терӗ Маруҫ вӗтӗлтетсе.
— Ара, хӗр ӗмӗрӗ хӑналӑх пулмасӑр, вун ҫиччӗрен
пуҫласа пӗр ҫирӗме ҫитиччен кӑна, — килӗшрӗ Таруҫ,
ҫавӑнтах хӑйӗн тусӗ кӳренессе сисрӗ те: — Пӗр ҫирӗм
пиллӗке ҫитиччен анчах, — тесе хушса хучӗ.
— Ара, ҫапла пулмасӑр, — хӗпӗртесе ӳкрӗ Маруҫ, —
кайран вара ватӑ хӗр шутне кӗретӗн. Ҫавӑнпа хӗр чухнехи пурнӑҫа пурӑнма майне пӗлес пулать ӑна, унсӑрӑн
усал сӑмах утпа ҫӳрет...
— Ара ҫав...
«Ара» та «вара» текелесе вӗсем хӗр ӗмӗрӗ хӑвӑрт иртни ҫинчен те, ҫамрӑк чух йӗркеллӗ пурӑнмалли ҫинчен
те, качча кайсан хӗр чухнехисене манмалли ҫинчен те
асӑнчӗҫ.
«Мӗншӗн-ха ку чакаксем пӗрехмай «ара» та «вара»
теҫҫё», — шухӑшларӗ Коля вӗсем калаҫнине пӗрремӗш
хут илтнӗ пек; унтан каллех Салампин салхуллӑ сӑнне
аса илчӗ, вара хӗрсемпе сывпуллашмасӑрах урам алӑкне
шалтлаттарса хупрӗ те купӑсне хӗрхенмесӗр тӑсса ячӗ.
Каҫхи уҫӑ сывлӑшра купӑс сасси ян-н! ян-н! каять.
Никам та чӳрече витӗр урамалла пӑхмасть ӗнтӗ: паҫӑрах
ҫур ҫӗр иртнӗ, ӗшеннӗ ял канлӗн тӗлӗрет.
Тӑлӑх купӑс инҫетри-инҫетри Маньчжури хирӗнче пӗр
ҫамрӑк салтак хускалми выртни ҫинчен сӑмахсӑр каласа куҫҫульсӗр макӑрать.

СИВӖННӖ С А Л А М С Е М
Савни, салам яратӑп —
Саламӗ юлса, ху килме.
Ҫыруран

Амӑшне вӑратас мар тесе Коля пӳрт алӑкне питӗ хуллен хупрӗ, анчах тӗттӗмре урай варрине
лартнӑ пуканран такӑнчӗ те, аллинчи хут купӑсӗ нӑйкӑшса илчӗ.
— Эх, ача-ам! — илтӗнчӗ ҫав самантрах амӑшӗн ыйхӑллӑ сасси. — Каллех ир еннелле тин таврӑнтӑн! Валери пӗртте сан пек марччӗ, нихҫан та ҫапла улахсем тӑрӑх
сӗм ҫӗрлене юличчен ҫапкаланса ҫӳремен, каҫсерен
кӗнеке тытса ларатчӗ, — пӑшӑрханса каларӗ амӑшӗ. —
Никам та ятлакан ҫук ҫав сана, никамран хӑрассу ҫук.
Кӑшт лӑпланан та-ха Валери таврӑнсан...
Валери вӑрҫӑра вилни ялта пуриншӗн те паллӑ ӗнтӗ,
салтак амӑшӗ ҫеҫ ку хыпара ӗненмест. Мӗнле пулсан та
ывӑлӗ чӗрех тесе шутлать вӑл, пӗр-пӗр кун Валери чипчиперех кил алӑкне яри уҫса кӗрессӗн туйӑнать ӑна, ҫавӑнпа та алӑк сасси илтӗнмессерен чӗри кӑртах сикет
унӑн.
— Килет пуль те-ха Ҫӗнӗ ҫулсем тӗлнелле, тӗлӗкне
те куртӑм, — терӗ карчӑк хӑйӗн яланхи сӑмахне пуҫласа. — Сахал-и унашкал хыпар-хӑнарсӑр ҫухалса пурӑннӑ
салтаксем? И-и, тем чухлех! Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче нумайӑшӗн
вилнӗ хучӗсем килкелерӗҫ те, кайран хӑйсем те сывах
таврӑнчӗҫ. Хӑйпе пӗрле вӑрҫӑра пулнӑ юлташӗ ҫырса янӑ
теҫҫӗ. Ҫырма вӑл тем те ҫырма пулӗ — хут чӑтать. Ҫав
хунав юман пек ҫирӗп каччӑ ӑҫта ҫухалтӑр? Шывра та
путас ҫук, вутра та ҫунас ҫук...
Карчӑк пӗрехмай калаҫать, халӗ вӑл тем вӑхӑтчен
кӗнекине хупмасть ӗнтӗ.
— Сурӑмварти Петюк та тупӑнчӗ ав, нумай ҫул хушши пӗр хыпар-хӑнарсӑр ҫухалса пурӑннӑччӗ. Вӑл арӑмӗ
йӗркесӗр пурӑннӑ пирки тарӑхнипех хут ҫырман тетчӗҫ
пулас та-ха... Тата ҫав... Турикасра пёр салтак хамӑр Валери пурӑннӑ ҫӗртенех, Клтай ҫӗрӗнченех, килнӗ теҫҫӗ,
хушамачӗ Саланӑх терӗҫ-и... Ҫавӑн патне ҫитсе калаҫса
пӑхас пулать, тен, вӑл шӑпах Валерие курнӑ-илтнӗ ҫын
пуль...
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«Саланов? А-а, паҫӑр хӗрсем ун ҫинчен калаҫрӗҫ пулмалла», — шухӑшларӗ Коля тӗттӗмре пиншакӗпе аттине
шӑппӑн хывса. Вӑл шалти пӳлӗме кӗчӗ те алӑка тачах
хупса хучӗ — амӑшӗн хурлӑхлӑ сасси пурпӗрех илтӗнет...
Коля ҫутӑсӑрах салтӑнса выртрӗ...
Ҫук, куҫ хупсан та ыйхӑ килмест. Коля сиксе тӑчӗ те
лампа ҫутрӗ.
Сӗтел ҫинчи хура рамкӑра Валери сӑнӗ курӑнса кайрӗ.
Миҫе хут тытса пӑхман-ши Коля ҫак ӳкерчӗке. Тӗлӗкре
те пиччӗшне ҫак ӳкерчӗк ҫинчи пекех курать вӑл: тӗреклӗ
хул-ҫурӑмлӑ салтак хаваслӑн кулса ларать.... Чӗрӗ тейӗн...
ҫӑвар уҫса сӑмах хушас пек...
Коля пиччӗшӗн сӑн ӳкерчӗкӗ ҫине пӑхса чылайччен
шухӑша кайса ларчӗ, унтан сӗтел сунтӑхӗнчен икӗ конверт туртса кӑларчӗ: пӗри — тӑват кӗтеслӗ те хулӑн, тепри — виҫ кӗтеслӗ те ҫӳхе; иккӗшӗ те хуралса, ҫӗтӗлсе
пӗтнӗ, адресӗсем те палӑрми пулнӑ. Пысӑк конверчӗ
юнпа, Валери юнӗпе, вараланнӑ (салтак амӑшӗ ӑна курмассерен татӑлса макӑрать).
Ку ҫырусене Коля пӑхмасӑрах калама пӗлет пулин
те, кӗҫӗр, чӗре ҫуннӑ чух, вӗсене тепӗр хут алла илчӗ.
Малтан пысӑк конвертне уҫрӗ — шӑрҫа пек ҫырнӑ йӗркесем курӑнса кайрӗҫ:
«Хӗвел пек хӗрӳллӗ салам сана, Валери!
Мӗнлерех пуҫласа, мӗн каласа ҫырам-ши хамӑн пӗрремӗш ҫырура? Ҫырма лариччен тем чухлех ҫырассӑн
туйӑнатчӗ, халӗ ак ним ҫырма та пӗлместӗп. Сан патна
тем пысӑкӑш салам, уй хапхинчен кӗрейми салам, яратӑп! Тен, эсӗ ку хута ялта мар, вӑрҫӑ хирӗнче илӗн, тен,
унти ялсенче уй хапхисем те ҫук пуль.
Ирӗн-каҫӑн тунсӑхласа санран ҫыру кӗтрӗм, миҫе ҫул
кӗтрӗм — ҫаплах ҫырмарӑн, Валери, виҫ сӑмахпа та пулин мана ху ҫинчен пӗлтермерӗн. Кашни каҫах ирхине
санран ҫыру илме ӗмӗтленсе ҫывӑрма выртаттӑмччӗ, почтальон хамӑр пата пымассерен чӗрем ҫурӑлса каясла сикетчӗ. Такамран та ҫыру килетчӗ, анчах чи кӗтни — ҫукчӗ.
Ҫырмарӑн ҫавӑ эсӗ, Валери, те ҫырас темерӗн, те ҫырма
вӑхӑт ҫукшӑн? Ҫавӑнпа пирӗн хушӑмӑрта йӑлтах ҫавӑн
пек пулса тухрӗ пуль. Тепӗр тесен, кам эпӗ саншӑн?
Тӑвану мар, ҫураҫнӑ хӗрӳ те мар, ҫывӑх юлташу та мар,
иксӗмӗр пӗр-пӗрин патне ҫырма сӑмах татман.
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Эпӗ мӗн ачаран сана кӑмӑлласа ӳсрӗм. Ун чухне санпа
пёр парта хушшинче ларма та вӑйӑ картинче юнашар
тӑма ҫеҫ ӗмӗтленеттӗм, анчах ҫав пӗчӗк телей те мана
тивӗҫместчӗ. Эсӗ яланах манран ютшӑнаттӑн, Михайлова Ленӑпа ҫӳреттӗн. Ӳсерехпе эпир пушшех сайра тӗл
пула пуҫларӑмӑр. Тӗл пулсан та эсӗ манпа питӗ сахал
калаҫаттӑн. Темшӗн-ҫке пире пурпӗрех мӑшӑр вырӑнне
хуратчӗҫ. Ача чухнех Лена ман ҫине ҫилленсен: <<Ай,
намӑс! Намӑс! Валькӑпа варлӑ!» — тесе витлетчӗ. Ӳссе
ҫитсен те вӑл мана сӑмах майӑн сан ятупа тӗртсе илме
юрататчӗ. Эпӗ ӑна вара е вӑрҫаттӑм, е илтмӗш пулаттӑм,
чӗремре хам ҫапах савӑнаттӑм тата. Пӗр шутласан —
кулӑшла та, кӳренмелле те.
Эсӗ ҫара тухса каймаллине пӗлсен эпӗ ҫӗрӗпе те куҫ
хупмарӑм, сан ҫинчен шухӑшласа пуҫ ҫаврӑнакан пулчӗ.
Тепӗр кунне вара, уй хапхинче сана алӑ парса уйрӑлнӑ
чух, ним калама пӗлмерӗм, каҫхине шухӑшласа хунӑ
сӑмахсем те таҫта кайса кӗчӗҫ. Айван мар-им, иментӗм
халӑх умӗнче санпа калаҫма, хӑвна валли ятарласа хатӗрленӗ тутӑра та хӑйса параймарӑм. Ҫавӑн пек ӗнтӗ эпир,
чӑваш хӗрӗсем, именчӗклӗ. Тем пулчӗ мана ун чухне,
юлашки самантра сан ҫине пӑхрӑм та, чӗлхем ҫӗтрӗ, эсӗ
те пӑхса ҫеҫ илтӗн, ҫур сӑмах та пулин каламарӑн. Пӗрпӗрне ахалех ӑнлантӑмӑр пуль терӗм. Кайран тин, аллунти кӑвак тутӑр ҫул кукринче юлашки хут вӑркӑшнине курсан, хам ним те каламаншӑн хӑраса ӳкрӗм. Сан
хыҫӑнтан пӗчӗк ача пек макӑрса чупса пыма та, сана
хуса ҫитсе хам юрату ҫинчен калама та хатӗрччӗ эпӗ —
ман умрах укӑлча хапхи хупӑнчӗ те пире пӗр-пӗринчен
уйӑрчӗ...
Унтанпа пирӗн пӳрт умӗнчи хурӑнсем тӑваттӑмӗш хут
ҫулҫӑ тӑкаҫҫӗ ӗнтӗ.
Сайра хутра эсӗ Лена патне ҫыркалаттӑнччӗ, вӑл мана
кашни ҫырӑвнах вулаттаратчӗ. (Эпир унпа пӗрле ҫуллахи каникулта фермӑра пӑрусем пӑхрӑмӑр. Халӗ эпӗ фермӑран тухрӑм-ха, кун пирки кайран калӑп.) Сан хутна
алла илсенех вулама тытӑниччен малтан хам ята шыраса ҫиелтен кӑна пӑхса тухаттӑмччӗ, анчах эсӗ пӗр ҫырура та ман ята асӑнманччӗ. Хамӑн пуҫласа ҫырма хӑюлӑх
ҫитеймерӗ: тем шутлӑн терӗм. Лена патне янӑ ҫырӑвусене вулаттӑмччӗ те — пӗрре хурланаттӑмччӗ, тепре
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савӑнаттӑмччӗ. Эсӗ ун патне юлташла ҫеҫ ҫыраттӑн пулас, пӗр сӑмахӗ те юрату ҫинчен систерместчӗ... (Ан тирке ӗнтӗ, мӗнпур вӑрттӑн шухӑшӑмсене йӑлтах уҫса паратӑп.) Эсӗ Германинче ҫапӑҫнӑ чух санран ҫырусем часчасах килместчӗҫ, аннӳ яланах сан ҫинчен хурланса калаҫатчӗ, эпӗ те унпа пӗрлех пӑшӑрханаттӑмччӗ. Эсӗ
аманнӑ тенине илтсен ҫӗр ҫывӑраймарӑм.
Хӗвел анӑҫӗнче фашистсене ҫӗнтернӗ хыҫҫӑн хамӑр
станци урлӑ хӗвел тухӑҫнелле кунӗн-ҫӗрӗн ҫар эшелонӗсем иртме пуҫларӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗсем Берлинтан таврӑнаҫҫӗ.
Хамӑр ялсем те килкелерӗҫ. Нумаях пулмасть-ха Мурзаев Вихтӑрпа Шамбулкин Павӑл килсе ҫитрӗҫ. Иккӗшӗ
те питӗ маттурланса кайнӑ. Кӑмӑлӗсем вара ӗлӗкхиллех
пек, ытлах улшӑнман. Вихтӑрӗ халӗ те сахал калаҫать,
Павӑлӗ ҫаплах шӳт тума, ытлашширех калаҫма юратать,
тепӗр чух чӑвашла маннӑрах пек те хӑтланкалать. Малтанхи кунсенче амӑшӗпе те вырӑсла ҫеҫ калаҫатчӗ тесе
кулаҫҫӗ ҫамрӑксем. Халӗ колхозрах ӗҫлеме вырнаҫрӗҫха: Павӑл — ӗне ферми заведующийӗ, Вихтӑр — рядовой колхозник. Каҫсерен иккӗшӗ те пирӗн урама хут
купӑспа анаҫҫӗ. Маруҫпа Таруҫ вӗсем килнӗренпе тепӗр хут ҫунат хушрӗҫ, кӑшт кӑна вӗҫсе каяймаҫҫӗ «ҫич
юталла». Эпӗ вёсен савӑнӑҫне куратӑп та хам пӗчченнишӗн кӳренме те пӗлместӗп. Тен, мана хам юратнӑ
каччӑпа ҫӳреме пӳрмен те пуль. Тёрӗссипе калас пулсан, ҫӳрес текеннисем те ҫук мар...
Валери, хӑҫан тепре тӗл пулӑпӑр-ши эпир? Пӗр вӑхӑтра курнӑҫма май та пурччӗ, анчах телей пулмарӗ. Ху
Берлинтан Инҫет Хӗвел тухӑҫнелле иртсе кайнӑ чух киле
телеграмма ярсан Коля шӑллу станцӑна тухса чупрӗ. Пасар кунӗччӗ те, эпӗ те вара пасара каям пек туса унран
юлмарӑм. Пӗр талӑк сана кӗтрӗмӗр, ҫӗрӗпех перрон тӑрӑх
утрӑмӑр, темиҫе эшелон та иртрӗ, темиҫе пин салтак та
иртрӗ — эсӗ ҫеҫ курӑнмарӑн. Ахаль ҫавнашкал телейӗм
ҫук пуль тетӗп: эпир сана шыранӑ хушӑра эс те паллакансене шыранӑ-мӗн, анчах пасар пек халӑх хушшинче
пӗр-пӗрне асӑрхайман, эшелонӗ те сирӗн вунӑ минут
пек ҫеҫ тӑчӗ. Поезд тапранса кайсан тин сана куртӑмӑр:
эсӗ вагон картлашки ҫинче тӑрса пыраттӑн, гимнастеркӑпа, ҫара пуҫӑн, ҫӳҫу ҫилпе вӗҫкелетчӗ... Кольӑпа иксӗмӗр те сана ятран кӑшкӑрма тытӑнтӑмӑр, анчах
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кӑшкӑракан-йӗрекен пирӗнсӗр те нумайччӗ. Эсӗ пире
илтеймерӗн, асӑрхаймарӑн, ҫаплипех кайрӑн... Вара ҫав
тери чун кӳтсе килнипе эпӗ Кольӑран вӑртгӑн вокзал
хыҫӗнче карта ҫумне таянса макӑртӑм...
Халӗ ман телейӗм, ман савӑнӑҫӑм виҫесӗр!
Ӗнер уйра тырӑ выраттӑмӑрччӗ, кӑнтӑрла тӗлӗнче мана
почтальон ҫыру тыттарчӗ, адресне курсанах савӑнса ниҫта кайса кӗреймессе ҫитрӗм, ним те калаймастӑп, ҫырӑва чуптӑватӑп — куҫӑмран куҫҫуль шӑпӑртатать. Миҫе
хут вуларӑм-ши сан кӗске ҫырӑвна! Яланах именсе ҫӳрерӗм, ачаранпах хам туйӑма санран та, ҫынсенчен те
пытарса пурӑнтӑм — паян вара телей ҫинчен тӗнче илтмелле кӑшкӑрӑттӑм. Эпё сана курма станцӑна пыни ҫинчен Коля ҫырса пёлтермен пулсан эсё ман пата ҫырман
та пулӑттӑн-и тен? Ҫӗр хут тав сана, Валери, мана ырӑ
сунса, хисеплесе ҫырнӑшӑн!
Ҫыру икӗ эрне хушши килнӗ, ҫулӗ ытла инҫе ҫав.
Астӑватӑн-и, улттӑмӗш класра вӗреннӗ чух карттӑ ҫинче
Маньчжури ӑҫтине тупаймарӑн та, вара учитель мана
чӗнсе кӑларчӗ — хам кӑтартрӑм... Халӗ сана шӑпах ҫав
Маньчжури тӑвӗсем урлӑ ҫуран каҫма тиврӗ. Йывӑр пуль
ӗнтӗ, ӑнланатӑп. Ҫапах тӳс, Валери, хамӑр яла ырӑ ятпа
таврӑнма тивӗҫлӗ пул. Самурайсене хӑвӑртрах ҫӗнтерсе
таврӑнӑр. Кунта сана питӗ хытӑ кӗтетпӗр. Хӑв юлташна
та, юрӑсем ҫыраканнине, Алмазова, хӑнана илсе кил —
лайӑх пӑхса ярӑпӑр. Ӑна та салам кала. Тата — хӑш енчи
чӑваш вӑл?
Ку ҫырӑва темиҫе хут та тӳрлетсе ҫыртӑм, ҫапах ҫыпӑҫуллӑ пулмарӗ пуль, йӑнӑшсемшӗн каҫар. Паян иртенпех шалкӑм ҫумӑр ҫӑвать, уя тухмарӑмӑр. Эпӗ кунӗпех ҫыру ҫыратӑп. Мӗн шутланине йӑлтах ҫыртӑм.
Ку вӑхӑтчен килтех пурӑнтӑм, фермӑра пӑрусем
пӑхрӑм. Ӗҫлеме питӗ йывӑр пулчӗ. Выльӑх апачӗ ҫителӗксӗр, пӗлтӗр утӑ капана кӗричченех ҫӗркелени те пулчӗ.
Ҫамрӑк пӑрусем нумайӑшӗ чирлерӗҫ, вилни те пулкаларӗ. Ҫулла, выльӑхсене уя кӑларсан, пӑру пӑхма аннене яраттӑм, хам суха тума та, сӳре сӳрелеме те, тырӑ
вырма та кайсах тӑтӑм. Ялта вӑйпитти арҫынсем ҫукпа
пӗрех, колхозра хӗрарӑмсем те ватӑ-вӗтӗ ҫеҫ ӗҫлеҫҫӗ. Лашасем ҫитмеҫҫӗ, вӑрҫа нумай илсе кайрӗҫ. Вак-тӗвек
ӗҫсене ӗне, вӑкӑр кӳлсе ҫӳретпӗр. Вӑрмантан вутӑ ҫунаш26

капа туртса е ҫӗклемӗн йӑтсах йӳнеҫкелетпӗр. Ҫапла кунта пурнӑҫсем, Валери. Халь ӗнтӗ малашне ҫӑмӑлланӗ
тетпӗр. Арҫынсем таврӑнкала пуҫларӗҫ.
Эпӗ кӑҫал вӗренме кайма шут тытрӑм. Тепӗр эрнерен Шупашкарти ял хуҫалӑх институтӗнче вӗренме тытӑнатӑп, ҫавӑнпа фермӑра ӗҫлеме пӑрахрӑм. Зоотехник
пулас тетӗп. Анне питӗ ярасшӑн мар: «Килте никам та
юлмасть, аҫу кил-ҫуртне салататӑн ӗнтӗ, тӗтӗм сӳнтеретӗн», — тет. Вӗренсе тухсан ӗҫлеме ялах таврӑнатӑп
тетӗп те — ӗненмест, таҫта инҫете ярӗҫ тет. Эпӗ каясран хӑраса вӑл ман платйӗсене пытарса хунӑ, пурпӗрех
вӑрттӑн тухса таратӑп. Кайран хӑех тав тӑвӗ.
Валери, эсӗ ман ҫырӑва вуласанах вӑхӑт тупса хирӗҫ
ҫырма тӑрӑш, текех ытлашши кӗттерсе ан асаплантар
ӗнтӗ. Пирӗн калаҫасси те ҫыру вӗҫне анчах юлчӗ, вӑрҫӑ
пӗтмесӗр те тӗл пулаймӑпӑр. Сан ҫырӑвна эпӗ чун пек
кӗтетӗп, ҫунатланса кӗтетӗп, унтан та ытларах хӑвна кӗтсе
пурӑнатӑп. Яла таврӑнас чух ман пата телеграмма яр —
эпӗ сана Автан ҫырми патне тухса ҫул тӑваткалӗнчи хурама айӗнче кӗтсе илӗп... Тата калама астуман: паян эпӗ
шӑпах ҫирӗм иккӗ тултартӑм.
Сана ырлӑх-сывлӑх сунатӑп. Эсӗ мана мансан та, эпӗ
сана нихҫан та манас ҫук, ырӑ тантӑшӑм. Тепӗр хут сана
хӗвел пек хӗрӳллӗ, хам юрату пек вӗри салам, ҫичӗ хут
салам!
Салампи Акрамова,
1945 ҫулхи августӑн 23-мӗш кунӗ».

Коля вуласа пӗтерчӗ те йывӑррӑн сывласа ячӗ, чылайччен шухӑша кайса ларчӗ, вара ҫырӑва тирпейлӗн
тӑваткалласа хуҫлатрӗ те конверт ӑшне чикрӗ.
«Кама кирлӗ ӗнтӗ халь ҫак манӑҫа тухнӑ ҫыру? Кам
вуласа савӑнӗ ӑна? Хӑвӑрт сивӗнчӗҫ иккен «хӗвел пек
хӗрӳллӗ саламсем».
Коля тепӗр конвертне уҫрӗ те чуна ҫӳҫентерекен
сӑмахсене вуламасӑрах аса илчӗ:
«...Тӑван ҫӗршывшӑн паттӑррӑн ҫапӑҫса пуҫне хучӗ...
Ӑна пӗр ҫӳллӗ ту тӑррине пытартӑмӑр... Ун ҫумӗнче
пулнӑ хутсене йӑлтах килне ярса паратӑп... Старши сержант Анатолий Алмазов. 1945 ҫ. Сентябрӗн 1-мӗш ку-^
нӗ».
Коля ик аллипе те пуҫне ярса тытрӗ.
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«Валери вилсен тепӗр куннех вӑрҫӑ чарӑннӑ! Тепӗр
куннех Япони парӑннӑ!.. Каллех станцӑ урлӑ ҫар эшелонӗсем хӗвел тухӑҫӗнчен хӗвел анӑҫнелле иртеҫҫӗ:
ҫӗнтерӳҫӗсем Порт-Артуртан таврӑнаҫҫӗ. Анчах Валери
хамӑр киле нихҫан та таврӑнаяс ҫук ӗнтӗ. Анне ҫеҫ ӑна
ирӗн-каҫӑн кӗтсе пурӑнать... Салампи! Ытла ир мантӑним хӑвӑн «нихҫан манми ырӑ тантӑшна?!»
А М Ӑ Ш Ӗ Н ҪӖР Ш У Х Ӑ Ш , ХӖРӖН
ПЁР Ш У Х Ӑ Ш
Хӗнпе ӳссе хӗр пултӑм,
Ялта ята ямарӑм.
Юрӑ

— Ваттисем калани — пуш ҫӑвартан тухнӑ
сӑмах мар. Итлеместӗр ҫав эсир аслисем каланине, хӑлхана та чикместӗр, кам ятласа ҫитерес сире? Хут пӗлетпӗр
тесе пуҫа ытла каҫӑртма юрамасть, хӗрӗм. Ӑслӑран та
ӑсли татах пур, ухмахран ухмаххи те тупӑнать. Хӑвӑн
пурнӑҫна хӑвах йывӑрлатрӑн-ҫке, манпа та лайӑххӑн, тӗплӗн канашласа пӑхмарӑн. Мӗнле пурӑнас тетӗн ӗнтӗ халь
пӗчӗк ачупа? Унсӑр та йывӑр пурӑнаттӑмӑр.
Салампи сӗтел умне ларнӑ та чарӑнми калаҫакан
амӑшне хирӗҫ ним те чӗнмест. Пӗчӗк Валерик ҫинчен
мӗн каламаллине вӑл амӑшне паҫӑрах каласа панӑ ӗнтӗ.
Валерик, сарӑ кӑтра ача, ун чӗркуҫҫийӗ ҫине ик аллипе те уртӑнса ним шарламасӑр тӑрать, ҫаврака кӑвак
куҫӗпе Салампие хӗрхенчӗклӗ сӑнать; кӑмака сакки ҫинче
выртакан чирлӗ карчӑк чӑвашла калаҫнӑ пирки ача ӑна
ӑнланмасть, анчах вӑл кӑмӑлсӑррине сассинченех сисет,
ҫавӑнпа ун еннелле шиклӗн пӑхкалать.
Салампи шухӑша кайнӑ ачана пуҫран лӑпкаса йӑпатма та астумасть, амӑшӗн сӑмахӗсем ун чӗрине ҫӗҫӗпе
чикнӗ пек ыраттараҫҫӗ.
Пӳрт умӗнчи хурӑнсем ҫилпе шавласа лараҫҫӗ, кантӑк
ҫумне сивӗ ҫумӑр тумламӗсем шӑпӑртатса ҫапӑнаҫҫӗ.
— Мама!
Салампи шартах сикрӗ.
— Мама, спать, — терӗ Валерик ӑна кӗпе аркинчен
туртса.
Салампи ачана пуҫӗнчен лӑпкаса илчӗ те тӗпелти сак
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ҫине вырӑн сарма тӑчӗ. Карчӑк вӑйсӑррӑн йынӑшса
ячӗ:
— А-а-ах! Чикен чиксе вӗлерет. Пӗртте вӑй ҫук, темшӗн ҫакнашкалах хӗне ермелле пулчӗ-ҫке! Вилӗм те час
ҫывхармасть. Тата тем курасси пур ӗнтӗ сирӗнпеле...
Валерик сӗтел урине мӑнтӑркка аллисемпе ыталаса
илнӗ те карчӑк еннелле хӑраса пӑхса тӑрать.
— Кил, Валерик, — вырӑсла чӗнчӗ Салампи, анчах
ача ют пӳртре, ятлаҫакан карчӑк умӗнче, урай варрине
тухма шикленчӗ, сӗтел урине тата хытӑрах ҫатӑрласа
тытрӗ те хурланчӑк сасӑпа макӑрса ячӗ.
Салампи чунӗ ҫав тери кӳтсе ҫитрӗ, унӑн хӑйӗн те
пӗчӗк ача пек макӑрса ярас килчӗ, анчах вӑл чунне хытарса куҫҫульне ҫӑтрӗ, ачана сӗтел ури ҫумӗнчен ачашшӑн уйӑрса илчӗ те вырӑн ҫине вырттарчӗ. Инҫе ҫул
хыҫҫӑн ӗшеннӗ Валерик выртнӑ-выртман ҫывӑрса кайрӗ.
Салампи чылайччен ҫумӑр шӑпӑртатнине, пӳрт умӗнчи ҫаралса юлнӑ хурӑнсем салхуллӑн шавланине итлесе
ларчӗ. Ҫур ҫӗр те ҫитрӗ ӗнтӗ, ҫапах ыйхӑ килмест. Амӑшӗ
каллех калаҫа пуҫларӗ:
— Миҫе хугчен каланӑ ӗнтӗ сана, мӗн чухлӗ ӳкӗтленӗ —
ҫук, хӑлхана та чикесшӗн пулмарӑн. Хам та ухмах пултӑм:
ма ятӑм-ши ҫав хӑямат институтне, ма ятӑм-ши? Ху ирӗк
илтӗн ҫав, манран ыйтса тӑмарӑн, хулана манран вӑрттӑн
тухса тартӑн. Ак халь... Виҫӗм ҫулах качча тухнӑ пулсан
ним те пулман пулӗччӗ, ҫак хурлӑха та курмӑттӑн...
Эришкассинчи Хветӗр темиҫе хутчен хӑтана килсе кайрӗ.
Каччи хама та килӗшетчӗ ӗнтӗ: нумаях вӗренмен те-ха,
ҫапах та пурнӑҫ курнӑ ҫын, питӗ кӑмӑллӑ калаҫать, нихҫан тӗлсӗр сӑмах персе ямӗ! Ӑна та тиркерӗн, сивӗтрӗн
ҫынна, вара вӑн — Куракасси хӗрне илчӗ. Халӗ питӗ
пуян пурӑнаҫҫӗ тет.
Салампи, яланхи пекех, хирӗҫ ним чӗнмесӗр амӑшӗн
сӑмахне тӑнласа ларчӗ.
Ун амӑшӗ пек ҫирӗп кӑмӑллӑ хӗрарӑм ялӗпе те пулман пуль, чи чарусӑр ачасем те унран шикленерех тӑнӑ:
пӗри те ун пахчинчен кишӗр-хӑяр вӑрлама хӑяйман. Анчах халӗ ак, тӑван хӗрне сурса ятлас чухне, питӗ пӑшӑрханса, хурланса калаҫать. Чирпе вӑйсӑрланнӑскерӗн сасси
чӗтрет, сывлӑшӗ час-часах пӳлӗнет.
— Виҫӗм ҫул тата Вӑрманкас салтакӗ ярмӑрккӑран тӳ29

рех кунта кӗнӗччӗ. Мӗнрен япӑх каччӑ? Кӑкӑр тулли митал ҫакса тултарнӑ — тенкӗсем пек шӑнкӑртатаҫҫӗ. Ҫынни
ӑс-пуҫран та, сӑн-питрен те япӑх мар. Ӑна та пулин килӗштермерӗн, вӗсем килсе кӗрсенех пӳртрен тухса тартӑн.
Каччӑ вара калама ҫук пӑшӑрханчӗ — ара, юлташӗсем
умӗнче намӑс кӑтартрӑн-ҫке. «Сӑра ӗҫтерем-и?» — тетӗп
те, сӗнсе те ӗҫмест, ӑшӗ ҫуннипе ҫур витре шыва чутах
ӗҫсе яратчӗ. Хам та вара ҫавӑн чухне хӑйне йӑлтах хӗрхенсе пӗтрӗм...
Самантлӑха ҫеҫ Салампи Вӑрманкас салтакне аса
илчӗ: чӑн та, лайӑх каччӑччӗ, хӑйне питӗ сӑпайлӑ тыткалатчӗ, ярмӑрккӑра-пасарта Салампи хыҫҫӑнах вӑрттӑн
сӑнаса ҫӳретчӗ. Мӑнтарӑн, хытах килӗштерсе пӑрахнӑччӗ
пулас.
Анчах Салампи унпа ыт ахальтен, лешӗн ырӑ кӑмӑлӗшӗн кӑна калаҫнӑччӗ, халӗ ак ун ятне те астумасть...
Сахал ҫын тӗл пулнӑ-им пурнӑҫра — пурне те ӑҫтан
астуса ҫитерӗн.
— Шухӑшлама пӗлместӗн ҫав, хӗрӗм, пурнӑҫа мӗнле
майлаштарасси ҫинчен пӗрре те шухӑшлас теместӗн, ҫавӑнпа ҫакнашкал пулса тухрӗ ӗнтӗ. Ӑслӑ ҫынсемпе калаҫса ыр шухӑшсем ӑса хывас темерӗн пуль лере те. Кӗҫӗн
пуҫа асла хурса хӑвна ху такамран та пысӑкрах хутӑн
пуль, ман пек хӗр урӑх ҫук терӗн пуль... Хам та ухмах
пултӑм ҫав, ӑс ҫитереймерӗм: вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех илес текенсем пурччӗ — памалла та ямаллаччӗ. Хӗрхентӗм,
ҫамрӑк-ха, кӑштах амӑшӗ патӗнче пурӑнтӑр терӗм. Халӗ
акӑ килӗ-ҫурчӗ те, карти-хури те ҫулсерен кивелсе, юхӑнса-ишӗлсе пырать, тытса юсакан никам ҫук. Ҫапла вӑл,
арҫынсӑр — алӑ мар. Ав сарай тӑррисем ҫаралса юлчӗҫ.
Кӗркунне-ҫуркунне пӳрте шыв каять. Ҫурт ҫине витнӗ ҫӗнӗ
улӑма ҫуркунне сӳсе выльӑхсене паратпӑр. Сарай тӑрринчи кивӗ улӑм ҫӗрсе, тислӗкленсе кайрӗ ӗнтӗ, пута-пута
анчӗ, унта армути кашласа ӳсет, мунча тӑррине те хурӑн
шӑтса ларчӗ. Ҫынран намӑс! Эсӗ пӗр-пӗр качча килӗштерсе киле кӗртнӗ пулсан ҫапла юхӑнӑттӑмӑр-и? Хамах ӑс
ҫитереймерӗм: вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех качча памаллаччӗ...
Салампи чунӗ тӑвӑнса ҫитрӗ. Чӑн та, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех
ӑна килӗштерекенсем пурччӗ, вӑрҫӑ пӗтес ҫул пӗр-иккӗн
хӑтана та килнӗччӗ, анчах ун чухне Салампи амӑшӗ те
Валери таврӑнасса кӗтсе пурӑнатчӗ пулас ҫав. Ял-йыш30

па пӗрлех вӑл та Салампипе Валери мӑшӑрланасса вӑрттӑн шанса тӑратчӗ. Ҫамрӑк-ха, ашшӗ килӗнче тепӗр виҫӗ
ҫул пурӑнтӑр тесе ӑсататчӗ вӑл евчӗсене.
Купӑс сасси илтӗнсен Салампи чӳрече каррине сирее урамалла пӑхрӗ. Валери шӑллӗ Коля пӗчченех купӑс
каласа иртрӗ. Хурлӑхлӑ кӗвӗ чылайччен хӑлхара янӑраса
тӑчӗ. Валери нихҫан та таврӑнас ҫукки ҫинчен астутарнӑн
туйӑнчӗ: ялан ҫавӑн ҫинчен аса илтерет ҫак ӗлӗкхи
вальс...
— Халь кам таврӑнасса кӗтес ӗнтӗ? — терӗ сасартӑк
амӑшӗ. — Мӗншӗн пурне те тиркес? Тиркекене тирӗк
тӗпӗ тени ҫаврӑнса ҫитӗ ак, ун чухне вара чавсу ҫывӑх
пулӗ те — ҫыртаймӑн. Хӗр ӗмӗрӗ вӑрӑм мар. Сан пек
мар хӳхӗм, пуян хӗрсем пур та — килтех ватӑлаҫҫӗ...
Ватта юлнӑ хӗр ӗлӗк те пулкаланӑ. Пӗри хӑйӗн усал кӑмӑлне пула ҫынна юрайман, тепри тӗнчене тӗлӗнтермелле наян, мӑран, йӗркесӗр, тирпейсӗр пулнипе йӗрӗнтернӗ, кам карма ҫӑварӗпе, кам чараксӑр чӗлхипе
чуна сивӗтнӗ, кам ӑсӗ-пуҫӗпе, сӑнӗ-сӑпачӗпе килӗшеймен — пурте юрӑхсӑра юлнӑ. Пуринчен те намӑсраххи
хӗрлех ачаллӑ пулса юлни шутланнӑ... Халь ӗнтӗ вӑрҫӑ
пӗтерчӗ... мӗн тӑвӑн. Мӗн чухлӗ каччӑ вӑрҫӑ хирӗнчен
таврӑнаймарӗ. Мӗн чухлӗ ҫураҫнӑ хӗр мӑшӑрланаймасӑр
юлчӗ. Пинӗ-пинӗпех шутла. Кама айӑплас? Кам айӑплӑ?.. Хӗрлех ҫуратакансем те пулчӗҫ. Ун пеккисене пособи укҫи параҫҫӗ-ха та ӗнтӗ. Нимӗн ҫукран нимӗр тенӗ
пек, уҫҫи-хупписӗр хурлӑхра ҫапах та пулӑшу... Пӗтӗм халӑх
ҫине тиенчӗ вӑл вӑрҫӑ. Пирӗн пеккисене вара пушшех
ҫич хут йывӑр килчӗ. Никам тӳсменнине тӳсетпӗр. Инкек
ҫине синкек. Халӗ ак татах... — Карчӑк чыхӑнса кайса
калаҫма чарӑнчӗ те кӑшт сывлӑш ҫавӑрса илсен каллех
пуҫларӗ. — Ачи пурӑнтӑрах ӗнтӗ, халь тин ним тумалли
те ҫук. Ачаллӑ хӗрсем те качча каяҫҫӗ, виҫ-тӑват ачаллӑ
арӑмсене илекенсем те пур. Юратсан ӑна-кӑна пӑхса тӑмӗҫ.
Ҫырни ҫырлан курӑнать тенӗ. Эсӗ халь те ҫынсенчен катӑках мар-ха. Пӗр-пӗр ӗҫчен ҫамрӑка киле кӗртес те —
пурӑнӑр лайӑх, шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса, килӗштерсе...
Салампи тек чӑтса лараймарӗ, амӑшне пӳлсех каларӗ:
— Ан калаҫ-ха, анне, кирлӗ мара! Ҫӗр тӗрлӗ шухӑш
та пырса кӗрет пуль сан пуҫна... Мана никам та кирлӗ
мар. Никам та...
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Кирлӗ мар тесшӗнччӗ вӑл тепӗр хут — унӑн сасси
тытӑнчӗ, пырне тем капланчӗ, пӗтӗм ӑш-чикӗ тӑвӑрланса ҫитрӗ.
Салампи хулпуҫҫи ҫине пальто уртрӗ те тула чупса
тухрӗ.
Амӑшӗ чылайччен хускалмасӑр шухӑша кайса выртрӗ.
Малтан ҫан-ҫурӑм, ал-ура такам тимӗр тылӑпа тылланӑ
пекех суратчӗ, тапранмассерен чикен чиксе аптрататчӗ, акӑ
халь тата чӗре ыратма пуҫларӗ. Ӑш ҫунать. Шьгв ӗҫес килчӗ,
анчах тӑрса тёпел кукрине утса ҫитмелёх те вӑй ҫук.
Мӗншӗн Салампи ҫаплах кёмерё-ха? Ӑҫта кайрӗ пулать
ҫёр хута? Тем усал шухӑш ан тьптӑр — Тур ҫырлахах!
Карчӑк йынӑшкаласа тӑрса ларчӗ те каллех калаҫма
тытӑнчӗ. Ача чухне те ятлама пуҫласан Салампи ҫапла
ҫенӗке тухса таратчӗ, ҫапах та амӑшӗ мён каланине алӑк
хыҫёнче пытанса итлесе тӑратчӗ. Тен, халё те ҫенёкре
итлесе тӑмасть-ши? Ҫук, пӳртум алӑкне хупса тухрё те
каялла^кёни илтёнмерё.
— Иывӑртарах каларӑм пулас, ытлашширех каларӑм
пуль... Халь тин ятласа та усси пулас ҫук. Пурӑнасах
пулать ӗнтӗ... Ку ачине усрава илесси пирки хам та
пёркун хытарсах ятламарӑм, ыт ахальтен ҫеҫ калаҫать
пуль терём. Мӑнтарӑн хёрё, ашшӗ пӗтнӗренпе те ыррӑн
савӑнса кураймарӗ. Турта ҫине таянса ӳснё тиха пек,
мӗн ачаран ёҫе кӳлӗнчӗ. Килти мёнпур йывӑр ёҫе, арҫын ёҫне, хӑех туса пурӑнчӗ. Ҫав институтне вёренсе
пётерсен этем пулӗ-и теттём...
Карчӑкӑн пёркеленнё пичӗ тӑрӑх куҫҫуль тумламёсем шӑпӑртатса анчёҫ. Салампи амӑшё ахлаткаласа тӑчӗ
те шыв ӗҫме тесе тӗпелелле кӑштӑртатрё, анчах тёпел
кукрине ҫитнӗскерех шыв витри патне пымарё, ача
умӗнче чарӑнчё.
Пёчёк Валерик алли-урине сарса пӑрахса месерле
выртнӑ та мӑшлаттарса ҫывӑрать.
Карчӑк ун ҫине пӑхса шухӑша кайрӗ.
«Вӑтӑр пилӗк ҫул арлӑ-арӑмлӑ пурӑнса та ывӑл ҫуратса
пулмарё. Елёк хӑш-пёр чухне ашшӗ пасартан-мӗнтен
хёрёнкӗ таврӑнсан тарӑхнипе калаҫкаласа та илетчё, ывӑл
тумастӑн тесе шӳтлеме пӑхатчё. Турӑ паманни ӑҫтан
пултӑр? Пёртен-пёр ачи те хӗр пулчӗ.
Карчӑк ҫёрелле усӑнса тӑракан хулӑн ҫи витгине тир32

пейлӗн пуҫтарса илчӗ те Валерике ачашшӑн витрӗ, вара
кӑмӑлӗ ҫемҫелчӗ, куҫӗсем каллех шывланчӗҫ. Вӑл чӗтрекен аллипе ачана пуҫӗнчен питӗ хуллен лӑпкаса илчӗ,
ун ҫине хӗрес палли хучӗ.
— Мухтав Турра, ывӑл, — пӑшӑлтатрӗ хуллен.
Ҫумӑр чарӑннӑ ӗнтӗ, пӳрт умӗнчи хурӑнсем кӑна паҫӑрхиллех кашласа лараҫҫӗ. Салампи вёсен салхуллӑ шавне итлесе шухӑша кайса тӑчӗ.
Вӑл пӳрте кӗрес тенӗччӗ кӑна — кӳршӗри ҫенӗк алӑкӗ
сас пачӗ, унтан хӗр ахӑлтатса кулни илтӗнчӗ. Маруҫ кулать иккен. Савнисем улахран халь тин тухса каяҫҫӗ пулас: пӳртӗнче ҫаплах лампа ҫунать-ха, чӳречерен кил картине ҫутӑ ӳкет. Маруҫ — мӗнле телейлӗ вӑл! — хӑйне
такам кӑтӑкланӑ пекех каҫӑхса кайса кулать. Тӗттӗмре,
ҫенӗк алӑкӗ умӗнче, унӑн шурӑ кӗпи кӑшт курӑнать те
каллех ҫухалать: каччӑ хӗре шинельпе хуплать пулас, вара
пӗр хушӑ калаҫни илтӗнмест...
Вихтӑр кӑнтӑрла пӗрмай ӗҫлет, каҫхине ҫапах Маруҫпа тӗл пулма вӑхӑт тупать. Ҫав ӗнтӗ вӑл пӗр юратсан: талӑкра ҫирӗм тӑват сехет кӑна пулсан та, савнипе
курнӑҫма ҫирӗм пиллӗкмӗш сехет тупма пӗлес пулать.
Авӑ вӑл та халь тин тухса кайрӗ...
Карлӑк юпи ҫумне таянса тӑракан Салампи пусма
картлашки ҫинчен чупса анчӗ те пахчана тухрӗ.
Ҫумӑр хыҫҫӑн садри йывӑҫсем ӗшеннӗ пек сӗнксе
лараҫҫӗ, кӑшт сӗртӗнсенех улмуҫҫи турачӗсем ҫинчен
шӑпӑр-р! шыв тӑкӑнать. Сад та ҫаралса юлнӑ иккен.
Йӑлтах ҫаралнӑ. Салху. Тӑлӑх...
Салампи кивӗ мунча тӗлӗнче чарӑнчӗ. Тайӑлсах кайнӑ
вӑл, тахҫантанпах хутман ӑна. Хӑҫанччен ҫапла ларӗ ӗнтӗ? Мӗн ачаран Салампи ҫак мунча умне иленнӗ. Акӑ
тӗксӗм чӳрече айӗнче халӗ те пӗчӗк сак пур, ун умӗнче
ватӑ йӑмра тункати, хӗр ача ун хӑвӑлӗнче хӑйӗн пуканисене пытарса усратчӗ. Хӑҫанччӗ-ха вӑл? Питӗ тахҫан...
Унтанпа икӗ ӗмӗр иртнӗн туйӑнать. Ытги чухне Салампи ҫак мунча умӗнче ачалӑх кунӗсене аса илсе хӑйӗнчен
хӑй кулатчӗ, кӗҫӗр унӑн пӗрре те кул ас килмерӗ.
Ачалӑх... Тахҫанах иртнӗ-ҫке вал! Салампи ун чухне
пуканелле выляма питӗ юрататчӗ, тем тӗрлӗ ҫитсӑ татӑкӗсенчен тутӑр-хӑю таврашӗ тӑватчӗ те пуканисене туй
арӑмӗ пек те, улах хӗрӗ пек те тумлантаратчӗ. Пӗчӗк
3. Салампи.
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пуканисем те пурччӗ мар-и? Салампи вӗсене пушшех
кӑмӑллатчӗ, сарлака хулах ҫулҫисенчен тунӑ сӑпкара сиктерсе ҫыврататчӗ: «Ачине, паппине... ачине, паппине...»
— Ачине... паппине, — пӑшӑлтатрӗ Салампи пёр вырӑнта хытса тӑрса, унтан сасартӑках пӗчӗк Валерик паҫӑр ыйхӑласа макӑрнине аса илчё те мунча алӑкне ним
сӑлтавсӑрах тӗртсе пӑхрӗ — тутӑхнӑ петле чуна тивекен
сасӑпа чӗриклетрӗ, алӑк хӑлтӑр-халтӑр! туса ҫенӗк урайне ӳкрӗ. Ах! Вӑл хӑрах петле ҫинче кӑна тытӑнса тӑратчӗҫке; ҫӳлти петли вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчех татӑлса кайнӑччӗ те,
ҫавӑнтанпа ӑна никам та тытса юсаман. Юсакан ҫукран
хуҫалӑхра йӑлт юхӑнса, ишӗлсе пырать.
Салампи мунча алӑкне майлаштаркаласа хупрӗ те анкарти вӗҫнелле утрӗ. Кӑнтӑрла унтан уялла пӑхма аван:
инҫетри-инҫетри курӑнать, халӗ ак тӗттӗмре анкарти хыҫӗнчи лапсӑркка улмуҫҫин хура мӗлки ҫеҫ палӑрать.
Ялта та ҫутӑсем курӑнмаҫҫӗ ӗнтӗ... Чим! Ял вӗҫӗнче, тури
урамра, пӗр чӳречере ҫутӑ пур. Кам пӳрчӗ-ха вӑл? Валерисен! Коля ларать пулӗ унта, темшӗн халиччен ҫывӑрмасть, тем вулать ӗнтӗ. Пӗр-пӗр питӗ тӗлӗнмелле роман
тупнӑ пуль, тен, юрату ҫинчен?
Салампи кӗҫӗр улахра Кольӑна тӗл пулнине аса илчӗ.
«Мӗн шутларӗ-ши вӑл ман пирки? Вӑл та мана ыттисем пекех айӑпларӗ-ши? Мӗн тӑвасчӗ-ха ман? Валерик
пирки кӗҫӗрех улахра каласа памаллаччӗ-им? Вӑт мӗнле
героиня пирӗн Салампи теччӗр-им вара?»
— Салампи! Эсӗ-и ку? — илтӗнчӗ ҫывӑхрах.
Шухӑша кайнӑ хӗр шартах сикрӗ.
— Ай! Кам ку?
— Эпӗ, ара, паллаймарӑн-им? — терӗ фуфайка тӑхӑннӑ, хура тутӑр ҫыхнӑ хӗр карта патне ҫывхарса.
— Ой, хӑратрӑн та-ҫке, Лена!
Икӗ хӗр мӗн сӑлтавпа ҫакӑнта ҫӳренине пӗр-пӗринчен ыйтма астумарӗҫ.
— Эпӗ паҫӑр алӑкӑра тӗртсе пӑхрӑм — питӗрнӗ, чӳречерен шаккама иментӗм, вара киле кайса тумтир улӑштарса тӑхӑнтӑм. Халӗ фермӑна каятӑп, — пӗлтерчӗ Лена,
вара Салампи ҫине тинкерсе пӑхрӗ. — Машӑпа Даша...
ҫавсем тем пакӑлтатрӗҫ... Ененес килмерӗ, — лӑпкӑн калама тӑрӑшрӗ Лена. Ҫапах та сасси чӗтреннине Салампи тӳрех сисрӗ. Кун пирки сӑмах пуҫарасса вӑл малта34

нах кӗтнӗччӗ, ҫавӑнпа халь пӗрре те тӗлӗнмерӗ. Маруҫпа Таруҫ пӗлсен вара ял пӗлесси инҫех мар.
— Ан ыйт халь ун ҫинчен, Лена, тепӗр чухне каласа
парӑп... Халь ан ыйт! Кӗҫӗр ман питӗ ӑш ҫунать, ним
ҫинчен те калаҫас килмест.
— Каҫар, Салампи, пӑшӑрхантартӑм пулсан.
— Нимех те мар, эпӗ хӑнӑха пуҫларӑм ӗнтӗ, хӑнӑхас
пулать, — шӳглеме хӑтланчӗ хӗр, анчах сасси тытӑнчӑклӑ
тухрӗ.
«Мӗншӗн вӑл ачи пирки каламасть-ха? Мӗншӗн асапланать? Ӑна ача пурри ҫеҫ мар, тата темле хурлӑх асаплантарать пулас, ҫавӑнпа вӑл нимӗн те каласшӑн мар», —
шухӑшларӗ Лена.
— Вӗренме пӑрахсах килтӗн-и? Е вӑхӑтлӑха кӑна-и?
— Анне хӗне кайрӗ, пӳртре те аран ҫеҫ ахлаткаласа
ҫӳрет.Тен, вӑл уйӑх та ытларах выртӗ-ха...
— Йывӑрах пулсан больницӑна леҫес, Салампи. Мӗнле чир вара ун?
— Ним чирне те пӗлмест вӑл, температури те йӗркеллех. Анчах чикен чикнипе тахҫантанпах аптрать. Ватӑҫке-ха, вӑй ҫук тет. Ӑна больницӑна выртгарсан та килте
каллех ҫын кирлӗ, выльӑх-чӗрлӗхне те пӑхасах пулать,
пӳртне те хутса ӑшӑтмалла, унсӑрӑн сакайӗнчи ҫӗр улми шӑнса пӑсӑлма пултарать, вучаха сӳнтерме юрамасть.
— Вӗренес пирки мӗнле шухӑшлатӑн вара? — пӑшӑрханса ыйтрӗ Лена.
— Мӗн шухӑшласси... Манӑн пӗр шухӑш кӑна —
институт пӗтересси! — ҫирӗппӗн каларӗ Салампи. — Халь
пурпӗрех юлташсенчен юлатӑп ӗнтӗ, килес ҫулсӑр та института таврӑнаяс ҫук. Унччен килтех вӗренкелес, ҫитес
ҫулта вара институтра ҫӑмӑлтарах пулӗ. Колхозра ӗҫлес —
практика ӳстӗр.
— Ӑҫта ӗҫлӗн ӗнтӗ? Кунта сана юрӑхлӑ ӗҫ те ҫук пуль.
Клубра е правленире пулсан ҫеҫ.
— Ҫук, Лена, эпӗ малтанхи ӗҫех — пӑрусем пӑхма
фермӑна — пырас тетӗп. Мӗнле унта халь, фермӑра?
— Ан та кала, Салампи, мухтанмалли ҫук. Пырассине
пырӑн та — ырринех ан кӗт, ӳкӗнмелле те пулё. Йёрке
ҫук, курӑм сахал. Ху пӗлетӗн, кӑҫал ҫумӑр пулманран угӑҫаран типсе-ҫунса кайрӗ, тыр-пула пӑр ҫапса ҫӗмӗрчӗ. Енесем сӗт чакараҫҫӗ, пӑрусем чирлеҫҫӗ. Шамбулкин ферз*
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мӑшӑн ҫунма пӑрахрӗ, хӑйне валли гтӳрт лартасшӑн ытларах тӑрӑшать. Маруҫпа Таруҫ пӑрусене япӑх пӑхма пуҫларӗҫ. Ҫавӑнпа виҫсӗмӗр час-часах хирӗҫкелесе илетпӗр.
— Правлени мана фермӑна ярас пулсан эпӗ пурпӗрех килӗшнӗ пулӑттӑм. Йывӑрри хӑратса ӳкерес ҫук, йывӑррине курма хӑнӑхнӑ-ха ӑна. Ҫын янтӑлани ҫине пырса
кӗме йывӑртарах пулӗччӗ, — терӗ Салампи.
Унӑн малтанхи хуйхи ҫумне тата кӳренмелли хушӑнчӗ:
фермӑри ӗҫсем япӑхланни ӑна хытах пӑшӑрхантарчӗ.
Иккӗшӗ те пӗр сӑмах хушмасӑр тӑчӗҫ. Ҫумӑр ӳккелеме пуҫларӗ.
— Ну, каям-ха эпӗ, Салампи, ҫумӑр хытах ҫуса яриччен фермӑна ҫитсе ӳкес, — терӗ Лена урӑх ним калаймасӑр. — Таруҫпа Маруҫ иккӗшӗ те улахра, пӑрусем патӗнче никам та ҫук.
— Чипер кай... Килсе лар пирӗн пата вӑхӑт пур чух,
калаҫӑпӑр...
Ҫумӑр йӑсласа ҫума пуҫларӗ. Улмуҫҫи турачӗсене
сӗртӗнсен халӗ паҫӑрхинчен те ытларах шыв шӑпӑртатса тӑкӑнать.
Епле тӗттӗм каҫ! Иртнӗ ҫутӑ кунсем ҫак тӗтгӗмре пушшех илӗртӳллӗн курӑнаҫҫӗ: Шупашкар... тӑван институт... хаваслӑ студентсем... Хӑҫан тепре курӑп-ши вӗсене? Салампи лапсӑркка улмуҫҫи айӗнче чарӑнса тӑчӗ.
Акӑ вӑл мӗн ачаран юратнӑ улмуҫҫи. Ун улми таса та
шултра пулатчӗ, турачӗсем ҫулсерен ҫӗрелле усӑнатчӗҫ.
Вӑрҫӑ тухнӑ ҫул хаяр сивӗ ҫапрӗ те, улмуҫҫи аманса юлчӗ.
Халӗ те кашни ҫулах шап-шурӑ чечеке ларать вӑл, анчах ҫимӗҫ кӳмест ӗнтӗ. Миҫе ҫул ҫапла ҫаралса тӑлӑххӑн, ҫимӗҫ кӳмесӗр ларӗ-ши?
ИКӖ ХӖР
Вӗсем хӑрхӑм пулас хӗрсем мар:
Пӗри — вӗри кӑвар, тепри — нар.
П. Хусанкай

Лена Салампипе калаҫма икӗ талӑк ерҫеймерӗ. Ҫак кунсенче ӑна пӗр шухӑш канӑҫ памарӗ.
Салампие пурте ялти ятлӑ хӗр тетчӗҫ, ваттисем ӑна ӗҫченшӗн, сӑпайлӑшӑн хисеплетчӗҫ, ҫамрӑксем — ӑшӑ
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кӑмӑлӗшӗн, тараватшӑн юрататчӗҫ... Лена та унран нихӑш енӗпе катӑк пулман темелле: ӗҫчен, хастар, сӑнпуҫран та япӑх мар — тата мӗн кирлӗ? Каччӑсем ҫапах
Салампие маларах хуратчӗҫ пулас ҫав: Валери те ӑнах
юратнӑ! Икӗ хӗр пӗр-пӗрне кӳлешнӗ тесе шутлатчӗҫ ҫамрӑксем. Тӗрӗс-и ку? Лена, тен, хутран-ситрен кӳлешнӗ
те пуль, анчах Салампи?.. Кӳлешнӗ-ши Салампи? Вӑл
ӑна-кӑна палӑртмастчӗ. Ӑҫтан пӗлес: кӳлешнӗ те-и тен...
Акӑ Валери те ҫук, Салампи те хӑй шӑпине ачапа ҫыхрӗ.
Савӑнмалла-ши ӗнтӗ Ленӑн? Текех ялта ӑна ҫитекен хӗр
ҫук-ҫке, ӑна чӑрмантаракан та ҫук! Чӑн, Салампи малтанхи пекех чипер-ха, тен, малтанхинчен те чипертерех
пуль, вӑл халӗ те такамран ирттерме пултарӗ, ҫапах ӑна
нумайӑшӗ хӗр вырӑнне хумаҫҫӗ ӗнтӗ: вӑл — ача амӑшӗ!
Ачи усрава илнӗскер ҫеҫ пулин те. Маруҫ калать: Салампи хӑй ачинех приютра усранӑ, ун пек усрама саккун
пур тет. Маруҫӑн инкӗшне мӑн аккӑш хӗрӗ хулара курсан Салампин ача пурри ҫинчен ӗнентерсех каларӗ тет,
вӑл ача ашшӗ камне те пӗлет пулать. Маруҫпа инкӗшне
тепӗр чух ӗненме йывӑр ӗнтӗ. Ан тив, ачи Салампин ан
пултӑр, анчах мӗншӗн Салампи хӗр пуҫӑн ача усрава
илнӗ-ха? Мӗншӗн вӑл, вӗренекенскерех, чи хӳхӗм каччӑсене килӗшмеллескерех, хӑйӗн хӗр ӗмӗрне йывӑрлатнӑ?
Мӗнле сӑлтав, мӗнле вӑй ӑна ҫапла тутарнӑ? Мӗнле ҫыхӑну пур унпа ҫав ача хушшинче? Кам ача ашшӗ? Мӗнлескер вӑл?
Вӗҫӗмсӗр тӑсӑлать Ленӑн шухӑшӗ, пӑтранать, ниепле
те пӗр уҫӑмлӑ йӗр ҫине тухаймасть, вӗҫне ҫитеймест.
Лена Салампие хӗрхенет те, ӳпкелет те, юратать те. Пуринчен ытларах мӗнле пулсан та юратать. Ун шучӗпе,
Салампи ялти хӗрсенчен, Ленӑран хӑйӗнчен те, кӑмӑллӑрах, халиччен вӑл никама хаяр ятпа чӗнмен, йывӑр
каласа кӳрентермен, халӑх ҫинче хӑйне питӗ лӑпкӑ,
сӑпайлӑ тыткаланӑ, нихҫан ваттисен сӑмахӗнчен иртмен;
ун ҫумӗнче вӑрттӑн вӑй пур, ҫав вӑй кашнинех иментерет те, илӗртет те, лӑплантарать те, пӑшӑрхантарать те.
— Елен, эсӗ халӗ те тумланман тем? — терӗ вутӑ йӑтса
кӗнӗ амӑшӗ. — Сана паҫӑрах клуба пыма чӗнсеччӗҫ...
Аҫу та унта кайрӗ пулмалла, тем, пуху пулать терё-и
ҫав? Апат ҫимесӗрех тухса кайрё. Пуху тесен вара — ҫӑкӑр та кирлё мар ҫав ӑна...
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— Халех каятӑп, анне. Пуху мар, агрокружок занятийё пулать. Турикас колхоз садовочё Саланов лекци
вуласа парать унта.
— Леш кукурус ӳстерекенни-и?
— Ҫавӑ, анне, Семен Саланов.
— Ҫавах пулчё пуль эппин, паҫӑр, шыв ӑсса килнё
чух, куртӑм: Саламписем патне пёр хура каччӑ килсе
кӗчӗ. Ашшӗ-амӑшне лайӑх пӗлетӗп: ырӑ ҫынсем.
— Салампипе пӗрле институтра вӗреннӗ вӑл.
Салампи тенӗрен, амӑшӗ тем каласшӑнччӗ пулас та —
шарламарӗ.
Лена атӑ хывса боти тӑхӑнчӗ, тумланчӗ, тӗкӗр умне
пырса кӗске сарӑ ҫӳҫне берет айне тирпейлесе пуҫтарчӗ,
вара васкамасӑр пӳртрен тухса кайрӗ.
— Ытла каҫа юлса ан ҫӳре, хӗрӗм, тем тӗлне пулӑн, —
тесе юлчӗ амӑшӗ.
Ҫакна Салампи пирки аса илтерсе каланине хӗрӗ
тӳрех сисрӗ. «Ан хӑра, анне, маншӑн, хамӑнне хам пӗлетӗп», — тесшӗнччӗ вӑл, ҫапах нимӗн те шарламарӗ.
Клубра халӑх нумаях мар-ха, пухӑнса ҫитмен. Лена
ашшӗ, пёр пухуран та, пёр лекцирен те юлманскер, яланхи йӑлипе чи малтан килнӗ пулас, кӑмака ҫумӗнче хаҫат пӑхкаласа ларать. Ҫамрӑксем хыҫалти тӗттӗмрех кӗтесе вырнаҫнӑ, темшӗн ахӑлтатса кулаҫҫӗ. Лена вӗсем патне
пырса ларчӗ.
Таруҫпа Маруҫ иккӗшӗ те пёр пек тумланса килнӗ:
шурӑ ҫӑм тутӑрпа, шурӑ чуссӑнккипе, хура сӑхманпа.
Иккӗшӗ те питӗ хаваслӑ. Павӑл Шамбулкин вӗсене тем
каласа култарать. Лена пырсан вӑл калама чарӑнчӗ, хӗре
шавлӑн саламласа алӑ тытрӗ. Чӗмсӗр Вихтӑр пӗр сӑмахсӑрах, ячӗшӗн тенӗ пек ҫеҫ, ал лаппине хӑма пек тӑсса
пачӗ.
— Лена, эс пӗлме кирлӗ: Салампи килет-и? Саланов
вӗсем патне кӗнӗ теҫ. Клуба иккӗшӗ те килеҫҫӗ-и? —
ыйтрӗ Маруҫ ыт ахальтен кӑна. Шурӑ тутӑр ҫыхнӑран
унӑн хӗрлӗ пичӗ пушшех хӗрлӗ курӑнать; тулли кӗлетки
хускалмассерен сӑхман пӗрмисем ҫурӑлса каяссӑн туйӑнаҫҫӗ, — сӗлӗ кӗлтине ытла пысӑк тусан ҫыххи ҫапла
чӑтаймассӑн туйӑнать.
— Чӑнах та, Лена, эс пӗлмесни? — ыйтрӗ ҫамрӑк ТаРУҪ та.
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Шурӑ тутӑр ҫыхнӑран унӑн шуранкарах пичӗ пушшех шуранка курӑнать; ҫинҫешке кӗлетки ачасем ҫыхнӑ
пӗчӗк ыраш кӗлти пек туйӑнать.
— Эсир пӗлмен хыпар та пур-и ялта? — терӗ Павӑл
тёртсе, унӑн йӗплӗ чӗлхи никама та шеллесе тӑмасть.
Тус хӗрсем ӑна кӳренчӗҫ пулас, шӑпӑртах пулчӗҫ. Вихтӑр ҫакна кура кӑштах йӑлкӑшса кулчӗ.
— Ӑҫтан пӗлем эп? Тен, килӗ-ха, — терӗ Лена кӑмӑлсӑррӑн. Хӗрсем Салампи ҫинчен юриех сӑмах хускатнине сиссен вӑл сасартӑк пӑшӑрханчӗ.
Маруҫпа Таруҫ чӗнмесӗр ларчӗҫ-ларчӗҫ те пӗр харӑсах: «Салампи», — тесе ячӗҫ, унтан иккӗшӗ те пӗр-пӗрне
чӑрмантарас мар тесе калас сӑмахнех каламарӗҫ.
— Калӑр тата, мӗн чарӑнтӑр? Пӗр пуҫланӑ сӑмаха каламасан вилме выртсан виҫ кун вилеймесӗр асапланать
теҫҫӗ, — тӗртсе илчӗ Павӑл. — Пӗрерӗн калаҫӑр, мӗн
эсир, стройри салтаксем командира саламланӑ пек, пӗр
харӑс калаҫатӑр?
— Салампи халӗ те ачин ятне ҫыртарма ял советне
пыман тет-иҫ, — пӑшӑлтатса каларӗ Таруҫ.
— Мӗн ҫыртаран унта ачин ашшӗ камне пӗлмесӗр?
Ашшӗ ятне пӗлмест тет-иҫ! Хӗрӗх чӗрнеллӗ хӗр вӗлтрен
ӑшӗнчен тупнӑ мар-и? — хытах персе ячӗ Маруҫ, анчах
хӑй ҫине Вихтӑр хаяр куҫпа пӑхнине асӑрхарӗ те шӑпланчӗ, хулӑн тутине тутӑр вӗҫӗпе хупларӗ.
— Ан авӑрт пуш армана! — терӗ чӑтаймасӑр Вихтӑр. —
Салампи ют ачана усрава илнӗ, амӑшӗ калать. Ним пӗлмесӗр шавлатӑр.
«Карма ҫӑвара тутӑр карса та чараймӑн», — шухӑшларӗ Лена Маруҫа тарӑхса, вара пат татса каларӗ:
— Мӗн тума кирлӗ сире ашшӗ? Ачан амӑшӗ пур вӗт!
Каларӗ те урӑх хӗрсен ушкӑнне куҫса ларчӗ.
— Эс анчах уш... тупӑннӑ сар пике! — терӗ Маруҫ
вӗтӗлтетсе. — Ёлӗк хӑй Салампие чӑтма пултараймастчӗ,
Валери пирки кӳлешетчӗ, халӗ Салампи майлӑ пулма
тӑрӑшать.
— Ахаль ҫавнашкал шӑрчӑк вӑл, пурне те тарӑхса ҫӳрет, — пӑшӑлтатрӗ Таруҫ. Пӗччен чухне вӑл Лена пирки
кун пек каламӗччӗ-и тен, халӗ тусӗн кӑмӑлӗшӗнех каларӗ.
— Тарӑхтӑр-иҫ, пирӗншӗн пулсан мӗн? Ик айкки те
тӑвайкки, — терӗ Маруҫ, хӑй ҫав хушӑрах Вихтӑр ен39

нелле шиклӗн пӑхса илчӗ. Юрать лешӗ илтеймерӗ: вӑл
хӑйӗн тусӗпе шахматла выляма пуҫларӗ, халь ӗнтӗ унран пӗр сӑмах та туртса кӑлараймӑн. Павӑлӗ те хӗрсен
сӑмахне хӑлхана чикмест, пӗрмай хӑй калаҫать.
Клуба халӑх пухӑнса ҫитнӗ тӗлелле Салампипе Саланов килсе кӗчӗҫ. Лена вӗсене алӑк умӗнче ӑнсӑртран
хирӗҫ пулчӗ те йӑлкӑшса кулса иккӗшне те алӑ пачӗ.
— Салам, Михайлова! — терӗ ӑна Саланов. — Кӗтсе
те ывӑнтӑр пулӗ мана? Салампипе нумайрах лартӑмӑр:
калаҫса сӑмах вӗҫне тухаймарӑмӑр.
Вӑтам пӳллӗ, сарлака хул-ҫурӑмлӑ каччӑ шап-шурӑ
тикӗс шӑлӗсене кӑтартса кулчӗ, хуп-хура куҫӗсем йӑлкӑшса илчӗҫ, тӗксӗм, кӗре ӳтлӗ сӑнӗ кӑмӑллӑн ҫуталчӗ.
Саланов Ленӑпа нумай та калаҫаймарӗ, ӑна ҫамрӑксем сырса илчӗҫ, Шамбулкин унпа шӳтлеме, шавлама
тытӑнчӗ.
Часах лекци пуҫланчӗ.
Семен Саланов районти кашни колхозӑнах пысӑк сад
пулмалли ҫинчен каларӗ, нумай ырӑ гӗслӗхсем илсе кӑтартрӗ. Калаҫнӑҫемӗн вӑл йӗпхӗм хура ҫӳҫне шӑла-шӑла
илет, хут ҫине пӑхмасӑр лӑпкӑ сасӑпа капать, хушӑран,
тем аса илнӗ чух, «значӑт» тесе хурать.
Лена Саланова тимлесе итленӗ хушӑрах Салампие те
сӑнарӗ.
Салампи ҫӳхе хура пальтопа, чечеклӗ хӗрлӗ тутӑрпа:
вӑрӑм ҫӳҫеллӗ тутӑр вӗҫӗсене кӑкӑрӗ ҫинелле усса янӑ;
аллисене чӗрҫи ҫине хунӑ та пӗр хускалмасӑр лектора
куҫран пӑхса ларать, хыҫалти ретрен хӑй ятне пӑшӑлтатса
каланине илтсен куҫ харшисене пӗрсе илет, анчах каялла ҫаврӑнса пӑхмасть: хӑй ҫинчен калаҫнине лайӑх сисет вӑл.
Колхозниксем Саланова ыйтусем пама пикенсен пуринчен ытла Шамбулкинпа Лена ашшӗ нумай ыйтса
пӗлме тӑрӑшрӗҫ.
Унтан парторганизаци секретарӗ Борисов ҫынсене ҫак
кунсенче колхозра сад эрни ирттересси ҫинчен каларӗ,
пурне те ҫав ӗҫе хастаррӑн хутшӑнма чӗнчӗ.
Лекци пӗтнӗ хыҫҫӑн Саланов Ленӑпа Салампи патне
пычӗ. Вӑл нумай та калаҫса тӑмарӗ, киле ҫитме васкатӑп тесе хӑвӑрт тухса кайрӗ. Ватгисем тухса кайсан клубра ҫамрӑксем кӑна юлчӗҫ. Вихтӑр таҫтан купӑс кӑларчӗ,
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никам ҫине пӑхмасӑр ташӑ ҫемми туртса ячӗ. Ҫамрӑксем малтанах хускалмарӗҫ, шарламарӗҫ.
— Ваттисене асӑнса хамӑн пуҫласа парас пуль, ман
ура ҫӑмӑл пулаканччӗ, — терӗ те Павӑл ташӑ картине
шуҫса-юхса тухрӗ. Ахаль чухне шавлама юратаканскер,
ташӑра вӑл нихҫан та тӑпӑртатса шав тумасть — каччӑ
ташламасть, мамӑк тӳшек ҫийӗн утать тейӗн; салтак аттисем кӗмсӗртетмеҫҫӗ, вӑрӑм шинель арки варкӑшать
ҫеҫ... Ҫӑмӑллӑн, вӗҫнӗ пек ташлать Павӑл, анчах темшӗн,
ҫиле хирӗҫ пыракан ҫын евӗр, хӑяккӑн ташлать, аллисене хӗрарӑмла саркалать.
Вӑл ташласа пӗтерчӗ те хӗрсене йӗркипе ташлатма
пуҫларӗ. Черет Маруҫ тӗлне ҫитсен лешӗ хӗрсем хушшине пытанма тӑчӗ. Павӑл ӑна вӑйпах сӗтӗрме пикенчӗ. Маруҫа сӗтӗрсе кӑларма пайтах ҫӑкӑр ҫиес пулать — иквиҫӗ каччӑ аран-аран туртса кӑларчӗ ӑна. Маруҫ яланах
ҫапла турткаланса тӑма юратать, пӗр ташлама тытӑнсан
вара — чарса та чарӑнмасть. Вӑл ик-виҫӗ хут хӗрсем хушшине тарса кӗме хӑтланчӗ, ӑна пурпӗрех ташӑ картине
туртса кӑларчӗҫ, пурте алӑ ҫупма, шавлама пуҫларӗҫ.
— Ташла тата! Мӗн ларма хӗр пек тӑратӑн? — терӗ
чӗмсӗр Вихтӑр купӑсне малтанхинчен те хытӑрах тӑсса.
— Эп ку ҫемӗпе ташлама пӗлмесп, чӑваш кӗвви кала! — терӗ Маруҫ савнийӗ еннелле ӳпкевлӗн пӑхса.
Вихтӑр тарӑхса кайрӗ: мӗнпурӗ те икӗ ҫемӗ ҫеҫ калама пултарать вӑл — ҫул ҫемми те вырӑсла ташӑ ҫемми, —
ҫавӑнпа халӗ ним чӗнмесӗр купӑсне сак ҫине лартрӗ.
«Ташла пӗлмене яланах кӗвӗ килӗшмест», — терӗ мӑкӑртатса.
Павӑл ҫавӑнтах Кольӑна чӗнсе илчӗ те купӑс тыттарчӗ, лешӗ именчӗклӗн кулкаласа купӑса ҫӑмӑллӑн тӑсса
ячӗ.
Маруҫ, йывӑр лав пек, хуллен хускалчӗ, унтан хӗрсехӗрсе пычӗ, тем тӗрлӗ ҫаврӑнма пуҫларӗ. Ӑҫтан вӑйӗ тухать-ши — ҫур сехет ташларӗ пуль, ҫаплах чарӑнма шутламасть-ха, ҫимес текен ҫичӗ кукӑль ҫинӗ пек... Купӑсҫӑ
паҫӑрах хашкакан пулчӗ ӗнтӗ, аран-аран турткалашса
калать, ҫамрӑксем те вӑрттӑн кулма, шӳглеме пуҫларӗҫ,
Вихтӑр та тарӑхма тытӑнчӗ — Маруҫ ҫаплах авӑн ҫапнӑ
пек илтерет, кулмасӑр, хавасланмасӑр пӗр-пӗр пысӑк ӗҫ
тунӑ пек тӑрӑшса никам ҫине пӑхмасӑр ташлать, — урай
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хӑмисем авӑнаҫҫӗ кӑна. Ҫамрӑксем алӑ ҫупса ярсан тин
вӑл ташласа тӑранмасӑрах чарӑнчӗ.
«Эс анчах уш...» — шухӑшларӗ Маруҫ кулкаласа алӑ
ҫупакан Лена ҫине кӑмӑлсӑр пӑхса.
Черетпе Лена та ташлама тухрӗ. Вӑл ӗҫри пекех тирпейлӗ, арҫын пек ҫирӗп ташлать, боти кӗлипе саккӑрла
ҫаптарать. Ташша вӗҫлес чух сасартӑк пӑлханса кайрӗ:
ун хыҫҫӑн черетпе Салампие кӑлармалла. «Ташлӗ-ши,
ташламӗ-ши? Мӗншӗн юлнӑ-ши вал пӗрех хут ташлама? Юрать-и халь ӑна ҫамрӑксемпе пӗрле савӑнма-кулма?» — шухӑшласа илчӗ хӗр, анчах ку сӑлтавсӑр иккӗленӳ кӑна. Лена Салампи умне пырса ура тапрӗ.
Шавлакан ҫамрӑксем шӑпланчӗҫ, никам та хальхинче алӑ ҫупмарӗ, кулмарӗ. Коля купӑсне тӑрӑшарах, хитререх калама тытӑнчӗ. Лена ҫакна тӳрех сисрӗ те ҫамрӑк
купӑсҫӑ ҫине тинкерсе пӑхрӗ. Лешӗ Салампи ташӑ картине тухсан пӗрлӗхен пек хӗрелсе кайрӗ, питӗнчи чёкеҫ
шатрисем палӑрми пулчӗҫ, куҫӗсем ҫӑлтӑр пек йӑлкӑшма
пуҫларӗҫ. «Мӗнле юратать вӑл Салампие, мӑнтарӑн!» —
ирӗксӗрех шухӑшларӗ Лена. Ёлӗкрех Салампи ташланӑ чухне кӗвӗҫетчӗ вӑл, анчах кӗҫӗр темшӗн именсе, Салампишӗн
вӑтанса ларчӗ. Лена ҫамрӑксем ҫине пӑхса илчӗ — пурте шӑпах, тӗлӗннӗ пекрех тӑраҫҫӗ, Маруҫ кӑна Таруҫа:
— Ай, кур-ха, Коля Салампие ҫисе ярас пекех пӑхса
ларать, — терӗ пӑшӑлтатса.
Ҫак самантра Лена вӑтанса, тарӑхса кайрӗ, ӑна такам
таса мар шывпа сапнӑн туйӑнчӗ: Салампи ташласа пӗтерчӗ те Таруҫ умне пырса тапрӗ, лешӗ унран хӑранӑ
пек пулса Маруҫ хыҫне пытанчӗ — Маруҫӗ тӑчӗ те хӑйӗн
тусне ҫавӑтса алӑк патнелле уттарчӗ. Никам та вӗсене
тытса чармарӗ.
Салампи пӗчченех ташӑ картинче пӗр самант тӗлӗнсе хытса тӑчӗ. Тен, ҫак самантра вӑл ҫӗр тӗпне анса
кайма та хатӗрччӗ пулӗ. Акӑ вӑл сылтӑм куҫ харшине
хуллен сӑтӑрса илчӗ те ташӑ картинчен тухрӗ.
Ташӑ картине каллех Павӑл тухрӗ, вӑл юриех кулӑшла хуҫкаланса ташлама тытӑнчӗ, анчах Лена ун ҫине ҫаврӑнса та пӑхмарӗ.
Салампи кӑштах ларчӗ те ҫамрӑксем Шамбулкинӑн
путишле ташшинчен кулма пуҫласан ҫын сисиччен тӑрса
алӑк патнелле утрӗ, ӑна Ленӑпа Коля ҫеҫ асӑрхарӗҫ.
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Салампи тухса кайнӑ чух Коля купӑс калама чарӑнчӗ.
— Мӗн эсӗ? — терӗ ӑна Павӑл. — Мӗн, походри салтак пек, на ходу ҫывӑратӑн?.. Ывӑнтӑн пулсан пар Вихтӑра — ваттисене асӑнса калатӑр пӗрре!..
Вихтӑр, тунсӑхласа лараканскер, хӑй пӗлнӗ пӗртенпӗр ташӑ ҫеммине хаваслӑ туртса ячӗ, вара пӗрмай ҫав
тӳмесем ҫинех икӗ пӳрнипе пускаласа ҫемме ним улӑштарми, йӑлӑхтармалла пёр пек калама пуҫларӗ...
Лена ташӑ-юрӑ пӗтессе кӗтмесӗрех киле таврӑнчӗ;
унӑн урӑх ҫи-пуҫ тӑхӑнмалла та часрах пӑрусем патне
каймалла. Ҫур ҫӗр иртнӗ пулин те, килтисем ҫывӑрма
выртман-мӗн, ашшӗ Саланов лекцине мухтаса ларать.
Унӑн йӑли ҫапла: пухусенче кам мӗн калаҫнине киле
килсен йӑлтах арӑмне каласа кӑтартать. Хӗрӗ салхуллӑ
килсе кӗнине асӑрхамарӗ вӑл, амӑшӗ ҫеҫ сисрӗ, анчах
ним те шарламарӗ... Ыран та ыйтса пӗлӗ-ха. Ара, хӗр
упраҫ хуйхи-суйхине амӑшӗн пӗлмеллех, унсӑрӑн мӗнле
пултӑр...
Тепӗр кунне сад эрни питӗ лайӑх пуҫланчӗ. Колхозниксемпе пӗрле шкул ачисем те ӗне ферминчен инҫех
мар кивӗ колхоз садёнче тӑрӑшса ӗҫлерӗҫ — вӑрҫӑ ҫулӗсенче сивӗпе хӑрнӑ улмуҫҫисем вырӑнне ҫӗннисем
лартрӗҫ.
Салампи никам хушмасӑрах сад лартма тухрӗ.
Юратса тунӑ ӗҫ кирек кама та уҫӑлтарать, хаваслантарать. Салампие те ҫак кун малтанхинчен хаваслӑрах
пек туйӑнчӗ. Лена пӑрусем патӗнчен кӑшт уйрӑлмассерен унпа пӗрле пулма тӑрӑшрӗ. Иккӗшӗ пӗр-пӗрне хӑнӑхса ҫитрӗҫ, нихҫанхинчен лайӑхрах килӗштерекен пулчӗҫ. Каҫхине, садран таврӑннӑ чух, Салампи Ленӑна хӑй
патне пырса ларма чӗнчӗ. Ҫул юппинче уйрӑлас умён
вӑл хӑйӗн хурлӑхлӑ куллипе йӑлкӑшса кулса каларӗ:
— Лайӑх ҫынсем пирӗн, Лена, ырӑ ял-йыш! Пур ҫын
та пёр пек теместӗп, ҫапах та вӗренсе тухсан хамӑр ялах
ӗҫлеме килӗттӗм.
Лена нимех те калаймарӗ, Салампи ял-йышпа кӑмӑллӑ
пул ни ӑна хӑйне те савӑнтарчӗ. Каҫхине вӑл фермӑри
ӗҫсене васкаса тирпейлерӗ, Таруҫа хӑй вырӑнне ыйтса
хӑварчӗ: «Эпӗ, тен, часах килейместӗп», — тесе килне
тухса чупрӗ. Килӗнче вӑл хӑпӑл-хапӑл апатланчӗ, тумланчӗ те Салампи патне кайрӗ.
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— Ял ҫинче ытла ҫӗрлене ан юл, тем курас-илтес
пур сирӗнпе. Ҫылӑх вал ҫири кёперен те ҫывӑх, — тесе
юлчӗ амӑшӗ.
Ашшӗ чӗнмерӗ, тухса каякан хӗрӗ ҫине куҫлӑх урлӑ
пӑхса илчӗ те каллех хаҫат вулама пикенчӗ.
Лена пыриччен Салампи пӗчӗк Валерике шыва кӗртрӗ
те ҫывӑрма вырттарчӗ, хӑй пуҫ ҫума тытӑнчӗ.
Амӑшӗ паян кӑшт вӑй илнӗ пек пулчӗ, халӗ кӑмака
ҫумӗнче харлаттарса ҫывӑрать.
Салампи пуҫ ҫуса пӗтерчӗ, пӳрте тирпейлерӗ, вара
ҪӲҪ уҫма тӗкӗр умне ларчӗ, алӑка шаккани илтӗнсен
пысӑк тутӑр пӗркенсе ҫенӗке чупса тухрӗ.
— О, Лена! Килместӗн пуль тесе хӑраттӑм... Ан ятла,
кӗр. Хывӑн, ак ҫакӑнта ҫак пальтона, кӳр, ҫакса ярам...
Пальто ҫакма кармашнӑ чух тутӑрӗ сӗвӗнсе ӳкрӗ те,
йӗпе ҫӳҫӗ йӑрӑс пӗвӗ тӑрӑх хумлӑн-хумлӑн саланса кайрӗ,
кӗлеткине хупласа хучӗ.
«Мӗнле хитре!» — ирӗксӗрех шухӑшларӗ Лена. Ӗлӗкрех вӑл ҫак илеме курса кӗвӗҫетчӗ, халӗ ак хӗпӗртет.
Анчах ун савӑнӑҫне ӗненӗ-ши Салампи? Акӑ вӑл вӑрӑм
ҫырӑ ҫӳҫне тураса уҫрӗ те ҫивӗтлеме тытӑнчӗ.
— Икӗ ҫивӗт туса пуҫ тавра ҫых-ха, Салампи, питӗ
килӗшет сана, — терӗ Лена йӑлӑннӑ пекех.
— Килӗшнине мӗн калӑн ӗнтӗ, — ирӗксӗртереххӗн
йӑлкӑшса кулчӗ Салампи, хӑй ҫапах та икӗ ҫивӗт тума
пуҫларӗ. — Кӗнекесем пӑхса лар-ха унччен эсӗ, Лена,
эпӗ часах...
— Санӑн кӗнеке нумай, — терӗ те Лена пёр кӗнекине уҫрӗ. — Семен Саланов алӑ пуснӑ-ҫке кунта!
— Эпир унпа пӗрле вӗрентӗмӗр. Эпӗ унӑн чылай кӗнекисемпе усӑ куратӑп.
Кӗнеке хушшинчен сасартӑк сӑн ӳкерчӗк тухса ӳкрӗ,
Салампи ӑна вӑрттӑнрах ҫӗре пуҫтарса хума астуман пулас.
— Ку мӗнле каччӑ, питӗ салхуллӑ сӑнлӑскер? Ах, ҫӳҫӗ
мӗнле вӑрӑм, поэтсенни пекех. Кулмасӑр пӑхса ларать,
такам ҫине тарӑхнӑ пек... Эпӗ ҫакнашкал сӑнлӑ каччӑсене юрататӑп. Кам вӑл? — терӗ Лена лӑпкӑнрах калаҫма тӑрӑшса. «Ача ашшӗ, тен, ҫакӑ мар-ши?» — шухӑшларӗ хӑй ҫавӑнтах.
— Анатолий Алмазов вӑл, ҫамрӑк композитор. Ху44

санти консерваторире вӗренет. Журналта унӑн пӗр юррине пичетленӗччӗ, курманччӗ-и эсӗ?
«Алла ҫаках мар-ши?» — шухӑшларӗ каллех Лена.
— Мӗнле майпа паллашма пултартӑн унпа?
Салампи пӗр самант Ленӑна куҫӗнчен пӑхса чӗнмесӗр
тӑчӗ, унтан васкамасӑр каларӗ:
— Валери тусӗ вӑл. Маньчжурире иккӗшӗ пӗрле ҫапӑҫнӑ... Эсӗ пӗлме кирлӗ: Валери ун ҫинчен ҫырса пӗлтерместчӗ-им?
«Валери Маньчжурирен ман пата ҫырман, сан пата
ҫырма пуҫланӑ», — тесшӗнччӗ Лена, анчах калаймарӗ.
Халь тин мӗншӗн тапратас ӗнтӗ ӑна, пӗр лӑпланнӑ сурана ма ыраттарас?..
Халиччен ялта Ленӑна питӗ хӑюллӑ, харсӑр хӗр тесе
шутлатчӗҫ, халӗ акӑ вӑл хӑйӗн телейне туртса илме пултарнӑ хӗр умӗнче те сӑмах чӗнеймест, тӳрӗ сӑмаха та
калама хӑяймасть. Хӑравҫӑлӑх-и ку е икӗ питленни-и?
Ҫук, вал та, ку та мар. Салампие хур тӑвас килмест унӑн,
сӳннӗ вута тепӗр хут чӗртес килмест. Валери сывах
таврӑннӑ пулсан, тен, Лена ҫак пӳрте ура ярса пусас
ҫукчӗ пуль, акӑ халӗ ӑна урӑх ниҫта кайма ҫук пек, Салампирен лайӑхрах тус тупаяс ҫук пек туйӑнать. Ҫапах
иккӗшин хушшинче тата тепӗр чӑрмав пур. Лена ӑна
пӗлесшӗн мар тӑрӑшать, манма шутлать, анчах лешӗ
канӑҫ памасть. Акӑ ҫав канӑҫсӑрлӑх сӑлтавӗ каллех чӗрене
пӑчӑртать...
Пӗчӗк Валерик йынӑшса вӑранчӗ те ҫийӗнчи утиялне сирсе пӑрахрӗ. Салампи ӑна пуҫӗнчен лӑпкаса каллех ҫывӑратса ячӗ.
«Кам ун ашшӗ? Валери-и? Маруҫсем каланӑ тӑрӑх,
вӗсем иккӗшӗ хӗрӗх пиллӗкмӗш ҫулта станцӑра тӗл пулнӑ, пӗрле ҫӗр каҫнӑ теҫҫӗ... Анчах ачи Валери сӑнлӑ мар.
Тен, лешӗ, композиторӗ?..»
Халь ӗнтӗ кӳлешме сӑлтавӗ те ҫук темелле, анчах мӗншӗн Ленӑн чунӗ ыратать? Вилнӗ савнине те кӳлешме
пулать-им? Валерипе Ленӑна никам та савнисем вырӑнне хуман, ахаль лайӑх юлташсем, кӳршӗсем тетчӗҫ. Валери хӑй те ҫаплах шутлатчӗ пулас. Анчах Ленӑн хӗр
ӗмӗрӗ пӗр уншӑн кӑна иртмерӗ-и? Салампипе Валери
пӗрле ҫӳремен пулин те, пӗр-пӗрин патне ачаран ҫыру45

сем ҫырман пулин те, вӗсене пурте мӑшӑр тетчӗҫ! Мӗншӗн? Аҫта-ха сӑлтавӗ?
— Ашшӗ мӗнлескер, студентах-и? — сасартӑк хӑй те
сисмесӗрех персе ячӗ Лена.
— Ашшӗ — Прохоров Андрей Иванович, анчах эп
ӑна пӗлместӗп, курман, — терё Салампи, айӑпа кӗнӗ
ҫын пек, кулас килмесӗр кулса. Ҫавӑнтах сылтӑм куҫ
харшине вӑта пӳрнипе хуллен сӑтӑрса илчӗ.
Лена куҫӗсем чарӑлса кайрӗҫ, вӑл хӑй мӗн илтнине
те ӗненесшӗн пулмарӗ. Мӗнле? Амӑшӗн ача ашшӗ камне те пӗлмелле мар-и?
Ун умӗнче шап-шурӑ тумлӑ хӗр ларать. Унӑн пысӑк
кӑвак куҫӗсем тӳп-тӳрӗ пӑхаҫҫӗ, этем шухӑш-кӑмӑлне
витӗр курса тӑраҫҫӗ тейӗн. Анчах мӗнле-ха вӑл хӑйӗн
ачин ашшӗ камне те пӗлмест?
Салампи Лена шухӑшне тӳрех сисрӗ, сисрӗ те хӗрелсе кайрӗ.
— Ан айӑпла мана, — терӗ вӑл сасартӑк. — Эсӗ
тӗрӗссине пӗлместӗн-ха. Ман ҫинчен япӑх шутлатӑн пулас эсӗ, Лена?.. Пӗччен кӑна тӗрӗслӗхе пӗлсе тӑрасси
питӗ йывӑр. Ан айӑпла... Ман вырӑнта пулнӑ пулсан,
тен, эсӗ те...
Халӗ Лена хӗрелсе кайрӗ, унӑн куҫӗнче хаяр хӗлхем
ялкӑшса илчӗ. Лена-и? Вӑл хӑй ачин ашшӗ камне те
пӗлмӗччӗ-и?
— Валерик — ют ача мар, сан тӑван ывӑлу текен
хыпар сарчӗҫ Маруҫсем. Каҫар, Салампи, эпӗ ӗненместӗп ку элеке, анчах ху мана ун пирки калама шутламанран иккӗлене пуҫларӑм.
— Ӑнланатӑп сана, Лена. Маруҫсем темле усал ят та
кӑларӗҫ. Элекӗн чӗлпӗрӗ ҫук — таҫта та ҫитет, тытса
чараймӑн. Анчах ан ёнен эсё вёсене... Валерик пирки
яла килнӗ каҫах урамра кӑшкӑрса ҫӳресчӗ-им манӑн?
Пӗлетӗн эсё, Лена, ман кӑмӑла: хам ҫинчен калаҫма
юратмастӑп эпӗ... Манӑн хуйхӑ пур, вӑл ман кӑмӑла питӗ
хуҫрӗ...
Лена халӗ хӑй ытла тӳрӗ чӗлхеллӗ пулнӑшӑн, Салампие тӳрккес сӑмахпа кӳрентернӗшӗн именчӗ.
— Каҫар мана, Салампи, — терӗ ҫеҫ вӑл тусӗ ҫине
айӑплӑн пӑхса.
— Каласан нумай калас пулать, — терё Салампи
46

ывӑннӑ пек вӑраххӑн. — Атя шалти пӳлӗме кӗрсе ларар,
кунта аннепе Валерике вӑрататпӑр...
Шалти пӳлӗме кӗрсе ларсан иккӗшӗ те пӗр хушӑ
чӗнмерӗҫ. Унтан Салампи хуллен кӑна пуҫларӗ:
— Юрату — анне мар, амаҫури пулчӗ маншӑн... Итле...
...Ҫур ҫӗр тахҫанах иртнӗ ӗнтӗ, автансем иккӗмӗш хут
авӑтрёҫ. Икӗ хӗр ҫаплах лараҫҫӗ.
Салампи калать-калать те тем аса илсе шухӑша каять, йывӑррӑн сывласа ярать, сылтӑм куҫ харшине сӑтӑрса илет те каллех малалла капать.
Лена ним шарламасӑр итлет, хушӑран ҫеҫ куҫҫулӗ витӗр йӑлкӑшса кулать е куҫӗсене шур тутӑрпа шӑлкалать.
Салампи капать, хӑй мӗн аса илнинчен нумайӑшне
каламасӑр та ирттерсе ярать, анчах хӑйӗн куҫӗ умне
пӗтӗм иртнӗ пурнӑҫӗ йӗрки-йӗркипе, тӗпӗ-йӗрӗпе тухса
тӑрать, тӗкӗр ҫинчи пек курӑнать...

ИККӖМӖШ ПЛЙӖ
« С А Л А М П И — С А Л А М Л Ӑ ЯТ»>
Ах, яту хитре-ҫке санӑн!
Тупса хунӑ-мӗн такам...
П. Хусанкай

1945 ҫул. Кӗркунне. Вӑрҫӑ анчахрах чарӑнни кашни утӑмра сисӗнет. Хулара та, ялти евӗрлех,
шинельлӗ ҫын нумай, вӑйпитги арҫынсем, ҫамрӑксем —
пурте тенӗ пекех шинельпе ҫӳреҫҫӗ; вёсен хулпуҫҫийӗсем ҫинче пакун йӗрӗсем те ҫухалман-ха. Студентсем
хушшинче те ҫар тумне хывманни сахал мар, фронтран
таврӑннӑ каччӑсем института полевой сумкӑпа ҫӳреҫҫӗ,
портфельли сайра курӑнкалать. Студентсен йышӗ вӑрҫӑчченхи пек мар: пёр аудиторирех вӑтам шкултан тин
ҫеҫ вёренсе тухнӑ ҫамрӑкпа юнашар вӑрҫӑ хирёнче тӑватӑ
ҫул пиҫӗхнӗ салтак ларать. Студентсен йышӗ чӗлхе тӗлӗшёнчен те вӑрҫӑчченхи пек мар; унччен кунти аслӑ
шкулсенче чӑвашсемпе вырӑссем ытларах пулнӑ пулсан,
халь ёнтё тем тӗрлӗ чӗлхепе калаҫакан та пур, уйрӑмах
хёвел анӑҫёнчен куҫса килнисем нумай.
Вӑрҫӑ анчахрах чарӑнни кашни ҫын сӑнӗнчех курӑнать. Кашниех Аслӑ Ҫёнтерӳшён савӑнать, тӑватӑ ҫул
пысӑк йывӑрлӑх тӳснӗ хыҫҫӑн ҫӑмӑллӑн сывлать, малалла
телейлён туртӑнать, пысӑк ӗмӗтсемпе пурӑнать. Ҫав хушӑрах кашнин сӑнёнче вӑрҫӑ хӑварнӑ паллӑсем пур: хӑшё
ҫапӑҫура йывӑр аманнӑ е ҫывӑх тӑванёсене ҫухатнӑ, хӑшӗ
ҫамрӑклах вӑрҫӑ асапне тӳссе иртгернӗ е хӑй ёмётне ҫитереймен...
Вӑрҫӑ анчахрах чарӑнни кашнин пурнӑҫӗнчех сисёнет. Студентӑн ахаль те кӑрӑс пурнӑҫӗнче вӑл пуринчен
ытларах палӑрать.
Магазинсен умёнче — урамранах тӑрса тухнӑ вӑрӑм
черетсем; магазинӗсенче нимех те ҫук; ҫӑкӑр карточкӑпа ҫеҫ параҫҫӗ.
Урам тӑваткалӗсенче, кёперсем ҫинче алӑсӑр-урасӑр
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чӑлахсем ыйткаласа лараҫҫӗ, ирӗклӗн иртсе ҫӳреме те
ҪУК.

Хули пысӑк мар. Хӗвел тухӑҫнелле хальхи пир-авӑр
комбиначӗ тӗлӗнче пӗтет, хӗвел анӑҫнелле — ипподром
тӗлӗнче, кӑнтӑралла — электроаппаратура завочӗ патӗнче. Завочӗ ку вӑрҫӑ пуҫлансан Харьковран куҫса килнӗ,
халӑх ӑна Хэмза тет. Чугун ҫул станцийӗ хуларан аякра
анлӑ ыраш уйӗ урлӑ ларать. Унта утма виҫӗ ҫухрӑм.
Пысӑк ҫуртсем сахал. Пурри те питӗ шутлӑ: Советсен
ҫурчӗ, Пичет ҫурчӗ, Почтамт, Хресчен ҫурчӗ, Пионерсен ҫурчӗ, Госбанк... Вӗсем те пулин пӗр-ик хутлӑ лутра ҫуртсем хушшинче пӑч-пач ҫеҫ курӑнкалаҫҫӗ, кунта
хула иккенне аса илтереҫҫӗ. Чӑваш Республикин тӗп
хули. Мӗн калӑн, уес хули пулнӑскер ӗнтӗ. Ахальтен мар
ӑна «город лыка да мочала» тенӗ ӗлӗк. Вӑтӑрмӗш дулсем вӗҫнелле ҫӗкленме пуҫланӑ хулана ҫӗнӗ ӳсӗмсемпе
сарӑлма тытамаклӑ вӑрҫӑ чарса лартнӑ; вара ӑна каллех
авалхи салхуллӑ, чухӑн сӑн ҫапнӑ. Унӑн ҫырма-ҫатраллӑ
урамӗсем кӗрхи-ҫурхи йӗпе-сапара пылчӑкпа ҫӑрӑлаҫҫӗ.
Асфальт таврашӗ тӗп урамра ҫеҫ курӑнкалать. Пӗртенпӗр ытарайми илемӗ те ҫак хулан — аслӑ Атӑл. Вӑл кунти халӑха хӳтӗлет, тӑрантарать, ырӑ малашлӑха шанма хавхалантарать. Вӑл ҫитмеллех, пулмаллах ҫав ырӑ пуласлӑх!
Халиччен пулман тискер вӑрҫӑ хӗн-асапне тӳссе ирттернӗ
халӑх ҫав илӗртӳллӗ-ултавлӑ шанчӑкпа пурӑнать...
Салампи хула хёрринчи йывӑҫ пӳртре, пӗр карчӑк патӗнче, хваттере вырнаҫрӗ. Унпа пӗрле тата икӗ студентка. Пӗри — Соловьева Нина — ял хуҫалӑх институтӗнче зоотехника уйрӑмӗнче вӗренет, тепри — Петрова
Нина — педагогика институтӗнче. Соловьева — ҫарта
пулнӑ хӗр, арҫын пек патвар кӗлеткеллӗ, ҫӳҫне те арҫынла кастарнӑ, салтакла ҫирӗп утать, сӑмаха пат тӳрӗ
татса калать. Ӑна шӳтлесе Пысӑк Нина тесе чӗнеҫҫӗ.
Петрова — тӑпӑл-тӑпӑл кӗлеткеллӗ, шурӑ ҫӳҫлӗ хӗр ача,
икӗ ҫӳхе ҫивӗтне хӗрлӗ хӑю татӑкӗпе ҫыхса ҫӳрет. Ку
пуринчен те именет, часах хӗрелет, шӑппӑн калаҫать,
ют ҫынсем умӗнче пытанарах ларма тӑрӑшать. Ӑна хваттерте Пӗчӗк Нина тесе чӗнеҫҫӗ.
Хваттер хуҫи — Анна Ивановна — утмӑлсенчен иртнӗ
тулли кӗлеткеллӗ хӗрарӑм. Вӑл пуринпе те питӗ кӑмӑллӑ,
тарават, нихҫан та ҫынпа хирӗҫмест; ялан студентсене
4. Салампи.
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хваттере ярса пурӑнаканскер ют ҫынсене пӗрре-иккӗ курсах хӑнӑхать, хӑй патӗнче тахҫан пурӑннӑ студентсене
те астӑвать, вӗсене ырӑпа кӑна асӑнать. Хӑй те вырӑс,
те тугар, те чӑваш; вырӑсла та, тутарла та, чӑвашла та лайӑх калаҫать. Тӑванӗ-пӗлӗшӗ, ачи-пӑчи те пулманран вӑл
кашни студентах е студенткӑнах тӑван ачи вырӑнне хума
хатӗр, пурӑнасса та студентсемшӗн кӑна, вёсен хуйхисуйхипе, савӑнӑҫӗ-телейӗпе кӑна пурӑннӑн туйӑнать.
Хӗвел ҫинче те хура пӑнчӑсем пур тенешкел, ҫак ырӑ
карчӑкӑн та пӗр айӑп пекки пур. Кӑнтӑрла-и, ҫӗрле-и —
Анна Ивановна яланах кухньӑра тӗрмешет: тем пӗҫерет, тем ӑшалать, тем вӗретет; пӗрмай ҫиет, пӗрмай ӗҫет.
Ҫамрӑксем ӑна шӳтлесе Аннӑ Йӑваннӑ тесе чӗнеҫҫӗ.
Ку хаваслӑ хваттерте Салампин кӑна шӳтлӗ хушамат
ҫук. «Сан яту халь те тӗлӗнмелле ят, авалхи Киремет
тӗнӗнчен юлнӑскер, ҫавӑнпа сана шутлӗ ят пама та кирлӗ
мар», — терӗ ӑна пӗрре кун пирки Казаков студент.
Хваттерӗ икӗ пӳлӗмлӗ: шалтинче хӗрсем пурӑнаҫҫӗ,
тепринче, кухня пеккинче, Анна Ивановна ялан плита
умӗнче аппаланать; унта примус кӗрлесе ҫунни, ҫатма
ҫинче тем чашкӑрса ӑшаланни, чашӑк-тирӗк шӑкӑртатни таттисёр илтӗнсе тӑрать; унта кунӗн-ҫӗрӗн тётём
йӑсӑрланать, кукар шӑрши е ыхра-сухан шӑрши сӑмсана ҫурать; алӑка уҫса хупмассерен йӳҫё тётём шалти
пӳлёме те кӗркелет.
Пёр уйӑх хушшинче Салампи хула пурнӑҫне хӑнӑхса
ҫитрӗ, нумай студента паллакан пулчё; яланхи именчёклёхё те ҫухалчё ёнтё, анчах темле вӑтанчӑклӑх, шавлӑ
ҫамрӑксем хушшинче, палламан ҫынсем умёнче именесси, ҫаплах пётмерё унӑн.
«Ытла вӑтанчӑк-ҫке эсӗ, Пёчёк Нинӑран та ытларах
вӑтанчӑк», — тет ӑна хӑш-пӗр чухне Соловьева.
Салампи кӑшт кӑна йӑлкӑшса кулать те хирӗҫ чӗнмест.
Ашшё хыпарсӑр ҫухалнӑранпа ҫапла пусӑрӑнчӗ вӑл.
Пёр пӑшӑрханчӑк туйӑм кӑшлать ун чунне: «Мёншён?
Мён айӑпа пула тёп турӗҫ ун ашшӗне? Кама мён усал
тунӑ вӑл ҫӗр ҫинче? Салампи ӑна ялти чи ырӑ ҫын тесе
шутланӑ. Камран тёрёссине ыйтса пёлмелле ун ҫинчен?
Мёнле хӑрушӑ, тискер вӑрттӑнлӑх пытарӑнса тӑрать кунта? Мӗнле халӑх тӑшманӗ вӑл? Районӗпе хисеплӗ ҫын,
коммунист халӑх тӑшманё-и? Ҫакӑн ҫинчен шухӑшла50

сах чӗлхи ҫӗтет мӑнтарӑн хӗрӗн. Ытла та йывӑр-ҫке! «Халӑх тӑшманӗн хӗрӗ» ятне илтессиех пуҫне устарать. Валери фронтра вилнине пӗлнӗренпе вӑл пушшех сахал
калаҫакан пулчӗ, вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн йывӑр шухӑша кайса
хӑй ӑҫтине те манать. Мӗншӗн пӗр ҫын тӗлнех ҫавӑн
чухлӗ инкек?
— Салам, Аннӑ Йӑваннӑ! — илтӗнчӗ кухньӑран шӑнкӑрав пек янӑравлӑ сасӑ.
Салампи чӗри картах турӗ, институтра пӗр-пӗр лекцие пикенсе итленӗ чух сасартӑк шӑнкӑрав янӑрани студентсене ҫапла шартах сиктерет.
— Хуняму ырӑ пулать пуль санӑн, Муза, шӑпах апат
ҫинӗ тӗле ҫитрӗн! — илтӗнчӗ тарават карчӑк сасси.
Муза карчӑкпа сӑмах вакласа тӑмасӑр малти пӳлӗм
алӑкне шаккарӗ. Вӑл хӑйне евӗр, пионерсем стройпа утнӑ
чух параппан ҫапнӑ пек, алӑка икӗ аллипе те тӑнкӑртаттарса шаккать.
— Кӗрӗр, — терӗ те Салампи хӑйӗн кивелнӗ кофтишӗн вӑтанса хулпуҫҫи ҫине кӑвак ҫӑм тутӑр уртса ячӗ,
тутӑрӗ ҫапах та ҫӗнӗрех пек.
Муза пӳлӗме ҫавра ҫил пек вӗҫсе кӗчӗ, ним каличчен хӗре ыталаса илсе ун кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртанчӗ —
кӑтра ҫӳҫ пайӑркисем Салампи пит-куҫне сӗртӗнсе кӑтӑкларӗҫ; пӳлӗме хаклӑ духи шӑрши сарӑлчӗ.
— Фу, каллех сирӗн пӳлӗмре тӗтӗм! Хӑҫан хутма чарӑнать вӑл Аннӑ Йӑваннӑ? Унӑн плити таттисӗр ҫунать
пулас. Ҫак йывӑр вӑхӑтра продуктсем ӑҫтан тупса ҫитерет вӑл? Ни магазинсенче, ни пасарта ҫук темелле... Канмалли кун та пӳртре пӑчӑхса ларатӑн-ҫке, Салампи! Мӗнле
йӑлӑхтармасть сана? Мӗнле роман вулатӑн? Кӑтарт-ха! Фу!
«Шкул тавра сад лартса тӑвасси». Мӗнле кичем мар сана
хӗр пуҫӑн ҫакнашкал ӑслӑ кӗнекесем вуласа ларма, чӑнах
та! Тупӑннӑ мичуринец, тепӗр тесен.
— Паян институт садӗнче йывӑҫ лартмалла пирӗн,
эпир сад эрни ирттеретпӗр, — терӗ Салампи лӑпкӑн.
— Сад эрни! Аппаланаҫҫӗ ҫав ним ҫукран, чӑнах та.
Пединститут студенчӗсем иртнӗ ҫуркунне мӗн чухлӗ улмуҫҫи лартрӗҫ пуль — пӗри те чӗрӗлмен теҫҫӗ. Пирӗн
патра кӑнтӑр енчи йывӑҫсем ӑҫтан ӳсме пултарччӑр!
Тупӑннӑ мичуринецсем...
Муза тӗкӗр умне пырса тӑчӗ те хитрелене пуҫларӗ.

