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Пурнӑҫ - хытти, 
ҫӑкӑр - ҫемҫи

ӖҪЛЕКЕН ӖСЁКЛЕСЕ ЛАРМАСТЬ
t / A n n A i m i n n n  П Л П П П Г . И П Т И  л п т й л 1 и  i  I J _ _“Сорма” коллективов предприяти ертӳҫин Юрий Иванович 

Владимировӑн "Ударник” директорӗн ӗҫ пӳлӗмӗнче самаях 
тытӑнса тӑма тиврӗ. Юрий Ивановичпа Платон Павлович 
Давыдов - кӳршӗсем. “Сорма" Элӗк районне кӗрет, “Ударник” - 
Муркаш тӑрӑхӗнчи чи паллӑ хуҫалӑхҫенчен пӗри. Вун виҫӗ яла 
пӗрлештерсе тӑратъ вӑл. Ялӗ-ялӗпе, урамӗ-урамӗпе кирпӗчрен 
хӑтланӑ ҫӗнӗ ҫуртсем ҫёкпенчӗҫ кунта юлашки ҫулсенче. 
Кашнине тенӗ пекех вӗсене ҫутҫанталӑк газӗ кӗртнӗ. Кӑҫал 30 
киллӗ Хурӑнкасси еннелле газ пӗрӑхӗсем хывма тытӑнмалла. 
Хурӑнкассинчен ҫухрӑм ҫурӑра - ҫӗр ҫирӗм пилӗк киллӗ Мӑи 
Шзмӗш ялӗ. “Сорма” предприятине кӗрекен мӑншемӗшсем те 
газлӑ пуласшӑн. Пӑрӑхсене Хурӑнкассинчен хывса пырсан, ку 
ӗҫ хӑвӑртрах та пулмалла тата йӳнӗрех те лармалла. Директор 
кабинетӗнчен Юрий Иванович сӗкленӳллӗ кӑмӑлпах тухрӗ. 
Кӳршӗсем пулӑшма хатӗр: Платон Павловичпа тата ытти 
специалистсемпе мӗнле йышши газ пӑрӑхӗсем кирлӗ пуласси, 
вӗсене хӑҫан хума пуҫласси пирки те калаҫса татӑлма май килчӗ.

“Ударник” нумаях пулмасть хӑйӗн статусне улӑштарнӑ. 
Хапӗ ӑна опытпа производство хуҫалӑхӗ (ОПХ) теҫҫӗ. Статусӗ 
улшӑннӑ пулсан та, ӗҫӗсем унчченхи пекех:. тырпул, 
тымарҫимӗҫ, ҫӗрулми туса илмелле, курӑк акса ӳстермелле, 
выльӑх-чӗрлёх ӗрчетмелле. Икӗ ҫул каялла 8 гекгар ҫинче 
хӑмла лартса хӑварнӑ. Ҫитес вӑхӑтра вӑл продукци пама 
тытӑнмалла. Анчах унччен симӗс ылтӑн тесе хакласа тӑнӑ 
хӑмлана пӗлтӗр сӑра завочӗсем вак нухрат вырӑнне те 
хурасшӑн пулмарӗҫ, ку продукцие ютҫӗршывсенчен кӳрсе килме 
пуҫларӗҫ. Пӗлекен ҫынсем каланӑ тӑрӑх, республикӑра халӗ те 
70C-80Q тонна лӗлтӗрхи сутӑнман хӑмла выртать. “Ударникре” 
ку культурӑн лаг!тӑкне тата 10 гектар аслӑлатасшӑн. Пурӗ вара 
18 гектар пулать. Пӗлтёрпе кӑҫал хӑмла хакӗ чакни П. Давыдова 
та, специалистсене те хӑратмасть.

-Ҫулпа ҫул пёр пек килмест. Хӑмла яланах лирӗншӗн 
тупӑшлӑ продукци пулнӑ, малашне те ҫапла пулӗ. Плантацине 
сарнӑ май ҫынсем валли ӗҫ вырӑнӗсем ытларах туса ларатпӑр.
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Ҫакна та шутран кӑларма кирлӗ мар,- тет Платон Павлович.
Хуҫалӑх темиҫе ҫул каяллах ӗнтӗ вӑрлӑхлӑх ҫӗрулми туса 

илме специализациленнӗ. “Ударникре” ку культурӑна ҫулсерен 
350-380 гектар ҫинче лартса тӑваҫҫӗ. Пысӑк тухӑҫ шантаракан 
элита вӑрлӑх кирек кама та кирлӗ. Вӑрлӑха та, ҫиме хӑварнӑ 
ҫӗрулмие те кӑҫал ҫуркунне сутма ҫӑмӑл пулмарӗ. Этем сӗтелӗ 
ҫине лекмелли продукт чылай хуҫалӑхсемшӗн выльӑх ҫӑварне 
кӑна кӗмелле пулса тухрӗ. Ҫавна пула пысӑк тӑкак тӳсекенсем 
те пулчӗҫ. “Ударникре" ку енӗпе проблемӑсем ҫук. Вӑрлӑха кама 
тата мӗн чухлӗ сутас пирки малтанах килӗшсе хунӑ. Халӗ ӑна 
Чӑваш республикин тулашӗнчен килекенсем, хамӑрӑннисем 
туянаҫҫӗ. Чулхула, Вологда, Вятка тӑрӑхӗнчен те килсе илсе 
каяҫҫӗ вӑрлӑхлӑх ҫӗрулмине. Пурӗ икӗ пин тонна уйӑрса хунӑ 
ҫакӑн валли.

Пӗлтӗр-кӑҫалсенче “ялхуҫалӑхӗ арканать, пурнӑҫ начар, 
мӗнпур япала хаклӑ, патшалӑх пулӑшмасть”, тесе макӑракансем, 
кӑшкӑрашакансем нумайланчӗҫ. Чӑнах та, патшалӑх органӗсем 
ял хуҫалӑхне ҫӗклес енӗпе мӗн кирлине пӗтӗмпех тунӑ теме 
ҫук-ха. Ҫапах та вырӑнта мӗн тума пултарнине пӗтӗмпех 
тӑваҫҫӗ тесе те калама ҫук. “Ударникре” вара 
йӗмесӗр-макӑрмасӑр ӗҫлеҫҫӗ патшалӑх чӑрмантарни ҫине 
йӑвантармаҫҫӗ. Хӑйсенчен мӗн килнине пӗтӗмпех туса пыма 
тӑрӑшаҫҫӗ. Аш-какай тата сӗт сутса хуҫапӑх кӑҫалхи пӗрремӗш 
кварталта 370 пин тенкӗ яхӑн укҫа-тенкӗ тупӑшӗ илнӗ. Ку 
отрасльсен рентабеллӗхӗ 33-37 процент шутланать. Паллах, 
апрель уйӑхӗнчен пуҫласа патшалӑх пулӑшӑвне пама пӑрахни 
отрасле хавшатма пултаратех ӗнтӗ. Анчах та Платон Павлович 
ку енӗпе Чӑваш правительствин ертӳҫисем хӑйсем халиччен 
йӑнӑш ӗҫлесе пынине ӑнланасса шанать, республика халӑх 
депутачӗ пулнӑ май, хӑйӗн прависемпеусӑ курасран та пӑрӑнса 
тӑма шутламасть.

Ҫапах та япалан тӗлли-палли пурах ҫав. Акӑ, сысна 
ӗрчетесси халичченхи пек дотаци парса тӑрсан та усламлӑ пулас 
ҫук. Сыснана ҫитерме тырӑ нумай кирлӗ. Тырри халӗ питех те 
хаклӑ. “Ударникре” халиччен 3 пин пуҫ е унран та ытларах сысна 
усранӑ. Халӗ самӑртмалли сыснасен йышне чакарса пыраҫҫӗ. 
Ҫав вӑхӑтрах тёп тата пӗр хут ҫӑвӑрлаттаракан амасен шутне 
пӗрре те пӗчӗклетесшӗн мар. Ку йыш, пӗрле шутласан, 400 пуҫ 
патнех капашать. Хуҫалӑх сысна ҫурисем нумай сутать. 
Пилӗк-ултӑ килограмм таякан ҫурасене вырӑнта та, Чулхула 
облаҫӗнче те алранах туртса илеҫҫӗ. Сысна ашӗ сутса иртнӗ 
кварталта кӑна хуҫалӑх нумай тӑкактӳснӗ. Паллах, ҫакӑн пирки 
тарӑхма та, пӗтӗм ҫын илтӗнмелле кӑшкӑрма та пулать. Анчах 
та “Ударникре” апла тӑвасшӑн мар. Патшалӑх хӑҫан та пулсан 
сысна ашӗ кирлех пуласса вӗсем пӗлеҫҫӗ, ҫак енӗпе 
хавхалантаракан ҫӑмӑллӑхсем пулсанах ку отрасле ҫӗнӗрен 
ҫӗклесе яма хатӗр кунта. Мӗн тӑвӑн, рынокӑн законӗсем ҫавӑн 
пек: тупӑш паман ӗҫпе кам хӑйӗн алли-урине ҫыхса ларттӑр?
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Ёне-выльӑхпа тӗрмешнин усси вара халлӗхе пур-ха. Ку 
выльӑхсен йышӗ хуҫалӑхра та, уйрӑм ҫынсен картишӗсенче те 
ӳссех пырать. “Ударник” хуҫалӑх вырнаҫнӑ Йӳҫкасси ял 
администрацийӗнче пурӗ 780 кил, 2550 ҫын пурӑнать. Виҫӗмҫул 
уйрӑм ҫынсем кунта 840 пуҫ ӗне-выльӑх усранӑ. Кӑҫал ку йыш 
935 пуҫа ҫитнӗ. Платон Павлович шухӗшӗпе ял ҫынкисем 
кил-картишсенче тытакан тынашкасемпе вӑкӑрсем шучӗ тата 
та ӳсмелле. Пӗлтӗр хуҫалӑх рабочисемпе служащисене 2200 
тонна тӳлевсӗр тырӑ панӑ. Хӑш-пӗр ҫынсем 5-6 шар тонна 
тӗштырӑ ипнӗ. Ӑна ҫӑкӑр пӗҫерсе (сӑмах май капасан, 
Йӳҫкассинче питӗ кӑпӑшка та тутлӑ ҫӑкӑр кӑларакан пекарня 
пур) пӗтерес ҫук. Сутас-туянакана тупма йывӑр, мӗншӗн тесен, 
ку тавар ялта пурӑнакан кашни ҫыннӑн пур. Рабочи-служащи 
ун пек чухне килти выльӑх шутне ӳстерет.

Платон Давыдовна кашни ялах ҫитсе курма тӳр килчӗ. Мӗн 
калӑн: урамсене тирпейлес, ҫул-йӗрсене йӗркене кӗртес енӗпе 
ӗҫлемелли пур-ха кунта. Ку тӗлӗшрен Йӳҫкасси ял 
администрацийӗ те пуҫаруллӑрах пулсан аванччӗ. Ҫапах та куҫа 
чи малтан ҫакӑ курӑнчӗ: ҫурт лартас текенсем паян та 
йышлӑн-ха кунта. Машинӑсем ҫинчен кирпӗч пушатакансене 
те, хыр-чӑрӑша чус тума пилорамӑна ӑсатакансене те курма 
май килчӗ ялсенче.

Укҫа пулмасан - ҫурт лартаймастӑн. “Ударникре” кӑҫалхи 
пӗрремӗш кварталта вӑтам ӗҫ укҫи пин тенке ҫитнӗ. Дояркӑсем 
икӗ пин тенкӗ ӗҫлесе илеҫҫӗ. Механизаторсемпе шоферсен ӗҫ 
укҫийӗ кӑштах пӗчӗкрех. Паллах, сахалтарах илекенсем те пур.

Строительсем вара сахал ӗҫлесе илекенсен ушкӑнӗнче 
мар. Вӗсем пӗрре те пушӑ лармаҫҫӗ. Строительство ӗҫӗсем те 
кунта унчченхинчен япӑх мар пыраҫҫӗ. Производство 
объекчӗсенче те хӗрӳ ӗҫ пырать. Халӗ виҫӗ ҫӗрте 200-шер 
вырӑнлӑ пӑру вити тума тытӑннӑ. Сӗт завочӗ лартма площадка 
хатӗрлесе ҫитернӗ. Ку вӑл сменӑра 6 тонна продукци кӑларакан 
чылаях пысӑк предприяти пулать. Унӑн продукцийӗ - услам ҫу, 
тӑпӑрчӑ, хӑйма, казеин. Ҫӗве шывӗ те ахаль сая каяс ҫук. Ку 
завода туса лартсан, ял халӑхӗнчен хальхинчен икӗ-виҫӗ хут 
нумайрах сӗт сутӑн илме пулать.

Платон Павлович Давыдовӑн малашлӑх валли папӑртнӑ 
ӗҫсен планӗнче ҫӗрулмирен вырӑнтах апат-ҫимӗҫ продукчӗсем 
кӑларакан предприяти тума палӑртни те пур. Анчах вӑл 
продуктсене хатӗрлеме тип ҫу кирлӗ пулать. Ӑна пирӗн 
республикӑра кӑлармаҫҫӗ. Ҫапах та 60-70 ҫул каялла кӑна 
Чӑваш тӑрӑхӗнче тип ҫу ҫапакан армансем ҫӗршерӗн шутланнӑ. 
Кантӑр ҫӑвне те, йӗтӗн ҫӑвне те пӑчӗ-пӑчӗпе хатӗрленӗ чӑваш, 
хӗвелҫаврӑнӑшӗнчен те ҫу ҫапса кӑларма пӗлнӗ. Хуҫалӑх 
директорӗ “Ударникре” кантӑр акса тума, унӑн ҫуне вырӑнтах 
ҫапса кӑларма, унпа ҫӗрулмисенчен апат-ҫимӗҫ хатӗрленӗ 
ҫӗрте усӑ курма майсем пурри ҫинчен каласа пачӗ.
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ЧӐНЛӐСЕМ ЧӐНЛӐХА 
ЮРАТСА ПУРӐНАҪҪӖ

Хӗсӗк уйсемпе вӑрман лаптӑкӗсене хыҫа хӑварса, машина 
малтанах Тутар республикин Ҫӗпрел хирӗсемпе иртрӗ, ун 
хыҫҫӑн Чемпӗр уҫлӑхӗнчи Чӑнлӑ район ҫӗрӗсем ҫине кӗрсе 
кайрӗ. Т имӗрҫен, Чӑвашкасси, Кивӗ Улхашпа Ҫӗнӗ Улхаш - пурте 
чӑваш ялӗсем. Тахҫан-тахҫан пӗр пӗлӗшӗм: “Шӑмӑршӑсен 
хирӗнче ама тӑрна кӑшкӑрать, улхашӗсен хирӗнче аҫа тӑрна 
кӑшкӑрать. Ҫавсен сассине илтсе килтӗмӗр”, - тесе юрлани аса 
килет. Тӑрна кӑшкӑрмалӑх шыв-шур ҫителӗклех пуль те-ха 
улхашсен, ҫапах та путене юрламалӑх, тӑри вӗҫмелӗх анлӑ уй- 
хир тэта та нумайрах.

Кӗрхи ӗҫсене вӗҫлесе ҫитереймен-ха ку тӑрӑхра. Ҫӗртме 
тӑваҫҫӗ, сахӑр кӑшманӗ кӑлараҫҫӗ. Кӑҫал ҫумӑрсем тӑтӑш ҫуса 
тӑчӗҫ, нӳр ҫителӗклӗ пулчӗ. Пурпӗрех кӑшман тухӑҫӗ иртнӗ 
ҫулхинчен пӗчӗкрех. Чӑнлӑ районӗнчи ялхуҫапӑх управленийӗн 
специалисчӗсем ҫакна юлашки ҫулсенче тӑпрана тутлӑхлӑ 
япалсем сахалтарах хывма пуҫланипе ӑнлантараҫҫӗ. 
Минераллӑ удобренисем туянма нухрат ҫитми пулчӗ. Выльӑх- 
чӗрлӗх шучӗ чакса пынӑ май, уй-хире тислӗк сахалтарах тухма 
пуҫларӗ.

Алли апла та, ҫавах чӑнлӑсем чейлӗ-сахӑрлӑ. Сахӑр 
завочӗ те вёсен хӑйсенех. Тиевлӗ машинӑсем автовиҫесем 
витӗр тухаҫҫӗ те тӳрех районти сахӑр заводне ҫул тытаҫҫӗ. 
Чӑваш республикинчен килнӗ автомашинӑсене те сахал мар 
курма пулать кунта. Чӑваш хутлӑхӗнче те юлашки ҫулсенче 
пылак тымарҫимӗҫ акса ҫитӗнтерме вӗренсе ҫитрӗҫ, анчах та 
хамӑрӑн заводӑмӑр ҫукки хуплать. Патӑръелӗнче завод 
тӑватпӑр тесе вун-вун гектар ҫинчи хура тӑпрана сирсе 
хунӑранпа ҫулталӑк ытла иртсе кайрӗ ӗнтӗ. Еҫ кал-кал тапранни 
сисӗнсех каймасть. Комсомольски районӗнчи "Красный маяк” 
ялхуҫалӑх предприятийӗнче сахӑр завочӗ лартас енӗпе 
пуҫаруллӑх пысӑкрах, ҫапах та предприяти паянлӑха ӗҫе 
пуҫӑнайман-ха. Сахӑрӗ пирӗн патӑрта та пур-ха вӑл. Хаклӑ - 
акӑ мӗн пӑшӑрхантарать ял тата хула ҫыннисене.

Чӑнлӑ тӑрӑхӗнче вара апат-ҫимӗҫ пирӗн патӑртинчен 
чылай йӳнӗрех. Район центрӗнче - Нагаткинӑра - пёр буханка 
ҫӑкӑра икӗ тенкӗпе сутаҫҫӗ. Магазинта черет ҫукпа пӗрех. Пӗр 
килнӗ чухне темиҫе ҫӑкӑр илсе каяс тесе хӗрӗнекен пӗр ҫын та 
курӑнмарӗ: ҫемҫе ҫине ҫемҫе туянса тӑраҫҫӗ. Ялсене те йӳнӗ 
ҫӑкӑр пырать. Ку тӑрӑхра никам та эрнере икӗ хутчен пӳрт 
мӑрйинчен ҫӑра тӗтӗм кӑларса, ҫу кунӗнче те вут-шанкӑ пӗтерсе 
ҫӑкӑр пӗҫерсе аппаланамасть.

-Хӗрӗх-аллӑ ҫул каяллахи патне таврӑнма шухӑш ҫук 
пирӗн, -терӗ Нагаткино поселок администрацийӗн пуҫлӑхӗ, ырӑ 
чӑваш Николай Федорович Большебородое, ҫӑкӑр-тӑвар пирки 
сӑмах хускатнӑ май.
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Чӑннипе каласан, лавккасенче йӳнӗ те ҫемҫе ҫӑкӑртан 
татӑлас мар тесе чӑнлӑсем хӑйсемех тӑрӑшаҫҫӗ. Районта 
юлашки ҫулсенче тулӑн ҫӑкӑр промышленноҫне каякан 
сорчӗсене ытларах акса тума пуҫланӑ, кӗртыррисен лаптӑкӗсене 
ӳстернӗ. Элеваторсенче ҫӑкӑр пӗҫерме каякан тыррӑн 
резервӗсене туса хураҫҫӗ, тырлул хӑйхаклӑхне чакарма 
тӑрӑшаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне Ульяновск облаҫӗ те ҫӑкӑра йӳнетме 
дотаци уйӑрса парать. Апат-ҫимӗҫ продукчӗсене талонпа 
сутассине те пӑрахӑҫламан кунта.

-Рынока кӗтӗмӗр-ҫке-ха. Мӗн тумалла унпа - талонпа? 
Пӗтерес ӑна! - тесе кӑшкӑракансем пачах та ҫук иккен ку тӑрӑхра.

Ҫын хыҫҫӑн кайса пусса ан сик, ху пуҫупа пурӑн текен 
чӑнлӑха пӗр самантлӑха та манмаҫҫӗ чӑнлӑсем. Рынок сӑмахпа 
хӑлхана йӳҫӗхтерекенсем хыҫҫӑн кайма васкамаҫҫӗ. Район 
администрацийӗн пуҫлӑхӗ пулса кунта вашават кӑна тутар 
Ханяфи Валиевич Рамазанов ӗҫлет. Хӑй вӑл Пенза облаҫӗнчи 
Драки ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, анчах унӑн пӗтӗм пурнӑҫӗ Чӑнлӑ 
районӗпе ҫыхӑннӑ. Кунта вӑл совхоз директорӗ те, ялхуҫалӑх 
управленийӗн начальникӗ те, райӗҫтӑвком председателӗ те 
пулса курнӑ. Халӗ - район администрацийӗн пуҫлӑхӗ. Район 
кӑлави унччен ӗҫлесе пуҫтарнӑ опыта та манасшӑн мар, ҫӗннине 
те (вӑл паха, усӑллӑ пулсан) алла илме хирӗҫлемест. Ӗҫҫи 
вӑхӑтӗнче облаҫран, районтан вырӑна представительсем 
(уполномоченнӑйсем) янине миҫе хутчен сивлемен пулӗ! Халӗ, 
рынок вӑхӑтӗнче, ун пирки асра-тӗсре те пулмалла мар пек ӗнтӗ. 
Ульяновск облаҫӗнче, Чӑнлӑ районӗнче, уполномоченнӑйсен 
“институтне” сыхласа хӑварнӑ, авӑ. Усси те пур теҫҫӗ. Усси 
пулсан, мӗншӗн хирӗҫлемелле.

Нагаткинӑра хӑйӗнче те, унӑн таврашӗнче те 
строительство ӗҫӗсем чарӑнса ларман. Ҫӗнӗ фермӑсем тӑваҫҫӗ, 
киввисене юсаҫҫӗ, клубсем, ача сачӗсем лартаҫҫӗ. Ытти ҫӗрте 
финанссем “романссем юрлама” пуҫланӑ чухне, Нагаткинӑра 
асӑну центрӗ тума луҫланӑ. Площадьре штабелӗ-штабелӗпе 
кирпӗч выртать. Чӑваш республикинчен килнӗ каменщиксем 
ӗҫлеҫҫӗ (тавах турра, хӑть ҫакӑнта ӗҫ тупма май пур).

-Кирпӗче Шупашкарти заводран турттаратпӑр. Хаклӑ. Пин 
ш тукӗпин тенкӗ тӑрать. Ҫапах та укҫаран кермен туса 
лартаймастӑн. Кирпӗч кирлӗ. Ҫавӑнпа сирӗн патӑртан 
туянатпӑр, - каласа парать поселок кӑлави Николай 
Большебородов.

Лайӑххине лайӑх темелле ӗнтӗ. Ҫапах та Ульяновск 
облаҫӗнчи Чӑнлӑ районӗнчи халӑх (унта чӑвашсем 64 процент 
шутланаҫҫӗ) Сарӑ кун ҫӗршывӗнчи пек тулӑх пурӑнать тесе 
каласшӑн мар эпир. Вёсен те проблемӑсем сахал мар, терчӗ- 
нушисем те йышлансах пыраҫҫӗ. Акӑ эпир ялхуҫалӑх 
управленийӗн выльӑх-чӗрлӗх тата хатӗрлев енӗпе ӗҫлекен аслӑ 
специалисчӗн Анатолий Сафронович Чебановӑн (чӑвашсен 
паллӑ драматургӗ, ҫыравҫи) ӗҫ пӳлӗмӗнче ларатпӑр. Анатолий
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Сафронович шут шӑрҫисене унталла-кунталла хӑвӑрт куҫарма 
тытӑнать. Унчченхи ҫулсемпе танлаштарсан, какай туса илесси 
те, сӗт сӑвасси те чакнӑ иккен. Выльӑх-чӗрлӗх продукци пама 
лӑрахман. Ҫакӑ хӑтарса пырать пуҫӗпех йывӑрлӑха кӗрсе 
ӳкесрен.

Раҫҫей правительстви ялхуҫалӑхӗ енӗпе тытса пыракан 
политика чӑнлӑсене те тивӗҫтереймест. Кама тивӗҫтертӗр вӑл? 
Ҫапах та район ҫӗнсе илнӗ чикӗсенчен чакасшӑн мар, район 
малалла аталанасшӑн.

КУҪҪУЛЬ МӖНШӖН ТӐВАРЛӐ?
Кӑҫалхипе ҫирӗм иккӗмӗш ҫул вырӑн ҫинчен тӑраймасть 

Валерий Соколов. Унӑн тӗнчи - хӑй выртакан тирпейлӗ те ҫутӑ 
пӳлӗм, кравать тӗлне ҫакнӑ шурӑ хурӑнлӑ та симӗс улӑхлӑ 
ӳкерчӗк тата чӳречерен курӑнакан кӑвак пӗлӗт ластӑкӗ. 1984 
ҫултанпах, Муркашра хваттер илнӗренпех, ҫакӑнта вӑл. Унччен, 
вара... Унчченхине аса илнӗ чухне Валерий куҫӗсенчен куҫҫуль 
пӑчӑртанса тухрӗ.

Кун-ҫулӗ йӗркеллӗ сыпӑнса пырас-тӑк, вӑйпитти вӑхӑт 
пулмаллаччӗ хӗрӗхулттӑри арҫыншӑн. Халӗ, акӑ, вӑйсӑрлӑхпа 
халсӑрлӑх тыткӑнӗнчен хӑтӑлаймасӑр хӑшкӑлать вӑл: урисем 
хӑйне итлемеҫҫӗ, аллисем имшер те хусканусӑр. Апат ҫинӗ 
чухне те алӑри кашӑкӗ кӑпӑрт тухса ӳкет, кӑранташа икӗ алӑпа 
тытса ҫырмалла. Ҫын пулӑшмасӑр хӑй выртакан кравать умне 
анасси пирки ан та шухӑшла.

Унччен вара... Эх, ӑҫта-ши вӑл ҫирӗм пилӗк ҫул каялла 
иртсе кайнӑ савӑк та хӗрӳ вӑхӑт?!

Валерий Ҫӗнял Муркашра йышлӑ ача-пӑчаллӑ ҫемьере 
ҫуралса ӳснӗ. Шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн шофера вӗренсе тухнӑ. Ҫул 
ҫитсен ҫамрӑк ҫын ялти хӑйӗн тантӑшӗсемпе пӗрле ҫара кайнӑ. 
Саптак тивӗҫӗ ӑна Германине тата Чехословакине илсе ҫитерет, 
виҫӗ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн каччӑ тӑван тӑрӑха тӗрӗс-тӗкел 
таврӑнать. Алӑра - юратнӑ ӗҫ, йӗри-таврашра - туссемпе 
юлташсем, килте - атте-анне тата ҫывӑх тӑвансем. Пӗр вӑхӑт 
Соколов райпо машинипе ялтан-яла тавар турттарать, 
кайрантарах районти ҫар комиссариачӗн газикне чуптарать, ун 
хыҫҫӑн, коммуналлӑ кантура ятарлӑ ҫӗнӗ автомашина килсен, 
ун рулӗ умне ларать. Вӗри те хастар каччӑ пулнӑ теҫҫӗ Валерий 
пирки ӑна ҫамрӑк чухнех палланӑ ҫынсем. Ун пекэтемӗн, паллах, 
туссем те нумай, тӑшмансем те ҫук мар.

Ларма-тӑма пӗлмен каччӑ юратнӑ хӗр тупса авланнӑ 
хыҫҫӑн кӑштах лӑпланнӑ. Пӗрне-пӗри савсан ӳплере те рай туса 
хума пулать тесе ахаль каламан-тӑр ҫав. Ҫамрӑк мӑшӑр хӑйӗн 
кӗтесӗ ҫук пулсан та пуҫа усман. Валерипе арӑмӗ хушшинчи 
ҫураҫулӑх, туслӑх хӗрача ҫуралнӑ хыҫҫӑн тата та ҫирӗпленнӗ.

Енер аван, паян лайӑх, ыран тата ырӑрах пулассӑн 
туйӑнать яш чухне. Кам кӗтет инкеке, енчен те вӑл ҫитсе
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хупӑрлас пулсан, кам ӑна сирсе яма малтан хатӗрленсе тӑрать? 
1971 ҫулхи июль вӗҫӗнчи ҫав кун инкек-синкек сиксе тухас пирки 
Валерий асӗнче те пулман. Ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑх 
предприятийӗн автомашинипе (транспорт хатӗрӗ юсавлах мар 
пулин те) вӑл Мӑн Сӗнтӗрти вӑтам шкулӑн туалечӗсене тасатма 
тухса каять. Каялла таврӑннӑ чухне кардан татӑлса тухнипе 
чылай пысӑк хӑвӑртлӑхпа пыракан машина ҫаврӑнса ӳксе, 
кабинӑра ларакан водителе ҫӗмӗрсе имретет. Халӗ, унтанпа 
ҫирӗм икӗ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн, урӑхла каласа паракансем те пур. 
Вӗсем ас тунӑ тӑрӑх, вёл кун Соколов вутӑ турттарнӑ пулать, 
эрех те сыпса пӑхма тивнӗ имӗш унӑн. Апла-и е капла - анчах 
та Валерий ҫав синкерте ӗмӗр сывалмалла мар аманса юлать. 
Енсе шӑмми хуҫӑлнипе, ытти сурансем канӑҫ паманнипе вӑл 
сакӑр уйӑх больницӑра пёр хускалми выртать. Сурансем ӳт илсе 
пирченӗ, анчах ӗнсе тымарӗ майланман. Шӑпах тепӗр ҫулхи 
апрель пуҫламӑшӗнче, ҫутҫанталӑк чӗрӗлнӗ чухне, Валерий 
Соколова, ӗмӗрлӗхех сусӑрланса юлнӑ ҫынна, ашшӗ-амӑш 
килне тиесе пырса вырттараҫҫӗ.

Ӗнерхи, иртсе кайни куҫҫуль витӗр ыррӑн, илӗртӳллӗн 
ҫиҫсе тӑрать пулсан та, иртнӗ кунӑн ҫути ҫук ҫав. Пуласси вара 
тӗксӗм, хура, синкерлӗ. Анчах, чун сыхланса юлнӑ пулсан, ӑна 
чул хушшине хурса пулин те пурӑнмаллах. “Пурӑнмалла”, - тет 
хӑйне Валерий Соколов та. Утма-тӑма пултарайманскере, 
ашшӗпе амӑшӗ ӑна вунӑҫул ытла чӗчӗ ачине пӑхнӑ пек пӑхаҫҫӗ. 
Чирлӗ ҫынна кунӑҫтарма ай-яй йывӑр: унӑн юнтарасси те 
хӑйӗнпе пӗрлех, кӑмӑлне тупса ҫырлахтарма та ҫӑмӑл мар. 
Апли-ури ӗҫлемест пулсан та, Соколовӑн чӗлхи пур, ӑсӗ пур. 
Вӑл унччен хӑй ӗҫленӗ организаципе ҫыхӑну тытма пӑрахмасть. 
Хаҫат-журнал вуласах тӑрать, унта та кунта ҫырусем ҫырать. 
Кӑмӑлӗсем сӳрӗк мар, инкекре этеме пулӑшма пултаракан 
ҫынсене хӑй патне чӗнет: ӳкӗтлет, ыйтать, тархаслать.

Ҫын инкекне ӑнланма пултаракансем пётмен-ха пирӗн 
хушӑмӑрта. 1984 ҫулта ун чухне Муркаш райӗҫтӑвкомӗн 
председателӗнче ӗҫленӗ Леонид Софронович Софронов 
тӑрӑшнипе пӗрремӗш ушкӑнри ӗҫ инвалидне Валерий 
Александрович Соколова райцентрта хӗвел ялан кӗрекен 
чӳречеллӗ, кӑвак тӳпе курӑнакан кантӑкпӑ хваттер параҫҫӗ. Ӑна 
пӑхма ҫын кирлине те шута илеҫҫӗ. Пӗр пӳлӗмлине мар, 
иккӗллине сӗнеҫҫӗ ӑна. Ятарлӑ кӳмепе сусӑр ҫынна ҫӳлти 
хутсенчен аяла антарма чӗр вилӗм. Ҫакна та манса каймаҫҫӗ 
Соколова ырӑ сунакансем: унӑн хваттерӗ пӗрремӗш хутрах 
пултӑр теҫҫӗ.

Ырӑ сунни, пулӑшни шанчӑкӗ сӳнсе пыракан ҫынна вӑй 
парать, пурӑнма хавхалантарать. Телефон кӗртсе панӑ хыҫҫӑн 
Валерий хӑйне ҫут тӗнчене тухнӑнах туйма пуҫлать. Ҫывӑхра 
хӑйне тарӑннӑн ӑнланакан тӑван ҫын ҫукки ҫеҫ чӗринехӗстерсе 
ыраттарать унӑнне: ашшӗпе амӑшӗ ҫитмӗлтен иртнӗ ватӑсем, 
пиччӗшӗн-шӑллӗн хӑйӗн нуши-терчӗ. Мӑшӑрӗ - Валеришӗн
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каснӑ чӗлӗ. Вӑл тахҫанах упӑшкинчен уйрӑлнӑ. Чӗрӗ-и е вилнӗ 
упӑшка пулнӑ ҫын - пӗлетех-ши тата ҫакна?

Ҫӗнӗ хваттерте пӗчченҫи пилӗк ҫул пурӑннӑ хыҫҫӑн 
(тӑванӗсем килсе-кайса тӑнӑ-ха ӗнтӗ) Соколовӑн пурнӑҫӗ 
сасартӑк улшӑнать. Ҫав вӑхӑтра Муркаш уҫлӑхӗнче Якаткасси 
хӗрӗ, Ирина Замятина, курӑнса каять. Телейлӗ пулма 
ӗмӗтленмен хӗрарӑм пур-ши ҫӗр ҫинче? Ирина та ҫакӑн пек 
ӗмӗтпех пурӑннӑ. Вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ^ педагогика 
институчӗн филологи факультетне вӗренме кӗнӗ. Ӑна пӗтерсе 
тухса вырӑс чӗлхипе литература преподавателӗ пулас шухӑшпа 
пурӑннӑ вӑл. Анчах пур чухне те ӗмӗтленнӗ пек пулмасть ҫав. 
Икӗ курс пӗтернӗ хыҫҫӑн тӗрлӗ ҫӑлтавсене пула Иринӑн 
институтран пӑрахса килме тивет. Ӑнӑҫсӑр качча кайса килни 
ҫемье телейӗ пирки ӗмӗтленнине те хуплать. Тӑванӗсем Иринӑн 
хутне кӗме васкамаҫҫӗ. Ытла та телейсӗр, ытла та пӗччен туйма 
пуҫлать вӑл хӑйне. Садикре воспитательте ӗҫлесе пӗр вӑхӑт 
лӑпланса пурӑнать-ха ӗнтӗ. Ҫывӑх ҫын ҫук, пурӑнма вырӑн ҫук. 
Ҫав вӑхӑтра вӑл Муркашра икӗ пӳлӗмлӗ хваттерте сусӑр этем, 
пулӑшусӑр ҫын выртине пӗлет. Ирӑн пуҫӗнче хӑйне валли 
пурӑнма кӗтес тупас шухӑшпа пӗрлех ҫынна пулӑшас шухӑш 
та ҫуралать. Тухса ҫӳреймен ҫынпа урамра курса 
калаҫаймастӑн, хӑвӑн пуҫарӑвупа калаҫма та ырӑ мар. Анчах 
та Валерипе Ирина хушшинчи пӗрремӗш тӗл пулу пулса иртет- 
иртетех. Вӗсем пӗр-пӗрин кӑмӑлне пӗлеҫҫӗ, ӗнер кӑна пӗр- 
пӗриншӗн ют пулнӑскерсем, пёр хваттерте пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. 
Валерий хӑйне пӑхакансӑр пӗр утӑм та тӑвайманни пуриншӗн 
те паллӑ-ха ӗнтӗ. Ача-пӑча йӗрсе юншӑхлать те кайран амӑшӗ 
ҫумне тӗршӗнет. Валерий хевтепе ача пек, характерӗпе тата 
йӑли-ерӗнкипе вӑл - ҫитӗннӗ ҫын. Ӗнсе тымарӗ татӑлни унӑн ар 
пултарулӑхне те ёмсе илнӗ. Ун пек чухне хӗрарӑмпа арҫынна 
ҫывӑхланма ырӑ сунаслӑх, ӑшпиллӗх, евӗклӗх анчах пулӑшма 
пултарать. Иринӑн е Валерийӗн ытларах пулнӑ-ши ҫак енсем, 
ҫапах та вӗсем пӗр-пӗринпе ҫывӑхлансах пынӑ, кайран вара 
пӗрлешсе арӑмӗпе упӑшки пулма килӗшнӗ. Акӑ ӗнтӗ тӑваттӑмӗш 
ҫул Ирина, Замятина хушамата улӑштарса, Соколовӑпа ҫӳрет.

Ҫемье ӑшши - ача-пӑчара. Иккӗн выртса виҫҫӗн тӑмалли 
телей паман турӑ Валерипе Ирина Соколовсене. Апла пулсан 
та вӗсем ачаллӑ пулас ӗмӗте пӑрахман. Икӗ ҫул каялла Валерий 
Александровичпа Ирина Ивановна усрав ача пирки районти тата 
республикӑри учрежденисенче ҫӳреме пуҫлаҫҫӗ. Пулӑшас 
текенсем те, ӑнланман ҫынсем те тӗл пулаҫҫӗ вёсен ҫулӗ ҫинче. 
Ача усрава илес шухӑш пурнӑҫа кӗреймест. Ирина - ҫамрӑк 
хӗрарӑм. Шӑпах ача амӑшӗ пулас вӑхӑтра пурӑнать вӑл халӗ. 
Мӗншӗн унӑн хӑйӗн пепкине хӑйӗн ҫуратмалла мар? Вӑл енӗпе 
хӗрарӑма сывлӑх учрежденийӗсем те пулӑшма хатӗр халӗ. 
Иринӑпа Валерий Чулхулана кайса килеҫҫӗ. Унта ҫӳренин 
пулӑшӑвӗ пулманнипе Шупашкара ҫул тытаҫҫӗ. Тӑрӑшни, 
ҫӳрени ахаль пулмасть, Ирина йывӑр ҫын пулса юлать.
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Соколовсен хваттерӗ - Муркашри тӗп урамсенчи пӗринче 
туса лартнӑ икӗ хутлӑ кирпӗч ҫуртра. Хаклӑ йышши сӗтел-пукан 
та, кавирсем те, хрусталь таврашӗ те ҫук унта. Тимӗр кравать, 
кивелсе якалнӑ диван, пысӑк мар телевизор тата сӗтел ҫинче 
ларакан транзисторлӑ радиоприемник - ҫакӑ пӳлӗмри мӗнпур 
япала. Коридорта ҫӗмӗрӗлсе юрӑхсӑра тухнӑ инвалид коляски 
ларать. Ку коляска Валеришӗн ҫӑмӑл автомобиль те, автобус 
та, такси те. Ӑна вӑл, Югославире туса кӑларнӑскере, пёр 
палланӑ ҫын пулӑшнипе туяннӑ. Унпа малашне усӑ курма ҫук 
ёнтё, туянас тесен каллех “палланӑ ҫынна” шырас пулать.

Ҫӑмӑллӑх шучӗпе ҫӑмӑл машина туянас ёмёт те пулнӑ 
Соколовсен. Ирина - ырӑ-сывӑ хӗрарӑм. Вёренсен водитель 
правине те илме пултарать. Валеришӗн ҫывӑхри больницӑна, 
кӳршӗри тӑван яла кайса килесси те ҫав тери йывӑр проблема. 
Автомобиль пулсан, ку проблема ӑнӑҫлӑ татӑлмалла. Аҫта кӑна 
ҫитмен пулӗ ку ыйтупа Соколов. "Ку ёҫпе премьер патне кӗресси 
анчах юлчӗ ӗнтӗ. Нумаях пулмасть Аслӑ Совет председателӗн 
пӗрремӗш заместителӗ патӗнче пултӑм. Пурте пулӑшма сӑмах 
параҫҫӗ, кайран манса каяҫҫӗ. Улталани тесе шухӑшлатӑп эпӗ 
ҫакӑн пирки. Чун тӑвӑрланса килет. Вӗри куҫҫуль сахал мар 
юхтарнӑ сусӑрлансан та, кайран та. Халь анчах пӗлсе ҫитрӗм: 
куҫҫуль вӗри кӑна мар, тӑварлӑ та иккен", - сӑмахлать Соколов 
юншӑхласа.

Соколов пек ҫынсем ҫӑмӑллӑх шучӗпе ҫӑмӑл машина 
туяниччен тӗве йӗп ҫӑрти витӗр ҫӑмӑллӑнах тухма пултарать. 
Мӗншӗн ҫакӑн ҫинчен уҫҫӑн капамалла мар Балерине ҫӳллӗ 
пукансем ҫинче ларакан чиновниксен? Мӗншӗн урасӑр-алӑсӑр 
ҫынна ҫул ҫӳретсе хӑшкӑлтармалла? Пулӑшас пур - хӑвӑртрах 
пулӑшмалла. Анчах чылай чухне усӑ парас вырӑнне 
мӑшкӑллани кӑна пулса тухать. Акӑ, Соколов ҫӑмӑл машина 
туянас тӗллевпе кивҫен укҫа илес пирки район ертӳҫисем патне 
ҫырупа тухать. “Кивҫен укҫа илес пирки хӑвӑр ӗҫлекен 
организацине кайса пӑхӑр” , - тесе хуравланӑ район 
администрацийӗнчен. Соколов ҫирӗм икӗ ҫул хушши 
хускалмасӑр выртнине, вӑл ниҫта та ӗҫлеменнине питӗ те лайӑх 
пӗлеҫҫӗ-ҫке-ха. Куҫкӗретех ҫапла кулма кирлех-ши ҫынран?

Соколовсене ҫакӑн пек “пулӑшу” паракансем тата та пур 
Муркашра. Кӑҫалхи октябрей 1-мӗшӗ тӗлне ӑна ватӑ ҫын тесе 
(Валерий 1947 ҫулта ҫуралнӑ “старик”) 50 тенкӗлӗх (сакӑр 
буханка шурӑ ҫӑкӑр илмелӗх) “пысӑк” пулӑшу панӑ. Валерипе 
Ирӑн хваттерӗ 27 тӑваткал метрлӑ. Коммуналлӑ хуҫалӑх 
предприятийӗ ҫак лаптӑкшӑн хваттер укҫи илмест. Унччен ку 
“ҫӑмӑллӑх” уйӑхсерен темиҫе теҫетке тенкӗрен те мала пулман, 
халӗ -160 тенке яхӑн. Газпа, элетроҫутӑпа, ӑшӑпа усӑ курнӑшӑн 
Соколовсем уйӑхсерен тӳлемелле. Кил хуҫи хӑй инвалид 
пуличчен коммуналлӑ службӑра ӗҫленине аса илсе ҫак енӗпе 
ҫӑмӑллӑхсем пама ыйтса ҫырнӑ. “Хваттер укҫишӗн ҫӑмӑллӑх 
Панине шута илсе, Соколов коммуналлӑ пулӑшусем енӗпе ыйтса
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ҫырнине коллектив тивӗҫтерме май ҫук тесе шутлать”, - 
хуравланӑ муниципаллӑ предприяти ертӳҫисем хӑйӗн ҫинчен 
яланах аса илтерсе таракан инвалида.

