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Хаклă вулаканăмăрсем!
Сирӗн алăра «Шурăмпуç» литература кăларăмӗн черетлӗ 8-мӗш (26) 

номерӗ. Яланхи пек унта Тутарстанри чăваш çыравçисен хайлавӗсене 
пичетленӗ. Пӗтӗмпе 20 авторăн хайлавӗсемпе паллаштаратпăр хальхинче. 

Черетлӗ номере Тутарстан Республикинчи Тăван чӗлхесен тата 
халăхсен пӗрлӗхӗн çулталăкне халалланă. Апла пулин те литература 
хайлавӗсенче тăван чӗлхене упраса хăварас, ăна ăруран ăрăва малалла 
парса пырас темăна тӳртен те кăнттам çӗклемен. Çынсен хушшинчи 
тӗрлӗ енлӗ хутшăнусене, пурнăçри пулăмсене тăван чӗлхепе вулакан патне 
çитерни  хăйех чи вăйлă та хăватлă инструмент. Чăваш чӗлхин илемӗ, унăн 
çыпăçуллă янравлăхӗ çинчен вӗçӗмсӗр калаçма пулать. Çак илем чи малтан 
сăвăсенче палăрать. Вӗсене тăван чӗлхепе вуласа эстетикăлла киленӳ илни 
урлă юраттарма тăрăшмалла та пирӗн çитӗнекен ăрăва тăван чăваш 
чӗлхине.  

Чăваш литератури чăннипех те халăхăмăрăн ăс-тăнӗн, кăмăл-сипечӗн, 
тӗнчекурăмӗн нимле мулпа виçейми еткерӗ. Çакă «Шурăмпуç» литерату-
ра кăларăмӗнче пичетленнӗ калавсенче те яр уççăн курăнать. Хайлавсенче 
çӗкленӗ темăсем, тен, обществăлла шухăшлава тӗпрен улăштараймасан 
та çапах çынсен тимлӗхне ырри, тӗрӗсси патне çавăрма, çемьери, туслăхри, 
тăванла хутшăнусене хаклама, начарринчен, этеме сăтăр тăваканнинчен 
пистерме пултараççӗ. Авторсем хăйсен калавӗсенче тӗрлӗ пулăмсем урлă 
обществăри, çынсен хушшинчи проблемăсене те тимлӗхе илнӗ. 

Вăрçă темине те хускатаççӗ пирӗн çыравçăсем. Этемлӗх аталанăвӗшӗн 
мӗн тери пысăк инкек пулнине сăмах вăйӗпе чӗррӗн кăларса тăратаççӗ. 
Тӗслӗхрен, Анатолий Хмытăн «Таврăну» калавне вуласа вăрçă çӗршывшăн, 
этемлӗх аталанăвӗшӗн мӗн тери пысăк трагеди пулнине сăнарсем урлă 
куратпăр.  Елена Аксупи «Чӗре ватăлмасть» калавӗнче çемьери ултавлă 
хутшăнусене питлет, ашшӗ-амăшпе ачасен хутшăнăвӗсенчи ӗмӗрхи 
проблемăна çӗклет. Ку тема Николай Ларионовăн «Хир варринчи кăвайт» 
калавӗнче малалла тăсăлать. Константин Малышевăн «Асанне» калавӗ 
çемьери аслă çынсене, йăла-йӗркесене хисеплеме вӗрентет. Мӗнле калас, 
воспитани характерӗллӗ калав.  Паянхи куншăн ку уйрăмах актуаллă.

«Шурăмпуçăн» ӗмӗрӗ
 вăрăм пуласса шанатпăр 
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Пӗтӗмлетсе каласан, кăларăма кӗнӗ сăвă-калава вуласа кашни хăйшӗн 
кирлине, тахçантанпа хумхантаракан ыйтăвăн хуравне тупӗ. Авторсем 
пурте хамăр пӗлнӗ çынсем. Субъективлă шухăшлав урлă объективли-
не ăнлантарма тăрăшаççӗ вӗсем. Малашне çак авторсен шутне çамрăк 
ятсем хушăнасса та шанас килет. Чăвашла вулани, тен, вӗсенче çырас 
туртăма аталантарса ярӗ? Ку ТР Чăваш наципе культура автономийӗ 
çумӗнчи Чăваш çыравçисен союзӗн тӗллевӗ те. 

«Шурăмпуç» литература кăларăмӗн ӗмӗрӗ вăрăм пулассине шан-
сах малашлăха пăхатпăр. Ку номере «Татмедиа» республикăн пичет-
пе массăлла коммуникацисен агентстви финанс тӗревӗ панипе кăларма 
пултартăмăр. Пысăк тав агентство ертӳçине Айдар Салимгараева пире 
ăнланса пулăшнăшăн.  

Ирина ТРИФОНОВА, 
тӗп редактор. 
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Хисеплӗ вулакансем! Акă эсир «Шурăмпуç» журналăн черетлӗ номер-
не аллăрта тытатăр. Пӗлетӗр ӗнтӗ, вăл та чăвашсен пӗрремӗш хаçачӗ «Хы-
пар» тата чăвашсен пирвайхи театрӗ пекех Хусанта çуралнă. 1919 çулта. 
Шел те,18 номер кун çути курсан «Шурăмпуç» шăп 100 çул каялла, 1921 
çулта, тухма пăрахнă. Тухма пăрахнă та XX ӗмӗр вӗçӗчченех ун пирки ни-
кам та аса илекен пулман. 

Çапах та тупăннă «Шурăмпуçа» çӗнӗрен чӗртсе тăратакансем. 1995 
çулта Тутарстанра тинтерех тухма пуçланă «Сувар» хаçатăн ун чухнехи тӗп 
редакторӗ Николай Сорокин тăрăшнипе «Шурăмпуçăн» 19-мӗш номерӗ 
кун çути курнă. Ăна кăларас тесе Николай Михайловичăн нумай тăрăшма 
тивнӗ. Çапах та пуçланă ӗçе вӗçне çитернех пултаруллă ертӳçӗ. Унтанпа 
26 çул иртрӗ ӗнтӗ. Н.Сорокин пуçланă ӗçе «Сувар» хаçатра ӗçлекенсем 
путлантарман: темиçе çулта пӗрре те пулсан «Шурăмпуç» кăларма май 
тупаççӗ. Юлашки çулсенче Николай Михайловичпа пӗрле хатӗрлеттӗмӗр 
çак кăларăма. Вăл, 2013 çултанпа ТР ЧНКА çумӗнчи Чăваш çыравçисен 
союзне ертсе пыраканскер, паха сӗнӳсем паратчӗ. Шел те, «Шурăмпуçăн» 
çак номерне пичет ветеранӗпе пӗрле хатӗрлеме пӳрмерӗ: Николай Ми-
хайлович Сорокин кăçалхи июлӗн 5-мӗшӗнче, хăйӗн 80 çулхи юбилейӗ 
çитме 3 кун юлсан, вăхăтсăр вилсе кайрӗ. Калама çук пысăк çухату. Нико-
лай Михайлович текех «Сувар» редакцийӗн алăкне уçса: «Аван-и!» – тесе 
каламаннине халӗ те ӗненес килмест...

Эпир çӗр çул каялла хупăннă журнала чӗртсе тăратма пултарнă 
Н.М.Сорокина, унăн ырă ӗçӗсене нихăçан та манмăпăр, вăл пуçланă ӗçе 
малалла та ăнăçлă пурнăçласа пыма тăрăшăпăр. Тавах пысăк чӗреллӗ 
ентешӗмӗре!

Вера АЛЕКСАНДРОВА,
тӗп редактор çумӗ.

ТАВАХ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ!
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Евгений Андреевич Турхан 1950 çулхи çу уйăхӗн 
19-мӗшӗнче Чăваш АССРӗнчи Елчӗк районне 
кӗрекен Турхан ялӗнче çуралнă. Вăрнарти совхоз-
техникумран, И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чăваш патшалăх 
университечӗн историпе филологи факультетӗнчен 
вӗренсе тухнă. Патăрьел районӗнчи «Авангард», 
Хусанти «Сувар», «Казанские ведомости» 
хаçатсенче ӗçленӗ. 

Митта Ваçлей, Алексей Талвир, Кашкар 
Махмучӗ, Сажида Сулейманова ячӗллӗ премисен 
лауреачӗ, Чăваш халăх академикӗ. «Пăла 
таврашӗнче», «Тайна обелиска», «Последний эльтебер», «Ăçта эсӗ, 
юратăвăм?», «Каганлăх тӗпренчӗкӗ», «Туслăх çула кӗскетет», «Мăн 
асаттесен йӗрӗпе», «Пăрала» тата ытти кӗнекесен авторӗ. Г.Тяманов-
Акташăн «Хасан Туфан тата унăн ентешӗсем» кӗнекине вырăсла, 
тутар çыравçин Ринат Маннанăн «Вăрçă паттăрӗсем» поэмăсен 
кӗнекине чăвашла куçарнă. 

ТР ЧНКА çумӗнчи Чăваш çыравçисен союзӗн пайташӗ, «Сувар» хаçат 
çумӗнчи «Сунтал» литпӗрлешӗве ертсе пырать. 

    ТĂВАН ЧӖЛХЕ
Чăваш чӗлхи, тăван чӗлхем,
Паратăн эс мана хӗлхем!
Хам чӗлхепе эп мухтанап,
Ват йăхăмпа мăнаçланап!

Чун хӗлӗхӗ – анне парни –
Эс ман ачалăхăм, савни.
Яш-ватлăхра манпа пӗрле –
Тăван-юлташсенче кӗрле!

Ваттисемпе çыхăнтаран,
Çӗн тăхăма çунат паран.
Чӗлхемӗрӗм хампа пулсан,
Мӗнпур халăхсемпе эп тан!

     РОДНОЙ ЯЗЫК
Язык родной – язык чуваш,
Ты искра – ты спаситель наш.
Горжусь народом, языком, 
Хвалюсь старинным ярлыком!

Дар матери – души струна, 
Любовь и детство – вся страна!
От люльки к старости со мной,
Ты друг, соратник – весь родной!

Я связан с предками тобой,
Потомкам крылья льешь собой.
Язык коль рядом – я тогда, 
Не потеряюсь никогда!

Евгений ТУРХАН
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Куçусенче çунать кӗрхи салхулăх,
Йăлтăртатать вăл чакăррăн çиçсе.
Мӗн-ма çуратрăм вӗсенче эп хурлăх,
Пӗлмесӗр урăх хӗлӗхе тивсе?

Çавна маях кӗслем ют сас кăларчӗ,
Кӗвви хускатаймарӗ чунăма.
Çур кунӗнчех ăшра сив хӗл ав ларчӗ,
Шап-шурă юр хупларӗ пуçăма.

Кӗвве пăссан – çӗн юрă шеп тухаймӗ,
Кăшт маларах ăна сисесчӗ ман.
Халь кăлăхах, тин юсасси пулаймӗ,
Чавса, чăн, çывăх – çук ăна çыртма.

ЧАВСА ÇЫВĂХ ТА...

ПУЯНЛĂХ

Ман асатте пулман пуян,
Çавах хирте ӳсмен мăян. 
Ачи-пăчи виç сак тулли,
Ăнман хăш чух тырри-пулли,
Укçа куланая çитмен,
Çавах та çӗтӗк çӳретмен.

Тăвать суха, пухать вăй-хал,
Ун килӗнче пулман кахал.
Вăл хăйӗн вун пӗр ачине
Чыспа кăларнă çын çине.
Кашни ача – ӗçчен, маттур, 
Ăс-тăнӗпе чăнах сатур.
Ӳссен те чухăн пурнăçпа, 
Пуянлăх пухнă ăс-тăнпа.

Мӗнпурӗ амăш пек ӗçчен,
Йӗркеллӗ, чыслă пур енчен.
Пухман пулсан та мул-мерчен,
Ыр ят çӳрет вӗсем çинчен.
Савса ӳстернӗ пепкене,
Манмаç нихçан та ашшӗне.

Йăлт урăх пурнăçӗ паян,
Кашни эпир – çӗрме пуян...
Пур машина, коттедж, укçа,
Ача пӗрре, вăл та урçа.
Чăнах та йывăр пӗччене, 
Аса илеп асаттене...

КАНЛӖХРЕ – ВĂЙ
Вăхăтлăха хупсам куçна,
Шалта мӗн пуррине тишкер.
Ма килнӗ эсӗ ку куна?
Чи пахине кунна çитер.

Татса паман ыйтăвусем
Нумай-и санăн пурнăçра?

Тупса-и сукмаксем, çулсем
Упа кӗмен сӗм чăтлăхра...

Çав ху тупайнă тупсăмсем
Çул шырани тӗттӗмлӗхре.
Сан пулччăр çывăх тусусем,
Вăйна эс тупăн канлӗхре.
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Нина Артемьева (Нина Николаевна Мокина) 
1947 çулхи юпа уйăхӗн 20-мӗшӗнче Пӳлер (халӗ 
Аксу) районӗнчи Çӗмӗртлӗ ялӗнче çуралнă. 
Емелькинăри 8 çул вӗренмелли шкулта пӗлӳ 
пухнă, колхозра ӗçленӗ. Шупашкарти пир-авăр 
комбинатӗнче вăй хунă, рабочи çамрăкӗсен каçхи 
вăтам шкулӗнче вӗреннӗ. И.Н.Ульянов ячӗллӗ 
Чăваш патшалăх университетӗнче куçăн мар 
майпа пӗлӳ илнӗ хыççăн 27 çула яхăн «Хатӗр 
пул» (каярах «Çилçунат») журналта шкулпа 
çамрăксен пайӗн редакторӗнче тăрăшнă.

Нина Артемьева – журналист, Раççей 
Писательсен тата Журналистсен союзӗсен 
пайташӗ. Трубина Марфи ячӗллӗ преми лауреачӗ. 
«Пучахсем калаçаççӗ» тата «Хурăнсем кашлаççӗ» 
кӗнекесен авторӗ.

Нина АРТЕМЬЕВА

МАСКĂПА ÇӲРЕТПӖР ХӖЛӖН-ÇĂВӖН

Кантăкран кăна пăхса ларатпăр 
Сар çу пек хӗвеллӗ урама. 
Хурăнсем нихçанхинчен те капăр, 
Хурăнсем пӗлмеççӗ хăрама.

Унчченех мӗнле асăрхаманччӗ: 
Унччен пулнă урăхла тӗнче.
Тем амакӗ йăтăнчӗ те анчӗ 
Çут тӗнченӗн тухăçӗ енче.

Хаçатсем çыраç: «Коронавирус»,
Радио калать час-час: «Ковид».

Пурнăç, пурнăç, ăнланма эс пар ăс, 
Такамсем лартмаççӗ-ши камит?

Ӗлӗкрех халер та хуçаланнă, 
Çулнă халăха хура чума.
Çынсене мӗнле-тӗр вăй ăс панă –
Эмел тупнă тӗнчене çăлма.

Маскăпа çӳретпӗр хӗлӗн-çăвӗн 
Хамăрах вӗт пӗрешкел камит. 
Ӗненетпӗр: çӗтӗ те çухалӗ 
Хальлӗхе хăратакан «Ковид».

КĂВАКАРЧĂН КУÇӖ

Вырăсла ун ячӗ – «Незабудка».  
«Кăвакарчăн куçӗ» пирӗнле. 
Васкамасăр çаран çийӗн ут та 
Шăппăн-шăппăн юрă ӗнӗрле.

Ӗнӗрле, чăпар куккук сассиллӗ, 
Шăнкăр шывлă улăхсем çинчен. 
Чăтлăхра-çке кайăк-кӗшӗк килӗ
Юррисем: пӗр хулăн, пӗр çинçен.

Улăхсем халь кӗççе пек каюллă – 
Çавасем çитмен ку тӗлелле. 
Лӗпӗшсем вӗлтӗртетеç  хăюллăн 
«Кăвакарчăн куçӗ» еннелле.

Тăван енӗм, ытарми кӗтесӗм, 
Илемлийӗ урăх çук, пӗлен. 
«Незабудка» ӗнӗрлетӗн эсӗ, 
«Кăвакарчăн куçӗ» – тетӗп эп.
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СĂВАПЛĂ ТУ ТĂРРИНЧЕ

Сăваплă ту тăрне эп хăпаратăп –
Хăю çыхатăп йывăçсем çине.
Пӳлер енче кашни яш-кӗрӗм, ватă 
Тăван тăхăмсене таять пуçне.

Ту тăрринче такам калать пек сăвă – 
Çурхи тавралăх сывлами итлет.
Пур кайăк-кӗшӗк, йывăç-курăк савăк 
Пулни çинчен çанталăк евитлет.

Кăшт чӳхенсе илет пек ăшă сывлăш
Калаçаканăн уçă сассипе.

Таçта çӳлте вӗçет пек шурă акăш, 
Хыр-чăрăш та сулать пек лăссипе.

Шух çил ачи те аякра пытаннă 
Тăнăçлăхра итлет пек сăвăçа.
Утсем шыв хӗрринче ӗшенсен каннă 
Ăна итлесшӗн çăлтăрлă каçра.

Романтик пулнă сăвă калаканӗ,  
Çырнийӗ унăн ӗмӗрсем валли.
Сăваплă ту. Сăваплăн çывăр, канлӗн 
Пăлхар чăваш поэчӗ Кул Гали*.

САР АКАЦИ

Сар акаци тăлăххăн хăратчӗ, 
Çулçине тăкатчӗ сив çӗре.
Пӗчӗккӗн типсе пыран турачӗ
Хӗвелпе вылясшăнччӗ пӗрех.

Витӗр ăшăнса юласчӗ тенӗн 
Сивӗсем çитсе хӗл лариччен,  

Вăл шыратчӗ çăлăнăç тӗревӗ, 
Çӗрӗпе чӗтретчӗ хăй ирччен.

Çуркунне çулçи ун тухаймарӗ,
Çакăнпа вӗçленчӗ ман сăнав.
Юнашар, нумай та пулаймарӗ,  
Шăппăн шăтрӗ пӗчӗкçӗ хунав.

ÇУЛÇӲРЕВ

Ту çинчен анатпăр васкамасăр, 
Кутамкки пушаннă кашнинех.
Çулçӳрев сукмакӗ питӗ ансăр,
Хыçа юлчӗ ӗнтӗ тин-тинех.

Айлăмри кану пӗр-ик сехетлӗх,
Йăванатпăр нӳрӗ çӗр çине.

Ывăнсан та сăн-питсем хӗвеллӗ –  
Кулă илтӗнет çине-çинех.

Чим, кӳ! килчӗ ырă-ырă шăршă – 
Хумхатса та пăлхатса чуна.
Çупăрлать антăхтарса ачашшăн,
Йыхăрать ачалăха мана.

МАТРӲШКЕ

Кӗп-кӗрен чечеклӗ нӳрӗ айлăм – 
Çумăр çунăран лӳшке-лӳшке, 
Турккăсен кӗççе кавирӗ майлă 
Айлăмра ӳсет-мӗн матрӳшке.

Уншăн эпир утнă вунă çухрăм 
Ача чух анне-асаннепе.

Чей валли пуçтарнă, тунă çыхă, 
Йăтса килнӗ пӗчӗк çӗклемпе.

Тав сана, ытарайми тавралăх, 
Эсӗ маншăн тăнăçлăх палли.
... Такăнса ӳксех чупать ачалăх 
Матрӳшке пухать пек чей валли.
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*Кул Гали (1183 – 1236) – пăлхар-чăваш поэчӗ. Пӳлер хулине Батый эшкерӗнчен 
хӳтӗлесе пуç хунă.

ЧУНĂМ ПУРПӖРЕХ ТАСА

Тем те курнă, тем те илтнӗ,
Суйнă сукмакпа утман.
Такамран элек те çитнӗ,
Пурпӗрех чуна сутман.

Ятăма варласшăн пулӗç,
Пăхӗç сӗмсӗррӗн кулма.

Аллăмра, пуçра ман пӗр ӗç – 
Ан та хăйччăр хăмсарма.

Пӗр ятлаччăр, пӗр кăларччăр
Темӗн те пӗр шутласа.
Чыхăнса кайса калаçчăр – 
Чунăм пурпӗрех таса.

ШĂЛЛĂМА

Уран хура тупанӗллӗ ачалăх,
Уйăхсерен тӗлӗкӗме кӗрет.
Тулнах пек пылпала хитре çăкалăх. 
Ман пӗчӗк шăллăм темшӗн-çке
                                                       йӗрет.

Вӗреп хуллен ыратнине илеслӗн, 
Пӳрнийӗ шыçнă, сăхнă-мӗн сăпса. 
«Лăплан, тăванăм, утара çитсессӗн 
Пыл парăп, – тетӗп, – куркапа ăсса».

АСАИЛӲ

Çуркунне атте ларатчӗ –
Алли ылтăнччӗ сӗре – 
Шакăртма туса паратчӗ 
Шăллăмпа иксӗмӗре.

Çăкаран сӗветчӗ пушăт 
Тӗрлӗрен тетте валли.
Çӗн шăхлич е çӗнӗ пушă 
Ӑсталатчӗ ун алли.

Сӗтелпе пукан та тунă,
Каткапа пичке кăна 

Кӗлетре ларатчӗç унăн,
Тен, çитетчӗ пуль вунна.

Кӗр енне кӗтет комбайн,
Тырă пулнă – вырмалла.
«Карапне» юсанă майлă – 
Уй-хире ун тухмалла.

Хам та пулнă (кам-ха халӗ 
Хаклӗ çамрăк хӗр ӗçне)
Комбайнер пулăшаканӗ 
Вун улттăсенче чухне.

Пыл сăмаха илтсен мӗнле-ха ларăн, 
Чӗлхе кӗтен пылаклăхран писсе?
Сăпса пыл туманне пӗлмест, 
                                               мăнтарăн,
Куçне шăлать нăшиклетсе илсе.

Çак çут тӗнченӗн пур темле саккунӗ: 
Эс çитӗнсессӗн кайрăн уйрăлса. 
Кашнийӗн хăйӗн çӗрӗ, каçӗ, кунӗ,  
Текех илтеес çук тăван сасса.
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Николай Трофимович Зимин 1939 çулхи 
çу уйăхӗн 15-мӗшӗнче Пăва районӗнчи Элшел 
ялӗнче çуралнă. Ялти шкулта вăтам пӗлӳ илсен 
Теччӗри Çеçпӗл Мишши вӗреннӗ педучилищӗне 
кайса кӗнӗ. 1960 çулта  диплом илсе учитель 
ӗçне кӳлӗннӗ. 1962 – 1965 çулсенче Совет Çарӗнче 
службăра тăнă. Ракетчик. Демобилизаци хыççăн 
Хусанти В.И.Ульянов (Ленин) ячӗллӗ патшалăх 
университетӗнчен вӗренсе тухнă. Хӗрӗх çул 
ытла тӗрлӗ шкулта ачасене вырăс чӗлхипе 
литературине вӗрентнӗ. Çав шутран 30 çул шкул 
директорӗн лавне сӗтӗрнӗ. 

РСФСР тата СССР халăха вӗрентес ӗç отличникӗ. Тутарстан 
Республикин тава тивӗçлӗ вӗрентекенӗ. Специальноçпа – филолог, чунпа – 
поэт. «Пӗтӗм кăмăлтан» кӗнеке авторӗ. Валентин Урташ ячӗллӗ преми 
лауреачӗ. ТР ЧНКА çумӗнчи Чăваш çыравçисен союзӗн пайташӗ.

КАЛАС ЧУХ КАЛАЙМАН СĂМАХСЕМ

Пуçа çавăраççӗ, лăскаççӗ чуна
Ниçта шăнăçман шухăшсем.
Хӗссе хăвалаççӗ çăралнă юна –
Чӗре, эс, тархасшăн, тӳссем.

Выртсан та, тăрсан та пин  шухăш
                                                      пуçра, 
Чӗнет пек таçта çӗнӗ кун.
Хуркайăк çулне ăмсанса уçлăхра
Çӳрет аташса чăрсăр чун.

Килсем, çил çунатлă Пегас – урхамах,
Ăсран тайăлать вӗт тӗнче.
Те ăслă этем йӗрмӗшет, те ухмах, 
Асаплă ик çул юппинче.

Ку сас та поэтшăн ыр туйăмлă мар:
Çухатнă чăваш… чӗлхине.
Çухатнă чӗлхишӗн ӳлет янавар
Пăхса çӗрлехи тӳпене.

Эх, Турăçăм – Турă, çӳлти вăй-хăват,
Те эсӗ, те хамăр мăран?

Хӗнпе, мăшкăлпа асапланнă чăваш
Ăспа урăлман-ха – куран.

Ӳкетпӗр, тăратпăр, пурнатпăр 
                                                       татах –
Çитмен вӗт-ха пирӗн черет.
Поэтсăр юлсан çут тӗнче, тупата,
Чăлах чун хутне кам кӗрет?

Кам ӗçлӗ – ӗçре, ӗçсӗрри – ӗçкӗре –
Пăлхавлă тӗнче аллинче,
Пурнатпăр апла та, капла та пӗрре –
Упрасчӗ чыса çӗр çинче.

Ӗçлетпӗр пӗр пуссăр – чӗре хушнипе
Пур чух чун хавалӗ ăшра.
Чăваш Пихампарӗ çунса вилнӗ пек
Ан çунтăр чăваш, хăй, вутра.

Пуçа çавăраççӗ, лăскаççӗ чуна
Пирти пуç сырман шухăшсем.
Курасчӗ-ха, тусăм, телейлӗ куна –
Ăспа урăлсан чăвашсем.

Николай ЗИМИН

Анатолий Малышева,
«Пуç сырман шухăшсем» кӗнеке авторне.
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ÇӖРШЫВĂМ, ПӖЛ, АН МАН ĂНА…

Пире юрла-юрла сиктерчӗ
Атте çӗленӗ хуп сăпка.
Анне аллин ăшши ӳстерчӗ
Çан-çурăмран лăпка-лăпка.

Ялта уяв-ака вӗçленнӗ,
Тӳремлӗх тулнă халăхпа.
Киштек* енче тусан çӗкленнӗ,
Килет вăл çывхарса çулпа.

Юланутпа пӗрле тусан та
Çитсе хупларӗ хӗвеле:
– Герман патши ӳстернӗ банда.
Килсе таптасшăн Элшеле!
Хӗçпе кӗрсессӗн фашистсем
Вăрçа ăсанчӗç аттесем.

Пуçланчӗ тӗпӗр-тепӗр пурнăç,
Халь эпир – вăрçă ачисем.
Ача пулса йӗместпӗр урăх
Пӗве çитмен шăпăрлансем.

Пире ӗçе кӳлсе ӳстерчӗ
Тăшман килсе кӗрсен Çӗршыв,
Мăян пашалăвӗ, икерчӗ
Çитерчӗ халăх хӗн-нуши.
Вăрçа кайсассăн аттесем
Пире ӳстерчӗç аннесем.

Лаша кӳлме вӗрентрӗ вăрçă,
Кӳлме вӗрентрӗ вăкăра.
Шăранчӗ ачаран чӗр хурçă –
Салтак ачи ак акара.

Ӗне, лаша, сысна та сурăх –
Колхоз пуянлăхӗн ферми.
Чăтма çеç тӳсӗм патăр Турă:
Ан çывăр, ӗç ырми-канми.

Пӗри лаша çине утланнă,
Тепри сысна кӗтӗвӗнче.
Хăшне ӗне е сурăх шаннă –
Кӗтӳçӗ хăй вăл пӗр тӗнче.

Пучах та пухнă, çум çумланă,
Турттарнă кӗр çитсен кӗлте.
Хирти ӗçре пиçсе туптаннă
Ача алли мӗнпур тӗлте.

Шкула чупатпăр кӗрлӗ-çурлă
Çарран, туйса çӗр ăшшине.
Хӗлле, килтен тухма тум пур-тăк,
Çӳретпӗр парта хушшине.

Аппамăрсем, пиччемӗрсем,
Иртеççӗ пирӗн ӗмӗрсем.
Тавах сире, тавах сире
Ӗçе вӗрентнӗшӗн пире,
Ăса вӗрентнӗшӗн пире.

Çӗн çăпата туса та сырнă
Утта тухас чухне çулма.
Пире, тен, чăн та Турă çырнă
Чунпа ача пулса юлма.

Мӗне пула хытать-ши кăмăл
Ачан колхоз уй-хирӗнче?
Пире юлатчӗ пушă хăмăл,
Тырри – патшалăх пӳлминче.

Вутра çунсассăн аттесем,
Выртса йӗретчӗç аннесем.
Çиес килсен ыйтса ан макăр,
Санран выççи Тăван çӗршыв.

Мӗскер-ши вăл ачашăн çăкăр?
Килте çухалчӗ ун шăрши.
Манман ял-йыш (саккун хăвачӗ)
Туйман** пиччемӗр арăмне***,
Кӗсье ырашшăн виç çул пачӗç
Тăват ачаллă аннене.
Кайса ларсассăн аннесем
Пире ӳстерчӗç ыр çынсем.

Пӗрле, пӗрле, вăй-хал пӗрлеччӗ,
Пӗрлеччӗ пирӗн йыш хирте.
Ӗç сассипе йӗтем сӗрлетчӗ,
Кил-йыш тӗрекӗччӗ пирте.

Хамăра – вăрçă ачисене – халаллатăп.
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Ун чух пӗлмен: те сан, те манăн – 
Пӗр пекчӗ пурнăç килӗрен.
Алри çăварлăха пайланă
Юласшăн çăткăн вилӗмрен.
Вутра çунсассăн аттесем
Пире ӳстерчӗç аннесем.

Пӗр пӗчӗк пӳрт – путеклӗ пӳлӗм,
Чӗп куç та çук çутма çӗрле.
Ик-виç çемье, манман-тăр пӳлӗх,
Хӗле кӗреттӗмӗр пӗрле.

Пӳрте хутман – вут-шанкă хӗсӗк,
Чупатпăр тăтăш вăрмана.
Вăрман хуралӗ – ӳсӗр йӗксӗк –
Тытса пăратчӗ хăлхана.

Хӗл каçайсан, юлсан вилмесӗр
Куçаттăмăр кӗпçе çине.
Çумри çаран ан пултăр хӗсӗр,
Вăрман упратăр пурлăхне.
Пайлать куççуль çăтса анне
Çурхи çăка пашалуне.

Пылакчӗ шăннă хăмăш тӗпӗ,
Ӗметпӗр … – чăн-чăн шоколад.
Кулач тесе чăмланă эпӗр
Пӗçернӗ шăннă крахмала.

Пайларӗ кас хӗр-арӗ касшăн 
Колхозăн вилнӗ лашине.
Тӳре-шара çав вилӗ ашшăн
Чутах лартатчӗ тӗрмене.

Тавах сана, çăлавçă кавăн,
Тав, вӗлтӗрен, тав, çӗрулми, 
Пире çăлса хăвартăр сывă,
Выçса вилмерӗмӗр ами.
Ӗçпе минкелнӗ аннесем,
Ут вырăнне кӳлӗннисем,
Тавах сире, тавах сире
Çăлса хăварнăшăн пире.

Сӗткенленсен çăка, пӗлетпӗр,
Çӳре, ачамккă, пушăта.

Киштек* – Элшелтен 7 çухрăмри чăваш ялӗ.
Туйман** – Элшел чăвашӗ Михаил Егорович Егуркин.
Туйман арăмӗ*** – Элексана Прокопьевна Егуркина.

Çăка касса хупне сӗветпӗр –
Килте кирлех вӗт çăпата.

Пире Çӗршыв ӗçре ӳстерчӗ
Çӗнсе тухсан тăшман çарне.
Тӗнчен мӗнпур синкерӗ, терчӗ
Тиенчӗ пирӗн хул çине.
Тăван çӗршывшăн вилнисем,
Чăлах та сумсăр юлнисем,
Тавах сире, тавах сире
Çăлса хăварнăшăн пире.

Тавах сана, тăван уй-хир,
Пире эс патăн катан пир.
Çара пулмарӗ пирӗн çан,
Ăна манмасть чӗре нихçан.

Кӗрхи ыраш çăкăрӗнчен
Тутли мӗн пур-ши çут тӗнчен?
Усӗрӗлеттӗмӗр кӗрпе
Çав ăшă çăкăр шăршипе.

Тавах  сана, саккас вăрман,
Пире эс пайсăр хăварман –
Параттăн тӗрлӗрен çырла, 
Ун чух пурнаттăмăр пурла.

Унтан ытли те пур тата –
Вут-шанкă, ылтăн çăпата.
Мӗнре-ши вăл çӗршыв хăвачӗ
Чăтма тăватă çул хушши?

Юта çӗнсе тухма вăй пачӗ
Пире тăван вучах ăшши.
Пурнать пирте аннемӗр ахӗ –
Асаплă пурнăçăн палли.
Аттеллисен – арçын сăмахӗ,
Çемье тӗрекӗ, ӗç алли.
Вутра çунсан та аттесем,
Çӗре кӗрсен те аннесем,
Вилсе пӗтсен те ачисем,
Çӗршывăм, пӗл, ан ман ăна,
Вӗсем хăтарчӗç вӗт сана.
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Константин Анатольевич Малышев Пăва 
районӗнчи Пӳркел ялӗнче 1977 çулхи çу уйăхӗн 
18-мӗшӗнче çуралнă. Хусанти педагогика 
университетне пӗтерсен «Сувар» хаçатра 
ӗçлеме пуçланă. 2003 – 2019 çулсенче хаçатăн 
тӗп редакторӗнче тăрăшнă. Çак вăхăтра 
«Шурăмпуç» журналăн 4 номерне редакцилесе 
кăларнă, ТР чăваш çыравçисен III cъездне 
йӗркелесе ирттернӗ. Сăвăсем çырма студент 
чухнех пуçланă, «Суварта» пичетленнӗ чылай 
калавпа эссе авторӗ. 

Асаттене хуман эпӗ.
Анчах ку хурлăх мар.
Çулсен хивре пăтранăвӗ
Унпа ман хушăра.
 
Вăл юлнă вăрçă хирӗнче...
Вут курнă çырусем.
Тата ун тăлăх килӗнче
Сăнӳкерчӗкӗ çех.
 
Часи – кил-çурт хуралçипе –
Кив турăш çумӗнчен
Пире сăхса пăхаççӗ пек
Ун çивӗч куçӗсем.
 
Турăшсемпе этемсене
Танлаштарма хушман.
Çапах темле асаттелӗх
Яш чунăмра пур ман.
 
Хама пăхса йӗрленӗ пек
Ăша тӗв илнӗрен,
Пуласшăнччӗ йӗркеллӗрех
Унран именнӗрен.
 
Таçта тарсан та асăрхать,
Вăл çӳллӗшрен курать.

АСАТТЕ

Константин МАЛЫШЕВ

Ыйтать: «Турăн-и урокна?
Çӳçӳсене тура!
 
Картиш юрне тасатрăн-и?
Йӗркеллӗ-и вите?
Галăстукна якатрăн-и?
Шыв кӗртрӗн-и киле?»
 
Портрет йӗрлет (те чӗрӗ чун),
Ниçта çук пытанма.
Юлхавсене вăл сывă чух
Чăтма пултарайман.
 
Çапăçăва ума кӳрсе
Илетӗп пилӗме.
Мӗн ма-ши ларнă хӗсӗнсе
Станковăй пулемет?
 
Тен, сывă юлнă пулӗччӗ,
Е таврăнса киле
Хавхалантарнă пулӗччӗ
Медалӗпе пире.
 
Тен, асанне хурланмӗччӗ
Куçне шăла-шăла.
Аттеçӗме хутăрмӗччӗ
Аттесӗрлӗх шăпа.
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Çулсем – самантлăх пулăмӗ.
Эп хам та халь атте.
Ман пекех çамрăк пулнă вӗт
Вилес чух асатте.
 
Çывхарнă чух тăван яла –
Ăшпиллӗх килсерен.

Вилӗмсӗр полк уявлама
Чӗнет ял çулсерен.
 
Асаттене йăтса илсе
Çӗклетӗп турăш пек.
Ман кӗçӗн хӗрӗн куçӗсем
Шăлт асаттенни пек.

АСАННЕ
Калав

Эпӗ асаннепе ӳснӗ çын. Апла-тӑк ман ачалӑх çӑтмахри пек пулнӑ. Ат-
тесен вӑхӑтӗнче çамрӑксем мӑшӑрлансан уйрӑлса тухма васкаман, ашшӗ-
амӑшӗсемпе пӗрле пурӑннӑ. Декретра та хальхи пек виçшер çул ларман, 
çуратнӑ та – ӗçе. Çавӑнпа та килте ача пӑхакансӑр ниепле те май килмен. 
Кун пек чух шӑп асаннесем кирлӗ те.

Çапла, Пӳркелӗнчи Хӗрлӗ Октябрь кассинчи Малышсен килӗнче те 
асанне пурччӗ. Вăл вилнӗренпе нумаях пулмасть 20 çул çитрӗ пулин те, 
унӑн сӑнарӗ пирӗн асра ачалӑхри чи ӑшӑ туйӑмсемпе пӗрле упранать. 
Çавӑнпа хӑш чух Çимӗкре пулаймасан та, урӑх чух асаннен вилтӑприйӗ  
çине куççуль тӑкса тухма вӑхӑт тупатăпах. Эпӗ унӑн чи юратнӑ мӑнукӗ 
пулнине чунпа сисеттӗм. Çавӑнпа пуль, масар çинче чун çемçелет.

Килте ача нумай пулнипе мана асаннепе вырттаратчӗç. Ача шӑлӗсем 
мӗншӗн тухса ӳкнине ӑнлантарса тӑрӑхлакансем кӳршӗ ачисен хушшин-
че кӑна мар, тӑвансен хушшинче те нумайӑнччӗ пулин те, мана асанне-
пе çывӑрма килӗшетчӗ. Ун çумӗнче ялан ӑшӑ. Хур çунатти айне пытана-
кан сарӑ чӗпӗ пекех йӑпшӑнаттӑм эпӗ асанне хулӗ айне. Унӑн саппунӗн 
кӗсйинче яланах нӑсавик (сӑмса тутӑрӗ), типӗтнӗ хӗвелчамӑш, ирис е 
дюшес канфет, булавка тата вак укçа пурччӗ. Мӑнукӗсем çав кӗсьене 
тӗрӗслесе тӑнипех тултаратчӗ-тӗр вӑл ӑна тутлисемпе. Мӑнкун е Çӗнӗ çул 
уявӗсенче саппун кӗсйинче шӗшкӗ мӑйӑрӗ те пулкалатчӗ.

Асаннепе ӳснӗ ачасем вӗсем телейлӗ. Аванпа начара, ырӑпа усала 
пире шăпах вӑл уйăрма вӗрентнӗ.

Асаннене Клачаппа тетчӗ кӳршӗ-аршӑ. Касри карчӑксен хушшин-
че авторитечӗ пурччӗ-тӗр çав, калаçса ларма ун патне пуçтарӑнатчӗç. 
Шкулта 4 кун кӑна вӗреннӗскер, вулама-çырма пултараймастчӗ пулсан 
та, асанне веç пӗлекен çын пек туйӑнатчӗ. Вӑл сгущёнка юрататчӗ. Шу-
пашкарти Валя аппа çав пылака повидлăнни пек 3 литрлӑ савӑтпа илсе 
килетчӗ. Хӑш чухне иккӗ те. Асанне вара «ӑскушчоннӑй мӑлакопа» каçса 
кайса чей ӗçетчӗ.

Çак юрату унӑн ача чухнех пуçланнӑ. Шкула кайма пуçласан выçлӑх 
тытӑннă. Вӗренме çӳрекен ачасене Америка паекне панӑ. Асаннен ашшӗ 
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совет влаçне хирӗç пулнӑ. Çавӑнпа та асаннене паек парас мар тесе  
влаçсем сӑлтав тупса ӑна шкултан кӑларса янă. Вӑл «Америк паекне» 
пӗр хутчен кӑна илсе курайнă. Çав продукт пуххинче сгущенка та пулнӑ. 
Тӗлӗнмелле вӗт. Ун чухнехи çӑпаталлӑ чӑваш ялӗнчи кишӗртен пылакрах 
япала çисе курман ачасем сгущенка тутине пӗлнӗ.

Сӑмах май, кишӗр пирки асанне çапларах каласа паратчӗ. Ӑна рево-
люциччен Пӳркелӗнчи пахчасенче ӳстермен пулмалла. Пукравра ашшӗ 
ачисене урапа çине лартса ятарласа пар лашапа Пӑвари пасара кишӗр 
çиме илсе кайнӑ. 

Архипов Александрӑн çемйинче тӑватӑ хӗр те пӗр ывӑл ӳснӗ: Клавдия, 
Софья, Анна, Мария тата Алексей. Ялта вӗсене, паллах, чӑвашла манирле – 
Клачи, Анук, Сухви, Марье, Элекçей тесе чӗннӗ.

Архиповсен тӗпри ячӗ – Мӑльӑк. Халӗ Мӑльӑксем ялта юлмарӗç. Вӑл 
ят хӗрарӑм ятӗнчен тухнӑ пулмалла. Мӗншӗн тесен, арçын çук çемьесенче 
асли хӗрарӑм, чӑвашсем хӗрарӑмпа ят параççӗ. Çапла пирӗн ялта Уриньк-
касем, Укуллясем, Вассасем, Крестисем тата ыттисем пур.

Асаннен аслашшӗ Эрхип 25 çул салтакра пулнӑран, çынсем вӑл 
таврӑнмасть тесе шутланӑ пулмалла та вӗсен çемйине салтак арӑмӗн 
ячӗпе Мӑльӑк теме пуçланӑ.

Анчах Эрхип салтакран пуян таврӑнать. Вӑл шӑпах Раççей Турципе 
çапӑçнӑ вӑхӑтсенче хӗсметре тӑнӑ пулмалла. Ун чухне 25 çул салтакра 
çӳренисене патша çӗр тата ытти преференцисем панӑ.
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Эрхип арӑмӗ Мелания – Мӑльӑк – рункӑсем. Авланса Рункӑран хӗр 
илсе таврӑннӑ чух Эрхип çамрӑк арӑмне урапа çине лартса килмен имӗш, 
кантрапа кӑкарса, юнашар уттарса пынӑ. Хулӑм укçи нумай ыйтнӑ-ши 
ӗнтӗ унран е тӳрех хӑйне кӑтартасшӑн пулнӑ-ши?  Эпир ӑна пӗлместпӗр. 
Çапах Эрхипӗн турти кӗске пулнине çирӗплетекен тепӗр тӗслӗхе те илтнӗ 
асаннерен.

Салтакран укçаллӑ таврӑннӑскер, вӑл вӑйлӑ хуçалӑх çавӑрса ярать. 
Тарçӑ тытнипе тытманнине пӗлместпӗр. Час-часах лаша кӳлсе ӗçпе 
çӳрекеленӗ. Вӑл таврӑннӑ çӗре кил хапхи уçӑ пулмалла пулнӑ. Уçса ху-
масан Эрхип килтисем илтмелле вырӑсла ятлаçса иртсе кайнӑ. Ял тӑрӑх 
çаврӑннӑ хыççӑн тепре кил тӗлне çитнӗ. Хапхана иккӗмӗш хутӗнче те 
уçса хумасан, килтисене пурне те пӗçеркке лекнӗ. Эрхип салтакӑн кӗçӗн 
ывӑлӗ Сантӑр, манӑн асаннен ашшӗ, кӑнтӑрларан алӑк сыхлаканни 
пулнӑ.

Эрхип салтакӑн хаярлӑхӗ мӑнукӗсене куçман-тӑр. Эпӗ вӗсене пурне 
те ырӑ кӑмӑллӑ, ӑшпиллӗ, çынна тарават этемсем пек астуса юлнӑ. Çапах 
асаннен тӳрккеслӗхӗ кӑштах пурччӗ. Кӑштах кӑна та мар-и?.. Хӗр чухне вӑл 
ялти çамрӑк комсомолецпа Меркурипе çӳренӗ. Колхоза кӗме килӗшмен 
Сантӑр Клачи хӗрне партиеца качча парасшӑн пулман, евчӗсене каялла 
çавӑрса янӑ. Хӗрне каçпа урама та кӑларми пулнӑ. Асанне хытӑ юратнӑ 
пулмалла, çӗрле йыттисене аш парса улталанă та карта хӳми урлӑ чикмек 
хурса каçса сикет кӗтсе тӑракан Меркурий аллине. Çапла, туйсӑр-мӗнсӗр 
пӗрлешнӗ, арчине те ачи çуралсан кӑна кайса илнӗ.

1907 çулта çуралнӑ çӗнӗ пурнӑç çынни Меркурий. Ашшӗ, Иван,  импе-
риализм вӑрçинчен таврӑнманран, Леонид шӑллӗпе пӗр вӑхӑт интернатра 
та пурӑнса курнă. Малтан Чӗмпӗрте, унтан Чулхула облаçӗнче. Кашни апат 
умӗн ачасене çӗнӗ власть кӗллине – «Интернационал» юрра  – юрлаттарнӑ. 
Çапла ачасем пурнӑç курса таврӑнаççӗ яла. Асатте Донбаса шахтӑна ӗçлеме 
каять. Ун чухне шахтерсене лайӑх тӳленӗ. Çулталӑкри шалӑвӗпе вӑл ялта 
пӗр кӗтӳ ӗне туянма пултарнӑ.

Клачипе пӗрлешсен колхоз складӗнче заведующи пулса ӗçлет. Ку-
райман çынсем элеклесе ӑна, 2 класс пӗлӗвӗллӗ çынна, «троцкист»  тесе 
хуптараççӗ. Следстви 9 уйӑх пырать. Ӑйӑпне палӑртаймасӑр ӑна тӗрмерен 
кӑлараççӗ. Вӑрçа кайсан Меркурий хыпарсӑр çухалнă. Унӑн хӗрӗпе 
Венерăпа ывӑлӗ Туля тӑлӑха тӑрса юлнă.

Асаттене çӗрле килсе арестленипе-и, асанне милицисенчен питӗ 
хӑратчӗ. Урампа участковӑй утса пынине курсан, туяпа васкамасӑр 
çӳрекен асанне умри сак çинчен вăшт! тӑватчӗ. Хапхана мӗнле питӗрсе 
илнине те сисместӗмӗрччӗ. Эпир, ачасем, ӑнланмастӑмӑр: нимӗн те ту-
ман-тӑк, мӗншӗн пытанмалла милицирен? Çынсене нимсӗр айӑпласа 
тыт са кайнине лайӑх астӑвакан асанне урӑх шухӑшлӑччӗ. Çапларах йӗр 
хӑварнӑ унӑн чӗринче Сталин вӑхӑчӗсем.

2015 çулта вӑрçӑра çухалнӑ асаттене эпир унӑн ятне пула шыраса туп-
ма пултартӑмӑр. Анчах кун пирки урӑх калавра каласа парӑп.

Хӗрлӗ пакунлисене асанне чӑтма пултараймастчӗ. Шкул пӗтерсен мана 
Шупашкарти милици шкулне вӗренме ярасшӑнччӗ анне. Валя аппан лере 
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палланӑ çынни пур. Медкомиссисене ӑнӑçлӑ иртсе килтӗмӗр, экзамен пама 
кайма вызов кӗтетпӗр. Вӑл темшӗн килмерӗ. Вӑхӑт иртсен турткаланчӗç – 
кая юлнӑ. Тӗпчеме тытӑнчӗç: лерен янӑ теççӗ, кунта çитмен. Асанне вилнӗ 
хыççӑн кӑна унӑн арчи тӗпӗнче анне мана экзамена чӗнекен хута тупрӗ. 
Вӑл почтӑпа килнӗ пулнӑ, асанне пытарса хунӑ. Хут вула пӗлмен Клачин 
пӗчӗк çылӑхӗ юратнӑ мӑнукне бандитсемпе кӗрешесрен тата Чечняна ле-
кесрен хӑтарса хӑварчӗ ахӑр.

Асаннере ӑрӑм вӑйӗ пурччӗ тесе калаймастӑп, анчах тӗшмӗшлӗ япала-
сене вӑл чухлатчӗ. Кӑшт чирлесен-начарлансан вӑл атте-фельдшер укол 
тӑвиччен пире шел явлӑкпа пӗркентерсе:  

– Куç тух, куç тух! – тесе тӗтӗрсе яратчӗ. 
Юман кӑмпин сӗрӗмӗ айӗнче анӑраса ларатӑн, сан йӗри-тавра сарӑлнӑ 

тутлӑ тӗтӗм витӗр асаннен сасси илтӗнет.
– Хура куç, симӗс куç, ӳпӗне куç, месерле куç, пӳрлӗ куç, чакӑр куç...
Мӗнле кӑна сӑмах çук чӑвашӑн! Юлашкинчен çамкана чӳрече 

тарӗпе йӗпетеççӗ те – пулнӑ, процедура вӗçленнӗ. Çуллахи, чӳрече тар-
ламан вӑхӑтсенче тӗтӗрнӗ хыççӑн кӑмпана сӳнтернӗ шывпа пӗрӗхеççӗ. 
Йывӑртарах самантсенче вӑл турӑш çумӗнчи «çветтуй вада шывӗ» те пул-
ма пултаратчӗ.

Касăра пӳрне сиктернисем тӳрлетме асанне патне килетчӗç. Пӗр ре-
хинче, камне астумастӑп, асаннерен ачи мӗнрен хӑранине тӗпчесе пӗлчӗ. 
Ак çакӑн пек ӳкерчӗк халӗ те куç умӗнче. Газ плити умӗнче асаннепе çав 
хӗрарӑм тӑраççӗ. Пӳртре çатма тӗпӗ çуннӑ шӑршӑ тӑрать. Мӗн ӑшалаççӗ 
кусем тесе пырса пӑхрӑм – çатма çинче тӑхлан татӑкӗсем шӑранаççӗ. 
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Вӗсене кастрюльти шыва «Камран хӑранӑ, çавӑ тух!» –  сӑмахсем каласа 
яраççӗ те, мӗнле кӗлетке пулнине пӑхаççӗ. Тӑчӗ-тӑчӗ те  асанне: 

– Йытӑран хӑранӑ, – тесе пӗлтерчӗ кӗскен хӑй диагнозне. Мӗн тумаллине 
каласа ӑнлантарчӗ. 

– Кӳршӗсен пысӑк йытӑ пур çав, – терӗ хӗрарӑм шухӑшлӑн. 
Вӑл тухса кайсан асаннерен ыйтрӑм вӗсем мӗн тунине.
– Хӑрӑк хываççӗ çапла, – терӗ вӑл.
Вӗренмен пулсан та нумай пӗлетчӗ асанне. Синдбад халапӗсене эпӗ 

пӗрремӗш хут унран илтнӗ. Улах ларнӑ вӑхӑтсенче ялсем тӑрӑх Ятман 
ятлӑ çын юмах каласа çӳренӗ. Выртмасенче-мӗнсенче ун халапӗсене ит-
ле-итле тӗлӗрнӗ пӳркелсем.

Телевизорсӑр-мӗнсӗр ӳснӗ ӑру юмах-халапа нумай пӗлетчӗ. Пирӗн 
кил умӗнчи йӑмра айӗнчи сак çине асанне патне шавласа ларма 
кӳршӗ-аршӑ карчӑкӗсем каçатчӗç: Васса аппапа Паçик Люля аппасем –
хирӗççинчен, Минесӗр Маня аппа – кӳршӗрен. Хамӑр кас, ял хыпарӗсене 
сӳтсе явнӑ хыççӑн вӗсем тӗнчери кӑсӑклӑ япаласем çине куçатчӗç. Чуна 
çӳçентерекеннисем çинчен те калаçатчӗç хушӑран. Эпир, ача-пӑча, вӗсен 
йӗри-тавра выляса-хӗвӗшсе çӳренӗрен, хӑлхана чикнӗ. Çапла асанне ка-
ласа панӑ хӑрушӑ истори аса кӗрсе юлнӑ манӑнне.

– Пӗр тӑлӑх арӑмӑн ачи вӑрӑ-хурахсемпе çыхланса кайса килӗнчен 
тарать. Кусем лавккасене, çул çӳрекенсене çаратса вӑрманта пурӑнаççӗ. 
Выçлӑх çулӗсем çитеççӗ. Пӗррехинче хӗрарӑм патне çыру килет. Ывӑлӗ 
çырать – ӑçта пурӑннине, выçӑпа аптӑранине... Амӑшӗн чунӗ чӑтаймасть, 
сухари типӗтсе кутамккине чикет те ывӑлӗ пурӑнакан вӑрмана тухса каять. 
Нумай аташса çӳренӗ хыççӑн каçа хирӗç çутӑ курах каять. Вӑл çав вӑрманти 
вӑрӑ-хурахсен пӳрчӗ пулнӑ. Кам пур-ши кунта тесе йӑпшӑнса пырса 
чӳречи патӗнче итлесе тӑрать. Лере лараççӗ тет шăпанасем: «Вӑрмантан 
тухаймастпӑр, милици шырать, ӑçтан çиме апат тупар-ши?» – тесе. Ку 
хӗрарӑмӑн ывӑлӗ калать тет: «Ман анне часах кунта килмелле. Ӑна пус-
са çийӗпӗр. Унра аш нумай, пӗр кӑкӑрӗ пӗр çатма пулать». Çакна илтсен 
хӗрарӑм çав пӳрт патӗнчен тарать, кутамккине пӑрахса хӑварать...

Асанне каласа панӑ ку историе карчӑксен тӗрлӗ йышӗпе темиçе хут 
та итленӗ, анчах мӗнпе вӗçленнине эпир пӗлместпӗр, мӗншӗн тесен «пӗр 
кӑкӑрӗ пӗр çатма» тенине илтсенех хӑранипе карчӑксем ларнӑ тӗлтен 
тараттӑмӑрччӗ. Малалла мӗн пулнине пӗлес те килместчӗ. Ятман халапӗ 
пулнӑ-ши ӗнтӗ вӑл – пӗлместӗп.

Вӑрçӑ вӑхӑтӗнче асаннене питӗ йывӑра килнӗ. Уйрӑмах вӑл окоп чав-
нисене тарӑхса аса илетчӗ. Совет çарӗсем чакнӑ чухне пирӗн тӑрӑхри 
Сӗве сӑртӗнче 3-мӗш хӳтӗлев чикки пулмалла пулнӑ. Ӑна тума тылри 
ӗçлеме пултаракан мӗнпур çынна хӑваланӑ. Ялсенче ытларах хӗрарӑмсем 
юлнӑран, пӗтӗм йывӑрлӑхӗ вӗсем çине тиеннӗ. Шартлама сивӗсенче 
асаннесемпе кукамайсем шӑннӑ çӗре лумсемпе, кирккасемпе ката-ката 
танксене хирӗç траншейӑсем чавнӑ. Çавӑнта асанне урине шӑнтса кача 
пӳрнине çухатнӑ. Унӑн алли-ури шав суратчӗ. Апла пулин те çӑм нуски-
перчетке çыхса параканни килте вӑлччӗ. Окоп чавнӑ çӗртен, асӑнмалӑх 
темелле-ши, пирӗн килте икӗ йывӑр лум тата хулӑн тимӗр шахта кӗреçи 
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юлнӑ. Ытти лумсем авӑнатчӗç, кусем халӗ те тӳрӗ. Совет халӑхӗ пекех 
çирӗп, çапсан та хуçӑлмаççӗ. Самана паллисем.

