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ёнкер планета —  ку хамӑ- 
рӑн Ҫӗр. Пире, тӗнче уҫлӑ- 
хӗнчен ӑна никамран мал- 
тан курнӑ космонавтсене, 
вӑл ҫав тери илемлӗн ту- 

йӑнчӗ. Атмосферӑн ҫепӗҫ чӗнтӗрӗ- 
пе пёркеннӗ тата сенкер тӗспе 
кӑшӑлланнӑ Ҫӗр пирён ума тӗлӗн- 
мелле юмах пек тухса тӑчё. Вара 
эпир чи малтан ҫак планета ҫинче 
ӳснӗ каччӑсемпе хӗрсем ҫинчен  —  

хӑйсен сӑпкине ӗҫпе тата ӑспа 
чапа кӑларнӑ, унӑн ӗмӗртенхи 
туртӑмне ҫӗнтерме пултарнӑ ҫын- 
сем ҫинчен  —  шухӑшласа илтӗ- 
мӗр.

Сенкер планетӑн хӗрӗ  —  ку пи
рён Валя. Вӑл этемлӗх пӗлмен тӗн- 
чене пур хёрарӑмсенчен малтан 
тухрӗ те виҫҫёр километра яхӑн  
ҫӳллӗшӗнчен Ҫёрён пулма пулта- 
раймасла капӑрлӑхне курчӗ.

Валя пирӗн отряда хёру вӑхӑт- 
ра, тӗнче уҫлӑхне парӑнтарасси- 
шӗн пикенсе кёрешме пуҫласан, 
килсе хутшӑнчӗ. Эпир ҫӗнӗ вӗҫев- 
сем пуласса кӗтеттӗмӗр. Тӗрӗсси- 
пех калар, хӗрсем тӗнче уҫлӑхне 
вӗҫме пултарасси пирки малтанхи 
вӑхӑтра иккӗленекенсем те пурччӗ. 
А нчах пирӗн рете тивёҫлӗ юлташ- 
сем тӑнине часах пурте ӑнланса 
илчӗҫ.
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В аля каҫса кайсах вӗренчӗ, тре- 
нировкӑсем турӗ, пиртен, арҫын- 
сенчен, пӗртте юлмарӗ темелле. 
Эпир, тӗнче уҫлӑхӗнче пулса кур- 
нисем, хамӑр вӑя кура ӑна пурте 
пулӑш рӑмӑр, вӑл хӑй  те лайӑх вӗ- 
ренме тӑрӑшрӗ. Космос карапӗн  
командирӗ вырӑнне йышӑнса, тан- 
тӑшӗсенчен пуринчен малтан ҫӑл- 
тӑрсен тӗнчине рейса тухас чыс 
ӑна тивӗҫлипе тиврӗ.

Пирён «тӳпери. йӑмӑкӑмӑр» 
пӗр манӑҫми кун  старта тухнӑран- 
па ҫул  хыҫҫӑн ҫул  иртет. Вӑхӑт 
иртнӗҫемӗн унӑн паттӑрлӑхӗ чап- 
лӑран та чаплӑрах курӑнатъ.

Юрий ГАГАРИН 
Павел ПОПОВИЧ 
Алексей ЛЕОНОВ



САЛТАК АРАМЕ
ур ҫав ввдрӑс ялёоенче хӗрарӑмсем... Ҫук, Нек- 

расовӑнни пек «лӑпкӑ та мӑнаҫ сӑнлиоем» тата 
«майра патшалла утакашшсем» ҫеҫ мар. Пачах 
урӑхлисем. Кушм илемли илемлӗ те пулӗ, ан- 
чах мӑнаҫланмалли телей пӳрмен вӗоене. Ла- 

рать пӗр-пӗр Лешьенкас вӗҫӗнче улӑм е чус виттиллӗ 
пӗчӗкҫӗ пӳрт, кантӑкӗсемпе хирелле, ҫул еннелле, 
ыйха мансах пӑхать хӑй. Пӳрчӗ, тен, кивех те мар, 
анчах чалӑш-чӗлӗш картапа латтисӗр-мӗнсӗр хӳптӗр- 
леннӗскер (тахҫантанпа арҫын аллине курманран 
ӗнтӗ),— ытти ҫуртсенчен тӑлӑх-туратла уйрӑм ларса, 
ҫав тери йывӑр хуйха ӳкнӗ те,— халь-халь йӑтӑнса 
анассӑнах туйӑнать. Хӑйӗн хӗрарӑм-хуҫипе пӗр евӗр- 
лех вӑл.

Хӗрарӑмӗ те ватӑ мар. Куҫӗнче ҫамрӑк чухнехи 
вут-хӗм халӗ те йӑлкӑша-йӑлкӑша илет-ха. Халӗ те 
кофта тӳмисем вӑхӑт ҫитичченех ҫӑтӑрт татӑлаҫҫӗ те
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кӑкӑр тӗлӗнчи карӑнса тӑракан йӑлӑсенче ҫакланса 
лараҫҫӗ. Халичченех ӑна каҫсерен ҫамрӑк чухнехи 
тӗлӗксем курӑнаҫҫӗ. Ют арӑмсене хапсӑнакан арҫын- 
сем халӗ те ӑна ӑмсануллӑн пӑхса ӑсатаҫҫӗ, вӑл-ку шу- 
хӑшпа пӗрне-пӗри тӗртсе илеҫҫӗ:

— Салтак арӑмӗ.
Вӑл таса сывлӑхлӑ та илемлӗ пулнӑшӑн вӗчӗрхе- 

некен кӳршӗсем ун ҫинчен пули-пулми вӑрттӑн сӑмах- 
сем халичченех сараҫҫӗ-ха. Анчах вӑл ҫаплах мӑнаҫ- 
лӑн, никама пӑхӑнмасӑр ҫӳрет, пуҫне кӑшт ҫӳлерех те 
тытать. Унӑн апла-капла шухӑш ҫук. Вӑл упӑшкине 
кётет. Салтака кӗтет. Салтак арӑмӗн ятне таса туйӑм- 
па мӑнаҫлӑн упрать, ӑна шалти сасӑ ҫапла калать 
тейӗн: «Асту, ан такӑн, хӑв ҫине те, упӑшку ҫине те 
кирӗк тавраш ан лартӑр». Виҫӗ ҫул ӗнтӗ вӑл ҫук. Таҫ- 
та Карпат таврашӗнче ҫапӑҫать. Анчах арӑмӗ ӑна ӗмӗр 
тӑршшӗпех кӗтме хатӗр — таврӑнтӑрччӗ кӑна.

Ун валли вӑл хӗрача ӳстерет. Каснӑ-лартнӑ хӑй 
пеккине. «Ку санӑн пӗчӗкҫеҫҫӗ йӑмӑку»,— тенӗччӗ ӑна 
упӑшюи, ача ҫуратмалли ҫурт кантӑкӗ витӗр пӗрремӗш 
хут курсан. Ҫапла, ӑна вӑл пӗчӗк пепке чухне ҫеҫ 
курнӑ. Халӗ ӗнтӗ, авӑ, тӑватта кайрӗ. Пӗртте курман 
пулин те, «атте» тет. Амӑшӗ некех, вӑл та кётет.

Эрне иртет... Уйӑх... Хайхи ял хӗрринчи ҫурта 
почтальон пырса шаккать, пӗтӗм тӗнче умӗнче айӑпа 
кӗнӗ пек айккинелле пӑхса, хуҫа арӑмне кӑвак кон
верт тӑсса парать... Вара эсӗ, салтак арӑмӗ, уласа ма- 
кӑрса яратӑн. Сан умӑнта пӳрт те, тӳпе те, уйри ҫул 
та ӳппӗн-тӗппӗн ҫаврӑнма пуҫлать. Эсӗ ҫӗр ҫине тӗшӗ- 
рӗлсе ӳкетӗн те ӑна вӗри куҫҫульпе шӑваратӑн. Ура 
ҫине вара кӑн-кӑвак ҫӳҫлӗ пулса тӑратӑн. Хӑвӑрт, те- 
миҫе кун хушшинчех, улшӑнса каятӑн: пёр те пӗр 
шутласан, эсӗ ҫамрӑк-ха, анчах упӑшкасӑр — хӑвӑн
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ҫурту пекех тӑлӑх, никам та, никам та юлман саншӑн 
ҫут тӗнчере. Ҫук, сан патна ырӑ кӳршӗоем пыраҫҫех. 
Вӗсем сан хуйхуна сирее яма, сӳрӗлтерме тӑрӑшаҫҫё. 
Анчах хуйхӑ пайтах вӑхӑт сан килӗнтен тухмасть-ха. 
Унтан эсӗ ӑна хӑвах хӑваласа кӑларатӑн. Тӑруках мар. 
Ерипен. Ёҫпе. Хӗрачуна ытларах та ытларах ачашлани- 
пе. Пытарни ҫинчен калакан кӑвак хута темле ӗненес 
килменнипе: тен, комиссар йӑнӑшнӑ. Тен, мӑшӑрӑм 
чӗрех. Документсене арпаштарма пултарнӑ. Пытарасса 
урӑххине пытарнӑ. Ана мар. Уксах-чӑлах-и, палла- 
малла мар пулса тӑнӑскер-и — чӗрӗ таврӑнтӑрччӗ 
кӑна, вара эсӗ ҫак ҫутӑ тӗнчере чи телейли пулатӑн.

Анчах январьти ҫил-тӑманлӑ каҫ сан патна хуйхӑн 
тепӗр хыпарҫи — упӑшкупа пӗр полкра пулнӑ ҫын 
пырса шаккать. Вӑл туя ҫине тӗреннӗ, пуҫӗ урлах, тӑн- 
лавӗнчен мӑйӗ патне ҫити, кӑвак йӑрӑм — суран ҫӗвви. 
Хӑй таҫта хӑяматрах пурӑнать. Анчах вӑл сан патна, 
тусӗн арӑмӗ патне, мӗнле пулнине каласа кӑтартма 
юри ҫаврӑнса кӗнӗ. Ӑна мина епле тӗшӗрсе антарнине 
вӑл хӑй курнӑ. Хӑех ӑна пытарнӑ. Ҫав ял Карпат тӑвӗ 
ҫумӗнче. Иҫӗм ҫырли пахчи ҫывӑхӗнче, сӑрт тайлӑмӗн- 
че. Эсӗ ҫӑвар уҫмасӑр, макӑрмасӑр итлетӗн. Анчах 
унӑн сӑмахӗсем сан куҫна хӑйӑ ҫутине ҫил сӳнтернӗ 
пекех сӳнтереҫҫӗ. Ку таранччен эсӗ темле тӗлӗнмелле 
хӑвата ӗненеттӗнччӗ-ха. Ирсерен хире тухаттӑн, сӳнми 
ӗмӗтпе ҫул ҫинелле шикленсе пӑхаттӑн: тен, унта, го- 
ризонтра, салтак ларнӑ машин кустӑрмисем тусан 
мӑкӑрлантарни курӑнса кайӗ? Халӗ ӗнтӗ нимӗнле 
асамлӑ вӑя та ан кӗт. Пуҫ тайӗ сана упӑшкун таҫти 
юлташӗ, асӑнмалӑх пӗрле ӳкерттернӗ сӑнӳкерчӗкне 
тата хӑй адресне хӑварӗ: «Кирлӗ пулсан — ҫырса пӗл- 
тер. Вӑтанса ан тӑр. Эпир, Иванпа иксӗмӗр, пиччӗшӗпе 
шӑллӗ пекех пулнӑ». Унтан тухса уттарӗ туйине
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чӗриклеттерсе. Эсӗ вара, хытса кайӑн, ним хускалми 
ларса юлӑн.

Ҫавӑн хыҫҫӑн эсӗ нумай-нумай кунсем хушши чӗн- 
месӗр ҫӳретӗн. Ӑна-кӑна ӑнкарайман хӗрачуна та сӑ- 
мах хушмастӑн. Ним чӗнмесӗр вӑрататӑн, тумлантара- 
тӑн, ача садне ӑсататӑн та ӗҫе каятӑн. Унта та ҫӑвар 
уҫмастӑн. Мӗншӗн тесен эсӗ нумай вӑхӑт ҫапла шут- 
латӑн: кашни сӑмах упӑшкуна хисепе хуманни пу- 
лать. Ҫынсем те санпа огштех сӑмах вакламаҫҫӗ—ыйтса 
тӗпчесе суранна ыраттарасшӑн мар. Сайра хутра кӑна 
карчӑксем, ӑҫта та пулин урамра сан хыҫҫӑн вӑрахчен 
салхун пӑхса юлса, хӗрхеннипе ассӑн сывласа илеҫҫӗ:

— Салтак арӑмӗ...
Халӗ ҫак сӑмахсен пӗлтерӗшӗ урӑхла. Унчченхи 

пек йӗплес шутпа тӑрӑхласси ҫук ӗнтӗ. Хӗрарӑмсем те 
кӗвӗҫмеҫҫӗ. Ку сӑмахсенче чӗрене ыраттаракан хур- 
лӑх, сирсе сирӗлми хуйхӑ вӗрет.

Тен, хуйхӑ маларахах манӑҫатчӗ, сӳрӗлетчӗ пулӗ. 
Анчах таҫтан тупӑнать унашкалли: пӗр каҫхине ҫул 
ҫинчи ҫын калинккене шаккаса уҫтарать. Эсӗ пӑхрӑн 
та шак хытса кайрӑн: вӑл! Вӑлах, сан Ивану! Леш 
тӗнчерен таврӑннӑ. Чупса пыратӑн, кӑшкӑрса яратӑн 
та... ваштах каялла чакатӑн. Ҫук, ку вӑл мар. Иртен- 
ҫӳрен кӑна. Шыв ӗҫтерме ыйтать. Тӗттӗмре пӗр сӑнли- 
сем нумай пулӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн эсӗ каллех, хӑв та оис- 
месле, калинкке чӗриклетмессерен кӑрт сикетӗн, нӳрлӗ 
кантӑк ҫумне лӑпчӑнса, куҫупа каҫхи тӗттӗме пӑрала- 
тӑн. Тул ҫутӑлнӑ чухне каллех — пёр кун сиктерме- 
сёр — хирти ҫул ҫине тухатӑн та, ҫара пуҫӑн, ҫарран, 
типшӗнсе кайнӑскер, туй кунӗ хӑвӑн упӑшку лартнӑ 
ҫӳҫе евӗр, улӑп тӑпри умӗнче хытса кайса тӑратӑн.

Икё-виҫӗ ҫултан эсӗ, паллах, лӑпланатӑн. Ҫыноем- 
пе калаҫма пуҫлатӑн. Вёсем сана чӗререн хӗрхеннине



ӑнкарса илетӗн. Вара хӑвӑн хуйхуна кулленхи тӑрма- 
шура пусарма тытӑнатӑн. Ёҫре пусаратӑн. Ҫапла, шӑ- 
пах вӑл, алӑран ями ӗҫ, саншӑн ӑш вӑркаттаракан 
кӑвара сӳнтермелли сивӗ шыв та, чӗрӗлӗх имӗ те, 
ҫӑкӑр та, сывлӑш та пулса тӑрать. Хӑв та сисмӗн, тата 
тепӗр ҫул иртӗ, иккӗмӗшӗ, виҫҫӗмӗшӗ. Хӑв шарламӑн, 
ҫав ҫынсемех вара калӗҫ:

— Йывӑр килчӗ ӑна, салтак арӑмне.
Аса илӗҫ эсӗ хӗл каҫипе тӑр-пӗччен фермӑри мӗн- 

пур выльӑха тӑрантарнине те (арҫынсем пурте фронт- 
раччӗ, вӑйпитти хӗрарӑм аллисем ҫитместчӗҫ — эсӗ 
ҫамрӑккисен шутӗнчеччӗ), ҫав ӗнесемпех хирте суха- 
ланине те. Акнине. Тырпул пиҫсе ҫитесое кӗтнине. Выр- 
са пуҫтарнине.

Тата пускил арӑмӗ сан ҫине пӗрремӗш хут курнӑ 
пек пӑхса илӗ те пуҫне сулӗ:

— Мӗн тери ватӑлтӑн эсӗ, Ивановна. Хавшасах 
кайрӑн.

Аса илӗ эсӗ нумаях та пулмасть илемӳпе таврара 
пӗр хӗр пулнине, вӑййа тухсан епле юрланине, ҫутӑ 
ҫине пуҫтарӑнакан лӗпӗшсем евӗр сан патна каччӑсем 
кӳршӗ ялсенчен те килнине. Анчах пӗри кӑна сан кӑ- 
мӑлна кайрӗ. Лӑпкӑскерччӗ вӑл. Ёҫченччё. Нимрен 
ытла — ӑшӑ кӑмӑллӑччӗ. Сана чун-чӗререн юрататчӗ.

Савса юратнӑ пӗрремӗш ҫын вырӑнне урӑххи ту- 
пӑнмарӗ те тупӑнмарӗ. Вӑл пуҫне хунӑранпа миҫе ҫул 
ирггрӗ ӗйтӗ, пӗрех ун пеккине тӗл пулаймарӑн. Ҫук мар, 
сумлӑ ҫынсемех тӗл килнӗ, йӗркеллисемех. Анчах ки- 
рек мӗн ту, кӑмӑлу туртмарӗ вӗсем патне. Ивана кампа 
та пулин улӑштарас шухӑш хӑех йӗрӗнтерчӗ сана. Сал
так арӑмӗ пулсах пурӑнатӑн, чӗрӳн усӑ курмасӑр юлнӑ 
мӗнпур ӑшшине хӑвӑн Иванун пӗчӗкҫӗ тӗпренчӗкне — 
хӗрачуна паратӑн.
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Халӗ эсӗ ӑна текех кӗтместӗн. Каҫартӑр сана сал- 
так ҫакӑншӑн. Кӗтмесен те юрӗ, ҫапах чун таса пул- 
тӑр. Мӗншӗн тесен салтак таврӑнмастех ӗнтӗ. Ҫакна 
пӗлетӗн эсӗ. Ку вӑл тӗрӗсех.

Халӗ ӗнтӗ шухӑшӗсем те урӑх. Пӗрре, ҫуркунне, 
кантӑк ҫунӑ чух, салтак арӑмӗ кӗленче ҫинче ӑнсӑрт- 
ран хӑйӗн сӑнне курчӗ. Курчӗ те шартах еикрӗ. Ёлӗк- 
хи илемрен пур-ҫук йӗрсем кӑна юлнӑ. Ҫамрӑк мар 
сӑнна курсан, эсӗ хурлӑхлӑн кулса илтӗн те хӑв тӗлӗн- 
нинчен хӑв вӑтаннӑ пек пултӑн: ҫаплах пулмалла та 
ӗнтӗ — ҫулсем иртеҫҫӗ ҫав, иртеҫҫӗ... Чӑн ӗнтӗ, эсӗ ва
тах мар-ха, ҫавӑнпа хӑй йӗркине пулакан улшӑнӑва 
тӑруках хӑнӑхаймӑн та. Анчах пӗрре ҫӗрле сан пуҫна 
сасартӑк ҫакӑн пек шухӑш пырса кӗрет: «Хӗрачана 
комсомола та илчӗҫ ӗнтӗ. Кӗҫех шкултан вӗренсе ту- 
хать. Институт ҫинчен шухӑшлать. Кӳршӗсем: илемлӗ 
хӗр, текелеҫҫӗ...» Ара, вӑхӑт хӑйӗннех тӑвать. Ҫакӑ 
хурлантарать те... савӑнтарать те. Сан вырӑнна часах 
тепӗр ӑру тӑрать. Усет хӗр салтак хӳтӗлесе хӑварнӑ 
ҫӗр ҫинче, ҫын пулать. Чӑн-чӑн салтак хӗрӗ.

Унӑн амӑшне вара ҫав-ҫавах салтак арӑмӗ теҫҫӗ. 
Пысӑк пӗлтерӗшлӗ ҫав чаплӑ ят. Ҫӗр хӳтӗлевҫин арӑмӗ. 
Вӑл хӑй те ҫӗр хӳтӗлевҫипе хуҫи, мӗншӗн тесен ку ҫӗр 
тӑлӑх арӑмӑн куҫҫулӗпе тата ӗҫри тарӗпе лачкам шӑ- 
варӑннӑ. Тен, ҫавӑнпа тӑварлӑ та. Ҫак ҫӗрӗн тӑприне 
чӗлхӳ ҫине хурса тутансам, сӑнасарах пӑхсам — хура 
тӑпра чӑмаккисем хушшинче темле чулсем юр хытти 
пек йӑлтӑр та йӑлтӑр курӑнаҫҫӗ. Ку вӑл ҫӗр тӑварӗ. 
Унӑн пурнӑҫӗ.

Мӗн чухлӗн эсир Руҫре, Украинӑра, Молдовӑра, 
Белоруссинче — пӗтӗм ҫӗр ҫинче салтаксен харсӑр арӑ- 
мӗсем! Ҫынсем, пуҫ тайӑр вӗсене! Хальхи телейшӗн 
эпир пурте хура-шур курнӑ. Анчах вӗсем ӑна икӗ хут
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ытларах курнӑ. Вӗсене пурӑнма та, ӗҫлеме те икӗ ҫын- 
шӑн тивнӗ — хӑйсемшӗн тата таврӑнман упӑшкисем- 
шӗн. Вӗсене, тӑлӑх ачасен амӑшӗсене, ашшӗ вырӑнне 
те пулма тивет. Сирӗн валли те, ҫынсем, вӗсем хӑйсен 
юратӑвне, ырлӑхне тата чун хӗлхемне икӗ хут ытла
рах параҫҫӗ.

Эппин вӗсемшӗн те пирён чун ӑшшин вучӗ икӗ хут 
вӑйлӑрах ҫунтӑр!



МУХТАВ АШШЁНЕ

оторосль тӗлӗнче ҫумӑр умӗнхи пӑчӑ шӑплӑх. 
Таҫтарах, кӑваккӑн курӑнакан вӑрман кукӑрӗ 
енче кӑна, аслати хӑлтӑртаткалать. Унтанах, 
вӑрман урлӑ, тӗтӗм евӗрлӗ хура пӗлӗтсем ҫӗкле- 
неҫҫӗ: ҫырма леш енче пӗри-пӗри нӳрлӗ улӑм 

ҫунтарать, тейӗн. Кӑвайтсенчен сарӑлакан тӗтӗм пек, 
ҫав пӗлӗтсенчен аслатиллӗ ҫумӑр умӗнхи тӑкӑска сыв- 
лӑш капланса тухать.

Анчах ҫил вӑшӑл вӗрчӗ те, тунсӑхлаттаракан озо- 
нӑн палланӑ сулхӑнӗ килсе ҫапрӗ. Ҫапла пулать шал- 
кӑм ҫумӑр умён. Валя кантӑк янаххи ҫинче ларать, 
пуҫне каҫӑртса, нӳрӗк шӑрши ҫапнӑ сывлӑшпа 
сывлать, ачаран пӗлсе тӑракан ял хӗрринчи сас-чӗве 
тӑнлать. Таҫта пӑру макӑрать. Кулӑшла тайкаланса 
картишнелле васкакан хурсем какӑлтатаҫҫӗ. Чугун ҫул 
урлӑ каҫса ҫӳремелли тӗлте грузовик кӑшкӑртать. Хӗр-
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арӑмсем ачисене чӗнеҫҫӗ, шыв юхмалли трубасем тӗлне 
тавҫӑруллӑн цинк валашкасем лартаҫҫӗ.

— Хуп кантӑка, кӗҫех ҫумӑр ҫитет,— илтрӗ Валя 
кухньӑри амӑшӗн сассине.

— Вӑл темех мар-ха, анне.
Ҫав самантрах аслати кӗрлесе кайрӗ. Ку кӗтмен 

ҫӗртен пулнӑран Валя ларнӑ ҫӗртен кӗҫех персе анатчӗ, 
апла пулин те кантӑка пурпӗрех хупмарӗ: аслатийӗ те, 
ҫумӑрӗ те телейлӗ ачалӑха аса илтерччӗр. Унӑн, ура- 
ма чупса тухса, шыв кӳлленчӗкӗсем тӑрӑх ҫара уран 
чупас килсе кайрӗ. Унта ӗнтӗ ҫумӑр чӗреслетсех да
вать. Тӑпрана вӑрӑм кӗмӗл йӗпсем тирӗнеҫҫӗ, тейӗн. 
Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн ҫил ҫумӑр шывне кунталла, кантӑк 
ҫине те сапать. Анчах хӗр ҫаплах пӗр тапранмасӑр 
ҫӳлелле пӑхса ларать, хӑйӗн пичӗ тӑрӑх ҫумӑр шывӗ 
йӑр та йӑр юхать. Амӑшӗ ӗнтӗ ӑна хулӗнчен лӑскать, 
вӑл пур, ӳсӗрӗлсе кайнӑ пек, хӑлӑхсӑрла пуҫне кӑна 
пӑрать:

— Кантӑка хупас мар, анне!
Сасартӑк ҫавраҫил пырса ҫапнипе хурӑн хыпӑнчӑк- 

лӑн чӗтренине асӑрхарӗ вӑл. Ку йывӑҫ картишӗнче 
мӑйӑх евӗр турачӗсене кушак аҫи пек путишле вылян- 
тарма юратакан каврӑҫпа юнашар ларать. Пӑхӑсӑн, 
каврӑҫ халӗ те симӗс мӑйӑхӗсене шалкӑм ҫумӑрта лӑп- 
кӑн чӳхет, кулкалать те пулас. Тепри вара, шурӑ 
вулӑлли, ҫиле пуҫҫапма та пуҫларӗ, унӑн ҫинҫе вулли 
кӗҫ-вӗҫ хуҫӑлассӑнах туйӑнать. Ҫил вӑйлӑ вӗрнипе ҫул- 
ҫӑсем, шупка тӳнтерӗшне кӑтартса, ҫав тери уҫӑмлӑн 
пакӑлтатаҫҫӗ те, вӗсем аслатиллӗ ҫумӑртан шикленни- 
не тӳрех ӑнланма пулать. Кӗтмен ҫӗртен Валя куҫӗ 
умне амӑшӗ каласа кӑтартнипе ҫуралнӑ тата ача ӑс- 
хакӑлӗпе туса ҫитернӗ ӳкерчӗк хальхи пек тухса 
тӑрать.
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Ку вӑл Терешковсем вӑрҫӑччен пурӑннӑ Маслен
ников ӑра пулнӑ. Ҫак ял, Ярославльтен вӑтӑр пилёк 
километрта вырнаҫнӑскер, тахҫан пӗр пысӑк поме
щик — Атӑл тӑрӑхӗнчи мӗнпур ҫӗрсене тытса тӑнӑ 
йӑхри ҫын — аллинче тӑнӑ. Хӑй валли йӑва та вӑл 
кунтах ҫавӑрнӑ. Йӑва мар, пулнӑ-пӗтнӗ ҫӑтмах. Мӗнле 
кӑна ҫурт-йӗр тутарман, мӗнле кӑна курман-пӗлмен 
йывӑҫсем ларттарман. Анчах революди пулсан, Атӑл 
тӑрӑхӗнче аслати кӗмсӗртетме пуҫласан, мӗн пуррине 
йӑлтах кастарнӑ. Пӗр йывӑҫне те хӗрхенмен. Хресчен- 
сен кантӑк таранах ҫӗре путса кӗнӗ ҫурма суккӑр пӳр- 
чӗсем тата ҫил тытайман хӑлтӑр-халтӑр лупасайсем 
кӑна ял хӗррине тӑрса юлнӑ.

Ҫапла пӗтет Масленниковӑра сад пахчи тавраш. 
Юсанасси, ешӗресси вара часах пулмарӗ. Ҫакӑ, паллах, 
кунти хӗле чӑтӑмлӑ йывӑҫсем тупса лартма йывӑррин- 
чен те килчӗ, анчах тӗп сӑлтавӗ урӑххинче пулчӗ: 
хресчен малтанхи вӑхӑтра сад ӗҫӗпе кӗрмешеймерӗ, 
ӑна уй-хир кӗтрӗ. Кунсӑр пуҫне тата ялта ӗлӗкренпех 
пурӑнакансем сахалччӗ. Нумайӑшӗ урӑх ҫӗртен куҫса 
килнисемччӗ. Терешковсем кунта Белоруссирен 
килнӗ.

Вырнаҫасса хӗрринчи урама вырнаҫрӗҫ, ӑна, мӑш- 
кӑлланӑнах, Сад урамӗ тетчӗҫ. Чӑннипе кунта улма- 
ҫырла йывӑҫӗ пачах ҫукчӗ. Темиҫе тирекпе хурӑн кӑна 
килкартипе юнашар, шӑпах канав хӗрринче, тӑлӑххӑн 
кашласа ларатчӗҫ. Анчах пӗррехинче вёсен те инкек 
курмалла пулчӗ.

Аслатиллӗ ҫумӑр тапранчӗ те ҫӗрӗпех тулашрӗ. Ҫи- 
ҫӗм тӗттӗме ҫурса ҫутатмассерен Владимир Аксенович 
ҫӗре ҫитиех авӑнакан йывӑҫсене яр-уҫҫӑн курчӗ. Вӗсем 
ҫын пурӑнакан вырӑна таҫтан аякран килнӗ чӗрӗ чун-
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Сем иекех щуйӑнчёҫ ун чухне. Сасартӑк шурӑ ҫулӑм 
куҫа шартарса ярать. Аслати кӗрлесе каять. Тепре, 
унтан тата тепре... Пӗр саманта Владимир Акеенови- 
ча варри тӗлӗнчен ҫурӑлнӑ хурӑн сулӑнса илни курӑ- 
нать.

Урама ҫарран, ҫара пуҫӑн чупса тухать вӑл. Тӳрех 
йывӑҫ патне ыткӑнать. Йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнать. 
Вулӑ тӑршшӗпех ҫурӑлса суранланнӑ.

Арӑмне чӗнет:
— Пӑяв пар-ха!
Ҫумӑр юхтарса ҫуни, ҫав вӑхӑтра ашшӗ йывӑҫа 

этеме сипленӗ пек сиплени Валя куҫӗ умне хальхи пе- 
кех тухса тӑрать. Амӑшӗ пӑяв, пир татӑкӗсем илсе 
килчӗ. Сурана хуп-хура тӑпрапа сӗрчӗҫ, унтан пиелесе 
ҫыхрӗҫ.

Ашшӗ, ҫӳлелле пӑхса, йывӑҫ умӗнче вӑрах тӑчӗ. 
Йӗпе кӗпи унӑн хул калаккисем ҫумне ҫыпҫӑнса ларнӑ. 
Ҫумӑр туранӑ ҫӳҫӗ тӑрӑх шыв юхать. Хӑй вара нимӗн 
те асӑрхамасть. Йывӑҫа аллипе лӑпкаса илчӗ.

— Сывалать. Варри тӗрӗс-тӗкелех вӗт.

Шурӑ вулӑллӑскер чӑнах та сывалчӗ. Хуҫине кӗтнӗ 
пек, кашни ҫуркунне симӗс тум тӑхӑнчӗ. Анчах вӑл 
килте ҫукчӗ ӗнтӗ. Унран парӑс евӗрлӗ ҫырусем кӑна 
килетчӗҫ. Каярахпа вӗсем те килме пӑрахрӗҫ. Салтак 
арӑмӗ Елена Терешкова упӑшки вилни ҫинчен хут 
илчӗ. Вӑл кӗтмен ҫӗртен такам ҫапнӑ пек кӑшкӑрса 
ячӗ, кукленсе ларчӗ те шӑпланчӗ. Хуйхӑ илсе нилнӗ 
хут ури патне ӳкрӗ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл чёрипе йӗчӗ. Пӗкӗрӗлсе хурӑн 
патнелле утрӗ. Шурӑ вулӑ ҫумне лӑпчӑнчӗ, хӑйӗн те 
ҫӳҫӗ хурӑн хуппи пек шуралса кайрӗ.

Акӑ Валя каллех ҫумӑрлӑ каҫа курать. Анчах шик-
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лентерекеннине тата хӗрхенӳсӗррине мар, ҫине-ҫинех 
кёмсёртетекеннине, озон шӑршиллине, асаилӳ ҫурата- 
каннине. Иртнине ӑс-тӑн ҫӑмӑллӑн та уҫӑмлӑн чӗртсе 
тӑратать. Мӗн пулса иртни, прожекторпа ҫутатнӑ тӳпе 
евӗр, пӗтӗмпех ҫывӑххӑн, ӑнланмалла курӑнать. Ашшӗ 
ҫӑлса хӑварнӑ хурӑн та (Масленниковӑра вар хӗррин- 
че вӑл ку таранчченех ларать), унпа юнашар амӑшӗ 
мӑшӑрне асӑнмалӑх лартнӑ ҫӗмӗрт те куҫ умне тухса 
тӑраҫҫӗ. Нумай пулмасть Валя амӑшӗпе пӗрле яла кай- 
рӗ те ӗлӗкхи вырӑнсене паллаймарӗ. Ҫамрӑк садсемех 
ҫуртсен тӑрриоемпе шай ӳссе ларнӑ, чие ҫырли тата 
ҫӗмӗрт пӳрте пур енчен те шурӑ шупӑрпа хупӑрласа 
илнӗ, ашшӗн хурӑнӗ те ял вӗҫӗнче иртен-ҫӳрене салам- 
лӑн пуҫ таять.

Вальӑн та ашшӗне асӑнмалӑх мӗн те пулин хӑварас 
килчӗ. Анчах савӑнӑҫ кӳрекенни, чун ҫутти тата ну- 
майлӑха сыхланаканни мӗн пулма пултарать-ха? Пал- 
лах, йывӑҫ. Валя тӑватӑ улмуҫҫи лартрӗ. Анчах унта, 
Масленниковӑра мар, кунта, Ярославльте, кил ҫывӑ- 
хӗнче, ялан курмалла ҫӗрте. Улмуҫҫисем лайӑх чӗрӗл- 
чӗҫ. Космонавтсен отрядне тухса кайичченех вӗсене 
хӑй пӑхса ӳстерчӗ. Унтан вӗсем амӑшӗпе Вера аппӑшне 
юлчӗҫ. Пӗчӗкскерсем, питӗ йывӑрпа ӳсрӗҫ. Е йывӑҫ пый- 
ти тапӑнать, е шартлама сивӗ инкек кӳрет. Ҫапах та 
хӑрмарӗҫ.

Кӑҫал улмуҫҫисем пӗрремӗш хут чечене ларса, 
ҫимӗҫ тӗввисем турӗҫ, ку хӑйсен хуҫи ҫу варринче аяк- 
ри ҫула каяс ятпа пулнӑнах туйӑнчӗ. Ав вӗсем халь 
ҫумӑрпа чӳхенеҫҫӗ.

Ҫумӑрӗ ҫӑвать те ҫӑвать. Валя ҫаплах кантӑк янах- 
хи ҫинче ларать, юхтарса ҫӑвакан ҫумӑр улмуҫҫисене, 
каврӑҫпа хурӑна епле ҫуса тасатнине сӑнать. Сасартӑк 
тӳпене ҫиҫӗм касса ҫурать. Кантӑк кӗленчисем тӑр-тӑр
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чӗтресе илеҫҫӗ. Хӑйӗн симӗс тусӗсене аҫа ҫапнӑнах ту- 
йӑнса каять Вальӑна. Вӑл тула чупса тухать. Ҫук ик- 
кен, тӗрӗс-тӗкелех лараҫҫӗ пӗчӗк чиперккесем! Ҫумӑрпа 
чӳхенеҫҫӗ те кӑтӑркка чӗлхисемпе тем пакӑлтатаҫҫӗ. 
Тӳпе вара, ҫиҫӗмпе ҫурӑлса таткаланнӑ евӗр, ача чух- 
нехине аса илтерекен шыва тӑкать те тӑкать.
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АТӐЛ АҪТА ЮХСА КЁРЕТ?

анӑн кӗсъере кӗске ҫыру:
«Анне!
Сан патна ман юлташ кӗрегг. Ӑна хамӑрӑнтесе 
йышӑн. Пӗчӗкҫӗ кучченеҫ парса яратӑп. Манӑн 
пурге йӗркеллех. Парашюта оикме вӗренетӗп. 

Эс ан пӑшӑрхан. Йӑлтах лайӑх пулать. Юлташсем ма- 
нӑн аван, ырӑ кӑмӑллӑ, савӑк, хӑюллӑ. Хӑҫан та пу- 
лин сана вӗсем ҫинчен каласа паратӑпах.

Ҫакна кӑна ыйтатӑп санран — хӑвна упра. Шӑнса 
ан пӑсӑл. Халӗ сивё-ха. Ашӑрах тӑхӑн. Ан чирле. Во
лодя, Вера аппа тата Павӑл кукна епле пурӑнаҫҫӗ? 
Вӗсене манран салам кала. Пӗр сӑмахпа, «Хӗрлӗ Пе- 
рекоприсене» пурне те салам яратӑп. Валентина Федо- 
ровнӑна курсан кала, вӑл маншӑн тӑрӑшнине тата 
унпа юлашки хут мӗн калаҫнине яланах асра тытатӑп.

Сывӑ пул, аннем. Чуптӑватӑп. Валя.
Кӗҫех манаттӑм: манӑн улмуҫҫисем мӗнле пурӑ- 

наҫҫӗ унта? Ҫырса пӗлтер».
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Мана тарӑн хӑмӑр куҫлӑ, пӗчӗк типшӗм хӗрарӑм 
алӑк уҫса кӗртет. Тепӗр сехетрен эпир сӗтел хушшин- 
че ларатпӑр, питӗ ҫӑра чей ӗҫнӗ май калаҫӑва васка- 
масӑр малалла тӑсатпӑр. Елена Федоровна хулпуҫҫийӗ 
ҫине пысӑк мамӑк тутӑр уртса янӑ, ҫавӑнпа пушшех 
те пӗчӗкрех тата кӑшт хурлӑхлӑрах та пек курӑнать. 
Паҫӑрах сивӗннӗ чее кашӑкӗпе пӑтраткаласа, вӑл хул- 
лен, шухӑшлӑн, хӑйӗн пурнӑҫ ҫулӗпе ертсе пынӑ евӗр 
каласа парать:

— Пёр те пёр шутласан, нумаях та пурӑнман пек 
туйӑнать, ҫаврӑнса пӑхсан — сахал мар утса тухнӑ. 
Атте-аннен эпир вунтӑваттӑн пулнӑ. Пурӑнаканнисем 
вара тӑваттӑн кӑна — эпӗ, Вера, Анна тата Павӑл. 
Иван граждан вӑрҫинче пуҫне хучӗ. Евсея коллективи- 
заци вӑхӑтӗнче кулаксем обрезпа персе вӗлерчӗҫ. Пар- 
тиецчӗ. Каҫпа пухуран таврӑнма тухнӑ та килне ҫи- 
теймен. Атте ирхине утӑ ҫулма каясшӑн, Евсее чӗнет— 
ҫук, вӑл груша айӗнче вилӗ выртать иккен.

Атте хуйха ӳкрӗ, ӑҫта куҫ курать, унта кайма шут 
тытрӗ. Пире те, пӗчӗкскерсене, хӑвармарӗ. Ярославль 
ҫывӑхӗнче чарӑнтӑмӑр. Кунтах тымар ятӑмӑр. Малтан 
йывӑрччӗ. Кайран ҫапах вӑй илтӗмӗр. Пӳрт лартрӑмӑр. 
Эпир ӳссе ҫитӗнтӗмӗр. Унтан колхоз турӗҫ. Эртеле хут- 
шӑнтӑмӑр. Хайхи хамӑн кӑмӑла каякан ҫын та тупӑн- 
чӗ. Мӑшӑрлантӑмӑр вара Владимир Аксеновичпа пӗр 
тулӑх кӗркунне. Чунтан-вартан килӗштерсе пурӑнаттӑ- 
мӑр. Ачасем ҫуралчӗҫ. Вӑл трактористчӗ. Эпӗ фермӑра 
ӗҫлеттӗм. Ҫавӑнтанах, колхозран, фронта тухса кайрӗ. 
Кайран ман ҫине хуйхӑ йӑтӑнса анчӗ.

Елена Федоровна мана тепӗр пӳлӗме ертсе кӗрет те 
шкапран кивелсе шӑтса пӗтнӗ хут кӑларать. Вулатӑп: 
«Ҫарти присягӑна асра ҫирӗп тытнӑ Владимир Аксено- 
вич Терешков хӗрлӗармеец, паттӑрлӑхпа хӑюлӑх кӑ-
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тартса, социализмлӑ Тӑван ҫӗршывшӑн пынӑ ҫапӑҫура 
январей 25-мӗшӗнче пуҫне хунӑ. Ана ҫарти йӗркепе хи- 
сеплесе пытарнӑ».

— Мӗн каламалли, йывӑр пурнӑҫа тӑрса юлтӑ- 
мӑр,— ассӑн сывлать амӑшӗ.— Вальӑпа Володя чи 
пӗчӗккисемччӗ, Люда кӑшт аслӑрахчӗ. Килте те, хирте 
те ӗлкӗрмелле. Каҫалӑкра тырӑ выратӑп, хӗрарӑмсем 
пуҫӗсене сулаҫҫӗ: «Ав, Алена, сан эшкер килет». Вӗсем 
виҫҫӗн хӑмӑл тӑрӑх ҫарран пыраҫҫӗ, ман валли апат 
йӑтнӑ. Йӳҫӗччё ҫӑкӑр-тӑвар. Ҫапах та хӗрарӑмсем тӑ- 
рӑшса ӗҫлетчӗҫ. Хӑйсемшӗн те, вӑрҫӑри упӑшкисем- 
шӗн те.

Хӗлле фермӑна ӗҫлеме кӗтӗм. Ачасем мана кунта 
та пулӑшатчӗҫ. Выльӑхсене апат паратчӗҫ. Килте ҫи- 
мелли енчен кансӗрччӗ. Пурри пекки те ҫӗрулми ҫеҫчӗ. 
Юрать-ха, колхоз хутран-ситрен пӗр-икӗ литр сӗт ҫыр- 
са паратчӗ. Кӳршӗсем те мансах каймастчӗҫ. Килти 
хуҫалӑхра мӗнпе те пулин пулӑшатчӗҫ. Е пӳрте сипле- 
се лартаҫҫӗ, е пахчана сухаласа параҫҫӗ. Люда шкула 
ҫӳре пуҫларӗ. Ана учительница та, трактор бригадин- 
че упӑшкапа пӗрле ӗҫленӗ Петро Иванович Мордашов 
та хӑйсенни пек пӑхатчӗҫ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑя хампа пӗртӑван Вера йыхрав ячӗ:
— Алена, пирӗн пата, Ярославле, пуҫтарӑнса кил.
Мӗн ман пуҫтарӑнасси? Виҫӗ ачана лав ҫине ларт-

рӑм та ҫула тухрӑм. Верӑпа пӗрле ҫуршар кантӑк 
уйӑртӑмӑр та пӗр пӳлӗмре икӗ ҫемье пӗрле пурӑнма 
тытӑнтӑмӑр. Кансӗрччӗ. Ҫапах та ҫӑмӑлраххӑн сывла- 
са ятӑм. Ёҫе кӗтӗм. Малтан ҫӑкӑр заводӗнче формов
щица пултӑм, унтан кӑштах арманта ӗҫлерӗм. Анчах 
унта кайса ҫӳреме инҫеччӗ, ҫавӑнпа ҫынсем «Хӗрлӗ 
Перекоп» пир-авӑр комбинатне куҫма сӗнчӗҫ. Пиртӗр- 
текенсем валли ҫип турттарма пуҫларӑм. Паллах, ӗҫӗ
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ҫӑмӑл марччӗ, анчах мана килӗшетчӗ. Яланах ҫынсем 
хушшинчеччӗ. Чун та вӗсем патне туртӑнакан пулчӗ. 
Ҫыннисем те пӗр-пӗринпе туслӑччӗ, ӑшӑ кӑмӑллӑччӗ. 
Мана ӗҫре те, ачасене пӑхса ӳстерме те, пулӑшрӗҫ. Ком- 
бинатран пӗри-пӗри пыратчӗ те ман хӗрачаоене калатчӗ: 
«Ну, чипе(рккем, кӑтарт-ха, мӗнле вёренетӗн эсӗ? Мӗнле 
паллӑсем лартса параҫҫӗ? Мӗн ӑнланманни пур? Днев
ник ӑҫта?» Ну, лешсем отчет параҫҫӗ. Ҫав ҫын вара 
саншӑн тем терн ҫывӑх пулса тӑрать...

Валя та комбинатрах вырнаҫрӗ.
— Питӗ ҫивӗч ӳсрӗ вӑл. Вовка, арҫын ача пулсан 

та, ӑна ҫитейместчӗ. Хӗрачасем Вовкӑна тӳнккетчӗҫ, 
арҫын ачасем пушшех те тиветчӗҫ. Валькӑна никам та 
пӳрнепе тӗкӗнеймен. Вовкӑна хӳтӗлетчӗ. Кӗсйине вӗт 
чул тултаратчӗ те ӑна шкула ертсе каятчё. Пырса пе- 
рӗн вара ун ҫумне. Хӑй Тонька Московӑпа — ман ҫы- 
вӑх тантӑшӑн хӗрӗпе туслӑччӗ, унӑн та упӑшки вӑрҫӑра 
вилнӗччӗ. Валькӑпа Тонька кӑкӑр сӗчӗ урлӑ тӑванлӑ. 
Тантӑш ача ҫуратсан, унӑн кӑкӑр сӗчӗ типрӗ, вара 
Тонькӑна эпӗ кӑкӑр ӗмӗртрӗм. Унтан пурнӑҫ тамаши 
урӑхла килсе тухрӗ те, ман Валькӑна кӑкӑр сӗчӗпе 
тантӑш тӑрантарчӗ.

Московсен тата арҫын ача Борька пурччӗ, ман Вов- 
кӑпа пӗр ҫулаллискерччӗ. Тек йӑпанатчӗҫ тӑваттӑшӗ 
пӗрле. Йывӑҫ ҫине хӑпаратчӗҫ, йӗмӗсемпе юбкисене 
ҫуратчӗҫ. Валя вӑйӑ пуҫараканниччӗ. Пӗррехинче ты- 
тать те Которосль урлӑ ишсе каҫать. Юрать-ха ун хы- 
ҫӗнчен ытти вӗтӗр-шакӑр тапранман — путма та пул- 
тарнӑ.

Паллах, эпӗ ӑна хытӑ тытма тӑрӑшаттӑм. Анчах 
вӑл никамран ытла хӑйӗн асламӑшне — Матрена Ти- 
товнӑна хисеплетчӗ. Ачасем ӑна «Чалай» тетчӗҫ. Ҫирӗп 
те хӑюллӑ пулнӑшӑн ӗнтӗ. Пӗтӗм вӗтӗр-шакӑра хӑй ал-
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линче тытатчӗ. Вальӑна вара м |в тусан та каҫаратчӗ, 
тепӗр чухне тата хӗтӗртетчӗ те. Которосль урлӑ ишсе 
каҫнӑшӑн эпӗ ятларӑм, асламӑшӗ вара хӗпӗртерӗ: «Кӑ- 
тартах, мӑнукӑм, хӗрарӑм мӗне пултарнине».

Пӑртак ӳссен, харӑсах виҫӗ сӳсменпе кӳлӗнчӗ. Ир 
пулать — парашютпа сикме каять, эпӗ ларма-тӑма вы- 
рӑн тупаймастӑп. Мӗн тесен те парашют — хӑрушӑ 
япала вӑл. Сывлӑшри сунчӑк кӑна-ҫке. Калинкке умӗн- 
че тӑратӑп, ӑна кӗтетӗп. Алӑра ҫыхӑ. Пӳртум пахчин- 
чех хывӑнса тӑхӑнать те — сиккипе комбината. Пы- 
тармасӑрах калам-ха, мӗн чухлӗ ӳкӗтлемен пулӗ ӑна: 
«Пӑрах, хӗрӗм, парашютпа сикесси хӗрарӑм ӗҫӗ мар 
вӑл»,—теттӗм. Вӑл кулатчӗ: «Анне, ыран курма тух— 
ҫиччӗ те вӑтӑрта сикетӗп». Ирпе каллех тухатӑл, ка
линкке ҫумне тӑратӑп, хамӑн чӗре тӑпӑр-тӑпӑр тӑвать. 
Пӑхӑсӑн, вунвиҫӗ калпак уҫӑлса каять, вӗсем хушшин- 
че хайхи манӑн та вӗҫет-мӗн. Кунта пирӗн Атӑл инҫе 
мар, вӑл шыв ҫине те парашютпа анса ларатчӗ.

Ҫитрӗ вӑхӑчӗ. Ман «хӳремсем» пурте «Хӗрлӗ Пере
копа» пухӑнчӗҫ. Люда пир-авӑр тӗртме кӑмӑлларӗ. 
Каярахпа Володя комбинат автобазине шофера выр- 
наҫрӗ...

Чее паҫӑрах ӗҫсе янӑ. Тёттӗмленнёрен хурансемпе 
каврӑҫсен тӑррисем курӑнми пулчӗҫ ӗнтӗ. Сӗтел ҫинче 
абажур ялт ҫутӑлса кайрӗ. Амӑшӗ ҫаплах калать те 
калать, вӑл каланӑ май ҫак пӗрре пӑхма ыттисенчен 
нимӗнпех те уйрӑлса тӑман, анчах тӗлӗнмелле лайӑх 
ҫемьен пӗтӗм пурнӑҫӗ ман ума уҫӑмлӑн тухса тӑчӗ.

Тӑваттӑшӗ те комбинатра ӗҫлеме пуҫланӑранпа Те- 
решковсен туссем те чылаях йышланнӑ. Вёсен килне 
Валентина Федоровна Усова — комбинат парткомӗн 
секретаре час-часах пырса ҫӳренӗ. Ашӑ кӑмӑллӑ хёр- 
арӑм, вӑл Вальӑн тусё те, учителё те иулнӑ. Партие
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кӗрес шухӑща, каярахпа — космонавтсен отрядив 
кӗни ҫинчен Валя чи малтаи хӑйӗнчен аслӑрах аташ- 
не каланӑ. Унран «Хӗрлӗ Перекоп» историне, ыттисен- 
чен — тӑван хулан иртнӗ кун-ҫулне пӗлнӗ.

Василий Александрович Подшивайлова «Хӗрлӗ Пе- 
рекоппа» пӗтӗм Ярославлӗн летопиҫӗ теме пулать. Яш- 
кӗрӗм хисеплесе чӗннӗ пек каласан, Вася пичче — 
инженер, 1927 ҫултанпа парти членӗ, комбинатра 
хӗрӗх пилӗк ҫул ӗҫленӗ. Ярославльте пурӑнса, вӑл хӑй 
ӗмӗрӗнче ӑна-кӑна сахал мар курнӑ. Терешковсем 
Стачкӑсен урамӗнче пурӑнаҫҫӗ. Мӗншӗн ӑна ҫавӑн пек 
ят панӑ, ыйтрӗ пӗррехинче Валя. Вася пичче ваштах 
сиксе тӑчӗ. Пыратӑр-и, сире хамӑр урам тӑрӑх ертсе 
каям та унӑн историйӗпе паллаштарам, терӗ. Пырат- 
пӑр, хуравларӗҫ арҫын ачасемпе хӗрачасем.

Кайрӗҫ вара. Стачкӑсен урамӗнче пурӑнакан ҫам- 
рӑксен шавлӑ ушкӑнӗ умӗнче утса пынӑ май Подши- 
вайлов старик ҫапла каласа пачӗ:

— Пит ӗлӗкех те мар, пӗр аллӑ ҫул каялла кӑна 
ҫакӑнта кӑррипех купцасен тата ытти пуянсен ҫурчӗ- 
сем ларатчӗҫ. Айккинерех пирӗн пӗчӗкҫӗ пӳртсем хӗ- 
сӗнсе лӑпчӑннӑччӗ. Сӑра сутакан ҫуртсем темӗн чухлӗ 
лартса тултарнӑччӗ кунта, хальхи киосксем чухлӗ те 
пулӗ. Вӗсем рабочи укҫине кунтах, фабрика карггшпӗн- 
чех, кӑларса илме тата унӑн пуҫне минретме кирлӗ 
пулнӑ ӗнтӗ. Горький ун ҫинчен питӗ тӗрӗс ҫырса кӑ- 
тартнӑ. Анчах ҫав ҫуртсенче пурне те сӑра курки 
илӗртмен. Рабочисем табак тӗтӗмӗпе витӗр касӑлнӑ 
ҫуртсенче вӑрттӑн пухусем ирттеретчӗҫ. Апла-капла 
ан шутлаччӑр тесе, ума сӑра курки лартатчӗҫ те хӑйсен 
хуйхи-суйхи пирки пуплетчӗҫ. Чуна кӑларакан ӗҫ йӗр- 
кине хирӗҫ пӗрле тӑма калаҫса татӑлатчӗҫ. Бара пирӗн 
урам баррикадӑсемпе тулатчё. Вӑл юилӑ тытӑҫусене
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те, демонстрацисене те, маевкӑсене те, забастовкӑсене 
те пайтах курнӑ. Стачкӑсен урамӗ ят ҫавӑнтан тух- 
кӑ та.

Юрататчӗ Валя тӑван хула тӑрӑх ҫӳреме. Хули ҫул- 
талӑкӑн кирек хӑш вӑхӑтӗнче те илемлӗ, анчах ҫур- 
куннепе пушшех илемлӗрех. Ана Атӑл илем кӳрет. 
Вӑл ҫурри шывпа тулсан, пӗтӗм Ярославль юрласа 
янӑн туйӑнать. Шыв кукӑрӗсенче ҫӑкасем, акацисем, 
ӑвӑссем, тирексем пилӗк таран шывра тӑраҫҫӗ, вырӑс 
чӗрине ҫывӑх хурӑнсем ҫурхи шывпа шуралса кайич- 
ченех ҫӑвӑнаҫҫӗ.

Апрельте хула симӗс тум пӗркенет. Мӗн чухлӗ кун- 
та скверсемпе парксем, сад пахчисем! Каҫпа уҫӑлса 
ҫӳреме питӗ ырӑ. Тулли кӑмӑлпа юрласа ярас килет. 
Ярославль хӗрӗсем уҫӑ сасӑллӑ. Фабрика картшдён- 
че-и, сквергга^и, юханшыв хӗрринче-и, Культура ҫур- 
тёнче-и — пур ҫӗрте те килти пек юрлаҫҫӗ. Ёлӗкрех 
инҫех те мар таса Павӑлпа Петӗр чиркӗвӗ пурччӗ. Халӗ 
унта 16-мӗш партсъезд ячӗпе хисепленекен кинотеатр 
вырнаҫнӑ. Ҫавӑнта Валя Зоя Космодемьянскаяпа Пав
ка Корчагин ҫинчен, «Ленин 18-мӗш ҫулта» тата «Таса 
тӳпе» кинофильмсене пуҫласа курнӑ.

Хула тӑрӑх пынӑ чухне унӑн биографине вуланӑ 
пек туятӑн. Акӑ Волков ячӗпе хисепленекен театр. Ку 
вӑл вырӑс нацийӗн пӗрремӗш театрӗ, ӑна пултаруллӑ 
ҫын Федор Григорьевич Волков никӗсленӗ. Ҫак хулара 
учительсен ӑслӑран та ӑслӑ вӗрентекенӗ Константин 
Дмитриевич Ушинский ӗҫлеое пурӑннӑ. Кунта «Дуби
нушка» ҫуралнӑ, каярахпа Некрасовӑн «Коробейникӗ- 
сем» янӑраса кайнӑ.

Некрасов сӑввисене Валя шкулта вӗреннӗ чухнех 
юратнӑ. «Тух Атӑл хӗррине...» Учительницӑран илтнӗ 
малтанхи йӗркесемех чӗрере яланлӑха сыхланса юлнӑ.
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Валя кивӗ кӗнекесен магазинӗнче Некрасовӑн пӗчӗк 
томне туяннӑ та ӑна паян кунчченех упрать. Николай 
Алексеевич унӑн юратнӑ поэчӗ пулса тӑрасси вӑл хӗр- 
арӑм шухӑш-кӑмӑлне ытла та витӗр пӗлнинчен килнӗ 
ахӑр. Валя «Салтак амӑшӗ Орина» сӑвва та, «Тройка- 
на» та пӑхмасӑр калама пӗлнӗ. Ҫак юлашки сӑвӑра 
ӗнтӗ ҫамрӑк вырӑс хӗрарӑмӗ: «ҫул ҫине куҫ илмесӗр 
пӑхать», «вирхӗнсе иртнӗ тройка хыҫӗнчен» ӗштелеиет. 
«Ялта ӗҫҫи хӗрсе пырать» е тата «Вырӑс ялӗсенче, пӗл- 
теретпӗр, сатур сӑнлӑ хӗрарӑмсем пур...» Вальӑна ҫав 
сӑвӑсенче вырӑс хӗрарӑмне салхуллӑ та хуйхӑллӑ ҫеҫ 
мар, ытарайми илемлӗн кӑтартни килӗшет. Хӑвӑн та 
«Юланутли тытайми», инкекре аптӑраса ӳкми, «ҫунан 
пӳрте кӗрекенни» пулас килмест-и-ха вара?!

Ярославль ҫинчен, Атӑлпа унӑн ҫыннисем ҫинчен 
ҫырма Валя та тытӑнса пӑхнӑ. Вӑл шкулта ҫырнӑ пӗр 
сочиненире ҫакӑн пек йӗркесем пур: «Аҫта юхса кӗрет 
Атӑл? Паллах, Каспие. Анчах апла ҫеҫ мар ҫав. Унта 
шыв кӑна юхать. Атӑл хӑй вара, хамӑрӑн Тӑван ҫӗр- 
шывӑн, Раҫҫейӗн пайӗ пулса, пирӗн пурнӑҫа, нумай 
ламсен шӑпине юхса кӗрет. Эпир кунта ҫуралнӑ, кунта 
ӳсее ҫитӗннӗ. Шӑпамӑр кирек ӑҫта илсе кайсан та, 
эпир ӑна, хамӑрӑн чаплӑ тӑван А^гӑла, нихҫан та манас 
ҫук».



СУРАНСЕМ МЁНЛЕ УТ ИЛЕҪҪЁ

ичё класс пӗтернӗ хӗрачасем, шкула ҫакса кал
кан чӗрҫиттисемсӗр пёрремёш хут хула садне 
тухса, пёрне-пӗри пӳле-пӳле ӑҫта вёренме каясси 
ҫинчен калаҫу пуҫарсан, Вальӑн куҫҫуль пӗр- 
хёнсе тухрӗ. Тантӑшӗсенчен нумайӑшӗ Уралти, 

Харьковри, Мускаври, Ивановӑри техникумсемпе учи- 
лищёсенче вӗренме шухӑшлаҫҫӗ. Валя Ленинградри чу
гун ҫул училищине кайма ӗмӗтленет. Анчах унӑн 
ӗмӗчё ҫитеймерӗ, амӑшӗ чарчӗ:

— Ярославльтех вёренме пулать,— терӗ вӑл. 
Тантӑшӗсем тӗрлӗ ҫӗре ҫул тытрӗҫ, Валентина вара 

каҫхи шкулӑн саккӑрмӗш класне кайрӗ.
Вӑл ҫитӗннисемпе пӗрле вӗренет. Ирӗксӗрех тепӗр 

чух вӗоен умӗнче хӑйӗн шӑпине ӳпкелесе илет: ӑна 
пуйӑссем канӑҫ памаҫҫӗ.

Вальӑпа пёр парта хушшинче ларакан токарь Сер
гей пичче пӗррехинче ҫапла сӗнчӗ:
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— Акӑ мӗн, хӗрӗм, атя пирӗн пата шинӑсем тума. 
Ёҫе хӑвӑрт явӑҫӑн.

1954 ҫулхи ҫу кунӗнче вӑл шина заводӗнчи сборка 
цехие пычӗ. Ана сулӑҫӑ пулма сӗнчӗҫ. Ёҫӗ ҫӑмӑл мар— 
резинӑпа сӑрнӑ кордран шина кӑшӑлӗсем тумалла. 
Ҫынсенчен юлас мар тесе, Валя пӗтӗм вӑйпа тӑрӑшрӗ. 
Аслӑрах та опытлӑрах хӗрарӑмсем питӗ тимлӗ пулчӗҫ. 
Малтанласа ӑна хӗрхенчӗҫ, вӑл тӑвас хӑшпӗр ӗҫе хай- 
сем турӗҫ. Вӗрентрӗҫ. Ҫӗнӗрен килсе хутшӑннӑ хӗрача- 
шӑн шина заводӗнче нумай ҫул хушши ӗҫленӗ Вера 
Николаевна Посохова уйрӑмах хытӑ тӑрӑшрӗ. Вӑл пур 
ӗҫе те ӑста сулӑҫӑ пекех тӗрӗс тума вӗрентрӗ.

Ёҫ йӗркеллех пыратчӗ. Пӗррехинче кӑна Валя тем- 
ле йӑнӑшрӗ: асӑрхамасӑр аллине суранлатрӗ. Суран 
хӑвӑрт ӳт илчӗ, Сережа пичче вара, Валя бинта хӑвӑрт 
салтса пӑрахнине асӑрхаса, ҫавӑн пек пулса тухнине 
пурнӑҫ философийӗпе ӑнлантарса пачӗ:

— Мӗнле шутлатӑн, хӗрӗм, мӗншӗн пӗрисен суранӗ 
час ӳт илет, теприсен ӗмӗр тӑршшӗпех сурса ҫӳрет?

— Суран тарӑнӑшӗнчен килет пулӗ.
— Унран ҫеҫ мар. Тепӗр чух кӑшт шӑйӑрни те тӑ- 

руках тӳрленмест. Вӑрттӑнлӑхӗ йӑлтах суран пирки 
хӑв мӗн шутланинче. Ун ҫине пӑхмассерен ахлатсас- 
сӑн — пушшех хытӑрах сурма пуҫлать. Ана стрепто- 
цидпа ҫеҫ мар, ӗҫпе те сиплесем, ыратма час пӑра- 
хать.

Ватӑ сборщик мӗн каласшӑн пулнине Валентина 
ӑнкараймарӗ. Лешӗ хӑй ӑнлантарса пачӗ:

— Пурнӑҫра та ҫавнашкалах пулать. Акӑ эсӗ чу
гун ҫул училищипе чирлесе кайнӑччӗ. Канӑҫна йӑлтах 
ҫухатнӑччӗ пулӗ. Шина заводне килмен пулсан, ки- 
чемленсех каяттӑнччӗ-ха. Сана ӗҫ ҫӑлчӗ. Ҫапла мар-и?

— Ҫапла, Сережа пичче.
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Чӑнах та, чун суранӗсене ӗҫ йӑлтах сиплерӗ, Ӗҫре 
Валя йӑпанчӗ ҫеҫ мар, унӑн ӗҫлес те ӗҫлес килчӗ. Ҫӳ- 
реме инҫе пулнипе шина заводӗнчен часах ӑна «Хӗрлӗ 
Перекопа» куҫма тивни нимех те мар. Вӑл ӗҫленӗ ху- 
шӑрах вӗренме шут тытрӗ.

«Хӗрлӗ Перекопӑн» 22-мӗш номерлӗ фабрикинче 
ӑна ровничница пулма уйӑрчӗҫ. Анчах ку ӗҫ вырӑнӗн 
ячӗ ҫеҫ пулчӗ-ха. Профессие алла илесси аякраччӗ. Валя 
машинӑсен вӑрӑм речӗ ҫине чӗрине пӑрлантаракан 
тӗлӗнӳпе пӑхрӗ, кашни ҫинчех ҫӗр ҫирӗм йӗкен шурӑ 
хӗлӗхӗсем хӑйсен вӗҫӗмсӗр юррине юрлаҫҫӗ. Вӗсем па- 
тӗнче хӗрарӑмсем арфа каланӑ пекех ҫӑмӑллӑн та са- 
вӑккӑн ӗҫлеҫҫӗ.

Вальӑна цех мастерӗ, ҫулне кура мар вашават Ан
тонина Сергеевна Соловьева, лайӑх хуҫа пек кӗтсе 
илчӗ. Кӗскен паллашнӑ хыҫҫӑн лӑпкӑн ҫапла каласа 
хучӗ:

— Мӗнех вара, ӗҫе тытӑнар.
Вара пир-авӑр ӗҫӗн ӑстаҫи Антонина Александров

на Виноградова патне илсе кайрӗ.
Вӗренӳпе ӗҫре пайтах кунсем сисӗнмесӗр иртсе кай- 

рӗҫ. Валентина икӗ машинӑна ӗҫлеттерчӗ, Антонина 
Александровна унӑн ӗҫне тӗрӗслесе тӑчӗ. Унтан ӑна 
хӑй тӗллӗн тумалли ӗҫ пачӗҫ — цехри пысӑк ӑстаҫӑ- 
па — Вера Ивановна Бузляновӑпа — ылмаш ӗҫлеме 
хушрӗҫ. Лешӗ Вальӑна хӑвӑрт шанма пуҫларӗ, маши- 
нисене иккӗмӗш куннех унӑн аллине пачӗ.

Ҫавнашкал шаннипе ҫунатланнӑскер, Валентина 
малтанхи кунранах хӑйӗн ятне ярас мар теое тӑрӑшрӗ. 
Вера Ивановна хытӑ кӑмӑллӑ та ӗҫе тӗплӗ тунине юра- 
таканскер пулчӗ. Пӗрремӗш кун вӑл Вальӑна ырласа 
пӗр сӑмах та каламарӗ. «Урӑхла пулма та пултарай- 
масть» тенӗн, пуҫне кӑна сӗлтрӗ.
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Темиҫе эрнерен кӑна Вера Ивановна кӑмӑлне уҫса 
кӑтартрӗ:

— Аван, хӗрӗм. Ҫавӑ ҫеҫ: аллусем вӑр-варах мар- 
ха. Малашне ку та пулӗ.

Калаҫма юратсах кайман ҫак пӗчӗкҫӗ хӗрарӑм ытла 
та ырӑ ҫын пулнине Валя пӗр кӗтмен-туман ҫӗртен 
ӑнкарса илчӗ. Вӑл ӑна амӑшне иленнӗ пекех иленчӗ. 
Ун ҫинчен тӗлӗнмелли нумай пӗлчӗ. Вера Ивановна 
ку фабрикӑна килсе кӗнӗ чухне вунпилӗк ҫулти хӗр- 
ача пулнӑ. «Хӗрлӗ Перекопра» пир-авӑр тӗртме вӗрен- 
нӗ, чи пысӑк ӑста пулса тӑнӑ. Кунтах партие кӗнӗ, 
хӑйпе пӗр цехри ровничницӑсене те нумайӑшне вӑл ӗҫ- 
леме вӗрентнӗ. Унӑн вӗренекенӗ пулнисем халӗ ҫӗр- 
шыври ытти фабрикӑсенче те ӗҫлеҫҫӗ. Валя та вӑл 
пулӑшнипе професси туянчӗ.

Час сипленекен сурансем ҫинчен Сережа пиччӗ- 
шӗнчен ӑслӑ сӑмах илтрӗ пулин те, Валя суранӗсем 
тӑруках ӳт илеймерӗҫ, вӑл ҫакна ӑнланчӗ: ёҫлени ҫеҫ 
ҫителӗксӗр, вӗренес пулать, малалла кайма тӑрӑшас 
пулать. Пӗррехинче вӑл ҫӑмӑл промышленность техни- 
кумӗнче вӗренекен аппӑшӗн кӗнекине алла илчӗ те, 
ӑнланмалла мар формулӑсене пӑхкаланӑ май, сасар- 
тӑк ҫапла ыйтрӗ:

— Эпӗ те ҫак техникума кёрес пулсан, эсӗ мӗн ка
лён? Паллах, заочно вӗренмелли уйрӑма.

Люда ырларӗ:
— Тӗрӗс пулать.
Ёҫпе вӗренӳ, Валя ӗмӗтёнчи васкавлӑ пуйӑссем чу- 

пакан янӑравлӑ ҫулӑн икӗ чёрё пекех, юнашар 
пычӗҫ.

Кунашкал ҫулпа малалла та малалла талпӑнас ки- 
лет — пуҫа савӑккӑн ухса, юратнӑ кӗвве пӗр шухӑшсӑр 
тӑсса. Анчах пӗррехинче янӑравлӑ йӗрсем иккӗшӗ те—



ӗҫ тё, вӗренӳ те — тӗксӗмленчӗҫ, тӗтрепе карӑнчӗҫ. 
Ниҫталла та кайма ҫук пек. Тӑпах чарӑнмалла пек.

Ку вӑл сивӗ хура кӗркуннепе пулчӗ: Терешковсен 
килне инкек килсе ҫулӑхрӗ — амӑшӗ йывӑр чирлесе 
ӳкрӗ. Ана пӑхакан кирлӗрен иккӗшӗнчен пӗрин вӗрен- 
ме пӑрахмалла тесе шут тытнӑччӗ Вальӑпа Люда. Пал- 
лах, техникумран уйрӑлма Вальӑна ансатрах — вӑл 
кӗҫӗн курсра. Анчах Елена Федоровна килӗшмерӗ:

— Вӗренме ан пӑрах, хӗрӗм. Вӗренех. Эпӗ, тен, ча
сах сывалӑп.

Пӗтӗм ҫемйипе канашласан, ҫапла йышӑнчӗҫ: хӗр- 
сем вӗренме пӑрахмаҫҫӗ, амӑшне пӑхассипе килти ӗҫе 
пурин ҫине те пӗр тан пайлаҫҫӗ.

Ҫаплах турӗҫ те. Хӑйсемех апат хатӗрлетчӗҫ, кӗпе- 
йӗм ҫӑватчӗҫ, эмел илме чупатчӗҫ, тухтӑрсене чӗнет- 
чӗҫ, магазинсене, пасара ҫӳретчӗҫ. Хутран-ситрен Во
лодя та кулинара тухатчӗ, кӗпе-йӗме те лайӑхах ҫуса 
тасататчӗ.

Уроксене ҫӗрле хатӗрленетчӗҫ. Тепӗр чухне Валя 
кӗнеке вуласа ларнӑ ҫӗртех ҫывӑрса каятчӗ. Хӑй ыр- 
ханланчӗ, куҫӗсем тӗлӗнсе пӑхнӑ чухнехи пек пысӑк- 
ланса кайрӗҫ. Елена Федоровна пӗррехинче хӗрӗ ҫине 
тинкерчӗ те, чӗри ыратса кайрӗ:

— Тен, хӗрӗм, вӗренме чӑнах та пӑрахӑн? Санӑн 
шӑмму кӑна тӑрса юлнӑ.

— Ҫук, анне, халӗ пӑрахма юрамасть ӗнтӗ. Мӗн 
тесен те, иккӗмӗш курсра вӗт.

Вӑл малалла вӗренчӗ. Ёҫ те хӑй йӗркипе пулса 
пычӗ. Тирпейлӗ те правур пулнӑшӑн Вальӑна цехра 
мухтарӗҫ. Терешковсен хваттерне цех мастерӗ Анна 
Сергеевна Соловьева, Вальӑна вӗрентекенсем Антонина 
Александровна Виноградова тата Вера Ивановна Буз-
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лянова час-часах пыратчӗҫ. Май пур таран пулӑшат- 
чӗҫ.

Майёпен-майёпенех Елена Федоровна таракан пул- 
чӗ. Кантӑк патне пырать, фабрика еннелл!е утакан тан- 
тӑшӗсем ҫине вӑрахчен пӑхать. Хӑйӗн те унта каяс 
килет. Анчах халлӗхе тухтӑрсем ирӗк памаҫҫӗ-ха.