Ҫапах та Соколовсене паян вӑл-ку мар, Ирина ӗҫе 
йёркеллӗ вырнаҫса ача ҫуратмалли отпуска ӑнӑҫлӑ тухасси 
пӑшӑрхантарать. Вӑхӑт иртсе пырать. Ирина Соколовӑн 
пӗтӗмпех пулас ачашӑн пурӑнас самант та ҫывхарать. Ҫак 
кунсене чунне-чӗрине ҫунтарса, ик куҫӗнчен куҫҫуль юхтарса 
кӗтсе ан илтӗрччӗ вӑл. Соколовсене ҫын пулӑшӑвӗ кирлех.

“АТТЕ, КИЛЕ ХӐҪАН ТАВРӐНАТӐН?”
Ашшӗ киле урӑх таврӑнаймасси пирки вӑл кун Майоровсен 

йышлӑ ҫемйинче никам та шухӑшлама пултарайман. Ялти вӑтам 
шкулта ку килтен пиллӗкӗн ҫӳреҫҫӗ те, ачасене шкула кайма 
пӗтӗмпех хатӗрлесӗ ҫитерейменнине кура, кил хуҫи хӗрарӑмӗ 
Людмила Майорова вӑл кун упӑшкине, Алексее, райцентр™ 
магазинсене ҫитсе килме сӗннӗ. Хӑйне ӑна тухса ҫӳреме кансӗр, 
аллинче - ҫур ҫул та тултарман Сашук, Надьӑпа Вера, 
пӗчӗкскерсем, амӑшӗн кӗпи аркинчен туртма пӑрахман-ха. 
Ҫемье пуҫӗ, Алексей Майоров, ферма кӗтӗвӗнче ҫӳрекенскер, 
вӑхӑт йӳнеҫтерсе райцентра кайса килме килӗшнӗ. Унта тухса 
кӗме тепӗр сӑлтав та пулнӑ унӑн: шӑпах ҫав кун райцентрта 
Майоровсен аякри тӑванӗ вилнӗренпе хӗрӗх кун ҫитнине асӑннӑ. 
Кӗсьене паспортпа ытти хӑш-пӗр документсене тата пилӗк пин 
тенкӗ ытла укҫа чиксе Майоров ҫула тухать. Райцентра вӑл 
чиперех ҫитет, тӑванне асӑннӑ ҫӗрёхутшӑнать. Нумай лармасть, 
магазинсене ҫитсе ҫаврӑнма шухӑш тытать. Куҫ пек кӗтеҫҫӗ- 
ҫке ӑна килте ывӑлӗсемпе хӗрӗсем. Ашшӗ мӗн кирлине пӗтӗмпех 
туянса килессе шанаҫҫӗ. Анчах таҫта кайса кӗчӗҫ юлашки 
вӑхӑтра ача-пӑча таварӗсем. Унччен райцентрта ачасем валли 
ятарласа магазин пурччӗ. Халӗ ӑна та хупнӑ. Вӑл ҫук та, ку ҫук. 
Пурри те виҫесӗр хаклӑ. Ашшӗн киле пушӑ алӑпа таврӑнас 
килмет. Вара вӑл, ют хулара тавар нумай тата йӳнӗ тенине 
астуса юлнӑскер, Ульяновска ҫитсе килме шутлать.

Майоровсен хурӑнташӗ Геннадий Краснов каласа 
панинчен: “Вӑл кун эпир пурте пӗрле аннен хӗрӗх кунне 
асӑнтӑмӑр. Алексей нумай лармарӗ, кайса килмелли пур тесе 
тухса кайрӗ. Ик-виҫ сехетрен ҫаврӑнса ҫитрӗ, хӑй кӑмӑлсӑр, 
нимӗн те туянайман. “Манӑн ачасен куҫне мёнле курӑнас!” - 
тет. Ульяновска ҫитсе килме шухӑш тытнӑ. Эпир ярасшӑнах 
марччӗ, вӑл ҫине тӑчӗ. Вара, ҫул ҫине тухса, хамах автобуспа 
лартса ятӑм”.

Алексей Майоровӑн арӑмӗ Людмила каласа панинчен: 
“Алексей райцентрта ҫӗр выртас пирки калаҫманччӗ те, эпё 
ӑна каҫах кӗтме тытӑнтӑм. Вӑл тепӗр ирхине те ҫитеймерӗ. 
Тепӗр кун та, тата тепӗр кун та ял хёррине, автобус чарӑнакан 
вырӑна, темиҫе те чупса тухса пӑхрӑм. Вӑл ҫук та ҫук, хамӑн
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ӑш ҫунса тухать. Вара Красновсемпе ҫыхӑнса калаҫрӑм. “Вӑл 
Ульяновскине кайнӑ вӗт”, - теҫҫӗ. Чӗрем ҫурӑлсах тухрӗ. 
Милицине пӗлтертӗмӗр. Ачасем кашни кун атте хӑҫан киле 
таврӑнать, тесе ыйтаҫҫӗ. Эрне те ҫитрӗ, иккӗ те иртрӗ - Алексей 
киле кил мерӗ”.

Людмила Семеновна шанчӑкне ҫухатмасть. Шырав ӗҫӗ 
мӗнле пыни ҫинчен милицире ыйтса пӗлет. Анчах ӑна кунта ырӑ 
хыпарпахсавӑнтараймаҫҫӗ. Упӑшки ҫухалнӑранпа чылай вӑхӑт 
иртсен, вал Ульяновск хулине хӑй ҫитсе килме шухӑш тытать. 
Шалти ӗҫсен органӗсенче, больницӑсенче, моргсенче пулать 
хӗрарӑм. Малтан моргсенчен пӗринче унӑн упӑшки евӗрлӗ пӗр 
арҫын вилли пурри ҫинчен те пӗлтернӗ пулнӑ ӑна. Анчах та ку 
Алексей Майоров мар иккен, пачах урӑх ҫын. Следовательсем 
Людмилӑна сӑнӳкерчӗксем кӑтартаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗрин ҫинче 
хӗрарӑм хӑйӗн упӑшкине палласа илет. Анчах та Алексей ку 
сӑнӳкерчӗксене тунӑ вӑхӑтра ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупнӗ пулнӑ 
ӗнтӗ.

Людмила Майорова малалла каласа парать: 
“Следовательсем каласа панӑ тӑрӑх, манӑн упӑшкан виллине 
Ульяновскри пасартан инҫе мар августӑн 30-мӗшӗнчех тупнӑ 
иккен. Суран-мӗн пулнине каласа памарӗҫ. Вӑл ӗҫсе вилнӗ 
теҫҫӗ. Ҫумӗнчи докуменчӗсене те, укҫине те тупайман. Ӗҫсе 
вилнӗ тенине ӗненместӗп. Пӗтерчӗҫ пулмалла ман упӑшкана. 
Хапӗ лреступлени тӑвакансем лавӗ-лавӗпе те, хӳме ҫумӗнче 
выртакан ятсӑр ҫыншӑн кам тӑрӑштӑр, кам йӗтӗр? Уголовнӑй 
ӗҫ пуҫарни пирки те пӗлместӗп. Пӗр уйӑх ытла моргра выртнӑ 
хыҫҫӑн ӑна тӑванӗсене тупмасӑрах тирпейлесе пытарнӑ. Хӑш 
масар ҫине чикнине капаса пачӗҫ, шыраса тупӑр, терӗҫ. Пӗрле 
ҫын та ямарӗҫ. Хулапа унӑн таврашӗнчи вырӑнсенче ҫӳресе 
тӑн тухрӗ. Алексей вилтӑприне аран-аран тупрӑмӑр. Халӗ мӗн 
ӗнтӗ: пурӑнас пулать, ачасене ӳстерес пулать”.

Ҫакна каланӑ чухне Людмилӑн куҫӗсем шывланчӗҫ, пуҫне 
вӑл кӑкӑрӗ ҫинелле усрӗ. Чӑтмалла мар йывӑр халӗ ҫак вунӑ 
ачаллӑ хӗрарӑма. Упӑшки вилни ҫинчен паян кун та ӗнентерӳ 
хутне алла илеймен-ха вӑл. Лерен, Ульяновск хулинчен, унӑн 
упӑшкине тата ачисен ашшӗне, Алексей Майорова, тирпейлесе 
пытарнӑшӑн укҫа тӳлеме ыйтаҫҫӗ иккен. Унсӑрӑн ӗнентерӳхутне 
те алла илейместӗн. Апра документ ҫук - пеней хучӗсене 
йӗркелесси пирки ан та шухӑшла.

Укҫа-тенкӗ тӗлӗшӗнчен кӑрӑс пурӑнать Майоровсен ҫемйи. 
Ку кил_-йышра халӗ ӗҫлекенни те Светлана кӑна, Ҫемьере вӑл - 
иккӗмӗш ача. Светлана, ашшӗ пекех, ферма ӗҫе вырнаҫнӑ. Асли, 
Ира, ҫӗвӗҫе вӗренсе тухнӑ. Анчах та хӑйӗн специальноҫӗпе 
ӗҫлеме тӳр килмен ӑна. Пӗр вӑхӑт райцентрти ҫӑкӑр заводӗнче 
тӗрмешсе пӑхнӑ вӑл. Халӗ килтех, ӗҫсӗр.

Ҫырма хӗрринче вырнаҫнӑ хӑрах каслӑ урамри ҫак йывӑҫ 
ҫуртран хуйхӑ-суйхӑ хӑвӑрт сӗвӗрӗлес ҫук. Ҫӑмӑл пулмасть 
Людмила Семеновнӑна вунӑ ача пӑхса ҫитӗнтерме. Халлӗхе ӑна 
пулӑшаканӗ те ҫичӗ ҫухрӑмра вырнаҫнӑ Чурачӑк ялӗнче
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пурӑнакан ватӑ амӑшӗ кӑна-ха.
Халӗ, саккӑрла саламатлӑ саманара пурӑннӑ чухне, 

кашнин хӑйӗн терчӗ, хӑйӗн хуйхи-суйхи. Ҫапах та пирӗн 
хушӑмӑрта ҫын нушине туйса тӑракан чӗреллӗ ҫынсем те пурах- 
ха.

Ырӑ кӑмӑллӑ ҫыру та, укҫа пулӑшӑвӗ те хуйхӑллӑ 
хӗрарӑмшӑн халӗ ытлашши пулас ҫук.

УЛМАЛЛӐРА УЛМА ТУТИ КАЛАМАСТЬ
Шӑмӑршӑ урамӗсенчен пӗринче граждан вӑрҫи геройӗн 

Космовскин бюсчӗ ларать. Ҫак паллӑ этем ку тӑрӑхра ҫуралса 
ӳснӗ. Улмаллӑ райцентртан 40-45 ҫухрӑмра, Тутар республикипе 
Ульяновск облаҫне савӑлланса кӗрсе вырнаҫнӑ. Улмаллӑра 
колхозӗ те Космовский ячӗпе хисепленсе тӑрать. Маршрутлӑ 
автобус Пӑчӑрлӑ Пашъелне илсе ҫитерсе антарса хӑварчӗ. 
Кунтан Улмаллӑна ҫитме тата сакӑр-тӑхӑр ҫухрӑм. Ҫӗпрел 
районне кӗрекен Хура Катана - асфальтпа хытарнӑ ҫул, малалла 
- шывлӑ-сӗлкӗшлӗ уй сукмакӗ. Шурӑ тӑмлӑ тӑпра урасене 
ҫыртса лартать, кӗрлесе юхакан ҫурхи шывпа тулнӑ вӗтӗ 
ҫырмасем урлӑ каҫма та ҫӑмӑл мар. Сӑрт ҫинче сапаланса 
ларакан ялӑк кашни килӗнчех, ятне тӳрре кӑларас тенӗ пекех - 
йывӑҫ пахчи, Юр-ҫумӑр айӗнчи панулми, слива, чие йывӑҫҫисем 
ҫурхи ҫивӗч ҫил лӑсканипе тӗксӗммӗн карласа лараҫҫӗ. 
Улмаллӑра кивелсе шултӑрканӑ йывӑҫ ҫуртсем нумайрах. 
Кирлӗчрен купаланӑ пӳртсем сайра-пӗрре кӑна курӑнкалаҫҫӗ. 
Укӑлча тӑваткалӗнчи ҫеремлӗ вырӑнта шурӑ кирпӗчрен туса 
лартнӑ икӗ ҫурт, вӗсене хӑтласа пӗтереймен пулсан та, урама 
урӑхпа сӑн кӗртсе лараҫҫӗ.

Яла ҫитнӗ хыҫҫӑн темиҫе минутранах колхоз правленийӗн 
тӑвӑр пӳлӗмне лӑках ҫын кӗрсе тулчӗ. Аякран ҫӳрекенсем кунта 
сайра пулаҫҫӗ те, ҫавӑнпа ҫынсем кашни килен-каякана хавас. 
Пуҫтарӑннисем хушшинче ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ Юрий 
Андреевич Соболев, Александр Григорьевич Паймин зоотехник, 
колхозӑн главӑй инженерё Николай Иванович Моисеев, Вера 
Егоровна Алексеева бухгалтер, ферма заведующийӗ (вӑлах 
ветеринар) Александра Егоровна Соболева тата ыттисем те. 
Колхоз председателе Николай Геннадьевич Бондарев 
виҫӗмкунах машинине тракторпа сӗтӗрттерсе “пысӑк ҫӗр” ҫине 
тухнӑ.

-Кӗрлӗ-ҫурлӑ ӗҫ тума пирӗн председатель виҫӗ-тӑватӑ 
куна пуҫтарӑнса тухать. Шӑмӑрша та, Шупашкара та, Чулхулана 
та кайса килет, кирлӗ пулсан, Мускава та ҫитсе ҫаврӑнать, - 
ҫурри шӳтлесе те ҫурри чӑнласа калаҫҫӗ колхозниксем.

Яблоновкӑра 70 кил шутланса тӑрать, пурӗ 180 ҫын 
пурӑнать. Колхозра ӗҫлекенсем вара 40 ҫынран та ытла мар. 
Улмаллӑсен тӑхӑр ҫул вӗренмелл и шкул (унта 14 ача, 6 учитель), 
клуб, библиотека, медицина пункчё, магазин пур. Хуҫалӑх унччен
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бригада пулса “Волга” колхоза кӗнӗ, 1990 ҫулта уйрӗлса тухнӑ. 
Чукалсем улмаллӑсене трактор-машина, ытти ялхуҫалӑх 
техники, 300 ытла пуҫ мӑйракаллӑ шултра выльӑх парса 
кӑларнӑ.

Выльӑх ферми правлени ҫуртӗнчен икҫӗр-виҫҫӗр утӑмран 
та ытла мар. Хӗрлӗ кирпӗчрен купаланӑ самаях капмар 
витесенче пӑрусемпе ӗнесем усраҫҫӗ. Пурӗ 287 пуҫ кунта. 
Ӗнесем тенӗрен, Космовский ячӗпе хисепленекен колхозра 
вӗсене сумаҫҫӗ. Дояркӑсем ҫуккипе, малтан ӗнесене наряд 
парса сутаркаланӑ, кайран > пӑрахнӑ. Ҫамрӑк пӑрусем 
амӑшӗсемпе выртса тӑраҫҫӗ. Вӗсене уйрӑм апат ҫитерес “хуйхӑ” 
та ҫук; пӑрушкасем амӑшӗсене ӗмнипех пурӑнаҫҫӗ. Апат 
тенӗрен, хуҫалӑхра вӑл питӗ те кӑрӑс. Эпир пынӑ чухне 
валашкасене типӗ улӑм хурса тухнӑччӗ. Унсӑр пуҫне, сенаж 
параҫҫӗ, кӑштах концентрат лекет. Сӗтеклӗ апатсем пирки 
калаҫмалли те ҫук. Выльӑхсем таса мар, имшер. Александр 
Паймин - аслӑ пӗлӳ илнӗ специалист. Ҫапах та кунта ӗне- 
выльӑха рационпа тӑрантарас, ӑратлӑх енӗпе ӗҫлес туртӑм 
курӑнсах каймасть-ха. Выльӑхуйӑхра е кварталта мӗн чухлӗ ӳт 
хушни те паллах мар: вӑхӑтра виҫсе тӑмаҫҫӗ. Ҫавна пулах 
самӑртмалли сроксем тӑсӑлса каяҫҫӗ, ҫавна пулах колхозра 
какай туса илесси тупӑш памасть. Ферма территорийё тислёк 
ӑшӗнче ҫӑрӑлать. Сенажӗ-силосӗ те тислӗкпе явӑшса кайнӑ. 
Витесен ҫывӑхӗнчех темиҫе ҫӗр кубометр вак чул купаланса 
выртать. Ана вите таврашӗсене сарса тирпейлес тӗллевпе илсе 
килнӗ пулмалла. Вӑхӑт шунӑ, ал ҫитереймен: ҫулсем иртнӗ 
майӑн чул купи тӑррине курӑк шӑтса тухма та ӗлкӗрнӗ. Кунта 
колхоз выльӑхне кил тӑрӑх валеҫсе парса самӑртас ӗҫе 
йӗркелесе янӑ. Ҫапах та ку йыш пысӑк мар: пурӗ те 20 пуҫ кӑна. 
Илес текенсем тата та пур, анчах скотниксем кипӗшмеҫҫӗ, 
хӑйсем укҫа сахал илме пуҫласран хӑраҫҫӗ Укҫи чӑн та хӗсӗкрех 
ӗнтӗ. Колхозӑн сутса тупӑш курмалли нимӗнех те ҫук. Тырӑ 
пӗлтӗр гектартан пурӗ те 13 центнер кӑна туса илнӗ. Ҫӗрулми 
тухӑҫӗ 33 центнертан та иртеймен. Ҫӗт ҫук, ҫӑм ҫук, какай сахал! 
Колхоз касси пушӑ, кивҫен памалли чылай. Ҫынсем виҫҫӗмӗш 
уйӑх кӗтмелле ӗҫлеҫҫӗ.

-Патшалӑх ҫуракине хатӗрленме ҫӗр аллӑ пин хивҫен 
пачӗ. Запаслӑ пайсем те, топливо-бензин та питӗ хаклӑ. Ку 
укҫана урӑх тӗллевпе салатма пултараймастпӑр, - тет колхозӑн 
главнӑй бухгалтерӗ Вера Алексеева.

Яблоновка - вырӑс ялӗ. Вера Егоровна Алексеева - чӑваш 
хӗрӗ. Колхоз уйрӑлнӑ хыҫҫӑн ӑна кӳршӗ ялтан чӗнсе килнӗ. Урам 
тӑваткалӗнче лартнӑ шурӑ ҫуртран пӗри - унӑн валли. Лайӑх 
специалистсене хаклаҫҫӗ кунта. Алексеева хваттерӗпе 
юнашарах - колхоз правленийӗ валли ҫӗнӗрен тума пуҫланӑ 
ҫург. Ана хӑтласа ҫитереймен-ха. Укҫа ҫук, материалсем 
ҫитмеҫҫӗ, айккинчен килсе кӗрӗшекен строительсем питӗ хаклӑ 
ыйтаҫҫӗ. Хуҫалӑхра ҫӗнӗрен пӑру вити тума пуҫланӑ. Халлӗхе
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арккӑсене кӑна ҫӗкленӗ-ха. Хӑҫан туса пӗтересси пӑхса та 
курӑнмасть. Ӑҫтан тупмалла укҫа, кам парать ӑна? Никам та 
парасшӑн мар. Хуҫалӑхӑн 1300 гектар сухалакан ҫӗр, 
улӑх-ҫарансемпе вӑрмансем 600 гектара яхӑн, Акӑ ӑҫта вӑл 
пуянлӑх, акӑ ӑҫта вӑл укҫа ҫӑлкуҫӗ! Халлӗхе вӑл ҫӑлкуҫ пулса 
тӑрайман-ха. Колхозниксем каласа панӑ тӗрӑх, председатель 
кӑҫал вӑрлӑх пахалӑхне лайӑхлатас енӗпе “лава” вырӑнтан 
хускатнӑ. Пысӑк репродукциллӗ тӗштырӑ вӑрлӑхӗсем илсе 
килнӗ, ҫӗрулми вӑрлӑхӗ шыраҫҫӗ. Чӑнах та, килсерен пуҫтарса 
лартнӑ вӑрлӑхпа ӑҫтан тухӑҫлӑ ҫӗрулми туса илӗн?

Улмаллӑн чи пысӑк инкекӗ - ҫул ҫукки. Тухса ҫӳреме 
кансӗрри панулми тути мар, шарактӑвар тути калаттарнӑ кунти 
ҫынсене. Колхозниксем унччен республикӑра Министрсен 
Совечӗн Председателӗн заместителёнче ӗҫленӗ В.Агафонова 
ырӑпа аса илеҫҫӗ. Вӗсем каланӑ тӑрӑх, Валентин Алексеевич 
ку хуҫалӑхра ҫулталӑкне иккӗрен кая мар пулнӑ. Ахӑртнех, вӑл 
пуҫарнипе Улмаллӑна Тутар^республикин ҫӗрӗсем урлах 
асфальт ҫул тутарма пуҫланӑ. Ӗҫсене “Таджикводстрой” трест 
пурнӑҫлать. Кӑҫалхи ӗҫсен калӑпӑшӗ паллӑ мар-ха. Хаксем 
урсах кайрӗҫ: укҫа тупма та, строительство материалӗсем 
хатӗрлеме те ҫӑмӑл мар. Валентин Алексеевич Агафонов та 
Мускавра ӗҫлег ӗнтӗ. Ан манса кайтӑрччӗ вӑл Чӑвашъенӗн чи 
аякри пёчӗк ялӗнче хӑй чӗртсе янӑ пысӑк пуҫарӑва. Ҫакӑн пирки 
хамӑр республика руководителӗсем те шухӑшласа пӑхсан аван 
пулмалла.

Кунти тӗлпулусенчен мана ҫитес ҫул пенсие тухма 
хатӗрленекен Анна Николаевна Алексеева колхозницӑпа курса 
калаҫни асра тӑрса юлчӗ. Анна Николаевна ӗмӗрне колхозра 
ӗҫлесе ирттернӗ: тырӑ та вырнӑ вӑл, выльӑх та пӑхнӑ, утӑ ҫулнӑ, 
вутӑ ҫурнӑ. Тӑван ялне Алексеева тӑван амӑшне юратнӑ пек 
юратать.

-Ҫулла килӗр пирӗн пата, панулмисем пыл тути каланӑ 
чухне килсе кайӑр, - терӗ вӑл ӑсатса янӑ май. Тавах ӑна, панулми 
мӗн тути капанине манман-ха вӑл, анчахта улмаллӑсем халлӗхе 
панулми мар, тар тутине ытларах тутанаҫҫӗ пулмалла-ха. Йывӑр 
вёсен пурнӑҫӗ.

Каялла Пӑчӑрлӑ Пашьелне ҫитиччен Анатолий Бондарев 
тракторпа лартса тухрӗ. Бензовозсем райцентра топливо илме 
кайнӑ та (ҫул лайӑх тӑнӑ чухне хатӗрлеймен), вӗсене асфальт 
ҫине тухса кӗтсе илмелле. Анатолий кӑҫал хӗрӗх тултарать, 
вӑйпитти ҫын, хӑех тракторист, комбайнер, шофер, платник, 
каменщик (хӗрӗх те пӗр ӗҫ пӗлет, теҫҫӗ ун пек этем пирки). 
Инкеклӗ ҫула тракторпа чавтарса та иштерсе тухнӑ чухне ӑшша 
пиҫрӗ вӑл. Ӳт тарӗ штормовка витӗр тапса тухрӗ.

Хӑйне ӗмӗрлӗхе усӑ курма ҫӗр, ӗҫлесе хатӗрлеме техника, 
вӑрлӑх тата ытти хатӗрсем парас-тӑк фермер пулма килӗшӗ-и 
е.килӗшмё тесе ыйтса тӗпчеме тытӑнтӑм эпӗ унран.

-Ма килӗшес мар. Ялхуҫалӑхӗнче пӗлмен ӗҫ ҫук манӑн.

I riil- г,._____ ?



Сывлӑх лайӑх. Килӗшмелле, - терӗ вӑл.
Унӑн сӑмахӗсене итлесе савӑнса та ӗлкӗреймерӗм, 

Анатолий урӑхла ҫавӑрса хучӗ:
-Ытла та ответлӑ вӑл ҫӗре алра тытса тӑрасси. Панкрута 

тухма пулать. Колхозрах лайӑх, - ҫапла пулчӗ унӑн юлашки 
сӑмахӗ.

Калаҫу малалла та тӑсӑлатчӗ-тӗр, анчах манӑн Анатолий 
Бондаревла уйрӑлмалла пулчӗ.

1994 ҫ.

УЛТАВЛӐ ВАУЧЕР
Канашран Комсомольски районӗнчи Хирти Сӗнтӗр ялне 

каякан автобус ҫинче Анна Федоровна Ивановӑпа юнашар ларса 
пыма тӳр килчӗ. Анна алпа ҫамрӑк мар ӗнтӗ, ҫитмӗлтен те 
тахҫанах иртнӗ. Килте йӑмӑкӗпе иккӗшех пурӑнаҫҫӗ, ватлӑх 
ҫитнипе паракан пеней илеҫҫӗ. Мӑшӑрланмасӑрах пурӑнса 
ирттерме тивнӗ Анна Ивановӑна. Йӑмӑкӗ те, вӑтӑр ҫул ытла 
шкул ачисене вӗрентнӗскер, ҫемье ҫавӑрайман. “Пус ҫумне пус 
хушса ӗмӗрӗпе пуҫтарнӑ ҫирӗм ҫичё пин тенкӗ тӑватӑмҫул укҫа 
улшӑннӑ чухне йыт ҫӳппине тӑрса юлчӗ. Йӑмӑк тахҫанах ҫурта 
ҫӗнетесшӗнччӗ, тӑррине ҫут тимӗр виттересшӗнччӗ. Пулмарӗ. 
Халь мана “вӗреннӗ ҫын вӗренмен ҫынна итлесе мӑшкӑл куртӑм” 
тесе вӑрҫать. Ман мӗн винавачӗ? Патшалӑхӗ винават, ҫав тӗп 
турӗ!” - тарӑхать Анна аппа. Хӑй каланӑ тӑрӑх, ваучер текен 
'хут таткипе" чеерех пулнӑ-мӗн вӑл. Ялтан яла йывӑр 
кутамккасем ҫӗкпесе ҫӳрекен чикансенчен пёр ваучера пилӗк 
мӑшӑр тарӑн калушпа улӑштарса юлнӑ. “Виличчен тӑхӑнсан та 
тӑхӑнса пӗтерес ҫук. Кӳршӗ, Санькка кума, улталанчӗ, ав. Ваучер 
парса “Селен” текен акцисем туяннӑ ҫавскер. Иккӗмӗш ҫул укҫа 
килессе кӗтет. Пёр пус та илеймен-ха. Тарӑхать кума, “Селен” 
мар  ̂ҫӗлен пулчӗ-тӗр ку” тесе ятлаҫать - хӑй пӑшӑрханӑвне те, 
хӗпӗртӗвне те пытармасть кинемей.

Сахал-и Анна аппа пек улталанса юлнисем Чӑваш 
тэрахӗнче? Кашни ялтах вуншарӑн та, ҫӗршерӗн те вӗсем - хӑй 
вӑхӑтӗнче патшалӑха тӑрантарса пурӑннӑ ҫынсем. Паян та 
ҫавсемех юлашки вӑя пухса выльӑх усраҫҫё, кӗркуннесенче 
вӑкӑрӗсемпе сыснисене ҫурма хакпах вырнаҫтарас тесе 
ӗштеленсе ҫӳреҫҫӗ. Чиновниксем, тӳре-шара, тӗрлӗ йӑх-ях 
вӗсем умӗнчи ларӑма ӗмӗр тӳлесен ӗмӗр парса татас ҫук. 
Приватизаци тӗлӗшӗнчен тунӑ тепӗр пысӑк ултав, ҫарату пулса 
тӑчӗ. Комсомольски районӗнче, акӑ, 29 пин ҫынна яхӑн пурӑнать. 
Патшалӑх программине пурнӑҫласа, хистесе тата пусахласа 
тенӗ пекех районти халӑха {25-шер тенкӗ кашнинчен илсе юлса) 
28 пин ваучер салатса панӑ. Райцентрта тӗрлӗрен фондсен виҫӗ 
представительствуӗҫлет. Администраци ҫуртӗнче, перекет 
банкӗнче тата почтӑра вырнаҫнӑ вӗсем. Салатса панӑ 28 пин 
ваучертан 8 пинне кӑна акцисемпе улӑштарса илнӗ. Ӑҫта ытти
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ҫирӗм пинӗ? Паллах, ваучерсене хуласенчи фондовые 
вырнаҫтаракансем те пулнах ӗнтӗ, ҫак “хаклӑ хута” аякра 
пурӑнакан ывӑл-хӗрӗсене, тӑванӗсене “парнеленӗ" ват ҫынсем 
те сахалах пулман тейӗпӗр. Чылайӑшӗ (Анна аппа хӑраххисем) 
чикансенчен ваучерпа япала улӑштарса юлнӑ е ӑна 
спекулянтсене сутса янӑ. Ҫапах та акцисемпе улӑштарма “ӑс” 
ҫитернисем те сакӑр пин ҫын-ҫке-ха районта. Вёсен акцийӗсен 
шӑпи еплерех, миҫешер пин тенкӗ дивиденд илнӗ ҫак тапхӑрта 
“телейлӗ” акционерсем?

Районти почта ҫыхӑнӑвӗн кантурӗнче кун пирки мана 
фондсен представителӗ Лариса Александровна Гордова лайӑх 
ӑнлантарса пачӗ. Вунпилӗкакционерлӑ обществен акцийӗсене 
ҫынсем хушшинче салатнӑ вӑл ҫак тапхӑрта. Акцисене 
(свидетельствӑсене) ваучерпа улӑштарнӑ чухне кашнинех 
тӑватҫӗр тенкӗрен пуҫласа пин тенкӗ таранччен укҫа тӳлеттернӗ 
(йӗрке тӑрӑх ҫапла тумалла). “Нефть-алмаз-инвест” , 
“Московская-инвест” тата ытти нумай-нумай обществӑсен 
акцийӗсемпе тивӗҫтернӗ Лариса Александровна халӑха. Пурӗ 
виҫӗ пине яхӑн ваучер пухӑннӑ, Халӗ ҫав ҫынсем дивиденд 
ыйтаҫҫӗ (пӗлтӗрхи пӗрремӗш, виҫҫӗмӗш кварталсемшӗн). Анчах 
та халлӗхе пӗр ҫын та пёр тенкӗ тытса курайман-ха. Тытса 
курасси те паллӑ мар. “МММ-инвест” акционерлӑ общество, хӑй 
типшара лекиччен кӑшт ҫеҫ маларах, темиҫе ҫынна пилӗкшер 
пин тенкӗ куҫарса панӑ ӗнтӗ. Дивиденд тӳлес тӗлӗшпе халлӗхе 
урӑхла улшӑнусем ҫук-ха.

Хӑй вӑхӑтӗнче халӑха ваучерсемпе тивӗҫтерес енӗпе 
ӗҫленӗ, халё фондсен представителӗ шутланакан Валентина 
Ивановна Ласточкина та хавасах мар. Ҫынсем унран та 
дивиденд хӑҫан пуласси пирки ыйтаҫҫӗ. Мускаври тата ытти 
аякри хуласенчи акционерлӑ обществӑсем пирки В.Ласточкина 
нимех те калаймасть. “Селен” тата “Надежда” обществӑсенче 
лару-тӑру еплереххине вӑл аванах чухлать. Мёншён тесен 
вёсем “Шупашкарти керамика” (керамблоксен завочё) тата “Ҫӗнӗ 
Шупашкарти строительство материалёсен завочё” (силикат 
кирпӗч кӑларакан завод) акционерлӑ обществӑсем ҫинче 
никӗсленсе тӑраҫҫӗ. Кунта та лару-тӑру чаплах мар. Виҫӗмҫул 
пёрремёш кварталта “Селен” малтанхи акционерсене (вёсем ун 
чухне питӗ сахалӑн пулнӑ) кӑштах укҫа парса пӑхнӑ. Ун хыҫҫӑн 
нимӗнле сас-хура та пулман. “Надежда” иртнӗ ҫулхи май 
уйӑхӗнче акционерсен пухӑвне ирттернӗ, 1993 ҫул итогӗсвмпе 
15 миллион тенкӗ дивиденд пама май пурри ҫинчен пӗлтернӗ. 
Анчах та акцисене тытса тӑракансем пайласан, ҫак суммӑран 
кашнине пин тенкӗ те лекмест-мӗн. Вара темиҫе миллион тенке 
обществӑна аталантармалли фонда хывма калаҫса татӑлнӑ.

Кӑҫал та акционерлӑ обществӑсенчен пысӑк дивидендсем 
илес шанчӑк ҫук. Статистика органӗсем пӗлтернӗ тӑрӑх, 
республикӑра халӑх хуҫалӑхӗн тӗрлӗ отраслӗсенче 623 
предприятие приватизациленӗ. Халӗ вӗсем патшалӑхӑн мар
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ӗнтӗ, халӗ вӗсенче акционерсем хуҫа пулса тӑраҫҫӗ. Патшалӑх 
алли пусса тӑмасть: ӗҫле, пуҫаруллӑ пул, пысӑк тупӑш илме 
тӑрӑш! Тупӑшӗ те, укҫи те ҫав-ҫавах ҫук. Вуншар лредприяти 
панкрута тухса пырать. Лайӑх ӗҫлекеннине те налукчӑпӑрккипе 
ӑшалантарсах тӑраҫҫӗ. Ҫич-сакӑр тӗрлӗ налук тӳлемелле, пеней 
фондне укҫа хывмалла, ӗҫсӗррисене тытса тӑма куҫармалла, 
тата ытти, тата ытти те...

Мӗнле дивиденд кӗтме пулать, сӑмахран, “Канашри 
сыркомбинат” акционерлӑ обществӑран. Вӑл чӑннипех те 
панкрута тухнӑ, унӑн парӑмӗсем виҫӗ миллиард тенкӗрен иртсе 
кайнӑ. Дивиденд мар, ӗҫлекенсене те темиҫе уйӑх шалу 
тӳлеймест. Республикӑра приватизациленӗ ҫакӑн пек 
предприятисем вуншарӑн шутланаҫҫӗ. Кун пек лару-тӑрура, 
паллах, ваучер парса калуш туянса юлнисем дивиденд кӗтсе 
ларакансенчен телейлӗрех.

1994 ҫ.

АН ЯР, ТЫТ ХЫТӐРАХ, ЯРГУНОВ!
Пуҫласа ӑна тӑватӑ-пилӗк ҫул каялла Чӑваш писателӗсен 

Союзӗнчи парторганизаци секретарӗн пӳлӗмӗнче курнӑччӗ. 
Вӑтам пӳллӗ чипер кӑна арҫын, куҫлӑхпа. Пӗрре пӑхсах вӑл хут 
ӗҫӗпе пурӑнни сисӗнет, сӑнӗ-пуҫӗпе “Арҫури” балладӑн авторне 
Хурапха Хӗветӗрне - Михаил Федорова аса илтерет. Хушамачӗ 
Яргунов иккен, чӗнессе Герман тесе чӗнеҫҫӗ. Парти обкомӗн 
идеологи пайӗнче творчество союзӗсемпе ӗҫлекен сектора ертсе 
пырать-мӗн. Партсекретарьпе вӑл ун чухне писатель- 
коммунистсен творчествӑри тата пурнӑҫри активлӑхне 
ӳстересси пирки сӑмахларӗ, нумаях пулмасть иртсе кайнӑ 
черетлӗ пленум решенийӗсене аса илчӗ.

Перестройка текен тапхӑр та ҫитсе ҫапӑннӑччӗ ӗнтӗ. Пӗр 
вӑхӑт манӑн та райком секретарӗнче ӗҫлесе пӑхмалпа пулчӗ. 
Обкомӑн идеологи пайӗн пуҫлӑхӗн ҫумми, правур та ӗҫшӗн 
хыпса ҫунакан хӗрарӑм, пирӗн района эрнелӗхех 
командировкӑна килсен, пӗррехинче эпӗ унран Герман 
Алексеевич Яргунов пирки ыйтса пӗлтӗм.

-Кайрӗ вӑл пирӗн патӑртан. Обком урлӑ виҫӗ пӳлӗмлӗ 
пысӑк хваттер илнӗ хыҫҫӑн та ӗҫлемерӗ. Пырасса та чаплӑ 
хваттерлӗ пулас ӗмӗтпе кӑна пынӑччӗ пулмалла та, малтанах 
сиссе илеймерӗмӗр ҫав, - яланхи пекех тӳррӗн хуравларӗ 
командировками хӗрарӑм.

Перестройка хыҫҫӑнах путч анри-сухри пурнӑҫа тӑр-тӑр 
чӗтрентерсе илчӗ. Партаппаратчиксемпе
партноменклатурщиксем, урӑх тӗспе сӑрланма ӗлкӗрнӗскерсем, 
патшалӑх влаҫӗн органӗсене те, идеологи учрежденийӗсене те 
ҫӗнӗрен кӗрсе ларчӗҫ. Вӑл вӑхӑталла Герман Яргунов ячӗ те 
ян-ян! янӑрасах тӑратчӗ ӗнтӗ. Ӑна Пичет ирӗкпӗхӗпе сыхлакан 
инспекци начальникне лартса хучӗҫ. Сыхламалла-и демократи
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ҫунат панӑ хаҫат-журнала, радиола телевиденине унтан-кунтан 
тапӑнасран? Сыхламалла! Сыхласси пулчӗ-ши пичет ирӗклӗхне 
Яргунов енчен - ҫавна пӗлместӗп, илтмен. Анчах та “Хресчен 
сасси” редакцине вӑл: “Апла ҫырма юрамасть те капла тума 
юрамасть”, - тесе пӗр-икӗ хутчен те асӑрхаттарнине лайӑх 
астӑватӑп.

Мӗн вӑл пичетленсе тухнӑ хыҫҫӑн вӑл е ку лирки 
асӑрхаттарни? Мӗн усси ун пек тунинчен? Пичетлемелле е 
пичетлемелле марри ҫинчен малтан хушу парасчӗ те - алӑсем 
кӗске, ун пек тума юрамасть, закон хушмасть. Пичет ирӗклӗхне 
сыхлакан инспекци начальникӗн те ҫук ун пек право. Ӑҫта 
кӑтартма пулать-ха ху влаҫра тӑнине ытти ҫынсене? Пур-и ун 
пек должнӑҫ хаҫат-журнал, радио-телевидени таврашӗнче? 
Шутланӑ-ши кун пирки Георгий Яргунов те шутламан - ҫакӑн 
пирки татӑклӑ калама йывӑр, анчах та телерадиокомпании 
пуҫлӑхӗн радио енӗпе ӗҫлекен заместительне лартнӑ (халӗ вӑл 
унта ӗҫлет) хыҫҫӑнах вӑл хӑйӗн аллинче пысӑк влаҫ пуррине 
лайӑх кӑтартма тытӑнчӗ. Унчченрех радиола кашни ирех 
хаҫатсене тишкерсе тухнине астуса юлнах ӗнтӗ эсӗ, хаклӑ 
вулаканӑмӑр. Г.Яргунов пуҫлӑх ҫумминче ӗҫлеме пуҫланӑранпа 
ҫакӑн пек тишкерӳсем эфира тухма пӑрахрӗҫ. “Хресчен сасси” 
мӗн ҫинчен ҫырни те, редакци хатӗрленӗ тишкерӳ тексчӗ те 
Герман Алексеевичӑн кӑмӑлне каймасть. Ҫук-ҫук, чӗлхе 
шӑйрӑкӗсемпе стиль ҫитменлӗхӗсем ҫинчен сӑмах пымасть 
кунта. Яргунова содержани ҫырлахтармасть. Хаҫат министра 
критиклет - ун пирки радиола сӑмах кӑларасран турӑ сыхпатӑр, 
хаҫат хресчен хӑйӗн нушипе пӗччен тӑрса юлни ҫинчен 
пӑшӑрханса ҫырать - капама юрать-и вара ҫӗр-ҫӗр пин радио 
итлекене ҫакӑн пек “ҫылӑхлӑ” шухӑша. Тишкерӳре район 
пуҫлӑхӗсенчен пӗрне ӗҫрен хӑтарнин сӑлтавӗсем пирки 
пичетленнӗ статьясем ҫинчен темиҫе сӑмах пур - кӑпармалла 
мар вӗсене эфира. Указран та ӑнланмалларах кам каласа пама 
пултартӑр ҫакӑн пирки? Указ пур - ҫителӗклӗ! Ҫапла вара, 
малтанах укҫа куҫарса хунӑ пулсан та (хаҫат тишкерӗвне 
радиола панӑшӑн укҫа тӳлемелле). Яргунов кӑмӑлне 
ҫырлахтарайман обзор эфира тухаймасӑрах пӑчланать.

Хаҫат тишкерӗвӗсем ҫапла пӑчланни - ҫур инкек. 
Чӑвашрадиора политика кӑларӑмӗсем, ялхуҫалӑх аталанӑвӗпе 
ҫыхӑннӑ передачӑсем ан вӑйсӑрланччӑрччӗҫ.

Герман Яргунов - ученӑй-филолог. Вӑл Константин 
Ивановен “Нарспине” тишкерсе кӗнеке те кӑларнӑ теҫҫӗ, апла- 
тӑк хӑй те поэмӑна пӑхмасӑрах калама пӗлет-тӗр.

“Хӗне, хӗне, Тӑхтаман,
Санран ҫамрӑк ан култӑр!
Асаплантар, Тӑхтаман,
Нарспи часрах ватӑлтӑр”, - тенӗ поэмӑра.
Герман Алексеевича эпир ҫапла сӗнсе каласшӑн: хытӑрах 

тыт, ан яр аллунтан радио тилхепине (держи и не пущай)! Ирӗк

21



шухӑш ан пултӑр унта. Официаллӑ установка текен ӑнлану 
картӗнчен иртекен пӗр сӑмах та ан янратӑр эфирта. Хӑйне евӗр 
шухӑшлакан, калаҫакан ҫынсене ан ҫывхарт радиотаврашне!