Вӑл Атӑл хӑви пек ҫинҫе пӳллӗ; кӑвак драп пальто, ятне
ҫӗлетнӗскер, хӗр кӗлеткине пушшех илемлӗ кӑтартать.
Муза ут тӗслӗ пурҫӑн чӑлхапа, йӑлтӑртатса тӑран ҫӳллӗ
кӗлеллӗ пушмакпа. Ҫакна курсан Салампи ирӗксӗрех
хӑйӗн кивӗ аттине сак айнерех пытарчӗ.
Муза хӑйпе хӑй киленсе тӗкӗр умӗнче хаваслӑн ҫаврӑнкаларӗ, Салампи ун ҫине куҫ айӗн кӑна пӑхса илчӗ.
«Янкӑс хӗрӗн турӑшӗ тӗкӗр ӗнтӗ...» — шухӑшларӗ вӑл.
Музӑн пичӗ ачаш та шуранка; питне пудра сӗрнӗрен
пуль, хӗп-хӗрлӗ тути йӗкӗр чие ҫырли майлӑ; тути хӗррисем, яланах кулнӑ евӗр, кӑшт ҫӗкленсе тӑраҫҫӗ, йӑлкӑшса
кулнӑ чух вара икӗ пит ҫӑмарти пӑт путать; куҫӗсем йӗтӗн
ҫеҫки пек сенкер кӑвак; куҫ харшисене ҫинҫе хӑварса
хуп-хура сӑрланӑ, вӗсем чӗкеҫ ҫуначӗ евӗрлӗ; вӑрӑм куҫ
хӑрпӑкӗсем ҫӳлелле авӑнса тӑраҫҫӗ; кӗске ҫӳҫӗ кӗрхи уяр
кун хӗвел ҫинче йӑлтӑртатакан сап-сарӑ хурӑн ҫулҫи тӗслӗ курӑнать.
Салампи Музӑна малтанхи хут тӗл пулсан ҫакнашкал
сӑнлӑ чиперкке хӗре хӑй ӑҫта курнине аса илме тӑрӑшрӗ,
анчах ниепле те аса илеймерӗ. Халӗ сасартӑк астурӗ:
шӑпах ҫакӑн евӗрлӗ чечен майра хӗр сӑнне вӑл ача чухне канфет хучӗ ҫинче курнӑччӗ, ҫав канфет хучӗсемпе
вӑл пуканелле вылятчӗ...
— Салампи, — терӗ Муза кӳреннӗ ача сассипе, — ах,
сан ҫӳҫу пит чаплӑ-ҫке! Санӑнни пек вӑрӑм ҫивӗтшӗн
эпӗ тем парӑггӑм халӗ. Нихҫан ан кӑтралат, чӑнах та!
Эпӗ хамӑнне кӑтралатса пӗтертӗм, халӗ йӑлт юхса тухрӗ, тепӗр пилӗк ҫултан кукшалансах юлатӑп пулӗ. Пӗлетӗн-и, виҫӗм ҫул мӗнлеччӗ ман ҫивӗт? Салатса яраттӑм
та ҫурӑм тӑрӑх — ыраш кӗлти пекчӗ! Тураса уҫӑлми хулӑнччӗ. Истори пекки те пулчӗ пӗрре вӑл ҫивӗт пирки...
Эпӗ сана каласа кӑтартманччӗ-и?
Муза хӑй ӑссӗн кулса илчӗ те пальто аркине лӳчӗркесрен-ши, пукан ҫине лармасӑр уткаласа ҫӳресе калама
пуҫларӗ:
— Пирӗн ял станцӑран инҫех мар-ҫке-ха. Эпир, хӗр
ачасем, пушӑ вӑхӑтра, пуйӑс килнӗ чух, вокзал патне
ҫырла сутма каятгӑмӑр. Пӗрре ҫапла ҫар эшелонӗ ҫитрӗ,
перрон ҫине тем чухлӗ салтак анса тулчӗ. Ман пата пӗр
ҫамрӑк салтак чупса пычӗ те ҫырла илчӗ. Илнӗ те —
каймалла ӗнтӗ, анчах уйрӑлмасть манран салтак. «Тата
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тепӗр стакан парсамӑрччӗ, йӑмӑкӑм», — тет. Кулӑшла:
хӑй, тен, манран аслӑ та мар пулӗ, ҫапах йӑмӑк тет.
Тата тултарса патӑм. Салтак ҫаплах вырӑнтан тапранмасть. «Фронта каятпӑр, нимӗҫ фашисчӗсене ҫапса аркатрӑмӑр, халӗ яппун самурайӗсене тӳнккеме каятпӑр...
Ҫырла ҫисе курманни нумай пулать», — тет. Сисетӗп
ӗнтӗ мӗнле ҫырла кирлине, ҫапах шӳглесе калатӑп: «Илӗрсем эппин татах!» — «Укҫа ҫитмест-ҫке, йӑмӑкӑм», —
тет салтак. Эпӗ ӑна укҫасӑрах тултарса патӑм — вӑл илмест. «Ахаль илместӗп, укҫалла сутӑр — сире кӗнеке
илме укҫа кирлӗ пулӗ. Вӗренетӗр пуль-ха, ӑҫта вӗренетӗр?» — тет. Сӑмах ҫине сӑмах — калаҫу пуҫланса кайрӗ.
Хам ҫинчен йӑлтах каларӑм, кула-кулах адрес та пӗлтертӗм. Салтакӗ питӗ маттурскер вара, ҫи-пуҫӗ те тирпейлӗ, таса, пакунӗ урлӑ темле сарӑ хӑю пур. Ахаль салтак мар пулас ку тетёп хам ӑшра савӑнса. «Эсир командир пуль», — ыйтатӑп хайхинчен. «Эпё ефрейтор», —
тет каччӑ. Маншӑн пулсан мён ун чухне — те ефрейтор
аслӑрах, те лейтенант, — ӑнланнӑ пек пулса пуҫа султӑм
ҫеҫ. «По ваго-о-онам!» — тесе кӑшкӑрчӗҫ. Пуйӑс та тапранчё, ман ефрейтор ҫаплах уйрӑлмасть. Хам та вӑтанса кайрӑм. «Пуйӑсран юлатӑр вӗт!» — тетӗп хӑраса.
«Сирӗн ҫивӗтӗре тытса пӑхма юрать-и? Эп кун пек ҫивӗт
хамӑр Алтайра та курман», — тет ман хайхи ҫырла
ҫиесшӗн пулнӑ салтак. «Эшелонран юлатӑр вӗт, эшелонран юлатӑр!» — тетёп ним калама пӗлмесӗр. Пуйӑс хытах кайма пуҫларӗ. Ефрейтор ман хулӑн ҫивӗте тытса
ачашларӗ те чап чуптуса илчӗ. Эпӗ хӑраса вилсе кайрӑм,
чӑнах та! Унтан вӑл хыҫалти вагона хуса ҫитрӗ, тӳрех
пусма картлашки ҫине сиксе хӑпарчӗ. Курӑнми пуличченех пилоткипе сулса пычӗ, хам та вара алӑ сулсах
ӑсатрӑм. Питӗ кулӑшла, кайран тин асӑрхарӑм: эпӗ тулли стакана алӑрах тытса тӑнӑ-мӗн, салтака ҫырла парса
яма та астуман...
Муза калама чарӑнсах кулса ячӗ, юлташӗ салхуланнине сисеймерӗ вӑл.
Салампи ҫав вӑхӑтра хӑй Валерие юлашки хут станцӑра мӗнле курнине аса илчӗ, унӑн пырне тем капланса хӑпарчӗ, чунӗ тӑвӑрланса килчӗ.
— Кайран ҫав ефрейтора тӗлӗкре виҫӗ хут куртӑм,
чӑнах та! Тепӗр уйӑхран хайхи фронтран ҫыру ячӗ. Эх,
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пӗлесчӗ сан, Салампи, ман савӑнӑҫа! Фронтри савнирен ҫыру илесси — мӗн тери пысӑк телей!
Салампи чӳрече витӗр шурӑ пӗлӗтсем ҫинелле пӑхать,
анчах вӗсене курмасть. «Ман пекех савӑннӑ-ши эсӗ те,
Муза? Ман чухлех юратнӑ-ши?»
— Кайран вара тем пулчӗ: те хам вӑхӑтра ҫырайманшӑн кӳренчӗ, те вилчӗ пулӗ-и — пирӗн ҫыхӑну татӑлчӗ. Ҫапла пӗтрӗ вара ман пӗрремӗш юрату... Юрататтӑм эпӗ ӑна, чӑнах та, — терӗ Муза.
Салампи халӗ тантӑшӗ ҫине тинкерсе пӑхрӗ. «Юратнӑши эсӗ ӑна? Мӗншӗн эсир ҫавнашкал виҫӗ эрнелӗх тунсӑха та юрату тетёр? Пӗлетӗр-ши эсир чӑн юрату мӗнлине?»
— Ҫапла пӗтрӗ ман пӗрремӗш юрату. Кайран хам ухмахӑмпа ҫивётёме те пӗтертӗм. Хулана килсен ҫынсене
курса кӗске кастартӑм та кӑтралатрӑм. Йӑлт юхса пӗтрӗ
халь хулӑн ҫӳҫӗм. Качча кайиччен кукшаланса юласран
чунӑм ҫук, чӑнах та. Ҫӳҫсӗр хӗр кама кирлӗ вӑл? Ӗлӗк
качча каймасӑр ача ҫуратнӑ хёрсене ҫапла ҫӳҫне шакла
касса янӑ теҫҫӗ... Халь ӗнтӗ шӑрӑхра та газовӑй косынкӑсӑр ҫӳреме лайӑх мар пек, темле...
Муза ҫавӑнтах тӗкӗр умёнче ҫаврӑнкаласа ҫинҫе сассипе юрласа ячё:
Эс асту, ан кала никама та
Пӗр сана ҫеҫ чунтан савнине,
Витӗнсе чӑлт ҫӳхе тутӑрпа та
Пёр сана ҫеҫ савса кӗтнине.
Никама ан кала мӗнле ҫепӗҫ,
Мӗнле ӑссӑр эп хӗр пулнине...

Алӑка шакканине илтсен вӑл юрлама чарӑнчё те:
— Юрать! — терӗ хаваслӑн.
Пӳлӗме хӳхӗм йӗкӗт кёрсе тӑчӗ, Муза каларӑшле, ун пеккипе пӗрре тӗл пулса калаҫсан кайран ӑна тёлёкре куратӑн.
Вӑл кӑвак макинтошпа, хура шлепкепе, шурӑ перчеткепе; мӑйне симёс пурҫӑн кашнепе чёркенё.
— Здрасьте! — терӗ кӗтмен хӑна пуҫне кӑшт ҫеҫ тайса; йӑлкӑшса кулнӑ чух сулахайри ылтӑн шӑлё йӑлтӑртатса илчӗ.
Хӗрсем ӑна саламласа малалла иртсе ларма сёнчёҫ.
Каччӑ каллех йӑлкӑшса кулчӗ, перчеткисене пёрер
пӳрнескен туртса хыврё, шлепкине хывса каллех меллӗн
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пуҫ тайрӗ, — лайӑх шӑртланӑ йӗтӗн сӳсӗ пек ҫӳҫӗ варкӑшса ҫеҫ илчӗ — ҫапах та хӑна лармарӗ, алӑк патӗнчех
тӑчӗ, кӑвак куҫӗпе Музӑна тинкерсе пӑхрӗ: ӑна аслӑраххи
вырӑнне хучӗ пулас.
Палламан йӗкӗт кӑмӑллӑ ҫемҫе сасӑпа Соловьева
Нина ҫинчен ыйтрӗ, вӗсем пёр ялтан иккен; вӑл Нина
валли ялтан ҫыру илсе килнӗ. Аллинчи виҫӗ кӗтеслӗ конверта каччӑ сӗтел ҫине хучӗ.
Пёр самант ним калама аптраса тӑнӑ Муза хӑвӑртах
хастарланчӗ, унӑн сенкер куҫӗсем хаваслӑн ҫиҫме пуҫларӗҫ, ялан кулса тӑракан тута хӗррисем илӗртӳллӗн сиккелеме тытӑнчӗҫ, икӗ пит ҫӑмартийӗ пӑт путрӗ.
— Эсир Нинӑпа пёр ялсем-и вара? Ой, питӗ хавас!
Паллашар: Муза Любимова, Нина тусӗ.
Хӗр хӑйӗн хӗретнӗ чӗрнеллӗ пӗчӗк аллине каччӑ еннелле тӑсрӗ.
— Леон Вирьялов, — терӗ лешӗ, вара аллисене шурӑ
тутӑрпа шӑлса илчӗ те хӗр аллине ачашшӑн чӑмӑртарӗ,
кӑшт ытлашширех тытса тӑчӗ.
Сывлӑмлӑ йӗтӗн чечекӗ ҫине хӗвел ҫути ӳкнӗ евӗр,
Муза куҫӗсем илемлӗн ялкӑшма пуҫларӗҫ.
— Вирьялов? Темле илтнӗ хушамат пек туйӑнать. Эсир
Хусан университетӗнче вӗренмен-и?
— Вӗреннӗ пек астӑватӑп, — терӗ кулкаласа каччӑ. —
Эсир те унта вӗреннӗ-им?
— Ҫук, пирӗн кукка хӗрӗ вӗреннӗ унта, вӑл темле
Вирьялова асӑнатчӗ, — пӗлтерчӗ хӗр васкаса, унтан сӑмаха урӑх еннелле пӑрчӗ.
— Паллашар, ку пирӗн юратнӑ хӗр туе — Салампи
Акрамова, — терӗ вӑл тантӑшӗ еннелле ҫаврӑнса.
Салампи сӑмах хушмасӑр тӑрса алӑ пачӗ, малтанлӑха
каччӑн шап-шурӑ ачаш алли ҫумӗнче хӑйӗн ӗҫпе хуралнӑ
аллишӗн кӑиггах именнӗ пек пулчӗ, анчах ку самантлӑх
туйӑм ҫавӑнтах сирӗлсе кайрӗ. «Чечен алӑллӑ арҫын ют
ҫын янтӑланине хапсӑнать», — тени аса килчӗ ӑна темшӗн.
— Салампи?! — терӗ каччӑ хӗр аллине тӳрех вӗҫертмесӗр, унтан кӑшт шухӑшласа хушса хучӗ: — Салампи — саламлӑ ят.
— Эсир поэт! — терӗ илӗртӳллӗ кулкаласа Муза.
— Ҫылӑхӑм пур, тунмастӑп, кӑштах ҫыркалатпӑр.
Вирьялов куна Муза еннелле ҫаврӑнса тӑрса каларӗ.
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— Анчах ӗҫӗм ытла поэтичнах мар манӑн. Ялти учитель эпё. Ботаника-биологи таврашӗпе аппаланатӑп —
проза, пёр сӑмахпа.
— Алӑка ма хупмастӑр, алӑк уҫах тӑрать-иҫ, тӗтӗм
кӗрсе тулӗ! — терӗ кӗтмен ҫӗртенех Анна Ивановна алӑк
хупма пырса, анчах икӗ хӗр умӗнче тӑракан ют качча
асӑрхарӗ те аяккалла пӑрӑнчӗ. Ҫапах лешӗ карчӑкӑн
ҫуланса, сӑранланса, хӑрӑмланса пӗтнӗ саппунне те, унӑн
аллинчи пӑсланакан пӑтӑ кашӑкне те курса юлма ӗлкӗрчӗ. Каччӑ тутине кӑшт пӑрса илчӗ, ҫапах кулмарӗ.
— Кам пулчӗ ку сирӗн?
Муза хӗрелсе кайрӗ.
— Так пустуй карчӑк вӑл, хваттер хуҫи. Аннӑ Йӑваннӑ
тетпӗр эпир ӑна.
— Питӗ кӑмӑллӑ ҫын, — хушса хучӗ чӗнмесӗр ларнӑ
Салампи.
Каччӑ сӑмах пӗтнине сисрӗ те хӗрсемпе хӑвӑрт сывпуллашрӗ. Вӑл ҫапла кӗтмен ҫӗртенех каясса пӗри те
шутламанччӗ.
— Каҫарӑр, мана урамра юлташсем кӗтеҫҫӗ. Хӑвӑрт
уйрӑлмалла пулнишӗн питӗ шеллетӗп. Каҫарӑр, пардон...
Тепре курса калаҫасса шанатӑп. Манӑн кунта килмеллех пулать-ха.
— Чипер кайӑр.
Алӑк хыҫӗнче каллех Анна Ивановна сасси илтӗнчӗ:
— Ытла час кайрӑр-иҫ, ма кӑшт та лармарӑр? Пӑтӑ
ҫиме килсемӗр! Сӗлӗ пӑтти... Питӗ сиплӗ теҫҫӗ тухтӑрсем...
Муза пӗчӗк чышкипе сӗтеле ҫапрӗ.
— Эх, ҫав карчӑка! Ялан ҫапла ыр ҫынсем умӗнче
намӑс кӑтартать, чӑнах та! Тӗтӗм кӑларса тултарнӑ пӳрте,
сухан шӑрши, фу!.. Пӗсехесӗр кӑвакал пек, пӗрмай ҫиет,
пӗрмай ҫиет — хырӑм тирӗ мӗнле чӑтать-ши унӑн? Хырӑмне ҫурӑлса каясран кӑшӑллать пулӗ вӑл.
Тарӑхнӑ хӗр кӑмӑлӗ ҫавӑнтах улшӑнчӗ.
— Ой, Салампи! Мӗнле каччӑсем пур иккен! Культура... образовани... поэт! Франци макинтошӗ, шлепки,
кашни — йӑлт Европӑран. Шик-модерн! Куртӑн-и, аллине париччен малтан шурӑ тутӑрпа шӑлса илчӗ... Эх!
Эсӗ пӗрре те кулмарӑн, Салампи... Ой, пӗтрӗ пуҫ! —
терӗ Муза сасартӑк тӗкӗр умне пырса. — Намӑса ӑҫта
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чикес! Ҫавӑн пек чаплӑ каччӑ умӗнче эпӗ... Пӑх-ха, Салампи, ман ҫӳҫ... хыҫалти йӑлт сапаланса кайнӑ-мӗн,
тӑмаланса тӑрать-мӗн... Ма систермерӗн? Ой, намӑс! Ой,
намӑс, чӑнах та!
— Эпӗ асӑрхаман, — терё Салампи пӗрремӗш хут
йӑлкӑшса кулса.
Тулти пӳлӗмре шавласа кулса калаҫни, тӗпӗртетни илтӗнчӗ.
— У-у-у, ман ачасем ҫитрӗҫ! Чей ӗҫме килӗ-ӗр! —
йыхӑрчӗ кухньӑран карчӑк.
Пӳлӗме икӗ Нинӑпа пӗрле Петя Казаков шавласа
кӗчӗ.
— Салам, Салампи! — терё вӑл кӗнӗ-кӗмен аллине
тӑсса, унтан Муза енне ҫаврӑнчӗ: — О, Муза!.. Любимова, паллах... Поэт каларӑш:
Юн вылять чӗремре ман ялан
Музӑсемпе Юратуран.

Казаков ял хуҫалӑх институтӗнче Пысӑк Нинӑпа пӗрле
вӗренет, Соловьевӑпа иккӗшӗ тахҫантанпах туслӑ, пӗрпӗринчен ниҫта уйрӑлмаҫҫӗ. Каччӑ, фронтра аманнӑскер,
уксахлать, туяпа ҫӳрет. Вӑл Шупашкар вырӑсӗ, чӑвашла
та пуплекелет; калаҫасса ялан шӳтлесе калаҫать, ҫавӑнпа ӑна курмассерен Салампи хӑйсен ялӗнчи Шамбулкин Павӑла аса илет.
— Стоп, хӗрсем! Ҫыру! Пӗчӗк Нина, ташла: сан ятупа килнӗ, каччӑран! — терё Казаков Салампипе Музӑна
куҫ хӗссе.
Ташличченех Пӗчӗк Нина хӗрелсе кайрӗ, пӗрре-иккӗ
ҫаврӑнкаласа илчӗ те: «Халь пар ӗнтӗ, Петя», — теме
пуҫларӗ.
Анчах Казаков ӑна тата тепре ташлаттарчӗ, вара тинех каларӗ:
— Спаҫҫипӑ, лайӑх ташлатӑн, сан ӑсталӑхупа Мускаври Пысӑк театрта ташламалла, ҫапах та ҫырӑвӗ Пысӑк
Нина валли иккен. Ак ӗненместӗн пулсан адресне вула...
Стоп! Конвертне чустапа ҫыпӑҫтарнӑ, пӗр пашалулӑх
чуста пӗтернӗ. Мӗнле каччӑ-ши ку, савнийӗ патне те
маркӑсӑр ҫыру ҫырать?
— Каччӑ мар, анне ҫырнӑ пуль-ха, — терӗ Пысӑк
Нина, — тата хальхи вӑхӑтра ялта мӗнле маркӑллӑ кон57

вертсем пулччӑр? Юрать-ха, ҫырӑвне ҫырмалӑх хутне
тупнӑ.
— Капла вара кашни каччӑ тӳлесе илмелле ҫыру ярсан чухӑн студенткӑн ӑҫта кайса кӗрес? Конверчӗ ҫинче
нимле штамп та ҫук... Анна-Ванна! Кам ил се килчё ку
ҫырӑва?
Муза Салампие куҫ хёссе систерчё: «Ан шарла!» Тулли
кёлеткеллё Анна Ивановна васкамасӑр кӑштӑртатса кӗчӗ.
Ун ҫинче пӗрмесӗр ҫӗлетнӗ тӳрӗ пилӗклӗ улача кӗпе,
ҫуланса, сӑранланса, хӑрӑмланса пӗтнӗ саппун (вӑл мӗн
тӗслӗ пулнине калама та хӗн). Анна Ивановнӑн тулли
пичӗ ытлашши пӗркеленмен, шурӑ ҫӳҫ пӗрчи те курӑнмасть-ха. Яланах кулкаласа калаҫакан карчӑк аллинчи
стаканӗнчи сахӑрсӑр вӗри чее сыпа-сыпа кала пуҫларӗ.
— Ах, хӗрӗмсем, паян пӗр яш ҫын килчӗ кунта —
ну, каччӑ та каччӑ! Пӗр тумлам шывпа ҫӑтса ямалла!
— Эпӗ япӑх-им вара? Мана хӗрсем умӗнчех ан пӗтерӗр
ӗнтӗ, Анна-Ванна, — тӗртсе илчӗ Казаков.
— Э-эй, эсӗ терӗн! — лӗхлетсе кулса ячӗ карчӑк. —
Алӑк хушӑкӗпе кӑшт пӑхрӑм та — хам та ҫамрӑкланса
кайрӑм. Каччӑ мар, уйӑх та хӗвел! «Вӑт Пӗчӗк Нина валли мӑшӑр!» — тесе шутларӑм ҫав тӳрех.
Пурте кулса ячӗҫ. Пӗчӗк Нина хӑмач пек хӗрелсе кайрӗ, вӑтанса Салампи хыҫне пытанчӗ.
— Икӗ хӗр хушшинче ҫаврӑнкаласа тӑрать ҫа-ав, ах
турӑ! Чим-ха, Петя, каласа пӗтерем. Тӑрать ҫа-ав икӗ
хӗр хушшинче аптраса: пӗринчен тепри хитререх, хӑшне
суйламалла? Шухӑшлӑн та, ачам! Петя, хӑшне савӑттӑн
эсӗ ху пулсан?
— Эпӗ ҫук-им вара? Эпӗ иккӗшне те савӑттӑм: иккӗшӗ
те питӗ хӳхӗм, анчах виҫҫӗмӗшӗ пур ман.
Хӗрсем кулса ячӗҫ.
— Салампипе Муза пёр пекех-ши вара? — ыйтрӗ карчӑк ҫӑвар патне ҫитернӗ стаканне каялла илсе.
— Ҫук, Анна-Ванна, пёр пек теместӗп-ҫке! Муза — ҫурхи хаваслӑ кун пек, Салампи — кӗрхи салхуллӑ кун пек.
Карчӑк шухӑшласа тӑчӗ те кулмасӑр каларӗ:
— Кӗрхи кун тутӑ пулать, ачам.
— Эсир, Анна-Ванна, поэт! Пушкин пекех, кёркуннене юрататӑр.
— Сирӗнпе калаҫса тӑрса нимёр те кастрюль тёпне
58

ҫунса ларчӗ пуль. Пӑрҫа нимӗри лӑкарӑм, нимӗр ҫиме
пырӑр, ачамсем.
Карчӑк кӑмӑллӑн кулкаласа тухрӗ.
— Кам килсе пачӗ ку ҫырӑва, Салампи? — ыйтрӗ
Соловьева карчӑк хыҫҫӑн алӑк хупӑнсанах.
— Темле Леон Вирьялов.
— А-а, Левей, — терӗ те Нина ҫыру вулама тытӑнчӗ.
— Эсир сад ӗҫне хутшӑнмастӑр-им? — ыйтрӗ Казаков Музӑран. — Е вара пединститут студенчӗсем пан
улми юратмаҫҫӗ-и?
— Эпӗ паҫӑрах сада кайма хатӗр. Пӗчӗк Нинӑна
кӗтрӗм, эпир унпа пӗр группӑра, вӑл пирӗн профорг.
Ма апла ыйтатӑр?
— Филармоние кайма хатӗрленнӗ пекех тумланнӑ та
хӑвӑр... Кун пек ҫӳллӗ кӗлеллӗ пушмакпа садра ӗҫлеме
йывӑртарах пулӗ тетӗп, хитре урӑрсене мӑкӑлтама пултаратӑр. Атӑ тӑхӑнмаллаччӗ.
— Ҫук ман атӑ таврашӗ.
— Хамӑнне парам-и? — сӗнчӗ Соловьева ҫыру ҫинчен куҫне илмесӗр.
— Ой, Нина, пур-и санӑн?
— Акӑ! — терӗ Казаков сак айӗнчен пысӑк кирза атӑ
илсе кӑтартса.
Пурте ахӑлтатса кулса ячӗҫ.
— Ку атта эпӗ ҫӗклеес те ҫук, вӑл пушшех урана мӑкӑлтаса, шӑйӑрса пӗтерӗ, — терӗ Муза хытнӑ сӑран атӑ
ҫине йӗрӗнерех пӑхса.
Пысӑк Нина пат татса каларӗ:
— Вӑл атӑпа эпӗ ҫур Европа чухлӗ утса тухрӑм — ура
мӑкӑлтанман!
Музӑна кӳрентерес мар тесе Салампи сӑмаха аяккалла пӑрчӗ:
— Сирӗн группӑна садра кам ертсе пырать, Нина?
— Саланов терӗҫ, — именсе пӗлтерчӗ Пӗчӗк Нина.
— Мӗнлескер вӑл?
— Курман эпӗ, Петя пӗлет пуле? Петя...
— Виҫҫӗмӗш курсра вӗренет, пирӗн студент, отличник, — терӗ Казаков.
— Вӑрҫӑччен ҫав-и виноград лартса ӳстернӗ теҫҫӗ? —
ыйтрӗ Салампи. — Хамӑр енчи мар-и вӑл, турикассем
мар-и?
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— Ҫавӑ, — терё Пысӑк Нина. — Пирӗн ял каччи вӑл.
Хастарлӑ мичуринец, новатор, часах нумай садоводсене
тӗлӗнтерӗ-ха. Ҫемйи вёсен ҫавнашкал, ашшё те садовод.
Хамӑр колхозра иккӗшӗ таврара ҫук чаплӑ сад ӳстереҫҫӗ.
Саланов ҫартан аманса таврӑнсанах института килчё, вӑл
вӑрҫӑчченех кунта вӗреннӗ те, ӑна кая юлса килчӗ пулин
те, института тӳрех йышӑнчӗҫ. Питӗ пултаруллӑ каччӑ.
— Ой, Нина! — тӗлӗнчӗ Муза. — Мӗнле сирӗн ял
каччисем пурте чаплӑ: поэтсем, ученӑйсем...
— О, Муза! Сирӗн Пысӑк Нинӑсен ялёнче, поэтсен
ҫывӑхёнче, ҫуралмалла пулнӑ-мӗн, — тёртсе илчё Казаков.
Муза илтмӗш пулчё. Казаковӑн йӗплӗ чӗлхине кӑмӑлламасть вӑл.
Студентсем часах шавласа, кулкаласа институт садне
тухса кайрёҫ. Ял хуҫалӑхпа педагогика институчӗсем
юнашарах.
— Нимёр ҫисех каймаллаччё! — кӑшкӑрса юлчё Анна
Ивановна. — Пӑрҫа нимӗри... Тухтӑрсем сиплё теҫҫё ӑна.
Ӗҫе юратакан Салампи ывӑҫ тупанёсем хёрелсе хӑпарса тухиччен кунёпе садра улмуҫҫи лартма шӑтӑк чаврё.
Хаваслӑ ҫамрӑксем хушшинче ёҫлени ун кӑмӑлне йӑлтах
уҫса ячё. Кӑнтӑрла иртсен Пысӑк Нина ӑна кӗтмен хыпар пӗлтерчӗ:
— Салампи, эсё пӗлетӗн-и, Саланов Порт-Артуртан
таврӑннӑ вёт. Вал манран сан пирки ыйтрё: «Паллаштар-ха, ман унпа калаҫмалли пур», — терӗ.
— Чӑнах-и? — терӗ Салампи сасартӑк пӑлханса ӳксе.
Маньчжури... Порт-Артур тенине илтсенех ӑна Валери
аса килет. Кам та пулин Инҫет Хёвел тухӑҫёнче пулнӑ
пулсан вӑл вара, хёр шучӗпе, Валерие курма тивёҫех. Ёҫ
пӗтиччен те Салампи сӑмах вакламарё, юлташӗсем ыйтнине хирёҫ кёскен кӑна сасӑ паркаларё. Нина хыпарё
ӑна хытах шухӑшлатгарчӗ. «Мёнлескер вал Саланов? Ялта
чухнех ун ҫинчен нумай илтнӗччӗ, анчах хӑйне пӗрре
те курман. Турикасра Салановсен ратни пысӑк, такам
таврашёнчен ёнтё ку студенчӗ? Мён пирки калаҫасшӑнха вӑл манпа? Унпа курса калаҫасах пулать. Тен, вӑл
Валерие тёл пулман-ши? Вӑрҫӑ хирёнче те пёр енчи ҫынсем ӑнсӑртран тёл пулнине калаҫҫё. Тен, вӑл Валери
ҫинчен ҫёнё хыпарсем пёлтерё...»
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Ӗҫ пӗтерсен Казаковпа Нина ытти студентсемпе пӗрле
хулана таврӑнчӗҫ: Салампи вӗсенчен уйрӑлчӗ.
— Эпӗ пединститут садне кӗрсе тухатӑп, Пӗчӗк Нинӑпа киле пӗрле таврӑнма калаҫса татӑлсаттӑмӑр, — терӗ
вӑл.
Хӗвел анса ларнӑ ӗнтӗ. Хула тӳпинчи радио мачтисем ҫинче кӑна, икӗ ҫӳллӗ мачта ҫинче, кӑштах шевле
вылять. Шупашкар туйисем тет вӗсене Казаков. Вӑл каланӑ тӑрӑх, чӑваш поэчӗ Ваҫанкка ҫапла ят панӑ иккен
вӗсене, хулари чи ҫӳллӗ «шучӑсене». Аякри вӑрман хурала пуҫланӑ, ҫӗре кӗр сулхӑнӗ ҫапнӑ. Катаран кӗрхи
каҫ ҫывхарать.
Салампи ҫамрӑк сада пырса кӗнӗ чух пединститут студенчӗсем кайса пӗтнӗ пекехчӗ, ик-виҫ ушкӑн ҫеҫ кая
юлнӑ.
— Кунта! Кунта! — кӑшкӑрчӗ аякранах Пӗчӗк Нина
хӑйӗн тусне курсан.
Салампи ун патне васкарӗ.
— Ну, мӗнле ӗҫлерӗр, Нина, алӑсем ыратмаҫҫӗ-и? —
кӑмӑлшӑн ыйтрӗ Салампи хӑйӗн пачах урӑххи ҫинчен
пӗлес килнине пытарса.
— Ҫук, ма ыратчӑр, эпӗ колхозра сахал ӗҫленӗ-и? —
терӗ Нина кулкаласа. — Муза авӑ йӑлтах аптраса ҫитрӗ,
ни шӑтӑк алтаймасть, ни шыв йӑтаймасть. Иӗтӗр ҫӑтнӑ
пек, кӑшт та пӗшкӗнесшӗн мар. Кулса пӗтрӗмӗр ҫав унран. Кӗреҫе тытайми пулчӗ, маникюр пӑсӑлать тет. Чӗрнисем ун вӑрӑм-ҫке-ха. Вара Саланов ӑна шыв йӑтма
хушрӗ (улмуҫҫисене эпир лартнӑ хыҫҫӑнах шӑварса пытӑмӑр). Пирӗн Муза хӑйӗн ҫӳллӗ кӗлисемпе такӑна-такӑна шыв хӗррине каять те ҫуршар витре ҫеҫ ӑсса килет.
«Ма тулли ӑсса килместӗн?» — тетпӗр те: «Сирӗн улмуҫҫи тесе манӑн фигурӑна пӑсас-и?» — тет. Фигури хӑйӗн...
пилӗкӗ, чӑнах та ӗнтӗ, сӑпсанни пекех ҫинҫе. Пирешкел
колхозра тырӑ миххисем ҫӗкленӗ пулсан ҫапла пулас ҫук
та ҫав...
— Халь ӑҫта вара вӑл?
— Кӑнтӑрла ҫитичченех пӑрахса кайрӗ, — терӗ те Пӗчӗк Нина сассӑр кулса ячӗ. — Ун хӗвне ӳркев йӑва ҫавӑрнӑ.
— Саланов та кайрӗ-и? — ыйтрӗ Салампи. Нина вӑл
пӑлханнине сисеймерӗ.
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— Саланов-и? Кайман. Авӑ ун шинелӗ йывӑҫ ҫинче
ҫакӑнса тӑрать. Хӑй урӑх группӑсем патне пирус туртма
кайрӗ пуль-и... Э-э, ҫырмана алӑ ҫума аннӑ, авӑ хӑпарать. Питӗ кӑмӑллӑ ҫын иккен вӑл Саланов. Манпа пӗрле
ӗҫлерӗ те улмуҫҫисем ҫинчен мӗн кӑна каласа кӑтартмарӗ пуль! Ӗҫлеме те хытӑ ӗҫлет, калама ҫук вӑйлӑ, ҫынсем пӗр шӑтӑк алтиччен иккӗ алтса хатӗрлет. Музӑна
ҫеҫ килӗшмерӗ вӑл. «Чикан урапи ҫинчен ӳксе юлнӑ
пекех хуп-хура-иҫ. Кӗл тӑррипе ҫусан та шуратаяс ҫук», —
терё Муза ӑна курнӑ-курманах... «Хора полсан та хороши», — теҫҫӗ пирӗн енче ун пеккисене.
Вӗсем умне вӑтам пӳллӗ, хуп-хура ҫӳҫлӗ, кӗре ӳтлӗ
каччӑ пырса тӑчӗ. Вӑл салтакла тумланнӑ. Унӑн шупкаланнӑ гимнастерки ҫинче Мухтав орденӗпе медаль вырӑнӗсем раснах палӑрса тӑраҫҫӗ. Каччӑ вӑрӑм кунчаллӑ
кирзӑ аттине ҫырмара шывпа ҫуса тасатнӑ, питне те ҫунӑ
пулас: ҫамка ҫине усӑнса аннӑ хура ҫӳҫ пайӑркисем йӗпеннӗ. Акӑ мӗнле иккен вӑл, ял хуҫалӑх институтӗнчи
паллӑ студент! Пулас педагогсене сад лартса ӳстерме
вӗрентекенни!
— Каҫарӑр, эпӗ сирӗнпе курса калаҫасшӑнччӗ, — терӗ
ӑна Салампи.
Пӗчӗк Нина аяккарах пӑрӑнчӗ.
— Паллашар эппин, Семен Саланов, — терё каччӑ
алӑ парса. Ҫирӗп те вӑйлӑ салтак алли.
— Салампи... Акрамова.
Саланов тип-тикӗс шурӑ шӑлӗсене кӑтартса кулчӗ,
унӑн тӗксӗм ӳтлӗ сӑнӗ кӑмӑллӑн ҫуталчӗ.
— Салампи? Иккӗмӗш хут илтетӗп ку ята.
— Ӑҫта илтнӗччӗ эсир ӑна малтан? — васкаса ыйтрӗ
хӗр.
Вӑл сасартӑках пӑлханса кайнине, унӑн сасси чӗтреме пуҫланине сиснӗ каччӑ хӑй те кӑштах салхуланчӗ,
унӑн хура куҫ харшийӗсем пӗрӗнсе илчӗҫ.
— Эпӗ вӑл ята чи малтан Маньчжурире илтрӗм, —
терё Саланов хӗр куҫӗнчен пӑхса.
— Камран? Семенов Валерирен-и?
Салампин кӑвак куҫӗсем пысӑкланса, ҫуталса кайрӗҫ,
чӗри хӑвӑрт-хӑвӑрт тапма пуҫларӗ, пӑчӑртаса тытнӑ тута
хӗррисем чӗтреме тытӑнчӗҫ.
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ринче хӗвел шевли вылянине курса сывлӑша ҫӗкленме
мӗнпур чун хавалӗпе тӑрӑшать; йӑлтӑртатса, ҫуталса тӑракан ту тӑррине халь-халь вӗҫсе ларас тенӗ чух ӑна тепӗр
сӑнӑ пырса тивет те — суранланнӑ ҫунат лӑштӑрах усӑнать, мӗскӗн кайӑк вара ҫӗре персе анать.
Саланов сӑмахӗ Салампишӗн ҫав сӑнӑ пекех пулчӗ.
— Ҫук. Эпӗ нимле Семенов Валерие те пӗлместӗп,
курман-илтмен темелле. Анчах вӑл хамӑр еннелли чӑваш
ачи пулма кирлӗ, тӗрӗссипе — Анаткас каччи.
Хӗр пёр самант хушши ним чӗнмесӗр тӑчӗ, пырне тулнӑ
куҫҫульне аран-аран ҫӑтса ячӗ те чӗтрекен сасӑпа ыйтрӗ:
— Камран илтрӗр-ха вара?
«Камран илтрӗр-ха вара ман ята? Эсир ман ҫинчен
каланине илтнӗ тем тесен те, сире ман ҫинченех каласа
панӑ!» — тесшӗнччӗ Салампи — калаймарӗ.
— Пёр салтакран илтрём. Эпир унпа Порт-Артуртан
пӗрле таврӑнтӑмӑр. Чӑваш ачиччё вал, ку енчи чӑваш
мар, анатри. Темле Салампие ҫав асӑнатчӗ. Салампи ятлӑ
хёрпе пёр салтак юратӑвё ҫинчен каласа панӑччё вӑл
мана. Салтакӗн ятне астумастӑм, халё эсир аса илтертӗр:
чӑн, Валери ятлӑччё.
— Сирӗнпе калаҫнӑ... сирёнпе пёрле ҫартан таврӑннӑ
салтакӑн хушамачё мёнле?
— Алмазов... Анатолий Алмазов.
Хӗр чӗри кӑртах турӗ: Валерии фронтри тусӗ, юрасем ҫыраканни, шӑпах Алмазов хушаматлӑччӗ. Салампи ӑна хӑнана та чӗннӗччӗ, анчах ҫав йыхравлӑ ҫыру
шӑпи телейлӗ пулаймарё.
— Алмазов?! Калӑр-ха, тархасшӑн, ӑҫта тёл пулма пулать-ши ӑна? Тен, ун адресне пёлетёр?
— Питӗ шел, пӗлместӗп, — терё каччӑ хӑй пӗлменнишён чӑннипех кулянса. — Анчах акӑ мён: вӑл ку хуларах пулма кирлӗ; музыка училищине вёренме килетёп
тесе калатчё. Вӑл кунтах пулсан эпӗ ӑна шыраса тупма
пултаратӑп.
— Эпӗ сире тем пек тав тунӑ пулӑттӑм, — терӗ Салампи. — Эпӗ ял хуҫалӑх институтӗнче пёрремёш курсра
зоотехника уйрӑмӗнче вёренетёп. Эсир мана, тен, асӑрхаман пулё, эпё те халиччен сире пёлменччё. Эпир иксӗмӗр пёр районсемех, кӳршё ялсемех, эпӗ — анаткассем. Тупса паллаштарсамӑрччӗ мана вӑл ҫынпа!
63

— Вӑл хӑй те сире тата Валери амӑшне курасшӑн
ӗмӗтленетчӗ, — терӗ Саланов хӑй умӗнче шӑпах Алмазов асӑннӑ хӗр тӑнине ӑнланса. — Эпир иксӗмӗр те анчахрах ҫартан таврӑнтӑмӑр та, сире шырама каникулччен ерҫеймерӗ пулас.
Салампие тепӗр хут чун кӗнӗ пек пулчӗ.
Аманнӑ кайӑк ҫапла юлашки вӑйне пухса сӗм тӗттӗм
ту хушӑкӗнчен хӗвел шевлипе йӑлтӑртатакан ту тӑррине
вӗҫсе хӑпарма тӑрӑшать; акӑ ҫуррине вӗҫсе хӑпарчӗ те
ӗнтӗ вӑл, анчах малалла ҫӗкленме вӑйӗ ҫук — хайхи вара
аманнӑ ҫунатне сӗтӗрсе ҫурма тӗтгӗм ту хысакне ҫитсе
канма ларать; ту тӑррине кӑна ҫитсе ӳкесчӗ: унтан инҫетри-инҫетри, пӗтӗм тавралӑх курӑнать, унта хӗвел
ӑшши, унта пурнӑҫ! Ҫапла ӗмӗтленет аманнӑ кайӑк, анчах хӑй ҫав ту тӑррине хӑпарса ҫитнӗ ҫӗре хӗвел анса
ларасса, хӑй каллех тӗттӗмре тӑрса юласса пӗлмест.
СТУДЕНТСЕМ
Эпир ӗҫре, вӗренӳре
Ҫӳлтен ҫӳле хӑпартӑмӑр,
Кӗрешӳре, ҫӗнтерӳре
Тапать матгур хӑватӑмӑр.
Митта Ваҫлейӗ

Вӑрҫӑ пӗтӗм халӑх хуҫалӑхне сӑмахпа каласа пама ҫук
пысӑк инкек кӳчӗ, хаяр тӑвӑл сапнӑ пек, вышкайсӑр
юхӑнтарса хӑварчӗ. Уйрӑмах вӑл Чӑваш Республикинчи
ялсенче хытӑ сисӗнчӗ. Колхозсенче ӗҫлес вӑйпитти арҫынсен йышӗ шутсӑр нумай чакрӗ: вуншар-вуншар пин
ҫын юнлӑ хирте пуҫ хунӑ терӗҫ. Чи юсавлӑ машинӑсемпе тракторсем, чи вӑйлӑ лашасем салтаксемпе пӗрлех
ҫапӑҫу хирӗнче пӗтнӗ. Туртӑм вӑйӗ ҫитмен пирки колхозниксен ака-сухара, ытти йывӑр ӗҫре вӑкӑрсене, хӗсӗр
ӗнесене кӳлмелле пулчӗ е тата анкарти сухине тунӑ чух
хӗрарӑмсен хӑйсен авалхи суха пуҫне кӳлӗнме тиврӗ. Пуринчен ытла вӑрҫӑ пӗтсен тепӗр ҫулнех усал шӑрӑх ҫунтарнӑ пирки тырӑ пулманни ял хуҫалӑхне пушшех ҫапса
хуҫрӗ, хӑрушӑ выҫлӑх ҫул килсе ҫапрӗ. Халӑхра манӑҫа
туха пуҫланӑ «мӑян ҫӑкӑрӗ», «крахмал икерчи» сӑмахсем каллех килӗрен киле кӗрсе тухрӗҫ. Хулара ҫӑкӑра
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та, ытти ҫимӗҫсене те карточкӑпа ҫеҫ параҫҫӗ-ха. Ку
вӑл — чун усрамалӑх кӑна...
Ҫакӑн пек йывӑр лару-тӑрура студент пурнӑҫӗ ӑҫтан
ҫӑмӑл пултӑр-ха ӗнтӗ...
Салампи хӑйӗн юлташӗсемпе пӗрле чугун ҫул станцине вакунсенчен вутӑ пушатма та, пристаньте баржасем ҫинчен тӑвар миххисем кӑларма та ҫӳрерӗ. Хӗр пуҫӑн чӗрӗ хыр пӗренисем ҫӗклеме те, йӗпе тӑвар миххисем тултма та тем пекех йывӑр пулин те, вӑйӑм-халӑм
ҫук тесе тӑмарӗ. Мӗн тӑвас тетӗн, хырӑм выҫҫи тӑван
анне мар, каҫармӗ, хӗрхенмӗ... Юрать-ха ялта ӳснӗ чӑваш
хӗрӗ мӗн пӗчӗкрен йывӑр ӗҫе хӑнӑхнӑ, чӑтать, мӑнтарӑн.
Вокзалтан е пристаньтен вилес пек ӗшенсе хваттере
аран-аран сӗтӗрӗнсе ҫитсен хытӑ сак ҫине татӑлса анӑп
та виҫ талӑк вӑранми ҫывӑрӑп тетӗн, анчах та вӗренӳ
ҫинчен те манмалла мар, каллех хут-кӗнеке ҫинче пуҫа
ҫӗмӗрсе лармалла. Ҫапла вӑл чухӑн студент пурнӑҫӗ. Тертленни ҫыншӑн пулсан та, вӗренни хушӑн тенӗ... Каллех
вара ҫав илӗртӳллӗ-ултавлӑ шанчӑк, ырӑ пурнӑҫ пурпӗрех ҫитессине шанса тӑни малаллах чӗнет, малаллах туртать. Пӗтӗм халӑхпа пӗрле ӗнтӗ, пӗччен мар.
Октябрь уявӗ тӗлне ҫанталӑк пӑсӑлчӗ: тӳпене кӑвак
тӗтре карса илчӗ, тӗксӗм ҫумӑр пӗлӗчӗсем аялтанах шӑваҫҫӗ, кунӗн-ҫӗрӗн упа сурчӑкӗ пек ҫумӑр пӗрӗхет. Ҫаралса юлнӑ йывӑҫсем исленсе, ӗнтӗркесе лараҫҫӗ, кайӑк
сасси илтӗнмест.
Уяв кунӗ Анна Ивановна хӗрсене ирех вӑратрӗ: студенткӑсем паян килӗсене кайма хатӗрленеҫҫӗ.
Салампипе Пысӑк Нина киле илсе каймалли япалисене пӗр чӑматана чикрӗҫ. Иккӗшин те вёсен апат-ҫимӗҫ
пӗтсе ҫитнӗ, халӗ, пӗрре киле кайнӑ пек чух, апат-ҫимӗҫпе пӗрлех хӗллехи ҫи-пуҫ та илсе килес пулать. Пысӑк
Нинӑран уйрӑлма пӗлмен Казаков вӗсене Етӗрне ҫулӗпе темиҫе ҫухрӑм ӑсатрӗ, нумай шӳглесе култарса пычӗ.
Хӗрсем ӑна хӗрхенсе, хӑваланӑ пекех, хӑйсенчен юлма
хушрӗҫ.
— Юл, Петя. Ҫитӗ кун чухлӗ ӑсатнипе, уру ыратӗ, —
терӗҫ.
— Юрӗ эппин, — килӗшрӗ каччӑ, — икӗ талӑк чӑтасах пулать ӗнтӗ. Асту эсӗ унта, Пысӑк Нина, мана ан
ман ялунта... Тата, тӑхтӑр-ха, калама астуман: Анна-Ван5. Салампи.
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на валли шӑртган, ман валли мӑйӑр илсе килме ан манӑр!
— Шӑргганӗсем пире кӗтсех выртаҫҫӗ пуль-ха. Килсе илмеҫҫӗ тесе макӑрса шӳсе те кайрӗҫ пуль. Мӑйӑрӗ
тесен — тата хуть... Хӗр кучченеҫӗ...
Хыркассинчен иртсен хӗрсем шоссерен пӑрӑнса тӳрӗ
ҫулпа утрӗҫ. Халь ӗнтӗ утма йывӑрланчӗ: урапа ҫулӗ кӗсел
пек ҫӑрӑлса выртать, хӗрсен аттисем йӑлтах вараланса
пӗтрӗҫ. Ҫитменнине тата сивӗ ҫумӑр вӑйланчӗ, питрен
ҫапса ҫума пуҫларӗ.
— Ҫакӑн пек усал ҫанталӑкра ҫуран утнӑ чух фронтри походсем аса килеҫҫӗ, — терё Нина. — Кур-ха, урасене мӗн чухлӗ пылчӑк ҫыпӑҫрӗ. Эсё, Салампи, кун пек
пылчӑк курманччӗ пулӗ тен?
— Кун пеккине ҫеҫ курнӑ-и! — терё Салампи. —
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче эпӗ сахал мар лава ҫӳренӗ, кӗркунне
Ямоза ҫӗр улми леҫме каяттӑмӑр... Ҫумӑр, пылчӑк... Халь
акӑ урасем кӑна лапӑртанчӗҫ-ха; лавпа тӗрмешнӗ чухне,
ачам, уру-аллупах тӑр пылчӑк пулатӑн. Ниҫта пӗр таса
вырӑн юлмастчӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче кунта та ҫӑмӑл пулман...
— Пӗлетӗп, никама та ҫӑмӑл пулмарӗ.
Сӑмах каллех ҫанталӑк ҫине, ҫул йывӑрри ҫине куҫать.
— Пӗлетӗн-и, Салампи, ӗлӗк хӗрсем темле пылчӑклӑ
ҫулпа утсан та ҫӑпата пуҫӗ ҫине пылчӑк лектермен. Ҫӗнӗ
ҫӑпата сырсан вара пушшех тирпейлӗ пулнӑ, ҫӑпатана
пылчӑклакан хӗрсене тирпейсӗр тесе тиркенӗ. Эпӗ ун
чухне ача пулнӑ-ха, кӑшт ҫеҫ астӑватӑп вӑл йӑласене.
Аса илетӗп те тӗлӗнетӗп. Пирӗн ялтан пасар ҫичӗ ҫухрӑмра. Хӗрсем ун чухне, хальхи пек тетӗн-им, пасара та
ҫӑпатапах ҫӳренӗ. Вӑт вара пӗр-пӗр ҫумӑрлӑ кун ҫит унта
ҫӑпата варламасӑр! Аслӑ акка капать: килтен кивӗ ҫӑпатапа каятгӑмӑр тет, пасар ялне ҫитсен тин ҫӗнӗ ҫӑпата
сыраттӑмӑр тет. Вӑт мӗнле пулнӑ! Хӗр вӑл кирек хӑҫан
та хӗр шухӑшне пӑрахман ҫав, пурнӑҫӗ йывӑр пулсан та
хитреленмех тӑрӑшнӑ, каччӑсем умӗнче ялан ырӑ ятлӑ
пулма ӗмӗтленнӗ.
Икӗ туе тем ҫинчен те калаҫать: ача чухнехи ҫинчен
те, вӑрҫӑ кунӗсенчи йывӑрлӑхсем ҫинчен те, хӗр пурнӑҫӗ
ҫинчен те, институт ҫинчен те, папланӑ студентсем ҫинчен те. Юлашкинчен иккӗшӗ те ывӑнса ҫитеҫҫӗ. Ҫул
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йывӑр — ураран ура аран иртет, калаҫас килмест. Ҫумӑр
ҫӳпҫерен тӑкнӑ пекех ҫӑвать, ҫанталӑк уҫҫи-хупписӗр тёттӗмленсе килет. Юрать ҫул хӗрринчи йывӑҫ ҫур пӳрт
пекех, хӗрсем вӑйлӑ ҫумӑра пӗр-пӗр йывӑҫ айӗнче тӑрса
ирттереҫҫӗ те каллех малалла утаҫҫӗ. Пӗр ялта вӗсем уй
хӗрринчи пӳрте кӗрсе кӑшт канчӗҫ. Тарават хӗрарӑм вӗсене уяв сӑри ӗҫтерчӗ, авалтан пыракан чӑваш йӑлипе апат
лартмасӑр ярасшӑн марччӗ, анчах хӗрсем, тем пекех
выҫнӑ пулин те, пӳртри каччӑран вӑтанса ҫимесӗрех
тухрӗҫ. Тата ҫимелли те темех пурччӗ пуль тӑлӑха юлнӑ
салтак арӑмӗн. Ҫӗршывӗпе илес пулсан миҫе миллионши ҫавнашкал ҫука юлнӑ хӗрарӑм? Ыран Аслӑ уяв пулсан та, пур-ши вёсен савӑнмалӑх ырлӑхӗ-пурлӑхӗ?
Вунӑ ҫухрӑма майлӑ вӗсем пёр лав ҫине ларса пычӗҫ.
Текех тупӑнмарё: уяв умён лавсем те, ҫуран ҫӳрекенсем
те ҫул ҫинче курӑнмаҫҫӗ. Шоферсене вӑрҫса пынӑ вӑхӑтра, телее, таҫтан пёр машина хуса ҫитрё, студенткасем ун ҫине ларса вӑтӑр-хӗрӗх ҫухрӑма яхӑн ҫулне кӗскетрӗҫ, малалла каллех ҫуран танккамалла пулчӗ. Салампин яла ҫитесси те инҫе юлмарӗ ӗнтӗ, пулсан тепӗр
икё ҫухрӑм пулёччё, кётмен ҫӗртенех инкек сиксе тухрё:
унӑн атӑ тӗпӗ хӑпӑнса кайрӗ. Икё хӗр кула-кулах ӑна ал
тутрипе ҫыхкаласа лартрёҫ.
— Эй, мӑнтарӑн студент пурнӑҫӗ! — кӑмӑлсӑрланчё
Салампи.
— Ун пек кӑна мар килсе тухать пурнӑҫра, — терё
Нина шӳтлесе. — Хӑнӑхас пулать, унсӑр студент пулаймӑн. Студентпа салтак пёртӑван теҫҫё.
Автан ҫырми тӗлӗнчи ҫул тӑваткалёнче, ватӑ хурама
айӗнче, вёсем уйрӑлчёҫ: Нинӑн татах малалла утмалла.
Салампи ӑна хӑйсем патне хӑнана кӗме хытӑ чӗнчӗ пулин те, лешӗ килӗшмерӗ.
— Киле ҫитсе ӳкесчӗ, ыр вилӗмпе вилесчё, кушак
ҫури мар тесе тирпейлесе пытарёҫ, — терё Нина (Казакова кура вӑл та шӳглекелет), унтан кулмасӑр хушса хучё: — Килтисене питё курас килекеи пулчё. Ан пӑшӑрхан, Салампи, таврӑннӑ чухне кӗрӗп. Халӗ ав ҫанталӑк
та япӑх, каҫа хирӗҫ ҫула тухма шанчӑклӑ мар, пӗр
кӗрсен — ҫёр выртасах пулать. Ҫавӑнпа уяв курма хамӑр
ялах ҫитем-ха.
— Чипер кай эппин!
5*
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Автан ҫырминчен кӑшт иртсен ял курӑнаканччӗ, халӗ
патне ҫитмесӗр те курӑнмасть. Акӑ тӗттӗмре ял пуҫӗнчи
ҫил армань мӗлки палӑрчӗ... Акӑ йӑмра тӑррисем... Акӑ
хӑй ҫутисем те курӑнчӗҫ... Урамра юрӑ, хут купӑс сасси
илтӗнчӗ.
Мӗн тери аван-ҫке уяв каҫӗ тӑван яла пырса кӗме!
Ачаран палланӑ лаштра йӑмрасене, юратнӑ урамсене курсан, ҫывӑх ҫынсен хӑнӑхнӑ юррине илтсен ху ывӑннине
те, хырӑм выҫнине те манатӑн.
Салампи уй хапхине хаваслӑн уҫса кӗчӗ.
Килте амӑшӗ ҫук, ӑна пускилсем хӑнана илсе кайнӑ
пулмалла. Тӗрлӗ кучченеҫ пӗҫерме вутӑ нумайрах хутнӑран пӳртре лӗпех ӑшӑ. Салампи ним тӑвиччен малтан
ӑшӑ ҫӑматӑ тӑхӑнчӗ те апат ҫиме ларчӗ.
Хӗрӗ Октябрь уявне яла килессе кӗтсе амӑшӗ кӑмака
тулли апат пӗҫерсе хатӗрленӗ: автан яшки (юлашки автанне пуснӑ пуль-ха, мӑнтарӑн!); ҫӑмарта хӑпартни (пилӗк-ултӑ чӑх усракалать карчӑк); виҫӗ ҫаврашка чӑкӑт
(хӑйсен ӗни хӗсӗр, тӑпӑрчне кӳршӗрен илнӗ ӗнтӗ). Салампие парса яма тесех пилӗк кукӑль хатӗрленӗ. Кукӑлӗ
пӗр-икӗ кунран типсе каять-ши? — Ҫук, типсе кайма
памӗҫ Нинӑсем. Анна Ивановна патӗнчи студенткӑсем
пурте пӗрлех апатланса, Казаков калашле, коммунӑн пурӑнаҫҫӗ: камӑн мӗн пур — унпала. Пур-ҫук укҫи-тенки те пӗрлех вёсен. «Салтакла, студентла пурӑнма хӑнӑхас
пулать. Наука требует жертв», — текелет вара Казаков
хырӑмӗ ҫатӑртатса выҫнӑ вӑхӑтра.
Тулта ҫанталӑк кӗтмен ҫӗртенех улшӑнчӗ: ҫумӑр чарӑнчӗ, пӗлӗт уҫӑлса киле пуҫларӗ, ҫил тухрӗ, пӳрт умӗнчи хурӑнсем кашлама тапратрӗҫ.
Ял хушши вӗлле пекех сӗрлет: унта та кунта юрӑ илтӗнет. Ҫул ҫинче хытӑ ӗшеннӗ Салампи урама тухас темерӗ.
Ҫывӑхрах хут купӑс сасси илтӗнчӗ — такам питӗ ӑста
шӑрантарать. Купӑс сасси Саламписен тӗлнех янӑраса
ҫитрӗ те сасартӑк шӑпланчӗ.
«Пирӗн пата кӗмеҫҫӗ пуль те?» — тесе хӗр чӳрече
витӗр тулалла пӑхрӗ.
Урам варринче виҫҫӗн чарӑнса тӑчӗҫ: Павӑл Шамбулкин, Вихтӑр Мурзаев, Коля Семенов. Купӑсӗ Вихтӑрӑн, вӑл ӑна Германирен илсе таврӑннӑ. Сасси унӑн питӗ
68

янравлӑ: ялӑн пӗр вӗҫӗнче калани тепӗр вӗҫнех илтӗнет. Туйсенче е пасарта вӑл пур купӑс сассине те хупласа хурать. «Ку купӑса эпӗ икӗ пиянин парсан та улӑштарассӑм ҫук. Сасси кӑна мӗне тӑрать. Маркки тата
мӗнли — «Хохнер»! Манччен ӑна темле фриц туртса савӑннӑ-ха? Шалишь. Гитлер капут. Халӗ эпӗ ун хуҫи», —
тет чӗмсӗр каччӑ теплерен вӗҫкӗнленсе.
Вихтӑр ытти енӗпе уҫӑ кӑмӑллӑ пулин те купӑс тесен
вара — тӗлӗнсе каймалла хытӑ, хӑй купӑсне никама та
памасть. Кольӑна ҫеҫ ирӗксӗртереххӗн тыттарать, кашнинчех вара: «Ытла хытӑ ан турт, чӗлӗхӗсене татса
пӗтерӗн», — тесе астутарать. Лешӗ, купӑсшӑн чунне пама
хатӗрскер, пӗр-икӗ ҫемӗ каласшӑнах Вихтӑр хыҫҫӑн ҫӗрӗпе ҫӳреме те хавас. Коля питӗ ӑста купӑсҫӑ, вӑл ҫитмӗл
те ҫичӗ ҫемӗ пӗлет теҫҫӗ, ҫавӑнпа ӑна Вихтӑр купӑс тытма
чармасть, хӑй те унран тӗрлӗрен ҫемӗсем вӗренме тӑрӑшать, ҫапах темшӗн унӑн нихӑш кӗвви те майне килсех
пӗтмест. Вихтӑра ку пӑшӑрхантармасть. Маруҫсен тӗлне
ҫитнӗ чух вӑл яланах купӑсне хӑй аллине илет, вара пӗлипӗлми «Ҫул ҫеммине» вӑйран кайса тӑсать. Акӑ халӗ те
вӑл купӑсне шеллемесӗр тӑсса янӑратса ячӗ...
«Маруҫсем патӗнче улах пуль ӗнтӗ, ҫавӑнта кайрӗҫ», —
тавҫӑрса илчӗ Салампи; унӑн хӑйӗн те кӳршӗри улаха
кайса курас килчӗ: унта халь хаваслӑ, шавлӑ; унта ташӑюрӑ, вӑйӑ-кулӑ... «Ҫук, мӗн ҫӑмӑлттайланса ҫӳрес инҫе
ҫул хыҫҫӑн, ыран каллех ҫула тухмалла, вӑхӑта ахаль сая
ярас мар», — терӗ студентка. Вырӑн сарчӗ те кӗнеке
тытса выртрӗ. Анчах нумаях вулаймарӗ, кӗнеки алӑран
тухса ӳкрӗ, хӑй лӑпсӑрах ҫывӑрса кайрӗ. Амӑшӗ килсе
кӗнине те сисмерӗ вӑл, ирчченех пӗр вӑранми ҫывӑрчӗ.
— Икерчӗ ҫиме тӑр, хӗрӗм! Пӑх-ха урамалла: эсӗ ҫывӑрнӑ чух хӗл ҫитрӗ вӗт, — терӗ Елюн инке ирхине.
Салампи, лекцие кайма хыпаланнӑ пекех, хӑвӑрт сиксе
тӑчӗ, хӑпӑл-хапӑл ҫӑвӑнчӗ, тумланчӗ, вара чӳрече умне
пырса урамалла пӑхрӗ.
Пӳрт умӗнчи хурӑнсем, хуралтӑ тӑррисем, ҫатан картасем, пылчӑклӑ ҫул-йӗрсем — йӑлтах шап-шурӑ юрпа
витӗннӗ. Йӗпе-сапа кун хыҫҫӑн, хуралса, тӗтгӗмленсе тӑнӑ
ҫанталӑк хыҫҫӑн питӗ тирпейлӗ, таса кун ҫитнӗ.
— Мӗнле илемлӗ! — терӗ Салампи пӗчӗк ачалла савӑнса.
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— Илемлӗ те — нумайлӑха мар вӑл илем, пӗрре хӗвел
пӑхиччен кӑна, — хирӗҫлерӗ амӑшӗ. — Сана ӑсатма лаша
кӳлес тенӗччӗ, халь ак мӗнле кӳлӗн ӗнтӗ: ни урапа, ни ҫуна... Кӑнтӑрлаччен ку юр ирӗлсе йӑлтах сӗлкӗшленсе ларать. Эсё те, хӗрӗм, ҫуна ҫулӗ лариччен тӑхтатӑн пулӗ?
Атту та ҫӗтӗлсе кайнӑ-иҫ, мӗн тӑхӑнса кайӑн?
— Хӗл ларсан шур чуссӑнкки тӑхӑнатӑп, калушпа аптрамӗ. Мӗн пулсан та манӑн каясах пулать, анне, ыран
лекцие ҫитмелле, — терё Салампи. — Хальлӗхе кивӗ
пушмак та юрӗ.
— Чуну ҫавӑнтах пулӗ ӗнтӗ санӑн. Институт тесе тем
те тӳсмелле-ши вара?
— Тем тӳсме те хатёр эпё, анне, лайӑх вӗренесчӗ кӑна!
Мёнле пулсан та ҫав институтран вӗренсе тухасчӗ! Вӗренсе тухаймасан ҫынтан намӑс — вара яла килсе те ан курӑн.
— Эпӗ вӗренессине хирӗҫ мар та-ха. Пӗрре кайнӑскере вӗренесех пулать ӗнтӗ, тӑрӑшса вӗрен. Пирӗн вӑхӑтра вӗренмен ҫын вӑл, чипер куҫлӑ пулсан та, суккӑр.
Йывӑр-ҫке хӑвна хулара пурӑнма. Халӗ, вӑрҫӑ хыҫҫӑн,
пурнӑҫ хӗсӗкрех, килтен те ытлашши пулӑшаймастӑп.
Ашӗ-пӑшӗ те, ҫӑвӗ-сӗчӗ те ҫук пирӗн. Ҫынран илнипех... Ҫӗр улми кӑна...
— Ҫӗр улми пулсан ҫитет, анне! Йӳнеҫтеркелӗпӗр
мёнле те пулин... Крахмал икерчи ҫиекен хулара та тем
чухлех...
Кӑнтӑрла ҫитеспе Нина килсе кӗчӗ. Вӑл хӗллехилле
тумланнӑ, ҫурӑм хыҫне пысӑк кутамкка ҫакнӑ, аллине
чӑматан йӑтнӑ. Тусне хӑналанӑ хыҫҫӑн Салампи шурӑ
чуссӑнкки, хӗллехи пальто тӑхӑнчӗ, кӑвак ҫӑм тутӑр ҫыхрӗ. Кутамккана ҫур пӑт пек ҫӗр улми, икӗ чӑкӑт, виҫӗ
кукӑль чикрӗ. Пӗр чӑкӑтне, икӗ кукӑльне сӗтел сунтӑхне (амӑшне каламасӑр) пытарса хӑварчӗ. Карчӑк вӗсене
хӑех тупӗ, сунтӑхне кунне ҫиччё уҫса хупать...
Уя анкарти витӗр тухрӗҫ. Автан ҫырми патне ҫитиччен Салампи амӑшӗ кутамккана хӑй йӑтса пычӗ: «Кӑшт
та пулин канса пыр», — терӗ вӑл хӗрне. Автан ҫырми
вӗҫӗнче, ватӑ хурама айӗнче, уйрӑлчӗҫ.
— Хӗллехи каникулччен килеймӗп ӗнтӗ, ан та кӗт, —
терё Салампи амӑшӗпе сывпуллашса. — Пасара пыракансенчен ҫӗр улми парса яр вара... Маруҫ инкӗшӗ пырса
каяканччӗ-ха...
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Амӑшӗ сасартӑк хурланчӗ.
— Мӗнле ҫитӗр ӗнтӗ, ҫулӗ ытла япӑх. Машинӑсем те
курӑнмаҫҫӗ ку ҫанталӑкра, лере, мӑн ҫул ҫинче, ҫӳреҫҫӗ
пулсан анчах ӗнтӗ. Лаша кӳлме те майӗ ҫук: ни урапа,
ни ҫуна.
— Пирӗн, студентсен, салтаксенни пекех, лаша хамӑр
урара, — шӳтлесе илчӗ Нина.
— Эх, мӑнтарӑн ачисем!.. — терӗ те карчӑк тутӑр вӗҫӗпе куҫӗсене шӑлма пуҫларӗ.
Етӗрне ҫулӗ ҫине тухиччен вӗсем юрлӑ-юпӑнчӑклӑ
ҫанталӑк витӗр лапра-ҫӗпреллӗ ҫулпа пӗр вунӑ ҫухрӑм
тапаҫланчӗҫ. Кунта, вёсен телейне, нимӗҫ трофейӗ —
«форд» ятлӑ мӑкла пуҫлӑ пысӑк грузовик хуса ҫитрӗ те,
ырӑ кӑмӑллӑ шофер хӗрсене Хыркассине ҫитиччен лартса
пыма килӗшрӗ. Уҫӑ кузовра, витӗр кастаракан ҫил ҫинче,
ӗнтӗркесе пынӑ хушӑра Салампи самаях салхуланчӗ.
Пысӑк Нина, хӑй шинельпе ҫеҫ пулин те, шӳтлеме пӑрахмарӗ.
— Салтак та, студент та — ӗмӗрхи пӗртӑвансем. Ӑшши-сивви те, выҫҫи-тутти те вёсен хӑйсемпе пёрлех, —
текелерӗ. — Тӳррипех каласан, кун пек ҫанталӑкра ырӑ
хуҫа йыттине те тула кӑлармасть. Пӑх-ха эс таврана: пёр
чёрё чун та ҫук вёт уй-хирте... «Солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются», — тет кун пек сивере ман
Петя, ман паттӑр салтак Швейк. Ан хурлан, Салампи,
пирён урама та уяв ҫитӗ-ха...
Ҫул, чӑнах та, питӗ йывӑр пулчӗ. Юр ирӗлсе кайрё
те, ишсе тухмалла мар пылчӑк сёлкёшленсе, ҫӑрӑлса кӑна
выртать, пусмассерен ура йёрё вырӑнне шыв тулса юлать.
Хулана вӗсем ҫур ҫёр тёлнелле тин ҫитрёҫ, хватгере
вилес пекех ывӑнса пырса кӗчӗҫ.
— Шӑпах чей ӗҫме ҫитрӗр, хунямусем лайӑх пулаҫҫё
пуль, — тесе кӗтсе илчё вӗсене Анна Ивановна, вара
кӑмӑллӑн кулса калама пуҫларӗ:
— Петя сире ҫӗрӗпех кётсе ларчё. Мӑнтарӑн, сар кайӑк та ҫу кунне ун пек кётмест пуль, халь кӑна тухса
кайрё. Тата темле каччӑ килчё — Пысӑк Нинӑсен ялё
терё-и ҫав — Салампие тем каламалли пурччё тет. Мённе
мана каламарё. Сар пикене калас сӑмаха ват карчӑка
калас ҫук ёнтё. Хуп-хураскер хӑй, так питё ӑслӑ-йёркеллё
калаҫать. Кӑмӑллӑ йёкёт, питё чуна килёшрё вара.
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— Кам килчӗ? — ыйтрӗ Салампи Пӗчӗк Нинӑран.
— Саланов, — пӗлтерчӗ лешӗ. — Акӑ вӑл сана пама
ҫыру хӑварчӗ.
Салампи пӗчӗк хут татӑкӗнче тем хаклӑ япала тупас
пекех пӑлханса вула пуҫларӗ. Пӗрре вуласа тухрӗ те каллех тепре тытӑнчӗ:
«...Эпӗ Алмазова тӗл пултӑм. Вӑл Хусанти консерваторире вӗренет иккен, кунта икӗ кунлӑха ҫеҫ килнӗ, ыран
ирех тухса каять. Сирӗн патӑра пытӑм та — эсир ҫук,
ялтан килмен терӗҫ. Питӗ шел. Алмазов хӗллехи каникул сӑр та урӑх кунта пулаймасть».
Тем пек ӗшеннӗ пулин те, ҫав каҫхине Салампин часах ыйхӑ килмерӗ. Хӑҫан ҫитӗ ӗнтӗ вӑл каникул?..
Кунсем кӗскелчӗҫ, вӑхӑт ҫитми пулчӗ. Иртен пуҫласа каҫченех институтра лекцисем пулаҫҫӗ, пушӑ вӑхӑт
сахал. Тӗрлӗрен кружок занятийӗсем, пухусем... Канмалли кунсенче — воскресниксем, кроссем... Кӑнтӑрла — институтра, каҫхине библиотекӑра... Пӗрмай ҫырса
пӳрнесем ыратакан пулаҫҫӗ, нумай вуланипе куҫ ывӑнать... Вӑхӑт темле сахал пулин те, эрнере пӗрре кинона каймаллах, укҫа ҫук пулсан — майлаштарас пулать.
Камӑн пур — унӑннипе. Пурнӑҫ хӗсӗкрех пулин те,
пӗрлешӳллӗ ӗҫре, вӗренӳре, шавлӑ йышра чун савӑнать,
ҫавӑнпа студент ялан хаваслӑ.
Акӑ майӗпен Ҫӗнӗ ҫул та ҫывхарса ҫитрӗ. Хула варринчи площадьре пӗр эрне малтанах пысӑк елка тума
тытӑнчӗҫ, ача-пӑча унтан хӑпма та пӗлмест.
Студентсем те хӑйсене кура Ҫӗнӗ ҫула кӗтсе илме
хатӗрлене пуҫларӗҫ.
Уяв каҫне туссем Анна Ивановна патӗнче ирттерме
калаҫса татӑлчӗҫ. Салампипе икӗ Нина хваттере тирпейлерӗҫ, урайне хӑйӑрпа ҫуса тасатрӗҫ, кухньӑри ӑпӑр-тапӑра пуҫтарчӗҫ. Казаков студентсен пур-ҫук укҫине пуҫтарса Музӑна пачӗ, ӗҫмелли-ҫимелли тупса хатӗрлеме
ӑна хушрӗҫ. Муза ку ӗҫе хастарлансах пикенчӗ, пурне
те хӑйӗн пултарулӑхӗпе тӗлӗнтерчӗ. Вӑл икӗ-виҫӗ тӗрлӗ
эрех те, консервсем те, пулӑ та тупса килчӗ. Каҫхине
студентсем харпӑр хӑй институтӗнчи вечерсенче пулма,
ҫур ҫӗр тӗлӗнче вара Анна Ивановна патӗнче пухӑнма
килӗшрӗҫ.
Карчӑк куншӑн калама ҫук савӑнчӗ, вӑл кухньӑран
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тухми ҫамрӑксем валли тем пӗҫерчӗ, тем ӑшаларӗ, тем
вӗретрӗ. Чӑнах та, унӑн плити пӗр-икӗ кун хушши, домна
кӑмаки пекех, сӳнмесӗр ҫунса тӑчӗ. Шӳтлемесӗр чӑтайман Казаков ун пирки сӑмах та каларӗ: «Анна-Ванна,
постри часовой пӑшалне алӑран яман пекех, мӑн кашӑкне алӑран ямасть», — терӗ. Пӗчӗк Нинӑна ку танлаштару ҫав тери килӗшрӗ пулас, вӑл карчӑка курмассерен
куллине чараймасӑр асапланса сахал мар хӑйӗнчен хӑй
вӑтанчӗ.
Ҫӗнӗ ҫул каҫхине хӗрсем виҫҫӗшӗ те кӗнеке вуласа
ларатчӗҫ — Казаковпа Муза шавласа килсе кӗчӗҫ.
— Ырӑ каҫ! — терӗ Петя алӑк уҫнӑ-уҫманах. — Мӗн
эсир Ҫӗнӗ ҫул каҫӗ те ӗҫлесе ларатӑр? Капла ҫулталӑкӗпех канӑҫ кураймӑр. Ҫапла-и, Анна-Ванна?
Хурав вырӑнне таҫтан качака мекекек! тени илтӗнчӗ.
Хӗрсем кулса ячӗҫ.
— Ваттисем ҫапла калатчӗҫ ӗлӗк, — илтӗнчӗ кухньӑран карчӑк сасси. — Ҫӗнӗ ҫул каҫ ӗҫлеместчӗҫ. Халь
сире ун пек тӗшмӗшлӗхе пӗлменни те паха.
Унтан каллех качака сасси — пёрре те мар, икё качака харӑс ҫинҫе сасӑпа макӑрчӗҫ. Хӗрсем пушшех ахӑлтатса кулса ячӗҫ.
— Мӗн шуйттан сасси ку? Ӑҫтан илтӗнет? — тӗлӗнсе
кайса пӑхкаларӗ каччӑ, унтан сӗтел айне, кӑмака хыҫне,
тӗттӗм кӗтессене тӗрӗслерӗ — ниҫта та нимӗн те тупаймарӗ.
— Мӗн мурӗ?
Пӗчӗк Нина куллине нимпе те чараймасӑр чыхӑнса
кайрӗ, кула-кулах пӗлтерчӗ:
— Анна Йӑваннӑ ҫанталӑк шӑнтрӗ тесе качака путеккисене кӑмакана хупрӗ кӗҫӗр.
— Тупнӑ кӑмака! Вӑл кӑмакаран тепӗр ват карчӑк та
вӗрирех пуль. Ытла сивӗре усрать-ҫке сире Анна-Ванна.
— Спартакски воспитани, — тӗртсе илчӗ Муза.
— Спартанское, — тесе тӳрлетрӗ ӑна каччӑ.
Янкӑс хӗр ӑна илтмӗш пулчӗ, Пӗчӗк Нина аллинчи
кӗнекене илсе пӑхрӗ.
— Мӗн вулатӑн, Ниночка? Фу, старославянски чӗлхе!
Мӗнле йӑлӑхтармасть сана? Хӗрсем, сирӗн Генрих Гете
сӑввисем ҫук-и, вуласа пӑхасчӗ: питӗ лайӑх теҫҫӗ.
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— Генрих Гейне пуле? — каллех тӗртсе илчӗ Казаков. — Е Вольфганг Гете?
Пӗчӗк Нина куллине чараймасӑр каллех чыхӑнчӗ те
Салампи хыҫне пытанчё. Муза хёрелсе кайрё.
— Ытла йёплё чёлхеллё-ҫке эсё, Петя, хёрпе те витлешсе калаҫатӑн, — астутарчё Пысӑк Нина.
— Литфакра вёренекен студенткӑпа, — тӳрлетсе хучё
парӑнман каччӑ, — дискусси тума та юрамасть-и вара?
Тавлашу хёрсе ҫитиччен пулёме Анна Ивановна кёрсе
тӑчё. Уяв каҫӗ ячёпе вӑл хӑмӑр платье ҫийӗн шурӑ саппун ҫакнӑ-мӗн, анчах ӑна плита умёнче хӑрӑмпа варалама ёлкёрнё те.
— Мён шавлатӑр эсир кёҫёр те, ҫулталӑкӗпех тавлашса-хирёҫсе пурӑнас тетӗр-им? Ҫёнё ҫул каҫё иккенне манса кайрӑр-им? — терё карчӑк шӳтлесе.
— Ой, хёрсем! — тем пулнӑ пекех кӑшкӑрса ячӗ Муза
халӗ ҫеҫ хӑйне кӳрентернине манса. — Эпё сирён пата
ҫул майӑн чупса кёрсетгём. Калама та астуман, пирён
институтра кӗҫӗр чаплӑ концерт пулать.
— Муза юрласа кӑтартать, — хушса хучӗ Пӗчӗк Нина,
хӑй ҫавӑнтах тем намӑс сӑмах каланӑ пек хёрелсе те кайрё.
— Вӑхӑт пулсан пырса курӑр. Ҫакна ҫеҫ пӗлтересшӗнччӗ. Мана икӗ каччӑ кӗтсе тӑраҫҫӗ тулта, — терё кулса
Муза, унтан алӑксене шӑлт-шалт хупкаласа тухса кайрё.
— Эх, ҫак Муза пур вара, ниҫта лара-тӑра пӗлмест, —
текелесе юлчё Анна Ивановна. — Такама качча кайса
лӑпланё ёнтё.
— Муза яланах хаваслӑ. Салампи пек тунсӑхласа ларма юратмасть, — терё Казаков.
Карчӑк, тухса кайма тӑнӑскер, уҫӑ алӑк умёнче чарӑнса каларӗ:
— Хёр чухнехи тунсӑх вӑл ирхи шуҫӑм умӗнхи тётре
пек ҫеҫ, хӗвел тухсанах сирёлет. Ватлӑхри тунсӑх вара —
хёвел аннӑ хыҫҫӑн ҫывхаракан сёмлёх евёрлё. Салампи
тунсӑхӗ вӑл хёвел тухиччен кӑна. Ҫапла, ачам, Петя.
Карчӑк кулкаласа каланӑ сӑмах ҫамрӑксемшён шӳт
вырӑнне ҫеҫ пулчӗ пулин те Салампие шухӑшлаттарчӗ.
Ял хуҫалӑх институтёнчи уяв каҫёнче нумаях тӑмасӑр
Салампипе Пысӑк Нина педагогика институте кайма
тухрӗҫ. Казаков та вёсенчен юлмарё.
Пёчёк Нина вёсене институт умёнче кётсе илчё.
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— Эх, кая юлтӑр! — терӗ вӑл пӑшӑрханса. — Концертра Муза икӗ юрӑ юрларӗ. Тӗлӗнмелле чаплӑ юрларӗ. Темиҫе хутчен те чӗнсе кӑларчӗҫ ӑна, кашни юррине икшер юрлаттарчӗҫ.
— Концерт пӗтрӗ те-им вара? — кӑмӑлсӑррӑн ыйтрӗ
Пысӑк Нина.
— Халӗ спектакль пырать.
— Чӗнсе тух эппин Музӑна, пӗрле кайӑпӑр.
— Ҫук-ҫке-ха вӑл кунта, юрланӑ хыҫҫӑнах таҫта кайса кӗчӗ. Салановпа темле каччӑ калаҫса тӑратчӗҫ унпа,
кайран виҫҫӗшӗ те курӑнмарӗҫ, пачах ҫухалчӗҫ.
— Йӗп ҫухатнӑ пекех ҫухатрӑн эппин ҫынна, — тӗртсе
илчӗ Казаков. — Япӑх разведчик эсӗ.
«Салановпа темле каччӑ» тенӗрен Салампи чӗри картах сиксе илчӗ. «Ӑҫта кайрӗҫ-ши вӗсем? Мана шырамастчӗҫ-ши?» — шутласа илчӗ хӗр тӳрех.
— Эсир хваттере кайӑр эппин, Нинӑпа эпир Музӑна
тупса пыратпӑр, — терӗ вӑл.
Пӗчӗк Нинӑпа Салампи вара Муза хваттерне кайрӗҫ.
— Акӑ ҫакӑнта пурӑнать, — пӗлтерчӗ Нина виҫӗ хутлӑ
пысӑк ҫурт тӗлне ҫитсен. — Авӑ кӗрен занавескӑпа карнӑ
икӗ чӳрече курӑнать, вӑл Муза пӳлӗмӗ.
— Питӗ чаплӑ хваттерте иккен, — тӗлӗнчӗ Салампи. —
Мана вӑл темиҫе хутчен те хӑнана чӗннӗччӗ те — ниепле те вӑхӑт тупса килсе кураймарӑм.
— Хваттерте мар, килте. Хваттер хуҫи — Музӑсен хурӑнташӗ. Унӑн хӑйӗн ача-пӑча ҫук, ҫавӑнпа вӑл Музӑна
усрава илнӗ. Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ лешӗ яла та ҫӳреми пулчӗ.
Кунта унӑн пурнӑҫӗ — пыл та ҫу. Кушак пурнӑҫӗ... Ҫӗнӗ
ашшӗ таҫта суту-илӳ енӗпе пысӑк ӗҫре ларать. Музӑна
мӗн кирлӗ, йӑлт тупса парать.
«Авӑ мӗншӗн Муза тӗрлӗрен консервсем, эрехсем хӑвӑрт тупрӗ иккен», — шухӑшларӗ Салампи.
— Аҫтан пурне те пӗлетӗн-ха эсӗ, Нина?
— Мӗнле пӗлес мар-ха: эпир унпа пӗр фуппӑра вӗренетпӗр-ҫке. Хӑш чухне вӑл мана хӑйсем патне те чӗнкелет. — Пӗчӗк Нина сассӑр кулса илчӗ. — Тӳррипе каласан, вӑл ман конспектсене ҫырса илет. Конспектсем
кирлӗ мар пулсан чӗнес те ҫук пуль.
— Апла вӑл куккук пекех пурӑнать, эсӗ — пӑрчӑкан пек?
Нина Салампин шӳтне ӑнланмарӗ.
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— Мӗнле куккук, мӗнле пӑрчӑкан?
— Куккук чӗппине хӑй пусса кӑлармасть, ҫӑмартине
те пӑрчӑкан йӑвине хурса хӑварать, вара ун чӗпписене
пӑрчӑкан пусса кӑларать тенине илтмен-им эсӗ?
Пӗчӗк Нина каллех хӑйӗн сассӑр куллипе кулса илчӗ.
— Сасси те унӑн куккукӑнни пек уҫӑ, янӑравлӑ, —
терӗ вӑл. — Муза хӑйсем патӗнче питӗ кӑмӑллӑ, кашни
пымассерен чаплӑ хӑналать, хаклӑ духисемпе пӗрӗхсе
ярать. Хӑвах курӑн-ха ак.
Виҫҫӗмӗш хута хӑпарсан Нина пӗр алӑк умӗнче чарӑнса тӑчӗ те хуллен шаккарӗ.
Шалта рояль кӗрлени илтӗнет. Такам ытармалла мар
илемлӗ кӗвӗ калать.
— Муза рояль калама та пултарать иккен! — терё
Салампи тёлёнсе. — Эпё халиччен пёлменччё те.
— Ҫук, вӑл вёренеймен-ха, такам урӑх ҫын пулас.
Рояльне ҫӗнӗ ашшӗ ятарласах Муза валли туяннӑ.
Иккӗмӗш хут шаккасан тин пӳлӗмрен Музӑн шӑнкӑрав пек сасси илтӗнчӗ, студентка хӑйӗн юлташӗсене
савӑнӑҫлӑн кулкаласа уҫса кӗртрӗ.
— Ой, хӗрсем! Ман патӑмра чаплӑ музыкант! Маэстро! Пирӗн улах паян, папӑсем хӑнана кайрӗҫ, — терӗ
вӑл пӑшӑлтатса. Ҫав хушӑрах хӗрсене хывӑнма пулӑшрӗ.
Хӑйсем патне пынӑ ҫынна Муза яланах кӑмӑллӑ, тарават кӗтсе илет, ку енӗпе ӑна никам та ӳпкелес ҫук.
Вӑл хӗрсен пальтисене хывса ҫакрӗ, хӑйсене гардероб
умӗнчи пысӑк тӗкӗр патне ҫавӑтса пырса хитреленме
хушрӗ, хаклӑ духипе пӗрӗхсе ячӗ, унтан таса та ҫутӑ пӳлӗме илсе кӗртрӗ.
Асамлӑ кӗвӗ сасартӑках татӑлчӗ, рояль умӗнче ларакан икӗ каччӑ хӗрсене курсанах салтакла харӑс сиксе
тӑчӗҫ. Иккӗшӗ те кительпе, иккӗшин те кӑкӑрӗсем ҫинче
орден-медаль колодкисем ялкӑшаҫҫӗ.
— Паллашӑр, Салампи, — терё Муза хӑйӗн шӑнкӑртатакан сассипе. — Саланова хӑвӑрах пӗлетӗр. Ак ку —
пирӗн хисеплӗ хӑна — Анатолий Алмазов.
Сӑр-р туса кайрӗ Салампи чӗри. Хӗр хӑй пӑлханнине
пытарас тесе чунне хытарса алӑ тӑсрӗ.
Алмазов ун аллине салтакла ҫирӗп тытса чӑмӑртарӗ.
Пёр хушӑ нихӑшӗ те чӗнмерӗ, йывӑр шӑплӑха пултаруллӑ Муза сирчӗ.
76

— Анатоли, тархасшӑн, выльӑр-ха мӗн те пулин чувствительнӑйраххине! Чайковские юрататӑп, — терӗ вӑл
илемлӗ кулкаласа. Унӑн йӗтӗн чечекӗ тӗслӗ куҫӗсем йӑлтӑртатса илчӗҫ, пит ҫӑмартисем пӑт путрӗҫ. Кӗрен чечеклӗ вӑрӑм платье ҫинҫе йӑрӑс хӗр кӗлеткине пушшех
илемлӗ кӑтартать, пуҫне ҫыхнӑ шурӑ шарф вӗҫӗсем ҫурӑм
хыҫӗнче ҫивӗт пек ҫапкаланаҫҫӗ. Муза, чӑнах та, Казаков каларӑш, ҫурхи хаваслӑ кун евӗр ҫиҫсе, йӑлтӑртатса
тӑракан сӑнлӑскер, такама та килӗшмелле.
Алмазов ун еннелле пӑхса кӑшт ҫеҫ йӑлкӑшса илчӗ
те «Сентиментальный вальс» калама тытӑнчӗ.
Вӑл Саланов пекех вӑтам пӳллӗ, кӗре ӳтлӗ; унӑн хусканӑвӗсем питӗ ҫаврӑнӑҫуллӑ, ҫӑмӑл, ҫав хушӑрах хӑй
питӗ вӑйлӑ та ҫирӗп шӑм-шаклӑ пек туйӑнать. Хуп-хура
сӑнлӑ Саланов ҫумӗнче Алмазов кӑшт сарӑрах пек, ҫутӑ
сӑнлӑ Муза ҫумӗнче — хурарах пек курӑнать. Чӑннипе
вӑл — ҫырӑ; кӗвӗ майӑн пуҫне сулмассерен тикӗс те
ҫӑра ӳснӗ куҫ харши ҫине вӑрӑм ҫӳҫӗ сапаланса анать;
куҫӗ кӑвак пулас, анчах кӑмӑл ҫӗкленнӗ самантра куҫ
шӑрҫисем пысӑкланнӑран хурарах курӑнаҫҫӗ; куҫ харшисем хушшинче тарӑн йӗр выртнӑ, вӑл пӗрре те ҫухалмасть, ҫавӑнпа каччӑ сӑнӗ пӗрмай салхуллӑ пек, пысӑк
шухӑшлӑ пек е тарӑхнӑ чухнехи евӗр курӑнать; кулли
вара уҫӑ та кӑмӑллӑ.
Пианиста сӑнанӑ май Салампи чӗри кӑртах сикрӗ:
Алмазов хавхаланса Чайковский вальсне каланӑ хушӑра
куҫӗ ҫине усӑнса аннӑ ҫӳҫ пайӑркине алӑпа сирмерӗ,
пуҫне вӗлт сулса илсе вӑрӑм ҫӳҫне каялла вырттарчӗ, —
Валери купӑс каланӑ чухне шӑпах ҫапла тӑватчӗ.
Алмазов выляса пӗтерсен пурте пӗр самант шӑп ларчӗҫ, унтан Муза: «Браво, браво!» — тесе алӑ ҫупса ячӗ.
— Асамҫӑ эсӗ, Анатолий, — терӗ чӗнмесӗр ларнӑ
Саланов йывӑррӑн сывласа ярса. — Юрать фронтра аллуна амантман. Телей ку пирӗншӗн! Ылтӑн алӑсем!
— Ман шутпа, сан аллусем тата ылтӑнрах, сана мичуринец-новатор теҫҫӗ ав халех, — терӗ Алмазов кӑмӑллӑн
йӑлкӑшса.
Ун кулли Салампие килӗшрӗ.
— Ман алӑ хура ӗҫ патӗнче кӑна, — терӗ Саланов
хӑйӗн ӗҫпе хытнӑ пысӑк аллисене ҫавӑркаласа пӑхса. —
Шел, пултараймастӑп эпӗ музыка енӗпе, тӑмра калама
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та пӗлместӗп. Хам йӑлтах ӑнланатӑп, лайӑх музыкӑшӑн
тем пама хатӗр, акӑ эсӗ вылятӑн та, пӗтӗм кӗвӗ чӗрем
витӗр шӑранса тухнӑн туйӑнать, кӗввине те Чайковский
мар, эпӗ хам шыраса тупнӑ пек туйӑнать. Анчах хам
выляма пултараймастӑп. Лайӑх пӗлни те ман пёр романс кӑна ӗнтӗ, — терё те кулса Саланов клавишсем
ҫине пёр пӳрнепе пускаласа «Чи-чи кӑсӑя, ӑҫта каян,
кӑсӑя?» кёвве выляса пачё.
Пурте кулса ячёҫ. Муза сасси мандолина евёр янӑраса кайрё.
Унтан Алмазова тата темиҫе кёвё калаттарчёҫ, вара
пурте Аннӑ Йӑваннӑ патне кайма тухрёҫ.
Ҫул ҫинче Салампи Алмазовпа юнашар пычё. Ҫак
тёлпулӑва вӑл тахҫантанпах чӑтӑмсӑр кӗтрӗ, Балерин тусё
ҫинчен тунсӑхласа шухӑшларё, унпа курса калаҫассине
тем вырӑннех хучӗ. Валери мёнле вилни ҫинчен тёплёнрех ыйтса пӗлни савнине куҫӑн курнӑ пекех туйӑнӗ
терӗ-ши вӑл? Е ҫёнё хыпарсем пёлнё хыҫҫӑн хӑй телейлӗрех, хаваслӑрах пуласса шанчё-ши? Кӑшт ҫӑмӑлрах
пуласса кётрё-ши? Ҫук, ӑна та, кӑна та кӗтменччӗ вӑл.
Хӑй юратнӑ ҫын ҫинчен тёплёнрех пӗлес килетчё ҫеҫ
унӑн. Пёли-пёлми тӑрасси пачах пёлменнинчен те йывӑртарах, ҫавӑнпа этем йӑлтах пёлме тӑрӑшать...
Акӑ Салампи мён пёлмеллине йӑлтах пӗлчӗ ӗнтӗ. Анчах вӑл пурпӗрех тӑлӑх, малтанхи пекех савнисӗр.
Аманнӑ кайӑк ҫапла тёттём айлӑмран хёвел шевлипе
йӑлтӑртатакан ту тӑррине мӗнпур вӑйпа тапаланать, суранланнӑ ҫунатне сётёрсе чул ҫинчен чул ҫине сикет.
Акӑ вӑл юлашкинчен ту тӑррине ҫитсе ӳкрё, анчах хёвел
анса ларнӑ-мён, пурпёрех кунта та, ҫӳл тӳпере, ту хушӑкёнчи пекех тёттём. Суран ыратать: сивё, нӳрё, ҫитменнине тата тӑм ӳкет. Мӑнтарӑн кайӑкё вара пуҫне
ҫуначё айне чиксе ӗнтӗркесе хутланать. Ыран ирех пурне те чун кӗртен, вӑй-хӑват паран, ырлӑх кӑтартан, пур
чёр чуна та, пур ӳсен-тӑрана та пурнас халаллӑн хёвел
тухасса астумасть вӑл. Кам систерӗ-ши ӑна ҫакна?
Анна Ивановна ҫамрӑксене хирёҫ тухса кӗтсе илчё,
кёрекене ларма вӑхӑт ҫитнине пёлтерчё.
Малти пӳлёмре Пысӑк Нинӑпа Казаков тата пӗркунхи, «уйӑх та хӗвел» тени, Вирьялов, калаҫса лараҫҫё.
Вирьялов ҫула май Нина патне каллех ҫыру тата
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кучченеҫсем илсе килнӗ-мӗн. Вӑл хура костюмпа, шурӑ
кӗпе ҫийӗн галстук вырӑнне, артистсем пек, хура бант
ҫыхнӑ.
Муза ӑна курсанах сар хӗвел пек ялкӑшса кулса ячӗ,
ҫавӑнтах вара ҫамрӑксене пӗр-пӗринпе паллаштарчӗ.
Апат-ҫимӗҫ хатӗрлесе ҫитерсен пурте сӗтел хушшине
вырнаҫрӗҫ. Салампи Анна Ивановнӑпа Саланов хушшине лекрӗ; Алмазовпа Пӗчӗк Нина, Казаковпа Пысӑк
Нина, Вирьяловпа Муза мӑшӑрлӑ лекрӗҫ. Эрех тултарнӑ
чух тин стакансем ҫитменнине асӑрхарӗҫ те пурте кулма, шӳтлеме тытӑнчӗҫ. Пысӑк Нина вара хӑйӗн савнине алтӑр пысӑкӑш тимӗр курка лартса пачӗ. Ҫӗр грамм
эрех курка тӗпне те сарӑлмарӗ. Аптраман Казаков куркана икӗ аллипе ҫӗклесе саламлӑ сӑмах калама тӑчӗ.
— Хаклӑ тус тантӑшсем! Ытарайми Анна-Ванна! Куҫ
пек тулли куркама ҫӗклетӗп. Малтанхи курки аслӑ
Ҫӗнтерӳшӗн, Ҫӗнӗ ҫулхи ҫӗнӗ ҫитӗнӳсемшӗн, вӗренӳри,
ӗҫри, туслӑхри, юратури ҫӗнтерӳсемшӗн пултӑр! Анчах
тӗппипе ӗҫсе ан ярӑр: тост каламалли тата нумай, эрехӗ
питӗ сахал, — «гвардейски норма» та пулмасть, — тесе
вӗҫлерӗ Казаков хӑйӗн сӑмахне.
Пурте ура ҫине тӑрса кулкаласа, шавласа черккисене
шаккарӗҫ.
Салампи Саланов ҫине пӑхрӗ те лешӗ Вирьяловпа черкке шаккаманнине асӑрхарӗ. «Астумарӗ-ши вӑл?» — тесе
шухӑшларӗ хӗр, унтан кам мӗнле ӗҫнине сӑнарӗ.
Салановпа Алмазов салтакла шалт ӗҫсе черккесене
харӑс лартрӗҫ, Вирьялов ҫур черкке кӑна ӗҫрӗ, пӗтӗм
шӑм-шакӗпе ҫӳҫенсе пит-куҫне пӗркелентерсе илчӗ. Саланов ун ҫине куҫ хӳрипе пӑхрӗ, тути кӑшт ҫеҫ палӑрмалла сиккелесе илчӗ.
«Юратмасть иккен вӑл Вирьялова. Мӗншӗн?» — шухӑшларӗ Салампи ҫавӑнтах...
Ҫамрӑксен кӑмӑлӗ уҫӑлчӗ, чӗлхисем салтӑнчӗҫ; малтан пурте харӑс, унтан пӗр-пӗринпе шавлама пуҫларӗҫ.
— Мӗншӗн Салампи тутӑрпах ларать, ҫӳҫне кӑтартма
шеллет-и е вӑтанать-и? — шӑппӑн ыйтрӗ Вирьялов Музӑран.
— Ой, ҫук! Салампи ҫӳҫӗпе Мускаври Пысӑк театрта
та вӑтанас ҫук, тӗлӗнмелле чаплӑ ҫивӗт унӑн! Ман хамӑн
та ӗлӗкрех ҫавнашкалахчӗ, чӑнах та...
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— Каччӑсемпе ҫӳрет-и?
— Ой, ҫук! Пӗр качча та яхӑнне ямасть. Таҫта аякра
савнийӗ пур пулас.
— Интереслӗ, — терё Вирьялов Салампи ҫине сӑнарах пӑхса. — Лайӑх тумлантарас пулсан питӗ чипер пулмалла. Нимфа*, — хушса хучӗ вӑл таҫта илтнӗ сӑмаха
астуса. — Вӑл, Сольвейг евӗр, инҫетри савнине кӗтсе
пурӑнать иккен. Кӗтсех илӗ-ши?
Муза хӑй Сольвейг камне пӗлменнине кӑтартмарӗ,
сӑмаха пӑрчӗ:
— Эсир поэт, Леон! Тархасшӑн, ҫакӑнта ларакансене
кӗскен характеристика парӑр: кам мӗнлерех? — терӗ
Муза пӑшӑлтатса.
— Аннӑ Йӑваннӑ баобаб йывӑҫӗ пекех сарлака, —
терё те Вирьялов хӑй ӑнӑҫлӑ танлаштару тупнӑшӑн савӑннипе Музӑран малтан кулса ячӗ. — Кӑна манса кайиччен ҫырса хурас пулать, питӗ вӑйлӑ танлаштару.
— Салампи мӗнле вара?
— Араукари пек.
— Мӗн вӑл араукари?
— Кӑнтӑр енче ӳсекен йӗплӗ йывӑҫ. Ун ҫине пӗр кайӑк
та лараймасть, ун туратне пӗр вӗҫкӗн те хуҫаймасть.
— Ӑҫта курнӑ эсир ун пек тӗлӗнмелле йывӑҫа?
Вирьялов хӑйне хӑй лайӑх мар туйса кӑштах хӗрелчӗ,
ҫапах ҫухалса каймарӗ:
— Курасса хам курман, Саланов вӑл йывӑҫа час-часах асӑнкалать. Вӑл...
— Салампи куҫӗсем мӗн евӗр тата? — ыйтрӗ Муза
Саланов ҫинчен итлесшӗн мар пулнине систерсе.
— Ан ман мана текен чечек тӗслӗ, — терӗ Левен шухӑшланӑ хыҫҫӑн хӑй темле юрӑра тӗл пулнӑ танлаштарӑва аса илсе.
— Ку танлаштарӑва та манасран ҫырса хумалла, —
терё кулса Муза. — Незабудка чечекӗ, ӑна пирӗн енче
кӑвакарчӑн куҫӗ теҫҫӗ пулас. Аван танлаштару. Чӑнах
та, Салампи юрӑри шурӑ кӑвакарчӑна аса илтерет.
Юнашар ларакан Пысӑк Нина, сӑмаха пат тӳрӗ татса
калама хӑнӑхнӑскер, Вирьялов енне ҫаврӑнчӗ те:
* Н и м ф а — авалхи грексен мифологийӗ тӑрӑх шыв-шур, вӑрман,
ҫаран хӗр турри.
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— Мӗн эсир пӑшӑл пӑтти пӗҫеретӗр? Пурте илтмелле кала-ха, Левен, — терӗ.
Вирьялова Левей тени самаях кӳрентерчӗ пулас, вӑл
хирӗҫ чӗнмерӗ. Пурне те кӑшт аван мар пек пулчӗ. Казаков ҫакна сиссе студентсен юррине янӑратса ячӗ. Ҫамрӑксем юрлама пикенчӗҫ. Анна Ивановна ҫеҫ, ним пулман пек, умӗнче мӗн пуррине ҫисе ларчӗ.
Студентсен юрри шӑплансан Пысӑк Нина «Вӗлле
хурчӗ, ылтӑн хурт» пуҫласа ячӗ.
— Темиҫе сасӑпа юрласан ҫак юрӑран илемли те, хурлӑхли те ҫук пулӗ, — терӗ Саланов Салампие, — ӑна
илтсен манӑн чунӑм темле хурланса килет... Чи малтан
вӑл юрӑ илемне эпӗ хамӑр ҫӗршывран инҫетре, Китайра, ӑнланса илтӗм.
Салампи чӗнмесӗр килӗшсе пуҫне сӗлтрӗ те малалла
юрларӗ. Акӑ икӗ янӑравлӑ уҫӑ сасӑ пур сасса та хупласа
хучӗ. Казаков сасартӑк юрлама чарӑнчӗ, арҫынсене те,
икӗ Нинӑна та вӑрттӑн куҫ хӗссе юрлама чарчӗ. Салампипе Муза иккӗшӗ ҫеҫ шӑрантарма тытӑнчӗҫ.
— Халиччен кун пек сасӑсем илтменччӗ! — терӗ
чӑннипех тӗлӗннӗ Вирьялов, унтан Алмазовран ыйтрӗ: —
Мӗнле сасӑ вёсен?
Сывлами итлекен Алмазов ирӗксӗртереххӗн пӑшӑлтатса каларӗ:
— Салампин — лирикӑллӑ сопрано, Музӑн — колоратурӑллӑ сопрано.
Пурте икӗ хӗр ҫине куҫ сиктерми пӑхаҫҫӗ, Анна
Ивановна та ҫиме пӑрахсах итлеме пуҫларӗ.
Нимӗнпе танлаштарма ҫук икӗ уҫӑ сасӑ пӳлӗме ян
яраҫҫӗ; чӗререн шӑранса тухакан хурлӑхлӑ кӗвӗ кашнин
чунне тыткӑна илчӗ, кашнинех шухӑша ячӗ, таврара мӗн
пуррине мантарчӗ, кашнин чӗринче калама ҫук ачаш та
вӑрттӑн хӗлӗхсене сӗртӗнсе вӑратрӗ, куҫсене чӗпӗтме, пыра кӑтӑклантарма пуҫларӗ, пурин те сасартӑк ҫав тери
ырӑ кӑмӑллӑ пулас килсе кайрӗ; ҫак самантра пурте этем
мӗн тери илемлӗ чунлӑ пулма пултарни ҫинчен, вӑл ҫӗр
ҫинче мӗн тери савӑнӑҫ, телей ҫуратма пултарни ҫинчен шухӑшларӗҫ.
Юрӑ Салампипе Музӑна нихҫанхинчен ытларах илемлетсе, ҫамрӑклатса, ҫунатлантарса ячӗ; вӗсем иккӗшӗ те
хёрелсе, чиперленсе кайрёҫ. Вёсен илемне ҫак самант6. Салампи.
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ра суккӑр ҫын та курмасӑр юлаймӗ. Вӗсене халӗ нимле
поэт та нимпе те танлаштарма хӑяймӗ: кун пек илем
урӑх ҫук. Ку вӑл — юрату, ҫамрӑклӑх, пурнӑҫ.
«Ах, шухӑшӑм, шухӑшӑм, мӗншӗн эсӗ ҫаврӑнан... манӑн
ӑша ҫунтаран?» — тенӗ чух Салампин куҫӗсем шывланчӗҫ;
Пӗчӗк Нина макӑрса ярас мар тесе тутине ҫыртрӗ; Салановӑн сулахай тӑнлавӗнче темле шӑнӑр кӑлт-кӑлт туртӑнма пуҫларӗ; Алмазовӑн куҫ шӑрҫисем пысӑкланса, хуралса ҫунма тытӑнчӗҫ; ҫемҫе чунлӑ Анна Ивановна тӳссе лараймарӗ: «Воспӑти! Воспӑти!» — тесе пӑшӑлтатса куҫӗсене
шӑла пуҫларӗ; ҫак самантра карчӑк хӑйӗн ҫамрӑк ӗмӗрӗ
ӗлӗкхи хура кунсенче телейсӗр иртнишӗн те, ун юратӑвӗ
ҫинче юрӑри чечек ҫинчи пек пӗр ылтӑн хурт та ҫаврӑнайса вӗҫейменнишӗн те, вӑрӑм ӗмӗрӗ савнӑ мӑшӑрсӑр
иртмелле пулнишӗн те, тата темшӗн те, такамшӑн та шухӑшласа чунӗ кӳгсе килнипе хӑй ӑшӗнче вӑрттӑн макӑрчӗ...
Икӗ хӗр шӑплансан та юрӑ чӗресенче ҫаплах янӑраса
тӑчӗ.
Вирьялов сасартӑк алӑ ҫупса яни пурне те шартах
сиктерчӗ, чунсене пӑшӑрхантарчӗ, ҫак асамлӑ самантсенче ҫуралнӑ туйӑмсем таҫта вӗҫсе кайрӗҫ; халӗ ҫеҫ ҫурӑлнӑ ҫеҫке ҫине тӑм ӳксен чечек ҫапла лӑнчӑр хутланса, шанса каять.
Муза кӳршӗсенчен аккордеон тупса килчӗ, Алмазов
тӳрех «Маньчжури сопкисем ҫинче» вальс тӑсса ячӗ.
Ташӑ пуҫланчӗ.
Музӑпа Вирьялов, иккӗшӗ те йӑрӑс пӳллӗскерсем, ташӑра ҫӳҫе хуллисем пекех авкаланчӗҫ. Вёсен ташши карчӑка питӗ килӗшрӗ. Икӗ Нина пӗрле тухрӗҫ, Саланов
Салампие чӗнчӗ, анчах хӗр тухмарӗ, ҫынсем ташланине
кӑшт курса ларам-ха терӗ. Хаваслӑ Казаков Анна Ивановнӑна туртса кӑларчӗ те, иккӗшӗ пурне те култарса
пӗр-иккӗ ҫаврӑнса илчӗҫ. Ҫамрӑксем шавласа тӗпӗртетнӗ
чух тахӑшӗ кӑмака питлӗхне уҫса ячӗ — урай варрине
икӗ качака путекки сиксе тухрӗҫ те ташлакансем хушшинче тӑрсти-тӑрсти! сиккелеме пуҫларӗҫ. Пурте ахӑлтатса кулма тытӑнчӗҫ.
Ҫак самантра Салампи пӗчченех шухӑша кайса ларчӗ,
ӑна никам та асӑрхаймарӗ.
— Атьӑр площаде, елка патне! — кӑшкӑрса пӗлтерчӗ
ташласа ӑшша пиҫнӗ, хавасланнипе хӗрелсе кайнӑ Муза.
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К-у шухӑш пурне те килӗшрӗ. Часах ҫамрӑксем урама
тухса кайрӗҫ. Анна Ивановна кӑна:
— Яшка ҫисех каймаллаччӗ: сивӗнсе каять! Хӑвӑртрах
таврӑнӑр эппин, яшка сивёниччен! — тесе юлчё.
Урам тӑрӑх площаделле аннӑ чух Алмазов аккордеон
каларӗ, ыттисем алла-аллӑн тытӑнса юрласа пычӗҫ.
— Ах, мёнле хӳхӗм хёр, мӗн тери чаплӑ сар пике ҫав
Муза, — терё Вирьялов Пысӑк Нинӑна.
Лешё, яланхи пекех, пат татса каларё:
— Пёлмесёрех ан ырла, Левен: сар мӑйӑр та шӑтӑклӑ
пулать теҫҫё.
— Нимле ҫитменлёх те курмастӑп эпё Музӑра...
— Чан ҫурӑкки ҫапса пӑхмасӑр та палӑрмасть теҫҫё.
Вирьялов кулса ячё.
— Сире Аннӑ Йӑваннӑ ҫапла ваттисен сӑмахёсемпе
калаҫма вёрентет-и?.. Тепӗр тесен пурӑнсан курӑпӑр-ха
иксёмёртен хӑшӗ Музӑна тӗрӗс хакланине. Пӑрахар ку
калаҫӑва, атя юрлар!..
— Мӗншӗн Шупашкара час-часах килет вӑл, сирӗн
Леон? — пӑшӑлтатса ыйтрё Салампи Пысӑк Нинӑран
каярахпа.
— Поэт пуласшӑн-ха вӑл пирӗн, — терё Нина. —
Хӑй ҫырнисене кунта редакцисене илсе килкелет, анчах сӑввисем майлах мар пулас — пичетленмеҫҫӗ.
— Салановпа туслах мар-им вёсем?
— Туслине каларӑн! Кушакпа йытӑ пек... Иккёшё те
ачаран пёр хёршён ҫунаҫҫё... Атя юрлар...
Ҫур ҫёр тахҫанах иртнё. Ҫанталӑк кӑшт ҫемҫелнё,
ҫерҫи пуҫё пек юр ҫӑвать. Площадьри пысӑк чӑрӑш, тӗрлӗрен тёслё ҫунакан лампочкӑсемпе эрешленёскер,
юмахри пек йӑлтӑртатса-ялкӑшса ларать. Ун таврашёнче ҫынсем курӑнмаҫҫӗ, паҫӑрах саланса пётнё пулас.
Студентсем елка патне пырса ун тавра ташласа ҫаврӑна пуҫларёҫ. Левенпе Муза, Пысӑк Нинӑпа Пёчёк Нина мӑшӑрланчӗҫ, Салампи хӑех Саланова ташлама чёнчё.
Вӑл халё сасартӑк хавасланса кайрё, питё тӑрӑшса ташлама тытӑнчӗ.
— Эпё сире ташлама пёлместёр пуль тенёччё, —
шӳтлесе каларё ӑна Саланов.
Салампи те шӳтлесе каларё:
— Эпё мён ачаранпах ташласа ӳснё. Пилӗк-ултӑ ҫулта
в*
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чухнех клубра, вечерсенче, мана кула-кулах ташлаттаратчӗҫ. Клуба та аннерен вӑрттӑн кӑна унӑн пысӑк ҫӑматтине тӑхӑнса каяттӑм (чухӑнччӗ эпир колхоза кӗриччен,
пӗр мӑшӑр ҫӑматта иксӗмӗр черетлӗ тӑхӑнаттӑмӑр). Вӑт
сикеттӗм вара, ухмахскер, мӑн ҫӑматӑпа. Халь асӑнма
та кулӑшла.
Салампи Левенпе те, Пӗчӗк Нинӑпа та ташларӗ, унтан Музӑпа пӗрле чӑваш хӗрӗсен ташшине хитре пултарчӗ.
— Эпӗ сана кӗрхи салхуллӑ кунпа танлаштарса йӑнӑшнӑ иккен, Салампи. Ан ятла! — терё Казаков пилӗк таранах пуҫ тайса.
— Мантӑн-им Аннӑ Йӑваннӑ ун пирки мӗн каланине? Хӗр тунсӑхӗ вӑл хӗвел тухсанах сирӗлет, — астутарчӗ Пысӑк Нина.
Ҫӗнӗ ҫул пур студентшӑн та питӗ хӗрӳллӗ, канӑҫсӑр,
ерҫӳсӗр кунсенче килет: уяв хыҫҫӑнах экзаменсем пуҫланаҫҫӗ, кун пушшех кӗскелсе ҫитнӗн туйӑнать, ним туса
ӗлкӗрме те, Казаков каларӑш, ӗнсе хыҫса илме те вӑхӑт
ҫук. Пӗрремӗш семестршӑн экзаменсем тытнӑ хыҫҫӑн
студентсем хӗллехи каникула каяҫҫӗ, вара хаваслӑ кану
вӑхӑчӗ пуҫланать, анчах халӗ, экзаменсем умён, никам
та ун ҫинчен шухӑшламасть.
Салампин пӗрремӗш экзамен — марксизм-ленинизм
никӗсӗсем. Студентка кашни кун библиотекӑна кайса ҫур
ҫӗрчченех вуласа-ҫырса ларать, хватгере ҫывӑрма ҫеҫ таврӑнать. Пёр каҫхине хваттерте никам та ҫукчӗ. Пысӑк
Нинӑпа Казаков горком библиотекине кайрёҫ: унта ӗҫлесе
ларма лайӑх, лӑпкӑ, тёп библиотекӑри пек шавлӑ мар
терёҫ. Пӗчӗк Нина экзаментан таврӑнманччё-ха.
— Салам, Аннӑ Йӑваннӑ! — илтёнчё кухньӑран Муза
сасси.
— Хуняму савать сана, Муза: шӑпах апат ҫинӗ тёле
ҫитрён. Ӑшаланӑ кӑмпа ҫиме кил! — чӗнчӗ тарават
карчӑк.
Хӗр унпа калаҫса тӑмасӑр малти пӳлӗме иртрӗ, ним
шарламасӑр Салампие ыталаса илчё, ӑна пӳлём тавра
вальс кӗввипе ҫавӑрттарчё, унтан тӗкӗр умне пырса хитрелене пуҫларӗ. Пӳлёме хаклӑ духи шӑрши сарӑлчӗ.
— Ну, мёнле, Муза, экзамен тытрӑн-и паян? — ыйтрӗ
Салампи.
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Студентка чӗнмерӗ, аллипе сулчӗ ҫеҫ.
— Ҫитет сана, Салампи, кунӗн-ҫӗрӗн кӗнекепе ларма! Мӗнле йӑлӑхтармасть, чӑнах та? Фу! каллех «Краткий курс», каллех «Наукӑсен науки», каллех «темле наукӑна та алла илме пулать, анчах «Кёске курс» наукине
алла илмесӗр ниҫта каймалли ҫук». Ҫапларах каланӑччё-и? Октябрь революцийӗ тума, Зимний двореца штурмлама полксене Сталин ҫӗкленӗ иккен. Вӑлах Граждан
вӑрҫинче пур ҫӗрте те ҫӗнтернӗ, нэпмансене пӗтерсе
хунӑ, ялта кулаксене тӗп тунӑ, хутпӗлменлӗхе пӗтернӗ,
коллективизаци хӑвӑрт туса хунӑ, йывӑр промышленноҫа ҫӗкленӗ, троцкистсене, бухаринецсене, зиновьевецсене тата такамсене пӗтерсе хунӑ, халӑха Конституци
панӑ, ҫӗр ҫинче чи демократиллӗ патшалӑх туса хунӑ —
йӑлтах Сталин... Сталин... Сталин... Мӗншӗн йӑлтах пӗр
ҫын? Пӗр ҫын ҫавӑн чухлӗ йывӑр ҫӗклем йӑтма пултараять-и? Тата кам... Турӑ-им вӑл йӑлтах пултарма? Мӗн
чухлӗ паллӑ дата? Мӗншӗн ман кам хӑш съездра е конференцире мӗн каланине асра тытмалла? Мӗскӗн студентӑн пёр диамата, тӑваттӑмӗш главана, вӗренсе тинке
тухать. Мӗн парӗ вӑл мана пурнӑҫра, ҫав тӑваттӑмӗш
глава?.. Мӗн эсӗ ман ҫине тӗлӗнсе пӑхатӑн? Пӗрремӗш
хут куратӑн-им?
— Тӗлӗнмелле калаҫатӑн эс паян, Муза, — терӗ ҫеҫ
ним калама аптранӑ Салампи.
— Паян ҫеҫ мар, яланах ҫапла шутланӑ эпӗ, яланах
ҫапла каланӑ та, — терӗ хӗрсе кайнӑ Муза. — Кирек
ӑҫта, кирек кам пулма вӗренес тесен те чи малтан «Краткий курс» мӗнле пӗлнине тӗрӗслеҫҫӗ. Тӳррипе каласан,
вӗсене студент пӗтӗм ӑсӗ-пуҫӗпе, чунӗ-чӗрипе материала лайӑх ӑнланса, йышӑнса пӗлсе тӑни мар, показной
пӗлӳ ҫеҫ кирлӗ ун йышши профессорсене. Тӗрлӗ датасене, цитатӑсене тӗп-тӗрӗс автоматла шатӑртаттарса каласа пани — зубрежка — кирлӗ вӗсене. Зубрежка! Чӑнчӑн ҫирӗп пӗлӳ мар кирлӗ. Ман шутпа, «студент» сӑмах
та «штудировать» сӑмахран пулса кайман-и-ха? Нимӗҫле «штудент» тетпӗр вӗт-ха? Вӑт штудировать тӑватпӑр
та «Краткий курс» пек предметсене. Мӗн парӗ вӑл сана
пурнӑҫра, ҫав предмет?
— Ара, программӑна кӗрет-ҫке, — терё Салампи куланҫи пулса. Тантӑшӗ каланинче тӗрӗслӗх те пуррине
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ӑнланчӗ вал. Анчах кам сӑмахӗсемпе калаҫать-ха Муза?
Ҫак концертсемпе, ташӑ каҫӗсемпе ҫеҫ кӑсӑкланакан
хӗрӗн пуҫӗнче парти историйӗ пирки шухӑшласси те пурши? Ҫапах ӑна ытла айван ӑслӑ хӗр теме ҫук-ҫке. Ҫуках.
Пурнӑҫра «мёнле мӗн тусан мӗн пуласса» лайӑх чухлать
вӑл, мёнле каласан мӗн кӗтмелле пулса тухасса та чухлать пуль-ха. Ахальтен мар Казаков: «Музӑн практикӑллӑ
ӑс-тӑн, аналитикӑллӑ шухӑшлав. Вӑл пурнӑҫра пирӗнтен мала иртсе кайма пултарать», — текелет ним шӳтлемесӗрех. Ҫавӑ та тӗрӗсех пуль.
— Пурнӑҫ программӑра палӑртнӑ пек пулса пырас
пулсан эпӗ тахҫанах чаплӑ артистка пулмалла та — темле ҫав. Эсё... эсё кам пулма ӗмӗтленетӗн, Салампи? Сан
программу мӗнлерех?
Салампи кулас килмесӗрех кулса ячӗ.
— Ара, ял хуҫалӑх специалисчӗ пулма ӗмӗтленетӗпҫке, — тесе хирӗҫлерӗ вӑл.
— Тислӗк ҫинче ҫӑрӑлса ӗмӗр ирттерме-и? Уншӑнах
аслӑ шкул пӗтерме кирлӗ те мар. Алӑ пусма пӗлсен выҫса
вилес патнех ҫитсен колхозри пулӑшу кассинчен кивҫен ҫур пӑт тырӑ ыйтса заявлени ҫырма пӗлни те ҫителӗклӗ. Тӗттӗм чӑваш ялӗнче ӗмӗр ирттерессӗм пур...
— Ху та вӗренетӗн-ҫке, Муза? Ма тертленетӗн эппин?
— Мана чи малтан диплом кирлӗ.
— Дипломне илсен шӑпах пӗр-пӗр ялти шкула е колхоза ӗҫлеме ярсан?
— Ну, дипломне илсен ӑҫта ярассине пӗлӗттӗмӗр-ха.
Ун чухне куҫ курӗччӗ. Пуҫ пурӑнсан — куҫ курӗ теҫҫӗ.
Унччен-ха ват диамат-хӑямат таврашӗпе пуҫа минретеҫҫӗ
вӗт, чӑнах та... Ахаль те пурнӑҫӗ пурнӑҫ мар.
— Сан ҫав териех япӑх мар пуль-ха. Эс ху ӑраскална
ӳпкелешнинех илтменччӗ-ха эпё, — именерех каларё Салампи.
— Э, ара, хам пирки каламастӑп... Хӑвнах ил-ха акӑ,
Салампи. Мӗн савӑнни санӑн? Ялан кӗнекепе, конспектсемпе аппаланса ыйхуна татса, выляма-кулма манса хӗрлӗ сӑнна шуратрӑн. Пер те кӗнекӳсене ҫӳп шӑтӑкне
атя филармоние кайӑпӑр. Унта кӗҫӗр концерт программи ҫӗнӗ, концерт хыҫҫӑн ташӑсем пулаҫҫӗ. Алмазов та
пырать унта, концертра унӑн пӗр юррине юрлаҫҫӗ терӗҫ
пулас, вӑл Хусантан ятарласах килнӗ терӗҫ пӗлекенсем.
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Салампи кӑшт ҫеҫ: «Пыратӑп!» — тесе кӑшкӑрса ямаре, хӑйне аран тытса чарчӗ.
— Ҫук, пыраймастӑп, Муза. Вӑхӑт ҫук, ҫи-пуҫӑм та
чаплах мар концертсене ҫӳреме, — терӗ.
— Атя хамӑр пата, йӑлтах хамӑнне тӑхӑнтартӑп. Ман
ҫитет. Саншӑн ним те хӗрхенессӗм ҫук. Санпа ҫӳреме
лайӑх, чӑнах та, иксӗмӗр пӗрле чух каччӑсем те хытӑрах
пӑхаҫҫӗ, — хыпӑнса ӳксе каларӗ Муза.
— Тавтапуҫ ырӑ кӑмӑлушӑн, Муза. Ҫапах пыраймастӑп: ман ыран экзамен...
Тантӑшӗ кӑмӑлсӑрланса тухса кайрӗ. Салампин тем
пекех Алмазова курса калаҫас килетчӗ, унӑн юррине илтес килетчӗ, ытги чух пулсан вал ним шутласа тӑмасӑрах концерта тухса чупнӑ пулӗччӗ, анчах кӗҫӗр... пӗрремӗш экзамен умён...
Ытги чухне именсе ҫӳрекен Пӗчӗк Нина пӳлӗме качака путекки пек сиккелесе кёчё, портфельне сётел хушшине ывӑтрӗ те ахӑлтатса кулса ташлама пуҫларӗ. Вӑл
шавланине илтсе Анна Ивановна та ҫиме пӑрахсах малти
пӳлӗме кӗчӗ.
— Мӗн пулчӗ, Пӗчӗк Нина, качча каякан ват хӗр пекех савӑнатӑн? — ыйтрӗ вӑл.
— Качча каятӑп, Аннӑ Йӑваннӑ, — терё Пӗчӗк Нина
кулса. Вал пирвайхи хут карчӑка куҫӑн ҫапла шӳтлесе
чӗнчӗ.
— Каясса кайӑн та, васкамастӑн-ши, хӗрӗм? Качча
кайиччен малтан сарӑ кӑткӑ тӗми ҫине ларса пӑхма
хушаҫҫӗ: лайӑх-и, лайӑх мар-и? — терӗ карчӑк.
— Ай, апла пулсан нихҫан та каяссӑм ҫук!
— Апла та ан кала, хӗрӗм, кам ӗнентӗр хӗр «каймастӑп» тенине? Хӗр вӑл туй урапи ҫине тухса ларсассӑн
та каймастӑп тесе калать тет. Илсен — кайӑн. Арсӑр
арӑм туратсӑр йывӑҫ пекех вӑл. Манпа ун пирки тавлашаймӑн. Малтан аслӑ шкул пӗтер-ха эсӗ.
Карчӑкпа хӗр ҫапла шӳтленӗ хушӑра Салампи хӑех
Пӗчӗк Нинӑн зачет кӗнекине портфельтен кӑларса пӑхрӗ:
вырӑс чӗлхипе Нина экзамента «отлично» паллӑ илнӗ.
Акӑ мӗншӗн ҫав тери савӑнать иккен вӑл.
— Ну, савӑнтартӑн мана, хӗрӗм! Мӗн пӗҫерсе ҫитерем-ши апла сана паян, мӗнле тутлӑ апатпа хӑналамши? — терё Анна Ивановна ача пек савӑнса. Пуриншӗн
87