Асатте вӑрçӑра хыпарсӑр çухалнӑран, аттепе Венера аппана (Венера 
Меркурьевна, асаттен фантазийӗ лайӑх ӗçленӗ) пособи паман. Ашшӗсем 
вилнине ӗнентерекен хут килнисем кӑна илнӗ пулмалла ӑна. Çавӑнпа та 
пӗртӑвансем мӑян çӑмахӗн тутине лайӑх пӗлсе ӳснӗ. Хӑй çиес çӑкӑрне 
асанне вӗсене касса пани пирки иккӗленместӗп. Мӗншӗн тесен пирӗнпе 
те çапла тӑватчӗ.

Мӗнле пӑхса ӗлкӗрнӗ-тӗр 4 арçын ачапа пӗр хӗрачана пирӗн асан-
не, анчах кил-çуртра ялан куç-хӑлхаччӗ вӑл. Дисциплина та хӑйне кура 
çирӗпчӗ. Вут тухасран питӗ хӑратчӗ вӑл.

Пӗррехинче эпир Сергей шӑллӑмпа картиш варрине тӑкӑнса юлнӑ пӗр 
ывçӑ пек улӑма чӗртсе ярас тӗллевпе пӳртрен шӑрпӑк вӑрласа тухрӑмӑр. 
Асанне пӳртре нуски çыхса ларатчӗ. Улӑм пӗрчисем мӗнле çуннине пӑхас 
тесе чӗртсе кӑна ятӑмӑр – асанне хыçра тӑра парать, аллинче вӗлтӗрен. 
Тӗтӗм йӑсӑрланнине сиссе вӑл çитсе те тӑнӑ. Урӑх шӑрпӑк нихӑçан та ан 
тытӑр тесе алӑсене вӗтелесе ячӗ, кӑкарса хурассипе хӑратать. Ку наказани 
пирӗншӗн чи хӑрушшиччӗ.

Эпӗ пӗчӗкрех чухне Сашшук тете Васса Юрикӗпе вутла вылянӑ, пи-
рус туртнӑ. Асанне çакна курнӑ та Сашшука тытса тӗттӗм витене кӑкарса 
хунӑ. Çуллахи витере мӗнле шӑршӑ пулнине ялтисем пӗлеççӗ, Сашшук 
тете çавӑнта анне ӗçрен киличчен ларнӑ. Асанне урокӗсем асра юлакан-
нисем вӗсем. Сашшук тете халӗ те туртмасть. Вӑл ветеринар профессине 
суйласа илнинче темиçе сехет витере ларни витӗм кӳмен-тӗр тесе шутлас 
килет.

Асанне сӑмахпа кӑна хаяр туйӑнатчӗ, вӑл усалланнӑшӑн лектернӗ 
чухне те хӗрхенсе çапатчӗ, милкӗпе çапнӑ пек. Анне пӗçерккисемпе 
танлаштараймастӑн. Çавӑнпа та айӑпа кӗнӗскерсене анне тустар-
ма тытӑнсан, асанне шав хӑй çунатти айне илсе хута кӗретчӗ. Тетесем 
тапӑнас пулсан та асанне патне кӑна чупса çитмеллеччӗ. Çак çӑлӑнӑç 
утравӗ ялан хӑтаратчӗ мана.

* * *

Çуллахи каникулсенче хуларан килнӗ ачасемпе пӗрле пухӑнса аппасем 
концерт лартатчӗç. Пӗр хапха кӗтессинче чаршав караççӗ те – сцена хатӗр 
те. Октябрь кассин карчӑкӗсем çав чаршава хирӗç йывӑç тенкелсем, сак-
сем çинче мӑнукӗсен пултарулӑхне кӗтсе лараççӗ. Вӑл концерта хӗрачасем 
пире те явӑçтаратчӗç. Чаршав хыçӗнчен артист пек тухса садикре вӗреннӗ 
сӑвӑсене каласа панине астӑватӑп. Пӗрре çакнашкал концертра Лена аппа 
Минесӗр Галя аппапа хыпаланса юрӑ юрланипе малти ретре ларакан «му-
зыка критикӗ» – асанне – пурте илтмелле çапларах хакланӑ: 

– Лена, ан васка. Ан васка...
Çавӑнтан, хӑш чух тавлашура-мӗнре хӗрӳлленсе каякан аппана 

сӑмахпа лӑплантармалли «Лена, ан васка» кӑларӑш пирӗн чӗлхе вӗçӗнчех 
тӑратчӗ.
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Килте выльӑх пуссан асанне авалхи чӑваш апат-çимӗçне хатӗрлетчӗ: 
юн кӑлпассийӗ, тултармӑш, кӑмӑрчак, пыршӑпа чӗркенӗ хур ури, 
шаритленӗ хур юнӗ тата ытти те. Вӑл апата ытлашши çимен эпӗ, 
йӗрӗнеттӗм. Çӑнӑхран хатӗрленисем – юсман, пӳремеч, йӑвача, пашалу, 
кӳптӗрме – тутлӑрах пек туйӑнатчӗç. Çӑмарта хӑпартнипе кӑмакари турӑха 
асанне пек никам та тӑваймастчӗ пуль. Эпир йогурт мӗнне пӗлмен, сахӑр 
песокӗ ярса сӗтпе турӑх пӑтрататтӑмӑр. Вӑл халӗ те маншӑн чи тутлӑ десерт.

Асанне телевизор курма юратмастчӗ, радиопа чӑвашсем калаçнине 
илтсен вара хаваспах патне пырса ларатчӗ. Пӗррехинче магнитофонпа 
Виталий Адюковӑн кассетине итлесе ларнӑ чухне вӑл:

– Ак çак юррине тепре яр-ха, – терӗ. 
Динамикран Ваçлей Давыдов-Анатри сӑвӑланӑ «Ял хушшине кӗтӗм 

те...» юрă янăрать. Адюков ӑна купӑс каласа, тӑстарса юрлать вӗт:

«Ял хушшине кӗтӗм те, ачалӑха шырарӑм.
Сас паракан пулмарӗ, çав тери эп хурлантӑм.
Ах, ял-йышӑм, ял-йышӑм, мана манса кайрӑн-ши?
Ах, ял-йышӑм, ял-йышӑм, эп сан çынну пулман-ши?..»

Хурлӑхлӑ юрӑ. Çын тӑван ялне таврӑнать, ӑна урамра та, картишӗнче 
те, килӗнче те кӗтекен никам та çук. Адюкова иккӗмӗш хут итленӗ чухне 
асаннен куççулӗ шӑпӑртатма пуçларӗ. Виличчен кӗтрӗ вӑл асатте вӑрçӑран 
таврӑнасса. Хыпарсӑр çухалнӑ хут вӑл вилни мар вӗт. Майӑн 9-мӗшӗнче е 
вӑрçӑ пуçланнӑ кун арчинчен сарӑхса кайнӑ хут листисене кӑларса пире 
вулаттаратчӗ. Ку вӑл асатте вӑрçӑран янӑ виçкӗтеслӗ çырусемччӗ. Вӗсем – 
çемье реликвийӗ.

Асаннепе пӗртӑван Анук аппа ялтах пурӑнатчӗ, çырма леш енчи Ма-
сар кассинче (Аслӑ урам). Вӑл вӑрçӑра пулнӑ çын, харсӑртарахчӗ асаннерен. 
Воçмойӗнче (Çӗнӗ Пӑрӑнтӑк станцине пирӗн ялта çапла калаççӗ) Сухви ап-
паран та ирттеретчӗ. Вӗсен шӑллӗ пысӑк кукка – Мӑльӑк Элекçейӗ – Кӗпер 
кассинче пурӑнатчӗ. Эпӗ вӗсен килне Мӑльӑксен тӗпӗ тесе шутлаттӑм. 
Вӗсен умӗнчен сӑмахутпа е çуран иртсе кайнӑ вӑхӑтра шав Эрхип салтак 
мӗнле тӑрантаспа пăрӑлтаттарса хапхи умне çитсе тӑнине сӑнарлаттӑмччӗ. 
Сухви аппа яла килсен, вӗсем Анук аппапа асанне патне чей ӗçме çитетчӗç. 
Ку тӗлпулусем валли асаннен арчинче пуçтарса хунӑ хытӑ сахӑр пурччӗ. Вӑл 
рафинад пек тӗпренместчӗ, унран та шултрарах, шап-шурӑ тӗслӗ. Çак сахӑр 
вӗри чейпе кӑна йӗпенетчӗ-тӗр. Çавна сӑвӑра-сӑвӑра чей чашкисене вӗре-
вӗре ватӑсем матрӳшке чейӗ ӗçетчӗç вара. Асанне пысӑк сӑмавар ларт са 
яратчӗ. Сӗтел хушшине виççӗн саркаланса лараççӗ те пуçланать калаçу.

Урамри сак çинчи карчамассем ытларах ял, тавралӑх хыпарӗсене 
шӗкӗлчетчӗç пулсан, кусем тӑвансен халӗсене сӳтсе яватчӗç. Хӑшӗсем 
патне кайса килме план тӑватчӗç: Пессунри Марье, Чакӑлтӑмри Анна, 
Раккассинчи тӑвансем, Пӑрӑнтӑкри хӑтасем патне – ӑçта кӑна тӑван-
пӗлӗш çукчӗ пирӗн асаннесен! Çавсем патне çуран çӳретчӗç. Çулла уяр 
çанталӑк-тӑк, туяллисем иккӗн-виççӗн пуçтарӑнса вашт! тӑваççӗ. Пӗр-икӗ 
хутчен эпӗ те вӗсемпе пӗрле еркелесе кайнӑ хӑнана. Çуран утса халтан 
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каяттӑмӑр. Пысӑк кукка арӑмӗ Нина инке юрататчӗ çавӑн пек похода – 
тӑвансем патне ачасене илсе çӳреме.

Çула тухас умӗн сан уруна çӑм нуски тӑхӑнтартаççӗ, унтан кедă. 
Çулла камӑн çӑм нускипе çӳрес килтӗр? Пӑчӑ пулать тесе итлемесен – 
илсе каймаççӗ. Çӑм нуски витӗр çул çинчи муклашкасем ыраттармаççӗ, 
çавӑнпа тӑхӑнтартнӑ ӗнтӗ. Тата çула илме ревень кӗпçисене касса хуппи-
не шурататчӗç – шыв ӗçес килсен чӑмлама. Çул тӑршшӗпе сана чарӑна-
чарӑна çитереççӗ, анчах шыв пит ӗçтермеççӗ: пӗр ӗçсен – шав ӗçӗнет, вӑй 
пӗтет тетчӗç. Чӑтӑмлӑх маршручӗ çакӑн пек: аслӑ çулпа Пӑрӑнтӑка çити, 
унтан Сӗве урлӑ каçса сулхӑн вӑрман витӗр тухмалла. Вара сӑрта хӑпаран 
та – Чакӑлтӑм курӑнать.

Эсӗ 10-ра, сан пӗр енне 10 километр çуран утмалла, каялла та çавӑн 
чухлех. Хӑнара тӑраниччен пыл çитерсе ярсан та ун пек похода нумайч-
чен каяс килместчӗ...

* * *

Шкулта Çӗнӗ çул уявӗсем пӗрешкел иртетчӗç пулин те асанне шав 
курма пыратчӗ эпир савӑннине. Чӑрӑш патӗнчи хаваслӑх хыççӑн класа 
пуçтараççӗ те хут пакета тултарнӑ конфет-пӗремӗк параççӗ. Хӗллехи ка-
никула ӑсатнӑ хыççӑн çак пакета йӑтса часрах киле вӗçтеретӗн.

Виççӗн – Ванюк тете, Сергей шӑллӑм тата эпӗ – асанне кравачӗ çине 
улӑхса ларатпӑр та çав хут пакетсенчи тутлисене пӗр купана силлетпӗр. 
Тытӑнатпӑр мул уйӑрма: малтан шоколадлӑ конфетсене пӗрер илетпӗр – ку-
пара пӗтиччен, унтан – çемçе карамельсене, унтан – мармеладсене, унтан – 
ирис. Минтер евӗрлисене, хытӑ карамельсене тата ӗммеллисене печенисем-
пе пӗрле купара хӑвараттӑмӑр. Вӑл асаннен пайӗччӗ. Çав конфетсене çулла 
унӑн саппун кӗсйинче тупнӑ ӗнтӗ эпир.

Эпӗ пӗрремӗш класс пӗтернӗ чухне асанне мана сюрприз тунӑччӗ. 
Майӑн 18-мӗшӗнче – ман çуралнӑ кун. Пирӗнпе юнашар, пӗр пӳлӗмре 
вӗренекен 3-мӗш класс арçын ачисем çуралнӑ кун хӑлхаран сӗтӗрсе 
саламлаççӗ. Йӑла çапла. Çакӑ ытларах тăхтавра, учитель класран тухсан 
пулса иртет. Ларатӑн вара хӗрелсе кайнă пӗçерекен хӑлхасемпе...

Пӗрремӗш урок хыççӑн Ирина Владимировна класрах юлчӗ. 2-мӗш 
урок вӗçленнине пӗлтерекен шӑнкӑравпа пӗрле класа ман асанне пырса 
кӗчӗ, мӗн-тӗр йӑтнӑ. Пӗр карçинкка çӑмартапа сухан пирожкийӗ пӗçерсе 
килнӗ иккен. Пиçнӗ апатӑн тутлӑ шӑрши класра сарӑлчӗ. Пирожки пурне 
те çитрӗ, пурте савӑнчӗç, саламларӗç. Хӑлхаран та шеллесе кӑна туртрӗç, 
ятне тумалла вӗт, атту ӳсейместӗн. 

Асанне хӑйӗн пурнӑçӗ çинчен каласа пама юратмастчӗ. Çапах, ун-
тан-кунтан информаци пухӑнкалатчӗ пурпӗр. Колхоза кӗменнисенчен 
икӗ хут нумайрах налог илнӗ. Мӑльӑк Сантӑрӗн пӳртне çав налогсемшӗн 
колхоз туртса илнӗ. Çемье шкула пурӑнма куçнă, Сантӑр унта конюх пул-
са ӗçленӗ. Ялта МТС уçӑлсан унӑн каптеркине куçнă. 2 метр сарлакăш, 3 
метр тăршшӗ пӳртре Анук, Сухви, Элекçей пурӑннă. Асанне качча килнӗ 
пулнӑ ӗнтӗ.
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«Çӗре тимӗрпе кӑшӑлласа пӗтерӗç. Урамра веç эрешмен карти пулать. 
Ещӗкре çынсем юрлӗç. Пысӑк вӑрçӑ пулать, нумай çын вилет... Шӑши туя-
ланса çӳрекен вӑхӑт çитет-ха», – тесе каласа хӑварнӑ тет Сантӑр ашшӗ ви-
лес умӗн. Нострадамуссем чӑвашсен хушшинче те пулнӑ ахӑр...

***

1945 çулхи майӑн 9-мӗшӗнче Пӳркелӗнче тӗлӗнмелле япала пулса 
иртет. Чиркӳрен тунӑ клуба халӑха савӑнӑçлӑ пухăва пуçтараççӗ. Нумай 
та пулмасть, ним çук çӗртен яла кунçа таран юр хӳсе тултарать. Унтан 
çийӗнчех хӗвел тухать те çак юр пӗр сехет хушшинче ирӗлсе кӑпӑкланса 
çырмана юхса каять.

Уяв ячӗпе çынсем пӳрчӗсем тӑррине хӗрлӗ ялавсем çакаççӗ. Асаннен 
пулман. Вӑл тытать те кашта çумне хӑмаç саппунне ялав пек çыхса хур-
са пӳрт тӑрринче çирӗплетет. Çапларах паллӑ тунӑ тӑлӑх арӑм Çӗнтерӳ 
кунне.

Асанне калани асра: «Ман чӳречерен çӗрле арçын килсе шаккаман». 
Вӑрçӑ хыççӑнхи ялта ун пек арӑмсем нумай пулман. Пурнӑç тумалла вӗт.

Иртнине аса илсе-и хӑш чух ӗçлесе ларнӑ çӗртех мӑш-мӑш йӗрсе 
ларатчӗ. Эпир, ачасем, вара пурсӑмӑр та унăн мăйӗнчен уртăнаттӑмӑрччӗ: 

– Асанне, мӗншӗн йӗрен? Ан йӗр...
– Йӗрес килет… – тетчӗ шăппăн асанне.
Этем хӑй ватӑлнине сисмест, çын ватӑлнине асӑрхать. Кун пек калани 

те аван мар-тӑр та, анчах асанне шав ватӑччӗ пирӗн. Мӗн астунӑранпа: 
шав пӗшкӗнерех, шав туяпа, шав васкамасӑр. Ялан çумра пулнипе сисмен 
ӗнтӗ эпир унӑн çулӗсем самаях пухӑннине.

Эпир ӳссе, тӗрекленсе пытӑмӑр, асанне – вӑйсӑрланса. Çулсем 
иртнӗçемӗн унӑн ал тупанӗсемпе пӳрнисем çӳхелсе, кӑвакарса пычӗç. Юн 
тымарӗсем хӑрушлӑн мӑкӑрӑлса тӑратчӗç. Пирӗн пата кам та пулин ватти 
хӑнана килсен «тахçанах вилмелле», «кайса кӑна пӑрахмалла»  сӑмахсене 
тӑтӑшрах кала пуçларӗ вӑл. Çемьере хӑйне ытлашши çын пек туйма эпир 
ӑна нихӑçан та сӑлтав паман пулин те, асанне хӑйпе хӑй ӳпкелешни, 
ачашланни сисӗнетчӗ.

Эпир пӗрин хыççӑн тепри тӑван йӑваран кайӑксем пек вӗçсе 
салантӑмӑр. Эпӗ институт пӗтернӗ тӗле вӑл ӗнтӗ вырӑнпа выртатчӗ. 2000 
çулхи кӗркунне вилчӗ.

91 çула çити пурӑнчӗ ман асанне. Вилтӑпри çине карта тытма хушмарӗ. 
Атте малтан тытнӑччӗ, кайран илсе пӑрахрӗ.

Вӑхӑт иртет. Хамӑрӑн та ачасем ӳсрӗç. Çимӗкре мӑнукӗсем чи малтан 
асламӑшӗн хӗресӗ патне пыраççӗ.

Кашни çыннӑн ангел пур теççӗ, маншӑн вӑл асанне – Клавдия Алексан-
дровна пулса тӑчӗ. Унӑн чунӗ халӗ те пирӗнпе пулнине эпӗ сисетӗп. Ап-
пан тӗлӗкне кӗркелет вӑл, хушӑран – манӑнне. Пурнӑçри чӑтма çук йывӑр 
самантсенче шӑла çыртса Турӑран мар, асаннерен пулӑшу ыйтатӑп... 
Пулӑшать.
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Анатолий ХМЫТ (Анатолий Дмитриевич 
Ефимов) – прозаик, поэт тата драматург. 
1964 çулхи нарăс уйăхӗн 2-мӗшӗнче Аксу 
районӗнчи Таркăн ялӗнче çуралнă. Унăн 
пӗрремӗш произведенийӗ 1990 çулта «Тăван 
Атăл» журналта пичетленнӗ. Тăхăр кӗнеке 
авторӗ, вӗсенчен улттăшне Афганистанри 
вăрçа халалланă: «Вилӗмсӗр кăйкăр юрри», 
«Ан тăк куççуль, аннеçӗм», «Сар Иван», «Леш 
тӗнчерен…» роман-дилоги («Таркăнсем» тата 
«Тамăк витӗр» кӗнекисем), пӗлтӗр «Тӗлленмен 
тӗлӗк» повеçсемпе калавсен пуххи тухнă.  
2013 çулта Чăваш патшалăх академи драма 
театрӗнче «Сутăн илнӗ чыс» драма, 2015 çулта 
Çамрăксен театрӗнче «Çерем çинчи çиçӗм» трагикомеди кун çути курнă.

Анатолий Дмитриевич музыка тӗнчине те çывăх. 2004 çулта 
Мускавра иртнӗ «Чăваш шăпчăкӗ» фестивалӗн гран-прине шăпах унăн 
«Каçар, анне…» юрри (Коля Андреев юрлать) тивӗçнӗ.

Афганистанра пулнă çапăçусенче хастарлăх кăтартнăшăн Анатолий 
Ефимова СССР тата Афганистан медалӗсемпе наградăланă. 

2003 çулта «Чăваш Республикин тава тивӗçлӗ вӗрентекенӗ»  ята 
тивӗçнӗ. 

Анатолий ХМЫТ

ТАВРĂНУ
 Калав

Тусăма, Хӗрлӗ Çăлтăр орден кавалерне, 
Николай Максимович Гордеева (29.02.1964 –18.04.2008) 

тата  Кундузри 201 дивизин 783 уйрăм разведбатăн 
разведчикӗсене сума суса 

Ирхи сулхăн çил уçă кантăкран вирхӗнсе кӗчӗ те çывăхри диван çинче 
тӗлӗрекен çынна вăратса кăмака хыçне кӗрсе çухалчӗ. Çын пуçне йăтса 
чӳречерен пăхрӗ – шурăмпуç карăнать. Вăхăт! Гордей, салтакри йăла-
йӗркене пăрахайманскер, кӗрнеклӗ ӳте йăтса йăпăр-япăр сиксе тăчӗ те 
чаршав хыçӗнче çичӗ çулти кӗçӗн хӗрӗпе Наташăпа юнашар тӗлӗрекен 
мăшăрне Надеждăна вăратасран шикленсе каçалапа çумри пукан çине 
хунă кӗпе-тумтирне илчӗ, чӗрне вӗççӗн, вăрă-хурах пек йăпшăнса малти 
пӳрте тухрӗ. Васкамасăр тумланчӗ те тӗпеле кӗрсе витререн çăл шывне 
ăсса ӗçрӗ, алăк çумӗнчи пăта çинчи курткăна хăйӗн çине уртса ячӗ тата 



24

мӗн илмелеччӗ-ха тенӗн пӗр хушă пуçа ватса тăнă хыççăн, кӗтесри вăрăм 
кунçаллă шурлăх аттине тăхăнчӗ те алăка тӗкрӗ, урама тухрӗ.

Сывлăш чуна уçăлтарса чӗрене йăпатать. Ырă та канлӗ шăплăх пуçа 
çавăрать. Хутран-ситрен, ял çывăхӗнчи улăхсемпе çарансенче, тен, вӗсем 
тавра ӳссе ларнă çирӗк-йăмрасен ӗшнисенче çывăрма пӗлмен кайăк сасси 
илтӗне-илтӗне каять, чуна ачашласа савăнтарать.

Кивӗ Кăвак ялӗ çумӗпе иртекен Шуçăм юханшывӗн тепӗр енче, 
тухăçри çеçен хирте, лашасем кӗçенни илтӗнчӗ, пушă шаплатрӗ. Унта 
паян çамрăксем выртмара. Женя ывăлӗпе касăри яш каччăсем лашасем 
кӗтме улăха анчӗç.  Яш ӗмӗр – çывăрас килмест çав! Хӗпӗртерӗ Гордей. 

Васкамасăр пусма çинчен анса пахчана тухрӗ те мунча хыçӗнчи са-
рай алăкне пырса уçрӗ. Каçалапа хатӗрлесе хунă кутамккана çурăм хыçне 
çакрӗ, вăлтасене илсе кил картине таврăнмасăр тин çеç сухаласа пăрахнă 
пахча хӗррипе хыçалти касă енне утрӗ. Тимӗр калиткене уçса урама тухрӗ. 

Пӗр авăр пушлăха тимлесе тăнă хыççăн васкамасăр ял хӗрринчи çырма 
хӗррине анчӗ. Çар виçипе виçелесен – аякка утмалла мар: вунă-вун пилӗк 
минутлăх çеç! Çавăнпа та вăл хыпаланмарӗ. Урам вӗçӗнчи асфальтлă аслă 
çул урлă каçса Пан Шимон мучин икӗ хутлă çурчӗ çумӗнчи тăкăрлăка кӗчӗ, 
çыран хӗррине анчӗ, сулахая пăрăнса хăй кăмăллакан шыв юппине çитрӗ: 
ку тӗлте хӗвел тухăçӗнчен анакан Кăвак юханшывӗ кăнтăртан килекен 
Шуçăмпа пӗрлешет.

Хăмăш айне путнă çыран хӗрринче мăнă пӗрене выртать, пӗчӗк сӗтел 
лартнă. Ăна иртнӗ çул Гордей хăй ăсталарӗ – виçӗ хăма та  çирӗк  тункати – 
ӗçӗ те пӗтнӗ. Сак та турӗ – лачакари икӗ каскана сӗтӗрсе килсе пăрахрӗ те 
çиелтен сарлака хăма хурса пăталарӗ. Пулăçăсене те меллӗ – япаласене 
тарăн курăк айӗнче шырамалла мар. Çумрах – кăвайт вырăнӗ. Хуран çакма 
хурăн каштисемпе майлаштарчӗ, вут ан алхастăр тесе тавран кирпӗчсем 
хучӗ. Кутамккана хыврӗ те вăлтасене илчӗ. Йӗпписем çине ăман тирчӗ. 

– Виççӗмӗш рота, пурте вырăнта-и? – ирхи пушлăха пăхрӗ. – Пит 
аван! – те рӗ вăл хӗвел тухăçне сăнанă май. – Шăпланăр! – такама 
асăрхаттарса хушрӗ каллех, унăн хулăн сасси чиркӳри чан евӗр янăраса 
çырма çийӗн вӗçрӗ – шыв сыппине çитсен икке пайланса пăчланчӗ те ирхи 
таврана асамлă шăплăх сырса илчӗ: шурăмпуç кăвакарма та ӗлкӗрнӗ, кăвак 
çутăпа тан хӗрлӗ-сарă шуçăм вылять – таçта-таçта, пин-пин çухрăмра, 
пынă вăрçă хӗлхемӗ уçлăхпа вăхăт витӗр иртсе çутатать тейӗн! Чӗрене 
шăнтса пӗçертет. – Куратăр-и, епле ырă, – курăнман çынсем енне çаврăнчӗ 
вăл. – Юханшыв, улăх-çаран. Сывлăшӗ тата… Сывлăшӗ мӗне тăрать! – пуçне 
йăтса ирхи сулхăн нӳрӗ техӗме кăкăр тулли сывласа илчӗ. – Сим-пы-ы-
ыл! – терӗ вăл юрланăн. – Афганистанра кун çинчен ӗмӗтленмен те! Тӗрӗс 
калатăп-и, аслă лейтенант? – такампа выляса çутă хăмăр куçне хӗсрӗ. – Ан-
тоненко, килӗшетӗн пулсан, ак ку вырăн санăн пулӗ, – пырса вăлтана шыва 
ячӗ те авăрне çыран хӗрринчи тăм çине тăрăнтарчӗ. – Вася! Павлюк, эс 
пирӗншӗн паян хаклă хăна, – танк взвочӗн командирне хăй çывăхне чӗнчӗ. 
– Ак çак спининга тыт та аслă лейтенантпа юнашар лар. Пӗр училищӗре 
вӗреннӗскерсене иксӗре кичем пулмӗ, – анаталла утрӗ. –  Саша! Чертенков 
сержант! Хăлхасăр-им? Эсӗ çакăнта тăр, – вунă метр айккине кайса тепӗр 
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вăлта лартрӗ. – Аташăм! Каштуев, ăçта 
çу халтăн каллех? Çеçпӗл, пирӗн тăрăхра 
вăрманта çеç ӳсет! Кунта сар чечексӗр 
пуçне урăх ним тупаяс çук. Пыр манпа, – 
йăмра айне вырнаçтарчӗ. – Асту! Ан çы-
вăр, – хăйӗнчен икӗ çул аслăрах пулин 
те, анчах та çур çул каярах ротăна килнӗ 
салтака хытарчӗ Гордей. – Ан нăрка, эп 
сана лайăх пӗлетӗп. Ларатăн та – харлат-
тарма. Кунта душмансем çук, никама 
хăратаймăн, – юлташне хавхалантарса 
засадăра пулса иртнӗ лару-тăрăва аса 
илнӗ май шăл йӗрчӗ кил хуçи. Ун чух, 
çамрăк разведчик, ыттисенчен кăшт аяк-
карах, тусем хушшинчи сылтăм енчи сăрт 
хӗррине хуралласа выртатчӗ. Тӗлӗрсе 
кайнă хайхи. Караванçăсем унăн çумне 
пырса тăраççӗ. Ку çав вăхăтра пӗтӗм вăйран харлаттарма пуçлать – сехри 
хăпнă моджахедсем хӗç-пăшалӗсене пăрахса яра параççӗ каял ла! Развед-
чиксен вӗсене хуса çитсе чармалли çеç юлчӗ ун чухне. 

Гордей çаврăнса сӗтел енне утрӗ.
– Подкорытов! Андрей, ав çав шыв кукри – санăн! Унта çуйăн аван 

туртать. Май килсен, паян шӳрпе валли тытатăнах, – çирӗплетрӗ вăл. – 
Самолюк сержант! Унпа юнашар пулăн! – хусах ларакан йăмра айӗнчен 
тухрӗ те таврана пăхса çаврăнчӗ. – Синицын! Ăçта эс? – çывăх юлташне 
шыраса кăвак хуп пуснă таврана пăхса çаврăнчӗ. – Хăçан та пулин кая 
юлмасăр çӳреме пултарать-ши ку чăваш? – тарăхса алăри вăлтана çерем 
çине хучӗ.

Гордей, Шуçăм юханшывӗ хӗрринчи тус-юлташӗсемпе хӗпӗртесе сакă 
çинчи кутамккана уçрӗ, сӗтел çине çăкăр-тăвар, тăварланă сысна çăвӗ, 
çур литр шурă эрех, стакансем кăларса лартрӗ. Пилӗк литр кӗрекен хура-
на илсе çумри çăлкуçран шыв ăсса килчӗ. Кăвайт чӗртсе шӳрпе çакса ячӗ. 
Сӗтел тирпейлерӗ.  

– Аслă лейтенант! Антоненко, мӗн çывăрса ларатăн? Курмастăн та-
им – туртать! Вылят! Эй санпа та, – чупса пырса вăлтана аллине илчӗ, 
ăна асăрханса туртрӗ! Ирхи сывлăша çурса вӗтӗ карас вӗçсе тухрӗ, 
хӗвел çутинче вăл ылтăнăн ялтăрать. – Кил-ха кунталла, – Гордей пулла 
йӗппинчен вӗçерчӗ те хăйӗн тути çывăхне тытса пăшăлтатрӗ. – Килне 
таврăн. Аçу-аннӳне кала, афганецсем пуçтарăннă, сире хăнана чӗнеççӗ 
те. Пӗлӗшӗ-тăванӗсене йыхăрма та ан манччăр, – пӗрремӗшне, ятусăрне, 
яланхи йăлапа шыва ячӗ.

Нумай кӗттермерӗç янаварсем. Вăлта хулккисем асса ташлаççӗ –
пулăсене туртса ӗлкӗреймеççӗ разведчиксем. Савăнăçăн чами çук! 
Гордей çыран хӗррипе чупса çӳрет: пӗрне пырса пулăшать, теприне 
вăрçса васкатать, Николай Каштуева вара хăтăрсах тăкрӗ – ал лап-
пинчен сарлака караса, эсрел ачи, куçăм тартать те-ха! Ӗмӗр çывăрать! 

Н. М. Гордеев.
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Тарăхрӗ Гордей. Юлашкинчен алă сулчӗ те витрене кӗнӗ пулăсене тасатса 
хурана чăмтарчӗ, шӳрпине сыпса пăхнă хыççăн тăвар хушрӗ, сӗтел хуш-
шине пычӗ. Сӗтел çинче тунсăхласа ларакан кӗленчине уçса умри стакана 
эрех ячӗ те çăкăр чӗллипе витрӗ.  

– Ăçта эсир? – тепӗр стаканне тултарнă май Шуçăм юханшывӗ хӗррине 
пухăннă разведчиксене чӗнчӗ вăл. – Паян мӗнле кун иккеннине мантăр-
им? Тӗрӗс – çу уйăхӗн виççӗмӗшӗ. Кӗтетӗп. 

Никам курма пултарайман юлташӗсем сӗтел тавра тăрса тухнă хыççăн 
Гордей сăмах каларӗ.

– Астăватăр пуль. Салтакран килсен тепӗр çулне Хусан хулинче тӗл 
пулма пӗр-пӗрне сăмах патăмăр. Май килмерӗ. Ăнланатăп. Сăлтавӗсем те 
пысăк. Эсир пурте унта. Эпӗ вара… – тарăхса шăлне çыртрӗ Гордей. – Вăхăчӗ 
шăвать. Кунӗсем, куçа хупса ӗлкӗрейместӗн: ир пулать те – каç пулать, 
каç пулать те – ир пулать... Çавăнпа та çак тӗлпулăва хам йӗркелес терӗм. 
Çилленместӗр пуль? – стаканне йăтса юлташӗсене пăхса çаврăнчӗ. – Çартан 
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таврăнни кăçал çирӗм виçӗ çул çитет. Паян та. Çак кун, Шуçăм юханшывӗ 
хӗрринче пуçтарăнни – маншăн чыс, хисеп те. Ирӗк парсамăр пӗрремӗш 
черккене туслăхшăн çӗклеме. Тӗппипе! – стаканри шӗвеке пушатрӗ те 
сӗтел çинчи çăкăр таткине хуçса ун çине тăварланă сысна çу татăкне 
хучӗ, шăршласа ăш-чикне çемçетнӗ хыççăн çăвара хыпрӗ. – Эсир тата 
мӗн тăратăр? Офицерсем – командир пек пулăр!.. – сӗтел умӗнчи çаврака 
сăн-питлӗ, кăвак куçлă Олег Антоненкопа хăмăр куçлă Вася Павлюка 
хистесе сӗнчӗ, хăнасем унăн сӗнӗвне пурнăçланă хыççăн пӗчӗк ача пек 
хӗпӗртесе савăнчӗ. – Вăт, ку хамăрла! – кăмăллăн кулчӗ вăл. – Кӗçех шӳрпе 
хатӗр пулать, мӗн пуррине çырткалăр, – кăвайт умне пырса кукленчӗ те 
вутпуççине илсе сигарет тивертрӗ. Ирхи таса сулхăна чунри тунсăхпа ва-
раласа шухăша путрӗ. – Синицын пирки эсир ан пăшăрханăр, килетех вăл! 
Ăçта кайса кӗтӗр. Иккӗмӗш ротăра сулланса çӳрет пуль-ха. Петя Клименко 
патне кайнă ӗнтӗ, – юлташӗсене йăпатса сăмахларӗ разведчик, çийӗнчех 
хушса хучӗ. – Вăлтăрсем пирки ан манăр! Çанталăкӗ паян ырă – пулă асса 
туртать, авă, – разведчиксем хăйсен вырăнӗсене таврăнчӗç те савăнса ирхи 
çанталăкпа киленсе ларчӗç. Пулли те кирлӗ мар вӗсене – пӗр-пӗринпе тӗл 
пулса калаçни паха. Олег Федоровичпа Василий Степанович, курсант чух-
нехи мыскарана аса илсе лараççӗ, типшӗмккерех тăрăхла питлӗ Саша Чер-
тенков Николай Каштуев умӗнче Свердловск Омскран хитререх хула тесе 
мухтанса хăпартланать. Лешӗ ăна хирӗçлесе хăйсем патне хăнана чӗнет, 
ахальтен мар Омск Раççейӗн виççӗмӗш тӗп хули шутланать тет. Андрей 
парăнасшăнах мар. 

Ыттисем те пӗр-пӗринпе хӗрсе калаçаççӗ.
Гордей, разведчиксен савăнăçӗпе хăпартланса шухăша путрӗ, 

ӗмӗтленчӗ: «Хамăр çеç пухăнни – тӗрӗс мар! Килес çул иккӗмӗш ротăна та 
чӗнӗпӗр. Тен, çемьесемпех пуçтарăнăпăр-ха. Ача-пăчасене пӗр-пӗринпе 
паллаштарăпăр. Унсăрăн юрамасть. Ахăртнех, сирӗн те пур вӗсем! Пӗршер 
çеç мар. Вăт савăнăç пулать вара, – хăйпе хăй хӗпӗртерӗ ӗнерхи салтак. – 
Ывăлсем футболла вылӗç, хӗрӗсем пӗр-пӗринпе ăмăртса лӗпӗшсем тытӗç, 
мăшăрăмăрсем вӗсем валли çырла пуçтарӗç. Пӗлетӗр-и, кунта мӗн чухлӗ 
вӗсем? Пăхсан – пăхса, çисен – çисе тăранма çук!» 

Шухăша çумри сасă татрӗ. 
– Николай пулă шӳрпи пӗçерме те ӗлкӗрнӗ иккен. Каçранпах-им? – 

тӗлӗнчӗ хайхи.
– Çук, – ашшӗ-амăшӗ панă ята Гордей юлашки вăхăтра илтменпе пӗ-

рех. Çавăнпа-ши, хăй умне тухнă çынна тӗлӗнсе пăхрӗ. – Çитрӗм çеç, – 
кăвайт умӗнчен тăнă май суйрӗ вăл, лутра пӳллӗ шурсухала тинех палласа 
илчӗ. Сарлака аллине мучи енне тăсрӗ. – Дзиень добре, Пан Шимон, – ват-
та хисеплесе хăйсем çирӗммӗш ӗмӗрӗн çирӗммӗш çулхи белополяксен 
йăхӗнчен тухнине палăртса тăван чӗлхепе сывлăх сунчӗ ăна, пуçне тайрӗ.

– Добре, добре, Микола, – шакла пуç шлепкине йăтрӗ.
– Эсӗ мӗн тата, Шимон мучи, ахаль чух тул çутăличченех килсе лара-

канччӗ. Паян… Карчăку вырăн çинчен тăратмарӗ-им? – шăл йӗрчӗ 
Нико лай Максимович Гордеев: çаврака çутă хăмăр куçӗ çуталса илчӗ те 
кушăрханă тăрăхла пит ирхи шуçăмпа тулчӗ – çумра чӗрӗ çын пурришӗн 
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хӗпӗртерӗ-ши е тата мӗн урăххи ăна илӗртрӗ çак самантра – пӗчӗк çинçе 
тутине ирӗке ячӗ.

– Э-э-э, – алă сулчӗ ватă. – Хамран хам тӗлӗнетӗп – пилӗк минутлăха 
выртрăм та – тӗлӗрсех кайнă.    

– Ир тăракан çерçи тутă пулнă тет! – çырма леш енчен кăшкăрчӗ такам – 
хыçри касăра пурăнакан тулли хырăмлă Çатра Çтуппанӗ иккен. – Паян аван 
туртать.

Гордей ăна епле асăрхаман? 
– Çапла пуль çав, – аванмарланса пуçне усрӗ Шимон.
– Пан Шимон, мана ӗненместӗп тетӗн. Ак, ыйт хăйӗнчен? – Гордей 

енне сӗлтрӗ. – Йăлт каласа парӗ. 
– Мӗскер тата? – тӗлӗнчӗ Николай Максимович, хăйне чăрмантарнăшăн 

кăмăлсăрланса – именсе куçне тартрӗ, çерем çинче хуçине кӗтсе вырта-
кан вăлтана асăрхарӗ те унталла утрӗ.   

– Эсӗ мана орден епле илни çинчен каласа панăччӗ, – çирӗплетрӗ 
юханшыв леш енчи. 

– Панăччӗ те пуль! – вăлтана çавăрса тунсăхлăн хушрӗ Гордей. 
– Вăт, çавна тепӗр хут каласа кăтарт-ха, ниепле те ӗненесшӗн мар. 
– Ан ӗнентӗр ара – хăйӗн мăнтăр кăмăлӗ, – çырма тепӗр енчи пулăçăпа 

калаçнă май ял енне çаврăнчӗ. – Ăçта çӳрет-ши ку ача тата? – тарăхрӗ Си-
ницына шыраса. 

– Кăсăклă вӗт-ха! 
– Çапла пуль, – разведчик вăлтана сакă çине хучӗ.
– Тӗрӗсех сӳпӗлтетет-и вăл? – Шимон мучи Гордей хыççăн утрӗ.
– Тӗрӗсех пуль. Саша! Чертенков – турт! Эй санпа та… – чупса пырса 

вăлтана кăларчӗ, çакланнă вӗтӗ пулла вӗçерсе каялла шыва ячӗ. – Ларасчӗ 
килӗрсенче. Çӳретӗр аташса, ырă çынсене чăрмантарса, – хушса хучӗ 
вара, ăман тирсе вăлтана шыва пăрахрӗ.

– Кам, эпӗ-и? – ăнланаймарӗ Пан Шимон. Çуталса килекен ирхи 
сулхăна пăхса çаврăнчӗ. Çумри хăмăшлăха та тӗрӗслерӗ вăл. Анчах унта 
та никама курмарӗ. 

– Шимон мучи, ан пăшăрхан, – илтрӗ çырма енчен. – Хушăран пулкалать 
Кулян ун пекки, – алă сулчӗ пулăçă.

– Мӗн пулкалать? – кӳренсе ыйтрӗ ентешӗ. 
– Хăйпе хăй калаçни… Тунса ан тăр. Эс унран орден пирки ыйт. 

Интереслӗ каласа парать. Мана ӗненместӗп тетӗн. 
Гордей пушансан Пан Шимон шăллӗ çумне пырса тăчӗ.
– Каласа кăтартатăн-и вара?  
– Мӗн каламалли унта? Пӗр каçхине ман каптерка, Шимон мучи, сан-

ран та çинçешкерех полковник персе анчӗ. Çӳллӗшӗ те пысăках мар, мана 
иккӗ хуçлатсан та унран тата шит ытла пысăкрах пулатăп пуль. Ăçтан? 
Кам? Тӳрех пӗлсе те çитереймерӗм. Ак, юлташсем суйма памаççӗ, – пуçне 
сӗлтрӗ. – Виççӗмӗш, разведвзвод, тӗрӗс калатăп-и? Тӗрӗс! – Шимон çырма 
хӗррине тимлерӗ: йывăçсем тăрринчи симӗс çулçăсене лăскакан çилсӗр 
пуçне урăх нимӗн те курмарӗ вăл: «Аташать-ши?» – вӗлтлетрӗ унăн пуçӗнче 
шухăш. Хăй шикленсе Гордей çумнерех тăчӗ. – Çумри  кишлака анса темле 
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агентпа тӗл пулмалла тет. Подразделенинче никам та çук тетӗп. Пурте 
агитотрядпа кишлаксем тăрăх çӳреççӗ. Ротăра дневальнăйсене тытма 
юрамасть. Мана илсе кайрӗ, – Гордей сӗтел çывăхне пычӗ. – Пӗрер грамм 
тутанатăн-и, Шимон мучи? 

– Çук. Кирлӗ мар, – хирӗçлерӗ лешӗ. – Вара иккӗн çеç антăр-и? 
– Ăхă, – килӗшрӗ унпа разведчик. – Кишлака çитрӗмӗр, полковник 

хӗрринчи дувала кӗчӗ. Эпӗ ăна урамра пулеметпа хуралласа шăнса тăратăп. 
Пăхатăп – тусем çинчен моджахедсем йăпшăнаççӗ. Мӗн тумалла – нумай 
шухăшласа тăма вăхăт çук. Дувала йăпăр-япăр кӗрсе кайрăм. Тӗксӗм ху-
нар çутинче хайхи полковник кайри пӳртре темле майрана хăваланине 
асăрхарăм, лешӗ, афганка ӗнтӗ, сасă илтсен çăлăнăç шыраса ман енне 
чупрӗ, алăк урати урлă каçса ӗлкӗреймерӗ – такăнса ӳкрӗ. Полковник ун 
çине! Ханума парăнасшăн мар, пыр тӗпӗпе кăшкăрса хăлаçланать: «Нис! 
Нис! Нис!» – тет вăл хирӗçлесе. Полковник та, типшӗмкке-типшӗмкке 
те, маххă памарӗ – хӗрарăма хăйӗн енне вăрт! çеç çавăрчӗ те ӳпленсе те 
выртрӗ. Афганка чӗтренсе çӳçенчӗ, тепӗр самантра ăнтăхса ӗнӗрлеме, 
малтанхинчен вăйлăрах кăшкăрма пуçларӗ, хальхинче унăн сассинче 
ырлăхпа-савăнăç та палăрчӗ: «Нис! Ни... – каçăрăлчӗ те, – Бис! Бис! Бис!..» – 
теме тытăнчӗ. Эй тамаша! Намăс миххи! Çурт вӗçӗнчи алăк та уçăлчӗ, душ-
мансем малти пӳлӗмре. Кусем вара «бислатса» выртаççӗ. Эсрелсем! – тӳрӗ, 
йӗкел пек çаврака сăмса вӗçне пӳрне вӗçӗпе сăтăрчӗ Гордей. – Хыçса тăма 
вăхăт çук – пытăм та полковника ик аллăмпа йăтрăм…

– Хӗрарăм çийӗнченех-и? – лӗхлетрӗ Шимон мучи.
– Ăхă. Ăçта кайса кӗрес ман! Вăт, итле малалла. Умри чӳрече çывăхне 

пытăм та – ывăтрăм: чăл-пар саланчӗ кантăк – офицер урама шапа пек 
тухса ӳкрӗ. Çав самантрах пӳлӗме моджахедсем кӗчӗç, çаврăнтăм та пу-
леметран шатăртаттартăм – хам сикрӗм. Пăхатăп, ăна-кăна ăнкарайман 
полковник, шăлаварне тăхăнма ӗлкӗрейменскер, çухăрашса тапаçланса 
выртать – ни утма, ни шума! Мӗн тумалла? Эсир мана пӗлетӗр вӗт-ха! 
Тытрăм та – хул хушшине хӗстертӗм! Яра патăм вара сăрталла. 

– Куншăн сана орден кăна мар – «Герой» ятне пама тивӗç пулнă, – 
кăкăр тулли кулса хӗпӗртерӗ мучи.

– Шӗкӗр турра – хуптармарӗ-ха! 
– Мӗншӗн? – тӗссӗрленме пуçланă кăвак куçне чарса пăхрӗ Шимон.
– Ара – Мускавран килнӗ питӗ пысăк «шишка» пулнă тет. Пӗччен 

афган кăна курнă та… Тутанса пăхас тенӗ иккен. Хăв шутла халь: пичӗ-
куçӗ кăн-кăвак, хăрах шăлне те катнă, çитменнине тата афганкăна 
тутанаймарӗ, – Гордей, сӳннӗ сигарета вута пăрахрӗ. – Уйрăм пай 
пуçлăхӗ эрне ытла штрафбатпа хăратса хăмсарчӗ – ун вырăнне, акă, ор-
денпа тараватларӗç.

– Апла иккен!  
– Эс ӗненесшӗн мар мана! – юханшыв леш енчен сасă илтӗнчӗ каллех. 
– Тӗнчере тӗрлӗ кӗнчеле тесе ахальтен каламан çав, – мучи васкамасăр 

малалла утрӗ. – Эй тур, тур! Вăт камит ку, вăт камит…
– Çапла, камит, – килӗшрӗ ентешӗпе Гордей, пулă шӳрпине пыр-

са пăтратрӗ, сыпса тутине тӗрӗслерӗ, сӗтел çывăхне пычӗ, кӗленчерен 
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стакана эрех пӗрхӗнтерчӗ те йăтса хăйпе хăй калаçрӗ. – Пурте. Пӗр харăс. 
Хамăршăн! – пушатрӗ. – Тӗппипе! – хушрӗ вăл юлташӗсене.  

– Ярса пар ара! Хирӗç мар, – савăнса пӗлтерчӗ Çатра Çтуппанӗ, анчах та 
ăна Гордей илтмерӗ, сӗтел хӗррине ларчӗ те чавсаланса алли çине пуçӗпе 
ӳпӗнчӗ. Пӗр хушă ыратакан чӗрине хытарса чӗнмесӗр ура айӗнчи симӗс 
чечек-курăк хушшинче тӗлли-паллисӗр вӗçсе çӳрекен хурт-кăпшанка 
сăнаса ларчӗ. – Вӗсем те авă пурăнасшăн. Эсир вара… – пусма вырттарнă 
вăкăр пек ӗнӗрлесе ячӗ те – шăпланчӗ. 

Çар кунӗсене аса илчӗ вăл.   

* * *

…Икӗ çул хушшинче Афганистанра тем те курма тиврӗ унăн: хăйсем 
духсене хирчӗç, вӗсене хӗстерчӗç, çухату та сахал мар пулчӗ. Çав вăхăтрах, 
каравансем аркатрӗç, Мармоль, Тулукан, Иш-Камыш тата Баглан тăрăхӗнчи 
виçӗ ислам партийӗпе душмансен пилӗк ушкăнне тӗплерӗç. Хӗç-пăшалпа 
минăсем сахал мар туртса илчӗç. Паттăрла ӗçсен шучӗ çук.

1984 çулхи çу уйăхӗн 3-мӗшӗ вара Гордей чӗринче ӗмӗрлӗхе тăрса 
юлчӗ. Вăл, шăратнă хурçă пек, халӗ те разведчик ăш-чикне ыраттарса 
çунтарса тăрать. Аса илмессерен чунра тунсăхпа хаярлăх çуратать.

Çав çул çуркунне, Кундузри 201-мӗш мотострелоксен дивизийӗ Пандж-
шер тăрăхӗнче пыракан çиччӗмӗш операцине хутшăнчӗ. Разведка пӗлтернӗ 
тăрăх, Ахмад Шах Масуд эшкерӗсем Арзу ту каççи урлă каçса çурçӗрти Анда-
раб провинцине аннă. Çавăнпа та, генштаб комдив умӗнче тӗллев лартнă: 
дивизи вăйӗпе Андараба кӗмелле те Бану кишлакӗ тӗлӗнче çӗнӗ гарнизон 
йӗркелемелле. Çывăх вăхăтрах, Ахмад Шах Масуда тупса тӗплемелле, май 
килсен, тыткăна илмелле. 

Кундузри 783-мӗш уйрăм разведбат малти ретре пычӗ. Вӗсене ака 
уйăхӗн 28-мӗшӗнче вертолетсемпе Дехи-Сала кишлакӗ тӗлне антарса 
хăварчӗç. Командовани хушнипе ытти ушкăнсемпе пӗрле хӗвел анăçнелле, 
Андараб тӳремне кӗрекен бронеушкăна хирӗç утмалла. Пӗр-пӗринпе 
çапăçакан моджахедсене лăплантарса çулсене минăсенчен тасатмалла. 

Разведбат, хăйӗн умне лартнă тӗллеве ăнăçлă пурнăçларӗ. Виçӗ полкран 
тăракан дивизи Андараба кӗрсе Бану кишлакӗ тӗлӗнче чарăнчӗ. 

Бронеушкăнра юлнă салтаксем çанă тавăрса ӗçе кӳлӗнчӗç: çӗр чавса 
пӳртсем турӗç, окопсем алтрӗç. Чулсенчен столовăй ăсталарӗç, коман-
дирсем валли казармăсем хăпартрӗç. Çӳлти сăртсем хушшинче парк 
йӗркелерӗç. Вӗсем тăрăшнă вăхăтра пехота тусем çинче çӳрерӗ. Ахмад 
Шах Масуда шырарӗ.

…Çу уйăхӗн 3-мӗшӗ тӗтреллӗ те сулхăн килчӗ. Гиндукуш енчен вӗрекен 
сивӗ çил айлăма пӗлӗтсем илсе анчӗ. Хутран-ситрен çумăр пӗрӗхсе ир-
тет. Анчах та сар хӗвелӗ пăхсанах – тавра ырă асамат кӗперӗпе тулать те 
ăшăнса хавасланать. 

Разведбат Бану кишлакӗ хӗрринчи чайхана çывăхӗнче: бронеушкăн çул 
хӗррипе тăрса тухнă, салтаксем – дувал çывăхӗнчи лапамра пуçтарăннă!  
Комбата кӗтеççӗ. 
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– Олег Федорович, паян тата ăçталла? – çумра тăракан вăтам пӳллӗ 
Антоненко аслă лейтенантран ыйтрӗ Гордей, ура пуçне тăратнă пулемета 
йăтса çурăмӗ хыçне çакрӗ.  

– Арзу, – кӗскен палăртрӗ командир. 
– Аякра-и? – хыçра тăракан Виктор Синицын автоматчик тӳрӗ сăмса 
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айӗнчи хура мăйăхне икӗ пӳрнипе якатнă май калаçăва хутшăнчӗ, çула май 
йӗкӗр янахне хыçса илчӗ те Гордея çурăмӗнчен тӗкрӗ. Пуçне пăрчӗ. Сар-
лака тутине пăчăртаса вăрттăн кулчӗ. Гордей çаврăнса юлташне чăмăр 
кăтартрӗ – ан иртӗн тенине пӗлтерчӗ ӗнтӗ ку! Виктор хӗвел пек çиçрӗ çеç.

Çурăмпа тăракан взвод командирӗ пуçӗпе кăнтăралла сӗлтрӗ:
– Инçе мар, – терӗ.  – Каçалапа каялла таврăнăпăр.
Кишлак вӗçӗнчи симӗс тум тăхăннă мăшăр сăмсах пӗлӗт айӗнчен шуса 

тухнă хӗвел шевлипе тулчӗ – вӗсен хушшинчи ансăр тӳрем салтаксене 
илӗртсе хăй патне йыхăрчӗ. 

Гордей çаврăнса елпӗрме чарăнман Виктор панамине сăмси çине антар-
са лартрӗ: «Лăплан!» – хушрӗ ăна шăппăн. Юлташӗ тутине çыртса тӳрӗленчӗ.

– Ахмад Шах Масуда шыратпăр-и? – Коля Каштуев сержант кӗреçе пек 
тăсăлса тăракан тăваткал янахне йăтса шӗвӗр сăмсине каçăртрӗ, путарах 
тăран симӗс куçӗ хӗвел çинче çуталса вылярӗ. 

– Шыратпăр, – çирӗплетрӗ командир. 
– Тахçанах Пакистанри Пешеварта чей ӗçсе ларать пулӗ ӗнтӗ. Киле 

кайма вăхăт – эпир тусем çийӗн пылчăкпа юр ашса çӳретпӗр, – сарла-
ка çамка айӗнчи тӗксӗм хăмăр куçне айккине тартса кăмăлсăррăн хушса 
хучӗ Андрей Подкорытов. Ахăртнех, иртнӗ кун аслатиллӗ çумăр хыççăн 
чăнкă ту çинчен купарчипе ярăнса аннине аса илчӗ вăл. Шӗкӗр турра, 
сывă юлчӗ, ту тӗпне çитсен – туя тӗмӗсем çине тăрăнни пулăшрӗ ăна. 
Халӗ, чӗрмеленсе пӗтнӗ пит-куçне сăтăрса кăмăлсăррăн тăрать.