ПИРӖН ПАТӐРТИ АФГАНИСТАН
Ирхине 8 сехетре редакци телефонӗ шӑнкӑртатса кайрӗ.
-Судмедэкспертизӑн республикӑри бюровӗн начальникӗ 

Миронец калаҫать. Эпӗ “Хресчен сасси” хаҫат редакцинче Афган 
вӑрҫинче пулнӑ ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ тенине илтнӗ. Халех, пӗр 
тӑхтаса тӑмасӑрах килӗр-ха пирӗн пата. Хамӑр республикӑри 
“Афганистана" кӑтартасшӑн эпӗ сире. Кӗтетӗп...

Пирӗн редакцинче ӗҫлекенсенчен Афган вӑрҫине никам 
та хутшӑнман пулсан та, чӗннӗ ҫӗре кайса килме шутларӑмӑр. 
Судмедэкспертизӑн республикӑри бюровӗ тата унӑн Шупашкар 
хулинчи уйрӑмӗ Чӑваш патшалӑх университечӗн медицина 
факультечӗн корпусӗсенчен пӗринче, пӗрремӗш хутри пысӑках 
мар пӳлӗмсенче вырнаҫнӑ. Хуйхӑллӑ сӗн-питлӗ ҫынсен ушкӑнӗ 
патӗнчен иртсе (кунта вӗсем хӑйсен вилнӗ тӑванӗсене кастарма 
илсе килнӗ), сывлӑха сыхлас ӗҫ министрӗн заместителӗпе 
Николай Николаевич Николаевпа судмедэкспертиза бюровӗн 
начальникӗн кабинетне кӗретпӗр. Евгений Никитич Миронец 
сӗтел хушшинче пӗччен мар, ҫакӑнтах медицина работникӗсен 
профсоюз рескомӗн председателӗ Владимир Александрович 
Светлов ларать.

Врач-экспертсем ӗҫлекен ҫӗре кӗретпӗр. Юнланса пӗтнӗ 
халат тӑхӑннӑ ҫынсем тимӗрпе витнӗ сӗтелсем ҫинче пӳкле 
вилнисене касаҫҫӗ. Кушеткӑсемпе сӗтелсене, урайне ҫӗр тӗсӗ 
ҫапнӑ сӑнсем, ҫара урасем йышӑнса илнӗ. Йӗрки-йӗркипе хурса 
тухнӑ вилесем хушшипе утма та, малалла иртме те кансӗр. Шурӑ 
пӳспе те, ҫивиттипе те витмен вӗсене, айӗсенче наҫилкке-мӗн 
ҫук. Сисмесӗрех шутлама тытӑнатӑп: пӗрре, иккӗ..., ҫиччӗ, 
саккӑр..., вун иккӗ, вунвиҫҫӗ... Пурӗ вун пиллӗкӗн вӗсем кунта - 
хӑйсен “черетне” кӗтсе выртакансем. Кун тин ҫеҫ пуҫланать-ха. 
Кӑнтӑрла иртиччен ҫак ҫӗрме тытӑннӑ ӳтпе юн шӑрши ҫапнӑ 
пӳлӗме тата миҫен килсе выртасси те паллӑ мар. Мӗншӗн тесен 
ку уйрӑма пӳкле вилнисен ӳчӗсем тёп хуларан, Шупашкар тата 
Муркаш районӗсенчен килсе тӑраҫҫӗ-ҫке-ха. Хулапа унӑн йӗри- 
таврашӗнчи ялсенче пурӑнакансем те, вилекенсем те йышлӑ.

Больницӑсемпе медицина учрежденийӗсем чылай ҫӗрте 
(судмедэкспертиза бюровӗн уйрӑмӗсем те медицина 
учрежденийӗсемех: вӗсене укҫа-тенкӗ тӗлӗшӗнчен те, кадрсем 
енӗпе те сывлӑх министерстви тытса тӑрать) йывӑр лару-тӑрӑва 
кӗрсе ӳкнине пӗлместпӗр мар-ха, анчах та ҫӳҫ-луҫ вирелле 
тӑмалла ҫакӑн пек хӑтсӑрлӑхпа, чуна ыраттаракан чухӑнлӑхпа 
тата тӑвӑрлӑхпа тӗл пуласса тӗлӗкре те тӗлленмен. Судпа 
медицина тӗпчевӗн бюровӗ пирӗн республикӑра 1947 ҫултанпа 
ӗҫлет. Хӗрӗх пилӗк ҫул хушшинче ятарлӑ ҫурта та тивӗҫеймен
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вӑл, хваттерте тӑракан хӑрхӑм пек, унта-кунта хӗсӗнкелесе 
ӗҫлесе пурӑнать. Бюро начальникӗпе сывлӑха сыхлас ӗҫ 
министрӗн ҫумми каланӑ тӑрӑх, ятарлӑ ҫурт-йӗр лартма 
п р о е кта  смета докуменчӗсем хатӗрлесе ҫитернӗ. 
Строительство ӗҫӗсене ҫитес ҫул пуҫласа ямалла, Кун пирки 
Аслӑ Советра та, правительствӑра та йышӑнусем пур. Пуҫлас 
пулсан та, объекчӗ чылаях пысӑккине кура, ӑна часах ӗҫе 
кёртейес ҫук. Тӑватӑ-пилӗк ҫул та иртсе кайма пултарать. Эрех 
ӗҫсе, ҫакӑнса-чикӗнсе, наркӑмӑшланса пӗтекенсен, сасартӑк 
вилекенсен, преступниксен тискерлёхне пула ҫут тӗнчепе 
сывпуллашакансен йышӗ ӳссех пырать. Виҫӗ ҫул каялла 
республикӑри судмедэкспертиза специалисчӗсем 2686 вилнӗ 
ҫынна касса тӗпченӗ. Кӑҫалхи вунӑ уйӑхра ку цифра 3600 ҫитнӗ. 
Ҫулталӑк вӗҫлениччен тӑватӑ пинрен кая пулмасть тесе 
пӑшӑрханаҫҫӗ бюро начальникӗпе уйрӑмсен ертӳҫисем. Ик-виҫӗ 
ҫул хушшинче сасартӑк тата пӳкле вилекенсен йышӗ пӗр пин 
ҫурра яхӑн хутшӑннӑ. Обществӑри лару-тӑру йывӑрланса, тӗнче 
пӑсӑлса пынине кӑтартмасть-и-ха ҫакӑ? Паллах, кӑтартать. 
Статистика цифрисене илсе кӑтартма йывӑр мар, Йывӑрлӑхӗ 
пӗтӗмпех эксперт-врачсем ҫине тиенет. Унчченхи штатсемпех, 
унчченхи тӑвӑрлӑхрах калӑпӑшӗ нумай пысӑкланнӑ ӗҫе туса 
пыма тивет вӗсене.

Тӑвӑрлӑх тенӗрен, судмедэкспертизӑн хӑш-пӗр 
районсенчи уйрӑмӗсенче лару-тӑру Шупашкартинчен те 
йывӑртарах. Акӑ, мӗн каласа парать ҫакӑн пирки пай 
заведующийӗнче ӗҫлекен Татьяна Антоновна Аникина:

“Лару-тӑру уйрӑмах Етӗрне, Ҫӗрпӳ, Улатӑр районӗеенче 
япӑх. Экспертсем мунча пекҫуртсенче ӗҫлеҫҫӗ. Хӗлле хӑйсем 
ӗҫлекен вырӑнсене хӑйсемех хутса ӑшӑтаҫҫӗ, хӑйсемех ӑшӑ 
шыв хатӗрлеҫҫӗ. Водопровод пирки шутламалли те ҫук. Шыва 
куркапа ярса тӑраҫҫё. Черет пулсан та, ҫурта вилнӗ ҫынсенчен 
пӗрне кӑна илсе кӗме пулать. Ыттисем вырнаҫмаҫҫӗ. Ҫакӑн 
пек условисенче пилӗк-ултӑ ҫынна касни те час-часах пулать. 
Патӑръелӗнчи моргӑн пӗр енче ҫӳп-ҫапӑ тӑкмалли вырӑн, 
тепӗр енче - сысна вити”.

Светлана Васильевна Хромовӑна итлесе пӑхар-ха:
“Бомжсен, тӑван-хурӑнташ ҫук ҫынсен виллисем те 

пирӗн пата лекеҫҫӗ. Хамӑр шӑтӑк чавтарса хамӑр мӗн чухлӗ 
пытарнӑ вӗсене. Юрать, ку ӗҫе халь вилнӗ ҫынсене тирпейлесе 
пытаракан бюро хӑй ҫине илчӗ. Кашни кун пирӗн витӗр темиҫе 
ҫын вилли те тухать. Чуна хускатмасть-и, чӗрене 
ыраттармасть-и ҫакӑ? Ыраттарать, питӗ ыраттарать. Хӑшӗ- 
пӗрисем, уйрӑмах ӗҫе нумай пулмасть килнисем чӑтаймаҫҫӗ. 
Тухса каяҫҫӗ. Ӗҫке ернӗ тӗслӗхсем те пулнӑ”.

Судмедэкспертиза бюровӗн чылай уйрӑмӗсенче икӗ е 
виҫӗ ҫын пурнӑҫламалли ӗҫсене пӗр ҫын туса пырать. Ӗҫ укҫине 
икӗ-виҫӗ ҫыншӑн илеймест, паллах. Сывлӑха сыхлас ӗҫ 
министерстви штатсене ӳстерме чармасть. Анчах тӑвӑр
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лабораторисемпе хӗсӗк пӳлӗмсенче ӑҫта вырнаҫтарса пӗтерӗн- 
ха ҫӗнӗрен илнӗ ҫынсене? Тӗпчевсем ирттерме ҫӗнӗ 
оборудовани, материалсем кирлӗ. Ҫук вӗсем, хӑҫан пуласси те 
паллӑ мар. Ҫакӑн пирки физикотехнически уйрӑм заведующийӗ 
Геннадий Петрович Петров тарӑхса каласа пачӗ:

“Экспертсем 12 ставкӑллӑх ӗҫ туса пыраҫҫӗ, вӗсене 
сакӑр ставка ҫурӑшӑн тӳлеҫҫӗ. Вунӑ уйӑхра 20038 объекта 
(вилнӗ ҫын ӳчӗ-тирӗ, шӑмми, ӑшӗ-чикки) тӗпчесе тӗрӗсленӗ. 
Оборудовани кивӗ, ӗҫлеме тата та тӑвӑрланчӗ, кун пек 
условисенче йӑнӑшсем пулма пултараҫҫӗ.

Судмедэкспертиза, паллах, сывлӑха сиплекен учреждени 
мар. Ҫапах та унта та врачсем, специалистсем ӗҫлеҫҫӗ. Хӑйсене 
вӗсем шанчӑка ҫухатнӑ ҫынсем пек тыткалаҫҫӗ. Ӗҫ 
условийӗсене лайӑхлатас енӗпе пулӑшу парайманнипе-и е урӑх 
сӑлтавсемпе - кунта профсоюз организацийӗ те саланса кайнӑ. 
Врачсемпе санитарсем, ытти специалистсем профсоюзран 
тухнӑ. Хӑйсен ӗҫӗпе пурнӑҫӗнче лайӑх улшӑнусем пуласса 
вӗсем кӗтмеҫҫӗ те, шанмаҫҫӗ те. Вилӗ ӳт, юнпа пӳр, сирсе 
сирӗлми лӗклентерекен йывӑр шӑршӑ вӗсене тахҫанах 
йӑлӑхтарнӑ. Ҫапах та ӗҫлемелле: ҫак ӗҫе вӗсем тумасан кам 
тӑвать?

Йывӑр шухӑшсемпе, пусарӑнчӑк кӑмӑлпа, урӑх кунта 
килсе курма Турӑ ан хуштӑр тесе тухрӑм эпӗ ҫак ҫуртран.

ХИСЕПЛӖ РЕТРЕН - МАСАР ХӖРРИНЕ
Шупашкарӑн ҫӗнӗ масарӗ. Йӗрки-йӗркипе вилтӑприсем, 

вилтӑприсем... Вун-вун ҫын пурнӑҫран уйрӑлса кунта яланлӑх 
канӑҫ тупнӑ. Палӑксем ҫинчи сӑнӳкерчӗксем ҫеҫ ку этемсем 
нумаях пулмасть кӑна-ха ҫӗр ҫинчи мӗнпур ҫынсем пекех 
савӑнма та, хурланма та, юратма та пултарнине ӗнентерсе 
параҫҫӗ. Ҫӑван леш енче, вӑрман хӗрринерех, палӑксем 
хушшинче паллӑ мар вилтӑпри пур. Ӑна хальхаҫҫӑн анчах 
тирпейлени ҫывӑха пырсассӑнах курӑнать. Тӗмеске ҫинчи чечек 
кӑшӑлӗсем те пӗтӗмпех юрпа витӗнеймен-ха, ылтӑн шывӗпе 
ҫырнӑ хура хӑю ҫил ҫинче вӗлкӗшет. Тӑпра ҫинче шалча 
вьфӑнне лартнӑ акаци турачӗсӗр пуҫне урӑх нимӗн те ҫук. 
Гранитран, мрамортан, тимӗртен тунӑ палӑксем, вӑхӑтлӑх 
вырнаҫтарнӑ йывӑҫ хӗрессем хушшинче ытла та тӑлӑххӑн, ытла 
та хисепсӗррӗн курӑнать-ҫке ку вилтӑпри. Кунта Раҫҫей 
Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченне, чӑвашсен паллӑ 
критикне тата ученӑйне Ипполит Иванович Иванова (Ипполит 
Шордана) пытарнӑ. Ватти ҫитнӗ ҫын теме те ҫукчӗ ӑна, чир-чӗрпе 
хӑшкӑлни те сисӗнсех каймастчӗ-ха. Нарӑсӑн тӑваттӑмӗшӗнче 
выртрӗ те вилсе кайрӗ. Уҫӑ кӑмӑллӑ та ырӑ ҫынччӗ Ипполит 
Иванович, тимлӗхӗ пысӑкчӗ, ӗҫлеме юрататчӗ. Ӑслӑ кӗнекесем 
чылай кӑларчӗ, журналсенче ҫапӑнсах тӑратчӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче 
хаҫат редакцийӗсемпе кӗнеке издательствинчи тата наукӑпа
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тӗпчев институтӗнчи самаях пысӑк вырӑнсенче ертӳҫӗ пупса 
ӗҫлени пирки кунта калама кирлех те мар-тӑр.

Ипполит Ивановен ӑслӑлӑхпа творчествӑри пурнӑҫӗ, 
чӑнах та, ӑнӑҫлах пулчӗ, анчах ҫемье телейӗ тени ун тӗллӗн 
хӑй тупанне кӑтартнипех ҫырлахрӗ. Ун пек чухне зилнӗ ҫынна 
тирпейлесе пытарас ӗҫ-пуҫ ытларах вӑл ӗҫленӗ коллектив ҫине 
тиенет. Ипполит Шордан ӗҫленӗ организацисем вара 
Шупашкарта тӑваттӑ-пиллӗк. Вӑл нумай ҫул хушши чӑваш 
ҫыравҫисен творчество союзӗн членӗ пулнине шута илсе, 
пытару комиссийӗ Писательсен ҫуртӗнче йӗркеленет. Комисси 
председателе Республикӑри Министрсен Совечӗпе ҫыхӑнать, 
Ипполит Иванова Карачурари кивӗ масар ҫинчи Хисеплӗ рете 
пытарма ирӗк илет. Транспорт пирки те, музыкантсене чӗнесси 
ҫинчен те вӑхӑтра калаҫса татӑлаҫҫӗ. Вилнӗ писателе хунӑ 
тупӑка Писательсен ҫурчӗн иккӗмӗш хутне вырнаҫтараҫҫӗ.

Ӗҫ-пуҫ пытарас кун ыран тенӗ чухне чӗрре кӗрсе чӑпханма 
пуҫлать. Чаплӑ писательсемпе ӑслӑлӑх ҫыннисене пытарнӑ 
Хисеплӗ ретре шӑтӑк чавмалли ятарлӑ машина ҫӗмӗрӗлсе кайнӑ 
иккен, оркестр пуласси те паллӑ мар, палӑк хатӗрлессин уҫҫи- 
хуппи ҫук. Пытарас ӗҫе йӗркелеме уйӑрнӑ укҫа-тенкӗ сахалраххи 
палӑрать. Ӑна-кӑна туянмалла, асӑннӑ чухне те укҫа чылаях 
кирлӗ пулать. “Хыпар” хаҫат редакцийӗ, Чӑваш кӗнеке 
издательстви, наукӑпа тӗпчев институчӗ, Писательсен Союзӗ 
укҫа хывни чылаях пулӑшать-ха ӗнтӗ. Анчах ҫакукҫа ӑҫта кайнӑ- 
ши?

Пытару комиссийӗн сапаланчӑклӑхӗ, ҫине тӑманни, ӗҫе 
пӗр-пӗрин ҫине йӑвантарни Ипполит Ивановича пытарнӑ кун 
уйрӑмах вӑйлӑ палӑрать. Комисси члене председателе ирхине 
шӑтӑк халӗ те хатӗр марри ҫинчен пӗлтерет. Оркестр тытас 
шанчӑк ҫук ӗнтӗ. Палӑкне кайран хатӗрлесе лартма калаҫса 
татӑлаҫҫӗ.

Министрсен Совечӗн йышӑнӑвне пурнӑҫламаншӑн, 
паллах, масарсем енӗпе ӗҫлекен нумай отрасльлӗ предприяти 
руководителӗ айӑплӑ. Анчах мӗн туса ларнӑ-ха ҫав вӑхӑтра 
писательсен Союзӗнчи, издательствӑри, наукӑпа тӗпчев 
институтӗнчи вун-вун вӑйпитти арҫын. Мӗншӗн тытас мар алла 
кӗреҫе е лум? Тирпейлӗн ӗҫлесен те виле шӑтӑкне тӑххӑрӑн 
хӗллехи шартламара икӗ сехетре алтса хума пулать. Ялта пулнӑ 
пулсан, кам экскаватор е бульдозер кӗртнӗ пулӗччӗ масар ҫине?

Карачура масарӗ ҫинчи Хисеплӗ рете ятарласа кӗрсе 
тухмалла пулчӗ. Кунта питӗ тирпейлӗ те хӑтлӑ. Республикӑн 
нумай чаплӑ ҫыннисемпе иртнӗ ҫулсенче пиртен уйрӑлса кайнӑ 
Василий Апакӗр, Александр Кӑлкан писательсен вилтӑприсем 
пур. Ипполит Шорданӑн та ҫакӑнтах выртмаллаччӗ. Этем 
явапсӑрлӑхӗпе тимсӗрлӗхӗ, тӗр-тӗр самана апла тума памарӗҫ.

Нарӑсӑн улттӑмӗшӗнче вара событисем малалла ҫапла 
аталаннӑ. Вилнӗ юлташне хӑвӑртрах пытарма васкакан ушкӑн 
ирхине вунӑ сехетрех ӳте Писательсен ҫуртӗнчен илсе тухас
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пирки ӑшталанма тытӑнать. Ипполит Ивановича ҫӗнӗ масарти 
пёр кӗтесри шӑтӑк патне илсе пыраҫҫӗ. Унтах ӑна хурлӑхлӑ 
музыкӑсӑр, шӑппан та васкаса пытараҫҫӗ.

Пумилкки виҫӗ куна пыни ҫинчен хыпарлакансем те 
пулчӗҫ. Тӗрӗс тесе татса калаймастӑп. Эпӗ унта пулман, манӑн 
ҫирӗплетсе калама сӑлтавӑм ҫук. Ҫыравҫӑсем Ипполит 
Иванович Иванов умӗнчи хӑйсен ҫылӑхне каҫарттарас тесе 
асӑнса ӗҫессине вӑраха тӑснӑ пулсан кӑна.

ТАЙЛӐК ҪУРТРИ 
ТӐЛАХ УЧИТЕЛЬНИЦА

Шкул ҫурчӗсенчен кивӗрех, япӑхрах ҫурт-йӗр 
Юманкассинче урӑх пёр урамра та ҫук. “Кив кирӗке” саланса 
каясран тытса тӑракан тӗревсемпе чараксене, ишӗлчӗк 
хуралтӑсене курсан, чун сӳлетсе каять, кӑмӑл хуҫӑлать. Шкул 
картишӗнчи ҫӗрсе тӗссӗрленнӗ лапчӑк пӳртӗн пӗр пӳлӗмӗнче 
кунта вунвиҫҫӗмӗш ҫул математика вӗрентекен Елизавета 
Ивановна Иванова учительница пурӑнать. Эпир пынӑ чухне вӑл 
шӑпах “килӗнчеччӗ”. Тӑрӑхла ҫуртӑн варринчи класӗнче - унӑн 
хваттерӗ. Ытти иккӗшӗнче пӗрремӗш-иккӗмӗшне ҫӳрекенсем 
вӗренеҫҫӗ. Такана пек авӑннӑ урайсене хӑҫан сӑрланине те 
пӗлме йывӑр, тахҫантанпах хутман кӑмакапа ҫӗрӗшнӗ 
пӗренесенчен йывӑр шӑршӑ перет. Елизавета Ивановнан “кил 
вучахӗ" - кивелсе ҫитнӗ электроплитка. Унпа вӑл чей вӗретсе 
ӗҫет, апат хатӗрлет. Кашни кӗтесрех - чухӑнлӑх, чӗрене хӗссе 
ыраттаракан сӑнсем. Ӗмӗрӗ иртнипе кӑвак-симӗс тӗс илнӗ 
кантӑкран кӗрекен хӗвел ҫути, аякра та мар сарӑлса выртакан 
сарӑ тулӑ уйӗ кӑна халлӗхе тӗнче пӗтменнине, ҫывӑхрах ырӑ 
ҫутҫанталӑк пуррине пӗлтерсе чуна лӑплантарать.

Иванова учительница хӑй кунтисем мар. Трак тӑрӑхӗнчи 
Кушкӑ ялӗнчен вӑл. Ҫамрӑклӑхӗ те тахҫанах иртсе кайнӑ ӗнтӗ: 
пӗтӗмӗшле ӗҫ стажӗ виҫӗ теҫеткерен ытларах. 1967 ҫулта Чӑваш 
патшалӑх педагогика институне пӗтернӗренпех ялти шкулсенче 
математика вӗрентет Елизавета Ивановна. Учитель ӗҫне чи 
малтан Вӑрнар районӗнче пуҫланӑ. МӑшӑрлаИнӑ хыҫҫӑн хӑйӗн 
тӑван ялне - Кушкӑна - куҫса килнӗ. Кунтах унӑн ывӑл ҫуралнӑ, 
анчах ҫемье пурнӑҫӗ ӑнман. Тӑван тӑрӑхра ултӑ ҫул ӗҫленӗ 
хыҫҫӑн Хӗрлӗ Чутай уҫлӑхӗнчи Тури Ҫӗрпӳкасси ялне куҫма 
тивнӗ. Сакӑрвуннӑмӗш ҫулсем ялсенче ачасен йышӗ чакнипе 
та папӑрса юлчӗҫ. Вӗренекенсен шучӗ пӗчӗк - сехетсем те сахал, 
классем те нумай мар. Елизавета Ивановна - килнӗ ҫын, 
туриҫӗрпӳкассисем мар. Килнӗ ҫыннӑн - кайни паха. 
Учительница каллех малашне ӑҫта ӗҫлесси пирки пуҫ ҫӗмӗрме 
пуҫлать. Ҫутӗҫ министерствинче ӑна района кайма сӗнеҫҫӗ, роно 
Юманкассинче ӗҫлеме направлени парать. Ку вӑхӑтӑлла 
Иванован ывӑлӗ те кӗҫӗн классене ҫӳреме пуҫланӑ ӗнтӗ.
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Учительница ялти пёр килте кӗтес тупса вырнаҫать, шкулта 
ӗҫлеме тытӑнать. Часах ӑна директор ҫумми туса хураҫҫӗ, пилӗк 
ҫул хушши ҫак чӑрмавлӑ тивӗҫе те пурнӑҫласа пырать вӑл.

Ҫын патӗнче ачапа пурӑнасси пӗрре те ҫӑмӑп мар. Хӑвна 
ху ларсан лашман, тӑрсан тӑшман пек туятӑн. Ытти шкулсенче 
учительсем валли хваттерсем лартаҫҫӗ. Юманккассикче ун пек 
йӑла ҫук. Сурнаев директор хӑй те Канашран Юманкассине ҫӳрет, 
вӑхӑтне ҫул ҫинче кашни кун икӗ сехетрен кая мар ирттерет. Тӑлӑх 
учительницӑн хутне кӗрес, пулӑшас тесе никамах та тӑрӑшмасть. 
Ивановӑна шкулти пӗр класра вӑхӑтлӑха вырнаҫса пурӑнма ирӗк 
параҫҫӗ. Вӑхӑтлӑх тенӗ япала темиҫе ҫула тӑсӑлса каять, 
Иванова ҫав-ҫавах хваттерсӗр шараҫланать, часах унӑн пенсие 
каймалли вӑхӑт та ҫитсе тӑрать.

Учительницӑра, директор ҫумминче ӗҫлесе самаях укҫа 
илнӗскерӗн, хӑйӗн ҫурт лартмалла пулман-и вара унӑн теме 
пултараҫҫӗ вулакансем. Ҫапла, хӗрарӑм пуҫпах пӳрт-ҫурт 
ҫавӑракансем те пур ял-ялӗнче. Елизавета Ивановна ҫакӑн 
пирки ӗмӗтленмен тесе калама пултараймастпӑр. Йӳҫҫи-тутти 
хыҫҫӑн хӑваламасӑр тирпейлӗ пурӑнса, вӑл ватлӑх кунсем 
валли майӗпен укҫа хывса пынӑ, кооперативлӑ хваттер 
туянмалла-и унта е ҫурт лартмалла - куҫ курӗ тенӗ.

Темиҫе ҫул каялла Раҫҫей ҫӗрӗ ҫинче Сармантей самани 
пуҫланса кайни, перекетленӗ укҫа пулӑ хуппи вырӑнне тӑрса 
юлни ҫак ӗмӗте ҫурмаранах татнӑ. Ватлӑх та ҫывхарса килет, 
кил-ҫуртлӑ пулас шанчӑк та ҫук - мӗн тумалла.

Шанчӑк ҫухалса пынине кура, Иванова хваттер ыйтӑвне 
районти инстанцисенче те, Вӗрентӳ министерствинче те 
хускатма пуҫлать. Вӑл ҫырнӑ хутсене Министерствӑран ронона 
ярса параҫҫӗ. Хӑйӗн черечӗпе роно Министерствӑна хуравласа 
хут ҫӳретме тытӑнать. Анчах та шурӑ хутран шурӑ пӳрт лартса 
хураймастӑн-ҫке-ха. Районти халӑха вӗрентес ӗҫ пайӗн 
унчченхи ертӳҫи Ивановӑна вӑл ӗҫлекен ялта ҫурт туянса парас 
пирки шантарма тытӑнать. Коллективлӑ хуҫалӑх тата ял 
администрацийӗ Елизавета Ивановнӑна ҫур гектар таранччен 
ҫӗр уйӑрса параҫҫӗ. Шаннӑ йӑвара кайӑк ҫук тенӗ евӗр, ҫурт 
туянса парас "план” пурнӑҫланмасӑрах пӑчланать. Учительница 
каллех Министерствӑна хутсем ҫӳретме пикенет, ӗҫлӗ ҫынсен 
пӳлёмӗсене кӗре-кӗре тухать. Роно пуҫлӑхӗсем ку хутӗнче 
Иванована Шӑхасанта пая кӗрсе тӑвакан ҫуртра хваттер пама 
май пурри пирки Минйстерствӑна хурав параҫҫӗ. Елизавета 
Ивановнан ывӑлӗ техникумран вӗренсе тухса ҫарта пулма 
ӗлкӗрнӗ ӗнтӗ. Халӗ вӑл республикӑри пӗр хуҫалӑхра шоферта 
ӗҫлет, ҫынсем патӗнче кӗтес йышӑнса пурӑнать. Вӗрентӳ 
министерствипе ронора та пуҫлӑхсем халӗ - урӑххисем. 
Шӑхасанти “сухаллӑ” стройка хӑҫан вӗҫленессин, ҫурта хӑҫан 
хута ярассин палли-тӗлли те ҫук. Ҫурчӗ хатӗр пулсан та унта 
Елизавета Ивановна валли пёр пӳлӗмлӗ хваттер пулать тесе 
паян татӑклӑн шантарса калакан никам та ҫук.
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-Роно ваяли унта пилёк хваттер пулмалла. Черетре 
тӑракансем йышлӑ. Иванова вӗсем хушшинче вунпёрмёш 
шутланать. Татӑклӑн нимён калама та пултараймастӑп, - тет 
халӑха вӗрентес ӗҫ пайӗн пуҫлӑхӗ.

Ишӗлчӗк ҫуртри тӗттӗм кӗтесре пурӑнакан мӗскӗн 
учительница кӑҫал президент администрацийӗнче те пулнӑ, 
министр кабинетне те кӗрсе курнӑ. Президент администрацийӗ 
ҫакӑн пек “вак-тӗвекпе” чӑрманас темен, министр Иванована 
Шӑхасанти ҫурта хута ярассине тимлӗн "сӑнаса” тӑма хушнӑ.

Паян влаҫра ларакан демократсем мӗскӗн ҫын ыйтӑвне 
ҫав ҫын майлӑ татса парасса шанма йывӑр.

ИШӖЛЧӖК АЙӖНЧЕ
Унӑн ишӗлчӗк ҫурчӗ ялти клуба юнашарах ларать. Ҫурт 

теме те ҫук пулӗ ӑна: тӑрри йӑтӑнса аннӑ, пӗренесем тӑнчах 
ҫӗрӗшсе хуйӑрланнӑ, урамалла тата пахчаналла тухакан 
чӳречисене ҫӗтӗк-ҫурӑкпа чиксе питӗрнӗ. Сивӗрен хӳтӗленес 
тесе-ши е урӑх сӑлтавпа - ҫурт йӗри-тавра тӑпрас вырӑнне кивӗ 
кирпӗч катӑкӗсем купаласа хунӑ. Ытти хуралтӑсем те ишӗлнӗ.

Ҫенӗк евӗрлӗ хушлӑх витӗр шалалла кӗретпӗр. 
Йӗклентерекен йывӑр шӑршӑ кӑмӑла пӑтратать, сывлӑша пӳлет. 
Урайӗ тахҫантанпах кусар та, шӑпӑр е мунчала та курман-тӑр: 
талккӑшпех тусан, кӗл, хӑрӑм. Пӳртре кӑмака вырӑнне вучах 
ҫавӑрнӑ. Кил хуҫи хӗрарӑмӗ кутник сакки евӗрлӗ кравать ҫинче 
тӗршӗнсе выртать.

Анна Андреевна Боровская ҫитмӗл ҫулсене ҫитсе 
карчӑкланнӑ ӗнтӗ. Инвалид пулнӑ май, тухсах та ҫӳреймест. 
Алли-урин тӗрекӗ ҫук. Ҫапах та калаҫма ухата. Хӑй ытла чухӑн 
та тирпейсӗр пурӑнни мана тӗлӗнтерсе те пӑшӑрхантарса 
пӑрахнине вӑл куҫран пӑхсах сисрӗ пулмапла: “Шанчӑк тахҫанах 
пӗтнӗ, пурнӑҫ тӗрекне ҫухатнӑ эпӗ. Паян - пур, ыран - ҫук”, - 
терӗ вал. Май килнӗ чухне эрехне те тӗксех ямасть пулмалла: 
унта-кунта пушӑ кӗленчесем курӑнкалаҫҫӗ, сӗтел пекки ҫинчи 
куркара та ҫав шӗвекех-тӗр, хытса кайнӑ ҫӑкӑр таткисем тата 
ҫисе пӗтереймен чӑх тукмакӗ те кунтах.

Урапакассинче Анна Боровскаян ҫывӑх тӑванӗсем никам 
та ҫук. Хӑй вӑл ӗмӗрне ҫак ҫуртрах, ашшӗ-амӑш килӗнче 
ӗмӗрленӗ. Ҫамрӑк чухне шкула чупнӑ, 1944 ҫулта Етӗрнери 
педагогика училищине пӗтерсе тухнӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн тӑхӑр ҫул 
хушши тӑван тӑрӑхри тата Айкӑри шкулсенче ӗҫленӗ.

Хушамачӗ чӑвашла марри пирки вӑл ҫапла ӑнлантарса 
пачӗ. Аллӑмӗш ҫулсен вӗҫӗнче Анна Андреевна пӗр вӑхӑт 
Свердловск хулинче пурӑннӑ. Кунта вӑл Леонид Павлович 
Боровскойпа пӗрлешет. Анчах телей вӑрахах пымасть. Анюкӑн 
каялла яла таврӑнма тивет. Хӑйӗнчен е улӑшкинчен килнӗ-и ҫакӑ 
- анчах унӑн ҫемьеллӗ пурнӑҫӗ арканать, вӑл пӗччен хӗрарӑм 
пулса юлать.
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Иртнӗ кунӑн ҫути ҫук, теҫҫӗ те, ҫапах та ҫамрӑк чухне 
ҫанталӑкӗ те ӑшӑ, кунӗ те яланах ырӑ пек туйӑнать. Ҫавӑнпа 
та-и Анна Андреевна вӑл вӑхӑтсене савӑк кӑмӑлпа аса илчӗ. 
Тен, пулни-иртнине илемлетме, чӑнлӑха пӑсса калама та 
именмерӗ пулӗ. Уншӑн турӑ каҫартӑр ӑна, паян нишлӗхпе асап 
тӳсекен хӗрарӑма. Хӑй каланӑ тӑрӑх, асапӗсем унӑн пӗр вӑтӑр 
ҫул каялла пуҫланнӑ. Пӗррехинче, ҫуркунне, Урапакасси 
ҫыннисем, пёр вагон ҫӗрулми тиесе, кӑнтӑралла ҫул тытаҫҫӗ. 
Вёсен хушшинче Анна Боровская та пулнӑ. Таса та сывӑ тухса 
кайнӑ вӑл инҫе ҫула. Каялла вара имренсе-сусӑрланса таврӑннӑ. 
Асӑрханма пӗлменнипе-ши е тел̂ ей ҫапла пулнӑ - Анюк вакун 
кустӑрми айне пулса аманать. Ӑна пеней памалла тӑваҫҫӗ. 
Пеней - куҫҫуль укҫи, асап укҫи. Унпа туяннӑ ҫӑкӑр та тӑварлӑ, 
тӑварӗ те шарак.

Тахҫантанпах йӗркеллӗ тухса ҫӳреймест ӗнтӗ. Анна 
Андреевна, ҫапах чул хушшине хурса пулин те, чунне усрасшӑн 
тапаҫланать. Вучах вутти уншӑн - пахчари чиепе улмуҫҫи 
турачӗсем. Виҫӗ-тӑватӑ чӑх тата пӗр качака усрать. Темиҫе ҫул 
каялла унӑн килӗпе юнашарах Тимирязев ячӗпе хисепленекен 
колхоз клуб туса лартнӑ. Тӑвӑр пирки, килӗшсе татӑлсах, Анюк 
аппан пахча ҫӗрне касса илме тивнӗ. “Уншӑн мана пӳрт лартма 
ҫичӗ пин кирпӗч уйӑрма пулчӗҫ. Кирпӗчне паян тесен паян 
параҫҫӗ-ха, анчах мӗнпе турттарса килес манӑн ӑна? Кама пуҫ 
ҫапса пӳрт ларттарас?” - тет Боровская.

Унран начартарах пурӑнма май та ҫук пек туйӑнать ҫӗр 
ҫинче. Ҫапах: “Манран япӑхрах пурӑнакансем те пур”, - терӗ 
Анюк anna.

Терт-асапа кашни кун курса тӑнӑ чухне кирек мёнле 
ҫыннӑн та чӗри хытать, чунӗ чулланать. Ку тӑрӑхра ҫакна 
хӑнӑхнӑ пулмалла. Колхоз та, ял администрацийё те 
инвалйдсемпе пенсионерсене нимёнпех те пулӑшма 
пултараймаҫҫӗ имӗш. Чӑнах та, кашни карчӑка ӑҫтан ҫурт лартса 
парӑн? Ҫапах та Анна Андреевна Боровская хӑй те, унӑн 
ишӗлчӗк ҫурчӗ те темиҫе кун куҫ умӗнчен кайма пӗлмерӗҫ.

ЛЕНЯ БОРИСОВ 
САЛТАКӐН ПУРНАҪӖПЕ ВИЛӖМӖ
Ӗнер ҪӗнӗМӑратҫийӗн ӑшӑ ҫумӑр ҫуса иртрӗ...
Типсе ӗлкӗреймен тумламсем халӗ июнь курӑкӗ ҫинче 

чӗркӗмӗл пек ҫиҫсе йӑлтӑртатаҫҫӗ. Аслӑ масар варринчи ҫӗнӗ 
вилтӑпри ҫине лартнӑ чечек калчисем те шыв сыпса тӑраннӑ, 
пуҫӗсене ҫӳле ҫӗкленӗ, кашни-пӗр хӗвел патне туртӑнасшӑн. 
Таврари ҫӑка вӑрманӗ те талккӑшӗпех ҫеҫкере. Пуҫ ҫаврӑнса 
каймалла ырӑ шӑршӑ сӑмсана кӑтӑклать. Сикет, вылять, 
савӑнать ҫутҫанталӑк. Йывӑҫ-курӑк турат ҫумне турат, ҫулҫӑ 
ҫумне ҫулҫӑ хушасшӑн.
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Вилтӑпри айӗнче выртакан Леня Борисов ҫеҫ ҫак илеме 
курмасть те, туймасть те. Ытла та ир, вунтӑххӑр тултармасӑрах 
пурнӑҫран уйрӑлмалла лулчӗ ҫак тин ҫеҫ ҫитӗнсе ҫитсе салтак 
тумне хӑхӑннӑ каччӑн.

Ӑна вӗлернёренпе паян тӑххӑрмӗш кун. Ашшӗ-амӑшӗ, 
тӑванӗ-хурӑнташӗ, тантӑшӗсем, ял ҫыннисем Леньӑна асӑнма 
масар ҫине пуҫтарӑннӑ. Ашшӗ - Петр Владимирович - “Заря” 
колхозра автомеханикре ӗҫлекенскер, кӑҫал аллӑ ҫул тултаракан 
ҫирӗп арҫын, чӑтаймасть - ҫынсенчен аванмарланнӑ пек 
ҫаврӑнса тӑрса куҫҫульне ҫӑтать. Амӑшӗн - Елена Тимофеевнӑн 
пуҫӗ ҫинче пуҫа ҫӗклеме паман пысӑк хуйхӑ, кӑкӑрта - чӗрене 
кӑшлакан хура асап. Леньӑпа пӗртӑван Сашӑна та ҫӑмӑл мар. 
Пӗлтӗрсенче кӑна салтак тивӗҫне пурнӑҫласа таврӑннӑскер, 
паянхи ҫар ҫыннин пурнӑҫӗн синкерлӗхне вӑл аван ӑнланать.

Виҫӗ ывӑл - ашшӗ-амӑшӗн виҫӗ тёркӗччӗ. Кӗҫӗнни ҫук 
ӗнтӗ халь. Пӳрт алӑкне уҫса: “Анне, элӗ таврӑнтӑм”, - теес ҫук 
хӑйӗн тарават сассипе. “Шыв ӑсса килсе парам-и, урай ҫуса 
тухам-и, апат лартса ярам-и?” - тесе шӑкӑл-шӑкӑл калаҫас ҫук. 
“Лар-ха, аннем, туххӑм сан сӑнна ӳкерсе паратӑп”, - тесе хутпа 
кӑранташ та тытас ҫук халь тин. Хупӑнчӗҫ ӗнтӗ тӗнчене савакан, 
ҫынсене юратакан ҫӑлтӑр пек ҫутӑ куҫсем.

Тепӗр ҫын ҫитмӗл ҫула ҫитсе те ҫӗр ҫинче ҫынна юрӑхлӑ 
ӗҫ туса хӑвараймасть. 1976 ҫулхи октябрӗн пӗрремӗшӗнче 
ҫуралнӑ Леня, пӗлтӗр кӗркунне ҫар ретне тӑма тивӗҫлӗ 
пулнӑскер, Ҫӗнӗ Мӑратра вунсаккӑра ҫитсе ял ҫинче ырӑ ят 
хӑварнӑ. Кунти вӑтам шкулта вӑл ӳкернӗ картинӑсемпе 
портретсем упранаҫҫӗ.

-Пултаруллӑ ачаччӗ. Лайӑх вӗренетчӗ. Унӑн аллинче 
сӑрӑпа кӑранташ та, пӑчкӑ-сава та пёр пек вылянатчӗҫ. 
Борисовсен ачисем пурте ӗҫлесе ӳсрӗҫ. Кӗҫӗнни тата та 
хӗрӳрехчӗ, аллине мӗн тытни пӗтӗмпех пулса пыратчё, - каласа 
парать шкул директоре Клавдия Владимировна Жестянкина.

Борисовсен килӗнче кӗҫӗнни ӑсталанӑ сӗтел-пукан 
асӑнмалӑх тӑрса юлнӑ. Иртнӗ ҫулсенче вӗсем пӳртне аслӑлатса 
дёнет'нё, ытларах ҫемьепе ӗҫленӗ. Ун чухне те Леня чи 
пуҫарулли пулнӑ.

Шкул пӗтерсе тухнӑ хыҫҫӑн Леня Борисов Шупашкара, 
Чӑваш патшалӑх педагогика институчӗн ӳнерпе графика 
факультетне ҫул тытнӑ. Унӑн этючӗсемпе портречӗсем экзамен 
тыттаракансен кӑмӑлне кайнӑ. Ахӑртнех, кӑмӑла каяканнисем 
ыттисен ытларах та пулнӑ-тӑр: пединститутра Леня валли вырӑн 
тивӗҫмен, вӑл каялла киле таврӑннӑ, колхозри столяр 
мастерскойӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ.

Вунсаккӑр тултарнӑ чухнехи яш ӗмӗр... Хамӑртанах 
пӗлетпӗр - ҫак ӳсӗмри ҫын нихӑҫан та вилӗм ҫинчен 
шухӑшламасть.