те пӑшӑрханаканскер, вӑл алӑк умӗнче чарӑнчӗ те: —
Муза мӗнле тытрӗ-ха тата? — тесе ыйтрӗ.
Пӗчӗк Нина хӑйӗн сассӑр куллипе кулса калама пуҫларӗ.
— Муза экзамента пурне те тӗлӗнтерчӗ. «Что делать?»
Герцен ҫырнӑ, «Кто виноват?» Чернышевский ҫырнӑ
терё. Тата тем те пӑтраштарчӗ. Тытаймарё вара... «Пӑрахатӑп пединститутра вёренме, пурпёрех эпё учительница пулас ҫук. Учительница пулсан та яраҫҫӗ ӗҫлеме
пӗр-пӗр Калайкассине, пурӑн унта вара тарӑхса, пӑчӑхса», — тет. Музыка училищине вёренме кёресшён
пек калаҫать...
Пёчёк Нина нумаях тӑмарё, савӑнӑҫлӑ кун ячёпе тесе
магазинсем тӑрӑх ҫӳреме тухса кайре.
Салампи каллех кёнеке ҫине тӑрӑнчё. Каллех ҫав Муза
юратман «Кёске курс».
Тепёр кунне вӑл института юриех кая юлса пычё: малтан ытгисем экзамен тытчӑр-ха, кайран хӑрушӑ мар терё.
Коридорта шӑпах. Аудитори алӑкӗ ҫине: «Ан шавлӑр!
Кунта экзамен пырать», — тесе ҫырса ҫапнӑ. Алӑк умёнче икё-виҫё студент пӑшӑлтатса тӑрать, шалтан пёр-пёр
студент тухсанах вёсем ӑна ҫавӑрса илеҫҫӗ те: «Ну, мёнле? Ну, мёнле?» — тесе аптратма тытӑнаҫҫӗ, телейлё студент ҫине ӑмсанса пӑхаҫҫӗ; лешё, мунчаран тухнӑ пек
ӑшша пиҫнёскер, нумаях калаҫмасть, хаваслӑн кулкаласа урамалла васкать.
Салампи экзамен мёнле пынине ыттисем пек алӑк
хушӑкӗпе вӑрттӑн сӑнамарё, никампа та калаҫмарё, коридор тӑрӑх шӑппӑн уткаласа программӑри хӑй япӑхрах
пӗлнӗ вырӑнсене аса илме тӑрӑшрӗ.
Экзамента вӑл сасартӑках пӑлхана пуҫларӗ, аудиторие ректор кёрсе ларсан Салампи пушшех пӑлханма тытӑнчӗ; хӑй каламалли ыйтусене хут ҫине ҫырнӑ чух унӑн
алли тарласа кайрё, чётре пуҫларё, сас паллисем кукӑрмакӑр пулса пётрёҫ.
— Ан пӑлханӑр, Акрамова, лӑпкӑ пулӑр, — тесе асӑрхаттарчё ӑна ватӑ преподаватель.
Студентка билетри виҫӗ ыйтӑвне те лайӑх хуравларӗ,
профессор кашни хурав хыҫҫӑнах шурӑ ҫӳҫлӗ пуҫне кӑмӑллӑн сулса, аллинчи кӑранташёпе хуллен шаккаса
ларчё. Унтан ассистент икё ыйту пачё.
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Акӑ преподаватель унӑн зачеткине илчӗ те васкамасӑр
ҫыра пуҫларӗ, перине хутпа шӑлса тасатрӗ, вара зачеткӑна каялла пачӗ.
— Тата кам юлчӗ унта? Калӑр: кӗччӗр, — терӗ.
Салампие коридорта Пысӑк Нинӑпа Казаков кӗтсе
тӑнӑ-мӗн. Вӗсем тӳрех: «Ну, мӗнле? Ну, мӗнле?» — теме
тытӑнчӗҫ.
Студентка хӑйӗн зачеткине халь тин уҫса пӑхрӗ те
хӑй те савӑнса кайрӗ: унӑн зачеткинче — институтра
илнӗ пӗрремӗш паллӑ — «отлично!» Акӑ сана йӑлӑхтармӑш «Краткий курс!»
Туссем ӑна хаваслӑн ыталарӗҫ.
Салампи институт ҫуртӗнчен вӗҫнӗ пек тухрӗ.^ Унӑн
хӑйӗн савӑнӑҫӗ ҫинчен Пӗчӗк Нинӑна та, Аннӑ Йӑваннӑна та часрах ҫитсе пӗлтерес, амӑшӗ патне ҫыру ҫырса
ярас килчӗ.
Хӑҫантанпа ҫакнашкал савӑнса курманччӗ вӑл! Акӑ
пӗрремӗш ҫӗнтерӳ! Тен, чӑн-чӑн пурнӑҫ пуҫламӑшӗ те
ҫакӑ мар-ши студентшӑн?
Умра тата савӑнӑҫлӑрах, тен, пӑшӑрхануллӑрах кунсем кӗтеҫҫӗ...
КӖРХИ Ш Ӑ Н А С Е М
Сӑпани, ан кай паян театра,
Эс ан ерсем, хӗрӗм, вӑл «маттура».
Вӑл ҫӑмӑлтгайпа ан ҫыхлан,
Асту, ун йышшине ан сӑхлан.
Н. Шелепи

Чӑвашла та калаҫмасть,
Тӑванне те астумасть:
Чӗри шӑнса кайнӑ ҫав,
Чӗрӗ виле пулнӑ ҫав.
К. Иванов

Вӑрҫӑ пӗтнӗренпе виҫӗ ҫул ҫитрӗ. Пурнӑҫ,
питӗ вӑраххӑн пулин те, самайлана пуҫларӗ. Анна Ивановна хваттерӗнче те лару-тӑру улшӑнчӗ. Карчӑк пӳрте
тӗпренех юсаттарчӗ, ҫӗрнӗ чӳрече янахӗсем вырӑнне
ҫӗннисем лартгарчӗ, кӑвакарнӑ хӑвӑл пӗренесене кӑларса ҫирӗп пӗренесем хуртарчӗ, шултӑрканӑ мачча хӑми89

сене хӗстерчӗ, кӑмакине пӑсса купалаттарчӗ — текех ӗнтӗ
мачча та кӑвакарас ҫук, пӳрт те тарлас ҫук, чӳрече янахӗсенче те шыв кӳлленсе тӑрас ҫук, урайӗнчен те сивӗ
ҫапас ҫук, кӑмакаран та тӗтӗм тухас ҫук. Малти пӳлӗм
аслӑланчӗ: тем чухлӗ вырӑн йышӑнакан пысӑк арчана
коридора кӑларчӗҫ, ун вырӑнне пӗчӗк койка лартрӗҫ (мӑн
арчи ҫинче малтан Пӗчӗк Нина ҫывӑратчӗ).
Пысӑк Нина вӗренсе тухса кайнӑранпа хваттерте Салампипе Пӗчӗк Нина ҫеҫ юлчӗҫ, карчӑк урӑххисене хваттере ярас темерӗ. Хӑй вӑл кухньӑна пурӑнма куҫрӗ, койкине те унтах вырнаҫтарчӗ. Халь ӗнтӗ унӑн май килчӗ
темелле: магазинсенче тӗрлӗ апат-ҫимӗҫ курӑнкала пуҫларӗ, хаксем те чакрӗҫ; магазинта йӳнелсен пасарта та
хак чакать вара. Ҫапах Анна Ивановна укҫипе мӗнех
туянса ҫитерӗн? Чун усрамалӑх кӑна вӑл укҫа. Карчӑк
пурпӗрех майӗпен йӳнеҫтеркелет. Юр кайса пӗтсенех,
пӗрремӗш ешӗл курӑк шӑтнӑ-шӑтман, ҫурхи хурт-кӑпшанкӑпа пӗрле чӗрӗлсе тухать вӑл: карта-хӳме таврашӗнче ҫамрӑк вӗлтӗрен татать, каярахра хула паркӗсенче,
ҫывӑхри вӑрманта серте-пултӑран, тӗрлӗ кӑмпа-ҫырла
пуҫтарать. Ҫут ҫанталӑк ырлӑхӗ — юрлӑ ҫыннӑн пурлӑхӗ
текелет шӳтлем пек пулса. Мӗн пухнине пасара кайса
сутать е хӗлле валли типӗтет. Хӑйне валли те, сутмалӑх
та пур унӑн. Нумай кирлӗ-и ӑна, пӗччен ҫынна? Кайӑккӗшӗк пӗчӗккӗн сӑхсах тӑранать теҫҫӗ. Анна Ивановнӑн
пӗчӗк ҫеҫ улма-ҫырла пахчи те пур, вал та пулин тӗкӗнсе
ҫитнӗ хуҫалӑха самай пулӑшать. Карчӑкӑн хӑйӗн ҫӗр улмийӗ, купӑсти-хӑярӗ. Хулари ытти тӑлӑх карчӑксен пурнӑҫӗпе танлаштарас пулсан Анна Ивановна япӑх пурӑнать темелле те мар. Ҫити-ҫитми пурнӑҫа та вӑтам теме
юрасан ун пурнӑҫне вара «аптрамасть» теме те пулать
пуль. Халӗ, вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи йывӑр ҫулсенче, пурлӑ-ҫуклӑ
пурнӑҫӑн шайӗ-виҫи ҫавнашкал. Яланах хаваслӑ калаҫса кулнине, пуринпе те уҫӑ кӑмӑллӑ, тарават пулнине
шутласан Анна Ивановна пысӑк чунлӑ, чӑтӑмлӑ оптимистка темелле. Анчах та хӑй ӗмӗрӗнче хура-шурӑ мӗн
иккенне пайтах курнӑ вӑл, нумай тӳссе ирттернӗ, хуйхисуйхине ҫынна кӑтартман ҫеҫ... Хӑй ҫинчен питӗ сахал
калать вӑл. Мӗн-мӗн ҫук-ши унӑн пысӑк чӗринче? Тинӗс
тӗпне никам та анса тӗпчемен... Карчӑк тӗрлӗ ҫимӗҫ,
эмел курӑкӗсем пуҫтарма ҫывӑхри вӑрмана кайса килет
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те вӗсене сутма пасара е аптекӑна ҫӳрет. Ытти вӑхӑтне
вара кухньӑрах тӑрмашса ирттерет: темӗн пӗҫерет, ӑшалать, типӗтет, тӑварлать... Салампие нимӗн те тутарасшӑн
мар. «Эсё, хӗрӗм, лайӑх вӗрен кӑна. Хальхи вӑхӑтра
вӗренмен хӗрарӑм кам вӑл? Техничкӑран ытла кам
пултӑр? Ёлӗк те тӗттӗм хӗрарӑма вучах патӗнчен, ҫӳп
шӑтӑкӗнчен маларах ирттермен. Ӑна хам лайӑх пӗлетӗп,
сана пӗлме сунмастӑп», — тет хушӑран тем самантра
шухӑша кайнӑ пек пулса. Хваттерте пурӑнакан студенткӑсене те, вӗсем патне пыракан юлташӗсене те ачасем
тет. Чӑн та, тӑван ачисем вырӑннех хурать вӗсене. Миҫе
ӑрӑва ҫапла хӑй пӑхса усраман вӑл? Миҫе студента е
студенткӑна ҫапла юратса чӗнмен? Анчах та лешсем
вӗренсе тухаҫҫӗ те, ҫуначӗсем тӗрекленсе ҫитнӗ кайӑк
чӗпписем евӗрлӗ, хӑнӑхнӑ йӑваран таҫта тухса вӗҫеҫҫӗ.
Аслӑ ҫӗршывӑн тахӑш кӗтесӗнче ҫӳреҫҫӗ-ха вӗсем — мӑнтарӑн Аннӑ Йӑваннӑ вӗсене ҫапах ятламасть. Мӗн тӑвӑн,
кашнин хӑйӗн ҫулӗ, кашнин хӑйӗн ирӗкӗ, ӑраскалӗтелейӗ.
Анна Ивановна патӗнче каҫсерен пухӑнма юратнӑ
ҫамрӑксенчен чылайӑшё хулара ҫук ёнтё; вёсен пурнӑҫёнче те улшӑнусем пулкаларӗҫ.
Пысӑк Нинӑпа Казакова институт пӗтерсе тухнӑ хыҫҫӑн иккёшне те района зоотехник ёҫне ячёҫ. Савнисене
ку кӳрентермерё. «Уйрӑм пурӑнса пӑхар эппин пӗрер
ҫулталӑк: тутлӑ-и, йӳҫӗ-и? Ку пирёншён пысӑк экзамен
пулӗ. Пёр-пёринсёр пурӑнма лайӑх пулсан — пӗр-пӗрне
савман; пёр-пёринсёр пурӑнма май ҫук пулсан — хытӑ
юрататпӑр», — терӗ шӳтлесе Казаков. «Вӑл институтрах
ёҫлеме юлать пуль, — тетчӗ ун пирки Муза, — унӑн
ашшӗ те ял хуҫалӑх министерствинче ӗҫлет, ун пек пысӑк
ӗҫре ларакансем хӑйсен ачисене хуларах вырнаҫтараканччё». Анчах Казаков, кирек мёнле района ярсан та,
колхозах кайма хавас пулчё: Пысӑк Нина суйланӑ ёҫех
тӑвас килчё унӑн. «Пӗри арманалла, тепри вӑрманалла
пулсан — мёнле пёр ӗмӗтлӗ ҫемье пултӑр», — терӗ вӑл.
Семен Саланов хӑйсен ялӗнчи садра ӗҫлет, ун ҫинчен хаҫатсенче ырласа ҫыраҫҫё.
Анатолий Алмазов консерваторире тӑваттӑмӗш курсра вёренет, унӑн хӑш-пӗр юррисене концертсенче юрлаҫҫё, радиола пани те пулкалать.
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Муза Любимова пединститутра вӗренме пӑрахса музыка училищине куҫрӗ, артистка пулса пысӑк хуласем тӑрӑх
ҫӳреме ӗмӗт тытрӗ: «Пёр-пёр Калайкассинче учительте
пӑчӑхса пурӑнассӑм ҫук», — терӗ.
Леон Вирьялов учительтен тухса вӗренме килчӗ; вӑл
университет пӗтереймен иккен, ҫавӑнпа ӑна малтанхи
енӗпех — ял хуҫалӑх институтне вӗренме кӗрет пулӗ тетчӗҫ, анчах вӑл пединститута, литература факультетне,
кил се кӗчӗ.
Салампипе Пӗчӗк Нина тӑваттӑмӗш курсра вӗренеҫҫӗ.
Ҫак ҫулсенче Салампи пурнӑҫӗнче нимех те пулса
иртмерӗ темелле. Институтра пӗрмай вӗренӳ, ӗҫ, каникулсенче яла таврӑнсан — каллех ӗҫ, вӗренӳ. Паллах,
вӗреннӗ, ӗҫленӗ хушӑрах киносене, театрсене, тӗрлӗрен
вечерсене ҫӳренӗ, кроссене, воскресниксене хутшӑннӑ,
колхозра та халӑхран уйрӑлман. Ҫапах ун пурнӑҫне тепӗр
майлӑ ҫавӑрса яракан е ӗмӗр асра юлакан ӗҫсем пулса
иртменччӗ. Кӑҫал кӗркунне, кӗске вӑхӑтрах, студентка
пурнӑҫӗнче шӑпах ҫав ӗҫсем пӗрин хыҫҫӑн тепри пулса
иртрӗҫ.
Театр тесен мёнле хёр чунӗ лӑпкӑ пултӑр?
Студентсем театра тунти кун каҫ каяҫҫё. Кайран вара
пӗр-пӗр спектакль пирки вёсем эрнипех калаҫаҫҫё, тавлашаҫҫё, харпӑр хӑй шухӑшне тӳрре кӑларма тӑрӑшаҫҫӗ.
Театра каймалли кун вёсемшён уяв пекех, уйрӑмах вӑл
янкӑсрах студенткӑсене нумай чӑрмав кӳрет: мёнле платье тӑхӑнасси, ҫӳҫе мёнле тураса илемлетесси — йӑлтах
пӑлхантарать.
Салампи кӑвакарчӑн куҫӗ чечеклё вӑрӑм платье тӑхӑнчё, ҫырӑ ҫивётне пуҫё тавра икӗ хут чӗркесе кӑшӑл
туса ҫыхрё.
— Мӗнле каччӑ савӑнӗ-ши сана юратса! — терё ытараймасӑр Анна Ивановна. — Воспӑти, мёнешкел хитре!
Эпё те хӗр чухне санран хӳхӗм пулман пулӗ... Килёшет
сана, Салампи, кӑвак чечеклӗ кёпе: куҫусем ҫине ун тӗсӗ
ӳксе пушшех илемлетет... Ыйтма та лайӑх мар та-ха, ытла
та хаклӑ япала пулма кирлӗ-ҫке ку? Пин тенкех пуль?
Халь укҫи те питӗ йӳнелсе кайрӗ те. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
пасарта пёр буханка ҫӑкӑр, хывӑхпа хутӑш ҫӑкӑр, ҫӗр
тенке ҫитрӗ... Вӑт пурӑн ман пособипе... Пирён вӑхӑтра
кун пек чаплӑ платйӗсене улпут майрисем тӑхӑннӑ. Ка92

ярахпа тата — непмӑнсем тетчёҫ... ҫавсен майрисем тӑхӑна пуҫларӗҫ. Халь ӗнтӗ мӗн... хӗрарӑмсем те фуфайкапа, кирза е резин атӑпа ҫӳреҫҫӗ. Вӑрҫӑ ҫапла тумлантарчӗ. Ялсенчен чӑваш, ҫармӑс хӗрарӑмӗсем ҫӑпатапах
килеҫҫӗ. Ҫапла вӑл, хӗрӗм, вӑрҫӑ тени. Ун хурлӑхӗ ялан
чи малтанах пирӗн йышши ахаль халӑх ҫине, хӗрарӑм
ҫине тиенет... Каҫар та, куна мӗнле туянтӑн, хӗрӗм?
— Ман укҫапа ӑҫтан ун пек япала туянасси пултӑр?
— Ҫавӑн пек хаклӑ япала парнелекен те пур-и вара?
Мили... милинер пуль вӑл, калама та пӗлмерӗм.
— Мӗн миллионерӗ... хамӑр Муза, ара!
Икӗ пӗҫҫине шарт! ҫапрӗ тӗлӗннӗ карчӑк.
— Кӑмӑлӗ уҫӑ иккен ҫавӑн... Музӑн. Хӑтланкаларӑшӗ
ҫеҫ... Ҫӑмӑл ӑслӑрах пек вӑл хӗр. Ашшӗ министр пуль
ун, эппин?
— Министрах мар пуль те, пысӑк вырӑнта ларать,
суту-илӳ министерствинче.
— Ҫапла пуль ҫав теп хам та. Пирён йышши ӑҫтан... —
терё те карчӑк кӑмӑлсӑррӑн, калас сӑмахне каласа пётермесёрех кухньӑна тухрё.
«Пирён пек чухӑн ҫын ӑҫтан ун пек хаклӑ ҫи-пуҫ
туянма пултартӑр», — уншӑн каласа пӗтерчӗ Салампи
хӑй ӑшӗнче. Каярахпа ҫак хаклӑ ҫи-пуҫа — Муза парнисене — крепдешин платйӗне, пурҫӑн тутӑра — ылханса та тарӑхса хывса перессе пёлмерё... Халё ун умёнче
пулас тёлпулу мёнле телей кӳрессе кӗтни ҫеҫ пӑшӑрхантарчё, канӑҫ памарӗ...
Хӗр тёкёр ҫине пӑхса илчӗ те кӑмӑллӑн йӑлкӑшса
кулчӗ. Вӑл куҫ харшисене хуратасшӑнччё, анчах карчӑкран вӑтансах хуратмарё, каплипех те пырӗ-ҫке, нихҫан
та хуратса ҫӳремен терё. Вара Нина килессе кӗтсе вулама ларчё; карчӑк ӑна чӑрмантарас темерё, кухньӑра тем
пӗҫерчӗ.
Пёчёк Нинӑпа Вирьялов пёрле килсе кёчёҫ. Каччӑ
Салампи ҫине пӑхрӗ те тӗлӗнсе хытнӑ пек пулчӗ: «Ытараймастӑп! Ытараймастӑп сана!» — терӗҫ унӑн чакӑр куҫӗсем. Хӑй ним чёнмесёр хёр умне пырса ӑна ташлама
чённё пек, пуҫне тайрӗ, аллине меллён тӑсса пачё.
«Ытараймастӑп сана, ку ҫи-пуҫпа эсё такамран та
илемлё!» — терӗҫ каллех унӑн куҫёсем. Салампи ҫавна
ӑнланчӗ те хӑйне ҫапла юратнӑшӑн та, каччӑ ун умӗнче
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сӑпайлӑ пулнӑшӑн та савӑнса кайрӗ. «Ларӑр, Вирьялов», — тесшӗнччӗ вӑл, анчах ҫак самантра хушаматран
чӗнсе кӳрентерес килмерӗ, ятран чӗнме кӑштах именчӗ,
ҫавӑнпа:
— Ларӑр, тархасшӑн, — терӗ. Аллинчи кӗнекине хупса
шкапа хучӗ.
Вирьялов шлепкине алӑрах тытрӗ, пӑтаран ҫакмарӗ,
макинтош аркине кӑштах ҫӗклерӗ, ларас вырӑна, унта
тем таса мар япала пур пек, асӑрханса пӑхса илчӗ те
васкамасӑр ларчӗ, хура бостон костюмӗ ҫинчи куҫа курӑнман ҫӳппе вӗрсе шӑлса ывӑтрӗ. Ытти чухне Салампи ҫакна йӑлтах сивленӗ пулӗччӗ-и тен. Анчах кӗҫӗр
ӑна питӗ савӑк, питӗ лайӑх; унӑн никампа та, нимшӗн
те хирӗҫес килмест, никама та нимшӗн те тиркес килмест.
Ҫак самантра хӗр хӑйне кам мӗнле юратни ҫинчен
те, камӑн юратӑвӗ мӗнле пӗтесси ҫинчен те шутласшӑн
пулмарӗ, каярахпа хӑй ӳкӗнсе: «Юрату — тӑван анне
мар, амаҫури вӑл», — тесе каласса та пӗлмерӗ.
Театра вӑл питӗ ырӑ кӑмӑлпа кайрӗ.
— Ма яшка ҫимесӗр кайрӑр? Ма ҫимесӗрех кайрӑр! —
тесе юлчӗ кухньӑра Анна Ивановна.
Ҫамрӑксем тарават карчӑка итлесшӗнех пулмарӗҫ.
Апат шухӑшӗ-и ун пек чух?
Театрта Вирьялов хӑйне чӑн-чӑн кавалер пек тыткаларӗ. Вӑл Салампипе Нина пальтисене хывса ҫакма
пулӑшрӗ, хӗрсене чи малти рете ҫавӑтса пырса лартрӗ,
концерт программи тупса пачӗ, вара икӗ хӗр хушшине
ларчӗ те паллакансене шыраса йӗри-тавра пӑхса илчӗ,
хӑйне саламлакансене хирӗҫ мӑн кӑмӑллӑн пуҫ тайрӗ:
«Курӑр, эпӗ мӗнлерех сар пикепе ларатӑп!»
Вирьялов хӑй киленнине пытармасӑр Салампи ҫумнерех таянса кайри ретрисем илтмеллех сӑвӑласа каларӗ:
Ҫын тулнӑ ложӑсем йӑл-ял,
Кресли, партерӗ — йӑлт вӗркет.

Вӑл хӑйӗн бархат евӗр ҫемҫе сассипе киленнипе, кӑшт
курнӑҫланарах, ытти чухнехинчен ачашрах калаҫма
тӑрӑшнине Нина лайӑх сисрӗ те кӑштах йӗрӗннӗ пек
пулчӗ; Салампи телейне ниҫта чикеймесӗр ним те асӑрхасшӑн пулмарӗ: «Эпӗ таса та ҫамрӑк, хаваслӑ та телейлӗ;
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эпӗ хам пултарнӑ таран сире те телейлӗ тӑвӑтгӑм!» — терё
пӗрмай унӑн илемлё, ӑшӑ сӑнӗ.
Салампи чӗри театрта ялан кӑкӑр тулли сикнӗн туйӑнатчӗ, анчах кӗҫӗр, театрта пӗрремӗш хут пулнӑ пек,
вӑл пушшех пӑлханать. Ӑна кӗҫӗр ҫак йӑлтӑртатакан люстрӑсем те, партерти, ложӑсенчи, балконсем ҫинчи студентсем те — йӑлтах, йӑлтах хаваслӑн курӑнаҫҫӗ. Малалла чаршав уҫӑлсанах сцена ҫинче темле асамлӑ тӗнче
курӑнса каяссӑн туйӑнать.
Кӗҫӗр театрта ҫамрӑк талантсен концерчӗ.
Малтан ҫамрӑк артистсем, Тарханов ученикӗсем, «Ревизор», «Ӑса пула инкек», «Нарспи» спектакльсен уйрӑм
сыпӑкӗсене выляса пачӗҫ. Вӗсене студентсем ывӑҫ тупанӗсем ыратакан пуличченех алӑ ҫупса саламларӗҫ. (Вӑл
кунсенче хулара пурте ҫамрӑк артистсен пысӑк пултарулӑхӗ ҫинчен савӑнса калаҫатчёҫ. Уйрӑмах вӗсене Борис Марков, Виктор Родионов, Вера Кузьмина ӑста выляни тыткӑна илетчё. Муза вӗсене каҫса кайса ырлатчё.)
Салампи питё тимлесе пӑхса ларчё, халӑхпа пёрле
кулчё те, хурланчё те.
Вирьялов сцена ҫине пӑхнинчен ытларах Салампие
сӑнарё. Антракт вӑхӑтӗнче вӑл хёрсене хулёсенчен ачашшӑн ҫавӑтса вестибюле илсе тухрё, ҫынсем хӑй ҫине пӑхнине сиссе киленчё, паллакансене хирёҫ пулсан мӑнаҫлӑн пуҫ тайса саламларӗ, сӑмах хушмарё. Салампие ку
иментерчӗ пулин те хёр ӑна-кӑна систересшӗн пулмарё.
— Пӑчӑ мана, — терӗ вӑл каччӑ хулӗнчен вӗҫерӗнес
шутпа.
— Тула тухса уҫӑлмӑпӑр-и, иккёмёш пайё часах пуҫланмасть-ха. Халё Атӑл хёрринче питё романтичнӑ,
кӑштах уҫӑлса ҫӳрёпёр, — терё Вирьялов.
Салампи унпа уҫӑлса ҫӳрессишӗн мар, халӑх умёнче
алла-аллӑн тытӑнса ҫӳреме лайӑх мартан ҫеҫ тухма килёшрё.
Нина тем самантра таҫта пӑрӑнса юлчё, кусем иккӗшех Атӑл хёррине тухрёҫ.
Аслӑ шыв театрпа юнашарах юхса выртать. Хӗрпе каччӑ чӑнкӑ ҫыран хӗрринчи пёр лаштра тирек айне пырса
тӑчӗҫ. Вирьялов йывӑҫ карлӑк ҫине таянчӗ те тем шухӑша кайса тӗттӗм Атӑл ҫинелле пӑхса тӑчё, унтан йывӑррӑн сывласа илчё.
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— Ҫак тополь туратӗнчен ӗлӗк пӗр чӑваш поэчӗ ҫакӑнса вилнӗ, — терё. — Есенина питӗ юратнӑ вӑл, йӑлтах
ӑна подражать тунӑ...
Салампи ӑна илтмӗш пулса хӑйӗннех тем шухӑшларӗ,
тӗрӗссипе каласан унӑн кӗҫӗр нимле салхуллӑ ӗҫ ҫинчен те асӑнас килмерӗ, чӗринчи ырӑ туйӑмсене нимле
йывӑр хыпарпа та сирсе ярас килмерӗ. Атӑл ҫинчен
кӗрхи уҫӑ ҫил вӗрсен вӑл кӑштах ҫӳҫеннӗ пек пулчӗ.
Вирьялов унӑн хусканӑвне сисрӗ те ҫавӑнтах макинтошӗпе хӗре ачашшӑн хупларӗ.
Салампи шарламарӗ; вӑл Атӑл леш енче курӑнакан
ҫутӑсем ҫинелле тинкерсе пӑхса тем шухӑшларӗ.
— Салампи, — терё каччӑ хуллен.
— Калӑр, Леон, итлетӗп. Вулӑр пӗр-пӗр лайӑх сӑвӑ...
кӗрхи Атӑл ҫинчен... телей ҫинчен... юрату ҫинчен...
Литфак студенчӗ ҫакна ҫеҫ кӗтнӗ тейӗн, вӑл иккӗмӗш хут ыйттармарӗ, ҫавӑнтах уҫӑ сассипе ҫӳллӗ ҫырана янраттарса та ячӗ:
Атӑл, Атӑл, ҫӗршывӑм илемӗ!
Хумлӑн-хумлӑн сикет умӑмра,
Камӑн чунӗ курсассӑн иленмӗ!
Кам ҫӳҫенмӗ ҫак аслӑ вӑйран?

Артист пек пӗтӗм чунпа хавхаланса сӑвӑ калакан
ҫамрӑк ҫынна Салампи нимӗн шарламасӑр, йӑшӑлт та
хускалмасӑр итлерӗ, каччӑ шӑплансан та хӗр пӗр самант
сӑмах чӗнмерӗ. Вара:
— Аннеҫӗм! Мӗнле лайӑх ҫырнӑ! Кам сӑвви? Хусанкайӑн-и? Курман-ҫке унӑн кӗнекисенче кун пеккине...
— Курма та пултарайман... Халӗ курма та май ҫук...
— Ма вара? Пичетленмен-им вӑл сӑвӑ? Питӗ лайӑх
ҫырнӑ-ҫке?
— Пичетлессе пичетленӗ те, кайран ун кӗнекине ҫунтарса янӑ...
— Мӗншӗн? Питӗ паха сӑвӑ-ҫке-ха? Авторӗ кам вара,
эпӗ пӗлместӗп-ши ӑна? — питӗ кӑсӑкланса ыйтрӗ студентка.
— Ҫук пулӗ. Эсир вӗреннӗ чухне вӑл ҫырнисене шкул
программине кӗртме мар, таҫтан тупса вуланӑшӑн та е
ҫынна кӑтартнӑшӑн та шкултан кӑларса яма пултарнӑ,
мӗншӗн тесен поэтне хӑйне те вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫулта
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Шупуҫҫыннисемпе, Хусанкайсемпе пӗрлех айӑпласа хупнӑ, Ҫӗпӗре пуҫ янӑ пулнӑ.
Салампи чӗри тем ырӑ мар хыпара сиссе кӑрт-кӑрт
тапма пуҫларӗ. Вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫула асӑнни ӑна сасартӑк
ҫӳҫентерчӗ.
— Мӗнле усал ӗҫ тунӑ вара вӑл? Ятне ма каламастӑр?
— Ун ячӗ Хусанкай ячӗпе юнашар янӑранӑ. Халӗ ӑна
асӑнма та хӑрамалла. Митта Ваҫлейӗ теҫҫӗ ӑна. Халӑх
тӑшманӗ тесе хупнӑ, кайран Ҫӗпӗре ссылкӑна янӑ... Вунӑ
ҫултан таврӑннӑччӗ вӑл каялла, Шупашкара та килсе
кайнӑччӗ...
Халӑх тӑшманӗ тени Салампи чунне ҫӗҫӗпе чикнӗ пек
ыратгарса кайрӗ. Ҫак сӑмаха илтсенех таҫти Ҫӗпӗр ссылкинче ҫухалнӑ ашшӗ аса килет ӑна.
— Эсир хӑйне те курнӑ-и? Мӗнлерехскер вӑл?
— Курнӑччӗ пӗрре. Вӑтам пӳллӗскер, сарӑ мӑйӑхлӑ,
кӑмӑллӑ, йӑлкӑшса кулакан ҫын, — хӑй те сисмесӗрех
мухтанса каларӗ Вирьялов. Унӑн хӗр умӗнче пур чаплӑ
ҫынпа паллашнӑ-туслашнӑ ҫын пек курӑнас килни ҫапла
вӗҫкӗнленме хӗтӗртрӗ. Анчах хӑй ытлашширех вӗҫкӗнленнине ҫав самантрах сисрӗ вӑл.
— Эсир унпа паллашса калаҫса та курнӑ-и? — хыпӑнса ыйтрӗ чунӗпе пӑлханнӑ хӗр.
Вирьялов ахаль кӑна хӑй вырӑнсӑр вӗҫкӗнленнишӗн
хӑйне хӑй ӳпкелешрӗ, шикленсе ӳкрӗ.
— Ну-у, каларӑр!.. Эпӗ унпа ҫывӑх курса калаҫнӑ пулсан халӗ сирӗнпе пӗрле ҫӳреймен, тӗл пулса калаҫайман та пулӑттӑм.
— Мӗншӗн тата аплах? — тӗлӗнчӗ студентка. — Вӑл
ҫав териех асамлӑ хӑватпа хӑй ҫумне туртатчӗ-им? Унпа
курса калаҫнӑ хыҫҫӑн урӑххипе курса калаҫас килмӗччӗим?
Каччӑ салхуланнӑ пек пулчӗ.
— Ӑна ирӗкре нумай та усрамарӗҫ, каяллах илсе
кайрӗҫ. Унпа паллашма-туслашма ӗлкӗрнӗ юлташсем те
пуҫлӑхсем умӗнче айӑпа кӗчӗҫ пулас.
— Мӗншӗн аплах?
— А мӗн мӗншӗнӗ? Пӗр сӑмахпа, халӑх тӑшманӗпе
ан ҫыхлан.
Салампи хӑйне такам кӑкӑртан чышнӑ пек туйрӗ,
каччӑ ҫумӗнчен каялла чакса тӑчӗ.
7. Салампи.
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— Ытла йывӑр, хӑрушӑ калатӑр, Леон.
— А мӗн хӑрушши? Саккун ҫапла айӑплать пулсан
эпӗ саккуна хирӗҫ мӗн калам? Эпӗ самана сывлӑшӗпе
сывлатӑп. Пӗтӗм хаҫат-журнал халӗ халӑх тӑшманӗсене
питлесе, ылханса ҫырать — вуламастӑр-им? — хӑй пуҫарнӑ сӑмах хӗре килӗшменнине, политика темипе хӑй
ытла шала кӗрсе кайнине сиснӗ Вирьялов сӑмаха урӑх
йӗрпе ямаллине тавҫӑрчӗ. Ҫак лӑпкӑ кӗрхи каҫ Атӑл
хӗрринче Салампи пек хӳхӗм хӗрпе политика ҫинчен,
темле халӑх тӑшманӗсем ҫинчен калаҫса ылтӑн вӑхӑта
сая ямалла-и? Анчах пӗр пуҫарнӑ хивре сӑмах хӗр чӗрине хытах пырса тиврӗ ӗнтӗ, тӳсме ҫук ыраттарчӗ. Халӗ
Салампин мӗнпур шухӑшӗ каллех ашшӗ ҫине куҫрӗ. Пури, ҫук-и вӑл ҫуг тӗнчере? Пур пулсан ӑҫта хӗн курать-ши
ҫак каҫхине? Аса илет-ши вӑл тӑлӑха юлнӑ мӑшӑрӗпе
хӗрне? Вунӑ ҫул унран нимле хыпар-хӑнар та ҫук...
— Салампи... савниҫӗм... ӗмӗрлӗхех юрататӑп... ӗмӗрлӗхех, — тӗлӗкре илтӗннӗ пек туйӑнчӗ шухӑша путнӑ
хӗре.
Каччӑ сасартӑк тӗттӗмре хӗр аллине шыраса тупрӗ те
ӑна ӗмсе ярас пек чуптурӗ. Салампи тинех хӑйӗн ыйхинчен хӑраса, йӗрӗнсе вӑраннӑ пек пулчӗ, аллине карт ҫеҫ
туртса илчӗ те пальто кӗсйине чикрӗ, витнӗ макинтошне хулпуҫҫи ҫинчен сирсе ячӗ.
— Атя кайӑпӑр... Сулхӑн кунта...
— Пӗр сӑмах ҫеҫ, Салампи! — терё Леон йӑлӑннӑ сасӑпа, унтан такӑна-такӑна каларӗ: — Пулӑр ман мӑшӑр...
сире пӗрре курсах... ӗмӗр манми... пулӑр манӑн!..
Салампи вӑрт ҫеҫ ҫаврӑнса ун аллинчен вӗҫерӗнчӗ те
театр еннелле утрӗ. Пёр самантрах унӑн пуҫне тӗрлӗ
шухӑш ҫавӑрчӗ, хӗр тем тӗрлӗ шутласа илме те ӗлкӗрчӗ,
анчах пӗр шухӑшӗ те пуҫра тытӑнса юлмарӗ, уҫӑмлӑ пулмарӗ.
Вирьялов пек каччӑ хӑйпе мӑшӑрланма ыйтни темле
хӗре те пӑлхантарса ямалла ӗнтӗ. Салампишӗн ку кӗтмен
япала марччӗ: Леон тахҫантанпах хӑй юратнине систерме тӑрӑшатчӗ, анчах паян вӑл кун ҫинчен тӳрӗ каларӗ,
хӑй мӑшӑрланма шутлани ҫинчен те пӗлтерчӗ. Ҫавӑнпа
Салампи малтанлӑха ним калама аптрарӗ.
— Ан пӑшӑрханӑр, мана чӗресӗр тесе ан шутлӑр...
Эпӗ сире кӑшт ҫеҫ пӗлетӗп. Кӑмӑллӑ эсир манпа, сӑпай98

лӑ... Эпӗ сире нимшӗн те тиркеме пӗлместӗп, тиркес
шутӑм та ҫук... Ҫапах сире сӑмах пама пултараймастӑп
халӗ. Тӑхтас пулать манӑн вӗренсе пӗтериччен ун ҫинчен калаҫма, — терё хӗр именчӗклӗн ним чӗнмесӗр пыракан Вирьялова кӑшт йӑпатас шутпа. Кайран вара хӑй
кӑмӑл пӑтраннӑ самантра ним шутламасӑр каланӑшӑн
питӗ ӳкӗнчӗ.
— Каҫарӑр, если кӳрентертӗм пулсан, — терё Вирьялов театр умёнче. — Эпё хама кӗҫӗртен самӑй телейсӗр
ҫын тесе шутлатӑп. Каҫарӑр мана... пардон!
Ҫак тахҫан килёшнё «пардон» каччӑ «нумай вёреннине», «пысӑк культурӑллине» кӑтартакан сӑмах (Салампи те Музӑпа пӗрле ҫапла шутлатчӗ) халӗ ӑна питӗ кулӑшла, мӗскӗнле туйӑнса кайрё.
Хывӑнмалли пӳлӗмре Вирьялов ним пулман пекех Салампи пальтине хывса ҫакма пулӑшрӗ.
Концерт пуҫланнӑ пирки зала кӗмелли алӑка хупнӑ,
ҫавӑнпа каччӑ хӗре каллех хултан ачашшӑн тытса иккӗмӗш хута илсе хӑпарчё.
Балкон ҫине тухмалли алӑка та питӗрнӗ-мӗн. Ҫурма
тёттём залӑн пёр кӗтессинче, сётел хушшинче, иккён
сӑра ӗҫсе лараҫҫё, буфетчица та концерт курма зала кӗнӗ
пулмалла.
Ларакансенчен пӗри, жилеткӑллӑ сарӑ костюмли, ура
сассине илтсе пуҫне ҫёклерё те:
— О! Вирьял чӑвашӗ! Лео Вирьял! — тесе кӑшкӑрса
ячё, ҫавӑнтах лутраскер сиксе тӑрса Салампипе Вирьялов патнелле лапӑстатрё, вёсене алӑ парса тӑмасӑр сётел
умне ҫавӑтса пычё.
— Паллашӑр, ку — профессор, — терё вӑл. Те шӳтлесе, те чӑнласах каларӗ — Салампи ӑнлансах илеймерё,
вӑл халиччен ун пек профессор пуррине пёлменччё.
Вирьялов сӑра ёҫсе ларакансене артистла пуҫ тайрё,
кулкаласа алӑ тӑсрӗ, вырӑсла калаҫма тытӑнчё, хутранситрен француз, нимёҫ сӑмахёсене асӑнкаларӗ.
«Профессор» тени, хӑнчӑр куҫлӑ самӑр этем, хёрёхелле
ҫывхарнӑскер, Салампи ҫине сӑра кӗленчисем урлӑ лӳпперрӗн пӑхрё те ларнӑ ҫёртен тӑмасӑр мӑн кӑмӑллӑн алӑ
пачё.
— Салампи, — терё Вирьялов хӗр ятне ҫепӗҫҫӗн пӗлтерсе, — Акрамова.
7.
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— Мда, — терё «профессор» сӑмсапа нӗрлесе, — мда,
интереслӗ ят. Бальзакӑн «Салампи» ятлӑ роман пурччӗ
пулас.
— Флоберӑн, — йӑпӑлтатнӑ сасӑпа пӗлтерчӗ Вирьялов, — Флоберӑн... «Саламбо», эпӗ ӑна тахҫан вуланӑччӗ.
— Эсӗ гений, Лео! — кӑшкӑрса ячӗ лутри. — Ларӑр,
мӗн тӑратӑр!
Вӑл ытлашши именсе-чӑрманса тӑмасӑр Салампие
хулран тытса хӑйпе юнашар лартрӗ, Вирьялова пушӑ пукан ҫинелле тӗллесе кӑтартрӗ.
Юлташӗ нимӗн те шарламарӗ, хӑй кӗтмен хӑнасене
ларма сӗннине пуҫӗпе мӑнаҫлӑн сӗлтсе ҫеҫ пӗлтерчӗ.
«Куратӑр, эпӗ — пысӑк ӑслӑ-пуҫлӑ, пултаруллӑ, нумай
вӗреннӗ ҫын; ман сирӗн хушшӑрта ларма кирлӗ те мар,
анчах эпӗ уҫӑ кӑмӑллӑ пулма та пултаратӑп, сире ытлах
кӳрентерес мар тесе ҫакӑнта вӑхӑт ирттеретӗп, тӗрӗссипе, сире ырӑ тӑвас тесе те мар, хамшӑн ҫеҫ ларатӑп,
анчах ман ҫума лекрӗр пулсан — ырӑ курӑр эппин, савӑнӑр манпа пӗрле ӗҫсе ларма тӳрӗ килнӗшӗн», — тени
палӑрчӗ унӑн сӑн-питӗнче, мӑн кӑмӑллӑ сассинче.
Салампи ҫав шухӑш-туйӑма ӑнлансан ирӗксӗрех чунӗпе ҫӳҫенсе илчӗ, пурнӑҫра хӑйне ним инкек кӳмен
ҫын ҫинех сиввӗн пӑхрӗ.
— Лео — талант! Кала, тугрик пур-и? — хӗр умӗнче
именмесӗр ыйтрӗ лутри.
Вирьялов ӑна шӑппӑн тем каларӗ, — укҫа ҫук терӗ
пулмалла.
— Бездарь! — кӑшкӑрса тӑкрӗ ӑна ҫавӑнтах лешӗ, хӑй
куҫӗ ҫине усӑнса аннӑ вӑрӑм ҫӳҫне ласт ҫеҫ каялла шӑлса
хучӗ. — Литература институте те кӗреймерӗн. Каларӑм
вӗт сана мӗн ҫырнине хама кӑтарт малтан тесе. Эпӗ сан
пеккисене мар, романистсене те романӗсене тӳрлетсе
паркаланӑ. Йӑлтах хам туса панӑ пулӑттӑм, пичетлеме
те пулатчӗ. Халь ак сӑввусене стена хаҫатӗнче те пичетлемеҫҫӗ. Пӗр виҫ ҫӗр тенкӗ шеллерӗн! Мана кӑтартман
пулсан та акӑ «профессора» кӑтартмалла пулнӑ.
Юлташӗ унпа килӗшсе мӑн кӑмӑллӑн пуҫ тайрӗ те
чӑпар галстукне васкамасӑр тӳрлетрӗ.
— Каҫарӑр, Салампи, сире паллаштараймарӑм, ку —
пысӑк шанчӑк паракан ҫамрӑк автор, — терё Вирьялов
майсӑр сӑмаха сирсе яма тӑрӑшса.
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«Пысӑк шанчӑк паракан автор» хӑй камне-мӗнне каласа тӑмарӗ, аллине мӑн кӑмӑллӑн тӑсрӗ те:
— Пиллӗкмӗш номере пӑхӑр, — терӗ.
Салампи ним те ӑнланмарӗ, тӗлёнсе кӑна ларчӗ. Ӑҫта,
камсем хушшине килсе лекмелле пулчӗ капла? Тӑрса
каяс — лайӑх мар, тата ниҫта каймалли те ҫук, тепӗр
антрактчен кӗтсе ларасах пулать. Ӑна сӑра тултарса пачӗҫ, анчах вӑл тутанса та пӑхмарӗ.
— Эсӗ — чӑваш литературин критикин малтанхи сар
кайӑкӗ! — терё «профессор» хӑйӗн тусне аллинчи стаканне шалт ҫавӑрса хурса.
— Пиллӗкмӗш номере пӑхӑр, — терӗ лешӗ хӗр енне
ҫаврӑнса. Ку ӗнтӗ: «Унта пӑхсанах эсир эпӗ чӑваш литератури критикин малтанхи сар кайӑкӗ иккенне ӗненӗр», — тенине пӗлтерчӗ пулас.
— Профессор, — терё хӑй тусӗн аллине чуптуса. —
Эсӗ — гений!
«Ӑҫта лекрӗм эпӗ? Камсем кусем? Тен, вӗсем ман
умра юри ҫапла шӳтлеҫҫӗ-и е ытла ӳсӗр-и?» — шутларӗ
Салампи. Пуринчен ытла ӑна Вирьялов хӑйне ҫак ҫынсем умёнче именчёклён, йӑпӑлтатнӑ пекрех тыткалани,
вёсен сӑрине ёҫни, чӑвашла калаҫманни кӳрентерчё.
Хёр халь-халь тӑрса каяс тенӗ вӑхӑтра кӗтмен ҫӗртен
Алмазовпа Саланов килсе кёчёҫ. Вӗсем балкон ҫине тухмалли алӑка туртса пӑхрёҫ те буфет умне пычӗҫ. Иккёшё те хура костюмпа, галстукпа, иккёшё те темле пӗр
евӗрлӗрех. Салампи вёсене курсан пёр савӑнчё, пёр ниҫта
кайса кёрейми вӑтанчё.
— Анатолий Александрович! Алмазов! Гений! — кӑшкӑрса ячӗ лутри каччӑсене асӑрхасан, ҫавӑнтах вёсене
сётел умне ҫавӑтса пычӗ.
— Ан мухта: пурпёрех ӗҫтерместӗп, — терё ӑна Алмазов шӳтлӗрех.
Арҫынсем кулса ячёҫ.
Салампие ҫак ҫынсем хушшинче курсан килнӗ каччӑсем иккёшё те тӗлӗнчӗҫ, ҫапах хӑйсен туйӑмне палӑртмарӗҫ, — вёсем питё тёлённине Салампи чунӗпе сисрё.
— Паллашӑр... Профессор, пӑрах эсӗ сӑра ланккама!
Карланку кёрёк ҫанни мар пулё-ҫке санӑн? Акӑ — Алмазов! Гений! — терё лутри. — Ак ку... Кам пулатӑн
эсё, паллаймарӑм. Ҫёнё гений-и?
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Анатолий ирӗксӗр куланҫи пулса «профессора» ал
тӑсрӗ те пукан илсе Салампи ҫумне ларчӗ.
— Саланов, ахаль пахчаҫӑ кӑна, — терӗ Ҫемен ютсене кӑмӑлсӑррӑн алӑ парса; унӑн сасси кӑштах чӗтренине, сулахай тӑнлавӗнче темле шӑнӑр турткаланса илнине Салампи тӳрех асӑрхарӗ.
— Хӑвӑр кам пулатӑр? Каҫарӑр, эпӗ те паллаймарӑм...
— Пиллӗкмӗш номере пӑх, — терӗ ҫеҫ лутри хушаматне каламасӑр.
Саланов шӑлне ҫыртрӗ те хӗр ҫумне тепӗр енчен
ларчӗ. Вирьялова вӑл ним каламасӑр, ирӗксӗртереххӗн
алӑ пачӗ.
— Эсир, Ҫемен, Шупашкара мӗн ӗҫпе? — ыйтрӗ хӗр
хӑйне хӑй аван мар туйса.
— Ял хуҫалӑх министерствине, колхоз ӗҫӗпе, сад пирки, — терё Саланов хёр еннелле тайӑларах. — Театра
килсе курас терём те — кая юлтӑм акӑ. Анатолий ятарласах чённёччё...
Килнӗ каччӑсене сӑра тултарса пачӗҫ, анчах кусем
иккёшё те ӗҫмерӗҫ. Кӗҫех пурте литературӑпа искусство
ҫинчен калаҫа пуҫларӗҫ. «Профессорпа» «критик» чӑваш
литературипе искусствине питӗ тиркесе, йӗрӗннӗ пекрех, шултран калаҫса ларчӗҫ. Алмазовпа Саланов чӗрре
кӗрсех вӗсене хирӗҫ тавлашрӗҫ. Вирьялов сӑмах чӗнмесӗртерех е чӗнсен те икӗ хире-хирӗҫле лагере мирлештерес пек калаҫма тӑрӑшрӗ. Салампие ку питӗ тарӑхтарчӗ,
анчах пуринчен ытла ӑна Саланов хӗрсе кайса тавлашни тӗлӗнтерчӗ: ҫак пахчаҫӑ, хӑйӗн ёҫӗшӗн пӗтӗм чунне
параканскер, нихҫан та литературӑна е искусствӑна ҫав
териех юратать тесе шутламанччӗ хӗр.
— Павлов, Павлов тетёр, — Алмазов еннелле ҫаврӑнса каларё лутри. — Мёнех создавать тунӑ-ха вал? «Сӑрнайпа пӑрнай-и?»
— «Сӑрнайпа палнай», — тӳрлетрӗ ӑна Алмазов. —
Ман шутпа, вӑл — пирён пёрремёш, чи лайӑх симфониллё произведени.
— Нимён ҫукран нимёр, — тутине йёрёнчёклён пӑрса
илчё лутри. Юлташё унпа килёшсе пуҫне тайрё. Вирьялов йӑпӑлти кулӑпа епрерё. Саланов тарӑхса шӑлне
ҫыртрё. Салампи ҫак самантра чунёпе Алмазов майлӑ
пулчӗ, ун сӑмахёсем ӑна хӑй каланӑнах туйӑнчёҫ.
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— Тӗнчере Байронсем, Шиллерсем пулнӑ! — терӗ лутри хӑлаҫланса, унтан Саланова куҫран тинкерсе хушса
хучӗ: — Ҫеҫпӗл, Ҫеҫпӗл тетӗр. Мӗн тунӑ вӑл?
— Ҫеҫпӗл вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫулччен вилсе тӗрӗс тунӑ.
Унччен вилмен пулсан ҫавӑн чухне пурпӗр хӑтӑлса юлаймастчӗ вӑл. Мелкобуржуазнӑй национализм чирӗпе сывалми чирленӗ вӑл. «Чӑваш совет поэзин никӗсне хываканӗ!» «Основоположник!» «Классик!» Классик пуличчен малтан литературине тумалла. Ӑҫта вӑл сирӗн чӑваш
литератури? Пӗтӗм пур пек кӗнекине Шупашкартан Аҫтӑрхана пӑрахутпа ҫитнӗ хушӑра вуласа тухма пулать.
«Чӑваш! Чӑваш! Чӑваш, вӑран!» тенипех ӗмӗр тӗттӗмре
тӗлӗрнӗ чӑваш куҫне уҫаймӑн. Трахома сӗм суккӑрлатнӑ
ӑна. Мӗн курать вӑл? Хӑйӗн иртнӗ пурнӑҫне, историне
чухлать-и, пуласлӑхне пӗлет-и? Тата чӑваш чӗлхи малалла развиваться... аталанса, ӳссе, пуянланса пырать-и?
Ҫулран-ҫул куҫ умӗнчех пӗтсе, манӑҫа тухса пырать вӗт.
«Чӑваш чӑн чӗрӗлчӗ, чӗрӗлӗх тапхӑрӗ пуҫланчӗ!» — тесе
кӑшкӑрашать Ҫеҫпӗл. Аҫта унта возрождени... чӗрӗлӗх?
Возрождени мар, вырождени, деградаци! Акӑ мӗн! Канашран иртсе кайсан кама кирлӗ чӑваш чӗлхи?
Лутри сурчӑк сирпӗтсе кӑшкӑрашнӑ вӑхӑтра Алмазовпа Саланов ун ҫине йӗрӗнсе, шӑла ҫыртса пӑхса ларчӗҫ.
Юлашки сӑмахсене илтсен Анатолий чӑтаймарӗ:
— Ҫеҫпӗл чӑваш чӗлхине хӗртнӗ хӗрлӗ хурҫӑпа, хӗвел
хӑвачӗпе танлаштарнӑ, — терӗ.
Лутри парӑнасшӑн пулмарӗ:
— Каларӑм-ҫке, Канашран малалла ҫутатаймасть ун
хӗвелӗ.
— Эсё, Ласкин юлташ, пӗлнӗ пул: чӑваш чӗлхине халӗ
Европӑри университетсенче, Парижра Сорбоннӑра, Лондонра, Берлинра, ытти аслӑ шкулсенче тӗпчесе вӗренеҫҫӗ. Эпӗ тӑван чӗлхемӗр часах нумай халӑхсен ученӑйӗсене кӑсӑклантарасса шанатӑп. Вӑл вӑхӑт ҫитетех,
каларӗ тейӗр. Эпир ӑна кураймасан та, ҫитет ҫав вӑхӑт!
— Эсё, Алмазов, яланхи пекех, нихҫан улшӑнми романтик. Пурнӑҫ ҫине реалистла пӑхас пулать сан, — парӑнмарӗ Ласкин тени. — Эпӗ, конешнӑ, Сорбоннӑсенче пулса курман, унта мӗн вӗреннине пӗлместӗп. Мана
Шупашкартан Кавал таран кайса ҫӳресен те ҫитӗ. Анчах мана кала-ха, мӗншӗн чӑваш ҫынни хӑйӗн тӗп ху103

линчех чӑвашла калаҫма вӑтанать? Мӗнле халӑхра курнӑ
эс ҫак мӑшкӑла? Камран вӑтанать вӑл, камран хӑрать?
Пур халӑх та пӗр тан тетпӗр-ҫке?..
— Пысӑк ҫемье чӑлахсӑр мар, хӑй камне маннӑ йӑвансем те ҫук мар-ха пирӗн халӑхра. Ҫапах та икӗ миллионлӑ халӑх паян-ыранах пӗтсе ларас халӑх мар. Ҫӗрпин юрӑллӑ, ҫӗр-пин тӗрӗллӗ, ҫӗр-пин сӑмахлӑ халӑх
хӑйӗн культурине пиншер ҫул упраса хӑварнӑ. Алла пулсан вӑл малалла та пӗтме мар, аслӑлансах пымалла.
— Алла пулсан мӗншӗн нумай вӗреннӗ ҫынсемех
ҫурри чӑвашла, ҫурри вырӑсла калаҫаҫҫӗ?
— Чӑвашла таса калаҫакан ҫын вырӑсла та чиперех
калаҫать. Чӑвашла ретлӗ калаҫайманни вырӑсла та тӗплӗ
ӑнланса калаҫаймасть, мӗншӗн тесен тӗплӗ шухӑшлаймасть те. Ун пек ҫынран халӑхра яланах кулнӑ, йӗрӗннӗ.
Ҫеҫпӗл терӗмӗр. Вӑл ав чӑвашла та, вырӑсла та ӑста
ҫырнӑ.
Ласкин пушшех сике пуҫларӗ, вӑл ҫак тавлашура хӑй
часах парӑнасса сисрӗ, ҫавӑнпа юлашки вӑйне кӑтартас
терӗ пулас.
— Ҫеҫпӗл, Ҫеҫпӗл. Ун ятне пурте асӑнать, кашнин чӗлхе
вӗҫӗнчех. Анчах тӗрӗссипе кам вулать ӑна халь? Калӑпӑр
ак, хӑвӑр унӑн пёр йӗркине те пулин астӑватӑр-и? Халӑх
пӗлет-и? Акӑ, сӑмахран, сирӗн тусӑр... Саланов терӗр-и?
Салановӑн хура куҫӗсенче хаяр хӗлхем йӑлтӑртатса
илчӗ.
— Кирлех пулсан кирек хӑш сӑввине те калама пултаратӑп, — терӗ вӑл куҫне хӗсерех. — Вӑл ҫырнинчен
уйрӑмах ҫакӑ килӗшет: «Камӑн шанчӑк ҫук, кам хӑй
чӑвашшинчен намӑсланса чӑваш ятне ҫӗртнӗ — ҫавсене
чӑвашла кутран тапса ывӑтатпӑр!».
Лутри аллинчи сӑра стаканне шалт! лартрӗ, самӑрри
хӑнчӑр куҫне чарса пӑхрӗ, Вирьялов хӗрелсе кайрӗ.
— Национализм! — терё самӑрри сӑмсапа нӗрлесе.
Салановӑн пӑлханнипе сулахай тӑнлавӗнчи шӑнӑр каллех кӑлт-кӑлт туртӑнма пуҫларӗ.
— Тӑмана кӑнтӑрла курайманшӑн хӗвел айӑплӑ мар.
Акӑ мӗнле калать пирӗн халӑх, — тесе хучӗ вӑл юлашкинчен ура ҫине тӑрса. Алмазов та тӑчӗ. Ҫак самантра
вӗсем иккӗшӗ те Салампие чӑн-чӑн тӳрӗ чунлӑ, пултаруллӑ, Ҫеҫпӗл кӗтнӗ тӑван халӑхшӑн ҫунан харсӑр яш104

сем пек курӑнчӗҫ; вӗсем ҫине хӗр пӗтӗм чунтан юратса
пӑхрӗ.
Саланов, Алмазов, Салампи аяккалла пӑрӑнчӗҫ. Вирьялов хӗр тӳрех кам майлӑ ҫаврӑнса ӳкнине сиссе хӑйӗн
«профессорӗпе» ларса юлчӗ. Ҫак вӑхӑтра концертӑн
иккӗмӗш пайӗ вӗҫленчӗ — вестибюле халӑх тухса тулчӗ.
— Мӗнле типсем пулчӗҫ кусем? Эсӗ, Анатолий, кӑштах паллатӑн пулас? — ыйтрӗ Саланов.
— Искусство ҫыннисен пуххисенче пӗрре-иккӗ куркаланӑччӗ. Пӗри чӑваш орфографине улӑштармалли майсем шырать пулас, ҫавӑнпа ӑна кулса «профессор» теҫҫӗ.
Хӑй ку ята чӑнласах йышӑнать. Вӑл ӑҫта ӗҫленине пӗлместӗп, ниҫта та ӗҫлемест пулас. Пичет ҫурчӗ таврашӗнче ҫапкаланса ҫӳрет. Тепри камне те пӗлме хӗнтерех,
професси ҫук унӑн. Те усламҫӑ вӑл, те, хӑй каларӗш,
«тӑван искусствӑна тепӗр майлӑ ҫавӑрса ярасшӑн тӑрӑшакан этем». Хальлӗхе пуш параппан ҫапать ҫеҫ.
— Мӗншӗн вӑл пӗрмай пиллӗкмӗш номере пӑхӑр
тет? — чӑтаймасӑр ыйтрӗ Салампи.
Алмазов йӗрӗнсе кулчӗ:
— Тахҫан таҫта, темле хаҫатра-и, журналта-и, пиллӗкмӗш номерте пӗр виҫӗ йӗрке пичетленӗ пулас вӑл,
ҫавӑнпа пӗрмай мухтанать.
— Эпӗ ун йышшисенчен темрен йӗрӗннӗ пек йӗрӗнетӗп, — терё Саланов тарӑхса. — Тӗл пулкаларӑм ун
йышшисене хам ӗҫӗмре, сахал мар тарӑхтарчӗҫ. Хӑйсем
вӗсем чӑтма ҫук мӑн кахалсем, ҫавӑнпа ҫавнашкал пӑсӑлса каяҫҫӗ. Ҫын ӗҫӗ, ҫитӗнӗвӗ вӗсене савӑнтармасть,
вӗчӗхтерет кӑна. Хӑйсен вӗчӗхне ниҫта чикеймесӗр ҫурӑлса каяс пек тарӑхса ҫӳреҫҫӗ, ҫавӑнпа пур ырӑ, ҫутӑ
япалана, тӑмана пекех, чӗререн кураймаҫҫӗ. Асту, Алмазов, сан ҫулу ҫине те тӑрӗҫ-ха вӗсем! Ахальтен ма
сана ятран чӗнеҫҫӗ, ун йышши вал яланах куҫ умӗнче
йӑпӑлти, саншӑн тем тума та хатӗр пек хӑтланагь, аллууруна чуптума та хавас, анчах сан аллуна чуптунӑ самантрах пуҫна ҫиме хапсӑнать.
Алмазовӑн куҫ шӑрҫисем пысӑкланса кайрӗҫ, халӗ
вӗсем кӑвар пек ҫунаҫҫӗ.
— Пӗлетӗп, Сема, — терё вӑл хуллен, кашни сӑмаха
шухӑшласа каласа. — Ҫапах та вӗсем, ман шутпа, кӗрхи
шӑнасем кӑна. Хӑйсем пӗтес умён май килнӗ таран ҫырт105

са юлма тӑрӑшаҫҫӗ, пурпӗрех мӗскӗнсен пӗтмеллех пулать. Нумай тарӑхтарӗҫ-ха, пӗлетӗп, ҫапах эпир хамӑр
ӗҫпе ҫӗнтеретпӗр. Кӗҫӗр ак вӗсем пирӗншӗн хӑрушӑ мар,
вӗсем мӗскӗн те, йӗрӗнчӗк те. Анчах тепӗр чух хӑйсене
питӗ нумай пӗлекен пек, пысӑк культурӑллӑ ҫынсем пек
тыткаласа хӑш-пёр айвансене ёнентерсех пӑрахаҫҫё. Вёсен кашни самантрах темиҫе цитата хатӗр, вӑл сана пухусенче чӑн-чӑн ӑслӑ ҫын пек хирет, «ӑс парать»...
Эпё пёрре те иккӗленместӗп кун пирки: кёрхи шӑнасем
пекех пётеҫҫё вёсем, курӑн.
— Асту, Анатолий, тепёр шӑна хура кӗрччен мар, ӑшӑ
ҫёре, кӑмака кукрине, лекет те чип-чиперех хёл каҫать,
ҫӑва тухать, вара тата хытӑрах ҫыртма тытӑнать. Вёсем
сана ытла ҫывӑх пӗлни, ытла ырлани пуҫна ҫавӑрса ан
ятӑрччё — акӑ мӗн пӑшӑрхантарать мана.
— Ытлашши пӑшӑрханмастӑн-ши, Сема?
Алмазовӑн сӑнёнче те, сассинче те кӳренӳ палӑрчё.
«Тӗрӗс калать Ҫемен, мёншён Алмазова ҫав сӗмсӗрсем,
ҫывӑх пӗлнё пек, ятран чӗнсе калаҫаҫҫё-ха? — шухӑшларӗ Салампи. — Тата мӗншӗн Алмазов Ҫемен хӑйне
юлташла асӑрхатгарнишён те кӳренет?» Анчах ку шухӑш
ҫавӑнтах сирӗлчё.
— Вирьялов вёсемпе туслӑ-им? — ыйтрё хёр.
— Пӗр урапа ҫинчех ун йышшисем, — терё Саланов
хӗре куҫран пӑхса.
— Ҫиелтен пӑхма Вирьялов пӗрре те вӗсем пек марҫке?
— Ҫиелтен пӑхма кӑна. Тӗшши вёсен пёр пекех. Левене эпӗ мӗн ачаран курса ӳсрӗм. Ашшё ун районтан
района, пёр ӗҫрен тепёр ёҫе куҫса, лайӑхран лайӑха хапсӑнса пурӑннӑ, арӑмне ним вырӑнне хуман, пёртен-пёр
ывӑлне мӗн пӗчӗкрен усала вёрентсе ӳстернӗ. Левенён
ача чухнех мухтанас, вӗҫкӗнленес, кёвёҫес йӑла пурччё,
ун чухнех вӑл тантӑшёсенчен малта пулма, кирек мёнле
майпа та ытгисенчен уйрӑлса тӑма ӑмсанатчё — ашшё
вара ялан ун хутне кӗретчӗ, мухтатчӗ ӑна, хӑй пек пулма хӗтӗртетчӗ. Ача чухнех Левен тантӑшӗсенчен лайӑхрах тумланма, хӑйён ҫи-пуҫӗпе мухтанма юрататчё, унӑн
яланах кӗсьере канфетчё; вак укҫа та пурччё. Ҫапла вара
вӑл пёр ӗҫ патне пымасӑр, ёҫпе лутӑрканмасӑр тӳрӗ пилёклё ӳсрё. Ашшё вилсен хуҫалӑхё каялла кайрё. Хӑй
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шӑрпӑк та хускатмасть, амӑшӗ ялан чирлӗ, Левен ӗне
сутса ҫи-пуҫ туянчӗ, ял-йыш хушшинче ют ҫын пек
ҫӳреме пуҫларӗ, ӗҫлеме те, вӗренме те пӑрахса тӳрех
пысӑк ҫын пулма, пысӑк укҫа илме ӗмӗтленчӗ, хӑйне
хӑй гени вырӑннех шутларӗ. Пӗр хӑйне ҫеҫ юратаканскер никама паллами-пӗлми пулчӗ. Анчах улмуҫҫинчен
улми аякка ӳкмест — унран нимле гени те пулмарӗ.
Вӑл поэт та, музыкант та, ученӑй та, лайӑх колхозник
та пулса пӗтереймерӗ. Ҫапла ун йышши вӗҫкӗнсен, мӑн
кахалсен шӑпи.
Салампи урӑх нимён те ыйтмарӗ. Кӗҫӗрхи тӗлпулусем унӑн нумай иккӗленӳллӗ шухӑшӗсене сирсе ячӗҫ,
тӗрӗслӗхе яр уҫҫӑн кӑтартрӗҫ. «Кӗрхи шӑнасемпе» тӗл
пулни ӑна хӑйӗн ҫывӑх юлташӗсем ҫине тепӗр енчен
пӑхма, вӗсене урӑх енчен курма май пачӗ, вуншар хут
тӗл пулса калаҫса та асӑрхайманнине кӗҫӗр вӑл питӗ
лайӑх сӑнама пултарчӗ. Леон сӑнарӗ хӗр чӗринче йӑва
ҫавӑрма ӗлкӗрейменччӗ, ун тавра явӑҫнӑччӗ кӑна. Халӗ
ӗнтӗ вӑл тӗтре евӗр сирӗлсе ҫухалчӗ. Ҫак самантра ӳкӗнчӗ
те ӗнтӗ Салампи хӑй паҫӑр Атӑл хӗррине тухнӑшӑн!..
Концертра Салампи Салановпа пӗрле ларчӗ, хӑйӗн
малтанхи вырӑнне каймарӗ.
— Музучилище студентки Муза Любимова «Юрату
юрри» юрласа парать, — пӗлтерчӗ концерта ертсе пыраканӗ. — Юрӑ сӑмахӗсем халӑхӑн, кӗввине ҫамрӑк композитор Анатолий Алмазов илемлетнӗ. Рояльпе автор
капать.
Муза халӑх умне пысӑк театрсенчи артисткӑсем евӗрлех тухрӗ: ун ҫийӗнче ҫӗртен сӗтӗрӗнекен хура бархат
платье, шурӑ илемлӗ хулӗсем ҫара, сулахай аллинче ылтӑн сехет, кӑкри ҫинче темле хаклӑ чул пӗчӗк ҫӑлтӑр
евӗр йӑлтӑртатать; куҫ харшисене ытлашширех хуратнӑ
пулас, тутине хӗретнӗ, питне шуратнӑ, сарӑ ҫӳҫне эрешлесе туранӑ. Сцена ҫине тухма хӑнӑхнӑскер. Муза ҫинҫе
йӑрӑс пӗвӗпе кӑшт ҫеҫ авӑнса, илӗртӳллӗ куллипе йӑлкӑшса ҫӑмӑллӑн пуҫ тайрӗ те аллине кӑкӑр ҫумне тытса
тӑчӗ.
Алмазов васкаса, ҫирӗппӗн утса тухрӗ, зал еннелле пӑхса илмесӗр рояль умне ларчӗ те нота альбомне уҫса хучӗ.
Студентсем вӗсене чылайччен алӑ ҫупса саламларӗҫ,
Салановпа Салампи пуринчен нумайрах ҫупса ларчёҫ.
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Зал шӑплансан Алмазов рояль каласа ячӗ, пӗр ҫавра
каларӗ те Муза еннелле пуҫне сӗлтрӗ — ҫырӑ ҫӳҫ тӑпки
куҫӗ ҫине сапаланса анчӗ. «Валери пекех!» — савӑнса
шухӑшларӗ Салампи.
Муза сывлӑмлӑ йӗтӗн ҫеҫки пек йӑлтӑртатакан куҫӗсемпе ҫӳлелле пӑхса илчӗ, вара асамлӑ сассипе юрла
пуҫларӗ.
Салампи хӑй сисмесӗрех Саланов хулӗнчен ярса тытрӗ: Муза ун юррине юрлать:
Ҫӳл
Сан
Чул
Сан

тӳпере ҫӑлтӑр вылять
куҫу пек йӑлтӑртатса;
хушшипе тӑр шыв юхать
куллу пек шӑнкӑртатса.

Ялти кунсем те, утӑ ҫинчи каҫсем те, ҫамрӑксен уявӗсем те — йӑлтах Салампи умне тухса тӑчӗҫ. Ӑҫта, кам
чӗринчен чи малтан шӑранса тухнӑ-ши ҫак кӗвӗ, ҫак
сӑмахсем? Мӗнле хӗр тунсӑхласа, савнине кӗтсе юрланӑ
пуль чи малтан ҫак юрра?
Сывлӑм ӳкет садсем ҫине,
Каҫ сулхӑнӗ ҫапать ҫӗре.
Ӑҫта-ши эс ҫак каҫхине?
Сана кӗтсе ҫунать чӗре.

Мӗншӗн савнийӗ тусӗ патне пырайман-ши? Ҫын сӑмахӗ сивӗтнӗ-ши ӑна е вӑл хӑех телейсӗр хӗре пӑрахнӑ?
Акӑ мӗнле тунсӑхласа, юратса кӗтет хӗр, анчах...
Ҫӑлтӑр сӳнет ҫӳл тӳпере,
Пуриншӗн те килет ыр кун.
Сӳнми ҫунать пёр ман чӗре,
Саншӑн ҫунать ман ҫамрӑк чун.

Салампи хӑй театрта ларнине манчё, вӑл халӗ тунсӑхласа савнине кӗтекен ҫав хӗр вырӑнӗнче, ялта, сывлӑмлӑ
садра, улӑх хӗрринче... Темшӗн ҫак юрӑ ӑна яланах хӑйӗн
юратӑвӗ пирки каланӑн туйӑнатчӗ, ҫавӑнпа Салампи
юратса юрлатчӗ. Пӗррехинче вӑл ҫакна Алмазова юрласа пачӗ те, лешӗ ҫавӑнтах сӑввине те, кӗввине те ҫырса
илчӗ. Акӑ халӗ ҫав ҫӗнелнӗ, хӑватланнӑ, тӗшшипе ҫаплах малтанхи пекех юлнӑ юрӑ темиҫе ҫӗр ҫын чунне
тыткӑна илчӗ...
Юрӑ вӗҫленсен залра тӑвӑл тухса кайрӗ тейӗн: пурте
шавласа, кӑшкӑрса алӑ ҫупма тытӑнчӗҫ. Муза тепре юрлама тухсан тин лӑпланчӗҫ.
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Концерт пӗтичченех Салампи ҫак юрӑ тыткӑнӗнчен
хӑтӑлаймарӗ. Театртан вӑл тусӗсемпе пӗрле тухрӗ, Пӗчӗк
Нина каллех таҫта кайса ҫухалчӗ: темшӗн вӑл Алмазовран именет.
— Саламлатӑп, Анатолий! Тӗлӗнтертӗн те, савӑнтартӑн
та, хурлантартӑн та! — терё Саланов тусӗн аллине чӑмӑртаса.
— Тавтапуҫ, Сема! Пӗлетӗн-и, шӑпах ҫак юрра пӗтерсе
хурасшӑн пулчӗҫ паҫӑрхи критиксем. Хурлӑхлӑ, пессимистла юрӑ имӗш.
— Кӗрхи шӑнасем! — терӗ йӗрӗнсе Саланов. — Ан та
асӑн ҫакнашкал ырӑ самантра ун пек сӗлӗхсем ҫинчен!
Авӑ илтетӗн-и, студентсем сан юрруна юрлама та пуҫларӗҫ... Тӑхта-ха, Анатолий, эсӗ мана чаплӑ парнесем
кӑтартма пултӑн-ҫке! Эпӗ ыран яла тухса каятӑп, курмасӑр каяс килмест, — терё Саланов.
— Музучилищӗре вӗсем, класра. Атьӑр эппин, кӗрсе
курӑр, — хаваслансах килӗшрӗ Алмазов. Ҫула майӑн вӑл
Салампие акӑ мӗн каласа пачӗ: — Консерваторирен
килтӗм кӑна, мана Соловьев композитор хӑй хваттерне
чӗнтерет. «Аҫтан пӗлет-ха вал мана, студента?» — тесе
тӗлӗнсе пыратӑп. Савӑнатӑп та, шикленетӗп те: хам ачаран юратнӑ композитора куҫа-куҫӑн курма тивет-ҫке!
Пырса кӗретӗп. «Библиотекӑра вӑл», — теҫҫӗ. Библиотека алӑкне хуллен шаккатӑп. «Да-да-да-да!» — илтӗнчӗ
вӑйсӑр сасӑ. Кӗретӗп. Пӗчӗк пӳлӗме йӑлтах кӗнекесемпе,
нота альбомӗсемпе тултарса лартнӑ. Сӗтел ҫумӗнчи вырӑн
ҫинче старик тем вуласа выртать. Эпӗ ӑна журналсенче
пичетленнӗ портречӗ тӑрӑх тӳрех палласа илтӗм. Вӑл
йывӑр чирлӗ, шалкӑм ҫапнӑ теҫҫӗ. Эпӗ хам ята пӗлтерсен вӑл каллех тытӑнчӑклӑн: «Да-да-да-да!» — терё те
вӑйсӑр аллине тӑсса пачӗ, куҫӗсем савӑнӑҫлӑ ялкӑшса
илчӗҫ. Хӑйне тӑратса лартма хушрӗ — тӑратса лартрӑм.
Ун аллинче хамӑн «Юрату юррине» курсан шалтах тӗлӗнсе кайрӑм. Ватӑ композитор тем калама тӑчӗ — калаймарӗ, нотӑсене мана тӑсса пачӗ те сӗрме купӑс ҫинелле
кӑтартрӗ. «Сӗрме купӑспа каласа парас-и?» — тетӗп. «Дада-да-да!» — тет. Нихҫан та эпӗ унашкал пӑлханса, хавхаланса сӗрме купӑс каламан пуль. Старикӗн куҫӗсем
шывланчӗҫ. Вӑл мана аллинчи альбома тӑсса пачӗ. Альбомӗнче ман юррӑн пуҫламӑшӗ пур, малалли ҫук, нотӑ109

сен айне ҫапла ҫырса хунӑ: «Ку юрра эпё ҫӗрле уй варринче такам юрланине илтрӗм, анчах пӗтӗмӗшпех ҫырса
илеймерӗм. Ку енчи вирьял юррисем питӗ хитре, вӗсене йӑлтах ҫырса илме тӑрӑшмалла, ҫухалма памалла мар.
1943 ҫул, август».
— Ҫав ҫулхине, чӑнах та, темле композитор пирӗн
енче юрӑсем ҫырса ҫӳренине асӑнатчӗҫ, вӑл пулнӑ иккен! — терё Салампи тӗлӗнсе. — Малалла вара мӗн?
— Вара вӑл мана хӑйӗн юрӑ кӗнекине ятран ҫырса парнелерӗ. Калаҫма питӗ йывӑр пулин те пӗтӗм чун хавалӗпе
тӑрӑшса, пӳлӗне-пӳлӗне ҫапла каларӗ: «Сӗрме купӑсне те
ил. Ывӑлӑма халалласа хӑварасшӑнччӗ, анчах вӑл хамран
маларах ҫӗре кӗчӗ. Сана халал пултӑр, сан алӑра янӑратӑр,
ан шӑплантӑр», — терё. Вара хӑйне вырттарма хушрӗ те
урӑх чӗнмерӗ. Эпӗ куҫне уҫасса кӗтсе тӑтӑм-тӑтӑм та сывлӑх
сунса ун аллине чӑмӑртарӑм. Вӑл хуллен куҫӗсене уҫрӗ,
вӗсем кӑшт ҫеҫ палӑрмалла йӑлкӑшса илчӗҫ: «Да-дада-да!» — терё те каллех лӑпланса выртрӗ. Эпӗ ун патӗнчен тухсан хурлантӑм та, савӑнтӑм та. Ҫавӑн хыҫҫӑн ун
патне час-часах кайкалатӑп, вӑл мана хапӑл туса кӗтсе илет.
— Ун шанчӑкне тӳрре кӑлараймасан питӗ намӑс пулать вара сана, Анатолий, — терё Саланов пёр хушӑ чёнмесёр тӑнӑ хыҫҫӑн. — Шанатӑп сана.
Алмазов хирӗҫ ним те каламарё. Туссем музыка училищине пырса кёчёҫ.
— Класра питё ӑшӑ, пальтосене гардероба хывса
ҫакӑпӑр, — терё Алмазов пысӑк коридора кёрсен.
— Ырӑ каҫ, Анна Матвеевна! Ну, мёнле, концерт итлерён-и?.. Паллаш, кусем — ман ҫывӑх туссем.
Анатолий чӑлха ҫыхса ларакан ватӑ техничкӑна тусёсемпе паллаштарчё.
— Итлессе итлерём те, Толя ачам, пётёмпех мар ҫав,
радиола кӑшт ҫеҫ юрларёҫ. Сан юрруна пачах илтеймерём, — терё ҫирёп карчӑк чӑлхине хурса. — Кам юрларё санне? Хёрём, эсё мар-и?
— Ҫук, эпё юрламастӑп. Муза Любимова юрларё.
Кунта вёренет вал, тен, пёлетёр те пулё.
— Музине лайӑх пёлетпёр-ха, ӑна пёлменни пур-и
вара хулара? — терё карчӑк кӑмӑлсӑртараххӑн.
Салампи пальто хывса ҫаксан ҫӳҫ тирпейлеме пысӑк
тӗкӗр умёнче чарӑнчё, каччӑсем класа кёчӗҫ.
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— Эсӗ хӑш енчисем пулатӑн, хӗрӗм? — терӗ карчӑк.
— Выл пасарӗ тенине илтнӗ-и? Ҫав еннеллисем.
— Илтмесӗр! Хӗр чухне пӗрре аттепе пынӑччӗ унталла. Хӗрсем вӑл еннелле шурӑ тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ, вӑрман
енчи вирьял хӗрӗсем таса, хӳхӗм. Хам эпӗ анатри чӑваш,
Тольӑсемпе пӗр ялсемех. Кунта тахҫантанпах, Хветӗр Павӑлч директор пулнӑранпах, техничкӑра ӗҫлетӗп. Хам
ӗмӗрте нумай чаплӑ мусӑкҫӑсене курнӑ. Ман умра, ҫак
ҫуртра, хамӑрӑн паллӑ артистсем, юрӑ ҫыракансем вӗренсе ӳсрӗҫ... Эс, хӗрӗм, тем тесе мар та, Тольӑн килӗштернӗ
тус хӗрӗ мар-ши тетӗп. Унӑн темле вирьял хӗрӗ пур теҫҫӗ.
Салампи хӗрелсе кайрӗ.
— Ой, ан шутлӑр, Анна Матвеевна. Ахаль палланӑ
юлташ ҫеҫ.
Карчӑк хӗр ҫине ӗненмесӗртерех пӑхрӗ.
— Ун пек ҫынпа кун курма та савӑк, хӗрӗм, каларӗ
тейӗн. Тольӑна эпӗ, хам ывӑлӑма пӗлнӗ пек, мӗн ачаранпа пӗлетӗп. Ырӑ этем пуласскер. Ачаскернех ӑна, ултӑ
ҫулхискернехчӗ ҫав, Хветӗр Павӑлч хӑй пехиллерӗ: «Этем
пулать кунран, вӗрентесчӗ ӑна!» — терё. Толя ун чухнех
тӑмра каласа ял-йыша тӗлӗнтеретчӗ. Кунта ун пек лайӑх
вӗренекенни ҫукчӗ те. Питё ӑслӑ ача. Тӑлӑхскерех ҫапла
ӑслӑ-йӗрлӗ пулчӗ. Шеремет ачин хӑй ҫитӗнсе ҫитмесӗр
те уринчен ҫӑпата, ҫийӗнчен кӑвак йӗм каймарӗ. Шкула выҫӑллӑ-тутӑллӑ чупатчӗ. Ҫулла кӗтӳ патӗнчен татӑлаймарӗ; хӗллехи каҫсенче ҫынсен ачисем пек улаха, клуба чупмарӗ, килте ҫӑпатасем тӑватчӗ. Ҫӑпата сутса кӗнекесем туянатчӗ... Хушаматран Акрамӑх терӗр, ху тем ятлӑччӗ ӗнтӗ, хӗрӗм.
— Салампи ятлӑ.
— Хитре ят. Тёп авалхи. Халь ун пек ятсем хумаҫҫӗ,
тем те пёр шутласа кӑлараҫҫё. Аҫу-аннӳ пур-и-ха?
— Атте вӑрҫӑчченех ҫёре кёнё... — Салампи тӗрӗссиие каласшӑнччё те калаймарӗ. Мёншён кашни ҫыннах
пӗлмелле-ха ун хуйхине? Тата кам хӗрхенӗччӗ халӑх
тӑшманён хёрне? — Аннепе иксёмёрех пурӑнкалатпӑр.
— Тӑлӑх, эппин? Халё, вӑрҫӑ хыҫҫӑн, ашшёсёр юлнӑ
тӑлӑхсем темён чухлех... Ӑҫта — вӗренетӗн-и, ёҫлетён-и?
— Ял хуҫалӑх институтёнче вёренетёп.
— Эппин... Тата ыйтам-ха: хваттер мёнле ҫын патӗнче? Хуҫисем лайӑх-и?
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— Хваттер хула хӗрринче, пӗр карчӑк патӗнче. Хӗрарӑмӗ питӗ ырӑ кӑмӑллӑскер. Тӑван анне пекех туйӑнать.
— Анна Ивановна мар пуль-ҫке?! Ай туру, эпӗ ӑна,
Анкжа, хӗрӗх ҫул пӗлетӗп мар-и? Эпир унпа иксӗмӗр
пӗр вӑхӑтра хулана килтӗмӗр. Хветӗр Павӑлч музыка
шкулӗ уҫсан иксӗмӗр те кунта техничкӑна кӗтӗмӗр. Анна
Ивановна вӑл мӗн ӗлӗкренпех студентсене хваттере ярса
усрать. Халь килми пулчӗ, ӗлӗкрех килкелетчӗ ман пата.
Хам та вӑхӑт тупса пыраймастӑп. Салам кала манран.
Хӗр чухне питӗ туслӑччӗ эпир унпа, ниҫта уйрӑлми
ҫӳреттӗмӗр. «Икӗ Анюк» тетчӗҫ пире. Хӳхӗм хӗрччӗ вӑл,
санашкал. Телей сӑнран пӑхса килмест ҫав — телейӗ
пулмарӗ унӑн: ӗмӗрне хӑр пӗчченех ирттерчӗ. Хӑй юратнӑ
ҫынпа пӗрлешеймерӗ те — качча каймарӗ вара, илес текенсем нумайччӗ. Юрӑ ҫыракана, кунта вӗрентекенскере, питӗ килӗштерсе пӑрахнӑччӗ вал ун чухне.
Салампи Анна Ивановнӑна пӗтӗм чӗререн хӗрхенчӗ,
чунӗ ыратса кайрӗ.
— Мӗнле апла? — ыйтрӗ ҫеҫ вал ним калаймасӑр.
Карчӑк куҫ харшисене пӗркелесе илчӗ те йывӑррӑн
сывларӗ, такама шелленӗ пек каларӗ:
— Ҫынсем яланах юратса мӑшӑрлансан пурте телейлӗ
пулӗччӗҫ те ҫав. Пӳрменнине — ӑҫтан?
Анна Матвеевна тутине пӑчӑртаса тытрӗ, пӗр хушӑ
чӗнмерӗ. Класран сӗрме купӑс сасси илтӗнсен карчӑкӑн
тӗксӗмленнӗ сӑнӗ ҫуталчӗ.
— Стӗрипкӑ калать, — терӗ вӑл савӑнӑҫлӑн класс еннелле пӑхса. — Ҫӗркаҫ юрласа патӑм та — хитрелетсе
кӗвӗлеме ӗлкӗрнӗ те. Каҫсерен мана пӗрмай ӗлӗкхи юрӑсене юрлаттарать. Кама курана йӑлтах юрлатгарма тӑрӑшать. Хветӗр Павӑлч ҫаплаччӗ, тем чухлӗ юрӑ ҫырса
илетчӗ. Анна Ивановнӑпа иксӗмӗр вара ун умӗнче мӗн
кӑна юрламастӑмӑр пуль! Халь сассӑм ҫӗтрӗ ӗнтӗ, иртрӗҫ
вӑл вӑхӑтсем. Эс мана ан ятла та-ха, татах ыйтам-ха:
Тольӑна тавнуранпах паллатӑн-и?
— Виҫӗ ҫул ӗнтӗ.
— Эппин! Ырӑ, ӑслӑ ача. Сахал калаҫать. Хулана килмессерен ман пата кӗрет вӑл, кунтах выртса тӑрать, Хресченсен ҫуртне каймасть, унта укҫа тӑккаличчен мӗнпур
пеккине аннеме куҫарса паратӑп тет. Амӑшне хисеплет.
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Амӑшӗ, ман хӑраххӑм, калаҫма юратаканскер, пӗрмай
ывӑлне авлантарасшӑн калаҫать. Ку — яхӑнне те ямасть.
Муза пекки лексен кин кӑтартӗччӗ пӗрре карчӑка. Килӗшмест мана ҫав Муза Толя тавра явӑҫни.
Куна илтсен Салампи чӗри пӑчӑртанса илчӗ. «Кӳлешетӗп-им эпӗ?» — тӗлӗнсе шухӑшларӗ вӑл.
— Ан ятла-ха эс мана, хӗрӗм, нумай тытса тӑтӑм сана,
пӗрмай пӗччен ларса калаҫас килекен пулса ҫитет. Кӗр
эппин, кӗтеҫҫӗ пуль. Чим-ха... — Карчӑк ун платйи ҫинчи вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркине илчӗ те хӗр хыҫҫӑн ӑшшӑн пӑхса
юлчӗ. — Мӗн каласси пур ӗнтӗ — шел, хамӑн авлантарас ывӑлӑм ҫук, — терӗ вӑл ассӑн сывласа.
Кпасра ҫамрӑксем сехете яхӑн ларчӗҫ. Алмазов тусӗсене хӑйӗн ҫӗнӗ оперипе паллаштарчӗ, уйрӑм сыпӑксене вӑл сӗрме купӑспа та, рояльпе те питӗ хавхаланса
каларӗ. Музыкӑна чунтан юратакан Салановпа Салампи питӗ тимлӗ, пӗр савӑнса, пӗр хурланса итлерӗҫ, ним
чӗнми, шухӑша кайса ларчӗҫ, хӑйсен талантлӑ тусӗшӗн
калама ҫук хӗпӗртерӗҫ. Сехет иртни те сисӗнмерӗ.
Ытла кая юлса пырсан гостиницӑна кӗртмӗҫ тесе Саланов кайма вӑхӑт иккенне систерсен тин хӗрсе кайнӑ
Алмазов хаклӑ сӗрме купӑса пӑтаран ҫакса хучӗ.
Виҫҫӗшӗ те урамра пӗр хушӑ чӗнмесӗр пычӗҫ. Ҫак
самантра вӗсем пулас оперӑн шӑпи ҫинчен, тӑван музыкӑн ӳсӗмӗ ҫинчен шухӑшларӗҫ...
Алмазовпа Салампи Саланова гостиницӑна кӗртсе
хӑварчӗҫ те урам тӑрӑх тӑвалла утрӗҫ; вӗтӗ ҫумӑр пӗрӗхе
пуҫларӗ, ҫапах вӗсем ниме те пӑхмарӗҫ, Салампи хваттерӗ тӗлӗнчен темиҫе хут та иртрӗҫ. Хӗр киле кӗме васкамарӗ. Вӗсем тем ҫинчен те, тем ҫинчен те савӑнса,
ӗмӗтленсе калаҫрӗҫ, юрату пирки кӑна шарламарӗҫ. Салампи ҫак каҫхине Анатолии малашнехи пурнӑҫне те,
унӑн килес чапне те, пысӑк шӑпине те хӑйӗн ӗмӗтӗнче
лайӑх курса тӑчӗ, анчах хӑй ун пурнӑҫӗнче мӗнле вырӑн
йышӑнасси ҫинчен шутлама пӗлмерӗ, пултараймарӗ те.
Виҫӗ ҫул иртрӗ ӗнтӗ иккӗшӗ паллашнӑранпа, виҫӗ ҫул
хушши Салампи Алмазова сӑнарӗ, ӑна пуринчен ытларах
хисеплеме тытӑнчӗ. Алмазов та ӑна ытти хӗрсенчен уйӑрни сисӗнет, ҫапах вӑл хӑйӗн туйӑмӗ ҫинчен каламасть.
Мӗншӗн хӗрӗн ҫав юрату сӑмахӗсене илтесех килетши? Сӑмах вӑл ултавлӑ та пулма пултарать-ҫке! Туйӑм
8. Салампи.
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кӑна, чӗрере ҫунса тӑракан туйӑм, тӗрӗс! Салампи тем
тӗрлӗ шухӑшлать пулин те ҫав пысӑк туйӑм ӑна иккӗленме памасть. Алмазовшӑн вӑл пӗтӗм ҫамрӑк ӗмӗрне,
пурнӑҫне те хӗрхенсе тӑрас ҫук, ӑна пур йывӑрлӑхра та
хӑй пултарнӑ таран пулӑшӗччӗ, юратӗччӗ...
Ҫумӑр хытах ҫума пуҫласан вӗсем урамри ватӑ йӑмра
айне чарӑнса тӑчӗҫ те тек сӑмах чӗнмесӗр алла-аллӑн
тытса хире-хирӗҫ пӑхса шӑпланчӗҫ.
Салампи каччӑ куҫӗнче хӑйӗн телейне курма тӑрӑшрӗ.
Ҫак самантра вӑл хӑйне урӑх нимӗн те кирлӗ маррине,
пӗтӗм чун-чӗререн юратас килнине ҫеҫ туйрӗ.
Анатолий аллисене хуллен вӗҫертрӗ те хӗр хулпуҫҫийӗ ҫине хучӗ, ӑна хӑй ҫумнерех тайрӗ.
Унӑн пысӑкланса кайнӑ куҫ шӑрҫисене питӗ ҫывӑхран курсан Салампи сасартӑк ҫӳҫенчӗ, сывлама чарӑнчӗ,
каччӑ ҫумне вӑйсӑррӑн, темрен шикленнӗ пек тайӑлчӗ.
Илемлӗ йӑваш куҫӗсенче телей те, хурлӑх та палӑрчӗ.
Алмазов питӗ асӑрханса, чи хаклӑ япалана тытнӑ пек,
Салампи пуҫне тытрӗ, вара хӗрӗн самантрах хурланнӑ
куҫӗнчен ытарайми пӑхса унӑн ачалла ачаш тутинчен
таса туйӑмпа чуптурӗ.
Халиччен пӗлмен савӑнӑҫа, тӗлӗкре те тӗлленмен телее йышӑнма хӗр чӗри пысӑкланса кайрӗ, кӑкӑр тулли
талпӑнса сике пуҫларӗ.
«МАМА!»
Ашшӗсӗр ача — ҫур тӑлӑх,
Амӑшсӑр ача — хӑр тӑлӑх.
Ваттисен сӑмахё