Ҫуркунне Валя проходнойра Сережа пиччӗшпе тӗл 
пулчӗ. Вӑл та чирленӗ иккен, ҫавӑнпа нумай вӑхӑт 
тухса ҫӳремен. Валя хӑйне хӑй ӳпкелесе илчӗ:

— Пырса курманшӑн каҫарӑр ӗнтӗ, Сережа пичче. 
Пӗлмен эсир чирлине...

— Каҫармалли ним те ҫук, хӗрӗм. Санӑн хӑвӑн та 
чирлиеем ҫителӗклех пулӗ-ха. Ну, мӗнле унта Елена 
Федоровна?

— Кӑштах самайланчӗ ӗнтӗ.
— Хӑв тата мӗн кӗпҫе пек кӑна тӑрса юлнӑ?
— Усме ярӑнтӑм, Сережа пичче. Ҫавӑнпа ырхан.
— Ну, ку лайӑх, ӳпкелешсе нӑйкӑшмастӑн. Пӑх- 

сах тӑмасан, сурансем часрах тӳрленеҫҫӗ,— ырларӗ 
Сережа пиччӗшӗ, унтан чи савӑнӑҫлӑ хьшар пӗл- 
терчӗ:

— Пӗлетӗн-и, хӗрӗм, эпӗ вӑтам шкултан вӗренсе 
тухни ҫинчен аттестат илтӗм...

Валя хӑйпе пӗрле вӗреннӗ ҫынна хырӑнман шӑртлӑ 
питӗнчен темиҫе хут чуптуса илчӗ.

— Чӗререн саламлатӑп.
Сережа пичче Валя машини патӗнче пайтах вӑхӑт 

тӑчӗ, ытти цехсем тӑрӑх ҫӳрерӗ, хӑйӗн нумай юлташӗ- 
семпе — машинӑсен ӑстисемпе — курса калаҫрӗ, вёсен 
ӗҫне сӑнарӗ.

Валя каҫпа Сережа пиччӗшӗ проходнойран рабочи- 
семпе пӗрле тухнине курчӗ, вӑл пуринпе те сывпул- 
лашрӗ те, яланхи пекех васкамасӑр, уксахларах утса,
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автобус чарӑнакан вырӑна кайрӗ. Рабочисем ун хыҫӗн- 
чен карттусӗсене сулоа юлчӗҫ, сӑрӑ кепка каврӑҫ леш 
енче курӑнми пуличченех саланмарӗҫ.

Ҫапла чуна хумхантармалла ӑсатнине Валя аякран 
пӑхса тӑчӗ, рабочи ҫынни — Сережа пичче мӗн тери 
илемлӗ пурнӑҫпа пурӑнни ҫинчен шухӑшларӗ ҫав вӑ- 
хӑтра.



Художество пултарулӑх кружокӗн 
концертӗнче. Валя сӑвӑ калать.

^эроклубри туссем хушшимче. Валя нккӗмӗш ретре, варринче.





■>Вӗҫев хыҫҫӑн.





ГРИЗОДУБОВА, ВАСИЛИНА ТАТА ОВОД

улла хӗрачасемпе арҫын ачасем Которосль хёр- 
рине пуҫтарӑнатчӗҫ те хӑйӑлтата пуҫличченех 
тавлашатчӗҫ: мӗн-ха вӑл телей? Пӗрисем кала
на тӑрӑх, вӑл, телей тени, чӑн пурнӑҫра ҫук. 
Ана туйма кӑна пулать. Хӑв тата хӑвӑн пурнӑҫу 

сана ҫырлахтарать пулсан, телей хӑв ҫумӑнтах тесе 
шутла. Ҫырлахтармасть — эппин телей сан патна ура 
та ярса пусман. Валя шалт аптӑрать: апла хӑй мӗн ту- 
нипе нихҫан та ҫырлахса ларманнисем пирки мӗн 
шутламалла? Пӗрне тӑвать те тепри пирки шухӑшла- 
ма тытӑнать. Унтан татах ҫӗнӗ тӗллев тупать. Утать те 
утать. Ёмӗт ӑна малаллах чӗнет. Нивушлӗ ҫак этем 
пӗр вырӑнта тӑпӑртатаканран, кӑмӑлӗ тулнӑ тесе шут- 
лаканран телейсӗртерех? Ҫук, ку пачах апла мар пулӗ.

Вӑр-вар Томка Косогоровӑшӑн пулсан, чи телейли- 
сем — ыттисенчен ӑраснисем, уйрӑмах палӑрнисем. 
Унӑн «идейине* Коля Чаркин малалла аталантарчӗ: 

— Ман шутпа, телей — талант, генилӗх. Эсӗ ытти-
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сем пек мар пулни. Ак эсё художник, писатель, артист, 
изобретатель е мёнле те пулин ученӑй — ку шӑп та 
лӑп санӑн телейӳ. Авӑ Толстоя е Ломоносова ил-ха...

— Е пожарника,— хӗрӳллӗ оратор сассипе хушса 
хучӗ тахӑшӗ. Пурте кулса ячӗҫ. Пёр Генка Соколов 
кӑна кулмарӗ, ним шӳтлемесӗр хирӗҫлеме пикенчӗ:

— Толстой, Ломоносов... Нивушлӗ вӗсем ҫеҫ телей- 
лӗ пулнӑ? Чапаев вара? Чкалов?

Чаркин имшеркке пӳрнине сӑмси патне ҫӗклерё:
— Анчах кусем каллех уйрӑмах палӑрнисем!
Пурте аптрашки пулчӗҫ. Юлашкинчен тавлашӑва

Лешьенкас урамӗнчи нумай вуланипе паллӑ яш ача, 
теме пула Ньютон ят илни, хутшӑнчӗ:

— Мёнле калас, телей вӑл, хаклӑ юлташсем, вут 
кайӑк евёрлё темелле,— хӑпартланарах та питӗ ӑслӑн 
тӑн пачӗ вӑл.— Тытрӑн — санӑн. Ҫук — май килнӗ пек 
пурӑн. Ку кайӑка вӑйлисем, ҫивӗччисем, тӗпрен илсен, 
арҫынсем кӑна тытма пултараҫҫӗ.

— Мӗн?! Хӗрарӑмсем вара?— тарӑхса кайрӗҫ хӗр- 
ачасем.

— Ку вӑл, мӗнле калас, чӑнлӑх. Авалхи грексемех 
сирӗн ҫинчен ҫапла каланӑ: чипер — эппин телейлӗ!— 
пӑрӑҫ пек хӗрелсе ӑнлантарчӗ «Ньютон».

Грексем пирки хӑшӗ-пӗри ӗненсех каймарӗ, илем 
мӗне тӑни тӗлӗшпе вара хӗрачасем хӑйсем те хирӗҫле- 
мерӗҫ.

Ҫапах та Которосль хӗрринче пуҫланнӑ калаҫу ун
та, курӑк ҫинче, пӗтмерӗ. Вӑл класа куҫрӗ. Ыйтӑва 
уҫӑмлӑн литературӑпа чӗлхе преподавателӗ татса пачӗ. 
Телее, терӗ вӑл, эсӗ ҫынсене мӗн таран кирлипе виҫеҫ- 
ҫӗ. Нимӗн ыррине те тумасан, хӑвна асӑнмалли йӗр 
хӑвараймасан, всё чӑнах та телейсӗр ҫын. Пурӑнманпа 
пӗрех, айккинчен иртсе кайнӑ пек кӑна. Ҫынсемшӗн
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мӗн чухлӗ ытларах тӑватӑн, вӗсемшӗн мӗн чухлӗ ну- 
майрах тӑрӑшатӑн, санӑн пурнӑҫу ҫавӑн чухлӗ телей- 
лӗрех, пуянрах.

Учительницӑна пурте шӑпах пулса итлерӗҫ. Малта 
лараканнисем ҫине вӑл тинкерсе пӑхса илчӗ.

— Тата, ачасем, ҫакна асра тытӑр. Телей пӗччен 
пурӑнмасть. Аҫта ҫынсем пӗр-пӗрин ҫине таянаҫҫӗ, ӑҫта 
ҫӗнни, пысӑкки, пӗрне ҫеҫ мар, пурне те кирли ҫура- 
лать, телей те унта пулать. Пурин те артист е ученӑй 
пулма кирлех те мар. Чунтан тӑрӑшса тусан, чи ансат, 
чи пӗчӗк ӗҫ те сире савӑнӑҫ кӳрӗ. Павка Корчагина, 
Прасковья Ангелинӑна астӑватӑр-и? Пирён пек ҫын- 
семех вӗт...

Ирхи сывлӑш пек таса, ӑнланмалла сӑмахсем пир- 
те туйӑмсен тӑвӑлне вӑратрӗҫ. Шухӑшсем тата, шухӑш- 
сем... Пӗри теприне хуса иртет. Кирек мӗнле йывӑр ӗҫе 
те пӗр иккӗленмесӗр пуҫӑнас, алла ҫакланнӑ пӗрремӗш 
ӗҫ.рех телей шыраса пӑхас килсе каять. Кирек мӗне те 
пултараосӑн, хуть хӑш ӗҫ те вӑй ҫемми пулассӑн туйӑ- 
нать. Мӗн куҫ тӗлне пулать, ҫавӑнтан тытӑн...

Валя учительницӑна ҫаплах каларӗ:
— Эппин этем кирек хӑш ӗҫре те палӑрма пулта- 

рать? Ёҫӗ мӗн чухлӗ нумайрах, ҫавӑн чухлӗ лайӑх- 
рах-и?

Учительница йӑл кулчӗ:
— Апла мар пулӗ. Мӗн тӗл килнинчен пуҫӑнма 

кирлӗ мар. Кӑмӑла килекеннине тата пӗтӗм пултару- 
лӑха хумаллине суйласа илмелле, ҫапла майпа кӑна 
ытларах усӑ кӳрӗн. Кам та кам пӗр ӗҫе пӑрахса тепӗр- 
не пуҫӑнать, ҫавӑ хӑйӗн тӗллевӗ патне тавра ҫулпа ҫӳ- 
рет. Тӳрӗ ҫулпа пырас пулать. Сана хӑвна мӗн килӗ- 
шет?

Кунашкал ыйтнине хирӗҫ хуравлама йывӑр пулнӑ.
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Пурнӑҫ ҫулӗ каярахда кӑна палӑрнӑ. Телее хӑв мӗнле 
ӑнланнине унччен хӑв та каласа парайман-ха. Чылай 
вӑхӑт иртсен ҫеҫ ҫитӗнсе ҫитнӗ Валентина хӑйӗн тан- 
тӑшне Таня Морозычевӑна акӑ мӗнле ҫырса ярать: 
«Ман шутпа, телей вӑл кӗрешме пӗлни, кулма пӗлни, 
ӗҫлеме пӗлни тата телейшӗн ҫапӑҫӑва тухнисемпе пу- 
ринпе те пӗр харӑссӑн утма пӗлни пулать». Сӑмах 
вӑрӑм мар, анчах ку хӑйӗн сӑмахӗ, ун патне ӑна пур- 
нӑҫ илсе ҫитернӗ. Коммунистка-педагога Валя паян 
кунчченех ырӑпа аса илет. Шӑпах вӑл ӗнтӗ хёрачана 
этем умӗнчи тӗп тӗллеве ӑнланса илме пулӑшнӑ: ҫын- 
семшӗн ӗҫлемелле, мӗнпур вӑйпа-халпа вӗсемшӗн тӑ- 
рӑшмалла.

Мӗн шухӑшлани-ӗмӗтленни ҫинчен техникум пре- 
под авательне те, Валентина Федоровнӑна та, тантӑш- 
сене те йӑлтах каласа пама пулать, класра е юханшыв 
хӗрринче — пуплех кӑмӑл туличчен. Анчах калаҫнӑ 
чух хӑвӑн шухӑшна ҫырури пек тӗпӗ-йӗрӗпе пӗр пы- 
тармасӑр уҫса параймастӑн ҫав. Ҫут тӗнчере пӗр ҫын 
пур, Валя ӑна пӗрре те курман, апла пулин те унран 
нимӗн те пытармасть. Ҫав ҫын Веселинка ятлӑ. Вӑл 
Болгарире, Сливен хулинче пурӑнать. Вӗсем ҫыру урлӑ 
паллашрӗҫ те ҫав тери ҫывӑххӑн туслашса кайрӗҫ.

Иккӗшӗ те вӗренеҫҫӗ. Иккӗшӗн те ӗмӗчӗсем пысӑк. 
Вуласа тухнӑ кӗнекесем ҫинчен ҫыра-ҫыра пӗлтерчӗҫ. 
Хӑйсене валли геройсем суйласа илчӗҫ. Чуна хумхан- 
таракан уҫӑ кӑмӑллӑ ҫырусенче мӗн кӑна ҫукчӗ пулӗ: 
ӗмӗрсемпе мифсем, историпе литература, авалхи леген- 
дӑоемпе хальхи чӑн пурнӑҫ. Спартак, Чайковский, 
Овод, Гризодубова, Данко, Гарибальди, Маресьев, Оне
гин, Пугачев, Зоя, Микеланджело... Кашни ҫырурах — 
ҫынсем, паллӑ ӗҫсем, пурнӑҫ ҫинчен пуҫа килнӗ ҫивӗч 
шухӑшсем. Кунта вуласа пӗлни те, харпӑр хӑйӗнни те
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нур; ан тйв, якӑ калайман та пулӗ, ун вырӑнне чун- 
тон-чӗререн тухнӑ.

Каярахпа Валя хулӑн тетрадь ҫине кӑмӑлне килнӗ 
шухӑшсене ҫырса пыма тытӑнчӗ. «Час-часах ҫамрӑк- 
сем ҫапла каланине илтатӗн: манӑн ҫын ӑсӗпе мар, 
хамӑн ӑспа пурӑнас килет. Анчах пӗрре шухӑшласа 
тупнине санӑн мӗншӗн тепре шырамалла-ха? Хатӗр- 
рине ил те малалла ут. Этемлӗхӗн вӑйӗ ҫавӑнта», 
«...вуншар миллион ӗҫченсем тем тери чаплӑ, темтери 
тавҫӑруллӑ ҫынран та нумай-нумай хут ӑслӑрах». 
«Кашни уйрӑм ҫын хӑйӗн ӑс-тӑн аталанӑвӗшӗн обще
ство умӗнче парӑмра?» «Тӑван ҫӗршыв» тенӗ сӑмах 
хӑюсӑррине те паттӑр тӑвать». «Этем тискер кайӑк 
пулсан, тискер кайӑкран та ггискертерех». «Ниме тӑ- 
ман темиҫе тус вырӑнне... хаклӑ тӑракан пӗр тус пул- 
тӑр». «Аҫталла янӑ, унталла каякан ҫемҫе кӑмӑл — 
питӗ япӑх кӑмӑл». «Туйӑм—вут, шухӑш — услам ҫу». 
«Кам нумайрах ҫынна телей кӳрет, ҫав чи телейлӗ 
ҫын». «Ҫынсем умӗнче вӑтанни — питӗ лайӑх туйӑм, 
анчах хӑвӑнтан хӑв вӑтанма пӗлни тата лайӑхрах». 
«Чарусӑр юратуран курайманлӑхран хӑранӑ пекех хӑ- 
рамалла. Юрату ҫирӗп пулсан, вӑл яланах уҫӑмлӑ та 
тӳлек».

«Эпир аппана, арӑма, аттене юрататпӑр,
Апчах инкскре аннене acaHaTnap...»

Ҫак ӑслӑ шухӑшсене почта Ярославльтен Сливене, 
Сливенрен Ярославле ҫӳретнӗ. Мана Вальӑпа Веселина 
аллисем ҫырнинчен нумайӑшне вуласа пӑхма тӳр кил- 
чӗ. Унта тавлашмалла мар ҫирӗплетсе каланисемпе 
пӗрлех шухӑшлаттаракан вырӑнсем те, иккӗленӳсем 
те пур-мӗн. Мана Елена Федоровна панӑ ҫырусем хуш- 
шинчен кётмен ҫӗртен икӗ сӑнӳкерчӗк сиксе тухрӗ:
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пӗри Оводӑн, тепри... Гризодубовӑн. Вӗсене хут листи- 
семле чӗркенӗ. «Овод — манӑн юратнӑ герой. Ку ҫын 
илемлӗ, пархатарлӑ пурнӑҫпа пурӑннӑ. Пур вӗт-ха тӗн- 
чере ҫавӑн пек харсӑр ҫынсем, тесе шухӑшласа илни- 
ех сана чун-чӗрӳпе тасарах та ҫирӗпрех пулма пулӑ- 
шать»,— ҫырнӑ Валя аллипе пёр листа ҫине.

Гризодубова сӑнӳкерчӗкне чӗркенӗ хут листи ҫине 
Веселина ҫырнӑ, ахӑр: «Эпӗ ӑна пӗрре те курман, апла 
пулин те тахҫантанпах палланӑ пек туйӑнать. Пӗр 
чӗптём те пулин ун пек пулаясчӗ. Эпӗ сирӗн илемлӗ 
те хӑюллӑ летчикӑр Гризодубова ҫинчен пур хӗрача- 
сене те каласа пактам».

Каллех — ҫырусем, ҫырусем. Анчах ӗмӗтсемпе пу- 
ласси пирки ҫеҫ мар ӗнтӗ, хальхи ҫинчен те. «Хӗрлӗ 
Перекоп» комбинат ҫинчен. Ана Валя пӗр ҫырура хӑ- 
йӗн «пӗрремӗш шӑпи» тет. Ку чӑнах та ҫапла.

Кунта вӑл, пӗрремӗш професси илсе, хӑйӗн ӗҫ алли- 
сен хакне пӗлчӗ. Кунтан ҫӑмӑл промышленность тех- 
никумӗн заочнӑй уйрӑмне вӗренме кӗчӗ. Йывӑрччӗ. 
Тӑватӑ каҫа унта вӗренме уйӑр, кидти сехетсене те 
хӗрхенсе ан тӑр. Ҫапах та лайӑх вӗренетчӗ. Ку, тен, 
вӗренӳ комбинатри ӗҫпе тӳрремӗнех ҫыхӑннинчен кил- 
нӗ. Киле парса янӑ ӗҫсене тума та, юлташӗсене пулӑш- 
ма та ӗлкӗретчӗ. Унӑн «эртелӗнче» тантӑшӗсем ҫеҫ мар, 
ҫулпа пӑхсан атте тесе чёнмеллисем те пурччӗ. Ун 
патне тӳрех килне пыратчӗҫ те хӑйсен тетрачӗсемпе 
чертежӗсене тӑсса паратчӗҫ:

— Пӑх-ха, хӗрӗм, тӗрӗс тӗрленӗ-ши эпӗ кунта?
Задачӑсем шутласа, формулӑсем вӗренсе, схемӑсем 

туса, сехечӗ-сехечёпе пӗрле ларатчӗҫ. Хӑйӗн «пиччӗшӗ- 
сем-вӗренекенсем» пиллӗк е тӑваггтӑ илсен, мӗн тери 
хӗпӗртетчӗ вӑл.

Техникума питӗ лайӑх вӗренсе пӗтерчӗ. Комбинат-
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pax ӗҫлеме юлчӗ. Кунта ӑна комсомол комитечӗн сек- 
ретарьне суйларӗҫ. Вӗреннӗ хыҫҫӑн канма шутланӑччӗ, 
кунта лав пушшех йывӑр тиенчӗ. Икӗ пине яхӑн ком
сомолец — вӑйӑн-шайӑн ӗҫлеме юрамасть. Анчах мӗн 
пуррине йӑлтах хӑв ҫине тиеме те шиклӗ. Юрать-ха, 
яланхи пекех Уоова пулӑшрӗ. Ана-кӑна уяса тӑмасӑр 
хӑтӑрса илчӗ, канаш пачӗ:

— Чи малтанах, чунӑм, лайӑх актив тума тӑрӑш. 
Ҫынсем сана кирек хӑҫан та пулӑшӗҫ.

Мӗнех вара, ҫирӗп актив чӑмӑртанчӗ. Пурте тенӗ 
пекех хӗрсем. Анчах мӗнешкел чаплӑ ӗҫсем турёҫ вӗ- 
сем! Комбинатӑн пур цехӗсем тӑрӑх та «Крокодил» 
ҫӳреме пуҫларӗ. Хӑйне хӑй тытма пӗлменнисене тата 
ӗҫре йӗркене пӑсакансене унран хытӑ ҫакланатчӗ. 
«Хӗрсен клубне» тата «Ҫамрӑк амӑшӗсен клубне» йӗр- 
келерӗҫ. Цехсенче йӗрке кӳме мӗн кирлине пурне те 
турӗҫ. Унта та кунта чечек чӳлмекӗсем лартса тухрӗҫ, 
кантӑксене те тасатсах тӑчӗҫ, ӗҫ те кал-кал кайрӗ.

Мӗн тери пысӑк савӑнӑҫпа, мӗн тери пысӑк тимлӗх- 
пе кӗтсе илетчӗҫ хӗрсем кашни ҫӗнӗ пуҫарӑва! «Пуҫа- 
руҫӑ» тетчӗҫ вӗсем ҫӗннишӗн тӑракан хастарлӑ ҫынна. 
Валентина Гаганова, Серафима Котова, легендӑна кӗнӗ 
«Сортировочнӑйӗнчи» хӗрарӑмсем пек ӗҫлекенсем кун
та йышлӑн тупӑнчӗҫ.

Валя комбинатра ӗҫе кӑна мар, татах та пысӑк- 
раххине — пурнӑҫа ӑнланма хӑнӑхрӗ. Валентина Фе
доровна та, ӑс паракансем ыттисем те ӑна чӑнлӑхпа 
тӗрӗслӗхшӗн хӗрӳллӗн тӑма, ҫыннӑн шухӑш-кӑмӑлве 

■ тӗпӗ-йӗрӗпе пӗлме, йывӑр самантра ӑна яланах пу- 
лӑшма вӗрентрӗҫ.

«Хӗрлӗ Перекопӑн» парторганизацийӗ вӑйлӑччӗ. 
Коммунистсем лайӑх хуҫалла комбинатӑн пӗтӗм пур- 
нӑҫне хутшӑннине, ҫыноене вӗрентнине, ӑс панине, вӗ-
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сене хӑйсем хыҫҫӑн ертсе пынине Валя хӑй куҫёпе 
курса ,тӑчӗ. Кунтах ӑна партие илчӗҫ.

Каярахпа, Валентина Федоровна сӗннипех, художе
ство пултарулӑх ӗҫне чёртсе ячё. Хӑй хёлӗхлӗ ин- 
струментсен оркестрне ҫӳрерӗ. Тӳррипе каласан, мӑшӑ- 
рӑн-мӑшӑрӑн ташлассишӗн кӑна каҫса каякансене вӑл 
паянхи кунчченех юратмасть. Шухӑша яракан юрӑ, 
ӑста ташӑ, вырӑс яш-кӗрӗмӗн вӑййи — ҫаксенчен хӳ- 
хӗмреххи мӗн те пулин пур-и вара? Терешковсен ҫемйи 
юрӑпа тахҫантанпах туслӑ. Елена Федоровнӑна хура- 
шур курма нумай тивнӗ пулин те, юрӑран вӑл нихҫан 
та писмен. «Ёмӗрхи ҫӑкана» питӗ юратать. Люда халь- 
хи лирюкӑллӑ юрӑсене кӑмӑллать. Юрлакан лулсан, 
Володя баянпа кирек мӗн те калама хатӗр. Валя вара 
халӑх кӗввисемсӗр, чуна тивекен ҫӗнӗ юрӑсемсӗр пу- 
рӑнма та пултараймасть. Мокроусова, Соловьев-Седоя, 
Захарова юратать. Чайковские пуринчен те ытларах 
килӗштерет.

Директор кӗтмен-<туман ҫӗртен комбинатра оркестр 
ҫуралчӗ. Валя унта тӑмра каларӗ. Пайтах яш-кӗрӗме 
явӑҫтарчӗ. Володя та хӑйӗн баянне йӑтса пычӗ.

Юрӑран пуҫларӗҫ те малалла кайрӗҫ — тӳпенелле 
куҫ хыврӗҫ. Камне халӗ аса та илеймӗн, анчах пӗри 
паха сӗнӳ панӑччӗ:

— Парашют секцийӗ тӑвар!
Кӑмӑллакансем нумай тупӑнчӗҫ. Вӗсене пурне те 

аэроклуба пӗр сӑмахсӑрах йышӑнчӗҫ.
Кӗҫех вӗренме тытӑнчӗҫ. Вальӑн савӑк тантӑшӗ 

Таня Морозычева — аэроклуб инструкторӗн арӑмӗ — 
ӗҫе пуринчен те маларах ӑнӑҫтарчӗ темелле. Вӑл хӑ- 
юллӑн та тӗрӗс сикетчӗ. Пытарма кирлӗ мар, Вальӑн 
малтан ӗҫ ӑнмарӗ. Пӗрремӗш хут вӑл 1959 ҫулхи май 
уйӑхӗнче сикрӗ. Сарӑпламарӗ пек. Унтан аялалла вӗҫ-
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ме тата анса ларма хӑнӑхмалла пулчӗ. Пуҫланчӗ вара 
хайхи асап. Миҫе кӑна сикмерё пуль — ҫаплах ункӑ 
тулашне.

Анчах вӑл парӑнма шутламасть. Каллех сывлӑша 
ҫӗкленет. Каллех сикет. Каллех... ӑнӑҫмасть. Калама 
та намӑс, пӗррехинче тарӑхнипе чутах йӗрсе ямарӗ. 
Ларать курӑк ҫинче, ҫут тӗнче те ҫутӑ мар. Инструк
тор пырать, йӑпатма пӑхать, лешӗ чӗнмест, чӗлхи ҫых- 
ланса ларнӑ, тейӗн.

— Мӗнех тӑвӑн, санӑн ку ӗҫе пӑрахма тивет 
пуль?— мӗн каласса кӗтсе, куҫне хӗсрӗ инструктор.

— Э, ҫук, мӗн эсир! Епле апла? Пӑрахма пулта- 
раймастӑп. Татах сиксе пӑхатӑп.

Ай, мӗн тери хӗнпе тухрӗ вӑл юлса пыраканнисем 
шутӗнчен.

Пӗр ӑмӑртура кӗҫех чи кайри вырӑна йышӑнатчӗ. 
Кӑшкӑрса йӗме те хатӗрччӗ. Анчах ҫакна ӑнкарса 
илчӗ: тата кӑштах чӑтӑм хушсан, парашют ӑслайӗ ӑна 
парӑнатех.

Каярахпа чӑнахах ҫапла пулса тухрӗ. Аялалла 
ирӗклӗн вӗҫнӗ чухне кӗлеткине кирлӗ пек тытма та, 
тёп-тӗрӗс анса ларма та, парашюта вӑрах уҫмасӑр сик- 
ме те хӑнӑхрӗ-хӑнӑхрех. Ҫакна тума ӑна парашютпа 
сикме вӗрентекен инструкторсем Диунов, Кондратьев, 
Морозычев тата сикессипе ыттисенчен малта пыракан 
тантӑшӗ Таня нумай пулӑшрӗҫ.

Ҫапла, Карачиха унӑн тепӗр шӑпи пулса тӑчӗ. Ик- 
кӗмӗш сменӑра ӗҫленӗ вӑхӑтра вӑл ир-ирех унта вас- 
карӗ. Теорие вӗренчӗ, сикессин ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ мелӗ- 
сене хӑнӑхса пычӗ. Шыва та, уя та, парашюта вӑрах 
уҫмасӑр та, ушкӑнпа та, пӗччен те сиксе пӑхрӗ. Ана 
хӑйне те, тантӑшӗсене те ашшӗ-амӑшӗ ӳпкелесе калаҫ- 
нине час-часах илтме пулатчӗ: Карачиха туртса илчӗ
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гшртен ачасене, тетчӗҫ. Лешсем, ара, Карачихӑна 
юратса пӑрахнӑччӗ. Каччӑпа курнӑҫма кайнӑ чухнехи 
пекех васкаса каятчӗҫ унта. Вырӑнти пёр поэт еӑвӑ та 
хывнӑччӗ:

Карачиха, савнӑ Карачиха,
Эс пире тӳпене ҫул паран,
Пӗлмен ҫӑлтӑр патне те эп тухрӑм 
Мӑн ҫула лӑпах сан алӑкран!

Кунта, аэроклубра, запасри полковник Павел Ми
хайлович Теперский ӗҫлетчӗ. Ҫак ҫамрӑк мар, анчах 
хӑйӗн ҫунатлӑ профессине каччӑлла юратакан ҫын 
Вальӑшӑн шӑп та лӑп Алексей Маресьев комиссарӗ пе- 
кехчӗ. Чӑн ӗнтӗ, хӗре унпа калаҫма сайра тӗл килнӗ. 
Анчах вӑл мӗн тунине, йӑлисене, кӑмӑлне тимлӗн сӑ- 
натчӗ. Унӑн вӑйӗ-халӗнчен, вӑл тӳпенелле ҫав тери 
туртӑннинчен, тулли пурнӑҫпа пурӑнма тӑрӑшнинчен 
тӗлӗнмеллипех тӗлӗнетчӗ. Пурте пӗлетчӗҫ: вӑл пенсие 
тухнӑ, сывлӑхӗ питех мар, ҫапах ҫамрӑксенчен пӗр 
утӑм та юласшӑн марччӗ.

Малтанхи вӑхӑтра Вальӑн ӗҫ ӑнманни ҫинчен пӗл- 
сен, вӑл ӑна тӑван хӗрӗ вырӑнне хурса ырӑ канаш 
пачӗ:

— Упра хӑвна. Пӑшӑрханса ан ӳк.
— Эсир хӑвӑра упратӑр-и вара?— кулса ячӗ Валя.
— Упратӑп, упратӑп! Турӑ хӑй курать,— хӑйӗн че- 

речӗпе кулчӗ Павел Михайлович, тӳпенелле кӑтартса.
Пӗр вӑхӑтра Валя хӑйӗн тӗллевӗнчен пӑрӑнас пат- 

нех ҫитнӗччё: сикме пултараймастӑн пулсан, ыттисене 
ҫул памалла. Вӗренес текенсем сансӑрах нумай. Пӗр 
кунхине вӗренме каймасӑр юлчӗ. Курӑк ҫине тӑсӑлса 
выртрӗ те тӑрӑлтатакан АН-2 самолетсем парашютист- 
сене ларта-ларта хӑпарнине сӑнарӗ. Акӑ самолет ҫав-
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рӑнчӗ, тӳрӗ йӗрпе малалла кӑштах вӗҫрӗ те, пӗр-ик 
ҫеккунтлӑха мотор тӑрӑлтатни илтӗнми пулчӗ. Ҫав 
еамантрах машинӑран кӑвакрах чӑмакка персе янӑ 
пек ывтӑнса юлчӗ. Вӑл хӑвӑрт аялалла вирхӗнчӗ, само- 
летпа ҫӗр хушши пӗр пекрех пулса тӑрсан, ҫӗрмамӑк 
коробки евӗр уҫӑлса кайрӗ. Вара ҫакӑсем ҫинче ҫын 
чуччу ҫинчи пекех сулланма пуҫларӗ. Тем сарлакӑш 
сенкер тӳпе ӑна ҫӳлте-ҫӳлте телейлӗ юрӑ юрланӑн ту- 
йӑнчӗ. Валя тахҫан илтнӗ юррӑн кӗввине те, сӑмахӗ- 
сене те тепӗр хут илтет пек. Таня юрлать, ахӑр...

— Таня!
Валя вӑштах сиксе тӑрать, виҫ кӗтеслӗ тутӑрне сал- 

тать те ҫӗре анса ларакан ҫынна сулать, кӑшкӑрать.
Хӑштик-хӑштик сывласа, ҫил арпаштарнӑ ҫӳҫпе 

ҫитрӗ вӑл аэродрома.
— Ҫитрӗн-и?— ыйтрӗ ним пулман пекех ӑна чи 

малтан тӗл пулнӑ Павел Михайлович.
— Килтӗм, Павел Михайлович,— ниепле сывлӑш 

ҫавӑрса яраймарӗ Валя, хӑй ҫавӑнтах самолет патне 
чупрӗ.

Парашюта тӑхтарах уҫса сикме пуҫларӗҫ. Кунтан 
ӑна ҫул ҫуккине Валя тинех туйса илчӗ. Ирӗклӗн вӗҫнӗ 
чух, вӗҫенкайӑкла ярӑннӑ вӑхӑтра хӑвӑн кӗлеткӳне 
тытма пӗлнинчен чаплӑраххи мӗн пур-ши? Пӗтӗм чун- 
хавалупа ҫилӗн пиҫӗ вӑйне туятӑн. Ҫавӑн пекки питӗ 
хӑвӑрт пыракан кимӗ хӗрринелле аллуна тӑссан пу- 
лать. Анчах унта юхӑмпа алӑсем кӑна чӳхенеҫҫӗ, кун- 
та вара эсӗ йӑлтах ҫил ытамӗнче. Ҫитменнине тата, 
хӑвна хӑв ҫав юхӑмӑн пайӗ пек туятӑн.

Ҫапла, Валентинӑна парашют питӗ илӗртрӗ. Ку енӗ- 
пе вӑл ӳсӗмсем сахал мар турӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех ытти 
тӗрлӗ спорта та манмарӗ. Чӑн ӗнтӗ, кунта нимӗнпете 
тӗлӗнтереймерӗ. Анчах питех пӑшӑрханмарӗ. Йӗлтӗрпе
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ҫӳрерӗ. Туристла походсене кайрӗ. Пӗррехинче тӗл Пе
рес енӗпе ӑмӑргӑва хутшӑнчӗ. 40 илме май пур ҫӗртен 
24 очко илчӗ. Паллӑ, унпах мухтанмалли ҫук, апла 
пулин те кӑмӑллӑ юлчӗ: тӗл перес енӗпе вӗренме ҫӳре- 
мен, ҫапах та хушӑран тӗлех лектернӗ.

Парашютистсен ҫӗр ҫинчи ӑмӑртӑвӗсем асра юлчӗҫ. 
Вӗсем интереслӗ иртетчӗҫ. Ура ҫӗре перӗнсенех хӑвӑрт 
ҫакӑсене вӗҫертетӗн, парашюта пуҫтаратӑн, ӑна сум- 
кӑна майласа чикетӗн. Унгган тапочка тӑхӑнатӑн, эс
тафета патакне ярса тытатӑн та малалла вирхӗнетӗн... 
Ӑмӑрту программине 800 метр чупасси те, граната 
ывӑтасси те, пӑшал пересей те кӗретчӗ.

Парашютистсен клубӗ ирггтернӗ ӑмӑртура Валенти
на пӗрремӗш ӑнӑҫу турӗ. Спортри пӗрремӗш разряд 
нормисене тултарса, вӑл иккӗмӗш вырӑн йышӑнчӗ.

Ҫав ҫулхинех Ивановӑна зонӑри ӑмӑртӑва кайрӗ. 
Чӑн ӗнтӗ, командӑн запасри ҫынӗ шучӗпе кӑна, анчах 
ку ӑна кӳрентермерӗ. Чи пахи — пысӑк спорта ҫул 
уҫӑлать-ҫке-ха. Пӗрремӗш разряд нормиоене тултарнӑ- 
ранпа тата 90 хутчен сикрӗ.

Болгарие ҫыру савӑк ӗмӗтсем илсе кайрӗ:
♦ Хаклӑ Веселинка!
Манӑн ӗҫ-пуҫ йӗркеллех пырать. Паллах, Гризоду- 

бовӑнни пекех мар (шӳтлетӗп). Анчах ҫапах та... Умри 
тӗллев патне ҫывхарнӑҫем ҫывхаратӑп — парашют 
спортне чӑнласах алла илетӗп. Хама хам сывлӑшра та 
шыври пекех туймалла тӑвассишӗн тӑрӑшатӑп. Тата 
манӑн пысӑк ӗмӗт пур — вӗҫме вӗренес килет. Пӗр сӑ- 
махпа, хамӑрӑн Гризодубова пек пуласчӗ.

Ёҫпе вӗренӳ хӑйсен йӗркипе пыраҫҫӗ. Пӗлетӗн-и, 
Веселинка, ёҫ нумаййипе ним туса ӗлкӗрейместӗп. Шо- 
лоховӑн «Дон калавӗсене» вулатӑп. Мӗн тери вӑйлӑ
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ҫынсем ку кӗнекере. Сӗнетӗп — вуласа тух. «Овода» 
вара пӗтӗмпе тенӗ пекех пӑхмасӑр пӗлетӗп.

Дидро каланӑ ҫак шухӑш килӗшет-и сана: «Кам 
нумайрах ҫынна телей кӳрет, ҫав ч>и телейлӗ этем»?

Санпа питӗ курнӑҫас килет. Тен, хӑҫан та пулин 
май килӗ. Ыталатӑп.

Санӑн Валя».



ӐСАТРЁҪ ТАНТӐШЁСЕМ...

К унеем чӑнах та хӗрӳ пулчӗҫ. Вӗренмелле те, ӗҫ- 
лемелле те, спорт валли те вӑхӑт тупмалла^ 
комсомол ӗҫӗсене те тумалла. «Хӗрлӗ Перекоп» 
ӗҫченӗоем партии XXII съездне кӗтсе илме 
хатӗрленетчӗҫ. Комсомол комитетёнче Валенти

на «Парти съездне — комсомолец парни» листоксем 
пичетлесси пирки сӳтсе явма сӗнчӗ. Кашни каччӑпа 
хӗр кунта хӑй мён перекетлени, планран ирттерсе про- 
дукци пани, ҫӗннине ӗҫе кӗртни ҫинчсн ҫырса пымал- 
ла. Сӗнӗве йышӑнчӗҫ. Пурте пӗрле листок формине 
шухӑшласа турӗҫ, ҫитӗнӳсене епле танлаштармаллине 
палӑртрӗҫ. Ӑмӑртура мала тухнисене ятарласа ӗненте- 
рӳ хучӗсем пама йышӑнчӗҫ.

Ҫак юхӑма комбинатри пӗтӗм яш-кӗрём хутшӑнчӗ. 
Часах «Хӗрлӗ Перекопри» ҫамрӑксен ырӑ шухӑшӗ ху-- 
лари ытти предприятисенче те хавхалану вучӗ чӗртсе 
ячӗ. Ярославльти комсомолецсен пуҫарӑвне Кострома-" 
сем те хапӑл туса йышӑнчӗҫ,
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Пёррехинче Валя патне цехра ӗҫлекен тантӑшӗ 
чупса пычӗ те, мапшнӑсен кӗрлевне хуплаоа, кӑш- 
кӑрса ячӗ:

— Этем тӗнче уҫлӑхне тухнӑ!
— Хӑш ҫӗршывӑн?
— Пирӗн. Гагарин.
Мӗн пулмарӗ вара комбинатра! Ҫынсем пӗрне-пӗри 

ыталаса илеҫҫӗ. Чи чӑтӑмсӑррисем репродукторсенчен 
пачах хӑпмаҫҫӗ. Валя парткома чупрӗ. Валентина Фе- 
доровнӑпа пӗрле комбинатри мӗнпур рабочисен тата 
служащисен ячӗпе «Правда» хаҫата телеграмма ҫырма 
пуҫӑнчӗ. «Ярославльти пир-авӑр тӗртекен орденлӑ ком- 
бинатӑн коллективӗ Юрий Алексеевич Гагарин вӗҫевӗпе 
мухтанать» тенӗ хыҫҫӑн малалла мӗн ҫырасси пирки 
тавлашса кайрӗҫ. Ҫыраҫҫӗ те хуратаҫҫӗ, ҫыраҫҫӗ те ху- 
ратаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра алӑк уҫӑлчӗ те, комбината фаб- 
комӑн яланхи пекех савӑк та патвар председателӗ — 
Пӗтӗм Союзри старостӑпа пӗр ятлӑ Михаил Иванович 
Калинин кӗрсе тӑчӗ.

— Ку сочиненишӗн «иккӗ» паллӑ сире,— шӳтлӗн 
хӑтӑрса илчӗ вӑл, унтан малалла ҫырма пулӑшрӗ.

Телеграммӑна ҫырса хатӗрлесен, Михаил Иванович 
Валентина ҫине пӑхса илчӗ те ӑс вӗрентнӗ пек каласа 
хучӗ:

— Вӑн еплерех вӗҫмелле ӑна! Эс пур — ҫаплах си- 
кетӗн...

Валя ӳпкелесе куҫхаршине вӗлт ҫӗклерӗ:
— Михаил Иванович, вӗҫме пурте пултараймаҫҫӗ- 

ҫке-ха... Хӑшӗн-пӗрин ҫӗр ҫинче те ҫӳремелле...
— Хайлаллӑ мӗн эсӗ, апӑрша,— чеен куҫне хӗсрӗ 

старик.
Михаил Иванович нихҫан та пророк пулман. Анчах 

хальхинче вӑл йӑнӑшмарӗ. Вальӑна хӑй кӗтменнине
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сӗнчӗҫ. Пӗррехинче ирпе ӑна ДОСААФӑн облаҫри ко
митеты© чӗнчӗҫ.

— Хальхи техникӑпа вӗҫес килмест-и?—ыйтрӗ кӗт- 
мен ҫӗртен унта ларакан врач.

Валя пӗр вӑхӑт нимӗн те чӗнмерӗ, пӗрре медик 
ҫине, тепре ДОСААФра ӗҫлекен ҫын ҫине, шӳтлемеҫҫӗ- 
ши тенӗн, пӑха-пӑха илчӗ.

— Шухӑшласа пӑхӑр та ыран килӗр, тепре кала- 
ҫӑпӑр,— сӗнчӗ врач шӳтлеме пачах шутламан сӑнпа.

Валентина хыпӑнса ӳкнӗ кӑмӑлпа тухрӗ. Космо
навт пулма шанчӑк пуррине вӑл ҫаплах ӗненмерӗ-ха. 
Халех каялла кӗрсе: «Эпӗ шухӑшласа пӑхрӑм. Килӗ- 
шетӗп»,— тесе те каласшӑнччӗ. Алӑк хӑлӑпне тытсан, 
урӑхла шухӑш чарчӗ: «Тен, васкама кирлӗ мар. Ҫӑмӑл 
шухӑшлӑ, тейӗҫ».

Урама утса мар, чупса тухрӗ. Вӑл кунхине ҫумӑр 
иртенпех чӗреслетсе ҫӑватчӗ пулин те, пӗтӗм тӗнче 
акӑш-макӑш ҫутӑ пек туйӑнчӗ ӑна.

Комбината кайрӗ. Ҫӗкленӳллӗ кӑмӑл-туйӑм, пӑшӑр- 
хануллӑ шухӑш асӑрханмасӑр юлмарӗҫ. Михаил Ива
нович хӗре коридорта тӗл пулчӗ те, унӑн сӑнӗ йӑлтӑр 
та йӑлтӑр тунине курса, старикле ӗхлетсе илчӗ:

— Каллех сикме каятӑн пулӗ-ха: ну, тапаҫланах, 
тапаҫлан. Тен, ҫӳлерехе те сиксе ӳкӗн.

— Сикетӗп, Миша пичче, сикетӗпех,— хаваслӑн 
сӑмах пачӗ хӗр, унтан хӑйӗн комитечӗ вырнаҫнӑ каби
нета чупрӗ.

Ҫыру сӗтелӗ хушшине ларчӗ те шухӑша кайрӗ. 
Кӑштах ларсан, хут листи кӑларчӗ, малтанхи сӑмах- 
сене ҫырса хучӗ, кам ячӗпе ҫырнине кӑтартрӗ. Аяла- 
рах тирпейлӗн тепӗр сӑмах ҫырӑнчӗ: «Ыйту». Ҫакӑн 
хыҫҫӑн Валя каллех шухӑша путрӗ. Юлашкинчен сӑ- 
махсен тикӗс те илемлӗ речӗсем тухса тӑчӗҫ:
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«Мана хамӑн ӗмӗте пурнӑҫлама май парӑр. Эпӗ 
летчик-космонавт пулма тата космос карапӗпе вӗҫме 
шутлатӑп».

Алӑ пусрӗ. Хут листине сӗтел ещӗкне хучӗ, уҫҫине 
пӑрса питӗрчӗ. Вырттӑр ыранччен.

Шӑпах Мускава тухса каяс умён Вальӑн парти чле
нён кандидатӗнче тӑмалли стажӗ тухрӗ те, вӑл тӳрех 
цехри парторганизацие ыйту ҫырса пачӗ:

«Мана КПСС членне илме ыйтатӑп. КПСС Програм- 
мипе тата Уставӗпе килӗшетӗп. Коммунистӑн чыслӑ 
ятнетӳррекӑларма хамӑн мӗнпур вӑйпа пӗлӗве хурӑп».

Рекомендациоем пама хӑйӗн тахҫанхи пӗлӗшӗсен- 
чен — Валентина Федоровна Усовӑран, Михаил Ива
нович Калининран тата цехри мастер помощникёнчен 
Константин Сергеевич Рыбинран ыйтрӗ. Вӗсем виҫҫӗшӗ 
те чи ырӑ сӑмахсем ҫырса пачӗҫ.

Хӑйпе пӗр ятлӑ хӗр ӑҫта кайнине пӗлекен темиҫе 
ҫынран пӗри Валентина Федоровна уйрӑм пӗлтерӗшлӗ 
пысӑк шантару пачӗ:

«Ёҫчен, умри тӗллевне пурнӑҫлассишӗн ҫине тӑрать. 
Сӑпайлӑ, дисциплинӑна ҫирӗп пӑхӑнать. Партипе пра
вительство хушнӑ кирек мӗнле ӗҫе те пурнӑҫлама вӑй- 
па пӗлӗвне хӗрхенмӗ, яланах коммунизм обществи 
тӑвакансен пӗрремӗш речӗсенче пулӗ».

Вальӑна парти членне илессишӗн пурге пӗр шухӑш- 
лӑн сасӑларӗҫ. Пӗр рабочи кӑна ӑнсӑртран пек персе 
ячӗ:

— Ҫавӑн пек лайӑх этем таҫта кайни ҫеҫ шел...
— Ан пӑшӑрхан, тулӑклӑ ҫынсем унта та кирлӗ,— 

старикӗн ӑслӑ сӑмахне тӗртсе хучӗ Михаил Иванович.
Паллах, «унта» ӑҫтине Михаил Иванович хӑй те, 

унӑн оппоненчӗ те калама пултарайман. «Унти» ӗҫе 
Валя та лайӑххӑн тӗшмӗртеймерӗ-ха.
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Тепёр кун ирех ыйту хутне хӑй ҫумне чикрӗ, фото
граф патне чупса кайрё, пилёк минутран туса хатёр- 
ленӗ сӑнӳверчӗкӗсем илчё те кюсмонавтоен отрядёнчен 
килнё представитель патне васкарё.

— Ну, мён шут тытрӑр?
— Килёшетёп тесе, эпё сире ӗнерех каласшӑнччӗ.
— Апла эппин, ку лайӑх.
— Анчах, ӑнланагӑр-и,— пӳлӗнчӗ Валя,— путевкӑ- 

па ним тума аптӑратӑп. Звенигородри кану ҫуртне кай
ма пачӗҫ. Каймалла та мар-и, тен?

— Кайӑр та лӑпкӑн канӑр, чӗнсе илессе кӗтӗр,— 
сӗнчӗҫ ӑна.

Кану ҫуртне кайса, малалла мӗн килсе тухасса 
кӗтмелле пулчӗ. Калама кӑна ансат — анчах кӗтсе 
пӑх-ха. Малтан нимех те мар пекчӗ, каярахпа пӗр шу- 
хӑш канӑҫ памарӗ: «Мӗншӗн чӗнмеҫҫӗ-ха? Урӑххине 
илмен-ши?»

Юлашкинчен йыхрав килчӗ-килчех. Валя, паллах, 
хӑйӗн пысӑк тӗрӗслӳ витӗр тухмаллине пӗлоех тӑчӗ. 
Ҫапах та чунӗ хӗп-хӗпӗртӗк: «Иыхрав ячӗҫ. Эппин 
тӗллев патне ҫитме тата тепӗр сыпӑк ҫывӑхрах?

Валя Мускавра пӗрремӗш хут 1956 ҫулта пулнӑччӗ, 
ун чухне вӑл тантӑшӗпе пӗрле Хусана кайма тухнӑччӗ. 
Чи малтан Хӗрлӗ площаде пычӗ. Ҫанталӑк ҫумӑрлӑччӗ. 
Черетре ҫур кун тӑчӗҫ, ҫумӑрпа лачкам пулчӗҫ, Мав
золее пӗрех кӗрсе курчӗҫ. Шел, ҫын нумайран Ильич 
патӗнче вӑрах чарӑнса тӑма ҫук. Апла пулин те ача- 
ран пӗлнӗ этем сӑнӗ асра нумайлӑха юлчӗ.

Мавзолейран хумханнӑ чунпа калаҫмасӑр тухрӗҫ.
Унтан Халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсене кӑтартакан вы- 

ставкӑна кайрӗҫ. Пур павильонсене те курса ҫӳрерӗҫ. 
Асӑнмалӑх сӑн ӳкерттерчӗҫ. Кайран, троллейбус ҫине 
ларса, хӑйӗн анлӑ ӗлкине тин кӑна сарса пыракан
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Ленин проспекчӗ тӑрӑх пайтах вӑхӑт ҫӳрерӗҫ. Ҫак про
спект хӑҫан та пулин уншӑн та космос магиетралӗ пу- 
ласси ҫинчен Валя ун чухне шухӑшлама та пултарай- 
ман.

Халӗ акӑ Мускавпа ҫӗнӗрен курнӑҫмалла. Ҫула 
тухас умён Валя Ярославль тӑрӑх курса ҫӳреме шут 
тытрӗ. Унӑн килӗ ҫумӗнче Владимир Ильич палӑкӗ 
тӑрать. Кантӑк умӗнчех. Лапсӑркка хурамасемпе ти- 
рексем хушшинче. Палӑк патӗнче кӑштах тӑчӗ. Кунта 
ҫынсем час-часах чарӑнаҫҫӗ. Валя вара ҫула тухас 
умён чи ҫывӑх ҫынпа канашласа пӑхма килчӗ, тейӗн. 
Стачкӑсен урамӗ тӑрӑх тухрӗ. Которосль хӗррине ҫит- 
се килчӗ. Хӑйӗн сачӗпе сывпуллашрӗ.

Ирхине комбината кӗчӗ. Вӑл ӑҫта кайнине пӗлекен- 
сем ҫукпа пӗрех. Анчах пурге ҫирӗп шанаҫҫӗ: тӑван 
комбинат хӗрӗ кирек ӑҫта кайсан та пите хӗретмелле 
пулмӗ.

Уйрӑлас умён пӗрле ӗҫленӗ юлташӗсем ӑна грамота 
тата ылтӑн сехет парнелерӗҫ. Анчах чи хаклӑ парне 
Михиал Иванович каланӑ ӑсату сӑмахӗсем пулчӗҫ:

— Акӑ мӗн, хӗрӗм: сана, партиеца, эпир пурте 
шанатпӑр. Ятна таса тыт. Ҫулу ӑнтӑр!— тесе ыталарӗ 
те питҫӑмартинчен чуптурӗ.

Елена Федоровна Вальӑна вокзала ҫити ӑсатрӗ. Ун 
чухне ҫамрӑк мар имшер хӗрарӑм хӑй пекех типшӗм 
кӗлеткеллӗ, хура куҫлӑ хӗрне мӗн тери инҫе ҫула 
ӑсатнине тавҫӑраканӗ Ярославль ҫыннисем хушшинче 
пулман та, ахӑр. Вокзала Таня Морозычева та вӗҫтер- 
се ҫитрӗ. Ана та малтанхи комиссие чӗнеҫҫӗ. Анчах, 
врачсем пек каласан, ӑна «хӑйӗнчен килмен сӑлтав- 
семпе» йышӑнмарӗҫ. Таньӑн ача амӑшӗ пулмалла ик- 
кен. Чӗререн пӑшӑрханса уйрӑлчӗҫ тантӑшсем пӗр-пӗ- 
ринчен. Экзамен тытайман йӑмӑкӗ вырӑнне хурса
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хӗрхенчӗ Валя Таньӑна. Лешӗ ҫапах хӑйне ҫирӗп тыт- 
ма тӑрӑшрӗ, куляннине питех палӑртмарӗ. Сывпуллаш- 
нӑ чухне кӑна:

— Эсӗ те пулин ан такӑн, Валюта. Ярославльсен 
ӗҫ тухмаллах,— терӗ.

Пуйӑс тапранса каяспа комбинатран хӗрсем чупса 
ҫитрӗҫ. Пёр пакет канфет тата таҫтан тупса туяннӑ пӗ- 
чӗкҫӗ тетте пӑравус илсе килчӗҫ. Ана аллине илсен, 
Валя кӑмӑлӗ ҫемҫелсе кайрӗ.

— Тавтапуҫ, хӗрсем.
Ку вӑл шак хунӑ парне пулчӗ. Ҫак парне ӑна тах- 

ҫанхи ӗмӗтне аса илтерчӗ — вӑл пуйӑссем ҫӳретме шут- 
латчӗ-ҫке-ха. Ҫӗрле пӑравуссем кӑшкӑртнӑ вӑхӑтра 
канӑҫне йӑлтах ҫухататчӗ. Каҫ-каҫ чугун ҫул урлӑ 
каҫса ҫӳремелли вырӑна кайса, вӗлт те вӗлт иртекен 
составсене пӗчӗкҫӗ сарӑ ялавпа ӑсатакан Тосьӑпа пӗр- 
ле будка умӗнче сехечӗ-сехечӗпе тӑратчӗ. Валя тӗлӗ- 
нетчӗ: ӑҫта каяҫҫӗ вӗсем, ӑҫти вырӑналла васкаҫҫӗ? 
Хӑш вырӑнта чарӑнаҫҫӗ? Вёсен ҫӗнӗ ҫулне ӑҫтарах хы- 
вӗҫ? Кусем вӗсем пуйӑссем мар, кустӑрмасем кӑлтӑр- 
татнӑ май катана, горизонт леш енне, вӗҫекен шухӑш- 
сем пулчӗҫ.

Хӑйӗн тахҫанхи шухӑшӗсене аса илсе, Валя йӑл 
кулса ячӗ те хӗрсене ыталаса илчӗ:

— Эх, чунӑмсем, нимӗн те пӗлместӗр эсир. Манӑн 
пуйӑссем тахҫанах иртсе пӗтнӗ ӗнтӗ...

Хӗрсем унӑн ӗмӗчӗ улшӑннине шута илесшӗн пул- 
марӗҫ, харӑсах «Каҫхи пуйӑссем» юрра тӑсса ячӗҫ. 
Валя та вӗсемпе пӗрле юрларӗ.

Пуйӑс тапранчӗ, кантӑкра фабрика хӗрӗсен тӗрлӗ 
тӗслӗ тутӑрӗсем, вокзал умӗнчи тирексем вӗлт те вӗлт 
иртсе юлчӗҫ, савнӑ Ярославль хирӗсем шӑвӑнма пуҫ- 
ларӗҫ.
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Электричка юлашки километра шутласа паче. Му- 
скав Вальӑна хӗвелпе, кӑвак тӳпепе тата урамсен ша- 
вӗпе кӗтсеилчӗ. Ярославль хыҫҫӑн ӑнатӑвӑл вӑхӑггӗнчи 
шыв юххине лекнӗ пекех туйӑнчӗ. Анчах ҫакна темиҫе 
кунранах хӑнӑхрӗ, куҫа-куҫа ларнӑ чухне хӑй те вӑ- 
хӑта перекетлеме тӑрӑшакан пулчӗ, метрора вуларӗ, 
вӗренӳ корпусне кая юлмасӑр ҫитме васкарӗ.

Государство комиссийӗ космонавт пулмалли ҫынна 
нумай енчен тӗрӗслет — унӑн сывлӑхне те, мӗн чухлӗ 
вӗреннине те, кӑмӑлӗ епле пулнине те, палланӑ медик 
каланӑ тӑрӑх, физиопсихологи тӗлӗшӗнчи уйрӑмлӑхӗ- 
сене те шута илет.

Валентина пӳлӗмрен тӑвӑнса тата хӗп-хӗрлӗ хӗрелсе 
тухрӗ. Ун патне «шӑпа пӳлӗмне» (ҫапла ят панӑччӗ ӑна 
хӗрсем) кӗме чӗнессе кӗтекен тантӑшӗсем вӗтӗнсе пы- 
чӗҫ. Пурте комисси мӗн калани ҫинчен тӗплӗнрех пӗ- 
лесшён. Валя аллине тӑнлав тӗлне тытрӗ:

— Пӗлместӗп, пӗлместӗп, хӗрсем, темле татса 
параҫҫӗ ман шӑпана. Каярахпа калаҫҫӗ...

Ҫав вӑхӑтра «шӑпа пӳлӗмӗнче» шухӑшлӑ лӑпкӑ 
калаҫу пычӗ. Председатель Терешковӑн ӗҫ хучӗсене 
уҫа-уҫа пӑхать. Ыйту хучӗ, биографи, характеристика...

«Производствӑран уйрӑлмасӑр 1955 ҫулта рабочи 
ҫамрӑксен шкулӗн 9 класне, 1960 ҫулта — техникум 
пӗтернӗ. Специальность енчен — ҫӗрмамӑк арлас ӗҫри 
техник-технолог. Ровничницӑра ӗҫлесе, питӗ паха про- 
дукци парса тӑчӗ. Производство нормисене тата соци- 
ализмла обязательствӑсене тӑтӑшах ӑнӑҫлӑ пурнӑҫла- 
рӗ. Обществӑллӑ ӗҫе активлӑ хутшӑнать. Чылай вӑхӑт 
хушши комбинатра парашют спорчӗн кружокне ертсе 
пычӗ. Сӑпайлӑ, дисциплинӑллӑ.

Партком секретарӗ
Усова».



Малалла Валентина комсомолӑн районти комитет 
бюровӗн членӗ, хулари тата облаҫри комитечёсен членё 
пулни, комсомол ӗҫӗнче, хӑйне лайӑх енчен палӑрт- 
ни — харсӑр каччӑсемпе хӗрсен икӗ пинлӗ отрячӗн 
пуҫӗнче тӑни ҫинчен сӑмах пырать.

Тӗп ӗҫ — хӗрарӑм-космонавтсене суйласа илесси 
пуҫланчӗ. Лекес текенсем сахал марччӗ. Пӗр-пӗринпе 
хӑвӑрт паллашрӗҫ. Сывлӑха тӗпчеттерме, тӗрӗслӳ аппа- 
ратурине вырнаҫтарнӑ залсене пӗрле ҫӳрерӗҫ.

Пурин те ӗҫ ӑноа пычӗ теме ҫук. Хӑшӗ-пӗри пир- 
вайхи тӗрёслӳеем хыҫҫӑнах « алланчӗҫ». Теприсем ыт- 
ларах тытӑнса тӑчӗҫ. Кунашкаллисене космонавт 
пулма юрӑхсӑр тенипе килӗшме йывӑртарах пулчӗ. 
Валя тата унӑн темиҫе ҫӗнӗ тантӑшӗ «финал» патне 
ӑнӑҫлӑнах пырса тухрӗҫ. Ку ҫӑмӑлах пулмарӗ. Хӗрсе- 
не центрифугӑпа та ҫавӑрчӗҫ, барокамерӑра та тӗрӗс- 
лерӗҫ, «чуччу» та ярӑнтарчӗҫ, термокамерӑра та «пи- 
ҫёхтерчӗҫ». Чупма та, гимнастика туса кӑтартма та 
тиврӗ. Нимрен ытла чӗрене чӑкӑлташса тӗрӗслерӗҫ. 
Вальӑна вара чӗри хур тумарӗ.

Юлашкинчен юомисси татӑклӑ сӑмах каларӗ: 
«Йышӑннӑ». Хӗрсем савӑннипе чутах йӗрсе ямарӗҫ. 
Шурӑ ҫӳҫлӗ тантӑшӗ Валя ҫумне тӗршӗнчӗ те шкул ачи 
пек нӑшиклетме пуҫларӗ. Экзамена Вальӑн пулас дуб
лере те чиперех тытрӗ, хӑй вӑл ытарма ҫук илемлӗ, 
сӑпайлӑ, савӑннипе вӑл та хытса кайнӑ пек пулчӗ.

Йывӑр ӗҫпе пӑшӑрханусем хыҫҫӑн, телее тенӗ пе- 
кех, каҫӗ калама ҫук ырӑ та ӑшӑ пулчӗ. Хӗрсем Му- 
скав урамӗсем тӑрӑх сӗм-ҫӗрлечченех ҫӳрерӗҫ. Пушкин 
палӑкӗ патне ҫитсе курчӗҫ. Вӗсем пӗлетчӗҫ ӗнтӗ: Юрий 
Гагаринпа Герман Титов та вӗҫев умён юратнӑ поэтпа 
курнӑҫма кунта килнё. Чӑннипе, хӗрсем вӗҫеве каясси
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аякра пулнӑ-ха, ҫапах та йӑлана кёнё йӗркене малтан- 
хи утӑмранах хисеплеме шут тытрӗҫ.

Тепӗр кун вӗсене умӗ енчен йӑлтах тенӗ пек кан- 
тӑкланӑ ҫӳллӗ ҫурта чӗнчӗҫ. Кунта хайхискерсем кос- 
монавтсен отрячӗн врачӗсемпе, инженерӗсемпе, хӑйсен 
пулас преподавателӗсемпе тата командирӗсемпе пал- 
лашрӗҫ. Авиации генерал-лейтенанчӗпе Николай Пет
рович Каманинпа ӑшӑ кӑмӑллӑ калаҫу пулчӗ. Илемле- 
терех калас-тӑк, вӗсем унпа шкулти парта хушшинчех, 
географи вӗрентекен учительсем челюскинецсен чаплӑ 
эпопейи ҫинчен каласа кӑтартнӑ чухнех паллашнӑ. 
Халӗ акӑ вӑл, учебниксенче асӑннӑ ҫын, вӗсем умӗнче.

Николай Петрович пайтах вӑхӑт хӗрсем унччен 
мӗне вӗреннине, ӑҫта ӗҫленине, комсомолпа парти ӗҫне 
епле хутшӑннине ыйтса тӗпчерӗ, ҫӗнӗ ӗҫре ӑнӑҫу сунчӗ. 
Генерал кӑшт куларах пуҫне шухӑшлӑн сулса илчӗ:

— Нимӗн те тума ҫук, пирӗн, арҫынсен, тӗнче уҫ- 
лӑхӗнче те хамӑр кӑна хуҫаланма пӑрахмалла пулать, 
ахӑр. Анчах ку лайӑх. Ёҫ хаваслӑрах кайӗ.

— Пирӗн «шӑпа кабинечӗ» кунта пулмалла,— са- 
вӑккӑн каласа хучӗ Валя.

— Чим, тӑхта, шӑпа патне ҫитеймен-ха,— хирӗҫле- 
рӗ тантӑшӗ.— Ыран отряда каятпӑр.



ШАВЛАҪҪЁ КАРАПЛАХ ХЫРСЕМ...

тряд пухӑнса ҫитнӗ. Пурте тенӗ пекех профи- 
лакторинче лараҫҫӗ. Пӗрисем кӗнеке вуласа йӑ- 
панаҫҫӗ. Теприсем телевизор пӑхаҫҫӗ. Титов, По
пович, Николаев тата Быковский бильярд «ҫа- 
паҫҫӗ». Пёр Юрий кӑна ҫук. Сасартӑк алӑк 

уҫӑлчӗ те, Гагарин курӑнса кайрӗ.
— Черетне сиктерсе ан хӑвар,— выляма чарӑнма- 

сӑрах сӗнчӗ Герман.
— Хаваслансах вылятӑп,—куҫне хӗссе илчӗ Юрий, 

хӑй пуҫне пӑрса алӑк еннелле кӑтартрӗ.— Анчах ма- 
нӑн хамӑн команда.

Выляма чарӑнчӗҫ. Пурте алӑк еннелле пӑхрӗҫ. Мӗн- 
ле команда-ха унта?

Юрий, алӑка уҫса, вестибюле тухрӗ те хӑйпе пӗрле 
мӑкӑнь чечекӗ пек хӗрелсе кайнӑ хӗрсене ертсе кӗчӗ. 
Вёсен шӑпланнӑ ушкӑнне маларах ирттерсен, Юрий 
шавлӑн ҫапла хыпарларӗ:
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— Хаклӑ юлташсем! Ҫӗнӗ йыш хушӑнчӗ. Хамӑрӑн 
тӳпери йӑмӑкоем темелле-и? Савӑр та хапӑл тӑвӑр.

Хӑйӗн шухӑшне хаваслансах чи малтан Попович 
пӗлтерчӗ:

— Ку енӗпе ӗҫ аптрамӗ. Саваканӗсем те тупӑнӗҫ.— 
Павӑл каччӑсем еннелле, уйрӑмах хӑйӗн тусӗ Андриян 
Николаев ҫине, чеен пӑхса илчӗ.

Ҫав вӑхӑтра Гагарин хӑйӗн юлташӗсене хӗрсемпе 
малалла паллаштарчӗ. Лешсем, маникюрлӑ ҫепӗҫ ал- 
лисене именчӗклӗн тӑсса парса, хӑйсен ячӗсене шӑппӑн 
кзларӗҫ. Пӗрин кӑна маникюр ҫук иккен. Алли те ҫе- 
пӗҫех мар. Андриян алӑ панӑ чух хӗр унӑн аллине 
хытах чӑмӑртарӗ, «ҫук, эпир те ҫемҫешкесемех мар» 
тесе каласшӑн пулчӗ, ахӑр. Каччи вара кушӑрханӑ ал 
тупанӗпе ҫакна туйса илчӗ: ку вӑл ӗҫлекен алӑ. Хӑ- 
парса тухнӑ ӳт хыттисем пуррине те пӗлчӗ. Каччӑ мӗне 
тавҫӑртнине хӗр ӑнланчӗ пулас, хыпаланса илтӗни- 
илтӗнми «Валентина» терӗ те аллине хӑвӑрт туртса 
илчӗ.

— Мана Андрей тесе чӗнеҫҫӗ,— палӑрмаллах кая 
юлса каларӗ ятне капитан, унтан арпашмаллипех ар- 
пашса, тӗлсӗртереххӗн, ку вӑхӑтра кирлӗ маррине хуш- 
са хучӗ:— Паспорт тӑрӑх Андриян пулатӑп...

Гимнастикӑлла упражненисем — ансат ӗҫ, тейӗн. 
Анчах кунта, космонавтсен отрядӗнче, вёсен тӗллевӗ 
пачах урӑх. Унччен Валентина вӑл е ку спортсмен 
тӗллевӗ пирки пӗртте иккӗленмесӗр ҫапла шутлатчӗ: 
ӑсталӑхӑн чи ҫӳллӗ картне ҫитмелле. Эхер эсӗ гимнаст 
пулсан— «10» балл патне тапаҫлан; сикекен пул- 
сан — Брумель пек пул; спринтер — ҫеккунтӑн кашни 
пайӗшӗн кӗреш... Кунта вара йӑлтах урӑхла. Физкуль
тура преподавателӗ хӗрсем умне кӗтмен тӗллев лартрӗ:

— Оирӗн шмнастсем те, спринтерсем те, велоси-



педпа ҫӳрекенсем те пулмалла. Пӗр сӑмахпа каласан, 
пурне те пултаракан спортсменсем.

Йӑл кулса ҫапла хушса хучё:
— Рекордсмен кирлех те мар. Вӗсемсӗр лайӑхрах 

та. Чи кирли — сывлӑх, тӳсӗмлӗх, хӑвна йывӑр ӗҫ тума 
хатӗрлесси.

Ҫакна часах ӑнланса илме пулать, ҫӗнӗ йӗркене 
хӑнӑхма вара пӗртте ансат мар. Валя спортплощадкӑ- 
на кашни кунах ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа ҫеҫ мар, харсӑр- 
ланса каятчӗ. Таврӑнасса вара ывӑнса таврӑнатчӗ, 
пытарса тӑрар мар: малтанхи вӑхӑтра ӗҫ ӑнманнипе 
пӑшӑрханасси те пулкалатчӗ. Мышцӑсем сӑрӑлтатса 
суратчӗҫ. Ывӑннӑран урасем шӑлтӑр каятчӗҫ. Ҫапах 
киле ҫитетчӗ, канса вӑй илетчӗ me идӗм-тилӗм ирпе 
каллех чупмалли ҫул ҫине тухатчӗ.

Ийя, чупмалли ҫул ҫине ҫав. Тренер ытларах чуп- 
ма хистетчӗ. Вирхӗнсе мар, майне кура, анчах тӑтӑшах, 
чӗре ӗҫ тиевне хӑнӑхса пымалла пултӑр.

Чӗре чӑнах та хӑнӑхрё. Темиҫе эрнеренех Валя 
пысӑк дистанцисене те ҫӑмӑллӑнах чупса тухакан пул- 
чӗ. Чӗре хӑйӗн таппине хӑвӑртлататчӗ пулин те, ритм, 
врачсем каланӑ тӑрӑх, ӗҫленӗ вӑхӑтринчен иртместчӗ.

«Шуса тӑракан ҫул» ҫинче пиҫӗхесси хӑй йӗркипе 
пулса пычӗ. Мӗн-ши вӑл? Валя транспортер евӗр 
шӑвакан лента ҫине тӑрать те унӑн хӑвӑртлӑхӗ ӳснӗ 
май хӑвӑртрах та хӑвӑртрах чупма тытӑнать. Аякран 
пӑхсан кулӑшла пек: ҫын тем пекех чупать, хӑй вы- 
рӑнтан пӗрех тапранаймасть. Лента ҫеҫ ура айне шӑвӑн- 
са кӗрет. Анчах кунта кулмалли сахал иккен: «шуса 
тӑракан ҫул» ай-ай халтан ярать. Халтан та ярать, ҫи- 
рӗплетет те: чӗре тӳсӗмлӗхне ӳстерет.

Ёҫлӗ кун ҫӑмхине кирлӗ ҫип пулсах ытти хӑнӑх- 
тарусем кӗреҫҫӗ — батутна допинг та, Рейн кустӑрми-
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пе вестибулярлӑ тӗрӗслевсем те, радиопеленгаципе 
барокамера та, спорт куотӑрми те, йыварӑша ҫухатса 
вӗҫни те. Хӑҫан мӗн тумаллине минут тӑрӑх шутласа 
палӑртнӑ. Пёр минучӗ те ахаль иртмест. Кашнине пӗр 
тёллеве пӑхӑнтарнӑ — этеме космосри йывӑрлӑхсене 
тӳсме пултаракан тумалла, Валя ҫутӑ тӗллев патне 
ерилен, анчах ҫирӗппӗн ҫывхарса пычӗ.

Хӗрсен хатӗрленӳ программи уйрӑм пулин те, хӑш- 
пӗр занятисене арҫынсемпе пӗрле ҫӳреҫҫӗ. Пӗтӗмӗшле 
пӗлӳ паракан лекцисене пӗрле итлеҫҫӗ. Физкультурӑпа 
пӗр залрах пиҫӗхеҫҫӗ. Пӗрлех канаҫҫӗ. Час-часах Ва- 
лентинӑпа юнашар Андриян пулать. Физзарядкӑна 
вӗсем шӑп та лӑп пӗр вӑхӑтра тухаҫҫӗ те «космос» 
сукмакӗпе хыр вӑрманӗ еннелле ҫума-ҫумӑн чупаҫҫӗ. 
Автобусра юнашар лараҫҫӗ. Лекцисенче те вӑл хӗр 
ҫывӑхнерех ларма тӑрӑшать. Каччӑ, хӑй те сисмесле, 
урӑхла пулма та пултараймасть тесе шухӑшлама пуҫ- 
ларӗ. Каҫ-каҫ, занятисем хыҫҫӑн, хӗр урама тухасса 
кӗтсе, алӑк патӗнче тӑрать. Лешӗ тухсан вара пӗчӗкҫӗ 
хулан шӑпланнӑ аллейисем тӑрӑх сӗм-ҫӗрлечченех 
ҪӲреҫҫӗ.