– Сана унта кам кӗтет? Хӗрпӗрчи çук тетӗн, – лӗхлетрӗ Коля Каштуев.
– Сана сӗтел тулли майра кӗтет-им? – лапчăк, пӗкӗ пек авăнса тăракан 

ахаль те хулăн тутине пӗчӗк ача пек тăсрӗ Андрей. 
– Çук.
– Апла шăпăрт çеç тăр! – пат касса татрӗ Свердловск каччи. – Дембелӳ 

çитсен – ăнланăн. 
– Çитет! – салтаксене чарчӗ Антоненко. – Шăплантăмăр. Комбат тухрӗ, – 

чăн та, чайхана пусми çийӗнче Тимошенко майор курăнчӗ. Пӗччен мар вăл, 
дивизи штабӗнчен çитнӗ подполковникпа. Иккӗшӗ те хӗрсе сăмах каларӗç, 
çурхи уявпа саламласа батальон умӗнчи тӗллеве палăртрӗç. Унтан, ăнăçу 
сунса машинăсем çине ларма хушрӗç. Хăйсем чайханана кӗрсе çухалчӗç.  

– Ку тата мӗнле подполковник? – БМД-1 çине улăхса ларнă май çумри 
аслă лейтенантран ыйтрӗ Гордей. – Комбат унран уйрăлайми пулнă.  

– Дивизи разведкин командирӗ, Кузьменко, – машинăсем чӳхенсе 
илчӗç те таврана тӗтӗм айне путарса малалла ыткăнчӗç.

Кишлак хӗррине тухсан разведбат бронеушкăна хăварса виçӗ ушкăна 
пайланчӗ: виççӗмӗш рота сулахайри ту сăмсахӗ умӗнче чарăнчӗ, ма-
лалла çуран утма хатӗрленчӗ, пӗрремӗш – Арзу тăвӗ хушшинчи юхан-
шыв хӗррипе хывнă çулпа шалалла иртрӗ, иккӗмӗш разведрота кишлак  
хӗрринче юлса сылтăмри сăмсахпа улăхма тытăнчӗ.

Ту çине хăпарнăçемӗн сывлăш чакса, утма йывăрланса пычӗ. Развед-
чиксем васкамасăр, асăрханса малалла шăваççӗ. Çумри ротăсемпе раци 
урлă сăмахласа лару-тăрăва тӗпчеççӗ. Тӗлӗнмелле, душмансем паян пурте 
вилсе пӗтнӗ-ши – Арзу ту хушши, çăварне ӗмкӗч хыпнă ача пек, шăппăн 
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выртать. Вăрçă çук та тейӗн. Айлăмри садсенче кайăк-кӗшӗк юрлани 
илтӗнет, шыв шавласа юхни ачалăха, килти ырă пурнăçа аса илтерсе сал-
таксен чунӗсенче иксӗлми тунсăх çуратрӗ. Ахаль чух пăшăлтатса та пулин 
пуплешме тăрăшакан Коля Самолюк та паян шарламасть. Карпат тăвӗсем 
çинчен аннă Хмельницк каччи аякран пăхсан Михаил Лермонтова аса ил-
терет. Паллă поэтăмăр разведчиксемпе пӗрле çӳрет тейӗн: каччăн чикан 
пек хура сăн-пичӗ те, мăклă куç харшийӗсемпе авăнса тăракан хăрпăкӗсем 
те, тӳрӗ сăмси те – тухнă-ӳкнӗ классик сăнӗ. Мăкăрăларах тăракан хулăн 
тути çинчи çип пек çинçе мăйăхӗ вара – куракансене астарса тӗлӗнтерет! 
Янах шăммийӗ пуртăпа алтнăн кӗтесленсе тăман пулсан – ăна паянах пӗр 
сăнлисен конкурсне яма та пулӗччӗ. 

Андрей Подкорытов та тăван Свердловск хули тăрăх чупнăн туйăнать – 
пуçӗ урлă мăйӗнчен çакнă автомат çине аллисене хунă та ура пуçне пăхса 
пырать. 

Гордей самантлăха хыçа юлчӗ – сукмак хӗрринчи чул хыçне кукленчӗ 
те çурăм хыçӗнчи пулемета аллине илчӗ, мушка витӗр пушанса юлнă 
таврана сăнарӗ. Таçта сасă пулнă пек туйăнчӗ. Тăнларӗ. Шăп. Тӳрӗленсе 
юлташӗсене хуса çитрӗ. 

– Мӗскер унта? – куçран çухалнă пулеметчик таврăнсан ыйтрӗ Ан-
тоненко, хӗрачанни пек кăпăшка хура тутлă пичӗ панама айӗнче хӗвел 
шевли пек çуталса тăрать, тен, çавăнпах, пӗчӗк сăмси вӗçӗ йӗкӗрешленнӗ 
те, халӗ йӗкел евӗр курăнать, çинçе тутисем çеç çил айӗнче кушăрхаса 
типшӗрме ӗлкӗрнӗ, офицер салтакпа аялти тутине пăчăртаса калаçрӗ. 

– Пушмак шнурокӗ салтăнса кайнă та… – хăйӗн курăмӗпе виççӗмӗш 
взвод командирне шиклентерес темерӗ Гордей, куçне тартса умри лакăма, 
таврари сăртсемпе тусене сăнарӗ.

– Тимлӗхе ан çухатăр! – пурне те асăрхаттарчӗ аслă лейтенант. 
Салтаксем шарламарӗç. Вӗсем хăйсен ӗçне пӗлеççӗ.  
Кăнтăрла иртсен батальон Панджшерпа çыхăнтаракан Арзу ту каççи 

тӗлне тухрӗ. Умра – шурă калпакпа витӗннӗ, тӗксӗм хура-кăвак кăтра 
тăлăп тăхăннă Гиндукуш! Пăхсан – пăхма хăрушă! Ту йӗпписем тӳпенелле 
улăхса пӗлӗтсем хушшинче çухалаççӗ. Шăтарнăран-ши, пӗлӗчӗ, татăкăн-
татăкăн анаталла шуса анать те таврана хупăрласа илет. Каç пулнăн тул 
тӗттӗмленсе килет вара, чарусăр çумăр лӳшкеме пуçлать, витӗр витнӗ 
çи-пуçа хӗвелӗ ачашласа типӗтме ӗлкӗреймест – йӗпхӳ пӗрӗхет, йӗпе юр 
çăвать. Сивӗ çилӗ çан-çурăма касса витӗр витерет. 

Командирсем пӗр-пӗринпе канашласа айлăма анма шут тытрӗç. Ха-
личчен пулман япала! Разведчик нихăçан та килнӗ çулпа таврăнмасть! 
Ăна Гордейсене унчченхи командирӗ, Совет Союзӗн Геройӗ, аслă лейте-
нант И.Н.Плосконос та, пӗрре мар калатчӗ. Каланă çеç мар, çула тухиччен 
малтан карта çине пăхса тӗплӗн тишкеретчӗ, салтаксене хăш çулпа каялла 
килнине ăнлантаратчӗ. Кайран тин, пурте чухласан, çула тухатчӗç вӗсем. 

Икӗ çул хушшинче вăрçă тути-масине пӗрре мар тутанса курнă развед-
чиксем, çумăр айӗнче лачкам пулнă, шăнса ӗнтӗркенӗскерсем, хальхинче 
Союзран тин çитнӗ çамрăк командирсене хирӗçлеме хал çитереймерӗç. 
Ăшă тӳреме хăвăртрах анма ӗмӗтленсе шыв сиккипе анаталла чупрӗç. 
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Тепӗр тесен, мӗн пăшăрханмалли – Андараб çийӗн шурави чупать. Тин çеç, 
395-мӗш полк батальонӗпе тӗл пулчӗç. Ирпе, вӗсемпе тан, кӳршӗ сăмсахпа 
122-мӗш полк разведчикӗсем улăхрӗç. Андрей тӗрӗсех калать – духсем 
тахçанах Пешавар тăрăхӗнче чей ӗçсе лараççӗ пуль. Эпир вара хамăра 
хамăр муритлесе тусем тăрăх ашса çӳретпӗр. Хăйсене хăйсем хирӗçлесе 
лăплантарчӗç разведчиксем.

Пӗрремӗшпе иккӗмӗш рота Кадждарапа Лагак кишлакӗ хушшинчи ту 
аркинче хусаххăн ларакан дувал çумне пуçтарăннă. Тавран часовойсем 
тăраççӗ. Пысăках мар сад пахчи варрипе арык юхать, вăл, кӗрлесе тăракан 
çумри шыв юппине анать. Çыран хӗрринче салтаксем кăвайт чӗртнӗ. 
Кăвар çинче чейник вӗресе ларать, кашта çинчи хуранта хуратул пăттипе 
тушенка шăрши таçта çити йăсăрланать. 

– Павлюк, туй тăватăр-им? – аллине сăтăрса ыйтрӗ Антоненко.
– Туй-и, туй мар-и – апата вăхăтлă лармалла! – хуравларӗ хура тум 

тăхăннă лутра пӳллӗ аслă лейтенант. Ытти офицерсем те килнисене апата 
чӗнчӗç.   

Салтаксем те хăйсем валли ăшă вырăн тупрӗç. Гордей кружка çине чей 
ячӗ те ентешӗ Виктор Синицын çумне ларчӗ. Чăваш каччи такамран тем пы-
тарса куç хӗсрӗ, котелокӗнчен чăмăр пысăкăш какай туртса кăларчӗ те:

– Çиетӗн-и? – юлташне сӗнчӗ вăл. 
– Хăв тата? – Гордей, ăшăнас тесе вӗри чей сыпрӗ. 
– Çиес килмест тем, – какай юлташӗн котелокне чăмрӗ. 
– Мӗн тата? – пӗчӗк шӗвӗр янахӗпе кружкăна чуптунă май ыйтрӗ пу-

леметчик. 
– Тем, чӗре вырăнта мар, – хуравларӗ чăваш каччи. 
– Мӗн, Эльвира качча тухман пулӗ те? – витлешмесӗр чăтаймарӗ Гор-

дей. 
– Çук. Вăл маттур-ха манăн. Кун сиктерсе тенӗн çыру çырать. Сăвăсем 

те шăрçалать, – алăри кашăка котелокри пăтă çине тăрăнтарчӗ, кăкăр 
кӗсйинчен хӗр аллипе çырнă çырăва туртса кăларчӗ каччă. 

– Сăвă? – тӗлӗнчӗ ентешӗ. 
– Ăхă, – килӗшрӗ юлташӗ. – Итле! Ик йӗркине çеç вуласа паратăп. Чуна 

пырса тивмеллине. «Çулсем иртӗç, кунӗ тухӗ. Эсӗ килӗн ман пата! Сар 
хӗвелӗ мана илтӗ, вăл васкатӗ саманта!» Вăйлă вӗт! – каччăн хура-хăмăр 
куçӗ çуталса тунсăх айне пулчӗ. 

– Шутсăр, – кружкăна лартса кашăк тытрӗ Гордей. – Апла мӗн çунса 
ларатăн? 

– Анне аса килчӗ, – çырăва чиксе хучӗ. – Мӗнле вăл унта? Аттене, эрне 
эрех ӗçнӗ хыççăн шалкăм çапнă, халӗ вырăнпах выртать тет. Анне хăй те 
чӗрепе аптраса тăрать те… – Синицынăн сасси çӗтрӗ. 

– Ан пăшăрхан, йăлт йӗркеллӗ пулать. Пиччӳсем пур. Аппусем. Пу лă-
шаççех. Каларӗ тейӗн, – çинӗ май калаçăва пăрма шутларӗ Гордей. – Нумай 
юлмарӗ, ыран-паян – киле! Астăватăн-и? Калаçса татăлтăмăр! Тӳрех ман 
пата анатпăр. Пӗлетӗн-и, Виктор, Шуçăм шывӗнче ак çакăн пек çуйăнсем, – 
аллине чавсинчен тытса кăтартрӗ.

– Тупнă мухтанмалли! – пулă тесенех юлташне чун кӗчӗ, пӗлет, 
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шельма, мӗнпе астармаллине! – Эсӗ Сăр пуллине тытса курман-ха: ак 
çакăн пек çăрттансем, – аллисене сарса виçелерӗ Синицын. – Çуйăнсем 
пирки калаçмалли те çук – кимме кӗмеççӗ. Малтан ман пата анатпăр! – 
хирӗçлерӗ Виктор апат çинчен манса.

– Çук, – килӗшмерӗ Гордей. – Ыттисемпе те калаçса татăлнă! Пӗрремӗш 
тӗлпулу Хусанта, унтан Шуçăм юханшывӗ хӗррине анатпăр! Ан ман! – юл-
ташне пӳрнипе юнаса асăрхаттарчӗ. 

Нумай тавлашса лармарӗç разведчиксем, çула тухрӗç. Иккӗмӗшпе 
виççӗмӗш ротăсем малти ретре, пӗрремӗш рота колоннăна душмансем 
тапăнасран хыçалтан сыхласа пычӗ. 

Пурте тусем çине куç илмесӗр пăхаççӗ, курăнман тăшман ăнсăртран 
хăйсем çине йăтăнса анасран асăрханса таврари чулсемпе лакăмсене 
тимлесе утаççӗ.  

Садсем айӗнче ешерсе ларакан Кадждара тӳремӗнчен тухса развед-
чиксем Лагак кишлакне çитрӗç. Кунта ту хушши хӗсӗнсе сулахая пăрăнать 
те кӗвенте пек авăнса сылтăмри сăртсем хушшине чăмать. Малалла 
тумхахлă, чуллă хӗсӗк çул пуçланать. Утма йывăр – чул çине чул.

Иккӗмӗшпе виççӗмӗш рота çул кукрине кӗчӗ. Пӗрремӗшӗ хыçра пы-
рать. Унччен те пулмарӗ, çумри сăртран кумулятивлă граната вӗçсе килчӗ 
те хыçалта пыракан салтаксене тусанпа тӗтӗм айне путарса шарт латса 
çурăлчӗ. Осколкăсем пырса çакланнă пӗрремӗш рота разведчикӗсем 
ӗнӗрлесе йынăшма, кăшкăрма тытăнчӗç. Çав самантрах, çумри сад пах-
чине те чун кӗчӗ. Çухалса кайнă шурависем пӗр хушă ним тума аптрарӗç: 
тавран пуля, граната вӗçет – пытанма тăрсан та – вырăн тупас çук – умра 
та, хыçра та çара уй. Аптранă салтаксем çул варрине кӗре-кӗре выртрӗç те 
куçа хупса тенӗн тусем, садсем енне печӗç. 

Тавра çатма çинчи пăрçа пек çатăртатать. Иккӗмӗшпе виççӗмӗш 
ротăна та çăмăлах мар. Вӗсем те, сӗмсӗррӗн тапăнакан духсене мӗнпур 
хӗç-пăшалтан персе хиреççӗ. Тусем çинчи эсреле, курнине пӗр, тăпăлтарса 
тӗплеме тăрăшаççӗ. Хăйсем ал тупанӗ çинчи пек выртнине те туяççӗ 
вӗсем, апла пулин те моджахедсене парăнмаççӗ. Шутламаççӗ те…

Иккӗмӗш пӗрремӗшне пулăшма васкарӗ, пӗр-пӗрне хӳтӗлесе çумри 
тип варпа пычӗç вӗсем. Духсем çакна курсан, хăйсен хаярлăхне татах 
ӳс тер чӗç – халӗ шурависене икӗ енлӗн тăпăлтараççӗ – таçта пытан-
малла. Гордей пулемета сулахайри ту сăмсахӗ енне çавăрчӗ – сăртран 
анатал ла виçӗ моджахед анать. Тинӗс-çар десантникӗсем тейӗн: 
çийӗнче хура бе реткăпа бушлат, шалпар шăлаварпа боты! Сулахай 
кăкăрӗсем çинче тӗрлӗ тӗслӗ ункă çинче пуçне каçăртнă хура чарлан 
палăрать – Афганистанри ислам партийӗн эмблеми! Вӗсене развед-
чик тӳрех палласа илчӗ: ахаль душмансем çеç мар – наемниксем ку-
сем! Ахмад Шах Масудăн çимакурӗсем! Парăнасах çук. Апла, çапăçу 
хӗрӳ пулать! Разведчик духсене тӗллемесӗрех печӗ. Юнашар пыра-
кан Виктор Синицын та унтан юласшăн пулмарӗ – икӗ енчен вӗçекен 
пульăсем моджахедсене шанчăк хăвармарӗç – чупнă май чикелене-
чикелене кайрӗç те сăмсисемпе сухаласа сăрт тӗпне ӳкрӗç. Развед-
чиксем малалла ыткăнчӗç. Пӗрремӗш рота вырнаçнă тӳреме тухрӗç, 



36

салтаксене чакма хушса çара çӗр çине майлашăнса выртрӗç. Тапăнакан 
духсене хирме пуçларӗç. 

Синицын Гордей çумне ӳкрӗ, вăл революционер пек хăйӗн çине чӗркесе 
тултарнă лентăсене салтса çума хучӗ те сăмсисене кăтартнă духсене пӗрерӗн 
шеплеттерчӗ. Кӗçех Гордей пулемечӗ тепӗр хут кӗрлесе кайрӗ.

Вӗсен çумӗнче – Антоненко аслă лейтенант, унпа юнашар икӗ çамрăк 
салтакпа яштака çан-çурăмлă Саша Чертенков сержант. Ыттисем çул 
хӗррипе выртса тухнă. Чакса пыракан пӗрремӗш ротăна хӳтӗлесе сад 
пахчи енне пӗр-пӗринпе тупăшса переççӗ. Духсем те тунса тăмаççӗ – пуç 
çийӗн чарусăр вутлă сăнă вӗçет!

Лагак кишлакӗ енчен хаяр хӗç-пăшал кӗрлевне татса замполит сасси 
илтӗнет. Вăл раципе батальон капкăна çакланни пирки пӗлтерет. Лешсем 
хăйне илтсе илтменрен-ши е ухмаха пенӗрен – майор тарăхăвӗ кирлӗ мар 
сăмахсемпе тулса таврана шартлата-шартлата çурать. 

Офицерсем çухалса кайнă салтаксене пуçтарса çапăçăва йӗркелеме 
пăхрӗç. Анчах та вӗсен тăрăшăвӗ харама çеç кайса пычӗ – тӳрем вырăнта 
ни пытанма, ни тапăнма май çук: тăни пӗр – ӳкрӗ... 

Духсем çавна туйса тусем çинчен анаталла туртăнчӗç. Шутласан – 
шучӗ курăнмасть вӗсен! Разведчиксем вара пурӗ те аллă пиллӗкӗн çеç.

Василий Павлюк хăйӗнпе икӗ салтак илчӗ те умри катрам чул хыçӗнче 
асăрханă пулемета лăплантарма кайрӗ. Виçӗ утăм тăваймарӗç – пурте пу-
ленкке пек чикеленчӗç. Аслă лейтенант духсене парăнасшăнах пулмарӗ, 
уринчен аманнăскер сиксе тăчӗ те уксахла-уксахла чул енне чупрӗ, гра-
ната кăларса пулемета лăплантарчӗ. Хăй те ӳкрӗ. Самантпа усă курса çул 
хӗрринче выртакан салтаксем иккӗмӗш рота çывăхне чакрӗç. Виççӗмӗш рота 
разведчикӗсем аманнă салтаксене çавăтса çапăçу хирӗнчен иле-иле тухрӗç.

Акă, Андрей Подкорытовпа Коля Каштуев юн юхтарса выртакан Коля 
Самолюк çывăхне пычӗç, сусăрланнă автоматчика икӗ енчен йăтрӗç те 
хăлха çумӗнчен шăхăрса иртекен пульăсене пăхмасăр çумри юханшыв 
хӗрринчи лакăм енне чупрӗç. Çав самантра аякри сăрт çийӗнче пысăк 
калибрлă пулемет кӗрлесе кайрӗ, пӗрремӗш черет разведчиксем çийӗн 
иртрӗ пулсан, иккӗмӗшӗ Андрея пуçран пырса çапрӗ, каччă сулăнса кайрӗ 
те çӗр çине чикеленчӗ. Унччен те пулмарӗ – Коля Каштуев чупма чарăнчӗ. 
Юлашки хут сывлăш çавăрса илнӗн пуçне каçăртса туртăнчӗ, çӗрелле 
тӳнчӗ, сулахай алăри Самолюка ӳчӗпе хуплас терӗ-ши, ăна хăйӗн айне 
туса çӗре тӗшӗрӗлчӗ. Анчах та юлташне упраймарӗ вăл, душман ирӗке 
туйса йынăшса выртакан аманнă салтака вăрăм черетпе тӗплерӗ.

Çакна курса тăракан разведчиксем урса кайрӗç: сиксе тăчӗç те ниме 
пăхмасăр тапăнакан душмансене хирӗç ыткăнчӗç. Пынă май хайхисене 
пере-пере ӳкерчӗç, тӗл пулнине прикладпа çамкисенчен шеплеттерчӗç. 
Çурăмӗсене кăтартма ӗлкӗрнисене те таçта аякка ямарӗç – Гордей вӗсене 
ураранах шеплеттерчӗ! Хăй, меллӗ вырăн шыраса лакăма выртрӗ те мод-
жахедсене сăмсисене кăтартма памасăр печӗ. Ыттисене малтанхи вырăна 
чакма пулăшрӗ. 

Çапăçу хӗрсе пычӗ. Шурависем парăнманнине курсан душмансем 
те урма пуçларӗç. Çийӗн граната ывăтаççӗ, ракетăсем вӗçеççӗ. Каç енне 
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сулăннă таврана кисретсе минăсем шартлата-шартлата çурăлаççӗ. Пуçа 
йăтма çук. 

Пӗрремӗшпе иккӗмӗш рота кишлак енне чакрӗ. Анчах унта та вӗсене 
çăлăнăç çук. Виççӗмӗш рота тӳрем варринче юлчӗ. Вӗсен лару-тăрăвӗ тата 
та тискертерех. Духсем, уçă вырăна тăрса юлнă салтаксене шеллемесӗр 
переççӗ. Сывă юлас шанчăк сахал. Патронсем те пӗтсе пыраççӗ. Мӗн ту-
малла? Никам нимӗн пӗлмест. Кӗçех тӗттӗмленет. Тен, каçхи сулхăнпа 
хамăрăннисем патне тухӗç вӗсем? 

Ушкăн, Арзу юханшывӗ хӗрринчи лакăма, пӗртен-пӗр хӳтӗ вырăна, 
туртăнчӗ. Пӗр-пӗрне хӳтӗлесе чакрӗç вӗсем.

Гордей умри чул хыçӗнче снайпера асăрхарӗ. Çав эсрел пуçне кăларасса 
кӗтсе пӗр самант пеме чарăнчӗ. Тимлесе тăхтарӗ. Шатăр-р-р-р! тавăру 
сăннисем хăйне валли парне тупрӗç – анчах та, лешӗ те шăлне кăтартма 
ӗлкӗрчӗ иккен:

– Антоненкона амантрӗç! – янăраса кайрӗ такамăн хăрушă сасси.
Гордей самантлăха çаврăнса пăхрӗ, чăн та, аслă лейтенанта пуля 

сылтăм аяк пӗрчинчен пырса тăрăннă. Сывлаймасăр выртать. 
– Синицын, – чӗнчӗ Лениногорск каччи çумри салтака. – Аслă лейте-

нанта пулăшмалла! Васка. Эпӗ сире хӳтӗлетӗп. Майӗпен чакатпăр! – хушрӗ 
Гордей, çырма тӗпӗнчен сиксе тухнă духсене шăлса ӳкерчӗ. – Хăвăртрах! – 
тунса тăракан юлташне хистерӗ.

– Эсӗ вара? 
– Мӗн эпӗ? Командира çăлмалла! Васкăр! – пулемета хута ячӗ, духсем 

пачах иртӗнсе кайрӗç – шурависенчен хăраманнине палăртса тӳрӗленчӗç 
те çума-çумăн тăрса елпӗрсе утаççӗ. Канма тухнă-им – каркаланса пынă 
май хӗç-пăшалӗсенчен переççӗ.

Синицын командир патне шуса пычӗ те хулӗнчен çавăтрӗ, Чертенков 
сержантпа юнашар çапăçакан çамрăк разведчиксем ăна пулăшма васкарӗç, 
офицера çырма хӗрринчи лакăм енне сӗтӗрсе кайрӗç. Аманнисемпе вил-
нисем ретӗн выртаççӗ кунта. Çăмăл суранланнисем сывă юлнисемпе тан 
вӗсене хӳтӗлеççӗ.

Юлташӗсем куçран çухалсан Гордей Чертенкова та чакма хушрӗ, хăй, 
позицине ылмаштарса пулемета çырма урлă каçнă духсем енне çавăрчӗ, 
вӗсене васкамасăр тӗллерӗ те пӗрерӗн-пӗрерӗн пере-пере çумри дувал 
çумне пăталарӗ. Юлнисем каялла чакрӗç. Çав самантпа усă курса Гордей 
урăх вырăна куçрӗ.

Виктор Антоненко аслă лейтенанта медбрат аллине пачӗ те 
юлташӗсене пулăшма ăнтăлчӗ, лакăм хӗррине шуса пычӗ – хăй куçне 
хăй ӗненеймерӗ вăл: Гордеевпа Чертенков çурăмӗ хыçӗнчен тӗреклӗ 
кӗлеткеллӗ дух чупса тухрӗ, вăл, ниме пăхмасăр çул варринче выртакан 
разведчиксем енне вӗçрӗ. Гордейăн çаврăнса пăхма вăхăт çук, пулемет-
ран перет, Чертенков сержант та сылтăмран тапăнакансене чарма пикен-
се автоматне хучӗ те граната кăларчӗ, ывăтрӗ, пӗшкӗнчӗ: кӗр-рӗс! – дух-
сем тӗтӗм айне пулчӗç. Çав самантрах, чупакан моджахед сержанта персе 
амантрӗ. Николая тӗллерӗ. Çăвар карса выртма вăхăт çук – Виктор алăри 
автомата йăтрӗ, мур илли, чăх-пăх турӗ хайхи – шăпланса ларчӗ, магазинта 



38

патрон та юлман иккен, авăрлас тесе жилет кӗсйисенче магазин шырарӗ – 
пушă! Пӗтрӗ пуç! Сиксе тăчӗ:

– Гордей! – кăшкăрчӗ вăл хаяррăн. – Гордей! Хыçалтан!.. 
Пулеметчик сасă енне çаврăнчӗ: Виктор Синицын чӗтренсе илчӗ те 

чӗркуçленсе ларчӗ, пичӗпе çӗре тăрăнчӗ. Шатă-р-р-р! янăраса кайрӗ 
хăлха умӗнче автомат сасси. Разведчик пуçне йăтрӗ – çурăм хыçӗнче 
тӗреклӗ кӗлеткеллӗ хура сухал елпӗрсе тăрать. Авă кам персе ӳкерчӗ ик-
кен унăн юлташне! Пеме тесе пулемета çавăрчӗ – ӗлкӗреймерӗ. Пахмат 
моджахед пӗтӗм ӳчӗпе ун çине ӳкрӗ. Кӗрешме пуçларӗç. Гордей ăна хăйӗн 
çийӗнчен ывăтма пикенсе вăрт çаврăнчӗ те тӳшке айне лекрӗ. Урисемпе 
мăйӗнчен çаклатма пикенчӗ, май килмерӗ, ун вырăнне, араб тесен араб 
мар, африканец тесен африканец мар – çурма китаец, çурма буссурман, 
ăна пăвма пуçларӗ. Гордей душман аллисене вӗçерме пикенчӗ, анчах та 
ӳпкери сывлăш таçта çӗтсе, çухалса пычӗ. Тепӗр самант – поляк йăхӗнчен 
тухнă вырăс каччи тăнне çухатӗ. Куç умне тӳрех ашшӗпе амăшӗ, ачалăх 
сиксе тухрӗ. Надя, кăвак куçлă Надя та кунтах, вăл, темшӗн, çӳлти тӳпепе 
пӗрлешсе пӗлӗтсем çийӗн кумать. Ăна хăйӗнпе пӗрле ларса тăван кӗтесе, 
Шуçăм юханшывӗ хӗррине чӗнет. Коля парăнса çемçелчӗ. Шăп та лăп, çав 
самантра сылтăм алла тем лекрӗ. Эй тамаша! Турри пурах пуль çав! Тытрӗ 
те душмана пӗтӗм вăйран мăйӗнчен шеплеттерчӗ – кăптăрт! турӗ хайхи – 
çăварӗнчен юн юхтарса разведчик çине ӳкрӗ. Çав самантрах таврана вут 
хыпрӗ – унта та кунта снарядсем çурăлма пуçларӗç: каçхи таврана çутатса 
шеп! те шеп! тăваççӗ – аякра гаубицăсем пени, батальон замполичӗ ра-
ципе такампа вăрçăнни, арткорректировщик такăна-такăна хăйсем 
вырнаçнă координата пани, душмансем йынăшса çухăрашни çиеле юлчӗ, 
Гордей тарăн авăра путса тăнне çухатрӗ.

…Тӗпсӗр тӗттӗм уçлăх ăна хăйӗн ытамне илнӗ. Вӗçет вăл. Инçе-инçе. 
Ăçта каять? Мӗн-ма? Ăнкараймасть. Акă аякра кăвак хуп шурăмпуç курăнчӗ. 
Асамлăн çунать вăл. Çарăмсанпа Шуçăм тăрăхӗнчи улăхсем те палăрчӗç, 
ачасем – выртмара! Ывăлӗ Женя та унтах! Аслă хӗрӗ Маргарита та! 

Улăх варринче пӗччен тăракан çӳрен ута асăрхарӗ, пырса ун çине 
çилхинчен тытса утланчӗ те тӳпене ăмăрткайăк пек вӗçсе хăпарчӗ, шурă 
тӗтре пуснă симӗс улăх-çарансем çийӗн ярăнса пырать вăл. Илемлӗ. Ырă. 
Çут тӗнче ăна хăйӗн пархатарне парнелерӗ. Ӗмӗр-ӗмӗр çӳрӗччӗ тăван 
тавралăх çийӗн çакăн пек. Пӗччен мар иккен! Хӗвел анăçӗнчен, шуçăма 
хирӗç вун виçӗ юланут тухрӗ. Вӗсем Коля умӗнчен иртсе тӳпенелле 
хăпарчӗç. Пурне те палларӗ разведчик. Чи малта, кăвак ут-ăйăрсемпе, – 
аслă лейтенантсем: Олег Антоненкопа Вася Павлюк – Чапаевпа Буденый 
тейӗн, çумăн пыраççӗ. Кăшт хыçаларах, хушка лашасем çийӗнче, Андрей 
Подкорытовпа Николай Каштуев, Саша Чертенков та кунтах, тур лаши-
не ирӗке янă та хуса иртесшӗн ăмăртать. Николай Самолюк, темшӗн, 
вӗсенчен кая юлнă, çăрхапа чупан лаши васкасшăнах мар. Çиччӗшӗ, ыт-
тисенчен уйрăлнă та хăйсем пӗр ушкăн пулса хыçран пыраççӗ. Вӗсене 
арт корректировщик аслă лейтенант Миша Михеев ертнӗ, Юра Шабанов-
па Алексей Сполохов ун çумӗнче. Петӗр Клименко тихи – хыçран юртать. 
Синицын та унта иккен, кулăш миххи, вăл, темшӗн, ашак çине утланнă. 
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Лаша çитмен-ши? «Кая юлсан каю шăтнă тет çав!» – кулчӗ юлташӗнчен 
Гордей. Виктор утне васкатрӗ: «Эхе-хей!» – юлташне хуса çитес тесе 
кăшкăрчӗ вăл, тилхепине туртрӗ. Çав самантра, тем шеплетрӗ, тавра кис-
ренсе çӳçенчӗ те куç умӗнчи тӗнче тӗкӗр евӗр чăл-пар саланса çӗрелле 
вӗçрӗ, катăксемпе пӗрле Гордей та ӳкрӗ, чул пек çӗр çине леплетрӗ.

* * *

– Ыраттармарăн-и? – илтрӗ вăл умӗнче тăракан палламан çын сассине. 
Гордей, ним ăнкараймарӗ-ха – ăçта вăл? Таврана пăхса çаврăнчӗ: 

сӗтел, кăвайт, шӳрпе – пулăра-çке! Савăнса палламан çын панă алла тытрӗ 
те ура çине тăчӗ.  

– Çук, – терӗ вăл вăтанса. – Тӗлӗрсех кайнă-иç. 
Сӗтел умӗнчи сак çине ларчӗ. Хăйне тимлекен çын çине пӗр авăр пăхса 

ларнă хыççăн. Сиксе тăчӗ те пырса çыран хӗррине пăхрӗ. 
– Ыттисем ăçта? – ыйтрӗ вăл çынран. 
– Ыттисем? Камсем ыттисем? – тӗлӗнчӗ хăна. 
– Антоненко, Павлюк, Подкорытов, Коля Каштуев, Саша Чертенков, 

Самолюк халӗ çеç, ак кунта, пулă тытса ларатчӗç. 
– Эп вӗсене курман! – çухалса кайрӗ çын. – Эс мана вара палларăн-и? – 

хайхи çын Гордей умне пычӗ: сăмса айӗнчи мăйăхне вылятрӗ, хура-хăмăр 
куçӗпе тӗсерӗ. Йӗкӗр янах шăмине пӳрнипе сăтăрчӗ.

– Хă, – терӗ Гордей. – Манран куласшăн-и? Кая юлсах ӗмрӳ ирт рӗ ӗнтӗ, – 
юл ташне куçран пăхрӗ. – Пурне те пӗрле пуçтарса ка лаç са ларасшăнччӗ. Эсӗ 
пур… Таçта сулланса çӳретӗн. Кусем те – сыв пу  ллашмасăрах кайнă. Атя, пыр. 
Лар, – ним пулман пек лăпкăн сӗтел хуш шине чӗнчӗ. 

Çын аванмарланса хыçран утрӗ. Паллах, хăйне çакăн пек сиввӗн кӗтсе 
илессе шанманччӗ пуль вăл.

– Ыттисем паян Киев хулинче, – лăпкăн хушса хучӗ ирхи хăна. – Анто-
ненко вилтăпри çинче пуçтарăнаççӗ. 

– Эсӗ вара? – куçран пăхмасăр ыйтрӗ Гордей. – Мӗншӗн унта мар? 
– Эпӗ-и? – пуçне усрӗ арçын.
– Ăхă.
– Коля. Гордей! Палламарăн-им? – юлташне хулӗнчен тытса хăй енне 

çавăрчӗ. – Ку эпӗ! Синицын! 
– Синицынне куратăп-ха? Мӗншӗн пӗрле мар тетӗп? – сулхăн ыйтрӗ, 

сӗтел çинчи кӗленчерен стакана эрех ячӗ. – Саншăн пултăр апла, Виктор! 
Каяюлтаркăчăм! – ентешӗ çине тунсăхлăн пăхса илчӗ те стакана йăтрӗ. 

Синицын тинех ăнланчӗ. Юлташне куçран пăхрӗ.
– Вăран, Коля. Гордей. Тусăм – эпӗ сывă! Илтетӗн-и, сы-ы-вă!!! – 

кăшкăрсах ячӗ вăл. 
– Сы… сывă. Куçа çеç курăнмастăн-и? – çухалса кайрӗ разведчик, ста-

кана сӗтел çине лартрӗ. 
– Сывă! Миçе çул шырарăм сана! Пӗрисем вилнӗ терӗç. Теприсем ялта 

пурăнмасть тесе пӗлтерчӗç… – Виктор Синицын ун çине куçне илмесӗр 
пăхать. – Ăнланма çукчӗ. Паян, ял тăрăх сана шыраса çӳренӗ май пӗрне 
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ăнлантăм – çур ял Николай Гордеевсем иккен! Шарт тупата! Ăна пӗлнӗ 
пулсан… – тарăхрӗ Виктор. 

– Си-ни-ца! Чăн та, ку эсӗ-им? – хулăн сассине тăсса ыйтрӗ Гордей, 
шывланнă куçне çанă вӗçӗпе сăтăрса илчӗ те юлташне хулӗнчен çупăрласа 
тытрӗ. – Çук. Ӗненместӗп, – терӗ вăл. – Мӗнле-ха, пульăсем кăкăр витӗр 
тухнине хам куртăм, пилӗк пуля терӗç кайран.



41

– Терӗç… – килӗшрӗ унпа Синицын. – Анчах та пиллӗк мар.
– Миçе? 
– Улттă! 
– У… улттă? 
– Ăхă, – килӗшрӗ юлташӗпе чăваш арӗ. – Тухтăрсем ылтăн алăллисем 

лекрӗç, тăрăшсах сапларӗç! Акă, пӗри манпа пӗрлех çитрӗ паян. Сана 
курма.

Çул хӗрринчи кăвак машина çумӗнче тăракан лутра пӳллӗ сарă пурçăн 
кӗпе тăхăннă пикене асăрхарӗ Гордей. 

– Манăн мăшăрăм! – мăнаçлăн хушса хучӗ Виктор.
– Эльвира? Кӗтсе илчӗ-и? – юлташӗшӗн хӗпӗртесе савăнчӗ Гордей. 
– Çук. Татьяна! Аманнă хыççăн госпитальте çулталăка яхăн выртма 

тиврӗ. Унта паллашрăмăр, – пӗр хушă сӳнме пуçланă вутпуççи çине пăхса 
тăчӗ салтак. – Эльвира, Эльвира вара мана кӗтсе илес темерӗ, араба кач-
ча тухнă. Халӗ Сиринче мăшăрӗпе шик шăхăрса пурăнать тет, – куç хӗсрӗ 
Виктор. – Хăв мӗнле тата? Ачасем каласа панă тăрăх, пире 149-мӗш полк-
ри пӗрремӗш батальон бронеушкăнӗ илме пынă. Сана çăлăннисем хуш-
шинче никам та курман терӗç. Пӗрлех тухрăн пуль?

– Çук, – Гордей пуçне усрӗ, шухăша кайса тăчӗ. – Моджахед айӗнчех 
тăна çухатнă. Вăранса кайрăм. Тӗттӗм. Пăхатăп – тавра çын выртать! 
Пирӗннисем никам та çук – вилнисем те, чӗррисем те… Духсем çеç, хăйсен 
ик çӗрмӗшӗсене пуçтарса çӳреççӗ. Çӗлен пек шăвăнса тип вара антăм – 
Бану енне юхрăм вара! Çӗрле утрăм – кăнтăрла чулсем е пӗр-пӗр дувал 
хыçӗнче пытанса çула сăнарăм! Виççӗмӗш талăкра, астăватăн пуль, çав 
кун ту çинче 395-мӗш полкри пӗрремӗш батальона тӗл пултăмăр. Сана 
Аксу чăвашӗпе паллаштарнăччӗ-ха.

– Ăхă, – çирӗплетрӗ Синицын. – Ефим! 
– Вăт, çавсемпе тухрăм та. Вӗсем пире пулăшма аннă пулнă, анчах та 

хăйсем капкăна çакланаççӗ... Разведбата çитсен – хама, хастар çапăçса 
пуçа хунăшăн «Герой» ят пама хутсем хатӗрленине пӗлтӗм. Анчах та, тем-
ле сăлтавсене пула – Хӗрлӗ Çăлтăрпа çырлахас терӗç. Маншăн тесен, сывă 
юлни паха, – алă сулчӗ Гордей. – Хăв тата мӗнле?

– Аван. Мана та орденпа чысларӗç, – темшӗн пуçне усрӗ Синицын. – 
Пӗр ыйту ниепле те пуçран тухмасть. Çав душман. Сан çине утланса ларни. 
Çӗнтертӗн-и эсӗ ăна? Слонтан та самăрччӗ-çке, – юлташне хӗрхенсе ыйтрӗ.

– Кача пӳрнепе мăйӗнчен шеплеттертӗм те – ӗçӗ те пӗтнӗ! – шăл йӗрчӗ 
тусне çупăрласа Гордей. – Мӗн çăвар карса тăратпăр – чӗн мăшăрна. Кӗçех 
манăн та çитмелле, – сӳнме ӗлкӗрнӗ хуран айне чӗртрӗ. – Суймасăр каласан 
вара – кӗрешнӗ чух кӗсьерен патрон-капсула тухса ӳкнӗ. Астăватăн пуль, 
хут çине ята-шыва, тăвансемпе адреса çырса патрон ăшне чикеттӗмӗр. 

– Астумасăр, – юлташӗпе килӗшрӗ Виктор. 
– Вăт, çавă ăнсăртран алă айне лекрӗ те… Кӗскен каласан – моджахед 

мăйӗ çине хамăн автографа тăрăнтарса хăвартăм. Асăнмалăх! 
– Тӗлӗнмелле.
– Тӗлӗнмелле çав, – разведчиксем хӗмленекен кăвайт çине пăхса пӗр 

хушă чӗнмесӗр ларчӗç. 
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– Авланнă, ăнлантăм. Ача-пăчаллă? 
– Авланнă – виçӗ ача: Маргарита, аслă хӗр, вӗренсе пӗтерсе качча 

тухрӗ, ыран-паян кукаçи пулмалла, халӗ Лениногорскра пурăнать. Женя 
ывăлăм салтака кайса килчӗ. Авланман-ха. Çамрăксемпе çӗркаç выртма-
на тухрӗç. Кăнтăрла хыççăн çитмелле. Кӗçӗнни – манăн юратнă хӗрӗм – 
çиччӗре çеç-ха, – мухтанчӗ Гордей.

– Манăн йӗкӗрешсем: хӗрпе ывăл, – темшӗн пуçне усрӗ юлташӗ. – Анне 
калашле, икӗ аллăма ик тӗпренчӗк – ылтăнпа кӗмӗл!

– Аннӳ пурăнать-и-ха? 
– Çук, шăп та лăп пытарма çитрӗмӗр яла, – шăлне çыртрӗ Виктор. – 

Чӗрçи çине лартса сиктерсе савăнма ӗлкӗреймерӗ.    
– Пурнăç малаллах шăвать! – юлташне лăплантарчӗ Гордей. 
– Ăхă, – килӗшрӗ унпа ентешӗ. – Татьяна, кил кунталла! – тунсăхласа 

тăракан мăшăрне хăйӗн çывăхне чӗнчӗ. Пике, васкамасăр сукмакпа анчӗ.
– Юлташсем, куратăр-и, кам çитрӗ паян? – Виктора хулпуççийӗнчен 

çупăрласа кăшкăрчӗ Гордей. – Каларăм-çке, килетех тесе! Çитрӗ!
– Коля, тусăм, таврăнма вăхăт! – лăпкăн хушрӗ юлташӗ. 
– Вăхăт çав.
– Вилнисем канăçа тивӗç. Пӗр вӗçӗм ан тыт чунунта!  
– Хамăн ачамсем çине пăхатăп та, пуçра пӗр шухăш – кашнин икшер 

тӗпренчӗк пулнă пулсан та – çут тӗнчене çирӗм ултă чун çуралмаллаччӗ! 
Ăçта вӗсем? – Гордей шухăша путса пӗр вăхăт чӗнмесӗр тăчӗ. Юлташӗ те 
ăна чăрмантарас темерӗ, çитнӗ мăшăрне пилӗкӗнчен çавăтрӗ те Николай 
умне илсе пычӗ. Паллаштарчӗ.

– Савăнтартăн мана паян! – хăнасене ыталаса хӗпӗртерӗ развед-
чик. – Эх, курмаççӗ вӗсем пире! Кур-маç-çӗ! – тарăхса çыран хӗррине 
пăхрӗ каллех.

– Коля, лăплан. Вилнисем Турăпа пӗрле çӳреччӗр. Эпир, çӗр çинчисем, 
вӗсене асăнăпăр! Юлташăмăрсене манас çук. Çапла вӗт?

– Çапла. 
– Кăçал, Çӗнтерӳ кунӗнче Киева кайса килме кăмăл пур. Мӗнле? Хирӗç 

мар-и? Антоненкопа Самолюка унта пытарнă.
– Паллах, – Гордей куçӗ çуталчӗ. – Епле киле пӗлтӗр? – хăнасене çавăтса 

сӗтел хушшине лартрӗ.
– Тепӗр çул – Свердловскпа Новосибирск еннелле бурубухай! Çула май 

Омска та кӗрсе тухăпăр.
– Юрать, – килӗшрӗ унпа юлташӗ.
– Ыттисем патне те çитӗпӗр… 
Çыран хӗррине Пан Шимон тухрӗ. Вăл шăкăл-шăкăл калаçса лара-

кан разведчиксен çумӗпе чӗнмесӗр иртрӗ те васкамасăр килнелле утрӗ. 
Тăкăрлăк тӗлне çитсен чарăнса Шуçăмпа Кăвак юханшывӗ юппинчи 
хӗмленсе çунакан кăвайт çине тепӗр хут çаврăнса пăхрӗ: ирхи шăплăхри 
канлӗ ырлăх чуна савăнтарчӗ пулин те, темшӗн, тунсăх çуратса чӗрене 
пусмăрларӗ.  
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Елена Аксупи (Елена Геннадиевна Алексеева) 
1973 çулхи кăрлач уйăхӗн 28-мӗшӗнче Аксу 
районӗнчи Беловка ялӗнче çуралнă. И.Н.Ульянов 
ячӗллӗ Чăваш патшалăх университетӗнче 
вӗренсе аслă пӗлӳ илнӗ. Алла диплом илнӗренпех 
Ульяновск облаçӗнчи чăвашсен «Канаш» 
хаçатӗнче тăрăшать. 

Хаçат ӗçне пуçӗпех путнă пулин те 
ентешӗмӗр илемлӗ хайлавсем çырма та вăхăт 
тупать. Вăл «Телей çăлтăрӗ хыççăн» (2006), 
«Каснă чӗлӗ» (2015) тата «Пехил» (2021) 
кӗнекесен авторӗ. 

Елена Алексеева – Профессилле чăваш 
çыравçисен союзӗн пайташӗ.

Елена АКСУПИ

ЧӖРЕ ВАТĂЛМАСТЬ
Калав

Киле эпӗ паян шăпах элес-мелес çил-тăвăл тӗлне пырса кӗтӗм. Анне 
пӳлӗмрен пӳлӗме алăкăн-тӗпелӗн çӗмӗрттерсе çӳрет. Пысăк сумкăна япа-
ласем пуçтарать. Кирлӗ-и, кирлӗ мар-и – пурне те ывăтать вăл хăçан-тăр 
çула тухма ырă тӗллевпе аттепе иккӗшӗ туяннăскере. 

Анне çине пăхма хăрушă. Хăçан ватăлма ӗлкӗрнӗ вăл? Вăйпитти паттăр 
кӗлетке малалла авăнса пӗкӗрӗлсе аннă, ялан çиçсе тăракан савăнăçлă 
куçӗ таçта шала путса кӗнӗ. Шуранка ӳт. Чӗтрекен мăшăр алă... Эпӗ нимӗн 
те ăнланаймастăп.

 – Анне, ларар-ха санпа юнашар. Мӗн пулнине, мӗн сăлтавпа ăçта 
пуçтарăннине пӗтӗмпех тӗплӗн каласа парăн, – лăпланма пӗлмесӗр 
çилӗпе утса çӳрекен хаклăран та хаклă çыннăма аллинчен пырса тытрăм 
эпӗ. – Тата мӗн сиксе тухрӗ? Кала ӗнтӗ. Сана хăвна çăмăлрах пулӗ. Ăçта 
пуçтарăнатăн эс çакăн пысăкăш хутаçпа? 

Анне ӗсӗклесе йӗрсе ячӗ.
 – Аçу... Пӗлетӗн-и, аçу... – кирлӗ сăмах тупаймарӗ вăл аслă хӗрӗ валли.
 – Мӗн пулнă аттепе, анне, ну кала ӗнтӗ, – кăлт-кăлт туса чӗре сикме 

пуçларӗ хамăн та. 
– Аçу мана пăрахса хăварнă. Çак пысăк хваттерте – пӗччене.  Эп ӗçре 

чухне япалисене кăппăл-каппăл пуçтарнă та тухса кайнă, – вӗри куççульпе 
йӗрет вăл. – Пӗлетӗн-и? Яланлăхах. Эп вара унсăр пурăнаймастăп. Сывлăш 
та çитмест мана унсăр. Эпӗ, эпӗ ăна-и...

– Нимӗн те ăнланмастăп, анне, – пăлханма пуçларăм уççи-хуппине 
курмасăр. – Кампа, ăçта, мӗншӗн кайнă? 

– Хăйӗн студенткипе. Хăй вӗрентнӗ çап-çамрăк хӗрачапа. Илтетӗн-и, 
Ваçелис, мана юратмасть вăл тек.
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 – Анне, ну мӗскер калаçатăн эсӗ? Тӗрӗс пулма пултараймасть эсӗ кала-
ни, – йăпатма тăрăшрăм хам çумра ларакан çӗр çинчи чи хаклă хӗрарăма. 
Ялан хăйне мӗн кирлине пӗлекен çирӗп кăмăллă, çирӗп чун-чӗреллӗ 
çывăх çын сăнран та, кӗлеткерен те улшăнса, тăрук ватăлса, вăйсăрланса 
кайнă. Çумра вăл та мар тейӗн. 

– Йӗркипе каласа парсам тархасшăн. Мӗн пулса иртнӗ кунта сирӗн. Тен, 
вăл ӗçре? Аттен кая юлса таврăнасси халиччен те пулкаланă. Преподаватель, 
профессор вӗт вăл. Каçхи ларусем, канашлусем. Ăсчахсен кăнтăрла лек-
цисем, семинарсем, кăнтăрла ерçеймеççӗ вӗсем палăртнă ӗçсем пирки 
калаçма, – ӗнентересшӗн пулса каларăм ăна.  
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Аннеçӗм хăй те педагог. Хисеплӗ çын. Гимназире математика вӗ рен-
тет. 

– Ак пăх, вула, – сӳрӗккӗн кăна вăл мана аллипе лапчăтса лӳчӗркесе 
тăкнă хут чăмакки тăсса пачӗ. Хут та теейместӗн ăна. Темиçе хутчен те 
çилӗпе лутăркаса тăкнăран хăçан-тăр тетрадь листинчен çурса илнӗскер 
витӗр курăнас евӗр çӳп-çӳхен тăрса юлнă.  

– Мӗн ку? 
– Вула. Эс мана ӗненместӗн вӗт.  Хăв куçупа ху курсам, – аннен кашни 

сăмахӗнчех ӳпкев, тарăху сӗмӗ палăрать.
«Лариса, каçар мана. Эпир Олечкăпа, хам вӗрентнӗ студенткăпа, 

пӗрле пурăнма шухăшларăмăр. Хӗрӳ юрату туйăмӗ çавăрса илчӗ чӗреме. 
Хампа нимӗн те тăваймастăп. Çылăхлă эпӗ. Çавăнпа та йӗркеллӗ çын пул-
са çамрăкскере качча илме тивӗç. Мана ан шыра. Юратура та килӗшӳре 
çуралнă ачасем те ашшӗ çине çилӗ тытса ан тăччăр. Сан умăнта шутсăр 
айăплă. Арсентий», – тенӗ унта.

Аттен почеркӗ. Чăнахах та çылăхӗ пурах иккен унăн. Мӗн каласси? Ну-
май хутчен çемье айккинче юратуллă çыхăнусем пулнă унăн. Арçыннăн 
вăхăтлăх аскăнлăхӗ, хӗрӳлӗхне тытса чарайманни-ши ку? Çапах та вăтăр 
пилӗк çул пӗрле пурăннă арăмне пăрахса тухса кайма мӗн хистенӗ ăна?

Вăтам çул кăткăслăхӗ кăна мар кунта – çамрăк та совеçсӗр хӗрарăм 
хаярлăхӗ, çăткăнлăхӗ, малашнехине курма пӗлменни. «Мӗнле совеç па-
янхи вăхăтра?» – теетех пуль вăл.  Атте – пысăка вӗреннӗ çын, ӗç лаши, 
профессор. Унпа юнашар нихăçан та никама та кичем пулман. Вăл пал-
лашман-вуламан кӗнеке юлман. Шӳтлесе пуплеме ăста. Пур енчен те 
пултаруллă, йăваш. Ун лекцине итлеме тӳр килнӗ йăмпăлкка хӗр те выçă 
вилмест, паллах. Анчах та совеç тени пулмалла пуль вăл кашни çынра. 
Çамрăк мар арçыннăн сывлăхӗ, тăнăçлăхӗ, çемйи пирки шутламалла. 
«Çук!» – теме пӗлмелле. Вăт сана Олечка! 

– Анне, ну пӗлетӗн-çке-ха ху та. Санăн мăшăру илемлӗ, илӗртӳллӗ 
арçын. Вăл ӗлӗкрех шкулта вăй хунă чухнех ун çине хӗрарăмсем  пăхатчӗç. 
Кайран, ав, ăна аслă шкула чӗнсе илчӗç. Эсӗ шкултах юлтăн. Мăшăрӗ 
тăрăшнипе тирпейлӗ, шукăль тумланакан, ялан кулса çеç тăракан хит-
ре арçынсене хӗрарăмсем епле асăрхамӗç? Анчах та вăл хӗрӳ те çепӗç 
чун-чӗрипе ялан пӗр çынна кăна юратнă, юратать те – сана! Унăн ăслă та 
правур, тем пек хастар, çур сăмахран ăнланакан, пулăшма васкакан, чир-
лесен çӗр çывăрман савнă арăмӗ пӗрре кăна.  Ку вăл эсӗ – хисеплӗ те ыта-
райми  Лариса Геннадьевна! Ну çапла-çке-ха. Ыттисем – вăхăтлăх йăпану, 
иккӗленӳре каллех киле тавăрма пулăшакан, самантлăха вăй хушнă пек 
туйтаракан, утмăлтан иртсен те арçын иккенне ӗнентерекен хӗлхем. 
Ӗнен çакна. 

– Аха. Çапла пуль?! Халь пит çинчи ӳт пӗркеленсен, шăмă-шакă 
кукăрăлсан, тăтăш чирлеме пуçласан арăм кирлӗ-и вара? Ăçта унта? Ан-
чах та юрату вăл кӗркунне те, çулçăсем тăкăннă вăхăтра та, юратăвах. 
Чӗре ватăлмасть. Халь мӗнле пурăнас манăн? Çын куçӗнчен мӗнле пăхас? 
Сирӗн куçран ак, ачамсем? Намăс.