Ҫак эрне, илӗртӳллӗ ырӑ тӗлӗк пек, сисӗнми хӑвӑрт иртрӗ. Салампи хӑйӗн телейне, савӑнӑҫне ҫынсенчен пытарма пултараймарӗ: унӑн тулли кӑвак куҫӗсенче, илемленсе, ҫуталса кайнӑ сӑнӗнче пысӑк, хӗрӳллӗ туйӑм ялкӑшса тӑчӗ.
Ҫав каҫранпа Салампи Алмазова тӗл пулаймарӗ: Анатолий тепӗр куннех амӑшӗ патне яла тухса кайрӗ, каялла Хусана таврӑннӑ чух ҫупа майӑн Шупашкара кӗрсе тухма пулчӗ.
Вырсарни кун хулари тӗп библиотекӑра, вулав залӗнче, Салампипе Муза тӗл пулчӗҫ.
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— Ой, Салампи! — терё Муза кулас килмесӗр йӑлкӑшса
кулса. — Хӑҫантанпа сана курманччӗ! Тунсӑхласа ҫитрӗм.
Саспа калаҫнӑшӑн вӗсем ҫине вулакансем кӑмӑлсӑррӑн пӑхма пуҫласан Салампи именчӗ.
— Атя, Муза, Атӑл хӗррине тухса уҫӑлар. Эпӗ паян
кунта ларса пӑчӑхрӑм.
Иккӗшӗ Атӑл хӗррине тухрӗҫ.
— Мӗнле питӗ телейлӗ сӑнлӑ эсӗ, Салампи! Нихҫан
сана кун пек савӑнӑҫлине курманччӗ, чӑнах та, — терӗ
Муза тантӑшне ӑмсанса. — Асту-ха, мӗн хирӗҫ пулан
каччӑ сана куҫ хывса иртет, эп пуррине курмасть те...
Улшӑнтӑн эсӗ темле, юлашки вӑхӑтра каҫсерен килте
ларми пултӑн. Ӗнер каҫ та, виҫӗм кун каҫ та сирӗн пата
кӗрсе тухрӑм — сана кураймарӑм. Ӑҫта ҫухалса пурӑнтӑн?
— Ӗнер каҫ институтра стена хаҫачӗ кӑлартӑмӑр, редколлеги членӗ-ҫке эпӗ. Виҫӗм кун литература каҫӗ пулчӗ —
института поэтсем пычӗҫ. Халӑх питӗ нумай пухӑнчӗ.
— Мӗнле поэтсем? — Музӑн чакӑр куҫӗсем йӑлкӑшса
илчӗҫ.
Салампи паллӑ ятсене асӑнчӗ.
— Эх, ма систермерӗн, Салампи! Сирӗн институтра
литература вечерӗ пуласса мана юлташсем пӗлтернӗччӗ —
эпӗ пачах манса кайнӑ. Вӑл каҫхине танцирен таврӑнсан ҫӗрӗпех конспектсемпе аппаланса лартӑм. Питӗ йывӑр музучилищӗре вӗренме, институтринчен те йывӑртарах. Сольфеджио, гармони, контрапункт тата ҫавӑн
йышши кӑткӑс япаласене пӗлсе тӑма йывӑр, вӗренсе танке тухать. Тӳррипе каласан, йӑлӑхтарса ҫитерчӗ ӗнтӗ, чанах та.
— Сана питё пултаруллӑ теҫҫӗ. Алмазов та ҫапла калать, сассуна питё ырлать, вӑйлӑ колоратурӑллӑ сопрано тет.
— Ман сасса пурте ырлаҫҫӗ, чӑнах та. Анчах музучилище пётерме талант пулнипех ҫитмест, ачам, хытӑ
тӑрӑшас пулать, тимлёх кирлё.
— Манӑн талант пулас пулсан эпё мёнле тӑрӑшӑттӑмччё! — терё Салампи.
Муза илтмёш пулчё.
Студенткӑсем лаштра тирек айне пырса йывӑҫ карлӑк
ҫумне сёвенсе тӑчӗҫ. Ҫил ҫинче ларакан тирекён ҫулҫи
тӑкӑнса пётнёпе пёрех ёнтё, юлашки сарӑ ҫулҫисем тӑ8*
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лӑххӑн вӗлтӗртеткелесе лараҫҫӗ. Каҫ еннелле сулӑннӑ
хӗвел ӑшӑтмасӑр пӑхать. Йӑлӑмри вӑрман ылтӑнӑнпӑхӑрӑн курӑнса ларать. Атӑл тӑрӑх, юхӑма хирӗҫ, вӗтӗвӗтӗ кӑтра хумсем иртеҫҫӗ: нӳрӗ ама ҫил тухӑҫран вӗрет —
ҫумӑр пуласса.
— Хӑҫан пӗлтерчӗ сана Анатолий ман талант пирки? —
сасартӑк ыйтрё Муза «талант» сӑмаха хытӑрах каласа.
— Концерт каҫхине, театрта.
— Ун пек комплимент илтсе йӑлӑхса ҫитрӗм ӗнтӗ,
чӑнах та, — терё Муза кӑштах курнӑҫланса, унтан кӗтмен
ҫӗртенех: — Алмазов сана питӗ юратса пӑрахнӑ теҫҫӗ,
чӑнах-и? — терё куллине пытарса. Ҫакна каланӑ чух ун
сасси пёр пек шаккакан сехет евӗр кӑшт та улшӑнмарӗ.
Ҫак сӑмахсенех вӑл паҫӑр ҫурма шӳтлесе, ҫурма вӑтанчӑк
кӑмӑлпа пӗр студенткӑна каланӑччӗ. «Эсӗ пур ҫинчех
вӑл ман енне ҫаврӑнса та пӑхас ҫук», — тенӗччӗ студентки ун кӑмӑлне ҫырлахтарса. Муза Салампирен те ҫак
сӑмахсене илтесшӗн пулчӗ, анчах лешӗ хӗрелсе кайрӗ
те хирӗҫ чӗнмерӗ. Муза вӑл сӑмах хушманшӑн мар, йӑпӑлти сӑмахпа йӑпатманшӑн та мар — вӑтанса хӗрелнӗшӗн тарӑхрӗ. Салампи сасартӑк хӗрелни Музӑна ҫак
самантра хӑй тахҫантанпах иккӗленнине татса пама пулӑшрӗ. «Телейлӗ вӑл!» — шухӑшларӗ Муза кӳренсе. Ун
чӗринче вара хапсӑну та, кӳлешӳ те, курайманлӑх та
ҫуралчӗ. Ёлӗкрех вӑл ҫак чаплӑ тумланса ҫӳреймен, косметика вӑрттӑнлӑхӗсене чухлайман, капӑрланма-чиперленме тӑрӑшман хӗр ҫине мӑн кӑмӑллӑн, ҫӳлтен кӑна пӑхатчӗ,
пӗр хӑйӗн йӑлтӑркка илемӗпе, капӑр ҫи-пуҫӗпе янкӑсланса пур хӗр тантӑш умӗнче хӑйне мала хуратчӗ. Халӗ
вӑл Салампи ҫине кӳлешекен хӗрарӑм куҫӗпе пӑхрӗ — унӑн
сӑнӗнче, тумӗнче ҫитменлӗх, айванлӑх, мӗскӗнлӗх курма шутларӗ, анчах Салампин уҫӑ кӑмӑллӑ сӑнӗ те, чухӑн
ҫи-пуҫӗ те ӑна ҫак самантра мӗскӗнле мар, мӑнаҫлӑн
курӑнчӗҫ, унӑн тахҫан илемлӗ, кӗвӗҫтермесӗр курӑннӑ
сӑнӗ халӗ Музӑна калама ҫук кӗвӗҫтерчӗ те, кӳрентерчӗ те.
— Асту, искусство ҫыннисене ытла ан шан: каччӑ
хурри пулса юлӑн. Анатолие питӗ ҫывӑх пӗлетӗп, вӑл
маншӑн тем тума та хатӗр, — терё Муза юлташӗ еннелле куҫ хӳрипе пӑхса.
Унӑн илемлӗ сасси хальхинче темле хаяррӑн янӑрарӗ,
Салампи чӗрине шартах сиктерчӗ.
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Салампи ҫав самантра Анна Матвеевна каланине аса
илчӗ, ун чёринче вара Музӑна хирӗҫле туйӑм, хӑй телейӗшӗн ҫирӗп тӑрас кӑмӑл, ҫуралчӗ.
— Мӗншӗн ун пирки мана калатӑн-ха? — куҫран
пӑхса ҫирӗп сасӑпа ыйтрӗ вӑл Музӑран.
Лешӗ хӑйне майлӑ ӑнланчӗ, шӑнкӑрав пек янӑран сассипе ахӑлтатса кулса ячӗ.
— Ан кӳрен, тусӑм! Шӳтле ҫеҫ каларӑм. Хӑвӑрт кӳренетӗн-ҫке эсӗ, пӗлменччӗ. Авӑ ҫынсем пирӗн еннелле
пӑхма пуҫларӗҫ, хирӗҫетпӗр тейӗҫ тата. Каяр кунтан, ҫил
ҫинче сулхӑн. Атя хула садне каяр, халь унта кӗрхи
вӑрманти пекех питӗ романтичнӑ, — терё Муза Вирьялов сӑмахӗсемпе (ӗнер каҫхине хула садне кайма чӗннӗ
чух Леон ҫапла каланӑччӗ).
— Кайса уҫӑлар эппин, эпӗ библиотекӑра ларса пӑчӑхрӑм, хваттере таврӑнма та вӑхӑт, — ирӗксӗртереххӗн
килӗшрӗ Салампи. Муза Алмазов пирки япӑх калани
ӑна пёрре те канӑҫ памарӗ. «Чӑн, ытлашши именчӗк эпӗ,
акӑ Музӑна тӗпчеме те, Анатолипе иккӗшне мӗнле туйӑм
ҫыхнине ыйтса пӗлме те хӑяймастӑп. Ҫакӑнта Пысӑк
Нина пулас пулсан Музӑна вӑрҫса тӑкнӑ е хӑй калас
тенине пат татса калӗччӗ те уйрӑлса утнӑ пулӗччӗ. Пуринпе те ытлашши йӑваш эпӗ — ку манӑн ҫитменлӗх.
Муза мана юратмасть, ҫакна тин ҫеҫ кура пуҫларӑм.
Эпир иксӗмӗр — кунпа ҫӗр пекех расна, чӑн калать Анна
Ивановна», — пӑшӑрханса шухӑшларӗ Салампи.
Вӗсем ача садне пырса кӗчӗҫ.
Ҫӑка, вӗрене ҫулҫӑ тӑкнӑ — ура айӗнче типӗ ҫулҫӑ
чӑштӑртатать. Садра лӑпкӑ та илемлӗ, кунта, чӑнах та,
кӗрхи вӑрман аса килет.
Студенткӑсем пӗр-пӗринпе калаҫса пынӑ вӑхӑтра аллейӑна пӗчӗк ачасем шавласа тухрӗҫ. Вӗсем пурте хӗрлӗ
пиншакпа, шӗвӗр тӑрӑллӑ хӗрлӗ ҫӗлӗкпе; аякран пӑхсан
пурте пӗр ҫӳллӗш, пурте пӗр сӑнлӑ пекех туйӑнаҫҫӗ.
— Ача ҫуртӗнче ӳсекенскерсем вӗсем, — терё Муза
Салампи ачасем ҫине сӑнаса пӑхнине курсан. — Вёсен
ашшӗ-амӑшӗсем вӑрҫӑра ҫухалнӑ. Хушӑран пырса пӑрахни те пулкалать теҫҫё. Вӑл ачасен хӑшин-пёрин ячӗ те,
хушамачӗ те ҫук пулмалла.
Салампи ачасем ҫине ӑшӑ куҫпа юратса та хёрхенсе
пӑхрё.
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Студенткӑсем ачасем тӗлӗнчен иртнӗ чух пӗри, кӑвак
куҫлӑ сарӑ ача, ҫулҫӑ пуҫтарма чарӑнчӗ те Салампи ҫине
чӑр-р пӑхрӗ, унтан чуна тивекен сасӑпа:
— Мама! — тесе кӑшкӑрса ячӗ.
— Атя часрах! — терӗ хӑраса ӳкнӗ Муза Салампие
хулран туртса. — Вӗсем кашни хӗрарӑмах ҫапла «мама»
тесе ҫулӑхаҫҫӗ тет, вара вӗсенчен хӑтӑлма та ҫук тет.
Пӗчӗк ача аллисене кӑнтарса «мама! мама!» тесе хыҫран чупа пуҫларӗ.
Салампи Муза аллинчен вӗҫерӗнчӗ те тӑпах чарӑнса
тӑчӗ. Ача чупса ҫитсе унӑн пальти аркинчен ҫатӑрласа
тытрӗ те хӗр ҫумне пӑчӑртанса макӑрса ячӗ:
— Мама! Мама! Мама!
Салампи ним калайми пулса тӑчӗ.
— Валери! Валери! — илтӗнчӗ йывӑҫсем хушшинчен
хӗрарӑм сасси, ҫав самантрах аллейӑна ҫамрӑк хӗрарӑм
тухрӗ. Вал Валерике Салампи ҫумӗнчен уйӑрасшӑн пулчӗ,
анчах лешӗ хӗр ҫумне тата хытӑрах пӑчӑртанса пушшех
макӑрма тытӑнчӗ.
— Мама! Мама! Мама!
Аптранӑ Салампи малтанлӑха ним тума та пӗлмерӗ,
унтан ачана алӑ вӗҫҫӗн ҫӗклерӗ те кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртарӗ.
— Ан макӑр, Валерик! Валерик! — терё ачашшӑн.
Ача тӳрех макӑрма чарӑнчӗ те пӗчӗк аллисемпе Салампие мӑйран ыталаса илчӗ.
— Мама, — терё чуна пырса тивмелле ачаш сасӑпа.
Ачасене пӑхса ӳстерекен хӗрарӑм Валерик аллисене
аран ҫеҫ хӗр мӑйӗнчен вӗҫертрӗ, ачана макӑрта-макӑртах каялла ҫавӑтса кайрё. Лешё ун аллинчен хӑтӑлма
тапкаланчё, туртӑшрё, аллисене Салампи еннелле кӑнтарса кӑшкӑрса макӑрчё.
Салампи садран чун-чёрипе хыпса-ҫунса тухрё. Ача
«мама! мама!» тесе макӑрни ун хӑлхинче янӑраса тӑчӗ.
Муза Салампие кётсе тӑмасӑрах кайнӑ иккен.
Пӑшӑрханнӑ хёр халё ун ҫинчен шутласшӑн та пулмарё, тӑлӑх ача макӑрни ун асёнчен пёрре те тухма пёлмерё.
Ҫёрле вӑл канлё ҫывӑраймарё, тӗлӗкре те Валерике
курса хурланса вӑрана-вӑрана кайрё. Тепёр кунне, института ҫитес чухне, вӑл урамра ӑнсӑртран ёнерхи хёрарӑ118

ма, ача ҫуртӗнче ӗҫлекеннине, тӗл лулчӗ. Лешӗ ӑна сывлӑх сунчӗ те тӳрех пӑшӑрханса калаҫа пуҫларӗ:
— Пӗлетӗр-и, Валерик ҫӗркаҫ ҫывӑрмарӗ. Ҫӗрӗпех
«мама!» тесе кӑшкӑрчӗ... Ни апат ҫимест, ни шыв ӗҫмест,
пӗрмай «мама» тесе макӑрать... Пурне те аптратса ҫитерчӗ ӗнтӗ, ачасене те ҫывӑрма памарӗ...
Лекцире Салампи тӗлӗрекен ҫын пек, илтнӗ сӑмаха
илтмен пек ларчӗ. Профессор мичуринла генетика ҫинчен ӑнлантарать, анчах хӗр хӑйӗннех шухӑшлать. «Мама!
Мама!» — янӑрать ун хӑлхинче. Куҫӗ умӗнчех пӗчӗк Валерик аллисене кӑнтарса, йӑлӑнса чупать. «Мама! Мӗншӗн пӑрахса таратӑн манран?» — теҫҫӗ унӑн пысӑк кӑвак
куҫӗсем. Ҫав куҫсенчен Салампи ниепле те хӑтӑлма пултараймарӗ.
Пӗр эрне Вирьялов Саламписен хваттерне пымарӗ.
Хӗр хӑйне сивленӗ хыҫҫӑн та вӑл Пӗчӗк Нинӑран кӗнекесем, конспектсем илме тесе каҫсерен пырса лараканччӗ, ҫапах пурте вӑл мӗншӗн, камшӑн ҫӳренине куратчӗҫ.
Салампи хӑйне ҫак вӑхӑтра Вирьялов йӗрӗнтерменшӗн
савӑнчӗ кӑна.
Пӗр каҫхине Нина институт библиотекинчен ҫӗрлене юлса таврӑнчӗ. Вӑл темшӗн тусӗпе ытлашши калаҫмасӑр апат ҫикелерӗ те ҫывӑрма выртсан тин тӗттӗмре
сӑмах хушрӗ:
— Салампи, эпӗ сан ҫинчен лайӑх мар хыпар илтрӗм.
Салампи чӗри теме сиссе кӑрт сикрӗ.
— Мӗнле «хыпар»?
— Эсӗ ача тунӑ теҫҫӗ, ачине детдомра вӑрттӑн усрать
теҫҫӗ. Вирьялов манран ыйтрӗ: «Эсӗ пӗлме кирлӗ, чӑнах
ҫапла-и?» — терӗ.
«Авӑ мӗншӗн кунта килмест иккен Леон!» — тӳрех
шухӑшласа илчӗ Салампи, вара Нинӑна ӗнер садра мӗн
пулни ҫинчен каласа пачӗ.
— Кам элеклеме пултарнӑ-ха ҫав териех? Манпа пӗрле
садра Муза кӑначчӗ-ҫке?
— Эпӗ Музӑна шанмастӑп, — терё Нина, — ун сӑмахӗ
сулчӑ ҫип пекех ҫирӗп мар. Чӗлхи те чараксӑр. Чараксӑр
чӗлхеллӗ ҫын ҫӑварне яланах элек йӑва ҫавӑрать теҫҫӗ.
Эсӗ ытлашши ӗненетӗн, Салампи, ун йышшисене. Ҫавӑнпа сана питё ятлас килет.
Салампин кӗҫӗр те ыйхи килмерӗ. Ирхине института
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кайнӑ чухне вӑл урамра каллех хайхи хӗрарӑма тӗл пулчӗ.
— Валерик ҫӗркаҫ та ҫывӑрмарӗ, пӗрмай сире курасшӑн аптратать. Апат ҫиме те пӑрахрӗ, начарлансах
кайрӗ, — терё ача ҫуртӗнче ӗҫлекен.
Салампи унран вёсен адресне ыйтса пӗлчӗ, вырсарни кун пырса курма пулчӗ.
Лекцире профессор мӗн вуланине вӑл тӗлӗкри пек
ҫеҫ итлесе ларчӗ. Усал хыпар ял хуҫалӑх институтне
ҫитеймен пулас: студентсем нимех те шарламарӗҫ. Хваттере таврӑннӑ чух Салампи ӑнсӑртран универмафа Музӑпа тӗл пулчӗ.
Любимова курмӑш пулса аяккалла пӑрӑнса иртесшӗнччӗ — Салампи ӑна ятран чӗнсе илчӗ.
— Пуйса кайрӑн-им, Муза, палламастӑн?
— Асӑрхаман, чӑнах та... Мӗн илесшӗн эсӗ кунта,
голубой песец-им? — терё Муза кӑпӑшка кӑвак ҫухаллӑ
капӑр пальто еннелле пуҫӗпе сулса кӑтартса.
— Ӑна туянма пирӗн кӗсье тӗпӗсем якарах-ха, — кулса
каларӗ Салампи. — Студенткӑна кун пекки те юрӗ, —
хушса хучӗ вӑл хӑйӗн ҫӳхе пальтине кӑтартса.
— Мана ҫав вунӑ пинлӗх каракуль питӗ илӗртет. Папа
командировкӑран таврӑниччен ӑна пӗр-пӗр ҫын туянасран чунӑм ҫук, чӑнах та.
— Муза, стипенди иличчен мана пӗр вунӑ тенкӗ кивҫен памӑн-ши? — ыйтрӗ Салампи.
— Вун тенкӗпе мӗн илмелӗх пур хальхи вӑхӑтра, япӑх
духи те килмест. Кирлех пулсан пилӗк ҫӗр таран пама
пултаратӑп. Кайран тавӑрӑн, сана шанатӑп.
— Ҫук, вунӑ тенкӗ ҫеҫ пар, ытлашши кирлӗ мар мана,
пӗр пӗтерсен каялла тавӑрса пама йывӑр пулӗ... Куншӑн
та тавтапуҫ...
Тавар сутакан Салампие тута купӑсӗ чӗркесе панине
курсан Муза питӗ тӗлӗнчӗ, анчах ним те шарламарӗ,
тем шухӑшларӗ — ыйтса пӗлес темерӗ. Вӗсем магазинтан пӗрле тухрӗҫ.
Ача ҫурчӗ тӗлӗнчен иртнӗ чух:
— Атя ҫакӑнта йӑпӑрт кӗрсе тухар, — терё Салампи.
— Ой! Ҫуках! Мӗн шут тытрӑн эсӗ? Тӑлӑх ачасем сырӑнма-и? Хӗр пуҫӑн ыр ятӑма варалама-и? Пӗр сырӑнсан
вӗсем нимпе те хӑпмаҫҫӗ тет, — хӑраса каларӗ Муза. —
Эпӗ кунта кӗтсе тӑрӑп, кӗмеллех пулсан кӗрсе тух эппин.
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Салампи ача ҫурчӗн картишне кӗчӗ, дежурнӑй сестраран Валерик пирки ыйтрё.
Ҫурт умӗнчи садра, хӗвел ӑшшинче, пӗчӗк ачасем
выляҫҫӗ. Акӑ вӗсенчен пӗри студенткӑна курсанах: «Мама!» — тесе кӑшкӑрса ячӗ те ӑна хирӗҫ аллисене кӑнтарса
ӳке-тӑра чупрӗ.
Салампи ӑна алӑ вӗҫҫӗн ҫӗклерӗ, кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртаса йӑпатрӗ, тута купӑсӗ пачӗ.
Муза ҫакна йӑлтах тимӗр карта витӗр тӗлӗнсе пӑхса
тӑчӗ, вара Салампи тухасса кӗтмесӗрех ҫывӑхри магазина кӗрсе кайрӗ.
Салампи Валерикпе чылай ларчӗ, ӑна купӑс кӑшкӑртма вӗрентрӗ, юлашкинчен ыран килме пулса ачаран аранах уйрӑлчӗ.
Пӗчӗк Валерик сад алӑкӗ патне ҫити ун хыҫҫӑн макӑрса чупрӗ. Ӑна вӑйпах каялла илсе кайрӗҫ.
Салампи хваттере йывӑр кӑмӑлпа таврӑнчӗ. Ҫавӑн
хыҫҫӑн вӑл кулленех ача ҫуртне, Валерик патне, ҫӳрерӗ,
ун патне кайса ӑна йӑпатасси — уншӑн чыс тивӗҫӗ пулса тӑчӗ.
Пӗр каҫхине Анна Ивановнӑпа Салампи хваттерте
иккӗшехчӗ.
— Мӗн эсӗ, хӗрӗм, хытӑ улшӑнтӑн ҫак кунсенче? Пӗрре савӑнӑҫлӑ, тепре хурлӑхлӑ ларатӑн, ҫӗрле ассӑн сывласа выртатӑн. Хуйхӑ пулчӗ-им е кама та пулин юратса
пӑрахрӑн-им? — шӳтлесе ыйтрӗ карчӑк.
— Анна Ивановна, эпӗ ача усрава илес тетӗп, —
пӗлтерчӗ хёр.
Карчӑкӑн тӗлӗннипе ҫӑварӗ карӑлса кайрӗ, вӑл сыпас тесе ӑснӑ яшкине те сыпаймарӗ, каялла турилккене
ячӗ.
— Шӳтлесе калатӑн-и эсӗ, Салампи? — ыйтрӗ вӑл
кӑштах тӑхтасан.
— Чӑн калатӑп, Анна Ивановна.
— Вӗренме пӑрахас тетӗн-им апла?
— Ҫук, пӑрахмастӑп! Ҫемьеллӗ, ача-пӑчаллӑ студенткӑсем те вӗренеҫҫӗ-ҫке?
— Вӗсем ҫемьеллӗ, сан ҫемйӳ ӑҫта? Хваттерӗм те тӑвӑр
пулать. Эпӗ ача сассине юратмастӑп.
— Урӑх хваттер тупӑп, Анна Ивановна, тӑвӑрласа
пурӑнмӑп.
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Карчӑк хӗр куҫӗнчен пӑхрӗ те ҫавӑнтах ҫемҫелсе
кайрӗ.
— Эпӗ хӑвна хӗрхенсе каларӑм, Салампи. Ача усрава
ил ни лайӑх-ха вӑл, ырӑ ӗҫ, уншӑн никам та ятлама ҫӑвар
уҫас ҫук. Анчах эсӗ хӗр-ҫке, ҫитменнине, студентка, килӗнте те пуян пурӑнмастӑр, аннӳ хӑвна та аран ҫеҫ пулӑшкалать, мӗнле пӑхса ӳстерес тетӗн вӑл ачана? Шутламасӑр персе яма ҫӑмӑл вӑл.
— Шухӑшларӑм ӗнтӗ, Анна Ивановна, урӑх шут ҫук
маншӑн. Питех йывӑр килсен донор пулатӑп, государство та пӑрахмӗ. Пособи параҫҫӗ вӗт ачашӑн. Хам та
тӑлӑх ӳсрӗм, пӗлетӗп мӗнлине... Хӑр тӑлӑх вӗт вӑл ача...
Мана тӑван амӑшӗ вырӑнне хурать...
— Эпё ятласа мар, хӗрӗм, хӑвна хӗрхенсе каларӑм.
Тӑлӑх турата пӑхса ӳстерни — сӑваплӑ ӗҫ-ха вӑл, анчах
ача сан ҫулу урлӑ выртакан каска пулмӗ-ши: качча каймалли хӗр-ҫке эсӗ?
— Юратакан ҫын ҫавах илет, Анна Ивановна. Юратманнине эпӗ нихҫан та каяс ҫук. Пӗлместӗр-ха эсир ман
кӑмӑла, — терё Салампи хуллен. Куна вӑл карчӑка та
мар, такама, хӑй ӗмӗтӗнчи ҫынна, пӗлтернӗ пек каларӗ.
— Юратман ҫынна... Юратнине каяймасан — мӗнле
вара? Ӗмӗр пӗччен, акӑ ҫапла, пурӑнса ирттерес-и? —
терӗ карчӑк пӳлӗм тавра кӑтартса.
Салампи ҫав самантрах Анна Ивановнӑн телейсӗр
юратӑвӗ ҫинчен аса илчӗ те тӑлӑх карчӑка, хӗрлех ватӑлнӑскере, калама ҫук хӗрхенчӗ.
Тепӗр кунне Музӑна тӗл пулсан Салампи ӑна хӑй Валерике усрава илме шутлани ҫинчен пӗлтерчӗ.
Любимова питӗ тӗлӗнсе кайрӗ, унӑн сенкер куҫӗсем
чарӑлчӗҫ.
— Ҫын ачине-и?
«Ҫын ачине илетӗн-и» тенӗ шухӑшпа мар, «ҫын ачиши вӑл, сан тӑван ачу мар-им» тенӗ пекех ыйтрӗ пулас
Любимова.
— Унӑн амӑшӗ хирте ӗҫленӗ чухне фашистсем лартса хӑварнӑ мина ҫине ҫитсе кӗрсе пӗтнӗ, ашшӗ вӑрҫӑра
хыпарсӑр ҫухалнӑ. Ача тӑванӗсенчен никам та юлман.
Усрава илсен тӑван ывӑлӑм пулать, — терё Салампи.
— Эх, Акрамова, калаҫатӑн ҫав кирлё мара, — ӳпкелешрё Муза тантӑшне пӗрремӗш хут хушаматран чӗнсе. —
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Эсӗ питӗ чаплӑ хӗр, сана темле хӳхӗм каччӑ та юратмалла. Институт пӗтерсен хӑвна ху ирӗклӗ ҫын пулатӑн:
ӑҫта каяс килет — кай, мӗн тӑвас килет — ту, кама савас килет — сав. Хӗр пуҫупах ача усрава илсен хӑвӑн
яш ӗмӗрне сая ярасса пӗлместӗн-им? Чӑнах-та...
— Уншӑн яш ӗмӗр мӗншӗн сая кайтӑр-ха? Юратакан
мӑшӑра усрав ача мӗншӗн чӑрмантартӑр? Чӑн юратӑва
мӗн чӑрмантарма пултартӑр?
— Практичнӑ шутламастӑн эсӗ, вун ҫичӗ ҫулхи хӗр
пек, айванла калаҫатӑн. Вирьялов юратмастчӗ-им сана?
Ирӗн-каҫӑн сан хыҫҫӑн чупма хатӗрччӗ. Халӗ ав мӗнле
калать вӑл: мана ачаллӑ хӗр кирлӗ мар тет.
— Мана та ун юратӑвӗ кирлӗ мар! — терё Салампи
хыттӑн. — Юрату та мар вал!
Музӑпа калаҫиччен ача усрава илесси шиклентеретчӗ
Салампие, халӗ вара ҫак шута вӑл ҫирӗп тытрӗ.
Пӗр каҫхине Салампи Атӑл хӗррине тухма капӑр тумланчӗ: ялтан парса янӑ ҫӗр улмине сутса туяннӑ хром
аттине, кӑвакарчӑн куҫӗ чечеклӗ кӑвак платйине тӑхӑнчӗ,
шурӑ пурҫӑн тутӑрне ҫыхрӗ, унӑн вӑрӑм ҫӳҫисене ҫӳхе
пальтовӗ ҫийӗн кӑларса ячӗ. Вара тӗссӗрленнӗ кивӗ тӗкӗр
умӗнче янкӑс хӗр йӑлипе кӑштах хӑйпе хӑй киленсе ҫаврӑнкаласа тӑчӗ. «Тумлантарсан тунката та туй арӑм», —
терё хӑй ӑшӗнче, мӑнтарӑн, анчах та часах...
Кӗҫӗр Алмазов ялтан таврӑнма кирлӗ, ыран вӑл ирех
Хусана тухса каять. Хулара унӑн хваттер ҫук, ҫула майӑн
вӑл яланах училищӗне, Анна Матвеевна патне, кӗрет.
Кӗҫӗр унпа курса калаҫмалла — вӑл мӗн калӗ-ши тата?
Е Вирьялов пекех пӑрӑнӗ-ши? Ҫук, Анатолий ун пек
тӑвас ҫын мар! Салампи ӑна пӗтӗм чӗререн ӗненет.
Атӑл хӗрринчи сад умӗнче Салампи кӗтмен ҫӗртен
Музӑна тӗл пулчӗ. Муза кулас килмен ҫӗртенех кулкаласа Саламиие алӑ пачӗ.
— Муза, эсӗ училищӗне каятӑн-и?
— Ҫавӑнта, — терё хӗр тем шутласа илнӗ хыҫҫӑн ирӗксӗртереххӗн. — Ытла капӑр тумланнӑ-ҫке эсӗ паян.
— Паян унта Алмазов пулма кирлё.
— Вӑл унтаччӗ, эпӗ ӑна паҫӑр куртӑм. Сан патна тухма
чӗнес-и ӑна?
Салампи хёрелсе кайрё.
— Юрё, чёнсе тухӑп, — терё Муза хӑех Салампи ҫине
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пӑхмасӑр. Вӑрт ҫаврӑнчӗ те уттара пачӗ, пальти ҫийӗн
кӑларса янӑ шурӑ шарф вӗҫӗсем варкӑшса пычӗҫ.
Сад умӗпе ҫынсем нумай ҫӳренӗрен Салампи Атӑл
хӗрринелле утрӗ. Анатолий ӑна аякранах палласа илме
кирлӗ.
Ҫур сехет те иртрӗ, Алмазов ҫаплах тухмарӗ-ха. Тен,
вӑл, ялтан ӗшенсе таврӑннӑскер, ҫул хыҫҫӑн кӑшт канать пуль? Тен, тухиччен пӗр-пӗр ӗҫ туса пӗтерес тет
пуль?.. Ун пекех мёнле питӗ кирлӗ ӗҫ тупӑнчӗ-ши?
Ҫил ҫинче Салампи ҫӳҫеннӗ пек пулчӗ, ӑшӑнмалла
утса ҫӳре пуҫларӗ. Ун пекех пӑлханса Атӑл хӗрринче шур
тутӑрлӑ тепӗр хӗр уткалать, час-часах аллинчи сехечӗ
ҫине пӑхса илет. Салампин сехет ҫук, ҫавӑнпа вӑхӑт мӗн
чухлӗ иртнине чухлаймасть вӑл. Тен, пёр сехет те иртрӗ
пуль. Акӑ анатран пӗр каччӑ васкаса килни курӑнчӗ. Ҫук,
Анатолий мар. Шур тутӑрлӑ хӗр ун патнелле савӑнӑҫлӑн ыткӑнчӗ, вӗсем пӗр-пӗрне ыталарӗҫ те анаталла анса
кайрӗҫ. Пёр самант Салампи ҫав хӗре, унӑн телейне
ӑмсанса илчӗ. Вӑл хӑйӗн савнине ун пек кӑна мар кӗтсе
илӗччӗ! Анчах мӗншӗн ҫаплах тухмасть-ха Толя? Театрта Муза юрлани аса килчӗ:
Сывлӑм ӳкет садсем ҫине,
Каҫ сулхӑнӗ ҫапать ҫӗре.
Ӑҫта-ши эс ҫак каҫхине?
Сана кӗтсе ҫунать чӗре.

Анаталла анса кайнӑ ҫамрӑк мӑшӑр каллех Атӑл хӗррипе тӑвалла хӑпарчӗ. Хӗрӗ каччи ҫумнех йӑпшӑннӑ, тем
ҫинчен питӗ тӑрӑшса калать. Салампи гӗлӗнче телейлӗ
мӑшӑр шӑпланчӗ, унран иртсен каллех савӑнса-кулса калаҫма пуҫларӗ.
Йывӑҫ карлӑк ҫумне сӗвенсе тӑракан Салампи вӗсем
ҫине халӗ пӗтӗм чунтан ӑмсанса пӑхрӗ. Ун шухӑшӗсем
пӑтранса кайрӗҫ. Ана йӑлтах: ҫак кунсенче е малтанрах
пулса иртнӗ ӗҫсем те, пӗчӗк Валерике тӗл пулни те, кӗҫӗр
Атӑл хӗрринче пӗччен шӑнса савнине кӗтни те, хӗрлех
ватӑлнӑ Анна Ивановна та, ҫак телейлӗ мӑшӑр та —
йӑлтах тахҫан тӗлӗкре курнӑ мӗлкесем пек ҫеҫ туйӑнчӗҫ.
Ун умӗнчен каллех шур тутӑрлӑ хӗрпе каччӑ утса иртрӗҫ. «Акӑ-ҫке шӑпах тӗлӗкре курни, — шухӑшларӗ Салампи вӗсем ҫине пӑхса. — Хӗрӗ шӑпах ҫапла тумланнӑччӗ:
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пальтопа, шурӑ тутӑрпа, каччи плащпа, кепкӑпа... Ун
чухне те хӗрӗ шӑпах ҫапла савнийӗ ҫумне йӑпшӑнса ӑна
юратса тем калатчӗ... Эпӗ те шӑпах ҫапла карлӑк ҫумне
сӗвенсе вӗсем ҫине кӗвӗҫсе пӑхаттӑм...»
Шавласа калаҫни Салампи шухӑшне сирчӗ. Ун патнелле виҫҫӗн янӑраса килеҫҫӗ. Хӗр вёсен ҫулӗ ҫинчен
аяккалла, сад мӗлкинерех, кайса тӑчӗ.
Вирьяловпа пӗркунхи «кӗрхи шӑнасем» ун ҫывӑхӗнченех кафе еннелле васкаса иртрӗҫ. Лутри аллисене сулсах литература ҫинчен шавлать, самӑрри хушӑран ҫеҫ
сӑмсапа нӗрлесе тем капать, Вирьялов вӗсене юрама тӑрӑшса ним шарламасӑр пырать. Салампи ӑна чӗнсе илме
те, ҫав сӗтӗрӗнчӗксемпе ӗҫме ерсе каясран тытса чарма
та хатӗрччӗ, анчах хӑй кунта мӗншӗн тухнине аса илчӗ
те ытла ҫемҫе чунлӑ пулнӑшӑн хӑйне хӑй ятларӗ.
Кинотеатртан халӑх кӗрлесе тухрӗ. «Икӗ сехет кӗтетӗп
иккен, — шутларӗ Салампи. — Тен, вӑл Музӑна куриччен кино курма кӗнӗ пулӗ. Халӗ, киноран тухсан, вӑл
ман патӑма килме кирлех. Тен, эпир виҫҫӗмӗш сеанса
пӗрле кӗрсе курма ӗлкӗрӗпӗр».
Киноран тухнӑ халӑх та саланчӗ. Атӑл хӗррине пынӑ
хаваслӑ мӑшӑрсем те кайса пӗтрӗҫ. Салампи каллех пӗччен тӑрса юлчӗ.
— Килсем, тусӑм! — терӗ хӗр сасӑпах тӗтгӗм Атӑл
ҫинелле пӑхса. — Иксӗмӗрӗн кӗҫӗр питӗ нумай калаҫмалла. Эпӗ санран юлашки канаш ыйтасшӑн: килӗшӗнши эсӗ манпа, «ачаллӑ хӗрпе», пурӑнма, килӗшмӗн-ши?
Эпӗ сана йӑлтах каласа парӑп, хам юратӑва пытармӑп!
Килсем, тусӑм! Кӗҫӗр, вырсарни каҫ, санпа ирччен ҫӳреме те хатӗр эпӗ...
«Пӗччен ытла кичем мана. Сансӑр мӗнле ҫӗр ирттерес? Мӗн пулчӗ-ши, тусӑм, сана? Ӑҫта-ши эс? Кампаши эс?..»
Тем самантра ӑна ҫак юрӑ та, ҫак тунсӑх та, ҫак кӗрхи
сулхӑн каҫ та тахҫанах ӑшӑ ыйхӑра курнӑ тӗлӗк евӗр ҫеҫ
туйӑнчӗҫ. Шухӑшсем каллех пӑтранса кайрӗҫ.
Кинотеатртан халӑх тухрӗ.
«Ҫур ҫӗр ҫитрӗ иккен! Текех кӗтес мар ӗнтӗ, халь
тин килеймӗ, тем чӑрмантарчӗ пулӗ; е Муза ӑна эпӗ
кӗтни ҫинчен пӗлтермен», — тесе чунтан пӑшӑрханса
Салампи кинотеатр патнелле утма тытӑннӑччӗ, анчах сад
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карти ҫумӗнчех хытса тӑчӗ, театр умӗнчи ҫутӑра, халӑх
хушшинче, вӑл Музӑпа Алмазова лайӑх палласа илчӗ.
Алмазов Музӑна хулран ҫавӑтса пырать. Акӑ вӑл хӗре
тем кулӑшла сӑмах каларӗ пулас — Муза урама янӑратса кулса ячӗ. Ҫав кулӑ Салампи чӗринче ҫӗрлехи вӑрманта тиха кӗҫеннӗ пекех янӑраса кайрӗ, хӗрӗн кӳтсе ҫитнӗ
чун-чӗрине вӑйлӑ ток евӗр пырса ҫапрӗ...
— Мӗн пулчӗ сана, хӗрӗм, эсӗ кӗл пек кӑвакарса кайнӑ? — терё Анна Ивановна шикленсе, алӑк уҫма тухнӑскер.
Пӗчӗк Нина тусне кӗтсе халичченех ҫывӑрман, кӗнеке вуласа ларать.
— Курса калаҫрӑн-и? — ыйтрӗ вӑл тӳрех.
— Ҫук, калаҫаймарӑм... курасса куртӑм, — терё Салампи лӑпкӑн калама тӑрӑшса, хӑй ҫавӑнтах тутине
ҫыртрӗ.
— Эпӗ те куртӑм, — терё Нина. — Хамӑр группӑри
студенткӑсемпе кинона иккӗмӗш сеанса кайрӑмӑр та
тухнӑ чухне вӗсене иккӗшне хирӗҫ пултӑмӑр... Муза йыт
пулли пекех авкаланса пырать...
Салампи апат ҫиме те, чей ӗҫме те лармарӗ, капӑр
платйипе тутӑрне кӑрт-карт хывса печӗ те тӳрех вырӑн
ҫине кӗрсе выртрӗ, пуҫ ҫинченех утиялпа витӗнчӗ.
Нина пӗтӗм чунтан тарӑхса каларӗ:
— Каларӑм сана тахҫанах ҫав Музӑпа ан ҫӳре тесе!
Ун йышшине ӑна куҫпа кур та — урапа тар! Палан пек
вӑл: юнӗ пур унӑн, чунӗ ҫук.
Анна Ивановна ним чӗнмесӗр сӗнксе ларчӗ-ларчӗ те:
— Хӗрӗ пӑхма хӗвел пек, ӑшӗ-чикки — чикан пек
тесе юрлатчӗҫ ӗлӗк ун йышшисем пирки, — терӗ.
Салампи пек юратма пӗлен хӗр чӗри ҫакнашкал йывӑр
вӑхӑтра мӗн тӳссе ирттернине кам калама пултартӑр?
Тепӗр икӗ кунран Салампи пӗчӗк Валерике хваттере
илсе килчӗ.
Ача малтанлӑха палламан ҫынсенчен ютшӑннӑ пек
пулчӗ, унтан часах пурне те хӑнӑхса ҫитрӗ. Салампипе
Нина ӑна алӑран ями юратрӗҫ. Анна Ивановна кухньӑран кӑларми ҫитерме тӑрӑшрӗ. Каҫсерен вӗсем патне
студентсем нумаййӑн ҫӳре пуҫларӗҫ, пурте Салампипе
Валерик валли парнесем илсе пычӗҫ, ҫӗнӗ хваттер тупма пулӑшасси ҫинчен те калаҫкаларӗҫ, анчах Анна Ива126

новна куҫҫулӗпе тархасласах Салампие хӑй патӗнче юлма
ыйтрӗ.
Эрне иртрё. Салампи яланхи пекех пёр лекци сиктермесёр института ҫӳрерӗ, тӑрӑшса вӗренчӗ. Ӑнсӑртран
Музӑна тӗл пулас марччӗ тесе вӑл урамра та, кинотеатрсем, магазинсем таврашӗнче те сахалтарах пулма тӑрӑшрӗ, лешӗ те ҫак кунсенче ытлашши тухсах ҫӳремерӗ пулас. Вирьялов тек Саламписен хватгерӗ еннелле ура ярса
пусмарӗ. Алмазов ҫав ылханлӑ каҫ хыҫҫӑнах, тепӗр ирхине, Хусана тухса кайнӑ тесе пӗлтерчӗ Нина.
Салампи халӗ ӗнтӗ «ӗлӗкхи хуйхӑ-суйхӑсене» пӗтӗмпех манма шутларӗ: «Каснӑ чӗлле каялла ҫыпӑҫтараймӑн», — терё. Анна Ивановна кӑнтӑрла килте пӗччен
ытла кичем тесе Валерике ача садне нимпе те яртармарӗ. Вӑл, халиччен ача ӳстерсе курманскер, Валерике
пӗтӗм чунтан юратса пӑхма пикенчӗ.
Салампин ача пур тенӗ хыпара ун амӑшӗ патне ялти
кӑтӑклӑ чӗлхеллӗ Маруҫ инкӗшӗ илсе ҫитернӗ. Вӑл иртнӗ
вырсарни кун пасара килсен хӑйӗн мӑнаккӑш хӗрӗпе курса калаҫнӑ иккен. Пӗр кашкӑрӗ сас парсан тепри ӳлесех ярать мар-и? Маруҫ инкӗшне те пӗр-пӗр ҫӗнӗ хыпар пӗлтер кӑна — ун пек чухне вӑл йӗпрен пӗрене тума
пултарать. Салампи амӑшӗ, чӗрепе аптраса пурӑнаканскер, усал хыпара илтсен хытах чирлесе ӳкнӗ, хӗрӗ патне вилетӗп тесе хут янӑ.
Амӑшӗн ҫырӑвне илсен Салампи тепӗр куннех япалисене пуҫтарчӗ те каллех пасара лавпа килнӗ Маруҫ
инкӗшӗпе яла таврӑнчӗ. Анна Ивановна тем пек ыйтсан та Салампи Валерике хӑйӗнчен хӑвармарӗ.
— Ывӑлне амӑшӗнчен уйӑрма юрамасть. Эпӗ Валерикшӗн тӑван амӑшӗ пулатӑп. Текех ӗнтӗ ӑна никама та
парассӑм ҫук, — терӗ ҫирӗппӗн. — Ан пӑшӑрханӑр тӳрӗ
сӑмахшӑн, пӗлетӗр ман кӑмӑла... Сывӑ пулӑр, Анна Ивановна, Нина.
Лав ҫине ларсан тин ирӗксӗррӗн йӑлкӑшса илчё те
хурланнӑ карчӑкпа тус хӗрне йӑпатса каларӗ:
— Ан хурланӑр, нумай кӗттермӗп. Эпё каллех таврӑнатӑп кунта, тӑван института!..

ВИҪҪӖМӖШ ПАЙӖ
ЯЛ-ЙЫШ
Сӑмах нумай ял ҫинче,
Ҫемҫе чӗлхе вӗҫӗнче.
Халӑх шӑв-шавӗ пӗр вӗҫлӗ,
Шӑв-шав сӑмах ҫӗр тӗслӗ.
К. Иванов

Усал сӑмах утпа ҫӳрет, ҫилпе вӗҫет, чӳречерен кӗрет. Салампи хӗр хальлӗн ача ҫуратнӑ текен хыпар питӗ хӑвӑрт сарӑлчӗ; ун ятне ҫывӑхри ялсенче те
асӑнчӗҫ: тахҫан институтра куркаланӑ студентсем те, пурнӑҫра ӑнсӑртран тӗл пулса пӗр-ик сӑмах хушнӑ каччӑсемпе хӗрсем те Салампие ҫывӑх пӗлсе тӑнӑ пекех калаҫрӗҫ, ӑна нихҫан курман-илтмен инкесем те ирсерен
ҫӑл умне пухӑнсан ун пирки шавларӗҫ; таса хӗр ятне
тикӗтпе варалаканни те, аманнӑ ҫынна чулпа перекенни те, арасланса тӑракан сурана тӑвар сапаканни те
пулчӗ, — халӑх сӑмахӗ ай-ай тӑварлӑ!
Хӗрхенсе хута кӗрекенни те, юратаканни те тупӑнчӗ.
Ҫак хыпара илтсенех Казаков районтан телефонпа калаҫрӗ, унтан хӑй те фермӑна килсен Салампи патне кӗчӗ,
Саланов та ҫула майӑн кӗрсе тухрӗ; часах Пысӑк Нинаран ҫыру килчӗ — туссем пурте пӑшӑрханса ӳкнӗ-мӗн.
Салампи вара вӗсене пӗчӗк Валерик ҫинчен тӗрӗссипе
йӑлтах пӗлтерчӗ. Унтан ял советне кайса ача ятне хӑйсен
ҫемйине ҫыртарчӗ.
«Усрав ача ӳссе ҫитмесӗр те хӑй тӑлӑх иккенне ан
пӗлтӗр, хӑйне пӑхса ӳстерекене тӑван ашшӗ-амӑшӗ тесе
шутлатӑр. Унсӑр вӑл хӑйне хӑй тӑлӑх вырӑнне хурса
кунӗн-ҫӗрӗн хурланать, хуйхӑрать; кил-йышра та хӑйне
хӑюсӑррӑн, телейсӗррӗн, мӗскӗннӗн тыткалать, ӑс-пуҫ,
кӑмӑл-туйӑм енчен мӗн пӗчӗкрен сусӑрланса ӳсет», —
терӗҫ ӑна ача ҫуртӗнче. Ҫавӑнпа Салампи яла таврӑннӑ
каҫ Валерик ҫинчен амӑшӗсӗр пуҫне никама та каламарӗ, ҫитменнине тата, Алмазовпа телейсӗр уйрӑлни те
ӑна хытӑ кулянтарчӗ.
Тӗрӗслӗхе ҫынсенчен мёнле пытарса усрӑн-ха; юхан
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шыва мӗнле алӑпа картласа чарӑн? Тата мӗншӗн пытарса усрамалла-ха ӑна? «Ача тунӑ хӗр» ҫине ҫынсем
мӗнле куҫпа пӑхнине пӗлесшӗн пулнипе-и? Пурин кӑмӑлне пурпӗрех пӗлсе ҫитеймӗн. Чӑн, тӗрӗслӗхе пӗрпӗччен курса тӑрасси питӗ йывӑр иккен.
Ял советӗнче ачана регистрациленӗ чухне ҫын нумайччӗ, Коля Семенов та пурччӗ. Пӗчӗк Валерик ҫинчен чӑннине пӗлсен вӑл калама ҫук савӑнчӗ. «Салампи!
Эпё сана яланах ӗненсе, юратса пурӑнатӑп! Сан тӗрӗслӗхӳ
пирки эпё пӗрре те иккӗленмен. Эпё сана пӗтӗм чунтан
юрататӑп!» — терӗҫ унӑн хӑмӑр куҫӗсем Салампи ҫине
ытарайми пӑхса. Ял советӗнче илтнине вӑл каярахпа нумай ҫынсене пӗлтерчӗ:
— Салампи инҫетри вырӑс хӗрарӑмӗн ачине усрава
илнӗ. Ачин амӑшӗ вилнӗ тет, ашшӗ ӑҫти паллӑ мар,
вӑрҫӑра хыпарсӑр ҫухалнӑ тет.
Ку хыпара илтсен Коля амӑшӗ савӑннӑ пек пулчӗ,
тӗпелти кантӑк умӗнче кивӗ хачча йӗппе сӑтӑрса ҫивӗчлетекенскер ӗҫне пӑрахсах калаҫма пуҫларӗ:
— Малтанах чунӑм сисрӗ: вӑл ача ҫуратнӑ тенине
пӗртте ӗненес килмерӗ. Япӑх хӗре ман Валери ма килӗштертӗр? Хӗрне ӗнтӗ хам та тахҫантанпах куҫ хывса пурӑнатӑп. Валери таврӑнсан ҫавнах кин тӑвасчӗ тетӗп. Таврӑнать пуль те-ха Валери Ҫӗнӗ ҫулсем тӗлнелле, тӗлӗкне
те таврӑнас пекех куртӑм: колхоза кӗриччен ҫӳрен лаша
пурччӗ пирӗн, ҫав лаша хамӑр урама килнӗ пек те йӑмра
айӗнче тӑрать пек; пуҫӗнче нӑхти пур, чӗлпӗрӗ ҫук (чӗлпӗрӗ ҫукки ырра мар та-ха вӑл), вара ҫав ута хамӑр кил
картине ҫавӑтса кӗтӗм.
Ял-йыш пӗр-икӗ кун Салампи ҫинчен сӑмах вакларӗ,
ҫӑл умӗнчи хыпарҫӑсем киленсех калаҫрӗҫ:
— Эсё пӗлетӗн-и, Салампи ют ачана усрава илнӗ вӗт?
Ачи чӑвашла чухламасть тет, вырӑс ачи тет.
— Мӗнле пӗлместӗп пуль? Ӗнер хам куҫпа хам куртӑм, ара, сӗт пама кайрӑм та. Ах, ачи хитре-ҫке, сарӑ,
кӑтраскер ҫав, пит сторови!
— Эп хам та паян ҫу пама кайсан куртӑм: хӗвел пек
сап-сарӑ ача, ну-у мӑн куҫлӑскер-ҫке, Салампипе пит хавас калаҫать, пӗрмай «мама» тет. Кӑшт ҫу пухсатгӑм та
ҫавна кайса патӑм. Ӗни сёт хӑварнӑ вёсен, пёр стакан
та памасть тет. Фермӑран илмесен сӗт-ҫуран типех вёсем.
9. Салампи.
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— Мӗнле хӗр ҫав Салампи: хӑйсем ҫынсемпе танлаштарсан аран пурӑнкалаҫҫӗ, ҫапах ют ачана усрава
илнӗ!
— Ара, ҫавна калани мар-и, качча каясскерех ача усрава илнӗ вӗт! Сами хороши яш ҫынна каймалласкерччӗ
вӗт!
— Ун пек хӗршӗн качча каясси кая юлмӗ-ха; шӑтӑклӑ
шӑрҫа ҫӗрте выртмӗ теҫҫӗ. Ҫав тери хӗр те килте ватӑлсан — каччӑсене куҫран сур вара! Унашкал хӗрсене пирӗн вӑхӑтра, ӗлӗксенче, ҫу кунӗнче ҫунапа катаччи чуптарнӑ — вӑт сана Ҫӑварни! Унашкал хӗр ют яла качча
каяс пулсан туйӗнче пӗтӗм ял каччи ҫапӑҫма тухатчӗ,
ҫич ютран килнисене вара уй хапхи хупсах ялтан кӑларса
ямасӑр хӗнетчӗҫ, кӳмисене ӳпӗнтеретчӗҫ, хӑмӑт пӑявӗсене касса тататчӗҫ. Ҫаплаччӗ... Эс мӗн-ха... Салампи
каяйманшӑн ытла ан хуйхӑр-ха, хӑвӑрӑн та килте Марук пур-ха. Хай, тем тесе каламасп та, ҫын куҫӗнчи ҫӳппе курма ҫӑмӑл вӑл...
— Ан тавлашӑр-ха эсир кунта... Виҫӗм кун арманта
тавлашни ҫитмен!.. Эх, кӑмӑлӗ те ҫав Салампин! Тахӑшне
хунӑ вӑл хӗр: амӑшӗ те хытӑ, усал карчӑк, ашшӗ те ытла
мӗнех марччӗ...
— Ашшӗ мӗнех маррине ан кала-ха эсӗ! Мӗнле «мӗнех
мар»? Ялта колхоз пуҫарса яраканӗ кам? Салампи ашшӗ
мар-и? Сахал тӑрӑшрӗ-и вӑл ун чухне пирӗн пек ҫук
ҫынсемшӗн? Хӑйӗн мӗн пуррине пама хатӗрччӗ.
Салампи ашшӗне асӑннӑ-асӑнман сӑмах сасартӑк татӑлчӗ. Иван Семенович Акрамова тытса кайнӑранпа ун
ятне ялта пӑшӑлтатса ҫеҫ калаҫҫӗ. Мӗн сӑлтавпа, мӗнле
пысӑк айӑпа пула арестленӗ ӑна — никам та тӗрӗссине
пӗлмест, ун пирки «халӑх тӑшманӗ» текен хӑрушӑ ят
кӑна таврана сарӑлчӗ. Ҫын ҫут тӗнчере пач пулман пекех, унӑн ячӗ те илтӗнми пулчӗ. Граждан вӑрҫин паттӑр
салтакӗ, районти хисеплӗ ҫынсенчен пӗри, ним хыпарсӑр-хӑнарсӑр таҫта ҫӗтсе ҫухалчӗ. Халӗ тахӑшӗ ҫакна
астурӗ те сӑмаха аяккалла пӑрчӗ:
— Салампи амӑшне хытӑ тетӗн, ӑҫтан хытӑ пултӑр?
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вакуировӑннӑйсене хӑй патӗнче усрарӗ,
Мускав ачисене хӑйӗн пур-ҫук апат-ырлӑхӗпе виҫӗ ҫул
тӑрантарчӗ, вӗсемпе юлашки татӑкне пайларӗ. Ӑҫта унта
хытти?
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— Улми йывӑҫҫинчен аякка ӳкмест ҫав, япӑх килйышра ырӑ ача ӳстереймӗн, тӑхлачӑ, чӑн сӑмах...
Ял-йыш хӑйне ырӑпа асӑннӑ кунсенче Салампин татах чуна ыраттармалли тупӑнчӗ. Пӗчӗк Нина ҫырса пӗлтерчӗ: вал Алмазовпа Муза пӗрле ҫӳренине каллех темиҫе хут курнӑ иккен.
Салампи хӑйӗн хуйхине никама пӗлтермесӗр вӑрттӑн
асапланчӗ, ҫынсемпе пурпӗрех ӑшшӑн кулкаласа калаҫма
тӑрӑшрӗ, ачипе нихҫанхинчен ачашрах пулчӗ. Пӗччен
хуйхӑрма питех те йывӑр, ун пек чухне хуйхӑ этем чӗрине
тимӗре тутӑх ҫинӗ евӗр ҫиет; пӗччен ҫын вара ним тума
пӗлеймесӗр иртнӗ ҫутӑ кунсене аса илсе йӑпанма тӑрӑшать.
Салампи умне иртнӗ кун мӗлкисем яр уҫҫӑн тухса
тӑчӗҫ: институтри хаваслӑ та шавлӑ кунсем, хавхалануллӑ
лекцисем, тавлашусем, пухусем, тӗрлӗрен кружок занятийӗсем, кроссем, практикӑллӑ занятисем, юлташсемпе
пӗрле театра, концертсене кайнисем, асран кайми туссем, Алмазовпа иккӗшӗ тӗл пулнисем, каҫсерен ҫумӑра
е ҫил-тӑмана пӑхмасӑр урамра е Атӑл хӗрринче калаҫса
ҫӳренисем, пӗрле ӗмӗтленнӗ ӗмӗтсем, пӗрле шухӑшланӑ
шухӑшсем...
Анатолий, ҫынсем хушшинче ытлашши сӑмах вакламанскер, Салампипе пӗрле чухне хӗрсе кайса, чунран
хавхаланса Константин Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, Геннадий Воробьев пек пултаруллӑ чӑваш ҫамрӑкӗсем ҫинчен сехечё-сехечӗпе калаҫма юрататчӗ. Ана итленӗҫемӗн
Салампи хӑй те чунӗпе хӑпартланса, хастарланса каятчӗ.
Алмазов хӑй ӗҫӗнчи, вӗренӗвӗнчи йывӑрлӑхсем ҫинчен
нумай каламастчӗ пулин те ҫав йывӑрлӑхсем мӗн тери
пысӑккине Салампи питё лайӑх туятчӗ, ҫавӑнпа унӑн
май килнё таран, вӑй ҫитнӗ таран тусне пулӑшас килетчё. Хӑйне каччӑсем куҫ хывнине, юратнине, ҫывӑхрах пулма тӑрӑшнине Салампи лайӑхах сисетчё. Анчах
каччӑсем темшён пурнӑҫ ҫинчен мар, ним тӗшне тӑман
япаласем ҫинчен ҫеҫ кулкаласа та вылякаласа калаҫни,
хӑйсен шучёпе «чиперкке пикене» ҫӑмӑлттай сӑмахсемпех юрама тӑрӑшни ӑна, пурнӑҫ шухӑшлӑ хӗре, питё кӳрентеретчё.
Алмазов Салампи илемне асӑрхаман пекех унпа юлташла ҫеҫ калаҫатчӗ, ӑна хӑйпе пёр тан ҫын вырӑнне
хисеплетчӗ. Ҫакӑ илӗртрӗ-ши Салампие?
9*
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Ҫамрӑксем шавланӑ хушӑра Алмазов сасартӑк тем
шухӑша кайса ларатчӗ, ун пек чухне куҫ харшийӗсем
хушшипе выртакан йӗрӗ пушшех тарӑнланатчӗ, хӑй такама тарӑхнӑ сӑнлӑ курӑнатчӗ. Тен, ҫакнашкал самантра асӑрхаса яланлӑхах астуса юлман-ши ҫав сӑна Салампи?
Питӗ ҫирӗп ҫын пек, вӑйлӑ та тӳрӗ чунлӑ пек туйӑнатчӗ ӑна Алмазов. «Я хочу схватить судьбу за горло!» —
терё вӑл пӗррехинче вырӑсла Бетховен сӑмахӗсене аса
илсе; Анатолий консерваторирен лайӑх вёренсе тухасса, пур йывӑрлӑха-чӑрмава, пур «кӗрхи шӑнасене» ҫӗнтерессе Салампи чун-чёререн ёненсе, шанса тӑратчё.
Яланах ёҫлекен, вёренекен, кӗрешекен ҫын пек туйӑнатчё ӑна Алмазов. Анчах мёншён вӑл, пурнӑҫра вут
чулё пек ҫирӗп курӑнаканскер, юратура ҫапла пулмарё,
мёншён хӑвӑртрах Муза майлӑ ҫаврӑнса ӳкрӗ? Муза
йышши ӑс вылятакан, ҫӑмӑл шухӑшлӑ хёрсене нихҫан
та ӑмсанман пекчё-ҫке вӑл? Тепёр тесен, чӑннипех ҫаврӑнса ӳкнё-ши вӑл Муза майлӑ? Вӗсем, иккёшё те музыкӑшӑн чунне пама хатёрскерсем, юлташла ҫеҫ ҫӳремеҫҫё-ши? Мана куричченех Алмазов ӑна палланӑ-ҫке?
Йӑнӑшмастӑп-ши эпӗ?
Салампи ҫакнашкал шухӑшсемпе асапланнӑ кунсенче Алмазовран хӑйёнчен ҫыру килчӗ.
Пётём иккёленӳллё шухӑшсене ҫак ҫыру татса парас
пек, Салампи ҫак хаклӑ конверта чӗтрекен аллисемпе
чылайччен ҫавӑркаларё, кашни сас паллинех тинкерсе
сӑнарё, почтӑра ларакан темле тирпейсӗр хёр Алмазов
ячё ҫинех штамп шаплаттарнӑшӑн та кӳренчё вӑл, вара
конверта пёр пуҫӗнчен хачӑпа касса уҫрӗ...
Пысӑк хут листи ҫине вӗтӗ сас паллисемпе кӑшт ҫеҫ
ҫырнине курсан хёр чёри ыратса кайрё. Вӑл хӑйне хӑй
ёненмесӗр ҫырӑва темиҫе хут вуларё:
«Салампи! Хамӑр тӗл пулайманшӑн питё хытӑ пӑшӑрханатӑп. Эсё мана Атӑл хӗрринче кётнине халь тин пӗлтём: Пёчёк Нина каласа кӑтартрӗ. Вӑлах мана эсё институтран мёншён пӑрахса кайнине пёлтерчё. Леш каҫхине Муза мана кинотеатр патӗнче ӑнсӑртран тёл пулчӗ те ҫӗнӗ фильм курма чёнчё. Вӑл мана эсӗ кӗтсе тӑни
ҫинчен пёр сӑмах та шарламарӗ, сана Вирьялов дурадна тесе ҫеҫ каларӗ тата сан темле ача пур теҫҫӗ терё,
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эсӗ икӗ кунлӑх яла тухса кайнӑ тесе пӗлтерчӗ. Ку хыпарсем мана калама ҫук хуйхӑртрӗҫ, эпӗ ҫапах куҫран
ӳксе ҫӳрес мар тесе никамран та ыйтса пӗлме шутламарӑм, тепӗр куннех Хусана тухса кайрӑм. Халӗ ҫавӑншӑн хама ятлатӑп. Муза мана улталанине халь тин,
Нинӑпа калаҫнӑ хыҫҫӑн, ӑнлантӑм. Анна Ивановна мана
ӳпкелесе те илчӗ. Ҫапла пулса тухнишӗн кама айӑплас
ӗнтӗ? Йӑлтах кӗтмен ҫӗртен пулса тухрӗ. Питӗ курса
калаҫас килет санпа. Эсӗ хирӗҫ ҫырасса кӗтсе пурӑнатӑп.
Сана чунтан хисеплекен АА.»
Темиҫе хут вуласан та Салампи ҫак кӗске ҫырура хӑй
мӗн шыранине тупаймарӗ. Алмазов хӑй ятне пӗтӗмпех
ҫырманни те кӳрентерчӗ ӑна, сахал ҫырни те ҫырлахтармарӗ: «сана чунтан хисеплекен» тени вара питё сиввӗн, йӑлишӗн кӑна ҫырнӑ сӑмах ҫаврӑнӑшӗ евӗр туйӑнчӗ. «Хисеплекен...» — пӑшӑлтатса илчӗ вӑл кӑмӑлсӑррӑн. «Ҫук, юратман вӑл мана, хам суккӑр пулнӑ пирки
манпа ыт ахальтен ҫӳренине те сисмен, — шухӑшларӗ
хӗр. — Эпё ача усрава илни ҫинчен вӑл пӗрре те асӑнмасть. Валерик ӑна кирлӗ те мар пулас. Ырлать-и вӑл
мана тӑлӑх ачана усрава илнӗшӗн, хурлать-и? Кирлӗ-и
эпӗ ӑна халь, ҫук-и? Вӑл, мӑн кӑмӑллӑскер, хӑйне нихҫан та айӑплас ҫук, каҫару ыйтас ҫук. «Ҫапла пулса тухнишӗн кам айӑплӑ ӗнтӗ? Йӑлтах кӗтмен ҫӗртен пулса
тухрӗ», — тет. Кӗтмен ҫӗртен-и? Ан тив, эпир пӗр-пӗрне
кӗтмен ҫӗртен тӗл пулнӑ тейӗпӗр, анчах эпӗ ӑнсӑртран
юратрӑм-и? Эсӗ Музӑпа кино курма ӑнсӑртран кайнӑ
тейӗпӗр, анчах кайран мана ӑнсӑртран пӗр хушӑ манса
пурӑнтӑн-им? Эпё те Валерике кӗтмен ҫӗртен тӗл пултӑм,
анчах Муза ун чухне садран тухса тарчӗ, эпӗ тӑрса юлтӑм, тӑлӑх ачана тытса ачашларӑм — ку каллех ӑнсӑртран-и? Ҫавӑн хыҫҫӑн Валерик асӑмран кайма пӗлмерӗ:
пӗрмай унӑн телейсӗр шӑпи ҫинчен шухӑшларӑм, ӑна
хам ывӑл тума шут тытрӑм — ӑнсӑртран-и? Ҫук, Анатолий, ку пӗрре те ӑнсӑртран мар, эс калашле, кӗтмен ҫӗртен мар, йӑлтах хам шутланӑ пек пулса тухрӗ;
ҫапла пулмалла та вӑл, урӑхла пулма та пултараймӗччӗ!
Уйрӑлтӑмӑр эпир санпа тахҫанах. Акӑ эсӗ ҫырӑву айне
хушаматна та ҫырмастӑн, каллех ҫын умӗнче куҫран
ӳкмелле пуласран шикленетӗн пуль? Анчах эпё апла мар,
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юрататӑп пулсан — хам юратуран вӑтанассӑм ҫук, ӑна
ҫынсенчен пытарассӑм ҫук... Пӗлместӗн, Толя, ман
кӑмӑла...»
Салампи ҫыру вуланӑ чух Валерик шалти пӳлӗмре
ҫывӑратчӗ, кукамӑшӗ тӗпелте ун валли ҫӑм чӑлха ҫыхса
ларатчӗ. Салампи ҫырӑва Валерикӗн картинкӑллӑ кӗнеки хушшине хучӗ те пальто тӑхӑнса сада тухрӗ.
Кӗрхи сад ӑна кичеммӗн, йӑлтах ҫаралса юлнӑн туйӑнчӗ. Ура айӗнче ҫумӑрпа шӳсе ҫӗрнӗ ҫулҫӑсем кӗҫҫеленсе выртаҫҫӗ, сукмак ҫинче пылчӑк ҫӑрӑлать, карта ҫинче
халӗ ҫеҫ хутса кӑларнӑ ҫӗрӗк шӑршӑллӑ кантӑр ҫурӑмӗсем ҫакӑнса тӑраҫҫӗ; улмуҫҫисем ҫумӑрпа шапарса, сивӗпе кӳтсе лараҫҫӗ; ҫанталӑк тӗксӗм, ниҫта пӗлӗт уҫҫи
курӑнмасть, йӗпхӳ пӗрӗхет.
Алмазов ҫырӑвӗ Салампишӗн ҫак ҫанталӑк евӗр салхуллӑ пулчӗ...
Хура ӑшлӑ ҫынсем кӳрентернӗ хӗре ҫак самантра йӑлтах, йӑлтах ултавлӑ пек туйӑнчӗ, савни ҫырӑвӗ те савӑнтармарӗ.
«Пӗр ӑшӑ сӑмах та ҫук-ҫке ун ҫырӑвӗнче! Е вӑл маншӑн пӗр ӑшӑ сӑмах та тупма тӑрӑшмарӗ-ши? Малтан та
ун пек сӑмахсем каламастчӗ-ҫке вал мана? Анчах ҫук,
вӑл — Вирьялов мар. Юратсан та юратӑвӗ ҫинчен калас
ҫук. Мӑн кӑмӑллӑскер чунӗ ыратсан та шӑл ыратать
тейӗччӗ. Ҫапах мӗншӗн вӑл ҫав Музӑсене ӗненчӗ-ши?
Анчах эпӗ хам та Музӑна ӗненеттӗм мар-и? Тен, Анатоли те йӑнӑшрӗ? Тен, эпӗ хам ун ҫинчен йӑнӑш шухӑшлатӑп? Пӗр ӑшӑ сӑмах та ҫук-им вара ун ҫырӑвӗнче?
Мана «тунсӑхлатӑп» теменччӗ-и вӑл? Ҫырӑвне тепре вуласа пӑхас! Часрах, часрах вулас...»
Салампи пӳрт алӑкне уҫсанах ӑна хирӗҫ Валерик чупса
пычӗ, хаваслӑн калаҫса-кулса платье аркинчен ҫакӑнчӗ:
— Мама! Пӑх-ха, эпӗ мӗнле картинкӑсем сӑрларӑм,
мама, — тесе Салампие хӑйӗн кӗнекине кӑтартрӗ.
— Валерик, кунта хут татӑкӗ пурччӗ, ӑҫта хутӑн эс
ӑна? — пӑлханса ыйтрӗ Салампи.
Вучах умӗнче тӗрмешекен карчӑк шикленсе ӳкрӗ.
— Кирлӗскерччӗ-и хучӗ?
— Мама, эпӗ вӑл хута кукамая хуран айне хума, вут
чӗртме, патӑм, — пӗлтерчӗ сӑмаха ялан тӳрӗ калама вӗреннӗ ача.
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— Кирлӗскерччӗ-и хучӗ, Салампи? Ах, чӗрем ҫурӑлсах кайрӗ, хам та пӑхмарӑм. Пит кирлӗскерччӗ пуль? —
хытах пӑшӑрханса куҫран пӑхса каларӗ карчӑк.
Хӗрӗ пӗр хушӑ ним калаймасӑр тӑчӗ, унтан хаваслӑ
Валерике ҫӗклесе хӑй ҫумне пӑчӑртарӗ, ҫемҫе питӗнчен
чуптурӗ.
— Ҫук, кирлӗскерех марччӗ, — терё вара хуллен.
Салампие колхоз правленине чӗнтерчӗҫ. Вӑл унта
пырса кӗнӗ чух кӑнтӑрлахи апат вӑхӑчӗччӗ, канцеляринче
председательпе парторганизаци секретарӗ кӑначчӗ, иккӗшӗ те питӗ кӑмӑлсӑрччӗ: вӗсем колхозри ӗҫсем пирки
чӗрре кӗрсех тавлашма пикеннӗччӗ.
— Пӗлтӗр ку вӑхӑтра республика патшалӑха тырӑ парса татрӗ, кӑҫал вара пилӗк район кӑна парса татнӑ. Пирӗн район кайрисен шутӗнче пырать, хамӑр колхоз та
районта малтисен шутӗнче мар, — терё парторганизаци
секретаре Борисов алӑкӑн-тӗпелӗн уткаласа.
— Халӑх тӑрӑшать, тӑрӑшмасть мар. Анчах ӑҫта пирӗн
техника, техника тени, ӑҫта автомашинӑсем? Вӑкӑрсем,
вӑкӑрсем кӳлсе инҫех каяймӑн, а хулана ҫывӑх мар, —
хирӗҫлерӗ ӑна Яшманов председатель, сарлака сӗтел хушшинче хускалмасӑр лараканскер. — Халӑх хирте те, йӗтем
ҫинче те лӑш курмасӑр ӗҫлет. Пур ӗҫе ал вӗҫҫӗн, ал вӗҫҫӗн тенӗ пек тӑватпӑр. А ӗҫлекен ҫынни ӑҫта? Нумай-и,
нумай-и? Вӑрҫӑран ҫӗр вун виҫӗ ҫын таврӑнмарӗ. Ик
ҫӗр алӑ килтен ҫӗр вун виҫӗ вӑйпитти арҫын! Таврӑннисенчен те — миҫе инвалид!
— Ӑна эпӗ лайӑх пӗлетӗп, Федор Иваныч, инвалидсем пирки мана нумай ӑнлантарма кирлё мар, — терё
секретарь председатель умне уксахласа пырса. — Ҫапах
та ӗҫе лайӑх йӗркеленӗ пулсан, ӗҫ дисциплинине ҫирӗплетнё пулсан эпир пур ӗҫе те вӑхӑтра туса пӗтернӗ пулӑттӑмӑр.
— Калама ҫӑмӑл, калама ҫӑмӑл. Ҫӗртме хӑвӑртрах
пӗтерме вунӑ кунлӑх ирттерес терӗмӗр — пулса пӗтмерӗ,
пӗтмерӗ. Ҫитес пилӗк кун хушшинче ҫӗр улми кӑларса
пӗтерсе патшӑлаха парса татас тетпӗр — ӗлкӗретпӗр-и?
Ненай, ненай. Кӑҫал ҫӗр улми вӑйлӑ пулчӗ, гектартан
пин те виҫ ҫӗр пӑт тухать. Ак ыран-паян сивӗсем килсе
ҫапаҫҫӗ, ҫапаҫҫӗ — пирӗн вара улмана алсапа пухмалла
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пулать. Планне тӑватпӑр, анчах вӑл хут ҫине ҫырӑннипех юлать, ҫаплипех юлать. Алӑ ҫитмест тетпӗр, а эсир
хирти ӗҫсене пӗтермесӗр сад эрнисемпе аппаланатӑр. Ача
вӑййи! — сасне хӑпартса кӑшкӑрчӗ те председатель чыхӑнса ӳсӗрме пуҫларӗ.
— Ача вӑййи мар, Федор Иваныч, — хирӗҫлерӗ Борисов ҫирӗп сасӑпа. — Республикӑри Министрсен Совечӗ ун пирки ятарласа Постановлени кӑларчӗ. Пирён
те «Малалла» колхозри пек сад пулмалла, пулать те.
— «Малалласене» ҫитме пирён нумай мекёрленмелле-ха, Григорий Петрович, нумай мекёрленмелле.
— Халӑха пурне те ӗҫлеме хавхалантармалла, Федор
Иваныч.
— Мёнле? Сӑмахпа-и? Пуш сӑмахпа-и?
— Партипе правительство колхозниксене пурлӑхпа
хавхалантарма хушаҫҫё. Лайӑх ёҫленёшён хушса тӳлеме
хушаҫҫӗ. Июньти постановленире...
— Постановлени! — хӗремесленсе кӑшкӑрчё Яшманов. — Эпӗ хам та лайӑх пӗлетӗп ӑна, хушса тӳлемеллине!
Анчах кам кёсйинчен, кам кёсйинчен хушмалла? Манчен-и, санчен-и, унчен-и? — тесе председатель стена ҫумӗнчи Мичурин портречӗ ҫине тӗллесе кӑтартрӗ. — Эп
тем пек парӑтгӑм. Кӑҫал — темиҫе ҫултан, темиҫе ҫултан
пёрремёш хут аванс шучӗпе пёрер кило ыраш, икшер кило
ҫӗр улми валеҫрӗм. Тырра патшалӑха парса татичченех салатма пуҫланӑ тесе мана выговор пачёҫ. Патшалӑх умёнчи парӑмсене миҫе ҫул, миҫе ҫул парса татман, кивҫене
мён чухлё кёрсе кайнӑ тата? Вӑл кивҫенсене патшалӑх
сапламасан — ҫӑкӑр ҫийӗпӗр, ҫийёпёр тетни?
— Кӑҫал тыр-пулӑ нихҫанхинчен вӑйлӑ пулчӗ. Тепёр
икё ҫултан пётём кивҫене-парӑма тататпӑрах. Ҫынсене
колхоз ёҫёнчен сивӗтмелле мар кӑна, вара хулана таракансем те, ял-ялёнче ҫӳресе калӑм тӑвакансем те пулмёччёҫ. Колхозника пурлӑхпа хавхалантармасан эпир эртел
хуҫалӑхне пурпёрех ҫёклейместпёр.
— Вӑл каламасӑрах, постановленисемсёрех паллӑ! Ӑна
чухлама нумай ӑс кирлё мар. Постановленийё — акӑ
вӑл. Халь кӑна тепре, тепре вуласа тухрӑм. Мёншён эсир
ӑна пёр енчен кӑна куратӑр? Кунта лайӑх ёҫленёшён
хушса тӳлесси ҫинчен каланӑ хушӑрах япӑх ӗҫленӗшӗн
чакарса, катса тӳлесси ҫинчен те ӑнланмалла каланӑ, шурӑ
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ҫине хурапа ҫырса хунӑ. Халӗ кӑна Степанова Машӑна,
Тяпан Маруҫне, вуласа патӑм. Килсе кёчё те Турикаса
илтӗнмелле ӳлесе макӑрать, ҫӗрти-ҫӳлтине асӑнманни
хӑвармасӑр ылханать. «Мӗншӗн манне ӗҫ кунӗ нумай
чакартӑр? Паянах ӗҫрен тухатӑп», — тесе хӑратать.
— Мӗн пулнӑ вара? — пӑшӑрханса ыйтрӗ Борисов.
— Мӗн пултӑр! Вӑл пӑхакан пӑрусем юлашки вӑхӑтра
ӳт хушас вырӑнне начарлансах пыраҫҫӗ. Ак постановленире мӗн каланӑ! — тарӑхнӑ председатель хӗрлӗ кӑранташпа паллӑ туса пӗтернӗ хаҫата пӳрнипе тӗртсе кӑтартрӗ. — Ак, ак! «Пӑрусем япӑх пӑхнипе начарланса
хӑйсен йывӑрӑшне чакарсан телятницӑнне кашни пӑрушӑн 0,3 ӗҫ кунӗ катмалла». Шурӑ ҫине хурапа ҫырнӑ.
Саккун! Эп шухӑшласа кӑларман, кӑларман. Кашни колхозниках Степанова пек ӗҫрен тухассипе хӑратма тытӑнсан ӑҫта кайса кӗмелле тет ман? Ман ҫумра ача кӑна
вӗт-ха вӑл! Ялта та ятласан, районта та аслисем сӗтел
ҫапсах хӑратсан ӑҫта кайса кӗрес председателӗн? Е манӑн
та ӗҫрен тухассипе хӑратас-и?
— Ун пекех мар пуль-ха, Федор Иваныч... — теме
пуҫланӑччӗ Борисов — Яшманов ӑна пӳлсех каларӗ:
— Ҫавӑн пек, Григори, ҫавӑн пек!.. Пӗри пур-ха унта,
районта, ҫулӗпе ман ывӑлпа тантӑш, тутинчен сӗт сарри те кайман темелле. Ҫав ӑслӑ пуҫ мана сӗтел ҫапса
ятлать, кӑвак ҫӳҫӗме хисеплесчӗ хуть. Вӑл, таҫти хулара
ӳснӗскер, мана, ҫак ҫӗр ҫинче утмӑл ҫул пурӑннӑскере,
Анаткас уйӗсенче ӑҫта мӗнле тырӑ мӗн чухлӗ акмаллине вӗрентет... Аллине хура тӑпрапа вараламан чиновник
хресчен ҫӗр ӗҫне мӗнле тумаллине вӗрентесси, хушасси
хӑҫан, хӑҫан пӗтӗ? Акӑ кур, ҫак эрнере кӑна районтан
мӗн чухлӗ циркуляр, приказ, наказ, указ, чару, хушу
килсе тулчё! — Яшманов хут Тёркине пёркеленнё, ҫӗр
ёҫёпе хытнӑ аллипе ҫапса кӑтартрё. — Мёне мёнле тумаллине вӗрентмен, хушман кӑна! Хӑҫанччен пырё кун
пек бюрократла волокита?.. Мӗншӗн халӑха хӑйне шутлама памалла мар? Е колхозник ҫав бюрократран ухмахрах-и? Пулла ишме вӗрентесшӗн...
Ҫенёкре алӑк шалтлатни, такам васкаса утни илтёнсен Яшманов шӑпланчё, графинран шыв тултарса ёҫрё
те ҫын кёрессе кӗтсе алӑк ҫинелле пӑхса ларчё, кӑшт
лӑпланнӑ пек пулчӗ.
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Пӳлӗме Салампи кӗрсе тӑчӗ те сывлӑх сунчӗ.
Председательпе парторг самантрах сӑнран улшӑнчӗҫ,
хӗре кӑмӑллӑн саламларӗҫ.
— Иртсе ларӑр, Акрамова юлташ, — терӗ ӑна парторганизаци секретарӗ Борисов пукан сӗнсе; хӑй лармарӗ,
чӳрече янахӗ ҫумне таянчӗ те хура куҫӗсене пӗр сиктерми Салампи ҫине тинкерсе пӑхрӗ, кивелнӗ кителӗн ҫӳлти
тӳмине вӑраххӑн тӳмелерӗ, унтан председатель еннелле
ҫаврӑнчӗ.
Яшманов, хӗрлӗ сӑнлӑ, шап-шура ҫӳҫлӗ, сухалсӑр старик, Салампи умне пырса ыйту палли пек кукӑрӑлса,
курпунне кӑларса тӑчӗ те калас тенӗ сӑмахне каласа пӗтереймесрен хӑранӑ евӗр, питӗ васкаса, тытӑнчӑклӑн калаҫа пуҫларӗ:
— Санпа, санпа калаҫса пӑхас терӗмӗр, Салампи, ҫавӑнпа чӗнтӗмӗр. Халӗ, халӗ мӗнле эсӗ, института каймастӑн, каймастӑн терӗҫ-и ҫав?
— Анне питё вӑйсӑрланчӗ, пӳртре те аран ҫӳрекелет, —
терё Салампи ун ҫине аялтан ҫӳлелле пӑхса, унтан Борисов еннелле ҫаврӑнчӗ те хуллен хушса хучӗ: — Иывӑр
пулать кӑҫал вӗренме, Валерик те...
«Кӑшт чӑрмантарать» тесшӗнччӗ вӑл, анчах шухӑшласа илчӗ те шарламарӗ. Вӑл мӗн каласса сисиӗ пекех,
Борисов сӑмах хушрӗ:
— Ну, мӗнле ӳсет Валерик?
— Чиперех.
— Апат-ҫимӗҫ енчен мӗнле? Сирӗн ӗне сӗт типӗтнӗ
терӗҫ мар-и?
— Хальлӗхе сӗт-ҫуне хамӑр кӳршӗсем паркаларӗҫ, малаш не хамӑнах йӳнеҫтермелле пулать.
— Фермӑран парса тӑмалла, — терё Борисов председателе куҫран пӑхса.
— Паратпӑр, паратпӑр. Ун пирки халех, халех счетовода калатпӑр — распоряжени ҫыртӑр. Сӗт-турӑхран чару
пулмасть, пулмасть, — терё васкаса Федор Иванович,
вара кӑвак пуҫне хуллен шӑлса илчӗ те сӑмах вӗҫӗсене
тӑсса юрланӑ пекрех каларӗ: — Апла эсӗ, Салампи, кӑҫал
ялтах хӗл каҫас тетӗн-и?
— Тепӗр кӗркуннеччен ялтах пурӑнмалла ӗнтӗ. Ҫитес
кӗркунне каллех института вара. Унччен колхозрах ӗҫлес
тетӗп. Пурпӗрех ӗҫсӗр лармалли ҫук.
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Федор Иванович кӑшкӑру паяли пек тӳрленсе тӑчӗ,
Борисов ҫинелле хаваслӑн пӑхрӗ.
— Ҫавӑн пирки калаҫса пӑхас терӗмӗр сирӗнпе, —
Борисов хура куҫӗсене вылятмасӑр Салампи ҫине тинкерчӗ. — Хӑвӑр ӑҫта ӗҫлесшӗн эсӗр? Йывӑр пулать-ҫке
сире ача пур ҫинчех ӗҫе тухма?
— Валерик ҫав териех пӗчӗк мар ӗнтӗ. Анне те виҫӗ
ҫулхи ачана пӑхма пултарать. Иккӗшӗ пӳртре кӑштӑртатӗҫ. Хам та инҫе ӗҫе каймасан...
— Ӗҫӗр инҫе мар-ха, эпир сана каллех фермӑна, фермӑна илесшӗнччӗ... пӑрусем, пӑрусем пӑхма, — пӳлӗнепӳлӗне каларӗ Федор Иванович. — Мӗнле шутлатӑн,
кӳренмелле пулмӗ-и? — Хӑй каллех ыйту палли пек кукӑрӑлса сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ.
— Мӗншӗн кӳренес-ха, эпӗ институтра зоотехника
вӗренетӗп-ҫке, — терё Салампи председателӗн кашни
хусканӑвне сӑнаса. — Малтан та фермӑра ӗҫленӗ, халӗ
те ҫавӑнтах ӗҫлес шутӑм пур. Ферми те пирӗнтен инҫех
мар темелле.
Федор Иванович тӳрленсе ларчӗ, Борисов еннелле
кулкаласа пӑхрӗ.
— Кун пирки пире Лена Михайлова систерчӗ. Ҫавӑнпа сире фермӑра ӗҫлеме сёнес терӗмӗр. Унта пирӗн ӗҫсем
чаплах мар-ха, пӑру пӑхакансем япӑх ӗҫле пуҫларӗҫ. Эсӗ
ӗҫленӗ чухнехи пек мар.
— Степанова Мария вырӑнне, вырӑнне ярас терӗмӗр
сана, Маруҫ вырӑнне.
— Вӑл ӗҫрен тухать-им?
— Тухма тухмасть, питӗ кахалланса, кахалланса ҫитрӗ,
ан тив, ёҫлетёр кӑшт сан помощница пулса, — терё Яшманов хаярлана пуҫласа.
Ӑна Борисов пӳлчё.
— Ёҫлеме эсир, Акрамова, ҫак кунсенчех тытӑнсан
аванччё, анчах эпир сана хушса каламастпӑр, хӑвӑр ирёкпе тытӑнӑр, — терё те вӑл пукан ҫине хунӑ пальтине
алла илчё, кайма хатёрленчё.
— Эпё ыранах ёҫе тухма хатёр, — ҫирёппён пёлтерчё
Салампи.
— Вӑт-вӑт, Акрамовсен йӑхне палласа илетёп, аҫу,
аҫу ҫаплаччё, ёҫсёр пёр сехет те лараймастчё, — куҫёсемпе кӑна кулса каларё Яшманов, вара хёрённи пек
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хӗрлӗ пичӗ те хаваслӑ кулӑпа йӑлкӑшма пуҫларӗ. Вӑл
чунӗпе ырӑ ҫын иккенне Салампи ачаранпах пӗлсе ӳснӗ.
Федор Иванович ун ашшӗпе питӗ туслӑ пурӑннӑ, иккӗшӗ
пӗрле Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫине кайнӑ (ӑна фронтра контузи пулнӑ, ҫавӑнпа вӑл тытӑнчӑклӑ калаҫать), вӑрҫӑран
таврӑнсан ялта совет влаҫӗшӗн кӗрешнӗ, колхоз тунӑ.
Салампи ашшӗне тытса кайнӑранпах Федор Иванович
колхоз председателӗнче ӗҫлет. Салампи ӑна хӑйӗн ашшӗ
вырӑнне хума хӑнӑхса ҫитрӗ: Яшманов вӗсене вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче сахал мар пулӑшрӗ.
— Эсӗ унта Маруҫсене, Маруҫсене мах ан пар. Хам
кун каҫа пур ҫӗре те ҫитсе курма ӗлкӗрейместӗп. Ферма
заведующийӗ юлашки вӑхӑтра ӗҫме пуҫларӗ. Халӗ эсӗ,
Салампи, фермӑна кайса кур, ак Борисов та унта каять, пёрле кайса кур, паллаш унти ӗҫсемпе. Сӗт-ҫу пирки
ан пӑшӑрхан, фермӑран паратпӑр, паратпӑр...
Хӗр хирӗҫсе тӑмасӑрах хушнӑ ӗҫе тума килӗшни ватӑ
ҫынна савӑнтарчӗ.
— Вӑт ку Акрамовла, Акрамовла! Аҫу, аҫу ҫаплаччӗ,
ҫаплаччӗ, халӑх ӗҫӗшӗн ҫунатчӗ, — терё те Яшманов сасартӑк пырне тем ларнӑ пек чыхӑнчӗ, хытӑ хӗрелсе
парторт ҫине хӑвӑрт пӑхса илчӗ. — Э-э... ну, лайӑх ӗҫле...
Акрамова, лайӑх ӗҫле...
Салампи председатель мёншён ҫапла кётмен ҫёртенех улшӑннине чунӗпе сисрё те:
— Тавтапуҫ, Федор Иванович, — терё шӑппӑн.
Борисов та хӑйне лайӑх мар туйрӗ. Ҫак самантра виҫҫӗшён умне те малтанхи колхоз председателён сӑнарӗ
тухса тӑчё...
Иван Семенович Акрамов, Анаткасри пёртен-пёр
коммунист, ялти чи активлӑ комсомолецсене, чухӑн
хресченсене хӑй тавра пуҫтарса пёрлешӳллё хуҫалӑх турӗ.
Хӑй вӑл, тёреклё те маттур арҫын, кунён-ҫёрён ларматӑма пӗлмесӗр тенё пек ҫав хуҫалӑха ҫӗклесе ҫирёплетессишён ӑшталанса ҫӳрерё. Чӑнах та, икӗ-виҫӗ ҫулта
ӑна ура ҫине тӑратрӗ. «Ҫӑлтӑр» колхоза районта асӑна
пуҫларёҫ; председатель ячё те чапа тухрӗ. Колхоз ҫулран-ҫул тёрекленсех пычё: ёлёкрех ялта нимпе те палӑрман чухӑн Акрам Ванькки таврара чи хисеплё ҫынсен
шутне кёчё. Кёҫ-вёҫ район пуҫлӑхне ҫитет пуль тетчёҫ
те ӑна — кӗтмен ҫёртен пысӑк пӑтӑрмах сиксе тухрё.
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1937 ҫулта районти чи паллӑ ҫынсенчен чылайӑшӗ
пӗрин хыҫҫӑн тепри таҫта кайса ҫухала пуҫларӗҫ. Вӗсем
пирки часах «халӑх тӑшманӗ» тенӗ хӑрушӑ сӑмах сарӑлчӗ.
Унран хӑрушӑрах сӑмах ҫук та пулӗ... Тахӑш вӑхӑтра ҫынсем пӗр-пӗрине шанми пулчӗҫ, пӗр-пӗринчен шикленсе пурӑнма тытӑнчӗҫ. Кӳршӗ кӳршине шанмасть, тӑван —
тӑванне. Паян ирӗкре те, ыран тем пулӗ. Иван Семенович ялан ҫӗрлене юлса питӗ ывӑнса таврӑнать те ҫывӑрса каяс умён арӑмӗпе шӑппӑн калаҫать:
— Паян районта ҫавна-ҫавна арестленӗ, хамӑн ҫывӑх
палланӑ-пӗлнӗ ҫынсенех... Тӗлӗнмелле: ҫӑлтӑр пек таса
чунлӑ, пӗтӗм пурнӑҫне ӗҫ ҫыннине халалланӑ ҫынсем.
Эпӗ кун пирки пёр самант та иккӗленмен. Мӗнле халӑх
тӑшманӗ пулччӑр вӗсем? Пус, кас мана — ӗненместӗп!
— Ах, Иӑван, тархасшӑн, асӑрханса калаҫ ял ҫинче.
Тасаранах айӑплӗҫ. Ялта хуна та курайманнисем ҫук мар.
Колхоз тунӑ ҫул хуна та раскулаченнӑйсем сахал ылханчӗҫ-и?
— Ан шиклен, Елюн. Эпӗ хам айӑпсӑррине лайӑх пӗлсе тӑратӑп. Эп совет влаҫӗшӗн юн тӑкса ҫапӑҫнӑ. Халӗ
те хамшӑн тӑрӑшмастӑп. Ҫынсенчен ытлашши мӗнех пур
пирӗн? Эпӗ влаҫсем хушнине, парти хушнине тӗрӗс туса
пыратӑп. Совӗҫ таса манӑн, — тет Иван Семенович ун
пекчух.
Йӑнӑшсем те пулнах пуль ҫав. Ялта ӑна Хаяр Иван,
Тӗрӗс хаяр текенсем те пур. Чӑнах хаяр та пуль такамшӑн, ҫапах Салампишён пулсан ашшӗнчен ырӑ, тӳрӗ
кӑмӑллӑ ҫын та ҫук, унӑн районӗпе хисеплӗ, чыслӑ ячӗ
пирки ҫамрӑк хӗрӗ пӗртте иккӗленмест. Ҫапла ҫемьери
пурнӑҫ лӑпкӑ, йӗркеллӗ пынӑ кунсенчех пысӑк инкек
сасартӑк уяр аҫа пек килсе ҫапрӗ. Пысӑк инкек те пӗчӗк
йӑнӑшранах пулать-мӗн.
Май, Октябрь уявӗсенче ял совечӗ, колхоз правленийӗ, шкул ҫурчӗсем ҫине хӗрлӗ ялав, лозунгсем, Сталин портретне кӑларса ҫакнӑ. Ҫак ӗҫе Иван Семенович
ӳркенмесӗр, тен, ыттисене шанмасӑр, ялан хӑй тунӑ.
Хальхинче вӑл ҫурт ҫине пусмапа хӑпарнӑ чух хыпаланнипе асӑрханмасӑр Сталин портретне алӑран вӗҫертнӗ.
Йывӑр юман хашак ҫӗре хаплагса ӳкнӗ те, ун кантӑкӗ
чӑнкӑр-р! ҫеҫ ванса кайнӑ.
— Ах! Чун илли! Ҫӗр ҫӑтасшӗ алли-ури! — тесе хӑйне
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хӑй ятласа илнӗ тарӑхнӑ председатель. Пӑхса тӑракан
ҫынсем кулса янӑ. Ҫавӑнтах хӑйӗн астумасӑр персе янӑ
сӑмахӗнчен хӑех шикленсе ӳкнӗ Иван Семенович правлени техничкине хушнӑ: — Плаки, пуҫтарса хур ҫакна
курӑнмалла мар ҫӗре, кайран ҫӗнӗрен кантӑк лартса
ҫакӑпӑр...
Ҫапла «Ҫӑлтӑр» колхоз Октябрь уявне Сталин портречӗсӗрех ирттернӗ. Эрне те иртмен — Анаткаса районтан шӑнкӑравланӑ, колхоз председательне хӑвӑрт райкома пыма чӗннӗ. Кил-йышне хӑратса пӑрахас мар тесе
Иван Семенович хӑйне хӑй питӗ лӑпкӑ тыткалама тӑрӑшнӑ, ҫапах та чунӗ умри инкеке туйса илнӗ.
— Елюн, Салампи, — тенӗ вӑл арӑмӗпе хӗрне хӑй
патне чӗнсе. — Эсир тем ан шутлӑр. Мана питӗ кирлӗ
мар вӑхӑтра райкома чӗнеҫҫӗ. Билетна илсех кил терӗҫ.
Сталин портречӗ пирки мар пуль тетӗп те... Нивушлӗ
ҫавна та тахӑшӗ НКВДна шӑрса панӑ? Темех мар. Эп
хам айӑпсӑррине пӗлетӗп. Вӗсем те пӗлеҫҫӗ. Портретӑн
кантӑкне лартма маннӑ, ниепле те алӑ ҫитмерӗ... Ан
пӑшӑрханӑр. Ак йӑлт тӗрӗссипе ӑнлантарса паратӑп та
каяллах таврӑнатӑп...
Анчах ӑна темӗн чухлӗ кӗтсен те вӑл таврӑнмарӗ. Чипер пурӑннӑ ҫӗртенех ҫын пач ҫухалчӗ, унӑн ячӗ те ӗмӗрлӗх вараланчӗ. Мӗншӗн? Мӗнле айӑппа? Ҫакна кам
пӗлес? Кам калас?.. Никам та. Айӑпӗ, тен, портрета хӑй
вырӑнӗнчен илни ҫеҫ мар, урӑх та пулнӑ пуль? Урӑх
айӑп та, йӑнӑш та пулнӑ пуль. Пӗр такӑнсан ӗнтӗ...
Салампи правленирен Борисовпа пӗрле тухрӗ те,
иккӗшӗ фермӑналла утрӗҫ.
Григорий Петрович Борисов вӑрҫӑччен ялта чи ӗҫчен
колхозник шутланатчӗ. Ун чухне ӑна пурте Кӗркури тесе
чӗнетчӗҫ; вӑл, ҫӑмӑл кӗлеткеллӗ хура каччӑ, пуринпе те
вашават калаҫатчӗ, ҫурхи вӑйӑсенче ӑна никам та хӑваласа ҫитейместчӗ, акатуйсенче ют ял каччисем ташласа
ун ҫине тухаймастчӗҫ; хастар комсомолецчӗ, пур спектакльте те чи кулӑшла рольсене вылятчӗ, стена хаҫачӗ
кӑларатчӗ, таврара пӗртен-пӗр пултаруллӑ ялкор шутланатчӗ. Вӑрҫӑччен кадровӑй ҫарта службӑра тӑчӗ, унтан
таврӑнсан ӗне фермин пуҫлӑхӗ пулчӗ, хӗрӗх иккӗмӗш
ҫулта Сталинград патӗнче йывӑр аманса таврӑнчӗ; тӗплӗ
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ҫын тесе ӑна кладовщика лартрӗҫ, улттӑмӗш ҫул ӗнтӗ
ҫав ӗҫре ҫӳрет. Анчахрах ӑна колхозри пуҫламӑш парторганизаци секретарьне суйланӑ.
Салампи ачаранпах Борисова пӗлет, анчах халиччен
унпа ытла ҫывӑх курса калаҫманччӗ-ха, ӗҫре те пӗрлех
пулманччӗ. Акӑ малашне пӗрле ӗҫлемелле пулать ӗнтӗ;
йывӑр чухне те унран пулӑшу кӗтмелле, пултараймасан
та унран канаш ыйтмалла. Юрать-ха вӑл ҫынни кӑмӑллӑ.
Авӑ ним каличчен малтан Валерик ҫинчен ыйтса пӗлчӗ,
ӗҫлеме тытӑничченех ӗҫ ҫӑмӑл пулас ҫуккине систерчӗ.
— Выльӑх-чӗрлӗх енӗпе пирӗн колхозӑн мухтанмаллиех ҫук-ха. Пӑрусем ӳстерес тӗлӗшпе те питӗ кайра пыратпӑр, — терё Борисов васкаса утнӑ май. Унӑн пальто
аркине пылчӑк сирпӗнсе ҫыпӑҫнӑ, сылтӑм атӑ кӗли
чалӑшнӑ: Григорий Петрович аманнӑ урине сӗтӗрсе
утать.
«Нумай утать пулас, пур ӗҫе те хӑй ҫитсе курма тӑрӑшать, йывӑр ӑна», — хӗрхенсе шухӑшларӗ Салампи
унпа юнашар утма тӑрӑшса.
— Кӑҫал пӑрусем валли ҫӗнӗ вите туса лартрӑмӑр ӗнтӗ,
лайӑх темелле. Анчах телятницӑсем малтанхи пекех япӑх
ӗҫлеҫҫӗ. Лена ҫеҫ тӑрӑшать. Маруҫпа Таруҫ япӑхланса
кайрӗҫ. Эсир комсомолка, Акрамова, сирӗн фермӑри
ҫамрӑксене хӑвӑр тавра пухас пулать. Пӗлӳ те, культура
та ҫителӗклӗ сирӗн — ыттисене те вӗрентес пулать. Акӑ
кӑҫал телятницӑсене те лайӑх ӗҫленӗшӗн, нумай пӑру
пӑхса ӳстернӗшӗн ӗҫ кунӗ хушса памалли постановлени
тухрӗ, фермӑра ӗҫлекенсене ҫавна лайӑх ӑнлантарса памалла. Клубра агрокружок занятийӗсем йӗркеллех иртеҫҫӗ, зоокружок ӗҫне халь те йӗркелесе ҫитерейместпӗрха. Кун пирки сирӗн те тӑрӑшмалла, пире пулӑшмалла
пулать, Акрамова.
Салампи итлесе кӑна пычё, ним те хирӗҫлемерӗ, ним
те ыйтмарё.
— Мӗн пултарнӑ таран ӗҫлес пулать ёнтё, — терё вӑл
хӑй пирки.
— Хӑвӑр ҫеҫ пултарнӑ таран ӗҫлени ҫителӗксӗр, ыттисем те мӗн пултарнӑ таран ӗҫлеччӗр, — хирӗҫлерӗ
Борисов, унтан шӳтлӗрех хушса хучӗ: — Эсир ӗнтӗ халь
хӑвӑра евӗр начальница пулатӑр, ытги телятницӑсем сире
итлеме тивӗҫ. — Унтан кулмасӑр каларӗ: — Вӗсем те143

миҫе ҫул фермӑра ӗҫлеҫҫӗ, эсир, пӗр хушӑ хулара вӗренсе
пурӑннӑ хыҫҫӑн, халь кӑна пуҫлатӑр. Вӗсене итлеттерме
ҫӑмӑлах пулмасть, астӑвӑр!
— Пӗлетӗп, ҫӑмӑлах пулмасть...
Фермӑпа яла тарӑн ҫырма уйӑрать. Ҫӗнӗ витесем лаштра йӑмрасем айӗнче лараҫҫӗ. Ҫырмари ҫӑл умӗнче темиҫе ӗне пылчӑк ҫӑрса тӑрать, унтах пушмак пӑрусем
ҫӳреҫҫӗ, вӗсене паян никам та шӑварман пулмалла, муклатса макӑраҫҫӗ.
— Водопровод ҫукки хуплать, кӗрччен тӑвас тенӗччӗ —
хура кӗр ҫитсе те ҫапрӗ, часах ҫӗр шӑнать, ҫуркуннесӗр
каллех тытмалли ҫук, — терё Борисов пӑшӑрханса. —
Чи малтанах фермӑсене шыв кӗртес тетпӗр. Ӗнесене витере усранӑ чух, пӗлетӗр, кашни пуҫах талӑкра пилӗкултӑ витре шыв кирлӗ: шӑварма та, ҫума та, инвентарь
тасатма та. Ун чухлӗ шыв йӑтса ҫитер-ха, хулсем хускалми пулаҫҫӗ. Ҫапах та йӑтмаллах. Ҫавӑнпа калатӑп та:
ҫӑмӑлах пулмасть кунта ӗҫлесси.
— Пӗлетӗп, — терӗ ҫеҫ Салампи.
Ферма картишӗнче вӗсем пӑру витинчен тислӗк хырса
кӑларакан Ленӑна тӗл пулчӗҫ.
— Здравствуйте! — тесе йӑлкӑшса кулчӗ те хӗр кӗреҫе
хӑлхи ҫине хӑрах урипе пусса тӑчӗ, фуфайка ҫийӗн ҫыхнӑ
сарлака чӗн пиҫиххине туртса хытарчӗ, тутӑр айӗнчен
тухса кайнӑ сарӑ ҫӳҫ пайӑркине тӳрлетрӗ.
— Салам, Михайлова! Пӗчченех ӗҫлетӗн-и? Маруҫпа
Таруҫ ӑҫта? — ыйтрӗ Борисов.
— Кӑнтӑрлахи апата кайрӗҫ.
— Мӗншӗн вӗсем витери тислӗке хырса хӑвармасӑрах кайрӗҫ?
— Эпӗ каларӑм Маруҫа, тасатса пӗтермесӗр ан кайӑр
терӗм.
— Вара?
— Хырӑм выҫсан урлӑ выртан шӑрпӑка тӑрӑх ҫавӑрса
хума та вӑйӑм ҫук тесе хӑварчӗ. Ӑна сӑмахпа ҫӗнтереймӗн.
— Ик-виҫӗ сехет хушши апатланаҫҫӗ эппин? Шамбулкин кунтах-и? Ӑҫта вӑл?
— Павӑл анчахрах таҫтан сулланса килчӗ те халё
пӳртре: «Кончал!» — тесе выртать.
— Ӳсӗр-и?
— Пӗлмелли ҫук унӑнне. «Маруҫ инкӗшӗ хӑй юхтар144