Самана пуҫхӗрлӗ ҫаврӑннӑ самант ытларах ашшӗ- 
амӑшне сехӗрлентерет. Пулас салтак шӑпи пирки Борисовсем
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те шухӑшламан мар ӗнтӗ, унта-кунта чупма та тивнех-тёр 
вӗсене. Ҫавӑнпа-и е унсӑрах - иртнё кёркунне Леня Шупашкарти 
ҫар чаҫӗнче служба срокне пуҫласа ярать. Комсомольски 
районёпе Шупашкар хушши 120 ҫухрӑм, атте-аннепе, 
тӑвансемле тёл пулма майсем пур. Кунта тӳлек, анчах ҫӗршывра 
лӑпкӑ мар. Унта та кунта пӑшал переҫҫӗ, вут ҫӗкленсе тухать. 
Шутланӑ-ши Шупашкар салтакӗсенчен хӑшӗ те пулин Ҫӗнӗ дула 
уявланӑ чухне кӑҫал Чечняри вӑрҫӑ вутёнче пудне духатасса? 
Шухӑшламан та пуль? Чӑваш Президенчё те вӗсене хӳтӗлет- 
ҫке-ха. Анчах мён ку? Президент Чӑвашьенрен ҫара кайнӑ 
салтаксене хӳтӗлесси динчен Указ кӑларнӑ хыҫҫӑн Шупашкарта 
службӑра тӑракансене урӑх gap округӗсене куҫарма тытӑнчӗҫ. 
Паян пӗрисемпе, ыран теприсемпе сывпуллашмалла. Леньӑсен 
подразделенине те Киров облаҫне илсе каяҫҫӗ. Мӗн сӑлтавпа 
Кировочепецка куҫарнине лере пытарса тӑмаҫҫӗ: часах Чечняна 
ӑсанмалла. Ҫакӑн пирки ҫыру ҫырса пӗлтерет Леня хӑйӗн 
ашшӗпе амӑшне. Хавшак чӗреллӗ амӑшӗ - Елена Тимофеевна 
- тӑхтаса тӑмасӑрах ҫула тухать. Ӳкӗтлени те, куҫҫуль те 
пулӑшмасть: Леня Чечняна кайма сӑмах панӑ, арҫын сӑмахӗ 
ҫирӗп - каялла ҫул ҫук.

Ҫакӑ - амӑшӗпе ывӑлӗн чӗрӗ чухнехи юлашки курнӑҫӑвӗ.
Цинк тупӑк яла ҫитсе кӗриччен Леньӑран тата виҫӗ ҫыру 

килнӗ. Кӗске вӗсём, сӑмахӗсем вырнаҫуллӑ. Килтисене 
килӗштерсе, тату пурӑнма сӗнет. Хӑй таврӑнасса шанать, суран 
е вилӗм пирки шухӑшламасть. Вӑрҫӑ мӗн тути каланине туйса 
пыни те сисӗнет ҫырусенче. Юлашки ҫырӑвӗнче, майӑн 29- 
мӗшӗнче, Леньӑн тараватлӑхӗ, ырӑ кӑмӑлӗ, пархатарлӑхӗ тата 
та лайӑх курӑнать. Сывпуллашу ҫырӑвӗ пекех вуланать вӑл.

Июнӗн 5-мӗшӗнче унӑн кӑкӑрне ҫурӑлакан пуля аркатса
тӑкнӑ.

Халь тин Леня Борисова никам та чӗртсе тӑратас ҫук. Ырӑ 
ячӗ ял ҫинче, ҫынсем хушшинче ан ҫухалтӑр кӑначчӗ. Раҫҫейӗн 
панкав правительстви паян ытти ҫамрӑксем валли вилӗм 
хатӗрлет. Хальхи пурнӑҫ вӑл - хӑрушӑ тӗлӗк пек. Ҫак тапхӑр - 
иртсе каймалли тапхӑр. Ҫамрӑксем пурнӑҫшӑн пыракан ырӑ ӗҫ 
валли кирлӗ пулӗҫ.

Ырӑ амӑшӗсем, ывӑлӑмӑрсене ыран валли упрар!

ҪОТ ШЕТМӖРИ ЮМӐҪ КАРЧӐК
Ку киле кӗрсе курма пире Мартынкассинчи шкулта истори 

вӗрентекен Аркадий Иванович Иванов канаш пачӗ. Хӑй те вӑп Ҫот 
Шетмӗре пурӑнать. Анни мӑнаккана (хут ҫинчи пек каласан, Анна 
Захаровна Захаровӑна) питӗ лайӑх пӗлет. “Таврара ҫук чаплӑ 
юмӑҫчӗ, ун патне ҫынсем таҫтан-таҫтан килсе ҫӳретчӗҫ, халӗ 
ватӑлчӗ ӗнтӗ, тӑхӑрвунна ҫывхарса пырать”, - кӗскен ҫапла каласа 
пачӗ вӑп хӑйсен ялӗнчи чи ватӑ хӗрарӑмсенчен пӗрин пирки.

Чӑннипе Анни мамак (асаннене Элӗк хутлӑхӗнче ҫапла
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калаҫҫӗ) сакӑрвун саккӑрта пырать. Вӑрӑм ӗмӗрне пурӑнса 
ирттернӗ кил-ҫуртӗнче тӗтӗм сӳннӗ ӗнтӗ унӑн. Пӳрчӗ кивелсе 
ӑшша тытми пулнӑ, хуралтӑсем ҫӗрӗшсе йӑваннӑ. Юмӑҫ пӑхса 
пухнӑ укҫи те йӳнелсе юрӑхсӑра тухнӑ, Хевти чакнӑ карчӑка сивӗ 
пуртре хӑварам мар, пӑхса пурӑнам тесе Анни мӑнаккана кӳршӗ 
хӗрарӑмӗ Тамара Сергеевна Дмитриева хӑй патне кӗртнӗ. Унӑн 
ҫуртӗнче те “ҫилхи витӗр ҫил вӗрме” пуҫласан, вӗсем иккӗшӗ 
те Тамара инкен ывӑлӗ Саша патӗнче хӳтлӗх тупса ҫырлахнӑ. 
Александр Григорьевичӑн пӳрчӗ кирпӗчрен, темиҫе пӳлӗмлӗ. 
Эпир пынӑ чухне вӗсенчен пӗринче Анна Захаровна шӑпах 
канма выртнӑччӗ. Кӑнтӑрлахи апата ӑна ҫӑмарта ӑшаласа 
ҫитернӗ-мӗн те, Анни мӑнакка ҫатмине пуҫ айне чиксех 
ҫывӑрать. Ыйхи унӑн ҫӑмӑл пулчӗ: вӑп сас-чӳ илтнипех вӑранса 
кайрӗ, пуҫелӗк вырӑнне хунӑ ҫатмана вӑш-ваш туртса кӑларчӗ.

-Ҫутатрӑм. Питӗ тутлӑ пулчӗ. Эс шарнӑй-парнӑйсем 
хатӗрлесех тӑр, эп ҫиекенни пулам, - сӑмах выляткаласа илчӗ 
вал Тамара Сергеевнӑпа

-Эккей, ҫакӑнпа! Тимӗр тирӗк-и унта, шӑвӑҫ курка-и е ҫатма 
- пурне те пуҫ айне чиксе хурать. Ҫынран аван мар, йӳтенӗ тесе 
калӗҫ тата хӑвна, - ӳкӗтлесе те ӳпкелешсе тӗртсе хучӗ лешё.

-Йӳтенӗ мар-и вара? Йӳтенӗ! Сакӑрвун саккӑрта пыратӑп. 
Э-эх, пӗр ҫирӗм ҫул каяллахи пулсан. Ҫӗрле хӑй ҫутмасӑр йӗп 
куҫне тиреттӗм. Ҫын ӑраскалне тӗкӗр витӗр курса та, юн 
тымарне перӗнсе те, ал лаппине пӑхса та пӗлеттӗм. Тимӗр 
тирӗкпе ҫатмана вара пуҫ айне ахальтен хумастӑп: вӑй параҫҫӗ 
вӗсем мана, - хуравлама ӳркенмерӗ карчӑк.

Ирӗксӗрех Константин Ивановӑн “Нарспи” поэминче юмӑҫ 
пирки каланӑ сӑмахсем аса килчӗҫ: “Ури айне шӑрт (шӑрт - 
акапуҫ тимӗрӗ, авт.) хурса укҫа хучӗ хӑй умне”. Тимӗртен вӑй 
илеҫҫӗ-ши вара юмӑҫсем?

Хӑлхи витӗрех мар пулсан та, халапланса ларма ухута 
иккен Анна Захаровна. Ҫот Шетмӗне (халӗ ку яла ытларах 
Шапкин теҫҫӗ) вӑл 60 ҫулсем каялла Анаткас Шетмӗрен качча 
килнӗ. Упӑшкин - ҫурт та, выльӑх-чӗрлӗх те пулман. Чӗлхе- 
ҫӑварӗ япшар, ӗҫӗпе маттур хӗрарӑм хӑйсен ялӗнчен пӳрт 
куҫарса ларттарнӑ, упӑшкине киле кӗртнӗ ҫынна пӑхса пурӑннӑ 
пек усрама тытӑннӑ. Ҫапах та лешӗн пархатарӗ сахалтарах 
пулнӑ-мӗн: ӗҫрен пӑрӑнса ҫӳреме пуҫланӑ, ют хӗрарӑм патне 
чупма та ӳркенмен. “Энтри-Сентри - йӗм кантри терӗм те килтен 
самантрах хӑваласа кӑларса ятӑм. Куҫӑм ан куртӑр. Урӑхран 
кӗртмен вара эпӗ ӑна”, - асаилӳ ҫӑмхине сӳтме пуҫлать Анни 
мӑнакка.

Хӑҫан тата ӑҫтан пуҫланнӑ Анна Захарован юмӑҫ 
пӑхасси?

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Аннана, вӑтӑр урлӑ каҫнӑ вӑйпитти 
хӗрарӑма, пӗччен пурӑнать тесе, вӑрман касма илсе каяҫҫӗ. 
Нумай-нумай ҫынсем хушшинче вӑл кунта пӗр ҫамрӑк арӑма 
асӑрхать. Лешӗ сӑмаха питӗ маҫтӑр. Еҫрен лӗштӗрех ывӑнса
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таврӑнаҫҫӗ пулсан та, хӑйсем ялта мӗнлерех пуян пурӑнни, ӳт- 
пӳре пӗчӗк айӑп пулнипе вӑрҫа каймасӑр юлнӑ упӑшки хӑйне 
мӗнле юратни ҫинчен кала-кала тӗлӗнтерет хӗрарӑмсене. 
Пӗррехинче, иккӗн кӑна юлсан, Анна ҫакскерӗн аллине хӑй 
сисмесӗрех тытса илет. “Алӑ тупанӗ ҫинче хӗрарӑмӑн пӗтӗм 
пурнӑҫӗ, малашне мбн пуласси тӗкӗр ҫинчи пек курӑнса кайрӗ, 
Пурнӑҫӗ унӑн пӗрре те хӑй каласа панӑ пек тулӑх мар иккен. 
Упӑшки те килте мар, фронтра. Ҫитес вӑхӑтрах чи ҫывӑх 
ҫыннине ҫухатас инкекӗ те пур. Чӗре патӗнчи ҫынни - упӑшкиех- 
мӗн. Йӑлтах тӑкса патӑм. Хӗрарӑм чӗлхесӗр пекех нимӗн те 
чӗнмест. Хамран-хам тӗлӗнетӗп. Мӗнле пулчӗ-ха ку тетӗп. Икӗ 
эрнерен ҫак арӑма килне чӗнтерсе илчӗҫ. Мӑшӑрӗ вӑрҫӑра 
вилни ҫинчен хут килнӗ иккен. Ҫакӑн хыҫҫӑн майӗпен-майӗпен 
ҫыхӑнса кайрӑм юмӑҫ ремеслипе”.

Анни мӑнакка ман аллӑмри йӗрсене пӑхсан нӳмай 
сӑмахласа тӑмарӗ. “Кӑмӑлу аван санӑн, телейӳ пур. Кӗпепе 
ҫуралнӑ ҫын эсӗ. Ӗненӗвӳ ҫирӗп мар вара. Малашне мӗн пуласси 
пирки шарламастӑп” , - терӗ. Манпа пӗрле кӗнӗ 
фотокорреспондента юмӑҫ пӑхса яма вара вӑл ратах пулчӗ. 
“Полусирота иккен эсӗ, ачам (ҫынни аллӑ тӑваттӑра, ашшӗ 
вӑрҫӑра вилнӗ). Аннӳ-аҫу тӑватӑ ывӑл ҫуратса ҫитӗнтернӗ-мӗн 
(чӑнах та ҫапла). Эс ҫул ҫӳреме юрататӑн, таҫта та пулса курнӑ 
(чӑнах та ҫапла). Хӑв ик ача ҫуратнӑ иккен, халӗ килӳнте пӗри 
кӑна (чӑнахта ҫапла). Тата темтепӗр, тата темтепӗр. Юлташӑм: 
“Пӗлчӗ! Пӗлчӗ!” - тесе ҫаврӑнкаласа ҫӳренӗ вӑхӑтра пирӗн Анни 
мӑнаккапа пуҫланӑ калаҫу малалла тӑсӑлчӗ.

-Пин-пин ҫынна юмӑҫ пӑхса панӑ пуль ху ӗмӗрӳнте. 
Ылтӑну та, кӗмӗлӳ те ҫук-ҫке хӑвӑн.

-Ман пата ӗмӗрӗпех ытларах нушаллӑ ҫын ҫӳрерӗ. 
Вӗсенчен пайта курма, пуйма шутламан. Пурлӑх пултӑр тесе 
тӑрӑшман. Мӗн пуррине пӗтӗмпех хампа пӗрле илсе каятӑп.

Юмӑҫа кама та пулсан вӗрентсе хӑвармарӑн-и, тесе 
ыйтатӑн-ха эсӗ, шӑллӑм. Юмӑҫ вӑл платник мар, тухтӑр та мар. 
Ӑна вӗрентес ҫук. Турӑ пани кирлӗ. Вӑл пулсан, никам 
пулӑшӑвӗсӗрех, хӑйӗн ҫулне хӑех тупать юмӑҫ.

-Халиччен курман-пӗлмен ҫыннӑн иртнӗ пурнӑҫӗпе 
малашлӑхӗ пирки пӗлме пултарнине ӗненес килмест. Юптарса 
памастӑн-и эсӗ, Анни мӑнакка?

-Этем ӑраскалне ахаллӗн пӗлес ҫук ӑна. Ӑш-чикпе ӑс-пуҫ, 
сисӗм вӑйне пӗтӗмпех хускатмалла. ИЭмӑҫ пӑхнӑ чухне чун 
кисренӗвне пула хӑш чухне ҫамка ҫине сив тар тапса тухатчӗ. 
Ман килӗме кунсерен 10-15 ҫын пыни те пулнӑ. Ӑҫтан кашнинех 
каласа парас тӗрӗссине? Суя суйса яратӑн ун пек чухне. Хӑше 
ют арҫынна ҫавӑрса илесшӗн, теприне кӳрши лайӑх пурӑнни 
кӗвӗҫтерет. Пӑсташ тӑвас текенсем те пыман мар. Йывӑр инкек 
ҫапнине пула ман патӑма ҫул шыраса тупнисене ҫеҫ ахаллӗн 
кӑпарса ямастӑмччӗ. Ҫак енӗпе пӗр чӗптӗм ҫылӑхӑм та ҫук манӑн.

-Сывлӑху еплерех, пурӑнас килни пысӑк-и?
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-Ӑшӑма-чиккӗме ыран ҫиес ҫӑкӑршӑн кулянса ҫунтарас 
йӑлам пулман. Турӑ мӗн панипе ҫырлахнӑ. Кама та пулин вӗчче 
хывса, тарӑхса юнӑма-чунӑма пусмӑрламан. Ҫавӑнпах-ши тӗнче 
халӗ те хитрен курӑнать. Пурӑнӑттӑм тепӗр вунӑ-вунпилӗк ҫул. 
Куҫ-пуҫ витӗр мар та, ҫапах сывлӑхӑм пур тетӗп-ха. Калаҫса 
ҫӳремелли сӑмах мар, сана пӗлтерем: пёр чей курки шур эрехе 
ним мар хаплаттарса хуратӑп (ҫакна Тамара Сергеевнӑпа 
Александр Григорьевич та ҫирӗплетрӗҫ). Иккӗмӗшӗн тӑррине 
татса парсан тин ват шӑмшак ҫӑмӑлланнине туятӑп.

...Ҫот Шетмӗрен хускалса тухни те тахҫанах ӗнтӗ. Ҫула 
май икӗ-виҫӗ яла та кӗрсе тухрӑмӑр. Анни мӑнаккай 
тӗлӗнтермӗшӗсем пирки пирӗн хушӑмӑрта хускалнӑ калаҫу 
кашнинчех ҫӗнелсе те ҫӗнелсе пычё.

ХУРА-ХУРА ВӐРМАН, ӐРАСНА ЙЫВӐҪ
Эпир ларса пыракан автобус Канаш хулине кӗнӗ чухне 

хыр пӗренесем тиенӗ машина пысӑк мар хӑвӑртлӑхпа пире 
хирӗҫ Ҫӗрпӳ еннелле иртсе кайрӗ. Ҫук, сарӑ ҫуртана аса 
илтермерӗҫ кузоври хыр касӑкӗсем. Хуппи те вёсен темле тӗксӗм 
тӗслӗскер пулчӗ, варри те услам ҫу евӗрлӗскер мар, - кӑвакарса 
тӑраканскер. Тӳрех тавҫӑрса илтӗм: ҫак хырсене Сӑр, Кӗтне, 
Хӗр, Хырла шывӗсен ҫыранӗсенчи хӑйӑрлӑ вӑрмансенче мар, 
кӑвактӑпра ҫине лартса ӳстернӗ квартапсенче касса хатӗрленӗ.

Ҫапларах ҫав! Чӑваш вӑрманӗсенче хурӑнпа ӑвӑс, 
вӗренепе ҫӑка, чӑрӑш пӑлассисене касса йывӑҫне турттарса 
тухнӑ хыҫҫӑн ҫав вырӑнсенче хырсем лартҫа ӳстерме 
пуҫланӑранпа 40-50 ҫул та иртсе кайрӗ пулмалла. Йывӑҫ - этем 
пекех: кашнин хӑйӗн юратнӑ вырӑнӗ пур. Хӑй кӑмӑлланӑ ҫӗр 
ҫинче вӑл хӑвӑрт ӳсет, яштака пулать. Вулли ҫирӗп, варри те 
сӑсӑллӑ мар унӑн.

Этем пиркиех калар-ха. Куҫарса кай-ха тундрӑри эвенка 
Хура тинӗс хӗррине! Пурӑнма пурӑнӗ-ха вӑл субтропик 
тӑрӑхӗнче те. Ҫапах та хӑйне ҫак лару-тӑрура калама ҫук 
телейлӗ тесе шутлӗ-ши? Мӗн кӗҫӗнрен Каспи-Кавказ 
таврашӗнче ҫитӗннӗ этеме Якути тӗнчине кайса ярсан мӗнлерех 
тыткалӗ вӑп хӑйне? Тӑван ҫӗршывӗшӗн тунсӑхлӗ, кӑнтӑр хӗвелӗ 
ҫуккишӗн кулянӗ, пач урӑх условисенче пурӑнма пуҫланӑскер, 
чире кайма та пултарӗ. Куҫса пынӑ вырӑна кӑмӑлламасан, ҫын 
урӑх ҫӗре те тухса кайма пултарать. Лартнӑ йывӑҫӑн вара - ҫӗрӗ 
килӗшет-и е килӗшмест-и - ҫав вырӑнтах ӳсмелле.

Пуриншӗн те паллӑ, пирӗн республикӑра вӑрмансем 
пӗтӗм территории виҫӗ пайӗнчен пӗрне йышӑнса тӑраҫҫӗ. 
Калама ҫук пысӑк пуянлӑх! Хӗрӗх ҫула та ҫитмен ҫамрӑк 
вӑрмансен лаптӑкӗ кӑна 103,3 пин гектар йышӑнать. Пӗтӗмпех 
пулса ҫитнӗ, паян касмасан ыран ватта тухакан вӑрмансем те 
пур. Вӗсем нумаях мар, 9 пин гектара яхӑн. Ытти - 400 пин гектар 
ытла - вӑтам ӳсӗмри вӑрмансем. Иывӑҫ кашни ҫулах сахал мар
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касӑлать. Пӗр-икӗ ҫултан, каснӑ вырӑнсенчи ҫӗре хатӗрлесе 
ҫитерсе, ҫамрӑк калчасем лартаҫҫӗ. Тӗпрен илсен - хыр 
калчисем. Кӑвак тӑпра, кӗллӗ тӑпра - пӗтӗмпех хыр. 1999 ҫулта 
кӑна 2500 гектар ҫине вӑрман лартнӑ. Юлашки вӑхӑтра юман 
лартнӑ лаптӑксем те курӑнкалаҫҫӗ. Вӗсем нумай мар, мӗншӗн 
тесен вунпилӗк ҫула яхӑн юмансем йӗкел ӳстермесӗр ларчӗҫ. 
Вӗсем халӗ те типсе хӑрма пӑрахмаҫҫӗ-ха. Имшерленнӗ 
юмансен йӗкелӗсенчен калчасем хӑвӑрт ҫитӗнеймеҫҫё.

Вӑрман лартса ӳстересси - пархатарлӑ ӗҫ. Ҫак енӗпе 
республикӑри Вӑрман департаменчӗ (мӗншӗн министерство 
мар-ши вӑл?), лесхозсем ытти регионсенчи вӑрман отраслӗсем 
хушшинче малти вырӑнсенчен пӗрне йышӑнаҫҫӗ. Юлашки 
ҫулсенчеТӑвай, Комсомольски, Патӑръел районӗсенче ҫӗнӗрен 
лесхозсем тунӑ, Шӑмӑршӑ тӑрӑхӗнче наци паркӗ йӗркеленӗ. 
Вӑрмансене пӑхса тӑрасси, сыхласси, касса тирпейлесси тата 
вӑрман продукцине хатӗрлесси, ик-виҫ ҫул хушшинче йывӑҫ 
япаласем ыйтакансен шучӗ чакрӗ пулсан та, тивӗҫлӗ шайрах 
пулса пырать темелле.

Рынок йӗрки ҫине кӳҫса пынӑ май ҫӳлтен аяла плансем 
антарасси чылай йӑвашланчӗ. Ӗҫе халӗ ҫӳлтен план панине 
пурнӑҫлас тесе мар, вырӑнта шухӑшласа тума май пур. 
Сӑмахран, вӑрмансенчи каснӑ лаптӑксене мӗншӗн пӗтӗмпех 
хырпа юман лартса хӑвармалла-ха. Кашни йывӑҫ паха! Ӳсчӗр 
хурӑнсемпе ӑвӑссем те, вӗренесемпе хурамасем те. Ҫӑка пирки 
уйрӑм сӑмах. Унӑн лаптакӗсем пирӗн вӑрмансенче ҫулран-ҫул 
сахалланса пыраҫҫӗ. Ӗлек чӑваш ҫуртӗнче ҫӑка ҫур пурнӑҫа 
ҫавӑрса пынӑ. Унран пӳрт пураланӑ, савӑт-сапа ӑсталанӑ, ҫӑка 
хуппине ӳкерсе пушӑт тунӑ, шыва хутса кӑларса мунчала 
хатӗрленӗ. Халӗ вӑл япаласенчен чылайӑшӗ кирлӗ мар. Ҫапах 
та мунча маччине хыр хӑма юрӑхсӑр, ҫӑка кирлӗ. Ҫӑкаранах 
уйранҫӳпҫи, чӗрес ӑсталаҫҫӗ. Вӗсем те паянхи пурнӑҫран тухса 
ӳкмен-ха. Курӑсӗ-мунчали те кирлӗ. Ҫӑка пылне астивсе курнӑ 
ҫын унӑн тутине нихӑҫан та манас ҫук. Ҫӑка пирки сӑмах 
пуҫарсан, вунпилӗк-ҫирӗм ҫул каялла пулнӑ пӗр ӗҫ аса килет. 
Йӗпреҫри вӑрман хуҫалӑхне пӑхӑнса тӑнӑ Ҫӗнӗ Мӑрат 
лесничествинче (Тукайпа Ҫӗнӗ Мӑрат ялӗсен хутлӑхӗнче) 
ҫитӗнсе ҫитнӗ ҫӑка вӑрманӗ пурччӗ. Ӑна Чулхула облаҫӗнчен 
килсе касса кайрӗҫ. Сеченово таврашӗнчи алӑстисене тавар 
кӑларма ҫӑка кирлӗ пулнӑ-мӗн. Ана шыраса вӗсем Чӑваш 
тӑрӑхне ҫитнӗ, ҫӑка вӑрманне пысӑк хак парсах сутӑн илнӗ.

Ҫак йывӑҫ тункатаранах хӑвӑрт хунать, васкавар ӳсет. 
Тукай ҫывӑхӗнчи ҫӑкалӑха каснӑ хыҫҫӑн тункатасене тӗплерӗҫ 
те хыр лартса хӑварчӗҫ. Пӗлтӗр ҫак вырӑна ятарласа кайса 
килтӗм. Ӳсеҫҫӗ ҫамрӑк хунавсем. Ҫирӗм ҫулта вӗсем ҫын 
ҫӳллӗш ҫӗкпеннӗ. Ҫӑка пулнӑ пулсан, сайралатмалӑхах ҫитӗннӗ 
пулӗччӗҫ, тесе шухӑшларӑм хам ӑшӑмра.

Ҫӑки-хурӑнӗ - куҫран ҫӗтнӗ йывӑҫсемех мар-ха. Йӗлме, 
каврӑҫ, ҫирӗк йывӑҫҫисен ячӗсене ҫамрӑксем пачах та
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пӗлмеҫҫӗ. Хӑйсене курасса та курман. Ҫакна ҫырма хатӗрленнӗ 
май ҫак йывӑҫсем пирки тӗрлӗ ӳсӗмри тӑхӑр ҫынпа калаҫрӑм. 
Вӗсенчен иккӗшӗ кӑна йӗлмепе каврӑҫ пирки теплён каласа пама 
пултарчӗҫ. Шыв хӗррисенче ӳсекен ҫирӗке те чылай ҫӗрте касса 
пӗтернӗ. Ҫыран ҫаралать, шывӗ типет. Йӗлмепе каврӑҫ 
хӗминчен мӗн тӗрлӗ паха сӗтел-пукан тума май пуррине вгра 
никамах та пӗлесшӗн мар.

ИКӖ ТӖНЧЕ - ИКӖ ПУРНӐҪ
Ҫу уйӑхӗн вӗҫӗнче Мускавра Раҫҫейри творчество 

интеллигенцийӗн конгресӗ пулса иртрӗ.
Пире, Чӑваш Республикинчен конгресс ӗҫне хутшӑнма 

пырса ҫитнӗ сакӑр ҫынна, пурӑнма Мускаври Лихачев ячӗпе 
хисепленекен автозаводӑн хӑна ҫуртне вырнаҫтарчӗҫ. Тупӑкри 
пек шӑплӑхпа кӗтсе илчӗ хӑнасене пилӗк хутлӑ ҫурт. Унччен 
тӗнче чапӗпе кӗрленӗ ЗИЛ халӗ йӗркеллӗ ӗҫлеймест. Пӗр вӑхӑт 
вӑл тӑнчах хупӑнса та пӑхнӑ. Халӗ те аран-аран сывлать. Ытти 
хуласенчен специалистсем кунта командировкӑсене ҫӳреме 
пӑрахнӑ. Хӑна ҫуртӗнче ӗҫлекенсем пиллӗкмӗш уйӑх шалу 
илеймеҫҫӗ. Выҫӑ хырӑма лӑплантарас тенӗн, эпир пырса 
вырнаҫнӑ чухне вӗсем типӗ ҫу ярса шӳрпе пӗҫеретчӗҫ.

Урамсенче ҫын сахал ҫӳрет. Магазинсен ҫӳлӗкӗсем 
апат-ҫимӗҫ, тӗрлӗ йышши тавар пусса тӑнипе авӑннӑ. Суту-илӳ 
залӗсем пушӑ, тавар туянакансем вӗсенче ҫукпа пӗрех. Заводӑн 
культура ҫурчӗ те, музейӗ те хупӗ. Хветӗр Агиверпа Иван Лисаев 
ҫак районӑн аслӑ пасарне кӗрсе тухнӑ-мӗн те, иккӗшӗ те хамӑр 
пурӑнакан пӳлӗмре тӗпӗнсе лараҫҫӗ.

-Мӗн тӗрлӗ кӑна аш ҫук-ши пасарӗнче? Йӳнни те, хакли 
те. Суйла та туян. Туянакан никам та ҫук, тарӑхса, пӑшӑрханса 
сӑмахлать Лисаев.

Лихачев заводӗнчи рабочисен укҫа ҫук. Укҫа ҫук этем 
килте, хваттерте ларать. Мускав та тӗрлӗрен иккен. Ҫупа пыл 
ҫинче ишекенсем те, типӗ тытакансем те пур иккен кунта. 
Буржуази тата пролетариат... Икӗ тӗнче - икӗ пурнӑҫ. Ҫакчӑнлӑх 
конгресс ӗҫленӗ вӑхӑтра тата та лайӑхрах курӑнчӗ. Наци 
культури хӑрушлӑхра, ӑна хӑтармалла - ҫакӑн пек девизпа иртрӗ 
конгресс. Унӑн ӗҫне икӗ пине яхӑн ҫын хутшӑнчӗ. Мускавра 
пурӑнакан литература, культура, искусство деятелӗсем кӑна 
мар, Раҫҫейӗн 67 регионӗнчен килнӗ 700 ытла ҫын вӗсем 
хушшинче.

Виктор Розовӑн конгреса уҫнӑ чухнехи сӑмахӗсем асран 
тухмаҫҫӗ. “...Пире кунта пурне те чун ыратӑвӗ пуҫтарчӗ. Пире 
ҫӗнтерчӗҫ. Ҫӗршывӑмӑр чӗркуҫҫи ҫинче ларать. Ҫапах та эпир 
мар вӑл вӑйран кайнисем. Апла пулсан, хамӑр чӑнлӑхшӑн, хамӑр 
культурӑшӑн кӗрешӗве тухмалла”.

Раҫҫейри писательсен союзӗн председателӗн Валерий 
Ганичевӑн, халӑх артисчӗн Николай Губенкӑн, Владимир
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Смирнов профессорӑн, Патшалӑх Думин депутачӗн Иван 
Мельниковӑн сӑмахӗсенче те (вӗсем докладсем туса пачӗҫ) 
ҫӗршыв культури арканнишӗн пӑшӑрханни, катастрофӑран 
тухмалли ҫул-йӗре шырани, пуласлӑха шанни-ӗненни палӑрчӗ. 
Вӑтӑра яхӑн ҫын сӑмах тухса каларӗ конгресра. Вӗсем хушшинче 
- Халӑхӑн патриотла вӑйӗсен союзӗн лидерӗ Геннадий Зюганов. 
Ырӑ вӑйсем ҫӑлӑнӑҫ шыраса пӗрлешеҫҫӗ. Ҫакна ларусем иртнӗ 
чухне конгресра Елисей архимандрит Мускав тата Пӗтӗм Раҫҫей 
Патриархӗн иккӗмӗш Алексийӗн саламлӑ сӑмахне вуласа пани 
те, Раҫҫейӗн Вӑтаҫӗр Европин муфтийӗ Равиль Гайнутдин шейх 
тухса калаҫни те яр-уҫҫӑн кӑтартса пачӗҫ.

Елена Драпеко артисткӑн, Василий Белов, Валентин 
Распутин, Вячеслав Дегтев, Юрий Поляков ҫыравҫӑсен, 
Владимир Страхов академикӑн хӗрӳллӗ сӑмахӗсем ҫынсен 
чӗрин варрине кӗрсе вырнаҫрӗҫ.

“Кунта эпир чӗре хушнипе килтӗмӗр. Никама та ирӗксӗр 
илсе килмен. Хамӑрӑн нимӗнпе те танлаштарма ҫук 
ҫӗршывӑмӑра сыхласа хӑварасчӗ. Эпӗ сире пурне те пуҫаруллӑ, 
активлӑ пулма сӗнетӗп. Тӗнчере лайӑх ҫынсем япӑх ҫынсенчен 
нумайрах. Парӑнас марччӗ кӑна...” - ҫакӑн пек сӑмахсемпе хупрӗ 
конгреса Виктор Розов.

Документсем, документсем... Конгресс хальхи ҫивӗч 
ыйтусемпе темиҫе резолюци тата заявлени йышӑнчӗ. Раҫҫей 
культурине ҫӑлса хӑварас тӗлӗшпе ятарласа комитет ӗҫлеме 
пуҫламалла. Пирӗн республикӑран комитет составив Мариъел 
республикин тава тивӗҫлӗ артистне, республикӑри вырӑс драма 
театрӗн артистне Олег Блинова кӗртрӗҫ.

Конгесс ӗҫне ҫӗр-ҫӗр профессор, академиксем, 
артистсемпе писательсем, журналистсем, врачсемпе 
учительсем, библиотекарьсемпе клуб работникёсем хутшӑнчӗҫ. 
Кӑнтӑрлахи апата Парламент центрӗн анкарти пек пысӑк 
буфетӗнче ҫирӗмӗр. Халӑх майлӑ ӗҫлекен творчество 
интеллигенцийӗ питех те чухӑн иккен пирӗн. Чей, кофе, сосиска- 
сарделька... Ҫакна та пурте туянма пултараймарӗҫ. Сӗтел ҫине 
сарса хунӑ хаҫат ҫинчи ҫӑкӑрпа сухана тӑварпа пуҫса 
ҫиекенсене те курма тиврӗ апат вӑхӑтӗнче.

Конгресс хыҫҫӑн Мускавӑн тӗп урамӗсемпе ҫуран нумай 
утрӑмӑр. Рееторансемпе казиносем, грильбарсем симӗс, кӑвак, 
сарӑ ҫутӑсемпе ҫиҫетчӗҫ. Пирӗн унта кӗрес мехелӗмӗрпе 
терменӗмӗр те ҫукчӗ, кӗрес те килместчӗ. Унта “ҫӗнӗ вырӑссем” 
савӑннине кӑна лайӑх пӗлеттӗмӗр.

СИКРӖ - ТУХРӖ ҪЫРМАРАН...
Этем нимӗн чухпӗ те йытӑ мар. Йытӑпа танлаштарма та 

пултараймастпӑр ӑна. Анчах та Патшалӑх Думин депутачӗ, 
либерал-демократсен партийӗн лидерӗ, Раҫҫей президенчӗн 
кандидачӗ Владимир Жириновский Мускавра Думӑн пӗчӗк
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залӗнче журналистсемпе тӗл пулнӑ чухне пӗр вӗҫӗмсӗр 
еӑрҫнине зала кӗрсе итленӗ хыҫҫӑн ирӗксӗрех пӗр вӗҫӗмсӗр 
вӗрекен йытӑ манӑн куҫ умне тухса тӑчӗ.

Пресс-конференци кӑнтӑрла вуникӗ сехетре 
пуҫланмаллаччӗ. Владимир Вольфович зала шӑпах пёр сехет 
те вунӑ минут каярах юлса ҫитрӗ. Сӗтел хушшине кӗрсе ларнӑ- 
ларманах вӑл Думӑн спикерне ларусене йӗркеллӗ ирттерме 
пӗлменшӗн вӑрҫма пуҫларӗ. Вӑл пресс-конференцие вӑхӑтра 
килейменшӗн Дума ертӳҫисем айӑплӑ имӗш. Ун хыҫҫӑн 
правительство тата Президент адресӗпе ӳпкев сӑмахӗсем 
пуҫланчӗҫ. Жириновский июль уйӑхӗнче Раҫҫейре выҫлӑх 
пуҫланасси ҫинчен пӗр иккӗленмесӗр пӗлтерчӗ. Вӑл пӗлнӗ 
тӑрӑх, апат-ҫимӗҫ резервӗсем пирӗн ҫӗршывра пӗтӗмпех хухса 
ҫитнӗ. Апла пулсан та правительство Польшӑна тырӑ ӑсатма 
хатӗрленет-мӗн. “Хамӑрӑн нимӗн те ҫук. Ҫав вӑхӑтрах 
правительство Польшӑпа тырӑ сутас енӗпе килӗшӳ тунӑ”, - терӗ 
Владимир Вольфович, хӑйӗн умӗнче выртакан папкӑран туртса 
кӑларнӑ тап-таса хут листине сиплесе.

В.Жириновский - вырӑс хӗрарӑмӗпе юрист ывӑлӗ (ҫут 
тӗнчере пилӗк пине яхӑн тӗрлӗ халӑх хушшинче “юрист” нацине 
уҫнӑшӑн вӑл чӑннипех те тӗнче наградине тивӗҫлӗ) - чи пысӑк 
шайри должноҫсене йышӑнса ӗҫлекен пёр наци ҫыннисене 
(сӑмах еврейсем пирки пычӗ пулмалла) “шӗкӗлчеме" пуҫланӑ 
хыҫҫӑн малти ретсенче ларакан журналистсем пуҫӗсене пӗкрӗҫ, 
креслӑсем ҫине тӗршӗнерех ларчӗҫ.

Пӑскӑртасси иккӗмӗш ӑстрӑмпа правительство ҫине куҫнӑ 
хыҫҫӑн журналистсенчен нумайӑшӗ (вӑл шутра эпӗ те) залран 
тухса кайма ҫӗкленчӗҫ. “Акӑ вӗсем - Америка капиталисчӗсен 
тарҫисем. Вӗсем хӑйсен агенствисене ман ҫинчен элек пама 
васкаҫҫӗ”, - пире те зӑрҫмасӑр хӑвармарӗ Владимир Вольфович.

АЛӐКСЕНЧЕ - АМБАЛСЕМ
Пухӑннӑ-ши хӑҫан та пулсан тӑр кӑнтӑр кунӗнче кремене 

ҫакӑн чухлӗ халӑх, тӑнӑ-ши хӑҫан та пулсан кермен умӗнчи 
тӳремлӗхре ҫакӑн чухлӗ ҫӑмӑл машина, автобуссемпе 
микроавтобуссем, тата тем-тем тӗрлӗ автотранспорт? Ҫакӑн 
пекки халиччен пулнӑ е пулман тесе ҫирӗплетсе калама йывӑр, 
анчах та ҫакӑн пек мероприяти керменте нихӑҫан та иртменни 
пирки татӑклӑнах ҫирӗплетме пулать.

Ҫапла, ӗнер кунта ӗмпӗве суйлама кандидата тӑратас 
шухӑшлӑ пуҫару ушкӑнӗ пуҫтарӑнчӗ. Ушкӑн темелле-ши ӑна, е 
ҫар тесен тӗрӗсрех пулать-ши? Ҫак “ушкӑна” пёр пин те ҫӗр аллӑ 
тӑватӑ ҫын пухӑнчӗ пулсан та, ӗмпӗве суйласси пирки калакан 
саккунпа килӗшӳллӗн, эпир те ӑна ҫар тесе мар, ушкӑн тесех 
калӑпӑр.

Пуҫару ушкӑнӗн пухӑвӗ, тӗпрен илсен, пӗтӗмӗшлех 
унчченхи ырӑ вӑхӑтри облаҫри партконференци евӗрлӗ иртрӗ.
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Мероприятие ҫак ӗҫре йытта кӑна мар, кашкӑра та ҫисе ярса 
курнӑ Ваҫливанчсемпе Михалванчсем йӗркелесе ирттерсе 
янине шута илес пулсан, урӑхли-тӑрӑхли пулма та 
пултарайманни те паллӑ-ха ӗнтӗ.

Ыррӑн тӗлӗнтерекенни, чуна савӑнтараканни кунта ҫакӑ: 
малтан палӑртса йыхраз хучӗпе “хӗҫпӑшаллантарнӑ” ҫынсемсӗр 
пуҫне пуху ирттерекен зала щӑна та вӗҫсе кӗме пултарайманни.

Керменӗн аялти хутӗнчи алӑкӗсенче те, ҫӳлти хутӗнче те 
икё метр ҫӳллӗш, хӗртнӗ кирпӗч тӗслӗ питсемлӗ, вӗрсе хӑпартнӑ 
пек курӑнакан бицепссемлӗ амбалсем тӑчӗҫ. Вӗсене курнӑ 
хыҫҫӑнах залра вӗҫӗмсӗр пӗршухӑшлӑх пулас е пулас мар пирки 
иккӗленӳ пачах сӗвӗрӗлчӗ. Кунта урӑх нимӗн те мар - 
пӗршухӑшлӑх анчах пулма пултарать!

Пухӑва пыма мана никам та йыхӑрманччӗ. Йыхравсӑр 
пынисем тата та пурччӗ. Рабочисен пёр пӗчӗк ушкӑнӗ шала 
кёрес тесе нумай талпӑнчӗ. Патшалӑх Канашӗн депутачӗ хӑйӗн 
прависем пирки хӗрсе кайса ӑнлантарчӗ. Ҫук, зала кёме вӗсене 
телей пӳрмерӗ. Ман тӗллӗн турри ҫывӑх пулчӗ-тӑр, пуху иртекен 
“ҫӑтмаха” эпӗ кӗтӗм-кӗтӗмех.

Акӑ вӗсем - залри ҫемҫе пукансем ҫинче ларакансем, эпӗ 
паллакан ҫынсем: районсемпе хуласен ашшӗсемпе вёсен 
ҫумӗсем, паян министрта ӗҫлекенсем, ӗнерхи министрсем, ыран 
министр пулас ҫынсем, ӗҫ сӗтелӗсем хушшинче кунӗ-кунӗпе 
хутсене пӗр енчен тепӗр енне, тепӗр енчен пӗр енне куҫарса 
ларакан чиновниксем, хырӑмламасланма пуҫланӑ ҫӗнӗ 
вырӑссемпе ҫӗнӗ чӑвашсем, рабочисем выҫӑ ларнӑ чухне 
уйӑхсерен вуншар пин тенкӗ шалу илекен АОсемпе ООсен 
директорӗсем. Кур-ха, ҫавсем кӑна-и? Ҫук, вӗсем кӑна мар! Авӑ, 
унта та кунта тутӑр ҫыхнӑ, саппун ҫакнӑ чӑваш хӗрарӑмӗсем, 
леререх тӳпеттей тӑхӑннӑ ватӑ тутар ларни курӑнать. Епле-ха 
тата вӗсемсӗр! Вӗсене илсе килес мар-тӑк, Ваҫливанчсемпе 
Михалванчсем те пулас мар. Пӗлеҫҫӗ вёсем мӗн ҫисен шыв 
ӗҫмеллине.

Хӑйӗн ӗмӗрне унччен обком секретарӗсем тавра, халӗ 
ӗмпӳпе премьер тавра хӗвӗшсе ирттерекен этем сцена ҫине 
хӑпарчӗ те пухӑва пуҫласа ячӗ. Президиум суйлаҫҫӗ. Ҫапла, 
пурнӑҫ ҫыннисем те нумай иккен залра. Акӑ, президиумрах - ӗҫ 
геройӗ, тава тивӗҫлӗ артистка. Мӗн тӑвӑн: этем хӑй тӗнчине 
парӑнатех ҫав!