Час-часах шухӑшлать Андриян: мӗн килӗшет-ха 
ӑна ҫав хӗрте? Калама йывӑр. Темшӗн-ҫке унӑн ҫинҫе 
уҫӑ сассине илтес килет, вӑл пӗтӗм чунӗпе янӑравлӑн 
кулнӑ чухне хӑвӑн та питӳ йӑлтӑр туса илет. Ана хӑ- 
вӑнпа юнашар уттарас, унӑн хӑпарса тухнӑ вӗри ал- 
лине яланах хӑвӑн аллунта тытас килет.

Шӑматкунсенче кинона каяҫҫӗ, хулари театрта пу- 
лаҫҫӗ. Мускава ҫӳреҫҫӗ. Ҫитсе курман музей, парк е 
картинӑсен галерейи юлмарӗ пулӗ. Мускав-шыв тӑрӑх 
ярӑнаҫҫӗ. Хӗрлӗ площадьре В. И. Ленин мавзолейӗ 
умӗнче вӑрах тӑраҫҫӗ. Ҫынсен ушкӑнне хутшӑнса, Ле
нин проспекчӗ тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ. Ленин тӑвӗсем тӑррин-
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Чен хула ҫине пӑхса савӑнаҫҫӗ. Пӗр института ташла- 
ма ҫӳреҫҫӗ.

Анчах нимрен ытла вӗсем вӑрманта велосипедпа 
уҫӑлса ҫӳреме юратаҫҫӗ. Хӑйсен икӗ кустӑрмаллӑ, чӗ- 
кеҫ пек ҫӑмӑл машинисем ҫине лараҫҫӗ те инҫе ҫула 
тухаҫҫӗ. 20—30 километра каяҫҫӗ. Лӑспа витӗннӗ нӳр- 
лӗ ҫул шинӑсене хирӗҫ хӑй чупать. Пуҫ тӑрринче ка- 
раплӑх хырсем тӑсӑмлӑн кашлаҫҫӗ. Ҫӑкасен турачӗсем 
хулпуҫҫирен ҫатлаттараҫҫё. Курӑк ҫийӗн хӗвел урисем 
чупаҫҫӗ. Хурӑн ҫырли, кӑмпа тата сухӑр шӑрши кӗрет. 
Чӑтлӑхра шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ.

Хыпаланма юратман Андрей хуллен, васкамасӑр, 
тулӑклӑн, йӗркеллӗ, чун савӑнмалла ҫӳреме кӑмӑл- 
лать. Валя та чунне савӑнтарасшӑн, анчах вӑл хӑвӑрт 
ҫӳрет. Малта пыма юратать. Юлташне хыҫа хӑварса 
мала каять те, вара таҫтан хырлӑх ӑшӗнчен ачаранах 
пӗлсе тӑракан «а-у-у!» тунсӑхлӑн янӑраса килет.

Каҫӗ ҫӑлтӑрсене те ҫутать ӗнтӗ, вӗсем тин каялла 
ҫаврӑнаҫҫӗ. Утаҫҫӗ. Велосипечӗсене ҫавӑтса пыраҫҫӗ. 
Каҫхи вӑрман юмахри пекех. Чӑтлӑхсем темӗнле чӑш- 
тӑртатуллӑ сасӑсемпе тулнӑ. Лапамсенчен нӳрлӗ сул- 
хӑнпа пӗтнӗк шӑрши ҫапать. Неон хуиарӗ евӗр уйӑх 
хырсен тӑррисене шуратнӑ, вӑрманти ансӑр сукмака 
ҫутатнӑ.

Вӗсем васкамасӑр утса хуллен калаҫаҫҫӗ. Е юрлаҫ- 
ҫӗ. Тӗрӗссипе, Валя юрлать, Андриян итлет. Валя юрӑ- 
сем, тёрлӗрен арисем нумай пӗлет. Андриян лирикӑллӑ 
юрӑсене юратать. Валя «Мускав ҫывӑхӗнчи каҫсем», 
«Пир-авӑр хули», «Ярославль енче», «Питшӑлли», 
♦ Юрататӑп сана, пурнӑҫ» юрӑсене лайӑх кӑларать. 
Мускав ҫывӑхӗнчи ыйха пӗлмен «Хурӑнсем» ҫинчен 
те аван тухать.

Хӑйсем те асӑрхамаҫҫӗ, юрӑри шухӑшсем калаҫӑва
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куҫаҫҫӗ. Каялли ҫул вӑрӑм. Мӗн пирки кӑна калаҫмаб- 
тӑн. Шкулта вӗреннине те аса илетӗн, тӑван вырӑнсене 
те ҫитсе килеггӗн, вуласа тухнӑ кӗнекесем ҫинчен те 
тавлашса илетӗн. Валя сӑвӑсене юратать. Ку каҫхине 
вӑл Андрияна ҫак йӗркесене вуласа пачӗ:

Чул хыҫӗнчен сунарҫӑ ирхине 
Каварлӑн печӗ ӑмӑрткайӑка.
Пӑхмасӑр ҫаврӑнса хай ҫын ҫине 
Мӑнаҫлӑн вӗҫрӗ лешӗ аякка.
Ним те пулман пек харсӑррӑн, патвар 
Кайса ҫухалчӗ пӗлӗтсем хыҫне.
Етрийӗ вакӑ пулчӗ-ши вара?
Усмарӗ мӗншӗн кайӑк хӑй пуҫне?
Сунарҫӑн алӑ чӗтремерӗ-ши?
ГХӑшал кӗпҫийӗ кӑлт сикмерӗ-ши?
Ҫук ҫав, тёлех ҫакланнӑ-мӗн етре,
Аманнӑ вилмеллех тапан чӗре.
Укет хай кайӑк,
Урӑх каяйман.
Анчах пӗлеймё 
Ун ҫинчен тӑшман.

— Килӗшет-и?
Андрей килӗшет тесе хуравларӗ, Атӑл хӗрринче 

ӑмӑрткайӑксем ҫапӑҫнине курнӑскер, вӗсем ҫинчен 
легенда мар, чӑн пулнине каласа пачӗ.

— Хӑюллӑ вӗҫенкайӑксем. Юрататӑп,— хӑй шу- 
хӑшне палӑртрӗ Валя.

— Ҫавӑн пек ҫынсене вара?
Хӗр йӑл кулчӗ. Кӑштах шухӑшларӗ те, хӑй кӑна 

пӗлекен сӑвва каланӑ пек, ытла та уҫӑмлӑн ҫапла ху- 
равларӗ:

—Ман шухӑшпа, этем хӑй валли тавралӑхра мӗн 
пурринчен чи лайӑххисене илнӗ. Амӑрткайӑксенчен —
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ирёклех туйӑмне. Ытти веҫенкайӑксенчен —хӑюлӑх, 
чӗререн парӑнасси, юрату...

Вӗсем Валя пӳлӗмӗ патнех ҫитеҫҫӗ. Сывпуллашаҫҫӗ. 
Андрей килне каять. Хӑйӗн хваттерӗ умӗнче пусма 
картлашки ҫинч!е ларакан Быковские курать. Лешӗ кӑ- 
мӑлсӑррӑн мӑкӑртатса илет:

— Аҫта ҫӳретӗн эсӗ? Сехет ытла кӗтетӗп. Ман пӳ- 
лӗм уҫҫи санра вӗт.

— Эпӗ мансах кайнӑ,— пӗр пытармасӑр йышӑнать 
айӑпне Андриян.— Ну, кӗрсем ман пата. Чей ӗҫӗпӗр.

Икӗ хусах каҫхи апат «ӑсталаҫҫӗ». Валерий ҫӗрул- 
мине патак чутланӑ пек шуратать — касать те касать. 
Андриян кӑмӑлсӑр:

— Эсӗ мӗн, ҫӗрулми нихҫан та шуратман-им? Тир- 
пейлӗрех пулас пулать.

— Тасатман мар, тасатнӑ, ҫапах вӗреное ҫитей- 
меетёп.

— Акӑ, пёр витре картухви лартса парам та 
вӗренех.

— Лӗлетӗн-и, институтра лайӑх хӗр тёл пултӑм. 
Паян кинона пӗрле кайрӑмӑр. Эсӗ ӑҫта сулланса ҫӳре- 
рӗн?— ытахальтен пек ыйтать Валерий апат ҫиме 
ларсан.

— Пит аякрах мар,— тет уҫӑмсӑррӑн Андриян, 
хӑй калаҫӑва урӑххи ҫине куҫарать: — Акӑ мӗн, вырт 
кӗҫӗр ман патӑмра. Зарядкӑна кая юлмӑн. Шӑп та лӑп 
вӑхӑтлӑ вӑратӑп.

Ҫывӑрма выртнӑ чух Валерий асӑрхаймарӗ: унӑн 
тусӗ, кантӑк патне пырса, тӗттӗмлӗхе вӑрах пӑхса тӑчӗ, 
Валя кантӑкӗн ҫутине курасшӑн пулчӗ. Анчах кунтаи 
унӑн ҫурчӗ курӑнмасть иккен, тарӑхнипе вӑл кантӑв 
каррине карт туртса карчӗ.

Валя каҫхине ҫывӑрма час выртмарӗ. Халӗ ҫеҫ выр
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наҫнӑ пӳлӗмре йӗрке тӑвасшӑн тӑрӑшрӗ. Пӳлӗмӗ пысӑк 
мар, аякӗ ҫине тӑратнӑ шифоньер евӗр кӑшт тӑрӑхла- 
рах. Кунта мӗн кирли ҫеҫ. Ҫи-пуҫ шкафӗ, кравать. 
Ҫаврака сӗтел. Кӗтесре радиоприемник лартнӑ тумбоч
ка. Хыҫлӑ пукансем. Йӗрке кӳме ансат. Пӗрре аван
са — урай ҫуса тухатӑн, пӗрре шӑлса тусан тасататӑн.

Вӑл темшӗн уяв чухнехи кӑмӑлпа вӑранчӗ. Тен, 
малтанхи хут уйрӑм пӳлӗмӗн пӗртен-пӗр хуҫи пулса 
тӑнӑран, ирӗ янкӑр уяр тата сенкер килнӗрен те пулма 
пултарать. У рама тухрӗ — хӗвел куҫранах пӑхса илчӗ. 
Унӑн пайӑркисем сукмаксем тӑрӑх вирхӗнчӗҫ, чечек 
клумбисене йӑлтӑртаттарчӗҫ; космонавтсем валли 
апат-ҫимӗҫ хайлакан столовӑйне кӗрсе пӑхрӗҫ.

Ирӗ йӑлтӑр-ялтӑр пулнӑран куҫне хӗсерех пӑхса, 
Валентина кӑштах крыльца ҫинче тӑчӗ. Унтан, пусма 
картлашкисем тӑрӑх чупса анса, спортгородока ҫул 
тытрӗ. Тепӗр минутран вӑл профилактори патнех тӑсӑ- 
лакан вӑрмана ҫитсе те тӑчӗ. Хыр лӑссипе сывлӑмлӑ 
курӑк шӑршиллӗ сывлӑш ӑна инҫетри Масленниковӑна 
аса илтерчӗ. Хӑй те сисмерӗ, прачак тӑрӑх чупса кай- 
рӗ. Сукмак вӑрмантан палт сиксе тухрӗ, вара Вален
тина волейбол площадки еннелле пӑрӑнчӗ, спортгоро- 
докран иртрӗ те футбол уйӗ тавра ҫунчӑк сарса тунӑ 
ҫул ҫине пырса тухрӗ.

Зарядка вӑтӑр минута яхӑн пычӗ. Халӗ таврӑнмал- 
ла. Валя космонавтсен ӗҫ кунӗн хӗрӳллӗ таппине майӗ- 
пен-майӗпенех хӑнӑхса пычӗ. Паян унӑн радиотрени
ровка тата карап пайӗсене вӗренесси. Каҫпа вара тӳпе 
механикин тӗп законӗсемпе тӑрмашса ларма шут 
тытрӗ.

Кӑнтӑрла иртсен вӑл спорт залне пырса кӗчӗ.
— Паян мӗн тумалла пулать?— ыйтрӗ вӑл препо- 

давательтен, хӑй юратнӑ снаряд-батут ҫине пӑхса.
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— Малтан уҫӑ сывлӑшра кӑштах чупӑпӑр, унтан 
зала таврӑнӑпӑр,— хуравларӗ лешӗ.

Чупма ҫӑмӑл. Уҫланкӑ пӗтрӗ. Сайра вӑрман пуҫлан- 
чӗ. Унтан — каллех ирӗк вырӑн. Валентина препода- 
вательрен иртсе кайрӗ.

— Хӑвӑрт чупма юрамасть. Иртерех-ха,— вӗри- 
ленме памарӗ лешӗ.

Пёр километр чупсан, утса кайрӗҫ.
— Айтӑр ҫырла ҫиетпӗр. Пӑхӑр-ха, мӗн чухлӗ ҫыр- 

ла кунта,— сӗнчӗ Валентина.
— Сывлӑш ҫавӑрса яма юрать. Ҫырла татма пилӗк 

минутлӑха тӑхтав, —шӳтлӗн команда пачӗ препода
ватель.

Ҫырла чӑнах та нумай: хурӑн ҫырли, кӗтмел сапа- 
кисем хӗп-хӗрлӗ курӑнаҫҫӗ, хура ҫырла тӗтӗм тӗслӗ.

— Ҫитет, ку япала хӗвелҫаврӑнӑш евӗрлӗ, унтан 
тӑруках уйрӑлаймастӑн,— хыпӑнса ӳкрӗ преподава
тель вунпилӗк минута яхӑн иртсен.

— Эх, кунашкал ҫырлаллӑ вырӑнтан каяс та кил--
мест,— ассӑн сывларӗ Валентина.— Аҫтине манас
мар-ха.

Каялли ҫул тӳп-тӳрӗ темелле. Спортгородока хӑвӑрт 
чупса ҫитрӗҫ. Залра занятие малалла тӑсма мӗн кирли 
хатӗрех. Сывлӑш ҫавӑрса яма Валентина кӑштах утса 
ҫурерё, унтан ал-урине вылянтарса илчӗ те акробатика 
кавирӗ патне пычӗ. Акробатикӑпа хӑтланма ӑна унч- 
чен тӗл килмен. Чылай тӗрлӗ спортпа вӑл кунта кӑна 
паллашрӗ. Пирвай ҫӑмӑлах марччӗ. Ирсерен, зарядка 
тӑвиччен, хӑйне хӗнесе пӗтернӗ пектуятчӗ—мышцӑсем 
ырататчӗҫ. Халӗ ку хыҫа юлчӗ ӗнтӗ. Паян вӑл акроба
тика хӑнӑхӑвне каялла-маялла хуп-хупӑлчӑк тӑвассин- 
чен пуҫларӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑнах пысӑках мар акробати- 
кӑлла комбинаци тума пикенчӗ.
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Вальӑна тем тӗрлӗ тренировка та кирлӗ.
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Парашюта шкме тата тӑрӑ 
шарах вёренмелле.

Радио ӗҫне те хӑнӑхас пулать.
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Космодрома каяс умён. «Сывӑ пул, шурӑ хурӑпӑм



Унтан батут ҫине куҫрӗ. Паян унӑн ку снаряд ҫинче 
ӑнӑҫу кунӗ: хӑй тӗллӗн тата сыхласа тӑракансӑрах 
малтанхи хут сальто тума тытӑнчӗ. Юлашки сальто 
уйрӑмах шеп пулчӗ — ҫӳле сиксе ҫӗкленчӗ, хӑвӑрт ҫав- 
рӑнса илчӗ, тӳрленсе тӑрсан, урисем сеткӑран пёр мет
ра яхӑнахчӗ. Анса тепӗр хут сиксен те, ҫӳле ҫӗкленчӗ, 
лӑпах тепӗр сальто тума пулать.

— Вӑт ку класс!— илтрӗ Валя ҫурӑмӗ хыҫӗнче 
тахӑшӗ савӑнса кӑшкӑрнине. Ҫаврӑнса пӑхрӗ те хӑйне 
парашют енӗпе вӗрентекене тата тренера — Николай 
Константиновича курчӗ. Вӑл спортзала бадмингтонла 
выляма килнё иккен.

— Йышӑнӑр мана хӑвӑрпа пёрле выляма!— сёнчё 
Валя.

— Преподаватель мён калать вёт,— пуҫ сёлтрё тре
нер хӑйӗн юлташё еннелле.

— Сире юрё эппин,— йӑл кулчё лешё.
Николай Константинович бадмингтонла япӑх мар

вылять иккен, ҫавӑнпа Валентинӑна хӑйӗн площадки 
тӑрӑх пайтах чупма тиврё. Выляса илессе тренер вы- 
ляса илчӗ, анчах ҫакӑ унӑн вӗренекенне питех кӳрен- 
термерӗ. Унпа выляма кӑсӑк. Вӑл «сутма» юратать — 
волана е сетка ҫывӑхнех ӳкерет, е инҫетри кӗтесе ҫап- 
са ярать.

Зала йӑпӑртлӑха Андриян кӗрсе тухрӗ. Паян вӑл 
космонавтсен хулинче ҫукчӗ. Быковскипе пёрле ска
фандр виҫсе пӑхма кайнӑччӗ. Халӗ, ак, ҫынсем кур- 
масла Валя патне ҫывхарчӗ, ӑна тем каларӗ те хӑвӑрт 
тухса шӑвӑнчӗ.

Килелле иккӗш пӗрле утрӗҫ. Пурне те киле ӑсатса 
яракан автобус ҫине лармарӗҫ.

Пуҫ тӗлӗнче каллех хыроем кашлаҫҫӗ.
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— Сӑвӑсем юрататӑн-и?— кӗтмен ҫӗртен ыйтрӗ Ан
дриян, тем пирки вӑрах чӗнмесӗр пынӑ хыҫҫӑн.

— Лайӑххи пулсан — паллах.
— Ну, вӑт, ак ҫакна... Анчах эсӗ ан кул. Эпӗ япӑх 

калатӑп. Вара вӑл лӑпкӑ сасӑпа именчӗклӗн калама 
тытӑнчӗ.

Кашлаҫҫӗ караплӑх хырсем.,.
— Эсӗ сӑвӑ тыткӑнне лекмен пулӗ те?— ӑшӑ кулӑ- 

па куҫне чалӑштарчӗ хӗр.
— Ку вӑл нимех те мар. Эсӗ кала— килӗшет-и е 

ҫук-и?
— Килӗшет, Андрюша, килӗшет. Мӗншӗн тесен ӑна 

пирӗн вӑрман ҫинчен ҫырнӑ.
— Тӗрёс, ҫак вӑрман ҫинчен. Ҫырасса вара ӑна 

Паша ҫырнӑ.
— Попович-и? Шел, эсӗ мар...



«МЁНЛЕ П УРӐНАТАН, ХЁРЁМ?»

Я рославльтен ҫырусем сайра килеҫҫӗ. Те Валя 
хӑй хутран-ситрен кӑна ҫырнӑран, те сывмар- 
ланнӑ Елена Федоровна хӑйӗн хӗрне япӑх хы- 
парсемпе пӑшӑрхантарасшӑн пулманран. Анчах 
пӗррехинче амӑшӗнчен чӗрене хускатмалла пӑ- 

шӑрхануллӑ вӑрӑм ҫыру килчӗ. Сарӑларах кайнӑ кӗрен 
йӗркесене Валя пӗр хӑпмасӑр вуларӗ. Елена Федоровна 
хыпарсем те пёлтернӗ, канашсем те панӑ, ыйтса та 
тӗпченӗ: «...Тата ҫакна пӗлтеретӗп, хӗрӗм, сана ком- 
бинатра питӗ кӗтеҫҫӗ. Тен, санӑн, парашютна пӑрахса, 
Перекопа таврӑнас пулать. Кунта ӗҫ лайӑх, ӗҫ укҫи те 
сарӑплӑ мар. Ҫыннисем те аван. Эпӗ те сана курасшӑн 
тунсӑхласа ҫитрӗм. Шӑп та лӑп пӗр ӗмӗр курман пек. 
Сывлӑхӑм лайӑхпа япӑх хушшинче кӑна. Люсьӑпа 
Вова ӗҫлеҫҫӗ. Павӑл кукку ҫуртне юсама шутлать. 
Вова ӑна пулӑшасшӑн. Эсӗ мӗнле пурӑнатӑн, хёрӗм? 
Пурне те пӗр пьггармасӑр ҫыр. Сана мӗн те пулин тут- 
лине ярса парас мар-и? Эсӗ унта мӗнлерех ҫынсем



хушшинче? Хакла, хисепле лайӑх ҫынсене. Эсӗ хӑнана 
килессе кӗтетӗп. Хӑвӑн тантӑшусемпе пӗрле кил. Вӗ- 
сене манран салам кала.

Чутах маиса кайман. Пӗр ырӑ ҫын кӗрсе тухрӗ. Сан 
патӑнтан килтӗм, терӗ. Санран куччевеҫсем илсе 
килчӗ. Тавтапуҫ. Хӑйӗнчен те кучченеҫ парса хӑварчӗ. 
Панулми тата ьгтти япаласем. Унтан манпа нумайччен 
калаҫса ларчӗ. Сывлӑх пирки ыйтса тӗпчерӗ. Ашӑ кӑ- 
мӑллӑ ҫын пулмалла. Ана манран салам кала.

Хӗрӗм, час-часрах ҫыр. Унсӑрӑн мана йывӑр. Чуп- 
тӑватӑп. Аннӳ».

Мӗн ҫырса яма пултарать-ха Валя амӑшне? Кунта 
хӑйне йӑмӑк вырӑнне хурса хисеплени ҫинчен питӗ 
нумай каласа кӑтартас килет. Чӑн ӗнтӗ, малтанхи вӑ- 
хӑтра аслисем пек — хӳтӗлесе хута кӗрсе. Унтан унӑн 
хӑюсӑр утӑмӗсемпе кӑштах кӑмӑлсӑрланса. Каярахпа 
пӗр тан пулса: ырлатчӗҫ, тавлашатчӗҫ, ӑнӑҫусемпе 
хуйхӑ-суйхӑ ҫинчен каласа паратчӗҫ. Пӗр сӑмахпа ка- 
ласан, ӑна «космос» ҫемйине ӑшшӑн ;та иккӗленӳ- 
сӗр йышӑнчӗҫ. Ку тӗлӗшпе Валя кӑлӑхах шикленнӗ 
иккен.

Пурнӑҫ еплерех-ши? Чупмасть, вӗҫсе пырать. Тре- 
нировкӑсем, занятисем хӑйсен йӗркипе пулаҫҫӗ. Ытти- 
семпе пӗрле лекцисем итлет, халиччен пӗлмен техни- 
кӑна вӗренет. Физкультурӑпа сывлӑхне ҫирӗплетет, 
ятарласа тренажсем тӑвать.

Паллах, ҫакӑ ӳт-пӗве пӗтӗмӗшле пиҫӗхтерессинчен 
пуҫланчӗ. Валя хӑйӗн мӗнпур учителӗсене, уйрӑмах 
физкультура преподавательне чӗререн тав тӑвать. Физ
культура преподавателӗ ӑна тӳрех асӑрхаттарчӗ:

— Ан ман: чупассинчен пуҫламалла. Унпа чӗрӳ 
тӗрекленет, лайӑхрах сывлакан пулатӑн, вӑй та ху- 
шӑнать, мускулсем те вирлӗ ӗҫе «хӑнӑхаҫҫӗ».
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Ёӑл хушнине итлерӗ, тавҫӑруллӑ пулчӗ, ҫине тӑчӗ. 
Чупма тухмасӑр пёр кун та ирттермерӗ. Кирек мӗнле 
ҫанталӑкра та ире урамра кӗтсе илчӗ. Малтанласа пит 
аякка чупмастчӗ. Ҫирӗпленсен, инҫерех каякан пулчӗ. 
Мӗнех вара, пӑртак ырханланчӗ кӑна. Анчах хӑйне 
хӑй лайӑхрах туякан пулчӗ. Ёҫ те, вӗренӳ те, спорт та 
ҫӑмӑлрах пыма пуҫларӗ.

Час-часах преподавательеем те, тренерсем те, юлта- 
шӗсем те унӑн чунӗ мӗн патне ытларах туртнине ыйтса 
тӗпчерӗҫ. Хӗр тӳрех каларӗ — гимнастикӑпа велосипе
да ытларах кӑмӑллать. Унӑн ӑна-кӑна курнӑ икӗ кус- 
тӑрмаллӑ тусӗ вӑрманти чи инҫе сукмаксем ҫине те 
ҫитсе тухнӑ. Тепӗр чух, ҫула тухоан, ҫумӑр айне лекес- 
си те пулкалатчӗ. Пылчӑка лӑчӑртаттарса сӗм-тӗттӗм- 
ре те тапаҫланатчӗ. Килне аран ҫитсе ӳкетчӗ. Ҫапах 
кӑмӑлӗ тулатчӗ.

Кунсӑр пуҫне вӑл кимӗпе ярӑнма юратать. Кунта 
Атӑл айӑплӑ, ахӑр. Килӗнче чухнех Валя кӗсменпе 
ишме те, кимме тытса пыма та вӗреннӗччё. Аякка ка- 
ятчӗ. Ал тупанӗсем хӗп-хӗрлӗ хӑпарса тухатчӗҫ. Ёшен- 
нӗрен ҫурӑмӗ сӗрлекен пулатчӗ. Алӑ мышцисем ырат- 
ма пуҫлатчӗҫ. Анчах канатчӗ те каллех хӑйӗнне 
тӑватчӗ.

Кунта, космонавтсен отрядӗнче, ӑна темиҫе хутчен 
кӳлӗ ҫине кайма май килчӗ. Кӑмӑл туличчен ыр курчӗ 
вара шлюпкӑпа. Тавах преподавателе, вӑл хӗр кӑмӑлӗ 
мӗн патне туртӑннине тӳрех ӑнланчӗ те ӑна хӑйӗн кӑ- 
мӑлне килнӗ пек тума ирӗк пачӗ.

Тата кам ҫинчен каласа парӗччӗ-ши вӑл амӑшне? 
Ун патне хӑнана кӗнӗ ырӑ ҫын ҫинчен. Ку вӑл Нико
лай Константинович—унӑн тренерӗ, парашют спорчӗн 
тава тивӗҫлӗ мастерӗ. Валя та хӑшпӗр чухне ӑнӑҫсӑр 
сикетчӗ. Николай Константинович чӑтӑмлӑн вӗрентетчӗ.
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Пӑртак йӑнӑшнине те асӑрхамасӑр юлмастчё. Кӑшт 
ӑнӑҫлӑрах сикрӗн-тӗк, тата пысӑкрах задача лартатчӗ:

— Капла юрамасть. Лайӑхрах сикмелле. Лайӑх- 
рах! Сывлӑшра санӑн пулӑ шывра ишнӗ пек «ишмел- 
ле». Хӑюллӑрах, ирӗклӗрех, арҫынла.

Ку унӑн юратнӑ сӑмахӗ: «арҫынла». Капла калани 
хӗре пирвайхи вӑхӑтра вырнаҫусӑррӑн туйӑнатчӗ. Кай- 
ран вара ӑнланчӗ: хӗр пулсан ша пурие те пултармал- 
ла. Пултаратчӗ дае. Оикмессерен хӑйне ытларах та ыт- 
ларах шанма пуҫларӗ. Лӑпах кӑтартнӑ вырӑна ана-ана 
ларчӗ. Ҫӗр ҫинче стропасене вӑйпа «арҫынла» хӑй пат- 
нелле карт туртатчӗ те, ҫурчӑмӑр еӳнетчӗ. Хӑпӑл-хапӑл 
пуҫтарса чӗркетчӗ, вара мӗн тумалли пулчӗ те!

160 хута яхӑн сикрӗ вӑл. Нумайӑшӗшӗн чи лайӑх 
паллӑ илчӗ. Паллах, ҫакӑ чи малтан Николай Кон
стантинович учитель тӑрӑшнинчен килчӗ. Канӑҫсӑрта 
хӑюллӑскер, кӑштах йӑслакалать пулин те, ырӑскер, 
вӑл Вальӑна хӑйӗн вӑйне шанакан турӗ, ӑна ҫӗнӗрен 
тытӑннӑ ҫыннӑн тӗлсӗр хӑтланӑвӗсенчен спорт масте
рён шанчӑклӑ утӑмӗсем патне ҫӑмӑл мар ҫулпа илсе 
ҫитерчӗ.

Хӗрӳ тата мӗн калама пултарӗ-ха сана, аннем? 
Теорие вӗренме вӑхӑт акӑш-макӑш нумай каять. Вула- 
тӑп, ҫыратӑп. Ҫӗнӗ кӗнекесем туянтӑм. ЦиоДковскипе 
Цандера каҫса кайсах вулатӑп. Паллах ӗнтӗ, илемлӗ 
литературӑсӑр та пурӑнма пултараймастӑп. Эпӗ юлаш- 
ки вӑхӑтра Пушкинпа Некрасов, Достоевскипе Шев
ченко, Толстойпа Лермонтов, Лесковпа Пришвин, 
Горькипе Шолохов, Островскипе Федин геройӗсемпе 
тӗл пултӑм. Ҫавӑн пекех тата Гюгопа Мопассана, Драй- 
зерпа Жюль Верна, Гейнене вулатӑп...

Анчах хӗре «Овод» тата «Хурҫӑ епле хӗрнӗ» пурин- 
чен те ытларах тӗлӗнтерчӗҫ пулас, вӗсем унӑн чӗринех



кӗрсе юлчӗҫ. Вӑл паян кунчченех Павка Корчагинӑн 
кӗнекерен касса илнӗ сӑнӳкерчӗкне тата унӑн рольне 
Олег Стриженов вылянӑ фильмӑн кадрне пӗтев вырӑн- 
не хӑйпе пӗрле илсе ҫӳрет. Нихҫан канӑҫа пӗлмен, хӑй 
сӑмахне улӑштарма юратман харсӑр Павкӑна та, ҫа- 
вӑн пекех ирӗклӗхшӗн хӑйне хӑй хӗрхенмесёр кӗреше- 
кен парӑнми Овода та вӑл ҫав тери кӑмӑллать.

Валя та, унӑн тантӑшӗсем те, «поэзиллех мар» чун- 
лӑ Андриянпа Валерий те, занятисем хыҫҫӑн хутран- 
ситрен хӗрсем патне кӗрсен, сӑвӑсем пирки хӗрсех 
тавлашаҫҫӗ. Маяковский, Есенин, Исаковский, Асеев, 
Тычина, Колас, Твардовский, Щипачев, Солоухин, Ма
лышка, Евтушенко пурне те килӗшеҫҫӗ. Кунта ҫамрӑк- 
сен сӑввисене пӑхмасӑр кала-кала параҫҫӗ. Архимо- 
дӑллӑ поэтсен сӑвӑ хывас ӗҫри хӑтланкаларӑшӗсем 
пирки тӑрӑхласа калаҫаҫҫӗ, унашкаллисем тапаҫлан- 
нин пӗр тӗллев кӑна — кирек те мӗнле палӑрмалла, 
курман-пӗлмен формӑпа тӗлӗнтермелле, содержанийӗ 
пирки вара питех шутласа каймаҫҫӗ. Пӗррехинче пи- 
четре «хӑлаҫланса илнӗ» авторӑн сӑввине вуларӗҫ те 
мӗн ҫырнин пӗлтерӗшне ниепле те ӑнланаймарӗҫ. Ун- 
ччен чӗнмесӗр ларнӑ Николаев ӑнлантарса пачӗ вара:

— Мӗн ыйтса тӑратӑр эсир? Мӗн каласшӑн пулни- 
не вӑл хӑй те пӗлмест.

Пурте ахӑлтатса кулнӑ хушӑра Быковский те хуш- 
са хучӗ:

— Тен, питӗ «ӑслӑ» ҫырнӑ та, ухмах кӑна ӑнланма 
пултарать.

Некрасов томне каҫса кайса вулаҫҫӗ, Валя унран
уйрӑлмасть т,е, тейӗн.

Пултарулӑх диспучӗсене ирттерме профилакторин- 
че, унтан та ытларах Поповичсен, Гагаринсен, Титов- 
сен, Комаровсен килӗнче, преподавательсемпе врачсем
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патӗнче пуҫтарӑнаҫҫӗ. Искусство ҫинчен яланах хӗрӳ 
тавлашусем тухса каяҫҫӗ. Художниксем ҫинчен тулӑк- 
лӑ тэта пӗлсе Алексей космонавт калаҫать. Вӑл хӑй 
живопиҫпе кӑсӑкланать, космонавтоен кулленхи пур- 
нӑҫӗнчен ялнӗ темӑсемпе темиҫе картина ӳкарнӗ. Ни- 
кама та канӑҫ памасть Алеша, пурне те хуйхатать, 
тӗрлӗ выставкӑсене, картина галерейисене сӗтӗрет, хӑех 
штатра тӑман экскурсовод пулма килӗшет. Абстракци
онизма чӑтма пултараймасть. Ӑна ыттисем те ырла- 
маҫҫӗ. Час-часах Алеша хӑйӗн юлташӗсенчен хӑшне те 
пулин тӳрех ыйту парать:

— Пирӗн хальхи художниксенчен сана кам килӗ- 
шет?

— Репин,— хуравлать Попович.
Пурте кулса яраҫҫӗ, Леша вара кулмасӑр-тумасӑр 

тӳрлетме пуҫӑнать:
— Репин хальхисен шутне кӗмест-ҫке...
— Мӗнле хальхи мар?— ун пекех кулмасӑр хирӗҫ- 

лет Павӑл.— Ман шутпа, Репин яланах хальхи. Тен, 
халь пурӑнакан хӑшпӗр сӑрлавҫӑсенчен ытларах та.

Валя Павӑлпа килӗшет, ҫавӑнпа пӗрлех хӑйӗн 
шухӑшне те калать:

— Паянхиоенчен мана Серов, Лактионов, Решетни
ков килӗшеҫҫӗ. Тен, ҫар художникне Николай Ивано
вич Пилыцикова пӗлсех каймаҫҫӗ. Анчах унӑн ӗҫӗсем 
пирӗн, авиаципе тата космонавтикӑпа ҫыхӑннӑ ҫынсен 
кӑмӑлне хускатаҫҫӗ. Вӑл ӗлӗкрех летчик пулнӑран тата 
тӳпе романтикине ҫивӗч туйса тӑнӑран, ахӑр. Унӑн 
«Чечексем тата космос» романтикӑлла картинӑсен се- 
рийӗ пур. Паллашма сӗнетӗп.

Ҫапла ӗнтӗ, Валя яланхилле пурӑнать, унӑн пурнӑҫӗ 
тӗрлӗрен савӑнӑҫпа тата пӑшӑрханупа тулнӑ. Ана пур
те хӑйсен тесе шутлаҫҫӗ, ҫавӑнпа вӑл пӗррехинче пар-
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ти пухавӗнче сӑмах ыйтсан пӗртте тӗлӗнмерӗҫ. Ку унӑн 
отрядри анлӑ аудиторире каланӑ пӗрремӗш сӑмах пул- 
чӗ. Паллах, хӑйне лӑпкӑ тытаймарӗ, анчах кайран 
«хӗрсе кайрӗ» те «Хӗрлӗ Перекопри» пекех калама 
тытӑнчӗ.

— Пирӗн парти ӗҫне тата тимлӗрех туса пымалла, 
шӑллӑрах пултӑр вӑл, пӑрӑҫ пек вӗри ҫивӗч критика 
та кирлӗ.

Поповичпа Быковский сӑмах тухса каларӗҫ. Вӗсем 
Валя шухӑшне ырларӗҫ, анчах ҫитменлӗхсем ҫинчен 
тӗплӗрех калаҫу пуҫарчӗҫ. Гагарин тӑрӑхларах калаҫ- 
рӗ. К унта вӑл парти ӗҫӗ чӑнах та «шӑллӑ» пулма пул- 
тарнин тӗслӗхне кӑтартрӗ: хӑйӗн хӑшпӗр юлташӗсене 
критиклерӗ, киввинчен хӗнпе уйрӑлакансене тата ҫӗн- 
нинчен хӑраса тӑракансене пӑсӑрлантарчӗ.

Темиҫе кунран Вальӑн пысӑк савӑнӑҫ пулчӗ: хӑй- 
сен ҫемйинчи йыш вырӑнне хурса, ӑна космонавтсем 
комсомол съездне ячӗҫ. Чӑн ӗнтӗ, вӑл унта делегат 
пулса мар, хӑна вырӑнне кайрӗ, апла пулин те ҫакӑ 
унӑн пурнӑҫӗнчи паллӑ ӗҫ пулчӗ. Унта, съездра, хӑй 
комсомолта тӑнӑ ҫулсем тепӗр хут таврӑннӑн туйӑнчӗ. 
Ярославль, «Хӗрлӗ Перекоп», Карачиха, комсомолри 
туссем асне килчӗҫ. Пёр те пӗр шутласан, комсомоли- 
рен вӑл кунта, космос отрядӗнче те, уйрӑлса кайман. 
Быковский — ҫаплах комсомол бюровӗ секретарӗн за- 
местителӗ, унӑн хӑшпӗр тантӑшӗсем, инженерсем, 
врачсем — комсомолецсем. Валя вӗсем умӗнче пӗрре 
ҫеҫ мар сӑмах тухса каланӑ. Хӑй те вӗсем тухса ка- 
ланисене итленӗ. Сӑмах май каласан, Вальӑпа пӗрле 
съезда тата темиҫе космонавт, ҫав шутра Валерий те 
килчӗҫ.

Отряда таврӑнсан, Валя парти пухӑвӗнче сӑмах 
каларӗ:
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— Ҫамрӑксен ҫак шавлӑ форумӗнче мана ҫӗнӗрен 
вӑй-хал хутшӑнчӗ, ҫапла каланипе хамӑн партиец ята 
пӗчӗкрехе хурасшӑн мар эпӗ. Ҫивӗч те хастарлӑ каччӑ- 
семпе хӗрсен сӑмахӗсене итлесе, эпӗ хам та вёсен иде- 
йисемпе, планӗсемпе, ӗмӗчӗсемпе хавхаланса кайрӑм. 
Чи малтанах, Ҫӑлтӑр хулине таврӑнсан ҫамрӑксене 
воспитани парас ӗҫпе, вёсен ӑс-хакӑлӗн туртӑмӗсемпе 
тӗплӗнрех паллашас кӑмӑл ҫуралчӗ, ҫамрӑк ӑрӑва та- 
тах та илемлӗрех, шухӑшсемпе ӗҫсем енчен пуянрах 
пулма пулӑшас килчӗ.

Каҫпа Вальӑна тата Валерие парти бюровӗн пӳлӗм- 
не чӗнчӗҫ. Ҫамрӑксем валли мӗнле лекцисем, калаҫу- 
сем, тӗлпулусем ирттересси пирки канаш пама ыйтрӗҫ. 
Чылай ӗҫсене кайран Вальӑна хӑйнех тума тиврӗ. Бы
ковский ун пирки ҫапла ӑнлантарчӗ:

— Санӑн опыт пур — эппин ку сана шӑл ҫемми. 
Комбинатра икӗ пин комсомолеца воспитани панӑ. 
Кунта сахалрах. Вӑй ҫитеретӗнех.

Валя хушнӑ ӗҫрен пӑрӑнма шутламарӗ, анчах Ва
лерие шӳтлӗреххӗн кӑштах тӗксе илчӗ-илчех:

— Замсекретарь кам? Эсӗ-и? Эппин воспитани 
парах. Эпӗ сана пулӑшаканӗ пулӑп.

Епле пулсан та комсомолра вӗсем килӗштерсе ӗҫ- 
лерӗҫ, ун чухне тӗнче уҫлӑхӗнче те пӗрле ӗҫлемелле 
килсе тухасса пӗлмерӗҫ-ха вӗсем.

Космонавтсен отрячӗн тулли пурнӑҫӗпе пурӑнса, 
Валя хӑй улшӑнса пынине хӑй те асӑрхамарӗ. Темӗн 
пирки Ярославльшӗн сахалрах та сахалрах тунсӑхла- 
кан пулчӗ. Ҫук, хӑйӗн ҫамрӑклӑхӗн хулине юратма 
пӑрахмарӗ вӑл. Ҫавӑнпа пӗрлех ун пурнӑҫне тем ҫӗнни 
кӗчӗ, халичченхипе юнашар ҫирӗппӗн вырнаҫрӗ. Валя 
ҫак ҫӗннисӗр пурӑнаяс та ҫук ӗнтӗ. Ирпе ирех вӑл, 
ӗлӗкрех фабрикӑна васканӑ пек, космос хулине вас-
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каса каять. Кунта пурте чуна ҫывӑх, ӑнланмалла ҫын- 
сем. Вӗсем сана кирек хӑҫан та ырӑ сунаҫҫӗ. Сывлӑх 
ҫинчен, килтисем пирки, кӑмӑл епле пулни ҫинчен 
ыйтаҫҫӗ, тренировкӑсемпе кӑсӑкланаҫҫӗ, ҫуралнӑ кун 
ячӗпе саламлаҫҫӗ, килти вечера чӗнеҫҫӗ.

Ку йӑлтах ҫапла. Апла пулин те пӗррехинче иртнӗ 
кунсем чуна ыраттарчӗҫ-ыраттарчӗҫех. Вальӑна Ҫӑлтӑр 
хулинче пӳлӗм парсан, ун патне «Хӗрлӗ Перекопран» 
кӗтмен ҫӗртен хаклӑ хӑнасем — фабрикӑри тантӑшӗ- 
сем, парти райкомӗн оекретарӗ Алексей Григорьевич 
Агафонов, Валентина Федоровна Усова пырса кӗчӗҫ. 
Саккӑрӑн килнӗ. Вальӑн савӑннипе куҫҫуль персе тух- 
рӗ. (Пӳлӗмре пукансем ҫукчӗ-ха. Ҫавӑнпа урайнех выр- 
наҫса ларчӗҫ). Ҫӗнӗ туссем-космонавтсем те килчӗҫ. 
Ҫӗнӗ хваттер ӗҫки шавлӑ, савӑк, чӑн-чӑн вырӑсла 
пулчӗ. Космонавтсемпе вёсен арӑмӗсем ташларӗҫ. Леша 
пичче, райком секретарӗ, урай хӑмисене авмаллах 
ташша сӗврӗ. Авалхи юрӑсене юрларӗҫ, пулни-иртни- 
не аса илчӗҫ. Леша пичче хальхи ёҫ ҫырлахтарать-и 
тесе ыйтрӗ, унтан сасартӑк куҫне хӗссе хучӗ:

— Ну, кала, хӗрӗм, Перекопалла е Кот.оросль хӗр- 
ринелле сана чуну пачах туртмасть-и вара? Каҫӗсем 
унта ырӑ, ӑшӑ. Пӗтӗм таврара юрӑсем янӑраҫҫӗ...

Валя тӗттӗм кантӑкран таҫталла пӑхса илчӗ те ку- 
ҫӗсем тӗтреленсе кайрӗҫ:

— Ан ыраттарӑр чуна, Леша пичче. Лӑпланса ҫит- 
нӗ пек ӗнтӗ. Анчах аса илсенех Ярославле вӗҫсе каяс 
килет. Ҫав тери тунсӑхлатӑп.

— Эппин мӗншӗн иккӗленсе тӑратӑн? Чӑматанна 
тыт та яра пар.

- — Аплах май килмест ҫав, Леша пичче.
— Э-э, ӑнланатӑп, чӗрӳне кунта тыткӑнларӗҫ пулӗ- 

ха,— ҫамрӑк каччӑ-космонавтоем еннелле тавҫӑруллӑн
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пуҫ сӗлтрӗ секретарь.— Чӑнах тыткӑнларӗҫ-ши? Хӑш 
харсӑрӗ?

— Пурте. Кусем пурте ман пиччесем.
— Санӑн миҫе вара вӗсем?— кулса ячӗ Алексей 

Григорьевич,— кала, пӗлтерме юрасан...
— Ой, нумай, Леша пичче. Питӗ нумай!— телейпе 

ӳсӗрӗлнӗн пуҫне сулчӗ хӗр. Вара тинех Леша пиччӗшӗ 
кунта Вальӑн иккӗмӗш пурнӑҫӗ пуҫланнине ӑнланса 
илчӗ. Тепӗр тесен, хӑйӗн янташӗ мӗн тери лайӑх ҫын- 
семпе тӑванлашнине вӑл хӑй те курчӗ.

Леша пичче урлӑ Валентина килне ҫыру парса ячӗ. 
Ана ҫакӑн пек йӗркесемпе пуҫланӑччӗ:

«Хаклӑ аннем!
Манӑн ӗҫ-пуҫ йӗркеллех пырать. Хама тӑван вы- 

рӑнне хуракан ҫынсем хушшинче ӗҫлесе пурӑнатӑп. 
Ку пустуй сӑмах мар, анне. Пурне те, пурне те, хамӑ- 
рӑн Володя пекех, эпӗ тӑван пичче-шӑллӑм теме пул- 
таратӑп. Тӳрӗ те уҫӑ кӑмӑлпа, чунтан-чёререн калатӑп, 
лайӑх ҫынсем енӗпе манӑн питӗ ӑнса пырать. Туссем 
нумай манӑн. Тен, хӑҫан та пулин эсӗ вӗсемпе палла- 
шӑн та...»



Ш АПЛАХПА ЫРАШ

Ҫывӑхрах улатакка таклаттарать. Вӑл тӑрӑшсах 
тӑк та тӑк тутарнӑран Валя тӳсеймерӗ, кантӑк 
уҫса пӑхрӗ: ӑҫта-ха вӑл? Кӗнеке вулама чӑр- 
мантарса таклаттарассин вӗҫӗ пулать-ши е 
ҫук-ши? Анчах мӗн чухлӗ пӑхсан та ӑна асӑр- 

хаймарӗ. Пулеметла тӑклату хырлӑхра ҫав-ҫавах ил- 
тёнет, ку сасӑ класа та кӗрет. Арҫын ачалла шӑхӑрса 
ярас е хӗрачалла'килтя пек «кӑша-а-а!» тесе кӑшкӑрас 
килегг. Кӗтмен ҫӗртен кантӑк умне ҫын пырса тухрӗ. 
Валя ҫӳлтен ӑна тӑруках палласа илеймерё, пӗлмен 
ҫын пулӗ тесе, тархаслараххӑн, ҫепӗҫҫӗн ыйтрӗ:

— Кӑмӑл тусамӑрччӗ, хӑратса ярӑр-ха, тархасшӑн, 
ҫав платиике.

— Мӗнле платнике?— пуҫне каҫӑртрӗ хай ҫын, 
Валя вара палланӑ сӑна курчӗ.

— Эсӗ, ку эсӗ-им, Андрюха? Ырӑ пулсам, хӑваласа 
яр улатаккана. Вӗҫӗмсӗр таклаттарать, вулама па- 
масть.



Андриян, ҫутӑ ӳкнӗрен сӑн-питне пӗркелентерсе, 
урӑххине сӗнчӗ:

— Ан-ха пӗр минутлӑха. Эс хӑв тӗллӗн хатӗрле- 
нетӗн вӗт?

— Ийя.
— Эппин хӑв тӗллӗнех тӑхтав туса ил.
Валя аяла чупса анчӗ. Вӗсем улатаккана чылай- 

ччен шырарӗҫ. Юлашкинчен Андриян унӑн хӳрине 
асӑрхарӗ-асӑрхарех. Улатакка тарӑн хӑвӑлта айланать 
яккен. Валя турат илчӗ те сулса ячӗ. Анчах ӑна Ан
дриян чарчӗ:

— Ан тив. Ёҫлетӗрех.
Валя кӑмӑлсӑрланчӗ:
— Эсӗ кӑна вӗҫенкайӑксене юрататӑн пулать, эпӗ 

йара вёсен тӑшманӗ пулса тӑтӑм иккен.
— Ҫук, вӗсене эсӗ те юратнине эпӗ пелетӗп. Ну, 

ӳлатакка мӗншӗн килӗшменнине пӗлместӗп...
— Мана ним те мар, шӑплӑх кирлӗ,— йӑл кулчё 

Валя.
Андриян чӗнмерӗ. Аллине кӗсйине чикрӗ те ҫурмал- 

ла хуҫлатнӑ ҫӳхе брошюра туртса кӑларчӗ.
— Акӑ вула, пӗлӗн вара шӑплӑх мӗнне. Ун хыҫҫӑн 

сана улатакка таккани ҫеҫ мар, пӑчкӑ шӑхӑрни те 
музыка пек туйӑнмӗ-и-ха?

Валя кӗнекене илчӗ. Ана ҫӗрӗпех вуларӗ.
Ку вӑл Америкӑри «Флаинг ревью» журналтан 

илсе куҫарнӑ статья иккен.
«Икӗ ҫул каялла,—ҫырнӑ унта,—Американ 1 клас- 

лӑ летчикӗ Дональд Д. Ферель «Уйӑх ҫине вӗҫсе кай- 
ка». Вӑл герметически кабинӑра ҫичӗ кун ирттернӗ. 
Унтан вӑл тавралӑх ҫине тӑшманла пӑхакан ӗшеннӗ 
ҫын сӑнӗпе тухнӑ. Камерӑра пёччен ларнӑ хушӑра Фе- 
реле мӗн-мӗн чӑтса ирштерме тивнине калама та йывӑр.
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СШАри ВВСӑн космос вӗҫевӗсен лабораторийӗнче 
нумаях пулмасть ирттернӗ тӗрӗслӳ Дональд Ферель 
тӳснӗ асапсем пысӑккине ҫирӗплетеҫҫӗ. Темиҫе ҫын 
36 сехет хушши «космос вӗҫевӗнче» пулнӑ.

Вӗсене кашнине уйрӑммӑн герметически хупӑна- 
кан «космос камерине» вырнаҫтарнӑ. Ҫын унта сӗм- 
пӗчченех, хӑйне хупӑрласа тӑракан тулашри тавралӑх- 
па унӑн нимӗнле ҫыхӑну та ҫук. Камера тӑп тӑнӑ, унӑн 
ӑшне нимӗнле сас-чӗвӗ те кӗмен.

Камерӑри ҫынсем музыка итлеме тата кёнеке ву- 
лама пултарнӑ. Анчах унта вулассипе кӑсӑкланакан- 
сем сахал пулнӑ.

«Космос вӗҫевӗнчи» ҫын тӑхӑр минут иртмессерен 
радио урлӑ ӳ|т-лӳ тата камерӑри сывлӑш температури- 
не, сывлӑш нӳрӗлӗхӗпе пусӑмне пӗлшерсе тӑнӑ. Ытти вӑ- 
хӑтра вӑл пӗрмаях телевизор экранне сӑнанӑ, ун ҫине 
ытти телевизорсен тон памалли сигналӗсем евӗрлӗ 
схемӑлла ӳкерчӗксем (хура-шурӑ ӳкерчӗксем) туха- 
туха тӑнӑ. Тӗрӗслӳ силе пынине тишкӗрекен техник 
управлении тулашри пультӗнчен экран ҫинчи ӳкерчӗке 
вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн улӑштарнӑ. Камерӑри ҫыннӑн, управ
лении шалти пульчӗпе усӑ курса, ӳкерчӗке юсаса тӑ- 
малла пулнӑ.

Телевизор экранӗ ҫине тӑтӑшах пӑхса ларма тивнӗ- 
рен, тӗрӗслӳри летчик ҫывӑрма пултарайман.

Ҫак тӗрӗслӳ этемшӗн пачах сиенсӗр пек туйӑнать 
пулин те, тӗрӗслӳ епле пынине сӑнакан ученӑйсене, 
«космос ҫулҫӳревҫиие» радио урлӑ ҫыхӑнса, вӑл хӑйне 
епле туйни ҫинчен час-часах ыйтса пӗлме тивнӗ. Ну- 
май чухне тӗрӗслӗве камерӑри ҫын ыйтнипе чармалла 
пулса тухнӑ».

Статья авторӗ пӗчченлӗхре тата шӑплӑхра тӑрса 
юлнӑ ҫынсен куҫӗ умне ҫук япалаеем курӑнни ҫинчен
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тӗплӗн ҫырать. Камера вырӑнтан пачах тапранман пу- 
лин те, пӗр питӗ ӑста летчикӑн пуҫӗ ҫаврӑнма пуҫлать. 
Теприне, сахалтарах опытлине, управлени пульчӗн 
приборӗсем хушшинче палламан ҫынсен тӗлӗнмелле 
ӗмӗлкисем курӑнаҫҫӗ. «Вӗҫев» вӗҫленсе пынӑ чухне 
пӗр пилотӑн сехри хӑпать: приборсен хӑми унӑн куҫӗ 
умӗнчех «ирӗлое урайне тумлама» пуҫлать. Тепри 
тата, телевизор экранӗ тап-таса ҫинчех, ӳкерчӗксем 
уҫӑмлӑ курӑнман пирки куҫ ыратать тесе, ӳпкелешме 
тытӑнать. Пӑхмалли шӑтӑкран экрана сӑнаса тӑракан 
техник пилота нимӗн те пулманни ҫинчен кӑлӑхах 
ӗнентерме хӑтланать, лешӗ пурпӗрех тӑхтаса тӑмасӑр 
«хӑтарма» ыйтать. Камерӑран тухсан, вӑл тӳрех куҫ 
тухтӑрӗ патне пырать. Анчах унӑн куҫӗсем пур енчен 
те йӗркеллех-мӗн. «Ирӗкре» чухне пилот тата тепӗр 
«хыпар» пӗлтерет: унта, камерӑра, ӑна стенасем хӗс- 
терсе хурассӑн туйӑннӑ иккен.

Тӗрӗсленекен пӗр ҫынна экран акӑ мӗн патне илсе 
ҫитернӗ: 22 сехет иртсен, вӑл ҫине тӑрсах телевизора 
чарма хушнӑ, мӗншӗн тесен унран чӑтмалла мар вӗри 
ҫапать имӗш. Эксперимент тӑвакан врач мӗн каласа 
лӑплантарсан та, пилот телевизора чартарнӑ-чартар- 
нах. Ҫакна тусанах ҫын хӑйне лайӑх туйма тытӑннӑ. 
Телевизора ҫӗнӗрен ӗҫлеттерме пуҫласан та, вӑл пӑ- 
шӑрханни палӑрман. Анчах виҫӗ сехетрен ҫавнашкал- 
ли тепӗр хут пулать. Халӗ ӗнтӗ летчик мӗншӗн вӗри 
пулнин сӑлтавне те «шыраса тупать» — хӑйне ӑсран 
кайнӑ тесе шутласран экран ҫинче «ӗнсе кайнӑ хура» 
вырӑна кӑтартма хӑтланать. Юлташӗсем пекех, вӑл та 
хӑйне тӑхтаса тӑмасӑр кӑларма ыйтать, мӗншӗн тесен 
ҫавӑн пек асапа урӑх чӑтма пултараймасть иккен.

Автор шухӑшӗпе, «Меркурий» космос карапӗпе вӗҫ- 
ме ятарласа суйласа илнӗ ҫичӗ ҫын, тӗнче уҫлӑхне
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вӗҫес пулсан, карап ҫинчи пурнӑҫа аванах чӑтса иртте- 
рессине кӑтартса панӑ. Апла пулин те ҫак опытсем 
космосри пӗчченлӗх ыйтӑвӗн пӗр пайне кӑна татса па- 
раҫҫӗ. «Космос карапӗн» ҫӳлерехре асӑннӑ пӗр летчикӗ 
умне те чӑн-чӑн хӑрушлӑх тухса тӑман. Вӗсене йывӑ- 
рӑш ҫухалнин ыйтӑвӗсем те, ҫавӑн пекех тата ракета 
двигателӗ ӗҫлени-ӗҫлеменни е ракета метеор евӗр атмо
сфера сийӗсем витӗр вирхӗнсе ӳкни-ӳкменни те пӑшӑр- 
хантарман. Вӗсем пӗлнӗ: кабина тулашӗнче темиҫе 
утӑмрах, тимлӗн сӑнаса, тусӗсем тӑраҫҫӗ. Ҫапах та 
опытлӑ летчиксемех куҫӗсене ҫук япаласем курӑннипе 
аптраҫҫӗ.

Статья авторӗ кичемленереххӗн ҫапла ҫирӗплетет: 
«Америка самолечӗ тӗнче уҫлӑхне пӗрремӗш вӗҫев ту- 
сан, медицинӑра ӗҫлекенсем нимрен малтан этем фи
зиологи енчен епле таврӑннипе интересленӗҫ. Тӗнче 
уҫлӑхӗнче этем физиологийӗ хӑйне епле тытасса пӗр 
ученӑй та татса калама пултараймасть».

Валя тепӗр кун Андрияна харӑсах темиҫе теҫетке 
ыйтупа атакӑларӗ, ку ыйтусен пӗлтерӗшӗ пӗрре пулчӗ: 
пирӗн каччӑсем еплерех «ларса тухрӗҫ»? Андриян ка- 
ласа пачӗ вара.

— Пытармалли ҫук, пирӗн ачасен нервисене те 
тимӗртен туман.

Сурдокамерӑпа паллашнӑ чух вёсен темле иккӗлле 
туйӑм ҫуралчӗ: хӑрамалли нимӗн те ҫук пек, анчах 
ҫав паткӑ евӗр тӑсӑлакан шӑплӑхран мӗн пулса тӑрас- 
са кам пӗлет-ха. Йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнчӗҫ, пӗр-пӗ- 
рин ҫине пӑхса илчӗҫ те шӑпах пулчӗҫ.

Инструктор ӑна-кӑна асӑрхаманҫи пулчӗ, хаваслӑн 
ҫапла пӗлтерчӗ:

— Мӗнех вара, пуҫлар, юлташсем!
Темшӗн-ҫке хӑшпӗр юлташсене хӑйсен ботинкисен
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самсисем кӑсӑклантарчӗҫ. Ҫакӑнпа пӗрлех мӗн хушас- 
са кӗтекен вуншар тимлӗ куҫсем инструктор еннелле 
пӑхрӗҫ.

— Кирлех пулсан — тархасшӑн,— каласа хучӗ
пӗри. .. ,

Инструктор йӑл кулчӗ:
— Малтан хӑйсен ирӗкӗпе килӗшекенсенчен пуҫ- 

лар. Кам пӗрремӗш пуласшӑн?
Усӗркелесе илсен, Валерий сасӑ пачӗ.
— Юрать-и?
— Эпир хирӗҫлеместпӗр. Ана юрать. Вӑл авлан- 

ман-ха,— йӗплесе илчӗ Попович.
Ирхине Валерий пӗчӗк чӑматан йӑтса килчӗ. Сурдо

камера умӗнче ӑна темиҫе специалист кӗтсе тӑратчӗҫ. 
Вӗсем Валерий чӑматанпа килнинчен тёлӗнчӗҫ:

— «Пурлӑхӑра» мӗншӗн илтӗр вара?
— Кунта ытлашши ним те ҫук. Йӑлтах хама кирли.
Ҫӑра чӑнклатрӗ те, хупӑлча уҫӑлса кайрӗ. Ку чӑма-

тан пӗр-пӗр ӑс!таҫӑн хӑйпе илое ҫӳрем|елли ещӗкӗ пе- 
кех: унта тӗрлӗрен ӗҫ хатӗрӗсем лӑк тултарнӑ, йӗкевпе 
хыпкӑчран пуҫласа йӗппе ҫилӗм сӗрмелли кисточка 
таранах.

Темиҫе сийлӗ йывӑр алӑк Быковский хыҫӗнчен ах- 
латса хупӑннӑн туйӑнчӗ ун юлташӗсене. Чӗлхесӗр 
шӑплӑх ытамӗнче пӗрремӗшӗсенчен пӗрремӗшӗ хӑйне 
епле тытӗ-ши? Ҫак шухӑшпа пурӑнчӗҫ вӑл сехетсемпе 
кунсенче пурте — врач-психологсем те, преподаватель- 
оем те, инженерсем те, космонавтсем хӑйсем те. Вӑл 
хӑй ҫеҫ никама та илтмерӗ, никама та курмарӗ. Вӑл 
мӗн тунине вара нумайӑшӗ сӑнама пултарчӗҫ. Мӗн 
калать вӑл, епле ларать е тӑрать, мӗнле утса каять, 
мӗн тӑвать — ҫаксене пурне те кинопленкӑпа магнито
фон ҫырса пычӗҫ.
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Паллах, хӑйӗн тусӗ Андриян ун патне час-часах 
килсе ҫӳренине те пёлеймен Валерий. Лешӗ «куҫ» 
умӗнче ним шарламасӑр вӑрахчен тӑрать, пӑрӑнсан 
ассӑн сывлать:

— Ҫӑмӑлах мар пулмалла Валеркӑна. Сӑнӗ ун тем- 
ле аплах мар...

— Йӑнӑшатӑн, Андрей,— ӗнентерме тӑрӑшрӗ ӑна 
сурдокамерӑна сӑнакан специалист.— Эсӗ пӑх-ха, мӗн 
тери маттур тытать вӑл хӑйне. Сехет юсакан пекех 
хӑтланать.

Кичем те йӑлӑхтаруллӑ пирвайхи сехетсем иртсен, 
Быковский чӑннипех те хӑйне «космос» ҫурчӗн хуҫи 
пек туйма пуҫларӗ. Кун йӗркине ҫирӗп пӑхӑнать. Кай
лён ҫывӑрать. Вӑхӑтра тӑрать. Зарядка тӑвать. Ирхи 
апат ҫиет. Ёҫе пуҫӑнать. Канма уйӑрнӑ вӑхӑта вуласа 
ирттерет. Тӗрлӗ ӗҫпе нумай айланать — татать, ҫыпӑҫ- 
тарать, шаккаса хӗстерет, каса-каса кӑларать. Пӗр 
хатӗрӗ юрӑхсӑра тухать, вӑл ҫийӗнчех юсаса хурать. 
Ҫапла кун хыҫҫӑн кун иртсе пырать...

Юлашкинчен алӑк яриех уҫӑлса каять. Хӑлхана 
ҫӗр ҫинчи палланӑ сасӑсем пырса кӗреҫҫӗ. Таҫта ҫав 
тери хыттӑн пӑчкӑ шӑхӑрать. Анчах Велерикшӗн ку 
юрӑ пекех. Калама ҫук ырӑ та чуна кӗрсе вырнаҫакан 
кӗвӗ. Тахӑшӗ кулать. Кантӑк тулашӗнче вӗҫенкайӑк- 
сем чӗвӗлтетеҫҫӗ. Самолет кӗрлесе иртрӗ. Кӑнтӑрлахи 
йӑмӑх ҫутӑ куҫсене алчӑраттарчӗ. Ҫавӑнпа Валерий 
вӗсене ал тупанӗпе хупларӗ. «Хупса тытассин» срокӗ 
тухнине вӑл ҫаплах ӗненмест-ха.

Уссе ларнӑ сухалпа, шурса кайнӑ сӑнпа тухса тӑчӗ 
вӑл алӑкран. Ана хирӗҫ врачсем пычӗҫ, юлташӗсем ху- 
пӑрласа илчӗҫ.

— Савнӑ Робинзон Крузо!
— Пирӗн хаклӑ паша!
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Валерий куҫӗсем нӳрленсе кайрӗҫ. Сӑмала пек хура 
ҫӳҫлӗ тата цыганӑнни евӗр тёксӗм те шӗвӗр питлӗ пул- 
нӑшӑн вӑл хӑйне полкра ҫапла юлташла чӗннине аса 
клчӗ.

— Ну, мӗнле унта, каласа кӑтарт!— тӳсӗмсӗррӗн 
тӗпчеме тытӑнчӗҫ юлташӗсем.

— Ун ҫинчен кайран та пӗлме ӗлкӗрӗр, юлташ- 
сем,— килӗшмерӗ вӗсем ыйтнипе врач, «космосра пул- 
нӑ хыҫҫӑн» сывлӑха тӗрӗслеттерме госпитале ярас тӗл- 
левпе вӑл Валерие машина ҫине ларма сӗнчӗ.

Гагарин каларӑш, «шӑплӑх фронтне» татса кӗчӗҫ, 
Быковский хыҫҫӑн унта ыттисем те пулчӗҫ.

Ҫаксем ҫинчен Валя ку таранччен Андриян каласа 
панӑ тӑрӑх кӑна пӗлетчӗ. Халӗ акӑ сурдокамерӑри 
пӗчченлӗхе хӑйӗн тутанса пӑхас вӑхӑт ҫитрӗ.

Ёнтӗ пурте йӗркеллӗ. Шӑплӑх пӳлӗмӗ тепӗр космо
навта йышӑнма хатӗр. Сурдокамера алӑкӗ умӗнчи пӳ- 
лӗмре хӗрпе врач-психолог пуплет. Ҫынсем хушшинче 
пурӑнассин юлашки минучӗсем иртсе пыраҫҫӗ. Кӗҫех 
унӑн пӗр хӑй тӗллӗн кӑна пурӑнмалла пулать — пӗч- 
ченлӗх енӗпе тӗрӗслесси пуҫланать...

— Ну, сӗт ҫулӗпе кайса, ҫу ҫулӗпе килмелле пул- 
тӑр,— тет шӑппӑн врач. Айккинерех тӑракан космо- 
навтсем хӑйсен тантӑшне ӑнӑҫу сунса пуҫ сӗлтеҫҫӗ. 
Андриян ҫывхарать те унӑн кӗсйине ҫынсем сисмелле 
мар хут листи чикет.

— Телей сунатӑп, Вальӑҫӑм!
— Тавтапуҫ, Андрей!
Герметически люк лӑпӑшт! хупӑнчӗ.
Малтанхи самантсенче вӑл тул енчи пӳлӗмпе ҫак

пӗчӗк пӳлӗм хушшинче уйрӑмлӑх пуррине туймарӗ. 
Врачсем, сестра тата Андриян каланӑ юлашки сӑмах- 
сем, приборсем чӑнкӑртатни хӑлхаран тухса та пётмен-
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ха. Сасӑ яман стенасемпе уйӑрнӑ тул енчи пӳлӗм те 
куҫ умӗнчех-ха. Ҫак стенасем ҫинчен шухӑшланӑ-шу- 
хӑшламанах вӑл хӑй абсолютлӑ шӑплӑхра иккенне 
туйса илчӗ. Уйрӑмлӑх акӑш-макӑш пысӑк пулнӑран 
шӑплӑх ун хӑлхине «ҫурсах ячӗ». Валентина тимлӗн 
тӑнласа тӑчӗ— нивушлӗ ӑна ҫак пӳлӗмре пӗр сасӑ та 
илтӗнмӗ? Анчах мӗн ку? Тик-так, тик-так... Сехет-ҫке. 
Ну, мӗнех вара, ку пӗртте япӑх мар...

Ҫак шухӑшсем пурте ҫиҫӗм хӑвӑртлӑхӗпе килсе тух- 
рӗҫ, ахӑр. Ҫухаласса та вӗсем ҫавнашкалах хӑвӑрт тата 
йӗрсӗр-мӗнсӗр ҫухалчӗҫ. Сасартӑк Валентинӑн вӑраха 
хӑварма юрами темле ӗҫе ҫав тери тӑвас килсе кайрӗ. 
Анчах ку пӳлӗмри пурнӑҫа мӗнрен пуҫламалла-ха? 
Тепӗр минутран пурте паллӑ пулса тӑчӗ, хӑйӗн вырӑн- 
не тупрӗ. Вӑл нумай талӑклӑх программӑн пӗрремӗш 
пунктне лӑпкӑн, васкамасӑр пурнӑҫлама пикенчӗ.

Кун йӗркин тахӑш чиккинче унӑн ҫиес килчӗ. Ир- 
хине вӑл зарядка лайӑхах тунӑччӗ, анчах апатне кӑп- 
кап кӑна хыпкаланӑччӗ — «ларасси» пуҫланиччен 
татах чылай ӗҫ туса ӗлкӗрмеллеччӗ-ҫке-ха. Халӗ вӑл 
ҫӳлӗк ҫинчен апат-ҫимӗҫ илчӗ. Сӗтел хушшине ларчӗ. 
Тутлӑ ҫимӗҫсене уҫса хатӗрлерӗ те пикенсех чӑмлама 
тытӑнчӗ. Хӑйӗнчен хӑй кулса та пӑхрӗ: стена леш 
енче ман пирки мӗн калаҫҫӗ-ши? Кулаҫҫӗ пулӗ. Унтан 
хӑйне хӑех лӑплантарчӗ: кулччӑрах! Тӑраниччен ҫием 
те — пурӑнма савӑкрах пулӗ.

Вальӑна сӑнакан дежурнӑй врач вӑл пӳлӗмре мӗн 
пуррипе паллашма тытӑннине курчӗ. Аппаратурӑпа ӗҫ 
хатӗрӗсене пӑхса тухрӗ. Пӳлӗме курса ҫаврӑнчӗ. Пу- 
рӑнма кирлӗ условисем туса паракан системӑна тӗрӗс- 
лерӗ. Унтан, ҫуртӑн чӑн-чӑн хуҫи пек, хӑйне евӗрлӗ 
йёрке кӳме тытӑнчӗ. Сӗтел ҫинче мӗн ытлашшине йӑл-
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тах пуҫтарчӗ, хӑйпе пӗрле илсе пынӑ кӗнекесене кӑлар- 
са хучӗ. Апат-ҫимӗҫ ҫӳлӗкӗ патне пычӗ. Ну, тата мӗн 
пур унта? Ятарласа хатӗрленӗ тӗрлӗ консервӑсен шӑ- 
вӑҫ банкисем. Улма-ҫырла сӗткенӗсем янӑ пысӑк туба- 
сем. Тӑрӑхла пӗремӗк евӗрлӗ пӗҫернӗ вылямалли тетте 
пек (пӗрре ҫыртмалӑх) ҫӑкӑрсем, вӗсене целлофанпа 
чӗркенӗ. Витаминсем. Тӗрлӗ йышши пӗчӗкҫеҫҫӗ бутер- 
бродсем. Хуппине тасатнӑ лимон татӑкӗсем тата нумай 
тӗрлӗ ытти ҫимӗҫ. «Меню пуян — пурӑнма пулать»,— 
йӑл кулчӗ вӑл, унтан ятарласа тунӑ хуҫлатмалли крес
ло патне пычӗ. Канма та май пур иккен. Унта мӗн-ши? 
Нӳрлӗхе кӑтартакан циферблат. Ку вӑл ҫӑвӑнмалли 
шыв: «алӑсем валли», «пит-куҫ валли», «урасем вал- 
ли» — вуларӗ вӑл, пластмаосӑран тунӑ флаконсем ҫине 
мӗн ҫырнине,— вӗсене пурне те пысӑк тӗкӗр тумбочки 
ҫине лартса хунӑ.

Сурдокамерӑна Валентина маларах та кӗрсе курнӑ- 
ччӗ. Анчах халӗ вӑл ку пӳлӗмпе ҫӗнӗрен паллашать: 
«экскурси» вӑхӑтӗнче кӗрсе курасси — пӗр ӗҫ, халӗ хӑ- 
вӑн кунта темиҫе вӑрӑм талӑк ирттермелле пулсан — 
пачах урӑхла вара.

