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Вальс шаранна чух..»

Илемлӗн янӑрать вальс. Ҫамрӑксем ҫӑмӑллӑн ҫаврӑнад* 
ҫё. Эпӗ вёсем хушшинче ҫав тери хаваслӑ.

«Николай Федорович Зайцевапа тухрӗ», «Кӑҫал килнӗ 
учитель вуннӑмӗш класс хӗрӗпе ташлать», — тенисем ил- 
тёнеҫҫӗ. Пӑшӑлтатӑва хӑлхана чикместӗп: тулли кӑмӑлран 
Зайцева Светланӑпа ташлатӑй.

Сӑмах ял тавра юртса тухать, хӑйне кантӑр вӑрри тё- 
шеленӗ пек тӗшӗлеме юратакан хӗрарӑмсем йатне килёрён 
киле кӗрет. Ял ҫинче татах вичкӗнленет вӑл: «Ҫёнё учи
тель Светланӑпа калаҫать», «Учитель хӑй вӗрентекен уче- 
кнцӑпа варлӑ». «Николай Федорович шкул ачнн пуҫне ҫа- 
зӑрса янӑ»... Ҫын сӑмаххи йӗп ҫӑрти витӗр вӗрен сӗтӗрсе 
кӑларӗ!

Кун пек чух илтмӗш пулса темӗнчченех аякра тӑрай- 
мӑн. Пӗрле ӗҫлекенсем те ман ҫине пӑхса тем пӑшӑлтат- 
рёҫ. Директор хӑй пӳлӗмне чӗнтерчӗ. Вӑл иысӑк ӗд чух- 
нехилле тарӑн шухӑшлӑ. Куҫӗпе ман ҫпне сӑнавлӑн пӑ- 
хать.

— Ёненмех пёлместӗп-ха. Николай Федорович. — вас- 
камасӑр пуҫларӗ вӑл калассине. — Мӗнле майпа халӑх ди
не ҫавӑн пек сӑмах тухрӗ: Асамат шкул учителӗ ученицӑ- 
па ҫӳрет теҫҫӗ.

Ҫийӗнчех нимӗн те тавӑрса калаймарӑм. Пит вӗрнлен- 
ннне туятӑп. сӗтел дине витнӗ дитти куда йӑмӑхтармалла 
\ёрлӗ  ку самантра; чӳрече темёиле тӗксём кӑвак, унӑы аял- 
ти куҫӗ И1ӑнса пӑрланнӑ тем. тӗрлӗ ӳкерчӗксемпе эрешлен- 
се шуралнӑ. Ы тти чух чӳречесем шӑнмастчӗҫ-ҫке, тулта 
паян самаях сивӗччӗ-ши вара?!

— Зайцевапа клубра вальс ташларӑм. лӑпкӑрах пул- 
ма тӑрӑшса хуравларӑм эпӗ. — Вӑйӑра учитель такампа 
та пулма пултарать-ҫке.

— Вал юрӗ. Сӑмах. тен. ун пнрки дед тухман? Зайцева 
дине эсӗ ху мӗнле пӑхатӑн?

Манӑн мён тс пулин каламаллах ӗнтӗ. явап памаллах. 
«Ыттисем ҫине иӑхнӑ пекех». — тетӗп. «Пӗтӗмпех пытар- 
са ӗлкӗрейместӗп те пуль». — тетӗп. Чӗлхе ҫыхланать ха- 
ман, сӑмах ҫавӑрӑнӑҫуллӑнах та тухмасть.

— Эсӗ дамрӑк. Николай Федорович, — ятламасӑр ка
лить директор мана, — сирӗн ҫулта шухӑшсем тӗрлёрен
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пулаҫҫӗ. Ҫапах та санӑн манмалла мар: эсё — учитель. 
Хӑв вӗрентекенсӗр пуҫне ялта хӗр сахал-и, ялта сахал мар 
ыр хёр-ҫке, Николай Федорович?

Директор пирус тивертсе ячё. Часах ман умра кӑвак 
тётӗм авкаланса явӑнчӗ. Сехете яхӑн калаҫнӑ хыҫҫӑн пӳ- 
лӗмрен лӑп утса тухатӑп. Алӑк, пружина туртнипе, шалт- 
Латсах хупӑнчӗ, ҫавӑнтах варӑ коридорти чӳречесем чӗт- 
рбнсе илчӗҫ,

Вӗрентекенсем пухӑнакан пӳлӗмре никам та ҫук; пушӑ 
ҫёрте радио хыттӑнах керлет, вальс сассине янраттарать. 
Зпӗ ӑна пырса чартӑм, ҫапах кӗвве шӑплантараймарӑм: 
вал урамри репродуктортан илтӗнет.

Вальс шӑраннӑ самантра эпӗ икӗ каҫ каялла калама 
ҫук хавасчӗ, ташӑ ункинче ывӑннине туймасӑр ташларӑм. 
Паян, ак, вӑл каллех иртнӗ ҫулсенчи пек чуна пӑлханта- 
рать.

Яланах ют пулмалла-ши манӑн вальс шӑраннӑ чух?!

X X X

Эпӗ шкул ачиччӗ.
Эпӗ студентчӗ.
Ашра тӑвӑрччӗ, йывӑр.
Ҫамрӑксем мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн ташлатчӗҫ- мӑшӑрӑн-мӑ- 

шарӑн ҫаврӑнатчӗҫ, — эпӗ аякра тӑратӑп, ташламастӑп, 
гардеробран тӑр пӗччен (ку лайӑх — черет ҫук!) пальто 
илсе тӑхӑнатӑп та киле тухса утатӑп вальс шӑраннӑ чух...

Каҫхи илемлӗх мана пӗр пӗччене ытамлать, пӗччеи ки- 
ленсе пыратӑп урампа. Каҫхи тавралӑх хӑй темле пӑлха- 
нуллӑ ҫемӗ ӗнернӗн туйӑнать — вальс кёвви.

Хапха умӗнчи пӗренесем ҫине улӑхса ларатӑп, ҫут 
ҫанталӑка мӗн тул шуҫӑмӗччен сӑнатӑп вальс шӑраннӑ чух...

Ҫамрӑксем вӑйӑран таврӑнаҫҫё, ав вӗсем пирӗн тёлте- 
нех шӑкӑлтатса иртеҫҫӗ. Ҫаксен хавас сасси-кулли йӑмсан 
та эпӗ пӳрте кӗместӗп, чӗремре ҫаплах-ха—вальс... вальс.,

Чӗрем пӑлханать, вӑл ташлать. Анчах урасем ташла- 
маҫҫӗ — эпӗ ташлама пӗлместӗп, Пӗлсессӗн те кампа мӑ- 
шӑрлӑн утӑмламаллаччӗ-ха манӑн?!

X X X

Янӑравлӑ кӗвве малтанхи хуг чӗрепе туйса илнё чух 
эпӗ парта хушшинчеччӗ, вун ҫиччӗри ҫамрӑк. Ҫав кунхине
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пӗрле ларакан юлташ, морзе азбукипе шаккаса, юратнӑ 
лёрӗн ятне каларӗ, вара эпӗ те чунӑмра мӗн пуррине пы- 
тармарӑм. Точка тиресене ахаль чухнехинчен хӑвӑртрах 
тӑкӑртаттартӑм пулин те. юлташӑм вуласа юлчё: «Клара.» 
Хам ҫавӑнтах вӑрӑпа тытнӑ евӗр хӗрелсе кайрӑм. Шӑнкӑ- 
рав пуличчен пӗр хускалмасӑр чул пек хытса лартӑм. Куҫ 
шурӑ чернил кӗленчи ҫинчи роза чечене ҫеҫ тӗлленӗ... Ҫа- 
вантах тата вӑштӑр ҫиллӗ янкӑр уяр кунра, ҫӑка ҫулҫи 
сарӑхнӑ кӗр илемӗнче, спорт тумне тӑхӑннӑ йӑрӑс хӗр шку- 
лан ҫеремлӗ лаптӑкӗнче чупса пырса тӑршшӗне сикни, 
унӑн йӗтӗр пек вӑлтӑртти пӗвӗ хӑйӑр лакӑмӗ урлӑ вӗҫни 
нуҫа курӑнса каять. ГТО нормине пурнӑҫлаттӑмӑрччӗ эпир..,

Шухӑша тӗннипе тӑхтава тухас вӑхӑт ҫитнине сисме- 
рём. «Паян ташӑ кружокӗ пулать, вальс ташлама вӗрен- 
теҫҫӗ», — илтӗнчӗ янкӑр уҫӑ сасӑ. Эпӗ шарт сиксе вӑран- 
гш : умра — параллеллӗ класри Клара. Спорт тумӗпе мар 
халь вӑл. хӗрлӗпе кӑвак йӑрӑмлӑ ксфтӑпа. сӑрӑ юбкӑпа' 
тирпейлӗ чусӑнккипе — илемлӗ йӑрӑс пӳ ман куҫ умӗнче. 
Кружока хаваслансах юлтӑм. Ташӑ вӗрентнӗ ҫӗре ытти 
ачасем те чылаййӑн пухӑнчӗҫ. Кружока клубра ӗҫлекен 
Егоров текенскер ертсе пырать. Вӑл ҫирӗм улттӑ-ҫирӗм 
ҫпччӗсене ҫитнё, ҫинҫерех питлӗ, вӑрӑмрах кӗлеткеллӗ яш 
ҫын. Ҫӳҫне кӗскен кастарса аяккалла шӑлса вырттарнӑ. 
Унан сӑнне-питне пӑхсан вылянса тӑракан куҫне малтан 
куратӑн: сан ҫине тӑрӑхланӑ пек. темшӗн илӗртсе астарнӑ 
евӗр. такама сивленӗ май «ҫапла-и?» тенӗ пек пӑхать вӑл. 
Тӑрхала питлӗ шуранка сӑнӗ те вылянчӑк куҫпа килӗшсе 
гӑрать — пӗтӗмпех такама йӗкӗлтенӗ евӗр.

— Так, малтан па-де-катер. Кала- Петров! — ҫинҫерех 
саспа хушрё те Егоров вӑйӑҫа, хамӑрпа пӗрле вёренекен. 
ытлашши ҫамрӑках мар йӗкӗте, хӑй хёрсем умне пычё. 
Аллине Клара еннелле тӑсрӗ: «Килёр-ха- Зайцева!»

Иккӗшӗ урай варрине тухрӗҫ.
— Ҫакӑн пек... курӑр, —Егоров Кларӑпа ташласа кайрё,
Пирӗн, арҫын ачасен. ура ҫыхланать- тӑнк-танк ҫеҫ

плёнсе пусӑнать; пулмасть. Егоров арҫын ачасене мар, ыт- 
ларах хӗрсене кйтартать.

— Вальс калӑр! Чун киленнччен вальс ташлас. Ҫап- 
ла-и, Клара? — куҫне ҫиҫтерсе' йӑлтӑртаттарса илчё Его
ров. Вӑл Клара енне хӑйӗн ҫывӑх юлташӗ темелле киле- 
иӳллӗн пӑхрӗ.

Вальс шӑранса кайрё. Чӑнах та, ытла илемлё кёвё.
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«Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ; пӗрре' иккӗ, виҫҫӗ...» — ертсе пы- 
раканӗ сӑмахланӑ май вӑлтӑр-вӑлтӑр ҫаврӑнать ун ытамӗн- 
че Клара. Манӑн та ҫавнашкал лайӑх ташласчё. анчах пуҫ 
<;аврӑнса каять-ҫке, ик ура мӑрам та тӳрккес.

Тепӗр икӗ кунран каллех пухӑнтӑмӑр. Клара хальхин- 
че те Егоров ытамӗнче. Вӗсем пӗр-пӗрне хӑнӑхсах дитрӗҫ 
пулас: сӑпайлӑН' ҫепӗҫҫӗн ҫаврӑнаҫҫӗ.

«Урана апла мар- акӑ ҫакӑн пек илсе пусмалла»,— пӗ- 
чёк кӑлтӑка та 1{ларӑпа ташласа кӑтартать вёрентекен.

Епле ҫепӗҫҫӗн тытнӑ. ҫук! чӑрсӑррӑн ытамланӑ ӑна вӑл!
— Петров, вальс унта — «Амур хумёсем.»
Ялти вӗҫкӗн ача пек йӑлт-ялт ҫиҫсе пӑхать хёрсем ди

не кружока ертсе пыракан. Унӑн ытамӗнче каллех — Клара.
Куҫӑм ан куртӑрччӗ!
Эпӗ киле тухса утрӑм.
Тек ташӑ вӗрентнӗ ҫӗре каймарӑм.
Яш чух ман асатте ташлама вӗренмешкӗн сарайне тух

ла тет. Ташлать-ташлать те юпана пырса тапать тет: «Юпа 
мучи- тав сана!» — «Тавах. тавах», — тенӗ кӳршӗ старик- 
ки, хушӑкоан пӑхса тӑнӑскер. Ача ҫӗр тӗпне анса каясла 
оӑтаннӑ. Ҫавӑнтанпа вӑл ташлас тесе ура пусса курман. 
Эпӗ те ҫавнашкал хам асаттенех хыврӑм-ши?! Чӑваш кӗв- 
пнпе урай хӑмине аватӑп пулин те, мӑшӑрлӑн ҫавӑрӑнмал- 
ли ташӑсене хутшӑнмастӑп, вальс кӗвви янраса кайсанах 
киле тухса утатӑп.

X X X

Эх' Клара, пёлетӗн-ши эпӗ сана юратнине?! Эсӗ ман- 
шӑн ҫугӑ хӗвел пекех туйӑнатӑн. Санӑн сӑнна пӗрре чипер- 
рён курни те мана эрне хаваслӑ пулмалӑх вӑй парать. Сан 
дннелле темле пӑхас мар тесен те пӑхатӑпах. эсӗ айӑкра- 
рахра е йыш хыҫӗнче-варринче пулин те сана, йӑрӑсскер- 
не, чипер, ҫутӑ сӑнлӑскерне- тӳрех куратӑп. Мӑшӑр кудна 
тӗл пулсанах чӗрене вут тивсе илет. ҫунсах каясран хӑраса 
пуҫа ҫав самантрах аяккалла пӑратӑп.

— Мёнле, Самаров- ташӑсем килӗшрӗҫ-и? ыйтрӑн 
кружокран таврӑннӑ чух малтанхи кунхине. Хӑв ман ҫине 
ӑшшӑн, кӑмӑллӑн тинкертён.

— Килӗшни-мӗнё... йывӑр вӗсене вӗренме.
— Тӑрӑшмалла, хӑюллӑ пулмалла. Авӑ хӑшӗсем имен- 

се тӑмадҫӗ-ҫке.
— Ура йывӑдран туса яна пек манӑн.
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Ҫӑвар уҫса ҫеҫ мар. ӑшра хам тӗллӗн налаҫса илетёп.
ГЛёншӗн-ха эсӗ ялан Егоровпа ташлатӑн?» — «Вӑл хӑй 

чёнет. Вёрентекенӗ-ҫке. Ялан пӗр ҫынпа ташлама лайӑх- 
рах та.»

Эсӗ киле кӗрсе юлтӑн. Мана санпа халь урам хушшипе 
юнашар анни те ырӑ. Ҫулӑмӑрсем мӗншӗн тӑршшипех пӗр- 
ле мар-ши пирӗн? Утасчӗ киле май пӗтӗм пилӗк ҫухрӑма 
сӑипа.

Эп хавна савнине пёлсенах- эсӗ ютшӑнма тытӑнтӑн. 
Вёресе таракан юратӑва ҫыру урлӑ пӗлтертӗм айван ачал- 
ла. Кун хыҫҫӑн манран йӑЛт ҫеҫ пӑрӑнма тытӑнтӑн. Клас- 
ран тухма тӑрсан та эп коридорта чухне каялла кӗрсе 
каятӑн.

Ирпе, шкула килнё чух. катаранах эп сирён хапха ҫи= 
пелле пахса утатӑп. Эсӗ тухӑн-ши, урампа анат енчен иӗр- 
ле хӑпарасчӗ тетӗп. Анчах эсӗ мана курсанах чарӑнса тӑ- 
ратан. каялла кёрсе эпӗ иртсе каясса кӗтетӗн.

Редколлеги членё пулнӑран-ir час-часах сӑвӑ-такмак 
сырса аипаланатӑп. Ёнтӗ пёр тетрадь йёрмелесе тултар- 
там. Чупса пырса тӑршшӗне сикессипе ӑмӑртӑва хутшӑннӑ 
хёр ҫинчен калани те пур унта. Манӑн ҫав йёркесене сана 
вуласа парас килет. пӗрле калаҫса сӳтсе явас кӑмӑл ду
ра лать.

Шартлама сивӗ пуҫланнӑранпа эппр, аякри ялтнсем, 
ннтернатра пурӑнатпӑр. Уроксене хӑй ҫутсан, шкулта ха- 
тёрленетпӗр. Пӗрре- ак. хӗрсем ҫеҫ пухӑннӑ класра хам 
хывнӑ темиҫе сӑвва вуларӑм. Пӳлӗмре эсӗ те пур. чӳрече 
умёнче урамалла пӑхса тӑраканскер, эп вуласа пӗтерсе 
класран тухса кайиччен те ҫавран.уарӑн. Хӗрсем тӗрлӗ ый- 
ту парса пӗтерчӗҫ. Эсӗ чӗнмерӗн. сӑмах та хушмарӑн.

Тепрехинче дежурнӑй учитель ҫукччё те' арҫын ачасем 
хамӑра уйӑрнӑ класра хӗрсем ҫинчен сӑмах хускатрӗҫ. Сӑ- 
мала куҫлӑ, чӗлхе чаракне пӗлмен Куҫма юри тенӗ пекех 
ман чёрене ыраттармалла палкать.

Купӑс хуҫипе— ҫав Егоровпа — Клара пӗлтёртен- 
:юд пит уйӑрӑлми ҫӳреҫҫӗ. Лешӗ вӗсем патне килне те тӑ- 
ташах кӗрсе тухать. Хӗр амашӗ кёрӳ тесе чӗнменнн ҫеҫ. 
Клара ҫулла самса тутри тӗрленине хам куртӑм, ҫав тутӑра 
кайран купӑс директорӗ аллинче асӑрхарӑм.

Пӑрах-ха. Куҫма, пакӑлтатма! Таҫти улахри пекех 
лапӑртатса ларатпӑр' — пӳлтӗм эпӗ чӑрсӑррӑн.

Эсӗ ннмӗн те нёлместӗн-ха,— тавӑрчӗ Куҫма. Вӑл 
"ачё те ман пата пычӗ. — Сӑввусен тетрадьне пар-ха?
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— Вулама ан чармантар. Хаҫатра питлесе кйлармӑл- 
ла-им сан ҫинчен?

— Вӑт, хаҫатра тухмасӑр юлнӑ эпиграммӑсем пур те- 
рён вӗт-ха. Ҫавсем кирлӗ мана. Хӗрсене кайса такмакласа 
парам.

Тетрадь умрах, кӗнекесем хушшинче выртатчӗ. Куҫма 
курчӗ те ӑна тек ыйтмасӑр-тумасӑр илчӗ.

— Эп халех. Атьӑр, кам пырать манпа? — куҫне ҫиҫ- 
терчӗ хӑй. Хайхипе пӗрле икӗ ача вӑшкӑнчӗ.

— Ай’ пулчӗ! Вӑйлӑ лекрӗ! Чылайӑшне нитрен ҫупнӑ 
пекех хӗретрӗ, — сӳпӗлтетрӗ каялла таврӑнсан Куҫма. 
— Клара тарӑхса кайрӗ.

— Ун ҫинчен ҫырман-ҫке! — терӗм эпӗ самантрах ура 
ҫине сиксе тӑрса.

— Сана вӑл, хӑй ҫинчен ҫырман пулин те, тем те пёр 
каласа пӗтерчӗ.. йӗркесӗр ача, культурӑна ӑнланаймасть- 
ха- хӑйне шкулти хаҫата кӑларма уйӑрнӑ та, пуҫне мӑнна 
хунӑ тет. Вӑл хӑй фельетонри пек ҫӳрет, ритм мӗнне пӗ- 
лет-ҫке-ха тет. Таҫтан «Рекордсменка» ятлӑ сӑвӑ шухӑш- 
ласа кӑларнӑ, унпа мухтанасшӑн тет.

Манӑн алӑри ручка ӳкрӗ. Вуламастӑп та, ҫырмастӑп 
та. Чунтан-вартан савнӑ хӗр мана ҫӗр тӗпне анса каймалла 
хурласа тӑкнӑ. Чӑнласах каларӑн-ши ҫав сӑмахсене эсӗ, 
Клара?!

Эпӗ сана юратма пӑрахаймарӑм’ ӑшран кӑлараймаоӑм. 
Чёрери ҫулӑм амалансах пычӗ, ӑна хӑвӑртрах сӳнтереймӗн 
•— унта куркапа сапнӑ шыв лекмест.

X X X

Эпир вӗренсе тухрӑмӑр, кашни тӗрлӗ ҫӗрелле саланса 
йайрӑмӑр. Эпӗ Шупашкара пединститута вёренме кӗтӗм, 
Клара Хусан университечӗн студентки пулса тӑчӗ.

. Ииетитутра чи малтанхи ҫырӑва Клара патне ҫыртӑм. 
Вӑл ҫийӗнчех ответлерӗ, хӑйсен университетне ӳкернӗ от- 
крыткӑна ярса пачӗ. Унтан пӗр хушӑ чӗнмерӗ. Пиллӗкмӗш 
ҫырӑва хирӗҫ ҫеҫ хуравларӗ- ӑна та темиҫе йӗркепе кӑна: 
«Аван пурӑнатӑп, Май уявне киле кайма шутламастйп.»

Ҫуллахи каникул ҫитрӗ. Яла таврӑнтӑм. Анчах Кларӑ- 
на кураймарӑм. Вӗсем экспедицие кайнӑ терӗҫ, хӗр ёҫҫи 
вйхӑтӗнче киле килмерӗ.
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Каллех веренӳ пуҫланче. Эпе ун иатне ҫыру хыҫҫӑн 
ҫыру тӑкатӑп. Кашни пилӗк ҫырӑва хирёҫ пӗр салам илни 
те маншӑн ырӑччӗ. Чӑнах. ҫулталӑкне виҫӗ ҫыру ҫырчӗ хӗр.

Виҫҫӗмӗш курс чухне ҫуллахи каникула хаы кая юлса 
таврӑнтӑм: турист ҫул ҫӳревӗнче пулнипе час килеймерӗм.

Таврӑннӑ кун Асаматра чухнех, грузотакси ҫинчен ан- 
саН’ пӗве умӗыче пёр хӗр бота ҫуса тӑнине асӑрхарӑм, Ка* 
таранах палласа илтӗм: Клара!

— Уй, эсӗ-ҫке, Самаров! — пуҫне ҫӗклерӗ хёр. — Тий 
таврӑнатӑн-и?,

Пӗр-пӗрин аллине пӗҫерсе кайиччен чӑмӑртарӑмӑр- Кӑнк 
тах ун-кун ҫинчен ыйтса пӗлсе калаҫса тӑтӑмӑр-

— Мӗнле ҫитӗн, йывӑр сана,— пӑхать вӑл ман рюкзак 
ҫине. — Хурса хӑвар хамӑр пата- кайран лавпа килсе илен.

Эпӗ кулатӑп. Ҫапах та «турист кутамккана лавпа илсе 
ҫӳремест» темерӗм, урӑхла тавӑртӑм:

— Ҫул ҫинче лавсем пулӗҫ-ха. Тен, хамӑр ялӑн автома- 
шнни те хуса ҫитӗ, паҫӑр вӑл шӑпах пире хирӗҫ хула ен- 
нелле кайрӗ.

— Килсе ҫӳрӗр- пӗрле вӗреннӗ юлташсем час-часах 
пулаҫҫӗ, каҫ пулттипе волейболла выляҫҫӗ, кайран — 
клубра.

Килелле ура ҫӗре перӗннине туймасӑр утатӑп. Кӑнтӑр 
ҫптнё вӑхӑт кӑштах вӗри пулин те эпӗ тар тухнпне те, ку- 
’амкка пуснине те туймастӑп. Ҫул ик енӗпе пулса ҫитнӗ 
сёлӗ пусси сарӑлать' вӑрман кӗтессинче комбайн кӗрлет, 
ял енче вырса ҫапнӑ улӑм куписем курӑнаҫҫӗ. Ҫил пите 
уҫӑлтарса вӗрет, сӗллён шерепеллӗ пучахӗсем мана хирӗҫ 
пуҫ тайса кӑшӑлтатаҫҫӗ; кӑвак тӳпе тӑрӑх ҫӑмӑл шурӑ 
пӗлӗтсем чупса иртеҫҫӗ.

Каҫ пуласпа эпӗ, велосипед ҫине ларса Асамата вёҫ- 
тертӗм. Тӳрех Кларӑсем патне кӗтӗм. Кил картинче амӑ- 
гнёпе шӑллӗччӗ. Эпӗ вӗсенчен пӗр хушӑлӑх велосипед 
лартса хӑварма ыйтрӑм. «Юрать- юрать, ав каргишне кӗрт- 
се лартӑр», — терӗ амӑшӗ. Шӑллӗне чӗнсе илтӗм те хул- 
лен кӑна: «Аппу килте-и?», — тесе ыйтрӑм. — «Килтех- 
чё,— пӗлтерчӗ вӑл. — Тухса кайман-ши-ха' кӗрсе пӑхам.»

Шӑллӗн сасси часах уҫӑ пӳрт алӑкӗнчен илтёнчӗ: «Сан 
пата килчӗҫ.»

Эпӗ ҫенӗхе кӗтӗм. Кунта тӗттӗм-ха, ҫын пичӗ палӑр- 
масть. Пӳртрен Клара тухрӗ. Вӑл мана курчӗ те, ҫын ан 
нлттӗр тенӗ пеК' вӑраххӑн сӑмах хушрӗ: «Эсӗ-ҫке! Чим.
эиё халех тухатӑп.»
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Кӗске самантрах эпе унӑн ҫутӑ та такама кӗтнӗ пек хӑ- 
пнслӑ сӑнне, тӳрех кӑмӑллӑн хирӗҫ пӑхнӑ мӑшӑр куҫне, 
кӑтралатнӑ ҫырӑ ҫӳҫне, уяври пек тумланнӑ тумне (кӗске 
хуллӑ шурӑ штапель кӗпе тӑхӑннӑ- уринче юр пек шурӑ 
босоножки) — ҫын пичӗ палӑрмалла мар сӗмлӗхре те пӗ- 
гемпех куртӑм. Вӑл ҫав тери илемлӗ, халичченхинчен ка- 
пар пек! Сӑмаххи ҫепёҫҫён, ачашшӑн, такам илтмелле мӑр- 
пер эпӗ ҫеҫ илтмелле тухрӗ. Анла пулин те, пӗтӗм тӗнче 
илтнӗн туйӑнчӗ мана: ҫак тулти илемлӗ ҫанталӑк та- пӳрт 
с.йккинчи лаштра йӑмрасем те, шӑп кӑна ларакан пахча та, 
ял айккинчи куҫ кӗски пек пӗве те... Илтрӗҫех вӗсем, илт- 
рёҫ; унӑн илемне те курчӗҫ. Анчах ҫынсенчен кӑмӑллӑ 
caeca- илемлӗ сан-сӑпата пӗр эпӗ ҫеҫ куртӑм тесе ӗненес 
килет манӑн. Саватех хӗр мана. Савмасть пулсан, тахҫан- 
танпах кӗтсе тӑнӑ евёр ҫепӗҫҫӗн, ачашшӑн сӑмах хушмӗч- 
чё: «Эсӗ-ҫке! Чим, эпӗ халех тухатӑп.»

Вӑл нумай кӗттермерӗ- самантрах тухрӗ. «Кӗтсе ывӑн- 
л:арӑн-и?» — терӗ мана.

Эпир урам варрипе клубалла утатпӑр. Каҫӗ! Каҫӗ ҫав 
тери ырӑ! Пёр ҫнл ҫук, шӑп. Сулхӑн мар, ӑшӑ. Августӑн 
нювек сёт пек тӳпине ҫӑлтӑрсем хӑюсӑррӑн, вӑтана-вӑтана 
еиксе тухаҫҫӗ. Авӑспа тирек ҫӳлҫисене хускатса- вӑрттӑн 
ҫпл иртет. Пӗрре кӑна мар нлтнӗ юрӑ кӗвви таҫтан килсе 
хумлӑн-хумлӑн саланать, вӑл мана ҫӗнӗ юрӑ пек туйӑнать. 
Эпё Кларӑпа юнашар утатӑп. Унпала ҫакӑн пек нпхҫан та 
утман-ха. Ҫав тери ырӑ-ҫке савнӑ ҫынпа пӗрле пымашкӑн.

— Клубра ташӑ каҫӗ-и паян? Пӗлтерӳ пӑхмарӑн-н? — 
пер хушӑ калаҫмасӑр пынӑ хыҫҫӑн ыйтрё Клара.

Ҫан-ҫурӑм тӑрӑх сивё чупса иртрӗ; пӗр шиклентём, пӗр 
ырӑмарлантӑм.

— Пӗлместӗп, ташӑсемпе кӑсӑклансах каймастӑп та—  
тавӑртӑм ним тӗлли-паллисӗр.

Чӑнах та, клубра — ташӑ каҫӗ. Нумай ҫамрӑксем евӗр- 
лех эпӗ те унта хӗрпе пыратап. Ташӑсем! Илемлӗ ташӑсем 

вальс, фокстрот- танго... Эпӗ халиччен хӗрпе, алла-ал 
тытӑнса мӑшӑрлӑн ҫаврӑнман. Кӗҫӗртен пуҫласа юхӑма 
кӗрес-и? Ҫын урине таптаса пӗтерес-и?

Карта урлӑ тураттине уснӑ улмуҫҫи тӗлӗнче ҫан-ҫурӑм 
шанса кайрӗ те ӑшӑнма пӗлмерӗ. Клара хулӗ ман хула пе- 
рёисе хӗртнё тимӗр пек пӗҫертет.

Клуба ҫитрӗ.мӗп. Кунта ҫамрӑксем, палланӑ ачасем, 
палланӑ хӗрсем: нӗр шкулта вӗреннӗ- халӗ тӗрлё институт-
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ееиче пӗлӳ илекен студентсен йышӗ, ял хуҫалӑхӗнче чы- 
лаях палӑрма ӗлкӗрнӗ ӗҫченсем. Акӑ Куҫма мана хпрӗҫ 
угса килет те алӑ парать:

— Мӗнле пурӑнатӑн? Курманни пӗр ӗмӗр!
Куҫма Горькири педпнститутра географи факульте- 

тёнче вӗренет-ха. Тулли те ҫавра питлӗ вал, куҫ тӗлёнче 
кӑштах куктӗри пур- Ытлашши ҫӳллех мар, платна ача 
халь тасалса ҫуталса кайнӑн курӑнать. Пёр парта хушшин- 
чс юнашар ларнӑ' чунри вӑрттӑнлӑхсене те пӗр-пӗрне уҫса 
панӑ юлташӑм ҫук-ши? Вӑл ҫар училищинче вӗренет ҫав, 
халӗ те каникула килеймен пулас.

Залра хӗрсех ташӑ пырать. Мӑшӑрсем сӑпайлӑн-сӑпай- 
лан утӑмсем тӑваҫҫӗ, хам ача чухне сӗтел ҫине янӑ майра 
ташши текен кустӑрма евӗр ҫавӑрӑнаҫҫӗ. Паллакансем тин 
кака ҫитсе кӗнӗ Кларӑпа иксӗмӗре сывлӑх сунса юхӑма 
майӑн пӑрӑнаҫҫё. Иышра Егорова та асӑрхатӑп, вӑл ҫин- 
ҫешке майрапа ташлать. Эпӗ’ малалла иртсе, Куҫмапа пёр
ло пукан ҫине лартӑм.

— Хуткупӑс директоре авланса янӑ. Авӑ арӑмӗпе еп- 
ле курнӑҫлӑн ҫаврӑнать, — пуҫне зал енне сӗлтет Куҫма.

— Арӑмӗ-им вара? Пит ҫинҫешке,—тетӗп. — Вырӑс-ши?
— Чӑвашах. Ача-пӑча музыка шкулӗ уҫаҫҫӗ. Унта вӗ- 

ремтме янӑ училище пӗтернӗ хӗре. Ку хуткупӑс хуҫи куль- 
хура пайне ӗҫе кӗме килнӗскерне тӳрех пуҫ ҫавӑрса янӑ. 
Внҫё кунтан авлантарса та пӑрахнӑ ват хусаха.

— Пурне те пёлме ӗлкӗретӗн-ҫке эсӗ, Куҫма!
Вӑл мана илтмен пекех:
— Атя ташлама. Ав хӗрсем ахалех тӑраҫҫӗ-— тет те 

ллӑкран тин кӗнӗ ушкӑн патне пырса пёр хӗр умӗнче пуҫ 
таять, вара унпала ушкӑн варринелле ҫаврӑнса каять. Ним 
ч.ухлӗ те улшӑнман Куҫма. Эпё хам кӑштах та пулсан ул- 
тпаннӑ-ши? Хӗрпе килсе кӗтём вӗт-ха кунта! Авӑ- Клара 
алак патӗнчен инҫе те мар, пӗччен пекех пӑхкаласа тӑрать. 
'\ ашлакансем енчех ун куҫӗ- темӗнле ыррӑн, куларах. хӑй 
те ҫав тери ташласшӑн пулнӑ пек тинкерет.

Ҫук, мӗнле пулсан та- пукан ҫинче ҫӗрсе лармастӑп 
урӑх. Пӗлместёп пулпн те, ташша тухатӑп' уйрӑммӑн мар 
— хӗрпе, Кларӑпа. Вӑл, ав ман ҫине пӑха-пӑха илет. Эпӗ 
уи патне пыма тӑраттӑм ҫеҫ- чылапччен шӑранса янӑранӑ 
т:ёвӗ чарӑнчӗ. Мӑшӑрсем саланса кайрӗҫ.

Темиҫе минутранах урӑх кӗвӗ: «Хуллен хумлать хумё- 
еене Амур...» Хуллен мар, тӑвӑлласах хумлать вал.
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«Тек чӑтса тӑмастӑп, Клара патне пыратӑп та, урине 
пусса пӗтересрен хӑрамасӑр’ ҫак тӑвӑллӑ тинӗсе сикетӗп.»

Ҫӑлӑнӑҫ тупӑнчӗ — Клара пӗр хӗрпе ташша кайрӗ. 
Хам та ҫӑмӑллӑн сывласа ятӑм, питрен те юн сирпӗнсе 
тухма пӑрахрӗ, ӳт-пӗве пӑчӑ сывлӑш сӗртӗннине ҫеҫ туятӑп.

Тепӗр ҫаврӑмра Клара арҫынпаччӗ. Кам вӑл? Егоров 
хӑя яшлӑхне аса илмест-ши? Ҫук. Пирӗнпе вуннӑмӗш 
класра ҫеҫ, ӑна та пулин иккӗмӗш ҫур ҫултан кӑна вӗрен- 
ме пуҫланӑ Петров Геннадий. Класа вӑл чи малтан ҫар ки- 
телёпе- кӑкӑр туллн орден-медальпе пырса кӗчӗ. Сӑнран 
ӑна хамӑртан чылай аслӑ тесе каламалла марччӗ, тулли 
литре яшлӑх, ачалӑх йӗрӗсем упранаҫҫӗ. Аслӑ вӑрҫӑ кӗр- 
лсвӗ пынӑ чухне вуннӑмӗш класс партн хушшинчен ҫара 
кайнӑ, Берлина ҫитнӗ- вӑрҫӑ хыҫҫӑн та темиҫе ҫул хушши 
салтак пулса ҫар службинче тӑнӑ, киле таврӑнсан иккӗмӗш 
куннех шкула вӗренме пынӑ ҫамрӑк вӑл. Геннадий пире 
курни-илтнисем ҫинчен каласа паратчӗ; бруся, турник ҫин- 
че ҫӗнӗ хӑнӑхусем туса кӑтартатчӗ. Аккордеон хитре ка- 
лать вӑл. Инструментне салтакранах илсе килнӗ. Ташӑ 
кружокӗсенче шӑпах ҫавӑ кӗвве ӗнеретчӗ.

Кӗҫӗрхи каҫ Геннадий пӗтӗм ташӑсенче Кларӑпа пӗрле 
пулчӗ.

Юлашки кёвӗ умён коридора тухрӑм. Унта шкулта пер
ле вӗреннӗ юлташ хӗрпе калаҫса тӑтӑм. Ташӑ пӗтнине сис- 
мен те. Мӑшӑрсем самантрах’ татӑлса кайнӑ пӗвери шыв 
евёр, клубран капланса тухма пуҫларӗҫ. Кларӑна асӑрхас 
тесе алӑк еннелле пӑхатӑп. Акӑ вӑл.-, Унӑн ҫур ҫамки кӑна 
курӑнтӑр-и, эпӗ ӑна тӳрех палласа илетӗп. Вӑл пӗччен мар- 
хыҫран хул пуҫҫинчен сӗртӗнсех Геннадий тухать. Залран 
ӳкекен ҫутӑ ҫинче Клара мана асӑрхарӗ пулмалла та са- 
дантлӑх, тем сӑмах каласла, чарӑнасшӑн пулчӗ' анчах ту- 
хакансен юхӑмӗпе малалла шурӗ,

Чи хыҫалтан эпё тухрӑм. Клуб умӗнчен мӑшӑрсем хӑ- 
гарт аяккалла пӑрӑнса утаҫҫӗ. Куҫа кашни мӑшӑр ҫине, 
хёрсем ҫине ывӑтатӑп — Кларӑна курмастӑп. Кайма та 
ёлкӗрчӗҫ-ши вёсем? Калаҫаймастӑп-ши? Мӑшӑрсем ҫине 
тинкерсе, ҫулпа утатӑп. Хыҫра та, умра та эпӗ кӗтнӗ сын- 
сем ҫук.

Аха.., авӑ, малта••• ҫавсем... Вӗсем урам варрипе пыраҫ- 
чо. Карта урлӑ тураттине уснӑ улмуҫҫи тӗлӗнче вӗсене ҫит- 
рӗм, ҫан-ҫурӑма уҫӑ пулса кайрӗ. Хӑйсем асӑрхиччен сыв- 
лах сунтӑм.

У-у. Самаров! Аҫган эс? — алла чӑмӑртать Геннадий.
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— Клубрам.
— Асӑрхаман-ҫке сана.
Калаҫатпӑр. Клара, ним пулман пекех, сӑнран хаваслӑ.
— Самарэва ӑсатса ярар мар-и? —; хӗр енне пӑхса 

сёнчё Геннадий.
— Юрӗ, тархасшӑн, — пуҫа ҫӗрелле пӗкрӗм, унтан 

Клара ҫине пӑхрӑм, — ӑсатса ярӑр.
— Аҫта ҫити ӑсатӑпӑр?
— Хӑвӑрӑн ирӗк.
— Вольница карти тӗлне ҫитиччен. Юрать-и? — ман- 

ран-ши. Кларӑран-ши ыйтрӗ Геннадий.
Чул сарнӑ урампа виҫҫӗн утатпӑр. Эпӗ варринче пыра- 

тап, ман сылтӑм енче — Клара, сулахай енче — Геннадий. 
Пӗр-пӗрин хулӗнчен тытмасӑр тӳррӗн пыратпӑр.

Студентсен хушшинче калаҫмалли тупӑнатех. Эпир виҫ- 
сӗмӗр виҫё ялтан. виҫсӗмӗр те виҫӗ хулари студентсен 
йышӗнчен.

— Мускавра ку вӑхӑтра... — ҫӗкленсе калать Генна
дий, — парксенче ҫамрӑксем ирччен кӗмеҫҫӗ, мӑшӑрӑн-мӑ- 
шарӑн утаҫҫё. Ташӑ миҫе ҫӗрте! Радиолла... Савӑнаҫҫӗ 
ҫамрӑксем.

Вольница карти тӑрӑх аслӑк пек сарӑлса тӑракан вӗре- 
несен хӳттине ҫитрӗмӗр.

Кунта та паркри пекех-ҫке,— терём эпӗ хамӑр Шу- 
пашкарӑн Атӑл хӗррине аса илме шутламасӑр.

Клара чёнмест, вӑл та хӑй Хусанне асӑнмасть. Вӗрене 
айӗнчен тухса пӗтрӗмӗр.

— Ҫитӗ-и?— терӗ Геннадий, чарӑнса. Вӑл манран мар. 
Кларӑран ыйтнӑ пек ун енне пӑхрӗ.

— Чипер кайӑр, — алӑ пама тӑчӗ хӗр.
— Тавтапуҫ. Анчах... Манӑн велосипед сирӗн патра.
Пёри самантлӑх ннмӗн чёнмерӗмӗр.
— Ҫёр тӗттӗм. Ҫутӑ ҫук манӑн. Ҫапах та велосипедпа 

каятӑп, — татӑклӑн каларӑм эпӗ.
Ҫаврӑнтӑм та сӗнтӗм:
— Кларӑсем патне манӑн велосипеда илме каяр!
Вӗсем куна кӗтменччӗ. Темӗнле ырӑ мар пек, Геннадий

пёрре ман ҫине, тепре Клара ҫине пӑхать.
Пӗр-пӗрне кӳреннине палӑртмасӑр калаҫса каялла ут-

Р а М ӑ р .
— Хусан ҫинчн каласа памарӑн-ҫке!—терӗм хёре хӑй- 

сен тёлне ҫитсен.
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— Чӑш-ш-ш..: хулленрёх, — хыттӑн кӑлаҫма чарче 
ьал. Хӑй чӳрече еннелле пӑхса илчӗ. — Эпӗ ҫитрӗм.

Клара хапхана уҫрӗ те кёрсе кайрӗ.
— Халех-и вара? Иртерех-ҫке! — теме ҫеҫ ӗлкӗртӗм.
- Хӗре ырӑмарлантартӑн вӗт, — асӑрхаттарчӗ Генна

дии мана хытӑ калаҫнӑшӑн.
Эпӗ самантлӑха шухӑша путрӑм: ашшӗ-амӑшӗ илтӗн- 

мелле калаҫни хӗре ырӑмарлантарни пулчӗ-шим?! Клара! 
Манӑн ӑна тем калас килетчӗ. Хапха еннелле пӑхса сасӑ- 
нах персе ятӑм:

— Велосипед илме килетӗп.
Геннадий еннелле ҫаврӑнтӑм та. хӑйсем кӗтнӗ евӗр, 

вараххӑн хушса хутӑм:
— Сана ӑсатса ярам?

Вӑл хирӗҫлемерӗ. Хама иккён ӑсатнӑ хыҫҫӑн, иккӗн пӗр 
хёре ӑсатнӑ хыҫҫӑн хампа пӗр йӗр ҫине пусакан ҫынна 
ӑсататӑп. Малтанах ним чӗнмерӗмӗр.

— Эсё ӑна юрататӑн-и? Хӑҫантанпа унпала ҫывӑх? — 
ыйтрӑм тӳррӗн.

— Мӗнле каламалла?.. Ну кӑмӑла каять. Юрататӑп.
— Чёреренех-и? Мӗн пирки кӑмӑла каять? Мӗн енчен 

юрататӑн?
Эпӗ ним тарӑхмасӑр, юнамасӑр, анчах чӗререн ыйтни- 

не курса, вӑл хирӗҫлемесӗр хуравлать:
— Лайӑх хӗр вӑл. Кӑмӑллӑ. Типтерлӗ, таса ҫӳрет.
«Ҫавӑ ҫеҫ-и?» — кӑшкӑрсах ыйтаттӑм эпӗ, ҫапах лӑп- 

k j h  ҫеҫ каларӑм:
— Эсӗ ҫамрӑках мар. Санӑн туслӑ ҫӳренӗ хӗрсем те 

пулнӑ пуль. — Хам унтан ытларах юратнине ӗнентерес 
тесе. тепёр хут хушса хутӑм: — Эсӗ ман пекех ҫамрӑк мар.

Ку Геннадие кӳрентерчӗ. Вӑл сассине самаях сулӑм- 
латрӗ.

— Эпё вун ҫиччӗре шкул парти хушшинчен ҫара тухса 
кайнӑ. Самай ҫамрӑк чухне хӗрсемпе ҫӳреме тӳр килмен. 
Нирӗншӗн хӗр-тус — автомат пулнӑ, ташӑ площадкисем 
чырӑнне — ҫапӑҫу хирӗ, окопсем пулнӑ.

— Каҫар. Эиӗ кӳрентересшӗн марччӗ. Анчах ҫакна 
калатӑп: эпӗ ӑна юрататӑп.

— Апла хӑйёнчен килет. Хӗрӗн хӑйӗн ирӗк.
Вӑл Кларӑпа ытларах калаҫни пуҫра вӗҫсе илчӗ.
— Ҫук, -  пӳлсе хутӑм эпӗ, — манран килет.
— Ухмаха ермеллех юрататӑн-им вара?

— Ҫапла. Тӑватӑ ҫул ытла вӑл ман чӗрере.
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Ҫул ял тулашӗнчи сарлака пӗве пуҫӗ урлӑ выртать. 
Пёге пуҫӗ варрине ҫитсен тӑтӑмӑр. Эпӗ унӑн аллине тытрӑм.

— Иккӗн пӗр хӗре юрататпӑр. Ҫапах хирӗҫмӗпӗр, пӗр- 
пёрне ӑнланма тӑрӑшӑпӑр, — аллине хыттӑн чӑмӑртаса 
сывпуллашрӑм унпа.

Урӑх калаҫса тӑмасӑр хӑвӑрт уйӑрӑлтӑм та каялла вас- 
чарӑм: тен, ку вӑхӑтра Клара пӳрте кӗрсе кайман?

Хапхана уҫса кӗтӗм, картишӗнчен велосипеда илсе тух- 
р:;м, шӑнкӑравӗпе чӑнкӑртаттарса илтӗм — никам та ҫук. 
Манӑн Кларӑпа калаҫас килет. Вӑл пӳрте кӗнӗ пулсан та 
ҫывӑрса кайман-ха паллах. салтӑнман та-и?

Эпё алӑка шаккарӑм. Иккӗ шаккарӑм.
— Кам вӑл?
Унӑн сасси! Чун сӑр-р турӗ, хуллен пӑшӑлтатрӑм:
— Эпӗ. Тухӑр..;
— Мӗн ҫӳреҫҫӗ-ши ҫаплах?.:
— Кам унта? Выртнӑ пултӑр, халь тухса каймалла ӗн- 

тё тата,—амӑшӗн-и, ашшӗн-и сасси мӑкӑртатуллӑн илтӗнчӗ.
— Чӑрмантарса ан ҫӳрӗр. Кайӑр!

Ҫак сас хыҫҫӑн алӑк шалтти хупӑнчӗ.
...Киле мӗнле ҫитнине астумастӑп. Велосипедпа-и, ҫу- 

ран-и? Икӗ ял хушшинче ҫул пулнӑ-и, пулман-н,— пӗлмес- 
т611. Тӳпере ҫӑлтӑрсем ҫаплах йӑлкӑшатчӗҫ-ши, пурччӗ-шп 
.'ёсем — пӗлместӗп. Ир пулса килетчӗ-ши, ҫав-ҫавах ҫур 
ҫер тӗлӗччӗ-ши вӑл вӑхӑтра — пӗлместӗп:

— Ай-уй, ӑҫта ҫӳрерӗн ку таранчченех?.. Велосипедне 
сннтёхе кӗртсе тӑрат. — кил картинче анне сасси вӑратрё 
мана. — Алӑкне сӑлӑп ярса хур, аслати авӑтсах ҫумӑр ки- 
лет ав, уҫӑлса кайсан. тӑвӑл силлесе хуҫӗ тата. Ҫунӑ япа- 
ласене пуҫтарманччӗ те, вӗсене илсе кӗтӗм. Эсӗ пӳрте кӗр- 
се вырт. ҫенёхре шыв кайма пултарать.

— Юрӗ, анне, юрӗ. — тута хӗррпне уҫма вӑй ҫитертӗм 
аранах.— Кӑштах сивӗнем-ха. велосппедпа тарларӑм.

Анне пӳрте кӗчӗ. Эпӗ панулми пахчине тухрӑм. Нӳрё 
курӑк ҫине тӑсӑлса выртрӑм. Кампур, уялла пӑхса, такама 
ятлаҫнӑ евӗр, хамлата-хамлата илчӗ. Пуҫ умӗнчех ҫиҫӗм 
хёреслӗн ялтлатрӗ, тимӗр ҫине тнмӗр ҫапнӑ пек аслатн 
ҫатлатрё. Куҫри ик тумлам куҫҫулӗ евӗр, туратран унӑ- 
рӑлса. икӗ панулми пӗрин хыҫҫӑн тепри ҫӗре патлатрӗ. 
Ҫумӑр шарларӗ..:

...Икё кунтан кантӑрлапа Асамата кайрӑм. Кӗпер ур
ла каҫнӑ ҫӗре, тӑвалла хӑпараспа, грузотакси хирӗҫ тухрӗ. 
Эпӗ. ҫултан пӑрӑнса, велосипед ҫинчен антӑм. Кӳмен уҫӑ
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алӑкӗнчен Кларӑпа Геннадий курӑнчӗҫ. Вӗсем ҫӗнӗ вӗренӳ 
ҫулне каяҫҫӗ те иккен, Мускавпа Хусан пёр енче мар пу- 
лин те, станцие ҫити иккӗшӗ пӗрле ҫула тухнӑ. Клара, ун- 
та'н Геннадий мана асӑрхарӗҫ те тӳрех алӑ сӗлтме пуҫла- 
рёҫ. Кӑмӑллӑ сӑнпа, мана телейлӗ юлма сӗнсе, пӗр вӗҫсӗр 
алӑ сулаҫҫӗ вӗсем. Эпӗ юпа пек хытса тӑратӑп, кусем ку- 
рӑнми пуласпа ҫеҫ пӗр хутчен ал сӗлтрӗм. Машина хыҫҫӑн 
?;ул талккӑшӗпе тусан мӑкӑрланчӗ.

«Санӑн питӗ хумханса ҫырнӑ ҫырӑвна илтӗм. Мӗншӗн 
хавна ҫав тери асаплантаратӑн? Малтанах эпӗ сана ӑнлан- 
ман. Ман хыҫҫӑн юри йӗрлетӗн пуль тенӗ. Эпӗ йӑнӑшнӑ. 
Халӗ ёнтӗ пӗтӗмпех пӗлетӗп. Ҫулла куҫа-куҫӑн калаҫман- 
шаи хам та ак ӳкӗнетӗп.

Коля, эсӗ хӑвна хӑватлӑ юратма пултарнӑшӑн телейлё 
тесе шутлатӑн. Тӗрӗсех пуль, ун пек ҫын телейлӗ. Анчах 
эпё апла мар. вӗри туйӑм мӗн иккенне кӗнекесенче вула- 
ннсёр пуҫне пӗлейместӗп. Ун пек ҫунасси ҫук манӑн. Ко
ля, эсӗ маншӑн ырӑ туе пул. Юрӗ-и?

Геннадий пирки калатӑп. Вӑл пӗрре те эс шутланӑ пек 
начар мар. Вӑл лайах ача. Эпир унпа пӗр-пӗрне юлташла 
кнлӗштеретпӗр.

Хӑвна ытлашши ан ҫунтар, Коля, Ман шутпа, юратура 
нимӗнле вӑтам сӑмах та ан пултӑр, икӗ сӑмах ҫеҫ кирлӗ: 
«ҫапла» е «ҫук». Эсӗ мӗн шутлатӑн ун пирки? Хӑвӑн кӑ- 
:..ална тӳрех ҫыр. Сывӑ пул, Коля!»