– Çын, çын тетӗн. Вӗсен сан кил-йышу çумӗнче мӗн ӗç пур? Çынсен 
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хăйсен пурнăç. Ним намăсне те курмастăп тата. Ку вăл вăйсăрлăх. Ат-
тен вăйсăрлăхӗ.  Илт мана, анне, – эсӗ уншăн пӗртен пӗрре. Халӗ тата 
ӗмӗре, – терӗм ăна ыталаса. 

– Хăçан-тăр пулнă тесшӗн пулӗ эсӗ, – ассăн сывларӗ анне йӗме 
чарăнса. – Пӗ летӗн-и, хӗрӗм (халиччен çапла пусăмлатса çепӗççӗн чӗн-
менччӗ те мана анне), хурлантăм эпӗ. Записка мар, мана куçран каласа 
тухса кайнă пул сан та мӗнле те пулин ăнланнă пулăттăм ăна. Каçарăттăм. 
Анчах та арăмӗ ӗçре чухне сутăнчăкла унăн-кунăн япалисене пуçтарса 
тухса кайнă вăл. Инçе кайнă пулас. Çăмăл тиевпе кăна. Документсене 
илнӗ те ялан тăхăнакан костюмне, плащне, сунчăкне. Хам «Универмагра» 
туяннăччӗ вӗсене. Черет тăрсах. Ыттисем веçех шкапра, – анне сиксе тăрса 
шифоньер, шкап алăкӗсене уçа-уçа пăрахрӗ. 

– Тен, ăна командировкăна янă, – хам айванлăха хам ӗненмерӗм эпӗ те. 
– Çук, хӗрӗм, чуна-чӗреме улталайăн-и? Çакăнта, куратăн-и? – чӗри 

тӗлне тытса кăтартрӗ вăл. – Çакăнта – пушă. 
– Лăплан-ха, ак каллех юн пусăмӗ хăпарӗ, чӗрӳ ыратма пуçлӗ. Унтан 

пушшех те начар пулӗ хăвна, – лăпкăн каларăм ăна ӳкӗте кӗртме  тăрăшса. 
Анчах чунпа çыхăннă ӗçре ăна хăй те нумях пулмасть кăна качча кайнă 
хӗрӗ ăнлантарайӗ-и? Чӗре ыратăвне атте çеç лăплантарма пултарасса 
пӗлместӗп мар эпӗ те.

 – Ваçелис, паянах аçуна шырама каясшăн эпӗ, – каллех диван çинчен 
сиксе тăчӗ анне. 

– Анчах та адресне çырман-çке вăл. Ăçта çити кайăн. Юн пусăмӗ 
хăпарма пуçласан иртнинчи пек кам пулăшӗ? – хăраса ӳкрӗм хам та. 

– Тупатăп. Çак аскăнчăка çынсем пулăшӗç, – парăнасшăн мар кӳреннӗ 
хӗрарăм. 

– Хăй йăнăшне хăй ăнланичченех, каялла вăйпах илсе килесшӗн-им? 
– Çук, аçун куçӗнчен пăхасшăн, пӗрре кăна куçӗнчен пăхатăп та 

таврăнатăп. 
– Анне, лăплан тархасшăн. Тӗнче аслă. Асаплă та суккăр çулçӳревне 

мӗнрен пуçлас тетӗн, мӗнле çӗршывран? Пӗр маршрутсăр. Итле-ха –  
Петьăн юлташӗ милицире ӗçлет. Ӗнен, вăл пулăшма тивӗçлӗ пире. Ăçта 
та пулин, мӗнле те пулин йӗр хăварнах çак юратакан арçын хăй самай 
пурăннă, «паттăрла» ӗçсем тунă хулара, – аннене чунтан хӗрхентӗм. –   
Тата тăнла. Пӗччен ямастăп сана ниçта та. Иксӗмӗр кайăпăр. 

Ытарайми çыннăм тинех лăпланма пуçларӗ. Усламçă сумкине 
майӗпен шифоньера чикрӗ. Пуçласа ман çине тарăхусăр пăхса илчӗ. 
Кушака çитерме тесе кухньăналла утрӗ. Иксӗмӗр чей вӗретсе ӗçрӗмӗр. 
Ӗçри лару-тăру çинчен çăмăллăн пуплешсе, пур хыпара та чи малтан ăна 
пӗлтерме шантарса киле кайма тухрăм. Эпӗ çемьепе хула айккинчи рабо-
чи посёлокра пурăнатăп. Сехете яхăн автобуспа каймалла. Ывăл та шкул-
тан килет пуль. Паян ирпе чун сăлтавсăрах кӳтсе çитнипе хулана вӗçтерсе 
çитрӗм. Аннепе аттене кӗрсе курса тухмаллах терӗм. Аннене тăтăш юн 
пусăмӗ хăпарса аптăратать. Ытти ӗçсем пулмасан та лӗпӗстетрӗм авто-
бус чарăнăвӗ еннелле. Эпӗ пӗр кӗтмен çӗртен чӗрине суранлатнă аннене 
кирлӗ пулнă иккен, мана чун систерсе илсе килнӗ. 
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«Чим-ха, шăллăма тахçантанпах курман.  Федя мӗнле пурăнать-ши 
унта? Арăмӗ ача çуратса панă пулсан еплерех телейлӗ çемье пулнă пулӗччӗ 
те вӗт.  Кулянать шăллăм. «Алсу çук та çук, çӗнӗ кайăк патне кайма хатӗр 
мар тесе калать, эпир вунă çул пурăнатпăр ӗнтӗ унпа», –  чунне уçрӗ вăл 
пӗррехинче. Кунтан инçех те мар сумлă предприятире вăй хурать.

 – Федя, салам. Турă пур иккен. Эп сан патналла сӗмпӗлтететӗп кун-
та, – хирӗç утакан арçынра пӗртăвана палларăм çак самантра. 

– Сывлăхпах çӳретӗн-и ытларикун хулара? Чирлемен-и? Сан паян 
шкулта уроксем çук-им? – ыйтупа саламларӗ мана кӗçӗнни. 

– Хăв апата каятăн пуль-ха. Итле-ха, Фёдор, атте пирки нимӗн те 
пӗлместӗн-и эсӗ?  

– Мӗн пӗлмелле? Пӗр-ик эрне каялла мана хăй патне ӗçе чӗнтерсе илчӗ 
те контейнерпа чукун çулпа япаласем яма ыйтрӗ. Ытларахăшӗ кӗнекесем, 
инструментсем тата ытти ăпăр-тапăр. 

– Эс халь чăнахах-и? Суймастăн-и? 
– Мӗн пулнă ара? Тӗрӗсне каларăм. Юлташӗ патне Ферганана кирлӗ 

литература, темле пулăшу ярса парать пуль терӗм. Ытлашши ыйтусем 
парса чăрмантармарăм. Мана, чукун çул çинче ӗçлекене, йывăр пулмарӗ 
ун хушăвне пурнăçлама.  

– Эх, эсир, арçынсем те вӗт! Унта анне вилме тытăннă. Эсир хăвăр 
ӗçӗрсене шăпăрт кăна пурнăçлатăр, – ыталаса илтӗм ăна. – Эсӗ вара, Фе-
дор Арсентьевич, ылтăн. Мӗнле адреспа янине астăватăн-и? 

– Астумасăр. Мӗн пулчӗ тата? Нимӗн те ăнланмастăп. Çыр эппин.
Япалисене атте Узбекистан тӗп хулинчен Ташкентран ик çӗр çухрăмра 

вырнаçнă Ферганана, тата тӗрӗсрех, ун çумӗнчи пӗр яла янă иккен. Эппин 
веçех ăнланмалла...

* * *

Аннепе иксӗмӗр çула вăраххăн пуçтарăнтăмăр. Мана пула ӗнтӗ. Ача-
сене çуллахи каникула ямасăр ăçта унта 2 500 ытла çухрăма тухса кайăн? 
Çапла виçӗ уйăх ытла та иртсе кайрӗ.

Билетсем тахçанах алăра. Тинех кӗтнӗ кун çитрӗ.  Федя пире пуйăс çине 
ăсатса ячӗ, вакуна кӗрсех сывпуллашрӗ. Çула тухрăмăр. Пӗр хăрамасăр, 
инçерен шикленмесӗр. Малтан Ташкента çитмелле, унтан – Ферганана, 
вара – яла. Аттене куçран пăхма каятпăр. Çӗр çинчи чи хаклă çыннăмăр, 
анне, лăпланса малалла пурăнма тытăнтăр тесе. Калаçтарма хăтланса 
пăхнин усси пулмарӗ. «Эс манпа пымасан та çавах каятăп», –  терӗ. Вăл 
кӗске вăхăтрах шуралчӗ, йăл кулма пăрахрӗ.

 Юлашки эрнине анне мӗнле чăтрӗ-тӗр. Ӗмӗчӗпе вăл тахçанах Вăтам 
Азире. 

Акă пуйăс майӗпен тапранать. Виçӗ пысăк сумкăпа хамăр. Çири çӳхе 
тумпа. Ăшă япаласем те чикрӗмӗр. Апат-çимӗç. Шыв. Çулӗ вăрăм – пилӗк 
талăк каймалла! 

Хӗрарăмсем-çке, мӗнлӗ пушă кайăн? Халиччен пулман хулара курса 
çӳрӗпӗр, унта-кунта кайса килӗпӗр тетпӗр. Улăштармалли кӗпе таврашӗ 
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кирлех. Аннепе иксӗмӗр те атте валли кӗнекесем туяннă иккен эпир. 
Мӗнле çилленсен те вулама юратакан мăшăра, аттене парне хатӗрленӗ.

Çулӗ чăннипех те питӗ вăрăм пулчӗ. Шăрăх. Кашни пӗчӗк станцире 
чарăнать вăл. Вӗçӗмсӗр çын. Çулташсем куллен улшăнса тăчӗç. Çурăмӗсем 
хыçӗнче – хутаç. Ăçта каяççӗ? Пăчă çанталăка пăхмасăр пурте пирӗн 
пек ӗçпе тухнă пуль ӗнтӗ. Васкаççӗ, сахал калаçаççӗ. Темле наци тум-
не тăхăннисем те пур чукун çул вокзалӗсенче. Салтаксем нумай. Пуш-
хирте вӗсене пӗр чарăнура илет пуйăс, тепринче антарса хăварать. Эпӗ 
чӳречерен пăхса веçех сăнаса пыратăп. Тӗрӗссипе, çывăрса та, калаçса та 
ывăнтăмăр. Таркăн атте валли туяннă кӗнекесене хамăр та веçех вуласа 
тухрăмăр. Урисем хытса ан кайччăр тесе аннене хистесех вакунран ваку-
на уттаратăп. Юн пусăмӗ çеç ан ӳстӗр тетӗп. 

Аннепе майлă, лăпкăн калаçма тăрăшатăп. Асаилӳсен авăрне те путатпăр 
тепӗр чух. Çунатлă çамрăклăхне аса илетпӗр. Аттепе иккӗшӗ те пӗр ялтанах 
вӗсем. Анне институт хыççăн тăван ял шкулӗнчех математикăна илсе пыма 
пуçланă. Атте училище хыççăн рисованипе черчени вӗрентнӗ. Иккӗшӗн 
чӗрине те юрату вут-çулăмӗ хыпса илсен, анне каласа парать, Арсентие 
те аслă шкула кӗме пулăшăп тесе шутларăм. «Вӗрентсе кăлартăм. Пирӗн 
кил-йыш тӗреклӗрех, майсем ытларах пулнă, аçу çутçанталăк панă ăспа  
усă курма пӗлнӗ, пысăк тавракурăмлă, лăпкă Çын ятне тивӗçнӗ. Никампа 
та вăрçăшса, çапăçса курман вăл. Ялан хăйне ыттисенчен çӳллӗрех тытнă. 
Мăн кăмăллă пулса мар, çынсене хисеплесе-юратса, çивӗч ăсӗпе, йăваш 
кăмăлӗпе тыткăнланă. Мӗн чухлӗ ача пирӗн шкултан художниксем, инже-
нерсем тухнă», – тет вăл. Вара пӗрлешме шутланă. Лариса Геннадьевнăна 
пулас упăшки пӗвӗпе хăйӗнчен пӗр пуç чухлӗ пӗчӗкрех пулни те шиклен-
термен. Атте, эпӗ астăвассах, ялан шлепкепе çӳретчӗ. Пирӗншӗн, шкул 
ачисемшӗн, арăмӗ пысăк, упăшки пӗчӗк пек туйăнман та вӗсем нихăçан та. 
Юратнă вӗренекенсем иккӗшӗ те нумай пӗлнӗ, çивӗч ăслă, вăйлă пулнă. Чи 
хисеплисен шутӗнче тăнă. Манран хăйӗн урокӗсенче анне хытă ыйтнине 
халӗ те астăватăп. Пӗр шеллемесӗр «иккӗ» паллăсем лартатчӗ вăл. Ыттисем 
курччăр, математикăна вӗренччӗр тенӗ ӗнтӗ.  Мана вара тӗрӗс ăслăлăхсен 
патши мар, литература, тăван чӗлхе урокӗсем ытларах килӗшнӗ. Çемьере 
асли эпӗ «хаяр» учителе çилленме те пӗлмен, кăмăл-туйăмпа атте пекехчӗ – 
йă  ваш, çепӗç, лăпкă. Çак расналăх пӗрлештерсе тăнă та аттепе аннене халич-
чен. «Вутпа шыв» тенӗ пулăттăм вӗсем çинчен. Аннен чунӗнче мӗн-тӗр ама-
лансан атте пӗр сăмахпах шкултан ывăнса килнӗскере лăплантаратчӗ. Эпир, 
ачисем, тӗлӗнеттӗмӗр çакăнтан, туххăмрах «юбкăллă генералпа» пӗр чӗлхе 
тупма пӗлетчӗ çак пӗвӗпе пысăках мар арçын. 

Хулари педагогика училищине вӗренме кӗрсен хутсем çырса 
тултартăмăр. Унта атте рисованипе черчени учителӗ тесе çырнине 
асăрханă директор мана хăй патне чӗнтерсе илчӗ.

 – Сирӗн аçăр, Арсентий Гаврилович, хулана куçса килме шухăш ла-
ман-и халиччен? Пирӗн училищӗне преподаватель кирлӗ, – терӗ тип-
шӗмрех шукăль тумланнă пуçлăх. Тăрăхларах питлӗ вырăс çынни.

 – Кун пирки нихăçан та калаçман аттепе те, аннепе те, – терӗм эпӗ 
куçа тартса. 
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– Эсӗ мана аçупа аннӳ ӗçлекен шкул телефонне параймăн-и? – малал-
ла кăсăкланчӗ директор.

Паллах, мана йывăр-им. Çакăн хыççăн манăннисем çемйипе хулана 
куçса килчӗç. Пысăк, хăтлă хваттер туянчӗç. Эпӗ çаплипех общежитире 
вӗренсе пӗтертӗм. Ятарлă вăтам пӗлӳ паракан училище хыççăн Шупаш-
кара института вӗренме кӗтӗм. Хулари хваттере эпӗ хăна пулса кăна 
пынă. Анне гимназире ӗçлеме пуçларӗ. Атте вара хăвăрт ӳссе-ӳссе пычӗ. 
Училищӗрен ăна института чӗнсе илчӗç. Малтан кандидат диссертацине 
хӳтӗлерӗ вăл, кайран – докторăнне. Хисеплӗ профессор ятне тивӗçрӗ. Унăн 
çивӗч ăсӗнчен, ăнтăлăвӗнчен эпӗ яланах тӗлӗнеттӗм. Халӗ акă ăна тӗнче 
хӗрне – Ферганана – мӗн çитернине ăнланаймасăрах ларса пыратăп. Ăс-
ши е ăссăрлăх-ши пысăка вӗреннӗ, аслă шкулта ӗçлекен çынна ватлăхра 
мӗнпурне пăрахса çӗнӗ çӗре тухса кайма хистенӗ. Ӗçсӗр лармасси паллă 
ӗнтӗ. Унта та вӗренӳ учрежденийӗсем, студентсем пур. Унта та пултаруллă 
вӗрентекенсене хапăл пулӗç. 

Ташкента пырса çитсен эпир çынсенчен тӗпчесе ыйтса пӗлсе автовок-
зала çул тытрăмăр. Унтан Ферганана автобус çӳрет терӗç пире. 

 – Анне, пирӗншӗн, виçӗ пине яхăн çухрăм пуйăспа кăлтăртатса çитнӗ 
чăтăмлă чăваш хӗрарăмӗсемшӗн ик çӗр çухрăм мӗн вăл? – терӗм аннен 
кăмăлне çӗклеме тăрăшса.       

Вăл ман çине тути хӗррипе кулса кăмăллăн пăхса илчӗ. Сисетӗп: 
чăтăмлăх хутаçӗ пушанать унăн та. 

– Калама пӗлетӗн-çке эсӗ, Ваçелис, – аллинчи сумкине çӗр çине лартрӗ 
вăл. – Кăшт канса илер-ха. Сана, хӗрӗм, темиçе сумкăпа меллех мар пуль, 
палăртнă çӗре çитсен пасара кайса чăматан туянмалла пирӗн.  

– Хирӗç мар, хальлӗхе аптрамасть-ха, – терӗм. 
Чи тӗлӗнмелли çитес çӗре çитни те мар, пӗр хăна çуртне те пире яман-

ни пулчӗ. Пуринче те «вырăн çук» тесе çырса хунă. Мӗн тумалла? 
– Итле-ха, мӗнле шухăшлатăн, тутарла калаçса пăхмалла мар-ши? – 

терӗ вăл сасартăк. – Ку хӗрарăмсене ăнланма пулать. Вырăн çук тесе кала-
ма хушнă вӗсене, апăршасем мӗн тăвайччăр... 

Эпир каялла кӗтӗмӗр. Пӗрремӗш хутра виçӗ-тăватă хӗрарăм кӗш тӗр-
тетет.  Анне вӗсемпе тутарла калаçма пуçларӗ. Хамăр мӗн сăлтавпа кил-
нине, аттене шыраса тупма тивӗçлине, кунта пӗр тăван та çуккине кӗскен 
каларӗ. Ӗçченсем тимлӗн итлесе пӗтернӗ хыççăн пире ресепшен патне 
пыма ыйтрӗç. Наччас хăйсен хулинче хапăл пулнине ӗнентерсе йăл кулса 
калаçма пуçларӗç тутăр çыхса, вăрăм кӗпесем тăхăннăскерсем. Ак хайхи 
пире валли икӗ вырăнлă пӳлӗм тупăнчӗ. Иккӗмӗш хутрах. Çӳлерех шăрăх. 
Тата шăп çак кунсенче вырăнти тӗп халăх çыннисен наци уявӗ иккен. 
Çавăнпа вырăнсем те хăна çурчӗсенче çук. Чӗререн тав туса хамăр пӳлӗме 
йышăнма васкарăмăр.

Алăкран такам шаккарӗ. Алăк умӗнче çап-çамрăк пике тăрать. Вăл 
пире асли ыйтнипе аяла чей ӗçме чӗнет. 

Çăвăнса ӗлкӗрнӗскерсем хаваспах утрăмăр хӗрача хыççăн. Унта пӗр 
сарлака пӳлӗмре пире валли урайӗнчех сӗтел хатӗрленӗ. Тирпейлӗн сар-
са хунă чечеклӗ кавир çинче мӗн кăна çук-ши? Халиччен çисе курман 



50

улма-çырла, шерпет, пылак апатсем, пур ӗçме-çиме те. Чи кирли вара 
пирӗншӗн чейччӗ. Çул çинче вӗри чейсӗр типсе çитнӗскерсем савăнсах 
сӗтел çумнерех вырнаçрăмăр, тарават хуçасене кучченеçпе – хамăр фаб-
рика кăларакан конфетпа – хăналарăмăр. Хӗрарăмсем пирӗн хута кӗрсе, 
шеллесе калаçрӗç. 

Эпир шыракан ял – аул теççӗ вӗсем хăйсен хушшинче – кунтан çирӗм 
çухрăмра вырнаçнă иккен. Такси тытса кайрăмăр. Таксист вырăс çынни 
пулчӗ. Тăлăх ача хӗсмет хыççăн кунта юлма шухăшланă. Икӗ çулта унăн 
çыннисене, йăлисене, ытарайми илемлӗ вырăнӗсене юратма ӗлкӗрнӗ. 
Авланнă. Ачисем пысăк ӗнтӗ. 

Сăмах хыççăн сăмах. Автомашина пушă хирпе ыткăннă хушăра тем 
çинчен те калаçма ӗлкӗртӗмӗр. Вăл та Атăлçири ача çурчӗсенчен пӗринче 
çи тӗннӗ иккен. Хал пӗлчӗ водитель, тăван çӗршыва салам калама хушрӗ. 
Çӗр çул та пулман вăл Атăлпа Урал тăрăхӗнче салтака кайнăранпа.      

 Шăллăм контейнер ăсатнă адреспа çитрӗмӗр эпир вӗçтерсе. Урамра 
тӗттӗмленме те пуçларӗ. Паянхи кун ахаль те вăрăм пулчӗ. Вӗçленме шут-
ламасть те-ха вăл. Малаллах тăсăлать.

Таксист тепӗр саккас йышăннăччӗ, васкамалла тесе кайрӗ. Тӗттӗмре 
ют тăрăхра аннепе иксӗмӗр тăрса юлтăмăр. Тӗп çулçӳреве каннă хыççăн 
ырана хăварасси пирки анне илтесшӗн те пулмарӗ. Çавăнпа та чăтăмлăрах 
пулмалла ӗнтӗ. 

Алăкран пырса шаккарăмăр. Шалта ним сас-чӳ те çук. Тăхтасарах 
тăратпăр. Аннене хăйне лăпкăрах тытма хушрăм. 

– Хамăртан култарас марччӗ. Юн пусăмӗ хăпарасран та хӗрхен хăвна. 
Курса калаçăпăр та хăна çуртне таврăнăпăр, – терӗм ун аллине чăмăртаса.

Вăл манпа килӗшсе пуçне сӗлтрӗ. Сасартăк каçхи шăплăха пăсса çыв-
ха ракан ура сассисем илтӗнчӗç. Кам-тăр пирӗн паталла утса килет. Ша-
шулкка çӗкленчӗ те пысăках мар алăк уçăлчӗ.

Пысăк чăмăр куçӗпе пирӗн çине пӗр хӗрарăм пăхать. Эпӗ ăна Ар-
сентий Гаврилович преподаватель-профессора шыранине пӗлтерсе алă 
патăм. Алă тытнă хыççăн хӗрарăм вӗсем ку аулта маррине, кунтан сакăр 
çухрăмри кишлакра пурăннине пӗлтерчӗ. Ятне, çуртăн номерне каларӗ. 
Унччен те пулмарӗ – анне сăнчăртан вӗçерӗннӗ анчăк пек сарлака утăм 
турӗ те палламан çынна кӗпе çӳхинчен ярса тытрӗ: 

– Кала, шуйттан хӗрарăмӗ, ăçта ман упăшка? – терӗ.   
Ку çын ӗç-пуç мӗнпе, кампа çыхăннине веçех ăнланчӗ пулас та урăх 

нимӗнпе те пулăшаймастăп тесе хăвăрт вӗçерӗнсе, алăка шалтан питӗрсе 
илсе куçран çухалчӗ.  Кайран тин пӗлтӗмӗр: çулӗпе çамрăках мар хӗрарăм 
аттен Олечкин аслă аппăшӗ пулнă иккен. Вăл алăка хупнă хыççăнах йăмă-
кӗ пе «кӗрӳшне» систерме тӳрӗрен çуран чупнă. Урамра тӗттӗм, хă ру шă 
тесе тăман. Çавах та ӗлкӗреймен.  

– Кăтартатăп ăна! – анне хӗрсе-хӗрсе пычӗ.
Аран-аран лăплантартăм ăна. Халь пирӗн çав кишлака çитме майсем 

шырамалла. Анчах та пӗр пӗлмен çӗрте майне-шывне тупма çăмăл мар. 
Пирӗн телее, урамра çынсем çӳретчӗç-ха вăл вăхăтра. Сасартăк хамăр 
еннелле çывхаракан мӗлкене асăрхарăмăр. Таçта васкать ку этем. Эпӗ 
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хăйсах ăна хирӗç утрăм. Çапла-çапла, таксиста адреса тӗрӗс мар каланă, 
халь тӗрӗс çӗре çитмелле, пире тăвансем кӗтеççӗ тетӗп. 

Арçын ют çӗрте нушана çакланнă хӗрарăмсене тимлӗн итлесе пӗтерчӗ 
те çакăнта виç çӗр метр çӳлерех милици посчӗ вырнаçни пирки хыпарларӗ. 
Пӗр çӗр-çӗр аллă метр таран çав еннелле ăсатсах ячӗ. Эпир ăна пуç тайсах 
тав турăмăр.    

Пире кирлӗ милици посчӗ урамрах вырнаçнă темелле. Çакăнтах пат-
руль пе пост служби тесе çырнă  «УАЗ» автомобиль тăрать. Сӗтел-пу кансем. 
Сӗтел хушшинче милици фуражкине тăхăннă тӗреклӗ арçын тем çырать. 
Теп ри машини ăшӗнче тем чаваланать. Эпир ăшшăн сывлăх сунса мӗн 
ӗçпе килнине ăнлантарма пуçларăмăр. Анне вăйран кайса йывăç айӗнчи 
сак çине, сулхăна кайса ларчӗ. Милиционер пӗр самантрах тăнларӗ ман 
ка лаçăва, çамрăк ӗçтешне тимӗр лашине хускатма хушрӗ. Хут çине анчах 
ăçтан килсе çитнине, хушаматсемпе ятсене çырчӗ, пас портсене тӗрӗслерӗ. 
«Веçех йӗркеллӗ», – терӗ те каялла пачӗ. 

Вунă минут та каймарăмăр пуль эпир уйри ансăр çулпа. Пӗр юханшыв, 
çырма-çатра та, вăрман та тухмарӗ пирӗн ума. Сарлака вӗçсӗр-хӗрсӗр уй. 
Хутран-ситрен типнӗ курăксем. Акă эпир шыракан çурт.

Милиционер пире «хăнаран» кӗтсе илме кирлипе кирлӗ маррине 
ыйтрӗ.

 – Эпир Ферганари хăна çуртнех çитесшӗн-ха, – терӗмӗр.
 – Юрӗ эппин, пирӗн çине шанăр. Ку вăхăтра эсир нимӗнле транспорт-

па та урăх çитес çук хулана, – сăмах пачӗ аслă лейтенант.  
Йӗрке хуралçисене автомашинăра кӗтме ыйтса майӗпен алăка пырса 

шаккарăмăр. 
 Йывăçран тунăскере вăтам пӳллӗ, шурă сухаллă çын уçрӗ. Кам-

сем патне килнине илтсен пире сăмахсăрах кирлӗ çӗре ăсатма пулчӗ. 
Вăрăм çуртра пурте çывăраççӗ. Эпир ăнланнă тăрăх, кунта темиçе çемье 
пурăнать. Кашни кил-йыша пӗрер пӳлӗм уйăрса панă. Вӗсен алăкӗсем 
уçă. Çын куçӗнчен хупласа чаршав евӗр пусма çакса янă. Чăтма çук шăрăх 
çанталăкра çакă пӗртен-пӗр çăлăнăç пулас. Пӳлӗмре кăшт та пулин çил 
çӳретӗр, сулхăн пултăр тенӗ ӗнтӗ. 

– Арсентий Гаврилович, сирӗн пата хăнасем. Кӗтсе илӗр, – терӗ шур-
сухал. 

Шалта кам-тăр чӗп куçӗ пек çутă çутрӗ. Çывăрмалли тумӗ çине халат 
уртса ярса шалти пӳлӗмӗнчен тухрӗ. Алăк кутӗнче пӗчӗк ача çывăрать. 
Иккӗ-виççӗри хӗрача. Шăрăхран ăна пӗр пусма татăкӗпе çеç витнӗ. Пӗчӗк  
кравать çине çӳхе матрас, çӳхе минтер хурса панă. Шап-шурă çӳçлӗскер 
халтан кайса çывăрса кайнă.

Атте. Çӗрлехи çутăра арăмӗпе хӗрне курсан çăварне карсах пăрахрӗ. 
Тӗлӗннипе аллисем чӗтреме пуçларӗç. 

– Салам, атте! – терӗм эпӗ ăна ыталаса. 
– Салам, салам, Ваçелис, – пичӗ тăрăх куççуль юхса анчӗ унăн. – Ăçтан 

килсе лекрӗр эсир кунта? Мӗнле халпа каçхи шăплăха пăсса çӳретӗр? 
– Кӗтмерӗр-и? – хамăн кăмăлсăрлăха палăртасшăн пултăм та эпӗ – 

шăла çыртрăм. 
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Нумай та, сахал та вăхăт иртмерӗ – анне ăçтан муттик тупнă, пӗлместӗп, 
«вӗлеретӗп халь сана!» тесе кăшкăрса ярса атте патне чупса пычӗ. Мӗнле 
тытса ӗлкӗртӗм – халиччен тӗлӗнетӗп. 

– Пăрăн! Ан чар! Сутăнчăкăн çамкине çуратăп çак муттикпе! – тет.
Атте тарма, ман хыçа пăрăнма шутламасть те. 
– Ан тыт ăна, вӗлертӗр, – тет. 
Унччен те пулмарӗ – çӗрлехи хăнасене ăсатнă арçын пиртен каçару 

ыйтса анне аллинчен çивӗч ӗç хатӗрне туртса илчӗ. Хăйсен пысăк кил 
хуçалăхӗнчи пӳлӗмсенчен пӗрне тара янă çынсене хӳтӗлеме васкарӗ вăл. 
Аттепе анне пӗр-пӗрин çине пăхса тăчӗç.

 – Ну, пăхам эппин сан намăссăр куçунтан, – терӗ шыраканни çӳхе са-
сăпа. – Килӗшет-и вара сана кунта пурăнма? Çамрăк арăму тутлă çи те-
рет-и?  Шанасах килмест тем, куçусем юлман та – пӗчӗкленсех кайнă. Пă-
хатăп – ача та тума ӗлкӗрнӗ эсир. Хăвăрт!

Атте нимӗн те хуравламарӗ.  
 Таçта шалтан:
 – Ачи хамăн вăл. Пӗрремӗш упăшкаран. Ăна ан тытăр. Эпир юрататпăр 

пӗр-пӗрне. Килнӗ! Ӗненместӗр-и пире? – ыйтуллăн тинкерсе аялти шурă 
кӗпипех утиял айӗнчен тăрса пирӗн ума сап-сарă çӳçлӗ çамрăк хӗрарăм 
тухрӗ. 
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Эй, Турă! Эпӗ диплом çырнă чухне хамăр килех килсе çӳренӗ Ольга 
Борзовăна палласа илтӗм. Тишкерӳллӗ ӗçӗн ертӳçин, аттен, пуян литера-
турипе усă курма ирӗк панăччӗ ăна ун чухне. Аван «çырнă» – нимӗн те 
калаймăн! Анне ăна пӗр хутчен кăна мар чей те канихветпе ӗçтернӗ ӗнтӗ, 
студент тесе котлетпа хуратул пăтти те çитернӗ пуль-ха шеллесе. Пӗр виçӗ 
çул каялла тем сăмах тухнăччӗ ун пирки килте, атте ăна качча кайнă, пӗр 
курсра вӗреннӗ ачапах пӗрлешнӗ терӗ. «Çапла-и-ха! Эппин юрату сирӗн! 
Пирӗн аннепе аттен юратăвӗн срокӗ тухнă пулать апла – эсир çӗнетме 
васканă», – тесшӗнччӗ те эпӗ, çункăç çине краççын сапасран хăрарăм. Ан-
нене хӗрхентӗм.

 – Кайăр эсир. Мӗн туса тăратăр. Хӗрачана вăрататăр, – терӗ çурма 
майра, çурма чăваш çиллессӗн. 

– Сывă пул. Тен, урăх курма тивмӗ те, – анне хăвăрт-хăвăрт аттен ал-
линчен тытрӗ те хуравласса кӗтмесӗрех алăк еннелле утса кайрӗ. Куçӗ 
шывланчӗ унăн. 

– Хӗрӗм, ăçта чарăннă эсир? – кăсăкланчӗ атте. Çак хушăра ытла та 
вăйсăррăн, ватăлнăн туйăнчӗ. Ăна чун-чӗререн шеллес килчӗ. 

– «Фергана» хăна çуртӗнче, – терӗм. 
– Халь мӗнпе кайăр ӗнтӗ? 
– Пире милиционерсем кӗтсе тăраççӗ. Ырă çынсем нумай кунта. Каш-

ни утăмрах пулăшу аллине тăсаççӗ, – терӗм те аттене хыттăн ыталаса илсе 
анне хыççăн васкарăм.

Çав каç анне çӗрӗпех куç хупмарӗ пулас. Вăл тăрса утса çӳрерӗ, чей 
тăр са ӗçрӗ. Ал ӗç тăвам пекки турӗ. Инçе çула мӗнле чăваш пуш алăпа ту-
хӗ. Вăхăта сая яма хăнăхман эпир. 

Пӗрремӗш автан та авăтманччӗ пулас – пычӗ те шăппăн çеç: 
– Ваçелис, итле-ха, пирӗн пуйăсчен тата икӗ кун. Эп капла хăва рай-

мас тăп аçуна. Тӗрӗслӗх тени пур-и вăл, çук-и? Ыратушăн манăн тавăр-
мал ла, – терӗ. 

– Анне, мӗн тăвас тетӗн ара эсӗ? Халь урăх хăрах куçпа та курас кил-
мест ӗнтӗ, тăрантăм терӗн-çке çӗркаç. 

– Акă ман пуçа мӗн пырса кӗчӗ. Аçу Ферганари профессипе техника 
училищинче яшсемпе хӗрсене вӗрентетӗп терӗ вӗт, çапла-и? 

– Çапла. 
– Атя паян ирех унта кӗрсе совет çыннин çемьери йăнăш утăмӗ çинчен 

каласа парар. Кăларса яччăр ăна кăмăл-сипетпе мораль тӗлӗшӗнчен 
çирӗп те, шанчăклă та мар тесе. 

– Юрать, анне. Атте ăçта ӗçленине кӗрсе пăхма хирӗç мар эпӗ. Анчах 
та директорпа калаçма кирлех-ши ӗçтешӗн харпăр пурнăçӗ çинчен? Ку 
япала вăл кашни çыннăн хăйӗн.

– Директорпа кăна та мар-ха, ачам. Райком секретарӗ патне те кӗрӗпӗр, 
чӗнсе илсе вăрçчăр, намăслантарччăр, парти ретӗнчен кăларччăр. 

– Ну каларăн та эсӗ. 
– Вара тин лăпкăн тухса кайăп ку хуларан. Вӗçкӗнленсе ан пурăнтăр,  

пӗрремӗш арăма пăрахса кайрăм тесе...
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Эпӗ аннен кăмăлне улăштараймасса пӗлсех урăх нимӗн те чӗнмерӗм. 
Тумланса чей ӗçнӗ хыççăн çак хурçă пек çирӗп хӗрарăма пăхăнса хыçӗнчен 
утрăм.

 Малтан эпир парти райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ патне кӗтӗмӗр. 
Пире аллă çулалли йăм-хура çӳçлӗ, çӳллӗ, илемлӗ арçын кӗтсе илчӗ. Унăн 
хушаматне халӗ те астăватăп. Тимлӗн итленӗ хыççăн аттене паян кăнтăр 
иртсе икӗ сехет тӗлне хăйӗн пӳлӗмне чӗнсе илме сăмах пачӗ вăл. Пирӗнпе 
кăмăллăн калаçрӗ.  

Унтан хулари пӗрремӗш училищӗне кайрăмăр. Эпӗ директор пӳлӗмне 
иртмерӗм, аттен ӗç вырăнне кӗрсе куртăм. Килти стенкăри йышлă çӳлӗк-
сенчи хăш-пӗр кӗнекесем халь кунта вырăн тупнă. Кабинета атте хăтлăх 
кӳнӗ. Пур çӗрте те унăн ӗçчен алли палăрать. Тирпейлӗ, ăслă çынпа 
çамрăксем те савăнсах вӗренеççӗ пуль. Ăна атте пултарать. 

Пуçлăх лăпкă сассипе халь çитернӗ информаци уншăн çӗнӗлӗх пулни-
не пӗлтерсе, çак кунсенчех çирӗп мерăсем йышăнма шантарса пире ура-
ма тухсах ăсатса ячӗ.  

Халь эпир «Чайханэ» тесе çырса хунă кафене кӗрсе апат турăмăр. 
Чăвашла калаçнине илтсе пире урайне мар, сӗтел хушшине ларма сӗнчӗç. 
Вырăнтисем пурте кавир çине ларса çиеççӗ. 

– Анне, эпир чăматан туянма каясшăн марччӗ-и-ха санпа, пасара кай-
са килер мар-и? – терӗм хаклă çыннăма кăшт та пулин хуйхине мантарас 
тесе шăрăх çанталăк кăшт тамалсан.     

 Пасар кунтан инçех мар тесе ăнлантарчӗç пире хăйсен çуртӗнче 
тăванла ăшшăн йышăннă хӗрарăмсем. Унта хамăра килӗшнине курман-
нипе лавккана утрăмăр. Пăхатпăр – тепӗр енчен эпир утакан çулпа таçта 
курнă çывăх çын килет. 

– Атте, эсӗ ăçталла вӗçтеретӗн? – ыйтрăм эп çывăх çыннăма курнипе 
савăнса. 

– Райком секретарӗ чӗнтернӗ хăй пӳлӗмне. Мӗнле ыйтупа – тавçă рай-
марăм-ха, – айăпа кӗнӗ шкул ачи евӗр пуçне çӗклеймесӗр сăмахсене тăсрӗ вăл. 

– Сиен турăн пуль. Эсӗ ăна пӗлетӗн, – йӗкӗлтерех пăхрӗ анне хăш 
хушăра пӗчӗкленсе ларнă арçын çине.  

– Сиенӗ мӗнӗ... Ӗçлетӗп. Ман тивӗçӗм пӗрре – студентсене ӳкерме, 
илеме курма вӗрентесси. Мӗнпур ӗç – алă тупанӗ çинчи пек. 

– Чӗмпӗрте килӗшмерӗ сана çамрăксемпе ӗçлеме. Ав ăçта тарса 
килтӗн? – анне лăпланма тăрăшмарӗ те. Аттерен кулма килӗшни кашни 
сăмахӗнчех, пусăмӗнчех палăрчӗ.

  Çул юппинче эпир сывпуллашрăмăр. 
–Эсир ăçталла? – уйрăлас умӗн атте халпа кăсăкланчӗ. Юлашки хутчен 

курнă пек пирӗн çине тунсăхлăн тинкерчӗ.
– Пысăк чăматан туянма... пасара, – терӗ анне пуçне çӗклемесӗр, ан-

чах та теме-тӗр шанса. – Çула тухма меллӗ тавар кирлӗ пире. 
Аттепе иксӗмӗр пӗр-пӗрин çине пăхса уйрăлтăмăр... Вăл çирӗп утăм-

семпе тăкăрлăка кӗрсе кайрӗ.
Самаях пысăк чăматан туянса аннепе хăна çуртне антăмăр. Япаласене 

тултармалла, чей ӗçмелле. Кунти шăрăха хăнăхманран чунра та йывăр.
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 Тӗлӗнмелле, анчах аттепе çав вырăнтах – паçăр уйрăлнă çӗртех – тӗл  
пултăмăр. Васкаса утакан арçынпа чутах çамкасемпе пырса çапăнаттăмăр. 
Сăн-питрен хӗрелнӗ, çамки тарлă. Пиншакне йӳле янă. Пăлханать, вас-
кать вăл.      

– Эпӗ сирӗнпе киле пыратăп. Кунта юлмастăп урăх, – мăшăрӗ каçарӗ-
ши тесе аннене куçӗнчен сасартăк пăхрӗ вăл.

Эпир ним ăнланмасăр пӗр-пӗрне тинкертӗмӗр.  
– Эппин халех, халех сан валли билет кайса туянар, – анне тăрук 

чӗрӗлсе кайрӗ. – Чим-ха, чим, вăхăт миçе? Хӗвел аниччен сывласа ямалăх 
пур-ха. Апла пулсан та васкамалла. Сан кӗнекӳсене пуçтармалла. Çамрăк 
арăмна ун-кун пирки ăнлантармалла.

Анне пысăк чăматана аттене тыттарса хулӗнчен чышнă евӗр килӗ ен-
нелле çавăрса ячӗ... Таçтан вăй тухрӗ унăн çак самантра. Эпӗ çеç çанталăк 
улшăнăвӗшӗн райкомăн 1-мӗш секретарӗ «айăплине»  тавçăртăм. Туллин 
савăнма пӗлеймесӗр хăна çуртне çул тытрăм.

Тепӗр кун пуйăс çине юратăвне аякри хулана лартса яма, тен, 
яланлăхах сывпуллашма Ольга та пӗчӗк хӗрӗпе килчӗ.  

– Кай, кай, эп хам валли çамрăк упăшка тупатăп, – терӗ вăл çиллес-
сӗн. – Хă ратсах пăрахрăн!

Анчах та вăл мӗнле кăмăлпа юлни, мӗн кăшкăрни пире, ывăннă, çапах 
телейлӗскерсене, пӗртте кăсăклантармарӗ. Тинех виçӗ çывăх чун тăван 
кил еннелле çула тухатпăр. Виçӗ пине яхăн çухрăма парăнтарса Тăван 
çӗршывра çӗнӗ пурнăç тума тытăнăпăр...

Ӗмӗрлӗхех историе кӗрсе юлнă çулçӳреврен таврăнсан аттепе 
анне телейпе юратура тата тăватă çул пурăнчӗç. Аннен пурăнмалла та 
пурăнмаллаччӗ, анчах та вилӗм вăхăтсăр илсе кайрӗ ăна. Кăмăлне кура 
хурçă хӗрарăм теттӗмӗр те, чӗрине чултан туманччӗ унăнне. Çепӗçчӗ, 
хӗрӳ туйăмпа юратма, каçарма пӗлетчӗ. 

 Атте анне вилсен çулталăк çитичченех тепре авланчӗ. Хăйӗнчен  çирӗм 
пилӗк çул кӗçӗнрех хӗрарăма качча илчӗ. Эпӗ ун çине мӗнле тарăхсан та 
юратма, пулăшма çӳреме пăрахмарăм. Сакăр вунă çул тултарса ман алă 
çинче ăсанчӗ вăл автан авăтман леш тӗнчене. Унта вӗсем аннепе иккӗшӗ 
пӗр-пӗрне тупаççех. Шанатăп çакна. 
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           1976 çул
Шупашкар. Кӗнеке-хут пасарӗ.
Мӗн кăна сутăнмасть укçалла!
«Кӗнеке хурчӗ» ятлă хастарăн
Черетре хӗсӗнсе утмалла.

Туянма ӳкӗтлет сар хӗрарăм:
«Нарăспимӗр» – ытла кăсăкла,
Миттов сăрçă тӗрленӗ кăларăм,
Илсе юлăр, тираж пысăк мар!»

Асамлă кучченеç пекех кӗтнӗ
Парнене чăмăртарăм çумма.
Ача чух хампалан пулса иртнӗ
Пӗр вэле* тухса тăчӗ ума.

   Вăрçă хыççăнхи çулсем
Пысăк мар пирӗн ял, çитмӗл килӗ,
Лапсăркка улăм витнӗ çуртсем.
Çӗршыва тулакан вăрçă çилӗ
Çак яла силлемесӗр иртмен.

Тăнăç пурнăç чух тырă хăртатчӗç.
Çӗршывра вăрçă чух – салтаксем.
Халь çавсем шăмă-шаккăн выртаççӗ
Тăпрапа хупланман калттаксем.  
(Аялта йăвисем… калтасен).

Çемйисем выçăпа аптăратчӗç,
Хырçă, заем пăвса илнӗрен.
Садсенчи йывăçсем касăлатчӗç,
Вӗллесем  те сахал килсерен.

Ма тесессӗн мӗнпур пулăмсемшӗн
Ман Çӗршыв халăхран вăй пухать.
Çӗршӗн, выльăхшăн, улмуççисемшӗн
Хальлӗхе, калаймастăп-ха  темшӗн,
Шывпалан сывлăша хак хуман.

Ырханкка ачасем акăратчӗç
Уявра, хорсенче тăнă чух:
«Тăвансем-çке пире кун кăтартрӗç
Сталин савăк пурнăç панă чух!»
Пукан пек тайăлса йăванатчӗç
Куçӗсем хуралса килнӗ чух.

Анатолий МАЛЫШЕВ

НАРĂСПИЛӖХ
(Ăс вӗçтермӗш)

Анатолий Меркурьевич Малышев (Маланмер 
эль Пӳркел) 1940 çулхи çу уйăхӗн 5-мӗшӗнче 
Пăва районӗнчи Пӳркел ялӗнче çуралнă. Пăвари 
медицина училищи хыççăн Якут АССРӗнче 
фельдшерта ӗçленӗ, Совет Çарӗнче хӗсметре 
тăнă. 1964 çулта тăван яла таврăннă, фельдшер, 
художник, библиотекарь пулса ӗçленӗ, хаçат-
журналсенче пичетленме пуçланă. 

1997 çултанпа Чăваш Республикин хисеплӗ 
таврапӗлӳçи, 2011 çултанпа Чăваш халăх 
ăслăлăхпа ӳнер академийӗн чăн пайташӗ. ТР 
ЧНКА çумӗнчи Чăваш çыравçисен союзӗн пайташӗ. 
Халӗ Иван Юркинăн Пӳркелӗнчи музейне ертсе 
пырать.Унăн «Тăхăрьялăм – анне» (2003), «Бюрганы – Пӳркел – Боерган» 
(2010), «Вăрçă çăпанӗсем» (2010), «Пуç сырман шухăшсем» (2020)  
кӗнекисем пичетленсе тухнă. 
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Училкке* диктантсем  çыртаратчӗ:
«Пирӗн шкул кермен мар-и вара?»
Маччаран пуç çине шыв тумлатчӗ
Çурлă-кӗрлӗ, йӗпе-сапара.

            Атте укçи
Ман аттен аллинчи пулемёчӗ
Вăрçăра ним юлмасăр çунсан.
Райсобес кил хуçишӗн тӳлетчӗ
Уйăхне… «чăх кулли» пек укçа.

Çав укçа хӳттинче пурăнатчӗç
Ик хӗрарăм та икӗ ача.
Çăвара карсан вар курăнатчӗ,
Калăн, хулăмсăр пушă арча.

Укçапа тум-юма та сапланă,
Çырлахтарнă хысна непсине.
Тăранми хырăма та сăйланă
Май килсен: ирхине, каçхине.

Кантăкран куç илмесӗр кӗтеттӗм
Кашни кун çав укçа килессе.
Ӳт çинче саплăксемлӗ кӗпеччӗ,
Кивӗ çӗлӗк пырать ирӗлсе.
Çак пуянлăх пуç хунă аттенччӗ
Тăхăнаттăм ăна асилсе.

Тăранмасть выçă пурнăç çăварӗ.
Хырçăран икӗ тенкӗ юлсан,
Куççуль витӗр аннеçӗм каларӗ:
«Хăть пуçна пӗр калпак туянсам…»

     Çӗлӗк илме – пасара
Çӗрпе пӗлӗтӗн выçă чӗрчунӗ,
Чăмăрта икӗ тенкӗ хӗссе.
Пасара çулăм ӳкрӗ хӗл кунӗ,
Ухă евӗр пыраттăм вӗçсе.

Çул кайма та ялта лаша çукчӗ,
Виçӗ вăкăрччӗ çех колхозра.
Ял енчен хурçă ут сиксе тухрӗ
Хӗрлӗ вăкăр пек шух, тулхăрса.

Хуса çитрӗ ДТ-хӗрӗх пиллӗк
Кӗрӗс-мерӗс çара çунапа.

МТС инженерӗ Бакиев
Лартса кайрӗ мана çула май.

Пӗр самант çунаран чут ӳкеттӗм.
Çул турри хăварсан сыхласа,
Вăрахчен хăлхара çил хӳхлерӗ
Малахай çӗтӗкне лăскаса.

Ак, Пăван ал лаппи пек пасарӗ.
Пӗр тутар (хуратуп кӗрӗкпе)
Ик тенке, йăлăнсан та памарӗ
Хăй çӗленӗ сăран çӗлӗкне.

Ӗç  тухманшăн кулянтăм та йӗтӗм
Çил-тăман хăвалать: «Кай килне!»
Ăшăнас тесе сасăсăр кӗтӗм
Хулари кӗнеке лавккине.

Курнинчен куçăмсем алчăрарӗç.
Сентӗре çӗклейми кӗнеке!
Ăсăма, чунăма тыткăнларӗç:
«Кил кунта, ил мана!» – тенӗ пек.

Сутуçин аллинче кӗнекеччӗ,
Калаçать юрласа ярас пек:
«Ак çакна туянсан ӳкӗнместӗн…
Хаклă мар… Хӗрӗх пус… 
«Нарăспи».

«Укçăна ан тустар!» – аса килчӗ…
Йăшăлтатрӗç хутсем чăмăрта.
Пуçăмра шухăшсен çавраçилӗ:
Хӗрӗх пус – çур чӳлмек çăмарта,
Хӗрӗх пус – ӗмӗтри ăшă çăкăр,
Хӗрӗх пус – кăпăк пек тăвара,
Хӗрӗх пус…Хырăмра пăкăр-пăкăр.
Каклишрен хăпарать кăкăр умӗ
Пӗр хӗлхем астивмен çăвара.

Кӗнеке парнелерӗ хӗрарăм.
Алă шăнăрӗ лӗнчӗртетсен,
«Килӗшетӗп… Илетӗп!» – юрларăм,
Пӗр самант та тăмарăм сӗнксе.

* * *
Хӗлӗн кунӗ хӗлхем евӗр мар-и?
Вӗлт! тăвать те, курса юл кутне.
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Пӗр уксах, тӗллесе çул кăтартрӗ
Колхозсен çӗр выртмалăх çуртне.

Купари кăткă пек купаланнă
Çурт тавра лашисем, çунисем.
Пӳртӗнче урайне сапаланнă
Ман пекех каçалла юлнисем.

Çӳресен пӗр авка каллӗ-маллӗ,
Кӗрсе выртрăм çынсен хушшине.
Ирхине, куçăма уçнă хальлӗн,
Туйса илтӗм кӗсье пушшине.

Ун чухне этемсем сăхă марччӗ.
Вăрă çын ачана хӗрхенсе
Çирӗм пус ал валли пек хăварчӗ
Кӗнеке листине чӗркесе.

         Киле таврăнсан
Килтисем сивлесе кӗтсе илчӗç.
Пуç çинче çӗтӗк çӗлӗк курсан,
Асанне хыçăмран çупса илчӗ,
Ытакларӗ, хам пек макăрса.

Вăхăт шурӗ, килте шав вăрçатчӗç:
«Тăм писмен… Укçине сыхлайман!»
Хам сисеттӗм, ăшра чун апачӗ – 
Асамлă вăй-хăват пурччӗ ман.

Вуласан, чун-чӗре туртăнатчӗ
Хайлаври пурнăçпа пурăнма.
Выçлăх сӳннӗ пекех туйăнатчӗ, 
Çӗтӗк çӗлӗк куçа курăнмасть.

Вăрттăнла вуласа савăнаттăм,
Кăмăллаттăм поэт çырнине.
Кивӗ йӗрӗх хыçне пытараттăм
Хака ӳкнӗ Пăва парнине.

Çу çӗртмен пӗр кунне урăм-сурăм
Кӳршӗре вут-кăвар хускалсан,
Чи малтан кил-çуртран илсе тухрăм
Çав мула йӗрӗхпе хупласа.

Пӗр самант çитмӗл çиччӗри ватă
Çывхарсан, пуç çапма Ыррине,
Асанне ăнсăртран асăрханă
Йӗрӗхре кӗнеке пуррине.

***
Ачаранах аван астăватăп: 
Хут тавраш курăнмастчӗ çуртра.
Вӗсене васкаварлăн çунтарнă
Вăтăр çиччӗмӗш вӗчӗх çулта.

Аттене айăпа кӗртнӗ пулнă
Çăхавпа. Уйăрса çемйинчен,
УК* вăн аллă саккăр та вуннă
Чӗрене çуракан çеммипе.

Хут пӗлмен аннепе асаннеçӗм,
Кил-çуртри хутсене пӗтерсе,
Виçӗ уйăх яшка пӗçереççӗ
Кӗнеке пуххине пӗтерсе.

Кивӗ хут таткисем çех выртатчӗç
Çăм-çăрхаллă сурпан-сумкара.
Асанне курнă хал пулса тăчӗ
Тӗлӗнтермӗш парне …мыскара.

           Улшăнусем
Çав кунтан ман пытанчăкăм сӳнчӗ.
(Пуçласа пӗлекен кӳршӗсемччӗ).
Ял çине сарăлсан сас-хура,
Каçсерен, Малăшсен сивӗ пӳрчӗ
Çамрăксен сассипе лăк тулать.

Кӗнекешӗн вăрçни те лăпланчӗ.
«Нарăспи» халь темрен те паха.
Асанне те, анне те тăнлатчӗç
Ман çине ăшшăн-ăшшăн пăхса.

Черетпе алран-алă вулатчӗç
Кӗмӗл пек, шăрçа пек йӗрсене.
Выçлăх мар, Нарăспи макăртатчӗ
Çитӗнсе пыракан хӗрсене.

Ывăнсан, тăхтаса калаçатчӗç,
Çырнинчен тӗлӗнсе, киленсе.
Вӗсене чӗпӗкуç* саламлатчӗ.
Хӗрлӗ-сар çулăмне силлесе.

            Çухату
Пӗр самант кӗнекен тӗсӗ çӗтрӗ.
Кам вăрланă? Шыравçă пулас!
Çухату куçсене те хӗретрӗ,
Ирӗн-каçăн чӳхерӗ чуна.
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Тупаймарăм, хуллен асран тухрӗ,
Пурнăç кайрӗ утса улăпла…
Пӗр вулавçăсем мăшăрлă пулчӗç,
Теприсен – ăраскал урăхла.

Пӗрре мар, иккӗ мар çакăнайрӗç
Сар хӗрсем йăмрасен вуллинчен.
Сăлтавсем те ытла уйрăм марччӗ
Сетнерпе Нарăспи курнинчен.

Хайлав – пурнăç – хайлав
Пурнăçа сăнани куçа уçрӗ.
Хайлаври синкерле пулăмсем,
Хамăр ял çыннисем çине куçрӗç – 
Нарăспи те Сетнер шăписем.

Кӳршӗрех Тăхтаман пурăнатчӗ
Арăмне пушăпа хӗнесе.
Кӳлеш çын Саппийе Йăкăначӗ
Вилӗм тупрӗ тăван килӗнчех.

«Кам вӗлернӗ?»  – ял-йыш 
                                              тӗпӗртетрӗ…
«Ӗçнӗ… Хытнă!» – пулайрӗ хурав.
Тупсăмне тупас çук ӗмӗрне те,
Шăна мурӗн ӗç-хӗлӗ хура.