нине ик стакан тыттарчӗ те — янклаттартӑм турӑ пулӑшнипе», — тесе выртать... Чӗнсе тухас-и?
— Ан чӑрман, хамӑрах кӗрсе тухӑпӑр. Ну, Михайлова, паянтан сирӗн ҫӗнӗ работница пулать.
— Чӑнах-и? — терё те хӗр кӗреҫине пӑрахса тантӑшне ыталаса илчӗ. — Каҫар, Салампи, вараларӑм сана,
хёпёртенипе пулчё. Эпё саншӑн питё хавас! Мён ёҫе,
Павӑл вырӑнне-и, старши доярка вырӑнне-и?
Салампи ӑна хӑй пӑрусем пӑхма кёрессине пӗркунах
пӗлтернёччё пулин те Лена ҫапах ёненесшён пулмарё.
— Ҫук, пӑрусем пӑхма, — терё Салампи кулмасӑр. —
Каларӑм-ҫке сана?
Лена пёр хушӑ ӗненмесӗр тӑчё, вара каллех ыталарӗ.
— Пёрле ёҫлёпёр! Эпё тем пек хавас!
Пӳртре, алӑк патӗнчи сак ҫинче, хуп турттаракан
Шамбулкин Борисов сассине илтсенех харлаттарма
чарӑнчё, салтакла хӑвӑрт сиксе тӑчӗ те гимнастеркине
турткаласа тӳрлетрё.
— Здравия желаю, Григорий Петрович! Салам, Салампи! Ҫумӑра кура пулас, ыйхӑ пусса килчё. Ҫанталӑкё те
мёнле паян: кунёпех тӑкать, те Турри ӳсӗр; хӑй хӑваланине пёр алтӑр янклаттарнӑ пулмалла. Иртсе ларӑр.
— Ҫумӑр паҫӑрах чарӑнчӗ. Таса мар сан кунта, Шамбулкин, ларма та шикленмелле, — тӗртсе каларё Борисов.
— Каларӑм паян хёрсене, штоп порядок пултӑр, как
в танковых частях терӗм. Таҫта кайса пётнё, пёр Лена
кӑна тислӗк хырать. Пыл хурчӗ пек, пӗрмай ёҫлет вӑл.
— Ун пирки кайран калаҫӑпӑр, каҫхине, пурте пухӑнсан. Халь акӑ йышӑн, ҫӗнӗ работница килчё. Паллаштар ӑна ӗҫпе.
Павӑл сӑнӗ сасартӑк салхуланчё, кёске кастарнӑ хӗрлӗ
ҫӳҫӗ шӑрт пек туйӑнса кайрӗ.
— Ман вырӑна-и?
— Ҫук, Степанова вырӑнне, — хӑвӑрт пӗлтерчӗ Салампи каччӑ мӗншӗн шикленнине сиссе.
— А-а-а... Эпё хавас! Мён паллаштармалла? Ҫирём
пилёк пӑру пулать сан алӑра. Хӑҫан апат памалли, шӑвармалли, тасатмалли, уҫӑлтармалли — акӑ распорядок дня
пур пирӗн, акӑ ҫырса ҫапнӑ, паллашма пултаратӑр.
— Эс малтан хуҫалӑхупа паллаштар, витене илсе тухса
кӑтарт, — астутарчӗ Борисов.
10. Салампи.
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— Витене? Пожалста, тархасшӑн... тухса пӑхар ара.
Шамбулкин вёсене малтан Лена пӑхакан пӑрусем патне ертсе кёчё.
— Атя пёрле, Михайлова, эс пӑхнӑ пӑрусене тӗрӗслетпёр... Порядок в танковых частях! — мухтанса илчё вал
таса коридорпа утнӑ май тирпейлӗ пӗчӗк пӳлӗмсене
кӑтартса.
Маруҫ пӑхакан пӑрусем патне ҫывхарнӑҫемӗн Павӑл
самаях салхуланчӗ: кунта пӑрусен пӳлӗмӗсенче те, коридор урайӗнче те таса мар, ура пусма ҫук — тислёкпе
пылчӑк ҫӑрӑлса выртать. Кашни пӳлӗмре икшер ҫамрӑк
пӑру, алӑкӗсем ҫинче ят хӑмисем — пӑру ятне ҫырнӑ
хӑма татӑкӗсем. Акӑ пӗр ят хӑми тислӗк ҫинех хӑйпӑнса
ӳкнӗ, Павӑл ӑна хӑвӑрт пӗшкӗнсе илчё те малтанхи вырӑна майлаштарса ҫакрӗ.
— Танковӑй чаҫри йӗркесене ытла хӑвӑрт мантӑн пулас, Шамбулкин?
— Каларӑм эп вёсене, Григорий Петрович, уборка
тумасӑр апата ан кайӑр терӗм. Хырӑм выҫсан шӑрпӑк та
хускатаймастӑп тет Маруҫӗ. Итлеми пулчӗ...
— Танкист, танкист!.. «Кончал!» тесе выртатӑн эппин?
Павӑл хӗрелсе кайрё, ним калаймасӑр шӑлне ҫыртрӗ —
хӑлха айӗнче янах шӑмми выляса илчӗ; каччӑ, тӗкме хатӗрленнӗ вӑкӑр пек, таканланӑ атӑ кӗлипе кукалесе
тислӗк купинчен шыв кӑларчӗ, пуҫне пӗксе тӑчӗ.
«Тарӑхать, — шухӑшларӗ Салампи ун ҫине кӑмӑлсӑр
пӑхса, — анчах вӑл мӗншӗн пӑру витине тасаттарманха? Калаҫма ытла ҫивӗч калаҫать-ҫке?»
Вӗсем витен тепӗр вӗҫӗнчи алӑкпа картишне тухрӗҫ
те тислӗк купи умӗнче чарӑнса тӑчӗҫ.
— Мӗншӗн куна халиччен уя кӑларман, Шамбулкин? —
ыйтрӗ Борисов тислӗк купи ҫинелле кӑтартса. — Эсӗ,
ферма пуҫлӑхӗ, ҫакна тума та колхоз председателе е
парторганизаци секретарӗ асӑрхатгарасса кӗтсе пурӑнатӑн-и? Е эсӗ ху кунта заведующи пулнине асӑнтармалӑх
Хеопс пирамиди ҫӳллӗш тислӗк купи тӑвас терӗн-и?
— Ун пек ан калӑр-ха, Григорий Петрович. Мӗскер
пирамиди пултӑр? Нимпе те алӑ ҫитмерӗ. Ыранах йӑлт
тасататпӑр, — терӗ Павӑл Салампи ҫине пӑхса илсе.
«Вӑрҫӑччен кунта кун пек марччӗ!» — тесе калас килчӗ
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чун кӳтнипе Борисовӑн, анчах вӑл кунашкал калани
хӑйне килӗшменнине туйса калас сӑмаха ҫӑтса ячӗ.
— Танкист, танкист... Куратӑр, Акрамова, сирӗн ӗҫ
ҫӑмӑлах пулмасть.
— Тислӗкне ӑна пурте харӑс тытӑнсан пӗр виҫ кунранах тасатса пӗтерме пулӗччӗ, — сӑмах хушрӗ Салампи. — Фермӑри ӗҫсене мӗнлерех механизациленине
пӗлес килет манӑн.
Павӑл ун ҫине кӑмӑлсӑррӑн пӑхса илчӗ.
— Мӗн механизацийӗ! Хӑвӑрах куратӑр: водопровод
ҫук, автопоилкӑсем ҫук, шыв витрепе йӑтмалла, ытти
колхозсенчи пек рельсӑллӑ ҫулсем ҫук, выльӑх апат-ҫимӗҫне витене тачкӑпа е лӑпӑпа йӑтмалла.
— Кормозапарник пур-и?
— Пур, — ирӗксӗртереххӗн, кормозапарник пуршӑн
тарӑхнӑ пекрех каларӗ Павӑл. — Вӑл та пулмасан вара —
тух та тар фермӑран. Корнерезка пур, жмыходробилка
пур, тачкӑсем пур терём, тата мён пур? Силосорезка
ҫук, картофелемялка ҫук, корнеклубнемойка ҫук тата
тем те пёр ҫук — вӑт сана механизаци! Ӗне ферми теҫҫӗ.
А пуриншён те завфермой отвечай! — хёрсе кайсах каларӗ Шамбулкин. — Тӑрӑшман мар эпё, пётём ял пёлет...
— Тислёк тасатма та силосорезка е картофелемялка
кирлё-и? Колхоз кӑҫал мён чухлё ҫурт тунине ху чухлатӑн. Пурне те пёр харӑс туянмашкӑн пирён колхоз
хальлёхе миллионер мар-ха, — хирӗҫлерӗ Борисов. —
Пултарнӑ таран тӑрӑшса ёҫлеместпёр, акӑ мён, ҫавӑнпа
картишӗнче Египетри пирамидӑсем ҫӳллёш тислёк купаланса выртать, ав карта урлах курӑнать, аякранах...
— Ыранах тасатма тытӑнатпӑр, Григорий Петрович.
— Ыранхи кунӑн вӗҫӗ-хӗрри ҫук... Кӗҫёр фермӑра ёҫлекенсене пурне те пухӑнма хуш — калаҫу иртгеретпёр.
Акрамова, эсир те вӑхӑт тупса килме тӑрӑшӑр... Ну,
мӗнле, фермӑри ёҫсем хӑратмаҫҫё-и ӗнтӗ халӗ? Пёрре
те эсир вӗреннӗ кёнекесем ҫинчи пек мар вӗт?
— Ыран ёҫе тухатӑп, — терё Салампи кӗскен.
Каҫхине вӑл Ленӑпа пӗрле фермӑна кайрӗ. Ҫынсем
пухӑнса ҫитиччен Павӑл ӑна ӗнесене хӑҫан чуптарнине
тата вёсем хӑҫан пӑруламаллине ҫырса пынӑ календарьпе паллаштарчӗ.
ю*
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Маруҫпа Таруҫ Салампие сӑмах чӗнмерӗҫ.
Фермӑра ӗҫлекенсен пухӑвӗ питӗ шавлӑ пулчӗ.
Федор Иванович Яшманов Шамбулкина тарӑхнипе
питӗ хаярланса, сӑмах вӗҫӗсене ҫӑта-ҫӑта калаҫрӗ, пӗтӗм
айӑпа ун ҫине тиерӗ.
— Один в поле не воин, — терё ҫеҫ Павӑл аллине
шанчӑксӑррӑн сулса. — Эпӗ тӑрӑшман мар, пӗтӗм ял
пёлет...
— Сӑмах парӑр-ха, — тесе участокри зоотехник Казаков ура ҫине тӑчӗ. Пурте ун ҫине ҫаврӑнса пӑхрӗҫ.
Петя Казаков, ҫӳхе питлӗ, хаваслӑ сӑнлӑ каччӑ, яланах шӳглеме юратаканскер, халӗ салхуллӑ курӑнчӗ. Вӑл
йӑмӑх хура галстукне васкамасӑр тӳрлетрӗ, пурин ҫине
те пӑхса илчӗ.
— Пёр Шамбулкина ҫеҫ айӑплани тӗрӗс мар пулӗ тесе
шутлатӑп, — вырӑсла калама пуҫларӗ вӑл Яшманова куҫран пӑхса.
Федор Иванович хӗремесленсе кайрӗ, галстуклӑ зоотехник ҫине шурӑ куҫпа пӑхрӗ. «Халиччен эпир хуларан
килекенсем ӑс панипе пурӑннӑччӗ те!» — тенӗ пек туйӑнчӗ вӑл ҫапла пӑхни.
— Шамбулкин ҫеҫ айӑплӑ мар! — терё Казаков ҫирӗпреххӗн Яшманова хирӗҫ хӑюллӑн тинкерсе. — Мӗншӗн
кӳршӗри «Малалла» колхозра фермӑри ӗҫсене тӗрӗс йӗркелесе янӑ, мёншён кунта, «Ҫӑлтӑр» колхозра, япӑх?
— «Малалласен» ҫаранёсем, ҫаранӗсем мӗн чухлё! Вёсен ҫёрё вӑрман ҫумӗнче... вӑрман ҫумёнче! Вёсем выльӑхсене ҫӳретме вӑрманта, вӑрманта участок илеҫҫӗ! —
Казакова пӳлсех кӑшкӑрчё председатель. Анчах зоотехник парӑнмарӗ.
— Тӗрӗс мар! «Малалласем» вӑрманта участок илме
пултарнӑ пулсан мёншён «Ҫӑлтӑрсем» илеймеҫҫё-ха?
Ман шутпа, ҫитменлёх кунта ҫарансем сахаллинче мар,
урӑххинче — колхоз хӑйӗн пур пек ҫаранӗсене, выльӑх
кӗтмелли участоксене, пётём выльӑх-чӗрлӗх апатне тирпейлё, перекетлё тытманнинче. Ҫапла мар-им? Иёрке
ҫукки ҫуллах палӑрать. Ӑҫта, мёнле ҫӳреҫҫё пирӗн ял
кётёвёсем? Кётӳ пӑхмалли вырӑнсене ҫирёп системӑпа
палӑртман, ҫавӑнпа пирӗн кётӳ пӑхмалли вырӑнсене ҫу
пуҫламӑшӗнчех таптаса, тислёклентерсе пётереҫҫё. Внесем уйра июнь—июль уйӑхӗсенче ҫеҫ тӑраниччен ҫиеҫҫё,
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августра, сентябрьте вара тӑранайми пулаҫҫӗ. Ҫапла марим? Юлашкинчен вара, хура кӗркунне ҫитсен, выльӑхчӗрлӗх ырханшӑн, ӗнесем сӗт чакарнишӗн ӳпкелешетпӗр.
— Тӗрӗс калать! — терё темиҫе доярка зоотехник майлӑ пулса. Яшманов вӗсем еннелле ҫаврӑнса та пӑхмарӗ.
— Выльӑхсене хӗл каҫармалӑх апат хатӗрлесси ҫакнашкалах йӗркесӗр, япӑх пулса пырать, — хӗрсе каларӗ
Казаков. — Сӗтеклӗ апат хатӗрлесси уйрӑмах япӑх. Тымар ҫимӗҫсем акатпӑр та ҫумлама, ҫӗрне кӑпкалатма астумастпӑр. Алӑ ҫитмест тетпӗр, Турӑ парасса кӗтетпӗр.
Турра шан та — ху та ан айванлан теҫҫӗ. Силос хатӗрлесси пирки те ҫаплах каламалла. Силос шӑтӑкӗсене япӑх
чавнӑ пирки, силосне япӑх таптаса тултарнӑ пирки, япӑх
витсе хунӑ пирки пӗлтӗр сахал тӑкак пулчӗ-и?
— Тӗрӗс, тӗрӗс! — терӗҫ ӗне сӑвакансемпе пӑру пӑхакансем Казаков сывлӑш ҫавӑрса илме чарӑнсан. Лена
сасси пуринчен хытӑрах илтӗнчӗ. Яшмановпа Маруҫ ун
ҫине кӑмӑлсӑр пӑхса илчӗҫ. Борисов хура куҫ харшийӗсене пӗрсе пуҫ ҫӗклеми тем ҫырса ларчӗ. Зоотехник
хӳтӗлӗхӗпе Шамбулкина каллех чун кӗчӗ, Павӑл хӗрлӗ
ҫӳҫне юриех якатанҫи пулчӗ, дояркӑсем ҫине хӑюллӑнрах, мӑн кӑмӑллӑнрах пӑхма пуҫларӗ.
— Утӑ капанӗсем кӑҫал та ялтан инҫетре пӗрерӗникшерӗн лараҫҫӗ, нумайӑшӗ тавра карта тытман, — малалла каларӗ Казаков. — Капансем тавра час-часах выльӑх явӑҫнине курма пулать. Хӗлле турттарнӑ чух утӑ
сахал тӑккаланать-и? Турттарма та пӗр харӑс мар, камӑн
курӑм пӗтнӗ, ҫавӑ лаша кӳлет те улӑха, утӑ капанӗ патне, тухса вӗҫтерет, пуслӑх хума та астумасть. Ҫапла пулмарӗ-и иртнӗ хӗлле?
Казаков ыйтнине хирӗҫ никам та чёнекен пулмарӗ.
Ёне сӑвакансем, чӑнах та, утӑ турггарма пуслӑхсӑр кайни, пуслӑх вырӑнне хӑйсем выртса килни пӗлтӗр пулкаланӑччӗ.
— Ҫуркунне вара пирӗн дояркӑсем утӑ туртгарнӑ дулсем ҫинче тепӗр тимлӗрех мучи пӗр купалӑх утӑ тӑккаланчӑкӗ пухма пултарать. Утӑ-улӑма виҫесӗр, учетсӑр расхутлатпӑр, «кормовой баланс», «кормовой план» тетпӗр
хамӑр. Пур-и вӑл пирён? Пур. Районти организацисем
ыйтнипе ячӗшӗн ҫеҫ тунӑ вӗсене. Хут ҫине ҫырӑннӑ та —
манӑҫа тухнӑ вӗсем. Утӑ-улӑма куҫ виҫипе расхутланӑ
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пирки хёл пуҫламӑшӗнче яланах выльӑхсене ытлӑнҫитлӗн тӑрантаратпӑр, ҫуркунне еннелле вара — вёсен
«хаҫат вуласси» ҫеҫ юлать. Ҫапла мар-им?
Салампи Казакова хулара, хаваслӑ студентсем хушшинче, курма хӑнӑхнӑ, ҫавӑнпа кӗҫӗр ӑна ҫакӑнта, ӗмӗртен хура ӗҫпе пурӑннӑ ҫынсем хушшинче, курсан малтанлӑха шикленчӗ. «Ялан шӳтлеме, ҫивӗч сӑмахпа чеен
тӗртсе илме юратакан Петя ӗҫпе пиҫӗхнӗ ҫынсемпе
витёмлё калаҫма, вёсене хӑйне итлеттерме, вёсен чӗрисене витерме пултарё-ши?» — тенӗччӗ Салампи. Халё
вӑл сылтӑм аллинчи пӗчёк блокнотне сулла-сулла калаҫакан Петя ҫине пӑхса хӑй ӑшӗнче вӑртгӑн савӑнса ларчё.
«Маттур, маттур, Петя!»
— Эсир пурте фермӑри кун йӗркине лайӑх пӗлсе тӑратӑр. Выльӑхсене хӑҫан апат памалли, шӑвармалли, уҫӑлтарма кӑлармалли расписани акӑ куҫ умёнчех ҫакӑнса тӑрать. Анчах ҫав расписани тӑрӑх тӗрӗс ёҫлесе пыни пур-и?
Пёр хушӑ хастарланнӑ Шамбулкин каллех шикленсе
ӳкрё, хёрлё пуҫне шинель ҫухави ӑшнерех пытарма тӑрӑшрӗ.
— Пӗрре расписанипе ҫиме е уҫӑлма хӑнӑхнӑ ӗне пур
улшӑнӑва та, йӗркене пӑснине те хӑвӑрт сисет — тӳрех
сёт чакарать. Ку сире паллӑ. Ҫапах та ӗнесене апат парасси е шӑварасси сирён кашни кунах пӗр вӑхӑтра пулса пымасть. Уборка пирки каламасан та, хӑвӑрах лайӑх
пӗлетӗр. Ёне ферминче тасалӑх, йӗркелӗх ҫук. «Малалла» колхоз фермисене кайса курас пулсан — унта пачах
урӑхла йёрке, колхоз фермӑран илекен тупӑш та, пёлетёр,
сирӗннинчен чылай пысӑк. Эсир вёсемпе ӑмӑртатӑр, анчах пӗрре те унти фермӑсене кайса курман, унти животноводсен ёҫёпе паллашман. Каллех алӑ ҫитмерӗ?
«Алӑ ҫитмерё» тенине Казаков чӑвашлах каларё. Вӑл
калани «ала ситмерӗ» тенё пекрех тухрё, ҫапах кулакан
пулмарё.
— Тасалӑх, йӗркелӗх, — терё Шамбулкин Казаков
чӑвашла лайӑх ӑнланнине пёлсе. — Тӑрӑшман мар эпӗ,
пӗтӗм ял пӗлет... Мён чухлё каланӑ вёсене! Степанова
Мария йышшисене каласа итлеттерён! Снять с работы
ун пеккисене — и ӗҫӗ те пётнё, порядок! И вообще...
Борисов хура куҫӗсене сиктермесёр хӑй ҫине тинкерсе пӑхнине сиссен Павӑл шӑпланчё.
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— «Снять» тетӗн эсӗ, Шамбулкин. Анчах шухӑшласа
пӑхрӑн-им, кама «снимать» тӑвасшӑн? Степанова Мария вунӑ ҫул фермӑра ӗҫлет, пысӑк опытлӑ телятница.
Ҫак ҫулсенче вӑл вуншар пӑру ӳстерчӗ. Пире парти
мӗнле вӗрентет? Фермӑсенче ялан ӗҫлекен кадрсем пулмалла тет. Выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансем ҫулсеренех улшӑнса
пырсан колхоз малалла каяймӗ. Выльӑх алла пӑхать тенӗ
ваттисем, ӑна юратса ӳстермелле. Эсир вӑрҫӑчченхи ӗне
ферминчи йӗркесене лайӑх астӑватӑр...
Борисов хӑй ҫинчен калама лайӑх маррине туйса
сӑмаха аяккинелле пӑрса ячӗ.
— Вӑрҫӑ ҫулӗсенче пирӗн республикӑра мӑйракаллӑ
шултра выльӑх шучӗ алӑ пёр процент, сурӑхсен шучӗ
вун пилӗк-ҫирӗм процент ӳсрӗ. Выльӑх-чӗрлӗх лайӑх
ӗрчетнӗшӗн, тыр-пул тухӑҫне ӳстернӗшӗн пирӗн республика икӗ хутчен Оборона Комитечӗн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялавне илме тивӗҫлӗ пулчӗ, эсир ӑна лайӑх астӑватӑр.
Анчах пирӗн фермӑри ӗҫсем паян мӗнлерех пыраҫҫӗ?
Борисов калама чарӑнса кашнин ҫинех пӑхса илчё те
Павӑл ҫине тинкерчӗ.
— Чун ыратать, Шамбулкин, хамӑр фермӑна килсе
кӗрсен. Эсӗ пӑру витинчи йӗркесӗрлӗхшӗн Степановӑна айӑплама пӑхатӑн. Анчах ӗне витинчи йӗркесӗрлӗхсемшӗн кам айӑплӑ? Каллех Степанова-и? Витесенче те,
ӑҫта ан пӑх — утӑ е улӑм тӑккаланчӑкӗ. Кун пирки Казаков та сире темиҫе хут асӑрхаттарчӗ — кӗҫӗр те вӑл
тӗрӗс каларӗ. Ёнесем сӗт чакарнӑ. Учет ҫук. Иртнӗ эрнере мӗн чухлӗ выльӑх апачӗ расхутланине эсӗ, Шамбулкин, халӗ те правление отчет паман-ха. Фермӑри
ӗҫсене шута илмелли журнала та йӗркеллӗ ҫырса пыман. Комсомол вӑтӑр ҫул тултарнӑ ятпа фермӑри ҫамрӑксем ӑмӑрту пуҫарнӑччӗ. Комсомол юбилейӗ ҫитрӗ ӗнтӗ,
анчах телятницӑсемпе дояркӑсем хушшинчи ӑмӑрту сӳнсе
ларнӑпа пӗрех. Ху пур — «кончал!» тесе ҫӳретӗн, ҫынсене вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи пилӗк ҫуллӑх ҫинчен тӗплӗн ӑнлантарман, дояркӑсемпе телятницӑсене лайӑх ӗҫленӗшӗн ӗҫ
кунӗ хушса парас йӗркепе те кирлӗ пек паллаштарман.
Куншӑн эпӗ хам та айӑплӑ, мана та ят тивет...
Шамбулкин пичӗ тӑрӑх юхакан шултра тарне темиҫе
хут та шӑлса илчӗ, ӑшша пиҫнипе шинель тӳмисене вӗҫертсе ячӗ.
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— Фермӑри йӗркесӗрлӗхсемшӗн пӗр Шамбулкин кӑна
мар, правлени те, парторганизаци те айӑплӑ. Халиччен
эпир тырӑ нумайрах туса илессишӗн ҫеҫ пӗтӗм вӑй-халтан тӑрӑшнӑ, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес ӗҫе ун пекех вӑй
хуманччӗ. Анчах ку малалла та ҫаплах пулмалла мар...
Борисов ӗҫе мӗнле йӗркелесе ярасси ҫинчен нумай
каларӗ. Ун хыҫҫӑн ӗне сӑвакансем чӗрре кӗрсех калаҫрӗҫ, хӑйсен айӑпне йышӑнчӗҫ, лайӑхрах ӗҫлеме пулчӗҫ.
Яшманов каллех питӗ пӑлханса каларӗ — Павӑла пуринчен те хытӑ лекрӗ. Лена Михайлова та Маруҫпа Таруҫ
ӗҫне тиркесе ҫивӗч сӑмах каларӗ.
Пӗрле ӳснӗ хӗрсем хушшинчи ҫула ҫак каҫ хура кушак татса кайрӗ...
Пуху пӗтсен фермӑра ӗҫлекенсем унтах юлчӗҫ, Яшманов, Борисов, Казаков правление кайрӗҫ. Салампи
пӗчченех килелле утрӗ.
«Ыран ӗҫе тухмалла, — шухӑшларӗ вӑл. — Халӗ ҫеҫ
эпӗ институтраччӗ. Ырантанпа эпӗ — каллех колхозница, фермӑра ӗҫлеме тытӑнатӑп. Йывӑр вӑхӑтра килсе
лекрӗм кунта. Килти пурнӑҫ та ҫӑмӑл мар, фермӑри ларутӑру та савӑк мар. Ҫапах хӑраса чакма юрамасть, ҫирӗпрех, хӑюллӑрах пулмалла! Вӑйлӑ ҫынсем ҫук мар кунта.
Борисов, Лена, Казаков — манпа пӗрле ӗҫлес ҫынсем.
Вӗсем пулӑшаҫҫех. Ҫын ҫине килсе кӗмелле пулчӗ, ҫавӑ
пӑшӑрхантарать. Маруҫ питӗ кураймасть ӗнтӗ мана. Анчах эпӗ — комсомолка, правлени те, парторганизаци те
шанаҫҫӗ мана, хама хушнӑ ӗҫе тумасан юрамасть...
Нӑйкӑшма, йывӑрлӑхсем умӗнче пуҫ тайма кирлӗ мар,
Анатолий калашле, шӑпана карланкинчен ярса илме
тӑрӑшмалла. Эх, Толя, Толя! Ӑҫта-ши эсё халё? Пёлетёнши эпё мёнле тунсӑхланине?..»
Салампи ҫӗрлене юлса таврӑнчё пулин те амӑшӗ ҫывӑрман, ҫутӑ сӳнтермен. Пёчёк Валерик ним сисми ҫывӑрать.
— Ҫанталӑк шӑнтать-и? — ыйтрӗ кӑмака сакки ҫинче
выртакан карчӑк хёрё хывӑнса ҫиме ларсан. Амӑшё
темшён пӑшӑрханса калаҫнине хӗрӗ тӳрех сисрӗ.
— Ҫук-ха, тепӗр эрнесёр шӑнтас пек мар. Тем пулмарё пуль-ҫке, анне, эсӗ питӗ салхуллӑ пек?
Амӑшё пӗр хушӑ чӗнмесӗр выртрё, вара йынӑшса каларё:
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— Кӳршӗсемпе хирӗҫетӗн-ҫке, хӗрӗм. Пуринпе те хирӗҫӗве кӗрсен мӗнле пурӑнса пӗтӗпӗр? Ырӑ кӳршӗ —
ҫур пурнӑҫ теҫҫӗ. Пускил усал пулсан пурнӑҫ саланасси
те инҫе мар, хӗрӗм.
— Ара, мӗн пулчӗ, анне?
— Каҫхине Маруҫ инкӗшӗ килчӗ те тем те пёр каласа хӑварчӗ. Мӗншӗн ҫын ҫине тӑрсах ӗҫе кӗме килӗшрӗн,
хӗрӗм, урӑх ӗҫ, тасарах ӗҫ, ҫукчӗ-им? Хут пӗлмен ҫын
мар вӗт эсӗ, хӗрӗм?
— Хушрӗҫ мана, анне, итлемесен юрамасть... Ман
пирки ан пӑшӑрхан эсӗ пӗрре те... Маруҫ инкӗшӗ вӑрҫни никамшӑн та темех мар-ха; пӗлместӗн-им, ӑвӑс ҫулҫи
ҫилсӗрех вӗлтӗртетет...
Салампи саркаланса ҫывӑракан Валерик умӗнче чылайччен шухӑша кайса ларчӗ, вара ачана питӗнчен хуллен чуптурӗ те ҫутӑ сӳнтерчӗ...
Тепӗр кунне вӑл ирех тӑчӗ, кивӗ фуфайка, сӑран атӑ
тӑхӑнчӗ, хулӑн тутӑр ҫыхрӗ те фермӑна тухса кайрӗ...
Пурнӑҫ театр мар. Этем ӗмӗрӗ мӗнле иртнине хӑшпӗр спектакльре виҫ-тӑватӑ сехетрех куратӑн, унта кашни минутрах кулӑшла е хӑрушӑ ӗҫ пулса иртет, кашни
минутрах актерсем савӑнаҫҫӗ, хуйхӑраҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ,
юратаҫҫӗ, пӗр-пӗрне вӗлереҫҫӗ, ҫӑлаҫҫӗ, ылханаҫҫӗ... Анчах этем ӗмӗрӗ виҫ-тӑватӑ сехетре вӗҫленмест. Никама
ылханмасӑр, ҫӑлмасӑр, юратмасӑр унӑн пурнӑҫӗнче кунсем, эрнесем, уйӑхсем е хӑш-пӗр чухне ҫулсем те майӗпен иртсе пыраҫҫӗ, ҫапах та этем ӗмӗрӗ, ҫут ҫанталӑк
ялан пёр пек лӑпкӑ тӑрайман пекех, улшӑнусӑр, пӑлханусӑр лӑпкӑ иртме пултараймасть.
Ир те каҫ Салампи фермӑра ирттерчӗ. Мӗнлс паллӑ
ӗҫ, ӗмӗр асра юлмалли ӗҫ, пулса иртрӗ-ши унӑн пурнӑҫӗнче ҫак вӑхӑтра? Нимех те.
Ҫанталӑк шӑнтсан Валерике ӑшӑ пальто илсе парас
тесе Салампи хӑйӗн чуссӑнккине, икӗ кивӗ платйине сутрӗ, пӗчӗк ҫунашкапа йӗлтӗр, ытти тӗрлӗрен ача япалисем илме тесе хӑй валли пухнӑ ҫӑма сутса ячӗ.
Колхоз ӑна аванс шучӗпе кӑштах тырӑ, сӗт-ҫу пачӗ
пулин те пӗр тайӑлнӑ пурнӑҫа ура ҫине тӑратасси ҫӑмӑл
ӗҫ мар.
Фермӑра тӑрӑшса, пӑлханса, юлташсемпе тавлашса, хирёҫсе, ӑмӑртса, савӑнса ӗҫлени ӗмӗрлӗх асра юлас ҫук: ки153

рек ӑҫта пулсан та, пурпӗрех ҫапла тӑрӑшса, пӑлханса,
ӑмӑртса ӗҫлес пулать. Пурнӑҫ пёр пек шӑвӑнса пырать:
кашни кунах фермӑра ӗҫ, килте те ӗҫ, кӗнекесем, Валерик...
Ҫук, пурнӑҫра асран кайми самантсем пулаҫҫех; вӗсем
сцена ҫинчи пек хӑвӑрт мар, питӗ вӑраххӑн ҫывхараҫҫӗ;
ҫуллахи ҫанталӑк темиҫе эрне уяр, шӑрӑх тӑнӑ хыҫҫӑн
аякри пӗлӗтсем ҫапла вӑраххӑн ҫывхараҫҫӗ, вӗсем типсе
ӗннӗ тырра ӑшӑ ҫумӑрпа шӑварасси те, пӑр ҫаптарса
хӑварасси те малтан паллӑ мар...
СЫВАЛМАН СУРАНСЕМ
Калас сӑмахна калаймӑн,
Юхас куҫҫульне чараймӑн.
Халӑх юрри

Сывалман суран яланах кӗтмен ҫӗртен вӗрӗлсе, сурса ыратма тытӑнать.
Салампи фермӑран кӑнтӑрла иртсен таврӑнчӗ. Пӳртре
никам та ҫук, амӑшӗпе Валерик кӳрше тухса кайнӑ. Вӑл
шурӑ хӑнтӑрлӑ хура кӗрӗкне хывса ҫакрӗ те тӗрӗллӗ кӑвак
халат тӑхӑнчӗ, пит ҫуса апат ҫиме ларчӗ.
Часах Лена Михайлова юлташӗ патне васкаса килсе
кӗчӗ. Унпа пӗрле пӳрте пӑс пек мӑкӑрланса сивӗ кӗрсе
тулчӗ. Шӑнса хӗрелнӗ хӗрӗн пичӗ сӗм вӑрманта пиҫнӗ
пилеш тӗслӗ курӑнать, ҫырӑ куҫӗсенче хаваслӑ хӗлхем
йӑлкӑшать. Лена шурӑ перчеткисене, пӗчӗк ача евӗр,
шӑлпа ҫыртса хыврӗ те аллисене сӑтӑркаласа вӗрсе ӑшӑтма тытӑнчӗ.
— Валерик ӑҫта кайнӑ, Салампи?
— Маруҫсем патне кайнӑ пуль. Маруҫ инкӗшӗн ачипе Мишкӑпа питӗ туслӑ вӗсем, кунӗпех пӗр-пӗрин патне выляма ҫӳреҫҫӗ.
— Пӗрне-пӗри ӑнланаҫҫӗ-и?
— Валерик чӑвашла тӗшмӗртекен пулчӗ ӗнтӗ. Аннепе чӑвашлах перкелешет, манпа ҫеҫ хушӑран вырӑсла
калаҫать. Хам килте сахал пулатӑп та, аннепе иккӗшӗ
кунӗпех чӑвашла пуплеҫҫӗ. Малтан чӑвашла лайӑхах калаҫаймастчӗ, кашни сӑмаха вырӑсларах каласа култаратчӗ: пӑтта «буду» тетчӗ, чӗрӗпе — «череп», нимӗре —
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«номер». Халӗ картине кӗрекен пулчё. Часах килеҫҫӗ
гтуль-ха. Хывӑн. Лар. Акӑ хайхи кӗнеке. Районтан Казаков илсе килчӗ.
— Мӗншӗн пӗрре кӑна?
— Сутса пӗтернӗ, кӑна та аран ҫаклатрӑм терӗ. Ҫак
кунсенче книготорга тата килмелле тесе каларӗҫ тет.
Хальлӗхе пӗрипе те ҫитӗ: зоокружок занятийӗнче пӗрле
пухӑнса вулӑпӑр. Кайран вӑл кӗнеке тӑрӑх вулакансен
конференцине иртгерӗпӗр. «Малалла» колхозра иртгернӗ,
вёсен избачӗ ҫав тери ҫивӗч теҫҫӗ те...
— Шалтайкин-и? Пӗлетӗп эп ӑна: питӗ пултаруллӑ избач, районӗпе те ун пекки ҫук пулӗ; анчах тӗлӗнтермӗш
этем. Тем те пёр астӑвать, доклад тума ҫав тери юратать.
— Хывӑнса лар эсё, мӗн, туй арӑмӗ пек, ура ҫинчех
тӑратӑн?
Лена пальтине хыврё те сӗтел умне ларса Юрмалиат
кӗнекине уҫкалама тытӑнчё.
— Лайӑх кӗнеке, — терё вӑл кӑшт пӑхкаласан, —
шӑпах пире кирлё кӗнеке. Кунта пӑрусене мёнле пӑхса
ӳстересси, пӑру пӑхакансене ёҫленёшён мёнле тӳлесси
ҫинчен те — йӑлтах каланӑ.
Салампи сётел ҫине пуҫтарчё, чашӑк-тирӗк ҫуса тасатрё, нӳрё мунчалапа урай шӑлса тухрё, вара малти
пӳлӗме кӗрсе тимёр кӑмака хутса ячё.
Лена ҫӑм аттине хывса малти пӳлӗме ҫӑм чӑлха вӗҫҫӗн кӗчӗ, кёнеке хурса тултарнӑ пёчёк сётел умне кушакла ҫемҫен утса пырса ларчё. Кунта пӗрремӗш хут
килнё евёр, йӗри-тавра пӑхса илчё.
Кӑмака хыҫёнче Салампи вырӑнӗ курӑнать: тӳшекминтерё кӑпӑк пек шуралса, ҫёкленсе тӑрать; унтах, стена ҫумӗнче, пысӑк арча (хӗр арчи ӗнтӗ тесе шухӑшларӗ
Лена), ик-виҫё чӑматан, мал енче — кӗнеке хурса тултарнӑ пӗчӗк шкап: кашни япалинех чӗнтӗрлӗ чӑлт шурӑ ҫи
виттипе витнӗ; чӳрече каррисем те чёнтёрлё, тап-таса,
пысӑк фикус ҫулҫисем, йёпе тутӑрпа шӑлнӑран пулас,
ҫумӑр хыҫҫӑнхи хупах ҫулҫисем пек йӑлтӑртатса лараҫҫё.
Малти стена ҫумне сӑн рамкисем ҫакса тултарнӑ. Лена,
яланхи пекех, сӑн ӳкерчӗксем пӑхма тытӑнчё. Кирек кам
патне пырса кӗрсен те сӑн ӳкерчӗксем пӑхмасӑр чӑтаймасть вӑл: халиччен курман-илтмен ҫынсен пурнӑҫне, ӗҫне,
шухӑш-кӑмӑлне вёсен сӑнёсем тӑрӑх пӗлме тӑрӑшать.
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Акӑ ял хуҫалӑх институчӗн студенчӗсем пӗрле ӳкернӗ
сӑн. Ҫӗр тӗрлӗ сӑн, ҫӗр тӗрлӗ пурнӑҫ, ҫӗр тӗрлӗ кӑмӑл...
Акӑ Салампи тусӗсем — каллех кашнин хӑйне май
кӑмӑлӗ, шӑпи... Лена вӗсене Салампи каласа панипех
аван пӗлет ӗнтӗ. Акӑ ялан хаваслӑ Казаков кӑмӑллӑн
кулса ларать... Пысӑк Нина пуҫне салтакла тӳрӗ тытса
хӑюллӑн пӑхать... Пӗчӗк Нина именчӗклӗн кулать... Саланов тем шухӑша кайнӑ... Алмазов такама тарӑхнӑн туйӑнать, ун куҫ харшийӗсем хушшипе тарӑн йӗр выртнӑ...
Акӑ садри фонтан умӗнче алла-аллӑн тытӑнса тӑваттӑн
тӑраҫҫӗ. Салампипе Алмазов, Музӑпа Вирьялов. Музапа Вирьялов пӗр-пӗрин ҫине пӑхса кулаҫҫӗ.
— Мӗнле пӑхса йӑлӑхмастӑн, кашни килмессерен
пӑхатӑн-ҫке! — терё кулса Салампи. — Е хӑш каччине
те пулин юратса пӑрахрӑн-им?
Лена ним чӗнмесӗр сӗтел хушшине ларчӗ; унӑн питне кӑшт ҫеҫ палӑрмалла хӗрлӗ тӗс тухрӗ, тусӗ ӑна пурпӗрех асӑрхарӗ. Лена Алмазов сӑнӗ ҫине пӑхма юратнине Салампи тахҫанах сисрӗ, Анатолий ӑна та килӗшнӗшӗн хӑй ӑшӗнче вӑрттӑн хӗпӗртерӗ.
Тимӗр кӑмака кӗрлесе ҫунать, унӑн аяккисем хӗрсе
хӗрелсе кайрӗҫ; кӑвак кушак урай варрине шӑппӑн тухса выртрӗ те ӑшӑпа киленсе хӳрине юлхавлӑн вылятма
пуҫларӗ. Пӳртре шӑпах. Лена ҫамрӑк пӑрусене хӗлле мёнле пӑхса ӳстересси ҫинчен саспа вулать, Салампи ӑна
хирӗҫ чавсаланса ларнӑ та ним шарламасӑр итлет.
Сасартӑк ҫенӗкре алӑк шалтлатнӑ сасӑ илтӗнчӗ, унтан тем кӗмсӗртетрӗ, — сак ҫинчен пушӑ витре ӳкрӗ
пулас. Кӗҫех пӳрте Маруҫ вӑркӑнса кӗчӗ. Вӑл юрлӑ ҫӑм
аттине шӑлса тасатма астумасӑр тӳрех малалла иртрӗ,
тута урлӑ ҫыхнӑ хулӑн тутӑрне салтнӑ май вӗтӗлтетме
пуҫларӗ:
— Ой, Салампи! Сирӗн пата хӑна килет! Хам куҫпа
хам куртӑм, хӗвелшӗн те!
— Мёнле хӑна? Ӑҫта куртӑн?
— Ак, ара, Таруҫсем патне каҫаттӑмччӗ те — карта
урлӑ куртӑм. Вара Таруҫсем патне кӗмесӗрех кунта чупса килтӗм, систерес терём, ара, кӗтмен хӑна пуль терём.
— Мёнле карта урлӑ куртӑн? Мӗнле хӑна? — тӗлӗнсе
ыйтрӗ Салампи.
— Ак, ара, суяп-им? Маншӑн пулсан мӗн? Ик айкки
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те тӑвайкки. Эп хӑвна систерес тесе анчах... Турикас
енчен йӗлтӗрпе каҫрӗ те сирӗн анкартине тӳрех кёрсе
кайрӗ. Ӗненместӗн пулсан ху тухса пӑх ара!
— Тен, «Малалла» колхозран Саланов килчё пулё,
ҫавӑ йӗлтӗрпе ҫӳрекенччӗ, — терё Лена ҫӑм аттине хӑвӑрт
тӑхӑнса.
— Ҫук, вӑл анчахрах лекци вулама килсе кайрӗ, халӗ
килме ӗҫӗ те ҫук унӑн, ӗҫсӗр ҫӳрес ҫын мар вӑл, ху пӗлетӗн.
— Ара, Саланова лайӑх пӗлетӗп ӗнтӗ, ку пӗрре те ун пек
мар, ют ҫын. Питё васкаса килчё, пушар тухнӑ пек, —
терё Маруҫ вётёлтетсе. — Эпё каям-ха, пёлтерме анчах
кёрсеттёмччё...
Салампи, чӑлха вёҫҫён лараканскер, тимёр кӑмака
умёнче типсе выртакан ҫӑм аттине пырса илчё, тӑхӑнас
тесе хӑраххине тытрё кӑна...
— Салам! Пӳртре хуҫисем пур-и? — илтёнчё ҫенёкрен арҫын сасси.
— Пур, пур... пурте пур! — янӑраса кайрё Маруҫӑн
чӑрӑлти сасси.
Салампи ҫӑм аттине алла тытнипех урай варринче
хытса тӑчӗ.
— Кёме юрать-и? — илтёнчё тулти пӳлёмрен.
— Юрать, — терё Салампи улшӑннӑ сасӑпа; хӑй ҫӑм
аттине алӑран пӑрахма астумасӑр тулти пӳлёмелле утрё,
алӑка яри уҫса ячё, анчах унӑн урисем, нумай хушӑ чирлесе выртнӑ ҫыннӑнни евӗр, пёр-икё утӑмранах вӑйсӑрланчёҫ, вӑл вара алӑк урати урлӑ каҫмасӑр чарӑнса тӑчё.
— Кунталла иртёр... — терё тытӑнчӑк сасӑпа. Унӑн
сасси чётренине Лена та сисрӗ, анчах тусё мӗншӗн ҫав
тери пӑлханнине ӑнланмарё вӑл, тӗлӗнсе кӑна ларчё.
Уҫӑ алӑк умне Алмазов пырса тӑчӗ.
Унӑн куҫ харшийӗсем, куҫ хӑрпӑкӗсем шӑнса пӑрланнӑ — кёмёл ука пек курӑнаҫҫӗ; каракуль ҫёлёк умне
те, пальто ҫухавине те пас тытнӑ.
— Салам сире! — Алмазов ҫӗлӗкне илсе кӑшт ҫеҫ
йӑлкӑшса куланҫи турё, Лена еннелле ҫӑмӑллӑн пуҫ тайрӗ,
ҫапах та ӑна асӑрхаман пек пулчё: куҫӗсем Салампи ҫиичен каймарёҫ.
— Килӗрех, — терё Салампи кӗтмен хӑна умне пырса, анчах питё хытӑ пӑлханнипе ӑна алӑ пама та, ал157

линчи ҫӑм аттине пӑрахма та астумарӗ. — Хывӑнӑр, малалла иртсе ларӑр, — урӑх ним сӑмах тупаймасӑр васкаса каларӗ вӑл.
Пёр самантрах Алмазов пуҫне темиҫе шухӑш килсе
кёчё. Ҫакӑнта мӗн каламаллине, мӗн тумаллине ҫул ҫинчех шутласа хунӑччӗ вӑл, ҫапах халӗ ним те аса илеймерӗ. Хӑйне Салампи алӑ пама та, ӑшӑ сӑмах калама та
тытӑнса тӑнине курсан сасартӑках пӑлханса кайрӗ. «Кураймасть вӑл мана, йӗрӗнет манран. Эпӗ ун чӗрине хытӑ
ыраттартӑм. Музӑпа ҫӳренӗшӗн Анна Ивановна мана
тӗрӗс ятларӗ», — шухӑшларӗ Анатолий.
— Эпӗ васкатӑп, хывӑнса тӑрас мар, — терӗ мӗн каланине те шута илмесӗр; хӑюллӑскер, ниҫта, никам умёнче аптраса ӳкменскер, вӑл хӑй ҫак самантра айван пулнӑшӑн та, ӑнӑҫсӑр кун ҫакӑнта килсе кӗнӗшӗн те, калаҫма
пӗлменшӗн те тарӑхрӗ. Хывӑнмасӑр тӑма килменччӗ-ҫке
кунта. «Салампи халӗ те сан сӑнна усрать», — сӑмах
майӑн пӗлтерчӗ ӑна Ҫемен. Алмазов вара кӗрекерен тухса
йӗлтӗр ҫине тӑчӗ те ҫак сивӗре уй урлӑ каҫрӗ. Вӗҫнӗ
евӗр килчӗ вӑл кунта, акӑ халӗ савни ҫуртӗнче алӑк патӗнчен иртме хӑяймасӑр тӑрать.
— Иртӗр, малалла иртӗр, — терё Салампи хӑйӗн пичӗ
кӑварла ялкӑшма, пӗҫерме тытӑннине сиссе; хулпуҫҫийӗсене тем йывӑрӑш чул пуснӑ пек, алли лӑштӑрах
усӑнчӗ.
Алмазов ҫӗлӗкне алӑрах тытса малти пӳлӗмелле утрӗ.
— Паллашӑр, ку манӑн хӗр тусӑм Лена.
— Анатоли, — терӗ каччӑ Ленӑна алӑ парса.
Салампи хӑй ӑна алӑ паманнине астурӗ те пушшех
вӑтанса, хёрелсе кайрё.
— Каҫарӑр, эпё халех, — терё те вӑл тухрӗ. Хӑй хыҫҫӑн алӑка хупсанах ҫӑм аттине кӑкӑр ҫумне пӑчӑртаса
тытрё, сиксе тухасла тапакан чёрине лӑплантарасшӑн
пулчё.
«Акӑ мӗнле, ӑҫта тепре тёл пулмалла килсе тухрё! Нихҫан та урӑх тӗл пулас ҫук, ун ҫинчен тек шухӑшлас мар
тенё чух! Мӗншӗн килчё-ши вӑл, мёншён сӳне пуҫланӑ
вута тепёр хут чӗртме шут тытрӗ?» — асапланса шухӑшларё хёр.
— Ларӑрсам, тархасшӑн, — сёнчё Лена Алмазова
хыҫлӑ пукан лартса парса.
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Анатолий ӑна тав туса ларчӗ те тӳрех стена ҫумӗнчи
хӑйӗн портретне курчӗ. «Ҫурса тӑкман иккен, тӗрӗс каларӗ Саланов», — шухӑшларӗ савӑнса, анчах ун савӑнӑҫӗ
нумая пымарӗ: хӑй сӑнӗпе юнашарах Музӑпа Вирьялов
сӑнӗ те пулнине асӑрхасан вӑл каллех салхуланчӗ. —
«Юратса мар, ячӗшӗн ҫеҫ, иртнӗ кунсене асӑнмалӑх ҫеҫ
усрать пулас ку сӑн ӳкерчӗксене», — вӗҫсе илчӗ кӳренчӗк
шухӑш.
Салампи ҫӑм атӑ тӑхӑнса кӗчӗ те кӗнеке шкапӗ ҫумне таянса тӑчӗ, аллисене хыҫалалла тытрӗ.
— Эсир пирӗн районта нумайранпа-и? — ыйтрӗ вӑл
ним калама аптраса, унтан сылтӑм куҫ харшине вӑта
пӳрнипе хуллен сӑтӑрса илчӗ.
— Эрнелӗхе килсеттӗм ку енчи халӑх юррисене ҫырса
илме, — терё Алмазов Салампи шухӑша кайса куҫ харшине сӑтӑрнинчен тӗлӗнсе. — Салановсем патӗнче пурӑнтӑм. Кайиччен сирӗн патӑра килсе курас терӗм.
Салампи чӗнмерӗ. «Пӗтнӗ, пӗтнӗ пирӗн юрату, —
шухӑшларӗ вӑл, — анчах сӳнсе ларман-ха. Кӗл ӑшӗнчи
кӑвар ҫакнашкал тӗлкӗшет: ҫиелтен пӑхатӑн та, сӳннӗ
пекех, нимӗн те ҫук темелле, анчах кӗлне хускататӑн та —
шёл кӑвар ҫаплипех ялкӑшса выртать; нумайччен ҫапла
ялкӑшать вӑл, юлашкинчен пурпӗрех сӳнет. Вутӑ хурса
тӑмасан кӑвайт сӳнсе ларнӑ пекех, темле хӗрӳллӗ юрату
та ӑна нимпе те чӗртсех, хавхалантарсах тӑмасан сӳнет
иккен».
— Семенов Валерий амӑшӗпе курса калаҫас терӗм,
ҫавӑнпа килтӗм, — терё Алмазов ҫак сӑлтавпа тӳрре тухма тӑрӑшса, анчах ку хыпар Салампие савӑнтармарӗ,
кӳрентерчӗ кӑна. «Валерий амӑшӗ урӑх ялта пурӑннӑ пулсан ман пата килсе курас та ҫукчӗ эппин эсё? Тен, вирьял юррисем килёшмен пулсан Валерий амӑшӗ патне те
килмен пулӑттӑн-и?»
Вилнӗ савни ятне асӑнни хёрсене шартах сиктерчё,
куҫа курӑнман Валерий виҫҫӗшин хушшине килсе тӑнӑн
туйӑнчӗ. Хӗрсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ.
— Хӑш урамра тетӗр-и? — терё Лена. — Пирӗн килпе юнашар.
Хӑйне Салампи мар, Лена ӑсатасран хӑранӑ пек, Алмазов васкаса ыйтрӗ:
— Эсир унта пыраймӑр-ши, Салампи?
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— Лармаллаччӗ кӑштах... Ытла васкатӑр пулсан кайса килӗпӗр, — терё те Салампи тумланма тулти пӳлӗме
тухрӗ.
«Пӗтрӗ йӑлтах! — шухӑшларӗ Алмазов ун хыҫӗнчен
хурлӑхлӑн пӑхса. — Эпӗ ӑна текех нимпе та малтанхи
пек килӗшес ҫук. Эпӗ ун умӗнче питӗ айӑплӑ. Ҫав каҫхине мӗншӗн Музӑпа кинора пулнине те вӑл пӗлме
кирлӗ, уншӑн каҫарма пултарӗччӗ-и тен; анчах эпир
Музӑпа ун хыҫҫӑн та тӗл пулкаларӑмӑр. Тӗрӗссипе, Муза
хӑй манпа тӗл пулма тӑрӑшрӗ. Пӗчӗк Нина ӑна кун ҫинчен ҫырса пӗлтернех. Эпӗ Салампи патне ҫийӗнчех ҫыру
ямарӑм, хам йӑнӑша сиресшӗн пулмарӑм. Халь ӗнтӗ кунта питӗ кая юлса килтӗм. Пӗлмерӗм иккен Салампи
кӑмӑлне, ӑна тӗплӗн ӑнланма пултараймарӑм...»
— Эсир Валерипе пӗрле фронтра пулнӑ-и? — ыйтрӗ
Лена. Хӑй тутӑрне те, платйине те темиҫе хут тӳрлетсе
илчӗ, тӗплеттернӗ ҫӑм аттине сак айнерех пытарчӗ.
— Пӗрле.
— Лайӑх салтакчӗ-и Валери?
— Паттӑр салтакчӗ. Тӗлӗнмелле ырӑ ҫынччӗ. Ҫывӑх
тусӑмччӗ манӑн.
— Эпӗ сирӗн ҫинчен нумай илтнӗ.
— Камран?
— Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Валери ҫырса пӗлтеретчӗ, питӗ
пултаруллӑ ҫын тетчӗ вӑл сире; кайран Салампи каласа
кӑтартатчӗ.
— Мёнле ҫын тетчӗ Салампи мана?
Лена каличчен пӳлӗме Салампи кӗрсе тӑчӗ — пальтопа, вӑрӑм ҫӳҫеллӗ кӑвак тутӑрпа.
«Ҫӗнӗ ҫул каҫхине, елка тавра ташланӑ чух, вӑл шӑпах
ҫапла тумланнӑччӗ, — чунне ыраттарса аса илчӗ Алмазов. — Ун чухне питӗ хаваслӑччӗ, чиперччӗ. Ҫук, халӗ
те ытармалла мар, анчах унтанпа нумай улшӑнусем
пулчӗҫ ҫав... Ун чухне вӑл мана юрататчӗ... Тен, эпӗ ун
чухне йӑнӑшнӑ? Тен, нихҫан та юратман Салампи мана?
Эпӗ йӑнӑшпа ҫеҫ хама хам йӑпатнӑ пулӗ...»
Апмазовӑн пӑрланнӑ куҫ харшийӗсем ирӗлчӗҫ те, пит
ҫӑмартисем ҫинелле шӑрҫа пек икӗ тумлам йӑрлатса
анчӗ. Каччӑ пит-куҫне тутӑрпа шӑлса илчӗ.
— Лена, — терё Салампи, — тимӗр кӑмака ҫунса тухиччен тӑхта-ха эппин эсӗ, тен, анне те халех таврӑ160

нать, эпӗ ӑна киле килме каласа ярӑп. Кайран фермӑна
пӗрле кайӑпӑр...
Алмазов малтан тухрӗ. Урамра юнашар утса пычӗҫ,
пёр хушӑ иккӗшӗ те чӗнмерӗҫ, кашни харпӑр хӑй майлӑ
шухӑшларӗ. Калаҫмасӑр пыма лайӑх маррине туйса Анатолий сӑмах хускатрӗ.
— Мӗнле пурӑнатӑр?
— Майӗпен.
— Тунсӑх мар-и?
— Тунсӑхлама вӑхӑт ҫук, пӗрмай ӗҫре. Ӗҫрен таврӑнсан — вӗренетӗп, Валерикпе калаҫса чуна уҫатӑп.
— Институтра пӗрле пулнисемпе ҫыхӑну тытатӑр-и?
— Пӗчӗк Нина ҫыркалать, ыттисемпе час-часах тӗл
пулатӑп: Саланов, пёлетёр, кӳршё колхозра, Казаков —
пирён участокри зоотехник, Пысӑк Нина кӳршӗ районта. Района кайсан тӗл пулкалатпӑр, хӑйсем те килкелеҫҫӗ ҫул майӑн... Валерике питё юратаҫҫӗ...
«Мӗншӗн вӑл пёрмай Валерике асӑнать-ха? Е мана
хӑйён ача пуррине яланах астутарасшӑн-и?» — кӑмӑлсӑррӑн шухӑшларӗ Анатолий. Ҫак самантра вӑл тӑлӑх
ачана кӳренчё те: хӑйӗн телейне, юратӑвне, шӑпине пёчӗк Валерик ҫапла улӑштарса ячё пулӗ тесе шутларё.
Ҫапла ёнтё вӑл кӳлешекен этемён чунё!
Салампи те пӑшӑрханчӗ. «Мёншён вӑл пёрре те Валерик ҫинчен ыйтмасть-ха? Е ӑна ман ача пурри ним чухлӗ
те килӗшмест-и? Е вӑл та мана Вирьялов пек ҫеҫ юратать-и? Анчах Толя пёрре те Вирьялов пек ҫӑмӑлттай
этем мар-ҫке?»
— Ман ҫырӑва илтёр-и? — пӑлханса ыйтрё Алмазов.
— Илтём, — терё Салампи ахаль япала ҫинчен ҫеҫ
каланӑ пек лӑпкӑн калаҫма тӑрӑшса.
Алмазов пӗтӗм чунтан пӑлханса вӑл «илмен» тесе каласса кётнёччё. Акӑ юлашки шанчӑк та пӗтрӗ. Салампи
вырӑнӗнче пулсан вӑл, мӑн кӑмӑллӑскер, хӑй те ҫапла
тунӑ пулӗччӗ, анчах халё хӑйне айӑпласшӑн пулмарё,
Салампи мён чухлӗ асап тӳснине пӗлесшӗн тӑрӑшмарё.
Мёншён ҫырмарӑр тесе ыйтас — лайӑх мар, ытла куҫран ӳкес пулать, мӗншӗн ҫырманни ахалех паллӑ.
— Института таврӑнас теместёр-и? — ыйтрё вӑл чылайччен чёнмесёр асапланса пынӑ хыҫҫӑн.
— Ҫитес кёркунне таврӑнасах тетӗп. Унччен колхоз11. Салампи.
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ра ӗҫлес, тырӑ тӑвас кӑшт. Эпир мӗнле пурӑннине хӑвӑрах куратӑр. Пирӗн пурнӑҫ сулчӑ ҫип пек: пӗр тӗлтен
сыпсан тепӗр тӗлтен татӑлать. Кил-ҫуртне те хамӑнах тытса тӑмалла, ҫи-пуҫне те хатӗрлемелле. Анне ӗҫлеймест,
час-часах чирлет. Пур ҫӗрте те хамӑнах ӗлкӗрмелле.
«Мӗншӗн вӑл ҫак самантра та хуҫалӑх пирки калаҫать-ха, юри мана кӳрентересшӗн-им? — пӑшӑрханса
шухӑшларӗ Алмазов. — Мӗн тери ырӑ кӑмӑллӑ хӗрччӗ,
халӗ ак мӗнле хытнӑ иккен ун чунӗ...»
Салампи ун ҫине куҫ хӳрипе пӑхса илчӗ: Алмазовӑн
куҫ харшийӗсем каллех пӑрланнӑ, ҫӗлӗк хӑлхи те, пальто ҫухави те пасарнӑ. «Сивӗ иккен, — шухӑшларӗ хӗр, —
анчах мӗншӗн эпё ним те сисместӗп?»
Ватӑ йӑмрасем сивӗпе шартлатни, таҫта ҫуна сасси
кӑчӑртатни илтӗнет; каҫ еннелле сулӑннӑ хӗвел икӗ
хӑлхаллӑ; йывӑҫсем ҫинче юр пӗрчисем елка ҫинчи пӗчӗкҫеҫ лампочкӑсем евӗр йӑлтӑртатаҫҫӗ; пӑр сӑмсаран
вичкӗн ҫил вӗрет. Анчах Салампи ним те сисмест: кӗл
айӗнче хуллен тӗлкӗшекен кӑвара хускатнӑ ӗнтӗ, акӑ халь
ҫав кӑвар, ҫунса пӗтес умён пулӗ, юлашки хӗмпе ялкӑшать...
Семенов Валерий амӑшӗ вӗсем пырса кӗрсен ним те
тавҫӑрса илеймерӗ, Салампи ҫине ӳпкевлӗн пӑхрӗ: «Валери сывӑ таврӑннӑ пулсан эсӗ ҫак пӳрте ют каччӑпа
килсе кӗрес ҫукчӗ», — терӗҫ ун куҫӗсем.
Ҫакна лайӑхах туйса илсен Салампи чунӗ пӑшӑрханчӗ.
«Акӑ тепӗр ҫын суранне ыраттарса хӑваратпӑр», — шухӑшларӗ вӑл кӑмӑлсӑрланса.
— Эсир тем сӑмахпаччӗ ӗнтӗ? Коля патне пулсан —
вӑл килте мар, шкултан таврӑнман-ха. Паян ҫанталӑкӗ
те сивӗ те, ҫавӑнпа таврӑнаймасть-и тен. Сивӗ чухне
Турикасрах ҫӗр выртать вӑл, — терӗ карчӑк сивӗреххӗн.
— Эпир сан пата килтӗмӗр, Валери амӑшӗ, — йӑвашшӑн пӗлтерчӗ Салампи малалла иртсе. — Акӑ паллаш,
Валерии фронтри тусӗ ку, ҫыру ҫырса яраканӗ...
Карчӑк патӗнчен вӗсем каҫа хирӗҫ тин тухрӗҫ. Валери амӑшӗ вӗсене ӑсатма крыльцана тухрӗ, унта каллех
уйрӑлми калаҫса тӑчӗ, ывӑлӗ ҫинчен тем те, тем те ыйтрӗ.
Куҫҫульне шӑла-шӑла йӗпеннӗ тутӑрӗ пӑрлана пуҫларӗ.
— Коля килте пулмарӗ, питӗ курасшӑнччӗ в&л сана,
ывӑлӑм... К... кил... татах, — терӗ карчӑк макӑрнипе ка162

лас сӑмаха калаймасӑр. — Йӗрсе те ним тӑваяс ҫук ӗнтӗ.
Хура хурлӑха хура куҫҫульпе ҫуса яраймӑн...
Коля Семенов тепӗр кунне тин шкултан таврӑнчӗ.
— Паян вӗрентмеҫҫӗ, анне, сивӗ хӗрӗх градуса ҫитет
теҫҫӗ, ҫавӑнпа кӑнтӑрлаччен таврӑнтӑм, — хаваслӑн пӗлтерчӗ вӑл.
Амӑшӗ хирӗҫ чӗнмерӗ, кӑштӑртаткаласа вӗри яшка
лартса пачӗ.
— Алмазов килсе кайрӗ-и, анне? — пӑшӑрханса ыйтрӗ
ывӑлӗ.
Ҫамрӑк композитор Алмазов районти ялсем тӑрӑх вирьял юррисене ҫырса ҫӳрет тенине Коля шкулти юлташӗсенчен илтнӗччӗ. Ҫавӑнтанпа вӑл темиҫе кун ӗнтӗ ларатӑра пӗлмерӗ. Алмазов Салановсем патӗнче терӗҫ ӑна,
анчах Коля унта кӗме именчӗ, ялсем тӑрӑх ҫӳрекен юрӑҫӑ, Балерин тусӗ, хӑйсем патнех пырасса кӗтсе пурӑнчӗ,
ҫавӑнпа шкултан таврӑнмассерен вӑл амӑшӗнчен Алмазов ҫинчен ыйтрӗ.
— Ӗнерех килсе кайрӗ, Салампи ертсе килчӗ, — терӗ
амӑшӗ кӗҫӗн ывӑлӗ ҫине ӗшенчӗклӗн пӑхса. — Нумай
ларчӗ. Валери ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе каларӗ... Тӑнне ҫӗтермесӗрех, лайӑхах калаҫса вилчӗ тет, мӑнтарӑн... Ӑна пульккӑ шӑп кӑкӑртан тивнӗ-мӗн. Тухтӑрсем патне те илсе
ҫитереймерӗм, хам ытамрах вилсе кайрӗ тет.
Коля ӑснӑ яшкине те сыпаймарӗ, ҫӑварӗнчи ҫыртӑкне те ҫӑтаймарӗ — сӗтел хушшинчен сиксе тухрӗ.
— Халь ӑҫта вӑл, анне? Саламписем патӗнче-и?
— Турикасра, Саланӑхсем патӗнче, ҫӗр выртатӑп терё...
Коля пиччӗшӗн вӑрӑм ҫанӑллӑ пиншакне хӑпӑл-хапӑл
тӑхӑнчӗ, мӑйне тутӑр ҫыхрӗ.
— Халех Турикаса ҫитсе килетӗп, анне!
— Ӑҫта каясси пур, ывӑлӑм, ҫак сивӗре? Ҫи-пуҫу питӗ
мар, тӑла пиншакпа шӑнса пӑсӑлӑн, — пӑшӑрханса ӳкрӗ
амӑшӗ. — Вӑл халех каяс пек каламарӗ, ку енче тепӗр
виҫӗ кун пурӑнас пек калаҫрӗ.
Коля йӗлтӗр ҫине тӑчӗ те шартлама сивӗре уй урлӑ
каҫрӗ. Анчах ӑна телей кӗтмерӗ. Алмазов ирех хулана
тухса кайнӑ-мӗн. Коля вара каялла чирлӗ ҫын пек ӗшенсе таврӑнчӗ, унӑн чӗкеҫ шатриллӗ пичӗ ҫинче куҫҫуль
йӗрӗсем пӑрланчӗҫ.
11*
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«Мӗншӗн хӑвӑрт тухса кайнӑ-ха вӑл?» — аптраса шухӑшларӗ Коля Салампипе Алмазов хушшинче мӗн пулса иртнине чухлаймасӑр.
...Салампипе Алмазов Валери амӑшӗ патӗнчен урама
йывӑр кӑмӑлпа тухрӗҫ, чылайччен калаҫмасӑр пычӗҫ.
Салампи умне икӗ паттӑр салтак сӑнарӗ тухса тӑчӗ.
Алмазов хӑй ҫинчен питӗ сахал, сӑмах майӑн ҫеҫ, Валерий пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарса каларӗ; анчах Валерии кулленхи савӑнӑҫӗ-хурлӑхӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, хӑюлӑхӗ-чӑтӑмлӑхӗ,
чаплӑ вилӗмӗ ҫинчен илтнӗҫемӗн Алмазов та паттӑр пулнине Салампи чунпа туйса илчӗ.
Алмазов хӑй ҫинчен сахал калани хӗр кӑмӑлне уҫрӗ.
Ҫак самантра Толя хӑй ҫинчен кӑшт ытларах каланӑ пулсан та хӗр туйӑмне кӳрентернӗ пулӗччӗ. Анчах Алмазов,
Валерий пекех, хӑй ҫинчен ытлашши шавлама юратмасть. Ҫак сӑпайлӑхшӑн, тӳрӗ кӑмӑллӑ та хӑюллӑ пулнӑшӑн юратмарӗ-ши ӑна Салампи? Тата мӗншӗн-ха? Талантшӑн-и? Паллах, кам ан хисеплетӗр пултаруллӑ ҫынна? Анчах халӗ Салампишӗн талантлӑ ҫамрӑк композитор мар, ҫав сӑпайлӑ та паттӑр салтак, Валерии ҫывӑх
тусӗ, темрен хаклӑрах туйӑнчӗ. Алмазов салтак, унтан
Алмазов студент Салампи ӗмӗчӗ пулнӑ пулсан, Алмазов
композитор хӗр чунне ыратгарчӗ кӑна, унӑн таса туйӑмӗсене пылчӑк ӑшне пӑрахса таптарӗ, чӗрине амантса
хӑварчӗ... Ҫакӑн пек ӑнланчӗ ӑна Салампи. Вӑл ҫапла
шухӑшларӗ те, унӑн кӑмӑлӗ каллех хуҫӑлчӗ.
Алмазова питӗ лайӑх пӗлет вӑл: Анатолий ӑслӑ, вӗри
чӗреллӗ, хастар чунлӑ каччӑ; унӑн пултарулӑхӗ, пысӑк
пуласлӑхӗ пирки никам та иккӗленмест (Салампи, тен,
унӑн пулас шӑпине ни камран лайӑх пӗлсе тӑнӑ пуль!);
вӑл пӗрре тума шутланӑ ӗҫе тӑватех, ӑна йывӑрлӑхсем
хӑратса тӑрас ҫук. Анчах мӗншӗн юратура ҫирӗп пулмарӗ-ха вӑл? Мёншён якӑлти Музӑна хӑй ҫывӑхне ячӗ?
Тен, вёсен хушшинче нимӗн те пулман-тӑр, ҫапах юратӑва Салампи пек туякан, ӑнланакан хёршён ҫав пёчёк
айӑп та йывӑр пек туйӑнать.
«Эсё мана халь те юрататӑн, манаймастӑн мана, сисетёп, — тепёр майлӑ шухӑшларӗ Салампи, — эсё маншӑн тем тума та хатӗр, пёчёк Валерике те пӑхса усрама
хатёр. Валерике манран халь тин уйӑрма ҫук ӗнтӗ. Эпё
ӑна пӑрахмастӑп. Анчах вӑл сана та ҫакнашкалах кирлё164

ши? Вӑл пулман пулсан сана тата лайӑхрах пулмӗччӗши? Валерике усрава илнёшён эсё мана Вирьялов пек
ӳпкелес ҫук, пӗлетӗп, анчах эсё уншӑн савӑнмастӑн та
пулас. Манӑн сана савӑнтарас, ырӑ тӑвас, пулӑшас килетчӗ. Хам юратнӑ ҫынна кӳрентерме нихҫан та шут тытас ҫук эпӗ... Эх, Толя, пӗлместӗн эсё ман кӑмӑла!.. Ҫавӑнпах уйрӑлмастпӑр-ши иксӗмӗр? Анчах эпӗ ҫакна сана
сӑмахпа калама хӑяймастӑп. Эсӗ хӑвах ӑнланма тивӗҫ!»
«Акӑ йӑлтах пӗтрӗ, — шухӑшларӗ ҫак хушӑра Алмазов, — иксӗмӗр пӗр-пӗрне ӑнланма, юратма, хавхалантарма ӗмӗтленни те, юрату ӗмӗрлӗхе пырасса шанни те —
йӑлтах ҫурхи шыв пек юхса кайрӗ. Ӗмӗрлӗх юрату тени
вӑл, тен, вун ҫичӗ ҫулхи хӗр тӗлӗкӗнче ҫеҫ курӑнать пуль».
Ҫак самантра, салтак амӑшӗ патӗнчен тухсан, Алмазов хӑйпе Салампи хушшинче Валерий Семенов танине туйрӗ. «Валери сывӑ таврӑннӑ пулсан Салампи маншӑн ахаль юлташ ҫеҫ пулнӑ пулӗччӗ. Анчах халӗ мӗнле?
Эпӗ ӑна юрататӑп, куна никамран та пытарма ҫук. Анчах тивӗҫлӗ-ши эпӗ унӑн таса юратӑвне? Мӗнле хӑватлӑ
юрататчӗ ӑна Валери! Вилес умён те ӑна асӑнатчӗ... Лайӑх-и эпӗ хам ҫывӑх тусӑн хӗрне юратни? Ӑна Вирьялов пеккисем хапсӑнса тус туни лайӑхрах-им тата? Кама
савасси — Салампин хӑйӗн ирӗкӗ. Анчах эпӗ ӑна ытарайми юрататӑп. Ун пек хӗрпе тус пуласса ачаран ӗмӗтленсе ӳсрӗм. Пурнӑҫӑмра ун пеккине тӗл пулманран
ӗмӗтӗм ӗмӗтӗмпех юлса пычӗ. Кайран, Валери хӑйӗн савнийӗ ҫинчен каланине илтсен, Салампи ҫырӑвне вуласан, ҫав тӗтреллӗ ӗмӗт ман умра Салампи сӑнарӗ пек
курӑна пуҫларӗ. Салампие хӑйне куҫӑн курсан хам пуласлӑхӑма, телейӗме тӗкӗр ҫинче курнӑн туйӑнса кайрӗ.
Вӑл шӑпах эпӗ ачаран тунсӑхласа пурӑннӑ хӗр иккенне
пӗтӗм чун-чӗререн ӑнлантӑм. Тӑван искусствӑшӑн чунӑма парас тӗллевӗме, пӗтӗм пурнӑҫӑма халӗ Салампи
сӑнарӗ ҫутатса тӑрать, унсӑр ман телейӗм тулли пулаймӗ.
Анчах калама юрать-и ӑна ҫак йывӑр самантра хам юрату
ҫинчен? Паттӑрла вилнӗ Валерие кӑшт та хисеплеменни пулмасть-ши ку? Ҫук, халь мар, кайран, урӑх чух.
Салампи кӑмӑлӗ пӑтраннӑ халӗ, вӑл мана паян ӑнланаяс ҫук, итлесшӗн те пулмӗ. Вӑхӑт иртнӗҫемӗн, тен, вӑл
каллех ман майлӑ ҫаврӑнӗ? Айӑплӑ эпӗ, вӑл мана Музӑшӑн каҫарас ҫук».
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Пӗр самантлӑха Алмазова илӗртӳллӗ Муза сӑнарӗ курӑнчӗ; вара каллех ун умне асран кайман тусӗ Валерий
тухса тӑчӗ: вӑл салхуллӑ сӑнлӑ, унӑн хура куҫӗсенче ӳпкевлӗ шухӑш ялкӑшать...
«Ҫук, паян мар», — ҫирӗп шут тытрӗ Алмазов.
— Атьӑр пӳрте, Валерике куратӑр, халиччен вӑл киле
таврӑнчӗ пуль ӗнтӗ, — терё Салампи Алмазов анкарти
еннелле утнине асӑрхасан.
«Мӗншӗн сана йӑлӑхтарса куҫран ӳксе ларас-ха? Калас сӑмахӑма паян пурпӗрех калаяссӑм ҫук. Питӗ йывӑр
иккен ӑна калама, каҫару ыйтма! Эсӗ манран йӗрӗнӗн
кӑна, ӑнланас темӗн. Чӑн, мӑн кӑмӑллӑ эпӗ, пуҫа пӗкме
юратмастӑп. Усал эпё, сан пек кӑмӑллӑ ҫынна юрӑхлӑ
та мар. Анчах юрататӑп сана. Ку туйӑм ҫӑмӑлттай Музӑна иленнинчен ҫӗр хут хӑватлӑрах. Хам айӑпа туйнӑран
эпӗ каҫару ыйтма та хӑяймастӑп. Ҫапах каҫар мана», —
шухӑшларӗ Алмазов. Хӑй пачах урӑх сӑмах каларӗ:
— Кӗрсе тӑрас мар пуль, Салампи, тӗттӗмлениччен
Салановсем патне ҫитсе ӳкес. Ҫанталӑк та пӑсӑлать ав.
Хӗр ӑна урӑхла ӑнланчӗ те калама ҫук кӳренчӗ. «Ҫук,
курасшӑн мар эс Валерике, юратмастӑн эс ӑна, ҫавӑнпа
эпир пӗрлешеес ҫук: пирӗн хушӑра халь пӗчӗк Валерик
тӑрать».
— Кӑштах кӗрсе лармаллаччӗ. Сӑра та пурччӗ. Ытла
васкатӑр пулсан эппин... кӑшт ӑсатам...
Салампи унпа пӗрле пахчана тухрӗ.
Хӗллехи сад шӑпах, пас тытнӑ улмуҫҫисемпе чие йывӑҫҫисем турачӗсене йывӑррӑн усса хускалмасӑр лараҫҫӗ;
акаци тӗмӗ юр пуснӑран юмахри темле йывӑҫ пек сарӑлса ларать, тен, леш араукари тенӗ йывӑҫӗ ҫапла марши? Юр ҫинче нимле йӗр те курӑнмасть. Сад урлӑ, ҫамрӑк салтак пичӗ ҫинчи суран евӗр, йӗлтӗр йӗрӗ ҫеҫ тӑсӑлса выртать. Хутран-ситрен ҫил шӑхӑрса иртет — йывӑҫ
турачӗсем хуллен сулланса илеҫҫӗ, пас лӑстӑртатса тӑкӑнать. Каҫа хирӗҫ асар-писер ҫил-тӑман ҫавӑрттарса тухать пулмалла...
Алмазов сарай ҫумне сӗвентернӗ йӗлтӗрне илчӗ те аллинчех тытса тӑчӗ.
Салампи ним калама пӗлмерӗ, тахҫанхи туйӑмсем ӑна
тепӗр хут ҫавӑрса илчӗҫ, ҫак самантра унӑн ӗмӗрлӗхех
уйрӑлма хатӗрленекен савнине вӑйпа тытса чарас килсе
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кайрӗ, вӑл хӑйне хӑй аран-аран лӑплантарчӗ. «Мӗнле пултаратӑн эсӗ мана пӑрахса кайма!» — тесе кӑшкӑрас килчӗ
унӑн.
— Мӗнле пултаратӑн... мӗнле пултартӑр пирӗн анкартине шыраса тупма? — терӗ вӑл тытӑнчӑклӑн, калас
сӑмаха каламасӑр.
— Мана Ҫемен кӑтартса ячӗ: анкарти хыҫӗнче пӗр
лапсӑркка улмуҫҫи пур, урӑх вӑл ҫывӑхра анкарти хыҫӗнче улмуҫҫи ҫук терӗ.
— Ман юратнӑ улмуҫҫи вӑл...
«Юратнӑ» сӑмаха Салампи темле ыттисенчен уйӑрса,
ачашшӑнрах, ӑшшӑнрах каланӑн туйӑнчӗ, ҫав сӑмаха вӑл
пӗччен ларакан улмуҫҫи пирки мар, тем урӑххи пирки,
хӑйӗн пӗртен-пӗр хаклӑ япали пирки каланӑн туйӑнчӗ.
Алмазова ҫак сӑмах ытармалла мар илемлӗ, тӗлӗкри пек
асамлӑ илтӗнчӗ. Пур юрӑра та йӑлӑхтармалла янӑракан
ҫак сӑмах, кирлӗ-кирлӗ мар ҫӗртенех асӑннипе шупкаланса, тӗссӗрленсе, сӳрӗлсе кайнӑскер, халӗ, кирлӗ самантра, Салампи сассипе каланӑран Салампи куҫӗпе
пӑхса каланӑран, Салампи чунӗпе туйса каланӑран —
вӑл хӑйӗн тӗп шухӑшне, пӗлтерӗшне, хӑватне кӑтартрӗ.
Алмазов чӗри вара ыратса пӑчӑртанчӗ; Салампи ку сӑмаха уншӑн мар, такамшӑн, хӑй ӗмӗтӗнчи юратнӑ ҫыншӑн
каларӗ, ӗмӗтӗнче те пулин савнийӗ пулма кирлех унӑн!
Анчах ҫав хаклӑ ҫын хӑй маррине Алмазов паҫӑрах, Салампи «эсир» тесе чӗнсенех ӑнланчӗ... Чӑн, каснӑ чӗлле
каялла ҫыпӑҫтараймӑн.
— Каҫарӑр килсе чӑрмантарнӑшӑн... Салампи, — терё
Алмазов хӗре алӑ парса. — Чипер юлӑр.
— Чипер кайӑр.
Вӗсем пӗр-пӗрин куҫӗнчен пӑхрӗҫ. Алмазовӑн пысӑкланса кайнӑ куҫ шӑрҫисем пӑрланнӑ куҫ хӑрпӑкӗсем
айӗн йӑлтӑртатса илчӗҫ. Салампин кӑвак куҫӗсем хурлӑхлӑн та ӑшшӑн пӑхаҫҫӗ; вӗсенче, пӗчӗк тӗкӗр ҫинчи пек,
пӗччен улмуҫҫи курӑнать. Хӗрӗн тутӑр айӗнчен тухнӑ
ҫӳҫ пайӑркине шап-шурӑ пас тытнӑ, хӗр пысӑк хуйхӑ
тӳссе ҫамрӑклах шуралнӑн туйӑнать.
— Сывӑ пулӑр! — терӗҫ савнисем пӗр-пӗрне мӑн кӑмӑллӑн, харпӑр хӑй шухӑшне, хуйхине пӗр-пӗринчен пытарса; анчах вёсен куҫёсем, пӗр-пӗрне ҫунтарса ирёлтерсе ярас пек пӑхакан куҫёсем: «Сыв пул, савниҫӗм!
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Ан ман мана, эпӗ сана пурпӗр юрататӑп!» — терӗҫ те
хӑйсемех юлашки хут ыталанса чуптурӗҫ.
Алмазов кайнине курса Салампи ним чёнейми пулса
тӑчӗ: ӑна ҫак самантра хӑйӗнчен таҫти чӑваш ачи мар,
пурнӑҫра ӑнсӑртран тӗл пулса паллашнӑ каччӑ та мар,
хӑйӗн ҫамрӑклӑхӗ, юратӑвӗ, телейӗ ӗмӗрлӗхех уйрӑлса
кайнӑн туйӑнчӗ.
Чак! Чак! тӑрӑнать сивӗ юр ҫине йӗлтӗр туйи, анчах
вӑл, тимӗр вӗҫлӗскер, юр ҫине мар, Салампи чӗрине тӑрӑнать...
Мӑн кӑмӑллӑскер!.. Вӑл каялла ҫаврӑнса пӑхас ҫук ӗнтӗ!.. Акӑ малтанхи йӗрпех кайрӗ... Акӑ лӑпсӑркка улмуҫҫи
айӗте иртрӗ... уя тухрӗ... анаталла ярӑнса анчӗ...
«Ӑнсӑртлӑха, шӑпана парӑнма юрамасть, йывӑрлӑхран хӑрамалла мар, куҫпа курсах йӑнӑша ирттерсе яни
киревсӗр. Шӑпана карланкӑран тытма тӑрӑшмалла. Телей килессе ан кӗт, ӑна ху ҫывхартма тӑрӑш!» — тесе
ҫырнӑччӗ пӗррехинче Алмазов Салампи альбомӗ ҫине.
Хӗр халӗ сасартӑк ҫавна аса илчӗ те малалла ӑнтӑлчӗ.
— Толя! — кӑшкӑрса ячӗ вӑл пӗтӗм чунтан. — То-ооля!
Пӑр сӑмсаран вӗрекен ҫил ун сассине аяккалла вӗҫтерсе сапаларӗ — ҫил-тӑман умён кӗрлекен ҫут ҫанталӑк
шавӗнче ҫак тӑлӑх сасӑ тинӗсе пӗр кашӑк тӑвар сапнӑ
пекех ҫухалса кайрӗ.
Салампи хӑй мӗн тунине халь тин ӑнланса илчӗ те
иртсе каян ҫамрӑклӑха, юратӑва, телее хуса ҫитсе чарас
пек, такӑна-такӑна йӗлтӗр йӗрӗпе чупрӗ. Вӑл темиҫе хут
юр ӑшне тӑрӑна-тӑрӑна кайрӗ, унӑн ҫӑм атти ӑшне те,
ҫаннисем ӑшне те, хӗвне те юр кӗрсе тулчӗ. Анчах хӗр
ҫак самантра шӑннипе мар, калама ҫук хурланнипе кӳтсе
ҫитрӗ. Акӑ вӑл юлашкинчен лӑпсӑркка улмуҫҫи айӗнче
халтан кайса ӳкрӗ те эрленсе-хурланса макӑрса ячӗ...
Тепре ҫеҫ курса юлас килетчӗ унӑн, аякран та пулин
курса юлас килетчӗ, анчах савнийӗ улӑхалла анса курӑнми пулнӑ. Уй урлӑ йӗлтӗр йӗрӗ кӑна тӑсӑлса выртать —
икӗ тӳрӗ йӗр юнашар пыраҫҫӗ, пӗрлешмеҫҫӗ те вӗсем
пӗр пӗринпе, уйрӑлмаҫҫӗ те пӗр-пӗринчен.
«Ҫак йӗлтӗр йӗрӗ пек пулчӗ иккен пирён юрату та», —
шухӑшларӗ Салампи. Вӑл каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ — ун
хыҫӗнче хӑй пекех пӗччен улмуҫҫи сивӗпе кӳтсе, ӗнтӗрке168

се ларать... Ун айӗпе йӗлтӗр йӗрӗ иртет, ӑна Салампи
хӑех таптаса, ҫӗмӗрсе пӗтернӗ.
Салампи каллех савнийӗ кайнӑ еннелле ҫаврӑнчӗ. Тек
макӑрмасӑр, хурланма та, ним шутлама та пӗлмесӗр шӑнса кӳтичченех хирелле пӑхса тӑчӗ.
Ҫил вӑйланчӗ, юр вӗҫтерсе йӗлтӗр йӗрне вите пуҫларӗ.
ЙӖЛТӖР ЙӖРӖ
Йӗлтӗр йӗрӗн йӑрӑмӗ
Асран кайми ҫул пулчӗ.
Халӑх юрри

Ӗмӗр ӗмӗрлесси — уй урлӑ каҫасси мар
теҫҫӗ вырӑссем... Пурӑнан пурнӑҫра тем тӗрлӗ кун та
килсе тухать, хура кӗр пек хура хурлӑх та пулкалать;
ҫапах та пурнӑҫ хурлӑхлӑ мар, калама ҫук илӗртӳллӗ тенӗччӗ пӗррехинче Анна Ивановна. Салампи халӗ ҫав
сӑмахсене час-часах аса илет. Сурпан сырмасӑр ӗмӗр
ирттернӗ тӑлӑх хӗрарӑм та ҫапла калать пулсан Салампин вара мӗншӗн шанчӑка ҫухатас-ха? Шанчӑк пуррисем телейлӗ тенӗ поэт. Анна Ивановна каларӑш, ҫамрӑкӑн курасси кунран-кун малалла. Тӗрӗссипе, Салампи
халӗ тин пурӑнма пуҫлать-ха, ыр курасси — малашне
темелле. Анчах чӗре — чул мар. Чул та ытла хытӑ хӗртсен
ҫурӑлать...
Пёр вырсарни каҫ лекци вулама кӳршё колхозран Саланов килчё, — ӑна ятарласах Борисов чӗннӗ-мӗн.
Лекциччен Борисов халӑха ырӑ хыпар пӗлтерчӗ: СССР
Министрсен Совечё Чӑваш Республикине пулӑшма ик
ҫӗр трактор, нумай ял хуҫалӑх машинисем пама, патшалӑх умӗнчи кивё парӑмсене каҫарма постановлени
йышӑннӑ.
— Халь ӗнтӗ, тӑвансем, вӑй илетпӗр. Хуҫалӑха ура
ҫине тӑратасси, малалла вӑйлӑн аталантарса ярасси малашне пӗтӗмпех хамӑртан килет. Пурте тӑрӑшса ӗҫлер,
ял ятне ярар мар! — терӗ вӑл.
Саланов колхозниксене хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен тӗплӗн
каласа кӑтартрё. Яланхи пекех, Лена ашшӗпе Павӑп унран нумай япапасем ҫинчен ыйта-ыйта пёлчёҫ. Лекци
хыҫҫӑн, ваттисем кайса пётсен, ҫамрӑксем ташӑ пуҫ169

ларӗҫ. Салампи ташлама юлмарӗ, Саланова хӑйсем патне хӑнана илсе кайрӗ. Лешӗ тем пек киле васкатчё пулсан та пӗрле вӗреннӗ хӗр кӑмӑлӗшӗнех пыма килёшрё.
Валерик Ҫемене сассинченех палласа илчё те ӑна
хирӗҫ ҫенӗке тухрӗ, тӳрех каччӑ хулӗнчен ҫакӑнчӗ. Саланов ӑна, мечӗк тытнӑ пек, ҫӑмӑллӑн ҫӗклесе пӳрте илсе
кӗчӗ. Салампи апат хатӗрленӗ хушӑра амӑшӗ Ҫеменпе
шӑкӑлтатса калаҫса ларчӗ, унӑн ашшӗ-амӑшӗ мӗнле пурӑннине, ял хыпарӗсене ыйта-ыйта пӗлчӗ. Валерик каччӑ
ҫумӗнчен каймарӗ, ӑна хӑйӗн тетге кӗнекисене, хӑй ӳкернӗ картинкӑсене кӑтартрӗ.
Салампи шалти пӳлӗме кӗрсе тимӗр кӑмака хутса ячӗ,
тӗп сакайӗнчен сӑра ӑсса тухса «сивӗ урине хуҫмалӑх»
ӑшӑтма лартрӗ. Каҫхи апат пурте пӗрле ҫирӗҫ, Валерик
Ҫеменпе юнашар ларчӗ, мӑн ҫын пекех, кашӑк айне
ҫӑкӑр татки тытса пӗр тумлам яшка тӑкмасӑр, ытлашши
пакӑлтатмасӑр ҫирӗ. Сӗтел ҫине ӳкнӗ ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗсене те аллинчи татӑкӗпе пусса ҫисе ячӗ.
— Кам сана кун пек тирпейлӗ ҫиме вӗрентрӗ? —
ыйтрӗ Ҫемен.
— Кукам, — терё Валерик.
Апат хыҫҫӑн Салампи Ҫемене шалти пӳлӗме чӗнчӗ.
Амӑшӗ сӗтел пуҫтарса юлчӗ. Валерик кушакпа выляма
тытӑнчӗ те хӑна пуррине те манчӗ.
Ҫемен шалти пӳлӗме кӗрсенех стена ҫинчи сӑнсене,
Алмазов портретне асӑрхарӗ. «Усрать иккен, — шухӑшларӗ хӑй ӑшӗнче. — Ҫав ӗнтӗ вӑл, ҫынна пӗр юратсан.
Ҫынпа паллашма йывӑр теҫҫӗ те, анчах унран уйрӑлма
тата йывӑртарах пулас».
— Туртма пултаратӑн, — терё Салампи каччӑ умне
пирус тӗпӗ хумалли савӑт лартса парса.
— Эпё ак кунта, салтакла, — терӗ Ҫемен тимӗр кӑмака
умнелле пуканне шутарса. — Фронтра ҫӗр пӳртсенче е
вакунсенче ҫапла кӑмака умне ларса туртаттӑмӑр.
Салампи ун ҫине ӑшшӑн пӑхса илчӗ. Ҫемен хура костюмпа, галстукпа, шурӑ кӗпепе. «Хӑҫан ҫапла тумланнӑччӗ вӑл?» — куҫ харшисене пӗрсех шухӑшларӗ хӗр,
анчах ниепле те аса илеймерӗ.
— Пирӗн пата леш хайхисем, «кӗрхи шӑнасем», килсе кайрӗҫ, Салампи, — кулса пӗлтерчӗ каччӑ, хӑй пирус
тӗтӗмне тимӗр кӑмака еннелле ҫилӗллӗн вӗрсе кӑларчӗ.
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— Мӗнле шӑнасем?
— Астумастӑн-им? Театрта курнӑччӗ.
— А-а...
Салампи аса илчӗ. «Ун чухне театрта Ҫемен шӑп ҫакӑн пек тумланнӑччӗ, Анатолий те ҫакнашкалах тумпаччӗ», — терӗ вӑл ӑшӗнче.
— Мӗн ҫӑмӑлпа килнӗ ку тарана ҫити?
— Лекци вулама. Пӗри мичуринла биологи ҫинчен
вулать, тепри — Пушкин ҫинчен, — йӗрӗнсе каларӗ Саланов. — Пӗлеҫҫӗ ун йышшисем хӑҫан мӗн кирлине.
Пушкин ҫуралнӑранпа кӑҫал ҫӗр алӑ ҫул тултарать —
лекци кирлех, халӑх ыйтать. Темле майпа иккӗшӗ те командировка илсех килнӗ. Лере те, хулара, ҫавсене хӳгӗлекен
айвансем пур вӗт. Алла алӑ ҫӑвать теҫҫӗ пулас пӗр-пӗрне
пулӑшнӑ чух. Кусем вара пур лекторсене те намӑслантарса кӑна ҫӳреҫҫӗ.
— Вӗсем хӑйсене искусство ҫыннисем теместчӗҫ-и?
Мӗнле-ха биологи ыйтӑвӗсемпе лекци вулама тытӑннӑ?
— Укҫа чул кастарать тенӗ пулас.
Саланов калама чарӑнса пирус тӗпне тимӗр кӑмаканалла ывӑтрӗ те вӑл ҫунса кайнине пӑхса ларчӗ. Унӑн
хура куҫӗсенче кӑмакари ҫулӑм ялкӑшни курӑнчӗ.
— Мӗнле сирӗн яла пыма ӑс ҫитернӗ-ха вӗсем? —
ыйтрӗ ыт ахальтен Салампи мӗн ыйтмаллине ыйтмасӑр,
каччӑ куҫӗсенче кӑмакари ҫулӑм вӗлтлетсе ялкӑшнине
сӑнаса.
— Вирьялов каникула таврӑннӑ та, ҫавӑнпа пӗрле ерсе
килнӗ. Туслӑ мар-и вӗсем! Левене поэт тӑватпӑр тесе
мухтанаҫҫӗ тет. Шалтайкин калать. Шалтайкина пӗлместӗн-и эсӗ?
— Ҫук, палламастӑп, илтессе илтнӗ ун ҫинчен, — терӗ
Салампи хуллен.
Саланов хӗр ҫине пӑхрӗ те лешӗ тимлесе итлеменнине, ӑна «кӗрхи шӑнасем» мар, урӑххи пӑшӑрхантарнине
сисрӗ, вара пӗр хушӑ сӑмах тупаймасӑр ларчӗ.
Саланов тимӗр кӑмакаран вут пуҫҫи илсе пирус чӗртрӗ
те вут пуҫҫи вӗҫӗ кӑмрӑкланнине пӑхса ларчӗ, «Ҫак
кӑмрӑк урайне ӳксенех калатӑп», — шухӑшларӗ вӑл, анчах кӑмрӑк ӳкмерӗ.
— Салампи, эсӗ зоокружокра вӗренме чӑвашла учебник кирлӗ теттӗн мар-и? Халь кӑна районти кӗнеке ма171

газинне ҫӗнӗ учебник килнӗччӗ — йӑлтах илсе пӗтерчӗҫ.
Сан валли туянас теттӗм — ӗлкӗреймерӗм. Эсӗ пирӗн
ял клубӗнчен илме пултаратӑн, унта темиҫе те пурччӗ
пулас. Ҫула майӑн пӗр-пӗр кӗрсе тух, сана Шалтайкинпа паллаштарӑп: питӗ тӗлӗнмелле ҫын, ун урлӑ темле
кӗнеке те тупма пулать, хӑйне евӗрлӗ библиофил.
— Илтнӗччӗ ун ҫинчен.
— Камран?
— Вирьялов каласа кӑтартнӑччӗ: «Питӗ кулӑшла тип,
феноменальнӑй память», — тетчӗ ун пирки.
— Хӑйне майлӑ ҫын, анчах питӗ ырӑ кӑмӑллӑ, пултаруллӑ, ӗҫчен этем. Вирьялов, паллах, юратас ҫук ӑна.
— Ыран-паянах района кайса килмелле, тен, кӗрсе
тухӑп, — килӗшрӗ Салампи; унӑн ҫурхи тӳпе евӗр таса
сенкер куҫӗсенче ӳпкевлӗ шухӑш палӑрчӗ: «Ҫемен! Эсӗ
мана хисепленине эпӗ ялан туятӑп: мёншён эсӗ халӗ мана мӗн каламаллине пӗле тӑрах урӑххи ҫинчен калатӑн?
Курмастӑн-им чӗрем тулли, куҫӑм тулли тунсӑха?»
Ҫакна сӑмахпа каланӑ пекех, каччӑ тӗрӗс ӑнланчӗ.
«Куратӑп, — терӗҫ вара унӑн хура куҫӗсем. — Эсӗ асапланнине куриччен сан асапна хам ҫине илнӗ пулӑттӑм!
Анчах мӗн тӑвам-ха эпӗ, тӑванӑм? Тӗрӗслӗх, тен, яланах питӗ тӑварлӑ пулӗ, вал сан суранна пушшех ыраттарӗ. Пурпӗрех эпӗ сан умӑнта юптарса калаҫма шутламастӑп, ан айӑпла».
— Вӗсем, сӑмах майӑн, Алмазова та асӑнчӗҫ, вӑл кунта
тури чӑваш юррисене ҫырса ҫӳренинчен тӑрӑхларах калаҫрӗҫ, — терё Саланов.
Тӗлӗрнӗ евӗр, сӳрӗккӗн итлесе ларакан Салампи сасартӑк хавхаланчӗ, унӑн куҫӗсем йӑлкӑшма пуҫларӗҫ: ним
те мар, савни ячӗ кӑна, асамлӑ сӑмахла, хӗр сӑнне тӳрех
улӑштарчӗ: чӗрине ҫулӑм хыптарчӗ, вӑй-хал кӗртрӗ. Ҫапах
хӗр чунне хытарса савнийӗ ҫинчен ним те ыйтмарӗ:
Ҫемен, пӗрре пуҫланӑскер, мӗн пӗлнине каласа парасса
туйрӗ вӑл.
— Анатоль ӗҫке ярӑннӑ терӗҫ мана. Ӗненесех килмерӗ, анчах суймарӗҫ пулас. Пӗркун, хӑй юрӑсем пухма
килсен, Анатоли пирӗн патра темиҫе ҫӗр выртрӗ. Ун
чух эрех сӗнсен те ӗҫместчё вӑл, сӑра кӑна сыпкалатчӗ.
Шывра путнинчен ытларах ҫынсем эрехре путаҫҫӗ тет,
сӑрине тутанса пӑхас. Вирьял чӑвашӗсен сӑрине авал Пу172

гачев та питӗ ырланӑ текелесе ӗҫетчӗ, — шӳтлӗрех каларё Саланов.
Салампи халӗ ун ҫине мар, мачча каштинчи турат
куҫӗ ҫинелле пӑхать. Унӑн куҫӗсем тулли черкке пек
ҫуталаҫҫӗ, вӗсенче кӗҫ-вӗҫ тулса тӑкӑнасла куҫҫуль йӑлтӑртатать.
— Пӗрре ҫапла, Алмазов ыран кӳршӗ яла тухса каяс
тенӗ чух, кӗрекере ларатпӑр. Эпӗ ӑна сӑмах майӑн сан
ҫинчен каларӑм. Пӗлетӗн ӑна, мӑн кӑмӑллӑскерне, хӑй
нимпе те малтан сӑмах тапратас ҫук. Ун портречӗ сан
патра пурри ҫинчен пӗлтертӗм. Вӑл вара ҫавӑнтах ним
каламасӑр кӗрекерен тухрӗ те йӗлтӗрпе уй урлӑ кунта
каҫрӗ...
Саланов калама чарӑнса хӗр еннелле пӑхса илчӗ. Салампи сӗтел ҫине чавсаланса, питне алӑпа хупласа ларчӗ;
унӑн сӑнӗ курӑнмасть, шурӑ мӑйӗ ҫинче кӑна темле
мӑкӑль шыв ӗҫнӗ чухнехи пек пӗрре хӑпарать, тепре
анать.
— Таврӑнма каҫа юлса таврӑнчӗ. Ҫил-тӑмана пӑхмасӑрах уй урлӑ каҫнӑ. Эпӗ ун чухне шалти пӳлӗмре кӗнеке вуласа лараттӑм. Кӗчӗ те: «Ыран Хусана тухса каятӑп», — терё. «Эсё район тӑрӑх ҫӳресшӗнччӗ-ҫке, сана
ку енчи юрӑ ӑстисемпе паллаштарма пултӑм? Хамӑр енчи
Гаврил Федоровсемпе паллаштарӑп», — тетӗп. Ним те
хирӗҫ чӗнмерӗ. «Ӑш ҫунать темле, Сема, ӗҫтер-ха», —
терӗ. Унччен ӗҫменскер хаяррине икӗ черкке умлӑ-хыҫлӑ
ячӗ те тӳрех выртрӗ. Чӗнсе те чӗнмест. Пӗлетӗн ӑна:
шуйттан пек мӑн кӑмӑллӑ! Ӳкӗтлесе те ӳкӗте кӗмест.
Тепӗр кунне мана вӑратмасӑрах тухса кайнӑ. Хам вӑраннӑ
пулсан ямастӑм, вӑйпах кунта тепре илсе килеттӗм.
— Вӑйпа? — терё Салампи улшӑннӑ сасӑпа. Вӑл халь
те Ҫемене тӳртӗн ларать, анчах каччӑ ун сӑнне стена
ҫумӗнчи тӗкӗр ҫинче асӑрхарӗ: хӗр пуҫне сулахай хулпуҫҫи ҫинелле тайнӑ; акӑ унӑн сулахай куҫӗнчен шултра ҫутӑ тумлам йӑпӑртатса анчӗ те тута хӗрринче чарӑнчӗ.
Салампи Ҫемен еннелле ҫаврӑнмасӑр тем турӗ — тӗкӗр
ҫинчи ҫав самантрах питне тутӑр вӗҫӗпе шӑлса илчӗ.
— Вӑйпа ҫын кӑмӑлне юраймӑн, — терё Салампи ним
пулман пекех кулма тӑрӑшса. Ҫав кулӑ каччӑ чӗрине
ыраттарчӗ. Ытла салхуллӑ иккен эсӗ, куҫҫульлӗ кулӑ!
Ҫын суранне тӳрккессӗн сӗртӗнсе ыраттарнӑшӑн Ҫе173

мен хӑйне хӑй ятласа илчӗ, айӑпне сирес тесе хӗр кӑмӑлне кӑштах та пулин уҫас килчё унӑн.
— Ӑна хисепленӗ чухлё пӗр тантӑша та хисеплемен
пуль эпё, — терё те вӑл пирус тӗтӗмне ҫӑтса пӗр хушӑ
чӗнмесӗр ларчӗ.
Салампи сӑмах хушмарӗ, кӑвак куҫӗсем кӑна каччӑ
ҫине хурлӑхлӑн пӑхса: «Кала, кала! Ун ҫинчен мӗн пӗлнине йӑлтах каласа пар мана!» — терӗҫ.
Ҫемен вара малалла каларӗ.
— Вӑрҫӑ пӗтнӗ ҫул-ха вӑл, кӗркунне... Эпир, ҫартан
таврӑнакан салтаксем, Порт-Артурта, тинӗс хӗрринче,
пӑрахут кӗтетпёр. Портран инҫех мар пысӑк садра —
темле пуян самурай дачи пулнӑ пулмалла — пушӑ ҫурт,
хуҫисем ҫук. Мӗн пулнӑ тетёп: садри пур салтак ҫав ҫурт
еннелле васкать. Эпё те ути-утми унталла пыратӑп. Веранда ҫинче рояль ларать, рояль умёнче — салтак. Ҫавӑ
пухнӑ иккен халӑха. Итлесе куркаланӑччӗ чаплӑ пианистсене те. Анчах ку вара, те хӑй ҫамрӑк пулнӑран, те хамӑр
салтак таҫти инҫетри ҫӗршывра тӑван кӗвӗсене чаплӑ каланӑран, тӗлӗнтермеллипех тӗлӗнтерчӗ, темле асамҫӑ пек
туйӑнса кайрӗ. Каласса вӑл пӗр кӗвве вӗҫне тухиччен мар,
темиҫе тӗрлӗ кӗвве татӑкӑн-кӗсӗкӗн калать. Пӗр кӗвве пӗр
ҫаврӑм калать те чарӑнать, кӑшт тӑрсан урӑх кӗвӗ ҫине
куҫать. Ни попурри мар, ни мён мар. «Мёнле капла?» —
тетёп. Ҫывӑхарах пырсан ҫынсен пуҫёсем урлӑ пӑхатӑп.
Пианист умне тем чухлё нота листисем купаланӑ. Вӑл
пёр листине илет те ҫавӑнтах рояльпе каласа пӑхать е
каласа та тӑмасть, нотӑсем ҫине пӑхать те: «Ку мар», —
тет, теприне илет. Вӑл нотӑсене ҫапла, хаҫат вуланӑ пек,
ҫӑмӑллӑн вулани мана тӗлӗнтерчӗ те, кёвёҫтерчё те. Ҫав
самантра эпё хам нотӑ йӗркине пёлменшён пурнӑҫӑмра
пёрремёш хут ӳкӗнтӗм. Салтак никам ҫине те пӑхмасть,
пур кёвве те каласа пӗтереймесрен хӑранӑ евёр, кёвё хыҫҫӑн кӗвӗ улӑштарать. Нумай хушӑ выҫӑхса пурӑннӑ ҫын,
тен, кӗрекери пур апат-ҫимӗҫе ҫисе ярасла кашни кучченеҫ ҫинех ҫапла тӑрӑнать пуль. Садра Бетховен, Шопен, Чайковский, Рахманинов произведенийёсем, КитайЯппун кёввисем пёрин хыҫҫӑн тепри шӑранаҫҫё. Акӑ салтак нотӑсен Тёркине йӑлтах тёрёслесе тухрё те ҫамки
ҫинчи тарне тутӑрпа шӑлса илчё, унтан хӑй ӑссён нотӑсӑр
выляма тытӑнчӗ. Халё пур кӗвӗ те хутӑшса кайрё, хушӑ174

ран ҫав тӗлӗнмелле импровизацире чӑваш кӗвви те
илтӗннӗ пек туйӑнать. Темле палланӑ, пӗлнӗ, чуна пырса тивекен тӑван кӗвӗ пек туйӑнать. Ак хайхи! Китай садӗнче чип-чиперех Федор Павловӑн «Вӗлле хурчӗ, ылтӑн
хурт» кӗвви янӑраса кайрӗ. Чӑн, пӑлханнипе йӑлт тара
ӳкрӗм... Кайран ӑста пианистпа паллашрӑмӑр: Анатолий
Алмазов, анат енчи чӑваш. Ҫӗрӗпех тинӗс хӗрринче ҫӳрерӗмӗр, ҫӑвар хупми калаҫрӑмӑр: чӑвашла калаҫманни нумай пулатчӗ. Чӑннипе, ытларах вӑл калаҫрӗ. Калаҫасса
хӑй тӗп чӑвашла, питӗ таса, илемлӗ калаҫать. Вӑл мана
ун чухне хӗрсе кайсах Иакинф Бичурин, Иван Яковлев
пек чаплӑ чӑвашсем ҫинчен, хамӑр халӑх хушшинчен
тухнӑ ытти паллӑ ҫынсем ҫинчен нумай каларӗ. Эпӗ вара
вӑл хамӑр халӑх ҫинчен ҫав тери нумай пӗлнинчен
тӗлӗнсе, хам сахал пӗлнинчен вӑтанса пӗтрӗм. Ҫапах хамӑр
халӑхра ҫакнашкал пултаруллӑ, матгур ҫамрӑксем пурришӗн, вӗсем тӑван культурӑна, искусствӑна чунтан юратса парӑннишӗн, тӑван халӑхшӑн ҫуннишӗн, унӑн пысӑк
пуласлӑхне шанса тӑнишӗн калама ҫук савӑнтӑм. Пӗлесчӗ
эсӗ, Салампи, ҫав каҫ эпӗ Алмазова мӗнле ытарайми итленине, ӑна мӗнле юратса пӑрахнине!
Саланов хӑй ытлашши хавхаланса «илемлӗ» сӑмахсемпе кӑшт хушарах калаҫнине туйрӗ те именсе калаҫма чарӑнчӗ. Анчах вӑл Салампи умӗнче Алмазова тӳрре
кӑларас тесе мар, хӑй тахҫан Алмазова мёнле кӑмӑлланине тӗрӗсрех пӗлтерес тесе ҫеҫ тусӗн сӑнарне илемлетерех кӑтартма тӑрӑшрӗ; япӑх ҫынна ырлас шутпа мар,
хӑй ҫынсем ҫинчен лайӑх шутланӑран кӑна ҫапла каларӗ вӑл, ҫынсене те юлташӗсем ҫинчен ҫапла шухӑшлаттарас килчӗ унӑн. Тен, поэтсем те ҫав сӑлтава пулах
илемлӗ калаҫаҫҫӗ, ҫыраҫҫӗ пулӗ?..
— Тем ҫинчен те каларӗ вӑл мана ун чухне, — терӗ
те Саланов каллех шӑпланчӗ.
Алмазов ӑна ҫав каҫхине «темле тӗлӗнмелле ятлӑ —
Салампи ятлӑ» хӗрпе хӑйӗн тусӗ Валери пӗр-пӗрне мӗнле
юратни ҫинчен, ҫав юрату мӗнле телейсӗр пулни ҫинчен каланӑччӗ... Ун чухне Алмазов та хӑй Салампие тӗл
пуласса, Салампи хӑйне юратасса пӗлмен ӗнтӗ... Акӑ
халӗ, кӗҫӗр, Порт-Артуртан килнӗренпе виҫӗ ҫул иртсен, Саланов ҫав «тӗлӗнмелле ятлӑ хӗре» Алмазов ҫинчен калать. Анчах Алмазов та Салампишӗн Валери пе175

кех ҫухалмарӗ-ши: вӑл Музӑпа ҫыхланнӑ теҫҫӗ-ҫке? Кирлӗ-и ҫакӑн ҫинчен асӑнса Салампи чунне ыраттарма?
— Тымар янӑ пекех, нумай лартӑм ӗнтӗ, — терӗ каччӑ
тӑрса. — Ҫӗр вӑрӑм, килех ҫитес, ҫын патӗнче ыйхӑ та
килмест манӑн. Тен, улахсем саланиччен ҫитме ӗлкӗрӗп, — шӳтлесе илчӗ вӑл.
— Улаха ҫитмелле пулсан тытса чараяс ҫук ӗнтӗ, —
терё Салампи те ним пулман пекех шӳглеме тӑрӑшса,
анчах унӑн тути кӑна куланҫи турӗ, куҫӗ малтанхи пекех салхуллӑ пӑхать. — Кӑшт ӑсатса ярӑп: каҫхи хӑнана
ӑсатмасан ыйхӑ вӗҫет теҫҫӗ. Ытла ан васка, ҫур ҫӗр те
ҫитмен-ха. Ҫул курки тытса пар акӑ, Пугачев ырлани ку...
Вӗсем уй хапхинче уйрӑлчӗҫ.
— Чипер кай ӗнтӗ. Уйрӑлас та килмест санран, Ҫемен.
Сана курса калаҫсан ӑш выртать, чӗре ҫыххи сыпӑнать, —
терё Салампи алӑ парса. — Мӗнле хӗр сана пырса ырӑ
курӗ-ши? Курӑттӑм вӑл хӗре. Пурте курнӑ, пӗлеҫҫӗ, эпӗ
ҫеҫ палламастӑп ӑна.
Ҫемен ним калайми пулса тӑчӗ. «Салампи, эпӗ часах
авланатӑп! Эпӗ хам ачаран юратнӑ хӗре илетӗп! Вал сан
пекех илемлӗ, сан пекех ырӑ ҫын!» — тесе калас килчӗ
унӑн, анчах хӑй телейӗпе киленсе-мухтанса телейсӗр хӗре
кӳрентересрен шикленчӗ вӑл, ҫавӑнпа ним те шарламарӗ.
Салампи таврӑннӑ ҫӗре амӑшӗ ҫывӑрса кайнӑ. Валерик те мӑшлаттарсах ҫывӑрать. Ун ури вӗҫне кушак кукӑрӑлса выртнӑ та ачашшӑн мӑрлатса тӗлӗрет. Салампие
курсан вӑл вырӑн ҫинчен сиксе анчӗ те тутлӑн анасласа
карӑнчӗ, вӑратнӑшӑн кӑмӑлсӑрланса хӳрине пӑтраткаласа кӑмака айне кӗрсе ҫухалчӗ. Пӳртре шӑпах, хутранситрен шӑрчӑк чӑрӑклатса сас тӑвать.
Салампи кӑмака умӗнче ҫакӑнса тӑракан Валерик
кӗписем ҫине пӑхса шухӑша кайрӗ.
Акӑ ача амӑшех ӗнтӗ вӑл. Унӑн пӳртӗнче те, чӑматанӗсенче те, хӗр арчинче те, мӑшӑрлӑ пурӑнакан хӗрарӑмӑнни пекех, ача япалисем. Мӑшӑрлӑ... Арлӑ-арӑмлӑ...
Мӗнле вӑл? Лайӑх-и вӑл, япӑх-и? Мӗн вӑл телейлӗ юрату? Савнӑ ҫынпа пӗрле пурӑнни-и? Е ҫапла, ялан пӗччен,
савнирен уйрӑм, ӑна курмасӑр, пӗлмесӗр, ӗмӗтре ҫеҫ
юратса пурӑнни-и? Нихҫан та телей йӑва ҫавӑрмӗ-ши
Салампи пурнӑҫӗнче? Хӑвӑрт иртет-ҫке хӗр ӗмӗрӗ — карта тытса та картлаймӑн, чаршав карса та чараймӑн.
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Шалти пӳлӗмре будильник шӑнкӑртатни ӑна шартах
сиктерчӗ. Ҫур ҫӗр иртни пёр сехет — фермӑна кайма
вӑхӑт. Кӑшт та выртса канма пулмарӗ. Салампи кӗрӗк
тӑхӑнчӗ те Валерик патне пычӗ, тутлӑ ҫывӑракан ача ҫине
чылайччен пӑхса тӑчӗ, вара ӑна темиҫе хут чуптурӗ,
ачашшӑн витсе хӑварчӗ те фермӑна тухса кайрӗ.
Ферма пӳртӗнче пурте харлаттарсах ҫывӑраҫҫӗ. Сӗтел
хушшинче Лена тӗлӗрсе ларать, аллинчи кӗнеки урайне
ӳкнӗ. Салампи кӗнекене сӗтел ҫине илсе хучӗ те хӗре
вӑратрӗ. Иккӗшӗ пӑру витине тӗрӗслеме тухрӗҫ.
Ҫав каҫхине виҫӗ ӗне пӑруларӗ. Салампи тул ҫутӑличченех канма пӗлмесӗр ӗҫлерӗ. Ирхине вӑл ҫамрӑк парусене сӗт ӗҫтерчӗ, пысӑкраххисене апат пачӗ, вите урайне
хырса-шӑлса тасатрӗ, ҫӗрле пӑруланӑ пӑрусене Шамбулкин ҫук пирки хӑех турттарса виҫсе пӑхрӗ, вӗсем ҫинчен
уйрӑм журнала ҫырса хучӗ. Маруҫ килсен вӑл ирхи апата
киле таврӑнчӗ. Кӑшт выртса канчӗ те каллех фермӑна
кайрӗ. Витери ӗҫсене тирпейлесен Шамбулкина: «Района каятӑп, ман вырӑна Маша юлать», — тесе пӗлтерчӗ.
Район центрне Салампи йӗлтӗрпе кайрӗ. Раймафа Валерик валли тетте кӗнекесем, пӗчӗк гитара туянчӗ те
Яшманов лавӗ ҫине хурса ячӗ. Казаковпа курса калаҫас
тесе ун хваттерне кӗчӗ, анчах телей пулмарӗ: Петя Пысӑк
Нина патне кӳршӗ района кайнӑ терӗҫ. Магазинта ӑна
кирлӗ кӗнекесем пулмарӗҫ, вӑл вара ҫула май Салановсен ялне кӗрсе хайхи Шалтайкина курма шут тытрӗ.
Турикас ҫумӗнчи Елюк сӑртӗнче сарӑлса ларакан сад
аякранах курӑнать. Ҫамрӑк сад тавра, шур тӑлӑп пӗркеннӗ хуралҫӑсем евӗр, шурӑ туналлӑ хурӑнсем, хӑмӑр
туналлӑ ҫӑкасем, акаци, сирень тӗмӗсем юрпа витӗнсе
лараҫҫӗ. «Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл пӗтӗм республикипе чапа тухнӑ
сад. Саланов пӑхса ӳстерекен пуян сад», — савӑнса шухӑшларӗ Салампи.
Уй пуҫтарса кӗрсенех укӑлча хапхине уҫса пӑрахнӑ
та ҫавӑнтанпах хупман пулас, халӗ вӑл юр тултарса лартнӑран хупӑнмасть те; ачасем кунта катаччи ярӑнаҫҫӗ.
Салампи вӗсенчен Салановсен тӗлне ыйтса пӗлчӗ. Анчах Ҫемен килте пулмарӗ, вӑл йӗлтӗрпе ярӑнма кайнӑ
иккен. Салампи вара тӳрех клубалла утрӗ.
Клуб ял варринче, чул ҫуртра. Малти пысӑк пӳлӗмӗ
пуш-пушах, пукансене йӗркипе лартса тухнӑ, урайне ку12. Салампи.
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сарпа хырса ҫунӑ. Шӑп кӑнтӑр вӑхӑчӗ пулнӑран-ши,
клубра ҫамрӑксем те, ача-пӑчасем те ҫук. Алӑк патӗнчи
кӑмака умӗнче хӗрлӗ тутӑрлӑ, пӗрлӗхен питлӗ хӗрарӑм
вут хутса ларать.
— Шалтайкин юлташа ӑҫта курма пулать-ши? —
ыйтрӗ Салампи унран.
Лешӗ йӗлтӗрпе ҫӳремелли тум тӑхӑннӑ ют хӗр ҫине
шанмасӑртарах пӑхса илчӗ те юнашар пӳлӗм алӑкне уҫса
ҫӑвар тулли кӑшкӑрчӗ:
— Йӑва-ан! Сан патна хуларан майра килчӗ!
— Калӑр, Варя, кунта кӗтӗр! — илтӗнчӗ шалтан кӑмӑллӑ ҫемҫе сасӑ.
— Хӑй патне чӗнет, — терӗ хӗрарӑм пуҫӗпе юнашар
пӳлӗм алӑкӗ еннелле сӗлтсе, вара каллех ют хӗр ҫине
кӳлешен куҫпа пӑхса илчӗ.
Пӗчӗк пӳлӗм. Чӳрече янахӗсем ҫине те, пукансем ҫине
те кӗнеке, хаҫат-журнал тӗркисем хурса тултарнӑран вӑл
пушшех тӑвӑр пек туйӑнать. Пӳлӗм варринчи сӗтел умёнче ҫын хутланса тӑрать; вӑл темшӗн пукан ҫине лармасӑр сӗтел ҫине чавсаланса хавхалансах тем ҫырать.
— Кӗме юрать-и?
Тем ҫыракан ҫын каялла варт ҫаврӑнса тӳрленсе тӑчӗ
те пысӑк куҫлӑхне ҫамки ҫинелле ҫӗклерӗ. Хӑй тӑсланкӑ,
кӑшт курпунтарах; сивӗ пулин те, ҫӳхе пальтопа, сӑран
атӑпа; хуҫӑк сӑмсаллӑ кепкине сӗтел ҫине пӑрахнӑ; ҫӳҫӗ
арпашӑнса пӗтнӗ, сухалне хырман.
— Айӑп ан тӑвӑр, палласа илеймерӗм сире, — терё
вӑл Салампие алӑ парса. — Шалтайкин Иван Иванович.
— Салампи, — пӗлтерчӗ хӗр хӑй ятне. — Акрамова.
— Питӗ хавас, питӗ хавас! Илтнӗ, илтнӗ! Питӗ лайӑх
пӗлетпӗр сире! — хавасланса ӳкрӗ Шалтайкин, хӑй каллех Салампи аллине тытса чӑмӑртарӗ. — Январӗн ҫиччӗмӗшӗнче райхаҫатра сирӗн ҫинчен статья тухнӑччӗ.
«Лайӑх телятница» ятлӑ статьяччӗ-и ҫав? Айӑп ан тӑвӑр,
иртсе ларӑр, Акрамова юлташ.
Пурнӑҫра пӗрремӗш хут курнӑ ҫын хӑйне пӗлни, хӑй
ҫинчен ҫырнӑ статья хӑҫан тухнине те астуса тӑни Салампие савӑнтарчӗ те, тӗлӗнтерчӗ те, — «феноменальнӑй
память» тетчӗ Вирьялов Шалтайкин ҫинчен каласа култарнӑ чух. Чӑнах та, ун асӑмӗ ҫирӗп иккен.
Шалтайкин васкасах пӗр пукан ҫинчен кӗнекесене
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сак ҫине илсе хума пикенчӗ, анчах пӑлханнипе ҫӗре
ӳкерчӗ те илсе те хумарӗ, аптранипе куҫлӑхне шӑлма
тӑчӗ — темле шыраса та тутӑр тупаймарё, вара тарланӑ
сӑмса тӑррине те пальто ҫаннипех шӑлса илчӗ. Ҫак самантра вӑл тутӑра ӑҫта хунине астӑвайманшӑн та, паян
клуба сухал хырмасӑр килнӗшӗн те хӑйне хӑй вӑрҫса
тӑкрӗ. «Сухалне хырма вӑхӑт та пулмарӗ ӗнтӗ, ҫӗркаҫ
ҫӗрӗпех стена хаҫачӗ ҫырса лартӑм, паян тӑнӑ-тӑманах
кунта чупса килтӗм... Анчах кама аса илтерет-ха ку хӗр?
Ӑҫта, хӑҫан курнӑ эп ӑна?» — шухӑшларӗ Шалтайкин
ҫавӑнтах.
Салампи пӳлёме ялкӑшса килсе кӗни ӑна хура кӗрте
сасартӑк ҫурхи кун ҫитнӗн туйӑнчӗ. Хӑй тирпейсӗр
ҫӳренӗшӗн те, ҫӗр ҫинче хӗрӗх ҫул авланмасӑр пӗччен
упа пек пурӑннӑшӑн та пӗрремӗш хут ҫак пике умӗнче
именчӗ вӑл.
— Айӑп ан тӑвӑр, Акрамова юлташ, тем ӗҫпеччӗ ӗнтӗ
эсир? — терӗ вӑл сӗтел ҫинче выртакан шӑртган пек
хулӑн ҫӗтӗк портфеле ҫурӑмӗпе хуплама тӑрӑшса (уҫӑ
портфельтен пулӑ хӳри, сӗт кӗленчи, ик-виҫӗ пуҫ сухан
курӑнатчӗ).
Салампи ҫак ватӑ каччӑ ҫинчен тахҫанах Вирьялов
каласа култарнине каллех аса илчӗ те хавасланса кайрӗ,
районти паллӑ избача хӑюллӑнрах сӑнарӗ.
Шалтайкин ҫилӗмпе тем ҫыпӑҫтарнӑ пулас: хавхаланса
ӗҫленӗ чух асӑрхамасӑр пальто ҫаннине те ҫилӗмпе вараланӑ та, хаҫат татӑкӗ ҫанӑ ҫумне ҫыпҫӑннӑ, ҫилӗмленнӗ ҫӳҫ пӑйӑрки те пӗр-ик тӗлте ҫыпӑҫса ларнӑ.
— Эпӗ сирӗнтен пулӑшу ыйтас терӗм, — хаваслӑн
йӑлкӑшса пӗлтерчӗ Салампи.
Шалтайкин чӗри пӗр ыратса, пӗр хӑпартланса кайрӗ.
Вӑл хӑй студент чухне, ҫирӗм ҫул каялла, телейсӗр юратнӑ чипер артисткӑна аса илчӗ. «Кулли ҫавӑн. Вӑл ҫавнашкал йӑлкӑшса кулатчӗ», — савӑнса та хурланса шухӑшларӗ ватӑ каччӑ.
— Питӗ хавас сире пулӑшма! — терё те каллех алӑ
пачӗ.
— Саланов пӗлтерчӗ: сирӗн агрозоотехника кружокӗнче вӗренмелли ҫӗнӗ учебник ытлашши пур терӗ. Эпӗ
районта тупаймарӑм та сирӗнтенех ыйтса пӑхас терӗм.
— Айӑп ан тӑвӑр, ытлашши ҫук, анчах сире пӗрне
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пама пултаратӑп. Кӗнеке ыйтакана пӗтӗм чунтан юрататӑп, Акрамова юлташ.
Шалтайкин каллех Салампие тӗлӗнтерсе кӗнеке авторӗн хушаматне, ятне, издательство ятне, кӗнекене миҫемӗш хут пичетлесе кӑларнине, миҫе кӗнеке кӑларнине, хакне — пӗр пӑхмасӑр каларӗ.
— Питё кирлӗ кӗнеке, анчах, айӑп ан тӑвӑр, чӑвашла
япӑх куҫарнӑ, хӑш-пӗр вырӑнсене вырӑсли ҫине пӑхмасӑр
та ӑнланма ҫук, — терё Иван Иванович Салампие кӗнеке
тыттарса. — Хӑҫан чӑвашла таса калаҫма вӗренсе ҫитӗпӗр
ӗнтӗ?
— Тавтапуҫ сире... Стена хаҫачӗ кӑларатӑр пулас?
— Ҫавӑнпа аппаланатӑп, ҫирӗм ҫул ёнтӗ. Редколлеги
пур та, ытла мӗнех мар, йӑлтах ман ҫине тиеҫҫӗ. Пӗр
каласан, художникӗ те, ҫыруҫи те, суфлерӗ те, артисчӗ
те, агитаторӗ те, библиотекарӗ те — йӑлтах хам. Пӗрре
хӑнӑхнӑ та... юрататӑп эпӗ хам ӗҫе. Ӗҫсӗр ларма кичем —
алӑсӑр юлнӑ пекех, ваттисемле каласан.
Шалтайкин ҫав хушӑра хӑйӗн шӑрттан портфелӗ ҫаплах уҫӑ выртнине асӑрхарӗ те ӑна хӗртен ҫурӑмӗпе картларӗ.
«Чӑн та, ху ӗҫне питӗ юрататӑн эсё, чунна парса ӗҫлетён пулас. Тен, ҫавӑнпа ху ҫинчен манатӑн пуль. Пёрпёр ҫывӑх хӗрарӑм пулас пулсан тирпейлёччё вӑл сана», — шухӑшларё Салампи.
— Йӑва-ан! — хаяр сасӑпа чёнчё ҫак самантра хёрлё
тутӑрлӑ хёрарӑм пӳлӗм алӑкӗнчен пуҫне кӑтартса. —
Кӑмакана паранкӑ пӑрахмалла-и?
Вӑтанса хёрелнё Шалтайкин ҫавӑнтах ун патне сиксе
тухрӗ. Иккёшё чылайччен тем пӑшӑлтатрёҫ, хӗрарӑмӗ
малтанхи пекех хаяррӑн калаҫрё.
«Ку леш Варук инке тени пуль ӗнтӗ, Маруҫ инкёшён
тӑванё. Чӑн, ытла кӳлешекен хёрарӑм иккен, ав савнине мӗнле кӳлешет», — куларах шухӑшларё Салампи Вирьялов каланине аса илсе. Пёччен ларма лайӑх маррине туйса вӑл кайма хатӗрленчӗ.
— Айӑп ан тӑвӑр, Акрамова юлташ, — терё Шалтайкин алӑкран вӑркӑнса кӗрсе. Хӑй ӑшша пиҫнӗ, унӑн
сӑмса тӑрри те, куҫлӑхё те тарланӑ. Избач мёнпур кёсйине хы паласа ухтарчӗ, вара таҫтан хуралса пӗтнӗ тутӑр
татӑкӗ туртса кӑларчё те питне шӑлса илчӗ, тепёр ми180