Валентина кресло ҫине ларчӗ те шухӑша кайрӗ. 
Таҫта аякка пӑхакан куҫӗсем камера стени витӗрех 
курнӑн туйӑнать. Сасартӑк вӑл ҫӳҫенсе илчӗ. Унӑн куҫӗ 
умне, мираж евӗр, ыраш уйӗ тухса тӑчӗ. Мӗн ку? Ҫа- 
вӑн пек туйӑнать-и? Куҫ стена ҫинче чарӑнать. Ҫук, 
ку картина иккен. Шишкинӑн палланӑ, юратнӑ «Ыра- 
шӗ». Шӑп та лӑп килте, Ярославльте, юлни пекех. Анне 
ҫак картинӑна питӗ упрать, ӑна ҫуралнӑ кунӗ тӗлне 
тахҫан атте парнеленӗ-мӗн. Акӑ халӗ ун патне ашшӗн- 
чен юлнӑ тӑван «Ыраш» ҫухрӑмсем урлӑ, сурдокамера 
стени витӗр килсе ҫитнӗн туйӑнать.

Тӑнласа пӑхрӗ. Кулӑшла — ыраш уйӗ кашланине
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илтесшӗн пулчӗ тейӗн. Ҫывӑхарах пычӗ. Малти чи пы- 
сӑк пучаха пӳрнисемпе сӗртӗнчӗ, хыпашласа пӑхрӗ. 
Вара тыррӑн ачаран пӗлекен шавне ҫав тери илтес кил- 
нӗрен, уй тӗлӗнчи сенкер тӳпене куҫпа тинкерес кӑмӑл 
ҫуралнӑран Вальӑна пырӗнчен калама ҫук пысӑк тун- 
сӑх пӑвса хучӗ. Кунта кӑшт чӑштӑртатнӑ сасӑ та, кӑ- 
вак пӗлӗт татӑкӗ те ҫук. Саншӑн, космонавт, пӗлӗт те, 
уй та пӗчӗкҫӗ плексиглас рамкине вырнаҫнӑ.

Пытармасӑр каласан, чул кӗмӗркке пек йӑтӑнса 
аннӑ тунсӑх тӑруках сирӗлмерӗ. Анчах кӑшт вӑхӑт 
иртсен, Валя хӑйне алла илчӗ-илчех. «Асту, ӗҫсӗр ан 
лар»,— тенӗччӗ ӑна Андриян ӑсатнӑ чухне, ҫакна аса 
илчӗ те ӗҫе пуҫӑнчӗ.

Мӗн тӑвассине йӑлтах ҫирӗп кун йӗрки тӑрӑх турӗ. 
Аппаратурӑна тӗрӗслерӗ. Ҫырчӗ. Ҫывӑрчӗ. Физзарядка 
турӗ. Палӑртнӑ сехетре хӑйне кӑштах канма та ирӗк 
пачӗ. Ҫырусем ҫырчӗ, анчах вӗсене ҫийӗнчех ҫура-ҫура 
пӑрахрӗ, мӗншӗн тесен вӗсене пӗрех яма май ҫук. Шо- 
лоховпа Некрасов кӗнекиеене вуларӗ. Юрларӗ тата 
ташларӗ те. Унӑн ҫав тери чупса ҫӳрес килет. Никам 
та ан куртӑр тесе, кӗтесе пырса хӗсӗнет те пӗр вырӑн- 
та тӑпӑртатма тытӑнать. Дежурнӑй врач йӑл ҫеҫ ку- 
лать: мӗскӗн хӗр, хӑйӗн кашни хусканӑвӗ кирек хӑш 
кӗтесрен те ал тупанӗ ҫинчи пек курӑннине пӗлеймест 
ҫав.

Виҫҫӗмӗш талӑк ҫине кайсан пулас, ӑнсӑртран ал- 
лине кӗсъене чикрӗ те кӗске ҫыру туртса кӑларчӗ: 
«Йывӑр килсен, пирӗн вӑрмана тата хӑвна канӑҫ па- 
ман улатаккана аса ил те, вара сана ҫӑмӑлрах пулӗ. 
Яланах санпа пӗрле. Андрей».

Ҫакна ҫыраканӗ сурдокамера патне темиҫе хутчен 
те килчӗ, анчах пуплеме, паллах, пултараймарӗ. Де- 
журнӑй медикрен кӑна ыйтса пӑхрӗ: «Епле вӑл
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унта?»— «Норма шайӗнче»,— кӗскен хуравларӗ лешӗ, 
калаҫу ҫакӑнпа вӗҫленнине систерсе.

Алӑк яриех уҫӑлса кайсан, сурдокамера тулашӗнчи 
пайтах талӑксем хушши курман тӗнче ун куҫне шар- 
тарса ячӗ. Урама тухсан, ҫутӑ сенкер шыва путнӑн 
туйӑнчӗ ӑна. Сасартӑк улатакка юриех тенӗ пек такка- 
нине илтрӗ. Вӑл ӑҫтине курмасӑрах кӑшкӑрса ячӗ:

:— Такка, тӑванӑм, такка!
— Ку вӑл улатакка мар,—терӗ ҫурӑм хыҫӗнчепал- 

ланӑ сасӑ.— Атьсем спорт снарячӗсене юсаҫҫӗ.
— Андрей!— Валя ӑна хирӗҫ утӑм турӗ, пуҫне ун 

хулӗ ҫине хурса макӑрса яма та хатӗрччӗ. Анчах хӑй- 
не хӑй тытса чарчӗ.— Сывлӑх сунатӑп, Андрюша!

— Сывлӑх сунатӑп!
Палланӑ аллея тӑрӑх юнашар утса кайрӗҫ. Хырлӑх- 

ра шӑпах, анчах Валя урӑх никама та илтӗнмесле ку- 
рӑк чӑштӑртатнине Те, ҫулҫӑсем ҫинчен сывлӑм 
тумланине те илтет.

— Ну, мӗнле, улатаккана аса илместӗнччӗ-и?— 
кулса ячӗ Андриян.

— Улатаккана ҫеҫ мар, Кӑйкӑра та аса илеттӗм,— 
ҫиҫтерчӗ хӗр куҫӗсене илӗртӳллӗ вутпа: вӑл хӑйӗнту- 
сӗн позывнойне пӗлетчӗ ӗнтӗ.

Алӑран алӑ тытса, пӗр шухӑшсӑр шӑппӑн утса пы- 
чӗҫ. Сасартӑк Валя тӑпах чарӑнчӗ:

— Ну, мӗншӗн шарламасть-ха вӑл?
— Кам? Улатакка-и е Кӑйкӑр?— пачах кулмасӑр 

ыйтрӗ Андриян.
— Вӑл та, ку та,— Валя кулса ячӗ те хӑвӑрт шӑп- 

ланчӗ.
Андриян хӗре хулӗнчен тытрӗ, куҫӗнчен пӑхрӗ:
— Валя, пӗлетӗн-и, эпӗ сана тахҫанах каласшӑн- 

ччӗ... Хӑҫанччен пирӗн пӗр-пӗрин патне хӑнана ҫӳре-
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мелле? Тен, пёр кил тӑвасси пирки шутласа пӑхмал- 
ла. Япӑх мана сансӑр...

Хӗр чӗнмерӗ. Унтан тусӗ ҫине ҫав тери ырӑ, ӑнлан- 
малла куҫпа пӑхса илчӗ те шӑппӑн калама тытӑнчӗ:

— Эп сана ӑнланатӑп, Андрюша. Мана та сансӑр 
пуҫне йывӑр. Анчах... Мӗнле калас... Манӑн сана халь 
ӗҫлеме чӑрмантарас килмест. Эсӗ вӗт часах вӗҫеве ту- 
хатӑн. Таврӑнӑн — ун чухне калаҫӑпӑр. Юрать-и? 
Эсӗ кӳренме ан шутла...

Ҫук, вӑл кӳренмерӗ. Анчах салхуланчӗ.
— Каяр хамӑр сукмакпа,— хӗр унӑн аллине ярса 

тытрӗ те вӑрманти палланӑ утмаҫул тӑрӑх илсе кайрӗ. 
Пӗр тӗлте, шоссе ҫине пӑрӑнаспа, чарӑнчӗ те тӑнласа 
тӑчӗ.

— Шӑп. Тӑхта, илтетӗн-и? Улатакка.
Хыр тӑрринче, ҫут тӗнчере нимӗне те асӑрхамасӑр, 

йӑрӑм-йӑрӑм кӗпе тӑхӑннӑ ҫунатлӑ платник чунтанах 
тӑрӑшса ӗҫлет.



ВЁРИ «ҪИЛ-ТАМАН»

К антӑк каррисене янӑ тӗттӗмрех залра ҫил-тӑман 
улать. Малтан хуллен, мӗскӗннӗн йӑлӑнса. Ун- 
тан хӑрушла урса кайса. Юлашкинчен шиклен- 
термелл|е тиснер улани вӗҫӗ-хӗррисӗр, шӑплан- 
ми, сасӑ пулса тӑрать.

Кӑштах уҫнӑ алӑк умӗнче хӗр-космонавтсем кӗпӗр- 
ленсе тӑраҫҫӗ. Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн вӗсем ассӑн сывлаҫҫӗ, 
чӑн-чӑнах шӑннӑ пек тӗршӗнкелеҫҫӗ. Калаҫкаласа 
илеҫҫӗ:

— Кама ҫавӑраҫҫӗ?
— Центрифуга ҫинче Андрей.
Эпӗ алӑк патме ҫывхартӑм та «ҫил-тӑмана» хам 

куҫпа куртӑм: унта центрифугӑн тем пысӑкӑш икӗ 
ҫуначӗ, пӗтӗм зала тултарса, улӑпла ункӑ тавра хӑлаҫ- 
ланать. Кресло ҫинче этем курӑнмасть. Вӑл креслӑпа 
пӗрлешсе кайнӑ. Кӗҫех каштисем хӑйсем те ҫухалчӗҫ, 
пропеллер евӗр ҫаврашка кӑна пулса тӑчӗҫ. Чӗвлетет, 
шӑхӑрать касӑлан сывлӑш. Стенасем чӗтренӗн тата ax-
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латнӑн туйӑнать. Ытла нумай вӑй хума тивнврен те- 
йён, лампасам те сарран курӑнаҫҫӗ, весам кресло ҫин- 
чи этем хӑйне епле туйнине тимлӗн сӑнакан медиксен 
пичӗсене вӑйсӑррӑн ҫутатаҫҫӗ.

Центрифуга чарӑнсан, Андрияна медиксем йӗри- 
тавра сырса илчӗҫ, алӑк патӗнчи хӗрсем каччӑ ҫаплах 
кресло ҫинче выртнине курчӗҫ те пӑшӑрханса ӳкрӗҫ:

— Япӑх-шим ӑна?
Валя тӳсеймерӗ, ҫывӑха пычӗ. Шарламасӑр пӑхса, 

ӑшшӑн йӑл тутарчӗ сӑнне. Андриян та вӑйсӑррӑн кулан- 
ҫи турӗ. Унтан тӑчӗ, урайне ярса пусрӗ. Йӗри-тавра 
темлереххӗн, ӗненмен куҫпа пӑхса ҫаврӑнчӗ.

— Темшӗн стенасем чарӑнмаҫҫӗ...
Пурте кулса ячӗҫ.
Чӗрӗк сехетрен вӑл Вальӑпа пӗрле юрпа витӗннӗ 

хӗллехи сад тӑрӑх утрӗ. Сачӗ «центрифуга ҫурчӗ» ҫу- 
мӗнченех пуҫланать. Пае тытнӑ шӗшкӗсем ҫинче уйӑп- 
сем татӑлса ӳкес панулмилле сулланкалаҫҫӗ. Андрей 
пӑхӑнма шутламан юртан тӗпренекен чӑмакка турӗ, 
ӑна туратсем еннелле печӗ те, вара «панулмисем» ша- 
кӑрах тӑкӑнчӗҫ, сивӗ хӗвелпе ҫуталнӑ сывлӑшра пӗр 
вӑхӑт йӗплӗ-йӗплӗ хӗмсем вӗлтӗртетрӗҫ. Валя куҫне ал 
тупанӗпе хупларӗ.

— Куҫа шартарать.
‘— Анчах ку ҫил-тӑманах мар-ҫке,— куҫне хӗсрӗ 

Андриян та.
— Мӗнле «ҫил-тӑман» вӗт. Эсӗ унти пирки калатӑн 

пулас...— ҫурӑм хыҫне тӑрса юлнӑ ҫурт еннелле пуҫ 
сулчӗ хӗр, ун енчен ҫаплах-ха центрифуга кӗрлевӗ ил- 
тӗннӗн туйӑнать.

— Унти пирки те, кунти пирки те,— уҫӑмсӑррӑн 
тӑсрӗ Андриян, кӗленче ванчӑкӗ пек кӑчӑртатакан юр 
тӑрӑх утнӑ май.
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Валя ӑна ҫаннинчен тытса чарче.
— Кала тӳррипе — питӗ йывӑр иулчӗ-и?
Вӑл йӑл кулчӗ, сӑмала тӗслӗ ҫӑра куҫхаршине хыҫ- 

са илчӗ.
— Мӗнле калас? Хӑв куртӑн. Йывӑр, анчах чӑтма 

пулать. Чи малтан ҫакна пӗлмелле, Валюта...
Вӑл кӗлетке ҫине пусакан йывӑрлӑх епле ӳсни, пу- 

сӑм пысӑкланнӑҫемӗн хӑй мышцӑсене перекетлӗн 
хытарса пыни ҫинчен каласа пама тытӑнчӗ. Ленчеш- 
келеннӗ кӗлетке кӑшт ытларах йывӑрлӑха та чӑтаяс 
ҫук. Кӗлеткене, нервӑоене, кӑмӑла пӗр чӑмаккана пух- 
малла.

— Вара пурге йӗркеллех пулать,— вӑл каллех йӑл 
кулчӗ те хӗр ҫине кӗҫӗн йӑмӑкне хӗрхеннӗ чухнехи пек 
пӑхса илчӗ.

Пытармасӑр каласан, Андриян сӑпайлӑ тата чунӗ- 
пе Валя патне туртӑнакан ҫын пулсан та, ҫак черчен 
хӗр тӳсӗмпе пиҫӗхни енчен арҫынпа тан пуласса нумай 
вӑхӑт хушши ӗненме пултараймарӗ. Ҫакӑн пирки тӳ- 
рех, пӗр пытармасӑр калатчӗ.

— Аҫта тапаҫланаҫҫӗ ҫав халсӑрсем? Истребитель 
нхӑнне те пырса курман-ха...

Валя та хӑй черечӗпе тӑрӑхласа хуравлатчӗ:
— «Эпир истребительсем, тӳперисем, сасӑран хӑ- 

вӑрт вӗҫекеннисем». Тӗлӗнӗн, курман пуль сирешкел- 
лисене. Эпир те вӗҫнӗ. Парашютпа сиртен те нумайрах 
сикнё...

Ку вӑл ҫурма шӳтлӗ, ҫурма чӑн калаҫуччӗ. Паян 
Андриян пӗрремӗш хут пачах тӑрӑхламасӑр, май пур 
таран пулӑшас кӑмӑлпа калаҫрӗ. Вӑл центрифуга ҫин- 
чен хӑй тага юлташӗсем мӗн пӗлнине йӑлтах каласа 
пачӗ. Паян вӑл чи пысӑк тиев — темиҫе хутчен * ж »  

илчӗ. Анчах Вальӑн пӗчӗкрен пуҫламалла. Майӗпен-
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майӗпенех пысӑкки патне ҫитмелле. Андрей канашё 
ҫапла: лӑпкӑ пулмалла, ӗҫ ӑнтӑр тесе тӑрӑшмалла.

Часах Вальӑна та ҫав ҫурта пӗрремӗш хӑнӑхӑва 
чӗнчӗҫ. Ҫавнашкалах кантӑксене карнӑ, медиксен сӗ- 
телӗсем патӗнчи лампочкӑсем ҫаплах теме кӗтнӗн яр- 
ҫутӑ ҫунаҫҫӗ. Кресло ҫумне сӗртӗнсен, ҫан-ҫурӑмне тем- 
ле ҫӳҫентерекен сулхӑн пырса ҫапрӗ. Хӑйне лӑплан- 
тарасшӑн пулчӗ, анчах пултараймарӗ. Врач ҫакна 
асӑрхарӗ, ахӑр, ӑпӑр-тапӑр ҫинчен калаҫу пуҫарчӗ. Ҫав 
хушӑра шурӑ халатлӑ хӗрарӑмсем ун ҫумне датчик- 
сем ҫирӗплетрӗҫ.

Двигатель кушак ҫури пек мӑрлатма тытӑнчӗ. Ун- 
тан ҫиллессӗн ҫухӑрса ячӗ те каштасене ункӑ тавра 
шутарса кайрӗ. Куҫ тӗлӗнчен кӑштах тӗтреленнӗ яп- 
яка стена вӗлтлетсе юлчӗ. Валя тутине чӑмӑртарӗ, алӑ, 
ура, пӗтӗм кӗлетке мышцисене хытарчӗ. Куҫӗсене хуп- 
ма хӑтланчӗ — вӗсем темле вӑйпа уҫӑла-уҫӑла кайрӗҫ, 
куҫ шӑрҫине стенасемпе кантӑксен кӑн-кӑвак та шупка 
юхӑмӗ пырса ҫапрӗ. Сывлӑш шӑхӑрать, хӑлха ҫурха- 
хӗсем ҫине пусать. «Ҫил^ӑман». Вӗри «ҫил-тӑман»,— 
сасартӑк вӗлтлетрӗ шухӑш пуҫӗнче, вара вӑл шӑхӑра- 
кан кӑвакрах юхӑма пӗр минутлӑха умӗнчен ҫухатрӗ. 
Куҫне шурӑ ҫулӑм ҫапрӗ...

Кресло чарӑнчӗ. Врач ун ҫинчи хӗр патне васкарӗ.
— Ну, мӗнле пек туйӑнчӗ?
Лешӗ ҫӑварне аран уҫрӗ.
— Манӑн хамӑн сиртен ыйтмалла, Андрей Викто

рович, эпӗ мӗнле пек туйӑнтӑм-ши... сире?
— Мӗнех вара, япӑхах мар,— куланҫи турӗ тух- 

тёр.
— Эпӗ вара хама япӑх туйрӑм,— салхуллӑн йы- 

шӑнчӗ Валя, унтан тӳрех ыйтрӗ:—Эсир мана чи пӗчӗк 
тиев панӑ вӗт?
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— Мӗнле калас... Виҫ хутченхине. Малтанлӑха ҫй- 
телӗклӗ.

— Ну, мана вара ҫителӗклӗ кӑна мар, нумай пек 
туйӑнчӗ.— Ассӑн сывласа, ура ҫине тӑчӗ.— Йыварта- 
рах. Ун пек тесе шутламан та. Малашне мӗнле пулӗ- 
ши, Андрей Викторович?

— Кирек мӗнӗн те хӑйӗн вӑхӑчӗ пур,— тарланӑ 
ҫамкине ал тупанӗпе шӑлса илчӗ тухтӑр.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Валя, хӗрсем шӳтленӗ пек каласан, 
«центрифуга аппа патне хӑнана» пӗрре ҫеҫ мар килчӗ. 
Мухтанмалли пулмарӗ. Анчах аэродрома, малтанхи 
вӑхӑтра парашютпа епле сикнине аса илчӗ. Унта ӗҫ 
ӑнӑҫманни йӗрес патнех ҫитеретчӗ. Ҫапах та вӗренчӗ- 
вӗренчех. Кунта та ӗҫсем ерипен, анчах шанчӑклӑн 
мая килсе пычӗҫ. Паллах, пӗр пӑшӑрханусӑр, такӑн- 
масӑр мар.

Юлашкинчен пысӑк улшӑну пулчӗ. Мӗнре палӑр- 
чӗ-ха вӑл? Валя хӑй те татса калама аптрать. Те хӑ- 
нӑху вӑхӑтӗнче сахалрах ывӑннинче, те хӑйне центри
фуга кӗтекен зала кӗрсен яланхилле сехӗрленме 
пӑрахнинче; унччен алӑк урати урлӑ каҫса металл 
вӗҫенкайӑкӑн сарлака ҫуначӗсене курсанах чун сӳ! тӑ- 
ватчӗ. Хальхинче вӑл хӑнӑхнӑ ҫурта кӗнӗ пекех кӗчӗ. 
Хӑех кантӑксене карчӗ. Андрей Викторовичӑн тата 
тепӗр врач ачисен сывлӑхне ыйтса пӗлчӗ. Темле ин
ститута ташлама каясси пирки шурӑ халатлӑ хӗрсем- 
пе хуллен калаҫкаласа, хӑй те асӑрхамасла кресло 
ҫине ларчӗ, «старта» лӑпкӑн хатӗрленсе кӗтрӗ.

«Ҫил-тӑман» уласа ярсан кӑна чӗри кӑлт сиксе 
илчӗ. Анчах вӑраха мар. Центрифуга хӑвӑртланнӑҫе- 
мӗн мимепе чӗре урӑх еннелле ӗҫлеме тапратаҫҫӗ: вӗ- 
сем пысӑкраххине кӗтсе илме хатӗрленеҫҫӗ.
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Ҫав пысӑкки чӑнах та ҫитрӗ. Валя ӑна ӑнланма ҫук 
йывӑрлӑх акӑш-макӑш хытӑ хӗснинчен туйса илчӗ. 
Вӑл пӗтӗм кӗлетке ҫине пусать. Алӑ-урана хускатма та 
ҫук. Куҫ хупӑнмасть. Юн йывӑрланнӑ. Вӑл ӗнтӗ тӑнлав 
тӗлӗнче талтлатмасть, ҫывӑрса ларнӑ та, чӗре ӑна венӑ- 
сем тӑрӑх ҫӳретеймессӗн туйӑнать. Анчах чӗре темиҫе 
хут ытларах вӑй хурса ӗҫлет. Ана йывӑр. Ҫапах та 
чӑтма пултарать-ха. Ҫакна врачсем лайӑх кураҫҫӗ, вӗ- 
сем чӗре епле тапнине те, мӗнле сывланине те, сӑн-пите 
те тимлӗн сӑнаҫҫӗ. Сӑнӗ шурса кайнӑ, тутисем кӑштах 
путса кӗнӗ тата шуралнӑ та. Куҫ шӑрҫисем айӑн-ҫийӗн 
ҫаврӑнакан пуш-пушӑ зал ҫине пӑхаҫҫӗ. Пӗтӗм кӗлетке 
май пур таран вӑй хурать. Ҫавӑ ҫеҫ. Ана Андрей Вик
торович лайӑх ӑнланать.

Хӑвӑртлату арҫын-космонавтсем тӳссе курнӑ чикке 
ҫитет. Валя хӑйне ҫапах ҫирӗп тытать. «Маттур, Валю
та!»— кӑшкӑрса ярас килет Андрей Викторовичам 
Анчах вӑл тепӗр ӗҫ хушнипе ҫырлахать. Вальӑн хӑйӗн 
куҫё умӗнчи ҫуталакан табло ҫинче цифрӑсемпе сӑмах- 
сем вуламалла. Вӑл тӗрӗеех вулать. Ҫак латсӑр кару
сель хӗрарӑма та вӑй ҫемми эппин.

Пӗтӗмӗшпе илсен, юлашки хӑнӑхуоем ӑнӑҫлӑ ир- 
теҫҫӗ пулин те, Валентина врачсене, хӑйӗн эксперимен- 
таторӗсем туса, сахал мар шухӑшлаттарать. Мӗнрен 
мӗн пулассине вӗсем малтанах ӑнкармалла, пысӑк 
тиевсем вӑхӑтӗнче хӗрарӑм ӳт-пёвӗ хӑйне епле тытнин 
пёр вак-тӗвекне те асӑрхамасӑр юлмалла мар. Пурне 
те тӗплӗн шута илеҫҫӗ, тишкӗреҫҫӗ, кӗскен калакан 
цифрӑсем ҫине куҫараҫҫӗ, чӗре тӗрлӗ вӑхӑтра мӗнле 
тапнине палӑртаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, Валя ҫӗр ҫинчех ха- 
личчен пӗлменни патне ҫӗнӗ сукмак хывать.

Валя килне ҫӗкленӳллӗ к ӑ м ӑ л п а  таврӑнчӗ, хӑйне 
Ĥai вӑйӗ-халӗ те ҫителӗклех пек туйӑнчӗ. Анчах килне
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ҫитнӗ-ҫитменех хыҫлӑ пукан ҫине ларчӗ те хӑй ҫав тери 
ӗшеннине ӑнкарса илчӗ.

Ирпе-ирех атьсем, малтан килӗшсе татӑлнӑ пекех, 
зарядкӑна тухма чӗнсе икӗ хутчен шӑнкӑртаттарсан, 
унӑн пӗртте тӑрас килмерӗ, тепӗр сехет ҫывӑрма ирӗк 
ыйтса, кирек кама та, командира хӑйне те, тархаслама 
хатӗрччӗ вӑл.

Ҫапах та тӑмаллах пулчӗ. Хырлӑха илсе кӗрекен 
палланӑ сукмак ҫине чупса тухнӑ-тухманах вӑл хӑйне 
ҫӑмӑл туйма пуҫларӗ. Вӑрахрах гимнастика тунӑ хыҫ- 
ҫӑнхи пек мышцӑсем кӑна ыраткаларӗҫ. Сукмак ҫинче 
Попович хуса ҫитрӗ те чупнӑ майӑнах кӑшкӑрса 
ыйтрӗ:

— Ну, Валюта, мӗнле унта «ҫил-тӑвӑл»?
— Ан та кала, Паша. Хӑлха халӗ те йӑнлать.
Майӗпенрех чупса кайрӗҫ. Халӗ ӗнтӗ Павел пачах

урӑх сасӑпа калама тытӑнчӗ:
— Питӗ чаплӑ пулса тухрӗ ку санӑн. Врачсем ҫап- 

ла шутлаҫҫӗ. Ман шухӑш та ҫаплах.
— Ун ҫинчен эсӗ мана мар, Андрея кала,— чӑн- 

чӑн хӗрарӑмла тӳсӗмсӗрлӗхпе сӗнчӗ Валя.— Унсӑрӑн 
каллех пуҫлӗ: «Эпир истребительсем, сасӑран хӑвӑрт 
вӗҫекенсем... Эсир вара камсем?»

— Калатӑпах,— шантарчӗ Павел, хӑй вара унӑн 
тусӗ, сӑпайлисенчен те сӑпайли, ҫавӑн пек калама пул- 
тарнинчен тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ. Унашкаллине вӑл 
хӑй пурнӑҫӗнче никама та, нихҫан та каламан. Хӗре 
вара каланӑ. Тӗлӗнмеллипех тӗлӗнмелле!

Тен, вӑл ҫаплах пулмалла та?
— Айтӑр атьсене хуса ҫитер!— сӗнчӗ Павел, хӑй 

хӑвӑртрах чупма пикенчӗ.
Лешсем каялла ҫаврӑннӑ ӗнтӗ. Малта ҫӑмӑллӑн 

сиккелесе Гагарин чупать. Ун хыҫӗнче хулпа хул пӗр
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Валя аппа ыран ҫӑлтӑрсем name вёҫее каять

космос тумӗпе.



Эпӗ — «Чайка»! Эпӗ — «Чайкэ»



шайра Титовпа Быковский. Чи хыҫалта Николаев. Ва- 
льӑна курсан, ӑна аллинчен ярса тытрӗ, хӑвӑртлӑхне 
чакарчӗ те, вӗсем малалла юнашар чупрӗҫ. Попович 
маларах иртрё, чупнӑ май кӑшкӑрса хӑварчӗ:

— Эс асту, истребительсем пирки тек ан калаҫ!

7. Ч аП к а .



УЛТТАМЁШ ПАТЕТИКАЛЛИ

Иккӗмӗш талӑк ёнтё Николаев космос карапӗнче 
«пурӑнма хӑнӑхать». Кунта мӗн пурри темӗн- 
шӗн сурдокамерӑна аса илтерет. Унти пекех 
шӑплӑх, анчах тӑрмашмалли вара питӗ нумай. 
Ёҫ ҫине ӗҫ... Пӗр сӑмахпа каласан, пурне те 

чӑн-чӑн вӗҫеври пек тумалла.
Ҫапах та, пушӑ минут килсе тухсан, пӗчченлӗх 

аптратать. Йывӑр иккен ҫын ҫук ҫӗрте. Уйрӑмах Валя 
ҫук пулсан. Унран радио тӑрӑх темиҫе сӑмах та пулин, 
кӗске ҫыру та пулин кӗтет. Анчах тулашри тӗнче та- 
тӑлнӑ. Каччӑ карапӗ патне хӗр темиҫе хут килнине, 
унӑн «ҫӗр ҫинчи мар» пурнӑҫне тӑнланӑн борт хӗррин- 
че вӑрах тӑнине кайран кӑна пӗлчӗ. Анчах пуплесе 
илме ӑна ирӗк паман.

Кӑнтӑрла тӗлӗнче карап люкӗ яриех уҫӑлчӗ. Врач- 
сем тимлӗн тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн Андриян урама тухрӗ те 
ҫӑлкуҫ шывӗ пек таса сывлӑша пӗтӗм кӗлеткипе чыхӑ- 
на-чыхӑна ҫӑтрӗ, пуҫ тӗлӗнчи сенкертерех тӳпене курса
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савӑнчӗ. Шӑртлӑ сухалпа хупланса илнӗскер, кӑштах 
ӗшеннӗ пулин те савӑкскер, ҫутӑпа тата сывлӑшпа 
ӳсӗрӗлнӗ пек пулса кайнӑскер, пӗлсе тӑракан аллея 
тӑрӑх утса кайрӗ. Космонавтсенчен чи малтан Вальӑна 
тӗл пулчӗ. Паллах, ӑнсӑртран мар: Вӗрене «ирӗке» хӑ- 
ҫан тухассине ӑна врач «вӑрттӑн» каланӑ, ахӑр. Валя 
ал тупанӗпе унӑн чылайранпа хырман тӑнлавӗнчен 
сӗртӗнчӗ те, хӗр алли ӑна ҫав тери ҫемҫен, ҫепӗҫҫӗн 
туйӑнчӗ.

— Ну, мӗнле, Вӗрене, хӑрса каймарӑн-и?
«Вӗрене» — Андриянӑн хӑнӑхуллӑ «вӗҫевёнчи»

позывной.
— Ҫук, Хурӑнӑм, хӑрма шутламан-ха. Кӑштах 

мӑклантӑм ҫеҫ.
Пулать вӗт унашкалли: каярахпа, старта тухас 

умӗнхи тапхӑрта, хӗр позывнойӗ шӑпах, Хурӑн пулчӗ.
Поповичпа Николаев тата вёсен дублерӗсем Кома- 

ровпа Быковский ҫула пуҫтарӑнма тытӑнчӗҫ. Андриян 
космодрома вӗҫсе каяс умён Валя уйрӑмах тимлӗ пул- 
чӗ. Кӗпине утюгпа якатса пачӗ. Пӗчӗк чӑматана ҫул 
ҫинче вулама кӗнекесем, конвертсем, хут хучӗ. Ручка 
парнелерӗ.

— Тӗнче уҫлӑхӗнчен ҫыру ҫырса ярӑн...— йӑл кул- 
чӗ хӑй.

— Яратӑпах.
Аэродромра сывпуллашма айккинерех пӑрӑнчӗҫ. 

Вӑл хӗре ыталаса илчӗ. Ҫапах та атьсем вӗсем епле 
уйрӑлнине асӑрхарӗҫ-асӑрхарӗҫех, тӑрӑхласарах пуҫӗ- 
сене сулкаларӗҫ.

— Атя самолет патне ӑсатам,— пӑшӑлтатрӗ хӗр.
Ҫул ҫинче вӑл, пӗр-пӗрне ачаранах пӗлнӗ пек, ӑш-

шӑн та вашаватлӑн канаш пачӗ:
— Ан пӑшӑрхан, Андрюша. Йӑлтах аван пулать ак.
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— Эпӗ иккӗленместӗп. Тавтапуҫ, тавтапуҫ...
«Хурӑн» тесе каласшӑнччӗ. Ун чухне вара чёрн тӗ-

пӗнче упранакан «манӑн» сӑмаха та хушса хума ти- 
ветчӗ. Анчах апла калама тивӗҫ ҫук-ха ҫав ун. Вӑл хӗр 
аллине тепӗр хут чӑмӑртарӗ, питӗнчен чуптуса илчӗ.

Самолет вырӑнтан тапранса кайрӗ, вӗҫсе хӑпарчӗ 
те Байконур еннелле ҫул тытрӗ.

Вӗҫев хыҫҫӑн иккӗшӗ Андриян Ҫӑлтӑр хулине тав- 
рӑнсан тӗл пулчӗҫ. Пуҫ тӗлӗнче каллех ватӑ хырсем 
кашлаҫҫӗ. Каллех велосипед шинисем айӗнче лӑспа 
туратсем ҫатӑрт та ҫатӑрт тӑваҫҫӗ. Вӗсем яланхи пекех 
вӑрмана уҫӑлса ҫӳреме каяҫҫӗ. Валя малта. Ҫине-ҫинех 
каялла ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхать. Хӗп-хӗрлӗ пичӗ телей- 
пе ҫунать. Педальсем ҫине пикенерех пусса, чӑрсӑррӑн 
хӗтӗртет:

— Мӗн йӑраланатӑн эсӗ унта? Ниепле хӑваласа ҫи- 
тейместӗн...

— Эсӗ капла та манран ниҫтах та тарас ҫук.
— Аплах-ши? Йӑнӑшмастӑн-и?— хӗр сассинче тӑ- 

рӑхлани илтӗнет.— Эппин хӑваласа ҫит.
Спицӑсем пӗр тӑтӑшлӑ ункӑ пулса тӑраҫҫӗ. Ларчӑк 

ҫӑтӑр та ҫатӑр тӑвать. Валя хӑвӑртлӑха ӳстернӗҫемӗн 
ӳстерет. Андрейӗ вара васкамасть. Ёлкӗрӗ-ха. Анчах 
тепёр минутран йывӑҫсем хушшинче сенкер калпак 
вӗлтлетнине кӑна курать. Кӗҫех калпак та ку- 
рӑнми пулать. Чӗнет. Сас-хура ҫук. Халӗ вӑл та пе- 
дальсене хӑвӑрт-хӑвӑрт ҫавӑрать, сӑнчӑр чӑрлатса 
кӑна пырать. Ҫапах кустӑрмасем майӗпен ҫаврӑннӑн 
туйӑнаҫҫӗ.

Акӑ мӗн патне илсе пырать иккен арҫын хӑйне 
ытлашши шанни. Пилӗк минут хӑвалать, ҫиччӗ те, 
лешӗ ҫаплах ҫук та ҫук — йӗрӗ те ҫухалнӑ.

Тепӗр ҫур сехетрен кӑна сукмак ункӑ туса каялла
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ҫаврӑннӑ ҫӗрте хӑваласа ҫитет. Анчах хӗр чарӑнмасть. 
Чупнӑ чухнехи пек урисем вӗлт те вӗлт тӑваҫҫӗ. Пӗр 
минутран каччӑ хӗрпе танлашать. Унӑн рулӗнчен ярса 
тытать. Лешӗ калпак айӗнчен тухнӑ кӑтра ҫӳҫ пайӑр- 
кисене лӑстӑртаттарать.

— Апла юрамасть! Эсӗ малалла кайма пар!
— Памастӑп!
Хӗр ларнӑ велосипедӑн рульне ямасӑр Андриян 

тормоз ҫине пусать, унтан хӑвӑрт сиксе анать те ҫул 
урлӑ тӑрать.

— Парӑнатӑп, Андрюша,— сиксе анать Валя та, 
анчах чутах ӳкмест. Укме парас мар тесе тытнӑ чухне 
каччӑ ӑнсӑртран хӗрӗн вӗри питне сӗртӗнет...

Халь ҫул тӑршшӗпех ҫуран утаҫҫӗ. Васкамасӑр, ним 
шарламасӑр пыраҫҫӗ, вӑрманӑн каҫ пулас умӗнхи шӑп- 
лӑхне хуйхатасран хӑраҫҫӗ тейӗн. Валя алли — каччӑ 
аллинче. Хӑпарса тухнӑ мӑкӑльсене хыпашласа ту- 
иать. Вӑл хӗре пӗрремӗш хут халичченхи пек мар 
калать. Темле ҫав тери шанса:

— Пӗрремӗш хут епле курнӑҫнине астӑватӑн-и? 
Профилакторинче Юра паллаштарчӗ. Эпӗ санӑн аллу- 
на тытрӑм та тӳрех хӑпарнӑ мӑкӑльсене шутласа пӑх- 
рлм.

— Миҫеччӗ вара?— куларах чалӑшшӑн пӑхать 
хӗр.

— Тӑваттӑччё. Пуҫ пӳрнине шутламасан, кашни 
пӳрне тӗлӗнче пӗрре.

— Паян вара?
— Паян ытларах... Ал тупанӗ лапкӑшпех мӑкӑль- 

сем.
— Ёҫленӗрен, Андрюша. Снарядсем ҫинче те, кил- 

ти хуҫалӑхра та кӗрмешетӗн... Хӑвах пӗлетӗн, мӗн 
чухлӗ ӗҫ халь манӑн...
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— Халь ӗҫ ҫинчен калаҫар мар, Валя.
Иккӗшӗ те шӑпӑртах пулаҫҫӗ. Хӗр сасартӑк пуҫне 

каҫӑртса хурать, таҫта ҫӳлелле, каҫ сӗмӗ ҫапнӑ кӑвак 
тӳпери ҫутӑ йӑрӑмсем ҫинелле пӑхать, ӗмӗтленӳллӗн те 
шӑппӑн сӗнет:

— Итле-ха, Андрюша, кала мана мӗн те пулин 
питӗ-питӗ лайӑххи. Никама та нихҫан каламаннине 
кала...

Каччӑ та ҫӳлелле пӑхать, хӑйне ҫеҫ каланӑн шӑп- 
пӑн хуравлать...

— Эсӗ чи лайӑххи...
Унтан аллине ун хулӗ ҫине хурать те ыйтать:
— Эсӗ вӗҫев умён мӗн калаҫнине манман-и?
— Манман, Андрюша,— унӑн куҫхаршийӗсэм 

кӗтмен ҫӗртен кӑлт сикрӗҫ, унтан шухӑшлӑн пёрӗнсе 
ларчӗҫ. Пайтах вӑхӑт шарламасӑр пынӑ хыҫҫӑн хӗрӳл- 
лӗн, пӑтрануллӑн, тархасланӑн калаума тытӑнать:— 
Эсӗ ӑнланасса эпӗ пӗлетӗп. Эсӗ манӑн питӗ ӑслӑскер... 
Ман вӗҫеве кайса килмелле. Ҫапла вӗт? Эхер те вӗҫеве 
кайма шанас пулсан. Таврӑнӑп та — загса кайӑпӑр. 
Юрать-и?..

Вӑл тӑруках хуравламарӗ. Темӗншӗн улпут ҫырлин 
туратне хуҫса илчӗ, ҫулҫисене тата-тата, ҫул ҫине пӑ- 
рахрӗ.

— Юрӗ, Валюша. Эпӗ сана ӑнланатӑп...— теейрӗ 
юлашкинчен.

Вӑл ун патне класа, лабораторине, карал патне час- 
часах пырса ҫӳрерӗ, хӗр унта вӗҫев умӗнхи юлашки 
заданиоене турӗ. Хатӗрленнӗ тата вӗҫнӗ вӑхӑтра хӑй 
мӗн туяннӑ, Андриян ҫавна пӗтӗмпех ӑна пама тӑрӑш- 
рӗ. Паллах, нимрен ытла ӑна лере, улттӑмӗш океанта, 
мӗн кётни ҫинчен каларӗ.

Ҫӗр ҫине таврӑнсан Андриянпа Павел хӑйсен сана-
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вӗсем ҫинчен Государство момисоине каласа пачӗҫ. 
Мӗн курни-илтнипе хӑйсен ӗҫне малалла тӑсас ҫынсене 
паллаштарчӗҫ. Валерий Быковский яланхиллех шӳтле- 
реххӗн тӗпчесе ыйтрё:

— Мӗн енӗпе ытларах хистенмелле-ши?
Лешсем каланӑ тӑрӑх, хистенмелли нумай иккен,

чи малтан—пӗтӗм ӳт-пӗве пиҫӗхтермелле, вестибуляр- 
нӑй хатӗрленӳ лайӑх пулмалла, техникӑна пӗлмелле.

Космодрома кайиччен шутлӑ кунсем юлчӗҫ. Тӗнче 
уҫлӑхне ҫӗнӗрен вӗҫме хатӗрленнӗ хушӑра Андрей 1962 
ҫулти августра хӑйӗн дублерӗпе — Быковскипе пӗрле 
ракета тӗпӗ патне ҫывӑхарнӑ чухнехи асран тухми ми- 
нутсене аса илет. Халӗ ӗнтӗ Валерий хӑй вӗҫмелле.

Кирек мӗн каласан та, ӑна Валентинӑран ҫӑмӑлрах. 
Арҫын арҫынах. Кунсӑр пуҫне тата арҫынсем тӗнче 
уҫлӑхӗнче тӑватӑ хутчен пулса курнӑ-ҫке. Хӗрарӑмӑн 
вара пӗлмен-курман тӗнчене малтанхи хут тухмалла. 
Андрей ӑна лӑплантарма тӑрӑшать, лайӑх хатӗрленсен 
ӗҫ ӑнассине хӑйӗн сӑнавӗсемпе ӗнентерет. Пёр те пӗр 
шутласан, вӗҫев ӑнӑҫлӑ пуласси пирки Валя хӑй те 
иккӗленмест, анчах хутран-ситрен унӑн куҫӗсенче Ан
дрей ӑнланмалла шикленӳ пуррине асӑрхарӗ. Кунта, 
карап ҫинче, вӑл аппаратура тӗнче уҫлӑхӗнче епле 
ӗҫлессин уйрӑмлӑхӗсене ӑнлантарчӗ, хӑйне евӗр экза
мен пекки те туса илчӗ.

— Ну, кала, алӑ вӗҫҫӗн ориентаци епле тумал- 
ла-ха?

— Кабина герметизацийӗ пӗтнӗ. Вара мӗн тӑвӑн?
Хӗр тавҫӑруллӑскер пулчӗ. Ыйтусем ҫине васкама-

сӑр, тӗрӗс, тӗплӗн ответлерӗ.
Нумай ӗҫлерӗ, нумай вӗренчӗ. Вӗҫев умӗнхи мӗн- 

пур тӗрӗслӳсем, хӑнӑхусем витӗр тухрӗ. Ашӑ камерин- 
че чӑтӑмлӑн ларчӗ. Центрифуга ҫинчи тиевсене ҫирӗп
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тӳссе ирттерчё. «Восток» йышши карап ҫинче тренаж- 
ра пулчӗ.

Хӑнӑхусен хӗрӳллӗ кунӗсем хыҫҫӑнхи тапхӑр кӑшт 
лӑпкӑрах пулчӗ. Халӗ вӑл каллех спортпа тата физ- 
культурӑпа ытларах кӗрмешрӗ.

Ирпе вӑл спорт залне кайрӗ. Тумтир хывмалли пӳ- 
лӗмрех унӑн хӑлхине юратнӑ кӗвӗ — Чайковскин 
«Ҫулталӑк вӑхӑчӗсен» сасси пырса кӗчӗ. Ҫакна, заняти 
пуҫланас вӑхӑта кӗтсе, физкультура преподавателӗ 
калать иккен. Валентина шӑппӑн ҫывхарчӗ те пианино 
ҫумне тӑчӗ. Ним шарламасӑр итлерӗ, хӑй кӗнине сис- 
терес мар тесе, пӗр сас-чӳ те кӑлармарӗ. Юлашки 
аккорд, пысӑк залӑн тепӗр енне янӑраса кайса, шӑп- 
лансан кӑна:

— Баркарола. Питӗ юрататӑп,— терӗ.
— Чайковский ҫырнисенчен тата мӗн килӗшет?— 

ыйтрӗ преподаватель.
Хӗр шухӑша путнӑ пек пулчӗ. «Пиковая дама», 

«Иоланта». Пуринчен те ытларах «Улттӑмӗш патети- 
кӑлли» симфоние юрататӑп.

Пӳрнисемпе клавишӑсем ҫине пускаласа илчӗ.
— «Ҫулталӑк вӑхӑчӗсенчен» мӗн те пулин калӑр- 

ха,— ыйтрӗ вӑл.
— «Кӗрхи юрра» тытӑнса пӑхам. Анчах малтан 

аса илес пулать-ха...
Преподаватель калама пуҫларӗ. Сылтӑм алли кӗвве 

тӗрӗсех кӑларса пычӗ темелле. Сулахаййи вара кӑш- 
тах пӑсрӗ.

— Ҫук, ҫук! Кунта апла мар пек,— ҫийӗнчех сисрӗ 
Валентина.

— Пултараймастӑп. Каламанни нумай пулать. 
Маннӑ,— парӑнчӗ преподаватель, музыкӑна кӑмӑл 
туртнипе хӑй тӗллӗн ҫеҫ вӗреннӗскер.
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— Ҫакна итлесэ пӑхӑр ак.
— «Сентименталлӑ вальс»,—тӳрех тӗшмӗртее илчӗ 

хёр, унтан кулянса хушса хучӗ:
— Эх, вӗренесчӗ манӑн та ӑна калама.
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл фортепиано калакана нимпе те 

чӑрмантармарӗ, клавишӑсем тӑрӑх пӳрнесем епле чуп- 
нине тимлӗн сӑнаса, шарламасӑр тӑчӗ.

Пӳрнесем чарӑнчӗҫ те, хӗр тепре ыйтрӗ:
— Халь «Аппассионатӑна» каламӑр-и? Вара ҫитӗ.
— Ленин юратнине-и?
— Ахӑ, Бетховен ҫырнине.
Преподаватель темиҫе аккорд каларӗ те йӑлӑнса 

ыйтрӗ:
— Пултараймастӑп, Валя. Ҫитменнине тата, заня

та пуҫлама та вӑхӑт ӗнтӗ.
Гимнастика урокӗ хыҫҫӑн Валентина преподавателе 

каллех фортепиано калама лартасшӑн пулчӗ, анчах 
лешӗ хӗрхенме ыйтрӗ.

— Тӗрӗссине калатӑп, вӑхӑтӑм ҫук. Пӗр-пӗр чух 
профилактории кӗрӗп те пӗтӗм репертуара итлеттерӗп...

Преподаватель хӑйӗн сӑмахне тытрӗ-тытрех. Пӗр- 
икӗ эрнерен вӑл профилакторие пырса кӗчӗ. Ҫӳлте та
кам пӗр ансат кӗвве ҫине-ҫинех тӑрӑшса каланине вӑл 
вестибюльтех илтрӗ. Кам каланине пӗлес тесе, вӑл 
иккӗмӗш хута хӑпарчӗ, унта канмалли п$;лӗмре пиа
нино ларатчӗ. Уҫӑ алӑкран пӑхрӗ. Пианино умӗнче 
Валентина иккен. Юнашарах Андриян тӑрать, хӗр тӑ- 
рӑшсах каланине хак парассӑн тӑнлать.

— Вӗренетпӗр,— терӗҫ вӗсем иккӗш те харӑсах, 
преподавателе курсан.

— Мӗн калатӑр вара эсир?
—1 Улттӑмӗш патетикӑллине. Анчах пӗр йывӑр вы-
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рӑна калама ниепле хӑнӑхаймастӑп, —ӑнлантарса 
пачӗ Валя, унтан клавишӑсем ҫине пусрӗ.

— Э, капла ӗҫ каймасть,— тӳрех хутшӑнчӗ препо
даватель.— Пӳрнӗрсем тӳп^гӳрӗ. Малтан алла тытма 
хӑнӑхмалла, гаммӑсем калама кӑштах вӗренмелле.

Валентина учителӗн аллисем ҫине тимлӗн пӑхрӗ, 
вӑл ӑнлантарнине тӑнларӗ. Унтан хӑй каласа пӑхас- 
шӑн пулчӗ. (

— Вӑт капла аптрамасть,— ырларӗ преподаватель. 
Кӑштах итлесе тӑчӗ, пуҫне сулчӗ: — Ну, чипер юлӑр. 
Тепре куриччен,— иккӗшин аллине те чӑмӑртарӗ те 
тухса кайрӗ.

Профилакторинче «Улттӑмӗш патетикӑлли» сӗм- 
ҫӗрлечченех илтӗнсе тӑчӗ. Валя ӑна Андрияншӑн ка- 
ларӗ.



СЫВА ПУЛ АР, УЛМУҪҪИСЕМ!

К арӑнтарнӑ хӗлёх пек тӳп-тӳрӗ те ҫинҫе туналлӑ 
хурӑнсем вӗренӳ корпусӗ ҫумёнчех шап-шур- 
рӑн курӑнса лараҫҫӗ. Хӗлле те, ҫулла та ҫын- 
семпе калаҫасшӑн пулнӑн, вӗсем кантӑксенчен 
кармашса пӑхаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗрне, ҫул хёррин- 

чен аяккараххине, Валя хӑйӗн тесе шутлать. Заняти- 
сем хыҫҫӑн час-часах ун патне пырса тӑрать. Шурӑ 
туналлӑскерпе кӑштах пуплесе илес тенӗн ун ҫумӗнче 
чарӑнса тӑрать. Пӗррехинче ҫапла килсе тухрӗ: Валя 
хӑй те «Хурӑн» пулса тӑчӗ.

Ку вӑл тӗнче уҫлӑхне вӗҫнӗ пек сӑнамалла туса 
пӑхнӑ чухне пулчӗ. Хӗр карап кабинине кӗрсе ларчӗ— 
шӑп ҫакӑн евӗрлӗскерпе ҫӑлтӑрсем патне ҫула тухмал- 
ла. Инструктор, летчик пулнӑскер, калама ҫук лӑпкӑ 
тата уҫӑ кӑмӑллӑ ҫын, ӑсатас умӗнхи юлашки сӑмах- 
сене каларӗ те унӑн позывнойне пӗлтерчӗ.

— Хурӑн пулатӑр. Килӗшет-и?
— Питӗ!— ҫуталса кайрӗ хӗр.
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Темиҫе пусӑм ҫӳлелле, вара вӑл хӑйӗн карапӗпе пӗч- 
ченех тӑрса юлать. Чи малтанах аппаратурӑна, при- 
борсене, механизмсене тӗрӗслеме тытӑнать. Кабинӑра 
тимлӗ пулма хистекен тата кӗттерекен шӑплӑх тӑнин- 
чен вӑл ҫакна ӑнланса илет: халӗ вӑл ҫеҫ мар, стена 
леш енче управлени пульчӗ умӗнче ларакансем те 
лӑпкӑ мар. Вӗсем ӑна ытлашши пӗр сӑмахпа та чӑр- 
мантармаҫҫӗ. Йӑлтах кӗскен те кирлӗ пек. Программа 
тӑрӑх. Ансатах мар ӗҫ кӑларса тӑратрӗ пулас вӑл хӑ- 
йён учителӗсем умне — вӗсем пӗрремӗш хут «вӗҫеве» 
(ан тив, халлӗхе «ҫӗр ҫинчи», сӑнамалли, тӗнче уҫлӑх- 
не чӑннипе вӗҫме хатӗрлекенни кӑна пултӑр) сывлӑшра 
тем те тӳссе курнӑ арҫын пилота мар, сӑпайлӑ та хав- 
шак шутри несӗлрен пӗрремӗш хӗрупраҫа ӑсатаҫҫӗ.

Яланах лайӑха кӗтекен медиксем Вальӑна вӑл хӑй- 
не хӑй епле туясси «норма шайӗнче» тесе ӗйентерчёҫ, 
анчах ӑна хӑйне ҫав «нормӑран» кӑштах тухса кайнӑ 
пек туйӑнчӗ. Чӗре те хӑвӑртрах тапрӗ пулас, сывлама 
та темле йывӑр пулчӗ.

Пӑшӑрхантаракан шухӑшсенчен вӑл часах хӑтӑл- 
чӗ-хӑтӑлчех. Хӑвна хӑв епле туйнине тишкӗрессипе 
аппаланма ерҫӳ ҫук. Малтанхи операцисен комплексне 
вӗҫлесен, ҫапла пӗлтерчӗ:

— Итлӗр! Ҫӗр! Эпӗ — «Хурӑн». Тӗрӗслесе пӗтер- 
тӗм. Тӗрӗслесе пӗтертӗм. Вӗҫеве хатӗр!

Ана хирӗҫ уҫҫӑнах тухман палланӑ хулӑн сасӑ 
хуравларӗ:

— «Хурӑн», сире ӑнлантӑм. Стартчен вунпилӗк 
минут юлчӗ. Эпӗ — Ҫӗр. Сире итлетӗп.

Чун-чӗрипе мӗн тери сехӗрленсе кӗтрӗ вӑл хӑйне 
уйрӑм, «ҫӗр ҫинчи мар» старта тухма хушакан пур- 
нӑҫри пӗрремӗш командӑна! Сӑнамалла кӑна тунине, 
вырӑнтан та тапранас ҫуккине пӗлнӗ-ха вӑл. Ҫапах та,
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тахҫан парашютпа сикме хатӗрленнӗ чухнехи пекех, 
чёрере тем хӗсӗнсе килет.

— Стартчен вунӑ минут юлчӗ,— пӗлтерет радио.
— ...пилӗк минут,— юлашки икӗ сӑмахне ҫеҫ илт- 

се юлать Валя.
Командӑна самантран саманта кӗтрӗ пулин те, ун- 

шӑн вӑл темшӗн сасартӑк янӑраса кайрӗ.
— Старт!
Тӗнче уҫлӑхӗнче пулса курнӑ атьсем вӗҫев епле 

пуҫланни ҫинчен каласа панине теҫетке хут та илтнӗ 
пулӗ, акӑ халӗ ӑна чӑн чухнехи евӗрех хӑй курать.

Таҫтан инҫетрен двигательсен кӗрлевӗ шыври пек 
тӑкӑскӑн илтӗное каять. Унтан кӗрленӗ сасӑ вӑйла- 
нать, хулӑнланать. Кунта, паллах, чӑн-чӑн турбинӑ- 
сем кӗрлемеҫҫӗ ӗнтӗ. Вёсен вырӑнӗнче — ятарласа тунӑ 
механизмсем. Анчах чӑн-чӑн ракета кӗрленӗ пекех ту- 
йӑнать. Карап кӗҫ-вӗҫ тапранса каясса, тӳпенелле хӑ- 
вӑрт ҫӗкленесое кӗтетӗн.

Сасартӑк шӑпах пулчӗ. Эппин, карап «орбитӑна» 
тухнӑ, унӑн хуҫи хӑйӗн йывӑрлӑхне ҫухатнӑ. Вальӑн 
ҫав тери пӑхас килет: мӗн-ха унта, борт тул енче? Ил
люминатор ҫумне пуҫне пӗкет: ҫӑлтӑрлӑ чӑн-чӑн тӳпе 
шӑвать! Вӑл вӗҫет иккен. Юнашарах ҫӑлтӑр сывлӑмӗ 
вӗтӗртетнӗн, ӑна алӑпа тытма та май пулассӑн туйӑ- 
нать. Мӗн тери лайӑх, ӑслӑ тунӑ космос тренажерне! 
Мӗн пурри йӑлтах чӑн-чӑн вӗҫеври пек. Ҫӗр те мал- 
танхи тӑватӑ космонавт каласа кӑтартнӑ пекех.

Ҫапла, иллюминатор умне тухса тӑракан ӳкерчӗк- 
сем чӑнах та илемлӗ. Анчах вӗҫевре пӑхасса та ахал- 
лӗн мар, ӑнкаруллӑн пӑхмалла. Мӗн курнине, ӑнкар- 
нине Валентина бортри журнал ҫине ҫырчӗ. Ёҫ 
пӗтӗмпех программа тӑрӑх пулса пычӗ. Палӑртнӑ 
минутсенче автоматла ориентацие алӑ вӗҫҫӗн тумалли
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ҫине куҫарчӗ. Карапа хӑй «тытса пырса» пӑхрӗ. Кал- 
лех иллюминатортан пӑхрӗ те каллех ӗненчӗ: вӗҫет 
иккен, борт тул енче «хӗмсем» мӗлт те мӗлт тӑваҫҫӗ.

Карапра Валя канчӗ, физзарядка турӗ, апат ҫирӗ, 
Кольцов сӑввисене те вуларӗ.

Палӑртса хунӑ вӑхӑтра «анма» команда илчӗ. Пур- 
те йӗркеллех пулса пырать. Юлашки ҫаврӑну. Тормоз 
паракан двигательсем ӗҫлеме пуҫлаҫҫӗ. Хӑйне евӗр кӗр- 
лев илтӗнет, Валя атмосферӑн ҫӑра сийӗсене кӗнӗ пек 
туять. Борт тул енче халӗ пин градуслӑ ҫулӑм варкӑш- 
малла, анчах вӑл парӑнми корпусшӑн нимех те мар. 
Наушниксенче ҫав улшӑнми лӑпкӑ сасах илтӗнет:

— Итлӗр! Эпӗ Ҫӗр. Мӗнле туятӑн хӑвна, «Хурӑн»? 
Эпӗ Ҫӗр. Сире итлетӗп.

Валя савӑккӑн та ҫав тери хыттӑн хуравлать пулас, 
мӗншӗн тесен управлени пульчӗ умӗнче ларакан руко
водитель хӑвӑрт тата каҫаруллӑ сасӑпа шӳтлӗреххӗн 
ҫирӗплетсе калать:

— Илтетӗп.
Тормоз паракан двигательсем шӑпланаҫҫӗ. Паллӑ 

самантра парашют уҫӑлса каймалла.
Ҫӗр ҫине «таврӑнасси», паллах, ӑнӑҫлӑ пулчӗ, мӗн- 

шӗн тесен «Хурӑн» унран уйрӑлман та. Анчах карап- 
ран тухасса вара чӑн-чӑн вӗҫевре пулнӑ пек, тытса 
чарайми савӑнӑҫпа тухрӗ. Кӗтсе илессе те ӑна чӑнни- 
пех орбита тӑрӑх ҫул ҫӳревре пулнӑн кӗтсе илчӗҫ. Бы
ковский ӑна алӑ тӑсса пачӗ, пачӗ те кулса мар, чӑнла- 
сах саламларӗ:

— Таврӑннӑ ятпа!
Павелпа Андриян вара ӑна ҫӗклесе сиктересшӗн 

пулчӗҫ, анчах лешӗ ҫакӑнтан сӑпайлӑн пӑрӑнчӗ.
Старт умӗнхи ытти тӗрӗслӳсемпе хӑнӑхусем те вӗҫ- 

ленсе пычӗҫ. Центрифуга ӑна йывӑрпа парӑнчӗ. Ку
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ӑнланмалла та: Валентина истребительпе вӗҫмен. Уй- 
рӑмах пысӑк тиевсем тӳссе курман. Мӗн тумасӑр юл- 
нине кунта тума тиврӗ. Самолетпа та кӗрмешмелле 
пулчӗ. Унпа вӗҫме хӑнӑхмасӑр космос карапӗн пилочӗ 
тата командирӗ пулма кансӗр.

Вӗҫме кӑшггах хӑнӑхнӑ хыҫҫӑн вӑл ытти чылай кӑт- 
кӑс хӑнӑху ҫине куҫрӗ. Кусем хӑйне уйрӑм йывӑрлӑх- 
сем кӑларса тӑратрӗҫ. Ҫитменнине тата, медиксем, 
«хӗрарӑм йывӑр тиевсене тӳссе ирттересси ӳт-пӗвӗн 
физиологиллӗ циклӗсенчен епле килнине» пӗлесшӗн 
пулса, экспериментсем тума шутларӗҫ.

Ҫук, пурте йӗркеллех пулса пычӗ теме пултарай- 
масть вӑл. Анчах ӗмӗт татӑлмаллах йывӑрри те пулма- 
рӗ. Тӳсӗмлӗхе кӑна чи ҫӳлти шая ҫитерме тиврӗ. Тӳ- 
сӗмлӗх вара хӗрарӑмеен теприсем шутланинчен ытла- 
рах та, ахӑр.

Кирек епле пултӑр, вӑл пурне те ҫӗнтерчӗ — йывӑр 
тиевсене те, вӗри температурӑна та, барометрӑн аялти 
пусӑмне те, вибростенд ҫинчи «силленӗве» те, сурдока- 
мерӑн кӑмӑла килсех пӗтмен шӑплӑхне те.

Ҫав тӗрӗслӳсем витӗр Валентинӑпа пӗрлех унӑн 
уйрӑлми тантӑшӗ — пулас дублер та тухрӗ. Вӑл та 
хӗрарӑм ятне ҫӳлте тытрӗ, ҫӑлтӑрсем патне вӗҫмелли 
карап ҫинче вырӑн йышӑнма ыттисемпе танах тивӗҫлӗ 
пулнине кӑтартса пачӗ. Старт умён Вальӑпа сасартӑк 
мӗн те пулин пулас пулсан, дублер унӑн вырӑнне йы- 
шӑнмалла. Вӑл ҫакна тума хатӗр.

Тӳррипе калас-тӑк, юосмонавтсем те, врач-психо- 
логсем те хӗрарӑм шӑплӑхпа пӗчченлӗхре вӑрах пулма 
пултарасси пирки иккӗленнӗ. Каснӑ-лартнӑ арҫынла 
шухӑшланӑ: хӗрарӑм тени калаҫма питӗ юратать, вӑл 
ҫынсемсӗр пёр кун та пурӑнаяс ҫук. Кунта вара нумай
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талӑк хушши тӑр-пӗччен пулатӑн: кирек мӗн ҫинчен 
шухӑшла, кирек мён ту.

Ҫавнашкалтарах шухӑшласа ӑсатрӗҫ Валентина 
дублерне сурдокамерӑна. Хӑшӗ-пӗри хӗрхенӳллӗн ас- 
сан сывларӗҫ, Валя «хуйхӑ-суйхӑ санран пӑрӑнтӑр» 
тесе ырӑ сунчӗ, палӑртнӑ программӑна мӗнле лайӑхрах 
пурнӑҫласси пирки канашсем пачӗ.

Сурдокамерӑра ирттернӗ пирвайхи талӑкранах ҫакӑ 
паллӑ пулчӗ: хӗр пӗчченлӗхе питӗ лайӑх тӳссе иртте- 
рет. Вӑл мӗн туни пӗтӗмпех тӗрӗс-тӗкел пулса пырать. 
Кӑнтӑрла та, ҫӗрле те йӗркене ҫирӗппӗн пӑхӑнать. Па- 
лӑртнӑ сехетре-минутра физзарядка тӑвать, чылаях 
ҫырать, аппаратура мӗн кӑтартнине сӑнать, сывлӑхне 
тимлӗн тӗрӗслесе тӑрать. Ерҫнӗ вӑхӑтра вӑл сӑвӑсем ву- 
лать, юрӑсем юрлать, хӑйӗн наука ӗҫӗсенчен пӗрине 
ҫырать.

«Космос тӗрминчен» хӗр савӑк та хаваслӑ тухрӗ. 
Тантӑшне саламласан, Валя тахҫанхи калаҫӑва аса 
илчӗ. Тантӑшӗ ӑна пӗррехинче хӑй шӑплӑха ҫав тери 
юратманни, самолетсем кӗрленӗ чухне кӑна чӑнласа 
канни ҫинчен каланӑччӗ. Тӳпери йӑмӑкӗн ҫак сӑмахӗ- 
сене тата чӑннипех те пысӑк ӗҫӗсене шута илсе пулӗ, 
Павел Попович сӑвӑ ҫырчӗ:

Юратмастчӗ шӑплӑха Венера,
Кирлӗ пекчӗ аслатиллӗ тӑвӑл. 
Урӑхланчӗ кӑмӑл ҫав чиперӗн-- 
Сурдокамерӑра килти пек вӑл. 
Шӑплӑхра, хуйха-суйха пӗлмесӗр, 
Тӳсӗмлӗн пайтах пӗччен вӑл ларчӗ. 
Вӗренмесӗр, чӑтӑмлӑх илмесӗр 
Ҫул ҫине, туссемӗр, тухас марччӗ.
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Вӗҫев ӑнӑҫлӑ вӗҫленчӗ..





Пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен конгресӗ Вадьӑна саламлать.



Пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен форумӗнче Бразили деле- 
гаткцсем Валентина Терешковӑна ксмӗл тиара парнеленӗ.



Мӗншӗн «Венера»? Тахӑш космонавт ҫапла кала- 
нипе. Ҫак хӗр лӑпкӑ, именчӗк тата... илемлӗ тесен — 
илещлех те мар, анчах пысӑк куҫӗсен тасалӑхӗ такама 
та тыткӑна илӗ. Пӗри теплерен вӗҫертрӗ ячӗ:

— Каснӑ-лартнӑ Венера.
Анчах самолет ҫине ларса хӑпарнӑ тата парашют- 

па сикнӗ вӑхӑтра хӗр хӑйне «тӳпе турри» пекех туять. 
Вӑл сывлӑшра вӗҫмех ҫуралнӑ тейӗн — кӗлеткине шыв- 
ри пекех ӑста тыткалама пӗлет. Анса ларма та питӗ 
тӗл анса ларать. Вӑл пин хута яхӑн сикнӗ ӗнтӗ.

Иккӗленмелли ҫук, Валентина тантӑшӗ чӑннипех 
те шанчӑклӑ.

Пайтах пӑшӑрханусемпе тӑрмашусем хыҫҫӑн Валь- 
ӑн тӑван вырӑнсене кайса курас килчӗ. Каҫпа космо- 
навтсем профилакторие пуҫтарӑннӑччӗ, кӗтмен ҫӗртен 
Валя печӗ ячӗ:

— Эх, кайса курасчӗ хуть пӗр кунлӑха Ярославль 
таврашне. Ытла та тунсӑхласа ҫитрӗм.

Быковский тата хӗтӗртсе илчӗ:
— Тупнӑ тунсӑхламалли. Мускав ҫывӑхӗнчи вы- 

рӑнсем тесен тата...
Мускав ҫывӑхӗнчи вырӑнсем, паллах, лайӑх, вӗсем 

ҫинчен юрӑсем те хывнӑ. Анчах Валя яланах Яро
славль таврашӗ тӗнчери чи илемлӗ вырӑн тесе шутла- 
нӑ. Чӑн ӗнтӗ, ҫакӑнпа ыттисем килӗшесшӗн мар. Гага
рин Смоленск таврашне пур енчен те мухтать. Попо
вич — Украинӑна, Титов — Ҫӗпӗре. Андриянпа 
иккӗшӗн кӑна шухӑшсем пӗрешкел — Атӑлран илем- 
лӗреххи ҫук. Тантӑш-космонавт — Вальӑна чи ҫывӑх 
ҫын, анчах вӑл та Валя Ярославль таврашӗ «иккӗмӗш 
Швейцари» тенипе килӗшесшӗн пулмарӗ.

Хӑвӑн сӑмахусем тӗрӗссине кӑтартса ӗнентерме 
пулать. Валя тантӑшне хӑнана чӗнчӗ.
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Мӗн тейӗн, вӑрах кӑтартмалла пулмарӗ. Атӑл хёр- 
ринчи томан катисене, Шишкин картинине аса илтере- 
кен ыраш тата тулӑ уйӗоене курсан, лешӗ, ҫав гери 
хӗпӗртесе, Вальӑна чавсинчен ярса тытрӗ. Валентина 
пирки вара калама та кирлӗ мар — туйӑмсем капланса 
килнипе чӗри кӑлт та кӑлт тапрӗ.

Елена Федоровна палламан хӗре тӑванӗ пек кӗтсе 
илчӗ. Вӗсем, Вальӑпа иккӗшӗ, тӳпери тӑвансем пулни- 
не пӗлеймен-ха вӑл. Ҫавӑнпах, мӗншӗн хӑнасем сахал, 
тесе ыйтрӗ. Ҫырура асӑннӑ пиччӳсем ӑҫта тени пулчӗ 
ӗнтӗ ку. Валя аптра юлчӗ :

— Ан васка, анне. Ыттисене те курӑн-ха...
Каярахпа вӗсенчен пӗри Елена Федоровна патӗнче 

чӑнах та пулса курчӗ. Чӑн ӗнтӗ, хальхи пек ырӑ-сывӑ 
чухне мар. Елена Федоровна чирлесе ӳкет. Больницӑра 
выртать. Кӗтмен ҫӗртен палатӑна кӑкӑр ҫине орден 
планкисен асамат кӗперрине ҫакса янӑ пёр палламан 
ҫын пьхрса кӗрегг. Чечексем, панулми, шоколад илсе 
килнӗ. Сирӗн пата, Елена Федоровна, хӗрӗр патӗнчен 
килтӗм, тет. Ну, амӑшӗн куҫӗ ҫине, паллах, сывлӑм 
ӳкет. Ҫак палламан ҫын ӑшӑ кӑмӑллӑ пулни ӑна чун- 
чӗререн савӑнтарать. Вӑл таҫта командировкӑна кайма 
тухнине, ҫул май хӑйӗн вӗренекенӗн чирлӗ амӑшӗ пат- 
не пӗр минутлӑха та пулин кӗрсе курма шут тытнине 
Елена Федоровна кайран тин пӗлет.

Акӑ халь, Май уявӗ умён, Вальӑна хӑйне отпуск 
пачӗҫ. Старт часах пуласса вӑл сиссе тӑратчӗ ӗнтӗ, 
ҫавӑнпа унӑн тӑван Ярославле питӗ килес килчӗ, амӑ- 
шӗпе, фабрикӑпа, Которосльпе курнӑҫасшӑн пулчӗ.

Килсе ҫитнӗ-ҫитменех фабрикӑна чупрӗ. Хӗр-упраҫ- 
па курнӑҫрӗ. Тося Виноградовӑпа тӗл пулсан, савӑн- 
нипе кулчӗҫ ҫеҫ мар, чутах йӗрсе ямарӗҫ. Ултӑ ҫул 
пӗрле ӗҫленӗ-ҫке-ха. Шӑпах Тося ӗнтӗ ӑна ленточница
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пулма, ҫӗнӗ специальноҫа хӑнӑхма пулӑшнӑччӗ. Ялан- 
хи пекех Валентина Федоровнӑпа иккӗш пӗр-пӗрне 
чунтан шанса калаҫрӗҫ. Комсомол ӗҫӗсем пирки пуп- 
лерӗҫ. Кайнӑ чухне Валя вӗсене Валя Мельниковӑна 
парса хӑварнӑччӗ. Лешӗ вара комсомол ӗҫне виҫҫӗмӗш 
Вальӑна — шкулта пӗрле вӗреннӗ Васюковӑна панӑ. 
Партин юомбинатри ӗҫне тӑваттӑмӗш Валя — Валенти
на Федоровна Усова йӗркелесе пырать.