Ку ҫырӑва, вӗренме тытӑнсан, Клара ҫырчӗ. Чӗре мӗн- 
лё ыррӑн тапнине калама та пултараймастӑп. Хамӑн ӑш 
саплах ҫунать. Юратакана хӑйне курмасӑр ӑшра тытса 
упрама питех те йывӑр.

Эпӗ вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленессе, ҫу кунӗ килессе чунтан 
кётетёп. Вӑрӑм, чӑнах та вӑрӑм кӗтнине кётсе илесси.

X X X

Алӑра диплом, алӑра путевка. Эпӗ хамӑр района тав- 
рӑнтӑм. Юлашки уйӑхсенче Кларӑпа ҫыру ярса илмен — 
ёҫсем ытла нумай пулчӗҫ. Унӑн вара тата тепӗр ҫул вёрен- 
мелле-ха. «Каникула хӑҫан килӗ-ши вӑл?» — кӗтетӗп эпӗ. 
Анчах Клара каникула килмерӗ, юлташ хӗрё патне кайнӑ 
терӗҫ, унтан — уҫнӑ ҫерем ҫӗрне тыр-пул пухса кӗртме.

Геннадие те кураймарӑм, вӑл та юлашки каникулне 
таврӑнмарӗ.
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Август иртрӗ. сентябрь ҫитрӗ — маншӑн ҫӗнӗ кун пуҫ- 
ланчӗ: эпӗ — Асамат шкулӗн учителӗ.

Ҫулла ӑнӑҫлӑ каннӑ ачасен уяври пек хаваслӑ калаҫӑвӗ 
хушшинче палланӑ сасса илтрӗм. Эпӗ учительские кӗме- 
сёр чарӑнса аяккалла ҫаврӑнса пӑхрӑм: класс алӑкӗ умӗн- 
че Клара тӑрать. Клара! Шкула килнӗ-ҫке вӑл! Аҫтан?! 
Хаҫан?! Мӗнле майпа?! Ҫук иккен, куҫ умӗнчи хӗр-упраҫ 
— вӗренекен.

Малтанхи урок манӑн вунӑмӗш класра. Кӗлеткипе ӳс- 
се ҫитнӗ хӗрсемпе яшсем хушшинче палланӑ сӑна кура- 
тӑп. Иккӗмӗш ретре, иккӗмӗи1 партӑра Клара майлӑ хӗр 
ларать.

Журналта палланӑ хушаматсемех пур. Тепӗр кунне 
кнле панӑ ӗҫе ыйтрӑм: «Зайцева Светлана, доска патне!» 
Хёр васкамасӑр тӳрӗ тӑчӗ те лӑпкӑн тухрӗ доска патне. 
Пуҫрн тӗрлӗ шухӑшсем сирӗлсе кайрӗҫ: хӗр хӑй отвечӗпе 
тыткӑна илчӗ, вӑл пӗр кӑлтӑксӑр, савӑнса итлесе лармал- 
ла ответлерӗ.

Шкулти драма кружокӗ спектакль лартма хатӗрленет. 
Апа эпӗ ертсе пыратӑп. Тёп роле Зайцева Светлана вы
лить. Эпё кӑтартнине вӑл ҫине тӑрса пурнӑҫлама тӑрӑшать.

— Николай Федорович, ку хӑвӑр ҫырнӑ сӑвӑ-и? — ыйт- 
рё тӑхтав вӑхӑтӗнче кӗнеке хушшинчен тухса ӳкнӗ хута 
курсан.

— A-а... ҫӗркаҫ аппаланнӑччӗ те, — терӗм. Сӑвӑ спорт
сменка ҫинченччӗ, «Рекордсменка > ятлӑ вӑл, этемӗн вӑй- 
хаватне, тӗрекне мухтанӑ эпё унта, ӗҫпе вӗренӳре малта 
пулнине те асӑннӑ; ҫавна районтп хаҫат тӳрлетсе пама 
ыйтнӑччӗ.

— Сӑнарё пур. Хамӑр тантӑш хӗрсем ҫинчен каланӑ 
пекех ку. Хамӑн та тӗреклӗ пулас килсе каять, — тет Свет
лана. — Юлашки куплечӗ пит лайӑх, ӗҫе чӗнет. Юрӑ тума 
пулать кунтаи. Малтанхи куплечӗн ик йӗркине улӑштар- 
малла пек.

Хӗр ҫӗнӗ сӑмахсем шыраса кала-кала пӑхать. Вӑл эп 
килте темле пуҫ ватсан та майне килтереймен рифмӑсене 
темиҫе тупа-тупа каларӗ: сӑвӑ аванах янӑрать иккен.

— Эх, вӑй-хал енпе те тӗреклӗ пуласчӗ, ӗҫре рекорд 
тдвасчӗ, — хавхаланать Светлана.

— Шӑпах физкультура усси ҫинчен каланӑ кунта. Тӑ- 
рашулӑх вӗреиӳре те, ӗҫре те, спортра та кирлӗ.

— Эпӗ кирек мӗнле ӗҫе тума 
\;есёр пӑрахма пултараймастӑп.
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— Ҫавӑн пек пулмалла та.
— Пур чух та аванах мар ҫав. Ак пӗр-пӗр лайӑх кӗне- 

ке тытатӑп та вуласа тухмасӑр хупма пултараймастӑп. 
Хама чӗнни хӑлхана кӗмест. Тепӗр ӗҫ тӑкӑнса каять вара.

Кларӑпа ҫапла шӑкӑлтатса калаҫнӑ-ши эпир? Ҫук, ка- 
лаҫайман. Хушша тем кёрсе пӳлсе тӑнӑ пире. Ытла хытй 
юратнипе чӗлхе ҫыхланни-ши вӑл? Савакан ҫынна питё 
пысйка хунйран килет-ши ку?

Спектакль хатёрленекенсем киле каяс умён вальс ҫа- 
варйнма пуҫларӗҫ.

— Эсир мӗншӗн ташламастӑр? -— теҫҫӗ мана хёрсем.
Суятйр, пёлместёр пулать вара. Утймсене лаййхрах ту-

г/.а кйтартйр-ха?
Эпё хам вӗсемпе пӗрле ҫавӑрйнатйп, вёсем те тин вё- 

ренеҫҫӗ. эпё те. Светланӑн ӑнйҫлӑрах тухать, мана вйл 
ертсе пырать.

Киле саланаспа Светлана манран ҫырса илем-ха тесе 
пьеса кёнеки ыйтрё. Эпё хамйра ку енёпе артистах вёрент- 
нине шута илсе мӗнлерех ҫырмаллине кӑтартрӑм. Хёр мо
нолога еплерех каламалли ҫинчен те ыйтать.

Класра урйх никам та юлман иккен. Эпё пукан ҫинче 
ларатйп. Умра, сӗтел леш енче, уҫнй кёнекене листаласа, 
Светлана тйрать, вйл йна хупрё те портфеле чиксе хучё-

Хёр ҫамрӑк йвйс вулли пек ййрйс пӳ-силлӗ, пичё унйн 
керен, тута хӗррисем мйкӑнь чечекӗ евӗр тйп-тйп, ик куҫӗ 
каҫхи таран тӳие темелле кӑвак; ман ҫине пйхсан вйл йёи- 
кён шйрҫа пулса ййлтйртатрӗ. Ҫамка айккинче ҫӳҫ аванса 
нлет. Тйваткал куҫлй тутйр ҫыхсан хулйн ҫивӗт пытанчё. 
Хёр спектакле хатӗрленме тепре хйҫан юлмалли ҫинчен 
ҫёкӗрен ыйтать, мана сывй юлма сёнет. Класран эпир пёр- 
лех тухатпйр.

Ҫав кунхине ҫӗрпе пӗлӗт пӗрлешнӗ тӗлтен чылай ҫӳлте 
каҫ пуличченех тухнй ҫап-ҫутй ҫйлтйра асйрхарйм. Ҫавна 
хирӗҫех утатйп халь эпё. Планета-ши вйл, ҫйлтйр-ши?

Светланйран хййӗн аппйшӗ ҫинчен ыйтас тенёччё. Чи- 
перех пурнать-ши ӳссе ҫитнӗ хӗр-упраҫ, каччй ҫураҫса 
туйке туман-ши? Ыйтмаллаччё. Светлана ҫумра ҫук, вйл, 
ава, урам варрипе килё еннелле васкавлйн утать.

Спектакле шкулта, ун хыҫҫйн клубра лартрймйр. Пёр- 
ремёш пай вӗҫленсенех алй ҫупни тйвйл пек кёрлерё. Пьеса 
вёҫӗнче чаршава хупйнма памасйр вылякансене сцена 
Сличен антамрарӗҫ: алй ҫупса чылайччен тав турӗҫ. Кй-
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тарту ӑнӑҫлӑ иртнӗшӗн эпӗ ҫав тери хӗпӗртерӗм, вылякан- 
сем те чӑтма ҫук савӑнчӗҫ. Вӗсене кашнине мухтатӑп.

— Эпӗ роль тухмасть пуль тенӗччӗ, — пӑлханнӑ хыҫ- 
ҫанхи ҫутӑ куҫӗпе кӑштах именерех пӑхать Светлана. Ун- 
тан вӑл пӗр вырӑнта урӑхларах вылямаллаччё тесе хӑй 
асӑрханӑ йӑнӑшне калать.

— Ана никам та сисмерӗ. пит аван тухрӗ санӑн, — теҫ- 
ҫӗ юлташӗсем.

Светлана ҫавӑнтах ыттисем мӗнле выляни ҫинчен хӑй 
шухӑшне савӑнса пӗлтерет.

Спектакль хыҫҫӑн клубра ташӑ пуҫланчӗ. Вальс янӑра- 
рг, вальс шӑранчӗ. Эпӗ Светланӑна чӗнсе тухрӑм та унпа 
пёрле халӑх юхӑмне кӗтӗм: пӗрре, иккӗ. виҫҫӗ; пӗрре, ик- 
кё, впҫҫе — и лее пусатап урана, вӑлтӑрт-вӑлтӑрт, вӑлтӑрт- 
сӑлтӑрт ҫавӑрӑннӑ май. Вӑйӑ салансан клубран Светлана 
хыҫҫан тухрӑм, унпа пӗрле вёсен килӗ тӗлне ҫитичченех 
антӑм.

Унтанпа икӗ кун ҫеҫ иртрӗ. Учительсем ман ҫине пӑх- 
са вӑрттӑн тем пӑшӑлтатрӗҫ, директор хӑй пӳлӗмне чӗнтерчӗ

Уӗнле капла? Кам пулчё маншӑн Светлана?! Эпӗ ӑна 
Ялара тесе шутларӑм-ши?! Мӗншӗн пӑлхантаратӑн эсӗ ма
на, вальс?!

Пӳлӗм тавра утса ҫарӑнатӑп, унтан чӳрече умне пырсл 
тӑратӑп, Горизонтран чылай ҫӳлти ҫутӑ ҫӑлтӑр тухнӑ, вӑл 
кунтан аванах. курӑнать иккен. Планета-ха вӑл. Анчах 
мёнлескер?-

Репродуктортан кӗвӗ шӑранать — темле паха саслӑ 
ҫепёҫ ҫемӗ, хавас юрӑ. ҫӗнӗ вальс...

1957 ҫ. Шӑхаль.
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ЙӖНӖРИ ТАР ИКСЕЛМЕН-Й?

Семен Никитин ӑмӑртӑва хутшӑнма хулана килсен чи 
малтан «Спартак» спорт обществин инструкторне Вилья- 
новӑна курчӗ; Ҫак хӗрӗхрен иртнӗ, кӑштах курпунтарах 
ҫӳллӗ  хӗрарӑм, тахҫан самай вӑйлӑ йӗлтӗрҫӗ пулнӑскер, 
ял  спортсменне: «Эсӗ, Ҫемен, ватӑлман-и ҫак? Пӗнӗре тар 
пур пулать-и-ха сан?» — терӗ шӳтлереххӗн те тӗлӗннӗ 
евёр. Никитина килте арӑмӗ те: «Санӑн яшлӑху иртнӗ ӗн- 
тё. Ӗмӗрех пуса каччи шутӗнче ҫӳреймӗн, тек ӑмӑртмасан 
та юрӗ», — йӗплерӗ шӳтлереххӗн.

Ку сӑмахсен тӗрӗслӗхё ҫук темелле-и? Ҫемен вӑтӑр 
виҫҫе пусрӗ ӗнтӗ, вӑй-хал ҫирӗм виҫ-ҫирӗм тӑват ҫулсенчи 
мар. Ун чух Никитин республикӑра чи вӑйлисен шутӗн- 
чеччӗ. Ҫӗнтерӳҫӗ ятне илтмен мар. илтнӗ, анчах спорт мас- 
'jepe пулайман. Халӗ, ҫулсем кайсан, ҫамрӑксем ӳссе ҫи- 
тенсен вӗсене «ҫапса йӑвантарма» — спорт мастерён ятне 
клме — пулать-и? Кӑҫалхи малтанхи стартсем те ӑнӑҫлах 
килчӗҫ теме ҫук. Ҫемен ялти спортсменсен командипе 
РСФ СРта мала тухассишӗн ӑмӑртрӗ-ха, анчах кӑштах чир- 
ленӗ пек пулчӗ те пӗтӗм вӑйран кӗрешеймерӗ. Ялти ҫын 
тренировкӑсене те ытлӑн-ҫитлӗнех тӑваймарӗ: пурӗ пин 
ҫурӑ ҫухрӑм кӑна ярӑннӑ. Мастерсем хӗл каҫа виҫӗ пин 
ҫухрӑма ҫитереҫҫӗ пулсан, ку унӑн ҫурри ҫеҫ. Колхоз ком- 
байнерӗн, тракторисчӗн ӑмӑртусене ҫителӗклӗн хатӗрленме 
майӗ те килмерӗ, эрне каялла кӑна тракторпа вӑрмантан 
йывӑҫ турттармалла пулчӗ. Ҫав вӑхӑтра спортсмен йӗлтӗр 
ҫыне тӑраймарӗ — шӑпах икҫӗр ҫухрӑм ярӑнасси ҫухалчё. 
Ҫемен килтен тапранса та тухмастчӗ-и тен, анчах районти 
спорт обществин председателе Латнашкин сансӑр команда 
хавшать тесе хытах чӗнчӗ; тата Никитинӑн хӑйён те ӑмӑр- 
тава килсе курас, тахҫанхи юлташсемпе тӗл пулса калаҫас 
камӑл ҫӗкленчӗ.

Лайӑх тӗслӗх кӑтартасси пулмӗ — ытлашши каях юлас 
марччӗ!

Старт номерӗ Ҫемене начарах лекмен-ха: вӑйлисен уш- 
канне ҫнрӗммӗшпе аллӑмӗш номерсем хушшине вырнаҫ- 
тарнӑ пулсан Никитин хӗрӗх улттӑмӗш ҫын тухать—«шӑл- 
ларах» пӗрремӗш разрядниксемпе спорт мастерӗсем пӗ- 
тёмпех малта. Мартынов мастер кӑна Ҫемен хыҫҫӑн икё 
минут каярах аллӑмӗш номерпе тапранать. Вӑл кӑҫал
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а Спартак» обществӑн тӗп Советӗнче бронза медаль илнӗ. 
Внйлӑскер Никитина часах ҫитсе иртӗ. Ана мар. пёр минут 
каярах хӗрӗх саккӑрмӗш номерпе тухакан Володя Ивано
ва, пёрремёш разрядника ҫитерес марччё. Ку ачи —«Тру
довые резервы > обществӑн республика чемпионӗ. Ҫемен- 
сек кӳршӗ ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер, салтака кайса килнӗ 
хыҫҫӑн Никитин тахҫан хӑй ятне «кӗрлеттернӗ» училищӗ- 
ре механизатора вӗренет, училищӗн хальхи чапӗ шутла- 
нать. Унчченхи чемпионӗн ӑна парӑнас шухӑш ҫук-ха.

Стартран икшерӗн харӑс кӑларса яраҫҫӗ. Хӑйӗн машӑрё 
мбнле иёлтӗрҫине Никитин лайӑх пӗлмест, «Васянин Б. 
«Труд», Шупашкар, 1 ком-». — ҫырнӑ старт протоколӗн- 
чс хӗрёх пиллӗкмёш номер тёлне. Шупашкарӑн тӗп коман- 
дннчен! Анчах мёнлескер-ши? Халиччен ятне илтмен. Ху- 
лара юлашки вӑхӑтра шӑтса ӳснӗскер ӗнтё. Ҫамрӑксем 
кёске дистанцире вӑйлӑ. Вунӑ-вун пилёк ҫухрӑма вӗсем 
ьут-хём кӑларса тухаҫҫё, вӑтӑр е аллӑ ҫухрӑмсенче ывӑ- 
наҫҫӗ пулсан паянхи пек вун пилӗк ҫухрӑмра кӗтмен-ту- 
ман ҫӗртенех мала сиксе тухма пултараҫҫӗ. Тен, Васянин 
текенпи ҫирӗпех мар пулӗ-ха, юлӗ. Республикӑра вӑйлӑ 
йёлтӗрҫӗсем йышлӑ пулсан та Ҫеменӗн малтанхи вунӑ 
ҫын шутне кӗресчӗ.

Никитин пӳртрен тумланса тухнӑ ҫӗре малтисене старт 
пачӗҫ. Кӑштахран репродуктор сывлӑша чӗтретсе илчӗ те 
Еӑйлисен ушкӑнӗ те ӑмӑртма пуҫӑнни ҫинчен пӗлтерчӗ. 
Вёсенчен чи малтан ҫирӗммӗш номерпе Иван Норкин старт 
идет. Ҫак ҫын Ҫеменрен те аслӑ — вӑтӑр ҫичӗ ҫулта. Пӗ- 
чёк кӗлеткеллӗскер, ҫивӗч. Вун пилӗк ҫухрӑма та, аллӑ 
ҫухрӑма та пӗр пекех ӑнӑҫлӑ чупать. Анчах хӑй ӗмӗрне 
вал пёрремёш разрядпах ирттерет: мастер норми патне
темиҫе те ҫывхарнӑ — тултарайман. Каҫхине гостиницӑра 
Ҫемен унпа, тахҫанхи тусӗпе, самайччен калаҫса ларчӗ. 
Иван тренировкӑсене кӑҫал нихҫанхинчен те нумай ирт- 
тернӗ, ҫул шутне виҫӗ ппн ҫухрӑма ҫывхартнӑ. Ирпе те вӗ- 
сем йӗлтӗр тӗпне маҫ пёрле сӗрчёҫ. Опытлӑ спортсменӑн 
йёлтӗрӗ сӑртран аннӑ чух Ҫеменӗнчен икӗ метр нртрӗ. Ку 
вӑл лешӗ тинтерех туяннӑ «Ярвпнен» йӗлтӗр лайӑх шу- 
иинчен килчӗ пулинех.

Акӑ Норкин стартран шыв юххи пек ҫӑмӑллӑн тапранса 
кайрӗ. Пӗчӗк пӳллӗскерӗн алли-ури сехет ҫӑмахӗ пек вы- 
лякать. йӗлтӗр йӗр тӑрӑх шумасть, такам тӗртсе янӑ хыҫ- 
тӑн юхса иырать тейӗн.
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Ҫемен шӑм-шакне ҫемҫетмелӗх уҫланкӑра ярӑнса ҫӳре- 
келерӗ, пӗр-ик хут сӑрта улӑхса анчӗ. Иӗлтӗр каялла тап- 
масть-ха. шума та начар ыар шӑвать. Каях юлӗ-ши вара 
Ҫе-мен? Куҫ стартран тухакансем ҫинеллех пӑхать. Кашни 
йӗлтӗрҫех вӑйлӑн, хӗрӳллӗн тапранса каять. Акӑ вӑтӑр 
ҫиччӗмӗш номерпе республикӑн иртнӗ ҫулхи чемпионӗ. 
спорт мастере Николаев старт илчӗ. Ҫинҫерех кӗлеткел- 
лӗскер, туя ҫине уртӑнса хыҫра юр сирпӗнтерсе хӑварать.

Кӗҫех Ҫе-менӗн те тапранмалла. Ҫул ҫинче ӑш ан хып- 
тарччӗ. Спортсмен буфета кӗрсе пер стакан кофе ӗҫрӗ. 
Вал старт коридэрне пынӑ вӑхӑталла хӗрӗхмӗш номерсем 
сула тухаҫҫӗ ӗнтӗ.

— Э, Ҫумка пичче! — ялти пек чӗнчӗ йна Володя Ива
нов, кшшӗренпе пуҫламӑш хут курса.— Эсё ман ума лек- 
нё-ҫке! Старина, кёт эсё мана унта — пӗрле кайӑпӑр.

— Сирӗнпе ӑҫтан тавлашӑн. Манӑн халь ывӑл ӳсет. 
Вӑл сирӗнпе ӑмӑртма пуҫлӗ,— ӑшри шухӑшне пытарса 
хуравларӗ Никитин. — Училищӗре мӗнле унта: «старика» 
манман-и?

— Асӑнаҫҫӗ. Сӑну халӗ та ҫакӑнса тӑрать. Спорт стен-
цёчче.

Ку вӑхӑтрах Ҫеменӗн сылтӑм енне йӑр-яр шуса, хёрӗх 
пиллӗкмӗш номерпе яштака ҫамрӑк, ҫӳхе комбинезон тӑ- 
хӑинӑскер, пырса вырнаҫрӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ унӑн мӑшӑрӗ, Шу- 
пашкарӑн пӗрремӗш командинчи йӗлтӗрҫӗ. Вӗсем иккӗшӗ 
ҫула тапранса тухмалли чикке куҫрӗҫ.

— Мана кӗтӗр унта,— йӗкёлтет х.ыҫра Володя.
Стартрисем чӗнмеҫҫӗ. Васянин, йӗлтӗре каллӗ-маллӗ 

шутарса ура ухать; Ҫемен те, йӗлтӗр тӗпне тем ан ҫыпӑч- 
тар теиӗ пек, шавах сӑтӑрса кукалет. Васянин йӗлтӗрӗ — 
«Ярвинен», кивӗрехскер. Сӑрри шупкалса чёркеленнӗ. 
Тӗпӗ лайӑх пулмалла, ҫӑмӑллӑн шӑвассӑн туйӑнать. Ҫеме- 
нёп ҫёнӗ «Эстонийӗ» унӑннинчен япӑх пулмӗ-ха.

Старт вӑхӑчӗ ҫитерехпе Латнашкин Никитин ҫурӑмӗ 
ҫснчел кӗрӗке илчӗ. Спортсмен пуҫри пёчӗк ҫӑм калпака 
тӳрлетрӗ, кӗпине юсарё, пӑлханнине пусарасшӑн ӳпке тул- 
ли сывлӑша Еӑрӑммӑн хаш-ш-ш! сывласа кӑларчё. Васянин 
та хӑйне лӑплантарчӗ, урине вылятма пӑрахрӗ, ик туйине 
ума тытса тӳрленчӗ. Судья «Марш!» тенипе вӗсем тапран- 
чёҫ. i

Никитин алли-урппе ылма-тӗлме ӗҫлет. Пӗрле тухаканӗ 
ака мала ярать пуль тенӗччӗ, анчах лешӗ юлма шутламарӗ 
— хӑй иртме пикенчӗ. йӗлтӗрҫи начарах мар пулмалла,
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нрттёр, ӑна кайран хӑварма май киле. Вӑйлӑскерех пулсан, 
хыҫӗлче пыма лайӑх; ӗҫлетӗр. Ветеран, сылтӑм урине ма- 
лаллл илмесёр шпагат пек тытса . Васяннна йӗр ҫине кӑ- 
ларчӗ. Лешӗ икё туяпа харӑс тапса ҫивӗччӗн илтерет, каяс 
салайне ҫнне-ҫине ылмаштарать: алӑ-урапа ылма-тӗлме
тапать те ҫийӗнчех ик туя ҫине харӑс уртӑнать. Аллине 
те, урине те ылмаштарса тапса пынӑ чух Никитин ӑна ин- 
ҫех лмаеть, гкӗ туяпа харӑс тапнӑ чух вара юлать-юлатех.

Семен умри ҫынран куҫнё илмест, леш мёнле мелпе 
^имлет. сӑвнашкал мёлпе вйй кӑларма тӑрӑшать. Пыр шй- 
такё йӳҫнӗ пек иулчӗ, шӑм-шак тарларё. Ҫухрӑм чухлё 
кчлсен лапамран ҫамрӑк чӑрӑшлӑха кӗреспе кӑштах сӑрт* 
ла вырӑн лекрӗ, кунта алӑ-урана ылмашуллӑн вылятмал- 
ла, у ӑма вӑрӑм ямалла. Ҫемен утта вӑрӑмлатрӗ те умри 
ҫьшран юлмарё, ҫав хушӑрах вӑл Васянин йӗлтӗрӗ мӗнле 
шун.пне сӑнарӗ. Пёр пек вӑйпа тапсан Семенӑн йӗлтӗрӗ 
те унӑннинчен юлмасть.

Ҫпнҫе сукмаклӑ ешӗл чӑрӑшлӑхра а к —вӑрӑмах мар 
тавайкки. Ҫемен ярӑнарах шурӗ те хӑй йӗлтӗрӗпе Васянин 
йёлтӗрне шаккарӗ. ыйтрӗ: «Иртем?» Умри ҫын чӑрӑш ҫум- 
нелле йӑлт! пӑрӑнса тӑчӗ, сӑнран тинкерсе пӑхрӗ: «Кам-ши 
ку?» — терӗ пулмалла. Ҫемен пӗрре пӗр ура ҫннче, тепре 
тепёр ури ҫинче вӑрӑммӑн ярӑнать. Шӑм-шак ҫамӑл. Ана- 
талла пек пулчӗ те, вӑл ик туяпа харӑссӑн ҫике-ҫине хыт- 
тан тапса ячӗ. Пӑрӑнчӑкра куҫ хӳрипе каялла пӑхрё: ун 
мйшӑрӗ вул пилӗк—ҫнрём метра юлнӑ.

Ҫапла пурӗ виҫӗ ҫухрӑм килсеп, лаштра хырлӑхра ҫӳл- 
лех мар сӑрт тухрӗ. Кунта умрысем, йӗлтӗрӗсем каялла 
шунӑран-и, урисене хӗреслесе «елочка» меслетпе хӑпар- 
на. Ҫеменӗн йӗлтёрӗ каялла тапмасть, ку тӑвайккине тӳрё 
пусӑмпах хӑпарма пултарать. Спортсмен сулахай еннерех 
тытрӗ те тӳррӗн пусса улӑхма пуҫларӗ. Ҫак вӑхӑтра сыл- 
тамра Васянип курӑнчӗ, вӑл унпа танлашрӗ. Ҫемен мӗн 
пур гӑйран тимлет, анчах урасем ытлашши хӑвӑрт нлӗнсе 
пусӑчмаҫҫё, йывӑррӑн куҫаҫҫӗ. Васянин йӗлтӗрӗ йӑлт- 
ярграх вылянчӗ — каччӑ сӑрта малтан хӑпарса ҫитрё, тӳ- 
лерс тата хӑвӑртрах чупрё те Ҫемене самаях пӑрахса хӑ- 
варчё, анаталла аннӑ чух хушӑ ҫирӗм пилӗк-вӑтӑр хӑлаҫ 
чухлӗ тӑсӑлчӗ. Таратех-ши? Никитин канмалли ҫӗрте те 
канмасть, тӑвайккирен ик туяпа харӑс тапса анать. Акӑ 
тспӗр сйрт ҫамки. Васянпн кунта тарнӑ хушша ӳстерейме- 
ре, ҫаврӑм туса анаталла аннӑ чух Ҫемен ӑна ҫывхарчӗ, 
юлашкинчен, спортсменсем каларӑш, «хӳререн» ярса ил-
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че. Лешӗ куна сисрё те хӑвӑртрах та хӑвӑртрах кая пуҫла- 
рё. Ҫемен ун хыҫҫӑн каллех аран ӗлкӗрет. Пыр шӑтӑкӗ 
ҫаплах хёртет. Умри ик ҫапуҫҫи пек вылянса пыракан мӑ- 
шар йёлтёртен юлмалла мар, умри катмакласа юр сирпё- 
текен ик туя ункине тартмалла мар.:.

Пӑчӑ. Чӑтма ҫук пӑчӑ. Ҫӑм калпак айёнчен тар шӑпӑр- 
татса юхать, тӑварлӑскер куҫа ҫиет, пите чӗпӗтет. Вӗри. 
Ҫурӑм лачкам.. Ытлашши ӑшӑ тӑхӑнчӗ-шим Ҫемен? Ҫире 
кёнепе свитер ҫеҫ-ҫке, пуҫри калпак та ҫӳхе ҫӑм ҫипрен 
кана. Хӗвел хӗртет-ши? Ҫук-ҫке, хӗвел хырлӑха пайӑркине 
те тиреймест. Кёҫ сӑртран анмалла пулать ак, ун чух ҫил 
тухса уҫӑлтарӗ. Ах, часрах ҫитесчӗ унта.

Тепӗр тесен, мӗншӗн хӑваламалла-ха хӗмленсех тӑрӑ- 
шакан ҫынна? Таринех вӑл. Тартӑр. Нушаланма кирлех- 
пш Ҫеменӗн? Амӑртусене вун тӑватӑ ҫул ҫӳрени ҫитмест-и 
ана? Тертленмен мар, тертленнӗ. Халь татах асап тӳсмел- 
ле-и? Тин мастер пулас ҫук ӗнтӗ. Халь ҫамрӑк мар, пыр 
шӑтӑкӗ хӗрни те, ав, ҫаплах иртмест. йывӑр. Г1аян коман
дира Ҫеменсӗр пуҫне те аван тухакансем пулӗҫ. Кайма 
пӑрахмалла мар-и? Ҫук. Кун чул килнине финиша ярӑнсах 
ҫитесчӗ. Командӑри ытти ачасем, тен, унран начартарах 
та пыраҫҫӗ пуль. Команда хавшӗ. Умри йӗлтӗрҫӗрен юлас 
марччӗ. Аиа-и? Ана кая хӑварма та пулӗ. Вӑл-и? Вӑл та 
ывӑннӑ пуль-ха. Тен, ывӑнман? Мур пӗлет, ҫаплах ҫулӑм 
хыптарса ӑнтӑлӗ-ши вӑл?

Яштака вулӑллӑ вӑрман варринче вӗсем харӑсах тӑва- 
тӑ ҫынна ҫитсе иртрӗҫ. Умра тата, ав, вӑтӑр улттӑмӗшпе 
г.атӑр саккӑрмӗш номерсем пыраҫҫӗ. Васянин сӑрт тӳпин- 
че вӗсенчен иртеймерӗ, кӑшт ҫеҫ анмалли ҫӗрте вара пӗрин 
йёлтӗрё ҫине кӗрсех кайрӗ; кусем, ҫамрӑксем пуль-и, ал- 
хапӑл пӑрӑнаймасӑр чӑрмантарчӗҫ. Тӑвайккинче Ҫемен 
внрлӗрех тапса ячӗ те лапама ансан Васянин йӗлтӗрӗ ҫи- 
нех пырса пусрӗ. Умра чӑнках мар тӑслака сӑрт. Ана вӑ- 
раммӑн утӑмласа, ылма-тӗлме меслетпе хӑпармалла. Кун 
пек вырӑнта Васянин хавшакрах пекчӗ-ха. Ҫемен хӑйне 
ҫӑмӑлрах та вӑйлӑрах туйрӗ. Ялан пӗр ҫын хыҫҫӑн пырай- 
глан, ӑна улталанипе кӑна ӗҫ тухмӗ: ӑмӑртура пёр Васянин 
ҫеҫ мар-ҫке!

— Эп иртем? — кӑмӑллӑ сасӑпа ыйтрӗ ветеран. Ҫам- 
рак пӑрӑнчӗ. Прачакра уҫӑмлӑрах пырса Никитин йӗр та
рах йӑвӑ чӑрӑшлӑха ҫаврӑнса кӗчӗ. Вун пилӗк ҫухрӑмлӑ 
дистанцирен ҫурри хыҫа юлчӗ ӗнтӗ, умра ҫичӗ ҫухрӑм ка
на. Финиша ҫитиччен виҫ ҫухрӑмра кашни йӗлтӗрҫех хӑра-
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такан пысӑк тӑвайкки пур. Унта чӗрӗ вӑйпа пымӑсан ҫӳм- 
рп ҫынран юпа пекех тӑрса юлма пулать. Никитин Вася- 
нин ҫинчен шухӑшларӗ. Лешӗ халь хыҫра шит чухлӗ те 
хапмасӑр пырать. Хыҫрискерне ҫав сӑртра та хӑвараймӑн. 
Финиш умӗ вара — тӳремлӗх. Унта ик туяпа харӑс ӗҫле- 
мелле. Стартран тухсанах епле илтерчӗ ку меслетпе Ва
сянин! Ҫамрӑкскер ҫивӗч, финишра вӑл малта пулӗ. Унч- 
чен, ҫав вӑрӑм сӑрт патне ҫитиччен, ӑна тепре ума кӑлар- 
малла. Вара ҫав пысӑк сӑрт ҫывӑхӗнчи тӗве ҫурӑмӗ пек 
тӳпемре иртмелле те чи йывӑр вырӑнта тармалла. Ҫемен 
юриех васкамарӗ, анчах ун мӑшӑрӗ малти начар пынине 
ёненсе ума тухмарӗ. Вӑл та ҫапла шутлать пулмалла: халь 
самӑй ҫын хыҫҫӑн пырса сывлӑш ҫавӑрса илмелли вӑхӑт. 
кайран—финиш хӑвӑртлӑхӗ. Никитин тата ерипенрех кай- 
рӗ, пӑрӑнса тӑрсах ирттеретӗп тенӗччӗ кӑна, хыҫра пачах 
ют сасса илтрӗ:

— Лыжню!
Ҫемен хӑраса ӳкрӗ. Иванов, Иванов ҫитрӗ ӗнтӗ. Ҫав 

Васянинран йӗр ыйтрӗ.
Никитин хыҫри ҫынна шӑпах такӑр вырӑнта пӑрӑнса 

ирттерчӗ, пӗр йӑпӑрт пӑхса илнипех курӑнчӗ: аллӑмӗш но
мер— Мартынов! Иванов пулманни чун кӗртрӗ. Ҫемен 
тӳрех умри хыҫҫӑн ҫул тытрӗ. Кӑшт каннӑ пек пулнӑс- 
керӗн вӑй пур. Унӑн Мартыновран мӗн чухлӗ те пулнн 
ҫакланса пырасчӗ, инҫех тартса ярас марччӗ. Анаталла 
аннӑ чух Ҫемен хӑй умӗнчи спортсменӑн йӗлтӗрӗ епле 
шунине сӑнать. Мартынов ик хыр хушшипе тухнӑ чух ту- 
йнсемпе вирлӗн тапса ячӗ. Ҫемен те ҫав вырӑнта ҫӗкленсе 
нлсе, пк туя ҫине уртӑнчӗ. Иӗлтӗрсем сулӑмпа анса пӗр 
вырӑнах ҫитрӗҫ: вӗсем пӗр пекех шӑваҫҫӗ. Уйрӑмлах алӑ- 
ура вӑйӗнче ҫеҫ Мартынов сарлака кӑкӑрӗпе карӑнса илет 
те вирлӗн кӑна тапать, кун пек чух туя ункисенчен юр 
катмакланса сирпӗнет; алли-урипе ылмашуллӑн илтерсе 
пынӑ чух ҫын пӗрре пӗр туйипе, тепре тепӗр туйипе ҫине- 
ҫлне тапать, ури те хӑвӑрт-хӑвӑрт иленсе пусӑнать, — чу- 
кать темелле ӗнтӗ, анчах чупмасть ҫав, йӗр тӑрӑх ярӑнса 
пырать, пёрре пӗр йӗлтӗрӗ, тепре тепӗр йӗлтӗрӗ ҫиҫкӗнтер- 
се каять ҫынна. Никитин та тӑрӑшать, анчах умрипе иккӗ- 
шён хушши ӳссе-ӳссех пырать: малти тарать, мӗн калӑн, 
вал самай вӑй питти спорт мастерӗ. Унран икӗ минут юлнн 
темех мар, анчах вӑл та ытти чухнехинчен япӑхрах пырать 
пулсан?! Ава тӗве курпунӗ пек ик тӑрӑллӑ тӳпе. Унта йӗл- 
тёрҫӗсем курӑнса кайрӗҫ. Хура тумлӑскерсем шур юр тӑ-
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оӑхӗнче нӑрӑсем евӗр тапаланаҫҫӗ. Пёр айккинче пёр уш
кан ҫын тарать. Радисстанципе радист пур, СССР спорт 
тастерё Курмышов тренер хӑй вӗрентекенне, Мартынова, 
тем каларӗ, пӗр хушӑ юнашар чупса пырса ӑс паче.

— Хёрӗх улттӑмӗш иртет, — тесе юлчӗ радист Ники
тин номерне вуласа. Чун ҫӗкленчӗ. Ун вӑхӑчӗ ытлашши 
начарах мар пулӗ-ха, лере.стартпа финиш лаптӑкӗнчё, Лат- 
нашкин хӑй кэмандинчи спортсмен епле пынине пӗлчӗ 
ёнтӗ. Тренерсем кунта пит тимлӗн сӑнаса ӑсатрӗҫ. Курмы- 
шов ӑна: «Ытлашши ан ӳпӗн»—  тесе юлчӗ. Мёнле вӑхӑт- 
па миҫемӗш пынине калакӑн пулмарӗ. Калама кирлӗ те 
мар: Мартынов ӑна икё минут ытла хӑварса пырать, ытти- 
ссм унтан та хӑвӑртрах иртрӗҫ пуль.

Ытлашши 5?пӗнет-ши Ҫемен? Ёлӗкрех ун пек асӑрхат- 
тармастчӗҫ-ҫке. Ялта тарӑн юра пӗччен ашсах ӳпёнекен 
пулчӗ пуль вӑл. Ялти комбайнер тренер аллинче пул ман, 
ушкӑнпа ярӑнса сӑлая тӳрлетмен ҫав.

Тӗве ҫурӑмӗ пек сӑрт пӗтрӗ. Умра — вӑрӑм ту. Марты
нов ун хысакне тӗпретсе аркатас пек кӗрешӳ пуҫларӗ. Ма
лярах тата икё йӗлтӗрҫӗ чакаланаҫҫӗ. Мартынова ҫакӑнта 
пнеенех ярас марччӗ. Вӑрӑмрах утӑмӑн ярӑнса вӑя пере- 
кетлерех, ҫапах та вирлӗн талпӑнать Ҫемен. Сӑрт хӑпар- 
('оҫемён чӑнкӑрах. Ҫемен хушшӑн-хушшӑн чупкаласа 
плет. Кун пек чух йӗлтӗр хыҫӗ плита пек хытнӑ йӗр ҫинче 
мотор хаплатнӑн шаплатать. Алӑ чӗтрет, ура чӗтрет. Вӑй 
ҫук. Пыр шӑтӑкне темле мур патакпа хирет, ҫав патака 
ӑшран тухакан сывлӑш аркатать, хуҫать, анчах тӑпӑлтарса 
ьалаоаймасть, сывлӑш хӑй-хӑй! хӑй-хӑй! тухать. Ҫӑвар 
туллин ҫӑтсан та, сылвӑш ҫителӗклӗ кӗмест.'

Пит тӑрӑх йӑрлаттарса тар юхать. Кӗпе исленсе кӗлет- 
ке ҫумне ҫыпҫӑнчӗ.

Умри йӗлтӗрҫе ҫитсен Ҫемен пыр шӑтӑкӗнчен сывлӑш 
клларкӑ май х-ха-а-а! тесе сас пачӗ: пӑрӑнма ыйтрӗ.

Ирт аякпа, — тавӑрчӗ лешӗ. Тӑвайккийӗ. чӑн та, тем 
сарлакӑшёх такӑр. Анчах йёртен пӑрӑнни тикӗссӗн чупма 
чӑрмантарать. Ҫеменӗн ҫынпа вӑрҫма мар. сӑмах хушма 
та вӑй ҫук. Сӑмах чӗнес хала тӑвалла хӑпарма памалла. 
Ҫемен умрин йёлтӗрне таптакаласах аякка пӑрӑнчӗ, иртрӗ. 
каллех мала тӑчӗ, Лешӗ мӑкӑртатса вӑрҫса юлчӗ.

Умра хура тумлӑ тепӗр йӗлтӗрҫӗ. Ку Ҫемен ҫывхар- 
санах пӑрӑнчӗ. туйи ҫине уртӑнчё те чарӑнчӗ; хӑй тӳрӗ тӑ- 
раймасть, ик туя ҫинче тайкаланать. Ҫын пӗтнӗ. сӑрта хӑ- 
параймасть.
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— Атя. аи тӑр,— теме ӗлкӗрчӗ Ҫемен ӑна. Хӑйне те 
пывӑр. хӑйне те ҫӑмӑл мар Никитина. Пӗрех хут чарӑнмал- 
ла мар-и унӑн га? Тӑвайккинче-и? Вара пушшех вӑй пӗтет- 
Вара сётерӗнсе ҫитейместӗн. Часрах канас тесен хӑвӑрт- 
рах хӑпармалла.

Фу, сурчӑк тӑсӑлать. Ма вӑл ҫӗре ӳкмесёр кипке ҫан- 
ни ҫине лексе тӑсӑлать? Пӑчӑ-ҫке, ытла та пӑчӑ. Урасем 
йывӑрланнӑҫемӗн йывӑрланаҫҫӗ. Спортсмен тӳрӗ пынӑ ҫӗр- 
тен «перекидкӑпа» чупма пуҫларӗ. енчен енне тайкаланса 
мышцӑсече ҫемҫетсе плчӗ. Вӑй пӗтнӗ — ҫын чупать. Ак 
сӑрт тӑррн. Вӑл тӗтреллӗ. тӗксӗм. Умра тата тепӗр йӗлтӗр- 
ҫӗ хал ҫухатнӑ иккен, Ҫемен унӑн сӑнне те, номерне те 
асӑрхамасӑр иртрӗ.

Мӗншӗн хура-ха сӑрт тӑрри? Мӗншӗн тӗксӗм? Куҫ ху- 
ралчӗҫ-ҫке, пуҫ та кӑшт ҫаврӑннӑ пек. Ҫавӑнтах, вӑрмана 
янраттаракан сасӑ хӑлхана кӗчӗ:

— Никитин! Эсӗ-и ку?! Вӑт хӗм сирпӗтен!!*
Умри тӗм айккинче тӑракан хӗрарӑм йӗлтӗрҫе Семен 

сасӑранах палларӗ: ӗнер хӑйне «йӗнӗре тар пур пулать-и- 
ха сан» тенӗ. хӑй вӑхӑтӗнче пӗр хут ҫеҫ мар республика 
чемпионӗ пулнӑ Вильянова хавхалантарать:

— Атя. Ҫемен! Атя! Паян стариксем малта. Хыттӑнрах 
хӑвала! Николаев мастер инҫе мар. ӑна тыт!

Вӑрман хура. Юр тӗксӗм. Пуҫ ҫазрӑнать. Урасем гипс- 
ланӑ пек- йӗлтӗрҫӗ' чупать, чупать.

Акӑ — анаталла. Ҫемен карӑнса илчӗ те ик туя ҫине 
уртӑнчӗ. аллисемпе хыҫа ҫитиччен тапрӗ, кукленсе ларчӗ 
те тӑвайккинчен анса кайрӗ. Ҫил вӑркӑштарса кӗлеткене 
уҫӑлтарчӗ. спортсмен вӑй пухмалла тарӑннӑн, тикӗссӗн 
сывларӗ. Чӑрӑш лӑссисем симӗсленчӗҫ. юр шуралчӗ — 
вӑй кӗчӗ- Кӑштах вӑй кӗчё. Мӗншӗн-ха «стариксем малта» 
терӗ Внльянова? Никитинран Мартынов тахҫанах иртрӗ- 
ҫке, халь вӑл умра та курӑнмасть.

Вӑрмантан тухнӑ вырӑита йӗр айккпнче тӑршшӗпех 
ҫын тӑрать. Никитин хӑвӑрт карӑнса илет те ик туя ҫине 
уртӑнать. Сӑртран аннӑ чух шӑм-шак каннӑ пек пулчӗ 
пулин те ӑшра ҫӑмӑл мар- Пыр шӑтӑкӗ хӑйлатать, йӳҫет. 
Ҫӑвар сурчӑкран тасалмасть. Финиш умрах. анчах унта 
ҫитме тата тепӗр ҫухрӑм. Мӗншён асапланать Ҫемен? 
Мӗншӗн хӑйне хӗн кӑтартать? Тек ӑмӑртмастех вӑл. Ыран 
командӑшӑн эстафетӑра вунӑ ҫухрӑм ярӑнса тухӗ те вид- 
мине вӑтӑр ҫухрӑма, хӑй ялан ҫӗнтерӳ тунӑ дистанцие. 
каймӗ- Амӑртӑва урӑх пачах та килмӗ. Кнлместех. Куна
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тухасчё. Халь финиша ҫитесчӗ- Урӑх ӑмӑртмастех Семен 
Никитин.

Хӑй ачисене ҫапла асаплантарӗ-и тата? Валеркӑпа 
Светланӑна ҫапла терт кӑтартмалла-и? Асли виҫӗ ҫула та 
ҫитмен. вӑл вӗсене йӗлтӗр илсе пачӗ. Хӑй пекех ухмах 
тӑвӗ-ши? Ҫук, ачисене Ҫемен ӑмӑртӑва ямӗ- Хӑй те урӑх 
килмӗ- Ах, хӑҫан пӗтет-ши дистанци? Хӑҫан-шп финиш?

йӗр  айккинче курса тӑракан ача кӑшкӑрнӑ сасӑ ил- 
тӗнчӗ:

— Ҫитесшӗн! Ан ҫитер!
Васянин ӗнтӗ! Ак мӑшкӑл: хыҫра пычӗ-пычӗ те ӗнтӗ 

халь финиш умӗнче виҫ метрта иртсе каясшӑн.
Васянинах-ши? Ҫитетех-ши? Е Иванов?
Никитин хӑвӑрт-хӑвӑрт тапать. Пыр шӑтӑкӗ кӗсле хӗ- 

лӗхӗ пек чӗтренет. Финиш йӗрӗ судья «есть» теннпе хыҫа 
юлчӗ-

Ҫемен сулӑмпа уҫланкӑна ярӑнса тухрӗ, пӗкӗрӗлнӗскер 
тӳрленчӗ, хыр вулли ҫине таянчӗ те каялла пӑхрӗ: хыҫра 
Васянин мар, аллӑмӗш номерлӗ Мартынов ҫитрӗ. Ҫеменрен 
пӗрре нртнӗскер. хӑш тӗлте юлчӗ вара вӑл?! Никитин ӑна 
сӑртра куҫ хуралса килнӗ вӑхӑтра хыҫа хӑварнине аран 
тавҫӑрма пултарчӗ. Хыр ҫумне сӗнкнӗ Ҫемен патие Лат- 
нашкин чупса пычӗ те ун ҫурӑмӗ ҫине кӗрӗк уртрӗ, сӑмах 
хушрӗ:

— Иывӑр иулчӗ-и-мӗн?
— Урӑх ӑмӑртмастӑп, ■— аран сывласа ҫӑвар уҫрӗ 

Никитин.
— Вӑйлӑ тухрӑн, вӑйлӑ патӑн эс.

— Пӗтрӗм- Урӑх ӑмӑртмастӑп-
— Ывӑннӑ эс. Иртсе каять. Атя. ан тӑр. уткала. Пӳрте

кӗр-
Латнашкин ун уринчи йӗлтӗре вӗҫертсе илчӗ. «атя- ут, 

ут», — тесе хистерӗ- Ҫемен мӑшӑр йӗлтӗрпе туйине алла 
тытса база еннелле сулланчӗ.

Ҫак вӑхӑтра репродуктор тин ҫитнӗ йӗлтӗрҫӗсен кӑ- 
тартӑвӗсене каларӗ: «Спорт мастерӗ Николаев — аллӑ 
минут та хӗрӗх ҫичӗ секунд. Спорт мастерӗ Мартынов 
х.ӗрӗх ҫичӗ минут та вӑтӑр пилӗк секунд. Ку — нккӗмӗш 
результат- Ac тутаратпӑр: чи лайӑххи Иван Норкинӑн: 
хӗрӗх ҫичӗ минут та ҫирӗм секунд- Пӗрремӗш разрядник 
Семен Никитин — хӗрӗх сакӑр минут та аллӑ пилӗк! се-
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кунд. Ку — виҫҫӗмӗш вӑхӑт. Спорт мастерё Борис Ва
сянин..»

Ҫемен кӑртах сикрӗ: кӑҫал Киров облаҫӗнчен хулана 
ӗҫлеме килнӗ спорт мастерне пӗлменшӗн вӑл тӗлӗнчӗ те 
кӑштах ырӑмарланчӗ.

Амӑрту ҫӗнтерӳҫи Иван Норкпн пуҫласа спорт масте
рён нормине тултарчӗ. Виҫҫӗмӗш вырӑнти Семен Никитин 
спэрт мастерён кандидачӗ ятне илме тивӗҫ пулать-

— Аллуна пар, — тинтерех ҫитнӗскер, йӗлтӗрне тыт- 
са пырать Ҫемен патнелле Володя Иванов- Хӑй тек сӑмах 
вакламасӑр куҫпа ҫеҫ витӗр пӑхать.

,.-йӗлтӗрҫӗсем гостиницӑна таврӑнма пуҫтарӑнаҫҫӗ- 
Ҫеменӗн те ҫитсе канасчӗ, вӑй пухасчӗ. Ыран тата лайӑх- 
рах ярӑнасчӗ- Ҫитес ҫул ытларах тренировка тусан мӗн- 
шӗн-ха вӑл та спорт мастерӗ пулма пултараймасть? Хи- 
сеплӗ ята нлмесӗрех спорта пӑрахмалла-им вара? Ҫитес 
ҫул кӑҫалхпнчен икӗ хут ытларах хатӗрленесчӗ те.. Тата 
тепӗр хӗл кӑна мар ӑмӑртӑва килӗ-ха Самен Никитин. 
Иӗнӗре тар иксӗлмен- «Кӑтартӑпӑр-ха татах», — терӗ ве
теран хӑй ӑшӗнче.

1964  ҫ.
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Чупса иртеҫҫӗ ҫухрӑм кшиеем..»

Тунсӑх..- Чуна пусакан темле ачаш та канӑҫми тунсӑх. 
Кӑмӑл хӗлӗхне ут хӳри пӗрчинчен те ҫпнҫе карӑнтӑкран 
хывнӑ-шим вара? — йывӑҫ сулхӑнӗнчен хӗвел питне ку- 
ҫакан уҫ варкӑш пырса сӗртӗннипех чӗтренсе илсе сас 
тӑвать-ҫке ҫав ҫип; кӑвак тӳпере унта-кунта шурӑ пӗлӗт 
татӑкӗсем шунине куҫ курнипех. анлӑ тинӗс ҫийён кӑт- 
ран-кӑтран хум чӳхеннине аякри сакӑлтакран пӑхса тӑ- 
руҫӑнах тем лекнен янӑраса каять ҫав хӗлӗх, чун хӗлӗхӗ — 
канӑҫми тунсах- Килмелле те марччӗ-и, тен> тинӗс ыта- 
мӗнчи ҫак хӗвел ӑшшине Сильвестрӑн? Арӑмӗпе епле 
калаҫса тухрӗ-ха тата килӗнчен вӑл. мӗн тупрӗ кунта — 
кану ҫуртӗнче? Мӗншӗн халь кӗтмен ҫӗртенех кичемлӗх 
ярса илчӗ ӑна? Мӗншӗн чуна салху?

— Каймастӑн! Ниҫта та каймастӑн! — терӗ арӑмӗ 
ҫакна ҫула пуҫтарӑннӑ кунхине.