нутран ҫав тутӑрах хӑй ӑҫта хунине астумасӑр ниепле те
тупаймарӗ. Темрен шикленсе ӳкнӗ Шалтайкин хӑйӗн
хупӑнман портфельне хӗртен пытарма та шутламарӗ.
— Агрозоотехника занятийӗсене клубрах ирттеретӗр-и? — ыйтрӗ Салампи стена ҫинчи плакатсене пӑхса.
— Клубра, пысӑк залра. Унта пирӗн плакатсем, нагляднӑй пособисем те пур. Кӗркунне пӗр-ик заняти
Саланов садра ирттерчӗ, фермӑра темиҫе заняти пулчӗ.
Хамӑр клубра занятисем мӗнле ирттернипе паллаштарма пултаратӑп, кӑмӑлӑр пулсан, — сӗнчӗ Иван Иваныч.
Вӑл Салампие ял хуҫалӑх ӗҫӗнчи ҫитӗнӳсене кӑтартакан плакатсемпе, диаграммӑсемпе, занятисем ирттермелли плансемпе паллаштарчӗ. Колхозра выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетмелли обществӑлла план ҫинчен кӗскен ӑнлантарчӗ.
Вӑл тӗрлӗрен цифрӑсене пӗр йӑнӑшмасӑр каланинчен,
плана параграфӑн-параграфӑн пӗлнинчен Салампи тӗлӗнсе кӑна ларчӗ.
Пӗр хӗрсе кайнӑ Шалтайкин хавхалансах калаҫрӗ, хӑй
ҫине Варук инке кӳлешсе пӑхнине те сисмерӗ, юлашкинчен Салампие ӑсатма тухрӗ.
— Тата килӗр ҫапла, Акрамова юлташ, — терё те хӗре
алӑ пачӗ.
Салампи йӗлтӗр чӗнне хытарчӗ те йӑрст тӳрленсе тӑчӗ,
Шалтайкина хирӗҫ пӑхса кӑмӑллӑн кулчӗ; кӑвак костюм
тӗсӗ ӳкнӗрен унӑн куҫӗсем тата кӑвакрах курӑнаҫҫӗ, тата
ӑшӑрах.
«Чӑваш хӗрарӑмӗсем хитре тенӗ Радищев, — шухӑшларӗ ҫав самантра Шалтайкин. — Тен, вӑл авал пирӗн
ҫӗршыв урлӑ иртсе кайнӑ чух шӑпах ҫавнашкал хӳхӗм
хӗрсене курнӑ пуль».
— Чипер юлӑр, — терё Салампи кӗнекине костюм
ҫийӗн ҫыхнӑ чӗн пиҫиххи хушшине хӗстерсе.
— Айӑп ан тӑвӑр, — терё Шалтайкин тата тепӗр хут
алӑ пама ӗлкӗрсе.
Хӗр анаталла ярӑнса кайрӗ, Иван Иваныч ун хыҫӗнчен телейлӗн кулкаласа кӑмӑллӑн пӑхса юлчӗ.
«Кулли ҫавӑн, вӑл ҫакнашкал йӑлкӑшса кулатчӗ», —
каллех хӑй телейсӗр юратнӑ артисткӑна аса илчё Шалтайкин. Ҫирӗм ҫул каялла вӑл артистка чӑваш кинофильмӗсенче паллӑ рольсене вылянӑ, Федор Павлов ертсе пынӑ
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пӗрремӗш чӑваш хорӗнче юрланӑ, пысӑк хуласенчи театрсенче хӑйӗн пултарулӑхӗпе палӑрнӑ. Чухӑн, именчӗк
Шалтайкин студент ҫав сар пикепе куҫа-куҫӑн калаҫма
мар, ӑна сцена е экран ҫинче курсан та тара ӳкнӗ, хӑйӗн
юратӑвӗ ҫинчен никама та калама хӑяйман, савнин ӳкерчӗкне «Сунтал» журналтан касса илнӗ те ун ҫине турӑш
ҫине пӑхнӑ пек пӑхса пурӑннӑ, анчах ҫав хаклӑ япалана
пӗррехинче Варук инке тупнӑ та ним шеллемесӗр кӑмакана пӑрахнӑ, кӑмӑлсӑр качча тем те пёр каласа вӑрҫса
пӗтернӗ. Пурӑна киле Варук инке ҫав сӑнне Шалтайкин
чӗринчен те кӑларса ывӑтнӑ. Халӗ, Салампие курсан, Иван
Иванович хӑйӗн ӗмӗтӗнчи хӗре тепӗр хут аса илчӗ.
— Мӗнлескер пулчӗ вӑл? — илтӗнчӗ ун хыҫӗнче хаяр
сасӑ. Шалтайкин шартах сиксе каялла ҫаврӑнчӗ, каллех
хыпаланса тутӑр шырама пуҫларӗ, анчах темле шырасан та тупаймарӗ.
— Акрамова вӑл, Варя, Салампи юлташ...
— Лешӗ-и, качча каймасӑр ача тӑваканни-и?
— Ҫын ачине усрава илнӗскер, Варя...
— Те ҫын ачи-ха унта, те хӑйӗн сопчӑнни, пӗл-ха
унта!
«Пуҫларӗ ӗнтӗ», — терӗ хӑй ӑшӗнче Шалтайкин пуҫне пальто ҫухавипе хуплама тӑрӑшса. Халӗ ҫеҫ хӗрпе
курса калаҫни ӑна ҫывӑрмасӑр курнӑ тӗлӗк евӗр ҫеҫ
туйӑнчӗ. Халӑх умӗнче хаяр докладсем тӑвакан Шалтайкин Варук умёнче путек пекех йӑваш, ун хастарлӑхӗ Варука куриччен кӑна. Ҫил вӗриччен мамӑк та хӑйне йывӑр
тесе шутлать тет. Иван Иваныч та ҫавах...
Салампи те Шалтайкинран питё ырӑ кӑмӑлпа уйрӑлчё,
анчах ун кӑмӑлӗ часах хуҫӑлчё. Ҫул хӗрринче ларакан
магазин тёлне ҫитерехпе вӑл кӑшт ҫеҫ чарӑнса тӑмарӗ.
Магазинтан хӳхём тумланнӑ ҫын тухрӗ те туран йёлтёрпе
анакан хӗре асӑрхасан каллех магазина кёрсе ҫухалчӗ.
Вӑл каникула таврӑннӑ Вирьялов иккенне Салампи куҫёпе курса кӑна мар, чунӗпе туйса илчё, вара урам варринчен пӑрӑнса магазин хыҫёнчи ҫырма тӑрӑх кайрё,
каялла ҫаврӑнса пӑхмасӑр уялла ярӑнса тухрӗ.
Кёске кун каҫалла сулӑннӑ, хура вӑрман хыҫнелле
хӗрӳсӗр хёвел кӗҫех анса ларать ёнтё. Юр хӑрпӑкӗсем
йӑлтӑртатса тӑнӑран шурӑ пир ҫине ӗнчӗ сапнӑн туйӑнать.
Сывлӑш уҫӑ, чуна ирӗк. Анчах чёре темшӗн хёсет, хёсет...
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Акӑ лерен, вӑрмантан, пӗр хӗр йӗлтӗрпе ярӑнса тухрӗ
те ял еннелле васкарӗ, каялла пӑха-пӑха илет хӑй. Тепӗр
икӗ минутран каччӑ ярӑнса тухрӗ. «Саланов, — тӳрех
шухӑшларӗ Салампи, — костюмӗ те ҫавӑнах, тем тесен
те ҫавӑ». Салампи йӗлтӗр туйисене ҫӗклесе ун еннелле
сулса саламларӗ, анчах каччӑн каялла пӑхас шут мар иккен: вӑл пикенсех хӑй умӗнчи хӗре хӑвалать. Акӑ хӗрӗ,
ял еннелле килекенскерех, вӗлт! аяккалла пӑрӑнчӗ, унтан каллех вӑрманалла ҫаврӑнчӗ. «Выляҫҫӗ», — тавҫӑрса
илчӗ Салампи. Акӑ каччӑ халӗ хӗр йӗрӗпе васкать, ҫывхарсах пырать, ҫапах вӑрман чӑтлӑхне кӗмесӗр хӗре хуса ҫитесшӗн мар пулас вӑл. Акӑ вӗсем вӑрмана кӗрсе ҫухалчӗҫ. Салампи чылайччен вӑрман еннелле ҫаврӑнса пӑхкаларӗ, анчах ҫамрӑк мӑшӑр тек уялла ярӑнса тухмарӗ.
— Телейлӗ хӗр! — терё Салампи сасӑпах, вара кил
еннелле вӑраххӑн ярӑнчӗ.
Авӑ умра тӑван ял, анкартисем, улӑхри утӑ капанӗсем, ферма ҫурчӗсем. Авӑ Саламписен анкартийӗ вӗҫӗнчи тӑлӑх улмуҫҫи. Хӗр ҫырмана ярӑнса аннӑ чухне сасартӑк чарӑнса тӑчӗ. Хӳтӗ вӑрманта йӗлтӗр йӗрӗ палӑрать: вӑл ҫырма хӗрринче пуҫланать те ҫырма тӗпӗнче
пӗтет, ытти ҫӗртине юр шӑлса кайнӑ. «Анатолий хӑварнӑ
йӗр, — тавҫӑрса илчӗ Салампи. — Ҫакӑн пекех ҫухалчӗши унӑн йӗрӗ те ман пурнӑҫӑмра? Паҫӑрхи мӑшӑр пек,
иксӗмӗр пӗр йӗрпе ярӑнаймарӑмӑр. Пирӗн ҫул-йӗрсем
пӗр тӗлте кӑна ҫапла пӗрлешсе иртрӗҫ пулас», — терӗ
те хӗр ҫурри ҫухалнӑ йӗлтӗр йӗрӗ урлӑ ярӑнса каҫрӗ...
Килте вӑл Валерик ҫывӑрса кайиччен ҫеҫ хаваслӑн
калаҫса кулчӗ, амӑшне Шалтайкин ҫинчен шӳтлерех каласа кӑтартрӗ. Апат ҫинӗ чух вара сасартӑк шӑпланчӗ те
ҫийи-ҫими ларчӗ, чӗлхи ҫӗтнӗ евӗр, ним те чӗнмерӗ.
— Ҫавӑн ҫинчен шухӑшласах шуралтӑн ӗнтӗ. Темшӗн
манмастӑн ӑна? Хӑй аса та илмест пуль, — терё амӑшӗ
хӗрӗ ҫине хӗрхенчӗклӗн пӑхса.
— Ан калаҫ-ха, анне, кирлӗ мара, — сӑмах тавӑрчӗ
Салампи хирӗҫ ним тупса калаймасӑр. Тумланчӗ те фермӑна тухса кайрӗ.
Чӑн, Алмазовӑн ҫак вӑхӑтра Салампи шухӑшӗ мар-мӗн.
Вырсарни кун музучилище студенчӗсем Атӑл леш
енне йӗлтӗрҫӗсен кросне кайрӗҫ. Муза Любимова кай183

марӗ. Ун пек ҫӗре хутшӑнмасть вӑл, ӑна халӑх ӗҫӗ те,
студентсен килӗшӳллӗ канӑвӗ-савӑнӑҫӗ те кирлӗ мар, вӑл
лекцисене те йӗркеллӗ ҫӳремест. Ытах училищӗрен кӑларса ярсан та уншӑн хӑрушӑ мар, вӗренӳ программи
тахҫанах йӑлӑхтарса ҫитерчӗ ӑна; вӑл хӑех кунта вӗренме пӑрахса Мускаври театральнӑй института кайса кӗме
хатӗр. Шӑмат кун каҫ концертра курчӗ те вӑл Алмазова. (Алмазов Хусантан килнӗ те пӗр эрне кунтах пурӑнма шут тытнӑ.) Муза ӑна йӗлтӗрпе ярӑнма каймашкӑн
чӗнчӗ.
Вӗсем йӗлтӗрпе ярӑнма кайнине курсан ватӑ техничка Анна Матвеевна кӑмӑлсӑрланса юлчӗ: «Каллех йыт
пырши пек сырӑнчӗ ӗнтӗ, якӑлти», — терӗ вӑл авкаланакан Муза ҫине сивӗ куҫпа пӑхса.
Акӑ халӗ вӗсем Атӑл леш енче, йӑлӑмри тӑвайккинче, уҫланкӑра, хире-хирӗҫ пӑхса тӑраҫҫӗ. Иккӗшӗ те
ӑшша пиҫнӗ, иккӗшин те пичӗсем юн пӗрӗхес пек хӗрелнӗ. Алмазов Муза ҫине ытарайми пӑхать.
Муза йӗлтӗр туйисем ҫине илемлӗ таянса ҫинҫе пилӗкне илӗртӳллӗ авса тӑрать; унӑн йӑрӑс урисем ывӑннипе чӗтреҫҫӗ, чие ҫырли тӗслӗ костюмӗнчен юр пӗрчисем лӑстӑртатса тӑкӑнаҫҫӗ. Вӑл йывӑррӑн сывлать, хӗрлӗ
берет айӗнчен сапаланса тухнӑ сарӑ ука пек ҫӳҫ пайӑркине тӳрлетме аллине вӑраххӑн, темле питӗ меллӗн
ҫӗклет, юри ытларах каҫӑрлать — тӑпӑл-тӑпӑл кӑкӑрӗсем
вара маларах тухса костюма карӑнтараҫҫӗ. Хӗр куҫӗсене
темле ачаш нӳрӗк карса илнӗ; хӗвел ҫук чухне ҫапла
йӗтӗн чечекӗ ҫинчи сывлӑм тумламӗ тӗксӗмреххӗн йӑлтӑртатать. Муза кулать. Унӑн тап-таса шӑлӗсем ҫак самантра темрен те йӑлтӑрти, тути хӗп-хӗрлӗ, ӑна хытӑрах чуптӑвас пулсан — юн тухассӑн туйӑнать.
Алмазов халӗ таврара мӗн пуррине манса ҫав тутана,
ҫав куҫсене чуптума ҫеҫ ӑмсанать. Пӗрре чуптӑвасси те
халӗ уншӑн — тӗнче хакӗ! Унӑн асӗнче ӗнтӗ тӑлӑх улмуҫҫи мӗлкиллӗ кӑвак куҫ мар.
«Курса юл мана куҫ тулли, — теҫҫӗ ӑна Музӑн чакӑр
куҫӗсем. — Эсӗ ӑслине, мӑн кӑмӑллине пурте пӗлеҫҫӗ;
анчах эсӗ, ӑслӑскерех, мӑн кӑмӑллӑскерех, акӑ ман умра
пуҫ таятӑн, хӑвна ху пысӑка хураймастӑн. Акӑ кур, эпӗ
мӗнешкел чипер! Эсӗ маншӑн таҫти вирьял хӗрне мантӑн.
Эпӗ сан пек ӑслӑ та, талантлӑ та мар, ҫапах эпӗ ытарай184

ми чипер; эс ман умра асапланни, хӑвна ху кёҫёне хуни
мана савӑнтарать кӑна. Эпӗ ҫак самантпа киленетӗп, урӑх
мана ним те кирлӗ мар. Курса юл мана куҫ тулли...»
— Хуса ҫит, вара... — терё те Муза мён пулассине
каламасӑрах йёлтёр туйисемпе хытӑ тёртсе анаталла ярӑнса кайрё.
Алмазов ун хыҫҫӑн ӑнтӑлчӗ.
Хӑлхасенче сивё ҫил шӑхӑрать, питрен туратсем ҫапкалаҫҫё. Каччӑ ниме те пӑхмасть, ним те курмасть, ним
те шутламасть — Муза хӑварнӑ йёлтёр йӗрӗпе анаталла
ыткӑнать. «Вара, вара...» — тет ҫеҫ вӑл хӑй ӑшӗнче...
Иккёшё те вӗсем ҫёмрен пек вёҫсе пыраҫҫӗ, хӑйсен
умёнчи чӑнкӑ ҫыра та курмаҫҫӗ. Акӑ Муза ҫыран хысакне ҫитсе аялалла тӑрӑнса кайрё те ахӑлтатса кулса
ячё. Алмазов та ун ҫине пырса кӗрсе такӑнса ӳкрё —
хӑрах йӗлтӗрӗ вёҫерёнсе ҫырма тӑрӑх анаталла шуса
кайрё, Музӑн йёлтёрёсене хуса ҫитрӗ, туйисем аяккалла
ывтӑнчёҫ. Анчах кусем ӑна-кӑна пӑхмарёҫ, ыталанчёҫ
те ӳкнӗ сулӑмпа ҫырма тёпнелле йӑванса анчӗҫ. Ҫырма
тёпёнче Алмазов яштах сиксе тӑчё те кӑтӑкланӑ евёр
кулакан Музӑна пӗчёк ачана ҫёкленё пек ҫӗклесе кӑкӑр
ҫумне пӑчӑртарё. Ҫав самантра вӑл хёрён ҫемҫе сивӗ
питне те хаклӑ йышши духи шӑршине ҫеҫ туйрӗ, чёри
васкаса тапнине те шӑнкӑрав пек янӑракан куллине ҫеҫ
илтрё. Муза сасартӑк кулма чарӑнчё, Алмазова мӑйран
ыталаса илчё те сывламасӑр чуптума тытӑнчӗ. Каччӑ хӗре
пӑчӑртаса тытнипех утма тӑчӗ, анчах хӑрах йёлтёртен такӑнса темле майсӑр ҫаврӑнса ӳкрӗ. Ҫав самантра вӑл
Музӑн чакӑр сивӗ куҫӗсене тинкернё май урӑх куҫсене,
ан ман мана текен чечек тёслё ӑшӑ куҫсене аса илчё те
ытамне вӗҫертрӗ, анчах хӑюлланса кайнӑ Муза ӑна хытӑрах ыталарё, унӑн куҫёсенче темле хытӑ кӑмӑл, кӳлешӳ
хӗмӗ палӑрчӗ. Алмазов вара тек чӑтаймасӑр хӗре хӑй
ҫумӗнчен тёртсе ячё, сиксе тӑма хӑтланчё те — йынӑшса
ярса ӳкрӗ: унӑн фронтра аманнӑ ури мӑкӑлтанчӗ пулас.
Пёчёк ача та ҫапла мар-и? Ӑна хитре теттепе астар —
вӑл вара ура айӗнче мён пуррине те курмасть, такӑнса
ӳксе аманичченех хавхаланса чупать, ҫав ҫёмрёличчен ҫеҫ
лайӑх, ҫиелтен кӑна хитре теттепе вылясшӑн ӑнтӑлать.

ҪАМРӐКЛӐХ
Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр,
Ҫӗршывӑн хастар ачисем,
Вут кайӑклӑн вӗҫӗр, ан юлӑр,
Ан юлӑр кун-ҫул уггинчен.
Ҫеҫпӗл Мишши

Ҫыннӑн пурнӑҫӗ, шухӑшӗ-ӗмӗчӗ, хуйхисуйхи, савӑнӑҫӗ халӑх пурнӑҫӗпе, халӑх шухӑшӗ-ӗмӗчӗпе,
халӑх хуйхи-суйхипе, халӑх савӑнӑҫӗпе пёр пулсан — ҫав
ҫын вара телейлӗ; ҫав ҫын вара хӑй ҫак ҫӗр ҫинче усӑсӑр
пурӑнманнине, хӑйӗн ӗҫӗ, пӗчӗк пулин те, халӑха кирлине, халӑх ӗҫӗ хӑйшӗн чи хисеплӗ ӗҫ пулнине питӗ лайӑх
пӗлсе тӑрать; уншӑн вара халӑхран уйрӑм ӗҫ — пӗчӗк
ӗҫ, халӑхран уйрӑм савӑнӑҫ — пӗчӗк савӑнӑҫ, халӑхран
уйрӑм телей — пӗчӗк телей; вӗсем нумая пыраймӗҫ, пӗрпӗччен чуна нумаях ӑшӑтаймӗҫ. Пӗччен вутпуҫҫи кӑмакара та сӳнет, темиҫе вутпуҫҫи уйра та ҫунать теҫҫӗ вырӑссем. Вилсен те пӗччен выртмалла ан пултӑр, ҫӑва
ҫинче те йышпала выртмалла пултӑр тенӗ сӗм авалтан
пӗччен пурнӑҫа ылханнӑ чӑвашсем.
Салампи ҫакна кӑҫал питӗ лайӑх ӑнланчӗ, фермӑра
вӑй хурса ӗҫленӗ хушӑрах халӑх хушшинче те тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫлеме тӑрӑшрӗ, хӑйне парторганизаци е комсомол организацийӗ хушнисене тӗрӗс туса пычӗ, пӑрахӑҫа
кӑларнӑ зоотехника занятийӗсене йӗркеллӗ, эрнере иккё
ирттерме тытӑнчӗ. Юрмалиат кӗнеки тӑрӑх вулакансен
конференцине ирттернӗ чух доклад турӗ, ӗне ферминче
ӗҫлекенсем хушшинче агитатор пулчӗ. Хӑй ҫынсен пурнӑҫне хутшӑннӑ пекех, пурнӑҫне ыттисем хутшӑннине
туйса хӗпӗртерӗ вӑл. Хӑйӗн пурнӑҫӗнче, пӗчӗк Валерик
пекех, Саланов та, Борисов та, Лена та, Казаков та,
Маруҫ та, Таруҫ та, ыттисем те пысӑк вырӑн йышӑннине
Салампи кунран-кун уҫҫӑнрах кура пуҫларӗ.
Лена Михайловӑна комсомол организаци секретарьне суйланӑранпа ялти ҫамрӑксем самаях хастарланчӗҫ;
колхозра тимлӗрех ӗҫлеме тытӑнчӗҫ, агрозоокружок занятийӗсене, лекцисене, спектакльсене ытларах ҫӳре пуҫларӗҫ. Фермӑра та ӗҫсем лайӑхланчӗҫ. Пӗртен-пӗр Павӑл
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руҫ та Салампипе Лена ҫине малтанхи пекех шурӑ куҫпа пӑхкаларӗ.
— Салампие пурте алӑ ҫинче ҫӗклесе ҫӳреме хатӗр, ун
ҫинчен райхаҫатра та ырласа ҫыраҫҫӗ, пухусенче те ӑнах
ырӑ ятпа асӑнаҫҫӗ. Ытлашши нимех те туман-ха ара, —
тет ҫатӑртатса Маруҫ. — Пирӗн чухлӗ ӗҫлесе пӑхтӑр-ха
пӗрре! Янтти ҫине, ҫын ҫине, килсе кӗчӗ-ха. Ҫӑмӑл терӗ
пуль выльӑх таврашӗнче ӗҫлеме! Ӗҫлемен мар эпир, сахал мар ҫи-пуҫ пӗтернӗ кунта тертленсе, ара.
— Ара, ҫапла пулмасӑр, — тет Таруҫ та тусӗпе килӗшенҫи пулса, ҫапах хӑй чунӗпе Салампи еннеллех туртӑнать.
Чӑн, Салампи пӗччен ним те туман-ха, Маруҫпа Таруҫ
та унран юлсах каймаҫҫӗ. Ҫапах Салампи кирек мӗнле
ӗҫе те хӑй малтан пуҫарса тӑвать, ӑна кура вара ыттисем те тӑрӑшаҫҫӗ. Вӑл фермӑна киличчен ҫамрӑк парусене ҫирӗм кунран тин пӑхма илетчӗҫ, унччен вӗсене
ӗне сӑвакансем пӑхи-пӑхми усратчӗҫ, ҫавӑнпа амӑш ай
пӑрусенчен чирлекелени те, хушӑран вилни те пулкалатчӗ. Салампи ӗне пӑруланӑ кунах кашни ҫамрӑк пӑрӑва
пӑхма дояркӑсене пулӑшма тытӑнчӗ. Пёр эрнерен вара
пӑрӑва уйрӑм витене куҫарать те ҫирӗм кунччен ӑна амӑш
сӗчӗпе тӑрантарать, вӑйсӑртарах пӑрусене ҫирӗм пилӗк
куна ҫити амӑш сӗтне ӗҫтерет.
— Ӗҫ кунне хапсӑнса ҫапла хӑтланать, дояркӑсенчен
ӗҫ кунӗ туртса илесшӗн ара, — тет Маруҫ ун пирки ҫатӑртатса, анчах Салампи пӑхнӑ пӑрусем тасарах, тӗреклӗрех ӳснине курать те хӑй те Салампи пек ӗҫлеме тытӑнать.
Малтан ӗне сӑвакансем те, пӑру пӑхакансем те амӑш
ай пӑрусене сӗт ӗҫтернӗ чухне ним те тиркесе тӑмастчӗҫ; йӳҫӗхе пуҫланӑ сӗт-и, чирлӗрех ӗне сӗчӗ-и е ют ӗне сӗчӗ-и — тытатчӗҫ те ӗҫтеретчӗҫ, ҫавӑнпа пӑрусене вар витти еретчӗ, хӑш-пӗр пӑрусем нишленсе каятчӗҫ. Салампи каллех хӑйне евӗрлӗ ӗҫлеме пуҫларӗ.
— Кӗнеке ҫинчи пек тӑвасшӑн, ара, институтра вӗреннӗ мар-и. Наука ҫынни темерӗн! Пире кӗнекепе хӑратаймӑн: хамӑр лайӑх пӗлетпӗр, — тет Маруҫ кӑмӑлсӑррӑн,
ҫапах хӑй Салампирен курса ҫӗнӗлле ӗҫлеме тытӑнать.
Павӑл ҫартан таврӑнсанах фермӑра питӗ ҫирӗп йӗркеччӗ, тасаччӗ. «Штоп ман патӑмра порядӑк как в танко187

вых частях пултӑр!» — тетчӗ Шамбулкин. Ун чухне ӗне
сӑвакансем те, пӑру пӑхакансем те шап-шурӑ халатсемпе ҫӳретчӗҫ. Павӑл ӗҫме тытӑннӑранпа ҫав йӑла пӑрахӑҫа тухнӑччӗ, хуралса пӗтнӗ халатсем чӑланта выртатчӗҫ.
Салампи ӗҫе тухсан иккӗмӗш куннех хӑй халатне ҫуса
тӑхӑнчӗ, ӑна курса Лена та вӑтана-вӑтанах шурӑ халат
тӑхӑнчӗ, унтан — Таруҫ, кайран вара Маруҫ та: «Ытти
хӗрсенчен эп мӗнрен кая», — текелесе шап-шурӑ халатпа ҫӳре пуҫларӗ. Пӑру пӑхакансене курса дояркӑсем те
ӗне сума халатсемпе туха пуҫларӗҫ.
Ҫапла пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн, кунран-кунах Салампи хӑйӗн хӗр тусӗсене хавхалантарса ҫӗнӗлле ӗҫлеттерме тытӑнчӗ.
Фермӑри пӗтӗм ӗҫ пурпӗрех ӳсмест-ха, ӗне витинче
те, пӑру витинче те йӗрке пулсах ҫитеймест; кунта пурне те хушса итлеттерекен, ӑс парса вӗрентекен ятлӑсумлӑ, ҫирӗп ҫын ҫукки сисӗнет.
Шамбулкина пухусенче те ятлаҫҫӗ, фермӑри хӗрсем те
ӑна куплен вӑрҫаҫҫӗ, анчах ӗҫке ернӗ качча нимӗн те пулӑшаймасть, вӑл кунсерен хӗрӗнкӗ: «Кончал!» — тесе ҫӳрет.
«Пӑсӑлчӗ пирӗн Павӑл, шыв ӗҫнӗ чух та ҫӗршер грамӑн ярса ӗҫет. Мӗншӗн кӗртрӗҫ-ши ӑна пӗрех хут ҫав
верӑма, пуҫлӑх мар чухне лайӑх ӗҫлетчӗ ача. Халӗ пӳртлӗх
хатӗрленӗ пӗренисем те ҫаплах выртаҫҫӗ. Павӑл пӳрт лартасси ҫинчен шутламасть те, лапчӑк пӳртрех намӑс курса пурӑнатпӑр», — тет амӑшӗ.
— Павӑл, ара! Вӑл та ҫитмест, ку та ҫитмест, мӗншӗн
правленире каламастӑн мӗн туянмаллине?! — теҫҫӗ ӑна
фермӑра.
— Пулать, пулать йӑмра ҫулҫи, йӑмӑкӑмсем! Халех каятӑп та майпаса килетӗп. Порядок в танковых частях! —
тет те Шамбулкин ялалла тухса уттарать. Каҫа хирӗҫ
вара ӳсӗр таврӑнать, ферма пӳртне кӗрсе выртса ним
пӗлми хуп турттарать.
— Павӑл, сана вут хутмасӑрах сӗрӗм тивнӗ тем? —
терё ӑна пӗрре Салампи лешӗ ҫапла хуп туртгарса выртнӑ
чух.
Шамбулкин харлаттарма чарӑнчӗ те салтакла хӑвӑрт
сиксе тӑчӗ, гимнастеркине туртса тӳрлетрӗ.
— Кончал паян эпӗ, вырӑслати хӗрӗ! — терӗ вӑл
айӑплӑн кулкаласа, хӗрлӗ ҫӳҫне пӳрнисемпе туранҫи пулса.
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Павӑл ашшӗ-амӑшӗпе Салампи ашшӗ-амӑшӗ ӗлӗкренпех туслӑ-хурӑнташлӑ пурӑннӑ, ҫавӑнпа Шамбулкин Салампие вырӑслати хӗрӗ тет, ун амӑшне вырӑслапи тет.
Те ачаранпах хаяр хреснамӑшӗнчен хӑраса ӳснӗрен Павӑл
Салампирен те именет.
— Кончал, вырӑслати хӗрӗ, ан ятла!
— Эх, Павлуша! Ху лавккаран ӑшӑнса килтӗн те ӗнтӗ
выртатӑн киленсе кӑмака ҫумӗнче. Пӑру витинче ав сивӗ,
шыв шӑнать.
— Тулта ӑшӑ чухне витере те ӑшӑ пулать, — шӳтлеме
тӑчӗ Павӑл. — Лавккара ӑшӑнни пирки йӑнӑшатӑн,
вырӑслати хӗрӗ, эпӗ «ҫуттине» юратмастӑп: чӗрене касать вӑл. Аншарли питӗ лайӑх, услам ҫу пекех ҫамҫа.
Лешне, малтан тухнине, пӗр-икӗ стакан хӑрнлаттаратӑн
та — мунча кӗрсе тухнӑ пек, пӗтӗм ҫан-ҫурӑм канса,
чун-чӗре уҫӑлса каять.
Шӳт май килменнине Павӑл хӑй те сисрӗ, хӑй ҫине
Салампи хӗрхенсе пӑхнине асӑрхарӗ те кулмасӑр каларӗ:
— Пурпӗрех халӗ маншӑн, Салампи, илтетӗн-и? Хулана кайса завода кӗретӗп. Кӑлараҫҫӗ мана ӗҫрен. Борисов пулать ман вырӑна, партсобранире коммунистсем ҫапла йышӑннӑ. Ӗҫлесе пӑхчӑр-ха пӗрре. Эп кун чухлӗ ӗҫленӗ, ҫитет, ӗҫлемен мар — пӗтӗм ял пӗлет! Вӑрҫӑ
хыҫҫӑн ӗнисене вӗренпе ҫакса тӑрататчӗҫ, апат ҫитместчӗ — хам килтине патӑм, пӳрт лартма тесе укҫа пухнӑччӗ,
ӑна та выльӑх апачӗ илме патӑм. Ун чухне: «Шамбулкин патриот», — тетчӗҫ, халӗ: «Шамбулкин — эрех паттар! Шамбулкин зазнался!» Сыснался! Хӑйсем ӗҫлесе
пӑхчӑр. Сӑмахпа шурӑ пӳрт лартма та йывӑр мар...
Тултан Маруҫпа Таруҫ шавласа кӗнине илтсен Павӑл
шӑпланчӗ. Салампи васкаса тулалла тухрӗ. Хӗрсем кӗрсенех Павӑл: «Кончал!» — терё те кӑмака сакки ҫине тӑсӑлса выртрӗ.
— Саламписемех мӗн турӗҫ ӑна! Ҫавсемех сана ӗҫрен
кӑлармалла мӗн турӗҫ! — терӗ вӗтӗлтетсе Маруҫ алӑкран кӗнӗ-кӗменех. — Ҫавсем виҫҫӗшӗ: Салампи, Лена,
Коля — сан ҫинчен стена хаҫачӗ ҫине тӑрӑхласа ҫырчӗҫ,
пӗтӗм ял кулли турӗҫ сана, Саламписемех.
Маруҫ каласа та пӗтереймерӗ, хулӑн тутине ҫӑм тутӑр
вӗҫӗпе хупларӗ. Павӑл яштах сиксе тӑчӗ те тула илтӗнмеллех кӑшкӑрса тӑкрӗ:
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— Хо-оп!.. Хоп карма ҫӑварна! Салампи ҫинчен ман
умра пӗр япӑх сӑмах та каланӑ ан пултӑр! Илтрӗн-и?
Пӗлместӗр-ха эсир ӑна, йӗп ҫӑрти чухлӗ те пӗлместӗр!
Эсӗ акӑ мана, хӑвна, ыттисене тирке, анчах ӑна... Ҫын
куҫӗнчи ҫӳппе лайӑх куратӑр. «Сысна хӑй курпунне
пӗлмест», — тени чӑнах-мӗн.
Шамбулкин тарӑхнипе пӳлӗнчӗ, урӑх ним те калаймарӗ, вара сак ҫине ӗшеннӗ ҫын пек тӗшӗрӗлсе ларчӗ
те ҫӳҫне тӑрмаласа илчӗ, пӗр хушӑ шарламарӗ, унтан
салхуллӑ саспа хушса хучӗ:
— Эх, хӗрсем, хытӑ сӑмахшӑн каҫарӑр, тарӑхнипе каларӑм. Суккӑр-ҫке эсир, Салампи мӗнлине курмастӑр...
Асли асли пек пултӑр — вӗрентсе калатӑп сире: юратӑр
ӑна, пӗтӗм чун-чӗререн юратӑр. Ун йышши ҫын вӑл ӗҫре
те, вӗренӳре те, пурнӑҫра та, пӗлессӗр килет пулсан, юратура та — ҫирӗп ҫын. Чунӗ мӗнле! Чӑн-чӑн этем вӑл! А
эпё... эпё... кончал!
Шамбулкин пуҫне аллисемпе тытса сак ҫине ӳпне
выртрӗ те урӑх сасӑ памарӗ.
Салампи пӑру витине кӗнӗ чух Павӑл пӳртре хӗрсене
кӑшкӑрнине илтрӗ, вара тата хытӑрах пӑшӑрханчӗ. Ӳсӗр
каччӑ ун асӗнчен тухмарӗ.
Вӑрҫӑ пӗтсенех Шамбулкин салтакран таврӑнчӗ те пӗр
канмасӑр тӳрех колхозра ӗҫлеме тытӑнчӗ. Часах ӑна ферма пуҫлӑхне лартрӗҫ. 1946 ҫулхи ҫуркунне фермӑра
выльӑх апачӗ пӗтсе ҫитрӗ — ҫуртсем ҫине витнӗ ҫӗнӗрех
улӑма сӳмелле, йӑмра турачӗсем касмалла пулчӗ; вӑл ҫулхине нумай ҫурт тӑрри, нумай йӑмра тӑрри ҫарала-ҫарала
юлчӗ. Ҫав ҫулхине Борисовпа ялти коммунистсем пуҫарнипе колхозниксем хӑйсен ытлашши тыррине, утине колхоза кивҫен пачӗҫ. (Пурнӑҫ темле йывӑр килсен
те ялта саппаслӑ ҫынсем пурах ҫав.) Павӑл та икӗ лав
вӑрман ути, ҫуртри улӑмне укҫан пачӗ. Чӑнах, фермӑшӑн
тӑрӑшман мар вӑл, чунне парса ӗҫлерӗ. Часах ун ҫинчен хаҫатсенче ҫыра пуҫларӗҫ. Анчах каччӑ хӑй сисмесӗрех тем хушӑра мӑн кӑмӑлланчӗ, майӗпен правлени
хушнине итлеми пулчӗ, хӑй ирӗкӗпе ӗҫлеме, фермӑра
хӑй йӗркипе аппаланма пуҫларӗ, хуллен-хулленех ӗҫке
ерсе кайрё, такамран: «Кончал!» — теме вӗренчӗ. Вӑл
комсомолец та мар, коммунист та мар. Ӑна правлени
ларӑвӗнче те, коммунистсен е комсомолецсен уҫӑ пухӑ190

вӗнче те асӑрхаттараҫҫӗ, ятлаҫҫӗ. Павӑл тӳрленме сӑмах
парать, чӑнах та, пӗр-ик эрне лайӑх ӗҫлет, ӗҫмест, анчах пӗр-пӗр пасар кунӗ е уявра «лешне» тутанса пӑхать
те, хӑй калашле, «шалта хурчӗ йӑшӑлтатма пуҫлать» вара
унӑн... Салтакран килсенех кӗнеке вулама юрататчӗ вӑл.
Салампирен тек-текех лайӑх кӗнекесем ыйтса илетчӗ.
Халӗ кӗнеке енне ҫаврӑнса та пӑхмасть, хаҫатсене те:
«Хам ҫинчен карикатура тухман-ши?» — тесе ҫеҫ пӑхкалать: зоотехника кружок занятийӗсенче кулкаласа ҫеҫ,
ирӗксӗртерех тенӗ пек, ларать, лекци хыҫҫӑн вара вӗҫӗхӗррисӗр ыйту парать, анчах мӗн те пулин ыйтса пӗлес
тесе мар, лектора тӑрӑхларах ыйтать; кино е спектакль
курма та сахал ҫӳрет, клуба пырсан та: «Кӗҫӗр кампа
ӗҫме каймалла-ши, кунта ун пеккисем пур-ши?» — тесе
ҫеҫ пыркалать. «Ун пеккине» тёл пулсан тӳрех Маруҫ
инкӗшӗ патне тухса сулланаҫҫӗ. Лере вара — таҫтан
тупнӑ «аншарли», ҫыртмалӑх пӗр-ик шӑл сухан, киревсӗр
сӑмах-юмах, ӑс-вӑйпа мухтанни, пӗр-пӗрне кӳрентерни,
илемсӗр шухӑшсем... Ирхине Павӑл хӑйӗнчен хӑй вӑтанать, амӑшне куҫран пӑхаймасть, чӗтреме ернӗ аллисемпе аран-аран хырӑнать, ҫӑвӑнать, ҫимесӗрех фермӑна тухса утать. Ун пек чухне вӑл килте шӑрпӑк та хускатмасть, урам алӑкне тултарнӑ юра та хырмасть, кӗрт
урлах ашса ҫӳрет, пӳртлӗх хатӗрленӗ пӗренисем те юр
айӗнчех выртаҫҫӗ. Фермӑна каясси вара уншӑн — килтен тухса сулланас сӑлтав ҫеҫ. Ҫул ҫинче ӑна таҫтан ӗнерхи тусӗсем тӗл пулаҫҫӗ те «святой вода шывӗ ӗҫсе ҫылӑх
каҫартгарма» чӗнеҫҫӗ. Павӑл хӑй ӑшӗнче кусене тарӑхать те, тав тӑвать те; каяс мар, каяс мар тет хӑйне хӑй,
анчах урисем лавкканаллах утаҫҫӗ.
Фермӑна пырсан вара ӗҫ шухӑшӗ мар унӑн: «Кончал!» — тет те кӑмака сакки ҫинче ыйха туртать. Каҫхине каллех — аншарли, пӗр-икӗ шӑл сухан, каллех киревсӗр сӑмах-юмах, ӑс-вӑйпа мухтанни, пӗр-пӗрне кӳрентерни, илемсӗр шухӑшсем. Каллех Павӑл пӗртен-пӗр юррине урмӑшнӑ сасӑпа кӑшкӑрать:
Вӑр-ман-ти тӑ-ма-ни
Ка-айӑк ма-ар-и?
Кар-та-ри ка-ча-ки
Вы-ыльӑх ма-ар-и?
Член-колхозник
Этем мар-и?
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Павӑла ун пек чухне ан ҫулӑх. «Эп ӗҫлемен-и? Колхозной тӑрӑшман-и? Пӗтӗм ял пёлет!» — шавлать мухтанса. Ун пек чухне вара уншӑн ӗҫкӗ пурнӑҫра чи ырри
пек туйӑнать, ӗҫмен ҫынсем ҫине вӑл йӗрӗнерех пӑхать:
«Эрех ӗҫмен, чӗлӗм туртман арҫынтан хӗрарӑм шӑрши
кӗрет», — тет кӑшкӑрса. Ирхине вара каллех хӑйӗнчен
хӑй вӑтанать, ӳкӗнет, хуйхӑрать, каллех пӗр хушӑ хӗрсе
кайса ӗҫлеме пикенет. Салампи фермӑна ӗҫе кӗрсен
Павӑл пӗр вӑхӑтра ҫапла тӑрӑшса ӗҫлерӗ. Унтан каллех
ферма енне пӑхми пулчӗ.
Пӗрре, хура кӗркунне, Салампипе Шамбулкин хушшинче хирӗҫӳ пулса иртрӗ.
Вӑл кун колхоз заготскота выльӑх ӑсататчӗ. Салампи
тулта ӗҫ пӗтернӗ хыҫҫӑн ферма пӳртӗнче кӗнеке вуласа
ларатчӗ. Ун патне Лена чупса кӗчӗ те:
— Салампи, тух-ха часрах, Мерчене илсе каяҫҫӗ, —
терё хыпӑнса.
— Кам илсе каять, ӑҫта? — тӗлӗнсе ыйтрӗ Салампи.
— Шамбулкин, ара! Заготскота илсе каять, аша пама.
Ӑратлӑ вӑкӑрсӑр урӑх выльӑх ҫукчӗ-им уншӑн? Атя-ха
часрах, тен, сана итлӗ, мана яхӑнне те ямасть.
Салампи фуфайка уртрё те Михайлова хыҫҫӑн чупса
тухрӗ, вӑкӑр вити патне ыткӑнчӗ.
Самӑрланса ҫитнӗ вӑкӑра ӗне витинче тытма ҫук, вӑл
алӑк урлуҫҫине мӑйракипе хирсе уҫма, ҫӳхе хӑмаран ҫапса тунӑ алӑка ҫӗмӗрсе тухма вӗренчӗ, ҫавӑнпа ӑна уйрӑм
витере усраҫҫӗ. Ӑна халӗ Салампи пӑхать.
Хӗрсем вите патне ҫитнӗ ҫӗре шалта вӑкӑр хӑрушшӑн
мёкёрни, такам тискер сасӑпа ҫухӑрса яни илтёнчё. Кёҫех
уҫӑ алӑкран икё патвар ҫамрӑк сирпӗнсе тухрё, унтан
аллине пӑяв тытнӑ Шамбулкин тулалла ывтӑнса кайрё,
пӗр-икӗ хут пуҫхёрлё ҫаврӑна-ҫаврӑна ӳкрё. Алӑк анинче Мерченён мӑйракаллӑ пуҫӗ курӑнчӗ. Хӑватлӑ вӑкӑр
пуҫне пӗксе хёрелнё куҫёсемпе ӳсёр Павӑл ҫине хаяррӑн
пӑхрё, малти урипе ҫӗре кукалерӗ.
Салампи вӑхӑтра ҫитме ӗлкӗрчӗ. Вӑл урса кайнӑ вӑкӑра
мӑйӗнчен шӑлса йӑпатма тытӑнчё.
— Мерчен! Мерчен! Лӑплан, янаварӑм! — текелесе вӑкӑра майӗпен йӑвашлатрё, каялла чакарчё те вите алӑкне хупса ҫаклатса хучё.
— Ой-ой-ой! Хуҫрё пулас аяк пёрчине! — Шамбул192

кин йынӑшкаласа ура ҫине тӑчӗ те вите патнелле тайкаланса утрӗ. — Юрать-ха мӑйраки ҫине каска тӑхӑнтартрӑмӑр, чутах вӗлеретчӗ вӗт. Ой, ах!.. Ну, тек ӑна фермӑра
тытмастпӑр, пурпӗрех вӑл кама та пулин тӗксе вӗлерет.
Халех тытса касмӑклатпӑр! Атьӑр, ачасем, ан шикленӗр
хам пур чух, — терё те ферма пуҫлӑхӗ аллинчи пӑявне
йӑлмакласа алӑк умне пычӗ.
— Кӗртместӗп, ямастӑп! — терё Салампи ун ҫулне
пӳлсе. — Мерчен халиччен никама та тӗкмен. Тарӑхтармасан тивмест вӑл. Ан пыр эсӗ, Павӑл, ӳсӗрпе ун ҫывӑхне, эрех шӑршине тӳсеймест вӑл. Памастӑп эпӗ сана
вӑкӑра сутма! Вӑкӑрпа ҫапӑҫатӑн, тупӑннӑ тореадор!
— Но! Но! Эсӗ кунта кам аслине мантӑн пулас, студентка! Халь кӑна килсе кӗтӗн-ха фермӑна, аллуна лайӑххӑн вараласа курман, сан кӗнекӳсем ҫинчи мар кунта, — терё те Шамбулкин хӗр ҫине сӑмакун шӑршипе
сывласа ӑна хулӗнчен кӑштах тӗртрӗ. — Пӑрӑн, чиперкке, алӑк ҫумӗнчен, пурпёрех эс тӑвас тенӗ пек пулмасть...
Салампи сӑнё сасартӑк хаярланса кайрё, чарӑлнӑ куҫӗнче кӑвак хӗлхем ялтӑртатса илчё.
— Сирӗл ҫумран! — кӑшкӑрчё сасартӑк хёр, вара икё
аллипе те ӳсӗр йёкёте кӑкӑрёнчен тёртрё.
Павӑл тайӑлса кайрё, ӳкес мар тесе виҫ-тӑват утӑм
каялла чакрё те малалла ыткӑнас вырӑнне ахӑрса кулса
ячё.
— О-о-ха-ха! Вӑкӑртан та хытӑрах тӗкетӗн-ҫке эсё?
Кӑкӑр шӑмми хуҫӑлчӗ пулас. Ҫапла ҫапӑҫма хулара вёрентрёҫ-им? Ун пек марччӗ-ҫке эсё, хӑҫан улшӑнтӑн?
Халиччен кун пекки, рядовой телятница ферма пуҫлӑхне хёнени, пулманччё-ха историре.
— Ахӑрах, пурёпёр вите ҫывӑхне ямастӑп! — тесе Салампи алӑка ҫӑрапа питёрсе илчё те уҫҫине хёве чикрё.
— Хӑлха пуҫран иртеймё! Ҫӑрине ӑна халех лумпа
ҫапса салататпӑр, — терё тилӗрсе кайнӑ Шамбулкин. Вӑл,
чӑнах та, таҫтан лум тупса тухрё, анчах вите патне ҫитеймерё — ӑна Лена хыҫалтан пырса тытрё.
— Тытӑр, хёрсем, мён ҫав эрех паттӑра пӑхса тӑратӑр! —
тесе кӑшкӑрчӗ хёр.
Пырса ҫитнӗ ик-виҫё хёрарӑм Павӑла ҫавӑрса илчӗ
те ҫӗре пусса ӳкерчё, лумне туртса илчё. Каччӑсем ҫак
мыскарана аякран пӑхса ахӑрса-кулса тӑчёҫ.
13. Салампи.
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— Халех правление чупатӑп, салтса ан ярӑр, хӗрсем,
ӑна! — терё Салампи.
— Чупах, — хӑрӑлтатрӗ Павӑл хӗрсем айӗнчен тухма
тапаҫланса. — Эпир кун пирки Яшмановпа хӑйпе калаҫса татӑлнӑ... Ярӑр, хӗрсем! Мӗн эсир, уртӑр-им?..
— Ан ярӑр ӑна, хӗрсем!.. Яшманов итлемесен райкома пӗлтеретӗп, — терё те Салампи правление чупрӗ...
Яшманов ун сӑмахне сиввӗнреххӗн итлесе ларчӗ-ларчӗ
те:
— Председателе хирӗҫ пырасшӑн-им эсё? — терё
кӗскен.
— Ма хирӗҫ?
— Мерчене аша пама эпё хам килёшрём, — терё председатель. — Тёкекен вӑкӑр ял хушшинче тем инкек те
тума пултарать.
— Хӑйне йёкёлтемесен тёкмест вӑл, тата халь мӑйраки вёҫне татрӑмӑр, каска тӑхӑнтартрӑмӑр. Питё ӑратлӑ
вӑкӑр вӗт, колхозра урӑх ун пекки ҫук, — хӗрӳленсе каларё хӗр. — Эсё те хута кӗмесен, Федор Иваныч, мӗн
вара, райкомах пӗлтерес-им?
Тарӑхма пуҫланӑ Яшманов кулса ячӗ.
— Тӑхта-ха эсӗ, тӑхта-ха. Пур кирлӗ-кирлӗ маршӑн
райкома чӑрмантарар мар-ха, ял кулли пулар мар... Эпё
хам та, хам та васкарӑм пулас, Шамбулкин каланине
ёнентём... Тен, эсё тёрёс те калатӑн пуль... Кала эппин,
кала Шамбулкина, ан тёкёнтёр вӑл вӑкӑра, ун вырӑнне
урӑххисене патӑр, урӑххисене. Хаяр та иккен эсё, йӑваш
кӑна мар... Акрам йӑхне тӳрех сисетёп. Аҫу ҫаплаччё,
аҫу ҫаплаччӗ, — терё председатель хальхинче хаваслӑ
кулкаласа...
Ик-виҫё кун хушши «рядовой телятница» ҫӗнтернӗ
ферма пуҫлӑхё хӑюллӑ хӗре сӑмах хушмасӑр ҫӳрерё, хӑйне
намӑслантарнӑ вӑкӑр еннелле вара шӑмарса ҫеҫ пӑхкаларё. Майёпен вӑл хӑй айӑпне ӑнланса илчё те лӑпланчӗ,
пёр хушӑ чиперех ӗҫлерӗ, унтан каллех тем хушӑра йӗркерен тухрё.
Савнийё куллен япӑхса пынине кура Таруҫ сисёнмеллех улшӑнчё, пусӑрӑнчё, тӑрӑшарах ёҫлеме пуҫларӗ.
Юлашки вӑхӑтра вӑл сахал калаҫса кулакан пулчё, янкӑс
тумланма пӑрахрӗ, кролик ҫӑмёнчен ҫыхнӑ кӑвак тутӑрне куҫ ҫинерех антарса ларгать те Салампин тахҫанхи
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юррине хуллен юрлакаласа ҫӳрет. Савнийӗ час-часах
ӳсӗрӗлни, каҫсерен Маруҫ инкӗшӗ патӗнче улах туни
ҫамрӑк хӗре кӑҫал хӗлле сахал мар ҫунтарчӗ.
Юлашки кун Павӑл фермӑна тӑр урӑ пычӗ. Вӑл хӑнтӑрлӑ хура кӗрӗкпе, хура ҫӗлӗкпе, аллисене кёсьерен
кӑлармасӑр, ыгги чухнехи пек шӳтлемесӗр Борисова фермӑра мӗн пуррине кӑтартса ҫӳрерӗ.
Таруҫ хӑйӗн савнине хӗрхенсе те хурланса сӑнарӗ. Павал унпа тахҫантанпах калаҫас тесе калаҫмасть пулсан
та Таруҫ ӑна манаймасть, пушшех асапланса юратать.
Тем пек пулӑшӗччӗ вал ӑна, анчах чунсӑр каччӑ ун енне
ҫаврӑнса та пӑхмасть.
Каҫхине хӗрсем пурте ферма пӳртӗнчеччӗ, Павӑла ӗҫрен кӑларни ҫинчен кашни хӑйне май шавласа ларатчӗ.
Пӗрисене Борисов каллех ферма заведующийӗ пулни
савӑнтарать: вӑл заведующи пулнӑ чух ферма нихҫанхинчен те лайӑхчӗ, районӗпе пӗрремӗш вырӑнтаччӗ, халӗ
ак... Теприсене Павӑла шел: мӗн тесен те, унпа чухне
хаваслӑччӗ, тем тума та юратчӗ, фермӑри йӗркесӗрлӗхшӗн, тепёр тесен, Шамбулкин пӗччен айӑплӑ марччӗ.
Хӗрсем ҫапла тавлашнӑ вӑхӑтра Шамбулкинпа Борисов
килсе кӗчӗҫ.
— Ҫапла, Григорий Петрович, — терӗ Павӑл алӑкран кӗрсенех.
Борисов чӗнмерӗ.
Вёсем тулта мён калаҫнине, Шамбулкин мёншён
«ҫапла» тенине Таруҫ ун чухне, тем пекех пёлес тесен
те, пӗлеймерӗ, вара пушшех хурланчӗ. Вӑл парторганизаци секретарё халех фермӑри ҫынсене пуҫтарса калаҫасса кётрё, анчах Борисов пуху пухас шут тытмарё пулас, хура куҫӗсене вылятмасӑр кашнин ҫине тинкерсе
пӑхрё те сасартӑк йӑл кулса ячё.
— Ну, паянтан пӗрле ӗҫлеме тытӑнӑпӑр, — терё. Вара
аманнӑ урине кӑштах сётёрсе стена ҫумӗнчи сехет умне
пырса тӑчӗ. Пурте сехет ҫине пӑхрёҫ, пурне те лайӑх
мар пулса кайрӗ.
Койкӑсем те, тумбочкӑсем те, сӗтелсем те, урай та
тирпейлех, тӳшек ҫиттисем те, чӳрече каррисем те шурӑ.
Анчах, пыл каткине тикӗт тумламё ярса пӑснӑ пек, пӳрт
илемне ҫак сехет пӑснине пурте халь тин асӑрхарӗҫ. Вӑл
сехет Павӑл ёҫке ернёренпе чарӑннӑ та чалӑшса кайнӑ,
13*
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ӑна никам та тӳрлетсе яман, тасатман; вӑчӑринчен такам тем пысӑкӑш ҫӑра ҫакса пӑхнӑ — сехет пурпӗр кайман.
Борисов йывӑр ҫӑрана вӗҫертсе шкапа хучӗ, сехете
шӑлса-вӗрсе тасатрӗ, тӳрлеткелерӗ те каллех ҫакрӗ. Темиҫе уйӑх юрӑхсӑра тухса ларнӑ сехет чип-чиперех шаккама пуҫларӗ. Пурте вара ҫӑмӑллӑн сывласа ячӗҫ...
Ҫав каҫ Павӑл пӗрремӗш хут киле таврӑнман, Маруҫ
инкӗшӗ патӗнче ҫӗр каҫнӑ терӗҫ.
Усал хыпар урхамах мар, ӑна нимле йӗвенпе те тытса ҫӑварлӑхлаймӑн; вӑл ирхине ирех тахӑш пӳртрен пушӑ
витрепе пӗрле ял варринчи ҫӑл патне ҫитет те вара тулли витресемпе пӗрле кашни киле саланать, утмӑл ураллӑскер пур ҫӗре те ҫитме ӗлкӗрет.
Таруҫ ҫав усал хыпара ҫӑл патӗнче илтрӗ те хӑйне
мӑшкӑлласа чулпа пенӗн туйрӗ, сасартӑк такам пуҫран
ҫапасран хӑранӑ пек, темле хутланчӗ, пӗчӗкленсе кайрӗ,
пуҫне усрӗ, тутӑрне куҫ ҫинерех антарчӗ те витрисене
йӑтса килелле васкарӗ. Кил картине кӗрсенех витрисене пусма вӗҫне лартрӗ те пахчари улӑм купи патне чупса тухрӗ, купа ҫумне таянса макӑрса ячӗ. Куҫҫульпе
тӑвӑннӑ ӑш-чикӗ кӑшт уҫӑлсан лӑпланчӗ, пӗр хушӑ хӑй
ҫакӑнта мӗншӗн выртнӑшӑн тӗлӗнчӗ, ҫемҫе чунлӑ пулнӑшӑн хӑйне хӑй ятларӗ, анчах вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи кунсене, Павӑл ҫырӑвӗсене, кӗрхи улах каҫӗсене аса илчӗ те
каллех пӗчӗк ачалла хурланса сасӑпа макӑрчӗ. Вара йӑлтах уҫӑлчӗ, хӑйне сивӗ ҫапнине сиссе сиксе тӑчӗ.
Ял ҫинче ытла сас-чӗвӗ ҫук, ирхи сывлӑшра ҫуна сасси кӑчӑртатни илтӗнет тата урамра Маруҫсен сысни, ҫанталӑк часах ӑшӑтас ҫуккине сиснӗскер, улӑм ҫыртса ҫухӑрса чупать; мӑрьесенчен шурӑ тӗтӗм юпаланса хӑпарать; кӑн-кӑвак таса тӳпере, питӗ инҫетре, самолет шурӑ
тӗтӗм кӑларса пӗр сассӑр вӗҫет, тӗтӗмӗ вара сапалансасирӗлсе каймасӑр, ҫурхи юр ҫине хӗрсем пир тёрки сарнӑ
евӗр, тӑсӑлса, шуралса пырать.
Ҫак самантра Таруҫ хӑй Салампи ҫинчен калама юраман сӑмахах каланине аса илчӗ, анчах хӑйӗнчен хӑй
вӑтаннипе ун пирки шухӑшласшӑн пулмарӗ. «Сивӗ пуль
ҫав летчике», — терё вӑл чунне хытарсах самолет ҫинчен шутланҫи пулса. Чёри пурпёр ӑна итлемерӗ. «Ав
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чӗ, — каллех хӑйӗнчен хӑй вӑтанса аса илчё Таруҫ, —
ун чухне Маруҫпа ҫак купа хыҫӗнче кулса тӑтӑмӑр, ҫын
куҫҫульне ним вырӑнне те хумарӑмӑр. Кайран фермӑри
хӗрсене кула-кула каласа кӑтартрӑмӑр, Салампи хӑйӗн
савнийӗ хыҫӗнчен мӗнле чупнинчен, мӗнле макӑрса выртса юлнинчен тӑрӑхларӑмӑр. Акӑ халӗ хама ҫаврӑнса ҫигрӗ.
Мӗн тери айӑплӑ эпӗ ун умӗнче!»
— Каҫар мана, Салампи! Эпӗ сан умӑнта питӗ айӑплӑ, — терё кайран пӑру витинче Таруҫ кӳршӗ хӗрне, —
Шупашкартан сан патна темле каччӑ килсе кайни ҫинчен эпир, Маруҫпа иксӗмӗр, сӑмах сартӑмӑр. Малтан ят
сарнишӗн те эпирех айӑплӑ... Каҫар, Салампи, эпӗ халӗ
урӑх ним калама та пӗлместӗп ӗнтӗ, хӑть мён ту мана...
Эпӗ те сан пекех телейсӗр! — Таруҫ чӑтса тӑраймарӗ,
Салампие ыталаса илчё те макӑрса ячӗ.
— Ан йӗр, Даша, — терё Салампи ӑна йӑпатса. —
Телей курасси малашне-ха иксӗмӗрӗн. Хӑвна ху телейсӗр
вырӑнне хума нимле сӑлтав та ҫук санӑн. Мана та телейсӗр вырӑнне ан хур. Эпӗ — телейлӗ! Чӑн калатӑп сана,
эпӗ телейлӗ! Мана урӑх ним те кирлӗ мар.
Ҫав кунранпа Таруҫ яланах Салампипе ӗҫлеме, унпа
пӗрле калаҫса ҫӳреме тӑрӑшрӗ. Пӗччен тӑрса юлнӑ Маруҫ
пӗр хушӑ тусӗсем ҫине куҫ хӳрипе ҫеҫ пӑхкаларӗ, анчах
ушкӑнтан уйрӑлса юлнине сиссе Салампи еннелле ҫаврӑнма пуҫларӗ, майӗпен вӑл хӑй те Салампие хисеплеме тытӑнчӗ. Ку акӑ мӗнле пулчӗ.
Григорий Петрович Борисов Шамбулкин ӗҫне хӑй
ҫине илсен чи малтанах выльӑх пӑхакансене кӳршӗ колхозри фермӑна илсе кайса кӑтартма, унти ӗҫсемпе паллаштарма шут тытрӗ. Экскурсинчен килсен Борисов зоокружок занятийӗнче «Малалла» колхозри пӗтӗм ҫитӗнӳсем ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Лена унти телятницӑсен
ӗҫӗпе паллаштарчӗ.
Маруҫ вӑл каҫхинех хӑй мӗн-мӗн курнине мар, тӗлӗнмелле избач Шалтайкин ҫинчен ҫеҫ каласа тусӗсене
култарчӗ:
— Ара, вёсен те ытлашши нимех те ҫук-иҫ, пӑру витисене таса тытаҫҫё ёнтё — пёр ҫавӑ анчах. Избачё вара,
ну, пулнӑ та пулнӑ ӗнтӗ! Ҫёр те пёр ялта ун пеккине
тупаймӑн. Кулса вар хытатчӗ пуль ҫав тӗлӗнтермёш этемРен. Вӑл пирёнпе пёрле фермӑра пулчӗ те кашни япала
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ҫинчен ӑнлантармассерен доклад тума пуҫлать, ача. Хӑй
халь те авланман тет ара.
— Степанова, — хушрӗ ӑна Борисов, — эсир Шалтайкин ҫинчен мар, унти фермӑри йӗркесем ҫинчен тата
хамӑр фермӑри йӗркесем ҫинчен халӑха каласа кӑтартӑр.
— Ара, халех-и? — терӗ Маруҫ хӑраса ӳксе. — Лена
каласа пачӗ-иҫ? Тата манран мӗн доклачӗ пултӑр, эпӗ
Шалтайкин мар-ҫке!
— Халех мар, ыран клубра агрозоотехника кружокӗн
членӗсене пухатпӑр, вӑт ҫавӑнта тӗплӗн каласа парӑр,
халӑха хӑвӑр ӗҫӗрпе паллаштарӑр: эсир фермӑра вунӑ ҫул
ӗҫлетӗр, сирӗн каламалӑх пур.
Халиччен халӑх умне тухса калаҫман хӗре кун пек
сӗнӳ савӑнтарчӗ те, хӑратрӗ те. Вунӑ ҫул хушши ӗҫленӗ
ҫӗрте, паллах, каласа кӑтартмалли нумай. Маруҫ тӑрӑшман мар, вунӑ ҫул хушшинче темиҫе ҫӗр пӑру пӑхса ӳстернӗ, колхозри ӑратлӑ ӗнесенчен чылайӑшӗ — вӑл пӑхса
ӳстернӗскерсем. Ҫакӑн ҫинчен каласси — савӑнӑҫ. Анчах мӗн каламалла? Мӗнрен пуҫласа мӗнпе пӗтермелле?
Ку вара — хӑрушӑ.
Халиччен Салампирен ним ыйтманскер, ун умӗнче
нихӑш енӗпе те хӑйне пӗчӗкке хуманскер, Маруҫ каҫхине Салампи патне тетрадь йӑтса пычӗ те доклад ҫырмашкӑн пулӑшма ыйтрӗ. Иккӗшӗ вара ферма ҫуртӗнче
ҫур ҫӗрчченех ҫырса ларчӗҫ. Тепӗр каҫхине Маруҫ клубра
хӑйӗн ӗҫӗ ҫинчен, ыттисен ӗҫӗсем ҫинчен конспект тӑрӑх
каласа пачӗ.
— ...Эпир «Малалла» колхозри выльӑх пӑхакансемпе
ӑмӑртатпӑр. Хальлӗхе вӗсем пирӗнтен малта пыраҫҫӗ.
Вӗсене ҫитес тесен пирӗн нумай вӑй хумалла-ха. Хам
эпӗ пӗтӗм вӑйран ӗҫлеме сӑмах паратӑп, хампа пӗрле
ӗҫлекен телятницӑсене те ӑмӑртса ӗҫлеме чӗнетӗп, —
тесе пӗтерчӗ вӑл сӑмахне.
Павӑл хальхинче пёр ыйту та памарӗ, чӗнмесӗр ларчӗ.
Лена ашшӗпе тепӗр виҫ-тӑват ҫын ыйтнине хирӗҫ Маруҫ
чиперех тавӑрса каларӗ.
— Ну, мёнле, май килчӗ-и? — тесе ыйтрӗ вӑл Салампи патне пырса.
— Лайӑх каларӑн!
— Ах, ачам, Шалтайкинран култӑм та куласса, ҫӑмӑл
мар иккен халӑх умӗнче калаҫасси! Нихҫан тухман тар
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тухрӗ, ачам. Спаҫҫипах сана, Салампи! — пӗчӗк ачалла
хӗпӗртесе ӳкнӗ Маруҫ ӑна ыталаса питӗнчен чуптурӗ.
Ҫав каҫхине Маруҫ клубра нихҫанхинчен те нумайрах, купӑсҫӑсене ывӑнтаричченех ташларӗ, тепӗр кунне
фермӑра пуринчен малтан ӗҫлеме тытӑнчӗ. Ҫав каҫранпа вӑл Салампи ҫине кӗвӗҫсе пӑхма пӑрахрӗ, унпа йӗркеллӗ калаҫма, ҫывӑх пулма тӑрӑшрӗ, хӑй сисмесӗрех
кунран-кун Салампипе туслашса пычӗ.
Хӗрсем хушшинче чӑн-чӑн ӑмӑрту пуҫланса кайрӗ.
Эрне хушшинче пӑру вити ҫӗнелнӗ пекех пулчӗ: телятницӑсем вите урайне кунсерен кусарпа хырса ҫӑваҫҫӗ,
пӑрусем айне сарнӑ улӑма кунне иккӗ улӑштараҫҫӗ, вараланнӑ пӑрусене ӑшӑ шывпа ҫуса щеткӑпа тасатаҫҫӗ.
Районтан кулленех килсе тӑракан Казаков вӗсене ырларӗ:
— Маттур, хӗрсем! Капла эсир «Малалла» колхоз телятницисенчен иртсе каятӑрах!
— Вӗсенчен юлас пур — пурӑнас та мар ҫӗр ҫинче,
ара! — сӑмах тавӑрчӗ Маруҫ зоотехника хирӗҫ кулкаласа.
— Ан манӑр эппин, вӗсенчен юлсан — качча каймасӑр ватӑлмалла ан пултӑр, — шӳтлесе илчӗ Казаков. — Колхозра сирӗн пек пуян хӗр те ҫук вӗт: мӗн чухлӗ ӗҫ кунӗ ӗҫлесе илетӗр! Халь те евчӗсем канӑҫ памаҫҫӗ
пуль-ха?
Казаков шӳтлесе калани чӑн пулчӗ: ҫав кун Турикасран Анаткаса евчӗ килнӗ-мӗн...
Салампи тул ҫутӑличченех тӑрса витере кӑмакасене
хутса ячӗ, пӑрусене сӗт ӑшӑтса ӗҫтерчӗ, валашкасене,
тазсене ҫурӗ, пӑрусен айӗнчи улӑма улӑштарса сарчӗ,
коридорти урайне ҫуса тухрӗ, вара пӳрте кӗрсе канма
выртрӗ. Кӑнтӑрлахи апата киле таврӑнмарӗ, Ленӑн яшкине сыпкаларӗ те каҫхи заняти валли конспект ҫырчӗ.
Киле каҫа хирӗҫ тин таврӑнчӗ.
Тӑвайккинче ҫунашкапа ярӑнакан Валерик ӑна аякранах асӑрхарӗ, хаваслӑн кӑшкӑрса хирӗҫ чупрӗ.
— Мама! Мама! Эпӗ чӑнкӑ ҫӗртен ярӑнтӑм, Маруҫсен Мишки хӑрарӗ, ярӑнмарӗ ман хыҫҫӑн, — терё ача
тем хаклӑ хыпар пӗлтернӗ пек савӑнса. — Мама, лар,
сана та ҫунашкапа ярӑнтарам! Мама, лар!
Салампи ун кӑмӑлӗшӗнех кӗрӗк аркине пуҫтарса тытса
пӗчӗк ҫунашка ҫине майлашса ларчӗ, Валерике чӗрҫи
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ҫине вырнаҫтарчӗ. Иккӗшӗ ҫырманалла ярӑнса анчӗҫ те
юр кёрчё ӑшне чӑмрӗҫ, хӑвӑрт сиксе тӑрса ахӑлтатса кулса силленчӗҫ. Пӗчӗк Валерик Салампи ҫинчи юра силлеме тӑрӑшрӗ, унӑн юр ӑшне путнӑ калушне тупса пачӗ.
— Мама, лар, эпӗ сана киле туртса ҫитеретӗп, эсӗ
ывӑннӑ. Кукам калать: эсӗ фермӑра питё нумай ӗҫлетӗн
тет. Ҫулла пӗчӗк тынашкисене пӑхма эпӗ те санпа пӗрле
уя тухатӑп, ҫапла-и? Ун чухне сана пӑрусем хӑвалама
пулӑшатӑп. Ҫапла-и, мама?
— Ҫапла, ҫапла, ывӑлӑм! Эсё мана туртаймастӑн, лар,
хӑвна туртса каям, — терё те Салампи ачана ҫунашка
ҫине лартса туртрӗ. Ниҫта кайса кӗрейми савӑннӑ Валерик пёр чарӑнайми калаҫса пычӗ.
— Мама, сана ют яла илсе каясшӑн. Эсё каймастӑн-и,
мама? Кукампа пӗрлех лайӑх, мама, ан кай юг яла, юрё-и?
— Кам илсе каясшӑн? — кулса ыйтрё Салампи.
— Пёр усал хӗрарӑм килчё илсе кайма. Хӑй хӗп-хӗрлӗ,
пирён сакайёнчи хёрлё кӑшман пек, тутӑрӗ те хёп-хёрлё.
Эпё вӑл калаҫнине йӑлтах ӑнланаймарӑм, кукам йӑлтах
ӑнланчӗ, вара ӑна: «Тухса кай пирён патран!» — терё.
Кайрё вара... Хӑйёнчен эрех шӑрши кёрет.
— Кам килчё, анне? Валерик хӑна килсе кайрё тет? —
ыйтрё Салампи килте.
Яшка антаракан амӑшӗ малтанах шарламарё, унтан
тарӑхнӑ сасӑпа каларё:
— Ҫӳреҫҫё ҫав сӗтӗрӗнсе!.. Турикасран Маруҫ инкёшӗн аппӑшӗ килчё, Варук. Иккёшё те пёр майлах ҫав!
Тупӑннӑ...
— Мӗн ҫӑмӑлпа килнӗ?
— Хӑтана янӑ ӑна.
— Каччи мӗнлескер вара, хӑйшён хӑй калаҫайманскер?
— Аслӑ шкул пётернёскер тет. Ахаль, тем тесе мар
та, «евчё пекех намӑссӑр» тени чӑн иккен. «Ун пек каччӑ
таврара шыраса та тупас ҫук, — тет ҫак ӑҫтиҫукскер, —
миниҫтӑр пек тумланса ҫӳрет, вырӑсла анчах калаҫать,
юрлама пӑттихвон пек юрлать ҫав!» — тет. «Кам таврашё апла вӑл, унашкалскер?» — тетёп те: «Ара, Вирьял Кирилли ывӑлё. Кирилли вӑл пурӑнма ӳркенсе тахҫанах анкарти хыҫне кайрё те, кусем халь амӑшӗпе иккёшех пурӑнаҫҫё, хӑй леш ҫӗпеттакӑльри Сенттер ятлӑ
каччӑ пекех ӗнтӗ, каснӑ лартнӑ Сенттер пек маттур каччӑ,
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пурнӑҫ ҫынни, пысӑк шалу илес ҫын», — тет. «Кирилле
ывӑлне, Левене, ӑна лайӑх пӗлеп-ха, амӑшӗпе час-часах
курса калаҫкалатпӑр: вӑл та ман пекех чирлӗрех, асапланса пурӑнать те тухтӑра кайсан курмассерен ывӑлне
тиркесе калаҫать: «Мӗнле хӗр юраттӑр-ши ӑна? Халиччен пуртӑ аври лартса курман-ҫке вӑл! Ялта яклашка
та, килте — муклашка, янкӑсланса ҫӳреме ҫеҫ пӗлет тесе
ӳпкелешет», — тетӗп. Евчӗ такамшӑн та тупӑшма хатӗр
мар-и? Питӗ пултараканскер пулмалла хӑй: кӗпи-йӗмне
те авалхи йӑлапа тӳнтерле тӑхӑнса килнӗ. «И-и, ун пек,
Вирьялов пек, качча тиркесен вара! — тет. — Качча тиркекен хӗр урҫана лекнӗ теҫҫӗ. Пире, хӗрарӑма, ар умёнче артаклӑ пулни килёшет. Хёрё те ёнтё, тем тесех каламастӑп та, ача тунӑ ят илтрё ёнтё. Институтра вёреннё
чухне те пёр артиспа савӑшса пурӑннӑ теҫҫё», — тет.
«Камран илтрён?» — тетёп те: «Ара, мӑнакка хёрё каларё; вӑл суяс ҫын мар, вал хӑй те институт пётернёскер, Салампие лайӑх пёлет. Ҫавӑ каларё», — тет.
— Ма шӑпӑрпа хӑваласа кӑлармарӑн ӑна пӳлёмрен? —
терё Салампи чунтан тарӑхса.
— Халӗ те ёнтё шӑпӑрпа хӑваланӑ пекех кӑларса ятӑм.
«Ан ҫӳре пушар чанё пек янӑраса. Ҫамрӑксен хӑйсен
ӑсё-ирёкё, хӑйсенне хӑйсемех пёлеҫҫё пуль, халь авалхи
мар!» — терӗм.
Ҫав каҫхине Салампи стена ҫумӗнчи пёр пысӑк сӑн
ӳкерчёке — Алмазов, Вирьялов, Муза, хӑй пӗрле ӳкерӗннине — вёҫертсе илчё те Валерике выляма пачӗ. Алмазов портретне те вӗҫертсе илчӗ вӑл, анчах ун ҫине пӑхса
тӑчӗ-тӑчӗ те шӑлса тасатса каяллах ҫакса хучё.
Кӑнтӑрлахи апат вӑхӑтӗнче ферма пӳртӗнче Салампипе Лена иккӗшех радиоконцерт итлесе ларатчёҫ —
Борисовпа Казаков килсе кёчёҫ.
— Салам, хӗрсем! Шӑпах сире шыраттӑмӑр, улаха
лекрёмёр иккен, — шӳглесе илчё Казаков.
Лена ӑна шӑпланма ыйтса репродуктор еннелле кӑтартрӗ.
Казаковпа Борисов чёрне вёҫҫён пусса малалла утрёҫ
те Мускавран паракан чӑваш юррисене тулли кӑмӑлпа
итлесе ларчӗҫ.
— Калаҫмалли пурччё сирӗнпе, — терё Борисов концерт пӗтсен.
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— Калаҫар эппин, — шӳтлӗрех каларӗ Лена.
— Серьезный разговор, — терё Казаков. Салампи репродуктора калаҫма чарчё.
— Сире нумай агитацилеме кирлё мар, хӑвӑрах лайӑх
чухлатӑр, — хӗрсене куҫран пӑхса калама пуҫларӗ Борисов. — Акӑ мӗнле ӗҫ: кӗске вӑхӑтрах пирӗн ӗне ферми
тупӑш парас енӗпе «Малалла» колхоз фермине хуса ҫитмелле. Чи малтанах сӗт суса илессине ӳстермелле.
— Эпир...
— Тӑхта, Михайлова. Эсӗ мӗн каласшӑнне пӗлетӗп.
«Эпир телятницӑсем, пирӗн ӗнесемпе ӗҫ ҫук», — тесшӗн
эсӗ. Шӑпах ҫакӑн пирки малтан сирӗнпе калаҫса пӑхма
шут тытрӑмӑр. Эсир — телятницӑсем ҫеҫ мар. Чи малтанах, эсир — комсомолкӑсем. Пухусенче ҫеҫ мар, ӗҫре
те сирӗн ытти ҫамрӑксенчен малта пулмалла. Акӑ мӗн:
эпир Казаковпа иккӗн канашласа пӑхрӑмӑр та сире пӗрер
ӗне пӑхма сӗнес терӗмӗр.
— Пӑрусем вара?..
— Ан пӑшӑрхан, Акрамова. Пӑру пӑхас ӗҫ хальлӗхе
япӑхах мар. Ӗне вити те пӑрусенчен таҫта ҫухрӑмра мар.
— Салампие хӑрать теменччӗ вара, — шӳтлесе илчӗ
Казаков.
— Ҫук, эпӗ хӑраса мар, пӗлес тесе ҫеҫ ыйтрӑм.
— Итлӗр эппин. Эсир пӗрер ӗне хӑвӑр алла илетӗр
те пӗр виҫӗ эрне вёсене наука хушнӑ пек тӗрӗс тӑрантарса, уҫӑлтарса, пӑхса усратӑр. Йӑлт наука хушнӑ пек
пулмалла. Эсир вӑл ёнесене мёнле пӑхса усранине кашни
кун Казаков та, хам та сӑнаса тӑрӑпӑр. Виҫӗ эрне хушшинче ӗнесем сире хӑнӑхса ҫитме, сёт ӳстерме тивёҫлё.
Хёрсем пёр-пёрин ҫине пӑхса илчӗҫ те чёнмерёҫ.
— Дояркӑсем пире ёне пама килёшеҫҫё-и вара? Ӗҫ
кунё катӑлать-ҫке вёсен? — иккӗленсе ыйтрё Лена. — Ӗҫ
кунё пирки мёнле, Григорий Петрович?
— Ҫавӑнпа сирӗнпе, комсомолкӑсемпе, ыттисемпе
калаҫиччен малтанрах калаҫса пӑхма шут тытрӑмӑр, —
терё Борисов. — Дояркӑсем, паллах, хӑйсен ёҫ кунне
каттарма, сире ёне пама килӗшес ҫук, хирёҫӳ тухма пултарать. «Хамӑр пӑхма пултараймастпӑр-и?» — теҫҫӗ
вёсем. Анчах дояркӑсен кашнин вуншар ёне, вёсем пурне те лайӑх пӑхасшӑн тӑрӑшаҫҫё. Пирён вёсене мён тесен те сӗт тухӑҫлӑхне кёске вӑхӑтрах ӳстерме май пур202

рине кӑтартмалла. Акӑ мӗн: малтанлӑха пӗр-икӗ ӗнене
илсе опыт тӑвас тетпӗр.
— «Малалла» колхозра та малтан ҫапла туса пӑхрӑмӑр, — сӑмах хушрӗ Казаков. — Питӗ лайӑх тӗслӗх пулчӗ.
— Ӗне пӑхнӑшӑн сире ӗҫ кунӗ пулмасть, — ҫирӗп
сасӑпа каларӗ Борисов. — Ытлашши ӗҫ кунӗ ҫырса пама
ман право ҫук. Хӑвӑр шутласа пӑхӑр.
— Мӗн шутламалли пур, эпӗ килӗшетӗп, — терё Салампи.
— Эпӗ те пӗр ӗне пӑхма килӗшетӗп, — пӗлтерчӗ Лена.
Хӗр тантӑшсем хӑйсем пӑруран пӑхса ӳстернӗ ӗнесенех илчӗҫ.
Пӑру пӑхас ӗҫ халӗ виҫӗ эрнелӗхе Маруҫпа Таруҫ ҫине
ытларах тиенчӗ. Вӗсем кӑшт хирӗҫкелерӗҫ те лӑпланчӗҫ.
Салампипе Лена пӑрусем таврашӗнче те тимлерӗҫ.
Акрамовӑпа Михайлова уйрӑм пӑхма пуҫланӑ ӗнесем
малтанхи эрнере сӗт чакарни ҫынсене паллӑ пулчӗ. Казаков наукинчен малтан Шамбулкин, унтан ытгисем те
кулма пуҫларӗҫ.
— Тупӑннӑ ученӑйсем! Пӗри вунӑ ҫул вӗренчӗ, тепри
вун тӑваттӑ-и ҫав? Ӗне учителӗсем! Эпир вӗренмесӗрех
сӗтлӗ-ҫуллӑ пурӑннӑ, икшер ӗне сунӑ, — тесе ҫатӑлтатрӗ
ирсерен ҫӑл умӗнче Маруҫ инкӗшӗ.
— Тӑхтӑр-ха акӑ, тӑхтӑр, хӑвӑрах курӑр! — лӑплантарчӗ зоотехник хӗрсене. — Ёнесем халӗ ҫӗнӗ йӗркене
хӑнӑхиччен ҫапла сӗт чакараҫҫӗ, уншӑн хӑраса ӳкмелли
ҫук. Тепӗр эрнерен улшӑну пулмаллах — хӑвӑрах курӑр.
Ленӑпа Салампи ӗнесене Казаков вӗрентнинчен ним
пӑрӑнмасӑр пӑхрӗҫ: вӑхӑтра ҫитерчӗҫ, шӑварчӗҫ, уҫӑлтарчӗҫ, тасатрӗҫ, сурӗҫ. Иккӗмӗш эрнере вёсен ӗнисем
сӗт хушрӗҫ, виҫҫӗмӗш эрнере чи сӗтлӗ ӗнесенчен те ирттере пуҫларӗҫ.
— Кашни ӗнене малашне ҫакнашкал пӑхмалла! — терӗ
Борисов дояркӑсене. — Вара тепӗр икӗ уйӑхран «Малалла» колхоз фермине хуса ҫитетпӗр.
Акрамовӑпа Михайлова комсомолкӑсен пархатарлӑ ӗҫӗ
Ҫинчен Казаков районти хаҫатра ҫырса кӑларчӗ.
Ёне ферми ҫирӗп, шанчӑклӑ алла лекрӗ. Григорий
Петрович Борисов кунти ӗҫсене тӗрӗс йӗркелесе ячӗ,
ҫынсене ёҫре куллен хавхалантарса пычӗ. Вӑл ӗҫлеме
тытӑннӑранпа ӗне ферми майӗпен уралана пуҫларӗ.
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Вырсарни кун комсомолецсем воскресник йӗркипе
вӑрмантан шкул вутти кӑларчӗҫ. Кӑнтӑрла тӗлне вӗсем
ӗҫ пӗтерчӗҫ.
— Вихтӑр, — терё Салампи амӑшӗ шкул патӗнче ҫуна
ҫинчен вутӑ пушатакан Мурзаева. — Вӑрманта пирӗн
пӗр-икӗ лав пек вутӑ пурччӗ. Ҫавна илсе килме лашуна
памӑн-и?
— Мён лаша парасси, — тавӑрчӗ лешӗ, — халех хам
кӳрсе паратӑп. Вутги шултра, икӗ метр тӑршшӗ татса
купаланӑ. Салампипе иксӗр пурпӗрех ҫуна ҫине йӑтса
хураяс ҫук. Ак Кольӑпа халех тиесе килсе парӑпӑр. Коля!
Ҫавӑр лашуна, Саламписен вутти патне каятпӑр!
Салампишӗн тем тума хатӗр Коля ҫавӑнтах лашине
ҫавӑрса та тӑратрӗ.
— Эпӗ хатӗр, — терӗ вӑл. — Вутти хӑш тӗлтерех,
чӗрӗкне ӑҫта купаланӑ? Халех тиесе килетпӗр!
— Салампи пӗлет пуль, хам пӗлместӗп ҫав, хам эп
килтен тухса курман та, — пӑшӑрханса каларӗ карчӑк.
— Халех пулать! — терё те Вихтӑр ҫуна ҫине тӑрса
фермӑналла ҫил пек вӗҫтерчӗ...
Тепӗр сехетрен икӗ тулли лав Саламписен кил картине килсе те кӗчӗ.
— Йӑлт юман вутти — икерчӗ пӗҫерме, сӑра тума
лайӑх, — терё Вихтӑр хавасланса. — Хушӑран ак мӑрье
тасатмалӑх ӑвӑс вутти те пур, тата купӑста йӳҫӗхсе
пӑсӑласран каткана ӑвӑс пуленки ярсан лайӑх пулать
теҫҫӗ. Салампи амӑшӗ, пар пӑчкӑ, халех татса хуратпӑр,
ҫурмаран кӑна татмалла, час пулать.
— Кирлё мар, кирлё мар, Вихтӑр, хамӑрах таткалӑпӑр
ӑна, пуррине, — хирӗҫлерӗ Салампи.
— Ан шавла, пӑчкӑ пар, — терё ытлашши калаҫма
юратман Мурзаев.
Салампи амӑшӗ лашасене витене леҫме кайрё, каччӑсем вутӑ татма тытӑнчёҫ. Часах Ленӑпа Таруҫ килсе
кӗчёҫ, вӗсем те тепёр пӑчкӑпа татма пикенчӗҫ. Фермӑран таврӑнакан Казаков уксахласа килсе кёчё те шӳтлешӳтле вутӑ ҫурма тытӑнчӗ. Кил картинче ӗҫ вӗресе кайрё.
Пӑчкӑ-пуртӑ сасси, шӳт, кулӑ...
— Эй, комсомоли! Ӗҫлетёр эппин? — илтёнчё урамран урмӑш сасӑ. Пурте ун еннелле ҫаврӑнчӗҫ. Таруҫ хёрелсе кайрё.
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Карта урлӑ Шамбулкин сиксе кӗчӗ. Хура кёске кёрӗкне йӳле янӑ, ҫӗлӗкне чалӑш лартнӑ.
— Мӗн эсӗ, кашкӑр пек, алӑк пур ҫӗртех карта урлӑ
сиксе кӗретӗн! — кӑшкӑрса тӑкрӗ ӑна халь ҫеҫ лаша витинчен таврӑннӑ карчӑк.
Павӑл ӑна курсан кӑштах шикленчӗ.
— Кончал, вырӑслапи! Ан ятла.
— Ятлама мар сана, урхалӑхпа пилӗкӳ урлӑ пӗр-иккӗ
туртӑттӑм та — ҫук ёнтё, сак урлӑ выртнӑ чухне хӗнейменнине сак тӑрӑх выртакан пулсан тин хӗнеймӗн. Урам
купӑсӗ пек, ял тӑрӑх янӑраса ҫӳретӗн. Мён юрри халь,
уяв мар чух? Эх, ывӑлӑм, ывӑлӑм! Ял хушшинче нӗрне
ярса ҫӳретӗн, фермӑран кӑларнӑранпа ӗҫетӗн, мӗн илемӗ
ку? Пӑх-ха ху ҫине!
— Ма, вырӑслапи? Мӗнрен япӑх?
— Халӑх хӗрсех ӗҫлет, эсӗ пур...
— Ма? Эпӗ минимум тултарнӑ — ҫитет! Порядок...
— Хӗрсенчен вӑтанасчӗ кӑшт! Эх, ачам!
— Эсӗ ӑна ытла ан ятла-ха, мамаша, пуртӑ тупса пар,
вутӑ ҫуртӑр, — терё Казаков чеен кулкаласа.
Вихтӑр сӑмах хушмасӑр хӑйӗн тусне пуртӑ тыттарчӗ.
Павӑл кӗрӗкне хывса печӗ те ывӑҫ тупанӗсем ҫине сурчӗ.
— Эх! Парӑр мана туратлӑрах муклашка! Кайӑр аяккарах! Эх, ҫак муклашка вырӑнӗнче пулас пулсанччӗ
пӗтӗм хуйхӑм-суйхӑм! — терё те каччӑ мӗнпур вӑйпа пурттине сулса ячӗ — туратлӑ юман муклашка шалтах ҫурӑлса кайрӗ, ҫуркамӗсем аяккалла сирпӗнчӗҫ.
— Эх! Ҫак муклашка вырӑнӗнче пулас пулсанччӗ
пӗтӗм хуйхӑм-суйхӑм! — Муклашкасем ҫине-ҫинех шалт
та шалт! ҫурӑлса ывтӑнма пуҫларӗҫ.
Вихтӑрпа Коля, Ленӑпа Таруҫ мӑшӑрланса татаҫҫӗ.
Шамбулкинпа Казаков ҫураҫҫӗ, Салампипе амӑшӗ вутӑ
сыпписене сарай ҫумне купалаҫҫӗ, тем пекех савӑнса
ӳкнӗ Валерик те ҫавӑнтах тӗрткеленсе ҫӳрет: «Мамӑна
ҫӑмӑлтарах пултӑр, мамӑна пулӑшатӑп», — тесе пӗрер
сыппӑн вутӑ ҫӗклет.
Тӗттӗмленсен тин ӗҫ пӗтрӗ.
— Порядок в танковых частях! — терё Шамбулкин
юлашки муклашкана ҫурса пётерсен. — Гвардеецсем,
перекур тӑвас! Алла юн анчё, тата ҫурас килет, вӑйӑма
ниҫта чикме ҫук.
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— Ыран ферма валли вутӑ кӑларма атя, унта вӑйлисем кирлё. Ахӑракан ӑйӑр акара лӑпланаканччӗ, — тӗртсе
илчӗ Вихтӑр.
— Кӑна эсӗ пуш пичкене кӗрӗслеттернӗ пекех персе
ятӑн вара, — тавӑрчӗ сӑмахшӑн кивҫене кайман Павӑл. —
Пӗлнӗ пулӑр: фермӑшӑн тек пӗр утӑм та тумастӑп, ҫитет!
И вообще! Ман умра ферма ҫинчен ан асӑнӑр. Ҫакӑнса
вилнӗ ҫын ҫемйинче пӑяв ҫинчен калаҫмаҫҫӗ. Эп нумай тӑрӑшнӑ вӑл фермӑшӑн. Ӗҫлемен мар, пӗтӗм ял
пӗлет. Ытлашши нимӗн те каламастӑп.
— Ан тавлашӑр-ха каллех, — чарчӗ вёсене Салампи
амӑшӗ, — пӳрте кӗрӗр, пӳрте кӗрӗр!
Ленӑпа Таруҫ фермӑна кайрёҫ, каччӑсем пирус туртса ячӗҫ те шалти пӳлӗме кӗрсе ларчӗҫ. Салампи вёсене
домино пачӗ.
— Кӑштах выляса ларӑр-ха хӗрсем фермӑран таврӑниччен, — терӗ.
Хӗрсем таврӑниччен вӗсем сехет те ытла доминолла
выляса ларчӗҫ, икӗ хутчен пирус туртма тула тухса кӗчӗҫ.
Таруҫ пӗчченех килсе кӗчӗ. Вӑл капӑр тумланнӑ: шурӑ
хӑнтӑрлӑ кӗрӗкӗ айӗнчен хӗрлӗ пурҫӑн платье арки курӑнать.
— Ленӑпа Маруҫ килеймеҫҫӗ, киноччен ӗҫ пуҫтарас
теҫҫӗ, кӗҫӗр фермӑра кино пулать, — пӗлтерчӗ Таруҫ,
хӑй савнийӗ ҫинелле куҫ хӳрипе пӑхса илчӗ. Ах, илтмерӗ
те-ҫке лешӗ ун сӑмахне: каласса уншӑн ҫеҫ каланӑччӗ.
— Мёнле фильм? — Павӑлшӑн ыйтрӗ Вихтӑр.
— «Ҫамрӑк гварди». Малтан киножурнал пулать.
Пурте кино курма каяс терӗҫ, Павӑл ҫеҫ сӑмах хушмарӗ. «Борисов халӑха кинопа илӗртме пуҫларӗ иккен!
Кинопа выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетеймӗн», — шухӑшларӗ вӑл
тарӑхса; ҫакна юлташӗсене те калама хатӗрччӗ, анчах хӑй
ферма заведующийӗ пулнӑ чухне выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансемшӗн сахал тӑрӑшнине аса илчӗ те — шарламарӗ.
Ҫак самантра вӑл Борисов ҫинчен кӑна шухӑшларӗ.
Григорий Петрович паян ирех вёсен килне уксахласа пырса кӗчӗ. Павӑл тӑрса пит ҫӑвиччен вӑл пёр пирус
туртса ячё. Сӑмаха тӳрех мар, ытарлӑ пуҫларё.
— Павлуша, ҫёркаҫ аннӳ пирён пата пырса ларчӗ те
эсё хулана каясси ҫинчен пёлтерчё. Пӳртлёх хатӗрленӗ
пёренесене сутса каятӑн пулать?
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Павӑл хӗрелсе кайрӗ..
— Хам хатӗрленӗ...
— Колхоз сахал пулӑшрӗ-им сана? Йывӑҫне вӑрмантан кам кӑларса пачӗ? Комсомолецсем ниме туса кӑларчӗҫ. Виктор Мурзаев сахал тӑрӑшрӗ-и саншӑн?
— Тус вӑл.
— Тус пулсан хулана каясси ҫинчен унпа канашларӑн-и? Мӗн терӗ?
— Унран ыйтса тӑмаллаччӗ-им? Ҫарти мар...
— Эх, танкист^ танкист! Хӑвӑн совеҫӳнтен ма ыйтмарӑн-ха эппин? Йывӑр вӑхӑтра пире пӑрахса каясшӑнҫке эсӗ? Колхоза ура ҫине тӑратас тесе пӗтӗм ял-йыш
тимлеме пуҫларӗ. Эсӗ — кунӗн-ҫӗрӗн мухмӑрла. Кампа
ӗҫетӗн? Туй та, уяв та мар. Ӗҫчен колхозниксем, пурнӑҫ
шухӑшлӑ ҫынсем, санпа ӗҫсе ҫӳреҫҫӗ-и? Пӑх-ха йӗритавралла: пӗр-пӗчченех кукӑр ҫулпа утатӑн-ҫке эсӗ, Павлуша.
Икӗ сехете яхӑн тавлашрӗҫ вӗсем.
— Маруҫ инкӗшӗ пӑсать сире, яшмуласене...
— Маруҫ инкӗшӗн ячӗ пур.
— Пӗлетӗп, Степанова Лукерья. Ял-йыш ӑна ятран
чӗнме пӑрахнӑ. Ун пирки такмак та хывнӑ. «Ай, Лукари, Лукари! Эрех праки лӑкар-и?» — тесе юрлаҫҫӗ. Сан
чӗлхӳ ҫивӗч пулаканччӗ, тен, эсӗ хывман-и ҫав такмака?
— Тахҫанах тахӑш «кукӑр пӑшалӗ» персе янӑ ӑна. Эп
ун чухне килтен инҫетре пулнӑ, Германире! — терӗ Шамбулкин мӑн кӑмӑллӑн. — Ыттисем пек килте, кӑмака
хыҫӗнче, пӗҫҫе тӑратса выртман. Ҫавсем инҫетри тылра
иртӗхсе пурӑнса, хӗрарӑмсенчен тӑрӑхласа тӗрлӗ такмаксем шухӑшласа кӑларнӑ.
Григорий Петрович ҫак кӳренмелли сӑмаха хӑй ҫине
илчӗ.
— Эпӗ те, Шамбулкин, ун чухне кӑмака хыҫӗнче
выртман, халӑхпа пӗрле вӑрҫӑра пулнӑ. Акӑ эпӗ ӗмӗрлӗхе
уксах пулса таврӑнтӑм... А такмакне ӑна тӗрӗсех хывнӑ.
Лукари хӑй ӗҫсе пӑсӑлчӗ те ҫамрӑксене те пӑсма пуҫларӗ. Халь ав эрех пӑккисене иртсе ҫӳреме урам тӑвӑрланса
ҫитрӗ, ҫул ҫинче мӗн тӗл пулнӑ, ӑна ҫапса ҫӗмӗрме хӑтланаҫҫӗ.
— Лукари те хӑй пӑсӑлман, — парӑнма шутламарӗ
Павӑл.
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— Апла кам пӑснӑ ӑна?
— Кам пултӑр — эсӗрех! Начальство! Ҫынна уйран
пӗр кӗсье пучах татса кӗнӗшӗн тӗрмене хупнӑ.
Тарӑхнӑ Григорий Петрович урайне туйипе шаплаттарчӗ.
— Мӗнле эпӗр? Каларӑм вӗт, эп ун чух фронтра пулнӑ
тесе?!
— Кам пулсан та, Лукарие начальство хуптарнӑ.
Вӑрҫӑччен япӑх колхозницӑччӗ-и вӑл? Лукарипе упӑшки унччен колхозри чи ӗҫчен ҫынсем шутланнӑ. Иккӗшӗ
те ҫулсерен ударниксем пулнӑ, ячӗсем Хисеп хӑми ҫинче
пулнӑ. Ҫирки фронтра вилсен те Лукари колхоз ӗҫне
пӑрахман, выҫлӑ-тутлӑ пулин те тӑрӑнса каяс пек ӗҫленӗ.
Тӑлӑха юлнӑ ачине выҫтарса вӗлерес мар тесе пулӑшу
кассинчен тырӑ тархасласа йӑлӑннӑ вӑл. Мӗнле пулӑшу
касси пулнӑ пуль ун чухне? Пӗтӗм тырра пӗрчӗ хӑварми шӑлса-хырса патшалӑха панӑ. «Фонд обороны, ҫӗнтерӳ валли» тенё. Ку пире, фронтовиксене, питӗ ӑнланмалла япала. «Пӗр пӗрчӗ тырӑ — тӑшмана пёр пуля, пӗр
кӗлте — пёр снаряд», — тенӗ ун чух. Ним тума аптраса
ҫитнӗ Лукари вара ачи валли пӗр кӗсье пучах татса килнӗ.
Районтан килнисем урампа иртсе пыраҫҫӗ — Лукари
пӳртӗнчен тем кӗмсӗртетни илтӗнет. Мён сасси? Ал армань сасси. Кам тырри? Паллах, колхозӑн. Колхоз вӑрри!
Ак сана тӗрме хатӗр те! Ыйтас килет: мӗншӗн тӗрме?
Мёншён хуть штраф мар? Мӗншӗн штраф шучӗпе тӳлевсӗр ӗҫлеттермелле мар? Тӳлевӗ пурпӗрех пулман-ха,
хуть те мӗн чухлӗ ӗҫле, пӗр сӑмахпа каласан, колхоз —
напрасный труд тенӗ халӑх тарӑхса.
— Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче саккунсем ҫирӗп пулнӑ, Павӑл.
— Ну, юрӗ тейӗпӗр. Ун чухне вӑрҫӑ пулнӑ тейӗпӗр.
Халь мӗнле вӑрҫӑ? Пурпӗрех ӗҫ кунӗпе мён илет колхозник?
— Ху пӗлетӗн-ҫке, Шамбулкин, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче колхозсем патшалӑх умӗнче кивҫене кӗрсе пӗтрӗҫ, виҫӗм
ҫул тырӑ пулмарӗ, хуҫалӑх юхӑнса кайрӗ...
— Ҫаратмалӑх пурпӗр тупӑнать. Кам кӗсьепе вӑрлать —
ӑна тӗрме, кам машини-машинипе турттарать — ӑна хисеп...
— Кам машини-машинипе ҫаратать?
— А районтан е Шупашкартан килекен пуҫлӑхсем каял208

ла пушӑлла таврӑнни пулнӑ-и? Фермӑри сысна ҫурисем
таҫта ҫухалаҫҫӗ. Кайран вӗсене вилнӗ тесе списать тӑваҫҫӗ вара.
— Ҫаратнине пӗлетӗн пулсан ма правление пӗлтерместӗн? Активист теҫҫӗ вӗт сана?
— А правленийӗ кам? Эп хуралҫӑ та, ревкомисси те
мар. Наше дело — хот копӑс. «Ик айкки те тӑвайкки», —
тет ав Маруҫ ун пек чух.
— Эппин, ҫаратчӑрах? Эх, танкист, танкист! «Кончал!» — тетён иккен. Тӗрӗсмарлӑхран, йывӑрлӑхран куҫпа
курсах таратӑн?
— Ӑҫта таратӑп тет. Кам калать?
— Ара, хулана теҫҫӗ-ҫке? Пурте калаҫҫӗ.
— Ну, тетён кёсри ула тет. Хальлёхе ура ҫинче ҫирёп
тӑратӑп-ха, никам та мана кунтан тёксе ямасть, хӑваламасть. Хӑваласа пӑх-ха...
Павӑлӑн нихҫан тухман тарё тухрё ун умӗнче, мухмӑрё
те иртрё. Ҫапах кӳреннӗ каччӑ хӑйӗнчен пур енёпе те
аслӑрах ҫынна тӳрё сӑмаха пат татса калаймарё. Ҫук,
калаймарё мар, каламарӗ. Хӑйён йӑнӑшне, ҫитменлёхне
йышӑнса куҫран ӳкессӗн туйӑнчё ӑна. «Шикленетӗн эппин ху йӑнӑшна йышӑнма, хӑратӑн! Эх, танкист, танкист! Чӑнах та, кампа ӗҫсе ҫӳретӗп-ха эпӗ? Пӗр путлӗ
ҫын та манпа кашни кун ӗҫсе ҫӳрес ҫук. Паян ак миҫе
ҫӗре ҫитмерӗм — ниҫта никам ҫук: хӑшӗ воскресника
тухнӑ, хӑшӗ вӑрман каснӑ ҫӗрте, теприсем Ямоза ферма
валли турантӑ турттарса килме кайнӑ. Вара лавккана
кёрсе кёсьери ҫур литр эрехе продавецпа иксёмёрех
ӑшӑтса ӗҫрӗмӗр. Пурте хёрсе ёҫлеҫҫё. Эпё кӑна... Тёрёс
каларё Борисов, ман шухӑшах каларё. Чунӑмпа эпё ун
майлах-ҫке, ун пекех, анчах такӑнтӑм, ак каллех ӗҫсе
ӳсёрёлтём. Кам такӑнмасть? Ыр утӑн та такӑнмасӑр пулмасть...» — хӑйне хӑй тӳрре кӑларма тӑрӑшрӗ Павӑл.
Салампи амӑшӗ пӗр витре сӑра ӑсса кӗрсе сӗтел ҫине
лартрё, Салампие тусёсене ёҫтерме хушрё.
— Эх, ҫутти пулсанччӗ ҫакӑнта! Намӑссӑр хӑнана сӑрапа хӑваласа яраймӑн, — теме пикенчӗ Павӑл, анчах
ӑна пӳлчӗҫ, ятласа иментерчёҫ.
Кёреке курки икӗ хут ҫаврӑнсан Таруҫӑн пичӗ платйи
тӗслех хёрелсе кайрё, Кольӑн та чӗкеҫ шатри палӑрми
пулчӗ, Вихтӑрӑн та чунё уҫӑлчё:
14. Салампи.

209

— Коля, ан ӳркен эппин, чуп, купӑс илсе кил, —
терё. Хут купӑс тесен тем тума хатёр Коля ҫавӑнтах тухса
чупрӗ. Вӑл каялла килнӗ ҫӗре ҫамрӑксем юрӑ пуҫлама
ӗлкӗрчӗҫ.
Студентсен ҫак хаваслӑ каҫне
Килтӗмӗр паян пурте, туссем!