Валентинӑсем виҫҫӗшӗ те ыйту хыҫҫӑн ыйту параҫ- 
ҫӗ. Анчах ун чухне вёсен аташӗ мӗнех калама пул- 
тарнӑ-ха? Нимӗн те. Авиацинче ӗҫлетӗп, терӗ. Мӗн ка- 
ласа пани ҫакӑ пулчӗ. Паллах, унӑн каламалли ҫук 
марччӗ. Сӑмахран, космос карапӗсен Аслӑ конструк- 
торӗ ҫинчен, унпа вӑл курнӑҫнӑччӗ тата чун-чӗререн 
калаҫнӑччӗ ӗнтӗ. Хӑйӗн аслӑ юлташӗ, вӗрентекенӗ, 
чапа тухнӑ летчик-полярник Совет Союзӗн Геройӗ 
Н. П. Каманин ҫинчен тата. Е пӗтӗм тӗнче пӗлсе тара
кан, хӑйне тӳпери йӑмӑк тенӗ Гагарин ҫинчен те кала
малли нумайччӗ.

Майӑн пӗрремӗшӗнче Валя «Хӗрлӗ Перекопра» ӗҫ- 
лекенсемпе пӗрле уяв демонстрацине кайрӗ. Чӑн ӗнтӗ, 
унӑн сывлӑхӗ кӑштах япӑхрахчӗ. Шӑнса пӑсӑлнӑран. 
Температура ӳссе кайрӗ. Анчах ҫакӑн пек чаплӑ яш- 
кӗрӗмпе пӗрле пулмасӑр епле тӳсӗн-ха! Музыка янӑ- 
рать. «Хӗрлӗ Перекопра» ӗҫлекенсен Валя тӑнӑ колон
ии «Мускав ҫывӑхӗнчи каҫоене» юрлать. Пӗтӗм хула 
хӑмачпа ялкӑшать. Валя асӗнче ҫавӑн пек тӑрса юлчӗ 
те вӑл, унӑн Ярославлӗ, тӗнче уҫлӑхне тухмалли старт 
умён курнӑҫнӑ вӑхӑтра.

Шавлӑ уявран килне таврӑнсан, вырӑн ҫине выртрӗ 
те чылайччен ҫывӑрса каяймарӗ. Пӗлет вӑл — часах 
отряда каймалла. Унтан вара — космодрома. Асаилӳ- 
сем килсе тухрӗҫ. Куҫӗ умне ӗлӗкреххи те, хальреххи
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те туха-туха тӑрать. Пурӑнса ирттернӗ ҫулсене пӗрин 
хыҫҫӑн тепӗрне аса илет. Вӗсем нумаях мар. Кантӑк 
витӗр пӑхнӑ пек пурне те курма пулать. Хӑйне ӑс панӑ 
ҫынсенчен пӗрремӗш учительницӑна Людмила Алексе
евна Космалевӑна, комбинатри ватӑ коммуниста Вася 
пиччӗшне, чапа тухнӑ янташӗсене аса илчӗ. Вӗсем шу- 
тӗнче ученӑйсем те, артистсем те, писательсем те, ге- 
нералсем те, мухтавлӑ летчиксем те, моряксем те, 
конструкторсем те сахал мар.

Е тата вӑл хӑй, Люда тата Вовка хӑмӑл тӑрӑх амӑ- 
шӗ тырӑ вырнӑ ҫӗре апат йӑтса кайнине курать. Аслӑ 
уй урлӑ сӗнкӗлтетеҫҫӗ. Хӗвелӗ вара пӗҫертнӗҫемӗн пӗ- 
ҫертет. Вовка текех утасшӑн мар — урине тӑрӑнтарнӑ.

Таҫтан ашшӗ сӑнӗ шуса тухать. Шӑп та лӑп амӑшӗ 
пӳлӗмӗнчи сӑнӳкерчӗк ҫинчи пек. Тишыӗмскер, ӑшшӑн 
кулаканскер, хӗрлӗармеецӑн танкист пеглициллӗ гим- 
настеркине тӑхӑннӑ. Ашшӗ мӗнле пуҫне хуни ҫин- 
чен Масленниковӑри унпа пӗрле службӑра пулнӑ 
колхозник Василий пичче каласа панӑччӗ. Вӗсене ху- 
пӑрласа илнӗ-мӗн. Виҫҫӗн кӑна ҫӑлӑнса тухнӑ. Ытти- 
сем пурте юлташӗсем валли ҫул хывнӑ чух выртса 
юлнӑ.

Ёнер Вера аппа нумай пулмасть аннепе пӗрле Мас- 
ленниковӑна кайса килни ҫинчен каласа пачӗ. Аттен 
хурӑнӗ сывах. Анчах ватӑлнӑ, ҫӗвӗк ҫинче ҫӗвӗк, ҫу- 
рӑк ҫинче ҫурӑк. Асаннен тахҫан хамӑр пурӑннӑ ҫурчӗ 
тӗрӗс-тӗкелех. Халӗ унта клуб уҫнӑ. Ун тавра вара 
аттене асӑнса анне лартнӑ ҫӗмӗрт ашкӑрса кайнӑ.

Кӑҫалхи ҫуркунне Вальӑн тӑватӑ улмуҫҫийӗ те че- 
чеке ларнӑ. Вӑл вӗҫеве тухсан, пирвайхи ҫимӗҫсем тӗ- 
вӗленчӗҫ.

ш
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ИККЁМЁШ ХЕВЕЛ

Яланхи пекех, космодрома тухса каяс умён от- 
рядра йӑла йӗркипе парти пухӑвӗ пулчӗ. Унта 
Юрий Гагарин доклад туре. Отряд командирё 
тата тӗнче уҫлӑхне пуҫласа ҫул хывнӑ ҫын 
пулнӑран, вӑл Быковскипе Терешковӑн вӗҫев 

умӗнхи хатӗрленӗвне тарӑннӑн тишкерсе, профессилле 
хак пачӗ. Критика та пулчӗ. Пӗтӗмӗшле сӑмахсемпе 
мар, уҫӑмлӑн палӑртса: ку апла мар та ҫакна капла 
тумалла. Асли ӑс вӗрентнӗ пек мар калаҫрӗ вӑл, усӑл- 
лӑ канашсем пачӗ. Тата чӑн-чӑн гагаринла вичкӗн сӑ- 
махпа — шӳтлесе, тусла ырӑ сунса.

Командир, замполит, инструкторсем, инженерсем, 
врачсем кӗскен, кирли ҫинчен каларӗҫ. Вёсен канашӗ- 
сене Вал-ерипз Валя тимлӗн тӑнларӗҫ. Тӗнче уҫлӑхӗн- 
че пулнисен сӑмахне уйрӑмах пысӑк тимлӗхпе итлерӗҫ. 
Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович — 
пурте тухса каларӗҫ. Вӗсем хӑйсен маршручӗсем тӑрӑх 
шухӑшпа илсе ҫӳрерӗҫ темелле. Курӑр пирӗн вёҫевсем
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мӗнле иртнине, ҫак-ҫак уйрӑмлӑха асра тытӑр, тесшӗн 
иулчӗҫ. Ну, паллах, тусла, чунтан-чӗререн ырӑ сунчёҫ. 
Павел шӳтлӗн, анчах ӑнланмалла пӗлтерӗшпе ҫапла 
сӗнчӗ:

— Парӑмра ан юлӑр. Пире валли те канашсем ну- 
май илсе килӗр!

Ҫапла, парӑмра юлма ҫылӑх. Чаплӑ ӑсату минучӗ- 
сем ҫитиччен Валерийпе Валентина сахал мар ӗҫ вӑ- 
хӑтне вӗҫевре пулнӑ тӑватӑ ҫынпа пӗрле ирттерчӗҫ-ҫке- 
ха. Юрипе Герман ытларах техника енӗпе консульта- 
цисем пачӗҫ. Павелпа Андриян мӑшӑрлӑ вӗҫевре 
программӑна уйрӑмах ҫирӗп пӑхӑнма кирлине па- 
лӑртрӗҫ.

Ответлесе калама сӑмах илсен, Валя хӑйӗн учите- 
лӗсене чунтан тав турӗ, вӗсем шаннине тӳрре кӑларма 
пулчӗ. Валерий, комсомолец пул сан та, задание парти 
хушнӑ пек, коммунистла пурнӑҫлатӑп, терё.

Пуху йышӑнӑвӗ кёске, анчах питё те уҫӑмлӑ, каш- 
ни саспалли таран ӑнланмалла пулчӗ. Унӑн тёп пёл- 
терӗшӗ: коммунистсем, кирек мӗнле ӗҫ хушсан та, 
хӑйсен тивӗҫне май пур таран лайӑх пурнӑҫлӗҫ.

Партком ларӑвӗнче хӑйсен, мӗнле калас, партиллӗ 
вӑйӗсене уйӑрса хучӗҫ. Космодромри группарторг пул- 
ма космонавт-художнике Алексея — тулӑклӑ, харсӑр 
каччӑна, организатор ӗҫне пултараканскере — палӑрт- 
рӗҫ. Вӑл ҫынсене итлеттерме, вӗсемпе иманмесӗр, ҫы- 
вӑххӑн калаҫма пӗлет. Кирек мӗнле тӗрӗслӗхе те куҫ- 
ран калама яланах хатӗр. Унӑн тата тепӗр пултарулӑх 
пур — «Нептун» ятлӑ сатирӑлла стена хаҫатне ӑста 
илемлетсе кӑларать. Ҫак старт умён те вӑл ытти ать- 
сем пулӑшнипе асра юлмалли йӗплӗ «сатиричка» кӑ- 
ларчӗ. Кунта, Ҫӑлтӑр хулинче, партком секретарӗ хӑй 
вырӑнӗнчех юлать. Ҫула каяс умён вӑл Валерийпе
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'гата Валентинӑпа пуплере, ашшӗ-амӑшёсемпе ҫыхӑнӳ 
тытма сӑмах пачӗ, пӑшӑрханмасӑр вӗҫме хушрӗ — 
килте йӑлтах йӗркеллӗ пулать.

Быковские групкомсорг пулнӑран, Терешковӑна 
комсомол бюровӗн членӗнче тӑнӑран, ҫамрӑксемпе тӗл 
пулма, ҫитес вӗҫев вӑхӑтӗнче хӑш комсомолец мӗн тӑ- 
васси пирки шухӑшласа пӑхма сӗнчӗ. Вӗсем, паллах, 
калаҫрӗҫ; комсомол комитечӗн секретарӗпе — комсо
мол ӗҫне ӑнкаракан ҫамрӑк каччӑпа канашларӗҫ.

Космодрома вӗҫсе кайиччен икӗ кун маларах 
Валерий, партком секретарӗ тата Валентина хӑйӗн 
тантӑшӗпе-дублерпа пӗрле йӑлана кӗнӗ тӑрӑх Хӗрлӗ 
площадьпе сывпуллашма Мускава кайрӗҫ. Чылайччен 
тӑчӗҫ Мавзолей умӗнче, ҫак площаде ырӑ хыпарсемпе 
таврӑнма пулса, сӑмах чӗнмесӗр Ильича тупа турӗҫ.

Халӑх хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗоен выставкине ҫитсе кур- 
чӗҫ. Унтан Ленин тӑвӗсем ҫине, университет патне ҫул 
тытрӗҫ. Тӗп хулан панорами ҫине пӑхса савӑнчӗҫ. Уче- 
нӑйсен — наука корифейӗсен аллейи тӑрӑх утса тух- 
рӗҫ. Михаил Ломоносов бюсчӗ тӗлӗнче чарӑнса тӑчӗҫ. 
«Наукӑна вӑл йывӑр ҫулпа пынӑ. Архангельскинчен 
Мускава ҫуран ҫитнӗ»,— аса илчӗ Валерий.

— Ҫав ҫулпа хӑйӗн пулас ӑрӑвӗсем Галактикӑна 
ҫитиех каясса старик пӗлеймен те пулӗ,— хушса хучӗ 
партком секретарӗ.

Каҫхине Валя Ярославле амӑшӗ патне шӑнкӑрав- 
ларӗ. Елена Федоровна Мускава япӑх илтнӗрен-и, пӑл- 
ханнипе калаҫайми пулнӑран-и, хӗрӗпе пӗр-ик сӑмах 
кӑна калаҫса илчӗ:

— Упра хӑвна, хӗрӗм.
— Сывӑ пул, анне!
Ҫӑлтӑр хули вӑл кунхине ирех вӑранчӗ. Байконура 

самолет ир каймалла, ҫавӑнпа пурте аэродрома вӑхӑт-
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ра ҫитме васкарӗҫ. Ҫынсем яланхилле мар ҫула пуҫ- 
тарӑнаҫҫӗ пулин те, ӑсату умӗнхи хӗвӗшӳ ҫӗр ҫул каял- 
ли пекех пулчӗ, ахӑр. Кашниех мӗн те пулин манса 
хӑварасран шикленчӗ, пӑлханчӗ, васкарӗ, япаласене 
васкаварлӑн вырнаҫтара-вырнаҫтара хучӗ, хурасса 
вара кирлӗ ҫӗре мар, пачах урӑх вырӑна хучӗҫ.

Андриян хӑй патне пырса кӗнӗ вӑхӑтра Валя чӑ- 
матана япаласем хуратчӗ.

— Кӳр пулӑшам.
— Тархасшӑн,— хапӑл тусах килӗшрӗ хӗр, унтан 

кулса ячӗ,— акӑ ӗнтӗ ман вӑхӑт та ҫитрӗ.
Ҫапла, халӗ каччӑ Вальӑна ҫула пуҫтарӑнма пулӑ- 

шать. Чӑматана темиҫе кӗнеке, хутпа конвертсем хучӗ. 
Тахҫан хӗр хушнӑ пекех:

— Пӗр-ик йӗрке те пулин ҫырса яр унтан,— терӗ.
Хӗр кулса илчӗ:
— Хӑв ҫырса янӑччӗ-и вара?
— Шухӑшпа ҫырнӑччӗ.
— Мӗнех вара, шухӑшпа эпӗ те ҫырӑп. Хуть халех. 

Каласах ҫыртарам. Ил ручка. Ҫыр: «Хаклӑ Кӑйкӑрӑм! 
Санран уйрӑлса, улттӑмӗш океана вӗҫсе кайнӑ май, 
ҫакна асра тытма ыйтатӑп...»

— Ҫут тӗнчере Хурӑн пуррине манмалла мар,— 
каласа пӗтерет каччӑ.— Эпӗ ӑна асрах тытатӑп.

Космодрома пӗрле вӗҫсе кайрӗҫ. Самолет сывлӑша 
хӗвел тухичченех ҫӗкленчӗ. Тӳпе куҫ умӗнчех улшӑ- 
нать. Пӗлӗтсем таҫта кил хыҫне тӑрса юлчӗҫ. Катари 
горизонт, нумай пулмасть ҫунӑ ҫумӑрпа ҫӑвӑнса тасал- 
нӑ пек туйӑнаканскер, ҫепӗҫ эмаль евӗр сенкер тӗслӗ 
курӑнать. Унтан вӑл вутпа тулнӑ пек кӗренл&нме пуҫ- 
ларӗ, кӗтмен ҫӗртен куҫа хӗвел сирпӗнчӗкӗсем пыра- 
пыра ҫапӑнчӗҫ. Валя Андриян енне ҫаврӑнчӗ:

— Юмахри пекех!
120



Лешӗ, систерсе, ҫирӗппӗн каласа хучӗ:
— Тӑхта, унашкаллине ҫеҫ мар курӑн.
Гагарин, ытти космонавтсем пырса ларчӗҫ. Пуҫлан-

чӗ вара консультаци. Шӳтлесе те кулса, тапхӑр-тапхӑр 
тарӑннӑн шухӑшласа, вӗсем вӗҫевре мӗне тата мӗнле 
тӑвасси ҫинчен Вальӑна юлашки инструктаж пачӗҫ.

Андриян уйрӑмах тимлӗ пулчӗ. Вӑл ҫине-ҫинех пу- 
лӑшу сӗнчӗ, шыв, канфет илсе килчӗ. «Май килсенех» 
канма, «кирек мӗн килсе тухсан та, лӑпкӑ пулма» сӗн- 
чӗ. Валя пӗлет: Андриян хӑйне яланах лӑпкӑ тытать, 
ҫавӑнпа хӗр кӑшт та пулин ун пек пулма сӑмах 
пачӗ.

Таҫта ҫурма ҫулта Вальӑн хаваслӑ йышне груп- 
парторг космонавт-художник пырса хутшӑнчӗ. Кунта 
сывлӑшра та вӑл улшӑнман иккен — хӑй юратакан 
художниксем ӳкернӗ картинӑоен реп|родукцийёсен 
темиҫе альбомне илсе килнӗ. Васильев эскизӗ- 
сен, сӑнӳкерчӗкӗсен, картинисен кӗнекине уҫрӗ. Ку 
художник космонавтсене В. И. Ленин сӑнарне тунипе, 
картинисем ҫинче Ильич вашават та чӑн-чӑн этем 
пулнипе, вӑл кашнинех хӑй паллакан ҫын пек курӑн- 
нипе килӗшнӗ.

Байконурпа вӗсем тахҫанхи пӗлӗшпе курнӑҫнӑ пек 
курнӑҫрӗҫ. Кунта вӗсем пӗр хут кӑна мар пулнӑ ӗнтӗ. 
Юлташӗсене ӑсатнӑ, хӑшпӗрисем кунтан тӗнче уҫлӑх- 
не хӑйсем ҫӗкленнӗ. Анчах Валентина космодрома пуҫ- 
ласа курать. Кунта мӗн пурри уншӑн йӑлтах ҫӗнӗ.

Ана Государство комиссийӗн председателӗ, Аслӑ 
конструктор, журналистсем, инженерсем, врачсем ӑш- 
шӑн кӗтсе илеҫҫӗ. Аслӑ конструктор утса пырать те 
алӑ тӑсса парать:

— Сывлӑх сунатӑп, хӗрӗм! Ну, мӗнле вӗҫсе кил- 
тӗр?



— Лайӑх.
Ҫак ахаль тумтир тӑхӑннӑ ҫамрӑках мар ҫын ҫирӗп 

кӑмӑллӑ ырӑ атте пекех туйӑнать. Валя ӑна ҫывӑх ҫын- 
на иленнӗ пек иленчӗ. Асли ӑна пӗрремӗш хут паллаш- 
нӑ чухнех хӗрӗм тесе чӗнчӗ. Халӗ ку сӑмах хӑнӑхнӑ 
сӑмах ӗнтӗ.

Валя паллакан ҫынпа тӗл пулма питӗ хавас:
— Сывлӑх сунатӑп... Акӑ сире валли илсе кил- 

тӗм...— тыттарать ӑна чечексем.
Ытти ученӑйсем пырса тӑраҫҫӗ. Двигательсен кон- 

структорӗсем, оборудовани, скафандр, ҫунтармалли 
япаласен, приборсен специалисчӗсем. Вӗҫме ҫанталӑк 
лайӑх пулни ҫинчен хаваслӑн пуплеҫҫӗ. Валя хӑйне 
епле туйни, кӑмӑлӗ ҫинчен ыйтса пӗлеҫҫӗ.

— Лайӑх,— хуравлать Валя.
Асли лере те, Ҫӑлтӑр хулинчех, карапа хатӗрлес ӗҫ 

епле пыни ҫинчен хыпарлама ятарласа пырсан та, 
ҫаплах ыйтнӑччӗ. Хӗрарӑм канӑҫсӑр чӗреллине пӗлет, 
ахӑр, лӑплантарса каларӗ:

— Йӑлтах план тӑрӑх пулса пырать. Карап хатӗр- 
пе пӗрех. Скафандр та. Борт журналне пӗрле хатӗр- 
лӗпӗр.

Канаш пачӗ:
— Физхатӗрленӗве ан вӑйсӑрлат. Лӑпкӑрах, ҫирӗп- 

рех пул. Вара ӗҫ тухать. Эс мӗне пултарнине пӗле- 
тӗп вӗт.

Паллах, Валентина ун чухне нумая шантарма пул- 
тарайман. Анчах ун чухнех вӑл тӗнче уҫлӑхӗнчен вӗҫ- 
се таврӑнса, ҫак ҫынсене пурне те хӑй вёсен ӗҫне, тӑрӑ- 
шӑвне, вӗсем ӑна, карап хуҫине, шаннине тӳрре кӑлар- 
ни ҫинчен таса чунпа пӗлтермелли вӑхӑта кӗтсе 
илесшӗн ҫунчӗ.
12?



Ана хале те унӑн ҫак тӗлӗнтермӗш техникӑна тунӑ, 
халлӗхе тӗнчене паллӑ мар ҫынсене ҫав тери ӑшӑ, ырӑ 
сӑмахеем калас килчӗ. Анчах ҫавӑн пек сӑмахсем ту- 
паймарӗ. Ҫитменнине тата, вӑхӑчӗ те унашкалли мар. 
Урӑххи пирки шухӑшлас вӑхӑт ҫитрӗ. Пурне те тепӗр 
хут пӑхса тухмалла, тӗрӗслемелле. Хӑйӗн карапне 
Валя лерех, «верфь» ҫинчех курнӑ. Рабочисемпе, ин- 
женерсемпе калаҫнӑ. Пӗр кӑвакарнӑ куҫхаршиллӗ, ан
чах ҫирӗп ӗҫ аллиллӗ пичче карап еннелле чеен пуҫне 
сулчӗ ун чухне:

— Ну, мӗнле, хӗрӗм, пирӗн ӗҫе шанатӑн-и?
Валентина малтан аптраса тӑчӗ, унтан тавҫӑрса

илчӗ-илчех:
— Хама шаннӑ пекех шанатӑп.
— Тавтапуҫ, чиперккем. Шан. Йӑлтах кирлӗ пек 

тунӑ.
Пӗчӗк сак ҫине ларчӗ, хӑйпе юнашар Вальӑна вы- 

рӑн сӗнчӗ:
— Ларах, хӗрӗм. Рабочи мӗн каланине итле. Сана 

тӗлӗнмелле «вут кайӑк» шанса паратпӑр. Унра ученӑй- 
сен ӑсӗ те, пирӗн тар та, тата ытти те. Упра эсӗ ҫак 
«кайӑка». Вӑл шанчӑклӑ. Анчах эсӗ те тӑрӑш...

— Мӗнле кирлӗ, ҫавӑн пек тума тӑрӑшӑп. Тавта- 
пуҫ сире пуриншӗн те,— ҫемҫелчӗ кӑмӑлӗ Вальӑн.

«Восток-6» старт площадкинче тӑрать ӗнтӗ. Аслӑ 
конструктор малтан пуҫласа вӗҫне ҫитичченех тепӗр 
хут тӗрӗслесе тухма, «вӗҫсе хӑпарассинчен» «анса ла- 
расси» таранах тепӗр хут туса пӑхма сӗнчӗ. Валентина 
вара тепӗр хут турӗ. Чунтан савӑнса, часах старт пу- 
ласса чӑтӑмсӑррӑн кӗтсе.

Площадкӑра ӗҫлӗ шав лӑпланчӗ, ҫынсем канма са- 
ланчӗҫ. Асли Валентинӑна старт умӗнхи калаҫӑва чӗн- 
чӗ. Калаҫу каллех инструкцисем, программа пирки
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пырӗ, тесе шутларӗ. Ҫук иккен, хальхинче ученӑй унӑн 
килӗ, амӑшӗ, шӑллӗ, аппӑшӗ, пуҫне хунӑ ашшӗ ҫинчен 
калаҫтарчӗ. Хӑйӗн ҫамрӑклӑхне, ҫемйине аса илчӗ, 
хӗре унпа паллаштарма пулчӗ. Унтан пачах кӗтмен 
ҫӗртен ҫапла ыйтрӗ:

— Ну, вӑт, мӗнле шутлатӑн, хӗрӗм, ытти планетӑ- 
сем ҫине вӗҫсе каясси час пулӗ-ши?

Валентина ним калама аптрарӗ. Ыйтӑва ӑнланай- 
марӑм пулӗ тесе шутларӗ. Лешӗ унӑн шухӑшне ӑнлан- 
чӗ, хӑех пулӑшу пачӗ:

— Анланатӑп, ку ыйту ҫине хӑвӑрӑн хуравламал- 
ла, тесшӗн. Мӗнех вара, хуравлӑп. Анчах санӑн та 
пӗлес пуЛать. Пӗлмелле ҫеҫ мар, ҫирӗп ӗненмелле те...

Садри сак хыҫӗ ҫине таянса, Асли таҫта ҫӳлелле, 
ҫӑлтӑрсем шӑтарса пӗтернӗ тӳпенелле пӑхрӗ, ӗмӗтле- 
нӳллӗ тӳлек сасӑпа калаҫрӗ. Вара ӑна итлекен хӗр 
куҫӗсем умне тӗнче уҫлӑхне малашне вӗҫессин ӗненсех 
пӗтмелле мар картинисем туха-туха тӑчӗҫ. Планетӑсем 
хушшинчи станцисем. Карапа тӗнче уҫлӑхне секцисем 
халлӗн кӑлараҫҫӗ те лере, йывӑрӑш ҫук ҫӗрте пӗрлеш- 
тереҫҫӗ... Унтан малалла вӗҫеҫҫӗ... Кусем карап-улӑп- 
сем пулаҫҫӗ. Вӗсем ҫинче тӗнче уҫлӑхӗнчи лаборатори- 
сем тата харсӑр эксперимента торсен йышлӑ ҫем- 
йисем.

Вальӑн ҫывӑх старчӗпе малашнехи стартсем ҫинчен 
хӗрӳллӗ калаҫу сӗм-ҫӗрлечченех пычӗ.

Ҫитес вӗҫеве асӑнмалӑх Асли Вальӑна «лунник» — 
Уйӑх ҫине ҫитернё хамӑрӑн герблӑ вымпелӑн копине 
пачӗ. Валентина сӑмахпа тав тунисӗр пуҫне нимӗн те 
парнелеймерӗ. Сасартӑк пуҫне пӗр шухӑш пырса кӗчӗ:

— Пӗлетӗр-и мӗн? Эпӗ сире юрӑ парнене кӳрем. 
Паян атьсем мана юрласа кӑтартнине.

— Пит, интереслӗ, мӗн юрласа панӑ-ха вӗсем сана?
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«Эс ӑҫта-ши, сана палламастӑп» кӗввипе Валя та- 
кӑна такӑна икӗ строфа юрласа пачӗ:

Июнӗн 16-мӗш кунӗ ҫывхарӗ.
Шап-шуррӑн иртейӗҫ тачка пӗлӗтсеы.
Скафандр эс тӑхӑнӑн, тусӑм, вӑр-варрӑн:
«Сыв пулӑр тепре куриччен, тантӑшсем!»
Вара уҫлӑха пурте сӑнӑпӑр эпӗр,
Сана, пёр сана хумхануллӑн кӗтсе.
Карапу ларать ав, вӗҫмешкӗн вӑл хатӗр,
Ҫӗкленӗн хастаррӑн эс — вӑхӑт ҫитсен.

Паллах, юрри аплах мар. Анчах Гагарин ӑна блок
нот ҫине куҫарса ҫырчӗ те рейс умӗнхи сувенир вы- 
рӑнне Валентинӑна пачӗ. Хӗр вуласа тухнипех мӗнпур 
йӗркисене астуса юлчӗ.

Валя юрлама чарӑнсан, Асли ахӑлтатсах кулса 
ячӗ:

— Эппин, сирӗн хӑвӑрӑн поэтсем пур. Космонавт- 
семпе лириксем пӗрлех пурӑнаҫҫӗ иккен.

Кӳлӗ хӗррине уҫӑлса ҫӳреме тухсан, космонавтсем 
ҫак юрра та, ыттисене те кӑвайт умӗнче юрларӗҫ.

Унтан пулӑ тытрӗҫ. Пулӑ шӳрпи пӗҫерчӗҫ. Кулина- 
рӗ — Андриян, официантки Валя пулчӗ. Валя шавлӑ 
йыша яланхи тараватлӑхпа хӑналарӗ. Андриянӑн ку- 
линари тӗлӗшӗнчи ӑсталӑхне тусӗсем-космонавтсем те, 
вӗсене вӗрентекен Николай Петрович Каманин та, ҫар- 
ти паллӑ начальник авиаци маршалё те, вёсемпе 
пёрлех Государство комиссийӗн предеедателё те пысӑ- 
ка хурса хакларӗҫ.

Старт умёнхи кану питӗ лайӑх пулчё. Гостиница 
хуҫи Мария Петровна коммунистка Вальӑпа унӑн дуб- 
лерне тӑван амӑшӗ пекех юратса пӑхрӗ. Иккӗш кӑна
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Юлнӑ вӑхӑтра Валя ӳнпа пурнӑҫ пирки, тӑван вырӑн- 
сем, Тӗнче уҫлӑхӗнчи ёҫсем ҫиичен пуплерӗ.

Йӑлана кӗнӗ йӗркепе палӑртнӑ сехетре старта тухас 
командӑпа тӗлпулу турӗҫ. Вальӑна чечексем пачӗҫ, 
ырӑ ҫул сунчӗҫ. Валя пысӑк ӗҫе парӑннӑ сӑпайлӑ ҫын- 
сем тӑрӑшнине харама ямӑп тесе шантарчӗ.

Чӑн пулнӑ-ши вӑл е легенда-и, Валя Ҫӑлтӑр хулин- 
че хӑйӗн пӗлӗшӗсем авиации пӗр маршалӗ ҫинчен ка- 
ласа панине илтнӗччӗ. Йывӑр ҫапӑҫура унӑн шанчӑклӑ 
тусӗ — вырӑс рабочийӗ, коммунист пуҫне хунӑ иккен. 
Тӑван пек ҫывӑх ҫынна асӑнмалӑх маршал ун хуша- 
матне йышӑннӑ. Никам пӗлмен салтак ҫапла иккӗмӗш 
хут пурӑнма тытӑнать. Вӑл каллех атакӑсене каять. 
Пурӑнать. Кӗрешет. Ачасем ӳстерет. Ҫӗре илем кӳрет.

Валентина куҫӗ умне сап-сарӑ ҫӳҫлӗ, чӗкеҫ шатрил- 
лӗ каччӑ яр-уҫҫӑн тухса тӑчӗ (темшӗн-ҫке салтак ӑна 
шӑпах ҫавӑн пек пулнӑн туйӑнать), халӗ вара старт 
умён шухӑша кайрӗ: инҫе ҫула вӑл кам ятне илсе ка- 
йӗччӗ-ши? Старт умӗнхи юлашки каҫ вӑрӑм та, кӗске 
те. Врачсем ыйӑха вӗҫтерме пёр минут та памӗҫ. Хӑ- 
вӑртрах ҫывӑрса каяс пулать. Анчах ҫывӑрса кайиччен 
кӗске хушӑрах нумай шухӑшлама, нумай аса илме 
ӗлкӗретӗн. Шухӑш тӑрӑх куҫ умӗнчен асра ҫирӗп сых- 
ланса юлнӑ вуншар ҫын шуса иртрӗ. Амӑшӗ, отрядри 
пӗрремӗш учитель Николай Константинович, атте тата 
тус пулса тӑнӑскер. Учительсенчен Вальӑна никам та 
ун чухлӗ ятламан. Анчах пӗри те ун пек юратман. 
Николай Петрович Каманин, конструкторсем, пурин- 
чен те малтан Асли тата? Пирвайхи учительницӑна 
Космалевӑна, комбинатри тантӑшӗсене, Андрияна, Ве- 
селинкӑна, кӑмӑлне килнӗ кӗнекесен геройӗсене — леш 
Оводпа Павка Корчагина аса илчӗ. Хӑйпе пӗрле вӑл 
ҫынсен ячӗсене ҫеҫ мар, вӗсем ҫӳрекен сукмаксене те
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илсе кайӗччӗ. Которосль хӗрринчи чуна ҫывӑх хурӑн- 
сене, Мускав ҫывӑхӗнчи ыраш уйне, Днепрӑн тӳлек 
кукӑрне тата Байконурта ура айӗнче чӑштӑртатакан 
курӑксене те...

Ҫавӑн пек шухӑшсемпе таврӑнчӗ Валя старт умён 
юлашки хут уҫӑлса ҫӳренӗ хыҫҫӑн. Вӑл уйри тӗрлӗ ку- 
рӑк шӑршине кӑмӑл туличчен сывларӗ. Чечексем татрӗ. 
Кӑштах ҫырла пухрӗ. Вӗтӗр-шакӑрӑн пысӑк ушкӑнне 
тӗл пулчӗ. Тӑвансен ачисем вырӑнне хурса, вӗсене ал- 
ла илчӗ. Унччен ӑна пионероем икӗ вымпел парнеленӗ- 
ччӗ. Вӗсене вӗҫеве илсе кайма шутларӗ. Ачасенчен: 
кам пуласшӑн эсир, тесе ыйтрӗ. Ответсем тӗрлӗрен 
пулчӗҫ: артистка, моряк, агроном, шофер, космонавт. 
Тӗнче уҫлӑхӗнче автограф ҫырма темиҫе сӑнӳкерчӗк 
илчӗ.

Хирте хӗвел епле аннине сӑнаса, космодром хули 
тӑрӑх васкамасӑр утрӗ. Хула палӑрмаллах ӳснӗ. Ача- 
пӑча шавлӑн йӑсланинчен пурӑнакансен йышӗ те ӳсни 
курӑнать. Кантӑксенчи ҫутӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри 
сӳнеҫҫӗ. Пулас Циолковскисем, Курчатовсем, Гагарин- 
сем, Мамайсем, Гагановӑсем, Улановӑсем ҫывӑрма выр- 
таҫҫӗ.

Государство комиссийӗ карала вӗҫтерсе яма йышӑн- 
нӑ, пӗлтерчӗҫ Вальӑна. Кирлӗ командӑсене панӑ. Вале
рий вӗҫсе кайнӑ чухнехи пекех хӗвӗшӳ тапранса 
каять. Вӑл ӗнтӗ орбитӑра. Валя ӑна телейлӗ ҫул сун- 
нӑччӗ. Вӑл яланхилле кӑштах именереххӗн йӑл кулса 
илчӗ:

— Тӗл пуличчен, Валюша!— терӗ.
Валя ӑнланчӗ: сӑмах орбитӑра тӗл пуласси ҫинчен 

пырать.
— Кӗт, Валера!
Унӑн вӗҫевӗ лайӑх пырать. Темиҫе хутчен Валя ун



сассине илтрё, сӑмахсем тӑрӑх ҫеҫ мар, ҫӗкленӳллӗ са- 
вӑк сасӑранах ҫакна ӑнланчӗ: борт ҫинче чӑнах та 
пӗтӗмпех йӗркеллӗ.

Халӗ ӑна та скафандр тӑхӑнтартаҫҫӗ. Тӳпе костю- 
мӗ шанчӑклӑ ҫеҫ мар, илемлӗ те. Модӑшӑн каҫса кая- 
кансем те ӑмсанма пултарӗҫ. Тӗсӗ унӑн ҫепӗҫ, перси- 
кӑнни евёрлӗрех. Кӑкӑр тӗлӗнче—тӗрлеое ӳкернӗ шурӑ 
кӑвакарчӑн. Вӑл хӗвеле хирӗҫ вӗҫет, ҫутӑ пайӑркисене 
ылтӑн йӗрсемпе ӳкернӗ. Ҫак костюма профессипе пӗр 
ӗҫ тӑвакан юлташӗсен ырӑ аллисем ятарласа ун валли, 
пирвайхи хӗрарӑм-космонавт валли ҫӗленӗ. Тавтапуҫ 
вӗсене паха та илемлӗ ӗҫшӗн.

Валя дублерӗ те скафандр тӑхӑннӑ. Пӗр-пӗрин ҫине 
пӑхаҫҫӗ те кулаҫҫӗ:

— Вӑт ташлама ҫапла каясчӗ...
Валя тантӑшӗ ҫине пӑхрӗ те ирӗксӗрех ҫапла шу- 

хӑшласа илчӗ: тӗрӗс, дублер тӗлӗшпе ун ӗҫ ӑнчӗ. Лӑп- 
кӑскер, тӳсӗмлӗскер, хӑюллӑскер, кунсӑр пуҫне — питӗ 
ӑнкаруллӑ хӗр, ӑҫта тата мӗн тума кайнине пӗлет. 
Тата калас-тӑк — вӑл лайӑх этем. Биографийӗсем вёсен 
пӗр евӗрлех, кӑмӑл туртӑмӗсемпе пурнӑҫ ҫине епле пӑх- 
ни енчен те пӗрешкелех.

Старта каймалли вӑхӑт ҫитрӗ. Кунӗ ҫап-ҫутӑ, хӗ- 
веллӗ, ҫилсӗр пулчӗ. Космодром йӗри-таврашӗнчи хир- 
те кашни курӑк тунине курма пулассӑн туйӑнать. 
Старт площадкине тухасса кӗтсе, Валя хӑй валли ниҫ- 
та вырӑн тупаймарӗ. Гагарин вӑл пӑлханнине асӑрха- 
рӗ, анчах яланхилле лӑплантаракан сӑмахсем калас 
вырӑнне вӑл, йӑл-йӑл кулӑпа пулин те, чунтан-чӗререн 
хӗрхенсе илчӗ:

— Мӗнех тӑвӑн, Валюта, эпӗ сана ӑнланатӑп. Хам 
пӗрремӗш пулнӑ... Часах курӑн ак.
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Ярославлвте, хӑн-ара. «Хёрлё Перекоп» комбинат директорё Михаил 
Алексеевич Моту:нов Валя Терешковӑна парне иарать: «Акӑ сана, 

хӗрӗм, хӑв ӗҫленӗ станок макечё».



Мӑшӑрланпи ҫинчен хут тутарсан



Вӑл Вальӑна кётсе тӑракан карап еннелле кӑтарт- 
рӗ. Кӑнтӑрлахи хӗвелпе ялкӑшса, унта космос ҫӗмренӗ 
тӳпенелле чӑтӑмсӑррӑн пӑхать.

Юлашкинчен пӗлтерчӗҫ-пӗлтерчӗҫех:
— Автобус хатӗр!
Пурте хаваслӑн шавласа, сенкер «лайнер» патне 

васкаҫҫӗ. Космодром пурнӑҫӗ йӑлтах йӑлана кӗнӗ йӗр- 
кепе пырать. Автобусра каллех юрӑ янӑрать. Валя 
тӗнче уҫлӑхне ҫӗкленмелли тумпа ларать — скафандр- 
па, гермошлемпа, питлӗхне те ҫӗкленӗ. Дублерӗ — ун 
хыҫӗнче, иккӗмӗш ларкӑч ҫинче. Андрейпа Герман 
Валя ури вӗҫне урайнех вырнаҫса ларнӑ. Хӗр кӑштах 
Андрей еннелле, пӗшкӗннӗ те, лешӗ Вальӑн лӑшӑрхан- 
таракан телейпе тӳпеми тулнӑ тарӑн куҫӗ ҫине аялтан 
ҫӳлелле пӑхать. Питҫӑмартисем нар пек хӗрлӗ. Герман 
ан илттӗр тесе, вӑл хуллен калаҫать:

— Асту — ним пирки те ан пӑшӑрхан, ан пӑшӑр- 
хан. Курӑн, ӑнӑҫлах пулать.

— Эпӗ нимӗнрен те хӑрамастӑп, Андрюша. Хӑвах 
пӗлетӗн-ҫке...

— Пӗлетӗп, ҫавӑнпа калатӑп та. Сассуна илтессе 
тем пекех кӗтӗп...

— Позывноя пӗлетӗн-и?
— Халӗ ӗнтӗ Хурӑн мар, Чайка пулатӑн. Ку та 

лайӑх. Анчах маншӑн Хурӑнах пулатӑн. Юрать-и?
— Юрать,— шӑллӗнчен кулнӑ пек кулать унран 

хӗр.
Калаҫӑва Попович сасси татать:
— Эй, Кӑйкӑр, Чайка, пуплеме чарӑнӑр-ха унта. 

Сирӗнсӗр юрӑ тухмасть.
Валя, ним пулманла, Павка пекех янӑравлӑн юр- 

ласа ярать:
На пыльных тропинках далеких планет
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Останутся наши следы...

Андриян юрламасть. Ним чӗнмесӗр Валя ҫине, унӑн 
ҫеҫенхир хӗвелӗпе тулнӑ куҫӗ ҫине пӑхать.

Автобус старт площадки ҫывӑхне пырса чарӑнать. 
Каччӑ Вальӑна автобусран тухма пулӑшать.

— Ан пӑлхан, пурте лайӑхах пулать.
Хӗр питне сӗртӗнме ӑна гермошлем чӑрмантарать.
Лешӗ кулать:
— Ҫӗр ҫине тӑрса юлсан, эпӗ ӑҫта тата мӗн тунине 

асӑрхама тӑрӑш.
Виҫӗмкун тӳпери ҫула Валерий Быковские ӑсатнӑ- 

ччӗ. Вӑл орбитӑра иккӗмӗш талӑк ӗнтӗ. Вӑл хӑйне епле 
туйни ҫинчен Валентина атьсенчен тӳсӗмсӗррӗн тепӗр 
хут ыйтрӗ. Лешсем Быковский сӑмахӗсемпе хурав- 
ларӗҫ:

— Пурте йӗркеллех.
Валерӑна ҫӗр ҫине телейлӗн анса ларма сӗнни ҫин- 

чен пӗлтерме ыйтрӗ Валентина. Вӑл ыйтнине пурнӑҫ- 
лама пулчӗҫ. Анчах ҫавӑн хыҫҫӑнах шӳтлӗреххӗн 
канаш пачӗҫ:

— Тен, хӑвах калатӑн? Эсӗ унпа маларах тӗл пул- 
малла вӗт...

Акӑ паян бетон йӑрӑмӗ тӑрӑх вӑл хӑй утать. Ёнер 
ӑна урӑхла — космонавтшӑн майлах мар тумпа кур- 
саччӗ: вӑл модӑллӑ шурӑ туфлипеччӗ, ҫӳхе платье тӑ- 
хӑннӑччӗ. Ҫак черченкӗ те ҫӑп-ҫӑмӑл хӗр, ҫинҫе кӗлепе 
тӑп та тӑп пусаканскер, темиҫе пин лаша вӑйӗ пысӑ- 
кӑш хӑватлӑ караппа вӗҫме тухасса темле ӗненес те 
килместчӗ. Халӗ вӑл йӑлтах улшӑннӑ, тейӗн. Скафандр 
тата хӗвел ҫинче ҫунакан гермошлем тӑхӑнсан, сӑн- 
ӳкерчӗксем тӑрӑх пӗтӗм тӗнче пӗлекен ытти космонавт- 
сем пекех пулса тӑчӗ. Кунсӑр пуҫне унра ҫӗр ҫинчи 
пек марри те кӑштах пур.
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Хӗр Государство комиссийӗн председателӗ патне 
пырать, хӑй вӗҫеве хатӗрри ҫинчен пӗлтерет. Лешӗ ӑн- 
ланнӑн пуҫне сулать, унӑн аллине чӑмӑртать.

Сывпуллашма пуҫларӗҫ. Пӑшӑрхантаруллӑ та, ха- 
васлӑ та, кӑштах хурлӑхлӑ та ку уйрӑлу. Конструктор- 
сене, инженерсене, врачсене, журналистсене, стартри 
паллах мар ӗҫсене тӑвакансене, ҫак кунсенче вёҫеве 
хатӗрленнӗ вӑхӑтра кам та кам унпа паллашнӑ, ҫав- 
сене пурне те чи ҫывӑх, тахҫантанлах пӗлсе тӑнӑ ҫынна 
ӑсатнӑн туйӑнать. Госкомисси председателӗ, Аслӑ кон
структор, Каманин генерал, Андриян, Юрий, хӑйӗн 
дублерё, Леша группарторг тата вӗҫсе курман, анчах 
хӑйсен вӑрӑм маршручӗсене кӗтсе тӑракансем ӑна тӑ- 
ванла ыталарӗҫ. Шел, кунта тата тепӗр ҫывӑх ҫын — 
Николай Константинович инструктор пулаймарӗ. Вӑл 
ҫак паха вӗҫев ҫинчен мӗн тери ӗмӗтленетчӗ.

Валя лифт патнелле утать.
— Сыв пулӑр, тусӑмсем!
— Ҫулу телейлӗ пултӑр, Валя!
— Ҫӗр ҫине кӗтетпӗр!
— Валерие салам кала!
Лифт хӑйне ракета тӑррине хӑпартсан, вӑл тӳпере 

пурӑнмалли ҫурта кӗриччен каллех ҫынеем еннелле 
ҫаврӑнчӗ, скафандр йывӑрлатнӑ аллипе темиҫе хут 
сулчӗ те карап ӑшне кӗрсе кайрӗ.

Люк, пӗр сасӑсӑр хупӑнса, ӑна тулашри тӗнчерен 
уйӑрчӗ. Карапӑн сурдокамерӑри пек шӑплӑхне сирсе, 
Аслӑ конструктор сасси илтӗное кайрӗ. Валентинӑран 
хӑйне епле туйни ҫинчен ыйтать вӑл.

— Лайӑх туятӑп,— ответлет хӗр.
Асли кулать:
— Эпир хамӑра япӑхрах туятпӑр,— тет.— Пӑчӑ.
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Хӗвел пӗҫертет. Ҫитменнине тата, килтех тӑрса юлат- 
пӑр.

Валентина та шӳтлесе лӑплантарать:
— Сирӗнпе пирӗн вӗҫесси малалла-ха.
Вӑтӑр минут хатӗрленесси ҫинчен пӗлтерчӗҫ. Кӗтес- 

си ҫӑмӑлах пулмарӗ. Гагарин хаваслӑн шӳтленине хи- 
рӗҫ Валя яланхиллех ответлерӗ, Андриян килти пек 
сӑмах ылмаштаркаларӗ, анчах ҫав вӑхӑтра хӑй старт 
умӗнхи юлашки ҫеккунтсене чӑтӑмсӑрла шутларӗ.

Вӑрахчен кӗттернӗ саманта ӑс-хакӑлӗнчен малтан 
чӗри туйса илчӗ пулмалла:

— Старт!
Ҫулӑмпа тата хӑвӑртлӑхпа тултарнӑ тӗлӗнтермӗш 

машина хыттӑн кӗрлесе кайрӗ. Пӗтӗм корпус тӑрӑх 
вибростенд ҫинчи евӗрлӗ тӑр-тӑр чӗтренӳ юн тапнӑ пек 
сарӑлчӗ. Ҫӗр аялалла шӑвать.

Ку вӑл Валентина туйӑмӗ. Сӑнав пунктӗнче тӑра- 
кансем вара ҫеҫенхирти ҫап-ҫутӑ хӗвел ҫумне этем хуш- 
нипе ялкӑшакан тепӗр хӗвел хутшӑннине курчӗҫ. Бе
тон плитасем ҫумне куҫа шартармалла сарӑ протубе- 
ранецсем пыра-пыра ҫапрӗҫ. Вӗреме кӗрекен хурҫӑ пек 
палкаса тухрӗ турбина ҫулӑмӗ, крансемпе ҫӗкленӗ пек 
карап майӗпен хурҫӑ фермӑсенчен уйрӑлма пуҫлать. 
Акӑ кӗрлевпе шартлату витӗр уҫӑмлӑн илтӗнчӗ:

— Вӗҫое кайрӗ.



К А Р АП  ҪИНЧЕ ХЁРАРАМ

Океан иккӗмӗш талӑк шавлать. Полюс, хӑй мӑнӑ 
хумсем ҫуратса, материк еннелле хӑваланӑн ту- 
йӑнать. Шыв эвереечёсем тем тери хыттӑн 
кёрёслеттерсе килсе вӑрӑннӑран ӑна-кӑна хӑ- 
нӑхнӑ чайкӑсем те пысӑк снаряд ӳкОе ҫурӑлнӑ 

чухнехи пек палтах ҫӳлелле ҫӗкленеҫҫӗ. Ҫаврӑнса та
ракан тӗпсӗр авӑртан вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн симӗс катрам- 
сем юхса тухаҫҫӗ. Кусем айсбергсен катӑкӗсем. Вӗсем 
питӗ вӑраххӑн шӑваҫҫӗ, тилӗрсе кайнӑ ҫутҫанталӑк вӑй- 
не пачах пӑхӑнасшӑн мар пулас. Анчах океан хӑйӗн 
кӑкӑрне пӗрех каҫӑртса хунӑ ӗнтӗ, унӑн пӑр кӗпи ҫӑ- 
тӑр та ҫатӑр тӑвать. Кӑвакарса каймаллах вӑй хурса, 
вӑл сулмаклӑрах та сулмаклӑрах хумханать, хумӗсен 
тӑррине яп-яка лаптак пӑрсем кӑлара-кӑлара пӑрахать, 
лешсем вара хӑйсен йывӑрӑшне хӑйсем чӑтаймасӑр, 
тупӑсем харӑс пенӗ чухнехи пек кӗрӗслетсе ҫурӑлаҫҫӗ. 
Унтан катӑксем вакланаҫҫӗ, тӗпренеҫҫӗ, ҫыран хӗррине 
сӗлкӗш пулса пухӑнаҫҫӗ. Кунта ҫеҫ океан парӑнса йӑ-
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вашланать те, ҫыпҫӑнкӑ сиве ӑна васкасах лӑплантар^ 
малли кӗпе тӑхӑнтартать.

Эпӗ крейсерӑн ҫӳретекен рубкинче хамӑн фронтри 
пелӗшпе — пӗрремӗш рангри капитанпа юнашар тӑра- 
тӑп. Унӑн куҫӗсем ҫилпе тӗссӗрленнӗ пек шупка сен- 
кер. Пӗлетӗп, вӗсем хӑйсен ӗмӗрӗнче хура-шур пайтах 
курнӑ. Ҫапах та иллюминатор тул енче тайӑлакан го
ризонт еннелле ҫивӗч пӑхаҫҫӗ-ха. Каперанг аллисем 
карлӑк ҫумне тӗреннӗ. Ҫак алӑсем те, куҫсем пекех, 
нумай калама пултараҫҫӗ. Хӑйоен хуҫи ҫинчен. Унӑн 
пурнӑҫӗ ҫинчен. Кӑмӑлӗ пирки. Вӑрӑм та ҫирӗпскерсе- 
не, канӑҫсӑрскерсене, кӑвак юн тымарӗсем карса илнӗ. 
Ку алӑсем вӗҫсӗрех теме кӗтеҫҫӗ. Ёҫ тума вӗсем яланах 
хатӗр.

Иллюминаторта ҫӳллӗ хум курӑнчӗ те, каперанг 
пӳрнисем, карапа тайӑлма парас мар тенӗн, вӑштах 
ҫӗкленеҫҫӗ. Анчах ҫавӑн хыҫҫӑнах лӑпланса тӳрленеҫ- 
ҫӗ — хум айккинчен иртое кайрӗ. Тепӗр минутран алӑ 
каллех вӑшт хӑпарса, рулевой хулне сӗртӗнет. Леш 
ӑнланса пуҫне сулать. Кӑшт пӑрнипех киль капланса 
килнӗ мӑн хума хӗҫ пекех касса уйӑрать. Каперангӑн 
шупкаланнӑ куҫӗсем каллех океана хураллаҫҫӗ, ҫып- 
ҫанкӑ вӑрӑм пӳрнесем каллех теме кӗтеҫҫӗ.

Мӗншӗнне пӗлместёп, ҫапах ыйтатӑп:
— Василий Иванович, эсир вӑрҫӑ хыҫҫӑн ҫурҫӗр- 

тен ниҫта та кайман, ахӑр?
— Ҫурҫӗртен-и?— ыйту ҫине ыйтупа ответлет ле- 

шӗ.— Вунсаккӑрмӗш ҫул ӗнтӗ тӑтӑшах кунта.
Кӑпӑка ӳкнӗ утсем ҫине утланса, горизонт хыҫӗн- 

чен черетлӗ мӑн хум вирхӗнсе тухать. Ним туса та ӗл- 
кӗрме ҫук. Крейсер тайӑлать те темле ирӗксӗррӗн, йы- 
вӑррӑн ҫӳлелле шӑвать. Горизонт куҫран ҫухалать. 
Кунашкалли никам кӑмӑлне те килес ҫук. Япӑхраххи
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те пулкалать: карал кум тӑррине хӑпарса ҫитсен тӑх- 
таса тӑрать, унтан анма тытӑнать. Анчах каллех йӑ- 
иӑр-япӑр riap, тинкене кӑлармалла хуллен. Укес мар 
тесе, рубкӑра пурте мёнрен май килет, ҫавднтан ярса 
тытаҫҫӗ— сӗтелрен, алӑк хӑлӑпӗнчен, иллюминатор 
хуппинчен, карлӑкран. Каперанг ҫеҫ палуба ҫумне пар
са хунд пек тӑрать. Пӳрнисем кӑна кӑшт хускалса 
илеҫҫӗ. Унӑн кӑштах шуреа кайнӑ тата шӗвӗрленнӗ 
пичӗ хаяррӑн йӗлтресе илет. Хӑй шӑл витӗр ҫапла ка- 
ласа хурать:

— Матросӗсем аплах мар ҫав. Кӑҫалхисем тӑсӑл- 
сах выртнӑ. Силленнипе асапланаҫҫӗ. Хӗрарӑма та 
тӑмаҫҫӗ.

— Тӑмаҫҫӗ,— килӗшетӗп эпӗ, хам пачах урӑххи 
ҫинчен шухӑшлатӑп: «Ҫак ҫулсем хушшинче нимӗн 
чухлӗ те улшӑнман эсӗ, Василий Иванович...»

Эпӗ унпа хӗрӗх тӑваттӑмӗш ҫултах паллашнӑччӗ — 
тинӗс авиацийӗнче ун базипе юнашар службӑра тӑрат- 
тӑм. Вӑл ун чухне шыв айӗнче ҫӳрекен «Пепке» кимӗ 
командирӗччӗ. Ҫамрӑк чухне питӗ илемлӗ пулнӑ, тинӗ- 
се чунтанах юратнӑ. Тинӗс харсӑр ҫынсемшӗн кӑна, 
тесе шутланӑ. Вӑрҫӑра чӑннипех те маттурччӗ. Ҫур ҫул 
хушшинче тӑватӑ транспорт тата икӗ сторожевик пу- 
тарчӗ, пӗр эсминеца сиенлерӗ. Хӑй каларӑш, шуйттан 
мӑйраки ҫине те кӗрсе каятчӗ. Ют бухтӑсене тӑр-кӑн- 
тӑрла пырса кӗретчӗ те тӑшмана хӑйӗн базинчех ата- 
кӑлаэтӗ.

Пурте ӑна чӑн-чӑн паттӑр тесе шутлатчӗҫ. Хӑшпӗ- 
рисем ҫеҫ теплерен хушса хуратчӗҫ: «Паттӑрри паттӑр, 
анчах хутран-ситрен шухӑшламасӑр-тумасӑр теветкел- 
ленет. Сыхланма пӗлмест. Ҫӑмӑлттай». Анчах пӗрре- 
хинче ҫавнашкал каланисене пачах хирӗҫле ӗҫ пулса 
иртрӗ.
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Шыв айӗнче ҫӳрекен кимӗ тинӗсе тухма хатӗрле- 
нетчӗ. Ирхине 4.45 ҫитсен тапранма палӑртса хучӗҫ. 
Кӗтмен ҫӗртен тӑваттӑ ҫитеспе «Пепке» ҫине семафор 
пачӗҫ: «Борта Т. А. Коломиец корреспондента йышӑн- 
малла». Ҫакӑн ҫинчен командира пӗлтерсен, вӑл пат 
татса каларӗ:

— Нимӗнле корреспондента та йышӑнмастӑп! Па
рада каймастпӑр вӗт.

Анчах семафор текстне илсе килнӗ Долголенко мич
ман ҫапла ӑнлантарса пачӗ:

— Флот штабӗн начальникӗ приказ панӑ.
Командир шухӑша кайрӗ.
— Мӗнле хушаматлӑччӗ-ха? Коломиец? Илтмен ун 

пеккине. Ну, юрӗ. Аҫта вӑл, ҫав корреспондент? Кил- 
тӗр.

Долголенко иккӗленсе тӑчӗ:
— Акӑ мӗн, капитан-лейтенант юлташ, вӑл арҫын 

мар, хӗрарӑм...
— Хӗрарӑм?— кӑшкӑрсах ячӗ лешӗ.— Тем парсан 

та!— Сасартӑк мичмана пӑсӑрлантарма тапратрӗ: — 
Эсир ватӑ тинӗсҫӗ-ҫке. Карап ҫинче хӗрарӑм пулмалла 
маррине нивушлӗ ӑнланмастӑр?

— Ӑнланасси ӑнланатпӑр-ха,— йывӑррӑн сывласа 
илчӗ «ватӑ тинӗсҫӗ»,— авалтан ҫапла. Анчах,— Долго
ленко табак туртса сарӑхтарнӑ пӳрнипе семафор блан- 
кӗ ҫине тӗкрӗ,— приказ пур-ҫке... Пули-пулми ҫыннӑн 
мар, флот штабӗ начальникӗн.

Хӑйӗн пурнӑҫӗнче пёрремӗш хут кимӗ командирӗ 
ним тума аптрарӗ. Приказа пурнӑҫламасса пултарай- 
масть вӑл. Карап ҫине хӗрарӑм йышӑнма та унӑн халӗ 
ҫитмест. Капитан-лейтенант каюта тӑрӑх Ч|И!тлёхе хупса 
хунӑ пек вӗтеленсе ҫӳрерӗ. Сасартӑк семафор бланкне 
ал лаппипе ҫатлаттарчӗ:
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— Пулмасть, ӗҫӗ те пӗтрӗ! Суда паччӑр, кирек мӗн 
туччӑр, хӗрарӑмпа пӗрле ҫапӑҫӑва каймастӑп.

— Ҫук, апла юрамасть, капитан-лейтенант юлташ. 
Хӑвӑрах ӑнланатӑр, эсир ун пек тӑвас ҫук.

— Юрё. Чӗнӗр эппин ӑна.
Командир патне хӗрарӑм пырса тӑчӗ. Мӗнлерех- 

скер, ҫакна вӑл калама пултараймасть — айккинелле 
пӑхнӑччӗ. Ун сассине ҫеҫ илтрӗ:

— Мана Татьяна Алексеевна тесе чӗнеҫҫӗ.
— Питӗ лайӑх.
Тӑваттӑ та хӗрӗхре пӗтӗм команда постсене тӑчӗ. 

Командир та хӑйӗн вырӑнне йышӑнчӗ. Кӗтмен ҫӗртен 
ун патне Долголенко мичман хӑпарчӗ. Вӑл тӑснӑ алли- 
оемпе пуҫламан ҫӑкӑр тата тӑвар суланчи тытнӑ. Кам 
та пулин урӑххи ҫук-и тесе ун-кун пӑхса илсен, «ватӑ 
тинӗсҫӗ» вӑрттӑн пӑшӑлтатма пуҫларӗ:

— Командир юлташ, карап ҫинче хӗрарӑм пур пул- 
сан, ҫӑкӑр-тӑвар ҫийӗр-ха. Сых ячӗпе. Инкек сиксе ан 
тухтӑр.

Капитан-лейтенант вӑрахчен ним тупса калаймарӗ. 
Унтан пӗр татӑк ҫӑкӑр хӑвӑрт хуҫса илчӗ, тӑварне ҫӑра 
сапрӗ те чӑмлама тыгӑнчӗ. Мичман ҫӑмӑллӑн сывласа 
ячӗ.

«Пепке» вӑл кунхине ҫӗнтерӳпе таврӑнчӗ. Анчах 
парти конференцийӗнче, астӑватӑп, унӑн командирӗпе 
рулевой-сигнальщикӗ тӗшмӗше ӗненни пирки сӑмах 
тапранчӗ. Пурте ахӑлтатсах кулчӗҫ. Уйрӑмах Долго
ленко мичман ӑнлантарса панӑ хыҫҫӑн:

— Хӗрарӑм пулман пулсан, ку ыйту та тапран- 
мастчӗ...

Акӑ, халь, темиҫе ҫул иртсен, манӑн каперанга хӑй- 
пе пулса иртнӗ кулӑшла историе аса илтерес килчӗ. 
Ун еннелле пӗшкӗнетӗп те ыйтатӑп:
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— Василий Иванович, эсё корреспондентсем ҫине 
халӗ те ҫаплах пӑхатӑн-и? Эпё те хаҫат ҫынни вёт.

Вӑл пуҫласа курнӑ пек ман ҫине тинкерсе пӑхать, 
типшӗм ҫинҫе пичӗ йӑл кулӑпа пӗркеленет:

— Кӗвелӗкӳ, ай-ай, вӑраха пырать сан!
Унтан вӑл пӳрнисемпе шухӑшлӑн карлӑка тӑкӑр- 

таттарать, таҫта аякка-аякка пӑхать.
— Пӗтӗмӗшпе илсен, хӑвах пӗлен, карап ҫинчи 

служба...
Вӑл каласа пӗтереймест. Телефон шӑнкӑртатать. 

Трубкӑна тытать. Итлет. Ытла та вӑрах итлет. Юлаш- 
кинчен трубкӑна ҫакать те темле пусӑрӑнчӑк сасӑпа 
каласа хурать:

— Пӗлетӗн-и, карап ҫинче хӗрарӑм. Космосӑнни 
ҫинче. Темӗнле Терешкова...

Мана катапультпа ҫӳлелле ывӑтрӗ тейӗн:
— «Темӗнлескер» мар, Валя Терешкова! Эпӗ ӑна 

пӗлетӗп...
Каперанг аллисем хӑйсем валли ниҫта вырӑн ту- 

паймаҫҫӗ. Ман еннелле ҫаврӑнса тӑрать:
— Хут пур-и?
Эпӗ сӑмах чӗнмесӗр блокнот тӑсса паратӑп: вӑл 

илет те ҫырать пӗрремӗш страница ҫинех: «Юлт. Те- 
решковӑна. Саламлатӑп. Ырӑ ҫул сунатӑп. Скептик 
пулнӑ ҫын...» Малалла кукӑр-макӑрсем — алӑ пусни.

Горизонт тӗлне ҫӑлтӑрсем тухрӗҫ. Крейсер штормлӑ 
каҫхи океан тӑрӑх пысӑк хӑвӑртлӑхпа пырать.



ҪУЛ ПАР, «ПАТША»!

Г*>| еҫенхирте, ҫулте-ҫулте, темиҫе хут чӗп кӑларнӑ 
ватӑ ӑмӑрткайӑк ярӑнса вӗҫет. Ҫехенхир йӗри- 
тавралла мӑнаҫлӑн пӑхса, вӑл метр тӑршшӗ ҫу- 
начӗсене кӑшт ҫеҫ хускаткалать, куҫа курӑнман 
акӑш-макӑш пысӑк ункӑсем ӳкерет. Вӑхӑтӑн- 

вӑхӑтӑн кӑрклатни ҫӗр ҫинче те илтӗнет, унӑн хӑватлӑ 
сасси ҫеҫенхирти мӗнпур вӗҫенкайӑка сехӗрлентерет, 
ахӑр. Вӑл хӑй тӗлӗнче сарӑлса выртакан пӗтӗм ҫеҫен- 
хире пӑхӑнтарса тӑрать, тейӗн. Сасартӑк ӑмӑрткайӑк 
шартах айккинелле пӑрӑнчӗ, ҫунаттисене хуҫлатрӗ те 
аяккалла вирхӗнчӗ. Ҫук, пӗр-пӗр чӗрчуна тытма мар. 
Ана аялалла антаракан вӑй куҫа шартарса ҫунма пуҫ- 
ланӑ иккӗмӗш хӗвел тата ҫеҫенхир тӑрӑх аслати пек 
янӑраеа кайнӑ кӗрлев пулчӗ. Унашкаллине нихҫан та 
курманскер, «ҫеҫенхир патши», сехӗрленсе ӳксе, тӳпе- 
рен ҫӗрелле васкарӗ. Анчах кунтан, ҫӗр ҫинчен те, унӑн 
аякрине куракан куҫӗеем вут тӗклӗ темӗнле вӗҫенка- 
Йӑка асӑрхарӗҫ-асӑрхарӗҫех, Ку вӑл Байконур хирӗ
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улттӑмӗш океана ӑсатакан ҫӗнӗ, улттӑмӗш карап 
пулчӗ.

Эппин ҫул пар «Чайкӑна», «ҫеҫенхир патши».
Ут-пӳ ҫине тиев майӗпен, анчах чарайми ӳссе пы- 

рать. Пӗтӗм ҫан-ҫурӑм йывӑр чӑмаккасемпе тулнине 
Валя туйсах тӑрать. Анчах кунта кӗтменни ним те ҫук. 
Ҫапла пулмалла та. Валя хыпар пама васкать:

— Эпӗ — «Чайка», эпӗ — «Чайка».
Ут-пӳ ҫине тиев ӳсет. Пурте йӗркеллех! Машина 

питӗ лайӑх ӗҫлет! Питӗ лайӑх.
Ҫӗр хӑйӗн черечӗпе лӑплантаруллӑ-асӑрхаттаруллӑ 

систерӳсем ярать.
— Вӗҫев йӗркеллӗ! Вӗҫев лайӑх пырать! Машина 

лайӑх ӗҫлет! Питӗ лайӑх!
Пӗтӗм ӳт-пӳ ҫине пусса тӑракан йывӑрлӑха куҫа 

курӑнман алӑ иле-иле пӑрахать тейӗн. Анчах тӑруках 
мар, майӗпен, тиев ӳссе пынӑ чухнехи пек. Валя иллю- 
минатортан пӑхать, вара те хӑйне хӑй, те «Заряна» — 
управлени пунктне кӑшкӑрса калать:

— Горизонта куратӑп! Сенкер, кӑвак йӑрӑм. Ку 
Ҫӗр. Мӗн тери хитре вӑл!

«Тӑхта, унашкаллине ҫеҫ мар курӑн»,— тесе асӑр- 
хаттарнине аса илчӗ. Чӑн та, ун куҫӗ умне ниҫта кур- 
ман илем тухса тӑчӗ. Ана ҫырса кӑтартма йывӑр. 
Ахӑртнех, кунта писатель е поэт перовӗ кирлӗ пулӗ, 
вӗсем те хӑйсен планетине аякран пӑхса курччӑр, ун 
ҫинчен лайӑхрах ҫырса кӑтартчӑр.

Сенкер планета ҫуралса ӳснӗ сӑпкинчен уйрӑлнӑ 
пӗрремӗш хӗрне парне кӳчӗ: карап орбитӑна тухнӑ 
чухне Ҫӗр пӗлӗтсенчен тасалчӗ. Ун ҫине тӗрлӗ тӗслӗ 
ҫепӗҫ сӑрӑсем пӗрӗхнӗ пек. Калча тӑваткалӗсем ачаш- 
шӑн ешереҫҫӗ. Вӑрман тӑрӑхӗсем темле ҫӳхе сенкер 
чаршавпа витӗннӗ. Юханшывсем ҫӗр ҫине ӳкнӗ ҫиҫӗм-
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сем пек кӑваккӑн курӑнаҫҫӗ. Тусен тӑррисем шап- 
шурӑ. Горизонт вара — хура тӳпе ҫине вырнаҫнӑ кур- 
ман-пӗлмен сӗрен кӗперӗ. Сӑрӑсем — кӑвакки, сен- 
керри, лимон тӗсли, ҫутӑ хӗрли, ҫутӑ сарри, симӗсрех- 
хи — сасартӑк ылмашӑнаканнисем мар, пӗр-пӗрне 
сӑхса илнӗ евӗр, тикӗссӗн куҫса пыраканскерсем...

Юмахри пек ӳкерчӗксем ҫине куҫ илмесӗр пӑхас 
килет. Уйрӑмах хӗрарӑма, илем мӗнне, тен, арҫынран 
ытларах пӗлекене. Ҫапах та урӑххи ҫине куҫмалла 
пулчӗ. Шухӑш хӑвӑрт сиксе ӳкрӗ: таҫта кунтах, ҫак 
ҫӳллӗшӗнче, Валя юлташӗ — Валерий Быковский пул- 
малла. «Восток-6» орбитӑна тухнӑ чухне вӑл вӑтӑр ик- 
кӗмӗш ҫаврӑма вӗҫлесе пыратчӗ. Сасартӑк палланӑ 
сасӑ — Валерийӗн ҫинҫе, арҫын ачанни пек ҫивӗч сасси 
илтӗнсе каять:

— Эпӗ — «Ястреб». Эпӗ — «Ястреб»...
Валя хирӗҫ кӑшкӑрасшӑнччӗ, анчах пултараймарӗ: 

кӑкӑрне савӑнӑҫ шӑнӑҫми кӗрсе тулчӗ. Унашкалли 
пӗччен ҫул ҫӳревҫӗ пушхирте ҫынна тӗл пулсан кӑна 
пулать, ахӑр. Ҫитменнине тата, палланӑ ҫынна! Унӑн 
яланхилле, хамӑрла, ӳпкере сывлӑш ҫитнӗ таран, унч- 
чен вӑрманта кӑшкӑрнӑ пек кӑшкӑрса ярас килчӗ: 
«Валера! Илтетӗп! Ку эпӗ. Эпӗ! Валя!..» Анчах 
«Ястреб» ӑна тепӗр хут чӗнет ӗнтӗ. Вара тин Валя от
вет парать:

— Эпӗ— «Чайка»! Эпӗ — «Чайка»! Лайӑх илте- 
тӗп сана, «Ястреб»! Лайӑх илтетёп!

Икӗ карап хушшинче радиоҫыхӑну пуҫланчӗ. «Во
сток-5» ҫине Валя тата темиҫе сӑмах парать, унтан 
Ҫёрпе ҫыхӑнать.

— Борт ҫинче пурте йӗркеллех. Кӑмӑл-туйӑм ла- 
йӑх. Пурне те хытӑ ыталатӑп, чуптӑватӑп. Задание 
чыслӑн пурнӑҫлама тӑрӑшӑп.
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Ҫӗр ҫав вӑхӑтра телеэкрансене ҫутрӗ. «Чайка» ҫӗр 
ҫинчисене алӑ сулать:

— Пурне те салам! Пурте йӗркеллех!
Темиҫе минутран управлени пункчӗ каллех хӗрӗн 

янӑравлӑ сассине тӑнлать:
— Эпӗ — «Чайка». Эпӗ— «Чайка». Хама питӗ ла- 

йӑх туятӑп! Ман ятпа пӗтӗм халӑха чунтан-чӗререн 
салам калӑр. Эпӗ вӑл шаннине тӳрре кӑларма тӑрӑ- 
шӑп. Совет хӗрарӑмӗсене салам калӑр.

Хӗрарӑмсене... Вальӑна хӑйне те ку сӑмах орбитӑра 
тӗлӗнмелле пек туйӑнчӗ. Планета тавра ҫаврӑнсан, 
халӗ кӑна ӑнкарса илчӗ вӑл хӑй пурнӑҫӗнче мӗн пулса 
иртнине. Ун пурнӑҫӗнче ҫеҫ те мар. Планета ҫинчи икӗ 
миллиарда яхӑн хӗрарӑм пурнӑҫӗнче. Вӗсем хушшин- 
че вӑл чи малтан этемлӗх сӑпкинчен уйрӑлчӗ те халӗ 
хӑйӗн карапне халиччен хӗрарӑм нихҫан пулса курман 
океан тӑрӑх тытса пырать. Хӑй ҫӑлтӑрсен тӗнчине вӗҫ- 
ни наукӑшӑн питӗ кирлине Валентина унччен те пӗл- 
нӗ, анчах халӗ хӑйӗн приемникӗ Мускав дикторӗн сас
сине тытсан, уйрӑмах хӗпӗртесе итлерӗ:

«Тӗнче уҫлӑхӗнчи вӗҫевӗн тӗрлӗ факторӗсем ҫын 
ӳт-пӗвӗнче епле палӑрнине ку вӗҫевре малалла тӗпчеҫ- 
ҫӗ, ҫав шутра ку фактороем арҫынпа хӗрарӑм ӳт-пӗвӗн- 
че епле палӑрнин танлаштаруллӑ анализне тӑваҫҫӗ, 
медицинӑпа биологи енчен ҫӗнӗрен тӗпчеҫҫӗ, пӗрлехи 
вӗҫев условийӗсенче тытса пыракан космос карапӗсен 
системисене малалла алла илеҫҫӗ тата епле ҫӗнетмел- 
лине палӑртаҫҫӗ.

