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Парные мала Париж
Лиза питех те хитре хӗрарӑм пулни ҫинчен Сер

гей Владимирович тин шухӑшласа илчӗ. Машинӑран 
тухса автобус патне ҫӑмӑллӑн утса килекенскере ыт- 
ти арҫынсем те тӳрех асӑрхарӗҫ, самаях сӗмсӗррӗн 
тӗсерӗҫ. Чӑнах-мӗн: илем пурне те пӑхӑнтарать, вӑхӑт 
та ун умӗнче вӑйсӑр, тӗкӗнме хӑяймасть. Тӗлӗнмелле, 
юратса тесе ҫӳренӗ вӑхӑтсенче, ешӗл ҫамрӑклӑхра, вӑл 
ҫавнашкалах шеп хӗрача пулнине темшӗн асӑрхаман 
та пек Сергей Владимирович.

Халӗ акӑ вӑл хӑй те Лиза ҫинчен куҫне илеймерӗ — 
ыттисемпе пӗрлех ӑна пӑхса киленчӗ, Парижра ҫак 
илемпе пӗрле пӗр эрне пуласси кӑмӑлне тата та ҫӗк- 
лентерчӗ.

— Салам, — терӗ те Лиза питех те ӑшшӑн йӑл кул- 
са Сергей Владимировича питӗнчен чуптурӗ. — Кӗт- 
терсе пӑшӑрхантармарӑм-и?

Автобус тапранса каяс тӗлелле ҫеҫ вӗҫтерсе ҫит- 
рӗ вӑл.

Сергей Владимирович чӑнахах кӑштах канӑҫсӑр- 
ланма пуҫланӑччӗ.

— Васканӑ чух яланах ҫапла: мӗн те пулин сиксе 
тухатех. Манӑн парикмахер хӗрачипе больницӑна 
кайнӑ иккен те — кӗтме тиврӗ. Мӗнле, чиперех капӑр- 
латнӑ-и ҫӳҫе? — пуҫне пӑркаларӗ Елизавета Федотов
на. — Сана килӗшет-и? — ҫамрӑк пек вылянарах 
ыйтрӗ вӑл.

— Чиперех пек.
Елизавета Федотовнӑна ҫырлахтарсах каймарӗ пул- 

малла ку хурав: вӑл ҫаплах вылянарах кӳреннӗ пек 
туса тутине пӑркаласа илчӗ:
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— Пек ҫеҫ-и? Эпӗ вара саншӑн тӑрӑшрӑм.
Автобуса кӗрсе вырнаҫса ыйтрӗҫ. Черетпе хушамат-

ран чӗнсе тӗрӗслерӗҫ. Лизӑн хушамачӗ Маркелова ик- 
кен — Сергей Владимирович пӗлменччӗ-ха кӑна. Хӑ- 
йӗн ячӗ тухсан малта ларакансем чылайӑшӗ ҫаврӑнса 
пӑхрӗҫ.

— О, пӑх-ха, сана пӗлеҫҫӗ, паллӑ ҫын иккен эсӗ, 
санпа асӑрхануллӑрах пулмалла-мӗн, — пӑшӑлтатрӗ 
Лиза.

Кӗҫех тапранчӗҫ. Автобусӗ вӗсене килӗшрӗ. Шӑпах 
инҫе ҫула ҫӳремелли. Креслӑсем меллӗ, ура валли 
ятарлӑ пускӑч та пур, унӑн ҫӳллӗшне хӑвна кирлӗ пек 
майлаштарма пултаратӑн. Телевизор, холодильник. 
Кайри алӑкпа юнашар, аялти хутра — туалет.

— Шупашкартан Парижа автобуспа — ку, паллах, 
авантюра. Виҫӗ талӑк ытла ҫул ҫинче! Эй, Турӑҫӑм, 
чӑтӑмлӑх парсам. — Лиза самантлӑха шӑпланчӗ. Те 
ӑшра кӗлӗ каларӗ. Унтан каллех чӗрӗлчӗ. — Эсӗ чӗн- 
мен пулсан, ҫук, килӗшес ҫукчӗ. Самолетпа кӑна вӗҫнӗ 
пулӑттӑм, — терӗ вӑл кресло ҫине тайӑнса. — Тен, 
пёр тесен, кун пек интереслӗрех те. Ушкӑн та чипе- 
рех пек туйӑнать. Ҫамрӑксем ытларах, эппин, шавлӑ- 
рах пулать. Хаваслӑрах. Юрататӑп шава. Хӗвӗшӳ, 
сӗрлешӳ — пурнӑҫ вӑл. Атту пӗррехинче Египета кай- 
нӑччӗ — ушкӑнра пӗтӗм карчӑк-кӗрчӗк пулчӗ. Ятар- 
ласа пуҫтарнӑ пек. Калаҫу та — чир-чӗр пирки кӑна. 
Тинӗс шывӗпе сывалма каяҫҫӗ иккен. Хӗвелпе хӗр- 
тӗнме. Сана мӗнле пек пирӗн ушкӑн?

— Ушкӑн? — хулпуҫҫине сиктерсе илчӗ Сергей Вла
димирович. — Тӗрӗссипе, маншӑн пӗрех.

— Мӗнле пӗрех? — картах туртӑнчӗ Лиза. — Вӗсем- 
пе икӗ эрне пӗрле пулмалла вӗт. Манӑн хама килӗш- 
мен ҫынсемпе кӗпӗрленсе ҫӳрес килмест Парижра. Па
риж вӑл Париж. Ахаль хула ҫеҫ мар.

— Эпӗ ҫеҫ ҫырлахтармастӑп-им сана?
— Эсӗ? — кӑвак куҫӗпе йӑлтӑр ҫиҫсе илчӗ Лиза. — 

Вун ултӑ ҫулти айван хӗрача пек пуҫа ҫухатса тӑватӑ 
талӑк ҫак тӑнкӑр-тӑнкӑр ҫулпа силленме килӗшрӗм 
пулсан, эппин, ытлашшипех те ҫырлахтаратӑн пулӗ.
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Лиза Сергей Владимировичӑн хулпуҫҫийӗ ҫумне 
тӗршӗнчӗ те пӗр вӑхӑт чӗнмесӗр пычӗ. Кӑштахран тин 
шӑппӑнраххӑн пӑшӑлтатрӗ:

— Сережа, парнеле мана Париж. Манӑн питӗ-питӗ 
телейлӗ пулса курас килет. — Вӑл Сергей Владими
рович ҫумне тата та таччӑнрах ҫыпҫӑнчӗ.

Арҫын ӑна ачашшӑн ыталаса ҫупӑрларӗ.

Тӑван хуларан тухнӑ хыҫҫӑн тепӗр ҫичӗ-сакӑр се- 
хетрен, шӑп ҫур ҫӗрте Мускав ҫумӗпе иртнӗ чухне, 
инҫетре сарӑлса чӳхенекен ҫутӑсен тинӗсӗн илемне 
пӑхса киленнӗҫемӗн Сергей Владимировичӑн чунӗн- 
че хӑй ӑнланман йӑшӑлтату пуҫланчӗ. Темле тунсӑх 
ярса илчӗ, темӗн таҫта йыхӑрчӗ, чӗнчӗ, астарчӗ. Кай- 
ран тин ӑнкарса илчӗ вӑл: хӑй тахҫан, студент ҫулӗ- 
сенче, тӗнче касса ҫӳренӗ чухнехи кӑмӑл-туйӑмӗсем 
тепӗр хут тапса тухрӗҫ, чунне ейӗлтерсе ячӗҫ. Ӑҫтан 
тупӑннӑ яшлӑхӗнче унӑн ҫавнашкал чун киленӗҫӗ — 
мӗншӗн илӗртме пуҫланӑ инҫет ҫулсем — ӑна вӑл хӑй 
те пӗлместчӗ, кӗсьере кӑштах укҫа чӑштӑртатма пуҫ- 
ласанах ӑҫта та пулин тухса вӗҫтеретчӗ. Пӗрремӗш 
ҫулҫӳревӗ Сергей Есенин ял не, Рязань тӑрӑхӗнчи Кон- 
стантиновӑна, пулнӑччӗ. Мухтавлӑ сӑвӑҫ пултарулӑх- 
не чунтан юратса пӑрахнӑскер филологи факультетӗ- 
нче вӗренме пуҫласанах унта питӗ ҫитсе килес, вӑл 
выляса ӳснӗ улӑх-ҫарансемпе утса курас ӗмӗтпе пурӑ- 
натчӗ. Иккӗмӗш курс хыҫҫӑн май тупӑнчӗ. Каярах Лев 
Толстойӑн Ясная Поляна, Иван Тургеневӑн Тула об- 
лаҫӗнчи Спасское-Лутовиново ялӗсенче пулса курчӗ, 
Ватӑ Крым хулине ҫитсе ҫав ҫулсенче пӗтӗм ҫамрӑк 
антӑхса вулакан «Кӗрен парӑс» феери авторӗн Алек
сандр Гринӑн вилтӑприне пуҫ тайни те пулнӑ. Вӑй- 
лӑччӗ унӑн вӑл вӑхӑтсенче чӗрене чӗпӗтсе тӑракан 
ҫулҫӳрев туйӑмӗ. Ҫул хӗресленӗвӗсен тӗлнелле ҫыв- 
харса пынӑ май пуйӑс вӑрӑммӑн кӑшкӑрта-кӑшкӑрта 
илни, пуйӑс кустӑрмисем пӗр-пӗр сӑвӑри е юрӑри пек 
сыпӑкшарӑн кӑлтӑртатни, пирус тӗтӗмӗпе чыхӑнса 
ларнӑ тамбур кантӑкӗнчи мӗлтлетӳ — уйрӑмах тулли 
уйӑхлӑ каҫсен кӑвакрах сӗмлӗхӗнче — антӑхтаратчӗ,
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пуҫа ҫавӑратчӗ. Халӗ ҫав туйӑмсене тепӗр хут астивсе 
курчӗ те вӑл — чунра ҫав тери лайӑх, ырӑ пулса кайрӗ. 
Юнашар ҫума тӗршӗнсе тутлӑн тӗлӗрекен Лизӑран 
кӗрекен духи шӑрши ку туйӑмсене тата та ҫивӗчлетрӗ.

Сергей Владимирович Лизӑна тӗсерех пӑхса илчӗ. 
Шӑппӑн кӑна ҫывӑрать вӑл. Сарӑ ҫӳҫ пӗрчисем пичӗ 
тӑрӑх сапаланнӑ та ӑна тата та илемлетнӗ. Сӑмсана 
ачашшӑн кӑтӑклакан тутлӑ шӑршӑ вара иккӗшӗнпе 
пулса иртнӗ пёр мыскарана аса илтерчӗ.

Вӑл куҫне хупрӗ. Пӗрремӗш юрату — ӗмӗрлӗх, вӑл 
нихӑҫан та манӑҫмасть. Унӑн хӑйӗн тути, шӑрши пур, 
ҫӗмӗрт, сирень шӑрши пек яланах чуна антӑхтарса, 
алхастарса тӑрать. Тинтерех ҫеҫ вӗтӗ ҫумӑр пӗрӗхсе 
иртнӗ хыҫҫӑн уйӑх ҫутипе йӑлтӑртатакан асфальт тӑрӑх 
вирхӗнекен автобус ӑна текех малалла хӗвел анӑҫ ен- 
нелле мар, хӑйсен ачалӑхне илсе кайрӗ.

...Клуб умӗнчи вӑрӑм сак ҫинче ларакан хӗрсем каҫ 
ӗнтрӗкне чӗтретсе вӑйӑ юрри тӑсатчӗҫ. Хитреччӗ юрри. 
Юрлама та ҫав тери килӗшӳллӗн, чуна тивмелле юр- 
латчӗҫ. Сергей Владимировичпа (ун чухне Ҫеруш кӑна 
пулнӑ-ха ӗнтӗ вӑл — пӗр вун икӗ-вун виҫӗ ҫулсенче- 
тӗр) Лисук пек вӗтӗр-шакӑрсем клуб таврашӗнче хӗвӗ- 
шетчӗҫ. Вӗсем ыттисенчен систермесӗртерех уйрӑлчӗҫ 
те анаткас вӗҫӗнче пурӑнакан Темит Хӗветӗрӗсен пах- 
чине ҫӗмӗрт турачӗ хуҫма кӗрсе кайрӗҫ. Пӗчӗк вӑрӑсем 
ӗнтӗ. Анчах ҫӗмӗрт-сиреньшӗн ют пахчана кӗнине вӑрӑ 
тесе шутламан та ун чух ялта. Ахӑртнех, хуҫисем ярса 
тьггнӑ пулсан та питех ятламастчӗҫех пулӗ. Пахчи вара 
шап-шурӑ ларатчӗ. Ҫӗмӗрт шӑрши чӑнахах пуҫа ҫухат- 
тарса астаратчӗ, илӗртетчӗ. Ҫерушпа Лисук турат хуҫ- 
ма тесе ҫеҫ тӑнӑччӗ — ӗне ферминче ӗҫлекен Вера 
аппӑшпе кӳршӗ ял каччи Ленька тетӗш пырса тухрӗҫ. 
Вӗсем те ҫӗмӗрт ҫеҫки татма килнӗ ӗнтӗ. Шӑпӑрлан- 
сем карта ҫумне купаласа хунӑ хӑмасен айне шуса кӗр- 
се пытанчӗҫ. Вера аппӑшпе Ленька тетӗш пӑшӑл пӑт- 
ти пӗҫерсе ҫеҫкесене шӑршларӗҫ, унтан каччи хӗрне 
ҫупӑрласа илчӗ те чуптума пикенчӗ. Вера аппӑш мал- 
танласа хирӗҫленӗн пулса кӑштах аюклатнӑ пек пулчӗ 
(ячӗшӗн ӗнтӗ — йӗрки вӑл саманара ҫапла пулнӑ: сӑ-
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пайлӑ пек курӑнмалла), кӗҫех парӑнчӗ. Мӗн вӑхӑт 
выртнӑ ҫапла сывлама шикленсе Ҫерушпа Лисук — 
кӑна Сергей Владимирович астумасть — вӗсем, Ли- 
сукпа иккӗшӗ, тахӑш самантра ҫывӑрсах кайнӑ. Ҫӗмӗрт 
шӑршин пуҫа минретме пултарас хӑвачӗ пирки халӑхра 
калани чӑнах та тӗрӗсех пулас. Чутах ирччен хуп турт- 
тарман. Ҫамрӑк чунсем вӑл ҫулсенче юрату мӗн иккен- 
не пӗлсех те кайман пулӗ те, ҫавах та питӗ туслӑччӗ. 
Ҫапла хӑйсем сисмесӗрех аслӑ классенче савнисем 
пулса тӑчӗҫ. Шкул хыҫҫӑн Лиза Шупашкара куҫса 
килчӗ, бухгалтера вӗренчӗ, Сергей журналист пулма 
Хусана тухса кайрӗ. Тӗрлӗ ҫӗрте пулчӗҫ пулин те юрату 
татӑлмарӗ. Сергей Владимирович Шупашкара куҫса 
килсессӗн хутшӑнусем татах та ҫирӗпленмеллеччӗ пек, 
анчах тахӑш самантра татӑлчӗҫ. Мӗн сӑлтава пула? Тен, 
сӑлтавӗ пулман та — пӗр-пӗрне йӑлӑхтарса ҫитерни 
кӑна пулнӑ. Пуҫарӑвӗ ҫапах та Лиза енчен пулчӗ ахӑрт- 
нех, мӗншӗн тесен Сергей Владимировичӑн чун тӗпӗн- 
че ыратӑвӗ самай вӑхӑтах упранса пурӑнчӗ. Ҫемье ҫавӑ- 
ричченех. Кайран ӗнтӗ Лиза манӑҫа тухнӑччӗ. Нумай 
пулмасть кӗтмен ҫӗртен тӗл пуличченех.

Пӗррехинче Сергей Владимировичӑн професси 
ӗҫӗпе ҫӑкӑр заводне кайма тӳр килнӗччӗ — ҫавӑн чух 
курнӑҫрӗҫ те вӗсем. Лиза унта экономистра ӗҫлет ик
кен. Хальччен, пӗр хулара пурӑннӑ пулсан та, темшӗн 
ҫулӗсене хӗресленме пӳрменччӗ вӗсенне. Савӑнчӗҫ. Уй- 
рӑмах Лиза. Кӑмӑллӑн чӗвӗлтете-чӗвӗлтете хӑйӗн ӗҫ 
пӳлӗмне илсе кӗчӗ, кофе пӗҫерчӗ. Коньяк кӗленчине 
те кӑларасшӑнччӗ — Сергей Владимирович хирӗҫлерӗ. 
Тепӗр тӗлпулу валли юлтӑр тесе килӗшрӗҫ. Йӑлт ыйт- 
рӗ, тӗпчерӗ Лиза, хӑйӗн шӑпи кӑмӑллах мар ҫаврӑнса 
тухни ҫинчен те пӗлтерчӗ — пилӗк ҫул каялла мӑшӑ- 
рӗпе уйрӑлнӑ-мӗн. Мӗншӗнне ыйтмарӗ Сергей Вла
димирович. Пёр тесен, кирлӗ-и ҫакӑ ӑна, унӑн хӑйӗн 
те авӑ арӑмӗпе ҫирӗм ҫула яхӑн чиперех, темле пысӑк 
кӑлтӑксемсӗр пурӑннӑ ҫӗртех, ҫемье ҫирӗплӗхӗ ҫӗрӗше 
пуҫланӑ кӗрӗк тирӗ пек ҫуркаланса таткаланма пуҫ- 
ларӗ. Лиза тахҫанхи савнийӗн пурнӑҫӗ ҫинчен туллин 
пӗлесшӗн питӗ вӗткеленчӗ, анчах та «аванах пек»
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тенисӗр пуҫне урӑх сӑмах илтеймерӗ. Ку ӑна кӑштах 
кулянтарнӑ пек те туйӑнчӗ. Самаях тытрӗ ӑна Лиза 
хӑй пӳлӗмӗнче. Тӗрӗссипе, Сергей Владимирович хӑй 
те хыпаланмарӗ. Лизӑпа куҫран куҫа пӑхса калаҫса 
ларнӑ майӑн темле тарӑна кӗрсе каймасӑр йӑшӑлтат- 
са илнӗ асаилӳсем уншӑн ҫамрӑклӑхӗпе курнӑҫнӑнах 
туйӑнчӗҫ. Ан тив, вӑл хӗрхӳллӗреххӗн вӗҫленнӗ пул- 
тӑр, ҫапах та вӑл килӗштернӗ, ӑна юрату туйӑмӗсене 
тутантарса кӑтартнӑ хӗрача питех те селӗм пулнине, 
халӗ те ҫавӑн чухнехиллех илӗртӳллине туйма чӗрене 
питех те кӑмӑллӑ пулчӗ. Сывпуллашас умён Лиза хӑйӗн 
кӗсье телефонӗн номерне тап-таса шурӑ хут ҫине ҫыр- 
чӗ те ӑна Сергей Владимирович енне тӑсрӗ.

— Шӑнкӑравла, — тесе куҫран тилмӗререх пӑхса 
илчӗ.

— Чӑрмантармастӑп пулсан юрать, — хута тир- 
пейлӗн хуҫлатса кӗсйине чикрӗ Сергей Владимиро
вич.

— Мӗн эсир? Эпӗ питӗ савӑнӑттӑм, — терӗ Лиза, 
темшӗн Сергее сасартӑк «эсир» теме пуҫласа. Хӑй ҫав 
тери хитрен те илӗртӳллӗн йӑл кулчӗ.

Сергей Владимирович шӑнкӑравламарӗ. Эрнерен те, 
уйӑхран та. Тӗрӗссипе, Лиза хӑйӗн шӑнкӑравне кӗтме 
пултарасса пуҫа та хывмарӗ вӑл. Тепӗр чухне кӑна 
кӑмӑлӗ йӑшӑлтатса илнӗ пек пулатчӗ, анчах телефон 
кӗпҫине тытсанах чунра пурри пӗтӗмпех иртсе кайнӑ 
пек туйӑнатчӗ. Пӗр пӗлӗшӗ: «Пурнӑҫра проблема ҫук 
вӑл, ӑна ҫын хӑй шутласа кӑларать», — тени ӑна тӳрех 
урӑлтарса яратчӗ. Арӑмӗн чунне пӑтратса та ҫитет пулӗ 
ӗнтӗ тесе шутларӗ вӑл. Ахаль те юлашки вӑхӑтра йӑлт 
улшӑнчӗ Мария Сергеевна. Пач урӑх ҫын пулса тӑчӗ: 
унчченхи хӗвел пек ҫуталса, яланах чӗрӗ, кӑштах хӗ- 
вӗшӳллӗ, уҫӑ кӑмӑллӑ ҫынран нимӗн те юлмарӗ. Мал- 
танхи упӑшкин пурнӑҫӗ икӗ ҫул каялла татӑлни йӑлт 
ҫапса хуҫрӗ ӑна, пӑтратса ячӗ вёсен ҫемйин канӑҫне. 
Ӗҫке ерсе вилчӗ вӑл. Ҫӗнӗ кил-йыш ҫавӑрма икӗ хут- 
чен те хӑтланса пӑхрӗ пулмалла та — ӑнтараймарӗ ку- 
рӑнать. Маша ҫак инкекшӗн хӑйне айӑплӑ тесе шут- 
ларӗ — пӑрахса кайман пулсан талантлӑ журналистӑн



(вӑл хулан тӗп хаҫатӗнче ӗҫлетчӗ ун чухне, пысӑк ма- 
лашлӑхлӑ тетчӗҫ, ҫаплах та пулнӑ-тӑр: статйисемпе 
очеркӗсем питӗ палӑрса тӑратчӗҫ) шӑпи пач урӑхла 
ҫаврӑнса тухма пултарнӑ тетчӗ. Айӑплӑ-и куншӑн Сер
гей Владимировичпа Маша — кун пирки вӑл нумай 
шухӑшланӑ, анчах та ку ыйтӑва хӑйӗн валли те уҫӑмлӑн 
татса параймасть. Машӑпа иккёшне професси пёрлеш- 
терчӗ. Пӗрлехи ӗҫ. Сергей Владимирович хаҫатран те- 
левиденине куҫнӑ чухне Маша унта ӗҫлетчӗ. Питё пул- 
таруллӑ режиссер тесе калатчӗҫ ун пирки. Чӑн сӑмах 
пулчӗ ку. Телевидени ушкӑнпа тумалли ӗҫ: журналист, 
оператор, режиссер, сасӑ режиссерё, редактор (халь 
продюсер теҫҫӗ), программа директорё тата такам та 
пур, гример-костюмер таранах. Ҫӗнӗ журналистпа ре
жиссер тӳрех пёр чӗлхе тупрӗҫ. Пӗр-пӗрне ӑнланса 
пӗр-пӗрин шухӑш-кӑмӑлне туйма пултарни — чи кир- 
ли ку ӗҫре. Телевидени ҫынсене хӑвӑрт ҫывӑхлатать. 
Пӗрпеклентерет. Сӑмах-юмахӗ те вӗҫӗмех ӗҫ пирки пы- 
нӑран пӗр шухӑшпа, пӗр кӑмӑлпа, пӗр туйӑмпа пу- 
рӑнма пуҫлатӑн. Ҫемьере те, ахӑртнех, чылай чух 
унашкал ҫывӑхлӑх ҫук. Ҫапла пулса тухрӗ те. Машӑн 
упӑшки Сергей Владимировича тем пек те айӑплама 
пӑхрӗ ун чухне (ку — урӑх истори, айккинчи ҫынна 
телевиденири хутшӑнусене ӑнланма йывӑр), ҫапах та 
Сергей Владимировичӑн та, Машӑн та нимӗнле ҫылӑх 
та ҫукчӗ кунта. Икӗ ҫывӑх чун пӗр-пӗрне тупнӑ — 
ҫавӑ ҫеҫ. Калас пулать, телекуравҫӑсемшӗн ҫак пӗрлӗх 
питӗ тухӑҫлӑ ӗҫлерӗ.

Хӑйне айӑплӑ, ҫылӑхлӑ текен шухӑша пуҫне ҫапса 
лартнӑ Мария Сергеевна чиркӗве ҫӳреме пуҫларӗ. Мал- 
танласа хутран-ситрен пек ҫеҫчӗ, каярах — тӑтӑшрах 
та тӑтӑшрах. Арӑмӗн ҫак ҫирӗпленнӗҫемӗн ҫирӗплен- 
се пыракан пурнӑҫ йӗрки, чун-чёринчи улшӑну Сер
гей Владимировича шиклентерме те пуҫларӗҫ, манаш- 
кӑна тухас пирки те шухӑшлама пуҫламан-и текен ик- 
кӗленӳ те пуҫӗнче йӑшӑлтатма пикенчӗ. Темле те ка- 
лаҫса ӑнлантарма хӑтланчӗ вӑл Машӑна: унӑн та, Сер
гей Владимировичӑн та ҫав вилӗмшӗн нимӗнле айӑп 
та пулма пултарайманнине ӗнентерме тӑрӑшрӗ — усси
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пулмарӗ. Пулас та ҫук. Телевидение Маша пӑрахрӗ. 
«Манӑн ӗҫ ҫын валли, эпӗ вара, ҫылӑхлӑскер, ҫынсем 
валли мӗнле ӗҫлем? Манӑн ҫылӑхӑм ҫынсене куҫать, 
ун пек юрамасть. Ку тепӗр ҫылӑх ҫуратать», — терӗ. 
Ку йӑлтах ыррӑн вӗҫленмессе туйсах тӑчӗ Сергей Вла
димирович, анчах мӗн тумаллине пӗлеймерӗ. Шӑп ҫак- 
нашкал пӑтраннӑ вӑхӑтра юлташӗсем ӑна Францие 
кайма икӗ путевка сӗнчӗҫ те. Мӑшӑрӗшӗн ку ҫулҫӳ- 
рев усса килессӗн туйӑннӑччӗ ӑна: ҫапах та урӑх ҫӗр- 
шыв, урӑхла ӳкерчӗк, урӑх ҫынсем, урӑх сывлӑш... Ҫит- 
меннине тата, Франци, Париж, миф, легенда, роман
тика. Анчах Мария Сергеевна килӗшмерӗ ҫеҫ те мар, 
яхӑнне те ямарё. «Сана кирлёрех. Каях. Санӑн чӑнах 
та унта каймалла, уҫӑлмалла, атту эпё сана йӑлтах 
асаплантарса ҫитертӗм пулӗ хамӑн пӑтравпа, ҫакна хам 
та пит лайӑх ӑнланатӑп», — терӗ хистесех. Ҫавӑн чух 
аса илчё те Сергей Владимирович Елизавета Федо- 
товнӑн телефонне. Вӑл тӳрех килӗшрӗ. Хаваспах. «Чӑн- 
ласах Парижа-и? Чӑнласах калатӑн-и?» — тесе темиҫе 
хутчен те ыйтрё, ёненес те килмерё пулас унӑн.

Тӑваттӑмӗш кунхине кӑнтӑрлапа Парижа ҫитсен 
Сергей Владимирович хӑйӗн ун чухнехи шӑнкӑравӗ- 
шӗн ӳкӗнсе те илчё.

«Ое Р1еигёе» хӑна ҫуртӗнче чарӑнчӗҫ вӗсем. Вӑл Па- 
рижӑн 6-мӗш — Сен-Жермен-де-Пре кварталӗнче 
вырнаҫнӑ. Отелӗ, паллах, виҫӗ ҫӑлтӑрли ҫеҫ, Париж- 
ри пин те сакӑр ҫӗр ытла отель йышӗнчи чи лайӑххи- 
сене пирӗн укҫа-тенкӗпе нихӑҫан та лекес ҫуккине 
аван ӑнланать Сергей Владимирович. Чи пахи — кра- 
вать пур, шыв пур, туалет номертех. Юнашарах — 
мухтавлӑ Пантеон, Люксембург ячӗллӗ парк, Сен- 
Сюльпис чиркӗвӗ. Париж метрополитенӗн «Одеон» 
станцине пӗр виҫӗ минут пек ҫеҫ утмалла. Инҫех те 
мар Виктор Гюго хӑйӗн романӗпе чапа кӑларнӑ Нотр- 
Дам — Турӑ Амӑшӗ ячӗллӗ собор. Эппин, Лувр тӗнче 
пӑхса киленекен картинӑсен музейӗ те таҫта ҫывӑх- 
рах ӗнтӗ, Сена юхан шывӗ тата. Пӗтӗмлетсен, ку вырӑн 
Парижри чи вӗресе тӑракан вырӑнсенчен пӗри. Ҫак
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мӗнпур ырлӑхӑн мӗнпур хакӗ те — талӑка хӗрӗх икӗ 
доллар кӑна. Шупашкарти хӑна ҫурчӗсенче, ахӑртнех, 
хаклӑрах та пулӗ.

Сергей Владимировичӑн тӳрех хулана тухса курас 
шухӑшӗ пурччӗ: ҫапах та Париж вӗт — ӗмӗтсен хули, 
уяв-хула — реклама проспекчӗсенче ҫаплах ҫыраҫҫӗ: 
«Париж — город-мечта, город-праздник». Ан тив, ку 
йӑлтах илемлӗ литературӑпа, мелодрамӑллӑ кинопа, 
юрӑ-кӗвӗпе туса хунӑ миф, легенда кӑна пултӑр, анчах 
паянхи кунчченех ҫынсене: «Увидеть Париж и уме
реть», — тетерет пулсан темле илӗртӳ, тухату пулмал- 
лах. Мӗн вӑл? Ҫамрӑклӑхӗнче ҫул ҫӳренӗ чухнехи хав- 
халанупа унӑн тӳрех Эмиль Золясем, Бальзаксем, 
Дюмасем, Флоберсем — о! мӗн чухлӗ ҫыравҫӑ ятне 
асӑнма пулать иккен! — Лизӑн духи шӑршине туйнӑ 
майлах рекламӑсенче ҫырса кӑтартнӑ Париж сывлӑш- 
не туйса илес килнӗччӗ, анчах Лиза кӑмӑл тумарӗ. 
«Ҫакнашкал вӑрӑм ҫул хыҫҫӑн эпӗ халь мунчала пе- 
кех, манӑн лайӑх кӑна канса илес пулать, хама кӑшт 
йӗркене кӗртмелле, эпӗ ҫынсен умне, уйрӑмах фран- 
цуженкӑсен умне, кун пек тухма пултараймастӑп. Мӗн 
Париж? Ӑҫта тарать вӑл пирӗнтен текех? Вӑл текех 
вунӑ кун пирӗн ура айӗнче пулӗ», — тесе ҫеҫ хучӗ.

Сергей Владимирович вара Лизӑна, хӑйӗн яшлӑхӗн- 
че чунне чи чӗлтӗрти илем, чи таса, ҫутӑ туйӑмсемпе 
ейӗлтернӗ, ан тив, тен, каярах чӗрине амантса та хӑ- 
варнӑ, ҫапах та ачаш, ҫепӗҫ кӗвӗ пек асра тӑрса юлнӑ, 
кӑмӑллӑ, чуна ӑшӑтакан чечен асаилӳсем ҫуратакан 
пӗрремӗш юратӑвне ҫак ӗмӗт-хулана парнелесшӗнччӗ. 
Унӑн сценарийӗпе вӑл Лизӑна ҫак юмах-хулана Три
умф арки айӗпе ертсе кӗмеллеччӗ, вара Франции тӗп 
хулин тёп урамӗнче: «Эпӗ сана Парижа парнелетӗп», — 
сӑмахсемпе хӗрлӗ, сарӑ, шурӑ розӑсен ҫумӑрӗ айне ту- 
маллаччӗ. Кайран пӗр-пӗр чаплӑ кафене кайса лар- 
маллаччӗ, шампань эрех уҫмаллаччӗ.

Парижри пӗрремӗш кунхине вӑл Лизӑна текех кур- 
марӗ те. Ҫулҫӳреве йӗркеленӗ Борис Евгеньевич, 
ушкӑнра ӑна тӳрех Мсье ят пачӗҫ, питӗ тӗлӗнтерчӗ 
ҫак маттур ҫамрӑк Сергей Владимировича: француз
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чӗлхине, хӑй те француз сӑн-питлӗскер, питӗ япшар 
пӗлет иккен (ялта ҫуралса ӳснӗ ҫамрӑкӑн ӑҫтан ҫавӑн 
пек пӗлӳ?), ют хулара чӗлхене пӗлмесӗр пӗччен ҫӳре- 
мелле марри ҫинчен асӑрхаттарчӗ пулин те Сергей 
Владимирович пӗчченех тухса утрӗ. Чӑн та, хӑна ҫур- 
тӗнчен ытлах аякка каймарӗ. Шикленсе те мар, тах- 
ҫанхи ҫамрӑклӑхӗнче пӗрремӗш хут пулса куракан ют 
ҫӗрсенче ҫӳренӗ чухнехи туйӑмпа Париж чылай лӑпкӑ 
хула пулнине тӳрех туйса илчӗ вӑл, ҫапах та пӗрле 
килнӗ ушкӑна, уйрӑмах, Борис Евгеньевича, пӗр-пӗр 
кӑткӑслӑха кӗртсе ӳкересрен асӑрханчӗ. Французсем 
ӑна тӳрех килӗшрӗҫ. Кӑмӑллӑскерсем пек туйӑнчӗҫ, 
сӑпай, Мускавра сисӗнерех тӑракан мӑнкӑмӑллӑх, 
тӳрккеслӗх палӑрмарӗ.

Хӑна ҫуртӗнче Сергей Владимирович иккӗмӗш хутра 
вырнаҫрӗ, Лиза — виҫҫӗмӗшӗнче. Галина Петровна 
текен хӗрарӑмпа пӗр пӳлӗмре. Унпа вӗсем Беларусси- 
ре чикӗ урлӑ каҫиччен пӗр уҫланкӑра шашлык пӗҫер- 
ме чарӑнсан ҫывӑхланчӗҫ пулмалла.

Лайӑхах мар кӑмӑл хӑварчӗ Сергей Владимирович 
чунӗнче ҫав чарӑну. Борис Евгеньевич ку вырӑна питӗ 
аван чухлать: ҫулне тӳрех тупрӗ. Ахӑртнех, Парижа 
илсе килекен кашни ушкӑнпах кунта чарӑнаҫҫӗ пулас, 
шашлык пӗҫереҫҫӗ. Тӗрӗс шухӑшласа кӑларнӑ «фран
цуз»: кунашкал ирӗклӗ лару-тӑрура ҫынсем пӗр-пӗрин- 
пе ҫывӑхрах паллашма, кам мӗнлерех ҫын иккенне 
тӗшмӗртме, ҫавна кура пӗр-пӗринпе мӗнлерех хутшӑ- 
насса та йӗркелеме пултараҫҫӗ. Халӗ те ушкӑнра хӑ- 
шӗсем ертӳҫӗ пуласси, хӑйне кам мӗнле тыткаласси 
тӳрех палӑрчӗ. Сергей Владимирович яланхи пекех ҫак 
паллашусенчен айккинерех тӑчӗ, юратать вӑл ҫынсе- 
не, вёсен хутшӑнӑвне айккинчен сӑнама, хӑйне валли 
кӑшт пӗтӗмлетӳсем тума. Кирлӗ-и ӑна ку, кирлӗ те 
мар-и, кирлӗ пулсан мӗн тума — хӑй те пӗлмест — 
ҫапла йӑлана кӗрсе кайнӑ та. Ёҫӗн, профессийӗн ви- 
тӗмӗ-и ку? Елизавета Федотовна та сӑнама юратакан- 
скер иккен. Пӗрне, теприне тӗсет, тишкерет. Уйрӑ- 
мах — арҫынсене. Сергей Владимирович кӑна тӳрех 
асӑрхарӗ. Асӑрхарӗ те кӑмӑлӗ хуҫӑлчӗ: Лизӑшӑн ҫак
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самантра вӑл, юнашарах тӑраканскер, пушӑ вырӑн ҫеҫ 
пулас. Ун пекех мар пулсан та, ҫывӑх пӗлӗш пек кӑна. 
Лиза сасартӑк Сергей Владимирович енне ҫаврӑнчӗ.

— Сереж, мӗнле шутлатӑн, кам пулма пултарать ав 
ҫавӑ? — ыйтрӗ шавлӑн шампань кӗленчине уҫма хӑт- 
ланакан арҫын енне пуҫ сӗлтсе.

— Капашне кура пӗр-пӗр... ӗнерхи офицер. Е ялти 
фермер, — ирӗксӗртереххӗн хуравларӗ Сергей Влади
мирович.

— Фермер мар, — кулса илчё Лиза. — Офицер? 
Пулё те. Званипе, паллах, полковникран кая мар пул- 
малла. Ҫук, ҫар ҫынни мар. Е бизнесмен, е депутат?

— Депутат? — Чӑнах та курнӑ сӑн пек туйӑнчӗ офи
цер тени Сергей Владимировича. — Мёншён апла 
шутлатӑн?

— Хӑйне ытла та ирӗклӗ тытать. Пурнӑҫне ӑнтарнӑ 
ҫын, — терё Лиза. Кайран, автобуса ларсан, ҫаплах 
иккенне пӗлтерчӗ — бизнесмен, унӑн хулара самаях 
паллӑ икӗ лавкка пур-мӗн.

— Эппин, мулӗ пулмаллах, мёншён вара Парижа 
автобуспа тӑнкӑртатса каймалла? — чӑнласах тӗлӗнчӗ 
Сергей Владимирович.

— Вӑт ҫавӑнпа санран бизнесмен пулаймасть, Се
реж. Санӑн комбинацилле шухӑшлав ҫук. Георгий 
Санч (мӗнле чӗннине те тӗпчесе пӗлнӗ Лиза!) пӗлет: 
автобуспа Парижа ҫити кам ҫула тухма шикленмест? 
Ҫамрӑксем, паллах. Ытларах — хӗрсем. Вӗсене мӗн 
кирлӗ? Прик-лю-че-ни! Тата кӗске кӑна инте-рес-лӗ 
ро-ман. Георгий Санча мӗн кирлӗ? Ҫавӑ ҫеҫ. Вӑт 
ҫапла, Ромео, — палӑрмаллах илемсӗррӗн чалӑшрӗҫ 
Лизӑн тути хӗррисем. Вӑл хӑйӗн ҫулӗсем сахал мар- 
ришӗн, хӑй ҫамрӑкрах пулманнишӗн куляннине Сер
гей Владимирович ӑнланчӗ. Кӑлӑхах — хальлӗхе вӑл 
чылай ҫамрӑкран ирттерет. Чӑнласа та пиҫсе ҫитнӗ 
ҫырла.

«Ромео» ҫара ҫерҫи вырӑнне картнӑнах пулчӗ пек 
те, ҫапах та Лиза ӑна ҫаплах калас ҫук ӗнтӗ, ахӑрт- 
нех, «романтик» тени пулчӗ-тӗр. Сергей Владимиро
вич Лизӑна ӑнланма хӑтланчӗ: кам вӑл? Кур ӑна, тахӑш
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хушӑра хавас арҫын ҫинчен йӑлт тӗпчесе пӗлнӗ — эп- 
пин, куҫне ӳкнӗ. Сергей Владимировича вара юлташ 
туса хунӑ. Шӑп вырӑнлӑ сӑмах — ҫула пӗрле тухнӑ 
ҫын. Вӑл вара, айванӗ, ҫула тухас умён автобусра ыт- 
тисем тем ан шутлаччӑр тесе унпа арӑмӗпе упӑшки 
пек курӑнма палӑртнӑччӗ: пӗрле лараҫҫӗ, пӗрле апат- 
ланаҫҫӗ, шӑкӑл-шӑкӑл сӑмахлаҫҫӗ. Ачалла айванлӑх. 
Кулӑшла! Пӗччен хӗрарӑмӑн хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗ ҫав: 
унӑн пӗр пысӑк тӗллев — чун ҫумми тупмалла. Ҫавӑн- 
па хӑй сисмесӗрех унӑн ухтаруллӑ куҫӗсем пӗр вӗ- 
ҫӗмсӗр унталла та кунталла выляса ҫеҫ тӑраҫҫӗ, ку — 
кам? мӗнлескер? манӑн пулма пултарать-и? — куҫа 
ӳкекен кашни арҫынна асӑрхаҫҫӗ, тӗсеҫҫӗ, тишкереҫҫӗ, 
хаклаҫҫӗ, виҫеҫҫӗ. Сергей Владимирович пеккисем — 
хальлӗхе пӗрли — вӗсем вӑхӑтлӑх кӑна, вӗсем — та- 
камӑн, санӑн пулма шухӑшламаҫҫӗ те. Ҫавӑнпа хӗра- 
рӑм шанӑҫ тупӑнасси кӑшт палӑрсанах санӑн пулма 
пӑрахать. Лиза та, паллах, ытгисенчен уйрӑм мар. Унӑн 
та хӑйӗн пурнӑҫне тулли тӑвас килет. Сергей Влади- 
мировичран мӗн кӗтмелли — вӑл пӗрех пӳрнинчи 
ылтӑн ҫӗррине хывса пӑрахас ҫук. Ӑнланать Елизаве
та Федотовна: Сергее вӑл Парижа киленӳллӗ, илӗр- 
тӳллӗ, хитре, илемлӗ тума ҫеҫ кирлӗ. Тӗрӗссипе, Лиза 
хӑй те ҫавнашкал Парижшӑн ҫеҫ килнӗ вӗт Сергей 
Владимировичпа.

Иккӗмӗш кунхине вӗсем ҫапах та пӗрле уҫӑлса ҫӳ- 
рерӗҫ. Ирхине пурте пӗрле ушкӑнпа хӑна ҫуртӗнчи 
кафере сырпа (французсен чи техӗм апачӗ шутланать- 
мӗн вӑл) кофепе сӑйланнӑ хыҫҫӑн укҫа улӑштарма бан
ка кайрӗҫ. Отельрен самаях аякра пулчӗ вӑл, ҫула май 
темиҫе улӑштару пунктӗнчен те иртрӗҫ. «Эпир кая- 
канни пирӗншӗн чылай тупӑшлӑрах — пире унта 
ҫӑмӑллӑх параҫҫӗ, калаҫса татӑлнӑ», — терӗ те вӗсене 
Мсье, ӑна никам та хирӗҫлемерӗ. Чӑн та, пысӑках мар 
перекет банкӗнче кӗпӗрленсе пырса кӗнӗ ушкӑна 
французсем ҫӗкленӳллӗн: «Оля-ля, оля-ля», — тесе 
шавласах кӗтсе илчӗҫ. Борис Евгеньевича, Мсьене, 
кунта питӗ лайӑх паллаҫҫӗ-мӗн. «Во! мафи мӗнле ӗҫ- 
лет. Шупашкар — Франци! — Сергей Владимировича
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айӑкран тӗксе мӑкӑртатса илчӗ Атӑл хӗрринчи пӗр ху- 
лари профтехучилище директоре. Хӑна ҫуртӗнче вӗсем 
шӑпах пёр номере вырнаҫнӑччӗ. — Пӗтӗм тӗнчене 
серепе карнӑ вӗт. Хӑйне валли ла-айӑх услам турӗ 
пулӗ-ха пирӗн Мсье». Сергей Владимирович вара Бо
рис Евгеньевичӑн тӗнчери пултарулӑхӗшӗн хӗпӗртерӗ 
ҫеҫ. Ял ачи, тислӗк хырса ҫитӗннӗ, паян ав кур, ав 
Францире епле маттуррӑн ҫавӑрттарать!

«Евроланнӑ» хыҫҫӑн пурне те тенӗ пекех юнашар- 
ти йӳнетнӗ япаласемпе суту тӑвакан «Тати» лавкка 
«ҫӑтса ячӗ». Елизавета Федотовнӑн та унта кайма 
кӑмӑлӗ пурччӗ, анчах та Сергей Владимировича пӗрле 
пулас шухӑшӗ ҫапах та ҫӗнтерчӗ: вӗсем тепӗр енне 
пӑрӑнса утрӗҫ те сак ҫине канма ларчӗҫ.

— Мӗнле пӗчченех кӑларса янӑ-ха сана арӑму? Ҫит- 
меннине тата, ӑҫта? Парижа! Тӗлӗнмелле! Мӗн, арӑ- 
му юратсах каймасть-им сана? — пач кӗтмен ҫӗртен 
питӗ кӑнттаммӑн ыйтрӗ Лиза. Сергей Владимирович 
самантлӑха аптраса та ӳкрӗ.

— Эпӗ, мӗн, шанчӑклӑ ҫын пек туйӑнмастӑп-им? 
Эппин, арӑм мана шанать.

Ахӑртнех, шӳтпе ҫеҫ хуравласа ирттерсе ямаллаччӗ 
унӑн Лиза ҫатӑрах чӗпӗтсе илме тӑрӑшнине, вӑл вара 
темшӗн пикенсех ӑнлантарма хӑтланчӗ. Килӗнчи юлаш- 
ки вӑхӑтри кӑткӑслӑхсем ҫинчен те сӑмах пуҫарчӗ. Туй- 
са тӑчӗ хӑй ытлашширех калаҫнине — мӗн тума пӗл- 
термеллеччӗ кун ҫинчен Лизӑна, анчах пӗр пуҫланнӑ 
сӑмах юххине чараймарӗ. Лизӑн хӑйӗн те пурнӑҫӗ тулса 
ҫитнӗ пулмалла, вӑл та чунне уҫмасӑр чӑтаймарӗ. Вӗ- 
сем ӗнтӗ хӑйсем пач урӑх хулара пулнине те манӑҫ- 
рӗҫ, паҫӑр кӑна ушкӑнран уйрӑлса Ротшильд урамӗпе 
утнӑ май Лиза, тӑршшӗпех Париж хӗрарӑмӗсем мӗнле 
тумланнине, сӑрланнине, утнине тимлесе сӑнаса пы- 
нӑскер, текех вӗсене те асӑрхамарӗ. Сӑмах, хӑйсем сис- 
месӗрех, тӑван ялӗ ҫине куҫрӗ. Пӗлӗшӗсене аса илчӗҫ, 
ялти хыпарсене. Ҫывӑх ҫынсене аса илни чунӗсене 
ҫемҫетрӗ пулмалла, Лиза Сергей Владимирович ҫум- 
нерех те куҫса ларчё, анчах сӑмах хӑйсем пӗр-пӗрне 
савнӑ вӑхӑтсем тавра явӑнма пуҫларӗ те иккӗшӗ те
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тӑруках асӑрханса калаҫа пуҫларӗҫ. Кӗҫех Лиза сӑма- 
ха пач урӑх еннелле ҫавӑрса ячӗ:

— Мӗн ҫавнашкалах тӗлӗнмелли тупнӑ Париж- 
ран — ӑнланмарӑм. Париж та Париж теҫ. Хула хулах 
ёнтё. Халь пур хула та хитре пуль? Вӗренсе ҫитрӗҫ 
чипер ҫуртсем тума. Илем кӳме. Париж авалхи хула 
ёнтё — ҫавӑ ҫеҫ-тӗр уйрӑмлӑхӗ те. Париж мана ывӑн- 
тарчӗ. Иӑлӑхтарчӗ. Пёлетён-и, Сереж, санӑн мана 
лучшӑ Египета е Эмирата чёнмеллеччё. Унта — ти- 
нёс. Мана унта питё килёшет. Атя, пёрре пёрле ка- 
ятпӑр? — Сергей Владимирович енне вылянса куҫ 
ывӑтрӗ вал, хул ран тытрё. — Унта интереслё пулать. 
Кунта кичем.

— Эп сана Роден музейне ҫитсе курма сёнесшён- 
ччӗ халӗ. Манӑн тахҫанхи ӗмӗт.

— Роден? Кам вӑл? Илтнӗн туйӑнать, — питё тип- 
пӗн тухрӗҫ Лизӑн сӑмахӗсем.

— Тӗнчипе паллӑ скульптор пулнӑ. Огюст Роден. 
Унӑн «Вӗҫленми ҫуркунне» ӗҫне курнах ӗнтӗ. Шурӑ 
мрамортан касса кӑларнӑ скульптура. Икӗ чун юрату 
ытамӗнче. «Шухӑшлавҫӑ» ятлине те курнах. Пёр ар- 
ҫын янахне тытса шухӑша путнӑ.

— Тен, курнӑ та пуль. Ҫук, Сергей, ниҫта та ан 
чӗн текех. Мана халӗ нимӗнле Париж та, Роденпа 
Огюст та кирлӗ мар. Эпӗ хӑвӑртрах отеле ҫитсе душ 
айне тӑрасси ҫинчен ҫеҫ ӗмӗтленетӗп. Чухӑн Париж: 
номерте ванна та ҫук! Эмират-египетсенче пачах та 
урӑхла: сана мӗн кирлӗ, пурте пур. Даже... юрату та. — 
Те Сергей Владимировича чёпётсе илес тесе хушса 
хучӗ кӑна Лиза, те ытла шутласа тӑмасӑрах — хӑй 
тӗллӗнех тухса кайрӗ сӑмахӗ?

Сергей Владимировичӑн кӑмӑлӗ йӑлтах пӑсӑлчӗ, вӑл 
Лизӑпа сӑмах татмасӑрах такси чарчӗ те ӑна хӑна ҫурт- 
не лартса ячӗ. Хӑй Роден музейӗ вырнаҫнӑ Варенн 
урамне шыраса утрӗ. Францие кайма май пулассине 
пӗлсенех вӑл арӑмне ӑҫта-ӑҫта илсе кайса тӗлӗнтерес- 
си пирки шутланӑччӗ. Ҫавӑн чух чи малтан Роден 
скульптурисем пирки аса илтернӗччӗ. Тахҫанах курас 
килетчӗ унӑн ҫак чаплӑ скульпторӑн илемӗсене. Ҫа- 
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вӑнпа Мария Сергеевна халӗ юнашар пулманшӑн, 
унсӑр тухса килнӗшӗн ҫав тери ӳкӗнчӗ. Ҫапах та ҫине 
тӑмаллаччӗ ҫав унӑн. Мӗн тери аван пулатчӗ халӗ вӗ- 
сене. Ҫемье пурнӑҫӗ те, тен, Париж хыҫҫӑн пач ҫӗ- 
нелсе урӑхла — ӗлӗкхиллех — йӗркеленсе кайнӑ пу- 
лӗччӗ.

Машӑпа иккӗшӗшӗн, паллах, нимӗнле «Тати» лавк- 
касем те кирлӗ марччӗ, тавар хакӗсем те интерес- 
лех пулмӗччӗҫ. Номерте ванна е вӗри шыв ҫукки те 
вӗсемшӗн темех марччӗ. Париж майрисем (хӑй тӗрӗсех 
мар сӑмахпа усӑ курнине палӑртрӗ Сергей Владими
рович) мӗнлерех тумланни, ахӑртнех, унӑн арӑмне те 
кӑсӑклантаратчех ӗнтӗ. Диорӑн тӗлӗнмелле пуян пар- 
фюм лавкки те — хӗрарӑм хӑй хӗрарӑм пулнине аса 
илтерсе хӑй патне туртатчех пулӗ. Ҫапах та пӗрремӗш 
вырӑнта вӗсемшӗн Нотр-Дам де Пари, Монмарт сӑрчӗ, 
Елисейпа Марсово уйӗсем текен вырӑн, Монпарнас 
ҫӑви пулатчӗҫ. Сена тӑрӑх пӑрахутпа ярӑнни, Эйфель 
башни... Лувр, паллах — Джоккондӑна кӗрсе курат- 
чӗҫех. Лизӑпа иккӗшӗ Лувр патне те пырса — тухрӗҫ 
вӗсем, анчах кӗмерӗҫ. «Мӗн евросене пӗтерсе кӗмелли 
пур унта, телевизорпах мӗн чухлӗ кӑтартаҫҫӗ унти кар- 
тинӑсене?» — терӗ ҫеҫ Лиза. Парижӑн легендӑна тухнӑ 
Турӑ Амӑшӗ ячӗллӗ соборне ҫапах та кӗчӗҫ. Халӑх 
нумай пулнӑран тӗрткелешме тивни тата шалта кӑшт 
тӗксӗмрех пулни кӑна Лизӑна килӗшсех каймарӗ. 
Сергей Владимировича ҫавнашкал сӑваплӑ вырӑнта 
та кӗсье ухтаракансем кӗшӗлтетни питӗ тӗлӗнтерчӗ. 
Ют сумкӑсене кӗрсе кайма хатӗр алӑсене хӑй асӑр- 
харӗ.

Ҫулҫӳреве автобуспа тухнин хӑйӗн усси иккен. Хӑ- 
вӑн машину пекех: ӑҫта ҫитсе мӗн курас килет — тар- 
хасшӑн. Туристсен ушкӑнӗ Парижран ҫирӗм тӑватӑ 
ҫухрӑм айккинчи Версаль хулине ятарласа ҫитсе килчӗ. 
Кунта Франци королӗ пулнӑ XIV Людовикӑн тӗ- 
лӗнмелле чаплӑ замокӗ пур. Ӑна вӑл 1661 ҫулта ту- 
тарма пуҫланӑ. Хӑй ытларах шӑпах ҫак резиденцире 
пурӑннӑ, ҫавна май вӑл вӑхӑтра Версаль Франции тёп 
хули пекех шутланнӑ. Ҫамрӑксен пӗр-ушкӑнӗ кино-

! !.;:ч ц'он.1 п л ‘лоиблиотека
Чувашской Республики
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фестивальсем ирттерекен мухтавлӑ Канн таврашӗнче 
(Парижран вӑл ик ҫӗр вӑтӑр ултӑ ҫухрӑмра) пулса ку- 
расшӑнччӗ те — ҫулланнӑраххисем килӗшесшӗн пул- 
марӗҫ. Сергей Владимирович вара кайма хаваспах 
кӑмӑл тунӑ пулёччё. Лиза текех ниҫта та курӑнмарӗ. 
Ахӑртнех, Галина Петровнӑпа иккӗшӗ лавккасем тӑ- 
рӑх чупрӗҫ пулмалла. Георгий Санч пӗрехмай кӑшт 
хӗрӗнкӗ ҫӳрерӗ — плащ кӗсйинче унӑн яланах лайӑх 
коньяк. Вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн кӑларать те пӗр-икӗ самаях 
пысӑк сыпкӑм тӑвать. Ҫамрӑк хӗрсемпе сӑмах ҫапка- 
ларӗ, ҫыпҫӑнма та пӑхкаларӗ пулмалла та — лешсем, 
Лизӑн вёсен интереслӗ приключенисем шырас кӑмӑ- 
лӗсем пирки каланине пӑхмасӑрах, ҫывӑхах ярасшӑн 
пулмарӗҫ курӑнать. Сергей Владимирович малтанла- 
са Лизӑсӑр тунсӑхланӑ пекрех пулкаларӗ те тахӑш 
самантра вӑл пуррипе ҫуккине пӑхма та пӑрахрӗ. Ку 
каҫ — Парижри юлашки. Ыран ҫил тӑван кӗтес ен- 
нелле вӗрме тьггӑнать. Ҫула май, тен, Бельгире чарӑнса 
курса ҫӳрӗпӗр, май пулсан, унтах пӗр-пӗр мотельре 
ҫӗр каҫӑпӑр тесе йышӑнчӗҫ ушкӑнпа.

Сергей Владимирович гастронома кайса хӗрлӗ эрех, 
шоколад туянчӗ, вара ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа Лизӑсен 
номерне виҫҫӗмӗш хута хӑпарчӗ. Алӑка шаккани кӑ- 
лӑхах пулчӗ — уҫакан пулмарӗ. «Сире кирлӗ ҫынсем 
таҫта пуҫтарӑнса тухса кайрӗҫ, — пӗлтерчӗ коридор 
вӗҫӗнчи кантӑк ҫинчи чечексене шӑваракан горнич
ная. — Ахӑртнех, халех таврӑнас ҫук», — хушса хучӗ 
вӑл темӗн шахвӑртнӑн. Сергей Владимировичӑн хӑйӗн 
номерне таврӑнмалли ҫеҫ юлчӗ. Тӳрех телевизор ячӗ. 
Уншӑн, паллах, Франци телевиденийӗнчи ӗҫтешӗсем 
мӗнле ӗҫлени кӑсӑклӑччӗ, ҫапах та Парижри юлашки 
каҫа «ешчӗк» умӗнче ларса ирттерни тунсӑх та кичем 
пулӗччӗ. Вӑл пирус пачкине илчё те балкон ҫине тухрӗ. 
Пӗр пирус туртса ячӗ, теприне...

— Раҫҫей Федерацийӗн Сывлӑха сыхлас министер- 
стви асӑрхаттарать: пирус туртни сиенлӗ. Уйрӑмах пӗр 
сигарет хыҫҫӑн теприне туртсан, — илтӗнчӗ пуҫ тӑр- 
ринче.

Сергей Владимирович ҫӳлелле тинкерчӗ. Виҫҫӗмӗш
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хут балконӗнчен ун ҫине Парижа килнӗ чух чарӑну- 
сенче ҫул тӑршшӗпех сӑн ӳкерсе пынӑ ҫамрӑк хӗр кул- 
са пӑхать-мӗн. Лена ятлӑччӗ пулас. Пӗр вун тӑхӑр- 
ҫирӗм ҫултискер. Пӗрремӗш хут Польша ҫӗрӗнче Вор- 
цлав хулинче Одра юхан шывӗ хӗрринчи «81ёга» те
кен кемпинга ҫӗр каҫма чарӑнсан сӑн ӳкерме ыйтнӑччӗ 
вӑл Сергей Владимировичран. Ун чухне Лизӑпа Га
лина Петровна сауна кӗрсе апатланнӑ хыҫҫӑн хулана 
лавккасене тухса кайнӑччӗ, Сергей Владимирович ним 
тума аптранӑран шыв юххине сӑнаса киленсе ларат- 
чё. «Мана ҫав йӗрекен йӑмра умӗнче ӳкерсе илеймёр- 
ши?» — ыйтрӗ ӑна ҫавӑн чухне Лена. «Тархасшӑн», — 
терё Сергей Владимирович. Пӗрремӗш кадрне вӑл ыт 
ахальлӗн ҫеҫ турӗ. Фотоаппаратне тавӑрса парас тенё 
чух пӗчӗк экранра хӗрӗн кӑшт тунсӑхлӑрах илемлӗ сӑнӗ 
усӑнса тӑракан туратсемпе питӗ килӗшӳллӗн пулнине 
асӑрхарӗ те пикенсех ятарласа ӳкерме тытӑнчӗ. Фо- 
тоӳнерҫӗ пекех йӑлт манӑҫса ӗҫлерӗ вӑл. Каярах хӗре 
Одра хӗрринчи ашкӑрса ӳссе кайнӑ курӑк хушшинче, 
ҫеҫкене ларнӑ каштансем патӗнче ӳкерчӗ. Хӑй шучӗ- 
пе, самаях хитре ӳкерчӗксем пулчӗҫ. Тепӗр фотосес- 
си Германире сап-саррӑн ешерсе ларакан рапс уйӗн- 
че иртрӗ, кайран — Лейпциг хулинче, Германипе 
Франци чиккинче... Ларса, тӑрса, ӗмӗрхи ватӑ йывӑҫа 
ыталаса та, утмӑл турат чечекӗсем хушшине выртса 
та... — тантӑшӗсем умӗнче мухтанмалӑх самаях пуҫ- 
тарӑнчӗҫ пулмалла сӑн ӳкерчӗкӗсем. Лиза пӗринче чӑ- 
таймарӗ — тӗксе те илчӗ: «Эс килӗштерсе пӑрахмарӑн 
пулӗ те ку пепкене?» Ятарласа ҫак сӑмахпа каларӗ — 
Сергей Владимирович ӑнланчӗ.

— Пирус сиенӗ ҫинчен асӑрхаттарнӑшӑн тавах. Ха- 
лӑх ӑҫта пирӗн? Отель пуш-пушах, — ыйтрӗ Сергей 
Владимирович. — Пире пӑрахса Шупашкара тухса 
кайман пулӗ-ҫке ӑнсӑртран?

— Кафере. Банкетра.
— Мӗнле банкет?
— Борис Евгеньевич кунта кафе туяннӑ. Ҫав ятпа 

халь пурне те хӑналать.
— Кафе туяннӑ? Парижра-и? Илтмен те.
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— Эсир йышпа пулсах каймастӑр, ҫавӑнпа илтмен- 
тӗр. Борис Евгеньевич пурне те чёнчё.

— Эсир мёншён каймарӑр?
— Кӑмӑл ҫукчӗ. Унта шавлӑ пулать. Сӗрлешӳ, хӗ- 

вӗшӳ. Ушкӑнпа ҫӳресе кӑштах йӑлӑхтарчӗ те. Эсир кай
ма пултаратӑр, эпӗ сире адресне пӗлтерӗп.

— Кайма? Пӗччен-и? Ҫук. Айтӑр пӗрле каятпӑр. 
Парижри юлашки каҫа мӗншӗн отельре тунсӑхласа 
ирттермелле?

— Мана тунсӑх мар. Эпӗ эсир ӳкернӗ сӑн ӳкерчӗк- 
сене хӑш-пӗрне пичетлерӗм. Килӗшрӗҫ. Эсир — пысӑк 
ӑста. Фотохудожник мар-и?

— Ҫук, — кулса илчё Сергей Владимирович. — 
Килӗшрӗ пулсан аван, манӑн пӑшӑрханасси ҫук.

— Мӗн эсир? Питӗ лайӑх. Шел, Парижра ӳкерӗ- 
несси пулмарӗ. Ӳкерӗнкеленӗ-ха ёнтё, анчах сирӗнни 
пек лайӑх ӳкерчӗксем пулас ҫук.

— Во! Ӗҫ тупӑнчӗ те. Айтӑр, эппин, хулана. Кӑмӑл 
пур-и?

— Сирӗншӗн чӑрмавлӑ мар-и? Эпӗ — хаваспах.
Ӑҫтан тупӑнчӗ тата вёсен тӗлне пӗр ватӑ француз-

водитель Жан Дюко мсье, ҫав тери кӑмӑллӑскер, ук- 
ҫине те нумаях илмерӗ, Сергей Владимирович ӑҫта 
ҫитерме ыйтрӗ — ҫавӑнта ҫитерчӗ. Вырӑс «фотоху- 
дожникӗпе моделӗ» (вӗсем пирки чӑнласах та ҫапла 
шутларӗ вӑл) мӗнле ӗҫленине курса хӑй те хавхаланчӗ, 
хушӑран сӗнӳсем пама та именсе тӑмарӗ: «Айтӑр ҫа- 
вӑнта каятпӑр, ҫавӑнта ӳкеретпӗр»... Сергей Владими- 
ровичпа Элена (ятне ҫапах та пӑтраштарнӑ-мӗн) ватӑ 
француз чӑн-чӑн Париж кӑтартрӗ. Юлашкинчен виҫ- 
ҫӗшӗ пӗрле пысӑках мар кафене кайса ларчӗҫ. Дюко 
мсье малтанланса: «Аванах мар-ха та, сире чӑрман- 
тарнӑ пек пулать», — текелесе турткалашнӑ евӗр турӗ, 
анчах хӑйӗн ҫак кӑмӑллӑ мӑшӑрпа хӑвӑрттӑн сывпул- 
лашас килмерӗ пулмалла. Вӑл, хӑйӗн француз темпе- 
раменчӗпе хӗрсе кайнӑскер, французлӑха Парижра 
мар, унӑн тӑван Аржелузӗнче ҫеҫ тӗплӗн ӑнланса илме 
пулни ҫинчен пикенсех ӑнлантарчӗ. Унта сӑн ӳкер- 
чӗксем тума та шӑпах килӗшӳллӗ вырӑнсем имӗш.
20



Пур-мӗн ҫавнашкал вырӑн, пысӑках мар Сен-Клер ху- 
линчен пӗр вунӑ ҫухрӑмра. «Ӗлкӗретӗр кайма хӑвӑрӑн 
Мускавӑра, пурӑнӑр кунта кӑштах, манӑн хӑнасем пу- 
латӑр, эсир манӑн кӑмӑла кайрӑр, манӑн тӑван ҫӗршы- 
ва ҫитсе куратпӑр, эпӗ хам та унта ҫур ӗмӗр пулман, 
айтӑр кайса куратпӑр. Океан хӗррине каятпӑр, Арже- 
лузран сакӑр вунӑ ҫухрӑмра кӑна вӑл. Бензин пирки 
ан шухӑшлӑр, вӑл манӑн проблема ҫеҫ», — аллисем- 
пе сулкалашрӗ Дюко. Чӑн-чӑн француз! Чӑн-чӑн ро
мантик!

Париж ӗнтрӗкӗ кантӑкран сӑрхӑнма пуҫличченех 
пӗр-пӗрне тахҫантанпах пӗлнӗн, чылай вӑхӑт хыҫҫӑн 
ҫеҫ курнӑҫнӑн ларчӗҫ вӗсем кафере. Сывпуллашнӑ чух 
Дюко куҫҫульленсе те илчӗ. Уҫӑ кӑмӑллӑ, чӑнахах та 
питӗ чун-туйӑмлӑ халӑх-мӗн французсем. Париж пар- 
неленӗ питӗ ырӑ самант пулчӗ ку. Шӑпах ҫакнашкал 
кӑмӑл-туйӑмлӑн курма шухӑшланӑччӗ те Сергей Вла
димирович Парижа. Элен французла питё лайӑх ка- 
лаҫать-мӗн. Дюко мсье малтанласа вӑл вырӑнтиех мар-и 
тесе те иккёленсе илчё. Сергей Владимировичшӑн ку 
чӑн тӗлӗнӳ пулчӗ.

Вёсем Эйфель башни патне пырса тухрӗҫ. Кунта 
килме ятарласа палӑртманччӗ те. Жан Дюкопа сыв- 
пуллашнӑ хыҫҫӑн Париж урамӗсемпе калаҫса ыт 
ахальлӗн ҫеҫ утнӑччӗ.

— Итальянецсем пӗтӗм ҫул Рима ил се ҫитерет теҫҫӗ, 
Парижра та, ахӑртнех, урам-тӑкӑрлӑксем пурте хӑйсен 
мухтавё патне илсе тухаҫҫӗ, — терё Сергей Владими
рович куҫӗпе башньӑна тӑрласа.

Элен та пуҫне ҫӳлелле кӑнтарса хытрӗ.
Башня, темиҫе пин лампочкӑпа ҫуттӑн йӑлкӑшса 

лараканскер, каҫхи тӳпе сӗмлӗхӗнче чӑнласах та темӗн- 
ле шап-шурӑ тӗтрелӗх пек туйӑнать. Пае тытнӑнах ку- 
рӑнать. Пӗр тимӗр конструкци палӑрмасть, йӑлт — 
ҫутӑ-ҫутӑ.

— Чӑн-чӑн юмах иккен вӑл каҫхине... Ҫап-ҫутӑ 
тӗлӗк пекех... — ҫак ҫепӗҫ черченлӗхе ватасран асӑр- 
ханнӑн шӑппӑн пӑшӑлтатрӗ Элен. — Мӗнле илем!
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Каҫхине ҫывӑхран вӑл уйрӑмах ҫакнашкал тӗлӗн- 
термӗш пулнине Сергей Владимирович хӑй те шутла- 
ман. Чӑнласах та асам иккен.

Ҫак шап-шурӑлӑха, тап-тасалӑха тӳрех кӗрсе кай
ма та килӗшӳллӗ мар пек, ҫапла пӗр вӑхӑт тӑрса чун- 
па, шухӑшпа тасалма кирлӗ пек унта ура ярса пу- 
сиччен.

Элен хӑй сисмесӗрех хашлатса сывларӗ те малалла 
утрӗ. Сергей Владимирович — ун хыҫҫӑн. Пӗр утӑм 
тусанах ҫак тӗтрелӗхре хӑйне пачах туйман майлах пул
са кайрӗ ӑна. Иӗри-тавра йӑлтах асамлӑ сывлӑш тейӗн, 
вӑл хӑй те ҫав сывлӑшра ҫакӑнса тӑнӑн туйрӗ. Ин
фаркт пулнӑ чухне вӑл хӑйне ҫапла темӗн ҫӗклесе илнӗ 
пек туйнӑччӗ. Анчах ун чухне ӑна темле вӑй ҫӳлелле 
ҫӗклесе илнӗччӗ те ҫав самантрах ҫӗре ҫавӑрса ҫап- 
нӑччӗ, халь вара вӑл ҫӗре туймасӑр сывлӑшра утрӗ. 
Хӑйне тёк пек, сывлӑш пек ҫӑп-ҫӑмӑл туйса пычӗ. 
Элен, кӑшт кӑна малта ҫавнашкалах утса-вӗҫсе пыра- 
канскер, сасартӑк айлатрӗ те Сергей Владимирович 
енне ҫаврӑнчӗ.

— Сергей Влад... — каласа пӗтереймерӗ вӑл, алли- 
не ун енне тӑсрӗ, — тытӑр мана!..

Сергей Владимирович унӑн акӑш ҫунаттисене ҫав- 
рӑннӑ аллисене ярса тытрё.

— ...Эп таҫта чӑматӑп. Ура айӗнче ҫӗре туймастӑп, 
пӗлӗт ӑшӗнче ҫӳретӗп-ишетӗп пек. Манӑн пуҫ ҫаврӑ- 
нать. Е... эпӗ ӑсран тайӑлатӑп? — Элен ун ҫумне 
тӗршӗнчӗ. — Юмахри пек йӑлтах ку, тӗлӗкри пек! 
Мана кунашкал нихӑҫан та лайӑх, ырӑ пулса курман. 
Тав сире, Сергей Владимирович. — Куҫҫуль пӑ- 
чӑртанса тухнӑ куҫӗсемпе Сергей Владимировича тин- 
керчӗ. Элен тӑруках карт! туртӑнчӗ те: — Атя вӗҫетпӗр! 
Вӗҫетпӗр варкӑш пулса ҫак тӗтрелӗхре! Тӗлӗкре! Бул- 
гаковӑн Мастерӗпе Маргарити пек! — тесе Сергей Вла
димировича вальс ҫавӑрттара пуҫларӗ. Вӗсем чӑнласах 
та вӗҫрӗҫ. Элен каҫӑхса кайса ахӑлтатрӗ. Унӑн йӳле 
янӑ вӑрӑм шурӑ плащӗ сывлӑш хумӗ пек явӑна-явӑ- 
на вӗлкӗшрӗ. Сергей Владимирович Эленӑн сапалан- 
чӑк ҫӳҫӗпе, ялтӑртатса ҫиҫекен сӑн-пичӗпе, кӑвак хӗм
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сапакан куҫӗсемпе киленсе йӑлт ирӗлсе хӑйне туйми 
пулчӗ. Вӑл та вӗҫрӗ. Элен еккипе ҫаврӑннӑ май тахӑш 
самантра кӑна хӑйсене йӗри-тавра халӑх кӗсье теле- 
фонӗпе ӳкере-ӳкере илнине асӑрхарӗ. Анчах ҫав ҫын- 
сен умӗнче аванмарланса вӑтанасси пулмарӗ унӑн. 
Вӑл Элен каҫӑхса кайса савӑннине, вӑл телейлине 
курса киленчӗ. Эленшӑн вара ҫак самантра пӗтӗм 
тӗнче — шап-шурӑ тӗтрелӗх, ҫап-ҫутӑ тӗлӗк пул- 
чӗ. Юлашкинчен вӑл сывлӑшра ярӑнса ӗшеннӗ юр 
пӗрчи пек хуллен, ҫемҫен Сергей Владимировичӑн 
ытамне анса ларчӗ те каллех ун ҫумне ачашшӑн тӗр- 
шӗнчӗ.

— Мӗнле ырӑ, лайӑх мана! — вӗрин пӑшӑлтатрӗ 
вӑл. — Мӗн тери телейлӗ эпӗ ҫак самантра! Пӗлетӗр-и, 
мӗнле кӑмӑл манӑн халӗ? — Элен Сергей Владими
ровича куҫран тинкерчӗ. — Манӑн... манӑн юратас 
килет! Хама юраттарас килет! — Унӑн шывланнӑ ку- 
ҫӗсем пин-пин ҫутӑ ҫинче ахах-мерченле йӑлтӑр-йӑл- 
тӑр ҫиҫрӗҫ. — Сергей Владимирович, юратӑр мана!

Элен чӗвен тӑрса туртӑнчӗ те ачалла кӑпӑш тутипе 
унӑн тутине тӗршӗнчӗ.

Сергей Владимирович ҫухалсах кайрӗ. Элена чуп- 
тума мар, хӑй ҫумне пӑчӑртама та аптраса тӑчӗ вӑл. 
Именчӗ. Элен хӑй ачашшӑн, ҫав тери ҫепӗҫҫӗн ӗмсе 
илчӗ унӑн тутине.

Ҫак ҫутӑ тӗлӗкрен алӑран тытсах тухрӗҫ вӗсем. Фран- 
цузсем вӗсене шавлӑн: «О-ля-ля! О-ля-ля!» — тесе са- 
вӑнӑҫлӑн саламласа, алӑ ҫупса ӑсатрӗҫ.

Элен Сергей Владимирович ҫумне кӑшт ҫыпӑҫнӑн 
утрӗ. Пӗр вӑхӑт чӗнмерӗҫ. Чунри тӑкӑнас пек кап- 
ланнӑ туйӑмӗсене кӑшт вырӑнсӑр хускану туса тӑкса 
ярасран асӑрханнӑн пек. Сергей Владимировичӑн хӑй- 
не ҫак ҫамрӑк чунпа ытла ирӗке янӑшӑн аванмарлан- 
ни те пурччӗ кӑштах. Пӗр тӑкӑрлӑк патне ҫитеспе ҫеҫ 
(кунта кӑштах тӗттӗмрех вырӑнччӗ) Элен ӑна аллин- 
чен хыттӑнрах чӑмӑртаса илчё те чарӑнса куҫран чӑр-р 
пӑхрӗ.

— Халь манран кулатӑр-и эсир? Айван хӗрача тесе.
Сергей Владимирович чухланӑччӗ ҫакӑн евӗр ыйту
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пуласса, ҫапах та хӗрача ҫавнашкал куҫран тӑрӑнса 
кӑшт чӗрре кӗререх ыйтнӑран самантлӑха ҫухалса кай- 
нӑнах пулчӗ.

— Санӑн хӑвӑн мӗнле шухӑшлаттарас килет? — 
хирӗҫ ыйту пачӗ вӑл.

— Манӑн? Эпӗ сире паҫӑр каларӑм, — терӗ Элен 
кӑшт шӑппӑнрах, куҫне тартрӗ.

— Телей пирки-и? — ыйтрӗ Сергей Владимиро
вич.

— Ҫук. — Вӑхӑтлӑха шӑпланчӗ Элен. Ассӑнраххӑн 
сывласа илчё. — Шел, эсир маиса та кайнӑ. Эппин, 
тен, эсир мана итлемен те... — Кӑшт хӗрхенӳллӗн тухрӗ 
сасси. — Манӑн юратас килет. Манӑн хама юратта- 
рас килет терӗм эпӗ паҫӑр. — Каллех самантлӑха шӑп- 
ланчӗ. Унтан ыйтуллӑн куҫран тинкерчӗ. — Вара?..

— Сана халь лайӑх-и? Кӑмӑллӑ-и? Ырӑ-и?
— Тек ан калӑр, хамах ӑнлантӑм.
Пӗр вӑхӑт шарламасӑр утрӗҫ. Унтан Элен Сергей 

Владимирович ҫумне тӗршӗнчӗ.
— Пӗлетӗп, эпӗ сире килӗшетӗп. Тӗрӗсех вӗт? Эсир 

те мана питё килӗшрӗр. Пире Париж хӑйӗн кӗтретне 
парнелерӗ, эппин, ку — юрату. «Кӗтрет» сӑмаха ӑнла- 
натӑр-и? — пуҫне ҫӗклерӗ Элен. — Тӗлӗнтермӗш, асам 
тени пулать вӑл. Авалхи сӑмах. Ашмарин словарӗнче 
пур. Мана темшӗн килӗшрӗ те вӑл эпӗ ӑна астуса 
юлтӑм.

— Эсир, мӗн, Ашмарин словарьне вулатӑр-им?
— Паллах. Эпӗ филолога вӗренетӗп вӗт. Пирӗн 

унашкал пысӑк тӗпчевҫӗсене пӗлмеллех. Эсир Ашма
рин ҫинчен илтнӗ-и? Чӑваш сӑмахӗсен 17 томлӑ сло
варьне хатӗрленӗ вӑл. Хӑй вырӑс, ҫавах чӑваш чӗлхи- 
не тӗпченӗ.

— Илтнӗ. Николай Иванович Ашмарин ҫинчен те, 
«кӗтрет» сӑмаха та лайӑх пӗлетӗп. Хама вӑл сӑмаха 
манӑҫлӑхран туртса кӑларса ҫӗнетекенсенчен пӗри теме 
те пултаратӑп. Эпӗ ӗлӗк-авал телевиденире «Кӗтрет 
ҫути» кӑларӑм хатӗрлесе ертсе пыраттӑм. Килӗштерсе 
пӑхатчӗҫ. Шел, эсӗ ҫуралман ун чухне. Сана килӗшнӗ 
пулассӑн туйӑнать.
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— Эсир телевиденире ӗҫлетӗр-и? Журналист? О-о! 
Мёнле интереслё!

— Ҫавах мар-и кирек ӑҫта ӗҫлесен те? — именнё 
пек пулчё Сергей Владимирович.

— Ӑ-ӑ... — пуҫне суллакаларё Элен. — Таҫта та 
ҫитсе куратӑр эсир, тем те куратӑр, темӗнле ҫынпа та 
паллашатӑр. Хӑвӑр ҫавах та вӑтанчӑк. Ун пек ӗҫре чӗрӗ, 
хӑюллӑ пулмалла пек. Эсир кӑшт меммерех.

— Мемме? — Пичӗ питӗ пӗҫерсе кайнине туйса 
илчё Сергей Владимирович.

— Тепри пул сан тахҫанах мана хӑй айне пӗтӗрсе 
чикме тӑнӑ пулӗччӗ. Уйрӑмах паллӑ ҫын пулнӑ пулсан. 
Эпӗ, паллах, парӑнман пулӑттӑм. Сире, ахӑртнех, хӑвӑр 
хӑюллӑрах пулнӑ пулсан ирӗк парӑттӑм та. — Сергей 
Владимировичӑн пичӗ тата та ытларах пӗҫерме пуҫ- 
ларӗ. Юрать, каҫ сӗмӗ ытлах палӑрма памасть. — Мён
шён тесен эпӗ тӳрех туйса илтӗм, эсир мана кирлӗ 
ҫын. — Хӗрача ҫавӑнтах йӑпӑрт хӑпса Сергей Влади
мирович умне тухса тӑчӗ. Пуҫне таярах, вылянарах 
йӑл кулса, куҫӗсемпе йӑлтӑртаттарса тинкерчӗ. — Халь 
манӑн сире чуптӑвас килет, эсир ирӗк паратӑр-и? Ан 
кулӑр. Мана сирӗнпе чуптума питӗ килӗшсе кайрӗ. 
Чӑнах, чӑнах. Пӗлетӗр-и мӗншӗн? Сирӗн тутаран сӗт 
шӑрши кӗнӗ пек. Эпӗ паҫӑр асӑрхарӑм. Сӗт тути мана 
кукамая аса илтерет. Кукамай ирхи сӗт ӗҫтерме юра- 
татчӗ мана. Ҫулла яла канма кайсан. Ирпе ирех. Ӗнене 
кӗтӗве яриччен.

— Халь вара, мӗн, тытан та чуптӑватӑн-им?
— Ӑхӑ. — Элен чуптума хатӗрленчӗ. Чӗрне вӗҫҫӗн 

тӑчӗ.
— Ним хатӗрленмесӗр-и? Пӗр туйӑмсӑр-и?
— Мӗншӗн туйӑмсӑр пултӑр? Эсир мана килӗшетӗр 

терӗм вӗт. Ну... тата сӗт шӑрши... А-а, эсир вӑтанатӑр 
иккен-ха? — Хитрен, илемлӗн кулса ячӗ вӑл — кӑл- 
тӑр-кӑлтӑр. — Ан вӑтанӑр. Кунта никам та курмасть 
сире. Курсан та палламаҫҫӗ. Унта, хамӑр патра, пӗлеҫҫӗ 
пулӗ сире, кунта шикленме кирлӗ мар. Питех име- 
нетӗр пулсан куҫӑра хупӑр.

— Итле-ха...
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— Сире килёшмест-им чуптуни? Эсир ан калаҫӑр. 
Мана юратнӑ пек шутлӑр та... — Тепӗр хут ҫӗкленчӗ 
те ачашшӑн чуптума пуҫларӗ.

Сергей Владимирович малтанласа аптраса тӑчӗ, 
унтан Элен антӑхуллӑн сывлама тытӑнсан хӑй те пуҫ- 
не ҫухатрӗ.

— Ҫитет. Тек пултараймастӑп. Сывлӑш пӳлӗнет, — 
терӗ те сывлайми пулса ларнӑ хӗрача ытамран вӗ- 
ҫерӗнчӗ.

Сергей Владимирович Элена куҫран пӑхма именчӗ. 
Плащне майланӑ май кӗсйинчи сигаретне аса илчӗ. 
Ха, хӑҫантанпа туртман-ҫке вӑл, Эленпа хӑна ҫуртӗн- 
чен тухса утнӑранпах.

— Туртма ирӗк паратӑр-и?
— Тек чуптума кӑмӑл тумасан туртӑрах. — Унтан 

татӑклӑн хушса хучӗ. — Туртӑр. Мана ан сӗнӗр, эп 
нихӑҫан та туртса пӑхман. Ҫӑвара хыпас та ҫук. Хӗр 
тантӑшсем туртаҫҫӗ пулсан та.

Сергей Владимирович айккине пӑрӑнчӗ те пирус 
тивертрӗ. Кӗҫех вӗсем пӗчӗк скверти вӑрӑм сак ҫине 
пырса ларчӗҫ.

— Тёлёнмелле. Эпир — Парижра. Мӗн чухлӗ ҫын 
кунта килме ӗмӗтленсе пурӑнать. Увидеть Париж и 
умереть. Сирён мёнле, вилес килет-и? — Сергей Вла
димирович енне ҫаврӑнса ларчё Элен.

— Хальлӗхе ҫук-ха.
— Манӑн та. Сирён мёншён вилес килмест?
— Ну ёнтё...
— Нулатма пуҫларӑр пулсан, эппин, пёлместёр 

мёншён вилес килменнине? Мёнле пурӑнма пулать 
ӑна ҫапла мёншён пурӑнма кирлине пёлмесёр? Пёр 
тёллевсёр, ёмётсёр? Эпё вара пёлетёп.

— Мён пёлетён? — Элен мӗн каланине ӑнланма 
тӑрӑшнӑ май вӑхӑта тӑсмалла тенё пек ыт ахальлӗн 
ҫеҫ ыйтрӗ Сергей Владимирович — минретсе янӑнах 
пулчӗҫ Элен сӑмахӗсем.

— Хамӑн мёншён вилес килменнине.
— Мёншён?
— Сирӗнпе отельрен тухса утиччен маншӑн пӗрехчӗ:
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хуть вил, хуть пурӑн. Халь вара... интерес пур: пелес 
килет, ҫапах та мӗнле вӗҫленӗ пирён Париж кётречё?

Элен шӑпланса хытса ларчё, Сергей Владимиро
вич та сӑмах чёнме аптрарё. Мён каламаллине те 
пёлмерё. Элен пуҫне ҫӗклерӗ те шухӑшлӑн ассӑн сыв- 
ласа илчё.

Эсё те кӗтмен-тӗр, эпё те сунманччё —
Ыт ахаль сӑмахӑн чӑнӗ халь расна.
Ялт хыпса сасартӑк ҫулӑмланчӗ 
Ытги чух ют пулнӑ икӗ ӑраскал.

Хурлӑха-ши пулчӗ, телее-ши 
Ӗнтрӗкри ҫак вӑрттӑн курнӑҫу?..
Вӗҫӗ пулатех, анчах мӗнле-ши:
Ячӗшӗн «Сыв пул» е вӗри куҫҫуль?

Сӑвва вуласа пӗтерчӗ те пуҫне пӗкрӗ.
— Хӑвӑр ҫырнӑ-и? — асӑрханараххӑн ыйтрӗ Сер

гей Владимирович.
— Мён эсир? Эпё ун пек ҫырма пултараймас- 

тӑп. — Кулса ячё Элен. Унтан тӑруках шухӑшлӑ пул
са тӑчӗ. — Пурнӑҫ пурӑнса курнӑ ҫын ҫеҫ ҫырма пул- 
тарать кун пек сӑвӑ, эпӗ — ачапча кӑна. Эсир те халӗ 
шӑпах ҫавӑн пек шутлатӑр вӗт-ха ман ҫинчен, ҫап- 
ла-и? Ачапча тетӗр вӗт?

Элен йӗкӗлтерех куҫран тинкерчӗ. Сергей Влади
мирович йӑлтах аптраса ӳкнине кура шӑнкӑр сассипе 
ахӑлтатса кулса ячӗ.

— Юрӗ, хуравламасса та пултаратӑр. Шутлӑрах 
ҫапла. Ку мана килӗшет те. Манӑн халӗ, ҫак самант
ра, кунта, Парижра, чӑнласах та пӗчӗк ача пулас ки
лет. Пӗчӗк ачан тем тума та ирӗк пур. Тем пакӑлтат- 
ма та, чӑрсӑрланма та. — Каллех йӗкӗлтевлӗн пӑх- 
рё. — Сире вӑтантарма та. Ой-й, епле именсе кайрӑр 
эсир! Юрё, юрё, тек кулмӑп, атту тарӑхса кайӑр та 
мана пӗчченех пӑрахса хӑварӑр ҫак скверта, вара эп 
аташса ҫӳрӗп Парижра. — Элен каллех пёчёк чипер 
хӗрарӑм пулса тӑчӗ. — Сӑввине кӑна эпё темле пёр 
журналта курнӑччӗ. Килёшрё те ҫырса илтём. Халь 
акӑ шӑпах вырӑнлӑ пулчӗ. Тӗлӗнмелле: эпир пач пӗл-
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мен ҫын ҫырнӑ, хӑйӗн чунӗнчи пӑтрав ҫинчен. Пирӗн 
ҫинчен, пирӗн валли ҫырнӑнах. — Сӑввӑн юлашки 
икӗ йӗркине тепӗр хут каларӗ хӗр.

Сергей Владимирович каллех сигарет кӑларчӗ, ӑна 
муталаса ҫемҫетме пикенчӗ. Элен ахӑлтатса кулса ячӗ.

— О-о! Тепӗр сигарет! Эппин, мӗн-ма ҫыхлантӑм 
ку тайлӑк хӗрачапа тесе шутлатӑр ӗнтӗ? Хӑвӑр эсир 
чӑн-чӑн ача-пӑча! Ха-ха-ха... Ним ҫукшӑн именетӗр, 
вӑтанатӑр, хӗрелсех кайрӑр. Нецелованнӑй мальчик 
пек. — Унтан сасартӑках кулма чарӑнчӗ. — Ан шик- 
ленӗр! Пирӗн вӗри куҫҫуль пулмасть. Эпё сире Шу- 
пашкарта пӗрре те чӑрмантармӑп. Нихҫан та, пӗр 
чӗптӗм те. Ӑнсӑртран тӗл пулсан та: «Ырӑ каҫ пултӑр, 
мсье!» — тесе ҫеҫ иртсе кайӑп. Эсир сивлетӗр пулсан 
чӗнмессе те пултаратӑп. Ӑнланатӑп, сирӗн — ҫемье, 
арӑм, ача-пӑча, еркӗнсем. Пӗр сӑмахпа — сирӗн хӑ- 
вӑрӑн пурнӑҫӑр. Чӑн та, эсир ҫемье ҫынни пек лайӑх 
йышшиех мар. Кӑштах ултавҫӑ та.

— Ӑнланмарӑм. — Пӗр витре сивӗ шыв сапнӑнах 
пулса кайрӗ Сергей Владимировича.

— Тӗрӗс ҫын пулнӑ пулсан Парижа мӑшӑрӑрпа 
килнӗ пулӑттӑр, еркӗнӗрпе мар. Кӳренместӗр-и тӳррӗн 
каланӑшӑн? Ача сӑмахӗпе тӗрӗслӗх калаҫать. Манӑн 
сире ӑнлантарма кирлӗ мар-тӑр кун пирки? — Элен 
кӑштах айккинерех шуса ларчӗ.

— Апла тӑк... эсир каланӑ пек пулсан, сирӗнпе мар, 
унпа пулмаллаччӗ халь манӑн. Пирӗн унпа иксӗмӗрӗн 
хушӑмӑрта нимӗн те ҫук.

— Каларӑм вӗт хӑвӑр эсир ачапча тесе. — Каллех 
ахӑлтатса ячӗ хӗрача. — Эх, Сергей Владимирович... 
Эпё хальлӗхе сирӗн арӑмӑр мар, мӗн тӳрре тухасшӑн 
питӗ тӑрмашатӑр ман умра? Эсир халь кунта ларнин, 
унпа пулманнин — урӑх сӑлтав: вӑл урӑхла шут турӗ. 
Сирӗн хӗрарӑмӑр. Мёншён тесен вӑл — пурнӑҫ ҫынни. 
Ӑспа пурӑнаканскер. Ӑна мана кирлинчен ытларах 
кирлӗ.

— Сана мӗн кирлӗ? — хӑвӑртгӑн ыйтрӗ Сергей Вла
димирович.

— Мана? Мана — Париж. Тата... эсир.
28



— Ӑна мӗн кирлӗччӗ? — Мӗншӗн ыйтмаллаччӗ-ха 
ҫакна унӑн ҫак кӑштах чӑрсӑр хӗрачаран, хӑй те ла- 
йӑхах чухласа тӑнӑ ҫӗртен? Хӑйне хӑй тарӑхса илчӗ 
вӑл.

— Ӑна Париж кирлӗ мар, Париж уншӑн — хӑть 
Мускав, хӑть Лапракасси. Ӑна эсир кирлӗччӗ. Е... эсир 
мар пулсан кам та пулин урӑххи. Паллах, шанчӑкӗпе — 
яланлӑхах. Мана вӑт чӑнласах та эсир кӑна кирлӗ. Тата 
ниҫта та мар, Парижра ҫеҫ.

— Вӑхӑтлӑха ӗнтӗ. Кӗҫӗрлӗхе. — Сергей Владими
рович пӗрремӗш хут Элена «эсир» темерӗ. — Париж- 
ри юлашки каҫа кампа та пулин кӑмӑллӑ ирттерме. 
Асӑнмалӑх. Кайран тус-тантӑшсене каласа култар- 
малӑх, ҫапла-и? Тавах сана чыс тунӑшӑн. Чӑн та, чы- 
лай ҫамрӑкраххине тупса яма пултарнӑ кун валли. — 
Хӑйне ҫав тери япӑх пулнӑн туйса илчё Сергей Вла
димирович. Вӑл васкаса сигаретне тивертрӗ.

— Ҫамрӑкраххи? — Элен пӗр вӑхӑт шухӑшласа лар- 
чӗ. — Ҫук, пуҫра та пулман. Мана шӑпах эсир кир- 
лӗччӗ. Сирӗн ҫулсем, сирӗн кӑштах шуралнӑ ҫӳҫ. Эсир 
хӑвӑр та пӗлместӗр, мӗнлерех интереслӗ ҫын эсир. 
Сирӗнпе калаҫма пулать. Темле чару туймасӑр. Ирӗк- 
лӗн. Эсир ахалех хӑвӑра ватӑ ҫынла тытма тӑрӑшатӑр. 
Эсир — ача! Эпё сире тӳрех ыттисенчен уйӑрса илтӗм. 
Аса илӗр, Польшӑра Одра хӗрринче чарӑнсан эпё сире 
хама йӗрекен йӑмра патӗнче сӑн ӳкерме ыйтрӑм. Эсир 
килӗшрӗр. Питӗ тӑрӑшрӑр хитре ӳкерчӗк тума. Ахӑрт- 
нех, эпӗ сире килӗшрӗм ун чух. Хам та ӑнланса илтӗм: 
эсир — манӑн ҫын. Чи малтанхи туйӑм — тӗрӗсси. 
Вӑл улталамасть.

— Мён, эпир санпа отель балконӗсем ҫинче ӑнсӑрт- 
ран курнӑҫман, ӑнсӑртран сӑмах хушман тесшӗн-и эсӗ?

— Ҫук, паллах. Пӗтӗмпех манӑн сценари.
— Эппин, мӗншӗн юлашки каҫ кӑна каласа па- 

ратӑн кун пирки? — «Эсӗлетнине» текех асӑрхамарӗ 
Сергей Владимирович. Хӑйӗн хӗрӗх виҫӗ ҫулне те аса 
илмерӗ, вӑл — каллех ҫамрӑк, яш чухнехиллех туйӑм- 
семпе тулли, чунра — ӑшӑ, хӗрӳ, вӗри. Ҫавӑнтах Лиза 
темӗнле Георгий Санчпа ҫывӑхланса кайнӑ хыҫҫӑн
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хӑйне ҫак романтикла шутланакан Парижра ҫав тери 
мӗскӗннӗн, ҫав тери хӑр тӑлӑххӑн туйса ҫӳренине тепӗр 
хут чунӗ витӗр кӑларчӗ те хӑйне шеллесе кайрӗ. Акӑ 
вӑл юнашарах пулнӑ унӑн кӑмӑл-туйӑмне ӑнланма пул- 
таракан чун — тахҫан яшлӑхра тӗнче касса ҫӳренӗ чух 
пуйӑссем ҫинче, ют хуласенче юнашар пултарассишӗн, 
пӗр туйӑмпа хӗмлентерессишӗн ӑнтӑлса шыранӑ хӗр- 
ача. Ҫумрах ларать, алӑ тӑс та унӑн вӗлкӗш ҫӳҫӗ пӳр- 
нӳсем хушшипе хӗвел пайӑркисем пек саррӑн ҫуталса 
сӑрхӑнӗ, куҫӗнчен тинкер те тинӗс шывӗ тӗслӗ си- 
мӗс-кӑваклӑха чӑмӑн. — Маларах систернӗ пулсан эпӗ 
сана хамӑн пӗчӗк Парижӑма парнелеме пултарнӑ пу- 
лӑттӑм.

— Маларах? Ҫук, ун чух паянхи кӗтрет пулмаст- 
чӗ. Париж та пулмастчӗ. Париж Парижах пулма ти- 
вӗҫ. Асамлӑ, хитре, илемлӗ, илӗртӳллӗ. Кайранхи аса- 
илӳллӗ, итлесе тӑранайми кӗвӗллӗ. Париж — юрату 
хули. Юрату илемлё пулмалла. Париж — манӑн хула. 
Тӑван хула. Эпё кунта тёвёленнё вёт.

— Мёнле тёвёленнё?
— Ӑнланмастӑр-им «тёвёленнё» сӑмаха? Ну, эпё 

сире калаймастӑп ёнтё тӳреммӗн манӑн атте пулмал- 
ли ҫын манӑн аннене кунта, Парижра, пётёлентерсе 
эпё ҫакӑнта услам ҫу пек ӳксе юлнӑ тесе.

— Эсир, мён, француженка-им? Ӑҫтан ку хёрача 
француз чёлхине питё аван чухлать теттём, ав мёншён 
иккен. — Каллех «эсир» ҫине куҫрӗ Сергей Владими
рович.

— Ҫурма. Агге пулма пултарнӑ ҫын — француз. 
Анне — Шупашкартанах.

— Мёншён пулма пултарнӑ? Вӑрӑм истори-и?
— Ҫук. Икӗ уйӑх тӑршшӗ ҫеҫ. Анне кунта практи- 

кӑра пулнӑ. Пединститут хыҫҫӑн.
— Мӗншӗн пӗрлешмен вара вӗсем?
— Профессорӑн сирӗн пекех ҫемье пулнӑ. Эпир те 

санпа пӗрлешместпӗр. Санӑн та — ҫемье. — Те ӑнлан- 
сах, те асӑрхамасӑрах Элен та «эсӗ» терӗ.

— Халь пурӑнать-и аҫу... вӑл?
— Пурӑнать. Кунтах, Парижрах.
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— Вӑл эсӗ пуррине пӗлет-и?
— Вун тӑхӑр ҫул тӑршшӗнче — паллах. Яланах укҫа- 

тенкӗпе пулӑшса тӑнӑ. Вӑл — питӗ йӗркеллӗ ҫын.
— Эсӗ унпа курнӑҫкаланӑ-и?
— Чӗнме нумай чӗннӗ Парижа. Эп килмен. Халь 

акӑ ятарласа килнӗччӗ.
— Тӗл пултӑр-и?
— Ҫук. Вӑл эпӗ кунтине пӗлмест.
— Мӗншӗн каймарӑн?
— Мӗн-ма хускатас унӑн чунне?
— Пӑхса илме хӑть, мӗнлерех француз иккенне кур- 

ма, пӗлме.
— Сӑн ӳкерчӗксем тӑрӑх эпӗ ӑна питӗ лайӑх пӗле- 

тӗп. Чунӗпе, кӑмӑлӗпе вара... сирӗн манерех пулӗ те- 
тӗп. Анне каласа кӑтартнӑ тӑрӑх та, сирӗн майлах. Эпӗ, 
ахӑртнех, ҫавӑнпа тӳрех уйӑртӑм сире. Эсир миҫере-ха?

— Хӗрӗх виҫҫӗре.
— Профессор ун чух хӗрӗх ҫиччӗре пулнӑ. Уйрӑм- 

лӑхӗ те тӑватӑ ҫул кӑна — нумай-им вӑл? Анне шӑп 
вун тӑххӑрта пулнӑ. Ман ҫулта. Мана атте мар, анне 
унпа Парижра ҫӳренӗ чух мӗнлерех туйӑмсемпе хӗм- 
ленни кӑсӑкрах. Эсир мана халӗ шӑпах ҫавна туйса 
илмелле турӑр. Эпӗ аннен ун чухнехи чунне, юратӑв- 
не туйса куртӑм. Ахӑртнех, вӗсем те, профессорпа 
иккӗшӗ, Эйфель башнин ҫутӑ тӗтрелӗхӗнче пирӗн пе- 
кех юратуллӑн вӗҫнӗ. Тен, ҫак сквертах пирӗн пекех 
пуҫ ҫухатасла чуптунӑ. Эсир мана, чӑнласах, аннен 
Парижне парнелерӗр. Тавах сире уншӑн. — Элен ура 
ҫине тӑчӗ. — Кайрӑмӑр-и?

— Чим, — хытрӗ Сергей Владимирович. — Сан 
сценарию тӑрӑх, эппин, эпё сан аҫу пулма пултарнӑ 
француза вылярӑм-и? — Сакран хӑпса ҫӗкленчӗ Сер
гей Владимирович. — Акӑ вӑл, хӗрӗх ҫиччӗри про
фессор, вун тӑххӑрти хӗре ыталать... Чуптӑвать... Мён
шён маларах пӗлтермерӗн, эпё чӑнласа, тӑрӑшса, 
французсен тёнче юратакан артисчё пек — Бельмон
до пек — вылянӑ пулӑттӑм хам роле. Каламаллаччё!

— О-о! Епле кӳренсе лартрё пирён пёчёк Серж. — 
Кулма хӑтланчӗ Элен. Ачашласшӑн пулса аллине тӑс-
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рӗ — Сергей Владимирович пӑрӑнса хыҫалалла тур- 
тӑнчӗ.

— Тавах, хӑть тап-таса чунлӑ хӗре мӑшкӑлласа 
пӗччен, хӑр тӑлӑххӑн чӗчӗ ачипе тӑратса хӑварнӑ ӑҫти- 
ҫук ловеласа выляттармарӑн, ҫапах та профессор пул
са куртӑм! — Йӳҫҫӗн кулса илчё Сергей Владимиро
вич. — Кӑмӑллӑ пулчӗ. Ҫав тери-и! Тавах! Тавах! — 
Унтан шӑл витӗр сӑрхӑнтарчӗ. — Ҫапах та... мӗнле 
хыт чӗреллӗскер иккен эсӗ.

— Эпӗ? Хыт чӗреллӗ?.. Ху мӗнлескер? — Сиксе ӳкрӗ 
Элен. — Пӑхса ил хӑвна кӑштах айккинчен. Хӗрӗх 
виҫҫӗри пӗчӗк, нӑйкӑш, кутӑн ача эсӗ! Ах, юратмалла 
ӑна! Куҫран йытӑ ҫури пек пӑхмалла! Кам юраттӑр 
сана, кунашкала? Мӗнле тивӗҫ пулма пултаратӑн эсӗ 
пысӑк юратӑва? Мӗскӗн, нишлӗ чун! Тӗрӗс тунӑ санӑн 
еркӗнӳ пӑрахса урӑххи патне кайса! Санпа мӗнле пур- 
нӑҫ тӑвайӑн?

Элен тӑруках шӑпланчӗ. Тутине ҫыртрӗ. Сергей Вла
димирович умне чӗркуҫленчӗ.

— Каҫар! Эпё ытлашши персе ятӑм.
Анраса кайнӑ, куҫӗ чарӑлнӑ Сергей Владимирович 

тин тӑна кӗчӗ:
— Итле-ха, ӑҫтан йӑтӑнса антӑн эсӗ манӑн тӗле ҫав- 

нашкал пур енӗпе те маттурскер? Шел, маларах кил- 
мен эсӗ ҫак тӗнчене.

— Вара мӗн пулатчӗ?
Элен нимӗн шарламасӑр шӗвӗр пӳрнипе Сергей 

Владимировичӑн питне йӗрлерӗ. Ҫамкине, куҫне, сӑм- 
сине. Тути тӗлӗнче чарӑнчӗ.

— Мӗнпурӗн хӑйӗн вӑхӑчӗ пур. Нимӗн те маларах 
та, каярах та пулмасть, пурте — хӑй вӑхӑтӗнче. Эсир 
манӑн вӑхӑтра ҫуралнӑ пулсан эпир сирӗнпе тӗл пул- 
мастӑмӑр, мёншён тесен эсир ытгисем пекех пулаттӑр.

— Халь эпӗ сирӗншӗн музей экспоначӗ пек. Рари
тет. Мӗн чухлӗ ватӑрах, ҫавӑн чухлӗ хаклӑрах, ҫапла-и?

— Ҫук. Вӑхӑт ниме те пӗлтермест. Ҫулсем — шу- 
хӑшласа кӑларса йышӑннӑ условность ҫеҫ. Музей эк- 
споначӗн те сумӗ хӑш ӗмӗртине пула ҫеҫ мар, унӑн 
историлле шӑпине кура: кам хӑҫан, хӑш ӗмӗрте, мӗнле
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саманара унпа мӗнле, мӗн тӗллевпе усӑ курнӑ, ҫыншӑн 
мён пӗлтерӗшлӗ пулнӑ вал? Ҫын та ҫавах вӑл, унӑн 
хӑйӗн историйӗ пур пулсан кӑна тепришӗн интереслӗ. 
Историйӗ пулсан кӑна вӑл чӑн-чӑн ҫын пулать, вырӑс- 
сем ӑна «личность» теҫҫӗ. Вӑт, ҫавнашкал тепӗр чух 
сӳпӗлтетме пӗлетӗп эпӗ, — сасартӑках йӑл кулса чӗрӗл- 
чӗ Элен. — Ку сире килӗшме пултарать-и? Е эпё сире 
йӑлтах анратса ятӑм-и? Ан анрӑр. Сулахай хулпуҫҫи 
урлӑ сурӑр, иртсе каять.

— Итле-ха, хӗрачи, ҫапах та санӑн маларах ҫурал- 
малла пулнӑ.

— Ҫук. Сирӗнпе пӗрле ҫуралнӑ пулсан сирӗншӗн 
япӑх пулма пултаратчӗ. Эпӗ сирӗн еркӗнӗр пекех пу- 
латтӑм та сире пӑрахса каяттӑм. Эсир куляннӑ пулӑт- 
тӑр. Манӑн сире пӗрре те кулянтарас килмест. Эпир 
иксӗмӗр те тӗрӗс ҫуралнӑ. Унсӑрӑн эпир халӗ ҫак Па
рижра ҫапла ларни питӗ ыт ахаль, тен, Шупашкарта- 
и е урӑх хулара ҫуралнӑ пулсан унта ларнӑ пек кӑна 
пулатчӗ. Вӑл сирӗншӗн интереслӗ пулатчӗ-и? Ҫук. Эпир 
пӗр-пӗрне кунта тупнӑ. Ҫын хӑҫан тупать? Шыранӑ 
пулсан, ҫапла-и? Эппин, эпир пӗр-пӗрне шыранӑ. 
Эсир — хӑвӑр вӑхӑтӑрта, ҫамрӑклӑхӑрта, эпӗ — халь- 
хи вӑхӑтра. Пирӗн вӑхӑтсем пӗрлешрӗҫ. Е эпӗ сирӗн 
вӑхӑта куҫрӑм, е эсир — манӑн вӑхӑта. Тепӗр хутлӑх* 
ҫук теҫҫӗ. Пур! Париж — тепӗр хутлӑх. Ҫавӑнпа ҫын- 
сем кунта туртӑнаҫҫӗ. Кунта вӗсем хӑйсене куҫараҫҫӗ. 
Мёнле, сире килӗшет-и манӑн теори?

— Логика пур. Тӗрӗс асӑрханӑ пек туйӑнать. Тавах 
сана, хӑть халь тӗл пулса чуна ҫавнашкал кӑмӑллӑ ту- 
нӑшӑн.

— Эппин, саламлӑр. — Элен йӑлтӑр кулӑ парне- 
лерӗ те Сергей Владимирович енне тайӑлчӗ, тутине 
тӑсрӗ. Сергей Владимирович именсе тӑчӗ.

— Эх, эсё те ҫав. Эпё сана лекци вуласа патӑм, 
логика пур терӗн, пӗрех хӑюл... — Малалли сӑмахсем 
икё тута хушшине хӗсӗнсе вӗри сывлӑшпа ирӗлсе пӑч- 
ланчӗҫ.

* Х у т л ӑ х  — измерени.
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Вӗсем тӑна кёнӗ тӗле Парижа ирхи шуҫӑм ҫути 
ҫапнӑччё ӗнтӗ. Вӑрӑм сак та сывлӑмпа кӑштах йӗ- 
пеннёччё.

— Санран чӑнласах та сёт тути кёрет, — терӗ шала 
кайнӑ сасӑпа Элен. — Эп сана йӑлтах ӗҫсе-ҫисе янӑ 
пулӑттӑм. Сергей Владимирович, манӑн халӗ сӗт ӗҫес 
килсе кайрё. Нивушлӗ Парижра пёр ӗне те пурӑн- 
масть, французсем кӑна? Манӑн вара пи-и-тӗ сӗт ӗҫес 
килет. Париж, эсё мана халь пёр стакан сӗт туп- 
са памасан, эпӗ акӑ тытатӑп та сана юратма пӑ- 
рахатӑп, — пӗчёк ачалла вылянса йӑлӑннӑ пек турӗ 
Элен.

— Сана чӑнахах сӗт кирлӗ-и?
— Тупса парасшӑн пулнӑн ан хӑтланӑр, тархасшӑн. 

Сире килёшмест ку. Тупаймӑр та хӑвӑра ӳпкелеме пуҫ- 
лӑр тата. Сирён характерна комплекссем ҫуратма пул- 
тарать ку.

— Сирён питех те сӗт ӗҫес килет пулсан...
— Тупӑр эппин, — алне сулчӗ Элен.
Сергей Владимирович Элена алран ҫавӑтрӗ те урам 

тӑрӑх васкатрё. Ҫул ҫинче тӗл пулнӑ пӗрремёш кафе- 
не ертсе кёрсе кайрё.

— Сӗт? — ӑнланмарӗ кафе хуҫи — туллирех арҫын. 
Грек пулас. — Пуйя тархасшӑн. Е кирек мӗнле эрех. 
Сӗт — проблема. Эсир шӳтлеместӗр пулӗ те?

— Шел, — каялла тухма тӑчӗ Сергей Владимиро
вич. — Ак ҫак хӗрачи питё сётшӗнччӗ. Сёт ӗҫмесёр 
ыйхи килмест унӑн. Ҫавӑн пек чир. — Элен енне 
ҫаврӑнчӗ. — Эпё мёнле калатӑп, ҫавӑн пек куҫар, — 
ҫирӗппӗн хушрӗ вӑл. Элен кулса ярасран аран чӑтса 
тӑчё.

— Ну, ыйхи килмест пулсан... Тӑхтама пултаратӑр-и 
вунӑ минут?

— Паллах. Сирён кафе питё кӑмӑллӑ пек туйӑнать. 
Вунӑ минут мар, ытларах та ларма юрать кунта.

— О! О! Хӑнасене эпир тарават. Уйрӑмах рашен, 
рашен, — кантӑк патёнчи сётел хушшине ил се кайса 
лартрӗ хӑнасене грек. Раҫҫей турисчӗсенчен кӑштах 
шикленкелеҫҫё те Парижра, ҫапах та питё хапӑллаҫ-
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ҫӗ — пӗлеҫҫӗ, вӗсем укҫине ыттисем пек пӗрер цент- 
шеккель таранччен шутласа тӑмаҫҫӗ, кирлӗ пулсан, 
пӗрер чиперкке француженка куҫ хӗссен ун валли укҫа 
сарса утма ҫул тума пултараҫҫӗ. Курнӑ унашкаллине 
те Париж. Вырӑс купсисем хӑйсен вӑхӑтӗнче ой! ой! 
мыскарасем кӑтартнӑ кунта, Париж планах чун ирӗк- 
лӗхӗн ҫӑтмахӗ пулнӑ.

Тепӗр вун пилӗк-ҫирӗм минутран Элен умне пысӑк 
куркапа сӗт пырса лартрӗҫ.

— Париж, паллах, ирӗклӗ юрату хули, анчах эпё 
сире номере чёнместёп, — терё те Элен хӑна ҫуртне 
таврӑнса виҫҫӗмӗш хута хӑпарсан Сергей Владимиро
вича сӑмси тӑрринчен чуптуса илчӗ. — Ан кӳренӗр. 
Аттуш кӳренсе лартӑр та каллех сигарет хыҫҫӑн сига
рет паклаттарӑр тата. Сывлӑх министерстви асӑрхат- 
тарать: туртни сывлӑхшӑн сиенлӗ.

Сергей Владимирович Элена пӑхса ытараймарӗ. Эй
фель башнин ҫутӑлӑхӗпе йӑлкӑшса тӑракан сӑн-пит, 
куҫсенче — кӑвак тӗтрелӗх. Элен Сергей Владимиро
вич енне туртӑнчӗ.

— Тавах сире, Сергей Владимирович, эсир мана 
Париж парнелерёр. Вал планах манӑн чунра пулё. Таса, 
ҫутӑ, кӑшт тунсӑхлӑ, ҫав тери кӑмӑллӑ Париж. — Ачаш- 
шӑн, ҫепӗҫҫӗн чуптуса илчӗ. — Тӗлӗксенче эпё планах 
сире Парижра кӗтӗп. Астӑвӑр, килме ан манӑр, — 
пӳрнипе юнанӑ пек турӗ те номерне кӗрсе кайрӗ.

— Ырӑ каҫ пултӑр сана, манӑн пӗчӗкҫӗ Пари- 
жӑм, — те сӑмахпах каларӗ, те калас тенине ӑшра ҫеҫ 
пӑшӑлтатрӗ Сергей Владимирович.

Картлашкапа иккӗмӗш хута анса ҫитнӗпе пӗрехчӗ — 
кӗтесрен сиксе тухнӑ Лиза чутах Сергей Владимиро
вича пырса тӑрӑнатчӗ. Йӳле пнӑ кофтӑпа, ҫӳҫӗ самаих 
тӑрмаланчӑк. Кӳ! ҫапрӗ эрех шӑрши.

— Ырӑ каҫ пултӑр! — терё Сергей Владимирович 
кӑмӑлне пусарса.

— Ырӑ каҫӗ иртнӗ ӗнтӗ, ырӑ ир сун, — алчӑранӑ- 
рах куҫӗсене пытарасшӑн пулчӗ Лиза. — Эсӗ ӑҫтан? 
Виҫҫӗмӗш хутран-и? Мана шырарӑн-и? — сасартӑках
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ахӑлтатса кулса ячӗ. — Ха-ха-ха! Манӑн мӗскӗн Ро- 
мэо! Унӑн Джульетти читлӗхре ҫуккӑ! Вӗҫсе тухса 
тарнӑ! Ҫапла, ҫапла! Вӗҫсе тарнӑ! — тӑруках кулма 
чарӑнчӗ. — Эсӗ Ромео мар, Сергей, эсӗ — Отелло. 
Астарса килтӗн мана Парижа, астарса килтӗн те чит- 
лӗхе хупса хутӑн. Эсӗ — как собака на сене: ни себе, 
ни другим. Манӑн вара пурӑнас килет! Ҫак вӑхӑтра! 
Ҫак самантра! Эпё пӗччен пурӑнса ывӑннӑ! Ӑнлана- 
тӑн-и эсӗ ҫакна? Манӑн чуна ирӗклӗх кирлӗ! — Сас- 
си хӑйӑлтатарах туха пуҫларӗ. — Хӗрарӑмсем хӑюлли- 
сене юратаҫҫӗ! Сӗмсӗррисене! Мёншён тесен вӗсем 
ҫӗнтерме пӗлеҫҫӗ. Эсӗ вара, Ҫеруш, мемме пулнӑ, 
меммех юлнӑ. Сывӑ пул. Ахӑртнех, яланлӑхах. — Сер
гей Владимирович умӗнчен пӑрӑнчӗ те Лисук таплат- 
тарса картлашкапа хӑпарса кайрӗ.

Ҫулҫӳрев хӑйшӗн мӗн пӗлтерӗшлӗ пулнине, чӳре- 
чере мӗлтлетекен хула-ял, вӑрманӗ-уйӗ хӑйне тахҫан 
мӗнлерех туйӑмсемпе ирӗлтерсе ярасла антӑхтарнисе- 
не ҫак ҫулҫӳреве тухиччен аса та илменччӗ Сергей 
Владимирович. Хӑҫан пулнӑ: тамбурта пирус хыҫҫӑн 
пирус мӑкӑрлантаратчӗ, вакунран вакуна ҫӳренӗ май 
хӑйӗн тапса тухасла туйӑмӗсемпе тулнӑ чунне ӑнлан- 
са, унпа пӗрле ҫак туйӑмсемпех ирӗлсе кайма хатӗр 
илемлӗ, хитре куҫсене шыратчӗ, каҫ ӗнтрӗкӗнче 
мӗлтлетсе юлакан уйра сасартӑк пуйӑсран анса юлса 
кӑвайт чӗртсе кампа та пулин (паллах, хӑйӗн пекех 
ҫав самантра хӑйне темле сывлӑш пек ҫеҫ, ҫара туйӑм 
пек ҫеҫ туякан чунпа ҫеҫ, тата вӑл тахҫантанпа ӗмӗт- 
леннӗ, кӗтнӗскерпе), тен, пӗр сӑмах та каламасӑр, шӑп- 
пӑн ҫеҫ ларма хатӗрччӗ. Хӑҫан пулнӑ ку йӑлтах? Вӑл 
хӑй ҫапла пулнине те манса кайнӑ пулӗ тенӗччӗ, сыв- 
лӑшпа мар, туйӑмсемпе сывлакан антӑхса каясла чун 
та — тек нихӑҫан та таврӑнмасла ҫамрӑклӑх пекех ирт- 
нӗлӗхрех хӑйӗн ҫав туйӑмӗсемпе ҫаплах инҫетсене 
ӑнтӑлса тамбура пирус тӗтӗмӗпе тултарса, каҫ ӗнтрӗ- 
кӗнчи тулли уйӑхлӑ уйра кӑвайт тӗтӗмне чи лайӑх 
тутлӑ, техӗмлӗ шӑршӑ пек антӑхса сывласа ларса юл- 
нӑн туйӑннӑччӗ.
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Парижран тухса виҫҫӗмӗш талӑк автобус кантӑкӗн- 
чен тинкерсе пырса-и каллех хыпса илчё ҫав кӑвайт 
Сергей Владимировичӑн чунне, чугун ҫулсен хӑш 
хӗресленӗвӗнче тӗл пулчӗҫ ҫак автобуспа унчченхи вӑл 
ларса кайнӑ пуйӑс?

Автобус чарӑнчӗ. Шӑпах шлагбаум умӗнче иккен. 
Пӑравус вӑрӑммӑн кӑшкӑртни илтӗнчӗ. Унтан сарӑ- 
рах ҫутӑсем мӗлтлете-мӗлтлете пуҫларӗҫ. Вӗҫӗ те ҫук 
пек туйӑнчӗ вёсен. Сергей Владимирович ҫумне тӗр- 
шӗнсе ҫывӑрса пынӑ Элен вӑранчӗ. Ачалла куҫне 
сӑтӑркаласа илчӗ.

— Ӑҫта эпир? — ыйтрӗ вӑл.
— Хамӑр ҫӗр ҫинче. И дым отечества нам сладок 

и приятен. Грибоедовӑн «Ӑса пула инке к» поэмине 
халь шкулта вӗрентеҫҫӗ-и? — вылянса ыйтрё Сергей 
Владимирович. — Кӑкӑр туллин сывлама пултаратӑн 
ҫав тӑван шӑрша.