Пăрухха Михетер хурмăрахчӗ,
Тулăх пурнăçчӗ ун килӗнче.
Тăхăрьял вăррисем асăрхарӗç…
Шурă кӗл халь çав çурт тӗлӗнче.

Ял вăл ял, йышӗ кăйттă пулсан та,
Тӗл пулаççӗ Сетнер пеккисем.
Ячӗсем вырăсла: Павăл, Сантăр – 
Чăвашла янăравӗ юлсан та
Мӗтрисен, Кӗçтенсен, Сенттисен.

Хунӗшсен патӗнче вилӗм тупнă
Сетнерсем  те халь ял сиктерсе.
Йăлана кӗчӗ цинк-тимӗр тупăк…
Кам выртать ăшӗнче, саншăн хупă…
Черетре Сенттисем, Сенттисем.

Çур пин çул хӗресе чуптăватпăр
Кам-тăр ирӗксӗр, кам-тăр савса.
Чунсенче, юмахри пек шанатпăр
Чеменсем* чӗрӗлсе тăрасса.

Мамалейӗмӗр çук! Эккей намăс!
Мала кайнă çынсен умӗнче.
Хăш чухне йăнăшатпăр-тăр хамăр,
Хăш чухне хӗсӗрлет-тӗр тӗнче.
Унпалан та чунсем пирӗн сапăр
Хальлӗхе вырăн пур Çӗр çинче.

Авалхи чăнлăхсем саланайрӗç.
Ялсенчи мăчавăр вырăнне,
Вырăнти сăвăçсем сапаланчӗç – 
Çавсенчен кӗтме çук ыррине.
Халăха сыхласси çинчен манчӗç
Шав юрлаççӗ такам юррине.

Мӗн тери тавçăрусăр-ха эпӗр,
Ăс парсаччӗ пӗр ăслă чăваш:
«Чӗлхене çук тăваççӗ теетӗр,
Пăхăсăн, пуçăра кăх! тăваç.

Сăвăçсем паян кун питӗ йышлă,
Савнă сăвăç тухмасть асăмран.
Кам вӗрентнӗ ăна, камсем хушнă,
Хăш енчи Ырăсем панă ушлăх
Çамрăклах пил илме Турăран?
(Эй, çӳлти хăватсем, мана сыхлăр
Чурăс шухăш персе ярасран).

«Нарăспи» – пирӗн йăхăн тӗревӗ
Пăлханса йӳçекен пурнăçра.
Çывăхрах илтӗнет ун кӗрлевӗ,
Тăвăл пек çывхарать Анăçран.

Сайралса ситренет чăваш ялӗ.
Çӗр вăйне шала илнӗ çынсем,
Пурăнаççӗ шăпа тухнă хальлӗн
Иванов калăпланă сăнсем.

Сенттисем – эпир кӗтнӗ пуласлăх,
Пит сайра курăнаççӗ ялта.
Кӗвенте мар, компьютер утланнă,
«Тик-…» пăхса саккăртах 
                                        суккăрланнă…
Мӗн кӗтет сана, чӗппӗм, малта?

Сетнерсем Мускавра тӗркӗшеççӗ
Кил валлилӗх укçашăн çунса.
Таврăнаççӗ те – тăтăш ӗçеççӗ,
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Урăлсан, йӳн ӗçсемшӗн кӗтеççӗ
Е Мускав, е Ӗпхӳ, е Хусан.

Михетер килӗ-çурчӗ пит сывă,
Шур чултан купаланă. Çунмасть.
Вăрламасăр пуйман пуль-ха çавă?..
Чăвашла пурăнни курăнмасть.

Тăхтаманӗсем темшӗн вилмеççӗ,
Ăрăмланă яшка илеймест.
Урмăша килӗштернӗ ӗçченӗн
Наркăмăшлăха – иммунитет?

Пурнăç… Йӗс кустăрма пек кусатăн,
Мӗн иртни каялла таврăнмасть.
Хайлавринчен усал ӗç тусан та,
Нарăспи халь кайса çакăнмасть.

Ăслакпуç туй пики – мăн хӗрарăм,
Тӗсмӗртет сар ача илессе.
Вăл çех мар, чăн чăвашлă çӗршывăм
Тилмӗрет Иванов килессе.

Пурнăçа питӗ тимлӗн сăнарăм,
Пӗтӗмлетӳ тумасăр иртмен.
Иванов çырнисем каснă-лартнă
Чăвашра паян кун та пӗтмен.

«Нарăспи» витӗр пурнăçăм иртрӗ,
(Нарăспи пурăнать ман килтех)
Кӗçтенттин чăн-чăвашлăха пухрӗ,
Юрăсен юрри пек килсе тухрӗ,
Ун хайлавӗ хӗвел пек çӳлте.

      Çулсем иртсен
Кунпа çӗр пекех пурăнăç пирӗн
Систермесӗр хуллен улшăнать.
Çӗнӗ пурнăç чури – пăхаттирӗ
Çырнинчен те ытла шăршăнать.

Самана ситревне ăнкарасшăн
Йӗнерлерӗм çунатлă ута.
Хайлаври ӗç-хӗлсем, савнă сасă
Мӗнлерех палăрать-ши ютра?

Илсе кай мана шухăшăм-ӗмӗт
Паянхи Анăçпа паллаштар.

Пултарайӗ-ши юрăсен сӗмӗ
Иванов çырнипе  танлашма?

***
Ман айра çур Европа. Кашлаççӗ
Юмансем, сăвăç çырнă пекех.
Пӗр унта, пӗр кунта сулланаççӗ
Типшарланнă хӗрсен тушкисем.
Çумӗнчех, палăксем çуталаççӗ
Тăхтаман шăписем çитнисен.

Çăрхаларӗ çунатлă Пегасăм*,
Анса ларчӗ утрав çумӗнче.
Çурçӗрти Альбион ку… Ăнлантăм,
Ватă Лондон ман куç умӗнче.

Авалтанах çак вырăн тӗтреллӗ,
Çыннисем те тӗтре пек çăра.
Çăтмахра пурăнаççӗ. Илемлӗх,
Чăвашла йăла – хал… çук вара.

            Музейре
Нӳрӗк Лондон. Британи музейӗ –
Çӗр çинче мӗн пурри çакăнта.
Туристсем, вӗлле хурчӗсем евӗр
Хӗвӗшеç пӗр-пӗрне çапăнса.

Ман тӗллев – Хӗвелтухăç кӗтесӗ.
Мӗн усрать ман Çӗршывăм çинчен?
Хумханса, чăтаймасăр кӗтетӗп
Вырăсла пуплекен ертӳçе.

Вăрмана кӗнӗ пек кӗрсе кайрăм
Арăш-пирӗш музей чăнлăхне.
Экспозицисем: онлайн, виртуаллă
Кăтартаççӗ тӗнче чăтлăхне.
Тинкерсессӗн, куçсем алчăраççӗ.
Умлă-хыçлă тухса куç умне,
Хӗрлӗ, симӗс тӗспе ялтăраççӗ
Кăтартса ман Çӗршыв кун-çулне.

Аслă Атăл умах юхса тухрӗ…
Ак Хусан, ак Пăва, ак Пӳркел…
Ман тăван вырăнсем çухрăм-çухрăм
Астуса ӗлкӗрме ан ӳркен.

Мӗлкесем кинори пек ташлаççӗ
Пач кӗтменччӗ кун пек курăма…
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Виçӗ вăкăр кармашнă, кăшлаççӗ
Кив вите çинчи шăн улăма.

Вылянать электронлă кăтарткăç
Чарăнать ман тăван кил çинче.
Хуралта, йӗрӗхе те кăтартрӗ
Кӗнеке пур, кăшкар çумӗнче.

Листисем тăрмаланнă, сӳсленнӗ,
Пит вăрах вулани куçкӗрет.
Тăнлаври çӳçӗмсем кар! çӗкленчӗç
Ку вӗт манăн çухалнă кӗтрет!

Самантрах сӳнсе ларчӗ вăй-халăм,
Пурнăç куçрӗ ирхи тӗлӗке.
Çынсене курăнасшăн пăлхавăм,
Чарма çук çав хума, пит юлхавлăн
Йăвалатăп сăсар çӗлӗке.

Унтанпа миçе пин вăхăт иртнӗ,
Вăрă ячӗ çаплах паллă мар.
«Нарăспиçӗм» епле вӗçсе çитрӗ
Иртнине сыхлакан айлăма?

Хӳхӗм гид, хăмăр куçлă хӗрарăм, 
Эп сăнпа шуралса кайнипе,
Йăлт ăнланчӗ пулас, чухлаймарăм,
Чăвашла персе ячӗ пике.

    Гид каласа пани
Кӗнекен çулӗ-тăрăхӗ вăрăм.
Эп хампа илсе килтӗм ăна.
Музейре ман парне тупрӗ вырăн
Вӗренме куçса килнӗ кунтан.

Ун чухне Пăвара вӗренеттӗм
Социалюринститутӗнче.
Чунăма урăм-сурăм чӗнетчӗ
Тинӗс хыçӗнчи хупă тӗнче.

Пăваран Одиссея пуçланчӗ…
Заводри кивӗ хут купинчен,
(Вăл прессовщик пулса тарăхатчӗ)
Ман валли тупса килчӗ пичче.

Çилпуçсемшӗн вăл макулатура,
Анчах маншăн ытла та паха.

Пӗр суймастăп: курать Çӳлти Турă
Нарăспи пек туятăп хама.

Теветкеллӗччӗ эп, çамрăк терпӗш,
Пӗлӗве тăсас терӗм малтан.
Ватă тимӗрç пек тимлӗхлӗ Кембридж
Виçӗ çул çын туптарӗ манран.

Виçӗ çул сисӗнми иртсе кайрӗç.
Ман умра йăм хăмаç парăс пек.
Пер шӳшме* те куçран çухалмарӗ
Тӗвӗленнӗ пӗтев* – Нарăспи.

Юратса, çывăрмасăр куçартăм
Хайлава акăлчан чӗлхине.
Чунăмри тăлмачла ăшăх çартăм
Çухатмарӗ чӗлхе хӗлхемне.

Хăйсен те пур чипер хӗр Джульетта,
Ун каччи Сетнерле чухăн мар.
Сӗм бриттсен юнӗнчи ген 
                                       хистет-тӗр…
Хайлавра вырăн çук чухăна.
Пурпӗрех «Нарăспи»  итлемешкӗн 
Ман тавра йышлă çын пухăнать.

«Нарăспишӗн» музей залӗ тăвăр,
Ун пӗлтерӗшӗ пит сарлака.
Ют çӗрте, ăнсăртран пулса тăтăм
Тăванла хайлава саракан.

Эп ăна пӗр пăхмасăр вулатăп,
Тӗлӗке те кӗрет хăш чухне.
Татăлса, вăрттăн-хӗрттӗн улатăп
Тăван ен аса килнӗ чухне.

Мăшăр пурччӗ. Эп халь миссис 
Бректон…
Çуртăм пур... Ӗç аван… Мăшăр çук!
Çамрăклах тăлăха тăрса юлтăм,
Чунăм çамрăк-ха ман. Вăтăр çул…

Арсене тавăрма – пирӗн парăм
Ют çӗрте те тухмасть ӗçлӗхрен.
Кӳлешсе касăхсассăн хӗрарăм
Асилет Нарăспи меслетне.
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Кӗнеке ачаранах вуланă,
Хальхи пек ăнланса хумханман.
Çакăнта пурăнса тин ăнлантăм
«Нарăспи» вăл поэма çех мар!

Иртнӗ ӗмӗр, кун-çул, пурнăç хӳхӗ
Тавçăрса илтерет пӗр авка
Нарăспилӗх тӗнче çине тухрӗ…
Чăвашсем! Тавçăратр-и çавна?

Хутăштарнă им-симлӗ апачӗ,
Силпи хӗрӗн алли çăмăлран.
Ун меслечӗн асамлă хăвачӗ
Палăраççӗ кашни çӗршыврах.

Революцисем симӗс е хӗрлӗ, 
(Наркăмăшăн тӗсӗ те пин тӗрлӗ)
Е хăш чух тӗссӗр-мӗнсӗр пăлхав.
Хăй ӗçне пурнăçлать питӗ меллӗ
Наркăмăша çаврăннă ултав.

Юлташне мăшаяк çитереççӗ,
Наркăмăшлă сăмах – тăшмана.
Суйлавра яд парса çӗнтерӳçӗ
Ним пулман пек ларать патшана.

Тӗтӗмлет вăрттăн хими завочӗ.
(Çу туса кăларать пулсан та)
Улах вырăн мана ас илтерчӗ
Тăхтаман килӗнчи хурана.
Микробсем, вируссем çитӗнеççӗ
Кам валли? Кам пуçне турама?

Тимӗр шарт хӳмесемлӗ хуралтăн
Çумӗнчен васкаса иртнӗ чух, 

Шăршă-маршă туймастăн, куратăн…
Шикленет тӗрлӗ хал курнă чун.

Сых çынсем питлӗхсем пӗркенеççӗ
(Ма хăватлă-ши çав вăрттăн çу?)
Пăлахая переççӗ, пӗлмеççӗ,
Вилӗмрен маска çех çăлас çук.

Нарăспи наркăмăшӗ халь – вирус, 
Ак ăçта çитсе тухрӗ тӗнче!
Çӗнӗ кин кучченеçӗ пит йăрă…
Нарăспилӗх çав хум тӗпӗнче.

Нарăспилӗх пит модăра халӗ,
Тăсăмӗ те пӗртте уçă мар:
Нарăспилӗх – çарсен хӗç-пăшалӗ,
Нарăспилӗх – политтурчăка.
Нарăспилӗх – тухать уçлăха.

Хыçсăмах 
Пирӗн пурнăç ытла хивререн-тӗр
Уйăрса илме халăм çук ман.
Вулакан çыннăм хăй пӗтӗмлеттӗр:
Нарăспи кам та кам Тăхтаман.

Каялла, Çӗршывах таврăн, пуçăм!
Урхамахăм, çӗклен, хăлаçлан,
Анăçра çак хала курнă хыççăн,
Тинӗс урлă вӗçеп, çулăм уçă…
Пурăнассăм килет чăвашла.

Нарăспи йăлине тиркеймесӗр
Хăй вӗçне çывхарать çут тӗнче.
Хамăрла, каласа пӗтерменлӗх
Юлтăр сăвă-хайлав шайӗнче.

Ăнлантарса панисем
Вэле* – пулса иртни, тӗлӗнтермӗш, ăнсăртлăх.
Училкке* – вӗрентекен. 
УК* – Уголовнăй Кодексăн 58-10 статйи.
Чӗп куç* – трубасăр лампа. 
Пегас* – çунатлă ут, поэтсен хавхалану элемӗ.
Тик-Ток* – кӗске видеосем тумалли тата курмалли сервис.
Шӳшме* – çеккунт.
Пӗтев* – çынсем инкек-синкекрен сыхланма çакса çӳрекен япала, амулет.
Чемен* – юмахсенчи авалхи чăвашсен паттăрӗ.
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Николай ЛАРИОНОВ-ЙӖЛМЕЛ

ХИР ВАРРИНЧИ КĂВАЙТ
Калав

Кирук улттăмӗш урок вӗçленсен шкултан сумкине хыçала çакса тухрӗ те 
тӳрӗ урампа хăйсен ялӗ еннелле васкарӗ. Çанталăкӗ паян ирех юр вӗçтеретчӗ 
те – халь вара тăман тухасшăн курăнать. Вăйлă çил пӳрт тăррисенчи юра 
явкаласа хăвса антарать  те, шурă çӗлен евӗр, урамри çул тăрăх кукăрăла-
кукăрăла, айлă-çийлӗ вӗçтерет. Сывлăш та сивӗ паян. Ялне çитме вара виçӗ 
çухрăм ытла утмалла-ха арçын ачан. «Ялта та кун пек пулсан хирте мӗнле-
ши?» – пăшăрханса шутларӗ вăл.

Хăйсен ялӗнче пуçламăш шкул кăна, çавăнпа арçын ача вӗренме çиччӗмӗш 
класа кӳршӗ яла çӳрет. Вӗсем, кӳршӗ яла çиччӗмӗш класа  çӳрекенсем, 

Николай Николаевич Ларионов-Йӗлмел 
1961 çулхи ака уйăхӗн 25-мӗшӗнче Çӗпрел 
районӗнчи Çӗнӗ Йӗлмел ялӗнче çуралнă. 
5-мӗш класрах район хаçатне заметкăсем 
çырма пуçланă. Ульяновскри строительство 
маcтерӗсен шкулне, Чулхулари автотранспорт 
техникумне, Чăваш патшалăх университетне 
пӗтернӗ. «Родина Ильича» хаçатра (Ульяновск 
районӗ) тăрăшнă, 2002 – 2018 çулсенче 
Ульяновск облаçӗнчи чăвашсен «Канаш» хаçачӗн 
тӗп редакторӗ пулнă. 1997 çултанпа «Шевле» 
литпӗрлешӗве ертсе пырать.

14 кӗнеке авторӗ. Унăн «Чӗре тапнă чух» 
(1998), «Чӗмпӗр тăрăхӗнчи «Канаш» хаçатăн 
малтанхи тата хальхи утăмӗсем» (2003), «Ради 
безопасности» (2006), «Чун хушнипе пурăнсан» (2009), «Чăваш тӗнчи аслă» 
(2013), «Чӗмпӗрти «Канаш» хаçат – 25 çулта» (2015), «Вутхӳре» (2016), 
«Чӗлхе пулсан пӗтместпӗр ӗмӗрте» (2017), «Ялан малти ретре» (2017), 
«Династия фермеров Ивандеевых» (2017), «Шураçка» (2018, 2019), «Подвиг 
во имя матери» (2019), «Парижран Байкал таран» (2020), «Черновая 
работа» (2021) кӗнекисем тухнă.

2017 çулта ЧР Пичет тата информаци министерстви ирттернӗ 
конкурсра «Шкул ӳсӗмне çитмен тата пуçламӑш классенче вӗренекен 
ачасем валли çырнӑ хайлав» номинацире Н.Ларионовӑн «Шураçка» 
ал çырăвне чи лайăххи тесе палăртнă. Вырăнти авторсен 40 ытла 
кӗнекин редакторӗ. 1995 çултанпа РФ Писательсен союзӗн, 1997 
çултанпа РФ Журналистсен союзӗн пайташӗ. А.Талвир ячӗллӗ преми 
лауреачӗ (1994). ЧР культурăн тава тивӗçлӗ ӗçченӗ (2011).
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виççӗн-ха, анчах Ванюш паян шкула темшӗн килмен. Вера вара çанталăк 
начаррипе тăванӗсем патне каç выртма каятăп терӗ. Çавăнпа Кирук 
пӗчченех ялне кайма тухрӗ. Хăнăхнă çул-ха вăл, пиллӗкмӗш класран 
тытăнсах чупаççӗ-ха унпа вӗсем кӳршӗ яла. Темле çанталăкра та çӳренӗ, 
паянхи пек çанталăк та чылай пулкаланă. 

Арçын ача ялтан тухнă çӗре раштав тăманӗ тата вăйлă çӗкленчӗ, пит-
куçа çапса юр çăвать, йӗпетет. Çӗлӗкне çамки çинелле пусса антарчӗ, ун 
хăлхисене янах патӗнчен кантрисемпе çыхса ячӗ. Ялтан тухрӗ. Инçех мар 
ларакан посадка та курăнмасть мӗншӗн-тӗр. «Ирхине кун пек марччӗ вӗт. 
Часрах çитесчӗ тăман ытла вăйланса кайиччен, чупам-ха. Пӗр ăстрăм чуп-
са илнӗ хыççăн çул самаях кӗскелекенччӗ», – шутларӗ вăл. Кăшт  чупсан 
хы çалтан машина килнӗ сасă илтрӗ вăл. Тӗттӗм симӗс тӗслӗ «УАЗикпа» 
хăйсен ялӗнче пурăнакан Шаккăл Якурӗ килет. «Якур сан аçу пулать», – 
тенӗ-ха ăна амăшӗ темиçе хут та. Ачан чунне ăшă кӗчӗ: нумай та каймарӗ 
ялтан – çула май каякан машина килет. Кирук чарăнса аллине тăратрӗ 
те «УАЗик» хăвăртлăхне чакарчӗ. Анчах тепӗртакран шофер чарăнас вы-
рăнне газне тата хытăрах пусрӗ. Машина ураписем айӗнчен вăйлă тăман 
кăларттарса малалла вирхӗнчӗ. «Палламарӗ-ши мана?..» – кăмăлӗ пăсăлчӗ 
ачан.

– Атте, лартса кай-ха-а!.. – кăшкăрчӗ хыçалтан.
Машинăра Якур пӗччен мар, арăмӗпе – Варукпа. Шофер машини-

не чарса ачана лартса кайма шутланăччӗ-ха, анчах хӗрарăм ăна чарăлса 
кайнă куçӗсенчен çиçӗм кăларса кăшкăрса пăрахрӗ:

– Çак Анюта ачине лартса каясшăн-и тата эс?! Чартарăп час сана! 
Патлаттарăп ак пуçунтан!.. Çамрăк-ха вăл, тиха пек чупса хăйех çитет! 
Ха, Анюта ачине лартса каясшăн вăл... Тата Анютине хăйне лартса çӳре... 
Килне кайса хăналанса лар... Мӗн, ху ачу тетӗн-и ăна? Сан ачу мар вăл 
пурпӗрех, таçтан тупнăскер çеç. Вӗсен шăрши те ан пултăр пирӗн машина 
çинче!

...Анюта – Якурăн çамрăк чухнехи савнийӗ, ăна вăл салтака ăсатса 
ячӗ, кӗтсе илчӗ. Çырусем çырса тăчӗç вӗсем икӗ çул хушши. Анчах салтак-
ран таврăнсан Якура хăйӗнчен çичӗ çул аслă Варук питӗ качча каясшăн 
ăшталанчӗ. Ачаранах кăмăлланă-ха Варук хăйӗн упăшкине, анчах леш ун 
çине çамрăк чухне пăхсах кайман, Анютăпа туслă пулнă. Çапах та хӗрарăм 
пуçне шухăш пӗр кӗрсен хăйӗнне тăватех çав, уйрăмах Варук пек чее те 
çиллине чарайман çын пулсан. Вăл Якурпа Анюта хушшине сӗмсӗрленсе 
кӗрсех каччăпа тӗлпулусем шырарӗ, тӗл пулмассерен ăшă калаçу пуçларӗ. 
Анютăна хурларӗ, ун çинчен начаррине каласа пачӗ, лешӗ Якур салтакра 
чухне ытти каччăсемпе алхаснă имӗш. Малтан Якур ку сăмахсене яхăна та 
ярасшăн марччӗ, анчах пурăна-киле вӗсем темшӗн ун ăшне кӗрсе ларчӗç. 
Çапла вăл юратнă Анютăна пăрахса Варука качча илчӗ. Тӗрӗсрех, Варук 
сырлан пек çулăхса, çине тăрса авлантарчӗ-ха ăна. Вӗсем ялта пӗр кивӗрех 
çурт туянса пӗрле пурăнма тытăнчӗç. Арăмӗ  арçыннин кашни утăмне сых-
ласа тăчӗ, кашни кун вăл ăçта кайнине, кампа калаçнине ыйт са пӗлчӗ. Тен, 
вăл Анютăпа курса калаçнă-ха... Ун чух пӗтрӗ вара, пӳрт чăл-пар! тусать. 
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Йăваш кăмăллă Якур кулленхи шăв-шава урăх чăтаймарӗ, çур çултан кил-
ти харкашу хыççăн чирлӗ амăшӗпе кăна пурăнакан Анюта патне куçрӗ. 
Анчах маххă паракан хӗрарăм мар Варук, упăшкине урăххисене пама 
килӗшмерӗ. Пӗр уйăхран вăл Анюта амăшӗ пульницара чухне вӗсем пат-
не килне кайса пӗтӗм çиллипе урчӗ, чылай вăрçă турӗ. Тӳшекӗсене урай-
не сӗтӗрсе антарса таптарӗ, чӳрече каррисене туртса ывăтрӗ, Анютăна 
çӳçӗнчен лăскарӗ... Çапла вăл упăшкине çавăтса тенӗ пекех каялла илсе 
килчӗ, хăйӗн килне тавăрчӗ. Çавăнтанпа упăшки пăрахса каясран çав 
тери хăрать, кашни утăмне тӗрӗслет. Анютăн каярах ывăл ача çуралчӗ – 
Кирук. Варукăн вара ачи пулмарӗ. 

...Хыçалта ял куçран çухалчӗ ӗнтӗ, хăйсен ялне каякан посадка вара ку-
рăнмасть-ха. Кирук уттине хăвăртлатрӗ: посадкăна çитсе ӳкесчӗ, ун çумӗпе 
пырсан хăйсен ялне тухма пулатех. Часах вăл посадка тӗлне çит рӗ, тăман 
вара вăйланса та вăйланса пырать. Çул куç умӗнчех  хуп ланма тытăнчӗ, 
урапа йӗрӗ çине хӳсе тултарнă çемçе юра вăй хурсах  ашса пымалла. Кашни 
утăм тумассерен малалла кайма йывăрланса пырать. Арçын ача чупнипе, 
васкаса утнипе тара ӳкрӗ, аялти тумӗ йӗпенчӗ. Яла каякан посадка вӗçӗмсӗр 
пымасть, пӗр тӗлте 200-300 метр татăлать. Кирук тарла-тарла çавăнта çитрӗ. 
Çула тухни çур сехете яхăн та пур ӗнтӗ. Çил кăкăртан хыçалалла вăйпах 
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чышать, юр пит-куçа хуплать, çавăрттарса ӗнсене кӗрет. Кутсăр-пуçсăр 
тăман çавăрттарать таврара, хирте ялти пек кăна мар. Куçа уçма та çук. 
Çапла нушаланса утрӗ вăл малалла. Утать-утать, тапаланать-тапаланать – 
тепӗр посадка вара курăнмасть. Çул пачах çухалчӗ. Йӗр курăнсан мӗнле 
йывăр пулсан та малалла утма пулӗччӗ хуть. Анчах нимле йӗр те çук! Вăл 
аптăраса ӳкнипе пӗр вăхăта чарăнса тăчӗ, унталла-кунталла пăхкаларӗ, 
сасă çук-и тесе итлерӗ. Нимӗн те курăнмасть, таврара шап-шурă, хăлхара 
енчен-енчен вăш! та ваш! вăйлă çил вӗрнӗ сасă кăна. «Аташса каймарăм-
ши, тепӗр посадка инçе те мар вӗт-ха. Мӗншӗн курăнмасть?» – чăннипех 
хăраса ӳкрӗ вăл. Тарланă ӳт-пӗве çил-тăвăл витӗр касать, шăнтать. 
Ача ӗнтӗркеме пуçларӗ. Çапах та ку хăрушах мар-ха, чи хăрушши – çул 
çухални! Ăçталла пырать вăл халь: тӗрӗсех-ши е çултан пăрăнса кайрӗ-
ши? Умнелле чикӗнсе пырса утать-утать – йывăçсем курăнмаççӗ. Чылай 
утрӗ çапла... Халиччен ун патне тухмалла ӗнтӗ вăл... Малтанхи посад-
ка тӗлӗнче тӗттӗмрех сӗм тăратчӗ, ăçталла утнине пӗлме пулатчӗ. Халь 
нимӗн те курăнмасть. Апла çултан пăрăнса кайрӗ-ши?.. Умнелле кай-
са ӳке-ӳке перчетки те йӗпенчӗ ӗнтӗ, çавăнпа алли те шăнса кайрӗ. Вăй 
та пӗте пуçларӗ, çиес килет... Килӗнчен илсе кайнă ыраш çăкăрне сахăр 
тăтăкӗпе виçӗ урок хыççăнах çисе янă ӗнтӗ вăл. Эх, нумайрах илмелле 
пулнă иккен çăкăрне...  

Чылайччен çӳрерӗ арçын ача хир тăрăх юр ашса, анчах çул çук та 
çук! Тӗрӗссипе, халь вăл хăйсен ялӗ хăш енчине те пӗлмест ӗнтӗ, нимӗн 
те курăнмасть, çавăнпа пуçӗ те çаврăнса кайрӗ. Чарăнчӗ... Утма вăйӗ те 
пӗтрӗ, пальтона çил касса кӗрет, шăнтать. Ботинка ăшне юр кӗнипе ури-
сем йӗпеннӗ. Пӗр вырăнта нумай тăмалла маррине пӗлет-ха вăл, анчах 
хăш еннелле утмалла? Хăш енне?! Ура айӗнче ашăм юр, куç умӗнче кутсăр-
пуçсăр тăман... Мӗн тумалла? Ача хăранипе сиксе чӗтрет: «Ял ăçта-ши... 
Анне ăçта-ши?.. Çынсем ăшă пӳртсенче вӗри чей ӗçсе лараççӗ пуль...Эх, 
аннен вӗри яшкине çисе кăмака çине хăпарса выртасчӗ...» Анчах халь вăл 
хирте пӗччен, çил-тăман, çул çук...

Чӗркуççи сивӗ çилпе ним туйми пулчӗ, вăл юрпа йӗпеннипе шăнса 
кӳтнӗ. Ăçталла утать – пӗлмест... Мӗн чухлӗ утрӗ, паллă мар... Таврана 
тӗттӗм сӗм çапрӗ ӗнтӗ, каç та пуласшăн. Пырсан-пырсан вăл тарăн юрлă 
вырăна килсе тухрӗ. Çырма айккинчи лап-ши ку? Вăйӗ пӗтӗмпех пӗтрӗ 
ӗнтӗ, шăнса кӳтнипе çан-çурăмӗ чăтма çук хытă ыратать. Аллисем тукмак 
пек пулса кайрӗç. Ботинкине йывăçран тунă тейӗн, вăл пăрланса кайрӗ, 
ун пуçӗ авăнми пулчӗ. Юрпа йӗпеннӗ шăлавар пӗççисем те шăнса хытрӗç, 
пӗр-пӗрин çине çапăнса пластмасс пăрăхсем пек шаклатаççӗ...

Кирук чăмран кайрӗ. Кăштах канас тесе тарăн юр çине çиле кутăн 
чӗркуççипе ларчӗ. Мӗнле ăшăнас? Ним çунтармалли те çук вӗт, сумкара 
тетрадьсем те кӗнекесем çеç. Тетрадь!.. Анчах ăна çунтарса ярсан ыран 
шкулта мӗн темелле? Ача кӳтсе пырать. Ним тума та çук, çунтармаллах 
пулать...Вăл кӳтнӗ аллисемпе аран-аран шалти кӗсйинчен шăрпăк куруп-
кине кăларчӗ. Шăрпăкне çул çине яланах илеççӗ-ха ют яла шкула çӳрекен 
ачасем. Аслисем çапла вӗрентнӗ, çул çинче темӗн те пулма пултарать тесе 
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ăс панă. Арçын ача хытса кайнă аллисемпе сумкинчен тетрадьне илчӗ те 
шăрпăкне чӗтрекен пӳрнисемпе темиçе хут сӗре-сӗре аран-аран чӗртрӗ. 
Тетрадь страницисем хуллен йăсăрланса çунма тытăнчӗç. Вăл ун çумне 
пичӗпе çывăхланчӗ. Пӗр аллипе тетрадьне тытса тăрса кӳтсе кайнă тепӗр 
аллине вутпа ăшăтать. Ах, мӗнле аван-çке вăл ăшă! Мӗнле аван! Ăшă, 
ăшă... Пурнăç парнелекен ăшă... Сӳнсе кăна ан кайтăр... Унтан тепӗр ал-
лине ăшăтма пуçларӗ. Акă тетрадь çинчи хӗрлӗ тӗспе лартнă «4» тата «5» 
паллăсем те, нушаланса çырнă сочинени те вутпа çунса кайрӗç. Халь ăна 
нимӗнле паллă та кирлӗ мар ӗнтӗ, шăнса кăна вилес марччӗ çакăнта, юр 
шăтăкӗнче. Тетрачӗ çунса пӗтиччен вăл теприне илчӗ. Ку математика 
пулчӗ. Ăна та çаплах çунтарчӗ. Тетрачӗсем пӗтрӗç... Тата тăватă кӗнеке 
пур-ха, вӗсемпе самаях ăшăнма пулать. Чăнах та, аллисем пăртак ăшăннă 
пек туйăнчӗç, анчах тăрук ăшăтнипе сӗрлеме, ыратма пуçларӗç. Питне 
те ăшă çапрӗ. Кӗнекесем те çунса пӗтсе пыраççӗ ӗнтӗ. Хир варринче, юр 
çинче кăвайт çунать... Пӗччен кăвайт. Нуша-асап вучӗ... Кӗнеке çунăкӗсен 
юлашкине те çил çавăрттарса вӗçтерсе кайрӗ ӗнтӗ. Унпа пӗрлех ачан 
шанчăкне те... Çунтармалли урăх нимӗн те çук. Енчен-енне касса çил 
вӗрет. Ура çине тăрас та, юр шăтăкӗнчен тухас та килмест. «Эх, çакăнта 
улăм ури пулсан кӗрсе выртăттăм е улăм çунтарнă пулăттăм. Чылайăшӗпе 
чӗртсе ярса çунтарăттăм ăна. Кайран штрафне те тӳлӗччӗ анне. Улăм ури 
патӗнче шăнса вилмӗттӗм-ха... Çул хӗрринчен çур çухрăмра кăна ларать 
те çав улăм ури, анчах халь вăл тахăш енче? Ял хăш енче? 

Арçын ача кӗнекесем çуннă ăшша туйнă хыççăн ӗшенсе лапăр кайрӗ. 
Тăман та майӗпен лăпланса пырать ӗнтӗ, анчах ун вăйӗ пӗтрӗ. Выртас, 
çывăрас киле пуçларӗ... Чӗркуççи çине ларчӗ, ун урăх пӗр утăм та тăвас 
килмест. Сумкине пуç айне хучӗ, кăштах канам-ха тесе ун çине хăяккăн 
выртрӗ... Çан-çурăм майӗпен-майӗпен ăшăнма пуçларӗ. Шалти ăшă ӳт 
çине тухнипе ăна канлӗ пулса кайрӗ. «Акă... тинех ăшăнатăп иккен... 
Тинех ăшă çитрӗ...» – шухăшларӗ вăл тӗлӗкри пек. Арçын ачана амăшӗ 
пырса хулăн утиялпа витрӗ, питӗнчен ăшă аллипе ачашларӗ пек. Кирук 
те тӗлӗк курать, те аташать: «Анне, эс çитрӗн-и? Атте машинăпа лартса 
каймарӗ мана... Эпӗ çил-тăманра аташса кайрăм... Анчах вăл часах ман 
пата килсе çитет... Мана хăтаратех вăл, киле илсе каятех... Аттене кала-ха, 
хăвăртрах килтӗр...»

Çак вăхăтра ача хуллен куçне уçрӗ те шап-шурă талккăшра темле 
пысăк хура мӗлке курах кайрӗ: «Мӗн-ши ку?.. Ял хӗррине çитсе ӳкмен-ши 
эпӗ?.. Колхозăн ӗне вити мар-ши?.. Чим, улăм ури вӗт ку!..» 

...Якур çул тăршшӗпе ачи çинчен шутласа пычӗ: «Мăнтарăн ачи... 
Çак çанталăкра яла мӗнле çитсе ӳкӗ-ши? Ма лартмарăм эп ăна, ма Варук 
сăмахне итлерӗм-ха?.. Ун валли вырăн çукчӗ-и машинăра? Мӗншӗн ытла 
айван-ха эпӗ? Ку усал хӗрарăм айӗнче хăçанччен пурăнмалла ман?» 

Кил умне çитнӗ-çитменех Варук сумкисене йăтса хапхаран йăпăр-
япăр кӗрсе çухалчӗ. Якур машинине гаражне лартрӗ, анчах пӳрте кӗресси 
килмерӗ унăн. Ялан Кирук çинчен шутлать. Çук, урăх тӳссе тăраймарӗ. 
«Ялта та кутăн-пуçăн вӗçтерет те – хирте вăйлă тăман вӗт. Кирук чăмран 
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кайрӗ пуль, çулран пăрăнса аташса каймарӗ-ши? Варук хуть те мӗн 
калатăр! Ман Кирук патне каялла каймаллах, илсе килмеллех. Манăн ача 
вăл, хамăн тӗпренчӗкӗм...» – шутларӗ вăл. Унтан машинине тивертрӗ те га-
ражне хупмасăрах килнӗ çулпа каялла вӗçтерчӗ. Анчах ялтан тухса нумай 
та каяймарӗ – çула хӳсе кайнă юр ăшне путса ларчӗ. Умнелле те, хыçалалла 
та турткаласа пăхрӗ машинăна – усси çук. Ураписене çавăрттарнипе лешӗ 
тарăнрах кăна путса пырать. Тапалансан тапалансан Якур ял еннелле вас-
каса утрӗ, катари пӳрт хуçисенчен кӗреçе илсе килчӗ. Чылай тапаланчӗ 
вăл машина патӗнче. Урапа айне чавсан-чавсан машина кăштах хуска-
лать те тепӗр çӗре кӗрсе ларать. Якур лачкам тара ӳкрӗ. Çавăнпа кăштах 
канма тесе машина салонне кӗрсе ларчӗ, кăштах сывласа ячӗ. 

Ак тата! Мӗн ку? Тăман лăпланса пыракан хир варринче тӗтӗм 
йăсăрланса палăрма пуçларӗ. «Улăм ури патӗнче вӗт ку! Кирук çавăнта 
мар-и?» – Якур юра аша-аша унталла васкарӗ. Кăштах утсан йăлтах 
ăнланчӗ вăл: йӗтем çывăхӗнче ларакан пысăк мар улăм ури çунать. Вăл 
уттине татах хăвăртлатрӗ, хашкама тытăнчӗ. «Кирук çакăнтах пуль, çул 
çухатса шăнса кӳтнипе вăлах чӗртсе ячӗ пуль-ха...» – шутласа пычӗ арçын. 
Çывхарса пынă вăхăтра улăм ялкăшса çунатчӗ ӗнтӗ. Ун айккинче вара пӗр 
çын мӗлки. Якур ун çумне çитсе тăчӗ.

– Кирук, эсӗ-и ку? Эх, ачам! Мӗнле шăнса вилмерӗн?! Каçар мана, 
каçар, тархасшăн, ачам. Ухмах вӗт эп, ухмах! Çав Варукран хăраса сана 
лартмарăм вӗт. Каçар... – куççулӗ тухрӗ унăн.

– Атте... киле илсе кай мана... – аран-аран тухрӗ ача сасси. 
Вăл çав самантра ашшӗ кăкăрӗ çине йăванса кайрӗ.
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Владимир Леонтьевич Левуков 1950 çулхи 
кăрлач уйăхӗн 1-мӗшӗнче Аксу районӗнчи 
Кивӗ Тимушкел ялӗнче çуралнă. Вăтам шкул 
хыççăн Елабугăри патшалăх педагогика 
институтӗнче аслă пӗлӳ илнӗ. Физика тата 
математика учителӗ пулса 7 çул тăван 
ялӗнчи вăтам шкулта, Çӗнӗ Тимушкелӗнчи 
тулли мар шкулта ӗçленӗ. Çав вăхăтрах 
директорăн вӗренӳ енӗпе çумӗ пулнă. 1979 
çултанпа Самар облаçӗнчи Тольятти 
хулинче пурăнать. 31 çул ытла кунти çăмăл 
машинăсем кăларакан заводра ӗçленӗ. Темиçе 
çул профсоюз цехкомне ертсе пынă, тӗп 
ӗçӗнче те бригадир пулнă. Унăн ӗçне «Атăлçи 

автомобиль завочӗн ветеранӗ» тата «Ӗç ветеранӗ» медальсемпе 
палăртнă. Тӗрлӗ Хисеп тата Тав хучӗсен шучӗ те çук Владимир 
Леонтьевичăн.

Çырма ачаранах тытăннă. Пӗрремӗш сăвви, «Савăнăç» ятлăскер, 
Аксу районӗнчи «Ял пурнăçӗ» хаçатра хăй 15-ре чухне пичетленнӗ. 

Владимир Левуковăн «Авăра кӗрсе юлнă шыв» (2003), «Кун илемӗ» 
(2004), «Пӗрре курса, ӗмӗр юратса» (2007), «Люди ударного труда» (2017), 
«С любовью к жизни» (2018) кӗнекисем тухнă. 2016 çул вӗçӗнче амăшӗпе 
Ульяна Сергеевнăпа пӗрле хайланă «Пурнăç юррисем» ятлă кăларăм кун 
çути курнă. 

В.Левуков 2009 çултанпа Раççей Писательсен союзӗн пайташӗ.

Владимир ЛЕВУКОВ

КАШНИН ШĂПИ ХĂЙНЕ КУРА
Калав

Тăрăсс-тăрăсс таплаттарса район центрӗн аслă урамӗпе тин çеç ӳкнӗ 
кăпăш юр çине кукăр-макăр йӗр хăварса Çумкка утса пырать. Ăçталла çул 
тытнине чухлать-ши хăй, тăрсан-тăрсан çамкине шăлкаласа илет те тăп 
чарăнса тăрать, тем шутлать, анчах астăватех пулас. Пăт пек йывăрланса 
кайнă куç харшисене хупа-хупа кирлӗ тӗле палланă çулпах утать-ха. Кил-
не çитсе арăмне тӗрӗслес шухăш тытнă вăл: килтех-ши е ăçта та пулин 
тухса вӗçтернӗ? Ытла та маттур-çке унăн арăмӗ: ылтăн пек йăлтăртатса 
выртакан вăрăм çивӗтлӗ çӳçӗ, тинӗс хумӗ тӗслӗ симӗспе кăваккăн çиçекен 
куçӗ, тӳрӗ те яштака пӳ-силлӗ, селӗм сăн-питлӗ, çемçе те чуптăвас килте-
рекен илӗртӳллӗ пылак тутисем... Çумкка ăна калама çук юратать. Çавăн 
пиркиех кӗвӗçет те: ун пек чипер хӗрарăма кам кăмăлламӗ, унсăр пуçне ют 
арçынсем те юратма пултараççӗ вӗт! Хăй вăл, кочегар пулса ӗçлекенскер, 
талăкӗпех вут хутса тăрать, сисмессе те пултарать унăн ӗлккен арăмӗ 
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каçхине ăçта çӳренине. Кочегаркăран тухсан, юрать-ха, вӗсен хваттерӗн 
чӳречисем курăнаççӗ. Час-часах тухкаласа, шăрпăк курупки пек лартса 
тухнă тăватă хутлă çуртсем хушшинче хăйӗн кантăкне тӗттӗмре куçне 
тӗмсӗртсе те пулин шыраса тупатех. Паян та, акă, каçпа ик-виç хутчен те 
тухса пăхрӗ вăл – çутă курăнатчӗ-ха – юлашки хут пăхас умӗн те.

Кичем ăна, пӗччене, путвалти кочегаркăра – такамах кӗрсе çӳремест. 
Юрать-ха, хăш-пӗр чухне çывăх юлташӗсем мансах каймаççӗ – лавк-
ка эрехне е тата ытти йӳççине тупас-тăвас пулсан урамра ӗнтӗркесе 
тă риччен ун патне анаççӗ. Унта ăшă та, савăчӗ те пур, çыртмалли те 
янтă. Дежурствăра пулсан та юлташӗсемпе пӗрле тутанса пăхать пӗрер 
черкке Çумкка. Ун пек япалара пӗр тытăнасси. Ӗçесси пӗр черкке-
рен пуçланать темеççӗ-и? Темшӗн пыр ярăнсах каять иккӗмӗш черкке 
хыççăн, татах ыйтать çав шӗвеке кӗçтесе тăракан карланкă. Паян та, ав, 
çулла шапашкăра пӗрле тăрăшакан Энтрипе Ваççук килчӗç те – виççӗн 
ик кӗленче туххăмрах пушатса хучӗç. Калаçу та хитреленсе кайрӗ: эрех 
ӗçме чараканнинчен пуçласа рельс çине выртакан президент таранах 
сăмахпа «хӗнесе» тухрӗç, вырăнти пуçлăхсене те «тӗртсе» илчӗç. Вăхăт  
сисӗнмесӗр иртрӗ. Юлташӗсене ăсатнă самантра самаях тӗттӗмленнӗччӗ 
ӗнтӗ. Ăс-тăнӗ арпашăннă пулсан та, куçӗ иккӗллӗ кăтартсан та, хăйӗн 
ытарайми кантăкне тӗллесе тупрех вăл. Анчах хальхинче пăхрӗ-пăхрӗ те: 
çутă пур пек те, çук пек те. «Капла пулмасть, кайсах килес», – пӗтӗмлетрӗ 
шухăшне Çумкка. Акă мӗншӗн иккен вăл çак çулпа урăм-сурăм таплат-
тарса пырать. Каçхи урам тăрăх сайра хутра иртсе çӳрекен машинăсене 
хăратать, уçăлма тухнă ерипен утса пыракан çынсем çине сулăнса кайнă 
май перӗне-перӗне малаллах талпăнать. Хăнăхнă çулпа ытти чухне утма 
çăмăл, хальхинче вара самаях виçрӗ çулăн сарлакăшне-урлăшне – аран-
аран çитрӗ килне. Виççӗмӗш хута хăпарнă çӗре халтан  кайрӗ, чӗтрекен 
аллипе алăк уççине епле уçас тесен те – уçаймарӗ, шаккарӗ, урипе алăкне 
тапса кӗрӗслеттерчӗ, анчах шалтан никам та сас памарӗ.

– Ăçта кайма пултарнă-ха путсӗр хӗрарăм? Ачасем тата ăçта?
Пӗр самант çапла тӗрмешнӗ хыççăн Çумкка асах илчӗ:
– Ара, юлташсем киличчен кăнтăрла арăм çула май кӗрсе апат-çимӗç 

хăварнăччӗ, çыртмаллилӗх лайăх пулчӗ, каçпа ӗç хыççăн хăйӗн аппăшӗ 
патне каятăп, хуларан хăнасем килнӗ тенӗччӗ. Фу, мурлан! – тӳнккерӗ 
хăйӗн пуçне вăл, – хамăн минренӗ пуçа пула Çинук каланине вуçех манса 
кайнă... Юрӗ, кайнă пултăр, – малалла тăсрӗ шухăшне вăл, – мӗншӗн вара 
халь те çаврăнса килмен. Ачапча вăхăчӗ те иртнӗ – тăхăр сехет, çапах та 
вӗсем килте мар. Капла çырлахмастăп, унта та çитес.

Çумккан пуçанисем поселок хӗрринче уйрăм çуртпа коттеджра 
пурăнаççӗ. Унта çитме тăп-тăрă урăлла, тип-тикӗс çулпа сахалтан та 
чӗрӗк сехет утмалла. Вăл вара лапка-лапка ӳкекен юр витӗр, сукмакран 
хутран-ситрен сулăнса кайса, пӗç тӗп таран е пуçӗпех юр ăшне чăмкаласа, 
хăйӗн ӳсӗрлӗ-мухмăрлă пуçне пула çур сехетрен ытла аппаланнă хыççăн 
çеç хăшкăлса çывхарчӗ. Çемçе юрпа пит-куçне уçăлтарса пычӗ вăл, сви-
тер çине тăхăннă мазутпа вараланса пӗтнӗ халатне йӳлех янă. Юрать-ха, 
паянхи çуркунне енне сулăннă каç ăшă тăрать. Çумккана пăчă та. Кӗрт 
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ашнă пăши пек хашкаса пырса тăчӗ вăл пуçанăшӗн кермен пек çурчӗ 
умне. Унччен те пулмарӗ –  аса илчӗ пулас кунта мӗн тума çав териех 
тарăхса килнине – коттедж алăкне урипе кӗрӗсс! тапса уçрӗ. Тискеррӗн 
кăшкăрса залра аппăшӗсемпе калаçса ларакан Çинукӗ патне çил-тăвăл 
пек вирхӗнсе çитрӗ:

– Мӗн туса ларан çӗрӗпе, килӳ тӗлне манса кайрăн-им?! – ахăрса ячӗ 
вăл.

Хӗрарăмсем ним тума пӗлмесӗр ун çине алчăраса кайнă куçӗсемпе 
пăхса тăчӗç, Çинук упăшкине лăплантарма тесе хирӗç утрӗ. Хăш вăхăтра-
ши Çумкка аллинчи çӗлӗкне урайне вăркăнтарчӗ те хăй патне çывхаракан 
арăмне янахӗнчен янклаттарса ячӗ. Çари! кăшкăрса ячӗç пӗр кӗтесре вы-
ляса ларакан ачасем, кашни хăйӗн амăш хӳттине чăмрӗç. Çинук янахне 
ик аллипе тытса аппăшсем патнелле чакас терӗ, анчах леш ăна кофтин-
чен çавăрса тытма ӗлкӗрчӗ. Кухньăра сӗтел хушшинче ларакан арçынсем 
ним ăнланмасăр вырăнтан хускалма та ӗлкӗреймерӗç. Кил хуçи арăмӗ – 
Çинукăн аппăшӗ Таруç – кăна кун пек  ăсран тухнă кӗрӗвне пӗрре те кур-
манскер: 

– Ай-уй! Вӗлереççӗ! Арçынсем, килӗр хăвăртрах! – çухăрса ячӗ йăмăкне 
тепре çапасран хӳтӗлес шутпа. Çийӗнчех кӗрӗвӗн чараксăр аллинчен 
çавăрса тытрӗ те йăмăкӗпе вăкăр пек урса кайнă кӗрӗвӗ хушшине кӗрсе 
тăчӗ. «Арлă-арăмлă мăшăр хушшине йӗп те хӗсӗнсе ан кӗтӗр» теççӗ те, 
Таруç ăна пӗле тăркачах вӗсен хушшинче тăрса мӗн пур вăйран йăмăкӗн 
кофтинчен çатăрласа тытнă кӗрӗвӗн аллине вӗçертме тăрăшрӗ. Хӗрарăм 
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хӗрарăмах ӗнтӗ, хӗрарăма явăл та çӗнеймен теççӗ. Таруç та пӗчченех кăш-
кăрашса-вăрçăшса Çумккана пуçӗпех залран коридора хӳтерсе кăларчех. 
Ку кăна мар, алăк патӗнче хапха урлашки пек пӗкрӗлсе тăчӗ те – лешӗ 
ăна епле сирсе ывăтас тесен те – вырăнтан та хăнк тумарӗ, пӗр утăм та 
кӗрӗвне шалалла кӗртмерӗ.

Çав вăхăтра Таруçа пулăшма сӗтел хушшинчен тухнă арçынсем те персе 
çитрӗç, пуçанăшне лăплантарма, ӳкӗтлеме пикенчӗç. Усси çук, лешӗн куçӗ 
алчăраса кайнă, вăрăм çӳçӗ урлă та пирлӗ сапаланнă. Вăл тайлăк-майлăк 
уткаласа çула пӳлсе тăракан çынсем çине Америкăра вылякан бейсбол 
вăйăри пек пӗтӗм вăйпа сӗкӗнсе кӗресшӗн. Тӗрмешнӗ вăхăтра стена çинче 
çакăнса тăракан куçкӗски силленчӗ-силленчӗ те çеклинчен вӗçерӗнсе 
çӗрелле ӳкмех тытăнчӗ. Таруç кунта та пуринчен вăр-вартарах пулчӗ – ма-
ларах асăрханăскер епле-тӗр тытса ӗлкӗрейрӗ – ӳкме памарӗ тӗкӗре.

– А-а-а! – кӗрлерӗ Çумкка, мана эсир хăвалатăр, кӗртместӗр арăм пат-
не. Юрӗ, урăх нихçан та ура ярса пусмăп сирӗн пата! 

Тата тем те пӗр сӳпӗлтетрӗ вăл хашкаса, аллипе çӳçне тăрмаласа. «Ӳсӗр 
пуçра мӗн, чӗлхе çинче çав» тесе ахальтен каламан пуль. Çумкка та йăлтах урă 
чухне нихçан каламан шухăшсене çил пек вӗçтерчӗ, хăраса чӗтрекен арăмне 
пӳлсе тăнă çынсем урлă чышкăпа юнаса, кӳтнӗ чунне яриех уçăлтарчӗ – мӗн 
кăна кăшкăрмарӗ, мӗн кăна аса илмерӗ-тӗр. Юлашкинчен лăпланнă пек пул-
са коридорта ăна хупăрласа тăракансем çине шăтарасла пăхса тăчӗ те куçӗ 
умне пулнă веçех амăшне хывнă хăйӗн хӗрне пӳрнипе тӗллесе:

– Эс те мана хирӗç, юратнă хӗрӗм... Калама çук хăрушă сăмах каларăн 
– пӗтместӗн те, атте, терӗн. Ма ун пек каларăн-ши? Нивушлӗ эп сана 
кирлӗ мар, нивушлӗ эсӗ мана пӗртте юратмастăн?

Вӗсен вуннăри хӗрӗ чӗтрекен сасăпа: 
– Эрех ӗçен те ху, чăтаймарăм. Çавăнпа каларăм пуль, – терӗ те хыттăн 

йӗрсе ячӗ.
Ашшӗ ăна лăплантарма та шутламарӗ, хӗрӗ çумӗнче тăракан ывăлне 

курчӗ:
– Вăт манăн ывăл-тăк ывăл! Вăл мана усал сăмах каламасть. Ун çинче кăна 

ман шанчăк. Аçу пек пул, Виталь, юрать-и? – тесе мăч-мăч куçӗсене хупкала-
са, хăранипе сăмсине нăшлаттарса тăракан ывăлне пуçӗнчен ачашларӗ.

Пӗр вăхăт хушши пысăк ӗç çинчен тем шутласа пуçне ватнă пек сылтăм 
аллипе тарланă çамкине тытса тăчӗ те:

– Çук, пурнăç мар ку, пурнăç мар. Пурте мана хирӗç, никама та кирлӗ 
мар эпӗ. Каяс та кочегаркăна... çакăнас...

Кăштахран залри сехӗрленсе ӳкнӗ арăмӗ илтмелле:
– Сывă пул, юратнă Çинук! – терӗ те мӗнле пырса кӗнӗ, çавăн пекех 

алăка шаплаттарса тулалла тухса кайрӗ.
Кайрӗ.  Чӳречерен чаршав хушшипе пăхса тăракан арăмӗ умӗнче 

намăс курас мар тесе салтак пек тӳп-тӳрӗ утма тăрăшрӗ вăл. Юлашки 
хут Çинук курса юлтăр: еплерех паттăр çын вăл, мӗнешкел утать хăйӗн 
вилӗмне хирӗç. Çара пуçăн, çара аллăн саркаланса утакан Çумкка мӗнле 
тăрăшса утас тесен те лӗнчӗртетсе кайнă урисем кашни утăм тумассерен 
унăн кӗлеткине пӗр енчен тепӗр енне тайăлтара-тайăлтара ячӗç. Тепри 
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аякран сăнаса тăрас-тăвас пулсан – асар-писер çил-тăманра çинçешке 
шӗшкӗ йывăçӗ пӗр пӗччен авкаланса тăрать тесе шутланă пулӗччӗ...