Казаков тулли стаканне сулкаласа янӑраттарса ячё.
Институтра юрланӑ юрӑ Салампие хулари тусёсене,
хаваслӑ студентсене аса илтерчӗ — савӑнтарчӗ те, кӑшт
хурлантарчё те. Ҫӗнӗ ҫул каҫхине ҫапла Анна Ивановна
хваттерӗнче пухӑнса юрланӑччӗ...
Коля хут купӑса тултанах ахӑртса кӗчӗ. Вихтӑр ӑна
ҫакӑншӑн вӑрҫса тӑкасшӑнччӗ (сивӗрен кӗрсен хут купӑса кӑшт хашлаттарса уҫӑлтармалла-ҫке: унсӑрӑн чӗлӗхсем тутӑхса татӑлаҫҫӗ!), анчах вӑл хӑйӗн тусӗ пит салхуллӑ тинкерсе ларнине асӑрхарӗ те ятлаҫма шутламарӗ.
Хут купӑс сассине илтсенех Валерик ташша ячӗ, ыттисем алӑ ҫупрӗҫ. Шавланӑ хушӑра килсе кӗнӗ Лена та
ташша ячё, ӑна хирӗҫ Таруҫ хёрлё платье аркине вӑркӑштарса вёҫсе тухрё, вӑл савнине кӳрентермеллех такмаксем каласа ҫаптарма тытӑнчё. Шӳтлеме юратакан
Казаков нихҫан ташламан Вихтӑра туртса кӑларчё, лешӗ
вара лӳпперрӗн силленкелесе пурне те култарса пётерчё.
Пуринчен те ытла Валерик хавасланса кӑшкӑрса сикрё.
Сӑра ӗҫтерсе ҫаврӑнакан Салампи кашнинех тимлӗ
сӑнарӗ: вӑл Таруҫ мёншён тарӑхса-хурланса ташланине те,
Павӑл мёншён салхуланнине те асӑрхарё, вёсен кӑмӑлё
ҫаплишӗн ним чухлё те тёлёнмерё, анчах ӑна Коля Лена
ҫине темле ытарайми, ачалла мар пӑхни тӗлӗнтерчӗ: «Чӑнах та, юрату куҫран пуҫланать-ши?..» — шухӑшларё вӑл.
Салампи ташланӑ чух амӑшё тӳссе тӑраймарӗ, макӑрнине ҫын ан куртӑр тесе чӑлана кёрсе тӑчё. «Ҫын пулчӗ,
ҫын пулчё! — вӑрттӑн савӑнса йёчё вӑл хёрёшён. — Ах,
ашшӗ ҫакна курса ӗлкӗреймерӗ. Таҫта, ӑҫта хучё-ши канӑҫсӑр пуҫне? Хӑш еннерех-ши ун ҫӑви?»
Ташласа-юрласа ҫитсен пурте кино курма каймашкӑн
тухрёҫ, купӑс ҫеммипе юрласа тӑвалла утрёҫ. Павӑл вёсем
сисиччен йӑмра хыҫне тӑрса юлчё, юрӑ аякра шӑплансан тин йӑмра хыҫӗнчен тухрё те килелле утрӗ.
— Анне, ыран ирех вӑрат, вӑрмана ферма вутги кӑларма каятӑп, — терӗ вӑл амӑшне хывӑнса выртсан, анчах
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ҫывӑрса каяймарӗ. Ҫак каҫхине вӑл хӑйӗн пурнӑҫӗ-шӑпишӗн нихҫан пӑшӑрханманнине пӑшӑрханчӗ, Борисов
сӑмахӗсем пирки нумай шухӑшларӗ, хӑй йӑнӑш ҫулпа
пӗчченех таҫталла утнине питӗ лайӑх ӑнланчӗ...
Салампи те часах ҫывӑрса каяймарӗ. Ҫак каҫхине вӑл
Анна Ивановна сӑмахне темиҫе хут та хӑй ӑссӗн каларӗ:
— Чӑн, ӗмӗр ӗмӗрлесси — уй урлӑ каҫасси мар: пурӑнан пурнӑҫра тем тӗрлӗ кун та килсе тухать, хура кӗр
пек хура хурлӑх та пулкалать; ҫапах та пурнӑҫ хурлӑхлӑ
мар, калама ҫук илӗртӳллӗ!
Хаваслӑ тӑри ҫуначӗ ҫинче килет шыв-шурлӑ ҫуркунне, тек вара хаяр сивӗ хӗле кун памасть. Тӳпе кунсерен
янкӑр таса, кӑн-кӑвак тӑрать; хӗвел хӗртсе пӑхать; йӑшнӑ
юр лӑстӑр туса пусӑрӑнать, юр ирӗлнӗҫемӗн ун айӗнчен
тахҫанхи йӗрсем тухаҫҫӗ, ҫуна ҫулӗ тӗмескеленсех, хуралсах пырать, уй улаланать: сӑрт-ту ҫамкисем, тӳпем
вырӑнсем хуп-хура; ҫӗмӗрт, чие, сирень папакӗсем хӑмӑрланаҫҫӗ, ҫӳҫе кӑчки мамӑк пек ҫемҫе те шурӑ; ял
ҫинче хура курак краклатни, путек-сурӑх макӑрни, ҫӑмарта тума пуҫланӑ чӑхсем кӑтиклени, ача-пӑча янӑрани кунӗпех шӑпланмасть; ҫырмара шыв-шур кӗрлет; уйра
тӑри ҫур аки ҫывхарни ҫинчен систерсе хӑйӗн «ӗҫлеӗҫле-ӗҫле-ҫи» кӗввине шӑрантарать.
Ҫавнашкал илемлӗ ҫурхи кун Салампи икӗ ҫыру илчӗ.
Пӗри Пӗчӗк Нинӑран, тепри — Владивосток хулинчен.
Ҫыруҫи адрес ҫине уҫӑмсӑр алӑ пуснӑран Салампи ун
хушаматне вулаймарӗ. Каллех пӗр-пӗр студент е салтак,
пурнӑҫра ӑнсӑртран пӗрре курса калаҫнӑскер, юрату
ҫырӑвӗ ҫырнӑ пулӗ тесе вӑл иккӗмӗш ҫырӑвне уҫмасӑрах костюм кӗсйине чикрӗ, Нина ҫырӑвне вара тем пекех васкаса вулама пуҫларӗ. Тус хӗр институтри хыпарсене, экзаменсем мёнле пынине пӗлтерет, анчах Салампие халӗ урӑххи илӗртрӗ: Алмазов. Ун ҫинчен ҫырнине
вӑл икӗ-виҫӗ хут вуларӗ.
«...Анатоли хӗллехи каникул вӑхӑтӗнче йӗлтӗрпе ярӑннӑ чух урине хуҫнӑ та уйӑха яхӑн больницӑра выртрӗ.
Ун хыҫҫӑн вӑл консерваторие каймарӗ, кунтах юлчӗ. Вӑл
больницӑра выртнӑ чух Муза мана пӗрре ун патне илсе
кайрӗ. Хӑй урӑх пымарӗ, эпӗ вара Анатоли патне больницӑна час-часах ҫӳрерӗм. Пур-ҫук укҫампа ун валли
14*
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кучченеҫ илме тӑрӑшрӑм. Вӑл ҫакна сисрӗ те: «Урӑх ман
валли ним те ан туян, ху та чухӑн, ахаль килсе лар,
пӗччен кичем мана», — терё. Салампи, ҫынна каламанччё, сана ҫеҫ калатӑп, тархасшӑн, никама та ан пёлтер:
эпӗ Алмазова тахҫанах юрататӑп, анчах куна вӑл хӑй те
пёлмест, пёлесшён те мар, эсё те сисместӗнччӗ ҫав. Эпё
уншӑн мён чухлё ҫуннине никам та пёлес ҫук. Алмазова урӑх эпё те, эсё те тёл пулаяс ҫуккине шанса ҫеҫ
ҫакна пёлтертём. Халё Анатоли инҫетре. Пёр вӑхӑтра
Муза унран уйрӑлми ҫӳрерӗ: Музӑна пёрмай театра, филармоние илсе кайма, тёрлёрен парнесем илсе пама укҫа
кирлёрен Алмазов хулари уявсене аккордеонпа ҫӳреме
пуҫларё. Пёрре вал пирён хваттере ӳсёр пырса кёчё те
сан ҫинчен ыйтрё, анчах Анна Ивановна ӑна ятларё:
«Ман шанчӑка пётертён, эпё сана пысӑк композитор
пулатӑн пулё теттём. Каларёҫ-ха, сан ҫёнё юррусене йӑлтах тиркенё, композиторсен пухӑвёнче те хӑвна ятланӑ
терёҫ», — терё. «Мана халь пурпёрех, Анна Ивановна,
эпё ыранах кунтан тухса каятӑп. Ҫёпёрти пёр паллӑ театра кайса кёретёп, ҫарта пёрле пулнӑ тусӑм чёнет», —
терё. Ҫавӑнтанпа эпё ӑна курман. Вал ӑҫтине халь никам та пёлмест. Муза пёрре пирён пата пырса кёчё ун
адресне ыйтса пёлмешкён, анчах Анна Ивановна ӑна
хӑваланӑ пекех кӑларса ячё...»
Пӳртре тӑвӑр туйӑннӑран Салампи сада чупса тухрё.
Ҫурхи садра юр кайса пётнёпе пёрех ёнтё, ҫереме
симёс тёс ҫапнӑ, анчах ҫёр типсе хытайман-ха, пусмассерен ура вырӑнё пӑчӑртатса тӑрать. Сарай сулхӑнёнче
кӑшт юр юлнӑ, вӑл та тӗл-тӗл таткаланнӑ, йёлтёр йёрё
кӑна ҫаплах сад урлӑ каҫать-ха (пусӑрӑнса хытнӑ юр чи
кайран кайса пӗтет), анчах вал та йӑшса ҫитнӗ, кӗҫех
ирёлсе каймалла. Салампи ҫав асран кайми йёлтёр йёрё
ҫине чылайччен пӑхса тӑчё, ун чёринче каллех хурлӑх
та, кӳрену те вӑранчё. Хӑйне хӗрхеннинчен ытларах вӑл
Пӗчӗк Нинӑна хёрхенчё. «Мӑнтарӑн, акӑ мӗншӗн вӑл
Алмазова асӑнсанах хёрелетчё, Анатолий пырса кӗрсен
ларма-тӑма пёлместчё. Нивушлӗ пире иксёмёре те Анна
Ивановна шӑпи кӗтет-ши?»
Салампи кёҫ-вёҫ ирӗлсе яланлӑхах ҫухалас йёлтёр
йёрёпе утса анкарти хыҫёнчи улмуҫҫи айне пырса тӑчӗ.
Ферма ҫурчӗсем патёнчи тӑвайккинче, симёслене пуҫ212

ланӑ ҫерем ҫинче, хӗл каҫнӑ пӑрусем выляса ҫӳреҫҫӗ,
унтах Маруҫпа Таруҫ, Лена курӑнкалаҫҫӗ, Анаткаса ятарласа килнӗ Саланов ферма ҫумӗнчи садра шкул ачисене ӗҫлеттерет. Авӑ укӑлчари тимӗрҫӗ лаҫҫинче Павӑлпа
Вихтӑр ӗҫлеҫҫӗ, мӑлатук сасси ҫырма тӑрӑх янӑраса каять. Авӑ уйри сукмакпа Турикасри шкултан Коля таврӑнать. Унӑн мӑн ҫулпа утмалла пек ёнтё, анчах вӑл
ферма хӗрӗсем патне тухасшӑн, типсе ҫитмен сукмакпах утать. Авӑ лере, вӑрман енчи уйра, Борисовпа Яшманов ҫӳреҫҫӗ, вӗсем хир пӑхма тухнӑ ӗнтӗ.
Ҫуркунне!..
Ӑшӑ ҫил Салампин ҫырӑ ҫивӗчӗпе вылять, кӑвак платье аркине варкӑштарать, питӗнчен лӑпкать, ҫывӑхри яштака хырӑн типсе хӑрнӑ йӗпписене силлентерет, тӑкать.
«Хырӑн малтанхи турат вырӑнӗсем яланах типсе лараҫҫӗ те палӑрми пулаҫҫӗ, хыр вара тата ҫӳллӗрех ӳсет,
ҫӗнӗ турат хушать, — шухӑшларӗ Салампи. — Юрату
суранӗсем те ҫаплах пӗтмеҫҫӗ-ши? Ҫук, хырӑн та хӑрнӑ
турат вырӑнӗ ҫиелтен пӑхма ҫеҫ курӑнмасть, касса вартатӑн та — турат куҫӗ ҫухалми тӑрать».
Салампи иккӗмӗш ҫыру ҫинчен аса илчё те ӑна костюм кӗсйинчен ирӗксӗртереххӗн ҫеҫ кӑларса вула пуҫларӗ. Вырӑсла ҫырнӑ. Малтанхи йӗркесене Салампи ҫиелтен ҫеҫ пӑхса иртрӗ, унтан, сасартӑках ҫывӑхра аҫа ҫапнӑ
пек, шартах сикрӗ, хӑй мён вуланине те ӗненесшӗн пулмарӗ: Валерик ашшӗ ҫырать!.. Валерик ашшӗ!.. Ашшӗ...
Салампи ҫатан карта ҫумне таянса тӑчӗ, малтанлӑха
ним шухӑшласа илме те пӗлмерӗ, кӑшт лӑплансан тин
ҫырӑва тепӗр хут вуласа тухрӗ те хуйха ӳкрӗ.
«Акӑ вӑл килет те тӑван ывӑлне хӑйпе пӗрле илсе
каять, эпӗ вара каллех пӗччен тӑрса юлатӑп... Мӗн кӑна
тӳсмерӗм уншӑн, мӗнле кӑна юратмарӑм ӑна!.. Акӑ палламан ҫын килет те ман чӗреме тепӗр хут амантса хӑварать... Амантсан-амантмасан та вӑл ҫын ман пурнӑҫа
каллех тепӗр майлӑ ҫавӑрса ярать... Кам вӑл, мӗнле ҫын,
ман шӑпама улӑштараканскер?.. Эй, ҫамрӑк ӗмӗрӗм! Тата
мӗн курассӑм пур-ши?..»
Салампи каялла ҫаврӑнчӗ те пуҫне чиксе килелле утрӗ. Ҫак самантра вал анкартинчи юлашки юр ирӗлсе
пӗтнине, йӗлтӗр йӗрӗнчен ним те юлманнине асӑрхаймарӗ.
Йӗлтӗр йӗрӗ ӗмӗрлӗхех ҫухалчӗ, анчах... асран каймарӗ.
213

ТӐВАТТӐМӖШ ПАЙЁ
САЛТАК А М Ӑ Ш Ӗ
Ыратать анне чӗри
Хӑй ачамӗшӗн.
Хурлӑх, хурлӑх ҫав тери
Салтак амӑшӗн.
П. Хусанкай

Эй, салтак амӑшӗ! Темиҫе ҫул аслӑ ҫапӑҫу
пынӑ чух ҫӗрлесерен ҫичшер вӑранса пӑшӑрханнӑ аннемӗр, юнлӑ вӑрҫӑ хирӗнчи ачусене асӑнса ура ҫинчех
тӗлӗк курнӑ, савӑк самантра та савӑнаймасӑр салтак ывӑлусене киле кӗтнӗ аннемӗр!
Тарӑн та пысӑк шыв пӑтранмасть теҫҫӗ. Санӑн чунчӗрӳ мӗнлерех тарӑн-ши, мӗнлерех пысӑк-ши? Ара ҫитнӗ
ачусене вӑрҫа ӑсатнӑ чух калани: «Эсир, ҫамрӑксем,
пирӗн тӑпрамӑра килсе таптӑр; сирӗн тӑпрӑра пирӗн,
ваттисен, таптамалла ан пултӑрччӗ», — тени сарӑмсӑр
сая кайнине пӗлсен тӗнчене шӑнӑҫайми хаяр хыпар сан
чӗрӳне мӗнле шӑнӑҫайрӗ-ши?
Эй, нихҫан шӑнми вӗресе тӑракан Атӑл куҫӗ пек нихҫан сывалми суранлӑ салтак амӑшӗ! Ӗҫре ҫуралса ӗҫпе
ӗмӗр ӗмӗрлен, куҫ хупсан та виҫӗ кунлӑх ӗҫ хӑваран аннемӗр!
Эсё пуриншӗн те хӗвел пек ӑшӑ, тарават пултӑн: хӗл
сиввинче фронтри ывӑлусене мӗнпур пек ӑшӑ япалусене парса тӑтӑн, ҫу ӑшшинче хӗвелпе пӗрле ӗҫе тухрӑн,
хӗвелпе пӗрле киле таврӑнтӑн, пӗр ывӑлу пуҫ хурсан ыттисемшӗн тӑрӑшрӑн, ҫичӗ юта тӗп тума пулӑшрӑн. Ҫавӑнпа иккен паттӑр ывӑлусем Ҫӗршывӑмӑра Анне тесе
хисеплеҫҫӗ.
Тайма пуҫӑм сана, совет салтакӗн амӑшӗ!
...Валерий амӑшӗ каҫхи апат хатӗрлес тесе сӗлӗ кӗлти
ҫыхнӑ ҫӗртен иртерех таврӑнчӗ те лаҫра яшка ҫакса ячӗ,
шурӑ ҫӑка чӗресе ҫуса тасатса ӗне сума ларчӗ. Ҫак самантра урам алӑкӗ шалт! турӗ — кил картине Салампи
ачи, сарӑ кӑтра Валерик, чупса кӗчӗ.
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— Асанне! Асанне! — кӑшкӑрса ячӗ вӑл савӑнса. —
Папа килет! Папа салтакран килет!
Алӑри сӗт чӗресӗ тӳнсе кайрӗ... Ниҫта кайса кӗрейми
савӑннипе карчӑкӑн чӗлхи ҫӗтрӗ, ура вӑйӗ пӗтсе килчӗ.
Вӑл вара ҫерем ҫине лӗнчӗр кукленсе ларчӗ.
Акӑ хапха яри уҫӑлчӗ те, Валерий кӗрсе тӑчӗ. Ним
каличчен вӑл тӑван кил-ҫурт ҫинелле ытарайми пӑхса
илчӗ, вара хӑй ҫуралнӑ киле таврӑнниие ӗненмен пекех:
— Анне, эсӗ-им ку? — терӗ. — Мӗнле ватӑлса, шуралса кайнӑ иккен эсӗ! Чиперех-и? Коля ӑҫта? — текелесе амӑшӗ патнелле утрӗ. Пёр аллине хӑй чӑматан, тепӗр
аллине шинель хуҫлатса тытнӑ; сӑн ӳкерчӗк ҫинчи евӗрлех, пилоткине чалӑш лартнӑ, гимнастерка ҫухине тирпейлӗ тӳмеленӗ.
— Ывӑлӑм! — мӗнпур чун хавалӗпе кӑшкӑрса ячӗ амӑшӗ, анчах сасси тухмарӗ, ларнӑ ҫӗртен тӑма вӑйӗ ҫигмерӗ. — Ывӑлӑм! Эсӗ таврӑнасса пӗлсех тӑтӑм эпӗ... Пурте сана вилнӗ теҫҫӗ... Сан ятпа пособи те параҫҫӗ... Эпӗ
ҫеҫ сана кӗтсе пурӑнатӑп... халичченех саншӑн нӳхрепре юрай сӑри усратӑп... Ывӑлӑм!.. Савнӑ ывӑлӑм!
— Ывӑлӑм! — хӑрӑлтатса кӑшкӑрчӗ карчӑк. Вӑл хӑйӗн
ҫухалса пурӑннӑ ачи патне ыткӑнасшӑнччӗ, анчах ун
алли-урине тем хытарса лартрӗ, хускалма та памарӗ. —
Савнӑ ывӑлӑм!
Валерий чӑматанне ҫӗре лартрӗ те шинельне ун ҫине
хучӗ, амӑшне алӑ памарӗ, ыталамарӗ, савӑннипе ним калама, ним тума пӗлмесӗр карчӑка сылтӑм хулӗнчен силлеме пуҫларӗ.
— Анне! Анне тетӗп! Тӑр-ха, ара!
...Карчӑк ерипен куҫне уҫрӗ: вӑл кил картинче мар,
пӳртре вырӑн ҫинче выртать иккен, ун умӗнче Валерий
мар, Коля тӑрать — ҫара уран, ҫара пуҫӑн, йӳле пилӗкӗн.
— Мӗн аташатӑн, анне? Эсӗ мана каллех ыйхӑ тӗлӗшпе кӑшкӑрса вӑратрӑн.
— Валерие куртӑм, — терӗ амӑшӗ тарлӑ ҫамкине кӗпе
ҫаннипе шӑлса. — Ирхи тӗлӗк яланах тӗрӗс пулаканччӗ.
Мӗне пӗлтерет-ха ку тӗлӗк?
«Каллех тӗшмӗш кӗнекине уҫрӗ ӗнтӗ», — терё Коля
хӑй ӑшӗнче, амӑшӗн тӗлӗкӗсем ҫинчен илтсе йӑлӑхнӑскер, вара пит ҫума лаҫ умне тухрӗ.
Еҫлӗ кун пуҫланчӗ.
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Амӑшӗ сурӑхсене, ӗнене кӗтӗве кӑларса ячӗ те купӑста хуҫма пахчана тухрӗ.
Ирхи садра сулхӑн, кӑкӑра уҫӑ, чуна ирӗк, шухӑшлама аван: никам та чӑрмантармасть. Кунти кашни кӗтес,
кашни япала карчӑка Валерий ҫинчен шухӑшлаттарать.
Ҫулҫӑсем ҫинче сивӗ сывлӑм шӑрҫа пек йӑлтӑртатать.
Чие ҫырли тӑкӑнса пӗтнӗ пекех ӗнтӗ, юлашки юлнисене ҫерҫи кӗтӗвӗ чӗвӗлтетсе шӗкӗлчет. Ҫӗмӗрт типсе пӗрӗннӗ: татса хума алӑ ҫитмерӗ... Валерий ҫӗмӗрт питӗ
юрататчӗ... Пилеш пиҫе пуҫланӑ, палан та хӗрелет... Валерий палан куклине темшӗн юратмастчӗ. Акаци хутаҫӗсем тулса ҫитнӗ те шарт та шарт! ҫурӑлаҫҫӗ, пӑрҫи
аякка сирпӗнет... Ача чухне Валерий акаци ҫурӑлнинчен тӗлӗнетчӗ... Антоновка улми сарӑлма тытӑннӑ, тепӗр
уйӑхран татмалла пулать... Валерик юратнӑ улма... Хӑмла
ӗне чӗччи пысӑкӑш пулнӑ — сӑтӑрма вӑхӑт, ара, юрай
сӑрине ҫамрӑклатас пулать: ҫын сӑмахне ӗненме ҫук,
тӗлӗк кӑтартнӑ тӑрӑх, Валерик Ҫӗнӗ ҫулсем тӗлнелле килмелле пек... Каю ӳссе кайнӑ — паян ҫулса пӑрахас тенӗччӗ, анчах бригадир кантӑр татма хушрӗ. Уя каяс пулать. Кантӑр татасси — карчӑк ӗҫӗ, ал ҫемми. Килти
ӗҫе ӗлкӗрме пулӗ ӑна кайран та.
Карчӑк аслӑ ывӑлӗ ҫинчен таттисӗр шухӑшласа пӗр
виҫӗ ҫулҫӑ купӑста хуҫса карта юпи ҫине хучӗ те ҫӗр
улми тӗрӗслеме тытӑнчӗ.
Кӑҫал ҫуркунне ҫумӑр питё сайра ҫурӗ, ҫырмари шывсем те чӑх утса каҫмаллах типе-типе ларчӗҫ; ҫӗр улми
час тытӑнмарӗ, халӗ тин чечеке ларчӗ, — аякран пӑхсан
анкарти хура тул ани евӗрлех шап-шурӑ курӑнать. «Ҫӗр
улми чечекӗ ялан пилӗк юплӗ ҫӑлтӑр пек», — тетчӗ Валерий. Чӑнах та, ҫаплах иккен. Карчӑк ҫӗр улми чечекне халиччен курманла татсах пӑхрӗ, унтан тымарне чакаласа тӗрӗслерӗ. Улми чӑх ҫӑмарти пысӑкӑш ҫитӗннӗ,
пӗлтӗрхи пек йышлӑ мар... Валерий салтака кайнӑ ҫул
ҫӗр улми питӗ йӑтӑнса тухнӑччӗ... Юрӗ-ҫке ӗнтӗ, мӗн
чухлӗ тухнине те иккӗн ҫисе ярас ҫук. Колхозран ӗҫ
кунӗ тӑрӑх тивӗ тата.
— Анне, эпё лаша тытма уя каятӑп! — илтёнчё ҫывӑхра. Улмуҫҫисем хушшинчен Коля пан улми ҫисе тухрё.
Вӑл тёрёллё шурӑ кӗпине тирпейлё туртса якатнӑ, аттине пустав татӑкёпе шӑлса ҫутатнӑ. Кёпине вараласран
216

аллинчи тикӗтлӗ чӗн йӗвенне хӑйӗнчен аяккарах тытса
тӑрать. Вӑл ӗҫе те мӗншӗн ҫапла янкӑс тумланса кайнине амӑшӗ лайӑх ӑнланать, анчах шарламасть.
— Каях, ывӑлӑм, эпӗ унччен апат хатӗрлӗп, — терӗ
вӑл ун ҫине ӑшӑ куҫпа пӑхса, ҫавӑнтах шухӑшӗ кӗҫӗн
ывӑлӗ ҫине куҫрӗ. Коля ҫак ҫура темле сасартӑках пуху
пӳне ҫитмен ача шутӗнчен тухрӗ, хӑвӑрт ӳссе пӗччен
пӗкӗ авмалла тӗрекленсе кайрӗ. Унӑн яланхи хӑюсӑрлӑхӗ
пӗтрӗ, питӗнчи чӗкеҫ шатри те ҫухала пуҫларӗ. Халь анчах-ха шкул ачиччӗ вӑл. Хӗллехи каҫсенче, амӑшӗ алсиш ҫыхмалӑх ҫӑм арланӑ чух, Коля сасӑпа кӗнеке вулатчӗ, кӗнекери ҫынсемпе пӗрле савӑнатчӗ, хурланатчӗ,
хавхаланатчӗ.
Павӑл ятлӑ ача ҫамрӑклах хура-шурӑ курса ӳснӗ, унтан Граждан вӑрҫинче паттӑр салтак пулнӑ, йывӑр аманнӑ, каярахпа чирлесе ӳкнӗ те темиҫе ҫул вырӑн ҫинчен
тӑрайман, ҫапах вилӗме парӑнман вӑл, кӗнеке ҫырма
тытӑннӑ, ҫапла вара хӑрушӑ вилӗме ҫӗнтернӗ.
— Эх, ҫавӑн пек пуласчӗ манӑн! Ма эпӗ ҫав вӑхӑтра
ҫуралман-ши? — тетчӗ Коля ун ҫинчен вуланӑ чух.
Тата ҫак вӑрҫӑра пёр летчика нимӗҫсем самолечӗмӗнӗпех персе антарнӑ. Вӑл пӗр пысӑк вӑрман варрине
ӳкнӗ. Вара икӗ уринчен те аманнӑскер вун сакӑр талӑк
хушши юр ҫийӗн хамӑр еннелле упаленсе, шуса килнӗ.
Госпитальте унӑн икӗ урине те татнӑ. Вӑл пурпӗрех парӑнман, йывӑҫ урапа утма вӗреннӗ, каллех самолетпа
вӗҫме, тӑшмансене хирӗҫ ҫапӑҫма тытӑннӑ...
— Эх, ҫавӑн пек пуласчӗ манӑн! Ма эпӗ вӑл вӑхӑтра
ытла ҫамрӑк пулнӑ-ши? — тетчӗ Коля ҫав летчик ҫинчен вуланӑ чух.
Тата ҫак вӑрҫӑра нимӗҫсен аллине лекнӗ хамӑр хулари комсомолецсем вӑрттӑн пухӑнса тӑшмана хирӗҫ паттӑррӑн кӗрешсе вилни ҫинчен вулатчӗ вӑл. Каллех:
— Ма эпӗ вӗсемпе пӗрле пулман-ши? — тетчӗ. Вӑрҫӑ
паттӑрӗсене асӑннӑ чух яланах пиччӗшне аса илетчӗ, ун
пекех паттӑр пулма ӗмӗтленетчӗ.
— Халь вӑрҫӑ вӑхӑчӗ мар ҫав, мӗнле паттӑр ӗҫ тума
пултарӑн халь, — терӗ вӑл пӗррехинче ассӑн сывласа.
Амӑшӗ темле, сӑмах майӑн, ҫакӑн пирки пӗр каҫхине Борисовсем патӗнче каларё. Григорий Петрович тепӗр
каҫхине Коля патне калаҫса ларма кӗчӗ. Вӑл ӑна тӗлӗн217

мелле ҫын ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Ҫӗпӗрте унӑн полкри юлташӗ пур иккен, вӑл ҫак вӑрҫӑра икӗ урине те
ҫухатнӑ. Киле таврӑнсан ҫав ҫын йывӑҫ урапа утма вӗреннӗ те тракторпа ӗҫлеме тытӑннӑ. Халӗ те лайӑхах ӗҫлет
иккен...
Борисов ҫур ҫӗрчченех ларчӗ, Коля ӑна ашшӗне итленӗ пекех итлерӗ, ҫав каҫран час-часах шухӑша каякан
пулчӗ.
Вуннӑмӗш класран вӑл лайӑх вӗренсе тухрӗ, анчах
малалла вӗренме каясси пирки темшӗн калаҫми пулчӗ,
пӗрмай Борисовпа тӗл пулма тӑрӑшрӗ. Пӗр каҫхине вара
ун патӗнчен таврӑнчӗ те:
— Анне, эпё тракторист пулатӑп, кёркунне курс пуҫланать, — тесе пӗлтерчӗ.
— Хӑвӑнне ху пӗлетӗн пулӗ ӗнтӗ, эпӗ чармастӑп, —
терӗ ҫеҫ амӑшӗ...
Хальлӗхе Коля колхозрах ӗҫлет-ха, анчах амӑшне пӗртен-иӗр ывӑлӗ те килтен тухса каяссӑнах туйӑнать, —
сӑлтавӗ кунта курса вӗренме каясси кӑна мар-ха, урӑххи те пур.
Коля лаша кӳлсе тӑратиччен амӑшӗ апат антарса
лартрӗ. Иккӗшӗ шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ҫирӗҫ те урапа
ҫине тухса ларчӗҫ. Коля сӗлӗ кӗлти кӗртме кантӑр ани
патӗнчен иртсе каять, ҫавӑнпа амӑшне хӑйпе пӗрлех лартса тухас терӗ. Ленӑсен тӗлӗнчен иртнӗ чух вӑл лашине
хӑвӑртрах хӑваларӗ, ним ҫукранах шавласа илчӗ, хӗр
чӳречи еннелле ик-виҫӗ хут ҫаврӑнса пӑхрӗ.
Амӑшӗ ӑна-кӑна сисмӗш пулчӗ, уй хапхинчен тухичченех шарламарӗ, хирте те урӑххи ҫинчен сӑмах тапратрӗ, анчах кантӑр татнӑ чух вӑл кӗҫӗн ывӑлӗн шӑпи
ҫинчен хытах шухӑшпарӗ. Ун куҫӗ умне каллех ҫав манми ут ҫи кунӗ тухса тӑчӗ.
...Вӑл кун Тип варта утӑ пухатчӗҫ. Ҫамрӑксем те, ваттисем те пурччӗ. Ҫамрӑк-кӗрӗмӗн мӗн пултӑр ӗнтӗ —
ӗҫре те вӑйӑ-кулӑ, шӑй-шай. Кольӑпа Лена сенӗкпе тухнӑ
та типӗ утта ӑмӑртмалла, пысӑкран пысӑкрах чикӗмсем
туса йӑтаҫҫӗ. Лена пӑрусем пӑхма уя амӑшне янӑ-мӗн,
ҫамрӑксемпе пӗрле ӗҫлеме тесе утӑ пухма тухнӑ. Вӑл
кӗске ҫанӑллӑ ҫӳхе кӗпепе, пӗчӗк шурӑ тутӑрпа; кашни
чикӗм йӑтмассерен типӗ утӑ ҫӳппи ҫара хулӗсем ҫине,
мӑйӗ ҫине тӑкӑнать, тарлӑ ӗнси ҫумне ҫыпҫӑнать, хӗвне
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те кӗрет пулас: ун пек чухне хӗр пӗтӗм йӑрӑс пӗвӗпе
ҫӳҫенсе илкелет.
«Мӗнешкел хӳхӗм хӗр! — шухӑшлать Коля амӑшӗ утӑ
туранӑҫемӗн ун ҫине ӑшшӑн пӑхкаласа. — Анчах ашшӗ
килӗнчех ватӑлас тет пулмалла: каҫсерен вӑйӑран е клубран пӗчченех таврӑнать. Питӗ шел ӑна ҫавнашкал чух.
Сӑнран хӑй питӗ ҫамрӑк, ҫапах ҫулӗсем пур-ха унӑн:
ҫирӗмрен тахҫанах иртнӗ ӗнтӗ. Хӗр хальлӗн ӗмӗре ирттересси — калама ҫеҫ канас вӑл. Ватӑ хӗр килте ларать,
ячӗ ял ҫинче ҫӳрет теҫҫӗ. Лайӑх кин пулмалласкер-ҫке...
Ачаранпа хам куҫ умӗнче ӳсрӗ. Пӗчӗклех Валерипе вылятчӗҫ, кайран иккӗшӗ пӗрле вӗренетчӗҫ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
те пёр-пёрин патне ҫыру ҫӳретрёҫ, хӑй халё те пирён
пата пырсах тӑрать, ырӑ кӑмӑллӑскер хама пайтах пулӑшать. Калама ҫук ёҫчен хёр. Тырӑ вырнӑ чух ҫурла касмасть тесе пилёке тытса тӑрас ҫук; утӑ ҫулнӑ чух ҫава
касмасть тесе уй куҫласа тӑрас ҫук. Алли ӗҫлеме ҫыпӑҫуллӑ, ури ташлама ҫӑмӑл. Кам телейёшён ӳсет-ши?..»
Карчӑк шухӑшне сисмесёр Ленӑпа Коля кулкаласа,
шавласа утӑ йӑтаҫҫё, пӗр-пӗрин ҫине йӑлкӑшса пӑхапӑха илеҫҫӗ.
Кӑнтӑрла ҫитеспе утӑ пухакансем патне пичкепе шыв
турттарса пычёҫ. Хӗрарӑмсем сывлӑш ҫавӑрма купа сулхӑнне ларчӗҫ, арҫынсем чёлём туртма пӗр ҫӗре пуҫтарӑнчёҫ.
Акӑ тахӑш хӗрӗ ҫари ҫухӑрса ячё. Ҫамрӑксем пичке
патёнчен тарса саланчёҫ, Вихтӑр, Коля, Лена ҫеҫ тӑрса юлчӗҫ. Лена пӗр алтӑр шыв ӑсрӗ те йӗпеннӗ кӗпине
ы-ых! текелесе силлекен Вихтӑр еннелле чӑшт тутарчӗ,
лешё тулли витрене ярса илчӗ те Лена тӑрӑх шал-л ячӗ.
Часах авалхи ҫумӑр чӳкӗ пуҫланса та кайрӗ. Ҫамрӑксем
чӗрес, курка яра-яра илчёҫ те пӗр-пӗрне хӑваласа ҫитсе
шывпа сапма тытӑнчӗҫ.
Лена самантрах йёп-йёпе пулчё, унӑн шурӑ кӗпи витӗр
йӑрӑс кӗлетки палӑра пуҫларё. Хӑй вӑтана-вӑтанах пичкерен пёр алтӑр шыв ӑсса илчё те хыҫалтан йӑпшӑнса
пырса Кольӑна сапрӗ, вара тем пулнӑ пекех ахӑлтатса
кулса ячё, алтӑрне пӑрахсах тарма тӑчё.
Ним тума аптранӑ каччӑ хёр хыҫҫӑн ҫара алӑпах
ыткӑнчё, пёрре сиксех ӑна хуса ҫитрё, пёчёк ачана ҫӗкленё пек, алӑ вёҫҫён ҫӗклерӗ. И менее те шикленсе ӳкнё
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хӗр ҫӑри-ҫари ҫухӑрса каҫӑхса кайса кулма тытӑнчӗ, ҫинҫе те йӗпескер, ҫара алӑпа тытнӑ пулӑ евӗр, авкаланма,
пӗтӗм кёлеткипе турткаланма пуҫларӗ. Акӑ каллех тата
ик-виҫӗ ҫамрӑк вӗсем патнелле шыв йӑтса чупрӗ. Коля
алӑран шӑвӑнса тухма тӑрӑшакан хӗре хӑй ҫумне пӑчӑртарӗ те ҫывӑхри купа хыҫнелле ыткӑнчӗ.
Ывӑлӗ пачах кулманнине, Лена та сасартӑк кулма чарӑннине курсан Коля амӑшӗн чӗри ыратса пӑчӑртанчӗ.
Купа сулхӑнӗнче канса ларакан амӑшне ывӑлӗ тинех
асӑрхарӗ, ҫапах хӗре пёр самант ытамёнчен ямарӗ, Лена
та аллисене Коля мӑйӗнчен тӳрех вӗҫертмерӗ. Ҫак самант карчӑкшӑн питӗ вӑрӑм пек туйӑнчӗ. Ывӑлӗ ун ҫине
хӑвӑрт пӑхса илчӗ, унтан Лена ҫинчен куҫне илмесӗр
ӑна ура ҫине, пӗчӗк ачана тӑратнӑ пек, ачашшӑн тӑратрё. Ҫак вӑхӑтра вёсене каллех шывпа сапрёҫ, анчах иккёшё те ӑна-кӑна сисмерӗҫ. Вёсем ҫак самантра пёрпёрин куҫёнчен мёнле пӑхнине амӑшӗ ӗмӗрлӗхех астуса юлчӗ, вёсене текех нимле шывпа сапса та уйӑрас
ҫуккине ӑнланчё.
Ҫав кунранпа Лена Кольӑсем патне пыми пулчӗ. Коля
та йӑлт улшӑнчӗ. Вӑл ҫынсем умёнче те, амӑшӗ умӗнче
те темле ӳснё пекрех, вӑйланнӑ пекрех курӑна пуҫларё.
Ку мӗне пӗлтернине амӑшё питё лайӑх тавҫӑрчӗ. Тепёр
ик эрнерен вӑл тем шыранӑ чух ывӑлӗн япалисем хушшинче капӑр тёрёллё сӑмса тутри тупрё. Ялта кун пек
тӗрӗ кам хӗрӗ тунине амӑшӗ питӗ лайӑх чухларӗ: кӳршё
хӗрӗн тёррине Мускаври художниксем килсе ӳкерсе илнёччё, ун амӑшё те ӗлӗк тёрре ӑстаччё, пёр вӑтӑр ҫул
каялла ун тӗррине Шелепи сӑвӑҫ Шупашкарти музей
валли туянса кайрё.
Кётмен ҫёртенех ватӑ чӗрене савӑнӑҫпа пёрлех хурлӑх
та пусрӗ: карчӑк кӳршё хёрне кӳлешме пуҫларӗ. Пурнӑҫ
пурӑнса курнӑ ҫын пӗлет вӑл: пёрремёш хут юратакан
ҫамрӑкшӑн савнийӗ темрен те хаклӑрах, вӑл ун еннелле
хӗвел ҫаврӑнӑшё хӗвел еннелле сулӑннӑ пекех сулӑнать.
Хӗвел ҫаврӑнӑшё симёс чух хӑш еннелле тайӑлнине никам та асӑрхасах каймасть, анчах вӑл ӳссе сарӑлнӑҫемӗн,
сап-сарӑ пуҫ кӑшӑлёпе илемленнёҫемён ӑҫталла туртӑнни пурне те аякран курӑнать. Кашни каччӑ хӑй шучӗпе
чи хитре хёре юратать ҫав.
Ҫапла майӗпен ҫу уйӑхёсем ирте пуҫларӗҫ, анчах ҫав
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шӑрӑх ут ҫи кунӗ карчӑк асӗнчен каймарӗ; ывӑлӗпе амӑшӗ хушшине кӳршӗ хӗрӗ кӗрсе тӑни карчӑка паян кун
та пӑшӑрхантарать.
Кӑнтӑрлахи апата таврӑнсан амӑшӗ лаҫ умӗнчи сулхӑнта пилӗк тӑсмалӑх кӑшт выртса канчӗ те Кольӑна
вӑратмасӑрах уя кайма хатӗрленчӗ: пӗр шухӑш ӑна иртенпех канӑҫ памарӗ, ҫавӑнпа каннӑ-канман килӗнчен
тухрӗ вӑл. Ӗнене каҫхи кӗтӗве яма пускил ачисене хушрӗ,
хӑй вара анаталла уттарчӗ. Анатри урамра вал Салампи
амӑшӗпе тӗл пулчӗ.
Елюна инке хӗрлӗ пӑрӑва килтен кӑларчӗ те укӑлча
еннелле хӑваларӗ.
— Сирӗн, тӑхлачӑ, ӗне пӑруламанччӗ мар-и кӑҫал?
Хӗсӗр пек астӑватӑп, — сӑмах хушрӗ Коля амӑшӗ.
— Кӑна Салампие пӑрусене пурне те лайӑх пӑхса
ӳстернӗшӗн тесе вермӑран пачӗҫ-ха, — терӗ Елюна чарӑнса тӑрса. — Ӗни юрӑхсӑр пулчӗ-ҫке пирӗн. Хура кӗр
ҫитсен сутса ярас тетпӗр ӗнтӗ, колхоз тырӑ валеҫсен лайӑх ӗне илсе пулӗ-и тетпӗр. Салампие ӗҫ кунӗ тӑрӑх тӗрлӗ тырӑ тухмалла пек^калаҫаҫҫӗ.
— Темле-ҫке ҫав. Ӗҫ кунӗпе тыррине ӑна темиҫе ҫул
пӗрчӗ те илсе курманччӗ-ха... Ҫӗр улмипе кӑна ӗнтӗ, ху
пӗлен...
— Сӗт-ҫусӑр пурнӑҫ мар, тӑхлачӑ. Юрать-ха Салампие лайӑх ӗҫленӗшӗн тесе вермӑран парса тӑраҫҫӗ те...
Майлаштаркалатпӑр хуллен.
— Пӳрт ҫине эсир ҫӗнӗ улӑм витнӗ тем? — ним калама пӗлмесӗр хушса хучӗ Коля амӑшӗ.
— Ара, шыв кайса аптратрӗ мар-и? Пӳрчӗ те ҫӗрӗшнӗскер ӗнтӗ. Тем, кӑҫал ҫӗнӗ пӳрт лартма вӑй ҫитереес
ҫук, тепӗр ҫултан мӗнле пулӗ ӗнтӗ, куҫ курӗ. Колхоз та
пулӑшӗ тетпӗр. Хамӑн ӗҫлени те майлах мар та манӑн,
пӗрмай чирлекелетӗп. Салампи ҫинче тытӑнса тӑрать
йӑлтах. Пӗр ун ҫинче ҫеҫ шанчӑкӗ те. Сарай кӗтесӗсем
ав ҫӗрме пуҫларӗҫ, карти-хӳми те куллен япӑхать. Ҫынсенчен те намӑс ӗнтӗ. Ҫапла вӑл, арҫынсӑр — алӑ мар...
Кантӑр татма каяттӑнччӗ-и эсӗ, тӑхлачӑ? Ытла час каятӑн-иҫ, кӑшт кӗрсе лар-ха, калаҫӑпӑр. Эпӗ ҫакна укӑлчана ярса килем, унччен кӗрсе лар-ха, Валерик пур
унта.
— Салампи килте ҫук-и? Ялан вермӑра вӑл сирӗн,
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пӗрмай ӗҫлет, пӗрмай ӗҫлет. Ахальтен мар ӗнтӗ ырлаҫҫӗ, —
терӗ карчӑк.
— Пӑрусем патӗнче-ха вӑл, — терӗ васкаса Елюна
инке, унтан такам илтесрен шикленнӗ пек, шӑппӑн каларё. — Ан та кала-ха, тӑхлачӑ, вӑл хӗр пирки хам та
кулянса пӗтрӗм ӗнтӗ кӑҫал. Вӑл ачашӑн эпӗ куляннине
кулюкка чӗппи те кулянман пуль. Салампи питӗ хаваслӑччӗ-ха, килте чух Валерикрен уйрӑлма та пӗлместчӗ,
унпа выляса йӑпанатчӗ, халь тата каллех хуйхӑрма пуҫларӗ. Валерикӗн ашшӗ тупӑннӑ вӗт, илтнӗ те пуль-ха эсӗ?
Халь кӑна ачи патне посылка ярса пачё, тем те пёр янӑ
ҫав! Охвицер тет, хӑй Инҫет Хёвел тухӑҫӗнче тет. Савӑнмалла ёнтё пёр шутласан, Салампи хурланать: Валерике
хӑйпе пӗрле илсе каять ёнтё вӑл тет. Ачине хамӑн та
парса ярас килмест, ара, хӑнӑхса ҫитрӗмӗр мар-и, вӑл
ҫук чухне пӳрт пушӑ пек туйӑнать. Ирхине тӑмассерен,
мӑнтарӑн, вӑй-хал вӑййи вылять, аллисемпе хӑлаҫланса
искультур тӑвать... Кёрсе лар-ха эс. Эп халех...
Коля амӑшӗ пӗчӗк Валерике курас тесех тухнӑччӗ,
ҫавӑнпа халь Саламписем патне хыпаланса кёрсе кайрё.
Валерик матрос тумӗпе, лентӑллӑ карттуспа; вӑл пысӑк валашкари шыв ҫине карап ямалла вылять. «Ҫипуҫне те, карапне те ашшё ярса панӑ пуль ёнтё, ялти
лавккара ун пеккисемех ҫукчё пулас», — шухӑшларё
карчӑк.
— Сывӑ-и, асанне? Килёрех! Мама килте ҫук, фермӑра, кукам таҫта кайрё, — терё ача выляма пӑрахса.
Коля амӑшё ун патне пырса валашка пуҫӗ ҫине ларчӗ,
яланхинчен ҫепёҫрех калаҫма тӑрӑшрӗ.
— Мӗн ятлӑччӗ-ха эсӗ, ывӑлӑм?
— Валерик, — ҫивӗччӗн пӗлтерчӗ ача.
— Валерик?.. Манӑн та асли Валерик ятлӑ...
— Халь ӑҫта вӑл?.. Ма пирӗн пата килмест?
— Инҫетре вӑл, ачам, салтакра.
— Ман папа та салтакра, питӗ-питӗ-питӗ инҫетре, темиҫе пин ҫухрӑмра тет, мама калать. Эпӗ вуннӑ таран
ҫеҫ шутлама пӗлетӗп. Пин ҫухрӑм нумай-и вӑл, асанне?
Пин ҫухрӑм миҫе ҫухрӑм вӑл?
— Нумай, ывӑлӑм. Ҫитӗнсе ҫитсен пёлён-ха акӑ, —
терӗ салхуллӑн салтак амӑшё.
— Ҫитӗнсе ҫитсен эпё те салтака каятӑп. Папа пек
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пулатӑп. Пирӗн папа вӑрҫӑра та пулнӑ, аманнӑ тет, мама
калать. Сирӗн Валерик пулнӑ-и вӑрҫӑра?
— Пулнӑ, ывӑлӑм, пулнӑ...
— Вӑл та аманса курнӑ-и?
— Аманнӑ, ывӑлӑм, аманнӑ...
— Вӑл та пирӗн папа пек паттӑр пулнӑ-и?
— Пулнӑ...
— Ма макӑратӑн тата эс, асанне? Ан макӑр, асанне!
— Ҫук, макӑрмастӑп эп, ывӑлӑм, хӗвеле хирӗҫ пӑхнӑран куҫҫуль тухрӗ пуль...
Валерий амӑшӗ ним калама аптраса, никама ӗненмесӗр Салампи ачине хӑй куҫӗпе курса пӑхма шут
тытнӑччӗ. Акӑ халь иккӗшӗ куҫа-куҫӑн...
«Тен, кам пӗлес, Валери ачиех пулӗ. Маруҫсем калана тӑрӑх, Салампипе Валери станцӑра пӗрле курнӑҫнӑ теҫҫӗ... Кам пӗлес».
Халӗ, хаваслӑ пакӑлтатакан ача ҫине пӑхнӑҫемӗн,
карчӑкӑн чӗре ҫыххи татӑлчӗ.
«Ҫук, Валери сӑнлӑ мар. Ман Валери хуп-хура, ку
вара, чӑнах та, вырӑс сӑнлӑ, ҫутӑ... Станцӑри пирки пустуй сӑмах пуль, Коля та калать-иҫ, тӗл пулман тет. Халӑх
ҫинчи сӑмах вӑл такана ҫинчи шыв пекех. Маруҫсене
ӗнен-ха».
— Мама юратать-и сана, Валерик?
— Мама питӗ-питӗ-питӗ юратать, эпӗ те ӑна питӗпитӗ-питӗ юрататӑп.
— Кукаму юратать-и-ха тата?
— Кукам питӗ-питӗ-питӗ юратать, эпӗ те ӑна питӗпитӗ-питӗ юрататӑп. Кукам мана чӑкӑт ҫитерет. Эпӗ сӗт
юратмастӑп. Маруҫсен Мишки сӗт юратать.
— Сахӑр юрататӑн-и? Ак сан валли кучченеҫ илсе килтӗм эпӗ, — терё те карчӑк хӗвӗнчен сахӑр катӑкӗ кӑларса ача еннелле тӑсрӗ. — Ил, ил, ан ютшӑн манран.
— Ҫук, эпӗ сахӑр ҫиместӗп. Сахӑр ҫисен шӑл ыратать тет кукам. Мана папа акӑ мӗн ярса пачӗ, — терё те
Валерик кӑкӑр умӗнчи кӗсьерен шоколад татӑкӗ кӑларса сӗнчӗ. — Ме, асанне, ман татах пур пӳртре.
Карчӑкӑн сахӑр тытнӑ алли чӗтресе илчӗ, куҫӗнчен
шултра куҫҫуль сахӑр катӑкӗ ҫине тумласа сарӑлса кайрӗ.
— Асанне, хӗвеле хирӗҫ ан пӑх эсӗ, — терё Валерик
карчӑк куҫне ҫанӑ вӗҫӗпе шӑлнине асӑрхаса. — Папа
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тата ман валли пӗчӗк купӑс ярса панӑ, илсе тухса кӑтартас-и? Картинкӑллӑ кёнекесем те ярса панӑ. Илсе тухас-и?
— Халь... халь ан илсе тух, ывӑлӑм, — терё карчӑк
чӗтрекен аллипе ачана пуҫӗнчен лӑпкаса.
— Асанне, текех хёвеле хирёҫ ан пӑх эсё... Эппин,
урӑх чухне кӑтартӑп. Папа часах ман пата тем чухлё теттесем илсе килет. Сирён Валерик те илсе килет-и?
Каллех шултра куҫҫулё тумларё те, карчӑк аллинчи
сахӑр ирёлсе катӑлчё, пӳрне хушшинчен тухса ӳкрё.
— Ывӑлӑм, — терё ҫеҫ Коля амӑшӗ пёчёк Валерике
хыткан аллипе ачашласа. Урӑх вал ним те калаймарё,
Елюна инке килессе кётмесёрех анкарти витёр уя тухрё
те кантӑр ани еннелле уттарчё...
Кун каҫ еннелле сулӑннӑ. Кёрхи хёвел вӑрмансем,
уйсем урлӑ ура янӑ. Вӑрман улаланнӑ: симёс чаршав ҫине
тӗллӗн-тӗллӗн сарӑ саплӑк лартнӑн туйӑнать. Арман авӑрмалӑх ҫил пур, ҫапах ӑшӑ-ха, лёпёшсем вёлтёртетсе вёҫкелеҫҫӗ. Ыраш уйё ҫаралнӑ, унта кӗтӳ ҫӳрет, аякри сёлё
уйёнче кӑна ҫӗмелсем йӑвӑ лараҫҫё.
Уй урлах Кольӑн шурӑ кёпи палӑрать: каччӑ урапана
улӑх хёрринчи икё ҫӗмел хушшине вырнаҫтарнӑ та кёлте
тиет.
Карчӑксем шавласа кантӑр татаҫҫё. Кантӑр кӑҫал
вӑйлӑ пулнӑ, пӗр тикӗс ӳснӗ, кантӑр айё сахал, ҫыхӑ
тумалӑх кӑна, вӑрлӑхё гектартан вун икӗ-вун тӑватӑ центнер тухать пулё теҫҫё пёлекенсем. Каҫчен утмӑл ҫурӑма
ҫитерес тесе Коля амӑшӗ питӗ тӑрӑшса ӗҫлет, хушӑран
кӑна сӗлӗ уйё еннелле пӑхса илкелет. Унта авӑ кёҫён
ывӑлё кӗлте тиенӗ ҫёртен инҫех те мар Лена ферма пӑрӑвёсене пӑхать. Акӑ вӑл Коля патне пычӗ те ӑна ҫӗмелтен кӗлте илсе пама тытӑнчӗ, унтан пуҫ пӑяв тӑхӑнтарма,
пуслӑх ҫыхма пулӑшрӗ, вара ялалла каякан кёлте лавӗ
хыҫҫӑн алӑ айӗн пӑхса тӑрса юлчӗ...
Кантӑр анинчен инҫех мар аслӑ ҫул иртет. Вӑл ҫулпа
тахҫан Валерий вӑрҫа тухса кайрӗ. Халё карчӑка ҫав ҫулпа
аслӑ ывӑлё килессёнех туйӑнать. Таврӑнас пулсан вӑл
шӑпах ҫак вӑхӑтра таврӑнмалла ӗнтӗ: хёвел тухӑҫ енчен
килекен пуйӑс кӑнтӑрла иртсен тӑват сехетре ҫитет, станцӑран кунта ҫити ҫуран пёр виҫё сехет утмалла.
Карчӑк хӑйне хӑй те ӗненмерӗ, ура ҫинчех тёлёк куратӑп-им тесе куҫёсене шӑлса илчё. Анчах тёлёкре мар пулас.
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— Мархва, — терӗ вӑл хӑйпе юнашар кантӑр татакан
Лена амӑшне. — Пӑх-ха ҫавӑнталла, вӑрман еннелле,
темле салтак килнӗ пек курӑнмасть-и сана?
— Чӑнах, темле салтак килет-няк, — терӗ лешӗ алӑ
айӗн тинкерсе пӑхса.
Карчӑксем халӗ пурте вӑрмантан тухакан салтак еннелле тинкерчӗҫ, кантӑр ҫурӑмӗсене касса тикӗслекен
чӗмсӗр Вихтӑр та пурттине пӑрахсах унталла пӑхрӗ.
— Чӑнах та, темле салтак колхоза таврӑнать, — терё
вӑл савӑнӑҫлӑн. — Хамӑр ялсемех пулсан пыратчӗ...
— Шамбулкинпа иксӗр пӗр-ик кун ӗҫе тухаймастӑр
вара, лавккара «кончал» тесе янӑратӑр ӗнтӗ, — тӗртсе
илчӗ Лена амӑшӗ. Хӗрарӑмсем кулса ячӗҫ. Вихтӑр яланхи йӑлипе хирӗҫ чӗнмерӗ, хӑй тӗллӗн ҫеҫ сассӑр кулса
илчӗ, кайран тин хушса хучӗ:
— Шамбулкин ӗҫме пӑрахнӑранпа миҫе уйӑх ӗнтӗ!
Ун пек ӗҫлекен маттур каччӑ урӑх ҫук та пирӗн колхозра.
Коля амӑшӗ хӗрарӑмсен шӳтне хӑлхана чикмерӗ, кантӑр ҫурӑмне тултармасӑрах васкаса ҫыхрӗ те ӑна хул хушшине хӗстерсе ҫул хӗрринелле уттара пачӗ.
Салтак питӗ хӑвӑрт утса килет. Темиҫе ҫул инҫетре
пурӑннӑ хыҫҫӑн тӑван ял ҫапла илӗртет пуль ҫав! Вӗҫнӗ
пек утать салтак. Вӑл пӗр аллине чӑматан, теприне шинель хуҫлатса тытнӑ, хӑй гимнастеркӑпа, — йӑлтах Коля
амӑшӗ тӗлӗкре курнӑ евӗрлӗ. Карчӑк халӗ такӑна-такӑна
ун умне тухма васкарӗ. Ҫар ҫынни ӑна асӑрхарӗ те утма
чарӑнчӗ, пирус чӗртме ҫиле май ҫаврӑнса тӑчӗ.
«Ман Валери чӗлӗм туртмастчӗ», — шикленсе шухӑшларӗ карчӑк салтак патне ҫывхарнӑҫемӗн.
— Киле килетӗн-и, ывӑлӑм? — пӗтӗм чунтан пӑлханса ыйтрӗ вӑл салтак патне ҫитичченех.
Лешӗ пирус чӗртрӗ те ун еннелле ҫаврӑнчӗ. Карчӑк
тӑпах чарӑнса тӑчӗ, кӑкӑрӗнчен такам чышнӑ пек, кӑшт
каялла сулӑнчӗ.
Ун умёнче палламан салтак тӑрать. Вӑл вӑтӑралла ҫывхарнӑ вӑтам пӳллӗ ҫын. Ҫырӑрах куҫ харшийӗсем айӗн
кӑвак куҫӗсем кӑмӑллӑн пӑхаҫҫӗ, вӗсенче темӗн чухлӗ
ачашлӑх сисӗнет, анчах салтакӑн пит-куҫӗ тӗксӗм, салхуллӑ, вӑл ҫунса хуралнӑ тӗслӗ, йӑлт аманса пӗтнӗ,
сылтӑм куҫӗ айӗнчен пуҫласа хӑлха ҫуначӗн аялти вӗҫне
15. Салампи.
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ҫити суран йӗрӗ тӑсӑлса выртать, ҫак суран салтака ватӑрах сӑнлӑ, салхуллӑ кӑтартать.
— Чувашла бельмес, мамаша, — терё вӑл йӑлкӑшса
кулса.
«Ку чӑвашла маннӑ, вырӑсла пӗлмен чӑваш пулмарӗши? — шухӑшласа илчӗ карчӑк. — Ун пеккисем те пулкалаҫҫӗ. Шамбулкин Павӑл ав салтакран килсен малтанхи кунсенче карчӑксемпе те, хӗрсемпе те чӑвашла
калаҫмастчӗ. Турчка аври ҫамкаран ҫапсан тин чӑвашла
ятлаҫрӗ тесе кулатчӗҫ ҫамрӑксем. Анчах ҫук, ку ҫын вырӑсах пулас...»
Коля амӑшӗ кӑштах вырӑсла перкелешет, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вӗсем патӗнче Ленинфад ҫыннисем, «ваккуированнӑйсем», пурӑнчӗҫ, ҫавсенчен вӗреннӗ.
— Тӑван яла таврӑнатӑн-и, ывӑлӑм? — вырӑсла ыйтрӗ
карчӑк.
Салтак каллех йӑлкӑшса кулчӗ.
— Ҫартан таврӑнатӑп, мамаша. Тӑван ялӑм кунтан
инҫетре, анӑҫалла икӗ пин ҫухрӑм, — терӗ вӑл вӑрман
еннелле кӑтартса. — Сирӗн яла килетӗп, эсир ҫак ялсем пулӗ? — Хальхинче салтак ял еннелле пуҫне сулчӗ. —
Станцӑра ӑнлантарчӗҫ, ҫак ҫулпа каймалла терӗҫ.
— Пирён яла пулсан такам патнеччӗ ӗнтӗ эсӗ? —
пӑшӑрханса ыйтрӗ карчӑк.
— Акрамовсене пӗлетӗр-и? Ҫавсем патне. Унта ман
ывӑлӑм пурӑнать.
«Ывӑлӑм» сӑмаха вӑл питӗ савӑнса каларӗ.
Карчӑк куҫҫульне ҫӑтса ячӗ, салтака хулӗнчен тытрӗ.
— Кӑшт ларса канар-ха эппин ҫавӑнта, ывӑлӑм, ан
васка. Халь ҫавах вӗсем, Акрамӑхсем, ӗҫрен таврӑнман
пуль-ха. Пӗрмай ӗҫре.
Иккӗшӗ ҫул хӗрринчи ҫерем ҫине ларчӗҫ.
— Сан ҫинчен паян кӑна асӑнтӑмӑр-ха. Эсӗ Инҫет
Хӗвел тухӑҫӗнче терӗҫ. Хам ухмаххӑмпа ыйтатӑп та-ха,
ан ятла: эсӗ унта теплерен ман ывӑлӑма курман-ши
тетӗп... Валери... Ҫемйонӑх Валери...
Карчӑк ют салтак ҫине, турра ӗненекен ҫын турӑш
ҫине тархасласа пӑхнӑ пек, ырӑ хыпар илтме шанса
пӑхрӗ.
— Ҫук, мамаша, — терё салтак кӑштах кӗттернӗ хыҫҫӑн. — Тӗл пулман. Салтакӗ нумай унта, пурне те тӗл
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пулса ҫитереес ҫук. Ку енчисене, чӑвашсене, куркаланӑ,
питӗ маттур ачасем.
Карчӑк пӗр хушӑ чӗнмесӗр вӑрмантан тухакан ҫул
ҫинелле пӑхса шухӑша кайса ларчӗ. Ҫак ҫулпах килмеллескерччӗ ёнтё Валерий те. Анчах вӑл таврӑнас ҫула
ҫӑлтӑр витӗр те, вӑл вӑрҫнӑ уя уйӑх витӗр те курма ҫук
пуль ҫав...
— Ывӑлӑм сывах-и ман, мамаша? Чиперех-и ывӑлӑм? — пӑлханса ыйтрӗ салтак.
— Чиперех. Питӗ таса. Чӑвашла калаҫма вӗреннӗ ӗнтӗ.
Сана питӗ хытӑ кӗтет.
Салтакӑн куҫӗсем шывланчӗҫ, вӑл пӗр хушӑ юри аяккалла пӑхса ларчӗ.
— Амӑшӗ унӑн, тӑван амӑшӗ, ӑҫта? Ҫуралнӑ килӗрте-и? — ыйтрӗ карчӑк куҫран тинкерсе пӑхса.
Салтак тем шухӑша кайрё, чылайччен шарламарӗ,
тепӗр пирус кӑларса чӗртрӗ.
— Ҫук унӑн тӑван амӑшӗ... Вӑрҫӑ пӗтерчӗ ӑна, мамаша... Мӗн пуррине йӑлтах илчё манне ҫак вӑрҫӑ... Килҫуртӑма фашистсем аркатрӗҫ. Ват аннеме те ҫавсемех
пётернё... Вӑрҫӑ чарӑнас умён, Валерик ҫуралсанах, арӑм
уйра ёҫленё чух астумасӑр фашистсен мини ҫине пырса
кӗнӗ... Хам ун чухне Маньчжуриреччӗ... Килти ҫинчен
пёлмен, ҫыру та ҫукчӗ... Валерик тӑван ялтан инҫетре
пёр хулара ҫуралнӑ... Эпё вӑл ҫуралнине те пёлмен...
Пёр-пёччен тӑрса юлтӑм пулӗ теттӗм...
Салтакӑн пирусӗ сӳнчё, вӑл ӑна тепёр хут чӗртрӗ те
тӗтӗмне ҫӑтса туртма пуҫларӗ.
«Аш ҫуннипе пёрмай туртать пуль ёнтё, — шухӑшларӗ карчӑк ун ҫине хӗрхенчӗклӗн пӑхса. — Тем тёрлё
хуйхӑлли те пур ҫав. Сахал мар ҫынна макӑртрӗҫ те ҫичё
ютсем. Ман чӗреме те вёсем, ҫёр ҫӑтманскерсем, сёт
кёвёлтернё пек кёвёлтерчёҫ, тӑпӑрчӑ хытарнӑ пек хытарчёҫ...»
— Мӗнле тупрӑн вара ывӑлна?..
— Вӑрҫӑ пӗтсен тӑванӑмсене Мускав урлӑ шыраттарма пуҫларӑм. Виҫё ҫултан тин вёҫне-хёрне тупрӑм...
Тӑван-пётенрен нихӑшӗ те юлман, пӗчӗк ывӑлӑм ҫеҫ,
эп курман-пёлмен ывӑлӑм тёлёнмелле майпа тӑрса юлнӑ... Манӑн ывӑл пуррине пёлсен савӑннипе ҫёр ҫывӑрайми пултӑм...
15*
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Салтак каллех пӗр хушӑ аяккалла пӑхса чӗнмесӗр
ларчӗ._
— Ӑна ача ҫуртне илнӗ, унтан Шупашкара куҫарса
килнӗ: лере вӑрҫӑ хыҫҫӑн пурнӑҫ кунтинчен япӑхрах пулнине пӗлетӗр ӗнтӗ... Шупашкарти ача ҫуртӗнчен ман
ывӑлӑма сирӗн ял хӗрӗ Салампи Акрамова усрава илнӗ... Малаллине пӗлетӗр пулӗ?.. Атӑл урлӑ каҫса Чӑваш
ҫӗршывне кӗнӗренпе иккӗмӗш талӑк куҫ хупаймастӑп:
шухӑшӑм ачам ҫинчех. Часрах курас килет. Тӑван ывӑлӑм-ҫке!..
— Ҫапла ҫав вӑл, хӑвӑнтан ӳтленнӗ ывӑл... тӑван ывӑл
тени... — терё те Валерий амӑшӗ куҫне ҫанӑ вӗҫӗпе шӑлса
илчӗ.
— Мёнле ман Валерик? — каллех ыйтрё салтак карчӑк мӗншӗн хурланнине ӑнланмасӑр.
— Пит лайӑх, пит лайӑх, юратса пӑхаҫҫӗ ӑна. Саламписен хӑйсен хуҫалӑхё ытлӑ-ҫитлё темелли ҫук та, ҫынсем пулӑшсах тӑраҫҫё: хӑшӗ сӗт-ҫу парать, хӑшё тата
тем те пёр. Пӗтӗм ял-йыш юратса пӑхать темелле вӑл
ачана. Колхоз та, патшалӑх та пулӑшать. Ӗлӗк пулас пулсан питне куҫҫульпех ҫуса ӳсес ача вёт...
— Тавах сире, мамаша! Чӑвашсем мана пурнӑҫра нумай ырӑ турӗҫ: фронтра — хама вилӗмрен ҫӑлса хӑварчӗҫ,
тылра — ывӑлӑма пӑхса ӳстерчӗҫ.
— Йӑли ҫапла кунта, ҫынна нушара пӑрахмаҫҫё. Вырӑссем пирӗншӗн пулсан — ёлёкренпех пёртӑван. Хамӑр
ҫывӑхра икӗ вырӑс ялӗ пур. Пӗрне чӑвашсем Тӑванкасси теҫҫӗ. Вырӑсла — Туваны. Теприне Вырӑсушкӑнь,
Атикасси тетпёр. Вырӑс аттесен ялӗ тени пулать вӑл.
Акӑ мӗнле сӗм авалтан хисепленё эпёр вырӑссене! Ку
вӑрҫӑ ҫулёсенче хамӑр ялта Мускавран, Ленинградран
ваккуированнӑйсем нумаййӑн килсе пурӑнчёҫ. Вёсемпе
те тӑвансем пекех пурӑнтӑмӑр. Колхозра пёрлех ёҫлерӗмӗр, юлашки ҫӑкӑр-тӑвара пайларӑмӑр. Вёсем те чӑвашла калаҫма вёренчёҫ, хамӑр та ак вырӑсла тӗшмӗртме пуҫларӑмӑр. Виҫ сӑмахран пёрне пӗлсен те пёр-пёрне
ӑнланма пулать. Нуша вӗрентет пурӑнма, ывӑлӑм. Пурӑнкалатпӑр ҫапла...
Карчӑк сывлӑш ҫавӑрса илчӗ те сӑмаха улӑштарчё.
— Эсӗ, ҫи-пуҫӑнтан пӑхсан асли пулнӑ пуль? Салтак
мар пек.
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— Командир пулнӑ эпӗ, мамаша. Капитан теҫҫӗ мана.
— Яту темлеччӗ ӗнтӗ сан?
— Андрей.
— Энтри, эппин, чӑвашла. Те пуҫпех таврӑнтӑн ӗнтӗ?
— Колхозра ӗҫлес тетёп. Тунсӑхласа ҫитрӗм, мамаша. Вӑрҫӑччен эпё трактористчё.
— Еҫӗ ҫитет халь пурне те... Пырса лар пирӗн пата
халех каймастӑн пулсан... Эсё Валерике илсе каясран
Салампи питё хуйхӑрать теҫҫё. Хуйхӑрмасӑр! Хёрё вӑл
ачашӑн сахал мар тӳсрӗ. Ҫав ачашӑнах качча каймарӗ
пулас, вёренме те пӑрахрё... Хӗр пуҫӑн ача усрава илесси — ҫӑмӑл ӗҫ мар ҫав. Калама ҫеҫ канас. Калаҫмалли
нумай та, сана тытса тӑма лайӑх мар... Ывӑлна часрах
ҫитсе кур эппин. Пырса лар пирён пата... ывӑлӑм! Ывӑлӑм тесех чӗнтӗм ёнтё сана.
— Спасибо, мамаша!
Капитан ял еннелле вӗҫнӗ евёр васкарё. Нихӑш походра та кунашкал васкаса утман пулё вӑл!
Карчӑк ун хыҫёнчен тинкерсе пӑхса тусанлӑ ҫул варрине тӑрса юлчӗ. Ҫапла ик-виҫӗ ҫурӑм кантӑр татас
вӑхӑта тӑрса ирттерчё...
Каҫхине вӑл нӳхрепе кёрсе пичке пуҫларӗ, аслӑ ывӑлё
валли тесе хатӗрленӗ юрай сӑрине пёр кӑкшӑм ӑсрӗ, вара
тумланса, кучченеҫ илсе Саламписем патне утрё.

кил-йыш
Эс кирек ӑҫта пулсан та
Пӗччен мар ҫак ҫӗршывра.
П. Хусанкай

Валерик ашшӗ хӑй ҫак уйӑхра килессе
пӗлтерсе ҫыру янӑччё, анчах вӑл паян ҫитессе Салампи
тёлленмен те.
Вӑл хӗвелпе пёрле вӑранса пӳрт, ҫенӗк урайёсене, картлашка хӑмисене шӑлан курӑкёпе хырса ҫурё те фермӑна
тухса кайрё. Хёвел тӳпене хӑпарса ҫитиччен Таруҫпа
иккёшё сӗлӗ ҫёмелёсем хушшинчи курӑклӑ хӑмӑл ҫинче
пӑрусене ҫитерсе ҫӳрерёҫ, кӑнтӑрла тӗлнелле пӑрусене
фермӑна кёртсе турантӑ шӗвекӗ ёҫтерчёҫ. Сёлё кёлти
кёртекенсем каҫхи кӳлӗме тухсан Ленӑпа Маруҫ пӑру229

сене уя хӑваласа кайрӗҫ, Салампипе Таруҫ витери ҫамрӑк
пӑрусем патне юлчӗҫ.
— Куртӑн-и, Лена мӗнлерех тумланнӑ? — ытарлӑн
ыйтрӗ Таруҫ, — филармони артисткисен те ҫи-пуҫӗ ун
пек капӑрах мар пуль. Пӗркун районта куртӑм, чӑнах
та, капӑрах мар.
— Ма апла калатӑн, Лена яланах таса тумланса ҫӳретҫке? — терё Салампи.
— Яланхине ан кала-ха эсӗ, ара, пӗлетпӗр ӗнтӗ. Ирхине ҫеҫ, витере ӗҫленӗ чух, катан пир кӗпепеччӗ-иҫ?
— Выльӑх-чӗрлӗх витине янкӑс тумланса ҫӳреймӗн
ӗнтӗ. Уйра тем тесен те витеринчен тасарах.
— Коля сӗлӗ уйӗнчен кӗлте кӗртнине курмарӑн-им
ара? Пӗлмӗш пулса ан тӑр-ха, Салампи, — терё те Таруҫ
куларах юрласа ячӗ:
Эх, юрату, юрату,
Ҫиҫӗм пек сан хӑвату!
Ҫиҫӗм ҫиҫет — ҫухалать,
Юрату ӗмӗр ҫунать.

Павӑл ӗҫке маннӑранпах Таруҫӑн уявлӑ кӑмӑл: савнийӗ ӗлӗкхиллех хастарланса ӗҫленине кура вӑл хӑй те
нихҫанхинчен тӑрӑшарах ӗҫлет. Унӑн савӑнӑҫӗ, телейӗ
виҫесӗр. Эх, юрату! Чӑнах та, ҫиҫӗм пекех-ши сан хӑвату?
Салампи хӑйӗн юлташӗ ҫине кӑмӑллӑн пӑхса илчӗ.
Иртнӗ кӗркунне кӑна Таруҫ Маруҫ хыҫҫӑн кайса Салампи ҫине сивӗ куҫпа пӑхкалатчӗ мар-и? Акӑ халӗ вӗсем
туслӑ. Пӗрлешӳллӗ ӗҫ вӗсене ҫапла туслаштарчӗ.
Хӗрсем вите урайне хырса тасатрӗҫ, ҫамрӑк пӑрусен
пӳлӗмӗсенчи улӑма улӑштарчӗҫ те уҫӑлтарнӑ пӑрусене
сӗт ӗҫтерчӗҫ.
Лена ашшӗпе Павӑл фермӑран инҫех мар ҫамрӑк пӑрусене малтанлӑха хупса усрамалли пӗчӗк пӳлмексем
тӑваҫҫӗ. Витере ӗҫ пӗтерсен Таруҫ вӗсем патне пырса
тӑчӗ те Павӑл каскаланине сӑнама пуҫларӗ.
Ферма пуҫлӑхӗнчен кӑларнӑ хыҫҫӑн Шамбулкин чылайччен кӳренсе пурӑнчӗ, унӑн мухмӑрӗ нумая пычӗ.
Ӗҫме пӑрахсан та Павӑл колхоз ӗҫне тухма васкамарӗ,
пӗр-пӗр укҫаллӑрах ӗҫе вырнаҫас шутпа вӑл хулана та
кайса пӑхрӗ, анчах ун тӗлне ятарласах хатӗр укҫаллӑ ӗҫ
тупӑнмарӗ. Павӑл вара пӗрре хӑнӑхнӑ колхозрах пурнӑҫ
230

лайӑххине туйса яла таврӑнчӗ те тимлесе ӗҫлеме пудларе, кӗркунне пӳрт лартма ҫирӗп шут тытрӗ.
Салампи ферма пӳртне кӗрсе хӑйӗн тумбочкинчен тетрадь тёрки туртса кӑларчӗ. Ку — Саланов ял хуҫалӑх
институтӗнче тӑваттӑмӗш курсра ҫырса пынӑ конспектсем. Салампин кӑҫал института таврӑнас пулать. Амӑшӗпе Валерике усрамалӑх та, ҫурт-йӗре ҫӗнетмелӗх те,
тумланмалӑх та тырӑ тивет-ши ӗнтӗ ӑна: сахал ӗҫлемен.
Практика та ӳсрӗ, мён тесен те пӗр-пӗр колхоза студентла кайса пӗр-ик уйӑх практика иртгерни мар кунта...
Салампи шухӑша путса конспект ҫине пӑхса ларатчӗ,
Таруҫӑн янӑравлӑ сасси ӑна шартах сиктерчӗ.
— Павлик! Павлик! Пӑх-ха вӑрман ҫулӗ ҫинелле: темле салтак килет! — терё хаваслӑ хёр.
— Ӑҫта? — мӑн кӑмӑллӑнрах ыйтрӗ Павӑл. — Сана
тӗлӗкре те салтаксем курӑнаҫҫӗ пуль?
— Ав, ара, кантӑр ани тӗлне ҫитрӗ. Ав халь ӑна темле карчӑк чарчӗ... Ак ларчӗҫ...
Салампи чӳрече витӗр кармашса пӑхрё, анчах пӳртрен
вӑрман хӗрри кӑшт ҫеҫ курӑнать, ҫул курӑнмасть. Салампи каллех вулама ларчё. Ҫук, мён вулани пуҫа кёмерё, ӑш вӑркама пуҫларӗ. Мёншён? Камшӑн?
— Акӑ халӗ тӑчӗ, ялалла килет! — илтӗнчӗ Таруҫӑн
хаваслӑ сасси.
Салампи чӑтаймарӗ, пӳртрен чупса тухрё, ӗҫлекенсем патне васкамасӑр пычӗ, хӑй пӑлханнине палӑртасшӑн
пулмарё.
— Салампи, пӑхсамччӗ, пирён яла салтак килет! —
терё Таруҫ вӑрман ҫулӗ еннелле кӑтартса.
Салтак яла кӗрсе ҫухаличченех Салампи ним шутлама пӗлмесӗр тӑчё, унтан ферма пӳртне кӗрсе кайрё, халатне хывса хучӗ, ҫӳҫне-пуҫне майлакаларё те киле тухса чупрӗ — урампа мар, анкарти хыҫӗпе анчӗ.
Хӑйсен анкартине ҫитсе кёрсен кӑшт лӑпланас тесе
мунча хыҫёнче тӑчё, сывлӑш ҫавӑрса илсен анкартине
тухмалли хапха умне утса ҫитрё те кил картинчи ют
сасса илтсе тӑпах чарӑнчӗ, хӑмари турат куҫё витӗр пӑхрё.
Малтанах ним те кураймарӗ.
— Сынок! Сынок! — илтӗнчӗ чёрене тивмелле сасӑ.
Салампи сывлами пулса хытса тӑчё, вӑл кӗтни, шухӑшлани тёрёсех пулчё иккен.
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Акӑ турат куҫӗ тӗлнех ача йӑтнӑ капитан тухса тӑчӗ.
Вӑл чӑматанне ҫерем ҫине лартнӑ, шинельне чӑматанӗ
ҫине хуҫлатса хунӑ. Хӑй ачана кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртанӑ
та ӑна ытарайми лӑпкаса, чуптуса пӗрмай: «Сынок! Сынок!» — тет, урӑх ним те калаймасть.
Пӗчӗк Валерик капитан мӑйӗнчен икӗ аллипе те ҫатӑрласа тытнӑ, пуҫӗпе ун сарлака кӑкӑрӗ ҫумне, умӗ тулли шӑнкӑртатакан орденсемпе медальсем ҫумне, йӑпшӑннӑ — ним те шарламасть, савӑннипе чӗлхи ҫӗтнӗ пулас.
Капитанӑн куҫӗсенчен куҫҫуль шӑпӑртатать, сылтӑм
куҫӗнчен юхакан куҫҫуль суран йӗрӗ тӑрӑх йӑпӑртатса
анса орденсем ҫине тумлать.
— Сынок! Сынок!..
Салампи вӗлт ҫеҫ ҫаврӑнчӗ те улмуҫҫисен турачӗсем
айӗн анкарти хыҫнелле вӗҫтерчӗ, каялла пӑхмасӑр уя чупса тухрӗ. Кӗвенте варӗ тӑрӑх улӑха анса сӗлӗ ҫӗмелӗсем
хушшинче пӑрусем пӑхса ҫӳрекен Маруҫпа Лена патне
пычӗ... Тӗттӗмленсе ҫитсен тин киле таврӑнчӗ. Вӑл пӳрт
алӑкне уҫнӑ-уҫманах кӗрекери ҫынсем: Федор Иванович Яшманов, Павел Шамбулкин, Валерий амӑшӗ —
пурте харӑс шавлама тытӑнчӗҫ.
— Ах хӑй те килчё. Порядок в танковых частях!
— Ҫылӑхсӑр ҫын, ара, сӑмах ҫинех ҫитрӗ...
— Кӗтсе ывӑнтӑмӑр сана, Салампи!
— Чӗнме те икӗ хут, икӗ хут ятӑмӑр...
— Ма час килмерӗн, хӗрӗм?
— Мама! Мама! Папа салтакран килчё!
Салампи, пуян ӗҫкинчи хӑрхӑм евӗр, ҫӳп шӑтӑкёнчен
малалла иртме хӑяймарӗ, чарӑнса тӑчё. Алӑк патнелле
ҫурӑмпа ларакан капитан хӑвӑрт сиксе тӑчӗ те ун умне
ҫирӗппӗн утса пырса алӑ пачё.
— Здравствуйте! Андрей Иванович Прохоров! — терё
вӑл йӑлкӑшса кулса.
Салампи ним калаймасӑр алӑ тытрё. Ҫак йывӑр вӑхӑтра ӑна Валерик ҫӑлчӗ.
— Мама! Мама! — телейлӗн кӑшкӑрса ячӗ ача амӑшӗн
платйи аркинчен ҫакӑнса. — Пёлетён-и, папа ман валли мён илсе килнё? Кӑтартас-и, кӑтартас-и?
— Ну, Салампи, телейлё кун, телейлё кун ячёпе, ячёпе, — терё Яшманов хёре тулли черкке пама тӑрса. —
Тёппипех ёҫсе пар, телейёр тулли пултӑр.
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— Каҫарӑр, эпӗ ӗҫрен... кӑшт тумланса кӗрем, эпӗ
халех, — терё Салампи Яшманова куҫран пӑхса, анчах
вӑл ҫакна кама каланине Яшманов та, амӑшӗ те, Павӑл
та сисрӗҫ.
Салампи верандӑна тухрӗ те лампочка ҫутрӗ, пахча
енчи чӳречене уҫса ячӗ. Кӗрхи пахчаран уҫӑ сывлӑш
ҫапрӗ, клуб енчен купӑс сасси вӗҫсе килчё — Коля пулас, Алмазов кӗввине питӗ ӑста калать... Хӗр пӗтӗм чунтан тунсӑхласа Алмазова аса илчӗ...
Салампи хыпаланса чӑматанри япаласене тустарма
пуҫларӗ, — ун пек чухне шыранӑ япалана час тупаймастӑн, — темиҫе платье тытса пӑхрӗ, пӗрне те килӗштермерӗ, юлашкинчен кӑвакарчӑн куҫӗ чечеклӗ кӑвак
платье тӑхӑнма шут тытрӗ. «Ку платйӗне Анна Ивановна та питӗ юрататчӗ: кӑвак тӗс куҫ ҫине ӳксе илем кӳрет
тетчӗ», — аса илчӗ хӗр. Платье тӑхӑнсан брошка тупаймарӗ, брошка тупӑнсан пуҫ тури таҫта кайса кӗчӗ.
— Хӑҫанччен кӗттерес тетӗн? — терӗ верандӑна тухнӑ
Павӑл. — Атя, аннӳ сансӑр пичке пуҫламасть...
Салампи ҫӳҫне тепӗр хут ҫивӗтлесе пуҫ тавра кӑшӑлласа ҫыхасшӑнччӗ, анчах Шамбулкин ӑна вӑйпах пӳрте
ҫавӑтса кӗчӗ, кӗреке варрине лартрӗ. Андрее те сӗтел
хушшине лартрӗҫ, Валерик хӑех вёсен хушшине кӗрсе
вырнаҫрӗ. Федор Иванович хыҫлӑ пукан ҫине ларчӗ, Салампи амӑшӗпе Валерий амӑшӗ турӑ кӗтессинерех шурӗҫ,
Шамбулкин: «Пирӗн, танкистсен, кӗрекере те пӗрлех пулас», — текелесе Андрейпе юнашар вырнаҫрӗ.
— Ырлӑха — перекет, хамӑра — телей, — тесе Яшманов кӗреке курки пуҫларӗ. Хӗрнӗҫемӗн вӑл ӑнланмалла
мар калаҫма, сӑмахсене икшер хут калама тытӑнчӗ.
— Юрататӑп, юрататӑп Салампие, колхозра, колхозра пӗрремӗш хӗр, пултарать, пултарать, хамӑр ҫын, хамӑр
ҫын, — терӗ вӑл Андрей еннелле пӑхса.
— Ҫирӗм пилӗк пӑру пӑхса ӳстерчӗ, пӗри те вилмен,
чирлесе пӑсӑлман, порядок! — терё хӗрме пуҫланӑ Павӑл
та. — Килес ҫул «Малалла» колхоза ҫитсе иртетпёрех!
Фермӑна водопровод кӗртетпӗр...
— Туман тихан пилӗкне ан хуҫ-ха, Павӑл, — астутарчё ӑна председатель.
Карчӑксем вырӑсла пӗли-пӗлми калаҫаҫҫё пулин те,
теплерен сӑмах хушкаларёҫ, мёнпур лайӑх кучченеҫе
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хаклӑ хӑна умне хума пикенчӗҫ; Андрее куҫ илми пӑхса
ларчӗҫ, вӑл калаҫнине сӑмах сиктерми итлерӗҫ — иккёшне те вара хӑна кӑмӑла кайрӗ.
— Мӗнле ӑслӑ-йӗрлӗ калаҫать, чӑн-чӑн пурнӑҫ ҫынни,
тӑхлачӑ, сиввине-ӑшшине курнӑскер, пурнӑҫа каялла
ярасскер мар, — терё Валерий амӑшӗ Салампи амӑшне. — Тем пекехчӗ ӗнтӗ Салампипе иккӗшӗ пӗр-пӗрне
килӗштерсен, унран лайӑххине кӑнтӑрла хунарпа шырасан та тупаймӑн. Ӗмӗр пӗрле кун курас мӑшӑр, лайӑх
мӑшӑр пулмалласкер.
— Пирён пек чӑваш хӗрне пӑхмасть пуль вӑл, — терӗ
ҫеҫ Салампи амӑшӗ ассӑн сывласа.
— Ҫынтан, ҫынтан кая-им? — чӑвашла каларӗ ӑна
Яшманов. — Салампи пек хӗрсене, хӗрсене эпир яш
чухне, яш чухне виҫҫӗ выртса та пӗрре тӗлленмен.
— Андрей Иваныч! — сасса хӑпартарах кӑшкӑрчӗ «пиҫсе ҫитнӗ» Павӑл никама итлемесӗр хӑйӗн калавне малалла тӑсса: — Ҫитетпӗр хайхи Фиш-Хаузен хули патне, ҫитетпӗр; так? Генерал пире капать: «Кенигсбергӑн
ҫурҫӗр енне ҫитсе Балтика тинӗсӗ хӗррине тухмалла. Тухатпӑр-и, гвардеецсем?» — тет. «Тухатпӑр, генерал юлташ!» — тетпӗр...
— Тухас ҫӑлкуҫӗ ҫул тӑваткалӗнче те тухать теҫҫӗ. Тен,
кам пӗлес?... Телей пултӑрччӗ ӗнтӗ Салампие, — терӗ
Валерий амӑшӗ черккери эрехне сӗтел ҫине тумлатса,
вара йӑлишӗн тутанса пӑхрӗ.
— Андрей Иваныч! — никама итлемесӗр малалла каларӗ Шамбулкин. — Пёр сехет хушшинче пирӗн шӑпах
Кенигсберг хыҫне тухмалла, танксем пирӗн кӗрлесе кӑна
лараҫҫӗ. Порядок!
— Черкки виҫҫӗ кӑна, Андрей Иваныч, ан ятлӑр, эрех
ӗҫмен ҫынсем патне лекрӗмӗр, лекрӗмӗр.
— «Гвардии ефрейтор Шамбулкии!» — тет мана хайхи генерал... «Я — гвардии ефрейтор Шамбулкин!..»
Павӑл сиксе тӑрать те хӑй генерал умёнче мёнле хытса
тӑнине кӑтартать.
— Мама, мама! Ку орденне мёншён панӑ, пёлетён-и?
Эпё пёлетёп, паттӑр пулнӑшӑн, — тет ашшёсёр пуҫне
никама та итлемен Валерик.
Салампи ним те шарламасть, кашни мён калаҫнине
тӑнлама тӑрӑшать, пурпёрех аса илеймест: ӑна халь те
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пӗр пысӑк шухӑш канӑҫ памасть. Кун хыҫҫӑн кун килет, анчах уншӑн ҫак кун тепре килес ҫук, ҫак кун е
ҫак ҫӗр ун пурнӑҫне тепӗр майлӑ ҫавӑрассӑн туйӑнать;
хӑш сӑмахран пулӗ-ши вӑл — паллӑ мар, ҫапах ҫав самант, ҫав сӑмах сехетсерен ҫывхарса килнине Салампи
хӑйӗн пысӑк сисӗмлӗ чун-чӗрипе туять.
— «...От лица службы объявляю вам благодарность,
гвардии ефрейтор Шамбулкин!» — тет мана генерал. —
«Служу Советскому Союзу!»
Павӑл каллех сиксе тӑрса хӑй генерала мёнле саламланине туса кӑтартма тӑрӑшать, анчах ниепле те тӳрленсе
тӑраймасть, сулӑна-сулӑна каять.
— Чарӑн-ха, чарӑн, Павӑл. Андрей Иваныч, ӑҫта, ӑҫта
каясшӑн эс? Пирӗн колхоз ак мӗнрен япӑх, мӗнрен япӑх!
Ну, паллах, ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнатпӑр, пуян колхоз тесе
калаймӑн. Пайтах тар тӑкса ӗҫлемелле пирӗн. Хуҫалӑх
ытла юхӑнчӗ... юхӑнчӗ, — терё Яшманов Прохорова сӗтел
урлӑ курка тыттарса. — Сирӗн пек специалистсем, специалистсем, механизаторсем питӗ кирлӗ пире кунта.
— Эпё каясса та, юласса та шухӑшламан-ха, — кулкал аса каларё Андрей.
— Ан кай, ан кай, папа! Сана тек ниҫта та ямастпӑр.
Кукам патёнче питё-питё-питё лайӑх, мамӑпа пёрлех
питё-питё-питё лайӑх! — терё ывӑлё ун ҫумне йӑпшӑнса.
Пурте хаваслӑн кулса ячӗҫ, Салампи ҫеҫ шӑл шурри
те кӑтартмарӗ.
Хӑнасем пуррине пёлмёш пулса Маруҫпа Таруҫ килсе кӗчӗҫ. Иккёшё те пёр пек тумланнӑ: чёнтёрленё шурӑ
кёпепе, симёс саппунпа, шурӑ тутӑрпа. Вёсем Андрее:
«Лайӑх-и?» — тесе алӑ пачёҫ те алӑк патнерех вырнаҫрёҫ. Салампи амӑшӗ вёсене пёрер стакан сӑра тултарса
пачӗ. Туе хёрсем пӑшӑлтатса ларчёҫ-ларчёҫ те сӑрине
ёҫмесёрех тӗпӗртетсе тухса кайрёҫ — ирччен вара «Салампие ҫураҫма килнё» хыпар ҫур яла саланчӗ, ирхине
вӑл хыпар пушӑ витресемпе пёрле ял варринчи ҫӑл патне ҫитрӗ...
— Килен хӑнан кайни илемлӗ. Сӑри лайӑх тесе ураран тайӑличчен, чёлхерен такӑниччен ёҫсе ларас мар, —
текелесе Павӑл та хёрсем хыҫҫӑнах тухса кайма васкарӗ. — Ыран ирех хулана тырӑпа каймалла, каҫарӑр, —
терё вал Андрее алӑ парса. — Ыран каҫхине пирён пата
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пырса ларӑр, кӗтетӗп, пымаллах, штоп порядок пултӑр!
Павӑл тухса кайсан Салампи пушшех пӑшӑрханчӗ,
хӑнасем тухса кайнӑҫемӗн йывӑр самант ҫывхарнӑн
туйӑнчӗ.
— Акӑ, Елюна, кил-йыш пухӑнчӗ те, — терё Яшманов. — Мӗнрен кил-йыш мар, кил-йыш мар?
Юрать вӑл чӑвашла каланӑран Андрей ӑнланаймарӗ.
Салампи сӗтел хушшинчен хӑвӑрт тухрё те ҫенӗкре
хӑна валли вырӑн сарма тытӑнчӗ. Халӗ вӑл ним шухӑшлама та пӗлмерӗ: Яшманов сӑмахӗ ун чӗринчен тухмарӗ.
...Хӗвел веранда чӳречи витӗр кӗрсен Андрей куҫне
уҫрӗ, пӗр хушӑ хӑй ӑҫта килсе лекнинчен тӗлӗнсе выртрӗ,
унтан сасартӑк ывӑлӗ ҫинчен аса илчӗ те ҫак телее ӗненмесӗр хӑвӑрт сиксе тӑчӗ, уҫӑ чӳрече умне пырса пӳлӗмелле пӑхрӗ. Чӳрече умӗнчи сак ҫинче Валерик ирӗлсе кайсах ҫывӑрать, ҫи виттине сирсе урайне ӳкернӗ, аллиурине сарса пӑрахнӑ.
— Сынок, — терӗ шӑппӑн Андрей чӳрече витӗрех ачине пуҫран лӑпкаса.
Валерик анасласа тутлӑн карӑнса илчӗ те куҫне уҫсанах телейлӗн йӑлкӑшса кулса ашшӗн алли ҫумне пичӗпе ачашшӑн сӗртӗнчӗ.
— Папа!
— Ну, тӑр, герой, физзарядка тӑватпӑр, — терё Андрей. Валерик ҫавӑнтах сиксе тӑрса кил картине чупса
тухрё, ашшёне курса вал та «искультур» турё.
Вёсем лаҫ умёнче ҫӑвӑннӑ чухне Салампи амӑшёпе
Вихтӑр Мурзаев килсе кёчёҫ.
— Така пусмаллаччё, — ӑнлантарчё карчӑк Андрее. —
Паян кӗтӳрен хӑвартӑм. Каҫсерен таврӑнми пулчё, те
кашкӑр туртса ҫурас пур-ха, те ҫухалас пур — пусасчӗ
хальтерех...
Вихтӑрпа Андрей така пусса тирне сӳсе тирпейлерӗҫ,
ашне вакласа тӑварларёҫ. Амӑшё лаҫра пуҫ-ура вётсе
яшка ҫакса ячӗ. Вихтӑр апат пиҫиччен те тӑхтамарӗ:
«Кантӑр татнӑ ҫёре васкатӑп, каҫхине килёп», — тесе
тухса кайрӗ. Пуҫ-ура яшки пиҫнё ҫёре Салампи килчё.
Пӳрте шӑна тулать тесе лаҫрах ҫирёҫ. Аш валеҫнё чухне
амӑшӗ така пуҫне пётёмпех Андрей умне хурса пачё.
— Ан тирке, пирён йӑли ҫапла: така пуҫне яланах чи
хаклӑ хӑна умне е кил пуҫӗ умне хурса параҫҫӗ, — терё
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вӑл вырӑсла-чӑвашла хутӑш. — Салампи, каласа ӑнлантар-ха, ман чӗлхе-ҫӑвар ҫаврӑнсах каймасть.
Салампи амӑшӗ каланине вырӑсла куҫарчӗ, анчах хаклӑ хӑна пирки ҫеҫ каларӗ, «кил пуҫӗ» тенине асӑнмарӗ.
«Мӗншӗн манран ыйтмасӑрах Андрее кил хуҫи тӑваҫҫёха? — тӗлӗнсе шухӑшларӗ вӑл. — Яшманов та, Валерий
амӑшӗ те, фермӑри хӗрсем те мана ыран-паян Андрейпе мӑшӑрланас ҫын вырӑнне хураҫҫӗ, анне те ҫаплах
шухӑшлать пулас. Мӗнле сӑлтав пур-ха вёсен ҫапла шутлама?»
— Мама, мӗншӗн эсӗ ҫиместӗн? — ачашланса ыйтрӗ
Валерик вырӑсла. — Папа ав юмахри Хырӑм паттӑр пек
ҫиет.
«Хырӑм паттӑр» сӑмаха вӑл вырӑсла тупса калаймарӗ
пулин те, ашшӗ ӑнланнӑ пек пулчӗ, хаваслӑн кулса ячӗ.
Салампи килти ҫын евӗр мар, хӑна хӗрӗ пек именчӗклӗн ҫикелесе ларчӗ, часах сӗтел хушшинчен тухрӗ.
— Каҫарӑр, мана фермӑра питӗ кӗтеҫҫӗ, районтан зоотехник килнё, — терё вӑл Андрее, вара васкасах тухса
кайрё.
«Мӗн тери чипер, мӗн тери ырӑ чунлӑ хӗр!» — шухӑшларӗ Андрей ун хыҫҫӑн ытарайми пӑхса; ҫак самантра
вӑл хӑй Салампирен пилёк-ултӑ ҫул аслишӗн те, хӑйён
пит-куҫё суранланса илемсӗрленнишӗн те хурланчё, анчах ку салху туйӑм, ҫуллахи шӑрӑхра уҫӑ ҫил варкӑшса
иртнё пек, хӑвӑрт ҫухалчӗ, ун чёрине каллех ниҫта шӑнӑҫайми телей ҫёклентерсе ячӗ...
Апатланнӑ хыҫҫӑн Валерик ашшёне сада ертсе тухма
тӑчё, анчах чалӑшса кайнӑ анкарти хапхине ниепле те
уҫаймарӗ.
— Мамаша, пуртӑ пар-ха, — терё Андрей хӑлтӑрхалтӑр хапхана уҫса пӑрахса. Вӑл пуртӑ тытрӗ те хапха
йӗпсине шаккаса хытарчё, ҫёнё савӑл ҫапрё.
— Ну, Валерик, халӗ ҫӑмӑлах уҫса хупма пултаратӑн.
Вёсемпе пёрле сада карчӑк та тухрӗ, хӑнана сад кӑтартса ҫӳрерё.
— Кусене, ҫамрӑк улмуҫҫисене, йӑлтах Салампи хӑй
лартса ӳстерчё, йывӑҫ лартма питӗ юратать, ашшёнех
хучё. Ашшё ҫаплаччӗ. Ак ку улмуҫҫисене вӑрҫӑ тухнӑ
ҫул Салампипе Мускав хёрёсем лартрӗҫ, пирён ялта Мускавран, Ленинградран куҫса килнисем нумайччё, хамӑр
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патра та пӗр ҫемье пурӑнчӗ. Питӗ ырӑ ҫынсемччӗ. Вырӑсла перкелешме ҫавсенчен вӗрентӗм.
— Эвакуированнӑйсем-и?
— Ҫавсем ҫав. Пёр кил-йыш пекех пурӑнтӑмӑр. Салампи патне халӗ те ҫыру ҫырсах тӑраҫҫӗ.
«Чӑнах та, пӗр кил-йыш пекех, пур халӑх та пёр килйыш пекех, — савӑнӑҫлӑн шухӑшларӗ Андрей. — Чӑвашсем тылра ывӑлӑма пӑхса ӳстерчӗҫ, фронтра та манпа
туслӑ маттур чӑвашсем пурччӗ. Пире пурне те чӑн пысӑк
ҫемье туйӑмӗ тӑванлатать. Тӗрӗс калать карчӑк, эпир пӗр
ҫемьери ҫынсем пекех туслӑ пурӑнатпӑр».
Вӑл мунча алӑкне тӗртсе пӑхрӗ, петлесӗр алӑк ҫавӑнтах хӑлтӑртатса ӳкрӗ.
— Тахҫантанпах хутман ӗнтӗ вӑл мунчана, ахалех
япӑхса ларать, кӑмака тӳпи те ишӗлсе аннӑ, — терё Салампи амӑшӗ.
— Кивӗ авӑн вучахӗ пур-и?
— Пур.
— Кӑмаки те пулӗ?
— Пулмасӑр, ара.
— Апла пулсан халех ӑна пӑсса мунча кӑмакине тӑрлатпӑр, паян хутма юрӑхлӑ пулать.
Андрей алӑк петлине юсаса ҫапрӗ, гимнастеркине
хывса хучӗ те мунча кӑмакине пӑсса купалама тытӑнчӗ.
Кӑнтӑрла тӗлнелле вӑл мунча кӑмакине тӑрласа пӗтерчӗ,
лапкине юсарӗ, кӑнтӑрла иртсен улмуҫҫисем айӗнчи кайӑва ҫулса пӑрахрӗ.
— Аҫу пур пекех туйӑнчӗ ҫав, — терӗ амӑшӗ хӗрӗ
мунча хутнӑ ҫӗре пырсан. Салампи хирӗҫ нимӗн те
чӗнеймерӗ, урамри ҫӑлран темиҫе витре шыв кӳрсе пачӗ
те каллех фермӑна кайрӗ.
Мунча пулса ҫитнӗ ҫӗре Борисов килсе кӗчӗ, Андрейпе иккӗшӗ лаҫ умӗнче чылайччен калаҫса ларчӗҫ,
юлашкинчен мунча та пӗрлех кӗчӗҫ. Чей ӗҫме Григорий Петрович Андрее хӑй патне илсе кайрӗ...
Ҫапла икӗ кун иртрӗ, Салампи те, Андрей те Валерик пирки сӑмах тапратмарӗҫ.
Салампи фермӑна анкарти витёр тухса каясшӑнччӗ,
анчах садра Валерикпе ашшӗ калаҫнине илтрё те пахча
алӑкне уҫма хӑяймасӑр чарӑнса тӑчӗ. Ашшӗпе ывӑлӗ вырӑсла калаҫаҫҫӗ.
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— Папа, мӗнле суран ку сан, пит урлӑ каҫаканни,
папа?
— Пӗр самурай, тӑшман, хӗҫпе касрӗ, ывӑлӑм.
— Мӗншӗн кастартӑн?
— Сисеймерӗм, ывӑлӑм, кӗтмен ҫӗртен касрӗ. Эпӗ
танк ӑшӗнчен тухаттӑм, вӑл вӑрттӑн сыхласа тӑнӑ-мӗн.
Кӑшт ҫеҫ вӗлеретчӗ, — юрать пӗр чӑваш ачи ҫӑлчӗ.
— Мёнлескер пулчӗ ҫӑлаканни, папа?
— Хамӑр салтакчӗ. Самурай хӗҫпе касма тӑрсан ҫав
салтак мана кӑкӑрӗпе хӳтӗлерӗ, хӑй вилчӗ — мана ҫӑлса
хӑварчӗ.
— Мӗнлескер пулчӗ ҫӑлаканни, папа? Сана юрататчӗ-и вӑл?
— Юрататчӗ, ывӑлӑм. Пирӗн салтаксем командирсене яланах юратаҫҫӗ. Ӳссен хӑвах пӗлӗн-ха.
— Ӳссе ҫитсен эпӗ те салтак пулатӑп. Ак ку тата,
сылтӑм алӑри, мӗнле суран, папа?
— Ӑна фашистсем, тӑшмансем, амантрӗҫ, ывӑлӑм.
— Кукам калать: паттӑр ҫын нихҫан та сурансӑр пулмасть тет.
— Кукаму юратать-и сана, Валерик?
— Кукам питё-питё-питё юратать. Вӑл яланах мана
чӑкӑт ҫитерет. Эпё сёт юратмастӑп.
— Мама юратать-и сана?
— Мама питё-питё-питё юратать.
— Эсё ӑна юрататӑн-и?
— Эпё те мамӑна питё-питё-питё юрататӑп.
— Мана юрататӑн-и тата?
— Сана та питё-питё-питё юрататӑп.
— Кампа пурӑнас тетён-ха малашне? Мамӑпа-и, папӑпа-и?
— Мамӑпа та, папӑпа та, кукампа та.
Вӑрттӑн итлесе тӑма лайӑх мартан Салампи каялла
ҫаврӑнчӗ те фермӑна урампа кайрё.
Виҫҫӗмӗш кун ҫитрё. Хӑналанас вӑхӑт иртсе пырать
ёнтё, чи кирли ҫинчен калаҫса татӑлмалла: Валерик ашшёпе пёрле каять е... манпа? Кайсан та — ӑҫта каймалла? Лере те ним юлми арканнӑ, ҫурт-йӗр те, тӑван-пёлёш
те ҫук — йӑлтах фашистсем пётернё; ҫӗнӗрен пурнӑҫ
ҫавӑрма тытӑнмалла. Тата Валерике кунтисенчен мёнле
уйӑрса каймалла-ха? Ӑна илсе каймасан — вара мӗнле?
239

Григорий Петрович ав кунтах юлма, районти МТСа ӗҫе
кӗме ӳкӗтлет. Анчах ӑҫта юлмалла, ӑҫта пурӑнмалла?
Кампа? Мӗнле?
Андрейӗн пӗртен-пӗр тӗрӗс, ырӑ шут пур, анчах вӑл
ӑна ҫынна калама мар, хӑй ӑссӗн шухӑшлама та именет.
Хӑйӗн ывӑлӗ пуррине пӗлнӗренпе Андрей ҫак тӗлӗнмелле ятлӑ хӗр ҫинчен ирӗн-каҫӑн сахал мар шухӑшланӑ, вӑл ӑна ӗмӗтӗнче хитререн хитре, ырӑран ырӑ
курнӑ, унӑн илемлӗ ятне ывӑлӗ ячӗпе пӗрлех асӑннӑ.
Анчах халӗ, ҫак хӗре куҫа-куҫӑн курса калаҫнӑ хыҫҫӑн,
Андрей хӑй маларах ун ҫинчен пурпӗр тивӗҫлӗ чухлӗ
шухӑшламаннине, ӑна халиччен тивӗҫлӗ чухлӗ юратманнине ӑнланчӗ: Салампи унӑн чи пысӑк ӗмӗтӗнче курӑннӑ
пикерен темиҫе хут лайӑхраххине туйса илсен Андрей
чунтан савӑнас вырӑнне пӑшӑрхана пуҫларӗ: Салампи
ҫулпа кӑшт аслӑрах пулас пулсан та, кӑшт сахалтарах
вӗреннӗ пулас пулсан та, кӑшт илемсӗртерех пулас пулсан та — Андрейшӗн телее ӗмӗтленме ҫӑмӑлтарах пулӗччӗ-и тен? Анчах Салампи Андрейрен пилӗк-ултӑ ҫул
ҫамрӑк, Андрейрен нумайрах вӗреннӗ, ҫитменнине тата — ирхи сывлӑм пек таса, илемлӗ...
Каҫхине каллех Борисов килсе Андрее хӑй патне
чёнсе кайрё. Андрей ун патёнчен ҫёрлене юлса таврӑнчӗ,
апат ҫинё чухне Салампи ҫине пӑхмасӑр каларё:
— Районти МТСа ӗҫлеме кёретёп, телефонпа калаҫса татӑлтӑм. Хытӑ чёнеҫҫё, хваттер параҫҫё.
Карчӑка ку хыпар савӑнтарчӗ.
— Ара, кунтах пурнӑҫ лайӑх, тырӑ вӑйлӑ пулнӑ ҫул
кунти пурнӑҫа ним те ҫитес ҫук, — терӗ вӑл савӑнӑҫне
пытармасӑр. Хӗрӗ нимех те шарламарё.
Тепӗр кунне Андрей района кайрё те таврӑнмарӗ. Вал
ҫукки Валерике те, кукамӑшне те, Салампие те сисёнчё,
унсӑр кил-йышра такам ҫитмен пек туйӑнчӗ.
Андрей шӑмат кун кӑнтӑрла иртсен таврӑнчё.
— Тракториста кётём, хваттер пачёҫ, халь ёнтё пурӑнма унта куҫасси ҫеҫ юлчӗ, — терё вӑл. Салампи амӑшӗ
вӑл мӗнле, кампа куҫасси пирки шухӑшларӗ те хирёҫ
сӑмах тупса калаймарё: Андрей МТСа ёҫе кӗрсен те пурӑнма кунтах, Анаткасра, юласса шаннӑччё вӑл.
— Ҫавапа ӑҫта кайма хатёрленнёччё эсир, мамаша? —
ыйтрё Андрей калаҫмасӑр тӑма лайӑх маррине туйса.
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— Вӑрманта кӑшт ҫулса пӑрахмалӑх каю пурччӗ, пӗр
лав пулать-и, ҫук-и. Ҫуркунне юман лартнӑшӑн тесе лесник ҫулма каласаччӗ те — нимпе те ал ҫитеймерӗ. Каю
ути, пӗтӗскер, ытла тухӑҫлах мар та-ха, путексене, пӑрӑва
ҫитерме юрӗ ӗнтӗ.
— Мана илсе кайӑр-ха, мамаша, питӗ утӑ ҫулас килет, — терё Андрей.
Карчӑк килӗшрӗ, ун чӗринче каллех малтанхи шанчӑк
ҫирӗпленчӗ.
Вӑрманӗ ялтан инҫех мар, Салампи амӑшӗ Андрее
ӑҫта ҫулмаллине кӑтартрӗ те хӑй киле таврӑнчӗ.
— Каҫхине лаша кӳлсе килӗпӗр, хам килӗп-и, Салампи килӗ-и, мёнле пулӗ унта, — терё вал Андрее.
Салампи фермӑран каҫа хирӗҫ тин таврӑнчӗ.
— Хӗрӗм, — терӗ ӑна амӑшӗ. — Валерик ашшӗ кӑнтӑрларанпах вӑрманта, кив утар вырӑнӗнче, каю ҫулать, лаша
кӳлсе кай-ха. Эсӗ ерҫиччен фермине хам та кайса ӗҫлӗп.
Тиесе килӗр ҫав утга. Ытла чӗрӗ пулсан ыран тавӑрса
типӗтӗпӗр, килте сарса типӗтме вырӑнӗ те ҫук, тата кӑшт
хуран айне хумалӑх хӑрӑк шанкӑ хурса килсен лайӑхчӗ.
— Юрӗ эппин, кайса килӗп, унччен эсӗ фермӑна кайса асӑрхакала. Валерике Маруҫсем патне хӑвар, Мишкӑпа выляччӑр, — терӗ хӗр.
Вӑл уйран лаша тытса килсе кӳлнӗ ҫӗре тӗттӗмлене
пуҫларӗ. Салампи пӳрте кӗрсе шурӑ платье тӑхӑнчӗ, шурӑ
тутӑр ҫыхрӗ, пахчана тухса пилӗк-ултӑ пан улми татрӗ,
пӗр кукӑль чикрӗ те вӑрмана тухса кайрӗ.
Вӑрманта пӑч тӗттӗм, урапа шӑлтӑртатнӑ сасӑ инҫете
каять. Темле хӗр, вӑрманта каю ҫулнӑскер-ши е мӑйӑра
килсе кая юлнӑскер-ши, хурлӑхлӑ юрӑ юрлани илтӗнет,
ҫав юрӑ шухӑша ярать, Анатолий кӗвӗленӗ юрӑсенчен
тахӑшне аса илтерет.
Мӗн калӗ ӗнтӗ кӗҫӗр Салампи Андрее? Е ним каламасӑрах пӗр-пӗрне ӑнланӗҫ-ши вӗсем? Халиччен те Салампи Андрее ятран чӗнмен-ха, кӗҫӗр чӗнӗ-ши? Е нихҫан та
ӑна ятран чӗнмелле пулмӗ-ши? Ҫӗр тӗслӗ те шухӑшласа
пӑхать хӗр, анчах пӗрмай пӗр шухӑш патне пырса тухать:
«Эпӗ Анатолие юрататӑп, ӑна манма пултарассӑм ҫук».
Кивӗ утар вырӑнӗнчи уҫланкӑра салатман паккуссем
выртаҫҫӗ. Андрей курӑнмасть. Ӑҫта кайнӑ-ха вӑл? Е киле
таврӑннӑ пулсан?
16. Салампи.
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— Андрей! — кӑшкӑрса ячӗ Салампи.
— Э-эй! — янӑраса кайрӗ каҫхи вӑрманта хӗр сасси;
вӑл ҫывӑхри ҫырма тӑрӑх авкаланса кашни кукӑра кёрекӗре тухса ҫухалчӗ. Ҫак самантра Салампие амӑшӗ калани аса килчё: «Ӗлӗк-авал ҫӗнӗ ҫын хӑйӗн пулас мӑшӑрне ятран чӗнме вӑтансан ӑна сӗм вӑрман варрине
ҫӗтерсе хӑварнӑ тет, хӑраса ӳкнӗ хӗр вара ирӗксӗрех хӑйӗн
пулас упӑшкине ятран чӗнсе кӑшкӑрнӑ тет». Ҫакна аса
илсен Салампи: «Андрей Иваныч!» — тесе кӑшкӑрчӗ.
— А-а-а! — тавӑрчё каллех сём вӑрман.
Андрей ҫывӑхри шӗшкӗ тӗмӗ хыҫӗнчен тухнине Салампи куҫпа курса мар, чунӗпе сисрӗ те савӑнса кайрё,
ӑна хирӗҫ вёҫсе пырас килчё унӑн, анчах вӑл ути-утми
ҫеҫ ун патне ҫывхарчӗ.
— Эпё кунта, ҫывӑхрах, хӑрӑк шанкӑ пухрӑм... Здравствуйте! — терё Андрей алӑ парса, анчах ун сасси те,
алли те ҫак самантра ахаль япаласем ҫинчен мар, тем
урӑххи ҫинчен систернён туйӑнчё.
— Утӑ ытла чӗрӗ, типётмесёр тиесе каяс мар, — терё
Салампи ҫирӗппӗн. — Пысӑк лавах пулмасть, кӗҫӗр кунтах ҫӗр каҫӑпӑр.
— Мана пурпёрех, ыран ёҫе тухас ҫук, вырсарни кун, —
терё Андрей. Вӑл каллех хӑй мён калани ҫинчен мар,
пачах урӑххи ҫинчен, пурнӑҫра чи кирли, чи хакли ҫинчен шухӑшланине Салампи ун сассинченех сисрё те
чёринче Андрее хёрхенчё.
Андрей урапана лаштра юман айне лартрё, лашана
тӑлласа уҫланкӑна ячё, урапа ҫине пёр-икё чикём утӑ
хучё те ҫиеле шинель сарчё. Ҫак самантра вёсене иккёшне те пёр-пёрне тахҫантанпах ҫывӑх пёлсе пурӑннӑн, ҫакнашкал ҫёр выртса утӑ ҫулма вӑрмана чылай вӑхӑт пӗрле
ҫӳренӗн туйӑнчӗ.
Андрей мӑйӑр нумай пухнӑ иккен. Иккёшё урапа ҫине
юнашар ларса мӑйӑр курланкине шёкёлчерёҫ, шёкёлченине-пӗр Валерик валли тесе шинель кӗсйине тултарчёҫ,
мӑйӑр катса шӑкӑл-шӑкӑл калаҫрӗҫ. Тухӑҫа кӑвак ҫутӑ
ҫапичченех ларчӗҫ, тем ҫинчен те, тем ҫинчен те калаҫрёҫ, хӑйсен пулас шӑпи ҫинчен кӑна асӑнмарёҫ.
Салампи тӗрӗс ӑнланасса шанса Андрей ӑна хӑйӗн
вӑрҫӑчченхи телейлӗ пурнӑҫё ҫинчен те, юратнӑ арӑмё
ҫинчен те, пысӑк хуйхи ҫинчен те, Валерике мёнле шы242

раса тупни ҫинчен те тӗплӗн каларё; вал хӑйпе Салампи хушшине вилнӗ арӑмӗ тухса тӑнине туйрӗ, ҫавӑнпа
иртнине асӑннӑ хушӑрах урӑх юрату, урӑх ӗмӗт ҫинчен
сӑмах пуҫарасси — илемсёр, кӳренмелле пуласса ӑнланчӗ.
Салампи пӗтӗм чунтан пӑлханса, хурланса итлени ӑна
лӑплантарчӗ, шанчӑк пачӗ.
Телейлӗ Андрей, кунӗпе ӗҫлесе ӗшеннӗскер, утӑ купи
ҫине кӑшт таянчӗ те тӳрех тӗлӗрсе кайрӗ. Шап-шурӑ тумлӑ
Салампи унӑн пуҫӗ вӗҫӗнче госпитальти сестра пек хуралласа ларчӗ. Сывлӑм хытӑ ӳкнӗрен ҫан-ҫурӑма сивӗ ҫапсан вӑл Андрей ҫумнерех шуса ларса шинель аркипе
пӗркенчӗ, ыйхӑ пусса килнипе ик-виҫӗ хутчен Андрей
ҫинелле сулӑнчӗ, юлашкинчен вара пуҫне ун кӑкӑрӗ ҫине
хучӗ те вилнӗ пек ҫывӑрса кайрӗ.
Ирхине вӑл кайӑк юррипе вӑранса Андрей ҫине куҫ
сиктерми пӑхса ларчӗ.
Андрей месерле выртать, хӑрах аллине пуҫ айне хунӑ,
тепри урапа хӗрринчен усӑнса тӑрать, — Салампи ӑна
урапа ҫине илсе хучӗ, сирӗлсе кайнӑ шинель аркине
ҫӳлерех туртса Андрее витрӗ.
Андрей пакунӗсене те, орденӗсене те вӗҫертсе киле
хӑварнӑ (гимнастерка ҫинче вёсен йӗрӗ палӑрать), ҫухине
йӳле янӑ, пиҫиххине пушатнӑ, канлӗн сывласа выртать.
Сарӑ ҫӳҫё тӑнлавӗсенче кӑтраланса тӑрать (Салампи унӑн
ҫӳҫӗнчи утӑ пӗрчине илсе пӑрахрё); ҫырӑ куҫ харшийӗсем ҫӑра та тикӗс, янахёнче, Валерикённи пекех, путӑк
пур; илемлӗ пичё урлӑ суран йёрё каҫать, — ҫав суран
та хаклӑ пек туйӑнчё.
«Юратмалла ҫын, ыттисем те хӑвӑртах килӗштерчӗҫ.
Анчах... Валерике те, Ленӑна та, аннене те, Сатанова
та эпё ҫавнашкап туйӑмпах юрататӑп-ҫке? Мёншён Анатолие пачах урӑхла юрататӑп, ӑна хам ӑшӑмра туйса
ҫӳретёп? Анатоли...»
Салампи калемпёр шӑршиллё утӑ ҫине пуҫне хучё те
ҫывӑрса кайрӗ, ытарайми тутлӑ тёлёкёнче хӑйён асран
тухми савнине курчё.
Андрей куҫне уҫсанах пёчёк ача пек сассӑр ҫывӑракан хёре курчё те хӑйне хӑй ӗненмерӗ, сывлама хӑяймасӑр, питё асӑрханса ӑна шинель аркипе витрӗ.
Салампи хӑйне ҫын алли сӗртӗннине туйнипе мар,
хӑй ҫине ытарайми пӑхнине сиссе куҫне уҫрӗ те ыйхӑ
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тӗлӗшпе йӑлкӑшса кулчӗ; вӑл пачах Андрее курса мар,
тӗлӗкӗнчи Анатолие ҫапла кулса кӑтартрӗ.
Ҫак кулӑ Андрейшӗн ир тухакан хӗвел пек курӑнчӗ;
хӗвелпе пӗрле пур чӗр чуншӑн та хаваслӑ кун пуҫланнӑ
пекех, Андрейшӗн те ҫав хаваслӑ кулӑпа ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланассӑн туйӑнчӗ. Анчах хӑй ҫапла шухӑшласа калама ҫук
йӑнӑшнине Андрей ҫак самантра тавҫӑрса илеймерӗ.
Кӑнтӑрлаччен вӗсем сывлӑмлӑ паккуссене салатса типӗтрӗҫ; урапа кӑшкарӗ тулмалӑх вутӑ тупрӗҫ, кӑнтӑрла
иртсен тин утӑ тиесе киле таврӑнма тапранчӗҫ. Вӑрмантан тухиччен ҫул ытла япӑх пирки Андрей лашана чӗлпӗр
вӗҫҫӗн ҫавӑтрӗ, Салампи ҫул хӗрринчи шӗшкӗ тӗмӗсенчен мӑйӑр таткаласа пычӗ. Уя тухсан Андрей тулли лавпа мӑн ҫулпа кайрё, Салампи тӳрӗ сукмакпа утрӗ.
— Салампи! Акрамова! — илтӗнчӗ такам кӑшкӑрни.
Хӗр сасӑ илтӗннӗ еннелле ҫаврӑнчӗ те мӑн ҫул енчен
Ҫемен Саланов картгуспа сулса чупнине курчӗ. Вӑл тӑпах
чарӑнса тӑчӗ, хӑйӗн ҫывӑх тусне кӗтрӗ.
Саланов гимнастеркӑпа, атӑпа, сарлака чӗн пиҫиххи
хушшине, ҫурӑм хыҫне, пӗчӗк пуртӑ хӗстернӗ; хӑй чупса ӑшша пиҫнӗ, йывӑррӑн сывлать, хура ҫӳҫӗ арпашса
пӗтнӗ, уйрӑм пайӑркисем тарлӑ ҫамки ҫумне ҫыпҫӑннӑ.
— Аран илтгертӗм. Ӑҫтан таврӑнатан капла? Салам! —
терӗ вӑл хӗре алӑ парса.
— Салам! Вӑрмантан каю ути туртгарса килетӗп, —
йӑлкӑшса каларӗ Салампи. — Ху ӑҫта каяттӑнччӗ?
— Эпӗ вӑрмана ҫӳҫе касма каятӑп, уҫӑлмалла пек.
Колхозӑн сад карти япӑхрӗ, ҫавна тӳрлегмелле. Леҫник
ҫамрӑк юманлӑхри ҫӳҫе хунавӗсене касма чармасть...
Аҫта-ха сан утӑ лавӗ?
— Авӑ мӑн ҫулпа пырать, курмастӑн-им?
— Куратӑп та-ха... Кам вӑл, лав ҫинчи? Шамбулкин-и?
— Ҫук, Валерик ашшӗ. Вӑл таврӑнни ҫинчен илтменим?
Саланов хура куҫ харшийӗсене пӗрчӗ, пӗр хушӑ чӗнмерӗ.
— Илтсеттӗм. Борисов каларӗ, хамӑр МТСа ӗҫлеме
кёчё терӗ.
— Ҫакна пӗлтересшӗн уй урлӑ чупрӑн-им? — шӳтлесе каларӗ хӗр.
— Ҫук, Салампи. Эпё сана пёр хыпар пӗлтерес244

шӗнччӗ... Тен, халӗ кирлех те мар пуль, — ирӗксӗртереххӗн сӑмах хушрӗ каччӑ.
Салампи чӗри картах турӗ.
— Ман ҫинчен япӑх ан шутла, Ҫемен! Нихҫан та!
Кала хӑвӑртрах, мёнле хыпар? Анатолий ҫинчен-и? Кунта
килчӗ-и? Пӗлтерсем часрах, ан асаплантар! Курмастӑним чунӑм тулли тунсӑхӑма? — хыпӑнса каларӗ хӗр.
— Ҫыру ячӗ. Сана салам калама хушать...
— Ҫемен! — сасартӑк кӑшкӑрса ячӗ хӗр. Ун сассинче
виҫесӗр савӑнӑҫ та, юрату асапӗ те, уйрӑлу тунсӑхӗ те,
чунӗ ҫунни те сисӗнчӗ. Хӗр сӑнӗ хӑвӑрт улшӑнчӗ, пӗрре
шуралса, тепре хӗрелсе кайрӗ, кӑвак куҫӗсем самантрах
куҫҫульпе тулса ларчӗҫ.
— Ӑҫтан ҫырнӑ? Ӑҫта вӑл?
— Адресне кӑтартман. Алтайран ҫырнӑ пулас: открытки ҫинче Барнаул почти пуснӑ пичет пур. Пӗлетӗн ун
кӑмӑлне — пилӗк-ултӑ пуплев кӑна ҫырнӑ. Пӗр пысӑк
производствӑра художествӑллӑ пултарулӑх коллективне
ертсе пыратӑп тет, чӑвашсем те пур. Иксӗмӗре асӑнса
тунсӑхлатӑп тет. Урӑх нимӗн те ҫырман.
Саланов тата тем каларӗ — Салампи ӑнланмарӗ, илтмерӗ те. «Мӗн тӑвас-ха адресӗпе, хӑй ӑҫтипе? Кирек ӑҫта
пулсан та Анатолий мана манман, манмё те! Вӑл маншӑн тунсӑхлать! Урӑх ним те кирлё мар мана; ыттине
хамах ӑнланатӑп... Ҫӗр хут тав сана, Ҫемен, ырӑ хыпаршӑн!..»
Ҫак самантра Салампишӗн пӗтӗм ҫут ҫанталӑк юрласа янӑн туйӑнчӗ. Телейлӗ хӗр савӑнӑҫне ниҫта чикеймесӗр тусне ыталаса илчӗ те хӑвӑрт вӗҫерӗнсе ансӑр сукмакпа ял еннелле чупса кайрӗ. Каччӑ ун хыҫӗнчен тӗлӗнсе кӑна пӑхса юлчӗ.
«Мӗншӗн ҫунат ҫук-ши этемӗн? Вӗҫес килет, вӗҫес
килет ҫакнашкал вӑхӑтра! Тен, вӗҫетӗп пулӗ, ура ҫӗре
тивнине те сисместӗп-ҫке! — шухӑшларӗ Салампи йӗритавралла савӑнӑҫлӑн пӑхкаласа. — Авӑ уйра хӗрарӑмсем
кантӑр татаҫҫӗ, арҫынсем сӗлӗ кӗлти кӗртеҫҫӗ, улӑхра
кӗтӳ ҫӳрет, унта ман хӗр тусӑмсем. Пӗлеҫҫӗ-ши вӗсем
ман телее? Пӗлеҫҫӗ-ши вӗсем Анатолий Ҫӗпӗртен мана
юратса салам янине? Май пулас пулсан эпӗ пурне те
хам пекех телейлӗ тӑвӑтгӑм!..»
Салампи анкарти хапхине уҫса хучӗ те Андрей ки245

лессе кӗтсе хӑй юратнӑ улмуҫҫи айне кӗрсе куҫне хупса
выртрӗ. «Акӑ вӑл телей!» — пӑшӑлтатрӗ хӗр.
Ҫак самантра вӑл куҫне уҫрӗ те хӑйӗн юратнӑ улмуҫҫине кӑҫал пӗрремӗш хут курнӑ пек тӗлӗнсех кайрӗ: тахҫан тӑлӑх, ҫимӗҫ кӳмесӗр ларнӑ улмуҫҫи турачӗсем шултра сарӑ улмасен йывӑрӑшӗпе ҫӗрелле усӑннӑ; улмуҫҫи
тавра ҫамрӑк хунав ашкӑрса ӳсет.
— Эй, ҫамрӑк пуҫӑм! Акӑ вӑл — пурнӑҫ! Акӑ вӑл —
телей! — терё Салампи йӑлкӑшса кулса.