Лартнӑ задачӑсене шута илое, «Восток-6» карапа 
Совет Союзӗнче 1963 ҫулхи июнӗн 14-мӗшӗнче вӗҫтер- 
нӗ «Восток-5» космос карапӗ орбитӑра чухне кӑларса 
янӑ.
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Хальхи вӑхӑтра тӗнче уҫлӑхӗнче икӗ совет космос 
карапӗ— «Восток-5» тата«Восток-6» харӑс вӗҫеҫҫӗ, вӗ- 
сене Совет Союзӗн гражданӗсем — Валерий Федорович 
Быковский тата Валентина Владимировна Терешкова 
тытса пыраҫҫӗ.

«Восток-6» карап-спутник орбитин параметрёсем 
шут ласа хунине ҫывӑх. Малтан палӑртнӑ тӑрӑх, «Во- 
сток-6» карап-спутник Ҫӗр тавра 88,3 минутра пёрре 
ҫаврӑнать, Ҫӗр ҫийӗнчен чи ҫывӑхра (перигейра) тата 
чи инҫетре (апогейра) 183 тата 233 километрта пулать, 
орбитӑн экватор ҫинелли тайлӑмӗ 65 градуса яхӑн. 
«Восток-6» космос карапӗн борчёпе радио урлӑ икё 
енлӗ ҫыхӑну пёр чарӑнмасӑр пырать...»

Ҫӑлтӑр тёнчинчи рейс уҫӑлса ҫӳреме тухнӑ чухнехи 
пек киленсе пӑхма илёртет пулин те, карапсем ҫинче 
ӗҫ ҫирӗп йӗрке тӑрӑх пулса пырать. Кашни минут шут- 
ра. Пилотсем пӗр-пӗрне техникӑлла информаци параҫ- 
ҫӗ, системӑсем, приборсем мӗнле ӗҫлени, хӑйсене епле 
туйни, мӗн курни ҫинчен пӗлтереҫҫӗ. Радио урлӑ Ҫӗрпе 
пӗр татӑксӑр ҫыхӑну тытаҫҫӗ. «Чайкӑпа» «Ястреб» чи 
чаплӑ «телеҫӑлтӑрсем» пулса тӑчӗҫ. Голливудри «кино- 
ҫӑлтӑрсем» чӑннипех те кӗвӗҫрӗҫ пулас. Вӗсемсӗр пуҫ- 
не тата — Америка космонавчӗсем. Епле кулянмӑн, 
Пӗрлешӳллӗ Штатсем экран ҫинче хӑйсен космонав- 
чӗсене вӗҫев вӑхӑтӗнче курман-ҫке-ха: аппаратура май 
паман. Пирӗн телеэксперимент хамӑр ҫӗршыва ҫеҫ мар, 
океан леш енчиоене те тӗлӗнтерчӗ, Терешюовӑпа Бы- 
ковскин савӑк та хавхалануллӑ пичӗсене сенкер экран- 
сем ҫинче пиншер те миллионшар совет ҫынни курчӗ. 
Ку вӑл тӗнче уҫлӑхӗнчи ҫыхӑну енӗпе ӗҫлекен пирӗн 
специалистсен таланчӗн тата ӑсталӑхӗн пысӑк ҫӗнте- 
рӗвӗ пулчӗ. Чи малтан вёсен ӗҫне ҫӑлтӑрсен тӗнчинчи 
карапсен командирӗсем пысӑка хурса хакларӗҫ.
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Пӗрлехи вӗҫевӗн малтанхи сехечӗсенчен пуҫласах 
тӗнче уҫлӑхӗ — Ҫӗр радиолини чарӑнмасӑр ӗҫлерӗ. 
«Восток-5» тата «Восток-6» карапсен борчӗсем ҫинчен 
управлени пунктне тӗплӗ докладсем пырса тӑчӗҫ. Ҫӗр 
те радиограмма хыҫҫӑн радиограмма ярать. Орбитӑран 
ответсем ҫийӗнчех килеҫҫӗ. Карап пӗрремӗш ҫаврӑма 
тухсанах, Валентина ҫапла пӗлтерет:

«Мускав, Кремль.
Совет Союзӗнчи Коммунистсен партийӗн Ленинла 

Центральнӑй Комитетне, Совет правительствине пӗл- 
теретӗп: вӗҫев йӗркеллӗ пырать, карап системисем 
питӗ лайӑх ӗҫлеҫҫӗ, хама аван туятӑп. Коммунистсен 
партине, правительствӑна тата пӗтӗм совет халӑхне ҫак 
ӗҫе мана шанса панӑшӑн чӗререн тав тӑватӑп. Тӑван 
ҫӗр ҫинче часах тӗл пуличчен».

Унтан Быковскипе пӗрле:
«Тӗнче уҫлӑхӗнче пӗрле вӗҫме пуҫларӑмӑр. Пирӗн 

карапсем хушшинчи радиоҫыхӑну шанчӑклӑ. Карап
сен хушши инҫе мар. Карапсен системисем пурте питӗ 
лайӑх ӗҫлеҫҫӗ. Хамӑра аван туятпӑр».

«Хӗрлӗ Перекоп» ҫинчен, комсомолӑн канӑҫсӑрӗҫӗ- 
сем ҫинчен, хӑй коммунист ҫеҫ мар, хисеплӗ комсомол
ка пулнине (комсомол ӗҫӗнче ӗҫленӗрен комсомол 
билетне ун аллинче яланлӑхах хӑварнӑ) аса илтерекен 
телеграмма Валентинӑна чӗререн савӑнтарчӗ:

«Хаклӑ Валентина Владимировна!
Ленинла комсомолӑн Центральнӑй Комитечӗ мӗн- 

пур совет ҫамрӑкӗсен ячӗпе Сире, Тӑван ҫӗршывӑн пат- 
тар хӗрне, пӗтӗм чӗререн хӗрӳллӗ саламлать, «Во
сток-6» карап ҫинче тӗнче уҫлӑхӗнчи паттӑр рейса 
ӑнӑҫлӑ вӗҫлеме ырӑ сунать.
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«Космосри пӗртӑван пиччӗшсен» ҫемйине «космос- 
ри йӑмӑк» та хутшӑнни ҫинчен пӗлсен, пирӗн ҫӗршыв- 
ри каччӑсемпе хӗрсем чӗререн савӑнчӗҫ тата хавха- 
ланчӗҫ.

Паллӑ ӗнтӗ, совет хӗрӗсем каччӑсенчен нихӑш ӗҫрэ 
те юлмаҫҫӗ, анчах Сирӗн паттӑрлӑхпа тата Сирӗн хӑю- 
лӑхпа совет яш-кӗрӗмӗ уйрӑмах мухтанать. Панӑ про- 
граммӑна Эсир ӑнӑҫлӑ пурнӑҫласса эпир шансах тӑрат- 
пӑр. Пирӗн мухтавлӑ партии шанчӑклӑ хӗрӗ, Ленинла 
комсомол воспитани панипе ҫитӗнсе ӳснӗ ҫын, Эсир 
хамӑрӑн планета ҫинчи хӗрарӑмсенчен пуринчен мал- 
тан тӗнче уҫлӑхне хӑюллӑн вӗҫсе тухрӑр. Сирӗн ҫак 
паттӑр ӗҫ, космонавт-юлташӑрсен паттӑр ӗҫӗ пекех, 
пирӗн социализмла сгройӑн чапне пӗтӗм тӗнчене тепӗр 
хут кӑтартса парать, вӑл совет ҫамрӑкӗсем коммунизм 
ӗҫне тата ҫӗр ҫинчи мир ӗҫне парӑннине кӑтартакан 
тепӗр ҫӗнӗ тӗслӗх пулса тӑрать.

Сире тӑван Совет ҫӗрӗ ҫинче кӗтетпӗр!
Коммунистсен ленинла партине мухгав!
Советлӑ Тӑван ҫӗршыва мухтав!
Пӗрремӗш хӗрарӑм-космонавта — Валентина Вла

димировна Терешковӑна — мухтав! о
Валентина тенче уҫлӑхӗнчи пӗрремӗш шурӑмпуҫне 

кӗтсе илсе ӑсатрӗ. Пирӗн Ҫӗр талӑкӑн пур вӑхӑтӗнче 
те илемлӗ. Ҫӗрле хула ҫутисем йӑлкӑшаҫҫӗ. Вӗсем ла- 
йӑх курӑннӑран урамсемпе площадьсене те тӗшмӗртме 
пулать. Анчах сенкер планета тул ҫутӑлнӑ чухне уйрӑ- 
мах илемлӗ, юмахри пекех. Ахальтен мар ӗнтӗ Вален- 
тинӑпа Валерий ирпе юрӑсем юрларӗҫ. Малтан «Чай
ка» сасӑ пачӗ.

— Валера, сана кичем ан пултӑр тесе, юрласа па- 
рам-и? Хамӑр юратнине, космонавтсем ҫинчен.

— Тавтапуҫ, Валюша. Савӑнсах итлӗп.
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Хӗр юрӑ пуҫарсан, хӑй те хутшӑнмасӑр тӳсеймерӗ. 
Юрланӑ май иллюминатортан пёр тӑтӑшшӑн шӑвакан 
Ҫӗр ҫине пӑхрӗҫ. Ҫӗр, космос каҫӗн сӗмлӗхӗнчен тухса, 
вёсен куҫӗ умӗнчех ҫуралнӑн туйӑнать. Ҫамрӑкскер, 
йӑлтӑрккасюер, ҫумӑрсемпе ҫӑвӑннӑскер, ҫилпе ҫупӑр- 
ланнӑскер. Вӑхӑт-вӑхӑт шурӑ пӗлӗтсем курӑнаҫҫӗ. Вӗоем 
ҫӗр ҫинчи пекех, инҫе те мар, ил те юр чӑмаккисем ту. 
Тепӗр пунктра дежурнӑй пулнӑ Павел Попович вара 
тӗнче уҫлӑхӗнчи ҫак концерта та, орбитӑри ӗҫсене те 
тӳпери юрӑ тесе ят парать.



ГРАВИТАЦИ ПОЯСЁНЧЕН ТЕ ВАЙЛАРАХ

ӗрӗн влаҫӗ пысӑк. Орбитӑна тухнӑ карапсем ӑна 
пӑхӑнмассӑн, унӑн хӑватлӑ туртӑмӗнчен хӑтӑ- 
лассӑн туйӑнать. Анчах аплах мар иккен, вӑл 

|лере, ҫӳлте те хӑйӗн ытамӗнчен кӑларса ярас- 
шӑн мар. Чарайми вӑйпа хӑй патнелле туртать. 

ОрИГитӑна тахҫанах кӑларнӑ спутниксене темиҫе уйӑх- 
ран, темиҫе ҫулталӑкран каялла киле таврӑнтарать. 
Чӑн ӗнтӗ, Ҫӗр ҫине вӗсем малтан мӗнле пулнӑ пек вӗҫ- 
се ҫитмеҫҫӗ. Ҫунса кӑварланса, кӗлленсе, шӑранна 
металл татӑкӗсем тата темле майпа сыхланса юлнӑ 
уйрӑм пайсем пулса таврӑнаҫҫӗ вӗсем ун чӗрҫи ҫине.

Ку вӑл гравитаци поясӗн вӑйӗ. Ҫӗр туртӑмӗн хӑва- 
чӗ. Анчах гравитаци поясӗн туртӑмӗнчен вӑйлӑраххи 
те пур-мӗн. «Чайка» старта тухнӑ кунхине Ярославле 
вӗҫсе килсен, эпӗ ҫакна хам куҫпа хам курса ӗнентӗм.

Стачкӑоен урамӗнчи хам палланӑ 59-мӗш ҫурта 
шыраса тупрӑм. Иккӗмӗш хута хӑпартӑм. Шӑнкӑртат- 
таратӑп. Валя аппӑшӗ — Вера Федоровна уҫать.
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Эпир пӗр-пёрне унчченех паллатпӑр. Пӳлӗме кӗме сӗ- 
нет. Пире хирӗҫ Елена Федоровна тухать. Вӑл кӑштах 
самайланнӑ пулас. Анчах хӑй унчченхи пекех типшӗм, 
пысӑк куҫӗ куҫҫульпе йӗпеннӗ. Эпӗ сывлӑх сунма ӗл- 
кӗричченех ыйту хыҫҫӑн ыйту пама пуҫларӗ:

— Вальӑна хӑҫан куртӑн? Еплерехчӗ вал? Ун ну- 
май вӗҫмелле-и? Унтах ҫӗр каҫма тивет-и?

Космодрома тухса каяс умён курнӑччӗ, тетӗп. Хӑй 
чиперехчӗ. Ҫӗр каҫма тӗнче уҫлӑхӗнче тивет, ахӑр.

Амӑшӗ косынка вӗҫӗпе куҫне шӑлать. Вера ӑна 
хӑтӑрса илет, унтан ҫапла ӑнлантарса парать:

— Мускав позывнойӗсене илтсенех чӗри кӑрт турӗ. 
Валя тӗнче уҫлӑхне тухнине пӗлсен, ӗсӗклесех макӑрса 
ячӗ: «Мӗншӗн вӑл мана нимӗн те каламан-ха?..»

«Хӗрлӗ Перекоп» хӗрӗ орбитӑра вӗҫни ҫинчен хы- 
пар пӗтӗм Ярославль тарах космос хӑвӑртлӑхӗпё са- 
рӑлчӗ. Терешковсен хваттерне ҫынсем вӗҫӗмсӗр киле 
пуҫларӗҫ. Амӑшне чи малтан комбинатри партком оек- 
ретарӗ Валентина Федоровна Усова саламларӗ.

— Мӗн тери пысӑк телейлӗ иккен эсӗ, Федоровна!— 
терӗ вӑл ӑна лӑплантарнӑ тата чуптунӑ май.

Пӗрин хыҫҫӑн тепри ыталаҫҫӗ, чуптӑваҫҫӗ. Пӗтӗм 
«Хӗрлӗ Перекоп» ҫак ҫурт умне пухӑннӑн туйӑнать. 
Фабрика заведующийӗ Евгения Петровна Малофеева, 
аслӑ врач Ирина Ивановна Беликова, инженерта ӗҫле- 
нё Николай Сергеевич Троицкий, Таисия Виноградова, 
вата коммунист Василий Александрович Подшивай- 
лов — комбинатра ӗҫленипе Валентинӑна пӗлнӗ нумай- 
нумай ҫынсем амӑшне тӑван хӗрӗ нихҫан пулман 
вӗҫеве тухнӑ ятпа килсе саламларӗҫ. Хӗрсем ҫине-ҫи- 
нех ай та ай, теҫҫӗ, ыйтусем параҫҫӗ, темле ӗмӗтсемпе 
ассӑн сывла-сывла илеҫҫӗ.
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— Вӑт епле пулса тухрӗ,— пирӗн Валентина тӗнче 
уҫлӑхӗнче!

— Америкӑра та пӗр хӗрарӑм хатӗрленнӗ, теҫҫӗ, ан- 
чах вӗҫсе каяйман...

— Пӗлесчӗ, тӗнче уҫлӑхӗнче тутана хӗретме пу- 
лать-ши?

— Халӗ пирӗн каччӑсем ҫине пӑхмӗ те ӗнтӗ.
— Ҫӗр ҫине анса ларсанах Перекоп хӗрӗсем патне 

чӗнсе илетпӗр. Каласа патӑр тӗпӗ-йӗрӗпе.
Ҫулланнӑ хӗрарӑмсемпе арҫынсенчен урӑхларах 

еӑмахсем илтетӗн:
— Ай-вай шухӑччӗ ҫав. Вирлӗн пӗҫертнӗччӗ ман 

Санькӑна. Хӑйӗн шӑллӗне Володькӑна кӳрентернӗшӗн, 
терӗҫ.

— Эппин хутне кӗнӗ. Ку лайӑх.
— Йывӑр пулнӑ Еленӑна упӑшкасӑр вӗсене ӳстер- 

ме. Арҫынпа чухне те тепӗр чух латти пулмасть.
— Лайӑх ачасем ҫитӗннӗ.
— Мӗн калама, Валюхӑна пӗтӗм тӗнче пӗлет ӗнтӗ...
Килен-каянсене кӗтсе илнӗ вӑхӑтра вӑхӑтлӑха

кил хуҫи Вера аппа пулчӗ. Вӑл хӑнасене йӑлтӑраса, 
савӑнса кӗтсе илет, хӑйпе пӗртӑванӗн паттӑр хӗрӗ ҫин- 
чен каласа парать. Ман пата пырать, ҫак ҫурта эпӗ 
пӗрремӗш хут килнӗ чухнехине кулса аса илет. Эпир 
чей ӗҫсе лараттӑмӑр. Эпӗ Валя парашютпа сикни, ча
сах ӑмӑрту пуласси ҫинчен каласа кӑтартаттӑм. Пал- 
лах, космос ҫинчен ҫӑвар та уҫман. Елена Федоровна 
кухньӑна тухсан, Вера аппа сасартӑк пытармасӑр 
каласа пама ыйтрӗ:

— Акӑ мӗн, кӑвакарчӑнӑм, суйнӑ ан пул. Тӳрех 
кала — Валя лере вӗҫме хатӗрленет-им?— пӳрнипе ҫӳ- 
леллэ тӗллерӗ те хӗрарӑмла хӳхлесе ячӗ: — Ах, турӑ- 
ҫӑм, нивушлӗ унта хӗрарӑм тӳсме пултарӗ?
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Эпӗ апла та, капда та каламарӑм. Калаҫӑва урӑххи 
ҫине куҫартӑм. Вера аппа та «Хӗрлӗ Перекопра» арла- 
нӑ ҫип пахалӑхӗ пирки пуплеме тытӑнчӗ.

— Ну, Валя «тӳсме пултарасси» пирки халӗ те 
иккӗленетӗр-и?— аса илтеретӗп эпӗ хамӑрӑн унчченхи 
калаҫӑва.

— Епле иккӗленӗн-ха? Вальӑна пӗлетӗп-ҫке!— ҫи- 
рӗппӗн ответлет Вера аппа, унтан ҫӗнӗ хӑнасене кӗтсе 
клме алӑк патнелле утать.

Володя, Валя шӑллӗ, мана кухньӑналла туртать.
— Anna старчӗшӗн пӗрер черкке ӗҫер-ха.
— Савӑнсах килӗшетӗп.
Ман пата Люда—Валя аппӑшӗ, пырса тӑрать. Валя 

ҫинчен, унӑн тӳпери пиччӗшӗсем ҫинчен ыйтса тӗпчет. 
Володя мана вӗтӗ ҫырса тултарнӑ тетрадь листи тыт- 
тарать:

— Вальӑна пирӗнтен маларах курас пулсан, парӑр 
ӑна ҫакна.

Вулатӑп: «Хаклӑ аппам! Эпир питӗ пӑшӑрханат- 
пӑр, кулянатпӑр, унтан та ытларах савӑнатпӑр. Халӗ 
эсӗ пирӗнтен питӗ-питӗ аякра, анчах эпир сана хамӑр- 
па юнашар туятпӑр. Ҫирӗп пул, тӑванӑм! Килте пурте 
йёркеллех. Ан кулян. Чӑн ӗнтӗ, анне макӑрчӗ. Анчах 
савӑнннипе. Кӗтетпӗр сана, тӑванӑмӑр. Таврӑн. Чуп- 
тӑватпӑр. В о л о д я ,  Л ю д а » .

— Тавтапуҫ. Паратӑп. Хаҫатра та пичетлесе кӑла- 
рӑпӑр.

Халӗ амӑшӗ тавра вырӑнти радио представителӗсем 
хӗвӗшеҫҫӗ. Илтетӗп эпӗ, магнитофон чӗрене пырса ти- 
векен сӑмахсем ҫырать:

— Валюта, савнӑ тӗпренчӗкӗм! Эпӗ хавас... Мана 
калаҫма йывӑр. Сывлӑх тата телей сунатӑп. Хӗрӗм, 
эсӗ киле таврӑнасса кӗтетӗп.
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Ҫутӑ тӗнчене космосӑн пӗрремӗш хӗрне парнелене 
амӑшӗн хуллен тухакан, анчах пӗтӗм планетӑна илтӗ- 
нессӗн туйӑнакан сассине кайран эпӗ митингра илтрӗм. 
Ана пӗтӗм тӗнче алӑ ҫупнӑн туйӑнчӗ.

Каяс умён Елена Федоровна патне пытӑм. Авто
ручка патӑм. Вӑл пӗр сӑмахсӑрах ӑнланчӗ, куҫлӑх тӑ- 
хӑнчӗ те тетрадь листи ҫине тармакласа ҫырма 
тытӑнчӗ:

«Хӗрӗмҫӗм, тӑванӑм! Мана ҫырма йывӑр. Йӗрке- 
сене уйӑраймастӑп. Саншӑн пӑшӑрханатӑп та, савӑна- 
тӑп та. Лайӑх кӑна пултӑрччӗ. Ман савӑнӑҫӑн виҫи 
ҫук. Ав, ҫынсем килеҫҫӗ те килеҫҫӗ. Чи ҫывӑх ҫынсем 
пек саламлаҫҫӗ. Кӳршӗсем пурте сана салам яраҫҫӗ. 
Шел, аҫу ҫак куна кураймарӗ. Пӗлетӗп, ыйхӑ вӗҫет 
ӗнтӗ ман. Сана кӗтсе юлатӑп. Анчах эсӗ лӑпкӑн ӗҫле. 
Килте пирӗн пурте йӗркеллех. Люда, Володя, Павел 
пиччӳ, Вера аппу тата шӑллун пӗчӗкҫӗ хӗрӗ Иринка 
сана салам яраҫҫӗ.

Телейлӗ тӗл пулуччен, хёрӗм. Кӗтетӗп сана, манӑн 
хӗвелӗм. Чуптӑватӑп.

Аннӳ».

Ярославль тӗлӗнче кунӗпех ҫумӑр ҫурӗ. Анчах ҫын- 
сен чӑннипех хӗвеллӗ кӑмӑл-туйӑм пулчӗ. Ярославль 
ҫывӑхӗнчи Чайка ҫуралнӑ ялта та ҫавӑн пек кӑмӑл- 
туйӑмах хуҫаланчӗ.

Масленниково ҫыннисем, тӗнче уҫлӑхӗнче Терешко
ва Валентина тенине илтсенех, пурте унӑн хурӑнташӗ- 
сен килне — ашшӗпе пӗртӑван Зинаида Аксеновнӑпа 
Антонина Аксеновна тата иккӗмӗш сыпӑкри тӑванӗ- 
сем — Арсений бригадирпа Андрей Терешков конюх 
патне чупрӗҫ:

— Елена хӗрӗ мар-ши?
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Лешсем хӑйсем те пӗлмеҫҫе. Телевизор патне. Нал
лах, вал! Валюта! Хамӑрӑн, масленниковӑсем. Ҫав 
тери хӗпӗртерӗҫ ҫынсем. Валя ашшӗ тахҫан Петр Ми
хайлович Мордашов ертсе пынӑ трактор бригадинче 
ӗҫлетчӗ, ҫирӗп кӑмӑллӑ ҫак старик те халӗ куҫне ку- 
шӑрканӑ аллипе шӑлса илчӗ.

Яш-кӗрӗм Матрена Титовна асанне килӗ патне пуҫ- 
тарӑнчӗ. Кунта Валя ҫуралнӑ, ун ҫумӗнче ашшӗ ячӗпе 
амӑшӗ лартнӑ ҫӗмӗрт ӳсет. Ку ҫуртра колхоз клубӗ 
уҫма шут тытрӗҫ. Каччӑсемпе хӗрсем ҫурт ҫывӑхӗнче 
сӗм-ҫӗрлечченех ҫӳрерӗҫ, Вальӑпа курнӑҫса калаҫни- 
сене аса илчӗҫ.

Ҫав кун Валя ҫуралса ӳснӗ енче Мускав артисчӗсем 
хӑнараччӗ. Киле таврӑнма эпир пӗрле тухрӑмӑр. Мал- 
танхи калаҫусем, паллах, Чайка ҫинчен пулчӗҫ. Хаҫат 
валли темиҫе йӗрке ҫырма журналист блокнотне чи 
малтан киноҫӑлтӑрсене паратӑп. Чи пысӑк Ҫӑлтӑр пир- 
ки мӗн калӗҫ вӗсем? Мария Ладынина ҫапла ҫырчӗ: 
«Хаклӑ Вальӑҫӑм! Хамӑрӑн савнӑ йӑмӑкӑмӑр! Сенкер 
пикен — Ҫӗрӗн пӗрремӗш хӗрӗ. Паттӑрла ӗҫ тунӑ ятпа 
сана хӗрарӑмӑн таса чун-чӗринчен саламлатпӑр. Вӑл 
ӗмӗр-ӗмӗр асра юлӗ. Эсӗ юрӑсене, искусствӑна юратни 
ҫинчен эпир илтнӗччӗ. Эппин эсӗ пирӗнпе пӗр шухӑш- 
лӑ та пӗр ҫемьери ҫын. Хӑҫан та пулин санпа пӗрле 
ларасчӗ те хамӑрӑн чӗрене тивекен вырӑс юррисене 
пӗрле юрласчӗ. Ҫӗр ҫине телейлӗн таврӑнма сунатпӑр. 
Пуҫ таятпӑр сан умӑнта, чаплӑ Ҫӑлтӑрӑмӑр». Ҫавӑнтах 
ытти киноактрисӑсем те алӑ пусаҫҫӗ. Унтан арҫынсем 
ҫыраҫҫӗ. Вёсен сӑмахӗсем те ҫепӗҫ, ҫӗкленӳллӗ.

Мускав патне ҫывӑхарнӑ чухне тахӑшӗ каҫхи кан- 
тӑкран тӳпере йӗр хӑварса вирхӗнекен ҫӑлтӑра асӑр- 
хать.
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— Паллах, ку вӑл — Валя!— ним иккӗленмесӗр 
ёнентерет Мария Ладынина.

«Восток-6» чанах та хӑйӗн ҫӑлтӑрсен тӗнчинчи ҫу- 
лӗпе таҫта тӑван уйсем-хирсем ҫийӗн вӗҫет.

Шурӑмпуҫ килнине Чайка пӗрре кӑна мар орбитӑра 
кӗтсе илчӗ ӗнтӗ. Иллюминатор тӗлӗнчен материксемпе 
ушкӑн-ушкӑн утравсем шӑва-шӑва юлаҫҫӗ. Хӑй тав- 
рашёнче мӗн пуррине Валя тимлӗн сӑнать. Борт жур- 
налне ҫыра-ҫыра хурать. Программӑна ҫирӗппӗн пӑ- 
хӑнса, вестибулярла тишкӗрӳсем ирттерет, физзарядка 
тӑвать, хӑйӗн ӳт-пӗвӗ епле туйнине тӗрӗслет. Прибор- 
сем мӗн кӑтартнине пӑхсах тӑрать. Мӗн кирлине управ- 
лени пунктне пӗлтерет. Апат ҫиет. Ҫывӑрать. Чӑн ӗнтӗ, 
пӗррехинче кӑшт ытларах та ҫывӑрнӑ иккен. Тутлӑ 
ьтйхӑпа ҫывӑраканскере «Ястребӑн» хӑйӗн вӑратмалла 
килсе тухрӗ. Пытармалли ҫук, аван мар пулчӗ. Управ- 
лени пунктне пӗлтерчӗ: ҫапла та ҫапла, программа 
кӑштах пӑсӑлчӗ, терӗ. Каҫарӑр. Тӳрленӗп. Анчах лери- 
сем кулса кӑна илчӗҫ:

— Сывлӑха пултӑр. Хӑвӑра епле туятӑр? Кабинӑ- 
ри температурӑна тӗрӗслӗр.

Радиоҫыхӑну питӗ лайӑх ӗҫлерӗ. Катари Ҫӗр тата 
ун тавра вӗҫекен «Ястреб» сассисем юнашар пулнӑ пе- 
кех илтӗнчӗҫ.

Таҫта, океан тӗлӗнче, палланӑ сасса кӗтмен ҫӗртен 
илтрӗ:

— «Чайка»! Эпӗ «Беркут». Мӗнле илтетӗн мана?
«Чайка» ҫӳҫеннӗ пек пулчӗ.
— Паша... Паша! Лайӑх илтетӗп. Сана лайӑх ил- 

тетӗп.
Каллех Поповичӑн савӑк сасси янӑрать:
— Хаклӑ Вальӑҫӑм! Анӑҫлӑ вӗҫевпе сана чунтан- 

чӗререн саламлатӑп. Халӗ пирӗн тӳпери йӑмӑкӑмӑр
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нур. Анӑҫлӑ анса ларма сунатӑп. Тусусем пурте сана 
хӗрӳллӗн ыталаҫҫӗ. Эпир санпа мухтанатпӑр. Ҫӗр ҫин- 
че тӗл пуличчен.

Павел пётём отряд ячӗпе калаҫрӗ. Павкӑна, ҫӗр 
ҫине юлнӑ космонавтсене пурне те, пурне те Вальӑн 
яланхилле, ҫывӑх ҫынла ҫапла калас килчӗ: «Атьсем, 
тӑванӑмсем! Тавтапуҫ тимлӗ пулнӑшӑн. Ҫук, эпӗ кунта 
пӗччен мар. Эсир пурте манпа пӗрле». Пёр те пӗр 
шухӑшласан, ҫӗртен уйрӑлни нумаях та пулмасть-ха. 
Анчах мӗн тери тунсӑхлать вӑл уншӑн, ҫынсемшӗн, 
Ҫӑлтӑр хулишӗн, Андрейшӑн, тантӑшӗсемшӗн. Вӗсем- 
сӗр пуҫне тата амӑшӗшӗн...

Июнӗн вунҫиччӗмӗшӗнче вунпилӗк сехетре Вален
тина Атӑл тӗлӗнчен вӗҫсе иртрӗ. Тӑван Ярославль ҫӗрӗ 
тӗлӗнчен. Паллах, ҫавӑн ҫӳллӗшӗнчен аялта мӗн пур- 
рине уйӑрса илме йывӑр. Анчах пӗлӗтсем хушшинчен 
юханшывӑн ҫутӑ кӑвак йӑрӑмне курсанах, Ярославлӗн 
шывалла пӑхса ларакан ҫурчӗсем те, тӑван Масленни- 
ково та, асламӑшӗн ҫӗмӗрт айӗнчи ҫурчӗ те, ҫыр хӗр- 
ринчи ашшӗ ҫӑлса хӑварнӑ хурӑн та пӗр тӑруках аса 
килчӗҫ. Сӑмахсем хӑйсемех тухса кайрӗҫ:

— «Заря»! «Заря»! Эпӗ «Чайка», эпӗ «Чайка». Ма- 
нӑн аннене, тӗнчери мӗнпур амӑшсене ҫакна пӗлтерӗр: 
Тӑван ҫӗршыв заданине, Коммунистоен партийӗпе Со
вет правительствин заданине пӗтӗмпех пурнӑҫлассишӗн 
эпӗ мӗнпур вӑйпа пӗлӗве хурса тӑрӑшӑп.

— «Чайка!» Эпӗ «Заря». Сире илтетёп...
— Калӑр аннене: ан пӑшӑрхантӑр. Вӑл пӗлсе та

тар : совет ҫыннисен алли тунӑ карап — тӗнчери чи 
шанчӑклӑ космос карапӗ.

— «Чайка»! Сире ӑнлантӑмӑр. Эсир ыйтнине пур- 
нӑҫлӑпӑр.

Байконур Ярославльпе ҫыхӑнчӗ. Елена Федоровна
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ҫав вӑхӑтра Масленниковӑран пынӑ хӑнасене сӑйланӑ 
иккен. Хӗрӗ мӗн хыпарланине пӗлчӗ те пайтах вӑхӑт 
пӗр сӑмах та калаймарӗ. Ответнӗ кайран, лӑллан- 
сан кӑна пачӗ. Вара «Заря» ҫапла хыпарларӗ:

«Савнӑ хӗрӗмҫӗм Валя!
Эсӗ харсӑр та хӑюллӑ пулнӑран эпӗ телейлӗ. Мух- 

танатӑп санпа, тӑван Ҫӗр ҫине лайӑхах таврӑнасса 
чӑтӑмсӑррӑн кӗтетӗп. Аннӳ пилленине йышӑнма ыйта- 
тӑп. Ман пил сана тепӗр аннӳн — Тӑван ҫӗршывӑн за
данные пурнӑҫлама пулӑштӑр. Сана Люся, Володя, 
пирӗн тӑвансем, ҫывӑх ҫынсем пурге салам яраҫҫӗ. 
Нумай-нумай хут ыталаса чуптӑватӑп.

Анну».

«Заря» ӗҫ йӗркипе карапсем ҫине бортри система- 
сене епле ӗҫлеттересси пирки техникӑлла кӑтартусем 
пачӗ. Кабинӑра температурӑна кӑштах чакарма сӗнчӗ. 
Кӑнтӑрла тӗлӗнче Валя ҫапла пӗлтерчӗ:

— Манӑн пӗтӗмпех йӗркеллӗ. Кабинӑри темпера
тура 18 градус. Нӳрлӗх 40 процент. Ҫыхӑну питӗ лайӑх 
ӗҫлет.

Вӑхӑт нумаях та иртмен-ха, аплапулин те «Чайка» 
мӗнпур материксемпе океансем тӗлӗнче пулса курчӗ 
ӗнтӗ, Ази, Австрали, Латннла Америка халӑхёсене, 
Ирӗклӗх утравӗн — Кубӑн паттӑр хӗрарӑмӗсене салам- 
сем ячӗ. чзл

Хӑйне хӑй питӗ аван туять, кӑмӑл хаваслӑ. Пульс 
минутра 68 хут тапать. Сывласа кӑларнин шучӗ — 18. 
Быковский ҫине-ҫинех «лару-тӑру» еплелле, тесе ый- 
тать. Ана хирӗҫ хавхалануллӑ янкӑс сасӑ каять:

— Питӗ аван, Валера!
Пӗр вӑхӑтра вӗсем питӗ ҫывӑхра — пӗр 5 километр- 

та кӑна пулчӗҫ. Халӗ кӑштах уйрӑлса кайрӗҫ. Анчах
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ҫыхӑнӑва ҫухатмаҫҫӗ, ҫавӑнпах пулӗ, карапсем ҫинче 
килти пекех лӑпкӑ «лару-тӑру»: хамӑр ҫын сассине 
илтнӗ чухне инҫи те ҫывӑх.

Ёҫлӗ кун вӗҫнелле ҫывхарчӗ. Ҫывӑрма вӑхӑт. Вален
тина «Заряпа» ҫыхӑнать:

«Хама питӗ лайӑх туятӑп. Программӑна пӗтӗмпе 
пурнӑҫлама хатӗр. Ёшеннине сисместӗп. Кӑмӑл-туйӑм 
питӗ аван».

Иллюминатора каррипе хупӑрларӗ, ҫывӑрса кай- 
сан — ун тӗлӗнчен ҫакса янӑн курӑнан ҫутӑ ҫӑлтӑрсем 
юмахри пек шурӗҫ.

«Ястребпа» «Чайка» старта тӗрлӗ вӑхӑтра тухнӑран 
вёсен кун йӗркийӗ пӗрешкелех пулаймарӗ, икӗ сехете 
яхӑн «куҫса ларчӗ». Валентина 5 сехет те 50 минутра 
вӑранчӗ. Ҫӗре васкасах ҫапла хыпарларӗ:

— Тарӑн ыйхӑпа ҫывӑрнӑ. Пӗрре те вӑранман.
Кремльте парти Центральнӑй Комитечӗн Пленумӗ 

уҫӑлнӑ тӗле «Воеток-6» 32-мӗш ҫаврӑма тухрӗ. Борт 
ҫине радиограмма килчӗ:

«КПСС Центральнӑй Комитечӗн Пленумӗ, Пленум 
ӗҫне хутшӑннисем — пурте сире — пирӗн Тӑван ҫӗршы- 
вӑн шиксӗр те паттӑр патриочӗсене хӗрӳллӗн тата чун- 
тан-чӗререн саламлаҫҫӗ. Тӗнче уҫлӑхӗнчи историллӗ 
пӗрлехи вӗҫеве сире ӑнӑҫлӑ вӗҫлеме сунатпӑр. КПСС 
Центральнӑй Комитечӗн Пленумӗ».

Валентина хӑвӑрт Валерипе ҫыхӑнчӗ, унпа пӗрле 
хатӗрленӗ ответа пачӗ:

«Пире, космонавтсене, Центральнӑй Комитет Пле- 
нумӗн ӗҫне хутшӑнниоем ӑшшӑн саламланине пысӑк 
савӑнӑҫпа пӗлтӗмӗр. Хӗрӳллӗн саламланӑшӑн тата ырӑ 
суннӑшӑн чӗререн тав тӑватпӑр. Хамӑра панӑ задание
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пурнӑҫлассишӗн мӗн кирлине пурне те тума КПСС 
Центральнӑй Комитетне ҫирӗп сӑмах паратпӑр. Ле- 
нинла партие мухтав!»

Черетлӗ ҫаврӑмра Валя ҫакна пӗлчӗ: Валерие парти 
ретне тӗрӗслемелли кандидат стажӗсӗрех илнӗ-мӗн. 
Паллах, ку савӑнтарчӗ. Мӗн каласан та, халӗ орбитӑра 
икё коммунист вӗҫет. Тӗнче уҫлӑхӗнчи партячейка! 
Юрий Гагаринран, атьсенчен-космонавтсенчен пурин- 
чен те салам килчӗ. Валерий пӑлханса, хӑйӑлтатарах 
ответлерӗ:

— Чун савӑнать, Юра. Чун савӑнать. Пӑлханатӑп. 
КПСС Центральнӑй Комитетне тав тӑватӑп. Ленинла 
Центральнӑй Комитет пысӑк шанӑҫа хунине тӳрре кӑ- 
ларма мӗн кирлине пурне те тӑвӑп. Хама лайӑх туятӑп.

Валерие саламларӑн-и, ыйтать Юрий «Чайкӑран». 
Саламласса саламлатӑпах, анчах «черет ҫитессе кӗте- 
тёп», ответлет лешӗ.

Виҫҫӗмӗш талӑк иртнӗ тӗле «Чайка» Ҫӗр тавра хӗ- 
рӗхмӗш хут ҫаврӑнса ҫитрӗ, ҫапла вара вӗҫев тӑсӑмлӑ- 
хӗпе Америкӑн мӗнпур космонавчӗсене пӗрле илсен 
те чылаях хыҫа тӑратса хӑварчӗ.

Анчах борт журналне Валя ӗҫ епле пыни ҫинчен 
яланхилле сӑпайлӑн ҫырсахучӗ: «Хӗрӗх пӗрремӗш ҫав- 
рӑма тухатӑп. Пурте йӗркеллех. Кӗҫех ҫывӑрма выр- 
татӑп. Ырӑ каҫ пултӑр, тӑван Ҫӗр». Ҫырса хучӗ те Ҫӗр 
ҫинчен шухӑша кайрӗ. Комбинезон кӗсйинчен хӑйне 
чи ҫывӑх ҫыноен сӑнӳкерчӗкӗсене кӑларчӗ. Вӗсем ну- 
май. Кашни ӳкерчӗк ҫинех тӗнче уҫлӑхӗнче кӗске 
ҫыру ҫырма шут тытрӗ. Космонавт-тусӗсене, авиатор- 
оене, конструкторсене, хӗр-тантӑшсене, ракетчиксе- 
не темиҫешер сӑмах ҫырчӗ. Андриян сӑнӳкерчӗкӗ 
ҫине сӑмахсем ыттисеннинчен чылай ытларах ҫырӑн-
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чеҫ, ахӑр. «Сокола Чайкӑран. Тӗнче уҫлӑхӗ...» Ҫавӑн- 
тах пӗчӗк листа ҫине вӗттӗн хушса хучӗ: «Каҫар, сан 
пата ҫыру ҫырса яраймарӑм. Хӑвах пӗлетӗн, космос 
почти халлӗхе ӗҫлемест-ха. Анчах эпир капла та пӗр- 
лех. Ырӑ сунатӑп сана, Кӑйкӑр. Курнӑҫиччен.

Чайка е Хурӑн...»

Борт тулашӗнче тӗнче уҫлӑхӗнчи хӗрӗх пӗрремӗш 
кун сӳнсе пырать. Ҫывӑрса кайма пуҫланӑскер, вӑл 
ҫӗр ҫинчи ирпе сӗмленет. Таҫти ялта ачасем шкула ка- 
яҫҫӗ пек. Ейӳ илекен улӑхоем урлӑ утаҫҫӗ, вёсен ҫара 
урисене сулхӑн сывлӑм йӗпетет.

Ҫӑлтӑрсем сывлӑм пӗрӗхнӗ хушӑра вӑл тутлӑн ҫы- 
вӑрса каять.
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АСЛАТИЛЛЁ ҪУМАР ТАТА ӐШ ХЫПНИ

Унта, тӗнче уҫлӑхӗнче, вӑл аслатиллё ҫумӑра 
курчӗ. Мӑкӑрланса тӑракан кӑвак пӗлётсене 
ҫиҫӗм ялт та ялт каеать. Паллах, кунта, 230 
километр ҫӳллӗшӗнче, аслати авӑтни илтӗн- 
мест. Анчах вӑл аслатиллӗ ҫумӑр шӑршине 

пӗтём ӳт-пӗвӗпе туять.
Валя «глобус» ҫине пӑхса илет. Аялта — Инди оке- 

анӗ. Валерипе ҫыхӑнчӗ:
— Куратӑн-и?
Калаҫу мӗн ҫинчен пынине вӑл хӑвӑрт тавҫӑрса 

илчӗ.
— Океан ҫинче аслатиллӗ ҫумӑр.
Озон шӑрши кӗнӗн тата ҫумӑр шӑпӑртатнӑн туйӑ- 

нать. Ай, мӗн тери кирлӗ кунта шалкӑм ҫумӑр! Яро- 
славльре те, Ҫӑлтӑр хулинче те Валя урама тухса, пит
ие тата пуҫне шӑпӑртатакан юхӑма хирӗҫ миҫе хут 
тытман-ши! Ҫумӑр шывӗ ҫӳҫе тураран та лайӑхрах 
якатать.
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Анчах ку, океанти аслатиллӗ ҫумӑр, ыттисем пек 
мар. Урса кайнӑ тӑвӑлӑн шалт тӗлӗнтерекен картини 
кунтан, тӗнче уҫлӑхӗнчен те курӑнать. Вулкан крате- 
ринчи пекех ҫулӑм ялкӑшать. Валя океана нихҫан та 
ҫывӑхран курман, анчах халё унта мён пулса иртнине 
унсӑрах чухлать. Мӑн хумсем кӗмсӗртетеҫҫӗ. Тен, хёр- 
арӑмӑн ҫепӗҫ ятне панӑ пёр-пёр «Аза» тайфун карап- 
сене йӑвантара-йӑвантара ярать, акӑш-макӑш пысӑк 
шыв тӑвӗсене материксем патнелле хӑвалӑть.

— Кур-ха эсӗ, кур-ха, мён терн хӑрушӑ! Моряксе- 
не халё питӗ йывӑр пулӗ. Чарӑнассӑн та туйӑнмасть,— 
терё Быковский.

— Чӑн-чӑн асар-писер,— хушса хучё Валентина.
Ҫутҫанталӑкӑн чарусӑр вӑйӗ хӑрунхла алхасни куҫ

умӗнчех тӑнӑ вӑхӑтра Валентина кӑранташ патне кар- 
машрӗ те борт журналӗ ҫине ҫырма тытӑнчӗ:

«Инди океанӗнче тӑвӑл куртӑм. Тӳпе ҫулӑмпа ялт 
та ялт ҫуталса каять. Каҫхи горизонт пӗр евӗрлӗрех, 
хӗвел тухас умён те ҫавах. Хӗзел анас умӗнхи картина 
ҫав тери хӳхӗм. Океан тӗлӗнчи пӗлӗтсем йӑранӑн-йӑ- 
ранӑн курӑнаҫҫӗ, пысӑк мар хушӑклӑ урамсем пекех».

Пӗлӗтсем хупӑрласа илнӗ океан тӗлӗнчен карап хӑ- 
вӑрт вӗҫсе иртрӗ. Аҫа-ҫиҫӗм ялтӑртатнӑ еннелле Вален
тина пӗр хут ҫеҫ мар ҫаврӑнса пӑхрё. Малтан 
ҫиҫӗмсем, лблётоен тӑррисене кӑтартса, шиклентерекен 
шевле пек ҫутӑла-ҫутӑла илчӗҫ. Унтан шурӑ туратсем 
пек курӑнкаларӗҫ, юлашкинчен йӑлтах сӳнчӗҫ. Анчах 
мён курни Валя куҫӗ умӗнчен пайтахчен каймарё. 
Тӑван Масленниковӑра пулса курчӗ, тейӗн. Ҫӗршӗн 
тунсӑхлани хӗр чӗрине тутлӑн-тутлӑн хӗссе илчӗ. Виҫӗ 
талӑк ҫеҫ унта пулман, ҫавах уйӑхоем, ҫулсем иртнӗ 
пек туйӑнать. Тэтах та инҫете, Галактикӑна шала 
каяс, Ҫӗртен чӑннипех те нумай уйӑхлӑха, нумай
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Ыран Валя Африкӑна вӗҫсе каять-ҫке. Андриянам килте юлмалла.

Малашне ӗнтӗ пёрле.



Пӗрлехи тренировкӑсене нихҫан та ан ман.



ҫуллӑха уйрӑлас ҫынсем пирки мӗнех калӑн ҫакӑн хыҫ- 
ҫӑн. Ара, ҫӑмӑл мар иккен ҫӑлтӑрсен тӗнчине хӑнӑ- 
хасси! Кунта пӗлмеллин вӗҫӗ те курӑнмасть-ха. Ҫапах 
та малалла утмалла, малалла каймалла!

Каллех —■ ӗҫлӗ ҫӗнӗ кун. Пёр те пӗр шутласан, ӗҫӗ 
ҫавах — сӑнасси. Тӗнче уҫлӑхне, Хӗвелпе Уйӑха, Ҫӗрпе 
пӗлӗтсене, приборсемпе системӑсене, хӑвна хӑв епле 
туйнине ырми-канми сӑнас пулать. Ҫавах та куҫа ыр- 
тармалли пӗр евӗрлёхе туймастӑн. Кашни ҫаврӑмрах 
мӗн те пулин ҫӗннине, уйрӑммине, халиччен пӗри те 
асӑрхаманнине тата туйманнине тӗл пулатӑн. Ҫакӑ 
йӑлтах борт журналӗ ҫине ҫырӑнать — уйӑхпа ҫӑлтӑр- 
сем епле ҫутатнинчен пуҫласа йывӑрлӑха ҫухатнин ка- 
варлӑ-вӑрттӑн тыткаларӑшӗсем таранах: пӗр енчен 
ҫӑмӑл та пек, ҫав вӑхӑтрах пӗлсе ҫитменни чуна сул- 
хӑнлатать. Тӗнче уҫлӑхне тӑват хутчен вӗҫнӗ хыҫҫӑн 
та медиксем ҫавах асӑрхаттарнӑччӗ:

— Астӑвӑр, улттӑмӗш-ҫиччӗмӗш ҫаврӑмра тинӗс 
чирӗ аптратма пултарать.

— Ыттисене аптратман-ҫке,— хирӗҫленӗччӗ Валя.
— Ыттисем арҫынсем пулнӑ ҫав. Эсйр — хӗрарӑм. 

Ҫакна манас мар,— шӳтлерех те, чӑнласа та аса илтер- 
нӗччӗ врач. Ҫавӑнтах тата лӑплантарнӑччӗ те: — Чӑн 
ӗнтӗ, хӗрарӑмсем ҫирӗпрех те пулма пултараҫҫӗ.

— Вӑрт-варт хусканусем ан ту, вара йӗркеллех 
пулать,— канаш панӑччӗ Андриян.

Табло ҫинче пайтах ҫаврӑм курӑнать ӗнтӗ, силлен- 
тернӗрен асапланасси ҫук-ха. Андриян тӗрӗссине кала- 
нӑ-мӗн. Валя вӑл каланӑ пек турӗ. Анчах тухтӑр та 
вестибулярлӑ аппарата хӑнӑхтарма тӗрӗсех хушнӑ ик
кен.

Тата мӗн чухлӗ вӗҫмелле пулӗ-ши? Валентинӑна 
ҫӗр ҫинчех каланӑччӗ: виҫӗ талӑк. Анчах хӑйне лайӑх
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туять пулсан ҫеҫ. Ҫапла, вӑтам мар, лайӑх туйсан. Мӗ- 
нех вара, ун шучӗпе, вӑл хӑйне хӑй епле туйнине 
«тӑваттӑпа» хаклама пулатех. Анчах ҫӗр ҫинчемӗнле 
хаклӗҫ-ши? Пульс еплине, мӗнле сывланине, ыттине те 
пӗлеҫҫӗ-ҫке-ха унта. Тытӗҫ те калӗҫ ак халех: «Ҫитет. 
Анса ларма хатӗрлен». Мёншӗнне-мӗнне ӑнлантарсата 
тӑмӗҫ. Хӑвах тавҫӑрма тивӗҫ: ытлараха хевтӳ ҫитмен.

Ирхине пӑшӑрхана-пӑшӑрханах управлени пункчӗ- 
пе ҫыхӑнчӗ.

— «Чайка», «Чайка»! Хӑвна епле туятӑн? Пирӗн 
пурте йӗркеллех,— ыйтрӗ яланхи пекех Асли.

«Чайка» тӳрех, шухӑшласа тӑмасӑр, ыйту ҫине хӑй 
ыйту пачӗ:

— «Заря»! Калаҫса татӑлнӑ пекех вӗҫетпӗр-и?
— Вӑт ку лайӑх та, «Чайкӑҫӑм»,— каламасӑрах 

паллӑ пек ответлерӗ «Заря».
Ҫакӑнтан ытла ним те кирлӗ мар: эппин, малтан 

палӑртнӑ пекех пулать. «Чайка» виҫӗ талӑк вӗҫет. Пӑ- 
шӑрхану валли вырӑн ан юлтӑр тенӗ пек, Асли тепӗр 
хут ҫирӗплетсе каларӗ:

— Вӗҫеве тӑсма килӗшетпӗр.
Валентина радио тӑрӑх «Ястреба» хӑвӑрт чӗнчӗ те 

хӑйӗн савӑнӑҫне пӗлтерчӗ: унӑн виҫӗ талӑк вӗҫмелле 
пулать!

— Ку мана лайӑх ҫеҫ,— теейрӗ Быковский.
Икӗ карапӗ те, малтан палӑртнӑ пекех, тикӗс, 

йёркеллӗ вӗҫрӗҫ, икӗ пилочӗ те ҫӗр ҫинче мӗн хушса 
янине турӗҫ.

Вӗҫеври юлашки ире Валя хурланса та кулянса 
кӗтсе илчӗ. Пӗлет — часах орбитӑран тухма тивет. 
Мӗнле йывӑр пулсан та, тӳпери ҫак трасса кӑштах 
«хӑйӗн» пулса тӑчӗ-ҫке-ха. Мӗн тесен те, унран уй- 
рӑласси ӑша вӑркаттаратех. Ҫавӑнпа пӗрлех киле хӑ-
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вӑртрах таврӑнас килет. Хӗрарӑм килшӗн арҫынран 
ытларах тунсӑхлать, теҫҫӗ. Тен, тинӗсре, ҫулҫӳревсенче 
сайрарах пулнӑран. Валя ку шухӑшпа килӗшет те 
пулӗ. Анчах вӑл ҫакна та лайӑх пӗлет: халь ак пӗр 
кӗтмен^гуман ҫӗртен вӗҫеве тӑсма йышӑннӑ теое пӗл- 
терсен, Валерий пекех ҫирӗппӗн ответ парӗ: «Килӗше- 
тӗп! Кирлӗ-тӗк, хатӗр».

Калаҫу чӑнахах та пулчӗ. Сӗм-ҫӗрле. Анчах вӗҫе- 
ве тӑсасси пирки мар. Аслӑ конструктор Валентинӑна 
хӑйпе ҫыхӑнма чӗнчӗ. Лешӗ ҫийӗнчех сасӑ пачӗ:

— Эпӗ— «Чайка». Сире лайӑх илтетӗп. Лайӑх 
илтетеп.

— Эпӗ — «Заря». Хӑвӑра епле туятӑр?— илтӗнет 
«тӳпе хуҫин» кӑмӑллӑ сасси.

— Карап ҫинче пурте йӗркеллех. Хама хам питӗ 
лайӑх туятӑп.

«Кирлӗ пулсан, хатӗр...»— тесе хушса хурасшӑн- 
ччӗ. Анчах Асли урӑххи пирки аса илтерчӗ:

— «Чайка»! Ыран вӗҫев вӗҫленет.
— Анлантӑм. Хушнине тума хатӗр пулатӑп.
Асли вӗҫеве ӑнӑҫлӑн вӗҫлеме сӗнчӗ.
Этем ҫула тухас умён яланах япӑх ҫывӑрать, киле 

таврӑнаспа вара — уйрӑмах япӑх. Анчах Валентина 
хӑвӑрт ҫывӑрса кайрӗ, вӑраннӑ ҫӗре вара карса хунӑ 
иллюминатор тул енче космос кунӗ йӑлкӑшрӗ. Вӑл ил
люминатор каррине сирчӗ те куҫне аллипе хупӑрларӗ: 
хӗвел куҫа йӑмӑхтарать. Тӗнче уҫлӑхӗнче ун ҫине пӑх- 
ма ҫук. Хуратнӑ кантӑк витӗр кӑна тӳрех пӑхма 
пулать.

Яланхи пекех управлени пункчӗпе ҫыхӑнчӗ, хӑйне 
хӑй епле туйни тата системӑсем мӗнле ӗҫлени ҫинчен 
хыпарларӗ. Зарядка хыҫҫӑн ирхи апат пуҫланчӗ. Аша- 
ланӑ пӑру ашӗ, ҫемҫе шурӑ ҫӑкӑр, хурлӑхан шывӗ тата
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витаминлӑ канфетсем питӗ тутлӑ пулчёҫ. Унтан ӗҫ 
пуҫланчӗ. Тӗрӗслӳсем. Ҫыхӑну. Хӑвна хӑв тишкӗресси. 
Сӑнавсем.

Вӑхӑт финиш патнелле пырать. Аслин ватӑлнӑ май 
хулӑнланнӑ сасси илтӗнет. Вӑл анса ларма команда 
карать. «Восток-6» Совет Союзӗн территорийӗ патне 
ҫывхарать ӗнтӗ. Валентина тин кӑна ключпа ӗҫлесе 
пӗтерчӗ. Сӑнавоем ҫинчен юлашки хыпарсем пачӗ. 
Паллах, вӑл вӑрахрах та вӗҫме пултарать. Шыв, апат- 
ҫимӗҫ тата чи кирли — вӑй-хал та ҫителӗклех. Анчах 
программа вӑл программах ӗнтӗ. Ана пурнӑҫланӑ.

«Чайка» хӑҫан анса ларасси ҫинчен «Ястреба» пӗл- 
терчӗҫ. Вӑл чун-чӗререн ӑнӑҫу сунчӗ:

— Лайӑх анса лар, Вальӑҫӑм! Ҫӗр ҫинче тӗл пу- 
личчен.

Валентинӑн малтан анса лармалла. Валерийӗн ӑна 
«хӳтӗлес» пулать. Валя анма пуҫласан, вӑл питӗ пӑл- 
ханчӗ, «Чайка» епле унта тесе, ҫине-ҫинех ыйтрӗ. Ана 
пурге ӑнӑҫлах пулса пыни ҫинчен пӗлтерчӗҫ. Пульс 
мӗнлине те хыпарларӗҫ... 82.

Аҫта анса лармаллине малтанах палӑртса хунӑ. 
Ҫапах та ҫыноем пӑлханаҫҫӗ. Хӗрарӑм анса лармалла- 
ҫке. Сахалрах пӑшӑрхантарас тӗллевпе май пуррине 
пурне те тумалла. Мӗн кирли хатӗрех. Анса ларас рай- 
онта сывлӑша сӑнаҫҫӗ те ӗнтӗ. Тӳсӗмсӗр журналистсем, 
спорт комиссарӗсем «Чайка» курӑнасса кӗтеҫҫӗ. Асли 
секундомер ҫине хумханса пӑхать. Государство комис- 
сийӗн председателӗ ним шарламасӑр тӑнлавне сӑтӑ- 
рать. Авиаторсем хӑнӑхнӑ йӑлапа пуҫӗсене ҫӳлелле 
каҫӑртнӑ. Хӗрарӑм медиксемпе инженерсем хӗрарӑмла 
ассӑн сывла-сывла илеҫҫӗ:

— Чипер пултӑрах...
Кётнӗ май пӗтӗм планета шанках хытрӗ тейӗн.
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Ҫав хушӑрах тормоз двигателӗсем «Восток-6» карап 
хӑвӑртлӑхне чакарнӑҫемӗн чакарса пычӗҫ. Вӑл улттӑ- 
мӗш океанран пиллӗкмӗшне — сывлӑша таврӑнать, 
Пиллӗкмӗшӗ ҫиелти сие хаяррӑн ҫунтаракан вут-ҫу- 
лӑмпа кӗтое илет. Валя иллюминаторӑн тул енче вутлӑ 
тӑвӑл алхаснине курать. Анчах кабинӑра палӑртнӑ 
температурах тӑрать. Тӗнче уҫлӑхӗнче Валентина ӑна 
хӑй йӗркелесе пынӑ. Халӗ те кӑмӑла юравлӑ «градус- 
сен» хуҫи хӑех.

Температура ун аллинчех-ха. Тиевсем вара ӑна 
пӑхӑнасшӑн мар. Вӗсем ытларах та ытларах хӗстереҫҫӗ. 
Пит темле тӑсмакаланать. Куҫа хупма йывӑр. Тӑнлав 
юратать. Юн тӑхлан пек йывӑрланать. Сывлама кансӗр. 
Кӑкӑр ҫине акӑш-макӑш йывӑр чӗрчун хӗрхенӳсӗр пус- 
нӑн туйӑнать. Эсӗ унччен 70—80 килограмм тайнӑ пул- 
сан, халӗ темиҫе хут йывӑртарах. Орбитӑра чухне нимӗн 
чухлӗ те таймастӑнччӗ. Тӗлӗнмелле пысӑк диапазон! 
Ҫавах этем тӳоет. Ҫитменнине тата, хӗрупраҫ та тӳсет. 
«Чайка» хӑйне ҫирӗп тытать. Ҫутҫанталӑк вӑйӗсем 
асар-пиоер тапӑннине тӳссе ирттерме вӑл хӑйне йӑл- 
тах — ӳт-пӗвне те, нервисене те хирӗҫ тӑран пӗр пӗтӗм 
чӑмакка туса хунӑ.

Тӳссе ирттерчӗ-ирттерчех. Тиевсем чакса пычӗҫ. 
Ҫулӑм сӳнчӗ. Валя хулӗсене выляткаласа илчӗ.

Ҫӗр ҫывӑх. «Чайка» хӑйӗн карапӗпе киле таврӑ- 
нать. Парашют куполӗ те персе ячӗ ӗнтӗ, ун пуҫӗ тӗ- 
лӗнче ҫӑлӑнӑҫ кӳрекен пурҫӑн шурӑ ҫулӑмла варкӑш- 
ма пуҫларӗ. Пите ҫил ҫапрӗ, ҫӑл шывӗпе сапрӗ, тейӗн. 
Ой, мӗн тери тунсӑхланӑ вӑл сана, варкӑш ҫил! Шыв 
ӗҫнӗ пек, ӗҫег те ӗҫет вӑл сана тӑранайми.

Акӑ ӗнтӗ — Ҫӗр. Урисем хытта перӗнсен, сӑмсине 
эрӗмӗн тӑкӑскӑ шӑрши пырса ҫапсан, вӑл чӗри тутлӑн 
пӑчӑртанса илнипе тутине ҫыртрӗ.
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Салам сана, Ҫӗр! Валя парашют ҫаккисене хывсй 
пӑрахрӗ, йӗри-тавралла пӑхрӗ. Сасартӑк пёр енче, сӑрт 
ҫинче, ҫамрӑк хурӑнсене асӑрхарӗ. Шур туналлӑ пӗр- 
тӑвансем, Ярославль енчен кунта килсе, хӑйсен янташ- 
не кӗтсе илме чарӑннӑнах туйӑнса кайрӗ. Сывлӑх 
сунатӑп, маттурсем! Курӑксем ӑнланнӑнах ун патнел- 
ле туртӑнаҫҫӗ. Тӗрлӗ курӑк тӗрлӗ шӑршӑ сарать. Мӑ- 
кӑнь чечексем шӑп та лӑп юн тӗслӗ. Валя тахҫан 
ӗлӗкех такамран илтнӗ тӑрӑх, мӑкӑньсем юн тӑкӑннӑ 
вырӑнта шӑтса ӳснӗрен йӑм-хӗрлӗ. Ҫук, вӑл астӑвасса 
кунта ҫапӑҫусем пулман. Анчах урӑхла кӗрешӳ пы- 
рать. Тырӑшӑн. Ҫакӑншӑн ун тантӑшӗсем — ҫерем 
ҫӗрсем ҫинче ӗҫлекенсем кӗрешеҫҫӗ. Тен, тахҫан авал 
Раҫҫей ҫыннисем ҫичӗ ютсем килсе тапӑннине сире- 
сире янӑ пулӗ. Ҫапла, ку хирсем пирӗн мӑн асаттесен 
юнӗпе тата тарӗпе пайтах шӑварӑннӑ. Акӑ мӗншӗн 
вӗсем ҫавӑн пек хаклӑ. Акӑ мӗншӗн вӗсемшӗн сирсе 
сирӗлми тунсӑх лере, атмосферӑра аякра чухне те, чӗ- 
рене ҫунтарчӗ.

Валя тӗм хура тӑпраллӑ сухаланӑ хир ҫинелле тин- 
керсе пӑхать. Унта тем шурри курӑнать. Ҫынсем чу- 
паҫҫӗ! Чи малтан ӑна амӑшне аса илтерекен ватӑла 
пуҫланӑ хӗрарӑм ыталаса илчӗ. Каласса та ҫаплах 
каларӗ:

— Сывӑ-и, хӗрӗм!
Тахӑшӗ унран хӑйне епле туйни ҫинчен ыйтать, та

кам ҫимелли—панулмисем, кӑлпасси, ҫӑмарта, сӗт, пыл 
сӗнет. Вӑл кӑштах хӗрелсе каять те ыйтать:

— Ҫӗрулми, сухан тата хура ҫӑкӑр пулсан — са- 
вӑнсах ҫиетӗп.

Хирти вуншар ҫыннӑн унашкал ҫимӗҫсем тупӑн- 
чӗҫ. Вӑл ҫӗр ҫинчи ансат апата ҫиес килсех ҫиет. Ун- 
тан ура ҫине тӑрать. Тӑри каҫса кайсах юрлакан
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тӳпенелле пӑхать. Ним чӗнмесӗр пӑхать, ҫӗр ҫинче 
сасӑсемпе, шӑршӑсемпе тата сӑрӑсемпе киленме ӑна 
ҫынсем чӑрмантармаҫҫё.

Ана ӗнтӗ Атӑл кӗтнӗ. Авалхи юханшыв хӗрринчи 
пысӑк хула тахҫанранах космонавтсем пуҫтарӑнмалли 
пункт пулса тӑнӑ. «Чайка» анса ларнӑ вырӑна шырав 
ушкӑнӗнчи ҫынсем, врачоем, спорт енӗпе сӑнакансем, 
журналистсем килсе ҫитрӗҫ. Врач космонавтка сывлӑх- 
не тӗрӗслерӗ, артери пусӑмне, пульса виҫрӗ, пичӗ ҫинчи 
чӗрнӗ вырӑнсене имлерӗ, вара самолет ӑна Караганда- 
на илсе кайрӗ. Унта вӑл ҫывӑрчӗ, канче, ирпе ҫав са
молетах ӑна Атӑл хӗррине лартса кайрӗ.

Юханшыв ҫывӑхӗнчи аэродрома икӗ самолет пӗр 
вӑхӑтрах тенӗ пек пырса ларчӗҫ. Трап тӑрӑх Валерий 
Быковский анать. Вӑл Государство комиссийӗн пред- 
седательне вӗҫев ҫинчен доклад туса парать. Унтан 
ҫӗр ҫине Валя ярса пусать. Темиҫе пин ҫын хӗпӗртесе 
кӑшкӑрса янӑран тата пуҫ тӗлне пиншер алӑ ҫӗклен- 
нӗрен аэродром хумханса илнӗ пекех туйӑнчӗ. Ҫынсем 
харӑссӑн вёсен ячӗсене калаҫҫӗ.

— Ва-ля!
— Ва-ля!
— Ва-ле-рий!
Вӗсем пӗр-пӗрин патне пыраҫҫӗ те сӑмах тупайман- 

нипе ним шарламасӑр ыталаса илеҫҫӗ. Вальӑн куҫӗсем 
нӳрленнӗ. Вӑл вӗсене аллипе сӑтӑрать-сӑтӑрать, ниепле 
сӑтӑрса илеймест.

— Ну, тыт хӑвна, Вальӑҫӑм. Эсӗ ҫирӗпскер вӗт...— 
калать пӑшӑлтатса Валерий.

— Ҫирӗпскер,— те килӗшсе, те хирӗҫлесе пуҫне су- 
лать Валя.

Государство комиссине доклад тӑвать. Председагге- 
ле, Аслӑ конструктора, отрядри тусӗсене ыталать, ун-
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тан Валя куҫӗпе Андрияна тӗл пулать. Пёр-пёрин 
патнелле утаҫҫӗ. Валя ун хулӗ ҫумне йӑпшӑнать. Унӑн 
пичӗ курӑнмасть. Андриян хӗре пуҫӗнчен ачашлать.

— Ну, лӑплансам. Пурте лайӑхах...
Каҫпа вӗсем иккӗшех Атӑл хӗрринче ҫӳрерӗҫ.
Иккӗмӗш кунхине ИЛ-18 космонавтсене Внуковӑна 

илсе кайрӗ. Чечексен тинӗсӗ вӗҫӗмсӗр хумханса тӑрать. 
Трапран трибуна патне ҫити сарнӑ кавир мухтав кӗ- 
перӗ пек хӗп-хӗрлӗ курӑнать. Ҫав кавир тӑрӑх харӑс- 
сӑн пуса-пуса орбитӑран таврӑннӑ икӗ ҫын утать. Вӗ- 
сене амӑшӗсем, ҫывӑх ҫыкеем, правительство членӗсем 
кӗтеҫҫӗ. Мухтав ҫулӗн иккӗмӗш кӗперӗ — Ленин про- 
спекчӗ тӗрлӗ сӑрӑсемпе тата сасӑсемпе ҫурхи шыв пек 
кӗрлерӗ. Юлашкинчен — Хӗрлӗ площадь. Валя Ленин 
мавзолейӗ умве виҫҫӗмӗш хут килчӗ.

Правительство членӗсемпе тата космонавт-тусӗсем- 
пе пӗрле вӑл трибуна ҫине хӑпарать, демонстрантсен 
чӗрӗ тинӗсӗ, ялавсен йӑлтӑр та йӑлтӑр тӑвакан хӑма- 
чӗсем ҫине пӑхать те, сасӑпа каламан шухӑш чӗрине 
пӑчӑрта-пӑчӑрта илет. Чӗри кӑлт та кӑлт тапнӑ май, 
пуҫӗнче шухӑш вӗлт те вӗлт тӑвать: «Ырӑ ҫынсем! 
Манӑн тӑван ҫынсем! Мӗнле тав тума пӗлем-ши эпӗ 
сире? Эпӗ телейлӗ! Ку телее эсир парнелерӗр. Сирӗн 
умӑрта ӗмӗрлӗхех парӑма юлатӑп, ахӑр».

Пӑхать те пӑхать Валя пин-пин куҫлӑ площадь ҫине. 
Ана ҫак ҫынсенчен нумайӑшне тахҫан курнӑ пек, ну- 
майӑшне палланӑ пек туйӑнать... Пӗрин ҫине, теприн 
ҫине, виҫҫӗмӗшӗ ҫине тинкерсе пӑхать... Чӑнах та палла- 
нӑ ҫынсем-ҫке! Ав унта Аслӑ конструктор, унӑн юлташӗ- 
сем, ракетчиксем, авиаторсем тӑраҫҫӗ, ӑна алӑ сулаҫ- 
ҫӗ. Вӑл пуҫӗ тӗлӗнче алӑ ҫине алӑ хурса чӑмӑртать — 
сывлӑх сунать, чун-чӗререн тав тӑвать тата 
пуриншӗн те пысӑк савӑнӑҫ ҫитнӗ ятпа саламлать. Ҫап-
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ла, ку чи малтан вёсен уявӗ. Шӑпах вёсем ёнтё, хале 
йӑл-йӑл кулӑллӑ питсен океанӗнче халӑхпа пёрле ута- 
кансем, унӑн тёлёнмелле машинные тунӑ. Ҫут тёнчере 
мӗн пуррине йӑлтах манса, Валя вӗоем ҫинчен Андри
яна каларё, лешё шеренга тӑрӑх ыттисене пёлтерчё, 
вара космонавтсем улттӑшӗ те космос карапӗ тӑвакан- 
сене — ҫӑлтӑрсен ӗмӗрӗн пирвайхи паттӑрӗсене салам- 
лама пикенчӗҫ. Валя ывӑничченех алӑ сулчӗ, халӑх 
палламан ҫак аслӑ ҫынсене пӗтӗм Хӗрлӗ площадь сума 
сунӑн туйӑнчӗ ӑна. Унӑн асне поэт сӑмахӗсем хӑйсе- 
мех килсе тухрӗҫ:

Шкул ачийӗ
тепёр ӗмӗрте 

Сирӗнпе мухтанӗ
вӗҫсёрех.

Пуҫ таятпӑр
харӑсах пурте 

Хушаматсӑр 
паттӑр 
ҫынсене.



Ш АПА ПЁР ПЕК МАР

Э пир Вальӑпа иксӗмӗр вӗҫевчченех унӑн пурнӑҫ- 
не ҫырса кӑтартма пуҫӑннӑччӗ. Халӗ, вӑл тав- 
рӑннӑ хыҫҫӑн, юлашки сыпӑксене ҫырса пӗ- 
термеллеччӗ. Вӗҫев хыҫҫӑнхи пӗрремӗш лӑпкӑ 
калаҫу госпитальте пулчӗ, кунта унӑн сывлӑх- 

не тӗпчетчӗҫ, ҫав хушӑра вӑл Государство комиссине 
пама доклад ҫыратчӗ.

Эпир госпиталӗн ҫӑра саднелле тухакан пӗр кан- 
тӑклӑ тӳлек пӳлӗмре ларатпӑр. Тулта шӑнкӑрчсем шӑ- 
хӑраҫҫӗ. Валя кантӑка яриех уҫса ячӗ.

— Акӑ мӗн, атя космос ҫинчен мар, вӗҫев ҫинчен 
мар, ҫутҫанталӑк ҫинчен пуплер. Юрать-и?—сӗнчё вӑл.