Кун йӗркине ҫирёплетнӗ хыҫҫӑн ӗҫлӗ калаҫу пуҫласа ячӗҫ: 
ҫӗнӗрен ӗмпӗве суйлама хальхи ӗмпёве тӑратмалла. Трибуна 
умне ҫынсем пӗрин хыҫҫӑн тепри тухаҫҫӗ. Вёсен сӑмахӗсенче- 
мухтав юрри! Вӑл Мускавран пеней укҫи илсе килсе тӑрать, 
чиркӳсен тӑррисене ылтӑнпа ҫиҫтерчӗ, учительсемпе врачсене 
ҫывӑх курать, газ кӗртнӗ чухне пирӗн яла пырса курчӗ, кӳлнӗ 
ута кӗпер тӗпне ҫитсен тӑвармаҫҫӗ, тата ытти те, тата ытти те... 
Пуху иртекен керменӗн стенисен леш енче оҫмушкӑ чухлё 
хӑватпа ӗҫлекен завод та, уйӑхӗ-уйӑхӗпе ӗҫсӗр ларакан
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рабочисем те, пушанса юлнӑ чӑх-чӗп фабрикисем те, кӗрхи ҫил 
туланипе лӑсканакан вырман уй та, пӗлтӗрхи раштавранпа укҫа 
илсе курман колхозниксем те ҫук тейён.

Ҫапах та совӗҫе ҫухатман ҫынсем те пур-ха ҫӗр ҫинче. 
Акӑ, трибуна умне кӑмӑллӑ та ӑслӑ тутар тухать. Мухтама хушнӑ. 
Анчах ҫакӑншӑн ҫеҫ халӑх умне тухрӗ-ши-ха тава тивӗҫлӗ 
ветеран. Ҫук, уншӑн ҫеҫ мар. Акӑ, вӑл паянхи синкер режима 
хупласа тӑракан атлас та пурҫӑн чаршавсене туртса антарма 
пуҫлать. Ялсенче ӗҫлекен ҫынсем ӗҫлейми пулнӑ пенсионерсен 
укҫипе пурӑнаҫҫӗ-мӗн. Унӑн ялӗнче колхозниксен вӑтам ӗҫ укҫи 
уйӑхра 180 тенкӗ ҫеҫ иккен. Ватлӑхра пӗччен тӑрса юлакан 
ҫынсем питӗ нумай. Мӗншӗн вёсен ывӑл-хӗрӗсем вӑхӑтсӑр ҫӗре 
кӗреҫҫӗ. Кур-ха, хӑлхана ыррӑн кӑтӑклантаракан сӑмахсемсӗр 
пуҫне йӳҫҫӗн тухаканнисем те пурмӗн ку чухне. “Ҫитет!”- теҫҫӗ 
ятарласа йӗрке тытса пыма лартнӑ ҫынсем унтан та кунтан. 
Аксакал ерилен сцена ҫинчен анать. Хӑй калас сӑмаха вӑл 
каланӑ.

Е тата тава тивӗҫлӗ артистка. Ӑна та ӗмпӗве мухтама 
хушнӑ. Пытармасть. “Ӗнер хушрӗҫ”, - тет. Ан мухта-ха! Мӗн 
курассине хӑв пӗлен. Залра, куҫӗсемпе пӑраласа, театр 
директорӗ хӑй ларать. Артистка "мухтать”. Ҫӗкленсе, патетикӑпа: 
“Емпу пирӗнсӗр пурӑнӗ, эпир вара унсӑр пӗтетпӗр!!!”-тенӗ чухне 
пичӗсене виҫӗ хут кӗҫҫе ҫӗленӗ чиновниксем те вӑтанчӑклӑн, 
аванмарланса пуҫӗсене чикеҫҫӗ, шӗпӗр-шӗпӗр алӑ ҫупаҫҫӗ. 
Пуҫланӑ ӗҫ - вӗҫленӗ ӗҫ. Самант ӗмпӗве суйлама тӑратасси 
пирки сасӑласси патне пырса тухать. “Кам та кам тӑратас тет, 
алӑ ҫӗклӗр!” Кӑшӑл ҫӗкленеҫҫӗ алӑсем. “Кам хирӗҫ!” Йӑлишӗн 
тенӗ пек кӑна пуҫне ҫӗклесе зала пӑхса илнӗ председателӗн 
куҫӗсем тӗлӗннипе пысӑкланса каяҫҫӗ. Хирӗҫлисем пур! 
“Камсем вӗсем? Кам апла тума хӑять?” - илтӗнеҫҫӗ унтан та 
кунтан сасӑсем. Йӑлишӗнех пуху председателӗ шут комиссине 
ӗҫ умне тӑратать. Иккӗн-виҫҫӗн йӑлишӗнех пин ытла ҫын 
ларакан зала ик-виҫ минут хушшинче “шутласа” тухаҫҫӗ. 
Комисси пуҫлӑхӗ протокол вулама пикенет. “Пуҫару ушкӑнне 
пёр пин те ҫӗр аллӑ тӑватӑ ҫын ҫырӑннӑ. Пёр пин те ҫӗр хӗрӗх 
ҫиччӗшӗ ӗмпӗве суйлама кандидата тӑратас тесе сасӑланӑ. 
Пиллӗкӗшӗ хирӗҫ пулнӑ. Иккӗшӗ сасӑлава хутшӑнман”, - 
пӗлтерет вӑл.
Пуху вӗҫленет. Председатель залра ларакансем “ыйтнипе” 
ӗмпӗве чӗнсе илме хушу парать. Ҫынсем нумайӑшӗ тулалла 
тухаҫҫӗ. Эпӗ те, ӗмпӳ мухтаннине итлесе хӑлхамсене 
тахҫанах йӳҫӗхтерсе ҫитернӗскер, пӑчӑ зала урӑх кӗрес мар 
шухӑшпа урама тухакан алӑка уҫатӑп.

40



ЮЛТАШСЕМПЕ ЮНАШАР
Райхаҫатредакторе каласа парать

Электрике шыраса - тёпсакайне
Ун чухне редакципе типографи райцентр™ кивӗ йывӑҫ 

ҫуртра вырнаҫнӑччӗ. Линотипсемпе пичетлекен машинӑсем 
ӗҫленӗ чухне пӳртӗн урай-маччи, стенисем халь-хапь ишёлес пек 
чӗтренсе тӑратчӗҫ. Эрнере виҫӗ хут, хаҫат тухнӑ кунсенче, ҫав 
шӑв-шав ҫурҫӗр ҫитмесӗр те лӑпланмастчӗ. Лӑпланас пулсан та, 
электроэнерги пама пӑрахнӑ пирки машинӑсем чарӑнса ларсан 
кӑна лӑпланатчӗ. Энерги паракан подстанци кивелсех ҫитнӗччӗ 
ӗнтӗ. Ҫӗннине лартас пирки райӗҫтӑвкомра темиҫе хут калаҫсан 
та усси пулмарӗ. Каҫхине ҫичӗ сехет-и унта, саккӑр-и - ҫутӑ лап! 
сӳнсе ларать, ҫуртра тупӑкри пек шӑп пулса тӑрать. Хӑпӑл-хапӑл 
подстанци патне чупатпӑр, “жучок” - мӗн лартса, электроэнерги 
памалла туса хуратпӑр. Ҫакӑ электриксен кӑмӑлнё каймарӗ 
пулмалла, подстанцие ҫӑрапах питӗрсе илчӗҫ. Ҫутӑ ҫав-ҫавах 
сӳнме пӑрахмасть. Пӗррехинче, ҫуллахи каҫ, тӑхӑр сехетсем 
ҫитеспе, машинӑсем тӑпах чарӑнса ларчӗҫ. Утрӑм Комсомольски 
ялӗн урамӗпе электрик шыраса, Морозов пурӑнакан килӗн 
чӳречинчен шаккарӑм. Урама арӑмӗ тухрӗ.

-Морозов пыраймасть, тӗпсакайӗнче-ха вӑл, - тетхӗрарӑм.
-Мӗн тума кӗрсе ларнӑ вӑл унта? - ыйтатӑп хайхинчен.
-Ҫӗрулми хума шӑтӑк чавать. Унӑн ир те, каҫ та халӑх ӗҫӗ. 

Килти урлӑ выртана та тӑрӑх ҫавӑрса пӑрахми пулчӗ. 
Кӑлармастӑп эпӗ ӑна тӗпсакайӗнчен, ан та ӳкӗтле, - ҫавӑн пек 
пулчӗ хурав.

Хӗрарӑма йӑпаткаласа хам та тёпсакайне кӗрсе кайрӑм. 
Йӗп чиксен те куҫ курмасть, Ал сӗмӗпе Морозова хыпашлакаласа 
тупрӑм. Калаҫатпӑр. “Кӗҫӗр шӑтӑка чавса пӗтермесӗр те 
тӗпсакайӗнчен тухмастӑп. Трансформатора тахҫанах 
улӑштармалла. Ҫитмӗл тенкӗшӗн кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлеме чура мар 
эпӗ”, - сассине хӑпартсах калаҫать кил хуҫи.

-Атя-ха, майлаштаркаласа ярар, Ху пыраймасан ҫӑра 
уҫҫине парса яр эппин. Ху пырас пулсан, каялла иксӗмӗр килсе 
тёпсакайне туххӑмрах чавса хурӑпӑр”, - апла та капла та ӳкӗтлетӗп 
электрике. “Иксӗмӗр чавса пӗтерӗпӗр” тесен, кӑмӑлӗ уҫӑлчӗ 
Морозовӑн. Ҫирӗм минут иртрӗ-и, иртмерӗ-и - ҫутӑ памалла туса 
та хучӗ. Ӗҫ пӗтерсен эпӗ те унпа пӗрлех хускалтӑм. “Эсӗ пирӗн 
урамра пурӑнмастӑн-ҫке. Ӑҫта каятӑн?” - ыйтать хайхискер. “Ара, 
тёпсакайне иксӗмӗр чавса пӗтерме килӗшрӗмӗр-ҫке-ха", - 
хуравлатӑп эпӗ.

Сайра кулакан салху электрик йӑл-л! ҫиҫсе илчӗ. “Ан ҫӳре. 
Хамах чавса пӗтеретӗп. Ыр сӑмахушӑн тавтапуҫ” - тесе уйрӑлчӗ.

Трансформатор “ыйтӑвӗпе” тепӗр кунне райцентр™ виҫӗ 
хутлӑ ҫуртӑн виҫҫӗмӗш хутӗнчи чи пысӑк кабинетах кӗмелле 
пулчӗ. Икӗ эрнерен ҫӗнӗ подстанци лартрӗҫ.
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Утне ҫитмен - туртине
Университет пӗтернӗ хыҫҫӑн редакцие ҫамрӑк каччӑ 

Владимир Рыбкин ӗҫлеме килчӗ. Малтанласа вӑл 
радиокорреспондент пулчӗ, пӗр вӑхӑт яваплӑ секретарь ӗҫӗсене 
пурнӑҫларӗ, кайрантарах ӑна ялхуҫалӑх пайӗн ертӳҫи пулма 
ҫирӗплетрӗмӗр.

Кӗркуннехи пӗр тӗксӗм ир Володя ман пата кабинета кӗчӗ.
-“Восток” колхоз фермисене ҫитсе килесшён. Машина 

паян ниҫта та каймасть-и? - “вӑкӑра” тӳрех мӑйракинчен тытрӗ 
вӑл.

Эпӗ ӑна путевка ҫыртарма хушрӑм. Тӑхӑр сехет ҫитеспе 
Рыбкинпа тепӗр ҫӗнӗ корреспондент машина ҫине ларса 
“Востокалла” кӗрлеттерчӗҫ. Кайнӑранпа пёр сехет те иртмерӗ 
пуль, эпӗ ларакан пӳлӗме каллех Володя Рыбкин кӗрсе тӑчӗ. 
Хӑй йӑлтах сӑнран ӳкнӗ, кӑвакарса кайнӑ, пӑшӑрханса ӳкнипе 
калас сӑмахне те йӗркеллӗ калаймасть.

Вёсем “Восток” колхозӑн ӗне фермине аванах ҫитнӗ-мӗн. 
Витене кӗнӗ-кӗменех Володьӑна пӗр тӗреклӗ арҫын, самаях 
хӗрӗнкӗскер, кӑкӑртан ҫулса илнё, чутах лутӑркаса пӑрахман, 
темӗн те пёр каласа вӑрҫса пӗтернӗ. “Сана пыршу-пакартупах 
ҫисе яратӑп, пирӗн колхоз тӗлне мантаратӑп. Сан пирки 
нарастаран начет тӳлемелле пулчӗ тесе хирӗлешрӗ ҫав арҫын”, 
- каласа парать Рыбкин. “Кам пулчӗ вара вӑл ҫын? Палламастӑн- 
и?"- ыйтатӑп унран. Рыбкин та, тепӗр корреспондент та ку ҫынна 
палламаҫҫӗ иккен. Редакци шоферӗ Слава Игнатьев районти 
ҫынсене лайӑх пӗлет, ӑна чӗнсе кӗртме хушрӑм.

-Кам-ши? Ферма заведующийӗ хӑваласа чупатчӗ вӗсем 
хыҫҫӑн. Ҫавӑ пуль, - тет Слава.

Вӑл кун “Восток" колхоз правленине пилӗк-ултӑ хутчен те 
шӑнкӑравларӑм. Каҫ енне кайсан ҫеҫ колхоз председателӗпе 
Алексей Деомидович Ятмановпа ҫыхӑнса калаҫма май килчӗ. 
Председатель ӗҫ мӗнле пулса иртнине тӗпчесе пӗлме сӑмах 
пачӗ.

Тепӗр ирхине служба пуҫланнӑ пуҫланманах редакцие 
Ятмановпа Бегунов (ҫынни тӳрленнӗ те пулӗ-ха, чӑн хушаматне 
кӑтартар мар) ҫитсе кӗчӗҫ. Эпӗ вӗсене Рыбкинпа курса калаҫма 
сӗнтӗм'. Ҫур сехетсем-мӗнсем иртсен, кабинета Володя Рыбкин 
кӗчӗ.

-Утне ҫитмен - туртине теҫҫӗ-и-ха ҫав. Ялхуҫалӑх 
управленийӗнче ӗҫлекен Чернов контролер-ревизорпа 
пӑтраштарнӑ мана. Лешӗ фермӑри йӗркесӗрлӗхсем пирки акт 
ҫырнӑ, документсене халӑх контролӗн районти комитетне 
тӑратса ферма заведующине начет партарнӑ. Чернов килчӗ тесе 
мана кӑкӑртан ярса илсе силленӗ вӑл. Халӗ хӑй йӑнӑшне сисрӗ, 
манран каҫару ыйтрӗ, - хыпарлать редакции ялхуҫалӑх пайӗн 
заведующийӗ.

42



Мишер ачи
Мана паспорт улӑштарма хушрӗҫ. Ҫийӗнчех 

сӑнӳкерчӗксем хатӗрлесе районти паспорт сӗтелне кайса патӑм. 
Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, кунти ӗҫченсем ҫӗнӗ паспорта кӗрсе 
илме йыхӑрчӗҫ. “Ятарласа сана валли асра юлмалли ансат 
цифрӑллӑ бланк суйласа илтӗмӗр. Ӗмӗрлӗхе илетӗн-ҫке 
паспорта, лайӑх упра ӑна”, - тесе “пил парса” ӑсатса ячӗҫ тарават 
хӗрарӑ^мсем.

Ӗҫе ҫитсен, ҫӗнӗ паспорта тепӗр хут кӑларса пӑхрӑм. Эпӗ 
мӗнле хушаматли, ӑҫта ҫурални тата паспорта кам пани пирки 
вырӑсла та, чӑвашла та ҫырнӑ-мӗн. Чӑвашла ҫырнине те вуласа 
тухас терӗм. Ак тамаша! “Ҫуралнӑ вырӑн - Комсомольски 
районӗнчи Тукай Мишер ялӗ”, - вулатӑп ӑшӑмра. “Мишерсемпе 
туслӑ-ха, анчах ҫураласса Тукай Мишерӗнче мар, Тукай ялӗнче 
ҫуралнӑ-ҫке, Мӗнле аплах йӑнӑшма пултарнӑ вара паспорт 
паракансем", - шухӑшсем хускалчӗҫ пуҫра.

Ҫав самантра пӳлӗме редакции яваплӑ секретарӗ 
Владимир Давыдов пырса кӗчӗ. "Эсӗ паян ҫӗнӗ паспорт илнӗ 
теҫҫӗ, эпир ӑна ҫума пӗр кӗленче ҫуттине хатӗрлерӗмӗр. Ӗҫ 
вӗҫленсен тӳрех тухса ан кай вара”, - ҫурри шӳтлесе, ҫурри 
чӑнласа калаҫать Давыдов. “Илме илтӗм те-ха, анчах ӑнӑҫлах 
пулмарӗ: паспорт паракансем манран мишер ачи туса хунӑ”, - 
сӑмах хушрӑм эпӗ те.

Яваплӑ секретарь манӑн паспорта тытса пӑхсах “тӗпчерӗ". 
“Эй, пулать те япала!” - тесе кабинетран тухса кайрӗ. Вунӑ- 
вунпилӗк минут иртрӗ-ши, иртмерӗ те-ши - ман пата Володя 
районти шалти ӗҫсен пайӗн пуҫлӑхӗн ҫумне Матросов капитана 
(ун чухне майор марччӗ-ха вӑл, Володя Давыдовпа Валентин 
Гурьевич Матросов вӑхӑтсӑр пиртен уйрӑлса кайрӗҫ. Ыр 
вырӑнта выртчӑр вӗсем) ертсе кӗчӗ. “Валентин Гурьевич, эпӗ - 
мишер ачи. Иксӗмӗр пӗр ялта ҫуралса ӳснӗ. Апла пулсан, эсӗ 
те мишерех”, - йӗкӗлтесе илтӗм пӗр кана.

Вӑл сӑмах вакласа-туса тӑмарӗ. Манӑн миҫе сӑнӳкерчӗк 
юлнине ыйтса пӗлчӗ. Вӗсене ҫӗнӗ паспортпа пӗрле пуҫтарса 
илсе тухса кайрӗ. Ҫак ӗҫ пулса иртнӗ хыҫҫӑн сехет ҫурӑран 
каллех ҫёнӗ паспорт илме чӗнсе илчӗҫ.

Каҫхине вара паспорта ҫуса пӗр кӗленче ҫуттине 
пушатмаллах пулчӗ.

Чернов хӳри
Пенсие кайнӑ хыҫҫӑн икӗ-виҫӗ ҫултан тахҫан пирӗн 

редакцире нумай вӑхӑт хушши ӗҫленӗ Василий Николаевич 
Чернов вӑхӑтлӑха корреспондента пырса вырнаҫрӗ. Хӑй вӑл 
Канаш районӗнченччӗ. Автобуспа калла-малла кашни кун 
сакӑрвунӑ ҫухрӑм хутлатчӗ. Дежурнӑй пулнӑ вӑхӑтсенче 
редакцирех выртса тӑратчӗ. Хаҫат тухнӑ кунсенче килте вулама 
тесе типографирен ҫӗнӗ номере илсе каятчӗ. Ватӑ пулсан та 
тухӑҫлӑ ӗҫлетчӗ, статйисене Чернов-Хури тесе алӑ пусатчӗ.
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Типографире вӑл зӑхӑтра Ефросиния Ивановна Квасова 
бригадирччӗ, печатниксем отпуска-мӗне кайсан, хаҫата та хӑех 
ҫапатчӗ. Ун чухне линотипсем те ҫукчӗ-ха: полосасене 
наборщицӑсем алӑпах пуҫтаратчӗҫ.

Явраҫ аппа шӳттума юрататчӗ, Василий Николаевич шӳте 
ҫӗкпеме пӗлместчӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем иккӗшӗ килӗштерсех 
каймастчӗҫ.

Ҫуллахи пӗр хӗвеллӗ кун, пилӗк сехет иртсен, Василий 
Чернов типографирен тин ҫеҫ ҫапма тытӑннӑ хаҫатӑн ҫӗнӗ 
номерне илчӗ те автобус чарӑнакан вырӑна васкарӗ.

Икӗ сехет иртрӗ-и е иртмерӗ те-и - Василий Николаевич 
типографине каялла таплаттарса пырса кӗчӗ. Пичӗ-куҫӗ капама 
ҫук ҫилӗллӗ, тутисем чӗтреҫҫӗ.

-Явраҫ, эсӗ мана мӗншӗн мӑшкӑлатӑн? - тет вӑл.
-Мӑшкӑламан-ҫке! - хуравлать Явраҫӗ.
-Мӗнле мӑшкӑламан? Пӗлсе тӑрсах паянхи хаҫатри ман 

статья айне Чернов-Хури вырӑнне Чернов хӳри тесе подпись 
туса янӑ! - хирӗлешет Василий Николаевич.

Явраҫ anna хаҫат ҫапмалли машинине чарчӗ. Ҫӗнӗ 
номерӗн пёр экземплярне илсе Василий Николаевича тыттарчӗ 
те: “Куҫупа лайӑхрах пӑх. Нимӗнле “хӳри” те ҫук, “хури” анчах”, 
- терӗ. Василий Николаевичпа иксӗмӗр кӑсӑклансах хӑй ҫул ҫине 
илсе чикнӗ хаҫатпа хальхи хаҫата танлаштаратпӑр. 
Малтанхинчи статья айӗнче чӑнах та “Чернов хӳри” тесе 
ҫапӑннӑ, халь алла тытнинче тӗрӗс - Чернов-Хури.

-Хаҫата редактор к печати париччен “хӳри” те “чури” те, 
“ури” те пулма пултарать. Эсӗ хаҫат ҫапма пуҫличченех 
антӑратса ҫӳретӗн. Ҫав усал йӑлуна пӑрахмасан, тепрехинче 
“Чернов-Сенкерри” тесе пуҫтарса парасшӑн-ха эпӗ сана”, - 
пӑсӑрлантарать Явраҫ аппа.
Василий Николаевич хӑйӗн ҫурӑмӗ ҫинчен йывӑр ҫӗклеме 
илсе пӑрахнӑ евӗр хаш! сывласа илчӗ те редакци диванӗ 
ҫинче ҫывӑрма ӑсанчӗ.
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ТӐВАН КИЛ 
ҪӐХАН ЙӐВИ

Атте-анне килӗнччен пахараххи мӗн пур тата ҫӗр ҫинче! 
Йыхӑрать вӑл хӑй патне. Инҫе ҫула ҫывӑх туса, килсе-кайма 
хистег. Ҫуралнӑкилтехура ҫӑкӑр кулач тутикалать, пусӑшывӗ 
те шерпет пек. Тӑван кил-аннемӗр - пуриншӗн те пӗртенпӗр 
анчах... тепӗр чухне атте-анне килӗ те ҫӑхан йӑвине ҫаврӑнать- 
мӗн. Пӗр варта выртна тӑван-пӗтен пӗр-пӗрне курайми пулаҫҫӗ, 
ашшӗ ҫӗҫӗпе ывӑлне чиксе вӗлерет, упӑшки хӑйӗн арӑмӗнне е 
арӑмӗ упӑш кинне ӗмӗрне вӑхӑтсӑр татать. Кун пек 
преступленисене, саккун йӗркипе, ҫӳлерех тӑракан судсенче 
пӑхса тухаҫҫӗ. Пирӗн республикӑри Аслӑ суд членӗсене те ҫакӑн 
евӗрлӗ ӗҫсемпе сахалмар паллашма тивет. Ҫактапхӑрта пулнӑ 
виҫӗ йывӑр преступлени пирки - кӗскен анчах. Виҫҫӗшӗ те ҫын 
пурнӑҫӗпе, телей-инкекӗпе ҫыхӑннӑ. Ҫемье пуҫӗ пӑшалпа персе 
арӑмне вӗлернӗ, хӗрне амантнӑ. Упӑшки арӑмне тискеррӗн 
хӗненӗ, лешӗ ир енне ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупнӑ. Киле кӗнӗ 
арҫын усрав хӗрйе мӑшкӑл тунӑ... Мӗншӗн ҫакнашкалусал та 
сипетсӗр, хӗрхенӳсӗр те ерӗнкесӗр эпир - ҫынсем.

ПИТРАВ УМӖН, ҪУРҪӖР ТӖЛӖНЧЕ...
Пулхашра Касинсен кил-йышӗ ыттисенчен нимӗнпех те 

уйрӑлса тӑман. Ҫемье пуҫӗ, утмӑл ултӑ ҫулхи Тихон Лукич, ҫамрӑк 
чухне самаях шухӑ пулнӑскер, пенсие тухнӑ хыҫҫӑн тӑруках 
лӑпланнӑ: килкартинче тата сад-пахча ӗҫӗсене тунӑ, хушӑран 
сунара тухса кӗнӗ. Арӑмӗ те, Люда, килте алӑ усса ларман. Сахал- 
и ҫуртра куллен тупӑнакан ӗҫсем. Хӗрӗсем - Клавӑпа Лера - ашшӗ- 
амӑш патне сайра-хутра кӑна килсе ҫӳренӗ, Ахаль чухне мар, 
уяв е ӗҫкӗ тунӑ чухне анчах леккеленӗ вӗсем Пулхаша.

Питрав ыран тенӗ чухне, Касинсен ҫурчӗ ача-пӑча сассипе 
тулнӑ. Кукашшӗпе кукамӑшне курма аслисемпе пӗрле мӑнукӗсем 
те килнӗ. Мунча кӗрсе тасалнӑ хыҫҫӑн хӑнасем ашшӗ-амӑш 
кӗрекине кӗрсе ларнӑ. Апат-ҫимӗҫпе, эрех-сӑрапа тулӑх пулнӑ 
уяв сӗтелӗ. Тихон Лукичпа унӑн кӗрӳшӗ Яша Мирюшин черкке 
хыҫҫӑн черкке пушатнӑ. Лерӑпа Клава тата вёсен амӑшӗ те 
арҫынсенчен юлсах кайман. Эрех пӑсӗ часах пурне те ярса илнӗ. 
Хӗрӗсем кӗрекерех, ним ҫукшӑн нимӗр пӗҫерсе, хирӗҫсе- 
тавлашса кайнӑ, пӗр-пӗрне ҫӳҫрен ҫавӑрса тытнӑ. Тӗркешӗве 
ыттисем техутшӑнмасӑр юлман. Чашӑк-тирӗкчанкӑртатнӑ, такам 
аллине лекнӗ эрех кӗленчи урайне вӑркӑнса чӑл-пар саланнӑ. 
Пӳртре пуҫланнӑ шӑв-шав ҫӗрле, вунпӗр сехетсем тӗлнелле, 
килкартине “тухнӑ". Тӑвансем кунта та пӗри-тепӗрне ӑҫтан килнӗ 
унтан ҫапнӑ, чышнӑ, кӳпкенӗ.
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Ашшӗпе хӗрӗ ҫапӑҫнинчен чыссӑртараххи тата мӗн пур- 
ши ҫӗр ҫинче? Клавдия Зокуркина ашшӗне арҫынла тӑрӑст! кӑна 
ҫӗклесе ҫапнӑ. Тарӑхса ҫитнӗ Касин хӗрӗн аллисене пӑрса 
лартнӑ, хӑйне витене тӗртсе кӗртнӗ, алӑка тултан ҫаклатса 
ҫенӗке чупса кӗнӗ те пӳрт маччи ҫине улӑхса кайнӑ. Мачча ҫинче 
унӑн 1990 ҫултанпа сакӑр патрснлӑ “Парабеллум” пистолет 
хӑйӗн вӑхӑтне “кӗтсе” выртнӑ.

Кунта ҫакна каласа хӑварас пулать. Шкулта пёр кун та 
вӗренсе курман, вулама-ҫырма пачахта пӗлмен Касин тӗрлӗрен 
пӑшалсемле кӑсӑкланнӑ. Унӑн килӗнче пӗр кӗпҫеллӗ ИЖ-К 
пӑшал (регистрациленӗскер), вӑрттӑн тытса усракан икӗ 
кӗпҫеллӗ обрез пулнӑ. “Парабеллум” пистолета ӑна Василий 
ятлӑ пиччӗшӗ хӑй вилес умён 1983 ҫулта парса хӑварнӑ. 
Граждан вӑрҫи хыҫҫӑн Василий Касин шурӑ ҫарсен 
юлашкийӗсене, бандитсен ушкӑнӗсене пӗтерес енӗпе йӗркеленӗ 
отрядра тӑнӑ, киле ҫирӗммӗш ҫулсен варринче кӑна таврӑннӑ. 
Хӑйпе пӗрле вӑрттӑн илсе килнӗ хӗҫпӑшала вилмелле чирлесе 
ӳкичченех пытарса усранӑ.

Шӑпах ҫак пистолет пулнӑ та ӗнтӗ Тихон Касин аллинче. 
Урамра, чӳрече умӗнче, Лера ятлӑ хӗрӗ тата кӗрӳшӗ Яков 
Мирюшкин тӑнине асӑрханӑ вӑл. Тискер шӑв-шава пула вӑраннӑ 
мӑнукӗсем те паҫӑрах урама чупса тухнӑ ӗнтӗ. “Ну, калӑр, 
камран пуҫламалла?! - кӑшкӑрса янӑ ӗҫкӗпе минренӗ, ҫиллине 
шӑнараймасӑр шӑлне шатӑртаттаракан килхуҫи. “Пуҫла эппин 
манран”, - сасӑ панӑ кӗрӳшӗ. “Мӗншӗн манӑн сана вӗлерес!” - 
кӗскен хуравланӑ пистолетлӑ этем. Тӗллесе кӑларнӑ пульӑ 
хӗрӗн сылтӑм тӑнлавне лексе иртнӗ, юн юхтаракан Лера 
кӑшкӑрса ярса чӗркуҫленсе ларнӑ. Хаярланса кайнӑ этем курока 
татах туртнӑ, анчах куннинче “Парабеллум” персе ярайман.

Амӑшӗннинчен ытларах камӑн чӗри ыраттӑр ачисемшӗн? 
Людмила Касина аманнӑ хӗрӗ умне пӗшкӗннӗ. “Вӗлерчӗ! Хӑйӗн 
тӑван хӗрне вӗлерчӗ! Халех милицие чӗнсе килмелле!” - ҫакӑн 
пек сӑмахсем пӑвӑнса тухнӑ амӑшӗн кӑкӑрӗнчен.

Ӑҫтан шӑнкӑравламалла, кам патне кӗмелле ҫӗр 
варринче? Касинсенчен инҫе мар ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ 
пурӑнать, унӑн килӗнче телефон пур. Кӑштах тӑна кӗнӗ пек пулнӑ 
хӗрне ҫавӑтса, амӑшӗ тӑкӑрлӑкалла пӑрӑнса кӗрет, телефонлӑ 
киле шаккаса уҫтарать, унтан райцентр хулине шӑнкӑравлаҫҫӗ. 
Лерен васкавлӑ пулӑшу инкек пулнӑ ҫӗре часах ҫитесси пирки 
шантарса хураҫҫӗ.

Урса кайнӑ упӑшка пӗр кӗпҫеллӗ ИЖ-К пӑшала ярса илсе 
арӑмне “кӗтсе илме” тӑкӑрлӑка тухать. Акӑ вӑл, хёрӗх ҫул ытла 
пӗрле пурӑннӑ, пӗр вырӑн ҫинче выртса тӑнӑ арӑм! Паян 
упӑшкишӗн вӑл тӑшман пекех. Милицие шӑнкӑравлать, тыттарса 
ярассипе хӑратать. Перес ӑна!

Ҫӗрлехи шӑплӑха хускатса пӑшал сасси янӑрать. Хӑвӑрт 
авӑрласа, Касин тепӗр хут тӗллесех перет. Татах пӗр.ӑстрӑм 
кӗрлесе илет Пулхашӑн лӑпкӑ тӑкӑрлӑкӗ. Аманса пӗтнӗ
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Людмила Касина вилес умӗнхи хавалпа ултӑ-ҫичӗ утӑм малалла 
чупса каять те касса янӑ йывӑҫ пек тӗшӗрӗлсе анать. Кӳршӗ 
ҫынни Титушинпа кӗрӳшӗ пӑшал авӑрласа тӑракан Касин патне 
ҫитсе тӑнӑ чухне утмӑл тӑватӑ ҫулхи хӗрарӑмӑн чӗри тапма 
чарӑннӑ пулнӑ ӗнтӗ. Титушин урмӑшса кайнӑ преступника чарса 
лартма, хӗҫпӑшалсӑрлантарма хӑтланса пӑхать - анчах кӑлӑхах. 
Кӑтӑрса кайнӑ этем пӑшал кӳпчекӗпе Титушина тӑрӑслаттарать. 
Иккӗн - иккӗнех ҫав. Халь-халь вут кӑларма пултаракан пӑшала 
преступник аллинчен туртса илеҫҫӗ.

Хӗрӗ аманнине, арӑмӗ вилсе выртнине курнӑ Касин, эрех 
пӑсӗ ерипенех сирӗлсе пынӑ май, шикленсе-хӑраса ӳкет. Ӑҫта 
тарса пытанмалла? Вӑл Пулхашран ҫичӗ ҫухрӑмра вырнаҫнӑ 
утара тухса сулланать. Пӗр талӑк ҫурра яхӑн пурӑнать ҫын 
вӗлерекен вӑрман варринче. Кӑнтӑрла ҫитерехпе яла таврӑнса 
хӑй пирки милицине пӗлтерет.

Пулхашри Советски урамӗнче вунвиҫҫӗмӗш ҫурт 
хапхинчен ҫулталӑк ытла ӗнтӗ ирсерен Людмила Касина анлӑ 
улӑхшӑн тӗмсӗлекен выльӑха кӗтӗве хӑваламасть. 
Килкартинчен Тихон сасси те илтӗнмест. Ашшӗ-амӑш килӗ 
хӗрӗсемшӗн ҫӑхан йӑвине ҫаврӑннӑ. Хӑнана мар, амӑш 
вилтӑпри ҫине ҫӳреҫҫӗ вӗсем. Ашшӗ тӗрмере ларать. Унтан 
тухнӑ ҫӗре ҫитмӗл пилӗк ҫулта пулать.

...Тахҫан-тахҫан, пӗр хӗрӗх пилӗк ҫулсем каялла, Тихон 
Касин Люда_ятлӑ хӗре юратса мӑшӑр тунӑ. Кил-йышӗнче Юрату, 
Ӗмӗт тата Ӗненӳ ҫирӗп пултӑр тенӗ ҫемье луҫӗ. Пурнӑҫӗ вара 
урӑхла ҫаврӑнса тухнӑ. Юратӑвӗ те, шанчӑкӗпе ӗненӗвӗ те чи 
кирлӗ япаласем пулма пӑрахнӑ. Чи кирли эрех пулса тӑнӑ. Ӑҫта 
эрех, унта ҫапӑҫу, курайманлӑх, вилӗм. Кам айӑплӑ ҫакӑншӑн?

ПУРТӐ-ҪӖҪӖ ХӐЙ ТӐРШШӖ 
ВИҪҪӖ ТӐСӐЛАТЬ

Хӗрӗх-хӗрӗх пилӗк ҫул каялла пирӗн ялти пуҫламӑш 
шкулӑн пуҫлӑхӗ пулма вӑтам ҫулсенчи тӗреклӗ хура чӑваша 
ярса панӑччӗ. Тукайсен кӑмӑлне кайрӗ вӑл. Ҫын хушшинче 
тӑтӑшах пулатчӗ, калаҫма юрататчё. “Хӑш ял ҫынни эсӗ? Кам 
пулатӑн?”- тӗпчетчӗҫ тӑпрас ҫинче ларакан карчӑксем унран. 
“Вӑрӑ Вӑтаел”, - кӗскен хуравлатчӗ уҫӑ кӑмӑллӑ учитель. “Ялӗпех 
вӑрӑсем пурӑнаҫҫӗ-ши вара Вӑтаелӗнче. Ма апла калать-ха 
директор?” - тӗлӗнетчӗҫ учитель кинемейсемпе мӗн калаҫнине 
хӑлха тӑратса итлекен вӗтӗр-шакӑрсем.

Кайран пёр хут анчах мар пулнӑ эпӗ Вӑтаелӗнче. Ялӗ ял 
пекех. Ҫыннисем те аванах. Вӑрӑпа-мӗнпе хӑтланнине те илтсех 
кайман. Тӗне кӗмен чӑвашсем чылай унта. Хушамачӗсем те 
чӑвашла янӑраҫҫӗ. Республикӑн Аслӑ судӗнче пӑхса тухнӑ 
уголовнӑй ӗҫсемпе паплашнӑ май, аллаппи хулӑнӑш ӗҫе тӗплӗн 
вуласа тухма лекрӗ. Икҫӗре яхӑн тӗрлӗ документ унта. Ӗҫӗ
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шӑпах Вӑтаелӗнче пурӑннӑ Сачеевпа ҫыхӑннӑ. 
Пӑшӑрхантаракан, чуна хускатакан, шухӑша яракан ӗҫ. Кил-йыш 
иртнӗ ҫулхи декабрьте типшар курса ларни, ҫитӗнсе ҫитмен 
ачасем (Сачеевсен ывӑлӗсемпе хӗрӗсем пиллӗкӗн) ашшӗ- 
амӑшӗсӗр тӑрса юлни чӗрене хӗссе ыраттарчӗ.

Ҫемье пуҫӗ пулнӑ Иван Сачеев ватӑ мар-ха, хӗрсх виҫӗ 
ҫулта кӑна. Ҫирӗм ҫулсем-мӗнсем каялла вӑл хӑйпе пӗр 
тантӑшлӑ Ларуҫ ятлӑ хӗрпе пӗрлешсе пурӑнма пуҫланӑ. Арӑмӗ 
Ванюша кашнй ҫул тенӗ пекех ача ҫуратса савӑнтарнӑ. Сачеев 
колхозра шоферта ӗҫленӗ. Ачисене лайӑх ҫитӗнтерес шухӑш 
та, ҫӗнӗ пӳрт лартас ӗмӗт те пулнах ӗнтӗ ҫак мӑшӑрӑн. Йывӑр 
ӗҫрен иккӗшӗ те хӑраса тӑман. Йывӑр ӗҫ шӑмшака ҫӗмӗрет, 
вӑя пӗтерет, халтан ярать. Каҫхине пӗр-икӗ черкке эрех-и унта 
е сӑмакун ӗҫсен, ирхине тӑма ҫӑмӑл пек. Уйӑх иртет, ҫулталӑк, 
виҫӗ-тӑватӑ ҫул... Сачеевсем ерипенех ӗҫке вӗренсе кайнӑ. 
Уйрӑмах ачасен амӑшӗ хытӑ аптӑранӑ, юлашки вӑхӑтсенче унӑн 
ӗҫки, пӗр пуҫлансан, эрнене те тӑсӑлма пултарнӑ. Ваиьккана та 
черкке тӗпне пӑхма юратман теме ҫук.

Сӑлтавсӑр ӗҫкӗ нихӑҫан та ырри патне илсе ҫитермест. 
Ҫавна пулах Сачеевсем килте час-часах “ҫил-тӑвӑл” хускатма 
пуҫланӑ, вӑрҫӑннӑ, ҫапӑҫнӑ. Ҫемье пуҫне судпа айӑпланӑ, 
чылай пысӑк срок панӑ. Иван Сачеев аякра нумаях пурӑнман. 
Ирӗке тухса киле таврӑннӑ.

Ӗҫме пӑрахасси ҫӗтӗк калуша урама кӑларса пӑрахасси 
мар: эрех этеме хӑй аллипе тыткалать. Пӗлтӗрхи август 
уйӑхӗнче, пёр кунхине, Иван килне ӳсӗр таврӑннӑ. Арӑмӗ вӑл 
кун урах пулнӑ-ха. Хӗрӗнкӗ упӑшка арӑмне картишӗнчех ҫавӑрса 
илнӗ, ачисен умӗнчех тискеррӗн хӗнеме тытӑннӑ. Сачеевсен 
ывӑлӗ, вунҫичӗ ҫулхи Палюш, чӑтса тӑрайман, урса кайнӑ 
ашшӗне чарма пикеннӗ. “Э-э-э, эсӗ аҫуна хирӗҫ тӑма-и!” - тесе 
Сачеев-асли куҫ тӗлне пулнӑ кӗреплепе ывӑлне пуҫран, 
хулпуҫҫирен ҫапма тытӑннӑ. Палюш, суранланса пӗтнӗ пулсан 
та, сас-хурана милицие ҫитермен, ашшӗне хӗрхеннӗ.

Ку ӗҫ пулса иртнӗ хыҫҫӑн икӗ уйӑхран, октябрь варринчи 
пӗр тӗксӗм кун, каҫ еннелле кайнӑ вӑхӑталла, Сачеев Иван 
пӳртне кикириккине хӗртсе пырса кӗнӗ. Малтан - урлӑ-пирлӗ 
сӑмах, кайран - кӑшкӑрашу тата ҫапӑҫу. Талӑрса кайнӑ арҫын 
тултан пуртӑ йӑтса кӗнӗ. Юрать килте пур амӑшне хӳтӗлекенни. 
Амӑшӗ те урӑ мар та: мӗн тӑвас тетӗн - анне вӑл аинех. Хӑйне 
хӑмсарнине пӑхмасӑрах, ывӑлӗ ашшӗн аллинчен пурттине 
туртса илме мехел ҫитернӗ.

Раштав уйӑхӗн ҫиччӗмӗшӗ... Шухӑшланӑ-ши Мария 
Сачеева ҫав ир юлашки кун пурӑнатӑп тесе. Ҫук-тӑр! Эрех пирки 
шухӑшлама пултарнӑ. Ҫав кун, ӑнсӑртран укҫа илнипе усӑ курса, 
вӑл сӑмакун туяннӑ. Килте ӗҫни ҫитмен. Унта та, кунта та пулнӑ 
килхуҫи хӗрарӑмӗ ҫав каҫхине. Тӑхӑр сехетсем тӗлнелле хӑй 
йышши тепӗр хӗрарӑм ӑна, атӑ-кӑҫатӑсӑр тата ҫиелти ӑшӑ 
тумтирсӗрскере, хӑйсен тӗлӗнчи карта ҫумне ҫунапа туртса
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ӑсатса хӑварнӑ. Шӑпах тата аслӑ ачисем те килте пулман. 
Палюшпа Ваҫҫа клуба кино курма васканӑ, вунеакӑр ҫулхи Ира 
амӑшӗпе пӗртӑван Лиза аппӑшӗ патне ҫӗр каҫма юлнӑ. 
Ывӑлӗсем ҫӗрле те таврӑнман. Килти яланхи шӑв-шав 
йӑлӑхтарниг.ех пулӗ, ҫывӑрма пускил патне кӗнӗ.

Ашшӗ те урах пулман, анчах - ураран ӳкмеллех мар, 
хаярланса ҫитмеллӗх ҫеҫ. Ҫапӑҫу тӑхӑр сехет ҫурӑсем тӗлнелле 
пуҫланнӑ. Иван Сачеев арӑмне ҫапнӑ, тапнӑ, турчкапа тата 
патакпа хӗненӗ, ҫӗҫӗ ярса илсе купарчинчен темиҫе хут чикнӗ, 
каллех хӗненӗ. Арӑмӗ юн юхтарни те, тӑнсӑр выртни те 
хӗрхенӳсӗр арҫыннӗн кӑмӑлне ҫемҫетеймен. Ире хирӗҫ Ларуҫ 
тӑна кӗнӗ, шыв ыйтнӑ, тула тухас килни ҫинчен пӗлтернӗ.