— Шел, — ассӑн сывласа илчё Элен. — Манӑн 
каллех Парижра вӑранас килетчӗ. Сена хӗрринче Кон
ти лапамӗнчи пӗчӗк сквертах. Питех те шел. — Тепӗр 
хут ассӑн сывласа илчё вал. Унтан каллех Сергей Вла
димирович ҫумне таянчӗ. — Атя тепре ҫывӑрса каят- 
пӑр та Парижрах вӑранатпӑр.

Автобус тапранса кайрӗ. Чугун ҫул урлӑ каҫрӗ те 
каҫ сӗмлӗхӗнче палӑри-палӑрми кӑваккӑнрах курӑна- 
кан уя кӗрсе кайрӗ. Сывлӑм сырса илнӗрен уйӑх ҫутин 
кӑваклӑхӗ ҫапнӑ иккен ӑна. Тулли уйӑх. Инҫетри 
вӑрман ҫине анса ларассӑнах вӑл.

Сергей Владимировичӑн чун хӗлӗхӗсем тепӗр хут 
карӑнчӗҫ. Курнӑ, курнӑ вӑл ку ӳкерчӗке. Студент ҫулӗ- 
сенче ҫул ҫӳренӗ чух ӑна пӑхса киленсе туиӑмсемпе 
ирӗлнӗ. Ӑна каллех ҫак япала ун чухнехи пекех чӗнчӗ 
те чӗнчӗ. Унӑн каллех кӑвайт чӗртсе нимӗн ҫинчен 
шухӑшламасӑр, шӑппӑн ҫеҫ, ним туймасӑр ларас килчӗ.

— О-о! Ҫӑлтӑрсем мёнле шултра! — Сергей Влади
мирович урлӑ туртӑнса кантӑк ҫумне пичӗпе лӑпчӑнчӗ 
Элен. — Мӗнле асамлӑ илем. — Унтан Сергей Влади
мировича каласа та мар, хӑй тӗллӗн шӑппӑн пӑшалтат- 
нӑн ассӑн сывласа илчё. — Позови меня в даль свет-
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лую. — Каллех Сергей Владимирович ҫумне тёршён- 
се куҫне хупрё. Унтан кӗлӗ каланӑ евӗр пӑшӑлтатма 
пуҫларӗ:

Ак вӗҫленчӗ те пирӗн роман,
Пӗр-пӗрне каламастпӑр:

«Тархасшӑн, ан ман».
Пёр тесен, каламалӑх нимех те пулман —
Так ахаль роман, так ахаль роман...

Ху герой пулнине эс, паллах, чухламан,
Ун пирки эп сана систермен, палӑртман.
Пёр тесен, вӑл сана, тен, кирлех те пулман —
Так ахаль роман, так ахаль роман...

Ёмӗтре курнисем, ҫук, тухмарӗҫ чӑна,
Эп вара кунашкал юратса та курман.
Пёр тесен, пӑлхатма халь кирлех-ши чуна?
Так ахаль роман, так ахаль роман...

Тепёр чух курнӑҫсассӑн санпа ӑнсӑртран 
Тепёр хут, тепёр, тен, тапранё суран.
Сюжетне вӗҫлеймесӗр ҫаплах тӑсӑлать ман асра 
Манӑн тунсӑх роман. Так ахаль роман...

— Сергей Владимирович, — Элен каллех кантӑк 
ҫумне ҫыпҫӑнчӗ, — атя анса юлатпӑр. Манӑн халӗ ҫак 
уйра питӗ кӑвайт чӗртсе ҫӑлтӑрсене пӑхса ларас ки
лет. Пӗр сӑмах хушмасӑр. Шӑппӑн. Тасан. Ҫуттӑн. Мӗн 
ӗмӗр иртиччен ҫапла ларнӑ пулӑттӑм эпӗ. Чул палӑк 
пулса тӑриччен. — Кантӑкран хӑпрӗ те Сергей Вла
димировича куҫран тинкерчӗ. — Пӗлетӗн-и, кайран, 
эпир чул палӑк пулса ларсан, юратуллӑ чунсем пирӗн 
пата сукмак хывӗҫ, пирӗнпе пӗрле ҫӑлтӑрсене пӑхса 
киленӗҫ. Эпир ҫынсене ҫӑлтӑрсене курма вӗрентӗпӗр. 
Вӑйлӑ шутласа кӑлартӑм вӗт эпё, э? Кала! Ку мана 
питӗ килӗшет. Анса юлатпӑр-и?

...Водитель вӗсене ӑнланмарӗ. Тула тухмалла ҫеҫ ча- 
рӑнма ыйтрӗҫ пулӗ тесе шутларӗ пулмалла та — вӗсем 
анса ҫул айккине пӑрӑнсан та ҫаплах тӑхтаса тӑчӗ. 
Сергей Владимировичӑн каялла таврӑнса ӑнлантарма 
тиврӗ. Водитель хулпуҫҫине ҫаплах ӑнланмасӑр сик-
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теркелесе илчё, унтан хӑвӑрӑнне хӑвӑр пӗлетӗр тенӗн 
мӑкӑр-мӑкӑр турӗ те тапранса кайрӗ. Автобус алӑкӗ 
хупӑниччен ҫеҫ Лизӑн ыйхӑллӑ сасси илтӗнчӗ:

— Сереж, эс мӗскер? Мӗн хӑтланатӑн? Мӗн тӑва- 
тӑн? Тӑна кӗр!

— Пурте йӗркеллӗ, Лиза! Чипер юл! Сана та ӑнӑҫу 
сунатӑп! Такӑр ҫул сана! Телейлӗ пул! — Сергей Вла
димирович алӑ сулчӗ те кӑваклӑха утса кӗрсе кайнӑ 
Элен хыҫҫӑн ҫамрӑккӑн, ҫӑмӑллӑн чупса кайрӗ.



Шлмсрмтсг &цт сарӑ ҫулҫӑ
— Хуан дон Карлос, калӑр-ха, эсир ман хёре до

нья Марийӑна чӑнласах юрататӑр-и?
— Эсир иккӗленетӗр-и, донна Руффо?
— Манӑн, паллах, сире, Хуан дон Карлос, ёненес 

килет. Ҫапах та...
— Мӗн ҫав тери иккёлентерет сире, донна Руф

фо? — икӗ сасӑллӑн илтёнчё Хуан дон Карлос ыйтӑвӗ.
— Вау! — хӑйӗн ыт ахальтен выляса персе янӑ ый- 

тӑвӗ телевизорпа кӑтартакан телесериалри чӑн Хуан 
дон Карлосӑннипе пёр килсе тухнӑран хӑпартланса 
кайнӑ Виктор кухньӑран зала сиксе тухрё.

— Иккёленесси-мёнё... Анчах та сире донья Ама- 
лийӑпа иксӗре паркра курнӑ, — Хуан дон Карлоса 
тимлесе тинкерчё донна Руффо.

— Мана донья Амалийӑпа пёрле? Паркра? — халь- 
хинче те пёр пулчё Хуан дон Карлоспа Викторӑн 
тӗлӗнӗвӗ. Каччӑ ахӑлтатса кулса ячӗ.

Камера донна Руффо сӑнне питё ҫывӑхлатса экран 
тулли кӑтартрӗ те ҫак арҫынларах сӑнлӑ, самантлӑха та 
хӑй кунта пӗртен-пӗр чӑн-чӑн хуҫа — йӑх пуҫӗ пулни- 
не манӑҫа кӑларман хӗрарӑмӑн сивӗ, ҫав вӑхӑтрах хӗл- 
лехи уйӑх ҫутине аса илтерекен кӑвак куҫӗ хаяртарах 
чеелӗхпе Хуан дон Карлоса мар, Виктора хӑйне шӑта- 
расла пӑраланӑнах туйӑнса кайрӗ. Каччӑ кулма чарӑнчӗ.

— Иртнӗ ытларикун эсир унпа паркра самаях сӑ- 
махласа тӑнӑ, кайран вара пӗрлех кайнӑ. Сире кура- 
кансем пулнӑ, Хуан дон Карлос, — терё донна Руф
фо. — Ман шутпа, эсир ҫакна пытарма тӑрӑшни шӑпах 
кунта темӗнле вӑрттӑнлӑх пурри ҫинчен каланӑн ту- 
йӑнать. Ҫапла мар-и, Хуан дон Карлос?
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Арҫын куҫне тартма тӑрӑшрӗ.
Ҫак самантра алӑк шӑнкӑравӗ янӑраса кайрӗ. Вик

тор, Хуан Карлос тӳрре тухасшӑн тӑрмашса мӗнлерех 
сӑмахсем шыраса тупма пултарассипе хӗрсе кайнӑ- 
скер, ӑна телесериалри шӑнкӑрав вырӑннех йышӑнчӗ. 
Ҫавӑнпа шута та илмерӗ. Шӑнкӑрав тепӗр хут янӑра- 
сан кӑна алӑк патне тапса сикрӗ.

— Сала-а-ам! — Виктор паҫӑртанпах тӗмсӗлсе кӗте- 
кен телесериала пула кӑна вӑхӑтлӑх манӑҫа кӑларнӑ 
Наташа тӑрать алӑк умӗнче. Вӑл качча мӑйӗнчен ҫав 
тери ачашшӑн, ҫепӗҫҫӗн ҫупӑрласа илчё те чуптӑвас- 
са кӗтсе тутине тӑсрӗ.

— Атя-ха хӑвӑртрах, пӗр путиш кӑтартатӑп. — На- 
ташӑна йӑтса тенӗ пекех телевизор патне зала илсе 
кайрӗ Виктор.

Экранра Мексика кӗвви янӑранӑ майӑн титрсем 
ҫырӑнатчӗҫ те ӗнтӗ.

— Шел, вӗҫленнӗ. Темле сериал пыратчӗ унта. Хуан 
дон Карлос текеннипе иксёмёр донья Мария амӑшӗ- 
пе донна Руффопа калаҫаттӑмӑр. Эпё мён калатӑп — 
Хуан та ҫавнах. Шӑп та лӑп пёр сӑмахсемпех. Кино 
дубляж тунӑ чухнехи пек.

Наташӑшӑн ку, ахӑртнех, питех кӑсӑклӑ пулмарё 
курӑнать.

— Эсё мана сывлӑх сунатӑн-и, манӑн Хуан дон Кар- 
лосӑм? — Хёр каллех каччӑ мӑйӗнчен уртӑнчӗ.

— Салам, — терё тинех Виктор. Унтан Мексика 
сериалӗсенчинчен виҫӗ-тӑватӑ хут вӑрӑмрах чуптуса 
илчё. — Донья Наталья, калӑр-ха, эсир Виктор дон 
Серова чӑнласах юрататӑр-и?

— Виктор дон Серов, эсир мён, иккёленетёр-и?
— Ха-ха-ха!.. — самантрах ахӑрса ячё Виктор. Мён

шён тесен Хуан сӑмахӗсемпех ыйтрё Наташа. Унтан 
кулма чарӑнаймасӑрах телесериалти калаҫӑва малалла 
тӑсрӗ. — Манӑн, паллах, сире, донья Наталья, ёненес 
килет. Ҫапах та...

— Мён, ҫапах та? — тӑруках сисчӗвленсе ӳкрӗ На
таша. Унтан Виктор ҫумӗнчен кӑштах хӑпса тӑчӗ. — 
Ӑнланмарӑм.
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— Ҫын курни вӑл, паллах, донья Наталья, хам кур
ни мар. Ҫапах та сире паркра асӑрханӑ терӗҫ.

— Паркра? — Пӗр утӑм каялла чакрӗ аптраса ӳкнӗ 
хӗр. — Хӑҫан? Кам каларё? — Халё ёнтё Виктор умён- 
че паҫӑрхи ҫепӗҫ, вылянчӑк та чипер, илӗртӳллӗ, хӑйӗн 
каҫӑхса каймалла чуптӑвӗпе тухатакан Наташа мар, 
самаях хӗремес чӑрсӑр хӗрарӑм тӑрать.

— Эсӗ мӗскер?! — анрасах кайрӗ Виктор. — Эпӗ 
вылянса, хамӑра халь леш телесериалти пек тесе ҫеҫ 
каларӑм вӗт...

— Шӳтлетӗн те вара эсӗ, Серов. Инфаркт илме пу- 
лать.

Виктор Наташӑна ҫупӑрлама тӑчӗ. Хӗр тӳрккессӗн 
мар, ҫапах та сивлекреххӗн тата самаях татӑклӑн каччӑ 
аллине сирчӗ. — Атя кӑтарт луччӑ хӑвӑн апартаменту- 
сене. Питӗ шикарнӑ пурӑнатӑн пек курӑнать, как я вижу.

Наташа Виктора хулран ҫаклатрӗ те картинӑсем 
йышлӑ ҫакса тултарнӑ стена патне ҫавӑтса кайрӗ.

— Мӗн кӑтартмалли? Виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттер. Ытти- 
сем пекех пуль?

— Эсир картинӑсене питӗ килӗштеретӗр пулас, Вик
тор дон Серов?

— О-о-о, йес, синьорина! Йес! Йес! Эсир питӗ тӗрӗс 
асӑрхарӑр, — вьшянма пуҫларӗ Виктор. Каллех ҫӑмӑл- 
лӑн, алхасуллӑн. — Пирӗн галерейӑра, пӗлес килет пул- 
сассӑн, темиҫе ӗмӗр каялли художниксен ӗҫӗсем те 
пур. Чӑн та, хӑшӗсем вӗсем кунта — эпӗ тӗшмӗртсех 
каймастӑп. Пёр тесен, маншӑн ҫавах: паллӑ худож- 
ник-и, ҫук-и, вун ҫиччӗмӗш ӗмӗрти-и е хальхи — кар- 
тини ҫеҫ килӗштӗр, чуна вырттӑр.

— Эсир питех те тӗрӗс каларӑр, синьор Серов. Чи 
кирли — чун выртни, — вылянса илчё Наташа та пӗр- 
пӗр самаях сумлӑ хӗрарӑм-искусствовед е экскурсо
вода сӑнарласа. Анчах унӑн вӑййи вӑрӑма пымарӗ, са- 
сартӑках шӑпланса пӗр-икӗ картинӑна питӗ тимлӗн 
тишкерчӗ те Виктор енне ҫаврӑнчӗ. — Санӑн аҫу ху- 
дожник-им?

— Ҫук, ахаль слесарь ҫеҫ. Картинӑсем — унӑн чун 
киленӗҫӗ. Хобби. Пуҫтарать.
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Наташа каллех шӑпланчӗ, картинӑна тишкерчӗ, кал
лех Виктор енне ҫаврӑнчӗ.

— Эсӗ ӑна атте тесех чӗнетӗн-и?
— Иван Петрович тесе калаймастӑн ёнтё.
— Хӑвӑра пӑрахса кайнӑшӑн кӳренетӗн-и ӑна?
— Ача чухне пулнӑ пуль, халь тин ёнтё мён? Пул- 

нӑ — иртнё. Сурансем сипленнё.
Ку калаҫу Викторшӑн кӑмӑллах маррине чухласа 

илчё Наташа, анчах ӑна урӑх еннерех мёнле ҫавӑрса 
ямаллине пёлеймерё.

— Вӗсем, мён, арӑмӗпе иккӗш ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ-им?
— Халӗ иккӗшех. Ачисем вӗренме тухса кайнӑ: Вар

вара — Мускавра, художника вӗренет. Питӗ лайӑх ӳке- 
рет. Эпё сана унӑн ӗҫӗсене кӑтартма пултаратӑп. Вӗсем 
тепӗр пӳлӗмре. Олег — Суворов училищинче.

— Эсӗ вӗсемпе хутшӑнатӑн-и?
— Паллах. Сана та паллаштарма пултаратӑп. Ҫӗнӗ 

ҫула килмелле. Питӗ лайӑх ҫынсем, кӑмӑлӗсем те ҫав 
тери ырӑ.

— Итле-ха, Серов, нивушлӗ сан валли пӗр кӗтес 
тупӑнайман ҫак виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттерте? Общагӑра 
шӑршланса пурӑниччен... Аҫу, мӗн, арӑмӗнчен хӑ- 
рать-и? Вӑл сана хирӗҫрех-им?

— Мӗншӗн тупӑнайман? Тархасшӑн, халь тесен халь 
килсе пурӑн. Пирӗн, Маргарита Сергеевнӑпа иксӗмӗ- 
рӗн, хутшӑнусем чиперех. Вӑл мана кунтах хӑварас- 
шӑнччӗ. Ярасшӑн марччӗ ниҫта та. Эпӗ общежитире 
пӑсӑлса каясран та шикленетчӗҫ. Эпё хам ҫапла тӑвас 
терӗм.

— Сана, мӗн, вӗсемпе пурӑнма йывӑр-им? — На
таша Виктора хӗрхенӳллӗн пӑхса илчё те ҫумне тӗр- 
шӗнчӗ. — Ӑнланатӑп.

— Ҫук. Пачах та. Эпё хам суйласа илтӗм общагӑ- 
на. Общежити маншӑн — пурнӑҫ шкулӗ, питӗ пӗлес 
килет пулсассӑн.

— Мён? — Наташа Виктортан туххӑмрах хӑпрӗ. — 
Мӗнле пурнӑҫ шкулӗ вара вӑл общага? Эсӗ мён, Се
ров, кӑштах катӑкрах-им? Ҫакӑн пек апартаментсен- 
че пурӑнма май пур чухне темле общежити.
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— Ҫын хӑй пурнӑҫне хӑй тумалла. Хальхи самана- 
ра пурӑнма характер кирлӗ. Ҫирӗп, вӑйлӑ характер. 
Эппин, хӑвна пиҫӗхтермелле, йывӑрлӑхсене ҫӗнтерме 
вӗренмелле. Ку — манӑн принцип.

— Общежити вӑл — пурнӑҫ шкулӗ! Юратӑр ӑна! 
Хаклӑр! Тата мӗн тӑвӑр? — вылянса илчё Наташа. — 
Вӑйлӑ лозунг! Плакат! Аялта алӑ пусни: Виктор Се
ров. Ха-ха!..

— Ахалех йӗкӗлтешетӗн. Общежити вӑл — обще
ство моделӗ. Унта темӗн тӗрлӗ ҫын характере те пур. 
Вӑт, эпӗ общагӑра пурӑнса ҫынсемпе хутшӑнма вӗре- 
нетӗп. Пӗлетӗн-и, малтанах, ялтан куҫса килсен, мӗн- 
лерехчӗ эпё? Мана, ун чухнехине, астӑватӑн-и эсӗ? 
Мӗнлерех меммеччӗ, сӑмах хушма шикленсе тӑраттӑм. 
Общагӑра пурӑнса кӑштах уҫӑлтӑм тесен те юрать.

— У-у!.. Халь герой, конешнӑ! — йӗкӗлтешрӗ ҫап- 
лах Наташа. — Ҫын мӗнле ҫуралать, мӗн ӗмӗрӗ ир- 
тичченех ҫаплах юлать вӑл, Серов. Тупӑннӑ мачо! — 
Наташа вӑрт! ҫаврӑнчӗ те пӳлӗм тӑрӑх вальс ташланӑ 
евӗр ҫаврӑнса кайрӗ. — Эх, маначчӗ ку йӑлтах! Хӑҫан 
пулӗ-ши манӑн ҫакӑн пек виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттер? Пу- 
латех!

Наташа ҫаплах вальс ҫаврӑнса тепӗр пӳлӗм алӑкӗ 
ҫумнерех ҫакӑнса тӑракан картина тӗлӗнче тӑпах ча- 
рӑнчӗ, тинкерсе пӑхма пуҫларӗ.

Виктор унпа киленчӗ. Хитре хӗр ҫав вӑл. Йӑрӑс 
пӳ-силлӗ, кӗлетки хӗр-модельсенни пекех мар пулӗ 
те, ҫапах питех шайлашуллӑ. Тумланасса та пӗлсе, 
хальхи модӑна уяса тӑхӑнать.

Хӗр хӑйне каччӑ тимлесех сӑнанине туйрӗ пулмал- 
ла та вӑртах ҫаврӑнчӗ ун еннелле.

— Туйӑнать, туйӑнать сирён вкус пурри, Виктор 
дон Серов, — каллех вылянма пуҫларӗ Наташа. — 
Илеме чӑнласах та килёштеретёр пулмалла. Кёх-хём, 
кӗх-хӗм... — Вӑл кама евӗрлесе хӑтланнине каччӑ тух- 
хӑмрах уйӑрса илчё — Клавдия Христофоровна Вель
ская. Вӑл вӗсене институтра эстетикӑпа лекцисем ву- 
лать. — Лайӑх вкус сирён однако, синьор Серов. Кёх- 
хём, кӗх-хӗм... Шутламан. Да-а-а... Хӑвӑра пӑхсан...
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Ну что же, бывает. Кӗх-хӗм!.. Хотя... эсир донья На
тали (и ҫине хыттӑн пусса каларӗ хӗр) Красавинӑна 
кӑмӑлланине шута илсен, да-да... ҫирӗп аргумент! 
Сирён вкус тени чӑннипех те питё утонченный. Туйӑ- 
нать, туйӑнать. Да-да! Кёх-хём, кёх-хём!.. Серов, 
калӑр-ха, эсир Красавинӑна чӑнласах килёштеретёр-и 
е эпё йӑнӑшатӑп однако ж? — Наташа чӑхӑмлатса 
кулса ячё.

— Ҫук, — именнӗн пуҫ пёкрё Виктор.
— Мён ҫук? — Клавдия Христофоровнӑна евёрле- 

сех куҫлӑхне ҫамка ҫине хӑпартнӑ пек турӗ Наташа. — 
Юрататӑн е ҫук? Хотя эсир, хальхи ҫамрӑксем, юрату 
мӗнне пӗрех пӗлместӗр. Сирӗншӗн пурте юрату — чуп- 
туни те, вырӑн ҫинче йӑваланни те. Кӗх-хӗм!.. Да-а... 
вуламастӑр Тургеневпа Бунина, ну да юрать... Е эсир 
Красавинӑна ну, так... Ну, так...

— Юрататӑп, — питё шӑппӑн каларё Виктор. Туйрӗ- 
ши Наташа: кунта чӑнни те пурччӗ е ҫаплах выляв 
вырӑнне ҫеҫ хучӗ? — Паллах, вӑл Венера Милосская 
пек пулнӑ пулсан ӑна тата ытларах юратнӑ пулӑттӑм 
ёнтё.

— Анчах, Серов, каҫарӑр та... кёх-хём! эсир хӑвӑр 
та Давидах мар. Каҫарӑр тепёр хут.

— Студентсем! Коллегӑсем! — Наташа пуҫланӑ 
вӑййа кӗрсе кайрё Виктор. — Натали (пусӑма Клав
дия Христофоровна пекех юлашки сыпӑка лартса) 
Красавинӑна пурте тимлӗрех пӑхӑр-ха!.. Венерӑран 
нимӗн чухлё те кая мар, чӑнахах. Ҫапла вёт? Анчах 
унӑн Милосскаянни пекех алли пулман пулсассӑн, 
тьфу! тьфу! унашкалли ан пултӑр, эпӗ ӑна ҫупӑрлас 
тенӗ чухне вӑл мана аллипе ҫапкалашса тӗртсе ярай- 
ман пулӗччӗ. Манӑн вара ӑна питё юратас килет.

— Ах эс, чеескер! Чӑрсӑрскер! Хулиган! — Наташа 
аллипе ҫапкалашса-сулкалашса Виктора ҫывӑрмалли 
пӳлӗме хӳтерсе кӗчӗ те ҫеп-ҫемҫе плед сарнӑ тем сар- 
лакӑш кравать ҫине тӗртсе ячӗ, хӑй ӑна пусарса хучӗ.

— Хулиган-иҫ эсӗ! Ҫав тери чӑрсӑр ача! Эпӗ ӑна 
айванкка кӑна тесе! Именчӗк, айванчӑк, сӑпа-а-айлӑ- 
скер тесе! Вӑл пур, чӑн-чӑн хулиг... — каласа пӗте-

45



реймерӗ — тутасем пӗр-пӗрне шыраса тупса пӗр- 
лешрӗҫ.

Кун пек чухне пӗр-пӗр сериалта экран тӗттӗмле- 
нет те ачаш, ҫепӗҫ юрӑ е кӗвӗ янӑрама пуҫлать.

Пӗр-пӗринпе ҫакнашкалах Наташӑпа Виктор пӗрре- 
мӗш хут ҫывӑхланчӗҫ. Чылайранпа килӗштерсе ҫӳреҫҫӗ 
пулин те. Чуптӑвасси кашни меллӗ самантрах-тӑр, пӗр- 
пӗринпе ачашланса каҫӑхса кайиччен киленнисем те 
пулнӑ халиччен, ҫапах хӑйсене темӗнле вӗри, ҫунтар- 
са ярас пек пӗҫертекен сывлӑш хумӗ сасартӑках хӑ- 
ватлӑн пырса ҫапса, унтан ҫӑмӑллӑн ҫӗклесе илсе 
тӗпсӗр, тӳпесӗр, вӗҫӗ-хӗррисӗр пек вышкайсӑр уҫлӑха 
ывтӑнтарса ярса, вӗсем унта хӑйсене ним туймасӑр 
ирӗклӗн, ҫав тери ирӗклӗн лапкан-лапкан ҫӑвакан юр 
пӗрчилле ҫаврӑна-ҫаврӑна, явӑна-явӑна ҫӳретме пул- 
тарас туйӑма пуҫласа ӑнкарса илчӗҫ.

Виктор антӑхсах кайрӗ. Наташа вӗри те пӗҫерте- 
кен сывлӑшпа туртӑна-туртӑна сывлаканскер хӑй вӑхӑ- 
тӑн-вӑхӑтӑн пӳлӗнсе килнине, вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрекен 
пӳрнисем Викторӑн кӗпе тӳмисене вӗҫертесшӗн ӑшта- 
ланнине туйса илчӗ. Каччӑ та ним туймасӑр-сисмесӗ- 
рех Наташӑн пӗҫерекен ӳтне ҫарамаслантарса унӑн 
джемперне хывма пуҫларӗ.

Наташа сасартӑках тӑна кӗнӗн лаш! пулчӗ те йӑ- 
пӑр-япӑр сиксе тӑчӗ.

— Халь мар! Халь мар! Халь мар! — Аран сывлӑш 
ҫавӑрса ячӗ вӑл, джемперне йӑпӑр-япӑр туртса май- 
лама пикенчӗ.

Шӑп ҫак вӑхӑтра унӑн кӗсье телефонӗ шӑнкӑртатрӗ. 
Унӑн янравне Виктор малтанах ӑнланса та илеймерӗ. 
Наташа ҫи-пуҫне майланӑ майӑнах зала чупрӗ.

— Алло! Да! Да! Юрать! Аха! Юрать! Ӑнлантӑм! — 
Илтӗнчӗ унтан.

Виктор вырӑна тирпейлесе зала иртнӗ чухне Ната
ша ваннӑйри тӗкӗр умӗнче ҫӳҫне майлатчӗ.

— Ну-у, чӑрсӑр ача та иккен эсӗ, Виктор дон Се
ров. Питё асӑрханмалла-мӗн санпа, — вылянса пӳр- 
нипе юнарё хёр.

— Эсӗ мён, каятӑн-им?
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— А эсӗ улах тӑвасшӑнччӗ-и? Ну, ан кӳрен, Вик
тор, кӑмӑлсӑр ан юл. — Хӗр качча ачашшӑн ҫупӑр- 
ларӗ. Чуптумарӗ ёнтё вал: тутине писев сёрнёччё. — 
Анчах манӑн каяс пулать. Чим, эсӗ кӳренсе те ларт- 
рӑн-им? Ой, ман пёчёкскерём, чиперскерём... — На
таша каллех Виктора ҫупӑрланӑ пек пулчё. — Ну 
юрать, пока! А между прочим, мана питё килӗшрӗҫ 
санӑн апартаментусем. Эсё те... Кунта килсе ҫӳреме 
эпё питё хавас! Ну, хальлёхе! — Наташа диван ҫине 
пӑрахнӑ телефонне сумкӑна печё те алӑк патнелле утса 
кайрё.

— Тӑхта-ха! Пёр самантлӑха кӑна! — мёншён ча- 
расшӑн пулчё ӑна Виктор, мён тума, мён калама — 
хӑй те ӑнкарса илеймерё-ха, анчах темӗнле туйӑм ӑна 
Наташӑна ҫакӑнтах юлма ӳкӗтлеме хистерӗ.

— Ҫук-ҫук! — васкаварлӑн аллипе сулкалашрӗ На
таша. — Манӑн пӗрре те пӗр каҫра вуласа тухакан 
пӗчӗк те ҫӳхе кӗнеке пулас килмест. Манӑн сан вал
ли пы-ы-ысӑк, хулӑн кӗнеке тата пи-и-итӗ кӑсӑклӑскер 
пулас килет. Чипер юл. Курнӑҫиччен! — Наташа чуп- 
тунӑн тутипе чӑплаттарчӗ.

Алӑк хупӑнчӗ. Виктор урай варринчех хытса тӑрса 
юлчӗ.

Алӑка хупсанах Наташӑна иккӗленӳллӗ шухӑшсем 
сырса илчӗҫ: тен, ахалех каять вӑл, ниҫта та каймал- 
ла марччӗ, кунтах юлмаллаччӗ? Викторпах?

Лифт чӗнсе кнопкӑна пусрӗ.
«Тен, чӑнласах тытмалла та таврӑнмалла? Ахӑрт- 

нех, питӗ кӑмӑллӑ каҫ пулӗччӗ вёсен Викторпа. Пал
лах, илемлӗ каҫ. Пёр тесен, Наташӑн чунӗнче те пулнӑ 
вӗт, ҫуралнӑ ҫав самантсем ҫинчен ӗмӗтленнисем. 
Шухӑшланӑ вал кун пирки. Кӗтнӗ те! Хӑй сисмесӗрех 
тепёр чухне ҫакна ҫывхартма тӑрӑшнӑ та мар-и? Вик
тор ӑна килӗшет. Пӗлет, хӑйне те Виктор питӗ кӑмӑл- 
лать. Эппин, мӗншӗн-ха тӳрех тапса сикрӗ вӑл теле
фон шӑнкӑравӗ хыҫҫӑн? Унта мӗн, илӗртӳллӗрех-им?

Хуравне Наташа хӑех чухлать, туять. Ҫук, тарӑн 
шутламасӑр ытла шалах кӗрсе кайиччен вӑхӑтра чарӑн-
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нинчен пахараххи нимӗн те ҫук, паллах. Мёншён ҫак- 
нашкал пуласса та лайӑхах ӑнкарать Наташа. Пулать 
вёт тепёр чухне: тытатӑн пӗр-пӗр кӗнеке, вулама пуҫ- 
латӑн, кӑштахранах пӗтӗм кӑсӑклӑхӗ пӗтет — эсӗ кӑна 
вуланӑ. Викторпа иккӗшӗн хушшинче те ҫавӑн пек — 
вуланӑ кӗнеке манерлӗрех: мён пулни, хальхи, ҫак са- 
мантри, малалла мӗн пуласси йӑлтах паллӑ. Унти вара, 
ҫак подъездран тухсанах пуҫланакан пурнӑҫ пӑрӑнчӑ- 
кӗнче, пӗтӗмпех темӗнле пытарӑнчӑклӑхра. Ку вара 
яланах сӗмлетӳ, илӗртӳ ҫуратать. Тухатать. Астарать. 
Хӑй патне туртать. Ҫав ҫӑткӑн илӗртӗве парӑнмасӑр 
тӑма ҫав тери йывӑр».

Наташа лифт хӑпарасса кӗтмерӗ, пӗрер картлашка 
сиктере-сиктере чупса анчӗ. Хӑйне иккӗлентернӗ урӑх 
шухӑшсем каллех тепӗр ӑстрӑм сырса илесрен тарнӑ- 
нах. Ҫапах та вӗсем ӑна хӑйсенчен хӑптарасшӑн пул- 
марӗҫ курӑнать: иккӗмӗш хута ҫитеспе утӑмӗ вӑрах- 
ланчӗ, унтан чарӑнсах тӑчӗ. Ҫук, тӗрӗсех тумасть пул- 
малла вӑл, ахӑртнех, тепӗр утӑмех, тепре ярса пусни- 
ех темле каярах тӳрлетме ҫук йӑнӑшпа ҫаврӑнса тух- 
ма пултарать. Виктор, паллах, паллах! уншӑн — чи 
хаклӑ ҫын. Нумай пулмасть кӑна урӑх никам та кирлӗ 
марччӗ. Унпа курнӑҫу, тӗлпулу ҫеҫ шыратчӗ, кӗтетчӗ 
Наташа. Тӗнчере урӑх никам та ҫук пек. «Хӑй те мем- 
ме! — сасартӑках тарӑхма пуҫларӗ вӑл. — Тупӑннӑ 
тӗрӗс ҫын, пёр тесен! Пул арҫын пек! Тыт, чар, ан 
вӗҫерт хӑвӑнтан! Ыйтасчӗ хӑть Наташа ҫӗр хута ӑҫта 
тухса кайнине, мӗн васкатать, ӑшталантарать ӑна ҫавӑн 
пекех? Хӑй айван. Мемме, эппин!» — юлашки сӑмах- 
сене Наташа чутах сасӑпа персе яратчӗ. Унтан пӗр 
кӗтмен ҫӗртен сасартӑках чунне ҫав тери ирӗклӗ те 
канлӗ, питех те лӑпкӑ пулса кайнине туйса илчё те 
вара подъезд алӑкне ҫӑмӑллӑнах яри уҫса ячӗ...

Виктор диван ҫинче хирӗҫ ҫакӑнса тӑракан карти- 
нӑна куҫӗпе тӑрӑнса хытса ларчӗ. Унта хӗллехи хӗвел 
аннӑ саманта сӑнланӑ. Сарӑ тӗс ҫапнӑ юр. Тӗксӗмрех 
пӗлӗтсем. Куҫ умӗнчех хуралса пынӑн курӑнакан тав- 
ралӑх. Шӑплӑх. Пушӑлӑх. Викторӑн чунӗнче те халӗ
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пушӑлӑх. Ҫак картинӑринчен те ытларах-тӑр. Мӗншён 
ҫав териех васкаса тухса чупрӗ Наташа? Каҫа хирӗҫ. 
Ӑҫта? Ку шухӑшсем ӑна паҫӑр тӑлласа лартнӑ май- 
лахчӗ. Халӗ акӑ вӗсене йӑлтах ҫак пушӑлӑх ҫӑтса янӑ- 
нах. Пушӑ... Пушӑ... Пушӑ... Наташа килни, калаҫни, 
хёрӳллӗн чуптуни — пӗтӗмпех чӑн мар, хӑйёнпе мар, 
пӗр-пёр Хуан дон Карлос текен ҫынпа темӗнле кӑ- 
сӑклӑ мар телесериал пеккинче сӑнарланнӑн ҫеҫ тӗтре- 
ленсе юлнӑ чунра.

Тӑрса кухньӑна иртрӗ. Чӳречерен пӑхса илчӗ — ху- 
лана каҫхи ӗнтрёк карнӑ. Унта та пушӑлӑх. Зала тухрӗ 
те телевизор ячӗ. Чӳрече умӗнче кӑштах тӑхтаса тӑнӑ 
пулсанах каҫ сӗмёнче подъезд умӗнчен хӑвӑрттӑн утса 
кайнӑ Наташӑна (вӑл чӑнах та васкатчӗ, мёншён те
сен хӑйне Виктор чӳречерен сӑнасах тӑнӑн туйӑнчӗ), 
кёмӗл тёслӗ «Ниссан» машинӑна, унӑн хыҫалти уҫӑ 
алӑкӗ патёнче пирус туртса тӑракан вӑрӑм сӑран плащ 
тӑхӑннӑ хытанкарах арҫынна (сухалне каҫ ӗнтрӗкӗнче 
уйӑрса илейместчӗ пулӗ-ха ӗнтӗ), кӑштахран вӑл пи- 
русне вӑркӑнтарса Наташӑн аллине чуптунине, хӗр 
васкавлӑн машинӑна кёрсе ларнине, унпа юнашар леш 
арҫынё те кабинӑна чӑмнине, вара машина питӗ хӑ- 
вӑрттӑн тапранса кайса кӗтесре курӑнми пулнине асӑр- 
ханӑ пулӗччӗ.

Тепёр кун Виктор пёрремёш лекцие ӗлкёреймерё: 
ҫывӑрса юлнӑ. Тёрӗссипе, института килес кӑмӑлӗ па- 
чах ҫукчӗ унӑн. Наташӑна курас тенипе ҫеҫ ҫитрӗ. 
Вёсен ушкӑнӗ хӑш аудиторире пулассине расписани- 
пе кайса пӑхрё: виҫ ҫёр вун саккӑрмӗш.

Виҫҫёмёш хута хӑпарчӗ. Коридор пуш-пушах. Тӗл- 
тёл кӑна аудитори алӑкёсене лайӑхах хупманран лек- 
торсен сассисем илтӗнеҫҫё. Виҫ ҫёр вун саккӑрмӗш 
тӗлӗнче шӑпах — алӑкӗ хупӑ. Виктор ӑна асӑрханса 
кӑштах уҫрё. «Чӑваш ҫыруллӑ эпикӑллӑ поэзин ма- 
лашнехи ҫулӗ те уйрӑм ҫын индивидуаллӑхне тӗпе хур- 
са истори чӑнлӑхне палӑртассипе ҫыхӑннӑ. Анчах та 
экономикӑпа этемлёх обществин хивре саккунӗсем...» 
Виктор лекци вулакан преподавателе сассинчен уйӑрса
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илчӗ — Андрей Иванович Крылов. Ҫинҫерех, чӑнкка- 
мас сасӑ. Виктор ку преподавателе килёштерсех кай- 
масть. Вӗҫкӗнскер пекрех туйӑнать вӑл. Хӗрсем ҫумне 
те ҫыпҫӑнкалать теҫҫӗ. Наташа та каласа панӑччӗ хӑй- 
не мӗнле комплиментсемпе сӑйланине. Наташа хит- 
ре хӗрача, тӳрех куҫа курӑнать, ӑна асӑрхамасӑр ир- 
тейместӗнех. Илеме кашни хӑйӗн тӑвасшӑн. Ҫулӑхма 
ҫеҫ шикленерех тӑраҫҫӗ пулмалла, мёншён тесен де
кан ҫумӗ Леонид Кондратьевич Красавин — Наташӑн 
ытлах аякри мар тӑванӗ. Кунта вӗренме те шӑпах вӑл 
хистенипе кӑна кӗтӗм тенӗччӗ Наташа.

Андрей Иванович Викторсен курсӗнче те лекци- 
сем вулакаланӑ. Чунӗсене ярса илме пултарнӑ-ши — 
калама хӗн. Ҫукрах пуль. Пёр тесен, ҫакнашкал хут 
тӑрӑх вулани кама килӗштӗр-ха? Тепёр енчен, Анд
рей Иванович питӗ ӑслӑ курӑнма тӑрӑшать. Калас шу- 
хӑша темле наукӑлла пек туйӑнакан сӑмах ҫаврӑнӑ- 
шӗсемпе ҫӑрмасӑрах ахаль чӗлхепе ӑнлантарса пама 
ҫук-им-ха?

Виктор итлесе тӑчӗ. «Ҫак парадоксла пӗлтерӗшлӗ 
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсемпе усӑ курни авторӑн метафорӑ- 
сене анлӑлатас ӑсталӑхӗнчи меслетсене новаторла хӗрӳ 
витӗм кӳрет...»

Ку лекцие Наташа итлесех ларассӑн туйӑнмарӗ Вик
тора. Паллах, ҫук ёнтё. Юлашки вӑхӑтра вӑл темле 
улшӑннӑ пек. Ирӗкленсе, хӑюланса кайнӑн туйӑнать. 
Чуптума та, ачашланма та пӗртте вӑтанса-именсе тӑ- 
масть. Ҫын умӗнчех ыталанасси те ним те мар уншӑн. 
Пӗрле вӗренекен хӗрсем унпа танлаштарсан — мӗскӗн- 
сем кӑна. Тепёр чухне Виктор та ҫухалса кайнӑнах, 
пӗчӗк ача евӗрех туйса илет хӑйне ун ҫумӗнче. Чӑн- 
чӑн мемме пек. Унччен пачах урӑхла туйӑнатчӗ.

Каччӑ ӗнерхине аса илчё те, каллех чунӗнче канӑҫ 
паман йӑшӑлтату хускалчӗ. Наташӑпа курнӑҫас, сӑ- 
махлас кӑмӑлӗ те сасартӑках тӗксӗмленчӗ, вӑл ҫапла 
сасартӑк васкаса тухса кайнӑ хыҫҫӑн хӑйне пачах ют, 
текех кирлӗ мар пулса тӑнӑн туйӑнакан пӑтравӗ те
пёр хут тапса тухрӗ. Тен, чӑнах ҫаплах? Ҫук, Виктор 
кӑлӑхах Наташа ҫинчен япӑх шухӑшлать. Унашкалах
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тӑк, хваттере те пырас ҫукчӗ, хӑйӗн ҫывӑхне яхӑнне 
те ямӗччӗ. Пӗтӗмпех йӗркеллӗ, ытти ахаль минрешӳ 
ҫеҫ. Тек кун пирки нимӗнле иккӗленӳ те пулма пул- 
тараймасть. Тата мӗнле ӑнлантарса ӗнентермелле сана, 
Виктор дон Серов? Тӑна кӗтӗн-и? Картса хур ҫамку 
ҫине!

Тӑхтав вӑхӑчӗ ҫитет пулмалла — Андрей Иванович 
лекцие вулама пӑрахрӗ, студентсене вӗреннӗ темӑпа 
библиотекӑсенче мӗнле кӗнекесем тупса вуламаллине 
ӑнлантарма пуҫларӗ. Виктор коридор вӗҫне, чӳрече 
патне, кайса тӑчӗ.

Ылтӑн кӗркунне, чи илемлӗ вӑхӑт, чӑн-чӑн «отго
ворила роща золотая, березовым веселым языком...» 
Хушӑран хушӑ пӗрер сап-сарӑ ҫулҫӑ ярӑна-ярӑна 
вӗлтӗртетсе вӗҫет те ҫемҫен анса ларать. Пӗр кине- 
мипе пӗчӗк хӗрача ҫулҫӑ пуҫтараҫҫӗ. Суйлаҫҫӗ тӑрӑш- 
сах. Вёсен ури айӗнче чӑштӑртатнӑ сасса та илтнӗ 
Виктор. Хӗрачи сарӑ ҫӳҫлӗскер, сарӑ куртка тӑхӑннӑ 
та хӑй те пысӑк сарӑ ҫулҫӑ пекех, ыттисемпе хутӑшса 
кайнӑнах туйӑнать виҫҫӗмӗш хутри чӳречерен.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова...

Хӑйне хӑех ҫӗмӗрсе кӗреҫҫӗ сӑвӑ йӗркисем. Сӑвӑ 
ҫырас пулсан Есенинран пӗҫертсе мар, Викторӑн 
хӑйӗн чунӗнче шӑпах ҫак йӗркесем шӑранса тухнӑ 
пулӗччӗҫ халӗ.

Тин ҫеҫ пушӑ коридор самантрах пӑтратнӑ вӗлле 
пекех пулса тӑчӗ. Наташа курӑнмарӗ. Тепӗр лекци пуҫ- 
ланичченех кӗтрӗ ӑна каччӑ, анчах курасси пулмарӗ. 
Аудиторие пӑхса илме вара хӑюлӑх ҫитереймерӗ. Пӗрех 
усси ҫукчӗ, кӑна Виктор малтанах уҫӑмлӑн ӑнланса 
илчё — института килмен Наташа. Кунтах пулсан тӑх- 
тав вӑхӑтӗнче аудиторирен тухмасӑр ларас ҫук ӗнтӗ. 
Унӑн хӗр тусӗ Фаина та курӑнмарӗ.

Каччӑ кӑмӑлӗ хуҫӑлчӗ ҫеҫ мар, пӑсӑлмаллипех пӑ- 
сӑлчӗ. Хӑйсен занятийӗсене чунне пусарса-пусахласа 
ҫеҫ кайрӗ. Юлашки вӑхӑтра спорт ӑмӑртӑвӗсене тухса
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ҫӳренӗрен вӑл час-часах лекцисене сиктеркелерӗ. За- 
нятисене кайса ларни те ӗнтӗ преподавательсен куҫ- 
не курӑнас тени ҫеҫ пулчӗ. Вӗсем тимлесерех пӑхнӑ 
пулсан Виктора хӑйне мар, унӑн итлес тесен те пӗрех 
нимӗн илтмен, курман, туйман, ӑнланман пушӑ мӗл- 
кине ҫеҫ асӑрхӗччӗҫ. Юлашки лекцие вара ҫак «мӗлке» 
те чӑтса ирттереймерӗ — тухса шӑвӑнчӗ.

Каҫ ӗнтрӗкӗ карса иличченех хула тӑрӑх сулланса 
ҫӳрерӗ Виктор. Тӗлли-паллисӗр, пӗр шухӑш-тӗллев- 
сӗр, туйӑмсӑр. Пӗрре ҫеҫ ҫак «мӗлкене» пӗр кӗтмен 
пулам чун кӗртсе питӗ вӑйлӑн — сирпӗтсе яраслах! — 
кисрентерсе илчё. Виктор «Фараон» казино-бар умӗ- 
пе иртсе пыратчӗ. Урам эдэлӑ ют ҫӗршывра туса 
кӑларнӑ машина чарӑнчӗ. Иӗпе асфальт тӗслӗскер. 
Кабинӑран тӗреклӗ арҫын тухрӗ те хыҫалти алӑкран 
алӑран тытса Наташӑна кӑларчӗ. Виктор шаках хыт- 
рӗ. Арҫынпа хӗр васкасах урам урлӑ каҫма пуҫларӗҫ. 
Анраса ӳкнӗ каччӑ хускалма мар, шухӑшлайми те пул
са ларчӗ, куҫӗпе хӗре тӑрӑннӑ та юпа пек шанк! хытса 
тӑрать. Наташа! Сарӑ ҫӳҫ, йӳле янӑ шурӑ плащ, хӗр- 
лӗ джемпер, джинс шӑлавар. Хул урлӑ сумка ҫакнӑ. 
Виктора асӑрхасассӑнах мён пулса иртнӗ пулӗччӗ-ши 
ҫак самантра, анчах Наташа ун еннелле мар, арҫынӗ 
тем каласа Панине тимлӗн итлесе ун ҫине пӑхарах 
утрӗ.

«Мён тӑвас пулать кун пек чухне: кӗтсе тӑмалла е 
хӑвӑртрах пӑрахса тармалла?..» — ҫакнашкалрах шу- 
хӑшласа илнӗччӗ ҫеҫ Виктор, ҫав самантрах пуҫран 
танлаттарчӗ: йӑнӑшнӑ, Наташа мар! Унран чылай ас- 
лӑрах хӗрарӑм иккен. Ҫитменнине тата, куҫлӑхпа. 
Хӗрарӑмпа арҫын Виктор умӗпех иртсе бара кӗрсе 
кайрӗҫ. Каярах, пӗр вӑхӑт хӗрарӑмсене сӑнакаласа 
пӑхкаланӑ хыҫҫӑн, Виктор пӗтӗмлетӳ турӗ: сарӑ вӑрӑм 
ҫӳҫ хӗрарӑмсене аякран пӗр сӑнлӑрах тӑвать иккен, 
вӗсем пӗрешкелрех тумланнӑ пулсан пӑтраштарма 
нимӗн те мар.

Тепӗр тӑват-пилӗк кунтанах «Ниссан» автомаши- 
нӑран мороженӑй туянма тухнӑ Наташӑна ҫав хӗра- 
рӑмпа пӑтраштарасса, паллах, вӑл чухлаймарӗ. Халь-
52



лӗхе ҫак путиш самант ун чунне, ӗнертенпех йӑлтах 
тӑвӑнса, пусӑрӑнса ҫитнӗскере, чалтах уҫӑлтарса ячӗ. 
Ирӗклӗленчӗ вӑл. Темӗнле ҫӑмӑлттайла хаваслӑх сыр- 
са илчӗ ӑна. Ҫав тери савӑнӑҫлӑ туйӑм. Ҫак кӑмӑлпах 
общежитие ҫитрӗ. Атттптӗ хваттерне те кайма пулатчӗ: 
Маргарита Сергеевнӑпа иккӗшӗ ялтан виҫмине кӑна 
таврӑнмаллаччӗ. Анчах унта кӑмӑл туртмарӗ. Наташӑ- 
па ӗнер пулса иртнишӗн те мар, пӗччен юл ас кил- 
мерӗ. Тата Фаинӑпа сӑмахласа илме шутларӗ. Вӑл 
пӗлетех ёнтё Наташа мёншён института пыманнине.

— Сана паҫӑртанпах Федя шырать унта. Телефон - 
па ыйтса халтан ячё. Халь хӑй те килчё пулмалла. 
Тепёр хут тухса кайса ёлкёреймерё пулё-ха. Паян пёлсе 
пӗтерме ҫук ӑна: тухать-кӗрет, тухать-кёрет. Юлашки 
хут те тухрё, те кёчё — халь пёлместёп те ёнтё.

Вахтӑра кӗҫӗр Анна аппа. Килёштерет вал Викто
ра. Вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ ывӑлне аса илтерет имӗш. Ма- 
шинӑпа аварие лексе вилнӗ пӗртен-пӗр тӗпренчӗкӗ. 
Ӑна хӑйне те килёштерет каччӑ. Виктора тепёр чухне 
чейпе сӑйлать вӑл. Варени илсе килет те шӑкӑлтатса 
лараҫҫӗ вара ватӑпа ҫамрӑк ҫӗрӗпе. Уйрӑмах Федя 
пӳлӗмре пӗр-пӗр майрипе питӗрӗнсе ларсан. Юлаш
ки вӑхӑтра ку самантсем тӑтӑшах пулма пуҫларӗҫ-ха, 
пёр аса килнӗ чухне калаҫса илмеллех пулать-тӗр 
Федьӑпа. Виктор хӑй ӑна канӑҫсӑрлантарсах каймасть 
те вӗт.

«Фаина патне халех хӑпармалла-ши?» — хӑйсен ко- 
ридорӗ тӗлӗнче чарӑнчӗ Виктор. Фаинӑсен пӳлӗмӗ 
пиллӗкмӗш хутра, Викторсен вара виҫҫӗмӗшӗнче. На
таша та малтанах общежитире пурӑнатчӗ, Фаинӑпа пӗр 
пӳлӗмреччӗ вӗсем. Кӑҫалтан вара тӑванӗсем патне 
куҫрӗ. Чӑтма пултараймасть вӑл кунти пурнӑҫа. Хут- 
ран-ситрен кӑна килкелет. Килнӗ тесе те каламалла 
мар ёнтё, кӗркелесе тухса кайни ҫеҫ. «Халех кӗмел- 
ле-ши?» — иккӗленсе тӑчӗ Виктор. Ҫук пуль, хальлӗ- 
хе Наташа пирки сӑмахласшӑн мар вӑл. Кӑмӑлӗ те 
туртмасть ҫӑмӑлах мар пулма пултаракан калаҫӑва пу- 
ҫарма. Пёр тесен, мӗнех пулса иртнӗ вара ҫавнашка
лах питӗ ҫине тӑрсах чуна пӑтратма? Пурте йӗркел-
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лӗ, паҫӑр калаҫса татӑлнӑ пекех, ҫапла вӗт, аптӑранӑ 
каччӑ?

Хӑйсен 324-мӗш пӳлӗмӗ питӗрӗнчӗк маррине вӑл 
шалтан илтӗнекен хаваслӑ шӑв-шавранах ӑнланчӗ. 
Федя телевизор кӗрлеттерет ӗнтӗ. Алӑка уҫса ячӗ те... 
О-о-о! виҫӗ кӑшкӑру палли лартсан та ҫитмест пуль 
Виктор тӗлӗнӗвне палӑртма — карап ҫинчен тӳрех ҫак- 
нашкал бала лекессине шутламан вӑл. Чӳрече патӗн- 
чи сӗтеле урай варрине, икӗ кравать хушшине, туртса 
куҫарнӑ. Вӑл йӑтӑнать: кирек кам ӑмсанмалла ӗҫме- 
ҫиме — мандаринӗ-бананӗ — пӗтӗм кӑнтӑр экзотики, 
шампань эрехӗ... Сӗтел умӗнче стакан тытнӑ Федя 
тӑрать. Шап-шурӑ кӗпепе, йӑрӑм-йӑрӑм кӑвак галстук- 
па. Ик енче чипер сӑн-питлӗ икӗ пике ларать. Пӗрре 
пӑхсах паллӑ: хула хӗрӗсем. Алӑк урати урлӑ ярса пусма 
тӑнӑ Виктора тӳрех икӗ мӑшӑр куҫ тӑрӑнчӗ: пӗри 
кӑвак, тепри — тӗмсӗнӳллӗ хура каҫ. Питӗ сӑнаса та 
тӗсесе пӑхрӗҫ вӗсем. Виктор ҫухалсах кайрӗ, ырӑ каҫ 
сунма кӑна тӑнӗ ҫитрӗ.

— О! Хӑй! Эпӗ паҫӑрах мухтав юрри юрлакан этем 
шӑпах ҫакӑ ӗнтӗ вӑл! Хӗрсем, паллашӑр та кӗтсе илӗр: 
арена ҫинче — Атӑл тӑрӑхӗнчи аслӑ вӗренӳ заведе- 
нийӗсенче пӗлӳ илекенсен спартакиадисен призерӗ, 
пултаруллӑ та пысӑк пуласлӑхлӑ каратист, хура пи- 
ҫиххиллӗ Виктор Се-е-ров!

Хӗрсем Федя вылявне ярса илсе ашкӑнчӑклӑн ҫу- 
йӑхса алӑ ҫупса ячӗҫ. «О, хӑюллӑскерсем», — шухӑшла- 
са илчӗ каччӑ, хӑй вара ҫӗр тӗпне анса кайманни кӑна.

— Питӗ сӑпайлӑ студент вӑл пирӗн, ҫавӑнпа ӑна 
текех вӑтантарма кирлӗ мар. Паллаш: Инна! — Хура 
куҫ енне кӑтартрӗ Федя. — Ку вара — Лида.

Ку хӗре халиччен курнӑ пек те туйӑнчӗ Виктора, 
анчах ҫак самантрах аса илеймерё. Здрасьте терё лешё 
шӑппӑн.

— Ну, вӑт, паллашрӑмӑр та. Тёплёнрех — каярах- 
па. Хальлёхе вара ҫак чипер пикесен куҫӗ пек таса, 
тути пек пылак, сётеклё шампань тултарнӑ черккесене 
ҫӗклер. — Пурте ахӑлтатса кулса ячӗҫ. Ара, пёрин 
аллинче черкке пулинччӗ хӑть: Федя хӑй стакан йӑтнӑ, 
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Лидӑн аллинче — чей чашки, Иннӑн — пиала, Вик
тора вара алюмини курка тыттарчё Федя — вёсен 
пӳлӗмӗнче ӗҫмелли савӑт-сапаран мён пурри. — Черк- 
кесене, — тепёр хут каларё Федя, — хамӑрӑн студент- 
сен пӗрлӗхӗшӗн ҫӗклеме сёнетёп.

«Хӑ, сӑмах тума пёлет те вара, шутламан кун пекех 
япшаррине. Ав мёншён хӗрсене ҫӑмӑллӑнах ҫавӑртта- 
раять вӑл», — шухӑшласа илчё Виктор. Ҫак шӳтлӗн 
ҫаврӑнса тухнӑ самант уншӑн вырӑнлӑ пулчӗ: пӑлхан- 
ни иртсе кайрӗ, чунӗ тинех картне ларчӗ. «Мӗн ҫав 
териех мӗскӗнленсе лармалла вара пёр тесен? Ирӗклӗ 
пулмалла! Кӑштах хӑюллӑ та!» — Тӗппипех ҫавӑрса 
хучӗ вӑл куркара мӗн пуррине. Тусӗпе иккӗшӗн ку 
тӗлӗшпе нуша ҫук вёсен — ӗҫесси хутран-ситрен кӑна, 
ушкӑнпа е уявсенче ҫеҫ. Сӑри-эрехӗ пур-и, ҫук-и — 
вӗсемшӗн пурпӗрех. Пур чухне сыпаҫҫӗ, ҫук пулсан 
ыйтса хӑшкӑлса ҫӳремеҫҫӗ общежитири ытти хӑш-пӗри 
пек пӳлӗмрен пӳлӗме. «Ҫапах та мӗн уявӗ тӑвать Федя? 
Ҫуралнӑ кунӗ тесен, халех марччӗ пек. Хӗрсен пуҫне 
ҫавӑрма ӑна ҫакӑн пекех сӗтел хатӗрлени кирлӗ мар- 
ха, унсӑрах пултарать. Ыт ахальтен марри паллӑ, вӑл 
ниме те пӗр сӑлтавсӑр тумасть: пурӑнса, тӗнче касса 
курнӑскер, тинӗсре те ишнӗ, геолог та пулнӑ. Хӗрӗсем 
тата мӗнлескерсем-ши? Хӑш факультетран? Хула хӗ- 
рӗсем ӑҫта ытларах вӗренме кӗреҫҫӗ-ха? Экономика, 
медицина, юриспруденци тата ӑҫта? Вырӑс филоло- 
гийӗ, журналистика... Кусенчисене Виктор пӗлет-ха 
темелле. Хӑй пулас журналист». — Шухӑшне малалла 
тӑсасси пулмарӗ — Федя сӗтел хуҫи пулса ӑна сӑмах 
пачӗ.

Виктор тӑчӗ. Охо, пуҫа ҫапнӑ иккен. Ҫук-ха, кунӗ- 
пе минресе ҫӳренӗ хыҫҫӑн лӑш кайни кӑна пулчӗ-тӗр 
ку. Шампань эрехпех... Мӗн каламалла? Пуҫра пуш- 
пушӑ, вӗҫӗ-хӗррисӗр, куҫа шӑнӑҫайми тем анлӑш, ун- 
талла-кунталла пӑхсан та куҫа нимӗн тӑрӑнмалли ҫук 
уй пек. Пушӑ пуҫра ҫӗр процентлӑ кайф кӑна! Нимӗн 
ҫинчен те шухӑшлас килмест, чунра тинех ырӑ-ырӑ, 
лӑпкӑ та канлӗ. Ҫак канлӗхе кӑшт йӑшӑлтатса та хус- 
катас килмест.
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— Атя эпё сире пёр юрӑ парнелетӗп, — персе ячӗ 
вал хӑй сисмесёрех. Те ыйту ку, те сӗнӳ — пёр шут- 
ламан ҫӗртен пулса тухрӗ, хӑй мён каланине чухласа 
илчё те Виктор чутах кутӑн кайса ларатчё. Федя ун 
ҫине кӑн! пӑхрӗ. Паллӑ ӗнтӗ вӑл мӗн шухӑшлани: «Ку 
ачи халех кайрӗ пулмалла. Так-так... Малалла тата 
мён-ха унта?..»

Ӑҫтан йӑтӑнса анчӗ ун ҫине ҫакӑн пек хӑюлӑх? Ун
тан та ытларах — сӗмсӗрлӗх? Гитарине чипер калама 
пӗлсенччӗ хӑть. Тахӑш самантра тем сӑлтавпа юрӑ- 
семпе аппаланма пуҫланине Федя кӑна пӗлетчӗ ха- 
личчен. Наташӑна та кӑтартман, сюрприз тӑвасшӑнччӗ. 
Лайӑх калама вӗренсе ҫитет те вара бац! — вӑт пулать 
тӗлӗнӳ!

— Старик! — хӗрхенчӗклӗн куҫран тинкерчӗ Фе
дя. — Тен, малтан ҫапах та тост калатӑн?

— Эпир юрӑ кӗтетпӗр! Юрӑ, юрӑ! Публика про
сит! — алӑ ҫупам пек пулса ҫуйхашрӗҫ хӗрсем. Уйрӑ- 
мах хура куҫли. Инна.

— Эп, паллах, Окуджава та, Митяев та мар, — халь 
ёнтё чӑнласах вӑтанчӗ Виктор. — Ну-у, эсир кётетёр 
пулсан ҫеҫ...

— А-а, хӑвӑнне ху пӗлен. — Алӑ сулчё Федя. — 
Анчах юрру чӑвашла вӗт санӑн. Вӗсем... хӑв ӑнла- 
нан, — чӑвашлах каларё Юдашкине.

— Эпир ӑнланатпӑр, калаҫма кӑна пӗлместпӗр. — 
Хура куҫлӑ Инна пулчё ку. Унтан акцентпа, хуҫкала- 
хуҫкала хушса хучё. — Хыром вызьсан калазьма бе- 
леб. — Хӑй кӑнттам персе янине чухласа пулас вӑтанса 
кайрё.

— Эп Иннӑран лайӑхрах пӗлеп, — таса чӑвашлах 
хушса хучё Лида.

— Эсир чӑвашла пёлетёр-и? — яртах чёрёлчё Федя. — 
Хамӑр ялсемех пулатӑр? Алла темён те тума юрать 
кунта, хамӑр ялта. Эппин, юрла, тусӑм. Тулӗк тӳлевсӗр 
концерт тесе ан шутлӑр. Билет хакё, хисеплё госпо- 
дасемпе дамӑсем, ну-у, сӑмахран кал асан, ҫирӗм тенкё 
пултӑр!

— Эпё, паллах... Эсир, мёнле калас... Пёр тесен,
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шампань пӑккине уҫнӑ пулсан унта мӗн юлни сир- 
пӗнсе тухмаллах... — Виктор гитарине тытрё те юрла- 
са ячё:

— Ӗнер ҫеҫ телей тулличчӗ санӑн,
Паян эсӗ тунсӑх та кичем.
Кӗҫ-вӗҫех ак йӑтӑнса анассӑн 
Сана халӗ туйӑнать-и ҫак тӗнче?
Ан кулян, пикеҫӗм, темех мар,
Мён пулни вӑл пётёмпех иртет.
Куҫна хул та эсё пёр самант
Атя манпа пёрле ман ёмёте.
Атя, атя, пикем, ман ёмёте,
Эп ӑна сана валли усрап.
Пурӑнӑҫ килет те вал иртет,
Пирён ёмёт ёмёр юлё сан асра.

Юрланӑ майӑн Виктор хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнсе пычӗ: 
сасси нихҫанхинчен ҫемҫен, ҫепӗҫҫӗн, тасан, ҫуттӑн 
та уҫҫӑн тухнӑн туйӑнчӗ, халиччен ытлах итлесе кай
ман пӳрнисем те хӑйсем тӗллӗнех пек аккордран ак
корд ҫине ҫӑмӑллӑн куҫрӗҫ.

Федя ӑна куҫ хӗсрӗ. Эппин, аванах пырать пулас.
— Манӑн ӗмӗтре пур кӑвак тинӗс,
Юмахри пек чӗлтӗрти кермен.
Пур каштанӗ, пальми, кипарисӗ —
Вӗсене сана эп парнелеп.

Юрланӑ майӑн хӗрсем ҫине куҫ ывӑтрӗ Виктор. 
Питӗ тимлесе итлеҫҫӗ. Иккӗшин куҫӗнче те пӗрре пӑх- 
са ӑнланма ҫук тунсӑх. Ҫутӑ, таса тунсӑх. Тата... мӗн 
чухлӗ юрату! Ав мӗншӗн артистсемшӗн каҫӑхаҫҫӗ ик
кен хӗрсем! Пуҫ ҫухатаҫҫӗ вӗт!

Федя темшӗн халӗ ӗнтӗ пуҫне пӗкерех ларать, ку- 
ҫӗпе сӗтеле тӑрӑннӑ. Пит ҫӑмарти шӑнса хытса ларнӑн 
хӗрелсе кайнӑ, пӗртте хускалмасть. Ахӑртнех, юрра ит- 
лемест те пулмалла — вӑл кунта мар, пачах та кунта 
мар! «Чарӑнмалла мар-ши?» — тесе те шутласа илчё 
Виктор. Хӑй сисмесӗрех тепӗр юрӑ пуҫларӗ:

— Каласа кӑтартам-и сана юмах 
Пёр юрату ҫинчен?
Ҫав юрату уйрӑмах 
Тунсӑх пулни ҫинчен.
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Унччен, унччен, унччен 
Ют пулнӑ икӗ чун.
Халь ӗмӗр иртиччен 
Вӗсем уйрӑлас ҫук.
Ах, эс те, хёрачам,
Ытла ан пӑшӑрхан.
Ҫав кантӑк айӗнчех 
Тӑрать ман шур лашам.
Пире илсе каять вӑл ҫавӑ юмаха,
Вара эпир те санпа иксӗмӗр 
Вӗсем пекех телейлӗ пулӑпӑр...

— Браво! Браво! — Хӗрсем алӑ ҫупса ячӗҫ. Халь- 
хинче кулса мар. Чунтан, хӑпартланса, ҫав тери кӑ- 
мӑллӑн.

— Эп, паллах, Окуджава мар, Митяев та мар... — 
Виктор хӑйне тарӑха пуҫларӗ. Мён, ара, вӑл, лакса 
ларнӑ пластинка тейӗн, пёр сӑмахах ҫӗр хут калать: 
«Окуджава мар, Окуджава мар...» Мар тӑк, марах пул. 
Кӑна вӗсем эсӗ ҫӗр хут аса илтермесӗрех лайӑх ӑн- 
караҫҫӗ. Анчах урӑх нимён калама пӗлмерӗ вӑл ҫак 
самантра — вӑтанчӑклӑхӗ йӑлтах ҫыхлантарса ларт- 
рӗ ӑна.

— Вӑт ҫавнашкал пултаруллӑскер вӑл пирӗн Вик
тор.

«Мӗн пулчӗ Федьӑна? Тинтерех ҫеҫ питӗ ҫӗкленӳл- 
лӗ, йӑлтах кӑмӑллӑскер, халь сасартӑках темле пусӑ- 
рӑнса ларчӗ. Каланӑ сӑмахсенче те темле хӗрхӳлӗх, йӳ- 
ҫенчӗклӗх пур», — шутласа аптӑрарӗ Виктор.

— Пире питӗ килӗшрӗ. Ҫапла вӗт, Лида? — хура 
куҫ хӑйне тинкерни яланах шиклентерсе тӑнӑн ту- 
йӑнатчӗ Виктора — сӑнӑ пек шӑтарса тӑрӑнса ларнӑ- 
нах вӗт! Вӑл та питё ачаш та ҫемҫе пулать иккен. Хура 
бархат пусма пекех ҫемҫе курӑнчӗ хальхинче.

— Тостне хӑвах калатӑн-и е хамах ирӗк паран? Атя 
эп калам. — Хӑйне алла илчӗ курӑнать Федя. Ҫирӗп 
ҫын ҫав вӑл Викторпа танлаштарсан. Туйӑмӗсене, кӑ- 
мӑлне ҫийӗнчех ҫӑварлӑхлама пӗлет, кирек мёнле са
мантра та тилхепине алран вӗҫертмест, яланах хӑйпе 
хӑй хуҫа. Кӑна Виктор сахал мар асӑрханӑ, ҫавна 
вӗренме тӑрӑшать те унран, анчах хальлӗхе пиҫсех кай-
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масть-ха. — Хӗрсем, шутлатӑп та, тусӑм юрришӗн 
пирӗн сыпса памаллах. Вӑл паян пуҫласа халӑх умне 
тухрӗ. Эппин, ку черкке юрӑшӑн! Тата, паллах, Вик- 
торшӑн! Кайрӑмӑр!

— Мӗн эсир?.. Мӗн?.. — хӗп-хӗрлех пулса кайрӗ 
пулмалла Виктор — пичӗ ҫунса тухас пек пӗҫернине 
туйса илчӗ вӑл.

— Саншӑн, Виктор! Саншӑн! Сан юррушӑн! Пире 
ҫав тери килӗшрӗ! — чӗвӗлтетрӗҫ хӗрсем.

Пурте тӗппипех ӗҫрӗҫ. Виктор хӑй тутанам пек турӗ 
те лартрӗ.

— Хӗрсем, сире вӑхӑтлӑха хӑварасшӑн халь эпир. 
Вӑтанса ан тӑрӑр, сӑйланӑр, мӗнпуррипе ҫырлахӑр. 
О-о! Сӑвӑласах калаҫма пуҫларӑм пулмалла, — йӑл 
кулчӗ Федя. — Атту ҫиччас выҫӑ халӑх шӑкӑртаттарса 
килсе кӗрет те йӑлт шӑлса тухса каять. Хӑвӑра та 
кӑшласа яма пултарать. Общага вӑл ҫавнашкал. Выҫӑ 
ҫын илеме те пӑхса тӑмасть. Эпир часах!

Федя Виктора коридор вӗҫӗнчи пӑрӑнчӑка илсе 
кайрӗ.

— Калаҫмалли пур-ха, тулӗк мана тӗрӗс ӑнланма 
ыйтататӑп, юрать-и? — тӳрех куҫран шӑтарасла тӑрӑнса 
сӑмахне пуҫларӗ вӑл.

— Ун пирки сӑмах ҫук, пӗр-пӗрне сахал пӗлет- 
пӗр-им?

— Хӗрсем мӗнле, килӗшрӗҫ-и?
— Кӑмӑллӑскерсем.
— Лайӑх хӗрсем. Инна — экономика факультетӗн- 

чен, Лида — медфакран. Хӗрӗсем мировой-ха. Проб
лема шӑпах ҫавӑнта вӑт. Понимаешь, манӑн ҫав хӗр- 
сенчен пӗрне килӗшмелле.

— Вара?
— Кӗскен каласан ҫапларах. Эпӗ бизнеспа чӑнла- 

сах ӗҫлеме пуҫласшӑн. Паян, сӑмахран, питӗ ӑнӑҫлӑ 
ҫаврӑнса тухрӗ манӑн: икӗ плащ сутма пултартӑм, 
тепёр иккӗшӗ валли заказ пур. Ку уяв шӑпах ҫав шут- 
па. Ну, кунашкал вакланса ӗҫлесен, хӑвах пӗлен, пысӑк 
бизнес пулмасть. Шутларӑм, шутларӑм та, вӗҫне 
тупрӑм пулас. Кунта, пирӗнпе юнашар ҫуртра, путвал
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пур. Хальлёхе пушах вӑл, кӑштах бардак ӗнтё, ну ӑна 
тасатма пулать. Вӑт, ҫавна ыттисем сисиччен арендӑ- 
на илесшӗн. Бутик пекки уҫма пулать.

— Вара?..
— Кам парасшӑн пулать ӑна мана, студента? Ку 

паллӑ ӗнтё. Иннӑн ашшё вара — депутат. Тӗшмёртен? 
Ҫавӑнпа халӗ Иннӑна килӗшмелле ман. Вӑл хута кӗр- 
сен, хӑвах ӑнланан, ашшӗ мана путвалне арендӑна 
илме пулӑшатех. Тен, кредит илме те. Бизнесне Ин- 
нӑпа пӗрле пуҫлама пултаратпӑр.

— Ну... Эпё сире ӑнӑҫу кӑна сунатӑп. Хӑтланса 
пӑхӑр. Путвалне тасатма пулӑшӑп, тархасшӑн, сӑмах 
та ҫук.

— Эсӗ халь манӑн картсене пӑтраштарса ятӑн. Вӑт, 
проблема.

— Анланмарӑм...
— Тупӑнтӑн хура валет.
— Мёнле валет? Эпӗ мӗнпе чӑрмантаратӑп сире биз

нес тума?
— Вӑл сана килӗштерсе пӑрахрё...
— Мана? Эпӗ ӑна пӗрремёш хут куратӑп. Вӑл та — 

мана.
— Хӑв юррупа йӑлт минретсе ятӑн эсё халь ӑна. 

Юрламалла марччӗ пулӗ санӑн. Юрласса лайӑх юр- 
ларӑн-ха ёнтё, питё килӗшӳллӗ. Халӗ иккӗшӗшӗн те 
эпӗ пуррипе ҫукки ниме те пӗлтермест.

— Аҫтан пырса ҫапрё юрласси — хам та ӑнланса 
пётереймерӗм. Шутламан та. Пёр тесен, вёсем мана 
пёри те кирлӗ мар. Хӗрӗсем лайӑх, паллах. Ну, эп
пин, атя Иннӑпа хам калаҫса пӑхатӑп.

— Ман бизнес ҫинчен-и? Ҫук, хамӑнах сӑмахла- 
малла. Шутлатӑп та, сан ҫав Лидине темӗнле сӑлтав 
тупса илсе тухса каймалла. Ыттине эпё хамах май- 
лаштарӑп.

Мён сӑлтавё тупайтӑр Виктор? «Хӗрачи, эсӗ мана 
килёшрён, атя тухса каятпӑр», — теес-и? Ҫук, кун 
пек Виктор пултараймасть. Тепёр енчен, вӗсем пӗрле 
тухса кайнине общежитире кам та пулсан курсан вара 
мён пулать Наташӑпа иккёшӗн хушшинче?
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— Юре, лару-тӑру хӑех кӑтартать. Эсӗ мана, Вик
тор, тӗрӗс ӑнлан тулӗк. Кӳренсе мар пуль? Сӑмахлӑ 
пулар мар тата. Атя кайрӑмӑр, аттуш ҫухатрӗҫ пуль. 
Аванах мар. Хӗрӗсем ничево, да? — Кӑмӑлӗ уҫӑлчӗ 
пулас Федьӑн — самаях хӑюланчӗ. — Хула хӗрӗсем 
хӑюллӑ ҫав. Ирӗклӗрех. Ӑнсӑртран тӗл пулнӑ, калаҫ- 
нӑ, паллашнӑ, сӑмах татнӑ. Хамӑрӑннисемпе пулсан!.. 
Ҫӳремеллеччӗ-ха ятне туса пӗр уйӑха яхӑн. Вӑл хӑй те 
ку йӑлтах вӑйӑ иккенне пӗлсе тӑнӑ ҫӗртенех, так, ахаль 
вылянса тата. Паллах, пӑсӑкки мар пулсан.

— Эсӗ ӑҫтан пӗлен, тен, кусем шӑпах... пӑсӑкки- 
сем?

— Ху курмастӑн-им? Ҫук, эпӗ кӑштах тӗшмӗртетӗп 
хӑшӗ мӗнлине. Сӑмах май, Лида шӑпах сан валли 
ҫуралнӑ. Сӑнаса пӑх-ха. Эсӗ ан кӳрен — санӑн Ната- 
шунтан чунлӑрах вӑл. Кӑмӑлӗ уҫӑрах ун. Юрӗ, ку 
манӑн ӗҫ мар. Хушша-хуппа кӗместӗп. Ҫавӑнпа ху 
пӑхкала.

Кӑна кӗтменччӗ Федьӑран. Анрасах кайрӗ Виктор. 
Панлаттарчӗ те вара. Лидине пӗлсенччӗ хӑть — пал- 
лашни сехет ҫитмен тенӗ пек, тӳрех — Наташӑран 
лайӑхрах. Хирӗҫ мён каламалла? Федя Виктор мӗн ка- 
ласса кӗтмерӗ те курӑнать — малалла утса кайрӗ.

Пӳлӗм пушах-мӗн — хӗрсем тухса кайнӑ. Федьӑн 
сӑнӗ сасартӑках улшӑнчӗ, темле кӑвакарса кайнӑнах 
туйӑнчӗ Виктора. Ҫилленчӗкрех курӑнать тата. Ахӑрт- 
нех, кӑмӑлӗ пӑсӑлнине Федя хӑй те пытарма тӑрӑш- 
марӗ, вырӑн вӗҫне пырса ларчӗ те йывӑррӑн сывласа 
ячӗ.

— Эпӗ шутлатӑп та, Виктор, пурнӑҫ ҫапах та тӗрӗс 
мар тепёр чух: эсӗ унпа ырӑ пулма тӑрӑшатӑн, пӗтӗм 
чунтан тенӗ пек, вал вара сана, тархасшӑн — ме! Юрӗ, 
хам айваншӑн пурнӑҫа кӳренес мар. Мӗнех, тепёр урок 
ку маншӑн, эппин: текех ӗнтӗ ҫири тумтире тӳрех хыв- 
са пӑрахиччен малтан шухӑшласа пӑхӑпӑр: сивӗ пулмӗ- 
и? Атя тултар стакансене, ҫавӑрса хурар пӗрре. Чӑтма 
ҫук ӗҫсе лартас килет манӑн халӗ. Хама ҫакнашкал 
пёр шелсӗр те хаяр пурнӑҫ валли чипер, йӗркеллӗ уп- 
раса пурӑннин тӗллевне курма пӑрахса пыратӑп эпӗ
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ҫулсем иртнӗҫемӗн. Шел, питех те шел. Тёнчешён мён 
тума та пулин кирлё тёк, эппин, вӑл хӑй сана питех 
кирлех-и?

Виктор шампань эрехё патне кармашрё. Кёлен- 
чепе юнашар пёр пӗчӗк блокнотран татса кӑларнӑ 
хут листине асӑрхарӗ. Илчё те — айӗнче ҫӗр тенкё 
укҫа.

Вётё, хитре те тирпейлӗ алӑпа ҫырнӑ йӗркесем: 
«Федя, Виктор! Эпир сывпуллашмасӑрах тухса кай- 
нӑшӑн ан кӳренӗр те ан ҫилленӗр. Тав сире питех те 
кӑмӑллӑ каҫшӑн. Килӗшрӗ! Малаллахи — иккӗмӗш 
пайӗ — ҫак кӑмӑла тӗксӗмлетме пултарасран асӑрха- 
нас терӗмӗр. Эсир пире ӑнланасса шанатпӑр. Хамӑрӑн 
паллашӑва тӑсасах тесен ыран каҫхине ултӑ сехет ҫурӑ- 
ра «Космос» кафере курнӑҫма пултаратпӑр. Ҫӗр тен- 
ки Виктора, билет хакӗ. Кафере те кирлё пулма пул- 
тарать. Хальлёхе! Инна, Лида».

Викторпа Федя пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ те 
хыттӑн кулса ячӗҫ.

— Шутла-ха, Федя, эсӗ пурнӑҫ пирки ырӑпа, чун- 
на уҫса, кӗҫех ун ҫинчен пачах та урӑхла шухӑшлама 
хатӗр, вал вара тытать те сана ятарласах кӳрентерес, 
ҫӗтӗлтерес тенё пекех, сан енне ырӑпах, чунне уҫсах 
ҫаврӑнса тӑрать. Парадокс! Ха-ха-ха! — Федьӑна вит- 
лесе илчё Виктор. — Эх, философ!..

Виктор эрех тултарчё.
— Да-а! Сахалрах пурӑннӑ-тӑр ҫав-ха пурнӑҫа пӗ- 

тӗмлетме. Мӗнех, каятпӑр-и ыран кафене? Паллах! 
Паллах ёнтё! — Каллех чун кӗчӗ Федьӑна,_ каллех вӑл 
чӗрӗ, вашават. — Маттур хӗрсем ҫапах та. Ӑнать мана, 
мур илесшёне, хёрсем енчен татах та. Пёр хёр те на- 
чарри пулман хальччен манӑн. Хальхинче вара, точнӑ, 
чӑнласах тупрӑм пулас хамӑн ҫуррине. Ҫавӑн пек туйӑ- 
нать.

Шаккарӗҫ те тӗппипех ӗҫрӗҫ.
«Натали, Натали, Натали... Эсӗ вара? Ҫурриех пу- 

латӑн-ши Виктор валли? Шанас килет, шанас ки
лет...» — каллех пырса ҫапрӗ тин кӑна ҫӑвар туллин 
ахӑракан каччӑ пуҫне тунсӑхлаттаракан шухӑш.
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Наташа тепер кунхине те институтра курӑнмарӗ. 
Вӑл итлеме тивӗҫ лекцисем иртекен аудиторисен тё- 
лёнче Виктор чунне пӑлхатса ҫӳренисем те каллех 
кӑлӑхах пулчӗҫ. Коридор вӗҫӗнчи чӳрече анлӑхӗнче 
сарӑ ҫулҫӑсем вӗҫрӗҫ те вӗҫрӗҫ.

«Шӑпа ҫырни ҫапла-тӑр пирӗн пулчӗ:
Сан урӑх пурнӑҫ, ман — мӗлке ӑшши.
Вӗлтӗртетсе вӗҫет, вӗҫет сар ҫулҫӑ,
Ман тунсӑха сан тӗлӗке илсе ҫитерӗ-ши?»

Тахӑш самантра Виктор асне килсе чӗлхе вӗҫне ҫак- 
ланчӗҫ те Любовьпа Николай Гордеевсем юрлакан ҫак 
юрӑ сӑмахӗсем, кунӗпех янраса ҫӳрерӗҫ.

Пӗр тӑхтавра кӑна Фаинӑна курма май килчӗ. Хӑй 
салам сӑмахӗсем хушмасан Виктор ӑна уйӑрса та илей- 
мӗччӗ-тӗр, вӑрӑм ҫӳҫне кастарнӑ, кӑтралатнӑ, ҫавна 
май сӑн-пичӗ ҫавракаланса кайнӑ пек. Пачах урӑх ҫын. 
Калаҫсах тӑраймарӗҫ — шӑпах лекци пуҫланас вӑхӑтчӗ 
те, Фаина васкарӗ. Пӗтӗм сӑмахлани те ҫакӑ ҫеҫ пул
чё: «Наташа ҫук-им?», «Паян килмеллеччӗ», «Кайран, 
кайран...» — урӑх нимӗн те.

Ку курнӑҫу Виктора анратса ячӗ ҫеҫ. «Эппин, На
таша хулара та мар-и? Ӑҫта?» — Кӑштахран тин тӑна 
кӗме тытӑнчӗ: — «Тен, яла кайнӑ? Халиччен килнӗ 
те-и?» Кафене каяс чух кӗрсе тухма шут тунӑччӗ ун 
патне, шӑпах тата ҫула май кӑна пулать Наташа пу- 
рӑнакан урам. Анчах вал хваттерӗнчех тёк — кафене 
каясси пулмасть. Федьӑшӑн ку, паллах, япӑх. Эппин, 
курнӑҫассине ырана хӑварма тивет ӗнтӗ. Викторӑн 
Наташӑна халех ҫав тери курас килет, каллех кӑмӑллӑ 
та чуна ирӗлтерсе ярасла ачаш, юмах самант пулӗ. 
Вӑл Наташӑн тӑпӑл-тӑпӑл та кӑшт йӗперех тутин пы- 
лакне туйса илчӗ. Унӑн антӑхуллӑ шӑршине. Пёр те
сен, чӑнах, мён тума килӗшрӗ кафене кайма? Мён
шён хӑвна ху пусахласах каймалла унта? Мӗне кирлӗ 
халь Виктора ҫав хӗрсем? Унӑн Наташа пур! Наташа 
пур!

Федьӑпа иккёшё «Космос» кафепе юнашар апат- 
ҫимӗҫ лавкки умӗнче тӗл пулма сӑмах татнӑччӗ. Вӑйлӑ
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хатӗрленнӗ вара вӑл курнӑҫӑва: ҫӳҫне чӗрӗпле май- 
латтарнӑ, лакпа та пӗрӗхтернӗ-и — неон ҫутинче тӗрлӗ 
тӗспе йӑлтӑртатса тӑрать, хитре фасонлӑ плащпа (шӑ- 
пах ҫакнашкаллисемпе суту тӑвать вӑл хальхи вӑхӑтра. 
Ку, ахӑртнех, шӑпах вӗсенчен пӗри), галстукӗ те ӗнер- 
хи мар — тӗсне неон мӗлтлетӗвӗнче тӳрех уйӑрса илме 
ҫук. Тыткаласси те Федьӑн халӗ урӑхла — ҫывӑха пыма 
асӑрхануллӑ: хул хушшине барсетка хӗстернӗ те, ка
лан, чӑн-чӑн фирмач.

Кафе умне вӗсем шӑп палӑртнӑ вӑхӑта ҫитрӗҫ — 
пёр минут мала та, кая та мар. «Ҫапла кирлё», — 
терё Федя. Ку ӗҫлӗ ҫынсен атрибутики пекех-мён. 
Хӗрӗсем курӑнмарӗҫ. Хӗрарӑмсем кая юлса ҫӳресси 
паллӑ, Виктор ҫавӑнпа ҫакна шута илмерё. Тепёр те
сен, уншӑн пӗрех: ҫак самантра кунта вӑл ҫум ҫакки 
вырӑнне ҫеҫ, хӗрӗсем килмесен тата лайӑхрах. Тусне 
кӑна шел. Вӑл вара палӑрмаллах сисчӗвленсе ӳкрӗ ку- 
рӑнать, катлӗ-маллӗ уткалама пикенчӗ.

Чылайран тин (Федя сехетне пӑхкалама тытӑнчӗ 
ёнтё) каферен Инна сиксе тухрӗ.

— Салам, каччӑсем! Эпир сире ҫухатнӑ вӗт, кил- 
мерӗҫ тесех шутлама пуҫланӑччӗ. Кафере тӗл пулатпӑр 
тенӗччӗ-иҫ, урамра мар. Ну, юрӗ, нимӗн хӑрушши те 
ҫук, килни, сӑмаха тытни — паха. Эппин, эсир — 
шанчӑклӑ каччӑсем.

Кафе Виктора килӗшсех каймарӗ. Интерьерӗ, пал
лах, чаплӑ, евростандарт тениех. Вӗсем Наташӑпа ҫӳре- 
ме килӗштерекен «Мираж» кунпа танлашаймӗ, анчах 
унта канлӗрех, лӑпкӑрах, иккӗн шӑкӑлтатса ларма ҫав 
тери кӑмӑллӑ. Кунта шавлӑ, кӗрлевлӗ, хӗвӗшӳллӗрех.

Инна вӗсене ҫурма тӗттӗмрех кӗтеселле ертсе кайрӗ. 
Утнӑ май вӑл пӗринпе сӑмахпа перкелешсе илчӗ, теп- 
ринпе чуптурӗ. «Ирӗклӗ халӑх ҫапах та вӗсем, пур- 
нӑҫа ҫӑмӑлрах кураҫҫӗ, кашни вак-тӗвекшӗнех пуҫа 
ватса тӑмаҫҫӗ. Ҫавнашкал пулмалла та-и тен? Мӗнле 
вӗренмелле хама кӑштах ҫавӑн пек тытма? Атту кирлӗ- 
кирлӗ мар ҫӗртех мӗскӗнленсе тӑратпӑр. Темле айӑпа 
кӗнӗ тейӗн», — Иннӑна, кафери ытти ҫамрӑка сӑнанӑ 
май шухӑшӗсенчен хӑпаймарӗ Виктор.
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Вӗсем Лида тата виҫӗ хула каччи ларакан сётел пат
не пырса тӑчӗҫ.

— Акӑ вӗсем хӑйсем те! Федя, Виктор. Собствен
ной персоной.

— Сапам! — терӗҫ пурте. Тата, малтанах калаҫса 
татӑлнӑнах, Федьӑпа Викторӑн тӑван чӗлхипе! Ха- 
рӑссӑн пулса тухнӑран-ши хӑйсем те кӑмӑллӑн йӑл 
кулчӗҫ. Ҫапах Федьӑна ку килӗшмерӗ курӑнать — вӑл 
типпӗнрех хуравларӗ. Йӗкӗлтешни вырӑннех йышӑнчӗ- 
ши? Викторшӑн пачах урӑхла: ачисем кӑмӑллӑскер- 
сем пек курӑнчӗҫ, пурин те куҫӗ таса, тепӗр чухне- 
хилле темӗнле тимлесе-тӗпчесе пӑхни ҫук.

— Лидӑпа иксӗмӗрӗн компани, — паллаштарма пуҫ- 
ларӗ Инна. — Ку — Макс, манпа пӗр ҫуртра пурӑ- 
нать, пулас паллӑ скрипач, каярахпа Америкӑна ӗҫлеме 
кайма хатӗрленет. — Макс тени пуҫне сӗлтсе илчӗ. — 
Ку — Серж, художника вӗренет. Унӑн темиҫе карти- 
нине, иккӗшнеччӗ пулас, — Инна Серж енне пӑхса 
илчё. — А-а... виҫҫӗшнеччӗ-иҫ, аса илтӗм. Серж, эсӗ 
мёншён тӳрлетместӗн мана, виҫҫӗшнеччӗ вӗт-ха?

— Ҫавах мар-и, иккӗ-и, виҫҫӗ-и? — именнӗн пулчӗ 
лешӗ.

— Вӑт, виҫӗ картинине шведсем туяннӑ.
Виктор ҫакна палӑртрӗ: кусене виҫҫӗшне те уйрӑм- 

шар курсан хӑшӗ хӑш — уйӑрса та пӗтереес ҫук — 
пурте пӗр сӑнлӑ-манертерех, ҫӳҫӗ виҫҫӗшӗн те вӑрӑм, 
хыҫалтан пуҫтарса тыттарнӑ.

— Ку вара, — виҫҫӗмӗш енне кӑтартрӗ Инна, — 
Анатоль пулать. Унӑн сассине эсир «Европа плюс» 
радиостанципе илтме те пултарнӑ. Унӑн хӑйӗн кӑларӑм 
пур — «Поп-корни». Паллӑ ҫынсен, артистсен, юрӑҫ- 
сен биографийӗпе паллаштарать. Чӑн-чӑн энцикло
педист вӑл пирӗн. Толик, эстрада ҫӑлтӑрӗсен йышӗн- 
че чӑвашсем пур-и пирӗн?

— Республикӑранах ҫук-тӑр, чӑваш юнли — тар- 
хасшӑн. Игорь Николаевах акӑ.

«Ӑҫта лекрӗмӗр эпир капла? Пӗри тепринчен та
лант. Кусемпе юнашар Федьӑпа иксӗмӗр хӗрсемшӗн 
чӗрне хурине те тӑмастпӑр пуль?» Викторшӑн ку ниме
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те пӗлтермест-ха, хӗрӗсем те, вундеркинчӗсем те ир- 
тен-ҫӳрен вырӑнне кӑна уншӑн: курнӑ, сӑмахланӑ, уй- 
рӑлса кайнӑ — пуҫран кӑларса та пӑрахнӑ. Федьӑна 
вара чӑннипе те хӗрхенмелле: ӗмӗтленме пулать-и вара 
кунашкал чух Инна пек хӗр ҫинчен? Пӑхсах паллӑ 
ют пахчари ҫырла иккенни. Пӗр енчен, ытлашши эф- 
фектлӑ хӗр ача, тепӗр енчен, мӗнле ҫемьерен тата вӑл?! 
Аттпттё — депутат. Шутла, эппин — пӗр-пӗр бизнес
мен е пысӑк пуҫлӑх, амӑшӗ кам пулни хальлӗхе паллӑ 
мар-ха, вӑл тата тепӗр сюрприз-и-ха? Чун ҫумми е 
киленӗҫӗ тумаллисем те ак кунтах хӗрсен, юнашарах. 
Общежитисенче шырамасӑрах.

Виктор Федя енне пӑхса илчё. Вара ирӗксӗрех ӗнер- 
хи аса килчӗ: «Тултар стакансене! Чӑтма ҫук ӗҫсе лар- 
тас килет манӑн!» Йӑлт пусӑрӑнса-лапчӑнса ларнӑ вӑл 
халӗ, паҫӑрхи чӗрӗлӗхӗнчен нимӗн те юл ман. «Европа 
плюс» ди-джейё Игорь Николаев ҫинчен каласа П а 

нине те илти-илтми кӑна ларать пулас. Викторшӑн 
Анатольӑн калавӗ чӑнахах та кӑсӑклӑ пулчё, анчах хӑш- 
пӗр сӑмахӗ ҫеҫ пыра-пыра тӑрӑнчӗ: «...аслашшӗ улӑш- 
тарман пулсассӑн чӑннипе ун хушамачӗ Качанов пу- 
латчӗ. Вӑл ҫара Инҫет Хӗвелтухӑҫне лекет, вӑрҫӑ хыҫ- 
ҫӑн унтах юлать. Ашшӗ — Юрий Иванович — тинӗс 
ҫар офицерӗ пулнӑ, сӑвӑсем ҫырнӑ, кӗнеке те кӑларнӑ. 
Вӑтӑр пиллӗкрех вилнӗ. Инфарктпа. Тӑванӗсем паян
хи кун та Шупашкар тӑрӑхӗнчи Хыркассинче пурӑ- 
наҫҫӗ...»

— Енчен те эсир хӑвӑра кунта кӑмӑллах туймастӑр 
пулсан тухса кайма та пултаратпӑр, — пӑшӑл-пӑшӑл 
турӗ хӑлхара кӑмӑллӑ ҫемҫе сасӑ. «Ха! Самаях ӑслӑ та 
сисӗм-туйӑмлӑ хӗрача-ҫке ку Лида текенни. Психо
лог», — палӑртрӗ ӑшра Виктор.

— Ку шухӑша ырлӑттӑм кӑна, анчах та... — Лидӑна 
хӑлхаран пӑшӑлтатнӑ май каччӑсем еннелле куҫ ывӑтрӗ 
вӑл. Хӗр ӑнланчӗ: Инна енне пӑхса куҫ вӗҫҫӗн калаҫ- 
са илчӗҫ вӗсем. Лешӗ пуҫ сӗлтрӗ.

— Каччӑсем, енчен те эпир сирӗнпе сывпуллаш- 
сан, эсир кӳренместӗр вӗт? — терё те Лида, ҫавӑнтах 
пит ҫӑмартийӗ хӗрелсе кайрӗ.
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Каччӑсем хулпуҫҫийӗсене ҫеҫ сиктеркелесе илчӗҫ: 
пирӗншӗн мӗн? Хӑвӑрӑн ирӗк тенӗнех.

— Тӗрӗссипе, эсир питӗ чӑнкӑскерсем тесе шут- 
ланӑччӗ, — Виктора алӑ тӑсрӗ Макс. — Чемпионсем 
ҫапах та.

Федьӑна тинех чун кӗчӗ — Виктора калаҫма та па- 
марӗ:

— Эсир, мён... проблема е мӗн сиксе тухсан систе- 
рӗр. Эпир усал ачасем мар, ҫапах та... Тем те сиксе 
тухӗ пурнӑҫра... Тус-юлташсене пулӑшма яланах хавас.

— Тавах. Пирӗн Серж та акӑ Елчӗк ачиех. Ашшӗ 
унтан унӑн, — Макс аллине ытлашшипех хытӑ чӑ- 
мӑртарӗ-ши тусӗ — лешӗн сӑн-пичӗ асаплӑн туртӑн- 
нине асӑрхарӗ Виктор.

— Паллашма, чӑнах та, кӑмӑллӑ пулчӗ. Кӗҫнерни- 
кунсенче эпир яланах кунта, — Анатоль хӑй визит- 
кине кӑларса тыттарчӗ. — Шӑнкӑравлӑр. Тепӗр чух, 
тен, кама та пулин радиола юрӑпа саламласси пулӗ.

Кӑмӑллӑн сывпуллашса тухрӗҫ вӗсем каферен. Халӗ 
ӗнтӗ пӗр калаҫса кӗрсе кайнӑскер, Виктор кунтах юлма 
хатӗрччӗ. Пёр тесен, ку уншӑн вырӑнлӑрах та, атту 
ҫӳрес пулать халь Лидӑпа сулланса. Тӳрех пӑрахса ка- 
яймастӑн вӗт. Хитре кӑна сывпуллашасси — темле ӗнтӗ 
вал, Виктор чухласах каймасть. Федя пӗрехмай мухтан- 
калать те: «Хӗр йӑлӑхтарса ҫитерсен чи кирли вӑл — 
унпа хитрен кӑна сывпуллашса уйрӑлни. Эп ҫӳренӗ 
хӗрсем ҫавӑнпа пӗри те мана кӳренсе ҫил хӑваламасть». 
Ыйтмалла-и Федьӑран?

Вӑл чӗрӗлмеллипех чӗрӗлчӗ курӑнать: шӳтлет, анек
дот хыҫҫӑн анекдот ҫаптарать. Вырӑнлӑ-и, ҫук-и — 
уншӑн пурпӗрех. Виктор туять: уншӑн халь чи кир
ли — хӗрӗсем кафери мӗскӗн те нишлӗ, йӑлт ҫухалса 
кайнӑ Федьӑна хӑвӑртрах манса хальхипе, ҫак самант- 
рипе, киленччӗр. Курӑр, мӗнлерех маттур вӑл, ҫивӗч 
ӑслӑ, пултаруллӑ! Мачо! Чӑн-чӑн мачо! Мӗнех, вӑл 
ҫӗнтерӳҫӗ: хӑйӗн тӗллевне пурнӑҫланӑ та — хӗрӗсем 
каҫӑхса кайнӑ.

— Сана мӗн, кулӑшла мар-им? — Хӑлхара каллех 
паҫӑрхи евӗр пӑшӑлтату. Лида Виктора хулран тытрӗ.
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— Мёншён? Кулӑшла.
— Эппин, мёншён кулмастӑн? А-а... ӑнлантӑм, — 

чарӑнчӗ Лида. Виктора куҫран чӑр-р-р! пӑхрӗ. — Кал
лех план тӑватӑн?

— Мёнле план? — Чӑнласах та ӑнланмарӗ Виктор 
хӗр мён каласшӑн пулнине.

— Паллӑ ёнтё мӗнли. Манран еплерех майпа хӑ- 
вӑртрах хӑпса каймалли. Ҫапла-и? Ну, килӗш. Ҫап- 
лах вӗт-ха? Ан хӑра, эп сан ҫумна ҫулӑхмастӑп. Ак 
кӗҫех вӗсенчен уйрӑлатпӑр та вара — тархасшӑн, ауф- 
видерзейн, телей пултӑр сирён! — Лида малалла чуп- 
са кайрӗ. Кӗҫех ун кулли татах та хыттӑнраххӑн, Вик
тора ятарласах йӗкӗлтенӗн илтӗнме пуҫларӗ.

Мӗн, вӗсем Виктортан пӗр-пӗр айван туса хунӑ- 
нах! Наташипе Феди ҫитменччӗ, ку тата тупӑнчӗ. Сире 
хаваслӑ, савӑнӑҫлӑ, лайӑх? Киленӗрех эппин. Ӑна вӑт 
асаплӑ, тунсӑх, кичем, пӗччен! Тытать те акӑ пӑрахать 
те каять. Акӑлчансем пек сывпуллашмасӑрах. Е хирӗҫ 
капланса утакан халӑхпа хутӑшса ҫав юхӑмпа анатал- 
ла юхса анать. Турпас пек. Канлӗн кӑна. Пӗр шухӑш- 
сӑр. Нимӗн пирки чуна йӑшӑл хускатмасӑр. Шӑпах 
ҫакӑ кирлё те халӗ Виктора. Юхӗччӗ те юхӗччӗ ҫапла 
пӗр-пӗр ҫӗре ҫакланса тӑрса юличчен. Кайран унта 
куҫ курӗ.

Икӗ урам хӗресленӗвӗнче Лида чарӑнса Виктора 
кӗтсе тӑчӗ. Федьӑпа Инна малалла утса кайрӗҫ. Вӗсем 
Викторпа Лида юнашарах пулнине те маннӑ пекех.

— Эпё сана пачах та кӳрентерес теменччӗ, — терӗ 
Лида каҫару ыйтнӑн.

— Каҫару ыйтма сӑлтавӗ ҫук.
— Манӑн сылтӑмалла пӑрӑнмалла. Мӗнех, ауфид... 

Каҫар, урӑх шӳтлеместӗп. Юрё, эппин, чипер. Тен, 
тӗл пулӑпӑр та хӑҫан та пулсан. Хальхи пекех ӑнсӑрт- 
ран. Эсӗ хирӗҫ мар-и? Маншӑн ку питӗ кӑмӑллӑ кӑна 
пулӗччӗ. — Лида малалла утса кайрӗ.

Акӑ вӑл йӑлтах, пӗтӗмпех татӑлчӗ пуҫа минретсе 
чуна пусахласа тӑни. Питӗ хӑвӑрт та хӑй тӗллӗнех. Пӗр- 
пӗр фантастика кинофильмӗнчи евӗр вӑхӑтлӑха хӑвӑн- 
шӑн кӑмӑллах мар ют хутлӑхра пулнӑ та каллех хӑвӑн
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хутлӑхнах, кулленхи тӗнчӳне, хӑвӑн ӑшна, хӑвӑн пат- 
нах таврӑннӑнах туйрӗ хӑйне Виктор. Чим-ха, кино 
тенӗрен... Кино, кино... Хӑш кинора курнӑ Виктор 
хӑй ҫак самантра чӑн пурнӑҫра куракан кинокадра? 
Хула урамӗ, ҫӳллӗ ҫуртсем, неон ҫутин тӗрлӗ тӗсӗнчи 
ҫынсем, трамвай, хул урлӑ сумка ҫакнӑ шурӑ плащлӑ 
хӗрача. Тата Энико Морриконенӑн евӗрлӗ чуна ҫатӑр- 
лакан тунсӑхлӑ кӗвӗ. Миҫемӗш класра вӗренетчӗ-ши 
вӑл ун чухне: улттӑмӗшӗнче е ҫиччӗмӗшӗнче? Авӑ 
мӗншӗн хаклӑ иккен уншӑн Наташа? Авӑ мӗншӗн 
пӗрремӗш курнӑҫуранах палланӑн туйӑнчӗ Лида. Кино- 
Наташа-Лида. Лвда-Наташа — чуна юрату илемлӗхӗн 
хӗлхемне ӳкерсе ҫутатса хӑварнӑ кинори сӑнар. Ҫавӑ- 
нпах Виктор хӑйне Лида умӗнче ирӗклӗ, хӑюллӑ тыт- 
ма пултарать-мӗн. Ытлашши вӑтанса именмест.

Малалли Виктор чӑннипех те пуҫне ҫухатрӗ пул- 
малла: вӑл картах туртӑнчӗ те, хӑйӗн шкул ҫулӗсенчи 
туйӑмӗсен авӑрне тепӗр хут чӑмнӑн, кинокадра чупса 
кӗрсе кайрӗ.

Мӗн ҫинчен сӑмахларӗҫ вӗсем Лидӑпа? Тен, Вик
тор ачалӑхра курнӑ кинокартина мӗнлескерри ҫинчен, 
тен, пӗрре Мускава кайсан Лидӑна чӑнахах та чӑн- 
чӑн фильмрах выляма сӗнни ҫинчен? Пёр тесен, мӗн 
калаҫни хӑйсемшӗн те пач пӗлтерӗшлӗ марччӗ, хӑйсене 
ҫак самантра ҫав тери ырӑ-ырӑ, чунӗсене ҫутӑ-ҫутӑ 
пулнине каплах туйрӗҫ. Иӗркен-йӗркен тӗвӗленекен 
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем те пӗр-пӗр киленӳллӗ кӗвӗ вырӑн- 
не кӑна пулчӗҫ.

Кафе-бар тӗлӗнче чарӑнчӗҫ.
— Сӑмах май, эсир Федьӑпа иксӗр ман умра па- 

рӑмлӑ. Эсӗ мана халь кофепе хӑналасан ӑна саплаш- 
тарнӑ теме те пулать, — вылянса илчё Лида. — Пёр 
тесен, санӑн халӗ ҫӗр тенкӗ укҫа та пулмалла. Хирӗҫ 
мар-и ӑна тӑккалама? Паллах, хам сӗмсӗрлӗхе каҫар- 
ма ыйтатӑп.

— Чӑнах та, каҫар, укҫа пирки маннӑ.
— Э, ҫук. Парӑмӗ вӑл мар-ха. Эпӗ сирӗн сцена- 

рийӗн пӗр пунктне пурнӑҫа кӗртме пулӑшрӑм вӗт. Вӑл 
чи тӗппи те пуль-ха.
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— Мёнле сценари?
— Ӑна ӗнтӗ эсӗ манран лайӑхрах чухлама тивёҫ, — 

пӳрнепе юнанӑн пулчё Лида. — Санӑн мана каферен 
илсе тухса каймаллаччӗ вӗт Федьӑпа Иннӑна улаха 
хӑварма? Ҫапла-и?

— Психолог та вара эсӗ.
— Тёрёсрех — аналитик. Мана атте те мухтать ку 

тёлӗшпе. Эпир унпа иксёмёр Шерлок Холмспа Ват
сон доктор майлах. Тёрӗсех пёлтём-и? То-тӑ! Ҫаплах 
вёт-ха? Кала! Кала! — Виктор тавра пёчёк ача евёрех 
сиккелесе ҫаврӑнма пуҫларӗ хӗр. — Пёлтём-и? Ну? 
Ну, кала! Кала!

«Питё кӑсӑк хӗрача», — шухӑшласа илчё Виктор.
— «Кӑсӑк» сӑмах пире аттепе иксёмёре килёшмест. 

«Иленӳллӗ» темелле. «Иленӳллӗ кёнеке», «иленӳллӗ 
фильм», «иленӳллё хёрача». Лайӑхрах янрать-иҫ?

— Юрё, шута илӗп малашне, иленӳллӗ хёрача, — 
Виктор хӑй сисмесёрех, пёр шутламан-тӗлленмен ҫӗр- 
тенех чутах Лидӑна хӑй ҫумне ҫупӑрласа чуптуса илет- 
чё — Наташӑпа чухнехиллех пулса кайрё ӑна пӗр са- 
мант.

Лида ҫакна асӑрхарӗ пулмалла, кӑшт айккинерех 
пӑрӑнса тӑчӗ. Сӑнӗ тӗксёмленнё пек те туйӑнчё, сас- 
си те пусӑрӑнчӑклӑн тухрё.

— Итле-ха, санӑн савни мёнлескер? — чӑр-р! тин- 
керчё те хӗр ҫавӑнтах куҫне тартрӗ.

— Ну ӗнтӗ... — Ыйтӑвё питё те кӗтмен ҫёртен пул- 
нӑран ҫухалсах кайрӗ Виктор, тӳрех мӗн каламаллине 
те тавҫӑраймарӗ. — Сирён пӗрпеклӗх нумай пек ту- 
йӑнать.

— Эппин, малалла каламасан та пултаран: хама лайӑх 
пёлетӗп. Тепёр тесен, ку маншӑн интереслех те мар.

Чёрре кӗнӗ пекех пулса тухрё. Самантлӑха кӑмӑл- 
лах мар шӑплӑх вӗсене тӑлласа лартрӗ.

— Тёрёссипе, эсир килессе шанман. Санӑн килес 
кӑмӑл пулман-ҫке пачах та. Федя пӗччен килес ҫукчӗ 
ёнтё. Мана, чӑнласах та калатӑп, питё шел ӑна. Хӑй 
вӑл начар ача мар пек туйӑнать. Эпӗ йӑнӑшмастӑп 
вёт? Бандитларах пулсан та.
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— Ӑнланмарӑм. Мӗнле бандит?
— Ну, эсир мафире вёт-ха?
— Мёнле мафи тата?
— Спортсменсем вёсем пурте мафиози пуль?
— Итле-ха, чӑннипех те кӑсӑк хёрача эс. Эй-й-й... 

иленӳллӗ хӗр. Чӑнласах та. Мана темшён санпа тах- 
ҫан курнӑҫса калаҫнӑ пек туйӑнать. Пулма пултар- 
нӑ-и?

— А-а... пулнӑ ун пекки.
— Хӑҫан?
— Ӗнерччӗ пуль. Эсё мён, манса та кайнӑ-им? Ёнер- 

хи тёлпулу сирён чӗрере та-а-арӑн йӗр хӑварчӗ пуль 
тесе шутларӑм эпё, ха-ха-ха! — йёкёлтевлён кулса ячё 
Лида.

— Чӑнласах калаҫатӑп санпа.
— Ҫапла пуль те... ҫук. Нихҫан та.
— Кӑна каллех сан аналитикӑлла ӑсу калать-и?
— Тӑхта, ыйтса пӗлетӗп, — Лида пёр вӑхӑт тӳпе- 

нелле тинкернӗн пӑхса илчё. — Ӑхӑ, курнӑҫман.
— Тен, йӑнӑшать? Эпир пёр тёлелле вёренетпёр 

вёт, эппин, урамра тёл пулса иртме те пултарнӑ.
Лида каллех пуҫне тӳпенелле кӑнтарчӗ.
— Ҫук, тёл пулман. Эпё сана тӳрех асӑрханӑ пу- 

лӑттӑм.
Шаках хытрӗ Виктор. Пӗр-пӗрне куҫран пӑхма хӑю 

ҫитереймерӗҫ. Унтан Лида тӑруках малалла утса кайрӗ.
— Ӑнлантарса парас-и сана мёншён курнӑ пек ту- 

йӑннине? Тулӗк икӗ асӑрхаттару: пӗри — эсӗ ман хыҫ- 
ра пыратӑн, пӗр утӑм та малалла иртместӗн, тепри — 
сӑмах хушмастӑн. Килӗшетӗн-и кунпа?

— Хӑтланса пӑхӑп.
— Татӑклӑ кала!
— Килӗшрӗм.
— Апла итлеме пултаран. Вӑт. Хӑҫан ҫынсем пӗр- 

пӗрне пӗлнӗ пек туйӑнать? Енчен те ҫав ҫыннӑн сӑна- 
рӗ ун пуҫӗнче пулнӑ пулсан кӑна. Килӗшетӗн-и кунпа?

— Ҫапла тейӗпӗр.
— Эпё сана пӗр сӑмах та ан чӗн терӗм вӗт.
— Эсӗ ыйтрӑн — эпӗ хуравларӑм.
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— Хампа хам калаҫатӑп эпё, санпа мар. Хамӑн шу- 
хӑша йӗрлетӗп.

— Юрё, шарламӑп.
— Эппин, эпё санӑн ӗмӗтӳнте пулнӑ пек тухать. 

Эсӗ мана халиччен, ман сӑна, шухӑшсене, эпӗ мӗнле- 
рех ҫын иккенне, паллах, пӗлеймен. Сана ман ҫин- 
чен никам та каласа пама пултарайман, мёншён те
сен пире иксӗмӗре те лайӑх пӗлсе тӑракан пӗлӗш те 
ҫук. Алла кам сан пата ман ҫинчен ҫак информацие 
ҫитернӗ? Чухлатӑн-и мён патне пырса тухать? Ак ҫакӑ: 
иксӗмӗре пӗр-пӗрин шӑпа ҫырнине кӗртсе хунӑ. Эп
пин... эпир пӗр-пӗрин валли Турӑ палӑртнисем пулса 
тухать. Анчах эсӗ урӑххине килӗштеретӗн. Ҫавӑнпа та 
сана телей ҫеҫ сунатӑп. Пёр тесен, эпё сана халь ка- 
ланине пуҫа пачах та илме кирлё мар: пурнӑҫра пай- 
тахӑшӗсем пӗр-пӗрне шӑпапа ҫырнӑ пулин те тӗл пул- 
масӑрах ирттереҫҫӗ вӗт. Чиперех пурӑнаҫҫӗ. Эпир те 
санпа тёл пулмасса та пултарнӑ. Вӑт, ҫапла. Тӗлӗнмел- 
ле ҫапах та... Ну, чипер. Сывӑ пул, эпӗ ҫитрӗм, — 
Лида вӑртах ҫаврӑнчӗ те Виктора ҫамкаран чуптуса 
илчё. — Тен, йӑнӑшатӑп та-и? Тен, вӑлах санӑн шӑпа 
ҫырни? Ҫаплах пултӑр эппин.

Лида каллех вӑрт ҫаврӑнчӗ те хӑвӑрттӑн утса кайрӗ. 
Виктор тӑна кӗрсе ҫитнӗ ҫӗре арка айӗпе иртсе курӑн- 
ми те пулчӗ.

Общежитие пачах та каяс килмерӗ Викторӑн: кал
лех яланхи, нихҫан та лӑпланма пӗлми шӑв-шав ӗнтӗ 
унта, хӗвӗшӳ, ӑшаланӑ пулӑ е тата мён те пулин шӑр- 
ши — общага тенин, Федьӑн юлашки вӑхӑтра килӗш- 
терекен сӑмахӗпе пӗтӗмлетсен, пӗтӗм атрибутики. Ҫӳ- 
рес те ҫӳрес килчӗ каҫхи хулан пёр пӗчӗк атрибутики 
пулса. Хӑйне ют ҫӗршывра ӳкернӗ кинори пекех туйрӗ 
халӗ Виктор: ҫумранах трамвай чӑнкӑртаттарса иртрӗ, 
хыҫалти алӑкран икӗ хаваслӑ хӗр пӗрчи вылянса алӑ 
сулса саламласа хӑварчӗҫ. Виктор умӗпе ҫамрӑках мар 
пӗр мӑшӑр ача кӳми тӗксе пыратчӗ, хӗрарӑмӗ тӑруках 
чупса кайрӗ те ҫӑка ҫумне купаласа хунӑ сарӑ ҫулҫӑ- 
сене ывӑҫла-ывӑҫла илсе упӑшкине ҫулҫӑ ҫумӑрӗ айне 
турӗ.
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Лида аса килчӗ. Темшбн Виктора вӑл та ҫак хӗрарӑм 
пекех ватӑлсан та ачалла ашкӑнчӑклӑхне упраса хӑва- 
рассӑн туйӑнчӗ. Наташа? Ҫук, паллах. Вӑл дама пу
лать. Стайлӑ дама.

Вӗлтӗр-вӗлтӗр вёҫрӗҫ сарӑ ҫулҫӑсем, неон реклама- 
сен вылявӗнче тӗрлӗ тӗслё лӗпёшсем майлах курӑнчӗҫ 
вӗсем. Виктор алӑ тӑсрӗ, пӗр ҫулҫи, пӗчӗкскер, чер- 
ченкӗскер алӑ лаппи ҫине анса ларчӗ. Самантранах теп- 
ри. Хӑш вӑхӑтра янӑрама пуҫланӑ ку кӗвӗ унра — Вик
тор хӑй те сисмен. Акӑ вӑл вӑйланса-вӑйланса пычӗ те 
юрра куҫрӗ, вара пётӗм урама хӑйӗнпе тултарчӗ пек. 
Сӑмахӗсене те Виктор мар, ҫак кӗвӗ хӑех ҫуратрӗ пек.

Шӑпа ҫырни ҫапла-тӑр пирӗн пулчӗ:
Сан урӑх пурнӑҫ, ман — мӗлке ӑшши.
Вӗлтӗртетсе вӗҫет, вӗҫет сар ҫулҫӑ,
Ман тунсӑха сан тӗлӗкне илсе ҫитерӗ-ши?

— Эс ӑҫта ҫӳретӗн? — Виктор алӑкран кӗнӗ-кӗме- 
нех тӑрӑнчӗ ӑна Федя.

— Лидӑна ӑсатрӑм.
— Халичченех-и? Аҫу патне кайнӑ тесе сана. Ну 

мёнле? Аптрамасть майра-и?
Федьӑн ку манерӗ килӗшмерӗ Виктора, ҫавӑнпа вӑл 

хӑй те сӗмсёртереххӗн ыйтрӗ:
— Сан ӗҫсем мёнле? Хӑҫан пӳлӗм пушатса памал- 

ла? Эсӗ кӑштах маларах систерсе хур-ха, аттуш манӑн 
яланхиллех Анна аппапа шӑхӑрса ларма тивӗ вах- 
тӑра.

— Хӗрачи аптрамасть-ха вӑл. Шикарнӑскер. Шӑп 
ман валли темелле. Тулӗк пӗр сӑлтӑк пур-ха унта, — 
Федя утиял айне чӑмрӗ. — Эх-х, кунтаччӗ халь вӗсе- 
не! Эсӗ хирӗҫ марччӗ-и, Виктор? Лида та ничавоскер. 
Кӑштах ачапчарах курӑнать те... анчах та вырӑн ҫинче 
охо-хо! пулӗ-ха. Итле-ха, а мён? Атя ыран хӑтланса 
пӑхатпӑр хӑнана чёнме. Пёрех кинона каятпӑр.

— Кинона?
— Эпё вёсене чёнтём те ёнтӗ. Кӑмӑлпах, хирӗҫле- 

мерёҫ.
— Лидӑна курман вёт-ха эсир?
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— Инна килӗшнӗ пулсан пыратех ёнтё вӑл.
Виктор, вырӑн сарма тӑнӑскер, тӑпах тӑчӗ.
— Понимаешь, ӗнер эпё кӑштах пӑтраштарнӑ-мӗн: 

депутачӗ шӑпах Лидӑн ашшӗ иккен. Ыран ман ҫавӑнпа 
шӑпах Лидӑпа паллашмалла та ӗнтӗ.