— Хӑвах килӗшрӗн-ҫке, «ҫӗр улми лартса хӑвар та. 
чару ҫук, — терӗн. — пулчӗ Сильвестрӑн сӑмахӗ-

— Мӗн усси сан?! Ҫынсем пек ӳт хушса килес пулсан 
хӑть!.. — чӑрханать калаҫу-

— Ҫамрӑк ҫынна кӳпшек пулни килӗшмест.
— Велосипед илетӗн пулсан — каймастӑн!
— Халь путевка алӑра ӗнтӗ- «Кан», — терӗҫ.

Сильвестрӑн йӗлтӗр спорчӗпе те. велосипедпа та пёр
ремёш разряд-ха. анчах велосипедистсен ӑмӑртӑвӗнче вӑл 
'малтисенчен татӑлкаласа юлать —хушшӑн-хушшӑн ҫи- 
ҫӗмле вирхӗнме хӑнӑхмашкӑн ялта асфальт ҫукки чӑрмав 
кӳрет-ҫке ӑна. Кану ҫуртне велосипед илсе кайсан вӑл 
яка шоссе ҫинче хӑй ӑсталӑхне туптама пултарӗ.

Сильвестр пӗлтӗр Крымра каннӑччӗ. Симферопольтен 
автобуспа пынӑ чух вӑл ҫап-ҫутӑ шоссе тӑрӑх хирӗҫ ки- 
лекен велосипедистсен ушкӑнне курсан хӑй «ҫуран ура- 
па» илменшӗн самаях ӳкӗнчӗ-

Арӑмӗ ӗҫе кайнӑ хыҫҫӑн Сильвестр ачисене садика 
ӑсатрӗ те ҫула пуҫтарӑнма тытӑнчӗ- Чей: ӗҫме ларсан арӑ- 
мӗ таврӑнчӗ- Алӑ курлӑ каҫсанах тулли рюкзака курса, 
ятлаҫма пикенчӗ:

— Силленсе ҫӳретӗн! Хӑвна хӗрхенместӗн!
Сильвестр кӑмӑла пӑсасшӑн мар, арӑмӗпе ӑшшӑнрах 

пулма тӑрӑшать — Хрестя пур пёрех ҫемҫелмест.

30



— Велосипед илсе кайса багажшӑн укҫа тӑккалатӑн! — 
тет вӑл сӑлтав шыраса.

Ку та Сильвестра витереймест, Хрестя татах чӗрре 
кӗресшӗн.

— Чаракан ҫук сана! Ҫемйӳ ҫинчен манса ҫӳретӗн. 
Иртӗхес шут кӗчӗ-и? Хӑвна тавӑрма пултараймасть те- 
тӗн-и кун пекех пулсан?! Тавӑратӑп!

— Лӑплан-ха эс.
— Лӑплантармалла сана! Лӑплантаракан ҫук! Ача- 

пӑчапа ман пӗччен тӗрмеш-
Ятлаҫсан-ятлаҫсан кантуртан пӗр йӑпӑртлӑха хӑпса 

килнӗ ҫын тухса кайрӗ; темле лӑпкӑ пулма тӑрӑшсан та 
Сильвестр кӑмӑлӗ йывӑрланса юлчӗ. Иккӗлене те пуҫларӗ 
ӗнтӗ ҫавӑн чухнех вӑл: велосипед илнин усси пулатех-ши? 
Ҫу варринче республика ӑмӑртӑвӗ ҫитет!-ҫке, халь май 
уйӑхӗ тин пуҫланнӑ — хатӗрленесехчӗ.| Арӑмӗ янӑранипе 
чунӗ шуиханнӑ Сильвестр иккӗлене-иккӗленех рюкзакне 
ҫакрӗ те обществӑран илнӗ спорт велосипедне утланса ял 
ҫывӑхӗнчи пысӑк мар аэропорталла тапрӗ; унтаи Шупаш- 
кара вӗҫё те. Адлера ҫитӗ — билет кӗсьере.

«Арӑм тӗрӗс каламарӗ-ши? Велосипед илнин усси 
пур-ши?» — вӗҫӗмсӗр нӑйлама тытӑнчё пуҫра шухӑш 
Иртмест-ҫке иккӗленни, пӗрте иксӗлмест, шӗкӗ пек ша- 
лалла кӗрсех пырать- Ҫул ҫинче чӑрмавӗ те чӑрмавах 
ӗнтӗ ытлашши япала сӗтӗрсе ҫӳреме. Чуна йывӑрлатма 
чикке пӗлмесӗр каласа тӑкрӗ ав тата Хрестя.

Пӗр тапранса тухсан каятӑн — «велосипедна чехола 
чикмелле пулнӑ» тесе «ҫул ҫыннисем» вӑрҫкалани те 
хыҫа юлчӗ, ак Абхазири пёр хула ҫывӑхӗнчи кану ҫуртне. 
юлашкинчен пуйӑспа тата автобуспа пырса, илӗм-тилём. 
ирпе, ҫынсем вӑранас вӑхӑталла персе ҫитрӗ Сильвестр.

— Ҫак пӳлӗмсенче пушӑ вырӑнсем пур. — пӗлтерчӗҫ 
кусене- — Хӑшне вырнаҫатӑр — хӑвӑрӑн ирӗк-

Пуйӑсран аннӑ хыҫҫӑн автобуспа пӗрле ларса килнӗ 
икӗ юлташ сылтӑмри пӳлёме кӗрсе кайрӗ. Вӗҫсӗр турта- 
кан ҫынсем тесе Сильвестр вӗсемпе мар. тепӗр пӳлӗм ен
нелле утрӗ. Алӑк хӑлӑпне тытма ӗлкӗричченех ун умне 
пысӑк виҫеври йывӑр атлет пек тачка кӗлеткеллӗ. сарлака 
хул-ҫурӑмлӑ арҫын. трусси вӗҫҫёнскер, тухса тӑчӗ. Тӑ- 
ваткал сӑн-питлӗ, кӑвак янахлӑскер вӑл. куҫӗ йӑл-ял ҫи- 
ҫет. анлӑ кӑкӑрне икӗ алса тулӗ пек хура ҫӑм пуснӑ- Сасси 
хӑйӗн пуш пичке ӑшне патак чиксе хӑнтӑртаттарнӑ евӗр 
патӑрттин тухать-
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—• Ҫӗнӗ ҫынна кӗтсе илме планах хавас! Атьӑр, кӗрӗ- 
рех, кӗрӗр.

«Тепӗр пӳлӗмнех вырнаҫмалла марччӗ-ши?» — вӗҫсе 
нртрӗ пуҫра Сильвестрӑн шухӑш- анчах халь чакма ырӑ 
мар ӗнтӗ.

Вӑт, ҫапла пурӑнатпӑр эпир, нушаланатпӑр. Ҫӗркаҫ. 
ав, Петя ҫур литр илчӗ, ыран такамӑн, те сан илмс лекет 
ӗнтӗ, — палкарӗ ҫак сын Сильвестр пӳрте кӗрсен- — 
Кам килет, каять — ҫур литр кунта пирӗн- Пӗр ҫемье. 
Ют ҫук. Асату та тӗл пулу — туслӑ пурнӑҫ.

Килнӗ ҫын ним чӗнме аптӑраса тӑнине кура вӑл:
— Хӑш енчисем эс? — тесе ыйтрӗ-
— Чӑвашран.
— Э-эй, Севат! Пушкӑрт пичче! Тӑр, ентешӳ кплчӗ-
Пушкӑрт ачи хускалмарё-ха, ун вырӑнне юнашар кой

ка ҫинчи хура сӑн-питлӗ казах сиксе тӑчӗ.
— Чӑваш! Чӑваш, да? О. ентеш! — хавхаланчӗ ҫак- 

скер.
Ун сассипе тепӗр койка ҫинчи те куҫне уҫрӗ, 

ку — Ҫӗпӗр ҫынни- Ҫулпа илсен вӗсем пурте вӑтӑр урлӑ 
тин кӑна каҫнӑскерсем.

Сильвестр рюкзакне хывса шкапа хучӗ-
— Велосипедпа килтӗм. — терӗ вӑл мӗншён чӑматан- 

па маррине ӑнлантарас шутпа.
— Велосипедпа?! — тӗлӗнчӗ мӑн саслӑ юлташ. Володя 

ятлӑ иккен-ха ку- — Урӑх интерес тупас ҫук терӗн ӗятӗ. 
Кунта пур — унсӑрах-

— Эс ӑна ахаль илсе кнлнӗ тетӗн-им? — хирӗҫлерӗ 
Ҫӗпӗр ачи Петя пуҫне ҫӗклесе. — Ахаль ярӑнса ҫӳреме 
кунта ҫити велосипед сӗтӗрсе ҫӳремӗ. Тренировка тӑвас 
шут тытнӑ вӑл.

Унтан ҫакскер Сильвестр енне ҫаврӑнчӗ те:
— Миҫемӗш разряд сирӗн? — тесе ыйтрӗ-

Сильвестр йӗлтӗрпе те, велосипедпа та хӑй тахҫанах
пӗрремӗш разрядрине пӗлтерчӗ-

— Эпӗ хам та йӗлтӗрҫӗ, — терӗ малалла Ҫӗпӗр ачн. 
пысӑк кар  пӳллӗскер. — Иккӗмӗш разрядчӗ манӑн. Вӑтӑр 
тата аллӑ ҫухрӑмсене ҫӳреттӗм.

— Аллӑ ҫухрӑма ӑмӑртнӑ йӗлтӗрҫӗ — йӗлтӗр спортне 
чӑнласах тутанса пӑхнӑ ҫын, — терӗ Сильвестр, хӑй ҫав 
дистанцире пӗрре мар ӑмӑртнӑскер-

— Чӑтӑмлӑх. чи кнрли — чӑтӑмлӑх- Ҫавна хӑнӑхмал- 
ла. — вӗрентет Петя.
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— Чӑтӑмлӑхӗ пур-ха манӑн. хӑвӑртлӑхӗ ҫителӗксӗр-
терех.

— Пулать! Кунта ҫӗр-шыв команди транировкӑна ки- 
лет, март-апрель уйӑхӗсенче. Пирӗн пӗлтӗр виҫӗ велоси
педист мастера тухрӗ- Кӑҫал пӗри Токиори Олимп вӑййи- 
сенех каять пулас-ха- Эсӗ те тӑрӑш, хӑнӑхмашкӑн ҫул-йӗрӗ 
пур ку тӑрӑхра.

Ҫапла, арӑм шӑв-шавӗнчен хӑтӑлса ҫакӑнти кану ҫуртне 
килсе вырнаҫрӗ Сильвестр виҫ эрне каялла.

Ҫур иртсе пынӑ хыҫҫӑнхи ҫанталӑк хӑй йӗркине кӗрсе 
ҫнтейменччӗ-ха ун чух — вӑрӑма тӑсӑлнӑ ҫумӑр йӑсканӑ 
та йӑсканӑ кунта. «Эснр уяр ҫанталӑк илсе килтӗр пулсан 
юрёччӗ». — терӗҫ сестрасем Сильвестрсене ҫав ирӗ уяр 
пулнӑран-

Кӑнтӑрлапа канакансем кам ӑҫта пӗлнӗ ҫавӑнта са- 
ланса пӗтеҫҫӗ- Сильвестр ҫул ҫинче ывӑннӑ халлӗн кӑнтӑр 
апачӗ хыҫҫӑнхи лӑпкӑ сехет шучӗпе ҫывӑрса тӑнӑ ҫӗре 
палатӑра никам та ҫукчӗ. Кнлнӗ ҫыннӑн чи малтан тинӗс 
курмалла. Ту ҫине чылай ҫӳле вырнаҫса ларнӑ тӑваткал 
ҫуртран Сильвестр спорт тумӗ тӑхӑнса лӑпкӑн анчӗ. Ш а
кал чуллӑ пдяжра ҫын ҫук. пурӗ те внҫҫӗн^тӑваттӑн кӑна

Тнн килнӗскер хӗвел ӳкнӗ вырӑнта хывӑнчӗ. ӳте 
ӑшӑтрӗ, шӑм-шака ҫемҫетмелли хусканусем турӗ, ӳт-тире 
алӑпа сӑтӑрса ӑшӑрхантарчӗ те шыва кӗрсе кайрӗ. тарӑн 
вырӑна ҫитсен чӑмрӗ-

Шӑм-шака самантрах сивӗ хӗстерсе лартрӗ. тутана 
тинӗс шывӗн тӑварӗ лекрӗ. Сильвестр ҫав сиплӗ шыва 
сыпсах карланкнне. шӑл-ҫӑварне чӳхерӗ. вара ытлашши 
ишсе ҫӳремесӗрех ҫыран хӗррине тухрӗ. Ал шӑллипе 
шӑлса типӗтнӗ ӳт-пӳ чӑшӑл-чӑшӑл тӗлкӗшрӗ, канлӗхленчӗ.

Сильвестр палатӑна хӑпарнӑ ҫӗре саланнӑ йыш пухӑн- 
ыӑ та каҫхи апата кайма хатӗрленет- Володя тӗкӗр умӗнче 
галстук ҫыхса тӑрать- Казах ачи Асхат питне одеколонпа 
пӗрӗхсе уҫӑлтарчӗ те пӳлӗм варринчи ҫавра сӗтел^ патне 
пычӗ. Унта — «Московская» тесе ҫырнӑ тулли кӗленче. 
Казах ҫутӑ пӑкка ҫурхах хӑлхинчен туртса ҫурчӗ те шё- 
веке ҫӳхе стакансене шайлаштарса ячӗ, пёр танах-и тесе 
тайӑлса пӑхрӗ. Пӗр стаканне ытларах кайнӑ пулмалла та. 
ana ыттпсем ҫине тумламшар валеҫрӗ-

— Ну. килӗр. тусӑмсем. — терӗ вӑл ик аллине хире-
хирӗҫ сӑтӑрса-
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— Пуҫтарӑнар эппин. Ыран манран тухать, — рехет- 
ленчё Володя.

Асхат стакансене Володьӑпа Петьӑна, Севата тыттарчӗ. 
пӗрне «ҫӗнӗ ҫын» еннелле тӑсрӗ-

— Каҫарӑр, эп ӗҫместӗп. — ал сулчӗ Сильвестр. Ас
хат. куна кӗтменскер, кӑн-н пӑхрӗ, ыттисем те тӗлӗнсе 
кайрӗҫ.

— Ыран тренировка пуҫлатӑп. Ӗҫме юрамасть.
— Ну, мӗн эсӗ вун ҫич ҫулхи хӗр пек турткалашатӑн?
— Тумлам та сыпмастӑп — тренировка-
— Ҫӗр грамм кӑна, — хистет Асхат.
—■ Ҫӗр грамран каять вара вӑл. Шӑпах ҫав ҫӗр грамне 

ӗҫмелле мар.
— Каҫарар эппин, — хута кӗчӗ Петя. — Хам пӗлеп: 

тренировка чухне, чӑн та. эрех сиенлӗ-
— Ҫамрӑк-ха, ҫамрӑк. — ӳкӗнчӗ Асхат. Унӑн ирӗксё- 

рех Сильвестр тӳпнне ыттисене валеҫсе памалла пулчӗ.
— Ну, пирӗн тренировка ҫук, — терӗҫ те юлташсем 

стакансене чанклаттарчӗҫ. Володя, ҫыртса ҫинӗ пек, ту- 
тана-тутана ӗҫрӗ, ыттисем пӗр сыпкӑмпа ӳпӗнтерчёҫ. Ун- 
тан кӑлпасси татки ҫырткаларӗҫ-

Кану ҫурчӗн вырӑнӗсемпе. ту ҫинчи тавралӑхпа пал- 
лашнӑ, ташӑ площадкинче пӑхса тӑркаланӑ хыҫҫӑн Силь
вестр каҫхине вунӑ сехетре килсе выртрӗ- Килте те вӑл 
ялан ҫак вӑх.ӑтра ҫывӑрать, тӑма та ялан пӗр вӑхӑтра — 
улттӑра тӑрать. Анчах кунта вун иккӗ иртрӗ -— йӗркеллӗ 
ыйхӑ пулмарӗ: е пӗри кӗрет, е тепри тухать — алӑк шӑлт! 
та шалт! кӑна тӑвать. Пӳрт умӗнче Володьӑпа темле ду
рён чан пек ҫӑварлӑ хӗрарӑм сасси шӑпланма пӗлмерӗ.

Кӗрсе выртсан та палатӑри туссем час лӑпланмарӗҫ. 
мухтанма тӑман ӗҫсем ҫинчен пӗр-пӗринпе шавах палкарёҫ

— Леш ман ентеш пур унта, хӑй ташлама пӗлмест-ха,— 
тет Асхат, — Эп Катя патне пыраттӑм; кӑна — вӑл ӑна 
чӗнсе тухса та кайрӗ-

— Ҫапах та Катя санах савать, сан унпах ҫӳремелле.— 
сӗнет Володя. — Ман Рая вара хӑйне вун ҫич ҫулхи хӗр 
вырӑннех хурать пулмалла.

— Тамара мана пуҫ ҫаптарса вара лартрӗ ӗнтё. — 
пӗлтерет хӑй «хуйхине» Петя, — Ресторана та илсе кайса 
пӑхрӑм...

Ку калаҫӑва. Сильвестрсӑр пуҫне, пушкӑрт ачи Севат 
кӑна хутшӑнмасть- Утиялпа витӗннӗ те вӑл — итлесе выр- 
тать)-ши, ҫывӑрать-ши? — хӑнк та ҫук-
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ilyp япалан та вӗҫё пӳлатех: палата шӑпланчӗ. тӳ хы- 
сакӗ витӗр юхакан тултн шыв сикки сасси кӑна пӗр ти- 
кӗссӗн илтӗнекен пулчӗ...

Сильвестр ерипен куҫне уҫрё те пуҫ вӗҫне салтса хунӑ 
сехетне и лее пӑхрӗ: улттӑ ҫитесси пилӗк минут. Кӑшт 
анаслакаланӑ хыҫҫӑн вӑл хуллен тӑрса тумланчӗ- Кӑштӑр- 
татнӑ сасса илтсе Володя вӑранчё.

— Эс ӑҫта капла ирех? — тёлӗннӗ пек пулчӗ вӑл. Ал
ли хӑйӗн ҫавӑнтах тумбочка ҫинчи пируса илсе тивертсе 
ячӗ.

— Тренировкӑна каятӑп, — пӗлтерчӗ Сильвестр 
шӑппӑн-

— Вӑт, япала! — тӗлӗнсе юлчӗ ВолодЯ-
Ирхи сывлӑш калама ҫук ырӑ. Ту ҫинчен анакан пы- 

сӑк ыар шыв сикки кӗсле ӗнерленӗн пӗр саслӑн илтӗнет, 
темле кайӑк чарӑна пӗлмн чӗвӗлтетет, усрава илсе килнӗ 
Африка павлине тем ӑш хыптармӑш пек ҫухӑрать; ҫул 
айккинче сарӑлса ҫитеймен роза чӑмӑрккисем курӑнаҫҫӗ. 
Тӳпе уяр. ту ҫывӑхӗнче ҫапах та тӗтреллӗ; тинӗс ҫийӗ 
шӗвек сӗт евӗр шупка — таҫта аякра вӑл хӑй тӗслӗ пӗ- 
лӗтпе пӗрлешет. Сильвестр асфальт ҫулпа велссипедне 
ҫавӑтса анать. педаль тупсклисӗ ҫул ҫине лексе хуллен 
чӑнклатать, ура лаппнне ҫыхмалли чӗнӗ кӑштӑр-кӑштӑр 
сӑтӑрӑнса сас тӑвать; ҫула нр тухакан ҫынна дштака хыр- 
семпе чӑрӑшсем хуралҫӑ салтаксем пек пӑхса ӑсатаҫҫӗ-

Тухӑҫалли ҫул кукӑр-макӑррине. хӗсӗк вырӑнсемпе 
ансӑр кӗперсем нумаййине. ӗнер унтан автобуспа килнӗ- 
скер, пӗлет-ха Сильвестр. «Леш еннелле епле-ши? Паллӑ 
мар вырӑна тӗрӗслес». — ҫапла шутларӗ те вӑл руле анӑ- 
ҫалла пӑрчӗ. Малтан тавалларах тӑрӑх иккен. Кукӑрта. 
хӳме пек ту хысакӗ тӗлӗнче, икӗ ашак анасласа выртаҫҫӗ. 
'Гинӗс еннелле ҫул авӑнса илнӗ тӗле, сӑмсах вӗҫне, йӑлт- 
тин чупакан ҫпвӗч уралла пӑлан кӳлепине шур мрамортан 
туса лартнӑ-

Ҫул пӑрӑнса анаталла выртрӗ те, юпа ҫинче ӗнер каҫ 
кондуктор асӑннӑ станци ячӗ курӑнчӗ кайрӗ- — «Ган- 
днадп! Пӗлнӗ пулсан каҫах ҫакӑнта анса юлмаллаччӗ. 
Гандиади — пысӑк мар сала. Карчӑксемпе ача пӑча ӗне- 
сене кӗтӗве хӑвалаҫҫӗ. Ку тӑрӑхра ҫумӑр ҫуса кайнӑ пул- 
малла — ҫул нӳрӗ- Шоссе айккинче — магазинсем.
лаштра йывӑҫсем-..

Гандиадирен тухсан шоссе — ҫап-ҫутӑ та тӳрё. Сула-
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хай енче — тинёс- Ун хӗррипе чугун ҫул тӑсӑлать, ҫӳле- 
рех — Сильвестр кӑмӑлне ҫӗклекен автострада. Кунтан 
тинӗс кӑн,-кӑвак курӑнать. Ырӑ сывлӑш кӑкӑра ҫапать. 
тусан ҫук. Ҫӑвара хупмасӑр сывланӑ май тинӗс сывлӑшӗ 
ӳпкене карӑнтарса ӑша кӗрет- Тинӗс хӑй те анлӑ кӑкӑрне 
сӑрса сывлать тейӗн: хӑшӑл! хӑшӑл! хаш-ш!.. Анчах спорт- 
сменӑн вӑл епле сывланине пӑхса киленме вӑхӑт ҫук-ха. 
ӑна такӑр ҫул савӑнтарать, ялта лаша урапи е автома
шина хытарнӑ ҫулпа кӑна ҫӳренӗскерӗн халь чунӗ юрласа 
пырать тайӗн ҫав, ик ури педале ҫӑмӑллӑн ҫавӑрать те 
ҫавӑрать; асфальт, пир тёрки пек, ум енчен сӳтӗлсе хыҫа 
выртса пырать.

Тӳрӗ те анаталла вырӑнсенче Сильвестр мӗн пур вӑй- 
ран кайма тӑрӑшать- Ялсем, ҫуртсем. пӗчӗк кӗперсем 
хыҫа юлаҫҫӗ- Акӑ Лезелидзе хули хыҫҫӑн самаях вӑрӑм 
кӗпер Псоу шывӗ урлӑ выртать. Пӗр ҫын кунта велоси
педиста ыр суннӑн пӑхса юлать. Лапамри аул айккипе 
иртсе тӑвалла хӑпарнӑ хыҫҫӑн тӳпемре пысӑк мар ларек, 
кӑвакпа та хӗрлӗпе илемлӗн капӑрлатса сӑрланӑскер, ла- 
рать; хуҫи — хура уссиллӗ арҫын — тин пынӑ та уҫма 
хатӗрленет. Акӑ Адлер та иккен- Ёнер каҫалапа самолет 
ҫинчен ансан пуйӑса кӗтнӗччӗ кунта Сильвестр. Халь 
хула пачах урӑх пек, сывлӑшӗ те пӑчӑ мар, уҫӑ., Ҫынсем 
ӗҫе васкаҫҫӗ- Апат-ҫимӗҫ турттаракан машинӑсем иртеҫҫӗ. 
Хула тин вӑранать.

Пасар тӗллипе иртсе Хоста хули енне каякан ҫул ҫине 
тухнӑ хыҫҫӑн Сильвестр каялла ҫаврӑнчӗ. Вӑя выҫ варла 
хавшатас мар тесе Адлертан тухсанах хайхи ларек па- 
тӗнче чарӑнчӗ те Сильвестр, уҫӑ кантӑкран ӑна хирӗҫ 
тӳрех хура уссиллӗ арҫын тинкерчӗ.

— Мӗн парас: коньяк-и? Вермут пур. «Абхази пуҫ 
кӑшӑлӗ» текенни пит паха, — сӗнчӗ ҫакскер вашаватлӑн.

— Шерпет шывччӗ. Пёр стакан.
— Э-э, ыран илсе хатӗрлӗп- Ахаллӗн иртсе ан кай. 

Паян «Нарзан» ӗҫ ак.
— Тархасшӑн эппин- — ал тутри вӗҫне хурса руль 

ҫумне ҫыхнӑ укҫине салтрӗ Сильвестр.
Сиплё шыва ӑша янӑ хыҫҫӑн шӑм-шак татах ҫӑмӑл- 

ланчӗ — ура педале кил еннелле вӑр-вӑр-вӑр, вӑр-вӑр-вӑр 
ҫавӑрать.

Хӑйсен кану ҫуртне Сильвестр шӑпах кунта пурин- 
шёи те ирттерекен зарядка вӑхӑчӗ пӗтнӗ тсле ҫаврӑнса

36



ҫитрӗ- «Арҫын мӑнастирӗ» текен пӗр хутлӑ тӑваткал 
ҫуртран канаканӗсем тин вӑранса тухнӑ та пӳрт умӗнчи 
утӑ купи лартмалӑх лаптӑкра ыйхисене сирмелле хӑлаҫ- 
ланаҫҫӗ, пӑрӑх витӗр палкаса тухакан сив шывпа ҫӑвӑ- 
наҫҫӗ. Ал шӑллнне пилӗкне ҫыхнӑ Петя алӑк умӗнчи ҫак 
лаптӑкра чупса ҫаврӑнчӗ те алли-урине вылята пуҫларӗ. 
кукленчӗ, тӑчӗ. Сильвестр велосипед ҫавӑтса улӑхнине 
курса:

Ну, тӑванӑм- миҫе ҫухрӑм турӑн? — тесе ӗҫлӗ ҫын 
пек ыйтрӗ.

— Адлера ҫитсе килтём. Хӗрӗх ҫухрӑм ытларах-
Пӳртре Володя утиялне сирчӗ те, апата кайма вӑхӑт

тесе, вырӑн ҫинчен тӑчӗ, графинран пёр стакан шыв тул- 
тарса ӗҫрӗ.

— Адлерта пултӑн. апла? — терӗ вӑл- — Миҫе ҫух- 
рӑм уйта?

— Ҫитмешкӗн — ҫирӗм.
— Ҫынсем вӑтӑр теҫҫӗ. Итле, миҫе ҫухрӑм кайнине 

кам курать сана, малашне каймасӑрах кайрӑм те.
— Эпӗ ҫыншӑн мар, хамшӑн ҫӳретӗп.
Втлодя тӗлӗнсе пуҫӗпе сулкалать-
Унтан пӗр хушӑ шухӑша кайса тӑчӗ те:

ИтлеЬха, — терӗ Сильвестра. — пляжа анма автобус 
яланах пулмасть. велосипедна парсамччӗ.

— Ҫул чӑнкӑ, тормоз ҫийӗнсе пӗтет, хам та ҫавӑтса 
анатӑп. — хуравларӗ Сильвестр-

— Тӑвалла илсе хӑпарать-и эппин? Хӑпарма парсам 
пӗрех хут. Ёнер те ҫуран килме тиврӗ.

Ҫак вӑхӑтра пӳлӗме кӗрсе тӑнӑ Петя шӳтлерех хушса 
хучӗ:

— Сана ҫуран утни усӑлларах-
— Мӗн. коньяк сӗнчӗ тетӗн/-и? — ҫаврӑнчӗ курнӑ-илт- 

нине хыпарланӑ Сильвестр енне Володя. — Эх, ҫавӑрса 
хурӑттӑм халь. Итле-ха, вӗҫтере пар та илсе килсемччӗ.

— Кунтан ҫирӗм ҫухрӑмра вӑл.
Шел, Ҫывӑхра ҫавӑн пек ир уҫакан «сулейман» 

пӗрре ҫук Ут, ут Гандиадие!
— Сана ҫуран утни усӑллӑ тетӗп-ҫке,—лӗхлетет Петя

Сильвестрӑн ҫакӑнта ҫити велосипед сӗтӗрсе килнин 
усси пулатех-ши. ҫук-ши? Ак халь вӑл тепӗр ирхине кану 
ҫуртӗнчен пуҫласа тухӑҫ еннелли ҫула тӗрӗслет. Ту ху-
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шӑкӗ тӑрӑх лӑпчӑннӑ пӳртсем тӗлӗнчен иртсенех. ҫул тӳ- 
пемӗнче — тепӗр скульптура: пёр атлет, тӗреклӗ те ҫи- 
рӗпскер, аллине сулса ямалла хатёррӗн диск тытнӑ та 
пружина пек пӗтӗрӗнсе кукленнӗ — ак-ак тӳрленсе илсе 
карӑнмалла та. ал лаппннчи лаптака ҫавра чул тинӗселле 
шӑхӑрса тухса каймалла ҫеҫ- «Амӑртӑпӑр, эппин. Эс ҫав 
«ҫӳхӗве» тинӗс варрине ҫитер. эп ҫул кукрисенче пӑрӑна- 
пӑрӑна юхам». — ыр кӑмӑллӑн ӑшра каласа иртет ун 
тӗлӗнчен Сильвестр- Чӑнах та, кӑштахранах — хуҫлатнӑ 
чавса пек пӑрӑнчӑк, хӗсӗк тата кукӑрӗ; хирӗҫ, кур, машина 
килет. тормозӗпе шӑхӑртса ҫумранах. анчах кансӗрлеме- 
сӗр нртрӗ ҫӑмӑл машина. Юрать-ха, ир-ирех халь, кӑн- 
тӑрла иртеь|-ҫӳрен татах йышланӗ — тем инкек ан пул- 
тӑрччӗ. велосипедиста машина кустӑрми пуҫтарса ап ху- 
тӑр. Сильвестра арӑмӗ асӑрхаттарни вырӑна лекӗ вара.

Ҫулӑн шӑп сылтӑм енӗпе асӑрхануллӑн, анатсола-тӑ- 
валла хӑпарса кӑпӑк хумлӑ тинӗс ҫыранӗн шӑпӑл-л! хаш-ш!. 
шӑпӑл-л! хаш-ш! ҫеммипе йӑрласа пырать Сильвестр- Ура 
мускулӗсем вӗркӗч пек пӗр пушанаҫҫӗ, пӗр тулаҫҫӗ — 
ҫулӑмлӑн ҫавӑраҫҫӗ педале. Кун пек ҫеҫ пӗр тикӗс пынипе 
ӑмӑртмалӑх усса юрӗ-ши? Йышпа чух тапхӑр*тапхӑр хыт: 
кайма лскет-ҫке, вара тепӗр хушӑ ҫын хыҫҫӑн канса ҫеҫ 
пыратӑн. Шӑп ҫак ӑсталӑх ҫитмест Сильвестрӑн. Халӗ те 
ак вӑл пӗчченех ҫиле ҫурса пырать. Ура тӗрекленет-ха та, 
ӑмӑртмах хатӗрленӗ-и капла Сильвестр?

Пӗр ҫухрӑм юпи. унтан тепӗр ҫухрӑм юпи сывлӑх 
сунса чупса килеҫҫӗ хӑйне хирӗҫ- КукӑрЬмакӑр туса вӑрӑм 
сӑртран анмалла пулчӗ те — Гагрӑна ҫитсе те тӑрӑнчӗ 
Сильвестр- Вун тӑватӑ ҫухрӑмра кӑна иккен вёсен кану 
ҫурчӗ ҫак тӗлтен. Хула варри — тӳремлӗх, яп-яка та 
тип-тикӗс асфальт. Ирхи урам пушӑ пулнӑран тем хушӑра 
хыҫа хӑварчӗ ку тӑрӑха Сильвестр; ак ҫул юпленнӗ тӗле 
юпа ҫине пысӑк ҫавра тӗкёр вырнаҫтарнӑ — умра е хыҫра 
епле транспорт пыни тӳрех куҫа курӑнать.

Ҫавӑрать педале, вӑшкӑртать Сильвестр. Пицунда 
сӑмсахӗ патне ҫывхарчӗ ӗнтӗ вӑл; кунта выльӑх ҫӳрет, 
ӗне кӗтӗвӗ тухнӑ — ик ача вӑрӑм пушӑсемпех ту ҫинчи 
ҫеремелле хӑвалаҫҫӗ хура, хӗрлӗ. ула ӗнесене- Ҫухрӑм 
юпи хыҫҫӑн ҫухрӑм юпи килет «ҫуран утҫӑ» еннелле, 
ак ҫирӗм пиллӗкмӗш юпа ӗнтӗ ку — каялла таврӑнма 
вӑхӑт — паяна алла ҫухрӑм пултӑр тенӗ- Ҫитет! Малтан 
анаталла пулнӑ вырӑнсем халь тӑвалла пулса кӗтсе илеҫҫӗ
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велосипед рулӗ ҫине пӗкӗрӗлнӗ. труссипе майка вӗҫҫӗн 
ҫеҫ ачана. Гагрӑран тухас ҫӗрти чӑнкӑра ура мышцисене 
самаях карӑнтарма. тертленме лекрӗ. Автомашинӑсем. 
ытлах йышлах мар та. хушшӑн-хушшӑн шӑхӑра-шӑхӑра 
пртеҫҫӗ Сильвестр ҫумӗпе.

«Ҫуд-йӗрпе паллашнӑ ӗнтӗ, ыран ирхи апат хыҫҫӑн 
ҫирӗп вӑйпа ӗҫлеме тытӑнмалла», — палӑртать спорт
смен. Ак кану ҫурчӗ умӗнче диск ывӑтакан атлет — 
скульптура кӗтсе илет ӑна. «Ну, мӗнле. чиперех кайса 
килтӗн-и? Юнна вылятрӑн-и?» — тесе ыйтнӑн туйӑнать. 
Сильвестр та сӑмахран ӳксе юлмасть. «Миҫемӗш ху™ 
ывӑтатӑн-ха ку ҫаврашкана паян иртенпе? Тинӗс варринех 
ҫнтеретӗн-и? Шыв ҫийӗ тӑрӑх ҫат-ҫат-ҫат! сиккелесе ка
ять пуль лаптак снаряду? Ҫывӑха ӳкнине кӗрсе илсе 
тухса парас мар-и?» — тет ӑшра.

Тинӗсӗ хаш! хаш! сывлать. Ҫыранта шур кӑпӑк - -  
шӑпӑл-л.. шӑпӑл-л.--

— Ха- Гагрӑран пӗр кӗленче ҫаклатса килмеллеччӗ- 
«Столичнӑй» текенни пур унта. — сӑмахлама пуҫлать 
пӳлӗмре Володя.

Террасӑра виҫӗ раскладушка. Вӗсенчен иккӗшӗ пушӑ, 
пӗрин ҫинче Сильвестр ҫывӑрать. Тулта ҫумӑр чашлат- 
тарать, ҫавна май ҫурт ҫывӑхӗнчи шыв сикки; тата хытӑ^ 
рах шавлать — ҫут ҫанталӑк такампа шӑкӑлтатса кала- 
ҫать тейӗн. Пуҫ айне салтса хунӑ сехет йӗппи улттӑ ен- 
нелле ҫывхарса пынӑ май спортсмен хӑлхине шыв сикки. 
ҫумӑр шавланн хытарах. янравлӑрах кӗме пуҫларӗ- Ҫын 
кӗҫех куҫне уҫрӗ. канлӗ ҫывӑрса вӑраннӑскер. ваштах 
снксе тӑчӗ те спорт костюмӗ тӑхӑнчӗ; пӳлӗме кӗрсе койка 
айӗнче ларакан тапочкине нлчӗ, урине чарлан пек ҫӗклесе 
тӑхӑнчӗ, шнурларӗ. Юнашар койка ҫннче выртакан тачка 
ҫын нӑшӑлтата пуҫларӗ, куҫне уҫса тумбочка ҫинчи пирус 
пачкине тытрӗ

Юхрӑн и? — терӗ вӑл пирус чӗртме ппкеннӗ май. 
Ҫук, тинӗс хӗррине анатӑп. Тренировка — кӑнтӑрла-

— Э-э... Тинӗс хӗррине? — утиялне сирчӗ тепӗр койка 
ҫинчи Севат. — Тӑхта. эпӗ те пыратӑп.

— Хӑвӑртрах йӑралан эппин.
Пушкӑрт ачи пижамне тӑхӑнчӗ те шкафран чӑматан 

илсе ун тӗпӗнче тем ухтара пуҫларӗ. авӑ, турткаласа ал- 
урана вылянтармалли резина шнур, туй лашине капӑр- 
латас хӑю пек сарлакаскерне. туртса кӑларчӗ.
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Вӗсем вӗтӗ ҫумӑр айӗн асфальт ҫулпа тинёс хӗррннӗ 
анчӗҫ. Ҫумӑр лӗпӗстетсех пӗрӗхет пулин те ҫанталӑк 
лӑпкӑ. тинӗс ҫийӗ тӗтреллӗ. Сильвестрпа Севат лупас 
евӗр ҫине витнӗ пляжра хывӑнчӗҫ те зарядка тума пуҫ- 
ларӗҫ. Пушкӑрт ачи жгут пек резинӑпа аппаланма тытӑк- 
чӗ- Чӑваш ҫамрӑкӗ ҫав хӑйӑва юпа ҫине ҫыхса пачӗ. хӑй 
малтан йӗлтӗрпе кайнӑ пек ал-урана вылятрӗ, унтан ҫак 
мая юлташне вӗрентрӗ. Лешӗ, йӑмшакрах пӳллӗ сарӑ 
ҫын, тӑрӑшсах аппаланать. Сильвестр ак шаркку куршакӗ 
пысӑкӑш чул катӑкӗсене ҫӗклеме тытӑнчӗ — кантель пек 
вылянтарать, унтан лӑпланчӗ те ҫӳхе те вак чула тинӗс 
ҫинелле вӑркӑнтарма пуҫларӗ, лаптакскер шыв ҫине лексе 
сиккелесе каять; пиллӗк... улттӑ... Тепри сакӑр хут ҫат- 
латрӗ. Вун иккӗ таран сиксе илчӗ пӗр чӗлтӗркийӗ.

— Атя, ывӑт, — чӗнет Сильвестр юлташне.
— Ман пулмасть пуль, — иккӗленет Севат. Чӑнах та, 

май килмест кунӑн. Юлашкинчен виҫҫӗ-тӑваттӑ снктерекен 
пулчё-пулчех.

— Ача чух эпир пит переттӗмӗр ҫакӑн пек, — йӑс- 
йӑсгйӑс ҫумӑра пӑхмасӑр хӗпӗртет Сильвестр.^

— Пирӗн кӳлӗ таврашӗ ҫукчӗ те-.. — кӑшт ӳкӗнет 
Севат.

— Ҫитӗ кун чухлӗ айхашса, шыва кӗрӗпӗр, — аллине 
саркаласа шывалла утса кӗрет Сильвестр.

Ых, сивӗ! Ҫӳҫене-ҫӳҫенех кӗлеткене сирпӗткелет те 
ишмелле выртать чӑваш ачи.

— Кӗр! — чӗнет вӑл ҫыранта пӑхса тӑракан Севата- 
Лешӗ чӗнмест. Юлашкинчен ура туни таран пуличчен 
утса кӗрет те пӗвне кӑштах шывпа сӑтӑрнӑ хыҫҫӑн каялла 
тухать.

■— Кӗр! Хӑнӑхиччен сивӗ пек. Пӗр хӑнӑхсан пит ла- 
йӑх! — чӗнет Сильвестр-

— Ишме пӗлместӗп ҫав эп.
— Ан тӗлӗнтер?
— Ҫеҫен хир тӑрӑхӗнче ӳснӗ эп. Ача чух пӗве те, юхан 

шыв та курман. Кунта ишме вӗренетӗп тесех килсеттӗм те-..
— Хам вӗрентеп. Ак ҫакӑн пек, алла урана тӑсса вырт 

тӳрӗ- Кӗр, кӗр шаларах — ҫыран хӗрринелле ишсе ту- 
хатӑн.

Севат чунне хытара-хытарах чӗркуҫҫи таран кӗрет те 
лӑпчӑнса илсе тӳрленет, ҫӳҫенет. Унтан Сильвестра итлесе 
ӳпне выртма хӑтланать. анчах ик урине ҫӗртен хӑптарса 
ҫӗклеймест.
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— Ан хӑра- Каска пек ирёклӗн тӑсӑлса вырт. Пуҫна 
чик. Туятӑн-и, шыв хӑех ҫӗклет сана-

Шыв сивӗ — нумаях тӑраймастӑн. Ирёке тухса ал 
шӑллипе шӑлӑнса типӗнсен ӳт-пӳ чӑшӑл-чӑшӑл туса кан- 
лӗхленчӗ. Севатӑн сӑн-пичӗ ҫуталнӑ. ҫамрӑкланнӑ пек 
халь вӑл-

—■ Ҫӑнталӑк лӑйӑхлӑнсан шыврӑ чипёрёх ишме вӗрё- 
нетпӗр санпа, — хавхалантарӑть ӑнӑ Сильвёстр.

— Путевка вӑхӑчӗ тухать-ҫке ман. Кӗҫех килё кай- 
малла пулать. Мӗншен эс. Сильвёстр, ҫав ВоЛодя вырӑннё 
маларах килсе вырнаҫман-ши? Вӑл урӑх пӳлӗме лекетчӗ 
те, эрехпе супмастӑмӑр кун пекех.

— Эс ан ермеш-
— Пёччен нихҫан та ӗҫмен эп, йышра вара, вӑт, пӑ- 

рӑнса юлман- Чӑнах, ӑҫтан тупӑнчӗ ку Харьков «ӳпи»? 
Килтен физкультура тума тесе илсе килнё резина тилхе- 
пе пуррине те манса кайнӑ вӗт-xa эп. Халь юлашки кун- 
сенче ҫӳрӗп санпа тинёс хёррине ирсерен. — малтан чём- 
сӗртерех пулнӑ Севат, чун екки кайнӑн, шавах сӑмахлать.

Тепӗр кунне янкӑр хёвеллё уяр кун килчё те. кӑнтӑр 
апачё хыҫҫӑнхи вӑхӑтра Севата шывра ишме вёрентсе 
хӑшкӑлчӗ Сильвестр. Ак кӑкӑр таран кӗрсе ҫыран еннел
ле катер пек чиперех шуса пыма хӑнӑхрӗ ҫакскер, ҫеҫен 
хирте ӳснӗ пушкӑрт. Халь пуҫа ҫӗклесе сывлӑш илме те 
алӑпа-урапа ҫатӑлтатма, авӑсма хӑнӑхасси кӑна юлать. 
Тепӗр эрнеччӗ. тепӗр эрнеччӗ те ӑна вӑхӑт... Вара чиперех 
ишме вӗренетчӗ-

Пӳлӗме хӑпарсан куна Володя:
— Сана ӑсатас вӑхӑт ҫитет курӑнать, — тесе рехет- 

ленчӗ-
— Хамах каятӑп эп, ҫын ӑсатмасӑрах. — тӳртен ка- 

ласа хучӗ Севат.
— Мӗн, спортсмена тухса кайрӑн-им? йӗркене пӑсас 

пулмасть.
Севат ӑна тек хура та, шурӑ та шарламарӗ.

«Пушкӑрт пичче» ирпе, ним мухмӑр-сухмӑрсӑр, пурне 
те алӑ парса пӗр шӑпӑрт тухса кайрё-

— Тавтапуҫ сана. Сильвестр. Хӑвна телей сунатӑп. — 
хыттӑн чӑмӑртарӗ вӑл юлашкинчен туслашнӑ юлташӑн 
аллине.

— Вӑт япала! Тӗнче улшӑнать тем? Сутӑнни пулать 
ку, — мӑкӑртатса юлчӗ Володя.
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Севат вырӑнне кӑшт ҫӳллӗрех, вӑтӑра ҫывхӑрайман 
ҫамрӑк арҫын Мускав облаҫӗнчен килсе вырнаҫрӗ. Пӗр 
пӳлӗмрисемпе сӗтел курки ҫавӑрмасӑрах, темле урӑх 
йышпа ермешсе-и, хӗрӗнкӗллӗн те пит хавас ҫӳрекелерӗ 
ку, унтан ак тахҫантанпа пурӑнакан «стариксене» «сӑмса 
шӑлса ячӗ»: пурте ҫывӑрса каяс умён ҫӗрлеие юлса тав- 
рӑнсан ҫӑмӑлттай хӗрарӑмпа «ӗҫ ӑнтарни» ҫинчен мух- 
танса кӑтартрӗ-

Уяртма пуҫланӑ ҫанталӑк тепӗр хут ӑмӑрланчӗ- Хӗвел 
хӗртмест. тннӗс йӑсӑрланчӑк. Велосипедпа пилӗк кун 
хушши пӗр тӑтӑш ҫӳренӗ хыҫҫӑн пӗр кунне Сильвестрӑн 
ларкӑч ҫине лармасӑр мӗнле те пулсан вӑй-хала туптама- 
лӑх урӑх ӗҫ тумалла- Анчах мӗнпе аппаланмалла-ха? 
Шывра нумай пшес — шыв сивӗ, кимӗпе ярӑнас — тинӗе 
пӑлхануллӑ.

Ирхи апат хыҫҫӑн Володьӑпа Петя таҫта тухса кайрӗҫ- 
Асхат, Севатсӑр тӑрса юлнӑскер, ӗҫсӗр ним тума аптӑрать- 

-  Атя ту тӑррине хӑпарӑпӑр,—чӗнчӗ ӑна Сильвестр.— 
Ҫумӑр вптӗрех тӑкмасть — ҫав териех йӗпенместпӗр.

— Ту ҫине? Хӑпарма май пур-и?
— Тытӑнса пӑхас.
— Эп — турист, — хавхаланчӗ хура сӑнлӑ казах- — 

Турпоходсенче те пулкаланӑ- Кӑҫал- та каясшӑнччӗ те — 
ӗҫре путевка кунта килме пачӗҫ. Атя эппин, эп хирӗҫ мар.

Пиҫиххи ил. Иккӗрен, хире-хирӗҫ ҫыхса, канат тӑ- 
вӑпӑр — кирлӗ пулать-

Пӗлӗтсем ту ҫумне перӗнсе мӑраннӑн шӑваҫҫӗ, хуш- 
шӑн-хушшӑн хӗвел те курӑнкаласа илет- Кану ҫурчӗ выр- 
наҫнӑ ту кукринчен пӑрӑнсан йывӑҫсем сайралчӗҫ, умра 
чул катрамӗсем кӑна. Сильвестр малта пырать, Асхат 
хыҫра упаленет. Хускалнӑ пӗр катрам теприн ҫине ӳкет 
те аялалла йыш пуҫтарса кӗмсӗртетсе анса каять.

Асӑрхан, умри чула ан тапрат, — юлташӗ хӑраса 
киле май ҫаврӑнасран та шикленег Сильвестр. Лешӗ шар- 
ламасть-ха, малаллах тапаланать; хаш-хаш сывлать, сӑн- 
пичӗ пӑшӑхса ҫитнӗн хӗремесленнӗ, алли-ури чӗтрет- Силь
вестра та сывлама йывӑр.

Тӳпе хупӑрланса килчӗ. Ту ҫумӗпе тӗтре шӑвать, тӗтре 
те мар-ха вӑл — ҫумӑр пӗлӗчӗ. Сильвестрпа Асхат иккӗшӗ 
те лачкамах пулчӗҫ-

Сӑвай югшсем пек виҫӗ шӗвёр чул ҫине тахӑшӗ ятар- 
ласах тепӗр пысӑк лаптак чул хӑпартса хунӑ — хатӗр
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лаҫ-и, лупас-и темеллех- Сильвестрпа Асхат ҫав хӳтлӗхе 
кӗрсе канчӗҫ. Ку халӗ пӑрҫа хуралӗнчи хӳшше аса илтер- 
чӗ. Хӳшӗ умӗнче пӗччен хыр ӳсетчӗ. Миҫе хӑпарман-ши 
ун ҫине Сильвестр! Кашнинчех алӑ чӗтретчӗ- Халӗ те умра 
ҫав хыр вулли пекех чӑнкӑ хӳме- Алӑпа тытма, урапа пус- 
ма унта турат таврашӗ те ҫук-ҫке. Тек хӑпарсан та ма- 
лалла каяймӑн, каялла та анаймӑн. Ҫапах та чун малал- 
лах талпӑнма хнстет. йывӑрлӑха ҫӗнме хушать.

— Канатне пар-ха. пӗр-ик метр пек улӑхса пӑхам, 
кайран куҫ курӗ унта -.

Сильвестр чула хыпашла-хыпашла кармашать. Акӑ вӑл 
пёр метр пек хӑпарчӗ, ик метр. Чул хысакӗнчен аллипе 
ҫатӑрласа тытрӗ. урипе тӗкӗленчӗ те сывлӑш ҫавӑрмалла 
чарӑнса тӑчӗ. Умри пысӑк катрам ҫурӑлнӑ та, хушша 
сип-симӗс ыхра утп ӳссе ларнӑ- Пуш аллипе пӗр-ик кӑкне 
татса нлчӗ те Сильвестр каллех малалла чаваланчӗ- Пуҫ 
алӑран ҫӳле ҫӗкленсен куҫ умне тӳрем вырӑн, вӗтлӗх 
вӑрман тухса выртрӗ.

— Хӑпарса ҫитрӗмӗр, Асхат! — чун хавалӗпе кӑшкӑр- 
са ячӗ Сильвестр.

— Э-э-э! — илтӗнет аялта лешӗн сасси.
Тӳремлӗхре лӑпчӑнчӗ те Сильвестр ик вӑрӑм пиҫиххи

вёҫне аялалла ывӑтрӗ-
— Ҫирӗпрех тыт, ан вӗҫерт! — кӑшкӑрчӗ ҫӳлтен-
Ҫӗртен хӑпнӑ ура сасси, йывӑррӑн сывлани илтӗнчӗ.

Унтан сас-хура ҫухалчӗ. «Канать-ши юлташ е халне ҫу- 
хатрӗ?»

— Асхат, эс чиперех-и унта?
— Тӑхта, татса илем-ха.-
Чул ҫурӑкӗн тепӗр енне илемлӗ чечек ӳссе ларнӑ-мӗн, 

симӗс ҫулҫи ал лаппи евӗр сарлака, ҫупкӑмӗ кӗп кӗрен.
— Мӗнле чечек ку? — ыйтать Сильвестр юлташӗ хӑ- 

парсан.
— Пион- Ту чечекӗ- Ҫав вӗтлӗх вӑрманта нумай пулма 

кирлӗ вӑл.
Эх. ҫӗнтерӳ! Вӑл чӗп сӑмси' пек ҫеҫ пулин те чуна ҫӗк- 

лентерет-ҫке! Асхатпа Сильвестр пӗчӗк ача евӗр ӗрӗхтерсе 
чупаҫҫӗ ту качакисем такӑрлатнӑ ҫерем тӑрӑх. Аялта^. 
тннӗс тӑрӑхӗнче, ҫанталӑк уҫӑлчӗ. ав пляж айӑкки, кимӗ 
причалӗ курӑнать; Пицунда сӑмсахӗ пулас, шӗвек тӗтре- 
лӗх витӗр тип ҫӗр тӑсӑмӗ палӑрать-

— Асхат! Татӑпӑр-и ку пионӗсене?
— Асӑнмалӑх пӗр ҫыхӑ-
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Туристсем ҫӳрекен ҫулпа тепӗр енчен ҫаврӑнса аннӑ 
тӗле кӑнтӑр апачӗ вӑхӑчӗ ҫитнӗччӗ ӗнтӗ. Асхатпа Силь- 
вестрӑн — ывӑҫ тулли пион.