Эпӗ унӑн космосла мар тумӗ ҫине пӑхатӑп — вӑл 
кӑвак байка халатпа; капла, паллах, хаҫатсенче, жур- 
налсенче, открыткӑсем ҫинче пиншер, миллионшар 
хут пичетленнӗ «Чайка» пек мар. Кулатӑп:

— Килӗшес. Лару-тӑру космосри пек мар пулсан 
калаҫӑвӗ те урӑххи ҫинчен пултӑр.
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Эпир ҫутҫанталӑк ҫинчен, шӑнкӑрчсем ҫинчен вун- 
пилӗк минута яхӑн калаҫрӑмӑр пулас. (Валя кантӑк 
патне пырса, вӗсене ачаранах пӗлнӗ пек кулӑшла чип- 
чип тесе йыхӑрчӗ), анчах кайран калаҫу хӑй майӗпе 
вӗҫев теми ҫине куҫрӗ. Валя минтер айӗнчен журнал 
туртса кӑларчӗ, хут татӑкӗ хурса хӑварнӑ страницӑна 
УҪРӗ:

— Ку камне пӗлетӗн-и?
Укерчӗк ҫинче пӑхма интеллигентсем пек курӑна- 

кан икӗ ҫын — арҫынпа хӗрарӑм. Упӑшкипе арӑмӗ 
пулас. Арҫыннин пуҫӗнче — пиртен ҫӗленӗ ҫӗлӗк, ҫи- 
йӗнче каракуль ҫухавиллӗ пальто, мӑйӗнче юр пек 
шурӑ кашне. Хӗрарӑмӗ йӑлтӑркка пурҫӑн кӑшӑллӑ 
капӑр шлепкепе, шӑрҫа ҫыххи ҫакса янӑ. Йӑл-йӑл 
кулакан кӑмӑллӑ пит-куҫ. Тӗшмӗртсе пӗлме хӑтланса 
пӑхрӑм:

— Пӗр-пӗр дипломатпа мӑшӑрӗ пулӗ-ха.
— Эсӗ хӑв дипломат,— кулать Валентина, вара 

хӑех каласа парать: — Вырӑс хӗрарӑмӗоем хушшинчи 
пӗрремӗш авиатор тата унӑн упӑшки. Вӑл та ави
атор.

— Эппин эсир ҫак илемлӗ хӗрарӑмпа иксӗр пӗреш- 
кел ӗҫ тунӑ темелле-и? Эсӗ — тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫнӗ 
пӗрремӗш хӗрарӑм, вӑл — сывлӑшра.

— Пӗр ӗҫри юлташ ҫеҫ те мар, янташ та теме пу- 
лать,— ӑнлантарать Валя, хӑех заметкӑна вулама ты- 
тӑнать.

Ку сӑнӳкерчӗк 1911 ҫулти июнӗн 5-мӗшӗнче «Пе- 
тербургри хаҫатра» тухнӑ иккен. Ун айне ҫапла ҫырса 
хунӑ: «Вырӑс хӗрарӑмӗсем хушшинчи пӗрремӗш
авиатор Домникия Илларионовна Кузнецова-Новолей- 
ник». Унӑн пӗрремӗш учителӗ-упӑшки — вырӑссен 
паллӑ авиаторӗ Павел Андрианович Кузнецов пулнӑ.
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Вӑл «Аэропланпа вӗҫме вӗрентни» ятлӑ интереслӗ кӗ- 
неке ҫырнӑ.

Сывлӑшра вӗҫекен мӑшӑра Раҫҫейра ҫеҫ мар, ют 
ҫӗршывсенче те пӗлнӗ. П. А. Кузнецов хӑйӗн самолет- 
не тӑватӑ хутчен Бухарест тӳпине ҫӗкленӗ, ҫынсем ҫав 
тери хӗпӗртеое «ура!» кӑшкӑрнӑ. Нумай хаҫатсем «Куз
нецова авиатриссӑна» мухтаса ҫырнӑ. Домникия тата 
Павел хӑйсен вӗҫес ӑсталӑхне Петербурга, Уфана, 
Одессӑна кӑтартнӑ. 1911 ҫулхи ҫулла вӗсем Ярославле 
пынӑ. Ярославецсем хӑйсен тӳпине ҫӗкленнӗ Домники- 
йӑна икӗ хутчен саламланӑ.

«Авиатрисса» каярахпа актриса пулса тӑнӑ. Керчь- 
ре, Кропоткинӑра, Кисловодскра драмколлективсене 
ертсе пынӑ. Вӑл 76 ҫула ҫитиччен пурӑннӑ. Унӑн упӑш- 
ки — Павел Андрианович, халӗ Кисловодскра пурӑ- 
нать. Валя ун патне ҫыру яма шутлать.

Ҫавӑнтах Валентинӑпа иксӗмӗр Раҫҫейра «пилот- 
авиатор» ятне официальнӑй йӗркепе илнӗ тепӗр хӗр- 
арӑм пулнине палӑртатпӑр. Ку вӑл — Лидия Виссари
оновна Зверева. Ятарласа тунӑ комисси 1911 ҫулхи сен- 
тябрьте ӑна пилот-авиатор ятне тивӗҫлӗ пулни ҫинчен 
грамота парать. Ҫакна хӑшпӗр арҫынсем тӑрӑхларах- 
хӑн кӗтсе илнӗ пулмалла, мӗншӗн тесен кӑшт каярахпа 
пӗр журналта ҫапла ҫырса кӑларнӑ: «Кулӑрах, госпо- 
динсем, сывлӑха пултӑр, анчах пӗлӗр, сирӗн кулӑ хӑй- 
не тӳрре кӑлармашкӑн ним тупса калайман, ҫав вӑхӑт- 
рах парӑнма килӗшмен ҫын куллине аса илтерет». 
Лидия Гатчинӑри авиашкулта вӗреннӗ, каярахпа чапа 
тухнӑ К. Арцеуловпа С. Николаев та унтах вӗреннӗ. 
Лидия профессиллӗ летчица пулса тӑнӑ, ҫакна вӑл Пе
тербург—Гатчина хушшинчи хӑй вӑхӑчӗшӗн тёлёнмел- 
ле вӗҫевпе кӑтартса панӑ. Унтан вал мӗнле вӗҫнине
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Кавказра, Балтика тинӗсӗ хӗрринче тата ытти вырӑн- 
сенче те сӑнанӑ.

Лида хӗрарӑмсен авиашкулне тӑвассишӗн ҫав тери 
ҫуннӑ, хӑй вӑйӗпе самолет конструкцилесшӗн пулнӑ. 
Малашнехине витӗр курса вӑл ҫапла каланӑ: «Хӗр- 
арӑмсем авиацинче, ҫак теветкеллӗ ӗҫре, хӑвӑрт палӑр- 
ма пуҫларӗҫ. Эпӗ ҫирӗп шанса тӑратӑп: икӗ-виҫӗ 
ҫултан сывлӑша чаплӑн ҫӗнтернине хамӑр куҫпа хамӑр 
курӑпӑр».

Шел, Лида 26 ҫул кӑна пурӑннӑ. Валя вара шӑпах 
ҫирӗм улттӑра космос орбити ҫине тухрӗ.

Хӗрарӑм тунӑ малтанхи чаплӑ ӗҫсем ҫинчен калаҫу 
тапратсан, эпӗ Японире курнӑ пӗр кӗнекене аса илтӗм. 
Сӑрласа илемлетнӗ хуплашка ҫинчен гермошлемлӑ 
хӗрарӑм ӑшшӑн кулса пӑхать. Хыҫаларахра—ҫав хӗр- 
арӑмах скафандрпа. Унпа юнашар шултӑра ҫырнӑ икӗ 
сӑмах: «Хӗрарӑм космосра». Ҫак кӗнеке пирки калаҫу 
пуҫарсан, Валентина тӳрех аса илчӗ:

— Пур вӑл ман. Журналистоем парнеленӗччӗ. Аме
рика космонавтки Джерри Кобб ҫинчен.

— Ара, Америка хӗрарӑмӗ ҫинчен ҫав. Анчах кос
монавтка ҫинчен мар. Вӑл вӗҫеве каясшӑн пулнӑ та, 
анчах ӗҫ тухман.

— Пӗлетӗп, пӗлетӗп.
Космос ҫинчен пуплемӗпӗр тесе килӗшнӗччӗ пулин 

те, калаҫу каллех ун тавра пычӗ.
Кам-ши вӑл Джерри Кобб, тӗнче уҫлӑхӗнче пулса 

курмасӑрах «Хӗрарӑм космосра» кӗнеке кӑларма ӗл- 
кӗрнӗскер? Мӗнех вара, ку кӗнекене кӑларасса та рек- 
ламӑшӑн ҫеҫ кӑларнӑ. Ана хатӗрлессе те хӑй мар, 
бизнес ӑстисем хатӗрленӗ, ахӑр. Сӑмах Джерри Кобб 
пирки пырать пулсан, ӑна мухтаса илсен те ҫылӑх пу- 
лас ҫук. Вӑл хӑюллӑ летчица. Вӑл реактивлӑ самолет-
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па вӗҫнӗ, нации темиҫе рекордне тунӑ. Унтан ӑна 
космонавтсен ушкӑнне кӗртнё.

Джерри мӗнпур тӗрӗслӳсемпе тишкӗрӳсене арҫын- 
семпе танах тӳссе ирттернӗ. Анчах вӗҫме тӳр килмен. 
Унӑн ӗмӗчӗ хӑйӗн кӗнеки пропагандистла орбитӑна 
тухнӑ-тухманах сӳнсе ларнӑ. «Космоса чи малтан Аме
рика хӗрарӑмӗ мар, вырӑс хӗрарӑмӗ вӗҫсе кайни ман 
кӑмӑла ҫав тери хуҫрӗ»,— кулянса йышӑннӑ Джерри.

Эпӗ кӗнекере мӗн ҫинчен ҫырнине каласа панӑ ху- 
шӑра Валя чӗнмерӗ, унтан ассӑн сывласа ячӗ:

— Ҫапах та шел ӑна.
Пӗр вӑхӑт ним те шарламарӗ, кайран йӑл кулчӗ 

те шаннӑ ҫынна кӑна каланӑн ҫапла пӗлтерчӗ:
— Пӗлетӗн-и, вӑл мана ҫыру ҫырса янӑ вӗт.
ОехеЛе яхӑн калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн Валентина ӗҫ

пирки аса илчӗ.
— Ну, халӗ ӗҫе пуҫӑнар. Эппин халь пирӗн эпӗ 

вӗҫеве мӗншӗн кайнине ҫырмалла?— йӑл кулчӗ вӑл.— 
Часах каласа пӗтереймӗн. Ак виҫҫӗмӗш кун доклад 
ҫыратӑп, ҫаплах вӗҫне тухаймастӑп.

Валентина наука валли нумай материал «курсе 
килнӗ». Кунта хӗвелпе уйӑха, Ҫӗр хуппиие сӑнанисем 
те, йывӑрлӑха ҫухатнин факторӗсене тишкерниоем те, 
космос карапӗн системипе хатӗрӗсем епле ӗҫленине 
хакласси те, вӗсемсӗр пуҫне, паллах, хӗрарӑм ӳт-пӗвӗ 
космосра хӑйне «епле тытни» пирки хӑй шухӑшӗсене 
каласа парасси те пур.

«Космосри ҫурт» пирки тӗплӗ отчет панӑ. Кабинӑн 
хӑвӑрт уҫӑлакан икӗ люк пур. Карап ҫинче 2 прием
ник тата КВ диапазонлӑ 2 передатчик, магнитофон, 
нумай станциеене тытма пултаракан приемник, элек- 
троакустикӑлла хатӗрсем... Магнитофон космонавт сасӑ 
парсан хӑех ӗҫлеме пуҫлать, ӑна алӑпа та ӗҫлеттерме
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лулать. Ҫыхӑнӑвӑн кашни сеансе 5—20 минут пынӑ. 
Вальӑн ҫыхӑну вӑхӑчӗ пӗтӗмпе 7 сехет патне ҫитнӗ.

«7 километр ҫӳллӗшӗнче,— ҫырнӑ Валя докладӗн- 
че,— эпӗ креслӑпа пӗрле карапран уйрӑлтӑм, парашют 
системи ӗҫлеме пуҫларӗ,— эпӗ вара палӑртнӑ района 
анса лартӑм. Карап та юнашарах анса ларчӗ...»

Кӑштах каярахпа эпӗ Вальӑн тӗнчери рекорчӗсем 
ҫинчен пӗлетӗп. Орбитӑри вӗҫевсен класӗнче вӗсем тӑ- 
ваттӑ: мӗн вӑхӑта пынипе—71 сехет; ҫӳллӗшӗпе— 231 
километр ытла; инҫет енчен— 1.971.000 километра 
яхӑн тата Ҫӗр тавра орбитӑлла вӗҫеве ҫӗкленӗ чи пысӑк 
йывӑрӑшӗпе— 4.713 килограмм.

Тӗрӗссипе каласан, тӗнчери рекордсене пурне те 
совет космонавчӗсем тунӑ. Ҫакна палӑртмалла: Вален- 
тинӑпа Валерий 129 ҫӗнӗ орбита хывнӑ, Ҫӗрпе Уйӑх 
хушшинчи хушӑ чухлӗ 13 хут тухнӑ. «Чайка» Ҫӗр 
тавра 48 ҫаврӑм тунӑ.

Карапа тытса пырассине хӑй ҫине илнӗ чухнехи 
асран кайми минутоене Валентина тӗплӗн ҫырса кӑ- 
тартнӑ. Кантӑкран пӑхать те савӑккӑн пуҫне сулка- 
лать.

— Ҫав тӗлӗнтермӗш машина хама пӑхӑнма пулта- 
расса ӗненес те килместчӗ.

— Хӗрупраҫ хӑйне епле туйни пирки мӗн шутла- 
тӑр?— ыйтатӑп эпӗ Вальӑран.

— Пӗтӗмӗшпе илоен, ҫӑмӑл пулмарӗ, паллах. Ним 
те калаймӑн. Анчах, медиксем палӑртнӑ тӑрӑх, нор- 
мӑран тухса кайни пулман.

Телефон шӑнкӑртатрӗ. Валя трубкӑна тытать. Меж- 
дометисемпе калаҫса илет. Трубкӑна хурсан, ӑнлантар- 
са парать:

— Андриян шӑнкӑравларӗ. Каҫ кӳлӗм мана илме 
килет. Паян мана «кӑлараҫҫӗ».
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Вӑл кантӑк патне пырать, тулта шӑнкӑрчсем ҫап- 
лах каҫса кайса шӑхӑраҫҫӗ. Пичӗ ҫине ҫутӑ ӳкнӗрен 
куҫне хӗссе хурса, ӗмӗтленӳллӗн иуҫне таҫталла 
сулать:

— Хӑвӑртрах киле, хамӑрӑн хулана таврӑнасчӗ. 
Питӗ тунсӑхласа ҫитрӗм...

Хутсем хурса тултарнӑ сӗтел ҫине пӑхать:
— Пайтах ҫыртӑм. Анчах пӗр «япалине» пӗтерей- 

мерӗм.
— Хӑш «япалине»?
Валентина океан леш енчи хӗрарӑм ячӗпе ҫырнӑ 

Еӗҫленмен ҫырӑва чӗнмесӗр тӑсса парать.
«Хаклӑ Джерри!
Сирӗн вӗҫес ӑсталӑхӑр, тӳпе тӗлӗшӗнчи Сирӗн чап- 

лӑ ӗмӗтӗр питӗ савӑнтарать. Ку ӗмӗт манӑнни евӗрлех. 
Эпӗ те вӗҫме юрататӑп, юрататӑп хӑвӑртлӑха, юрата- 
тӑп тӳпене. Анчах, Джерри, пирӗн ӗмӗтсем пёр те,— 
ҫунатоем пӗр мар пулас. Мана панӑ ҫунатсем ҫирӗп, 
шанчӑклӑ, вӗсем мана тӗнче уҫлӑхне ҫӗкленме пулӑш- 
рӗҫ. Улттӑмӗш океанта пулса курнипе эпӗ телейлӗ, 
анчах Совет ҫӗрӗ ҫинче ҫуралнӑран хама виҫӗ хут 
телейлӗрех тесе шутлатӑп. Сана та телейлӗ пулма, кос
моса вӗҫое унти шурӑмпуҫа курма чунтан-чӗререн 
сунатӑп...»



Иккӗшӗ те чи малтанхисем.



г

Бӗсем ёнтӗ улттӑн.





Шупашкарта, ҫӗнӗ тӑвансем патӗнче.



ҪУРХИ САВАК КУНСЕМ, КИЛЁР, КИЛЁР!

ндрюша'
Паян Болгарие вӗҫсе каятӑп. Тахҫанах 
курма ёмӗтленнё ҫёре ҫитетёп. Шиклене- 
тён-им, тетён-и? Ҫапла, кӑщтах пур. Тёрӗс- 
рех каласан, шикленни те мар ку, чӗре кӑ- 

на ҫавнашкал ҫула тухасси ҫинчен щухӑшлашшех хё- 
сӗне-хӗсӗне илет. Тӗнче уҫлӑхёнче те ун пек лӑлхан- 
манччӗ. Палламан ҫынсемпе тӗл пулма тивет-ҫке-ха. 
Тен, пӗлёшсене те курӑп. Астӑватӑн-и, эпӗ оаиа Болга- 
рири тантӑшӑм Веселина ҫинчен каласа панӑччӗ. 
Шкулта вӗреннӗ ҫулсенче унпа ҫырусем ҫӳрететтӗмёр. 
Анчах пӗрне-пӗри эпир нихҫан та курман. Халь кур- 
нӑҫӑпӑр, тен. Савӑна1тӑп та, пӑлханатӑп та: умра мён 
чухлӗ курмалли. Ҫут тӗнчене лайӑххӑн курас тесен, 
виҫӗ ӗмёр пурӑнсан та ҫитес ҫук пулӗ.

Юра каланӑ тӑрӑх, эсӗ ыран Чӑваш республикине 
каятӑн, паян ав, служба ӗҫӗпе таҫта ҫӳретӗн. Паян 
кураймастӑп эппин, ҫак хут листипе те пулин сывпул- 
лашас терӗм.
12. Чайка. 1 7 7



Канах. Аннӳне, шӑллусене тата йӑмӑкна салам. 
Шуршӑлта эпӗ таврӑничченех пурӑнатӑн пулсан, пӗр- 
ик йӗрке те пулин ҫырса ярччӗ — епле канатӑн, отпуск 
мӗнле иртет. Асту, урӑххине юратса ан пӑрах.

Хӑвна тата ҫырӑвусене кӗтетӗп.
; _  Санӑн Хурӑну».

Андриян Шуршӑлта чухне Вальӑна ответ ҫырма 
темиҫе хут та ларчӗ, анчах пурпӗр ним те тухмарӗ. 
Калас тенӗ сӑмахоем мар, урӑххиеем ҫырӑнчӗҫ хут 
ҫине. Ҫавӑнпа ҫыру ярас шухӑша пӑрахрӗ. «Киле ма- 
ларах таврӑнӑп та ҫыру вырӑнне хам кӗтсе илӗп».

Ирхине Шупашкара аэродрома кайрӗ, тепӗр темиҫе 
сехетрен ИЛ-14 ҫине ларса Мускавалла ҫул тытрӗ.

Андриян сывлӑшра чухнех пӗлчӗ: Валя Софийӑ- 
ран унран маларах вӗҫсе тухнӑ иккен. Унӑн Внуковӑра 
анса лармалла пулать. ИЛ-14 тепӗр аэродрома ларать. 
Майлах мар пулса тухать. Валя киле малтан ҫитет, 
эппин каччӑ мар, хӗр ӑна кӗтсе илет. Ку пачах ры- 
царьла мар. Андриян карап командирӗнчен канаш 
тата пулӑшу ыйтма шуг тытрӗ: пилот пилота ӑнлана- 
тех. Лешӗ Внуковӑпа ҫыхӑнчӗ те, унтисем самолета 
лартма ирӗк пачӗҫ. Анчах штурман яланхиллех хӑйӗн 
тӳрлетӗвне хушрӗ:

— Ҫапли ҫаплах-ха вӑл, анчах Софийӑран киле- 
кенни пирӗннинчен вунпилӗк минут маларах ҫитсе 
ларать. Пирӗннин хӑвӑртлӑхӗ ҫапларах ҫеҫ ҫав.

— > Вунпилӗк минут нимех те мар вӑл,— ҫирӗппӗн 
ӗнентерчӗ летчик.— Рулежкӑпа тата траппа кӗрмешнӗ 
хушӑра эпир анса ларма та, кӗтое илме те ӗлкӗ- 
рӗпӗр...

Внуково патне ҫывхарсан, Андриян Болгаринчен 
таврӑннӑ ИЛ-18 ларма ҫаврӑнса пынине курчӗ. ИЛ-14
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кӑшт каярах анса ларчӗ те хӑвӑрт айккинелле пӑрӑнса 
тӑчӗ. Двигательсем чарӑннӑ-чарӑнманах Андриян трап 
парасса кӗтмесӗр люка чӑмать, аллисемпе ҫакӑнать те 
ҫӑмӑллӑн ҫӗр ҫине сикет. Ана самолет ҫинчен малта- 
нах хатӗрлесе хунӑ хризантемӑсен ҫыххине пӑрахса 
параҫҫӗ, вара вӑл ИЛ-18 еннелле вирхӗнет.

Ёлкӗрчӗ-ӗлкӗрчех. Андриян ҫавӑн пек рыцарьла 
хӑтланнине Валя, паллах, пӗлмерӗ, ӑна трап умӗнче 
курсан, савӑнчӗ те, тӗлӗнчӗ те. Ҫакӑ вара хӑй пурнӑ- 
ҫӗнче пӗрремӗш хут рыцаре тухнӑ Андрияншӑн пысӑк 
парне пулчӗ. Уншӑн хӑйне мӗн тери хыпӑнма тивнине 
ҫапах та палӑртмарӗ вӑл. Сывлӑш ҫавӑрса ярсан, ни- 
мӗнле кросс та пулман пек, пурте лӑпкӑ, хӑй йӗркипе 
пулса пынӑ пек кӑтартас тесе, трап еннелле васкама- 
сӑр, кӗрнеклӗн утса кайрӗ.

Хӗре вӑл чечек ҫыххи тыттарчӗ те хӑйӗн самолечӗ 
ҫине куҫма сӗнчӗ:

— Куҫса лар та, килелле вӗҫӗпӗр.
Ҫак сӑмахсене илтсен, лешӗ пушшех те тӗлӗнчӗ.
Самолет аялтан вӗҫнӗ май вӗсем кӗр умӗнхи тӗлӗн- 

мелле пейзаж ҫине ним шарламасӑр пӑхса пычӗҫ. Пӗ- 
чӗкҫӗ вӑрмансене тӗл-тӗл ылтӑн тӗсӗ ҫапнӑ та ӗнтӗ. 
Сап-сарӑ хӑмӑл тата сухаланӑ хура тӑпра тӑрӑх ача- 
ран пӗлое тӑракан тулӑ сурачӗсем ӗшенчӗклӗн таҫталла 
сӗнкӗлтетеҫҫӗ.

Чӗрене ҫывӑх тӑван уйсем пуҫра тӗрлӗрен ӗмӗтсем 
ҫуратаҫҫӗ... Кунта, сывлӑшра вӗҫнӗ чух, вӗсем туй хӑ- 
ҫан тӑвасси пирки калаҫса татӑлчӗҫ.

Ҫӑлтӑр хули хапхине ноябрь шаккать. Ҫынсем Ок
тябрь уявне хатӗрленеҫҫӗ. Ӑҫта пӑхсан та праҫник ҫыв- 
харни сисӗнет. Ҫӗр ҫынсене хӑйсен ӗҫӗн ҫимӗҫӗсене 
кӳрет. Йӑрӑм-йӑрӑмлӑ арпус тиенӗ каравансем Атӑл 
тӑрӑх пӗрин хыҫҫӑн тепри шӑваҫҫӗ. Ҫулсем ҫинче эле-
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ваторсене тырӑ турггтаракан грузовиксем тусан мӑкӑр- 
лантараҫҫӗ. Украина хӗвелҫаврӑнӑш пухса кӗртет. Му- 
скав ҫывӑхӗнчи ҫӗрсене кӗркуннехи ҫумӑрсем шӑва- 
раҫҫӗ. Таҫта, Урал леш енче, ҫанталӑк самаях сивӗтнӗ. 
Ҫӑлтӑр хули ҫумӗнчи хырлӑхра та ҫӳҫенмеллех сивӗ. 
Анчах вӗсемшӗн, Ҫӑлтӑр хулинчи икӗ ҫыншӑн, ҫур- 
кунне ҫитнӗн туйӑнать.

Октябрь уявӗ умён вӗсем ҫырӑнчӗҫ. Туйӗ те ҫав 
кунах пулчӗ. Хӑнасем нумай пуҫтарӑнчӗҫ — Мускав- 
ран, Ярославльтен, Чӑваш республикинчен, Украинӑ- 
ран. Туй пуҫӗ вырӑнне Попович пулчӗ.

Вальӑпа Андриян ӑна ҫапла хушрӗҫ:
— Хӑнасене, Паша, украинец пек тарават кӗтсе ил. 

Йӑлтах сана шанатпӑр.
Павел вара мӗн пултарнӑ таран тӑрӑшрӗ. Кулӑш 

хыҫҫӑн кулӑш каларӗ, пӗрисене ырларӗ, теприсене мух- 
тарӗ, хӑнасене украинла ҫепӗҫ чӗлхепе чӗнчӗ:

— Ласково просимо до наше хати!
— Люди добры, будьте як вдома!
Тостсем нумай пулчӗҫ. Ватӑраххисенчен пӗри аш- 

шӗ-амӑшӗн сывлӑхӗшӗн ӗҫме сӗнчӗ. Ёҫрӗҫ. Пурте харӑ- 
сах каччӑпа хӗр пӗрешкел шӑпаллӑ пулни ҫинчен ка- 
лаҫма пуҫларӗҫ: иккӗшӗ те ашшӗсӗр ӳснӗ, иккӗшне те 
амӑшӗсем пӑхса ҫитӗнтернӗ. Кирек хӑш туйра та кала- 
кан сӑмахсем илтӗнчӗҫ:

— Эх, пурӑнаймарӗҫ ҫав... курса юлаймарӗҫ...
Кӗтмен ҫӗртен пӗр ҫамрӑк хуллен те кӑшт такӑна-

рах, анчах уҫӑмлӑн калама пуҫларӗ:

Ҫурхи савӑк кунсем,
килӗр, килӗр!

Ан ӳпкелӗр пире 
вилнисем.
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Катари ҫӑлтӑрсем,
кӗтсе илӗр,—

Ҫӗр ҫинчен 
пырса ҫитӗҫ 
ҫынсем.

Валя сӑвӑ калакан ҫине тав тунӑн пӑхса илчӗ, унӑн 
сӑмахӗсене вӑл хӑйне евӗрлӗ ӑнлантарчӗ:

— Ҫӑлтӑрсен пирӗн ученӑй-ҫӑлтӑрсем умӗнче мух- 
танмалли питех ҫук-ха.

Аслӑ конструкторпа тата ытти ученӑйоемпе Уз- 
инран килнӗ кӑвак мӑйӑхлӑ хӑна — Роман Порфирь- 
евич лӑпкӑн калаҫса ларать. Валя вӗоем патне пычӗ 
ге Аслӑ конструкторпа, ун ҫумӗнчи ученӑйсемпе чанк- 
латггарса ӗҫрӗ.

Унтан юрӑсем юрларӗҫ. Вырӑслисене, украинлисе- 
не, хальхи лирикӑллисене. Кам пур — пурте юрларӗҫ. 
Космонавтсен амӑшӗсем кӑна хӑйсен ачисем ҫине куҫ 
нлмесӗр тӑранайми пӑхрӗҫ, куҫӗсем тӗтреленсе кайич- 
ченех пӑхрӗҫ. Ҫурла та, ҫава та, ӑса та тытнӑ кӑвак 
шӑнӑрлӑ хытӑркка аллисене чӗрҫи ҫине хурса, мӗн 
^инчен шухӑшлать-ши ҫак икӗ хӗрарӑм? Манӑн вӗсем 
аатне пырас та калас килет: «Иртнине паянлӑха та 
тулин манӑрччӗ. Терт курса ӳстернӗ ачӑрсемпе савӑн- 
иаллипех савӑнӑр».

Тин ҫеҫ такӑна-такӑна сӑвӑ каланӑ ҫамрӑк ман шу- 
■сӑша ӑнланчӗ тейӗн. Халӗ вӑл хӑюлланчё, каччӑпа 
<ӗре савӑккӑн куҫ хӗссе илчӗ:

Ҫурхи савӑк кунсем, 
килӗр, килӗр!

Валя амӑшӗ патне Аслӑ конструктор пычӗ. Вӑл 
:ураҫнӑ хӗре хулӗнчен ыталаса, тем каларӗ те, лешё 
:ак каҫ пӗрремӗш хут йӑл кулса ячӗ.



ҪАКӐРПА РОЗАСЕМ

Т архаслатӑп, юратнӑ аннеҫӗм,
Ыр ӗҫе вӗрентсемччӗ мана.

Тутлӑ ҫӑкӑр килте пӗҫермешкӗн 
Мӗнлерех хумалла чустана?

Пӗлсе хунӑ кӑвас лайӑх йӳҫтӗр,
Кирлӗ чухлӗ ярас тӑварне.
Ҫӑкӑрӗ кӑпӑшка, тутлӑ пиҫтӗр,
Ac парсамччӗ, аннеҫӗм, хӗрне.

Кам вӗрентӗ мана ҫакна сансӑр?
Ун ҫинчен эп курман кӗнеке.
Чӗллӗн-чӗллӗн ӑш ҫӑкӑр касмасӑр 
Тулмасть ырӑ ҫуртри кӗреке.

<

Ку сӑвва мана Валентина ҫемьери кӑнтӑрлахи апат 
вӑхӑтӗнче вуласа пачӗ. Эпир сӗтел хушшинче ларатпӑр, 
кӑмӑлласах вӗри хӑпарту тата кӑмпа кукли ҫиетпӗр.
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Ашӑ ҫӑкӑр, хӑмла, ваниль шӑрши пӗтӗм хваттере са- 
рӑлнӑ.

— Шуршӑл ҫӑкӑрӗ,— пӗлтерегг Андриян.
Валя ҫавӑнтах тӑрӑхласа та илет:
— Тупнӑ мухтанмалли. Ҫӑкӑрӗ Шуршӑлтан пул- 

сан, кӑмпи — Ярославльтен. Унсӑр кукӑль пулмастчӗ.
— Ҫапла, пулмастчӗ,— килӗшет Андриян, Валя 

вара пачах тӑрӑхламасӑр, ӳкӗнереххӗн хушса хурать:
— Анчах эпир мар ҫав, аннесем пӗҫернӗ.
— Ку япӑх-и вара?
— Ҫук, мӗншӗн япӑх,— шухӑша кайрӗ Валя.— Ан

чах ҫӑкӑр пӗҫерме манӑн хамӑн вӗренес килет. Мӗн- 
шӗн? Отвечӗ ав эпӗ халь ҫеҫ вуланӑ сӑвӑра. Аленка 
эп пӗҫернӗ ҫӑкӑра тутантӑрччӗ.

Аленка ҫинчен аса илсенех, Андриян сӗтел хуш- 
шинчен тухрӗ, ҫывӑрмалли пӳлӗме кӗчӗ те кӗҫех унтан 
тулли питлӗ, хура куҫхаршиллӗ, тӗттӗм хӑмӑр куҫлӑ, 
каснӑ-лартнӑ хӑй пек ача йӑтса тухрӗ.

— Вӑратрӑн пулӗ-ха?— шӳтлереххӗн пит-куҫне 
тӗксӗмлентерчӗ Валя, унтан ик аллине те хӗрӗ еннелле 
тӑсрӗ. Лешӗ тӳрех аллисемпе хӑлаҫланма тытӑнчӗ.

Эпӗ «космос» мӑшӑрӗсем ҫине пӑхатӑп та шухӑш- 
латӑп: ытти ҫемьесенчен мӗнпе уйрӑм-ха вӗсем? Ҫемье- 
ри ҫав пӑшӑрханусемпе савӑнӑҫсемех, пӑлханасси те, 
хавшакланасси те ытти ашшӗ-амӑшӗнни пекех. Ҫапах 
та, Аленка тахӑш вӑхӑтра асламӑшӗпе кукамӑшӗн ал
лине куҫсан, эпир Андриянӑн ӗҫ кабинетне кӗрсе лар- 
сан, тӑруках урӑхла сывлӑш пырса ҫапнӑн туйӑнчӗ. 
Кунта ҫӗртен чылай аякри ӗҫсем ҫинчен шухӑшлӑ 
калаҫу тапранчӗ.

Андриян, космонавтсен отрячӗн командирӗ пулнӑ- 
ран, ыранхи занятисемпе хӑнӑхтарусем пирки шутлать 
ӗнтӗ. Валя та малалла вӗренет — кунта, космонавтсен
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бтрядӗнче, тата упӑшкипе пёрле ҫар инженерёсен ака- 
демийӗнче. Чӑн ӗнтӗ, Андриян унта пӗрремӗш ҫул 
кӑна вӗренмест, Валя вара пуҫӑннӑ ҫеҫ-ха, ҫавӑнпа ӑна 
упӑшки пулӑшни питӗ вырӑнлӑ. Час-часах иккӗш пӗр 
учебник тытаҫҫӗ. Вальӑна кӑткӑс математика уйрӑмах 
йывӑрпа парӑнать. Кунта упӑшки канаш памасан ӗҫ 
те тухас ҫук.

Ҫапла, «космос» мӑшӑрӗ малалла вӗренет. Тӳр- 
рипе калас-тӑк, ку пӗртте ҫӑмӑл мар. Вӑхӑт обществӑл- 
ла ӗҫе нумай каять. Анчах унсӑр та май килмест. 
Упӑшкипе арӑмӗ — иккӗшӗ те парти членӗсем. Парти 
хушнӑ ӗҫе тӗплӗ тумалла. Валя Ҫӑлтӑр хулинчи ком
сомол ӗҫне йӗркелеме пулӑшать. Андриян массӑллӑ 
спортшӑн ответлӑ. Кунсӑр пуҫне лекцисем, докладсем 
ирттереҫҫӗ. Катана кайса ҫӳреме, паллӑ ӗнтё, оехетсем 
мар, талӑксем кирлӗ. Ҫитменнине тата, ҫул ҫӳресси 
яланхи ӗҫрен, ютрядри службӑран ытларах ӗшентерет. 
Ҫул хӑех те, широтасем улшӑнни те теме тӑрать: кил- 
тен хӗрӗх градуслӑ сивӗре вӗҫсе тухатӑн, хӑнана ҫитсен 
ҫавӑн чухлех шӑрӑха лекеггӗн.

Валя чикӗ леш енчи ҫирӗме яхӑн ҫӗршывра пулчӗ. 
Ана Прагӑпа София (Веселинкӑпа курнӑҫрӗ-курнӑҫ- 
рех), Делипе Бомбей, Варшавӑпа Нью-Йорк, Бейрутпа 
Копенгаген, Хельсинкипе Стокгольм, Рангунпа Ко
ломбо, Лондонпа Гаага саламларӗҫ. Ана экватор, ҫур- 
ҫёр, Океани, Америка алӑ ҫупрӗҫ. Ана нумай ҫӗршыв- 
сен орденӗсемпе наградӑларӗҫ. Хӑшпӗр ҫӗршывсенче, 
уйрӑмах Индире, вӑл роза ҫеҫкисен кавирӗ тӑрӑх 
утрӗ.

Паллах, ҫавӑн пек пысӑк чысшӑн вӑл халӑхсене 
тата правительствӑсене чӗререн тав тӑвать. Ку чыс 
аслӑ Совет ҫӗршывне пӗтӗм тӗнче пысӑка хурса хак- 
ланинчен килнине вӑл лайӑх пӗлет. Кӑнтӑрти пӗр
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государствӑра ҫынсем, унӑн машини ҫинче хӗрлӗ ялав 
курсам, ҫав к>н тӗслӗ пурҫӑна чуптума пикенчӗҫ...

Тӳррипе калас-тӑк, килне таврӑнсан вӑл темиҫе ҫӗр 
лӑпкӑн ҫывӑраймарӗ. Унӑн куҫӗ умӗнче ҫаплах ҫынсен 
ушкӑнӗсем тӑчӗҫ, вёсен сассисем илтӗнчӗҫ. Ҫапах та 
мӗн курни-илтни пирки шухӑшланӑҫемӗн хӑй Тӑван 
ҫӗршыва чунтан-чӗререн юратнине ҫивӗчрех те ҫивӗч- 
рех туйрӗ. Ют ҫӗршыври пёр корреспондент унран ҫап- 
ла ыйтрӗ: «Сире, хӗрарӑма, мӗн ытларах килёшет— 
розӑсем-и е хирти чечексем? *

— Чечексене эпӗ пурне те юрататӑп. Анчах мана 
уйра кашласа ӳсекен тырӑ ытларах килӗшет,

Ку пӗртте пустуй сӑмах мар. Тӗнче уҫлӑхӗнчен 
таврӑнсанах ӑна ҫуралса ӳснӗ вырӑнсем хӑйсен еннел- 
ле туртса илчӗҫ. Унта хирпе пынӑ чухне тулӑх тулӑ 
тинӗсӗ ҫине куҫ илмесӗр пӑхрӗ. Паллах, тӑван комби 
натра та пулса курчӗ. Хӑйӗн станокӗ умне тӑчӗ, арла- 
нӑ ҫип аллине кӑтӑклантарса шуни унӑн чӗрине кӑрт 
та кӑрт сиктерчӗ.

Унтан Андриянпа пӗрле Шуршӑла кайрӗҫ. Кунта 
та хире тухса курчӗҫ. Шуҫӑм килнине Атӑл хӗрринче 
иккӗш пӗрле кӗтсе илчӗҫ.

Акӑ вӗсем каллех ӗҫре. Эпӗ вӗсене Ҫӑлтӑр хулинче 
тӗл пулатӑп. Андриян карттусне хывать, ал тупанӗпе 
ҫамкине шӑлать:

— Пӗлетӗн-и, атьсем пурте экзамен ӑнӑҫлӑ пачӗҫ. 
Хул ҫинчен чул ӳкнӗ пекех. Чӑн ӗнтӗ, хӑнӑхтарусем... 
Анчах ку хӑй йӗркипе.

Кабинета кӗретпӗр. Сӗтел ҫинче — графиксем, схе- 
мӑсем, расписаниоем. Ҫине-ҫинех телефон шӑнкӑрта- 
тать. Ҫынсем пӗрин хыҫҫӑн тепри кӗреҫҫӗ. Анлантарса 
парать. Кӗскен, витӗмлӗн. Пурте тухса кайсан, Андри- 
нн шӳтлеме пӑхать. Анчах куҫ хӳрисенче — ӗшенгош
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пӗркеленчӗкӗеем. Отряд юомандирне ҫӑмӑлах мар ик- 
кен. Унччен хӑйшӗн кӑна ответлӑ пулнӑ, халӗ—пӗтӗм 
ушкӑншӑн. Кам мӗнле вӗреннине тишкӗрнипех ҫырлах- 
ма ҫук, мӗнле калаҫҫӗ-ха, вӗренӳ нроцесне хӑвӑн хут- 
шӑнмалла. Унсӑр пуҫне хӑв та вӗренмелле, хӑнӑхтару- 
соне ҫӳремелле. Атьсем парашютпа сикнӗ чухне 
вӗсемпе пӗрле вӗҫсе каяс пулать. Малтанласа, паллах, 
йывӑрччӗ. Тен, ытгисем сана уйрӑмах тимлӗн сӑнани 
ҫинчен шухӑшланипех: ну, сан епле пулать? Аптра- 
марӗ, ӗҫ тухрӗ. Лайӑхах. Эппин ыттисене сӑнамалла, 
пулӑшас та пулать. Ырӑ сӑмахпа хавхалантармалла. 
Йӗркеллех пулса тухрӗ. Халӗ — ҫӗнӗ хӑнӑхтарусем.

Тулта хура «Волга» кӑшкӑртать. Тухатпӑр. Руль 
умӗнче — Юрий Гагарин. Машина туп-тулли. Кунта 
Валя, Попович тата Комаров. Вӗсем тин кӑна заняти- 
рен килнӗ. Пӗтӗм тӗнчене паллисем инҫе ҫула кайма 
ӗмӗтленекенсемпе пӗрле вӗренеҫҫӗ. Хӑйсем савӑк та 
шавлӑ. Попович Андрияна тӑрӑхласа илет:

— Эс асту, акӑлчан чӗлхи учебникне пуҫ айне 
хума ан ман.

Ют ҫӗршыв чӗлхине вӗренме йывӑртан сӑмах тӗкет 
ӗнтӗ. Андрияна унпа самаях кӗрешме тивет. Анчах 
ҫар академийӗнче вӗренекене унсӑр май килмест. Эп
пин ӑслӑлӑх чулне кӑшламаллах. Ҫакӑнпа пӗрлех кос
монавта хурлаймӑн та, парӑнать ӑна ют ҫӗршыв вут 
чулӗ: экзамен япӑх мар тытрӗ. Кулать хӑй:

— Тен, хӑҫан та пулин Америкӑри коллегӑсемпе 
тӗл пулӑпӑр,— тӑлмач кирлӗ те пулмӗ.

— Ну, интеграл сем еплерех пурӑнаҫҫӗ тата?
Ку сӑмах кӑткӑс математикӑшӑн Вальӑна тивет 

ӗнтӗ.
— Кӑшлатпӑр,— хуравлать Валя.
— Упӑшкупа пӗрле-и?— Андриян еннелле пуҫ сёл-
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тет Павел, унтан пачах шӳтлемесӗр ҫапла сӗнет: — 
Эпӗ пӗр ҫынна,— наукӑсен кандидатне паллатӑп. Вӑл 
иксӗре те консультацисем пама пултарать.

— Ҫук, тавтапуҫ, мӗнле те пулин эпир хамӑрах.
Ҫапла, кӑткӑс математика — пӗтӗм отрядшӑн чи

йывӑрри, ахӑр. Гагарин та, Попович та, Титов та унпа 
«тӑрмашаҫҫӗ». Хутран-ситрен вёоене Комаров пулӑ- 
шать — мён тесен те, вӑл — инженер. Кёскен каласан, 
пур экзаменсене те панӑ. Япӑх темелле мар. Вальӑн — 
ытларах «5» паллӑсем.

— Чи пахи,— кулать Попович,—кашки паллӑшӑн 
тар тӑкнӑ.

Космонавтсен ҫемйинче пурте вӗренеҫҫӗ — упӑшки- 
сем те, арӑмӗсем те. Марина Попович вӗҫет, ҫав хушӑ- 
рах авиаци аслӑ шкулён виҫҫӗмӗш курене заочно 
пӗтерчӗ. Вӑтам балл — 4,5. Тамара Титова медицина 
техникумёнчен вёренсе тухрё, института кёме хатёрле- 
нет. Валентина Гагарина медицина енӗпе хӑйӗн пёлёв- 
не устерег. Пёр сӑмахпа каласан, тӑрӑшмалли кашни- 
йёнех пур.

Кӑнтӑрла иртсен эпё космонавтсене пурне те спорт 
залӗнче куртӑм. Тренер, ҫап-ҫамрӑк каччӑ, вӗоене пёр 
хӗрхенмесӗр ҫичӗ хут тар тухичченех хӑвалать. Упраж- 
ненисен пӗтӗм комплексне тумалла. Вӑл чупассинчен 
пуҫланать те снарядсемпе пӗтет. Ман шутпа, Гагарин- 
па Попович батут ҫинче япӑх мар ӗҫлерӗҫ. Анчах ҫакӑ 
тренера ҫырлахтармарё.

Урамра сукмак тӑрӑх чупса пыракан хӗр-космо- 
навтсене тӗл пултӑм. Кунта Вальӑпа унӑн дублерӗ те 
пурччӗ. Валя тантӑшӗ хаваслӑ та ҫивӗчскер. Астӑва- 
тӑп-ха, Валя ун пирки ҫапла каланӑччӗ: «Ман пек ҫеҫ 
мар, питӗ пултаруллӑскер. Манран чылай аякка кайӗ».
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Пӗтӗмӗшпе илсен, вёсен шӑписем пӗрешкелех. Ик- 
кӗшӗ те пит лайӑх парашютисткӑсеад. Тантӑшӗ нумаях 
та пулмасть килне кайнӑ та парашютпа сикес енӗпе 
вырӑнти темиҫе рекорд туса килнӗ.

Отряда килнӗ чухнехине аса илое, Валя ахӑлтатсах 
кулать.

— Нумаях та пулмасть хӗрсен мӑнастирӗнчеччӗ 
эпир, халӗ саланса кайрӗ, ав.

Каҫпа Валентина манран ҫапла ыйтрӗ:
— Машинӑра вырӑн пур-и? Ман тантӑшӑн тӑванӗ- 

сене лартса кай-ха.
Хыр лӑсси шӑршиллӗ тӳлек хуларан тёттӗм пулас- 

па тухрӑмӑр. Космонавтка амӑшӗ хӑйӗн хӗрӗ ҫинчен 
каласа парать, ыт1ти хӗрупраҫ пекех иккен вӑл: ҫаз- 
ҫав варение юратать, ҫут тӗнчере чечексем мар, роза- 
сем те мар, нимрен ытла тулӑ уйӗ килӗшет-мӗн ӑна. 
Уй тӑрӑх сехечӗ-сехечӗпе ҫӳреме хатӗр.

Амӑшӗн сӑмахӗсенче тӑван килӗнчен тухса кайнӑ 
хӗршӗн ҫав тери хытӑ тунсӑхлани сисӗнет. Ман куҫ 
умне чӗрене пӑчӑртакан ӳкерчӗк тухса тӑрать: сап- 
сарӑ та анлӑ тырӑ уйӗ ҫийӗн вут-кайӑк — ракета ҫӗк- 
ленет. Вӑл космонавта Галактика океанне илое каять. 
Тӳпере инверси йӗрӗн шурӑ хӑйӑвӗ ҫеҫ тӑрса юлать. 
Уй хӗрринче пӗр хӗрарӑм — тӗнче уҫлӑхне вӗҫсе кайнӑ 
хӗрӗн амӑшӗ тӑрать. Вӑл тӑрать те тӑрать, хӗрӗн кара- 
пӗ хыҫҫӑн ҫаплах сулать те сулать аллине.



ҪЁР ҪИНЧИ Ҫ АВР AM

иколаевсен хваттерӗнчи сервант ҫинче кӗмӗл 
утсем талпӑнса пыраҫҫӗ, вёсен хыҫӗнче—илем- 
летнӗ кӳме. Чӗрнесем айӗнче ҫӗр кисренет. Кӳл- 

нӗ учӗсене те ҫӑмӑл мар. Сакӑлтаксем чӑрман- 
тараҫҫӗ, ахӑр. Анчах аслӑ ҫул ҫине тухма инҫех 

мар ӗнтӗ. Тепре ҫеҫ пӑрӑнмалла пек, вара ҫак утсем 
тӑваттӑшӗ те вӗҫтермеллипех вӗҫтерӗҫ. Чӗрнесем айӗн- 
че ҫӗр юрласа ярӗ. Кӳме тикӗссӗн ярӑнса пырӗ.

Пӗчӗкҫӗ илемлӗ утсене Николаевоен ҫемйине Инди- 
ри Оррис штачӗн тӗп министрӗ парнеленӗ. Ҫак кӳмене 
кӑшт тӗкӗноенех, вӑл, катари Тӑван ҫӗршывне аса 
илнӗн, хуллен кӑна янӑраса каять, Валентинӑпа Ан
дрияна та Инди ҫинчен аса илтерет. Туй хыҫҫӑнхи 
пӗрлехи пӗрремӗш ҫулҫӳреве унта кайнӑ-ҫке-ха вӗсем.

Ку ҫӗршыва вӗсем тӗнче уҫлӑхӗнчен курнӑ. Вӑл
18й



сеткенлӗ симӗссӗн ашкӑрса ӳсекен ӳсентӑранпа витён- 
нӗн курӑнать. Ҫывӑхран еплерех-ши, унӑн пирвайхи 
хут тӗл пулас ҫыннисем мӗнлескерсем-ши?

Самолет анса ларма ҫаврӑнса пынӑ чухнех вӗсем 
тёп хулан Палам текен аэродромне пырса тулнӑ ҫын- 
оен ушкӑнӗоене курчӗҫ. Трап параҫҫӗ. Алӑк уҫӑлса 
каять те, вӗсене хирӗҫ ҫутӑ сӑрӑсемпе сасӑсен юхӑмӗ 
капланса тулать. Чечексем, транспарантсем, ялавсем— 
икӗ государствӑн визит карточкисем. Вӑхӑт-вӑхӑтӑн 
пӗлмен сӑмахсемпе пӗрлех вырӑс сӑмахӗоем илтӗнсе 
каяҫҫӗ:

— Туслӑх!
— Тӑвансем!
Космонавтсене Индира Ганди госпожа, министроем, 

Хумаюн Кабир, мэр кӗтсе илеҫҫӗ. Алӑ тытаҫҫӗ. Кӗҫех 
йӑла йӗркипе Валя мӑйё урлӑ тутлӑ шӑршӑллӑ розӑсен 
ярӑмӗ уртӑнать, кунта хисеплӗ хӑнасене авалтанах 
ҫапла кӗтое илеҫҫӗ. Шутсӑр пысӑк площадь Дели ху
ли,н пин-пин ҫыннисене аран шӑнӑҫтарать. Валя шавлӑ 
площадьри тӗрлӗ сасӑсене тӑнлать, ун хӑлхине пӗр 
палланӑ сӑмах та пырса кӗмест-ха. Анчах ҫынсене ку- 
ҫӗоем тӑрӑх, алӑ сулни тӑрӑх ӑнланать. Акӑ пӗр алӑ 
ӑна хут листи тӑсса пачӗ. Валя ӑна тытрӗ те куҫӗпе 
чупса тухрӗ — тикӗс, шултра йӗркесем:

«Пирӗн хисеплӗ хӑнасем!
Эпир сире ҫав тери юратнине тата сирӗншӗн хӗпӗр- 

тенине йышӑнсамӑр.
Космосри вӗҫев вӑхӑтӗнче эсир Ҫут тӗнче илемне 

тата сехет ҫурӑ иртмеесерен тул ҫутӑлнин капӑрлӑхне 
сӑнанӑ. Ун чухне эсир ҫапла каларӑр: пирӗн ҫиҫсе 
тӑракан оенкер Ҫӗр атом кӗлӗпе нихҫан та тӗксӗмлен- 
мӗ. Пирӗн ҫӗршывсен правительствисем ҫирӗп пӗлсе 
тӑраҫҫӗ: эхер эпир этемлӗх ҫак атом ёмӗрӗнче тӗрӗс-
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тӗкел пурӑнтӑр тетпӗр пулсан, пур тавлашуллӑ ыйту- 
сене те вӑйпа мар, калаҫуеем урлӑ татса памалла.

Хаклӑ туссем! Пирӗн тусен юрлӑ тӑррисем мӗн 
тери чаплине тата пирӗн ешӗл айлӑмоем епле илемли- 
не эсир тӗнче уҫлӑхӗнчен курнӑ. Эпир халӗ эсир пирӗн 
чӗресен ӑшшине туясса тата эпир хамӑр ӗҫе телейлӗ те 
ирӗклӗ, чечекленекен пурнӑҫ тума панине курасса 
шанатпӑр».

Штатсем тӑрӑх тухса каяҫҫӗ. Мадрасра вӗсене ҫу- 
тӑпа вут уявӗ кӗтнӗ. Пиншер ҫынсен ушкӑнӗсем акӑш- 
макӑш пысӑк стадиона та вырнаҫайман. Факелсемпе 
чечексем йӑлтӑр та ялтӑр ялкӑшаҫҫӗ. Тӗрлӗ тумлӑ кач- 
чӑоемпе хӗрсем юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Валентинӑпа Ан
дрияна Инди халӑхӗн тумне тӑхӑнтарчӗҫ те хисеп ячӗ- 
пе утса ҫаврӑнма сӗнчӗҫ. Ҫынсен кӑмӑлӗ уҫӑ та хӗвеллӗ 
чухне савӑнмасӑр тӳсейместӗнех. Валя та юрлать — 
хамӑрӑн пурте пӗлекен «Пусть всегда будет солнце...» 
юрра. Пысӑк пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем ҫумне пиншер сасӑ 
хутшӑнчӗ.

Ҫак праҫник Делире университетсен фестивалёнче 
малалла тӑсӑлчӗ. Унта Индири ултӑ университет сту- 
денчӗсем пухӑнчӗҫ. Фестивале премьер-министр уҫрӗ. 
Вӑл совет наукин ҫитӗнӗвӗсене пысӑка хурса хакларӗ, 
ҫамрӑксене пӗлӳсем ытларах илме чӗнчӗ. Кунтан сту- 
дентоен палаткӑсенчен тӑракан хулине кайрӗҫ. Мӗн 
чухлӗ пулчёҫ ӑшӑ кӑмӑллӑ калаҫусем! Ахӑртнех, ни- 
хӑш пресс-конференцире те ун чухлӗ ыйту тапратман 
пулӗ — юратупа туслӑх ҫинчен, космонавтикӑпа хими 
ҫинчен, живопиҫпе космос медицини ҫинчен, матема
тика, спорт тата политика ҫинчен.

Ҫав кунхинех космос мӑшӑрне физикӑн нациллӗ 
лабораторийӗн ученӑйӗсем пырса курма йыхравларӗҫ. 
Тӗнче уҫлӑхне тӗпчес ӗҫе Инди ученӑйӗоем те вӑй ху-
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раҫҫӗ, уйрӑммӑн илсен, совет спутникӗсемпе космос 
карапӗсене сӑнаҫҫӗ, терӗ вӗсене Хусейн Захир доктор. 
Ҫывӑх вӑхӑтрах, шантарчӗ вӑл, уҫлӑха тӗпчес тӗллев- 
пе Инди те хӑйӗн ракетисене ярать.

Доктор сӑмахӗсем тӗрӗсе тухрӗҫ: темиҫе кунран 
тӗнче уҫлӑхне тӗпчес тӗллевпе Арави тинӗс хӗрринчен 
Индии пӗрремӗш ракетине вӗҫтерсе яраҫҫӗ. Ракетӑн 
иккӗмӗш ступенӗ, ют ҫӗршыв агенствиоем пӗлтернӗ тӑ- 
рӑх, 180 километр ҫӳллӗшне ҫӗкленет те натри пӗлӗчӗ 
тӑвать. Ракетӑн пӗтӗмӗшле йывӑрӑшӗ, усӑллӑ япала- 
семпе пӗрле,— 160 кӗрепенкке. Инди ученӑйӗсен ӑнӑ- 
ҫӑвӗ пирӗн космонавтсене чунтан савӑнтарчӗ.

Атӑл хӗрринче пайтах пурӑннӑ Вальӑпа Андриян 
Тӑван ҫӗршывран таҫта аякра аслӑ вырӑс юханшывӗн 
чӗрене ҫывӑх ятне илтсен, калама ҫук хӗпӗртерӗҫ. Ҫат 
янӑравлӑ тӑван сӑмах Калькуттӑри ҫӗр пин ҫынлӑ 
митингра юрӑ пек илтӗнсе кайрӗ. Ана хула мэрӗ Чит- 
таранджан Чаттерджи каларӗ. Икӗ аслӑ халӑх хуш- 
шинче туслӑх ҫирӗпленни ҫинчен сӑмах хускатса, в ӑ г  

ҫапла каларӗ: ку туслӑх мӗнпур ҫынсен чӗрисене хав- 
халантартӑр — Атӑлран Ганг таранах!

Хӑнасем хӑйсен ҫӗршывӗ ҫинчен халлӗхе ним те 
шарламарӗҫ-ха. Совет ҫӗршывӗн чапӗ-ячӗ, пӗлтерӗшӗ 
ҫинчен индиецсем хӑйоемех каларӗҫ. Гражданла йы- 
шӑнура Валя Инди тёп хули мэрӗн Нуруддин Ахмедӑн 
хавхалануллӑ сӑмахне итлерӗ, ӑна пирӗн ҫӗршыв 
историне кунта мӗн тери лайӑх пӗлни тӗлӗнтерсех ячӗ. 
Нуруддин Ахмед 1917 ҫулта революци ҫӗнтерни, ӑна 
болыневиксен партийӗ тата чаплӑ лидер В. И. Ленин 
ертсе пыни ҫинчен каларӗ, тӗнче уҫлӑхне алла илес 
ӗҫре Совет Союзӗ ӳсӗмсем тунин ҫӑл-куҫне Октябрьти 
революцире, социализмла системӑра шырама кирлине 
палӑркрӗ.



Индира Ганди те совет ҫӗршывӗ ҫинчен хӑй лӗрре 
ҫеҫ мар пулса курнӑ ҫын ӗненӗвӗпе ҫирӗппӗн каларӗ. 
Эсир наукӑн чи ҫӳлти тӑррисем патне ҫитрӗр, терӗ вӑл, 
этемлӗх прогресӗн символӗ пулса тӑтӑр, эпир сире пи- 
рӗнпе туслӑ державӑран, пирӗн ҫӗршыва аталанма 
пулӑшакан державӑран килнӗрен саламлатпӑр.

Калама ҫук пысӑк тимлӗхпе, кашни сӑмахне чӗре 
патне илсе итлерӗҫ индиецсем хӑйсен премьерне.— Со
вет Союзӗ паян — тӗнчери ертсе пыракан держава,— 
терӗ Джавахарлал Неру.— Пирӗн туслӑх ҫирӗпленни 
мана савӑнтарать, шансах тӑратӑп — вӑл малашне те 
ҫирӗпленсе пырӗ. Совет Союзӗ вӑл — ҫӗнӗ тӗнче, совет 
хӑнисене эпӗ совет халӑхне пирӗн туслӑ туйӑмсем ҫин- 
чен каласа пама ыйтатӑп.

Р. Л. Рамасвами студент сӑмахӗ хумхантаруллӑ 
пулчӗ:

— Май килнипе усӑ курса, эпӗ Раҫҫейри сирӗн 
юлташӑрсене, вырӑс правительствине тата уйрӑмах вы- 
рӑс яш-кӗрӗмне хӗрӳллӗ салам калама тата ӑнӑҫусем 
сунма ыйтатӑп. Эсир пире таса чунтан пулӑшнӑшӑн 
чунтан-чӗререн тав тӑватпӑр.

Ҫакна ӑна студент калать. Совет ҫӗршывӗнчен пынӑ 
ҫынсене Ахмедабадри пир-авӑр тӗртекенсем те ҫавӑн 
евӗрлӗ сӑмахсемпех саламларӗҫ.

Валя Ахмедабадри пир-авӑр ӗҫёнчи тантӑшӗоемпе 
калаҫрӗ. Кунтах вӑл Индирй нациллӗ ирӗклӗх юхӑмӗн 
паллӑ деятелӗ Махатма Ганди нумай ҫулсем хушши 
пурӑннӑ тата ӗҫленӗ ҫурта ҫитое курчӗ.

Атӑлпа Ганг ҫинчен хаҫатсем, журналсем ҫырчӗҫ. 
Вӗсем ҫинчен поэтсем сӑвӑсем хыврӗҫ. Ноябрӗн 17-мӗ- 
шӗнче темиҫе хаҫат Индипе Совет Союзӗ хушшинчи 
туслӑх ҫинчен ятарласа приложенисем кӑларчӗҫ. Совет
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космос наукин ҫитӗнӗвӗоем ҫинчен каласа пама хаҫат- 
сем кашни кунах ятарласа полосасем уйӑраҫҫӗ.

Мадрасра хӑнасене «Лал Багх» ботаника садне чён- 
чӗҫ. Унта Юрий Гагарин йывӑҫҫи ӳсет, тӳпери кӑнтӑр 
хӗвелӗ еннелле кармашать. Валя та пёр тёп — чип-чи- 
пер кротон лартрӗ. Инди пахчаҫи каланӑ тӑрӑх, туссен 
тулӑх ҫёрӗ ҫинче вӑл чӗрӗлмесӗр юлма пултараймасть.

Инди ҫийӗн Вальӑпа Андриян темиҫе пин километр 
вӗҫрӗҫ. Шап-шурӑ ҫӳҫлӗ улӑп-тусемпе ҫӗр ӗҫӗ валли 
шеп айлӑмсене, Бенгалири ашкӑрса кайнӑ джунгли- 
семпе халлӗхе ҫимӗҫ кӳмен Тар пушхирне, юкеан хӗр- 
ринчи симӗс ҫарансемпе юханшыв тӑрӑхӗсенчи сахӑр 
хӑмӑшӗн чӑтлӑхӗсене, Раджахстанри кукурузӑн сар- 
лака уйӗсемпе тулӑх шывлӑ Ганга курчӗҫ. Юханшы- 
вӑн кӑн-кӑвак хӑйӑвӗ ҫине пӑхса, хӑйоен Атӑлӗ ҫинчен 
шухӑшларӗҫ. Вӗсем темпе пӗр пекрех. Ҫитменнине тата, 
вёсен хушши те питех инҫе мар: пёр студент каларӑш, 
туслӑх кӗперӗсем инҫине те ҫывӑхлатаҫҫӗ.

Валя тӗнче уҫлӑхӗнчен Гималай тӑвӗсене те курнӑ- 
ччӗ, вӗсене юрлӑ ҫӗлӗксем тӑрӑх тӗшмӗртнӗччӗ пулин 
те, унта ӗмӗрхи хӗл зони пуррине ӗненес килменччӗ 
ун. Халӗ акӑ хӗлпе те, ҫуллахи кунпа та пӗр вӑхӑтрах 
тӗл пулмалла пулчӗ: Непал патне вӗҫсе ҫывхарнӑ чух
не вӑл Гималай хырҫин юрлӑ тӑррисене, ун тӗпӗнче 
вара сип-симӗс айлӑма курчӗ.

Ҫак юмахри пек ҫӗршыва пырса курма (непалец- 
сем хӑйсем ӑна «Азири Швейцари» теҫҫӗ) космос мӑ- 
шӑрне Непал правительстви йыхравларӗ.

Катмандӑна хӗвеллӗ ҫап-ҫутӑ кунхине вӗҫсе пычӗҫ. 
Аэродром ҫывӑхӗнчех ларакан тусем хӑйсем те ҫутӑ 
сапаҫҫӗ пек. Ҫутӗҫ министрӗ К. Виста тата король ячӗ- 
пе — Шамшер Д. Рана фельдмаршал, правительство 
членӗсем, Непалпа Совет Союзӗ хушшинчи туслӑх об-
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ществи ятарласа уйӑрнӑ ҫынсем, ҫавӑн пекех тата ытти 
организацисем хӑнасене хапӑл туса тараватлӑн кӗтсе 
илчӗҫ. Каллех хула ҫыннисен ӑшӑ куллисем, чунтан- 
чӗререн саламланисем, пӗр урамра тата — икӗ ҫурт 
хушшине карнӑ акӑш-макӑш пысӑк транспарант: «Ха- 
пӑл тӑватпӑр!».

Тӳррипе калар, Непал тёп хулинче малтан мӗн кур
ни Валя пуҫӗнче кӑткӑс йӗрсем хӑварчӗ. Ун патне 
капӑр тумлӑ хӗрарӑмсем пыраҫҫӗ, унпа Европӑри пек 
тумланнӑ ҫыноем пуплеҫҫӗ. Урамсенче тӗрлӗ тӗслӗ рек- 
ламӑсем ҫунаҫҫӗ. Ҫуртсем тӗлӗнче телевизор антенни- 
сем карӑнса тӑраҫҫӗ. Кун каҫа хӗрсе кайнӑ асфальт 
тӑрӑх хитре автомобильсем вӗлт те вӗлт иртеҫҫӗ. Сасар- 
тӑк куҫ умӗнчи ҫак ҫӗнӗлӗх хушшинчен сӗм-аваллӑх 
тухса тӑрать. Ку вӑхӑтри ҫуртпа юнашарах темиҫе 
ӗмӗрхи храм шухӑша путса ларать. Унӑн авалхи карт- 
лашкисем тӑрӑх буддӑн кӳнӗ служителӗсем утса хӑпа- 
раҫҫӗ. Таҫта айккинче, ҫӗршер ҫул каялли пекех, ҫӗ- 
ленсене тухатакан ҫын темӗнле сӑмахсем пӑшӑлтатать. 
Вӑхӑт сире каялла, ӗмӗрсен сӗмлӗхне илсе кайрӗ, 
гейӗн.

Ҫӳллӗ ту ҫинчи государствӑн пурнӑҫӗпе ҫывӑхрах 
паллашсан, ҫапах та ҫакна ӑнланса илетӗн — ҫук, кун- 
та та истори йӗппи темиҫе ҫаврӑм тунӑ ӗнтӗ. Вуникӗ 
ҫул каялла кунта Ран феодал ҫемйин влаҫне таврӑн- 
малла мар сирпӗтсе антарнӑ. Ҫӗршыв ура ҫине тӑнӑ 
та колонизаторсем ирӗк панинчен аяккараха пӑхма 
тытӑннӑ темелле. Унӑн экономики вӑй илсе пырать. 
Икӗ ҫул каялла нации планлакан совечӗ ӗҫлеме пуҫ- 
ланӑ. Халӗ ҫӗршыва экономика енчен аталантармалли 
план ӗҫе кӗнӗ. Темиҫе уйӑх каялла ҫӗнӗ законсен пух- 
хине йышӑннӑ, ҫак законсем каста системине пӑрахӑҫ- 
лаҫҫӗ, ытла ҫамрӑкла мӑшӑрланма тата тӗрлӗ майпа
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ирӗксӗрлесе ӗҫлеттерме чараҫҫӗ. Ку, паллах, феодализ
ма ҫапса кисретни пулать.

— Эпир те чӑн-чӑн этемле, ҫынна хӳтӗлекен тӗрӗс 
законоем тӑрӑх пурӑнасшӑн,— терӗ Вальӑна пӗр хӗр, 
аллине хӑйӗн государствин пӗчӗкҫӗ ялавне тытнӑскер.

Министрсен совечӗн предоедателӗ Тулси Гири гос
подин ӑшӑ тӗлпулу турӗ. Король правительствин пуҫ- 
лӑхӗ тӗнче уҫлӑхӗнчи вӗҫевоемпе кӑсӑкланчӗ, ытти 
космонавтсем ҫинчен ыйта-ыйта пӗлчӗ, хӑй Совет Со- 
юзне пырса курнине ӑшшӑн аса илчӗ. Пирӗн икӗ ҫӗр- 
шывӑн экономикӑлла тата культурӑлла ҫыхӑнӑвӗсем 
пирки сӑмах тапранчӗ. Хӑйпе пӗр ҫӗршывра ҫуралнӑ 
ҫынсен ячӗпе Валя ырӑ сӑмахсем илтрӗ, вӗсем Непала 
промышленноҫӑн темиҫе объектне тума пулӑшаҫҫӗ ик- 
кен. Хӑйӗн керменӗнче Мехендра король Чайкӑна на
ции пӗрремӗш класри орденне пачӗ. Космонавт пар- 
нешӗн короле чунтан тав турӗ.

Хӑнасем вӗҫсе каяс кун Гималай тӑвӗсем тӗлӗнче 
ҫӳллӗ ӑшӑ хӗвел ҫутатрӗ; те таврара ҫап-ҫутӑ пулнӑ- 
ран, те куҫ хӑнӑхса ҫитнӗрен халӗ ку тусем малтанхи 
пек парӑнтарайми ҫӳллӗн туйӑнмарӗҫ ӗнтӗ. Андриян 
хӑй шухӑшне сасӑпа каласа ячӗ:

— Ак сана ютшӑнса пурӑнакансен ҫӗршывӗ!
Катмандӑра ҫамрӑках мар арҫын, хӑй ҫине йӑрӑм-

йӑрӑмлӑ тумтир темиҫе хут тӑхӑнса янӑскер, тӑван 
ҫӗршывӗн халичченхи историне каласа кӑтартрӗ. Теми- 
ҫе ҫул каялла кӑна вӑл тулашри тӗнчерен пат татӑлнӑ 
пулнӑ иккен. 1949 ҫулччен кунта Европӑран пурӗ те 
аллӑ ҫын ҫеҫ килсе курнӑ. Тусем хушшине пытаннӑ 
ҫак кӗтеое миҫе тӗрлӗ ят паман пулӗ: асамлӑ 
ҫӗршыв, турӑоен йӑви, пирӗштисен килӗ, ҫичӗ ҫӑрапа 
питӗрсе илнӗ патшалӑх, ютшӑнса пурӑнакансен тӗнчи. 
«Азири Швейцарие» Гималай тӑвӗсемпе махабхарат
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ҫеҫ мар, тӗпрен илсен, феодалла пурнӑҫ йӗрки пӳлсе 
тӑнӑ. Халӗ ҫак хӳме арканса пырать. Ҫакна асра тыт- 
нӑ, ахӑр, космонавтсене аэродрома ӑсатма пынӑ шофер.

— Халӗ эсир ҫӗр ҫинче те ҫӗннине уҫакансем пул- 
са тӑтӑр,— терӗ вӑл сывпуллашнӑ чухне.

ИЛ-18 Цейлон еннелле ҫул тытрӗ.
Цейлонра космонавтсене вырӑнти авиакомпани са- 

молечӗ ҫине лартрӗҫ. Вуннӑран кӑшт ытларах пасса
жир лартмалли пысӑк мар машина икӗ пин метр 
ҫӳллӗшӗнче пырать. Мӗнле калаҫҫӗ-ха, эшелон апларах 
кӑна, вӗҫме пӗлӗтсем хушшинче тиврӗ. Цейлон летчи- 
кё, ҫамрӑк та савӑк каччӑ, самолета шупкарах тӗтре 
витӗр лӑпкӑн тытса пырать. Вӑйлах силлентерет, ан- 
чах вӑл хӑнк та тумасть, ахӑр. Хутран-ситрен кӑна 
штурманран курс пирки ыйтать те хӑй чӗлхипе савӑк- 
кӑн тем ӑнлантарса парать. Кӗтмен ҫӗртен пилот Валь- 
ӑна сӑмах хушрӗ.

— Сире машинӑна тытса пыма шанатӑп.
Валентина ку сӗнӗве йышӑнмасӑр тӑма лайӑх мар

тесе шутларӗ, анчах хӑй ҫийӗнчех шӳтлереххӗн ҫапла 
ыйтрӗ:

— Экипаж ют пилотпа инкеке лекесрен шиклен- 
мест-ши?

Цейлон летчикӗ йӑл кулса илчӗ:
— Ҫук! Вырӑссене хӑюллӑнах шанма пулать.
Малтанхи пекех силлентерчӗ тата Ҫӗре пӗлётсем

хупӑрласа тӑчӗҫ пулин те, вӗҫевре, паллах, нимӗн те 
пулмарӗ. Анчах тупсӑмӗ унра мар. Цейлонец сӑмахӗн- 
че Валя пысӑкрах пӗлтерӗш пуррине ӑнкарчӗ. Ытти 
ҫӗршывоенче те, ытти утравсем ҫинче те ӑна ҫавӑн 
евӗрлех каларӗҫ. Совет Державине, вӑл ниме хапсӑнма- 
сӑр пулӑшасса яланах шанма пулать,— пӗр иккӗлен- 
месӗр ҫирӗплетеҫҫӗ ҫынсем.
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Коломбӑра космонавтоене юрӑпа тата чӗрӗ орхиде- 
йӑсен ярӑмӗсемпе кӗтсе илчӗҫ. Сингаль хӗрӗс.ен юррин 
кашни сӑмахнех ӑнланма йывӑр, анчах юрлаканоем 
хушӑран калакан «туслӑх», «совет», «тавтапуҫ» сӑ- 
махсемех нумая пӗлтереҫҫӗ.