А Л М А З О В ТАВРӐННИ
...Кил. Сӑмахӗ те чӗнсе каланӑ
пек вӗт... Мӗн тӑвас тетӗн эсӗ, ҫуралнӑ кӗтес-ҫке-ха. Унта тӗтӗмӗ те
тутлӑ, ҫанталӑкӗ те ӑшӑ, ҫӗрӗ те
ҫӑкӑр пекех...
Хв. Уяр

Ҫӗр ҫырли типнӗ вӑхӑтра Анатолий Алмазов инҫет
ҫӗрсенчен тӑван килне таврӑнчӗ те тунсӑх пуснипе ҫуралнӑ ялта нумай тӑмарӗ, Шупашкара тухса кайрӗ.
Поезд юлашки вӑрмантан ыткӑнса тухсан вӑл вакун
чӳречи умне пырса тӑчӗ, тӑван хула ҫине аякранах тинкерсе пӑхма пуҫларӗ; ун чӗринче савӑнӑҫ та, хурлӑх та
пӗр харӑсах капланса ҫӗкленчӗҫ.
Поезд чарӑннӑ-чарӑнман вӑл перрон ҫине сиксе анчӗ,
вокзал хыҫӗнчи пӗчӗк сада кӗрсе шурӑ костюмне ҫул
тусанӗнчен силлесе тасатрӗ, плащӗпе карттусне тасатса
чӑматана чикрӗ, вара автобуспа хулана кайрӗ.
Тахҫан айлӑмра пытанса ларнӑ хула икӗ ҫул хушшинчех чугун ҫул станцийӗ патнелле те, Етӗрне ҫулӗ еннелле те, Шупашкар туйисем текен икӗ ҫӳллӗ радиомачта
патнелле те — тӑвалла хӑпарса, ӳссе, сарӑлса кайнӑ; унӑн
тулаш сӑнӗ чылай улшӑннӑ, ҫӗнелнӗ, ҫапах вӑл малтанхиллех чуна ҫывӑх, тата илемлӗрех, кӑмӑллӑрах туйӑнать.
Тӑватшар-пилӗкшер хутлӑ ҫӗнӗ ҫуртсем ҫине Алмазов
пӗр киленсе, пӗр ӳпкелешсе пӑхрӗ: вӑл та халиччен ҫак
ҫуртсенчен хӑшӗнче те пулин хваттер йышӑнмалласкерччӗ ӗнтӗ!.. Хула варринелле, пединститутӑн кивӗ ҫурчӗсем тӗлнелле, ҫитсен ун чӗрине хурлӑх чӗпӗтсе илчӗ:
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ак ҫак тӗлте пӗр ватӑ йӑмра ларатчӗ, ун айӗнче Алмазов
Салампие пӗрремӗш хут чуптунӑччӗ. Халӗ кунта тайӑлса ларан йӑмри те, ӗлӗкхи хӑлтӑр-халтӑр пӳрчӗ те ҫук,
вёсен вырӑнӗнче тӑватӑ хутлӑ кермен ялкӑшса ларать,
ун умӗнче ҫамрӑк ҫӑкасем ешереҫҫӗ...
«Мӗн чухлӗ улшӑну пулса иртрӗ иккен унтанпа хулара! Ман пурнӑҫра та ҫавнашкалах-ҫке», — шухӑшласа
илчё Алмазов. Ҫӗпӗрте пурӑннӑ чухне вӑл чӑваш хаҫатжурналӗсем илсех тӑратчӗ, тӑван хулари, республикӑри
улшӑнусене аванах пӗлетчӗ, ҫапах халӗ, ҫав улшӑнусене
куҫӑн курсан, тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ.
Алмазов чӑматанне гостиницӑна хӑварчӗ те ним тӑвиччен малтан Анна Ивановна хваттерне кӗрсе тухма
шут тытрӗ, вара тротуар хӗррипе ларакан ҫӑкасен айӗпе
хула хӗрринелле утрӗ. Тахҫантанпа палланӑ манми ҫуртсем, урам тулли чупакан ҫутӑ машинӑсем, иртсе пӗтмелле
мар ҫынсем — пурте ӑна хаваслантарса, чун хавалне
ҫӗклентерсе ячӗҫ.
«Эй, тӗп асаттесем хурлӑхлӑ юрӑсенче ҫеҫ асӑннӑ,
пирӗн ӳсӗмри ҫамрӑксем савӑк юрӑ-сӑвӑра ырланӑ тӑван
хуламӑр! Акӑш ҫитмен ҫӗрсенче пулнӑ хыҫҫӑн санӑн
ҫӑкаллӑ урамусем, чӗнтӗрлӗ чугун кӗперӳсем, лӑпкӑ та
сулхӑн садусем куҫа илӗртеҫҫӗ, чуна лӑпкаҫҫӗ; илемлӗ
янӑран, тимӗр татан чӑваш чӗлхи тунсӑхланӑ чӗрене
ачашлать, вӑй хушать, хавхалантарать. Эй, савнӑ хуламӑр!
Нумай юрӑ хывнӑ сан ҫинчен, нумайӑшне халӑх юратса
юрлать, анчах пӗрне ҫеҫ пӗлмест-ха. Акӑ вӑл юрӑ ҫак
савӑк самантра ман ӑшӑмра шӑранса ҫӗкленет».
Алмазов тӗл пулан ҫынсене тӗлӗнтерсе ҫӗнӗ юрӑ
кӗввине хуллен ӗнӗрлесе пычӗ. Пичет ҫурчӗ тӗлӗнче вӑл
хаҫат витрини умӗнче чарӑнчӗ те ҫур сехете яхӑн пӗр
очерка ҫине-ҫинех вуларӗ. Очеркра унӑн тусӗн, Семен
Салановӑн, чаплӑ ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ: «талантлӑ пахчад», «хӑюллӑ новатор», «сад ӗҫӗнчи хӑйне евӗр поэт»
тенӗ ун пирки.
Алмазов вуланӑҫемӗн тарласа кайрӗ, савӑнма та, кӗвӗҫме те пӗлмерӗ. «Талантлӑ... хӑйне евӗрлӗ поэт», —
пӑшӑлтатрӗ вӑл хӑй ӑссӗн. — Халиччен Ҫемене никам
та талантлӑ теменччӗ-ҫке? Вӑл хӑйӗн юлташӗсенчен нимле уйрӑм талантпа та палӑрса тӑмастчӗ. Мана акӑ мӗн
ачаран — шкулта та, ҫарта та, консерваторире те — та247

лант та талант тетчӗҫ мар-и, хӑш-пӗр йӑпӑлтисем гений
тесе те калатчӗҫ. Акӑ халь темиҫе ҫул каялла хаҫатсенче
курӑнса иртнӗ ятӑма никам та астумасть ӗнтӗ, хама та,
тен, паллами пулчӗҫ пулӗ: урампа иртсе пынӑ чух пӗри
те сывлӑх сунакан пулмарӗ. Е эпӗ палланӑ-пӗлнӗ ҫынсем кунтан кайса пӗтнӗ-и?»
Салхуллӑ шухӑшсене парӑнас мар тесе Алмазов каллех шавлӑ тротуар ҫине тухрё, анчах хальхинче ӑна ним
те паҫӑрхи пек савӑнтармарӗ. «Хастарлӑрах, хаваслӑрах
пул, Алмазов гражданин, — хӑйне хӑй хавхалантарма
тӑрӑшрӗ вӑл. — Хаваслӑ ҫын нихҫан та пуҫ усмасть. Акӑ
Анна Ивановнӑнах илер — халиччен хаш сывласа курман пуль вӑл е хуйхӑрсан та ҫынна палӑртман. Мӗнлерех пурӑнать-ши халӗ ҫав ырӑ кӑмӑллӑ карчӑк? Халӗ те
студентсене хваттере ярать-ши? Е эпӗ ун патӗнче ӑнсӑртран Салампипе тӗл пулсан?.. Мӗнешкел телей пулӗччӗ вара! Тен, вӑл халӗ те институтра вӗренет пулӗ?
Е, тен, пӗрре вӗренме пӑрахнӑскер, тек аппаланас та
мар терӗ-ши? Ҫапах та мён тери ухмах-ҫке эпё: халиччен ҫавӑн ҫинчен никамран та ыйтса пӗлме шутламарӑм!
Анна Ивановна пурин ҫинчен те пёлме кирлё: туссем
ун патне ҫыру та ҫыркалаҫҫё пулё, хӑйсем те хулана
килсен кёркелеҫҫё пулё».
Телейшён тунсӑхланӑ Анатолий, Салампипе тёл пуласса пётём чунтан ёмётленсе шухӑшпа шурӑ пӳрт лартнӑ
пек, ҫак вӑхӑтра ытла нумая ӑмсанчӗ... Акӑ вӑл Анна
Ивановна хваттерне пырса кёчё. Вашават карчӑк ӑна хаваслӑн кётсе илчё, яланхи йӑлипе хӑйпе пӗрле апатланма чӗнчӗ. Кухньӑра ёлёкхи пекех: тӗтӗм, ӑшаланӑ сухан, кукарланнӑ «терккӑ икерчи», ҫуннӑ нимёр шӑрши.
Анатолий карчӑка кӑмӑллӑн тав туса малти пӳлӗмелле
иртрё те савнийё институтран таврӑнасса кётсе ларчё.
Акӑ Салампи питё хаваслӑн килсе кёчё, Анна Ивановнӑпа тем калаҫса илчё, вара хӑй пӳлёмён алӑкне яри уҫса
алӑк умёнчех чарӑнса тӑчӗ. Вӑл икӗ ҫырӑ ҫивӗтне пуҫ
тавра кӑшӑлласа ҫыхнӑ, йӑлтӑр хура пушмакпа, кӑвакарчӑн куҫё чечеклӗ кӑвак платйёпе. «Анатоли!» — терӗ
хӗр тӗлӗнсе те савӑнса...
— Ҫамрӑк ҫыннӑм! Кӑштах куҫпа пӑхкаласа утасчӗ
урамра! — тени каччӑ шухӑшне сирчӗ. Алмазов хӑй асӑрхамасӑр ҫапӑннӑ палламан ҫынран каҫару ыйтрё те кал248

лех паҫӑрхи шухӑш йӗрӗ ҫине ӳкрӗ, хӑйӗн ырӑ ӗмӗчӗпе
чунтан киленсе малалла утрӗ.
...«Анатоли!» — терё те Салампи хаклӑ сӑмахсене карчӑк илтесрен алӑка хупса хучӗ. Хӗр каччӑ патне ыткӑнасшӑнччӗ пулас, анчах именсе чарӑнчӗ. Алмазов тем
самантра ун патне пырса тӑчӗ, савнине ыталама аллисене тӑсрӗ — хӗрӗн куҫӗнчен ҫывӑхран пӑхрӗ те тахҫан
пулса иртнине аса илсе хӑй те вӑтанчӗ. Салампин пысӑк
кӑвак куҫӗсенче ҫаплах тӑлӑх улмуҫҫи мӗлки курӑнать...
— Гражданин! Ӑҫта кӗрсе кайрӑр! — тесе хыттӑн
чӗнни шухӑша путнӑ качча шартах сиктерчӗ. Милиционер ӑна чечек йӑранӗ ҫине кӗрсе кайнине астутарчӗ.
Алмазов ҫӗнӗ тротуар ҫине тухса кӑшт та каяймарӗ,
чарӑнса тӑчӗ. Ҫакӑнтаччӗ-ҫке Анна Ивановна пӳрчӗ? Ун
чухне кунта чечек йӑранӗсем те, тротуар та, ҫак темиҫе
хутлӑ ҫурт та ҫукчӗ!
Мӑн ҫуртӑн аяккинче пӗр-пӗччен ларакан ҫӑкана курсан Алмазов савӑнса кайрё: ӗлӗкхи туса курнӑнах туйӑнчӗ
ӑна. Ҫак йывӑҫа Анна Ивановна хӑй хӗр чухне лартрӑм
тесе калатчӗ. «Ҫав ҫӑка хӑрса типсен хамӑн та анкарти
хыҫне кайма вӑхӑт ҫитет пуль», — шӳглетчӗ вӑл.
Ҫӑкан типсе хӑрасси инҫех мар ӗнтӗ: ӑна, ҫул хӗрринчискерне, ӗлёкренпе кашни урапа тӗнӗлӗ ҫакланса, кашни ҫуна ӳречи ҫапса иртнӗрен унӑн хӑрах енӗ тахҫанах
чӗлпӗкленсе, шӑйрӑлса пӗтнӗччӗ, халӗ, ҫак ҫӗнӗ ҫурта
тунӑ чухне пулас, ӑна машинӑсем ҫакланса силлесе-хуҫса
хӑварнӑ. Экскаватор ҫапса кирпӗч тусанӗпе вараласа
пӗтернӗ. Ытти йывӑҫсенчен уйрӑм, тӗлсӗр вырӑнта ларакан ҫӑка хӑйӗн хӗвел енчи хӑрах турачӗпе ҫеҫ кӑшт
сывланӑн туйӑнать... Анчах ӑҫта кайса кӗнӗ-ха Анна Ивановнӑн пӗчӗк пӳрчӗ?
Алмазов аманнӑ ҫӑкаран иртрӗ те пысӑк ҫурт хыҫӗнче, ҫырма хӗрринче, лапчӑнса ларакан пӳрте асӑрхарӗ.
«Куҫарса лартнӑ иккен, аранах тупрӑм», — савӑнса шухӑшларӗ вӑл.
Картишӗнче икӗ качака хытнӑ ҫереме кӑшласа ҫӳрет.
«Ку лешсем, Ҫӗнӗ ҫул каҫхине ҫамрӑксемпе пӗрле ташланӑ путексем, пуль ӗнтӗ», — тавҫӑрса илчӗ Алмазов. Кил
карти ҫап-ҫарах, студенткӑсем пурӑннӑ чухнехи пек илемлӗ
мар, чечек йӑранӗсем те ҫук. Кухня алӑкӗ чӗриклетсе,
хӑлтӑртатса уҫӑлакан пулнӑ. Плита ҫунмасть, ҫавӑнпа тӗтӗм
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йӑсӑрланни те, ыхра-сухан шӑрши те ҫук. Килнӗ ҫынна
никам та яланхилле апат ҫиме чӗнекен пулмарӗ.
Кӑштах тӗлӗннӗ каччӑ малги пӳлӗм алӑкне шаккарӗ.
Каллех никам та чӗнмерӗ, шалти тимӗр кравать чӗриклетни, такам йывӑррӑн йынӑшни ҫеҫ илтӗнчӗ. Алмазов
хӑйне хирӗҫ кам та пулин тухасса кӗтсе кӑштах итлесе
тӑчӗ те каллех шаккарӗ, вара: «Кӗме юрать-и?» — тесе
алӑка уҫса пӑхрӗ. Анна Ивановна кравать ҫинче пуҫне ал
шӑллипе чӗркесе, ватка утиялпа пӗркенсе выртать.
— А-а! Анатолий! Кёр, кёр, Толя, — терё вӑл ирӗксӗртереххӗн, хӑйне чӑрмантарнӑшӑн кӳреннё пек пулса. — Авӑ ҫавӑнта, арча ҫине, иртсе лар... Ҫаврӑнса ҫитрён эппин каялла?
Алмазов карчӑкӑн чӗтрекен вӑйсӑр аллине чӑмӑртарё
те арча ҫине ларчӗ. «Ку пысӑк арча ҫинче тахҫан Пёчёк
Нина ҫывӑратчӗ», — аса илчё вӑл.
— Сывлӑхӑр начарланчё-им, Анна Ивановна?
— Ҫаврӑнса ҫитрён эппин каяллах? Ӗмёрлёхех пӑрахса
каятӑп терён пуль, ирӗкре ҫӳрем терён пуль? Ҫапла ҫав
пурӑнма пӗлмесен: вёҫме тӗнче ирӗклӗ те — ларма вырӑн
тӑвӑр пулать, — терё карчӑк каччӑ сӑмахне хӑлхана чикмесӗр, вара пёр хушӑ чёнмерё.
Унӑн тулли пичӗ типсе пёрённё, куҫӗсем шалалла путса кёнё, хӑй йывӑррӑн сывлать.
«Чӑнах, карчӑкӑн ҫатан урлӑ анкарти хыҫне каясси
ҫитнӗ», — пӑшӑрханчё каччӑ.
Пӳлёмре сивӗ кӑмакана тахҫантанпах хутманран чёрё
кирпӗч шӑрши кёрет; фикус ҫулҫисем ҫине тем хулӑнӑш
тусан ларнӑ; хутран касса эрешленё чӳрече каррисем сарӑхса, хуралса кайнӑ; кёнеке хумалли ҫӳлёк пушах.
— Студенткӑсене хваттере ямастӑр-им, Анна Ивановна? Студенткӑсене яман-им?
— Хытӑрах кала, Толя, илтейми пултӑм. Хупланчё
хӑлхам, чиркӳ чанӗ айне кӗрсе ларсан та уҫӑлас ҫук ёнтё... Э-э? Мӗн терён? Ҫук, урӑх студенткӑсене хваттере
ярас мар терём. Нумай кирлё-и мана, пёччене; нумай
та пӗтет, сахал та ҫитет. Пеней укҫипе йӳнеҫтеркелетёп.
Салампипе иксёмёрех лайӑх пурӑнаттӑмӑр...
Савни ятне илтсен Алмазов чӗри кӑртах турӗ.
— Салампи вӗренсе пётерсех кайрё-им, Анна Ивановна?
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— Ун пек хӗре текех кураяс ҫук ӗнтӗ эпё виличчен
те. Килӗшмен хӗрсемпе хирӗҫсе пурӑнас та мар, халё те
пурӑнас кунӑмсем шутлӑ юлчӗҫ терӗм. Ҫавӑнпа урӑх студентсене хватгере кӗртме шутламарӑм. Салампи маншӑн
тӑван хӗрӗм вырӑннехчӗ. Унпала чух кун иртни те сисӗнместчӗ... Эсё пур — ҫав тери хӗре те тиркерӗн, Музӑпа ҫыхлантӑн та — ҫичӗ пуслӑх хӗршӗн ҫитмӗл хуҫӑк
пултӑн. Хӑй калашле, ыр ҫынтан — ырлӑх; усаллинчен —
шырлӑх. Яка пӑр ҫине ларса юлтӑн. Асту, ачам, ҫамрӑклӑх килессе мӑн ҫулпа килет, анчах пурӑнма майне
пӗлмесен вак ҫулпа иртсе каять вӑл. Ӗнен мана, ватӑ
ҫынна. Эс ху мӑн кӑмӑллипех пурӑнса ирттересшӗн...
Шыв пар-ха ав ҫавӑнтан, чей хуранӗнчен.
Алмазов карчӑка сӑмавартан пёр курка шыв тултарса
пачӗ.
— Мӑн кӑмӑллӑх пусса илнӗ сана, ачам, Анатоли, —
терё Анна Ивановна пуш куркана каялла тыттарса. —
Хам та ӑна тахҫанах асӑрхаттӑм та шарламастӑм. Кӑна
пӗлнӗ пулсан ҫавӑн чухнех сана хытӑ ятлас-мӗн! Мӑн
кӑмӑллӑхна пулах вӗренме пӑрахрӑн, пур йӑкӑл-якӑл
ҫынпа ҫыхланса ӑсна-вӑйна пӗтертӗн. «Талантлӑ ҫын
нимле пысак ӗҫ те туманни — халӑха улталанипе, халӑха ҫаратнипе пӗрех», — тетчӗ ман тусӑм, Соловьев композитор. Шӑпах вӑл каланӑ пек пулса тухрё те ӗнтӗ
санӑн. Таҫта кайрӑн та ҫухалтӑн, сас та памарӑн. «Тӑван
халӑхсӑр композитор — юрӑсӑр шӑпчӑк ҫеҫ», — тетчӗ
Соловьев. Вилчӗ, шел, кӗтсе илеймерё, питӗ курасшӑнччё вал сана. «Талантлӑ ҫамрӑк, шанчӑклӑ ҫын», — тетчӗ
сан пирки.
Алмазовӑн чёри калама ҫук ыратса килчё. Вӑл ҫав
самантра ватӑ композитор хӑйне сӗрме купӑс халалласа
панӑ чухне каланине аса илчё, унтан Ҫемен Саланов
Салампи умӗнчех астутарни те аса килчё: «Асту, Анатолий, ватӑ композитор шанчӑкне тӳрре кӑлараймасан
намӑс вара сана!..» Намӑс пулмасӑр! Ялан янӑратӑр тесе
халалланӑ сёрме купӑс халӗ килте чӑланти тусанпа витёнсе пӑтара ҫакӑнса тӑрать.
— Мӗнешкел ырӑ туссенчен уйрӑлтӑн! Пӗри тепринчен лайӑхрахчё! Пёчёк Нина пӗрмай ырӑпа асӑнатчё:
мӑнтарӑн хӗрӗ, питё юрататчё пулмалла, ху сисесшӗн
те марччё. Салампи тата мён асапланмарӗ пуль саншӑн?..
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Ӗлӗк-авал усал ҫумӑр килес-тӑвас пулсан тырра-пулла
пӑр ҫӗмӗрсе ан кайтӑрччӗ тесе унашкал таса хӗре таса
ҫи-пуҫ, пуса кӗпи тӑхӑнтарса,-ҫӑкӑр-тӑвар йӑттарса таса
уя ҫав пӗлӗтсене хирӗҫ кёлтума кӑларатчӗҫ... Ун пек
хӗрпе килӗштерсе-савса пурӑнма ачаран пухнӑ ӑс кирлӗ
ҫав... Курассине курӑн та, ун пеккинех тек кураймӑн,
ачам, каларӗ тейӗн, асӑнӑн-ха вӑл хӗре ӑсу пӗтиччен.
Хыпса ҫунса кайнӑ каччӑ ним те чӗнме пӗлмерӗ, карчӑкӑн кашни сӑмахӗ ӑна суран ҫине тӑвар сапнӑн туйӑнчӗ; сасартӑк хӑрушӑ хыпар ӑна пӗрре вӗрилентерсе,
тепре шӑнтса пӑрахрӗ, хӗвеллӗ кун та уншӑн тӗксӗмленнӗ пек курӑнчӗ.
— Халӗ качча тухать ӗнтӗ, — терӗ карчӑк. — Валерик
ашшӗ тупӑнса таврӑннӑ. Саламписен районӗнчи МТСра
ӗҫлет. Салампи патне киле кӗрет теҫҫӗ. Халиччен, Салампи вӗренсе пӗтериччен, уйрӑмах пурӑнчӗҫ. Кӑҫал Салампи институт пӗтерчӗ. Халӗ пӗрлешеҫҫех ӗнтӗ. Пӗркун
хулана килсен иккӗшӗ ман пата кӗрсе тухрӗҫ. Арҫынни
питӗ кӑмӑла кайрӗ, ырӑ ҫын. Савӑнтӑм Салампишӗн.
Хӑй темшӗн хаваслах мар, — терё те карчӑк калас-ши,
калас мар-ши тенӗ пек, иккӗленсе выртрӗ, унтан куҫне
шӑлса чӗтрекен сасӑпа каларӗ: — Андрейӗ ҫук чухне сан
ҫинчен ыйтрӗ: «Адресне пӗлместӗн-и?» — тет... — «Ним
те пӗлместӗп», — терӗм те — хытӑ хурланса макӑрчӗ...
...Алмазов Анна Ивановна патӗнчен тухсан ниҫта кайма, ним тума пӗлмерӗ, аманнӑ ҫӑка айӗнче шухӑша кайса
тӑчӗ-тӑчӗ те аслӑ урампа анаталла уттарчӗ: халь ӗнтӗ кирек ӑҫта кайсан та пурпӗрех! Вӑл ҫӗнӗ ҫуртсем ҫине те
паҫӑрхи пек киленсе пӑхмарӗ, ҫынсен сӑнӗсем те ӑна
паҫӑрхи пек хаваслӑ курӑнмарӗҫ, вёсен хушшинче вӑл
паллакансене те шырамарӗ, паллакансемпе тӗл пуласшӑн
та пулмарӗ. Хуйхӑ та, кӳренӳ те, тарӑху та, кӗвӗҫӳ те ун
чӗрине ҫурса ярасла ыраттарма пуҫларӗҫ. Хуйхӑракан ҫын
йӑлипе вӑл хӑйӗн иртнӗ пурнӑҫне, хӑҫан, ӑҫта мӗнле
йӑнӑшсем тунине тӗпӗ-йӗрӗпе аса илме, ҫав йӑнӑшсене
вӑхӑтра тӳрлетнӗ пулсан пурнӑҫ мӗнлерех каясса ӗмӗтре
те пулин курма тӑрӑшрӗ. «Ах, ун чухне ман апла тумалла марччё, вара капла пулса тухмёччё, анчах эпё апла
турӑм та — капла пулса тухрё», — шухӑшларӗ вӑл телейсёр ҫыннӑн яланхи шухӑшне хӑйён иртнё пурнӑҫне
аса илме тытӑнса. Ун пултарулӑхне ырласа хаҫат-журнал252

та пӗр-икӗ статья та тухнӑччӗ, студентсем ун ятне юратса
асӑнатчӗҫ, театрта е Атӑл хӗрринче ҫӳренӗ чух вӑл хӑй
ҫине ҫамрӑксем тинкерсе пӑхнине туйса савӑнатчӗ.
«Асту, Анатоли, чап пуҫна ҫавӑрса ан ятӑр», — тетчӗ
ӑна Ҫемен Саланов, анчах Алмазов вӑл асӑрхаттарнине
хӑлхана чикесшӗнех марччӗ, хӑйне вӗрентнӗшӗн тарӑхатчӗ
кӑна. Вӑл вӑхӑтра Анатолий оперин пӗрремӗш пайне консерватори профессорӗсем те, композиторсем те ырлатчӗҫ,
анчах ир мухтанӑ произведени пӗрремӗш пайӗнчен малалла иртмерӗ. Тахӑш вӑхӑтра Алмазов мӑн кӑмӑлланса
кайрӗ, хӑйӗн ӑсне-вӑйне ытлашши шанчӗ, хӑйне хӑй пысӑка хучӗ, юлташӗсене те, тусӗсене те, преподавательсене те итлеми пулчӗ. Кӗтмен ҫӗртен композиторсен пухӑвӗнче унӑн ҫӗнӗ юррисене йышӑнмарӗҫ. Уйрӑмах ҫав
пысӑк та шавлӑ пухура «кӗрхи шӑнасем» ушкӑнӗнчен
тухнӑ пӗр ҫыравҫӑ хӑйӗн хаяр сӑмахӗпе палӑрчӗ. Вӑл Анатолий Алмазов пултарулӑхне автор Хӗвел анӑҫ умӗнче ҫӗре
ҫити пуҫ тайнӑшӑн айӑпларӗ. «Ҫамрӑк музыкант паянхи
паллӑ чӑваш совет поэчӗсене ним вырӑнне те хумасть,
халӑх тахҫанах пӑрахӑҫа кӑларнӑ поэтсене — Анна Ахматовӑпа Митта Ваҫлейне — пуринчен мала хурать. Вӑл
Ахматовӑн «Настоящую нежность узнаешь», Миттан
«Атӑл, Атӑл — ҫӗршывӑм илемӗ!» сӑввисене юрра хывнӑ.
Юрӑ кӗввисем ниме те юрӑхсӑр, совет ҫынни йӗрӗнсе сурмалли кӗвӗсем. Эпӗ иккӗленетӗп, чӑн-чӑн совет композиторӗн ҫапла космополит пулмалла-и? «Звездапа» «Ленинфад» журналсем пирки ЦК кӑларнӑ постановление
пӗлет-и вӑл? Илтнӗ-и ун ҫинчен? Композиторсен союзне
илме юрӑхлӑ юлташ-и вӑл?» — сурчӑк сирпӗтсе кӑшкӑрчӗ
ҫав хивре оратор. Ун сӑмахӗ нумайӑшне шухӑшлаттарчӗ.
Вара Алмазова Композиторсен союзне илме тӑхтамалла
терӗҫ... Хӑвӑрт кӳренекен Алмазова ку вара тип шар пекех туйӑнчӗ. Вал хӑйне, талантлӑскерне, ыттисем, талантсӑррисем, юри пӗтересшӗн пулнӑ пек ӑнланчӗ: пулӑшас
тесе тӑрӑшакан аслӑрах юлташӗсем ӑна сасартӑк тӑшман
пек курӑна пуҫларӗҫ, вӗсем вӗрентсе каланине вырӑна хурасшӑн пулмарӗ, хӑйён произведенийӗсене чунсӑр этемсем юри тиркесе тӑкасшӑн тесе шутларӗ.
Йӗлтӗрпе ярӑннӑ чух ура амансан Алмазов консерваторие уйӑха яхӑн каяймарӗ, каярахпа вара каясшӑн та
пулмарӗ.
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Унта та улшӑнусем пулнӑ иккен. Алмазовӑн юратнӑ
профессорне те Хӗвел анӑҫ культури умӗнче пуҫҫапать
тесе ӗҫрен кӑларнӑ иккен. Алла ӑҫта, кам хӳттине каймалла халь ҫамрӑк музыкҫӑн? Пур ҫӗрте те ҫул картланчӗ-им ҫамрӑк «космополитшӑн»? Атӑла кайса сикмелле-и? Ҫук, нушана парӑнма юрамасть! Шӑпана карланкинчен тытма тӑрӑшмалла!
«Паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр» тупма, Музӑна театрсене,
ташӑ залӗсене илсе ҫӳреме, ресторанра «кӗрхи шӑнасем» мухтанине итлесе ларма укҫа кирлӗрен Анатолий
аккордеонпа каламалӑх пӗр-ик япӑх танго, фокстрот
ҫырчӗ, вӗсене ташӑ залӗнче хӑех каларӗ. Намӑс! Намӑс!
Мӗнле-ха вӑл, чӑваш ачи, тахҫан ҫӑпатапа, кӑвак йӗмпе
ҫӳресе серте-пултӑран яшки ҫисе ӳснӗскер, тахӑш самантра ҫапла мӑн кӑмӑлланса, вӗҫкӗнленсе, вирьяловланса кайрӗ? Ытла хӑвӑрт укҫа илме пуҫлани те, тӑрӑшса
ӗҫлеме, вӗренме пӑрахни те, йӑпӑлти этемсем виҫерен
тухса мухтанипе йӑпанни те, аслӑрах юлташсен, туссен
тӳрӗ сӑмахне хӑлхана чикмесӗр хӑйпе хӑй киленни те —
йӑлтах пӗр ҫӗре пухӑнса талантлӑ ҫынна тӗрӗс ҫултан
пӑрса ячӗҫ... Алмазов, ҫынсенчен канаш ыйтса куҫран
ӳкесрен именекенскер, ним тума пӗлмесӗр Ҫӗпӗре тухса кайрӗ... Ҫӗпӗрти чӑваш юррисене пухӑп, ҫӗнӗ стройкӑсенче ҫӗнӗ ҫынсемие паллашӑп терӗ.
Акӑ халь вӑл урӑх ҫын пулса ҫӗнӗ пысӑк ӗмӗтпе каялла таврӑнчӗ, анчах иртнине каялла тавӑраймӑн ӗнтӗ.
Ҫухалнӑ ылтӑна тупма пулать, ҫухалнӑ вӑхӑта тупаймӑн...
Алмазов хӑй шӑпи ҫинчен ӳкӗнӗҫлӗ шухӑшласа Атӑл
хӗрринчи пӗчӗк сада пырса кӗчӗ. Кунта Константин
Ивановӑн палӑкӗ пулмалла теҫҫӗ: сад варринчи тӳпем
вырӑнта палӑк валли гранитран никӗс хывнӑ. Ун ҫине
темле янкӑс тумлӑ яштака каччӑ хӑпарса та тӑнӑ; вӑл
хӑрах аллине шлепке, теприне макинтош хуҫлатса тытнӑ,
пӑрҫа урапи пек кӑтра пуҫне ытлашши каҫӑртнӑ, сарӑ
вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркисем чӑрсӑррӑн вӗҫкелеҫҫӗ; ун умӗнче
пӗр йӑрӑ фотограф чупкаласа ҫӳрет, — ҫын чаплӑ вырӑнта сӑн ӳкерттерет иккен! Алмазов йӗрӗнсе кулчӗ те садран тухрӗ.
Атӑл хӗрри те паллама ҫук улшӑннӑ. Малтан ишӗлсе
кӑна выртнӑ ҫыран хӗррине тӑршшӗпех асфальт сарнӑ,
ӗлӗкхи йывӑҫ карлӑк вырӑнне капӑр шурӑ чул карта тыт254

нӑ, бульварта, чӑваш тӗрриллӗ лутра тимӗр карта хыҫӗнче, тӗрлӗрен тӗслӗ чечек; чечек йӑранӗсем хӗррипе, ик
енӗпе, ҫамрӑк ҫӑкасем. Алмазовпа Салампи пӗрле ҫӳренӗ
чухне кунта йӑлтах урӑхлаччӗ, вӑл вӑхӑта аса илмелӗх
Эхмин тирекӗ ҫеҫ ҫаплипех ларса юлнӑ. Умра аслӑ Атӑл
ҫуталса выртать, пристань патӗнче килен-каян халӑх
хӗвӗшни курӑнать.
Йывӑҫ сулхӑнӗнче канса ларакансене, мӑшӑррӑн е
хӑраххӑн уткаласа ҫӳрекенсене ытти чухнехилле сӑнаса
пӑхмасӑр Анатолий Атӑл хӗррипе тӑвалла утса хӑпарчӗ
те Юрату сӑмсахӗнчен мӑн шыв ҫине чылайччен пӑхса
тӑчӗ, вара каллех Иванов паркне таврӑнчӗ. Салампи ун
умӗнчен пёрре те кайма пӗлмерӗ.
Алмазов палӑк никӗсӗ ҫинче паҫӑрхи ҫӑмӑлттай этем
ҫаплах темӗн тӗрлӗ курнӑҫланса, вӗҫкӗнленсе тӑнине асӑрхарӗ те пӗр лапсӑркка хурӑн сулхӑнӗнчи сак ҫине ларчӗ.
— Тепӗр позӑпа, ак ҫапла ӳкер, магараджа! — хушрӗ
янкӑс каччӑ фотографа, хӑй ҫавӑнтах макинтошне хулпуҫҫи урлӑ уртрӗ, шлепкеллӗ аллине малалла кӑнтарса
ҫӗклерӗ, теприне каялла тытрӗ. Палланӑ сасӑ Алмазова
шартах сиктерчӗ.
— Вирьялов! — чӗнчӗ Анатолий палӑк никӗсӗ ҫинчи
ҫынна.
Лешӗ, ун еннелле тӳртӗн тӑраканскер, вӑрт каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ те пӗр самант тӗлӗнчӗ, унтан хаваслӑн кулкаласа, аллисене саркаласа картлашка ҫинчен чупса анчӗ.
— Анатоль! Анатолий Александрович! Миҫе ҫул курманччӗ! Мӗнле майпа кунта? Хӑҫантанпа?
— Халӗ ҫеҫ поезд ҫинчен антӑм, — терё Алмазов.
— Как Чацкий с корабля на бал, эппин?
Вирьялов Алмазова ыталасшӑнччӗ пулас, анчах Анатолий хӑвӑрт сиксе тӑчӗ те сиввёнтереххён кулса алӑ
пачӗ, Леонӑн тарланӑ ачаш пӳрнисене ыраттармалла чӑмӑртарӗ. Лешӗ кӑшт ҫеҫ нӑйкӑшса ямарӗ, пит-куҫне пӗркелентерсе илнине кӑтартас мар тесе юри фотограф еннелле ҫаврӑнчӗ.
— Эй, магараджа, кафене кёрсе заказ пар эсё! Эпир
халех пыратпӑр, — терё вал йӑрӑ фотографа. Магараджа
тени ҫавӑнтах ҫывӑхри кафене кёрсе ҫухалчё.
Вирьялов ҫи-пуҫё ёлёкхиллех тирпейлё, таса, ҫапах
шупкалма ёлкёрнё, куҫа ҫимест. Хӑй вӑл ҫаплах ҫутӑ
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сӑнлӑ-ҫке. «Шухӑшсӑр ҫын часах сӑнран каймасть», —
шухӑшларӗ Алмазов ун ҫине куҫ айӗн пӑхса илсе. Кулнӑ
чухне Вирьяловӑн куҫӗсем айӗнче пӗркеленчӗк нумай
пухӑнать, сӑмса ҫийӗ те йӗрӗнчӗклӗн пӗркеленет. Сыпкалать пулас, ахальтен мар.
Вирьялов та Алмазова куҫ айӗн сӑнаса ларчӗ. Вӑл ӗлӗк
ӑна курмассерен питӗ хытӑ кӗвӗҫетчӗ, унӑн пысӑк талантне хапсӑнатчӗ, анчах халӗ ӑна ҫак «ӑнӑҫсӑр композиторӑн» пысӑк пултарулӑхӗ мар, хитре шурӑ костюмӗ
кӑна илӗртрӗ.
— Ну, каласа пар, Леон, мӗнлерех пурӑнатӑр кунта?
Мӗнле паллӑ хыпар-хӑнар пур?
— О-о, пурне те калас пулсан — целая Одиссея! Хам
вӗренетӗп. Вӗренсе тухсан мён пулӗ унта, пуҫ пурӑнсан
куҫ курӗ.
— Эпё сана халиччен пединститутран вӗренсе тухнӑ
пуль тесеттӗм.
Леон каллех сӑмсине йӗрӗнчӗклӗн пӗркелентерсе илчӗ.
— Унта вӗренме пӑрахрӑм эпё: учительсен халӗ перспектива сахал вӗт, ӗҫӗ те так себе, нимӗн ҫукран нимӗр
тенӗ пек ҫеҫ. Ял хуҫалӑх институтне кӗтӗм, агрономически отделение. Ху пӗлетӗн, ял хуҫалӑх ҫине халӗ хытӑрах пӑхма пуҫларӗҫ — развернуться тума пулать унта.
А ху мӗнлерех эсӗ, Анатоль? Ӑҫта ҫухалса пурӑнтӑн? Икӗ
ҫулта пӗр ҫыру та ямарӑн? — каллех Алмазов костюмӗ
ҫине ӑмсануллӑн пӑхса тантӑшӗн шӑпишӗн ним чухлӗ
те пӑшӑрханмасӑр ыйтрӗ Вирьялов.
Алмазов ун ҫине хӑвӑрт пӑхса илчё те шӑлне ҫыртрӗ,
куҫ шӑрҫийӗсем пысӑкланса, хуралса кайрӗҫ. «Мӗн калас-ха ҫак сӗмсӗре? Ҫуралнӑ ҫӗршывӑмшӑн тунсӑхласа ҫитрӗм, тусӑмсене, Салампие курас тесе таврӑнтӑм тес-и?
Аҫтан ӑнлантӑр вӑл ман тунсӑхӑма?»
— Алтайран таврӑнтӑм. Вӗренме. Консерваторисӗр
кун ҫук халь маншӑн, —_ терё Алмазов Леон кӑшт ҫеҫ
кулса илнине асӑрхаса. «Анлантӑм эсӗ мӗн каласшӑнне,
анчах сан хурлӑху мана витмест, ҫын хуйхи маншӑн ним
тӗшне те мар», — тенӗ пек ӑнланчӗ вӑл кулла Анатолий, вара сасартӑк тарӑхса кайрӗ. — Аташрӑм — ҫитет.
Куҫӑм уҫӑлчӗ. Алтайра пӗр пысӑк произволствӑра хор
кружокне ертсе пытӑм. Чӑвашсем те пурччӗ. Тӗлӗнмелле ырӑ ҫынсемпе паллашса туслашрӑм. Нумай ҫӗнӗ юрӑ
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ҫырса килтӗм. Ҫӗпӗрти чӑвашсен юррисем питӗ килӗшрӗҫ, хӑш-пӗрне оперӑна кӗртетӗп. Оперӑна ҫырса пӗтерме ӗмӗтленетӗп. Анчах пӗлӳ ҫителӗксӗртерех пек, чылай вӗренес пулать, юлташсенчен юлса кайрӑм...
— Мёнле унта, Алтайра, ничего пек-и? Хаҫатсенче
халь пӗрмай Алтай ҫинчен ҫыраҫҫӗ, — терё те Леон ҫывӑхранах вӗлтлетсе иртекен лӗпӗше кап! ярса илчӗ, ҫара
ҫуначӗсене татса мӗскӗн чӗр чуна аяккалла ывӑтрӗ. —
Пурӑнма пулать пек-и унта?
— Ҫӗрсем питӗ лайӑх вӑл енче. Часах пысӑк ӗҫсем
пуҫланаҫҫӗ унта. Консерватори пӗтерсен каллех ҫавӑнтах каяс шутӑм пур, — хирӗҫ тавӑрчӗ Алмазов. Кӑна
вӑл Вирьялова мар, хӑйне хӑй ӗнентерсе каларӗ. — Кунтан ҫамрӑксем нумай куҫса пыраҫҫӗ унта. Чи лайӑххисем тес пулать.
— Ватӑлнӑ пек эсӗ темле, Алмазов, — сӑмаха аяккалла пӑрчӗ Леон. Тантӑшӗн сӑнӗ кӑштах туртӑннине,
куҫ харшисем хушшинчи йӗрӗ малтанхинчен тарӑнраххине вӑл тин асӑрхарӗ.
«Шухӑшлӑ ҫынра сӑн тӑмасть, — тесшӗнччӗ шӳтлесе
Алмазов, анчах шарламарӗ. — Эпӗ инҫетре мӗнле асапланса шухӑшланине, ӳкӗннине, тунсӑхланине каласа пӗлтересчӗ-им сана? Эсӗ пурпӗрех ӑнланаймӑн, эпир иксӗмӗр мӑйӑрпа йӗкел пекех расна, шухӑш-ӗмӗтӗмӗр те пӗр
пек мар пирён».
— Ҫил ӳкернӗ йывӑҫӑн тымарӗнчен ытла турачӗ нумайрах теҫҫё китайсем. Эпё хама ҫав йывӑҫпа танлаштаратӑп, — терӗ ҫамрӑк композитор хӑй пӗр вӑхӑтра халӑх
пурнӑҫӗнчен уйрӑлса кайма пуҫланине аса илсе. Вирьялов вӑл мӗн каласшӑн пулнине тавҫӑрса илеймерё.
— О, искусство, музӑсем! — терё Леон Иванов палӑкён никёсё ҫинелле пӑхса. — Пурне те парӑнмаҫҫӗ
ҫав музӑсем... Музӑсем тенёрен, Муза Любимова сан
адресна ыйтсаччё, никак тупса параймарӑм.
— Аҫта вӑл халь, консерваторире-и? — ирёксёртереххён ыйтрё Алмазов; ҫав ултавҫӑ, ҫӑмӑлттай хёр ҫинчен аса та илесшён марччӗ вӑл, пӗр иртнӗ усал чире
тепӗр хут вёрёлтересшён марччё.
— Консерваторире терён-ха! Кафере, акӑ ҫак кафере, буфетчицӑра ёҫлет, — пӗлтерчӗ Вирьялов. — Ун «ҫӗнӗ
папи» суту-илӳ ёҫёнче ларатчё те, пысӑк растратӑшӑн
17. Салампи.
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ӑна тӗрмене хупнӑ, пурлӑхне сутмалла тунӑ. Муза ҫавӑнтанпа вӗренме пӑрахса буфетчицӑна кӗчӗ...
— Эсир унпа туслӑ-им? — куҫран пӑхса ыйтрӗ Алмазов.
— Кампа? Ҫавӑн йышшипе-и? — аяккалла пӑхса каларё Вирьялов. — Ҫул хӗрринчи пӑрҫа вӗт вӑл: кашни иртен-ҫӳрен татса илессе кӗтет. Кашни лайӑх качча хӑй
ури йӗрӗ ҫине пустарасшӑн ҫунать.
— Сӑвӑсем ҫырма та пӑрахрӑн-и? — юри ыйтрӗ Алмазов. Вӑл Вирьялов Муза пирки хӑй мӗн шутланине тӳрех
пӗлтерменнине, вӑлтса каланине, тем пытарнине сисрӗ.
— Ҫырма давно пӑрахса. «Кӗрхи шӑнасем» подвели.
Сӑввусене тӳрлетсе пичетлетпӗр, анчах ҫу сӗрмесен урапа
та ҫухӑрать тесе манран ӗҫрӗҫ-ӗҫрӗҫ те иккӗшӗ те таҫта
путланчӗҫ. «Ӑслӑлӑхҫине» хӑйне валли пӳрт лартнӑ чухне темле финансовӑй махинаци тунӑ тесе хупрӗҫ, тепри, шӑши юс, таҫта тухса шӑвӑнма ӗлкӗрчӗ. Чике тӑршшех лартрӗҫ мана. Ҫын ӑшӗ кӗрӗк ҫанни мар, тавӑрса
пӑхаймӑн. Пӗтрӗ вара ман литература карьери. Качака
хыҫҫӑн каякан сурӑх пуҫсӑр юлнӑ пек, нимсӗр тӑрса
юлтӑм. И вопще ача вӑййипе аппаланма кирлех те мар
терӗм, пурпӗрех мана памятник лартса парас ҫук.
«Нивушлӗ эпё те пӗр-икӗ ҫул каялла ҫак этем пекех
пулма пултарнӑ? — йӗрӗнсе шухӑшларӗ Алмазов. —
Тӗрӗс систерчӗ-ҫке мана Саланов».
— Саланов халь те авланман-и?
— Авланчӗ кӑҫал аран-аран, Лидия Филипповнӑна
пӗлетӗн-и? Учительница. Ҫавна илчё. Пурте авланаҫҫӗ.
Пысӑк Нинӑпа Казаков пӗрлешрӗҫ. Пӗчӗк Нина таҫта
ӗҫлет, те Алтайра терӗҫ, те пирӗн районта. Вӑл сана питӗ
юратать тет, Муза калать. Салампи те... сана темиҫе ҫул
кӗтсе пурӑнчӗ те... кӗтсе илеймӗп терё пулас... качча тухать... Мӗн тӑвӑн, Турӑран туртса илеймӗн.
Алмазов тарӑхса та вӑтанса хӗрелчӗ. Вирьялов ӑна
асӑрхамарӗ.
— Пӳрмен ҫӑкӑр ҫӑвартан та каялла тухса ӳкет теҫҫӗ.
Салампи халӗ зоотехник пулмалла. Вӗсем, Салановпа
иккӗшӗ, питӗ ҫӳле хӑпарса кайрӗҫ. Курнӑ пулӗ, хаҫатра
мӗнле ырлаҫҫӗ вёсене: «Талант!» — теҫҫӗ кӑна.
— Чӑн, иккӗшӗ те питӗ пултаруллӑ, ӗҫчен, ӑслӑ ҫынсем! — терё Анатолий тек Вирьяловпа юнашар чӑтса
лараймасӑр ура ҫине тӑрса.
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Унӑн ҫӑра куҫ харшийӗсем пӗрӗннине асӑрхаса Вирьялов шикленсе ӳкрӗ, хӑвӑрт сиксе тӑчӗ.
— Ҫӗр ҫинче ҫӗр ҫул пурӑнас ҫук, атьӑр тӗл пулнӑ
ятиа ҫакӑнта кёрсе ҫӗршер грамм сыпар, Анатолий Александрович, — йӑпӑлтатса чӗнчӗ вӑл тантӑшне.
— Тавтапуҫ, билет илме пристане васкатӑп, — терӗ
Алмазов, вара алӑ памасӑрах садран васкаса тухрӗ.
Вирьялов ун хыҫҫӑн куҫне хӗссе пӑхса шӑл витӗр
чӑртлаттарса сурчӗ те Муза патне кафене кӗрсе кайрё...
Анатолий пристане анса билет илчӗ, чун уҫмалӑх Атӑл
хёрринче, хула урамӗсенче уткаласа ҫӳрерӗ, музейре, картина галерейинче, кинотеатрсенче, садсенче пулчё, анчах ниҫта та пёр самантлӑха та асаплӑ асаилӳсенчен хӑтӑлаймарё; кашни урам кётесё, кашни ҫурт, кашни йывӑҫ
ӑна Салампи ҫинчен шухӑшлатгарчё, иртнине аса илтерчё.
Ҫамрӑк композитор чӗринче ҫёнё кёвёсем шӑранса
ҫӗкленчӗҫ, аллисем рояль патнелле туртӑнчёҫ. Алмазов
музыка училищине кёрсе тухма шут тытрӗ.
Училище картишне вӑл питӗ пӑлханса кёчё. Акӑ икё
хутлӑ шурӑ чул ҫурт. Ҫакӑнта Анатолий чунпа ярӑнса
вӗҫме ҫунат илнӗ. «Асту, Анатоли, искусство ёҫё хӑшпёрисем шутланӑ пек ҫӑмӑл мар, — тетчӗ ӑна пёр композитор. — Анчах сана нимле йывӑрлӑх та ан хӑраттӑр.
Чӑн-чӑн талант йывӑрлӑхсене ҫӗнтернинчен палӑрать.
Эсӗ чӑх чӗппи ҫеҫ пулсан — сана ҫил ҫапса ӳкерӗ. Эсӗ
ӑмӑрт кайӑк пулсан — ҫил сана тата ҫӳлерех ҫӗклӗ, тата
вӑйлӑрах вӗҫме пулӑшӗ». Анатолий ҫакна аса илчӗ те
ӳкӗнчӗ. «Пурте шанатчӗҫ мана... Кам ёнтё халь эпӗ?
Амӑрт кайӑк-и? Эпё ярӑнса вӗҫмелӗх ҫӳле ҫёкленеймерём... Чӑх чӗппи-и? Анчах эпё ӳкмен-ха. Ҫук, ӳкмен!
Самантлӑха кӑна вёҫме чарӑнтӑм. Ҫиле хирӗҫ вёҫнё чух
пӗр самантлӑха та ҫунат усма юрамасть иккен — ҫил
каялла ывӑтать...»
— Толя, ачам! Эсё-и ку? — тӗлӗнсе те савӑнса каларё Анна Матвеевна Алмазов коридора кӗнӗ-кӗменех.
Карчӑк чӑлхине пукан ҫине хучӗ те качча ыталаса илчӗ. —
Сана паҫӑртанпах кётсе ларатӑп. Паҫӑр Анна Ивановна
патёнче пултӑм та, эсё килни ҫинчен вӑл каларӗ мана.
Хавшарё-ҫке ман Анюк кӑҫал, йӑшрӗ, месерле яла каясси те инҫех юлмарё пулмалла. Кашни кунах ун патне
17*
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кайса тӑратӑп. Аннӳ патӗнче пултӑн-и? Мӗнле вӑл? Чиперех-и? Кин кӗртессе кӗтсе ывӑнчӗ пуль ӗнтӗ, мӑнтарӑн.
Анатолий ӑна хӑй ӑҫта, мӗнле ҫӳренисене кӗскен каласа пачӗ. Ҫивӗч карчӑк ӑна итленинчен ытларах хӑй
калаҫма тӑрӑшрӗ.
— Леш хӗр, Вылпасар енчисем, пӗррехинче тӗл пулчӗ
те сӑмах майӑн сан ҫинчен ыйтрӗ. Эпӗ ӑна нимӗн те
калама пӗлмерӗм. Ӑҫтан пӗлӗн, ҫыру ҫырмарӑн та ху, —
ӳпкелесе илчё Анна Матвеевна.
Каччӑ чунё каллех кӳтсе килчӗ.
— Рояль калас килет, Анна Матвеевна, — терё те
Анатолий класа кёчё.
Палланӑ рояле курсан ун чёри тата хытӑрах ыратса
илчё... Ак ҫакӑнта Саланов ларатчё... Ак кунта — Салампи. Вӑл кӑвак платйёпеччё... ҫырӑ ҫивётне пуҫ тавра
кӑшӑлласа ҫыхнӑччё... пысӑк куҫӗсенче тем чухлё ҫепёҫлёх, ӑшӑ кӑмӑл палӑратчӗ...
Алмазов рояль хупӑлчине уҫрё те клавишсене ачашланӑ пек ҫӑмӑллӑн сӗртӗнчӗ — пушӑ пӳлӗмре пӗр савӑк,
пёр хурлӑхлӑ кӗвӗ илемлӗн янӑраса кайрё. Композитор
хӑйӗн шухӑшӗсем, туйӑмёсем ҫинчен музыка чӗлхипе
кала пуҫларё... Хаваслӑ ачалӑх, ҫамрӑк ёмётсем, ёмёт татӑлни, чун тулашни, пуласлӑха ҫирёп шанса тӑни —
йӑлтах ҫав кӗвӗре кашни хӑйне евӗр сасӑ пулса шӑранчёҫ.
Пианист таврара мӗн пуррине асӑрхамарӗ; унӑн чун хавалӗ ҫӗкленнипе куҫ шӑрҫисем пысӑкланса, хуралса
кайрёҫ, вӑрӑм ҫырӑ ҫӳҫё куҫ харшисем ҫинелле сапаланса анчӗ; хавхаланнӑ этемён ӑста аллисене парӑннӑ
фортепьяно пӗрре аслати пек кӗрлерӗ, тепре кёсле пек
ҫепёҫ янӑрарӗ.
Класа чи малтан Анна Матвеевна кёчё те алӑк патёнчен иртмесёр хытса тӑчё, унтан училищёне кёме килнё
ҫамрӑксем уҫӑ алӑк умӗнче пухӑна пуҫларёҫ, преподавательсем те пырса тӑчёҫ.
Акӑ юлашки аккорд мӑнаҫлӑн янӑраса шӑпланчё. Алмазов пуҫне вӗлт сулса ҫӳҫне каялла вырттарчӗ, тинех
ҫынсем ҫинелле ҫаврӑнса пӑхрё те ачалла хаваслӑн
йӑлкӑшса кулчё.
— Браво, Анатоли! — терё палланӑ композитор ӑна
ыталаса. Пёр-икё студент алӑ ҫупса илчё.
— Толя — пирӗн ялсем вӑл. Эпё ӑна мӗн ачаран
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пӗлетӗп, ача чухнех ҫапла пултаруллӑччӗ вӑл. Хветӗр
Павӑлч ӑна ача чухнех мухтатчӗ, — ялтан килнӗ ҫамрӑксене ӑнлантарчӗ хӗпӗртенӗ Анна Матвеевна.
Композитор ыйтнӑран Алмазов тата темиҫе ҫӗнӗ кӗвӗ
рояльпе вылярӗ.
— Халех мана ку произведенисен нотисене пар. Ыран
Композиторсен союзӗнче ҫӗнӗ юрӑсене итлеҫҫӗ, санӑнне те итлӗпӗр, — ҫине тӑрсах ыйтрӗ композитор.
Алмазов ӑна ик-виҫӗ юрӑ нотисене пама пулчӗ, анчах нота альбомӗсем гостиницӑра терё.
Композитор хаваслансах гостиницӑна пырса виҫӗ юрӑ
ал ҫырӑвне илчӗ...
Унран уйрӑлсан Анатолий пӗр хушӑ урамра уткаласа
ҫӳрерӗ. Вӑл хӑйӗн ҫӗнӗ юррисем пирки, опери пирки
нумай шухӑшларӗ, ун шухӑшӗнчен Салампи сӑнарӗ пӗрре
те туха пӗлмерӗ...
Юлашкинчен вӑл чӑтаймарӗ, почтӑна кӗрсе пӗчӗк дыру ҫырчӗ:
«Салампи! Сансӑр хӗвеллӗ кун та кӗрхи каҫ пек туйӑнать. Сана самантлӑха та манаймастӑп. Кирек ӑҫта,
кирек кампа пулсан та, ӗмӗр сана ҫеҫ юратса пурӑнӑп.
Телейлӗ пул. Каҫар. Анатолий...»
Конверт ҫине вӑл консерватори адресне ҫырчӗ. Ҫав
ҫыру тепёр икё талӑкран Салампи аллине лекӗ. Мёншён Алмазов ҫак телейлӗ хут татӑкё мар-ши?!
Кёске ҫӗре вӑл чӑлӑм куҫ хупмасӑр ирттерчӗ...
Тепёр кун ирхине, хёвел тухас умён, Анатолий Алмазов Хусана консерваторие кайрӗ. Пӑрахут Шупашкартан иртсе Атӑл кукринчен пӑрӑничченех вӑл тӑван хула
ҫинелле пӑхса пычӗ, вара пӑрахуг сӑмси ҫине кайса тӑчё
те хёвел тухасса кӗтрӗ.
Хёвелпе пёрлех ун куҫё умӗнче савни сӑнарё пысӑкланса, ҫуталса хӑпарчё, ун илемлё, хаклӑ ятне Алмазов
савӑнса та хурланса пӗр вӗҫӗмсёр пӑшӑлтатрё:
— Салампи! Салампи! Салампи...

АВТАН ҪЫРМИ ПАТӖНЧЕ
Ун чӗрин хӗлхемӗ
Ахаль мар ҫунать —
Пурӑнӑҫ илемӗ
Килессе шанать.
Митта Ваҫлейӗ

Ҫурла уйӑхӗ. Халӑх хирте тырӑ вырать.
Улӑхсем утӑ капанӗсемпе, уйсем ҫӗмелсемпе, улӑм урисемпе хитреленчӗҫ. Вӑрмансенче мӑйӑр, йӗкел тула пуҫларӗ, пилеш хӗрелчӗ; садсенче пан улми тутланса ҫитрӗ,
чие ҫырли пиҫсе хӑмӑрланчӗ, тӑкӑнма тытӑнчӗ, китайкӑна хӗрлӗ тӗс ҫапрӗ; пахчасенче купӑста пуҫӗ чӑмӑртанчӗ, ҫӗр улми чӑх ҫӑмарти пысӑкӑш ҫитӗнчӗ, хӗвел ҫаврӑнӑш сарӑ пуҫ кӑшӑлӗ тӑхӑнчӗ...
Кӗр мӑнтӑрӗ ҫывхарать.
Ҫакнашкал хаваслӑ кунсенче ял хуҫалӑх институтӗнчен тухнӑ хыҫҫӑн Салампи Анаткаса таврӑнчӗ.
Юлашки икӗ курсра вӗреннӗ хушӑра вӑл тӑван килӗнче сахал пулкаларӗ, хӗллехи каникулсенче ҫеҫ темиҫе
кунлӑха иккӗ килсе кайрӗ. Тӑваттӑмӗш курсран ӑна, чи
лайӑх вӗренекен студенткӑна, практика ирттерме республикӑри паллӑ колхоза ячӗҫ. Салампи унтах ҫу каҫрӗ.
Тахҫан питӗ юхӑнчӑк пулнӑ хуҫалӑх ик-виҫӗ ҫултах мӗнле
миллионер колхоз пулса тӑнине вӑл тӑрӑшса тӗпчерӗ,
уйрӑмах выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси мӗнле аталанса пынине тимлӗ сӑнаса вӗренчӗ, мӗн тӗпченине-сӑнанине
ҫырса пычӗ. Унӑн отчетне институтра та, ял хуҫалӑх министерствинче те ырласа йышӑнчӗҫ.
Институтран вӗренсе тухсан Акрамовӑна ҫав колхозах
ӗҫлеме ярасшӑнччӗ — хӑй ҫине тӑрса ыйтнӑран ӑна Анаткаса яма килӗшрӗҫ. Салампи вара хӑйӗн тахҫанхи ӗмӗтне
ҫитерме ҫирӗп шут тытрӗ: тӑван колхозӑмӑрта та выльӑхчӗрлӗх ӗрчетес ӗҫе ҫӗклесе яма пӗтӗм вӑйран-халтан тӑрӑшӑп тесе хӑйне хӑй тупа турӗ.
Ҫак икӗ ҫул хушшинче Андрей районти МТСра ӗҫлерӗ, малтанлӑха вӑл механик та, тракторист та пулса
пӑхрӗ, юлашкинчен ӑна трактор бригадин бригадирё туса
хучӗҫ. Пурӑнасса вӑл МТС хваттерӗнче пурӑнать, пушӑ
вӑхӑтра ҫеҫ яла Анаткаса килкелет, Салампин амӑшне
хуҫалӑха йӗркелеме нумай пулӑшать. Карчӑк ӑна хӑйӗн
пулас кӗрӳшӗ вырӑннех шутлать, ун валли кӗрӳ кӗпилӗх
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тесе вал йӗтӗн пире те касса хучё — хӗрӗн кӑмӑлне
тӗплӗн пӗлменни ҫеҫ ӑна хальлӗхе кӑшт иментерет те,
шиклентерет те.
Валерик ултта пусрӗ, ӳснӗҫемӗн кӑшт начарланчӗ, ӑна
ашшӗ сӑнӗ кӗрсе ҫитрӗ: сарӑ ҫӳҫӗ тӑнлавӗсенче кӑтраланса тӑрать, кӑн-кӑвак куҫӗсем кӑштах шупкаланчӗҫ,
янахӗнчи путӑк хытӑрах палӑра пуҫларӗ. Лара-тӑра пӗлменскер, вал кунӗпех ура ҫинче, таҫта та ҫитме ӗлкӗрет, ашшӗ патӗнче те, кукамӑшӗ патӗнче те ылмашӑн
пурӑнать, ҫавӑнпа вырӑсла та, чӑвашла та лайӑх калаҫать. Салампи хӗллехи каникула килмессерен вӑл, ҫум
ҫакки пек, унран уйрӑлма пёлмест, анчах лешӗ хулана
тухса кайсан ӑна пӗр-ик эрне питӗ тунсӑхласа кӗтет,
кунсерен асӑнать, вара майӗпен сахалрах та сахалрах аса
иле пуҫлать, ашшӗ ҫывӑхнерех пулма тӑрӑшать. Ҫак ҫулсенче вӑл ашшӗие питӗ хытӑ хӑнӑхса ҫитрӗ.
Салампи яла таврӑнсан тӳрех зоотехник ӗҫне пуҫӑнмарӗ, хӗрсемпе пӗрле утӑ ҫулма та, тырӑ вырма та ҫӳрерӗ.
Юлашкинчен ӑна района чӗнсех Казаковӑн ӗҫне хӑй
ҫине илме хушрӗҫ.
Акӑ халӗ вӑл, ҫамрӑк зоотехник, Казаковпа, парторганизаци секретарӗ Борисовпа пӗрле тӑван колхозри
фермӑсене пӑхса ҫӳрет. Чи малтанах вӑл ӗне фермине
тӗрӗслесшӗн пулчӗ.
Ӗне ферминчи ӗҫсем виҫӗм ҫулхинчен чылай лайӑхланиӑ, витесем ҫӗнӗ, водопровод пур; сӗт суса илессипе колхоз районта вӑтам шутланать. Лена Михайлова,
Таруҫпа Маруҫ пӑру пӑхнӑ ҫӗртен тухса ӗне сума кӗнӗ,
вӗсем — районти паллӑ дояркӑсем. Таруҫ иртнӗ кӗркунне, Шамбулкин ҫӗнӗ ҫурт лартсан, ӑна качча тухрё. «Часах вӑл декретлӑ отпуска каять ӗнтӗ. Хама хурсан ачи
хӗрлӗ пулмалла пек туйӑнать», — тесе шӳтлекелет тет
Шамбулкин. Маруҫ виҫӗм ҫулах чун савнийӗпе пӗрлешрӗ. Ёлӗкхи туссем халӗ хурӑнташлӑ. Лена ҫаплах
хӗрле ҫӳрет-ха. Казаков Пысӑк Нинӑпа регистрацие тӑчӗ,
анчах хальлӗхе ҫамрӑк мӑшӑр уйрӑм пурӑнать; ҫак кунсенчех Казаков кӳршӗ района, Нина ӗҫленӗ ҫӗре, куҫса
каймалла. Ун вырӑнне Салампи юлать ӗнтӗ.
Акрамова колхоза вӑхӑтлӑха мар, яланлӑхах килчӗ, вӑл
зоотехника тухса таврӑннине пӗлсен унӑн тус тантӑшӗсем питӗ хӗпӗртерӗҫ.
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— Ялан пӗрле ӗҫлӗпӗр! Сана таҫти яла ярас килмест, —
терё Лена тусне ыталаса.
— Ара, пёрле ӳснё тантӑша мёнле вун ик уй урлӑ
ярас килтёр! — хушса хучё Маруҫ та.
— Кашни хёрех, сирен пек, тӑван ялёнче качча тухсан вара ӗҫкӗ-ҫикӗре «тӑват уй урлӑ тӑванӑм» тесе юрлаканни кам пулё? — тёртсе илчё Казаков.
Пурте кулса ячӗҫ.
— Пёрле ӗҫлер эппин, — терё Борисов та ҫамрӑксемпе пёрле хавасланса...
Пёрремёш кун фермӑсене тёрёслесе ҫӳресех иртрё.
Каҫ кулём Борисов, Казаков, Салампи хире, выльӑх кётёвёсем ҫӳренё ҫёре, тухса пӑхрёҫ.
— Самоходнӑй комбайн паян иккёмёш бригада хирёнче, Автан ҫырми патёнче, ыраш вырса пётерет, атьӑр
ҫул майӑн унта ҫитсе курар, — сӗнчӗ парторганизаци
секретарё. — Иккёмёш бригадӑн бригадирё питё тӑрӑшса
ӗҫлет: «Гектартан вун тӑватӑ центнер ыраш илетпёр кӑҫал, порядок в танковых частях!» — тет танкист, — хаваслӑн кулкаласа каларё Борисов Салампие. — Комбайнпа,
ав куратӑр, Коля Семенов ӗҫлет, ӑна та хурлама ҫук... Андрей Иванович та кунтах пулас-ха, авӑ Шамбулкинпа
иккёшё улӑм купи патёнче запасной чаҫсемпе аппаланаҫҫё.
Хӑй ҫӳрен комбайн ҫывӑхранах ҫӳллё ыраш пуссипе кёрлесе иртрё. Ӑна тытса пыракан Коля Семенов
карттусёпе сулса Салампие саламларё те савӑнӑҫлӑ йӑлкӑшса кулса малалла кайрё.
— Салам, Салампи! Ҫёнё ёҫе кӗнӗ ятпа саламлатӑп
сана! — терё Павал Шамбулкин ҫамрӑк зоотехник аллине чӑмӑртаса. Вӑл тёрёллё шурӑ кӗпепе, ярапаллӑ пиҫиххипе, хулпуҫҫи урлӑ полевой сумка ҫакса янӑ. Ҫу
каҫа хӗвелпе пиҫнёрен-ши, ҫӳҫӗ пушшех хёрлё курӑнать,
ҫулӑмланать тейӗн.
— Саламлатӑп! — терё Андрей те чӑвашла, анчах олинафтӑпа вараланнӑ аллине тӑснӑскерех хёре пама хӑяймарё. Ҫак ёҫпе хытнӑ, шӑйрӑлса пӗтнӗ алла Салампи
хӑех тытса чӑмӑртарӗ.
— Спасибо, Андрей Иванович! — терё вӑл вырӑсла,
вара ӑшшӑн кулса илчё. — Мёншён пирён пата пыми
пултӑр? Эпё таврӑннӑран-и? Валерик те темиҫе кун МТС
общежитийёнчен таврӑнмарё.
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— Вӑл МТСра ӗҫлекенсен ачисемпе питӗ туслашрӗ,
вӗсенчен уйрӑласшӑн та мар, — терё Андрей хӑй сисмесӗрех Салампие хирӗҫ йӑлкӑшса кулса. — Хамӑн пыма
вӑхӑт тупӑнмарӗ. Ак паян ыраш пӗтерер — ыран кӗрсе
тухатӑпах...
Григорий Петрович Борисов ҫак самантра Андрейӗн
сӑнӗ ҫуталса кайнине, вӑл ниепле те хӑйӗн телейне пытарайманнине сисрӗ те ӑна чӑрмантарас мар тесе Шамбулкин енне ҫаврӑнчӗ. Анчах ун шухӑшне хӗр хӑвӑрт
сисрӗ, хӑй те Шамбулкинпа сӑмах пуҫарчӗ. Телейлӗ Андрей хӗр сӑнне, сассине, кӑмӑлне ытараймарӗ; унӑн тути
те, куҫӗсем те телейпе ҫиҫсе тӑчӗҫ...
Салампи киле хӗвел анас умён тин таврӑнчӗ. Пӳрте
кӗриччен вӑл лаҫ умне пит ҫума пычӗ. Амӑшӗ, хиртен
ӗшенсе таврӑннӑскер, лаҫра ҫӗнӗ ҫӗр улми пӗҫерет.
— Хӗрӗм, — терӗ вӑл, — пӳртре радио калаҫсах ларатчӗ пулмалла, часрах кӗрсе чар-ха: аслати авӑтса ҫумӑр
килет. Чӳречесене, лӳшкӗсене хупса хур.
Анӑҫран пысӑк хура пӗлӗт капланса хӑпарать, хушӑран ӑна ҫап-ҫутӑ ҫиҫӗм пушши ҫапса ҫурса ярать, вара
тӳпе тӑрӑх аслати кустӑрми йывӑррӑн кӗмсӗртетсе кусса
каять. Кас-кас килсе тухнӑ ҫил ҫул ҫинчи ҫӳп-ҫапа шӑлса
ывӑтать, вӗлтӗркке ҫулҫӑсене тустарса хӑвалать.
Салампи ҫӑвӑннӑ-ҫӑвӑнман пӳрте чупса кёчё те радиоприемник умне пычӗ, анчах ӑна, кӗрлесе лараканскерне, чарма хӑяймарӗ: репродукторта чуна хавхалантаракан кӗвӗ янӑрать. Темиҫе сӗрме купӑс илӗртӳллӗ ҫепӗҫ
кӗвӗ калать; акӑ телейлӗ ачалӑха шӑхличӗ каланине аса
илтерсе флейта ачаш сасӑ парать, унтан каллех сӗрме
купӑссем чӗрери чи сисӗмлӗ, ҫинҫе хӗлӗхсене сӗртӗнсе
асамлӑ кӗвӗ калаҫҫӗ, — пӗрремӗш юрату кӗвви марши? — акӑ пӗр-пӗччен виолончель чуна ҫӳҫентерсе салхун юрласа ярать — ӗмӗт татӑлни, кӑмӑл сыпӑнманни
ҫинчен калать; контрабас телей тупайманнишӗн тулашать; сасартӑк ҫак чуна тӑвӑнтаракан кӗвӗ татӑлать те
чӗрере ҫӗнӗ шанчӑк ҫуратса кларнетсем ырӑ сасӑ параҫҫӗ,
вӗсем ҫумне трубасем хутшӑнаҫҫӗ; унтан каллех сӗрме
купӑссем малтанхи кӗвве аса илтереҫҫӗ, вара пӗтӗм оркестр пӗр харӑс кӑмӑла ҫӗклесе, хавхалантарса, хӑюллӑ,
паттӑр пулма чӗнсе хастарлӑ кӗвӗ янӑратса ярать, пысӑк
параппансем аякри аслати пек кӗмсӗртетеҫҫӗ...
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«Мӗнле пӗлнӗ кӗвӗ ку? Ӑҫта, хӑҫан илтме пултарнӑ
эп ӑна? Хам юратнӑ кӗвӗсене пурне те лайӑх астӑваттӑмҫке? Мӗншӗн диктор автор хушаматне часрах пӗлтермест-ха?» — чӑтӑмсӑр шухӑшларӗ Салампи. Ҫак вӑхӑтра
вӑл пӗр иккӗленӳллӗ шухӑшпа сӗмленчӗ...
Тулта ҫиҫӗм ялтлатрӗ, приемник вӑйлӑ шатӑртатса
илчӗ, ҫапах хӗр выключателе пӑрмарӗ. Аслати авӑтса
яриччен диктор сасси илтӗнчӗ:
— Эсир Алтайран таврӑннӑ чӑваш композиторӗн Анатолий Алмазовӑн ҫӗнӗ произведенийӗсене итлерӗр...
Ҫав вӑхӑтрах тулта ҫӗр ҫурмалла аҫа ҫапрӗ, ун сасси
хӑватлӑн кӗмсӗртетсе кайрӗ, чӳрече куҫӗсене, пӳрт стенисене, пӗтӗм ҫӗре нумайччен кисретсе тӑчӗ.
Каярахпа, ҫумӑр кӑшт лӑплансан, Салампи верандӑна тухрӗ те пахча енчи чӳречене уҫса ячӗ. Вӑл апат ҫиме
те тӑмарӗ, ҫӗрӗпех улмуҫҫи ҫулҫисем ҫинчен ҫумӑр тумламӗсем шӑпӑртатнине итлесе, таҫта инҫетре аслатисӗр
ҫиҫӗм шевли вылянине сӑнаса выртрӗ.
Ҫак ыйхӑсӑр каҫ вӑл мӗн туйса ирттернине сӑмахпа
каласа пама ҫук, мӗншӗн тесен телей мӗн иккенне сӑмахпа каласа та, пӳрнепе кӑтартса та ӑнлантараймӑн:
ӑна пурнӑҫра хӑвӑн курса пӑхас пулать...
Салампи иккӗмӗш бригада уйне, Автан ҫырми патне, пырса кайнӑ хыҫҫӑн Андрей хӑйне хӑй чи телейлӗ
ҫын пек туйрӗ, пуринпе те ырӑ кӑмӑллӑ пулма тӑрӑшрӗ.
Савнӑ ҫын пӗрре хирӗҫ пӑхса кулни те юратма пӗлен
этем чунне ҫапла ҫӗклентерме пултарать иккен.
Ҫумӑр ҫитиччен Коля Семенов ыраш пусси тӑрӑх
юлашки хут тухрӗ: иккӗмӗш бригада ырашне вырса-ҫапса
пӗтерчӗ.
— Порядок в танковых частях! — комбайнера саламласа кӑшкӑрчӗ Шамбулкин. Пурте Коля ҫине ӑшӑ куҫпа пӑхрӗҫ. Тӑван колхоз ырашне ӑнӑҫлӑ вырса-ҫапса
пӗтернӗшӗн савӑнса ҫамрӑк комбайнер кулкаласа, ним
калама пӗлмесӗр тарлӑ питне тутӑрпа шӑлкаласа тӑчӗ;
чӗринче хӑй, тӗрӗссипе, ҫакӑнта ҫак самантра Лена ҫуккишӗн кӑштах шеллерӗ. Каччӑ кӑмӑлӗ темерӗн!
Тӑвӑллӑ ҫумӑр килсе ҫапиччен хваттере ҫитме ӗлкӗрес
тесе Андрей мотоциклне хытӑ хӑваларӗ. Салампи йӑлкӑшса кулни ун асӗнчен пӗрре те туха пӗлмерӗ.
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«Ыран шӑпах вырсарни кун, ҫӑвӑнса тасалас та лайӑх
ҫи-пуҫ тӑхӑнас, кунашкал вараланчӑк комбинезонпа
вӗсем патне пырса кӗме ырӑ мар», — шухӑшларӗ вӑл
ҫул ҫинче. Ҫак икӗ ҫул хушшинче Андрей Салампипе
пӗрре кӑна, вӑрмана каю ҫулма кайсан, кӑмӑл туличчен
калаҫрӗ. Ҫав асран кайми каҫчен Салампи темле салхуллӑ пек курӑнатчӗ. Андрейпе куҫа-куҫӑн тӑрса калаҫма та, унпа пӗр-пӗччен юлма та именнӗ пек туйӑнатчӗ.
Анчах ҫав каҫранах, тепӗр ирхинех, хӗр кӑмӑлӗ кӗтмен
ҫӗртен улшӑнчӗ: Салампи хавасланчӗ, кулкаласа калаҫа
пуҫларӗ. Мӗн пулчӗ-ха ӑна? Мӗн ҫӗклентерсе ячӗ хӗр
чунне сасартӑк? Андрей хальхи пекех астӑвать: ҫав ирхине вӑл утӑ лавӗпе мӑн ҫулпа кайрё, Салампи сукмакпа
утрӗ; ҫур ҫулта кӳршӗ колхозри пахчаҫ Саланов ӑна тӗл
пулса тем каларӗ те, хӗр вара пӗчӗк ача евӗр хӑлаҫланса
ял еннелле чупрӗ. Мӗнле савӑнӑҫлӑ хыпар пӗлтерме пултарнӑ-ха ӑна Саланов?.. Унтанпа икӗ ҫул ҫитет, Андрей
Салановпа туслашма та ӗлкӗрчӗ, анчах ҫавӑн чухне каччӑ
хӗре мӗн калани ҫинчен ыйтса пӗлме хӑяймарӗ, Саланов
ун пирки япӑх шутласран именчӗ. Андрей пӗлет, питӗ
лайӑх пӗлет: Салампи Алмазова юратнӑ. Кун ҫинчен ӑна
Салампи амӑшӗ хӗрне ӳпкелешнӗ чух калатчӗ: «Мӗн кӗтсе
пурӑнмалли пур ҫавна? Лешӗ аса та илмест пулё; ку пур,
мӑнтарӑн, кунӗн-ҫӗрӗн уншӑн ҫунать. Ҫамрӑк ӑс темерӗн-и? Хӗр чухне пурте ҫавах вӗсем. Кайран, качча тухсан, улшӑнаҫҫӗ, часах манаҫҫӗ иртнине», — тетчӗ. Ҫакна
вӑл, паллах, Андрее йӑпатас шутпа калатчӗ, анчах хӑй
сисмесӗрех ҫын чӗрине ыраттаратчӗ. Хуҫалӑхшӑн тӑрӑшакан, кил-ҫурта тирпейлекен ӗҫчен Андрей уншӑн, кивӗ
йӑласенчен хӑтӑлса ҫитеймен ватӑшӑн, «таҫти темле арттисран» хаклӑрах ӗнтӗ. «Ҫав таҫти темпе арттиса мӗн шанмалли пур ӑна, вӑл хӑйӗн ӗмӗрӗнче, тен, пуртӑ аври те
лартса курман, шыв пӑявӗ те явса пӑхман пулё. Тата вӑл,
ҫитменнине, ялта пурӑнма килӗшес те ҫук», — тетчӗ часчасах карчӑк пӑшӑрханса. Ӑна кил-ҫурт саланасси питӗ
хӑратать, ҫавӑнпа вӑл Андрее кӑмӑллать, ҫапах хура-шурӑ
курса пиҫӗхнӗ Андрей карчӑка итленӗҫемӗн хӑйпе Салампи хушшинче Алмазов ҫирӗп тӑнине лайӑх ӑнлана
пуҫларӗ. Вӑл хӗр пӳлӗмӗнчи Анатолий портретне курмассерен ҫав инҫетри композитор Салампишӗн такамран та хаклӑраххине тӗрӗс туйса илчӗ. Алмазов ҫинчен
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такам темле япӑх каласан та Салампи унӑн чӑн-чӑн хакне
пӗлме кирлё, ахальтен мар унӑн сӑнӗ чи хисеплӗ вырӑнта ҫакӑнса тӑрать, хӑй инҫетре пулин те, вӑл ҫак пӳртре
пурӑннӑнах туйӑнать. Акӑ мӗн шухӑшлатгарать Андрее.
Вӑл икӗ савни хушшине сӗмсӗррӗн кӗрес ҫук, ҫын телейне аркатас ҫук. Анчах юратать-и-ха Алмазов? Тен,
вӑл Ҫӗпӗртен нихҫан та таврӑнмӗ? Тен, вӑл Салампи
ҫинчен шухӑшлама та пӑрахнӑ? Тен, унӑн хӑйӗн ҫемйи
пулӗ? Ун пек те пулкалать-ҫке пурнӑҫра. Ҫак шухӑш
шанчӑк парать те Андрее. Ҫавӑнпа вӑл халӗ Салампи
шухӑшне пӗлессе ӗмӗтленет, ҫавӑнпа ӑна хӗр хирӗҫ ытарайми кулни ҫакнашкал савӑнтарать. «Анаткасра ӗнтӗ
мана Салампи патне киле кёнӗ пекех шутлаҫҫё, мёншён
тесен эпӗ карчӑкӑн кил-ҫуртне, карти-хурине тёпренех
юсарӑм. Кун пирки Салампи пӑшӑрханать терё мана
амӑшӗ. Паллах, вӑл пӑшӑрханмалла; эпё кунта вӑйпа
кёрсе хуҫа пуласшӑн теме те пултарё тепӗр йёп чёлхе.
Анчах Салампи те ҫапла шутласса ёненес килмест. Вӑл
та ҫаплах шутласса пёлес пулсан эпӗ унта шӑрпӑк хускатман, урлӑ выртана тӑрӑхла илсе хуман пулӑттӑм мар-и?
Вӑл хёр хӑй чухӑнне пӑхмасӑр ман ачама ывӑллӑха илсе
усрарё, ӑна хӑй ҫӑкӑр-тӑварне ҫитерчё, пур-ҫук укҫипе
тумлантарчё, апла пулсан эпӗ пулӑшнишӗн мён тӗлёнмелли е япӑх шухӑшламалли пултӑр? Эпӗ вӗсене пулӑшма яланах тивёҫ! Уншӑн Салампи пӑшӑрханас ҫук.
Вӑл ӑнланма кирлех мана. Мӗнле йӑлкӑшса кулчӗ вӑл
паҫӑр...»
Андрей район центрне пырса кӗрес чух ҫумӑр ӳккелеме тытӑнчӗ, хура пӗлӗтсем хушшинче ҫиҫём худалахудала ялтлатрӗ, аслати вёҫёмсёр кёмсёртетрё.
«Аслатиллӗ ҫумӑр... Ыран Анаткаса кайма ан чӑрмантартӑрччё», — шухӑшларё Андрей МТС картишне кёнё
чух. — Валерик! Валерик! Мёншён приемника сӳнтермерӗн? — тесе кёчё вӑл хӑй пӳлӗмне хваттерӗнче музыка кӗрленине илтсен.
Ачи ӑна хирӗҫ чёнмерё, вӑл диван ҫинче хутланса
выртать; ӑна, кунёпе выляса ывӑннӑскерне, ҫумӑр умёнхи
ыйхӑ пусса ӳкернӗ.
— Эсир Алтайран таврӑннӑ чӑваш композиторён Анатолий Алмазовӑн ҫӗнӗ произведенийӗсене итлерёр, —
илтёнчё дикторӑн лӑпкӑ сасси.
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Ҫав самантрах аҫа ҫапса ҫӗре чӗтретрӗ. Валерик шартах сиксе вӑранчӗ те ыйхӑ тӗлӗшпе макӑрса ячӗ:
— Мама! Мама!
Андрей ун патне ыткӑнчӗ: ӑна кӑкӑрӗ ҫумне пӑчӑртаса тытрӗ те ним калама пӗлмерӗ, ҫаплипех хытса ларчӗ...
«Салампи те илтрӗ-ши?» — хӑраса шухӑшларӗ вӑл...
Тепӗр кунне вӑл пушмакӗсене йӑлтӑртатакан пуличчен ҫутатрӗ, ҫӗнӗ костюмне утюгпа якатса тӑхӑнчӗ, чӑпар
галстук ҫыхрӗ.
— Ӑҫта каятӑн, папа? Клуба-и? — ыйтрӗ ывӑлӗ.
— Анаткаса каятӑп, Валерик.
— Манӑн та пырас-и, папа? Мамӑпа кукама курас килет...
— Халӗ эпӗ ҫуранах кайса килетӗп, Валерик, сана
ыран мотоциклпа илсе кайӑп. Паян кунти ачасемпе
пӗрле кино курма кай, — терё ашшӗ ачине пуҫӗнчен
лӑпкаса. Валерик килӗшрӗ.
«Ҫакнашкал хаклӑ кун юратнӑ ҫын патне мотоциклпа кӗрлеттерсе пыни, пӗтӗм ял-йыш умӗнче юри хама
кӑтартни килӗшмӗ — ҫуранах утас, уйра пӗччен шухӑшласа пыма аван», — тесе Андрей ҫуранах ҫула тухрӗ.
Ҫумӑр хыҫҫӑнхи ҫанталӑк калама ҫук илемлӗ, уҫӑ. Шӑрантарса хӗвел пӑхать, тӳпе ҫуркуннехи пек таса, тӑрна
куҫӗ пек тӑрӑ.
Ҫул ҫинче ӑна юлташ тупӑнмарӗ, пӗччен шухӑшлама
никам та чӑрмантармарӗ. Андрей пӗртен-пӗр шутпа —
паян Салампипе татӑклӑн калаҫса татӑлма — ӗмӗтленсе
утрӗ.
Ытлашши ҫынна тӗл пуласран Анаткаса вӑл правлени урамӗпе мар, пӗр пӗчӗк тӑкӑрлӑкпа пырса кӗчӗ. Урамра ӑна тӳрех ҫамрӑк хӗр почтальон чарчӗ:
— Андрей Иванович, эсир Акрамовӑсем патне кӗместӗр-и?
— Кӗретӗп-ҫке, йӑмӑкӑм.
— Тархасшӑн, ҫак хаҫата кӗртсе парӑр-ха вёсене, мана
телефон патне чӗннё, унта васкатӑп. Тата акӑ Салампие
ҫыру пур...
Андрей ҫырӑва илнӗ чухнех конверт ҫинче «Хусан...
консерватори...» сӑмахсене асӑрхарӗ те питӗнчи суранӗ
туртӑнса илчӗ, хӑй ҫапах пӑлханнине палӑртмарӗ.
— Юрӗ, кӗртсе парӑп.
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Ҫул ҫинче вӑл хӑйне хӑй ӗненмесӗр пӗрре кӑна конверт ҫине пӑхса илчӗ. Нимле йӑнӑш та ҫук: Алмазов
ҫырать. Каялли адресӗ — Хусанти консерватори, анчах
почта штемпельне Шупашкарта пуснӑ.
Андрей пӗтӗм чун хавалӗпе чӗрине хытарса малалла,
хӑйӗн пуласлӑхӗ патнелле, утрӗ.
Хӑйӗн шӑпи те, Валерик шӑпи те, Салампипе Алмазовӑн шӑпи те ҫак пӗчӗк ҫыруран килнине вӑл питӗ лайӑх
ӑнланчӗ. Андрей ҫак ҫырӑва юри ҫухатас, пӗтерес пулсанах — икӗ савни, тен, пӗрлешеймӗччӗҫ: Алмазов урӑх
ҫырас темӗ, Салампи те хӑй пуҫласа малтан ҫырма хӑяймӗ (юратӑва ыйтса илеймӗн). Андрей лайӑх пӗлет: ҫак
ҫыру унӑн юратӑвне, телейне пӗтерсе хурать, ырӑ ӗмӗтне
татать, Валерике те, ӑна та Салампирен ӗмӗрлӗхе уйӑрать. Ҫак пӗчек хут татӑкӗ хааь уншӑн чул туран та йывӑр. Ҫапах та вӑл ӑна ҫирӗп тытса пырать. Ҫук, вӑл улталамӗ! Вӑл — тӳрӗ чунлӑ салтак... Офицер...
Салампи шалти пӳлӗмре пёчченех тем ҫырса ларатьмӗн. Вӑл шурӑ платйӗпе, ҫара пуҫӑн: ҫырӑ ҫивӗчӗ хыҫсӑр пуканран та аяларах усӑнса аннӑ. Алӑк сасси илтӗнсен хӗр вӑрт каялла ҫаврӑнчӗ те, хулӑн ҫивӗт йывӑррӑн
сулланса илчӗ.
— Андрей Иваныч! — терё Салампи ӑшшӑн йӑлкӑшса
кулса, ҫавӑнтах хӑнана хирӗҫ ҫӑмӑллӑн утса пырса алӑ пачӗ.
— Салам, Салампи! — лӑпкӑ сасӑпа калама тӑрӑшрӗ
Андрей. — Почтальон урамра пачӗ... акӑ хаҫат... акӑ
тата... ҫыру...
Хӗр ҫырӑва илчӗ те хаҫатне урайне ӳкерчӗ: унӑн сӑнӗ
сасартӑк шуралса кайрё, тути тем пӑшӑптатнӑ пек чӗтреме пуҫларӗ.
— Ой! Толя! — терё ҫеҫ вӑл пӗтӗм чӗререн. Вара ик
аллипе те ҫырӑва кӑкӑр ҫумне пӑчӑртаса тем калассӑн
Андрее куҫран пӑхрӗ, самантрах унӑн илемлӗ кӑвак куҫӗсенче савӑнӑҫ куҫҫулӗ йӑлтӑртатса илчӗ, кӑкӑрӗ хӑвӑртхӑвӑрт ҫӗкленме пуҫларӗ. Салампи, пырне тем капланса тулнӑ пек, сывлӑш ҫавӑраймарӗ, пӗр сӑмах та чӗнеймерӗ, кӑкӑрне аллисемпе тытнипех каялла ҫаврӑнчӗ те
тӗкӗр умӗнчи пукан ҫине ларчӗ.
Андрей чул юпа пек хытса тӑчӗ. Ӑна кун ҫути ҫухалнӑн туйӑнчӗ. Ҫак самантра вӑл тӗкӗр ҫине ӳкнӗ телейлӗ хӗр сӑнне ҫеҫ ӗмӗр астуса юлмалӑх сӑнарӗ.
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Салампин пит-куҫӗ тӗлӗнмелле ҫуталса, чиперленсе
кайрё; тути кулать, куҫӗсенчен ҫутӑ куҫҫулӗ ҫыру ҫине
шӑпӑртатса тумлать. Ҫырӑвӗ питё кёске. Салампи ӑна
пӗрре вуласах ӑнланчӗ ӗнтӗ, анчах вӑл пуҫне ҫӗклемесӗр
татах, татах, ҫине-ҫине вулать...
Андрей каялла ҫаврӑнчӗ те хуллен утса тухса кайрё...
Вӑл уй урлӑ каялла пӗччен каҫнӑ чух унӑн чунӗ мӗнле
ыратнине, ҫав ыратӑва чӑтӑмлӑн тӳссе ирттерме мён тери
вӑй кирлине калама та, пӗлме те йывӑр.
Салампи ҫырура мӗн ҫырнине вуласанах колхоз правленине тухса чупрӗ те Алмазов патне Хусан консерваторине телеграмма ячӗ: «Сехетсерен кӗтетӗп», — терӗ.
Чылайччен туйӑмне пытарса асапланнӑскер, халӗ вӑл хӑй
ҫапла хӑюллӑ пулнинчен тӗлӗнмерӗ те, именмерӗ те. Халиччен чӗрере капланса тӑнӑ вӑйлӑ туйӑм, ҫурхи шыв
пӗвене татса кайнӑ пек, ҫапла ҫиеле тапса тухрӗ...
Чӑн: юрату вут пулсан, уйрӑлу — ҫил; вӑйсӑр ҫунакан вутта ҫил тӳрех сӳнтерет, вӑйлине — тата хытӑрах
чӗртсе ярать.
Икӗ талӑк Салампи ларма-тӑма пӗлмесӗр Алмазова
кӗтрӗ. «Телеграммӑна вӑл ҫав кунах илме пултарнӑ. Хусантан поезд пирён станцӑна ҫич-сакӑр сехет килет.
Станцӑран ҫуран утмалӑх тепёр виҫё сехет ирттӗр. Халиччен ҫитмелле пек ӗнтӗ вӑл?» — асапланса шухӑшларӗ хӗр. Виҫҫӗмӗш кунне — Салампи ӗне ферминчеччӗ —
ӑна телефон патне чӗнтерчӗҫ... Трубкӑран палланӑ сасӑ
илтёнсен хёр ним калайми пулса тӑчё. Анатолий Турикаса, Салановсем патне, ҫитнё иккен, унтан калаҫать...
Салампи савнине хирёҫ Автан ҫырми пуҫне, ҫул тӑваткалне, тухса тӑчё. Аякран килен шурӑ плащлӑ ҫынна курсан хӗр чӗри ҫурӑлса каяс пек тулса ҫитрӗ, сиксе тухас
пек тапма пуҫларӗ. Васкаса килекен ҫын алӑ сулса саламласан Салампи тек чӑтса тӑраймарӗ, ӑна хирёҫ ыткӑнчё...
Икӗ савни ватӑ хурама айёнче тӗл пулса ыталанчёҫ,
нумайччен пёр сӑмах чёнеймесёр тӑчёҫ. Анатолий Салампи куҫӗсенчи, пичё ҫинчи куҫҫуль тумламӗсене чуптуса типётме тытӑнчё... Ҫак вӑхӑтра вёсене иккёшне те
пӗтӗм ҫут ҫанталӑк юрату юрри шӑрантарнӑн туйӑнчё.
«Юратса кётме пёлекенсем, шанчӑка ҫухатманнисем —
телейлё!»
1956, 1966, 1983, 1991
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Александр Спиридонович Артемьев (1924—1998) — прозаик, поэт, куҫаруҫӑ, критик — Элӗк районӗнчи Тури Вылӑ
ялӗнче ҫуралнӑ. Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫине хутшӑннӑ, Инҫет
Хӗвел тухӑҫӗнче Япони самурайӗсемпе ҫапӑҫнӑ. 1947—1948 ҫулсенче «Ялав» журналпа «Тӑван Атӑл» альманах редакцийӗсенче
ӗҫленӗ, ҫав ҫулсенче литература ӗҫне пуҫӑннӑ. 1951 ҫултанпа
СССР Писателӗсен союзӗн членӗ. 1980 ҫулта ӑна Чӑваш АССР
халӑх писателӗ ятне панӑ. А. Артемьевӑн паллӑрах хайлавӗсем:
«Пӗчӗк Лийӑн пысӑк савӑнӑҫӗ» (1947), «Ан авӑн, шӗшкӗ» (1950),
«Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» (1952), «Юрату юррисем» (1953), «Атӑл калавӗсем» (1956), «Салампи» (1956), «Улма йывӑҫ авӑнать» (1958),
«Ҫунатлӑ ҫуралнисем» (1965), «Хунавлах хӑрнисем» (1970),
«Тӑвӑл умён» (1975), «Юлашки юрӑ» (1981), «Сӑвӑсем» (1989)
т. ыт. те.
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