Те пёр сехет, те ытларах та иртнӗ вӑл картишне 
тухнӑранпа - каялла кӗмен. Урӑлас енне кайнӑ упӑшки ӑна 
тултан илсе кӗнӗ. Ирхине, пилӗк сехет тӗлнелле, юн нумай 
ҫухатнипе тата сурансене тӳсеймесӗр Ларуҫ вилсе кайнӑ.

Приговорта палӑртнӑ вӑхӑта пӗтӗмпех ларас пулсан, Иван 
Сачеев киле тепӗр вунӑ ҫултан анчах таврӑнма пултарӗ. Тен, 
маларах та килӗ-и? Ҫапах та вӑл малашне ҫӗнӗ ҫемье 
ҫавӑрасса, пурнӑҫа ӑнтарса ярасса шанма хӗн. Арӑмне те 
чӗртсе тӑратаяс ҫук ӗнтӗ. Ачисем... Ӑшӑ кӑмӑппа атте тесе 
калӗҫ-ши вӗсем ӑна? Темле ҫав. Иван Сачеев, эрехе 
ытараймасӑр тата арӑмне ӗҫме вӗрентсе, хӑй шӑпине хӑех татса 
пачӗ. Хӑть ачисен телейӗ пулччӑрччӗ. Йывӑр самана, пуҫхӗрлӗ 
тӑнӑ пурнӑҫ вӗсене хуҫса, лутӑркаса ан пӑрахтӑрахчӗ.

ЕРКӖНӖН АРӐМНЕ ВӖЛЕРМЕ 
МАПТАНАХ МӐЙКӐЧ ХАТӖРЛЕНӖ
Тӗрмене ларнӑранпа тӑватӑ уйӑх та иртрӗ ӗнтӗ. Алевтина 

Юванова хуйхине пусарма, ӑшчикне лӑплантарма ҫав-ҫавах 
пултараймарӗ-ха. Тӑхӑр ҫул хушши пӗлӗшсенчен, тӑвансенчен 
уйрӑлса пурӑнмалла. Иӗри-тавра йӗплӗ пралуклӑ хӳме, зона. 
Яланах хурал аллинче, кунне виҫӗ хутчен - техӗмсӗр, йӳҫҫи- 
туттисӗр тӗрме апачӗ. Ывӑлӗ - Володя - мӗнле пурӑнать-ши 
килте? Ҫамрӑк-ҫке-ха вӑл, тата хевтесӗр: курӑк кӑна халь. Ашшӗ- 
амӑш килне Володьӑшӑн хӑех ҫӑхан йӑвине ҫавӑрчӗ-мӗн те 
Алевтина, чавса ҫывӑх та ҫыртма ҫук. Ҫӑмӑл шухӑшлӑ пулни, 
ясарлӑх пӗтерчӗ мар-и? А-а-ах, иртнӗ кунсене аса илсен, чӗре 
ҫурӑлса тухать.

...Хӑй вӑл Хурчкакассинчен. Пӗлтӗр, раштавӑн 14- 
мӗшӗнче, хӗрӗх улттӑ тултарчӗ. Пурӑнасса Тутаркассинчи 
Октябрь 30 ҫул тултарнӑ ятпа хисепленекен урамри пӗр ҫуртра 
пурӑнатчӗ. Иртнине халь ӑҫтан каялла тавӑратӑн? Шухӑ пулчӗ 
ҫав Алевтина, шухӑшсӑр ҫӳрессине ытларах кӑмӑлларӗ. Упӑшки 
пур ҫинчех ют арҫынпа ҫыхланса кайрӗ, сакӑр ҫул хушши 
тӑсӑлчӗ иккӗшӗн хушшинчи ҫылӑхлӑ юрату. Унпа пурӑннӑ
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вӑхӑтрах еркӗнӗ авланчӗ. Алевтинӑн виҫҫӗмӗш тӑхӑмри тӑванне 
- Валентинӑна - качча илчӗ. Ҫапах та Ювановӑпа Тайцев тӗл 
пулма пӑрахмарӗҫ. Пӗлтӗрхи ноябрьпе декабрь уйӑхсенче 
еркӗнӗн тӑван хваттерӗнче арлӑ-арӑмлӑ пекех пурӑнчӗҫ. 
Алевтинӑн пуҫне чун савнине Тайцева качча тухас шухӑш сахал 
мар ҫавӑрчӗ. Ҫав ӗмӗтпех вӑл хӑйӗн упӑшкинчен уйрӑлчӗ. 
Уйрӑлнӑ пулсан та иккӗшӗ те пӗр хваттертех юлчӗҫ. Пурнӑҫӗ 
ӑнманнипе-и е ҫемье арканнипе - Юванов унчченхинчен те 
ытларах ӗҫме пуҫларӗ.

Тайцев та ҫав пӗрле пурӑннӑ икӗ уйӑхра Алевтина 
характер енӗпе мӗнле хӗрарӑм пулнине лайӑхрах туйса илчӗ- 
тӗр. “Санпа татӑлатпӑр, арӑм патне каялла таврӑнатӑп”, - терӗ.

Мӗнле вӗҫертӗн кӑмӑла каякан арҫынна. Хут тутарса 
пӗрлешмех шухӑшласа хунӑччӗ-ҫке-ха Алевтина. “Мӗн пулать- 
ха капла? Юратнӑ арҫын арӑмӗ патне таврӑнать. Манӑн каллех 
хамӑн хваттерте упӑшка пулнӑ ҫыннӑн кӑмӑла кайман сӑнне 
кашни кун курса шараҫланмалла-и-ха?'’ - пӑраларӗҫ шухӑшсем 
Апевтинӑн пуҫне.

Еркӗнӗн арӑмне вӗлерес шухӑш хӑҫан хускалчӗ-ха ӗнтӗ 
тата, кун пирки татӑкпӑн калама йывӑр. Ювановӑпа Тайцев 
уйрӑлнӑ хыҫҫӑн пилӗк кун иртсен пулчӗ ҫак ӗҫ. Ирхине 
Алевтинӑн хваттерне пиччӗшӗн ывӑлӗ Владимир пырса кӗчӗ. 
Ҫирӗм сакӑр ҫулхи вӑйпитти ҫын вӑл, ниҫта та ӗҫлемест. Хулари 
пӗр общежитире пропискӑра тӑрать, пурӑнасса Хурчкакассинче 
пурӑнать. Эрех тесен ҫунакан вутта та кӗме хатӗр. Ҫав кун ир- 
ирех виҫҫӗн тан хваттерте эрех ӗҫме пуҫларӗҫ. Алевтина 
ялхуҫалӑх кооперативӗ чӑх пусакан цехӗнче рабочи шутланса 
тӑратчӗ те, унӑн ӗҫе каймалла пулчӗ. Вара вӑл упӑшка пулнӑ 
ҫынпа шӑллӗне хӑварса ӗҫе ӑсанчӗ.

Чӑх фабрики Тутаркассинчен пурӗ те икӗ ҫухрӑмра анчах. 
Ӗҫе ҫитнӗ ҫӗре ирхине эрех ӗҫни мухмӑр енне кайрӗ. Ӑш-чик 
кӗвӗлсе, кӑмӑл йӳҫӗхсе тӑрать Апевтинӑн. Кӑнтӑрла иртсен 
Тайцевӑн арӑмне Валентинӑна курни тата та вӗчӗхтерсе ячӗ 
ӑна. “Епле савӑнӑҫлӑ кӑптӑрмӑш. Упӑшкипе ваҫ-ваҫ пурӑнаҫҫӗ 
пулмалла. Ан хӗпӗрте, нихӑҫан та санӑн пулмасть ҫак арҫын. 
Мана анчах, урӑх никама та юратман вӑл. Савнӑ арҫыннӑм ман 
патӑма чупса килесси нумаях та юлмарӗ пулӗ-те-ха...”, - кӗсйине 
таҫтан кӗрсе ӳкнӗ улӑм ҫыхмалли капрон кантрана хыпашласа 
ҫакӑн пек шухӑшсемпе пӑтранчӗ Юванова. Кӗсйине таҫтан кӗрсе 
ӳкнӗскерччӗ-и-ха ҫак капрон йӑлмак? Хӑй илсе чикнӗ марччӗ-и 
ӑна Алевтина? Ун-кун пирки пуҫа ҫавӑрма вӑхӑт пулмарӗ, вӑл 
ӗҫрен киле кайма тухрӗ.

Декабрьте хӑвӑрт каҫ пулать. Автобус чарӑнакан вырӑнта 
Алевтина пиччӗшӗн ывӑлӗпе каллех тӗл пулчӗ. Эрех ӗҫсе 
тӑранман-мӗн ханттар. “Манӑн паян ҫуралнӑ кун. Эрех туянас 
тетӗп. Пар-ха пӗр ҫӗр тенкӗ”, - тет. Алевтина шӑллӗне ҫӗр тенкӗ 
кӑларса тыттарчӗ. Ытахальтен памастчӗ те пулӗ, лешӗ 
аппӑшӗпе пӗрле Валемтинӑна хӗнеме пыма килӗшрӗ.
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Уйрӑлмастчӗҫ те-и, тен, анчах Юванован ывӑлне киле леҫсе 
ямаллаччӗ. Тепӗр ҫур сехетрен Тутаркассинчи Кудряшов 
тӑкӑрлӑкӗнчи тӑваттӑмӗш номерлӗ ҫурт ҫывӑхӗнче тӗл пулма 
калаҫса татӑлчӗҫ. Алевтина ывӑлне васкатса килне уттарчӗ, 
Сандров магазина кӗрсе икӗ кӗленче шурӑ эрех туянчӗ, пӗрне 
ҫавӑнтах ӑнсӑртран тӗл пулнӑ ҫынсемпе пушатрӗ. Тӑватӑ сехет 
ҫурӑра Ювановӑпа Сандроз малтан калаҫса татӑлнӑ вырӑнта 
тӗл пулчӗҫ.

Халӗ вёсен иккӗшӗн те ҫуран чӑх-чӗп фабрикине 
ҫитмелле, хӳме урлӑ каҫмалла. Никам куҫӗ тӗлне пулмасӑр 
санпропускнике кӗмелле. Унта Валентина прачкӑра ӗҫлет, 
каҫхине улттӑ иртиччен пӗччен пулать. Малалли пирки 
калаҫмарӗҫ, пӗр-пӗрне ӑнланчӗҫ пулмалла.

Ҫапах та санпропускнике Алевтина малтан Сандрова 
кӗртсе ячӗ. Лешӗн сӑлтав та пур. Вӑл Валентинӑран кивҫен укҫа 
илнӗ. “Кивҫене пама килтӗм”, - теме пулать. Валентина ҫапах 
та укҫине илесшӗн пулмарӗ. Юванова, ҫакна вӑртгӑн сӑнаса 
тӑраканскер, санпропускнике вирхӗнсе кӗчӗ. Тавлашу пуҫланса 
кайрӗ. Юванова Валентинӑн аллисене пӑрса лартрӗ. Сандрова 
хӑйне пулӑшма хушрӗ. Володя Валентинӑна алӑран тытса тӑнӑ 
вӑхӑтра Алевтина кӗсйинчи капрон кантрана хыпашласа тупрӗ, 
гуртса кӑларма ӗлкӗрчӗ, еркӗнӗн арӑмӗн мӑйне йӑлмакласа та 
илчӗ.

Ҫын вӗлерекенпе ӑна пулӑшаканӗ ҫемҫелсе кайнӑ 
хӗрарӑм чӗлхине тӑсса кӑларсан ҫеҫ лӑпланчӗҫ. Алевтина “ӑс” 
парса пыраканӗ пулчӗ. Валентинӑна такам мӑшкӑланӑ пек 
кӑтартас тесе, вӗсем унӑн тумтирне хывса илсе унта-кунта 
ыткӑнтарчӗҫ, хӑшне-пӗрне ҫурса-чӗрсе сапаларӗҫ. Сандров 
вилнӗ хӗрарӑм аллинчен сехете салтрӗ, пӳрнинчен венчете тӑнӑ 
чух тӑхӑннӑ ылтӑн ҫӗррине кӑларса илче.

Каялла йӑпшӑнса тухнӑ чухне те вӗсене пӗр чӗрӗ чун та 
курмарӗ.

Валентинӑна коллективра хисеплетчӗҫ. Еҫченччӗ вӑл, 
чухӑнччӗ тата... Тайцев уншӑн кил ҫынни пулаймарӗ. Пӳкле 
вилнӗ хӗрарӑма пӗрле ӗҫлекенсем тирпейлесе пытарма 
пулӑшрӗҫ. Тайцев ҫапах та куҫҫуль кӑларчӗ, ҫак ӗҫе кам тунине 
те сисрӗ пулмалла та вӑ.п, анчах шарламарӗ.

Атпӑрине михӗре пытарса усрама пулать-и-ха вара? Ҫын 
вӗлерес ӗҫе хутшӑннӑ Владимир Сандров ылтӑн ҫӗрӗпе сехете 
нумай тытса усраймарӗ: 2 пин тӑракан ылтӑна 300 тенкӗпех 
ярӑнтарса, ӗҫкӗ лачакине кӗрсе ӳкрӗ. Тепӗр талӑкранах 
урӑлтаркӑчра ҫӗр каҫмалла пулчӗ унӑн, ӑна арестлерӗҫ.

Преступлени тунӑ ҫынсен айӑпӗ пӗтӗмпех паллӑ пулсан 
та, следстви темиҫе уйӑх пычӗ. Кашни версие, вак-тӗвеке тӗплӗн 
тӗрӗслерӗҫ следовтельсем. Ӗҫе Чӑваш Республикин Аслӑ 
судӗнче пӑхса тухрӗҫ. Алевтина Ювановӑна 9 ҫуллӑха, ҫын 
вӗлерес ӗҫе хутшӑннӑ Владимир Сандрова 6  ҫуллӑха хупмалла 
турӗҫ.
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Хӑйне читлӗхри кашкӑр ами пек туять халь Алевтина 
тӗрмере. Мӗн туса хучӗ вӑл, мӗн туса хучӗ? Хӑйӗн тӑванӗн 
пурнӑҫне татрӗ-ҫке-ха вӑл. Тӑван пиччӗшӗн ывӑлӗ те ун пиркиех 
тӗрмене лекрӗ. Ывӑлне хӑр тӑлӑха тенӗ пек хӑварчӗ. Аслӑ 
ачисем (вӗсем иккӗн) мӗн калӗҫ тата? Тӗрмерен тухнӑ хыҫҫӑн 
тӑвансене епле куҫран пӑхмалла?

Начар апата та, тӗрме режимне те чӑтать-ха ҫак йывӑр 
преступлени тунӑ хӗрарӑм. Пуринчен те ытларах ӑна ӑшри 
ҫулӑмсӑр ҫунакан вут пӗр самантлӑха та канӑҫ памасть.

ПУҪ ҪИНЧИ ПУРТӐ
Июнь - ҫу пуҫламӑшӗ. Тавралӑх емешӗл тӗспе витӗннӗ. 

Сывлӑш уҫӑ, таса. Хӗвел хӑйӗн пайӑркисене ҫӗр ҫине сапалать. 
Лӑпкӑ ҫил чечек тӑкакан садсен шӑршипе Тӳлеккасси ялӗ ҫийӗн 
ҫӳрет. Урамалла тӑватӑ-пилӗк чӳречеллӗ, тӗреклӗ 
хуралтӑсемлӗ, ырӑ алӑсем типтерлесе тӑнипе ыррӑн курӑнакан 
сад-пахчаллӑ ҫуртсем, ҫутҫанталӑк илемӗпе пӗрлешсе, танлӑн 
та мӑнаҫлӑн курӑнаҫҫӗ. Пуян пурӑнать кунти халӑх. Халӗ те, 
акӑ, вырсарникун пулнине пӑхмасӑрах, ҫынсем ир-ирех килти 
ӗҫе пуҫӑннӑ. Пӗри, шурӑ кирпӗчрен купаласа лартнӑ пӳртлӗ, 
чӑх-чӗп вӗҫсе каҫайми хапхаллӑ та лупаслӑ килхуҫи, ҫурт ҫине 
ҫурт туса лартасла хӑма ҫуртарса килнӗ те, ҫавна купалӑса 
майлаштарать. Тепри килӗ умне тирпей кӗртесшӗн: кӗреҫепе 
те шӑпӑрпа тӗккеленсе ҫӳрет. Виҫҫӗмӗшӗсем урам енчи 
кантӑкӗсене яриех уҫса янӑ: шалтан музыка сасси илтӗнет. 
Канмалли кун тӗлне кӑмакине хутнӑ пулинех те, тулалла икерчӗ- 
кукӑль тата шаркку шӑрши тутлӑн сарӑлнӑ. Тӗл-тӗл кукӑрӑпса 
та пӑрӑнса ялӑн пӗр вӗҫӗнчен тухакан мӑн урамӑн пӗр ҫуртӗнче 
кӑна хаваслӑх та, савӑнӑҫ та ҫук. Ялти вӑтам шкуп директорӗн 
Яков Петрович Яновӑн урам енне тӑватӑ чӳречеллӗ, 
мансардӑллӑ пӳрчӗн кантӑкӗсене тачӑ хупса питӗрнӗ, чӗнтӗрлӗ 
хапхи сайра уҫӑлса хупӑнать, гаражра ларакан ҫӑмӑл 
автомобиль хӗллеренпе пӗрре те тухса курман. Ҫук ӗнтӗ ҫӗр 
ҫинче паян Яков Петрович. Вилӗм ҫинчен шутламан ҫӗртех 
вилӗм илсе, хӗрӗх виҫҫӗрех тӑпра ҫӗклесе выртмалла пулчӗ 
унӑн. Мӑшӑрне, Гальӑна, унпа юнашарах пытарнӑ. Касса 
илемсӗрлетнӗскерсене, ял халӑхӗ Ҫӗнӗ ҫул уявӗ хыҫҫӑн темиҫе 
кунтанах юлашки ҫула ӑсатнӑ. Яков ашшӗ Петри пичче 
картишӗнче выльӑхсене вӑрҫса ӗрлешни, иртсе каякан ҫынпа 
пӗр-икӗ сӑмах калаҫса илес тесе хапха алӑкӗнчен урама тухни 
те курӑнмасть. Кӑрлач хыҫҫӑн тӑван кил урати урлӑ ура пусса 
курайман вӑл. Ӗмӗр пурӑнас ӗмӗтпе туса лартнӑ арча пек тӑпӑл- 
тӑпӑл кил-ҫуртра Яков Петровичпа Гальӑн ачисем тӑрса юлнӑ. 
Вӑталӑх ывӑпӗн, Павликӑн, иртнӗ кӗркунне салтака кайнӑскерӗн, 
службӑна вӗҫлемесӗрех киле таврӑнмалла пулчӗ. Чӗрӗ ҫынсен 
пурӑнмаллах. Кил нуши халӗ пӗтӗмпех Павлик ҫине ӳкрӗ. 
Салатасшӑн мар вӑл ашшӗ ҫуртне. Йӑмӑкӗ Лена та пӗчӗк-ха,
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ӑна пӑхса ӳстермелле. Ял ҫинче Павлик авланать текен сас- 
хура ҫӳрет. Пуҫтарӑнса пурӑнас тесен ҫемьеллӗ пулмаллах. 
Аслӑ ывӑлӗ, Коля, Мурманск портӗнче матросра тӑнӑ. Йывӑр 
хуйхӑ ӑна та вирлӗ пырса ҫапрӗ. Ҫапах та арҫын вӑл арҫынах. 
Ывӑлӗсем шӑла ҫыртса пулин те тӳсеҫҫӗ ҫак синкере. Ленӑн 
чӗри ҫинче вара ҫав асаплӑ кунранпах чул выртать, куҫҫуль 
кӑлармасӑр кун ирттермест вӑл. Ытла та юрататчӗҫ-ҫке ӑна, 
пӗчӗк хӗре, ашшӗпе амӑшӗ. Амӑшӗ ачаииланине, ашшё алран 
тытса ҫавӑтса ҫӳренине мӗнле манӑн! Ҫунать пӗчӗк чӗре, ҫулӑм 
тухни кӑна курӑнмасть.

Пипӗк уйӑх ытла иртсе кайрӗ ҫав синкерлӗ каҫранпа. Хӗл 
каҫрӑмӑр, ҫуркунне иртрӗ, ҫӑва та тухрӑмӑр. Ҫак вӑхӑтра Яков 
Петрович Янова ырӑ кӑмӑлпа сахал мар аса илчӗ. Уйрӑмах ял 
ҫамрӑкӗсем акатуя хатӗрленнӗ вӑхӑтра вӑйлӑ палӑрчӗ ҫакӑ. 
Яков ӑста музыкант, хӑй тӗллӗн вӗреннӗ композитор, кашни 
ҫулах художество пултарулӑх коллективне акатуя хутшӑнма 
хатӗрлетчӗ. Ҫамрӑксем те, ваттисем те сахал мар юрланӑ, 
ташланӑ Яков Петрович баянӗн кӗввипе. Районти уявра вара - 
ялан тенӗ пекех пӗрремӗш вырӑн.

Унсӑр тӑрса юлнӑ шкул та - тӑлӑх ҫемье пекех. Хальхи 
директор Валерий Иванович хӑйӗнпе пӗрле нумай ҫул ӗҫленӗ 
юлташне час-часах аса илет. “Ҫакна Яков Петрович мӗнле тунӑ 
пулӗччӗ-ши? Яков Петрович пулсан, мӗн каланӑ пулӗччӗ-ши кун 
пирки?” - ҫакӑн евӗрлӗ ыйтусем сахал мар парать вӑл хӑйне.

Яланах уҫӑ кӑмӑллӑ, калаҫма юратакан, ялйыша та кил- 
йыша юрама пӗлекен Галя ҫуккипе тунсӑхлакансем те сахал 
мар. Часах ҫур ҫул ҫитет вӗсем вилнӗренпе. Мӗнле килсе тухрӗ- 
ха ҫак йывӑр ҫухату? Мӗншӗн килсе тухрӗ-ши Яновсен тӗллӗн 
ҫав синкерлӗ каҫ? Сахал мар ҫыннӑн чӗрине хускатнӑ ҫак 
ыйтусем.

Ҫӗнӗ ҫул Яновсемшӗн пӑшӑрхануллӑ та пӑтрашуллӑ 
килсе тухнӑ. Гапя ӗҫлекен пысӑках мар кӗнеке магазинне тупӑш 
памасть тесе хупса лартаҫҫӗ. Лавккара ревизи тума хушаҫҫӗ. 
Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек, праҫник умён Яков Петрович ҫемйин 
ҫывӑх ҫынни, вырӑнти кирпӗч завочӗн директорӗ, пурте 
хисеплесе тӑракан Алексей Николаевич Гизов йывӑр чирлесе 
вӑхӑтсӑр вилсе каять. Аслӑ юлташне юлашки ҫула ӑсатассине 
йӗркелес ӗҫе Яков хӑй ҫине илет, хуйха-суйха вилнӗ ҫын кил- 
йышӗпе тата тӑванӗсемпе пайлать. Виҫӗ кун пӗр куҫҫуль 
кӑлармасӑр чӑтать вӑл, чун ыратӑвне шала, чӗре ҫумне, пухса 
пырать. Пытарнӑ каҫ, киле таврӑнсан, Яков Петрович чӑтса 
гӑраймасть, вырӑн ҫине выртса (кун пирки суд материалӗсенче 
свидетельсем каласа пани пур) йӑваланса йӗрет. Тулса ҫитнӗ 
ӑшчике куҫҫульпе пушатас тенӗ-ши, е хӑйӗн пуҫӗ ҫине те пуртӑ 
ҫакса хунине чун тӗпӗнчи туйӑмпа сиссе илнӗ - халӗ ӗнтӗ ҫакна 
никам та каласа парас ҫук.

Кӑрлачӑн иккӗмӗш кунӗнче кил-йыш тӗрлӗ ҫӗре саланать: 
Яков Петрович шкула тухса утать. Галя лавккана ревизи тума
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хупать, Лена та килте ларса юлмасть. Петри старик ҫеҫ 
килкартинчен аякка васкамасть, яланхи йӑлипе выльӑх пӑхма 
тухать, ытти вак ӗҫ патӗнче тӗрмешсе ҫӳрет. Кӑнтӑрла тӗлнелле 
вӑл хӑйсенчен пӗр кил урлӑ пурӑнакан Падеева Зина патне 
каҫать. Падеева (ялта ӑна Зинкӑ тесе чӗнеҫҫӗ) Петри старикшӗн 
ют ҫын мар. Пӗр ҫирӗм ҫул каялла, арӑмӗ вилсен, Петр Янов 
ЗИнкӑна киле илсе килсех икӗ ҫула яхӑн унпа пӗрле пурӑннӑ. 
Ҫапах та темшӗн пӑтти пиҫсех ҫитеймен вёсен, уйрӑлса кайнӑ. 
Иккӗшӗ те вӗсем пӗр ҫулта - ҫитмӗл тӑххӑрта пыраҫҫӗ. Уйрӑлсан 
та Петри старик Зинкӑ патне ҫӳреме пӑрахман, кӑнтӑрла та кӗрсе 
тухнӑ, тепӗр чухне ҫӗр каҫма та юлкаланӑ.

Ку хутӗнче Зинкӑн хӗрӗпе мӑнукӗ те килӗнчех пулнӑ. Петри 
пӳрт-ҫуртра ӗҫ нумаййи, ҫемьере хисеп сахал пулни ҫинчен 
юншӑхласа калаҫкаласа ларнӑ та: “Мунча хутмапла", - тесе 
хӑвӑрт тухса кайнӑ.

Мунча хутса кӗнӗ-и е кӗмен те-и вӗсем ҫав кун - халӗ кун 
пирки татӑклӑ калама хӗн, анчах та ҫемье каҫхине кая юлса, 
вунӑ сехетсенче кӑна, пуҫтарӑнма тытӑннӑ. Малтанах Галя 
лавкка ӗҫӗпе татӑлса килне ревизи комиссийӗн членӗсемпе 
Ирина Мочаловӑпа тата Дина Горовӑпа пырса кӗнӗ. Сӗтел 
хушшинче ларса вӗсем актсем ҫырнӑ, ытти документсене 
хатӗрлесе ҫитернӗ. Ҫав вӑхӑталла Яков Петрович та килсе 
ҫитнӗ. Упӑшкине Галя ревизи аван иртни, растрата-мӗн 
пулманни ҫинчен пӗлтернӗ, ҫав ятпа пӗрер черкке сыпса илсен 
те лӑсӑклӑ пулмалла марри пирки систернӗ. Ку шухӑша вӑл 
хирӗҫлемен. Сӗтел ҫине ӗҫме-ҫиме тухса ларнӑ. Ирина 
Мочалова тытӑнса тӑман, килне тухса кайнӑ. Черккесем пушаннӑ 
май калаҫу та хӑй йӗрӗ ҫине ӳкнӗ, ашшӗн чӗрҫи ҫинче ларакан 
Лена ҫывӑрса кайнӑ, ӑна диван ҫине илсе вырттарнӑ.

Ашшӗ хӑйӗн пӳлӗмӗнче ҫывӑрса кайманнине Яков 
Петрович сиснӗ. Ырӑ кӑмӑлпах вӑл ӑна пӳлӗмри сӗтел патне 
чӗнсе илнӗ, эрех тултарса панӑ. Вӑхӑт чылай ҫӗрлене кайнине 
пӑхмасӑрах, черкке тепӗр икӗ-виҫӗ хутчен те ҫаврӑнса илнӗ. 
Аванах хӑнапаннӑ Дина Горова кайма вӑхӑт ҫитнине пӗлтерсен, 
Яков Петрович ӑна ӑсатма тухать, алӑк-хапхана питӗрсе кӗрет. 
Тӑн-тӑн утса ҫӳрекен ашшӗ, ҫийӗнчи тумтирӗпе мамӑк хурса 
ҫӗлеттернӗ шӑлаварне те хывмасӑрах, картишне тухма ӳркенсе 
витрене шӑма тытӑннине курнӑ Яков Петрович ӑна ӳпкев 
сӑмахӗпе тӗртсе хурать, вӑл пӳртре тула тухмаллах 
вӑйсӑрланса ҫитменни пирки капать. Петри старик хӑй ҫуртӗнче 
хӑй хуҫа пулни, кирлӗ пулсан, витрене “пысӑккипе” те лартса 
хума пултарни пирки аса илтерет. Сӑмаха ӗҫпе ҫирӗплетсех 
пама хӑтланнӑ-и е хӑтланман-и - ҫакна пӗлме йывӑр (вилнӗ ҫын 
каласа параймасть), анчах та Яков Петрович ҫине тӑрсах 
картишне тухма хистенине хирӗҫлесе, ашшӗ кравать уринчен 
ярса тытнӑ, ӑна вырӑнтан хускатнӑ. Кравать айӗнче выртакан 
вӗренпе авӑрлӑ ҫивӗч пуртӑ сасартӑк Петри куҫӗ тӗлне пулать. 
Унпа ӑҫта усӑ курма май пурри пирки старик пуҫӗнче шухӑш 
ҫиҫсе илет.
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Петр Янов унӑн ӗҫне тӗпчекен следователе 
каласапанинчен: “Ҫӗнӗ ҫул умён елка лартма эпӗ пӳрте пуртӑ 
илсе кӗнӗччӗ. Ӗҫне туса пӗтерсен те пуртта вырӑнне тухса 
хума ал ҫитереймерӗм, хам пурӑнакан пӳлӗмри кравать айне 
пӑрахрӑм. Январём виҫҫӗмӗшӗнче, ҫӗрле, ывӑлӑмпа тӗркешнӗ 
чухне, кравать уринчен алӑпа ярса илсен, вӑл вырӑнтан 
хускалчӗ, вара эпӗ унта хам хунӑ пуртта куртӑм”.

Шӑв-шава илтсе Галя та ваттин пӳлӗмне кӗрет. 
Кӑшкӑрашу диван ҫинче ҫывӑракан Ленӑна вӑратать. Пӗр вӑхӑт 
тӗр-тӗр хускатса илнӗ хыҫҫӑн кил-йыш лӑпланать. Ывӑлӗпе кинӗ 
ҫывӑрмалли пӳлӗме кӗрсе салтӑнса выртаҫҫӗ, Лена амӑшӗн ури 
вӗҫне вырнаҫать. Яновсен ҫурчӗн кантӑкӗсенче ҫутӑ сӳнет.

Тӗрткелешӳре вӗриленсе кайнӑ Петри старик ҫеҫ 
лӑпланма пӗлмен. Выртса та, тӑрса та пӑхнӑ вӑл. Уткаласа 
ҫӳренӗ. Ывӑлӗпе кинӗ тата мӑнукӗ ҫывӑракан пӳлӗм алӑкӗумне 
пырса итлекелесе тӑнӑ. Тем вӑхӑтрах (шуйттанӗ илӗртнех 
пулмалла) вӑл пурттине кравать айӗнчен туртса кӑларать, 
спальнӑй алӑкне уҫса ярса ҫутӑ ҫутать. Тепӗр самантран пуртӑ 
ывӑлӗн пуҫӗ ҫийӗнче йӑлтӑртатса илет те аялалла анать.

Петр Янов унӑн ӗҫне тӗпчекен следователе каласа 
панинчен: Малтан Яшӑна касрӑм. Вӑл хускалмарӗ те. Сас 
пулнипе арӑмӗ вӑранса кайрӗ, кӑшкӑрса ячӗ. Пуртта ун ҫине 
сулса ятӑм: иккӗ-виҫҫӗ каснӑ пулмалла. Хӗрӗ ыйхӑран 
вӑранчӗ: “Мана ан кас, асатте!” - тет. “Лена, сана тивместӗп. 
Эсӗ пӗчӗккӗ, пурӑн-ха”, - терӗм.

Лена Янова следователе каласа панинчен. “Эпӗ вӑранса 
кайрӑм. Комнӑтӑра ҫап-ҫутӑ. Асатте мамине пуртӑпа касать. 
Хӑй: “Сапакӑсем, вилӗр, пӗтӗр! - тесе кӑшкӑрать. Мами 
хускалми пулчӗ. Эпӗ: “Асатте, мана ан кас!” - терӗм. “Сана 
шеллерӗм. Атя, пурӑн”, - терӗ. Хӑй ҫавах лӑпланма пӗлмест: 
усал, хӑрушӑ. Папи вилменччӗ пулмалла. Вӑл вырӑнтан пӗрре 
те хускалмастчӗ. Папи чӗрӗ юлтӑр тесе эпӗ асаттене 
комнӑтӑран илӗртсе илсе тухма шутларӑм. Вӑл мана итлерӗ. 
Эпир вара унӑн пӳлӗмне кайрӑмӑр. Пурттине вӑл ҫула май 
лахана чиксе хӑварчӗ”.

Эх, ырӑ чӗреллӗ шанчӑка ҫухатман Лена! Вӑл усал 
аслашшӗне спальнӑран ҫавӑтса тухнӑ вӑхӑтра унӑн ашшӗн чӗри 
тахҫанах тапма чарӑннӑ пулнӑ ӗнтӗ. Яков Петровича касса 
имретнӗ пуҫӗ ҫинче кайран судпа медицина экҫперчӗсем вунпӗр 
суран тупса палӑртнӑ. Вунпӗрӗшӗнчен кашнийӗ вилмелли суран 
пулнӑ. Старик лӑпланма пӗлмен: шуйхашнӑ, тулхӑрнӑ. Каллех 
те каллех лахханта выртакан пуртти патне туртӑнса, Ленӑн 
вырӑнтан сикнӗ чӗрине ыраттарса асаплантарнӑ. Таҫти вӑрттӑн 
кӗтесрен тупса кӑларнӑ эрех кӗленчине пушатнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ 
Петри лӑпланнӑ пек пулать. Пӳртре нумай тытӑнса тӑмасӑр вӑл 
кӳршӗре пурӑнакан Зина (Зинкӑ) Падееван хапхине шаккама 
тытӑннӑ.

Зина Падеева каласа панинчен: “Пётр Янов маншӑн ют
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ҫын пулать. Вӑхӑтӗнче эпир унпа арлӑ-арӑмлӑ пек те пурӑннӑ. 
Халӗ те вӑл пирӗн патӑмӑра кӗрсе тухмасӑр тӑман. Пирӗн 
килте ҫитӗннӗ арҫын ҫук. Пӗр пӑта ҫапма та ҫын кирлӗ. Петри 
ывӑлӗпе кинне ялан вӑрҫатчӗ. “Тытатӑп та, пуртӑпа майласа 
хуратӑп”, - тени те пулнӑ. Эпир: “Ун пек ан хётлан”, - тесе 
ӳкӗтлеттӗмӗр. Тепёр тесен, вёл ҫакӑн пек тискер туса хурасса 
шухёшламан та...”.

Тухса уҫнӑ хапхаран Янов Петри Падеевсем патне кёрет, 
хёй ывёлёпе кинне вёлерни пирки пёлтерет. Хёвёрт, тухса кайма 
васкамасть вёл кунтан. Тэтах та хӑйӗн тискерлёхё пирки паттёр 
ӗҫ тунё пек каппайланать.

Яновсен ҫуртӗнче Лена вилнӗ ашшё-амёшёпе тёрса 
юлать. Пӳртре - йывӑр инкек, тулта - ҫӗрлехи хура пёркенчёк. 
Шиклене-шикленех Лена чи ҫывӑх кӳрше Гизовёсем патне 
каҫать. Кӳршӗ хӗрарӑмӗ Яновсен килӗнче синкер ӗҫ пулса 
иртнине курнӑ хыҫҫӑнах Тамарккинсене шаккаса вӑратать. 
Милицин участокри инспекторӗ Николай Супов патне ҫын 
яраҫҫӗ. Участковӑй районпа ҫыхӑнать. Ирхине ҫичӗ сехет 
тӗлнелле яла прокуратурӑпа милици сотрудникӗсем пырса 
ҫитеҫҫӗ. Ку вӑхӑталла хӑйӗн “паттӑрлӑхӗ” пирки кӳрше евитлеме 
кайнӑ Петри старик те киле кӑштӑртатса ҫитет.

Тискерлӗхе нимӗнле сӑлтавсемпе те тӳрре кӑларма ҫук. 
Тӑнне ҫухатнӑ, ӑсран тайӑлнӑ ҫын кӑна хӑй мӗн тунишён яваплӑ 
мар. Следстви пынӑ вӑхӑтра Янова темиҫе хутчен те медицина 
комиссийӗ витӗр кӑларнӑ. Опытлӑ врачсемпе психиатрсем вӑл 
79 ҫула кайнӑ пулсан та ӑс-тӑн тӗлӗшӗнчен улшӑнманнине, 
хӑйӗн юнлӑ ӗҫне ӑспа-пуҫпах тунине палӑртса панӑ. 
Прокуратура следовательне Суражникова допроссенче Янов 
хӑй ывӑлӗпе кинне вӗлернишӗн пачах та ӳкӗнменни ҫинчен 
пӗрре ҫеҫ мар каласа панӑ. Следователь ҫак тискерлӗхӗн 
сӑлтавӗсем ҫинчен ыйтса тӗпчеме пуҫласан, Я н о в :“Эп 
вӗлермен пулсан, вёсем хӑйсем мана пӗтеретчӗҫ", - тесе 
ответленӗ. Ҫапах та чылай вӑхӑт хушши Петр Янов ывӑлӗпе 
кинӗ хӑйне мӗншӗн вӗлерме пултарнине сӑптавласа парайман. 
Изоляторта чылаях ларнӑ хыҫҫӑн ҫеҫ, - те хӑй ӑсӗпе, те пӗрле 
ларакансенчен кам та пулин канаш панипе, - Янов ҫав 
сӑлтавсене хут ҫине ҫырсах ӑнлантарма хӑтланнӑ. Ун шучӗпе 
ҫамрӑксем ҫуртпа хӑйсем пӗлнӗ пек усӑ курасшӑн имӗш. 
Килтисем ҫавӑн пекех пуяс ҫул ҫине тӑнӑ, анчах ватти кун пирки 
ял ҫине сӑмах кӑларать. Ҫавӑнпа ҫамрӑксем ваттине “леш 
тӗнчене” ӑсатасшӑн иккен. Тата та, тата та ҫакӑн пек 
“сӑлтавсем”. Тӗпрен илсен - пӗтӗмпе тенӗ пекех пӳрнерен ӗмсе 
кӑларнӑ фактсем кусем. Пӳрт-ҫурт, килкарти, ырлӑх-пурлӑх 
пирки калаҫас пулсан, пӗтӗмпех ӗлӗкхине, иртнине аса илес 
пулать.

Тӳлеккассинче Петри Яновсен пысӑк ҫемйинчи юлашки 
ывӑл шутланнӑ. Кӗҫӗнни пулсан та, ачашланса ӳсеймен вӑл. 
Ҫамрӑкпах алла ӗҫ тытна. Шкула мӗнпурӗ те виҫӗ хӗл кӑна
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ҫӳренӗ. Ун вырӑнне ачаллах каскалама ӑста пулнӑ, выльӑх 
пӑхнӑ, тырӑ вырнӑ, вӑрман турттарнӑ. Пӗр сӑмахпа каласан, 
килте вӑл туман ӗҫ те пулман. Вунҫиччӗре каччӑ шутне кӗрет, 
ҫирӗм ҫула ҫитсен авланса ярать. Хӑйсен ялӗнчи сӑпай та ӗҫчен 
хӗре Урине ятлӑскерне качча илет. Часах вёсен хӗрача ҫуралать. 
Ӑна Ульха ятлӑ хураҫҫӗ. Ҫамрӑк ҫегиье ӑнтарсах пурӑнма 
тытӑнать. Темиҫе ҫултан вӑрҫӑ пуҫланать. Хӗрӗх пӗрремӗш 
ҫулхи август уйӑхӗнче Янова салтака илсе каяҫҫӗ. Фронтра 
нумаях ҫапӑҫма тивмен ӑна, тепӗр темиҫе уйӑхран вӑл тыткӑна 
лекет. 1942 ҫулхи июльтен пуҫласа 1945 ҫулхи майӑн 7- 
мӗшӗччен Петр Янов Италире лагерьсенче пурӑнать. Вӑрҫӑ 
вӗҫленнӗ чухне Америка ҫарӗсем ӑна ирӗке кӑлараҫҫӗ. Тепӗр 
икӗ ҫултан ҫеҫ вӑл тӑван ялне ҫаврӑнса ҫитет.

Килне таврӑннӑ тӗлелле Петр Янов ӗнтӗ унчченхи Петри 
пулман: чылаях хаярланнӑ, арӑмне те хытӑ тыткаланӑ, ӗҫкине 
те тӗртсе яман. Салтакра тата тыткӑнра пурӑнни ҫинчен каласа 
пама юратман вӑл. Вӑрҫӑ хирӗнче тата тыткӑнра унпа пӗрле 
пулнӑ ҫынсем ялта та, районта та тупӑнман. Петри чунпа та, 
юнпа та хытса пынӑ, арӑмӗпе хӗрне каҫса кайсах юратнине 
палӑртман. Вӑрҫӑ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн виҫӗ ҫултан ывӑпӗ Яша 
ҫуралсан та, кил-йышра пулса тӑнӑ лару-тӑру улшӑнсах кайман. 
Янов вербовкӑпа чылай вӑхӑта тухса кайса ҫемьерен татӑлса 
пурӑнни те час-часах пулкаланӑ. Хӗр чухнех ялта Урхи Урини 
ят илнӗ мӑшӑрӗ ҫав-ҫавах Петри арӑмӗ пулса тӑрайман-ха. Ялта 
ӑна хӗр чухнехи пекех чӗннӗ. Упӑшки сахал сӑмахлӑ та кӑра 
пулни, килтен тухса кайса чылай вӑхӑт таврӑнманни Уринен 
ҫемҫе кӑмӑлне чылай татнӑ. Майӗпенех вӑл ӗҫме тытӑннӑ, 
пурӑна-киле эрех тыткӑнне лекмеллипех лекнӗ.

Петри мӑнукӗ Павлик следователе каласа панинчен: 
“Асаннене эпӗ астумастӑп. Вӑл эпир ӳссе ҫитиччен вилнӗ. 
Асаттерен хӑраттӑмӑр. Вал мана хӗрхеннине, ачашланине аса 
илейместӗп. Вӑрҫӑра пулни ҫинчен каласа паратчӗ. Пленра 
пурӑнни пирки аса илме юратмастчӗ. Тыткӑнра чухне вӑл 
тискер пулнӑ тесе ялта вӑрттӑн калаҫкалатчӗҫ пулмалла: 
анчах та те тӗрӗс ку, те ҫук - калама пултараймастӑп”.