Сиримаво Бандаранаике сӑмахӗ вара чылай уҫӑм- 
лӑрах, чӗре патне ҫитмеллех ӑнланмалла пулчӗ. Хӑй 
Совет Союзне кайнине аса илчӗ вӑл, манма ҫук ӑна, 
терӗ. Пирӗн ҫынсем, вёсен уҫӑ, ырӑ чӗрисем килӗшнӗ 
ӑна. Цейлонра ҫанталӑк питех савӑнтармарӗ пулин 
те — тӑтӑшах ҫумӑр ҫуса тӑчӗ, кӑмӑлсем пурпӗрех хӗ- 
веллӗ пулчӗҫ. Ҫыноен пичӗсем чӑн-чӑн тараватлӑхпа 
ҫуталнӑран ӗнтӗ. Килнӗ хыҫҫӑн иккӗмӗш кун чей план- 
тацине кайсан, Валя патне пӗркеленчӗк сӑн-питлӗ ва- 
тӑрах хӗрарӑм пычӗ те ҫапла хуравларӗ:

— Хӑвӑр хӗрарӑмоене пурне те салам калӑр. Вӗсем 
чи телейлисем пулнине халӗ ӗнтӗ эпир те пӗлетпӗр.

Акӑ ӗнтӗ самолет ҫуначӗ айӗнче сенкер океан, 
Ҫул — Индонезинелле.

Андриян кунта килое курнӑччӗ те, хӑйне шӳтлерех- 
хӗн: «Пирӗн пата хӑнана юосмонавтсен пӗтӗм отрячӗпе 
килӗр»,— тесе каланине аса илчӗ. Халӗ Николаева 
хӑйӗн арӑмӗпе паллаштарма тиврӗ:

— Отрядӑн тата тепӗр ҫынни.
Вальӑна Индонези республикинчи иккӗмӗш сте- 

пеньлӗ Ҫӑлтӑр орденӗпе каградӑларӗҫ. Андрияна ку 
наградӑпа унчченех хиоеп тунӑччӗ. ТӗНче уҫлӑхне па- 
рӑнтарас ӗҫре Совет Союзне яланах малта пыма 
сунчӗҫ.

Ҫӑлтӑрсен тӗнчинчи рейсра пулнисем пурте пӗр 
шухӑшлӑн ӗнентернӗ тӑрӑх, тӗнче уҫлӑхӗнчен курӑна- 
кан чи илемлӗ картинӑсенчен пӗри Инди океанӗ пу- 
лать. Вӑл, кӑвакрах мерчене аса илтерсе, ҫепӗҫ тӗссем-
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пе йӑлкӑшать. Халё Валя океанпа та, материксемпе те, 
утравсемпе те ҫывӑхран паллашрӗ. Шыва кёме 
те, пулла кайма та, кимӗсем ҫинче уҫӑлса ҫӳреме те 
тӳр килчӗ.

Анчах ҫутҫанталӑк, ҫыноем капӑрлатмасан, хӑйӗн 
хӳхӗмлӗхне ҫухатнӑ пулӗччӗ. Мӗн тери пысӑк тӳсӗм- 
лӗхпе тата юратупа ҫемӗҫтереҫҫӗ ҫӗре пин утрав ҫӗршы- 
вӗн ӗҫченӗсем! Мӗн чухлӗ тар тӑкать вӑл ун ҫинче!

Пӗр профессиллӗ юлташун ӗҫӗпе кӑсӑкланасси ӗҫ- 
лекен кашни ҫын чӗрине тарӑн кӗрое вырнаҫиӑ пулӗ. 
Валентинӑпа Андриян та Индонези летчикӗсемпе тӗл 
пулма ҫак туйӑмпах кайрӗҫ.

Вӗсене курсан пуҫра ҫуралнӑ пӗрремӗш шухӑш — 
кусем хӑйсен ӗҫне пӗлекен тулӑклӑ ҫынсем. Техникӑна 
юратаҫҫӗ, ӑна тӗплӗн вӗренеҫҫӗ. Пирӗн авиаципе инте- 
ресленеҫҫӗ. Пурте совет летчикӗсем пӗтӗм тӗнчипе чапа 
тухрӗҫ тесе шутлаҫҫӗ. Лӑпах совет авиацийӗ ӗнтӗ хӑйӗн 
ҫемйинче пӗрремӗш космонавтсене тупрӗ, вӗрентсе ха- 
тӗрлерӗ.

Темиҫе уйӑхран Чайка экватор еннелле вӗҫсе 
кайрӗ.

Аккра патне вӗҫсе ҫывхарнӑ чухне тӳпе шуралса 
кайиччен хӗртнӗ ҫатма пекех туйӑнчӗ. Анчах хӗвел 
иллюминатортан пӑхмасть. Вӑл пуҫ тӑрринче ялкӑ- 
шатъ. Тропик тӗлӗнчен иртое, ИЛ-18 экватор патне 
ҫывхарса пычӗ. Ҫунатсем айӗнче пушхирӗн вӗри хӑйӑ- 
рӗ сап-сарӑ курӑнать. Хӗрсе кайнӑ сывлӑшра куҫа тем- 
тепӗр курӑннӑран Атлантика ҫывӑххине ӗненес те 
килмест. Ахӑрашакан хӗрӗхмӗш широтаоем паҫӑрах 
хыҫала тӑрса юлчӗҫ. Ку вӑхӑтра ҫак широтасем уйрӑ- 
мах хаяр. Хӗрарӑмӑнни пек ҫепӗҫ ятлӑ асар-писер тӑ- 
вӑлсем ҫинчен хаҫатсем час-часах: пӗлтерсе тӑчӗҫ. Оке- 
анӑн мӑн ҫулӗеем ҫинче мӗн чухлӗ карап, мӗн чухлӗ
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ҫын путса ҫухалман пулӗ! Анчах Атлантика урӑхла 
тӑвӑлсем пирки те каласа пама пултарать. Пултара- 
каннисем, пӗтерекеннисем ҫинчен мар, тӗнчене ҫуркун- 
не пек ҫӗнетекеннисем ҫинчен. Юлашки ҫулсенче таса- 
такан тӑвӑл ахӑракан хӗрӗхмӗш широтасем урлӑ ҫеҫ 
мар, океан лӑпкӑрах таракан аяларахри тропик широ- 
тисем тёлёнчен те кёрлесе иртрё. Хура континент ҫийӗн 
ҫӗнелӳ ҫилӗ вӗрет. Пирӗн харсӑр «Чайка» унӑн пӗр 
ҫӗршывне вӗҫет.

Аккра хӗрӗх градуслӑ шӑрӑхпа тата ӑшӑ кӑмӑллӑ 
ҫынсен хумӗсемпе кӗтсе илчӗ. Пин-пин ҫынсем вырӑс- 
ла харӑссӑн кӑшкӑрса тӑчӗҫ:

— Валентина!
— Туслӑх!
Чаплӑ хӑнана кӗтсе илме гвардеецсен хисеплӗ ху- 

ралне ретпе тӑратнӑ. Кунашкаллине час-часах курай- 
мӑн: йӑм-хӗрлӗ тумлӑ ҫӳллӗ гвардеец, аллине хӗҫ 
тытнӑскер, хӗрарӑма унӑн эскорчӗ шанчӑкли ҫинчен 
пӗлтерет.

Яланхи пекех малтанхи аудиенцире журналистсем 
пулчӗҫ. Ганӑри журналистсемпе писательсен Ассоциа- 
цийӗн председателе, пресс-конференцие уҫса, савӑнӑҫ- 
лӑн ҫапла каларӗ:

— Эпир сире паттӑр хӗрарӑм теое ҫеҫ мар, совет 
халӑхӗ янӑ ҫын пулнӑран саламлатпӑр. Кам янӑ сире 
тӗнче уҫлӑхне? Социализм! Социализм ӳсӗмӗсене пӗтӗм 
тӗнче саламлать.

Ответлӑ сӑмахра В. Николаева-Терешкова хӑйӗн 
космосри рейсӗ ҫинчен каласа пачӗ, Гана халӑхне ӳсӗм- 
сем тума чунтан-чӗререн сунчӗ.

Ку ҫӗршывра мӗн пурри шалтах тӗлӗнтерет, мӗн 
курни йӑлтах асра юлать. Валя какао ӳстермелли 
юмахри пек плантацисем курчӗ. Пин ҫула яхӑн лара-
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кан хӑватлӑ баобабран тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ. Тӳлек 
Гвинея заливӗ ҫине пӑхса савӑнчӗ. Ал тупанӗ ҫинче 
ылтӑн хӑйӑрӗ тытса курчӗ. Банана аса илгерекен тут- 
лӑ платэйнӑсене кӑмӑлласа ҫирӗ. Саваннӑри ҫыпҫанкӑ 
тӗмсене курчӗ. Юханшывсенче тупнӑ хаклӑ йышши 
чулсене пӑхса савӑнчӗ. Ирӗксӗрех ҫапла шухӑшларӗ: 
империалистоем ку материк пуянлӑхран катӑк тесе 
кӑлӑхах ӗнентересшӗн-ҫке. Ҫук, чухӑн мар вӑл! Тупсӑ- 
мӗ лачах урӑххинче — ҫак авалхи ҫӗрӗн ҫимӗҫӗсемпе 
кам усӑ курнинче...

Унӑн сӗткенне Англи, Америка, Голланди тата 
ытти патшалӑхсен колонизаторӗоем сахал мар ӗмнӗ. 
Паллах, иртнӗ кунсен паллисем халӗ те пур-ха. Анчах 
халӑх вӗсене татӑклӑнах пӗтерес ӗмӗтпе пурӑнать.

Валя панельсен пысӑк конструкцийӗсене кӑлармал- 
ли заводра тата ГЭС тунӑ ҫӗрте пулса курчӗ. Нумаях 
та пулмасть кунта пур ӗҫе те алӑ вӗҫҫӗн тунӑ. Халӗ 
машинӑсем ӗҫлеҫҫӗ. Авӑ ӗнтӗ ҫынсем урӑхларах маши- 
нӑсем — ҫунатлисем пирки ӗмӗтленеҫҫӗ. Еплерех са- 
вӑнса, мӗн тери тӗплӗн ыйта-ыйта тӗпчерӗҫ вӗсем 
Вальӑран ҫӑлтӑроен тӗнчине вӗҫмелли карапсем 
ҫинчен!

Ачасем, яш-кӗрӗм — уйрӑмах сисӗмлӗ барометрсем. 
Чайка вӗоемпе темиҫе хут та тӗл пулчӗ.

«Чайкӑна» авиаторсем пырса курма чӗнчӗҫ. Вӑл 
вӗҫев шкулӗн инструкторӗсемпе, эскадрильйӑсен коман- 
дирӗсемпе, курсантсемпе пуплерӗ. Офицерсен клубӗнче 
летчиксемпе тата моряксемие кӑмӑллӑ калаҫу пулчӗ.

Темӗн те пӗр курчӗ вӑл Аккрӑри Макола Маркет 
текен тӗп пасарта. Кувта ытларах хӗрарӑмоем ёҫлеҫ- 
ҫӗ. Пиҫое ҫитнӗ апельсиноен сӑрчӗоем, эрешленӗ савӑт- 
сапа чӑнкӑртатни, хӗвел пек йӑлтӑркка пир-авар, тӗр- 
лӗ тӗслӗ мӑй ҫыххисем, улма-ҫырлан тӑкӑскӑ шӑрши,
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музыка инструменчӗсен янӑравлӑ сассисем, вёҫенка- 
йӑксем типпӗн чӗвӗлтетни, саламласа кӑшкӑрнисем, 
ӑшшӑн кулнисем,— ҫаксем пурте акӑш-макӑш пысӑк 
калейдоскопри пек. Космонавтка еннелле пиншер са- 
ламлӑ алӑоем тӑсӑлаҫҫӗ. Ун ятне юрӑсем юрлаҫҫӗ. Ун 
ҫине хитре пир-авӑр тата тӗлӗнмелле эрешоем ҫакса 
тултарчӗҫ. Пурин чӗлхи ҫинче те икӗ сӑмах:

— Туслӑх!
— Совет!
Гана хӗрарӑмӗсемпе ытти тӗлпулусем те хӗрӳллӗн, 

Африкӑри чӑн-чӑн йӑла-йӗрке тӑрӑх иртрӗҫ. Вӗсем 
хӑйсен ҫӗршывӗн тӗлӗнмелле лайӑх юррисене юрларӗҫ. 
Кӗтмен ҫӗртен ҫӳллӗ маччаллӑ залра вырӑсла тӑван 
юрӑ — «Коробейники» янӑраса кайрӗ. Унтан Вальӑпа 
пӗрле пурте «Пусть всегда будет солнце...» юрларёҫ.

Тӗрӗс, Ганӑра хӗвел хытӑ хӗртет. Анчах кунта ун 
ҫинчен ҫеҫ юрламаҫҫӗ. Каҫпа Валя урама тухрӗ те 
океан еннелле кайрӗ. Каҫӗ уйӑхлӑ, тӳлек. Сасартӑк 
ҫак шӑплӑхра хӗрарӑмӑн ҫинҫе сасси янӑраса кайрӗ. 
Мӗн ҫинчен юрлать-ши вӑл?

— Паллах, пурнӑҫ ҫинчен. Хальхи тата малашне- 
хи ҫинчен.

Ҫул май Алжирта чарӑнма тиврӗ. Унтан кӗске ча- 
рӑну Малире пулчӗ. Ҫавнашкалах саламласа кӑшкӑр- 
нисем, туйӑмсен тӑвӑлӗпе ӑшӑ кулӑсен тинӗсӗ те ҫав- 
семех. Кунта Вальӑн унчченхи пӗлӗшӗ тупӑнчӗ—Ауа 
Кейта, унпа вӑл Пӗтём тӗнчери конгресра Мускавра тӗл 
пулсаччӗ. Унтан ҫынсем хушшинчен ватӑлас енне су- 
лӑннӑ пӗр хӗрарӑм хӗсӗнсе тухрӗ те пӳлӗне-пӳлӗне 
ӑнлантарма тытӑнчӗ:

— Сирӗн хаҫатсенче пӗр ӳкерчӗк пичетленнӗччӗ: 
эсир ҫунашка ҫинче Африкӑн пӗр хӗрӗпе. Вӑл — ма- 
нӑн хӗр.
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Виҫӗ кун Чайка Ливанра ирттерчӗ. Аэропортра ӑна 
пин-пин ҫын кӗтсе илчӗ. Урампа пынӑ чухне уҫӑ ма- 
шинӑна туллиех чечексемпе тултарчӗҫ.

В. Николаева-Терешкова парламентра пулса кур- 
чӗ, премьер-министрпа курнӑҫрӗ. «Ливан—СССР» об- 
ществӑри йышӑну чӑн-чӑн туслӑха палӑртрӗ, унта 
паттӑр хӗрарӑма Пӗтӗм тӗнчери Ленинла преми лауре- 
ачӗ Антуан Табет саламларӗ. Кинотеатрта совет кос- 
монавчӗоем ҫинчен калакан фильм кӑтартнӑ чухне эк
ран ҫине совет государствин никӗсне хывнӑ ҫын сӑнӗ 
тухсан, пӗтӗм зал савӑнса пӗр ҫын пек:

— Ле-нин!— тесе кӑшкӑрчӗ.
Пӗрешкел ӗҫ тӑвакансем Вальӑн Бейрутра та тупӑн- 

чӗҫ. Ана пир-авӑр фабрикине пыма чӗнчӗҫ. Ҫӗрмамӑк 
тӑманӗпе витӗнс-е, вӑл станокоен ҫумӗпе утрё, хӑй пӗ- 
лекен ӗҫ ҫинчен тӗплӗн ыйта-ыйта пӗлчӗ. Пир-авӑр тӗр- 
текенсем хӑна ӑнкаруллӑ пулнинчен тӗлӗнмеллипех 
тӗлӗнчӗҫ.

Пайтах ырӑ сӑмахсем илтрӗ Валя Ливанри ӗҫҫын- 
нисенчен. Хӑйсем ҫинчен вӗсем нимех те каламарӗҫ. 
Сӑмахпа каласа паманнине вӑл хӑй курчӗ: акӑш-ма- 
кӑш юратаҫҫӗ кунти ӗҫченоем хӑйсен ҫӗрне. Ҫӗрӗҫ 
тӑваканӑн тем тери тертленмелле пулсан та, хӑй ӳстер- 
нӗ ҫимӗҫсен илемве унӑн та кӑтартас килет. Ҫула тух- 
са каяс умён хресченоем Валя валли улма-ҫырла ещӗ- 
кӗ-ещӗкӗпе илсе килчӗҫ. Ливанра уйрӑмах панулмисем 
илемлӗ те сӗтеклӗ. Садсем — ҫӗршывӑн нациллӗ пуян- 
лӑхӗ. Кучченеҫшӗн Валя чун-чӗререн тав турӗ. Ҫавӑн 
чухнех сӑмах май ыйтса пӗлчӗ:

— Улмуҫҫисем сирӗн хӑҫан чечеке лараҫҫӗ?
— Пирӗн улмуҫҫисем чечекленес вӑхӑта кӗтеҫҫӗ- 

ха,— шухӑшлӑн каласа хучӗ хӗвелпе пиҫнӗ хресчен.
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Нумай асаилӳсемпе таврӑнчӗ килне Валя, мӗн кур- 
ни-илтни ҫинчен кӗнеке те ҫырма пулчӗ.

...Пӳлӗм тӑрӑх мӗнле шӑппӑн утсан та, сервант 
ҫинчи утсем пӗрех чӗрӗлеҫҫӗ. Вӗсем кӳлмелли кӗмӗл 
хатӗрӗсемпе эрешлӗ кӳмене хуллен кӑна чӑнкӑр-чӑн- 
кӑр тутараҫҫӗ. Пӗчӗкҫӗ Аленка та ку утсене хӑнӑхнӑ 
ӗнтӗ. Вӗоем ҫине вӑл куҫне пӗр мӑчлаттармасӑр пӑхать, 
чӗлпӗрӗсенчен пырса тытма та хатӗр. Тӑватӑ кӗмӗл ут 
ӑҫтан вӗҫтерсе килнине вӑл, паллах, пӗлеймест-ха. Ан
нах амӑшӗпе ашшӗ, кӳме чӑнкӑртатнине илтсен, шу- 
хӑшпа аякри ҫӗршывсене, тинӗс-океан леш енне пырса 
тухаҫҫӗ, унта вӗеем нумай-нумай пин километр вӗҫсе 
тухнӑ тата ҫӗр ҫийӗн ҫӳренӗ. Вӗсем планета тавра ҫӗр 
тӑрӑх ҫӗнӗ ҫаврӑм тунӑ.



ҪАЛТАР ПАТНЕ ҪУЛ ХЫВАКАНСЕМ

/ •
осмонавтоен профилакторийёнче, библиотекӑпа 
юнашар, пӗр пысӑк мар пӳлӗм пур. Уйта теле
визор тӑрать, темиҫе кресло тата сӗтел лартнӑ, 
сӗтелӗ ҫинче—пӗчӗкҫӗ картон ещӗксем. Кашни 
ещӗкӗ ҫинчех—хушамат тата илсе тӑракан ха- 

ҫатсемпе журналсен списокӗ. Пӗрремӗшӗ ҫинче вула- 
■хӑп: Терешкова В.— «Правда», «Красная звезда», 
«Комсомольская правда», «Авиация и космонавтика», 
«Молодой коммунист», «Молодая гвардия», «Наука и 
жизнь», «Юность», «Советский экран», «Работница». 
Валентина тантӑшӗн те ҫакӑн евёрлё список. Ытти 
космонавтсем те ҫав ыйтусемпех интересленеҫҫӗ.

Ку вӑл — космонавтоен почтин пёр пӗчӗк пайӗ ҫеҫ. 
Кашни кунах ҫӑкӑр пек кирли. Ытти вара ҫак хӑйсе- 
мех тунӑ коробкӑсене кӑна мар, пӳлӗмне хӑйне те 
вырнаҫас ҫук, ахӑр. Валентина ячӗпе килекен почтӑна 
виҫме... михӗсем кирлӗ. Мана тӗрлӗ тӗслӗ конвертсемпе 
открыткӑсен монбланне курма тӗл килчӗ. Акӑ ман
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алӑра чӗрӗ йӗркесем. Вӗоем пин-пин сасӑпа каланӑн 
янӑраҫҫӗ. Ҫапла, пин-пин сасӑпа: ҫӑлтӑр хулинчи ултӑ 
ҫын ячӗпе 200 пин ытла ҫыру килнӗ. Вӗсене вырӑс, 
украинец, болгар, итальянец, калмӑк, яппун, чӑваш, 
грек, хинди, коми тата ытти халӑх чӗлхипе ҫырнӑ. 
Конвертсем ҫинче Кипр, Лондон, Рио-де-Жанейро, 
Вьетнам, Гана, Париж, Осло, Гавана, Мадагаскар, 
Нью-Йорк, Филадельфи маркисем... Адресёсем питё 
кӗске: «Чайкӑна», Гагарина, Поповича... Нумай чёл- 
хепе калаҫакан планета ҫӑлтӑрсен тӗнчине ҫул хыва- 
кансем патне хӑй килсе саламласа пуҫ тайнӑн тата 
тӑванла тав тунӑн туйӑнать.

Почта питё пысӑк пулнӑран адресатоем ответ парса 
ёлкёрес те ҫук. «Авиаци тата космонавтика» журнал 
редакцийӗ ҫумӗнче ятарласа космонавтсен ҫырӑвӗсем- 
пе ӗҫлеме штатра тӑман пай тунӑ. Темиҫе ҫын, ҫав 
шутра пёр космонавт, унта обществӑллӑ йӗркепе ӗҫлеҫ- 
ҫӗ. Мӗнпур корреспонденцие вулама ансат мар. Вӑл 
юмахри пек пысӑк пулнипе ҫеҫ те мар, нумайӑшне вы- 
рӑсла куҫарма тивнӗрен. Ҫапах та ман хӑшне-пӗрне 
вуласа пӑхас килчӗ.

Тӑлмачсем ют чӗлхепе ҫырнисене кӑшӑртаттарнӑ 
хушӑра эпӗ хамӑрӑннисене, чуна ҫывӑххиоене, пӗрре- 
мӗш йӗркерен пуҫласа юлашки йӗркичченех ӑнлан- 
маллисене вулатӑп. Конверт хыҫҫӑн конверт уҫатӑп, 
кӑшӑртатакан листасем пӳрнесене пӗҫертеҫҫӗ, тейӗн. 
Вӗсене васкаса вулатӑп.

«Пӗчӗккӗ чухне эпир, ачасем, ачаоем ҫеҫ те мар-ха, 
ҫитӗнсе ҫитнисем те, питё хытӑ тӗлӗннӗччӗ — этем 
сывлӑша ҫӗкленет! Астӑватӑп, тинӗсӗн хӑйӑрлӑ ҫыранӗ 
хёрринче ҫӳллё йывӑҫ хӳме тытса ҫаврӑннӑччӗ, шала 
билетсемпе кӑна кӗртетчӗҫ, унта таҫтан килнӗ авиатор 
хӑйӗн ӑсталӑхне кӑтартатчӗ: сывлӑша ҫӗкленет, пӗр-
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йк хут ҫаврӑнать те ятарласа хатӗрленӗ ҫул ҫине ансӑ 
ларать. Ку вӑл Таллинта (Ревельре) 1910-мӗш е 1911- 
мӗш ҫулта пулнӑччӗ. Эпир, пӗчӗккисем, йывӑҫ тӑррине 
е хӳме ҫине хӑпараттӑмӑр та епле вӗҫнине сӑнаттӑ- 
мӑр».

Ҫакна Атӑл хӗрринче пурӑнакан ватӑ ҫын Николай 
Сергеевич Попов ҫырать, ӑна ҫур ӗмӗр тӑршшӗнче пӗр- 
ремӗш вӗҫевсене — сывлӑша тата тӗнче уҫлӑхне вӗҫни- 
не икӗ хут курма тӗл килнӗ.

«Кам пиртен вӗҫме ӗмӗтленмен-ши?!— ҫырать ма- 
лалла Николай Сергеевич.— Фанерӑпа хут ҫыпӑҫтарса, 
пиртен кам аэроплан моделӗсем туман! Анчах... хаяр 
1917-мӗш ҫул ҫитет, унтан 1918-мӗш... Самолет штур- 
валӗ ҫинчен ӗмӗтленес вырӑнне ӗнерхи ачасене винтов- 
кӑсем тытма тивет... Ҫакӑ вӑл пёр те пӗр шутласан — 
тахҫанах, тепре шутласан — хальрех кӑна пулнӑн 
туйӑнать. Граждан вӑрҫин йывӑр ҫулӗсем хыҫала тӑр- 
са юлчӗҫ, ҫав ҫулсенче урана ним тӑхӑнма аптӑракан, 
выҫӑллӑ-тутӑллӑ боецсем интервентсене аркататчӗҫ, 
«Даешь Крым!» тесе кӑшкӑрса, Сивашӑн пӑр пек сивӗ, 
кӑкӑр таран шывӗ урлӑ шурриоен юлашки хӳтлӗхне — 
Перекопа штурмлама каятчӗҫ...

Отечественнӑй аслӑ вӑрҫӑ ҫулӗсем те хыҫала тӑрса 
юлчӗҫ, унӑн юнлӑ хирӗоенче ҫӗр ҫинчи пурнӑҫ тивле- 
чӗшӗн Тӑван ҫӗршывӑн чи лайӑх ывӑлӗсем ӳке-ӳке 
вилчӗҫ. Вӗсем хушшинче ман ывӑл та пулчӗ...

Пурнӑҫ малаллах пырать. Халӗ эпӗ пенсионер. 
Арӑмпа иксӗмӗр 128 ҫулта. Хамӑрӑн ачасем юлмарӗҫ. 
Пирӗн савӑнӑҫ — яш-кӗрӗм. Ашшӗоем тата аслашшӗ- 
сем хывнӑ ҫулпа утакан вӑйлӑ, харсӑр яш-кӗрӗм...»

Аякрине-аякрине, баррикадӑсем тунӑ кунсене тата 
большевиксем вӑрттӑн ӗҫленӗ вӑхӑтсене аса илтерекен 
йӗрюеоем тӗл пултӑм:
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«Хаклӑ Валентина Владимировна! Ленинӑн аслӑ 
партийӗ сан пек чаплӑ хӗрарӑма,— тӗнче уҫлӑхӗнчи 
инҫетсене пӑхӑнтаракана — пӑхса ӳстернӗшӗн чунта- 
нах савӑнатӑп.

Сана коммунизм ячӗпе паттӑрла ҫӗнӗ ӗҫсем тума 
сывлӑх, хастарлӑх сунатӑп!

Е л е н а  С т а с о в а ,  

1 8 9 8  ҫ у л т а н п а  К П С С  ч л е н ӗ » .

Пурнӑҫра яланах ҫапла пулать: чапли, савӑнӑҫли 
иртнӗ куноене ҫутатса илет, ҫынна каялла ҫаврӑнса 
пӑхтарать, хальхине ӗлӗкхипе танлаштарса пӑхас кӑ- 
мӑл ҫуратать.

«Хӑй вӑхӑтӗнче хаҫатсем тӗрӗс палӑртрӗҫ,— аса 
идет Смирнова учительница,— сирӗн янташӑрсем хуш- 
шинче «хӑйӑ ҫутине» астӑвакан ҫынсем те пур-ха. Ҫа- 
вӑн пек «хӑйӑ ҫутине» эпӗ те курнӑ. Ҫапла, эпӗ хамӑн 
тӑван аннем краҫҫын ламписӗр, хӑйӑ ҫунтарса, ют 
ҫынсем валли ҫип арланиве халичченех асра тытатӑп, 
хӑйӑ кӑварӗ вара ун тӗлне лартнӑ валашка ҫине тӑкӑ- 
натчӗ.

Эпӗ йӑрансемпе каскаланнӑ уйсене, ҫӗр валеҫнӗ 
чухне хресченеем яланах тавлашнине тата тепӗр чух 
ҫапӑҫсах кайнине лайӑх астӑватӑп, хамӑрӑн помещик 
Муромцев тытса тӑнӑ тем анлӑш ҫӗрсемпе вӑрмансене 
те астӑватӑп, ача чухне эпир ӑна кун тӑрӑх ӗҫлеее па- 
раттӑмӑр.

Эпӗ тырӑллӑ аслӑ Раҫҫей ҫӑкӑрсӑр ларнине те ас- 
тӑватӑп. Ача чухне тӑраниччен хура ҫӑкӑр ҫиесси ҫин- 
чен ӗмӗтленеттӗм. Ак Октябрьти революци пулчӗ. Ви- 
ҫесӗр пысӑк савӑнӑҫ илсе килчӗ вӑл. Ун чухне хут 
пӗлменлӗхе пӗтересси ҫинчен Ленин каланӑ сӑмах- 
сем ман пата та ҫитрӗҫ. Ялти ача-пӑча пӗлӳ патне
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акӑш-макӑш ггуртӑннине, вӗренесшӗн ҫуннине лайӑх ас- 
тӑватӑл. Ялтан хулана вӗсем ҫӑлатапа, ҫурӑм хыҫне 
кутамкка ҫакса пыратчӗҫ, ӗҫлетчӗҫ, вӗренетчӗҫ, комсо
мола кӗретчӗҫ, Тӑван ҫӗршыва хӳтёлетчӗҫ.

Ҫав арҫын ачасемпе хӗрачасем ӳсое ҫитӗнсен, вӗрен- 
сен, халӑх ҫӗршыва ученӑйсем, тӗнче уҫлӑхне парӑн- 
тараканоем пачӗ. Тӗлӗнмелле мар-и ҫакӑ!

Пирӗн Тӑван ҫӗршыв тӗттӗмлӗхпе, юлса пырассипе, 
тӗшмӗшлӗхпе яланлӑхах сывпуллашрӗ, Ленин ҫӑлтӑрӗ 
ҫугипе коммунизмалла утать».

Ман умра Валя пайтах ҫырусене тыта-тыта пӑхрӗ, 
пӗр ҫырӑвне вара уйрӑмах пысӑк тимлӗхпе темиҫе хут 
вуларӗ:

«Пӗчӗкҫеҫҫӗ чӑмӑр» тавра вӗҫнёятиа саламласа ҫыр- 
нӑ ҫырусем эсир нумай илетӗр, анчах эпӗ иккӗленмес- 
тӗп, алӑсӑр ҫын ҫырӑвӗ сирӗн пӗрре те ҫук. Ҫавӑн пек 
ҫын шӑпах эпӗ пулатӑп. Манӑн ик ал лаппи те ҫук. 
Кунсӑр пуҫне манӑн ик урам та ҫук, ун вырӑнне вара 
ӳтӗм ҫинче 14 суран пур. Ҫапах та манӑн ҫав тери 
пурӑнас килет.

Эпӗ Тӑван ҫӗршыва фашизмран сыхласа инвалид 
пулса тӑтӑм. 1942 ҫулта, хӗлле, Волгоград облаҫӗн хи- 
рӗнче. Декабрён 17-мӗшӗнче хам урапа утса, алӑра 
винтовка тытса, эпӗ юлашки хут ҫапӑҫӑва кӗтӗм. Халӗ 
ак эпӗ инвалид, анчах ку ҫырӑва хамах, никам пулӑш- 
масӑр ҫыратӑп, сире, тӗнче уҫлӑхне вӗҫессин ҫӗнӗ тап- 
хӑрне уҫнӑ ҫынна ҫыратӑп.

Тавтапуҫ сире хамӑрӑн Тӑван ҫӗршыва ӗмӗрлӗхе 
мухтава кӑларнӑшӑн. Унашкалли манӑҫӑнмасть,— ку 
вӑл истори тата пирӗн Чап!»

Шултӑрарах саспаллисемпе самай тикӗс ҫырнӑ 
йӗркесене Пермьрен вӑрҫӑ веггеранӗ Антон Иванович 
Пусторезов янӑ.
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Ҫак асаилӳсемпе тулнӑ шухӑшлӑ калаҫӑва сасартӑк 
ҫамрӑк сасӑсем пырса хутшӑнаҫҫӗ. Киевран Лариса 
Латынинӑран телеграмма килет:

«Тӗнчере пӗрремӗш хут Ҫӗр тавра хӗрарӑм тытса 
пыракан космос карапӗ вӗҫни мана калама ҫук савӑн- 
тарать. Чӑн ӗнтӗ, ку маншӑн пач кӗтмен ҫӗртен пул- 
марӗ, эпӗ, ытти хӗрарӑмсем пекех, тӗнче уҫлӑхне пат- 
тар космонавтсем хыҫҫӑн вёсен тантӑшӗсем — мухтав- 
лӑ та хӑюллӑ совет хӗрарӑмӗоем вӗҫсе каясса шансах 
тӑраттӑм.

Мухтав сана, Валя! Гимнастика чӗлхипе каласан, 
сан вӗҫевӳ чи лайӑх паллӑ — 10 балл илме тивёҫлӗ!»

— Эпир тӗнче уҫлӑхне эсӗ вӗҫсе кайнӑ теое...— 
шӳтлерӗҫ «Восток-6» карапа вӗҫтерсе янӑ хыҫҫӑн Ле- 
нинградри пир-авӑр тӗртекен Валентина Терешковӑн 
тантӑшӗсем.

Петр Алексеев ячӗпе хисепленекен пир-авӑр фаб- 
рикин коллективӗнче тӗнче уҫлӑхне пӑхӑнтараканӑн 
аташӗ Валентина Евсеевна Терешкова паллӑ ӗҫченсен- 
чен пӗри шутланать. Вӑл 1947 ҫулта фабрикӑна хӑю- 
сӑррӑн килсе кӗнӗ те пир-авӑр ӗҫне вӗренме тытӑннӑ. 
Ёҫе юратни, ӑста пулассишӗн чунтан тӑрӑшни харама 
кайман. Валентина Терешкова Ленинградри пир-авӑр 
тӗртекеноенчен чи лайӑххи ята пӗр хут ҫеҫ мар ҫӗнсе 
илнӗ.

«Восток-6» караппа Валентина Владимировна Те
решкова вӗҫсе хӑпарни Валентина Евсеевна Терешко- 
вӑна питӗ савӑнтарчӗ. Тӗнче уҫлӑхӗнчи аташне хӗрӳл- 
лӗн саламлас килчӗ унӑн.

«...Хаклӑран та хаклӑ Валя, эпир, пир-авӑр тӗрте- 
кенсем, саншӑн та, Валерий Быковскишӗн те питӗ хум- 
хантӑмӑр. Акӑ, савӑнӑҫлӑ хыпар ҫитрӗ — эсӗ те, Вале
рий те Ҫӗр ҫине чиперех анса ларнӑ. Чӗре юрлать! Ҫав
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тери хӗпӗртерӗмӗр. Уйрӑмах эпӗ: мӗншӗн тесен эпир 
иксӗмӗр те Валя ятлӑ, иксӗмӗр те Терешковӑсем. Ыта- 
латпӑр, темиҫе хут чуптӑватпӑр. Пирӗн фабрикӑна 
хӑнана кил, эсӗ пир-авӑр тӗртекен вӗт...»

«Чӗре юрланӑ» чухне ӗҫ те ӑнса пырать; хӑй халь 
каланӑ пек каласан, ҫӗр ҫинчи аташ икӗ ҫыншӑн ӗҫ- 
лет: хӑйӗншӗн те, «тӳпери йӑмӑкӗшӗн» те.

Запорожьепе Донецкран ҫакӑн пек телеграмма 
яраҫҫӗ:

«Тӗнче уҫлӑхне парӑнтарас енӗпе совет халӑхӗ ҫӗ- 
нӗрен паттӑрла ӗҫ туни ҫинчен ТАСС пӗлтернине Му- 
скавран радиола панӑ вӑхӑтра эпир ӗҫреччӗ. Хурҫӑ 
шӑратакансене, вут умӗнче йывӑр ӗҫ тӑваканоене мӗн- 
пе те пулин тӗлӗнтерме ансатах мар. Анчах ҫӗнӗ вӗҫев 
ҫинчен пӗлсен, эпир пурте калама ҫук савӑнтӑмӑр.

Тин ҫеҫ хурҫӑ шӑратса юхтартӑмӑр—халичченхин- 
чен чылай нумайрах, самаях кӗске хушӑра. Мӗн тери 
лайӑх вӑл — эсир космосра паттӑрлӑх кӑтартатӑр, эпир 
ҫӗр ҫинче ҫӗнӗ ӳсӗм турӑмӑр!

77. Д о р о ш е н к о ,

У С С Р  т а в а  т и в ӗ ҫ л ё  м е т а л л у р г ё » .

«Пирӗн бригада кӑҫал ӗҫре ҫӗнӗчикӗсем ҫӗнсе илчӗ. 
Эпир ҫичӗҫуллӑхӑн пиллӗкмӗш ҫулӗнче УКР-1 комба- 
йнпа уйӑхра 15 пин тоннӑран кая мар ҫӗркӑмрӑк кӑ- 
ларма обязательство йышӑннӑччӗ. Чӑннипе вара 
мартра 18 пин тонна, апрельте 20 пин тонна кӑлар- 
тӑмӑр.

Паян ӗнерхинчен, ыран паянхинчен лайӑхрах ӗҫ- 
лемеллине асра тытса, бригада май уйӑхӗнче комбайн- 
па 21 пин тонна ҫӗркӑмрӑкӗ кӑларчӗ, ҫӗнӗ рекорд 
турӗ.
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Июнӗн малтанхи икӗ эрнинче эпир ҫӗркӑмрӑк ма- 
ларахри уйӑхрисенчен нумайрах патӑмӑр. Хӑйӗн ҫӗнӗ 
рекордне бригада Сире халаллать.

Н и к о л а й  М а м а й ,  

С о ц и а л и з м л а  Е ҫ  Г е р о й ӗ » .

Ҫапла пулса тухать: «Восток-6» космос карапне 
вӗҫтерсе яни ҫинчен ТАСС пӗлтернине радио тӑрӑх 
парса пӗтернӗ-пӗтерменех Ригӑри аэродромӑн вӗҫев 
уйне ИЛ-18 сывлӑш лайнерӗ анса ларать, унӑн пило- 
чӗ — турбовинтлӑ самюлетӑн тӗнчери пӗрремӗш хӗр- 
арӑм-летчикӗ, Латви ССР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ 
Л. М. Уланова иккен.

— Мухтанатӑп, савӑнатӑп,— пӗлтерет вӑл,— ха- 
мӑн тантӑшӑма Валентина Терешковӑна — тӗнчери 
пӗрремӗш хӗрарӑм-космонавта саламлатӑп. Хаклӑ 
Валя, мӗнпур совет хӗрарӑмӗсем санпа мухтанаҫҫӗ тата 
сана ӑнӑҫлӑ вӗҫев сунаҫҫӗ.

Ҫирӗммӗш ӗмӗр, уйрӑмах унӑн утмӑлмӗш ҫулӗсем 
чӑннипех те ҫӗнни патне ҫул хывмалли вӑхӑт пулса 
тӑчӗҫ. Ку вӑл космонавтсем тӗлӗшпе ҫеҫ те мар. Печо- 
рӑн ҫамрӑк горнякӗсемпе Сахалин тӗпчевҫисем, «Ле
нин» пӑрҫӗмрен экипажӗпе ҫерем уҫакансем, летчик- 
тӗрӗслевҫӗсемпе шыв айӗн ҫӳрекен моряксем, Ҫӗпӗр 
ученӑйӗсемпе тайгара хурҫӑ магистраль тӑвакансем, 
ҫарти ракетчиксемпе МГУ студенчӗсем, Каспире нефть 
кӑларакансемпе тундрӑра пӑлан ӗрчетекенсем, Инҫет- 
ри Ҫурҫӗр селекционерӗсемпе самолетоен конструкто- 
рӗсем, Украинӑри выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетекенсемпе Атӑл 
тӑрӑхӗнчи комбайнерсем ҫӑлтӑрсен тӗнчине ҫул хыва- 
кан Валенгинӑна хӑйсен чи ҫывӑх ҫынӗ вырӑнне хурса 
саламлаҫҫӗ.

Анчах харсӑр та ӗҫчен энтузиастсемпе шыравҫӑсен
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нумай сасӑллӑ хорӗнче ҫӑлтӑрсен тӗнчинчи ҫул ҫинчен 
ӗмӗтленекенсем те сахал мар (ҫамрӑксем ӗмӗтленмесӗр 
епле пултӑр-ха тата!).

«Сывлӑх еунатӑп, Валя!
Сана эс пӗлмен Лида саламлать. Вальӑҫӑм, эсӗ тӗн- 

чери пӗрремӗш хӗрарӑм-космонавт пулнине илтсен, са- 
вӑннипе кӗҫех йӗрсе яраттӑм. Хамӑр вырӑссен савнӑ 
хӗрӗ, эсё арҫынсенчен юлманни мана питӗ хӗпӗртетте- 
рет. Эх, пӗлсенччӗ эсӗ, манӑн мӗн тери космонавт пу- 
лас килет.

Вальӑҫӑм, эс мӗнле шутлатӑн, сан профессине алла 
илме пултарайӑп-ши эпӗ? Тӳрех кала: мана йышӑ- 
нӗҫ-и е ҫук-и? Эпӗ питӗ ҫамрӑк-ха. Ҫураласса телейлӗ 
кун — мартӑн 8-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Дояркӑра ӗҫлетӗп. 
Ёҫлеме пултаратӑп. Халӗ космонавтка пулас килет. 
Шкулта вӗреннӗ чухнех мана спутник тетчӗҫ. Коньки- 
пе ярӑннӑ чух арҫын ачасене те, хӗрачасене те хыҫала 
тӑратса хӑвараттӑм. Хамӑр ҫырма урлӑ чӑмса та, ишсе 
те каҫатӑп. Велосипедпа пуринчен те хӑвӑртрах ҫӳре- 
тӗп. Кирек мӗнле йывӑҫ ҫине те, кирек мӗн ҫӳллӗшне 
те хӑпарма пултаратӑп. Шкулта эпӗ физкультурӑпа чи 
малтиччӗ. Эпӗ спорта питӗ юрататӑп.

Канаш пар, Вальӑҫӑм, мӗн тумалла манӑн. Эсӗ 
вӗҫичченех эпӗ ҫапла шутлаттӑм: хӗрарӑм ҫавӑн ҫӳл- 
лӗшне ҫӗкленме пултарайӗ-ши? Пултарать иккен.

Санран ответ кӗтсе юлатӑп. Мана йышӑнсан, эпӗ 
санӑн вӗренекенӳ пулӑп, тӗнче уҫлӑхне пӗрле вӗҫсе 
кайӑпӑр. Вальӑҫӑм, аппаҫӑм, тархасласах ыйтатӑп, ил 
мана космонавта. Мӗн тумаллине эпӗ арҫын ачаран та 
лайӑх тӑвӑп. Калаҫса пӑхсамччӗ аслӑ начальникпе. 
Кубань хӗрачин — Лида Гордийкӑн ыйтӑвне шута 
илтӗрччӗ вӑл».
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Ҫак хӗрӳллӗ те айвантарах, анчах чӗре тӗпӗнчен 
тухнӑ сӑмахсене ҫап-ҫамрӑк хӗрача ҫырнӑ. Ана-кӑна 
курнӑ хӗрарӑм уҫҫӑн ҫырни ак мӗнлерех:

«Эпӗ турра ӗненме тахҫанах пӑрахнӑ. Турӑша кӑ- 
ларса пенӗ. Анчах вӑл ҫуккине эпӗ мӗнпе ӗнентерме 
пултарнӑ-ха? Ҫакна тума питӗ йывӑрччӗ, мӗншӗн тесен 
пурте тӳпенелле кӑтартатчӗҫ: турӑ унта имӗш. Ҫак 
кунсене куриччен пурӑннишӗн питӗ хавас: пирӗн хак- 
лӑ вырӑс ҫыннисем тӳпене вӗҫсе хӑпарчӗҫ те унта 
нимле турра та тӗл пулманнине кӑтартса пачӗҫ. Ку 
тӗрлӗ тӗшмӗшлӗхсене ҫапса хуҫни пулать вӗт.

Ҫавӑншӑн пысӑк тав сана, хӗрӗм; пысӑка вёреннӗ 
ӑслӑ ҫынсене, сирӗн валли, космонавтсем валли, юмах- 
ри пек машинӑсем туса паракансене уйрӑмах пысӑк 
тав.

Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в н а  Г р я з н о в а ,  п е н с и о н е р к а » .

Тӗплӗн шухӑшласа ҫырнӑ ӗҫлӗ ҫырусем те пайтах. 
Гварди капитанӗ Аркадий Кривобок космонавтсемпе 
пуплет, тейӗн:

«Эпӗ, паллах, ӑнланатӑп, космонавтсен отрядне 
йӗркеленӗ ӗнтӗ. Анчах пирӗн Тӑван ҫӗршыва ун пек 
отрядсем татах кирлӗ пулӗҫ. Эппин мана асра тытӑр. 
Эпӗ летчик-истребитель. Поляр унки леш енче служ- 
бӑра тӑратӑп. Сасӑран хӑвӑрт вӗҫекен самолетпа ҫӳре- 
тӗп. 1935 ҫулта ҫуралнӑ. Парти членӗ. Авланнӑ. Ывӑл 
пур. Аҫта йывӑр, унта кайма яланах хатӗр».

...Аҫта йывӑр, унта. Пур ҫырусенче те тенӗ пекех 
ҫак пархатарлӑ ырӑ шухӑш палӑрса тӑрать. Тӗрлӗ 
профессиллӗ, тӗрлӗ ҫулсенчи ҫынсем хӑйоемпе усӑ кур- 
ма чапа тухассишӗн сӗнмеҫҫӗ. Акӑ, Шаповалов ҫапла 
хыпарлать: «Эпӗ коммунист, опытлӑ моряк, наукӑ-

2 1 4



шӑн усӑллӑ пуласшӑн. Вӗҫевсене ученӑйсем хутшӑнма 
пулгарассине ман ҫинче тӗрӗслесе пӑхма пулать. На
ука тӗллевӗшӗн хамӑн ывӑлпа Александрпа пӗрле вӗҫ- 
се хӑпарма пултаратӑп. Ывӑл вӗҫеве хутшӑнасси пирки 
амӑшӗпе ашшӗ пек, коммунистсем пек тӗплӗн шухӑш- 
ласа пӑхрӑмӑр. Партипе правительствӑн кирек мӗнле 
заданине те пурнӑҫлама хатӗр».

Ҫак йӗркесене вулатӑн та ирӗксӗрех шухӑшласа 
илетӗн: тем енчен вӗсем ҫапӑҫӑва кӗрес умён ҫырни- 
сене аса илтереҫҫӗ. Ҫавнашкалах хӑюлӑх, ҫавнашкалах 
таса туйӑм. Хӑшпӗр йӗркесем вара фронтрипе тӳрре- 
мӗнех ҫыхӑнаҫҫӗ. Акӑ Харьковри сӑпайлӑ ӗҫченӗн 
Евдокия Александровна Познянскаян шухӑшӗсемпе 
ӗмӗчӗсем:

«Вунсаккӑрта эпӗ хамӑн ирӗкпе фронта кайрӑм. 
Вӑрҫӑ мана аттесӗр, аппасӑр тата пиччесӗр хӑварчӗ. 
Анчах эпир хамӑрӑн тивӗҫе вӗҫне ҫитичченех пурнӑҫ- 
ларӑмӑр. Халӗ манӑн хамӑн та тӑватӑ ача. Аслиоем 
иккӗшӗ — студентсем. Анчах манӑн та ҫынсемшӗн 
усӑллӑ пулас килет. Космос валли ман ҫулхи ҫынсем 
кирлӗ пулсан — тархасшӑн, эпӗ чи йывӑррине те тума 
хатӗр. Сывлӑхӑм ҫирӗп. Спорта юрататӑп. Килте хи- 
рӗҫлекенсем ҫук».

Ҫак сӑмахсене тепӗр патриотка — Калугӑри Анна 
Осиповна Минаева илтнӗ, тейӗн. Вӑл фронтри тантӑшӗн 
шухӑшнех ҫырать: «Эпӗ донор. Сывлӑх ман халё те 
ҫӗр процент ытлашшипех. Кирлӗ пулсан — сирӗншӗн, 
ҫыноем, эпӗ хамӑн чӗрене те хӗрхенмӗп...»

Ҫапах та, кирек мӗн калӑр, космоса парӑнтарас- 
си—ҫамрӑксен ӗҫӗ. Анчах вӗсем хӑйсен пуласлӑхӗшӗн 
ҫапӑҫнисемпе тӑванла ҫыхӑнӑва татмаҫҫӗ, вӑрҫӑ хирӗн- 
че пуҫ хунӑ ашшӗсемпе амӑшӗсене пӗрмаях асра ты-
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таҫҫӗ. Саида Герюгова Карачаевкӑран Валентина ячӗпе 
ҫапла ҫырать:

«Манӑн атте фронтра вилнӗ. Эпир пилӗк ача юлтӑ- 
мӑр. Пире Совет влаҫӗ пӑхса ҫитӗнтерчӗ. Халӗ Тӑван 
ҫӗршывшӑн вӑй хума мана черет ҫитрӗ. Эпӗ комсо
молка. Чапшӑн мар, наукӑшӑн эпӗ космоса парӑнта- 
рас ӗҫе кӳлӗнме хатӗр».

Тусем хушшинчи хӗр шухӑшне Новосибирск каччи 
Геннадий Зыков тепӗр хут калать:

«Манӑн кил Сахалинра. Эпӗ унта ҫуралнӑ. Атте 
Молдавире, анне Краснодарта ҫуралса ӳснӗ. Вӗсем 
Амур ҫинчи Комсомольскине тунӑ. Унтан Сахалина 
ҫул тытнӑ. Халӗ эпӗ Новосибирскинчи заводра шлифо
вальщик пулса ӗҫлетӗп. Тӳррипе каласан, инҫетри вӗ- 
ҫевсене каяс ӗмётпе пурӑнатӑп. Вӗҫме вӗрентекен учи- 
лищӗне кӗресшӗнччӗ, куҫ пирки тиркерӗҫ. Ракетӑсем 
вӗҫсе хӑпарнӑ ҫӗрте ӗҫлесчӗ, ҫӑлтӑроен тӗнчине вӗҫе- 
кенсене ӑсатса ярасчӗ тата кӗтсе илесчӗ. Самолетсем 
гытса пыма пӳрмен пулсан, аэродрома шӑлса тӑр, теҫ- 
ҫӗ вӗт. Мӗнех вара, кирлех пулсан, ку ӗҫе те тума ха- 
гӗр. Анчах шӑлмаллах пулсан, космодромра шӑлас. 
Ҫиччӗмӗш тӳпене ҫитме пирвайхи утӑма этем унта 
гӑвать-ҫке-ха. Вӑйлӑ та кирлӗ ҫын пулас килет!»

Ҫамрӑклӑх сывланӑ-сывламан пурӑнма пултарай- 
иасть. Вӑл хӑйӗн пурнӑҫне пысӑк аршӑнпа виҫесшӗн, 
ана паха тӗслӗхсем кӑтартнӑ ҫынсенни пек тӑвасшӑн. 
Звенигородран Маргарита Кузнецова ҫырнӑ йӗркесем 
чӗренех пырса тивеҫҫӗ:

«Ман аттене, Алексей Андреевича, партии Цен- 
гральнӑй Комитечӗ 1945 ҫулта Белоруссие парти рай- 
комӗн пӗрремӗш секретарӗ пулса ӗҫлеме янӑ. Служба 
эҫӗнчи задание пурнӑҫланӑ чухне вӑл паттӑрла пуҫне
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хурать. Халӗ эпӗ ӳссе ҫитӗнтӗм. Атте мӗн тума ёлкӗ- 
рейменнине эпӗ тӑвас тетӗп. Эпӗ партипе халӑхӑн ки- 
рек хӑш заданные те пурнӑҫлама хатӗр. Атте мана 
чӑн-чӑн ҫын тӑвасшӑн пулнӑ. Унӑн ӗмӗтне тӳрре кӑ- 
ларас килет. Манӑн кӑмӑл ҫирӗплӗхӗ тем терн йывӑр- 
рине тума та ҫитӗ».

Акӑ вӑл, утмӑлмӗш ҫулхисен ламӗ! Мӗн тери ку- 
лӑшла вӑл Совет ҫӗршывӗнчи ашшӗоемпе ачисем 
хушшинче хирӗҫӳ пыни ҫинчен хӗвеланӑҫӗнче ҫӳрекен 
халап! Турксибпа Днепрогэс хывакансем, Атӑлпа Нева 
боецӗсем вырӑнне тӑнӑ ҫамрӑк ӑру пушхирте хуласем 
лартать, шӑрӑх тӳпе тӗлӗнче тырпул ҫитӗнтерет, тусем 
ҫинче пытанса выртнӑ пурлӑхсене тупать, акӑш-макӑш 
пысӑк хӑватлӑ машинӑсем тӑвать, атомпа космоса па
ха нтарать. Хальхи ҫамрӑксем ҫула кура мар нумай 
пӗлеҫҫӗ. Мана Терешкова тантӑшӗсене — наука канди- 
дачӗсемпе докторӗсене курма тӗл килчӗ, ҫӑлтӑрсен тӗн- 
чине вӗҫмелли карапсене лӑпах вёсен чӑрсӑр шухӑшӗпе 
авӑрланӑ та ӗнтӗ. Ҫав ҫынсем ытла та хӑюллӑн ӗмӗт- 
ленеҫҫӗ, ҫавӑнпах пулӗ, вӗсем мӗн палӑртни тепӗр чух
не вӑхӑтран та мала иртет. Виталий Динисенко Наход- 
кӑран пӗртте иккӗленмесӗр ҫапла сӗнет:

«Эпӗ геолог. Малтан техникумра вӗрентӗм, унтан 
ӗҫлерём, каллех вӗренме пуҫӑнтӑм, халӗ ӗнтӗ — инсти- 
тутра. Маларах та, студент сӗтелӗ хушшинче ларнӑ 
чухне те, ман шухӑш пӗрмаях ҫӗр ӑшнелле тирӗнетчӗ. 
Юрий Гагарин вӗҫеве тухнӑ вӑхӑтра эпӗ Ленинградра 
СССР Наукӑсен Академийӗ ҫумӗнче темле черетлӗ ла- 
рураччӗ. Титов вӗҫевӗ эпӗ институт пӗтернипе пӗр 
вӑхӑтра пулчӗ. Эпӗ юравлӑ диплом проектне тин кӑна 
хатӗрлесе ҫитернӗччӗ те, эпир ҫакна туссемпе пӗрле 
Днепр ҫинче паллӑ тӑваттӑмӑр, хамӑрӑн шухӑшсем
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вара инҫетри Уссури тайгинчеччӗ. Юлашкинчен А. Ни- 
колаевпа П. Попович ушкӑнпа вӗҫни пирӗн геологсем 
уйӑхпа ытти планетӑсем ҫине вӗҫсе нанеси, планетӑсен 
иуянлӑхӗсене хак парасси, вӗсене Ҫӗр тытӑмӗпе тан- 
лаштарасси, ҫапла майпа хамӑр плаветӑн вӑрттӑнлӑ- 
хӗсене лайӑхрах пӗлесси ҫинчен ӗмӗтленнисем те часах 
пурнӑҫа кӗрессине аса илтерчӗҫ. В. Терешковӑпа 
В. Быковский вӗҫевӗ хыҫҫӑн ман ҫак шухӑшсем пуш- 
шех ҫирӗпленчӗҫ. Геологсем кирлӗ пулсан, мана кан- 
дидатсенчен пӗри тесе шутлӑр. Тӗнче уҫлӑхӗнче вӗҫме 
манӑн ҫӗр ҫинчи ӗҫ те, аспирантурӑра пикенсе вӗренни 
те кансӗрлемӗ».

Ленинградран Людмила Забалуева: «Инженер- 
метеорологоене ан манӑрччӗ»,— тесе ыйтать. Кирлӗ 
пулма пултарӗ тесе, вӑл «вӗҫекенсен профессине» те 
алла илме тытӑннӑ ӗнтӗ. Киеври строитель А. Забо
лотил татах та малалла каять: «Пирӗн коммунистсем 
тӗнче уҫлӑхӗнче те пысӑк хулаоем туччӑр, строитель- 
сем унта тӗлӗнмелле заводсемпе фабрикӑсем тӑва-тӑва 
лартчӑр».

Ҫакна палӑртмалла: ҫыракансем пурте космоса ка- 
нӑҫлӑн уҫӑлса ҫӳремелли вырӑн мар, ӗҫлемелли анлӑ 
уй тесе шутлаҫҫӗ. Азербайджан колхозӗнчен звеньевой- 
механизатор Абдулаева Сона Салах-кызы ҫырнӑ тӑрӑх, 
вӑл 42 тоннӑллӑ машинӑна ӑнӑҫлӑ ӗҫлеттерет, кирлӗ 
пулсан — космос машинине те алла илӗ. Пир-авӑр тӗр- 
текен Валя Терешкова ҫакна арҫынран кая мар тума 
пултарнӑ-ҫке.

Чи пӗчӗккисен, анчах тӗнче уҫлӑхне ҫулҫӳреве тух- 
ма шанчӑк чи нумаййисен ҫырӑвӗсене хумханмасӑр 
вулайӑн-и вара?! Ҫавнашкал пӗр ҫыру Дагестанра пил- 
лӗкмӗш класра вӗренекен хӗрачаран килнӗ: «Епле 
апла-ха? Тӗнче уҫлӑхне арҫынсем вӗҫрӗҫ, унтан Эсир,
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Валентина Владимировна. Пионерсене хӑҫан черет ҫи- 
тет? Эпё те Сирен пекех Валя ятлӑ. Эцӗ тёнче уҫйаянз 
вӗҫекен пёрремёш пионерка пулма ӗмӗтленетӗп. Эсир 
мана вӗҫеве яма пулӑшасса кӗтетёп. Сире таса чӗререн 
ҫыратӑп».

Оренбург таврашӗнчи шкулта вӗренекен хӗрачасем 
те тантӑшӗ евӗрлех ҫыраҫҫӗ:

«Эпир нимӗнрен те хӑрамастпӑр. Хирӗҫлеместӗр 
гхулсан, ҫырса ярӑрччӗ, Сирён пата Абдулинӑран епле 
пымалла».

Валя почти савӑнӑҫпа, ӗмӗтлӗ шухӑшсемпе, сӗнӳ- 
семпе тата ыйтусемпе тулли. Душанбери Авель Моча
лов тӗнче уҫлӑхне турӑ ҫуккине кӑтартса пама вӗҫес- 
шӗн: тахҫан вӑл кӗлӗ пуҫласа юрлакан пулнӑ, унтан 
чиркӗве ҫӳреме пачах пӑрахнӑ, халӗ ҫав тӗттӗм «пат- 
шалӑхран» хӑйӗн шӑллӗсемпе амӑшне ҫӑлса кӑларас- 
шӑн. Пурнӑҫра пӑрнӑҫ ҫул ҫине тӑнӑ каччӑоем ҫыраҫ- 
ҫӗ. Валя вӗсене уҫӑмлӑ ответ пачӗ: «Тӗнче уҫлӑхне 
ресторансенчен мар, хироемпе стройкӑсенчен вӗҫеҫҫӗ. 
Ҫӑлтӑрсем патне ҫул ӗҫ каҫалӑкӗ урлӑ выртать. Ку 
ҫул пархатарлӑ пысӑк шухӑшсемпе пурӑнакана ҫеҫ вӑй 
ҫемми...» Унӑн сӑмахӗсене ҫирӗплетнӗ пекех, Украина 
каччи Василий Прижан ҫапла ҫырать: «Манӑн, епле 
пулсан та, ҫынсене ытларах усӑ кӳмелле пурӑнас ки- 
лет. Тӑван ҫӗршыв хуштӑр ҫеҫ — шухӑшласа тӑмӑп, 
унӑн телейӗшӗн хама та парӑп».

Авӑ мӗнле иккен ҫӑлтӑр патне ҫул хывакансен ӑрӑ- 
вӗн пурнӑҫ тӗллевӗ. Ку ӑру мӗнпур пилӗк сисӗмӗпе- 
туйӑмӗпе халӑхшӑн, партишӗн пурӑнаггь. Нумая пӗлте- 
реҫҫӗ Галина Бубелӗн — виҫӗ йӗкӗреш ача ҫуратса 
космонавтсен ячӗоене панӑ амӑшӗн ӑслӑ сӑмахӗсем:
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«Ёмӗрсен йӑнӑшне тӳрлетсе, «ҫутӑ тӗнчере чи вӑй- 
лисем» тесе эпӗ сире шутлатӑп. Халӑха асаплантарса 
пурӑннӑ пусмӑрҫӑсем мар, пачах урӑххисем — эсир, 
Коммуниотсен аслӑ партийӗн ывӑлӗ-хӗрӗсем, Ҫутӑтӗн- 
че ачисем чи вӑйлисен шутӗнче пулма тивӗҫлӗ. Эсир 
ӗмӗрсем асӑнмалӑх пӗрремӗшсем пулса юлнипе эпӗ 
хама калама ҫук телейлӗ туятӑп; Космонавтика кунӗ 
тӗлне эпӗ Тӑван ҫӗршыв валли пӗрле ҫуралнӑ виҫӗ 
ачана, пулас совет паттӑрӗоене: Юрие, Андрияна тата 
Павела парнеленипе хама телейлӗ туятӑп. Эпӗ пӗле- 
тӗп: ман пепкемсем ӳссе ҫитӗнсен, вӗсенчен кам пулас 
килет, тесе ыйтсан — космонавт, тесе ответлӗҫ. Мана 
илсен, эпӗ ҫирӗп сӑмах паратӑп: вӗсенчен сирӗн пек 
маттурсем ҫитӗнтерме мӗнпур вӑя хурӑп. Пӗлетӗп, ку 
ансат мар. Эсир калама ҫук лӑпкӑ, паттӑр, ҫирӗп, сӑ- 
пайлӑ, эсир этемлӗх ҫине ҫав тери ӑшшӑн йӑл кулса 
пӑхатӑр. Ҫапла, тӗрӗсех, ачаоене сирӗн пек тӑвасси 
ҫӑмӑл пулас ҫук.

Эпӗ пӗтӗм вӑя хурӑп, эпӗ совет хӗрарӑмӗ вӗт, мана 
Ленинла комсомол ҫитӗнтернӗ, эпӗ Тӑван ҫӗршыва 
хама хӗрхенмесӗр юратакан пулса ырми-канми ӗҫре 
ӳснӗ, эппин ун валли виҫӗ паттӑр, виҫӗ кӗҫӗн космо
навт ҫитӗнтерсе парӑп.

Сире тата оирӗн ҫемйӗре космос пек вӗҫӗ-хёррисёр 
телей, сывлӑх сунатӑп, хамӑрӑн Тӑван ҫӗршыв ырлӑ- 
хӗшӗн ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тумалла пултӑр. «Эсир юмаха 
чӑн тума ҫуралнӑ». Ҫавӑнпа та Ҫутӑ тӗнче пекех ӗмӗр- 
ӗмӗр пурӑнӑр».

...Ҫыру хыҫҫӑн ҫыру килет. Халӗ вӗсенчен пысӑк 
кӗнеке хатёрлеҫҫӗ. Ҫак хӗпӗртеттерекен кӑсӑк летопись 
мӗнпе пӗтессе пӗлместӗп, анчах манӑн Чайка ҫинчен 
ҫырнӑ повеҫе легендӑпа вӗҫлес килет. Ана Воронежри
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шкул ачи Андрей Добролюбов ҫырнӑ та хальтерех 
кӑна Валентина Николаева-Терешковӑна ярса панӑ.

Акӑ вӑл легенда.
...Ҫак хӗр пурнӑҫа калама ҫук юратнӑ, ҫавӑнпа ӗнтӗ, 

Тӑван ҫӗршыв ҫине тӑшмансем тапӑнсан, вӑрҫа кайнӑ.
Лиза партизан пулса тӑнӑ. Вӑл партизанра ҫӳренӗ 

вӑрмансем тинӗсрен аякра пулнӑ, анчах ҫынсем ӑна 
пурпӗрех Чайка ят панӑ.

Чайка тусӗсемшӗн ырӑ та вашават, тӑшманоемшӗн 
хаяр та хӗрхенӳсӗр пулнӑ.

Паттӑр хӗре вилӗм вӑрттӑн ярса тытнӑ. Пӗрле ҫа- 
пӑҫнӑ тусӗсем Лизӑна куҫҫуль тӑкмасӑр пытарнӑ: 
Чайка вилме пултараймасть!

Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртсе пынӑ. Сасартӑк ҫӑлтӑрсем 
хушшинчи инҫетри ҫул ҫинчен сасӑ илтӗнсе кайнӑ: 
«Эпӗ — Чайка, эпӗ — Чайка, эпӗ — Чайка!»

— Илтетӗр-и?!— кӑшкӑрса янӑ ватӑ партизан.— 
Акӑ вӑл, пирӗн Чайка!

Тем тери пысӑк планета тавра харсӑр хӗр вӗҫет. 
Вӑл пурнӑҫа питӗ юратать, ҫавӑнпа ҫӑлтӑроем патне 
вёҫсе хӑпарнӑ та ҫӗр ҫинчи мӗнпур ҫыноене ҫапла хы- 
парлать: пире вӑрҫӑ кирлӗ мар! Ан тив, ку хӗр Лиза 
мар, Валя ятлӑ пултӑр, анчах вӑл пурпӗрех — Чайка.

Чайка вилмен, вӑл пурӑнать!
...Кашни ирех, ялан пӗр вӑхӑтра, вӑл пилӗк хутлӑ 

тирпейлӗ ҫуртран тухать, автобус ҫине ларать те Ҫӑл- 
тӑр хулине каять. Хапха патӗнче пӗлӗшӗсемпе тӗл 
пулать, вӗоемпе пӗрле шухӑшлӑн ӗҫе васкать. Ана 
классем, лабораторисем, тремировкӑ тумалли стендсем 
кётеҫҫӗ. Ёшентерекен ӗҫлӗ куна хӑйён юлташӗсемпе 
пӗрле ирттерет. Унӑн пурнӑҫӗ питех улшӑнманнӑн ту- 
йӑнать. Ҫав ӗҫсемех, ҫав пӑшӑрханусем — вӗренмелле, 
малалла каймалла, хӑнӑхмалла.
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Ӗҫе кайнӑ чухне куҫ тӗлне пулакан тем пысӑкӑш 
плакат кӑна вӑл ҫыноемшӗн, наукӑшӑн, этемлӗхшӗн 
мӗн туни ҫинчен калать. Плакат ҫинче унӑн вӗҫевне 
нихҫан манӑҫа тухми паттӑрла ӗҫ тенӗ. Ҫапла, паттӑр- 
ла ӗҫ. Ку вӑл хӑюлӑх та, харсӑрлӑх та, тӳсӗмлӗх те, 
ку вӑл ӑс-тӑн тата ӳт-пӳ вӑйӗсем хӗрсе ҫитсе калама 
ҫук вӑйлӑ ҫутални. Анчах ҫак ҫеҫ те мар. Ку вӑл Ёҫ 
те. Этем ячӗпе тунӑ акӑш-макӑш пысӑк ӗҫ. Ҫитмӗл пӗр 
сехет хушшинче вӑл тӗнче уҫлӑхӗнчи шурӑмпуҫпа 
хӗрӗх сакӑр хут тӗл пулнӑ. Анчах пӑхса савӑнма питех 
тӳр килмен. Вӑл ӗҫленӗ, космосри ӗҫлӗ куна хӗрарӑ- 
мӑн мӗнпур вӑйне панӑ.

Вара Ёҫ хӑй хакне ҫӗр хут ытла сапланӑ. Хӗр ҫӗр 
ҫинче пурӑнакансем валли наукӑлла тӗпчевсен тем 
тери паха ҫимӗҫӗсене илсе таврӑннӑ. Хӗрарӑм тӗнче 
уҫлӑхӗнче арҫынпа тан ӗҫлеме, экспериментеем тума, 
карапа тытса пыма, Ҫутӑ тӗнчен тарӑнӑшне тӗпчеме 
пултарнине вӑл уҫӑмлӑн кӑтартса панӑ. Улттӑмӗш 
океанта хӗрарӑмсенчен чи малтан пулса, хӑй хыҫҫӑн 
ҫула тухас тантӑшӗсем валли вӑл тӗрӗс маршрут туп- 
нӑ. Ан тив, ыттисене инҫерех, ҫӳлерех кайма тивтӗр, 
вӗсем пӗрех ҫапла калӗҫ: «Пире ку тӗнчене Чайка 
илсе тухрё».

Вӑхӑт хӑвӑрт иртет. Сенкер Пикен пӗрремӗш хӗрӗ 
хывнӑ маршрутпа ҫӑлтӑроен тӗнчине хӗрарӑмеен алли- 
сем тытса пыракан карапсен эскадри ҫула тухас вӑхӑт 
та инҫе юлмарӗ ӗнтӗ. Пуласси паян ҫуралать. Пӗрремӗ- 
шӗ хыҫҫӑн каяс ӑру ӳсет, старт патне ҫывхарать. Пулас 
Чайкӑсем унпа юнашарах пурӑнаҫҫӗ, юнашарах ӗҫлеҫ- 
ҫӗ. Кам пӗлет, паян унпа пӗрле Ҫӑлтӑр хулин хапхи 
патне васкакансене хӑйсен Байконурӗсем кӗтеҫҫӗ те-и, 
тен.

Вӗсене, канӑҫсӑр чунлӑскерсене, ӗҫе васкаканскер-
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оене, эпӗ час-часах куратӑп. Ана та куратӑп: сӑпайлӑ 
тумланнӑскер, йӑрӑс пӳллӗскер, ырханккаскер, модӑл- 
лӑ кӗлесемпе хӑвӑрт-хӑвӑрт пусса утать, Байконурти 
стартранпа нимӗн чухлӗ те улшӑнман пулас. Ҫынсен 
асне вӑл яланлӑхах ӗмӗр ҫамрӑк, кирек хӑҫан та савӑк, 
хӗвеллӗ ӑшӑ кулӑллӑ хӗр пулса кӗрсе юлать, ахӑр. Ку 
ӑнланмалла та: ҫурхи кунсем ватлӑха пӗлмеҫҫӗ. Вӑл 
вара — ҫӑлтӑрсемпе тӑванлашнӑ пирӗн Ҫуркунне, Улт- 
тӑмӗш океан урлӑ вӗҫое курнӑ пӗрремӗш Чӗкеҫ. Тата 
тӗнче уҫлӑхӗнчи пӗрремӗш хӗрарӑм-ӗҫчен!

Акӑ мӗншӗн ӗнтӗ ҫынсем ӑна тав туса ырӑ сӑмах- 
сем каланӑ чухне ҫакна илтме пулать:

— Тавтапуҫ сана, Ёҫ Ҫынӗ! Тавах сана ҫӗр ҫинче 
пурӑннӑшӑн, ҫынсемшӗн ӗҫленӗшӗн!
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