— Инна вара?
— А мён Инна?
— Ну-у... енчен те вал сана юратса пӑрахнӑ пул

сан? Вара?
— Ха-ха-ха! Ан култар-ха, тархасшӑн. Каларӑн та 

вара эсё. Лида хӑвна килӗштерсе пӑрахнӑ тесе шутла- 
мастӑн пулё те тата? Ха-ха-ха! Мён тӑваҫҫӗ вёсем пи- 
рӗнпе? Мён, манса кайрӑн-им камсемпе паян кафере 
ларнине? Аса илтӗн-и? Каҫар та, тӑванӑм, кам-ха эсё? 
Эпё кам? Айван чӑвашсем! Общагӑра пӑнтӑхса пурӑ- 
накан чухӑн студентсем! Эсӗ туйман-и хӑвӑнтан, ту- 
мунтан тепёр чухне мӗн шӑрши кӗнине? Мӗн, вӗҫкӗн- 
ленсе туянса тултарнӑ тетӗн-им эпӗ ҫав духи-спрей- 
сене? — тӑрса ларчӗ Федя. — Шутла хӑвах, мён ин
терес вӗсене пире юратма? Каларӑн та — юратса 
пӑрахнӑ! Ха-ха-ха!.. Инна хушас Федя пулать юрату! 
Ха-ха. Вӑйлӑ янӑрать! Эсё Есенина лайӑх пӗлетӗн, 
унӑнччӗ-и «хотел я жабу с розой повенчать?...» Ҫавӑн- 
па та... Чӑн та, ниепле те чухласа илейместёп-ха: мён 
вёсем пирӗнпе ҫавӑн пек кӑмӑллӑ, лайӑх?.. Ҫавӑнпа 
та май пур чухне усӑ курса юлмалла та вӗсемпе. Тӑнла 
мана, эпё ҫавах та пурнӑҫ тути-масине, хӗрарӑмсене 
те ҫав шутрах, ытларах туятӑп пек. Пёр енчен, хула 
майрине тутанса куратӑн хӑть. Наташа? Наташу вӑл 
сан темле хулалла пулма тӑрӑшсан та пӗрех хамӑр ялах 
юлать. Вӑл та пулин пёр-пёр Макс, Серж, Анатоль 
куҫ хёсет те ҫур сехетренех кӑкӑр ҫыххине вӗҫертме 
пуҫлать. Куркаланӑ кӑштах. Пӗлетӗп.

Виктор кӑвакарса кайнине асӑрхарӗ те Федя тӳрех 
шӑпланчӗ.

— Каҫар. Эп санӑн Наташуна уйрӑмах шута илсе 
каласшӑн марччӗ. Сӑмах тӗлне килсе тухрӗ те тӗслӗх 
вырӑнне кӑна, ҫавӑ ҫеҫ.

— Эпё ыран кинона пымастӑп. Лидӑна та вырӑн
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ӑшне сӗтӗрме тӑхтама ыйтнӑ пулӑттӑм. Эсё мана юл- 
ташах тесе шутлатӑн пулсан, паллах, — йьшӑррӑн сӑр- 
хӑнтарса кӑларчӗ Виктор.

— Эсӗ мӗн?.. Эсӗ ӑна юратса пӑрахнӑ-им? — яш- 
тах тӑрса ларчӗ Федя. — Ну юрё, тек ыйтмастӑп. Ки
нона каймастпӑр тӑк — каймастпӑр. Пурнӑҫ хӑех 
кӑтартать хӑшӗ тӗрӗссине.

Наташӑпа курнӑҫасси ӑнсӑртран пулса тухрӗ. Мал- 
танхи лекци хыҫҫӑнхи тӑхтав вӑхӑтӗнче Виктор виҫ- 
ҫӗмӗш хута хӑпаратчӗ. Наташа института килмен-ши 
тесе пӑхма. Пуҫне пӗкерех утнипе салам тенине хӑйне 
темерӗ. Хирӗҫ анакан сӑран шӑлавара ҫул пама пӑрӑн- 
ма тӑнӑччӗ.

— Серов, эс мён, мана сывлӑх сунмастӑн? — На
таша тӑра парать. Кӑмӑллӑн кулать. Хитрескер. Чи- 
перскер. Аллине сарчӗ те Виктор еннелле тайӑлчӗ. — 
Эпӗ саншӑн питӗ тунсӑхласа ҫитрӗм. Чӗн-ха мана 
хӑвӑн апартаментна. Питӗ килӗшрӗ мана унта. — Вик
тор тутине ыраттараслах ӗмсе илчӗ.

Кӗҫӗнрех курс хӗрӗсен ушкӑнӗ хихиклетсе иртрӗ.
— Красавина! Серов! Кёх-хём, кёх-хём!.. Сирён вал

ли институтра улахрах вырӑн ҫук-им? — Картлашка- 
па шӑпах Вельская доцент анать иккен.

— Пӗтӗмпех йышӑнса пётернё, Клавдия Христо
форовна, — ҫаплах кулӑпа ҫиҫрӗ Наташа.

— Красавина, эсё манӑн юлашки лекцире ҫукчӗ 
пулас? Ҫапла, кёх-хём... Астӑватӑп.

— Ун вырӑнне эпё, Клавдия Христофоровна, эсир 
ӑнлантарнисене практикӑпа ҫирӗплетрӗм — Третья- 
ковкӑра пултӑм. Пӗтӗм шедеврсене 1сурса килентӗм.

— О-о! Аван ку, питё аван, Натали. — Хӗр ятӗнчи 
пусӑма яланхиллех вӗҫне лартрӗ доцент. — Эппин, 
ҫитес занятире хӑвӑн кӑмӑл-туйӑмсемпе паллаштарӑн 
пире. Хатӗрлен. Асту, манса ан кай килме лекцие. — 
Тулли кӗлеткеллӗ Вельская йывӑррӑн сывласа карт- 
лашкапа анса кайрӗ.

— Эсӗ мӗн, Мускавра пулнӑ-им? — тӗлӗнсе ыйтрӗ 
Виктор.
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Хурав вырӑнне Натали хитрен кулчӗ те подиум 
ҫинчи пӗр-пӗр топ-модель евёр манерленсе тӑчӗ.

— Ну мёнле? Килёшетёп-и сана ку тумпа?
— Эсё Мускавра пулнӑ-им?
— Ман ыйтӑва хуравламарӑн-ха. Килёшет-и?
— Килӗшет. Эсё Мускава кайнӑ-им?
— Чӑкӑлтӑш ҫын-ҫке эсё, Серов. Кайран каласа 

парӑп, кайран. Атту манӑн халё деканата васкамалла. 
Леонид Кондратьевич кӗрсе тухма ыйтнӑ терӗҫ. Лек- 
цисем хыҫҫӑн тёл пулатпӑр вёт эпир? Саккӑрччен шӑ- 
пах вӑхӑт пур-ха ман.

— Тренировкӑччӗ-ха паян. Каймӑп вара.
— Э, ҫук-ҫук. Сиктерме кирлё мар. Кайран курнӑ- 

ҫӑпӑр. Эпё кайрам эппин. Чипе-е-ер, Виктор дон Се
ров! Тёл пуличчен! — Наташа Виктора чуптунӑ пек 
турё те ҫӑмӑллӑн анса кайрӗ. Халё ёнтё, Наташӑпа 
курнӑҫнӑ хыҫҫӑн, мӗне кирлӗччӗ ҫакӑ ӑна — кун пирки 
пуҫӗнче те пулмарӗ Викторӑн, вӑл картлашкасемпе 
малалла хӑпарса кайрӗ.

Спортзалра та сӳрӗкрех пулчӗ вӑл. Тренерӗ Олег 
Иванович темиҫе хутчен те асӑрхаттарусем турӗ. 
Юлашкинчен усси пӗрех пулмасса ӑнланса илчӗ курӑ- 
нать те алӑ сулчӗ — ытларах Федьӑпа ӗҫлеме пуҫларӗ. 
Ӑна вара паян тем пулнӑ, паллама та ҫук — питӗ хас- 
тарланса кайнӑ: малтанласа Виктор умӗнче, ахӑртнех, 
ӗнерхи калаҫушӑнах пулӗ е тата килпетсӗртереххӗн 
пулнӑран та-тӑр, аванмарланарах тыткаланӑ пекчӗ 
(айӑпне каҫарттарасшӑн пулнӑнах-и пӗр вӑхӑт кӗрешӳ- 
ре выляса янӑн та туйӑнчӗ Виктора). Каярахпа тахӑш 
самантра ассах кайрӗ: пӗр-ик хутчен Виктора хирӗҫ 
самаях ыраттаракан мел-меслетсемпе те усӑ курчӗ. 
Теприне пулсан шӑхӑртса яма та именсе тӑмӗччӗ Вик
тор: кунта ҫапах та чӑн-чӑн ӑмӑрту мар вёт. Трени
ровка ҫеҫ. Сӑлтавне каярахпа тин ӑнланчӗ вӑл — вёсем 
ӑмӑртусене мёнле хатӗрленнине курма Инна килнӗ 
иккен. Федьӑн, паллах, хӑйне кӑтартмаллах пулнӑ ӗнтӗ. 
Виктор хӑй те, Лида килес-тӑвас тӑк, ҫавнашкалах вӗҫ- 
кӗнленӗччӗ пуль. Хӑйне Инна салам сунса алӑ сулсан
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куҫӗ тӳрех Лидӑна шырама пуҫларӗ. Анчах тупаймарӗ. 
Пытарма кирлӗ мар, чунӗнче кӑшт кӳренӳ те йӑшӑл- 
татрӗ.

— Лидӑна салам каламалла-и? — сывпуллашса уй- 
рӑлас чух ыйтрӗ Инна. Федьӑпа кинона каяҫҫӗ иккен.

— Йӑтса ҫитерейсен, паллах, чи пысӑкки, — терӗ 
те Виктор юлташӗ енне пӑхса илчӗ. Лешӗ аванмар- 
ланса куҫне тартрӗ. Каччӑсем хушшинчи куҫ калаҫӑвне 
ӑнланас пулсан (ӗнер каҫхи Федьӑн сӑмахӗсене аса 
илчё: «Эх, кунтаччӗ халӗ вӗсене (Иннӑпа Лидӑна) ӑшӑ 
вырӑн ӑшне», «Депутачӗ Иннӑн ашшӗ мар, Лидӑн, 
унпа ҫывӑхланмалла манӑн (Федьӑн)») мӗн тунӑ пу- 
лӗччӗ-ши Инна? Паллӑ ӗнтӗ, ҫак самантри пек ҫутӑ 
сӑнлӑ тӑрас ҫук.

Виктор Федьӑна айккинелле пӑрчӗ.
— Манӑн Анна аппана чей лартма хушас пулать-и 

вара, кӗҫӗр вахтӑра шӑпах вӑлччӗ пулас?
— Эсё мён, мана ҫавӑн пекех бабник тесе шут- 

латӑн-им? — ҫӗтӗлсе илчё Федя. — Кашни юбка хыҫ- 
ҫӑнах чупмастӑп ёнтё. Хама хам хисеплемех пӑрах- 
ман-ха хальлӗхе.

— Ну, Инна вӑл кашни юбках мар-ха...
— Эппин, уйрӑмах та, — кӳренерех тавӑрчӗ те Федя 

хӗрӗ енне пӑрӑнчӗ. Инна алӑ сулса сывпуллашрӗ, вӗсем 
вара тухса кайрӗҫ.

«Лида килнӗ пулсан чылай кӑмӑллӑрах пулӗччӗ 
паллах, — чунне пӑлхатма пуҫларӗ Виктор. — Кино
на каяттӑмӑр». Ҫук, вӗсем хӑйсем кинора вылятчӗҫ. 
Хӑйсен фильмӗнче.

Ӗнтрӗк кара пуҫланӑ хулан тӗп урамӗпе тунсӑхлӑн 
утрӗ Виктор. Унтан тӑруках чарӑнчӗ. Сумкине те ҫӗре 
лартрӗ. Чим-ха, мён пӗрехмай Лида та Лида. Наташа 
вара? Мӗн-ма ҫак самантра та пуҫра Лида вырӑнне 
вӑл мар? Мӗн, уншӑн тунсӑхлама та пӑрахнӑ-им Вик
тор? Ӑҫта Наташа? Чӑннипех те, ӑҫта вӑл? Ҫӗтнӗч- 
чӗ — тупӑнчӗ, унтан сасартӑк йӑлтӑр-р-р! ҫиҫсе илчӗ 
те каллех ҫухалчӗ.

Кунашкал чухне Викторсем вӗренекен драматур
гии темӗнле ҫырӑнман саккунӗсем (ахӑртнех, айван
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кӑна драматургии пулӗ, пӗрех) ыйтнӑн, хистенӗн пье- 
сӑри ӗҫ-пуҫа хиврелетсе ямашкӑн яланах кӗтмен-сун- 
ман ӑнсӑртлӑхсем сиксе тухаҫҫӗ. Нимле логикӑна пӑ- 
хӑнмасӑр тенӗ пек. Пёр тесен, кирек епле ӑнсӑртлӑхӑн 
та, паллах, хӑйӗн шухӑш тӗрленӗвӗ пур. Вӑл таҫта шал- 
та, сюжет тӗпӗнче, йӗрленсе пынӑран кӑна халиччен 
палӑрсах кайман, тен. Викторӑн та пуҫӗнче те пул- 
ман шӑп ҫак самантра Наташӑна ӑнсӑртран курса хӑй- 
сен юратӑвӗ сасартӑках пӗр-пӗр хайлав валли сюжет 
пулса тӑмалӑхах пӑтравлӑн ҫаврӑнасса. Анчах та ҫап- 
лах пулса тухрӗ. Тен, ҫак самантра шӑпах ҫакӑнта ча- 
рӑнса тӑхтаса тӑмасанах каярахпа мён пулса иртесси 
пачах та тӗвӗленме пуҫламӗччӗ?

Виктортан аякрах мар «Ниссан» машина чарӑнчӗ. 
Кӗмӗл тӗслӗскер. Кабинӑран (хыҫалти алӑкран) йӳле 
янӑ шурӑ плащ, ҫӑт джинс тӑхӑннӑ сапаланчӑк сарӑ 
ҫӳҫлӗ хӗр ҫӑмӑллӑн сиксе тухрӗ те мороженӑй сута- 
кан киоск патне вашаватлӑн утса кайрӗ. Виктор ӑна 
темиҫе кун каялла «Фараон» бар-казино умӗнче На
таша тесе пӑтраштарнӑ хӗрарӑмах пуль тенӗччӗ. Каҫ 
ӗнтрӗкӗнче уйӑрса илме те ҫӑмӑлах мар, анчах та те- 
мӗнле туйӑм ӑна тимлесерех пӑхма хистерӗ. Наташах 
пулчӗ. Вӑл мороженӑй туянса каялла васканӑ чух Вик
тор картах туртӑнчӗ те сумкине пӑрахса хӑварсах хирӗҫ 
утрӗ. Наташа та ӑна уйӑрса илчӗ пулас: тӑпах хытрӗ. 
Анчах вӑл самантлӑх кӑна чарӑнчӗ — тем манса хӑвар- 
нине сасартӑк аса илнӗн кӑна, унтан вӑртах ҫаврӑнчӗ 
те киоск патне каялла утса кайрё. Виктор пынӑ чух
не вӑл тепёр порци туянма укҫа кӑларатчӗ.

— Салам, Наташа! — ҫӑмӑлраххӑн калама тӑрӑшрӗ 
Виктор, анчах туйрё: питё асаплӑн та хӗрхӳн тухрӗҫ 
сӑмахсем.

— О! Виктор! Са-а-алам! — яланхиллех вылян- 
чӑклӑн чӗвӗлтетрӗ Наташа. — Эп сана курасса шан- 
ман та. Спортзалран-и эсё? Тренировка мёнле иртрё?

— Эпё те шутламанччё сана кунта тёл пуласса. 
Тата...

— Эсё мён пӗчченех? Федьӑсӑр паян.
— Вал кинона кайрё.
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— Эсё тата мӗншӗн каймарӑн?
— Сана курас килчӗ.
— Ой-ой!.. Эсех-и ку, Серов? — йӑжӑр кулӑпа ҫиҫсе 

илчё Наташа.
— Чӑнласах, — чӑнне каларӗ каччӑ. — Эсӗ саккӑрч- 

чен вӑхӑт пур терӗн вӗт.
— Паҫӑр пулнӑ, халӗ ҫук. — Наташӑн сӑнӗнчи ҫутӑ- 

лӑх сасартӑк сӳнчӗ. — Ыран сан валли вӑхӑт туллиех 
пулать, халё вара каймалла. Кӗтеҫҫӗ. Ну, чипер-и? — 
Каллех вылянараххӑн алӑ сулам пек турӗ Наташа. Утса 
кайма хатӗрленчӗ. — Пи-и-итӗ хитре кун пулать ыран. 
Хатӗрлен.

Виктор яштах тӳрленчӗ те унӑн ҫулне пӳлчӗ, ярса 
тытрӗ.

— Тӑхта!
— Ан тӗкӗн мана, яр! — Темле хаярлӑхпа шӑл витӗр 

сӑрхӑнтарса кӑларчӗ хӗр. Кунашкала пачах кӗтмен- 
скер Наташӑн чарӑлса кайнӑ куҫӗ куҫ пӑвнӑнах йӑлтах 
тӑлласа лартрӗ Виктора. Унта ҫавӑн чухлӗ курайман- 
лӑхпа сивӗлӗх пуласса нихӑҫан та шутлама та пулта- 
райман вӑл. Савнӑ, чипер, селӗм, яланах ҫиҫсе тара
кан Наташах-и ку?

Тепёр самантранах Наташа хӑй те тавҫӑрса илчӗ 
хӑй мӗн хӑтланнине — лӑштах кайнӑн пулчӗ.

— Каҫар, Виктор. Атя ыран калаҫӑпӑр. Манӑн халӗ 
чӑнах та васкамалла. Ыран кунӗпех пӗрле пулӑпӑр. 
Эпё хам та саншӑн тунсӑхласа ҫитнӗ вӗт, — терӗ вӑл 
ӑшшӑн пӑхма тӑрӑшса. Унтан йӑл кулса такама алӑ 
сулчӗ.

Виктор ҫаврӑнса машина енне пӑхса илчӗ — ман- 
сах кайнӑ вӑл ун ҫинчен. Вӗсем патнелле тирпейлӗ 
сухаллӑ, питӗ яту тумланнӑ хӗрӗх-хӗрӗх пиллӗксенчи 
арҫын утрӗ.

— Виҫҫӗмӗш лекци хыҫҫӑн сана виҫҫӗмӗш хутри 
кантӑк патӗнче кӗтетӗп. Юрать-и? Эппин, ыранч- 
чен. — Ку сӑмахсене Наташа пӑшӑлтатарах тата питӗ 
васкаса каларӗ те пӑрахса кайрӗ. Леш арҫыннипе тӗл 
пулсан иккӗшӗ кӑштах кӑна калаҫса илчӗҫ. Унтан хӗр 
Викторпа сывпуллашса алӑ сулса хӑварчӗ. Хӑвӑрт тап-
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ранса кайнӑ машина хыҫҫӑн сарӑ ҫулҫӑсем ҫеҫ вӗл- 
тӗртеткелесе вӗҫсе юлчӗҫ.

Виктор нихӑҫан та хӑйне ҫакнашкал пӗччен те хӑр 
тӑлӑххӑн туйса курманччӗ. Ҫав тери йывӑр туйӑмсем 
пӑтранчӗҫ чунра. Ӑш вӑркаса вӗресе тӑнӑнах. Темӗн 
канӑҫсӑрлантарчӗ, тарӑхтарчӗ, ҫӗтӗлтерчӗ. Пуҫӗнче — 
арӑш-пирӗш. Общежитире душ кӗрсе тухсан хӑть 
кӑштах лӑпланассӑн туйӑннӑччӗ. Федьӑччӗ хӑть юна- 
шар, ҫӑмӑлрах пулӗччӗ-тӗр. Вӑл кӗҫӗр часах таврӑнас 
ҫук ӗнтӗ. Телейлӗ ҫын. Шухӑш йӗрӗ тӳрех Лида ҫине 
ӳкрӗ. Мёншён ыйтмарӗ-ши пӗрех хут Виктор унран 
ун чухне телефон номерне? Е адресне. Енчен те халӗ 
ӗнер каҫ ҫӳренӗ тӗле кайса пӑхсан?.. Кам пӗлет, тен, 
шӑпах курнӑҫмалла килсе тухӗ? Ҫук, каймасть вӑл 
пӗрех Лида патне. Адресне пӗлсен те. Тёл пулсан мӗн 
калӗ? «Ман савни темле арҫынпа машинӑпа ларса 
кайрӗ, ҫавӑнпа мана халӗ ҫав тери йывӑр. Пулӑш- 
сам!» — тейӗ-и? Лида ӑнланма пултаракан хёрача пек 
туйӑнать, паллах. Пулӑшма та хатӗр пулӗ. Хӑй вара 
мӗнлерех курӑнӗ-ха ун умӗнче? Мӗскӗн. Меммелле. 
Тин кӑна геройччӗ. Чемпион! Юрлама пултарать! Ҫук, 
Лида ун пек шутлассӑн туйӑнмасть. Уҫӑ ҫын мӗнли 
пӗрре курсах паллӑ.

Общежити сӗрлет. Шӑв-шав. Ҫуйхашу. Эсё кунта 
тӑватӑ стена хушшинче, читлӗхри пек. Пӑчӑ. Виктор 
курткине илчё те урама тапса тухрӗ. «Ӑҫта васкатӑн- 
ха кун пек?» — тесе сӑмах хушнӑ Анна аппана та алӑ 
сулса кӑна хӑварчӗ.

Уншӑн халӗ ӑҫта каясси пӗрехчӗ: хӑйӗн пӗчченлӗ- 
хӗнчен кӑна хӑвӑртрах тармалла! Инҫерех! Аяккарах! 
Ҫавӑнпа вӑл пӗрремӗш килсе чарӑннӑ автобуса кӗрсе 
ларчӗ. Миҫемӗш номер, хӑш м арш рута ҫӳренине те 
пӑхмарӗ. Чӳречере каҫхи урамсем, ҫынсем мӗлтлетрӗҫ. 
Автобус пӗр пушанса юлать, пӗр халӑхпа тулать. Чы- 
лай кайнӑччӗ, пӗр чарӑнура ҫынсем йышлӑн кӗпӗрлен- 
се тухрӗҫ те, Виктор та халӑхпа пӗрле анса юлчӗ. Шӑпа 
унран кулмаллипех кулать пулмалла паян: ку вырӑн- 
сене Виктор питӗ лайӑх пӗлет — кунта Наташӑпа 
иккӗшӗ пайтах ҫӳренӗ. Ав ҫав чиркӳре ҫуртасем те
80



ларткаланӑ. Килӗшет вӑл вӗсене. Уйрӑмах хӗлле кӗме 
юрататчӗҫ вёсем кунта. Урамра сивӗ, ҫӳресе-ҫӳресе 
ӗнтӗркетӗн те — ӑшӑнмалла тӳрех чиркӗве. Пӗтӗм ту- 
рӑшне тишкерсе тухнӑ. Пӗрремӗш хут кӗни кӑштах 
мыскараллӑ пулса тухнӑччӗ. Хӗрарӑмсен чиркӗве ҫара 
пуҫӑн кӗме юрамасть иккен — карчӑксем Наташӑна 
тӳрех кӑшкӑрса пӑрахрӗҫ. Вара вёсем урам урлӑ лавк- 
кана каҫса тутӑр туянчӗҫ. Паллах, чи йӳннине ӗнтӗ. 
Кайран ӑна чиркӳ карти ҫумӗнче ыйткаласа ларакан 
пӗр хӗрарӑма (кӑштах сыпнӑччӗ пулас вӑл) парнелесе 
хӑварчӗҫ. Лешӗ, те чунне ҫав териех пырса тиврӗ На- 
ташӑпа Виктор ыркӑмӑллӑхӗ, те хӑй ҫавнашкал ыр кӑ- 
мӑллӑскер пулчё, такмакласа юрласах концерт лартса 
пачӗ. Хитре саслӑскер тата хӑй. Питӗ ҫыпӑҫуллӑ юр- 
лать. Кайран шӑпи ҫинчен каласа парса йӗрсе пӗтрӗ. 
Виктор ун ҫинчен пӗр-пӗр статья пекки ҫырас тесе 
те тӗв тунӑччӗ, анчах хӗрарӑм текех унта курӑнмарӗ.

Кӑвакарчӑнсене ҫитерме юрататчӗҫ тата кунта. Сыр- 
са илетчӗҫ вӗсем. Хӑрама-шикленме те чухламаст- 
чӗҫ — пуҫ ҫинех пыра-пыра ларатчӗҫ.

Виктор ыттисенчен уйрӑмрах проектпа тунӑ ҫӳллӗ 
ҫурт умӗпе иртрӗ. Готика стильне аса илтерет вӑл — 
тӑрри ахаль ҫуртсенни пек мар, шӗвӗр тӑрнашкасем- 
пе. Ун картишӗнче чуччу пурччӗ унччен. Наташӑна 
та пуҫласа ун ҫинче ярӑннӑ чухне чуптунӑччӗ. Мӗнле 
телейлӗ вӑхӑтсем! Халӗ пӗтӗмпех вӗҫленчӗ те-и вара? 
Шел. Питех те шел шӑпах ҫапла пулсан.

Виктор икё урам хӗресленӗвӗнче чарӑнчӗ. Сылтӑ- 
малла пӑрӑнса икё квартал пек иртсен Наташа пурӑ- 
накан ҫурт: Лобачевский математик урамӗ, 52-мӗш 
ҫурт, виҫҫӗмӗш подъезд, пиллӗкмӗш хут, 93-мӗш хват- 
тер. Сарӑ тӗслӗ дерматинпа ӑшӑхланӑ алӑк. Шала кӗрсе 
курман. Наташа хӑй те чӗнмен. Виктор пӗрех кӗрес 
ҫук, кил хуҫисенчен, ун аппӑшӗпе йыснӑшӗнчен, име- 
нет. Чим-ха, паҫӑрхи машинӑллӑ арҫын шӑпах ун 
йыснӑшӗ пулмарӗ-и-ха? Сухаллӑскер. Виктор аса илчё: 
пӗр вӑхӑт Наташа ӑна сухал ӳстерме сӗнсе тӑна илнӗч- 
чӗ. «Сан сӑну шӑпах сухал валли, ман йыснан, пӗле- 
тӗн-и, мӗнле хитре мӑйӑх, санӑн тата хитререх пулать.
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Эс ху та со-о-лидный пулатӑн, вара эпё сана тата со- 
о-о-лиднӑрах юратма пуҫлатӑп», — йӗкӗлтешнӗччӗ вӑл.

Виктор сылтӑмалла пӑрӑнчӗ. Наташӑна курма ӗмӗт- 
ленмерӗ те вӑл, ыт ахальтен тенӗ пек кӑна. Ҫурма 
ҫулта каялла таврӑнма та шутланӑччӗ, автобус чарӑнӑ- 
вӗ пачах тепӗр енче вӗт, ҫапах та чарӑнаймарӗ — шӑпа 
тени хӑй ертсе ҫӳрет пулӗ ҫав ҫынна.

Наташӑсен кухнипе зал чӳречисем ҫутӑ. Ун хӑйӗн 
пӳлӗмӗ тепёр енче. Виктор картишне иртрӗ, икӗ ҫӑ- 
капа пилеш айӗнчи вӑрӑм тенкел ҫине пырса ларчӗ. 
Кӗтнӗ чӳречере ҫутӑ курӑнмарӗ. Килмен пулмалла. 
Ӑҫта ҫӳреме пултарать вара вӑл ку таранччен? Вик
тор сехетне пӑхса илчӗ: вуннӑ иртни ҫирӗм ултӑ ми
нут. Пӗрех хут, килмелле те марччӗ унӑн кунта, ахаль 
те пӑтрав шухӑшсене тата та ытларах чӑлхантарса яни 
кӑна, кӑмӑлне пӑсмаллипех пӑсни ҫеҫ. Чӳрече карри 
уҫӑлнӑ пек туйӑнчӗ — Виктор малалла картах тур- 
тӑнчӗ. Чӑнах-мӗн. Хӗрарӑм сӑнӗ курӑнчӗ, пӗр вӑхӑт 
урамалла тӗсесе сӑнарӗ вал, унтан ун патне арҫын 
пырса тӑчӗ. Сухаллӑскер, ку, ахӑртнех, шӑпах На- 
ташӑн йыснӑшӗ пулчӗ-тӗр. Кӑштахран вӗсем пӑрах- 
са кайрӗҫ.

Тахҫанах каҫ пулнӑ. Те ҫавнаш калах шӑплӑх, те 
Виктор ҫав тери сисчӗвленсе ларнӑран хушӑран татӑ- 
лса ҫӗре ӳкекен ҫӑка ҫулҫисен сасси те унӑн чунӗнчи 
тарӑн пушӑлӑхра ахрӑм евӗр янӑраса хыттӑн патлатнӑн 
илтӗнсе тӑрать пек. Пат! Пат! Пат! Пат! Ҫак пӗр евӗрлӗ 
кӗвве итлесе ларнӑ майӑн Виктор чутах кӑтӑш пул- 
ман. Тӗлӗрсе каятчӗ те пуль — картишне машина пыр
са кӗчӗ. Паҫӑрхиех, кёмёл тёслё «Ниссан». Пёрремёш 
подъезд умӗнче чарӑнчӗ. Кабинӑран леш сухал тухрё, 
ҫӑмӑллӑн тепёр енне иртсе кайри алӑка уҫрӗ. Унтан 
Наташа курӑнчӗ. Пёр аллинче чечек ҫыххи, тепринче 
пакет. Хӑй питё хаваслӑ.

— Ой, Леонид Борисович, култарса вёлеретёр эсир 
мана паян. Мёнле интереслӗ ҫын вёт-ха эсир!

— Эпир-и? Да-а, эпир ҫавнашкал. Камсем вёсем 
эпир? А-а... пӗрне чухланӑ пек те, вӑт теприне пёлсех 
каймастӑп-ха. Ҫав мар пулё вёт? — Леонид Борисович
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тени аллипе Виктор ларакан еннелле кӑтартрӗ. — Эй, 
мужик, интереслӗ ҫын-и эсӗ? Ҫак хёр пёрчи пире, 
ахӑртнех, иксӗмӗре, интереслӗ ҫынсем тет.

Ахаль те ҫиҫсе-ахӑлтатса тӑракан Наташа кукленсе 
ларманни кӑна. Унтан тӑруках яшт! тӳрленчӗ те са- 
сартӑках кулма чарӑнчӗ. Вӑл, ахӑртнех, Виктора уйӑрса 
илчё курӑнать.

— Тавах сире, Леонид Борисович. Малалла эпё ха
мах, — самаях типпӗн калаҫрӗ вал хальхинче.

— Ӑнланатӑп. Малалла маншӑн кирпёч — «Въезд 
запрещен». Ҫул-йӗр паллисене аван чухлатӑп. Ырӑ каҫ 
пултӑр.

— Сире те, — терё те Наташа чупсах кайрё.
— Эпё шӑнкӑравлӑп. — Леонид Борисович текен- 

ни питё тёсесе пӑхса ӑсатрӗ хӗре — ун хитрелӗхӗпе 
киленчӗ пулас.

Анраса кайнӑ Виктор ҫаплах тӑна кӗреймерӗ. Ҫӗр 
процентлӑ нокаут! Чӑн боксер, ахӑртнех, кун пек чух 
та шухӑшне ҫӗтермест пуль. Хӑвӑртрах тӑмалла ун, 
ҫапӑҫмалла! Викторӑн мён тумалла? Наташа хыҫҫӑн 
чупмалла-и? «Ӑна мар, мана юрат», — тесе чармалла, 
ӳкӗтлемелле е, тен, Сухала тытса тӑн памалла? Ӗмӗр 
асӑнса пурӑнтӑр ҫак каҫа... Мӗнех, Викторшӑн ку ни- 
мех те мар, черетлӗ тренировка вырӑнне ҫеҫ. «Тӑхта, 
Сухал! Мӗн туртма пуҫланӑ пирусна вӑркӑнтартӑн? 
Мӗн васкаса кӗрсе лартӑн машину ӑшне? Тӑхта! Тӑхта 
газ педальне пусма! Тӑхта!»

Машина ҫӑмӑллӑн тапранса кайрё. Виктор тӑпра 
муклашки хыпашласа тупрӗ те хыҫҫӑн вӑркӑнтарчӗ.

Наташа чӳречи тӗттӗмех. Анчах та пӗр кӗтесӗнче 
карри сирӗлчӗк. Эппин, сӑнаса тӑрать. Виктор кур- 
мӑш турӗ. Йывӑррӑн ҫӗкленчӗ те утса кайрӗ. Ҫурт 
айккине кӑна пӑрӑнма ӗлкӗрнӗччӗ — юнашарах ма
шина ҫитсе чарӑнчӗ. Кабина алӑкӗ уҫӑлчӗ те Леонид 
Борисович текенни курӑнчӗ:

— Атя лар, студент.
Чутах сирпӗнсе каятчӗ Виктор. Мӗн-мӗн те, ан

чах кунашкалах сӗмсӗрлӗхе кӗтменччӗ. Паҫӑрхи хыҫ- 
ҫӑн вӗреме кӗрсе лӑпланнӑ пек пулнӑ юнӗ тепӗр хут
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пырса тӑнлаттарчӗ пуҫне. Хӑш самантра хӑйне чарса 
тӑма пултарчӗ вӑл, мӗнле майпа — унсӑрӑн ҫак каҫ 
уншӑн та, кӑштах йӗкӗлтешӳллӗн кулса Виктора тӗ- 
серех пӑхакан Сухалшӑн та ырӑпа вӗҫленес ҫукчӗ, 
ахӑртнех.

— Атя, атя лар. Унсӑрӑн общежитие ирччен те сул- 
ланса ҫитейместӗн. Трамвайсем ҫӳреме пӑрахнӑ ӗнтӗ.

— Сире мӗн ӗҫ? Ку манӑн проблема, — мӑкӑр- 
мӑкӑр турӗ Виктор.

— Паллах, санӑн проблему. Тавах Турра, эпё ха- 
мӑнне татнӑ. Атя кӗрсе лар хӑвӑртрах. Ну, шутла эп
пин, пирӗн иксӗмӗрӗн калаҫмалли пур. Эсё те ҫав кӑ- 
мӑлпах пек туйӑнать. Апла иксӗмӗр те пӗр кӑмӑллӑ, 
сӑмаха ма тепӗр чухнене хӑвармалла? Проблемӑна мӗн 
чухлӗ хӑвӑртрах тататӑн, ҫавӑн чухлӗ ҫӑмӑлрах татӑ- 
лать вӑл, — Сухал кармашса хыҫалти алӑка уҫрӗ.

Виктор вӗҫне ҫитичченех ҫирӗп пулманшӑн хӑйне 
ӑшӗнче ятларӗ пулин те ҫапах салона кӗрсе ларчӗ.

Тӗксӗмлетнӗ кантӑк витӗр каҫхи хула татах та тӗт- 
тӗмрех курӑнать. Виктор хӑй ҫак самантра сӑнаса 
пыракан мӗлтлетӗве машина чӳречинчен Наташа та 
ҫаплах сӑнама пултарни ҫинчен шутласа илчӗ. Тен, 
ҫак ҫемҫе плед сарнӑ ларкӑч ҫинче Сухал Наташӑна 
ҫупӑрланӑ, ӑшӑ сӑмахсем пӑшӑлтатнӑ. Лешӗ, паллах, 
ахӑлтатнӑ, кулнӑ. «Чим, мӗн лӑпкӑнах чӑтса пырать 
вӑл ҫак мӑшкӑла? Хӑвӑртрах анмалла! Тармалла кун- 
тан!»

— Мӗнрен пуҫлӑпӑр калаҫӑва? — Викторӑн шухӑш 
йӗрне татрӗ Сухал.

«Мӗнле калаҫу? Мӗн калаҫӑвӗ пулма пултартӑр кун
та? Виктора, мён, ача вырӑнне хурать-им вӑл?»

— Малтан ҫапах та паллашар пулё. Мана Леонид 
Борисович теҫҫӗ. Эсё, эппин, Виктор пулатӑн, эп 
ӑнланнӑ тӑрӑх. Серов марччӗ-и? Кӑштах илтнё.

«О-о! Вёсем ман ҫинчен те сӑмахланӑ эппин. Кёт- 
менччӗ кӑна Наташӑран. Чӑнах та, айваннипех ай- 
ван-мӗн эпё: шаннӑ, ӗненнӗ, юратнӑ. Кулӑшла та 
йӗрӗнчӗк-ҫке. Ытлашшипех».

— Эс, паллах, ҫурса тӑкма хатёр мана, ҫапла-и?
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Мӗнех, ӑнланатӑп. Сӑмах та ҫук. Хам та ҫавах пулнӑ. 
Юн вӗренӗ. Тытӑҫнӑ, ҫапӑҫнӑ та пуль. Халь аса илетӗп 
те — кулӑшла. Эс мён, Наташа саншӑн ӗмӗрлӗх те- 
тён-и? Итле те тӑнла: халех хӳрине пӑркалама пуҫ- 
ларё пулсан, эппин, яланах ҫапла пулать вӑл. Эс пур 
кунта...

— Чарӑр! — картах туртӑнчӗ Виктор.
— Вӑт-вӑт... Ҫамрӑк чухне пурте ҫавнашкалах-ши 

эпир? Ҫаплах-тӑр ҫав, — машинине чарма шутламарё 
те курӑнать Сухал. Хӑвӑртлӑхне те чакармарё. — Ма- 
нӑн хамӑн та санашкалли пур, мёнле кал ас, ҫамрӑк- 
лӑхри йӑнӑшӑм. Не от мира сего йышшискер. Тупса 
янӑ хӗрарӑм, хӑйӗнчен аслине. Юратчӗ-ха икӗ-виҫӗ 
ҫул кӑна пулсан. Ҫук-ҫке, вунӑ ҫул ытласкер. Ыт ахаль 
ҫӳресен тарамаччӗ, хам ҫамрӑк пулнӑ — хӗрарӑм ӑш- 
шине туйса курса арҫын пулас килнӗ. Пӗтӗмпех ӑнла- 
натӑп, сивлеместӗп те, ку вӗт-ха — авланасшӑн. Эсӗ 
ӑнлантарма пултаратӑн-и ҫак феномена? Мён унта 
сирӗн пуҫ миминче?

— Сирӗн? Наташӑпа сирӗн хушӑра мӗн? — Ҫав 
таранах хӑюлӑх ҫитерсе ҫавнашкал ыйтма пултарни 
Викторшӑн хӑйӗншӗн те самаях тӗлӗнӳ пулчё пул мал - 
ла — ыйтӑвӗ пуҫӗнче тепӗр хут янраса илнӗнех ту- 
йӑнчӗ.

— Пирӗн? Мён унта? Ха-ха-ха! — ахӑлтатса кулса 
ячӗ Леонид Борисович. — Санӑн шутупа, паллах, юра
ту. Ҫук, ҫамрӑк ҫыннӑм, самаях йӑнӑшатӑн. Манӑн 
ҫулсенче хӑвах ӑнланма вӗренсе ҫитетӗн кам тата мён
шён сана юратма пултарнине, ху та — кама юратмал- 
лине. Килӗшет, паллах, мана Наташа. Кама ан килёш- 
тӗр унашкал ҫамрӑкскер? Хитре ура, чипер сӑн-пит. 
Ӑсран та ҫивӗчскер вӑл. Сана кӑна мар илӗртет ёнтё, 
хӑвах ӑнланмалла ҫакна. Илеме пурте хӑйӗн тӑвасшӑн. 
Эсӗ кӗвӗҫни вара маншӑн, каҫар та, по барабану. 
Мёншён тесен иксӗмӗр хушӑрине татса параканни 
эпир иксёмёр мар, вӑл хӑй — Наташа. Ҫут ҫанталӑк 
саккунӗ ҫавнашкал: ама суйлать. Мёншён тесен пур- 
нӑҫа, йӑха тӑсаканни — вӑл. Ама. Вӑл вара вӑйлине, 
сыввине, харсӑррине суйласа илет. Наташӑпа пирӗн
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хушӑра вара ӗҫлӗ ҫыхӑнусем кӑна. Уҫҫӑнрах та кала
ма пултаратӑп: расчет. Эпӗ ӑна кирлӗ, вӑл мана. Мӗн- 
шӗнне хӑвах ӑнланатӑн пуль тетӗп. Тӗрӗссипе, пӗтӗм 
пурнӑҫ вӑл — расчет. Пурнӑҫна ӑнтарас тесен курма 
кӑна мар, туйма тата ӑнланма пӗлмелле. Чи кирли — 
курнинчен, туйнинчен, ӑнланса илнинчен суйласа 
илме вӗренни. Ҫавӑ ҫеҫ. Хамӑн пурнӑҫ пӗтӗмлетӗвне 
кура калатӑп. Эпё те сан пекех общежити ачи вӗт. 
Сӑмах май, ҫитрӗмӗр сан общежитие. — Леонид Бо
рисович машинине ҫул айккинерех пӑрса чарчӗ. — 
Калаҫма кӑмӑлу пулсан тата та сӑмахласа ларма хатӗр 
эпё. Анчах халё сан лайӑх ҫывӑрса тӑранмалла. Ман- 
шӑн хамшӑн та кӑштах канса илни питех те шеп пу- 
лӗччӗ: ӗҫ нумай. — Сухал хыҫалалла туртӑнса карӑн- 
са илчӗ. — А-а... чутах кӑларса пӑрахман пуҫран, па- 
ҫӑрах каласшӑнччӗ кӑна: Наташӑпа иксӗр хушӑрти 
ӑнланманлӑхсене мӗн чухлӗ хӑвӑртрах татса паратӑр, 
ҫавӑн чухлӗ лайӑхрах пулать саншӑн. Суйлама вӗрен. 
Кӗпене те суйласа туяннине нихӑҫан та ан ман.

Наташӑпа курнӑҫасси хӑйшӗн чӗр тамӑк пуласса 
Виктор питӗ лайӑх туйса тӑчӗ, ҫавӑнпа институтра питӗ 
асӑрханса тенӗ пек ҫӳрерӗ. Лекцирен лекцие тӗрлӗ 
аудиторие куҫнӑ май куҫне урайӗнчен ҫӗклемерӗ. Чӑн- 
чӑн шпион, ха-ха-ха! Акӑ мӗнлерех ҫын туса хучё ик
кен сана юрату, Серов! Йӑлт ҫапса хуҫрӗ. Юрать, каҫ- 
хине Федя тӗпчесе муталамарӗ. Тӗлӗрсе кайма пуҫла- 
нӑскер: «А-а, килтӗн-и? Мана ан калаҫтар — эпӗ халӗ 
юмахра ҫӳретӗп. Куҫу умне кӑларма хӑтланса пӑхма 
пултаратӑн: тӗтре карнӑ вӑрман хӗрри, шап-шурӑ икӗ 
юланут... Урӑх чӗнместӗп...» — терё те шӑпланчӗ. 
Чӑнласах текех пӗр сӑмах та хушмарӗ. «Ку ачи пӗр- 
пӗр наркотик текен япала тутанман пулӗ те?» — те
кен шухӑш та мӗлтлетсе илчё Виктор пуҫӗнче. Ун пек- 
ки, паллах, пулма пултараймасть. Федьӑна лайӑх пӗлет 
вӑл. Виктор вӑраннӑ вӑхӑтра пӳлӗмре ҫукчӗ вӑл — ытти 
чух та малтан тӑрса тухса каять те. Ир тӑракан кайӑк 
яланах тутӑ пулнӑ тет — ку Федьӑн пурнӑҫ девизӗ. 
Ача ҫуртӗнче ҫитӗннӗскер ҫак каларӑш чӑнлӑхне са-
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хал мар курса ӗненнӗ вӑл. Ҫавӑнпа малтанласа ҫак 
пурнӑҫ йёркине Виктора та питё хӑнӑхтарма хӑт- 
ланнӑччӗ.

Наташа ӑна хӑй шыраса тупрӗ. Общежитире. Каҫ- 
хине Виктор юлашки лекцирен тарнӑччӗ. Ахаль те 
пӑтравпа тулса ларнӑ пуҫӗнче пӗрех Копылов доцентӑн 
-ла(-ле) аффиксӗсем валли вырӑн юлманччӗ. Пӳлӗмне 
таврӑнчӗ те вырӑн ҫине тӑсӑлса выртрӗ. Куҫне хупрӗ. 
Ӗнерхи курнӑҫу-калаҫӑва аса илме хӑтланчӗ. Пурте куҫ 
умӗнчех пек, анчах нихӑш саманчӗ те уҫҫӑн, тӗплӗн 
аса килмерӗ. Пӑттӑн-паттӑн кӑна.

Малтанах Наташӑсен картишӗнчи те пилеш, те ҫӑка 
ҫулҫисем ярӑна-ярӑна ӳккелерӗҫ, чӳрече карри сирӗлчӗ 
пек, вара тӳрех Леонид Борисовичӑн (е Борис Лео
нидович?) йӗлпӗртерех сасси: «Кӗпене те эпир суйла
са туяннине ан ман!» Ҫак тӗлтен тӑруках пӗр тӑхтав- 
чарӑнусӑр, пӗр татӑлмасӑр шӑнкӑр шыв юххи пек 
пӗтӗм калаҫӑвӗ йӗркеленме пикенчӗ. Аллинче пӗр-пӗр 
тӗслӗ маркер пулнӑнах Виктор ҫак юхӑмри хӑйшӗн 
пӗлтерӗшлӗ вырӑнсене палӑртса пычӗ: «Пирӗн хушӑ- 
ра (Сухалпа Наташӑн) юрату тетӗн-и? Расчет кӑна: 
эпӗ ӑна кирлӗ, вӑл — мана», «Ама хӑй суйлать», «Пур- 
нӑҫ вӑл суйлавсенчен тӑрать»...

«Тупӑннӑ гуру!.. Далай лама!.. Вӗрентекен!.. — та- 
рӑхнипе вӗриленсе кайрё Виктор. — Хӑвна ху ан ул- 
тала хӑть, йышӑн: «Ҫамрӑк хӗр — пылак катӑк. Хит- 
релӗх. Илем. Тутанса курас килет». Ҫапах та тӗрӗс 
тумарӗ Виктор Сухала айӑпласа. Вӑл хӑйӗн пуҫӗнче 
мӗн пуррине пӗртте пытарма тӑрӑшмарӗ. Каларӗ. Тен, 
пӗтӗмпех уҫмарӗ пулӗ те чунне, ҫапах та... «Илеме каш- 
ниех хӑйӗн тӑвасшӑн...» Паллах, Сухалӑн та ун пек 
ирӗк пур. Ирӗкӗнчен ытларах майӗсем те: ахӑртнех, 
укҫаллӑ пулӗ-ха вӑл. Сӑнӗ-пуҫӗпе те чипер арҫын. Ин- 
тереслӗ калаҫма, шухӑшлама пултарать — хурлаймас- 
тӑн. Наташа кунашкал ҫынсене уйӑрса илме те, хак- 
лама та пӗлет. Сухал пек каласан — суйлама. Ҫапла, 
суйлама! «Пурнӑҫа ӑнтарасси суйлама пӗлнинчен ки
лет», — терё Сухал. Наташа — пурнӑҫ ҫынни. Серов
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кам вӑл? Юлашки романтик. Тӗтре шыраса ҫӳрекен- 
скер кӑна...»

Алӑка шаккарӗҫ. Ку Наташа пулма пултарасси пир
ки Викторӑн пуҫра та ҫукчӗ. Ҫавӑнпа ӑшшӑн салам 
тенине хирӗҫ тӗлӗнӳ кӑна пулчӗ унӑн сӑнӗнче. Вӑл 
анраса тӑчӗ.

— Эсё мана иртме сӗнетӗн-и хӑть? — терё Наташа.
— А-а-а... — тӑна кӗре пуҫларӗ тин Виктор.
— ... Е манӑн каялла ҫаврӑнса утмалла?
— А-а... тархасшӑн, — алӑк патӗнчен пӑрӑнарах тӑчӗ 

Виктор.
Наташа кӗчӗ те Виктор вырӑнӗ ҫине ларчӗ.
— Между прочим, эпӗ санӑн аҫупа паллашрӑм. Эсӗ 

вёсен патӗнче пулӗ тесе кайрӑм та... Институтра ку- 
рӑнмарӑн ху. Мана питӗ килӗшрӗ вӑл. Тӗлӗнтермӗш 
арҫын. Эсӗ ӑна хывнӑ-мӗн: сирӗн сӑнсем пӗрешкел- 
рех. Куҫусем кӑна аннӳн пулас. Вӑл, Серов, санран 
интереслӗрех ҫын пек туйӑнчӗ мана. Кӳренсе ларт- 
мастӑн-и кун пек каланӑшӑн? Эсӗ ӑна ахаль слесарь 
кӑна терӗн те, вӑл вара художниксемпе картинӑсем 
ҫинчен пирӗн Бельскаяран та ытларах пӗлет пулӗ. 
Мана питё интереслӗ каласа кӑтартрӗ. Коровин ҫин- 
чен те, Левитан ҫинчен те. Сӑмах май, сана вӑл кӑш- 
тах кӳреннӗ, ҫухалса пурӑннӑшӑн. Тата... хӑйне ман- 
па халиччен те паллаштарманшӑн. Мёншён тесен ӑна 
эпӗ питӗ килӗшрӗм.

Ҫак сӑмахсене каласа пӗтерсенех Наташа вырӑн 
ҫинчен яштах сиксе тӑчӗ те Виктор умне пырса тӑчӗ. 
Куҫран чӑр-р! тинкерчӗ. Тутлӑ, антӑхтарса яракан 
шӑршӑ пырса ҫапрӗ. Духипе пӗрлех Наташӑн хӑйӗн, 
никам туйман, пёр Виктор ҫеҫ туякан шӑрши те. Вик
тор каллех Наташӑна хӑй ытамне ачашшӑн, ҫепӗҫҫӗн 
ҫупӑрласа илсе унӑн куҫӗсен кӑн-кӑвак тӗпсӗрлӗхне 
пуҫ ҫухатса чӑмма хатӗрччӗ.

— Эх, Виктор дон Серов, мёнле айван вёт-ха эсё. 
Пёчёк ача евёрех.

— Мён, ӗнерхи чӑн мар-им?
— Мар. Между прочим, эпё кайран тухса пӑхрӑм 

эсё унтах-ши тесе. Аттуш ирчченех ларать пуль ку
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ачи-пӑчи тенӗччӗ. Эсӗ тӳрех пӑрахса кайнӑ иккен. 
Куншӑн эпӗ кӑштах кӳрентӗм те сана. Пӗлетӗн-и, 
мёншён эпё хама пёрре те айӑплӑ туймастӑп? Мёншён 
тесен Леонид Борисовичпа иксӗмӗрӗн хушӑра пирён 
пӗтӗмпех юри пекки кӑна. Ӑнланмастӑн-и? Хӑвах шут- 
ла, мёнле юрату пулма пултартӑр пирён хушӑра? Эсё 
вӑл миҫерине пӗлетӗн-и? Вӑл манӑн атте ҫулӗнче. 
Тепёр тесен, унӑн ҫемье пур. Тата та шаларах шу- 
хӑшласа кӗрсе кайсан, пирӗн иксӗмӗрӗн хушӑра та 
пысӑк юрату ҫук. Пы-ы-сӑк юрату пулнӑ пулсан эпир 
санпа тахҫанах пӗрлешесси пирки сӑмах тумалла. 
Санӑн ун пирки пуҫра та пулман. Пулнӑ пулсан кӑшт 
та пулин систеретгӗн. Килӗшетӗн-и? Эпё те халех кач- 
ча каясси ҫинчен ӗмӗтленместӗп. Ҫамрӑк чух ирӗк- 
ре пурӑнса юлмалла. Пӗрремӗш юрату вӑл пурпӗрех 
иртет.

Наташа сасартӑках ахӑлтатса кулса ячӗ.
— Кулӑшла ҫын эсё, Серов.
— Мёншён ҫӳретӗн эппин эсё унпа?
— Чухламастӑн-и? Айвана ан пер-ха, Серов, мён

шён хёрсем Леонид Борисович пеккисемпе ҫӳреҫҫӗ? 
Ху, мён, ӑнкармастӑн-им?

— Эсё, мён, проститутка-им? — Ку сӑмаха персе 
янӑран Виктор хӑй те чутах лак ларатчӗ. Ӑҫтан чёлхе 
вӗҫне пырса тухрё? Халё тин ӳкӗнсен те ним тӑваймӑн. 
Сӑмах ҫерҫи мар...

Наташа шак! хытрӗ. Сӑнӗ кӑвакарса кайрё. Пӳлӗм- 
ри тӑп хытнӑ — хӑрушла шӑплӑх! — кӗҫ-вӗҫ сирпӗнсе 
каяссӑн туйӑнчӗ.

— Эс... ЭС...ЭС... мӗн, чӑнласах ухмах-и-мӗн, Се
ров? — Аран-аран ҫӑвар уҫма пултарчӗ Наташа. Куҫӗн- 
чен куҫҫуль тумламӗсем пӑчӑртанса тухрӗҫ. Наташа 
ҫаврӑнса тӑчӗ.

— Каҫар, тархасшӑн, каҫар, — Виктор ӑна хулпуҫ- 
ҫинчен тытма тӑчӗ.

— Ан тӗкӗн мана! — самаях хаяррӑн илтӗнчӗҫ На- 
ташӑн сӑмахӗсем. Вӑл вӗттӗн-вӗттӗн чӗтреме пуҫланӑн 
туйӑнчӗ Виктора.

— ...О, пардон! Эп пӗлмен. Каҫару ыйтатӑп. — Уҫӑ
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алӑкра тӑп хытрӗ Федя. — Эпӗ курткӑна ҫеҫ илес- 
шӗнччӗ. Салам пултӑр, Наташа.

— Салам, Федя, — вӑртах ҫаврӑнчӗ Наташа, йӑл 
кулчӗ. Халь тин мён пулса иртни унӑн сӑнӗнче пӗр 
чӗптӗм те палӑрмарӗ.

— Виктор, санпа калаҫса илме юрать-и? — Федя 
курткине илчӗ.

Иккӗшӗ коридора тухрӗҫ.
— Эсӗ каҫар мана, Виктор. Эп пӗлмен. Ху асӑр- 

хаттарман та. Сирён мён унта, юрату-им? — вылянса 
куҫ хӗсем пек турӗ Федя. — Ну-ну...

— Каярахпа калаҫма пултаратпӑр-и? — кӑмӑлӗ ҫук- 
раххине пытарма тӑрӑшмарӗ Виктор.

— Иннӑпа Лида урамра кӗтсе тӑраҫҫӗ унта. Макс 
хӑйсен дачине чӗнет. Сана та пӗрле илсе каясшӑнччӗ. 
Халь пӗлместӗп те ӗнтӗ мӗн тумаллине. Ҫук тесе ка- 
лас пуль?

«Пёр тесен, тьггмалла та каймалла вӗсемпе. Кӑмӑллӑ 
ҫынсем... Наташа вара? Мён, Наташа? Ярӑнтӑрах 
Сухал машинипе! Кӑмӑллӑ ихӗртӗр унӑн кулӑшӗсен- 
чен! Виктор вӗсемшӗн айван ача вырӑнӗнче кӑна вӗт! 
Ҫӳрет вёсен ури айӗнче пӑтранса!.. Ҫук пулӗ ҫав... Ун 
пек хӑтланма пултараймасть халь Виктор. Наташӑна 
ҫак самантра вӑл путас авӑртан туртса кӑлармасан вӑл 
пӗтет. Ӑна ӳкӗте кӗртес пулать... Тӗрӗс мар пурӑнать 
вӑл».

— Ҫук, Федя. Тепёр чух. Суй мён те пулин. Яла 
тухса кайнӑ те. Эпё, тен, чӑнласах та яла каятӑп. Чы- 
лайранпа пулман. Анне те пӑшӑрханма пуҫларӗ пуль.

— Хӑвӑнне ху пӗлен. — Хулпуҫҫине сиктерсе илчё 
Федя. — Хӑшне-пӗрне, чӑн та, тунсӑх пулать ёнтё. 
Ку — точнӑ. Сирён, мён, Наташӑпа проблемӑсем-им 
унта? Ну, юрать, ыйтман тесе шутла. — Федя Викто
ра хулӗнчен юлташла ҫапрӗ те утса кайрё.

Наташа чӳрече умӗнче тӑрать. Викторӑн та питё 
урамалла пӑхса илес килчё — чылайранпа курман Ли- 
дӑна. Вӑл, мён, тунсӑхлать-шим Викторшӑн? Ахаль- 
тен кунта килес те, ӑна хӑйсемпе пӗрле чёнес те ҫукчӗ. 
Ҫук, ку пӗтӗмпех Федя пуҫарӑвӗ, паллах.
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— Виктор, пӗлетӗн-и, мёншён кирлё мана халь- 
лёхе Леонид Борисович? Эсё тулӗк тӗрӗс ӑнланма тӑ- 
рӑш. — Наташа ун еннелле ҫаврӑнчӗ. Сӑнӗ пусӑрӑн- 
чӑк.

Виктор пӗрре мар асӑрханӑ: Наташа тӗрлӗ самантра 
пач тӗрлӗ ҫын пулса тӑрать. Хаваслӑ чух — ҫав тери 
чипер те селӗм пукане майлах, ҫилленсессӗн — тем
ле пӗчӗк те чӑркӑш хӗрарӑм — патне ан пыр, шик- 
ленмелле: чӑрмаласа-туласа тӑкаслах туйӑнать. Тепӗр 
самантра — чӑн-чӑн дама! Халӗ акӑ питӗ ывӑнса та 
ӗшенсе ҫитнӗ, куҫӗсем путса кӗнӗ, ҫав вӑхӑтрах ҫап- 
лах илемне ҫухатман сӑн-питлӗ хӗрарӑма аса илте- 
рет.

— Пӗлетӗп. Сирён расчет вӗт: эсӗ ӑна кирлӗ, вӑл — 
сана. Эсӗ ӑна мӗн-ма кирлине тӗшмӗртетӗп те-и, тен, 
сана вӑл мён тума — пӗлместӗп.

Наташа сасартӑк каллех аллипе сулкалаша пуҫларӗ, 
йӗрсе ячӗ.

— Эсё каллех ман ҫинчен тӗрӗс мар шутлатӑн. Эпӗ 
проститутка мар! Мар! Мар! Мар!

— Эппин, ху ӑнлантарса пар кама мён кирлине! — 
харах кӑшкӑрса пӑрахрӗ Виктор. Хӑй ҫакнашкал хаяр 
пулма пултарнинчен вӑл хӑй тёлёнсе кайрё. — Пёр 
тесен, питё кирлӗ-и вӑл мана — сирён расчетӑр?

— Хӗлле... Кӗҫех хӗлле ҫитет... — Ҫаплах йӗме ча- 
рӑнаймарӗ Наташа. Ёсӗклев витӗр сӑмахсене тата-тата, 
сыпӑкӑн-сыпӑкӑн калаҫрӗ вӑл. — Эпӗ кӗрӗк туянас- 
шӑнччӗ. Вӑл вун ҫичӗ пин тӑрать. Манӑн ӑҫтан ун 
чухлӗ укҫа? Леонид Борисович мана шӑпах ҫав кӗрӗке 
туянма пулӑшма пулсаччӗ. Вӑл мана ҫавӑнпа... ҫавӑн- 
па кӑна... ҫеҫ... кирлӗччӗ.

— Мӗнле кӗрӗк? Миҫе пин?
— Вун ҫиччӗ...
— Леонид Борисовичӑн вара мён тӗллевпе сана 

ҫавӑн чухлӗ укҫа кӑларса тыттармалла? Вӑл, мӗн, ҫав 
териех ырӑ кӑмӑллӑскер-им? Унӑн, мӗн, укҫи йӑтӑнса 
тӑрать-им?

— Унӑн фирма... Фирма пур. Вӑл чӑннипех те пуян. 
Уншӑн вӑл укҫа мар. Хӑй каларӗ.
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— Сана... Сана меншен памалла-ха унӑн? — пӳлӗм 
тӑрӑх кума пуҫларӗ Виктор. Унтан тӑруках чарӑнса 
тӑчӗ. — Чим, эпё, мён, допрос тӑватӑп-им?

— Виктор, эпӗ пӑсӑлнӑ тесе ан шутла эсӗ. Манӑн 
пӗтӗм ӗҫӗ те Леонид Борисовичпа тӗрлӗ презентацие, 
выставкӑна, ӗҫлӗ калаҫусене, хушӑран банкета пӗрле 
ҫӳресси ҫеҫ. Унта вёсен, бизнесменсен, ҫапла йӗрке. 
Тата унта эпё пӗччен те мар вёт. Пурин те пур вёсен 
ман пеккисем. — Наташа ӗсӗклеме чарӑнчӗ. — Ҫавӑ 
ҫеҫ, — ним пулман пек хушса хучё вӑл. — Кӗрӗклӗх 
ӗҫлесе илетёп те вара текех ҫӳреме пӑрахатӑп. Ӑнлан- 
тӑн-и халь?

— Ҫук, пӗрех нимӗн те ӑнланмастӑп. Вёсен арӑмӗ- 
сем ҫук-им? Пӗрле ҫӳремеҫҫӗ-им? Мён, сирён пек ҫам- 
рӑк хӗрсем вёсен атрибутика вырӑнӗнче-им?

Наташа ку сӑмаха ӑнланса пӗтереймерӗ пулас — 
нимӗн те шарламарӗ. Тӗкӗр кӑларса пит-куҫне тир- 
пейлеме пикенчӗ, писев сӗрме тесе тӑнӑччӗ — тӑхтарӗ, 
Виктор патне пырса тӑчӗ.

— Ҫаплах кӳренетӗн-и? Эх, мён тери айван ача- 
пӑча вӗт-ха эсӗ манӑн. Эсё, Серов, мён, мана чӑнла- 
сах юрататӑн-им? — аллине Виктор хулпуҫҫийӗсем 
ҫине хучӗ. Куҫран тинкерчӗ. — Кала-ха чӑннине. 
Юратмастӑп тесен те питӗ кӳренсе лартмӑп. Кӑштах 
кӑмӑлсӑр пулӑп, паллах. Хӗрсен пурин те юраттарас 
килет вӗт. Ҫук, питӗ кӳреннӗ пулӑттӑм.

Наташа хурав пуласса кӗтмерӗ, каччӑ ҫумне ҫып- 
ҫӑнчӗ те куҫне, сӑмсине чуптума пуҫларӗ. Кӗҫех тута- 
сем пӗрлешрӗҫ.

Вӗри хум пырса ҫапрӗ Виктора. Ҫук, пӗрре те ҫуха- 
тас килмест унӑн Наташӑна. Унӑн ҫепӗҫлӗхне, ачаш- 
лӑхне, антӑхтарса яракан тутлӑ шӑршине яланлӑхах 
туйса тӑрас килет. Чӑнласах та юратать пулас вӑл На- 
ташӑна. Лида? Вӑл, мӗн, ҫав териех килӗштерсе пӑ- 
рахнӑ-шим Виктора? Ахальтен Макс дачине пӗрле 
илсе кайма килмен ӗнтӗ. Интереслӗ, мӗнле чуптӑвать- 
ши Ли да? Наташа пекех хӗрӳ те вёри-ши? Чим, Се
ров, мён ҫинчен шутлатӑн эсё? Намӑс та мар-и сана? 
Наташа санӑн шухӑшусене пӗлес пулсассӑн халё...
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Наташа чӑнласах та сасартӑках ачашланма чарӑнчӗ 
те Виктора куҫран тинкерчӗ.

— Пирён ачасем пулас пулсан кама хывӗччӗҫ-ши? 
Сӑнӗсем санӑнни пек е манӑнни пек пулӗҫ? Хитрес- 
керсем пулмалла пек. Мана санӑн туту питё килё- 
шет. — Наташа каллех Виктор тутине ёмсе лартрё.

Федя питё каҫа юлса таврӑнчӗ. Хӑй питё хёрёнкё, 
пичӗ-куҫӗ ҫиҫсе, йӑлкӑшса тӑрать. Кӗчӗ те тӳрех вырӑн 
ӑшне пашлатрӗ. «Манӑн паян питӗ телейлӗ кун пулчӗ, 
тавах сана, Ҫӳлти Пӳлӗхҫӗм», — теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ, тӳ- 
рех ыйха путрӗ. Те ҫывӑрнӑ пек туса выртакан Вик- 
торпа сӑмахласа хӑйӗн ейӗлсе тӑракан туйӑмӗсене тӑк- 
каласа пӗтерес мар терӗ?

Хӑй вӑхӑтӗнче, Федьӑпа иккӗшӗ туслашса ҫитсен, 
пӗр-пӗрне тӑван пек ҫывӑх туйма пуҫласан, кирек 
мӗнле кӑткӑслӑха та пӗр-пӗринчен нимӗн пытармасӑр 
татса пама тӗв тунӑччӗ пулин те (яланах ҫапла пулнӑ 
та) хальхинче Виктор шарлас темерӗ.

Тепӗр кунхине лекцисенче вӑл тӑршшӗпех кӗрӗксем 
ӳкерсе ларчӗ. Чӑн-чӑн модельер тейӗн! Кутюрье! Шӳт- 
шӳт те, анчах хӑйӗн ҫавнашкал ӑсталӑх пуррине Вик
тор, тӗрӗссипе, нихӑҫан та тӗлленмен. Ҫапах та ашшӗ 
искусство енне туртӑнни ахальтен мар иккен, ывӑлне 
те хывӑнса юлнӑ-и тен? Ашшӗ пуррине ачалӑхӗнче 
пӗлмен пулсан та. Вӗренме кӗрес чухне кӑна вӑрттӑн- 
лӑхне уҫса пачӗ амӑшӗ. Ахӑртнех, Виктора хӑй тӗллӗн 
кӑна, пӗччен, вӗрентсе кӑларма йывӑр терӗ пулӗ.

Интереслӗ, Наташа туянма ӗмӗтленекен кӗрӗк мӗн- 
лерех пулма пултарать-ши? Паллӑ ӗнтӗ, ыт ахальлине 
ҫеҫ, пӗрре курнӑ-курманнинех куҫ хывас ҫук вӑл — 
суйлама пӗлет. (Каллех «суйлама» — палӑртрӗ Вик
тор.) Вун ҫичӗ пин пӗчӗк укҫа мар, эппин, кӗрӗкӗ те 
ахаль йышши пулма пултараймасть. Капӑрскер ёнтё. 
Ҫухи пӗр-пӗр хаклӑ йышши чӗр чунӑнниех-тӗр-ха. 
Наташа ахаль те чипер хӗр, вал кёрёкпе питех те се- 
лёмскер пулать ёнтё. Хӑй ӗмӗтленнӗ пекех чӑн-чӑн 
Голливуд ҫӑлтӑрӗ.

Акӑ вӑрӑм кӗрӗк шуса тухрӗ ручка айӗнчен. Ҫӑмла-
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мае пысӑк ҫуха. Ун тӗлне хӗрача сӑнне ӳкерсе хучӗ. 
Унтан аллине. Вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркан-пайӑркан кӗрӗк 
ҫийӗн сапаланчӗ — кӗрӗк самантрах чӗрӗлсе тӑчӗ — 
каснӑ лартнӑ пӗр-пӗр топ-модель ҫинчи эксклюзив.

Кӗрӗкӗ пулатех Наташӑн. Кун пирки пӗртте иккӗ- 
ленмест Виктор. Наташӑна лайӑх пӗлсе ҫитнӗ вӑл — 
мӗн шухӑшлани унӑн чӑна килетех. Паллах, пулать. 
Анчах мёнле майсемпе — кун ҫинчен вара Виктора 
шухӑшлама та хӑрушӑ. Нивушлё Наташа ӑна ҫупӑр- 
ланӑ пекех леш Сухала та тав вырӑнне ачашшӑн ыталӗ, 
ун ҫумне пӑчӑртанӗ, ӑша кайнӑ сассипе ҫепӗҫҫӗн пӑ- 
шӑлтатӗ? Антӑхса сывлӗ?

Виктора вӗрилентерсе пӑрахрӗ. Вал тетрадь листи- 
не васкаварлӑн тӑпӑлтарса ҫурса илчё те лӳчӗркесе 
кӗсйине чиксе хучӗ. Пуҫӗнчи мӗнпур шухӑшне хӑва- 
ласа яма тӑрӑшрӗ. Анчах та вӗсем, йӑлт сырса илнӗ- 
скерсем, ӑна ҫак самантра та, кайран та, лекцисем 
хыҫҫӑн хула урамёсемпе ним шухӑш-тӗллевсӗр сул- 
ланса ҫӳренӗ чухне те хӑйсенчен вӑхӑтлӑха та хӑпма 
памарӗҫ. Тата ытларах пӑчӑртама, пӑвма пуҫларӗҫ. Су
хал Наташӑна хӑй ҫумне ҫыпӑҫтарса лартас пекех 
ҫупӑрлани тата та уҫӑмлӑраххӑн та курӑмлӑраххӑн 
сӑнарланма пикенчӗ пуҫӗнче.

«Выставка-продажа меховых изделий. Дом торгов
ли. 3 этаж». Аршӑн тӑршшӗ сас паллисемпе ҫырнӑ 
ҫак рекламӑна Виктор валли ятарласах карӑнтарса 
ҫакса янӑ пулас.

Кӗрӗксен пай-уйрӑмне тӳрех кӗме Виктор ҫапах та 
аванмарланса тӑчӗ. Тӗрӗссипе, унта никамах та ҫукчӗ: 
пӗр мӑшӑр, арҫынпа хӗрарӑм тата икӗ хӗр ҫеҫчӗ. Кӗ- 
рӗкӗсем йышлӑ тата тӗрлӗ йышшисем пулнине вӑл 
тӳрех асӑрхарӗ.

Каялла иккӗмӗш хута анчӗ. Кунта — арҫынсен та- 
варӗсем. Кӗпесен уйрӑмне иртрӗ. Тахҫанах туянас ки
лет унӑн хальхи вӑхӑтра модӑра шутланакан пӗр-пӗр 
кӗпе, анчах майне ниепле те ҫитереймест-ха — хакӗ- 
сем Виктор кӗсйине кура мар. Тӗрӗссипе, укҫи пачах 
ҫук мар-ха: уйӑхсерен ашшӗ парса тӑнӑран кӑштах пу- 
хӑнкаланӑ. Пӗрре-пӗрре асӑнмалӑх тенӗ пек тӑккалан-
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ма, тен, юратчӗ те пулӗ, ҫапах пӗр ӗмӗт ӑна кунаш- 
кал хӑтланма самаях чарса тӑрать: ҫитес ҫул амӑшӗн 
юбилей. Виктор ӑна парне тӑвасшӑн — санаторие кай
ма путевка илесшӗн. Тӑтӑшах пуҫ хӗснипе аптрать, 
кайса килтӗр, сиплентӗр. Ҫавӑнпа ашшё паракан ук- 
ҫаран кӑштах хӗстерсе хӑварма тӑрӑшать.

Хӑйӗн хальхи вӑхӑта укҫи мӗн чухлӗ пуҫтарӑнма 
пултарнине шутласа илчё те, ҫавӑнтах шухӑш мӗлт- 
летрӗ: «Пёр тесен, Наташӑна ҫав ӗмӗтленнӗ кӗрӗке 
вӑл хӑй туянса парас пулсан, леш Сухал унӑн Ната- 
шине тӗкӗнейместчӗ вёт. Мён тума кирлё ун чухне 
вӑл Наташӑна? Паллах, ҫук. Ҫук! Пачах кирлё пул- 
масть. Вара... вара ун хӗрӗ ҫумне те ҫулӑхаймасть. Ҫук 
ҫав, ытла та пысӑк укҫа, Виктора, тем пек тӑрӑшсан 
та, шӑл ҫемми мар. Федя пулӑшас пулсан? Пёр те
сен, вӑл кӑштах пама пултарать те пулё, ун пур: хӑ- 
йӗн бизнесне пуҫлас тесе тахҫантанпах пухать вӑл. 
Паллах, пулӑшатех. Федя вёт вӑл!» — Виктор хӑй шу- 
хӑшӗсемпе хӑй хёрсе кайрё. Вӑл ёнтё хӑвӑртрах каял
ла виҫҫӗмӗш хута чупса хӑпарса ҫак самантрах Ната- 
шӑна чи килӗшӳллӗ пулма пултаракан, чи шукӑль, 
чи хитре кёрёк туянса тӳрех хёрё патне чупма ха- 
тёрччё.

— Виктор, салам!
Хӑҫан та пулсан пӗрре-пӗрре ӑнсӑртран тёл пулас- 

си ҫинчен, паллах, Виктор шутламан мар, сунни- 
кӗткелени вӗҫсе иртнӗ-тӗр ун пуҫӗнче, ҫапах кӑвак 
куҫпа курнӑҫни ӑна халӗ ҫухатмаллипех ҫухатса ячӗ. 
Ҫийӗнчех хирӗҫ сывлӑх сунма та тӑн ҫитереймерӗ.

— Анне, ку шӑпах Виктор. Эсӗ ӑна пӗлетӗн, — 
юнашар тӑракан хӗрарӑм енне («Хитре сӑн-пит, кӑ- 
мӑллӑ ӑшӑ куҫ», — тӳрех палӑртрӗ Виктор) ҫаврӑнчӗ 
Лида. Пит ҫӑмарти ҫине икӗ пӑчӑр хӗрлӗ пӑнчӑ тапса 
тухрӗ.

— Ҫавах тесе шутларӑм та, — Лида амӑшӗ самаях 
пысӑк коробкӑна урайне лартрӗ те аллине каччӑ енне 
тӑсрӗ. — Надежда Борисовна.

— Виктор Серов, — хӑйӗн те пичӗ пӗҫерме пуҫла- 
нине туйса илчё Виктор.
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— Аван. Питӗ аван. Ҫакнашкалрах тесех шутланӑччӗ 
эпё сирён ҫинчен, — терё те Надежда Борисовна унтан 
тӑруках Виктора тӗпчесерех пӑхса илчё. — Эсир кӑ- 
мӑлсӑртарах мар-и Лида мана сирён ҫинчен каласа 
панӑшӑн?

— Ҫук. Пачах та, — именчёклён хуравларё Вик
тор. «Мёнех каласа пама пултарнӑ-ши ун ҫинчен Ли
да? Виктора пёлсех те каймасть вёт вӑл. А-а... юрлани 
ҫинчен пулсан... Вара...» — Виктор тата ытларах вӑтан- 
са кайрё.

— Сирён питё хитре юрӑсем пур терё...
Амӑшне малалла калама памарё Лида, ӑна тӳрех

хулран тытрё те кӗпесем патнелле ҫавӑтса кайрё. Вик
тор асӑрхарӗ: Лида ун ҫине аванмарланараххӑн, айӑп- 
лӑнраххӑн пӑхса илчӗ.

— Анне, атя эпир халё Виктора кёпе суйлама пу- 
лӑшатпӑр, кайран вара вӑл пире люстрӑна трамвай 
чарӑнӑвне ҫити йӑтса пырса парать. Виктор, эсё килё- 
шетён-и?

— Паллах.
— Анне, пӑхса ил-ха, хӑш кӗпи килӗшӳллӗрех пулё 

ӑна? Хӑш фасонли?
— Ҫук-ҫук. Суйлама кирлё мар, — хирӗҫлеме пӑхрӗ 

каччӑ.
— Эсё мён, суйланӑ та-им? Кӑтарт-ха, эппин, хӑш- 

не, — ҫыпҫӑнчӗ Лида.
— Суйламан. Кирлё мар мана кёпе. Тепёр чух. 

Тепёр чух...
— А-а... Эсё ман анне пёлсех суйламасран шикле- 

нетӗн пуль-ха? Ахалех апла шутлатӑн. Вӑл пирён ку 
тӗлӗшпе чи пысӑк специалист. Иккёленетён пулсан 
театра кайса пӑх. Унта пур артист та аннен тумёпе 
вылять. Унӑн эскизёсемпе хатёрленё костюмсемпе. 
Вал вёт пирён ку енёпе художник. Вӑт ҫапла!

Надежда Борисовна чӑнласах кёпе суйларё. Пёрин 
хыҫҫӑн теприне тӗсерӗ, хушӑран Виктор ҫине пӑхка- 
ла-пӑхкала илчё. Икё кӗпине уйӑрарах хучё.

Викторшӑн питё кӑмӑллӑ мар самант халё — вёсе- 
не кёпе туянма пултарайманни ҫинчен калайманни.
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Мӗн-ма килсе тухрӗ вал ку лавккана? Лида хӑй кӑна 
пулсан темех марччё. Тен, унран хӑйӗнчен кивҫен ыйт- 
са пӑхмалла? Амӑшӗнчен вӑрттӑн, паллах.

Надежда Борисовна ҫамрӑксене чёнсе илчё.
— Ман шутпа, ҫаксем питё килӗшӳллӗ пулма кирлё 

сана, Виктор. (Текех ёнтё «сире» мар, «сана», эппин, 
ӑна Лида амӑшӗ хӗрӗн ҫывӑх ҫынниех тесе шутлать.)

Кёпесем Виктора чӑнласах килӗшрӗҫ. Кӑмӑлпах ту- 
янёччё. Анчах халё, ҫак самантра, мёнле ҫаврӑнса тух- 
малла унӑн ҫак лару-тӑруран? Хуть ҫӗр тёпне анса 
кай.

— Ну, мёнле? Манӑн анне кёпе суйлама пёлет-и? — 
кӑштах йӗкӗлтевлӗреххӗн кулса илчё Лида. Унтан тӑ- 
руках хыпса ӳкрӗ. — Мён хытса тӑратӑн! Тӑхӑнса пӑх! 
Кӑмӑлна кайсан туянатпӑр. — Виктора тӗрткелесех тум- 
тир виҫсе пӑхмалли кабинкӑна кӗртсе ячӗ, хӑй те кӗрсе 
тӑчӗ. Каррине туртрӗ.

Каллех ҫӗр тӗпне анса кайманни кӑна Викторӑн: 
Лида умӗнче хывӑнас пулать!

— Эсӗ мӗн, манран вӑтанатӑн-им? Эпир санпа ҫы- 
вӑхланнӑ тесе, — Виктора сасартӑк хӑй енне ҫавӑрса 
тӑратрӗ те Лида пӗчӗк ачана тумлантарнӑ пек хӑвӑрт- 
тӑн Виктор кӗпин тӳмисене вӗҫертрӗ, кӗпине хывса 
илчӗ, ҫӗннине тӑхӑнтартрӗ, тӳмелеме пуҫларӗ.

Каччӑ хӗр аллин ӑшшине туйрӗ. Сывланине, чӗри 
тапнине те илтрӗ.

— Ой, Серов, эсё мён, сывлама та пӑрахрӑн-им ҫак? 
Чӗрӳ тапма чарӑнчӗ санӑн, — йӗкӗлтешнӗ манер хи- 
хиклетсе илчё Лида. Хӑйӗн те сасси шала кая пуҫла- 
нӑ курӑнать — тинтерех янкӑр уҫӑскер хӑрӑлтатарах 
тухать. Сывлӑшӗ те пӳлӗннӗнрех. — Вӑт пулчё те. Ну- 
ка! О-о! Паллама ҫук сана халӗ. Шӑп сан валли ку 
кӗпе. Атя аннене кӑтартар-ха!

— Ҫук! Ҫук! Халӗ туянмастпӑр. Тепрехинче кил- 
сен.

— Санӑн мӗн, укҫу ҫитмест-им?
— Тепӗр чух. Тепӗр чух... — хӗп-хӗрлех пулса кайрӗ 

Виктор.
— Укҫу ҫук пулсан кала тӳрех, ан вӑтанса тӑр, —
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Лида кабинка каррине яриех уҫса ячӗ. — Алле-оп! 
Ну? Мӗнле? Чипер каччӑ-и? Кӗрӳ тума юрать-и?

— Ман шутпа, питё ҫыпӑҫуллӑ.
— Анне, ку кёпе Виктора пирёнтен парне пулать 

вёт? Эсир паллашнӑ ятпа. Ҫапла вёт?
— Паллах, паллах. — Надежда Борисовна хёрён 

сӗнӗвӗнчен пӗртте тӗлӗнмерӗ, уншӑн ку кётменлёхех 
пулмарӗ курӑнать.

— Э-э, ҫук! Эп илместӗп. Ҫук! — Виктор хыпалан- 
сах кёпине хывма пикенчё.

Лида ахӑлтатсах кулса ячё.
— Серов, эс мён хӑтланатӑн? Магазин варринчех 

хывӑнатӑн-им? Тин кӑна вӑтанчӑкчӗ эсё.

Лидӑпа Виктор Надежда Борисовнӑна трамвая ларт- 
са ячӗҫ те хула урамӗпе утрӗҫ.

— Тӗлӗнтеретӗн те эсё мана, Серов. Эпё сана кӑш- 
тах хӑюллӑрах тесе. Ну, аннене, паллах, килёшрён. 
Юратать вал сан пек сӑпайлӑскерсене.

— Эпё хама питё аван мар туятӑп аннӳ умёнче. 
Ахалех килёшрём ку кёпене илме. Укҫине тавӑрса па- 
ратӑп. Атя халь общежитие каятпӑр та.

— Сана кёпи килёшет-и?
— Килёшет.
— Эппин, савӑн. Тӑхӑнса ҫӳре те аннепе иксёмёре 

ырӑпа асӑнса пурӑн. Килӗшрӗмӗр-и? Урӑх кун ҫин- 
чен калаҫмастпӑр. Тепёр тесен, кӗпине ӑна ют ҫын 
валли те илмен, тен, эс мана качча илӗн те хамӑрӑ- 
нах пулса тӑрать вӑл. — Лида ахӑлтатса кулса ячӗ. 
Куратӑн-и, мёнле логика? Ха-ха-ха! Эсӗ пӑшӑрханса 
пыран кунта.

Чӑннипех те илӗртӳллӗ хёрача Лида. Унӑн йӑлт чун- 
тан, тасан, уҫҫӑн: шӳтлесе сӑмах вылятни те, чӑнласа 
калаҫни те. Нимӗнле пытарӑнчӑклӑх та, Наташӑпа Ле
онид Борисовичӑнни евӗр расчет та ҫук. Кӗпине, пӗлет 
Виктор, ырӑ кӑмӑлпах парнелерӗҫ. Надежда Борисов
на, тен, студента кӑштах пулӑшас шутпа та пулӗ. 
Кӑмӑллӑ ҫын. Ҫав тери чунлӑскер пулас. Куҫӗнченех 
паллӑ. Ӑшӑ куҫ. Викторӑн амӑшӗнни майлах таса куҫ.
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Чим, акӑ мёншён Лидӑна тахҫанах пӗлнӗн, курнӑн 
туйӑнать! Унӑн амӑшне аса илтерекен куҫ иккен. 
Ҫавӑнпа унпа лайӑх ӑна. Ирӗклӗ, ҫӑмӑл.

— Эсё мён, Виктор, шикленсе те ӳкрӗн мар-и? 
Шарламастӑн, чӗнместӗн. — Тӑпах чарӑнчӗ Лида, Вик
тора та чарса тӑратрӗ. — Эпӗ шӳтлерӗм ҫеҫ вӗт. 
Пӗлетӗп вӗт-ха, санӑн хӑвӑн юратӑву пур. Вӑл та сана 
юратать. Питё юратать пулас.

«Юратать... Ҫаплах-ши?»
— Эпӗ куртӑм... — терё Лида, аванмарланса кайрӗ.
— Кама? — сисчӗвленчӗ каччӑ.
— Ӑна, — шӑппӑн тухрӗ ун сасси.
— Ӑҫта? — тата та ытларах тӗлӗнчӗ Виктор.
— Санӑн кӑкӑру ҫинче, — терӗ пӑшӑлтатнӑ евӗрех 

шӑппӑн, ҫав самантрах пит ҫинче шурӑ ӳг курӑнмал- 
ла марах хӗрелсе кайрӗ.

Виктор та хӗп-хӗрлӗ пулса кайрё.
Лида, паллах, Виктор кёпе улӑштарса тӑхӑннӑ чух

не ёнер Наташа хӑйӗн хӗрӳ юратӑвӗ хыҫҫӑн хӑварнӑ 
йӗре асӑрхамасӑр пулма пултарайман. Хӑш самантра 
лартса хӑварнӑ ӑна Наташа — Виктор астумасть, паян 
ирхине ҫӑвӑннӑ чухне кӑна асӑрхарӗ. Самаях хыттӑн 
ӗмнӗ вара — кӑн-кӑвак.

Калаҫу татӑлчӗ. Пӗр-пӗринчен уйрӑлса кайнӑ пул
сан вӗсене халӗ ҫав тери ҫӑмӑлччӗ-тӗр. Лида хӑйне 
ҫав япала ҫинчен каланӑшӑн ятлаҫса илчё, Виктор ҫак 
шӑплӑха татма нимӗн те шутласа кӑларайманран асап- 
ланчӗ. Тепёр енчен, Виктор хитре мар хӑтланать, пал
лах. Икё питле пулса тухать: Лида унпа, тӳрех курӑ- 
нать, — уҫӑ чунтан, кӑмӑлтан хутшӑнать. Ӑшшӑн. Та- 
сан. Ним вылянмасӑр, вӑлтмасӑр. Викторӑн та унпа 
ҫавнашкалах пулас килет те — пытармалли пур ҫав — 
вӑрттӑнлӑх. Паллах, вёсен хушшинче хальлёхе нимех 
те ҫук, вӗсене пӗрле лайӑх — ҫавӑ ҫеҫ, анчах та Вик
тор туять: е пысӑк туслӑх пуҫланма пултарать, е... 
Ахӑртнех, иккёмёш пулас. Тен, Виктора хӑйне кӑна 
ҫапла туйӑнать ку? Наташа вара? Унсӑрӑн та пулта- 
раймасть Виктор. Ун ҫинчен шухӑшласа пурнӑҫӗ йӑлт 
пӑтранса кайрё ак юлашки вӑхӑтра. Вӗренни вӗренни
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мар, института та Наташӑпа курнӑҫассишён ҫеҫ ҫӳрет, 
тренировкӑсенче те сӳрӗк. Олег Иванч та асӑрхарӗ пу
лас ҫакна — ытларах Федьӑпа ӗҫлеме пуҫларӗ. Ку- 
нашкалах пулсан, хӑвна вӑхӑтра алла илеймесен, пуҫё- 
пех лакса лармӑн-ши эсё, Серов? Юратӑвусен пы-ы- 
сӑк кустӑрми таптаса каҫса кайса лӑчӑртаттарса кӑна 
хӑвармӗ-ши сана? Асту! Шутла, шутла та хӑвӑн шухӑ- 
шусен айне пулса ан юл.

— Серов, санӑн, мӗн, пысӑк проблемӑсем-им? — 
Чипер ҫеҫ чӗвёлтетсе пыракан Лида тӑруках чарӑнчё, 
Виктора куҫран чӑр-р! пӑхрӗ.

Викторӑн сасартӑках Лидӑна чунӗнче мӗн тӑвӑлса 
ҫитнине йӑлт уҫса парас килчё. Пёр пыгармасӑр. Хӑй- 
не икӗ питле хӑтланнӑ пек туйни ҫинчен те, леш Су
хал Наташӑна кёрёк туянма вун ҫичӗ пин тенкё тара
нах пама пулни, Наташа вара ун чух хӑйне парӑмра 
туйнӑран пӑсӑлса кайма пултарасси шиклентерни ҫин- 
чен те. Каласа парӗччӗ те — пӗр шухӑш ҫеҫ чарса 
тӑрать: тимлӗ итлё-итлӗ те Лида (вӑл, паллах, тимлӗ 
итлӗ — кун пирки иккёленӳ ҫук) унтан ҫаврӑнӗ те 
утса кайӗ: «Каҫар, Серов, мемме ҫынпа ҫыхлансан ху 
та ҫавнашкалах пулса тӑратӑн, атя малтан тат хӑвӑн 
кӑткӑслӑхусене, кайран пурнӑҫ кӑтартё унта», — тейӗ. 
Викторӑн вара Лидӑна пёртте ҫухатас килмест. Пачах 
урӑхла, ытларах та ытларах хӑйӗн чи ҫывӑх ҫынни 
тӑвас килет. Тен, ҫаврӑнса утас та ҫук Лида, анчах та 
ун умӗнче ҫав териех мёскӗннӗн, ҫухалса кайнӑн ку- 
рӑнасран хӑрать Виктор.

— Нимех те мар, ыт ахаль шухӑшсем кӑна, — ҫӑ- 
мӑлраххӑн калама тӑрӑшрё Виктор.

— Эсё халё те ҫав кёпе пирки аванмарланса пыра- 
тӑн-и ҫак?

— Хитре мар пулчё, паллах, Надежда Борисовна 
умёнче. Атя общежитие, укҫине парса яратӑп.

— Серов, итле те тӑнла, санӑн Надежда Борисовну 
ҫав укҫашӑн ним чухлё те ҫука юлмасть. Кёпине те 
вӑл эсё унӑн кӑмӑлне кайнӑран кӑна парнелерӗ, пит 
пёлессӳ килет пулсан. Тепёр тесен, эсё ан кӳрен, ма- 
нӑн анне йывӑр пурнӑҫлисене пулӑшма яланах хатёр.
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Вал пирӗн ыр кӑмӑллӑх фончӗ пекех. Эсӗ унашкалах 
мар ӗнтӗ, пӗрех — студент. Тата эсӗ аннӳпе ҫеҫ пурӑ- 
натӑн вёт? Ман шутпа, ҫапла.

— Кам каларӗ? Федя-и? — картах туртӑнчӗ Виктор.
— Ҫук. Мана ҫавӑн пек туйӑнать. Эсӗ ытлашши 

сӑпай ҫын, ҫемҫе кӑмӑллӑрах. Ашшӗпе ӳснисем вара 
кӑштах кӑнттамрах пулаҫҫӗ пек. Хытӑрах чунлӑ. Тен, 
йӑнӑшатӑп эпё. Мана ҫавӑн пек туйӑнать.

Виктор чӗнмерӗ. Пӗр самант шӑппӑн утрӗҫ.
— Эпё сана кӳрентертӗм-и? — ҫепӗҫҫӗнреххӗн ыйт- 

ма тӑрӑшрӗ Лида. — Ку чӑн вӗт-ха — чӑншӑн кӳрен- 
меҫҫӗ.

— Юрё. Эппин, мана кӗпешӗн хӑвна кӗрӗк парне- 
леме ирӗк паратӑн-и?

— Мӗн? Кӗрӗк? Эсӗ чухлатӑн-и хӑть кӗрӗк мӗн хак 
тӑнине?

- Н у ,  кӑштах тӗшмӗртетӗп — пӗр вун ҫичӗ пин.
— Вӑл ӗнер пулнӑ пулӗ — вун ҫичӗ пин. А, пӗр 

тесен, эпӗ пӗлместӗп те хакне, нихӑҫан та ун пирки 
ӗмӗтленмен.

— Санӑн, мӗн, кӗрӗкпе ҫӳрес килмест-им?
— Кӗрӗк тӑхӑнсан пӗлетӗн-и, мӗнле ҫӳремеллине? 

Вӑт ҫапла... — аллине сарса тулли майралла сарка- 
ланса утса кӑтартрӗ Лида, — е ҫакнашкал... (халӗ ӗнтӗ 
подиум ҫинчи модель пек йӑлт-ялт утса кайрё). Мана 
курткӑпах килӗшет. Ирӗклӗ. Хӑвна ху хуҫа. Кӗрӗк тӑ- 
хӑнсан вӑл сана хӑй пӑхӑнтарать. Эпӗ ирӗклӗхе юра- 
татӑп. Манӑн пӗчӗк-пӗчӗк хулиган пулас килет. Час 
ватӑласран пи-и-тӗ хӑратӑп.

— Тӗлӗнмелле, хӑш-пӗр хӗрӗн чи пысӑк ӗмӗчӗ вӑл — 
кӗрӗк.

— Пӗлетӗн-и, ман атте тум пирки мӗн калать? 
«Малтан чунна тумлантар, кайран — ху тумлан». Атте 
ӑслӑ пирён. Депутат! Улттӑмӗш-ҫиччӗмӗш классенче 
вӗреннӗ чухнеччӗ-ши, чирлесе курнӑ эпӗ унашкал чир- 
пе, килӗштерсе пӑрахнӑччӗ те пӗр арҫын ачана... Ҫӳҫе 
те сӑрласа курнӑ. Пулнӑ. Халӗ сывалнӑ. Все-таки, по- 
уму провожают. Хӑйне ҫын пек туйма кама мӗн кирлӗ 
вёт. Эсё, Серов, ҫавнашкалах пуян-им-мӗн?
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— Ну, тӑрӑшсан тупатӑп.
— Куратӑн, санӑн пачах та тӑрӑшма кирлӗ мар. А-а, 

пӗлетӗн-и, мён парнелетӗн эсӗ мана кӗпешӗн, питӗ 
парне тӑвас килет пулсан? Калас-и? Ҫук, халех калас 
мар пуль? — иккӗленсе тӑчӗ Лида. — Халь каламастӑп, 
каярах. Е калас-и? Санӑн питӗ пӗлес килет-и?

Пӗлес килмесӗр! Анчах Виктор хулпуҫҫине ҫеҫ сик- 
терчӗ.

— Мӗн, санӑн пачах та пӗлес килмест-им? — тӗ- 
лӗнмеллипех тӗлӗнчӗ Лида: чарӑлнӑ куҫӗ самантлӑха 
ҫаплипех хытса тӑчӗ. Кӳренӳллӗ те пулчӗ курӑнать 
уншӑн — йӳҫҫӗнреххӗн кулса илчӗ. — Апла тӑк калас- 
сӑм та ҫук.

— Мар. Пӗлес килет паллах, — лӑплантарма вас- 
карӗ Виктор.

— Халь ан та ыйт, пӗрех каламастӑп, эпё кун пек 
чухне питё кутӑн хёрача. Мана килтисем кӑна лайӑх 
пӗлеҫҫӗ, эсё те пёл. Пёр тесен, саншӑн пёрех вёт эпё 
мёнлерех пулни.

Ӳпкелешӳ пулчӗ-и ку е кӳренни-и — Виктор уйӑр- 
са илеймерё.

Трамвай ҫитсе чарӑнчӗ. Лида васкарах (сывпуллаш- 
масӑрах) утса кайрё.

— Тӑхта! Эпё пӗлетӗп! — хӑвӑрт тӑна кӗме пул- 
тарчӗ хальхинче каччӑ.

Лида тӑпах чарӑнчӗ, пӗрре кӗҫ-вӗҫ тапранас трам
вай енне, тепре Виктор ҫине пӑхса илчӗ.

— Вара?
— Пукане!
— Мӗншӗн шӑпах пукане тесе шутлатӑн? — Вик

тор калани ҫапах та Лидӑна ҫав тери кӑсӑклантарса 
ячӗ курӑнать.

— Мёншён тесен эсё парне ҫинчен калаҫиччен 
пӗчӗк ача ҫине куҫ ывӑтрӑн.

— Шерлок Холмс та вара эсё, Серов. Вӑйлӑ! Чутах 
пӗлеттӗн. Дедукцилле шухӑшлав ҫӳллӗ шайра санӑн, 
о-о-о! Тулӗк пуканепе выляс вӑхӑт иртсе кайнӑ-тӑр 
ёнтё манӑн. Е эсё мана халё те ачапча вырӑнне кӑна 
хуратӑн?
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— Эппин, мӗн?
— Каламастӑп терӗм вӗт, эппин, каламастӑп. Чӑн 

та, чутах пӗлеттӗн.
Халё ёнтё Виктора хӑйне астарса ячӗ Лида.
— Ача-и? — ҫавӑнтах шӑлне ҫыртрӗ.
— Мён? — анрасах кайрё пулмалла Лида та.
Виктор хӑй те чӗлхине ҫӑтса янӑнах.
— Мӗн терӗн ҫак эсӗ? — ҫаплах куҫне мӑчлаггар- 

ма чарӑнаймарӗ Лида.
— Ну ӗнтӗ... Ну-у... ху леш пӗчӗк ачи еннелле питӗ 

тӗсесе пӑхрӑн та...
— Ача терӗн-и-ха эсӗ?.. Ха-ха-ха! — хаваслӑн кул

са ячӗ хӗр. Самантранах чарӑнчӗ. — Мён вара?.. Тен, 
чӑнласах та интереслӗ шухӑш каларӑн эсё, Серов? 
Мӗнех... Ача так ача. Парнелетӗн-и, Серов, мана пӗчӗк 
ача? Пӗчӗк-пӗ-ӗ-ӗ-чӗкскерне! — Халё ёнтё вылянма 
пуҫларӗ вӑл. — Мён тума мана ун чухне йытӑ ҫури? 
Манӑн хамӑн пӗчӗкҫӗ-пӗчӗкҫӗ чунӑм пулать. Няни- 
не-паппине, тӑпӑл-тӑпӑл тяппине... — Унтан тӑруках 
юрлама пӑрахрӗ те Виктора сылтӑм хулӗнчен ҫатӑрла- 
са тытрӗ, ҫепӗҫҫӗн, ачашшӑн ун ҫумне тӗршӗнчӗ. — 
Интереслӗ... Итле-ха, Виктор, кам пек пулатчӗ-ши 
пирён ача? Сана пӑхатчӗ-ши, мана-ши?

Хӗр каччӑран хӑпрӗ те кӑшт айккинерех пӑрӑнса 
ун ҫине тимлесех пӑхма пуҫларӗ. Унтан сумкинчен 
пӗчӗк тӗкӗр кӑларса хӑйне тӗсерӗ.

— Куҫӗ санӑнни пек пултӑр. Санӑн вӑл хитререх. 
Темле кӑвак-симӗс тӗслӗ. Тинӗс шывӗ евӗрлӗрех. Мана 
килӗшет. Сӑмси манӑнни пек лайӑхрах пуль — санӑн 
шӗвӗртерех. Кала-ха, манӑн сӑмса килӗшет-и сана? 
Хуть мён каласан та эпё сана кӳренместӗп. Лайӑхрах 
пӑх, — Лида сӑмсине каҫӑртрӗ.

Виктор хуравлама ӗлкӗреймерӗ — Лидӑн хулпуҫ- 
ҫийӗ урлӑ пӑхса илчё те ҫаплах шак хытрӗ: «Фараон» 
казино картлашки ҫинче Наташа курӑнчӗ. Те сыпнӑ- 
ран — хӑй ҫав тери хаваслӑ. Унран кӑпгг хыҫаларах — 
Сухал. Наташа чӑнласах та ӳсӗр пулмалла — ярса пус- 
ма тӑрсан чутах чикеленсе каятчӗ. Сухал ӑна хулӗн- 
чен тытма ӗлкӗрчӗ.
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Лида пӗр сӑмах хушмасӑр Виктор тинкерекен енне 
ҫаврӑнчӗ. Ҫӗр тӗпнех анса каятчӗ Виктор, ӑна ҫав тери 
намӑс пулса кайрё: Наташа ҫак самантра ҫавнашкал 
пулнӑшӑн. Вӑл ӑна пӗлмен пек курӑнма пултаратчӗ- 
тӗр, анчах ҫак ӳкерчӗк йӑлт ҫыхса лартнӑран кун пир
ки шухӑш та килмерӗ.

Сухал Наташӑна ҫавӑтса тенӗ пек машина патне 
ил се кайрё. Наташа ҫаплах килпетсӗррӗн ахӑлтата- 
ахӑлтата аллипе сулкалашрё, тем сӳпӗлтетрӗ.

Мён пулса иртрӗ ҫак самантра Виктор пуҫӗнче, ӑна 
каярахпа хӑй те ӑнланма пултараймарӗ — вӑл панте
ра евӗрех яшт! тапса сикрӗ те тахӑш самантра Сухала 
кӑкӑртан тапса сирпӗнтерсе ячӗ, Наташӑна аллинчен 
ярса тытрӗ.

— О! Виктор! Дон Серов!
Мён пулса иртнине Наташа асӑрхаса та илеймерё 

курӑнать, хӑй тин ҫеҫ Сухал па пулнине те ҫийӗнчех 
манса кайрё пулмалла — Виктора мӑйран ҫакӑнчӗ.

— Эпё ӳсӗр, Виктор, ха-ха-ха! Сана мёнле... ӳсӗрле 
килёшетёп-и эпё? — Наташа каллех ахӑлтатса кулма 
пикенчё. — Килёшетёп, эп пёлеп. Эпё сана питё-питё 
килёшетёп вёт, Виктор, ҫапла-и? Эп пётёмпех пёлетёп. 
Э, чим-ха, эсё ӑҫтан тупӑнтӑн? Эсё ҫукчӗ вёт? Эпё 
астӑватӑп, эсё ҫукчӗ.

Виктор Лида ҫинчен аса илчё — вӑл курӑнмарӗ. 
Кӑштахран тин асӑрхарӗ: чылай аякра пуҫне пёксе хул- 
лен утать. Йывӑррӑн. Ҫав тери пусӑрӑнчӑклӑн. Кӗҫех 
халӑх хушшинче курӑнми пулчӗ.

Виктор питӗ лайӑх ӑнланчӗ: ҫак самантран вӑл Ли- 
дӑна ҫухатать. Темиҫе минут каялла вӑл вӑтанчӑклӑн 
пӑхни, йӑлтӑр кулни — пӗтӗмпех асаилӳ пек ҫеҫ тӑрса 
юлӗ, тепёр чухне чунне ыратгара-ыраттара чӗпӗтӗ, чӑр- 
малӗ. Тин кӑна мён тери кӑмӑллӑччӗ, хӑйӗн те, Лидӑн 
та чунӗнче ырӑ та ҫутӑччӗ. Мӗн туса хучӗ вӑл? Мӗн-ма 
аркатмаллаччӗ ҫакна йӑлтах? Мёншён? Тата... камшӑн? 
Ҫак самантра (Виктор Наташӑна пӑхса илчӗ) ҫулҫине 
тӑкнӑ хӑва хулли пек чӳхенсе тӑракан хӗршӗн-и?

Наташа кӑштах тӑна кӗре пуҫларӗ курӑнать: ун-кун 
пӑхкаларӗ, кулма-ахӑлтатма пӑрахрӗ.
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— Леонид Борисович ӑҫта? Эпир пӗрлеччӗ вёт.
Виктор чёнмерё. Сухал ҫинчен мансах кайнӑ-ҫке

вӑл. Лешӗ ҫак самантра йывӑррӑн ҫӗкленчӗ те тайка- 
ланарах машина патне сулланчӗ. Кӑшт аяккарах ирт- 
сен Виктор енне ҫаврӑнчӗ:

— Итле, студент. Санӑн мӗн, пурӑнас килмест-им?
— Ҫитмерӗ-им? Ҫитерсе пама пултаратӑп.
— Эсё мана илтмерӗн пулмалла, студент? — тем- 

шӗн «студент» сӑмаха икӗ хутӗнче те пусарах, палӑр- 
тарах каларӗ Сухал. Ҫаплах йывӑррӑн кабинӑна кӗрсе 
ларчӗ.

— Эсир те мана илтмерӗр пулас, — Сухал енне 
утӑм турё Виктор.

— Юрё. Тёл пулӑпӑр-ха. Ӳкӗнмелле кӑна ан пултӑр. 
Ун пирки вара, — пуҫне Наташа енне сёлтрё, — эпё 
сана пёр ӑслӑ сӗнӳ панӑччӗ пулас.

— Астӑватӑп: суйлама вӗрен тенӗччӗ. Хӑвӑра та ҫав- 
нах сӗнетӗп.

Арҫынсен сӑмах перкелешӗвне ӑнланас тесе пикен- 
се тӑрмашнӑран-и, Наташа кӑшт урӑлчӗ пулмалла: вӑл 
пӗрре Леонид Борисович енне туртӑнчӗ, тепре Вик
тор ҫумӗнчех хытса тӑчӗ. Машина тапранса кайсан 
кӑна картах туртӑнчӗ, ун хыҫҫӑн чупма та хӑтланса 
пӑхрӗ, анчах такӑнчӗ те тӑрӑнса анчӗ. Вара урмӑшнӑн 
ӳлесе йӗме пикенчӗ.

— Мӗн туса хутӑн эсё! Сана чӗннӗ-и кунта?
— Ҫук.
— Эппин, мёншён кӗтӗн пирён хушша? Сана мӗн 

ӗҫ?
— Эп пӗлмен.
— Пӗлмен вӑл! Пӗлнӗ-и, пӗлмен-и — сан кунта 

ним ӗҫ те ҫук! — Ҫак самантра хӑйӗн сӑнне хӑй ку
рас пулсан Наташа тӳрех уйӑрса та илеймен пулӗччӗ: 
хӑй-ши ку е сӑн-пичӗ хӗремесленсе туртӑнса ларнӑ, 
хаяр, пачах ют хӗрарӑм?

— Юрӗ, хӑвӑрӑнне хӑвӑр пӗлӗр эппин. Каҫарӑр, эпӗ 
йӑнӑшнӑ. — Виктор ҫаврӑнчӗ те утса кайнӑ пек пулчӗ. 
Вӑл чӑнласах та пӑрахса утма хатӗрччӗ. Мён тума 
кирлӗ ӑна ку йӑлтах?
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Наташа ялтах сиксе тӑчӗ, Виктора ыраттармаллах 
ҫатӑрласа тытрё.

— Ҫук, эсё ятарласах йӑлт пӗтертӗн, аркатрӑн. Пёл
сех! Юри!

Виктор асӑрханарах кӑшт пӑрӑнса тӑчӗ.
Вӗсемпе юнашарах тенӗ пекех машина чарӑнчӗ. 

«Опель-Кадет». Алӑк уҫӑлчӗ.
— Ларӑр. Ӑсатса ярӑпӑр. — Калаканни сухалне пӗр- 

икӗ кун хырман, тирпейлех мар тумланнӑ хытанкарах 
арҫын пулчё. Унпа юнашарри те ҫавнашкал. Кӑшт тул- 
лирех ҫеҫ. Вал Виктора питё тӗпчесе те тӗсесе тин- 
кернӗн туйӑнчӗ.

— Эпир хамӑр тӗллӗнех ҫитетпӗр. Тавах, — терӗ 
Виктор. Наташӑна хулран тытрё те кайма тӑчӗ.

— Ларӑр, ларӑр. Ан хӑрӑр, тивместпӗр, — хальхин- 
че туллиреххи сӑмах хушрӗ.

Ырӑпа ҫӳрекен йышшисем пулманни тӳрех паллӑ: 
кӑштах «братва» тенисен сӗмӗ пур. Мён кирлё вара 
кусене Викторпа Наташӑран, ҫакнашкалах пусахла- 
сах машинӑна ларма сӗнеҫҫӗ пулсан? Сухал вӗслетсе 
янӑ тесен... Унашкалах тӑк, кун пек сӑмах вакласа та 
тӑрас ҫук — хоп-хоп! — ӗҫӗ те пӗтнӗ.

— Ларӑр. — Туллиреххи кабинӑран тухрӗ, хыҫалти 
алӑка уҫрӗ. Хушнӑ пекех пулчӗ вӑл калани. Виктор 
кӑшт сисчӗвленсе те илчӗ, пӗр-пӗр кӗтмен-сунманлӑ- 
ха хатӗр пулма ӑмӑртусем умӗнхи пек пуҫтарӑнчӗ. Те 
асӑрхарӗ, туйрӗ ҫакна лешӗ — ҫемҫелнӗ пек пулчӗ, 
кӑшт кулараххӑн Наташӑна ятран асӑнчӗ.

— Наташӑччӗ-и-ха эсир? Пӑтраштармастӑп пулас? 
Тархасшӑн, — аллипе салон енне сӗлтрӗ. — Ан хӑрӑр, 
ан хӑрӑр, хӑвӑр хушнӑ ҫӗрех ҫитерсе яратпӑр. — Вик
тор енне ҫаврӑнчӗ. — Пӗр чӗлхе тупсан сӑмахламалли 
пур, — куҫ хӗсем пекки турӗ. — Ӑҫта ҫитермелле сире?

— Богданка, 19! Пӗрремӗш подъезд! — пӗр-пӗр так
систа хушнӑ пекех аллипе сулкалашса илчё Наташа. 
Тин ҫеҫ урӑла пуҫланӑ пекчӗ, халь каллех ӳсӗрри тап
са тухнӑ пек туйӑнчӗ. Наташа йӑпӑр-япӑрах чӑмрӗ ма
шина ӑшне.

— Лар, лар, братан. Пирӗн калаҫу саншӑн усӑллах
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пулма кирлӗ, — Виктора хулпуҫҫинчен лаплаттарчӗ 
туллиреххи. Алли хӑйӗн самаях йывӑр-мӗн.

Виктор Наташа ҫумне кӗрсе ларчӗ. Камсем пулчӗҫ 
кусем ҫапах та? Тата мӗнле калаҫу вёсен унпа? Ха- 
личчен тёл пулма тӳр килмен те пек. Курнӑҫас-тӑвас 
пулсан асра юлмалли ҫьшсем. Наташа енне пӑхса илчё: 
куҫне хупнӑ. Йӑлт сӳсленчӗк хӑй: пӑрӑнчӑксенче пӗрре 
хӑй енчи алӑк енне, тепре Виктор ҫине сулӑна-сулӑна 
каять. Ку самантсенче вӑранса кайнӑнах куҫ хупанки- 
не йывӑррӑн ҫӗклесе пӑхса илет. Богданка, 19 — На- 
ташӑран халиччен илтмен адрес.

— Мёнле чӗнмелле? — Виктор еннелле ҫаврӑнчӗ 
туллиреххи.

«Чӑннипех калас пулать е?.. Пёр тесен, ҫавах мар-и 
вӗсене ӑна мӗнле чӗнни? Ахӑртнех, тек тёл пулас та 
ҫук». Ҫапах та Викторах терё.

— Эпё — Колян, вӑл вара Михей. — Татах каялла 
ҫаврӑнчӗ. Анчах чёнмерё. Хытанкараххипе иккёшё 
пӗр-пӗрне пӑхса илчӗҫ.

Наташа сасартӑках тӳрленсе ларчӗ.
— Эпир ӑҫта каятпӑр? — ыйтрӗ вӑл Виктортан.
— Богданка, 19.
— Мён тума?
— Пӗлместӗп. Ху каларӑн.
— Чарӑр! Эгер бульварӗ, 23.
— Тен, тӳрех Фучик урамне? — ҫаврӑнмасӑрах ка

ласа хучӗ Колян текенни. Михейӗ чӑхлатса кулса илчӗ.
— Чарӑр! — сасартӑках тулхӑрса кайрё Наташа.
— Юрӗ, юрӗ, шӳтлерӗмӗр ҫеҫ, — лӗхлетсе илчё Ко

лян текенни те. — Эгер бульварё тёк, Эгер бульварё.
Машина хыттӑн чӑшлатса каялла ҫаврӑнчӗ те тух- 

хӑмрах хӑвӑртлӑхне ӳстерчӗ.
— Эпё чарӑр терӗм! — тепёр хут самаях хаяррӑн 

хушрё Наташа.
— Лар! Ҫитетпӗр Эгер бульварне, чаратпӑр, — питё 

типпӗн, ҫав вӑхӑтрах ҫирӗппӗн каларӗ Колян текен
ни. Хӑй йӑшӑл та тумарӗ.

Пӗр ыйту хыҫҫӑн тепри... Фучик урамӗ... Мӗнех пур 
унта Наташӑна ҫӗтӗлтерсе яраканни? Пулкаланӑ унта
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тахҫан Виктор. Пысӑках мар урам. Лӑпкӑ вырӑн. Юрӗ, 
ытлашши пуҫ ватас мар. «Война план покажет» — 
Федьӑн юратнӑ каларӑшӗ. Ӑҫта-ши вӑл халь? Килен- 
се ҫӳрет пуль-ха хӑйӗн Иннипе. Пӗлесчӗ, мӗнле пӑтра- 
тать пурнӑҫ унӑн юлташне! Пӗр авӑртан теприне сик- 
терет. Ишсе тухасси пулать-и? Мӗнпе вӗҫленсе пӗтӗ 
ку? Шутлас мар-ха. Шутласан татах та шаларах кӗрсе 
кайма пулать.

Виктор хыҫалалла тайӑлчӗ те куҫне хупрӗ. Ҫавӑн- 
тах хӑйне канлӗн те лӑпкӑн туйса илчӗ.

Машина Эгер бульварне пӑрӑнчӗ.
— Миҫемӗш ҫурт терӗр? — ыйтрӗ Михей тени.
Ҫирӗм виҫҫӗ тесшӗнччӗ Виктор, анчах Наташа ма

ларах сӑмах хушрӗ:
— Чарӑр!
— Тӗлнех ҫитеретпӗр ёнтё, — Колян енне куҫ ывӑт- 

рӗ Михей. Лешӗ хулпуҫҫине сиктерсе ҫеҫ илчӗ. — 
Хӑйӗн ирӗк.

— Кирлё мар, — пат татрӗ Наташа.
Михей тормоза пусрӗ.
Наташа Викторпа та сывпуллашса тӑмарӗ (ун енне 

пӑхса та илмерӗ), алӑка яриех уҫса ячӗ те сиксе тухрӗ. 
Виктор та тухма тӑнӑччӗ — Колян чарчӗ.

— Тӑхта, — ҫаврӑнса ларчӗ, Виктор Наташӑна пӑхса 
ӑсатнине асӑрхарӗ. — Хӑех ҫитет. Виктор терӗн-и-ха 
эсё? Эпё Николай, вӑл — Михаил.

Михей те ҫаврӑнса ларчӗ.
— Эсё каратист-им? — темшӗн Виктор аллине тӗсе- 

се пӑхса илчё Колян. — Мӗнле пиҫиххи?
— Ну... Хури тейӗпӗр, — лӑпкӑнрах калаҫма тӑ- 

рӑшрӗ Виктор.
— «Ну» тенине юратмастӑп, — самаях сиввӗн те 

хыттӑн каласа хучё Колян.
«Питӗ кӑнттамскер пулас Колян тени. Хаярри тӳрех 

курӑнать, — хӑйне валли палӑртрӗ Виктор. — Асӑрха- 
нуллӑрах пулни пӑсмасть».

— Студент? — малалла тӑсӑлчӗ тӗпчев.
Наташа йывӑҫ хушшипе иртсе курӑнми пулчӗ. 

23-мӗш ҫурт. Кам пурӑнма пултарать унта Наташӑн?
108



Ха, Наташӑн тус-юлташне, Фаинӑсӑр пуҫне, никама 
та пӗлмест-ҫке вӑл.

— Укҫа ӗҫлесе илес килет-и? — Виктора куҫран 
шӑтарасла тенӗ пек тӑрӑнса ларчӗҫ иккӗшӗ те.

— Пы-ы-ысӑк укҫа! — Колян бардачокран укҫа 
тӗрки кӑларчӗ. Пуҫламан пачка. Ҫӗр тенкӗлӗххисем.

Пӗр пачкӑра ҫӗр укҫа пулсан... вунӑ пин! Вунӑ пин 
машинӑра ахаль хут тёрки пек йӑваланса ҫӳрет — пу- 
рӑнаҫҫӗ те ҫынсем!

— Вара? — каллех пӑталама пуҫларӗ Колян куҫӗ 
Виктора. — Малалла сӑмахлама пултаратпӑр-и?

— Еҫӗ мӗнлине кура, — ҫирӗпреххӗн хуравлама 
тӑрӑшрӗ Виктор. Унӑн сасартӑках темшӗн асӑрхана- 
рах пулни те, шикленни те, хӑюсӑрланни те таҫта 
кайса кӗчӗҫ. Михейпе Коляна та куҫранах пӑхма хал 
ҫитерчӗ.

— Во! Ку мана килӗшет. Хамӑрла! — Виктора кал
лех хул ран лаплаттарчё Колян.

Михейё те кӑмӑллӑн пек кулма хӑтланчӗ.
— Ӗҫӗ? Нимех те тумалла мар. Каратэне хӑш зала 

ҫӳрен?
— Института.
— Пёр кун урӑх ҫӗрте тренировка ирттеретён те, 

ҫак пачкӑн ҫурри санӑн пулать. Ҫавӑ ҫеҫ.
Виктор чӗнмерӗ. Тӗрӗссипе, ӑнлансах пӗтереймерӗ- 

ха вӑл кусене: мӗн тӗллевпе ҫавнашкалах кирлё пулса 
тухнӑ вӑл вӗсене? Мӗнле ӗҫ тума хӗтӗртеҫҫӗ? Айккин- 
чен ҫавӑртгараҫҫӗ-ҫавӑрттараҫҫӗ, темӗн вӑлтаҫҫӗ. Уҫҫӑн 
калани ҫук. Укҫине, чухлать-ха вӑл, паллах, никам та 
ыт ахальлӗн парас ҫук. Тата ҫавӑн пек пысӑк укҫа. 
Эппин, ырӑ шухӑшлах мар ку ҫынсем.