— Аҫтан эсир капла? — алӑк урлӑ каҫнӑжаҫман янӑ- 
рарӗ Володя сасси. — Ах. илемлӗ те-ҫке чечекӗ, пӗве 
ҫитнӗ хӗр тейӗн-

Вӑр-вар тупса килчӗ те вӑл пуш кӗленче банка, ӑна, 
шыв тултарса, сӗтел ҫине лартрӗ, чечексене ҫавӑнта выр- 
наҫтарчӗ — пӳрт ӑшчикки ҫуталсах кайрӗ ҫав.

— Ҫур литр ҫеҫ ҫитмест халь, — кускалать Вэлодя.— 
Кайса илмелле нуль сан. кайса илмеллех пуль. Ӳркенме- 
сӗрех.

Асхат чӗнмест, кӑмӑлӗ лайӑх пулин те сӑмах хуш- 
масть — ҫын ывӑннӑ- Кӑнтӑр апачӗ хыҫҫӑн та ниҫта тух- 
масӑр ҫывӑрчӗ, юлташӗ вӑранса пляжа аннине те туймарӗ-

- Эп те санпа пӗрле велосипедпа пырӑттӑм, — тет 
вал тепӗр кунне Сильвестра., — Велосипед тупма пулать 
пуль кунта, э?

— Итле, Асхат, ан пӑшӑрхан: велосипед тупсан та эп 
сана перле илсе каймастӑп. Пӗрремӗшӗнчен, ҫул питӗ 
кукӑр-макӑрлӑ, машинӑсем нумай ҫӳреҫҫӗ те. тем курса 
ларасси пур. Иккӗмӗшёнчен, хама мӑнна хунӑран мар 
калатӑп. ннҫе ҫула пӗчӗм ачана ҫавӑтса кайнӑ пек пырас 
пулать ман санпа- Пӗр ҫухрӑмранах тӑрса юлатӑн та кай- 
ран кураймастӑн. Ман ӗнсе хыҫёнче миҫе пин ҫухрӑм — 
пӗл ҫавна.

— Мӗнпе ӗҫлӗ пулас вара ман? Каллех «сулеймана» 
эрех илме танккас-и?

— Уҫӑлкаласа ҫӳре. Витнӗ пляж айне канакансем яла- 
нах пухӑнаҫҫӗ. Чул ҫӗкле-ҫӗкле айхаш- Кӗнеке вула- Ак 
хам нлнине парап, кӑшт вӗҫне ҫитеймерӗм.

Асхат каллех ним чӗнмесӗр пӗр шӑпӑрт ларса юлать.
Сильвестр — велосипед ҫинче.
Тепӗр тесен, ухмаха тӗнни мар-ши ялтан хӑпса тухнӑ- 

скерӗн ку? Пёр туя тытнӑ та ҫӳрет сӗнксе — чарӑнай- 
масть! Арӑмӗ каларӑш, усси мӗн чухлӗ пулӗ-ши хӑйне 
ҫапла хӗн кӑтартса тар юхтарнинче. ӗнсене сийлӗн-сийлӗн 
тӑвар пустарнинче? Ҫиҫӗм пек хӑвӑртлӑха ӑмсанать те 
вӑл, тытайӗ-ши ӑна?

Ҫул тӑвалла пирки ҫын педале ларкӑч ҫинчен ҫӗклен- 
се, руль ҫине ӳпӗнсе ҫавӑрать, сӑрт хӗрринчи скульптура 
енне пӑха-пӑха илет- Тӗреклӗ хул-ҫурӑмлӑ атлет диск
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ывӑтма хатёрленсе тӑрать. Вал ак-ак хай тавра вирлӗн 
пӗтӗрӗнсе илӗ те «чӗрес хупӑлчине» тннӗселле вӑркӑн- 
тарса ярӗ.

Гаграран иртсе чылай кайсан ума тимӗр кӗпер тухса 
выртать. Сарлакӑшӗ пӗр машина иртмелӗх ҫеҫ хӑйӗн, тӑрш- 
шӗ те пит вӑрӑмах мар- Аялта шавласа-кӗрлесе шыв 
юхать- Бзыби шывӗ. Сильвестр кӗпер урлӑ каҫмарӗ. ҫыран 
хӗррипе сулахаялла пӑрӑнчӗ. Юхан шыв ҫумӗпе ҫул кунта 
яка. тӳрем.

Кавказра. ту тӑрринче, пӑхса ытарайми пилӗк кӳле 
пур. Рица кӳллисем теҫҫӗ вӗсене- Бзыби шывё тӑрӑх ҫул 
ҫавӑнталла выртать. Чул хӳме пек чӑнкӑ ҫыран халь-халь 
ишӗлсе анассӑн. ҫула хупласа лартассӑн туйӑнать. Юхан 
шыв хӗррипе тӑвалла вунӑ-вун пилӗк ҫухрӑм пек килсен 
Сильвестр каялла ҫаврӑнчӗ, тимӗр кӗпер тӗлӗнчи столо- 
вӑйра виноград сӗткенӗ ӗҫрӗ. унтан кану ҫуртнелле вас- 
карӗ. Ҫанталӑк уяр. сывлӑш уҫах, пӑчӑланма ӗлкӗреймен- 
ха. Сильвестр ирӗклӗн. хӑйне тем; ҫӗнтерӳ тунӑ пек туйса 
уҫҫӑн ӗҫлет- Чӑш-чӑш! вӑр-вӑр! туни плтӗнчӗ хыҫра. Силь
вестр ҫаврӑнса пӑхрӗ те хӑйне тӑватӑ велосипедист хуса 
ҫитнине курчӗ. Сухуми енчн ҫулпа тухрӗҫ ӗнтӗ.

— Салам! — сывлӑх сунчӗҫ ҫамрӑксем танлашнӑ май. 
—Ывӑнмарӑн и. ытла пысӑккнпе пыратӑн-ҫке, ҫиле хирӗҫ 
вӗт-

Сильвестра кайрн вун ултӑ шӑллӑ шӗтёрнекпе пыма 
чух ҫеҫ пек ӗнтӗ. урапа ытла вӑльт-вальт ҫавӑрмасан та 
хӑвӑртлӑх пулнӑн туйӑнать-

— Хыҫалтине ҫирӗм ҫине куҫар! — сӗнет пӗрн. — 
Миҫемӗш разряд?

— Пёрремёш. Сирӗн?
Иккӗшӗ мастер иккен, иӗри кандидат, тепри пёрремёш 

разрядник.
Пилӗк велосипедист асфальт тӑрӑх ҫил пек ыткӑнать-
Акӑ айлӑм- Ҫул ҫырма пуҫӗнче кукӑрӑлать. Малтисем 

хыҫҫӑн Сильвестр та пысӑк хӑвӑртлӑхпа вашкӑртать. Пӑ- 
рӑнма вӑхӑт. Ик алӑ тормоз пускӑчине руль ҫумне лекич- 
ченех хӗстерсе лартрӗ — тормоз ҫӗнеймест- Сильвестр 
руле пӑрать, татах пӑрать. Кӗлетке асфальт ҫумне ҫитиех 
тайӑлчӗ ӗнтӗ, анчах татах, татах пӑрмалла- Унччен те 
пулмарӗ — велосипед тӑлт! талт! турӗ те — Сильвестр 
руль урлӑ пуҫ хӗрлӗ сирпӗнчӗ. Самантрах снксе тӑчӗ,
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вёлосипёдне пӑхре: малти ӳрапан трубки ободран тӳхсй 
кайнӑ. шӑтман. Сулахай чӗркуҫҫи тирӗ внстеннӗ-

Сухуми велосипедисчӗсем сӑрт ҫине улӑхнӑ хыҫҫӑн 
ун патне таврӑнчӗҫ.

— Сывлӑшне кӑларас пулать, унсӑрӑн лартаймаст- 
пӑр. — вӗрентет пӗри Сильвестра пулӑшнӑ май- — Насос 
пур. Ку суранне Гагра больницине кӗрсе ҫыхтар. укол 
ту тар-

Кӑштахран каллех пилёк велосипедист малалла ыт- 
кӑнчӗ. Эх, пуласчӗ ҫакӑн пек йыш ялан! Сильвестрӑн вӑй 
пур та хӑвӑртлӑхӗ ҫук- умрисем кӑшт тулхӑрарах кайса- 
нах татӑлса юла пуҫлать ял ачи; юрать, лешсем кётсе 
илеҫҫӗ, вӗрентеҫҫӗ.

Кану ҫуртне ҫитнӗ ҫӗре Асхат шӑпах пляжран хӑпа- 
рать, Володьӑпа Петя та пӗрлех-

— Ту тӑррине тепре улӑхӑпӑр. Ыран, кӑнтӑрлапа- 
Ёмӗрхи юр выртакан шая ҫитӗпӗр, — тет Сильвестр 
казах ачине.

— Супах-ха эс хӑвӑн ту лӑррипе. — пӳлет ӑна Воло
дя- — Гагрӑра riacap пухӑннӑччӗ-и унта?

— Ҫул айккинчех те пасарӗ. халӑх хушшипе хӑвӑрт- 
лӑха чакарса иртсе килтём.

— Вӑт, ыран пасара каятпӑр эпир Асхатсемпе- Ёҫ пур. 
Пӗр-пӗрне пулӑшас пулать.

Тепӗр ирхине. чӑнах та. апат хыҫҫӑнах виҫӗ тус хулана 
кайма пуҫтарӑнчӗ-

— Кил енне билет илме вӑхӑт ҫитрӗ — арӑм тек укҫа 
ярса памарӗ вӗт, — мӑкӑртатать Володя. — Ик костюм- 
ран пӗрне сутап. Итле-ха, Сильвестр, тен, суту-илӳ енӗпе 
те ӑста эс? Атя, пулӑнь ҫакна ярӑнтарма-

Паян хамӑн пысӑк ӗмӗт ман — Сочие ҫӗнсе нлмел- 
ле. Унтан Асхатпа юрлӑ ту тӑррине хӑпаратпӑр-

— Кӗтсех ларать сана вӑл, Асхату. Пурте харпӑр хӑй- 
шӗн ҫеҫ тӑрӑшмаҫҫӗ — пӗр-пӗрне пулӑшмалла.

Шӑпах ку вӑхӑтра кану ҫуртне хӑпаракан автобус ку- 
рӑнчӗ те, Володьӑсем пӳлӗмрен вӑрт-вартах тухса вӑр- 
кӑнчӗҫ-

Кӑвакарчӑнсем нленнӗ, ҫурт айне иутвал тунӑ сарай 
пеккинчен велосипедне идет те ӑна майласа ҫула пуҫта- 
рӑнать Сильвестр- Хальхинче унӑн анӑҫ еннелле вӑшкӑрт- 
малла. Хапха умӗнчен сӑрта улӑхсанах, тинӗс енчи сӑм- 
сахра, ҫивӗч ураллӑ пӑлан кӳлепи ҫул урлӑ чупса каҫма
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васкать. ӗрӗхтерсе пыраканскерне Сильвестр: «Атя, ту- 
пӑшӑпӑр эппин», — тесе хыҫа хӑварать.

Палланӑ-пӗлнӗ ҫул-йӗр, кукӑр-макӑрӗ- тӳремлӗхӗ, 
Гандиади, Лезелидзе хулисем, Псоу шывӗ, ҫухрӑм юписем 
хирӗҫ чупса килнӗ май хыҫа юлса пыраҫҫӗ. Адлера кӗ- 
респе капӑр ларекран хура уссиллӗ «Сулейман» куҫпа 
пӑхса ӑсатать ӑна- Ҫанталӑк уяр, вӗри. ӳт-пӳ типсе ҫуннӑ 
ёнтӗ, тута хӗррисем кушӑрханӑ — ларкӑч ҫинчен анмасть- 
ха. чӑтать-ха Сильвестр. Акӑ тепӗр курорт хули Хоста 
хыҫа юлать. Инҫе-ши Сочи? Экскурсие каякансемпе лӑках 
тулнӑ автобуссем хирӗҫ кнле-киле иртеҫҫӗ, пассажирӗсем — 
канакансем —пӗччен тертленекен велосипедиста хӑйсем 
пуҫласа тӗнче курнӑ пек куҫлаҫҫӗ- Ҫавӑрать-ха педале 
Сильвестр. Ак ҫул анаталла май выртрӗ те, кӗҫех яка та 
тӳрем тӑрӑх пуҫланчӗ, умра хула урамӗ курӑнать. Сочи! 
Хӗсӗк ҫулпа хӗрёх ҫухрӑм килнӗскершӗн кунти сарлака 
ҫул темиҫе рет машина иртмелӗх пек туйӑнчӗ- Анман-ха 
ларкӑчӗ ҫинчен спортсмен, вӑрахланнӑскер пуҫне ҫӗкленӗ 
те ҫул айккинелле пӑхса пырать: шерпет шыв ӗҫмелли 
ларек тавраш курӑнмасть-и?

Хула варринче пӗр тӑкӑрлӑкра — пасарах пуль 
темиҫе лавкка. Велосипечё ҫинчеп анчӗ те руль ҫумне 
ҫыхса хунӑ ал тутрине салтрӗ Сильвестр, киоскра ик ста
кан ҫырла сӗткенӗ ӗҫрӗ, кушӑрханӑ, пиҫсе ҫуннӑ тута 
хӗррине шӑлса тасатрӗ. Япаласем те сутаҫҫӗ иккен-ха КУН_ 
та — асӑнмалӑх мӗн те пулсан илсе каймалла киле- Ака 
тӑмран тунӑ, хитрен сӑрланӑ кӳлепе: ҫамрӑк пике ту хы- 
сакё айккинчи валакран кӑкшӑмпа шыв ӑсать, хысак 
хыҫӗнче пёр старик — Алибаба — ӑна вӑрласа каясшӑн 
куҫне ҫутӑлтарса пытанса тӑрать. Хитре сувенир! Ачисем 
валли те тӑхӑнмалли туянчӗ, арӑмне валли хитре кофта 
тӗл пулчӗ-

Илнӗ япаласене ҫип кантрапа рама ҫумне чипер кӑна 
ҫыхса хурсан каллех велосипедне утланчӗ Сильвестр. 
Ҫул ӗнтӗ халь тухӑҫ еннелле выртать — тепӗр хӗрёх 
ҫухрӑм.

Тинӗс енчен хирӗҫлерех вёрекен варкӑш ҫил чуна 
уҫӑлтарчӗ- Спортсмен халь ҫулӑн тинӗс енӗпе пырать. 
Ҫӳллӗ хумсем ҫырана шал-л! шал-л! ҫитсе ҫапаҫҫӗ те кӑ,- 
пӑклансапӑтранса, ҫӗнӗрен вӑй пухса илесле каялла ча- 
каҫҫӗ, унтан тепре ҫапаҫҫӗ. «Атя. кӗреш эппин, тннӗс ху-
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мӗ,; чул ҫыранпа; эпӗ те ҫула парӑнтарам», — ӑшра сӑ- 
махласа илет Сильвестр. Улӑхса ҫитнӗ ҫӳл тӳпе хыҫҫӑн 
анаталла пуҫланаспа хӑвӑртлӑха вӗҫӗмсӗр ӳстерме нимӗн 
те чӑрмантармасть-и унта, машинӑсем килмеҫҫӗ-и тесе 
пуҫне ҫӗклесе пӑхрӗ те. куҫа тепӗр илемлӗх шартарчӗ: ту 
тӑррисем ват стариксем ларса тухнӑ пек шап-шурӑ, каш- 
ннн пуҫӗичех йӑлтӑрти шур ҫӗлӗк. Хӗвел ҫинче кӗмӗл пек 
ҫиҫет йккен ӗмӗрхи пӑр- «Паян Асхатпа хӑпарас ҫавӑн 
пек ҫут пӑрлӑ ту тӑррине! Унтан киле каясченхп юлашкн 
тӑватӑ куна этем ӗретлӗн канас — тинӗсре чӑпӑл кӗрес 
(э. ҫатӑлтатас шухӑш ҫеҫ-п сан?). хӑлаҫланса вӑй кӑлар- 
малла ншес; хӗвел ҫинче хёртӗнес — Хура тинӗс хӗррин- 
чех пулнӑ теччӗр: хуралса ларас». Яла таврӑнсан ӑмӑр- 
тусенче мӗнле унта — хутшӑнайсан мала тухӗ-и, ӑнӑҫлӑх 
пулӗ-и — куҫ курӗ. Усси хӑш енчӗкре мӗн чухлй пухӑн- 
чӗ-ши халь?

Тинӗс енчен вӗрекен ҫиле ҫӗнтерсе, хӑй ҫеммипе пӗр 
пек вӑй кӑларса педале хирет Сильвестр. Тута хӗрри тип- 
сеҫунса ларчӗ каллех. ҫапах Хостӑпа Адлерти киосксем 
тёлӗнче чарӑнса тӑмарӗ, Псоу шывӗ еннелле вӑйӑнсан 
хайхи капӑр ларек патне ҫитерехпе вӑрахланчӗ те пуҫне 
ҫӗклесе пӑхрӗ. Ҫыннн лавккине хупса тухнӑ иккен, кӑнтӑр 
апатне кайма хатӗрленсе-и тӑрать-

— Ёҫмелли пурччӗ-ши? — сӑмах хушрё Сильвестр 
«Сулеймана».

— Атя. ӑш хыпнине ирттерме пулӑшӑп эппин, -— пи- 
тӗрнӗскернех, алӑка уҫрӗ сутуҫӑ.

Кану ҫуртне ҫитсен палатӑра Асхат пулмарӗ. ҫынсем 
йышлӑн хӗртӗнекея пляжра та курӑнмарӗҫ туссем.

Кӑнтӑр апачӗ хыҫҫӑнхи вӑхӑтра. кимӗ илсе, кимӗпе 
ншсе киленчӗ Сильвестр. Тинӗс варринелле шалтан-ша- 
ларах кайнӑҫемӗн хӑйсен кану ҫурчӗ вырнаҫнӑ ту сӗвекӗ 
ҫӳлтенрех те ҫӳлтенрех курӑнакан пулать- Ав вӗсем пурӑ- 
накан «Арҫын мӑнастырӗ», ав Асхатпа пӗрле хӑпарнӑ ту 
тӑрри- Тата леререхре шап-шурӑ ҫӗлӗклӗ ӗмӗрхи юр выр- 
такан ту. Ҫавӑн тӑррине хӑпарса пӑхмаллаччӗ Асхатпа. 
Кимӗ хум ҫинче пӗр ҫӗкленсе, пӗр анса сӑпка ярӑннӑ пек 
спкет. Ҫывӑхрах. ав. дельфин ишет- Патнерех пырас-ши? 
Ҫывхарсанах пытанать иккен ку. шыва пӑнч! путса су- 
хал ать-..

Уҫӑ та лӑпкӑ каҫ- Сильвестр — террасӑри раскладуш
ка ҫинчи утиял айӗнче. Сывлӑш калама ҫук ырӑ. Ешере-

48



кс-i йывӑҫ-курӑк чӗрӗ сӗткен тӑкать, тӗрлӗ чечексен паха 
шӑрши сарӑлать, ту айккинчи ҫерем ҫинче ҫутатмӑш нӑ- 
рӑсем вӗлт! те вӗлт! хӗм сапнӑ пек вӗҫеҫҫӗ, шыв сикки 
ҫепӗҫ саслӑн пӗр тикӗс кӗвӗлет.

Сильвестр тӗлӗре пуҫланӑччӗ- Володя- Асхат. Петя 
шавласа килчӗҫ те террасӑна тухрӗҫ. Асхат стакансене 
эрех тултарчӗ, килнӗренпех мӑнаҫланса юрлакан Володя 
ыттисем шаккаса ӗҫнине те сисмерӗ- аллине тытнӑ стака- 
ыёпех саркаланса ӗнёрлерӗ- юрӑ вӗҫне тухсан стакан ӑшне 
пӑхрё те йӑл-л кулса ӑна тути патне илсе пычӗ, васкама 
сӑр тутанса ӗҫрӗ.

Асхат, енчен енне сулкаланса, Сильвестр патне пы- 
чӗ те:

— Ну, ентеш- эс ман тус и? Тыт-ха, ӗҫсе пар ҫакна,— 
терӗ.

— Ан та сӗн- Ку енӗпе тус пулаймастӑп, — хӑй кӑ- 
мӑлне пӗлтерчӗ Сильвестр.

— Ӗҫмен ҫынран хӑратӑп эпӗ, — куҫне-пуҫне чармак- 
ларӗ Володя- — Ёҫмен ҫын — хӑрушӑ. Шпик пуль эс. 
Сана пире сӑнама янӑ пуль- Мӗн? Ёҫре ӗҫлетпӗр эпир. 
Вӑкӑр пек. Кунта канатпӑр. Этемӗн ҫулталӑкри вун икӗ 
уйӑхран пӗрне канмалла пуль?

Ҫыннӑн хӑйӗн философнйӗ ӗнтӗ — мӗн тӑвӑн?
Асхат хӑй пуканӗ ҫине кайса ларчӗ. Сӗтел ҫине пӗкӗ- 

рӗлнӗ Петя пуҫне ҫӗклерӗ те:
Ну, ачасем, эп кӗҫӗр сире-.. мӗн.-- хӑналарӑм- Ыран 

эп малтан каятӑп. Эсир мана ӑсататӑр..- — терӗ уҫӑм- 
сӑррӑн,

- Пултараймастӑп- Кантарлахи ҫур литр юлашки пул- 
чё манӑн. Костюм сутнӑ укҫа та пӗтрӗ.

Юрӗ-ҫке- — килӗшрӗ Петя тулли кӗленчене сул- 
каласа. — Мӗн пуррипе ҫитерӗпӗр- Ку отпуска ҫулталӑк 
кӗтнӗ, кашни уйӑхрах укҫа хывса пынӑ-

— Эс мана — ни.-ни! Манран тухман мар, — пӳрнипе 
юнать Володя-

Стакан ҫине нӗтӗм ыр пурнӑҫ ҫитнӗн кӑмӑллӑн пӑхса 
Петя эрех тултарать.

— Сана памастӑп. эс фанатик, спорт фанатикӗ, — 
терӗ вӑл Сильвестр еннелле ҫаврӑнса- — Пулмасть сан- 
ран. нимӗн те пулмасть: ӗҫесси те, спортра ҫёнтересси те. 
Олимп вӑййисене ҫакланаймастӑн эсё. Токиона та, Мехи- 
кона та лекейместӗн.
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Тантӑшсем стаканри ҫутӑ шӗвеке тӑка-тӑках шаклат- 
тарчӗҫ, ӗҫме васкамасӑр юрларӗҫ; пушатсан ҫыртмасӑрах 
юрра малалла тӑсрӗҫ- Трио мӗн иур вӑйран тӑрӑшса ӗр- 
лешет.

Аякрн тӗп корпусран дежурнӑй сестра ҫитрӗ те:
— Ҫынсем ҫывӑраҫҫӗ, ан шавлӑр, ҫитет. — тесе асӑр- 

хаттарчӗ-
Асхат ӑна эрех ӗҫтерме пикенчӗ, лешӗ тытмарӗ, лӑп- 

ланма хушса хӑварчӗ. Ун йӗрӗ ҫухалсанах трио тепрер 
стакан ӳпӗнтерчӗ те дежурная сӑмах панине мансах ҫу- 
хӑрашма тытӑнчӗ. Тем вӑхӑтран Володя вырӑнӗ ҫине 
ӳпӗнчӗ, Петя та шӑпланчӗ- Сӗтел-пукана террасӑран пӳ- 
лӗме кӗртсе кӗмсӗртеттеркеленӗ хыҫҫӑн Асхат Сильвестр 
ҫумне пырса ларчӗ.

— Ентеш. ҫывӑратӑн-и эс? Амсанатӑп сана! Маттур эс! 
Тепре ту тӑррине хӑпармаллаччӗ пӗрле- Юр витнӗ ту 
хырҫинех ҫитмеллеччӗ.

— Пырас темерӗн вӗт — таҫта ҫухалтӑн каяс тенӗ чух.
Казах чӗнмест-

Ирпе зарядкӑна пӗрле ҫӳремерӗн.
— Ҫапах та мухтанмалӑх киле пёр япала илсе кая- 

тӑп! — хавхаланчӗ Асхат- Вӑл палатӑна кӗрсе чӑматанне 
илсе тухрӗ. ӑна уҫрӗ те. куҫ умне сарлака ҫулҫӑллӑ. кӗрен 
ҫеҫкеллӗ типӗтнӗ курӑк тухса выртрӗ.

— Илсе кайса кӑтартатӑп. Арӑм ман ишулта биологи 
вӗрентет, савӑнтаратӑп ӑна, пӗлтӗр вӑл эп ту ҫине хӑпар- 
ннне. — мӑнаҫланчӗ Асхат. — Пион ку, пион!

— Юлашкн ик кунне йӗркеллӗ кан. Асхат. Пӗрле шы- 
ва кӗрӗпӗр, хӗртӗнӗпӗр, кимӗпе ишӗпӗр.

— Юрать! Эп хатӗрех шыва кӗме. Атя халех каятпӑр.
Атя- Анчах эс ӳсӗр халь, кӑкӑр таранччен ытла

шала кӗместӗн. чӳхенсе тухатӑн ҫеҫ
— Пар аллуна!

Каҫхине те шыва кӗресси ырлӑх. Асхат итлерӗ. Силь
вестр ҫумӗнчен хӑпмарӗ.

— Эх. ку Володьӑсемпе ҫыхланса! Санпа ҫеҫ ҫӳремел- 
леччӗ тс ман, — ҫыран хӗрринче ал шӑллипе сӑтӑрӑна- 
сӑтӑрӑна рехетленет Асхат. — Уҫӑ-ҫке ӳте-пӗве! Халь 
вилнӗ пек ҫывӑратӑп ӗнтӗ ыран ирхи апата кайиччен-

Тунсах. Ҫапла. тунсӑх та пусать иккен ҫынна. Петьӑпа 
Володя хыҫҫӑн Асхат та килне ӑсанчӗ- Те ҫавӑншӑн. те
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юлашки тӑватӑ куна ытлашши кӗрешӳсӗр канса ҫёҫ ирт- 
тернӗшӗн — тем амакёшён Сильвестра тунсӑх пусрё- Чуна 
темӗнле вӑраххӑн сӗртӗнекен ҫепӗҫ тунсӑх. Ытла та пысӑк 
сисӗм-туйӑмлӑ иккен этем чун-чёри. Ут хёлёхёнчен те 
ҫинҫерех пуль унӑн карӑнтӑкӗ. Ана вӑратма пёчченлёх 
тени кирлӗ пулмалла ҫынна Ав Сильвестр ту айккинчи 
карлӑк ҫине, тинёс арки курӑнакан уҫӑ вырӑнта. пӗчченех 
уртӑнса тӑрать. Хӗвел анас шутпа ту хыҫнелле кайнӑ та. 
вутлӑ пайӑркисем йывӑҫ урлӑ кармашӑнса Гагра еннелле 
тирӗнеҫҫӗ. Хыр шӑршиллӗ типӗ сулхӑнра лӑпкӑ, канлӗхлӗ- 
Умра. тинӗсӗн кӑвак кӑтрийӗ урлӑ, Пицунда сӑмсахӗ ку- 
рӑнать-

Мӗнле пурӑнаҫҫӗ-ши ялта? Хрестя ачамӑрсемпе тӗр- 
кӗшет ӗнтӗ. ирпе хӑй ӗҫе кайиччен садика леҫсе ярса каҫ- 
хине чупса пырса и лет пуль.

Ир- Сильвестр киле тухса каяс пр. Яланхи пекех хӑй 
вӑхӑчӗпе килет шуҫӑм — йӑвашшан. ҫывӑракансене вӑ- 
хӑтсӑр вӑратасран асӑрханса тулли кӑмӑлпа килет- Каҫхи 
хура чатӑр кӑвакарчӗ. унтан шӗвелсе шупкалчӗ, вара ту 
айккпнчен сирӗлчӗ, анлӑ аркипе тинӗсе витрӗ. Хысакран 
сиксе юхакан шыв сикки вӑйланчӗ. Чӑмӑркка пуҫлӑ шап- 
шурӑ та хӗп-хӗрлӗ розӑсем питне куҫне ҫуса чиперленме 
шыв сыпрӗҫ. курӑксем нӳрелчӗҫ; йӑлтлатса вӗҫекен ҫутат- 
мӑшсем типӗ вырӑн шырама тавҫӑраймарӗҫ. нӳрӗ лекнипе 
вёсен кӑварӗ пӑнч сӳнчӗ-

Пӗр кӑна шӑпланнӑ шӑпчӑк «чача» юрласа ячӗ; те.мле 
кайӑк унран юласшӑн пулмасӑр ҫинҫе сасӑпа кӗвӗлеме 
тытанчӗ; Африкӑран илсе килнӗ павлин, вӑрманта ҫӗтсе 
кайна ҫын пек. пӗтӗ.м вӑйран кӑшкӑрчӗ

Хура тинӗс хӗрринче канакансем валлп калама ҫук 
ырӑ кун ҫывхарать.

Сильвестр канса пӗтерчӗ. Канни пулчӗ-и унӑн? Килнӗ 
кунсенчех вӑл кило ҫурӑ хухрӗ, вара урах хутшӑнмарӗ 
те. чакмарё те — кӗлетке йывӑрӑшӗ пёр пек тӑчӗ. Ҫирӗм 
тӑвата кун хушшинче вун ултӑ тренировкка нрттерсе пе
дале пин ҫухрӑм ытла ҫавӑрнӑ- Пӗччен ҫӳренипе хӑй кӗтнӗ 
хӑвӑртлӑха алла илчӗ теме ҫуках — ушкӑнри ӑмӑртусенче 
малтисем ҫиҫӗм кӑларсан вӑл халичченхи пек татӑлса 
юлмӗ теме хӗн- Ҫапах та усси пулчӗ-ши ку «ҫуран утпа» 
аташса ҫӳренннчен? Илсе килмелле те марччӗ пуль ӑна?

Чуна каллех тунсӑх пусать. Тем ҫухатнӑ пек. кунта 
тем манса хӑварать пек ҫын. Килӗнче те тем калаҫса та-
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тӑлман пек туйӑнать. Иывӑҫ сулхӑнне ӑш варкӑш ҫапна 
евӗр чуна хуллен-хулленех-ҫке сӑрхӑнать тунсӑхӗ, канӑҫми 
ҫепӗҫ тунсӑх- Тем ӗҫе тытса вирлӗн кӳлӗнес килет. Мӗн- 
шӗн-ши капла?

Сильвестр рюкзакне ҫакрӗ те велосипедне утланса 
лента тӑрӑхӗ пек асфальтпа ҫул тытрӗ. Тинӗс, ирхи за- 
рядкӑра йывӑр ҫӗклемпе тӗрмешнӗн, хашлатса сывлать; 
ун хастар кӗрешӳҫисем — шур кӑпӑклӑ хумсем — чул 
хысаксемпе алла-аллӑн тытӑҫнӑ та мускулӗсене тӗрекле- 
теҫҫӗ. Мрамор скульптура — ҫнвӗч ураллӑ пӑлан ҫул урлӑ 
чупса каҫма васкать. Ҫӗрле пӗр авӑк ҫумӑр ҫуса иртнӗ 
пулас та. ҫулӗ нӳрлӗ татӑкпа тин сӑтӑрнӑн ҫуталса выр- 
тать. лента евӗр умра сӳтӗлсе хыҫра пуҫтарӑнса пырать- 
Ун хӗррипе лартса тухнӑ ҫухрӑм юписем Сильвестра те- 
лейлӗ ҫул сунса ӑсатаҫҫӗ-

Ёнесене кӗтӗве хӑвалаҫҫӗ. Ик ашак хӑйсем ялан выр- 
такан ту кукринчен пӑрӑннӑ та ҫеремлӗ вырӑнта курӑк 
тӑррине ҫӑтӑрт! ҫӑтӑрт! ҫӑтӑрт! татаҫҫӗ. Ту ҫумӗ пӗр сас- 
сӑр, лӑпкӑ.

Адлера ҫитеспе Сильвестр велосипечӗ ҫинчен анчӗ те 
хура мӑйӑхлӑ грузин киоскӗ умне пычӗ-

— Э-э-.. Пылак шыв кирлӗ и? Часах, — уҫӑ чӳречерен 
пуҫне кӑларса сӑмахларӗ сутуҫӑ.

— «Абхази пуҫ кӑшӑлӗ» парӑр. Пӗр кӗленче.
Грузин хитрен эрешленӗ кӳпчеке вашаватлӑн хутпа

чӗркерӗ те чӳречерен тӑсса алӑран тыттарчё. Сильвестр 
ӑна рюкзака, арӑмӗпе ачисем валли туяннӑ парнесем хуш- 
шине чикрӗ-

Ура педале ҫӑмӑллӑн ҫавӑрать. Палланӑ ҫухрӑм юпл- 
сем пӗрин хыҫҫӑн тепри хыҫа юлчӗҫ. Унччен те пулмарӗ — 
хисепӗ ӳссе пыракан номерлӗ ҫухрӑм юписем вӑрӑм ҫул 
тӑрӑхӗнчен пат татӑлчӗҫ те аякрипе ҫыхӑнчӗҫ, 1, 2..- но- 
мерленсе Сильвестра аэропорт еннелле пӑрчӗҫ.

1964  ҫ.
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Тӑватӑ сехег те аллӑ ултӑ минут...

Тӑватӑ сехет те аллӑ минут-.. Начар-ҫке ку вӑхӑт! 
Ҫывӑрса тӑранма, апат ҫиме, унтан тепӗр ӗҫе кӳлӗнме ӗл- 
кӗретӗн ҫав хушӑра- Ыррине шаннӑччӗ-ҫке спортсмен. 
Этем тени хӑй вӑйне пачах пӗлмесп-им вара? «Эс старт- 
ченех тӑр! тӑр! тӑр! чӗтретӗн, аллуна йӗп тытаймастӑн, 
йӗп чиксе туртаймастӑн, сывлӑшна та малтанах хаш-ш-ш! 
сывласа пӗтеретӗн», — тесе вӑрҫать арӑмӗ Ҫеркее. Ҫапла 
ӳпкеленинче тӗрӗсси пулсан мӗн тумаллаччё-ха эппин? 
Старт умӗнхи пӑлханӑва епле тытса чарӑн-ши ӑна? Спорт
смен ҫӗр те пӗрремӗш хут старта тухсан та хумханмасӑь 
чӑтаймасть ҫав: дистанци епле вӗҫленессе пӗлмест-ҫке-ха 
вӑл! Дистанци епле вӗҫленессе пӗлсенех пӗрре пӑлхан- 
мӗччӗ те.

Тӑватӑ сехет те-.. Мён тумаллаччӗ Ҫеркейӗн? Кил- 
мелле марччӗ-и ҫак хулана?

Старчӗ кӑнтӑрла иртсен виҫӗ сехетре пулчӗ. Аллӑ дух- 
рама ӑмӑртма тухнисем ҫӗр ҫын ытла-мӗн, вӗсем РСФСРти 
мӗн пур облаҫпа республикӑсенчен пухӑннӑ — йышра 
вӑйлисем пайтах. Чӑвашран кунта иккӗн: Николай Шер- 
тановпа Пайӑрка Ҫеркейӗ; Николай — спорт мастерӗ, 
Ҫеркей — мастер кандидачӗ- Анчах ку вӑрӑм дистанцире 
вӗсем пӗри те халиччен ӑмӑртман. «Чӑтаятӑр-и, утса ту- 
хаятӑр-и?» — иккӗлеинӗ вӗсем пирки ҫакӑнта киличченех- 
Командӑна очко кӳмешкӗн ик ҫынран пӗрин финишра 
пулмалла.

Стартчен судьясем стадион тулашӗнчи кӗпер ҫинче ят 
тӗрӗслерӗҫ. Самай ҫу варри халь. утӑ уйӑхӗн малтанхи 
эрнинче сывлӑш тин хутса кӑларнӑ кӑмакари пек пылла- 
нать. уяра кайнӑ кунсенчи Ленинград хӗвелӗ ним хӗрхе- 
нӳсӗр хӗртет, шӑм-шака йывӑрлатса пырать — кун пек 
шӑрӑх ҫанталӑк Нева ҫинчи хулара утмӑл-сакӑр вун ҫулта 
кӑна пӗрре пулать терӗҫ- Спортсменсем халь шӑрӑха туй- 
маҫҫӗ-ха: пуҫӗсене вӗсем пӗчӗк шурӑ калпак тӑхӑннӑ.
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кӗпер ҫинче тӑнӑран Нева тӑрӑх килекен варкӑш ҫил пите 
уҫӑлтарать те — ӑмӑрту умӗнхи пӑлханӑва пула ҫанталӑк 
ним улшӑнмасӑр пӑчӑ тӑнине те манатӑн.

Кӗпертен тӑвалларахра Финн заливне юхса тухакан 
чӑлт тӑрӑ шывӑн симӗс ҫыранӗ хӗрринче ҫынсем хӗртӗ- 
неҫҫӗ- йышлӑн вӗсем. Уяр куна тахҫантанпах кӗтнӗ пуль 
хула ҫыннисем. Шывӗ еплечни? Сивӗ мар-ши? Иккӗн, 
ав, юхан шыв урлах хӑлаҫланаҫҫӗ, хӗрринче. Атӑл ҫинчи 
пек, шывпа ҫапӑлтатса вылякансемех ҫук- Хӗртӗнекенсем 
хушшинче ӑмӑртӑва килнё ытти спортсменсем те пур пуль. 
Ленинградцам киле кайиччен Ҫеркейӗн те кунтн хӗвел 
ӑшшннче канса выртасчӗ, шывне кӗрсе уҫӑласчӗ..-

Ҫула тухас умён, урапа тӗнӗлне тикӗтленӗ пек. утакан- 
сем те пӗҫӗпе хул хушшисене вазелин сӗреҫҫӗ, сахалрах 
пулмарӗ-и тесе пӗчӗк банкӑри ҫемҫе маҫа каллех пӳрни- 
семпе пусса илеҫҫӗ.

— Асту, легендӑри марафонец шӑпине ан кур. кунта — 
тинӗс ҫанталӑкӗ. атмосфера пусӑмӗ те халь шӑм-шакшӑн 
питӗ йывӑр, — терё тренер шучӗпе килнӗ Георгий Надеж
дин- Хӑй вӑл йёлтӗрҫӗ, спорт мастерён ятне йӗлтӗрпе чу- 
пассипе илнӗ; пирчем кӗлеткеллӗ ку ырӑ юлташпа Ҫеркей 
йӗлтӗрпе ҫӳренӗ чух туслашнӑ-

Ҫакӑнтах. нк кун каялла ҫеҫ. 42 километр та 195 
метра чупса пиллӗкмӗш вырӑна тухнӑ. пуҫласа мастер 
нэрмине тултарнӑ пёр марафонец, легендӑри пёрремёш 
марафонец пек, финиш йӗрне татнӑ та ҫавӑнтах ӳкнӗ. вара 
тӑрайман. «Ытлашшн ывӑннипе», — терӗҫ врачсем ун 
пирки. спортсменсем хушпшнче вара: «Допинг ӗҫмен-ши?» 
— тесе иккӗленекенсем тупӑнчӗҫ. Пӗр пӗрчӗ вӑй юлмиччен 
ӑмӑртма май паракан эмеле ӑша яни пулнӑ-и, пулман-и. 
спортсмен вӑрӑм ҫулра ахалех халран ӳкме пултарать. 
Ҫеркейӗн вӑя унашкалах ҫухатни ку таранччен пулман-ха, 
темле ырсан та унӑн финиш хыҫҫӑн утса ҫӳремелӗх вӑй 
юлнах- Йӗлтӗрпе вӑл пур дистанцисене те ҫӳренӗ. анчах 
ҫуран утассипе. тренировкӑсенчисӗр пуҫне. ҫирӗм ҫухрӑм- 
ран ытла старта тӑрса кӗрешмен- Халиччен халран кайса 
ӳкменнине Пайӑрка Ҫеркейӗ паянхи кун хӑйне инкек пат- 
не. илсе ҫитермӗ, вӑл кунта пӗччен те мар: мӑшӑрланнӑ- 
ранпа пёрремёш хут ӑмӑртӑва арӑмӗпе пӗрле килчӗ; Вера, 
ав, хӗр сӑнне-пӗвне ҫухатман сӑпайлӑ хӗрарӑм. Ҫеркее 
майка ҫнне номер чнперех ҫӗлесе пачӗ те халӗ стадион
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енчи халах хӳшшинче упӑшки ӑмӑртма хатӗррнне курса 
тӑрать. Унпа юнашарах — Сергей Петрович вёрентекен 
тавач ял ачн. йӑпшак кӗлеткеллӗ, вун тӑЕатӑ ҫулхи Лень
ка. Вӑл Пайӑркасемпе пёрле ермешсе Ленинграда аппӑшӗ 
патне хӑнана килчӗ, Ҫеркейпе Вера та хваттере ун ап- 
пӑшӗ патнех чарӑнчӗҫ. Учитель хӑй вёренекенне старт 
умён сехет салтса пачӗ: иртсе кайнӑ чух вӑхӑт каламалла! 
Секундомера кӳршӗ район ачине. йӗлтӗр ӑмӑртӑвӗсене 
пёрле ҫӳренӗ. кунта ятарласа курма килнӗ йӑрӑс пӳ силлё 
Скворцова тыттарчё: спортсмен вӑхӑта тёрёсрех пёлтермб 
пултарать!

Ленька хӑйӗн учителе 50 километра мастер вӑхӑчӗпе—- 
4 сехет те 25 минутра утса тухасса кётет, Скворцов та 
ҫавнах шанать, юлташё РСФСР командине кёреймё-и тесе 
тр шуглать, Вера пӗтӗм кӑмӑлӗпе хӑй упӑшки ӳсӗмне кур
ма ӗмӗтленет. Ҫеркей хӑйне инкек килтерсе уншӑн тӑрӑ- 
шакап ҫак ҫывӑх ҫынсене хуйхӑ кӳмӗ ӗнтӗ-

Спортсменсене старт йӗрне чӗнчӗҫ. Стартер пистоле- 
тӗнчен персен инҫе ҫулра ӑмӑртакансем ырӑ йӑлапа урра! 
кӑшкӑрчӗҫ те ҫивӗччӗн утса кайрӗҫ. Ҫеркей. сылтӑм енче 
тӑраканскер, малти виҫ-тӑват ҫын хушшинче пулчӗ. Ста
дион тулашӗ' тавра ҫаврӑнса анлӑ ҫул ҫпне тухнӑ чух су- 
дьясем малти спортсмена, кӗреш пӳллӗ атлета тытса чар- 
чӗҫ — ҫӗр-шыври паллӑ ҫӳревӗҫ Ржанов пулчё ку ачи- 
Ана электрокардиограмма ӳкернӗ карттӑ ҫукшӑн ӑмӑрт- 
тармаҫҫӗ нккен. «Эп тренировка тӑватӑп, треннровкӑна 
каятӑп!» — тавӑрать спортсмен. «Номер вӗҫерт!» — ху- 
шаҫҫӗ ӑна. «Вӗҫертӗр!» — тесе аллнне ҫӗклет те Ржанов. 
икӗ судья енчен енпе туртса майка ҫнне ҫӗленӗ умри тата 
хыҫпи номере тӑпӑлтарса илет — спортсмен сывлӑхне 
тӗплӗн тишкерни ҫинчен калакан хут ҫук пулсан инкек- 
мӗн килсе тухсассӑн стартри судьясен ответ тытмалла-и? 
Вӗсем ята-шыва пӑхмаҫҫӗ ҫав. пиллӗкмӗш вырӑна йышӑн- 
нӑ марафонец та авӑ,- Ржанов номер вӗҫертнӗ хыҫҫӑн. 
пит пӑлханнипе, тарӑхнипе. ӑшши-пӑшшипе тенӗ пек, ниме 
пӑхмасӑр тӑвӑллӑн кайма пуҫларӗ. Ку ҫынни вӑйлине 
хӑй ҫеҫ мар. ытти атлетсем те хитре пӗлеҫҫӗ; чылайӑшӗ 
унӑн номер ҫӗленӗ тӗлте юлнӑ шурӑ ҫиппе номере тӑпӑл- 
тарна чух шӑтнӑ майкине кӑна курса юлчӗ. Ҫавӑнтах пӗр 
спортсмен чӑтаймасӑр ун хыҫӗнчен внрхӗнчӗ. тепри ӑна 
та иртсе кайрӗ- Ҫеркейӗн те Ржанов хыҫҫӑн туртӑнасси
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килет- Анчах ун умӗнче пыракан тепӗр паллӑ мастер, ке- 
леткипе пӗр хӑйпӑк пек ҫеҫ Жуковский (удмурт ачи) карт 
та тумарё те, кун пек ҫӗрте пуҫласа тупӑшаканскер ҫак 
чӑрсӑр шухӑша ҫийёнчех сирчӗ — хӑй умӗнчин уттипе тан 
ҫӑмӑллӑн илтерет халь вӑл. Ҫеркей пыракан пуҫри уш- 
кӑна пӗр вунӑ-вун пилӗк ҫын пӗрлешнӗ; анлӑ ҫулра ку 
йыш ума чавтарса тухнӑ леш' виҫ-тӑват спортсмена часах 
хӑваласа ҫитрӗ, ҫавӑнтах кусене «хыпса ҫӑтрӗ» те хыҫа 
хӑварчӗ — малта Ржанов кӑна, шурӑрах кӑвак майкӑл- 
Лӑскер, маяй пёк юлчӗ хйль,

Утас сӑлая сӑнакан судья, ҫӳревҫӗсем пит килӗштер- 
мен Соломонов, медицина машинипе пыраканскер, упг 
кӑнри икӗ спортсмена урисене тӳрлетсе ҫитерместӗр тесе 
асӑрхаттарчӗ, лешсем вара тамалчӗҫ, тепӗр иккӗшӗ йывӑр- 
рӑн сывласа юлчӗ — ушкӑн ҫапла сисӗнмесӗр тенӗ пекех 
пӗчӗкленчӗ. Кунта халь пурӗ пиллӗкӗн: Жуковский пекех 
пӗчӗк кӗлеткелли Иваново атлечӗ Караваев, вӑрӑмми, 
хӗрлӗ майка тӑхӑнни, Ставрополь ачи Онущенко- Кусем 
иккӗшӗ те Европӑра мала тухассишӗн ӑмӑртнӑ спортсмен- 
сем- Ҫеркей хыҫӗнче урине чӑштӑрт-чӑштӑрт тутарса пы- 
раканни — Воронеж ачи Барабашкин. Тапчам пӳллӗ те 
хӗсӗкрех куҫлӑскер, ҫак атлет ҫӗр-шывра мала тухас 
ӑмӑртура виҫём ҫул пиллӗкмӗш пулнӑ. Ы рӑ ятлӑ шутла- 
нать ҫав вырӑн! Халӗ Барабашкин пуҫне кӑшт пӗкнӗ те 
ура пусас ҫӗре кӑна тинкерсе чавтарать, халран кайса 
ҫитнӗ пек' йывӑррӑн хаш та хаш сывлать, анчах юлмасть- 
ха, чӑтать.

Пайӑрка шӑм-шакӗ чӗрӗ темелле, ура тупанӗ кӑна унӑн, 
сылтӑмми, тем муршӑн пӗҫерет: вӗри асфальт тапочка 
тӗпне хӗртсе ӳте хӑпартса кӑларчӗ пулинех! Анчах тӳс- 
мелле пек-ха- Ҫул айккинче пӑхса тӑракан нӑртӑ-нӑртӑ 
хӗрарӑм ҫӳревӗҫсене тӑрӑхласа вёсен уттине тума хӑтла- 
нать, сутанине пӑркала-пӑркала пырать, хӑй лахлаттарса 
кулать — ҫулрисем ун ҫине пӑхмаҫҫӗ- Пайӑрка умалла 
тинкерчӗ те ҫивӗччӗн утӑмлать, вӑл, Жуковский хыҫӗнчи- 
скер, паллӑ атлет хӑвӑртлӑхӗпе пырать — васкамасӑрах, 
ҫӑмӑллӑн. Кӑштах тӑвалла пек тӑрӑхрах вунӑ ҫухрӑмри 
вӑхӑт аллӑ пёр минут пулчӗ. Малтисем ҫапла тикӗс юхӑм 
па Пӗрремӗш Петӗр лартнӑ авалхи ват юман тӗлӗнчен 
иртрӗҫ.

Хӑйӗн вӑрӑм ӗмӗрне пурӑнса темле ҫанталӑка та чӑтнӑ, 
вӑрҫӑсене те тӳснӗ, халӗ кайса ӳкмеллех ватӑлнӑ юмаы
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мӗнлескерне чӑваш ачи тӑваткал хӑма ҫинче ҫырннне вӳ- 
ласа пӗлчӗ- «Ку юмана Пӗрремӗш Петӗр лартнӑ», — пи- 
четлесе илчӗ куҫ. ӑмӑртакан ҫынна вара курса ҫӳреме 
тухнӑн туйӑнчӗ- Аычах ҫак туйӑм юман хыҫа юлсанах ҫу- 
халчӗ; кунтах шыв кӳлленчӗкӗ тапочка тӗпне йӗпетрӗ, 
асфальт ҫинче ура йӗрӗ пичетленет; хыҫра юнашарах пы- 
нӑ Барабашкинӑн чӑштӑрт-чӑштӑрт сасси илтӗнмест — 
спортсмен юлнӑ; Караваев та юнашар мар, вӑл та татӑл- 
нӑ. Тӑванӗсенчен самай асси пек лутра пӳллӗ Жуковский 
Панӑрка умӗнчех урнне ҫивӗччӗн пусать: тӑп! тӑп! тӑй! 
Сехет шакканӑ пек пӗр тикӗс ун утти. Унпа юнашар пӗрре 
танлашса. тепре кӑшт ҫеҫ юлса капмар кӗлеткеллӗ Ону- 
щенкӑн хӗрлӗ майки «ҫунать». 1:;1ывӑҫ сулхӑнӗ ӳкнӗ хушӑ 
пулчӗ те, Ҫеркей пуҫа уҫӑлтарас тесе пӗчӗк калпакне 
хывса алӑпа тытрӗ- Ҫул вӗҫӗнчи ҫаврӑмран Ржанов хирӗҫ 
килет, ҫакӑнтах апат сӗтелӗ хатӗрленӗ- «Ак шыв, ак чей, 
глюкоза кунта!» — пӗлтерет те шурӑ халат тӑхӑннӑ хӗр- 
арӑм ӗҫтерме хатӗрлесе курка тытать. «Алӑран ан тыт- 
тарӑр, хӑйсемех илеҫҫӗ», — чарать ӑна судья. Онущенкӑ- 
па Жуковский сӗтел ҫннчи хут куркасене илчӗҫ те шывне 
сыпса ҫӑварӗсене чӳхерӗҫ кӑна. Пайӑрка самантрах ик 
стакан шӗвеке ӑша ҫӑтма ӗлкӗрчӗ; чейӗ лӗп, пылаксӑр. 
Уҫӑрах япала кирлӗччӗ пуль? Ҫӑвара ҫеҫ чӳхемеллеччӗ — 
шӑм-шак ӑшӑрхарӗ ав.

Ҫул ҫаврӑмӗ хыҫҫӑн тин килекенсем хирӗҫ пулаҫҫӗ. 
Акӑ Шертанов та тӗл пулчӗ. Вӑл Пайӑрка ҫине чӑр! пӑхрӗ 
те хыттӑнах: «Ан юл!» — тесе хушрӗ-

. Ҫеркейӗн чей ӗҫнӗ хыҫҫӑн шӑм-шак сӳрӗкленни хуллен 
иртсе пычӗ- Пывӑҫ сулхӑнлӗ кукӑрта хронометр тытнӑ 
судья вӑхӑт калать, Ржановран пёр минут юлни ҫинчен 
пӗлтерет вӑл. Тӳр ҫула ҫаврӑнса тухсан спорт костюмӗ 
тӑхӑннӑ тепӗр ҫамрӑк секундомера пӑхса вӑхӑта тӗплӗнрех 
палӑртрӗ: «Ржановран минут та пилӗк секунд юлатӑр».