– Эх, ухмахран та ухмах-çке эпӗ. Ма ӗçетӗп-ши çав аншарлине, ма 
пăсатăп-ши хамăн пурнăçăма? Çак ӗçке пулах пуçа пӗтеретӗп, чыса 
çухататăп, çемьене аркататăп. Ӗçмен чухне чиперех пурăнатпăр-çке...–  
кочегаркăри хутса янă кăмака умӗнче хăй ăсӗпех мăкăртатрӗ Çумкка. Ма-
зут юхтаракан кранне нумайрах уçрӗ те вăйланса пыракан çулăм çинчен 
куçне илмесӗр, пӗр чӗнми пăхса ларчӗ.

Кăмакари çулăм пек çунать унăн ăш-чикки, кăкăрне хӗртет, тем 
амакӗ пӗтӗм кӗлеткине тыллать. Хăçантанпа çапла асапланать-ха вăл? 
Хăçантанпа вăл кăмăллама пуçларӗ пуçа çавăракан, карланка илӗртекен 
йӳçӗ шӗвеке? Çумкка астумасть. 

Пӗр сехет ытла ӳксе-тăрса, юр ашса утнипе халтан кайнăскер, пукан 
çине ларнă-ларманах лӗнчӗр кайрӗ. Пуçӗ тюнь-тюнь кашласа, темиçе пин 
çинçе пăрапа пăраланă пек ыратсан та, вăл шухăшӗпе пурнăç çăмхине 
малалла сӳтрӗ:

– Пурнăç çăмхи сӳтнӗçемӗн сахалланса пырать. Эпӗ те вăтăр виççе 
çитрӗм ӗнтӗ. Ку вӗт пурăнас ӗмӗрӗн виççӗмӗш пайӗ. Пурпӗрех çак мур 
илесшӗ аншарлине пула пӗр пӗрчӗ ăсăм çук. Мӗн çитмест ӗнтӗ мана? 
Çемье те кирлӗ таран пысăк, пӗрлешнӗ чухне килӗшсе татăлнă пек, хӗр 
те, ывăл та çуратса пачӗ юратнă Çинук. Тата мӗн кирлӗ? Ӗçсӗр те ларман 
манăн хăш-пӗр юлташсем пек. Çулла пуян хуçасем патӗнче калыма çӳресе 
пысăк укçа çапатăп, хӗлле, акă, кунта урана ăшăтса ларатăп. Кунта ӗç 
укçине сахал тӳлеççӗ те, çапах та – ăшăра. Ав, Энтрипе Ваççук паçăр çавна 
кура питӗ кӗвӗçрӗç. Тытăнса тăрасчӗ ку ӗçре. Юрать-ха, паян шăматкун, 
пуçлăхсем канаççӗ, мунча кӗреççӗ, коньяк лӗрккеççӗ пуль, пире тӗрӗслес 
тесе пуçӗсене ватмаççӗ, паллах. Паянхилле ик сехет çухалса çӳренине 
асăрханă пулсан, халь çакăн пек рехетре эпӗ ларас та çук...

Нумай вăхăт та лараймарӗ Çумкка пуçне çавăрса, темӗн тӗрлӗ 
шухăшсемпе арпашăнса – сисмерӗ те – кӗрлесе çунакан кăмакан кӗввипе 
тӗлӗрсе те кайрӗ.

* * *

Çумкка тухса кайсанах пӳртрисем сехӗрленсе ӳкрӗç: ура çинче аран 
тăраканскер, кочегаркăна çитейӗ-ши, çул çухатса юр ăшне путса çывăрса 
каймӗ-ши тата лере çитсен те усал шухăшне чăнласах пурнăçа кӗртме шут 
тытмӗ-ши? Ӳсӗр çыншăн тинӗс те чӗркуççи таран, унăн ăсӗ те ухмахпа 
пӗр тан теççӗ-çке. Уйрăмах Çинук, пӗр чарăнми çунса, ăшталанса, куççуль 
юхтарса тăраканскер, чӳрече умӗнчен хăпмарӗ. Йӗпеннӗ пичӗпе кантăк 
çумне лăпчăнса тӗртӗннӗ те пăсланнă кӗленчене сăтăркаласа, лапка-лапка 
юр витӗр мӗкӗлтетекен упăшкин кӗлеткине мӗн куçран çухаличчен ăсатрӗ.

Çинук уншăн чăннипех пăшăрханать. Хăрамашкăн сăлтавӗ те пур. Çумк ка 
ӗçкӗпе иртӗхнӗ чух тем тума та пултарать. Юлашки вăхăтра пӗ тӗм шанчăкран 
тухрӗ. Пӗррехинче ӳсӗр Çумкка кăшт кăна хăйӗн пуçне çи мерӗ. Ун чухне вӗсен 
çемйи, хальхи пек уйрăм мар, Çумккан ашшӗ-амăшӗ патӗнче икӗ пӳлӗмлӗ 
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хваттерте пурăнатчӗ. Пӗр каç вăрах тăсăлнă шапашкă ӗçне вӗçленӗ ятпа вăл 
юлташӗсемпе чаплă ӗçкӗ тунă. Самаях хӗрӗнкӗ Çумкка килне таврăнсан 
хăйне нихăçан та ăнланман арăмӗпе тата ашшӗ-амăшпе тавлашма тытăннă. 
Вăл пӗр кӗсье тулли укçапа ӳсӗр килни килтисене пӗртте килӗшмен. Кам 
кăна тӗл пулма пултарать ăна каçхине –  вăрă-хурах та, çамрăксен ушкăнӗ 
те тапăнса çаратма, хӗнесе-амантса хă вар ма пултарнă вӗт. Ӳсӗр çынпа 
нумайлă калаçмалла, пӗр-ик чӗптӗм ăс-тăн вӗрентекен сăмаха та темӗн 
чуль ӳстерсе ăнланать вăл: йӗпрен – лум, шăнаран слон тăвать. Ӳсӗр çын 
– чи ăсли, чи паттăрри, чи хастарри, нимрен те хăрамасть – вутран та, 
шывран та, вилӗмрен те. Ун пек «паттăрлăх» вăрçăра кирлӗ пуль, тен, анчах 
та çак пурнăçра, ирӗклӗ, мирлӗ саманара пачах вырăнлă мар. Вилессипе 
унччен те хăратнă хăйӗн тăванӗсене Çумкка, çапах та ку таранах хăтланăвӗпе 
виçерен тухманччӗ-ха, пурне те çав териех сехре хăпартманччӗ. Ун чухне вăл 
килти çынсем умӗнчех шăлавар йăллинчен чӗн пиçиххине туртса кăларнă 
та ваннăйне кӗрсе, шашулккине çакса питӗрӗннӗ. Çинукпа хунямăшӗ епле 
чунтан макăрса тархасласан та Çумкка ваннăй алăкне уçман, сас та па-
ман. Хӗрарăмсем алăкне пур вăйран шакканă, тӗртнӗ, анчах шал енчен 
питӗ тӗплӗн питӗрӗннӗ – уçайман. Уçма вăй çитереймен. Аптранипе 
Çинук инçех мар çывăхри пӳртре пурăнакан хӗрсемӗ патне чупса каçнă. 
Виç хӗрарăм ваннăй алăкне çӗмӗрсе уçнă çӗре Çумкка, шыв пăрăхӗнчен 
уртса янă чӗн мăйкăч çинче çакăннăскер, сулланса тăнă! Пиçиххине кас-
са вӗçертнӗ самантра сывлама та пăрахнă пулнă. Калама çук хăрушă ин-
кек-синкеке кура Çинукăн хӗрсемӗпе хунямăшӗ ахăрса макăрма тытăннă. 
Вӗсен сассине илтсе хуняшшӗ те çывăракан пӳлӗмрен сиксе тухнă. Ывăлӗн 
тӗлӗнмелле хăтланăвӗсене нумай курнăскер, хальхинче те «хăть те мӗн 
пултăр» тесе пуçне минтер айне чиксех выртнă пулнă вăл, анчах та чăтса 
тăрайман –  пӗр пурнăç паллисӗр, пӗр хускалмасăр выртакан ывăлӗ çине 
куçне чарса ахлатсах, ним тума пӗлмесӗр пăхса тăнă. Пенсие тухнăранпа 
пӗрмаях чӗрепе аптăраканскер, урайӗнче саркаланса выртакан ывăлӗн 
сăнӗнчен шурăрах шуралса кайнă.

Çинук кăна, пӗр Çинук кăна çухалса кайман. Медицина ӗçне пӗлекен 
çын, мăйӗнчен пăвăнса сывлама чарăннă упăшкине пӗрремӗш пулăшу 
парас шухăшпа тăрăшнă: кăкăрӗнчен, чӗри тӗлӗнчен пуса-пуса, аллисене 
сарса-хуçлатса, çăварӗнчен тулли сывлăш вӗре-вӗре тата ытти меслетсем-
пе Çумккана сывлаттарса янă. Ним тăваймасăр куççуль тăкакан тăванӗсем 
Çумкка сывлама пуçланине курсан питӗ тӗлӗннӗ. Савăннă! Çумккана 
çăлакан Çинука ыталаса тав тунă. Вăл тăрăшнипе çеç вӗсен чи çывăх 
çынни Çумкка сывă, куçне уçнă та мăйне аллипе сăтăркаласа тарăн сыв-
ласа выртнă, куçне вылятса хăйӗн умӗнче тăракансене тӗлӗнсе пăхнă. Ура 
çине тăрсан тепри ун вырăнӗнче пулсан, хăйне вилӗмрен çăлса хăварнă 
çынна алă çинче йăтса çӳремелле, вăл вара тав тума та хăват çитереймен, 
пулса иртнӗ пăтăрмах çинчен аса илесшӗн те мар. Çинук пӗрре, упăшкин 
кăмăлӗ çаврăннă чух, тӗпчес-пӗлес шухăшпа сăмах тапратнă пулнă, анчах 
та леш ун çине хăйӗн пысăк та шурă курăнакан куçӗпе сиввӗн чăрр! пăхнă 
та пӗтӗмӗшпех пӗр чӗнмесӗр сăмаха сирсе янă. Çавăнтанпа Çинук та, ыт-
тисем те çав пăтăрмах çинчен урăх унпа сăмах хускатман.
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Хальхинче те çавăн пекех инкек сиксе тухасран шикленсе пурте пӗр 
тапхăр канашланă хыççăн Çинукпа йыснăшӗсем акăш мамăкӗ пек çемçе 
юрпа витӗнсе ӗлкӗреймен Çумккан йӗрӗпе хыпаланса утрӗç. Парашют 
пек ӳкекен кăпăш юр витӗр утнăçемӗн те, кочегаркăна кӗрекен тӗттӗм 
пусма картлашки çинче такăнса ӳкесрен асăрханса аннăçемӗн те темӗн 
тӗрлӗ хăрушă шухăш та хупăрларӗ вӗсене: вут çине кăмакана кӗрсе ӳкнӗ 
пек те, çӗçӗпе чикӗннӗ пек, çакăнса та сулланса тăнă пек... Юрать-ха, тав 
Çӳлти Турра, кăлăхах пулчӗ пăшăрханни. Çумкка хӗрсе çунакан кăмака 
умӗнче пукан çинче стена çумне тайăнса чиперех çывăрса ларнине кур-
сан – пурте лăштах сывласа ячӗç.

* * *

Чылай хуп турттарчӗ Çумкка кăмакари çулăм майӗпен йăлкăшнă 
май, тӗлӗкӗнче темӗнле ӳкерчӗксем туха-туха илчӗç пулас – йăшăлтатса, 
хăш-пӗр чухне кулкаласа, тепӗр чух сехӗрленсе те илчӗ. Е ачалăх унăн 
тӗлӗкӗнче вылярӗ, е çамрăк яшлăх çиçсе вӗçрӗ, е паянхи, кӗç çеç пулса 
иртнӗ харкашу малалла аталанса пычӗ унта – килнисем кăна мар, вăл та 
вăранса пуçне çӗклесен – астумӗ те, пӗлеймӗ те.

Çапах та вулакансен, паллах, пӗлес килет: Çумкка мӗнлерех çын вăл, 
мӗнле пурнăçпа çуралса ӳснӗ, яш пулнă, авланнă, мӗнле майпа паян пӗр 
айăпсăр арăмӗ çине алă çӗклеме пултарчӗ? Е яланхи çитменлӗх, е пурнăç 
ăнăçса пыманни, е мăшăрӗпе хăш чухне тӗрӗс-тӗкел пурăнманни ăсран 
кăларать, эрехпе пуçне çухатма илӗртет? Е ачаранах килсе çитнӗ унăн 
çавăн пек хăтланăвӗсем? Çинук çинчен те пайтах пӗлес килет – мӗнле-ха 
çак уçă кăмăллă чиперкке хӗрарăм чаракран тухнă шух Çумккапа тӗл пулнă, 
пӗрлешнӗ, икӗ ача çуратнă, паян кунччен пурăнать? Çумкка çумӗнче чăн-
чăн юрату тыткăнлать-ши ăна е вун икӗ çулхи мăшăрлă пурнăçа хăнăхса 
çитни тытса тăрать? Чăн-чăн юрату тени пулнă-ши вӗсен хушшинче е 
юратупа çуралакан илемлӗ туйăмсем тӗвӗленме ӗлкӗреймесӗрех сӳтӗлме 
тытăннă? 

Юрату пулнах ӗнтӗ, çамрăк чухне вăл питӗ илемлӗ каччă пулнă, халь 
те маттур вăл. Эрехпе иртӗхмен чухне унран аван çын çук поселокра, пур 
ӗçе те унăн алли çыпăçуллă, нимле хура ӗçрен те ютшăнмасть. Пӳрт-
çурт çавăрас енӗпе, стройка ӗçӗнче унран лайăх пӗлсе ӗçлекенни те çук 
таврара. Вăл яваплă çын, çавăнпа та юлташӗсем ăна яланах пӗрле ӗçленӗ 
чух ушкăн ертӳçине суйлаççӗ. Унăн сăмахӗ чи витӗмли, чи тӗрӗсси. Ятар-
ласах ниçта вӗренмесен те тепӗр вӗреннӗ механикран лайăхрах чух-
лать техника енӗпе те: машина е трактор салатса тӳрлетме пултарать, 
килти техникăна – телевизора е холодильнике кӗпе çăвакан е çӗлекен 
машинăна хăйех тӳрлетсе тăрать. Çакăн пек пултаруллă çыншăн вӗренни 
татах усăллă пулӗччӗ те... Май пулман пулас. 

Чăннипех, кашни çыннăн хăйӗн шăпи. Вулакан умӗнче темиçе пин 
ыйту тухса тăрать, кашни вӗсенчен хăйӗн пурнăçӗпе çыхăнтарса темӗн 
тӗрлӗ хуравсем пама пултарать.
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Юратнă ялăм, тăван çӗрӗм,
Сăртсен мăнаçлă хӳттинче
Ларатăн эс çӗршер-çке ӗмӗр,
Хитре курнан кун çутинче.

Ача чухне эс çӗр варриччӗ,
Урăх тӗнче пулман ăсра.
Сад вӗçӗнче вӗçӗмсӗр уйччӗ,
Чӗкеç вӗçетчӗ явăнса.

Кӗтӳ те кӗтнӗ, çум çумланă,
Вăхăт пулман пуçа усма.
Ытах ырсан ларса-çке каннă,
Е шыва кӗнӗ Юхлăра.

Сив çăлăн шывӗ эх! тиветчӗ
Ӗçсен ывăçласа шăла.
«Унран ан хăрăр, – кукамай калатчӗ, –
Илмест хӗлле те вăл пыра».

Куç умӗнчех ачалăх, яшлăх,
Тус-тăвансем, ял-йышăм ман.
Анне сăнарӗ те курмалăх
Пур аппамра, вăл ман тупрам.

Чăваш касси, тăван кӗтесӗм,
Йăваш-çке сăнлă килӗм ман.
Сисетӗп тӗмсӗлсе кӗтетӗн,
Хăв ытамна илесшӗн эс çунан.

РАМАН Иринкки

ХУЛАÇЫРМИЙӖМ

Раман Иринкки (Ирина Федоровна Трифонова) 
1977 çулхи ака уйăхӗн 3-мӗшӗнче Çӗпрел районӗнчи 
Хулаçырми ялӗнче çуралнă. Хусанти патшалăх 
педагогика университечӗн вырăс филологийӗн 
факультетне, Раççейри халăхсен хушшинчи туризм 
академине, Туполев ячӗллӗ Хусанти патшалăх 
техника университетӗнчи «Стиль» Раççей-Итали 
шкулне (Тумтир дизайнӗ) пӗтернӗ. 

1997 çултанпа «Сувар» хаçат редакцийӗнче 
ӗçлет. 2019 çулхи çу уйăхӗнченпе Ирина Федоровна 
«ТАТМЕДИА» акционерлă обществăн «Сувар» хаçат 
редакцийӗ» филиалӗн ертӳçи – тӗп редакторӗ. 

«Асра юлнă кунсем» (2003), «Шурă туй кӗпи» 
(2004) кӗнекесен авторӗ. «Литературăллă Чăваш Ен: çулталăк 
кӗнеки – 2003» конкурсăн «Ача-пăча валли çырнă чи вуланакан кӗнеке» 
номинацийӗн çӗнтерӳçи. «Экзерсис» конкурс призерӗ. ТР ЧНКА çумӗнчи 
Чăваш çыравçисен союзӗн пайташӗ. Тутарстанри чăваш çыравçисен 
кăçалхи авăнăн 24-мӗшӗнче иртнӗ V съездӗнче И.Ф.Трифоновăна асăннă 
союзăн председательне суйларӗç. 
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Хам та вара тунсăхламап-и?
Килеймесен тем вăхăтран.
Е хал пӗтсен чунăм туртмасть-и?
Эс чун сиплевçи маншăн халь.

Юратнă, савнă, тăван ялăм,
Пуян эс хăв çыннусемпе.

Мӗн чуль талантлă çын ӳстернӗ –
Пур пархатарлăх вӗсенче.

Хулаçырмийӗм сан кун-çулă
Çӗршывăн тӗкӗрӗ пекех.
Патша та, вăрçă та эс курнă,
Пуласлăху та пулӗ чиперех.

КАЛАÇӖ ЧĂВАШЛА КАМ МАЛАШНЕ?

Авалтанпа ахаль мӗн каламан-тăр:
«Чăваш пӗтсен тӗнче пӗтет», – тесе.
Çак утăма тăватпăр мар-и хамăр,
Манса пырса тăван чӗлхемӗре?

Яла кайсан сайра-çке халь куратăн
Чăн чăвашла пуплен ачасене.
Ăçта капла эпир килсе тухатпăр?
Калаçӗ чăвашла кам малашне?

Кам валли çырнă-ши хӗрӳ чӗреллӗ
Ухсай та Çеçпӗл, ентешӗм Хусанкай?
Е çӗрӗ-çӗрӗпе пӗр куç хупмасăр,
«Нарспи» поэма шăрçаланă Иванов.

Е патриархăмăр пире шанман-и – 
Чăваш мăнаçлăн уттăр-ха тесе, 
Букварь те Библи алăран тыттарнă – 
Кăларнă чăваша вăл тӗттӗмрен. 

Халь хамăр алăпа çавна тӗпрен кăклар-и,
Чыспа мăнаçлăх, сум мӗнне манса?
Çак самантран кам иккенне манар-и?
Çук, тăвансем, ман çул чăваш енне!

Çук, тăвансем, чӗрем-ха тапнă чух,
Хăваласа вӗри ман юнăма,
Кӗрешӗп эп пӗр шелсӗр те канмасăр – 
Хам халăхшăн эп парăп пурнăçа!  
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Андриян ГРИГОРЬЕВ

ÇӖНӖ ÇУЛ УЯВӖ ÇЫВХАРСА КИЛЕТ

Кунӗсем кӗскелчӗç, шурă юр выртать.
Тата тепӗр çулӗ вӗçленсе пырать.
Çăмăл мар вăл пулчӗ, урчӗç вируссем;
Килсенче лармашкăн ывăнчӗç çынсем…
 
Питӗ хурламашкăн кирлӗ мар ăна.
Турă мӗскер панă, йышăнар çавна.
Хуйхăлăх ан пултăр чӗрере, чунта.
Кам пӗлет мӗн пулӗ çитекен çулта?
 
Кунӗсем пулаççӗ шурă та хура.
Шанчăкпа кӗтетпӗр çӗнӗ тапхăра.
Савăнăç, телейӗ пулччăр ытларах,
Юрату кăварӗ çунтăр яланах!
 
Çӗнӗ çул уявӗ çывхарса килет.
Малашне мӗн пулӗ, Турă çеç пӗлет…
Лайăха шансассăн, лайăхрах ыйтсан,
Ырă ӗç тусассăн, ырăпа пуян!

Андриян Александрович Григорьев 1963 çулхи 
кăрлач уйăхӗн 27-мӗшӗнче Нурлат районӗнчи  
Хуралту ялӗнче çуралнă. Вăтам пӗлӳ илнӗ 
хыççăн икӗ çул  Украинăра çар хӗсметӗнче тăнă. 
Таврăнсан Хусанти медицина институтне 
вӗренме кӗнӗ. Унтан вӗренсе тухсан Ульяновск 
облаçӗнчи Çӗнӗ Малыклара врач-невролог пулса 
ӗçлеме тытăннă. 

1993 – 1995 çулсенче Хусанти патшалăх 
медицина академийӗнче неврологипе 
ординатурăра вӗреннӗ. Çав вăхăтра М.Горький 
музейӗнче иртекен литература пӗрлешӗвӗн 
ларăвӗсене час-час хутшăннă. 2002 çулта 
çемйипе Нурлат хулине таврăннă. Çавăнтанпа 
Нурлат районӗн тӗп больницинче ача-пăча неврологӗ пулса ӗçлет.

Андриян Григорьев икӗ чӗлхепе çырать (вырăсла тата чăвашла), 
сăвăсен ултă пуххин авторӗ: «Ступени» (1999), «Мелодии сердца» (2008),  
«Первый снег/Пӗрремӗш юр» (2013), «Была зима», «Хӗл илемӗ» (2018),  
«Ветер озорник/Витӗр çил» (2019). 



79

ШАНМАЛЛА
Вăраха кайнă чир чакарать вăй-хала.
Вăйсăрланнă чухне утма çук тăвалла.
Утма çук тăвалла, чупма çук малалла.
Вăйсăрлантăн пулсан вăй-хала пухмалла…
 
Ытларах канмалла, пулăшу ыйтмалла;
Тухтăра та Турра вăйлăрах шанмалла.
Эс Турра, тухтăра шанайсан чӗрӳнтен,
Пур усси те, пайти те ӳсет эмелсен...

АСАТТЕСЕМ, КУКАÇЕЙСЕМ

Асаттесем, кукаçейсем –
Тăшмансене çӗнтернисем,
Тăван çӗршывшăн вилнисем,
Çӳлтен пире сыхлаç вӗсем.

Пире сыхлаççӗ тахçанах,
Пӗлсе тăраççӗ яланах –
Мӗнле çӗршывăм пурăнать,
Мӗнле сывлать, ăçта утать…

Асаттесем, кукаçейсем –
Чунӗсемпе çăтмахрисем,
Турра унта куракансем,
Пире çӳлтен сыхлаç вӗсем;
Ыйтсах тăраççӗ Турăран, – 
Упраççӗ çӗнӗ вăрçăран…

АРĂМА
Юр çума та пултарать,               
Çумасса та пултарать.
Вăл çусан та, çумасан та
Пурпӗр Çӗнӗ Çул пулать.
 
Эс кулма та пултаран,
Хурланма та пултаран.
Эс кулсан та, хурлансан та
Ман чуна хумхантаран.
 

Савăнсассăн хӗвел эс,
Хурлансассăн уйăх эс.
Хуть хӗвел эс, хуть эс уйăх
Пурпӗр манăн арăм эс.
 
Хӗвел пур-тăк çутăрах,
Çутăрах та ăшăрах…
Уйăх пул эс сайрарах,
Пул хӗвел эс нумайрах!

ШАП-ШУРĂ ЮР
Кунсем пыраççӗ кӗскелсе,
Хӗл тапхăрне вӗсем куçасшăн.
Шап-шурă юр çӳлтен ӳксе 
Тăван çӗре хăйпе хупласшăн.
 
Шап-шурă юр ӳкессине
Кăçал вăрах кӗтмешкӗн лекрӗ.

Ӳксе паян вăл ирхине,
Çӗре хупларӗ, хитрелетрӗ!
 
Шап-шурă юр ӳкет, ӳкет, 
Пӗр чарăнми паян вăл çурӗ…
Шап-шурă юр, шап-шурă тӗс,
Тăван çӗре шап-шурă турӗ!
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Галина Кӗмӗл (Галина Михайловна Серебрякова-
Порфирьева) 1959 çулхи кăрлач уйăхӗн  9-мӗшӗнче 
Пăва районӗнчи Элшел ялӗнче çуралнă. Теччӗри 
педагогика училищинче, И.Н.Ульянов ячӗллӗ 
Чăваш патшалăх университечӗн филологи 
факультетӗнче, Мускаври Ӗç академийӗнче 
вӗреннӗ. 

Сăвăсем çырма ачаллах пуçланă. Чăвашла 
та, вырăсла та хайлать. Тӗрлӗ хаçат-журналта 
пичетленеççӗ ун сăвви-юррисем. Шупашкарта 
пурăнать. Отставкăри полици майорӗ. «Кӗмӗл 
çути», «Пурнăç, сана юратса», «Асамлă туйăмсен 
сӳнми ташши», «Юратрăм эп сана, Элшел», «На 
дороге одиночества» кӗнекесен авторӗ.

Унăн чылай сăввине композиторсем юрра хывнă. Раççей Писательсен 
союзӗн пайташӗ. Чăваш халăхӗн А.Талвир ячӗллӗ литература премийӗн, 
Эмине ячӗллӗ наци премийӗн лауреачӗ тата «Телеюрă» лауреачӗ. 

Галина КӖМӖЛ

ЮРАТРĂМ ЭП САНА, ЭЛШЕЛ

Юратрăм эп сана, Элшел:
Çуралнă ял, чунри мехел!
Эп килтӗм çутă тӗнчене
Этем пулса çак çӗр çине.

Сиктерчӗ манăн сăпкана
Пăлхавлă, чăрсăр самана.
Атте-анне хӳтлӗхӗнче
Ыр куртăм эп çитӗниччен.

Мана ӳстерчӗç уй-хирсем,
Тулли пучахлă кӗлтесем.
Тавралăхăм – чечек тӗрри.
Ман халăхăн – чăваш юрри.

Вăй илтӗм эпӗ хӗвелтен,
Вӗçӗ-хӗррисӗр тӳперен.

Туптантăм тӗрлӗ çилсемпе,
Шăпа кăтартнă çулсемпе.  

Ăс-хакăл пухрăм çынсенчен,
Кун-çул пӗлӳ кӗнекинчен.
Телей шырарăм уçлăхра.
Уççи, иккен, юратура.

Ӗçпе пиçсе мӗн пӗчӗкрен
Пулмарăм эп ачаш, черчен.
Ӳт-пӳ илемлӗ çав тери,
Чӗре вӗри – поэт чӗри.

Тавах сана, манми Элшел!
Вăй паракан хӗлхем, эмел.
Эс – манăн пурнăçăн çыххи,
Ман шухăш-ӗмӗтӗм пуххи.
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ЧИМ...
... Чим.. ан вӗç ман тавра, хурлăх-тунсăх,
Сивӗ чир ернӗ пек ан силле.
Ан хăйра чӗрене, эс ан сăхăн.
Çӗт куçран! Сирӗлсем çилпеле.

Чим! Ан кӗр çуртăма, хура вилӗм.
Сехрене хăпартса ан çӳре.
Ан шакка алăка илӗм-тилӗм.
Кай-ха, кай эсӗ урăх çӗре.

...Ӗнтӗ, савăнăç, кăшт тăхтасамччӗ!
Тахçанах тӗл пулман эп сана.
Кăшт кăна савăнса ман юласчӗ,
Кил-ха, кӗр ман пата хăнана! 

Юрату, эп сана та кӗтменччӗ...
Чим! Ан çавăр пуçа, ан тинкер.
Кӗтнӗ чух ман пата килмеллеччӗ.
Сӳннӗ çăлтăр эс ман, ӗмӗлке...
 
Мӗн унта урамра йăлтăртатрӗ?
Канлӗх-шанăç! Хитре ярапа!
Чим-ха, чим... Сассăм темшӗн ман çӗтрӗ...
Иртсе кайрӗ умран урапа...

ЧĂВАШ ТӖРРИ
Уяв кӗрлет! Чăваш уявӗ –
Чăваш тӗрри кӗрекере.
Ахахăн-кӗмӗлӗн вылявӗ
Чуна хавхалану кӳрет.

Чăвашăн тӗрринче: асамлăх,
Хисеп те чыс, кун-çул кӗвви.
Пулни-иртни, хальхи, пуласлăх,
Çӗршывăн, пурнăçăн тӗвви.

Тухья, хушпу, чăваш сурпанӗ,
Масмакӗ, тутăрӗ, кӗпи...
Кунта – чăвашлăх, чăваш сăнӗ,
Йăли-йӗрки, чӗре таппи.

Куçа илет шăрçа çиçевӗ,
Çеçтенкӗсем, шӳлкемесем.

Хултăрмачсем ӳкерчӗк евӗр,
Тӗрре кӗрейнӗ кӳнчӗксем.

Ыймалисем ак хӳхӗм, капăр,
Çăлкуç сассиллӗ теветсем.
Епле хитре тӗрленӗ шупăр!
Ăру çиппиллӗ çӗввисем.

Эреш тӗшши – чăн-чăн çырулăх,
Чăваш ăсталăхӗ, тупри.
Суйланă тӗс – сӳнми пахалăх:
Сарри, хӗрли, хури, шурри.

Шăрçаллă, тенкӗллӗ, эрешлӗ
Чăвашăн тумӗ авалтан.
Чăваш тӗрри – илем хӗвелӗ,
Нихçан ан сӳн, çутат ялан.
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САВНĂ ЯЛĂМ, ЮРАТНĂ ЭЛШЕЛ
Савнă ялăм, юратнă Элшел!
Чунăмра çунакан сар хӗвел.
Мӗнпур ят, кашни сăн, япала, 
Асăмра, чӗрере, манпала.

Куç тулли иксӗлми сăнарсем:
Кил-çуртсем, сарлака урамсем –
Арманкас, Тутаркас, Хыçалкас,
Чиркӳкас, Вăрманкас, Çерçикас.

Кӗскерех урамсем шутласан:
Шăмăршăкаспалан Чӗлӗмкас.
Илӗртет хăй патне Шаккаман –
Питӗрмен алăксем пулнăран.

Йăмăх симӗс выртать çурхи Шур.
Ах, ăçта ун пекки тата пур?!   
Ял тавра уй-хирпе çарансем,
Сӗм вăрман, ытарми вырăнсем.

Хурăнвар Раккасси патӗнче,
Пӗчӗкрех кăшт Шапа çырминчен.
Чăнлăран шыв илет-çке Канав.
Çакăнта вăл пурри пит аван.

Хуран хăлăп лаппи пур тата.
Усал вăй айкашать çакăнта. 
Имӗш те сырăнать çын çумне,
Тухатлать, çавăрать ун пуçне.

Сӗверен шыв илет Этремен.
Савăнать унпалан Мертлӗ ен.
Ескӳль шывӗ асамлă иккен,
Этеме сыватать чир-чӗртен.

Сӗвене юрататăп чунтан.
Сӗвепе мухтанатăп ялан.
Çӗрӗм-шывăм – Элшел, сапăр пул!
Капăрлан, чечеклен çулран-çул!

ЧĂВАШ ЧӖЛХИ – ТĂВАН ЧӖЛХЕМӖР
Чăваш чӗлхи – тăван чӗлхемӗр,
Илемлӗ, çепӗç те таса.
Кашни сăмахӗ – ылтăн-кӗмӗл.
Сăвви-юрри – хӗлхем, асам.

Чăваш чӗлхи вăл – пирӗн пурлăх.
Вăл хамăр халăхăн сасси.
Несӗлсенчен çӗкленнӗ палăк.
Унра – пулни те пуласси.

Чăваш чӗлхи вăл – пирӗн çăлтăр!
Чуна çӗклет çӳл тӳпене.

Ан сӳнтӗр çеç вăл, ӗмӗр çунтăр,
Персе ан ӳктӗр çӗр çине.

Паян чăваш чӗлхи аманнă.
Эмелӗ пур-ши сыватма?
Нумай чăваш халь вырăсланнă.
Епле чарар ку пулăма?

Ют чӗлхесем пӗлни ытарлă.
Ун пек çынсем сумра ялан.
Тăван сăмах пӗтни – ку çылăх...
Хăв чӗлхӳне, чăваш, ан ман! 
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Валери Туктар (Валерий Александрович 
Мартынов) Аксу районӗнчи Çӗнӗ Аксура 
1951 çулхи чӳк уйăхӗн 7-мӗшӗнче çуралнă. 
И.Я.Яковлев ячӗллӗ Чăваш патшалăх 
педагогика институтне пӗтернӗ, çирӗм 
çула яхăн шкулта ачасене вӗрентнӗ, 
директорăн вӗренӳ енӗпе çумӗ пулнă. Ӗçне кура 
В.А.Мартынова РФ Вӗрентӳ министерстви 
Хисеп хучӗпе чысланă.

Пирвайхи сăввисем Аксури «Ял пурнăçӗ» 
хаçатра, пӗрремӗш калавӗ «Хатӗр пул» 
(Шупашкар) журналта пичетленнӗ. 

Халӗ Тутарстанри Лениногорск хулинче 
пурăнать. Ун пуçарăвӗпе хулари «Заветы 
Ильича» (халӗ «Лениногорские вести») хаçатра чăвашла «Шурăмпуç» 
хушма кăларăм пичетленме тытăннă. Хулари тата районти чăвашсен 
пӗрлӗхне йӗркелес ӗçе хастар хутшăннă, 1997 – 2002 çулсенче ертсе 
пынă. Пултаруллă авторăн нумай сăввине Алексей Наумов, Анатолий 
Печников, Владимир Егоров тата Геннадий Садовников композиторсем 
юрра хывнă, вӗсене халăх ансамблӗсем сцена çинче шăрантараççӗ. 

Валерий Александрович тăван ялне тата шкулне манмасть. Тăван 
тăрăхӗнче час-час пулать, тус-тăванӗсемпе те, савнă ял-йышӗпе те тӗл 
пулсах тăрать. Вăл тăрăшнипе Çӗнӗ Аксура Н.В.Шупуççынни поэт уçнă 
тата 1909 – 1914 çулсенче ачасене вӗрентнӗ шкулта ăна чысласа 2001 
çулхи раштав уйăхӗн 21-мӗшӗнче Асăну хăми уçнă. 

Валери Туктар «Шухăшăмсем – шурă кăвакарчăнăмсем», «Хӗр хули», 
«Пӳлер кӗввисем», «Хусан – Казань» тата «Чӗлхе çинчи сăмахсем» 
кӗнекесен авторӗ, Ш.Бикчурин ячӗллӗ преми лауреачӗ, РФ Писательсен, 
ТР ЧНКА çумӗнчи Чăваш çыравçисен союзӗсен пайташӗ.

Валери ТУКТАР

МӖНЛЕ ИЛЕМЛӖ-ÇКЕ СӖНЧЕ ТАВРАШӖ 

Владимир Левукова

Мӗнле илемлӗ-çке Сӗнче таврашӗ,
Куккук, ăсан сассисемлӗ вăрманӗ!
Пыл хурчӗсем сӗрлекен, ай, çаранӗ,
Сăртри тăват çунатлă çил арманӗ.
             
Çак хутлăх-таврара сӗм авалтан
Пире хăват парса тăрать Сӗнче.
Килӗштерсе пурнаççӗ кăмăлтан
Чăваш, тутар юнашар ялсенче.

Сенкер, кӗрен, сап-сарă чечексем,
Сӗнчере шав выляççӗ шевлепе.
Çырла пек çепӗç чунлă хӗрӗсем
Шыв вутăш пек саваççӗ яшсене. 

Чăнах илемлӗ-çке Сӗнчесен енӗ,
Сатур кунта уй-хир ӗçченӗсем. 
Йăмралăхра ӳсет-çке тал пиçенӗ,
Шав илӗртеççӗ пыл курăкӗсем. 
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ЛЕНИНОГОРСК – ШУР АКĂШ ПЕК ХИТРЕ

          Ю.Семенова   
Илемлӗ эсӗ капăрланнăран – 
Чун-чӗрере çуралать юрату.       
«Хура ылтăн» нумай кăларнăран.
Раççейре те мухтавлă сан яту.

Епле илемлӗ сан урамусем?
Чие, пилеш, палан çеçке çурсан!
Ирпе ротондăпа фонтанусем
Хӗвел шевлипеле йăл-йăл кулсан. 

Çурхи садра ирех шăпчăкусем
Шăрантараççӗ çепӗç юрăсем.
Кашни кунах нефть кăларакансен
Чыс-хисепре тивӗçлӗ ӗçӗсем. 

Килсе курсам, тăван, нефть музейне,
Ун пек музей Раççейӗпе пӗрре.
Нефтяниксен ӗçри паттăрлăхӗпе
Паллаштарать тӗлӗнтерсе пире.

«Çӗнтерӳ» хуçалăх çитӗнӗвне
Чысларӗç аслă Раççей Кремлӗнче.
«Уяв» ансамбль янрав юррисене
Шăрантарать Мускав сцени çинче. 

Кăвак хуппи шевлеллӗ тӳпере 
Эпир шыранă çут çăлтăр çуталчӗ.
Шăпчăксем юрлакан мăн ӗшнере
Чăвашсем кӗтнӗ сар кайăк çуралчӗ.

Сарлака Аслă Атăл çийӗнче
Хӗвел шевлипе тӗрӗ эрешлет.

Асамлă поэзи уçланкинче
Сар кайăк чӗрене илентерет.

Мереченпе Самар ен савăнать,
Сар кайăкăн юррине итлесе.    
Тимушкелпе Пӳлер мăнаçланать,
Сар кайăк кунта çунат сарнипе.   

Сар кайăк çепӗç юрри питӗ уççăн,
Йӗс-ылтăн шăнкăрав пекех янравлăн,
Ялан шăранса янăрать мăнаçлăн,
Сӗнче хăвачӗпе хăватлăраххăн!

Поэт чӗри –
Чечек çеçки,
Чечек çеçки пекех чечен.
Çеçкелет вăл чечек сăвви
Çурхи чечек çеçкисенчен.

Поэт чӗри –
Тӳпе çути,
Çăлтăр çути пекех черчен.
Вăл çиçтерет çăлтăр сăвви
Ылтăн-ахах-мерченӗнчен.   

Поэт чӗри –
Хӗвел шевли,
Хӗвел шевли пекех ӗçчен.

Шăрçалать вăл шăрçа кӗвви 
Хӗвел шевли ахахӗнчен.

Поэт чӗри –
Кăвак хуппи.
Кăвак хуппи пекех ӗлккен.
Шăрантарать чӗре юрри,
Кăвак хуппи кӗтретӗнчен. 

Поэт чӗри –
Çăлкуç таппи.
Шăнкăртатать çăлкуç сасси.
Куллен юрлать поэт чӗри,
Поэт йыхравӗ – пуласси!

ПОЭТ ЧӖРИ  

Юрий Сементере
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Çич тӗслӗ юмлă асамат кӗперӗ,
Сипетлӗ çумăр хыççăн карăнать.
Çӳл тӳпере тӗррине эрешлерӗ, 
Кӳллӳсенче выляса ярăнать.

Стадионпа юнашарах сăртра,
Тӳпенелле кармашнă трамплинсем.
Йӗлтӗрçӗсем, ай, вӗçнӗ самантра,
Тӗлӗнсе пăхаççӗ куракансем!

Лениногорск – савăнтаран пире.
Илемлӗ-çке эс хӗлле те çулла.
Лениногорск – шур акăш пек хитре,
Чуна хавхалантаракан хула!

Чунăм савать мухтавлă хулана!
Çӗклентерен эс шухăш-кăмăла.
Эп юратап пур кăмăлтан сана,
Ытарайми чипер, тăван хула! 

ПАЛАН ÇЕÇКЕ ÇУРМАССЕРЕН 
Хама поэт темен эп нихăçан та.
Поэзи – вăрман евӗр пуян та.
Поэзи юр пӗрчи пекех хитре.
Анчах та маншăн – сирейми тӗтре,
Илемлӗ шухăшран пит инçетре. 
                                           Иван Чермаков.

Поэт ятне илтес тесе 
Çут тӗнчене эп çуралман.
Мухтав пирки ӗмӗтленсе
Ума нихçан тӗллев лартман.

Хисеп туса ман ятăмпа
Сӗтел çитти пӗртте сарман.
Яш-кӗрӗм сăввăм-юррăмпа
Уявсенче сăвăнтарман.

Анчах та хурланмастăп эп,
Мехел çапла çаврăннăран. 
Нихçан та чапшăн çунмăп теп
Поэзие парăннăран.

Тăван çӗршывăм! Эп сана
Чунтан савса юратнăран,
Янравлă çепӗç сассăма
Пиллеп хăват эс панăран.

Юлташăмсем пӗр юррăма
Хавхаланса шăрантарсан,
Хисеп вăл кӳрӗ ятăма, 
Нумай та кирлӗ мар савсан.

Вара ем-ешӗл улăхра,
Палан çеçке çурмассерен,
Шăранӗ юррăм халăхра
Вăййа яшсем тухмассерен.
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Ухтияр Тудиярович Илюхин 1948 çулхи 
çурла уйăхӗн 1-мӗшӗнче Азнакай районӗнчи 
Çутă Кӳлӗ (Якты-Куль) ялӗнче çуралнă. Кӗçӗн 
классенче – чăвашлах, малалла шкул пӗтеричченех 
тутарла вӗреннӗ. Шкул хыççăн виçӗ çул колхозра 
тракторист пулса ӗçленӗ. 1972 çулта Чистайри 
ял хуçалăх техникумне пӗтернӗ хыççăн ăна 
Азнакайри «Сельхозтехникăна» ӗçлеме янă. 
Инженер пулса вăй хунă. 

1999 – 2009 çулсенче пăралу ӗçӗсен 
управленийӗнче механикре ӗçленӗ. Мăшăрӗпе хӗрпе 
ывăл çуратса ӳстернӗ. Ухтияр Тудиярович çырма 
юратать. Тахçантанпах Азнакай районӗн «Маяк» 
хаçачӗпе çыхăну тытать. Ухтияр Илюхинăн  
тутарла çырнă статйисемпе калавӗсем унта тăтăшах пичетленеççӗ. 
Темиçе çул каялла Ухтияр Тудиярович чăвашла та çырма пуçларӗ. 
Хайлавӗсем «Сувар» хаçатра час-час кун çути кураççӗ. Тивӗçлӗ канури 
çыравçă çывăх вăхăтра хăйӗн чăвашла кӗнекине кăларасшăн.

Ухтияр ИЛЮХИН

ПӖЧӖК УТАРÇĂ 
Калав

– Эпир кая юлтăмăр пулмалла, – терӗ Трофим пичче лашине кӳлсе 
пӗтерсен. Вӗсем ывăлӗпе вăрман уçланкинче вырнаçнă колхоз утарӗнче 
каç выртрӗç. Виçӗ çухрăмри кӳршӗ ялăн шкулне çавăнтан кăна çула 
тухрӗç. 

Паян авăн уйăхӗн 1-мӗшӗ, Ухатер 5-мӗш класра вӗренме пуçлать. 
Лашисене васкатса пырсан та вӗсем пурпӗр кая юлчӗç. Класс ертӳçи- 
вӗрентекен пурне те ăнлантарса панă хыççăн лавккаран çитмен кӗнекесем 
тата шкулта кирлӗ ытти япала туянчӗç те килне кайрӗç.

Ытти кунсенче те Ухатер шкултан вăрман урлă таврăнчӗ, ашшӗне 
пулăшрӗ, ашшӗ унта пулмасан вара çавăнта пурăнакан чăх-чӗппе çиме 
хатӗрлесе тăрантарчӗ. 

Ухатер 7-мӗш класс пӗтерсен Трофим пиччене çӗртме уйăхӗн 
пуçламăшӗнчех колхоз стройкине куçарчӗç, Ухатере вара Ванюркка пич-
че патне кӗçӗн утарçă туса çирӗплетрӗç. 

Пирӗн Ухатер çак кунтан пуçласа колхозник, вăл ирех тăрать, амăшӗ 
хатӗрленӗ çимине сумкăна тултарать те утара çуран вӗçтерет. Вӗллесем 
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валли кирлӗ япаласем пулсассăн Ванюркка пичче лаша кӳлет. Анчах ла-
шапа пăтăрмах нумай: шыв ӗçтерме çавăтса каймалла, хире тăлласа яр-
сан лашана пăвансем тапăнса тарăхтараççӗ. Чăтайманнипе лаша хуçисене 
пăрахса яла тарать. Çавăнпа та вӗсем ӗçе ытларах чухне çуран çӳреççӗ.

Ухатер вучах чӗртсе шыв вӗретме лартрӗ. Иртнӗ кун хӗлле йӗпенсе 
тухнă хурт йышне типӗ, таса вӗллесене куçарнăччӗ. Йӗпеннисене çумалла 
пулать. 5 вӗлле коробкине вӗри шывпа пӗçертсе çурӗç те хӗвел çине тип-
ме хучӗç. Ача апат пӗçерме пикенчӗ. Çиме пӗçерес, пуçтарас тӗлӗшпе 
вăл яваплă. Çаплах вăрмантан вӗркӗч валли хăрăк йывăç турачӗсем 
пуçтарасси, ӗç пуçлансан вӗркӗчне чӗртсе ӗçлеттересси те Ухатерӗн ти-
вӗçӗ. Тата вăл кăна тăвакан ӗç – йывăçăн çӳлти турачӗ çине  купаланнă 
хурт йышне пуçтарса анасси. Ку ӗç питӗ кăткăс тата асăрханса тумалли-
скер. Пусма хурса çӳле хăпармалла, пӗр алăра – вӗркӗч, тепринче – пысăк 
кашăк. Çавăнпа васкамасăр кăна, çулçăсем хушшинчен хурт йышне ту-
рата çакнă кунтă ăшне тултармалла. Питӗ асăрханса  ӗçлемелле, çӳлтен 
çӗре персе анмалла мар! Ама хурта çухатмалла мар, унсăр çӗнӗ йыш 
пурăнаймасть.

Тӗрӗссипе каласан, утарта мӗнпур ӗçе асăрханса тумалла. Ухатер ку 
тӗлӗшпе йăлтах пӗлет. Паян ак, 2-3 куна тăсăлакан, кашни вӗллене ухтар-
са, тасатса тухас ӗç пуçланать. Вӗлле çăварне кăштах тӗтӗм ярса, хуртсе-
не асăрхаттарсан, Ванюркка пичче вӗллен хупкăчне уçрӗ. Ухатер хăвăрт-
хăвăрт рамăсен хушшине тӗтӗм вӗртерме пуçларӗ. Пурне те тӗрӗслесе 
тухрӗç: карас куçӗнче ама хурт çителӗклӗ çăмарта тунă-и, çавăнтах пыл 
йăлтăртатать-и? Вӗллене хупсан мӗн курнине журнал çине çырса хучӗç.

– Пӗрремӗш вӗллене пăхмарăмăр вӗт? – терӗ ача. Çамрăк утарçăн çак 
ыйтăвӗ çине пиччӗшӗ çапла хуравларӗ:

– Вăл вӗллене çуркунне омшанникран кăларнă чухне çӗре ӳкерсе 
тӳнтерчӗç. Çавăнтан вара вăл хурт йăви чи хаяр «çапăçу чукмарне» 
çаврăнчӗ. Пирвай çав вӗллерен пуçласан ыттисем те тапранаççӗ. Вăл 
вӗллене ыран пăхăпăр.

Çула май пӗр мучи утара кӗчӗ-тӗк, ӗç чарăнать. Паян вăрман хуралçи 
чарăнчӗ. Лашине тăварсах лупас айне кӗртсе хучӗç, унта пăвансем çук. 
Аслисем калаçса лараççӗ, иккӗшӗ те фронтовик. Паллах, вӗсен калаçăвӗ 
иртнӗ Аслă вăрçă çинчен. Ухатер чей вӗретет. Хурлăхан çулçи ярсан чей 
тутлă пулать. Ача тахçанах хатӗрлесе хунă çулçăсене. Икӗ çӳллӗ юман 
хушшине çакнă чуччу çине ларса ярăнса илчӗ Ухатер. 14 çул тултарнă пу-
лин те ача-ха вăл.

Утарçăсем йыш пуçтарма хатӗрленме тытăнчӗç. Хăна та лашине 
кӳлсе  сывпуллашрӗ те вăрмана кӗрсе çухалчӗ. Хуртсен икӗ йышӗ алă 
çитмелӗх çӳллӗше ларчӗ, вӗсене Ванюркка пичче пуçтарать. Виççӗмӗшӗ 
вара сывлăшра çаврăнать те çаврăнать. Ухатер ку хурт ушкăнне куçран 
çухатмасть. Юлашкинчен йыш хăйне валли вăхăтлăх «аэродром» тупрӗ. 
Вăл 3 метр çӳллӗшри юман турачӗ пулчӗ.

Ванюркка пичче икӗ витре пысăкăш хурт йышне хăвăрт пуçтарчӗ, анчах 
Ухатерӗн ӗç пымасть. Ансăртран хурт йышӗн çурри аяла тăкăнчӗ те вӗсем 
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пурте Ухатере çыпăçрӗç. Шăтăксăр тумтиртен те шала кӗме май тупаççӗ, 
ыраттарса сăхаççӗ. Ача йывăç çинчен анса пӳрте кӗрсе тарчӗ. Тумтирне 
хывса сивӗ шывпа çăвăннин те усси çук, ыратнине тӳсме çук. Ванюркка 
пичче ачана чей ӗçтерчӗ, утиялпа чӗркесе сак çине вырттарчӗ. Ухатер 
макăрмасть. Апла пулин те куççульне пиччӗшӗ ан куртăр тесе  стена енне 
çаврăнса выртрӗ. Хаяр хурт йышне Ванюркка пичче хăй пуçтарчӗ. Уншăн 
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йывăç туратне касмалла пулчӗ. Каçхине вара амăшӗ Ухатер ӳтӗнчен 29 
хурт сăнни кăларчӗ, йодпа сăтăрчӗ. Кашни ӗçӗн хăйне кура йывăрлăхӗсем 
пур çав...

Çӗртме уйăхӗн вӗçӗнче утарçăсем уçланкă варринчи чи вăйлă вӗлле 
айне виçе хурса контрольнăй вӗлле туса хучӗç. Халь вӗсем кашни кунхи 
тупăша пӗлеççӗ. Ирхине тата каçхине кăтартусене журнала çыраççӗ.

Чи йывăрри, анчах пит кăмăлли те, хуртсем пуçтарнă тупăша вӗлле-
сенчен илсе медогонкăра çавăрттарни. Пыл хăю пек çаврăнкаласа витре-
рен фляга çăварне юхнине курнă-и эсир? Пыл шăршинчен пуç çаврăнать. 
Хурт сасси… 100 сӗрме купăслă оркестр тейӗн.

Çак кун колхоз правленийӗ пулăшма икӗ çын парать. Ухатер пыл тул-
ли рамăсене çӗклеймест, пӗри çавсене турттарать. Тепри вара, куçлăхли, 
пыл таврашӗнче. Вăл колхоз пуянлăхӗ пулнă пылăн шутне илсе пырать.

Мӗн тăвăн, вӗллесене хӗл каçарма путвалсене кӗртнӗ чухне Ухатер 
унта хутшăнаймасть, шкулта вӗренӳ пуçланать. Çапла пулин те, вăл ялне 
утар урлă каять, кăштах пулăшасси килет унăн.

Юпа уйăхӗн вӗçӗнче Ухатер хăнăхнă йăлапа вăрман урлă иртсе ута-
ра кӗчӗ. Авăн уйăхӗнчи сарă, хӗрлӗ тата темле тӗслӗ илемрен ним те юл-
ман, çулçăсем хулăн утиял пулса çӗре выртнă. Вăрман çап-çара. Çулçăсем 
тăрăх чăштăртаттарса утса Ухатер вăрман уçланкине пырса çитрӗ. Утар 
пушанса юлнă. Çав тери кичем пулса кайрӗ ачана, йӗресси килчӗ ун.  Чуч-
чу çилпе силленсе ан тăтăр тесе Ухатер ăна йывăç çумне çыхса хучӗ те 
килнелле утрӗ. Килес çул та ăна утарта ӗçлеме йыхăрсанччӗ...
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Сар хӗвел сенкер тӳпери чи çӳллӗ вырăна хăпарса çитнӗшӗн хӗпӗртесе  
хăйӗн хӗлхемне пур ӳсен-тăрана та пӗр пек пайласа парасшăн, никама  та 
кӳрентересшӗн мар. Ыраш пусси ылтăн тӗспе хумханать, пуç тайса  хӗвеле 
тав тăвать. Хушăран рехет вырăн тупнă утмăлтурат чечекӗ  илӗртсе куçа 
шартарать. Акă, ун çине лӗпӗш пырса ларчӗ, вӗлле хурчӗ те ӗçе пикенчӗ. 

Паян ял хӗрарăмӗсем ыраш вырма тухрӗç. Ана пуçӗнче пуç çӗклемесӗр 
çурлапа кăчăрт-кăчăрт сас кăларса тырă выраççӗ. Пур çӗрте те лăпкă, çӗр  
çинче вăрçă çук та тейӗн. Шăплăха сирсе тӳпере самолёт сасси илтӗнсе  
кайрӗ. Çынсем пурте çӳлелле тинкерчӗç. Шурапа амăшӗ те пуçӗсене 
çӗклерӗç.

– Ку мӗнле самолёт-ши? – терӗ Шура хăраса. 
– Вăрçă алхасакан еннелле вӗçет пулмалла, – терӗ амăшӗ.
Сенкер тӳпере самолёт курăнми пуличченех пăхса ăсатрӗç, кашнинех  

вăрçă хăратрӗ. Нивушлӗ кунта та çитӗ-ши вăрçă? Тăшман Мускав пат-
не  çывхарать тесе пӗлтерет хăрушă хыпарсене пушар çурчӗ умӗнчи юпа  
çинчи радио.