— Килӗшсе татӑлма пултаратпӑр-и? — каллех чӑр! 
тинкерчӗ Колян. Пӑхни питӗ сивӗ унӑн. Шӑтарасла. 
Пӑраласа лартасла. — Сӑмах татрӑмӑр пулсан виҫмине, 
каҫхине саккӑр ҫитесси ҫирӗм минутра, сана чиркӳ 
хыҫӗнче хура тӗслӗ семерка кӗтет. Манса каймасгӑн-и? 
(Тин ҫеҫ каланине тепӗр хут асӑнчӗ.) Ытти пирки 
ӑнлантараҫҫӗ унта. Пирӗн калаҫу ҫинчен вара никама 
та каламалла маррине эсӗ чухлатӑнах пулӗ. Пӗр сӑмах
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та. Ӑна (Наташа кайнӑ енне пуҫ сёлтрё Колян) — 
тем более. Ӑҫта та пулин персе ярсан хӑвӑншӑн на- 
чар пулса тухасса хӑвах ӑнланатӑн ӗнтб, ҫапла вӗт? — 
Унтан сасартӑках ҫемҫелнӗ пек пулчб. — Хӑраса ан 
ӳк тӳрех. Нимӗн хӑрушши те ҫук унта. Тискер ӗҫ тума 
хушмастпӑр вёт эпир сана. Пӗрне тӑн кёртмелле ҫеҫ, 
эс тин кӑна леш мужика вӗрентсе илнӗ пек — ҫавӑ 
ҫеҫ. Тӗшмӗртетӗн пуль? Халь кайма пултаратӑн. А-а, 
мансах кайнӑ, — Колян тёркене тирпейсӗррӗн ҫурчё 
те икё хутне Виктора тыттарчӗ. Ик ҫӗр тенкӗ. — Шӑпах 
ҫак хаклӑх пӗтертӗмёр эпир санӑн вӑхӑтна, а время 
вара — деньги, — лёхлетсе кулса илчё вал. Ытти ук- 
ҫине ҫавнашкалах тирпейсӗррӗн бардачока печӗ. — 
Эсё пире курман, пёлмен, илтмен. Улталасан, асту 
вара. Атя сывӑ пул. Сунас таврашӗпе ан аптӑра. Манса 
ан кай, виҫмине!

Виктор салонран тухса ӗлкӗрчӗ кӑна — машина пи
тё хӑвӑрттӑн тапранса кайрё. Тепре пӑхса илнӗ ҫӗре 
аслӑ урама тухса хӗвӗшекен машинӑсем хушшинче ҫу- 
халчё.

Мёнле авӑра, тарӑн шӑтӑка кӗрсе ӳкрё вӑл — тӳрех 
ӑнланса илме те кӑткӑс. Темиҫе самант каялла кӑна 
пӗтӗм йӗри-тавралӑх ҫиҫсе-йӑлкӑшса, Лида куҫӗн 
кӑваклӑхӗпе чӳхеннён, унӑн хавас ӑшӑ куллипе ейӗл- 
нӗн тӑратчё. Халь акӑ ку йӑлтах паян мар, ӗнер, ви- 
ҫӗм кун, эрне каялла — тахҫан-тахҫан пулнӑ пек ҫеҫ 
туйӑнать. Виктор ик ҫӗр тенкӗ ҫинчен аса илчё. Мён
шён хирӗҫлемерё, ҫӑмӑллӑнах илсе юлчӗ ӑна? Пач 
пӗлмен, курман, палламан ҫынна укҫашӑн хӗнеме пул- 
тараять-им вара вӑл? Ахӑртнех. Енчен те Сухала, пӗр 
тесен, айӑпӗ ытлах та марскернех, чутах лутӑркаса 
пӑрахмарӗ пулсан.

Ку саманта пӗрре те тепёр хут аса илес килмерӗ 
унӑн, ҫав тери Федьӑна, Иннӑна, Лидӑна курас, вӗсем- 
пе пӗрле пулас килчӗ. Чунӗ ӑна, Виктор хӑй кун пир
ки шутламарӗ пулин те, ҫак тасамарлӑхран хӑвӑртрах 
хӑптарса, ҫӑтса яра пуҫланӑ авӑртан тапаҫланса тухма 
хистесе тасалӑх, лӑпкӑлӑх патнелле туртрӗ. Анчах та 
таҫта шалта, чун тӗпӗнче пытарӑнса упранакан темле
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усал вӑй ӑна кунтах чарса тӑрасшӑн тапаҫланчӗ, Эгер 
бульварӗнчи 23-мӗш ҫурт еннелле сӗтӗрчӗ. Виктор ӑна 
хирӗҫ тӑма вӑй ҫитереймерӗ.

Ыттисенчен нимӗнпе те уйрӑлса тӑман тӑхӑр хутлӑ 
ҫурт. Пилӗк подъезд. Эппин, ҫӗр сакӑр вунӑ хваттер. 
Хӑшӗнче-ши Наташа, мӗн тӑвать-ши ҫак самантра?

Виктор виҫҫӗмӗш подъезд умӗнчи вӑрӑм тенкел 
ҫине пырса ларчӗ. Ҫумранах каччӑпа хӗр утса иртрӗҫ. 
Кӑмӑллӑ мӑшӑр. Иккӗшӗ те ҫутӑ сӑнлӑ. Каччи хӗрне 
пилӗкӗнчен ыталанӑ. Вӗсемшӗн телей тени ҫак са
мантра шӑпах ҫакӑ пулӗ. Хӑй телейлӗ чухне Виктор 
ыттисене асӑрхаман пек, халь ак йӑлтах куҫ умне ӳкет. 
Кинеми пырать. Ӗнерхи ял ҫынни — хулалла тумлан- 
сан та — тӳрех паллӑ. Унӑн амӑшӗ те ҫитес вӑхӑтсе- 
нелле ҫапларах пулать ӗнтӗ. Ӑна аса илчё те чунӗнче 
кӑштах хурлӑх, ялне чылайранпа кайманшӑн айӑп 
йӑшӑлтатса илчӗ. Кинемие пӑхса ларнӑ чух ҫутӑ тӗслӗ 
машина иртсе кайнине куҫ хӳрипе ҫеҫ асӑрхаса юлчӗ 
вӑл. Унтан тӳрех пырса ҫапрӗ пуҫа — Сухалӑн! Сиксе 
тӑчӗ. Машина нихӑш подъезд умӗнче те чарӑнмарӗ, 
ҫурт кӗтесӗнчен сылтӑмалла пӑрӑнса ҫухалчӗ. Тен, 
йӑнӑшрӗ ҫапах та Виктор, кӗмӗл «Ниссан» Сухалӑн 
кӑна мар ӗнтӗ? Ахӑртнех, ҫаплах. Тенкел ҫине тепӗр 
хут ларчӗ. Чунӗнчи иккӗленӳ пӗрех лӑпланмарӗ. Йӑ- 
нӑшмарӗ пулмалла ҫапах та, мёншён тесен пӗрремӗш 
подъездран Наташа тухрӗ. Тӳрех ҫурт кӗтесӗ еннелле 
утрӗ. Виктор сиксе тӑчӗ те хыҫҫӑн чупрӗ.

Сухал пирус туртса тӑратчӗ. Машинин икӗ алӑкӗ 
уҫӑ. Пӗри, паллах, Наташӑна кӗтсе ӗнтӗ. Хӗр утӑмне 
хӑвӑртлатрӗ, Виктор та тапса сикрӗ, ӑна хӑваласа ҫитсе 
аллинчен ҫатӑрах ярса тытрӗ. Кун пеккине кӗтмен- 
скер сулӑнсах кайрӗ хӗр.

Тин ҫеҫ лӑпкӑн тӑракан Сухал ҫакна асӑрхарӗ пу
лас, тӑруках тӑп хытрӗ, унтан ҫилӗллӗн пирусне 
вӑркӑнтарчӗ те машина ӑшне чӑмрӗ. Алӑк лачлатса 
хупӑнчӗ, машина хӑвӑрттӑн тапранса кайрӗ. Урса, ти- 
лӗрсе кайнӑ Наташа Виктор ҫине сиксе ӳкрӗ, ахӑрт- 
нех, хӑй мӗн тунине хӑй те ӑнланса ҫитеймесӗр ҫап- 
калашма пуҫларӗ.
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— Эс... эс... эс!.. — урӑх нимӗн те калаймарӗ хӑй, 
йӗрмӗшме пикенчӗ.

Виктор аран-аран хӑтӑлчӗ унран. Пит ҫӑмартийӗ 
пӗҫернине туйса илчӗ: ҫапах та самаях хытӑ лектернӗ 
пулмалла ӑна Наташа. Е чӗрмелесех илнӗ.

— Мён кирлё сана манран? Мӗн? — сасартӑках 
лӑш кайрё Наташа, вӑйсӑррӑн кукленсе ларчӗ. — Мӗн 
мана кунӗпех йӗрлетӗн?

— Наташа, ӑнлантарма пултаратӑн-и эсё, мён пул
са иртет пирӗн хушӑмӑрта? — Виктор хӗрпе юнашар 
кукленсе ларчӗ.

— Эсӗ ху, мӗн, ӑнланмастӑн-им?
— Мӗн ӑнланмалла?
— Серов, эсӗ, мӗн, пӗчӗк ача-им чӑнах та? — йӳҫ- 

ҫӗнреххӗн кулса илчё хӗр. Унтан тӑруках тӑчӗ. — Кай 
та шутла эппин, тен, ӑнланса илӗн. Ман хыҫҫӑн ан 
йӗрленӗ пултӑр тек.

— Эс вара ӑҫта каятӑн?
— Ӑна вара санран ыйтмаҫҫӗ. Ку манӑн ӗҫ.
— Ун патнех-и? — машина кайнӑ енне пуҫне сӗлтрӗ 

Виктор.
— Санран ыйтмаҫҫӗ, — татӑклӑн каласа хучё те 

Наташа патлаттарса утса кайрӗ.
— Нивушлӗ ҫав кӗрӗкшӗн чыса ҫухатма юрать? — 

хыҫалтан чулпа пенӗнех лаплаттарчӗ Виктор.
— Чыса? — Наташа ҫаврӑнса тӑчӗ. — Санпа ҫывӑр- 

ни чыса ҫухатни мар, унпа — ҫухатни? Мӗнпе уйрӑл- 
са тӑратӑн вара эс унран? Тен, унпа интереслӗрех? 
Ха-ха-ха!

— Вӑл тата кӗрӗк парнелеет, ҫапла-и? — шӑл йӗрсе 
илчё Виктор. Хитре мар пулчё, паллах, анчах Наташа 
ун чунне кӳренмеллех чӗпӗтсе илнине тавӑрмасӑр чӑ- 
таймарӗ.

— Да, да, да! Кӑмӑлу тулчё-и? — Наташа вӑртах 
ҫаврӑнчӗ те утса кайма тӑчӗ.

— Пулать санӑн кёрёк! Эп сана шантаратӑп! Вид- 
мине!

Сасартӑк хёр каялла ҫаврӑнса Виктор патне пычё, 
куҫран тинкерчё.
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— Ху мӗн калаҫнине ху илтетӗн-и эсӗ? Ӑнлан- 
тӑн-и? Кӗрӗк вӑл, Виктор, шкул тетрачӗ мар, ӑна виҫӗ 
тенкӗпе памаҫҫӗ, ӑнкаратӑн-и?

— Пулать терӗм, эппин, пулать. Ку — манӑн сӑмах.
— Хӑҫан та пулсан, тен, ӑнланӑпӑр-и пӗр-пӗрне, 

хальлӗхе вара ҫук, — хӑй тӗллӗнреххӗн пек сӑмахларӗ 
те Наташа сывпуллашмасӑрах утса кайрӗ.

— Кӗрӗкӗ пулатех! Сан валли мар тӑк, урӑххи вал
ли! Эпӗ кӑна шантаратӑп! — хӑй ӑшӗнче тӗв туни тӗнче 
илтмелле туйӑнчӗ Виктора.

Виҫминене, каҫхине сакӑр сехет ҫитесси ҫирӗм ми
нута, вӑл аран-аран кӗтсе илчӗ. Сӑмах татнӑ ҫӗре улггӑ 
ҫурӑрах пырса тӑчӗ. Вӑхӑт ирттермелле чиркӗве кӗчӗ, 
ним сӑлтавсӑрах ҫурта ҫутса лартрӗ. Чылайччен пӑхрӗ 
вӑл ҫатӑртатса ҫуннине. Тен, ҫавӑнпа малтан пӑлханнӑ 
пек пулни хӑй сисмесӗрех иртсе кайрё, чунне темле 
лӑпкӑлӑх та тӑнӑҫлӑх кӗрсе вырнаҫрӗ. Пуҫра пӗр шу- 
хӑш та, пӗр йӑшӑлтату та ҫук пек. Хура тӗслӗ «жигу- 
лие» те пӗр пӑлханусӑрах кӗтсе илчӗ. Машинӑран 
иккӗн тухрӗҫ. Колянпа Михей мар, урӑххисем. Леш- 
сенчен чылай ҫамрӑкрахскерсем. Тӳрех кирпӗч ишӗл- 
чӗкӗсем ҫинче ларакан Виктор енне утрӗҫ. Уттисен- 
ченех уйӑрса илчӗ каччӑ — каратэ мӗнне чухлакан- 
скерсем пулас. Ҫитрӗҫ, сӑнараххӑн тӗсесе илчӗҫ Вик
тора. Виктор тӑчӗ.

— Виктор?
Чунра ҫапах та темӗн кӑмӑллах марри йӑшӑл турӗ. 

Тен, ик ҫӗр тенкине тавӑрса памалла та ӗҫӗ пӗтнӗ. 
Ҫук пуль, кусем тӳрех хӑпакан йышшисем мар. Эп
пин, хӑвӑртрах хӑвна алла илмелле, чи кӑткӑс та йывӑр 
кӗрешӳ умӗнхи пек. Пуҫра пӗр шухӑш кӑна пулмал- 
ла: сан ҫӗнтермелле. Ҫӗнтермелле!

— Пӗчченех-и? Кайрӑмӑр! — Вӗсем каланӑ виҫ- 
ҫӗмӗш сӑмах пулчӗ ку. Хӑйсем ҫаплах Виктора тӗсе- 
ме пӑрахмарӗҫ.

Машинӑна кӗрсе ларчӗҫ.
— О! Палланӑ сӑн! Матгур, Виктор, хӑв сӑмахна ты- 

татӑн. Чӑн-чӑн мужик! Килӗштеретӗп унашкаллисене.
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Виктор малта ларакан Михее уйӑрса та илмен. Леше 
сывлӑх сунма тесе аллине тӑсрӗ.

— Ну, кӑмӑл мӗнлерех? Лайӑхах-и? Лайӑх пулмал- 
ла! Лайӑх!

Машина тапранса хула варринелле ҫул тытрё.
— Ну, мёнле, леш хӗрӳпе мирлешрёр-и-ха? Ахалех 

ҫӑрӑлатӑн унпа. Ман шутпа, ҫапла туйӑнать. Хӑвӑнне 
ху пӗлен ёнтё.

Виктор чӗнмерӗ. Наташӑпа пулса иртнӗ пӑтӑрмаха 
кусем аса илсе юлни ӑна килёшмерё. Михей те са- 
мантлӑха шӑпланчӗ. Унтан каллех йӑшӑлтатса илчё.

— Эсё, мён, туйман-им ӑна леш Хомяк сётёрнине?
Мёнле Хомяк чутах ыйтатчё Виктор.
— Фучикра хӑй офисне сӗтӗрет пулмалла, каҫхине 

тӑтӑшах куратӑп унта. Вӑйлӑ шаплаттартӑн эс ӑна. 
Кӑнтсах пӑрахмарӗ-и ку ача тесе пӑхса лартӑмӑр эпир. 
Класнӑ! Ахальтен мухтамасть иккен сана Олег!

«Олег? Мёнле Олег? Олег Иванович-и? Вёсем тата 
ӑҫтан пӗлеҫҫӗ унӑн тренерне?» — тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ 
ку Виктора.

— Сана питё пуласлӑхлӑ тет вӑл. Тӗрӗс, пуласлӑх 
пур чухне тӑрӑшмалла. Хам та аптрамастӑм та — ну, 
айван пулнӑ, хӗрарӑмсемшӗнех ҫунса кайрӑм. Сана 
ҫавӑнпа лешӗнпе ытлашши ан айлан тесшӗн эпӗ. Ха- 
мӑн истори санашкалах пулса. А-а, халь аса илес те 
килмест. Вӑл астарнӑранах упӑшкине ытларах лектер- 
нӗ те...

Михей туххӑмрах шӑпланчӗ те кантӑкран тинкерчӗ. 
Унтан тӑруках Виктор еннелле ҫаврӑнчӗ.

— Килӗшрӗн пулмалла эсё мана, ҫавӑнпа чуна ҫем- 
ҫетсе ятӑм-и? Юрать, манса кай халӗ эп мӗн пакӑл- 
татнине. Хӑҫан та пулсан пӗрре-пӗрре сӑмахлӑпӑр-ха.

Машина ансӑртарах урама пӑрӑнчӗ, кӑшт кайсан 
тӑкӑрлӑкалла пӑрӑнса чарӑнчӗ.

— Ҫитрӗмӗр. — Михей кӑштах сисчӗвленсе илнӗн 
туйӑнчӗ Виктора. Хӑйӗн чунӗнче те паҫӑрхи лӑпкӑлӑх 
татӑлчӗ пулмалла.

— Ниччо, ниччо, пурте йӗркеллӗ. Эс... мён... Вик
тор, ан пӑлхан. Пурте под контролем. Хӑрушши ним
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те ҫук унта, — те Виктора, ытларах те хӑйне лӑплан- 
тарма тӑрӑшрӗ Михей. Пакетран ҫыхнӑ хура шапка 
туртса кӑларчӗ. — Ак кӑна тӑхӑн, — шалти кӗсьерен 
портмане кӑларчӗ, темиҫе хут укҫа шутларё те ун ен
нелле тӑсрӗ.

— Аванс. Ыттине кайран, — унтан темӗн шухӑшла- 
рё те тепёр темиҫе хут укҫа кӑларса тыттарчӗ. — Ку 
хамран.

«Тен, илмелле мар укҫине, хӑвӑртрах тавӑрса па- 
малла та ӗҫӗ пётнё». Кая юлсан каю шӑтасса Виктор 
хӑех питё аван чухлать. Паллах, ирӗккӗнех ярас ҫук- 
ха ӑна кусем. Юрӗ-ха, ӑна-кӑна чӑтса ирттерӗ, хаяр 
тытӑҫусем пӗрре мар пулнӑ ӑмӑртусенче, унта та пи
тех хӗрхенсе тӑмаҫҫӗ. Наташа умӗнче вара? Мён тума 
шантармаллаччӗ ӑна кёрёк? Пёр тесен, вал пёрех Вик
тор кӗрӗк туянма пултарасса ӗненмест. Хӑйне Ната
ша унашкалах мӗскӗн ҫын вырӑнне картасса шутла- 
ман, паллах. Эх, пачах пёлмен иккен вӑл ӑна...

— Эс, мён, мана итлеместён-им? — аякран янраса 
ҫывхарнӑ пек пулчё Михей сасси. — Кунта эп мён 
хушатӑп, ҫавна тумалла. Ӑнланмалла-и? Итле! Урам- 
па сылтӑмалла аллӑ-утмӑл метр пек утатӑн та вун 
улттӑмӗш ҫурт картишне пӑрӑнатӑн. Кӗҫех унта симӗс 
«девятка» пырса чарӑнма пултарать. Пёр ҫын тухмал- 
ла. Санӑн ӑна подъезда кӗрсе кайиччен кӑшт тӑн 
кёртсе илмелле. Ҫавӑ ҫеҫ. Леш мужика шаплаттарнӑ 
пек. Ну-у, кӑшт хытӑрах. Пӗрер уйӑх больницӑра йӑва- 
ланса выртмалӑх. Ӑнлантӑн-и? Кайран вара хӑвӑрт 
кӑна урама тухатӑн та пирён енне мар, тепёр енне 
утса каятӑн. Сана пёр машина хӑваласа ҫитет. Лара- 
тӑн та — эсё кунта пачах та пулман. Ну вот и все. 
Олег Иванч сана вӗрентнине пурнӑҫра пёрре тёрёслесе 
пӑхмалла вёт-ха, сан валли шӑпах кирлё урок. Вёлерсе 
ан пӑрах тулёк, вара ху та пӗтетӗн. Пысӑк шишка. 
Пёр тесен, шеллемелли ҫын мар конешнӑ вӑл. Ну 
что? С богом? Ан хӑра, унта йӑлт под контролем — 
вёсем страхлаҫҫӗ сана.

Виктор машинӑран тухрӗ, ун хыҫҫӑн лешсем те. 
«Мён хӑтланатӑн эсё, Виктор? Эсех-и ку? Нивушлё
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пӗр палламан-туман ҫынна ыт ахальтен хӗнесе пӑрахма 
пултаратӑн? Мӗн усалли тунӑ вӑл сана? Хӑйсем те 
хӗнееҫҫӗ вёт, мён тума кирлё вӗсене апла эсё? Мӗншӗн 
ҫак икӗ ҫамрӑкӗ мар? Ҫук, кунта темскер лайӑх мар- 
ри пур. Анчах мён? Мён пулма пултарать? Пёр те
сен, пач айӑпсӑр ҫынна никам та ыт ахальлӗн тапӑ- 
нас ҫук. Эппин, Михейсем тавӑрас тенин те темӗнле 
ҫылӑхсем пурах. Мён хӗрхенмелли эппин ӑна? Вик
тора хӑйне Сухал хӗрхенчӗ-и? Наташа тата? Пӗчӗк 
ачалла улталаса пурӑннӑ. Ашшӗ? Хӑй вӑхӑтӗнче амӑ- 
шӗпе иккӗшне пӑрахса кайнӑ чухне шелленӗ-и? Шутла- 
нӑ-и мӗнле пурӑнӗҫ тесе? Никам та никама та хӗрхен- 
мест. Юрату, хӗрхенӳ — пӗтӗмпех суя та пушӑлӑх. 
Кашни хӑй пӗлнӗ, пултарнӑ пек тапаҫланать телей- 
шӗн, хӗвел питтинче хӑйне валли вырӑн ҫӗнсе илес- 
сишӗн».

Виктор татӑклӑ ӑмӑрту умӗнхи пек хӑйне хӑй алла 
ҫирӗп илчӗ. Ҫурт кӗтесӗнчен кӑшт ҫеҫ пӑрӑннӑччӗ — 
симӗс «девятка» иртсе кайрё. Виктор утӑмне хӑвӑрт- 
латрӗ. Машина иккӗмӗш подъезд тӗлнелле чарӑнчӗ, 
кайри алӑкран арҫын тухрӗ. Вӑтам пӳллӗскер, спорт 
уншӑн ютах пулманни курӑнать, ирсерен чупать пу
лас. Ятарласа спортзалсене ҫӳрениех палӑрмасть — 
эппин, Викторшӑн шӑл ҫемми кӑна, хӑрамалӑхах ҫук. 
Аллинче — портфель. Япаласем ҫакса типӗтме тунӑ 
карта ҫумӗнче хайхи икӗ ҫамрӑка асӑрхарӗ — халь те
сен халь сиксе ӳкме хатӗр тӑраҫҫӗ.

Водительпе сывпуллашрӗ те арҫын васкамасӑрта- 
рах подъездалла утса кайрӗ.

Виктор яртах тапса сикрӗ, арҫын мён те пулин 
ӑнланса иличчен ӑна урипе кӑкӑрӗнчен тӑрслаттарчӗ. 
Лешӗ пӗр-пӗр ҫӑмӑл япала евӗрех чикеленсе кайрӗ. Хӑш 
самантра сиксе ӳкрӗҫ Михей ҫамрӑкӗсем ун ҫине — 
Виктор асӑрхаса юлаймарӗ. Арҫынна тапа-тапа хӗне- 
ме пикенчӗҫ. Пӗр шелсӗр. Тискеррӗн. Хӑрушӑ пулса 
кайрё Виктора, вӑл сасартӑках тӑна кӗчӗ те ҫамрӑк- 
сем ҫине сиксе ӳкрӗ.

...Мӗн вӑхӑт пынӑ-ши ҫав тӗркӗшӳ, икӗ-виҫӗ ми- 
нутран ытлах та мар-тӑр, Виктора вара вӑл ӗмӗрлӗх
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пек туйӑннӑччӗ. Хӑлхара хӗрарӑм хыттӑн ҫухӑрса кӑш- 
кӑрни янӑрать. Шӑпах ҫак хӑрушӑ сасӑ тӑна кӗртрӗ 
те, унсӑрӑн вӑл, йӑлт пуҫне ҫухатнӑскер, хӑйне хӑй 
ним туйми урса кайнӑскер, вӗлерсе те пӑрахатчӗ пуль 
вӗсене. Малтанах ҫамрӑксем каратэпе иленекенскер- 
сем пек туйӑннӑччӗ, ҫапӑҫма пуҫласан... Михӗри хур 
мамӑкне кӑларса лӑпкӑн кӑна вӗҫтернӗ пек ҫеҫ туйрӗ 
вӗсемпе ҫапӑҫнине Виктор. Тен, тарӑхнипе ним туй- 
ма пӑрахнӑскерне, ӑна хӑйне те, ӑнсӑртран тем туса 
пӑрахма пултаратчӗҫ пулӗ. Шан вӗсене, тем-ха кӗсйи- 
сенче, яшлатгарӗҫ те... Лешсене сирпӗтсе пӗтерсе лайӑх 
тӑн кӗртнӗ хыҫҫӑн ҫаплах хӗрарӑм сасси илтӗнекен 
енне вӑртах куҫ ывӑтрӗ те — Надежда Борисовнӑна, 
Лида амӑшне, — уйӑрса илчӗ. Акӑ кама «тӑн кӗртме» 
вӗслетсе янӑ иккен Виктора. Лида ашшӗне! Турӑҫӑм! 
Мӗн туса хутӑн эсё, Серов? Надежда Борисовна мӑшӑ- 
рӗ умне кукленнӗ те антӑхса йӗрет...

Ҫамрӑксем Виктор пӗр авӑк анраса кайнипе усӑ 
курса тӳрех пӑрахса тарчӗҫ. Виктор малтанласа йӑ- 
шӑл та тӑваймарӗ. Бандитсем тарса ӳкме пултарасси 
ҫинчен шухӑш йӑлтлатса иртсен кӑна вӗсем хыҫҫӑн 
тапса сикрӗ.

Хӑваласа ҫитесси пулмарӗ. (Тен, шӑпах Викторӑн 
телейӗ те пулчӗ ку?) Хирӗҫ килекен хура «семеркӑн» 
уҫӑ алӑкӗнчен чӑмрӗҫ те, машина Виктора лачӑртат- 
тарса хӑвараслах юнашар вӗҫтерсе иртсе кайрӗ.

Виктор хӑй питӗ ывӑннине туйса илчӗ, куҫне кӑшт 
хупсанах тӗпсӗр тарӑн шӑтӑка чӑмнӑ пулӗччӗ-тӗр — 
чӑтма ҫук ыйхӑ пусрӗ. Куҫне вара самантлӑх та хупма 
асӑрханчӗ: чуна ҫӳҫентерекен тискер ӳкерчӗксен мӗлт- 
летӗвӗ нихӑҫан, нихӑҫан та чарӑнассӑн туйӑнмарӗ.

Ҫӑл патне ӳпӗнчӗ. Ҫатӑр сивӗ шыва ывҫипе ӑсса 
илчӗ, кинокадрсем евӗр ӳкерӗнсе юлнисене пӗтӗмпех 
ҫуса ярассӑн куҫне сӑтӑрма пуҫларӗ.

Сӑрт сӗвекӗнчен хула алӑ лаппи ҫинчи пек курӑ- 
нать. Хӗлле Федьӑпа кунта йӗлтӗрпе ярӑнма ҫӳретчӗҫ 
вёсем. Тепёр чухне Наташӑпа та. Халӑх питех те йыш- 
лӑ пухӑнатчӗ. Хула халӗ кунтан пӗр-пӗр ҫутӑ тинӗс
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евёрех курӑнать. Хунарсем — чӗлтӗртетсе ҫунакан ҫур- 
тасем майлах. Унталла-кунталла кумакан машинӑсен 
ҫутисем пӗрлешсе кайнӑ та, урамсем хӗвел ҫинче 
йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫсе вылякан шыв юххи майлах туйӑ- 
наҫҫӗ. Хитре, илемлӗ ӳкерчӗк. Каҫхи хулана уйрӑмах 
килёштеретчӗ Виктор. Питё илӗртӳллёччӗ, асамлӑччӗ 
уншӑн. Халё вара ҫак илеме асӑрхамарӗ. Таҫта ҫав 
ҫутӑсен ӑшӗнче, пёр ҫурт картишёнче, Лида ашшӗ ҫап- 
лах выртнӑн, Надежда Борисовна ҫаплипех упӑшки 
умне чӗркуҫленсе татӑлса макӑрнӑн туйӑнса тӑчӗ. Лида 
питне аллипе хупланӑ та пӗтӗм ӳт-пӗвӗпе вӗттён-вӗттӗн 
чӗтренсе йӗрет пек. Мён туса хучё иккен вӑл? Мёнле 
таврӑнё ёнтё халь текех хулана? Мёнле пурӑнё? Ли- 
дӑпа Надежда Борисовна куҫё умне мӗнле курӑнӗ? Ен
чен те вӑл Лида ашшӗне вёлерсех пӑрахрӗ пулсан? 
Турӑҫӑм! Ҫук! Ҫук!..

Виктора хӑрушӑ пулса кайрӗ. Вӑл суд, тӗрме ҫин- 
чен шутласа илчё. Федя аса килчё. Мёншён унпа ка- 
нашламарё-ши, чунне уҫмарӗ? Пурте йӗркеллех пу- 
латчӗ вӗт. Чипер. Иӗркеллё. Намӑс! Намӑс! Хӑйӗн амӑ- 
шёпе мӗн пулё? Мӗнле чӑтса иртгерӗ ывӑлён намӑсне? 
Унӑн Викторӗ, юратнӑ ывӑлё, пӗртен-пӗр ачи, пурнӑҫ 
шанчӑкӗ — бандитсен шайккинче. Турӑҫӑм! Мён туса 
хучё иккен Виктор.

Ҫын вёлерекен... Укҫашӑн. Ҫук! Ҫук! Ҫук Викто- 
рӑн текех пурнӑҫ, ҫук хулана таврӑнасси те, унчченхи 
пек телейлё те савӑнӑҫлӑ, тус-юлташлӑ пурнӑҫё те ҫук. 
Пӗтнё! Пётнӗ! Пӗтӗмпех пётнё!

Виктор йывӑррӑн, асаплӑн ҫёкленчё те каҫхи тӳпе 
сёмёнче чуна шуйхатмалла тискеррён армак-чармак 
курӑнакан тӑрӑллӑ вӑрмана кёрсе кайрё. Нумаях пул- 
масть ҫеҫ касса йӑвантарнӑ ватӑ юман тункати умён- 
че чарӑнчё, кукленсе ларчё, чунӗнче пуҫтарӑннӑ пӗтӗм 
тасамарлӑха кӑларса пӑрахас пек аллипе куҫне хупла- 
са чётренме пуҫларӗ. Сассӑр. Шӑппӑн. Чылайччен ҫап- 
ла ларчё вӑл. Унтан пуҫне ҫӗклерӗ, тем шыранӑн йы- 
вӑҫсене пӑхса ҫаврӑнчӗ. Юлашкинчен куҫӗ ҫывӑхрах 
ӳсекен тепёр ватӑ юман ҫинче чарӑнчӗ, ӑна темӗнч- 
чен тинкерсе ларчё. Таҫта шалта йӑшӑлтатма пуҫланӑ
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пӗр пӗчӗк шуҫлак шухӑш ӑна юманӑн пӗр туратти 
ҫӳлтех маррине пӑшӑлтатрӗ...

Тепӗр икӗ кунран хаҫатра пысӑках мар хыпар пи- 
четленчӗ. «27-мӗш округпа суйланнӑ Л.И. Богданов 
депутата паллӑ мар икӗ ҫын питӗ хытӑ хӗненӗ, виҫӗ 
кӑкӑр шӑммине, хул калакне хуҫнӑ. Пӗр кӑкӑр шӑм- 
ми ӳпкине шӑтарнӑ. Куракансем тата депутат мӑшӑрӗ 
каланӑ тӑрӑх — ҫак самантра иртсе пыракан пӗр 
ҫамрӑк чарман пулсан депутат пурнӑҫӗ пысӑк хӑруш- 
лӑха лекетчӗ. Тапӑнакансене хальлӗхе тупса палӑрт- 
ман, хӑюллӑ ҫамрӑка редакцие шӑнкӑравлама ый- 
татпӑр...»



Сутма пур мри КШШ1КЛ КМҪ
Сурков Элекҫейпе карчӑкне — 
Ҫарахвине — аттепе аннене

Хӑнасем тухса кайрӗҫ. Степан пӗчченех юлчӗ пушӑ 
ҫуртра. Кантӑк патне пычӗ: «Хӑшӗ ёнтё халё тинех 
хӑни: вӗсем-ши е вӑл хӑех?»

Ҫӗнӗ кил хуҫипе арӑмӗ тата Степан амӑшӗн аппӑшӗ 
урам урлӑ каҫса Тимак Витти карти хӗррипе тӑвалла 
утрӗҫ. Тӑкӑрлӑка пӑрӑнаспа арҫынӗ тӑпах чарӑнчӗ, Сте- 
пансен ҫуртне тимлесерех пӑхма пикенчӗ. Хӗрарӑм- 
сем те ҫаврӑнчӗҫ. Ҫарахви аппӑш саппун аркипе куҫ- 
не шӑлкаларӗ. Упӑшки арӑмне темӗн каларӗ, лешӗ кӑ- 
мӑлсӑртараххӑн ал сулчӗ те патлаттарса утса кайрӗ. 
Кӗҫех вӗсем Ҫарахви аппӑшӗпе иккӗш тӑкӑрлӑкра 
ҫухалчӗҫ. Арҫынӗ ҫаплах ҫурт ҫинчен куҫ илмерӗ.

Степан кантӑк патӗнчен пӑрӑнчӗ. Сутаканни мар, 
туянаканни хӑй пулнӑн пӳрт ӑш-чиккине тӗсерӗ: пи- 
ҫӗхсе ларнӑ пӗренесем анӑҫ енне самай сулӑннӑ хӗ- 
велӗн кантӑкран карӑнса ӳкен хӗрлӗрех ҫутинче хӗм- 
ленсе тӑнӑн йӑлтӑртатаҫҫӗ, ҫуттӑн, тасан — Ҫарахви 
аппӑш хӑйӑрпах сӑтӑрса ҫурӑм терӗ; кӑмакине шу- 
ратнӑ, типсе ҫитичченех хутнӑ пулмалла та, тӗл-тӗл 
ҫуркаланнӑ; кантӑк каррисем, турӑш кӗтесне ҫакнӑ ал 
шӑлли чӑлт шурӑ, хӗррине вӗттӗн-вӗттӗн тӗрленӗ, — 
Степан хӑйсен кун пеккисем пуррине астумасть: Ҫа- 
рахви аппӑш хӑйӗннех илсе килнӗ-тӗр; йывӑҫ кравать, 
пуҫелӗк тӗлне эрешленӗ, ашшӗ ӑсталанӑскерех; ҫап- 
тарккӑ ҫи витти; урайне кивӗ пир-пусма таврашӗн- 
чен килте тӗртсе тунӑ палас пекки сарнӑ.

Ҫутӑ. Таса. Ӑшӑ. Хӑтлӑ. Тирпейлӗ.
Темӗн пырса тиврӗ Степан чунне, пӑчӑртаса ырат- 

тарма пикенчӗ. Питех те шел пулса кайрӗ ӑна ҫуртне
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сутнӑшӑн. Ӗнер те, паҫӑр та кун пирки асра та ҫукчӗ, 
шухӑш та пулман. Халё тин туйса илчё вӑл, — чунё- 
пе, пӗтӗм ӑш-чикӗпе, — ку пӗтӗмпех, йӑлтах паянлӑ- 
ха ҫеҫ пур уншӑн. Паянлӑха кӑна. Урӑх нихӑҫан та 
пулмасть. Нихӑҫан та пулмаҫҫӗ текех унӑн пурнӑҫӗн- 
че ҫак пӳрт тасалӑхӗ те, хӑтлӑхӗ те, ҫак пиҫӗхсе ларнӑ 
пӗренесем, шуратнӑ кӑмака, ҫак ҫурт кантӑкӗнченех 
пысӑкланнӑҫемӗн пысӑкланса, хӗрелнӗҫемӗн хӗрелсе 
анакан хӗвел те. Ҫак ҫурта сутнипе пӗрлех тата темӗн 
чи хаклине, чи кирлине, нихӑҫан та текех каялла тав- 
рӑнмаслине ҫухатнӑн туйӑнчӗ. Анчах мӗне? — чухла
са, ӑнкарса илеймерӗ.

Ҫӗнӗ кил хуҫисем мӑкариҫе илсе килнӗ пилеш эрех- 
не стакан тӗпне икӗ пӳрне пек ячӗ. Кӑшт тутанчӗ, 
такам сӑнанӑн туйӑнчӗ те — лартрӗ. Пуҫне ҫӗклерӗ — 
куҫӗ стена ҫинчи сӑн ӳкерчӗксем тӗлне пулчӗ: амӑшӗ, 
ашшӗ, ача чухнехи хӑй. Вӗсем чӑнах та ун ҫине тин- 
кернӗ пек. Унӑн вӑрттӑн шухӑшӗсене итлесе тӑнӑнах. 
Степан, пӗр-пӗр килӗшӳллӗ мар ӗҫ тунӑ самантра 
тытнӑн, аванмарланса ӳкрӗ. Амӑшӗ яланхиллех тути
не тӑп тытнӑ, куҫӗнче — хӗрарӑмӑн ӗмӗрхи шухӑшлӑхӗ. 
«Анчах та ку шухӑшлӑх сутнӑ ҫурт пирки мар», — 
пӗтӗмлетрӗ Степан. Ашшӗн куҫӗнче — пачах ют ҫӑмӑл- 
ттайла хаваслӑх, — ахӑртнех, сӑн ӳкерчӗкне купӑс ка- 
ланӑ самантра ӳкернӗ, ун пек чухне унӑн пичӗ темле 
шуххӑн ҫуталса тӑратчӗ. Темӗн каласшӑн пулнӑн, тути 
хӗрри кӑшт уҫӑ, — Степан ҫине амӑшӗпе ашшӗнчен 
уйрӑларах тинкерет. Те ӳпкелесерех, те хӗрхенерех?

Степан пӳрт ӑш-чиккине тепӗр хут пӑхса ҫаврӑнчӗ, 
текех кунта тӑрасси килмерӗ унӑн, вара кил картине 
тухрӗ. Пӳртум пусми ҫине ларчӗ, пирус тивертрӗ. Ӑшра 
ҫак картишпе, лупас айпа, лаҫпа — куҫ тӗлне мӗн 
лекнӗ, ҫавӑнпа яланлӑхах сывпуллашрӗ.

Кӗҫналӑк шашулкки шӑнкӑлт туни татрӗ шухӑш 
йӗрне, алӑк чӗриклетсе уҫӑлчӗ — картишне Палюкарӑм 
карчӑк кӑштӑртатса кӗчӗ.

— Картишӗнчех-ҫке... Сӗт кӳрсе парас терӗм, кин 
ӗне сурӗ те, свеши сӗт, килнӗ терӗҫ те... Сраҫте!

Степан тӑчӗ, пирусне сӳнтерчӗ, карчӑка хирӗҫ утрӗ.
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— Аван-и, Палюкарӑм инке? Аван-и?
«Палюкарӑм инке... Хитрех мар пулса тухрё те ӗнтӗ,

ачаран ҫапла хӑнӑхнӑ та, ҫапла каласа...» — алӑ пачӗ. 
Палюкарӑм карчӑк савӑтне лартрӗ, саппун вӗҫӗпе ал- 
лине сӑтӑркаларӗ, тин тӑсрӗ:

— Сраҫте. Тавну курманни, Ҫӳппи Лекҫейчӑ, тав- 
ну... Хӑвӑрла хулалла чӗне пӗлеймерӗм те ӗнтӗ — айӑп 
ан тӑвӑр, Ҫӳппи Лекҫейчӑ, пирён чӗлхи те хамӑрла, 
ара, ялтилле. Айӑп ан тӑвӑр.

Ҫӳппи... — ҫепӗҫ кӗвӗллӗн пырса тиврӗ вӑл Сте
пан чунне. Ӑшӑтса, ҫутатса ячӗ. Турӑҫӑм, хӑҫантанпа 
ӑна никам та ҫавнашкал чӗнмен, хӑйӗн чӑн ятне те 
манса кайнӑ-ҫке вӑл.

— Хамӑрла чӗн, Палюкарӑм инке, хулалли унтах 
юлтӑр, хамӑрли — кӑмӑллӑрах, — шӳте ҫавӑрасшӑнччӗ 
Степан. — Капла анне чӗннӗнех, — тесе хушса хучӗ 
те тӗксӗмленчӗ.

Палюкарӑм та пӗр вӑхӑт чӗнмерӗ, ассӑн сывласа 
илчӗ:

— Телейӗ пулмарӗ ҫав Ҫинукӑн, пурӑнмаллаччӗ те... 
Шӑпине ҫавнашкал ҫырнӑ-тӑр. Раскалӗсем пулмарӗҫ. 
Лекҫейӗн те... Иккӗшӗн те, аре... Ҫамрӑклах ҫӗре кӗр- 
се выртма тиврӗ... Ыр курса пурӑнмалли вӑхӑт чух... 
Шӑпах...

Калаҫу татӑлчӗ. Палюкарӑм куҫне шӑлкаларӗ.
— Эп ак ҫурта сутрӑм. Ҫурта сутрӑм, — шӑппӑн 

сӑмах хушрӗ Степан.
— Ара, терӗҫ ҫав. Илтрӗм-ха. Каларӗҫ, — пуҫне 

ҫӗклерӗ карчӑк. — Сутасса сутасах пулать-ха ӗнтӗ: ҫӗ- 
рӗшсе кӑна ларать. Ху килсе пурӑнас ҫук тинех. Унта 
йӑва ҫавӑрнӑскер. Пурӑнман ҫурт ӗмӗрӗ кӗске — вӑ- 
хӑтра вырнаҫтарни вырӑнлӑрах ӗнтӗ. Укҫи-тенки те 
ҫапах... Хакне нумаях та ыйтман тесе калаҫкаларӗҫ 
няк-ха...

— Укҫи-мӗнӗ... Пиртен пӗрех ҫӗрме пуян пулас ҫук. 
Пысӑк укҫа — пысӑк шухӑш... Ҫыннисем те кӑмӑллӑ 
пекскерсем пулчӗҫ, пурнӑҫӗ те нушаллӑрах тет.

— Инкеклӗрех пулчӗ ҫав: ҫунса кайрӗҫ. Кӳршисен- 
чен тивсе. Лешсен ачисем лупас айӗнче ҫӑмарта пӗ-
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ҫернӗ терӗҫ няк. Хӑйсем ӗҫре ӗнтӗ. Наҫтаҫӗ сухан ҫум- 
ланӑ ҫӗрте, Кӗҫтенкки — машинсем панче. Кам пул
са ӗҫлет унта — пӗлейместӗп. Пирӗн Веньккапа пӗр- 
леччӗ те-ха...

— Вӑл мӗнле пурӑнать-ха тата? Курманни чылай. 
Пирус туртмалла каҫса лартӑр. Юлташа.

— Эс илтмен пулмалла ҫав. Паҫӑрах ыйтас теттӗм 
те, унта тӗл пулкаламастӑн-и тесе.

— Хулара-им вара вӑл?
— Пиллӗкмӗш ҫула та кайрё пуль ёнтё. Принуд 

йӗркипе виҫӗ ҫула янӑччӗ те. Унтах хӗрарӑм тупса киле 
кӗнӗ. Срукӗ тухсан килсе кайнӑччӗ. Хут уйӑрттарма. 
Тем ухмахланчӗ? Кин кӗтсе тӑнӑ ҫӗртех. Халь ак тав- 
рӑнасшӑн пек ҫырать пулать. Хам хутнех пӗлейместӗп, 
кин каларӗ. Ачасемсӗр пурӑнаймасть имӗш. Леш йӗпе 
кучӗпе ӑнтарайман курӑнать пурнӑҫне. Ачисене ашшӗ 
кирлӗ те-ха... Кирлӗ ӗнтӗ. Кин хирӗҫ мар. Анчах каснӑ 
чӗлӗ ҫыпӑҫӗ-ши? Сӑмах-юмахӗ те урӑхланнӑ пуль. Мӗн 
ухмахланчӗ? Кин те чипер, сӑнӗ-пуҫӗнчен те катӑк 
мар, чунӗпе те ырӑ, тепри пулсан тахҫанах тухса кай- 
малла, Турӑ сывлӑх патӑрах, пӑрахмасть, амӑшне пӑх- 
нӑ пекех пӑхса пурӑнать. Хӗрхенеп хӑйне те питӗ, 
Турӑ сывлӑх патӑрах ёнтё. Ачисем те канфет пек, ик- 
кӗн тан вӗт, — ҫук, тем ухмахланчӗ Венькка. Мӗн 
ҫитмерӗ?

— Мӗн айӑпне кӗнӗ вара вӑл?
— Ялта ытларах мӗнпе винаватлӑ пулаҫ ӗнтӗ? Ӗҫ- 

кӗпе. Машинпа, — ахӑртнех, хытӑрах хӑваланӑ пуль, 
Геннади Хветорччӑна, — эс пӗлейместӗн-тӗр-ха, кӑ- 
шарсем, учитель, — ҫапса хӑварнӑ. Телейӗ пулнӑ, 
юрать, иккӗшӗн те — вилмеллех мар, халь уксахласа 
ҫӳрет. Хӑй те айӑплӑ пулнӑ теҫ те, Веньккан вина- 
вачӗ ытларах ӗнтӗ: ӳсӗр пулнӑ та-ха... Машин ҫине 
ларма юраман та ҫав, — кунта, ялта, пӑхаҫҫӗ-им? 
Ирӗкре. Тем хӑтланса пӗтрӗ. Чипер пурӑннӑ ҫӗрте- 
нех.

Урамра ҫинҫен асанне тени илтӗнчӗ.
— Ак ман Лександр йӗрлесе ҫитрӗ те... Веньккан. 

Кӗҫӗнни. Эс, Ҫӳппи Лекҫейчӑ, курас-тӑвас пулсан
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кала-ха ӑна, кин шухӑшне улӑштарман те. Ачасене 
ашшӗ кирлех-тӗр ҫав. Каҫараҫҫё тесе кала. Кӗтеҫҫӗ 
те. Пурнӑҫ тӑршшӗ вӗрен тӑршшё кӑна мар, аре, явӑн- 
сан-явӑнсан сыпӑнса кайӗ тен.

Хапха леш енче ҫине-ҫинех нӑшӑклатрёҫ. Палюк- 
арӑм карчӑк ҫиччас, ҫиччас текелесе ӑшталанса тухса 
кайрӗ.

Лайӑхах хупӑнаймасӑр юлнӑ кӗҫналӑк чӗриклетсе 
тепӗр хут уҫӑлчӗ. Ӑна хупма тапраннӑ Степан лаҫпа 
хапха хутлӑхӗнчи пӗр хӑми айккинерех сёвенсе пулнӑ 
хушӑкра карчӑкпа мӑнукне асӑрхарӗ те тӑпах чарӑнчё.

Пёкӗрёлсех ларнӑ-мӗн Палюкарӑм карчӑк. Умнел- 
ле ӳпӗнерех кӑштӑртатса утать. Юнашар пилёк-ултӑ 
ҫулсенчи ача ҫӑмӑллӑн сиккелесе пырать. Хытанка- 
скер. Ҫӳҫне шакла кастарнӑ. Темӗн кӑсӑкли каласа 
кӑтартать пулмалла, пӗрехмай ҫинҫе аллипе хӑлаҫлан- 
калать, хыттӑнах кӑлтӑртатса кула-кула ярать. Ас- 
ламӑшӗ хушӑран хушӑ, тёлӗннӗ пек пулса-тӑр, алли- 
не шарт ҫапать.

Ку самант та пурнӑҫӗнче юлашки пулма пултарас- 
си ҫинчен шутласа илчё Степан. Унӑн халё карчӑкпа 
имшеркке ачана чӑтма ҫук каялла тавӑрас, вёсене хӑй 
ҫумне ачашшӑн, ӑшшӑн пӑчӑртаса вёсен хуйхипе са- 
вӑнӑҫне пӗрле пайлас килчё.

Тинех ӑнланса илчӗ вӑл ҫак ҫурта сутнипе пӗрлех 
хӑй яланлӑхах ҫухатакан чи хакли, чи кирли, каялла 
нихӑҫан текех таврӑнмасли мён пулнине. Ҫак ҫурт, 
ҫӗрёшсе кӑна ларнӑ пулин те, Степан ӑна манӑҫа кӑ- 
ларса ҫеҫ пурӑннӑ пулин те, вӑл ӑна хӑйён ачалӑхӗпе, 
вилнё ашшё-амӑшёпе, хӑйӗн тахҫанхи пурнӑҫёпе, ача 
чухнехи тӗв тунӑ шухӑш-ёмӗчӗсемпе, тахҫанхи хӑйӗнпе 
ҫыхӑнтарса тӑнӑ; ҫак пӗкёрӗлсе ӳкнё карчӑкпа, ҫӳҫне 
шакла кастарнӑ ачапа, — вӑл пуррине Степан халё 
тин ҫеҫ пёлчё пулин те, пёрех унпа та, — вёсемпе 
пёрлех вёсем пекех хӑйсен хуйхи-савӑнӑҫӗллӗ, Сте
пан тахҫан хутшӑнса пурӑннӑ ытти ентешӗсемпе, хӑйён 
ҫуралнӑ кётесӗпе — ҫак ялпа, ҫак тавралӑхпа, йывӑҫ- 
курӑкпа, тен, вӑл халь кӑкӑр туллин сывлакан ҫак сыв- 
лӑшпа та унӑн — Степанӑн — хушшинчи юлашки чи
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черченкӗ, халь-халь татӑлса каяс ҫыхӑну пуль. Ҫурт, 
вӗсем ҫинчен хутран-ситрен кӑна пулсан та, — ҫапах 
та, — аса илтерсе тӑмалли сӑлтав пулнӑ. Вӑл пулман 
пулсанах халиччен чунӗ тӗпӗнче хӑй сисмесӗрех, туй- 
масӑрах упранса тытӑнкаласа тӑнӑ ҫаксем пурте тах- 
ҫанах сӗвӗрӗлсе манӑҫа тухнӑ пулӗччӗҫ-и?

Степан пусма ҫине ларчӗ, пирус тивертрӗ. Те каҫ 
умӗнхи сулхӑн пырса тиврӗ ӑна, тен, шухӑшӗсем те 
шӑнтса ячӗҫ чунне, ӗнтӗркенӗ пек пулчӗ, пӳрте кӗрсе 
пиншакне уртса ячӗ. Пысӑк пахчана тухрӗ, карта 
хӗррипе ҫырма еннелле утрӗ. Кайран пӗр ансӑр сук- 
мак ҫине ӳкрӗ те, вӑл ӑна ҫырма хӗррипе, пӑрахӑҫа 
тухнӑ пан улми сачӗ хушшипе, тырӑ пуссисемпе явӑ- 
на-явӑна ҫӑва ҫине илсе ҫитерчӗ.

Таврӑннӑ ҫӗрелле пӗтӗм ял вӑрҫӑ шавӗпе, вырӑсла, 
нимӗҫле калаҫусемпе янӑраса тӑратчӗ: телевизорпа 
кино пырать. Ыйхӑ килмесӗр аптрасан хӑть ҫак шӑв- 
шава итлесе выртмалла пултӑр тесе кантӑкне яриех 
уҫса хучӗ. Выртрӗ. Сӑн ӳкерчӗксене тӗсерӗ. Ашшӗпе 
амӑшӗн сӑнӗсем каҫ сӗмӗпе хутӑшса, пӗрлешсе палӑр- 
маҫҫӗ те. Ача куҫӗ кӑна, — урам ҫути тӗкӗр ҫине ӳксе 
шӑпах ун сӑнне вӑйсӑррӑн ҫутатать те, — кӑштах ялтӑ- 
раса тӑрать.

Степан ача ҫинчен куҫ илмерӗ. Халь-халь калаҫса 
каяссӑн туйӑнчӗ вӑл.

Хуллен, асӑрханса силлерӗҫ пек Степана. «Пичче, 
ырӑ пиччем, ман вырӑна кӑшт кӑна тырӑ вырма пул- 
тараймастӑн-ши эсӗ? Кӑшт кӑна. Унта нумай юл- 
ман», — пырса кӗчӗ хӑлхине. Куҫне уҫрӗ — умӗнче 
лапӑшка тум уртса янӑ пӗчӗк ача тӑрать.

— ...Эп атту алла кастартӑм ҫурлапа. Вӑл ман кӗҫех 
иртсе каять. Ҫавапа касни вӑл час тӳрленмест, ҫурла- 
па — темех мар. Ак тӑпрапа тытатӑп та. Тӑпра питӗ 
сиплӗ вӑл. Эп пӗрре мар ун пек сыватнӑ. Кайран эп 
хамах вырап, эс мана кӑшт кӑна пулӑш. Эп сана ун- 
шӑн хам пашалӑва парӑп. Мӑян вӑрринчен пулсан та
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пи-и-итӗ тутлӑ вӑл, эп хам кӑнтӑр апачӗсӗр те пулта- 
ратӑп. Вӑ-ӑ-ӑн, ҫав йыт ҫырлине ҫиетӗп те, вӑ-ӑ-ӑн, 
хураскер, хӗвел ҫинче йӑлтӑртатать, вара ирччен хы- 
рӑм выҫмасть. Эс мана кӑштик ҫеҫ пулӑш, кайран эп 
хамах...

Турӑҫӑм! Ӑҫта курнӑ ку ачана Степан? Мӗншӗн-ха 
ӑна питех те ҫывӑх пӗлнӗ пек туйӑнать? Мӗншӗн ун 
сӑнлӑ-ха ҫак имшеркке ача? Мӗншӗн ун сассипе ка- 
лаҫать?

Степан тӑрса ларчӗ.
— Эсё мана аса илеймерӗн-и? Вӑ-ӑ-ӑн, асту-ха, эп 

сана пӗрре инҫе ҫула ӑсатма тухнӑччӗ.
«Мӗнле инҫе ҫула? Хӑҫан?» — ыйтасшӑнччӗ Сте

пан.
— Хулана тухса кайрӑн эс ун чухне. Вёренме.
Степан хӑй хулана тухса кайнӑ куна куҫ умне кӑ-

ларма тӑрӑшать — нимён те асне килмест.
— Аса илеймерӗн-и? Кутамккуна йӑтса пытӑм ун 

чух. Ҫӑ-ӑ-мӑлччӗ вал, эп ывӑнмарӑм та. Анне унта 
пӗҫернӗ тӑватӑ ҫӗр улми чикнёччё. Тата икё пашалу. 
Эс сисиччен эп тата хамӑнне хутӑм. Икё кун ҫимерӗм 
те. Кайран эс ларса кайрӑн. Лавпа. Эп чупрӑм, чупрӑм 
хыҫран. Вара ҫул юппинче тӑрса юлтӑм. Эп малтан 
макӑрманччӗ. Эсир курӑнми пулсан кӑна. Лартӑм та... 
Ҫу-у-ук, эп урӑх макӑрман. Анне вилсен кӑна. Ун чух 
эп макӑртӑм. Ман тата та макӑрас килетчӗ — атте: 
«Халь ӗнтӗ куҫҫульпе те чӗртес ҫук ӑна, ытлашши ан 
макӑр, макӑрсан пуҫу ыратма пуҫлать, аннӳ те ытла 
хуйхӑрнӑран пуҫ хӗснипе ҫӗре кӗчӗ, ан макӑр», — терӗ 
те, вара эп макӑрмарӑм.

Степан, ҫав вӑхӑта каялла таврӑннӑнах, яр уҫҫӑн, 
вак-тӗвек таранах, аса илчӗ ҫак куна. Пысӑк савӑнӑҫ- 
па пуҫланнӑччӗ вӑл: пӗрле вӗренекенсем ӑна журнал- 
та сӑввисем пичетленсе тухни ҫинчен пӗлтерчӗҫ. Пӗр- 
ремӗш хут. Сӑн ӳкерчӗкпе. Ятлӑ-сумлӑ поэт умсӑма- 
хӗпех. Малтанах вёсем хула тӑрӑх ҫав журнала шыра- 
са ҫӳрерӗҫ. Кайран юлташӗсем ҫине тӑрсах ӳкӗтлерӗҫ 
те ресторана кайса ларчӗҫ. Шӑпах стипенди илнӗ
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кунччӗ. Общежитие таврӑнчӗҫ — телеграмма. Степан 
тӳрех вокзала вӗҫтерчӗ. Юлашки автобуссем те кайса 
пӗтнӗ. Таксистсем ҫул япӑх, шыв-шур тесе килёшесшё- 
нех пулмарӗҫ. Пӗри ҫеҫ хёрхеннё пек пулчё. Хуларан 
тухичченех: «Анне вӑл анне, пӗртен-пӗрре», — ассӑн 
сывласа пычё. Унтан кӗтмен ҫӗртен чарчё те укҫине 
малтанах парса хума ыйтрӗ: «Ҫирӗм пилёк тенкё». 
«Тӑватӑ ҫыншӑн тӳлесен те унта ҫитме вун икё тенкё 
ҫеҫ вёт», — хирӗҫлеме пӑхрӗ Степан. «Ҫак самантра 
та укҫа ҫинчен шухӑшлатни эс? Аннӳ вилнӗ вёт! Мён 
укҫи пирки калаҫан эс тата!» — харах кӑшкӑрса пӑ- 
рахрё таксист. Икё тенкё ытларах ҫитмерӗ. «Карттусу 
селӗмскер, аптрамасть», — лӑпланнӑ пек пулчё лешё. 
Район центрёнчен малалла кайма килӗшмерӗ. Тӑр 
пылчӑк, йёп-йёпе пырса кёчё килне Степан. Амӑшӗ 
пӳлӗм варринче тупӑкра выртатчё. Тутине яланхи 
пекех тӑп тытнӑ. Палюкарӑм карчӑк хурлӑхлӑн виле 
юрри ӗнӗретчӗ.

— Эс ан макӑр, — сӑмах хушрӗ ача. — Атту пуҫу 
ыратма пуҫлать. Атя юрлатпӑр луччӑ. Астӑватни, анне 
мёнле хитре юрлатчӗ пирӗн.

Симӗс курӑк шӑтрӗ пуль,
Шӑтрӗ пуль те типрӗ пуль, 

типрӗ пуль...

Ача тӑруках шӑпланчӗ. Ассӑн сывласа илчӗ:
— Аннен селӗмрех тухатчӗ ҫав. Эс мӗншӗн юрла- 

мастӑн? — Степана куҫран тинкерчӗ. — Сана килӗш- 
мест-и ку юрӑ? Эс ӑна вӗҫӗм ӗнӗрлесе ҫӳреттӗн вӗт. 
Сӑмахӗсене манса кайнӑ-и? Ман хыҫҫӑн юрла эппин.

Пирӗншӗн те кун пулчё пуль,
Пулчё пуль те иртрё пуль,

иртрё пуль...

Ачан куҫӗ шывланчё. Степан сӑмса тутри кӑларчӗ, 
шӑлса типӗтрӗ.

— Ҫу-у-ук, эп макӑрмастӑп. Аннене аса илтӗм те — 
куҫҫуль хӑех тапса тухрӗ. Эс те ан макӑр. Атя, эппин, 
луччӑ хаваслине юрлатпӑр. Эс хӑшне астӑван?
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Степан хӑй ача чухне юрланӑ юрӑсене аса илесшӗн 
пулчё. Анчах нихӑшӗ те аса кил мере.

— Йӑлтах манӑҫнӑ-и? Шел. Атя, эппин, эп пуд- 
лап, эс тулӗк юрла, атту эп ҫавӑрса илейместёп:

Пчик карчӑк, пчик карчӑк,
Ни юрру ҫук, сассу ҫук...

— Ҫук, пёччен тухмасть дав. Купӑссӑр уйрӑмах. 
Эс астӑватни, атте купӑс калатчӗ, анне юрлатчӗ. Ат
те купӑс каланӑ чух куҫё вёҫӗмех хупӑччӗ унӑн. Эп 
вара тӗлӗнеттӗм, мёнле-ха тӳмисене пӑтраштармасть 
тесе. Пӳрнисем хӑйсем тӗллӗнех кирлӗ тӳмисене ту- 
патчӗҫ.

Питӗ авалхи купӑс тетчӗ ашшё. Степан аслашшён- 
чен юлнӑскерех тетчӗ. Ӑна вара инҫетри пӗр вырӑс, 
йывӑҫ каскаласа ҫӳрекенскер, парнеленӗ. Степан ас- 
тӑвать-ха, ашшӗ пёр тӳмине дед пусатчӗ, сасси вара 
икё тёрлӗ тухатчӗ: пӗрмине пёр еннелле туртсан — 
пёр тёрлӗ, тепёр еннелле туртсан — тепёр тӗрлӗ.

— Атге купӑс каланӑ чух анне чӳхенсе кӑна тӑратчӗ. 
Эп вара: «Мёншён эпир яланах ҫавӑн пек телейлӗ мар
ши?» — тесе шутлаттӑм.

— Халь купӑсё ӑҫта вӑл?
— Анне вилнӗ хыҫҫӑн атте ӑна пёрре те тытмарё. 

Мачча ҫине ывӑтрӗ те. Эп те унпа атте пекех ӑста 
калама вӗренесшёнччӗ — аван мар пуль терём атте 
умёнче. Кайран ӑна атте Лександр Семеновичпа ҫӗ- 
лӗкле улӑштарчӗ. Вӑ-ӑн санӑн сарӑ ҫёлӗк пурччё. Шӑ- 
пах ҫавӑнпа. Сана ун чух хулара ҫӳреме ҫӗлёк кир- 
лӗччӗ, аттен вара туянма укҫи пулмарӗ. Хитреччё 
ҫӗлӗкё.

Степан хӑйне ун чухне мӗншӗн ҫӗлёк кирлё пул
нине аса илчё те ҫак пӗчёк ачаран вӑтанса хёрелсе 
кайрӗ. Ҫав вӑхӑталла вӑл юнашар ушкӑнра вӗренекен 
пӗр хӗрачана килӗштерсе пӑрахнӑччё. Хитреччӗ хӑй. 
Питё я ту тумланса ҫӳретчӗ. Мӑн кӑмӑллӑччӗ те ӗнтӗ. 
Мёнле хӑйнӑ Степан ӑна савма? Тата, ҫитменнине, 
хӗрачине тахӑшӗ ун чун тӗпӗнчи туйӑмӗсене сиссе 
пёлтернӗ, лешӗ вара Степан пирки путлё ҫёлӗк те илсе
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тӑхӑнаймасть тенӗ пулать. Те чӑнах та ҫапла каланӑ, 
тен, Степанран шӳтлесе кулнӑ ҫеҫ юлташӗсем, — ап- 
ла-и, капла-и — вӑл ун чухне хӑйӗн мӗскӗнлӗхӗнчен 
вӑтанса, ҫитмен пурнӑҫа тарӑхса, чутах пӗтӗм тӗнче- 
не курайми пулса тӑратчӗ. Шӑпах ҫавӑн чухне ашшӗн- 
чен укҫа тархасланӑ та пулӗ.

— Халь ӑҫта вӑл сан ҫав ҫӗлӗкӳ? — Степан аса- 
илӗвне татрӗ ача.

«Чӑнах та, ӑҫта вӑл? Хитреччӗ ҫӗлӗкӗ. Сарӑ йытӑ 
тирӗнчен ҫӗленӗскер».

— Пурччӗ. Астӑватӑп.
— Шел. Мана халь вӑл шӑпах питӗ кирлӗччӗ. Кӗ- 

ҫех хӗл. Ман вара ҫӗлӗк те ҫук. Ачасем пурте урамра. 
Ҫунашкапа ярӑнаҫ. Вӗсем хаваслӑ. Манӑн та вӗсемпе 
выляс килет. Э-эх, каллех чӳречерен кӑна пӑхса ла- 
рас пулать ёнтё. Шел, эс вӑл ҫӗлӗке ҫухатман пул- 
сассӑн мӗнлерех лайӑх пулатчӗ халь. Тупӑнмасть-ши? 
Эс тӗплӗрех шыраса пӑх-ха, юрать-и?

— Эп сана вӗр ҫӗнни илсе парӑп. Пурте сана пӑхса 
ӑмсанччӑр.

— Вӗр ҫӗнни? Ҫу-у-ук, кирлӗ мар ҫӗнни. Вӑл хаклӑ 
вӗт. Ун чухлӗ укҫа ӑҫтан тупан? Сан купӑс та ҫук вӗт 
сутма.

— Чи хаклине туянатпӑр эпир санпа. Йӑм хура 
тӗслине.

— Ҫук, ҫук. Мана ҫӗнни кирлӗ мар. Эп ӑна тӑхӑнма 
та вӑтанӑп. Мана эс луччӑ киввине илсе пар, эп ӑна 
тирпейлӗн тыткалӑп. Эп тирпейлӗ ача. Мана, вӑн, анне 
хӑй пурӑннӑ чухнех улача кӗпе ҫӗлесе панӑччӗ. Эп 
ӑна уявсенче кӑна тӑхӑнатӑп. Ҫӗнӗ пекех вӑл. Ҫунӑ- 
ран ҫеҫ кӑштах шупкаланнӑ. Атте ак вырма иртсен, 
тырӑ лайӑх тухсан, шӑлавар туянса парӑп терӗ. Чӑн- 
чӑннине-е! Тӑхӑннӑ хыҫҫӑн эп ӑна кашнийӗнчех тӳшек 
айне хурӑп. Вара вӑл якатнӑ пекех пулать. Тырри ҫеҫ 
лайӑх тухтӑрччӗ. Ҫавӑнпа эп вырнӑ чухне пӗр пучах- 
не те ӳкерсе хӑвармастӑп. Эсё те, ырӑ пиччем, мана 
пулӑшса вырас пулсан пёр пӗрчине те, пӗр пучахне 
те ан хӑвар пӑрахса. Юрать-и? Мана шӑлавар питӗ
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кирлӗ. Ман кӗҫех шкула каймалла пулать вёт. Унта, 
пӗлетӗн-и, кӗнеке параҫҫӗ. Кӗнеке вара ҫынна питӗ ӑслӑ 
тӑвать. Ман та ӑслӑ пулас килет. Атте калать: «Тӑрӑш, 
ачам, вӗрен, — тет. — Ҫутта тух, ҫынна тух, — тет. — 
Пирён пек нуша курса пурӑнмалла ан пултӑр, — тет. — 
Эс ҫын пулсан пире те ҫӑмӑлрах пулӗччӗ», — тет. Ман 
ҫавӑнпа питӗ тӑрӑшса вӗренмелле. Ҫынна тухмалла. 
Эп ҫавӑнпа шкула каяссине пи-и-тӗ-питӗ чӑтӑмсӑррӑн 
кӗтетӗп.

— Ҫутта тухӑн та, пӗчӗкскерӗм, ҫын пулӑн та, ҫак 
ҫутӑ ӗмӗтӳсем те, шухӑшусем те манӑҫа тухмӗҫ-ши? 
Чуну сӗвӗрӗлсе пӗтмӗ-ши? Ун пекки тӑтӑшах пулка- 
лать вӑл. Лайӑх, пуян пурӑнма пуҫлӑн та...

— Мён эс, ыр пиччем. Эп ун пек пулмастӑп. Эп 
аттепе аннене саватӑп вӗт. Тата пи-и-тӗ-питӗ шел- 
летӗп. Вёсем те мана питӗ-питӗ хӗрхенеҫҫӗ. Атте пӗрре 
хулана кайсан пӗремӗк те илсе килнӗччӗ. Уй! Мӗнле 
тутлӑччӗ вӑл. Эп ӑна тӳрех ҫисе ямарӑм. Пӗчӗккӗн, 
пӗчӗккӗн. Атте калать: «Ҫынна тухсан кашни кун 
пӗремӗк ҫиме пултарӑн», — тет. Вӑ-ӑ-ӑт! Сана пӗр 
вӑрттӑнлӑх пӗлтерем-и? Эс тулӗк никама та ан кала, 
юрать-и? Ҫынна тухсан эпё икё ешчёк пёремёк туя- 
натӑп. Пёрне — атте валли, тепёрне — Кампурпа ик- 
сёмёре. Кампура та питё килӗшет вӑл. Пёремёкпе вар- 
ланнӑ алла, пӗлетни, мӗнлерех ҫуларӗ? Ҫулать те 
шӑршлать, ҫулать те шӑршлать. Аттуш тутлӑ апат пӗрре 
те ҫисе кураймасть вӑл. Ялан — апат юлашки. Эп 
ӑна та питё хёрхенетёп.

— Эх, ачам, каярахпа йӑлт манӑҫаҫҫӗ ҫав кусем...
— Ҫук, ҫук, пичче. Эп манмастӑп. Эп вёт тупа тунӑ. 

Хура тӑпра ҫыртса; манас пулсан эп курӑк пек типӗп, 
йывӑҫ пек хӑрӑп. Ман вара питӗ-пи-и-тӗ пурӑнас ки
лет. Ман пурӑнас килет. Аттуш аттене ватлӑхра та пу
лин кам ырлӑх курса пурӑнмалла тӑвать-ха? Ман ӑна 
Карсук пек намӑс кӑтартас килмест. Ӑна вӑн ачисем 
хӗнеҫҫӗ. Атте калать: «Хӑй айӑплӑ, — тет. — Ачисене 
ытла иртӗхтерсе ӳстерчӗ, пӗчӗклех янттине хӑнӑхрӗҫ, — 
тет. — Ача хыҫҫӑн кайса вакка сикнӗ теҫ, ҫавӑ пулчӗ 
ӗнтӗ ку». Эп вӗсене малтанласа пи-и-тӗ ӑмсанаттӑм.
130



Хӗлле вӗсем ман пек кантӑкран пӑхса лармаҫҫӗ. Йӗл- 
тӗр те пур вёсен. Иккӗ те. Чӑн-чӑнни. Пӳрчӗ те вёсен 
нихӑҫан та сивӗ пулмасть пуль: мӑрйинчен пӗр вӗҫӗм 
тӗтӗм тухать. Тырӑ та вырмаҫҫӗ — пилӗкӗсем те сур- 
маҫҫӗ-тӗр. «Ун вырӑнне, — тет атте, — эсӗ чӑн-чӑн 
ҫын пулатӑн, — тет. — Ку вара чи кирли, чи пысӑк 
мул». Эп те ҫаплах шутлатӑп. Эп Карсук ачисем пек 
пулмастӑп.

— Карсук... Карсук...
— Мӗнле? — ялтах сикрӗ ача. — Эс ӑна та манса 

кайнӑ-и? Карсук Ваҫҫи! Вӑн, пӗр вӗҫӗм сӑран пин- 
шакпа ҫӳретчӗ. Кирза атӑпа. Пӗррехинче ав вӗсем виҫ- 
ҫӗн килчӗҫ те, — аса илтӗн-и? — ӗнене ҫавӑтса тухса 
кайрӗҫ. Картишӗнченех. Анне шӑпах ӗне суса ларатчӗ. 
Астумастӑн-и? Анне питӗ макӑрчӗ ун чух. Йӑлӑнса та 
пӑхрӗ: «Ман ача пӗчӗк-ха, сӗтсӗр мёнле усрас-ха? Те
пёр хӗл каҫсанах хамӑрах пырса леҫӗпӗр», — терё. Кар
сук Ваҫҫи урипе сӗт чашкине лектерчӗ те, — ятарла- 
сах ҫавӑн пек турӗ вӑл, эп пӗлеп ӑна, — сӗт тӑкӑнса 
кайрӗ. Вӑхӑтра ҫуратма пӗлес пулать тесе лӗх-лӗх 
кулчӗ. Унтан хӗвӗнчен хут кӑларчӗ. «Эсир, мӗн, парти 
постановленине хирӗҫ-им?» — терё. Атте ҫенӗкрен 
сиксе тухрӗ. Эп аттене нихӑҫан та ун пек хаяр пул
нине курман. Аллинче — мӑлатук. Карсук Ваҫҫипе 
килнисенчен пӗри: «Влаҫ ҫине алӑ ҫӗклен, манса кай- 
рӑн-им аҫу ӑҫта ҫӗрнине?» — терё те, атте вара текех 
шарламарё. Унтан лешё Карсук Ваҫҫине: «Мёнле йӗрке 
кунта сирён? Воспитани ӗҫне япӑх туса пыратӑр», — 
терё. Карсук Ваҫҫи атте ҫине пӑхса илчё те хёрелсе 
кайрё. Эп ӑна намӑс пулнишён питё савӑнтӑм. «Ҫавӑ 
кирлӗ-ха сана, аттуш пӗрмай хуҫа пулса ҫӳрен», — 
терӗм ӑшра. Ӗнине пӗрех ҫавӑтса кайрӗҫ. Вӑл та вӗсем- 
пе пырасшӑн марччӗ. Пирён пекех макӑрчӗ пуль, ял- 
тан тухичченех мӗкӗрчӗ. Лайӑхчӗ ӗни. Анне калатчӗ: 
«Сӗтне лайӑх антарать, — тетчӗ. — Вӑл пулман пул
сан ыйткалакана тухмалли ҫеҫ», — тесе хаш сывлатчӗ.

— Шурӑ ӗнеччӗ вӑл.
— Ӑхӑ, ӑхӑ. Аса илтӗн-и? Малти ури...
— ...Хура пушмаклӑччӗ.

131



— Калап вёт аса илен тесе. Тата вал сана, пёчёкске- 
ре, мӑйракипе кӗпӳнтен ҫаклататчӗ те картиш тӑрӑх 
йӑтса ҫӳретчӗ.

— Уйрӑмах эп хура кӗпе тӑхӑнсан.
— Аха, аха. Анне вара сана вӗҫертсе илетчӗ те ыта- 

ласа макӑратчӗ.
— Аса илтӗм. Аса илтӗм, — ачалла хӗпӗртесе ӳкрӗ 

Степан. — Эп ҫавӑн чухне хӑранипех пуль тытӑнчӑк- 
лӑрах калаҫма пуҫланӑччӗ.

— Уншӑн мар.
— Тата мӗншӗн?
— Астӑватна, пӗр вӑхӑтра аттепе анне района 

стройкӑна ҫӳретчӗҫ. Пирӗн пӳрт питӗ юхӑнса кайнӑч- 
чӗ, тӑм сӗрсен те ӑшӑ тытми пулнӑччӗ, вара аттепе 
анне урӑх ҫурт туянас пирки шут турӗҫ. Ҫӗнни ларт- 
ма вӑй ҫитереймесрен шикленчӗҫ. Колхозра ун чух 
укҫа памастчӗҫ. Стройкӑра туса пулмасть-ши терӗҫ. 
Эс вара яра куна тӑр пӗчченех тӑрса юлаттӑн килте. 
Анне калатчӗ: «Ҫавӑнтанах тытӑнчӑклӑ калаҫма пуҫ- 
ларӗ», — тетчӗ.

Степан тӗтрелӗх витӗр пек ҫав вӑхӑта пӗчӗккӗн- 
пӗчӗккӗн аса илме пуҫларӗ. Малтанласа пасарса ларнӑ 
турӑш кӗтесӗ килчӗ асне. Унтан кӑштах уҫӑмлӑрах- 
хӑн — шӑннӑ кантӑксем. Степан хӑй кантӑкпа сӗтел 
хушшинчи вӑрӑм сак ҫине хӑпарса тӑнӑ та урамалла 
пӑхасшӑн: кӗҫех килмелле пек ӗнтӗ ашшӗпе амӑшӗ 
те. Шӑн витӗр нимӗн те курӑнмасть ӑна. Вара вӑл 
кӑкӑр туллин сывласа илет те антӑхса кайиччен вӗрет. 
Ҫапла тӑрмашсан-тӑрмашсан пӑр ирӗлет, турат куҫӗ 
пек пӗчӗк кӑна уҫлӑх пулать. Пурпӗрех нимӗн те ку- 
рӑнмасть: кантӑкӑн урам енчи хучё те йӑлтах пӑрлан- 
са ларнӑ. Куляннипе чунӗ кӳтсе килет. Шӑрҫалан- 
ма пуҫланӑ куҫҫульне фуфайка ҫаннипе шӑлса типӗ- 
тет те шӑн ҫине чӗрне вӗҫӗпе чӗрмелеме пуҫлать. Вӑл 
яланах пӗр япала ӳкерет — пӳрт. Пы-ы-сӑк. Шӗвӗр 
тӑрӑллӑскер. Ашшӗпе амӑшӗ тӗв тунӑ ҫурт шӑпах ҫапла 
пулассӑн туйӑнать ӑна. Пӳрт ҫамкине вӗтӗ-вӗтӗ че- 
чексемпе эре шлет. Ялта кун пекки, хитрескер, пысӑк-
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скер, никамӑн та ҫук-ха. Карсук Ваҫҫисен те Степа- 
нӑнне ҫитеймест. Чылайччен пӑхса киленет унпа Сте
пан. Пӗлет, кӑмака хутсанах вӑл ирӗлет. Пултӑрин. 
Ыран вал каллех ӳкерме пултарать. Тен, ыран тата та 
хитререх тухать.

Шӑнма пуҫланӑ шӗвӗр пӳрнине вӗре-вӗре ӑшӑтать 
те мӑрйинчен тӗтӗм тухнине ӳкерет. Малтан йӑсӑр- 
ланнӑ пек ҫеҫ пулса тухнӑччӗ тӗтӗмӗ, вара ҫӑрала- 
тать. Питӗ-питӗ ӑшӑ тӑвас килет унӑн ҫӗнё ҫуртне. 
Турӑш кӗтесӗ нихӑҫан та ан пасартӑр: ун ҫине пӑхмас- 
серен Степана хӑй питӗ-питӗ шӑнса ӗнтӗркенӗ пек 
туйӑнать. Урайӗ те сивӗ ан пултӑр, атту ура пӗрмаях 
шӑнать. Ак халё те кӳтсе кайнӑпа пӗрех. Степан сак 
ҫинчен шуса анать те алӑкӑн-тёпелӗн чупкалама, сик- 
келеме пикенет. Амӑшӗпе ашшӗ ҫапла вёрентсе хӑ- 
варнӑ ӑна: шӑнсан пӗр вырӑнта хытса тӑмалла мар. 
Унтан ташлама пуҫлать. Тӑрӑшсах тӑрӑс! тӑрӑс! си- 
кет вӑл, йӑкӑш-йӑкӑш шукалать. Ҫулла ҫамрӑксем 
улӑха вӑййа тухсан мӗнле хӑтланнисене аса илсе 
вёсем пек тума пӑхать. «Купӑссӑр ӑнӑҫлах тухмасть 
ҫав», — ассӑн-ассӑн сывлать вӑл сывлӑш ҫавӑрса яма 
чарӑннӑ май. Вара хӑй пӗлнӗ пек кӗвӗ ӗнӗрлеме ты- 
тӑнать:

— Кӑнтӑр-кӑнтӑр-кӑнтӑр-ри-ри, 
Тӑртари-ри-ри, тӑрта-ри, 
Кӑнтӑр-кӑнтӑр-кӑнтӑр-ри-ри, 
Кӑнтӑр-кӑнтӑр-тӑрта-ри.
Илес тенӗ тутрине 
Ҫын илмесен юринччӗ.
Сан чун савни мӗнлине 
Ҫын пӗлмесен юринччӗ.
Ак ӗнтӗ, пӑх ӗнтӗ,
Калама та ҫук ӗнтӗ,
Сылтӑм ура хӗрсе кайрӗ,
Чарӑнма та ҫук ӗнтӗ.
Атте те вӑрҫать мана,
Анне те вӑрҫать мана.
Вӗсем вӑрҫни ним те мар,
Савни юратать мана.

Урӑх нимӗнле сӑмахсем те асне килмеҫҫӗ. Вара хӑй 
сӑвӑлама пуҫлать:
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— Кӗҫех атте те килет,
Анне те кӗҫех килет.
Вёсем кмака хутса яраҫ,
Вёсем яшка пӗҫереҫ.
Вара пӳрт те ӑшӑнать,
Вара эп те савӑнап.
Ӑнна-тӑр-тӑр-тӑр-тӑр-и,
Ӑнна-тӑр-тӑр-тӑр-тӑр-и...

Ташласа ӗшенет те Степан, йӑлт ӑшша пиҫнӗскер, 
кравать пуҫне купаласа хунӑ вырӑн ҫумне сӗвенет. Те- 
мӗнччен пехлетсе выртать. «Ах! Ах! Вилетӗп! Ах! Ви- 
летӗп!» — текелет. Хӑй ҫавнашкал аташкаласа, ашкӑн- 
са выртни ӑна тата та астарса ярать. Чунне каҫӑхтар- 
сах. Сасӑсӑр антӑха-антӑха кайса кулать вӑл. Ку са
мантра унран савӑнӑҫли те, унран телейлӗреххи те 
никам та ҫук пек туйӑнать ӑна. Савӑнӑҫӗ, телейӗ 
хӑйӗнчен темиҫе хут, темиҫе ҫӗр хут пысӑк пек, вӗрсе 
хӑпартнӑ хӑмпӑ евӗр хӑйне таҫта-таҫта куҫ курми ҫӳле 
йӑтса хӑпарса каяссӑн туйӑнать.

— Лайӑх ташлаттӑн ҫав эсӗ. Ҫавӑн чухнех вӗрентӗн 
пуль. Икӗ кил урлӑ пурӑнакан Вирук аппа сана вӗҫӗ- 
мех пӗрер ывӑҫ кантӑр вӑрри парса ташлаттаратчӗ. 
«Лекҫи, — тетчӗ вӑл аттене. — Ҫӳппине артиса ярас 
пулать, артис пулмах ҫуралнӑ вӑл, талайӗ пур, каларӗ 
тейӗн Вирук, эп витӗр курап, Турри ҫаплах ҫырнӑ ун 
раскалне, артис пулма ҫуралнӑ вӑл», — тетчӗ. Атте 
шарламастчӗ хирӗҫ. Сан ҫине ҫеҫ шеллесерех пӑхса 
илетчӗ те: «Халӑха хамран култарни те ҫитет», — тетчӗ.

— Мӗншӗн кулнӑ вара пирӗн аттерен? Вӑл усал 
ҫын пулман-ҫке...

— Эс манса кайнӑ пуль ҫав. Пӗрре Кулькка тете кил
се ларчӗ. «Атя, — терё, — Элекҫей, платнике, сан аллу- 
уру пырать, стройкинче пӗрех укҫа ытлашши ӳкес ҫук 
унта, сан ҫурт лартас пулать, мана юлташ кирлӗ», — 
терӗ. Атге шутласа ларчӗ-ларчӗ те килӗшрӗ. Вара вӗсем 
Чӗмпӗр енне тухса кайрӗҫ. Шӑп ҫавӑн чухне хаҫатра 
ҫапса кӑларчӗҫ те ун ҫинчен. Ӳкерчӗкпе. Аттен хӑрах 
аллинче — пуртӑ, тепринче — пӑчкӑ. Хӑй хутаҫ ҫакнӑ. 
Пы-ы-сӑк хутаҫ. Укерчӗкӗ айӗнче сӑвӑ пекки те пурччӗ.
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Степан вал кун Кӗрлевукра ешӗл вӗлтӗрен пуҫтар- 
са ҫӳретчӗ. Амӑшӗ ӑна каҫхине ҫӑмах яшки пӗҫерсе 
парас пек калаҫнӑччӗ. Чӑтӑмсӑррӑн кӗтетчӗ вӑл амӑшӗ 
ӗҫрен таврӑнасса.

Укӑлчара ҫуйхашнӑ сасӑсем илтӗнчӗҫ. Степан пуҫне 
ҫӗклерӗ — ун енне пӗр кӗтӳ ача чупать. Ҫухӑрашаҫҫӗ 
хӑйсем, аллипе хӑлаҫланаҫ. Амӑшне тем пулман-ши 
тесе хӑрасах ӳкнӗччӗ. Чи малтан Карсук Санькки вӗҫ- 
терсе ҫитрӗ. Пашкать. Сывлӑш ҫавӑрса илем пек пулчӗ 
те патлаттарса хучё: «Сан аҫуна хаҫата кӑларнӑ. Сӑ- 
вӑласах», — терӗ. Мӗнпе тивӗҫ пулнӑ вара Степан 
ашшӗ ҫавӑн пек чапа тухма? Вӑл, мӗн, пӗр-пӗр пат- 
тӑрла ӗҫ тунӑ-им? Ыттисем те чупса ҫитрӗҫ. Санькка 
тетӗшӗ — Гури — васкамасӑр хаҫатне сарчӗ, хыттӑн 
кӑшкӑрса вулама пуҫларӗ:

— Сурнӑ эп колхоз ҫине,
И лес пысӑк хутаҫне,
Тухса каяс ҫын ҫине,
Ҫапса килес укҫине.

Унтан хаҫатне Степан еннелле тӑсрӗ. «Курса савӑн 
аҫуна, чылайранпа курман вӗт. Аҫу килсен пӗр аллӑ 
пус паран вуласа панӑшӑн. Ав мӗн чухлӗ укҫа йӑтса 
килет вӑл», — терӗ. Пурте ахӑлтатса кулса ячӗҫ. Сте
пан аптраса вырӑнтах шак хытса тӑчӗ. Мӗн тумал- 
лаччӗ халӗ унӑн? Макӑрса ямаллаччӗ-и? Хӑвӑртрах 
кунтан пӑрахса тармаллаччӗ-и? Хаҫатне ҫӗтсе тӑкмал- 
лаччӗ-и? Тӑчӗ те тӑчӗ вӑл ҫапла ахӑракан ушкӑн вар- 
ринче. Шӑлне йӗрсе пӑрахнӑ ачасем ҫине тӗлӗннипе, 
аптраса ӳкнипе чарӑлса кайнӑ куҫӗпе пӑхса.

— Астӑватна, Ванюк тетесен Манькки сан патна 
таплаттарса пычӗ те: «Эпир санпа тек вылямастпӑр. Эсир 
пирён ӗрет ятне яратар. Анне те ҫаплах калать: «Ҫын умён- 
че хамӑр тӑван теме намӑс, кӗлмӗҫсем тет», — тесе хучё». 
Манькка сӑмахӗсем, уйрӑмах «кӗлмӗҫсем» тени, пӗчӗк 
Степан чӗрине чӑтма ҫук ыраттармалла пырса тиврӗҫ. 
Самантлӑха вӑл хаҫат ҫинчен те манчӗ. Чунӗ кӳтсе 
килчӗ. Пырне темӗн капланчӗ. Шӑлне ҫыртса тухас 
куҫҫульне чарса тӑчӗ. Ачасем чылай аяккалла пӑрах- 
са кайсан тин кукленсе ларчӗ те ӳлесе макӑрса ячӗ.
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Меншен ҫав териех телейсӗр-ши вӑл? Мӗншӗн ҫавӑн 
пек чухӑн пурӑнаҫҫӗ-ши вёсем? Мӗншӗн тетӗш ҫук- 
ши унӑн, вӑл пулсанах ӑна ҫапла кӳрентереймен пу- 
лӗччӗҫ. Хӑҫан ҫӗнӗ ҫурт туса лартӗҫ-ши вёсем? Вара 
ун чух тӑванӗсем те ютшӑнмӗччӗҫ. Хӑҫан пысӑк пулӗ- 
ши вӑл? Ун чухне вӑл ҫынна тухӗччӗ. Чи ырӑ, чи лайӑх 
ҫын пулӗччӗ. Пурте тӗлӗнӗччӗҫ, кам ачи ку тесен ҫа- 
вӑн ачи тейӗччӗҫ. Хӑҫан пысӑкланӗ-ши вӑл? Ун чух 
кӑтартӗччӗ хӑйне. Учитель пулӗччӗ. Ун чухне Маньк- 
ка та, Карсук Гурийӗ те унран каҫару ыйтӗччӗҫ. Ма 
телейсӗр-ши вӑл? Мӗншӗн ҫапла ҫырнӑ-ши Турри? 
Ҫук, вӑл телейлӗ пулать. Чи телейли пулать.

Степан аллипе курӑка тымарӗнченех ҫатӑрласа тыт
рё, пуҫне ҫӗклерӗ, куҫҫуль витӗр тӳпенелле пӑхса тин- 
керчӗ.

— Эй, эс, Турӑ! Ырӑ пӳлӗхҫӗм! Илтетӗн-и эс мана?
Ҫук, вӑл телейлӗ пулать! Чи телейли пулать! Ӳссе

ҫитсен чи ырӑ, чи лайӑх ҫын пулать! Амӑшне те, аш- 
шӗне те чи телейли тӑвать! Ӗҫлеме пуҫлать те ҫурт лар- 
тать. Чи ҫӳллӗ, чи пысӑк, чи хитре ҫурт. Вӗсене пурте 
пӑхса ӑмсанӗҫ ун чух. Ӑна хӑйне те пурте ӑмсанӗҫ! 
Ашшӗпе амӑшне ӑмсанӗҫ! Вӑл телейлӗ пулать! Чи те
лейли!

Килне вӑл чылай каҫ пулсан ҫеҫ ҫитрӗ. Амӑшӗ яшка 
антарчӗ. Ҫӑмах яшки. Качака сӗчӗпе юрчӗ. Степан 
пӗр-ик кашӑк хыпрӗ те сӗтел хушшинчен тухрӗ. Амӑшӗ 
нимӗн те шарламарӗ. Ҫывӑрма выртсан кӑна: «Аҫуна 
ан ҫиллен, курайми ан пул. Аҫу мар айӑпли — пурнӑҫ. 
Лайӑх ҫын вӑл, айӑпӗ ҫук ун. Пурнӑҫӗ ҫапла килсе 
тухрӗ ӗнтӗ пирӗн. Ҫурт тӑвас хуйхӑ пулмасанах на- 
мӑса кӗрес ҫук та...» — терӗ.

— Анне, эпир мёншён ҫавнашкалах чухӑн пурӑ- 
натпӑр? — шӑппӑн ыйтрӗ Степан.

Амӑшӗ тӳрех хуравламарӗ. Кӑштахран тин:
— Кам пӗлет ӗнтӗ ӑна... Шӑпи ҫапла ҫырнӑ-тӑр 

пире. Вӑрҫӑчченех ҫуртне лартнӑ пулсан нушине унаш- 
калах кураяс ҫукчӗ-и, тен? Ӗлкӗреймерӗҫ. Кайран ӗнтӗ 
аҫу вӑрҫӑран йывӑрланса таврӑнчӗ. Пӗччен вӑй ҫите-
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реймерӗм курӑнать. Аслаҫупа чипер, тӗрӗс-тӗкел пулнӑ 
пулсан чиперех майлашӑнса каяттӑмӑр пулӗ те..

Степан пӗлет, аслашшӗне Ҫӗпӗре пуҫ янӑ.
— Анне, асаттене мӗншӗн тытса кайнӑ пирӗнне? 

Атте калать: «Питӗ ӑслӑ, вӗреннӗ ҫын пулнӑ», — тет.
— Лайӑх ҫынччӗ аслаҫу. Чунӗ ырӑччӗ. Йывӑр тӑпри 

ҫӑмӑл пултӑрах. Ҫын сӑмахӗ айне турӗҫ пулинех ӑна. 
Пӑтрашуллӑччӗ ҫав вӑхӑчӗ, пӑтрашуллӑччӗ. Турӑ пек 
таса ҫынна халӑх тӑшманӗ турӗҫ те... — юлашки сӑ- 
махӗсене питӗ шӑппӑн каларӗ амӑшӗ, — пӑтрашуллӑ 
пулмасӑр... Йывӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр ӗнтӗ. Кӑмӑллӑ 
ҫынччӗ пит. Калхуссем тума пуҫласан пӗтӗм пурлӑх- 
не калхуса кайса пачӗ те... Хӑйсене валли нимех те 
хӑварман тесе калаҫкалатчӗҫ. Пурӑнма та ҫак ҫурта 
куҫрӗҫ.

— Унччен ӑҫта пурӑннӑ вара вӗсем?
— Вӑн хальхи клуб ҫуртӗнче.
Клубра пӗрре мар пулса курнӑ Степан. Пысӑк, ҫутӑ. 

Уявсем вӑхӑтӗнче варринчи стенине ҫӗклесе мачча 
ҫумне ҫаклатса хураҫҫӗ.

— Анне, вӑл кулак пулнӑ-им? — яштах тӑрса лар
чё вӑл.

— Кулаксем ӑна, вӑн, Макаҫсем пулнӑ. Тара тытса 
ӗҫлеттеретчӗҫ. Трактирсенчи ӳсӗр халӑха ҫаратса пуй- 
са килнӗ тетчӗҫ хуларан. Пулнӑ та пуль. Лайӑх мар 
ҫынсемччӗ. Усалччӗ питӗ. Аслаҫусем мӗн вӗсем? Вӗсем 
хӑйсен вӑйӗпе пуйнӑ. Турра ӗненекен ҫынах марччӗ 
те, апла пулин те кӑмӑлӗ пӑсӑкрах чух шавах пӗр кӗлле 
калатчӗ. Питӗ кӑмӑллӑ кӗлӗччӗ. Мӗнлеччӗ-ха?.. «Эй, 
ман пурнӑҫа тытса таракан Патша Турӑ, мана юлхав 
шухӑшӗ кӗресрен, шанчӑка ҫухатасран, пуҫа асла хы- 
васран, кирлё мара калаҫасран чарса тӑр. Мана, ху 
чуруна, таса шухӑш, тӳсӗмлӗх, ҫынна юратса пурӑнас 
кӑмӑл пар. Эй, Патша Турӑ, мана ҫылӑхӑмсене курса 
тӑма пар. Эсӗ ӗмӗр-ӗмӗр мухтавлӑ. Аминь. Эй, Турӑ, 
мана, ҫылӑхлӑскере, тасат». Аслаҫу пӗрехмай ҫапла ка- 
латчӗ: «Кашкӑр чунлӑ ҫынсене хам пулсан ҫакӑ кӗл- 
ле ир те, каҫ та юрлаттарӑттӑм», — тетчӗ. Аслашшех 
вӗрентсе хӑварнӑ ӑна. Аслашшӗ ун ссыльнӑй пулнӑ
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текелетчӗҫ. Халӑх ирӗклӗхӗшӗн тӑнӑшӑн кунта пуҫ янӑ 
имӗш. Ҫаплах пулнӑ пуль ҫав. Аслаҫу та халӑх пирки 
нумай сӑмахлатчӗ. Ӑна хӑйне хӑй хисеплеменшӗн, мӗс- 
кӗнленсе пурӑннӑшӑн, ҫутта туртӑнманшӑн, эрех тав- 
рашпе ашкӑннӑшӑн питӗ ятлатчӗ. Куҫран калатчӗ. 
Сӑмахӗ тӳрӗччӗ унӑн. Пытарса тӑман. Ҫавӑншӑнах 
халӑх тӑшманӗ турӗҫ-тӗр ӑна. Карсуксем тӑрӑшмасӑр 
пулмарӗ пулӗ те, ёнтё халь шарлама юрамасть.

Ача умӗнче ытлашши персе янине шутласа илчӗ 
ахӑр амӑшӗ — туххӑмах шӑпланчӗ. Урӑх чӗнмерӗ.

— Карсук Ваҫҫи мёншён вара пире ҫав териех юрат- 
ман? Мӗншӗн тӑршшӗпех ура хурса пурӑннӑ? — ыйтрӗ 
Степан ачаран.

— Эп пайтах ыйтнӑ ун пирки аттерен. Тулӗк шар- 
ламастчӗ вӑл. Йӑвашшӑн кулса: «Ах, эс, ҫурӑк пӗре- 
не», — тетчӗ те кашнинчех сӑмаха айккине пӑрса ярат- 
чӗ. Пӗррехинче ҫеҫ: «Ҫӳппи, эс пӗчӗк ача мар текех, 
шӗпшӗ аврипе танлашрӑн, ҫурла тытма пултаран, ҫак- 
на яланах асра тыт: ҫынна ырӑ тумасан та, ӑна усал 
тӑвасран хӑвна ху яланах чарса тӑр», — терё. Эп вара 
ҫавӑн чухне хама сӑмах патӑм: атте сӑмахне нихӑҫан 
та манмастӑп тесе. Эп ҫавӑнпа пурне те хӗрхенетӗп: 
чечеке те, йывӑҫа та, курӑка та — пурне те, пурне 
те... Тепёр чух Карсук Ваҫҫине те кӑштах. Гурийӗ вӗҫӗ- 
мех ӳсӗр ҫӳрет вёсен. Латти ҫук. Тӑршшӗпех харка- 
шаҫҫӗ. Вара ашшӗне ял тӑрӑх хӑваласа ҫӳрет. Аллин- 
че мӗн пур, ҫавӑнпа ҫапать. Пӗр каҫхине, йӗпхӳ пӗрӗ- 
хетчӗ ун чух, пылчӑклӑччӗ, Карсук Ваҫҫи пирён хап
ха умӗнчи сак ҫине ларчӗ те чылайччен макӑрчӗ. Чӑлха 
вӗҫҫӗнех хӑй, пиншак кӑна уртса янӑ. Эп ӑна шелле- 
сех кайрӑм, ӑшӑнма пӳрте те кӗртесшӗнччӗ — хӑрарӑм 
тулӗк: каллех «заразӑсем» тесе вӑрҫасран. Аттепе ан- 
нене яланах ҫапла кӑшкӑратчӗ те вӑл.

— Эп вара ӑна тавӑрма тӗв тунӑччӗ.
— Эп астӑватӑп. Вӑл ҫулхине атте колхозра ӗҫле- 

мест тесе пирӗн пахчана туртса илчӗҫ.
— Анне ун чухне колхозрах ӗҫлетчӗ вӗт-ха. Ун пек 

ирӗк пулнӑ-и вара вёсен?
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— Анне те ҫаплах шутлатчӗ те. Пӗрех. Ҫынсем ҫӗр 
улми лартрӗҫ, пирён пахчана вара Карсук Ваҫҫисем 
килчӗҫ те трактор кӗртсе кукуруза акса хӑварчӗҫ.

Ҫав куна аса илчё те Степан, питех те намӑс, аван 
мар пулса кайрё ӑна ҫак пӗчӗкҫӗ, хӑй ҫине лапӑшка 
тум уртса янӑ ача умӗнче. Ӑна куҫӗнчен пӑхма та 
хӑюлӑх ҫитереймерӗ. Мӗнле чунпа пурӑннӑ вара вӑл 
халиччен? Нивушлӗ ҫакна та ҫӑмӑллӑнах манӑҫа кӑлар- 
ма пултарнӑ?

Трактор юлашки ҫаврӑм турӗ, пахчаран тухса чӑ- 
хӑмлатса чарӑнчӗ. Кабинӑран Мекке Лӳнькки тухрӗ. 
Тайкаланса Степанпа амӑшӗ патнелле утрӗ. Хӑраса 
ӳкнӗччӗ Степан. Лӳньккана хирӗҫ тӑма пултарайман- 
шӑн, хӑй питех те мӗскӗн, вӑйсӑр пулнӑшӑн чунӗ кӳтсе 
килнӗччӗ. Лӳнькка Степан амӑшне хулӗнчен ярса 
тытрё. Степана шалтах тӗлӗнтерсе сасӑпах йӗрсе ячӗ.

Халӗ акӑ чӗрӗлсе тӑнӑ евӗр тепӗр хут хыттӑн янӑ- 
раса кайрӗҫ ун сӑмахӗсем: «Эп айӑплӑ мар, Ҫинук 
аппа, сан умӑнта! Карсуксем ӑна! Вӗсем! Каҫарӑр эсир 
мана, ухмаха! Эп ҫавӑнпа ӗҫрӗм! Намӑсран ӗҫрӗм! 
Мӗнле пӑхас малашне сирӗн куҫран? Вӗсем! Вӗсем 
ҫылӑха кӗртрӗҫ мана! Турӑшӑн та! Эп намӑсран ӗҫрӗм! 
Эп ҫавӑнпа ӳсӗр! Каҫар эс мана, Ҫинук аппа! Кар
суксем! Карсуксем ӑна йӑлтах!..»

Лӳнькка тракторне тапса ывӑтас пек кирза аттипе 
лачлаттарчӗ, уксахласа ҫырманалла анса кайрӗ.

Тракторне каҫ пуласпа тин Карсук Ваҫҫипе Лек- 
сандр Семенович хускатса илсе кайрёҫ.

Тепӗр кунхине, чылай ҫӗрлеччӗ ӗнтӗ, амӑшӗ Сте
пана хура тум тӑхӑнтартрӗ. Хӑй те саппунне хура 
тӗслипе улӑштарчӗ, хура тутӑр ҫыхрӗ. Нимӗскер ӑнкар- 
са илеймен Степана хӑйпе юнашар турӑш умне тӑ- 
ратрӗ. «Ман хыҫҫӑн сӑхсӑх, — терӗ хытарса. Пӑшӑл- 
татма пуҫларӗ: — Эй, Турӑ, ҫӳлти пӳлӗхҫӗ. Сан умӑн- 
та хуть хӑҫан та таса пулас тесе пурӑннӑ. Сана, хи- 
сеплӗ Туррӑмӑр, нихӑҫан та хамӑра пула намӑса кӗртес 
теменччӗ. Каҫар эс пире, сан умна эпир усал шухӑш- 
па тӑтӑмӑр. Пирён ҫылӑхӑмӑрсене курмӑш пул, ырӑ
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пӳлӗхҫӗм. Иртӗнсе мар, йывӑр пурнӑҫ вӑрлама хис- 
тет...»

«Анне, вӑрлани лайӑх мар вӗт, хӑвах ҫапла калаттӑн 
вӗт», — тесшӗнччӗ Степан. Амӑшӗ айӑкран кӑлт тӗкрӗ:

— Сӑхсӑх, каҫар мана, ырӑ Турӑҫӑм, те.
Картишне тухсан тин хӑй шухӑшне пӗлтерет. Тӳрех

хуравламасть амӑш. Лаҫа кӗрсе икӗ витре йӑтса тухрӗ. 
Вара тин: «Хамӑрӑнне вӑрлатпӑр, ҫыннӑнне мар. Усал- 
па усалах пулмалла-тӑр ҫав. Пӗр тӗрӗсмарлӑх теприне 
ҫуратать. Сан пурнӑҫунта кӑна кун пекки ан пултӑрччӗ 
ӗнтӗ, ачам, ан пултӑрччӗ», — тесе хаш сывларӗ.

Степан нимӗн те ӑнланмасть-ха. Мӗн вӑрлама каяҫ- 
ҫӗ вӗсем? Ӑҫта? Мӗн-ма амӑшӗ ӑна кӗреҫе тыттарать?

Вёсем Мекке кукуруза акнӑ пахчана тухаҫҫӗ.
Сӗм тӗттӗм. Ниҫта пӗр ҫутӑ ҫук. Ҫӑлтӑрсем те пат- 

пат кӑна курӑнкалаҫҫӗ. Ял вӗҫӗнчи колхоз витинче 
сурӑхсем ӳсӗркеленисӗр пуҫне урӑх пӗр сас-чӗв те ил- 
тӗнмест.

Хӑрушӑ Степана. Хӑть уйӑх пӑхинччӗ. Кӗреҫине хы- 
тӑрах ярса тытать вӑл. Тӗттӗмлӗхре амӑшӗ пӑшӑлта- 
тать: «Эп кунтах, хунтах». Степан сасӑ еннелле утать.

Питӗ нумай вӑхӑт утнӑн туйӑнать ӑна. Килӗ тахҫа- 
нах аякка-аякка тӑрса юлнӑ пек.^

— Ҫитрӗмӗр, — терӗ амӑшӗ. Ӑҫта халь вӗсем, мӗн 
вӑрламалли пур вара кунта — Степан ӑнкарма тӑрӑ- 
шать — куҫран чиксен те нимӗн те курӑнмасть.

Амӑшӗ кӗреҫепе тӑпрана хускатать те Степана кӗ- 
реҫе айне пӗрер ҫӗр улми пӑрахма хушать.

— Куҫне ҫӳлелле ту, вара хӑвӑртрах шӑтса тухать, — 
вӗрентет вӑл. Ҫакӑ пулать-и вара вӑрлани, ҫӗр улми 
кӑна лартаҫҫӗ-иҫ. Степанӑн шикленни те иртсе ка
ять, амӑшӗ хыҫҫӑн ӗлкӗрсе пырас тесе пикенсе ӗҫлет. 
Пит ҫине пӑчӑр-пӑчӑр тапса тухан тарӗ ҫӗр сивви 
тивнӗ алӑ ҫине тумламӑн-тумламӑн ӳксе ӑшӑтса ярать. 
Ҫурӑмӗ ҫумне ҫыпӑҫать кӗпи. Килӗшет Степана хӑй 
ҫапла ӗҫлеме пултарни. Шиклӗх пирки шухӑшламасть 
те вӑл текех. Хыпаланать. Нӑтӑрт-нӑтӑрт! тӑвать амӑш 
ури айӗнче кӗреҫе. Степан тӑрӑшсах витре тӗпне хы- 
палать. Ак пӗр ҫӗр улми те лекмест алла.
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Хаваслӑ, ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа утать вӑл каялла. Пӗр- 
пӗр кӗвӗ манер шӑхӑркаланӑ та пулӗччӗ те — юра- 
масть ҫав. Амӑшӗн те кӑмӑлӗ ҫемҫелнӗ пулас, паҫӑр- 
хи пек хытарса калаҫмасть, ыран мунча хутас пек, 
шӑппӑн сӑмахлать.

— Ҫывӑрмастӑр эппин... — ку сасӑ ҫак хура тӗттӗм 
шӑплӑха кисрентерсе янӑранӑн туйӑнать Степана. 
Шартах сикет вӑл, умӗнче тӑп чарӑннӑ амӑшне пыр
са тӑрӑнать.

— ...Заразӑсем!
Степан паҫӑр суккӑр пек пулнӑ та, сасартӑк куҫӗ 

уҫӑлса кайнӑн, халь ак ӑна яр уҫҫӑн курать: кирза 
атӑпа, сӑран пиншакпа, аллине кӗсйине чикнӗ, тути
не илемсӗррӗн йӗрсе лӗхлетсе тӑрать.

Степан ҫав саманта аса илчё те ҫӳҫенсе кайрӗ, чӗт- 
реве ерчӗ. Ун чухне те вал сиксе чӗтреме пуҫланӑччӗ.

— Эпир мар, эсё ху — зарази, пӗтӗм пурнӑҫа вара- 
ласа пурӑнан, йӗксӗк чун. Хӑҫан кӑна шалчу тулӗ?! — 
кӑшкӑрсах ячӗ амӑшӗ.

— Шӑпрах эс, яла вӑратан, — хӑрӑлтатрӗ Карсук.
— Вӑрантӑр! Халӑх умӗнче пирён нимшӗн те на- 

мӑсланмалли ҫук. Эпир ун умӗнче ҫак ача чунӗ пекех 
таса. Эпир ним айӑпсӑр ҫынсене Ҫӗпӗре ӑсатман. Эпир 
халӑхран мӑшкӑлласа пурӑнмастпӑр. Халӑх умӗнче на- 
мӑсланмалли ҫук пирӗн. Эс ун чухнех пӗтересшӗн 
пултӑн пире. Халё те вӗчӗ тытса ҫӳрен. Ҫитет сана 
пӑхӑнса, сан мӑшкӑлна тӳссе!

Амӑшӗ Степанран кӗреҫине тӑпӑлтарса илчӗ, — 
шари! ҫухӑрса ячӗ Степан, — кӗреҫе карта юпине ҫа- 
пӑнса чанклатрӗ.

Пӗр авӑк тӗлӗнсе каймалла шӑп пулчӗ. Хӑрушла 
шӑплӑх. Кӑштахран тин: «Тӗппипех пӗтермелле пулнӑ 
та ун чух, хӗрхентӗм пулать заразӑсене», — тытӑнчӑк- 
лӑраххӑн хӑрӑлтатрӗ Карсук Ваҫҫи. Хальхинче ун сас- 
си чылаях аякра илтӗнчӗ.

Амӑшӗ кукленсе ларнӑ та шӑппӑн ӗсӗклет. Ӑна 
хӗрхенсе Степанӑн та йӗрес килет, анчах куҫҫулӗ
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тухмасть. Амӑшӗ тӑчӗ, Степана хулӗнчен ҫатӑрласа 
тытрё, Карсук Ваҫҫи кайнӑ еннелле хыттӑн кӑшкӑрчӗ:

— Ҫӳппи, акӑ кам санӑн ҫӑкӑрна туртса илнӗ! Акӑ 
кам сана ачалӑхсӑр хӑварнӑ! Лайӑхрах пӑхса юл эс 
ӑна! Асунта хӑвар!

Степан ҫавӑн чухне Карсук Ваҫҫине тавӑрма тӗв 
турӗ. Хура тӑпра ҫыртса.

Амӑшӗ ҫу каҫипех кӑмранса пурӑнчӗ вӑл ҫул. Ҫы- 
вӑхра пӗр-пӗр трактор сасси пулсанах чӗтреве еретчӗ. 
Ҫӗр улми лартса хӑварнӑ пахчана халь-халь тепӗр хут 
сухаласа пӑрахассӑн туйӑнатчӗ ӑна. Кукуруза пӳ яма 
пуҫласан тин лӑпланнӑ пек пулчӗ.

Кӗр ҫитрӗ. Ҫынсем ҫӗр улми кӑларма пуҫличчен 
чылай маларах пӗр каҫ кӳлӗм тухрӗҫ те мён пулнине 
пуҫтарса кӗртрӗҫ.

— Лайӑх тухнӑччӗ ун чух ҫӗр улмийӗ. Шултӑра. Йӑ- 
вӑ. «Эх, — тетчӗ анне, — пахчипех лартнӑ пулсан пат- 
шалӑха сутмалӑх пулатчӗ иккен. Ал ҫавӑрса янӑ пу- 
лӑттӑмӑр. Кун пеккишӗн те тавах ӗнтӗ Турра. Пӑ- 
рахмарӗ», — тесе ассӑн-ассӑн сывлатчӗ.

Кукуруза лайӑх ӳсмерӗ. Тӗл-тӗл шӑтмарӗ те вӑл, ҫап- 
лах хура лаптӑксем выртатчӗҫ. Ҫум курӑк ашкӑрса кай- 
нӑччӗ. Никамах та кирлех пулмарӗ пулмалла вӑл, ҫап- 
лах юр айне кӗчӗ. Атте пӗрех хут уссӑр пӗтесрен выр- 
са пӑрахмалла мар-ши тесе те шухӑш тытнӑччӗ — анне 
чарчӗ: «Каллех сӑмах илтме тивӗ, хӑйсенне хӑйсем 
пӗлеҫ-тӗр», — терӗ.

Йывӑр ҫул пулчӗ ун чух. Нушаллӑ. Анчах хӗн-тер- 
чӗпе юнашарах телейӗ те ҫӳрет пуль ҫав. Пӗррехинче 
вёсем патне кӳршӗ ялти Семен Митрофанович учи
тель пырса ларчё. Степан шӑпах урама тухма тӑнӑччӗ. 
Хӑйӗн вёрентекенё вёсем патне мёнле сӑлтавпа кил- 
нине питё пёлес килетчё те пӳртрех юлма именчё. 
Чылайччен ларчё Семен Митрофанович.

Кайран, Степан пӳрте кӗрсен, ашшӗ алӑкӑн-тӗпелён 
уткалатчӗ. Хӑй питё хавхаланнӑ, купӑс каланӑ чухне 
ҫеҫ ҫакӑн пек ҫуталса тӑрать сӑнӗ. Степан умӗнче 
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чарӑнчӗ те: «Ҫӳппи, Карсук Ваҫҫисем пек ҫынсем 
вӗсем тӗнчере пӗрре, иккӗ, ну, виҫҫӗ пултӑр. Ытти- 
сем — чӑн-чӑн ҫынсем. Лайӑх ҫынсем. Карсуксене 
кураймасӑр пулса ыттисем ҫинчен усал шухӑшламал- 
ла мар. Курайми пулмалла мар. Ыррине сума сумал- 
ла, хисеп тумалла. Хӑвӑн та ырӑ пулма тӑрӑшмалла. 
Чӑн-чӑн ҫын пулма. Ак Семен Митрофанович пек. 
Ҫынна яланах ырӑ ту, кайран хӑв патнах ҫаврӑнса 
ҫитет вӑл», — терӗ.

Мӗнпе ҫавӑн пекех савӑнтарнӑ вара Степан учителӗ 
ашшӗне? Тем пекех ыйтас килетчӗ — именчӗ. Кайран 
тин пӗлчӗ сӑлтавне. Ашшӗ амӑшне хьшар тунинчен. 
Семен Митрофановича ачисем хулана куҫарса каясшӑн- 
мӗн. Пӳртне вара Степансене сутма кӑмӑл тунӑ. Йӳнӗ 
хакпах. «Ҫитейменнине хӑҫан та пулсан тавӑрса парӑр- 
ха. Ак Ҫӳппи те ӳсет», — тенӗ тет. Степан аслашшӗ 
хӑйсене те сахал мар ырӑ тунӑ имӗш. Лайӑх ҫын ҫав 
Семен Митрофанович, Карсук Ваҫҫи пек мар. Шкул- 
та ӑна хӑш-пӗрисем усал тесе шутлаҫҫӗ пулин те. Шут- 
лаччӑрах. Степан ӑна пурпёрех чунтанах килёштерет. 
Пӳртне хӑйсене сутмасан та, пӗрех шухӑшне улӑшта- 
рас ҫук. Шӑпах Семен Митрофанович пек лайӑх ҫын 
пулма тӑрӑшӗ те вӑл. Тата аслашшё пек. Амӑш ахаль- 
тен каламасть ҫав аслаҫу пит ырӑ ҫынччӗ тесе.

Семен Митрофановича та пулӑшнӑ тет ав. Вирук 
аппа вара Степана аслашшӗне хывнӑ тет. Эппин, унӑн 
ниепле те начар ҫын пулма юрамасть.

Степан пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ыйха путать. Тёлёкёнче 
ҫӗнӗ ҫурт курать вӑл. Кантӑк ҫине, шӑн ҫине, ӳкере- 
кеннисенех ҫитмест те, пӗрех пысӑк, хӑтлӑ, ӑшӑ пек. 
Степан ҫитӗнсен ун ҫамкине эрешсемпе ялемлетет. 
Чи тӑррине йывӑҫран касса автан вырнаҫтарать. Су- 
хӑрпа витӗр ҫӑттарать те ӑна (ку меслете ашшӗнчен 
вӗреннӗ-ха вӑл, унӑн та чиперех пулать), вара вӑл хӗвел 
шевлипе йӑлтӑр-йӑлтӑр кӑна ҫиҫсе тӑма пуҫлать. Те- 
мӗнччен киленсе пӑхать ун ҫине Степан. Акӑ вӑл, 
хӑмаран касса кӑларнӑскер, сухӑрпа витнӗскер, Сте
пана тӗлӗнтерсех, куҫ умӗнчех чӗрӗлет, ҫунатне ҫапса 
авӑтса ярать: ки-ки-ри-кук! ки-ки-ри-кук!
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Ҫак сасӑпах вӑранса кайре Степан. Чӑн-чӑн автан- 
семех авӑтаҫҫӗ иккен. Шарлаттарса. Ял тӑрӑх тӑкӑр- 
лӑксемпе, ҫуртсен хӳттипе, урам кукӑрӗсемпе вӗҫрен 
вӗҫе, енчен енне кумать автансен ҫӗкленӳллӗ янӑра- 
вӗ. Тепӗр чух ҫитес ҫӗре ӗлкӗреймест те, — ахрӑм евӗр 
авӑнса-авӑкланса пӗтӗм тавралӑха сапаланать. Кӳршӗ- 
сен автанӗ те сас пачӗ. Ҫӑвӑр пулас — сасси уҫӑлсах 
та ҫитеймен-ха. Пурпӗрех ӑна хуравлакан та тупӑнчӗ. 
Хӑйӗн пекех ҫӑвӑр автан. Унтан — тата тепри. Тӑват- 
тӑмӗш, пиллӗкмӗш...

Чылай хушӑ итлесе выртрӗ ҫав асамлӑ янӑрава Сте
пан. Киленсе. Чунпа каҫӑхса.

— Сирён унта хулара автансем ҫук-им? — пӑшӑл 
турӗ ача сасси.

Степан тӑрса ларчё. Никам та ҫук юнашар. Пӗчче- 
нех. Хӑй те пушӑ пӳрт кӑна. Кантӑксем хушка кӑвак- 
кӑн ҫуталаҫҫӗ, хӗвелтухӑҫ еннелле тухаканнине кӑна 
хӗрлӗрех тӗс ҫапнӑ кӑштах.

— Тул ҫутӑлать. Тӑрас пулать. Эх, хӑҫан хӗл ҫитӗ- 
ши? Ун чухне каҫ вӑрӑмрах. Тырӑ та вырмалла мар, — 
ҫине-ҫинех ассӑн сывласа илчӗ ача.

Степан пуҫне ҫӗклерӗ — унпа куҫа-куҫӑн тӗл пулчӗ. 
Тути хӗрри кӑшт уҫӑ. Тата темӗн калассӑн пулнӑн. 
Кӗтрӗ, кӗтрӗ Степан. Ача текех чӗнмерӗ. Ҫаплах тин- 
керсе пӑхрӗ. Рама ӑшӗнчен. Кантӑк витӗр.