Асфальт ҫул спортсменсене хӗвел пнтёнчи тӑвалларах 
вырӑна илсе кӑларчӗ. Жуковский «сехечӗн» сассп. хупӑл- 
чине уҫнӑ пек- ҫивӗчрех илтӗне пуҫларӗ: тӑп! тӑп! тӑп! тӑп! 
Удмурт ачи умра курӑнакан Ржанов ҫине кӑна пӑхать- 
Онущенко хаш та хаш сывларӗ те юлчӗ, хальхискер кал- 
лех ҫитрӗ, анчах нумай тытӑнанмарӗ — татӑлчӗ-татӑлчех-

Пайӑркан та юлмалла мар-и? Вӑл ытла йывӑрах сыв- 
ламасть-ха. пур пӗр кӗлетке малтанхи пекех ҫӑмӑл мар: 
вун сакӑр ҫухрӑм утни сисӗнтерет.
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Хытӑ асфальт хевел ҫинче кӑвак тёслен ялтӑрӑть. 
Пайӑрка халь хӑрах ура тупанӗ пӗҫерни ҫинчен маиса кай
ре ӗнтӗ, кунти ҫулӑн сылтӑм енне Финн заливӗ перӗннӗ. 
ун кӑвак хумӗ ҫинче шурӑ кӑпӑксем палӑраҫҫӗ; кӑштах 
ҫил варкӑшать. ҫапах та пӑчӑ. Ҫын хӗвелтен тарса пырать, 
хӗвелӗ тартмасть, кӗлетке мӗлкине ума кӑшт чалӑшшӑн 
ӳкерет те вӗри аллнпе ӗнсерен пусать- Пайӑрка пӗчӗк кеп- 
кине ҫамка ҫинчен хыҫаларах куҫарчӗ- Жуковский ҫула 
тухнӑранпа пуҫа тӑхӑннӑ тумне пӗрре тӗкӗнмерӗ, унӑн 
килте ятарласа ҫӗленӗ кепки ӗысене те, ҫамкана та пӗр 
пекех. витет, вӑрӑм сӑмси пите хуплать. Кун пек пуҫ вит- 
кӗчӗ хатӗрлеме мӗншӗн чухламан-ха Ҫеркей? Килте арӑ- 
мӗ: «Хам ятарласа ҫӗлесе парам мар-и?» — тесе те. ка- 
ланӑччӗ-ҫке! Ҫын ҫпмӗҫе тутанса пӑхмасӑр мӗнлине пӗл- 
кест ҫав! Ҫеркей тепӗр ӑмӑрту валли епле карттус ха- 
тӗрлемеллине чухлӗччӗ те...

Ҫирп майкине те хывса перӗччӗ халь вӑл — спорт ко- 
митетӗнчен панӑскер ҫине вӗр ҫӗнӗ тесе номер ҫӗлемелле 
пулчӗ-шим? Шупка симӗс ҫав, асфальтпа пӗр тӗслӗрех. 
Пурин куҫӗ тӗлне те вӑрӑнмалла йӑлтӑр хӗрлӗ е чӑлтти 
шурӑ таврашне пит хапӑлламасть Пайӑрка. Ку симӗсске- 
рӗн, ав, сӑрри тем хулӑмӑшех — малтан писменпе турт- 
тарса пӑхмалла пулнӑ мӗн йывӑрӑшне пӗлме! Ҫӗнӗскернех 
вӗри шывпа ухса хулӑм сӑрра кӑлармалла, пнтӗскерне 
шалаткалантармалла пулнӑ- Халь ак ҫак пӑчӑ ҫанталӑкра 
майка тӗлӗнче ӳт сывлаймасть те — тарпа шӑршӑнса хӑ- 
пӑл-хӑпӑл хытнӑскер, лӑпкӑ ҫиле лапах хупласа хурать 
сулӑмӑшпе панцирь пек туйӑнакан хул калаккиллӗ ҫеҫ 
тум.

Ҫеркее аллӑ ҫухрӑма хатӗрленмешкӗн иртнӗ кӗркунне, 
ҫирӗм ҫухрӑмра мастер кандидачӗн нормине кӑтартнӑ хыҫ- 
ҫӑн, Герман Савельч Савельев спорт мастерӗ план туса 
пачӑччӗ.Кӗркуннепе хӗлле аванах пурнӑҫларӗ ҫав плана 
спортсмен. Ҫӑва тухсан вара ҫирӗм ҫухрӑмсене ӑмӑртма 
лекрӗ те, алла хатӗрленес план улшӑнчӗ, ҫапах та юлашки 
тапхӑрта вӑл ҫав вӑрӑм дистанцире кӗрешме пуҫтарӑнчех.

Спартакиадӑн финалне каймаллп спортсменсене Шу- 
пашкара пухрӗҫ- Пайӑрка Атӑлҫи чемпионатӗнче ӑмӑртнӑ 
хыҫҫӑн киле таврӑнчӗ те шкулта вёренӳ ҫулне вӗҫлес ӗҫе- 
хӗле пула хулана час пыраймарӗ. Ку хушӑра ял ҫынни 
килессе шанмасӑр Шупашкарти спорт хуҫисем Шертанов-
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па пӗрле тепӗр спортсмена. Артюшкина, хатёрлеме ты- 
тӑннӑ-мӗн. Артюшкин — пёрремёш разрядри спортсмен, 
ял хуҫалӑх институчён студенчӗ, пӗвӗпе чӑваш ҫӳревӗҫӗ- 
сенчен чи ҫӳллӗскер, вунӑ ҫухрӑма аван ҫӳрет; ҫапах та 
вӑл Пайӑркаран асӑннӑ дистанцире те иртсе курман-ха- 
Шертанов, столовӑя е магазина кайнӑ чух та хӑйпе пӗрле 
кирек кама ермештерекен ҫыпҫӑнчӑкскер. Артюшкинпа 

ҫыхӑннӑ та ун ятне хӑйпе юнашар спартакиадӑна хатӗр- 
ленекенсен йышне кӗрттернӗ. Ҫеркей Шупашкара ҫитнӗ 
ҫӗре командӑра кам-кам пуласснне пӗлтерме вӑхӑтчӗ ӗнтӗ. 
анчах хуҫасем тӳрех уҫса каламарӗҫ-

— Атьӑр татса паратпӑр: сирӗнтен хӑшӗ каять? — 
чӗнчӗ спорт комитечӗн председатель заместителӗ Борис 
Абрамыч.

Пайӑркапа Шертанов пӳлӗмрехчӗ-ха, Артюшкин урама 
такампа калаҫса юлнӑччӗ. Ҫеркей. ытти енпе вӑрӑм дис- 
танцисенчс пӗрре мар ӑмӑртнӑскер. хӑй пирки ыйту та- 
тӑлнӑ тесе шаннӑччё, ҫавӑнпа вӑл кун пек калаҫушӑн вӗ- 
чӗрхенчӗ те тӳррӗн персе ячӗ:

— Аллӑ ҫухрӑмра эп — пёрремёш номер! Анчах сых- 
лӑха иккӗмёшне шанчӑклӑ ҫынна тӑратӑр.

Ку сӑмах ҫӑвартан тухнишӗн Ҫеркей хӑйне хӑй ырӑ- 
марланчӗ- пнчӗ унӑн хӗвел пайӑрки ҫапнӑ пек хӗрелчӗ. 

Ҫумра тепӗр ҫӑмӑл атлет, чипер каччӑ пек сӑнлӑ Петров 
марафонец ларатчӗ, пӳлӗмре ҫавӑн пекех спэртномитетра 
ӗҫлекен хӗрарӑм иурччӗ- Аҫта ҫухалчӗ капла Ҫеркейӗн 
яланхи сӑпайлӑхӗ? Спортсмен хӑй ппчӗ тӗлкӗшнине ту- 
ять. ҫавӑнтах вӑл ӑмӑртӑва хатӗрленнӗ тапхӑрта тарӑхма 
юраманнине тавҫӑрчӗ те шӑл ҫыртрӗ. вара тепӗр ик сӑмах 
хушнӑ хыҫҫӑн лӑпланчӗ.

— Пёрремёш номер — Шертанов, — терӗ ҫийӗнчех 
Борис Абрамыч. Ку сӑмах спорт мастерне хӑпартлантарчӗ- 
мастер кандидатне пусӑрӑнтарчӗ-

— Эсӗ ҫирӗм километра ӑмӑртнине ан пӑх. ■— терё 
Шертанов, хӑйне тёпе хунипе хавхаланса ӳкнӗскер. Па- 
йӑрка ҫапла шутлать: «Шӑпах эсӗ ҫирӗм ҫухрӑма ҫеҫ 
ҫӳретӗн». анчах ҫӑвар уҫмасть-ха- Спорт мастерён сӑмахӗ 
урӑхла ҫавӑрӑнчё:

— Свердловскра эсӗ вӑтӑр ҫухрӑмра хӑвна кӑларич- 
чен Артюшкинран малта пынӑ-и?

Свердловскра ӑмӑрту Атӑлҫи чемпионачӗ умён, май 
уйӑхӗнче пулнӑччӗ. Ҫирӗм иккӗмӗш ҫухрӑм хыҫҫӑн сӑрт-
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ран аннӑ чух хӑй сисмесӗрех урасем утнӑ ҫӗртеаех чупса 
кайнишӗн Ҫеркее дистанцирен кӑларчӗҫ; ку тӗлте вӑл 
Артюшкинран ҫичӗ-сакӑр минут малта пыратчӗ, Шерта- 
нова халь-халь ҫитсе иртмеллеччӗ.

— Унта мана дистанцирен кӑларнӑ! — ӳкӗнчӗ халь 
Пайӑрка.

— Мӗншӗн?!
— Сӑртран аннӑ чух чупассинчен асӑрханайманшӑн.

Свердловскра вӑтӑр ҫухрӑма утнӑ чух шӑрӑх пулчӗ.
ҫавӑнпа ӑна аллӑ ҫухрӑмпа танлаштарма пулать. унти кӑ- 
тартӑва пӑхмалла, — терӗ хӑйӗн «турри» пысӑккпне туя- 
кан Шертанов-

— Артюшкина чӗнӗр, пӗрле калаҫса татӑлӑпӑр. — 
хушрӗ юлашкинчен Борис Абрамыч.

— Тух-ха, Ҫеркей. урамрах вӑл. кӗтӗр, — сӗнет Шер
танов та.

Ҫеркей чӗнмест, вӑл ку ӗҫе ҫапла татса парас ҫуккине 
ӑнланать; ӗне сутса пӑру илместӗн кунта! «Командӑна 
кӗртеҫҫӗ, чӗнеҫҫӗ — каятӑп, чӗнмеҫҫӗ — каймастӑп», — 
тет хӑй ӑшӗнче, анчах шалти туйӑм урӑхла хистет- Нумай 
шутлаттарчӗ вӑл. Амӑртура малтанхи улттӑмӗш вырӑна 
лекме май килмест-н? Хатӗр-ши ҫав вырӑншӑн кӗрешме 
Ҫеркей? Шертановпа Артюшкин тӑрӑшсан тӑрӑшӗҫ мал- 
танхч вӑтӑр ҫын хушшине лекессишӗн- Ҫеркей ҫавӑншӑн 
ҫеҫ кӗрешмӗ; тен, вӑл чи малтисен йышӗнче пуле, мастер 
норм i вӑхӑчӗпе утса тухӗ... Ак мӗн ҫинчен шутлать. пуҫа 
ҫӗмӗрет Пайӑрка! Каймӑн та кайран ӳкӗнӗн, кайсассӑн 
начар пулсан та хӑвна лӑплантарӑн. Аллӑ ҫухрӑмра утнӑ 
хыҫҫӑн хамӑр Шупашкарта пулакаи тепӗр ӑмӑртуччен 
(унта ҫирӗм ҫухрӑм) ик эрне вӑхӑт юлать, унччен шӑм- 
шак канма ӗлкӗрӗ — алла кайса пӑхмаллах-

Тӳррипе илсен, Шертанов аллӑ ҫухрӑма утма ятарласа 
хатӗрленмен, вӑл хӑех Артюшкина: «Дистанцире эсӗ мана 
ҫитсессӗн эп тухса ӳкетӗп», — тесе каланӑ- Хӗлле аллӑ 
ҫухрӑма йӗлтӗрпе чупнӑ чух ҫурма ҫула ҫитсен Шертанов 
пӑрӑнса тӑнине Пайӑрка хӑй курчӗ. «Эсӗ финишах ҫитме 
шутлатӑн-и? Ухмаха тухма пулать». — тесе юлнӑччӗ вӑл 
хӑйӗнчен иртнӗ чух Ҫеркее. Хӗлле йӗлтӗрпе аллӑ ҫухрӑма 
ӑмӑртасси ҫуллахн ҫак старта хатӗрленес планра пулнӑ. 
ҫавӑнпа Ҫеркей хӑйне Шертанов умӗнче «пӗрремӗш номер» 
тесе каласа хучӗ те ӗнтӗ-
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Ёнчен Артюшкин чӑтайман пирки Шертановӑнах алла 
утса тухма тӳр килсен, Ҫеркей ҫав вӑхӑтра тренировка 
кӑна тусан Шертанова хӑй дистанцийӗнче. ҫирӗм ҫухрӑм- 
ра, ҫӗнтерӗ- Калӗччӗ вара ун чух ӑна: «Ҫын урапи ҫине 
ларассишӗн ан сик„ сикӗн те лараймӑн. хӑв урапу ҫинчен 
ӳксе юлӑн».

Тепӗр тесен, ӗҫ Шертанов алла утса тухассипе тухмас- 
синче мар — Пайӑркан ҫав инҫёшре хӑйӗн вӑйне тӗрӗс- 
лесе пӑхмалла ! Ҫеркей чунне ерипен лӑплантарчӗ, ирпе 
физдиспансера кайса сывлӑхне тӗрӗслеттерчӗ; пӗтӗм тӗ- 
рӗслеве ҫырса пынӑ журналран копи ӳкерттерсе илчӗ те 
спорткомитета тепре пырса председательнех пӗлтерчӗ:

— Эпё киле каятӑп. командӑна кӗртсен чӗнӗр.
— Тренировка тума ан пӑрах. Герман Савельч килсен 

хӑшӗ каяссине палӑртатпӑр: Артюшки е эсӗ? — кӑмӑллӑн 
хушрӗ председатель. «Шертанов е Артюшкин» тесе ка- 
латтарасшӑнччё Ҫеркей иккӗмӗш ҫын пирки-

Килте канлӗх пулмарё- Пионерсен лагерьне йӗркелес 
енпе тӑтӑшах районти кантурсене, унтан директор пурна- 
кан вунӑ ҫухрӑмри яла утма лекрӗ те, шӑрӑхра пиҫӗхсе 
тренировка тунинчен ытла вӑй ҫухатрӗ спортсмен. Шу- 
пашкартан хыпар-хӑнар пулмарӗ, Ҫеркей телефэнпа ка- 
лаҫрӗ те спартакиада финалне аллӑ ҫухрӑма утассипе 
ӑмӑртмашкӑн Артюшкинпа Шертанов тухса кайнине пӗлчӗ.

Ҫеркейӗн Ленинградра пулас шухӑш путланмасть-ха. 
вӑл халь май килтерсе отпуск илчӗ, пысӑк ӑмӑртӑва ҫитсе 
хӑйшӗн те утма пултарать. ирӗк памасассӑн ӑмӑртӑвне 
курать. Ленинградра Пайӑрка пулман-ҫке, пӗрле каяс тесе 
арӑмне те канӑва кӑларчӗ- Инҫе ҫула пӗртен-пӗрре мӑ- 
шӑрпа каяс шут тунӑскерӗн чарӑнса тӑмалла-и? Вера аслӑ 
хулана ӑмӑрту пулмасан та ҫитсе курмашкӑн хирӗҫ мар, 
тата тепӗр юлташ тупӑнчӗ: кӳршӗри Ленька аппӑшӗ патне 
хӑнана пырать.

Ленинграда ҫитсен канни пулмарӗ: Ҫеркей тӳрех ӑмӑр- 
ту иртекен стадиона васкарӗ, унта кирлӗ ҫынсене курса 
калаҫрӗ.

— Хӑй ирӗкӗпе старта тӑракансем финиша ҫитмеҫҫӗ, 
ответлӑх ҫуккипе тухса ӳкеҫҫӗ: ку пире интереслӗ мар, 
кунта — уяв. ӑмӑрту, — терӗ Россия спорт комитетӗнчи 
ҫӑмӑл атлетсен федерацийӗн председателӗ. Тата ҫакӑ пал- 
лӑ пулчӗ: сывлӑха тӗрӗслесе ҫырнӑ хут ҫинче электро
кардиограмма ҫук пулсан старта тӑратмаҫҫӗ. Ку япала
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Артюшкинӑн ҫук-мӗн. вӑл халӗ ӑна Шупашкӑртан тёлё- 
графпа ярса парасса кӗтет. Ҫеркейӗн йӗркеллех-ши? Унӑн 
сывлӑх хутне стадиоира Шертановпа калаҫса тӑракан 
спортсменсем тыта-тыта пӑхрӗҫ. «Сан кунта электрокар
диограмма ҫеҫ мар, тепӗр анализ ҫук, — терӗҫ спорт
сменсем- — Старт ҫинчен ан та шутла».

Ҫеркее Ленька йыснӑшӗ лӑплантарать: «Ыран сана 
хампа пёрле илсе каятӑп, эп ӗҫленӗ ҫӗрте, Пушкин хулинче 
врачсем мана пӗлеҫҫӗ, кардиограмма ӳкерттеретпӗр».

Пайӑркан вара Пушкин хулине ҫитме, унта анализ ту- 
тарма, чӗре ӗҫлевне хут ҫине ӳкерттерме лекрӗ- Темиҫе 
кабинета керсе темнее ҫынпа калаҫма. ӗҫе ҫийӗнчех татма 
ҫӑмӑл мар, ҫапах та ӗлкӗрчӗ. Ленинграда таврӑнса, шалт 
ывӑнса, хулари физкультура диспансерӗнчи тухтӑр патне 
пычӗ. Ку ӑна ӑмӑртма ирӗк пачӗ. Анчах судья?-.

Тепӗр кунне вӑл стадиона мӗн пур спортсменсенчен 
чи малтан ҫитрӗ, ӑмӑртӑвӑн аслӑ секретарӗпе калаҫрӗ, 
анчах унпа майлӑ сӑмах тупаймарӗ- Кӑштахран Борис Аб- 
рамыч. Надеждин, Шертановпа Артюшкин ҫитрӗҫ. Артюш- 
кинӑн телеграмма килсе ӗлкӗреймен-мӗн, ӑна ӑмӑрттар- 
маҫҫӗ- Вӑл Пайӑрка пекех хӑй ирӗкӗпе те пулин ӑмӑртас- 
шӑн, анчах старта тӑратмаҫҫӗ. Борис Абрамычпа Надеж
дин аслӑ секретарь патне кайса командӑшӑн ӑмӑртакансен 
шутне Пайӑркана кӗрттерчӗҫ те номер илсе пачӗҫ: 220- 
мӗш.

Ҫапла стартчен пёр вун пилӗк минут малтан кӑна Сер
ией майка ҫумне арӑмне номер ҫӗлеттерсе ӑмӑртакансен 
йышне пырса тӑчӗ- Надеждин асӑрхаттарать: «Асту, леш 
марафонец пек ан пул.-.»

Акӑ Ҫеркей халь, номерсёр Ржанова шутламасассӑн. 
Жуковскипе пёрле пырать — иккӗмӗш.

Бетонпа тӳпемлетсе хывнӑ кӗпер урлӑ каҫсан ҫул ана- 
талла сулӑнчӗ- Жуковский пӗр тикӗс вӗлт те вӗлт утӑм- 
лать, Ҫеркей унран юлмасть, ку хӑвӑртлӑх уншӑн йывӑр 
пек мар. Ржановпа вёсен хушши кӗскелчӗ ӗнтӗ, анчах 
пӗрлешмерӗ-ха- Лешӗ ҫав-ҫавах уҫӑмлӑн ярӑнать. Жуков
ский ӑна ҫитсен юхӑма кӑштах хулленлетӗ-ши е татах хӑ- 
вӑртлатӗ? Ҫук, Ржанова тытнӑ хыҫҫӑн вӑл кӑштах тамалма 
кирлех.

Ҫеркей ӑшӑрхарӗ, унӑн ӗҫес килет. Ҫирӗммӗш ҫухрӑм- 
ра — тулли стаканлӑ сӗтелсем. «Шыв, глюкоза, чей». —

62



ӑҫта мӗн лартнинб кӑтартрӗ хура сӑнлӑ хӗр тухтӑр. Дис- 
пансерта сывлӑха шӑпах ҫав сӑнанӑччӗ. ахаль те хура куҫ 
харшине вӑл татах хуратнӑ — чӗкеҫ хӳри пекех куҫ хар- 
шийӗ, ҫапах илемлех мар, хулӑм сӑрӑ ҫутӑ сӑна ватӑлтар- 
нӑ. «Митек, сана унта••.». -— тесе тем каларё Дмитрий 
Жуковские кунта килсе тӑнӑ юлташӗ- Ҫулри спортсмен ӑна 
вӑрҫса тӑкрӗ: «Аҫта кофе? Мӗншӗн кунта мар?» Ҫеркей 
ҫакна ӑнланчӗ: «Дмитрий хӑйне валли хӑй пӗлнӗ пек ӗҫ- 
мелли хатӗрленӗ иккен те. юлташӗ ҫавна тем сӑлтавпа 
малтан хушнӑ ҫёре илсе ҫнтермен. Жуковский тӑр шыва 
сыпрӗ те сурса' кӑларчӗ- Аш хыпнӑ Ҫеркей сӗтел умне 
ҫитнӗ ҫитмен икӗ стакан тӑр шывпа глюкоза ӗҫрӗ, тутнне 
шӑлса типӗтрӗ те Жуковскипе танлашрӗ- Аша шӗвек янӑ 
хыҫҫӑн шӑм-шак самантрах сӑрласа илчӗ, сывлӑш йы- 
вӑррӑн тухать. Жуковскин те пичӗ ӑшӑрханӑ. вӑл хӑйпе 
пӗрле пыракан юлташӗ ҫине пуҫласа ҫаврӑнса пӑхрӗ.

— Аҫтан эс? — ыйтрӗ вӑл палламанран.
— Чӑвашран, Пайӑрка. — пӗлтерчӗ Ҫеркей-

Жуковский кӑштах хулленрех пырса сывлӑш ҫавӑрчӗ
те каллех васка пуҫларӗ- Ржанов инҫе те мар ӗнтӗ, унӑн 
кӑвак майки пӗр вӑтӑр-вӑтӑр пилӗк метрсенче кӑна курӑ- 
нать. Ҫеркей ҫапла тепӗр ҫухрӑм ҫурӑ пычӗ те йывӑртан 
йывӑртарах сывласа Жуковские вӗҫертсе ячӗ, вара сис- 
месӗрех ҫул юпи евӗр хыҫала тӑрса юлчӗ.

Мӗн илӗртет-ши спортсмена ӑмӑртӑва тимлесех тухма? 
А к Пайӑркана ҫул пуҫламӑшӗнче куҫа та курӑнмач ятлӑ- 
шывлӑ спортсмен Ладогов иртсе кайрӗ. Ку вӑл хёрӗх 
урлӑ каҫнӑ ҫын, темиҫе хутчен Совет Союзӗн чемпионӗ 
пулнӑскер. рекорд лартнӑскер- Пӗр ҫулхине ҫавӑ ҫирӗмпе 
аллӑ ҫухрӑмсенче те ҫӗнтернӗ — ҫӗр-шыв ӑмӑртӑвӗнче 
утассипе ҫак икӗ йывӑр дистанцире харӑсах пӗри ҫӗнтер- 
нине халлӗхе истори урӑх пӗлмест-ха- Ладогов Олимп 
вӑййисене хутшӑннӑ, анчах ҫав харсӑр атлетшӑн унта 
телей килмен; аллӑ ҫухрӑма хыҫа хӑварса стадиона вӑл 
пуринчен малтан ҫитсе кӗнӗ — чӑрсӑр куҫлӑ-чунлӑ су- 
дьясем ун вӑхӑтне дисквалификацнленӗ. Хӗрӗх улттӑмӗш 
ҫухрӑмра чи малта пыракан акӑлчана иртнӗ чух чупнӑ 
пулнӑ-ши е урине тӳрлетсе ҫитермен судьясем Ладо- 
гова медальсӗр тӑратса хӑварнӑ. Выртса йӑван ӗнтӗ, ма- 
кӑр халь — эсӗ кунта тек нимӗн те улӑштараймӑн.

Тепӗр совет сопртсменӗ, Маскалов. командӑна телей 
кӳнӗ — кӗмӗл медаль илнӗ. Маскалов, Европа чемпио-
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нӗ. пӗтӗм ҫул тӑршшипех тенӗ пек малта пынӑ пулнӑ, 
анчах юлашки ҫухрӑмсенче унран акӑлчан, кӑштахран 
Ладогов иртнӗ- Урӑх никама та ирттерес марччӗ, бронза 
медаль те пулин илесчӗ тесе вӑй пӗтнӗ пулин те малаллах 
тенӗ пек сӑнать. Умра унӑн тахҫанхи юлташӗ, унпа пӗр 
вӑхӑтра вӑй питтин ҫӳренӗ Ладогов чашкӑрать — хӗрӗхрен 
иртнӗ пулпн те утать те утать спорта парӑннӑ ҫын. Олимп 
туртӑннӑ Маскалов. финншра ӑна кӗмӗл медаль кӗтнӗ-

Хӑй вӑхӑтӗнче пит чӑтӑмлӑ пулнӑ ҫак атлет — мӑк- 
шӑсен тренерӗ — халӗ стартпа финишран икӗ ҫухрӑмри 
ҫул кукринче тӑрать: нам епле пыннне пӗр хускалмасӑр 
вӑййисене тек лекеймӗ ӗнтӗ вӑл, медалынӗн кӗрешеймӗ, 
тава тивӗҫлӗ мастер ячӗ те унран тарнӑ — ҫапах утать. 
Ҫамрӑклӑхӗ иртсе пӗтеймен Ҫеркейӗн мӗншӗн утмалла 
мар вара? Халё сывлӑш ҫавӑрмалла кӑшт хулленрех пынӑ 
хыҫҫӑн тепре вӑй кӗрӗ те, хытӑрах хӑвала пуҫлӗ кӗрешӳре 
хёмленекен ҫын.

Стартран тапранса тухнӑ вырӑна ҫитсен пӗр ҫаврӑм 
ҫирӗм пилӗк ҫухрӑма хутланӑ ҫӗрте урине чӑштӑрт та 
чӑштӑрт тутарса Ҫеркейпе маларах татӑлса юлнӑ Бара- 
башкин ҫитсе танлашрӗ- Стадион ҫывӑхӗнче халӑх йышлӑ 
тӑрать. Надеждинпа Скворцов ӑна: «Аван, Ҫеркей». — 
тесе хавхалантарчӗҫ. Ленька куҫне чарӑлтарнӑ та хӑй 
учителӗ ҫине ним чӗнмесёр тӗлӗнсе пӑхать; вӑхӑта судья 
пӗлтерет: 2 сехет те 7 минут та 40 ҫеккунт! Ҫеркей малтан 
палӑртнӑ пекех иккен пуҫламӑш хӑвӑртлӑх, тепӗр 25 
ҫухрӑмне икӗ сехет те 16 минутра тухмалла ҫеҫ.

Апат сӗтелӗ ҫннче чӑх какай шӳрпи те пур иккен, Ба- 
рабашкин шӑп ҫавна ӗҫрӗ. тӑвар ыйтса илчӗ. ун хыҫҫӑн 
тазри шывпа ҫӑвӑнчӗ- Ҫеркей хальхинче те икӗ стакан 
глюкоза ӳпӗнтерчӗ, ҫаврӑнса ҫул ҫине тухнӑ ҫӗре шӑм-шак 
сарӑлтатрӗ. вара тинех ҫиес килнӗ пек пулчӗ- Ёҫӗччӗ вӑл 
халь чӑх какай шӳрпине, унтан — улма-ҫырларан хатӗр- 
ленӗ компот е кёсел. Арӑмӗ ӑна шӑпах ҫырла туянса ком
пот хатӗрлем мар-и тенӗччӗ. Ҫеркей старта тухассах шан- 
манччӗ ҫав. ҫавӑнпа кӑмӑла каякан апата хатӗрлесшӗн 
пулмарӗ. Акӑ ҫул айккинчех Вера тӑрать, вӑл аллине шо
колад тытнӑ та:

— Ҫиетӗн-и? — тесе сӗнет
Ҫеркей пуҫне пӑрчӗ ҫеҫ: ун пек типӗ япалана ҫӑвара 

чикеймӗн — анмасть вӑл. тата палӑртман вырӑнта ҫын
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аллинчен ним те илме юрамасть: тӳре таврашӗ асӑрхасан 
ӑмӑртуран кӑларма пултараҫҫӗ-

Нумайӑшӗсем ҫаврӑма тин килеҫҫӗ, хирӗҫ пулнӑ са- 
мантра Шертанов куҫран пӑхсах:

— Ҫаплах пыр! — тесе сӗнет.
Ҫеркей ӑна спорт мастерён нормине кӑтартма сунать 

тесе ӑнланчӗ. Скворцов секундомера пӑхса Шертановран 
мӗн вахӑт малта пынине пӗлтерет: вунӑ минут шӑпах! 
Курса тӑракан ушкӑнран ҫӑмӑл шӑм-шаклӑ Петров мара
фонец тухрӗ те юнашар чупма пуҫларӗ.

— Епле туятӑн? Аптрамастӑн-и? — тесе ыйтать вӑл-
Ҫеркей чӗнмест, унӑн калаҫмалӑх вӑй ҫук- Унӑн вӑйӗ

мӗн таран юлнине ывӑннӑ тӗслӗ сӑц-питре, малаллах тал- 
пӑнакан вичкӗн куҫсенче курма пулать. Ҫеркей пуҫне 
сӗлтсе паллӑ парать: чӑтатӑп!

Инҫе ҫулра ӑмӑртакан спортсмен инҫе ҫулра ӑмӑрта- 
кана ӑнланать ҫав, Петров виҫӗ кун каялла ҫеҫ ҫак ҫулпа 
42 километр та 195 метра чупса тухнӑ. начар мар вырӑн 
йышӑннӑ; халӗ вӑл Ҫеркее хавхалантармашкӑн кирлӗ сӑ- 
махсем калать:

— Анаталларах пек чух канса илме тӑрӑш.
Хӑвӑртлӑха тамалтарнӑ хыҫҫӑн Ҫеркее вӑй ҫӗнӗрен

кӗмерӗ-ха. Каштахран каллех пккӗн харӑс иртрӗҫ- Унтан 
вун саккӑрмӗш ҫухрӑмра тӑрса юлнӑ Онущенкӑн хӗрлӗ 
майки ума хӗмленсе тухрӗ. анчах кӑшт та каймарӗ — 
каллех юлчӗ, паллӑ мастера вара Ҫеркей урӑх курмарӗ- 
Ржанов та хӑйӗн «тренировкине» вӗҫлерӗ. Вӑтӑр ҫухрӑм 
тӗлӗнче Ҫеркей малтисен шутӗнчехчӗ-ха, вӑхӑт та мастер 
графикӗнчех. Анчах кунта чӑх какай шӳрпи ӗҫни те, пысӑк 
чашӑк ҫинчи шывпа пите ҫуни те малтанхи чӗрӗ вӑя па- 
марӗ, хӑвӑртлӑх чакса-чаксах пычӗ-

Эй. йӗпе-сапапа килентерет тенӗ Ленинград ҫанталӑкӗ! 
Мӗншён халь пӗр касӑк ҫумӑр кӑларса пӗрӗхтерместӗн, 
ҫулри ҫыина уҫӑлтармастӑн? Епле хатӗрленнӗ эсӗ юриех 
аллӑ ҫухрӑма утакансене тӗрӗслеме?

Ҫеркей малтп ултӑ ҫын шутне кӗрес тесе хӑйне васкав- 
лӑрах кайма хистет, ума тухнӑ нкӗ спортсмена тепре хӑ- 
варас шутпа цӗҫҫе ҫӳлерех ҫӗклесе утӑма хӑвӑртлатать. 
Ҫак самантрах ҫулӑн сылтӑм айккине медицина машини 
нртсе чарӑнчӗ те, кабинӑран Соломонов судья вирхӗнсе 
тухрӗ- Аллинче — ула-чӑла ялав.

— 220-мӗщ номер! Асӑрхаттаратӑп: урана тӳрлетсе ҫи-

65



терместӗн! — илтӗнчӗ унӑн ҫирӗп сасси. Ҫеркей иккӗленсе 
хӑй кӑкӑрӗ ҫинчн номере пӑхать-

— Сана, сана калатӑп! Уруна тӳрлетместӗн! — кӑш- 
кӑрать Соломонов.

Ҫеркей урине кӗле ҫинерех лартма тӑрӑшать, хӑвӑрт- 
лӑхӗ ӳкрӗ ӗнтӗ халь унӑн.

Вӑтӑр саккӑр-хӗрӗхмӗш ҫухрӑмсем! Кунта Ҫеркейпе 
мӗн пулса иртнине ҫын пӗлмест. Ун ҫинчен ҫӗр хут каласа 
парсан та этем ӑна хӑй чӑтмасӑр, туйма пултараймӗ.

Пӗрремӗш Петӗр патша лартнӑ юман хуҫӑлсах аннӑ-им 
Еара? Ҫӗрӗшнӗскер. ҫурӑлнӑскер, ҫула урлах выртать 
мар-и? Ҫук. асфальт тасах, асфальт ҫап-ҫутах- Вулла пнчке 
кӑшӑлланӑ пек ҫыхнӑ ункӑ татӑлман. Ун тӗлӗнчн паҫӑрхн 
шыв кӳлленчӗкӗ типнӗ те. тӗрлӗ ҫӳп-ҫап асфальт ҫумне 
хытса ларнӑ ҫеҫ.

Пывӑҫ сулхӑнлӗ тӑрӑхра хӗвел ҫара урисене туратсем 
хушшипе янӑ; ҫул айккинче — лапам, унта — ҫерем- Шур 
утн чӑшӑл-чӑшӑл, шуранка симӗс. ҫемҫе.

Выртасчӗ унта! Тӑсӑлса выртасчӗ! Пӗчӗк ачалла ирӗк- 
лӗн, пӗтӗм шӑм-шака кантарса канлӗн выртасчӗ- Кайӑк 
юрлать пулсан ӑна итлӗн. шыв шӑнкӑртатать, пулсан ӑна 
тӑнлӑн. Месерле выртсан тӳпери тӑрн те курӑнӗ. Пурах 
ӗнтӗ кунта та тӑри- Кӑвак тӳпе пӗр пӗлӗтсӗр мар пуль, 
унта чун йӑпанӑвӗшён шур упа пек пӗлӗтсем ҫаврӑнка- 
лан.ма кирлех.

Ҫук, Ҫеркей месерле мар. ӳпне выртӗччӗ, аллисене 
малалла тӑсса хурӗччӗ- Апла та' мар, такам вирлӗн ҫапнӑ 
хыҫҫӑн ыратнине ирттерсе ярасшӑн, канӑҫ тупас пек ах- 
латса енчен енне йӑванӗччӗ..- Ак тухӗ те выртӗ. ҫаврӑна- 
ҫаврӑна йӑвансан «такам ҫапса каҫӑхтарни» иртӗ. Анчах 
ӑҫта-ха Шертанов? Мӗншӗн вӑл юлашки таврӑм хыҫҫӑн 
килекенсем хушшинче курӑнмасть? Малтан хуллен утма 
пуҫланӑскер, вӑл халь ҫӑмӑлрах пыма кирлӗ- Кӗтнӗ ҫын 
ҫук! Хиоӗҫ килекенсем питӗ сахал- Тухса ӳкрӗ-ши Ш ер
танов? Тухса ӳкрӗ ӗнтӗ. Пайӑркан вара?!

Пайӑрка! Мӗншӗн вӑл ҫапла асапланма кунта килчӗ? 
Ана ксмандӑна та кӗртменчч&-ҫке! Вӑл хӑй пуҫтахланчӗ. 
хӑй йрёкӗпе. чӑ ^сӑрланса, вӗриленсе... Хӑйне усӑсӑр асап- 
лантаракан ҫын ҫӗр ҫинче татах нумай-ши? Ана никам та 
хушманччӗ-ҫке! Лармаллаччӗ килте!

Ҫеркей утаймасть, спорт утӑмӗпе мар, ахаль утӑмпа 
та пыраймасть ӗнтӗ халь вӑл- Юлашки таврӑм хыҫҫӑн,
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чӑх какай веретнӗ шӳрпё тата витамин таблетки ӗҫсен шӑм- 
шак шалтӑр! ҫемҫелсе кайрё те, куҫ хуралса килчӗ. Тӑма 
вӑй ҫук! Ҫеркейӗн ҫул айккинчи ҫерем ҫине тӑсӑлса выр- 
тасси кӑна юлчӗ Анчах Шертанов ӑҫта? Вӑл тухса ӳкнӗ! 
Пайӑрка та утма пӑрахсан командӑна кам очко парӗ? Рос- 
сийӑри спорт комитетӗнчи ҫын ахальтен каламарӗ ҫав; 
«Хӑйсемшӗн ҫеҫ ӑмӑртакансем ответлӑх ҫуккипе тухса 
ӳкеҫҫӗ». Ана «тухса ӳкместӗп» тесе сӑмах паратӑн. Сӑмаха 
персе яма юрать ӑна, анчах ҫавна ҫирӗп тытмашкӑн-.- 
Пӗр тӳрре тухӑссишӗн ҫеҫ хӑвна пӗтермелле-и? Ҫеркейӗн 
халь малта пуласси те, мастер вӑхӑтне кӑтартасси те — 
ҫухалнӑ пӗтӗмпех; тепӗр ӑмӑрту валЛи вӑя хӑвармашкан 
ҫерем ҫине тух та вырт, финиша машина ҫине ларса ҫит. 
Чӑнах. мӗншён ҫулран пӑрӑнмасть-ха Пайӑрка? Мӗншён 
ҫавӑн пекех асапланса пымалла унӑн?

Пайӑрка республика ячӗпе ӑмӑртать, ӑна финншра кё- 
теҫҫӗ: Надеждин, Борис Абрамович, Петров... хӑйӗн арӑмӗ. 
Верӑна вал пуҫласа аякри ӑмӑртӑва илсе килнӗ, Ҫеркей 
пысӑк кӗрешӳрине вал пёрремёш хут курать. «Чӑтайма- 
рӑм» тесе машинӑпа пырса тӑрас-и ун умне Ҫеркейӗн?

Ленька тата! Шкулта хӑй вӗрентекен ача-ҫке-ха вӑл- 
Ун умӗнче халсӑррӑн курӑнмалла и?

— Чӑт. инҫе юлмарӗ, вунӑ ҫухрӑм ҫеҫ... Тӑххӑрмӗш 
пыратӑн, — терӗ ӑна хӑшӗ-хӑшӗ иртннне ҫырса тӑракан 
ҫамрӑк.

Тӗрӗс калать вӑл — Ҫеркейӗн утмаллах- Хуллен-н, 
ҫапах та утмалла. Халь вӑл тӑххӑрмӗш пырать, финиша 
вуннӑмӗш мар, ҫирӗммӗш мар, вӑтӑрмӗш ҫитес пулсан та 
к мандӑна очко кӳрӗ вӑл-

Ана хнрӗҫ хӗрарӑмпа арҫын килеҫҫё. пӗрнн аллинче 
шӑтӑклӑ хутаҫ, унта — хёп-хӗрлӗ помидорсем. Куҫ уҫӑ 
ҫимёҫе ӑмсанать, ыйтсах илес килет. Черетре тӑрса хаклӑ 
хакпа сан валли туяннӑ пуль! Парсан та илме юрамасть.

Ҫул айккинче тулли пӳ-силлӗ хӗрарӑмсем тӑраҫҫӗ, 
вёсен хушшинче халь тӑрӑхлас шутпа сутанана пӑркаласа 
утанҫи пулакансем ҫук.

Ҫеркейрен каллех тепри иртет, ку ҫынни ҫул варрипех 
пырать- Шӑрӑх та марш и ӑна? Ҫеркей 11ывӑҫ сулхӑнӗ 
пултӑр тесе кукӑрта та ҫула кӗскетмест. мӗлке тӗллипе 
пыма тарӑшать. Утмаллах. Пурте иртсе пӗтсен те унӑн 
утмаллах.
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. .Тепӗр сехетрён .сехетрен те ытларах вӑхӑтран стадион 
патӗнче кӗтсе ывӑннӑ Верӑпа Ленька Ҫеркее хӑйсен 
умӗнчён ирттерчӗҫ; Скворцовпа Надеждин «юлашки утӑм- 
сем юлчӗҫ» тесе сӑмах хушрӗҫ. Стадионра юлашки метр- 
семпе пынӑ чух (ку вӑхӑтра шӑпах ҫӗр метра чупакансен 
финал стартне пама хатӗрленетчӗҫ) трибуна ҫинчи ҫынсем 
220 -мӗш номерлӗ спортсмена ҫӗнтерӳҫӗне чысланӑ пекех 
алӑ ҫупса саламларӗҫ- Финиш йӗрне» татнӑ-татман Петров 
чупса пычӗ, ывӑннӑ ҫынна апат сӗтелӗ патне ҫавӑтса кайрӗ 
вӑл — марафонец марафонеца ытларах ӑнланать мар-и? 
Борис Абрамычпа Надеждин та, Верӑпа Ленька та кун- 
тах. вӗсем стадиона тӳрӗ алӑкпа кӗнӗ, кашниннех пичӗсем 
йӑлкӑшаҫҫӗ. хӗпӗртӳллӗ вӗсем: ара, Чӑваш Ен команди ге 
очко илчӗ-ҫке. Хӗрхенсе пӑхакансем те пур- «Мӗнле юл- 
тӑн, епле пӗтрӗн, аван пыраттӑнччӗ-ҫке?» — шеллет Ар- 
тюшкин. Ҫавӑнтах та та: «Эп чӑтаяттӑмччӗ-ши? Тухаят- 
тӑмччӗ-ши утса?» — тесе те ӑмсанаг^. Вӑлах Шертанов 
ҫинчен хыпарлать-

Николайне Пайӑрка хӑйнех ик ҫухрӑмри кукӑрта кур- 
нӑччӗ; костюм тӑхӑннӑччӗ лешӗ. Маскаловпа юнашар 
тӑратчӗ- Мӗн ҫинчен пуплерӗ-ши вӑл — кунта утса ту- 
хайманскер — Тӑван ҫӗр-шыв чапне ҫӳле ҫӗкленӗ- аллӑ 
ҫухрӑмсенче пайтах тертленнӗ ҫынпа? Маскаловӗ чӗн- 
местчӗ. вӑл Ҫеркее куҫ илмесӗр тинкеретчӗ. Шертаноз 
ҫурма ҫул хыҫҫӑн Нева ҫыранне пит ҫума юриех Соло
монов судья умӗнче чупса аннӑ-мӗн. Вара ӑна тек ут- 
тарман. «Аслӑ» тунӑ темелле Шертанова: дистанцие вӗҫ- 
леменшӗн ӑна ан ӳпкеле халь, айӑпа судья хаярри ҫине яр!

Душран ҫӑвӑнса тухнӑ ҫӗре хӗвелӗн ярапа урисем ста 
дионӑн ҫӳллӗ стенисем урлӑ выртмаҫҫӗ ӗнтӗ: хӗвел кӑл- 
тӑрмач пулса Нева ҫыранне кусса аннӑ мар-и; Ленинград 
тӳпине шурӑ каҫӑн шупка тӗсӗ| сӑрхӑннӑ ав-

Ҫёнтерӳҫёсен пусми ҫпнче — мала тухнӑ спортсмен- 
сем- Чи ҫӳллинче — Дмитрий Жуковский, ун кӑкӑрне чем
пион лентипе ылтӑн медаль илемлетрӗҫ. Ладогов. ҫав хӗ- 
рӗхрен иртнӗскер. — пиллӗкмӗш. Ҫынсем чыс пусми ҫинче 
чух Ҫеркей арӑмӗпе юнашар трибуна ҫинче ларчӗ- парне- 
сенчен пӗри те ӑна лекмерӗ.' Вӑл финиша. 4 сехет те 56 
минут та 42 ҫеккунтра тухса вун ҫиччӗмӗш ҫын ҫитнӗ- На-^ 
чар Начар ҫав. Мӗн тӑвас, йӗрес-и ӗнтӗ? Епле^ ҫунчё 
Ҫеркей ҫакӑнта ӑмӑртассишӗн! Килмелле марччӗ пуль 
унӑн инҫе хулана?
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Каҫ вӑхӑчӗ ҫитрӗ. Ленинград тӳпи ҫутах. Стадионра 
пулнисем киле васкаҫҫӗ- Ҫеркее тинех канлӗ пек, унӑн 
халь ниҫта та васкас килмест.

1967 ҫ.

ООО

ЙӖЛТӖРПЕ ҪӲРЕТӖП

Йӗлтӗрпе ҫӳретӗп эпӗ 
Шур юр ҫийӗн авсӑнса, 
Сӑрта илтӗм тӗпӗр-тепӗр, 
Анса кайрӑм ярӑнса.
Хырлӑхпа выртан праҫакӗ 
йӗр  хупламӗ ҫилпелен, 
Шӑнпа хытнӑ тӑрӑх ҫакӑ 
Вӑрӑм утӑм килтерет.
Ҫаврӑм ҫулӑм вунӑ ҫухрӑм, 
Вӑйӑнк-вӑйӑнк ыткӑнан 
Хӑвӑртрах-и паян тухрӑм — 
Шӑм-шак ырнӑ чух кӑна-
Хӑшӗ хаклӑ: тупӑшни-ши? 
Пин-пин ҫухрӑм хыҫӑмра. 
Авӑс-хурӑнлӑх ӗшнийӗ 

Ав чӗнет татах умра.
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Иӗлтӗр йӗрӗ пирчениччен...

Раҫҫейри ӑмӑртуран Шупашкара таврӑнсан Николай 
Антонович Кренделев спорт советне кӗнӗ-кӗменех телефон 
патне пычё. Ҫак вичкӗн сӑнлӑ та кӑшт хытанкарах ҫамрӑк, 
пӗвӗпе яштакскер, хӑйӗн вӗренекенӗсене те ялти шкултан 
кунта килме чӗнесшӗн-ха: ара. ыран. вырсарни кун, ха- 
мӑрӑн тёп хулара питех те кирлӗ ӑмӑрту пулать-ҫке. Ун 
ҫинчен Кренделевсем те обществӑн Тёп Советӗнче мала 
тухас тенӗ чухне кӑна пӗлчӗҫ. Шӑпах йӗлтӗре тертленсе 
маҫ сӗрнӗ самантра судья-информатор чӑваш командин- 
чеч чи аслине микрофон патне пыма чӗнчӗ те, лешӗ часах 
телеграммӑпа таврӑнчӗ. Хальхи старт хыҫҫӑн вӗсене тӳ- 
рех. харпӑр хӑй килӗсене саланмасӑрах, Шупашкара тав- 
рӑнма ыйтнӑ: Мурманскра пулакан Ҫурҫӗр уявне каймаш- 
кӑн тивӗҫлисене палӑртма республикӑра ятарласа тепре 
тупӑштарса пӑхаҫҫӗ-мён.

Ҫак ырӑ хыпар йӗлтӗрҫӗсене ҫавӑн чух хавхалантарсах 
ячӗ: ара, эсӗ пысӑк уява каймах тивӗҫлӗ пулаймасан та, 
пёр старт хыҫҫӑн' тепӗр стартра ииҫӗхни вӑя кӗме пулӑ- 
шать кӑна вӗт-ха! Коля Кренделев та чунӗпе вӗҫет ҫеҫ. 
Аччах унӑн ӑшри ҫулӑмӗ дистанцие чупса тухсанах сӳнчӗ: 
хӑй кётнӗ пек вырӑна йышӑнаймарӗ-ҫке ачи! Халь начар 
кӑтарту пулчӗ пулсан ҫитес вырсарни кун мӗне ӗмӗт- 
ленӗн?

Кренделев юлташӗсемпе калаҫать, кулать, шӳтлеме 
тӑрӑшать. анчах ӑшра тем йӳҫӗхни иртмест унӑн.

Ҫирӗм саккӑрта кӑна-ха Коля Кренделев, йӗлтӗрпе 
ҫӳреме самай вӑй питти темелле, ҫапах та вӑл хӑй вунӑ 
ҫул ӗлӗкрех ӑмӑртнинчен ытла мала каяймасть.

Ун тантӑшӗ, унпа пӗр ҫулхи хӗрарӑм, Полина Мура
вьева, вара паян та пӗрремӗш пулчӗ авӑ. Кунта ҫак обще
ство ӑмӑртӑвӗнче кӑна-и, вӑл ик эрне каялла пӗтӗм Раҫ- 
ҫейри йӗлтёрҫёсем хушшинче мала тухнӑ- Полина — 
ҫӗр-шыв командин члене, спортӑн хисеплё мастерё- Крен-

70



дёлёв вара пёрремёш разрядник ҫеҫ. Шкулта хӑй вёрен- 
текен ачасем те ӑна хыҫран ҫитсе йӗлтӗрӗ ҫине тапта пуҫ- 
ларӗҫ ӗнтӗ. Республика тулашӗнчи ҫак ӑмӑртӑва илсе кил- 
меллеччӗ те вӗсене, «урок вӗренччӗр-ха, ҫӳреме ӗлкӗрёҫ», 
—тесе Николай Антонович ҫамрӑксене хӑех хӑварчӗ.

— Ну. Коля, каллех старт кётет иккен. — терё Полина 
ӑмӑртуран таврӑнас умён — Шупашкара ҫитнӗ-ҫитмен 
тепре кёрешетпёр-

-  Манӑн мухтанмаллиех ҫук. темӗн ӗҫ ӑнмасть, — 
ӳкӗнӳллӗ сӑнӗпе кӑшт куларах пӑхать Коля ӑна хирӗҫ.

— Нимех те мар, ҫнтесспнче ак...
Полина — Кольӑн хул пуҫҫийӗ ҫӳллӗш ҫеҫ тӑпӑлкка 

хӗрарӑм. сарӑрах ҫӳҫлӗ, сӑнӗпе Пит нӑмӑллӑснер. Вӑл Ко‘ 
мандӑри ачасемпе пуринпе те хӑйне мӑнна хумасӑр кала- 
ҫать. «Кплте темле пуранчӗҫ ӗнтӗ манӑн?» — ҫемйине 
аса нлет вӑл ҫавӑнтах Упӑшки унӑн спорт советӗнче ӗҫ- 
лет; ачи. тӑватӑ ҫулхи Лена. садикра кун каҫать. Ашшӗ 
ӑна унта нрпе чиперех леҫсе ярать-ха. каҫхине вара пур 
чух та вӑхӑтра пырса илеймест.

Полина хӑйӗн юратнӑ пепки валли пёчӗк йӗлтӗр туян- 
нӑ- Ҫавна, йӑлтӑр хӗрлӗ тӗслӗскерне, хӑй йӗлтӗрӗпе пӗрле 
ҫыхса йӗнне чикет. «Килте пур-ха та ун — пысӑкрах- Ку 
шӑп виҫеллӗ. ҫӑмӑлскер, — савӑнать хӑй туяннӑ япалнпе 
ача амӑшӗ. — Ашшӗ валли кашне илтӗм».