Вăрçăн малтанхи кунӗсенчех Чăваш Майнинчен вунă арçын вăрçа  
тухса кайрӗç. Хӗветӗрпе Пархил Лучанкинсем, Михаил Островский, 

Лидия УГАХИНА

ВĂРÇĂ АЧИСЕМ 
Калав

Лидия Григорьевна Угахина Аксу районӗнчи 
Унтакшă ялӗнче 1942 çулхи нарăс уйăхӗн 
22-мӗшӗнче çуралнă. Шкул хыççăн Шупашкарта 
И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чăваш патшалăх 
университетӗнче аслă пӗлӳ илнӗ. Алексеевски 
районӗнчи Чăваш Майни вăтам шкулӗнче 
чăваш чӗлхипе  литературине вӗрентнӗ. Вăл 
«Тутарстанри Чăваш  Майни» (2006), «Çавра 
çил» (2010), «Çунатлă  шанчăк» (2013), «Самана 
кустăрми» (2019) кӗнекесен авторӗ. 2009 
çултанпа Раççей Писательсен союзӗн пайташӗ, 
2013 çултанпа ТР ЧНКА çумӗнчи Чăваш 
çыравçисен союзӗн пайташӗ. 

Лидия Угахина вӗрентекен тата çыравçă 
«Сувар» хаçатпа туслă. Чăваш чӗлхин илемне, пуянлăхне халăх патне 
çитерсе унпа мăнаçланма, ăна юратма вӗрентет.
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Зиновий Карпов, Николай Михайлов, Якку Романов, Михала Романов, 
Михаил Денисов, Александр Капитонов, Никон Кузнецов вăрçăн 3-мӗш 
кунӗнче «Канаш» колхозӗн полуторка машинипе тухса кайрӗç. Çав кун  
Пӳлер районӗн çар комиссариатӗнчен Елагин майор 42 машина вăрçă  
хирне ăсатрӗ. Ял халăхӗ, вăрçă хăрушлăхне чухласа, макăрса хӗрелнӗ  
куçне тутăрпа шăлса çывăх çыннисене вăрçа ăсатрӗ. 

– Тăшмана çӗнтерсе часах таврăнăпăр! – терӗç паттăрсем.
Якку Романов пӗр-пӗрне урăх кураймăпăр тесе алă сулса  сывпуллаш-

сах вăрçа тухса кайрӗ.  
Аш арманне çавăрнă евӗр çаврăнчӗ фашистла Германи хускатнă вăрçă  

арманӗ. Эрнесерен вăрçа ăсатрӗç арçынсене. Ялти хӗрарăмсем,  ватăсемпе 
ача-пăча ирхине тул çутăличченех ӗçе кайса уй-хирте каçхи  тӗттӗмччен 
ӗçлерӗç. Лашасене те вăрçа илсе кайрӗç. Вӗсен вырăнне  ӗнесем, вăкăрсем 
кӳлсе ӗçлерӗç. 

«Канаш» колхозра 4 бригада. Председатель самаях çулланнă çын – 
Василий Алексеевич Горбунов. 18 çула çитнӗ çамрăксем те, вăйпитти 
çынсем те Тăван çӗршыва хӳтӗлеме тухса кайрӗç. Вăрçăран килнӗ хура  
хутсем сăнă евӗр çынсен чӗрисене тирӗнчӗç. Макăра-макăра куççуль те  
типнӗ. Ачасем, тăлăха юлнăскерсем, йывăр ӗçе кӳлӗнчӗç, аслисен вырăнне 
ӗçлерӗç.

Иртнӗ кунсен йывăр хуйхи чӗрене чул евӗр пусарса тăрать. Çак  шу-
хăшсемпе шуйханса ыраш выракан хӗрарăмсем каçченех тăрăшса  
ӗçлерӗç. Бригадир анасене виçсе шута илсен пуç усса, хурлăхлă хыпарсе-
не аса илсе килӗсене васкарӗç. Хӗрарăмсем хир хапхинчен  кӗрсен хӗвел 
те вăрман хыçне анса куçран çухалчӗ. 

Шурапа амăшӗ аслă урампа хăйсен пӳрчӗ еннелле утатчӗç, сасартăк   
юрланă сасă илтӗнсе кайрӗ. Икӗ хӗрача уçă чӳрече сакки çинче вырăсла 
юрă юрласа лараççӗ: «Три танкиста, три весёлых друга...» янраттараççӗ 
хӗрпӗрчисем. 

– Мӗн юрласа ларатăр-ха? – ыйтрӗ вӗсенчен Шура. 
– Эпир вăрçăран тарса эвакуаципе килтӗмӗр, кунта вăрçă çук! – теççӗ  

çаксем.
– Эрнюк çемйи Мускавран таврăннă, çырупа пӗлтернӗччӗ тусăм ун  

çинчен, – терӗ Шура амăшӗ Наçта. – Шура, эсӗ хурсене киле хăваласа  кил-
ха, эпӗ ӗне сума васкатăп.   

Саккăрти Акреппипе улттăри Утуç та чӳрече сакки çинчен анса Шу-
рапа  пӗрле хурсем хăвалама утрӗç. Хурсем шывран тухса чипер хӗр 
евӗр  тӗкӗсене якатса лараççӗ. Илемлӗ кунта, анчах саккăрти Акреппи  
хăлхинче сирена уласа хăрушлăха систернӗн туйăнчӗ.

Вара вăл 14-ри Шурана вăрçă хăрушлăхӗ çинчен каласа пама пуçларӗ: 
– Эпир Мускавра баракра пурăнаттăмăр. Атте заводра ӗçлетчӗ, анне –  

столовăйӗнче. Пӗчӗк Толик шăллăма садике леçетчӗç. Эпир Утуçпа  киле 
юлаттăмăр. Пиртен инçех мар Измайлов паркӗ, эпир çавăнта  кунӗпе 
лӗпӗшсем хăвалаттăмăр, чечексем татса пуç кăшăлӗ çыхаттăмăр. Вăрçă 
хускалсан паркра салтаксене вăрçă ӗçне вӗрентетчӗç. Салтаксем пӗр рете 
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тăрса «Три танкиста» юрă юрласа урампа пыратчӗç. Эпир те çав юрра юр-
лама вӗрентӗмӗр. Анчах нимӗçсем хула çине бомбăсем пăрахма  пуçларӗç. 
Сирена сасси уласа ярсан бомбоубежищӗне, çывăхри метро станцине 
тарса пытанмаллаччӗ. Пӗррехинче сирена уласа ярсан  йăмăкпа иксӗмӗр 
мет ро станцине чупса çитрӗмӗр çеç, алăка хупса та  хучӗç. Вара эпир 
урам урлă чупса каçса пӗр лавкка алăкӗ умӗнче  чарăнтăмăр. Çав вăхăтра 
пирӗн куç умӗнчех хайхи метро станцийӗ çине  бомба ӳксе çурăлчӗ. Эпир 
хăранипе пите алăпа хупласа алăк çумне  тӗршӗнтӗмӗр... 

Çав каç пирӗн пата Тимахви мучипе Улюна кинеми килсе ларчӗç. 
Вӗсен те виçӗ ача: Клавди, Марье тата Ваçли – пурте шкулта вӗренетчӗç. 
Тимахви мучи асли пулнăран сăмах пуçларӗ: «Пытармалли çук, вăрçă  
хăрушлăхӗ хамăр умрах. Эпир ӗçлекен Фрунзе ячӗллӗ авиазавода  вăрçă 
çитеймен çӗре – Самарăна – куçараççӗ. Эпир те Ермолайпа унта  ӗçлӗпӗр. 
Пирӗн ачасен амăшӗсемпе тăван яла, Чăваш Майнине,   таврăнмалла пу-
лать. Шăматкун эвакуаципе каякан поезд çине билетсем туянас. Çула тух-
ма хатӗрленӗр», – терӗ. 

Хăнăхса та çитнӗччӗ ӗнтӗ 4 çул хушшинче хула пурнăçне. 1938 çулта  
килсе вырнаçрӗç тӗп хулана. Тăван ялтан тухса кайма та çăмăл пулман. 
Ялти уйрăм хуçалăхпа пурăнакан хресченсене тӳлесе татма çук пысăк  
налук хучӗ патшалăх. Çав налука тӳлесе татма укçа-тенкӗ те, тырă та  
çитеймерӗ хресченсен. Вара çуркунне акса хăварнă анисене те колхоз 
илчӗ, пӗрлешӳллӗ хуçалăхра çӗрсене тракторпа сухалама аван терӗç. 
Çӗрсӗр мӗнле тăранса пурăнас ыйту тухса тăчӗ ял çыннисен умне. Асат-
тесем, атте-анне ӗçлесе пурăннă çӗртен уйрăлса ялтан макăрса  тухса 
кайрӗç. Краснокамска, Украинăна, Çӗпӗре, Монголие те çитрӗç.  

Пӗррехинче Тимахвипе Ермолай Пӳлерте Мускавран килнӗ  вер-
бовщика тӗл пулчӗç. Заводра ӗçлеме рабочисем пуçтаратăп терӗ вăл. 
Ӗç условийӗсене ăнлантарчӗ: малтан вӗренес пулать иккен. Килӗшрӗç  
пӗртăвансем. Тепӗр кунах Мускава тухса кайрӗç. Унта çур çул ӗçлесен  
çемйисене те чӗнсе илчӗç.

*** 

Эрнюкпа Улюна ачисене ертсе çула тухрӗç. Çитӗннисен аллинче пӗрер  
çыхă, çул çинче кирлӗ япаласем çеç. Утуç аллинче пӗчӗк пукане, ашшӗ  
çуралнă куна парнеленӗскер. Автобус кӗтсе тăнă май пуканипе калаçрӗ: 

– Сывă пулăр, илемлӗ парк, унти чечексем... 
– Чечексем ялта та пур, вăрçă та çук унта, – терӗ вуннăри Ваçли.
Автобуса кӗрсе ларчӗç те Хусан вокзалне çитрӗç. Анчах вӗсене кунта  

йышăнмарӗç, кунтан çар эшелонӗсем çеç каяççӗ иккен. Ярославль  вокзал-
не кайма хушрӗç. Вара çав вокзала çул тытрӗç. Кӗрлет Мускав  вокзалӗ. 
Чăматан йăтнă, кутамкка çакнă çынсем перрон çине тухса  тăнă, пуйăс 
килессе кӗтеççӗ. Ачаллă хӗрарăмсем макăракан ачисене  лăплантарасшăн. 
Часах эвакуаци пуйăсӗ те килсе çитрӗ. Проводница   çынсене черете 
тăма хушрӗ, анчах çынсем итлесшӗн мар, пурте алăк  умне кӗпӗрленчӗç, 
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çынсене вăрçă хăрушлăхӗ хăвалать. Ватă енне  сулăннă проводницăн 
çивӗч сăмахӗсене итлесе аранах черет  йӗркеленчӗ. Çитӗннисене уйрăм 
вакуна, ачасене тепӗр вакуна лартрӗç.

Çавăнпа Толикпа Утуç, Акреппи макăрма тапратрӗç. Юрать-ха  вӗсене  
пăхма Клавдипе Марье, Ваçли пур. Çак пуйăса ятарласа ачасемшӗн  
уйăрнă иккен. 

– Эпир кӳршӗ вакунра пулатпăр, сирӗн пата кӗрсе çӳрӗпӗр, – тесе  
лăплантарчӗç Эрнюкпа Улюна ачисене. 

Юрать вырăн тупăнчӗ-ха ачасемшӗн. Çитӗннисем ура çинче тăрса  
пыма та килӗшрӗç, часрах кайса пултăр, тӳсӗпӗр-ха терӗç. Вӗсен Горький   
хулине çитсен пуйăсран анмалла. Пуйăс пӗчӗк станцинче чарăну тусан 
Эрнюк шыв савăчӗ йăтса пуйăсран тухрӗ, ачасене ӗçтерме шыв кирлӗ. 
Станци çуртне кӗрсе шыв шырарӗ, анчах унта шыв пăрăхӗ ӗçлемест. 
Инçех мар колонка пур тесе кăтартса ячӗç, унта чупрӗ часрах. Савăтне  
шыв тултарса пуйăс патне васкарӗ, анчах пуйăс хускалса кайнă. Мӗн  
тумалла? Эрнюк машина шыраса çӳренӗ хушăра пуйăс тепӗр чарăну та  
турӗ. Çур сехетрен «Хӗрлӗ хӗрес» пулăшăвӗн машини çав еннелле  каясси-
не пӗлтерчӗç. Пуйăс çинче вара амăшӗ çуккине пӗлсен ачисем  макăрма 
тапратрӗç, амăшне шырама пуйăсран анасшăн пулчӗç. Улюна  кинеми 
аран лăплантарчӗ шăпăрлансене. Тата тепӗр чарăнура Эрнюк  пуйăс çине 
ларса ачисене ыталарӗ. Пурте вӗсемшӗн савăнчӗç. Часах пуйăс Горький 
хулине çитсе чарăнчӗ. Вӗсен халь пристань хӗррине çитсе пăрахут çине 
лармалла, унта çитме инçех мар, çуранах утрӗç.

Кунта вăрçă кӗрлени илтӗнмест. Акă, урампа йывăр тиевлӗ машина 
иртсе кайрӗ, кузовра салтаксем шăкăрин ларса винтовкисене ыталанă. 
Вӗсем хыççăн танксем иртрӗç. Ачасем чарăнсах пăхса тăрасшăн, анчах  
васкамалла – пăрахута ӗлкӗресчӗ. Пристане çитсен пӗчӗк Утуç çырла су-
такан хӗре курчӗ, çырла шăрши пыра кăтăкларӗ, анчах илме укçи çук.

– Ăçта татрăр çырлăра? – тесе ыйтрӗ сутаканран. Тӗлне пӗлсен хам 
татса çийӗп тесе шухăшларӗ. 

– Вăрмантан, – тесе хуравларӗ хӗр. 
– Пăрахут хускалса кайни çур сехет ӗнтӗ, кая юлтăр, – терӗç вӗсене.
Часах тӗксӗм те вăрăм баржа çитсе чарăнчӗ. Икӗ çемье те унта кӗрсе 

ларчӗ. Куншăн та хавас пулчӗç, часрах яла çитесчӗ терӗç. 
Анлă Атăл юхать те юхать, мӗн чухлӗ пӗчӗк çырма шывне йышăнса 

тинӗсе илсе çитерет. Унра пурнăç вӗресе тăрать, этемӗн юн тымарӗсем 
чӗрене ӗçлеттернӗ евӗр анлă Атăл та тинӗсе вăй парса тăрать. Паян 
çанталăк лăпкă, шыв юхăмӗнче хумсем пӗр тикӗссӗн хумханаççӗ. Улюна-
па Эрнюк çемйисем карлăк çумӗнче тăрса пӗр вăхăт Атăл илемне сăнарӗç. 
Хӗвел те каç енне сулăнчӗ. 

Баржа вара тимӗр шапа евӗр малаллах шăвать. Акă, вăл çыранран 
инçех те мар ишет, çыранра вăрман курăнчӗ. Пӗчӗк Утуçăн çырла шухăшӗ 
пуçӗнчен туха пӗлмерӗ.

– Эпӗ вăрмана çитсе çырла татса килетӗп-ха, – тет. Амăшӗ сăмах чӗнсе 
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ӗлкӗриччен карлăк урлă каçма хăтланчӗ, çав вăхăтра ăна аслисем тытса 
ӗлкӗрчӗç.

– Вăт, айван, шыва путатăн вӗт, – теççӗ. Вара хӗрпӗрчине вуннăри 
Ваçли пилӗкӗнчен кăкарса ячӗç. Ваçли ăçта, вăл та ун хыççăн утать. «Ку-
шака кулă, шăшие вилӗм», – тенешкел, аппăшӗ унран кулать. Тепӗр кун 
вӗсем Чистай пристаньне çитсен анса юлчӗç. Утуç та амăшӗпе юнашар 
савăнăçлăн утрӗ. Аслисен пуçӗнче йывăр шухăш, мӗн кӗтет вӗсене ялта? 
Вăрçă вăхăчӗ. Хăйсем Мускава тухса кайсан Тимахвипе Улюнан çуртне те 
колхоз сӳтнӗ, ампарсене аслăлатма кирлӗ пулнă тет, ăçта пурăнӗç вӗсем? 
Ермолайăн çурчӗ вырăнӗнче ларни пирки  пӗлтернӗччӗ-ха та çырупа. 

Хӗвел каç енне сулăнсан вӗсем Чăваш Майнине çитрӗç. Тăван ял, 
тӗлӗкре те курăннă, уншăн тунсăхланă, çывăх çынсене курас килнӗ, ыта-
райми тăван тавралăх, уявсем яланах асра пулнă.

– Ялта çерçи выçă вилмен, пурăнăпăр-ха, – терӗ Улюна хăйсен çурчӗ 
тӗлне çитсен. Хапхине те сӳтсе кайнă, пӗр пӗрене те хăварман. Пахча 
вӗçӗнче кив мунчи ларать-ха, Улюна виç ачине ертсе мунча еннелле утрӗ. 

Тепӗр кун вӗсем патне колхоз председателӗ В.Горбунов пычӗ. Тăван 
яла сывă, чипер çитнӗ ятпа саламларӗ.

– Куратăп, япăх сирӗн ӗçсем, пулăшăпăр. Малтанлăха мунча кăмакине 
сӳтсе çӗнӗрен кăларма кирпӗч кӳртерӗп, столовăй патӗнче кивӗ кирпӗч 
пур. Ӗçлеме çынсем кирлӗ, хӗрӗсене ӗç тупса парăпăр, – терӗ. 

Тепӗр кун Клавди, 7 класс пӗтернӗскер, правленире счетовод ӗçне 
пикенчӗ. Вырăс чӗлхине лайăх пӗлекен кирлӗччӗ тесе хаваспах йышăнчӗç. 
Марье столовăйра ӗçлеме пуçларӗ, хулара та çав ӗçре пулнă. Килӗнче 
майлашăнсан Улюна та çӗрлехи ӗçе, авăн çапма, çӳрерӗ.

Хӗллехи сивӗсем пуçланиччен укçа пуçтарса (мăшăрӗ те çула тухас 
умӗн ӗç укçине ăна тыттарнăччӗ) кӳршӗ ялтан кивӗрех çурт илсе купа-
ласа лартрӗç, тăррине улăмпа витрӗç. Ваçли те шкула çӳреме пуçларӗ. Ял 
халăхӗ хăйсене пулăшнăшăн хӗпӗртерӗç. 

Тимахвипе Ермолай Самарта мӗнле ӗçлесе пурăнаççӗ-ши? Вăрçă 
вăхăтӗнче ӗçшӗн укçа тӳлеймеççӗ, пур пек укçине çемйисене пачӗç. Эр-
нюк Самара кайса килчӗ, ăшă нуски, алса леçсе пачӗ. Мускавран куçарса 
килнӗ авиаци цехӗ уçă тӳпе айӗнче ӗçлет иккен: çумăр айӗнче те, сивӗре 
те. Апат çителӗксӗр, çӗрпӳртсенче çывăраççӗ. Тумтирсене типӗтме май 
çук. Кашни хăй çинчен шухăшлама вăхăт та çук.

Тăшмана хирӗç çапăçма 10-12 çухрăм çӳллӗшӗнче вӗçекен само-
лётсем тăваççӗ. Çав У-2 çар самолёчӗсем çине хăвăрт перекен тупăсем 
вырнаçтарнă. 40 пин самолёт тума приказ панă вӗсене.

Вилӗм фашистсене! Ялти пушар çурчӗ умӗнчи юпа çинче çакăнса 
тăракан çатма радио ырă хыпар пӗлтерчӗ. Совет Çарӗ тăшмана Мускав 
патӗнче вирлӗн аркатса нимӗçсене хӳтерме пуçланă. Çынсен сăнӗсем  
савăнăçлăн çиçе пуçларӗç. 1942 çулта вăрçăран Павел Константинов аман-
са таврăнчӗ.

Пуш уйăхӗнче клубра «Канаш» колхозăн ӗçченӗсем пухăва пуçтарăнчӗç. 
Колхоза ертсе пыма Павел Петрович Константинов фронтовика суйларӗç. 
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Çур акине хатӗрленме кашни бригадăри ӗçе сӳтсе яврӗç. Акмалли вăрлăх 
илме ултă вăкăр кӳлсе Нурлат станцине кайма çынсем уйăрчӗç. Фронт 
валли сушилкăра типӗтсе мӗн чухлӗ пахча çимӗç ăсатнă, мӗн чухлӗ алса-
чăлха ăсатнине шута илсе тивӗçлисене мухтарӗç.

– Фронта, пурте фронт валли, тăшмана хирӗç вирлӗрех çапăçма сал-
таксене пулăшас, – малалла тăсрӗ витӗмлӗ сăмахне ял Совет председателӗ 
Горбунов Василий Алексеевич. – Çитес кунсенче 15 çул тултарнă хӗрсене 
Хусанти тар заводне ӗçлеме ямалла пулать. 

Хăш çурт хуçи налук тӳлесе татман, вӗсене асăрхаттарчӗç. Ӗне фермин-
че ӗçлекен хӗрарăмсем выльăхсене çитерме апат çукки пирки систерчӗç. 
Вите тăррисенчен улăма вистесе илсе çитерме хушу пулчӗ.

– Ӗнесем вăйсăрланчӗç, мӗн сӗт кӗтмелли пур вӗсенчен, – терӗ 
дояркăра ӗçлекен Наçтаççи. – Улăхра курăк ешериччен упрасчӗ вӗсене. 
Çамрăк пăрушсене çитерме çăка милӗксем çителӗклӗ-ха хăть. 

1943 çулта Пӳлер районӗнчен 37 хӗре Хусан хулинчи тар заводне 
ӗçлеме янă. Чăваш Майнинчен Степания, Зоя, Люкуç, Агреппина унта 
ӗçленӗ. Баракра 84 хӗр пурăннă.

– Апат япăх, тăхăнмалли çук, килтен сырса кайнă çăпата çӗтӗлсе пӗтрӗ. 
Пурăнмалли услови япăх пирки хăнкăла, пыйтă ӗрчет, нарсем çинче 
çывăратпăр, столовăйра хӗрлӗ кăшман шӳрпи çитереççӗ, – тесе çырнă Зоя 
Шура патне янă çырăвӗнче. 

Шура 1944 çулта трактористсен курсӗнчен вӗренсе таврăнчӗ. Çӗн те-
рӗ ве Чăваш Майни хирӗнче, ХТЗ трактор çинче кӗтсе илчӗ Александра 
Фадеева.
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Михаил ЯКУШЕВ

ÇИЛ-ТĂМАНЛĂ КАÇ 
Калав

Михаил Васильевич Якушев Пăва районӗнчи 
Çӗнӗ Мертлӗ ялӗнче 1949 çулхи кăрлач уйăхӗн 
1-мӗшӗнче çуралнă. Элшел шкулӗнчен вӗренсе 
тухсан салтака кайиччен «Гигант» колхозра 
ӗçленӗ. 1968 – 1970 çулсенче Совет çарӗсен 
Германири ушкăнӗнче хӗсметре тăнă. Таврăнсан 
Пăвари «Татсельхозхимия» пӗрлешӳре водитель 
пулса ӗçленӗ. 

1983 çулта Теччӗри ял хуçалăх 
техникумӗнчен вӗренсе тухнă. 1992 – 2008 
çулсенче «Правда» колхозра агрономра тăрăшнă. 
Пӳркел ял хутлăхӗн депутачӗ пулнă. 

Çырма шкулта вӗреннӗ чухнех пуçланă. 
М.Якушевăн хайлавӗсем районти «Ялав», 
республикăри «Ленин ялавӗ» (1963 çулччен Хусанта тухса тăнă) 
пичетленнӗ. Каярах «Сувар» хаçатпа та туслашнă вăл. Михаил Якушев – 
«Ялав» хаçатăн штатра тăман корреспонденчӗ, Пăва районӗнчи ЧНКЦ 
пайташӗ, ЧР тава тивӗçлӗ таврапӗлӳçи, Ӗç ветеранӗ, РФ Журналистсен 
союзӗн пайташӗ. 

Верук аппа шакканă сасăпа вăранса кайрӗ. Çуттине çутса ячӗ. Стена 
çинчи сехечӗ пиллӗк çитсе пынине кăтартать. Чӳречерен пăхрӗ, ника-
мах та çук. «Кӳршӗсен хапхине шаккаççӗ пулас», – шухăшларӗ хӗрарăм. 
Урам ра юр çуниех мар, йытă карта юпине йӗпетсе хăварнă майлă çеç. Хӗл 
кунӗ çапла вăл, çанталăк туххăмрах улшăнать. Ӗнер çеç сивӗччӗ, халӗ ав, 
кăштах çемçетнӗ. Верук аппан кăшт пăшăрханмалли те пур. Вӗсем Ку-
ляпа пӗрлешнӗренпе шăматкун çирӗм пилӗк çул çитет. Ăна паллă тума 
тахçанах тӗв тунă-ха. Паян çав ятпа Чӗмпӗртен хӗрӗпе Юльăпа кӗрӳшӗ 
Ванюк пуйăспа килсе çитмелле. «Çанталăк çеç пăсăлса ан кайтăрччӗ», – 
пă шăлтатрӗ хӗрарăм.

Упăшки Куля пичче те вăранса вырăн çинчен тăрса ларчӗ. Çирӗп шăм-
шаклă арçын вăл. Фермăра вăкăрсене самăртнă çӗрте нумайранпа ӗçлет. 

Фермăра выльăхсен шучӗ ик çӗр пуç ытла. Виçӗ лавçа çитмӗлшер пуç 
тивет. Хӗл кунӗсенче улăма хиртен турттармалла. Утă тиеме аяк ри ял 
хирне те кайма тивет. Куля пичче ирхи апата кăшт хыпкаларӗ те фермăна 
уттарчӗ. Хăйӗн Ландыш лашине кӳлнӗ çӗрте юлташӗсенчен Петӗр çеç 
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çукчӗ. Лашисене çуна кӳлнӗ хыççăн витене тирӗс тиеме кӗчӗç. Хӗрсем 
выльăх айӗнчи тислӗке хырса тасатнăччӗ ӗнтӗ. Петӗр те килсе çитрӗ. Кая 
юлнин сăлтавӗ те пур-мӗн –  ӗни пăруланă!

Ирхи ӗçе пӗтернӗ çӗре тул çутăлнăччӗ ӗнтӗ. Анăçа хура пӗлӗтсем карса 
илнӗ, юр ӳккелеме пуçланă. Лавçăсем ферма çуртне пухăнчӗç. Ферма за-
ведующийӗ Ваççа пичче те кунтах. Отчет çырса ларать. Уйăх вӗçӗ çав. 

– Ну, каччăсем, кăнтăрлахи апат хыççăн утă тиеме каймалла пулать. 
Çамрăк пăрусене памалли утă пӗр кунлăх çеç юлнă. Тулли лавсемпе кил-
ме тăрăшăр. Çитменнине тата çанталăк та пăсăлать пулмалла. Радиопа та 
çав хыпарах пӗлтерчӗç, –  тесе хăйӗн шухăшӗсене пӗлтерчӗ заведующий.

Куля пичче ӗçӗсене пӗтерсен килне лашипех таврăнчӗ. Верук аппа 
упăшкине çитерме сысна ашӗпе çӗрулми шарккăвӗ пӗçерсе хунă. Халӗ ав, 
кăмакана тутлă кавăн кукăлӗ лартма хатӗрленет. Уяв унсăр мӗнле пултăр? 
Шăрттан та хатӗрлемелле. Пурне те хăйӗн тумалла, пӗртен-пӗр хӗрӗ 
çемйипе Чӗмпӗрте пурăнать. 

– Куля, мӗнле пулсан та Юльăсене кӗтме станцана хăвăнах кайма ти-
вет. Пӗлетӗн вӗт, хыçлă çунапа пирӗн ялта бригадир Сергей тете çеç çӳ-
рет, – çирӗпрех калама тăрăшрӗ Верук аппа. 

– Мӗнле пулӗ ӗнтӗ, утăран час таврăнасчӗ те çав, çулӗ инçе. Çанталăкӗ 
те улшăнасшăн ав... – шухăшне çемçерех калама тăрăшрӗ Куля пичче. 

Апатланнă хыççăн лаши çине ларса юлташӗсемпе тӗл пулмалли 
вырăна васкарӗ вăл. 

Пӳрт умӗнчи йăмра чӗриклетет, хуралти салтак пек çиле хирӗç тăрать. 
Улшăнать çанталăк... Çулӗ инçе-ха лавçăсен. Акă вӗсем тарăн çырма урлă 
каçмалли вырăна çитсе тăчӗç. Хӗлле те шăнмасть кунти шыв, шăнкăртатса 
юхать, шăплăхпа пытанмалла вылять пек. Ялтан тухсан çурçӗр енче анлă 
хир пуçланать. Утă капанӗсем лапра вырнаçнă. Вӗсем патне çитме тата 
виçӗ çухрăм чупмалла-ха лашасен. Петӗр çунипе пӗр тан Шарик вӗре-
вӗре чупать. Ушкăнра пӗр йытă пурри те арçынсенче шанчăк çуратать. 
Сивӗ çил сăн кӗртет тӗпсакайӗнче ӳснӗ çӗрулми калчи пек шуранка пит-
куçа. Акă лавсем вӗрене посадки çумӗпе хывнă лаша çуни çулӗ çине ӳкрӗç. 
Ура айӗнчи юр кантăк ванчăкӗ пек кăчăртатать. Çунасем чӗриклетсе çеç 
шăваççӗ. Кăрлачра çуна «юрласан» çу ăшă килет теççӗ халăхра. Ăшăх 
çырма хӗрринчи çуна çулӗ çӗлен пек авкаланса выртать. Унăн икӗ енӗпе, 
çамрăк салтаксем пек, йăрăс йывăçсем тунсăхлăн та шăппăн лараççӗ. 
Кăшт перӗнсенех туратсем сивӗ мунча кӗртеççӗ, çуха айне юр кӗнипе 
чӗтренсе илетӗн вара. Юр тустарнăран тавралăх тӗтреллӗ курăнать. Шурă 
хир варринче лапамрах виçӗ улăп – Илья Муромец, Добрыня Никитич 
тата Алеша Попович – тăнă пек мӗлке курăнса кайрӗ. Илья улăпӗ сылтăм 
ал тупанне куçӗ патне тытнă, инçете пăхать... Çав вăхăтрах çанталăк кăшт 
уçăлчӗ те юр шăлма чарăнчӗ. «Улăпӗсем» утă капанӗсем иккен. Вӗсем çине 
хунă çинçе шалçасем тӳпери шуса пыракан пӗлӗтсене тупă пек тӗллеççӗ. 
Каллех вӗсем патне пӗр 20-30 çул каяллахи пек, ачасен ушкăнӗпе кайса 
пытанмалла выляс килет... 
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– Эх, ухмах пуç, – кулса илчӗ Куля пичче, – тем анрасах кайрăм пу-
лас.

Çапла çанталăкпа киленсе çуна çинче ларса пырать Куля пичче. Кăмăл 
ăшши шăнма памасть, çиллес кăрлач сивви çӗнтереймест. 

Утă капанӗсем хулăн юрпа хупланнă. Лавçăсем капан çинчен юра 
хырса антарнă хыççăн малта тăракан лаша çуни çине утă тиеме пуçлаççӗ. 
Тиенӗ май арçынсем шӳтлесе те илеççӗ, çавăнпа ӗç кал-кал пырать. Тавра-
на çуллахи ăшă вăхăтра пуçтарнă утă шăрши сарăлчӗ. Эх, мӗнле тутлă, 
техӗмлӗ шăршă-ха вăл. Июнь уйăхӗн вӗçӗнчи пуçтарнă утă вăхăтне аса 
илтерет...

Тиесе пӗтернӗ хыççăн лавçăсем лавсене пуслăхсемпе çыхса хучӗç. 
Пирусӗсене мăкăрлантарса ячӗç. Кун вара каç енне сулăнчӗ. Çанталăк 
улшăнни аванах сисӗне пуçларӗ. Анăçран хура пӗлӗтсем хăпараççӗ. Çил те 
çӗкленчӗ. Анлă хирте тăман хускалчӗ.

 – Тапранас пулать, вăхăт хаклă, – сăмах хушрӗ Куля пичче.
 – Çапла, çул вăрăм-ха пирӗн, каяс пулать. Çӗрлене юлас марччӗ, – 

калаçăва хутшăнчӗç Петӗрпе Санюк та. Лавсем пӗрин хыççăн тепри çул 
çине тухрӗç. 

– Петӗр, сан лашу вăйлăрах, лав пуçне тăратăн пулӗ,– хушрӗ Куля 
пичче. 

– Эпӗ те çавнах шутланăччӗ. Санюка хыçа тăратăпăр, – килӗшрӗ Петӗр.
Çав вăхăтра çанталăк сисӗнмеллех пăсăлчӗ. Çула юр хуплама пуçларӗ. 

Петӗр лашине пушăпа çапкаласа та илет. Ландыш çакна сиссе, лав 
йывăр пулин те, талпăнса уттине хăвăртлатрӗ. Хӗвел паçăрах хура 
пӗлӗт айне пытаннă ӗнтӗ. Каç сăнӗ çапрӗ тавралăха. Хӗллехи кун кӗске 
çав. Сивӗ юр пит-куçа çăтти-çатти пырса çапăнать, ывăçласа сапнă пе-
кех пит-куçа çыпăçать, çӗлӗк хыçӗнчен йăрăлтатса анса ӗнсене, мăя 
хыпашлать. Анлă хирте çил-тăман çавăрттарать. Хӗл Мучи пӗлӗт çине 
вăрăм шур сухалӗпе улăхса кайнăскер, тӗк тăнă чухнехи пек мамăк юра 
çӗр çине аллать. 

Куля пичче çул тăршшӗпех шухăшӗпе шур кӗпер хывса пырать. Ăшă 
кăмакана аса илсен выçă хырăмӗ сăрлатса илет. Лашасем те ывăнма 
пуçларӗç, çурăмӗсем шап-шурă пасарчӗç. 

Туххăм тӗттӗмленчӗ, кун çути çухалчӗ, каç пулчӗ. Петӗр лаши вăйне 
пухса малаллах талпăнать. Хыçри икӗ лав вăхăт-вăхăт куçран çухалаççӗ. 

– Ачасем, кая ан юлăр, хистесех пырăр утсене, – кашкăрнă сасси 
илтӗнет Петӗрӗн. 

Çырма хӗррине çитме нумаях та марччӗ пек, анчах çула юр хӳсе кайни 
лавсене йăнăш çула куçарчӗ. Çакна пурте сисрӗç. Лавçăсем лашасене чар-
са хытă çул пекки шырама икӗ енне саланчӗç. 

– Эпир çултан сулахаялла пăрăннă-çке, сылтăмалла тухмалла пирӗн, – 
янăрать Куля пичче сасси. 

Çапла турӗç те. Анчах ял çывăхӗнчи ăшăх çырма патне пурпӗрех 
тухаймарӗç-ха. Шарик те йывăрлăха сисрӗ пулас, вӗрме пуçларӗ. 



99

– Эх, мур илесшӗ, Çӗньял тӗлӗнче те пӗр çутă та курăнмасть-çке, – ка-
нăç сăрланать Куля пичче. – Аташрăмăр ахăртнех! 

Çав вăхăтра çумрах юр ăшӗнчен хир чăххисем парăлтатса вӗçсе хă-
пар чӗç. Йытă сассине илтнипе-ши е çынсем çывхарнине сиссе кар-р-р! 
çӗкленчӗç те куçран çухалчӗç. Лавçăсемпе лашасем çутçанталăк тыт-
кăнӗнче шăши капкăна çакланнă евӗр курăнаççӗ. Лару-тăру йывăрланчӗ. 
Арçынсем тарăн юр ăшне пута-пута анлă хирте çуна çулне шыраççӗ. Ша рик 
те йынăша-йынăша вӗсемпе чупать. Акă инçетре пăшал сасси кӗрӗслетсе 
кайрӗ. Анчах ăçтан, хăш енчен илтӗнет-ха вăл сасă? Куля пичче юлташӗсене 
хăй патне йыхăрчӗ. 

– Тимлӗрех пулар-ха. Чăнах та пире шырама тухман-ши тетӗп. Çак 
çил-тăманра сунарçăсем мӗн туса çӳреччӗр хирте?

Çав вăхăтрах аякра кашкăрсем улани илтӗнсе кайрӗ. Пăшал сасси те 
тепӗр хут илтӗнчӗ. Унпах ют йытă вӗрни те... Çил-тăмана пула сасăсем  
аякра е çывăхра илтӗннине чухлама йывăр. Шарик те теме сиссе çине-
çинех вӗрме, улама тытăнчӗ. Анчах никам та курăнмарӗ-ха. Аякри йытă 
сасси те çухалчӗ...

Арçынсем виçӗ-тăватă мӗлке çывхарнине асăрхарӗç. 
– Куля тете, кашкăрсем вӗт кусем! – пыр тӗпӗпе кăшкăрса ячӗ Са-

нюк. Унччен те пулмарӗ çывăхрах, пӗр вырăнтах тăракан утă лавӗсем 
хыçӗнчех, пăшал сасси умлăн-хыçлăн икӗ хутчен кӗрӗслетрӗ. Çывăхах  
килсе тăнă кашкăрсем пăшал сассине илтсе тăп чарăнса хытса тăчӗç. Ла-
шасем кашкăрсем çывхарнине сиссе малти урисемпе юра чавса сирпӗтме 
пуçларӗç, хăлхисене чанк! тăратрӗç. Часах икӗ çуна кӳлнӗ лашапа тăватă 
арçын утă лавӗсем патне пырса та тухрӗç. Сунарçă Алюш çуна çинчен 
сиксе анса пăшалӗпе сывлăшалла икӗ хутчен кӗрӗслеттерчӗ. Çав вăхăтра 
кашкăрсем уласа ярса айккинелле тапса та сикрӗç. Çывăхрах Алюш йытти 
Улай та вӗрсе ячӗ...

 Килсе çитнӗ арçынсем лавçăсене шырама пуçларӗç. Часах йытăсем 
пулăшнипе çырма тӗпӗнчен пирӗн «паттăрсене» те илсе тухрӗç. Куля пич-
чепе Петӗр ураран ӳкес патнех çитнӗ.  Хăрушлăхран хăтăлни савăнăç пул-
сан та, выçă хырăм хăйӗннех турӗ. Çавах та кӗсьери шăннă çăкăр чӗллине 
никамах та çиесшӗн пулмарӗ. Алюш тете юлташӗсем тӗрӗс-тӗкел тупăннă 
ятпа пăшалтан икӗ хутчен персе ячӗ. Ку вара шырав вӗçленнине пӗлтерчӗ 
пулмалла. Шарикпе Улай та çухалнă çынсем тупăннине пӗлтерсе хӳрисене 
вӗлтӗртеттерсе илчӗç.  

– Куля пичче, юбилей ирттерме Турă пӳрнӗ иккен-ха сире, – терӗ 
шӳтлесе Алюш. – Икӗ хут савăнăçлăрах пулать ӗнтӗ кӗреке.

– Тавтапуç ырă сăмахусемшӗн, килӗшетӗп, –  терӗ Куля пичче. – Халӗ 
вара илсе килнӗ тăлăпна Санюка тăхăнтар-ха, авă вăл чӗтресех тăрать. 

Санюка çийӗнчех тăлăп тăхăнтартса ячӗç. 
– Эсир çиле май кайнă, тӗпсӗр çырма еннелле пăрăннă, – терӗ Алюш 

тӗлпулăва пӗтӗмлетсе. – Вăхăт васкатать, хускалас пулать. Вăхăт çурçӗр 
енне кайнă ӗнтӗ...
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Ландышпа Герзол харăсах талпăнса туртăнчӗç те лавсене вырăнтан 
тапратрӗç. Санюк лаши те вӗсем хыççăн тапранчӗ. Шыраса килнисен ла-
шисем малтан пычӗç. 

Çил-тăман алхаснине пула лавсем яла çурçӗр иртсе икӗ сехетре çеç 
çитрӗç. Вӗсем таврăнасса кӗтсе темиçе хут та ферма пӳртӗнчен туха-туха 
пăхрӗç хуралçăсем – Кӗркурипе Иван пичче. 

Ферма заведующийӗ Ваççа пичче вара ăш вăрканипе хăйӗн пӳлӗмӗнче 
алăкăн-тӗпелӗн уткаларӗ. Акă йытăсем çине-çине вӗрни илтӗнсе кайрӗ. 
Ферма картишне утă тиенӗ виçӗ лав тӗпӗртетсе кӗчӗ. 

– Çитрӗр-им, геройсем?! – кăшкăрсах ячӗ Ваççа пичче. – Турă пур 
иккен, эпӗ шутсăр пăшăрханма пуçланăччӗ ӗнтӗ. Вӗри чей ӗçме кӗрӗр 
халех! – кăшкăрса чӗнчӗ вăл лавçăсене. 

Фермăра та пăтăрмах пулнă çав каç. Ӗçе вӗçленӗ икӗ скотница киле 
таврăннă чух сукмакран çӗтсе кайса ялăн кăнтăр енчи çил арманӗ патне 
килсе тухнă иккен. Ял хӗрринчи çуртра çутă çунни кăна пулăшнă вӗсене 
киле таврăнма.

Фермăна çитсе утă лавӗсене пушатнă хыççăн Куля пичче ытти юлта-
шӗ семпе пӗрлех килне васкарӗ. Кӗрӳшӗпе хӗрне станцăран кам илсе 
таврăннă-ши? Çак ыйту канăç памарӗ ăна. 

Килне çитсен Куля пиччене алăк умӗнче арăмӗ Верук, хӗрӗпе кӗрӳшӗ 
кӗтсе илчӗç. Çӗрӗпех куç хупман вӗсем. Верук аппа мăшăрне ыталасах 
илчӗ, куçӗсем шывланчӗç. Хӗрӗпе кӗрӳшне станцăран кӳршӗ каччи Гена 
бригадир лашипе илсе таврăннă иккен. Тепӗр кун каç Куля пиччепе Ве-
рук аппа ачисемпе, кӳрши-аршисемпе, çывăх тăванӗсемпе пӗрле хăйсем 
пӗрлешнӗ куна савăнăçлăн паллă турӗç. Юбилей ӗçки çӗрлечченех кӗрлерӗ 
вара. 
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Иван Павлович Павлов-Актай 1944 çулхи 
авăн уйăхӗн 13-мӗшӗнче Аксу районӗнчи Аслă 
Сӗнчел ялӗнче çуралнă. Шкул пӗтерсен ялтах 
ӗçленӗ. Каярах Омск хулинчи профессипе техника 
училищинче электросварщика вӗреннӗ. Тăван 
ялне таврăнсан клуб заведующийӗнче вăй хунă. 
Çав çулсенчех Пӗкӗлмере тракторист-машинист 
специальноçне алла илнӗ. Ӗçленӗ хушăрах Пăвари 
ветеринари техникумӗнчен зоотехника вӗренсе 
тухнă. 1987 çулта Нурлат районне кӗрекен 
Мамăк ялӗнче тӗпленнӗ, вырăнти хуçалăхра вăй 
хунă. 2004 çулта тивӗçлӗ канăва тухнă.

Пӗрремӗш сăввисем Аксу районӗнчи «Ял 
пурнăçӗ» хаçатра кун çути курнă. Нурлат районӗнчи «Туслăх», 
республикăри «Сувар» хаçатсемпе  тачă çыхăну тытать. Иван Павлов-
Актай пилӗк кӗнеке авторӗ. Унăн   «Пӗрре курсах саврăм-ши?» (2009), 
«Юрату туптанă телей» (2012), «Телей çăлтăрӗ айӗнче» (2014), «Сӗнчепе 
Çарăмсан хушшинче» (2019), «Сӗнчел – манăн пӗчӗк çӗршывăм» (2020) 
кӗнекисем кун çути курнă.

Иван Павлович А.Талвир ячӗллӗ литература премине тивӗçнӗ.

Иван ПАВЛОВ-АКТАЙ

АРКАННĂ СӖВЕМ 
Калав

Каласа парсан çын шанмалла мар çак ӗç-пуç пӗр самантра, куçа хупса 
ӗлкӗриччен, пулса иртрӗ те авланман каччăн хусах пурнăçне йăлтах салат-
са ячӗ... Кируш – çар çынни. Яланах командировка тăрăх çӳренипе-и ӗнтӗ 
хӗрӗхе çывхарса пыракан хусах шутӗнчен ку таранччен те тухаймарӗ-ха. 
Пӗр вырăна хăнăхса çитет çеç, каллех урăх çӗре каймалла. 

Кăçалхи отпуска ялта амăшӗ патӗнче ирттерес терӗ. Чăнах та, амăшӗ 
çамрăк мар пулсан та çирӗп хӗрарăм-ха. Ашшӗ вӗсенчен иртерех уйрăлса 
кайрӗ. Колхоз вăкăрӗсене пăхатчӗ. Çапла пӗр вăкăрӗ темле майпа сăн-
чăртан вӗçерӗнсе ашшӗне стена çумне хӗстерсе хунă. Çав вăхăтра ӗне 
фер минче никам та пулман, ашшӗне выльăх йăлтах лăскаса, чӗп-чӗрӗ юн 
туса пӗтернӗ. Çывăхри больницăна илсе кайса сипленӗ пулин те, çакăн 
хыççăн нумай пурăнаймарӗ ашшӗ, хӗне кайса çут тӗнчерен вăхăтсăр 
уйрăлса кайрӗ. 

Кируш çул çинчен мунча кӗрсе уçăлнă хыççăн тирпейлӗн пуçтарса 
хунă вăлтисене илчӗ те ашшӗн машинине хускатса Çарăмсан хӗррине 
кайрӗ. Юратнă вырăнне çитсе машинине пӗр парка йăмра хӳттине 
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кӗртсе лартрӗ. Вăлтисене илчӗ те шăхăркаласа çыран хӗрринелле 
уттарчӗ. 

Эх, çутçанталăк ырлăхӗ темерӗн-и – пăхса ытарайми илем йӗри-тавра. 
Сывлăшӗ тата... Савăннипе ача чухнехи пек пӗр вырăнта тăпăртатса илчӗ 
Кируш. Ку вырăнтан инçех мар Çарăмсан урлă хывнă кӗпер карлăкӗ çинче 
çӳçне салатса янă хӗрарăма асăрхарӗ. Сасартăк куçа хупса иличчен çак 
хӗрарăм Çарăмсана сикрӗ. Нимӗн çинчен те шухăшласа ӗлкӗреймерӗ 
арçын, спецовкине йăпăр-япăр хывса ывăтрӗ те хыççăн шыва чăмрӗ. 
Юрать-ха шывӗ ку тӗлте тарăнах мар. Хӗрарăма пӗр самантрах шыраса 
тупса çыран хӗррине сӗтӗрсе кăларчӗ. Вӗсене çарта çакăн пек вăхăтсенче 
мӗн тумаллине асăрхаттарсах тăратчӗç. Хӗрарăма çăварӗнчен вӗрсе сыв-
латтарма хăтланчӗ Кируш. Тăрăшни сая каймарӗ –  леш шыв хăсса кăларчӗ 
те сывласа ячӗ. Кируш çине вăйсăр куçӗсемпе пăхрӗ.

– Мӗн тума шывран туртса кăлартăн, пурăнас килмест ман, – терӗ те 
макăрса ячӗ. 
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Тепӗртакран вăл тăрса ларчӗ. Халиччен хӗрсемпе калаçса курман мар-
ха Кируш, килӗсене ăсаткалани пулнă, анчах пӗри те унăн чӗрине вут 
хыптарман. Паян тем пулчӗ ăна. Хăйӗнчен хăй  хăрама пуçларӗ. Нивушлӗ 
юрату çулăмӗ хыпса илчӗ унăн чӗрине? Кай, пулма пултараймасть кун 
пекки... Ларсан-ларсан хӗрарăма этем сăнӗ кӗре пуçларӗ: кăн-кăвак, 
хир ти чечек пек илемлӗ куçӗсем, çӳп-çӳхе те илӗртӳллӗ тутисем, тӳрӗ те 
илемлӗ сăмси, çурла евӗр авăнчăк хуп-хура куç харшийӗсем. Пилӗк таран 
тинӗс хумӗ евӗрлӗ, хурлăханран хурарах вăрăм çивӗтӗ арçынна йăлтах 
ăсран тайăлтарчӗ. Пӗр вăхăт ним тума аптраса ларнă хыççăн хăйне  хăй 
алла илчӗ-илчех. Вара çак хирти чечек пек илемлӗ хӗрарăмран:

– Хăш ялсем, яту мӗнле? – евӗрлӗ ыйтусем парса тăкăлтатма пуçларӗ 
Кируш.

– А вам какая разница откуда, как зовут, – кăмăлсăррăн вырăсла ху-
рав ларӗ леш.

– Манăн сире çак ӗç-пуç хыççăн мӗнле чӗнес вара, ăçта леçсе хăварас 
тесе çеç ыйтса пӗлесшӗнччӗ, çавă кăна, – чӗрере  çуралнă туйăмне 
пӗлтерсе чăрмантарас темерӗ Кируш. – Каçарăр та, çакăн хыççăн сире 
çыран хӗрринче епле пăрахса хăварас-ха?.. 

Вăрахран тин:
– Эпӗ кунтисем мар, каçарăр мана çапла ытла та хитре мар пулса 

тухнăшăн. Тепӗр хут сиртен каçару ыйтатăп... Чӗнме мана Клава тесе 
чӗнеççӗ. Самар хулинчен. Кунта мана мăшăр илсе килчӗ. Эпир халиччен 6 
çул пӗрле килӗштерсе пурăнтăмăр. Çак ялсем пулсан пӗлетӗр пулӗ-ха Иван 
Кархалева. Вăт эпӗ унăн мăшăрӗ пулатăп. Кăçалхи отпуска ялта ашшӗпе 
амăшӗ патӗнче ирттерме шут тытрӗ Ваня. Анчах, ав мӗнле вӗçленчӗ вăл... 
Килнӗ ятпа тусӗсем, тăванӗсем, пӗлӗшӗсем пухăнчӗç. Кăштах савăнтăмăр. 
Ваня эреххине ытларах ӗçрӗ. Хальччен çав хатӗрех ӗçсе тарăхтарман, пи-
рус туртма та хутран-ситрен çеç турткалать. Çав каç мӗн пулчӗ ăна, çӗрӗпе 
Галя ятлă хӗрпе ташларӗç, юрларӗç. Кай, калама та аван мар, арăмӗ пур 
çинче çапла хăтланмалла марччӗ те вӗт унăн... Çав хӗр çамрăк чухнехи 
савнийӗ пулнă тет-и... Ваня çав каç ман çинчен пач манса кайрӗ тейӗн. 
Эпӗ пур-и, çук-и уншăн... Хам çинчен аса илтерес тесе умне пырса тăтăм 
çеç,  мана çавăтса пӳртрен урама кăларса ячӗ. «Кай, мана чăрмантарса ан 
çӳре!» – тесе алăка шаплаттарса хупса хучӗ. Пырса чӳречерен шаккаса та 
пăхрăм. Ăçта унта... Вӗсем вырăн çинче выртнине куртăм та...

– Пӗлетӗп эпӗ сирӗн мăшăрăра, – терӗ Кируш. – Эпир унпа пӗр çул-
ти сем. Вунă çул пӗр парта хушшинче ларса вӗренсе тухрăмăр. Салтака 
та пӗрле ăсатрӗç пире. Эпӗ тип çӗр çарӗсене лекрӗм, вăл – тинӗс флот-
не. Урăх вара эпир пӗр-пӗринпе курса калаçман. Служба вӗçленсен 
контрактпа тата тепӗр çула юлтăм, кайран çар училищине кайрăм. 
Пӗр çӗртре хăнăхса çитетӗн кăна, тепӗр çӗре куçаратчӗç. Афганистан-
ра та пулса курма тӳр килчӗ. Пӗр çапăçура ураран амантрӗç. Госпиталь-
тен тухсан – каллех строя. Юлашки вăхăтра Хабаровск хули çывăхӗнче 
вырнаçрăмăр. Отпускра, ялта  аннене пулăшас терӗм кăштах. Пӗччен 
вăл манăн, çулӗпе те сакăр вунна çывхарса пырать. Ну, ман сире ăçта 
леçсе хăварас? Кархалев Ивансем патне кайма ху килӗшмӗн-ха. Чим-ха, 
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эсир Иванпа ултă çул пӗрле пурăнтăмăр терӗр вӗт-ха? Ача-пăча пурри 
пирки пӗр сăмах та асăнмарăр...

– Пирӗн ачасем çук. Айăпӗ камрине халӗ те пӗлейместпӗр. Темиçе хут 
та Ивана каларăм, атя-ха кайса тӗрӗсленер тесе. Вăл итлемест. «Халех ача-
пăча çуратса ал-урана çыхса лартма иртерех-ха. Хамăрăн кӗтес çук, тара 
илнӗ хваттерте пурăнатпăр. Хамăра çурт парсан ача-пăча çинчен калаçма 
та пулӗ», – тесе аллисене çеç сулатчӗ. Тен, Иван тӗрӗсне те калать. Хваттер 
пама шантараççӗ те. Черет çитмесӗр памаççӗ çав... Манăн документсем те, 
хваттер уççи те Иванрах-ха. Мана ниçта та леçмелле мар. Тавтапуç сире, 
ятăра пӗлместӗп те, мана вилӗмрен çăлса хăварнăшăн. Ӗмӗр сирӗн умăрта 
парăмра пулăп. Тен, Турă хушсан татах та тӗл пулăпăр, – терӗ те Кирушран 
уйрăлчӗ.

Пулӑран таврăнса сӗтел хушшине каçхи апат тума тесе ларнăччӗ кăна, 
алăк уçăлчӗ те пӳрте Иван килсе кӗчӗ. Хăй аванах хӗрӗнкӗ. Иван кӗнӗ-
кӗменех çӗткеленме, турткаланма пуçларӗ. Миçе çул курман юлташăн 
çăварӗнчен пӗр ырă сăмах та тухмарӗ. Кируш патне тайкаланса утса пычӗ.

– Ну, каласа пар ман арăмпа мӗн туса выртрăр унта çыран хӗрринче? 
Мӗн, сăмах тупаймастăн-и? Кала, атту... – пӗр-икӗ утăм ярса пусрӗ те Ки-
руш çине аллине çӗклерӗ. Аллинчи çӗççи маччана тăрăнса ларнине Иван 
хăй те сисмерӗ ахăр.

– Эсӗ, Иван, юлташусемпе çапла хирӗçесшӗн иккен. Туятăн-и камăн 
аллине лекнине? Сан пек «паттăрсене» эпир нумай курнă Афганистанра, – 
Иванăн аллисене пăрса хурса, кăшкăрашнине пăхмасăр урама кăларса ячӗ 
Кируш. Юрать-ха, хыçӗнчен тухса пăхма ăс çитерчӗ. Атту пулсан çуртсăр 
тăрса юлнă пулӗччӗ. Леш çурта тивертсе яма хăтланнине вăхăтра курса 
ӗлкӗрчӗ. Çакăн хыççăн Иванăн икӗ уйăха яхăн больницăра сипленме тӳр 
килчӗ. 