Степан тӗпелелле иртрӗ. Шыв ӗҫрӗ. Пирус тивертрӗ 
те картишне тухрӗ. Пӳрт ум пусми ҫине ларчӗ. Питӗ 
килӗштеретчӗ ача чухне ҫакӑнта тухса ларма. Хӗвел 
питтине. Чӗркуҫҫине ыталаса, янахӗпе тӗренсе лар
ма. Куҫне хупатчӗ те, вара пылак ҫутӑ ӗмӗчӗсем хӗвел 
ӑшшипе пӗрле ачашшӑн ҫупӑрласа илсе аякка-аякка 
йӑтса кайнӑнах туйӑнса тӑратчӗ. Тепёр чухне ашшӗ 
юнашар пырса ларатчӗ. Аллине хулпуҫҫи ҫине хуратчӗ: 
«Ӗмӗтлен, ӗмӗтлен, Ҫӳппи, ӗмӗт пурнӑҫа ҫутӑ тӑвать, 
шанчӑка ҫухатма памасть», — тетчӗ. Вара амӑшӗ пырса 
чӑрмантаричченех иккӗшӗ шӑппӑн сӑмахласа ларатчӗҫ. 
Уйрӑмах Степана ашшӗ ылтӑн кӗнекесем ҫинчен ка
ласа пани питӗ килӗшетчӗ. Вӗсене ҫыракансене кӑвайт 
ҫинче те ҫунтарнӑ имӗш, тӗрмере те ҫӗртнӗ, хӑйсем 
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пурӑннӑ вырӑнсенчен те кӑлара-кӑлара янӑ. Вӗсем 
пӗрех ҫырма пӑрахман.

Ашшӗ каласа панӑ чухне вӗсене питӗ пысӑк, питӗ 
хулӑн, пӗтӗмпех ылтӑнран тӑракан кӗнекесем пулӗ тесе 
шутланӑччӗ. Пӗррехинче ашшӗ ҫав кӗнекесене курма 
илсе кайсан, — кӳршӗ яла, ҫырма хӗрринчи пӗчӗк ҫурта 
кӗчӗҫ пек, пӗччен ватӑ кӑна пурччӗ, кӑмака хутатчӗ 
ахӑр, те шкап умне ҫавӑтса пычӗ Степана ашшӗ, те 
ҫӳлӗк умне — кусене астумасть те, ҫӗтӗк хуплашкасем 
ҫеҫ халё те шӑкӑринех куҫӗ умӗнче, — вӗсем пӗчӗкскер- 
сем, ҫӳхескерсем кӑна иккен. Степаншӑн ку малтанах 
кӳренмелле те пулнӑччӗ, кайран шутласа илчё те, ҫак 
пӗчӗкскерсемшӗнех ҫынсем хӑйсен пурнӑҫне те хӗрхен- 
мен те, эппин, питӗ хаклӑ, ӑслӑ кӗнекесем вӗсем.

— Атте, ҫак кӗнекесене ҫыракансене мӗншӗн ҫавӑн 
пекех курайман? Мӗншӗн ҫырма чарнӑ? — ыйтнӑччӗ 
ашшӗнчен Степан.

Ашшӗ ун чухне нимӗн те шарламарӗ. Каялла килнӗ 
чухне ҫеҫ Степана куҫран тинкерчӗ те шӑппӑн пӑ- 
шӑлтатрӗ:

— Вӗсем тӗрӗслӗх ҫинчен ҫырнӑ, чӑнне каланӑ. Чӑн- 
ни вара пурин кӑмӑлне те каймасть. Тӗрӗслӗх куҫӗн- 
чен пӑхма хӑюлӑх кирлё, мёншён тесен вӑл тепӗр чух 
питё илемсӗр, чапрас, хура. Эпир вара, тӑванӑм, ыт
ларах йӑлтӑрккана юрататпӑр, юмаха. Мёншён тесен 
вӑл — чун йӑпатмӑш.

Мӗнле кӗнекесем пулнӑ-ши вӗсем, камсен-ши? Тен, 
ашшӗ каланӑ-тӑр та — халь пёр хушамат та аса кил- 
мерӗ. Хӑй ҫаплах ача чухнехилле чӗркуҫҫине янахпа 
тёренсе, урине ыталаса ларнине асӑрхарӗ те — сӑн- 
пичӗ ҫуталчӗ, чунӗнче ырӑ, ачаш пулса кайрё.

Тӑчӗ, картиш тӑрӑх уткаларӗ, тахҫан Мекке куку
руза акнӑ пахчана тухрӗ. Кӳ! ҫапрӗ клевер шӑрши. 
Карта хёррипе анаталла утрё.

Таҫтан текерлӗк тупӑнчӗ, ахӑртнех, Кёрлевук ен
чен вӗҫсе килчё пулмалла, пуҫ ҫийӗн хурлӑхлӑн, тӑлӑх- 
хӑн шуйханса иртрё те Степанӑн лӑпланнӑ чунне те
пёр хут пӑлхатса хӑварчӗ. «Эс шӑпах ҫакӑнта Карсук
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Ваҫҫине тавӑрма тӗв тунӑччӗ», — пӑшӑлтатрӗ ача. Сте
пан тӑпах чарӑнчӗ. Питӗ уҫҫӑн туйса илчӗ ҫӑварӗнче 
тӑпра тутине. Каллех пуҫ ҫийӗнче текерлӗкӗн шуйха- 
нуллӑ сасси илтӗнчӗ. Степан хӑлхине амӑшӗн пӑшӑл- 
татӑвӗ пырса кӗчӗ: «Эп кунта, кунта». Степан ҫав сасӑ 
еннелле утрӗ.

Ҫӑва ҫинчен таврӑнса укӑлчаран кӗчӗ кӑна — Кремль 
куранчӗсен сасси ялти шӑв-шава хупласа хучӗ. Улттӑ 
ҫапрӗҫ. «Пуҫтарӑнма та вӑхӑт», — шутласа илчё Сте
пан.

Тӑкӑрлӑкран пӑрӑнаспа Тимак Виттин карти витӗ- 
рех хӑйсен хапхи умӗнчи сак ҫинче такам ларнине 
асӑрхарӗ. Ватӑрах ҫын пек курӑнчӗ. Кивӗ фуфайкӑпа. 
Симӗс шлепкепе. Пуҫне сӗнкерех ларать. «Карсук! — 
вӗлтлетрӗ пуҫра. — Ман патах-ши? Е ҫула май кӑна 
чарӑннӑ? Мёншён кирлё пулса тухрӑм-ха эп ӑна? Ку 
кӑна ҫитменччӗ ҫула тухас чух...»

«Мекке Лӳнькки вӗт вӑл», — пӑшӑлтатрӗ ача.
Степана асӑрхаса тӳрленсе ларчӗ ватӑ.
— Ман патра хӑна иккен. Салам пултӑр, Лӳнькка 

тете. Ырӑ ир. Мӗнле пурӑнаҫ? — тесе алӑ пачӗ.
— Манман, — тӑруках кӑмӑлсӑрланнӑ пекрех пулчӗ 

Мекке. — Эппин, эп мӗншӗн килнине чухлан кӑштах.
— Пӗлеймерӗм-ха...
«Шахвӑртан, шӑллӑм, шахвӑртан», — ӑшӗнче йӳҫ- 

ҫӗн кулса илчӗ Лӳнькка.
Степан «Беломор» кӑларчӗ, Лӳньккана сӗнчӗ. Лешӗ 

илчё, анчах тивертмерӗ, хӑлхи хыҫне хӗстерчӗ.
— Ҫӳппи Лекҫейч, эс мана каҫар та... Ман калаҫу 

йывӑр, пӳрте кӗрсен вырӑнлӑрах пуль. Кунта кӑмӑллах 
мар пек...

Пӳрте кӗчӗҫ. Лӳнькка пӳрт ӑш-чиккине пӑхса ҫав- 
рӑнчӗ, куҫӗ стена ҫинчи сӑн ӳкерчӗксем ҫине ӳкрӗ те — 
пӗтӗм хӑюлӑхӗ, Степан патне килме хатӗрленсе пӗ- 
чӗккӗн-пӗчӗккӗн пуҫтарӑннӑ харсӑрлӑхӗ лапах сӳнчӗ:

— Эп, мӗн... чӑрмантарасси-мӗнӗ... кхм! кхм!.. Эс 
ҫуртна сутнӑ терӗҫ те...
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— Ҫӗрӗшсе кӑна ларать, хамӑн килсех пурӑнасси 
пулмасть ёнтё текех... — Лӳньккана калаҫӑвне пуҫар- 
са яма ҫӑмӑлрах пултӑр тесе сӑмах хушрӗ Степан.

— Вӑл ҫапли ҫапла-ха ӗнтӗ. Унсӑр та май ҫук. Вӑ- 
хӑтра вырнаҫтармалла. Вара... Сутнӑ терӗҫ те... эп
пин, текех килеес те ҫук пирӗн тӑрӑха эс. Ҫавӑнпа 
текех курасси пулать-и сана, Ҫӳппи Лекҫейч, пул
масть те-и...

Лӳнькка хӗвӗнчен шурӑ эрех кӑларчӗ, сӗтел патне 
таплаттарса пычӗ те лартрӗ.

— Эп ҫылӑх каҫарттарма килтӗм. Текех кураяс та 
ҫук сана, ҫылӑхпа ҫӗре кӗрес килмест, — терё те ҫӑ- 
мӑллӑн сывласа ячӗ.

— Мӗн эс, Лӳнькка тете? Мӗн ҫылӑхӗ унта... — 
аптраса ӳкрӗ Степан.

— Ҫылӑхлӑ-и, ҫылӑхлӑ мар-и, Ҫӳппи Лекҫейч, айӑ- 
пӑм пур. Айӑплӑ сирӗн умӑрта.

Лӳнькка бутылкине уҫма хӑтланчӗ — пултараймарӗ, 
Степан енне тӑсрӗ:

— Атя уҫ-ха.
— Тен, кирлех мар, Лӳнькка тете. Ӗнертен юлни 

те, пилеш эрехӗ, ҫаплипех, ҫӗнӗ кил хуҫисем мӑка- 
риҫе илсе килнӗччӗ те...

— Ҫук, ҫук, Ҫӳппи Лекҫейч, ун пек юрамасть. Кӑ- 
мӑла ан хӑвар. Чунра ахаль те канлӗх ҫук. Пӗлеп, сан 
ҫула тухмалла, хам та кунпа иртӗнменни чылайран- 
па. Ячӗшӗн ҫеҫ хӑть. Ятарласа районтан илсе килтер- 
тӗм. Сан ятпа. Кӑмӑла ан хӑвар.

— Сана мӗн-ма айӑплас, Лӳнькка тете? Ӑнланатӑп, 
хуҫисем вӗсем пулнӑ.

Степан бутылкине уҫрӗ. Лӳнькка черккесене тул- 
тарчӗ.

— Вӗсем хуҫаланатчӗҫ ҫав ун чух. Карсуксем. Хӑй- 
сене ҫӗр кӑвапи пек шутлатчӗҫ. Хам та айӑплӑ ӗнтӗ. 
Хам та. Мӗн-ма урӑххи мар, мӗн-ма шӑпах эп ки- 
лӗшнӗ-ха сирӗн пахчана сухаласа пӑрахма? Мӗн-ма 
урӑххи мар? Шӑпах эп. Вӗт малтан Симун Кулине 
хушнӑччӗ. Вӑл яхӑнне те ямарӗ. Трифун Никитича. 
Мён, мана ытлашши кирлӗ пулнӑ-им? Кирлӗ пулнӑ-
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тӑр ҫав. Ҫурт лартас ӗмӗтпе пурӑнаттӑм. Карсуксене 
юрас тенӗ пулӗ. Мӗскӗн чун. Каҫарма пултараймастӑп 
хама.

Лӳнькка чӗтреве ернӗ аллипе ҫатӑрласа тытрё те 
черккене (Степана черкки халь-халь чӗлтӗртетсе ван- 
са каяссӑн туйӑнчӗ) тӗппипех ҫавӑрса хучӗ. Ҫыртмарӗ. 
Пируспа сарӑхса ларнӑ шӗвӗр пӳрнине икӗ хутчен 
кӑкӑр туллин шӑршласа илчӗ, куҫне хупрӗ. Пит ҫӑмар- 
тийӗ илемсӗррӗн туртӑнкаларӗ. Пуҫне усрӗ.

Шӑп пулчӗ.
Степан, ку кӑмӑллах мар самант ытлашшипех вӑ- 

раха тӑсӑлнине туйса илчё пулин те, татӑлнӑ калаҫӑва 
сыпӑнтарса е пачах та урӑх еннерех ҫавӑрса ямашкӑн 
ниепле те сӑмах тупаймарӗ. Шӑплӑха сирмелле, ап- 
транӑ енне ӳсӗркелесе илчё, пирус тивертрӗ.

Лӳнькка пуҫне ҫӗклерӗ.
— Эс мана айӑп ан ту, Ҫӳппи Лекҫейч. Каҫар. Ман 

пурӑнасси те шутлӑ кӑна ахӑр. Ман — рак. Каламаҫҫӗ 
те — сисетӗп эп, — хӑйне вӑхӑтсӑр пӳлесрен асӑрхан- 
нӑн васкарах сӑмахлама пуҫларӗ Лӳнькка. Степан чунӗ 
сӳлетсе илчӗ. — Хулара ахальтен икшер уйӑх таранч- 
ченех вырттарас ҫук. Ну, ку тем мар, харама. Мура- 
ха. Кун чул пурӑннӑ — ҫитет.

Лӳнькка шӑпланчӗ. Степан ним калама аптрарӗ.
— Эп, тӗрӗссипе, Ҫӳппи Лекҫейч, вӑл-ку пирки тах- 

ҫанах маннӑччӗ. Суяс мар. Эс ҫуртна сутан текен сас- 
хура тухрӗ те, тен, пурнӑҫ ҫинчен шухӑшланӑран та- 
тӑр, тепёр хут тапса тухрӗ асра эс ҫав кун ман ҫине 
мӗнлерех куҫпа пӑхни. Вӑт ласкать те лӑскать чуна, 
пӗр канӑҫ ҫук, ҫыврайми пултӑм. Куҫа хупап — ҫав 
куҫ, вӑранса каяп — ҫав куҫ. Тӑршшӗпе йӗрлет. 
Йӗрлет, йӗрлет... Канӑҫ памасть. Ил эс ӑна каялла, 
Ҫӳппи Лекҫейч, ил каялла. Турӑ пул.

Шӑпланчӗ. Пуҫне усрӗ.
— Санра мар айӑпӗ, Лӳнькка тете. Ӑнланатӑп. Вӑ- 

хӑчӗ ҫапла пулнӑ ёнтё. Самани. Мёншён пире Кар
сук Ваҫҫи ҫавнаш калах юратман, тӑршшӗпех такӑн- 
тарма тӑрӑшнӑ? Аттерен нумай ыйтнӑ кун пирки. 
Шарламастчӗ темшӗн.
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Лӳнькка тӳрех чӗнмерӗ. Хӑлха хыҫне хӗстернӗ пи- 
русне илчӗ, пӳрни вӗҫӗпе ҫемҫетрӗ, шӑрпӑк кӑларчӗ, 
анчах тивертмерӗ.

— Мёншён юратмастчӗ?.. Кама юратнӑ вӑл Кар
сук?

Каллех шӑпланчӗ. Пируспа сарӑхса ларнӑ шӗвӗр 
пӳрнине ҫавӑркаласа пӑхкаларӗ.

— Мӗнле ӑнлантарас сана? Аслаҫу ӑслӑ ҫынччӗ сан. 
Ссыльнӑй йӑхӗ ҫав. Аслӑччӗ. Тӳрӗ кӑмӑллӑччӗ. Сӑмахӗ 
те тӳрӗччӗ. Куҫранах калатчӗ.

Колхозсем тапрансан пурлӑхне, мён пуррине йӑлтах 
коммуна пачӗ. Тӗрлӗрен калаҫрӗҫ, астӑватӑп, ун чух 
кун пирки. Раскулачить тӑвасран тесе те. Эп шутлап, 
таса чун-чӗререн панӑ пуль вӑл. Таса кӑмӑлтан. Кар
сук Ваҫҫи хуларан яла таврӑнчӗ. Заводра ӗҫленӗ-ши 
вӑл, ҫавӑнтах партийнӑйне кӗнӗ-тӗр. Унпа пӗрле тепӗр 
ҫын килнӗччӗ. Сӑран пиншакпа. Хӗрлӗ кӗпепе. Шкул 
ачи пекскер кӑна хӑй. Имшеркке. Пуҫтарчӗҫ хайхи- 
сем халӑха. Алла та капла, Ваҫҫана коммун пуҫлӑхне 
лартасшӑн пулчӗ лешӗ. Халӑх кӑмӑлне каймарӗ ку. 
Карсук йӑхне килӗштерсех каймастчӗҫ. Аслаҫу та ун 
чух вирлӗ сӑмах каларӗ. Пултаруллӑччӗ вӑл халӑх умӗн- 
че калаҫма. «Хуҫалӑхпа пурӑнса курман ҫын хуҫалӑх 
тытса пыма пултарать-и вара вӑл?» — тенине халь те 
астӑвап. Карсуксем питӗ юхӑнса пурӑнатчӗҫ. Аиппӗ 
юлхав пулнӑ ун. Макаҫсемпе те, эс астӑваймастӑн 
пуль-ха ӗнтӗ вӗсене...

— Анне каланинчен пӗлеп кӑштах. Ӳсӗрсене ҫаратса 
пуйнӑ тетчӗ.

— Вӑт, вӑт, шӑпах ҫавсемпе те ермешкелесе пурӑнчӗ 
пӗр вӑхӑт. Пуйма та пуҫланӑ текелетчӗҫ те, кайран 
ӗҫке ярӑнса кайрӗ. Хисеп-мӗнне пӗлмен ӗнтӗ вӗсем. 
Ваҫҫи те ӳркевлӗрех ӳсрӗ. Ҫӑмӑлттайрахчӗ. Хулине те 
ахальтенех тухса каймарӗ-тӗр. Янттине шыраса. Ас- 
лаҫусем вӗсем тӑн-тӑн пурӑнатчӗҫ. Тӗрӗссипе, мӗн ку- 
лакӗсем пулнӑ та ӗнтӗ пирӗн ялсенче. Кам ӗҫленӗ — 
начар мар пурӑннӑ. Макаҫсем — вӑт вӗсем чӑнах та 
кулаксем. Халӑха хӗсӗрлесе тӑратчӗҫ. Халӑхран кулса, 
мӑшкӑлласа. Аслаҫусем тӗплӗ ҫынсем пулнӑ. Ёҫчен,
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тӑрӑшуллӑ. Хытӑрах текелетчӗҫ те, анчах хыткукарлӑх 
марччӗ вӑл — тирпейлӗх, шута хисеплени. Иртӗхсе 
пурӑнман. Халӑх ӑна суйласшӑн пулчё коммунара. Ваҫ- 
ҫана яхӑнне те ямарӗ. Лешӗ, унпа килни, наганӗпе 
юнасах: «Кӑна капла хӑвармастӑп, эсир Совета хирӗҫ, 
контрреволюци, кивӗ тӗнче юлашкисем», — тесе пӗ- 
терчӗ. Тепӗр эрнерен, чӑнахах та, — эпир хӑрасах ӳк- 
нӗччӗ, — аслаҫуна лартса тухса кайрӗҫ. Коммунара 
Ваҫҫана ҫирӗплетсе хӑварчӗҫ. Вӑт вара Ваҫҫа иртӗхрӗ. 
Аҫусене пайтах шар кӑтартрӗ. Пӗрлешӳрен те кӑларса 
пӑрахрӗ. Чылай мӑшкӑлларӗ ӗнтӗ — мӗн каласси пур. 
Аслаҫу тепӗр ҫур ҫултан таврӑнчӗ-ши вӑл? Пӗтсе кай- 
нӑччӗ. Сасси кӑна хӑйӗнччӗ. Йӑлтах улшӑннӑ. Тӑран- 
таспах курсе ячӗ ӑна темле вырӑс. Пысӑк пуҫлӑх тенӗ 
пек астӑвап. Халӑха пуҫтарттарчӗ. Сӑмах каларӗ. Ас- 
лаҫун айӑпӗ ҫукки ҫинчен каларӗ, ссыльнӑйсен йӑхӗн- 
чен терӗ, ӑна председателе суйлама сӗнчӗ. Ваҫҫа вара 
тепӗр куннех ялтан ҫухалчӗ. Каярахри саманине ху та 
чухлан ёнтё, пӗлен пуль, — ун пирки пӗр вӑхӑт самай 
шавлакаларӗҫ, — питӗ пӑтрашуллӑ пулчӗ. Хӑрушӑ са
мана. Аса илсен халё те ак-ак кантӑкран тан! тан! 
шаккассӑн туйӑнать. Карсук ҫав вӑхӑталла таврӑнчӗ 
яла. Уполномоченнӑй туса янӑ текен сас-хура та ҫӳ- 
ретчӗ. Пулнӑ та пуль ҫав. Малтанах Петкассинчи Ва- 
ҫли Егорч учитель ҫухалчӗ пулмалла. Хаҫата та дырка- 
ласа тӑратчӗ-ха вӑл. Лайӑх ҫынччӗ. Сирӗн аслаҫӑр — 
кӑштахран. Района чӗнтерчӗҫ те ӑна — унтан таврӑ- 
наймарӗ. Упраймарӑмӑр. Каҫартӑрах ёнтё. Хута кӗрей- 
мерӗмӗр — хӑратса ҫитернӗччӗ халӑха. Аҫуна та — 
Элекҫей тетене — ҫав шӑпах кӗтетчӗ пулӗ те, ахӑрт- 
нех, аслӑраххисем вӗрентрӗҫ-тӗр, каларӗҫ пуль ялтан 
вӑхӑтлӑха ҫухалма. Вара вӑл Мускавах тухса кайнӑ те- 
келетчӗҫ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн кӑна курнӑҫрӑмӑр эпир. Ӑна, 
каҫартӑр та, никам та ҫын пулать тесе шутламан. Пуд- 
ран аманса таврӑннӑ вал. Контузи пулнӑ. Тӑнлавӗн- 
че, сылтӑм енче, мӑкӑль пурччӗ ун. Чӑмӑркка пысӑкӑш. 
Калаҫма та, йывӑра ан илтӗр те, тин чӗлхе уҫан ача 
пек калаҫатчӗ. Чипер ларнӑ ҫӗртенех ним сӑлтавсӑ- 
рах тискерленсе каятчӗ. Ахӑр, пуҫ пӑтраннӑ самант-
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сем пулнӑ пуль. Аннӳне питӗ хӗрхенеттӗмӗр эпир ун 
чух. Мёнле ҫавӑн пек ҫынна качча тухма шикленсе 
тӑмарӗ? Хёрхенсе-тёр. Сар ҫу пекчӗ ун кӑмӑлӗ. Ырӑччӗ. 
Нумай нуша курчӗ ёнтё вӑл. Аҫу питё вӑрах вӑхӑт 
ӗҫлеймерӗ. Тухтӑрсем мӑкӑльне касма хӑракалатчӗҫ 
пулмалла. Таҫта та ҫитсе пӑхрӗҫ. Юрать, Кӑшарсем, 
Власов Кули ачи, хулара тухтӑр пулса ӗҫлетчӗ, шик
ленсе тӑмарӗ. Ҫав ҫын турӗ ӗнтӗ аҫуна. Аннӳ те ну
май тӑрӑшрӗ. Маттур хӗрарӑмччӗ. Телейӗ пулмарӗ. 
Пулмарӗ.

Лӳнькка черккесене тултарчӗ. Сӗтел ҫине тумлатрӗ. 
«Элекҫей тетепе Ҫинук аппа ятне пултӑр. Асӑнар», — 
тесе тӗппипех ӗҫрӗ.

Пӗр самант чӗнмесӗр ларчӗҫ. Степан пирус ти- 
вертрӗ. Лӳнькка пирусне ҫавӑркаласа пӑхкаласа ларчӗ 
те шӑрпӑкне сӗрчӗ.

— Ҫапла... Нумай иртӗхрӗ вӑл Карсук. Пайтах. Турӑ 
курать теҫ те... Курмасть пуль ҫав. Йӗксӗке паян кун 
та йӑтса ҫӳрет ҫӗр. Эп фронтран килеп. Шыҫӑнса, 
юхӑнса кайнӑ тавар пуйӑсӗсемпе килсе пыйтланса 
ларнӑ йӑлт. Ҫурма ҫулта Ваҫҫа хуса ҫитрӗ. Тарантас - 
па. Хӑйӗн сӑранӗпе, атти — кӗленче пек. Йӑлтӑрта- 
тать. Эпӗ тӑватӑ ҫул фронтра пулса пёр медаль пекки 
ҫакнӑ, вӑл орденӗ курӑнтӑр тесех пуль сӑранне йӳле 
янӑ. «Эс мён тата медальпе кӑна таврӑнан?» — тет. 
Мухтанать пулать. Чӑтаймарӑм — анса утрӑм. Пӗлеп 
эп мӗнле илнӗ вӑл орденне.

Пит ҫӑмартийӗ илемсӗррӗн туртӑна-туртӑна илчӗ.
— Лӳнькка тете, самани тӗрлӗрен пулнӑ. Карсук 

епле майпа тӑршшӗпех председательте тӑркаласа юлма 
пултарнӑ?

— Самани те вӗсем майлӑ пулчӗ-тӗр ун чух. Тарӑн 
тымар ярса хӑварчӗҫ пулмалла ҫав хӑйсен вӑхӑтӗнче. 
Эс хирӗҫ каласа пӑх-ха ун чух орденлӑ ҫынна. Тур 
сиртӗр. Тӗрӗс-и, тӗрӗс мар-и — вӗсем хуҫаччӗ.

Лӳнькка Степан енне туртӑнчӗ.
— Хамӑр хушӑмӑрта пултӑр та, эп шутлап, ҫавӑн 

чухне уйрӑлса кайрӑмӑр пуль эпир хуҫасемпе ытти- 
сем ҫине. Ҫавӑнтанах пуль. Пуҫлӑхсене юрама тӑрӑшас-
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си, пӗр-пӗрне пуҫлӑх умӗнче сутасси, элек сарасси, 
кӗвӗҫӳ ҫав вӑхӑталла пуҫланчӗ-тӗр. Суйма суясах мар 
та, Карсук миҫе ҫыннӑн кумӗ пулмарӗ-ши? Турӑ ка- 
ҫартӑр та, хам та чутах ҫылӑха кӗреггӗм. Тавах, Ваҫҫа 
хӑй яхӑнне ямарӗ. Хӑй саманинче ҫӳлереххисен карти
не кӗрсе юлчӗ те вӑл, унтисем пӗр-пӗрне кӳрентерме 
памаҫҫӗ пулмалла ҫав, — пурнӑҫне ирттерчӗ ҫапла. Ху- 
ҫалӑхсене пӗрлештерсен кантура Петкассине куҫарса 
кайрӗҫ. Унти халӑх Карсука ҫывӑха та ярасшӑн пул- 
марӗ. Нумай пӑтранчӗҫ ун чух — астӑвап. Карсука ҫапах 
та ӳксе юлма памарӗҫ районтисем, бригадира лартрӗҫ. 
Халь вӑл бригадир такамах мар пек. Ун чух — уй! пысӑк 
ҫынччӗ. Фигурӑччӗ! Пахча сухаламалла — ун патне кай
са йӑлӑнан, лаша кирлё — каллех ун патне.

— Утмӑлмёш ҫулсенче вара вӑл бригадир кӑна пул- 
нӑ-им? Эп ӑна председатель тесе шутланӑ, — пӳлсе 
ыйтрӗ Степан.

— Бригадирӗ бригадир кӑначчӗ те — хуҫа йытти 
хуҫинчен ирттерет. Тӗрӗс сӑмах ку. Каярахпа Камы
шина, — лешне, хайхине, каларӑм-ҫке, Ваҫҫана ком
мунара лартасшӑн пулчӗ терӗм, аслаҫуна малтан 
тыттарса яраканни, районта ӗҫлетчӗ вӑл, — унтан 
пӑрчӗҫ пулмалла та пирён пата ярса пачӗҫ. Карсук 
каллех йӑл илчё. Пёр урапа ҫинчисем вёсем: Карсук 
Ваҫ-ҫи те, Камышинё те. Ун хӳттипе пайтах иртёхрё 
Ваҫҫа.

Лӳнькка пёр вӑхӑт кантӑкран тинкерчӗ. Чӗнмерӗ. 
Пирусне кӑкӑр туллин ӗмрӗ.

— Вӑт мана мӗн тарӑхтарать, Ҫӳппи Лекҫейч, — 
Степан енне ҫаврӑнчӗ Лӳнькка. — Карсука мӗнле кӑна 
ылханмарӗ пулӗ халӑх — вӑл хӑнк та ҫук — чӗрӗ, сы- 
вах. Эп никамах та унашкалах хур туман пек ёнтё... 
Халь ёнтё, тепёр тесен, пурнӑҫӗ унӑн та ӑмсанмалӑхах 
ҫук: кашни кун патак ҫиет теҫ, пылчӑк-и, ҫил-тӑ- 
ман-и — килӗнчен кӑлара-кӑлара яраҫ, ачисем путсӗр 
ун, Гурийӗ те, Санькки те, улми йывӑҫҫинчен аякках 
ӳкмест-ха ӗнтӗ, тӗрӗсех ку, ун пек-и, кун пек-и — 
пӗрех пурӑнать. Пурӑнать. Ҫук-тӑр ҫав Турри, аттуш 
курмаллах вӑл.
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Лӳнькка пӗр авӑк чӗнмерӗ. Унтан картах туртӑнса 
илчӗ.

— Е юриех пурӑнтарасшӑн-ши ӑна? Э? Ятарласах. 
Калӑпӑр, ӗлӗк иртӗхнишӗн ҫӑварне пӗҫертмелӗх. Ну- 
ша мӗн иккенне чухламалӑх, тути-масине пӗлмелӗх. 
Мёнле шутлан? А мён, пулма та пултарать. Мӗншӗн 
пулмалла мар? Тен, ҫаплах та шӑпах. Пурӑнтӑр эп
пин. Атя-ха апла тӑк, Ҫӳппи Лекҫейч, Карсук сыв- 
лӑхӗшӗн ӗҫер, — йӳҫҫӗн кулса илчӗ Лӳнькка. — Атя 
ун сывлӑхӗшӗн пултӑр та, эп вара сулланам. Сана чар- 
са кӑна тӑрап пуль. Нумай калаҫса кайрӑм.

Лӳнькка шалт тутарчӗ. Хӑяр татӑкӗ хыпрӗ. Аллине 
Степан енне тӑсрӗ:

— Курнӑҫасси пулать-и текех, пулмасть те-и, Ҫӳппи 
Лекҫейч, мӗн пулни пулнӑ ӗнтӗ, йывӑра ан ил, эс мана 
каҫар та айӑп ан ту. Эп ун чух Элекҫей тетене виҫӗ 
мишук ҫӗр улми парасшӑнччӗ — вӑл хирӗҫлерӗ, ик- 
кӗшне илме ҫапах ӳкӗте кӗчӗ. Тавах, кӑмӑла хӑвар- 
марӗ. Эсё те, Ҫӳппи Лекҫейч, кӑмӑла ан хуҫ. Ну, сывӑ 
пул. Сывӑ пул...

Лӳнькка Степана ыталаса илчӗ.
Кантӑкран Лӳнькка урам урлӑ каҫни курӑнчӗ. Ча- 

рӑнчӗ. Вӑрттӑн хӗрес хыврӗ. Пуҫ тайрӗ. Вара тӑкӑрлӑка 
кӗрсе ҫухалчӗ.

Степан сӗтел ҫине пуҫтарчӗ. Амӑшӗн, ашшӗн сӑн 
ӳкерчӗкӗсене пӑтаран вӗҫертсе илчё, рама ӑшӗнчен 
кӑларчӗ, тусанне шӑлчӗ, тирпейлӗн дипломачӗ тӗпне 
хучӗ. Ача чухнехи хӑй патне кармашнӑччӗ — куҫпа 
куҫ пулчӗҫ те, вырӑнтах хытса тӑчӗ. Ҫапла чылайччен 
пӗр-пӗрне тинкерчӗҫ вӗсем.

— Тавах сана, пӗчӗкскерӗм, эс мана манӑҫнӑ пур- 
нӑҫӑма аса илтертӗн, — пӑшӑлтатрӗ Степан, — ҫухатнӑ 
чунӑма тавӑрса патӑн. Каҫар эс мана, эп сана та ас- 
ран кӑларнӑ.

— Ман сана питё-питё курас килетчӗ. Мӗнлерех 
пулса кайнӑ-ши тесе шухӑшлаттӑм вӗҫӗм. Эп шутланӑ, 
эс ҫаплах имшеркке тесе. Уй-уй! Кӑвакарнӑ ҫӳҫ санӑн 
мӗн чухлӗ!

Ача тӑруках шӑпланчӗ. Сӑнӗ тӗксӗмленчӗ.
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— Эс тата темӗн каласшӑнччӗ пулас? — ыйтрё Сте
пан.

— Ҫук, нимех те...
— Кала, кала, пёчёкскерём.
— Эс ан кӳрен тулёк. Юрать-и? — Степан ҫине 

тата та тимлесерех тинкерчё. — Эс пӳрте сутмасӑр 
пултараяттӑн-и? — терё те вӑл хёрелсе кайрё.

— Сутмасӑр? Ну... ёнтё... — ним калама аптрарё 
Степан. — Мёншён сутмалла марччё-ха?

Ача куҫне айккинелле тартрё.
— Ӑҫта пурӑнӑп-ха ёнтё эпё малашне?.. — ассӑн 

сывласа ячё.
— Мён эс, пёчёкскерём, эп сана кунта пӗччен хӑ- 

вармӑп текех. Эп сана хампа илсе каятӑп. Хулана. Хам 
пата.

— Хулана?
— А мён?.. Хулана. Ман унта иксёмёре те вырӑн 

ҫитет. Эпир яланах пӗрле пулӑпӑр. Текех нихӑҫан та 
уйрӑлмӑпӑр. Иккӗн хаваслӑрах та.

— Иккӗн лайӑхрах-ха. Ҫапах та...
— Пӗлетӗн-и, ҫитетпӗр те ак хулана икё ешчёк 

пӗремӗк туянатпӑр. Вара сан пёр ӗмӗтӳ тулать те.
— Ҫук, иккё кирлё мар. Атте ҫук вёт текех. Кам- 

пур та... — салхуланчё ача сӑнӗ.
Степанӑн та кӑмӑлӗ хуҫӑлчӗ:
— Каҫар.
— Хулана кайма ман ҫи-пуҫ та ҫук вёт пёрех. Унта 

лайӑх тумланса ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ пулё. Манран пурте мӑш- 
кӑлласа кулӗҫ кӑна.

— Мён кирлине эпир пурне те туянӑпӑр. Чи-чи 
лайӑххисене. Унта лавкка нумай. Чӑн-чӑн шӑлаварпа 
ҫӳреме пуҫлӑн вара.

— Чӗн пиҫиххиллипе-и?
— Чӗн пиҫиххиллипе. Эс ӗмӗтленеттӗн вӗт ун ҫин- 

чен?
— Ӗмӗтленетӗп те... Анчах та... — иккӗленсе тӑчӗ 

ача. Самантранах йӑлтӑр ҫиҫсе илчӗ сӑнӗ:
— Унта кӗнекесем параҫҫӗ-и?
— Кӗнекесем?.. Ман хамӑнах икӗ пысӑк шкап тулли.
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— Икё шкап?! Эппин, атте каланисем те пур пуле 
унта сан?

— Пур-тӑр та... Эп ячӗсене манӑҫа кӑларнӑ ҫав.
— Эп вӗсене хуплашкинченех уйӑрса илме пулта- 

ратӑп. Питӗ ҫӗтӗк хуплашкаллӑччӗ.

Урама вёсем алӑран-алӑ ҫавтӑнса тухрӗҫ. Ача шуп- 
карах хӗрлӗ улача кӗпепе, тӳмисене ҫӑт тӳмеленӗ. 
Тӗссӗрленнӗ пир шӑлаварпа. Пушмакӗ, ӑптӑр-каптӑр 
пулин те, ҫупа сӑтӑрнӑран ҫуталса тӑрать. Ҫӳҫне тир- 
пейлӗн туранӑ. Ытлашши йӗпетнипе йӑм хуран йӑлтӑр- 
татать.

Иккӗшӗн те кӑмӑлӗ ҫӗкленӳллӗ. Хушӑран куҫпа куҫ 
тёл пулать те, сӑнӗнче пӗчӗк хӗвел пек шевле выля- 
ма пуҫлать. Кун пек самантсенче Степан ача аллине 
хытӑрах пӑчӑртать, Ҫӳппи вара унӑн аллин ӑшши- 
не туять. Ырӑ пулса каять чунне. Ҫепӗҫ, ачаш туйӑм- 
сем ӑна ура тупанӗнчен пуҫ тӳпине ҫитиех ҫупӑрласа 
илеҫҫӗ.

«Шел, Карсуксем кураймаҫҫӗ куна, — пӑшӑрханса 
шухӑшлать вӑл, — мӗнлерех ӑмсаннӑ пулӗччӗҫ вӗсем 
халӗ Ҫӳппине, кӳрентерме те хӑяйман пулӗччӗҫ».

Гурипе ҫапах та курнӑҫма пӳрнӗ-мӗн вӗсене. Ӳсӗр 
хӑй. Явархисен тӗлӗнчи пура ҫумне мелсӗррӗн сӗвеннӗ, 
ура ҫинче аран тытӑнкаласа тӑрать.

Ҫӳппи вӑрттӑн, курмӑш пулса иртсе каясшӑнччӗ — 
Степан сӑмах хушрӗ:

— Салам пултӑр, Гури. Мӗнле пурӑнаҫҫӗ?
Лешӗ кӑлт сикрӗ, йывӑррӑн пуҫне ҫӗклерӗ. Куҫӗ — 

урмӑш, сӑн-пичӗ тӑртаннӑ, шӑртланса ларнӑ. Хӑйӗн- 
пе сӑмахлакансене курман пекех туйӑнса кайрӗ вӑл 
Ҫӳппине. Вӗсем витӗр инҫене-инҫене пӑхса тинкернӗ 
пек. Ҫӳппи асӑрханкаласа икӗ утӑм чакрӗ.

— Палласа илеймерӗн курӑнать, — сӑмах хушрӗ Сте
пан.

Гури чӗлхесӗр ҫын евӗр темӗн мӑкӑртатрӗ. Кӑштах- 
ран тин уйӑрса илем пек пулчё те тутине кулнӑ чух- 
нехилле илемсӗррӗн йӗлпӗрчӗ, армак-чармаккӑн хӑлаҫ- 
лан каласа ыталама хӑтланчӗ, чуптӑвасшӑн пулчӗ.
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Ку Ҫӳппине тарӑхтарсах ячӗ: «Мӗнле хӑять вӑл 
ҫапла ҫулӑхма? Пӗр именӳсӗр. Намӑса та пӗлмест. Хӑть 
Степан умӗнче вӑтанасчӗ. Унашкал ҫапкаланчӑк мар 
вӗт вӑл. Хула ҫынни. Культурӑллӑ».

Юратуллӑ куҫпа пӑхать Ҫӳппи Степан ҫине. «Мӗн 
тери чипер, хитре ҫын вӑл. Ҫутӑ сӑнлӑ. Шап-шурӑ 
кӗпепе. Галстукпа. Пиншакне сылтӑм хулӗнчен уртса 
янӑ. Пачах урӑх ҫын ҫав Гурипе танлаштарсан».

Гурин чӗлхи кӑштах уҫӑлчӗ пек. Хӑш-пӗр сӑмахсе- 
не уҫҫӑнах уйӑрса илет Ҫӳппи. «Атя тет, тӗл пулнӑ 
ятпа тет».

— Каҫар, васкас пулать, — сехетне шаккаса кӑтар- 
тать Степан.

Гури те вӗсем хыҫҫӑн ӑнтӑлнӑ пек пулчё — пура ҫу- 
мӗнчен кӑшт хӑпсанах тӗшӗрӗлсе анчӗ.

Унпа тӗл пулнӑ хыҫҫӑн иккӗшӗн те сӑнӗ тӗксӗм- 
ленчӗ. Степан ҫын шӑпи, ӑраскалӗ пирки шухӑшларӗ. 
Ҫӳппи Гуришӗн Степан умӗнче намӑса кӗме тивнишӗн 
кулянчӗ: «Хулара вёсен унта, паллах, Гури пек этем 
манерне ҫухатнӑ ҫынсем ҫук ёнтё. Карсук та Ҫӳп- 
пишён никам та мар та, ҫапах та пёр ялсем вёт. Эп
пин, пӗр-пӗриншӗн явап тытмалла. Ҫапла вёрентетчё 
ашшӗ. Ҫук, вӑл нихӑҫан та Карсук пек ҫапкаланчӑк 
ҫын пулмасть. Вӑл Степан пек хитре, чипер ҫын пул
ма тӑрӑшать».

— Ӗмӗтлен, Ҫӳппи, ӗмӗтлен. Ӗмӗт чуна ҫутатать, 
пурнӑҫа илем кӳрет. Эпир нихӑҫан та текех хамӑр кам 
ачисем пулнине манӑҫа кӑлармӑпӑр, — сӑмах хушрӗ 
Степан. Ача аллине паҫӑрхинчен те хытӑрах пӑчӑртать. 
Ҫӳппи каллех ун ӑшшине туять. Каллех иккӗшӗн те 
чунӗнче ырӑ, сӑнӗ ҫуталать.

Ванюк тетӗшӗсен пӳрчӗ умӗпе иртнӗ чух пушмак 
кантрине майланӑ пек туса юриех, ятарласа тӑхтаса 
тӑчӗ Ҫӳппи. Питӗ пӑхтарас килетчӗ унӑн Маньккана 
кантӑкран. Манькка сӑнӗ курӑнмарӗ. «Ахӑртнех, кал
лех района йӑркканӑ пулӗ-ха. Ҫырла сутма. У-у! ус- 
ламӑҫ. Ҫӳпписемпе тӑванлӑ пулнӑшӑн намӑсланать 
пулать тата. Хӑй вӑл ӗрет ятне ярать», — сӑмахларӗ 
хӑй тӗллӗн Ҫӳппи.
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Укӑлчаран тухрӗҫ. Кӑштах иртрӗҫ те чарӑнчӗҫ. Ял 
енне ҫаврӑнчӗҫ. Пӗр самант чӗнмесӗр тӑчӗҫ — ялпа 
сывпуллашрӗҫ. Вара ансӑр ҫул вӗсене тырӑ хушшине 
илсе кӗрсе кайрӗ.

Тырӑ пуссинчен тухас чух Ҫӳппи тӑпах чарӑнчӗ.
— Мён пулчё? — ыйтрӗ Степан.
— Эс малалла пӗчченех ут, эп сана кайран хуса 

ҫитетӗп, — пӑшӑлтатрӗ ача. Сӑнӗ тӗксӗмленчӗ.
— Мӗншӗн? Мӗн пулчӗ тӑруках? — ача умне кук- 

ленчӗ Степан, куҫӗнчен тинкерчӗ.
— Карсук Ваҫҫи. Ав хирӗҫ килет. Эп унран хӑра- 

тӑп. Вал каллех «заразӑсем» тесе кӑшкӑрса пӑрахӗ. Эп 
кайран хуса ҫитеп сана.

Степан малалла тинкерчӗ — Кӗрлевук енчен пёр 
пӗкӗрӗлсе ларнӑ ватӑ кӑштӑртатса хӑпарать. Авӑ мӗн- 
лерех иккен вӑл халь Карсук Ваҫҫи. Уйӑрса илеес те 
Ҫук.

— Ан хӑра, пёчёкскерём. Вӑл пире текех тӗкӗнес 
ҫук. Кӑшкӑрма та хӑяймӗ. Атя, атя пӗрлех.

— Эп пӗрех хӑратӑп унран. Сана та вӑл асаттене 
тыттарса янӑ пекех тыттарса ярӗ те...

— Э-э, ҫук, Ҫӳппи, Карсуксем текех хуҫаланаймӗҫ. 
Халь урӑх самана. Пирён вара унпа тӗл пулмаллах. 
Санпа пӗрле мана та ҫӑмӑлрах. Эпир сӑмах хушмӑпӑр 
та унпа. Курнӑпӑр та — ҫав кӑна. Эпир калас тенине 
вӑл хӑех шухӑшласа илет. Тата мӗнлерех! Атя, атя 
кайрӑмӑр.

Ҫӳппи Степана аллинчен хыттӑн ҫатӑрласа тыт
рё. Ҫумнерех тӗршӗнчӗ. Чӗри тапса тухасла хыттӑн- 
хыттӑн тапма пикенчӗ. Степан хӑй те пӑлханать ахӑр: 
палӑртасшӑнах мар та, ҫапах та Ҫӳппи туять, вӑл ҫи- 
не-ҫинех ӳсӗркелесе илчӗ — Карсукпа калаҫма хатӗр- 
ленсе пырне тасатрӗ-ши — курӑк татса шӑл хушшине 
хучӗ.

Ҫӳппи йӑнӑшмарӗ. Степанӑн, чӑнах та, ҫиеле тап
са тухрӗ халь ача чухне тӑпра ҫыртса тупа туни, вӑл 
каллех амӑшӗн пӑшӑлтатӑвне илтрӗ: «Акӑ кам санӑн 
ҫӑкӑрна туртса илнӗ, акӑ кам сана ачалӑхсӑр хӑварнӑ, 
лайӑхрах пӑхса юл эс ӑна, асунта хӑвар!» Унӑн Кар-
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сукпа куҫа-куҫӑн тӑрса куҫран куҫа пӑхса калаҫас, ас- 
лашшӗн телейсӗр шӑпине, ашшӗпе амӑшӗн хӗн-тертлӗ 
пурнӑҫне аса илтерес килчӗ. Паллах, илемсӗр, йӗр- 
кесӗр пуль вӑйпитти, чӗрӗ-сывӑ ҫамрӑк ҫын ватӑ ҫынна 
тавӑрасшӑн хӗмленни. Анчах та хуть кам пулсан та: 
малтан-и, кайран-и — хӑҫан та пулин пёрех явап 
тытмаллах пӗрре. Чӑнлӑха пурте куҫран пӑхма тивӗҫ.

Карсук вӗсене ҫул парса сукмак айккинерех пӑ- 
рӑнса тӑчӗ. Акӑ вӑл умрах (Ҫӳппи Степан хыҫнерех 
пытанчӗ). Лутра та типшӗм ватӑ, ҫӗтӗк-ҫатӑк, шӑтса- 
ҫуркаланса пӗтнӗ сӑранӗпе, саплӑк ҫине саплӑк гали- 
фепе, уринче — манертан тухнӑ кӗллисӗр атӑ.

Степан шӑппӑн кӑна, лӑпкӑн (Ҫӳппи, куна кӗтмен- 
скер, шалтах аптраса ӳкрӗ) сӑмах хушрӗ:

— Автобус иртсе каймарӗ-ши-ха?
— Асӑрхамарӑм пек. Ҫул юппинче чараканччӗ. Тем, 

уйӑрса илеймерӗм-ха, — Степана кӑн-н! тинкерчӗ Кар
сук, — курнӑ сӑн пек те...

— Паллаймастӑр пуль. Ку тӑрӑхра пулманни те ён
тё... Ну, тавах хыпаршӑн. Автобусран юлас мар тата...

Степан утса кайрё. Кӗтмен ҫӗртен пулнӑран Ҫӳппи 
чутах Карсукпа тӑрса юлатчӗ.

Пёр вӑхӑт нихӑшӗ те сӑмах хушмарӗ. Кӑштахран 
тин Степан вылянса, шуххӑн Ҫӳппие куҫ хӗссе илчӗ:

— Мӗн ыйтмастӑн тата? Чухлап-ҫке, чӗлхӳ чӑтма 
ҫук кӗҫӗтсе тӑрать. Ҫапла пуль?

— Эп шутланӑччӗ, эс ӑна мён тесе...
— Мён тесе?..
— Ну, кӑштах...
— Карсук Ваҫҫи пулмарӗ ҫав вӑл, Ҫӳппи. Карсук 

мар.
— Мёнле Карсук мар? — тӑпах чарӑнчӗ Ҫӳппи. — 

Шӑп та лӑп вӑл пулчӗ-иҫ. Эс ӑна манӑҫа ҫеҫ кӑларнӑ. 
Хамӑр ялсенех пӑтраштармастӑп ӗнтӗ. Эп ӑна кашни 
кунах курап вӗт.

— Ҫук, Ҫӳппи. Эс тӗрӗс ача. Маттур ача. Ӑслӑ ача. 
Анчах та куна хальлӗхе сана ӑнланма йывӑртарах-ха. 
Каярахпа чухлама пуҫлӑн хӑвах. Ку Карсук пулмарӗ. 
Вӑл вилнӗ.
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— Мӗнле вилне? Хӑҫан?
— Хӑҫанне пӗлместӗп. Анчах текех ҫук вӑл...
— Ку вара кам пулчё эппин?
— Ку Карсук Ваҫҫи мар. Унӑн мӗлки ҫеҫ, Ҫӗр хӑй 

патне йышӑнман мӗлки. Чунӗн юлашкийӗ ҫеҫ.
«Мӗнле-ха капла? Чипер, тӗрӗс-тӗкел утса ҫӳрекен 

ҫынах — вилӗ, мӗлке кӑна. Мӗлке ҫеҫ пулсан, епле 
апла вӑл калаҫма пултарать?» — Ҫӳппи Степан кала- 
нине ӑнланма тӑрӑшать, анчах ниепле те чухласа илей- 
мест.

Степан аллине Ҫӳппи хулпуҫҫи ҫине хучӗ, хӑй 
ҫумне пӑчӑртарӗ. Унтан пиншакне Ҫӳппи ҫине уртса 
ячӗ. Ача Степан хулана ҫитсенех ун валли хӑйӗнни 
пек хаклӑ пусмаран ҫӗленӗ пиншак, чӗн пиҫиххиллӗ 
шӑлавар туянма пулни ҫинчен аса илчё те — тин ҫеҫ 
канӑҫ паман шухӑшӗсем ҫийӗнчех сӗвӗрӗлчӗҫ, ҫутӑ 
ӗмӗчӗсем ҫупӑрласа илчӗҫ. Ҫӗнӗ, вӗр ҫӗнӗ ҫи-пуҫпа 
яла таврӑнать вӑл. Пысӑк ҫаврӑм тусах, ятарласа ял 
витӗр (пахча хыҫӗпе мар) пырса кӗрет килне. Пурте 
пӑхса ӑмсанӗҫ ӑна. Ҫӗнӗ пиншакпа шӑлаварне пӳрне 
вӗҫӗпе тыта-тьп'а пӑхӗҫ. Кам ачи ку — ҫавӑн ачи тейӗҫ. 
Шел, васкарах сутрӗ ҫав ҫуртне Степан. Халь ӑҫта 
чарӑнӗ-ха ӗнтӗ вӑл яла килес-тӑвас пулсан? Ҫарахви 
аппӑш патне пулсан кӑна. Халь вӑл та ак пӗчченех 
тӑрса юлчӗ. Тепӗр чух Ҫӳпписем патне пӳртне пӑхка- 
ласа тӑма пыркалатчӗ те, чылайччен калаҫса ларатчӗҫ 
вӗсем иккӗш. Шӑппӑн, шӑкӑл-шӑкӑл. Ӑна та питё шел 
пулса кайрё. Халь кампа ҫапла чунне уҫса сӑмах хушӗ 
ӗнтӗ вӑл? Васкарӗ пуль ҫав Ҫӳппи Степанпа пӗрле 
хулана кайма кӑмӑл туса. Ҫапла та... Анчах Ҫӳппин 
те хулана кайса курас килет. Унӑн та ҫынна тухмал- 
лах вёт. Карсук Саньккипе Гури пек ҫапкаланчӑк пу
лас килмест унӑн. Степан пек пулас килет. Вёреннё 
ҫын. Культурӑллӑ.

Хӗвел куҫа шартарать. Шӑрӑх. Степан кёпе тӳмине 
вӗҫертет... Ӑна кура Ҫӳппи те. Таҫта, тӳпере, канӑҫ 
пӗлмесӗр тӑри юрӑ кӗвӗлет: «Тӑр-тӑри, тӑр-тӑри, Ҫӳп- 
пи хулана каять — куртӑр-и? Тӑр-тӑри, тӑр-тӑри...»

Сукмак вӗсене аслӑ ҫул ҫине илсе тухрӗ. Хӗвел
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ҫинче тӗкӗр евӗр йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫсе выртать асфальт. 
Ҫӳппи пӗлет: унпа утсан-утсан района пырса кӗретӗн, 
унтан тухсан вара Степан пурӑнакан хуланах илсе 
ҫитерет пуль. Вӗсем лаштра йӑмра айне сӗвенчӗҫ. Сул- 
хӑн кунта. Ырӑ. Те ҫӗркаҫ ҫывӑрса тӑранайманран, 
тен, Карсукпа тёл пулас умён ытлашши хытӑ пӑлхан- 
нӑран та Ҫӳппи хӑйне питӗ ӗшеннӗ пек туйса илет, 
Степан хулпуҫҫийӗ ҫумне сӗвенчӗ те тутлӑн тӗлӗрсе 
кайрӗ.

Тӗлӗкӗнче улӑх курӑнчӗ ӑна. Аслӑ улӑх. Куҫа шӑ- 
нӑҫайми. Йыт ҫырли сырса илнӗ пек ӑна йӑлтах. Урӑх 
нимӗнле курӑк та, пёр чечек те курӑнмасть, вӗтӗ-вӗтӗ 
йӑм хура ҫырла кӑна, лапкӑшпех шӑкӑрин сапса 
тухнӑн, хӗвел шевли ҫине кӑшт лексенех куҫа шар- 
тарса чӑлтӑр-чӑлтӑр ҫиҫе-ҫиҫе илет.

Аякран-аякран Ҫӳппи еннелле пӗр пӗчӗкҫӗ пӑнчӑ 
ҫывхарма пуҫлать. Ҫывхарнӑҫемӗн пысӑкланса, пы- 
сӑкланса пырать вӑл, йытӑ мӗлки евӗр курӑнма тытӑ- 
нать. Тепӗртакран Ҫӳппи йыттине хӑйнех уҫҫӑн уйӑр- 
са илет. Пы-ысӑк йытӑ. Хура тӗслӗскер. Питӗ ҫӑмла- 
мас. Вирхӗнсе чупать вӑл. Ҫывхарнӑҫемӗн ҫывхарать. 
Ҫӳппи унӑн сӑнне те лайӑхах курать. Куҫӗ — йӑваш. 
Тунсӑхлӑ.

«Кампур! Кампур!» — палласа илчӗ ӑна Ҫӳппи. Ыта- 
ма илме аллине сарать. Анчах сасартӑках пач ҫуха- 
лать.

Тепӗр самантран пӗчӗк кӑна хура пӑнчӑ каллех ҫыв- 
харма пуҫлать. Каллех йытӑ мӗлкине, унтан хӑйне те 
уйӑрса илет Ҫӳппи. Вирхӗнсех чупать йытӑ. Ҫӳппи 
патне ҫитсессӗнех каллех тӗтреленсе, шупкаланса ҫу- 
халать.

Унтан тепӗр хут. Татах. Татах...
«Кампур! Кампур! — йӗрсе ярассӑнах чӗнчӗ Ҫӳппи. 

Ӑнтӑлса йытта хирӗҫ чупать вӑл. — Кампур! Кампур! 
Эп сана хампа пёрле илетёп хулана! Эп сана пёччен 
хӑвармӑп текех! Хулара пёремёк нумай унта! Пурне 
те ҫитет!»

«Пёремёк?.. — тӑпах чарӑнать йытӑ. Ҫӳппине куҫ- 
ран тинкерет. — Ҫук, манӑн кунтах юлмалла. Аттепе 
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анне мӗнле-ха мансӑр? Кам пӑхса тӑрӗ вёсен вил 
тӑприсене? Ҫук, эп хулана пымастӑп. Ман кунтах 
юлмалла. Эс каҫар мана. Ан кӳрен тулӗк», — ассӑн 
сывлать те пуҫне пӗкет.

Автобус килни курӑнчӗ.
Степан Ҫӳппи умне пӗшкӗнчӗ.
Ачан куҫ хӑрпӑкӗ хушшипе тӑп-тӑрӑ, тап-таса, ҫап- 

ҫутӑ куҫҫуль шӑрҫаланса пӑчӑртанса тухрӗ.
Канӑҫа пӗлмесӗр юрлакан тӑри шӑпланчӗ.



УШ&ая ллйм, х&тшере яр!
Урам урлӑ ҫурта вӑрра кӗме авӑрланса тӑракан 

ҫынна Макҫӑм мучи кӗҫналӑк кӑшт уҫӑлнӑ-уҫӑлма- 
нах асӑрхарӗ. Курчӗ те шалтах аптраса ӳкрӗ — кӑн-н! 
хытса кайнӑнах пулчё. Мён тумалла кун пек чух: 
кӑшкӑрмалла-и? Кӑшкӑрсан та мӗн усси, камах илтӗ 
лупас хыҫӗнчи ҫӗр улми лаптӑкӗнче ҫум ҫумлакан 
карчӑкӗсӗр пуҫне? Ҫуллахи вӑхӑтра ял пуш-пушах: ар- 
ҫынсем, пурри-ҫукки, йӑлт шапаша тухса кайнӑ, хӗр- 
арӑмсенчен чылайӑшӗ — вӑйпиттисем — кӳршӗ ялта 
ҫӗвӗ цехӗ пеккинче тӑрмашаҫҫӗ, Куҫма Ҫумккин ачине 
пуйтараҫҫӗ. Урамӗ те ку, Макҫӑм мучи пурӑнаканни, 
тӑкӑрлӑк хӗрринчи юхӑннӑ виҫӗ ҫурт ҫӗрне бульдо- 
зерпах тӗктерсе тасатнӑ хыҫҫӑн тёп ялтан темле уйрӑ- 
ларах тухса ларнӑ пек.

Макҫӑм мучи алӑка питӗ асӑрханса тайрӗ те ху- 
шӑкран сӑнама пуҫларӗ. Вӑрри ҫамрӑк ҫын мар ик
кен, самаях ҫулланнӑскер. Пӗшкӗне-пӗшкӗне хапха 
айӗнчен пӑхрӗ вӑл — картишне тӗсеме хӑтланчӗ ӗнтӗ, 
унтан ҫӗкленчӗ те пӳрт умнелле утрӗ, чӳречесенчен 
пӑхасшӑн кармашрӗ. Пӗринчен, тепринчен...

Макҫӑм мучин малтан темле минресе илни те, шик- 
леннӗрех пул ни те тахӑш самантра иртсе кайрё, вара 
вал веранда ҫумне таянтарнӑ карчӑкӗ икӗ сурӑхӗпе 
качакисене кӗтӗве хӑвалама ҫӳрекен туйине илчӗ, алӑ- 
ка асӑрханарах уҫса урама тухрӗ, ҫапла асӑрханарахах 
урам урлӑ каҫрӗ, унтан йӑпшӑнса васкаварлӑн пырса 
патакӗпе вӑрра хул калакӗнчен тӑрӑнтарчӗ.

— Стоять! Кунтӗ кӑх! Ан хускал!
Патакӗпе ытла хытах тӑрӑнтармарӗ, ҫул урлӑ каҫнӑ 

майӑнах палӑртнӑччӗ вӑл, ҫурӑм шӑммине амантсан
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тем курасси пур, ҫапах та самаях ыраттармалла пулса 
тухрё пулмалла — вӑрӑ айлатсах илчё.

— Кунтӗ кӑх! — тепёр хут хушрӗ Макҫӑм мучи.
— Ку мён тени пулать тата? — ҫаврӑнма тӑчӗ ют 

Ҫын.
— Ан хускал! — Кӑшкӑрса пӑрахрӗ Макҫӑм мучи. — 

Вӑрра тытрӑм тени пулать.
— «Хонде хох» пуль? — шӳглесшӗнччӗ лешё, ан

чах Макҫӑм мучи патакёпе ыраттармаллах пусрё те — 
кӗтмен хӑна тӳрех шӑпланчӗ.

— Эс аллуна ҫӗкле, ытлашши ӑсланса ан тӑр! Мён 
шӑршласа ҫӳрен кунта?

— Ил-ха патакна. Ыраттарать.
— Патак мар вӑл — пӑшал. Ак пёрре кёрёслеттер- 

сен...
— Пӑшал мар-ха вал сан — патак ҫеҫ, йывӑҫ тат

ки, — лӗхлетме хӑюлӑх ҫитерчӗ хальхинче лешё.
— Эс ӑҫтан пӗлен пӑшал маррине?
— Сан сӑнна та пӗлеп. Сухална пёр виҫӗ кун хыр- 

ман. Урам урлӑ асӑрханса каҫнине те куртӑм. Паҫӑ- 
рах асӑрханӑ сана.

— Эс, мӗн, Штирлиц-им, йӑлт пӗлетӗн? — Тӗлӗнни- 
не систересшӗн марччӗ Макҫӑм мучи — сасси «сутрӗ».

Ют ҫын пӗр шиксӗрех ҫаврӑнчӗ, аллипе патака 
сирчӗ.

— Вӑн, кантӑк ҫине пӑх, веҫ курӑнать унта.
Макҫӑм мучи кантӑк енне куҫ ывӑтрӗ те — чӑнла-

сах хӑйсене те, вӑрӑпа иккӗшне, хӑйӗн ҫуртне те 
тӗттӗмленнӗ куҫкӗскири пекех курчӗ чӳречере.

— А-а... точнӑ Штирлиц. Ну, юрать, пёрре — вуннӑ 
пултӑр эппин.

— Мён «пёрре — вуннӑ пултӑр эппин»?
— Эсё выляса ятӑн. — Хальхинче Макҫӑм мучи 

кӑмӑллӑн лӑх-лӑх турӗ.
— Санӑн мёншён вуннӑ вара?
— Мёншён тесен эп вӑрра тытрӑм.
— Эп ӑҫтан вӑрӑ пулам, хамӑн киле килтём пулсан?
— Мёнле киле?
— Хам киле. Ак кунта.
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— Ну?.. — Тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ Макҫӑм му
чи. — Хам киле килтӗм тетён-ха эппин?

— Хам киле, — татӑклӑн тавӑрчӗ лешё.
Макҫӑм мучи ҫав тери тӗсесе хӑна тавра утса ҫав- 

рӑнчӗ. Пӗр вӑхӑт тимлесе пӑхса тӑчӗ.
— Олигарх тени, эппин, эсӗ пулатӑн-ха?
— Мёншён тӳрех «олигарх»?
— Чипер, йӗркеллӗ, шӑкӑл-шӑкӑл пурӑннӑ ҫурта 

ирӗксӗрлесе суттарса туянакан ҫын ахаль ҫеҫ пулма 
пултараймасть ёнтё. Ун пек тума пысӑк влаҫ е хулӑн 
укҫа кирлӗ. — Макҫӑм мучи ют ҫынна тепӗр хут тӗсесе 
илчӗ. Ури тупанӗнчен пуҫласа пуҫ тӳпи таранах тенӗ 
пек. Яту тумланнӑ. Кун пек костюм ахаль ял ҫынни 
ӗмӗрне те тӑхӑнса курас ҫук. «Ха, хаклӑскер пуль-ха 
пуставӗ? Миҫе качака укҫине тӑраканскер-ши? — 
тӗшмӗртме хӑтланчӗ. — Пуянскер. Лайӑх вырӑнта 
ӗҫленӗ эппин. Ырлӑх пурнӑҫпа пурӑнаканскер. Пӑх- 
ха, хырӑмӗ те пур. Яка курӑнать. Мӑйӗ ӳт туллине 
кура мар, ҫинҫерех. Вӗҫӗм галстук ҫыхса ҫӳренӗ пул
малла. Пӑвӑнса тӑнипе ӳт хушма паман мӑйне. Ҫинҫе».

— Кӑмӑлпах татӑлнӑччӗ-ҫке хуҫисемпе, — терӗ хайхи.
— Ненай, ненай... Хулине пит кӑмӑлпах тухса кайни 

курӑнмарӗ пек вёсен. Ялтах, ҫак ҫуртрах пурӑнас шу- 
хӑшлӑччӗ. Пӗлмесӗр сӑмах хуҫмастӑп. Кӑштах илтнӗ.

Макҫӑм мучи хӗвеле хирӗҫ пек куҫне хӗсерех, кӑшт 
йӗкӗлтевлӗн куларах пӑхрӗ ун ҫине — «Ну, мӗн? Шӑп 
тӗл лектертӗм-и? Хирӗҫ тавӑрмалли ҫук? Тоттӑ!»

— Ну ӗнтӗ... — ҫӑтрӗ сӑмахне хӑна, — малтанласа 
килӗшесшӗнех мар пек пулчӗҫ те, кайран уни-куни 
сӑмах пулманччӗ-ҫке. Пӗр-пӗрне лайӑхах ӑнлантӑмӑр 
тенӗччӗ.

Макҫӑм мучи сасартӑках ялт хыпса илчӗ:
— Хӗстернӗ хыҫҫӑн мӗнле килӗшмесӗр тӑрӑн? Пал

лах ӗнтӗ! Килӗшен! Пӑта та авсан-авсан хуҫӑлать. 
Сире, олигархсене, хирӗҫ тӑрса пӑх-ха! — каллех сас- 
сине хӑпартрӗ. — Ку ҫуртра мар, урӑх ҫӗрте тупатӑн 
хӑвна валли канлӗх. Ӑна кӑштах ӑнланатпӑр-ха. Теле
визор пӑхкалатпӑр вӗт. Пӗтӗм пурнӑҫ хуҫи пек туяс 
килет те-ха сирӗн хӑвӑра. Укҫа пур — влаҫ пулать
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тетёр пуль? Эп сана тӳрех асӑрхаттарса хуратӑп: мана 
хӗстерес-тӑвас пулсан эп пӑхса тӑмастӑп олигарх ик- 
кенне, тӳрех шаплаттаратӑп. Ман пӑшал пур. Икӗ 
кӗпҫелли!

— Эсир питӗ йӑнӑшатӑр. (Интеллигентик, — па- 
лӑртрӗ хӑйне валли Макҫӑм мучи.) — Нимле хӑратни 
те, ирӗксӗрлени те пулман. Эпӗ — таса ҫын. Эпӗ вӗсе- 
не виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттер панӑ. Хула варринче. Элитлӑ 
вырӑнта. Унти хваттерсен хакӗсем виҫӗ-тӑватӑ нульлӗ 
кӑна мар.

— Виҫӗ пӳлӗмлӗ? — Картах туртӑнчӗ Макҫӑм му
чи. — У-у!.. Унашкалах пулсан ма ман пата килмен 
вара эсӗ? Ытлах ӳкӗтлеме те кирлех пулмастчӗ, турт- 
калашсах тӑрас ҫукчӗ. Виҫӗ пӳлӗмлиех тетӗн-ха та... 
Ватлӑхра хӑть хула канлӗхне туйса курма юратчӗ. 
Манӑн ҫурчӗ те ҫӗнӗрех. Пӑх, — ярт тӑсрӗ аллине 
ҫурчӗ енне. — Аслӑрах та.

Лешӗ куҫне пӑрмарӗ те.
— Мана ку ҫурт кирлӗччӗ.
— Мӗн, кӑштах тӗлӗнтермӗшсемпе-им? — Макҫӑм 

мучин тути ҫинче каллех йӗкӗлтев кулӑ палӑрчӗ.
— Ҫурчӗ-и? — Хӑйне чӗпӗтсе илнине асӑрхамарӗ 

те пулас ку.
— Ҫуртне ӑна мӗнлине хам та лайӑх пӗлетӗп-ха. 

Куҫ умӗнчех кивелнӗ, куҫ умӗнчех ҫӗнелчӗ. Хӑвӑн пир
ки калап. Эппин... — Пӗр авӑклӑха шӑпланса тӑчӗ. — 
Эппин, сана ятламалла пулса тухать иккен-ха.

— Ятлама? Мана-и? Мӗншӗн? — Пӗчӗк ачалла таса 
куҫпа тинкерчӗ хӑна.

— Ха! Ыйтать тата! — Каллех ялтлатса илчӗ Мак- 
ҫӑм мучи. — Ятламасӑр? Курмастним, урам мёнле пул
са кайрӗ? Курӑк та шӑтаймасть вӗт.

— Эпё мӗншӗн айӑплӑ пулса тухатӑп вара курӑк 
шӑтманшӑн? Аксан шӑтать ӗнтӗ вӑл, акмасан шӑт- 
масть паллах.

— Хальччен акмасӑрах ҫитӗннӗ. Хӑй тӗллӗнех. Ҫурт- 
на юсанӑ чух машинӑсем йӑлт таптаса пӗтерчӗҫ вӗт. 
Харӑс тӑватӑ КамАЗ киле-киле ларатчӗ те, ҫӑрӑлчӗҫ 
кӑна кунта. Унччен сип-симӗсехчӗ. Урам хитреччӗ. —
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Куҫне каллех хӗсерех кӑн-н тӑрӑнчӗ Макҫӑм мучи. — 
Эсё, мужик, пӑхатӑп та, ҫи-пуҫу хӑвӑн ӑслӑ ҫыннӑн- 
ни пек, анчах туххӑм шӑхӑрсах илейместӗн курӑ- 
нать. Е ятарласа ӑнланмана перетӗн-и пӗрер ҫӗр 
грамлӑх укҫуна хӗрхенсе?

Хӑна сасартӑках лӑш кайнӑ пек пулса тута хӗррипе 
кулса илчӗ.

— А-а, укҫа пирки-и эс? Мухмӑр чӗртме-и? Мён
шён парас мар. Кӳршӗсем пулатпӑр вӗт малашне. Ла- 
йӑх кӳршӗ аякри тӑванран хаклӑрах теҫҫӗ. Пирён те 
килӗштерсе пурӑнмалла. Паратӑп, паратӑп паллах. — 
Пиншакӗн шалти кӗсйинчен портмоне туртса кӑлар- 
чӗ. Уҫрӗ. — Мӗн чухлӗ кирлӗ?

— Пуян-им? — Макҫӑм мучи укҫа енчӗкне тинке- 
ререх тӗсесе илчё. Пит хулӑнах пек туйӑнмарӗ.

— Ну ӗнтӗ... Мухмӑр чӗртме памалӑх ҫитет. Анчах 
асӑрхаттаратӑп, пӗрехмай ыйтатӑр пулсан тек памас- 
тӑп. — Ку сӑмахсене хӑна самаях ҫирӗппӗн, татӑклӑн 
калама тӑрӑшрӗ. Портмонерен аллӑ тенкӗлӗх хут укҫа 
туртса кӑларчӗ, Макҫӑм мучи енне тӑсрӗ. — Тытӑр. 
Ҫитет пулӗ тетӗп мухмӑр чӗртме?

— Сан аллӑ тенкӳне илсе кӗлмӗҫ ятне илтес-и ма- 
нӑн? — Сивлеккӗн каласа хучӗ Макҫӑм мучи.

Лешӗ аптранӑн хытрӗ, аллине ҫаплипех кӑнтарса 
тӑчӗ.

— С... с... сахал-им?
— Аллӑ тенкӗ вӗҫне тухам мар-ха, — мӑнкӑмӑллӑн 

тавӑрчӗ Макҫӑм мучи.
Хӑна тепӗр аллӑ тенкӗлӗххине туртса кӑларчӗ.
— Мейӗр, эппин, тепӗр аллӑшне. Хӑвӑр каламастӑр 

та мӗн чухлӗ кирлине, эпӗ ӑҫтан чухлаям? — Пичӗ 
пӑчӑр-пӑчӑр хӗрлӗ пӑнчӑсемпе витӗнчӗ.

Макҫӑм мучи укҫана тытмарӗ.
— Эпӗ санран укҫа ыйтрӑм-и?
— Мухмӑр чӗртмелӗх темерӗр-и вара?
Макҫӑм мучи каллех хыпса илчӗ:
— Эпӗ мухмӑр пирки асӑнтӑм-и? Ҫук. Пуҫра та 

пул ман. Пулма та пултараймасть, ҫӑвара эрех хып- 
манни те пёр эрне ытла. Мухмӑр пирки те асӑнмарӑм,
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укҫа та ыйтмарӑм. Мӗншӗн тесен вӑл хут таткисем 
хамӑн та пур. Мухмӑр чӗртмелӗх ҫеҫ мар тупма пул- 
таратӑп, ла-йӑххӑн хӑналанмалӑхах та.

Ним тума аптранӑ, ҫухалса кайнӑ хӑна хулпуҫҫине 
кӑна сиктерчӗ.

— Эппин, ним те ӑнланмарӑм.
— Мӗн ӑнланмалла марри пур кунта? — Хӑна тав

ра ҫӗнтерӳллӗн утса ҫаврӑнчӗ Макҫӑм мучи. — Туя- 
нан та пёр кӗленче, кайса ларатпӑр ав ҫав йӑмра айне, 
вӑт вара пулчё те урама пӑсса пӗтернӗшӗн ҫылӑху- 
сене каҫарттарасси те, кӳршӗленесси те. Кунта, ялта, 
пурнӑҫ укҫалла мар, чунтан, кӑмӑлтан калаҫса, тӑванла 
хутшӑнса пулса пырать. Укҫа вӑл ӳкернӗ ҫаптарчӑк 
хут татки кӑна, кашни самана хӑй тӗрлӗ ӳкерет: Ке- 
ренски патшара чух пӗр тӗрлӗ пулнӑ, коммунистсен 
вӑхӑтӗнче — хӑйсен, пӗр тӗрлӗ кӑна та мар, хальхи 
патша вырӑнне урӑххи килет те, вӑл хӑйӗнле тӑвать. 
Укҫа улшӑнать вӑл, чун улшӑнмасть. Кӑмӑл. Тӑванлӑх. 
Мӗнле пулнӑ, ҫаплах юлать вёсен хакӗ.

— Манӑн лавкканалла чупса килес-тӗр апла? — 
Макҫӑм мучи каллех мён те пулин туртса кӑларасран 
асӑрханса шӑппӑнраххӑн сӑмах хушрӗ хӑна. — Пӗрле 
чиксе тухма ӑс ҫитерсех каяйман. Ялта лавкка пур-и?

— Чупмах пултараятӑн пулсан чупсах килен-тӗр ҫав 
ӗнтӗ. Хамӑн та пур та-ха, ялта ӑна запас тытмасӑр 
май ҫук: пурнас пулать вӗт, ӗҫ тӑвас пулать. Атя юрё 
ёнтё, чуптарас мар сана, ахаль те аяк ҫултан килнё, 
пӗррелӗхе хамӑннех илсе тухма пултаратӑп. Тепринче 
саплаштаран пуль? Атя эпё сӗтел хатӗрлем, ҫыртка- 
ламалли, эсё унччен килне кёрсе кур. Хӑвӑн ҫуртӑвах 
пулсассӑн. Улталамастӑн пуль ёнтё ват пуҫупа? Хальч- 
чен килнё пек астумастӑп сана. Курман. Пӑхкала унта, 
чиперех туса хӑварнӑ-и шапашникёсем? Вёсем вёт 
тепёр чух алхапӑл ӗҫлеҫ, хулӑм укҫине кӑшт ҫӳхерех 
парсан кутӑнлашма пӑхаҫҫӗ. Пӗлеп, куркаланӑ. Ун 
пекки те пулкалать. Тулӗк ытлах тытӑнса ан тӑр. Эп 
те часах, — терё те килё енне лӑкӑштатрӗ.

— Вӗсене кӳрентермен-ха. Калаҫса татӑлнинчен хӑ- 
партарах та панӑ.
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Макҫӑм мучи чарӑнса тӑчӗ.
— Ытларах та панӑ тетӗн? Ну? Аила... апла... эп

пин... все-такки, пуҫласа уҫас кӗленчине ҫапах та хӑ- 
вӑн ятранах тухмалла тумаллаччӗ пулӗ пирӗн? Атту 
йӗркене пӑснӑ пек пулать. Пӑсар мар. Пӗрремӗшӗ 
хӑвӑнтанах тухтӑр. Ӗлӗкрен ҫапла пынӑ йӗрки, пир- 
тен те ҫаплах юлтӑр. Лавккине кайса килмеллех-тӗр 
вара санӑн. Аякра мар вӑл сан телее, ҫав тӑкӑрлӑкпа 
пӑрӑнсанах. Хӑвӑнни хӑвӑнтанах пултӑр ҫапах та. Атя 
эп кӑштах сӗтел валли хатӗрлем. Эсӗ лавккана чупах.

Макҫӑм мучи малалла утса кайрё те кил картине 
кӗрсе ҫухалчӗ. Ҫӗнӗ ҫын Макҫӑм мучи аллипе сулса 
кӑтартнӑ еннелле — лавккана — танккарӗ.

Макҫӑм мучин килӗ умӗнчи йӑмра айӗ хӑйне евӗр 
ларса канмалли ятарлӑ вырӑн пек: вӑрӑм тенкелӗ те 
пур, пысӑках мар тӑпӑл-тӑпӑл сӗтел пекки те. Йӑмра 
ҫине алӑ ҫумалли тахҫанхи савӑта ҫакса янӑ. Кил хуҫи 
хӑй ӑсласа ӑсталанӑ ҫӗнӗ технологи тени вӑл — унпа 
ҫакӑнтах чей вӗретсе ӗҫме пулать. Савӑт ӑшне элект
ротент вырнаҫтарнӑ, ҫавӑ вӗреме кӗртет те шывне. Ир- 
тен-каянӑн йӑмра сулхӑнне ларса канас, ҫавӑнтах чей 
ӗҫес кӑмӑлӗ пулсан — тархасшӑн, нимле чару ҫук. 
Малтанласа Макҫӑм мучи сахӑр та кӑларса хуратчӗ. 
Пылака чакаксемпе ула кураксем туйса илнӗ те йӑ- 
кӑрта пуҫланӑ. Вӗсене те хирӗҫ марччӗ-ха мучи, леш- 
сем тенкеле, сӗтеле варала пуҫларӗҫ те каяшӗпе, вара 
сахӑрне унтах хӑварма пӑрахрӗ.

Картишӗнче Макҫӑм мучин янрашкалани илтӗнчӗ.
— Карчӑк! Карчӑк теп! Тӑварланӑ хӑяр юлнӑччӗ-и 

пирӗн ҫак? Кӑштах ҫырткаламалли хатӗрле-ха. Чӗр 
ҫӑмартине пӗр тӑваттӑ хур.

— Тин кӑна ҫисе тухмарӑн-и вара эс? — илтӗнчӗ 
карчӑкӗн мӑкӑртатӑвӗ.

— Хамшӑн вӗтеленетӗп-им-ха эпӗ? Кӳршӗ йӑтӑнса 
аннӑ пирӗн. Ҫӗнни! Пуласси! Хирӗҫҫи! Ҫавӑнпа ҫывӑх- 
рах паллашас тетӗп вӗт-ха. Типӗ ҫӑварла камӑн кала- 
ҫас килтӗр? Ҫын кӑштах ӗҫсен чунне ытларах уҫать 
вӑл, ытларах калаҫать, ҫавна та ӑнланмастӑн. Сана,
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мбн, тӑватӑ ҫӑмарта шалккӑ-им? Пӗлес, мӗнлерех ҫын 
вӑл? Мӗн кӑмӑлпа куҫса килнӗ пирӗн яла? Ӗмӗр пӗрле 
пурнас пулать вӗт кӳршӗлле! Пурнасси нумаях юлман 
пулӗ те хӑйӗн, ҫавах.

Кӑштахран хӑй те курӑнчӗ. Ывӑс йӑтнӑ. Ун ҫинче — 
ҫырткаламалли: ункӑн-ункӑн каснӑ тӑварланӑ хӑяр, те- 
миҫе ҫӑмарта, ҫӑкӑр чӗлли, симӗс сухан... Макҫӑм мучи 
ҫапла сӗтел хатӗрлесе айланнӑ вӑхӑтра ҫӗнӗ ҫын та 
лавккаран ҫитрӗ. Кӑштах бананпа мандарин та туяннӑ 
иккен вӑл. Сӗтел варрине эрех кӗленчи кӑларса лартрӗ. 
Макҫӑм мучи ӑна ҫавӑркаласа тӗсеме пикенчӗ.

— У-у!.. Коньяк тениех-ҫке ку! Шуррине хӑварман 
та-им пире валли ялти ӗҫкӗҫсем? Халь тинтерех ҫеҫ 
пачӗҫ ҫав пенсине, вӑл пӗтиччен карланкисене шӑвар- 
са юлас терӗҫ пуль. Хаклӑскер пуль-ха ку, укҫуна шел 
те пулмарӗ-и вара?

— Кӑна ӗҫместӗр-и-мӗн? — ыйтрӗ хӑна.
— Ма ӗҫместӗп? Эпӗ тиркеместӗп. Маншӑн пӗрех, 

пуҫа кӑна шанлаттартӑр. Туяннӑ пулсан каялла кайса 
парас ҫук ёнтё, атя тултар пӗрер черкке. Коньяк тӑк 
коньяк пултӑр. Тен, ку ҫывӑхарах туслаштарать? Эрех 
тени те вёт вӑл тёрлёрен пулать: пӗри ҫывӑхлатать, 
тепри вӑрҫӑнтарать, тепри ӑса минретсе ҫапӑҫтарсах 
ярать. Ку мёнлескер тата — тутанса пӑхар.

Хӑна кӗленче пӑккине уҫрӗ. «Ха, аккурат уҫать. Эп
пин, ӗҫкелесе курнӑ кун пеккине. Вӑт буржуин, пу- 
рӑнаҫ вӗсем. Коньяксем ӗҫсе. Пирён кунта вӑн ӗҫ укҫи 
параймасть колхозӗ», — вӗчӗрхенсе илчӗ Макҫӑм мучи. 
Коньякне хӑй те ӗҫкелесе курнӑ та, анчах ку тахҫан 
авал пулнӑ, ҫамрӑк чух, пысӑк тӗнчене тухкаланӑ чух.

Ҫӗнӗ ҫын черккесене тултарчӗ. Ҫӗклерӗҫ. Леш хайхи 
ӗҫме тесе те тӑнӑччӗ — Макҫӑм мучи чарчӗ:

— Сӑмах каламасӑр ӗҫни аван мар вӑл. Ыт ахаль- 
тен ӗҫсе ларнӑ пек пулать. Пьянчӑксем пек. Эпир 
ҫапах та сӑлтавсӑр лармастпӑр кунта, ҫавӑнпа пӗрер 
ӑслӑ шухӑш кала. Капла пӑхсан эсӗ упрусӑвӑннӑй ку- 
рӑнатӑн. Эпир тӗм айӗнче мар, сӗтел хушшинче ла- 
ратпӑр. Сӗтел хушшинче ҫынла лармалла тетчӗ атте 
эпир ашкӑнкалама пуҫласан. Эппин, сӑмахне кала.
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— Тӗрӗс асӑрхаттартӑр, — сассине тасатса ӳсӗрсе 
илчӗ хӑна. Пёр самант пек шухӑша кайса тӑчӗ те ка
лама пуҫларӗ: — Иртнӗ ӗмӗр варринерех пуҫланнӑ тех
нологи прогресӗ этемлӗхе питӗ пысӑк ырлӑхсем туса 
панипе пӗрлех уйрӑм ҫыншӑн хӑйӗн тепӗр енлӗхӗпе 
ҫаврӑнса тухрӗ темелле. Вӑл ҫынна ҫав питӗ хӑвӑрттӑн 
аталанса пыракан процеса кӗртсе ярса чӑн пурнӑҫ 
процесӗнчен кӑларса пӑрахса пырать. Тепӗр индиви- 
диума асӑрхасси, унпа хутшӑнусем йӗркелесси пӗтет. 
Этем ҫак аслӑ тӗнчере хӑйӗн проблемисемпе пӗччен 
тӑрса юлас хӑрушлӑх ӳсет. Каярахпа этемлӗхшӗн на- 
чар пӗтӗмлетӳсемпе ҫаврӑнса тухма пултарать ку. Ҫа- 
вӑнпа пирӗн хамӑра хамӑр упраса хӑварас тесен пӗр- 
пӗрне хисеплеме, хаклама, тепёр индивидуума та Ту
ра панӑ чун пекех курса йышӑнма вӗренмелле. Тав 
сире!

Макҫӑм мучи анраса кайнӑн итлесе ларчё лешё сӑ- 
мах каланине. Пёр вӑхӑт ним калама аптраса тӑчӗ. 
Вара тин темле сасартӑках хӑюсӑррӑн сӑмах хушрӗ:

— Эсӗ, пӑхатӑп та, чӑнласах та питӗ упрасӑвӑннӑй 
курӑнать. Ӑслӑ калаҫма пултаратӑн. Пысӑка вӗреннӗ 
ҫын-им? Ӑнланма ӑнлансах пӗтереймерӗм паллах, ан
чах питӗ ӑслӑ шухӑшсем пулчӗҫ-няк. Питӗ ҫавӑрса ка- 
ларӑн. Тепӗр черкке тултарсан тепре кала-ха ҫакнах. 
Кун пек калаҫусене кашни кун илтейместӗн чӗррӗн. 
Тевелизорпа кӑна илтме пулать. Халь тата ялта ра
диосене те кӑларса пӗтерчӗҫ. Кунашкал кампа сӑмах- 
лаян кунта? Ахаль лӗпӗртетӳ кӑна. Атя эсё каланӑ 
ӑсшӑн пултӑр. «Чи малтан сӑмах пулнӑ», — тенӗ вёт 
Библире. Мӗнле шухӑш тӑватӑн, пурнӑҫу ҫапла пу
лать. Тӗрӗс-и? Тӗрӗс. Санӑн сӑмахусемшӗн.

Шаклаттарса ӗҫрӗҫ. Иккӗшӗ те — тӗппипех.
— Ха, кӑмӑллӑнах анса кайрё пек тата, — рехетлӗн 

чӗтренсе илчӗ Макҫӑм мучи. — Аван. Аван. Тепӗр 
пенсирен илсе хурас-ха кӑна пӗрер кӗленче. Кунчи 
пенсипе ачасем выльӑх-чӗрлӗх валли комбикорм туя- 
нас терӗҫ. Атя туянччӑр. Аш-какайсӑр пурнӑҫ ҫук ялта. 
Укҫа урӑх мӗнле тӑваян кунта? Ҫапла, выльӑх-чӗрлӗхпе 
анчах. Аш-какай кирлё пулсан тӳрех хама кала, эсё
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укҫаллӑ ҫын пек туйӑнатӑн-ха. Аттуш кунта, ялта, ыт
ларах кивҫен тенӗ пекрех. Кивҫен панӑ япалана кай
ран тавӑрма хёнрех вӑл. — Коньяк кӗленчине ҫавӑр- 
каласа пӑхрӗ. — Тепринче илетӗпех. Чим-ха, карчӑка 
тутантарса кӑтартам-ха. Эсӗ хирӗҫ мар пуль? Ун вал
ли кӑштах кӑна ярап эпё. Черкке тӗпне тенё пек.

Черккене ҫурри пек тултарчё.
— Ма хӑйне чӗнместӗн кунта? Тухса лартӑр, пӗрех 

хӑҫан та пулсан паллашмалла кӳршӗсемпе, — сӗнчӗ 
хӑна. Чӗнмесӗр тӑнӑ пулсан лайӑхрах пулатчӗ-тӗр, халь 
кӑвайта типӗ ҫапӑ пӑрахни вырӑннех пулчӗ:

— Ман карчӑк ҫакӑнта тухса лартӑр-и? Урам вар- 
рине-и? Ют арҫынсемпе-и? Ҫук, ун пек иртӗхтерме 
юрамасть. Хёрарӑм тӑр кӑнтӑрла ӗҫсе ларни йёркеллӗ 
япала-и вара вӑл? Унашкал пулман нихҫан та. Пул- 
масть те! Хӑнара мар вёт. Атя хӑнара пёрер черкке 
сыптӑр, савӑнмалӑх тенешкел. Хӗрарӑм ӗҫсен пурнӑҫ 
арканать вӑл. Эпӗ ку йӗрке тӗлӗшпе хытӑ ҫын. Алӑра 
тытатӑп. — Сасартӑках шӑпланчӗ, пач урӑх саслӑн урӑх 
калаҫу пуҫларӗ. — Эсӗ сыпма тӑхта, эпӗ йӑпӑртлӑха 
кӑна кайса килем-ха карчӑк патне. Тутанса куртӑр 
ёнтё ку коньяк тенине. Кайран пенсие катса коньяк 
илес тенӗ чух ман ӑна ӳкӗте кӗртмелле вӗт кӑшт укҫа 
патӑр тесен. Пӗлтӗр хӑть эпӗ мӗнлине туянасшӑнни- 
не. Карчӑк вӑл ман — Кредитпромсвязьсбербанк. Эй, 
сана мӗн ӑнлантармалли ӗнтё, хӑвӑн та карчӑку ҫавах- 
тӑр. «Хӗрарӑмсем вёсем пурте пёр манер. Пёҫ хуш- 
ши кӑна вёсен расна: хӑшӗн — малта, хӑшӗн — хы- 
ҫалта», — тетчӗ Гришка Иванӗ, ман кӳршӗ. Эс пёл- 
местӗн-ха ӑна.

— Мӗншӗн пӗлместӗп? Пӗлеп. Аялти кассем.
— О, эс чӑнах Штирлиц! Йӑлт пуҫтарнӑ пуль-ха 

пирӗн ял ҫинчен тӑсье. Кайран каласа паран. Халь 
йӑпӑрт кӑна вӗҫтерсе килем-ха эп киле.

Макҫӑм мучи черккине йӑтса хыпаланса кайрё те 
кил картинче ҫухалчӗ. Пӗр авӑк карчӑкне чӗнни ил- 
тӗнсе тӑчӗ, карчӑкӗн кӑмӑлсӑр мӑкӑртатӑвё — «Мӗн ян- 
рашса ҫӳрен?» — кӗҫех ӑмӑртарах сӑнпа Макҫӑм мучи 
каялла лӑкӑштатса ҫитрӗ. Алне сулчё.
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— Э-эй, вӗсемпе... Мӗн, чухлаҫҫӗ тетним эрех те- 
хӗмне? Хӑнкӑла шӑрши кӗрет тет. Темле тутӑ пурри
не хам та асӑрхарӑм-ха. — Шӑршласа пӑхрӗ. — Кап- 
ла шӑрши лайӑхах пек.

— Коньяка ӑна специсемпе хатӗрлеҫҫӗ.
— Специсемпе? Хам та ҫаплах шутлап ҫав. Ҫавӑн- 

па коньяк ӗнтӗ вӑл. Спецсем пулнӑран.
— Ӗлӗк чух юман пичкере е тепӗр ҫӗрте бук йывӑ- 

ҫӗнчен тунинче пилӗкшер ҫул тытнӑ. Иывӑҫ шӑрши 
кӗтӗр тесе. Е йывӑҫне ярса лартнӑ. Эрехӗ ӑшне.

— Юман йывӑҫне-и? Карчӑка калас-ха эппин, сӑ- 
макуна ҫапла юман турпасне ярса пӑхтӑр. Эппин, ӗҫме 
юрать ку эрехе? Кайран аптраса ӳкместпӗр? Тултар!

— Уҫрӑмӑр тӑк сыпасах пулать ӗнтӗ. Сӗтел илемӗ- 
шӗн тесе туянман вӗт.

— Вӑт, кӑна хамӑрла каларӑн. Ялтилле! — Аллисене 
шарт ҫапрӗ Макҫӑм мучи. — Атя чӑнккипех тултар! 
Сывлӑхлӑ пулар! Пӗрле пулар! Пӗр шухӑшпа пурнар!

Черккесене тултарчӗҫ, шаккарӗҫ, ӗҫрӗҫ.
— Кӑмӑллӑ ҫынпа ӗҫме те кӑмӑллӑ ҫав. Атту хӑш- 

пӗрисемпе хӑвӑрт кӑна хоп! хоп! та «здравствуй и про
щай». Ӗҫнин те тёллевё пулмалла вёт. Усёрёлме-и, 
шӑкӑл-шӑкӑл сӑмахласа ларма-и, пӗрле шухӑш туса 
пурнӑҫ кӑткӑсне ӑнланса илме-и, хуйха пусарма-и — 
кашни япалан тёллевё пултӑр. Ҫак сётеле эпё ыт ахаль- 
тен ҫакӑнта урам варрине кӑларса лартнӑ тетне? Ҫук! 
Ун шухӑшӗ пур. Тёллевё. Иртен-каян чарӑнтӑр, ҫакӑн- 
та ларса сӑмахлатӑр тенё. Чей ӗҫес кӑмӑлӗ пулсан — 
хӑналантӑр. Ак ҫак кнупкине пусан та, тепёр виҫӗ- 
тӑватӑ минутран вёреме те кёрет шывё. Мёнле пек? 
Лайӑхах ӑсланӑ вёт? Хамӑн шухӑш. Атту ал ҫумал- 
лийӗ ку вырткаласа ҫӳретчӗ чӑланта.

— Ну-кӑ, ну-кӑ... — Хӑна кармашса «чейнике» 
тӗпчеме пуҫларӗ. — Мӗн проводипе ҫыхӑнтарнӑ-ха кӑ- 
на тетӗп. А-а, кунта электротент лартнӑ иккен. Чипер 
рацсӗнӗвех пуль ку сирён. Кунпа укҫа та тума пул- 
масть- ши? Патент илмелле те.

Хальччен питех илтсе кайман сӑмаха Макҫӑм мучи 
ӑнланмарӗ курӑнать.
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— Ҫак шухӑшне хут ҫине ӑнлантарса ҫырса, ӳкерчӗк 
туса ярса парсан укҫа та тума пулмасть-ши тетӗп. Ин- 
тереслӗ сӗнӳ, хӑйне евӗрлӗ решени, — пӗтӗмлетрё хӑна.

Макҫӑм мучи тӳрех шарламарӗ. Кӑшт тӑхтанӑ хыҫ- 
ҫӑн ҫеҫ:

— Вӑт мӗншӗн юратмастӑп эпё сире, хула ҫынни- 
сене? Эсир пӗтӗм япалана укҫалла шутлатӑр. Укҫапа 
виҫетӗр, хаклатӑр. «Кун чухлӗ укҫа тума пулать», «ун 
чухлӗ хак тӑрать»... — пӗтӗмпех укҫа, укҫа, укҫа... Пу- 
рӑна киле ҫын ячӗсене те эсир укҫапа улӑштарма пуҫ- 
латӑр вӗт. Ку нимле Ваҫҫа та мар — ҫӗр тенкӗ, ҫав 
Мирун алӑ тенкӗ ҫеҫ, ку пилӗк пус та о-о-о! ку — 
пин тенкӗ! Ҫав ҫын хӑвӑра мён чухлӗ кирлине кура, 
ҫав ҫынпа усӑ курса мӗн чул укҫа тума пулнине кура. 
Маншӑн ҫакӑнта, ҫак йӑмра айне, ҫын ларса сӑмах- 
лани хаклӑрах. Ларса калаҫнӑ чух сӑмах шухӑшлӑ пу
лать вӑл: пурнӑҫа шӗкӗлчен, хуйхӑ-нушана тепринпе 
пайласа чунна ҫӑмӑллататӑн. Вара санӑн урӑх йӗрпе 
кӗрсе кайнӑ пурнӑҫу ҫӗнелсе ҫаврӑнса кайма пулта- 
рать. Пурнӑҫ улшӑнать! Тӗрӗс сӑмахласан тӗрӗс пурнӑҫ 
пулать. Эсир пӗрехмай укҫа шутласшӑн. Пурнӑҫа укҫа 
туса хунӑ эсир, укҫа улшӑнать те, пурнӑҫ та улшӑнать 
сирӗн.

Хӑна сивлеме хӑтланчӗ:
— Э-э, эпӗ килӗшесшӗн мар-ха сирӗнпе. Эсир те 

пач укҫа шутламасӑр пурӑнмастӑр вӗт?
— А какшӑ! — сиксе тӑчӗ Макҫӑм мучи. — Шут- 

латӑп! Тӗнчере укҫа пур пулсан, эппин, шутласах пу
лать. Укҫа шута юратать. Кредит-дебетсене пач чух- 
ламан ҫын мар: ӑҫта мӗн чухлӗ тӑкак, мӗнле тупӑш — 
вӗсене пӗлмесен пурнӑҫ пулмасть.

— О! Куратӑр-и, хӑвӑра хӑвӑр хирӗҫлетӗр. Атту — 
«чун, чун»... Нимӗн те тӑваймастӑн, укҫа вӑл укҫа, 
Африкӑра та укҫа. Укҫасӑр пурнӑҫ ҫук!

— Эсӗ, тӑванӑм, ҫавна картмастӑн, — шӗвӗр пӳрни- 
не кӑнтарчӗ Макҫӑм мучи, — укҫа вӑл пурнӑҫ тума 
кирлӗ, пурнӑҫне вара чунпа пурӑнас пулать. Пӗтӗм 
хвилософийӗ те ҫавӑ ҫеҫ. Урӑх ним те ҫук. Калаҫу та 
текех ҫук. Тепрер сыпасси кӑна юлать. Ӗҫетпӗр-и?
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Хӑна кӑшт хӗрчӗ пулмалла коньякпа, татӑклӑн хуш
са хучӗ:

— Эпӗ хирӗҫ мар. Тултар!
Макҫӑм мучи эрех кӗленчине тытнӑччӗ — каялла 

лартрӗ.
— Ун пек илемсӗр пулать, хӑвӑн эрехӳпе хӑвах ху

да пул. Тепринче хам кӑларатӑп та, эпӗ хуҫа пулатӑп. 
Хӑвах тултар.

Хӑна черккесене чӑнк туллиех тултарчӗ.
— Пӑхатӑп та, йӗри-тавра тӗрӗс ҫын пек эсир. 

Шкулта ӗҫленӗ-им?
— Манӑн шкул аслӑ. Ман шкул — пурнӑҫ! Тата ак 

ҫак ял!
— Ҫапла, пурнӑҫ лайӑх шкул вӑл. Атя ялшӑн ӗҫер. 

Яла ырӑ сунса. Эпё те вӗт паянтан — ял ҫынни. Так 
сказать — хамӑр ял! — Вӑл черккине чанкки тума 
Макҫӑм мучи еннелле тӑсрӗ, анчах лешӗ, шаккама тӑ- 
нӑскер, аллине каялла илчӗ.

— Э-э-э, эсӗ, тӑванӑм, не гони, ямщик, лошадей. 
Тӑванланиччен малтан пурӑнас пулать. Тивӗҫлӗ пу
лас пулать яла. Малтан хӑвна кӑтарт — мёнле чунпа 
килнё эсё? Кам? Ха, укӑлчаран кӗнӗ-кӗмен хамӑр ял 
пулса тӑрасшӑн. Кунтаҫурт туянни вал ку ял пулса 
тӑнине пӗлтермест-ха. Йышӑнӗ-и сана пирён ял?

Лешё кулса илчё.
— Мана-и? Ма йышӑнмасть пултӑр? Йышӑнать!
Макҫӑм мучине килӗшмерӗ хӑна ҫавнашкал ытлаш-

ши курнӑҫланарах калаҫни. Вӑл кӑна пытарма та тӑ- 
рӑшмарӗ, сивлеккӗнех касса татрӗ:

— Сирӗн, олигархсен, укҫа пур та йӑлт туянма пу
лать тетёр пуль? Ҫапла, ку ҫурта туянтӑн эсӗ, хуҫисен 
чунне сутӑн илме пултартӑн. Килёшетёп. Ял тени вӑл 
ҫурт-хуралтӑ ҫеҫ мар, ял — халӑх. Халӑх чунне нимӗнле 
укҫапа та сутӑн илейместӗн.

— Тӗрӗс калатӑн, тӑванӑм, тӗрӗс. Халӑха сутӑн илей- 
местӗн. Ҫапла! Анчах йӑнӑшатӑн кӑштах. Мӗнле ан 
йышӑнтӑр мана ял? Вӑл мана утьӑкка туса ӳстернӗ. 
Вӑн ҫав ҫырма-ҫатрасенче вьшяса ҫӳренӗ эпӗ, ав ҫав 
улӑхра юр кайнӑ-кайман аннесем куриччен ҫарран
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чупнӑ. Ха, аса илтӗм те ҫав самантсене, чун сӳлетсе 
кайрё. Тепёр чух ҫӗр каҫа вара капланса килет те 
ачалӑх — сӗмленсе выртатӑн. Пулатӑп тепёр чух ҫав- 
нашкал сентименталлӑ. Ял ҫынни вёт эпир, чылай 
япалана чуна илетпӗр. Ҫут ҫанталӑк ачисем! Хамӑра 
хула ҫынни пек туясшӑн та — шалта пӗрех ял ҫынни 
пурӑнать пирте. Ял ҫынни пулсах вилетпёр. Пире ҫак 
ҫарансем, улӑхсем, уйсем, симӗс курӑкӗ, кӗрхи сарӑ 
ҫулҫӑ кирлӗ. Ак ҫак куҫ анлӑхне шӑнӑҫайми уҫӑлӑх. 
Кӑпӑшка пӗлӗтсем. Н-да... Ватлӑхра уйрӑмах туртать 
тӑван ҫӗре, ачалӑх вырӑнӗсене, хамӑр ялсем патне.

— Мӗн, эс пирӗн ялсемех-им? — Питӗ тимлӗн сӑна- 
са тинкерчӗ хӑнана Макҫӑм мучи.

— Эсӗ хӑш ялне пӗлместӗп, эпё вара — ҫак ял.
Макҫӑм мучи ялтах сиксе тӑчӗ.
— Эпӗ — «хӑш ял»-и? Екӑрнӑй папай! Эп санпа 

сана хисеп туса ӗҫсе ларатӑп, черкке шаккатӑп — эсӗ 
мана «хӑш ялпа» танлаштаратӑн иккен. Мана, корен- 
нойне! Пирён ялсем пулсан, эппин, мана мёншён 
пӗлместӗн, ютпа сӑмахланӑ пек калаҫса ларатӑн — 
«эсир те эсир» тетён?

Хӑна та сӗтел урлӑ ӳпӗнсех Макҫӑм мучине сӑнарӗ. 
Айккинчен пӑхсан ку икё ҫӑвӑр автан ҫапӑҫма пуҫ- 
личчен пӗр-пӗринпе куҫа-куҫӑн кӗрешнӗ самант май
лах туйӑнчӗ пулӗ.

— Пӑхкаласа, аса илкелесе лартӑм-ха кам пулма 
пултаран тесе — чухласа илеймерӗм. Киле кӗнӗскер 
пуль терӗм вара.

— Киле кӗнӗскер? Эпӗ-и? Эпӗ, мӗн, «качча» кил- 
ме пултаракан ҫын пек-им? Ӑт этем пулать, куҫранах 
куласшӑн. Эсё ху «киле кӗрес» ҫынла халё. Тухса кайнӑ 
тахҫан тӗнче илӗртмӗшӗ хыҫҫӑн, яла пӑрахса, сутса. 
Сулланса ҫӳренӗ таҫта, халь килнӗ юлашкинчен: «Йы- 
шӑнӑр, тархасшӑн». Вӑт мӗнле сирӗн хӑвилософи!

— Ним, эсир... эсир... Хӑвилософ мар-и? Ҫавнаш- 
кал калаҫнӑ манер пур сирӗн. Хӑвилософ вёт?

Макҫӑм мучи мӑкӑртатса илчё:
— Хӑвилософ-и, хӑвилософ мар-и, анчах чӑнни 

ҫапла.
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— Ача чухне сана ҫавнашкал чӗнмен-и тетӗп? Хӑ- 
вилософ тесе.

— Вара мён? Халь те ҫаплах чӗнеҫ, — каллех мӑкӑр- 
мӑкӑр турӗ Макҫӑм мучи кӑмӑлсӑррӑн.

— Елки-палки! — Шарт ҫапрӗ аллине хӑна. — Еп- 
лешке! Эс, мён, мана палламарӑн-им? Ку ята сана 
эпӗ тупса панӑ вёт. Философ! Пӗлнӗн туйӑнчӗ ҫав. 
Точнӑ Философ! Кил-ха, ыталам! — Макҫӑм мучи енне 
сӗтел урлах туртӑнчӗ хӑна.

— Эсё вара кам? Чим, ан кала, хам уйӑрса иле- 
тӗп. — Макҫӑм мучи сӗтел хушшинчен тухрӗ те хӑна- 
на тӗсеме пуҫларӗ. — Ну-кӑ, ну-кӑ... Хветӳк Кули?

— Ҫук.
— Ҫук? Ан кала, хамах уйӑрса илетӗп. — Хулпуҫ- 

ҫинчен тӗкрӗ. — Ларивансен?
—  Ҫ у к .
— Чим, Генуҫ Витти-и?
— Ҫук. Ну, унпа туслӑччӗ эпир.
— Генуҫ Виттипе туслӑ?.. А-а, Санькка! Куҫма Хве- 

тӑрчӑсен! Калап таҫта курнӑ тесе. Аҫу сӑнлах-ҫке эсӗ. 
Санькка вӗт-ха! Санькка! — тӑр-р-рӑс! тутарчӗ хулпуҫ- 
ҫинчен хӑнана Макҫӑм мучи. Лешӗ чикеленсех кайрӗ.

— Эсё халь юри турӑн вӗт кӑна. Ятарласа хытӑ 
тӗкрӗн. — Аран тапаҫланса тӑчӗ Александр Кузьмич.

— Юри мар ёнтё. Эп юри ҫапла чышсан эс тӑрай- 
мастӑн та. Ытлашши хавхаланса кайнипе пулчё-ха 
ку. — Хӑйӗн куҫӗсем ҫапах та самай йӗкӗлтевлӗн кулса 
илчӗҫ. — Ҫӗр ҫул курнӑҫман та-ха эпир, хӑҫан юлаш
ки хут курнине те астумастӑп. Эс ялтан тухса кайнӑ- 
ранпа та курнӑҫман пуль? Аҫуна, Кузьма Хветӑрча, 
пытарма килнё тенӗччӗ те, эп ун чух пульницара вырт- 
нӑ. Язвӑпа. Кузьма Хветӑрч вилни те вӑтӑр ҫул пуль.

— Юри хытӑ тӗкрӗн паллах. Пӗлетӗп ёнтё эпё сана. 
Ача чухнех кӑштах вӑрттӑнрах хӑтланаттӑн. — Ҫи-пуҫ- 
не шаккакаласа тасатнӑ пек пулчё Александр Кузь
мич. — Пӗрре тытӑҫса та ӳкнӗччӗ «хӑвилософ» тенӗ- 
шӗн. Эпӗ ҫапла ят тупса панӑ вёт сана. Астӑватни?

— Нимле эсё те мар, «хви» калайманран туртса кӑ- 
ларнӑ ӑна ача чухне.
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— О-о! Халё те калаймастӑн.
— Ху калаяс пек.
— Ма калаймастӑп вара? Тархасшӑн, Ф!
— Ун вырӑнне эсе ача чухне «эпӗ» теес вырӑнне 

«епё» теттён, сана ҫавӑнпа аслӑрах ачасем «Епё кут» 
тесе мӑшкӑллатчӗҫ. Ха-ха-ха!.. — Ҫӑвар туллин ахӑр- 
са ячӗ Макҫӑм мучи. — Епё кут, ха-ха...

— Нихӑҫан та ун пек калаҫман эпё! «Эпё». Ача 
чухне те ҫаплах каланӑ. Астӑватни, пӗррехинче вӑйлӑ 
тытӑҫса ӳкрӗмӗр эпир санпа Хӑвилосов тенӗшӗн? Ҫӗн- 
тереймерӗн те килна макӑрса кайрӑн: «Ӳссе ҫитсен 
тавӑратӑп эп сана!» — тесе хӑвартӑн. Эп манса кайман.

— Пулман ун пекки. — Чӗрре кӗре пуҫларӗ Мак- 
ҫӑм мучи. — Эпё хама никама кӳрентерме паман.

— Мӗнле пулман? Пулнӑ! — сиксе тӑчӗ Александр 
Кузьмич.

— Ӗнентер! — Макҫӑм мучи те ҫӗкленчӗ. Хӗҫпе 
сывлӑша каснӑ пек аллине сулчӗ. — Эпё хама кам 
хӑҫан кӳрентернине йӑлтах астӑватӑп.

— Астӑватӑн пулсан ма аса илейместӗн? Мӗнлерех 
нӑчлаттартӑм сана ун чух сӑмсаран, ак ҫапла! — Яш! 
сулса ячӗ вӑл аллине. — Кайран хам хӑраса ӳкнӗччӗ.

Макҫӑм мучи асӑрханса хӑвӑртгӑн аяккалла пӑрӑнчӗ.
— Э-э... Эс, мӗскер? Аллуна ытлашши ирӗке ан 

яр! Ха, килнӗ-килмен тӳрех шишка тытасшӑн. Эпӗ 
хам пӗрре хирӗҫ шӑхӑртса ярсан.

Хӑна боксер евӗр аллисене пичӗ патне ҫӗклесе ҫа- 
пӑҫма хатӗрленсе тӑчӗ.

— Атя шӑхӑртса пӑх.
Макҫӑм мучи те аллисене чӑмӑртарӗ.
— Мӗн, ямастӑп тетӗн-им? Хам килте эп хам хуҫа. 

Карчӑк лайӑх пӗлет. Чӑн та, эпӗ ӑна пёрре те алӑпа 
тӗкӗнсе курман, анчах та эпӗ каларӑм тӑк, вӑл — сак- 
кун. Эп ялта никама маххӑ паман. Ман карчӑк пат
не, вӑл хӗр чухне ӗнтӗ, таккуйски кӗрнексем ҫӳретчӗҫ, 
халь ӑҫта вӗсем? Тӑприсем ҫӑмӑл пулччӑр. Карчӑк 
пӗрех мана качча тухрӗ. Эпё мёншён тесен пурнӑҫ 
ҫынни. Шӑнӑрлӑ.

- Н у ,  эпё сана хӗненӗччӗ.
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— «Хӗненӗ, хӗненӗ» тетӗн... Тахӑшӗ такама хӗне- 
нӗ-ха? Те эпё сана тӑн парса илнӗ?

— Эпӗ патвартарах, санран вӑйлӑрах пулнӑ. Эсӗ 
шӗшлӗ ҫеҫчӗ. Халь те ҫавах юлнӑ.

— Эпӗ шӗшлӗ-и? Кӳрентеретӗн, тӑванӑм. Атя, эп
пин, вӑй виҫетпӗр. Выляса яратӑн, коньяк кайса иле- 
тӗн.

— Эпё кайса илӗп-ха, хӑвӑн коньяк илмелӗх укҫу 
пур-и-ха, э? Кӑтарт. Выляса ярӑн та, укҫу та пулмӗ 
санӑн. Мӗн усси тавлашни?

— Ан хӑра, тупатпӑр. Манӑн пеней лайӑх. Эсӗ хӑ- 
вӑн кӗсйӳ пирки шухӑшла. Кирлех пулсан эп качака- 
на ҫавӑтса тухма пултаратӑп. Манӑн вӗсем тӑваттӑ та
ранах. Целӑй кӗтӳ! Сана шӑпах кирлё пулма пулта- 
рать. Качака сӗчӗ усӑллӑ вӑл.

Александр Кузьмич хавхалансах пиншак ҫаннине 
тавӑрма пуҫларӗ.

— Тупӑшатпӑр тӑк тупӑшатпӑр. Тулӗк каллех ма- 
кӑрмастӑн-и? Хальхинче мӗн калӑн-ши, виличчен 
пӗрех тавӑрса хӑваратӑп тесе-и? Хи-хи... — чӑхлатса 
илчӗ вӑл.

— Ху аптраса ан ӳк.
Ватӑсем сӗтел ҫине ӳпӗнсе чавсапа тӗревленчӗҫ те 

алӑ вӑйӗ виҫме пуҫларӗҫ. Пичӗсенчен юн пӗрхӗнсе 
тухасла хӗрелсе кайса мекӗрленчӗҫ. Пӗр самантӗнче 
пӗри, тепринче тепри ҫӗнтерессӗнех пулчӗ. Юлашкин- 
чен ҫапах та «ял» ҫӗнтерчӗ. Иккӗшӗ те ӑшша пиҫнӗ, 
аран сывлаҫҫӗ.

— Эпё сана мӗн терӗм? Манпа ан тупӑш терӗм-и?
— Эсӗ ҫапах та таҫта темӗн турӑн-ха унта... Чее- 

лентӗн пулас. Пӗлетӗп эпё сана, ача чухнех чееле- 
неттӗн.

Макҫӑм мучи аллине лӑст! лӑст! силлекелесе йӑмра 
тавра ҫӗнтерӳллӗн пӗр-икӗ хут утса ҫаврӑнчӗ.

— Атя, атя, чупах лавккана. Коньяк килӗшет вӗт 
сана, мана та килӗшсе кайрӗ. Зинӑна каласах хур, ко- 
ньякне никама та ан суттӑр вӑл, мӗнпурне веҫ хӑвар- 
тӑр. Халь чупассисем нумай пулаҫҫӗ пуль-ха сан. Ҫа- 
вӑнпа тӳрех каласа хӑвар — кирлё пулать.
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— Мбн, чӑнласах каяс пулать-им?
— А какшӑ! Выляса ятӑн, эппин, вӗҫтерес пулать. 

Унсӑрӑн меншен тавлашмалла? Йӗрки ҫапла.
— Ку та ҫитет вёт пире. — Александр Кузьмич 

черккене эрех яма тӑчӗ.
— Ку вӑл ку. Урӑх статья. Ӑна урӑх ятпа туяннӑ.
— Ху выляса янӑ пулсан каймастӑнччӗ-ха ёнтё. 

Пёлетёп сана.
— Выляса яман, эппин, ман пирки калаҫу та ҫук. 

Атя вӗҫтерех, атту Зина лавккана хупса кайё. Вёсем 
вёт ячӗшӗн уҫаҫҫӗ те часах питёрсе те каяҫҫӗ. Шалу
не ытахаль ҫеҫ илет теесрен. Лайӑх ӳксе пырать пулё- 
ха ӗҫ укҫийӗ? Мён чухлё сутнине кура-ши? Ну халь, 
эсё коньяксем туянма пуҫласан, тата хӑпарать ёнтё. 
Вӑт мёнле ыркӑмӑллӑх хвончё пулса тӑтӑн эс, ҫынсе- 
не ырӑ тӑван. Хаҫата ҫырас пулать сан ҫинчен. Тен, 
пёр-пёр хисеп хутне те тивӗҫ пулӑн эс капла йолкӑ- 
палкӑ?

— Кулах, кулах. Асту, кулаканӑн мӗнне ҫыпӑҫать 
теҫҫӗ-ха?

Макҫӑм мучи ялтах сиксе илчё.
— Во, во! Пёр мыскарана аса илтертӗн. Чӑн пул- 

ни. Тыггарса-мён мар. Салтакра пёр сержант тӑна иле 
пуҫларӗ манӑнне. Ҫара ҫитнӗ-ҫитменех. Тем килӗш- 
термерӗ вӑл мана. Те хӑйне хуҫа манер кӑтартасшӑн 
пулнӑ? Шап ҫемми пулнӑ-ши эпӗ уншӑн? Ыттисем 
ӗнтӗ кӑштик ҫеҫ тӗреклӗрехчӗ пек те манран. Хула 
ачисем. Эпӗ — ялтан. «Мӗн тӑвас кунпа?» — тетӗп. Шут- 
ласа кӑлартӑм вӗт. Пуҫ пур-ха та ман. Пёрре: «А-а, мён 
пулать те мён килет», — тесе мӗнпур хӑюлӑха пуҫтар- 
тӑм та: «Эсё мана ытлашши тапӑнсан эпё вёт ӑрӑм 
тума пултаратӑп. Пирён йӑх — ӑрӑмҫӑсем», — тетӗп. 
Хам куҫӗнчен шӑтарса пӑхатӑп. Ак ҫапла. «Мӗн тӑва- 
ятӑн эс?» — тет. «Тепӗр эрнерен кутна ҫӑпан кӑлара- 
тӑп», — тетӗп. Тупӑшрӑмӑр хайхипе. Укҫалла. Хамӑн 
укҫа та ҫуккӑ ӗнтӗ. Каланӑ — тупӑшнӑ, вӑхӑт иртнӗ, 
эпӗ пуҫран та кӑларса пӑрахнӑ хам мён тенине. Ну, 
пӗр эрне лӑпках пурӑннӑ. Сержант мана: «Ман ни- 
мӗнле ҫӑпан та ҫук», — тет. Эп калап: «Пулмаллах».
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Хайхи чӗн пиҫиххине вӗҫертрӗ: «Пӑх», — тет. Коп- 
теркӑра. «Кунта тӗттӗмрех, кӑшт атя-ха кантӑк пат
не», — тетӗп. Пытӑмӑр — ҫӑпан ҫук. «Давай укҫа», — 
тет. Хӑй савӑннӑ. «Ну, вҫо, салабон, шнурок, чӑт та 
тӳс, чунна илетӗп, служба санӑн тамӑк пулать», — тет. 
Эпё хайхине ним пулман пек лӑпкӑн, стайлӑн, кӑшт 
пуҫа каҫӑртарах: «Тархасшӑн, мейӗр выляса янӑ укҫа- 
на, манӑн унта авӑ, урамра, мӗн чухлӗ укҫа тӑрать 
тата», — тетӗп. Вӑл кантӑкран пӑхрӗ те шурса-кӑва- 
карса кайрё. Тытамак тытса пӑрахать-и кӑна тесе хам 
шикленсе ӳкрӗм. Ман слушаксем урамра кантӑк леш 
енче ахӑрса вилеҫҫӗ. Эпё вӗсемпе сире сержант кутне 
кӑтартатӑп тесе тупӑшнӑ-ха та. Сержанчӗ вара пӗр 
вӑхӑт мӑртӑхса ҫӳренӗ пек пулчё те хӑпрӗ манран. Кай
ран хӑйне те урӑх ҫӗре куҫарса кайрӗҫ. Ҫавӑнпа ка- 
латӑп, манпа тупӑшни усӑсӑр.