Ҫак хӗрарӑм куҫ умӗнче чухне Коля кӑмӑллӑ, лешӗ 
пӗр-пӗр ёҫпе аяккалла пӑрансан вара ӑшра тем йӳҫёхет-

Николай Антоновичӑн хӑйӗн вӗренекенӗсене Тёп Совет 
ӑмӑртӑвӗнчен хӑвармалла та марччӗ-н? Шкулта чи вӑйли. 
Настя, Польӑран мӗн чухлӗ юлатчӗ-ши? Ҫут ӗҫ Министер- 
ствин чемпионӗ пулчӗ ха ӗнтӗ вӑл, «Пучах» обществӑри 
ытти хӗрсенчен те самаях ҫивӗч пек туйӑнать Ҫавӑ. вун- 
нӑмӗш класра вӗренекенскер. Полина пекех кӑмӑллӑ та 
кӑшт именчӗк сӑнлӑ. Унран кӑшт ҫырӑрах. кӑшт ҫӳллӗрех 
те йӑрӑсрах ҫеҫ. Урокра чухне учитель ӑнлантарнине, пёр 
сӑмах та вӗҫертес мар тенӗн, кӑвак куҫӗсемпе пит тнмлӗн 
иӑхса ларать вӑл; ана вара Николай Антонович та ӑшшӑн 
тпнкерет- Иккӗмӗш ҫул ӗнтё ку хӗр республикӑри шкул 
ачисем хушшинче пёрремёш пулчӗ-

Тата Мила Герасимова, Федор Корнилов пур. Вёсем те 
пёлтёрех пёрремёш разрядниксен йышне кӗнӗ. Ҫавсене 
халь пур ятлӑ-шывлисемпе тытӑҫтарса пӑхмалла.
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Ҫак хавхалануллӑ ёметпе те ентё Кренделев Шупаш- 
карӑ таврӑнса спорт советне ура ярса пуссанах телефон 
трӳбкине тытрӗ ав.

Каҫ пулттипеле лешсем ҫитрӗҫ те хайхи — Настя. 
Мила, Федя йӗлтӗрӗсене ҫыхса йӑтнӑ та спорт совечӗ ен
нелле утаҫҫӗ- Вӗсене курсанах учителӗн килеҫҫӗ-ши, кил- 
меҫёӗ-ши тесе Нӑшӑрханнӑ кӑмӑлӗ ҫӗкленсе кайрӗ, сӑнӗ- 
пичӗ хӗвел ҫиҫнӗ пек ҫуталчӗ. Кулса-хӗпӗртесе сывлӑх 
сунчӗ ачасене Николай Антонович. «Епле ҫитрӗр? Тренн- 
ровкӑна пӑрахманччӗ-и?» — пӗлме тӑрӑшать хӑй.

Настя ним чӗнмесӗр кӑвак куҫӗпе ӑна ӑшшӑн та кӑшт 
именереххӗн пӑхать- йыш ра Федор та мар, Мила ытларах 
сймах ваклать- Ачасене килме автобус шӑнах пулнӑ-мӗн 
те, директор хӑех лартса янӑ. йӗлтӗрпе вӗсем уроксем хыҫ- 
ҫӑн кашни кунах сад патӗнче ярӑннӑ. «Спортра ҫын шутне 
кӗреҫҫех-ха ҫаксем», — ӑшӗнче мухтать ачасене Крен
делев.

— Николай Антонович, хӑвӑр миҫемӗш пултӑр? — 
куҫран чӑр! пӑхса ҫепӗҫҫӗн ыйтать чӗнмесӗр тӑнӑ Настя-

— Начарах мар та, малта та мар, — пёлтерет учитель. 
Чунӗ унӑн каллех ыратса кайрӗ: спортри малашлӑхӗ ҫу- 
халнӑ пуль ӗнто унӑн, пӗтӗм шанчӑк та халь — ҫак хӑй 
вӗрентекен йышра!

Пурӑнма хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗ те ачасене учитель 
столовӑя апата илсе кайрӗ. Черетре шӑпах Полина тӑ- 
рать. Ҫутӑ кӑвак курткӑпа вӑл, хӗр ачине ҫавӑтнӑ.

— Талон пачӗҫ те, кунта килес терӗмӗр, — калаҫать 
хӗрарӑм спортсмен- Хӑй апат илнӗ вӑхӑтра ачине сӗтел 
хушшине лартрӗ вӑл, унтан часах пӗчӗк турилккепе пӑтӑ, 
стаканпа компот илсе пычӗ те пепкине ҫиме хушрӗ, хӑй 
унпа ҫумӑн пекех сӗтел айккине тепӗр пуканпа вырнаҫрӗ

Николай Антонович ачасене ҫак хӗрарӑм кам иккенне 
пёлтерет. Настя, Мила, Федор сахал мар илтнӗ-ха ку 
паллӑ' йӗлтӗрҫӗ ҫинчен, сӑн ӳкерчӗкне пичетленӗ журнала 
та алӑран яман, хӑйне ҫапла чӗррӗн курманччӗ ҫеҫ. Ни
колай Антонович ӑна тек-тек асӑннӑран ҫамрӑксем чем- 
пионкӑна пачах урӑхла ҫын пуль тесе шутланӑччӗ.

— Ахаль ҫынах иккен, пысӑках та мар, — пӑшӑлта- 
тать Настя-

— йӗлтӗрпе ҫавӑн пек ҫӳремелле, вӑйлӑ мастер пул- 
малла, — вӗрентет учитель ҫамрӑксене.
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— Вӑл пилек ҫӳхрӑма вун ҫичӗ минӳтра тӳхать тё... 
Арҫынсем ун пек вӑхӑт кӑтартаймаҫҫӗ, — пуҫне пӑрка- 
лать Федор-

Пӳлӗме таврӑнсан Николай Антонович ачасене чи 
малтан йӗлтӗрӗсене ыранхи кун валли хатӗрлеме хушать. 
«Ак сире типӗ спирт, пусма картлашки ҫине тухӑр та вут 
чӗртӗр, йӗлтӗр тӗпне хӗртсе кивӗ маҫа тасатӑр», — сӗнет 
вӑл- Ҫак хушӑрах учитель Федорӑн туя унки япӑххине 
асӑрхать те:

— Ку мӗн санӑн? — тесе силлет ҫакки татӑлнӑ ун- 
кӑна-

— Чӗн тупаймарӑм.-. Темпе ҫирӗплетмелле? — айӑпне 
туйса хуллен тавӑрать ученик.

— Эс кам? Р1ӗлтӗрҫӗ-и?
Ача чӗнмест, унтан айӑпне сиресшӗн мӑкӑртатать: 

туя унки татӑлнине вӑхӑтра курман иккен вӑл. кайран 
асӑрхасанах килтен тухса килмелле пулнӑ — тӳрлетме 
вӑхӑчӗ тупӑнман.

— Йӗлтӗрҫӗн. вӑл йӗлтӗрҫех пулсан. инвентарь яланах 
йӗркеллӗ! Инвентаре пӑхайманни — йӗлтӗрҫӗ мар! Ҫи- 
рӗплет паянах! Отвертка, плоскогубцы пурги?

Ун пек ӗҫ хатӗрӗсем ҫуккине пӗлтерсе ача пуҫне пӑр- 
калать-

— Эс — арҫын! Полинӑн, хӗрарӑм пулин те. рюкза- 
кӗнче плоскогубцы та, отвертка та яланах пур. Мёншён 
тесен вӑд — йӗлтӗрҫӗ! Инвентарь пама шел сире. Креп- 
леии йӗркеллӗ лартма пӗлместёр! Хӑвӑр ҫапах «йӗлтӗрҫӗ 
эпир» тесе мухтанатӑр.

— Аҫта мухтаннӑ-ха?
— Ан чӗн! Эп тепре курнӑ ҫӗре туюна ҫирӗплет!
Учитель — учитель вӑл. ача — ачах. Ун пек кӑна мар

ятлама, вӗрентме лекет ӳсекен ӑрӑва- Ватти хӑтӑрмасӑр 
яшши ӳсмест.

Мӗн кирлине тупса парсан Николай Антонович ӑмӑрту 
умӗнхи канашлӑва тухса кайрӗ. Унтан хаваслӑн таврӑнчӗ 
те ачасене кӗҫех пӗр пӳлӗме пухрӗ.

— Номерсем пурне те лайӑх лекрӗҫ, — терӗ вӑл куҫне 
ҫиҫтерсе те кӑшт куларах- Сассинче хӑйӗн шӳт пурри си- 
сӗнет, тем каласа пӗтереймерӗ пек учитель- Ачасем ун 
ҫӑварӗнчен татах тем тухасса кӗтеҫҫӗ.

— Уйрӑммӑнах Настьӑна пысӑк телей, — пӗлтерет 
Николай Антонович.
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Хӗр чӗри картах турӗ: «Мӗнле ун пекех-ши? 3, Ни- 
к >лай Антонович вӑл пёрремёш тапранса каймалла шӑпа 
тухсан та ҫапла шӳтлеме пултарать-ха.

31-мӗш тухатӑн, — ҫырнине пӑхса асӑнчӗ Николай 
Антонович-

Апла пулсан юрӗ-ха тенӗн хӗр чунӗ лӑпланать-
— Сан умра... — куҫран пӑхса кулать учитель, — 

Поля!
— Ха, чемпионка хыҫҫӑн тапранатӑн апла, — йӗплеме 

ӗлкёрет Федор-
— Манран вӑл ик минут хыҫран тухас пулсан та 

вӑльт! кӑна иртсё каять, — тавӑрать Настя Пӗр савӑнма^ 
сӑрах-

— Эс кӗрешесшӗн те мар-и вара? — чуншӑн ҫывӑх 
ҫын пек ӑшшӑн пӑхать хӗре Николай Антонович. Настя 
куҫй ун куҫӗпе тӗл пулать те, хӗрӗн черченке сӑнӗ имен- 
нипе пушшех черченленет.

— Мӗнех тӑвайӑп эп вӑй ҫитмесен, — тет Настя лӑпкӑн-
— Тартмастӑн- Ҫурӑмне курса пыр. Илтрӗн-и? Куҫран 

ан вӗҫерт, — хушать Миронова Анастасийӑна вӗрентекен. 
Вара ана ума та, хыҫа та ҫыхмалли номер парать те ки- 
ленӗҫлӗн кулса:

— Полинӑна кӑтарт-ха пӗрре хӑв ҫурӑмна! — тесе 
хурать-

Паллӑ йӗлтӗрҫӗн ячӗ хӗр ҫулне тин кӗнӗ Настя чунне 
пӑлхантарсах ярать. Тепӗр тесен- чӑнах, кӗрешеймӗ-и унпа 
Миронова?

— Манӑн миҫемӗш? — хӑйӗн номерне пӗлесшӗн вас- 
кать Мила-

— Калатӑп ак, калатӑп, — ун енне кулӑпах пӑхать 
учитель.

Мила та, Федор та номерсене алла илчӗҫ ёнтё- Нико
лай Антонович вёсен умён тата хыҫҫӑн камсем тапранас- 
спне пёлтерет. «Ҫавна, ҫавна иртмелле, ҫав хӑвна иртсен 
те, пӑшӑрханмалла мар», — вӗрентет вӑл, ятлӑ-сумлисене 
пурне те лайӑх пёлекенскер-

— Эсё, Федор, — куллине самант ҫухатса ҫирӗппӗн асӑр- 
хаттарать Николай Антонович, — дистанцире ҫеҫке ҫинчи 
хӑяр пек чиперккен куранса ан пынӑ пултӑр! Иртнӗ 
ӑмӑртура ҫынсем аран ахлатса ҫитеҫҫё, эсё ярмарка каччи 
пек чип-чипер капӑрланса килетӗн. Кипкӳ йӗпенмен сан. 
пёр тар ҫук!
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— Тӑрӑнса анаслах каяймастӑп ҫав, — хуравлать 
ученике.

— Вӗренес пулать- Полннӑна курасчӗ сирӗн: йывӑр-и, 
ҫӑмӑл-и — юлашки пӗрчӗ вӑйне дистанцие пӑрахса хӑ- 
варать. Стартран тухрӑн пулсан ӗҫлемелле!

— Хамӑра мӗн пур вӑйранах пыратпӑр тетпӗр те-ха,— 
шухӑшлӑн хушать Настя-

— Кунта халь районти мар. шкул ачисем те мар — 
пур ятлӑ-шывлисем пухӑннӑ. Мала тухнисене Ҫурҫӗр 
уявне илсе каяҫҫӗ- Ҫӗр-шыври паллӑ ӑмӑртӑва ҫитсе кур- 
ма май пур. Тӗлкӗшес пулать- Ҫунмасӑр ҫӗнтерӳ килмест. 
Тертленмесӗр пулла та шывран туртса кӑлараймастӑн 
теҫҫӗ ӑна-

Тепӗр кунне ирпе Атӑл леш енне каҫсан Николай 
Антонович маҫ сӗрме чи малтан Настя йӗлтёрне тытрӗ-

— Поля сӗрекен маҫпах каятӑн — симӗс «экс-элита». 
—лӑпкӑн сӑмахлать учитель хӗре пулӑшнӑ хушӑра. — 
Асту. сан умран тухать вӑл. вӑтӑр ҫеккунт маларах- Куҫ- 
ран ан ҫухат. Юрӗ-и?

— Ахӑ, — тет те Настя, чӗри ун вӑркама тытӑнать- 
Полини. ав. кунтан инҫех те мар, пӗр капмар хыр тӗлӗнче 
йӗлтӗр тӗпне хӑех маҫ сӗрсе пробкӑпа сӑтӑрса якатать.

— Ярӑнса пӑх-ха, тӗрӗсле: каялла тапмасть-и? — 
ӑмӑртма хатӗр йӗлтӗре тыттарать учитель Настьӑна- — 
Аллу-уру ҫывӑрса ларнине вӑратмалӑх ярӑнкаласа ҫӳре.

Кӗҫех старт коридорне пыма вӑхӑт та ҫитрӗ- Настя 
умӗнче Полина тӑрать. Курткине тин хыврӗ чемпионка, 
аллнне туя тытиччен вӑл ҫӑм калпакне тӳрлетрӗ.

— Ну, Полина, — сӑмахлать спорт мастерӗпе стар
тер, — икшер минут пӑрахса хӑваратӑн пуль пурне те?

— Тем, каяс пек мар паян, — сӑпайлӑн хуравлать 
паллӑ йёлтӗрҫӗ.

Судьян хӗрлӗ ялавӗ вашлатсанах ҫак ҫын хӑвӑрттӑн 
малалла туртӑнчӗ те урисене вӑрӑммӑн ярса аллинчи ту- 
йисемпе вӑйлӑн тапа пуҫларӗ, — юмахри черчен те 
илемлӗ вут кайӑк пекскер хӗрӳ кӗрешӗве ӑнтӑлчӗ- Иӗл- 
тёрҫи мар, йӗлтӗрӗ хӑй ҫав чиперука илсе каять тейӗн 
ҫав — ҫын урисемпе пӗрре пӗр, тепре тепӗр йӗлтӗр ҫине 
тӑрса пырать кӑна, чӑнласах.-. Пилӗк вӑльт! вӑльт! выля- 
нать. Ялавпа пыракан юлан утҫӑн хӑмач ялавӗ пек курӑ- 
нать йӗлтӗрҫӗн кӳлепи,
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— Куҫран ан ҫухат, — ун хыҫҫӑн тапранассине хушать 
Кренделев- Кӗрешӳ умӗнхи ҫын ӑна илтмест, вӑл вӑркӑш- 
са пыракан юлан утҫӑн ялавне пӑхса сӗнк пулнӑ-

— Марш ! Марш ! — вӑратрӗ Настьӑна судья сасси. 
Хӗр ик туя ҫине уртӑнса умалла тайӑнчӗ те урана хӑвӑрт- 
хӑвӑрт илтерсе чупа пуҫларӗ. Малти хӗр ҫулӑм унран 
тарса курӑнмиех пулчӗ-ши?

— Кайрӗ> — пӑхса юлчӗ хыҫран Николай Антонович.— 
Мӗн чухлӗ юлса ҫитӗ-ши Настя Полинӑран?

Миронова Анастасия, амӑшёсем пек каласан, Наҫтӑ, 
хӑй вирлӗн хӗмленсе тапӑҫнӑ май, кашни пуҫ ҫӗклемес- 
серенех умалла тинкерет- Кӑваккӑн-снмӗссӗн йӑлкӑшакан 
ҫулӑм — Поля кулепн ӗнтӗ — улӑх-лапамран вӑрманалла 
кӗрет ав- Ҫинҫе сукмак ҫине тухсан курӑнмиех тарӗ-ши 
авӑсӑнса кӑна пыраканскер? Настя икӗ туйипе те дине- 
дине хӑвӑрттӑн тапать. Пӗлтӗре ертсе каякан мӑшӑр йӗр 
хырлӑхалла пӑрӑнчӗ те сӑрталла выртрӗ. Настя ҫут ҫи- 
нелле хӑвӑрт пӑхса илет: Полина ҫук! Вӑйлӑ йӗлтӗрҫӗ 
сӑрта хыда хӑварнӑ! Настя пудне пӗкрӗ те хаш та хаш 
сывласа тӑвалла чупа пуҫларӗ. Ҫӑвара йӳҫӗтнӗ сухан шы- 
вё килет, пит тӑрӑх шӑпӑрах тар юхать- Николай Антоно
вич яланах: «Сӑрта хӑпарнӑ чух ывӑннӑҫемӗн ытларах 
чупмалла- сӑрт тӳпинче те лӑпланмалла мар», — тетчё, 
давна аса илсе, пӑркӑчланӑ пек хытса ларнй'шк урана хус- 
катса пӗтӗм вӑйпа талпӑнать малалла Настя Миронова- 
Сӑрт тӳпи чӑнкӑланасси каҫӑхсан та хулленленмест вӑл, 
йӗр анаталла чӑмсан вара. ку сӑртран тинех хӑтӑлтӑм-иҫ 
тенӗн, ик туяпа хӑвӑрт тапса ячӗ те хаш-ш.-. сывласа кук- 
ленчӗ, аллине пӗҫӗ ҫине кантармашкӑн хучӗ; ҫил тухса 
ҫпл шӑхӑрни дед халь пит-куҫа типӗтет; сив сывлӑш ҫӳхе 
кофта витӗр кӗрсе ӳт-пӗве уҫӑлтарать.

Тӳремре каллех пуҫ ҫӗклесе пӑхрӗ Настя- Аҫта Полина? 
Пур-и вӑл умри ҫулра? Мӗншӗн курӑнмасть? Дистанцире 
пӗр йӗлтӗрҫӗ те ҫук-ҫке! Тен- никам та ӑмӑртмасть пуль? 
Пёр Настя кӑна пӗрхӗнсе тухнӑ-тӑр? Унӑн та чупма пӑ- 
рахмалла мар-и? Авӑ тӳрем тӑрӑхра тахӑшё талпӑнать-ха. 
Полина-и? Ҫук, кунӑн утти ҫивӗчех мар, ҫурӑм хыҫӗнчи 
номерӗ те 29. Хула хӗрӗ, пӗрремӗш разрядри йӗлтӗрҫӗ 
вӑл- Хӑвӑртрах ҫитесчӗ ӑна. Ҫине-ҫине вирлӗн тапса хаш 
та хаш сывлать ҫамрӑк йӗлтӗрҫӗ. Умри васкамасть пек, 
ҫапах хушӑ нит хӑвӑрт кӗскелмест те иккен. Настя чу- 
пӑть. Тренировкӑсенче пӗр-пӗринчен иртмелле ӑнтӑлнӑ 
евӗр, хальхи дистанцн вӑрӑммине туймасӑр ыткӑнать хӗр-
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Алӑ-ура мӗнлё май килнё ҫавӑн пек ывӑтӑнать. «Алли- 
урн епле тӑпӑлса тухмасть-ши?» — тейӗ ӑна куракан пул
сан. «Сӑлайё ҫирӗпленсех ҫитеймен, перекетлӗн пырай- 
масть», — асӑрхё пӗр-пӗр ӑста тренер куҫӗ. «Ҫын ҫамрӑк- 
ха, епле вутра ҫунать, меле-сӑлая уяма-и унта?» — «Юра 
пирчентермелӗх «вӑрман касман-ха». тӳрех такӑр ҫул ҫине 
вӑркӑнса тухнӑ», — сивлеккӗн каласа хурӗ тепри. Г;1ӗре 
тренировкӑсенче хӑвӑн пирченлентерсе хытармалла ҫав 
мала тухас тесен.

Ку вырӑнта никам та пӑхса тӑмасть- Пӗр кукӑрта ҫеҫ 
мулаххай тӑхӑннӑ шкул ачи чӑрӑф лӑсси ҫине ларнӑ та 
иртекенсен номерӗсене ҫырать. Умри йӗлтӗрҫӗне ҫывхар- 
санах: «Лыжню!» — кӑшкӑрчӗ хӗр. Лешӗ тӳрех тӗм айк- 
кинелле пӑрӑнчӗ те ҫиллессӗн ҫаврӑнса пӑхса: «Мӗн виҫ 
ҫухрӑмран пӑрӑнма ыйтан?»— терӗ ывӑннӑ сассипе. Настя 
вара ун тӗлӗнчен пушшех васкавлӑн иртме пикенчӗ.

.. Николай Антонович Милӑпа Федора та ҫула кӑларса 
ячӗ те хӑйӗи старта тухас вӑхӑчӗ ҫитиччен хӗрсем кил- 
мелли ҫулпа хирӗҫ кайрӗ. Ку йӗрпе пӗрре ҫеҫ ҫӳремен.-ха 
Коля Кренделев- Ҫак йӑрӑс чӑрӑшсемпе паха хырсем ӑна 
тахҫанах тӑван пек туйӑнаҫҫӗ, юрӗ те палланӑскерех: си- 
мӗс лӑсӑ ҫывӑхӗнче вӑл чӑлт шурӑ, пӗр тӑрӑхра, сӑртри 
хӑйӑр вӗҫнипе,, тӗл-тӗл кӑшт сарӑрах. Вунӑ ҫул каялла 
пуҫласа ӑмӑртма килнӗччӗ кунта Кренделев. Ун чух халь- 
хи пек мар, ҫамрӑксене хӑйсене уйрӑм ушкӑнпа ӑмӑрттар- 
ман, ак, шӑпах паянхи пек пурте пӗр вырӑншӑн кӗрешнӗ- 
Ҫапла пулнишӗн Коля хӑйне телейлӗ тесе те шутлать, 
ӑшра савӑнать, ҫав хушӑрах пӑшӑрханать те.

Олимп вӑййисен ҫулӗччӗ ун чух, Амӑрту умён кунта 
та факел ҫутрӗҫ. Уяври пек туйрӗ хӑйне иртнӗ ҫулла ҫеҫ 
вӑтам шкул пӗтернӗ ҫамрӑк- Пёрремёш кун арҫынсем вун 
сакӑр ҫухрӑмра тупӑшма старта черетленчӗҫ- Республикӑри 
чи вӑйлӑ йӗлтӗрҫӗ хыҫҫӑн тапранса каймалла лекрӗ Ни- 
колайӑн шӑпи. Пӗтӗм вӑйран, пур чун хавалӗнчен тапӑҫрӗ 
ҫамрӑк, умрине, паллӑ йӗлтӗрҫе, хӗстерсе-хӗстерсех пычӗ, 
юлашкинчен унӑн йӗлтӗрне хыҫран ҫитсе «пусрӗ». Лешӗ 
мӗн иккенне час тавҫӑрса илеймерӗ, хӑй пӗрре иртнӗ ҫын 
ун хыҫҫӑн ҫакланчӗ тесе шутларӗ кӑна. Кайран хӑварас 
тесе темле те хӑтланчӗ, сурчӑкне сирпӗтсе ӗҫлерӗ, финиш 
умён, чӑнах та, ҫамрӑка вӗҫертсе хӑварчӗ. анчах инҫех 
тарса хӑтӑлаймарӗ — ҫула ҫак паллӑ йӗлтӗрҫӗрен виҫ 
ҫеккунт хӑвӑртрах вӗҫлесе, Коля Кренделев пёрремёш 
пулчӗ.
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Ӑмӑртӑвӑн иккӗмӗш кӳненче арҫынсем ватар ҫӳхрӑма 
чупрӗҫ, Вун сакар ҫулхи ҫамрӑк та старт илчӗ. Иӗлтӗр 
йёрне пирченлентер.мелӗх тренировкӑсенче пиҫӗхмен ача 
малтанхи кун мӗнле тапраннӑ ҫав хӑвӑртлӑхпах ыткӑнчӗ; 
ыикам ҫине пӑхмасӑр каллех мала тухма ӗмӗтленсе тимлет 
вал, Чӑтрӗ, ҫирӗм виҫҫӗмӗш ҫухрӑма ҫитиччен чӑтрӗ ҫак- 
скер, вара йӗлтӗр спортӗнчи тепӗр сӑмах. чӗрене ыратта- 
ракан шӳтлерех сӑмах илтрӗ: «Тӳмларӗ». Тумла пулса 
патлатса анчӗ Коля Крёнделев. Финиша епле ҫитнине, 
ӑна кам туртса ҫитернине вӑл халӗ те йӗркеллӗ астӑвӑй- 
масть. Ҫапла, ҫӗнтерӳпе кӳренӳ пӗр ӑмӑртурах пулчӗҫ 
унӑн. Коля сӑнӗ хаҫатра ҫапӑнса тухрӗ- Пӗччен мар, икӗ 
ҫынна кӑларнӑ хаҫатра: хӗвел пек ҫиҫекен качча хирӗҫ 
кӑмӑллӑн хӗр пӑхать. Ку — пилӗк километрта ҫӗнтернӗ 
Полина Васильева. «Вун сакӑр ҫулхи чемпионсем» тесе 
ҫырнӑ ӳкерчӗксем тӑррине-

Мала тухнисене иысӑк ӑмӑртӑва каяс умӗнхи хатӗрле- 
нёве хӑварчӗҫ. Ҫак вӑхӑтра Николай Кренделевпа Полина 
Васильева кашни кун пекех пӗрле пулчӗҫ. Вӑрманта йӗр 
тӑрӑх ыткӑнса ярӑннипе, тертленнипе пӗрлех. хуллен, 
ҫума-ҫум утӑмпа пырса, ытарма ҫук илемлӗ яштак чӑрӑш- 
сене те пахса киленчӗҫ вӗсем- Каҫсерен кинона кайрӗҫ, 
театрта пулчёҫ. Пушкин поэмн тӑрӑх хывнӑ паллӑ компо- 
зиторӑн оперине итленӗччӗ ҫамрӑксем. Хӑйсен пурнӑҫӗнче 
пёрремёш хут юрласа калаҫннне тӑнланӑччӗ ҫав хӗрпе 
каччӑ. Амӑртӑва тухса каяс чух Полина чирленӗ пек пулчӗ 
те Раҫҫейри кӗрешӗве пыраймарӗ- «Анӑҫу сунатӑп», — 
тесе ҫывӑх ҫын пек ӑсатрӗ качча хӗр- Куҫӗпе вӑл питӗ тӗм- 
сёлсе пӑхатчӗ. Ҫав тери хӗрхенес килнӗччӗ Кольӑн ун чух 
Польӑна. Николай вара пысӑк стартра ӑна асра тытса пур 
вӑйран хӗмленчӗ, вӑтӑр ҫухрӑма та чупсах тухрӗ вӑл. на- 
чар мар вырӑн йышӑнчӗ- Полина ӑмӑртаймарӗ, ҫавӑ ҫеҫ 
шел. Ку хӗр ытлашши ывӑннӑран вӗрӗлнӗ пек пулнӑ-мӗн 
те, кайран, ҫур енне, тепӗр хут тренировкӑсене пуҫӑнса 
юлашки эстафетӑра каллех ӑнӑҫлӑ чупса тухрӗ.

Ҫав ҫулхине Полина поселокра столовӑйра ӗҫлетчӗ. 
Каччӑ, кирпӗч заводӗнче вырӑн тупнӑскер, пушӑ вӑхӑтра 
тренировка пултӑр-ха тесе хӗр патне ҫӑмӑл чупупа тӑтӑш 
ҫптсе киле пуҫларӗ-

Кёркуние Кренделев салтака кайрӗ. Юр ячӗшӗн кӑна 
курӑнса ҫухалакан ҫӗрте тӑчӗ вӑл. Виҫӗ ҫул хушшинче 
пӗрре урана йӗлтёр сырса пулмарӗ чӑваш ачин. Футболла 
вылярӗ-ха вӑл, анчах хӗл илемӗпе киленеймерӗ- Таврӑнсан
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каллех йӗлтӗр ҫине тӑчӗ, анчах тек республика чемпионӗн 
ячӗ ӑна вӑрӑнмарӗ, пӗрремӗш разряд шайӗпе ҫӳрет пулин 
те мастерсемпе танлашаймасть. Ҫамрӑк чухне. кӗлетке- 
ҫурӑм пирченме ӗлкӗричченех аслисемпе кӗрешсе ҫунса 
кайнӑ ҫав тесе пӑшӑрханать хӑй пирки халӗ Кренделев.

Поля урӑх ҫынна качча тухнишӗн Коля хӑй айӑплӑ. 
Г1птӗ тунсӑхлани, курса калаҫас килни ҫинчен ҫырнӑччӗ 
хӗо салтак патне. Пулать ҫав, чун-чӗрепе ҫын таврари 
япалана пур-и вӑл. ҫукги, кирлӗ-и, кирлӗ мар-и — маншӑн 
пуоӗпӗрех тенӗ пек пӑхнӑ вӑхӑт. Ҫавӑн евӗр, темӗнле 
ывӑинӑ хыҫҫӑн каннӑ чухнехи пек самант пулчӗ пул мал ла 
К 'льӑн. Хӗршӗн мар, йӗлтӗршӗн тунсӑхлани чуна ытла 
ача-пӑчанни пек пултарчӗ-тӑр.

Футболла выляса дивизире ҫӗнтернӗ хыҫҫӑн Николай 
отпуска таврӑнчӗ- Поселокри клуба пычӗ вӑл. Ҫамрӑксем 
йышлӑн ташлаҫҫӗ. Кольӑн кунта паллакансем Hyiviafi, пӗ- 
ринпе те тепринпе ад тытса калаҫать, шакӑлтатса сӑмах- 
лать ют ҫӗршывран тӑван киле курма килнӗ салтак, хӗр- 
семпе шӳтпе паварсах ташӑ ункине тухать. Польӑпа таш- 
лама черет кайран кӑна ҫнтрӗ. Пурӗ икӗ ташӑ кӑна ҫав- 
рӑнчёҫ вёсем-

Ҫап-ҫутӑ уйӑх тӑпкӑрлантаратчӗ кӗрхи йӗпе-сапа хыҫ- 
ҫӑн шӑнтнӑ ҫӗре. Ҫаралнӑ йывӑҫсем шӑп. Тӳпе уяр, Уйӑхпа 
пӗр ушкӑнра ҫӑлтӑрсем- Пурте теме сӑнаҫҫӗ.

Иккӗленсе, шапчӑкне те ҫухатнӑ пек, хулран та тыт- 
масӑр пычӗ Поля.

—• Коля, манӑн тренировка та тӑвас килми пулчӗ, чуна 
нимӗн те интереслентермест, — терӗ хӗр хӑй хваттерӗ 
умне ҫитсессӗн.

— Апла пурӑнма та кирлӗ мар. — сивӗ саспа хушса 
хучӗ каччӑ. Унтан вӑл шӳтлесшӗн пулчӗ, ун пек те кун 
пек калаҫрӗ, пӗр-икӗ кулӑш аса илчӗ- Поля мар, умӗнче 
хӑть кирек кам пулсан та вӑл ҫавӑн пек калаҫмалла-тӑр. 
Хайне пӗччен туякан тунсӑхлӑ хӗр чӗрине Коля ӑшӑ сӑ- 
махпа пусарма пӗлеймерӗ.

Вӑхӑт иртмест, ҫынсем те, пурнӑҫ та улшӑнмасть, пӗ- 
тӗмпех ҫак самантри пек тӑрӗ, тепре те килсе ӗлкӗрӗп терӗ 
пуль ирӗке кӑмӑллакан кайӑк пек чунлӑ' яш ҫын- Куншӑн 
кайран Коля нумай ӳкӗнчӗ. Хӗле кӗрсен Поля хулара спорт 
советӗнче ӗҫлекен ҫамрӑка качча тухнӑ. Хушамачӗ халь 
ӗнтӗ унӑн Васильева мар, Муравьева. Ачи те ӳсет ҫак те
ле йлӗ ҫемьен- Коля ҫагшах авланман-ха, калаҫнӑ хӗрӗ те 
ҫук ку темӗн. Район центрӗнче вӑл ачасене физкультура
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вӗрентет. хӑй пединститутра истори уйрӑмӗнче заочно 
вӗренет.

...Тӗп йӗр ҫуммипе юра ашса пырать Николай. Хирӗҫ 
килекенсене вӑл: «Атя, тап вирлӗн!» — тесе хавхаланта- 
рать, паллакансене ятран чӗнет, мӗнле номерлисем килеҫ- 
ҫӗ-ха тесе кӑкӑрӗсем ҫине тинкерет, алӑри сехетне пӑха- 
пӑха илет: хӑйӗн стартран тапранас вӑхӑт ҫывхармасть-и?

Финишран ҫур ҫухрӑмри сӑрта ҫурри улӑхрӗ кӑна — 
йӗлтӗрҫӗ курӑнса кайрӗ — катаранах уйӑрса илме хӑнӑхнӑ 
йӗлтӗрҫӗ Полина, вӑл! Ана ҫапла пӗрре ҫеҫ мар хирӗҫ 
килсе хавхалантарнӑ ҫак йёкӗт. Хальхинче сӑмах хушай- 
марӗ. Пӗвене ҫунаттнне чӳхеме чӑмакан чӗкеҫ пекех яр! 
анать сӑртран йӗлтӗрҫӗ. Ҫил шӑхӑрать. Ҫын кӑшт кукленнӗ 
те ик туйине иӗҫӗ ҫпне хурса пуҫтаруллӑн тытнӑ, куҫӗпе 
малалла ҫивӗччӗн тинкернӗ — тӑпӑлккаскерне хитре чӗ- 
кеҫех темелле ҫав. Лапама ҫитсен те тепӗр самант хушӑ 
сулӑмпа йӑрларӗ вичкӗн кайӑк. Николай ӑна лутра чӑрӑш 
айккипе пӑрӑниччен сӑнарӗ те сехетне пӑхса нлсе тӳпенел- 
ле тапаҫланчӗ- Унта тепӗр йӗлтӗрҫӗ йывӑр сывлани хӑл- 
хана кӗрет. Настя-ши? Ҫук, вӑл мар-ха. Настя сӑрт арки 
патне тин ҫывхарнӑ, вӑл хӑйӗнчен минут ҫурӑ малтан тух- 
нӑскерне, тепӗр сумлӑ йӗлтӗрҫех. хӗстеоет. Николай Ан
тонович тӳрех кӑшкӑрса ячӗ:

— Настя! На-астя! Поля инҫе мар!
Хӗр пуҫне кӑшт ҫӗклесе пӑхрӗ те хӑйне кӗтекене кур- 

пипе тата вӑйлӑрах талпӑнма тытӑнчӗ- Пичӗ тӑрӑх унӑн 
тар шапӑртатса юхать, хӑй мар, ют ҫын сывланӑ пек, ӑх-х, 
ӑх-х... сас илтӗнет-

— Туя ҫине тайӑн- Вӑрӑмраххӑн шуҫтао. ярӑнмалла 
кунта. Ак халь чуп. вӗттӗнрех пус. Тап, тап; ан тӑр. Ум- 
рине ҫитен, ҫит ӑна- Вирлӗн тап! Кайрӑн, кайрӑн—ак ҫапла!

Хӗр туя ункипе юра сирпётсе малалла та малалла 
вирхӗнет. ,

Поля ннҫере мар! — илтет хӗр сӑрта хыҫа хӑварнӑ 
чухне те хӑйне хистекен сасса.

Пӗлтӗрҫӗ аялалла вӗҫет, тренерӗ ӑна пӗр хӗпӗртесе те 
пёр шеллесе тинкерет. Ку «чӗкеҫ» пӑрӑнчӑкри чӑрӑш 
тӗлне ҫитсен Кренделев аллинчи сехетне пӑхрӗ: хӗрӗх
ҫеккунт юлать Муравьеваран Миронова-

Настя умра ним те курмасть, йӗлтӗр йӗрӗ кӑна тӗтре 
хупланӑ уйоа выртнӑ нек туйӑнать. Хӑлхара унӑн пӗр сас 
янӑрать: «Поля инҫе мар!» Тепӗр ҫын хирӗҫ тухнӑ иккен- 
ха, ун сасси кӑшт йӑвашрах.
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— Чӑт, хӗрӗм> юлашки метрсем юлчёҫ, финиш икҫе 
мар, — тесе ирттерет пӳртре урайӗнче ҫеҫ выляс ачипе 
пӗрлех ярӑнма тухнӑ палламан арҫын.

Ҫук ҫав, юлашки метрсем мар! Инҫе-ха судья тӑоса 
юлнӑ рырӑн, инҫере уяв чухнехилле кӗвӗ-ҫемӗпе янӑракан 
лапам.

Пӗр вӑй, пӗр чӗрӗ вӑй та ҫук Настьӑн. Ҫине-ҫине ту- 
й ш е тапать. урине ылмаштарать вун саккӑр та тултарман 
хӗр-цике. Ак вӑл ик тул ҫнне пӗтӗм пӗвӗпе ӳпӗнмешкӗн 
карӑнчӗ-. Умра судьясем мар, умра судья сӗтелли ҫук, 
вӗсем пурте ҫухалнӑ. Умра — капмар хыр умӗнче — йӗл- 
тӗрне вӗҫертнӗ те хӑй ҫине куртка уртма ӗлкӗрнӗ йӗлтӗр- 
ҫё хӗрарӑм тӑрать. Вӑл тепӗр ҫынпа лӑпкӑн сӑмахлать, 
куҫӗ — финиш йӗрӗ ҫипчех- «Ха, ҫамрӑкскер, Кренделе- 
вӑн пулмалла-ха. епле тухрӗ. Маттур>,—илтӗнет ун сасси.

Настя ҫав хӗрарӑмӑн кӗлетки-ҫурӑмне днстанцире вӑр- 
мана кӗнӗренпе пӗрре те кураймарӗ, темле тимлесен те 
сӑрт тӳпинче те, тӳремре те куҫ тӗлне килтереймерӗ. Халӗ 
ак танлашма шутланӑ ҫын фннишра хирӗҫех пӑхса тӑрать-

Хӗр тӳрленчӗ те пӗр хускалмасӑрах хӑй сулӑмӗпе пыр- 
са юнашар хыр тӗлӗнче чарӑнчё, вара хал пӗтнӗн малтан 
ик туйнпе, унтан пуҫӗпе йывӑҫ вулли ҫумне тӗренчӗ; ак 
унӑн вут пек ҫунакан пичӗ тӑрӑх вӗри тумлам кусса анать, 
ҫавӑ, тӑварлӑскер, ҫӑварта тулса пыра ҫӑтӑнать; ик хул 
пуҫҫи сиккеле-сиккеле нлчӗ те, нӑш-нӑигнӑш ӗсӗклесех 
ячӗ хёр... Ҫамрӑк чуншӑн ытла та йывӑргҫке хӑв ӗмӗтлен- 
нине пурнӑҫлайманни-

Кӑштахран хӑйӗн ятне виҫҫёмӗш вырӑн йышӑнчӗ тесе 
penэодуктортан асанчӗҫ те, хӗрӗн кӳтнӗ чунӗ майӗпеч 
уҫӑлчё, унтан унӑн сӑнӗ ҫурхи Атӑл шывӗпе чӳхеннӗ хӗ- 
вел пек ҫутӑла пуҫларӗ.

— Ҫурҫӗр уявне илсе каяҫҫӗ сана! Полинӑпа пӗрле 
пулатӑр, — савӑнать уншӑн Кренделев. Пӗзе ҫитнӗ хӗр 
учителе черчен ача пек куҫран пӑхать те:

— Николай Антонович, ӑна час-часах ан асӑнӑр-ха, э ,— 
тет йӑлӑннӑн.

— Юрӗ-ҫке, Наҫтӑ, юрӗ- Маттур эс.
Полина... Мӗншӗн-ши ун ячӗ ҫак хӗрӗн чӗрине пӑчӑр- 

тана-начӑртана илтерет? Чун канӑҫсӑрлӑхӗшӗн акӑ тата 
вёсен пӗр автобуспах ӑмӑрту вырӑнӗнчен хулана таврӑн- 
малла килсе тухрӗ. Пӗччен мар-ха Полини, упӑшкипе. Па- 
ҫар финиш йӗрӗнчен пнҫе мар тӑнӑ арҫынпа пӗчӗк хӗрача 
ун мӑшӑрӗпе Леночки пулчӗҫ-мӗн. Чӗрӗ пукане пек этеммн
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халь хӗрлӗ йӗлтӗре кӗлетки ҫумне ҫӑтӑр-ҫӑтӑр пӑчӑртаса 
тытнӑ.

— Вӑшт-ваштрах пул эс! Ав малта пушӑ вырӑн пур, — 
чӗппине иртме пулӑшать ҫамрӑк арӑм автобуса кӗрсессӗ- 
нех. Шур упа пек кӗрӗк тӑхӑннӑ ачине ашшӗ ларкӑч ҫине 
ҫёклесе лартать.

— Леночка ҫӗнӗ йӗлтӗре епле якатрӗ паян, — хавас 
кӑмӑлӗпе сӑмах хушать Николай Антонович.

— Ашшӗпе вӗсем сӑртсене самаях такӑрлатрӗҫ-ха. — 
ыррӑн кулать ача амӑшӗ, ӑмӑртнӑ хыҫҫӑн кӗрӗк пек ӑшӑ 
куртка тӑхӑннӑскер.

— Эсир ярӑнман ҫёртен ярӑнтӑмӑр, — куҫне ҫиҫтерет 
Леночка ашшӗ, лутрарах пӳллӗ те тӗреклӗ хул-ҫурӑмлӑ 
арҫын. — Юр ӑшне пашт! ӳксен те макӑрмарӑмӑр.

— Мпҫе ярӑнса антӑн? Сиктеркӗч патӗнчен вирхӗнме 
хӑрамарӑн-и? — чӑр-чӑр куҫлакан ачана калаҫтарма пуҫ- 
лать вара Миронова та-

— Настя аппу ку, ав’ аннӳ хыҫҫӑн епле чашкӑртса пы- 
ратчӗ, — пӗлтерет хёрне ашшӗ. — «Эпӗ те кӗҫех сирӗн 
пек ҫӳреме пуҫлатӑп ак» те.

— Коля. — Николай Антоновича сӑмах хушать Поли
на. — Миронова, чанах та, маттур чупса тухрӗ. Ҫурҫӗр 
улвёнче те кун пек ӑмӑртсан аванччё- Настя, — хёре сан- 
ран пӑхать паллӑ спортсменка, — пирён унта пёрле эста- 
фетӑра медаль ҫӗнсе илесчё.

— Ҫӳллӗ сопкӑсемпе кӗрешсе ҫамрӑк ҫын лутӑркан- 
мӗ-и? Пӗлтӗр йӗрне пирчентермелӗх тренировкӑсенче ҫӳ- 
рёменскерне ҫунакан вута тытса пӑрахнӑ пек пулмӗ-ши? — 
иккӗленӳллён ыйтать хальхинче Кренделев, хӑй те паян 
улттӑмӗш пулса Ҫурҫёр уявне кайма тивӗҫ илнӗскер.

— Спортсмен вӑл кӗрешӳре туптанса ҫивӗчленет-ха. — 
тет Полина упӑшки Муравьев-

— Вӑл ҫапла-ха та, вӑхӑтсӑр а маиса хуҫӑласран хӑра- 
тӑп. Хамӑр ҫамрӑк чухнехине аса ил.

Тренер чунӗ-ҫке ҫав, тренер чунӗ! Унӑн хӑй вёрентекенне 
шеллес те килет, мала та кӑларас килег. Уйрӑммӑнах ҫы- 
вӑх ҫынна шеллетӗн. Хӑвна нимӗн чухлӗ те хӗрхенместён- 
ха, чуншӑн ҫывӑх ҫынна вара-.

— Кайӑпӑрах-и эппин, Наҫтӑ? — пӑхать хёр енне 
Кренделев.

— Пӗлместӗп- Уроксене те вӗренмелле те... — хурав- 
лать хӗр именӳллӗн.
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— Кёнекисене хӑвпа илёс пулать ёнтё, — сЙмахЛӑТь 
Полина.

Автобус лупашка-путӑк тӗллисенче хӑвӑртлӑха пёр 
чакарса та ҫатма пек тикӗс вырӑнта пёр вашкӑртса Атӑлӑн 
йӑлӑм енчи ҫыранӗнчен хуланалла ыткӑнать. Шӑкӑл-шӑ- 
кӑл калаҫса пырать унта спортсменсен йышӗ. Вӗсенчен 
чи илемли Муравьевсем пек туйӑнать. Николай Антонович 
ҫав пӗр-пӗринпе кнлӗштерсе пурнакан ҫемьепе вёсен ҫы- 
вӑхӗнчи Наҫтӑна ытарайми тӗсесе пӑхать, «Муравьев пек 
теЛейлӗ пуласчӗ», — шутлать ӑшӗнче Кренделев сопкӑсем 
ҫинчен самант манса кайса.

— Коля, уявран Настьӑна ан хӑвар, сире ман пӗрлех 
курас килет, — шӑппӑн калать Полина. — Сисетӗп: сава- 
тӑн эс ӑна.

Тспӗр ӑмӑртура еплерех вӑшталанса чунне епле лӑп- 
лантарӗ-иш Кренделев?

1968 ҫ-

жж»:

НАРӐС

Шап-шурӑ юр тавралӑхра,
Кӗрт хулӑм, тӑнкӑр—улӑхра; 
Ҫурт умӗ-хыҫӗ ҫӳл сӑртах. 
Шӑлса хытарнӑ кӑлтӑрах.
Кӑрлач ҫул пачӗ нарӑса,
Сивви юлман-ха пӑрӑнса; 
Курнать кун тӑршшӗ хушӑнни, 
Шавать ҫаплах-ха хӗл ҫуни.
Ҫуралнӑ кунӑм нарӑсра,
Пур ырӑ туйӑм ман ӑсра. 
Палт-йӑлтӑр тӗс кӳрет илем,
Эп хам та ыррнне пиллем-
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ХЕР ТУ ПРИ

Таитӑшсем вӑрттин-вӑрттин пуҫтарӑнчӗҫ те хулана тух- 
рӗҫ кайрӗҫ. «атя, киле тапранас вӑхӑтчен кӑштах курса 
ҫӳрӗпӗр, магазинсене те кӗрсе тухӑпӑр» тенӗ пулсан вӗ- 
сенчен пӗри, Люся та пӳлӗме пӗчченех юлмӗччӗ; халчччен 
яланах кӑмӑллӑн калаҫнӑ, пӗр-пӗринчен шит те хӑпман 
тенешкел ҫӳренӗ, йывӑррине-тертне йышпа тӳснӗ ҫинче 
ҫапла асӑрхаман пек тӑратса хӑвармашкӑн тивӗҫлехчӗ-и, 
айӑпа кӗчех-и ӗнтӗ ку? Вӗсем туянас тенӗ капӑр тутӑра е 
кӗпелӗх ситсӑна черетсӗрех, хыҫран хул пуҫҫи урлӑ кар- 
машса ярса илнипе пёр килчӗ пулать-и-ха унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, 
е ҫавсенчен тахӑшин каччине туртса илнипе танлашрӗ-нш 
унӑн чӑрсӑрлӑхӗ? Ак халь ытлашши пысӑках мар ушкан- 
ран ыттисем те: «Сӑмсине каҫӑртрӗ, пирӗнпе сӑмахла- 
ма-и?» — тесе пӑрӑнса ҫӳрӗҫ-ши унран?

Х улҫурӑм  ӗшенчӗкӗ иртменнипе шӑм-шак сӑр-сӑрласа 
сурать пулин те, ӑшри кӑмӑла пула, хӗр чӗлхи ҫине хӑй 
сисмесӗрех ялта чухне теплесерен юрланӑ кӗвӗ килсе ҫатс- 
ланчӗ; малтанлӑха ҫемме хӗр-упраҫ сӑмаххисемсӗрех тӑс- 
рӗ-ха, унтан пӗтӗм юрриех капланчӗ: «Хӗрсем утӑ, угӑ 
ҫулма тухаҫҫӗ, У мне шурӑ. шурӑ саппун ҫакаҫҫё...»

Пӗрех хут Тамарӑна курасчӗ. Ку хулана пӗрлех вӗҫсе 
килчӗҫ вӗсем, «эс ман пата шӑнкӑравла вара, тӑвансем 
патне кӗрсе тухатӑпах эпӗ, пёр-ик каҫ унтах та выртӑп-и». 
—тенӗччӗ тантӑшӗ- Икӗ хутчен калаҫма пикенсе пӑхнӑччӗ 
Люся хӑйӗн ҫывӑх тусӗпе — май килмерӗ, пӗринче гудок 
ҫеҫ вӑрӑммӑн илтӗнсе тӑчӗ, тепрехинче «килте ҫук вӑл, 
кайрантарахпа шӑнкӑравлӑр», —г терӗҫ те — ӗҫӗ те пӗтрӗ. 
Ку паллӑ хулана ятарласа ҫул ҫӳрес шутлӗн курма килнё 
ҫын пӳртре ахаль ларас пур-и ӗнтӗ ӑшӑ ҫу кунӗнче, вёсен 
ушкӑнӗ хӑйсем мӗн палӑртса хунине пурнӑҫлассишӗн тӗр- 
мешет пуль.

«Хӗрсем утӑ, утӑ ҫулма тухаҫҫӗ, У мне шурӑ, шурӑ сап
пун ҫакаҫҫӗ. Эп ҫак ял ачипе тус пулнӑшӑн хӗрсем курай- 
масӑр тӑраҫҫӗ», — чӗлхе ҫинчех ӑша пӗр пырса кӗнӗ сӑ-
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махсемпе кӗвви-ҫемми. «Ый, кӗвӗҫчӗр-иҫ тата, тепӗр 
тесен!»

Ҫие-тума пуҫтарнӑҫемӗн хӗр вӑчӑрапа туртса уҫмалла 
ҫӗленӗ сумка евӗр чӑматанӗ енченех куҫне илмест, унти 
пӗр япалана миҫемӗш хут-ши ӗнтӗ тытса пӑхас килет. «Эп 
ют ял ачнпе тус пулнӑшӑн хӗрсем кураймасӑр тӑраҫҫӗ-,.» 
Пултӑрин!

Кёвве май, сӑмаххи пуртан. калаҫакан йӗкӗчӗ те аса 
килет ав.