Ывӑлӗ, Яша, кӑмӑлӗпе амӑшне хывнӑ, характер 
ҫирӗплӗхӗпе ашшӗ евӗрлӗ пулнӑ. Ачаллах вӑл купӑс калама 
вӗреннӗ, кӗнеке енне туртӑннӑ, алла пӑчкӑ-пуртӑ, сава тытма 
юратнӑ. Виҫҫӗн анчах пурӑннӑ пулсан та, (вӑл вӑхӑталла 
аппӑшӗн, ашшӗ хистенипех, килпе сывпуллашма лекнӗ, кайран 
вӑл качча тухнӑ) ҫуртра хӑтлӑх хуҫаланайман: амӑшӗ ӗҫме 
пӑрахман, ашшӗ ӑшчик тулса тӑнине ӗҫре пусарма тӑрӑшнӑ, 
кил ӑшшине туймасӑр пурӑннӑ. Петри ФЗО шкулӗ пирки аса 
илтерсен, ашшӗ-амӑшӗнчен писсе пыракан Яша хӑй те килте 
тытӑнса тӑма шутламасть. Яла вӑл темиҫе ҫултан ҫеҫ ҫаврӑнса 
ҫитет, кпубра вӑл хӑй пултаруллӑ музыкант, ӑста организатор 
пулнине кӑтартса парать. Ӑна таврари ялсенчи ҫамрӑксем те 
паллама пуҫлаҫҫӗ. Яша Савыдова Гальӑна килӗштерет, вӗсем
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пӗрлеииеҫҫӗ. Ку вӑхӑталла Яков Янов пединститутӑн музыка 
факультетне вӗренме кӗнӗ ӗнтӗ, ҫавна май вёсем ҫемйипех 
куҫса каяҫҫӗ. Ҫитмӗлмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче амӑшӗ вилсе 
каять те, ҫамрӑк мӑшӑр яланлӑхах яла таврӑнать. Яков Янов 
клубра та, вырӑнти вӑтам шкулта та ӗҫлет, часах ялта районти 
музыка шкулӗн филиалне уҫаҫҫӗ.

Петри ӑста платник шутланнӑ пулсан та, кил-ҫуртне 
йӗркеллех тытса тӑрайман. Укҫи-тенки те, майӗ те пулман-тӑр 
ун чухне. Ывӑлӗ яла яланлӑхах таврӑннӑ хыҫҫӑн Яновсем ҫӗнӗ 
ҫурт тума тытӑнаҫҫӗ. Ку ӗҫӗн пуҫаруҫи Яков хӑй пулать.

Пултаруллӑ ывӑл ашшӗшӗн савӑнӑҫ пулмалла ӗнтӗ. 
Хӑшпӗр ҫыншӑн ун пек мар иккен. Ывӑлӗ хӑйӗнчен маттур, ӑслӑ, 
правур пулни, нумай вӗренни Петрин кӑмӑлне каймасть. Вӑл 
кӳтсе, мӑртӑхса ҫӳреме пуҫлать. Килте унчченхи пекех хӑй хуҫа 
пулма ӗмӗтленет, ывӑлне ача вырӑнне хума пӑрахмасть.

Янов Петр хӗрӗ Ульха следователе каласа панинчен: 
“Атте мӑшкӑлне нумай тӳснӗ. Анне те ун пиркиех вӑхӑтсӑр 
ҫӗре кӗчӗ пулмалла. Мана та хӗр пулса ҫитичченех килтен 
кӑларса ячӗ. Яша маттур, ӑслӑ пулнӑшӑн сахал мар савӑннӑ 
эпӗ. Атте вара ҫакӑншӑн тарӑхатчӗ, туллашса ҫӳретчӗ. Ывӑпне 
сӑлтавсӑрах кураймасӑр пурӑннӑшӑн пӗрре аттене хытӑ 
вӑрҫса хӑвартӑм. Пурпӗрех ӑса кӗмерӗ, авӑ мӗн туса хучӗ!”

Кил-ҫуртри вак-тӗвекшӗн хирӗҫни, чашӑк-тирӗк 
шӑкӑртатни Яновсен ҫемйинче курайманлӑха куҫать. Хутран 
ситрен пӗр-пӗрин ҫине алӑ ҫӗклени те пулкалама тытӑнать. 
Пӗррехинче, хытӑ тарӑхнӑ вӑхӑтра, Яков ашшӗ ҫине стакан 
вӑркӑнтарать. Кӗленче лекнипе ваттин пуҫӗ шӑтать.

Милицин участокри инспекторе следователе каласа 
панинчен: “Янов Петр хӑйӗн ывӑлӗ стакан ывӑтса ярса пуҫне 
шӑтарни ҫинчен, килте шӑв-шав пулкаласа тӑни ҫинчен 
пӗлтернӗччӗ. Эпӗ ун чухне ятарласа вӗсемпе тӗл пулса 
калаҫрӑм. Яков Петрович тунса тӑмарӗ, малашне ун пек 
пулмасси пирки пӗлтерчӗ. Ун хыҫҫӑн эпӗ Яновран жалоба 
ипмен”.

Пӗр-пӗрне сивлесе пурӑнакан ашшӗпе ывӑлне ӗҫ анчах 
вӑхӑтран вӑхӑта мирлештерсе тӑнӑ. Ӗҫӗ вара Яновсен нумай 
пулнӑ. Пӳрт лартнӑ хыҫҫӑн вӗсем хуралтӑсем ҫавӑраҫҫӗ, хапха 
тӑваҫҫӗ, гаражпа сарайсем купалаҫҫӗ. Иртнӗ ҫул анчах мӗн тума 
пултарнине пӗтӗмпех туса ҫитереҫҫӗ.

Яновсен кӳрши Ситова автора каласа панинчен: Петри 
тетепе Яков Петрович мана иккёшё те нумай пулӑшнӑ. Ӑста 
ҫынсемччӗ вёсем. Шел, иккёшё те ҫукӗнтӗ халь: пӗри - тупӑкра, 
тепри - тӗрмере. Юлашки ҫулсенче килӗнче арӑш-пирӗшсем 
хускалкаларӗҫ пулмалла. Ӗҫки те тупӑнсах тӑчӗ ӗнтӗ. Ҫапах 
та ӗҫленӗ чухне питӗ мирлӗччӗ вӗсем. Пӗлтӗр сарай 
купаларӗҫ. Эпӗ те пахчара ӗҫлерӗм. Ывӑлӗпе ашшӗ пӗр-пӗрне 
тем каласа параҫҫӗ, пӗр вӗҫӗмсӗр кулаҫҫӗ. Ҫапла кунӗпех 
шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ӗҫлерӗҫ.
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Карӑнтарнӑ ухӑ хӑҫан та пулсан йӗппине кӑларса яратех. 
Тулса тӑвӑннӑ тарӑхупа курайманлӑх та тухса тапӑнма ҫул 
шыраҫҫӗ. Вӗчче хывса ҫӳрени, кӳрентерӳпе курайманлӑх ахаль 
иртмен: кӑрлачӑн пӗр каҫӗнче ҫаксем ашшӗне ывӑлӗн пуҫӗ ҫине 
пуртӑ ҫӗклеттернӗ.

Тӑватӑ уйӑх ӗҫленӗ следователь Петр Янов ӗҫӗпе. Вун- 
вун свидетельтен ыйтса тӗпченӗ, документ нумай пуҫтарнӑ. 
Район прокурорӗн помощникӗ Суражников юрист опытлӑ 
специалист пулни вӑл тӗпченӗ ӗҫпе паллашнӑ хыҫҫӑн тӳрех 
курӑнать. Янов йывӑр преступлени тӑвас ҫул ҫине ӑнсӑртран 
тӑманнине следователь документсем, ӑнлантару хучӗсем, 
ҫынсем каласа панисем, тӗрлӗрен доказательствӑсем урлӑ яр 
уҫҫӑн кӑтартса панӑ. Ҫапах та, мӗнпур доказательствӑсем куҫ 
умӗнче пулсан та, нимёнле'инстанци те ҫынна преступник тесе 
тӗрмене хупса хураймасть. Ҫакна тӑваканӗ - суд. Еҫе Чӑваш 
Республикин Аслӑ сучӗ пырса вырӑнта пӑхса тухнӑ.

Судсене итлеме юратакан Мария Ивановна Петрова 
каласа панинчен: “Эпё судсенче нумай пулса курнӑ. Темён те 
пёлетён, темён те илтетён унта ҫӳресе. Хуйхӑ-суйхӑ та, куҫҫуль 
те сахал мар пулать. Суд залӗ савӑнмалли вырӑн мар ёнтё. 
Ывӑлне касса вёлернёшён ашшёне суд тунине пёрремёш хут 
куртӑм. Ун пек ҫын хӑйне тыткаланипе те, пичӗ-куҫӗпе те 
тискер пуль тенёччё. Преступник ватӑлса кӗптӗрмӗшленнӗ 
старик кӑна пулчӗ. Кӳлепипе хӑй чылаях ҫӳллӗскер, анчах 
следстви камерисенче ларса чылаях имшерленнӗ пулмалла. 
Утнӑ чухне шӑлаварне туртсах тӑрать. Суд пуҫланиччен 
тӑванӗпе калаҫса илчӗҫ. “Ҫӑкӑр илсе килмерӗн-и?” - тет хайхи. 
Апла хевтине ҫухатман иккен-ха ку старик. Хысна апачӗ ҫитсех 
пымасть пулмалла ӑна. Килти ҫӑкӑра ҫисе пӑхасшӑн. Хӑй этем 
евӗрлӗ пулнӑ пулсан, килти ҫӑкӑра мӗн виличченех 
ҫимеллеччӗ те унӑн, анчах урӑхла пулса тухнӑ, ав. Кӑмӑлӗ 
хытӑ вара. Айӑпне йышӑнчӗ пулсан та, ӳкӗнмерӗ. Тен, ҫӗр 
йӑтайми ҫылӑхӗшӗн тӗрмере ӳкӗнӗ. Вӑхӑт пулать-ха унӑн...”

Судӑн хӑйӗн йӗрки. Унӑн тӗрӗслӗхе пӗлмелле. 
Айӑплакансемпе айӑпланакан сӑмахӗсем, свидетельсене ыйтса 
тӗпчени, хӳтӗлекенӗн сӑмахӗ. Унтан - приговор. Петр Янова 
хӑйӗн ывӑлне тата кинне тискеррӗн вӗлернӗшӗн Раҫҫей 
Федерацийӗн Уголовнӑй кодексӗн 102-мӗш статйипе айӑпланӑ. 
Преступлени обществӑшӑн хӑрушӑ пулнине, ҫак тискер ӗҫе 
пӗчӗк ача куҫӗ умӗнчех тунине шута илнӗ. Ывӑлӗпе кинӗн ӳчӗ 
ҫинче шутласа ҫитерейми сурансем пулнине, ҫав сурансене 
пула вӗсем пысӑк асап тӳссе вилнине те асран кӑларса 
пӑрахман. Суд Янова ҫирӗп режимлӑ колонине 15 ҫуллӑха яма 
приговор кӑларнӑ.

Судсене итлеме юратакан Мария Ивановна Петрова 
каласа панинчен: “Приговора Янов пӑшӑрханмасӑр, лӑпкӑн 
итлерё. Те хӑлхи илтменнипе, те юри - вуласа пётерсенех:
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“Миҫе ҫула суд турӗҫ вара мана?” - тесе ыйтрӗ. “Вунпилӗк 
ҫула”, - пулчӗ ответ. “Вунпилӗк ҫула... Юрать апла. Пӗр-икӗ 
ҫулне пурӑнӑп ӗнтӗ”, - пурте илтмелле каласа хучӗ вӑл. Пӗр- 
икӗ ҫул мар, ытларах пурӑнтӑрччӗ-ха тӗрмере ҫав старик. Хӑй 
тунӑ преступлени йывӑрлӑхӗ унӑн чӗрине чул пек пусса 
тӑтӑрччӗ”.

Ҫакӑн пек преступленишӗн суд тата та кӑрарах приговор 
йышӑнма лултарнӑ. Анчах та Янов халиччен судпа 
айӑпланманнине, вӑл Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ участнике 
пулнине, айӑпне пӗтӗмпех йышӑннине шута илнӗ.

ВАСАНПУҪӖНЧЕ ҪАПЛА ПУЛНӐ
Васанпуҫӗнчен кирекхӑш еннелле каяс пулсан та вӑрман 

витӗр тухмалла. Ҫак пин те виҫҫӗр ҫынна яхӑн пурӑнакан пысӑк 
яла пуҫласа яракан тахҫан авал ҫӗрне-шывне йывӑҫ хӑртса, 
шурлӑх типӗтсе аслӑлатса пынӑ теҫҫӗ пӗлекенсем.

Хытӗ ӗҫлеҫҫӗ ял ҫыннисем, ӗҫме те вӑйлӑ ӗҫеҫҫӗ. Эрех - 
ял магазинӗнче чи нумай сутӑнакан таварсенчен пӗри. Сӑмакун 
юхтарма пӗлмен хӗрарӑм сахал кунта. Вӑйлӑ ӗҫкӗ этеме хӑй 
аллипе тыткалать: йӑваша хаярлатать, сывлӑхлин хевтине 
пӗтерет, ҫамрӑккине хӑвӑрт ватӑлтарать. Ҫынсен шӑпи ҫинчен 
каласа паракан вырӑн - Васанпуҫӑн аслӑ масарӗ. Ватти ҫитнипе, 
“ҫырли пиҫнипе" ҫакӑнта ӗмӗрлӗх вырӑн тупнӑ кашни ҫын пуҫне 
пӳкле вилӗме пула вӑхӑт ҫитмесӗр масара ӑсаннисем иккӗ- 
виҫҫӗрен кая мар. Пӗри эрнипех куҫ курми пуличчен ӗҫнӗ хыҫҫӑн 
тӳнсе кайнӑ та эрех хӑватне пула хӗллехи урамра ураран ӳксе 
шӑнса хутланнӑ, виҫҫӗмӗшӗ ӳсӗр упӑшки ватса ҫӗмӗрнӗ хыҫҫӑн 
хӗне кайса ура ҫине тӑрайман, тӑваттӑмӗшӗ ӗҫкӗпех хӑй этем 
ӗренкинчен тухнине туйса илнӗ, наркӑмӑш ӗҫсе пурнӑҫран 
уйрӑлнӑ. Пиллӗкмӗшӗ, улттӑмӗшӗ, ҫирӗм саккӑрмӗшӗ, ҫитмӗл 
ҫиччӗмӗшӗ... Нумайӑн вӗсем - вӑхӑт ҫитмесӗр пурнӑҫран 
уйрӑлса кайнисем.

Вӑйлӑ ӗҫме укҫа нумай кирлӗ. Хальхи саманара ялта укҫа 
тупма йывӑрлансах пырать. Васанпуҫӗнче “вӑрман хӳттинче” 
пурӑнакансем сахал мар. Ҫавӑн пек ҫынсене вӑрман укҫаллӑ 
пулма та, эрехпе шӑварӑнма та пулӑшать. Лесник тесен вара - 
хӑть те эрехпе шыва кӗр. Йывӑҫ хакланчё пулсан та, пурпёрех 
укҫаран хаклӑ мар. Хӑми-пӗрени те, вутти-шанки те кирлё 
халӑха. Ҫимесӗр-ӗҫмесӗр, ҫипуҫ ҫине ямасӑр йывӑҫ туянать 
хресчен ҫынни. Вӑрманӗ ҫӗрӗкки-пӑсӑкки мар, лайӑххи пултӑр 
тесе эрехне те шеллемест вӑл.

Эрех пӑкки тесех каламалла марччӗ-ха ӗнтӗ Васанпуҫ 
лесникӗ Семен Салтынин пирки. Вӑтӑр виҫҫӗри кӗрнеклӗ арҫын, 
виҫӗ ача ашшӗ вӑл. Илӗм-тилӗмпех обходраччӗ: йывӑҫ 
кастаратчӗ, сыплаттаратчӗ, ҫаврӑнса килетчӗ, пушӑлла 
килекенсене туллипе ӑсатса яратчӗ. Ӗҫесси те пулнах ҫав ӗнтӗ; 
вӑрманти “ресторан” кӑнтӑрла иртсен, кун каҫ енне сулӑнсан,
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"уҫӑлатчӗ”. Паян пӗри хӑналать, ыран - тепри. Ӗмӗр тӑршшӗпе 
те пӗрре анчах курма пӳрнӗ ҫынсемех эрех сӗнеҫҫӗ, 
ҫыртмалрине тӗртеҫҫӗ. Каҫхинехи ӗҫке моторлӑ пӑчкӑпа вӑрман 
касакан Костя Куницын та хутшӑнатчӗ. Ҫапла вара туррӑн кунӗ 
пёр литр эрехсӗр иртместчӗ.

Ун пек чухне, ҫӗр-икҫӗр грамм сыпсанах, Ҫеменӗн чӗлхи 
уҫӑлса каять, татти-сыпписӗр калаҫма пуҫлать вӑл, тепрер 
черкке (стаканӑн ҫурри) ӳпӗнтернӗ хыҫҫӑн Куницынран 
тӑрӑхпама, вирлӗ сӑмахсемпе тӑрӑнтарса ӑна начара кӑлара 
пуҫлать. Костя Ҫеменрен пилӗкҫул кӗҫӗнрех. Авланман. Тӑватӑ 
ҫул хушши тӗрмере ларса тухнӑ. Пӗччен пурӑнать. Куницын 
нумай калаҫакан ҫын мар. Эрех ӗҫнӗ хыҫҫӑн тата та 
чӗмсӗрленет вӑл, янах чӑмӑрӗсем выляни тата куҫӗсем хаяр 
ҫиҫӗм ҫиҫтерме тытӑнни ҫеҫ Костя ҫилленме пуҫланине, унӑн 
ӑш-чикӗ кӗвӗлсе пынине кӑтартаҫҫӗ. Йӗкӗлтесе каланӑ кашни 
сӑмах унӑн чӗрине йӗп пек тӑрӑнать, вӗчӗх кӑмӑл ҫӗпре пек 
йӳҫсе хӑпарать. Темён туса пӑрахӗччӗ вӑл ҫакӑн пек чухне 
Салтынина, анчах та ыранах ӗҫрен кӑларса ярасси хӑратать: 
пӗччен пулсан та ӑҫта пырса чикӗн пуҫна ку чухне?

...Ҫав каҫ вӗсем вӑрманти “ресторан" хупӑнсан та тӳрех 
килӗсене саланма васкаман. Урампа иртсе ҫӳрекенсем 
Константин Куницынӑн пӗччен пӳртӗнче Семен Салтынин 
ӗрлешсе калаҫнине илтнӗ, тӳп-тӳп сасӑ пулнине ӗнентерекенсем 
те пур.

Ирхине амӑшӗн килӗнче Костя Куницынӑн сивӗнсехытма 
ӗлкӗрнӗ ӳтне мӑйкӑчран кӑларса пӳрте кӗртеҫҫӗ. Ҫамрӑк ҫын 
мӗншӗн ҫакӑнса вилнин сӑлтавне пӗлеймесӗр хӑшкӑлаҫҫӗ ял 
ҫыннисем. Вилене кастарма илсе кайнӑ хыҫҫӑн Васанпуҫӗнче 
тепӗр хыпар сарӑлать: Ҫемен Салтынин лесник ҫухалнӑ.

Ялта тӗр-тӗр сӑмах ҫӳрет. Ҫемене унта та, кунта та “курнӑ” 
ҫынсем тупӑнма пуҫлаҫҫӗ. Иккӗмӗш талӑк ҫине кайсан та лесник 
киле таврӑнмасть. Ял администрацийӗн представителӗсемпе 
милици работникӗсем тупӑкра выртакан Костя Куницынӑн тӑлӑх 
ҫурчӗн картишне пунеттейсемпе пӗрле кӗреҫҫӗ. Пӳрт апӑкне 
ҫӑрапа тӗплӗн питӗрсе илнӗ. Уҫҫи шырасан та тупӑнмасть. 
Ҫӑрана ҫӗмӗрсе шапа кӗреҫҫӗ. Алӑк патӗнчех пуртӑ выртать, 
леререх - арҫын кӑна пурӑнакан тирпейсӗр пӳлӗмӗн тёпел 
кукринче - майсӑр хутланса ӳкнӗ кӗлетке. Пичӗпе ҫавӑрсанах 
ӑна палласа илеҫҫӗ. Ку - Семен Салтынинӑн вилӗ ӳчӗ. Пуҫӗпе 
ҫамки ҫинче - пуртӑпа касса имретнӗ сурансем.

...Юлашки виҫӗ-тӑватӑ уйӑхра пёр ача та ҫуралман. 
Васанпуҫ ялӗн масарӗ ҫинче ҫӗнӗрен пытарнӑ икӗ вилтӑпри. 
Касса кӑларнӑ ҫерем те кӑҫалах ешерес ҫук-ха ӗнтӗ. Ҫӗмӗрт 
сивви тӑрать пулин те, ҫӑкасем ҫулҫӑ сарасшӑн. Вёсен вӑхӑчӗ 
ҫитнӗ, Ҫеменпе Костя анчах тӑрса тухас ҫук масар ҫинчен. Вёсен 
вӑхӑчӗ иртнӗ. Тӑрлавсӑр пурӑнса сӑлтавсӑр вилнӗ ҫамрӑк 
арҫынсемшӗн хурланса ҫил ачисем ҫеҫ палӑксемпе хӗрессем 
хушшинче шӑхӑрса ҫӳреҫҫӗ.
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Усал тёнче
АЧА ҪУРТНЕ ӖҪЕ ВЫРНАҪРӐМ

Иван Пресмыкаев каласа пани

Ҫулталӑк ытла килте ахаль ларнӑ хыҫҫӑн эпӗ ҫӗнӗ ӗҫе 
вырнаҫрӑм, тӑваттӑмӗш уйӑх ӗнтӗ ача ҫурчӗн дворникӗ 
шутланса тӑратӑп. Ача ҫурчӗ мӗн иккенне ҫынсем лайӑх 
пӗлеҫҫӗ. Эпӗ ӗҫлекенни вара урӑхларахскер. Ана пӗр ҫемье 
тытса тӑрать. Аристиния Абрамовнӑпа Аврелий Аристархович 
Перехлестовсем - арӑмӗпе упӑшки - тӗрлӗрен ӳсӗмри ачасене 
усрава илнӗ те килти ача ҫурчӗ уҫнӑ. Патшалӑх вӗсене сакӑр 
пӳлӗмлӗ, заллӑ, столовӑйлӑ, пысӑк кухньӑллӑ икӗ хутлӑ коттедж 
туса панӑ. Подвал, кирпӗчрен купаланӑ складсем, виҫӗ 
автомашина лартмалӑх гараж пур. Перехпестовсен ывӑллӑха 
илнӗ ачасем шӑпах вуннӑн: тӑватӑ хӗрача тата ултӑ ывӑл ача. 
Ывӑлӗсем - виҫҫӗшӗ - килте пурӑнмаҫҫӗ. Вӗсем тахҫанах арҫын 
шутне кӗнӗ: пӗри - ҫирӗм пӗрте, иккӗшӗ ҫирӗм тултарса пыраҫҫӗ. 
Виҫҫӗшӗ те Аврелий Перехлестов уҫнӑ мини-пекарьнӑра 
пекарьсем пулса ӗҫлеҫҫӗ. Ача ҫуртне валли тесе уйарнӑ икӗ 
машинӑран пӗринпе ҫӑкӑр турттарса хӑйсемех сутса ҫӳреҫҫӗ. 
Валерий, Родион тата Савелий, чӑннипе ҫитӗнсе ҫитнӗ каччӑсем 
пулсан та, хут ҫинче вунултӑ-вунҫичӗ ҫулхи ҫамрӑксем пек 
шутланаҫҫӗ. Бӗсене ывӑллӑха илнӗ чухне Перехлестов хыснари 
чиновниксене пысӑк укҫа панӑ, ачасен ҫулне чакарттарса хут 
тутарнӑ. Аврелий Аристарховичпа Аристиния Абрамовна 
“ывӑпсене” усрама тёсе патшалӑхран паян кун та уйӑхсерен 
темиҫе пин тенкӗ укҫа илсе тӑраҫҫӗ. “Ывӑлӗсем”, ҫӑкӑр 
пӗҫерсе-сутса, Перехлестовсене сахал мар тупӑш параҫҫӗ. 
Ҫӑкӑр турттаракан машинӑсӑр пуҫне Перехлестовсен хӑйсен 
вӗр-ҫӗнӗ мерседесӗ те ача ҫурчӗн гаражӗнче ларать. Аристиния 
Абрамовнӑпа Аврелий Аристархович ку машинӑна пёрре те 
“лартма” пӗлмеҫҫӗ: ун ҫине ларса таҫта каяҫҫӗ, таҫтан 
таврӑнаҫҫӗ. Вӑхӑта вёсем хула хӗрринчи дачӑра тата пӗлтӗр 
кӑна туса лартнӑ хӑйсен керменӗнче ирттереҫҫӗ.

Перехлестовсене хӑйсене ача-пӑчаллӑ пулма турӑ 
пӳрмен. Патшалӑх тӑлӑх ачасене вуннӑ таранчченех вӗсене 
мӗнле шанса панӑ, ҫакӑн пирки эпӗ нимӗнех те калама 
пултараймастӑп, анчах та тӑлӑхсем Аврелий Аристарховичпа 
Аристиния Абрамовнӑшӑн ылтӑн арчи пулса тӑнине лайӑх 
чухпатӑп. Перехлестовсен патшалӑх шучӗпе ҫеҫ мар, суту-илӳ 
туса та вӑйлӑ пуяҫҫӗ. Хулара вӗсем нумаях пулмасть 
апат-ҫимӗҫ магазине уҫрӗҫ. Ачасем валли уйӑрнӑ апат-ҫимӗҫ 
скпадран ҫак магазина ещӗкӗ-ещӗкӗпе куҫать, тӑлӑхсем вара 
нумай чухне типӗ тытаҫҫӗ.
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Манӑн ӗҫ - ҫуртпа килкартине тирпейлӗ тытасси тата хурал 
тӑрасси. Халиччен килте газ плити ҫывӑхне питех пырса ҫӳремен 
пулсан та, Перехлестовсем килте ҫук чухне ачасене апат та 
пӗҫерсе паратӑп. Хамах пултараяс та ҫук пуль те, яшка-пӑтӑ 
пӗҫернӗ ҫӗрте мана хуҫасен усрава илнӗ Наташа ятлӑ хӗрӗ 
нумай пулӑшать. Аванах хатӗрлетпӗр пулмалла, сӗтел хушшине 
ларсан, ҫиччӗн ҫичӗ кашӑка ҫавӑрттараҫҫӗ кӑна вара.

Хуҫасем усрав ачисемпе сивӗ те, ӑшӑ та мар. Ют ҫынсем 
пекех шутланаҫҫӗ вӗсем ачасемшӗн. Ача ҫуртне хаҫатран е 
радиола телевиденирен журналистсем пымалла чухне ҫеҫ 
урӑхланаҫҫӗ. Аристиния Абрамовна газ плити умне хӑй тӑрать, 
ачасен кӗпи-йӗмне прачечнӑя памасть, ваннӑйра кӗлерсе 
лартать. Аврелий Аристархович, хӑйсен усрав ывӑлӗсемпе 
хӗрӗсен ячӗсене те манса кайнӑскер, пӳлӗмсене кӗрсе ачасемле 
ҫӗнӗрен “паллашса” ҫӳрет. Корреспондентсем пырас кун 
Перехлестовсем “аслӑ ывӑлӗсене” те чӗнсе илеҫҫӗ. Иӑрӑ 
фотокореспондент вуниккӗшне те пӗрле ӳкерсе илет: вунӑ ача 
тата вёсен юратнӑ “ашшӗпе амӑшӗ”. Хаҫатра телейлӗ ҫемьен 
“телейне” уҫса паракан пысӑк статья ҫапӑнса тухать, 
Перехлестовсене телевиденипе те час-часах кӑтартаҫҫӗ.

Эпӗ ӗҫлеме тытӑннӑранпа ача ҫуртӗнче ытти йышши хӑна 
та пулчӗ, ҫӳлти пӗр пысӑк учрежденирен пысӑк чиновник пырса 
кайрӗ. Перехлестовсем вӑл пынӑ ҫӗре те лайӑх “хатӗрленчӗҫ'\ 
Кантӑк рамисене ҫӗнӗрен сӑрланӑ май, ӑнсӑртран эпӗ 
Перехлестовсен калаҫӑвне илтрӗм. Аристиния Абрамовна 
Аврелий Аристарховича кӗҫнерникун валли икё пин доллар укҫа 
хатӗрлеме хушрӗ. Кӗҫнерникун вара шӑпах вӗр-ҫӗнӗ 
автомобиль ҫине ларса хаклӑ хӑна килсё ҫитрӗ, ячӗшӗн тенӗ 
пек пӳлӗмсене кӗрсе ҫӳрерӗ, демократ йӗркипе манпа та 
икӗ-виҫӗ сӑмах хушса калаҫрӗ. Апат ҫиме юлмарӗ\(ачасен 
хушшинче пая кӗме юрать-и вара?”). Перехлестовсемпе ӑшшӑн 
калаҫса уйрӑлчӗ. Икё пин доллар хунӑ конверт унӑн кӗсйине 
кӗнӗ пирки эпӗ пӗрре те иккӗленместӗп.

Ҫапла, ҫемьеллӗ ача ҫуртӗнче ӗҫлеме пуҫланӑранпа 
пиллӗкмӗш уйӑх ҫине кайрӗ. Лайӑх мана кунта. Сережӑпа 
Светланӑпа, Апенӑпа, Наташӑпа, Ваньӑпа, Славикпе, Анютӑпа 
аван паллашрӑм. Ачасем мана кӑмӑллаҫҫӗ. Выҫӑ ҫӳреместӗп 
кунта. Перехлестовсем вара... Вӗсем ачасемшӗн ют ҫынсем. 
Хӑймине хӑйсем ҫиеҫҫӗ, ачасене кӑваксӗт параҫҫӗ. Мӗн тӑвӑн? 
Тӗнчене тӳрлетсе пӗтереймӗн.

ҪӖНӖ ВӐХӐТ МЫСКАРИ
Ял хӗрарӑмӗ Секлетея Секретарвва калавӗнчен

Утмӑл урлӑ каҫмасӑрах хама пӗрре те ватӑ ҫын тесе капас 
килмест. Ҫапах та, чир-чӗр ҫулӑхсах тӑнипе, ҫулсем иртни 
самаях сисӗнме пуҫларӗ. Ачалӑхӑм та, хӗр ӗмӗрӗ те выҫӑллӑ-
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тутӑллӑ, йӗпеллӗ-сапаллӑ иртрӗҫ те - урӑхла пулма та 
пултараймасть пуль ҫав. Виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ пӗвер пӑсӑлнипе 
хытах аптратӑп. Вӑхӑт-вӑхӑт сывламалла мар хӗстерсе лартать, 
ҫут тӗнче ҫине пӑхас килми пулса ҫитет. Ҫӑвартан юн кайнипе 
пӗлтӗр пӗр уйӑх ытла пульницара выртрӑм, аран-аран 
сывалкапаса тухрӑм.

Йывӑр ӗҫлеме юрамасть теҫҫӗ те тухтӑрсем, ялта шыв 
витри йӑтмасӑр, ӗне айне лармасӑр, ҫурӑм ҫине тулли михӗ 
хумасӑр епле пурӑнӑн? Те ҫӗрулми кӑларса хытӑ ӗшентӗм, те 
армана пусыпка авӑртма ҫӳрени юрамарӗ - каллех лӗвер шыҫса 
тухрӗ. Мана, тӑнран тухнӑскере, район больницине ӑсатнӑ. Куҫа 
уҫса пӑхатӑп та, палатӑра выртатӑп иккен. Паллакан медсестра 
система текеннине лартма хатӗрленет. Тем самантран тухтӑр 
та алӑк уҫса кӗчӗ, тӳрех эп выртакан кравать патне васкарӗ. 
Итлесе пӑхать, хыпашлать. Анапизсене те палатӑрах илчӗҫ. Ҫав 
кунхине темиҫе хутчен те ман пата кӗрсе тухрӗ тухтӑр. 
Юлашкинчен пӗр ҫыхӑ рецепт йӑтса килчӗ. Мана сыватма 
пульницара ҫукэмелсем кирлӗ-мӗн, вӗсене хулари аптекӑсенчи 
коммерци пайӗсенче ҫеҫ туянма пулать имӗш. Пирӗн укҫи-тенки 
те ҫавнашкап: шӑрпӑкпа тӑвар илсех пӗтет. Хам чирленӗренпех 
пуҫӑм вӗҫӗнчен кайма пӗлмен хӗрӗме хапха тутарма пуҫтарнӑ 
укҫам арчан хӑш кӗтессинче выртнине каласа патӑм, 
рецепчӗсене те алранах тыттартӑм.

Айӑмри ҫичӗ-сакӑр саплӑклӑ прустӑнь, асапланнӑ май хам 
тапкаланнипе-ши, варринченех ҫурӑпса тухнӑ. Матрасӗ (юн-пӳр 
хытса ларнипе пулӗ) мӗн тӗслӗ пулни те палӑрмасть. Урӑххи 
ҫук терӗҫ. Минтер текенни те типнӗ пашалу евӗрлех. Хӗрӗме 
ҫак япаласене тата ҫийӗме тӑхӑнма халат илсе килме хушрӑм, 
ҫемҫе пушмак та кирлӗ пулать терӗм. Ахаль каламан ӗнтӗ, чир 
пасманапа кӗрет те мӑскӑлпа тухать, тесе. Ай-яй сывалма 
йывӑр. Тухтӑрсемпе сестрасем ырӑ кӑмӑллӑ пулнипе, хӗрӗм 
туянса панӑ эмелсем усса пынипе, килтен илсе килнӗ тӳшек- 
минтер ҫемҫен ҫывратнипе кӑна хӑтӑлса юлтӑм пулмалла.

Виҫҫӗмӗш-и, тӑваттӑмӗш кун-и - ура ҫине тӑтӑм. Унччен 
ӑша пёр хӗлхем апат та яман. Кӑнтӑрлахи апата палатӑна илсе 
килсех пачӗҫ. Чӗре сурри туса илтӗм-илтӗмех. Яшка ҫимелли 
кӗмӗл кашӑкӗ сулмаклӑ вара, кӑвак чечеклӗ, сенкер кӑшӑллӑ 
турилкки те пирӗн килти майлах. Кашӑкӗпе турилккине 
кӑштӑртатса хамах савӑт-сапа ҫӑвакан пӳлӗме кайса лартрӑм. 
Каҫхи апат ҫитермелли вӑхӑт та ҫывхарчӗ. Палатӑра манпа 
пӗрле выртакансем, тумбочкӑсенчен пушӑ кашӑк-чашӑк кӑпарса, 
пӑтӑ антарса килчӗҫ. Эпӗ шарламастӑп. “Ӑҫта кашӑкку, ӑҫта 
турилккӳ. Мӗн, паян каҫхи апат ҫиес теместӗн-им?’’ - пырса ыйтрӗ 
апат валеҫекен хӑрарӑм. "Ара, чашӑк-тирӗке пуҫ айне хурса 
выртмастӑп ӗнтӗ. Ҫуса-тасатса сан патнах пырса лартнӑччё” - 
тетӗп ҫакна. “Санӑн кашӑккупа турилккӳне сыхласа ларас-и тата 
манӑн? Хӗрӳ вӗсене килӳнтен илсе килчӗ вӗт. Мӗн тума пырса 
хутӑн эсӗ вӗсене раздаточнӑйне. Шӑхӑртса кайнӑ ӗнтӗ вӗсене
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халиччен!” - ӳпкелешет хӗрарӑм. Хура та, шурӑ та чӗнмерӗм 
эпӗ ӑна. Ҫав каҫ пӑтта катӑк турилккерен хуҫӑк кашӑкпах ҫиме 
тиврӗ. *

Виҫӗ эрне выртса тем те куртӑм. Вуҫех ҫукка юлнӑ иккен 
район пульници. Тухтӑрсемпе сестрисем те вӑхӑтра ӗҫ укҫи 
илеймеҫҫӗ. Ҫӗтӗке тухнӑ пульницана чирлисем кирлӗ япаласене 
веҫех килтен илсе килеҫҫӗ. Хама та ҫирӗм кун хушшинче хӗрӗм 
ҫур пӳрте кунта куҫарса пачӗ.

Выртатӑп сывалса пынӑ май ӗнер пульница кравачӗ 
ҫинче. Хӗрӗм кӳрсе килнӗ эмелсене тахҫанах ӗҫсе, укол туса 
пӗтернӗ. Хӑйсен кунта нимӗн те ҫук. Кунта куҫарса килнӗтупрана 
каялла мӗнле турттарса каям-ши тесе шухӑшлатӑп. Радио сасси 
хӑлхана кӗрет. Чӑвашрадио юбилейсемпе выставкӑсем 
ирттерни ҫинчен хавхаланса каласа парать. “Чӑвашъен - ҫӗнӗ 
вӑхӑт", - тет. Выртрӑм-выртрӑм та тарӑхсах кайрӑм. Ара, мӗнле 
мурла ҫӗнӗ вӑхӑт-ку? Унччен пӗрре те апла марччӗ-ҫке: 
пульницара змелӗ те, кашӑкӗ-чашӑкӗ те, минтерӗ-ҫытарӗ те 
пурччӗ. Тарӑхнипе: “Ҫӗр ҫӑттӑр ку ҫӗнӗ вӑхӑта!” -терӗм те вырӑн 
ҫинчен тӑрса нушникелле утрӑм.

САМСУН MAHA ХӐРХАМА КДЛАРЧӖ
Хула хӗрарӑмӗн Пескарева-Акупован калавӗнчен

Упӑшкам пӑрахса тухса кайрӗ.
Арҫынпа пурӑнса курнӑ, ҫулланнӑ хӗрарӑма килте пӗччен 

тӑрса юлма питӗ кансӗр. Ҫав вӑхӑталла завочӗ те пирӗн 
йӗркеллӗ ӗҫлейми пулчӗ: виҫӗ уйӑхра пӗрре отпуска ярса тӑма 
пуҫларӗҫ. Пӗррехинче, хампа пӗрле ӗҫлекен хӗрарӑм патне 
хӑнана кайсан, 25-27 ҫулхи кервен арҫынпа паллашрӑм. Пурнӑҫ 
тути-масине ҫамрӑклах лайӑх астивсе курнӑ, синкер лару- 
тӑруран яланах ӑнӑҫлӑ тухма пултаракан ҫын пек туйӑнчӗ вӑл 
мана паллашнӑ каҫах. Йӑнӑшман иккен. Икӗ хутчен анчах пулчӗ 
ҫакскер хваттерӗмре, эпӗ пӗтӗмпех унӑн аллине кӗрсе ӳкрӗм. 
Темшӗн хӑй ӑҫта ӗҫлени ҫинчен уҫҫӑн каласа памастчӗ. Укҫине 
кӗрхи ҫулҫа сапаланӑ пек сапаланине курса, тупӑшӗ унӑн самаях 
пысӑк пулнине сисеттӗм-ха ӗнтӗ. Ҫакӑн пек каҫсенчен пӗринче 
ҫак арҫын эпӗ мӗн чухлӗ ӗҫлесе илни ҫинчен ыйтрӗ. Каларӑм. 
Ман ҫине вӑл хӗрхенсе мар, йӗрӗнсе пӑхса илчӗ ҫавӑн чухне. 
Кунне палӑртса, ирхине вунпӗр сехетре пасара пыма хушрӗ, 
ӑҫта тата кам патне кӗмеллине каларӗ.

Чӗннӗ ҫӗре палӑртнӑ вӑхӑтрах ҫитрӗм. Пӑхатӑп та, пуҫлӑх 
сӗтелӗ хушшинче леш хайхи, манӑн “савниех”, ларать иккен. 
Пукан сӗнчӗ. Кӗрекен-тухакансем пулчӗҫ. Куҫпа пӑхса илнипех 
ӑнланаҫҫӗ иккен кунта ӑна. Ӗҫӗме пӑрахма, пасара куҫма сӗнчӗ 
ҫак арҫын. Пасарта мӗн тумалли та паллӑ: малтан мӗнкилчӗу 
апат-ҫимӗҫ сутнӑ ҫӗрте “хӑнӑхмалла”, кайран аш-какай ретне 
тӑратать.
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Заводра мана ӗҫ кӗнекине хаваспах тыттарса ячӗҫ, 
ытлашши пёр пыр чакрӗ терӗҫ пулмалла. Пасарта вак-тёвек 
апат-ҫимӗҫ сутма та хӑвӑрт хӑнӑхрӑм. Ҫак вӑхӑталла ӗнтӗ эпӗ 
хамӑн пуҫлӑха тата “савнийе” чунпа та, ӳтпе те пӗтӗмпех 
парӑнтӑм.

^Какай сутма пуҫланӑ пӗрремӗш куна нихӑҫан та манас 
ҫук. Йӗри-тавра вакласа пӑрахнӑ аш татӑкӗсем выртаҫҫӗ. 
Шӑматкун пулнӑ май, прилавок умӗнчи ҫыннисем те чылаях. 
Ӗҫе пуҫӑнатӑп. Ҫийӗмре кӗсъесӗр шурӑ халат, тавар сӗтелӗ 
айӗнче какай туянакансенчен илнӗ укҫана чикмелли дерматин 
сумка выртать (пасарта ӗҫлекенсене кӗсъесемсӗр тумтирпе 
ҫӳреме хушаҫҫӗ: укҫа-тенке пытарса ан хӑварччӑр). Васкамасӑр, 
хама тата какай туянакансене улталамасӑр тавара виҫе-виҫе 
паратӑп. Тем самантран ман пата юнашар ӗҫлекен Тамара 
пырса тӑчӗ. “Самсун Силӑч кӑмӑлсӑр, мӗшӗлтетсе ӗҫленӗшӗн 
сана ҫиленнӗ”, - терӗ. Мана Самсун Силӑч (пуҫлӑхӑма, 
“савнийӗме” пасар таврашӗнче ӗҫлекенсем темшӗн ҫапла 
чӗнеҫҫӗ, хӑйӗн ячӗпе ашшӗ ячӗ пачах урӑхла) юнашарах тӑнӑ 
пек туйӑнса кайрӗ, унӑн тӑхлан пек сивӗ куҫӗсем асӑма килчӗҫ 
те чӗрем шӑнса кайнӑ пек пулчӗ. Васкавлӑрах ӗҫлеме тытӑнтӑм. 
Васканӑ чухне ӑҫтан пурне те шута илсе тӑран, хамӑн ултапанас 
марччӗ текен шухӑш кӑна пӑралать пуҫа. Ҫав каҫ сакӑр пин те 
ултҫӗр ҫитмӗл тенкӗ пырса патӑм Самсун Силӑча: кунӗпе какай 
сутса тунӑ укҫа. Мана уйӑрса панӑ какай виҫине шута илес 
пулсан, ҫичӗ пин те пилӗкҫӗр ҫирӗм тенкӗ памаллаччӗ. Хура та, 
шурӑ та чӗнмерӗ Самсун Силӑч. Сутса тунӑ укҫаран икӗ 
процентне хамӑра памалла та-ха: манӑн ҫак куншӑн икҫӗр тенкӗ 
илмеллеччӗ, “савни” мана пилӗкҫӗр тенкӗ памалла тунӑ. Эпӗ 
клиентсене улталаса тунӑ укҫан ҫуррине мана пама шут тытнӑ. 
Ӑна ултавҫӑ тесе пӗр сӑмах та калаймӑн. Ултавҫи пулсан та, 
вӑл эпех пулатӑп.