— Ну, Хӑвилософ, мӗнле пулнӑ, ҫавнаш калах эсӗ — 
вӗҫкӗн, суеҫ, чее. Шӑнман пӑр ҫине лартса яран. 
Ҫавӑнпа Калерия Дмитриевна, астӑватӑн-и, историпе 
вӗрентетчӗ, урокра ыйтмасӑрах сана «3» лартса парат- 
чӗ. Пӗлет-ха та, пӗрех мён те пулин суйса кӑтартатӑн.

— Эпӗ ҫавӑнпах ҫине тӑрса вӗренмен те. Историне 
вара хам питӗ килӗштереттӗм. Халё те. Иван Калита 
ҫинчен каласа парас-и? Вӑл камне эсё пёлмен те! Ну, 
кам-ха вӑл Иван Калита? Каласа пар тавай! Лайӑх 
каласа парсан «5» лартатӑп.

— Иван Калита? Астӑватӑп, историпе вёреннё. 
Кӑшт сёмленни пур. Руҫ патши пулнӑччӗ пулмалла.

— «Пулмалла» таран ҫеҫ пӗлетӗн ҫав. Эпё сана ун 
ҫинчен ик-виҫ урок каласа пама пултаратӑп. Халь те
сен халь. Ну, юрё, сана паян пёр лайӑх урок панй, 
ыттине кайран валли хӑварар. Чупах лавккана. Зина 
пӑрахса кайё атту.

Тултарнӑ черккесене сӑмах каламасӑрах шаккаса 
ӳпӗнтерчӗҫ те, Александр Кузьмич лавккана лёкёш- 
тетрё.

Макҫӑм мучи, пӗччен тӑрса юлса ним тума аптра- 
нӑскер, Александр Кузьмича лавккана янӑшӑн ӳкӗнсе 
те илчё. Ахаль ларнӑран эрех кёленчине тытса ҫавӑр-
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каласа тӗсерӗ, кӑштах черккене тумлатрӗ, вара тутипе 
техӗмлӗн рехетленсе сыпса ячӗ.

— Иван Калита — Руҫ патши... — Хӑй тӗллӗн сӑ- 
махласа илчё. — Ха, Санькка, Иван Калита ҫинчен 
те пӗлмест, хӑй хулана вӗренме кӗме пултарнӑ. Гал
стук ҫыхса ҫӳреме тивӗҫлӗ пулнӑ. Ҫынна тухнӑ. Пен- 
сине пысӑк илет пуль-ха? Манӑннинчен ытларах ӗнтӗ. 
Паллах. Коньяксем илесси те ним мар та уншӑн авӑ. 
12 ҫын тара тытса ҫуртне ҫӗнетрӗ те. Пенсийӗ ытла
рах, паллах. Ҫине тӑнӑ пулсан эпё те вӗреннӗ ҫынах 
тухаттӑм пулӗ те — тӑрӑшман. Институт-мӗн пирки, 
хулана каяс пирки сӗмленсе пӑхнӑ-ши хӑть? — Аса 
илеймерӗ. — Ҫук пулӗ ҫав...

Пӗр вӑхӑт шухӑша кайса асаилӳсене путнӑн ларчӗ. 
Аса илес тесе питех тӑрӑшмарӗ пулин те. Вӗренесси 
ҫинчен ун чух Макҫӑмӑн ӗмӗтленме йывӑртарахчӗ ҫав. 
Килте шӑкӑрин пӗчӗккисем, ултӑ хырӑм. Вӑл асличчӗ, 
ашшӗ вилнӗ хыҫҫӑн ун вырӑнне пулма тиврӗ.

— Пёр тесен, мӗн ӳпкелешмелли ёнтё халь тин? — 
Ассӑнрах сывласа илчӗ ватӑ. — Пӗрех пурте хулана 
тухса кайса пӗтес ҫук, камӑн та-тӑр ялта юлмаллах 
вӗт. Макҫӑм мучисӗр кам ҫӗр ӗҫлетчӗ? Хӑшӗн те пу
лин ял тӗппине юлмаллах, унсӑрӑн пӗтет вӑл. Халь 
акӑ пӗтнӗпе пӗрех ёнтё. Самани те ҫавӑрттарчӗ асар- 
писер, халӑхӗ суйланса юлни те пӗтерчӗ. Ӑслисем, пуҫ- 
лисем тухса кайса пӗтрӗҫ, кам тӑрса юлать ялта? На- 
чарри-хавшакки те юлашки-трешки. Мён тума чух- 
лакансем эпир? Сенӗк тыттарсан ӗҫлеме пултаратпӑр 
ӗнтӗ — ҫавӑ ҫеҫ. Ӑс параканни кирлӗ, кӑтартса-вӗрент- 
се тӑраканни, ертсе пыраканни. Масштаплӑ шухӑш- 
лаканни. Ҫемье пуҫӗнче вӑйли пулмасан ҫемье хав- 
шак вӑл. Ял та ҫавах вӗт, пӗр кил-йыш. Ҫавӑнпа ял- 
сем нишлӗленеҫ те. Халь хӑть ҫамрӑксем хулана унч- 
ченхилле тапса сикмеҫҫӗ, кунтах пурнӑҫ тума тӑрӑшаҫ 
пек. Хулисем те ялаллах куҫаҫҫӗ. Эппин, чӗрӗлет-ха 
вӑл, ял, чӗрӗлет.

Макҫӑм мучи тепӗр пӗчӗк сыпкӑм турӗ.
Александр Кузьмич ҫаврӑнса ҫитрӗ. Пашкать. Гал- 

стукне салтса аллине тытнӑ. Аран сывлӑш ҫавӑрса ячӗ.
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— Тек тупӑшмастпӑр.
— Мён, коньяке тек юлмарӗ-и-мӗн? Ыттисенчен 

вӑрттӑн пытанса коньяксем ӗҫекен тупӑнман пуль вёт 
ялта?

— Коньякӗ пур-тӑр-ха, утма кансӗр, сывлӑш пӳ- 
лӗнет.

— Каҫар та, эс таврӑннӑ ҫӗре ялта троллейбус ҫӳрет- 
мелле тӑваймарӑмӑр ҫав. Иртӗнтерсе янӑ сире хула, 
ҫирӗм утӑма та ҫуран утма ӳркенетӗр. Буржуйсем. 
Пирӗн ӗмӗр иртет ҫавнашкал танккаса. Ну, уҫ коньяк- 
на илсе килтӗн пулсан.

— Лешё те пӗтмен вӗт, — хирӗҫлеме пӑхрӗ хӑна.
— Пӗтмен пулсан кайран валли юлать, — касса 

татрӗ Макҫӑм мучи. — Тепре ларма.
— Кӑна мӗншӗн уҫмалла? Лешне ӗҫсе яман ҫӗрте, — 

ӑнланма пултараймарӗ Макҫӑм мучин хӑтланӑвне 
Александр Кузьмич.

— Мёншён туянтӑн эппин?
— Ху ятӑн та-ха.
— Тёрёс мар калан. Эп хуса яман сана, тӑванӑм, 

эсё выляса янӑ та кайса илнё. Мёншён тесен санпа 
эпир коньякла тавлашнӑ. Эпё вьшяса янӑ пулсан эпё 
чупаттӑм. Ҫавӑнпа кӑна уҫмалла та халь.

— Эс, Хӑвилос, тем кути-мати хӑтланан.
— Эпё йӗркене ҫирӗп пӑхӑнакан ҫын. Килӗшет-и 

вӑл мана, килӗшмест-и — эпӗ шутлатӑп: йӗрки ҫав- 
нашкал пулсан, эппин, ӑна пӑхӑнмалла. Пирӗн ҫавӑн- 
па пурнӑҫ тӑрлавсӑр, эпир йӗркене пӗлместпӗр: кам 
пуҫне мён пырса ҫапать, ҫавнашкал тӑвать. Ҫӳлтисем 
таранах. Астӑватни, ача чухне ваттисем епле калатчӗҫ: 
«Иӗркене пӗл, йӗркене ан пӑс, ҫӗнӗ йӗрке шутласа 
ан кӑлар». Халь илтетӗн-и ун пек сӑмаха? Ӑслӑланса 
кайнӑ та кашни, йӑлт хамӑр майлӑ, хама ҫеҫ кирлӗ 
пек тӑватпӑр. Кашни хӑй йӗркине тӑвасшӑн. Ун пек 
мӗнле йӗрке пултӑр ӗнтӗ вӑл? Пурнӑҫ пиртен пуҫлан- 
ман, йӗркисем те пурнӑҫ майӑн майлашӑнса пынӑ. 
Йӗрке ҫирӗп пулмалла. Саккун пекех, ӑна пӑсма юра- 
масть. Атя уҫ, ҫакнах уҫ.

Александр Кузьмич черккесене тултарчӗ.
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Макҫӑм мучи тути-ҫӑварне шӑлса илчӗ.
— Ах, лайӑх, лайӑх. Лайӑх анса каять ку. Пыра 

чӗрмест. Атту тепӗр чух ӗҫен шурринех, ну ҫунтарса 
анса каять — ой-ой-йой! — тек ӗҫес килмест, ку ва
ра — аван. Яка ҫуна тупанӗ манерех ҫӑмӑллӑн ярӑнса 
анса каять. Ну, мӗн, кӑштах пуҫна ҫапрӗ-и?

— Кӑштах пур пек.
— Лайӑх ку. Эппин, калаҫу пуҫлама юрать-и?
— Хальччен, мӗн, калаҫмарӑмӑр-им эпир?
— У-у, калаҫу-и вара вӑл? Ыт ахаль чӗлхе вылятни 

кӑна. Чӑн сӑмахлама хатӗрленсе ҫитес пулать. Вӑт, халь 
калаҫатпӑр. Эсӗ ҫырткала, ҫырткала. Аттуш ӳсӗрӗлсе 
кайӑн та, ӳсӗрӗлсен мӗн калаҫӑвӗ пултӑр? Ҫырт, ҫырт. 
Ав ҫӑмартине шӑтарса ӗм. Хулара пурӑнса чӗрӗлле ӗҫсе 
те курман пуль-ха ӑна? Ача чухне, астӑватӑн-и, чӑх 
ҫӑмарта туса анасса ҫеҫ кӗтсе тӑраттӑмӑр. Маннӑ-тӑр? 
Ялтине ялах хӑварнӑ ёнтё эсир. Эс ялта та чӗр ҫӑмар- 
тасемех ӗҫсе пурӑнман пуль, учитлӗсен пурнӑҫӗ ҫите- 
лӗклӗ пулнӑ та. Чим, атя ҫӑмартине паттӑр шаккат- 
пӑр, хӑшӗ хӑшӗнне ватать? Кам выляса ярать — ко
ньяк илме чупать.

— Каллех коньяк-и?
— Коньякне урӑх тӗрлипе хутӑштармастпӑр ёнтё. 

Тасанах пултӑр. Аттуш кайран пуҫ ыратать. Эпё унаш- 
кал ӗҫкелесе курса, ҫуттине хӗрлипе хутӑштарса. Кӑ- 
мӑллӑ мар кайран.

— Ҫук, эпё санпа тупӑшмастӑп текех, эсё пёрех 
улталатӑн.

— Эпё-и? Сана улталарӑм-и? Хӑҫан? Эсё мана 
тытрӑн-и? Ҫук? Эппин, улталаман.

— Эсё пёрех чееленме пултаратӑн.
— Юрё ёнтё, юрё, эп шӳт турӑм кӑна. Пётём ко

ньяка пӗрех ӗҫсе яраймастӑн, карланкӑ вӑл нихҫан та 
тӑранмасть. Эрехне те эпир санпа ӳсӗрӗлес кӑмӑлпа 
ӗҫместпӗр вӗт, капла ҫеҫ, ҫӑвара йӗпетмелӗх те ҫывӑх- 
ланас кӑмӑлпа ҫеҫ, ҫапла пуль? Сӑмах тума кӑмӑллӑ 
пултӑр тесе. Халь чӑнласах калаҫар. — Макҫӑм мучи 
меллӗрех вырнаҫса ларчӗ, тимлӗн итлеме хатӗрленчӗ. — 
Атя каласа пар, мӗн сӑлтавне пула тарса килнё эсё
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яла? Кил-йышна пӑрахсах. Пурнӑҫу питӗ йывӑр пул
са ҫитрӗ-им ҫемьере? Мӗнпе пулӑшма пултаратӑп сана 
эпӗ?

— Манӑн пурте йӗркеллех. Чиперех.
— Ытла чиперех мар-тӑр пуль ҫав-ха, унсӑрӑн мӗнле 

арӑмсӑрах куҫса килетӗн?
— Мӑшӑрӑм манӑн — Татьяна Николаевна — вилчӗ 

ҫав виҫӗм ҫул. Аллӑ виҫӗ ҫул пӗрле пурӑнтӑмӑр. Лайӑх 
пурӑнтӑмӑр. Ҫӳлти Патшалӑхра пултӑр.

— Алла, эппин. Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр. Карчӑк та 
пӗлсен чӗререн хурланать ӗнтӗ. — Макҫӑм мучи пӗр 
вӑхӑт шӑпӑрт ларчӗ. — Коньякпа асӑнма юрать-и? Ки- 
лӗшӳллех пулать-и?

— Хирӗҫ пулмасть пуль, питӗ ӑнланакан ҫынччӗ. 
Асӑнар манӑн Татьяна Николаевнӑна. Унсӑр халь пур- 
нӑҫ хӑрах алӑллӑ майлах. Вӑт, вӑл вилнӗ хыҫҫӑн йӑша 
пуҫларӑм та. Пӗрлех килес пирки шутлаггӑмӑр — пул- 
марӗ. — Пӗрер сыпкӑм турӗҫ.

— Хӗрхенмелле сана. Хӗрарӑмсӑр пурнӑҫ арканас- 
си часах. Н-да... Ачасемшӗн ёнтё эпир — пур-и, ҫук-и, 
ӑнланатӑп. Хамӑн та манӑн тепӗр чух кӑмӑла хуҫка- 
лаҫҫӗ. Йӑлт хӑйсемле тумалла. Пит ӑсланса кайнӑ пек. 
Халь урӑх самана, урӑхла пурӑнмалла, пурнӑҫ йӗр- 
ки улшӑннӑ теҫ. Пурнӑҫ вӑл яланах пӗрре, унӑн пӗр 
саккун: хӑвна валли хӗрарӑм тупмалла та ачасем ҫурат- 
малла, вӗсене ҫитӗнтермелле — пурнӑҫа малалла тӑс- 
чӑр. Вот и все. Мӗн улшӑнӑвӗ кирлё вара кунта? Иван 
Калита вӑхӑтӗнче те ҫапла пулнӑ, халь те ҫавах. Иван 
Калита камне пӗлетӗп терӗн-и-ха эсё? Паратӑп сана 
эпё пёр кёнеке, вулан — пёлетён. Карамзин. «Истори 
Российского косударства». Лайӑх кёнеке. Сана, мён, 
ачасем пӑхасшӑнах пулмарӗҫ-и-мӗн?

— Мёншён пӑхасшӑн пулман? Пӑхаҫҫӗ. Питё лайӑх 
пӑхаҫҫӗ. Ачасене пӗртте хурламастӑп. Манӑн ачасем 
питӗ лайӑх тесе шутлатӑп.

— Эсё, Санькка... — Тӑруках чарӑнчӗ. — Кунаш- 
кал чӗннӗшӗн кӳренместӗн пуль, хулара эс унта, пал
лах, урӑхла — Лексантр Куҫмич пулса тӑнӑ пулӗ те- 
ха, эп хамӑрлах персе ятӑм ӗнтӗ, ан ҫиллен, хулалла
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та — хӑвӑрла — чӗнме пултаратӑп, Лексантр Куҫмич...
— Каллех йёкёлтешетӗн-и?
— Пёлсе пӗтер сире, хуласене. Кӳренён те... конь- 

якусене пуҫтарса илсе кайӑн. Вӑл вара мана килёшрӗ. 
Ку пӗр кёленчине, чӑнахах та, уҫмалла марччё пулӗ, 
тепре ларма хӑвармаллаччё-тёр. Халь уҫрӑмӑр та, ӗҫсе 
ярасах пулать ёнтё. Тек коньяк илмелле тавлашмастпӑр 
тетӗн. Юрё, малалла калаҫар. Эпир санпа, Санькка, 
хамӑр ҫынсем, юнашар ҫитӗннё, ҫавӑнпа именсе ан 
тӑр, чунна уҫса калама пултаратӑн, ачусемпе йывӑр 
пулсан ҫаплах кала. Эпё ӑнланатӑп. Мён пытармалли 
пур унта? Санӑн кӑна мар вёт, кунта ялӗпех ҫавнаш- 
кал. Ӗҫеҫҫё, ашшӗ-амӑш сӑмахне итлемеҫҫё. Хӑнк та 
ҫук. Хушӑран алӑ ҫӗклекенсем те пур. Мӗн тӑвӑн ён
тё — пӑсӑлтӑмӑр. Хамӑн ачасене вӑл картах лартмас- 
тӑп ёнтё, паллах, манӑн хама кура пурнӑҫ ҫыннисем 
пулчёҫ, хӑш-пӗрин ачисем, чӑнах, чӑн калатӑп, са- 
нӑннинчен те япӑхрах. Ҫавӑнпа ан пытар — эпё ӑнла- 
натӑп сана.

— Манӑннисемпе нимле проблема та ҫук, — сӑма- 
ха татса, ҫирёппён каларё Александр Кузьмич. — Чи
пер, ӑслӑ-тӑнлӑ ачасем. Вырӑнта ӗҫлеҫҫӗ. Мухтанма 
та пултаратӑп вӗсемпе.

— Ун пек пулсан, эппин, пач ӑнланмастӑп сана: 
хваттерпех пурӑннӑ тетӗн, ачусене те лайӑх тетӗн, 
мӗншён пӑрахса килнё вара яла? Ӑнланмап. Ӑнлан- 
тарса пар-ха.

— Мён туса пурӑнас манӑн унта халь хулара? Пен- 
сире эпӗ. Пӗччен. Сывлӑшё те кунта уҫӑ, таса. Сип- 
симӗс курӑк. Пӑх-ха, куҫ тулли илем вёт! Эсир, ял 
ҫыннисем, хӑнӑхнӑ та кӑна — курмастӑр, туймастӑр. 
Ҫӑтмахра пурӑнатӑр! Ма пурӑнса юлас мар манӑн та 
виличчен сирён пек ҫакӑн пек ырлӑхра? Пурнасси те 
нумай юлман пуль, вилсен те тӑван ҫӗртех выртас ки
лет. Атте-аннепе, хамӑр ялсемпе пӗрле. Хула вал ҫам- 
рӑксем валли. Ҫамрӑк чух лайӑх хулара.

Макҫӑм мучи хӑнана кӑн-н пӑхса илчӗ. Пёр авӑк 
чёнмесёр ларчӗ.

— Ӑхӑ. Илтрём. Ӑнлантӑм. — Сасартӑк йёкӗл-
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тешнӗн. — Ҫапла. Ялта канлӗ. Санатори! Курӑк ҫине 
тӑсӑлса вырт та тӳпене пӑхса килен! Хӑвитотерапи!

— Мӗн терапи?
— Хӑвитотерапи тетӗп!
— А-а... фитотерапи. Тӗрӗс калан. Ял чуна сиплет. 

Ҫапла мар-им?
Макҫӑм мучи тӑруках хӗрсе кайрӗ:

— «Иҫ, иҫ»... Шишь, сана ял, шишь! — Сӗтел хуш- 
шинчен пӑлтӑр-палтӑр сиксе тухрӗ те тарӑхуллӑн ку
ма пуҫларӗ. — Ха! Пӑх-ха, мӗнле шутлаҫҫӗ вӗсем! 
Вӗсемшӗн ял — санатори! Илем, канлӗх, киленӳ! Кунта 
вӗсем киленме куҫса килеҫҫӗ! Чунӗсене лӑплантарма! 
Тӗнче йӑлӑхтарнӑ та, канлӗх шырама килнё кунта! 
Мӗн, тӗрӗс мар калатӑп-им? Ҫу-у-ук, тӑванӑм, тӗрӗс 
калатӑп эпӗ. Шӑпах ҫапла ҫав, ҫапла! Таса сывлӑш 
кирлё сире! Кӑкӑр туллин сывлама! Кур-ха! — Алек
сандр Кузьмич патне таплаттарса пырса тӑчӗ. — 
Сывлӑр! Сывлӑр! Тулӗк асӑрханӑр, кӑкӑрӑрсем-хырӑ- 
мӑрсем кӳпӗнсе шаплатса ҫурӑлса ан кайччӑр тата! — 
Каллех кума пуҫларӗ. Унтан сӗтел патне пычӗ те черк- 
кене тултарчӗ те ҫавӑрса хучӗ. — Шапашкӑсем вӗт 
эсир! Шапашкӑсем! Вёсем тухса каяҫҫӗ яла пӑрахса 
укҫа тума. Укҫа тӑваҫҫӗ те килеҫҫӗ канма, эрех ӗҫме. 
Унтан каллех тухса сулланаҫҫӗ. Эсир те ҫавах. Тухса 
кайнӑ хулана лайӑх пурнӑҫ тума, халь таврӑннӑ — ах, 
илем, ах, сывлӑшӗ! Пурнӑҫне унта тӑватӑр, канма кун
та килетӗр. Тӑван ялӑм, хваттер яр! Ял пурнӑҫне камӑн 
тумалла тет? Ыттисен тумалла паллах. Сирён мар! 
Сирён хӑвӑрӑн пурнӑҫӑра тумалла! Мён, эсё киленекен 
симӗс курӑку ыт ахаль ҫапла симёс ларать тетён-и?

— Акса ӳстернӗ тесе шутлас ҫук ёнтё. Хӑй тёллёнех 
шӑтса ҫитӗннӗ пуль?

— Хӑй тёллён... Пурте сирён пекех хулана тарса 
пётнё пулсан, кунта халё курӑк пулёччё тетни?

— Мёншён ан шӑттӑр вара?
— Кӗтсех тӑр, сана кӗтсе ешерсе ларатчӗ! Ҫын ури 

таптаман ҫӗрте курӑк мар, хытхура ашкӑрать. Вёлтёрен! 
Ялти пушӑ ҫуртсен тёлне илсе кайса кӑтартас-и сана? 
Ашса тухайӑн-и тулӗк? Ҫынпа юнашар, ҫын ҫӳрекен
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вырӑнта кӑна ӳсет вӑл курӑк. Пурнӑҫ пур ҫӗрте. Ӑҫта 
пурнӑҫ ҫук, унта — мӑян та хытхура. Вӑн, хуҫалӑхсем 
арканчӗҫ те, уйсем мён пулса тӑчӗҫ. Вӑрри тӑпра ӑшне 
лексен кӑна шӑтса тухаять курӑк, ҫум курӑкӑн вӑл — 
ҫиелтех. Ҫын ури таптамасан, выльӑх-чӗрлӗх ҫӳреме- 
сен курӑк вӑрри ӑҫтан тӑпра ӑшне лекейтӗр? Таврӑннӑ 
вӑл: «Кӗтсе ил, савнӑ тӑван ялӑм! Тунсӑхларӑм саншӑн! 
Ҫывӑрма выртсан та, куҫ хупсан та эс тухмастӑн ма- 
нӑн асӑмран!» Тупӑннӑ Есенин! Есенин мар эсё — 
шапашник! Эпё унпа ӗҫсе ларатӑп пулать. Чуна йӳле 
ярса калаҫса! Пӗрер ҫаврӑм юрӑ юрласшӑнччӗ-ха тата. 
Мён ӗҫсе лармалли пур санпа! Ӗҫ ху пёччен! Коньяк- 
сем илеет вӑл — шапашкӑран укҫа туса килнё. Пит 
кирлё пуль! Тек ӗҫместӗп те санпа, калаҫмастӑп та! 
Килнё — пурӑн! Тапта ав курӑка! Сывла таса уҫӑ сыв- 
лӑшпа! Кӳпӗнсе кайиччен. Кунта хулара мар, укҫа 
ыйтмаҫҫӗ. Кунта йӑлтах тӳлевсӗр! Савнӑҫӗ те! Хуйхи 
те! Асапӗ-терчӗ те! Ӗҫленӗшӗн те тӳлемеҫҫӗ! Пурнӑҫӗ 
кӑна укҫаллӑ. Санӑн укҫа ҫитет, эсӗ пурӑнма пулта- 
ратӑн. Пурӑнах эппин! Эп сана текех чӑрмантармас- 
тӑп! — Сӗтел патне пычӗ те аллине коньяк енне тӑсрӗ, 
туххӑмрах каялла туртӑнчӗ, пӑрӑнчӗ те патлаттарса ки- 
лӗ енне утса кайрӗ. Кӗҫналӑк шанлатса хупӑнчӗ. Кар- 
тишӗнче карчӑкӗн сасси илтӗнчӗ.

— Мӗн янрашан? Урама кӗрлеттерен. Чипер сӑ- 
махлама юрамасть-и-мӗн?

— Эс вӗрентсе тӑр тата кунта! Ёҫле хӑвӑн ӗҫне! — 
харах кӑшкӑрса пӑрахрӗ Макҫӑм мучи.

— Уй-й, сӑмахпа витерӗн-и сана? Ҫынна итлеме 
пӗлетни эс, шав санла пулмалла, ху кӑна тӗрӗс те-ха 
эсӗ, — мӑкӑртатса илчё те карчӑкӗ алне сулса пӳрте 
кӗрсе кайрӗ.

Макҫӑм мучи лӑпланаймарӗ, кил картинче кумрӗ 
те кумрӗ. Унта пырса ҫапӑнчӗ, кунта... Юлашкинчен 
каллех кӗҫналӑк патне таплатгарчӗ. Алӑка уҫрӗ те хыт- 
тӑн кӑшкӑрчӗ:

— Ял — анне пек. Ӳстерет пире, ҫитӗнтерет, пурнӑ- 
ҫа юрӑхлӑ пулччӑр тесе ҫитӗнтерет. Эпир ӑна пӑрахса 
тухса каятпӑр, ватлӑхра тин аса илетпӗр вал пуррине.
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— Эсб мбн? Чим-ха, чим... Эс мбскер? Чиперех 
лараттӑмӑр-иҫ!

— Пурнӑҫ тӑвас тесе килмен эсб! Яла ҫбклес тесе 
те килмен! Ӗҫ тӑвасси пирки шухӑшу та ҫук! Канма 
килнб! Тӑсӑлса выртма! Выртах эппин! Кунб-кунбпех 
ҫывӑр! Вӑн коньякна бҫ те харлаттар кӑна! Ҫывӑрах! 
Ыйху тутлӑ пултӑр! Хитре тблбксем курмалла пултӑр!

Алне сулчб те алӑка шалтлаттарса хупрб. Кбҫех ун
тан хыттӑн юрлани илтбнсе кайрб:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?..

Александр Кузьмич аптраса тӑрса юлчб. Макҫӑм 
мучи патне кбрсе калаҫӑва ҫбнерен майлаштарса ярас 
кӑмӑлб те пурччб, юлашкинчен вӑл та алӑ сулчб. Хӑ- 
вӑрттӑн эрехе пбр черкке тултарчб те шалт тутарчб.

Виҫб кун урама тухмарб Макҫӑм мучи. Ҫӑкӑр илме 
те лавккана карчӑкб ҫӳрерб. Унпа та сӑмах пбр кил- 
ми пулчб, ҫавӑнпа ытлашши сӑмахламарбҫ те. Таран 
вар патнелле кӑкарнӑ качакине шӑварма та пахча вбҫб- 
пе кӑна кайкаласа килчб. Чунб лӑпланма мар, тата та 
ытларах кӳлешӳпе тулчб.

Александр Кузьмич та пбрре те курӑнмарб. Унпа 
тембскер пулман-и тесе Макҫӑм мучи хапха хушӑкбн- 
чен кун каҫа темиҫе хутчен те пӑха-пӑха сӑнарб. Ку- 
рӑнмарб. Кил картинче вутӑ хаплатса ҫурӑлни кӑна 
вӑл чипер, йбркеллине систерчб. Ахӑртнех, вӑл вутӑ 
ҫурать пулас.

Ахалех кӳрентерчб пулб ӑна Макҫӑм мучи. Ахалех 
ӳпкелерб. Кашнин хӑйен пурнӑҫб. Кашни хӑй телей- 
не шырать. Ӑҫта тупать, мбнле тупать, тупаять-и — 
ку санӑн пурнӑҫна шӑпа хӑй йбркелесе пыни. Нихӑ- 
ҫан та шухӑш туманччб Макҫӑм мучи хӑйбн пурнӑҫб 
ҫинчен — телейлб-и вӑл? Ҫухатнӑ япалашӑн кулянан, 
ҫуккишен макӑран. Пур чухне ӑна асӑрхамастӑн та. 
Телей пирки унӑн шухӑш та пулман, эппин, вӑл яла
нах пур пулнӑ.

Качака шӑварма кайнӑ Макҫӑм мучи пахча вбҫбн- 
че чарӑнчб те таврана пӑхса илчб. Куҫ тулли анлӑх.
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Кунта, тӳпемрех вырӑнта, кӑпӑшка пысӑк пӗлӗтсене 
алӑ тӑссах ярса тытас пек. Авкаланса выртакан ансӑр 
юхан шывӑн тепӗр енче кӗрхи тӗс ҫапнӑ пек сарӑ тырӑ 
пусси. Кӗтӳ тапӑра аннӑ. Ҫав тӗлтен пӗр-икӗ чалӑш- 
ри улӑхра авал халӑх утӑ ҫулатчӗ. Наҫтукпа вӗсем, тин 
ҫеҫ пӗрлешнӗскерсем, каҫ ӗнтрӗкӗнче тин ҫулнӑ утӑ 
ҫине выртса тӳпене пӑхса мӗнле пурнӑҫ тӑвасси ҫин- 
чен ӗмӗтленетчӗҫ.

Макҫӑм мучине ҫак самантра ҫав симӗс утӑ шӑрши 
каллех антӑхтарасла ҫупӑрласа илчӗ.

Санькка ыйхӑ килмен каҫсенче куҫӗ умне ҫак иле- 
ме кӑларма, ҫак шӑрша туйма асапланса выртнӑ пулӗ 
ӗнтӗ. Питех те шел пек пулса кайрӗ ӑна. Макҫӑм му
чин халь ӑна ҫакӑнта илсе килсе: «Пӑх, кур, савӑн, 
килен! Кӑна йӑлтах сана парнелетӗп!» — тесе калас 
килчӗ.

Таврӑннӑ чух киле йӑпӑртлӑх кӗрсе тухрӗ те вӑл 
тӳрех лавккана ҫул тытрё, коньяк, ик-виҫӗ банан, 
апельсин туянчӗ, вара ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа Санькка 
патне утрӗ. Пӳрт умне ҫитсен икӗ пӳрнине ҫӑвара чик
се ши! шӑхӑрчӗ.

Чӳречере никам та курӑнмарӗ.
Тепре шӑхӑрчӗ. Чӳрече карри хумханса илнӗн ту- 

йӑнчӗ Макҫӑм мучие, Санькка хӑй пӗрех курӑнмарӗ. 
Тепре ҫине-ҫинех шӑхӑрсан тин чӳрече каррин хӗрри 
хуллен сирӗлчӗ те, Саньккан шиклӗрех сӑнӗ курӑнчӗ.

Макҫӑм мучи коньяк кӗленчине ҫӗклесе савӑнӑҫлӑн 
суллакаларӗ.

Каҫ енне вара йӑмра айӗнче ҫак пӗчӗккӗн пӗтсе 
пыракан яла чӗрӗлӗх кӳрсе хаваслӑн ахӑрашса юрла- 
ни янрама пуҫларӗ:

Ан авӑн, шӗшкӗ, ан авӑн та 
Ан авӑн, шӗшкӗ, ан авӑн 
Кӑштах ҫилӗ вӗрнипе те,
Кӑштах ҫилӗ вӗрнипе.
Ан сивӗн, савни, ан сивӗн те 
Кӑштах сӑмах илтнипе...



Пылаклатнӑ сивӗ шывпа ҫӑкӑр татӑкне сӗтел вар- 
ринерех тӗртсе хучӗ вӑл. Кармашкаласа турӑш ҫӳлӗ- 
кӗнчен куҫлӑхне илсе тӑхӑнчӗ. Тёпел кукрине иртрӗ. 
Пӗрене ҫурӑкӗсене, турат куҫӗсене питӗ тӗплӗн тиш- 
керсе тухрӗ. Тарӑнрах хушӑксене, шӑтӑк-путӑксене 
хӑйӑ чӗллипе те чакаларӗ.

Кӑлӑхах тӑрмашать-и Митӳк, анчах шӑрчӑкӗ таҫта 
ҫакӑнтах-ха, ҫывӑхрах пулмалла. Ларать-тӗр унӑн каш
ни хусканӑвне курса-сӑнаса, Митӳкран мӑшкӑлласа, 
йӗкӗлтесе, кулса.

Чуненче тарӑху тӑвӑлма пуҫларӗ.
— Йӗрех, йӗрех шӑлна. Хальлӗхе иртӗхен-ха та... 

Пӗрлексен... У-у! пӑсӑрман!
Турчӑка илсе кӑмака хыҫне тустарчӗ. Шӑрпӑк ҫута- 

ҫута айне тинкерчӗ. Алӑ ҫитнӗ таран сӑтӑра-сӑтӑра 
пӑхрӗ.

Шӑпах ҫапла айланнӑ самантра хӑйне стена ҫинчи 
кивелсе тӗксӗмлене пуҫланӑ тӗкӗрте асӑрхарӗ. Урайӗн- 
че илемсӗррӗн тӑсӑлса выртать. Мулаххайпа. Сӑн-пичӗ 
хӗремес. Мӗскӗннӗн, айваннӑн курӑнать. Ватӑ пуҫӗпе 
ҫавнашкал йӑваланса выртни питӗ килӗшӳсӗр, йӗрӗн- 
чӗклӗ пулса кайрӗ.

Кӑштӑртатса тӑчӗ. Ҫӗлӗкне хывса печӗ. Сӗтел ҫин- 
чен пирусне илчё те картишне тухрӗ. Шанлаттарсах 
хупса хӑварчӗ алӑкне.

Кайран пӳрте кӗресси те килмерӗ. Карчӑкӗ ҫине 
тӑман пулсан ҫывӑрма та кӗлете кӑна выртасшӑнччӗ.

Карчӑкӗ ҫур ҫӗр иртсен тӑратса лартнӑччӗ. Питӗ 
хӑраса вӑранса кайрӗ вӑл.

— Мӗн, пушар-им?
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— Пушарӗ пушар мар-ха та... Шӑрчӑк юрлать.
— Мӗнле шӑрчӑк?
— Мӗнле, мӗнле?.. Ара, илтместним?

— Ну, юрлать... Вара мӗнех? Юрлин!
— Эс итле-ха, итле...

— Вара? Кӗҫӗр кӑна юрлать-им вӑл? Мӗн, халич- 
чен илтмен-им? — тарӑхса илчӗ Митӳк.

— Ара, урӑхла пек юрри. Хурлӑхлӑ. Темӗскер пул- 
ман-ши теп.

— Шӑрчӑка-и? Кайса тӗрӗсле. Урине хӗстерсе ларт- 
ман-и пӗр-пӗр ҫурӑка?

— Галяна тем пулман-ши теп.
— Мӗнле Галяна?
— Мёнле «мёнле»? Мёнле Галя ёнтё? — хальхинче 

карчӑкӗ тарӑха пуҫларӗ.
— Мӗн пултӑр ӑна? Вӑл кӑна пӗрремӗш хут ҫура- 

тать-и? Мӗнех пултӑр унпа?
— Кӗрӳ те канмалли куна ҫитес пек ҫырнӑччӗ — 

килмерӗ.
— Еҫӗ нумай пулнӑ та — ҫавӑ ҫеҫ пуль?
— Ахальтен ҫапла юрлас ҫук-ха... Ырра мар ку. Тем 

ӑш вӑркать.
— Аташса выртан. Тупса кӑларнӑ. Шӑрчӑкӑн ялан 

пӗр юрӑ ёнтё ун: чӗриклет те чӗриклет.
— Ыт ахальтен мар-ха, ыт ахальтен мар...
Митӳк шӑрчӑка тӑнлама пуҫларӗ. Яланхи юрриех 

пуль. Мӗн уйрӑмлӑхӗ тупнӑ вара карчӑкӗ? Ӑнран тух
са выртать. Вӑт, хӗрарӑм! Чӑх чӗриех ҫав. Мӗн туйма 
пултарать-ши ӗнтӗ шӑрчӑкӗ?..

Пӗрене енне ҫаврӑнса выртрӗ. Ыйхи килмерӗ.
— Вӗҫтерсе ячӗ хӑйӗн тӗшмӗшӗпе. Ытлаван ҫыв- 

рас чух, — ятлаҫса илчӗ карчӑкне.
Шуйттан туртрӗ-и тата ӑна чӗлхерен вӑранас умён 

тӗлленнӗ тӗлӗкне шӑпах ҫак самантра каласа кӑ- 
тартма?

Митӳк пӗр ҫичӗ-сакӑр ҫулти ача пек. Куршӗри вӗт- 
шакӑрсемпе лаша шыва кӗртме каять. Урхамахӗсене,
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Турӑ ҫырлахтӑр та, хӑвалаҫҫӗ — тусан ҫеҫ пӑрлатса 
тӑрать. Унччен те пулмарӗ, унӑн айӗнче лаша та мар 
иккен, улӑм ури пулчӗ кайрӗ. Тӑр! тӑр! чӗтресе тӑрать 
пек хӑй. Ӳкес мар тесе Митӳк улӑм ҫӳпписенчен 
пӗринчен, тепринчен, — темшӗн вара пӗрчӗн-пӗрчӗн 
ярса тытать.

Юлашкинчен те шуса анчӗ вӑл, те улӑм ури ҫин- 
чех юлчӗ — хӑйне силленипе вӑранса кайрӗ.

Ирхине карчӑкӗ кӳршӗ ялти Палля маткинчен пӗлсе 
килчӗ: лаша пулсан — хыпара пек, улӑм пӗрчи — пу- 
ясса-мӗн, ӳкни вара — тьфу! тьфу Турӑ сыхлатӑр, лайӑх 
мара.

Те ӳкнӗ ӗнтӗ Митӳк, ӳкмен те-ши — карчӑкӗ теп
ле те тӗпчесе пӑхрӗ — вал ниепле те аса илеймерӗ.

Хыпар-хӑнар ҫук-ши тесе Лидя почтальон патне 
те чупса килчӗҫ. Кӑлӑхах.

Кӗҫӗр те ҫывӑрасси пулмасть-тӗр. Иртнинче автан- 
сем авӑтас тӗлелле кӑна кӑштах кӑтӑш пулнӑччӗ.

Шӑрчӑк чӗриклетрӗ те чӗриклетрӗ.
Кӑнтӑрла ӑҫта пытанса ларать-ши вара вӑл? Мӗнле 

ун куҫӗ тӗлне пулмарӗ-ха? Ирхине тепре пӑхас пу
лать. Тепре.

Пӗр вӑхӑт сассине итлесе выртрӗ. Ӑҫтан илтӗнни- 
не астуса юлма тӑрӑшрӗ. Ӗнерхипе танлаштарма пӑхрӗ. 
Ҫавах пуль. Кӑшт уйрӑмлӑх пурах пек туйӑнчӗ ҫа- 
пах та.

Кам пӗлет ӑна, ҫут ҫанталӑкра ӑнкарсах ҫитмен япа- 
ласем халё те пур текелеҫҫӗ вӗт, тен, шӑрчӑкӗ чӑна- 
хах мӗне те пулин туять-ши вара?

Хамӑрӑн ӑна, чунсем хытнӑ та... е сисми пултӑмӑр 
чун туйнине... Галин ҫӑмӑлланасси нумаях юлманччӗ 
те-ха... Чиперех-ши ӗнтӗ? Кӗрӗвӗ те килес пек ҫырса 
янӑччӗ — килмерӗ. Темех сиксе тухмарӗ пулсан юрать 
те... Мёншён ҫитеймерӗ-ха? Йӗркеллех-ши Галипе? 
Кӗҫӗнни вӗт. Ватлӑха кайсан тенӗ пек ҫуратнӑскер 
тата. Систерчӗ те карчӑкне ун чух Митӳк... Итлемерӗ 
вӗт. Яхӑнне те ямарӗ. Кӑштах ачашрах та ӳсрӗ. Йӑваш- 
рах та. Чир-чӗрӗпе те хӗнленкелесе курчӗ. Аптраса
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ӳкмен-ши? Мӗншӗн кӗрӗвӗ килсе каймарӗ-ха? Тӗлӗкӗ 
те тем ыр тӗлӗк евӗрех пулмарӗ пек...

Шӑрчӑк юрри хальхинче Митӳка та питӗ хурлӑхлӑ 
пек туйӑнчӗ. Чунне тиврӗ. Пӑчӑртарӗ. Ыраттарчӗ. Ӑш 
вӑркарӗ. Енчен енне ҫаврӑнкаларӗ вӑл. Куҫне хупма 
аптрарӗ: хупсанах тата та хыттӑнраххӑн илтӗнчӗ пек 
шӑрчӑк сасси.

Чылайччен асапланса выртрӗ ҫапла.
Юлашкинчен чӑтса тӑраймарӗ, вырӑн айккине хыв- 

са хунӑ ҫӑматтине хыпашласа тупрӗ те сасӑ илтӗннӗ 
еннелле вӑркӑнтарчӗ.

Кӗмсӗр-кӗмсӗр турӗ тӗпелте: кӑмака питлӗхӗ урай- 
не ӳкрӗ.

— Ара, мӗн пулчӗ? Кантӑк ванмарӗ пулӗ-ҫке? — 
ыйхӑ витӗр сас пачӗ карчӑкӗ.

— Ҫук-ха, кушак темскер ӳкерчӗ пулать-и? — кӑ- 
мӑлсӑррӑн тавӑрчӗ Митӳк.

Шӑрчӑк шӑпланчӗ.
Митӳка вӑл халь-халь тепӗр хут чӗриклетсе ярассӑн 

туйӑнчӗ, тимлесех тӑнларӗ, тӑнларӗ, ҫаплах ыйха путнӑ.
Алӑка тан! тан! шакканипе вӑранса кайрӗ вӑл. Лидя 

почтальон ачи. Хут тыттарчӗ. Митӳк вулама пӑхрӗ — 
сас паллисем пӗр-пӗрин ҫине кӗре-кӗре кайрӗҫ, алли 
чӗтрерӗ. Кайран куҫлӑхне тупаймарӗ.

— Карчӑк! Карчӑк! — кӑшкӑрчӗ картишне тухакан 
кантӑкӗнчен.

— Вӑл лавккана каятчӗ. Ӑна кӑтартрӑм эп. Хӗпӗр- 
терӗ вӑл, — пӗлтерчӗ ача. — Митӳк мучу патне чуп 
терё. Тата... кала терӗ, пан улмипе... — шӑпланчӗ те 
хӗрелсе кайрӗ.

— Ырӑ хыпарпа килнё эппин эс, — хыпаланса ӳкрӗ 
Митӳк. — Ырӑ хыпар илсе килнё. Тавах сана, ыльӑм, 
пысӑккӑ пул. Пан улми терё. Пан улми... ҫиччас, ҫич- 
час...

Митӳк Лидя ачин хёвне туллиех пан улми тултарчё. 
Картишӗнчен тухичченех ӑсатса ячё.

Мёншён ҫавнашкалах сӑйларӗҫ ӑна — ача ӑнла- 
наймарӗ. Варук кинемийӗ ҫирӗм пус укҫа та тыттарчӗ. 
Нимшӗнех.
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Яра куна шӑрчӑк ҫинчен Митӳк мучи аса та ил- 
мерӗ. Кунӗпех пахчара кӑштӑртатрӗ. Тӑкӑннӑ пан ул- 
мисене пуҫтарчӗ. Касса хӗвел ҫине хучё.

Карчӑкӗ яшка ҫакрӗ. Мунча хутса ячӗ. Сӑмавар 
лартрё.

Мунча кӗрсе тухрӗҫ. Митӳка ҫӗнӗ кёпе тӑхӑнтартрӗ 
карчӑкӗ. Аслӑ ывӑлӗпе кинӗ парнеленине.

Каҫхине телевизорпа яланхи пекех ҫӗнӗ хыпарсем 
итлерӗ. Тулли кӑмӑлпах ҫывӑрма выртрӗ.

Ыйхи килмерӗ. Ахӑртнех чунӗ, яра куна хӗрсе ҫӳ- 
ренӗскер, леш ача-пӑча тетти евӗр, — кӑлтӑрмач теҫ- 
ҫӗ-и ӑна, пӗр хускатса ярсассӑн вӑйӗ пӗтмесӗр те ча- 
рӑнмасть, — халё те пусӑрӑнса ҫитеймен-тӗр-ха.

Тепӗр мӑнук хушӑнчӗ-ха апла Митӳкӑн. Тепре... 
Ыттисем ӗнтӗ ҫитӗнсе кайнӑ та халь, пур-и, ҫук-и вӗ- 
семшӗн аслашшӗ-асламӑш — асра та ҫук пуль. Ют- 
шӑннӑ йӑлт. Ни калаҫни вӗсемпе, ни сӑмахлани. 
Митӳк вёсен чӗлхине ӑнкармасть, вӗсем — Митӳкӑн- 
не. Ача чухне кӑна кӗпе аркинчен уртӑнса ҫӳрени. 
Апла ҫӳремелӗх те килкелесе пурӑнман ҫав. Хӑй вӑхӑ- 
тӗнче каникулсенче яла кӳркелесе янӑ пулсан ҫы- 
вӑхланнӑрах пулатчӗҫ пуль те... Мён пит тупнӑ ҫав 
лагерӗнче? Ҫук, ку мӑнукне Митӳк нимӗнле лагере 
те яртармасть. Пурӑнтӑр ҫулласенче ялта. Таса сывлӑш. 
Ҫырли-качки. Ҫарӑкӗ-кишӗрӗ унта... Ачашӑн та усӑл- 
лӑ-тӑр. Хӑй чӗлхине вӗрентет ӑна. Гали те, кӗрӳшӗ те 
хирӗҫ пулас ҫук ҫынсем пек-ха. Виталипе Гриши кӑ- 
на — хыт хӑлхасем. Итлесшӗн те мар. Митӳк хӑй те 
ҫинех тӑман пуль ҫав ун чух. Кун пирки шухӑшласах 
кайман та... Кантӑк ани ҫинчи пирусне хыпашласа 
тупрӗ. Тӗпеле иртрӗ. Кӑмака ҫӑварӗ умне кукленсе 
ларчӗ. Тивертрӗ. Ҫакӑнта ҫеҫ шӑрпӑк чарлатса тивни 
ӑна шӑрчӑк ҫинчен аса илтерчӗ.

Туйнӑ пулать-и вара вӑл? Сиснӗ-тӗр ҫав: шуйха- 
нуллӑрахчӗ юрри. Ахальтен пулман иккен. Сиснех 
ёнтё. Туйнах.

Тин ӑнкарса илчӗ: шӑрчӑк сасси илтӗнмест. Тӑн- 
ларӗ. Шӑпах.

Ӑҫта кайса кӗчӗ пулать-ха ку? Ёнер ку вӑхӑтра
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чиперех чӗриклететчӗ-иҫ. Е Митӳкран шикленсе шӑп- 
ланчӗ-и? Ахӑртнех ҫавӑнпа пуль-ха. Ҫавӑнпах-тӑр.

Пирусне сӳнтерчӗ. Асӑрханкаласа тӑчӗ. Вырӑнӗ ҫине 
кайса ларчӗ. Тимлерӗ. Шӑрчӑк сас памарӗ. Кӗтрӗ. 
Кӗтрӗ. Шӑпах.

Аҫта ҫухалчӗ-ха? Пурччӗ-ши сасси паҫӑр? Пурччӗ 
пек. Е... чим-ха... ҫӑматӑпа лектермен-ши ӑна ӗнер? 
Лектерчӗ пулать-и вара? Ҫу-ук-тӑр. Эппин, мӗншӗн 
шарламасть-ха? Нивушлӗ лектернех? Мӗнле-ха кап- 
ла? Вӑл ӑна ырӑ хыпара систернӗ пулать, Митӳк вара...

Ҫапла шутласа илчё те — пушӑ, тӗксӗм, сивӗ ту- 
йӑнчӗ пӳрчӗ. Ют ҫурт пек.

Ыйхӑ тӗлӗшпе тем мӑкӑртатса илсен тин йӑшӑл турӗ 
карчӑкӗ, диванӗ чӗриклетрӗ, пӳртре тӑп хытнӑ шӑп- 
лӑх татӑлчӗ, — Митӳка чун кӗчӗ пек.

Вӑт, матькасси, ара, мӗн ӑнран тухса ларать вӑл, 
уй тӑмани пек. Вӑт, ухмах. Тупнӑ кулянмалли. Лек- 
тернӗ тёк лектернӗ ёнтё. Ним ҫукран ҫылӑх илсе ла
рать хӑй ҫине. Шӑрчӑк шӑрчӑках ӗнтӗ вӑл. Пӗриншӗ- 
нех тӗнче пӗтмест вӗт. Ӑсран тайӑлса ларать пулать...

Выртрӗ. Ыйхи килмерӗ. Енчен енне ҫаврӑнкаларӗ. 
Мӑнукӗсем ҫинчен шутлам пек пулчӗ. Хӑй пӗрех каҫ 
сӗмлӗхне тимлерӗ. Шӑрчӑк сас парасса кётрӗ.

Ҫаплах мар-тӑр ҫав, ҫаплах мар-тӑр... Юнӗ пур-и, 
ҫук-и, — чун вёт. Чӗрӗ чун. Сасси пур. Юрри те. Эп
пин, чунӗ те пулмаллах. Тен, унӑн та Митӳкӑнни пе
кех, хӑйӗн хуйхи-савӑнӑҫӗ. Мӗншӗн ан пултӑр-ха? Вӑл 
та пурӑнать вӗт. Митӳкӑн вӑн хӑйӗн пурнӑҫӗ. Вӗҫне- 
хӗрне тухса пырать пуль те — хальлӗхе чӗрӗ-сывах. 
Пурӑнать. Вӑл кайсан ун вырӑнне урӑххисем килеҫҫӗ. 
Килнё те ӗнтӗ. Шӑрчӑкӑн та ҫавах-ши? Ҫавнашка- 
лах-и? Таса сывлӑшран ҫуралмаҫҫӗ вӗт-ха вёсем те. 
Эппин, ашшӗ-амӑшӗ пулнах. Аслашшӗ. Асламӑшӗ те.

Миҫе ҫул пурӑнать-ши шӑрчӑк? Ҫыннӑнни пекех 
пулсан ӗмӗрӗ, чим-ха, Митӳкӑн ашшӗ ҫак шӑрчӑкӑн 
ашшӗн юррине итлеме пултарнӑ вӗт ыйхӑ вӗҫнӗ са- 
мантсенче. Аслашшӗ — шӑрчӑк аслашшӗне. Юнаша- 
рах икӗ йӑх-несӗл ҫапла ламран лама тӑсӑлса пынӑ 
пулать-и капла? Ҫакнашкалах ҫума-ҫумӑн. Ҫапла пулса
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тухать ӗнтӗ. Халь ак Митӳк тӗлӗнче сӳнчӗ иккен пӗри. 
Пӗтерсе хучё пулать ватсупнӑ Митӳк ҫӗршер-ҫӗршер 
ҫул сыпӑнса пынӑ йӑх ӗмӗрне. Татрӗ ӑруран ӑрӑва уп- 
ранса, сыхланса тӑсӑлнӑ юрра. Ашшӗ, аслашшӗ, мӑн 
аслашшӗ — миҫе-миҫе ӑру итлесе пурӑннӑ юрра. 
Митӳкран малалли ӑру мӗнле шӑрчӑка итлӗ-ха ӗнтӗ 
малашне? Мён юрлӗ вёсем валли? Мӗнле-ха вӗсем 
шӑрчӑксӑр? Кашни ӑрӑвӑн хӑйӗн шӑрчӑкӗ пулнӑ пу
лать те...

Хӑйне питӗ-питӗ усал ӗҫ тунӑн туйрӗ Митӳк. Кан- 
лӗхне ҫухатрӗ. Чунӗ сурчӗ. Ыратрӗ. Чӑтаймарӗ. Пӑлтӑра 
тухса ларчӗ. Ҫине-ҫине пирус мӑкӑрлантарчӗ. Туртса 
тултарчӗ-ши е ытлашши пуҫ ватнӑран кӑмӑлӗ пӑтран- 
чӗ, пуҫӗ ҫаврӑннӑ пек пулчӗ.

Ирхине Митӳк ял тӑрӑх тухса утрӗ.
Ыйткалама.
Шӑрчӑк шырама.

Никам патне кӗме аптрарӗ вӑл. Кам патне кӗтӗр- 
ха тепёр тесен? Кавӑрлерен хӗлле юр ыйтсан та па- 
масть пуль вӑл. Хыт кукар. Миллисемпе хутшӑнсах 
пурӑнман. Ашшӗсем те пӗр-пӗрне килӗштерсех кай- 
мастчӗҫ те... Мики Прахурӗпе ҫыхланиччен ҫыхлан- 
манни. Хӑпса пӗтеймӗн кайран. Утрӗ те утрӗ. Тӗлли- 
паллисӗр. Анаткасран Эрӗмкаса тухрӗ, Эрӗмкасран 
Варламвар урамне пӑрӑнчӗ, унтан — Ҫӗмӗрткаса.

Хӑй ҫуралса ӳснӗ, пурӑнса ирттернӗ тӑван ялне те 
уйӑрса илеймерӗ: кирпӗч ҫурт ҫине кирпӗч ҫурт, пӗ- 
ринчен тепри селӗм. Пӗр-пӗр пач пӗлмен ҫӗре пырса 
кӗнӗнех туйӑнса пычӗ ӑна. Хӑйне мӗнле сӑлтав ял ҫине 
хуса кӑларнине те паҫӑрах манӑҫа кӑларчӗ вӑл.

Пӗр ватӑлсан ҫапла пуль ҫав, выртан каска евӗр 
йӑлт мӑкланса ларан иккен. Пурӑнан хӑвна ху, тӗнче 
ҫине карта хушӑкӗнчен пӑхса. Мӗнех курӑнма пул- 
тартӑр-ха шӑтӑк-ҫурӑкран мӗлтлетӳсӗр пуҫне? Ҫавнаш- 
калах мӗлтлетсе иртсе кайнӑ пулас ҫав Митӳк пурнӑҫӗ 
те. Вӑл хӑй тӗллӗн картишӗнчен пахчана, пахчаран 
картишне кӑштӑртатса ҫӳренӗ вӑхӑтрах ялӗ те мӗнле- 
рех улшӑнса кайнӑ ҫав...
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Ку касра пулманни те пӗр сакӑр-тӑхӑр ҫул пур-тӑр. 
Ҫаплах ахӑр.

Ваҫилине пытарнӑранпах ӗнтӗ. Вӑл сывӑ чух ҫӳре- 
келетчӗ кунта.

Ӑҫтарах пурӑнатчӗ ара вӑл? Картинка пек ҫуртсем 
хушшинче ҫухалса та кайнӑ мар-и Ваҫили ҫурчӗ? Е 
халиччен лапчӑтса та лартнӑ ӑна ку чул ҫуртсем?

Шыранӑ ҫурта тупаймарӗ. Ун вырӑнӗнче икӗ хутлӑ 
капмар кермен каҫӑрӑлса ларать. Ун тӗлӗнчен те 
тӗлӗнсе кӑна иртсе каятчӗ-и — лаштра йӑмрана чух
ласа илчӗ. Митӳк астӑвассах ялта чи ватти те чи лашт- 
риччӗ вӑл.

«Шел. Иртерех кӗрсе выртнӑ иккен ҫӗре Ваҫили. 
Мӗнлерех керменре пурӑнмаллаччӗ те... Пултарать ку- 
рӑнать Никантӑрӗ, — ӑмсанса шухӑшласа илчӗ вӑл. — 
Унӑн пур ав ачисем тухса ҫухалчӗҫ хулана. Пӳрт мар, 
пуртӑ аври те лартма вӗренеймерӗҫ пулать вӗсем. Ва- 
ҫилин ачи ялтах тымар ячӗ. Ха! Мӗнлерех ҫурт хӑпарт- 
са лартнӑ тата. Пирӗнни пек те мар».

— Эс каҫар та, Митрий... — Митӳка ашшӗ ячӗпе 
чӗнесшӗнччӗ Никантӑр, аса илеймерӗ курӑнать, вара 
«пичче» тесе хушса хучӗ. — Эп темскер ӑнкарсах илей- 
мерӗм-ха. Шӑрчӑк тетӗн... Хм... Хм... интереслӗ. Темӗн 
вӑлтан-ха эс... Эс, Митрий пичче, тӳрех кала. Уни- 
куни вылятмасӑр. Ют ҫын мар вёт, эпир те такам 
мар — хамӑр ҫын. Кунта никамах та илтмест. Кирпӗч 
кирлӗ-и? Тӳрех кала. Халь, чӑнах та, хӗсӗк вӑхӑт, хӑвах 
ӑнланан, ҫӳлтен самаях хӗсе пуҫларӗҫ. Май пулсан — 
тархасшӑн. А какшӑ, аттен тусӗсене манӑҫа кӑларма 
юрамасть пирӗн, пӗр-пӗрне пулӑшмалла. Эп манса 
кайман-ха, епле пӗр-пӗрин сухалне хыраттӑр эсир, 
епле хӑйраттӑр бритвине чӗн пиҫиххипе — чӑвӑштик! 
чӑвӑштик! Эп астӑватӑп, йӑлтах астӑвап... Шел, атте 
васкарах кӗчӗ ҫӗре. Пурӑнмаллаччӗ те... Тӑпри ҫӑмӑл 
пултӑр ӗнтӗ... Н-да... Ҫак ҫуртра ун валли вырӑн ҫит- 
местчӗ-и? Пурӑн та пурӑн. Шик! шӑхӑрса. Кураймарӗ. 
Шел. Митрий пичче, атя-ха сана хӑть кӑтартам хам 
ҫурта. Пӗр килнӗ чух. Эс пирӗн тӑрӑха тӑтӑш ҫӳрекен
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ҫын мар. Кураймарӗ атте... Сана кӑтартам. Эп астӑ- 
вап, астӑвап, аттепе мӗнле туслӑ пурӑнаттӑр эсир. Пи
рён пӗр-пӗрне манӑҫа кӑларма юрамасть. Пӗр-пӗрне 
пулӑшас пулать. Вӑхӑчӗ ялан кун пек хӗсӗк пулмасть 
вӑл. Самани вӗт такана ҫинчи шыв пек: паян пӗр 
тӗрлӗ, ыран — тепӗр майлӑ. Пӗлетпӗр. Курнӑ. Атя, 
атя кӑтартам ҫурта...

Никантӑр Митӳка ҫавӑтсах пӳртне илсе кӗчӗ, ыта- 
ларӗ те пӳлӗмсем тӑрӑх ертсе кайрӗ.

— Хуларан кая пурӑнмастпӑр вёт. Кунта ак ҫывӑр- 
малли — спальня теҫҫӗ, ку ак — ачасен, кӑна ӗҫ ка- 
бинечӗ теҫҫӗ, хам валли, ӗҫ нумай, как-никак строй- 
кӑпа командӑвать тӑвап. Ку — гостинӑй, салон пек- 
ки, эппин, хӑна йышӑнмалли. Шыв кӗртеп кӗҫех, кран 
уҫан та — готовӑ. Хуларинчен пӗртте кая мар. Аялта, 
картлашкапа анан та, апатланмалли, урам енче — га
раж. Машини, чӑн та, хальлӗхе ҫук-ха та... Пулӗ. Ача
сем те ӳсеҫ. Туянӗҫ. Хамӑршӑн кӑна мар, май пур чух 
вёсем валли те хатӗрлесе хӑвармалла. Хам пёлеп, хам 
чӑтнӑ, ҫукран пур тума ай-яй! йывӑр. Эс, Митрий пич
че, уни-куни ан шухӑшла, ҫаратса тунӑ тесе. Пӗтӗмпех 
хамӑр вӑйпа. Хамӑр вӑйпа. Кашни япалине, пӑта та
ран, укҫа парса илнӗ. Йӑлтах. Эп ун пек-кун пекки- 
пе вараланакан йышши мар. Ваҫили йӑхне ху пӗлен. 
Аттене хамӑра пула намӑса кӗртместпӗр эпир. Строй- 
кӑра ӗҫлеп — пӗр хӑма татки те тӳлевсӗр йӑтса кил
мен. Арӑм — фермӑра. Передовик. Сӑнӗ районта 
ҫакӑнса тӑрать. Депутат. Хама пӗлен ӗнтӗ. Ӳркенмесп. 
Ӗҫлес тёк ӗҫлес пулать ӑна. Ҫич хут тар тухиччен. 
Так што, йӑлт хамӑр алӑпа. Ак ҫак алӑпа! Ну, туссем 
пулӑшаҫ. Пӗр-пӗрне пулӑшмаллах. Сана та пулӑшат- 
пӑр. Кала кӑна, Митрий пичче, тӳрех кала. Мёнле 
пек ман ҫурт? Ну, мёнле? Килёшрё-и? Начарах мар 
пулмалла. Тивӗҫлипе мухтанап. Таврара пёрре! Шел, 
атте кураймарӗ... Журналтан пӑхса турӑм. Заграница 
проекчё! Не шухрӑ-мухрӑ! Бомбипе хӑратаҫҫӗ те мур 
илесшӗсем, кӑна вара начарах мар шутласа кӑларнӑ.

— Журналӗ хамӑрӑнах вёт. Эстонире тухнӑ, — сӑ- 
мах хушрё урок хатӗрлесе ларакан ывӑлӗ.
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— О! Илтрӗн-и? Кур-ха эс ӑна, пуҫа кӑштах ӗҫлет- 
терсен хамӑр та маххӑ памастпӑр иккен. Пире те тӑм- 
ран туман. Эс мёнле ыйтупаччӗ-ха, Митрий пичче? 
Ах, да! Шӑрчӑк терӗн-ҫке эс. Шӑрчӑкӗ вара ҫук та 
пуль, аттуш илтмелле. Костя! Пур-и пирён шӑрчӑк! 
Юрланине илтнё-и?

— Пёлмесп, илтмен, — чёнчё ачи. — Мёнле шӑр- 
чӑк?

— Ҫук пуль ҫав. Кивӗ пӳртре пурччӗ. Точнӑ! Лайӑх 
астӑвап. Халь вӑн мӗнлерех ҫавӑрса лартрӑмӑр та — 
кирпӗчрен! — ҫук-тӑр та. Ҫук ахӑр, ахальлӗн илтмел- 
лех. Тӑхта-ха, Митрий пичче, ан васка, пӗрин ҫук тӑк, 
теприн пулать. Унсӑрӑн мӗнле-ха? Пурин те ҫук пул
ма пултараймасть. Ял вӑл ялах. Атя-ха Владик патне. 
Кунтах, инҫе мар. Ман унпа шӑпах калаҫмалли пурччӗ. 
Атя, атя. Кӳршӗре кӑна.

Никантӑр Митӳка ҫавӑтрӗ.
— Пултаруллӑскер, шуйттан ачи. Тем шӑтӑкне кӗрсе 

тем тупать. Пулаҫҫӗ вӗт ҫавнашкал ҫынсем. Вӑл мана 
шӑпах шпалер тата лешне — хуларине — унитаз те- 
кеннине тупса пама пулнӑччӗ. Лартса хурас лупас хыҫ- 
не. Культурӑллӑ пултӑр. Мӗншӗн хуларан кая пурӑн- 
малла пирён? Эпир мӗнрен катӑк? Эпир те шухрӑ- 
мухрӑ мар. Тӗрӗсех шутлатӑп-и эп, Митрий пичче?

— Тӗрӗсех пуль, тӗрӗсех пуль...
Никантӑр апчхулатрӗ те татӑклӑн хушса хучӗ:
— О! Тӗрӗсех калатӑп иккен.
Урама тухрӗҫ. Митӳкӑн пӗр палламан-туман темӗн- 

ле Владик патне каясах килмерӗ. Чунӗ туртмарӗ. Ни- 
кантӑр хӑй те йӑлӑхтара пуҫларӗ. Иӑмра тӗлӗнче ча- 
рӑн-чӗ.

— Вӑт йывӑҫ... Эп астӑвассах ҫакӑн пек лаштраччӗ. 
Пурӑнать ҫаплах. Ваҫили аслашшех лартса хӑварнӑ 
тетчӗҫ. Тепӗр ҫӗр ҫул та ним те мар ларать пуль. Тё- 
реклӗ ҫав авалхи йывӑҫсен тымарё. Хальхисен ун пек 
мар-тӑр.

— Касса ямалла-ха та тахҫанах. Алӑ ҫитменни чӑр- 
мантарать мар-и? Пӳрт илемне кӑна пӑсса ларать ӗнтӗ. 
Халь вӗт ҫурт умне лутра йывӑҫсем лартасси модӑра.
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Сирень, чие пеккисем унта. Туя пур тата. Мотнӑй 
йывӑҫ вӑл, чӑрӑш майлӑскер. Ҫурт фасадне ан хуп- 
лаччӑр. Ал лаппи ҫинчи пек таҫтан курӑнса тӑтӑр пӳрт. 
Ҫын курса ӑмсантӑр. Ӗлӗк ӑна чӑн та пытармалла 
пулнӑ. Халь мӗншӗн вӑтанас? Кӑна вутта ҫеҫ расхут- 
ламалла ӗнтӗ. Интереснӑ, миҫе кӑмакалӑх-ши кунта? 
Пёр пилӗк кубометр ним те мар тухать пуль. Пиллёк 
пур.

Мӗнле-ха капла? Митӳк, ватсупнӑ, шӑрчӑк ӗмӗрне 
татрӗ пулать. Ваҫили ывӑлӗ акӑ — йӑмранне. Вӑл та 
шӑрчӑк пекех, Никантӑрпа Митӳк пекех хӑйӗн йӑхне 
малалла тӑсса пурӑннӑ вӗт-ха халиччен. Тӗтӗм пулса 
вӗҫсе саланать иккен унӑн кун-ҫулӗ те. Теприн йӑх- 
несӗлӗ пӑчланать...

Митӳкӑн Никантӑра ӗнер каҫ хӑйне ҫывӑрма па
ман шухӑшӗсем ҫинчен, Никантӑр йӑхӗпе юнашарах 
ҫак йӑмран йӑхӗ те туратран тепӗр йывӑҫ пулса, ун 
тураттинчен тата тепри ӗрчесе, сыпӑкран сыпӑка тӑ- 
сӑлса пыни ҫинчен каласа ӑнлантарас килнӗччӗ — 
ӗлкӗреймерӗ — кирлӗ ҫӗре ҫитрӗҫ те.

Вӗсене самаях ҫамрӑк каччӑ уҫса кӗртрӗ. «Ку вы- 
рӑнта Тимӗр матки пурӑнатчӗ, ҫавӑн ачи пулчӗ-ши 
ӗнтӗ ку, сӑнӗ пур пек, — асӑрхарӗ Митӳк. — Ҫак 
шӗвӗр те тем те тупма пултарать-ши вара?»

Митӳк хӑй мӗн сӑлтавпа ҫынсене чӑрмантарса ҫӳре- 
ни пирки калама сӑмахсем суйлама пуҫланӑччӗ — 
кирлӗ пулмарӗ: Никантӑр урата урлӑ каҫнӑ-каҫман 
лаплаттарса та хучӗ:

— Сан шӑрчӑк пур-и?
—  ?!
— Шӑрчӑк. Шӑрчӑк.
— А-а... ӑнлантӑм... — шуххӑн вылянса, темшӗн 

тата Митӳка куҫ хӗссе илчӗ кил хуҫи.
— Ҫук, вӑл мар-ха, — кулса ячӗ Ваҫили ывӑлӗ 

те. — Чӑн-чӑн шӑрчӑк. Чӗрри. Леш чӗриклетекенни. 
Илтнӗ-и?

Мӗн вӑл «вӑл мар-ха», мӗн ӑнланчӗ лешӗ, мӗн ҫин- 
чен сӑмахларӗҫ вӗсем — Митӳк тӑна илеймерӗ.

— Чӑнласах калаҫатӑр-и? Е шӑл йӗрсе кӑна?
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— Чӑнласах. Ак Митрий мучине кирлӗ, — тавӑрчӗ 
Никантӑр.

— Мён тума? — ҫаплах кулма пӑрахмарӗ ача.
— Мёнле мён тума? — Митӳк ҫине кӑн-н!_ пӑхрӗ 

Никантӑр. — Ыйхӑ килмесен итлесе выртма. Анлан- 
тӑн-и? Юлташа.

— Юлташа? Култаратӑр эсир. Те пур вӑл пирӗн, те 
ҫук та?.. Тепёр тесен, мӗне кирлӗ вӑл? Телевизор 
мӗнрен япӑх юлташ? Радио. Маг. Стерео! «Комета!» 
475 тенкё ҫеҫ. Зато ҫурхи сад — килтех. Ҫирӗммӗш 
ёмёр! Эсир темле хурт-кӑпшанкӑ шыраса ҫӳретӗр. 
Тӗлӗнтеретӗр эсир, хамӑр ялсем. Акӑ вӑл — шӑрчӑк!

Кил хуҫи пёр кнопкине пусрӗ — асар-писер кӗвӗ 
хумӗ пырса ҫапрӗ Митӳка. Тин ҫеҫ пӗве татса ирӗке 
талпӑнса тухнӑ шыв юххи хӑй ҫулӗ ҫинче выртакан 
турпас татӑкне ярса илсе авӑра ҫапа-ҫапа малалла хӑва- 
ланӑ евӗр ӑна та ҫак хум хупӑрласа тытрё те кӑмӑл 
пӑтранмаллах лӑскама пуҫларӗ. Пӳрт пӗренисем те 
чӗтренсе тӑнӑн туйӑнчӗ ӑна. Турӑш кӗтесӗнче халич- 
чен нихӑҫан курман темӗнле япала тӗрлӗ тӗспе мӑч- 
лата-мӑчлата ҫунма пуҫларӗ. Тӗсерех пӑхрӗ те Митӳк 
ун тӑрринчех Николай Угодника асӑрхарӗ. Сӳ! ту- 
рӗ чунӗ. Симӗссӗн, кӑваккӑн, саррӑн, хӗрлӗн йӑлкӑ- 
ша-йӑлкӑша ҫиҫрӗ Николай Угодник куҫӗ. Чӑр-р! 
пӑхрӗ Митӳк ҫине. Шӑтарасла. Сиввӗн. Хаяррӑн. Сив- 
леккӗн.

Вӑртах пӑрӑнчӗ Митӳк — ҫурма ҫарамас майрасем 
ҫине пырса тӑрӑнчӗ. Митӳкран йӗрӗннӗ пек, Митӳк- 
ран кулнӑ пек пӑхрӗҫ вӗсем. Шӑлӗсене йӗрсе. Мӑш- 
кӑлласа. Чӗрнисене хӗретнӗ пӳрнисемпе тӗллесе. Кил 
хуҫин хура «шӑрчӑкӗ» мар, вӗсем ахӑрашса ҫухӑраш- 
рӗҫ пек. Вӑрӑм, хыткан ҫара урисене Митӳк куҫӗ 
умӗнче вылятрӗҫ. Ҫӗлен евӗр хуҫкаланчӗҫ. Ихӗрчӗҫ. 
Кӗҫенчӗҫ.

Владик тени лапкӑшпех ӳкерчӗксем ҫыпӑҫтарса тул- 
тарнӑ стена умӗнче Митӳк аптраса тӑнине асӑрхарӗ 
те Никантӑра вӑрттӑн куҫ хӗсрӗ, магнитофонне тата 
та хытӑрах ячӗ.

Никантӑр Митӳка темӗн каларӗ — ӑнкараймарӗ.
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Унтан вёсем кил хуҫипе иккӗшӗ кӑшкӑрса калаҫма 
пуҫларӗҫ. Митӳк ҫинчен манса кайрӗҫ.

Урама тухсан та ҫав асар-писер кӗвӗ ҫаплах унӑн 
пӗтӗм ӑш-чикне лӑскарӗ, хӑпма пӗлмерӗ. Лӑпкӑн утма 
памарӗ, пӗр ҫӗкле-ҫӗкле хӑпартрӗ, тепре лапчӑтса лар- 
таслах пуса-пуса антарчӗ. Ҫурӑм хыҫӗнче пулнӑнах 
нӑйкӑшрӗҫ, ҫухӑрашрӗҫ, ихӗрчӗҫ. Куҫран ҫаплах шӑта- 
расла пӑраларӗ хӗрлӗ, кӑвак — тӗрлӗ-тӗрлӗ тӗспе ҫута- 
ла-ҫутала илен Николай Угодник. Темле хулӑн саслӑ 
юрӑҫӑ мар, шӑпах вӑл кӑшкӑрашрӗ пек Митӳк ӑнлан- 
ман чӗлхепе.

«Шӑрчӑк мар, выҫӑпа каҫӑхса ҫитнӗ хӑнкӑла та пу- 
рӑнаяс ҫук унта, — лач! сурчӗ Митӳк. — Никантӑрӗ 
те... пулӑшать пулать... Митӳкран мӑшкӑлласа ахӑраш- 
ма юри ертсе кайнӑнах... «Кирпӗч кирлӗ-и?»... Хӑпарт- 
са лартнӑ чул купи: «ку — апатланмалли, ку — лар- 
малли»... Йытӑ к... кирлӗ-и вӑл, унта шӑрчӑк та пу- 
рӑнмасть пулсан?..»

Митӳк пӗрене ҫине ларчё. Пирус мӑкӑрлантарса 
ячӗ. Шӑрчӑк пирки аса илни ахаль те пӑсӑк кӑмӑлне 
татах пусӑрӑнтарчӗ. Унӑн та килӗнче шӑрчӑк юрри 
илтӗнес ҫук ӗнтӗ текех. Васкарӗ ҫав ун чух Митӳк. 
Васкарӗ.

Мӗн вӑл чӗрӗ чун пурнӑҫӗ? Паян пур та, ак ыран 
пулманпа пёрех. Ҫӗршер, пиншер ҫул чипер упранса, 
тӗрӗс-тӗкел сыхланса йӑхран йӑха сыпӑнса пырать те, 
пӗри-пӗри, Митӳк пекки, тупӑнать те пётём юрра 
пӑсса хурать. Хамӑрӑн та ҫавах мар-им? Ав Митӳк 
шӑллӗн, кӗҫӗннин, Ваньккан, паян кун ачисем, мӑну- 
кӗсем чупмаллаччӗ... Митӳк хыҫҫӑнах фронта тухса 
пычё те... Тупӑнчӗ ун тӗлне тӑрпалтай Гитлерё. Ним 
айӑпсӑр таса ачан пуҫне ҫирӗ. Халь вӑн бомби хыҫ- 
ҫӑн бомбине шутласа кӑлараҫҫӗ. Кам пёлет, паян пур 
та ак хамӑр та, ыран... Пёри-пёри кнопкине пусать 
те... Митӳк кӑҫатти кӑна мар вёт вӑл... Мӗнле-ха кап- 
ла? Ҫавнашкал вилме ҫуралатпӑр-им? Этем кун-ҫулне 
пиншер-пиншер ҫулпа шутлатпӑр, ҫав хушӑра лӑпкӑн 
кӑна, шӑкӑл-шӑкӑл пурӑнма вӗренсе ҫитеймерӗмӗр ку- 
рӑнать. Пӗр-пӗринпе кӑмӑллӑн, килӗшӳллӗн. Тӑнлӑ-
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пуҫлӑ ҫынсемех тетпӗр вӗт-ха хамӑра. Мӗншӗн хирӗ- 
ҫетпӗр, ҫапӑҫатпӑр? Мӗн ҫитмест? Чӗрӗ чунсем-ҫке 
ӗнтӗ. Пурӑнса ирттертӗр кашни хӑйне мӗн чухлӗ 
пӳрнине. Виҫӗ ӗмӗр пурӑнатпӑр-им? Ҫеҫкене ларан 
чечек евӗр кӑна: хӗвел тухнӑ чух сывлӑмпа ҫунатпӑр 
та анӑҫ тӗлне хӑрса типетпӗр. Мӗншӗн ҫакна шута 
илместпӗр? Пурӑнасчӗ тӗрӗс-тӗкел. Ҫут тӗнчене кур- 
ма тивӗҫ пулнишӗн савӑнса хӑть. Килмессе те пул- 
тарнӑ вёт. Тата мён кирлё пире? Пурӑн та пурӑн. 
Мӗншӗн ҫав териех пӗр-пӗрне пӑхӑнтарас, куҫран 
пӑхтарас килет? Мӗншӗн пӗр-пӗрин ҫинче пуҫ пулса 
тӑмалла-ха?

Мӗнпе айӑпа кӗчӗ пулать-ха ёнтё Ванькка та ҫав 
тӑрпалтай умӗнче? Пӗр-пӗрне пӗлмен. Пӗр-пӗрин ҫулӗ 
урлӑ каҫман. Пӗрле ҫӑкӑр пайламан. Сӑмах хушса кур- 
ман та. Сан пурлӑхна хапсӑнас ҫукчӗ вӗт. Тӑранмалӑх 
хӑйне валли хӑех ҫӑкӑр туса илетчӗ. Пурӑн ыттисем 
пек. Ҫук вӗт. Хӑй те кӑнса выртрӗ, ним айӑпсӑр Вань
кка пурнӑҫне те татрӗ. Тӗрӗс-тӗкел ҫын пулнӑ пул
сан, тен, кам пӗлет, хӑҫан та хӑҫан тӑванлашнӑ та 
пулӑтгӑр-и? Хӑвӑр мар тӑк, ачӑрсен ачисем. Кам пӗлет 
ӑна, кама качча илӗҫ-ха Митӳкӑн мӑнукӗсем? Мӑну- 
кӗсен ачисем? Тен, Америка хӗрне те. Мёншён пулма 
ан пултартӑр? Вӑн Петр Николайччӑ учитель вӑрҫӑ- 
ран хӑрах урасӑр таврӑнчӗ, хӗрӗ, кӗҫӗнни, нимӗҫех кач
ча тухнӑ тет. Чиперех, шӑкӑл-шӑкӑлах пурӑнаҫҫӗ пу
лать. Пӗлтӗр килсе те кайнӑ терӗҫ. Пире те ҫапла пу- 
рӑнма мӗн кансӗрлет-ха? Ҫӗр чӑмӑрӗ ай-яй! черченкӗ 
теҫҫӗ-ҫке. Кайран чавси те пулмӗ. Ҫыртаканӗ те.

— Митрий Филиппӑч-иҫ. Кам пулчӗ-ха теп, эс ик
кен.

Митӳк сасӑ енне ҫаврӑнчӗ — Саватти. Паҫӑр асӑр- 
хаман та, унӑн ҫурчӗ умӗнче чарӑннӑ-мӗн.

— Эс паҫӑртанпах кӗтсе ларан пуль? Эп пахчана 
тухнӑ та... Колорад нӑрри чуна илет мар-и? Пуҫтарса 
пӗтерме ҫук. Сирён те ҫавах-тӑр?

Митӳкӑн, тин ҫеҫ пуҫне пӗрре асар-писер кӗвӗсем- 
пе, тепре тӗнче ыйтӑвӗсемпе минретнӗскерӗн, калаҫас 
кӑмӑлӗ те ҫукрахчӗ — сӑмахламах тивет ӗнтӗ.
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— Ҫавах-ҫке, — ячӗшӗн тавӑрчӗ вӑл.
— Емӗрне пулман вӗт вӗсем пирӗн тӑрӑхра. Ха- 

личчен илтмен те. Ҫӗре кӗрен ун пек нӑрӑ пурри ҫин- 
чен пӗлмесӗрех.

Саватти Митӳка кӑчӑк туртрӗ, шӑппӑн хушса хучӗ.
— Чикӗ леш енченех ертсе килнӗ теҫҫӗ. Колорад 

тени Америкӑра иккен вӑл. Карттӑ ҫинче хам куртӑм. 
Тур сыхлатӑр та, лешсем юриех... Йӑлт асса кайрӗҫ 
вӗт.

«Шӑрчӑксем пӗтсе пыраҫҫӗ, колорад нӑррисем ӗрче- 
се кайрӗҫ. Ют ҫӗртенех ерсе килнӗ-ха апла. Халь ну- 
майӑшӗ ют ҫӗртен ерсе килет ҫав», — шухӑшласа илчӗ 
Митӳк.

— Кун пек пулсан пӗр ҫӗр улмисӗр тӑратса хӑва- 
раҫ пуль тенӗччӗ. Ӗнер темле им-ҫам сапрӑм та, ятне 
калаяс та ҫук, темле «Макҫӑм» тенешкел илтӗнетчӗ 
пулас, аре... «Фоксим», «Фоксимччӗ»-ҫке, паян лӑштах 
пулчӗҫ пек-ха, шӑкӑрин выртаҫ. Во! Хими! Мӗн тӑвать? 
Наука! Аттуш пуҫтарса ҫӳре-ха пӗрерӗн-пӗрерӗн — 
пахчаран тухаяс ҫук вёт. Во, наука! Хими! — шӗвӗр 
пӳрнине кӑнтарчӗ Саватти. — Ара, мён карта урлӑ 
калаҫса тӑратпӑр ҫак? Ҫын хӑнана килет тепрере 
пӗрре... Ҫиччас кӗҫналӑка уҫап.

Саватти патне кӗрсен самай сӑмах-юмах вакласа 
ларма тивесси пирки шутларӗ те Митӳк кунта чарӑн- 
нӑшӑн ӳкӗнсе те илчӗ. Кӗмесен кӳренӗ ӗнтӗ Сават- 
тийӗ, хӑнана килнё тесех шутларӗ те, анчах ҫынпа 
хутшӑнма ниепле те кӑмӑлӗ ҫаврӑнса ҫитеймерӗ-ха ун. 
Шӑрчӑк пулма пултарасси кӑна кӑштах ҫемӗҫтерчӗ 
чунне.

Пӳрте кӗчӗҫ. Саватти чей лартса ячӗ. Хӑй пӗрех- 
май сӑмахларӗ:

— Хими химиех ёнтё. Нимӗн те калаймӑн. Ернӗччӗ 
хӑнкӑла — «Примӑпа» пӗрӗхтертӗмӗр те — 50 пус кӑ- 
на! — шӑкӑрин! — пӗри юлмиччен. Во! Мӗн тӑвать 
хими! Мӗнлерех ӗҫлеҫҫӗ ученӑйсем. Наука! Пурнӑҫ 
мёнле кайрё малалла. То-тӑ! Епле пурӑннӑ ӗлӗк-авал 
атте-асаттесем — ӑнланма пултараймастӑп.

— Шӑрчӑк та ҫук пуль, эппин, сан?
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— Мӗнле шӑрчӑк?
— Аре, леш чӗриклетекенни...
— Э-э, ун пирки-ҫке эс. Эп ӑна унчченех пӗтер- 

нӗ, — ал сулчӗ Саватти.
— Мӗнле пӗтернӗ?
— Ҫаплах. «Примӑпа» пӗрӗхтертӗм те... А мён усси 

унран? Ҫывӑрма кӑна чӑрмантарать. Тӗлӗрсе каян ҫеҫ, 
чӗриклетме пуҫлать те — ыйхӑ вӗҫет. Итлесе вырт-ха 
ӑна пӗр вӗҫӗм. Ыйхӑ килмен чух, хӑвӑн та ҫавах пуль, 
пуҫ шыв авӑрӗ пекех, темле шухӑшпа та пӑтранан. 
Ма ун пек те ма кун пек? Мён пирки те мёне пула? 
Хӑшкӑлсах ҫитен. Тем шуйттанё те пырса кӗрет пуҫа. 
Тем, те хам йӳгеме пуҫларӑм, те самани ҫавнашкалах 
ҫаврӑнса кайнӑ, — шухӑшламалли, пуҫ ватмалли ыт- 
лашшипех нумайланса кайрё пек тата. Эс асӑрхаман-и? 
Е мана кӑна ҫапла туйӑнать-ши? Халь ак — лӑштах. 
Пуҫ та ыратмасть, чунра та лӑпкӑ. Пурӑнап ҫапла. 
Мӗншӗн канлӗн пурӑнма май пур ҫинче ыт ахальтен 
чуна шуйхатас? Мана мӗн, ытлашши кирлӗ-им? Пу- 
рӑнса ирттертӗм пуль ӗнтӗ хамӑнне. Эс мён пирки 
аса илтӗн тата шӑрчӑкне?

— Аса илесси-мӗнӗ... ара... эп... — Митӳкӑн хӑй 
нуши ҫинчен калас шухӑшӗ те пурччӗ те, анчах мён 
усси ёнтё халь тин, Саваттин пёрех шӑрчӑк ҫук, шар- 
лас темерё, — ара... сӑмах май ҫеҫ...

— Ҫук. Шӑрчӑкӗ те. Хӑнкӑли те. Колорачӗ кӑна 
кӑштах шухӑшлаттарать. Ку «Фоксимӗ» аптрамасть пек 
пулчӗ-ха. Курӑпӑр. Тен, тата мён те пулин шутласа 
кӑларӗҫ. А мён, профессорсем, академсем ахальтен йӗм 
ҫӗтсе лараҫ тетни? То-тӑ! Шутлаҫҫӗ вёсем. Наука! Пӗ- 
летни, пеней мӗн чухлӗ илеҫ тет вӗсем. 600 тенкӗ! Эс, 
мён, ахальтен ҫавӑн чухлӗ параҫ тетним? Значӑт, ӗҫ- 
шӗн параҫ. Эпир мён чухлӗ илетпӗр? Пире мён
шён параҫҫӗ? Эппин, пирӗн ӗҫ вӑл хальлӗхе кӑна. Пу- 
ласлӑх — химире. Халь вӗт ӑҫта ан пӑх, унта хи-ми. 
Им-ҫамӗ — хими, ҫи-пуҫ — хими: нейлон, пара- 
лон... — тем те пур, тем те шутласа кӑлараҫ. Эпир 
сывлакан сывлӑш та — йӑлт химирен. Ҫаплах ҫырнӑ 
кӗнекере. Шывё те. Аш два о! Во, куртӑн-и? Кӗҫ
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ҫӑкӑрне те, ашне те химиренех тума пуҫлаҫ. Пирӗн 
тӑрмашни вӑл паянлӑх ҫеҫ.

Газ плити ҫинче чейник шӑхӑра пуҫларӗ.

Хуллен ял тӑрӑх кӑштӑртатрӗ Митӳк. Хитре, селём 
ҫуртсем текех илӗртмерӗҫ ӑна. Шӑрчӑка та асёнчен 
кӑларчӗ. Нимён ҫинчен те шутласах килмерё. Сават
ти пуҫарнӑ калаҫу кӑна, йӑлӑхтарса ҫитернӗччё пулин 
те, пӗрех кӑштах канӑҫ паман пек пулчё. Мӗншӗн, 
мён пирки — хӑй те ӑн карай марӗ.

«Хӑ, тупӑннӑ хими, — витлесе илчё ӑшёнче Сават- 
тие, — йӑлтах хими, хӑв эс йӑлт химирен, — сӑнӗ 
ҫуталчӗ, — вуласа тултарнӑ хими. Академ... Ҫӑкӑрне 
чӑнахах химирен тума пуҫлаҫҫӗ-ши вара? Пакӑлтатать 
пулать... Ӑҫтан пӗлтӗр ёнтӗ вӑл Саватти? Тен, пӗлет 
те?.. Чим-ха, мёнле пултӑр-ха ун пек: ял ҫынни вы- 
льӑх-чӗрлӗх усрамасӑр? Тырӑ тумасӑр. Ӗмӗр тӑршшӗ 
пӗтӗм пурнӑҫ техёмӗ ҫавӑ пулнӑ та, халь ак мёнпурӗ 
пӑрахӑҫа тухать. Епле-ха? Ҫёр те кирлё мар пулса ту
хать вёт унашкал. Паллах. Мён, урай хӑми вырӑнне 
ҫеҫ юлать-им вара вӑл? Хамӑр тата кама кирлё пулӑпӑр 
ун чух? Мён усси пиртен? Мён ӗҫлесе пурӑнӑпӑр? Ҫак 
ялпа мён пулё тата? Вӑл та пӑрахӑҫа кӑна тухать. Пал
лах. Мёне кирлё пуль ун чух? Пурнӑҫ-им вара вӑл 
выльӑх усрамасӑр? Уя тух та — уй мар иккен, лапкӑш- 
пех — ҫум курӑк, хытхура. Ҫук, ҫук, Митӳка унашкал 
пурнӑҫ кирлё мар. Атя ученӑйсем ёҫлеччӗрех, шут- 
лаччӑр, атя Саватти ёмӗтлентӗрех, ҫук, Митӳка ун пек- 
ки кирлех мар. Унччен пурӑнас марччӗ-ха ун... Пурӑ- 
нас марччё...»

Ҫӗмёрткасран Варламварне каялла тухрё вӑл. Ун
тан — Эрӗмкаса. Ытти ҫуртсем ҫумӗнче мӗскӗнреххён 
уйрӑларах тӑракан тайлӑк ҫурт тёлёнче чарӑнчӗ. Пёр 
авӑк тӑхтанӑ хыҫҫӑн ҫултан пӑрӑнчё.

Лайӑх астӑвать Митӳк ку ҫурта хӑпартса лартнине. 
Вёт-шакӑр ҫеҫ пулнӑ пулин те. Хӑмаран питё хитре 
лашасем касса кӑларса панӑччё платниксем ун чухне 
Хӗветёрпе иккёшне. Ҫавӑнпах асра юлнӑ пулӗ.
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Ҫак ҫуртрах ӗмӗрне ирттерет иккен Хӗветӗр. Пур- 
нӑҫӗ тӑршшӗпе ҫӗнӗ ҫурт ҫинчен ӗмӗтленчӗ-ӗмӗтлен- 
чӗ — ҫынсем валли пайтах хӑма-пӗрене чутларӗ — 
хӑй валли лартма вӑй ҫитереймерӗ курӑнать. Ывӑлне 
артистра тетчӗҫ те, ялтисем пирки пуҫӗнче пулмарӗ 
ахӑр. Сыпкалать тесе Хӗветӗрӗ те самаях тарӑхатчӗ ҫав. 
Хӗветӗре хӑйне курманни те... Пӗр тӑват ҫул каяллах 
пуль, Митӳксем аслӑ ывӑлӗ патне — Аҫтӑрхан тав- 
рашне тухса каяс чух, кӗрсе тухнӑччӗ. Унтанпа кур- 
нӑҫман. Асран та кӑларсах пӑрахнӑ. Аван та мар та, 
ҫапах хӑть сывлӑхне пӗлсе тухас терӗ Митӳк. Тата хӑ- 
ҫан тапранса тухӗ-ха хӑйӗн пахчи-картишӗнчен? Кам 
пӗлет, тен, текех пулмӗ те?

— Кӗме юрать-и? Сывах пуль?
Митӳк кӗрсе тӑчӗ те шак! хытрӗ: вӑл алӑк уҫас умён 

ҫеҫ ҫавра ҫил тустарса иртнӗ пек пӳрт ӑш-чикӗн ним 
иленки те ҫук: кутник сакки ҫинче вутӑ пуленкисем 
сапаланса выртаҫҫӗ, сӗтел тулли — таса мар чашӑк- 
тирӗк, варринче — пысӑк хура чугун, ҫи виттин пӗр 
вӗҫӗ урайӗнчен сӗтӗрӗнет, тӳшек пеккине койка урлӑ 
пӑрахнӑ, шӑтӑк-ҫурӑксенчен сарӑхса ларнӑ мамӑк тӑр- 
танса тӑрать, витӗнкӗҫӗ — урайӗнче, ӑҫта килнё унта — 
кантӑк анисем ҫинче, сӗтел айӗнче — пирус тӗпӗсем, 
кӗленче савӑтсем.

Пушӑ, хуҫисем алхапӑл пӑрахса тухса кайнӑ ҫурта 
пырса кӗнӗнех туйӑнчӗ ӑна. Ырӑ мара сиссе ӑшӗ вӑр- 
кама пикенчӗ. Кӑмака хыҫӗнчен хӑрӑмпа вараланса 
пӗтнӗ имшеркке кушак йӑпшӑнса тухрӗ, килнӗ ҫынна 
асӑрханса сӑнарӗ. Кучемес ватӑ уншӑн пысӑк хӑруш- 
лӑхах пулмарӗ курӑнать, ҫапах та асӑрханкаласа Митӳк 
патне пычӗ, ури ҫумне сӗртӗне-сӗртӗне мӑрлатрӗ. Ку 
Митӳк чунне тата та шуйхатса ячӗ. Хӗветӗрпе темех 
пулман-тӑр та?

Тёпел кукринче такам лӑнкӑртаттарса шыв ӗҫрӗ, 
ҫӑварне лӑкӑр! лӑкӑр! чӳхерӗ, шӑпӑртаттарса сурса 
пӑрахрӗ, — лӑш пулчӗ Митӳк, кушак ҫапӑҫма хатӗр- 
леннӗн пӗкӗрӗлчӗ, йӑпшӑнса кӑмака хыҫне кӗрсе 
тарчӗ.
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— «Сывах-и?..» Ха-ха-ха... Калатӑн та, — илтёнчё 
хулӑн сасӑ. Митӳк уйӑрса илчӗ: ку — Хӗветӗр ывӑлӗн, 
шӑпах артистра ҫӳрекеннин. — Сан пур-и унта? Пуҫ 
ҫурӑлса тухать. Хӑш вӑхӑтра тӑрӑнса аннӑ вара эп? 
Э? Ҫӗркаҫ-и? Е виҫӗм кунах? Ним те астумастӑп.

Хӑй те курӑнчӗ. Кӗреш пек патвар. Ҫӳҫ-пуҫӗ — ар- 
пашӑнчӑк. Сӑн-пичӗ тӑртаннӑ. Куҫӗ — пӑтраш. Ал- 
линче — вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрекен алтӑр. Хӑни палла- 
ман ҫын пулнӑран туххӑмах шӑпланчӗ. Тинкерсе тӗп- 
черӗ. Унтан Митӳк патне тайкаланарах васкавлӑн лап- 
латтарса пычӗ те ку ытла та кӗтмен ҫӗртен пулнӑран 
ҫухалса кайнӑскере ыталаса илчӗ, — кӳ! ҫапрӗ эрехпе 
сухан шӑрши, алтӑр хӗрри хул калакӗ хушшине тӑ- 
рӑнса ыраттарчӗ, — Митӳка шалтах тӗлӗнтерсе йӗрсе 
ячӗ:

— Митӳк мучей, эх, Митӳк мучей... Эс пӗкӗрӗлсе 
ӳкнӗ пулсан та пурӑнан иккен ҫаплах... Ман атте... 
атте... атте вара... эх!

— Епле? Хӑҫан? — аптраса ӳкрӗ Митӳк.
— Ан та кала... Эх-ма! Кам шутланӑ ӑна... Тупӑ- 

нать ман тёле, — Иван тепёр хут пушшех илемсёррён 
ӳлесе ячё. — Хам аттене... хам та... шӑтӑк чавса... эх!., 
пытараймарӑм та... Эх-ма!.. Тупӑнать ман тёле... Кам 
шутланӑ ӑна... Намӑс! Намӑс... хама та.

Митӳк ним калама пёлмерё.
Мёнле-ха апла? Пёр ялсем те... сисмесӗрех юлнӑ. 

Митӳк Витали патӗнче пулнӑ вӑхӑтра-ши вара? Хёве- 
тӗр ҫӗре кёнине пёлмен халиччен, Тур ҫырлахтӑрах. 
Мён ҫинчен шутласа пурӑннӑ вара вӑл Митӳк?

Иван мёнле кӗтмен ҫӗртен йӗме пуҫларӗ, ҫавӑн пе
кех тӑрук чарӑнчӗ. Митӳка хулӗнчен хыттӑн ҫатӑрла- 
са тытрӗ:

— Анчах халь ман мухмӑр, Митӳк мучей. Мухмӑр. 
Пуҫ ҫурӑлать. Пӗр ҫӗр грамм кирлё мана халь. Ҫӗр 
ҫеҫ. Ёнер ытларах янӑ. Аттене асӑнса ӗҫӗпӗр. Эх-ма! 
Атте... атте... — каллех йӗме пуҫланӑччӗ Иван — 
чарӑнчӗ. — Эп сана ахаль тумӑп. Ҫӗр грамм ҫеҫ. Эп 
сана аттен пурттине панӑ пулӑттӑм. Ана чылайӑшӗ 
ыйтать. Анчах эп — шалиш! Сана вара парап. Эп сан
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чӗрҫӳ ҫинче сахал мар утьӑкка тунӑ. Эп астӑватӑп, 
Митӳк мучей, астӑвап. Сана вӑт парап. Сӑмахсӑрах. 
Анчах — пӗр ҫӗр грамм. Турӑшӑн та. Урӑх ыйтмап. 
Ахаль тумӑп. Аттен пурттине панӑ пулӑттӑм.

Чӑр-р! пӑхрӗ Иван. Шӑтарасла. Пӑралас пек.
Николай Угодник! — сӳ! турӗ Митӳк чунӗ. Ҫӳҫен- 

се илчӗ. Куҫне тартма та сехӗрленчӗ. Ахаль те шак 
хытса тӑнӑскер ҫухалсах кайрӗ.

— Мана... Мана пуртӑ мар-ха... Шӑрчӑк ыйткала- 
ма тухнӑ ҫын эп. Шӑрчӑк шырама...

Ҫапла каласа хучё те хӑйӗнчен хӑй аванмарланса 
ӳкрӗ. Ӑнсӑртран пулчӗ ку. Шутламан-туман ҫӗртен. 
Ӑҫтан чӗлхи вӗҫне килсе тухрӗ шӑрчӑкӗ? Куҫ пӑврӗ 
Иван. Куҫ пӑврӗ.

— Шӑрчӑк? Мӗнле шӑрчӑк? — Иван хӑй аптраса 
ӳкрӗ.

— Ара, лешӗ, чӗриклетекенни... — шӑппӑн тавӑрчӗ 
Митӳк.

— Кӑмака хыҫӗнчи-и? Ха-ха-ха... — ҫӑвар туллин 
ахӑлтатрӗ Иван. Унтан тӑруках шӑпланчӗ. — Шӑрчӑк? 
Леш юрлаканни-и? — Митӳка каллех аллинчен ҫа- 
тӑрласа тытрӗ. — Пур, Митӳк мучей! Пур! Эпир унсӑр 
пурӑнатпӑр-и? Ан ман эпир камне. Эпир — артист! 
Пур, мучей! Пур! Сан телее. Иккё те! Питё хитре 
юрлаҫҫӗ! Питё хитре! Дуэт! Альтпа тенор. Эп каҫса 
кайса итлетӗп вӗсене. Куҫҫуль кӑларттараҫ. Ҫапла. Эп 
макӑратӑп вӗсене итлесе! Эп вӑтанмастӑп ҫакна ка
лама!

Иван урай варрине иртрӗ. Яшт! тӑсӑлчӗ. Чӗтрекен 
аллипе кӗпе ҫухине майлакаларӗ. Пӗр-икӗ хутчен пуҫ- 
не каялла ывӑтрӗ.

— Ҫапла! Илтетӗр-и? Эп макӑратӑп! Мӗн вӑл опе
ра, мӗн вӑл балет ҫак шӑрчӑксем ҫумӗнче? Калӑр мана! 
Калӑр!

Вӑшт! кӑнтарчӗ сылтӑм аллине. Митӳк асӑрханса 
пӗр утӑм чакрӗ.

— То-тӑ! Хирӗҫлейместӗр? Ха-ха-ха!.. Шӑрчӑка ни- 
хӑҫан та нимӗн те ҫитеймӗ. Акӑ вӑл чӑн-чӑн искус
ство. Акӑ ӑҫта вӑл халӑх чунӗ! Манӑн вара кашни
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каҫ дуэт. Эпӗ макӑратӑп вӗсене итлесе. Макӑ-р-р-ра- 
тӑп!..

Иван пуҫне пӗкрӗ. Пӳртре шӑп пулчӗ. Митӳк йӑшӑл 
тума та аптрарӗ. «Асар-писер ҫиҫӗм-аслатиллӗ ҫумӑр 
умён ҫакнашкал ырӑ мар шӑплӑх пулать», — шикле- 
нерех шутласа илчӗ ҫеҫ вӑл.

Иван кӑштахран тин пуҫне ҫӗклерӗ. Пит ҫӑмарти 
тӑрӑх чӑнахах та тумламсем йӑрлатса анчӗҫ. Хӑй умӗн- 
чи ҫынна асӑрхаманнӑн пӗр вӑхӑт таҫта инҫете пӑхса 
тинкернӗ пек тӑчӗ. Тутине илемсӗррӗн вылятрӗ. Та
вах, тавах, спасибо тесе пӑшӑлтатрӗ.

Шӑплӑха хӑй татрӗ. Хальхинче сасси хӑрӑлтарах тухрӗ:
— Анчах халь ман пуҫра дуэт мар, оркестр вылять. 

Дирижерсӑр оркестр. Енер ытларах янӑ. Ху ӑнланма 
тивӗҫ. Атя эп сана шӑрчӑксене парӑп, унччен тульк- 
кӑш — мӑкариҫ. Унсӑр юрамасть. Авалтан ҫапла пынӑ, 
ҫапла-и? Эс ху авалхи ҫын. О-о! Эсир ун чухне лайӑх 
мӑкариҫсем тӑваттӑр пуль? Халь ак юрамасть. Ша
л и т . Вӑрттӑн тӑвас пулать.

Иван турӑш еннелле пӑхса илчё.
— Шӑрчӑксем те каҫхине пурте ҫывӑрма выртсан 

юрлаҫҫӗ. Пирён те халь вӑрттӑн юрлас пулать. Анла- 
нан пуль? Атя илсе кил. Эп унччен пёрне тытса ху- 
рап. Мён тума мана дуэт? Эп ытларах арисене кӑ- 
мӑллап. Эп хам та арисене юрланӑ. Эп вёт артист!

Каллех ярт! тӑсӑлчӗ. Кёпе ҫухине майлама пуҫларӗ.
— Театр сцени ҫинче юрланӑ! Халӑха алӑ ҫуптарнӑ! 

Халь те, халь те алӑ ҫупни янӑрать ман хӑлхара. Эсир 
ӑна пӗлместӗр. Тухаттӑм та князь Игорь тумӗпе.„ — 
ура ҫине тӑратчӗ зал. Эх-ма! Вӑхӑтсем!.. Да!.. Ӗҫкӗ 
пӗтерчӗ мана. Илтетӗн-и, ӗҫкӗ! ... тата арӑм — при
ма-балерина — йӑлтти-ялтти шӑрчӑкӑм. Пулнӑ вӑ- 
хӑтсем, эх-ма пулнӑ. Н-да!.. Ӑҫта-ши халӗ эсӗ манӑн, 
ирхи тӗтре пек яшлӑхӑм?

Ве-чером си-и-ним, вече-ром лун-н-ным 
Был я когда-то красивым и ю-ю-юн-ным...

Иван юрласа ячӗ. Тасан, уҫҫӑн, илемлён тухрё сас
си. Куҫӗ шывланчё.
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Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...

Сердце остыло, и выцвели очи-и-и...
Синее счастье-е! Лун-н-ные но-о-очи!

— Н-да... пулнӑ вӑхӑтсем. Пулнӑ та ҫав усал шӗвек- 
пе юхса кайнӑ. Эх-ма! Все! Шалиш! Урӑх пёр тумлам 
та! Мана сцена кӗтет! Куракансем кӗтеҫҫӗ! Ман пуд
ра халё те алӑ ҫупни янӑрать! Все! Шалиш! Пёр тум
лам та! А халь атя, давай, мӑкариҫ. Йӗркине пӑсар 
мар. Пӑсар мар, Митӳк мучеш Ҫылӑх пулать. Эпир 
ахаль те мӑй таран ҫылӑхлӑ. Йӑли-йӗркине те йӑлт 
манӑҫа кӑларнӑ. Атя, атя...

Иван Митӳка ҫурӑмран тӗке-тӗкех урама илсе тухрӗ. 
Картишпе иртнӗ чух кантӑка такам чӗрмеленӗн ту- 
йӑнчӗ. Митӳк ҫаврӑнса пӑхрӗ — кушак. Унӑн куҫӗ 
Митӳка Хӗветӗрӗн, ача чухнехи Хӗветӗрӗн, куҫне аса 
илтерчӗ. Яланах кӑшт шухӑшлӑ, ҫав вӑхӑтрах тӑрӑ та 
тасаччӗ вӑл.

— Пӗр ҫӗр грамм ҫеҫ. Урӑх ыйтмасп. Шӑрчӑкӗсе- 
не иккӗшне те илсе кай, — мӑкӑртатрӗ Иван. — Ат- 
тен пурттине те ил — тархасшӑн. Ӑна чылайӑшӗ ый- 
тать, эп — шалиш. Сана вара парап. Пӗр ҫӗр грамм 
хӑть...

— Пулсан, тен, парӑттӑм та-и? Ӑна-кӑна халь тыт- 
каламастпӑр та... — хирӗҫлеме пӑхрӗ Митӳк.

Иван тӑп чарӑнчӗ. Унтан темӗн аса илнӗ пек пулчӗ, 
Митӳка хулран ҫатӑрларӗ, урам урлӑ хирӗҫе сӗтӗрчӗ:

— Тихон Герасимовичӑн пур. Пур унӑн, пур. Сана 
парать вӑл. Мана — ҫук. Тупӑннӑ учитель. Хыт кукар 
вӑл. Акӑ кам! Сана парать вӑл, парать...

Кӗҫналӑкран тӗксех кӗртсе ячӗ.
— Ара, эс пултӑн-иҫ вӑл, Дмитрий Филиппович. 

Кама ҫапла сӗтӗрет-ха теп Иван, — Тихон Герасимо
вич Митӳка хирӗҫ пысӑк сарлака сӗтел хушшинчен 
ҫӗкленчӗ, шӑпах тетрадьсем тӗрӗслесе ларнӑ самант 
пулчӗ ахӑр. — Сана-мӗн. Килях, килях. Ирг. Курманни 
чылайранпах. Тем, халӑх ҫине тухсах ҫӳреместӗн пул
малла та...
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— Тухасси-мӗнӗ ӗнтӗ... Тӑватӑ ураланма пуҫласан 
ҫапла вӗт вӑл, алӑк уратине ярса пусасси те ту урлӑ 
каҫнӑ пекех пирӗншӗн. Хӑяккӑн-маяккӑн кӑштӑртат- 
са ҫӳрекелетпӗр ак. Ҫавӑ ҫеҫ.

— Ун пекех мар-ха, Дмитрий Филиппович, ытла 
унашкалах мар-ха... Эп вара кама ҫавнашкалах пусах- 
ласа кӗртсе ячӗ теп ман пата Иван. Эс пултӑн-иҫ...

— Пӗтнӗ-мӗн Хӗветӗр ачи. Пуҫӗпех пӗтнӗ. Унаш
калах тесе шутламанччӗ, — чӗнмесӗр ларасран сӑмах 
хушрӗ Митӳк. Аптрарӗ вӑл, мӗн ҫинчен калаҫӗҫ-ха ӗнтӗ 
вёсем Тихон Герасимовичпа иккӗшӗ, тупса пачӗ нуша 
Хӗветӗр ывӑлӗ.

— Пӗтрӗ... пӗтрӗ... Куҫ умӗнчех. Ӗҫсе супрӗ, — кил 
хуҫи пӳлӗм тӑрӑх уткалама пуҫларӗ. — Халь тин ятла- 
ни те харама кӑна пуль те... Чун ыратать. Хам ача 
вырӑнне хурса хаклаттӑм вёт эп ӑна. Хам костюмпа 
вёренме кёчё, хам костюмпа вёренсе тухрё. Шаннӑччӗ, 
ял мухтавё пулать пуль тенёччё... Талант вёт вӑл. У-у! 
Пысӑк талант! Самородок! Унӑнни пек пултару тӑтӑш 
пулмасть. Хаклӑ йышши чул пекех вал. Ура айёнче 
выртса ҫӳремест. А вал мён туса хучё? Хӑйне хӑй пӗ- 
терчӗ. Кӑтартать-ха ку ача тенӗччӗ... Кӑтартрӗ... Ӗҫсе 
супрӗ. Сурнӑ вӑл эпир шанни ҫине. Эпир атя мура- 
ха. Хӑвӑн ҫине мӗншӗн сурмалла? Хӑвӑн Турӑ пани 
ҫине. Мӗншӗн хамӑра хамӑр та хаклама пӗлместпӗр 
эпир? Хамӑра хамӑр та упрамастпӑр?

Тихон Герасимович тӑп чарӑнчӗ. Куҫран тинкерчӗ. 
Митӳк нимӗн хуравлама та пӗлмерӗ. Тихон Гераси
мович каллех уткалама пикенчӗ.

— Эп нумай пуҫ ватнӑ кун пирки. Пайтах. А вӑт 
ӑнланма пултараймастӑп. Ача чухне йёркеллех пек 
ёнтё. Тӑрӑшулӑхӗ те пур. Ӗҫченлӗхӗ те. Намӑс-симӗс- 
не те чухлаҫҫӗ пек. Ҫутӑ ёмётсем енне туртӑнаҫҫӗ. 
Сӑвӑсем ҫыраҫҫӗ вёт. Сӑвӑсем!.. Кайран мён авса ӳке- 
рет вӗсене? Мён хуҫать? Мӗскӗнлӗхрен, тусан ӑшӗнчен 
чакаланса ҫутта тухрё пулать те Иван та... Ҫын пулчё. 
Театрта юрлатчё вёт. Те-а-тр-та! Калама кӑна: ҫӗтӗк- 
ҫурӑк ачи — театрта! Искусство храмёнче! Глинка! 
Римский-Корсаков! Чайковский! — пӳрнисене хуҫ-
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латрӗ Тихон Герасимович. — Тата кам унта?.. Бетхо
вен! Министр ачи лекеймест вёт унта! Тата мён 
кирлёччё-ха ёнтё? Юрла та юрла. Хӑвна чапа кӑлар. 
Аҫу-аннӳне. Ялна. Халӑхна! Мёншён-ха эпир хамӑра 
ҫавнашкал хаклама пёлместпӗр? Мёншён ытла та час 
манатпӑр хамӑр кам ачи пулнине? Вара витнӗ хӗн- 
тертлӗ пурнӑҫа. Нушасене. Нишлӗлёхе! Хам костюм
па вёренме кёчӗ вёт. Хам костюмпа. Хисеплӗ ят та 
илме тӑратнӑ пулнӑ тет хӑйне. Эй, мӗн калаҫмалли... 
Пустуй сурчӑк сирпӗтни кӑна. Пӗтрӗ ача. Пётрё... Тата 
мӗн кирлёччӗ ӑна? Шан ӑна. Ял мухтавё пулать пуль 
тенёччӗ. Сурчӗ. Сурчӗ. Хӑй ҫине те. Пирӗн ҫине те. 
Сана та эрех ыйтмах кӗртсе ячӗ-тёр-ха ман пата? Ҫук. 
Ҫук ун валли ман эрех. Ӳкӗтлеме ан та тӑрӑш, Дмит
рий Филиппович, вӑл ача валли — пёр тумлам та. Ун 
хуть мён пулсан та сцена ҫинех таврӑнмалла. Талант 
вёт вал. Талант! Ӑна Турри кашнинех памасть. Ҫавна 
та хаклама пёлместпёр эпир. Мёншён? Мёншён?

Тихон Герасимович сётел хушшине иртрё. Куҫлӑх- 
не сӑтӑра-сӑтӑра тасатма пикенчё.

— Тепёр тесен, мён калаҫни ёнтё. Ҫӑвар уҫас та 
килмест. Тарӑхтарать тульккӑш. Вӑн, вӑн, — кантӑк 
енне кармашрӗ вӑл, — сётёрӗнсе килчёҫ.

Ҫулӑхнӑ ун ҫумне Аттай Кулисем. Ҫапкаланчӑк- 
сем. Ниҫталла мар таҫталласем. Ни ӗҫлени ҫук хӑйсен. 
Супса пурӑнаҫ. Мён тӑвать милицийӗ? Тупнӑ хӑйсем 
валли клоун. Эрех парса юрлаттараҫ, — шутла-ха эс. 
Кам вёсем Иван ҫумӗнче? Тислёк купи. Мӗн чухлё 
каларӑм, каларӑм Иванне хӑвӑртрах хулана тухса кай 
тесе, тем тӑсать. Упрас пулать таланта. Упрас пулать. 
Эпир ҫавна та чухлаймастпӑр. Иван валли пёр тум
лам та памасп, хӑвна валли — тархасшӑн. Кивҫенле, 
паллах.

Митӳк диван ҫинче йӑшӑлтатса илчё. Вӑл ӑнланчӗ: 
калаҫу вёҫленчӗ.

— Эрехӗ-качки мура-ха вӑл. Ман тёрӗссипе... Чӑр- 
мантаратӑп-ха та ёнтӗ, каҫар эс, Тихон Герасимович, 
эп ҫапах та тепёр япала пирки ыйтса пӑхасшӑн. Вы- 
рӑнлах мар-тӑр та...
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— А тархасшӑн, тархасшӑн... — Тихон Герасимо
вич хальхинче ыт ахальтен ҫеҫ хуравланӑ пек туйӑнчӗ.

— Эрехёпе ман мён тӑвас унпа? Эп... тёрёссипе... 
шӑрчӑк шырама тухнӑ ҫын. Шӑрчӑк...

— Ӑнланмарӑм! — Митӳка кӑн-н! тинкерчӗ кил 
хуҫи.

— Шӑрчӑк ыйткалама тухнӑ ҫын эп. Лешне... Каҫ- 
серен чӗриклетекеннине, эппин...

— Ну-ка, ну-ка... — Тихон Герасимович каллех сӗ- 
тел хушшинчен тухрӗ, Митӳк ҫумне пырса ларчӗ. — 
Ку интереслӗ. Интереслӗ...

— Интересӗ-мӗнӗ... Хамӑн та пурччӗ те-ха... Чипе
рех юрлатчӗ пек...

Митӳк хӑйӗн нуши-терчӗ, самаях канӑҫне ҫӗтернӗ 
шухӑшӗсем ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе каласа кӑтартрӗ. Кала- 
нӑҫемӗн хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнсе ларчӗ: виҫӗ кун хуш- 
шинче тӑвӑлса карӑннӑ чунӗ вӗрсе хӑпартнӑ хӑмпӑ тем
ле танатаран пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн хӑтӑлса, ирӗкленнӗ 
май пысӑкланса-пысӑкланса пынӑ евӗр, уҫӑлнӑҫемӗн 
уҫӑлчӗ.

Митӳк сӑмахне вӗҫленӗ хыҫҫӑн Тихон Герасимович 
сиксе тӑчӗ, Митӳк аллине ярса тытрё те силлеме пуҫ- 
ларӗ.

— Философ эс, Дмитрий Филиппч, каснӑ лартнӑ 
философ. Пӗтмен иккен-ха пирён ялсенче те шухӑш- 
лакансем. Пур-ха. Пур! Ну, тӗлӗнтеретӗн те, ну, тӗ- 
лӗнтеретӗн... Да... Шел, питех те шел... Пулӑшаймастӑп 
сана. Шел. Тем пек пулӑшмаллаччӗ те... А интереслё 
шухӑшсем патне пырса тухнӑ эс. Маттур. Шел, пулӑ- 
шаймастӑп... Нимпе те... Каярах юлтӑн. Пурри пурччё 
те... Шкулти «живой уголока» илсе кайрӑм. Н-да... 
Пӑх-ха, шӑрчӑк — шӑрчӑк та... Пур унта темёскер сан 
шутланинче. Пур... Шел, пулӑшаймастӑп... «Живой 
уголока» леҫрӗм. Вӑт, пырса кур-ха пёрре эс унта. 
Ятарласа пыр. Хам кӑтартса ҫӳрӗп. Тем те пур пирён: 
чёрёпё те, шапи те пёр 4—5 тёрли пуль, путени те... 
Пыр-ха, пыр пёрре. Интересли нумай унта. Пирён 
ҫинчен ун пирки хаҫатра та мухтаса ҫырчӗҫ. Грамота 
та пачӗҫ. Министерствӑранах. Пырса кур. Ятарласа... 
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— Шӑрчӑкӗ юрлать-и вара?
— Юрлать-и? Э-э-э, ҫук. Коллекцире вӑл. Лӗ- 

пӗшсемпе, — пӗлетни, мӗн чухлӗ лӗпӗш унта пирӗн? — 
хурт-хӑмӑр, ытти хурт-кӑпшанкӑсемпе пӗрле. Питӗ 
хитре, пуян стенд вӑл пирён. Вӗсене малтан ятарласа 
типӗтнӗ. Кайран йӗппе тирсе хунӑ. Пырсан куран ак 
хӑвах. Ун чух ӑнлантарса парӑп. Куҫ алчӑраса каять. 
Мӗн тӗрлӗ тӗс ҫук унта! Экспонатсене вырнаҫтарасси 
питӗ кӑткӑс вӑл. Хӑйне май искусство. Ҫапла, ҫапла... 
Искусство. Пысӑк искусство!

