
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.

41



— 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.
42



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-
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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-
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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

59



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.
62



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
74



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
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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?

101



— 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?
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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...»