•..Вуннӑмӗш класра экзамен тытатчӗҫ вӗсем. Шӑмат 
кунхине, районти акатуй чухне, нимӗҫ чӗлхипе пӗлӳ тӗ- 
рёслевӗ кусен. Уява ҫитмесӗр юлас мар тенӗ кӑмӑллисем, 
ытларах арҫын ачасем. маларах кӗрсе кайрӗҫ билет туртма. 
Анчах пӳлӗмрен алхапӑлах кӑлармарӗҫ кусене. Аппӑрша- 
сен хуравӗсем ҫирӗп пулманран-и, учительница коридорта 
тӑракансенчен хӑшне-пӗрне ятран чӗнсе кӗртрӗ, ҫав шутра 
Люся Дербенева та пулчӗ. Билечӗ вара куна, пёр тесен, 
ҫӑмӑлтараххи лекрӗ пуль, тӗп ыйтӑвӗ ҫамрӑксен туслӑхӗ 
ҫннчен хӑв чӗлхӳпе каласа парассиччӗ. Шатӑртаттарчӗ ан
чах вӗт Люся, тӗнчерн ҫамрӑксен паллӑ тӗл пулӑвӗсем 
ҫинчен хӑй куҫпа курнӑ пек кала-кала кӑтартать нимӗҫле. 
Учительница итлесе пӗтерчӗ те: «Материала лайӑх пӗле- 
тӗр, Дербенева», — терӗ. Унтан темшӗн-ҫке тата, ах. ыт- 
лашши сӑмахсем те хушса хучӗ. «Чӗлхе уҫӑ, сас лайӑх. 
ҫынпа ӑнлануллӑн калаҫма пултаратӑр, ача-пӑча чунне 
вптересси сисӗнет. Эп сире педагогика факультетне вӗрен- 
ме кӗме сӗннё пулӑттӑм», — терӗ. Юнашарах ларакан ас- 
систенчӗ, тепӗр группӑна акӑлчан чӗлхи вӗрентекен арҫын 
учитель, ҫавӑнтах: «Вӑй-хал енчен те аптрамасть-ха вӑл, 
пӑхмашкӑн пӳ-сийӗ мӗне тӑрать, физкультура факультетне 
хапӑлах йышӑнӗҫ ӑна», — терӗ хучӗ пит пӗҫертмелле — 
вӑтаннипе хӑть ҫавӑнтах ҫӗр тӗпне анса кай! Юрать-ха, 
хӑйсен билечӗсене ответлессишён хатӗрленсе ларакан ыттн 
ачасем илтеймерӗҫ вӑрах калаҫури сӑмаха. «Халь акатуйте 
ҫитсе курӑр. Теприне кӗме калӑр унта», — терӗ учитель
ница чуна чӗртмелле лӑпкӑнах.

Уяв вӑтийӗччӗ ӗнтӗ вӗсем ялтан виҫӗ ҫухрӑмри вӑрман 
уҫланкине ҫитсе пынӑ самантра. Улӑх тӑрӑх уй енчен юла- 
нут хыҫҫӑн юланут тӑват ура тӑрин ыткӑнтарса килет ав- 
Ут янӑ! Малта хура хӑмӑр урхамах ҫиҫкӗнет. юлап утҫи 
шур кӗпепе, тӗксӗм кӑвак брюкипе, атӑпа; ҫын ӑмра ҫи- 
нелле лапах выртнӑ; ыттисем —• хыҫра, чылай катара. 
«Ман кукамисен ялӗнчен вӑл», — кӑшт мухтанарах па-
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лӑртрӗ тантӑш хӗр Тамара ҫӗнтерӳҫӗ пирки. Иртнӗ ҫул 
вӑтам шкул пӗтернӗ ҫамрӑк кӑҫал пединститутра художест- 
вӑпа графика факультетӗнче вӗренет-мӗн; ҫарӑнта пӗр кэл- 
х )за юлан утҫӑсен секцнне ҫӳрет иккен те, ку тӗле. ав. тӑ- 
ван яла акатуйне хутшӑнма ятарласа килнӗ ҫавскер- Пӗл- 
тёрсем районти пур тӗрлӗ ӑмӑртусевче Люся та курнӑ 
пек-ха ӑна, Вадим ятлӑскерне.

Юлан утҫӑсен ҫиҫкӗнӗвӗ куҫ тӗлне пулнӑ хыҫҫ.ӑн ытти 
кӗрешӳсене те ҫитсе пӑхмасӑр хӑвармарӗҫ хӗр-упраҫсем, 
халӑх хӗвӗшӗвёрче нн.ҫтах та нумайччер т^тӑнса тӑмасӑр 
юрӑтташӑ пыракан вырӑна ҫаврӑна-ҫаврӑна тухрӗҫ вӗсем. 
Ҫакӑнтах тата пӗр класра вӗренекен ҫыпҫӑнчӑк тупӑнчӗ. 
Люсьӑран пӗртте хӑпасшӑн мар мур этемми- ӑна хӑйпе 
пӗрле каруссель ярӑнма чӗнет. Аран ҫӗтерсе хӑварса хӑ- 
тӑлчӗ унран хӗр. Уяв вёҫнелле вара тантӑшеем нрӗклӗнех 
килелле Ҫул тытрӗҫ-

Тӑван яла ҫитмешкӗн уйпа пьщӑ хыҫҫӑн пысӑк ҫырма 
урлӑ каҫмалла. Ҫил самаях вӑркӑщать пулин те ҫу кунё 
Шӑрӑхах, ак ӑш хыпнӑ пек пулчӗ кусен. Ҫакӑнта, вар пу- 
ҫӗнче, тӑп-тӑрӑ ҫӑл куҫӗ пур. Пура ярсах трптерленӗ ӑна, 
юпа лартнӑ та шӑвӑҫ курка ҫакнӑ унта. Кӑштах, кам ма- 
ларах тенешкел, васкарах пырса тӗрткелешсе те-и, хӗрсем 
тата ҫавӑнтах ача-пӑча ҫемҫе шыва черетпеле ӗҫет. Харсӑр- 
тараххисем тапранса утсаесӑн тин пуль ҫав, Люея аллине 
курка лекрё; пёшкӗнсе тӑп-тӑрӑ щыва ӑсса илчӗ-ха хӗр, 
шӑпах ҫак самантра сӑртран вар пуҫнелле юлан ут анать; 
хура хӑмӑр урхамах ҫинче шур китель, самаях вӑрӑм сӑм- 
саллӑ кӑвакрах карттус, сенкертерех брюки, хура атӑ тӑ- 
хӑннӑ йёкӗт ларса пырать. Ҫӑл куҫ умне ҫитсен: «Аш хып- 
ннне ирттерме пулать-и кунта?» — терӗ де йёнер ҫинчен 
ҫӑмӑллӑн сиксе анчӗ ҫакскер. чӗлпӗрне тытса малалла 
угрӗ, лаши те шыв ёҫесшӗн мӑйне тӑсать. «Юрамасть, 
санӑн халлӗхе тӑхтамалла», — теҫе чарать ӑна хуҫи, анчах 
урхамахӗ шавах канӑҫсӑрланать; каччӑ хӗр аллинчен ирӗк 
ыйтса курка илчё; лащи ҫаплах-ха хӳрипе ҫапкалашать. 
ӑмрине силлет, пуҫне ҫӑл куҫ еннёлле пӑрать, хуҫн ӑна 
кайлла чакарадр.

— Хӑвӑр шывшӑн та, унӑн та ӗҫесср килет пуль. Мен- 
шӗн типӗтсе аптрататӑр вара ӑна? — сӑмах хушрӗ Люся

— Вӗрилле пулать. Халӗ те сиккипе кцлдӗм — тарла- 
рӗ, — ӑнлантарчӗ каччӑ. — Тепӗртакран шӑваратӑп ак. 
Т.ытса тӑр-ха эсӗ чӗлпӗртен. Ан хӑра. тивмест вал-

Ак Люся аллинче чӗлпӗр, ун ҫумӗнчех ав урхамах ҫӑ-
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варлӑха кӑларса пӑрахасшан тимере шӑлпа шӑкӑртаттӑ- 
рать те шӑ-кӑртаттарать. Вар леш айккинЧе тихаллӑ ҫӳрен 
ҫӳрейине курчӗ те самант лӑпланарах тӑрса и-н-и-и! кӗҫенсе
ячӗ ӳт ӳҫҫӑн;

— Кай, ҫитӗ'еана канаҫсарланма, — сӑмсинчен-питӗнчён 
лӑпкаса ачашларӗ йӗкӗт урхамаха. Унтан хӗр енйбллё ҫӑв^ 
рӑнчӗ те:

— Тавтапӳф, Нарсгшҫём, шывё чухах пулчӗ, — терё-
— Ай' калаҫ-ха кирлӗ мара. Эпё Нарспн ятлӑ та мар.
— Ҫёли1йейчё-шй!?
—  Накӑлтатае килет ӗнтӗ кунан. У и пёк ят хӳраҫӗ-им 

халь?
— Мала та аттё-ӑннё Сетнёр е Тухтӑр тёсе чёиес шут- 

ламан.
— Валям-, бадимчик- Ҫапла-и?
Каччӑ хӗре куҫран ӑшшӑн пӑхрӗ те:
— Пӗпре — нуль. Эс малта, — Лепё кула-аула.
Вӑл лаяшне утланМа васкамаоӗ, чӗлпӗртен тытсах хёр- 

пе гонашао варалла утса анчё- Тамарӑсём ку хушӑра са- 
маях мала ӳкмё ӗлкёрнӗччӗ' ӗнтӗ. тантӑлйсене час ҫитесшӗн 
Люёя та уттине ытлашшн ҫивӗчлетмест тём. Юнашар — 
каччӑ, хыҫра, чӗлпӗр йёҫрён -  урхамах. Шупка тӗс ҫинче 
хӑмӑртарах кӗлчейёнлё платьепескёр,. хайӗнчен кӑшт ҫӳл  ̂
лӗРех йӑрӑс пӳллӗ. ут утланса ӑмӑртмалли чан-чан тум 
тӑхӑннӑ-каччӑ ҫумӗнче мӗнлёрех курӑнна-ши ун чух Люся9 
Ҫӳҫне ик вӑрӑм ҫйвӗ^ тунӑ-ха вӑл. ҫара йуҫӑнах. Вар леш 
енче хӗрсём чарӑннӑ; та кӳсеНе кӗ-Гёслё каялла пӑхса тӑ- 
раҫҫӗ.

— Лйртса чуптарӑр^ха пӗррё, — тёмле тӗмсӗлерех тух- 
рӗ Тамара сӑсси.

— Атьӑр, хаваепах!
— Ый, ӳйерСе йӗйерӗн! Кирлӗ марах, — кулать халь 

Люся тантйШё:
— Ай тата!
Ял еннёллё вӗсем ҫаилах^ха'ҫӳран утрӗҫ.

— Лй)ся. атя утлантарам сана. Пӗрле ыткӑнӑпӑр, — 
ёӗйчӗ^ кӑштаУран Вадим чӑнласах.

— Уй-уй; ҫНш тем калё!
Каччӑ нЙМ Чухлё те ӳкӗтлемерӗ, яла кёреспе вӑл, килне 

битмёШкӗй кунтан'тата тепӗр сакӑр ҫухрӑм каймйллискер, 
лашине утл&нчӗ те:

— ЭкзаМейеене лайӑх тытса- пӗтерӗр те. ЛК)ся, вара 
ИйрӗН пата, пединститута; пырӑр, — тесе утне юрттарчӗ-
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— Янкӑр тӳпе, ҫут ҫӑлтӑр, кӑвак хӳппи! — нимле ӑн- 
лапмалла мар сӑмахсемпе тӗмсӗлӳ куҫӗпе пӑхса ӑсатрӗ 
ӑна хыҫран, ҫук, Люся мар, Тамара. Ҫавӑнтах вӑл тантӑшне 
вӑйӑншайӑн кӑлт-калт тӗкрӗ те:

— Санпа паллашма ӗлкӗрчӗ\-и вара вӑл? — тесе чӑрр 
пӑхрӗ. урӑх нимӗн те чӗнмерӗ.

Каччӑ шухӑшӗ марччӗ-ха пуҫра Люсьӑн — малтан вӗ- 
ренмелле, ҫын пулмалла. Акӑ ӑшӑ кӑмӑллӑ учительница 
сӗннӗ пекех, Люся пединститутӑн педагогика факультечӗн 
алӑкне ҫитсе уҫрӗ. Амӑшӗ те ҫавӑнтах ярасшӑнччӗ ӑна, 
ашшӗ те ырларӗ вёсен шухӑшне, экзаменсем ӑнӑҫлӑ тытса 
вӗренме кӗрсен йӑмӑкӗпе икӗ шӑллӗ те хытах хӗпӗртерӗҫ- 
Амӑшӗ унӑн ӗне ферминче сӗт сӑвать. ашшӗ те унтах утӑ- 
улӑм турттарать тракторпа. Шкулта вӗреннӗ чух Люся та 
амӑшне тӑтӑш пырса пулӑшатчӗ, халӗ йӑмӑкӗпе шӑллӗсем 
фермӑна чупаҫҫӗ-ха.

Пёр класра вӗренсе пӗр урамрах выляса ӳснӗ Тамара 
та Люсьӑран хӑпса юлмарӗ, вӑл та унпа пӗрлех педфака 
вӗренме кӗчӗ. Кӑшт хулӑнрах туталлӑ Люсьӑн тантӑшӗ; 
темшӗн-ҫке сӑнран-питрен илсессӗн пӗр кашӑк шывпах 
ҫӑтса ярас ҫук-ха ҫав ӑна теҫҫӗ хитрене ҫеҫ пӑхакансем 
чиперскернех. Ашшӗ-амӑшӗн пӗртен-пӗр хӗрӗ пулнӑран-ши, 
капӑр тумланса ҫӳреме юратать Тамара- Люсьӑшӑн шу- 
кӑллӗх аякра тӑтӑр-и те, тем ҫывӑхлантарать иккӗшне — 
туслӑ вӗсем. общежитире те ак пӗрлех пурӑнаҫҫӗ. Хӑюлӑх 
тени Тамарӑн ҫителӗклех, пӳлӗме кам та пулин кӗрес-тӑвас 
пулсан ытларах вӑл чӗлхе вылятать. Пӗччен чух ялан сглру 
шӑрҫалать такам патне, хӑй ӗнентернӗ тӑрӑх, хӗр пӗвне 
ҫитсен пач ӑнсӑртран паллашнӑ, халь кӳршӗ хулари ин- 
ститутра вӗренекен йӗкӗт патне салам ярать имӗш. Хӗр 
тусӗсене хушӑран хушӑ вуласа та кӑтартать еплерех сӑ- 
махсемпе шурӑ хута хуратнине Тамара. «Савниҫӗм. Яра- 
паллӑ пиҫиххи», — пуҫлатчӗ вӑл ҫырӑвне кашнинчех, ун
тан вара ӑна е Кайкӑр кайӑкӑм, е ман Ҫӑлтӑрӑм, ман 
ӗмӗтри Кӑвак тӳпе, Янкӑр тул ҫути. Пуш хирти ҫиҫӗм ял- 
тӑравӗ тата тем те пӗр, тата ҫавӑн евӗр ӑҫти ҫукла ят парса 
тултаратчӗ. «Эс иртнинче каланӑ пек, саншӑн эпӗ Шуҫӑм 
ҫӑлтӑрӗ пулайӑп-ши?» — тетчӗ те хӑй пирки вӗҫӗнче «Кил- 
ти кӑвакарчӑн» тесе алӑ пусатчӗ. Тарӑн шухӑша путнӑ- 
скерне, сӑнран паллас та ҫукчё вара ӑна. Артист! Чӑн-чӑн 
култармӑш! Пӗлтӗр пёр хушӑ пач чӗнмесёр ҫӳрерӗ, унтан 
уҫӑлса илчӗ, ак халь хаваслансах, чунтан хӗпӗртесе, инҫе 
хулана курмашкӑн путевкӑпа тапса килчӗ. Люсьӑн та ку
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тапхӑрта ӳлшӑну пулчӗ: хӑйсен грӳппине ертсе пырӑкӑн 
аслӑ препэдаватель хытах тӑрӑнчӗ те, урӑх факультета 
куҫма лекрӗ Дербеневӑн. «Айӑпне» килтисене ҫнйӗнчех 
шарламанчче студентка, кайрантарах пытарса тӑрас теме- 
рӗ- Анланма пултарчӗҫ тӑванӗсем, кулянса хуҫӑлса ӳкмё- 
рӗҫ- Хӑйӗн унӑн пӗчӗк ачасенех хутла вӗрентес килёт тё..; 
Шкулта чух вёсен вожатӑйӗ те пулнӑ,

«Хӗрсем вӑййа, хӗрсем вӑййа тӳхаҫҫӗ, Сӑвни £ӳмнё; 
савни ҫумне тайӑнаҫҫӗ...» Юрри чӗлхё ҫине килет те — 
Вадимах-ҫке куҫ умӗнче!

Пёлтӗр-ха, ҫуллахи каникул иуҫлансассӑнӑх, вӗсём — 
пысӑк мар ушкӑн — Атӑл леш енчи кану ҫуртӗнче эрне 
пурӑнчӗҫ- Ҫанталӑк ҫумӑрлӑрах тӑратчӗ ку тӗллӗн; ак ик- 
кӗмӗш ирхине-и, тӳпе яп-янкӑр. таса. Кӑнтӑрла ҫитиччен 
вӑхӑт татах пур-ха, халтан кайса ывӑннӑскер, Люся тарлӑ 
ҫи-пуҫне улӑштарса тӑхӑнчӗ те пӳлӗмрен чипер кӑна спорт 
тумӗпе уҫӑлмашкӑн ирӗке тухрӗ. Картлашка ҫинчен аннӑ- 
анман курах кайрӗ: пӳрт умӗнче пӗр ҫын — спорт костю- 
мӗн курткипе те джинсипескер — тӑра парать; аллинче 
шӑтӑклӑ хутаҫ — унта плащ чикнӗ пулас. Вадим ҫав.

— Уй, ӑҫтан шыраса тупрӑн? — пулчӗ хӗрӗн сӑмахӗ-
— Утпа ҫӳрекенсен ӑмӑртӑвне каймалла та, ҫула тухич- 

чен ҫитсе курас терӗм.
— Молдавирех пулать-и ӑмӑртӑвӗ? Урӑх ҫёре куҫар- 

маҫҫӗ-ши теттӗнччӗ те.
— Ҫавӑнтах. Вырӑнне хатӗрлесе ҫитернӗ курӑнать.
— Раҫҫей командинче чӑвашран эс пӗчченех пулатӑн-и 

вара?
— Халлӗхе пӗчченех- Малтан Мускав облаҫӗнче пухаҫ- 

ҫӗ-ха пире, Молдавие кайиччен.
Ирӗклӗн калаҫса тӑнӑ хушӑра хӗрсенчен^ пӗрин хыҫҫӑн 

тепри пӳртрен тухса куҫран ҫухалчӗ, Атӑл хӗррине уттарчӗ 
ӗнтӗ кашни. Люсьӑпа Вадим та кунтах ларас-тӑрас. теме- 
рӗҫ, кану ҫурчӗн анлӑ кил хушшийӗпе иртсе такӑр сукмак- 
па хырлӑхра пычӗҫ' вӗсем. Лерелле ҫул сарлакаланчӗ, хӑ- 
йӑрлӑ ҫӗрте хирти улӑх пек ҫӑра курӑклах мар та, ҫав- 
ҫ^вах г е 'о - 1 пуҫлаччӗ; кунта, кур! хурӑн ҫырли йӗпкӗнет 
тӗл-тӗл. Хӗр ҫавна сапакан татать те ҫыхӑ туса тытать. 
Вадим та, ҫӳхе плащ чикнӗ шӑтӑклӑ хутаҫа хӑрах аллипе 
трлтнӑскер, ҫут ҫанталӑк панӑ ырлӑха ҫиме васкамасӑр 
ҫупкӑмӗпех пуҫтарать- Ҫерем леш вӗҫӗнче тин вӗсем пёр- 
пӗрнв! куҫран пӑхса тӑруҫӑн симлӗ ҫырлана астиврӗҫ. Ге 
пӗр тӑрӑхра чечек таткаласа, кӑмпа пӑхкаласа ҫӳресен-
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ҫӳрееен, пӗлӗт хӳплӑнса килчё те, ҫӳмӑр кассӑн-кассӑн шӑ- 
пӑртаттарах пачӗ. Вӗтлӗх хыр тӑрӑхӗччӗ ку тӗлӗ. ҫывӑхоа 
хӳтте тӑма ыттга пысӑк вулӑ та ҫук, этсемри. Васкавлӑн 
утма пуҫланӑччӗ, чупмах пикеннӗччӗ иккӗн алран-ал тытса 
кил еннелле; ҫумӑрӗ хытӑран-хытӑ ҫӑва пуҫларӗ, шалкӑм- 
мӑнах ячӗ; ак лӑсӑллӑ турат айне ҫитсе ӳкрӗҫ вӗсем. Ҫӳл- 
тён тирӗнёкен тӳмла лекетех-ха ҫав-

— Кӑлар плащна. — еӗнчӗ хӗр ҫывӑхра хӑйнё хирӗҫёх 
шӑтӑклӑ хутаҫа пуҫ ҫийче зонтик пёк тытса тӑракӑн кӑчча.

Вадим ҫӳхе плӑщне хӑвӑрт кӑларчӗ те пуҫ ҫине тёнт 
евӗр карӑнтарчӗ, унӑн арки вёҫӗсене хӗр, тепӗр енне каччӑ 
алла малалла сарйаларах тӑсса тытнӑ тӑ тӑраҫҫӗ кӑмпа 
пек. Ҫумӑрӗ сивӗ мар, лӗпех ӑшӑ. Кӑштах йёпеннӗскерсем, 
ним чул та шӑнман пӗри те. Тӑраҫҫӗ иккӗн хӳтлӗхре ҫӳлтен 
ҫумӑр епле ӳксе, епле йӑрласа юхнине сӑнаса-тӑнласа- 
Хире-хирӗҫскерсем куҫран йӑл?! пӑхса нлеҫҫӗ хӑйсем. Ҫак 
хушӑра. каччӑн пуҫтахланасси, хӗрӗн йӑвашланасси ним 
чухлӗ те сисӗнмен ҫӗртех, пӗр-пёринпе ытла та ҫывӑх пул- 
чӗ-ҫке пит-куҫ; хӗр плащ аркине ик алӑран хӑрах алла 
куҫарчӗ, тепринпе качча ҫурӑмран малтан хыттӑн, анчах 
тӳнтерсе яраслах вӑйпа мар, астутармалла тенӗ пек ҫеҫ 
хыттӑн, унтан вӑрахрах. виҫҫӗмӗшӗнче хулленрен хуллен 
тӳнклеттерчӗ; юлашкинчен ҫак алӑ савни ӗнси ҫинче пир- 
ченнӗ евӗр тӑпланса тӑчӗ.

Каччӑ та плащ вӗҫне ик алӑран пёр алла куҫарчӗ, унӑн 
пушаннӑ алли хӗр ӗнси ҫинче пит ӑшӑ та ҫемҫе.

- Ы ;й, чӑрсӑр! Юрать-и вара ун пек? Вӑтанма пӗлес- 
чӗ.-. ҫынран-мӗнрен, — пуҫа пӑрать хӗр ҫакӑнтах ҫӗр тӗпне 
анса каяела ырӑмарланса.

Вадим чӗнмесӗр тӑрать, вӗри варкӑш кӳрекен сывлава 
лӑплантарнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ:

— Ятла. Люся, итлес килет эс ятланине, — тет ним 
пулман пекех.

Кассӑн килнӗ ӑшӑ ҫумӑр йӑмнӑ хыҫҫӑн вӗсем алӑран 
ал тытӑннӑ та пмрченнӗ хӑйӑр ҫийӗн урапа ҫулёпе ним 
чухлӗ те васкамасӑр кил еннелле утаҫҫӗ.

Хыр лӑссинчён тӑнӑнакан шапӑр тумла, — чӗмсӗр- 
лӗхе татать Люся тантӑшӗн чӗлхи ҫиме кйлес сӑмахсёмпе 
шӳтлӗн-

И ӑмхӗрлӗ хурӑн ҫырли, — чӑн-чӑнласах асӑрхать 
курӑк тӗмӗ хушшинчи пиҫнё сапакана Вадим.

Кайпан каҫхине хӗрсем «Араскал» радиопередача ит- 
лерӗҫ. Пӗри качча телейсӗррӗн юратни ҫинйен ҫырса ййӑ
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иккен ҫамрӑксен редакцине. Хӗрӗ те, каччи те тахҫантан- 
пах пӗлеҫҫӗ иккен пёр-пёрне, анчах лешё, каччи, куна сис- 
мене персе юри аеаплантарать имӗш, куҫ умёнчех тепринпе 
кирода туха-туха каять-мӗн, чӑнчӑнласах саваканне вара, 
шапах ӑша ҫунтарвда. ним асӑрхаман евӗр тӑратса хӑва- 
раҫҫё пулать.

— Ҫӗр ҫинче айванҫем нксӗлместпӗр иккен-ха- Камӑн 
пуррӑҫ сыпӑнман, теленӗ ӑнман, ҫавӑн пеккисем валли 
вдтам ҫулхрсемре наттнсемшӗн «Паллашу тӗпелӗ», ҫам- 
рӑккине хӳхлевдр, хреснамӑшне евитлес вырӑнне «Арас- 
кад> радиопередача пур, — хак пачӗ ҫырӑва итленӗ хыҫ- 
ҫӑн йышра ятран-шьщран самаях палӑрса тӑраканни.

— Нащни хӑй телейё гшрки шухӑщлать ӗнтӗ паллах. 
Пӑнӑш тунӑ пулсан епле тӳрлетмеллине ыйтса пӗлесшӗн,— 
хӳтӗлерӗ ҫыру авторне Люся.

— Вӑт, ҫырҫа яр эппин хӑв шухӑшна эс. Хурав пама 
ьп!таҫҫр вӗт, — кулать ҫулӗпе: пӗр ҫул аслӑ ҫав хӗрех-

— Ҫын хушшине кёме каламаи теҫҫӗ ваттисем. Ҫыру 
вӑл — пӗр тӗрлӗ, унти ҫӑмах ҫутӑ пайӑрки хуҫӑлса ӳкнӗ 
майӑн та йӗрленет; пурнаҫ — тепёр тӗрлӗ япала, кунта 
кукӑр-макӑр пайтах пуль.

— Эсӗ куҫҫуль юхтаракана хӗрхенсе хӑвӑн ҫынтан 
туртса илнӗ Вадимуна парас темӗн-и тата? Кашнин хӑй 
нам иккенне пӗлес пулать.

— Уй, сирӗнпе ним ҫук ҫӗртен ятлаҫса кайӑн,^ — теме 
ҫеҫ пултарчӗ Люся кун хыҫҫӑн. Чӑнах, Тамара мӗн калат- 
чӗ-ши ҫырура асӑннисем пирки? Ак сӑмах хускатрӗ ӑна 
тӗл пулсан Люся, тантӑшё вара лахлаттарса кулчӗ те ал 
сулчӗ ҫеҫ-

...«Хӗрсем утӑ, утӑ ҫулаҫҫӗ.-,» — чӗлхе ҫине пӗр килнӗ 
ҫемме ӗнтерсе иртнине аса нлнӗ май Люся Дербенева хӑйӗн 
сумкине пуҫтарать- Чӳречерен пӑхсан площадь урлӑ, ытти 
ҫуртсем леш енче, хёвелпе йӑл-йӑл ҫиҫекен ылтӑн тӑрӑллӑ 
вмҫӗ ҫавра купол курӑнать. Хулари паллӑ вырӑнсемпе пал- 
лашмаллахчӗ ҫакӑнта хӑна вырӑнӗнче кӗске хушӑ пулна 
хӗрӗн те. Анчах чун пусӑрӑнчӑн-ҫке, тантӑшсем те атя те- 
сех чёнмерӗҫ ӑна. Киле халь, хӑвӑртрах—киле!

Аэропорта ҫитсен каштахранах Тамарӑна курчӗ Люся. 
Тантӑшӗ те ӑна асӑрхасан хӗпӗртесе ӳкрӗ — хулана пӗрле 
вӗҫсе килнӗскерсем каялла пӗрлех каяҫҫӗ-ҫке!

— Миҫемӗш вырӑи йышӑнтӑн? Мӗнле утса тухрӑн? 
Амӑртрӑр пуль? — питне-куҫне йӑл-йӑл ҫиҫтерсе тӳрех
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тӗпчеме пуҫларӗ Тамара. Люсьӑн та кӑмӑлӗ уҫӑлнӑ-ха. 
сӑнне ӑшӑ кулӑ, хаваслӑх килсе ӳкнӗ, анчах чӗнмест, тан- 
тӑшӗн ҫӑварне те хуплас килет унӑн: мӗнле вара пӗтӗм 
йыш пур ҫинче ҫавӑн пек сасса янраттарса ыйтса пӗлмел- 
ле? Чун савнипе тӑрас пулсан та: «Ку санӑн каччу-и, вен- 
чете кӗрес пек сас-хура тухнӑччӗ те сирӗн пирки, пултӑр-и 
хаклӑ ҫуртра?» тесе ыйтать пуль апӑрша. Тутине ҫын чӑпах 
хупнӑран. юлташӗсем ҫине пӑхкаласа ним пулман пек шӑп- 
пӑн ларнӑран тин ҫитнӗ хӗр лӑпланать, сӑнне улӑштарса 
унталла-кунталла тимлӗреххӗн пӑха пуҫлать ҫеҫ. Ыттн 
мӗн пур ҫамрӑк йыш пӗр вырӑнтах тӑрать пуль тетӗр-и 
ушкӑнпа чухне, хӗрсем те, яшсем те, ав, самолет ҫине 
лариччен вӑхӑт пур тесе буфета, киоска е пысӑк ҫуртӑн 
залӗсене кӗрсе курас тӗллевпе вӑштах саланчӗҫ. Тамара 
Люсьӑна каллех сӑнран тинкерет: ыйтма-тӗпчеме юрать-и, 
чӗнмелле-и? Лешӗ ӑна хирӗҫ куҫне вӗлтлеттерчӗ те савӑ- 
нӑҫлӑн ҫиҫсе, чунӗпе хӗпӗртесе, анчах виҫ утӑмри ҫын 
илтес ҫукла ҫурма уҫӑ сасӑпа:

— Эх, Тамара, пӗлесчӗ сан: ылтӑн медаль ҫӗнсе илтӗм 
вӗт! Ылтӑн медаль ман алла лекрӗ. — терӗ туллп кӑмӑ- 
лӗпе- — Нихӑҫан тӗлленмен те, шутламан та.

Тантӑшӗ хӗпӗртеннпе куна ыталаса илчӗ ӗнтӗ, саламла- 
рӗ, сӑнран-питрен ытлашшипех ҫуталчӗ.

— Ай, мӗн каламарӗҫ пуль мана? — савӑнӑҫӗ ҫухал- 
марӗ пулин те кӑштах тӗксӗмленчӗ Люся. — Финиша ҫит- 
сен..- пӗлен, хамӑрӑн йышри чи вӑйлӑ шутланнӑ хӗр. самай 
ятлӑ-шывли: «Ҫын хӳттипе пырса ума сиксе тухма ӑста 
зс! Темӗн те туртса илетӗн!» — касса татрӗ сиввӗн. Ман 
ана улталас-тӑвас шухӑп1 асра пулман. Норвеги хӗрӗпе 
Швеци спортсменки чӑтма ҫук хытӑ пуҫӑнчӗҫ малтанах- 
Аран чӑтса ҫитеретпӗр вёсен хӑвӑртлӑхне. Акӑлчан хӗрӗ 
те ура кӗли ҫине пусаслах хыҫра илтерсе пырать. Сывлӑш 
хашлатса тухнипе пыр татӑлса каясла карӑнать хамӑн. 
Судья куҫне тӳрех курӑнмалла мар вырӑнтан тренер юнать 
пире: чӑтӑр! ан тартнӑ пултӑр! Унтан, тенӗр ҫаврӑмран 
стадионӑн ҫав кукӑрӗнчех ниҫта тапранас ҫукла тӑракан 
тренер каллех чышкӑ кӑтартать: ярмаркӑна килмен кунта, 
вӑтанса ан тӑнӑ пултӑр! Тухмалла мала, мала ӳкмелле! 
Эпӗ хамӑр йышран чп вӑйлӑ шутланни ума илесее кӗт- 
нӗччё, тем палӑртнӑччӗ пулӗ вӑл. тем тӑхтатчӗ-и тренер 
каланине шута хутӑм та пӗтӗм вӑя пухса, хӑвӑрт-хӑвӑрт 
илтерсе умалла вирхёнтӗм- Чӑтрӑм, ҫитермерӗм пӗрне те 
хама. Финиш йӗрне пӗрремӗшех татрӑм. Иккӗмӗшӗ хамӑ-
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рӑннйёх, леш хӗр, пулчӗ. Сывлаша лӑплантарсӑ та илеш 
менччӗ. ахаль утӑпа кӑштах утнӑ хыҫҫӑн эпӗ ун патнелле 
пыраттӑм — ал парас килетчӗ, пӗр сӑмах хушас килетчӗ — 
вӑл вара чӗреие ҫурса тӑкмалла каларӗ те сиввӗн тек ни- 
мӗн чӗнмесӗр аяккалла пӑрӑнса утрӗ. Пьедестал ҫине пынӑ 
чух та, медаль илсен те пӗрре ӑшшӑн ҫӑвар уҫмарӗ- Ялан 
ун мӗлки пулнӑ та-ха ӗнтӗ эпё, килте — Шупашкартах — 
ӑмӑртусенче ун ҫурӑмне кӑна курыӑ, иккӗмӗш вырӑнтан 
ытла ҫӳле хӑпарайман, халь тӗнчери Ймӑртура — пысӑк 
кёрешӳре — пурне те пӑрахса хӑвартӑм пулать-н те, ҫакна 
ӗненес килмерӗ ӗнтӗ унӑн. Хамшӑн та кӗтмен япалах те= 
мелле — теприн ӗмӗтёнчи парнене чӑрсӑрланса туртса ил- 
тӗм вӗт! Ылтӑн медаль! Сумкӑрах халӗ вӑл ман. Кӑтар- 
тао-и? Уй, уҫмастӑп, ав тренер килет! Мухтанма тытӑнчӗ 
тейӗ тата. Ыттисем те тем каласа пӗтересси пур.

Люся, самай хушӑ ҫынпа сӑмахламанскер, шӑкӑлтатать 
те шӑкӑлтатать Тамарӑпа, хӑйне пӗрре усал туман тан- 
тӑшӗпе-

Акӑ ӗнтӗ тренер, сухалне иртнӗ ӗмӗрти ученӑй пек ӳс- 
терсе янӑ, хӗрӗхелле ҫывхаракан яштак пӳллӗ ҫын, хӑйӗн 
шкул ҫулне ҫнтеймен хӗр ачине ҫавӑтнаскер, ҫывхарчӗ те 
ҫаксем ҫине ӑшшӑн пӑхса:

- Вырӑна пӗрисенех хураллаттаратпӑр курӑнать. Ыт
тисем ҫаплах ҫаврӑнса ҫитеймерӗҫ-и? Самолет ҫнне ларма 
чӗннине илтмесӗр ан юлччӑр, — пуплерӗ вашаватлӑн. Пӗ- 
чӗк ҫут хутаҫпа конфет тытнӑ тӗпренчӗкне ҫавӑнтах: -
Атя, Люся аппусене хӑнала ав, — тесе сӗнет.

Сӑйланмалӑх, тӗрткелешмелӗх вӑхӑчӗ пур-ха, вӗҫсе 
кайиччен ҫур ӗмӗр малтан лартмаҫҫӗ самолечӗ ҫине. Рейсӗ 
вӗҫе-вӗҫ черетленет кунта, пӗри таҫтн пысӑк хуларан ҫи- 
тет, ун хыҫҫӑнах тепри сывлӑша ҫёкленет. Ава Люсьӑсен 
ӑмӑртӑвне хутшӑннӑ спортсменсен урӑх ушкӑнё те хӑйсен 
енне ӑсанчӗ; кусен кӗтмелле-ха. Ҫывӑхрах тата ҫакӑнта 
пплӗк минутра сӑн ӳкерсе кӑларакан фотограф кӑчӑк тур- 
тать. Люсьӑпа Тамара асӑнмалӑх сӑн ӳкерттерес тесе выр- 
наҫсан хушша тренер ачи те айхашса иырса тӑрать — 
виҫҫӗн кулкалашса лараҫҫӗ, тепӗртакран — кур, савӑн! 
карточки хатӗр пулчӗ те..- Чунӗ уҫӑ Люсьӑн, хаваслӑ халь 
вал.

Шупашкарти аэропортра ак тата ана кӗтсе илме шк\ л 
та пёрле вӗреннӗ ҫыпҫӑнчӑк ятарласа кӳршӗ хуларан персе 
ҫитнӗ, аллинче чечек ҫыххи хӑйӗн. Хӗр ӑна тӳрех асӑрхаре 
те ҫпйӗнчех пӑрӑнчӗ, кайран, лешӗ темле ҫулӑхсан та че-

93



чёкне илмёрё, уй, ҫын тем кале тесе хӑваласа тене пекех 
куҫран ҫӗтерчӗ.

Институт общежитийёнче. киле ҫитсен ӗнтӗ, Тамарӑна 
чӑматан евӗр сумкинчен кӑларса кӑтартрӗ хаклӑ япалине 
Люся. Ҫавра медаль, самаях пысӑкскер; ӳкерчӗк пур: хӗр- 
рипе тыр пучаххи ункӑланӑ та варрине ҫӑмӑл атлет юртса 
пынине кӑтартнӑ, тӳнтер енне: «5 ҫухрӑма утасси, Дербе
нева Людмила», — тесе ҫырса хунӑ; виҫ пӳрне майлӑ сар- 
лакӑш хӗрлӗ хӑюпа мӑйран ҫакмалла-мӗн сумне, шупкарах 
сарӑ тӗсПе йӑл-йӑл ҫиҫекенБкерне.

— Мӗн чухлӗ тар юхтарни. хӗлӗн-ҫӑвӗн, ирлӗн-каҫлӑн 
кнрек мӗнле ҫанталӑкра та ҫухрӑм шучӗсене ҫуран виҫни 
ахаль ҫухалман сан, саламлатпӑр, — теҫҫӗ Тамара та, 
ниҫта тухмасӑр кунтах юлнӑ тепӗр хӗр те.

— Пирӗн декан хыпӑнса ӳкет ӗнтӗ халь. Чапа юрата- 
канскер: «Дербеневӑна урӑх факультета мӗншӗн куҫарса 
ятӑмӑр-ши?» — тет ӗнтӗ вӑл-

— Кӗтсех тӑрать сана! Кашни ӑмӑртӑва е хатӗрленӗве 
кайса килмессерен кӑшлатчӗ мана. Чӗрӗлле ҫисе яманни 
ҫеҫ. Физкультура учнтелӗ пулатӑп ӗнтӗ. Хамӑн ман кӗҫӗн 
класс ачисенех вулама-ҫырма вӗрентес килетчӗ те...

— Шкулта чух эпё те йӗлтӗрпе япӑх мар ҫӳреттӗм вёт- 
ха, кунта килсен ҫине тӑманшӑн, ал сулнӑшӑн ӳкӗнетӗп 
халь, — ҫавӑраҫавӑра пӑхать медале Тамара. — Ритмика 
гимнастикипе ҫавӑн пек ӑмӑртусем ирттерсенччӗ...

Парне кашнин аллинчен алла куҫнӑ, хӗрсем ӑна ҫакса 
куҫ кӗски умӗнче те пӑркаланса тӑнӑ хыҫҫӑн Люся хайхи- 
скерне рырӑн ҫине минтер айне чиперрӗн пуҫтарса хучӗ 
кӑна, алӑка шакканӑ хыҫҫӑн юрать теме ӗлкӗричченех пӳ- 
лӗме Вадим вирхӗнсе кӗчӗ. Утпа ҫӳренӗ тумӗпех хӑй 
тӗксӗм кӑвак брюки ӑшне чикнӗ хӗрлӗ сатин кӗпепе. хром 
атапа — ҫынни тин кӑна ут ҫинчен аннӑ-ши, аллпнче чӑ- 
пӑркка ҫеҫ ҫук.

— Атя, кӑтарт медальна,—терӗ сывлӑх суннӑ хыҫҫӑч 
Люсьӑна тӳрех- Пӗтём тӗнче сан ҫинчен калаҫать. Р а 
дио икё кун ятна асӑнса хӑлхана янраттарать. Эп медальна 
курман. Атя, кӑтарт теҫҫӗ сана парнӳне.

— Ҫук,—шат та пат тунчӗ хӗр.—Тренер илчӗ- Тренерта. 
Ы ран спорт комитетёнчисене кӑтартатӑп терӗ.

Вадим пӳлӗмре вырӑн тупаймасӑр каллӗ-маллӗ ик виҫ 
утӑм турӗ те Люсьӑна хирӗҫ койка умне нукан ҫине ларчӗ.

Суятӑн вӗт-ха, тыттаратӑн, — терӗ хӗре куҫран пӑхса.
— Каларӑм-иҫ тренер спорт комитетӗнче ӗҫлекенсене
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кӑтартма илчӗ тесе. Хӑҫан мана ӗненмесӗр тӑма пӑрахан 
эс? Хӑв хыпарла-ха пӗрех хут: акатуйӗнче пултӑн-и?

— Унта темле ярас мар тесен те тытса чараймастӑн-ха 
эс мана. Паян та ак тин кӑна утпа ҫӳреме вӗреннӗ ҫӗртен 
таврӑнтӑм.

— Экзаменсем мӗнле?
Парса пӗтертӗм. Аранах. Пӗлтӗрсем санашкал физ

культура факультетне куҫас мар-ши тенӗччӗ- Тепӗр курса 
чӑтса ирттеретӗпех ӗнтӗ. Художествӑпа графика учителех 
пулам.

— Физкультура факультетӗнче те хӑв юратнӑ утупа 
ҫеҫ ҫӳрейместӗн-ха.

Ҫак вӑхӑтра, вырӑн ҫинче лараканскер, Люся кӑшт 
хускалчӗ-и те, чавси минтере тӗкӗнчӗ-и те, шурӑ пир ҫинче 
хӗрлӗ хӑю ункӑлӑн курӑнах кайрӗ.

— Эх, эсё те-., суйкӑн! — медале туртса кӑларчӗ Ва
дим. Вара кӑштахран хӗр каччӑ ҫурӑмне малтан хыттӑн, 
унтан хуллен- виҫҫӗмӗшӗнче пушшех вӑраххӑн кӳплеттер- 
чӗ. Тамара та, тепӗр хӗр те пуҫӗсене аяккалла пӑрчӗҫ ӗнтӗ.

— Ый, чӑрсӑр, — илтӗнчӗ ак сас. — Вӑтанма пӗлесчӗ- 
Ҫынран именесчӗ.

Каччӑ' тӑчӗ те ҫирӗппӗн утса тухса кайрӗ. Люся ҫаплах 
тутине ал тӳртӗшӗпе тытса тӑрать.

— Сана юрататех-ҫке вӑл, — сӑмах пине ҫитнӗ хыҫҫӑн- 
X.TI шӑплӑха татрӗ Тамара- — Ак институт пӗтеричченех 
туй тӑвӑпӑрин. Утпах пырса илет ӗнтӗ вӑл сана.

— Таратайкӑпа-и? — кулса ячӗ хӗр. — Шан-ха яш 
ҫынсене!

— Утиа ӑмӑртма ятарласа тухатӑр та. вӑл сана хуса 
ҫптсе хӑйпе пӗрле лартать.

Кай, Тамара, тем те шутласа кӑларатӑн эс-
-— Шухӑшласа кӑларатӑп ҫав. Мӗн чухлӗ ӗмӗт пыра- 

пыра кӗмен-шн ман пуҫа?! Итле эппин. пӗтӗмпех каласа 
парам. Унсӑрӑн эсӗ нимӗн те пӗлес ҫук. Вадима эпӗ никама 
систермесӗр хыпса-ҫунса юратнӑ вӗт. Эс туйман та ӑна- 
Тӳрӗ чунлӑ ҫав эс, Люся, питех, ҫавӑнпа телейлӗ. Хӑҫан 
ӑш вӑркама, ҫунма пӑрахрӗ тетӗн манӑн? Пӗлтӗр «Арас- 
кала» ҫыру ҫырса ярсассӑн. Сире кӑштах тавлаштараканӗ 
ман ҫыру пулнӑ вал. Хам чун ыратӑвне радиола итлесе 
хама пач урӑхла куртӑм- Кукамисем патне кайсан каҫхине 
вӑйӑра чи малтан куҫ ӳкернӗччӗ эпӗ Вадим ҫине. Капӑр 
тумланнӑччё вӑл. тӗрӗллӗ чӑваш кӗпипеччӗ. ярапаллӑ пи- 
ҫиххипеччӗ. Вӑт, кайран тӗрлӗ ят парса мӗн чухлӗ ҫыру
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ҫырман-ши эпӗ ун патне? Анчах пӗрне те пуштӑ ещӗкне 
сиктермен, чӑматаирах вӑрттӑн усраса пытӑм. «Араскалта» 
хам нӑйкӑшӑва итленӗ хыҫҫӑн ҫавсене пӗтёмпех вучаха 
пӑрахса ҫунтарса ятӑм. Чун та уҫӑлчӗ. Ун хыҫҫӑн вара 
ритмикӑлла гимнастика секцине ҫӳре пуҫларӑм, унта сель- 
хоз ачипе паллашрӑм. Ҫитес ҫуркунне вӗренсе пӗтерет 
ӗнтӗ вӑл. Ҫураҫма кӑҫалах пырасшӑн. Эпё те, аз. парне 
ӑпӑр-тапӑрӗ хатӗрле пуҫларӑм, — пысӑк хулара хӑй мӗн- 
мӗн туянннне кӑтартмах тытӑнчӗ Тамара.

Ку вӑхӑтра Вадим тепре ҫиҫкӗнсе ҫитрӗ, аллинче кӑк- 
шӑм евӗр авӑнчӑк майлӑ, сарлака туталлӑ, йӑрӑм-йӑрӑм 
кӑвак, йӑрӑм-йӑрӑм хӗрлӗ тӗслӗ ҫавра ваза.

— Мӗн вара ку сан, Вадим? — тӗпчессинчен пӑрӑнма- 
рё Тамара. — Хӗр арчи ӑсталатӑп теттӗнччӗ те тахҫан, 
ҫавӑн моделӗ пулчӗ мар-и?

— Ҫӳпҫе. Тупра упрамалли. — сӑмахран ӳксе юлмарӗ 
яш сын. Унтан Люся медальне илчӗ те ҫавӑнта шӑнкӑрт! 
снктерчӗ- — Пуҫелӗкӳ айӗнче мар, ак ӑҫта пухӑнса пытӑр 
ылтӑну, — терӗ.

Каччӑ тек тытӑнса тӑмарӗ, ырӑ каҫ сунса мӗнле кӗнӗ 
ҫавӑн пек хӑвӑрттӑн тухса кайрӗ.

— Люся, тата мӗн чухлӗ тар кӑлармалла, сан ку ҫӳп- 
ҫене ылтӑнпа тултарас пулсан? — калаҫать Тамара. — 
Нумай та кирлӗ мар каччуна: пӗр чӳлмек ылтӑн пулсан 
ҫнтет тет-

— Тавтапуҫ, Тамара, мана хаяр сунманшӑн. Чуну пуян 
сан, кӗвёҫӳ вӗресе тӑмасть. Хӑвна телей сунатӑп сана. 
Тупра ҫинче мар ёнтӗ сӑмаххи.

— Хӗр чӗри вӑл — чи пысӑк тупра. Пӗр ҫавӑншӑн 
ҫураҫма килнӗ качча алӑк хӑлӑпӗ тыттарса ямӑпӑр, — те 
пуҫа килнинех, те таҫта вуланине асра тытса калать Та
мара. — Ҫынни акӑ ӑмӑртура хӑй ҫӗнсе нлнӗ парннне хӑ- 
варчӗ пулать те, пӗрлех ылтӑн-кӗмӗл-пӑхӑрпа тултармалла 
кнлсе тухать ӗнтӗ сирӗн куна.

Сӑмахпа перкелешме хавасскере ӑҫтан кӳренӗн? Люся 
Дербеневӑн хӑйён ку ҫёнтерӗвӗ ӑнсӑртран пулманнине 
ӗнентермелле-ха ыттисене. пӗрре ҫеҫ мар шӑл ҫырттар- 
малла вӗчёхсене. Чи пысӑк ӑмӑртусенче мала тухмалла. 
Каланӑ пек, чӑнах, иуҫламӑш шутне килтӗрччӗ хальхи 
медаль тупра тесе палӑртмаллах пулсан.

Ҫул ҫннче ывӑннине ирттерсе ямашкан чӗлхене апла- 
капла вылятни те, пӗлес мар тенине пӗлни те — нӗтёмпех 
усса кплтӗринччӗ. Анчах темёнчченех пакӑлтатса ларай-
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мӑн, ыран пӳлӗмри тантӑшсем куҫ та уҫман вӑхӑтрах Лю- 
сьӑн тренировкӑна тухса юртмалла. унтан, каҫ кӳлӗм — 
тепре...

1984 ҫ.

ООО

Ку халлӗн ҫанталӑк 
Е ӑшӑ, е сивӗ.
Иртейрӗ ҫулталӑк.
Пите кӑшт тӑм тиврӗ.
Кӑрлач хыҫҫӑн нарӑс 
Уяр та пит ӑмӑр;
Укет-ҫке пӗр харӑс 
Лап юр та вӗт ҫумӑр.
Уй урлӑ каҫмашкӑн 
Сукмак тӗл-тӗл хытӑ;
Мӑн ҫул час-час ашӑм;
Пӑрлак — хырнӑ хыҫҫӑн-
Ниме те пӑхмасть ҫын —
Ёҫре вӑл ир кӳлӗм—
Хӗл каҫӑн, ҫу каҫӑн 
Утать ҫирӗп пӳллӗн.