Митӳк шӑрчӑка ку таранччен пурӑнса та курман 
пуль. Астумасть. Халё вара йӗп ҫине тирнӗскер яр 
уҫҫӑн тухса тӑчӗ куҫӗ умне. Митӳк ҫине шӑтарасла 
тинкернӗ. Куҫӗ пёрре Николай Угодникӑнни пек, теп
ре Хӗветӗрӗнни евӗр, унтан кушак куҫне аса илтерчӗ. 
Мӗн ҫинчен шухӑшланӑ-ши вӑл хӑйне йӗп ҫине тирнӗ 
самантра? Митӳк хӑйӗн ҫӑматтипе лектернӗ шӑрчӑк 
пуҫӗнче, чунӗнче мӗнле шухӑш, мӗнле юрӑ ӗмӗрлӗхе 
типсе хытса юлчӗ-ши?

Кӑмӑлӗ пӑтранса килнё пек пулчё. Тихон Гераси- 
мовичпа васкарах сывпуллашрӗ те уҫӑ сывлӑша тухрӗ.

Шӑрчӑк тупасса текех шанмарӗ вӑл. Тепёр тесен, 
мӗн, ара, минресе ҫӳрет темӗнле хурт-кӑпшанкӑпа. Ку 
таранччен пурӑннӑ-ҫке, чӗриклетнӗ-и вӑл, чӗриклет- 
мен те-и, — туйман та. Кирлех те пулман. Тупса 
кӑларнӑ ватсупнӑ хӑйне валли нуша, ухмах пуҫ урана 
канӑҫ паман тенешкел. Мӗне кирлё пулса тухрӗ-ха 
халё тин? Мён, вилме выртсан пӗрер курка шыв па- 
рать-и шӑрчӑкӗ? Ҫӑкӑр татӑкӗ пама пултарать-и? Ун 
пек тёк татахчӗ, иҫмасса. Лӑпкӑн пурӑннӑ ҫӗртенех 
мӗн пӑтрана пуҫларӗ? Чунне шуйхатса ҫӳрет. Хӑйӗнчен 
хӑй култарса. Е йӳтесси ҫавнашкал пуҫланать-ши? 
Ҫитрӗ пуль ҫав, ҫитрӗ пуль вӑхӑчӗ. Вӗлернӗ тёк вӗлернӗ 
ӗнтӗ. Темех мар-тӑр-ха. Уншӑнах тӗнче пӗтсе килмест 
вёт. Тупса кӑларчӗ пулать «юнашар икӗ йӑх-несӗл...» 
Кушакӑн та, йыттӑн та йӑхӗсем юнашарах тӑсӑлса 
пымаҫҫӗ-им? Мӗншӗн вӗсемшӗн чун ыратмасть-ха эп
пин? Шӑрчӑк, шӑрчӑк... Мӗншӗн урӑх нимӗн те мар, 
шӑрчӑк шӑпи хускатса ячӗ чунне? Юрришӗн-и? Пит
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итлесех кайнӑ та ӑна Митӳк. Сисмен те, туйман та. 
Пурӑннӑ вӗт халиччен унсӑрах. Ҫынсем те вӑн пурӑ- 
наҫ. Асра та ҫук. Пур-и шӑрчӑкӗ, ҫук-и — уямаҫҫӗ те. 
Кирлё те мар. Митӳк, мӗн, раснарах-им вӗсенчен? 
Хӑш енчен? Хӑш вӑхӑтра ҫапла пулса тӑнӑ вара вӑл? 
Ӑна, мён, ытларах кирлӗ-им? Ыран-паян чипер кӑна 
выртса вилес чух ҫӳрет ял тӑрӑх анраса. Пуҫсӑр сурӑх 
пек. Хӑйӗнчен култарса. «Хӑвилосӑх»... Тупӑннӑ хӑ- 
вилосӑх. Тӑрри шӑтӑк — акӑ мӗн!

Пирус тивертрӗ. Кӑкӑр туллин ӗмсе илчӗ.
Тен, пачах та шӑрчӑк шырамасть вӑл? Ячӗшӗн ҫеҫ 

шутласа кӑларнӑ ӑна? Тен, ял тӑрӑх сулланса ҫӳренин 
сӑлтавӗ пачах урӑххи? Ун пек тёк — мён вара? Мӗн 
шырать-ха вӑл, эппин? Мӗн хӑваласа кӑларнӑ ӑна ял 
ҫине? Мӗн кӑшлать чунне? Мён? Ну, тупӗ шӑрчӑкне. 
Ак кӗрет те... — Митӳк пӑхса илчӗ, — Симун карчӑк 
патне — йӑтса тухать. Хайхи шӑрчӑка. Вара? Вара мӗн? 
Пурнӑҫӗ йӑлт улшӑнӗ-и? Е шухӑшӗ? Чунӗ-и? Вара... 
Малалла мӗн?

Митӳкӑн чӑтма ҫук тытса пӑхас килчӗ шӑрчӑкне. 
Мӗнлерех-ши хӑть вӑл, Митӳк чунне айлӑ-ҫийлӗ пӑт- 
ратаканскер! Тивӗҫех-ши уншӑн ҫын умӗнче вӑтанса, 
хӗрелсе, мӗскӗнленсе ыйткаласа ҫӳреме?

Митӳк Симун карчӑк патне кӗчӗ.

— Ман килес. Килтех-и?
Симун карчӑк кутник сакки ҫинче выртатчӗ. Кӑш- 

тӑртаткаласа тӑрса ларчӗ. Сӗвеннӗ тутӑрне майлам пек- 
ки турӗ, кӗпи аркине пуҫтарчӗ.

Эк-кей... Матрӳн та вӗҫне-хӗрне ҫитнӗ иккен. Нӑк- 
нӑк ҫӳретчӗ пек. Вӑкӑрпа суха тӑватчӗ те... Вӑхӑчӗ ма
лалла, хамӑр каялла-тӑр ҫав тинех...

— Килти-мӗнӗ, пёр урипе кунта пуль те, тепринпе 
лере ярса пуснӑ ӗнтӗ. Пуҫӗпех каймалла та, тем йы- 
шӑнасшӑнах мар. Эс иртсем, иртсем. Куҫ витӗрех мар 
ҫав — уйӑраймарӑм пек.

— Эпӗ-ха ку, Митӳк.
— Кам тен?
— Хӗлип Митӳкӗ.
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— Ак ӗнтӗ, ҫав пултӑн-и? Уйӑраймарӑм. Эс ирт
сем, атя ирт. Кӑшт выртса илем тенӗччӗ, кӑтӑшах 
пулнӑ. Аре, сире ялта мар темербҫ-и-ҫак? Куҫса кайнӑ 
пек илтнбччб.

— Ватлӑхра та пулин унашкалах айланас марч- 
чб-ха. Асли панче пурӑнса килтбмбр. Аҫтӑрхан тӑрӑ- 
хӗнче. Виҫ хёл каҫса. Ҫавна каланӑ-тӑр. Паян ак ял 
курса ҫӳреп те — пуҫбпех улшӑннӑ.

— Ҫапла пуль, ҫапла пуль... Тухсах ҫӳремен те ним 
калама та пблмеп. Кӑмака умбнче кӑштӑртатсах кан- 
тӑкран кун ҫути каять. Улшӑннӑ пуль. Хамӑр та ул- 
шӑнтӑмӑр та... Виҫ ҫул виҫ кун мар, аре...

Виҫб ҫул... Чим-ха, виҫб ҫул... Ха, мбнле пурӑннӑ 
шӑрчӑкб ҫав вӑхӑтра? Виҫб хбл каҫнӑ пулать те хут- 
ман пӳртре. Шӑнса вилмен вбт. Упранса юлма пул- 
тарнӑ. Пӑх-ха. Пӑрахса тухса кайма та пултарнӑ. Л и т
рах вырӑн шыраса. Кайман. Сиснб пулать-ши хуҫи- 
сем таврӑнасса? Сиснб-тёр ҫав. Кбтнб бнтб, кбтнб мбс- 
кӗн чун.

Митӳк ӳт-пёвёпе туйса илчё хӑтсӑр, пушӑ пӳрчён 
сиввине. Пӑрланнӑ кантӑксем, пасарнӑ пёренесем, кё- 
тессем. Кантӑк витёр шӑнман ҫёртен сӑрхӑнса кёре- 
кен уйӑх ҫутинче кӑмака кӑваккӑн, сивё тёслён ку- 
рӑнать. Шӑрчӑк юрлать. Тунсӑхлӑн. Хурлӑхлӑн. Ми- 
тук ҫӳҫенсе илчё. Мён ҫинчен юрланӑ-ши шӑрчӑк ун 
чухне?

— Эс лар. Пуканне куҫар та... — Митӳк шухӑш 
йёрне татрё Матрӳн сасси.

— Эп, Матрӳн, чӑрмантарса кӑна ҫӳреп пуль те... 
Темлерех калам ёнтё. Шӑрчӑк шырама, ыйткалама 
тухнӑ-ха. Пурччӗ хамӑн та. Чиперех юрлатчӗ. Темӗн 
пулчӗ? Таҫта ҫӗтрӗ? Вал пур чух тепёр чун пур пек 
туйӑнса тӑратчӗ. Халь ак... Тепле ӑнлантарам ӗнтӗ 
сана...

— Аре, ӑнланасси... ӑнкарап-ха, ӑнкарап. Мӗн ӑн- 
ланманни? Тепёр чун пур пек ҫав, аре... Тепӗр чун 
ӗнтё. Хамӑн та ҫавнашкалах. Тӑрса юлтӑм ак пёччен. 
Кӑштӑртатса пурнап ҫапла. Аре, хӑраххӑн. Ачасем ӗн- 
тӗ саланса пӗтнӗ. Ҫуратса янӑ та вӗсене тӗнче валли.
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Килсех ҫӳремеҫҫӗ. Халь амӑшӗ кирлех мар-тӑр ҫав. 
Ҫын пулнӑ та... Ҫулталӑкне пӗрер хӑть килкелесе кай
ма пулать-тӗр те... Никонне вӑн машинпах ҫӳрет теҫ. 
Маюк хёрсемён ачисем курнӑ. Хам пӗлеймеп. Ик ҫул 
каялла Питрава килсе кайнӑччӗ. Кайран курман. Чё- 
кеҫё ёнтё те чёрӗ вӑл, те сывӑ? Виҫ упӑшка та улӑш- 
тарнӑччӗ те... унтанпа ним те калаймасп. Кил шухӑшӗ 
ҫук пуль ӗнтӗ ун. Вӗреннӗ чухне те килсех ҫӳремен 
те. Кама пӑхнӑ тульккӑш? Улатимӗрӗ — ҫарта. Хут- 
ран-ситрен укҫа яркаласа парать. Аре, ярать. Мӗне 
кирлё мана вёсем, хут таткисем? Выртаҫ вӑн кашӑк 
пӗрминче. Тӗкӗнмен те. Хам пенсирен те юлать. Пёр- 
ре-пӗрре хӑй килсе каясчё. Ҫемйине те курман. Ас- 
лине авлантартӑм тесе ҫырса янӑччӗ. Иртнё ҫулах пуль. 
Ятне-шывне пӗлейместӗп. Кӗҫтенттийӗ кёркунне кил- 
нёччӗ. Эрнелёхе. Отпуска терӗ. Путлӗ ларса калаҫай- 
марӑмӑр та. Киличчен килменни ун. Аттайсемпе ер- 
мешрӗ те вӗсем панчех ирттерчӗ отпускне. Хӳме тыт- 
ма тесе хӑмисене, пӑтине майласа хунӑччӗ хам. Урӑл- 
са курмарӗ. Кӗҫённине кӑна пит шеллеп. Ӑраскалӗ 
пулмарӗ. Лексантӑрӑн, аре. Ытлаван килкелесе тӑратчӗ. 
Аре, тӑтӑшах. Ӑнмарё пурнӑҫӗ. Тӗрмине те арӑмне пу
лах лекрё. Тухаймарӗ. Чёрепе унтах ҫӗре кӗчё. Куҫса 
килесшёнччё яла, арӑмё майра та — яхӑнне ямарӗ. 
Пӑрахса килме — ачисем иккён. Хӗрхенчӗ. Хам та 
каларӑм. Маншӑн пурнӑҫна ан пӑс терём. Икё вут 
хушшинчи пек пурӑнчё ҫав. Чӑтайман чӗри. Ҫавна 
пит хӗрхенеп. Ыттисемшён амӑшӗ пур-и, ҫук-и — асра 
та ҫук пуль. Мёнле чунпа пурнаҫ тульккӑш? Шӑрчӑк 
юлчӗ-тёр ёнтё халь вӗсем вырӑнне. Пурӑнатпӑр ҫапла 
иккён... Аре... Кӑштӑртаткаласа. Ыйхӑ вӗҫнё чух юмах- 
лакалатпӑр. Вӑл юрлать, эп калаҫап. Ҫавиашкат, аре... 
Мёнле парса ярас-ха ӑна сана? Чун ҫумми вӗт. Йӑпа- 
нӑҫ. Ҫурт илемӗ те. Чӗрӗ чун ҫапах та. Юрри пур. 
Чёлхи пур. Чун вёт вал. Чун. Чуна вара мёнле парса 
яран? Хам вилсен — тархасшӑнах. Ун чух чару ҫук. 
Аре... Илсе каях ун чух. Мёнле пурӑнтӑр-ха вӑл 
пёччен? Илсе кай ун чух. Илсе кай. Хамӑн пурӑнасси 
те нумаях юлман пуль. Вӑхӑт ёнтё, аре, вӑхӑт. Ҫавӑн- 
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шӑн кӑна чун ыратать, ҫавӑ кӑна хӑратса тӑрагь: вил- 
се выртӑн та, тирпейлесе пытаракан та пулмӗ. Чикме 
чикӗҫ-ха та — кӳршӗ-аршӑ пӑрахмасть, тавах. Ачасем 
килмесрен чун ҫук. Намӑс вӗт халӑх умӗнче. Ҫынран 
аван мар. Ҫавӑн чул ача ҫинче...

— Апла мар-тӑр-ха... Чӗнсе ярсан мӗнле килмӗҫ?
— Килеҫ пуль тетне? Килмеллех пек те... Амӑш 

вӗт-ха... Хам та ҫаплах шутлап. Ҫуртне те ӑҫта та пул
сан вырнаҫтармаллах. Сутма юрӑхсӑр та, вутта хӑть. 
Чун ыратать ҫав, Митӳк, чун ыратать... Аре... Пӗри 
тёпе юлмарӗ те... Татӑлчӗ ялта Симун йӑхӗ. Татӑлчӗ... 
Хамӑрах айӑплӑ пуль ҫав... Кама йынаватлас тата? 
Хамӑр ӗнтӗ. Атя вӗренччӗр терӗмӗр. Хамӑр нушалан- 
ни те ҫитет, вёсем ыр курса пурӑнччӑр, ҫын пулччӑр 
терӗмӗр. Ӗмӗре ирттертӗмӗр, ҫын куҫӗнчен ӳкменччӗ. 
Халь ак, ҫӗре кӗрсен, намӑс курса выртма тивет. Кам 
пӑхса тӑрӗ пирӗн вилтӑприсене? Выртӑпӑр ӗнтӗ ҫапла 
хытхура айӗнче. Кам асӑнса пурӑнӗ? Ҫимӗк кун та 
тӑпра ҫине пӗрер татӑк ҫӑкӑр хуракан пулмӗ. Ҫылӑх 
пулӗ те — ҫуратиччен ҫуратманни теп вара тепӗр чух. 
Килсе курмаҫ те...

Кантӑксене хупласах ашкӑрса кайнӑ чечексем хуш- 
шипе пӳлӗме каҫ сӗмлӗхӗ йӑпшӑнса кӗчӗ. Митӳк туй- 
сах тӑчӗ: ытлашшипех ларса кайрӗ вӑл, ҫапах та вы- 
рӑнтан тапранас килмерӗ. Шӑкӑл-шӑкӑл, ӑш пиллӗ 
калаҫу сентре ҫине типӗтме сарса хунӑ тӗрлӗ курӑк 
шӑршипе хутӑшса кӑмӑлне ҫавӑрчӗ, ҫемӗҫтерсе ӑшӑтса 
ячӗ. Яра куна тӑвӑлса ҫитнӗ чунӗ тамалчӗ, тутлӑн, ре- 
хетленсе канчӗ. Ырӑ, ҫӑмӑл, тӗлӗнсе каймалла ҫӑмӑл, 
ырӑ пулчё. Тата тепӗр сӑлтав чарса тӑчӗ ӑна. Таҫта 
ҫакӑнтах, — Митӳкран пӗр икӗ хӑлаҫрах, тен, — ҫы- 
вӑхрах Симун карчӑкӗн шӑрчӑкӗ пулмалла. Сӑнаса 
пӑхса ларать пуль-ха Митӳк ҫине. Тӗсесе. Кӗҫ-вӗҫ сас- 
сине парассӑн туйӑнчӗ. Кӗтрӗ. Тимлесе тӑнларӗ.

Тавралӑха каҫхи сӗм хупӑрланӑ. Ҫӑлтӑрсем кӑна пӑт- 
пат курӑнкалаҫҫӗ. Пӗве енчен нӳрӗ сывлӑш вӑркӑшса 
килет. Йывӑр сывлӑш. Ӳпкене тӑрӑнса ыраттарать. 
Митӳк хӑй ҫав тери ывӑннине туйса илчӗ. Ыйхӑ пусса
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килне пек пулчё. Кун каҫа пуҫтарӑннӑ ӗшенчӗкӗ ҫиеле 
тапса тухрё. Выртӗччӗ те халӗ ӳпне, ҫывӑрӗччӗ канлӗн 
кӑна. Пӗр шухӑшсӑр, пурин ҫинчен те манӑҫса. Нимӗн 
туйми.

Сисми. Текех вӑранмасла. Ҫук, унӑн вӑранасах пу
лать. Мӑнукне курмалла. Хӑй чӗлхине вӗрентмелле ӑна. 
Анчах унччен мӗнле хӑпарӗ-ха вӑл чӑнкӑ ҫыр тӑрне? 
Тепёр урам вӗҫнех утса тухмалла вёт тата. Палӑри- 
палӑрми сукмакпа йывӑррӑн тӑвалла кӑштӑртатрӗ. 
Пӗтӗм ӗшенчӗкӗ урине кайрӗ-тӗр: чӗркуҫҫийӗ чӗтрерӗ. 
Сывлӑш ҫитмерӗ. Пӳлӗнчӗ. Ӑшша пиҫрӗ. Чӑм шыва 
ӳкрӗ. Чӗри сиксе тухасла тапрӗ. Аран-аран хӑпарса 
ҫитрӗ. Тӗшӗрӗлсе анчӗ.

Айлӑмри ҫуртсем тӗттӗмлӗхре мӗлкесем евӗр ҫеҫ па- 
лӑраҫҫӗ. Лутака, кӗрнеклӗ ҫынсем хура плащ уртса янӑ 
пек. Тӗксӗмрех сарӑ кантӑксем вӗсене витӗр касса кӗ- 
нӗн, пушшӑн, кичеммӗн кӑтартаҫҫӗ. Митӳк хӑй тин 
ҫеҫ пулнӑ ҫурта шырарӗ. Аран уйӑрса илчӗ. Икӗ пӗчӗк 
кантӑк. Вӑйсӑррӑн ҫуталаҫҫӗ. Ҫӗр ҫумӗнченех. Лапах 
сӳнчӗҫ. Пӳрт вырӑнӗнче хура тӗмеске тӑрса юлчӗ.

Унӑн ҫурчӗ вырӑнӗнче те кӗҫех ҫакнашкал тӗмеске 
кӑна тӑрса юлать. Хура лутака тӗмеске. Эппин, мӗн 
тума шырать вӑл шӑрчӑк? Кам валли? Кама итлетте- 
ресшӗн унӑн юррине? Ҫук вӗт, ҫук итлекенӗсем те. 
Ҫук. Митӳк йӑхӗ те унӑн тӗлӗнчех татӑлмасть мар-и- 
ха? Унӑн вӗҫӗ кӑна мар-и вӑл хӑй те? Юлашки ӑру 
кӑна. Ачисем вара? Мӑнукӗсем? Митӳк йӑхне тӑса- 
кансемех-ши вёсем? Пачах урӑх йӑх пуҫлакансем кӑна 
мар-и вӗсем? Ҫӗнӗ йышши ӑру. Чӗлхи те урӑхла вёсен. 
Юрри те Митӳкӑнни йышши мар. Йӑли-йӗрки те. 
Эппин, шухӑш-кӑмӑлӗ те, чунё те урӑхла пуль ёнтё 
вёсен. Мӗнех юлтӑр-ха вӗсенче Митӳк йӑхӗнчен? Сӑнӗ 
юлӗ ёнтё. Ячӗ-шывӗ. Ну, юнӗ пулӗ. Тата мӗнех? Мӗнех 
юлма пултартӑр-ши тата? Юрлама та вёсем валли урӑх- 
ла йышши шӑрчӑксем юрлаҫҫӗ-тӗр? Эппин, кама 
кирлё тинех унӑн шӑрчӑкӗ? Кама? Кама?

Айлӑмра ҫутӑсем пӗрин хыҫҫӑн тепри сӳнчӗҫ...



«Иисус Христос»
Лач! сурчӗ Карачӑм. Ӑшӗнчи мӗнпур пӑтранчӑк шу- 

хӑша тасатса кӑларасла. Ҫӑвар туллин.
— Ҫапларах ҫаврӑнса кайрӗ пулать-ха вӑл апла. Вӑт 

тӑк самана... Кун пек тёк юнашар ҫынна мар, уруна 
мён тӑхӑннине асӑрхама пӑрахӑпӑр. А мён...

Ури ҫине пӑхса илчё.
— Еплерех пушмакпа ҫӳретпӗр те... Ха! Ха!
Сылтӑм урине вӑштӑ ывӑтрӗ те пушмак пуҫне вы-

лятса илчё. Сывлӑмпа йёпеннёскер тин ҫеҫ ҫутатса 
тасатнӑн йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫрӗ.

— Пурӑнса ҫитрӗмӗр пулать: ҫавӑн паян уяв та ҫавӑн 
хурлӑх тесе чан ҫапмасӑр та вал ҫын ҫинчен аса илес 
ҪУК.

Хӑлха хыҫне хӗстернӗ пирусне илчӗ. Пӳрне вӗҫӗпе 
муталаса ҫемҫетрӗ, тивертрӗ, ҫӑварне тепре хьшма тӑнӑ 
ҫӗртенех тӑхтаса ҫавӑра-ҫавӑра тӗсеме пикенчӗ.

— Ха! Ха! «Биламур» паклаттаратпӑр та амикке- 
лен, ӑҫта унта уни-куни ҫинчен пуҫ ватма. Ҫамкапа 
ҫамка ҫапӑнса иртсен те хӑнк та тумастпӑр. Ара, кам 
пулчӗ-ха ку тесе хӑть пуҫа ҫӗклесе пӑхасчӗ — ҫу-у-ук! 
Асӑрхама асӑрхатпӑр-ха теприне. Ҫухрӑмранах: «Сра- 
ҫте, сывлӑхсем епле?» Уни-куни унта... Кирлё чухне 
кӑна-тӑр ҫав. Кирлё чухне ҫеҫ... Ҫинук Валькки бри- 
гадирта чух чи хисепличчӗ пуль? Ӗҫтереҫ, ҫитереҫ... 
Кум та тӑваҫ. Халь кам вӑл Валькка? Пур-и, ҫук-и — 
хӑть Валькка, хӑть уяр кайӑк — таптаса иртменни 
кӑна... Уярне луччӑ тӗкӗнес ҫук-ха ӑна. Пит кирлех 
пулсан, Хӗрлӗ кёнеке тет-и радио, унта та кӗртме пул- 
тарӗҫ. Вальккана вара кам мӗнле кӗнекене кӗртет? 
Шиш сана! Тен, тахҫанах ун пек бригадирсем валли
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те Хӗрлӗ кёнеке кӑларма вӑхӑт ҫитнӗ пуль. Юрать, 
хам унпа ҫылӑха кёмен те. Ха! Ха! «Ҫылӑха кёмен»... 
Тупрӑм та ак айӑпа сирмелли. Тьфу! Вӗренсе ҫитрӗмӗр, 
амиккелен, шухӑшламасӑрах шухӑшлама. Чун кӑна вы- 
рӑнтан ан тапрантӑр. Кирлех пулман Валькки, атту 
ӗҫтерӗн те, кум та тӑвӑттӑн.

Кӗҫналӑка ытлашширех карт туртрё пулмалла та — 
картишӗнчен тухма тӑнӑ карчӑкӗ чутах ӳпӗнсе каятчӗ. 
Карачӑма пырса тӑрӑнчӗ, лешё те сулӑнсах кайрё.

— Тьфу! Ҫӳретӗр ура айӗнче пӑтранса! — харах кӑш- 
кӑрса пӑрахрӗ Карачӑм.

— ...эс, мён?.. эс... сана... мён... шӑна ҫыртнӑ-им?
— Шӑна?.. Сӑпса сӑхсан та витерес ҫук сире. Шы- 

ҫӑнса кайрӑр веҫ.
Карчӑкӗ, шалтах аптраса ӳкнӗскер, аран сывлӑш 

ҫавӑрса ячӗ:
— Ара, чим, мӗн калаҫан эс? М_ӗн пулнӑ сана?
— «Мӗн пулнӑ? Мӗн пулнӑ?..» Ӑҫта ман махуркка?
— Эй, тур-тур... Кӑнтӑр кунӗнчех тем курса ларӑн. 

Йӳтеме пуҫларӗ тем...
Карачӑм таплаттарса верандӑна кӗрсе кайрӗ.
— Эс, ватсупнӑ, ӗретрен тухма пуҫламарӑн пулӗ те? 

Ара, урайне тин ҫеҫ сӑтӑрса тухрӑм-иҫ. Ӑҫта кӗрен унта?
— Урай ҫунӑ вӑл. Пурӑнаҫҫӗ... Ҫавӑ кӑна сирӗн 

мӗнпур интерес те. Эсир урай ҫӑватӑр — Микуҫӑн 
ӗни ӳксе вилнӗ вӑн.

— Хӑш Микуҫӑн?
— Ха! Хӑш Микуҫӑн пултӑр ӗнтӗ? Хамӑрӑн! Кумсен!
— Ара, ун пирки иртнӗ эрнерех каларӑм-иҫ сана. 

Николай Иванчӑн ӗни вилнӗ тесе...
— «Николай Иванчӑн»... Тупса кӑларнӑ ятсем. Ҫур 

ял — Николай Иванч. Тупӑннӑ министрсем! Ӗмӗр 
тӑршшӗ Микуҫ пулнӑ, пӑх та кур ак — никам та мар — 
Николай Иванч пулса тӑнӑ. Эс тата кам? Сана тата 
мёнле, «Майраивановна» тесе чёнмелле-и?

Веранда кантӑкӗнчен пуҫне кӑларчӗ те карчӑкӗ ҫине 
тӗсерех пӑхрӗ.

— Тупӑннӑ парӑшня! Тьфу! Мён курак пек карса 
хутӑн ҫӑварна?
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Карчӑкӗ ним калама аптранӑран лач! сурчё те: «Ай 
тур-тур, тем курса тӑрӑн», — текелесе пӳртелле кёрсе 
кайрё.

— Качакана Хӑмӑшвара кайса ҫапасчӗ хӑть, — ил- 
тӗнсе юлчӗ пӑлтӑртан.

— Вӑт, вӑт... Урай ҫӑвасси те качака шухӑш кӑна 
сирён пуҫра, урӑх ним те кирлё мар, — кӑшкӑрчӗ Ка- 
рачӑм. — Ҫыннӑн ӗне ӳксе вилнӗ пулать те — хӑнк 
та ҫук. Качака... Тухса кайнӑ йӑлтах качакана, нимӗн 
пирки чун ыратмасть. Ӗне вилнё вёт! Никама нимён 
кирлё мар. Вӑт пурӑнатпӑр...

Верандӑран тухрё. Аллинче — эрешмен карти карнӑ 
пирус енчёкё. Силлесе тасатрё.

— Урай ҫунӑ вёсем... — Ҫамкине ҫат тутарчӗ: — 
Ха, хам та, амиккелен... Хуйхӑ вёт ҫыннӑн, ёнесёр 
юлнӑ пулать те... Пилӗк пус укҫа ҫухатни мар. Унӑн-и, 
кунӑн-и — ҫавах мар-и? Ха! Ха! Темле Николай Иван- 
чӑн тенё те — хут купӑс. Кам вӑл Николай Иванч? 
Хамӑр ялсем-и, кӳршӗсем-и? Таҫта Америкри мар ён- 
тӗ — палла тӑранах. Ак вӑл Микуҫ пулса тухрё-мён. 
Ыйтса пӗлесчӗ. Вӑт, самана так самана... Пёрин 
хуйхи тепришён ним те мар иккен.

Енчӗкне тавӑрчӗ, махоркине хаҫат татки ҫине сил- 
лерӗ. Ҫавӑрчӗ, сурчӑкпа ҫыпӑҫтарчӗ, тивергрӗ, кӑкӑр тул- 
лин сывласа илчё те чыхӑнсах кайрӗ. Картишӗ пӗр авӑк 
унӑн ӳслӗкӗпе янраса тӑчӗ. Карчӑкӗ вӑрттӑн кантӑкран 
пӑхса илчӗ. Карачӑм чикарккине те, енчӗкне те вӑр- 
кӑнтарчӗ. Пӳрте кӗме тӑнӑччӗ — карчӑкӗ унтине аса 
илчё те аллипе лаш сулса витенелле утрӗ. Темӗн лач- 
латса ӳкрӗ унта, пушӑ витресем чӑнкӑртатрӗҫ, Карачӑм 
ҫӑвар туллин ятлаҫса илчӗ, качакан ҫинҫе урмӑш сасси 
илтӗнчӗ. Тепӗртакран иккӗшӗ те, самай ӗшеннӗскерсем, 
курӑнчӗҫ. Карачӑм карпусӗпе ҫамки ҫинчи тарне шӑлчӗ, 
каска ҫине ларса «Беломорнех» паклаттарса ячӗ. Кача
ка пӑлтӑр енне пӑхса икӗ хутчен мекеклетрӗ.

Укӑлчаран тухса Хӑмӑшвар еннелле сӗнкӗлтетрӗҫ.
— Мӗнле пурнӑҫ пулса кайрё вара? Тӗнчере мӗн 

пулнине йӑлт пӗлсе тӑран, Микуҫӑн иртнӗ эрнерех
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ӗни вилнӗ — паян тин хӑлхана кӗчӗ ак. Вал та, иҫмас- 
са, ӑнсӑртран тенешкел кӑна. Кӗтӳ яма кайман пул
сан пӗлмесӗрех юлан. Карчӑкӗ ерҫнӗ пулсан унта та 
каяс ҫукчӗ. Микуҫ пирки ӑшра та ҫук. Таҫта тӗнче 
хӗрринче пурӑнмасть вӗт — ҫырма урлӑ кӑна. Ытти- 
хыттине манӑҫасси пулӗ-ха — тем мар. Микуҫа вара, 
Микуҫа! — чи ҫывӑх ҫынна асран кӑларнӑ пулать те. 
Тин кӑна чиперех хутшӑнса пурӑнатчӗҫ пек-иҫ. Пӗр- 
пӗрин патне те сахал-им кумнӑ? Кумлӑ та пулнӑ. Ми- 
куҫӑн шыва путса вилнӗ ывӑлне, Ҫерука, тытнӑччӗ. 
Ш ӑкӑл-шӑкӑлах пурӑнатчӗҫ. Хӑш вӑхӑтра уйрӑлса 
кайнӑ вёсем? Мӗнле-ха ку таранччен те аса илмен 
ӑна Карачӑм? Мӗн, утнӑ ҫӗртех ҫывӑрнӑ-им? Пӗр-пӗр 
ҫавнашкал хыпар пуҫран танлаттармасӑр та тӑна кӗрес 
ҫук иккен. Ха! Самана!

Утма ҫул малалла юпленет. Чарӑнчӗҫ. Пӗр юппи 
Хӑмӑшваралла тӑсӑлать, тепри — Микуҫ ялне.

— Ну, ӑҫталла ёнтё халь? — качакинчен мар, ыт
ларах хӑйӗнчен ыйтрӗ те Карачӑм, тарӑхупа хӗремес- 
ленсе ҫитнӗскерӗн сасси кӑшт кӑшкӑравлӑрах тухрӗ 
курӑнать, чиперех курӑк чӗпӗткелеме пикеннӗ кача- 
ки, витери кӑмӑллах мар саманта аса илсе-ши, кар
тах туртӑнчӗ. Сылтӑмалла пулчӗ. Хӑмӑшваралла.

— Вӑт, вӑт... Хырӑм шухӑш кӑна сан та, урӑх ним 
те кирлё мар. Ҫыннӑн хуйхӑ-и, савӑнӑҫ-и — хырӑм 
кӑна тутӑ пултӑр. Вӑт мӗнпур интерес те.

Качаки Карачӑм енне ҫаврӑнса та пӑхмарӗ. Ним 
пулман пек каллех курӑк чӗпӗткелеме пуҫларӗ. Кара- 
чӑма ку тарӑхтарсах ячӗ:

— Ха! Ха! Чуну пур-и сан кӑштах та пулин? Сана 
калап вёт! Сана! Мён, пуш хутаҫ ҫакса янӑ-им чуну 
вырӑнне? Каяннӑй! — кӑрт-карт турткаларӗ кантри- 
не. — Сан Хӑмӑшварта курӑк ҫисе ҫӳремелле иккен, 
Микуҫ вара? Мӗнле-ха вӑл ӗнесӗр? Эс шутлатна ҫакна 
кӑштах та пулин? Ӗне вӗт вӑл! Ӗне! Юр-вар! Сӗт-ҫу! 
Ҫук ӗнтӗ, ҫук. Выльӑх выльӑхах эс. Санпа мӗн калаҫ- 
ни... Пӗрех ҫын чунне ӑнланас ҫук та эс.

Малалла утрӗҫ. Кӑштахран тӑп чарӑнчӗ те Карачӑм 
каллех ҫамкине ҫат тутарчӗ:
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— Ха, менле шутласа илеймерём-ха маларах?
Качакине пасарта туянас чухнехи евӗр пӑхма ты-

тӑнчӗ.
— Пӗрер крушка сӗт вёт ҫапах та. Хӑйне кура пёрер 

крушка! Микуҫсене, мён, нумай кирлё-им вёсене — 
карчӑкпа иккӗшне? Хӑть яшка юрма та юрӑхлӑ. Тути 
пур. Э? Мёнле шутлан? Сана калап, сана! — тепёр 
ӑстрӑм турткаларӗ кантрине. — Каяннӑй! Микуҫсене 
леҫсе парсан мёнле пек теп. Э? Килте сётне пёрех 
кушака кӑна параҫ. Якана тухса кайрӗҫ веҫ. Кушак- 
шӑн тытаҫ пулать-и качакине? Тьфу! Иртӗнсе кайнӑ. 
Ну? Мёнле шутлан теп? Эй, тепёр тесен, сан шутла- 
нипе. Тытап та ак леҫеп. Пурӑн Микуҫ патӗнче. Ми- 
куҫ вӑл — ырӑ ҫын. Тӗплӗ ҫын. Хӑвна та кӑмӑллӑрах 
пулӗ тен: ахальтен ҫӑкӑр ҫӗртместӗн, уссуна курӑн 
пёрех хут. Кушака пустуй мӗн тӑрантарса пурӑнмал- 
ли пур. Сан ачу-и вӑл? Тыттӑр шӑши. Еҫлемесӗр тутӑ 
пурӑнакансем капла та туллиех пуль? Ӗрчесе кайнӑ. 
Тупнӑ та сан пек качака — ӗмсе пурӑнаҫ. Эсир, ай- 
вансем, хирӗҫлеме те чухламастӑр.

Качакине ҫулӑн тепӗр юппине ҫавӑтса тухрӗ.
— Ха, хам та ҫав, тӑнкӑр-танкӑрах мар-и, амикке- 

лен, Микуҫ хурлӑхне ӑнланан пек тӑвап тата. Шу- 
хӑшланҫи, куляннӑ пек. Хӑй патне ҫитсе килесси 
ӑшра та ҫук. Хӑть калаҫса чунне пусарасчӗ. Ҫук ӗнтӗ, 
йӑлт пӑсӑлса кайрӑмӑр пуль ҫав. Ҫын хуйхи ҫыннӑ- 
нах, теприн чунне витмест. Веҫ пӑсӑлтӑмӑр иккен. 
Тӗпренех. Ха, Микуҫа манӑҫа кӑларнӑ пулать те-ха, 
Микуҫа!

Пӗрле тухса утнӑ вӗт вӑрҫине те. Пӗр кун. Пӗр 
ҫулпа. Телейӗсем пулчӗҫ пуль ҫав иккӗшӗн те: тӑрш- 
шӗпех юнашар пулнӑ. Виҫӗ ҫул пӗр шинельпе тенӗ 
пек витӗннӗ, пӗр тирӗкрен тенӗ пек хыпнӑ нушине. 
Тен, пӗр-пӗрне курах сывӑ юлнӑ? Пулӗ те. Микуҫ 
амансан кӑна уйрӑлма тивнӗччӗ. Ун чух хӑть вӑрҫи те 
пӗтнӗпе пӗрехчӗ ӗнтӗ. Вӑрҫӑранах ҫапла туслашса пу- 
рӑннӑччӗ те... Ха, Микуҫа асран кӑларнӑ пулать те-ха...

Пӗр авӑк чӗнмесӗр утрӗ. Кӑштахран хӑй сисмесӗ- 
рех ӗнӗрлесе ячӗ:
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— Эх, тороги...
Пыль та туман,
Холода, тревоги,
Та ҫтепной пурьян...

Йывӑр вӑхӑтсене аса илни самаях ҫемҫетрӗ курӑ- 
нать чунне: шывланнӑ куҫне ҫанӑ вӗҫӗпе шӑлкаларӗ. 
Пуҫне чикерех качаки еккипе кӑштӑртатрӗ. Пирус ти- 
вертме чарӑнсан тин асӑрхарӗ: курӑк енне туртӑнкаланӑ 
май качаки ӑна утма ҫултан самаях пӑрса янӑ-мӗн.

— Тпру-у! Тр-р-р! Ӑҫта унта сӗтӗрен? Умӑнта та 
мӗн чухлӗ курӑк, мӗн тӗрлӗ — ҫук вӗт, айккинеллех 
пӑхан. Унти, мӗн, тутлӑрах-им вара? Вӗренсе кайнӑ, 
шав айккине. Шав айккине...

Качакине ҫул ҫинерех сӗтӗрчӗ. Лешӗ пӑхӑнасшӑ- 
нах пулмарӗ.

— Ха! Ха! Кутӑнлашать тата. Пӑх-ха эс ӑна, харак- 
терне кӑтартасшӑн. Кӑтартӑп ак. Амиккелен!

Вӗренне пӗр-икӗ хутчен кӑрт-картрах турткаларӗ. 
Мӑйкӑчӗ ыраттарчӗ пулсан та, итлесшӗнех пулмарӗ 
качаки.

— Пӑхӑнасшӑн мар тата. Ха, епле кутӑнлашать?.. 
Эп сана!.. — тӑрмашрӗ, тӑрмашрӗ Карачӑм. Ӗшенчӗ 
те кантрине лӗнчӗрех ячӗ. Пирус тивертрӗ. — Кам 
пӗлет сана, тен, тӗрӗсех те хӑтланатӑн. Пур чухне ӑҫтан 
пӑхӑнса пӗтерен? Тен, тепӗр ҫӗрте характерна та кӑ- 
тартмалла-тӑр. Эпир ӑна, йӗтӗн курӑк пек, ҫил ӑҫтал- 
ла — ҫавӑнталла. Хавшакрах пуль ҫав санран. Хав- 
шак ӗнтӗ. Ҫитсех каймасть ҫине тӑни. Утма ҫулпа чи
пер утнӑ майӑнах сисместпӗр те, пӗр шутламан-туман 
ҫӗртенех туххӑмрах таҫталла пӑрӑнса кӗрсе каятпӑр. 
Темӗн сӗтӗрсе кӗрсе каять пире. Мӗн вӑл темӗн? Сан 
пек качаках-и? Пурнӑҫ юхӑмӗ, вӑхӑт-самани ҫавнаш- 
кал ҫаврӑнса каять тетпӗр. Пирӗн патра ҫеҫ мар, унта 
та, лере те ҫаплах-мӗн. Вӑт, ҫавнашкал чуна пусарат- 
пӑр хамӑрӑнне. Эс вара ӑнлантарса пар-ха мана, ват- 
супнӑна, ӑнлантар: пурнӑҫ юхӑмӗ, мӗн, ал армань-им 
вӑл паян пёр еннелле те, ыран тепёр енне ҫаврӑнать. 
Апла пулсан тата кам ҫавӑрать-ха ӑна? Чӗнместӗн? 
То-тӑ! Санӑн пилӗк грамм качака мимипе мар, ҫӗр
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пуҫ та татса калаймасть ӑна, мӗншӗн ҫапла килсе ту
хать пурнӑҫӗ? Пурӑнатпӑр-пурӑнатпӑр та, чиперех пек, 
пуҫа ҫӗклесе пӑхатпӑр та — апай турах!.. Ларса йӗмен- 
ни кӑна. Мӗн чухлӗ хут ҫырса пӗтереҫ пуль кун пир
ки. Хутла пӗлместӗн те эсӗ, лайӑх сана — пуҫу ырат- 
масть, хырӑму кӑна тутӑ пултӑр. Хырӑму тутӑ пултӑр 
та — урӑх нимӗн те кирлё мар. Ун чухне хӑть лӑпкӑ- 
ха эсир, выртатӑр шӑппӑн кавлесе. Мӑшлатса. Пирӗн 
вара ытларах пурнӑҫ мӑнтӑрӗнчен кума пуҫлать пуль 
ҫавра ҫил. Выҫла-тутла чиперех пурӑнатпӑр пек ӗнтӗ. 
Германи кӗрӳ вӑн, Алтаттин аслӑ хӗрӗн упӑшки... Тата 
мӗн кирлӗччӗ ӗнтӗ ӑна, мӗн ҫитмен? — Тӑрӑшрӗ-тӑ- 
рӑшрӗ, асапланчӗ-асапланчӗ, ҫурт лартрӗ, чиперех май- 
лаштарса янӑччӗ пурнӑҫне, — пурӑн та пурӑн ӗнтӗ 
ҫапла, ҫитнӗ ырлӑхупа киленсе, — ҫу-ук, ӗҫке пуҫӑннӑ. 
Ҫын манерӗнчен тухнӑ йӑлт: денатурат, одеколон та
ран ӗҫет тет те. Тупнӑ хӑйне валли нуша. Ыратман 
пуҫа ыраттарма. Пурӑнас чух чипер. Халь вӑн пуль- 
ницасӑр та майӗ ҫук имӗш. Мӗн ҫитмен? Мӗн ытлаш- 
ши пулнӑ? Ҫын чунне, — алса туль мар вӗт, — тавӑрса 
пӑхаймастӑн. Атя, вӑл ҫамрӑкне пула иртӗхет-тӗр-ха, 
пуҫӑннӑ кӑна пурӑнма, ӑнланса илӗ йӑнӑшне, пуль- 
ницинчен ҫын туса кӑлараҫҫех пуль, выртса тухӗ. Про
хор Кузьмичне мӗн ҫитмен тата? Прохор Кузьмичне! 
Германи кӗрӳ пек ури ҫине ӗне пусман ҫын та мар 
ӗнтӗ, Турӑ ҫырлахтӑр та, пысӑк ҫын вӗт, халӑх ҫинчи 
ҫын. Партийнӑй. Депутат. Сакӑр ҫула кайса ларчё пу
лать. Тупрӗ хӑй валли ватлӑх енне. Пеней вырӑнне — 
тӗрмене. Мӗн нушапа пуҫланӑ вӑрлама? Укҫи ҫитмест- 
и унӑн? Пурӑнмасть вӗт Карачӑм пек пеней шучӗпе 
кӑна. Шалуне сахал илет-и? Пӗтӗм колхозӗ хӑй аллин- 
че. Янтти ҫинче-тӗр ахаль те. Кермен пек ҫурт лартрӗ 
пулать те, хулара ларма юрӑхлӑ-тӑр — йӑлтӑр та ялтӑр. 
Ачисем вӗренсе тухнӑ, ҫын пулнӑ, вырӑнсенчех теҫҫӗ. 
Ҫавӑн пек пысӑк укҫа, — Казахстан таран бензин, Пен
за таранччен какай сутмалӑх, — мён тума кирлё пулнӑ 
карчӑкӗпе иккёшнех, ахаль те к... шӑлма та юлать пуль 
вёсен, — лач! сурчӗ Карачӑм, — арӑмӗ те сахал ил- 
мест-тӗр укҫине, халь лайӑх ӳкет теҫ вёт шкулта.
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Ҫук, ӑнланса пӗтереймест ун пек ҫынсене Карачӑм. 
Темле урӑхларах пурнӑҫпа пурӑнакан ҫынсем пуль 
вӗсем? Мӗн урӑх пурнӑҫ пултӑр ёнтё Прохор Кузьми- 
чӑн? Куҫ умӗнчех вӗт. Унашкал-кунашкал ҫын тесе 
нихӑҫан та шутламан. Илтмен те. Шкулта чух чипе
рех ӗҫлерӗ пек. Мӗн нуши хӗтӗртнӗ вӑрлама? Умӗнхи 
те аран кӑна ҫӑлӑнса юлчӗ-иҫ. Хӑтарса хӑварчӗҫ рай
она куҫарса. Е вӗсем пӗр-пӗрне кура пуҫлаҫҫӗ-ши ир- 
тӗхме? Ӑна юрать, мана мӗншӗн юрамасть, эп мӗнрен 
катӑк теҫҫӗ пуль ҫав. Намӑсне те пӗлмеҫҫӗ-тӗр. Эпир 
ӑна, пӗчӗк ҫынсем, ҫынран аван мар тетпӗр, кӳршӗ- 
аршӑ мӗн калӗ тетпӗр. Вӗсем, мӗн, раснарах ҫынсем- 
им ун пек тёк? Мӗнпе урӑхларах вара? Епле-ха кап- 
ла: эпир, айвансем, намӑс-симӗсне чухлатпӑр пек, 
ӑслисем вара юшкӑнчӑк шыври евӗр пӑтранаҫҫӗ. Э? 
Урӑхларах пулмалла пек-ҫке. Каллех самани айӑп- 
лӑ-и? Кам тӑвать-ха ӑна, саманине? Хӑйсемех тӑваҫҫӗ 
вёт, Прохор Кузьмичсемех.

Хытӑ кӗрлев пырса кӗчӗ Карачӑм хӑлхине. Пуҫне 
ҫӗклерӗ: икӗ реактивлӑ самолет хыҫран икӗ шурӑ йӗр 
хӑварса тухӑҫалла вӗҫет. Качака, кӗрлеврен сехӗрлен- 
се ӳкнӗскер, хуҫи тавра кума пуҫларӗ.

— Ха! Ха! Еплерех ӑшталанса ӳкрӗ вӑл. Аппай Ту
рах! Ха! Ха! Хырӑм пирки те асра ҫук вӗт. Мӗн, йӑлтах 
тухса ӳкрӗ-и пуҫунтан? Хе-хе-хе... Урӑххи шутлатта- 
рать-и? Хе-хе... Вӑт, вӑт... Ҫавӑ кирлӗ-ха сана, ҫапла 
кирлӗ. Пурнӑҫ вӑл эс шутланӑ пек хырӑм кӑна мар 
ҫав. Аттуш вӗренсе кайрӑмӑр, хырӑм тутӑ та ытти — 
хут купӑс. Ним пирки те пуҫ ватас килмест. Ытлаш- 
ши ҫисе лартсан ҫавнашкал вӑл: ыйхӑ пусса килнӗ 
пек пулать те, ҫӳрен вара утнӑ ҫӗртех тӗлӗрсе. Пӗр- 
пӗр эроплан пекки вӗҫсе иртсен кӑна, сан хӑраххӑн, 
куҫа уҫатпӑр. Эропланӗсем те теплерен пӗрре ҫеҫ вӗҫсе 
иртеҫҫӗ ҫав пирӗн ҫийӗн. Вӑт пурӑнатпӑр... Ҫӗршыв 
варринче тӗнче хӗрринчи евӗрех.

Ача евӗр тӗлӗнсе, киленсе тӗсерӗ вӑл самолетсене. 
Качаки турткаларӗ пулин те, вырӑнтан тапранмарӗ. 
Вӗсем пӗлӗтсем ӑшне кӗрсе палӑрми пулсан кӑна ял- 
тах турӗ:
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— Ха, Мишша пулмарӗ пуле те? Ҫавах марччӗ-ши? 
Пысӑк эроплан ҫине ӗҫлеме куҫрӑм текенскер, Ту- 
рӑшӑн та, — ҫавах пулчӗ-тӗр. Ахальтен мёншён шӑ- 
пах пирӗн ҫийӗн вӗҫсе иртмеллеччӗ-ха? Мишшах ӗнтӗ, 
Мишшах! — хавхаланса ӳкрӗ Карачӑм. — Ашшӗн ҫы- 
рӑвне илнӗ пулӗ те...

Хытах тустарса янӑччӗ ӑна Карачӑм. Самаях хытӑ. 
Манӑҫа тухса пурӑнать атту. Сӑнӗ салхуланчӗ. Кача
ки хыҫҫӑн пуҫне чикерех сӗнкӗлтетрӗ.

— Вӑт эс кала-ха мана, — чарса тӑратрӗ вӑл кача
кине, — эс хӑвӑн аҫу-аннӳ, ачу-пӑчу пирки шухӑш- 
латӑн-и? Хутран-ситрен хӑть? Аса илетни вӗсене? Тун- 
сӑхлатӑн-и вӗсемшӗн? Э-э, ҫук ҫав. Выльӑх выльӑхах. 
Эпир ҫавӑнпа ҫын та.

Самантлӑха шӑпланчӗ. Кантрине лӗнчӗр ячӗ.
— Пӗр-пӗрне манӑҫа кӑларсан мӗн пулать-ха вӑл? 

Владивосток тесе тӑватӑ ҫулта та пёрре килсе кайма 
ҫук-и? Тӑрӑшсан пулатех ӗнтӗ. Кӑмӑл тусан мӗнле 
майӗ ан тупӑнтӑр-ха? Тӑватӑ ҫул хушшинче те-и? От- 
пуска-мӗне тухаҫҫех-тӗр. Ҫынсен килеҫ пек-ҫке. Хӑй 
ҫине тӑрсах каймасть пуль ҫав. Манӑҫа кӑларнӑ-тӑр 
йӑлтах. Ашшӗ-амӑшне те, тӑван ялне те. Вӗҫсе тухса 
каяҫҫӗ те кайӑк пек — нимӗн те кирлӗ мар. Кайӑк 
итгуш ҫуркуннепе таврӑнать, ҫу каҫа хӑть юрри-кӗвви- 
пе чуна ҫӗклентерсе хӑварать. Кусем... Сӑн ӳкерчӗк 
ярса параҫҫӗ те шутлаҫҫӗ пуль: пӑхса-курса савӑнӑр. 
Ачӑпчу... Тьфу! Мӗн вӑл сӑн ӳкерчӗк? Мӗлки пур 
та — ҫавӑ ҫеҫ. Чунӑра ӳкерсе хуман вёт унта. Пӗлес 
килмест-им, мӗнле шухӑшпа пурӑнатӑр? Мӗнле чун- 
па? Мӗн канӑҫсӑрлантарать? Тен, пӗр-пӗр пулӑшу кир
лё? Пӗр-пӗр канаш, сӗнӳ? Ӗлӗк-авалтан ҫапла пынӑ 
йӗрки: пӗр-пӗринпе хутшӑнса пурӑннӑ, пӗрле шут 
тунӑ, ватти хӑй пӗлнине, хӑй пултарнине, пурнӑҫ хӑйне 
мӗн вӗрентнине ҫамрӑксене вӗрентсе хӑварма тӑрӑшнӑ, 
ҫамрӑкки ӑша хывнӑ. Халь вӗрентсе пӑх-ха вӗсене — 
кашни пуҫлӑ, хӑй тӑн пама хатӗр. Мӗн чухлӗ каларӗ- 
тӗр Хресчуках хӑйӗн Кулине ҫав Пӑсман хӗрӗсемпе 
ан явӑҫ тесе. Тӗрӗсех каларӗ. Куля валли-и вӗсем? 
Вёсен йӑхӗнчи хӗрарӑмсене ун йышшисем кӑна мар
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алӑра тытайман. Вӗрентрӗ, вӗрентрӗ. Вӑт сана — «Ан 
хутшӑн, анне, хамӑнне хам пӗлеп, санӑн мар, манӑн 
пурӑнас пулать, эп ҫӑварлӑхлап» — виҫӗ уйӑх пурӑн- 
чӗҫ-и, — ҫӑварлӑхларӗ! — тухса кайрӗ лешӗ сӑн ӳкер- 
чӗксем пысӑклатса ялсем тӑрӑх укҫа туса ҫӳрекенсем- 
пе. Куля кирлӗ-и ӑна? Пӑсман йӑхӗ ӗмӗр пысӑк ук- 
ҫашӑн пулнӑ. Тьфу! Пакӑҫсем. Кастарман качака та- 
кинчен хушӑрах. Хӑйне шел. Пӑсса хучӗ пурнӑҫне. 
Кайса ҫухалчӗ хулана, ялта чипер кӑна пурӑнмаллас- 
кер. Илмеллеччӗ Лидя хӗрне. Кӗтнӗ теҫ вӗт салтак- 
ран таврӑнасса. Ҫапла ҫав вӑл, пӗчӗкки хыҫҫӑн кай- 
сан пысӑк пуҫне йывӑр лекет. Амӑшне те пӑрахса хӑ- 
варчӗ пӗччене. Карачӑмӑн хӑйӗн тӗпе юлнисем — 
Илюкӗпе кинӗ — шайлах пурӑнаҫҫӗ пек те хальлӗхе. 
Шӑкӑл-шӑкӑлах. Малтанласа самаях сехӗрлентерчӗҫ 
те... Майрапа майра та пёр пек мар иккен ҫапах та. 
Шкулӗнче те йӗркеллех пек калаҫаҫ. Тьфу! Тьфу! Куҫ 
ан ӳктӗрех. Мишшисем темӗнле пурӑнаҫ ӗнтӗ? Хӑй- 
семсӗр пуҫне кам пӗлет кунта? Уни-куни пирки ҫыр- 
маҫҫӗ. Сӑн ӳкерчӗксенче кулкаласа ҫеҫ лараҫҫӗ те 
мӗнле — мӗлке вӑл мӗлке кӑна ҫав. Пӗрлешни ҫичӗ 
ҫула кайрӗ-тӗр, пёрре килсе кӑтартрӗ-и арӑмне? Аван 
мар ӗнтӗ ҫынсенчен те. Шутламалла та кӑштах. Тӑван- 
сем умӗнче намӑс. Ютшӑнса пурӑннӑ пек. Хе, шу- 
хӑшлаҫҫӗ вӗсем тӑван ҫинчен. Мишши ӗнтӗ кам кама 
тӑван-хурӑнташне те уямасть пуль? Урамра тёл пул
сан та уйӑраяс ҫук ахӑр. Ӑҫтан пӗлтӗр-ха вал? Миш
ши мар, Илюкӗ чухламасть те кунта. Ялта пурӑннӑ 
ҫӗртех. Тепри тата ӑҫтан чухлама пултартӑр — тус- 
юлташӗсемпе те, кирлӗ ҫыннисемпе кӑна варлашса 
пурӑнать вӗт. Ҫурт хӑпартма тӑван кирлё мар та ӑна, 
амиккелен. Пӳрт хуйхи ай-яй ҫӑвара пӗҫертет. Кара- 
чӑм пӗлет, хӑй тӳссе курнӑ. Юрать, нимесем ун чух 
пӑрахӑҫа тухман та. Кӳршӗ-аршӑсӑр, тӑван-пӗтенсӗр те- 
мӗнех тӑвайӑтгӑн. Ҫавӑнпа эшкерсӗр ҫын чи нушалли, 
хуйхӑлли пулнӑ та ӗлӗк чух. Халь ӑна укҫа пур та — 
ниме пирки асра та ҫук. Темӗнле Иван Петровичсем, 
Николай Сидорчӑсем йӑтӑнса аннӑ пек кӗпӗрленсе 
килеҫҫӗ те — эрне хӗвӗшрӗҫ-и Карачӑмсем патӗнче —
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тӑрласа та хӑварчӗҫ, тиха кӗлетки пекки вырнаҫтар- 
сах. Ыйт халь Карачӑмран кам туса панӑ ҫуртра пу- 
рӑнан тесе — хуравлаяс та ҫук. Кама ырласа тав тӑвас 
е ятласа пурӑнас — пӗлмест те. «Мӗн чӑрмантарас 
тӑвансене?» — терё те Илюк — ӗҫӗ те пӗтнӗ. Чӑрмавӗ 
ёнтё... Эс паян чӑрмантаран, ыран сана. Саплашӑнать 
те. Ун пирки шутлать-и тӑван? Авалтан ҫапла пынӑ 
йӗрки. Уншӑн мӗн хаклӑ? Пӗр-пӗринчен пулӑшу пу- 
ласса, эппин, пӗр-пӗрне кирлине, йывӑр самантра хӑй 
хӑр тӑлӑххӑн, тӑр пӗччен юлмасса туйса тӑни кӑмӑллӑ. 
Те кирлё халь эсё кама та пулин, кирлё те мар-и — 
кашни хӑй тӗллӗн. Ӗҫне тума та, савӑнма та, хурлан- 
ма та. Кама шанса тӑмалла-ха? Илюках ҫурт хӑпарт- 
ма тӑвансене чёнмерё те, хӑйне те ӑна камах чӗнтӗр? 
Аван мар тейӗҫ. Ҫаплах уйрӑлса каяҫҫӗ пӗр-пӗрин- 
чен. Хӑй вӑхӑтӗнче Карачӑм ашшӗ: «Килте пӗр-пӗр 
япала пулмалла марах. Кӳрше каҫмалла пултӑр», — 
тетчӗ. Тӗрӗсех вӗрентнӗ-тӗр. Халь мӗн кирли ҫителӗк- 
лӗ, ытлашшипех те... Ха, мёнле пулса тухать-ха кап- 
ла? Кӳршӗ-аршӑпа хутшӑнма пӑрахрӑмӑр, тӑван-ху- 
рӑнташ кирлӗ мар. Капла пурӑнсан-пурӑнсан пӗртӑван 
ачасем те пӗр-пӗринчен уйрӑлса кайӗҫ. Унашкал вӑхӑт 
та ҫитӗ. Ҫитмен те пулсан. Илюкпа Мишшах — ха! — 
мӗн вӑхӑт пӗр-пӗрне курман та. Халь ашшӗ-амӑш пур 
ҫинче ҫапла, кайран вара?.. Мишши яла килсе курас 
та ҫук. Юрамасть капла, юрамасть. Ыранах Мишша 
патне хут ҫаптарас пулать. Ачине илсе килтӗр. Лайӑх 
мар вёт, пӗртӑвансен ачисем пӗр-пӗрне пӗлмеҫҫӗ. Кай
ран ӑҫтан ҫывӑхланччӑр вёсем? Карачӑмӑн хӑйӗн те 
пёлес килмест-им кам вӑл унӑн йӑхне малалла тӑса- 
кан? Курас килмест-им?

Пирус тивертрӗ.
— Ха! Ҫаврӑнать тёк ҫаврӑнать ал армань. Ват са

мана!.. А кам ҫавӑрать ӑна? Хамӑрах вёт. Тулёк чух- 
хӑмрах ҫавӑратпӑр пуль ҫав тепёр чух. Куҫа хупса. Пёр 
еннелле ытлашши ҫавӑрса яратпӑр та — хыпӑнса 
ӳкетпӗр те — ап-пай Турах, атя, давай каялла. Ал ар- 
манне ҫавӑрттарма пуҫличчен пуҫ тавра ҫавӑрттармалла 
та... Шухӑшлатпӑр-им-ха, тӗрӗс пурӑнатпӑр-и, хамӑра
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улталакаласа кӑна мар-и, чӑнласах пурӑнатпӑр-и, ҫӳре- 
местпӗр-и утнӑ ҫӗртех тӗлӗрсе, самани тӗрӗс-тӗкел-и, 
таҫта пӑрӑнса кӗрсе кайман-и?.. Пуҫа ҫавӑнпа туса 
янӑ пуль те... Этем тени этемех пулмалла ёнтё. Кача
ка мар вёт вӑл. Еккипе кӑна пурӑнсан...

Хуҫи чарӑннӑран качаки те чарӑнчӗ, ҫаврӑнса пӑхрӗ.
— Кӗтӗве кайиччен ху тата мӗн ҫинчен шухӑшласа 

пурӑннӑ эс? Ха, ватсупнӑ! Ху та качака пулнӑ вёт, халь 
сӗмленсе пыран. Хӑвна ӑслай пек кӑтартса. Тьфу! — лач 
сурчӗ Карачӑм.

Карттусне хывса тарлӑ ҫамкине, ӗнсине, мӑйне 
шӑлчӗ. Куҫне хӗсерех ал лаппи айӗн хӗвел ҫине пӑхса 
илчӗ — куҫа шартарать. Вӗри. Пӑчӑ. Ӗшеннӗ иккен 
Карачӑм. Самаях. Туйман кӑна. Ӗҫес килчӗ.

— Сывлӑш ҫавӑрмалла канса илме те юрать пуль. 
Ҫитнӗпе пёрех ёнтё халь. Ҫитӗпӗр, — качакине сӑмах 
хушрӗ. — Тӳпемрен унтан аялалла кӑна, Микуҫ ялӗ 
ал лаппи ҫинчи пекех. Атя сывласа ярар унччен.

Ҫултан пӑрӑнчӗ. Качакине хӑй патнелле сӗтӗрчӗ.
— Атя, атя, ан кутӑнлаш. Ку шӑрӑхра сана та ыр- 

лӑхах мар пуль-ха. Ҫав хурама кутне ларар. Сулхӑна. 
Уҫӑлар. Атя, атя. Сана ятларӑм ёнтё паян кунӗпех. 
Эп, мӗн, ҫилленсе-туса мар. Хама тарӑхап. Ытла 
суккӑр пурӑнатпӑр. Сана мёншён ҫилленес? Эс — ка
чака. Сан хӑвӑн пурнӑҫу, хӑвӑн шухӑшусем. Тепёр те
сен, мён тума санӑн ҫыннӑн чунне ӑнланмалла? Вӑл 
эс каланипе пӗрех пурӑнас ҫук вёт. Паллах. Хамӑра 
хамӑр эпир чи ӑслисем тесе шутлатпӑр та. Вӗрентсе 
пӑх-ха пире... Эп ҫапах та хамӑн ухмах пуҫӑмпа чи 
ӑсли эпир мар, ҫут ҫанталӑк хӑй тесе шутласшӑн. Ун
ран вӗренмелли нумай пирӗн. Пурӑнма та. Ҫут ҫан- 
талӑкра вёт пурте шайлашса, виҫеллӗн шайлашса, тӑ- 
рать. Пурте килӗшӳллӗ. Ҫулла ҫумӑр ҫӑвать, хӗлле — 
юр. Эпир вара хӗлле те ҫумӑр ҫутарасшӑн. Пулать ун 
пекки те. Юптарарах калаҫап та — ӑнланан пуль? Ха, 
куратна, каллех хама ӑсли вырӑнне хурап. Ҫут ҫан- 
талӑк ӑслӑ вӑл. Ӑслӑ. Ҫапла пулмалла та. Этем мар 
ҫуратнӑ ҫут ҫанталӑка, этеме ҫут ҫанталӑк ҫуратнӑ. Эп
пин, вӑл — анне. Аннесем вӗсем — ӑслӑ. Чунпа ӑслӑ. 
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Эпир ак куҫпа куратпӑр, пуҫпа шухӑшлатпӑр; вӗсем 
чунпа, чӗрепе кураҫҫӗ, чунпа, чӗрепе шухӑшлаҫҫӗ. Чун- 
чӗре вӑл — ӑс. Мӗнле чун-чӗре, ҫапларах ӑс ҫыннӑн.

Карачӑм хурама ҫумне сӗвенчӗ. Качаки ура вӗҫне, 
лакӑма, сулхӑна выртрӗ.

— Ӗшентӗн пулӗ ёнтё эсё те.
Качакине ачашлама пуҫларӗ. Лешӗ хуҫи ҫине тӗ- 

лӗнерех пӑхса илчё те куҫне хупрӗ. Мӑйне тӑсрӗ.
— Ҫывӑрса ил кӑштах. Кан. Васкамаллиех ҫук 

пирӗн. Ҫитӗпӗр-ха. Ӑҫта васкас? Ҫапла васкасах пур- 
нӑҫ вӗҫне-хӗрне тухрӑмӑр пуль ӗнтӗ. Атя кан эс, кан. 
Ай маттуркка, маттуркка... — ятран чӗнесшӗнччӗ — 
аптраса тӑчӗ. Алл и качака ҫурӑмӗ ҫинчех тӑп хытрӗ. 
Лешё каллех куҫне уҫса пӑхрӗ. — Эк-кей, миҫе ҫул 
пӗрле пурӑнатпӑр, вӑт ятна пӗлейместӗп. Мӗнлерех 
чӗнетчӗ сана карчӑк? Илтмен те мар-тӑр та... Аса илей- 
месп. Пурри пурах-ха ӗнтӗ. Пулмаллах. Унсӑрӑн мӗнле 
пултӑр-ха? Ман ак ят пачах ан пултӑр-ха. Карачӑм 
та, урӑхла та мар. Ятра кӑна мар-тӑр та ӗҫӗ, ҫапах та 
никам та мар пекех вёт. Ҫук пекех. Санӑн та пурах 
ёнтё. Хам айӑплӑ ёнтё, хам айӑплӑ. Пӗрле пурӑнса 
пёлместёп те. Пёр ҫемье пекех вёт-ха эпир санпа. Пал
лах. Паллах, пёр кил-йышах. Хам ёнтё эп чунсӑрла 
пурӑннӑ та. Нимён пирки те пуҫ ватман, чуна ыраттар- 
ман. Суккӑр ҫын евӗрлех. Ниме курмасӑр. Асӑрхама- 
сӑр. Эс ан кӳрен ёнтё. Ҫывӑр, ҫывӑр. Ай маттуркка...

Карачӑма хӑйне те ыйхӑ пусса килчё. Анасласа илчё 
те хурама ҫумне меллӗрех сӗвенчӗ. Ҫак вӑхӑтра вело- 
сипедпа пёр хӗрарӑм иртсе кайрё. Ку Маюк почталь
он пулчё. Карачӑмсен ялне васкарё вал. Телеграмма 
леҫме. «Ҫирӗм саккӑрмӗшӗнче ҫитетпӗр. Кил-йышпах. 
Отпуска. Кӗтӗр. Михаил».

Телеграммине виҫӗм кунах илсе килнӗччӗ район 
центрӗнчен. Хӑнана каймаллаччӗ те ун чух Маюкӑн — 
ерҫмерӗ.

«Телеграмм вӗт-ха, ахаль хут мар, ҫыру кӑна та мар. 
Ятарласа укҫа-тенкӗ тӑккалать те ҫын — хӑвӑртрах пӗлте- 
ресшӗн. Савӑнтарасшӑн. Ха, пыр та калаҫ, ун хӑнана 
васкамалла имӗш, Карачӑм чунӗ пирки — хут купӑс,
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амиккелен. Хӑть пӗр-пӗр шӗвӗрне чуптар — сак тулли 
вӗт — йывӑр япала-им? Лайӑх мар хьшар-хӑнар пулас 
тӑк ҫур ҫӗрне те пӑхмаҫҫӗ-ха, халь савӑнӑҫ тенӗ те — 
ыранччен выртсан та тем мар иккен. Хаклама пӑрах- 
рӑмӑр пуль ҫав савӑнӑҫа та? Ҫынӑнне — уйрӑмах...»

Ҫапларах ятлаҫса-вӑрҫса пӑшӑрханнӑ пулӗччӗ-ши 
Карачӑм е урӑхларах-ши — хӑйсӗр пуҫне кам пӗлет 
ёнтё халь тин. Хӑй вара ҫывӑрчӗ. Качакипе юнашар 
хутланса выртнӑ та... Сулахай алли, качаки ҫине хунӑ- 
скер, хушӑран-хушӑ туртӑна-туртӑна илчӗ.

Тӗлӗк тӗлленчӗ вӑл. Пуху пуху мар — халӑх лӑк 
тулли. Карачӑмсен ялӗнчех ҫавӑн чухлех ҫын пулас 
ҫук, тавраран та пуҫтарӑннӑ пулас. Ӑҫта? Те клубра? 
Тен, Карачӑмсен хӑйсен килӗнчех — уйӑрса илме ҫук. 
Пурте шӑпӑрт лараҫҫӗ. Пӗр сас-чӗв те илтӗнмест, сыв- 
гтӑттт тӑп хытнӑ — Карачӑм сӑмах каласса кӗтеҫҫӗ. Ка- 
рачӑм трибунӑна хӑй патнерех шуҫтарчӗ, сылтӑм ал- 
лине ҫӗклерӗ (телевизорпа тӑтӑш кӑтартатчӗҫ-ха тах- 
ҫан, пӗри калаҫас умён ҫапла ҫӗклетчӗ аллине). Халӑх 
шапӑртаттарса алӑ ҫупса ячӗ. Хыттӑн. Ура ҫине тӑрса.

— Тӑванӑмсем! Кӳршӗ-аршӑсем!
Хӑрӑлтатарах тухрё сасси. Карачӑма ҫырлахтарма-

рӗ ку. Ӳсӗркелесе илчё те тепӗр хут кӑшкӑрчӗ:
— Тӑванӑмсем! Мӗншӗн пӗр-пӗринчен уйрӑлса кай- 

рӑмӑр эпир? Мӗншӗн юнашар ҫынна та асӑрхама пӑ- 
рахрӑмӑр?

Ҫынсем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ.
— Мӗншӗн ҫавӑн хурлӑх е ҫавӑн уяв тесе чан ҫапма- 

сӑр та ун ҫинчен аса илместпӗр, пӗр-пӗрин пурнӑҫӗ- 
пе интересленместпӗр? Мӗн, хырӑм шухӑшӗ кӑна-им 
пирӗн пуҫра?

Ҫынсем йӑшӑлтатса илчӗҫ. Пуҫӗсене ярса тытрӗҫ 
те силлеме пуҫларӗҫ. Шӑкӑр-шӑкӑр! Шӑкӑр-шӑкӑр! ян- 
раса тӑчӗ пӗр вӑхӑт. Илюк ачин темӗнле тетте пурччӗ, 
сарӑ кӑвак тӗслӗскер, ҫавӑ ҫапла шӑкӑртататчӗ.

— Мӗншӗн-ха сукмакпа хамӑр сисмесӗрех таҫтал- 
ла пӑрӑнса кӗрсе каятпӑр эпир? Мӗн сӗтӗрсе кӗрет 
пире? Качака-им? Апла тӑк, мёнле качака вӑл?

Халӑх туххӑмрах шӑпланчӗ. Ун-кун пӑхкаларӗ. Тӑ-
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ватӑ енчен тӑваттӑн кӗрсе тӑчӗҫ. (Карачӑм вӗсем стена 
витӗрех кӗрсе тӑнинчен тӗлӗнсех кайрӗ. Ӗненмесӗр куҫ- 
не сӑтӑркаларӗ.) Йӗп-йӗпе ҫи-пуҫпа. Кӳп! ҫапрӗ тӑвар 
шӑрши. Хӗрарӑмсем тутӑр вӗҫӗпе ҫӑварӗсене хупларӗҫ.

— Тӑванӑмсем! — кӑшкӑрасшӑнччӗ Карачӑм — сас
си тухмарӗ.

— Эпир санпа нимле тӑвансем те мар! — сиксе 
тӑчӗ хыҫалти ретрен Алтаттин аслӑ хӗрӗн упӑшки — 
Герман. — Эс мана ҫурт хӑпартма пулӑшмарӑн. Эпӗ 
сана курман, илтмен, пӗлместӗп!

Кӗрсе тӑнӑ ҫынсем тӑватӑ енчен Германа ярса тыт- 
рӗҫ те ҫавӑтса тухса кайрӗҫ. Пӗри вӑртах ҫаврӑнчӗ те 
халӑха куҫ хӗсрӗ:

— Выртса тухать. Ҫын туса кӑларатпӑр. Хи-хи-хи!..
— Халӑх!
Карачӑма калама памарӗҫ.
— Регламент! — ҫухӑрчӗ урмӑш сасӑ.
— Регламент! Регламент! — шавласа кайрӗҫ пурте.
— Мӗнле-ха капла?.. Тӑванӑмсем!.. Чимӗр-ха, чи- 

мӗр! Сӑмахӑма тин ҫеҫ пуҫларӑм вӗт-ха. Тин ҫеҫ. Тепӗр 
виҫӗ минут кӑна парӑр! Виҫӗ минут! — пӗтӗм халран 
кӑшкӑрчӗ Карачӑм. Анчах шав унӑн сассине хупласа 
хучӗ. Шӑхӑрма пуҫларӗҫ. Урапа тапкалашма. Ихӗрме. 
Ахӑрашма.

Ҫак самантра малти ретрен темиҫе Прохор Кузь
мич сиксе тӑчӗ, аллипе хӑлаҫланса сулкалашма пи- 
кенчӗ. Ӑҫтан тупӑнчӗҫ вӗсем ҫавӑн чухлӗн — пӗреш- 
кел сӑнлӑскерсем — Карачӑм ниепле те ӑнкараймарӗ. 
Халӑх тӑруках шӑпланчӗ.

— Пӗр хуртан тунӑ,
Ик хуртан тунӑ,
Виҫ хуртан тунӑ хуплуне 
Касса пӑхрӑмӑр,
Ҫисе ятӑмӑр,
Каятпӑр-р-р! —

тайкаланса алӑк патнелле тӗнкӗлтетрӗҫ Прохор Кузь- 
мичсем.

— Каятпӑр! Каятпӑр! — кӗпӗр-р! турӗҫ те ыттисем 
те вӗсем хыҫҫӑн туртӑнчӗҫ.
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— Ял-йышӑмсем!
Кӑр-р! ҫаврӑнчӗ халӑх.
— Вӑрҫӑччен пӗр савӑнӑҫ, пӗр тӗллевччӗ пирӗн. 

Ҫутӑ пурнӑҫ ҫинчен ӗмӗтленеттӗмӗр эпир. Вӑрҫӑ кил- 
сен пӗр хуйхӑ пӗтӗҫтерчӗ пире пӗр чӑмӑра. Унтан — 
пӗр шухӑш — сурансенчен сывалса часрах ура ҫине 
тӑрасси. Пӗртӑвансем пек, пӗр кил-йыш пекчӗ. Мӗн 
уйӑрса ячӗ пире кайран? Ҫук-им халё пире ҫапла пӗр- 
лештерсе таракан пӗр савӑнӑҫ, пӗр хуйхӑ, пӗр шухӑш, 
пӗр ӗмӗт? Тӑванӑ...

— Эс, мӗн, Христос-им? — ҫухӑрса ячӗ Прохор 
Кузьмичсенчен пӗри.

Халӑх тӑп хытрӗ. Карачӑм ҫине кӑнн! пӑхрӗ.
— Иисус Христос! Иисус Христос! — тени кӗрлесе 

кайрё залра. Шӗвӗр пӳрнисене куҫран тӑрӑнтараслах 
кӑнтарчӗҫ. Карчӑксем васкавлӑн хӗрес хыва пуҫларӗҫ.

Унччен те пулмарӗ, чиркӳ чанӗсем хыттӑн ҫапма 
пуҫларӗҫ. Кашни ҫапмассерен ахрӑм евӗр янӑраса тӑчӗ:

Тан! Пӗрремӗш Николай Иванчӑн ӗни ӳксе вилнӗ!
Тан! Иккӗмӗш Николай Иванчӑн ӗни ӳксе вилнӗ!
Тан! Тан! Тан!..
Тан! Ҫиччӗмӗш Николай Иванчӑн ӗни ӳксе вилнӗ!
Тан! Тан! Тан! Тан! Тан!..
Тан! Ҫур ял Николай Иванчсен ӗни ӳксе вилнӗ!
Чиркӳ чанӗсен сасси ҫавра ҫил пек ҫаврӑнчӗ, ҫав- 

рӑнчӗ те ҫухалчӗ.
— Иисус Христос пуласшӑн! Иисус Христос пу- 

ласшӑн! — ҫаплах кӗрлерӗ халӑх.
— Мёнле Иисус? Мёнле Христос? Эпӗ ку — Кара- 

чӑм! Карачӑм! — кӑшкӑрасшӑнччӗ вӑл — ҫаплах шак 
хытрӗ: хӑй сӑнне курчӗ сасартӑк. Хӗрлӗ сухал, хӗрлӗ 
ҫӳҫ, сип-симӗс куҫ. Куҫӗ темле асамлӑ ҫутӑ сапса тӑнӑн 
ялтӑрать. Ун-кун пӑхкаларӗ Карачӑм. Йӗри-тавралла — 
ҫӑра тӗтре кӑна. Кӑшт сирӗлчӗ те — шурӑ, кӑпӑшка 
пӗлӗтсем иккен. Мӑнаҫлӑн, сумлӑн юха-юха иртрӗҫ 
вӗсем унӑн ҫумӗпе. Аялта, аялта, таҫта инҫетре, хура 
пӑнчӑсем хӗвӗшрӗҫ, кӳлленчӗкри шыв евӗр пӑтранчӗҫ. 
Тӗмсӗлсе пӑхрӗ Карачӑм — нимӗн те уҫӑмлӑн уйӑрса 
илеймерӗ.
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Кӗҫех каллех ҫӑра тӗтре хупларӗ.
— Э-э-э-эй! Тӑвансем! — кӑшкӑрчӗ Карачӑм.
Ҫав самантрах хӑрӑлтирех сасси, темӗне пырса тӑ- 

рӑннӑн чӑнкӑр-р ванса ахрӑмсене куҫрӗ:
— ...э-э-эй!
— ...а-а-ай!..
— ...вансем!..
— Э-э-э!..
— Тан!..
— Тӑ-ва-н-н-н!..
— ...ӑ-ӑ-ӑ!..
— ...эй-й!..
— ...ман!..
— ...сем! — хыттӑн янраса тӑчӗ пӗр вӑхӑт уҫлӑх. 

Унтан сасартӑках пач шӑпланчӗ.
Тӗтре сирӗлчӗ. Ҫӗр ҫинчи уҫӑмлӑнах курӑнчӗ халь 

Карачӑма.
Хӗвӗшеҫҫӗ ҫынсем, унӑн-кунӑн чупкалаҫҫӗ, пӗр- 

пӗрне ыталаҫҫӗ, чуптӑваҫҫӗ, аллине чӑмӑртаҫҫӗ, йӗ- 
реҫҫӗ, кулаҫҫӗ. Карчӑксем пуҫҫапаҫҫӗ.

Карачӑм уйрӑмрах тӑракан пӗчӗк ушкӑна асӑрхарӗ. 
Прохор Кузьмичсем иккен. Вӗсем телевизорти юрӑҫ- 
сем пек йӗркеленсе тӑчӗҫ те тӳпенелле пӑхса хыттӑн 
ҫухӑрашма тытӑнчӗҫ:

— Христос мар вӑл! Ултавҫӑ!
— Турӑ ҫук вӑл! Ҫук!
— Йӳтенӗскер!
— Христос пуласшӑн!
— Карачӑм — Христос? Ха-ха!..
— Ха-ха-ха!..
Ҫынсем тӑруках хӗвӗшме пӑрахрӗҫ. Тӑп хытрӗҫ. Ун

тан Прохор Кузьмичсемпе пӗрле ахӑрашма пикенчӗҫ:
— Ха-ха-ха!..
— Хи-хи-хи!..
— Эпир ӑна Христос тесе... Айвансем... Ха-ха-ха!.. 

Хи-хи-хи!..
— Качака вӗт вӑл! Качака! — тепӗр хут шӑв-шав 

ҫӗклерӗҫ Прохор Кузьмичсем.
— Ме-ке-кек! Ме-ке-кек!
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— Чӑнах та-иҫ!
— Вӑн сухалӗ те пур. Качака!..
— Ха-ха!.. Хи-хи-хи!.. Ме-кек!
— Тупӑннӑ Христос!.. Ха-ха!..
— Качака вӑл! Ятсӑр качака!
— Туртса антарас ӑна унтан!
— Антарас! Антарас!
— Качакана хамӑрпа хуҫа пулма памастпӑр!
— Памастпӑр! Хамӑр — хуҫа!
Прохор Кузьмичсем тӑпӑртатма пуҫларӗҫ. Ихӗрме. 

Шӗвӗр пӳрнине Карачӑм енне кӑнтарчӗҫ.
— Вӑс! Вӑс! Вӑс ӑна!
— Тӑванӑмсем! Мён эсир?.. Эпӗ — ку! Эпӗ! Кара- 

чӑм! Сирӗн ялсем! Карачӑм! Нимле качака та мар! 
Карачӑм вӗт. Карачӑм! Хамӑр ялсем. Нивушлӗ эсир 
мана манӑҫа кӑларнӑ? Мӗнле-ха капла? Тӑванӑ...

Вӑйлӑ сывлӑш хумӗ пырса ҫапрӗ ӑна, айлӑн-ҫийлӗн 
ҫавӑрттарма пикенчӗ. Ӳкес мар тесе вӑл трибунӑран 
ҫатӑрласа тытасшӑнччӗ — аллине темӗскер ҫемҫешки 
кӑна лекрӗ. Пӑхрӗ те — сӳ! турӗ чунӗ: трибуна — хӑмпӑ 
евӗр вӗрсе хӑпартнӑскер кӑна-мӗн. Ҫатӑрласа тытнӑ 
тӗлтен шап! ҫурӑлчӗ — сывлӑш шӑхӑрса тухма пуҫ- 
ларӗ. Пушанса, пӗчӗкленнӗҫем пӗчӗкленсе пычӗ вӑл. 
Карачӑмӑн сывлӑшӗ пӳлӗнчӗ, кӑмӑлӗ пӑтранчӗ, куҫӗ 
хуралса-хуралса килчӗ. Йывӑррӑн, асаплӑн, ассӑн сыв
ласа илчё те ерипен-ерипен, вӑраххӑн тӗттӗм тӗп- 
сӗрлӗхе чӑмрӗ. Мекекек! — илтсе юлчӗ юлашки сӑмах.

...Карачӑма виҫҫӗмӗш кунхине пытарчӗҫ. Илюк шӑ- 
тӑк чавма ҫын шыраса самаях хашкӑлчӗ. Тупӑк хыҫҫӑн 
утакансем те никамах та пулмарӗҫ. Мишшасем тӑпра 
ярас тӗлелле ҫеҫ ҫитрӗҫ. Пӗртен-пӗр кулянса хыттӑн 
йӗрекенни Илюкӑн ачи пулчӗ. Тепӗр мӑнукӗ — Миш- 
шан ачи — айккине курӑк ҫине кайса ларчё те сарӑ 
лӗпӗше сӑнарӗ.

Витене хупнӑ качаки тухасшӑн пулса ҫине тӑрсах 
тӗкрӗ алӑка, мӑйракипе кукалерӗ, темиҫе хутчен те 
йӑлӑнса ҫинҫен макӑрчӗ, анчах ӑна уҫса кӑларакан 
пулмарӗ.



Ешпӑсем
Ытлаванах йӑл илнӗччӗ пирӗн калаҫу — Михей 

мучи татрӗ.
— Хӑй килет, — терё Ҫёпритун мучи. — Вӑт вӑл 

сана йӑлт ӑнлантарса пама пултарать те.
— Аре, у чухлать, унран ыйтса пёл, — Ҫӗпритунпа 

килӗшрӗ Аре мучи те. Чӑн ячӗ унӑн — Сахрун. Эпё 
чухлассах ялта ӑна никам та вӑл ятпа чёнсе курман- 
тӑр, пӗрехмай — Аре те Аре. Шав арелетнӗрен. — 
Аре, у енчен пуҫлӑ у. Упрасӑвӑннӑ вёт у пирён.

— Мёнле «упра сӑвӑннӑ»? — тӳрех тавҫӑрса илей- 
мерӗм эпё.

— Виҫ-тӑват хаҫат илсе тӑрать те у, ик-виҫ жур
нал, тевелисӑр кутёнчен каймасть — упрасӑвӑннӑ пул- 
масӑр. Учитлёсем пирён у чухлё чухламаҫҫӗ.

— Хаҫат вулама та кирлё мар пире. Телевисӑрне 
пӑхса куҫ пётерме те. Тёнче хыпарне пёрех пёлсе 
тӑратпӑр. Ыйт пиртен Америкра паян кам пуҫлӑхра 
тесе, веҫ каласа параятпӑр, — калаҫӑва хутшӑнчӗ чы- 
лай чухне шӑппӑн кӑна итлесе ларма юратакан Шаша 
мучи. Анани ҫумне Шаша тени нумаях пулмасть 
ҫыпҫӑнчё, унчченсенче хӑй ячёпех ҫӳретчӗ. Тинтерех 
ҫуралнӑ мӑнукне Саша ят хунӑ та, Анани мучин «с»- 
па «ш» ниепле те уйрӑмшар тухаймаҫҫӗ.

— Хей, Михей пур ҫинчех мён хаҫат ҫырӑнса тӑк- 
каланмалла? — лӗхлетсе илчё Теренти мучи. — Та
вах, Михей пур. Пеней самаях перекетленет пирён. 
Хе-хе-хе...

Ыттисем те кӑмӑллӑн лӗхлетрӗҫ.
— Тарӑхнӑ пек-ха ку пирён Упрасӑвӑннӑй. Темён 

сиксе тухнӑ ёнтё. Кунашкал ирех, «Времне» пӑхмасӑ-
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рах тапранса тухакан марччӗ, — сӑмах хушрӗ Ҫёпри- 
тун мучи.

Михей мучин ку йӑлине эпе хам та асӑрханӑччӗ. 
Вунӑ сехет ҫитеспе кӑна кӑштӑртатса тухать пӗрене- 
сем ҫине. Ӗҫке-хӑнана кайсан та хыпарсене пӑхма 
пӑрахса килет тесе ӑнлантарнӑччё мана ватӑсем. Тух
са ларать те вара пӗренесем ҫине мён кӑтартнине йӑлт 
каласа-тӑнлантарса парать ыттисене.

Михей утать-утать те лач! сурать.
— Самай тулхӑрса килет-ха ку. Сухвийё тустарнӑ 

пулать-и? Виталийё-ши?
Сухви Михей мучин мӑшӑрӗ пулать, Виталий, ман- 

па тантӑшскер, — кёҫён ывӑлӗ. Эпир унпа пӗр клас- 
ра вёреннӗ. Хулана вӗренме кайма пур ҫинче ялтах 
юлчӗ, тӑван килӗнче тёпленсе пурӑнать.

— Кинӗ мӗн тунӑ пуль, аре. Усенчен, аре, тем те 
кётме пулать. Хальхи кинсем ёлёкхи мар. Сӑмах ан 
хуш, аре, — йӑшӑлтатса илчё Аре мучи. — Ытла 
чӗлхеллӗскер кинё унӑн. — Куна ёнтё ман валли ка- 
ларё.

— Сан пёрехмай кинсем айӑплӑ. Путлё пурӑнай- 
мастӑн та кинӳпе ху. Шав мӑртӑхса ҫӳрен. Ун кинё 
маттур-ха. Такампа та чёлхе тупаять, ыт ахаль кӳрен- 
термест, — хирӗҫлерӗ Ҫёпритун. — Шӑкӑл-шӑкӑлах 
пурӑнаҫҫё вёсем. Кинё ылтӑн унӑн. — Кусем каллех 
ман валли пулчёҫ.

Михей ҫывхарнӑ май манӑн ватӑсем шӑпланчёҫ.
Ҫитрӗ лешё, тепёр хут лач! сурам пек пулчё. Ҫёпри- 

тун кӑшт сикрё, Арепе иккӗш хушшинче вырӑн пу- 
шатрӗ. Михей мӑштӑртаткаласа пёрене ҫине хӑпарса 
ларчё.

— Самана картран тухрё пулас, атьсемри. Тур ҫыр- 
лахтӑрах, — терё те шӑпланчӗ.

Ыттисем те шарламарӗҫ, кётрёҫ лешӗ хӑй сӑмахне 
тӑсасса. Упрасӑвӑннӑй текех пёр чӗнмесёр Теренти- 
рен муталаса, ҫемҫетсе ларакан пирусне илчӗ.

Арен чӑтӑмё пётрӗ пулас — йӑшӑлтатса пуҫларё.
— Эс, Упрасӑвӑннӑй, Туррине хальччен, аре, асӑн- 

сах каякан марччӗ-ха...
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Лешӗ васкамасӑр пирусне ҫавӑркаларӗ, хыпрӗ. Ҫӗ- 
притун шӑрпӑк чӗртрӗ, Михей тивертрӗ, ӗмсе илчӗ.

Аре каллех канӑҫсӑррӑн йӑшӑлтаткаларӗ:
— Тем, ирех тапса тухрӑн-ха эс паян. Элле, темӗн 

сиксе тухман пулӗ те тӗнчере эпир кунта пӗренесем 
ҫинче ларнӑ чух? Е килтисем пӑскӑртмарӗҫ пулӗ вӗт 
те, аре?

— А-а... — алӑ сулнӑн пулчё Михей. — Манпа мӗн 
тӑвас шухӑш-и вёсен халь? Ҫӑмарта ӑшалама тесе ларт
са янӑччӗ кин — ӑна пӑхмаҫ, хам сӳнтертӗм. Пушар 
яраҫ. Каккуй мана асӑрхама халь вёсен? Кино-о пӑ- 
хаҫ! — шӗвӗр пӳрнине кӑнтарчӗ Упрасӑвӑннӑй. — Те- 
левизорне кӗрсе кайманни кӑна.

— Кино пулмаллаччӗ ҫав унта паян. Прокрамне 
пӑхнӑччӗ ирпе, — сӑмах хушрӗ Шаша.

— Мён, аре, пит кӑсӑкли кӑтартаҫҫӗ-им? — Михей 
енне тайӑлчӗ Аре.

— Унашкал кӑсӑклине пӑхса хӑсӑк киле пуҫларӗ 
ӗнтӗ. Унталла пӑран — ҫарапакка — тьфу! — хуҫкала- 
наҫ, кунталла пӑран — вырӑн ҫинче йӑраланаҫ. Урӑх 
нимӗн те кӑтартма ҫук пек. Йӑлт пӑсӑлса кайрӗ Мус- 
кав.

— Мӗнле ҫарапакка? Вара, мӗн, ҫарипех кӑтартаҫ- 
ҫӗ-и-мӗн? — Ялтах тунӑ пек пулчӗ Аре.

— Мӗн курнине калап ӗнтӗ, — сурчӗ Михей.
— Нимсӗр-мӗнсӗрех-и?
— Калатӑп пулсан, ҫаплипех.
— Ай-уй! Аре, эппин, йӑлт палӑрать пуль?
— Палӑрать мар, йӑлт курӑнать. Артисчӗсем те вӑ- 

танма та пӗлмеҫҫӗ пулать-и вара? Вӑтансан ҫарамас- 
ланмаҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫапла-а... — Михей пирусне кӑкӑр тул- 
лин ӗмсе илчӗ.

— Ап-пай Турах! — чаплаттарчӗ тутипе Аре.
— Мӗн ҫинчен вара кини? — Пирӗн паталла шуҫрӗ 

айккинерех ларакан Шаша та.
— Тем ҫинчен. Артисчӗсем хӑйсем те пӗлмеҫҫӗ пуль — 

ҫӑрӑлаҫҫӗ вырӑн ҫинче. Пӗрисем, теприсем...
— Кай, кай... Унашкаллинех кӑтартас ҫук-ха ӗн- 

тӗ — кӑштах тыттаратӑн-тӑр? Аре, целӑй ҫӗршыв пӑхса
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ларать пулать иккен те, унашкалах кӑтартас ҫук-ха, 
аре, — тӳрленсе ларчё Аре.

— Хӑ, ёненмест тата! Кайса пӑх, аре, ху! — Кӑшт 
тарӑхарах хыпса илчё Михей. — Хам куҫпа курнине 
калап пулать те — чӑна хумасть тата.

— Тёнче пётсе килес чух намӑс-симӗсне ҫам пек 
уяма пӑрахаҫ тет. Еванкӗлре ҫырнӑ пулать, — сӑмах 
хушрё Шаша.

— Ҫапла тет ҫав, — Шашапа килӗшсе пуҫне сёлтрё 
Ҫӗпритун.

— Пулё те. Пӑсӑлса пырать ҫав халӑх, пӑсӑлсах пы- 
рать. Ёлёкрех таврипе пёртен-пёр Фекла пурччё. Кёрт- 
лешсе пурнаканни. Халь авӑ Анаткасра терӗҫ пуль, 
виҫ-тӑват хӗрарӑм темле намӑс чирпе пульницаран 
выртса тухнӑ пулать.

— Эс, Ҫӗпритун, ӑҫтан тёшмёртен тата Анаткас- 
рисене? Йӑрккамастӑн пуль вёт хушӑран ёлёкхисене 
аса илсе? — йёкёлтешсе илчё Теренти мучи.

— Мёнле-мёнле ёлёкхисене тата? Мён пулнӑ вара 
ёлёк Анаткасра? — хыпса илчё Ҫӗпритун.

— Ак ёнтё тата... Пёлместён пулать. Мён, асран 
кӑларса пӑрахрӑн-им-мӗн? Хам туйра Вӗҫҫелиспе пёр 
пулман пулсассӑн унтах пӑчланаттӑн та-ха, юрать сан 
телейне вӑхӑтлӑ авлантӑм хам, — кулкаларё Теренти.

— Анаткасне ҫул хываканни хӑвах пулнӑ-ҫке, — 
ӗлӗкхине тапратнӑшӑн кӑмӑлсӑррӑн мӑкӑртаткаларӗ 
Ҫӗпритун.

Ватӑсем шӑпланчӗҫ. Михейпе Шаша пирусӗсене 
паклаттарчӗҫ. Шӑплӑха Аре мучи татрӗ:

— Ха, шӑтӑках пуль ҫав, аре, ман пуҫ. Пахча кӗҫна- 
лӑкне картиш енчен тӗкӗ ямаллаччӗ — асран кӑларса 
пӑрахнӑ. Сурӑхсем пахчана тухса каймарӗҫ-ши ӗнтӗ? 
Аре, карчӑк ӑс ҫитереес ҫук-ха вӑл. Аре. Кайса тӗрӗс- 
лесе килем-ха, — терё те пӗрене ҫинчен айлатарах 
ҫӗкленсе килӗ енне кӑштӑртатса утса кайрӗ.

— Ак, ак хайхи Аре... Тилевизӑр пӑхма йӑрккарӗ 
те, — ҫӑмӑллӑн йӑшӑлтаткаларӗ Теренти лешӗ айкки- 
нелле кӑшт иртнӗ хыҫҫӑнах. — Сӑлтавне тупрӗ тата. 
Ӑт шеремет! Яш чух та вӑл-ку енчен шӗвӗрччӗ те пит, 
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хыпаламан хӗр упраҫ хӑварман. Темле ӑсатса пӗтерчӗ 
кайран ют ялсене? — Куна ман валли каларӗ. — Аре 
темерён, ха! ха!.. Кунта аран пек кӑштӑртатрӗ, халь, 
пӑх-ха, еплерех ярккаттарать.

Ватӑсем Аре хыҫҫӑн пӑхса кӑмӑллӑн кулкаларӗҫ.
— Иксӗр те ёнтё кастарман качака такиех пул- 

нӑ — пӗлетпӗр. Ачапча чухнех мунча чӳречисенчен 
хыпашласа ҫӳреттӗр хӗрарӑмсене куҫӑрсемпе, — мӑйӑхӗ 
айӗн лӗхлетсе илчӗ Шаша.

— Эс куна ху ҫинчен аса илтерес тесе туртса кӑ- 
лартӑн-и-ха, Шаша? Ху тата, мӗн, святтуях пулнӑ-им- 
мӗн? Айккинчех ҫӳреттӗн те, ҫапла пулмасӑр, э? Мунча 
хутнине систерекенни кам пулнӑ тет-ха? Мунча шӑр- 
шине шӑршласа кӑна ҫӳреттӗн вӗт, — кӑмӑл туллин, 
ҫӗнтерӳллӗн лӗх-лӗх турӗ Теренти.

— Эпир мӗн... хӑвӑр-иҫ пире, айван ачапчана, вӑс- 
кӑртса янӑ. Сана пулах-иҫ пӗринче чутах пуҫсӑр тӑрса 
юлаттӑм вёт. Юрать Захар маткин алли кукӑр пулнӑ 
та — витри хӑлха ҫумӗпех шӑхӑрса иртсе кайрӗ вӗт. 
Астӑва-а-ап. Лекнӗ пулсан ларас та ҫук-и кунта?

Ҫакнашкал перкелешсе тата темӗн кӑсӑкли патне 
ҫаврӑнса тухатчӗҫ манӑн ватӑсем — Терентине карчӑкӗ 
чӗнсе илчӗ:

— Теренти теп! Теренти! Кил-ха хӑвӑртрах! Ассах 
кайрӗ, чарӑнмасть. Кил-ха, лӑплантар!

Ватӑсем урама янратсах ахӑрса ячӗҫ. Теренти кар- 
чӑкӗ — Маня аппа, пуҫне чӳречерен кӑларнӑскер, ап- 
тракаласа унталла-кунталла пӑхкаларӗ.

— Ҫиччас пырап, ан янраш! — харах кӑшкӑрса пӑ- 
рахрӗ карчӑкӗн сӑмахӗсем шӑпах калаҫу тӗлне кулӑшла 
ҫаврӑнса тухса ватӑсене хӑйӗнчен ихӗлтетме сӑлтав туса 
панӑшӑн хӗремесленсе кайнӑ Теренти. — Мён тем 
сиксе тухнӑнах ҫухӑрашан? Туртса кӑлар мӗнне!

— Тухмасть вӑл. Темле мурла чиксе хӑварнӑ та ху. 
Кил, теп, хӑвӑртрах! Йӗркеллӗ туса яр!

Ватӑсем тепӗр хут ахӑрса ячӗҫ.
— Чуп, чуп хӑвӑртрах. Лӑплантарса кил. Тем курӑн 

тата, пӗр асса кайсассӑн... Хӗрарӑм тени вӑл...
— У-уй, сӳтӗксем! Ачапчаланса кайрӑр ӗнтӗ йӑтт, —
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самаях ҫиллӗн пӑхса илчӗ Теренти ватӑсене. — Мӗн 
ахӑрашмалли пур-ши? Тилевисӑр вӑн тепӗр чух чӑ- 
хӑмлать — ҫавӑ ҫеҫ. Юсаттармаллаччӗ те-ха — ерҫей- 
мерӗм. Тупнӑ ахӑрмалли!

— Атя, атя вӗҫтер. Лӑплантар тивелисӑрна. Ха-ха- 
ха!..

Чылайччен лӑпланаймасӑр сӑнӗ-пичӗсем хӗремес- 
ленсе кайичченех ҫапла ахӑрашрӗҫ ватӑсем, аран 
сывлӑш ҫавӑрса ячӗҫ.

— Арийӗ пӑчланчӗ пуҫӗпех, ку та тухас ҫук ӗнтӗ 
тинех, — шӑл йӗрчӗ Шаша.

— Кулса лар-ха нумайрах, хӑвӑн та ак «тевилисӑ- 
ру» сиксе тухать, — лӗхлетрӗ Ҫӗпритун. — Н-да... 
Ыран кунта хӑшне-пӗрне чӗрӗ-сывӑ курасси-тӑвасси 
те пулмӗ капла.

Тепӗртакран хӑй те: «Ыран райцентра ҫиткелесе пӑ- 
хас теп-ха, пӑта тавраш илмеллеччӗ, хамӑр лавккара 
ҫук, паян иртерех выртса ыран иртерех тӑрас», — те- 
келесе пӑрахса утрӗ.

Шаша мучи те, Ҫӗпритун хӑйсен кил картине кӗрсе 
ҫухалсанах, вырӑн тупайман пек йӑшӑлтатрӗ-йӑшӑлтат- 
рӗ те, — ахӑртнех, пӑрахса кайма сӑлтав шырарӗ, — 
юлашкинчен чӑтӑм ҫитереймерӗ курӑнать:

— Ак ӗнтӗ, туртмалли пӗтнӗ-ҫке манӑн, кӗрсе илем- 
ха, — терӗ кӗсйине хыпашланӑ пек пулса.

Эпӗ хамӑнне сӗнтӗм.
— Сан фильтрӑллӑ вӑл, мана каймасть, ӳсӗрттерет. 

Хамӑннех кӗрсе илем ӗнтӗ. Хӑнӑхни хӑнӑхниех, ҫӑвар 
тутине пӑсам мар, — терё те эпё сӗннӗ «Бонд» сига
рета яхӑнне те ямарӗ. Михей мучи ман еннелле куҫ 
ывӑтса вӑрттӑн кулкаласа илчӗ.

Кӗҫех пӗренесем ҫинче эпир иксӗмӗрех тӑрса юл- 
тӑмӑр. Манӑн ватӑсем нихӑшӗ те ҫав каҫ та, тепӗр 
кунхине те яра кунах, каҫхине те курӑнмарӗҫ. Ахӑрт- 
нех, пӗр-пӗрин тӗлне пулма, пӗр-пӗрне куҫран пӑхма 
именчӗҫ пулмалла.



Саюсӑрла ҫттарна шалш
Матви, чип-чипер, тӑрмашсах хыр тураттисене ир- 

текенскер, пурттине чанк! тӑрӑнтарчӗ, яшт тӳрленчӗ, 
алӑ лаппине йӗкӗрлесе чӑрт сурчӗ, сӑтӑрчӗ, пӗҫҫи 
ҫумне шарт! ҫапрӗ, йӑлт-ялт! сиккелесе илчё те кирза 
аттипе тӑрӑс! тӑрӑс! тӑрӑслаттарса ташша ячӗ.

— Э-эх-ха-ха! Уп-па-па! Уп! Ух! У-ух! Хоп!
Упаленсех турпас пуҫтаракан карчӑкӗ пуҫне ҫӗк-

ленипех шак хытрӗ.
— Уй туру-у... Хваспатиех!..
Ывӑлӗ те — асли — Ҫемен, каска ҫине сывлӑш 

ҫавӑрса ямалла ларнӑскер, пёр самант аптраса тӑнӑ 
пек пулчё, унтан тин ҫеҫ хыпнӑ пирусне сурса вӑркӑн- 
тарчӗ.

— О-хо! — ура ҫине сиксе тӑчӗ вӑл. — Вӑт тӑк 
мыскара...

Алӑ ҫупса ахӑрашма пикенчӗ:
— Давай, давай, атте! Хоп! Хоп! У-у-ух!..
— Упля! Уп! Эх-ха! Э-э-эх-х! Уп-па-па! Уп! — хуҫ- 

каланчё Матви. Пёр вӗҫсе каяслах саркаланса сикке- 
лерӗ, пёр лапчӑнса ларассӑн кукленсе пӑркаланчӗ. — 
Ух! Ух! Эх-хаха! Э-эх! Упля! Упля! Упа-па!..

Пахчаран, ҫӑвӑннӑ ҫӗртен, кӗске йӗм вӗҫҫӗнех тепӗр 
ывӑлӗ — Аркадий — сиксе тухрӗ. Ҫеменпе пӗрле алӑ 
ҫупма пуҫларӗ.

Атя, атге, яра пар,
Ярапине хама пар!..

Матви карттусне хывса вӑркӑнтарчӗ, ачисене, шух- 
хӑн вылянса, куҫ хӗсрӗ те тата та ҫӗкленерех, карка- 
ланарах сиккелеме тытӑнчӗ:
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— Хоп! И-ий-йах! Упля! Уп!
Ӑннарать, кӑннарать,
Майра улма кӑларать,
Пуҫне чикнӗ, ... тратнӑ,
Шарт! кӑна ... .

Ҫеменпе Аркадий хыттӑн ахӑрашса ячӗҫ:
— Ха-ха-ха! Кун пеккине те чухлатӑн-ҫке эсӗ, атге!..
— Кай, кай, кай... Сӳгӗлсех кайрё иккен. Ҫын кур- 

сан тем калӗ. Кӑнтӑр кунёнче — камит. Тьфу! — Тин 
уҫӑлса ҫитрӗ пулас чӗлхи карчӑкён.

— А мён?! Ҫурт лартса та савнас мар-и? — Ялт! 
ялт! сикрӗ Матви. — Лартса пӑхчӑр-ха кунашкал ҫурт. 
Курӑпӑр, хӑшӗ хӑшӗнчен кулать. Хоп! И-ийй-ах!..

Авкаланса-хуҫкаланса тӑпӑртатса илчё, унтан кар- 
чӑкӗ патне йӑкӑш-йӑкӑш шуса пычӗ те тӑрӑс! тӑрӑс! 
тапрӗ.

— Ну-ка, карчӑк, яра пар! Ҫитереймесен хам хуш
са парап! Хоп! Хоп!

— Атя, атя, анне! Сӳсе пар-ха пӗрре! — амӑшне 
хупӑрларӗҫ ывӑлӗсем.

— Кай, кай... — аллипе сулкалашрӗ амӑшӗ. — Ӗрет- 
рен тухса ӳкнё йӑлт. Именесчё хӑть, намӑса уясчӗ. 
Тьфу! Тӑрри шӑтӑк майлах хуҫкаланан. Ват пуҫупа ух- 
махланса ан тӑр. Чарӑн! — Карчӑкё ҫатанне йӑтрё те 
пӳрте кӗрсе кайрӗ.

— А мён?!.. Уяв тӑк хавасланма та пёлес пулать 
ӑна! Ҫакнашкал ҫурт лартса савӑнмасан-и? Еплерех 
тетте те! Шыраса пӑх-ха кун пекки, тупаятни тавра- 
ра? — кӑшкӑрчё Матви. Вара тата та хытӑрах тӑпӑртат- 
ма тытӑнчё.

— Э-э-эх-х! Упля-па! У-уп! Ух-ха-ха! У-ух!
Тӑррӑн-тӑррӑн тӑмашкӑн 
Тӑри чӗппи мар эпӗр.
Шӑппӑн-шӑппӑн лармашкӑн 
Шӑпчӑк чӗппи мар эпӗр.
Тӑрӑс-тӑрӑс тапмашкӑн 
Кирза атӑ урара.
Пилӗк тытса ташлама 
Ҫут пиҫиххи пилёкре.
Пуҫа ухса ташлама...



— Йӗм пёҫ тулли савӑнӑҫ! — Матви такмакӗн кӗвви 
май хушса хучё Аркадий. Вара Ҫеменпе иккӗшӗ хыттӑн 
кулса ячӗҫ.

— Мёнле, мёнле терӗн? — кӑшкӑрса ыйтрӗ Мат
ви. — «Йӗм пӗҫ тулли савӑнӑҫ» тетни? Ха-ха-ха!.. Ух! 
Ух! Упля-па!..

— Улю-лю-лю!.. — кинора кӑтартакан индеецсем 
майлах ҫухӑрашса вӗҫтерсе ҫитрӗ ҫырмана ҫӳп-ҫап тӑк- 
ма кайнӑ кӗҫён ывӑлӗ — Валентин. — Мӗн ахӑра- 
шаҫҫӗ-ха теп. Хур аҫи ташлать иккен. Мӗн ятпа?

— Мӗнле «мён ятпа»? Савӑнӑҫ! — йӑлт-ялт сикрӗ 
Матви.

— А-а-а... Эппин, хытӑрах! Хытӑрах, атте! Ҫёр 
чётресе тӑтӑр! Хоп! Хоп! Ӑшши пар! Ӑшши! Тӑхта, 
хам хушап!

Тӑратайккине тӗксе ячӗ те пахчаналла вӗҫтерчӗ. 
Кӗҫех мунча ҫенӗкёнчен урӑм-сурӑм ҫухӑракан маг
нитофон йӑтса тухрӗ, ӑна Аркадие тыттарчӗ те эрес- 
мерес хуҫкалана-хуҫкалана ашшӗ тавра ҫаврӑнма пуҫ- 
ларӗ.

Чиперех саккӑр ҫаптаракан Матвийӗн ташшипе пӗр 
килмерӗ, ахӑртнех, ку ахӑрашуллӑ кӗвӗ урине ҫыхлан- 
тарма пикенчӗ. Кӑштахран хӑтланӑвӗсем те кӑнтта- 
ммӑн туха пуҫларӗҫ, Матви алӑ сулса пӑрахса кайма 
та тӑчӗ.

— Эс манашкал ташла, атте. Манашкал! — авка- 
ланчё Валентин.

— Мён вара?.. Пултараймасть тетӗн-им? — тепӗр 
хут хыпса илчӗ ашшӗ. Тӑр-рӑс! тапрӗ кирза аттипе. — 
Эх-ха!

Валентин манер хуҫкаланма хӑтланчӗ.
Аркадипе Ҫемен тата та хыттӑнрах ахӑра пуҫларӗҫ:
— Атя, атя, атте! Чиперех пулать! Чиперех! Шик- 

модерн!
Чӳречере амӑшӗ курӑнчё, темӗн каласа пӗр-икӗ хут- 

чен сурчё те ҫухалчӗ.
Матви каллех малтанхилле ташлама пӑхрӗ, хӑйне 

хавхалантармалла алӑ лаппине йӗкӗрлесе сурса пёҫ- 
ҫи ҫумне те шарт! ҫапрӗ — ури ҫапах та итлесшӗнех
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пулмарӗ, вара вӑл алӑ сулчӗ те ҫӗклесе ҫапнӑ карттус- 
не илсе хӗремесленнӗ тарлӑ питне шӑлнӑ май кӑшт 
тайкаланарах крыльца енне кӑштӑртатрӗ.

Карчӑкӗ чӳрече ани ҫинчи турпаса пуҫтаратчӗ. Мат
ви, «йӗм пӗҫ тулли» савӑнӑҫне пула ҫаплах лӑпланса 
ҫитейменскер, ӑшӗнче кӑмӑл туллин ҫиҫкелесе, хыҫал- 
тан чӗрне вӗҫҫӗн ҫемҫен пускаласа пычӗ те пилӗкӗнчен 
капах ярса тьпрӗ. Шартах сикрӗ лешӗ, вӑртах ҫаврӑнчӗ 
те сулӑнса кайрё. Старикӗ аллине хытарман пулсан ла
пах ӳкетчӗ те-и? Кунашкал мыскарах сиксе тухасса шут- 
ламан Матви хӑй те шикленсе ӳкнӗ пек пулчӗ.

— Юрӗ ӗнтӗ, юрӗ... Эп, мӗн, шӳглекелесе кӑна-иҫ. 
Чӑх чӗриех ҫав... Ӑт, апӑрша, — теме ҫеҫ пултарчӗ вӑл.

Тем каласшӑнччӗ, ахӑртнех, карчӑкӗ — чӗлхи ҫав- 
рӑнаймарӗ курӑнать, куҫӗпе кӑна тарӑхуллӑн мӑчлат- 
тарчӗ.

— Ара, савӑнӑҫ вӗт-ха, савӑнӑҫ... Пӗрре-пӗрре чуна 
ирӗке ярсан та юрать ӗнтӗ. Ҫакнашкал ҫуртпа та пу- 
рӑнса кураятпӑр та иккен, епле хӗпӗртемӗн-ха? Ну, 
ҫитӗ, ҫитӗ. Анрасах кайӑн тата... — карчӑкне ҫурӑмӗн- 
чен кӑмӑллӑн, ачашшӑн, асӑрханса шаккарӗ Матви.

— Кай, кай... — сулкалашрӗ карчӑкӗ, айккинерех 
пӑрӑнчӗ. — Ху эс йӑлт анраса кайнӑ. Мӗн, тӑрри шӑт- 
маллипех шӑтрӗ-им ӗнтӗ? Ҫурт лартнӑ тесе вара... Тух
са кай тата ял тӑрӑх, кӑшкӑрашса ҫӳре. Мӗн, эс кӑна 
лартатним ҫурт? Пӑх-ха...

— Э-э, карчӑк, ан кала, — пӳлчӗ Матви. — Ку
нашкал картинкка пекки лартма пурте ҫитерӗҫ-ши хев- 
те? Ӑна-кӑна чухлатпӑр-ха пӑртак. Ҫавӑнпа савӑнатпӑр 
та. Ну, ӑҫта пур кун манер? Камӑн пур? Э? Тоттӑ! — 
шӗвӗр пӳрнине кӑнтарчӗ Матви. Унтан васкамасӑр, 
чунтан киленсе ҫӗнӗ пӳрт ӑш-чиккине тӗсесе ҫаврӑнчӗ, 
малти пӳрте иртрӗ, хӑй тӗллӗн мӑкӑртатнӑ майӑн ҫутӑ, 
таса, хӗвел питтинче самаях ӑшӑ ҫапнӑ пӗренесене 
сӑтӑркаларӗ, ачашласа лӑпкарӗ.

— Ай чиперккесем, ай маттурккасем... Куҫ тулли 
илем вёт. Епле савӑнмӑн, ара, ҫапла-и? Селӗм те пулчӗ 
ҫав ҫурчӗ те. Тетте пек вёт. Чисти картинка!

Каялла тухрӗ, явӑнчӑк пусмапа карлӑкран тытса
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ҫӳлти хута хӑпарчӗ. Кӳ-ӳ! ҫапрӗ сухӑр шӑрши. Кӑкӑр 
туллин тарӑннӑн сывласа илчё Матви. Ҫӑвара темӗн 
ҫирӗп япала хыпнӑнах туйӑнса кайрё. Пыр тӗпне пыр
са капланнӑ ҫӑра, уҫӑ сывлӑша чӑмласа тенӗ пек ҫӑтса 
ячӗ. Ахаль те кӑмӑлӗ ҫемҫелсе ҫитнӗскере ирӗлтерсех 
ячӗ вӑл — Матви рехетленсе куҫне хупрӗ.

— Апай турах... — текех сӑмах та тупаймарӗ курӑ- 
нать чунӗнче тапса тухассӑн ейӗлсе капланнӑ туйӑмӗ- 
сене палӑртма — пуҫне ҫеҫ кӑмӑллӑн сулкаларӗ.

Акӑ мӗнлескер иккен вӑл дача пек тени. Ӑнран кӑ- 
ларатчӗҫ вёт ачисем: «Дача пек тӑватпӑр» та «Дача 
пек тӑватпӑр». Ха, апӑрша Матвийё, ахалех пӑшӑр- 
ханнӑ-мӗн. Мачча вырӑнне тепӗр пӳрт акӑ. Хӑмаран 
ҫеҫ пулсан та, тепрех ёнтё. Кунта диван пекки ларт- 
сан, унтах сӗтел-пуканне. Мӗнрен тепӗр пӳрт мар? 
Миҫемӗш хут хӑпарать ёнтё кунта Матви — пӑхса ыта- 
раймасть, киленсе тӑранаймасть. Питӗ килӗшсе кайрӗ 
ӑна ку дача пек тенӗ пӳлӗм. Самаях аслӑ, ҫутӑ, сухӑр 
шӑрши антӑхтарса ярать.

— Карчӑк, карчӑк, мӗн тетчӗҫ-ха ку ҫӳлти хутри- 
не? — явӑнчӑк пусма тӗлне пырса кӑшкӑрса ыйтрӗ 
Матви.

— Эп ӑҫтан чухлам ӗнтӗ сирӗнне? — ҫаплах сӗвӗ- 
рӗлсе пӗтеймен пулас-ха лешӗн тарӑхӑвӗ — сасси кӑ- 
мӑлсӑртараххӑн илтӗнчӗ.

— Эй, санпа, карчамаспа... — мӑкӑртатса илчё Мат
ви. Балкон ҫине тухрӗ, карлӑк урлӑ уртӑнса ачисене 
пӑхкаларӗ. Ҫеменӗ каска ҫинче пирус туртса ларать, 
Аркадийӗ пахчара ҫӑвӑнать. Валентинӗ курӑнмарӗ.