Ҫапла кун хыҫҫӑн кун иртрӗ. Пасарта тавар ялан пёр пек 
сутӑнмасть. Какай лайӑх кайнӑ кунсенче шӑмӑллӑ аша ытларах 
сутатпӑр, илекенсем сахаллансанах сысна пӗҫҫисене, филе 
текеннисене кӑларатпӑр. Ялтан аш-пӑш илсе килекенсене 
хӗсмелли майсем те пур пирӗн командӑн (унта пурӗ вунпӗр ҫын). 
Хресченсем чылай чухне аш-пӑшне курттӑмӑн парса хӑвараҫҫӗ. 
Майне пӗлсе “ӗҫлет” Самсун Силӑч, тусӗсемпе пӗлӗшсем нумай 
унӑн. Пӗр каҫхине вӑл пире пурне те хӑй патне чӗнтерчӗ, ыран 
напук инспекторӗсем пасара килсе тӗрӗслессине пӗлтерчӗ, суту- 
илӳ "йӗркине" пӗр пӑркаланмасӑр пурнӑҫласа пыма хушрӗ (вӑл 
пур ҫӗртен те информаци илсе тӑрать). Тӗрӗслекенӗсем пире 
паплаттарса ҫӳремерӗҫ пулмалла, анчах та эпир ҫав кун ҫветтуй 
вырӑнӗнчех пултӑмӑр, никама та улталамарӑмӑр.

Икӗ ҫул каяллипе танлаштарсан, эпӗ те чухӑн мар ӗнтӗ. 
Пысӑкрах хваттер туянтӑм, кил таврашӗнчи тупра пӗтӗмпех ют 
ҫӗршывра кӑларни, машина та, гараж та пур. Пурпӗрех телейём 
ҫав-ҫавах ҫук. Самсун Силчӑн та ман тӗлӗшрен юратӑвӗ
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тахҫанах иртсе кайнӑ. Пӗлетӗп: вӑл пӗр хӗрарӑмпа анчах 
пурӑнакан арҫын мар. Хӗрсене, хӗрарӑмсене перчетке пек 
улӑштарса тӑрать. Мана вӑл сутӑнчӑк туса хучӗ, хӑрхӑма 
кӑларчӗ. Ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ, япшар, ҫамрӑк, илемлӗ хӗрсем тупса 
лама хушать. Ман пата лачкам ӳсӗр чухне кӑна кӗрсе ҫӳреме 
пуҫларӗ. Мӗн юратни ун пек вӑхӑтра? Упкелешет, кӳрентерет, 
мана йӗртсе хӑварать. Икӗ хутчен те хӗнесе пӗтерчӗ. Пӗр эрне 
каялла хӑйпе пӗрле тепӗр ҫамрӑк арҫынна ертсе кӗчӗ. Урӑх 
хуларан килнӗскер. Самсу н ӑна манпа пӗрле ҫӗр каҫмахӑварчӗ. 
Ҫиленнӗ чухне манӑн “савнийӗм” тата хуҫам кашкӑр пекех 
туйӑнать. Шӑлӗсене шатӑртаттарать, янах мӑкӑлӗсем пӗр 
вӗҫӗмсӗр куҫкалаҫҫӗ. “Сан патна пӗр эрнелӗхе упӑшка туса 
пасарти чӗлхесӗр грузчика Гришӑна килсе яратӑп!” - тет. Мӗн 
шухӑшланине тӑватех вӑл. Малашне Гришӑпа та вырӑна 
пайламалла пулӗ-ха манӑн.

Хӗрӗнкӗ, ӳсӗр вӑхӑтсем Самсунӑн сайра-хутра кӑна 
пулаҫҫӗ. Ахаль чухне вӑл - яланах урӑ, нумай сӑмахламан ӗҫлӗ 
ҫын. Вал манран урай мунчали туса хурсан та, эпӗ унран уйрӑлас 
ҫук. Таҫта пирӗн президентсем, правительствӑсем пур теҫҫӗ. 
Пулӗ те. Анчах маншӑн турри те, патши те, президенчӗ- 
правительстви те - Самсун Силӑч. Манӑн пурнӑҫ мӗнле пуласси 
пӗтӗмпех унран килет. Унран вӑйли, унран хӑватли урӑх никам 
та ҫук.

АРХИЕРЕЙСЕМПЕ ПРЕМЬЕРСЕМ 
ЧВАСОВ ГОСПОДИНПА XAlil ХУРӐН 

ТӐРРИНЧЕН ХУРӐНТАШЛӐ?
Шупашкар хули, Мир проспекчӗ, сакӑрвун тӑваттӑмӗш, 

тӑхӑрвуннӑмӗш ҫуртсем... Икӗ ҫул каялла ҫак ҫуртсем хушшинче 
Владимир Чвасовӑн мини-тракторӗ тӑратчӗ, Вёсен ҫывӑхӗнче 
ялтан килнӗ ҫынсене тӑтӑш курма пулатчӗ. Ҫуртӑн пӗрремӗш 
хутӗнче вырнаҫнӑ “Бэй-Фан” офисра та эпӗ пӗрре анчах мар 
пулнӑ. “Пурнӑҫри вак-тӗвек (Мелочи жизни)” ассоциаци 
президенчӗпе Володя Чвасовпа сахал мар курнӑҫса калаҫнӑ.

Виҫӗмкун ҫак урама тепӗр хут кайса килтӗм. Ҫине тӑрсах 
шырасан та "Бэй-Фан” офиса тупаймарӑм. “Пурнӑҫри вак-тӗвек” 
ассоциаци халӗ ӑҫта ӗҫленине никам та пӗлмест. Владимир 
Чвасов хӑй те Шупашкартан тухса кайнӑ текен сӑмах ҫӳрет. Вӑл 
вун-вун ҫынна пуҫтарса пама шантарнӑ мини-тракторсем те ҫук. 
Укҫисем “ҫилпе вӗҫсе кайнӑ” пирки ӑшӗсене ҫунтаракан 
хресченсем редакцисен пӳлӗмӗсене кӗрсе тухаҫҫӗ, судсем тӑрӑх 
ҫӳреҫҫӗ.

Кам айӑплӑ-ха ҫакӑн пек пӑтӑрмах сиксе тухнӑшӑн. Чвасов 
“Госкомсельхозтехника” системинче ӗҫленӗ чухне яланах 
пуҫаруллӑ пулнӑ, рационализаторла сӗнӳсене сахал мар
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пурнӑҫа кӗртнӗ. Вунӑ ҫулсем-мӗнсем каялла унӑн характерӗпе 
йӑли-йӗркинче пысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ. (Ӑспуҫ пирки 
калаймастӑп, ӑна специалистсем кӑна ҫирӗплетсе пама 
пултараҫҫӗ). Чвасов ӗҫлекен вырӑнта конфликта лару-тӑру 
пулса тӑчӗ. Ҫынсем унпа ҫураҫуллӑ пулаймарӗҫ, вӑл ҫынсемпе 
килӗштереймерӗ. Володьӑн ӗҫрен тухса кайма тиарӗ.

Ҫак тапхӑрта ӗнтӗ унӑн хӑй темӗн те тума пултараслӑхне 
ҫынсене кӑтартса парас туртӑм тата та вӑйланчӗ. Чвасов пӗчӗк 
предприяти, ун хыҫҫӑн аҫсоциаци туса хучё, офис уҫрӗ, 
министерствӑсемпе ведомствӑсене мини-трактор кӑларма 
пуҫлас, биогаз хатӗрлесе унпа усӑ курас ыйтусемпе ҫӳреме 
пуҫларӗ. Министрсемпе комитет пуҫлӑхӗсем ӑна фантазер тата 
мыскараҫӑ вырӑнне хурса йышӑнма пуҫларӗҫ, пӗр вӗҫӗмсӗр 
пулӑшма пулчӗҫ.

Хӑйне евӗрлӗ ҫак кампание православи чиркӗвӗн хамӑр 
патӑрти епархийӗн ертӳҫисем те хутшӑнмасӑр юлмарӗҫ, 
Чзасова мӗнпур ӗҫре пехил парса тӑчӗҫ. Владимир Григорьевич 
ун чухне премьер-министрта ӗҫленӗ ҫынпа тёл пулма мехел 
ҫитерчӗ. Правительство хаҫачӗсем "сурчӑк сирпӗтсех” Чвасов 
аферине пропагандӑлама пуҫларӗҫ, журналистсем хушшинче 
вӑл вӑхӑтра мини-трактор “проблемисене ҫутатма” ҫав 
хаҫатсеиче ятарлӑ корреспондентсем уйӑрнӑ тесе те 
калаҫатчӗҫ.

Китая командировкӑна кайса килнӗ тата республикӑра 
мини-тракторпа ҫулҫӳрев ирттернӗ хыҫҫӑн (1993 ҫул, март 
уйӑхӗ) Владимир Чвасовӑн авторитечӗ тата та хӑпарчӗ.

Ӗненнӗ-ши кам та пулин “Бэй-Фан” мини-трактор кӑларма 
тытӑнасса? Ҫакна ӗненекенсем хушшинче Чвасов господинпа 
трактор туянакансемсӗр пу.ҫне урӑх никам та пулман пек 
туйӑнать мана. Чӑнах та, Владимир Г ригорьевич тракторсем 
валли тесе 46 двигатель тупса килчё. Анчах та часах вёсем мини
трактора юрӑхлӑ марри палӑрчӗ. Пулӑшас текеннисем унран 
пӑрӑнса ҫӳреме пуҫларӗҫ, укҫа тӳленисем тракторсене 
хӑвӑртрах туса пама хистерӗҫ. Тракторлӑ пулас тесе 129 ҫын 
укҫа хывнине лайӑх астӑватӑп. Паллах, Чвасов вӗсемпе 
нумайӑшӗпе халӗ татӑлнӑ ӗнтӗ. Ҫапах та укҫа шыракансем паян 
та пур-ха.

Ҫапла вӗҫленчӗ (вӗҫленчӗ теме юрать пулсан) Владимир 
Григорьевич пуҫланӑ “шанчӑксӑр ӗҫ”. Паллах, ҫакӑншӑн чи 
малтанах вӑп хӑй айӑплӑ. Ҫав вӑхӑтрах ӑна улгаласа, хӗтӗргсе, 
пулӑшма сӑмах парса_ пурӑннӑ министерствӑсемпе 
ведомствӑсем те айӑплӑ. Ӗҫӗ вӗҫленнӗ пулсан та, проблеми 
юлнӑ. Хресчене, ҫӗр ҫинче ӗҫлес текене мини-трактор паян 
сывлӑш пек кирлӗ. Республикӑра ӑна кӑларма пуҫлас пирки 
нимӗнле хускану ҫук.
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ЭСИР ПУРТЕ ПӖР ШУЙТТАН
Антипов тракторист каласа парать

Икё эрне каялла ялти страхагент пирён кил-йыша калама 
ҫук “савӑнтарчӗ” , арӑмпа иксӗмӗрӗн хутӑш майпа тунӑ 
страховани срокӗ тухнӑ хыҫҫӑн вунӑ тенке яхӑн укҫа парса 
хӑварчӗ. Ку хӗрарӑмӑн чӗлхи ҫинче яланах сарҫусӑр пуҫне урӑх 
нимӗн те ҫук та: ку хутӗнче те вӑл чӗвӗл-чӗвӗл калаҫмасӑр 
чӑтаймарӗ, правительство пирӗн ҫемьене ҫакӑн пек хытӑ 
улталанӑшӑн хӑй чӗререн кулянни ҫинчен пӗлтермесӗр те 
пӳртрен тухса каймарӗ. Сӑмах май тенӗ пек, кил-ҫуртпа пурлӑха 
тата ӗнене ирӗклӗ майпа страхласси пирки манса кайма кирлӗ 
марри ҫинчен те асӑрхаттарчӗ. Эпӗ, ӑшчик кисренмеллех 
пӑшӑрханса ӳкнӗскер, юла пек хытса тӑрса юлтӑм.

Ӑша вӑркатма, тарӑхма сӑлтавӗ те пур ҫав. Хам эпӗ ҫирӗм 
ҫула яхӑн ӗнтӗ трактористра ӗҫлетӗп, мӑшӑрӑм та фермӑра ӗне 
сума пуҫланӑранпа часах вунпилӗк ҫул ҫитет. Реформа текен 
арӑш-пирӗш пуҫланиччен пурнӑҫ пӗрре те хурламалла марччӗ. 
Тракторист ӗҫӗ ҫӑмӑлах мар та, укҫи те аванахчӗ: уйӑхсерен 
150-250 тенкӗрен кая ӳкермен. Арӑмӑн ӗҫ укҫийӗ те манӑнни 
майлах пулса пынӑ. Ҫапла ураланса тӑватӑ пӳлӗмлӗ кирпӗч ҫурт 
лартрӑмӑр, хапха тутартӑмӑр, хуралтӑсем ҫавӑрттартӑмӑр. 
Пурпӗрех укҫа перекет кӗнеки ҫине хума та ҫитсе пыратчӗ.

Ҫав ырӑ кунсенчен пӗринче (ун чухне уявччӗ: Майӑн 1 - 
мӗшӗччӗ-и е Ҫӗнтерӳ кунӗ) пирӗн пата хайхи япшар чӗлхеллӗ 
страхагент кӗчӗ. Хӗрарӑм пуҫҫипех сумкинчен пӗр кӗленче шурӑ 
эрех кӑларчӗ. Эпир те парӑмра юлас темерӗмӗр пулмалла. 
Вӑйпитти те, ҫавах виҫӗ ҫынна (арӑм, эпӗ тата страхагент) икӗ 
кӗленче эрех чухах вӑл. Самаях хӗртӗмӗр. Чиперук мӑшӑрӑмпа 
иксӗмӗре те хутӑш майпа кашнине пӗр пин тенкӗлӗх страхланма 
ӳкӗтлерӗ. Укҫине тӳрех колхоз бухгалтеринчен куҫарса тӑма 
пулать-мӗн. Турткаланмасӑрах килӗшрӗмӗр. Ҫав саманта 
Валерикпе Юрик (аслӑ ачасем) мӗнле вӗренни ҫинчен ыйтса 
пӗлме те ӳркенмерӗ. “Тепӗр сакӑр ҫултан вунсаккӑра ҫитеҫҫӗ 
иккен-ха. Вӗренсе тухаҫҫӗ, аяккалла вӗҫсе каяҫҫӗ. Укҫа кирлӗ 
пулать. Вёсен ячӗпе те вунсаккӑра ҫитсен пиншер тенкӗ илмелле 
договор тӑвар",-тет. Ҫапла пӗр ӑстрӑмрах тӑватӑ договор 
турӑмӑр. Бухгалтерсем кашни уйӑхрах иксӗмӗрӗн ӗҫ укҫинчен 
пӗрле хӗрӗх тенкӗ майлах тытса юлса госстраха куҫарма 
пуҫларӗҫ. Хальхи укҫапа шутласан, ку сахалтан та пин тенкӗрен 
кая мар. Темиҫе ҫул хушши госстраха ҫакӑн пек “куланай” тӳлесе 
тӑтӑмӑр. Ылханлӑ 1992 ҫул кӗрлеттерсе ҫитрӗ, укҫана ҫӗр 
пинсемпе, миллионсемпе шутлама пуҫларӗҫ. Ҫав ҫулхине, кӗрхи 
пӗр тӗксӗм кун, япшар агент каллех пирӗн пата лӗпсӗртетсе 
ҫитрӗ. “Бухгалтери халь тенкӗсемпе, пуссемпе укҫа куҫарса 
аппаланмасть, пинсемпе кӑна ӗҫлет. Сирӗн - тӑватӑ договор. 
Юлашки юлнӑ укҫине алӑран парса татмӑр-ши? Эпӗ сире 
кӗпитанци ҫырса паратӑп. Укҫине договорсен срокӗсем
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вӗҫленсен илетӗр. Ӳстерсе парасси пирки пӗрре те иккӗленме 
кирлӗ мар, патшалӑх улталас ҫук”, - чӗвӗлтетрӗ Чиперук. Парса 
ятӑмӑр.

Халӗ, акӑ, алӑра вунӑ тенке яхӑн укҫа. Сахалтан та хӗрӗх 
пинрен кая килмелле марччӗ. Ҫулла Валерикпе Юрикӗн те 
договор срокӗсем тухаҫҫӗ. Мӗн чухлӗ килсе парӗҫ-ши 
иккӗшӗншӗн, вуникӗ-вунпилӗк тенкӗ-ши? Мӗн тума пулать вӑл 
укҫапа? Хӑҫанччен ҫапла мӑшкӑласа кулӗҫ-ши ӗҫлекен ҫынран? 
Чӑтайман енне, “Росгосстрахгранитӑн” районти уйрӑмне ҫул 
тытрӑм. Пысӑках мар ҫуртра вун-вуникӗ хӗрарӑм айланать. 
Начальникӗ те вырӑнтах иккен. Чӗлхе вӗҫӗпе калаҫакан ҫамрӑк 
арҫын: “Сана тӗрӗс тӳленӗ. Элир нимӗн те тӑваймастпӑр. Ыттине 
Ельцинран ыйтса ил”, - тесе кӑларса ячӗ. Утрӑм пуҫа пӗксе 
автобус чарӗнакан вырӑна.

Пирӗн, ял ҫыннин, ылтӑн-кӗмӗл те, долларсем те ҫук. 
Пирӗн пӗтӗм пурлӑх - ҫурт-йӗр тата килти выльӑх-чӗрлӗх. 
Вӗсене ҫухатсан, хӑть те чӗрӗллех тупӑка кӗрсе вырт. Ҫавӑнпа 
та ял ҫынни выльӑх-чӗрлӗхпе пӳрт-ҫурта, пурлӑха ирӗклӗ майпа 
страхлать. Пирӗн ялта 250 кил. Вӗсенчен 150 килӗ ӗне выльӑха 
та, пӳрт-ҫурта та страхлать. Ыттисем вӑй ҫитереймеҫҫӗ. Эпир 
те аран-аран саплаштаракаласа пурӑнма пуҫларӑмӑр. Мухтав 
турра, пилӗк ҫул хушши ялта пушар пулман-ха. Ҫулсерен икӗ- 
виҫӗ ӗне сарӑмсӑр вилни пирки вара тунма кирлӗ мар. Пирӗн 
ялти страхланӑ 150 килтен “Росстрахгранита" 20 пин тенкӗрен 
кая мар пырса выртать. 3-5 пинне инкекшӗн тӳлеҫҫӗ, ытти 25 
пин тенки мӑнтӑр хырӑмлисен хырӑмӗсене тата та сарма, халӑх 
ӗнси ҫинче ларакан страхагентсемпе страхчиновниксене 
пуйтарма каять. Страховани системинче ӗҫлекенсем уйӑхсерен 
вӑтамран пилӗк пин тенкӗрен кая мар шалу илеҫҫӗ тени тӗрӗсех 
пуль тесе шутлатӑп эпӗ.

Ӗнсе ҫинчен мӗнле пӑрахмалла ҫак харампырсене? 
“Росгосстрахгранитпа” ытти фирмӑсенчен пирӗн хӑтӑлас пулать. 
Патшапӑхӗ те, тӳри-шари те, страхлакан фирмӑсенчи инкесемпе 
пиччесем те - пурте пӗр шуйттан. ВӖСЕМ ХАЛӐХШӐН MAP, 
пӗртен-пӗр хӑйсемшӗн анчах ӗҫлеҫҫӗ. Ялсенче хамӑрӑнах 
страхкассӑсем йӗркелемелле. Калӑпӑр, ҫунса каять ӑнсӑртран 
ялта вунӑ ҫул хушшинче пӗр ҫурт, пуҫтарса пар ӑна кашни килтен 
страховани фирми мӗн чухлӗ тӳлет - ҫавӑн чухлӗ укҫа. Ытларах 
парсан та пӑсмасть. Кӑҫал ялӗпе 4 ӗне ӳксе вилет е пусса 
пӑрахма тивет тейӗпӗр. Вӗсемшӗн те ялти страхкасса кашни 
килтен укҫа пухса парать. Ку вӑл “Росгосстахгранитпа” е 
тӗрлӗрен “Заботӑсемпе'’ тата “Надеждӑсемпе” договор туса укҫа 
тӑккаланинчен чылай йӳнӗрех (темиҫе хут йӳнӗрех) пулать.

Ӗҫлекен ҫынна ҫӑварлӑхлас, пусмӑрлас, улталас 
текенсем халӗ йышлансах пыраҫҫӗ. Вӗсенчен пирӗн хамӑрӑн 
ӑспа, хамӑрӑн алӑпа, пӗрле пӗрлешсе хӳтӗленмелле.
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ХУРА ТӐЛАНА ШУРӐ ҪИППЕ 
ҪӖЛЕМЕҪҪӖ

Турикас ҫыннине, Гурий Егорович Егорова, ҫын 
вӗлернӗшӗн айӑпласа суд тунӑранпа кӑҫалхи раштавра сакӑр 
ҫул ҫитет. Приговор йышӑнса, ӑна вуникӗ ҫуллӑха хупса лартнӑ. 
Раҫҫей Федерацийӗн Аслӑ судне касаци пани Егоровӑн 
пӗрремӗш жалоби пулнӑ. Унтанпа сакӑр ҫул хушши Гурий 
Егоровичӑн хӗрӗсемпе ывӑлӗсем судпа прокуратурӑн тӗрлӗ 
инстанцийӗсене жалоба хыҫҫӑн жалоба ӑсатаҫҫӗ, ашшӗне тӗрӗс 
мар айӑпланӑ тесе ҫыраҫҫӗ, ку ӗҫе тепӗр хут пӑхса тухма 
йӑлӑнса ыйтаҫҫӗ. Чылай чухне вӗсем ҫырни пӗр усӑсӑр каялла 
ҫаврӑнса килнӗ. Ҫапахта кӑҫал, ҫулталӑк пуҫламӑшӗнче, Аслӑ 
суд ӗҫе тепӗр хут пӑхса тухма йышӑнать. Инҫетри колонире 
ларакан Егорова тӑван вырӑнӗсене илсе килеҫҫӗ, январь уйӑхӗн 
юлашки вунӑ кунлӑхӗнче суд унӑн ӗҫӗпе лару ирттерме 
тытӑнать. Пррцесс вӗҫленнӗ хыҫҫӑн тепӗр хут приговор 
йышӑнаҫҫӗ, наказани срокне вуникӗ ҫултан вунна ҫити 
чакараҫҫӗ. Кассаци жалобине пӑхса тухса, Раҫҫей Федерацийӗн 
Аслӑ сучӗ ку приговора вӑйра хӑварнӑ.

Мӗнле преступленишӗн айӑпланӑ-ха Егорова?^ Мӗншӗн 
унӑн ачисемпе тӑванӗсем Гурий Егорович пирки йышӑннӑ 
приговорпа килӗшмеҫҫӗ, ӑна тӗрӗс мар суд тунӑ тесе темиҫе 
ҫул хушши унта та кунта ҫӑхавсем яраҫҫӗ. Мӗнре ҫакӑн 
сӑлтавӗсем?

Преступлени август уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче пулса иртнӗ. 
Вӑл кун Кури (ялта ӑна ҫапла чӗнеҫҫӗ) иртен пуҫласа каҫченех 
сарай тума юпасем лартнӑ. Кун каҫипе те вёсем патне хӑйсен 
урамӗнче пурӑнакан пӗр хӗрарӑмсӑр пуҫне никам та кӗрсе 
тухман. Лешӗ те ял магазинне шӑнтнӑ пулӑ тиесе килни ҫинчен 
пӗлтерес шухӑшпа анчах кӗнӗ. Егоровсем: “Кӑҫал шӑнтнӑ пулӑ 
нумай илсе ҫирӗмӗр, кирлӗ мар, туянмастпӑр”, - тенипе ирттерсе 
янӑ. Кӳршӗре пурӑнакан Лиза аппӑш (Гурий Егоровӑн ашшӗпе 
пӗртӑван хӗрӗ) кӑнтӑрла вёсен килне ура та ярса пусман, хӑйсем 
те ун патне каҫман. Вал картишӗнче темпе палламан хӗрарӑмпа 
калаҫнине асӑрханӑ-ха Егоровсем, анчах мӗн ҫинчен 
сӑмахланине илтсе юлайман. Тен, хӑлхана чиксе юлма та 
тӑрӑшман пулӗ. Мӗншӗн тесен, тӑванлӑ пулсан та, Егоровсем 
Елизавета Максимовӑпа килӗштереймен, пӗр-пӗрин латне 
кайса-килмесӗр пурӑннӑ.

Хӑйсем каланӑ тӑрӑх, Егоровсем - карчӑкпа шӑрчӑк тата 
вёсен пӗчӗк мӑнукӗ каҫхине йӗркеллех выртса ҫывӑраҫҫӗ, ирех 
тӑрса, яланхи ӗҫсене пуҫӑнаҫҫӗ. Кӑнтӑрла тӗлнелле ял тӑрӑх 
хыпар сарӑлать: Егоровсен аппӑшне Елизавета Максимовӑна 
хӑйӗн пӳртӗнчех такам пуртӑпа касса вӗлернӗ. Вилнӗ карчӑк 
патне унӑн кӳршӗ ялта пурӑнакан хӗрӗ Лидия персе ҫитет. 
Прокуратурӑпа следстви органӗсем те нумай кӗттермеҫҫӗ. 
Ҫитмӗл икӗ ҫулхи ватӑ хӗрарӑма кам вӗлерме пултарни пирки
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ыйту сиксе тухать. Хӗрӗ следователе амӑшӗ Егоровсемпе 
хирӗҫсе пурӑнни, Гурий Егорович аплӑшне пёр-икё хутчен те 
вӗлерессипе хӑратни ҫинчен каласа парать. Чӑн сӑмаха суя 
тӑваймастӑн. Чӑнах та, Максимовӑпа Егоровсем 
килёштереймен. Лиза Максимова Гурий Егоровича тахҫан сурӑх 
вӑрри тесе вӑрҫнине лешӗ тӳрех йывӑра илнӗ, пӗр-пӗринпе 
хутшӑнма пачах пӑрахнӑ. Ҫапах та, ӳсӗрле-мӗнле Кури хӑйне 
кӳрентернӗ Лиза аппӑшне сасартӑк "аса илме” пуҫланӑ, ун патне 
кӗрсе шӑв-шав хускаткаланисем те пулнӑ.

Ку хутӗнче ӗҫ кинори пек хӑвӑрт пулса иртет. Ҫав кунах, 
августӑн 4-мӗшӗнче, Гурий Егорова тытса каяҫҫӗ. Ана тытса 
чарнине саккунлӑ тӑвас тесе, вӑл июлӗн 30-мӗшӗнче Иванова 
гражданкӑна кӳрентерсе пӗтернӗ пек кӑтартса акт ҫыраҫҫӗ. 
Судья Егорова 15 талӑка хупса лартать.

Унтанпа нумай вӑхӑт иртнӗ. Судпа прокуратурӑра тата 
милицире халӗ урӑх ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра право 
йӗркисене ҫирӗплетекен тата административлӑ органсенче 
ӗҫлекенсем пирки кунта нумай лайӑххине илтме пулать. Сӑмах 
халӗ вӗсем ҫинчен мар. Аслӑ суд Егоров ӗҫӗпе йышӑннӑ 
приговор пирки те иккӗленӳллӗ шухӑшсем ҫук манӑн. Анчах та 
пысӑк чӑнлӑха тупса палӑртас ӗҫре пӗчӗк ултавпа усӑ курни те 
вырӑнсӑр пулни пирки ун чухне судьяра ӗҫленӗ Игнатьева ӳпкев 
калас шухӑш ҫапах та сӗвӗрӗлсе пӗтеймест-ха. Егорова 15 
талӑка хупса хумасӑрах следстви ӗҫӗсене туса пыма май пулнӑ- 
ҫке-ха. Мӗн калама пулать кун пек чухне айӑпсӑрлӑх 
презумпцийё пирки? Паллах, нимёнех те калаймастӑн.

Ҫын йывӑр преступление нумай чухне ӳсӗрле тӑвать. 
Следстви Егоров та Максимовӑна ӳсӗрле вӗлернине кӑтартса 
панӑ. Анчах та суд материалӗсенче вал ӗҫкӗлле пулнине уҫса 
паракан документсене (ухтарнӑ чухне эрех-сӑра тупни, юн ҫинче 
алкоголь палӑрни, ҫынсем ӑна ҫав каҫ ӳсӗрле курни, медицина 
экспертизи вӑл урӑ мар пулнине ҫирӗплетсе пани) тупса 
паллашма пулмарӗ. Допроссенче кун пирки Гурий Егорович хӑйӗн 
показанийӗсене темиҫе хутчен те улӑштарнӑ. Хӑй малтан 
ӑнлантарнӑ тӑрӑх, вӑл магазинта хӗрлӗ эрех илсе ял ҫыннисемпе 
пӗрле ӗҫнӗ имӗш. Ку апла пулнине тӗпчесе пӗлнӗ хыҫҫӑн - урӑхла 
показани: килтех унччен туянса хунӑ эрехе ӗҫнӗ иккен. Ӑҫтан тата 
хӑҫан туяннине кӑтартса паракан, пӗччен е кампа та пулин ӗҫни, 
е тата ыттине ӗнентерсе паракан материалсем каллех ҫук. Ҫапах 
та суд материалӗсенче, заключенире, приговорта айӑпландкан 
ҫак преступление ӳсӗрле тунине палӑртнӑ. Допроссенче Егоров 
хӑй ҫак преступление мӗнле тунине тӗплӗн каласа панӑ. Кайран 
унӑн вырӑна тухса, ҫакна кӑтартса пама та тивнӗ. Ухтару 
вӑхӑтӗнче ун патӗнчен темиҫе пуртӑ илсе тухнӑ. Гурий Егорович 
преступление ҫак пуртӑсенчен пӗринпе тунине йышӑннӑ. Анчах 
та экспертиза материалӗсем каллех ҫакӑн пирки уҫӑмлах мар. 
Вӑл пуртӑ ҫинче кайӑк-кӗшӗк, выльӑх-чӗрлӗх тата этем юнӗ 
(вилнӗ Максимованнипе пӗр евӗрлӗ) пулнине ҫирӗплетет. Сӑмах
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май каласан, экспертсем Максимова килёнчен илсе тухнӑ пуртӑ 
ҫинчи юн та кайӑк-кӗшӗкӗн, сыснан е этемён пулма пултарнине 
кӑтартса панӑ. Ку енӗпе татӑкпӑ уҫӑмлӑх пулманни те ашшён 
айӑпӗ пирки Егоровӑн ачисене иккёлентернё, паллах. Следстви 
айӑпа пур енлӗн кӑтартса панӑ тата Егоров ку айӑпа судчен 
пӗтӗмпех йышӑннӑ пулсан та, пару пынӑ вӑхӑтра Гурий Егорович 
(сакӑр дул каялла тата кӑҫал) хӑйне айӑплӑ мар тесе пӗлтернӗ. 
Малтан мӗншӗн урӑхла показанисем пани ҫинчен ыйтсан, вал 
шкулта сахал вёренни, нумай япалана ӑнланманни ҫине ярать. 
Судпа следстви материалӗсем, тӗпрен илсен, пӗтӗмпех чӑвашла. 
Ҫапах та сакӑр ҫул каялла приговор текстне вырӑсла вуласа пани 
те айӑпланаканшӑн процессуальнӑй кӑлтӑк пек пулса тухнӑ 
(иккӗмӗш хутсуд тунӑ чухне ку кӑлтӑка тӳрлетнӗ). Ачасем хӑйӗн 
ашшӗне хӗрхеннине, вӑл айӑпсӑр пулнине ӗненсе ӑнланма 
пулать. Анчах та чӑнлӑха хирӗҫ каяймастӑн. Хура тӑлана шурӑ 
ҫиппе ҫӗлемеҫҫӗ. Ун пек тӑвас пулсан, вӑл тӳрех этем куҫне 
илемсӗррӗн курӑнать. Асӑннӑ преступление тӗпчесе палӑртнӑ 
тата айӑпланакан тӗлӗшӗнчен приговор йышӑннӑ чухне хӑш-пӗр 
кӑлтӑксем пулман пулсан, Гурий Егоров ӗҫне сакӑр ҫултан тепӗр 
хут пӑхса тухма кирлех те пулмастчӗ пулӗ. Аслӑ суд практикинче 
ку сайра пулать. Пачах та пулмасан, тата та лайӑхрах.

ҪАКӐНСА ВИЛНӖ, НАРКАМАШ ӖҪНӖ
Валентин ҫакӑнса вилнӗ тени маншӑн уяр кунта аҫа ҫапнӑ 

евӗрлех пулчӗ. Ӑна эпӗ мӗн ачаранах пӗлнӗ-ҫке, ҫирӗм ҫул ытла 
пӗрле ӗҫлесе, кашни кун тенӗ пекех тӗл пулса пурӑннӑ. Ача чухне 
ӑна темшӗн Веня тесе чӗнетчӗҫ. Лӑпкӑ та сӑпай, ӗҫчен пулнипе 
палӑрса тӑратчӗ вӑл. Пире, хӑйӗнчен ҫамрӑкрахскерсене, ҫын 
вырӑнне хурса хисеплетчӗ, кӳрентерме памастчӗ. Ашшӗ 
вӑрҫӑра вилнипе, ҫурма тӑлӑххӑн ӳсрӗ, вӑтам шкул пӗтерме те 
ӑна ҫӑмӑл пулмарӗ. Салтака кайса кил нӗ хыҫҫӑн Валентин халӑх 
судне ӗҫлеме вырнаҫнӑччӗ, кайран милицие куҫрӗ. Пӗр 
улшӑнмасӑр вӑтӑр ҫула яхӑн службӑра тӑчӗ вӑл унта, ахаль 
сержантран милици майорне ҫитиччен ӳсрӗ. Аплӑран иртсен те 
питӗнчен хӗрлӗ тӗс каймарӗ. Сывлӑхлӑскер, яланах тӑн-тӑн утса 
ҫӳретчӗ, халӑх хушшинче пулма юрататчӗ. Икӗ хӗр ӳстерсе аякка 
ӑсатрӗ, юлашкинчен арӑмӗпе иккӗшех тӑрса юлнӑччӗ ӗнтӗ.

Пенсие тухма хатӗрленсе ҫитнӗччӗ вӑл. Ҫапах та юлашки 
вӑхӑтра калаҫусенче юншӑхлани сисӗнетчӗ. Хальхи синкерлӗ 
самана пӑшӑрхантаратчӗ ӑна, ӑшчик кӳтсе тӑни ҫинчен 
калаҫкалатчӗ. Халиччен чир мӗнне пӗлменскер, кӑҫал ҫуркунне 
эрне ытла район больницинче выртнӑ иккен. Шӑматкун мунча 
кӗме килне таврӑннӑ. Ҫула май шалти ӗҫсен пайне кӗрсе тухнӑ, 
юлташӗсемпе сывпуллашнӑ. Лешсем, паллах, ӗненмен, шӳт 
тӑвать тесе шутланӑ. Мунча кӗрсе таса кӗпе-йӗм улӑштарнӑ та 
Валентин ҫав каҫах пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ.

Юлташӑн пӳкле вилӗмӗн инкекӗ сӗврӗлсе те ҫитейменччӗ,
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райцентрта тата икӗ вӑйпитти арҫын ҫакӑнса вилни ҫинчен 
хыпар сарӑлчӗ. Пурӑнмаллаччӗ-ха вёсен, ӗҫлемеллеччӗ, ачи- 
пӑчине ӳстерсе ҫын тумаллаччӗ. Пурӑнас темерӗҫ иккен. Иккӗшӗ 
те ытла та ӗҫке ерсе кайнӑччӗ ӗнтӗ. Аҫта ӗҫкӗ - унта инкек-синкек, 
ҫемье пӑтӑрмахӗ. Ку ҫамрӑк арҫынсен пурнӑҫӗ вӑхӑтсӑр 
татӑлнинче ҫак сӑлтав та пулчӗ-тӗр.

Ку кӑна ҫитменччӗ, республикӑри районсенчен пӗринче 
ҫакӑн евӗрлӗ синкер шкула ҫӳрекен хӗрачапа пулса иртни ҫинчен 
илтме тӳр килчӗ. Тӑххӑрмӗш класа ҫӳренӗ Тамара. Ҫул ҫитесси 
те нумай юлман ӗнтӗ. Анчах хӗрачан илемлӗ пичӗ ҫине хурлӑх 
палли яланлӑхах хӑйӗн пичетне ҫапса хӑварнӑ, пӗччен чухне 
унӑн куҫӗсенчен куҫҫуль кайман. Кулянмалли сӑлтавӗсем те 
пулнӑ ҫав. Амӑшӗ, упӑшкисӗр тӑрса юлнӑ хыҫҫӑн, пӗр вӗҫӗмсӗр 
ӗҫнӗ. Малтан вӑп выльӑх-чӗрлӗхне сутса пӗтернӗ, кайран килти 
япалисене эрехпе улӑштарма тытӑннӑ. Тамара ӳпкелешнё, 
амӑшне вӑрҫса та пӑхнӑ, лешӗ вара тӑна кӗмен. Пуш уйӑх 
вӗҫӗнче, ӑшӑ кунсем ҫитсен, хӗрача пӗлтӗр кӗркунне туяннӑ ҫӗнӗ 
куртки ҫакӑнса тӑнӑ тӗле пырать те ӑна тупаймасть. Куртка ӑҫта 
пул ни ҫинчен амӑшӗ те капаса параймасть. Тулса ҫитнӗ ӑшчикне 
уҫса яраймасӑр, Тамара хурт-кӑпшанкӑ пӗтермелли наркӑмӑша 
ӗҫет. Асапланать, анчах хӑйӗн инкекӗ пирки никама та 
каламасть. Каярах юлнӑ пирки, хӗрачана больницӑра та ҫӑлса 
хӑвараймаҫҫӗ.

Сахал мар пирӗн республикӑра ҫакӑнса е чикёнсе, 
наркӑмӑш ӗҫсе вилекенсем. Этем хӑйӗн пуҫне хӑй ҫиет! Мӗн 
пултӑр ҫакӑнтан хӑрушӑраххи. Пӗлтӗр кӑна 350 ҫын хӑйсен 
ирӗкӗпе пурнӑҫне татнӑ: чӑваш хутлӑхӗнче пурӑнакан ҫӗр пин 
халӑх пуҫне - 26 ҫын. Ытла та пысӑк цифра.

Ял ҫыннине пурӑнма ҫӑмӑл мар иккен. Инкек-синкекӗ те 
сыхласах тӑрать ӑна. Ӗҫпе хуҫӑлмалли нумай. Кашни пулӑма 
ытла та чӗре патне илеттата ял этемми. Республикӑмӑрта ялта 
пурӑнакансен йышӗ хуларинчен чылай сахалтарах. Пӳкле 
вилекенсем ялта нумай, авӑ. Ун пеккисем иртнӗ ҫул 200 ҫын 
пулнӑ. Уйрӑмах арҫын хӑйӗн пурнӑҫне хӗрхенмест. Ӗҫки те, 
нуши-терчӗ те ытларах пулмалла унӑн. Пурӑнас ӗмӗт пӗтнӗ 
ҫынсен йышӗ кӑҫал тата та ӳссе пырать. Тӑватӑ уйӑхра вӑл 124 
ҫынна ҫитнӗ. Иртнӗ ҫулхи ҫак вӑхӑтринчен чылай пысӑкрах. 
Пурнӑҫ йывӑрлансах пырать, социаллӑ-политикӑллӑ тата йӑла 
хутшӑнӑвӗсем кӑткӑсланаҫҫӗ. Хавшак этем, хӑйне хӑй йӗркене 
кӗртеймесӗр вилет.

Хӑйсен пуҫне хӑйсемех ҫиекен ҫынсене медицина 
наукинче суицидсем теҫҫӗ. Ҫын пурнӑҫӗ - чи хакли, теттӗмӗр 
эпир нумаях пулмасть. Вӑл халӗ те ҫаплах пулмалла ӗнтӗ. 
Суицидла пулӑмсене чакарас тесе медицинӑн та нумай 
ӗҫлемелле, анчах та пирӗн республикӑра халлӗхе ҫак енӗпе 
социаллӑ-психологилле служба йӗркеленсе ҫитмен, кризис 
стационарӗсем ҫук. Сывлӑх министерствинче суицидологсем 
пуррипе ҫуккине те уҫҫӑн каласа параймарӗҫ.
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Канӑҫсӑрланмалли сӑлтавӗ вара пур: Раҫҫейри виҫӗ 
республикӑра (Мари, Удмурт, Чӑваш) хӑйсен ирӗкӗпе пурнӑҫран 
уйрӑлакансен йышӗ чи пысӑкки. Раҫҫейре кӑна мар, пӗтӗм 
тӗнчипе шутласан та.

Ача чухне ҫуркуннесенче вӑрманти аслӑ масар ҫывӑхне 
сурӑх ҫитерме ҫӳреттӗмӗрччӗ. Пӗррехинче эпӗ масар айккинчи 
вилтӑприне асӑрхарӑм. Вилнӗ ҫынна мӗншӗн уйрӑм пытарни 
ҫинчен хамӑрпа пӗрле кӗтӳ кӗтекен Тимук пиччерен ыйтса 
тӗпчеме пуҫларӑм. “Упӑшки асапне тӳсеймесӗр шыва сиксе 
вилнӗ хӗрарӑма пытарнӑ кунта. Таса вилӗ мар вӑл”, - терӗ ун 
чухне сакӑрвунна ҫывхаракан старик. Нумаях пулмасть ку масар 
ҫинче тепре пултӑм, палӑксемпе хӗрессем ҫинчи паллакан 
ятсене вуларӑм. Хӗйсен вилӗмӗпе вилнисем пӑччи-паччи кӑна. 
Пӗрне ӗҫкӗ инкекӗ пӗтернӗ, тепри автоаварие лекнӗ, виҫҫӗмӗшӗ 
наркӑмӑш ӗҫсе хупланнӑ, тепри те ҫавӑн евӗрлех. Шӑпа ҫапла 
пӑчланса пыма пӳрчӗ-и вара пире? Этемшӗн чи хакли пурнӑҫ. 
Алӑ хурас марччӗ ун ҫине.
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