1999, кӑрлач, 26,
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ЧУНА УҪНИ

Юпа уййхӗн пуҫламӑшӗнчи пёр кун — хамӑрӑн професси 
уявё умён, тӗплӗнрех каласан, учительсене ятарлӑн чыс- 
ланӑ чух — эпир, ак, вӗрентекенсем. иртнӗ ҫулхи пекех 
кӑҫал та кӑштах савӑнас тӗллевпе уроксем хыҫҫйн шкул 
столсвййне пухйнтймйр. Сётелсене яланхи вырйнёсенчен 
сиктеркелесе тйватшарӑн е ултшарйн ҫавран-ҫавран шй- 
нйҫрймйр кӗрекене хӗрӗхе яхйн ҫын. Сётел урийё чйн-чйн- 
ласах авйнать: тин пнҫнӗ кукйль турилккере сапсарй пи- 
чӗпе куҫа илёртет, халь ҫеҫ каснй хуплупа хура тул пйтти 
ҫинчи автан тукмакё пйсланать; килте пӗҫернӗ кйпйш торт 
часрах астивсе пйхсамйр-ха тенён куҫ хёсет; сймавар вё- 
рет..- Поварпа йна пулйшаканё те самаях тйрйшнй-ха та 
кунта, ушкйнймйрти хастартараххисен вйрт-варт алли те 
пырса тӗкӗннех-ҫке ҫавӑнта. Мӗн хушйра ӗлкӗрнӗ-ши? 
Юна вылянтаракан шёвекё тумлам та ҫук пулин те ха- 
васлй пирӗн уяв. Иышймйртан ҫамрйкраххисем ятарласа 
ташй-юрй хатёрленё ав. нихйшне те манса хйвармаҫҫӗ пур- 
оисенчен, кашнин ячёпех мён енчен те пулин палйртса ырй 
сймах калаҫҫӗ, юрй парнелеҫҫӗ, ташйпа савйнтараҫҫӗ- Акй 
ҫӗнӗ директорпа арймё, вйтйртан тин иртнёскерсем. пёр- 
пёринчен аяккараха тйнй та, упйшки гитара каланй май, 
кашт тунсйхлй, юратури мал; ёмётлё. чуна пырса тивекен 
юрра сасса хумлйн-хумлйн ҫӗклентерсе тйсаҫҫӗ; унтан те- 
пӗр ушкйн — тйваттйн ҫӗнӗ кёвве шйпчйи сассипе чӳ- 
хентерет... Пит тимлён, кашнн номере чёрепе туйса итлет- 
пёр эпир пурсймйр та. Импровизаци те ҫук мар, хушйран 
хушй кама та пулин ятран чӗнсе кйлараҫҫӗ- Нихйшё те 
турткалашса тймасть, хйшне ан ил. ҫавйн хййне кура пул- 
тарулйхӗ пур-ҫке — ташй-юрйран ӳксе юлмастпйр иккен 
эпир; пёр-пёр кулйш калаканни те уява кёрнеклёх кёртет. 
«Епле маттур, артистрах ҫӳремен-ши тахҫан ку?» — тетён 
тӗлӗннипе хамйрйн ӗҫтеш пирки. Аллйсенчен иртнё завуч, 
ав, тахҫан нимӗҫ чӗлхине вӗреннине пӗтӗмпех маннй пулин 
те ’ хййӗнчен. саккйрмӗш класс ачинчен, учитель шӳтшӗн
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мӑр, чӑн-чӑнласах: «Ҫимелли мӗн пур санӑн? Панулми-н?» 
—тесе ыйтнине яланлӑха ӑша хывнӑ та нимӗҫлех каласа 
парать. Тепри, фронтовик, шкулта пёрремёш ҫул ӗҫленӗ 
чухне пурӑпа юри шуратнӑ пукан ҫине асӑрхамасӑр ларнӑ- 
мӗн те, ку пӳлӗмрен тухнӑ самантра хӗр шутнех кӗнисем 
чӑххӑмлата-чӑххӑмлата кулнӑ, тепрехинче те ҫавӑн пек 
«савӑннӑ» ӳссе кайнӑ хёр-упраҫсем; аран ӑнланнӑ яш ҫын 
ҫаксем мӗншӗн илпӗрнине. Ҫавӑнтанпа урокра пукан ҫине 
тек ларман вара учитель- Кӑшт кулатпӑр. вӗрентӳ ӗҫӗнчи 
хамӑрӑн та епле кӑна тӗлӗнтермӗш пулман-ши тесе шухӑша 
путатпӑр, пуҫа пӑркалатпӑр-тӗлӗнетпӗр эпир. Акӑ сӗтелпе 
еӗтел ӑмӑртмалла черетлӗн юрӑ пуҫарнипе пӗр авӑк капн 
ниех чун канӗҫлӗн 5шкесене ҫӗклентернӗ хыҫҫӑн пенсий 
каяссн тӑватшилӗк ҫул ҫеҫ юлнӑ, пайтах-пайтах ача вӗ- 
рентсе кӑларнӑ тепӗр учителе итлйс терӗҫ. Халиччбн хамӑр 
йыш йӗркеленӗ концертсенче хутшӑнсах каймастчӗ пулин 
те авансцена евӗр пушӑ вырӑна тухрӗ хайскер — яшлӑхра 
спортсмен пулнӑран ҫӑмӑллӑн вӑрт-варт утса; именсе тӑ- 
марӗ, комментатор евӗр тӳрех микрофон пама ыйтрӗ.

— Пӗр--пӗрне кашннех саламларӑмӑр-ха эпир кунта. 
Манӑн мён калас-ши? Мӗнрен пуҫлас? — пӑхрӗ вӑл кӗре- 
кери хаваслӑ сӑн-питлӗ йыш еннелле-

— Тӳрех пуҫӑн! — терӗмӗр ӑна. — Спортра тӗлӗнтер- 
мӗш пулнӑ пуль, е шкул пурнӑҫӗнчи' хӑвӑрӑн пӗр-пӗр са- 
манта аса илни те пӑсмасть.

— Юрӗ, тӳрех тытӑнам эппин: хам йӗркеллӗ сӑмса 
ш.ӑлма вӗренеймен — юратса пӑрахрӑм. — сӑмахне тупрӗ 
вӑл. Эппр-и? Ҫамрӑккисем ҫеҫ мар, ватӑраххисем те сыв- 
лӑш сывласа илме мантӑмӑр тсйӗн, анлӑ пӳлӗмре халь 
микрофонпа саланакан сассӑр пуҫне шӑна вӗҫни те ил- 
тӗнмест.

— Ҫичӗ ҫул Мухтав хучӗпе пӗтертӗм эпӗ, — калавне 
ҫыхать ҫын майӗпен- — Вӑл вӑхӑтра ун пеккисене технн- 
кумсемпе училищӗсене, ҫавнашкалах саккӑрмӗш класа та 
пӗр тӗрёслевсёрех илетчӗҫ. Таҫта ытлашши аякках туртӑ- 
нас темерӗм, лайӑх ҫанталӑксенче килех ҫӳреме меллӗ 
пултӑр тесе хамӑртан тӑхӑр ҫухрӑмри Станаш шкулне вӗ- 
ренме кайса кӗтӗм.

(Чим. ҫав; асӑннӑ шкула утса эпё хам виҫӗ ҫул ҫӑпата 
ҫӗнтнӗ-ҫке, ку тантӑшӑм хӑш класӗнче те пулин пуррине 
астумастӑп. Суеҫтерет-ши?)

— Манран пёр парта урлӑ умра, юнашар ретре, — 
нтлетпӗр малалла, — Аня ларатчӗ. Вӗренме кӗме пынӑ
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чухнех асархарӑмччӗ-ха эп ӑна; тепӗр хер тантӑшепе мӑнӑ 
хирӗҫ шӑпах шкул алӑкӗнчен тухатчӗҫ вӗсем, экзамен тыт- 
ма хӑҫан килмелли ҫинчен сӑмахласа. Эпӗ ҫаксенчен заяв
ление хӑш пӳлӗмре йышӑнаҫҫӗ тесе ыйтасшӑнччӗ, анчах 
ҫӑвар уҫӑлмарё; тем сӑлтавпа самантрах пӳлӗннӗ пек пул- 
тӑм. Станашран пирӗнтен пачах леш еннелли ялта кӑҫал 
ҫичӗ ҫул пӗтернӗ ку ик хӗр ачӑран йӗри йӑрӑсрах, утти 
ҫивӗчрех, ҫав хушӑрах тӑн-тӑнрах; пичё кӗрентерех. таса 
та ҫутӑ: куҫ харшийӗ темле авӑккӑн палӑрать, чакӑр куҫӗ 
ҫынна хирӗҫ ӑшшӑн, ҫав хуш ӑрах витӗр пӑхать. Ак вӗренме 
пуҫланӑранпа ман умра пёр парта урлӑ малта, тепӗр ретре, 
шӑпах хыҫран лайӑх курӑнмалла ларать хӳхӗм  хӗр ача 
халь. Ҫырӑ ҫӳҫне хыҫалалла пысӑк ҫивёт туса янӑ вӑл. 
вӗҫне кӗрен хӑюпа укаланӑ. Ҫав хулӑм ҫивӗте, кӑшт хус- 
калса илекен, анчах ытлашши палӑрман хул пуҫҫие — 
килте ҫӗлетнӗ, алпа тӗртсе тунӑ пир кӗпе ҫийӗн тӑхӑннӑ 
хӗрри хура хӑмӑр йӑрӑмлӑ хӗрлӗ кофтӑна, ҫынни кӑшт 
аяккалла пӑхнӑ чух ман куҫа курӑнакан ҫутӑ ҫамки па- 
тӗнчи пӗр пайӑр ҫӳҫ укине пӑхса ларатӑп эпё унран парта 
урлӑ кайра. Учитель мӗн ӑнлантарать-ши, доска ҫине мӗн 
ҫырнӑ — нимӗн те илтместёп- нимӗн те курмастӑп — пӗр 
Аньӑна ҫеҫ тинкеретӗп.

(Чим-ха, Аня Панкратована асӑнмасть-ши ку? Каланине 
кура ҫавӑн пек туйӑнать. Юри ӑша кӗчӗ-ши итленӗ май? 
Мӗнле пӗлет-ха тата ку «халапҫӑ» ӑна чӑнласах? Эпӗ хӑть 
унпала ҫичӗ ҫул пӗр класра вӗреннӗ...)

— Перемена вӑхӑтӗнче ун тӗлӗнчен мар, тепӗр рет 
парта хушшипе ҫавӑрӑнса тухатӑп, — васкамасӑр, йӗркипе 
хыпарлать ҫын. — Хам кӑшт йӑпӑрт ҫеҫ аяккалла куҫ 
ывӑтнипех ӑна — кӗнеке-тетраде сумкӑна чикнӗ май пуҫне 
пӗкнине, тепӗр учебник кӑларса хурсан тантӑшӗпе сӑмах- 
ланӑҫемӗн умалла тинкернине тата кофтӑн пиҫнӗ чие тӗслӗ 
тӑватӑ ҫавра тӳмине те асӑрхатӑп. Ҫуркунне ир тухакан 
чечек ҫуптӑкӗ евӗр ҫӳлти тута хупаххи, ҫӳхен хӗрлӗ тӗс 
ҫапнӑ аялти тута хӗрри, кулнӑ чух курӑнакан икӗ рет шурӑ 
шӑлӗ калама ҫук килӗшет мана унӑн. Тепӗр чух тутӑрне 
салтмасть хӗр ача — апла та хитре вӑл. Коридорта ӑна 
хирӗҫ пулса иртмессерен хам сисмесӗрех юпа пек хыгса 
тӑратӑп, вӑл ман ҫине йӑпӑрт пӑхнипех питӗм ӑшӑрхаса 
кайнине туятӑп. «Физика кӗнеки ҫук пулсан тупса пама 
пултаратӑп, пирӗн ялтан пӗлтӗр пётернӗскерӗн вӗр-ҫӗнӗ 
пекех», — тенӗччӗ Панкратова пӗррехинче. Темле шӑнкӑ- 
рав евӗр кӑмӑллӑ сас Аньӑн. Хӗр манпа юлташла сӑмах-
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лать ав. Чун уҫӑлнӑ пек те пулать хайхи. Анчах «куҫ пӑ- 
вӑннинчен» (ҫапла палӑртмалла-ши?) вӑрансах ҫитеймес- 
тӗп. Кнле таврӑнас ҫулта юнашар утӑттӑм юмахласа, ытти 
ачасем евӗр вӑйӑн-шайӑн вылякаласа пырӑттӑм. анчах 
ҫулсем пирӗн ик еннелле-ҫке, шкултан сакӑршар-тӑхӑршар 
ҫухрӑмра.

(Тӗрӗсех: Станаша пирӗн патран ҫичӗ ҫухрӑм, Аня Пан- 
кратовасен кассинчен саккӑр пулать.)

— Уй тӳпинче, вӑрман хӑртнинчен юлнӑ икӗ хурама 
тӗлӗнчен иртсен каялла ҫаврӑнса чылайччен пӑхса тӑрат- 
тӑм; пӗр-пӗринпе калаҫса савӑшуллӑн утнӑн туйӑннӑран 
ӑмсанаттӑм. айванскер, ҫак ик йывӑҫа эпӗ. Хӑш чух кун 
сиктеркелетчӗ Аня, — тимлӗн итлетӗп малалла шухӑшпа 
аяккалла пӑрӑнмасӑр, — ун пек самантсенче маншӑн 
класс пуш-пушахчӗ. Шӑпах эпӗ унпала сӑмах хушса кала- 
ҫатӑпах тенӗ самантсенче хӗр ача, кил хуҫалӑхӗнчи ӗҫе 
пула ӗнтӗ, килмесӗр тӑрса юлатчё. Вӑл класа кӗрсен пӳлӗм 
каллех ҫуталса каять, ҫав хушӑра эп тепӗр хут чӗмсӗрле- 
нетӗп, чул пек хытса ларатӑп. Учитель мӗн ӑнлантарать 
унта — хӑлхана кӗмест, доска ҫине мӗн ҫырать унта ,— 
куҫа курӑнмасть. Умра та, ӑшра та, пуҫра та — пӗтӗм- 
пех Аня!

— Сидоров! Петр!
Учитель мана доска патне чёнет иккен: урок каламалла. 

Хуллен тӑрса хӗр ҫумӗнчен иртетӗп. Ҫӳҫне паян вӑл кӑвак 
хӑюпа ҫивӗтленӗ, ӗнер кӗреннипеччӗ. ҫамки патӗнче пӗр 
пайӑрка ҫӳҫ халӗ те-ха авӑк. Иртнӗ майӑн ҫӳҫ ҫулне асӑр- 
хатӑп унӑнне. Доска,- патӗнче тӑратӑп ак чӑн юпалла; пач 
аплах та мар-ха, сӑмсана нӑш-нӑш тутаркаласа ал тӳртӗ- 
шӗпе шӑлкаласа илетӗп. Тархасшӑн ан кулӑр-ха, кулӑ шучӗ 
мар манӑн — урок ответлемелле. Ыйтӑвӗ мёнлеччӗ, мӗн 
ҫинчен евитлемелле, вӗреннӗ-и эпир ӑна. хӑҫан ӑнлантар- 
нӑ — нимӗн те тавҫӑраймастӑп. Учитель мана, ку юри 
кугӑнлашмасть-шн тесе пуль, апла та капла ыйтса пӑхать, 
эп ҫав-ҫавах ҫӑвар уҫаймастӑп, мӗншӗн тесен нимӗн те 
пӗлместӗп. «Лар». — тет вара вӑл ҫынна шелленӗн, ҫавӑн 
пекех, ирӗксӗртен тенешкел, журнала «хӳреллӗ пиллӗк» 
ункӑлать.

Тӗрӗслев ӗҫӗ ирттереҫҫӗ. Математикӑпа шутламалла. 
Юнашартинчен ҫырса илме те хевте ҫитмест манӑн — 
задача условийёсӗр пуҫне тетрадӗм тап-тасах. «Иккӗ!» 
Вырӑс чӗлхипе диктант пулать, унтан изложени ҫырмал- 
ла — каллех япӑх!
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(Эпё хам, халь кӗрекере итлесе лараканӗ, ҫичӗ ҫул 
хыҫҫӑн тӳрех малалла вӗренме каймарӑм ҫав, колхоз ви- 
тннче лаша пӑхрӑм. Хӑш-пӗр ачасем Станаша, саккӑрмӗш- 
не, ҫӳренине курмассерен чун кӑрр! вӑркаса илетчӗ. Аня, 
йӑрӑсскер, пирӗн тӗлтен иртетчӗ; тепӗр темиҫе ҫултан е 
учительница, е тухтӑр пулать ӗнтӗ теттӗм эпӗ ун пирки. 
Улттӑмӗшҫиччӗмӗш классенчех алгебрӑпа задачӑсене хӑ- 
вӑрт шутласа кӑларатчӗ вӑл. Тӗрткелешнӗ, тӗпӗртетнӗ эпир 
пӗрле. Юлташлӑ пулнӑ, ытлашши ютшӑнман. Ана ак халь 
саккӑрмӗш класс парти хушшинче, кур! кам вилесле юрат- 
са пӑрахнӑ, этсемри! Юрӗ, шухӑша кайса ларам мар. халап 
сӗмне ҫухатмасӑр итлем.)

— Учительсем мана йӗркене пӑснӑшӑн асӑрхаттарса 
курман. мӗн пӑркаланатӑн, тӳрӗ лар тесе пӗрре те асӑнман, 
анчах пуҫ ӗҫлемест, — кӑшт хурланарах асӑнать Петр 
Сидорович. — Пёрремёш чӗрӗкре ҫичӗ «иккӗ» тухрӗ ма- 
нӑн. Ун чухне саккӑрмӗш класа ача шутне малтан ытлаш- 
шипех илсе тултаратчӗҫ, кайран майӗпен-майӗпен вара 
пӗлменнисенчен е вӗренес мар тенисенчен тасалатчӗҫ — 
ҫав шӑпа ҫакланчӗ мана: ҫичӗ ҫул Мухтав хучӗпе пӗтернӗ- 
скерне, халь ҫичӗ предметпа ӗлкӗрейменскерне шкултан 
кӑларса ячӗҫ.

Атте ятлаҫмарӗ килте, сӑмах та хушмарӗ. ҫапах анкӑ- 
минкӗленнӗ пуҫӑма уҫӑлтарма хытах картса хунӑ иккен 
вӑл.

Колхозра бригадирччӗ пирӗн киле тытса пыраканӗ.
— Атя, пуҫтарӑн, — терӗ вӑл мана ирпе. — Лаша кӳ- 

летӗн-
Кӳлтӗм лаша, внтене ҫитсен.
— Ҫак пичкене лаот.
— Шултӑрканӑ ку, — мӑкӑртататӑп кӑмӑлсӑррӑн-
— Пыл тултармастӑн— шӑршӑнать.
Анинчен мӑн витре кӗрекен чан пек пысӑк пичке выр- 

наҫтарса лартатӑп урапа ҫине.
— Аскӑч ил.

— Аври лӑкӑштатать кун.
— Аллу мӑлатук тытма, пӑта ҫапма иултарать нуль. 

Ай, хӑрса ларчӗ-им?
Турткалашнинчен усси ҫук — атте ҫиллес. Кӑштах 

кӗштӗртеткеленё хыҫҫӑн ав пӗр сӑмах чӗнмесӗр, тутана 
хупса правлени сурчӗ патӗнчи сархтира тасататӑп. темиҫе 
ҫул хушши пухӑннӑ «пурлӑха» уя турттаратӑп. Ачасем  
кӗрхн каникулта-ха, кӗске1 хушӑлӑх пулин те канура. Ёҫе
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хутшӑнакане те ал тайӑн вырӑнта ҫеҫ — эпӗ самаях тёрт5 
ленетёп- Майне килтерме те ҫӑмӑл мар мана. Ёнкертрӗм- 
ха. Виҫё кунтан пурнӑҫласа пӗтертӗм хама мӗн хушнине.

— Халь шкул сархтирне касатӑн. Кантӑр анине пулӑх- 
лантармалла.

— Сӳсӗ хӗрсене пир тума кирлӗ-и?
Шӑннӑ ҫӗр ҫийён урапа тӑнкӑл-тӑнкӑл кусать, лаши вас- 

камасть, ҫапах пичкере мӗн пурри — шӑпӑл-шӑпӑл. Хуп 
ҫпне тӑкӑнни ҫеҫ мар, урапа ӳречи ҫнне те сирпӗнет вӑл- 
Кайран ҫуса тасатма пулать-ши ӑна?

Ачасем вӗренеҫҫӗ. Чӳречерен кӗпӗрленсе пӑхаҫҫӗ ве
се .м эп ӑскӑчпа ӑсса илсе пичкене мӗн тултарнине куҫласа, 
«Пӗлтӗрхп отличник, ҫичӗ ҫул Мухтав хучӗпе пӗтернё- 
скер», — тесе тӗлӗнетех ӗнтӗ кашни. Урарӑ мӑн —̂ кивеясё 
кайнӑ, хытса ларнӑ кирза атӑ; ҫире — хулӑм брёзбнт 
плащ. Ёҫлетӗп, уй ҫӗрне ҫӗнетме «ҫӗпре» турттаратӑп- 
Пуҫа чикнӗ хам, ачасен енне пӑхмастӑп. Шӑпах юр ҫуса 
х'ёл ларнӑ ҫӗре вӗҫлерӗм ку ӗҫе. Пёр кун та иртмерӗ—атте 
мана ӗне фермине ячӗ. Хӑма кӑшкар лартнӑ ҫунапа 
ӗне тислӗкне каллех уя турттаратӑп- йӗтем ҫннче 
шӑн юра хырса-катса улӑм ури уҫатӑп, фермӑна 
ӗнесене пама апат кӳрсе килетӗп. Уpapa тӗпне хунӑ 
хулӑм ҫӑматӑ халь ман, ҫире фуфайка, ваткӑллӑ шӑлавар, 
пуҫра кивӗ, анчах ӑшӑ ҫӗлӗк. Ҫӳҫ йӗп-йӗпе пулать вӑй кӑ- 
ларса текмеҫленнӗ чух, ҫамка пӑспа йӑсӑрланать — вулкан 
пек курӑнатӑп пуль.

Аттен хӑрах алли татӑк пирӗн — вӑрҫӑран ҫапла су- 
ранланса таврӑнчӗ- Каҫхнне вӑл мана ӗҫ кунӗ куҫарттарса 
ҫ.ыртарать, кам-кам хӑш вырӑнта пилӗк авнине шута ил- 
терет. Вӑл вӑхӑтра хура кӗркуннепе хӗллесенче ялта рет- 
ретӗнех ларма ларатчӗҫ: хӗрсем пӗр-пӗрин патне пухӑнса 
кӗнчеле арлаҫҫӗ, пир тума кӑшкар тултараҫҫӗ, чӗнтӗр ҫьг 
хаҫҫӗ, кӗпе тӗрлеҫҫӗ. Яшсем ларма ларнӑ ҫӗре улаха ҫӳ- 
реҫҫӗ, Каччӑ ҫулнех. ҫитмен пулин те ҫичӗ ҫул пӗтернӗ- 
скерӗн, манӑн та улаха тухас кӑмӑл ҫуралать, анчах' ерҫ- 
местӗгь кӑнтӑрла ӗшенсе килнӗ хыҫҫӑн канас вырӑнне те 
сӗтел хушшинче ларатӑп — ӗҫ кунӗ ҫырса аттене пулӑ- 
шатӑп. йӑмӑкпа икӗ шӑллӑм пур манӑн- йӑмӑка задача 
шутласа паратӑп, шӑллӑма тӗрӗс вулама вӗрентетӗп, чи 
кӗҫӗнни калаҫма та тин хӑнӑхкалать-ха. Вырӑн ҫине вырт- 
сан тӳрех вилнӗ пек ҫывӑрса каятӑп. Ирпе тул ҫутӑлнӑ- 
сутӑлман -  фермӑна, лаша кӳлме, тнслӗк хырма-

Ҫапла прттертём хӗле. Ҫулла кашни ача тенё пекех
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ӗҫе кӳлӗнет. Иышпа хаваслӑрах та. Ҫапах ӗҫ тени ывӑн- 
тарать вӑл, ял хуҫалӑхӗнче ӑна та, куна та пурнӑҫласси 
вара самаях курпун кӑларттарать.

Кӗр ҫывхараспа малалла вӗренетӗпех тесе ҫирӗппӗн 
палӑртса хутӑм эпӗ- Ним пӗлмен пиркн хама иртнӗ ҫул 
кӑларса янӑ ҫӗре тепре ура пырса пусма хал ҫитереймерӗм, 
Нурӑса, педучилищӗне кайса кӗтӗм. Мухтав хучӗ пурскер- 
не, каллех экзаменсӑрах илчӗҫ мана унта,

(Ҫулталӑк хушши лаша пӑхнӑ хыҫҫӑн эпӗ те, итлекенӗ, 
саккӑрмӗшӗнче Станашра вӗрене пуҫларӑм. Пурнӑҫ пӗр 
евӗрех авса, тӳрлетсе пынӑ иккен пире ун чухне.)

— Инҫи инҫех ҫав хамӑр ялтан педучилище пур ку 
вырӑнӗ, — чунне уҫать халапҫӑ, — унти пасара лашапа 
кайса килекен те яра кун ирттерет пирӗн патран- Тунсӑх- 
латӑп. Килелле туртӑнас килет. Шӑмат кун таврӑнсан выр- 
сарни кун каллех ҫӗр кайса выртмалла. Ҫапла, килте эр- 
нере ҫур кун та пурӑнаймастӑп. Уйӑх вӗренсен документ- 
сене илтӗм те каялла таптартӑм эпӗ, ҫула май пысӑк ку- 
кӑр туса Асамат вӑтам шкулне ҫитрӗм- Сарӑрах сӑнлӑ, 
пичӗпе ҫамки картлӑ-картлӑ пӗркеленнӗ арҫын калаҫрӗ 
манпа «директор» тесе ҫырнӑ пӳлӗмре; ҫӑварӗнче унӑн 
хӑмӑр мундштукчӗ; ҫар кителӗпе, симӗс галифе брюкипе 
хӑй. Астӑватӑр пуль ӑна? Ҫавӑ саккӑрмӗш «б» класа кайса 
лартрӗ мана. Ҫапла эпӗ октябрӗн пӗрремӗшӗнчен пуҫласа 
хамӑр ялтан вун ултӑ ҫухрӑмри вӑтам шкулта вӗренме 
тытӑнтӑм. Чиперех куҫса пытӑм класран класа, аттестата 
алла аван паллӑсемпе илтӗм, пединститута физика уйрӑмне 
кайса кӗтӗм, учителе вӗренсе тухрӑм. Пушӑ вӑхӑта пусхуя 
сая ямасӑр паллӑ спортсмен, каярах ятлӑ тренерӗ те пулса 
тӑтӑм ав. Теплесерен, урок ирттернӗ е ҫамрӑксене утма- 
чупма ертсе ҫӳренӗ самантсенче, хамран та вӑрттӑн тенӗ 
евӗр, шухӑша путатӑп та хулӑн ҫивӗтлӗ, чипер туталлӑ, 
ҫутӑ сӑнлӑ хӗр тантӑша аса илетӗп. Вӑтам шкул пӗтерчӗ-ши 
вӑл, ҫук-ши? Малалла вӗренме кайрӗ-ши, ялтах юлчӗ-ши 
—пӗлместӗп. Институтра та. хулари тепӗр вӗренӳ заведе- 
нийӗнче те асӑрхаман ӑна. Ҫӑвар уҫса туслашма ӗлкӗрей- 
мен ҫав хӗр ача туянтарнӑ физика кӗнекине чылайччен 
упрарӑм эпӗ. Кайран, хваттерте пурӑннӑ чух, кил хуҫисен 
шкула ҫӳрекен хӗр ачине, Тоньӑна, парнелерӗм ӑна- То- 
ньӑпа ӗнтӗ эпир вӑхӑт ҫитсен мӑшӑрланнӑ. Икӗ хӗр ӳссе 
ҫитӗнчӗҫ пирӗн, халь хӑйсем ҫемьеллӗ вӗсем.

Ҫамрӑк вӑхӑт хӗрӳ тапхӑрта иртет: ӗҫӗ-хӗлӗ те, кур- 
малли-пӗлмелли те, кӑмӑл интересӗсем те ытлӑн-ҫитлӗнех
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тё, хыҫалалла ҫавранса пӑхма та ерҫейместен. Ватӑларӑх 
енне лӑпланатӑн иккен, иртнисем пуҫа пыра-пыра кӗреҫҫӗ 
Халиччен никама та чун уҫса каламан вӑрттӑнлӑхсем те 
упранаҫҫӗ^-ҫке этемӗн- Ҫав вӑхӑтра вара тепӗр хут ҫамрӑк- 
ланас килет. Сӑмса шӑлма та вӗренеймен вун тӑватӑ ҫулхи 
ача пулас туртӑм ҫуралать хушшӑн-хушшӑн шухӑша путнӑ 
чух манӑн. Умра ларакан хӗр ачапа ӑмӑртмалла, калаҫса- 
кулса лайӑх паллӑсемшӗн тӑрӑшса вӗренес кӑмӑл ҫӗкле- 
нет. Пӗррехинче ак эпӗ тӑван яла килсен Станаш еннелле 
тухса уттартӑм, тарӑн вар урлӑ каҫса. уй тӳпине улӑхрӑм; 
икӗ хурама ҫаплах ларать-ха, анчах.-. тураттисенче пӗр 
ҫулҫӑ та ҫук-ҫке, вуллинчи хуппи те сӗвӗннӗ... Мӗншӗн 
касса яман-ши хӑть ӗмӗрсем хушши улшӑнми сывлӑш тем
пе сиенлетсе амантнӑскерне? Эпё тек малалла утаймарӑм, 
каялла ҫаврӑнса вар хӗррипе вӑрмана кӗтӗм те тӑван киле 
ҫулҫӑ хӳттинчи варкӑш сулхӑнпа таврӑнтӑм- Пӗр иртнине 
каялла кӳрейместӗн ҫав ӑна. Вулакан е итлекен кӑмӑлне 
тивӗҫтерекен пӗр-пӗр ҫыравҫӑ, халапҫӑ хитре йӗркеленӗ 
калав та ҫавӑрттарса кӑларӗ кунтан — Аньӑпа туслашса 
чӑнласах тӑрӑшса вӗренме тытӑннӑн кӑтартӗ. института 
пӗрле ҫитнӗ пек е кайран ӗҫре, кӗрешӳре тӗл пулнӑ пек, 
уйрӑлми туссем пулса тӑнӑ евӗр ӳкерсе пама пултарӗ. 
Шухӑшлама пулать вӑл темле те — анчах пурнӑҫ, чӑн 
пурнӑҫ пач улшӑнми ҫырӑнса юлать-ҫке — тӳрех, ним 
ванми чул ҫине йӗрленет. Хуратаймастӑн та ӑна, пӗр сас 
паллине те катса пӑрахаймастӑн унтан. Никама каламасӑр. 
каярахран ҫывӑхланнӑ тусна та чун уҫса памасӑр йӑтса 
ҫӳретӗн вара ӑша кӗрсе' ларнӑ ҫав пысӑк чула, пулса ирт
нине, вӑрттӑнлӑха, тепри тавҫӑрма та пултарайманнине- 
Пӗрлех илсе каятӑн ӑша-чикке пусса тӑракан хайхи йывӑ- 
рӑша уйрӑлнӑ чух. Иӑтса выртатӑн хӑв ҫеҫ пӗлсе. Ҫынна- 
мӗне каласан, кампа та пулин сӳтсе явсан чун кӑшт ҫӑ- 
мӑлланать пек — пысӑк катмак майӗпен иксӗлчӗ-ши, темле 
сисӗнчӗксӗр вӑйпа ирӗлчӗ-ши? Вӑт. ҫав ачаран ҫамрӑклӑха 
куҫнӑ вӑхӑтра ӑша вирхӗнсе кӗрсе ларнӑ ҫӑка — юрату 
асапне — ҫӑмӑллатас, мӗн чул та пулин тайӑнтарас тесе 
каласа патӑм-ши халь ҫакна? Паянхи хамӑрӑн професси 
кунӗнче савӑнас кӑмӑлпа сӑмавар сиксе вӗрекен сӗтел 
хушшине пухӑнтӑмӑр чӑнах кунта. Кӑмӑл еккине^ярас те- 
рӗм ӗнтӗ эпё те. Пуҫа сӗрӗм лектерекеннине ӗҫнӗ пулсан. 
сыпнӑ пулсан пакӑлтатса каяттӑм пуль ҫеҫ- Халь урӑ 
пуҫпа чуна уҫнӑшӑн ятламӑр тетӗп.

...Пеней ҫулне ҫитме инҫех те юлман учитель, манпа
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пёр енчех ҫуралса ӳснӗ тантӑш ҫын, микрофона хучӗ те 
зал еннелле тепре пӑхрӗ- Иыш ҫаплах-ха сывлӑш ҫавӑрса 
нлеймен евӗр шӑпӑрт ларать. Мӗн ҫннчен шухӑшлать-ши 
пнрӗнтен кашни? Пур пулӗ ҫав вӑрттӑнлӑхӗ те, ҫынна хӑй 
вӑхӑтӗнче калас тесен те ҫӑвар уҫса евитлеменни этем те- 
нин. Акӑ залра пёр сас та ҫуккине тннех тавҫӑрса харӑссӑн 
алӑ ҫупса ячӗҫ. «Пӗлмен ачана тӳрех ҫапса ан хуҫӑр. ӑса 
нлеймен сӑлтавӗ, тен, юратса пӑрахнинче», — тесе сӗненҫи 
пулчӗ уява конферансье вырӑнне ертсе пыраканӗ- «Ёҫ 
ҫынна тӳрлетет, ӗҫ пуҫа уҫӑлтарать», ■— палӑртрӗ хӑй 
шухӑшне ҫамрӑк вӑхӑтранпа урокра пукан ҫине пач ларман 
ветеран- «Этем чунӗ — питӗрӗнчӗк арча». — сӑмах хушре 
виҫҫӗмӗш. «Малтанхи юратӑва, хӑть епле айванла пулсан 
та, ӑҫтан манӑн?» — калаҫса илчӗҫ манпа кӳршёллӗ хёр- 
арӑмсем. Эпӗ чӗнместӗп, пуҫра — вӗҫленеймен шухӑш 
сӗмӗ. Ун чух, ҫанталӑк лайӑх тӑнӑ кӗркунне, авӑн тата юпа 
уйӑхӗсенче, Аня Панкратовапа Станаша пӗрлех утрӑмӑр, 
вӑл — тӑххӑрмӗшне, эпё — саккӑрмӗшне. Пёр класс 
малта вӗреннӗрен ӑна хамран пысӑкрах, ӳссе кайнӑн ту- 
яттӑм. Хӗр ача хӑйне мӑнна хумасть-ха. Леш касран пирӗн 
тӗлпе иртеспе: «Ваҫҫи-ил!» — кӑшкӑратчӗ вӑл пӗрле кай- 
машкӑн чӗнсе; тул ҫутӑлса ҫитиччен ялтан тухсан та кӗ- 
терех пыратчӗ.

Ҫатӑр сивӗ хӗлле, ҫӗнӗ ҫул тӗлнелле, унӑн амӑшӗ кӗт- 
мен ҫӗртен чирлесе ӳкрӗ те вилчӗ. Ашшӗ вӑрҫӑра пуҫ хунӑ- 
Халӗ ачасем — Аня тата икӗ шӑллӗ •— хӑр тӑлӑха юлчӗҫ. 
Ҫурма ҫулта тӑп чарӑнса тӑнӑ пек. вӗренме пӑрахрӗ те хӗр 
ӗне ферминче ӗҫлеме пуҫларӗ. Тепӗр ялтан мӑн аккӑшӗ 
килкелесе пӑхкалать тетчӗҫ вӗсем пирки, кӳршӗсем асӑр- 
ханӑ ӗнтӗ, хурӑнташӗсем хута кӗнӗ, колхоз тӗксе ямач. 
Ачасем хӑйсемех ӳссе ҫитӗнчӗҫ ҫапла, тӗрӗсрех каласач 
Аня ӳстерсе ҫын турӗ ик шӑллӗне. Эпӗ те, тӑван кӗтесрен 
вёҫсе тухса хама май ҫул хывнӑскер, час-часах курса ка- 
лаҫайман тахҫан шкула пӗрле кӗпӗрленсе утнӑ тантӑшсем- 
пе. Иртнӗ ҫулла акӑ тӑван яла леш каспа, мӑн ҫул енчен 
ҫитсе кӗретӗп. Уй хӗрринчен улттӑмӗш ҫурт, шур кирпӗч- 
рен купаланӑскер вӗр-ҫӗнӗ, кермен евӗр курӑнса ларать. 
Усӑ чӳречерен самаях хура-шур тӳснӗ сӑнлӑ, ватталла су- 
лӑннӑ хӗрарӑм тилмӗрсе пӑхать. Эпӗ иртсе пынине курсан 
кӗлеткипех урамалла тайӑнчӗ вӑл- Ҫыннӑн тахҫанхи сӑн 
палли юлатех — тӳрех палласа илтӗм: Аня! Пёр класра 
чылай ҫул вӗреннӗскерсем пӗр-пӗрне ятранах чӗнетпӗр 
ӗнтӗ эпир.

106



— Пурнӑҫ йывӑррнне пулах хӗне кайрӑм ҫав. Ваҫҫил, 
— кулянать вӑл манпа калаҫнӑ май. — Анне вилсен фер- 
мӑна уй урлӑ резина атӑпах ҫӳрерӗм. Хӗл кунӗсенче ура 
ним пӗлми шӑнатчӗ- Кайран-кайран шӑмӑ варрипе туртса 
ыратакан пулчӗ. Эпё хама чӗптӗм уянӑ-ши? Шӑллӑмсене 
шкула пуҫтарса кӑларса янӑ — фермӑна чупнӑ.

Ҫураҫма килкелерӗҫ ку вӑхӑтра, евчӗсем пуҫа ҫавӑрма 
пикенчӗҫ. Тупра таврашӗ пулман манӑн. Пӗр парнесӗр ӑҫ- 
тан-ха ют киле кӗрсе ҫӗнӗ ҫын пулӑн? Ёмӗр сӑмах тӗкӗҫ. 
Тӗпрен илсен ку мар-ха чарса тӑраканӗ — ав шӑллӑмсем 
ҫине пӑхатӑп та мӗнле пурӑнӗҫ-ши тесе хурланатӑп. Кайран 
ваоа, хыҫрисем ӳссе ҫын пулнӑ тӗле, вӑй илнӗ ҫӗре, ватта 
юлтӑм ӗнтӗ. Колхозра яланах хисепре шутланнӑ эп. Сӗт 
сӑвассипе районта темиҫе хутчен мала тухрӑм. Медаль те, 
орден та парса чыс турӗҫ. Выставкӑна хутшӑнтӑм. Рес- 
пуоликӑран пёр ушкӑн илсе кайрӗҫ пире Мускава. Ҫав 
хушӑрах чир арасланчӗ. лекёрсем те пулӑшма кая юлчӗҫ; 
утайми пулса лартӑм. Ак халь килтен тухаймастӑп. Шал
ла мсем пӑрахмаҫҫӗ, тӗксе кӑларса ямаҫҫӗ. Колхозра меха- 
ннзаторсем вӗсем пккӗшӗ те. Аслн уйӑрӑлса тухрӗ, леш 
урамра тепӗр хӑтлӑ ҫурт лартрӗ. Тёп киле те ҫӗнетрӗмӗр. 
Халь шӑллӑмсен ачисем те ӳссе ҫын пулаҫҫӗ ӗнтӗ. Пӗри 
тин кӑна-ха Чернобыле ҫӗр сийне чӗлсе хуплама кайса 
килчӗ...

Шур чултан купаланӑ чул ҫуртӑн урамалла виҫӗ пысӑк 
чӳрече, варринчи яр уҫӑ. Шывлӑ куҫӗпе темӗнччен пӑхса 
ӑсатать мана Аня.

Пӗрле ӗҫлекен учитель, тантӑш ҫын, ун шӑпи ҫинчен 
пачах пӗлмест иккен. Каласа парас-ши ӑна, ҫук-ши? Шар- 
ласчпи е шарлас мар? Асӗнче саккӑрмӗш класс хӗр ачи 
сӑнарӗ ҫеҫ юлтӑрин! Хӑй те, ав, ҫут ҫанталӑк паллиех сис- 
тернипе тем ырӑ мара туйса пирӗн еннелле ҫитсе курас 
тесе тапрансан та чарӑнса тӑнӑ. Аша пӗр хывӑннӑ капао 
сӑнар яланах чечек пек илӗртӳллӗн пуласса кӗтет этем. 
Ҫавӑ мар-ши ӗнтӗ унӑн чун-чӗри пуянлӑхӗ, урӑ пурнӑҫри 
налӑрӑмӗ? Вӑхӑтне кура пурнӑҫ епле авсан та пулни-иртнп 
кӗле ҫил вӗҫтернӗн ним йӗрсёр ҫухалмасть.

— Ҫут ҫанталӑкпа этем пӗр пӗрлӗхлӗ. Ёҫ-пуҫ темле 
килсе тухсан та малаллах талпӑнатпӑр эпир, — сӑмах хуш- 
рӑм эпӗ ҫывӑхрисем илтмелле.

Ҫак вӑхӑтра пирӗн уявра ҫӗкленӳллӗн кӗвӗ шӑранчӗ те, 
пуриншӗн те урана ҫемҫетме черетлӗ номер — ташӑ пуҫ- 
ланчӗ. 1987 ҫ.
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ЯТ-СУМ ТА ЫР КӐМӐЛ
(Тёрленчёк)

Аслӑ вӑрманти пысӑк уҫланкӑ пек лаптӑк вырӑн. Ҫурт- 
йӗре ешӗл тумпа хупланӑ чиесемпе улмуҫҫисем тин ҫурӑл- 
ма пикенеҫҫӗ-ха; ҫу уйӑхӗ тухса пырать-ха та, ҫӑвӗ вӑрах- 
хӑн килет. Ҫерем варринче ик ҫӗр метрлӑ ҫавра ҫул, тӗл- 
тӗл ялав вӗлкӗшет унта; тӗп ҫурт енне сӗтел-пукан выр- 
наҫтарнӑ. Элӗк Енпе юнашар Шӑмат хутлӑхӗнчи Килтӗш 
ял пуҫӗ ку, тӑхӑр ҫул вӗренмелли шкул стадионӗ. Кӑҫал- 
хчпе виҫҫӗмӗш хут тавраран-тавраран пухӑнатпӑр ҫакӑнта 
тӗнче тата Европа чемпионки пулнӑ- Алина Иванова пар- 
нисене ҫӗнсе илессишӗн хӑвӑрт утмашкӑн. Республика 
шайӗнчех ирттереҫҫӗ ӑна. Шкул коридорне кӗрсе эпӗ ача- 
сене паттӑр атлетӑн спортри ҫул-йӗрне кӑтартакан стендпа 
паллаштаратӑп. Сӑн ӳкерчӗке курсах ку хӗр ҫирӗп те ыр 
кӑмӑллӑ пулнине асӑрхатӑн. «Хитре», — ӑмсанаҫҫӗ ачасем. 
Кӑштахран пахчари сан ҫинче ӑшӑ кунри ӑмӑрту умӗнхи 
кӑмӑлпа киленсе ларатпӑр. Ҫил кассӑн вӗрмест паян, йы- 
вӑҫ хӳттинче пушшех те лӑпкӑ. Хӗвел ытлашши хӗртмест. 
Тӳпере шӗвек пӗлётсен ярӑмӗ сенкеррӗн хумлӑн-хумлӑн 
тӑсӑлать. Утмашкӑн лайӑх кун пек ҫанталӑкра. Пӗлтӗр 
ҫумӑр ҫунӑччӗ, ҫапах та начар мар утрӗҫ ачасем. Пирӗн 
пата ватӑ учительница Михеева мӑнукне ҫавӑтса пырса 
вырнаҫать. Крымсарайккӑ шкулӗнче вӗреннӗ чух вӑл ра- 
йпнта темиҫе хутчен те йӗлтӗрпе малта пулпине пӗлетӗп 
эпӗ. «Алинӑна тӑватӑ ҫул вӗрентрӗм. — сӑмах пуҫарать 
вӑл. — Лайӑх вӗренетчӗ, «тӑваттӑ»— «пиллӗксемпе» кӑна».

Ир кӳлӗм вӑхӑчӗ хӑй еккипе шӑвать. Шупашкартан, 
Етӗрнерен физкультурӑпа спорта ертсе иыракансем ҫит- 
рӗҫ — республикӑри Министерствӑран министр ҫумӗ 
JI. Ф. Чижова, ыттисем. Унтан ак — тепӗр ҫӑмӑл машина. 
Кӳмерен йӑрӑс пӳллӗ, ытлашши ҫӳллех мар, вӑтам ҫулал- 
ла ҫывхарнӑ, таса та ырӑ сӑн-гштлӗ, авӑк авӑк кӑлтӑр тир- 
пейленӗ хура ҫӳҫлӗ хӗрарӑм тухать — Алина Петровна
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Иванова ку- Ҫухё шӳрӑ кофтӑ ҫийӗн хӳрӑ костюм пиншак 
тӑхӑннӑ вӑл, ҫинҫерех хура брюкнпе, «платформа» текен 
ҫӳл кӗлеллӗ пушмакпа- Руль умӗнчи платна арҫын унӑн 
малтанхи тренерӗ Мӑн Вылӑ енчи М. П. Кузнецов.

Ачасем стадиона йӗркеленсе тӑнӑ ӗнтӗ,- Ёҫ майне кил- 
терее тытса пыраканӗ — шкулта физкультура вӗрентекен 
Николай Вениаминович Алексеев. Шурӑ кёдепе вӑл, гал^ 
стукпа, ҫарамасах; уҫӑ кӑмӑллӑ сӑн-питлӗ, уяв кӑмӑллӗ. 
Айлӑмрӑн кӑшт ҫӳллерӗх лаптӑка чемпионка улӑхсассӑн 
ачасен пит-куҫӗ ҫуталса кайрӗ. кашнн хӗпӗртӳллӗн тинке- 
рет; чемпионкӑна хӑшӗсем тин кураҫҫӗ-ха, темиҫе хут кур
ни те савӑнать. Алина Петровна лӑпкӑ саспа ачасене ыр- 
лӑх-сывлӑх сунать, ӑмӑртура ӳсӗмсем тума сӗнет. «Эпӗ 
кунта шкулта вӗреннӗ чух утас енӗпе спорт пулнине пӗл- 
мен те. Шупашкара вӗренме кайсан тин куртӑм, пӗлтӗм. 
Ха, мӗн чухлӗн эсир> халь! Тен, сирӗн йышран эп пурнӑҫ- 
ласа ҫитерейменнине ҫитерекенсем пулӗҫ. Пулас Алинӑ- 
сем. тен, урӑх ятлисем тӑратӑр. Ку шкултах вӗреннисенчен 
Софронова Лариса палӑрать ав», — шӑкӑлтатса тарават- 
лӑн калаҫать, чунне уҫать Алина Петровна, Раҫҫей коман- 
дине ҫамрӑксем хушшинче кӗме пултарнӑ хӗре асӑнать. 
«Валя Егорова кӗҫ-вӗҫ ҫитмелле-ха», — тет вӑл. Чӑнах та 
тополь речӗ хушшипе уй енчен шурӑ машина курӑнчӗ 
тепӗртакран ҫамрӑк спортсменсен умне, ертӳҫӗсем хуш- 
шине Валентина Михайловна пырса тӑчӗ. Унпа ҫумӑн — 
мӑшӑрӗ Юрий Егоров, йӑпшак та ҫӑмӑл кӗлеткеллӗ, ҫутӑ 
сӑн-пнтлӗ Олимп чемпионки. Ачасене сывлӑх сунса ку 
ӑмӑртура аван утма ырӑ сунать Валентина Михайловна, 
авӑн уйӑхӗнче Муркашра чупассипе хӑйӗн ячӗпе ҫакнаш- 
кал ӑмӑрту иртмелли ҫинчен хыпарлать вӑл-

— Ҫӗнтерӳҫӗсем валли парне ҫителӗклӗ, — пӗлтерет 
Алина Петровна ӑмӑрту ялавӗ ҫӗклесен. — Олимп чемпион
ки Елена Николаева хӑй те килесшёнччё, парнесем парса 
ячё, — тет ҫавӑнтах. Вӑл хӑй нумай тупра хатёрленё, 
тата Валентина Михайловна та илсе килнё.

Амӑртӑвӗ ял уявех, кунта пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх йӗрке- 
леннӗренпе шӑп ҫитмӗл ҫул ҫитнӗ — ҫавра менелник. 
Ҫавӑнпа вырӑнти администраци те. хуҫалӑхӗ те тнмлӗн 
хатӗрленнӗ уява ирттермешкӗн-

Амӑрту пӗр чарӑнмасӑр вӗҫе-вӗҫ пычӗ- 4 —5-мӗшпе 
кӗҫӗнрех классенче вӗренекенсем пуҫларӗҫ те вӑй виҫме, 
нкшер ҫулӑн-икшер ҫулӑн арҫын ачасем хӑйсем, хӗр ача
сем хӑйсем- ушкӑнланса ик ҫӗр метрлӑ ҫула ҫаврӑнчӗҫ те
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ҫаврӑнчӗҫ пӗр, икӗ, виҫӗ ҫухрӑмсене килтермешкён.
Алина Петровна — ҫавра ҫулӑн уй енчи тӳр тӑрӑхӗнче. 

Хӗрӳ кӗрешӳри ачасене хавхалантарать вӑл. Эпӗ ге, ве
теран. виҫӗ ҫухрӑмра вӑй кӑларас терӗм- Утатӑп ҫамрӑксен 
йышӗпе. «Аван пыратӑр, сӑлай та, хӑвӑртлӑх та лайӑх»,— 
сӑмах хушса ирттерет мана чемпионка кашни ҫаврӑмрах. 
Ыр кӑмӑллӑ сас чуна ҫӗклентерсе ярать, пушшех тимлӗрех 
нырас килет.

Аслӑраххисем пилӗк ҫухрӑма утса вӗҫлесен йыш кал- 
лех — пысӑк ретре. Парнесем — палӑрнисене- Пӗрремӗш- 
пе улттӑмӗш вырӑн таран илеҫҫӗ ачасем асӑнмалӑх пар
несем чемпионка аллинчен — хӑйёнчен, Валя Егоровӑран. 
Елена Николаева ятӗнчен.

Валя Егорова шкула икӗ кроссовка парать. «Чупассипе 
ӑмӑрту ирттерсе ҫӗнсе илччӗр», — сунать вӑл. Алина Пет
ровна аллинче ылтӑн тӗслӗ, ҫӑмӑл атлет скульптурӑллӑ 
чаплӑ кубок, хӑйне пысӑк ӑмӑртура панӑскер. «Шкула 
парса хӑваратӑп, классем хушшинче ӑмӑртусем пулса 
пыччӑр уншан. Сӑн ӳкерттерме те юрать ӑна тытса». — 
тет вӑл.

Мана та манса хӑвармасть, этсемри, чемпионка — ятран 
асӑнса парне — кӗпе—тыттарать.

Алина Иванова... Сӑмахӗнче те, тыткаларӑшёнче те 
мухтанни, ҫӑмӑлттайланасси ҫук унӑн, сӑнӗнче такам кӳрен- 
тернӗрен пусӑрӑннӑ кӑмӑл пурри те палӑрать (асра тытӑ- 
пӑр: Олимп вӑййинче финиша пёрремёш ҫитсен пӑрахӑҫ- 
ланӑ-ҫке-ха унӑн вӑхӑтне!)

Алинӑсен килӗнче те пултӑм эпӗ ӑмӑртусем вёҫленсен 
каярахпа, Алина пиччӗшӗ Александр чӗнннпе чемпионкӑ- 
семпе вёсен тренерӗсен йышӗпе. Амӑшӗ тараватлӑн кӗтсе 
илет хӑнасене. Шӑп унӑн тӗсне илнӗ иккен хӗрӗ: тӑрхала- 
рах та ҫинҫерех питлӗ. ҫутӑ хура сӑнлӑ, хура куҫлӑ; Саша 
та ҫав сӑнлӑ.

Тӑвансем тепӗр ик кунран ҫӑва ҫине ашшӗн, асламӑшӗн 
вил таприйӗсем патне кайса килме калаҫса татӑлаҫҫӗ- «Пи- 
рӗн енче ҫимӗк теҫҫӗ, — сӑмахлать Алина. — Килетпӗр». 
Кӳрши-арши, тӑванӗ-хурӑнташӗ пухӑннӑ тулли кӗрекеллё 
вут хутса кӑларнӑ ӑшӑ пӳрте. Килти хуҫалӑхпа пурнӑҫ епле 
майлашӑнса пынн ҫинчен те ыйта-ыйта пӗлни, шӑкӑл-шӑкӑл 
калаҫни тӑвансен, хуранташсен. Хӑмлаллӑ ҫамрӑк сӑра 
кӑпӑклӑ. ӗшеннӗ хыҫҫӑн ӑш хыпнине ирттерме техӗмлӗ-
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Шупашкара Элӗкпе таврӑнаҫҫӗ хаклӑ ҫынсем. Ҫавӑнпа 
ларнӑ-ха эпё вёсен машинные. Ачасене эпё рейс автобусӗ 
пулас вырӑна тухма хушса янӑччӗ, кӑштах утма каланӑччӗ. 
Акӑ палӑртнӑ автобус чарӑнӑвӗ тӗлӗнче пӗр ушкӑн ача- 
пӑча кӗпӗрленет. «Ман ачасем!» — терӗм эпё- Михаил 
Павлович та, Юрий Михайлович та машинисене умлӑн- 
хыҫлӑн чарчӗҫ. Кӗрсе вырнаҫрӗҫ ачасем. Чемпионкӑсемпе 
юнашар ларса киле таврӑнаҫҫӗ вӗсем.

1999 ҫул, ҫӗртме-
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