— Ҫемен, мӗн тетчӗҫ-ха куна?
— Балкон.
— Ӑна тӗсетӗп-ха. Куна, — шалалла кӑтартрӗ.
— Мансарда теҫҫӗ, атте, ман-сар-да.
— Ара-иҫ-ҫке, ареччӗ ҫав. Массарда! — Сӑмах янӑ- 

равне тӑнларӗ. Килӗшрӗ пулас та, тепӗр хут каларӗ. — 
Ячӗ те пирӗнни манер мар та, хӑйне те ӗмӗрне те 
ӑслаяс ҫук. Шутласа кӑларнӑ вӗт-ха. Хӗлле валлиех 
юраймӗ те, ҫулла ырлӑх ӗнтӗ, ырлӑх. Чӳречерен ҫӑлтӑр 
шутласа кӑна вырт.
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Матви таврари уйсене, ҫырма тепӗр енӗпе тӑсӑла- 
кан хурӑн катине, шыв кукӑрӗнче чӑмпӑлтатакан хур- 
кӑвакалсене пӑхса киленчӗ. Мӗнпур тӗнче алӑ лаппи 
ҫинчи пек курӑнчӗ. Айлӑмран мӗшӗлтеткелесе хӑпа- 
ракан Уртем Миккульне асӑрхарӗ те юриех курнӑҫ- 
ланма тухса тӑнӑ теесрен мансардӑна кӗрсе кайрё. Тур- 
пас пуҫтара пуҫларӗ.

— Аван, аван... — Миккуль сасси пулчӗ ку. — Шӑн- 
кӑрчӑ вӗлли пекех...

«Шӑнкӑрч вӗлли... — кӑмӑлсӑррӑн мӑртӑхса илчӗ 
Матви. — Хӑпарса кур эс малтан кунта. Сан пӳртӳнтен 
аслӑрах. Танлаштарма пӑхать тата...»

— Пӗр тунӑ-тунӑ, тӑвасах терӗмӗр ӗнтӗ. — Ҫемен 
сасси. — Аванӗ-мӗнӗ... аптрамасть пек. Ҫӗнӗллерех 
туса пӑхас терӗмӗр тата.

— Кӑмӑллӑ, кӑмӑллӑ. Куҫ валли те, чун валли те. 
Шалта тепёр пӳлӗм пекки те пулӗ-ха. Лайӑх ёнтё...

«Тотӑ! — ӑшӗнче виртлешсе илчё Матви. — Атту 
тупнӑ шӑнкӑрчӑ вӗлли...»

— Кёрёве илсе килсе кӑтартмалла-тӑр-ха. Ҫурт ҫавӑр- 
ма тапранасшӑнччӗ шӑпах. Курса кайтӑр. Кӑмӑлне кил- 
меллех. Килмесӗр тата — хитре-ҫке, хитре.

— Атя кӗрсе курмастни? — чӗнчӗ Ҫемен.
— Килӗпӗр-ха, килӗпӗр. Ятарласах пӗрре. Кӗрӗве 

кӑтартса пӑхасах. Вӗренсе кайтӑр теп-ха.
Турпас пуҫтарса пӗтерчӗ те Матви мансардӑна тепӗр 

хут пӑхса ҫаврӑнчӗ. Яп-яка саваланӑ хӑмасене ачаш- 
ланӑн юратса сӑтӑркаларӗ, кашни чӳрече патӗнче ча- 
рӑнсах алӑ тупанӗ ҫинчи пек курӑнакан тавралӑха тӗ- 
сесе киленчӗ. Ял енне тухаканни кӑна кӑмӑлне кӑштах 
ҫырлахтармасть-ха, темле вӑрттӑн сӑнанӑнах туйӑнса 
тӑрать. Тен, пӗр хӑнӑхса кайсан аплах мар пулӗ те-и? 
Кирлех пулсан карса лартма та пулать. Матви сухӑрлӑ 
ҫӑра сывлӑша тепӗр хут кӑкӑр туллин ҫӑтса илчё те 
аялти хута кӑштӑртатса анчӗ.

— Карчӑк, эй, карчӑк, ирттертӗмӗр пулать ҫапах 
та Сильвестр Васильчӑран? Эй? Ирттертӗмӗр вӗт? — 
яш каччӑлла шуххӑн вылянса сӑн-питне йӑлкӑштарчӗ 
Матви.
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Карчӑкӗ пуҫне ҫӗклерӗ.
— Хей, каппайчӑ-ӑ-ӑк... Картран тухсах кайрӑн ик

кен паян эс. Чӑнласах та. Тем тума кирлӗ-тӗр ӑна 
пирённи манер клуб пек ҫурт. Майрипе иккӗшне кӑна 
ёнтё ку та ытлашшипех.

Сильвестр Васильевич — колхоз председателе. Ирт- 
нӗ ҫул вӑл та ҫӗнӗ ҫурт хӑпартса лартнӑччӗ. Ярт шурӑ 
кирпӗчрен. Умне хӗрли ярса эрешлеттерчӗ. Хитре, 
илемлӗ ҫурт. Капмаррине те самай капмар. Ыттисем 
хушшинче те ытлаванах сумлӑ курӑнса, каҫӑрӑлса ла- 
рать. Ялта та, ҫывӑх таврара та ӑна ҫитекенни ҫук- 
рахчӗ-ха.

Матви ҫӗнӗ ҫурт пирки тӗв тусан пӗрре мар пӑхса 
киленнӗччӗ ӑна. Ҫав тери кайнӑччӗ кӑмӑлне. Ҫавнаш- 
калли ҫинченех шут тунӑччӗ хӑй те.

— Санпа тупӑшса ҫурт лартас пулсан-и вӑл? Виҫҫӗ 
лартӗ пирённи пекки. Тупрӗ кампа танлашма! — ятар
ласа вӑрҫтарас тенӗнех чӗрре кӗнӗ евӗр пулчӗ карчӑкӗ.

— Пӗрех ирттертӗмӗр, ирттертӗмӗр. Ку — факт! — 
ҫине тӑчӗ Матви. Тӑруках, те карчӑкӗ тӗртерех кала- 
ни ҫӗтӗлтерсе ячӗ, хыпса илчё. — Ун пек пуҫлӑхра 
ӗҫлесен эс те ху тӗллӗнех, хӑраххӑнах, хӗрарӑм пуҫу- 
пах унашкалли лартаян. Ху аллупа лартса кур эс, тара 
тытмасӑр, ху вӑюпа! Уйрӑмлӑхне кӑштах сӗмленет- 
ни? Тата ҫурчӗ пирки-и сӑмахӗ? Хӑвӑн ачусен пар- 
хатарне, ырлӑхне курма пӳрни хаклӑ. Акӑ мӗн савӑн- 
тарать!

Ачисем ҫинчен шухӑшласа илнӗрен кӑмӑлӗ ҫем- 
ҫелчӗ.

— Карчӑк, э, карчӑк, ҫапах та маттур ҫав эсӗ манӑн. 
Мӗнле кӑна пултарнӑ пуҫна ҫавӑрма? Ай-яй каҫӑрччӗ 
те сан сӑмсу хӗр чухне. Патне ан пыр. Хам та ӗнтӗ 
ытла шӑл ҫеммиех пулман-ха та... — карчӑкне ҫупӑр- 
лама хӑтланчӗ.

— Хей, шӑл ҫемми пулман... Хыҫалтан кӗлмӗҫленсе 
чупнине мантӑн та-и-мӗн? — пӗрремӗш хут паян кул- 
лине кӑтартрӗ карчӑкӗ. Старикӗнчен ӑшӑ сӑмах илтнӗ- 
рен-ши е ачисем ҫинчен шухӑшласа илнӗрен кӑмӑлӗ 
ҫаврӑнчӗ пулас, ҫапах та ҫупӑрлама памарӗ хӑйне.
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— Меммех пулас тӑк пилӗк ывӑл таран ҫуратта- 
раяттӑм-и? Ҫапах та ылтӑн вӗт пирён ачасем, карчӑк, 
э? Эс Сильвестр Васильчӑ тетӗн. Ӑҫта ун ачисем? Кил
се пулӑшрӗҫ-и ашшӗне ҫурт тума? Пирӗн вӑн Ҫеруш 
ӑҫтан аякран, Ҫёпёртен, килсе ёҫлесе кайрё. Ятар
ласа отпускӑ илсе. Ученӑй вӗт вӑл, унӑн, мӗн, вӑхӑт 
ирӗклех тетним? Санькки те килетчӗ те-ха — ӗнтӗ 
вёсен, ҫар ҫыннисен, йӗрки урӑх. Итту, шутла, ку мас- 
сарда тенине ун укҫипех туса лартрӑмӑр тесен те 
юрать. Ылтӑн пирӗн атьсем, ылтӑн. Ҫавӑнпа юратап 
та ёнтё сана, карчӑк, ҫавӑнпах юратап, — каллех ҫу- 
пӑрлама тӑчӗ.

— Хваспатиех... Ара, мён кушак пек ҫулланса, мӑр- 
латса ҫӳретён эс паян? «Карчӑк та карчӑк...» Сӳтёлсех 
кайрӑн-мӗн, юратусем пиркиех калаҫма пуҫларӑн. Яш 
чухне мён туманнине ёнтӗ... Кусикленсе тӑран ват пу- 
ҫупа... — карчӑкё тулли ҫатанне йӑтса тухса кайрӗ.

— Ун чухне те юратнӑ. Тата мӗнле юратнӑ. Пилёк 
ывӑл таран ыт ахальтен ҫуралман пуль-ха. Хей, кар- 
чамас, мён чухлатӑн-ши эс? — алне сулчё Матви. Вара 
каллех пӳрт ӑш-чиккине пӑхса киленме пикенчӗ.

Ҫемен пырса кёнӗ чухне те ҫаплах пёренесене 
ачашласа сӑтӑркалатчӗ. Ывӑлё кӗнине туймарё те.

- Н у ,  атте, ҫуртне туса пӗтертёмӗр пулас. Вак-тёвек 
ёҫ кӑна юлчё. Начарах мар пулчё пек, ман шутпа. 
Ыр курса, киленсе пурӑнмалӑх пур. Мёнле, атте, халё 
ёнтё ирӗклӗ-и эпё? Пушантӑм-и? Кайма пултара- 
тӑп-и?

— Кайма? Ӑҫта? Эп темӗскер ӑнкарсах илеймерём 
курӑнать-ха сана, Ҫемен. Мёншён аплах ыйтатӑн?

— Ну, хулана кайма ирӗк паратӑн-и тетёп?
— Ав мён пирки-ҫке эс. Ара, мён сӑмахламалли 

унта? Паллах, паллах. Кайса килех. Ҫула май юшкӑ 
пӑхса килсессӗн лайӑхчё. Аннӳ таврари лавккасене 
пурне майлах ҫитсе килчё те-ха — тӗл пулаймасть. 
Хулара пит кирлех япала мар-тӑр, пӑхса кил, пур та 
пулӗ унта. Кӗре кёрсе кайиччен кӑмакине туса пӑрах- 
сан кӑмӑллӑччӗ. Чӑрмавё сахалрах кайран.

— Ӑна пӑхма пӑхӑп-ха та... Эс мана, ахӑртнех,
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ӑнлансах пӗтереймерӗн пулас, атте. Хулине яланлӑхах 
каяс пирки калатӑп-ха эпӗ.

— Мӗнле яланлӑхах? Ара, эс уйрӑлсах килтӗм те- 
менччӗ-и? Хут уйӑрттарсах тенӗччӗ пуль? — аптраса 
ӳкрӗ курӑнать ашшӗ.

— Уйӑрттарасса уйӑрттарнӑччӗ те-ха хутне... Каял
ла тутарма та пулать ӑна. Тепӗр хут ҫырӑнатпӑр. Ача- 
семсӗр пултараймастӑп, атте. Питӗ йывӑр. Чуна тӑ- 
вӑр. — Куҫне тартрӗ Ҫемен.

— Вӑл ҫаплах-тӑр-ха та ӗнтӗ... Пӗр хуҫӑлнӑ турата 
сыпма ҫӑмӑлах пулӗ-ши тетӗп-ҫке. Ҫулталӑк ытла 
пӗрле пурӑнмастӑр та. Йышӑнӗҫ-и каялла? Чунна аха
лех хускатни пулмӗ-ши, пӗр лӑпланса пурӑнма пуҫ- 
ланӑскер?

— Хӑй чӗнет-ҫке, мӗншӗн ан йышӑнччӑр? Ҫуркун- 
нех тапратнӑччӗ сӑмахне, ҫурт тӑвас пирки кӑна кӑш- 
тах тӑхтас терӗмӗр. Ак вуласа пӑхма пултаран, темле 
вӑрттӑнлӑхсемех ҫук, — пиншакӗн шалти кӗсйинчен 
темиҫе ҫыру кӑларчӗ Ҫемен.

Ашшӗ ҫырусене илмерӗ.
— Пӗлместӗп ёнтё, тем каламалла кун пек чух, — 

ҫамкине сӑтӑркаларӗ Матви. — Анратсах ятӑн-ха кап- 
ла. Тен, тӗрӗсех те шут тунӑ эсӗр? Пурнӑҫӑн пӑрнӑҫӗ 
ҫӗр тӗрлӗ, тахӑшӗ тӗрӗс, тахӑшӗ тӗрӗс мар — пӗлсе 
пӗтереймӗн тӳрех. Ҫавна кӑна канашлама пултаратӑп: 
пуҫ тавра лайӑх ҫавӑрттарса пӑхни кирлё кун пек чух. 
Ӳкӗнмелле ан пултӑр. Теплерен... — «Кин каллех амӑш 
сӑмахӗнчен иртеймесен...» — теесшӗнччӗ те — шар- 
ламарӗ, алне ҫеҫ сулчӗ. — Хӑвӑрӑнне хӑвӑр чухлатӑр 
ӗнтӗ... Урӑр ҫине ӗне пуснӑ текех. Эп, ара... Манран 
чару ҫук. Пурӑнмалли хӑвӑрӑн. Хӑех чӗнет тёк, шухӑш- 
ламан мар-тӑр-ха, эппин, ӑнӑҫлах йӗркеленсе кайӗ-и. 
Ҫаплах пултӑр. Вӑл-ку-мӗн сиксе тухас пулсан, ҫурт 
аслӑ. Эпир вара, аннӳпе иксӗмӗр, ӑт, апӑршасем, кӗр 
мӑнтӑрӗпе туй пекки кӗрлеттерме тӗв тӑваттӑмӑр. Кин 
пулма пултарассине те куҫ хывса хунӑччӗ, — йӑл кул
са илчё Матви.

— Зина пулӗ-ха ӗнтӗ? — ҫемҫен кулса ячӗ Ҫемен те.
— Мён вара? Начар хӗрарӑм-им? — хӗрсе кайрӗ
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ашшӗ, чутах персе яратчӗ: «Кин кӑна мар ёнтё». Тем- 
шӗн ниепле те ҫывӑхланса ҫитеймерӗҫ вӗсем кинӗпе 
иккӗш. Пуҫласа курсанах кӑмӑлне килсех каймарӗ те. 
Майра пулнӑшӑн та мар, ытла та ҫемҫешкерех туйӑнчӗ. 
Ҫаплах пулчӗ, шӑллӑрах чӗлхеллӗ амӑшӗн арки айӗн- 
чен тухаймарӗ. Чиперех пурӑнатчӗҫ пулӗ те-ха ӗнтӗ 
Ҫеменпе иккӗшӗ кӑна. Ҫеменӗ те мӗн ҫав териех ки- 
лӗштермен ваттипе — шарласах каймасть. Ҫын куҫӗн- 
чен пӑхсах каясшӑн мар ҫав, ҫавна пулах-тӑр-и? — Мӗн 
вара, Ҫина пӗртте пӑсӑк ҫын мар. Ӗҫӗпе те пулта- 
руллӑ, чунӗпе те хурламалли ҫук. Пурнӑҫӗ кӑшт айӑп- 
лӑрах килсе тухрё те ёнтё, тепёр тесен, камӑнах тӳп- 
тӳрӗ-ши вӑл? Шӑпах сан валличчӗ те... Лайӑх мӑшӑрах 
пулаттӑр тен. Шутласа пӑх.

— Ҫук-ха, атте, Зинӑна хурлас шухӑш пӗртте ҫук- 
ха ман. Ачасемпе, хамӑн тӗпренчӗксемпе, пӗрле пу
лас килет. Хӑвах ӑнланмалла.

— Паллах, паллах, Ҫемен. Эс мана каҫар, ватсупнӑ- 
на, эпӗ темӗскер ытлашширех калаҫса кайрӑм пулас- 
ха. Хӑвӑрӑнне хӑвӑр лайӑхрах пӗлетӗр ёнтё. Чипер, 
йӗркеллӗ кӑна пултӑр тетӗп. Хӑҫан каяс тетӗн-ха вара?

— Ыран мунча хутсан виҫмине ирпе тапранас шу- 
хӑш пур. Вӗтӗр-шакӑр ӗҫӗсене Аркадипе Валентин хӑй- 
семех майлаштаркалӗҫ. Темӗн тумаллиех ҫук. Ҫурчӗ 
вара аванах пулчё вёт, атте? Тиркемеллех мар пек, э?

— Мӗн калаҫмалли... Ҫакнашкал ҫуртпа пурӑнса 
кураятпӑр та иккен. Тавах ёнтё, ачамсем, тавах сире.

Ҫапла каларё те хӑй сисмесӗрех сасартӑк чунё хур- 
ланса килнё пек пулчё, вара вӑл ывӑлӗнчен пӑрӑнса 
малти пӳрте иртрё.

Каҫхи апата ларчӗҫ. Ытти кунсенче лаҫрах апатла- 
натчӗҫ, паян сётеле Матви ҫӗнӗ пӳрте илсе кёрттерчё.

Карчӑкӗн, хӑй тӗллӗн кӑмӑлсӑррӑн мӑртӑхкаларӗ пу
лин те, ҫи виттине те ҫӗннине сарма тиврӗ, юр-варне 
те пысӑк ӗҫкӗри майлах кӑларса лартмалла пулчӗ. Вӑл 
вара шӑрттанне те, тӑварлӑ ҫуне те ҫӗнӗ пӳрт ячӗпе 
хӑна-вӗрле пуҫтариччен тӗкӗнесех теменччӗ.

Кунпа кӑна та ҫырлахмарӗ Матви. Аркадине ури 
кӑшт айӑплӑрах чӑхха пустарчӗ. «Ара, мӗн хӑтланан-
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ха эс, чиперех ҫӑмарта тӑвать-иҫ вӑл», — теме пӑхнӑ 
карчӑкне харах кӑшкӑрса пӑрахрӗ: «Уяв тӑк уяв пултӑр, 
ҫитет хӗссе-пӗссе савӑнкаланӑ пек пурӑнма, ҫурт ларт
са та чун валли уяв тумасан тата... Уксах чӑх шел 
ӑна...» Хӑй мекеҫлене-мекеҫлене тёп сакайне анса ҫутӑ 
пуҫлисене иккё таранах хёстерсе тухрё.

Черккесене тултарчӗ. Тӑчӗ. Пӳрт ӑш-чиккине куҫ 
ывӑтса ҫаврӑнчӗ.

— Аван, аван... Никӗсӗ ҫирӗп пултӑр ӗнтӗ, ҫавӑншӑн 
ӗҫӗпӗр те. Ҫакна асра тытӑр, ачамсем, ӑша хывӑр: чи 
кирли — ҫирӗп никӗс. Хӑть мӗнре те. Пурнӑҫра та ҫавах. 
Уйрӑмах ак ҫакӑнта, — кӑкӑрне шаккаса илчӗ, — ун 
чух пурте йӗркеллех пулать. Ытти калас тени пӗр сӑ- 
маха вырнаҫтӑр — тав сире. — Пуҫне пӗкрӗ. Унтан 
тӗппипех ӗҫрӗ.

Самантлӑха шӑпланнӑ кӗреке чӗрӗлчӗ. Хальхинче 
паҫӑрхинчен ҫӗкленӳллӗрех, шавлӑрах. Уйрӑмах сӑнне 
пӑчӑр-пӑчӑр хӗрлӗ тапса туха та пуҫланӑ, ытти чух та 
шӳтлеме, шапӑлтаткалама юратакан Валентинӑн уҫӑ, 
янӑравлӑ сасси илтӗнерех тӑчӗ.

— Атте, атте теп, тӗлӗнтертӗн те паян эс. Мӗнле- 
рех ҫаптартӑн паҫӑр — ансамбль песни и танца! Шут- 
ламан та сана ташлама ҫапла ӑста тесе. Еплерех та
лант пётнё-мён. Артиста кӑна каймалла пулнӑ. Чӑваш 
Махмуд Эсамбаевӗ пулаттӑн. А мён, халё те кая юл- 
ман. Концертсене хутшӑнмалла сан. Мария Иванов
на ертсе пырать вёт клубра фольклор ансамблӗ. Вӑн 
карчӑксем мӗнлерех шӑрантараҫҫӗ унта. Телевизорпа 
юрлама та чӗннӗ пулас. Хутшӑн ҫавӑнта. Калас-и Ма
рия Ивановнӑна?

— Аташса ан ларӑр-ха ёнтё. Паян камит кӑтартни 
те ҫитет, — хутшӑнчӗ амӑшӗ.

— Валентин, Валентин, кино ӳкерсе илмеллеччӗ 
сан! Ну, вӑйлӑ кино пулатчӗ те, — шавласа кайрё Ар
кадий те. — Атту шав хӗрсене ӳкерсе ҫӳрен. Эх, шел, 
маларах шутласа илеймерёмёр.

— Пленки пӗтнӗ ҫав. Лайӑх кадр пулатчё. Плен
ка тупсан тепре ташлатна, атте? Кино ӳкеретпӗр — 
«Пирён атте ҫурт лартать». А мён, чӑнласах калап.
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Питӗ лайӑх тема. Телевизорпа та кӑтартма пултараҫҫӗ 
кайран.

— Сан ленту хура-шурӑ тӗслӗ ҫеҫ-иҫ, эп вара цвет
ной валли кӑна ташлама пултарап.

Пӳрт хаваслӑ кулӑпа тулчӗ.
— Эсир, шӗшлӗсем, кулатӑр-ха та манран, а эпӗ 

яш чух ирттермен хамран. Никама та! Чӑн калап. Ак 
аннӗр суйма памасть. Ҫапла-и, карчӑк? Ҫӑпата хуҫса 
ӗлкӗрейместӗм вӗт, эрнене ҫитместчӗ.

— Ҫапла пуль, ҫапла пуль... Тупрӑн ёнтё халь кап- 
пайланмалли, — ҫапла каларӗ те карчӑкӗ упӑшки 
енне ҫапах та хальхинче самаях кӑмӑллӑраххӑн пӑхса 
илчӗ.

— Юрӗ-ха, ара, юрӗ... — Матви тепӗр хут ҫӗклен- 
чӗ. — Ну, атьсемри, шӳтлесе илтӗмӗр. Лайӑх ку. Вӑл 
та кирлӗ. Халӗ ӗнтӗ чаплӑ, мӗнле калаҫ-ха ҫав, тор- 
жественнӑй самант пуҫланать. — Пырне тасатмалла 
ӳсӗрсе илчӗ. — Ҫулсем иртеҫҫӗ, ватӑлатпӑр. Эпё те ак 
ҫитмӗлелле ҫывхарса пыратӑп. Кам пӗлет ӑна, тен, 
ытла нумаях та юлман-тӑр. Сывлӑхӗ вӑл пирён паян 
аптрамасть пек те, анчах ыранхине пӗлеес ҫук. Вӑл 
ҫаплах. Ҫавӑнпа та шутларӑм-шутларӑм та пӑрахас 
терӗм хамӑн полномочине паянтан. Официальна пӗл- 
теретӗп, отставкӑна тухатӑп.

— Ӑҫта тухатӑп тет вӑл, ӑҫта каятӑп тет? — Арка
дий енне тайӑлчӗ амӑшӗ.

— Политикӑра шӑхӑрманнисем валли ӑнланмалла 
пултӑр тесе хамӑрла калатӑп: паянтан кил хуҫи пулма 
пӑрахатӑп.

— Пирён атте паян, ахӑртнех, кӑштах в ударе чувств 
пулас? — пит-куҫне йӑлкӑштарчӗ каллех Валентин.

— Эй, Туру-у... Кай, кай, кай... Артистах тухса 
кайрё иккен ку юлашкинчен. Хваспатиех...

Карчӑкӗн сӑмахне илтмёш пулчё Матви.
— Ҫӗнӗ ҫуртра кил хуҫи те ҫӗнни пултӑр. Халиччен 

эпӗр чиперех пурӑнтӑмӑр. Шӑкӑл-шӑкӑлах. Хам енчен 
хӑш-пӗрне кӳрентересси пулнӑ пулсан тепӗр чух, — 
карчӑкӗ енне пӑхса илчӗ, — каҫарма ыйтатӑп. Пӗр 
тесен, ытлашшиех ӳпкелешмелли ҫукрах та пек. Ма-
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лашне те ҫаплах пултӑр. Халӗ ӗнтӗ уяв кӗрекине ерт- 
се пыма ҫӗнӗ хуҫана хушӑпӑр. Тархасшӑн.

Валентинпа Аркадий шӳтлекелесе алӑ ҫупам пек- 
ки турӗҫ.

Матви эрех кӗленчине Аркадий енне тӑсрӗ. Арка
дий вӗри япала ҫине лак ларнӑнах ӑшталанса ӳкрӗ, 
хӑй сисмесӗрех аллине картах туртса илчё те сӗтел 
айне пытарчӗ.

— Ч-ч-ч... чим-ха, атте... т-т-тӑхта-ха...
— Мён тата? Эс, мён, хуҫа пуласшӑн мар-им? — 

аптраса ӳкнӗ пек пулчё ашшё те.
— Эп... мён... чыс тунӑшӑн тавах-ха, атте, ҫапах 

та... эп... мён... каҫар та тӳррӗн каланӑшӑн, эс, тем... 
Хитрех мар пулё ун пек... Ҫемен урлӑ... Ҫемене сик- 
терсе?.. — хёрелсе кайрё.

— Ҫемен лайӑх кил хуҫи пулатчӗ — сӑмах та ҫук, 
анчах та вал кайма шут тытнӑ.

— Каять? Ӑҫта каять? — пурте Ҫемене тинкерчӗҫ. 
Хыпӑнса ӳкрӗҫ. Уйрӑмах амӑшӗ.

— Каять тетни? Мёнле каять? Ӑҫта каять?
— Ӑҫта, Ӑҫта? Шупашкара.
— Мёнле Шупашкара? — ниепле те лӑпланаймарӗ 

амӑшӗ.
— Шупашкар, мӗн, виҫҫӗ-им? — тарӑха пуҫларӗ 

Матви.
— Каҫар, анне, пӗлтерсе ӗлкӗреймерӗм. Киле тав- 

рӑнатӑп эпё. Ачасем патне. Арӑм патне. Кӗтеҫҫӗ мана. 
Ҫуркуннех каймаллаччӗ, ҫурт пирки тӑхтарӑмӑр. — 
Ҫемен пуҫне усрӗ.

— Ак ӗнтӗ... Мӗнле-ха капла?..
— Эс ан пӑлхан, анне. Пурте йӗркеллех пулать. Чи

перех. Эпир пурин пирки те сӑмах татнӑ. Килӗшнӗ.
— Ҫук-ха, пӑлханмастӑп-ха, пӑлханмастӑп. Ытла 

кӗтмен ҫӗртен пулнӑран кӑна... — Те савӑнмалла ӗнтӗ 
куншӑн амӑшӗн, тем тумалла. Ҫаплах тӑна кӗрсе ҫи- 
теймерӗ курӑнать вӑл.

— Эпё те... Манӑн та ҫитес вӑхӑтрах каймалла пу
лать, — шӑппӑнраххӑн пусӑрӑнчӑк сасӑпа каласа хучӗ 
Аркадий.
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Картах туртӑнчӗ ашшӗ.
— Мӗнле «каймалла»? Ӑҫта каймалла пулать тата 

санӑн?
— Владивостока.
— Ӑҫта каян? Владивостока? Мӗн шӑршласа кая- 

тӑн тата унта ҫити?
— Мана кӗтеҫҫӗ.
— Кам кӗтет? Чим-ха, салтакра чухне ҫемье ҫавӑр- 

са хӑвармарӑн пулӗ те эсё, ачам, унта?
— Мана тральщик ҫинче кӗтеҫҫӗ. Командӑна та 

кӗртнӗ пулас. Документсем тахҫанах унта выртаҫҫӗ 
ӗнтӗ.

— Тӑхта-ха, тӑхта... Мёнле документсем? Мӗнле 
тральщик? Мёнле команда? Чипер ӑнлантарса пама 
пултараятни эс? — тарӑха пуҫларӗ Матви. — Йӗрки- 
пе каласа пар.

— Службӑра пӗрле пулнӑ ачасем чӗнеҫҫӗ. Хӑйсем 
патне. Тральщик ҫинче ӗҫлеҫҫӗ вӗсем. Пулӑ тытаҫҫӗ. 
Тинӗсре. Ман пирки те калаҫса татӑлнӑ. Салтакранах 
юласшӑнччӗ эп унта, Валентин вӗренме каяс пирки 
кӑна таврӑнтӑм. Сире пӗччен хӑварасран. Вӑл яла юл- 
сан пуҫтарӑннӑччӗ — ӗҫрен ямарӗҫ, вӗреннине ӗҫлесе 
татмалла терӗҫ. Кайран Валентин каллех вӗренме ка- 
ясла сӑмах пуҫарчӗ. Ҫемен таврӑнсан каятӑпах тенӗч- 
чӗ — ҫурт пирки тапрантӑмӑр. Халь вара... халӗ... Тен, 
юлашки майлӑ самант ку манӑн? — Чунӗ кӳтсе килчӗ- 
тӗр Аркадийӗн — сасси чӗтревлӗ тухрӗ.

— Ӑнланмалла... Ялтан тарас терӗн апла? Кирлӗ 
мар текех, эппин, сана ял?

— Ял, ял... Манӑн та ҫын пек пурӑнас килмест- 
им, атте? Мӗнле айӑпа кӗнӗ эпӗ ӗмӗр тӑршшӗпе ту- 
сан, пылчӑк ӑшӗнче чакаланса пурӑнма? Мӗн, ытти- 
сенчен катӑк-им? Мёншён вёсем хулара ырлӑхра пу- 
рӑнмалла, манӑн?.. Кӗрпе ҫур ураран резин атӑ хывса 
кураймастӑп вӗт. Ҫутӑ пушмакпа, шур кӗпепе ҫӳрес 
килмест-и манӑн та? Ҫамрӑк вӗт-ха эпё, атте, ҫамрӑк! 
Ҫирӗм саккӑрта кӑна! Манӑн та илемлӗ, хитре пурнӑҫ- 
па пурӑнас килет!

— Унта, паллах, илемлӗ, хитре пурнӑҫ ӗнтӗ, — йӳҫ-
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ҫӗнрех кулса илчӗ ашшӗ. — Моряк тумӗпе кӑна ҫӳрен. 
Хӗрсем... Укҫине те кӗсье тулли параҫҫӗ пулӗ?

— Укҫинче-им ӗҫӗ, атте? Хам юратнӑ, килӗштернӗ 
ӗҫре пулатӑп хӑть.

— Аҫтан тата юратнӑ ӗҫ пултӑр вӑл саншӑн пулӑ 
тытасси? Эс, мён, унта ӗҫлесе курнӑ-и? — хыпса илчӗ 
ашшӗ.

— Тинӗсре ӗҫлес килет манӑн. Тинӗсре. Хӑвах 
ӑнланма тивӗҫ вӗт-ха, атте. Эс ху моряк пулнӑ, тинӗсре 
вӑрҫӑ вӑрҫнӑ. Астӑватни, мён чухлӗ каласа кӑтартаттӑн 
ача чухне? Тен, шӑпах манӑн шӑпа вӑл, мана пӳрни? 
Салтакӗнче те ав тинӗсрех пулма тӳр килчӗ. Халь кай- 
масан тата хӑҫан лекейӗп эп унта? Нихӑҫан та, тен. 
Манӑн, мӗн, ӗмӗр ӳкӗнсе пурӑнас-и кайран?

Аркадий шӑпланчӗ. Ашшӗ те шарламарӗ, пӗр авӑк 
пуҫне пӗксе ларчё. Ыттисем те йӑшӑл тума та аптра- 
рӗҫ. Кӑштахран Матви пуҫне ҫӗклерӗ те Валентина 
тинкерчӗ.

— Санӑн ӑҫта каймалла тата? Ӑҫта кӗтеҫҫӗ са
на? — Сасси вӑйсӑррӑн та хӑрӑлтатарах тухрӗ.

— Хӑвах пӗлетӗн-ҫке, атте, — йӑшӑлтатса илчӗ 
лешӗ.

— «Пӗлетӗн»... Мӗн пӗлетӗп эпӗ? Ӑҫтан пӗлсе пӗте- 
рем сирӗнне? — ялтах хыпса илчё Матви. — Ав пӗлте- 
ретӗр кунта. Питӗ лайӑх. Нихҫан картманнине.

Валентин район хаҫатӗнче ӗҫлет. Сӑн ӳкерекен. Вӑл 
тунӑ ӳкерчӗксӗр хаҫатӑн пёр номерӗ те тухмасть, ахӑрт- 
нех. Пысӑк вырӑнсенче тухакан хаҫатсенче те тӑтӑшах 
ҫапӑнаҫҫӗ. Тӗрлӗ конкурсра та ҫӗнтеркелесе курнӑ. 
Халь ӳкерекен пысӑк аппарачӗ те Мускавран парне 
панӑскерех. Нумаях пулмасть Валентина Шупашкара 
тӗп хаҫата ӗҫлеме чӗнчӗҫ.

Матви тарӑннӑн мӑшлатса илчё те сӗтел хушшин- 
чен тухрӗ, чӗмсӗррӗн алӑкӑн-тӗпелӗн утма пикенчӗ. 
Хушӑран-хушӑ кӑна аманнӑ чунӗнчен темиҫе сӑмах 
сӑрхӑнтарса кӑларчӗ.

— Савӑнтарчӗҫ... Юлашкинчен... Шӑнкӑрч вӗлли... 
Ылтӑн ачасем... Мӗн, калаҫса татӑлтӑр-им?.. «Дача пек 
тӑватпӑр та», «Дача пек тӑватпӑр»...
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Нихӑшӗ те шарламарӗ. Йӑшӑл тума та шиклен- 
чӗҫ. Ҫемен пуҫне пӗксе ларчё, Аркадий тапса тухнӑ 
куҫҫульне ыттисенчен пытарса чӳрече енне ҫаврӑннӑ, 
Валентинӗ ҫеҫ сӑмах хушасшӑн пулса чӑтӑмсӑррӑн 
йӑшӑлтаткаларӗ те амӑшӗ витӗр пӑха-пӑха илнӗрен 
шӑпланчӗ.

Нӑтӑрт-нӑтӑрт! турӗҫ хӗстерсех ҫитермен урай хӑ- 
мисем — кумрӗ те кумрӗ Матви. Унтан урай варрин- 
че тӑруках чарӑнчӗ те сӗтел енне куҫ ывӑтрӗ.

— Мӗн-ма тумаллаччӗ эппин кунашкал сарай пек 
ҫурт? Мёншён асапланмаллаччӗ? Тӑкакланмаллаччӗ? 
Пирӗн ӗмӗре кивви те ҫитетчӗ. Юлатчӗ те пиртен.

— Ху тапратрӑн-ҫке ҫӗнни пирки, — чӑтаймарӗ Ва
лентин.

— «Ху тапратрӑн...» Кам валли? Аннӗрпе иксӗ- 
мӗршӗн-и? Тахҫанах хатӗр ӗнтӗ пирӗн. Ав лупас айӗн- 
чех выртаҫҫӗ. Ҫӗрӗшме те пикенмерӗҫ пулсан. Сава- 
ласах хунӑ. Виҫ-тӑватӑ пӑта ҫеҫ ҫапмалла. — Карчӑкӗ 
енне чалт! ҫаврӑнчӗ. — Е вутта кӑна татса ҫунтарӑ- 
пӑр-и ёнтё халь? Мён тума кирлё вёсем пире текех? 
Халех вилме юрамасть пирён, ахальтен-им туса ларт- 
рӑмӑр куна? Мёнлерех тата! Сарайран аслӑ — сарка- 
ланса кӑна пурӑн! Мён, ыт ахаль ҫӗрӗшсе лартӑр-и? 
Е пёр-пёр Уртем Микулайё килсе рехетленсе пурӑн- 
тӑр-и пирён вырӑна? Ма чӗнместӗн? Мён, шалу хуш
шине хӗсӗнсе ларчӗ-им чӗлхӳ? — Унтан васкавлӑн 
карчӑкӗ патне таплаттарса пычӗ. — Е санӑн та каймал- 
ли пур-и?

— Ара, манӑн... Ара... — сасартӑк пулнӑран аптра
са ӳкрӗ курӑнать карчӑкӗ, ҫухалсах кайрӗ.

— Мён арелетен тата? Пур пулсан кала! Тӳрех кала! 
Ан шиклен! Атя яра пар! Эп паян пурне те итлеме 
хатёр!

— Вӑхӑтлӑха кӑна-иҫ... Садике яриччен ҫеҫ. Ҫул- 
лаччен майлаштаратӑп терё вёт Ҫеруш...

— Кай! Ыранах! Пуҫӗпех кайма пултаран! Пурте 
кайӑр! Эпир пёччен те пӗтместпӗр! Пурӑнатпӑр! Ял 
ӗмӗрне тӑсатпӑр! Ятарласа! Шик! шӑхӑрса! Чарт! сур- 
са! — Сӗтел урлӑ кармашса Ҫемен умӗнчи сӑра тул-
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тарнӑ стакана ярса тытрӗ, сӑрине урайне чашлаттарчӗ, 
ҫурри ытла эрех тултарчӗ.

— Ну, Матви! Ху килӳнте ху хуҫа! Патши те, Тур- 
ри те хӑвах! Сан сывлӑхушӑн! Яра пар! Эх-ха! Уп-па! 
Хоп!

Шалтах, тумлам юлмиччен ӳпӗнтерчӗ. Унтан яшт! 
тӳрленчӗ, алӑ лаппине йӗкӗрлесе чӑрт! сурчӗ, сӑтӑрчӗ, 
пӗҫҫи ҫумне шарт! ҫапрӗ, урай варрине иртрӗ, йӑлт- 
ялт! сиксе илчё те хыттӑн тӑр-рӑс! тапрӗ.

— И-ий-йах! Упля! Упля! Уп-па-па! Уп!..



14x1 харчах
Хӗсӗнкелесе шуса тухрё те кушак хӳме айёнчи ху- 

шӑкран мунча чӳречи кутне тӑсӑлса выртрё.
Чӑш-ш-ш! турӗ шалта, алӑк чӗриклетсе уҫӑлнӑ сасӑ 

пулчё — ахӑртнех, ӑшши парса кӑларчӗҫ. Чӳрече айён
чи шӑтӑк-ҫурӑкран вӗри сывлӑшпа хутӑш мунча тути 
те тапса тухрё.

Сӑмсине каҫӑртса шӑршласа пӑхрӗ вӑл. Килӗшрӗ. 
Тарӑнах сывласа илчё. Унтан пуҫне малти ури ҫине 
хучё те куҫне хупса мунчари кашни сас-чӗвве тимле- 
се итлеме пуҫларӗ, сасӑ тӑрӑх карчӑк мӗн тунине уй- 
ӑрма тӑрӑш рӗ.

Таза шыв тултарчӗ пулас, кӑштахран лапка лӑчӑр- 
татса илчё, мунча чулӗ тепӗр хут чашкӑрчӗ. Хальхин
че йӑвашрах. Ӑшшине вӑйлах пама шикленчӗ курӑ- 
нать карчӑк. Пӗр вӑхӑт милӗк ҫатӑлтатса илем пек 
пулчӗ. Ҫапӑннӑ май карчӑк кӑмӑллӑн рехетленсе эх- 
леткелерӗ. Такмакласа та илчӗ:

Ҫӑт! Ҫат! Ҫӑтги-ҫат!
Милӗк ӑшшӑн калаҫать:
— Мунчи пултӑр тухтӑрӗ,
Кирӗк-мерӗк тухтӑр-и?
Ҫӑтги-ҫатги, ҫӑтти-ҫат,
Ҫат! Ҫат! Ҫат!..

Кушак, карчӑк лапка ҫине улӑхнӑ чух канӑҫсӑр- 
ланса ҫӗкленнӗскер, пуҫне кӑмӑллӑн сулкаласа илчӗ 
те (хе, карчӑк темерӗн, карчамас пулсан та хевти пӗт- 
сех кайман иккен-ха — аптрамасть, сывлать!) лӑпланнӑ 
пек пулчё, каллех выртрӗ, пӗр самант ӑшӗнче карчӑк- 
ран кулкаларӗ, унтан хӑйӗн яланхи хӑнӑхӑвӗпе каҫ 
сӗмлӗхне тӑнлама пикенчӗ.
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Нимӗнле шӑв-шав та, сас-чӳ те илтӗнмерӗ. Мӗнлиех 
пулайтӑр ёнтё: ялӗ те пӗтнӗпе пӗрех вӗт. Пӗр кил ур- 
лах пушӑ ҫурт янраса ларать. Пӗлтӗрсенче хӑть хур- 
кӑвакалӗ ыйхӑ тӗлӗшпе янрашкаласа илетчӗ каҫсерен, 
пахча хыҫӗнчи пӗчӗк юхан шыв пекки типсе ларнӑ 
хыҫҫӑн усрами пулчӗҫ вӗсене те. Ытла та кӑмӑллӑ мар- 
ҫке кунашкал шӑплӑх. Кичем. Чуна тунсӑх пусать. 
Тӑватӑ кил урлӑ пурӑнакан Краҫҫук текен карчӑкӑн 
йытти те (ха, йытӑ тата, ячӗ кӑна ӗнтӗ! Ҫӳрет мӗлке 
пек) паян тем шӑпӑртах. Тепӗр чух мӗскӗннӗн пулсан 
та ӗрлешкелетчӗ-ха. Хуҫи каллех тустарнӑ пулӗ-и? 
Йӑлӑнтарса кӗрсе выртнӑ ёнтё пусма айне. «Кай, кай, 
ҫав Краҫҫук, пӗртте кӑмӑллӑ ҫын мар-ҫке. Пулать вӗт. 
Пӗрехмай янрашмалла, пӗрехмай ятлаҫмалла. Ним 
тулкки ҫук», — карчӑк хушӑран хӑй тӗллӗн калаҫакан 
сӑмахсемпе шухӑшласа илчё кушак. Йьптине те хӗр- 
хенмелле пек тепӗр чух — чӑн-чӑн йытӑ пурнӑҫӗ ӗнтӗ 
унӑн. Кӑштах ҫывӑхланма та хирӗҫех мар унпа ку
шак — лешӗ, айванскер, ҫавна та ӑнкармасть, тӗл пул- 
массерен пур-ҫук шӑртне тӑратать, хӑрлатма пӑхать. 
Шел ӗнтӗ, чӑнах та, кичем те пулӗ хӑйне, урӑх йытӑ 
та ҫук вӗт ялта. Чӗрӗ чуна тепӗр чух нимрен ытла 
ӑшӑ сӑмах кирлё, кампа та пулин чунне йӑпатма 
пултӑр. Кушакӑнах вал енчен ӳпкелешмелли ҫук. Кар- 
чӑкпа иккӗшех акӑ вӗсем шӑкӑл-шӑкӑлах пурӑнаҫҫӗ.

Карчӑкӗ ҫинчен аса илчё те шартах сикрӗ, ун ҫин- 
чен манӑҫнӑран аванмарланса ӳкрӗ. Хӑлхине чанк! 
тӑратрӗ, мунчари кашни сас-чӗвве тимлесе итлеме пи- 
кенчӗ. Шӑп. Урай айӗнче пуҫтарӑннӑ кӳлленчӗке ҫеҫ 
тумлам шимплете-шимплете ӳкрӗ. Кушак сывлама 
пӑрахсах пӗрене ҫумне лӑпчӑнчӗ. Шӑпӑртах. Сӳ! турӗ 
чунӗ, ҫӳҫенсе, чӗтренсе илчӗ. Чӑшӑл-л! тӑчӗ ҫӑмӗ. Тепӗр 
хут пӗрене ҫумне лӑпчӑнчӗ. Шалта ҫав-ҫавах нимӗнле 
сасӑ та пулмарӗ. Аптраса ӳкнӗскер канӑҫсӑрланса ун- 
талла-кунталла пӑхкаларӗ. Унтан чӗвен тӑчӗ, чӳречерен 
кармашрӗ. Ниепле те тӑсӑлса ҫитеймерӗ. Вара чӗрнине 
кӑларчӗ те ялтах сикрӗ. Чӳрече янахӗ ҫинче кӗленче савӑт 
ларнӑ пулас, урипе лектерчӗ те ӑна — хап! турӗ лешӗ, 
чӑнкӑр-р! ванса кайрӗ. Хӑй те лаплатса ӳкрӗ.
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— Кам унта? — хыттӑн янраса кайрё мунча ҫенӗ- 
кӗнче пӑлханчӑк сасӑ.

— Мяу-ук! — выртнӑ ҫӗртенех сас пачё кушак: кар- 
чӑка хӑвӑртрах лӑплантарма васкарӗ вӑл. Сехри хӑпрӗ 
пулӗ ӗнтӗ унӑн.

Илтеймерӗ курӑнать шуйханса ӳкнӗ карчӑк, тепӗр 
хут кӑшкӑрчӗ:

— Кама мён кирлё унта? Кам мӗн шӑршласа ҫӳрет?
— Мяу-ук! Мяу-ук! — ҫине-ҫинех мӑйклатрӗ ку

шак. Ачашшӑн, ҫуланарах. Карчӑк тӗрӗс-тӗкел пул- 
нӑшӑн хӗпӗртесе ӳкнӗскер, ватӑ шӑм-шакне ыраттар- 
нине те туймарӗ вӑл халӗ.

— Эсӗ пултӑн-и ҫак, Пиҫам? — лӑпланнӑ пек пулчӗ 
карчӑк. Сасси йӑвашшӑн та ҫемҫен илтӗнчӗ. — Пи- 
дам, теп, Пиҫам, эсӗ-и?

Ҫапла чӗнет ӑна карчӑк. Питех те хитре, кӑмӑллӑ 
ят пек туйӑнать вӑл кушака. «Ҫ» сасӑ пулнӑран, — 
карчӑк тӑсарах калать тата ӑна, — хӑй ятне илтнӗ чух
не ҫурӑмӗнчен ҫепӗҫҫӗн ачашласа сӑтӑрнӑнах туйӑнса 
тӑрать.

— Мяук! Мяук! — хӳрине кӑнтарса мунча ҫенӗкӗн 
алӑкӗ патнелле утрӗ кушак. Кӑмӑллӑн, ӑшшӑн, ҫепӗҫ- 
ҫӗн мӑрлатма пуҫларӗ.

— Мӗн тӑватӑн эс тата кунта? Ҫӳретӗн чуна сик- 
терсе. Сыхлама килтӗн-и-ха ӗнтӗ? Асту, йӑтса каяҫҫӗ 
сан карчӑкна, — чун кӗрсе ҫитрӗ, ахӑртнех, карчӑка — 
шӳтлеме те пултарчӗ. — Элле, кӗтсе ывӑнтӑна? Ки
чем пулчӗ-и-мӗн? Тӑхта кӑштах, ҫиччас тухап. Ҫӑвӑ- 
нам-ха.

Карчӑк ҫапла калаҫкаласа мунчана кӗрсе кайрё. Ти
нех лӑпланса ҫитнӗ кушак кӑмӑллӑн мӑрлата-мӑрлата 
пӗр вӑхӑт алӑк ҫумне, карчӑк ури пулнӑнах, сӗрке- 
ленчӗ, унтан каллех чӳрече айне кайса выртрӗ. Халь
хинче ӗнтӗ чӑнках тӑратнӑ сулахай хӑлхине самантлӑха 
та усмарӗ.

Карчӑк мунчалапа сӑтӑрӑнма пикенчӗ пулас. Ху- 
шӑран-хушӑ йывӑррӑн ахлаткаларӗ. Хӑй тӗллӗн темӗн 
мӑкӑртатрӗ. Кушак мунчари сас-чӗвве тимлесех тӑн- 
ларӗ пулин те сӑмахсене уҫӑмлӑн уйӑрса илеймерӗ.
264



Ахалех паллӑ ӗнтӗ мён пирки ӳпкелешни — ватлӑхӗ 
пирки, сывлӑхӗ пирки, хӑйӗн пӗчченлӗхӗ пирки. Кӑш- 
тахран карчӑкӑн сывлӑшӗ пӳлӗне-пӳлӗне, йывӑррӑн 
туха пуҫларӗ.

«Ывӑнчӗ пулас, ывӑнчӗ паллах», — шутласа илчё 
кушак. Кӗҫех мунчара карчӑк йывӑррӑн хашлатрё те 
лапах шӑпланчӗ. Шимплетсе ӳкекен тумлам сасси кӑна 
уйрӑмах уҫӑмлӑн, янӑравлӑн илтӗнсе тӑчӗ. Канӑҫсӑррӑн 
каллех ура ҫине тӑнӑччӗ кушак, ҫав самантрах мун- 
чана чун кӗчӗ: карчӑк ҫине-ҫинех вӑрӑммӑн хашлатрӗ, 
унтан эхлете-эхлете малалла ҫӑвӑнма тытӑнчӗ.

Кушак выртрӗ. «Ватӑлнӑ ҫав, ватӑлнӑ, йӑшнӑ вӑй- 
ран. Ним тума ҫук, ватӑлатпӑр ёнтё, — хаш! сывласа 
ячӗ хӑй те. — Тӗрӗсех юрлать пулӗ ҫав карчӑк: «Юхать 
юхан шыв — юхмасть вӑл тӑвалла, иртет пирӗн ӗмӗр — 
килмест вӑл каялла...»

Ыйхӑ вӗҫнӗ, тунсӑх, кичем каҫсенче шуйханнӑ чун
не самаях пусарать ку юрӑ вӗсенне. Ыттисене те чы- 
лай чухлать карчӑк, ытларах чух ҫапах та ҫакнах тӑсать. 
Пӗррехинче кушак ку юрра радиола артистах юрла- 
нине илтнӗччӗ. Килӗшмерӗ. Ҫитеймест карчӑка. Сас
си те ҫук карчӑкӑн, хӑрӑлтатарах кӑна тухать, юрлас- 
са ыт ахаль ҫеҫ юрлать пек, ҫапах та чуна витет. Хӑй 
вӑл ун хыҫҫӑн кӑна ӗнӗрлет. Ӑшра. Тепӗр чух ҫеҫ йӑлт 
манӑҫса каять те, хыттӑнах мӑрлатма пуҫлать. Хӑй те 
сисмест. Ун пек чухне карчӑк ӑна темле шикленерех, 
сиввӗнрех пӑхса илет. Вара вӑл шӑпланать. Юрри чӑн 
та ёнтё, чӗре патне пырать, тапса тухас пек капланнӑ 
куҫҫуле аран чӑтса тӑратӑн. Карчӑк хӑй те унран аван- 
марланса, именсе кӑна йӗмест пулмалла. Е йӗресси- 
не тахҫанах йӗрсе пӗтернӗ-и? Ҫаплах та пулӗ. Кушак 
шӑппӑн ӗнӗрлесе ячӗ:

Юхать юхан шыв —
Юхмасть вӑл тӑвалла,
Иртет пирӗн ӗмӗр —
Килмест вӑл каялла.

Чунӗ кӳтсе килчӗ, куҫҫулӗ пӑчӑртанса тухрё. Ку
шак куна сисмерӗ те, туймарӗ те, ҫаплах хӑйӗн юр- 
рине тӑсрӗ. Мунчари карчӑкӗ ҫинчен те манӑҫрӗ. Юр-
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рине вӗҫленӗ тӗлелле ҫеҫ ӑна хӑйӗнпе пӗрле такам 
ӗнӗрленӗн туйӑнчӗ. Шӑпланса тӑнларӗ. Мунчаран ил- 
тӗнет-мӗн:

Юхать юхан шыв —
Юхмасть вӑл тӑвалла,
Иртет пирӗн ӗмӗр —
Килмест вӑл каялла.

Питех те хурлӑхлӑн, тунсӑхлӑн, йӑлт манӑҫса тӑсрӗ 
юррине карчӑк. Кушакӑн пырне тем чӑмакки пырса 
капланчӗ, чӗрине темӗн хӗсрӗ, антӑхтарса ямаллах пӑ- 
чӑртарӗ, вара вӑл текех чӑтса тӑраймарӗ, эрленсе-хур- 
ланса ӗсӗклесе ячӗ.

Пӗтӗм ӳт-пӗвӗпе вӗттӗн-вӗттӗн чӗтрене-чӗтрене йӗ- 
чӗ вӑл. Карчӑка чӑтма ҫук хӗрхенчӗ. Ӑна хӗрхеннипе 
пӗрлех питех те шел пек пулчӗ хӑйне те, иртсе пыран 
ёмёрне те, каҫ тӗттӗмлӗхӗнче ытла та сиввӗн, хӑйӗн 
шӑплӑхӗпе, пушӑлӑхӗпе чуна йывӑррӑн пусарса тӑра- 
кан яла та, Краҫҫук карчӑкӑн усӑнчӑк хӑлхаллӑ вӗҫӗ- 
мех мӗскӗннӗн ҫӳрекен йыттине те. Краҫҫукне хӑйне 
те хӗрхенес килчӗ. Ыт ахальтен ҫеҫ тулашса, ҫӗтӗлсе 
ҫӳремест ӗнтӗ вӑл та. Чунӗнче кӳтсе ҫитнӗрен пулӗ. 
Пуриншӗн те, пуриншӗн те кӑмранчӗ чунӗ, сурса 
ыратрӗ. Анчах мӗнех тӑвайтӑр-ха вӑл, кушак, вёсен 
шӑпи-кун-ҫулне, хуйхи-тертне кӑштах та пулин ҫӑмӑл- 
лӑх кӳрес тесен те? Мӗнпех пулӑшайтӑр? Ялӗ хӑй те 
шавлӑ, савӑнӑҫлӑ, тулли вӑхӑт текех нихӑҫан та каял
ла ҫаврӑнса килессе ӗненме, шанма пӑрахнӑ пулсан...

Хирӗҫри Анахвис карчӑкӑн кӗҫналӑкӗн шашулкки 
манӑҫран тӑна кӗртсе шакӑлтатса илнӗ тӗлелле йӗрсе 
канӑҫтарнӑччӗ ёнтё чунне, лӑпланнӑччӗ, нимӗн ҫин- 
чен те шухӑшламасӑр, ыт ахальлӗн ҫеҫ, шӑппӑн выр- 
татчӗ. Сасӑ пулнӑ ҫӗрелле тинкерчӗ. Чие, улма, пи- 
леш йывӑҫҫисем витӗр Анахвис пӳрчӗн икӗ чӳречи 
саррӑн сӑрхӑнса палӑрать. Кушак кӑмӑлсӑррӑн мӑкӑр- 
татса илчӗ: «Ытти чух нӑйкӑшса ҫӳрет мунча пирки, 
халӗ акӑ мӗншӗн килмелле марччӗ-ха? Пӗр хутнӑ чух
не. Сӑмах урлӑ пулнӑ тесе ӗнтӗ... Йӑлӑнтарса лартнӑ 
пӗчӗк ачалла. Ху тапратрӑн вӗт ун чух. Пахчуна чӑхсем 
кӗнӗшӗнех тӗнче йӑтӑнса анасла. Чӑххисем те ытла
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пуҫсӑрскерсем ҫав... Выҫӑ пурӑнаҫҫӗ пек. Карчӑк пир
ки шухӑшласа пӑхасчӗ. Шав хырӑм пирки кӑна кас- 
тарса ҫӳреҫҫӗ. Вӗсене пулах ак карчӑкӑн мунчара 
пӗчченех асапланмалла. Анахвисӗ те... Пит йӑлӑнта- 
ран пулсан ан кӗр мунчине, килсе тӗрӗслесе кӑна кай. 
Чӗрӗ-и, сывӑ-и? Темӗн курасси пур пӗччен — карчӑк 
карчӑках. Эх, ҫынсем, пур ҫав сирӗн, пур лайӑх мар 
йӑла: юрататӑр ҫилӗ хӑвалама. Йӑшӑл та тумасть-ши 
чунӗ? Тӑвать сана, ав таҫта янккарӗ ӗнтӗ. Ҫӗр хутах, — 
калуш лӑкӑштатнӑ сасса тӑнларӗ кушак. — Мӗншӗн 
кӗрсе тухмалла мар-ха ӗнтӗ ҫула май хӑть? Пӗр-пӗрне 
уяса тӑмасан камах пӑхтӑр ёнтё сире тинех? Ачӑрсене 
салатса пӗтернӗ тӗнче тӑрӑх. Хӑвӑр тӗллӗнех пурӑнас 
пулать халь. Пӗр-пӗрин куҫӗнчен пӑхса. Урлӑ сӑмаха 
та илтмӗш пулмалла текех. Ӑша хывма вырӑнлӑ-ши? 
Тахҫан хирӗҫнине те маннӑ ту. Пӗри чипер, йӗркел- 
лех пулсан теприне те лайӑх. Пӗри йӑшсан теприне 
те ҫӑмӑлах пулаяс ҫук».

Калуш лӑкӑштатнӑ сасӑ пахча патнелле ҫывхарчӗ. 
Алӑк ҫинҫен чӗриклетсе уҫӑлчӗ. Кушак тӑчӗ те мунча 
кӗтесӗ тӗлӗнче ашкӑрса ӳсекен георгин чечек тӗмӗ хыҫ- 
не йӑпшӑнчӗ. «Ак ӗнтӗ! Намӑс тени вӑранчӗ курӑнать 
ҫапах та кун», — шухӑшласа илнӗччӗ вӑл — Анахвис 
пӳрт умӗнчен пӑрӑнса иртсенех кӑшкӑрса чӗнчӗ:

— Прасук! Прасук! Чуну вӗҫсе тухса кайман-и-ха 
сан унта? Тӗрӗс-тӗкелех-и теп? Э? Килсе пӑхам-ха те- 
рӗм.

Карчӑк шалта савӑт-сапана шакӑртаттарса илчӗ, хы- 
паланнӑ май витререн такӑнчӗ ахӑртнех, чӑнкӑртатса 
кусса кайрӗ витри, карчӑк вӑрҫам пек пулса сӑмса 
айӗн мӑкӑртаткаларӗ, ҫенӗке тухрӗ.

— Эсӗ-и унта, Анахвис? Атя, атя, ирт. Мунчи шӑпах 
пиҫсе ҫитрӗ халь. Шӑп шайлӑ вӑхӑта ҫитрӗн. Милӗ- 
кӗ кирлех марччӗ, ахалех илсе килнӗ. Ҫӗнни пӗҫер- 
тӗм-ха, ҫӗнниех.

— Килессе паҫӑрах килмеллеччӗ те-ха, сӑра пыл- 
лантарма лартнӑ та... Сашук ҫитес эрнинче ҫула май 
кӗрсе тухас майлӑ ҫырса янӑ. Ӗнер илтӗм ҫырӑв- 
не. Чӗмпӗре кумандирне каяҫҫӗ тет-и. Машшинпах.
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Таврӑннӑ чух кӗрсе сӑра илсе каясшӑн. Пуҫлӑхӗ питӗ 
килёштерет тет-и-мӗн ял сӑрине. Иртнинче те тул- 
тарса кайнӑччӗ. Ара, хӑвӑнтанах кивҫенле илнӗччӗ- 
ҫке. Ӑна та тавӑрса парас пулать. Пысӑк хуранпах 
ҫакса ятӑм-ха ҫавӑнпа.

— Пирӗн Кӗҫтентийӗ те килес пек хыпарланӑччӗ 
те — тем ҫитеймерӗ, — ассӑнрах сывларӗ карчӑк.

— Ара, ӗнтӗ вӗсем ӗҫлӗ ҫынсем те, вӑхӑчӗ те ҫук- 
рах-тӑр.

Икӗ карчӑк, виҫӗм кун ҫеҫ урама янратсах пӗр- 
пӗрне тем те пёр каласа хӑртман пекех (ытларах Анах- 
висӗ янӑрашрӗ-ха ёнтё, ҫӑвар уҫма ӳркенсех каякан 
йышши мар вал, чёлхи самаях шӑллӑ унӑн, ларма ка- 
ҫкалать те тепёр чух пёр калаҫма пуҫласан хӑлхи йӳҫ- 
сех ҫитет кушакӑн, вара вӑл тӑрса пӑрахса каять. Епле 
чӑтӑм ҫитерет карчӑк?), чылай вӑхӑт курнӑҫман тӑван- 
сем майлах шӑкӑл-шӑкӑл чӗвӗлтетме пикенчӗҫ.

Кушак хальхинче Анахвиса сӑмах ытла вакланӑшӑн 
пӗртте тарӑхмарӗ, ун ҫинчен малтанласа тиркесерех 
шухӑш тунӑшӑн та аванмарланнӑ пек пулчё, унтан 
тутлӑн карӑнса илчё те хӑй кунта текех кирлӗ марри- 
не туйса килӗ еннелле утрӗ. Мӗнпур кулянӑвӗ, пӑшӑр- 
ханӑвӗ иртрӗ унӑн, сӗвӗрӗлсе ҫухалчӗ, ун вырӑнне 
кӑмӑлӗ нихҫанхинчен те ытларах ҫуталчӗ, чунӗ ҫепӗҫ 
туйӑмсемпе тулчӗ, ырӑ-ырӑ пулса кайрӗ. Пӗр-пӗр 
ҫӗкленӳллӗ, хаваслӑ кӗвӗ мӑрлатма та хирӗҫех марччӗ, 
анчах та шел, чухласах каймасть, ахӑртнех, карчӑк хӑй 
те пӗлмест пулас унашкаллисене — юрланинех илт- 
мен.

Хӳме айӗпе картишне кӗме тесе пуҫне шӑтӑка чик- 
нӗ самантра карчӑк хӑйне кушак мӗнлерех сехрине 
хӑпартни ҫинчен кула-кула калама пуҫларӗ те, ют 
калаҫӑва вӑрттӑн итлени килӗшӳллӗ марри пирки шу- 
хӑшласа илчё пулин те, кушак тӑпах хытса итлесе 
тӑчӗ. Хӑйӗн сӑн-питӗнче те кулӑ палӑрчӗ. Анахвисшӑн 
вара ку пӗртте кулӑшла туйӑнмарӗ курӑнать, пӗр 
сӑмах хушмасӑр итлесе пӗтерчӗ те: «Асӑрхануллӑрах 
пулас пулать: усал-тӗсел тепёр чух кушак пулса ҫӳрет 
теҫҫӗ. Е, Турӑ сыхлатӑр та, кушакне хӑйне усал шу-
268



хӑш кӗрсе кайсан тата... Тем курасси пур», — тесе 
каласа хучӗ.

«Ҫук, ҫук, Пиҫам пирки унашкалах шут тӑвас кил- 
мест-ха. Куҫран вӗҫертмесӗр сыхласа ҫӳрет те...» — 
килӗшмерӗ карчӑк.

Кушак кӑмӑллӑн кулкаласа илчӗ.
«Э-э, Прасук, нихҫан та пат татса ан кала. Пӗлсе 

пӗтереймӗн. Наҫтаҫ кума кӑтартнӑччӗ каласа: Мати- 
кассинче терё пуль...»

Кушак, хальхинче шалтах аптраса ӳкнӗскер, малал- 
лине итлемерӗ. Анахвис ун ҫинчен ҫапла шухӑшлама 
пултарни тарӑхтармаллипех тарӑхтарса ячӗ ӑна, ялтах 
хыпса илнӗччӗ, ҫапах та туххӑмрах лӑплантарчӗ хӑйне, 
вара ырӑ туйӑмсемпе ейӗлсе пуҫне ҫеҫ суллакаларӗ. 
«Эх, карчӑк-карчамассем, тӗттӗм халӑх, нимӗн те ӑн- 
ланмастӑр-ҫке эсир, нимӗн те чухласшӑн мар — мӗн- 
пурне усалли витӗр пӑхатӑр. Пёр тесен, мӗн кӳрен- 
мелли ёнтё сире, айӑплама та ҫылӑх: пурнӑҫӗ, самани 
ҫапла хӑнӑхтарнӑ та... Хӑвӑра ырӑ тунине курсах та 
кайман та ҫав ёнтё...»

Карчӑк мунчаран килнё чухне кушак кӑмака ҫу- 
мёнчи тенкел ҫинче тӑсӑлса выртнӑччӗ те ҫывӑратчӗ. 
Тӗлӗк курсах.

Шӑши тытнӑ пек. Чылайранпа шӑши тытса кур- 
манччӗ вӑл. Ӳркеннӗрен, кахалланнӑран та мар, ват- 
лӑх ватлӑхах. Ҫавӑнпа савӑнӑҫне пытарма та пулта- 
раймарӗ. Тӑрӑшмарӗ те. Ҫамрӑк чухне ҫеҫ, каҫхи су- 
нарсенчен пуҫласа пушӑлла таврӑнма пӑрахнӑ вӑхӑт- 
сенче кӑна, ҫакнашкал савӑнӑҫпа пӗрӗхсе тӑратчӗ 
пӗтӗм ӳт-пӗвӗ, ҫан-ҫурӑмӗ, кӗлетки.

Халё те шӑши шӑрши антӑхтарса ячӗ ӑна, пуҫне 
минретрӗ, тухатрӗ. Шӑшие ӑнсӑртран вӑхӑт ҫитичче- 
нех вӗлерсе хурасран асӑрханса ӗнсинчен ҫеҫ хыпса 
йӑтса алӑкӑн-тӗпелӗн вӗткеленчӗ, ватӑ шӑм-шакӗ хыт- 
ма пуҫланине пӑхмасӑр, йӑлтти-ялтти сиккеленӗ пек 
пулчӗ, кӑмӑл туллин мӑрлатрӗ. Карчӑк умӗнче кӑштах 
курнӑҫланас та килетчӗ унӑн, анчах вӑл пулмарӗ. 
Кӑштах унӑн савӑнӑҫне тӗксӗмлетрӗ ку. Юлашкин-
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чен выляса киленесшӗн пулса шӑшие ирёке ярам пек 
турё. Лешё тармарӗ. Шухӑшламарӗ те ахӑртнех. Кай- 
ри ури ҫине ларчё те кушака куҫран тинкерчӗ. Йӑшӑл 
та тумасӑр, куҫне пёр чёптём те мӑчлаттармасӑр. Пӑхрӗ 
те пӑхрӗ. Куҫ пӑвнӑнах. Кушак самантлӑха, чӑнласах 
та тухатнӑнах, ҫухалса кайрӗ, нимӗн тума пӗлмерӗ. 
Аптранӑ енне сулахай урипе шӑшие ҫемҫен тӗккелесе 
те пӑхрӗ. Лешӗ ҫав-ҫавах хытса ларчӗ, куҫне те тарт- 
марӗ. Хальхинче кушак та ӑна тӗсерех тинкерчӗ. Ти
нех асӑрхарӗ вӑл: шӑшийӗ ватӑскер, сӑн-пичӗ пӗрке- 
ленчӗк. Карчӑкӑнни манерлех. Тен, ытларах та. Куҫӗ 
путса кӗнӗ. Нимӗнле шикленӳ те, куляну та палӑр- 
марӗ унта, хуйхӑллӑн, салхуллӑн ҫеҫ пӑхрӗ.

Кушакӑн выляс кӑмӑлӗ туххӑмрах сӗвӗрӗлчӗ, са- 
вӑнӑҫӗ, пач пулман пекех, лапах сӳнчӗ. Шӑши ҫине 
те вӑл текех хӑйӗн тупӑшӗ ҫине мар, пурнӑҫне пурӑн- 
са ирттернӗ, чунӗпе, шухӑшӗсемпе тепӗр тӗнчере пу- 
рӑнма та пуҫланӑ карчӑк ҫине пӑхнӑнах тинкерчӗ. Кал
лех ыратупа, асаппа, хӗрхенӳпе тулчӗ чӗри.

Мӗнлерех вӗҫленетчӗ-ши тӗлӗкӗ — кушак ӑна кур
са пӗтереймерӗ — карчӑк кӑштӑртатса кӗчӗ. Нӳрлӗ 
кӗпи-йӗмне кӑмака ҫумӗнчи кантра ҫине ҫакнӑ май 
кушак патне пӗшкӗнчӗ.

— Ҫывӑратни эс? Е юрим пекки туса кӑна выр- 
тан? Ҫывӑр, ҫывӑр... Самай ывӑнан пулӗ-ха кун каҫа 
ман хыҫран лӗпӗстетсе ҫӳресе. Хырӑму выҫӑ ёнтё сан 
паян. Качакана сумарӑмӑр та, сӗт те ҫук. Чӑткалаят- 
ни ирччен? Е ҫитересех пулать-и? Ҫитермеллех пулӗ 
ӗнтӗ, ҫитермеллех-тӗр. Ыран каллех Туҫана сӗтӗрӗнсе 
пырас тетӗн пуль-ха? Ан ҫӳренӗ пултӑр. Лар килте. — 
Кӑна карчӑк хытарарах каларӗ, ҫавӑнтах алне сулчӗ. — 
Сана калани те усси ҫук-ха та... Пӗрех итлес ҫук вӗт. 
Хӑвӑннех тӑван. Кутӑнскер вӗт эсӗ ман, кутӑну хӑ- 
вӑнтан пысӑк ӗнтӗ — сӑмах та ҫук, патне ан пыр. 
Ҫывӑрах атя...

Кушак сылтӑм куҫне кӑшт уҫарах вӑрттӑн пӑхса 
илчё. Тата та ытларах килӗшет ӑна карчӑк ҫакнашкал 
мӑртӑхкаланӑ самантсенче. Кӳренесси асра та ҫук. Хӑю 
та ҫитереймен пулӗччӗ. Туять вӗт: тепӗр чух хытах
270



ятлаҫкалать пулсан та, чунтан тарӑхса мар, ыт ахальлён 
ҫеҫ, пурнӑҫ ытла пёр евёр, кичем тӑрасран кӑна ахӑр. 
Тата ҫакна та питё аван пёлет кушак: чӑнласах вӑрҫ- 
ма та, ятлаҫма та чухласах каймасть вӑл. Ҫавна пулах 
Краҫҫукпа Анахвис шавах ҫиеле тухаҫҫӗ, карчӑкӑн вара 
ирӗксӗрех алӑ сулса пӑрахса кайма тивет. Пӗррехин- 
че кӑна ним калама аптранӑ енне усал сӑмах лаплат- 
тарса хунӑччӗ те кайран чылай вӑхӑт хӑйӗнчен хӑй 
аванмарланса, вӑтанса пурӑнчӗ. Ялта халё те-ха ху- 
шӑран кулкаласа, йӗкӗлтешкелесе, тӗрткелесе илеҫҫӗ 
ӑна.

— Мӗн куҫна вӑрттӑн уҫкаласа пӑхан? Асӑрхамасть 
тетним? Э?

Кушак тутлӑн анасларӗ те мӑрлата пуҫларӗ.
— Ан йӑпӑлтат, ан йӑпӑлтат. Пёрех илсе каймас- 

тӑп.
Туҫана карчӑк пульницана ҫӳрет. Пӗр йӑшма пи- 

кенсен ҫавӑ ӗнтӗ вӑл: чир-чӗрӗнчен хӑпса пӗтме ҫук, 
пӗри иртсе каять, тепри ҫулӑхать. Самай вӑхӑт чипе
рех, тӗрӗс-тӗкелех пурӑнатчӗ-ха, хальхаҫҫӑн тем алӑ 
сурнипе аптракалать. Пульницине ҫӳреме пуҫланӑран- 
па кӑштах лӑпланнӑ пек пулчӗ-тӗр-ха, ҫӑм арлама та 
пӑхкалать.

Пӗрремӗш кунхине карчӑк тухса кайнине сисмесӗр 
юлнӑччӗ те яра кунах пӑшӑрханса ҫӳрерӗ, ӑшӗ вӑркарӗ, 
карчӑк таврӑнмасӑр та лӑпланаймарӗ. Кӳренсе, кӑштах 
ҫилленем пек пулса пӗр вӑхӑт сӑмах хушмасӑр та пу- 
рӑнма шут тунӑччӗ. Тепёр кунхине те илсе каясшӑн 
мар пулса карчӑк тем пекех хӳтерме пӑхрӗ те алӑ сулчӗ 
юлашкинчен. Ҫавӑнтанпа ерсе ҫӳрет те унпа кушак.

Малтанласа питӗ килӗшменччӗ пульницинче: шӑр- 
ши кӑмӑлне лӗклентерчӗ, пуҫӗ ҫаврӑннӑ пек пулчӗ, 
халӗ хӑнӑхнӑ ӗнтӗ. Ҫыннисем те питӗ кӑмӑллӑскер- 
сем унта, тепёр чух унран йӗкӗлтешкелесе кулкалаҫҫӗ 
пулин те. Ачашлаҫҫӗ те, тӗрлӗ тутлӑ апат-ҫимӗҫпе 
сӑйлама та хӑтланаҫҫӗ.

Карчӑк чӳречесене карчӗ. Каялла килнё чух каллех 
кушак тӗлӗнче чарӑнчӗ, ҫурӑмӗнчен сӑтӑркаларӗ, ачаш- 
ласа лӑпкарӗ.
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— Хӑвна хӗрхенетӗп-ҫке, айван. Ҫулӗ те ҫывӑхах 
мар та. Е тата пӗрре-пӗрре аташса юлӑн, е йытӑ кач
ка тытса ҫурӗ. Кампа юлас вара манӑн? Ача вӗт-ха 
эсӗ ман, пӗчӗк ача...

«Тахӑшӗ ёнтё кунта ачи», — мӑрлатса илчё кушак.
Карчӑк ассӑн сывласа ячӗ.
— Эх-хе-хей, пурнӑҫӗ... Ҫавӑн вӗҫне тӑрса юлтӑмӑр 

иккен: ачасем вырӑнне — выльӑх-чӗрлӗх. Унсӑрӑн 
мӗншӗн тытнӑ пулӑттӑмӑр выльӑхне? Асаплана-асап- 
лана, хамӑр валли хамӑр нуша-терт тупнӑшӑн ятлаҫа- 
ятлаҫа. Чун тепӗр чунсӑр пурӑнма пултараймасть ҫав, 
чун ҫумми пекки кирлех... Мӗн ҫитерес-ха ёнтё са
на? — карчӑк тёпелелле иртрё. — Какай ҫиейместӗн 
пёрех, хам хӑраххӑнах, — шӑлу ҫук. Иксӗмӗр те шӑлсӑр 
карчӑк ёнтё эпир. Е пульницине кайнӑ-кайнах, ларт- 
тарсах килмелле мар-и? Э? Иксӗмӗрӗн те. Леш ҫут- 
тинчен тунинех. Майрасем пек йӑлтӑртаттарса кӑна 
ҫӳрӗпӗр вара. Мён шутлан? Эй, Турух, ытлашширех 
калаҫса кайрӑм тем, — каҫартӑрах. Чӗлхе тенин ча- 
ракӗ ҫук ҫав. Атя миссарупкипе вӗтетсе парам какай - 
не. Чӗре сури ту кӑштах. Иртенпех ҫимен пуль-ха эс 
те паян. Кил атя, кил.

Апатланчӗҫ. Вётетнё какая чӑмламасӑрах хыпа-хы- 
па ҫӑтрӗ кушак, карчӑк чей кӑна икё чашкӑ таранах 
пӑсланса тӑракан термосран ярса ӗҫрӗ. Кайран ку
шак, апатшӑн тав тунӑн, пёр вӑхӑт карчӑк ури ҫӳмне 
сӗртӗнсе мӑрлатрӗ, вара урай варрине ларчё те питне 
ҫӑва пуҫларӗ. Урине хӑлхи урлӑ ярсах. /•

Карчӑк, вырӑн сарма тӑнӑскер, ҫаврӑнса пӑхса илчӗ, 
унтан алне сулчӗ.

— Вӑт, кала-ха эс мана, кушак питне ҫусан хӑна 
килет тени тӗрӗсех-и вӑл? Суя кӑна-тӑр ҫав. Ирпе те 
ҫурӑн питне, Кӗҫтенти килет ахӑр тенӗччӗ — килмерӗ. 
Мунчине те ҫав ятпах хутнӑччӗ, вуттине нумайрах пӑ- 
рахсах. Ӗненместӗп эп текех сана — суятӑн эсӗ.

«Камах хушать ӗненме сире? Хӑвӑр-иҫ тем те пёр 
шухӑшласа кӑларатӑр та кайран айӑплама пӑхатӑр тата 
теприне, — мӑкӑртатса илчё кушак. — Сан Кӗҫтен- 
тийӳ килессипе кӑна пит ҫусан, ӗмӗр хура питпе ҫӳре-
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мелле. Ҫулталӑкне виҫҫӗ пек аран килкелесе каять те. 
Мён усси вӑл килнинчен те? Ларать чакаланса хӑйӗн 
хучӗсемпе. Калавсем ҫырать пулать. Такамах кирлё- 
тӗр вӑл ҫырнисем? Пахча вӗҫӗнчи картана юсаса хӑ- 
варасчӗ ун вырӑнне. Тӳнсе каять ёнтё. Ӑна асӑрха- 
масть-ха. Ҫырас килсессён питё ҫырма пултарать пуль 
ёнтё ӑна хулинче те? Эс кётсе ларан кунта — Кӗҫтен- 
ти, Кӗҫтенти...»

Карчӑк пёр авӑк йӑшӑлтаткаларӗ те вырӑн ӑшӗнче 
ассӑн-ассӑн сывлакаларӗ, вара мӑштах ҫывӑрса кайрӗ.

Кушак тенкел ҫине хӑпарса выртрӗ. Шӑпланса кар- 
чӑк сывланине итлерӗ. Тикӗсех сывлать пек пӗр вӑ- 
хӑт, тапхӑр-тапхӑр вара йывӑррӑн хӑрӑлтата-хӑрӑлта- 
та илет.

«Ватӑлнӑ ҫав ӗнтӗ, ватӑлнӑ, — шухӑшларӗ кушак, 
хӑй те ассӑн-ассӑн сывлакаларӗ, — нимӗн те тӑвай- 
мӑн — юхать юхан шыв — юхмасть вӑл каялла... Ир
тет ӗмӗр... Иртнӗ те-и? — Куҫне уҫса карчӑк енне 
пӑхса илчӗ. — Атя эс ҫамрӑкрах-ха манран, сан пу- 
рӑнмалла, пурӑнас пулать. Эпӗ ӗнтӗ вӗҫне тухатӑп- 
тӑр кӗҫех. Нумаях юлман пулӗ. Мӗнле хӑварас-ха сана 
пӗччен? Ачусем патне хулана каяс ҫук пӗрех, вӗсем 
те кунта килсе пурӑнас манер мар. Чун ҫумми кир- 
лех ёнтё сана. Кӑштах хушӑран пӑхкаласа тӑракан та. 
Пӗччен тем курасси пур. Каясах пулать-ши вара ҫав 
Анахвис карчӑкӑн кушак аҫийӗ патне? Каймах тивет 
ёнтё. Чун туртмасть те пёрре те. Ытла та нёрсёр вёт- 
ха. Кам кӑна ҫуратса янӑ? Атя кахалӗ, кутӑнӗ, алли 
кукӑрӗ те мура-ха, сӑнӗ-пуҫӗ те ҫук-ҫке иҫмасса. Мӗн 
тӑвас тетӗн, ҫырлахмах тивет. Епле пурӑнӑн-ха унсӑрӑн 
эсӗ? Юрӗ ӗнтӗ... Чун хирӗҫлет те, ҫапах та хамшӑн 
мар-ҫке ӗнтӗ...»

Кушак сас-чӳ туса карчӑка вӑратасран тенкел ҫин- 
чен асӑрханса анчӗ те чӗрне вӗҫҫӗн, ҫемҫен пускала- 
са, кӑмака хыҫӗнчен тӗпсакайне анмалли хушӑк ен
нелле утрӗ.



Кантюк му\иж куигак1
Кантюк мучи кӑмака ҫумне сӗвеннӗ те урай вар- 

ринче пикенсех питне ҫӑвакан кушакне сӑнаса ки- 
ленсе ларать.

Кушаке сылтӑм урине хӑлхи урлӑ ярасшӑн пулса 
тем пекех тӑрмашать, анчах кашнинчех сулӑна-сулӑ- 
на каять.

Лӗхлете-лӗхлете пӑхса ларчё-ларчё те Кантюк ку
шакне ҫепӗҫҫӗн чёнсе илчё:

— Кил кунта, пиҫ-ҫ-ҫук, кил, кил. Кил-ха кунта, 
ачашлам пёрре хам.

Кушакё питне ҫума чарӑнчӗ те хуҫи енне пӑхса 
илчё, вара мӑрлата-мӑрлата пырса тӑчӗ.

— Ай, ай, еплерех кӳпчесе кайнӑ эсё, — ачашлама 
пуҫларӗ Кантюк, ҫепӗҫҫӗн сӑтӑрчӗ, лӑпкарӗ. — Пра- 
лек маткинчен иртсе кайнӑ вёт. Кӳпчеме кӳпчен-ха 
та — асту: Пралек матки те хӑй мӑнтӑрне пулах сыв- 
лайми пулса вилсе кайрё. Сана та ҫав шӑпах килсе 
ан тухтӑр.

Унтан кӑмӑллӑнах калаҫкаласа лараканскер тӑру- 
ках канӑҫсӑррӑн йӑшӑлтатса илчё.

— Э-э, чим-ха, чим„. Эс, ача, тем, ҫине-ҫинех ҫума 
тытӑнтӑн-ха питне. Йӑкӑртма пикенмерӗн пулӗ те 
чӑлантан сысна какайне? Ҫампах кӳпчесе кайрӑн 
мар-и ҫакнашкал? Ун пек пулсан, асту! — вӗрентӗп 
эп сана вӑрлама! — пирус туртса сарӑхса ларнӑ пӳрни- 
пе юнасарах хӑмсарам пек турӗ.

Кушакё тин ҫеҫ хӑйне ҫепӗҫҫӗн ачашласа ларакан 
хуҫи сасартӑках ҫавнашкал вӑрҫма пуҫланине ӑнлан- 
ма пултараймасӑр кӑн-н! пӑхса илчё те пӑрахса кайма 
тӑчӗ.
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— Юрӗ ёнтё, юрӗ, тӳрех йӑлӑнтармалла. Кӑшт ят- 
лама та юрамасть. Пёр тесен, йӑкӑртах, ара. Кам вал- 
лиех усратпӑр пуль тата какайне те? Пире, мён, кар- 
чӑкпа иксёмёре пит нумай кирлӗ-им? Яшкана тутӑ 
кӗртмелӗх ҫеҫ. Пёрех пӑсӑлса кӑна каять пулё ёнтё. 
Патшалӑхне ҫеҫ сутмаллаччё те-ха, карчӑк-ҫке: «Ача
сем килӗҫ те, вёсем валли хӑварас», — терё. Унччен- 
сенче иле-иле каятчӗҫ те, хальхаҫҫӑн, тем, килни-туни 
ҫук. Те пуяна тухса пӗтрӗҫ вара пурте? Пулё те, ахаль 
чух тӑтӑшах йӑрккатчӗҫ-ха — «Ана параймӑр-и, ку 
ҫук-и?..» Халь пуйрӗҫ-тӗр те ёнтё... Кирлех мар ҫав 
ун пек чухне ыттисем. Аҫу-аннӳ те ахӑр.

Кантюк пёр вӑхӑт кушакне лӑпкама пӑрахсах шу- 
хӑша кайнӑн ларчё, ачисем манӑҫса пурӑннӑшӑн чунӗ 
хурланса килчӗ ахӑртнех. Унтан каллех кушакне ачаш- 
лама пикенчӗ те, сӑнӗ ҫуталчӗ, куҫӗ юратупа тулчӗ. 
Кушакӗ мӑрлата-мӑрлата ҫуланчӗ, ачашланчӗ, пӗр пӗ- 
кӗрӗлсе, пӗр лӑпчӑнса авкаланчӗ, урайне кукалерӗ, 
юлашкинчен кукленерех авӑнчӗ те кутне тӑратрӗ, хӗп- 
хӗрлӗ чӗлхине йӑпӑш! кӑларса хучӗ.

— У-у, пакӑҫ! — ялтах сикем пек пулчё Кантюк. — 
Кай кунтан! — ҫӑматӑ тӑхӑннӑ урипе самаях ҫиллӗн, 
чунтан тарӑхсах тӗксе ячӗ кушакне. — Аскӑн шухӑш 
кӗрсе те кайрё иккен. Пӗр-ресс! кунтан! Кӗрт ами... 
Ҫампах шӳсе кайнӑ иккен-ха эс. Туса хутӑн пӳртрен 
приттун. Ҫӗрӗпе тӗпӗр-тӗпӗр! Пӗрес-с! — тӑрӑс! тапрӗ 
урипе. Вара кӑмака умне иртрё те кӑмкана шӑкӑртат- 
тара-шӑкӑртаттара аллине пикенсех ҫума пуҫларӗ.



'Енигс, куя
Укахви кил картине кӗрсе кӗҫӗн алӑка хупнӑ кӑ- 

наччӗ — пӳртре такам, ҫинҫерех саслӑскер, самаях 
хыттӑн ӗрлешнине илтсе самантлӑха тӑпах хытса тӑчӗ. 
Итлесе пӑхрӗ. Ӳлесе йӗнӗнех туйӑнчӗ.

— Ак ӗнтӗ, ак ӗнтӗ-ӗ... Хресчукӑн чунӗ тухнӑ та-и 
вара? Ҫаплах пулӗ ҫавӑ-ӑ, тухнах-тӑр... — Хыпалан- 
сах хӗрес хывма пикенчӗ. — Ҫӳлти патшалӑхра пултӑр 
ӗнтӗ. Чунӗ ырӑччӗ. Тасаччӗ. Тасапах пурӑнса ирттерчӗ 
ӗмӗрне те. Ҫӳлти патшалӑхра пултӑр ӗнтӗ-ӗ...

Пӗр-икӗ эрне каялла-тӑр аптраса ӳкрӗ Хресчук кар- 
чӑк. Кӳрше — Укахви патне — мунча кӗме каҫнӑччӗ 
те, ҫавӑнтан таврӑннӑ чухне тивнӗ-ши сивви, малтан- 
ласа сунас пекки ҫеҫ аптратнӑ манер пулнӑччӗ те, кӗ- 
ҫех вара вӗрилентерсех пӑрахрӗ, пӗтӗм шӑм-шакӗ сур- 
ма пикеннӗн туйӑна пуҫларӗ. Укахви те, ытти кӳршӗ- 
аршӑ хӗрарӑмӗсем те, ывӑлӗ, Палля, юнашар ялти 
пульницаран тухтӑр чӗнсе килме те шут тунӑччӗ — 
Хресчук хӑй чарчӗ. «Мӗн-ма чӑрмантармалла ҫынна 
ыт ахалех, вӑхӑчӗ ҫитнӗ кайма тахҫанах — сакӑр вуннӑ 
урлӑ каҫрӑм пулать иккен те, асапланасси те пёрех 
нумаях юлас ҫук, ёнтё тинех эмел ӗҫсе ӑш-чике те 
варалам мар, тасанах каям», — терё.

Куҫ умӗнчех сӳннӗҫемӗн сӳнсе пычё Хресчук. Типсе 
кушӑрканӑ алли пёркеленчёксемпе тата та ытларах 
витӗнчӗ, сывлӑшӗ ҫине-ҫинех пӳлӗне пуҫларӗ, куҫӗ 
путса кӗчӗ. Сӑнӗ кӑна ҫуталчӗ пек, пит ҫӑмартийӗ тур- 
тӑнарах тулнӑн туйӑнчӗ. «Ах, хӗр пек выртать-ҫке. Чи- 
перлене пуҫларӗ, вилес умён сӑн ҫапла хитреленет, 
чун илемӗ тапса тухать пите. Нумаях юлмарӗ ик
кен», — ӑнлантарчӗ ҫамрӑкраххисене Вирук карчӑк.
276



Хресчука Укахви пӑхсах тӑратчӗ-ха. Яра куна те- 
миҫе те хутлатчё кӳрше. Пальлине шансах пётерме 
майӗ ҫук: ӗҫкӗллӗ ҫыннӑн шухӑшӗ те урӑхларах, ҫавна 
пулах арӑмӗ те икӗ ачипе пӗрлех пӑрахса тухса кайрӗ, 
хушӑран килкелесе пӑянамӑшӗн кӗпи-ҫи-пуҫне ҫуса, 
кил-ҫуртне тирпейлесе каять.

«Кинӗ ӳлет-и-ха вара? Ҫавӑн пек сасси», — шу- 
хӑшласа илчё Укахви. Ытти чух калушне пӑлтӑртах 
хывса хӑвараканскер халӗ ун ҫинчен аса илмесӗрех 
хыпаланса пӳрте кӑштӑртатса кӗчӗ. Кӗчӗ те шаках хыт- 
са тӑчӗ. Сӑмах хушма ҫӑварне те уҫма пултараймарӗ.

Хресчук, ӗнер кӑна йывӑррӑн хӑрӑлтата-хӑрӑлтата 
сывласа выртаканскер, урай варрине тӑнӑ та урине 
тапа-тапа янрашать — сӗтел хушшинче пуҫне чике- 
рех ларакан ывӑлне вӑрҫать:

— ...чысна мар, сӑн-пуҫна та ҫухатнӑ ӗнтӗ. Ӗрет- 
рен тухса ӳкнӗ йӑлт, ҫын манерӗ юлман вӗт. Кил- 
ҫурта сутса ӗҫсе яр тата! Сутӑн та-ха. Эп вилессе ҫеҫ 
кӗтен пулӗ-тӗр. Намӑссӑр. Мён тери ҫемйӳне аркат- 
рӑн. Аллуна кӗнӗ телейне кӑларса пӑрахрӑн та, ҫын 
пулатӑн-и эсё? Мӗне кура тулӗк асан? Мӗн ҫитмест 
сана? Мӗн ытлашши? Ах, ырӑпа вӗҫлейместӗн эс, 
ачам, пурнӑҫна, ырӑпа мар. Туять чӗрем, туять, туять, 
туять...

Хресчук чунтан тарӑхса алӑ сулчӗ те пӑрахса утрӗ. 
Кайри пӳрте иртрӗ. Укахвине асӑрхарӗ.

— Лӑпкӑн кӑна выртатӑп та вилетӗп тенӗччӗ. Ви
лен кунта. Вилме выртнӑ ҫын мар, вилни тупӑкӗнчен 
сиксе тӑрӗ. Эй, Турах... Ытти чухне тарӑхтарни, чуна 
илни ҫитмен, юлашкинчен те пулин тупса парать. Кай, 
кай... Ҫын пулмарё иккен. Вилсен тӑхӑнма тесе чӑваш 
кӗпипе ҫӑпата усраттӑм. Кӑтартнӑ-ха сана. Ҫавсене 
сутса ӗҫсе янӑ. Намӑссӑр! «Илсе кӗр-ха», — теп те, 
килсе хучё пуҫелӗк умне... кивӗ улача кӗпепе ҫӗтӗк 
ҫӑпата. Ку пёрех уйӑраймасть терё пуль. «Кама 
сутрӑн?» — теп те: «Шупашкара, тиатра», — тет. Шут- 
ла-ха эс, Укахви кин, ӗҫкӗ тесе ӑҫта ҫити сӗтӗрӗнсе 
ҫӳрет. Тӗнчен тепӗр вӗҫне вӗт. Упамсари Кирук хӑта 
карта юпилӗх йывӑҫсем хатӗрлесе хутӑм тенӗччӗ, ҫавна
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кӳрсе килме вӑхӑт ҫук унӑн, Шупашкарне ҫитме — 
тархасшӑнах.

— Кайман эп унта, вӗсем хӑйсем кӳршӗ яла кил- 
нӗччӗ, — сас пачӗ Палля мӑкӑртатарах.

— Ан чӗн луччӗ. Сассуна илтем мар пӗрех хут. Ҫу- 
хатнӑ йӑлт намӑс-симӗсне. Пуҫу пур-и санӑн хӑть кӑш- 
тах шухӑшламалӑх?..

Хресчук каллех малти пӳрте иртме тӑчӗ.
— Атя ан тарӑх-ха, Хресчук аппа, лӑпланса выр- 

тах. Атя вырт, вырт, — чарма тӑчӗ Укахви.
— Выртӑн кунта лӑпланса. Шутласа пӑх-ха хӑвах, 

вилсен выртма хатӗрленӗ ҫи-пуҫа сутса ӗҫсе янӑ та. 
Кай, кай, кай...

Хресчук Укахви аллине сирее каллех малти пӳрте 
иртрё те ятлаҫса вӑрҫма пикенчӗ.



Ша&рӑнш
— Джимми! Джимми теп. Чиперех-и эс? Кӑнса 

выртмарӑн пуле те, тем, йӑшӑлтатми те пултӑн, паҫӑр 
хӑть сиксе чӗтреттӗн.

— А-а-а... — асаплӑн ассӑн сывласа илчӗ Джимми 
тени. — Те чёрё, те сывах — хам та туйми пултӑм 
ёнтё. Шӑмӑсем кӑна сыппӑн-сыппӑн пӑрланса пыраҫ- 
ҫё пек.

— Эс ан шухӑшла ун пирки, Джимми. Куҫна хуп 
та ҫуллана аса илме тӑрӑш. Астӑватӑн-и хула хӗррин- 
чи катари тӑпӑл-тӑпӑл уҫланкӑна? Курӑкӗ ҫӑраччӗ унта. 
Ҫӳллӗччё. Йывӑҫ тӑррисем витӗр хӗвел пайӑркисем 
сӑрхӑнатчӗҫ. Ӑ-ӑшӑ, ҫутӑ. Пытанмалла выляттӑмӑр 
эпир. Аса илтӗн-и? Телейлёччӗ мён тери иксӗмӗр те 
ун чух. Ҫав уҫланкӑ ҫинчен шухӑшла эсӗ. Ҫав телее 
аса ил. Ак ҫулла ҫитет те, каллех ҫав уҫланкӑна кайӑ- 
пӑр. Вара тепӗр хут телейлӗ пулӑпӑр.

— Пулать-ши пирӗнтен текех телейлё пуласси, Бо
бик? Пӗртен-пӗр шухӑшӑм та манӑн халӗ — лӑшах 
ҫывӑрса каясчӗ те тек нихӑҫан-нихӑҫан вӑранас мар- 
ччё. Пётёччё вара мӗнпур асапё, пётём хён-хурё. Чӑн- 
чӑн телейё пирён ёнтё текех вилём кӑна-тӑр.

— Хам ҫумарах тёршӗн эсё, Джимми. Иккӗн иккӗ- 
нех ҫапах та. Пӗччен мар. Асапӗ те икке пайланать, 
телейӗ вара икӗ хучӗпех пысӑкланать.

Джимми йывӑррӑн йӑшӑлтаткаласа Бобик ҫумне- 
рех шуҫрё. Иккӗшӗн те шӑммисем шӑкӑртатса илчёҫ. 
Йытӑсене самантлӑха асапӗсене манӑҫтарса савӑклан- 
тарса та илчё ку.

— Шӑмӑ тултарнӑ хутаҫ майлах пуль эпир халь, 
Бобик?
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— Темех мар, Джимми, ҫулла пулать те акӑ, кал
лех параппансем пекех панк пулатпӑр.

— Ҫитейӗ-ши вӑл вӑхӑт — пӗртте ӗненес килмест.
— Нумаях юлман. Асӑрхарӑм эпӗ паҫӑр, уйӑх ка- 

тӑлнӑ. Эппин, эрне вӗҫнелле ӑшӑтать. Хӗл сивӗ пул
сан ҫу ӑшӑ пулать. Ку манер сивӗсене пӗртте астумас- 
тӑп эпё. Эппин, ҫу та кӑҫал нихҫанхинчен те ӑшӑрах 
пулмалла. Вара пирӗн пурнӑҫ та нихӑҫанхинчен те те- 
лейлӗрех пулма пултарать.

— Ҫулли вӑл пулнӑ пек пулать те иртет ҫав. Унтан 
каллех йӗпе-сапа, пылчӑк, сивӗ ҫумӑрсем. Унтан — 
хӗлле. Кайран тепӗр хут асаплӑ, хӗн-тертлӗ пулас- 
сине пӗле тӑркачах вӑхӑтлӑх телей ҫинчен ӗмӗтлен- 
ни йӑпатма пултарӗ-ши чуна? — хаш! сывласа ячӗ 
Джимми.

«Телей тени вӑл, Джимми, нихӑҫан та пурнӑҫ майлӑ 
вӑрӑм пулмасть. Ун пек телей, ахӑртнех, телей пек 
туйӑнмӗччӗ, уншӑн хӗмленес те ҫук. Тепӗр чух пӗчӗк 
телеех пӗтӗм асапа манӑҫтарать, пӗтӗм пурнӑҫа илемлӗ 
те тулли тӑвать», — теесшӗнччӗ Бобик, анчах шарла- 
марӗ. Джимми ӑна пӗрех ӑнланас ҫукчӗ. Мёншён те
сен кӑна ӑнланас тесен хӑвӑн ӗмӗр ҫапкаланчӑк, вы- 
ҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑнса курмалла. Чӑн-чӑн савӑнӑҫ мӗн- 
не хавасланса вӗҫӗмсӗр кулакан мар, татӑлса йӗрекен 
чун ҫеҫ ӑнлантарса пама пултарӗ. Джимми вара Бо
бик пурнӑҫӗпе пӗрремӗш хӗл каҫать.

— Бобик, эсӗ чухлатӑн-и, мӗншӗн пурӑнатпӑр эпир? 
Мӗн тӗллевпе? Ҫуратса янӑ та, чун тухиччен пурӑн- 
малла ӗнтӗ — ҫавӑнпа ҫеҫ-и?

Бобик тӳрех чӗнмерӗ. Кӑштахран тин.
— Тахҫан чухлатгӑм. Хам кама та пулин кирлё чух

не. Тен, халё те кирлё-и?
— Камах кирлё-ши эпир тинех? Тата мён тума? 

Ҫӗлӗк ҫӗлетме-и? Ӑна валли те юрӑхсӑр. Супӑнь тунӑ 
ҫӗре яма пултарӗҫ-тӗр — ҫавӑ ҫеҫ. Ку вара пёрре те 
савӑнтармасть мана.

— Ҫук, Джимми. Йӑнӑшатӑн ҫапах та эсӗ. Пӗр чӗрӗ 
чун тепёр чӗрӗ чуна кирлӗ пулмасӑр пулма пултарай- 
масть.
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— Эх, Бобик... Эс шутланӑ пек пулсан-и?.. Пёр- 
пӗр ӑшӑ килте телевизор кӑна пӑхса выртмаллаччё ха
лё. — Джимми каҫ сӗмлӗхӗнче саррӑн, кӑваккӑн, хӗр- 
лӗреххӗн — тӗрлӗ ҫутӑсемпе йӑлтӑртатса ларакан ҫурт- 
сем еннелле пӑхса тӗмсӗлсе илчӗ. — Мӗн чухлӗ ҫутӑ 
чӳрече, мӗн чухлӗ ӑшӑ хваттер. Пӗр ырӑ чун та пурӑн- 
масть-ши вара ҫав ҫуртсенче?

— Пайтах вӗсем, ырӑ ҫынсем, Джимми. Тӗнче них- 
ҫан та хӗсӗр мар.

Бобик тата темӗн каласшӑнччӗ пек те — шарла- 
марӗ, ассӑн сывласа ҫеҫ илчӗ. Йывӑррӑн.

Пӗр вӑхӑт чӗнмерӗҫ. Шӑплӑха Джимми татрӗ.
— Хам айван. Хальхи ӑспа пулсан-и... сурса хунӑ 

пулӑттӑм хули ҫине те, ырлӑхӗ ҫине те, кӑлпассийӗ 
ҫине те.

— Мӗнле кӑлпасси? — йӑшӑлтатса илчё Бобик.
— А-а... Кӑлпассишӗн вёт ерсе килнё эп ялтан. Ху- 

ҫан хӗрӗ таврӑннӑччӗ. Эп ун чухне ҫура кӑначчӗ-ха. 
Кӑлпасси илсе килнё. Мана та лекрӗ пёр турам пек- 
ки. Килӗшрӗ. Вӑт вара тӑрӑшрӑм та эпӗ ҫав хӗрарӑм 
кӑмӑлне кайма. Хулана илсе кайтӑр тесе. Хам ай- 
ванскер пулнӑ. Пурӑнмаллаччӗ ялтах. Мана кӑна-им, 
мён чухлёшне астарса килнё вӑл кӑлпасси шӑрши. 
Мён чухлёшне йёртнё пуль кайран. А-а, шухӑшласа 
чуна ыраттарас та килмест. Ялта пулсан ҫапла ҫап- 
каланса ҫӳреттӗмӗр-и эпир? Хуларисенчен урӑхларах 
вёт ялти ҫынсем. Тӳрех кӑларса та пӑрахмаҫ, хӗрхенме 
пӗлеҫҫӗ. Эсё, Бобик, мёнле лекнӗ хулана? Эс те ял- 
танах пуль?

— Хули хӑй куҫса пычӗ пирён пата.
— Мӗнле «куҫса пычӗ»? — пуҫне ялтах ҫӗклерӗ 

Джимми.
— Ҫаплах. Пирӗн яла пӗтерчӗҫ те хула туса лартрӗҫ. 

Пире хуҫампа иксӗмӗре (пӗччен карчӑкчӗ вӑл манӑн) 
хваттере куҫарчӗҫ. Анчах та вал хваттерте нумаях пур- 
наймарӑмӑр эпир. Хуҫам пӗр хӗл каҫсанах ҫӗре кӗчӗ. 
Чӑтаймарӗ курӑнать тунсӑха. Ку ӗнтӗ тахҫанах пулнӑ.

— Ҫавӑнтанпах ҫапла ҫапкаланса ҫӳретӗн-и эсӗ? 
Пӗр ырӑ чун та тупӑнмарӗ-и сан тӗле?
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— Мёншён? Тупӑннӑ. Пайтах. Питё ырӑ ҫынсем 
пулнӑ ман пурнӑҫра. Ҫавӑнпа пурнӑҫа юрататӑп та 
эпё, яланах шанчӑкпа пурӑнӑп, ҫынсене те ыт ахаль 
хурлас килмест. Анчах та эпё ун пек ҫынсене пыта- 
ра-пытара ывӑннӑ. Чёрене текех ыраттарас килмест. 
Ҫавӑнпа чёнекен пулсан та килёшместёп.

— Ӑнланмарӑм...
— Пирён пек ҫапкаланчӑксене камсем ытларах 

хӗрхенеҫҫӗ тетён? Паллах, карчӑк-кӗрчӗксем. Вёсем 
вара, хӑвах чухлатӑн...

— Сан малтанхи хуҫу ырӑччӗ-и?
— Ҫав тери. Ҫӳлти патшалӑхра пултӑрах.
— Атя ыран унӑн вилтӑпри ҫине каятпӑр. Асӑ- 

натпӑр.
— Ҫуккӑ унӑн вилтӑпри.
— Мӗншӗн ҫук? — каллех пуҫне ҫӗклерӗ Джимми.
— Ӑна пытарнӑ масар ҫинче тахҫанах пысӑк ҫурт 

лартнӑ. Тӑхӑр хутлине. Камӑн тӑванӗсем пур, вӗсене 
куҫарса кайрӗҫ. Унӑн вара мансӑр пуҫне урӑх никам 
та ҫукчӗ.

Пӗр вӑхӑт шӑп пулчӗҫ.
— Манӑн хамӑн та хуҫа питӗ кӑмӑллӑччӗ. Тепӗр 

чух ятлакалатчӗ те.
Йытӑсем каллех шӑпланчӗҫ. Джимми Бобик ҫумне 

тӗршӗнчӗ. Хӑйӗн пур пек ӑшшипе юлташне ӑшӑтма 
тӑрӑшрӗ. Бобик те, тав тунӑн, ун ҫумне таччӑнрах 
ҫыпҫӑнчӗ. Пӗр вӑхӑт кашни хӑй шухӑшӗпе, асаилӗвӗ- 
пе выртрӗ. Унтан Джимми йӑшӑлтатса илчӗ.

— Бобик, ҫывӑратӑн-и эсӗ?
— Ҫук-ха.
— Эпӗ кӑштах тӗлӗрсе илнӗ пулмалла. Тӗлленнӗ те. 

Тӑван яла таврӑннӑ пек. Пирён питё хитре вырӑнсем 
унта. Ҫыннисем те ырӑ. Атя ыран тӑратпӑр та пирӗн 
яла каятпӑр. Манӑн хуҫа колхоз пахчине хураллатчӗ. 
Тен, халё те ҫавӑнтах ӗҫлет, вара эпир иксӗмӗр ун 
патне ӗҫе кӗрӗшӗпӗр.

Йытӑсем текех шарламарӗҫ. Пӗр-пӗрин ҫумнерех 
тӗршӗнчӗҫ те мӑшлата-мӑшлата ҫывӑрса кайрӗҫ.

Ирхине ир-ирех, хула вӑранма та шутламанччӗ-ха,
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лӑпӑс-лӑпӑс хӑлхаллӑ, тӗл-тӗл ҫӑмӗ тӑкӑннӑ, кӗлпе, 
кӑмрӑкпа вараланса пӗтнӗ икӗ хытанка йытӑ хӑйсен- 
чен тӗнчере урӑх никам та телейлӗреххи те, савӑнӑҫ- 
лӑраххи те, ирӗклӗреххи те ҫук пек ҫӑмӑллӑн сикке- 
лесе, ҫыртам пек выляса хуларан лӗпӗстетсе тухрӗҫ. 
Нимӗнле шартлама сивве те, витӗр витекен ҫиле те 
асӑрхамарӗҫ вӗсем. Туймарӗҫ. Юра вӗҫтерсе хирӗҫ чу- 
пакан асфальт чӗнчӗ те чӗнчӗ вӗсене.

Ҫитес ҫӗрӗнче тахҫантанпах ӗнтӗ пушӑ вырӑн ҫеҫчӗ. 
Ватӑ мучин вилтӑпри ҫинче те тӗл-тӗл хытхура тӑрри- 
сем кӑна кӗртрен тӑртӑнса тӑратчӗҫ. Кун пирки йы- 
тӑсем шухӑшлама та пултараймарӗҫ. Вёсен пёрех тем 
тарӑнӑш кӗрте, хытхурана курасси те, чунӗсене эр- 
лентерсе ӳлесси те пулмастчӗ, ҫак илӗртсе-астарса 
чӗнекен асфальт ҫулпах вёсем пекех шартламана туй- 
масӑр кӑлпасси шӑршине хирӗҫ вирхӗнекен антӑхса 
урса кайнӑ, касӑхса ҫитнӗ йытӑсен кӗрчӗпе ҫак икӗ 
чунӑн хушши кёскелнӗҫемӗн кёскелсе пычӗ.



Улшӑр ҫля
—  Ӑнса та пулчӗ-ҫке кӑҫал пан улмийӗ, ҫулҫӑ ку- 

рӑнмасть вӗт, — хӑй тӗллӗн ҫапларах сӑмахлакаласа 
пӗр улмуҫҫи патӗнчен тепри патне кӑштӑртатрӗ Захар 
мучи. Турачӗсене, чӗлӗнсе анмаҫҫӗ-и-ха тесе, пӗшкӗ- 
не-пӗшкӗне ларса та, чӗвен тӑра-тӑра та тӗпчерӗ, 
тӗревсене силлекелесе тӗрӗслерӗ — ҫирӗпех пек.

Ҫакнашкал айланнӑ самантра хӑма карта хушӑкӗн- 
чен хӑйне пӗр пӗчӗк чун тимлесех сӑнанине асӑрхарӗ. 
Кил урлӑ пурӑнакан Тарье мӑнукӗ иккен. Ҫуллахи вӑ- 
хӑтра хуларан килсе янӑскер.

Захар мучи курмӑш пулнӑ пек турӗ те пӗр авӑк ача- 
на сӑнарӗ. Унтан тӑкӑннӑ пан улмисене чи хитрисене 
тӑваттӑшне илсе карта патнелле кӑштӑртатрӗ. Ача утӑм 
майлӑ чакарах тӑчӗ.

— Ак ӗнтӗ... Мӗн, хӑратним эс манран? Ҫук, ҫук, 
тивместӗп эп сана, ан хӑра, ан шиклен. Мӗншӗн ти- 
вес тет-ха ман сана? Кӑмӑл тӑвас тетӗп ҫеҫ. Кучченеҫ, 
так скасать. Сана, хула ҫыннине — витамин. Пӑх-ха, 
еплерех хитрескерсем! Тутлӑ пулаканччӗ унчченсенче. 
«Московски хрушовкӑ» текенни. Тутанса пӑх Захар 
мучин ҫимӗҫне, — ывӑҫне кӑнтарарах карта патнелле 
утрӗ ватӑ. — Мӗнлерех чӗнеҫҫӗ-ха сана? Эп ак Захар 
мучи пулап. Так скасать, хулалла — Захар Николайчӑ 
Никандров. Паллашар. Эс вара кам пултӑн-ха?

Ача шарламарӗ.
— Ваҫҫа ятлӑ-и-ха? Ҫук-и? Эппин, Вулача пултӑн- 

тӑр-ха, пӗлтӗм-и? Ман хамӑн та мӑнук пур. Хуларах. 
Тулӗк питӗ аякра. Самулютпах вӗҫмелле. Пуйӑсӗпе 
виҫ-тӑват кунах каймалла тет. Хам ҫитсех курман — 
хӑйсем килсе кайнӑччӗ виҫӗм ҫул. Захар ятлӑ ман
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мӑнук, ман ятпа хунӑ. Санпа тантӑшах-тӑр. Эс ми- 
дере-ха?

Лешӗ ҫаплах хытса тӑчӗ.
— Ӑт апӑрша. Ятне-шывне те каласшӑн мар. Ка- 

ласах килмесен ан кала, ара. Тыт, тыт улмисене. Ку- 
камун улма йывӑҫ-тем ҫук. Вӗсемшӗн ҫӗр улми хаклӑ. 
Ҫампа шӑши кучӗ майлах ҫап-ҫара пирӗн енчи пах- 
часем. Пӗр илем ҫуккӑ вӗт. Таврара илем пулмасан 
чунра та илем пулаяс ҫук. Мӗншӗн пурӑнмалла тата — 
хырӑмшӑн кӑна-и? Ме, ме, тыт.

Ача вырӑнтан та тапранмарӗ.
— Эс, чим-ха, кӳренмен пуле те мана? Пулмалла 

мар пек унашкал: хальччен, ара, сёмленсех те кай
ман пуль эпир пёр-пёрне. Усурниксен, Хветле Криш- 
кисен, йышёнче те асӑрхаман сана. Мёншён кӑмӑл 
тумалла мар-ха эппин сан мана? Эп вёт ырӑ кӑмӑлпа 
сӑйласшӑн сана. Кучченеҫ парасшӑн. — Каллех ал- 
лине тӑсрӗ мучи. Ача ҫаплах хӑнк та тумарӗ.

— Э-э... эп мӗн сӑмахланине ӑнкарса илейместӗн- 
тӗр-ха эсӗ? Сирӗнле, хулалла, каҫар та, чухлаймастӑп. 
Ӗмӗр кунта тӗпленсе пурӑннӑ та ӗнтӗ, вӗренме кир- 
лех пулман. Вырӑсла, так скасать, неснайски. Тыт, 
тыт, вӑтанса ан тӑр, хамӑр пек пул, чӑвашранах тухнӑ- 
ҫке ху та. Параканран ил, ҫапаканран тар.

Ача ҫаплах тӑчӗ те тӑчӗ мучине тинкерсе. Кӑшт 
тӗлӗнерех пӑхса. Куҫне те мӑчлаттармарӗ. Унтан тӑ- 
руках вӑрт ҫаврӑнчӗ те вӗҫтере пачӗ. Захар мучи ал- 
лине кӑнтарнипех тӑрса юлчӗ. Пӗр авӑк ҫаплах хытса 
тӑчӗ вӑл. Кӑмӑлӗ хуҫӑлмаллипех хуҫӑлчӗ: ачана савӑн- 
тарасшӑнччӗ вӑл. Кӑштах пурнӑҫ пӗлӗвӗ те парас 
шухӑшӗ пурччӗ: пӗлтӗр, ачаран пӗлсе ӳстӗр, ялта питӗ 
кӑмӑллӑ, ырӑ, уҫӑ, тарават ҫынсем пурӑнаҫҫӗ, хулара 
унта кашни хӑйшӗн ытларах пулнӑн, кашни хӑй 
ырлӑхӗшӗн тапаҫланнӑн туйӑнать Захар мучине. Урӑх- 
ла майӗ те ҫук пуль ҫав: пӗр пӗчӗк лаптӑкрах миҫе 
ҫын хӗвӗшет те, ху чӗрӗ пулмасан таптаса та кайӗҫ. 
Ялта ирӗклӗ, ҫавӑнпа чунсем те ирӗклӗрех.

Хӑйӗн ҫак шухӑшӗсемпе пӑтранса Захар мучи пӑ- 
сӑлнӑ чунне кӑштах ҫемӗҫтерчӗ те пан улмисене те
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пӑрахса каялла кайма та хатӗрччӗ — шӑп ҫав самант
ра урампа Хветли Гришки лӗслетсе килнине асӑрхарӗ. 
Шакла пуҫлӑ, тасах мар кивӗрех кӗпе-йӗмпе. Пӗр вун- 
нӑсенчи шӗвӗркке.

— Кришка, ӑҫталла вӗҫтерен-ха? — сассине хӑпар- 
тарах чӗнсе чарчӗ ӑна мучи. — Кил-ха кунта!

Шӗвӗркке тӑпах чарӑнчӗ. Пахча енне шикленерех 
пӑхса илчӗ.

— Сана калап, сана. Кил кунта. Мён хытса тӑтӑн 
тата? Кил теп, хӑвӑртрах.

— Ма? — сисчёвленчё Гришка.
— Ма? Ахалех. Сӑмахламалли тупӑнать тен? — кӑшт 

хӑй те аптранӑн пулчё ватӑ.
— Анчах эп, мён... эп кёмен... кёмен сирён пахчӑ- 

ра. Ухват Сергейӗсем ӑна. Эп кёмен. — Сӑмсине нӑш- 
латтарса туртса илчё Гришка. — Вёсем мана та чён- 
чӗҫ, эп килӗшмерӗм. Эп вӗсене каларӑм сирён пан 
улмисем пулса ҫитмен, йӳҫӗ тесе. Ҫавӑнпа эп, мён... 
кёмен.

— Эс апла ӑҫтан пёлен тата пулса ҫитменнине? Ну, 
юрё, юрё, ёненеп: кёмен эсё, кёмен. Хам та пёлетёп. 
Эс халь юсаннӑ, ҫапла пуль?

— Ӑхӑ.
— Ӑт ҫавӑнпа ҫак улмасене парасшӑн та эп сана. 

Так скасать, сӑйласшӑн. Эс хирӗҫ мар пуль? Эп са
на — чунтан, пур кӑмӑлтан. Ме, тыт. Эс килӗште- 
ретӗн вӗт манӑн улмасене?

— Ну... Унччен тутлӑччӗ... Халь ҫисе курман. — 
Куҫне мӑчлаттарчӗ Гришка.

— Эппин, тутанса кур. Килӗшсен тата килен. Эп 
сана парап. Атя тыт.

Ача чӗрҫине тытрё. «Тавах», — терӗ сӑмса айӑн, 
куҫне тартма тӑрӑшрӗ хӑй.

— Тӑхта, тӑхта! Тата татса килеп. Ман вӑн пахча 
тулли вёсем, пурне те ҫитет, — терё те кӑмӑлӗ ҫаврӑн- 
нӑ мучи улмуҫҫисем патне танккарӗ.

Упалене-упалене пуҫтарчӗ, пӗр иккӗшне йывӑҫра- 
нах татса илчӗ. Чӗрҫипех тултарчӗ.

Аран-аран чиксе пӗтерчӗ Гришка пан улмисене. Вара
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именчӗклӗн: «Тавах, Захар мучи, эп урӑх нихҫан та 
кёместёп сирён пахчана, Сергейсене те чарап», — 
тесе ватӑ ҫын евӗр хуллен лӑкӑштатса кайрё.

Вӑл тӑкӑрлӑка кӗрсе ҫухаличченех пӑхса ӑсатрӗ ӑна 
мучи. Сӑн-питне ачашлӑх ҫапрӗ.

— Вӑт ку — хамӑр ҫын. Йӑлтах хамӑрла. Ытлашши 
хуҫма та кирлӗ мар чӗлхене. Апла-капла перкелешнӗ 
те кӑштах — пӗр-пӗрне ӑнланнӑ та. Ҫапла пулмалла 
та, — кӑмӑллӑн кӑштӑртатрӗ каялла Захар мучи.
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