...Шутлă кун яланах çапла вăл – хăвăрт, сисӗнмесӗр иртсе каять. Ки ру-
шăн та отпускӗ вӗçленсе пырать. Ыран каймалла тенӗ кун Кирушсем пат-
не каçкӳлӗм уксахласа Иван пырса чарăнчӗ. Пӳрте кӗмерӗ хăй, чӳречерен 
Кируша чӗнсе кăларчӗ.

– Эсӗ, Кируш, мана, ухмаха, тен, каçармăн та, анчах çак кунсенче хама 
хам ниçта хураймастăп. Малтан мана тӗрӗс мар ăнлантарса пачӗç-и е 
хам ӳсӗр пуç çапла ăнланнă-и... Кайран кӳршӗре пурăнакан Лазăр пич-
че каласа парсан çӳç-пуç вирелле тăчӗ. «Клава çав кӗпер карлăкӗ çинчен 
Çарăмсана сикнине хам куçпа хам куртăм. Шывран туртса кăларнине те. 
Мӗнле «искусственнăй дыхани» туса Клавăна вилӗмрен çӑлса хăварнине 
те хам куçпа хам куртăм. Анчах кӗтӗве пăрахса каяймарăм», – тесе каласа 
пачӗ. Вăт çапла, Кируш, пӗр самантрах хам ухмахлăха пула арăмсăр тăрса 
юлтăм. Клава манран уйрăлса кайрӗ. Çав каç Гальăпа мӗнле çыхланса 
кайнă. Эх, çав эрехе... Халь тин нимӗн те тăваймастăп. Уйри тăмана 
пек пӗр-пӗччен тăрса юлтăм. Ав, санпа та урлă-пирлӗ пулса пӗтрӗмӗр. 
Каçармалла мар йăнăш туса хутăм çав эрехе пула.

– Иван, чăнах та чӗрере ӗмӗр тӳрленмелле мар суран хăвартăн. Çакна 
пула сана чăнах та питӗ йывăр каçарма. Эсӗ пирӗн ачалăха, юл таш лăха 
тикӗтпе вараларăн. Мана, хăвăн çывăх юлташна,  мӗншӗн  çӗçӗ пех  хирӗç 
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тă тăн? Мӗн начаррине турăм сана, кала-ха? Мӗншӗн хă вăн юратнă мăшăрна 
çав териех кӳрентерсе шыва сикмелӗхех кăмăлне хă вармаллаччӗ? Каçарнă 
та, тен, пулăттăм, Иван, анчах манăн аннене, 80 çула çывхарса пыракан-
скере, ытла та киревсӗр сăмахсем каласа хăртса пӗтертӗн. Çакăншăн эпӗ 
сана ӗмӗрне те каçармастăп. Нихăçан та ху кӗпер урлă каçсан, кӗпере 
ан сӳт, ан ват, кама-тăр е хăвнах каялла каçма тӳр килетех вăл пурăнан 
ӗмӗрте. Килсе каçару ыйтнăшăн тавтапуç, апла пулсан санра этемлӗх 
пӗтмен-ха... Малашне те çак сукмакран ан пăрăн, пурăна-киле кивӗ пуртă 
аври те кирлӗ пулать çак пурнăçра, – хуравларӗ Кируш.

Çакӑн хыççăн нумай шыв юхрӗ çырмара, тин çуралнă ачасем те шкула 
чупма пуçларӗç. Кирушсен умӗнче ватăлса çилпе ӳкнӗ йăмран та ешӗл 
хунавӗсем Кируш çӳллӗш паркаса ӳссе кайрӗç. Амăшӗ Палюк аппа та 
ватлăхӗ пусса пынăран вырăн çинче час-часах вырта пуçларӗ. Кируша çак 
çулсенче хăйне те нумай хура-шурă курма тиврӗ. Амăшӗнчен çыру илсен 
çар пурнăçӗпе сывпуллашса яла таврăнчӗ. «Кируш, ачам, санăн ачусене 
утьăкка сиктерсе кураймарăм. Хуть юлашки кунсене çын пек пурăнса çут 
тӗнчерен уйрăлас», – тесе çырнă çырăвне амăшӗ.  Куççульсӗр вулаймарӗ 
ăна Кируш.

Акă Кируш хăй çуралса ӳснӗ ялта. Амăшӗ те ывăлӗ таврăнсан аванах 
çӳреме пуçларӗ. Май килсе тухнă чух ялан:

– Кируш, ачам, кин кӗртсен хăвна та çăмăл пулӗччӗ, ав, апатне пӗçерме 
те, кил хушшинчи ӗçсене те хăвăн тума тӳр килет. Мана та çăмăлрах пулнă 
пулӗччӗ... Мӗн шухăшлатăн, ачам? – текелерӗ.

– Анне, Турă çырнине çак тарана çитсе те тӗл пулаймарăм. Тӗл  пулсан 
çав кунах авланса яратăп, – тесе шӳтлекелесе ирттерсе ячӗ кун пек чух 
Кируш.

Кун пирки Кируш амăшӗ каламасăрах сахал мар пуçне ватнă-ха. 
Çав шывран туртса кăларнă пирӗштие ниепле те пуçӗнчен кăларса 
пăрахаймасть. Клава каланă юлашки сăмахсем халӗ те асра: «Кируш, тен, 
Турă хушсан, татах та тӗл пулăпăр-ха. Тем тума ман чӗре çавăн пек туять». 
Кирушăн куçӗсенчен чăр-р! пăхнăччӗ ун чух Клава. Пăхрӗ те Кирушăн 
канăçне хăйпе пӗрле илсе кайрӗ. Адресне те хăвармарӗ хуть. 

Халиччен те пӗлмест Кируш Клава ăçта пурăннине, ăçта, кам пул-
са ӗçленине. Амăшӗн йăмăкӗ Сарпи мăнакăшӗ пӗрре çапла тахçанах 
ӗнтӗ таçта Уралта ӗçе вырнаçнă, крановщик пулса ӗçлет тесе çырса 
пӗлтернӗччӗ. Те терӗс ӗнтӗ. Шырас-тăвас пулсан та адрессăр ăçта кайса 
шырас?

Паян шăматкун. Кируш ирех мунча хутса амăшне мунча кӗртрӗ. 
Хăй те мунча хыççăн уçăлма тесе Çарăмсан хӗррине уттарчӗ. Кунӗ паян 
еплерех илемлӗ. Йăмралăхра шăпчăксем пӗр канми юрă шăрантараççӗ. 
Çарăмсан та ир-ирех лăпкă. Тӗкӗр евӗр таса шыв çинче йăмрасем хăйсен 
сăнӗсем çине пăхса киленеççӗ тейӗн. Кируш юратнă вырăна пырса ларчӗ. 
Çа рăм сан илемӗпе киленнӗ вăхăтра кӗпертен инçех те мар халиччен кур-
ман илемлӗ çи-пуçлă хӗрарăма асăрхарӗ. Шыва кӗме пуçтарăнать пулас. 
Çийӗнчи кӗпине хывса пăрахса шыва кӗчӗ. Инçетре пулсан та Кируш 
çак хӗрарăмăн илемлӗ кӗлеткипе пӗр вăхăт киленсе ларчӗ. Эх, пулаççӗ 
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те çав çакăн пек илемлӗ кӗлеткеллӗ пирӗштисем. Ларсан-ларсан Кируш 
чăтаймарӗ, пирӗшти еннелле пӗр-ик утăм ярса пусрӗ-и, сасартăк чарăнса: 
«Чим, мӗн тăватăп-ха эпӗ?» – тесе каялла çаврăнчӗ. Çук, Кируш пăрăнса 
ӗлкӗреймерӗ, хайхи пирӗшти асăрхаса ӗлкӗрчӗ.

– Кируш! – тесе аллисене вӗçме хатӗрленнӗ кайăк пек сарса Кируш ен-
нелле пӗр-икӗ утăм та туса ӗлкӗреймерӗ, çав вăхăтра тӗмсен хушшинчен 
пăшал сасси кӗрӗслетрӗ. Хăранипе йăмра çинчи кайăксем тӳпенелле вӗçсе 
куçран çухалчӗç. Кируш чупса çитиччен хӗрарăм çыран хӗрринчи çерем 
çине касса пăрахнă йăмра пек йăванса кайрӗ. Тӗмсен хушшинчен пăшал 
йăтнă лутрарах çын ял еннелле тапса сикрӗ. Таракан çынна хăваласа çитсе 
çӗр çине пусса ӳкерчӗ Кируш. Темле майпа вӗçерӗнсе çак этем пăшалӗпе 
Кируша кăкăрӗнчен тӗллесе:

– Мӗн сана та çак еркӗн çумне тăсса вырттармалла-и?.. Анчах 
сăмахӗсене каласа та пӗтереймерӗ Кируш – çиçӗм пек хăвăртлăхпа çак 
çынна тепре çапса ӳкерсе пăшалне туртса илчӗ. Хайхискере ӳпне çавăрса 
пăрахсан вăл кам иккенне палласа илчӗ.

– Пайдул пичче, эсӗ мӗн туса хутăн, кала-ха? Çак хӗрарăм сана мӗн 
начаррине турӗ?

– Мӗн начаррине турӗ тетӗн-и? Çак еркӗне пула Иван пуçне çирӗ. Яр 
мана, вăл вилмен пулсан ăна чӗрӗлле çӗр айне чавса чикетӗп!..

Пăшал сассине илтсе-и е çывăхрах пулнă-и – çамрăксем чупса пырса 
Пайдула çыхса пăрахрӗç. Кирушпа пӗр çамрăк йăванса кайнă хӗрарăм пат-
не чупрӗç. Кируш машинине кӗпер çинче хăварнă. Клавăна йăтса машина 
енне чуптарчӗ.

Больницăна илсе çитерсен тухтăр Клавăна пăхрӗ те:
– Çамрăк çыннăм, вăхăтлă илсе çитернӗ эсир ăна. Пӗрер сехет кая 

юлнă пулсан...
Хӗрарăма тӳрех операци тума ăсатрӗç. Икӗ сехет ытла Клавăн пур нă çӗ-

шӗн кӗрешрӗç тухтăрсем. Операци вӗçленсен:
– Сан арăму кӗпепе çуралнă, нумай пурăнать ӗнтӗ халь, ачасем те çуратса 

парӗ, – тесе Кирушпа çамрăк качча хавхалантарса ячӗ тухтăр. – Пăшалӗ вара 
сунара çӳрекенни пулнă куран. Ак ку сана асăнмалăх, – тесе Кируша бинт-
па чӗркенӗ тăхлан чăмăрккине тыттарчӗ. 

Уйăха яхăн Клавăна больницăра сиплерӗç тухтăрсем. Кирушăн амăшне 
те больницăна вырттарас терӗ тухтăр.

– Çук, çук, эпӗ халиччен больница алăкӗ хăш май уçăлса хупăннине 
те пӗлместӗп. Эсир мана, 80-ран иртнӗ карчăка, больницăна вырттарас 
тесе ан та хăтланăр, вилес пулсан больница та хăтарас çук. Турă мӗн чухлӗ 
виçсе панă, çавна килтех пурăнса ирттеретӗп, – тесе ниепле те килӗшмерӗ 
Кирушăн амăшӗ. 

Акă мӗн пулса иртнӗ Кируш ялта çук чухне. Клава уйрăлса кайсан Иван 
Гальăпа пӗрлешсе пурăнма пуçланă. Пӗр вăхăт аванах пурăннă вӗсем. 
Иван инçете кайса ӗçе те вырнаçнă. Иван çумӗнче çуккине сиссе Галя 
урăх арçынсемпе çыхланса кайнă. Çакна пӗлсен Иван эрех ӗçсе тултарнă 
та арăмне хӗнесе пӗтернӗ. Ӳсӗрскер, выртнă çӗртех пирус тивертсе янă. 
Çывăрса кайсан пирусран вут хыпса илнӗ. Иккӗшӗ те пушарта çунса кайнă. 
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Клавăна Кируш больницăран тӳрех хăйсем патне илсе кайрӗ. Салтакра 
техника енӗпе ӗçленӗрен ялта инженер ӗçне кӳлӗнчӗ. Пӗррехинче çапла 
ӗçрен таврăнсан Клава ăна:

– Манăн сан валли савăнăçлă хыпар пур.
– Мӗнле хыпар-ши? Атя хăвăртрах кала, ан тарăхтар, – тесе Кируш 

Клавăна пырса ыталаса илчӗ.
– Кируш, эпӗ йывăр çын. Тухтăрсем йӗкӗреш – иккӗшӗ те арçын ача 

пулать терӗç...
Кируш хытă савăннипе кăшкăрсах ячӗ. Çак шăв-шава илтсе амăшӗ 

малти пӳрте кӗрсе тăчӗ: 
– Харкашатăр тесен питӗрсем хӗвел пек ялкăшаççӗ. Мӗн пулнă? 
– Анне, эсӗ часах асанне пулатăн!
– Ах, Турă, тинех кӗтсе илетӗп иккен, – савăнăçне пытараймарӗ амăшӗ.
– Анне, пӗрре кăна та мар, тӳрех икӗ ывăл пулать пирӗн.
Çак хыпара илтсен амăшӗ вун çиччӗри пек чупкаласа çӳре пуç-

ла рӗ. Арăмӗ паян-ыран çуратмалла тенӗ вăхăтра Кируша çар ко-
мис сариатӗнчен повестка килчӗ. Хыпăнса ӳкнӗ Клава упăшки ӗçрен 
таврăнасса кӗтмерӗ, ун патне ӗçе чуптарчӗ. Ӗçре Кируша колхоз маши-
на пачӗ те Клавăпа Кируш хиртен тӳрех района кайрӗç. Арăмӗ Кируша 
çар комиссариатӗнче пӗр-икӗ сехет кӗтсе ларчӗ. Çак вăхăтра Клавăн 
пуçне мӗнле кăна шухăшсем пырса кӗмерӗç пуль. Кируша курсан та 
лăпланаймарӗ-ха вăл. Упăшкин  кăкăрӗ çинче орден йăлтăртатнине 
курсан кăна чун кӗчӗ хӗрарăма. Çул çинче Клава Кируша ăнтан ярса 
пӗтерчӗ, мӗншӗн те мӗншӗн тесе тӗпчерӗ.

– Афганистанра эпӗ хамăрăн майора вилӗмрен хăтартăм, ăна çапăçу 
хирӗнчен илсе тухрăм. Ун чухне мана хама та ураран амантнăччӗ. Уйăх 
сипленнӗ хыççăн госпитальтен тӳрех чаçе ăсатрӗç, – каласа пачӗ Кируш.

Тепӗр икӗ эрнерен çемьере йыш хушăнчӗ. Пурнăçӗ йăлтах улшăнчӗ: 
çуртра ачасен сасси янăрать, савăнăç хуçаланать. Кирушăн амăшне халь 
никам та ватă карчăк тесе калаймӗ.  Мăнукӗсен умӗнче чупкаласа кăна 
çӳрет. Лешсем те вăл килнине туяççӗ тупата, шăпăрт пулса асламăшне 
йăл-йăл кулса кӗтсе илеççӗ.

Ачисен ячӗсене суйласа илме амăшне ирӗк пачӗ мăшăр.
– Ваççукпа Сашук ятсем сире килӗшеççӗ пулсан...
– Юрӗ, анне, эпир сана ирӗк патăмăр вӗт. Эсӗ мӗнле ят хуратăн, çапла 

пулӗ.
– Апла пулсан юрӗ, – йăл кулчӗ амăшӗ савăннипе. Ачисем хирӗç пулӗç 

тесе иккӗленсе тăратчӗ-ха.
Пурнăç урапи пӗрмай малалла шурӗ. Акă Ваççукпа Сашук та пӗр 

вăхăтрах утма пуçларӗç. Эх, мӗнле савăнăç парнелерӗç пепкесем. Ара, Ки-
руш та çак çуртра пӗрремӗш утăмсем тунă вӗт, халӗ ак унăн ачисем тап-
тап пусаççӗ. Кинне алă çинче йăтса çӳременни кăна Палюк аппа.

Кун хыççăн тата икӗ çул сисӗнмесӗрех çырмари шывпа пӗрле юхса 
кайрӗ. Паян Ваççукпа Сашукăн çуралнă кунне паллă тума тăванӗсем, çывăх 
çыннисем, юлташӗсем пухăннă. Ваççукпа Сашук  асламăшӗнчен пӗр шит 
те уйрăлмаççӗ, аллинчен ямасăр чупса çӳреççӗ. Ларсан-ларсан ялăн тепӗр 
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вӗçӗнче пурăнакан мăнакăшӗ тата унпа пӗртăван Сарпи йăмăкӗ Палюк 
аппана айккинерех чӗнсе илчӗç те:

– Аппа, эс Иванăн ашшӗ Пайдул тӗрмерен таврăннине илтмен-и?
– Çук, илтмен, Сарпи йăмăкăм. Ара, Пайдула 8 çула лартнă терӗç  

мар-и?
– Çапла тетчӗç те, темле майпа иртерех таврăннă. Кӳршӗре пурăнакан 

Алякка çапла сыпса ларнă чух çав Аюмовсене тӗпӗ-йӗрӗпе çунтарса 
ямасăр эпӗ те пулмап тесе кăкăрне çапсах кăшкăрашрӗ тет Пайдул.

– Мӗн-и, аппа, Кируша систерместӗр-и, хăвăр та кăшт сыхланарах 
çӳрӗр-ха... Вăл, шуйттан, тем туса хурӗ. Ашшӗ ывăлӗнчен те ирттерет. 
Ӗçки ӗçкӗ мар. Çав эрехне ӗçмен чух унран лайăх çын та çук. Вăл ӗçкеленӗ 
вăхăтра арăмӗ те ман патра час-час çӗр каçать...

Паян тем тума килне каярах юлса таврăнчӗ Кируш. Амăшӗ ывăлӗн 
кăмăлӗ уçă маррине вăл алăк урати урлă ярса пуссанах туйрӗ пулин те, 
шавламарӗ. Хăй каласа парасса кӗтрӗ. Ашшӗ килсе кӗрсенех ачисем ăна 
сырса илчӗç. Килне таврăннă чух Кируш лавккана кӗрсе мӗн те пулин 
тутлине илсе килетчӗ. Паян та лавккаран тухнă чух Анат урам еннелле 
пӗр çын тайкаланса кӗрсе кайнине курчӗ. Кӗлеткинчен Пайдул пиччӗшне 
уйăрса илчӗ. Çак çынна курсанах Кирушăн чӗри тем ырă мара сиссе ырат-
са кайрӗ. Апатланнă хушăра Кируш çемйине Пайдул пиччӗшне курни 
çинчен каласа пачӗ.

– Кируш, пӗркун çакăн çинчен Сарпи йăмăкăм та систернӗччӗ-ха. 
Сыхланарах çӳреме асăрхаттарчӗ, – терӗ те амăшӗ Сарпи йăмăкӗ каланă 
сăмахсене Кируша каласа пачӗ.

– Анне, эпир мар, вăл пиртен хăраса çӳретӗр. Анчах сыхăрах пулни 
ытлашши пулмӗ. Сарпи мăнакка тӗрӗссинех систернӗ-ха. Вăл эсреметрен 
тем те кӗтме пулать, çавăнпа кил хушшинче, урамра асăрханса çӳрӗр. 
Кăнтăр кунӗнче темех начаррине тăваймӗ те, каçхине, çывăрнă чух вара...

Чăнах та, Кируш тем ырă маррине сиснӗ. Пӗр каç çапла тула  пи-
рус туртма тухсан пӳрт çывăхӗнче такам çӳренӗ пек туйăнчӗ ăна. Çав 
каç çутăличчен те çывăрса каяймарӗ Кируш. Çакăн хыççăн вăл хăй те 
асăрханарах çӳреме пуçларӗ.

Пӗррехинче çапла колхоз ӗçӗпе районтан çурçӗр çитеспе çеç таврăнчӗ. 
Сиснӗ пекех машинине колхоз гаражне лартса хăварчӗ. Карăк пусси 
умӗн иртсе хăйсен урамне пăрăннăччӗ кăна, вӗсен çурчӗ тӗлнелле тӗтӗм 
йăсăрланса тӳпенелле кармашнине курчӗ, çав вăхăтра çулăм çуртсенчен 
те çӳлерех хăпарса кайрӗ. Кируш чупса çитнӗ çӗре пӳртне кăна мар, мун-
чапа хуралтăсене те вут тивнӗ. Кируш пусăран хăй çине икӗ-виçӗ вит-
ре шыв сапрӗ те çулăм витӗрех пӳртелле кӗрсе кайрӗ. Кируш ачисене 
пӳртрен йăтса тухрӗ те амăшне илсе тухас тесе çунакан пӳрте ыткăнчӗ. 
Çак вăхăтра пушара сӳнтерме ялӗпех – хăшӗ витрепе хăшӗ пуртă, сенӗк 
йăтса Кирушсен еннелле чупрӗ. Амăшне Кируш аран шыраса тупрӗ те 
урама йăтса тухрӗ. Клава вӗсем патне чупса пычӗ.

– Кируш, документсене, укçана çăлса хăварасчӗ, –тесе макăра-макăра 
ӳкӗтлерӗ.

Докуменчӗсене илсе тухнă чух Кируш алăкран тухса  ӗлкӗреймерӗ, 



109

мачча кашти ун çине йăтăнса анчӗ те пусарса хучӗ. Çак вăхатра пушарнăй 
машини сирена кăшкăртса килсе çитрӗ. Кируша шыраса тупса, çулăм 
витӗр илсе тухса тӳрех васкавлă пулăшу машинипе больницăна ăсатрӗç. 
Пушарнăйсемпе пӗрле участковăй та ларса килнӗ. Халăхран ыйткала-
са пӗлнӗ хыççăн Пайдула хăйсемпе пӗрле район центрне лартса кайрӗç. 
Пайдул тӳрре тухаймарӗ. Тăватă канистра бензин тупнă Пайдулăн мун-
чинче. Иккӗшне пушатса ӗлкӗрнӗ. Тӗпчесе пӗлнӗ хыççăн çак икӗ канистра 
бензина Кирушсен çурчӗ çине сапса пӗтерни паллă пулнă.

 Тăватă уйăха яхăн сиплерӗç тухтăрсем Кируша. Ӳчӗ чылай пиçнӗ.
– Юрать çамрăк, чӗри те çирӗп, тӳсӗмлӗ пулчӗ, – терӗ тухтăр сен чен 

пӗри.
Суд хыççăн Пайдул пӗр тӗрмерен тепӗр тӗрмене куçарнă чух тарнă. 

Перкелешнӗ хушăра Пайдула вилмеллех амантнă. Çапла вӗçленчӗ пурнăçӗ 
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çак пуçтахăн. Пурнăçа юратса пурăнсан çеç пурнăç пулать, пуçтахланса, 
ирсӗрленсе пурăннине Турă ырламасть. «Кам мӗн шырать, çавна тупать», 
– теççӗ вырăссем. Пайдул та мӗн шыранине тупрӗ. 

Тăватă уйăхран Кируша больницăран кăларчӗç. Ак Ваççукпа Сашук 
еплерех тунсăхланă ашшӗне. Ун ытамӗнчен те каймаççӗ, пыра-пыра ыта-
ласа илеççӗ. Кируш больницăра сипленнӗ вăхăтра колхоз председателӗ 
Иван Семенович Шурбин тăрăшнипе вӗсем валли çурт хăпартса та лартнă. 
Çăра уççине Кирушăн амăшне аллинченех тыттарчӗ председатель. 

Клава çамрăк чух выльăх тухтăрне вӗренсе тухнă пулнă, профессийӗпе 
ӗçлеме май килмен. Халӗ Иван Семенович Клавăна колхозăн тӗп ветврачӗ 
пулма çирӗплетрӗ. Ачисене ача садне вырнаçтарасшăн пулчӗç, анчах 
Кирушăн амăшӗ килӗшмерӗ, мăнуксене хамах пăхатăп терӗ. Клава ирех 
ӗçе тухса кайса каç енне çеç килне таврăнать. Ывăнтăм тесе пӗрре те 
ӳпкелешмест. Халь ăна ӗлӗкхи пек Клава тесе чӗнмеççӗ, хисеплесе Клав-
дия Ивановна теççӗ. 

Колхоза виçӗ ял кӗрет. Кашни ял хушши 5-6-шар çухрăм, епле тă рăш-
тарсан та çуран мӗнпур çӗре çитсе ӗлкӗрме çук. Иван Семенович ятарласа 
колхоз валли «Ветеринари служби» тесе çырнă машина туянчӗ.

Акă кӗр те иртсе кайрӗ. Йывăр пулнине пăхмасăр, Кируш тыр-пул пух-
са кӗртнӗ çӗрте вăй хучӗ. Кӗрхи ӗçсем вӗçленсен ăна сывлăхне çирӗплетме 
тесе санаторие путевка пачӗ колхоз. 

Пӗрре çапла çур аки пуçланиччен клубра пуху ирттерчӗç. Хăш хирте 
мӗнле культура акмаллине палăртрӗç. Колхоз валли икӗ çӗнӗ комбайн, 
икӗ агрегатлăх (ултă) сеялка тата шăратса çыпăçтармалли пӗр аппарат 
туянма палăртрӗç. Хирте техника вансан çак аппарат юсама кирлӗ пулӗ 
терӗç. Кайран Иван Семенович сăмах илчӗ:

–Тăвансем, эпӗ акă тата мӗн каласшăн. Хăвăрах куратăр пуль, пӗр 
енчен ватлăх та пусса килет тата сурансем те аптратма пуçларӗç. Вăрçă 
иртни тахçанах, анчах сурансем аса илтереççӗ. Районти пуçлăхсемпе ка-
нашласа пăхрăм та хам вырăна Кируша шанса хăварас терӗм. Вăл пур ен-
чен те пултаруллă, çар çынни, дисциплинăна çирӗп тытакан çын. Мăшăрӗ 
Клавдия Ивановна та пултаруллă врач.

– Иван Семеновичпа канашларăмăр та Кирилл Петровича тӗп инже-
нертан колохоз председателӗ пулма сӗнсе пăхас терӗмӗр, – терӗ районтан 
килнӗ представитель. – Эсир мӗн шутлатăр, юлташсем? Çынни чăнах та 
питӗ пултаруллă.

Колхозниксем те тăрса сăмах каларӗç. Пурте Кируша мухтарӗç.
«Эпир шанатпăр Кируша, мӗн каласан та хамăр ял çынни, хури-шурри-

не те сахал мар курнă», – терӗç вӗсем. Юлашкинчен Кируша сăмах пачӗç.
– Мана шанатăр пулсан, ял-йыш, эпӗ сирӗн умăрта сăмах паратăп. Иван 

Семенович пуçарнă ӗçсене малалла аталантарма  тăрăшăп, – терӗ вăл.  
Клубри халăх Кирушăн сăмахӗсене ырласа ура çине тӑрса алӑ çупрӗ.
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пӗл пирӗннисене!

НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВ – 
ЧĂВАШ ДРАМАТУРГИНЕ 

НИКӖСЛЕКЕНСЕНЧЕН ПӖРИ 

Николай Сидорович Ефремов чăвашсен про   -
фессиллӗ театрне йӗр ке лесе яракансенчен пӗ ри, 
унăн хайлавӗсем шкулта тата аслă шкулта вӗ ре-
некенсен программине кӗнӗ. Унăн «Пуян Карук» 
тата «Анисса» драмисем чăваш драматургийӗн ни-
кӗсӗ пулса авторне классик туса хунă. Унăн тӗрлӗ 
енлӗ пултарулăхӗ Чӗмпӗрте уçăлнă, вăл кунта çы-
равçă, артист тата йӗркелӳçӗ пулса тăнă.

Н.С.Ефремов 1895 çулхи декабрӗн 6-мӗшӗнче 
Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи  Пăва уесне кӗрекен Упи 
вулăсӗнчи Кивӗ Йӗлмел (ăна ун чухне вырăсла 
«Старый Ильмовый Куст»  тенӗ) ялӗнче чухăн 
хресчен çемйинче çуралнă. Халӗ ку ял Çӗпрел 
районне кӗрет.

Николай Сидорович автобиографийӗнче ашшӗ 1857 çулта çуралнă тесе 
çырнă. Аслашшӗ вара салтак пулнă, ăна çар поселенине ямалла пулнă, анчах 
ялта юлнă. Çавăнпа ăна тата ачисене çӗр пайӗсӗр хăварнă, пӳрт лартма та çӗр 
паман. Пӳртне вара вăл чăнкă çыран хӗррине лартнă. Хăй кулаксем патӗнче 
ӗçлесе çемйине тăрантарнă: хăма çурнă, çăм таптарнă, тырă пуçтарнă.

«Эпир час-часах выçă лараттăмăрччӗ, тăватă ачана кунӗпене пӗр чӗлӗ 
çăкăр парса хăваратчӗç. Ăна тӳрех çисе яраттăмăрччӗ те каçчен выçă 
лараттăмăрччӗ. Хăш чухне кӳршӗсем пире шеллесе кăвакарнă çăкăр 
татăкӗсем кӳрсе паратчӗç, хăш чухне вара хăйсем патне кайсан алăк 
умӗнченех чышса кăларатчӗç. Пирӗн тум çӗтӗкчӗ, пуçа турама тура та 
çукчӗ», – тесе çырать Николай Сидорович.

1900 çулта Сидор Ефремов çемйине виçӗ пай çӗр панă (килте виçӗ 
арçын пулнă). Хирте çӗр уйăрса парсан Сидор чӗркуçленсе ларать те ăна 
чуптăвать. Анчах  ун хыççăн та çăмăлах килмен çав ăна: ял куштанӗсем ун 
патне çӗрле пыра-пыра хăратнă, эрех-сăра ӗçтерме, тутлă апат çитерме 
ыйтнă. Вӗсем ыйтнине кивçене кӗрсе пурнăçлама тӳр килнӗ. Каярахпа 
çемье лаша та туяннă.

Николай 1909 çулта тăватă çухрăмра вырнаçнă Çӗнӗ Йӗлмел ялӗнче 
пуçламăш шкул пӗтерет (хăш-пӗр статьяра вăл тăван ялӗнче шкул пӗтернӗ 
тесе çырнă – ку тӗрӗс мар). 1912 çулта вара каччă Хурăнвар  Шăхалӗнчи 
икӗ класлă учительсен шкулӗнчен вӗренсе тухнă. Унта чăвашсен пулас 
драматургӗпе М.Ф.Акимов-Аруйпа пӗрле вӗренме тӳрӗ килнӗ.

Вăл вăхăт тӗлне Сидор ывăлне чиркӗве тиеке пама шутлать, кун пирки 
пачăшкăпа калаçса татăлать. Николай кун пирки пӗлсен ашшӗ-амăшӗнчен 

Н.С.Ефремов.
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вăрттăн Чӗмпӗре тухса тарать. Унта икӗ эрнере пилӗк тенкӗ укçа ӗçлесе 
илет. Унтан Атăл тăрăх Царицына (хальхи Волгоград) каять, Донбаса 
çитет, Макеевкăна шахтăна ӗçлеме вырнаçать. Тăватă уйăх çуна туртать, 
вакунсем чышать. Тата пилӗк уйăх сывлăша уçăлтарнă çӗрте (вентиля-
ци тытăмӗ) теçетникре вăй хурать. Ăна шахта администрацийӗ паллама 
пуçлать, пурте ку çамрăк малашне паллă çын пулать теççӗ.

Ун хыççăн Николай шахта управленийӗн тӗп кантурӗнчи Маркшей-
дер бюровӗнче конторщик ӗçӗсене туса пыма тытăннă. 1915 çулхи май 
уйăхӗнче вара ăна çара илнӗ – Кронштадт хулине лекет. Балтика флотӗнче 
1918 çулхи апрель уйăхӗччен хӗсметре тăрать, Февральти тата Октябрьти 
Аслă революцисене хутшăнать.

1918 çулта çуркунне вăл тăван ялне отпуска килнӗ. Ку вăхăтра Герма-
ни çарӗсем Эстоние кӗрсе кайнă, Николай хӗсметре тăнă Таллинн портне 
йышăннă. Николай çавăнпа октябрь уйăхӗччен ялтах юлнă: вăрман касса 
хăй валли çурт лартнă (кайран ку çуртра нумай çул пурăннă вăл).

Октябрь уйăхӗнче Н.Ефремов Чӗмпӗре çитнӗ – ăна Атăлçин 4-мӗш 
полкне хӗсмете тăратнă. Вăл час-часах митингсенче, пухусенче революци 
хыççăн илнӗ ирӗклӗхе хӳтӗлес пирки вырăсла, чăвашла, тутарла çулăмлă 
сăмахсемпе туха-туха калаçнă. Ун чухне нацменсем  (вырăс мар халăхсене 
çапла каланă) чылай пулнă хулара. Ефремов çынсене ӗнентерме, хăй 
хыççăн илсе кайма пултарнă, Хӗрлӗ çар салтакӗсен кăмăл-туйăмне çӗклес 
ӗçре ун сăмахӗ витӗмлӗ пулнă. Çакна пуçлăхсем асăрхаççӗ те ăна Чӗмпӗр 
кӗпӗрнин çар комиссариачӗн культурăпа çутӗç пайне куçараççӗ, йӗркелӳçӗ 
пулма çирӗплетеççӗ. Халӗ ӗнтӗ вăл мӗнпур вăхăтне Чӗмпӗр гарнизонӗнчи 
чаçсенче пухусенче калаçса ирттерет, чи лайăх агитатор пулса тăрать.

Çак вăхăтра вăл Чӗмпӗрти чăваш учителӗсене хатӗрлекен семина ри ре 
вӗренекенсемпе çывăх паллашса туслашать. Кунта вăл каллех М.Ф.Акимов-
Аруйпа тӗл пулать, лешӗ ун чух çакăнта вӗрентнӗ пулнă.

«Ку чухне кулаксем совет влаçне хирӗç пыма, пуçӗсене çӗклеме 
тытăнчӗç. Эпӗ ача чухне кулак ачисем хама кӳрентернине аса илсе кӗске 
вăхăтрах «Пуян Карук» тата «Анисса» ятлă драмăсем çырса хатӗрлерӗм. 
Вӗсене Чӗмпӗрте Хӗрлӗ çар салтакӗсем валли сцена çинче лартатчӗç. 
Эпӗ пӗтӗм Чӗмпӗр гарнизонӗнче чапа тухрăм. Спектакльсем умӗн яла-
нах сцена çине тухса калаçаттăм, агитаци тăваттăм», – тесе аса илет 
автобиографийӗнче Н.С.Ефремов.

«Пуян Карук» драмăна вăл 1918 çулхи декабрьте çырма пуçланă, фев-
ральте артистсен ушкăнне кăтартнă. Кунта сăмах май çакна палăртса хă-
вар малла: автор тата темиçе водевиль, инсценировка çырнă, анчах вӗсем 
ниçта та пичетленмен.

Çар комиссариатӗнче Н.Ефремов 1919 çулхи июльччен хӗсметре тăнă. 
Унтан ăна Чӗмпӗрти Хӗвелтухăç фрончӗн 5-мӗш çарӗнчи политика пай-
не куçарнă. Тӗрӗссипе, кӗпӗрне çар комиссариатӗнчен Чăваш секцине 
куçарнă. Вăл «Чухăнсен сасси» хаçат редакцийӗнче шутланса тăнă, ӗçӗ 
вара урăхларах – чăваш артисчӗсен труппине ертсе пымалла. Хăй ун пир-
ки: «Артист пулса тăтăм», – тесе çырнă. Ку çынсем спектакльсем кăтартнă, 
хор йӗркеленӗ, агитаци ӗçӗсене илсе пынă. Самар, Сызрань хулисенче, 
Чӗмпӗр тата Пăва уесӗсенче гастрольте çӳренӗ.



113

Политика пайӗ Чӗмпӗртен куçса кайсан Николай Ефремова çакăнтах 
хăварнă, ăна Чӗмпӗр кӗпӗрнин ӗç тăвакан комитетӗнчи национальноçсен 
пайӗнче секретарь ӗçне шанса параççӗ. Тӗрӗссипе, вăл хăйӗн малтанхи 
тивӗçнех туса пырать, артистсемпе ӗçлет. Çапла 1920 çул иртсе каять. 

1921 çулта Николай Сидоровича çар инженери техникумне коман ди-
ровкăна яраççӗ, анчах чирлесе ӳкнипе июльте вăл каялла таврăнать.

Малалла Н.С.Сидоровăн нумай çӗрте вăй хума тӳр килнӗ.1922 çулта 
Йӗпе Пăкăрлă ялӗнчи больницăра хуçалăх заведующийӗ пулнă. 1923 – 1925 
çулсенче – Çӗпрелӗнчи пысăклатнă страхлакан участокăн конторщикӗ. 
1925 çулхи май-июнь уйăхӗсенче – Чăваш Республикин «Чувашсельбанк» 
секретарӗ. 1925 çулхи июль – 1928 çулхи август уйăхӗсенче – Чăваш Рес-
публикин страхлакан агенчӗ. Ун хыççăн тытăнса 1929 çулхи февралӗн 
1-мӗшӗччен – Шăмăршă районӗн ӗç тăвакан комитечӗн секретарӗ. Ун-
тан Шăмăршă вăрман промышленноçӗн хуçалăхне секретаре куçнă, 1930 
çулхи май уйăхӗччен вăй хунă.

Кунтан Н.С.Ефремов ялне таврăннă, 1933 çулччен организатор, кол-
хоз председателӗ, счетовод пулса ӗçленӗ. 1934 çулхи сентябрьччен Çӗпрел 
районӗн ӗç тăвакан комитечӗн секретарӗнче вăй хурать.

1934 çулхи сентябрьтен пуçласа 1956 çулхи март уйăхӗччен вăл Çӗпрел 
районӗнче ачасене шкулта чăваш чӗлхи вӗрентнӗ.

1943 çулхи апрелӗн 18-мӗшӗнчен пуçласа 1945 çулхи август уйăхӗччен 
Н.С.Ефремов фронтра çапăçнă. 1-мӗш Белорусси фрончӗн кӗпер тăвакан 
батальон уйрăмӗн рядовойӗ пулнă вăл, Орёл хулинчен тытăнса Берлина 
çитнӗ. Вăрçăра тата ӗçре илнӗ темиçе медаль пур унăн: «Варшавăна ирӗке 
кăларнăшăн», «Берлина илнӗшӗн», «Тăван çӗршывăн Аслă вăрçинче Гер-
мание çӗнтернӗшӗн», «Ӗçре палăрнăшăн» тата ыттисем.

Н.С.Ефремов икӗ хут авланнă, пӗрремӗш арăмӗ вырăс пулнă (Улья-
новск облаçӗнчен), вăл сарăмсăр вилнӗ.

1956 çулхи мартра драматург тивӗçлӗ канăва тухнă. Каярахпа ун патне 
Кивӗ Йӗлмелне интервью илме Шупашкартан икӗ хутчен паллă çыравçă 
Юхма Мишши пырса кайнă. 

Н.С.Ефремов 1988 çулхи июлӗн 23-мӗшӗнче вилнӗ, ăна ял масарне 
пытарнă.

Малалла кăштах автор пултарулăхӗ пирки калаçар-ха. «Пуян Карук» 
драмăна вăл 1919 çулхи февраль уйăхӗнче çырса пӗтернӗ терӗмӗр. Тепӗр 
çул вара ăна уйрăм кӗнекепе пичетлесе кăларнă. Ун хуплашки çине çапла 
çырнă: «Издание Симбирской Чувашской Секции Губернского отдела На-
родного Образования. Типография №1 Губсовнархоза».

Драмăри ӗçсем империализм вăрçи вăхăтӗнче пулса иртеççӗ. Хайлавăн 
тӗп теми – пуянлăхпа чухăнлăх, вӗсем хире-хирӗç тăни, çын хăй чунне 
укçашăн, мулшăн сутни. Аллă пиллӗкри Карук хăй умне тӗллев лартнă: 
мӗнле меслетпе пулсан та пуймалла! Хăйӗн тӗллевӗ патне утнă чух вăл 
усал çынна, хыткукара çаврăнать – арăмне, икӗ ывăлне, вӗсен арăмӗсене 
ним вырăнне те хумасть, хӗсӗрлет, нуша кăтартать. Вӗсем ăна пӗр сăмах 
та чӗнеймеççӗ, Карук мӗн каланă – çавна тăваççӗ. Вӗсене выльăх пăхса 
çитӗнтерме хушнă, ӗçле-ӗçле хăйсем те чӗмсӗр выльăха тухаççӗ. Карук 



114

вара выльăх сутса укçа тăвать. Ывăлне те салтака ярасшăн мар. Вăл ăна 
акă мӗн калать: «Ирхине кучан çи, кăнтăрла шыв ӗç, шур чул çи, каçпа 
куçна тапак шывӗ сӗрсе вырт». Ывăлӗн сывлăхӗ уншăн ним те мар. Ывăлӗ 
ашшӗ пирки: «Пирӗн атте ӗмӗтсӗр кăмăлӗпе тӗнчене пӗтӗмӗшпех хăй ал-
лине çавăрса илесшӗн… Укçа тесессӗн таçта кайса кӗрет. Çулталăка икӗ 
пуслăх расхут кăлармасть те, мур тума укçа пуçтарать. Те çылăхӗсемшӗн 
шуйттансене тӳлеме леш тӗнчене илсе каясшăн… Аякри ачисем вал-
ли пуçтарса хăварасшăн темелле… Анчах мулӗ пире юлать тесе пире 
кураймасăр çилленсе тăрать... Унăн чунне мул чирӗ çакланнă… ӗмӗтсӗр 
кăмăлӗ хушнине туса пурăнать… Хăйне ӗнтӗ кӳршӗ-аршăсем те юратми 
пулчӗç… Эй, пуян пурте çапла пулать-ши?».

Кунта çемье конфликчӗ тата Карукпа ял çыннисен конфликчӗ  па лă-
рать. Ку çыншăн трагеди! Пурăнни мӗн усси? Çынсем сана юратмаççӗ, хи-
сеплемеççӗ, санран хăраççӗ. Карук çакна ăнланмасть мар, анчах кăмăлне 
улăштараймасть – ăна укçа кăна кирлӗ, пуянлăх патне туртăнни пурне 
те парăнтарать. Ку çыннăн шалти конфликчӗ. Карук çынлăхран тухать. 
Юлашкинчен ун çурчӗ, нумай çул пухнă мулӗ пушарта çунса каять. Халӗ 
вăл никама та кирлӗ çын мар. Мӗншӗн тата мӗн туса пурăнчӗ вăл?..

Ку хайлав хăй вăхăтӗнче халăх хушшинче анлă сарăлнă пулнă, унăн 
теми вара паян та çивӗч. Каруксем кашни саманара пур.

Акă мӗн çырать Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи национальноçсен ӗçӗсен уйрăмӗн 
Чăваш пайӗн хаçачӗ «Çӗнӗ пурнăç» (1919 çул, 37-мӗш номер): «Майăн 
3-мӗшӗнче Урицкий ячӗллӗ клубра Ефремов çырнă «Пуян Карук» дра-
ма тăрăх чăвашла спектакль лартрӗç. Клубра лăк тулли халăхчӗ. Чӗмпӗр 
çыннисем, семинарире вӗренекенсем, хӗрлӗ армеецсем тата ыттисем 
пухăннăччӗ. Тӗп роле – пуян Карука – Ефремов юлташ вылярӗ, куракан-
сене пӗр чарăнми култарчӗ».

Халăх кулнă кăна мар иккен, Карук çемйине тата ял халăхне шеллесе 
йӗнӗ те. Спектакль хыççăн кăмăллă куракансем тăвăллăн алă çупнă, авто-
ра сце на çине чӗнсе кăларнă, ăна тата спектакле йӗркелекенсене тав тунă.

Ку пӗрремӗш спектакль пулнă. Чӗмпӗрти Урицкий ячӗллӗ клуб ун 
чухне Ярмарочная урамӗнче вырнаçнă пулнă (вăл хальхи Крымов урамӗ 
патӗнче). Кайран спектакле Чӗмпӗр драма театрӗнче те лартнă.

Ку драмăна 1970-мӗш çулсенче Çӗнӗ Йӗлмелӗнчи (Тутарстан, Çӗпрел 
районӗ) шкул учителӗсем те сцена çине кăларнă. М.И.Шадирякова-Лысова 
вӗрентекен Карук арăмӗн – Крахвинен – рольне вылянă. Мана вăл çапла 
каласа пачӗ: «Спектакль хыççăн сцена çине ватă Н.С.Ефремов тухрӗ, мана 
питӗ пысăк чыс турăр тесе пире тав турӗ. Драмăна мӗнлерех çырнине кӗскен 
каласа пачӗ. Карукăн прототипӗ хамăр районти Аслă Аксура пурăннине 
пӗлтерчӗ, автор хăй драмине çав çыннăн сăнарне тӗпе хурса çырнă иккен».

Н.С.Ефремов пурнăçӗпе тата пултарулăхӗпе Юхма Мишшисӗр пуçне 
М.Юрьев, Г.Хлебников, Е.Сидорова (Шупашкар), Н.Кузнецов (Çӗпрел 
районӗ, Алёшкин Саплăк ялӗ), А.Казаков (Çӗпрел районӗ, Çӗнӗ Йӗлмел) 
ин тересленнӗ, вӗсем Чăваш Енри тата Тутарстанри хаçат-жур налта мате-
риалсем пичетленӗ.

Николай ЛАРИОНОВ-ЙӖЛМЕЛ.
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ПИРӖН КОМПОЗИТОРСЕН ПУЛТАРУЛĂХӖ

Михаил Владимирович Волков 1957 çулхи 
кăрлач уйăхӗн 5-мӗшӗнче Çарăмсан районӗнчи 
Вăтăр Юман Киремет ялӗнче çуралнă. Ашшӗпе 
амăшӗ учительсем пулнă. 

Ялти сакăр çуллă шкула пӗтерсен 
1971 – 1975 çулсенче Лениногорск хулинчи 
педагогика училищинче пӗлӳ илнӗ. 1976 – 1978 
çулсенче Лăпкă тинӗс флотӗнче хӗсметре 
тăнă. Шăп салтакра чухне сăвăсем çырма 
пуçланă. Таврăнсан Хусанти патшалăх 
педагогика институтне пӗтернӗ, тăван ялӗнчи 
шкулта, унтан Анат Камăри педучилищӗре 
преподавательте ӗçленӗ, шкулта ачасене 
те вӗрентнӗ. Михаил Волков Анат Камăра ачасемпе çамрăксен 
ансамблӗсене йӗркеленӗ, вӗсемпе тӗрлӗ фестиваль-конкурса хутшăнса 
призлă вырăнсем те пӗрре мар йышăннă. 

Михаил Волков талантлă композитор, вăл нумай поэтăн сăввисене 
юрра хывнă. Юррисем «Сувар» хаçатра час-часах пичетленетчӗç. 
Юлашки вăхăтра пултаруллă ентешӗмӗр Мускавра ӗçлесе пурăнатчӗ, 
талантлă ачасене музыкăна вӗрентетчӗ. Шел те, кăçал утă уйăхӗнче 
Михаил Владимирович пиртен ӗмӗрлӗхех уйрăлса кайрӗ. Ăна тăван 
ялӗнче, Çарăмсан районӗнчи Вăтăр Юман Киреметре, пытарнă. 

1. Çулсерен çӗмӗртсем çурăлаççӗ,
Çулсерен чечекре çут тӗнче.
Çулсерен хурăнсем çӳç тураççӗ,
Ешерсе катари сăрт çинче.

Хушса юрламалли:
Ешерсе, ешерсе,
Ешерсе катари сăрт çинче. 

2. Хитререн хитререх ял урамӗ,
Хитререн хитререх пахчасем.
Уçăлать çыннăн кăмăл турамӗ
Ырă шăршă сарсан çӗмӗртсем.

ÇУЛСЕРЕН ЧЕЧЕКРЕ ÇУТ ТӖНЧЕ

Сăвви Нина Артемьеван
Кӗвви Михаил Волковăн

} 2 хут
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Хушса юрламалли:
Ырă шăршă, ырă шăршă,
Ырă шăршă сарсан çӗмӗртсем.  

3. Ӗмӗт-шухăш кашнин ырă-ырă,
Ӗмӗт-шухăш чӗнет уçлăха. 
Кайăк хур аякран ял-ял урлă 
Килсе çитнӗ кунти шурлăха.

Хушса юрламалли:
Килсе çитнӗ, килсе çитнӗ,
Килсе çитнӗ кунти шурлăха. 

4. Çутçанталăк саккунӗ, мӗн калăн, 
Кайăк хур та пӗлет кил тӗлне. 
Ху çуралнă ене епле манăн?
Илӗртет вăл, туртать хăй патне.

Хушса юрламалли:
Илӗртет вăл, илӗртет вăл,
Илӗртет вăл, туртать хăй патне. } 2 хут

} 2 хут

} 2 хут

Виçеллӗ хăвăрт
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Владимир Павлович Егоров 1961 çулхи пуш 
уйăхӗн 16-мӗшӗнче Аксу районӗнчи Саврăшпуç 
ялӗнче нумай ачаллă çемьере çуралнă. Владимир 
çемьере чи кӗçӗнни, вăл чăваш литературинче 
сумлă ят çӗнсе илнӗ  Михаил Сениэль поэтпа Иван 
Егоров çыравçăн шăллӗ. 

Шкул хыççăн пӗр вăхăт ялти Культура 
çуртӗнче илемлӗх ертӳçинче тăрăшнă, унтан 
Совет çарӗсен Германири ушкăнӗнче хӗсметре 
тăнă. Таврăнсан Шупашкарти И.Я.Яковлев ячӗллӗ 
Чăваш патшалăх педагогика институчӗн музыкăпа 
педагогика факультетӗнче аслă пӗлӳ илнӗ. 
Малтан Аксу районӗнчи Кивӗ Саврăш шкулӗнче ӗçленӗ, 1990 çултанпа 
Савгачевăри вăтам шкулта ачасене музыкăна вӗрентет, çав хушăрах 
директорăн воспитани енӗпе çумӗ те. 

Владимир Егоров – РФ пӗтӗмӗшле вӗрентӗвӗн хисеплӗ ӗçченӗ. 
Талантлă композитор тата пултаруллă юрăçă нумай поэтăн 
сăввисене кӗвве хывнă. Вăл «Тутарстан шăпчăкӗсем», «Вăрман айӗнче, 
Саврăшпуçӗнче», «Аксу», «В.Егоровăн юбилейлă концерчӗ», «Салтака» 
юрă альбомӗсем кăларнă. Унăн «Уйăхлă каç» кӗнеки те тухнă. Халӗ те 
тухăçлă ӗçлет, юрă хыççăн юрă кӗвӗлет.

КИЛСЕ КУРСАМ САВРĂШПУÇНЕ

Сăвви Валери Туктарăн
Кӗвви Владимир Егоровăн

1. Килсе курсам, тăванăм, эс Саврăшпуçне!
Килсе вăл ларнă-çке авал вăрман айне.
Сарать çăкалăх хăйӗн пылӗн шăршине.
Виçет-çке Саврăш вăрăм ӗмӗр тăршшӗне.

2. Килсе курсам, юлташăм, эс Саврăшпуçне!
Кашни çӳрет ăсма шыв сиплӗ çăлкуçне.
Хунав-юманлăх авалтан кунта кашлать.
Ял-йыш туйра ура хуçса сатур ташлать.

3. Килсе курсам, чăвашăм, эс Саврăшпуçне!
Акатуйра курма эрешлӗ çи-пуçне.
Çурхи ӗç хыççăн савăнăçлă уявра
Янрать мăн несӗлсен юрри тавралăхра.
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4. Килсе курсам, юлташăм, эс Саврăшпуçне!
Чӗрем чӗнет куллен поэтăн çӗршывне.
Тăван ял-йыш нихçан манмасть Ӗç паттăрне.
Ман чун савать Саврăшпуçне, ун халăхне!

5. Килсем Саврăшпуçне, курсам çӗрне-шывне!
Ентеш шăрантарать шеп çепӗç юррине.
Чăваш юрри янрать уяв кӗрекинче.
Ытарайми тӗнче! Эх, Саврăшпуçӗнче!
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1. Сар кайăксем юрлаççӗ
Тул çутăлнă вăхăтра.
Сарă кунсем юхаççӗ 
Хăвăртрах та хăвăртрах.

Хушса юрламалли: 
Сар кайăкăм, ылтăнăм,
Эс чăнах та сарă-ши?
Сар кайăкăм, ылтăнăм, 
Пирӗн пурнăç иртет-шим?

2. Сар кайăкăн савăнасси
Улăх ути çуличчен.
Аннемӗре савасси – 
Кунăмăрсем пӗтиччен.

Хушса юрламалли.

3. Сарă чечек – сар кайăк,
Тӗрӗле мӗн тӗттӗмччен.
Кун килӗ те кун кайӗ
Çуралса мӗн виличчен.

Хушса юрламалли. 

САР КАЙĂК

Сăвви Михаил Сениэлӗн
Кӗвви Владимир Егоровăн
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}2 хут

Геннадий Николаевич Садовников 1953 çулхи 
кăрлач уйăхӗн 24-мӗшӗнче Аксу районӗнчи Çӗнӗ 
Этемшӳ (Çӗньял) ялӗнче çуралнă. Ачаранах 
юрра-кӗвве кăмăлланăскер, вăтам шкул хыççăн 
Лениногорскри музыкăпа ӳнер училищине 
вӗренме кӗнӗ, салтакран таврăнсан вӗренсе 
пӗтерсе алла диплом илнӗ. Çамрăк музыкант 
тутарсен паллă композиторӗпе Энвер Бакировпа 
пӗрле Лениногорск районӗнчи Анат Чершила 
ялӗнче музыка шкулӗ уçнă, унта ачасен вӗрсе 
каламалли инструментсен оркестрне йӗркеленӗ. 
Ун вӗренекенӗсем пӗрре мар тӗрлӗ конкурсра 
малти вырăна тухнă. 1979 çултан Г.Садовников 
Лениногорск хулинчи Культура керменӗн 
дирижерӗнче ӗçлеме пуçланă. 1989 çулта «Шурă хурăн» фольклор 
ансамбльне йӗркелесе янă. Каярах вăл халăх ансамблӗ ятне те илчӗ. 

Геннадий Садовников – талантлă композитор. Вăл чăваш, вырăс, 
тутар тата мăкшă поэчӗсен сăввисемпе çырнă юрăсен шучӗ те çук. 
Ш.Бикчурин премийӗн лауреачӗ, ТР культурăн тава тивӗçлӗ ӗçченӗ. 
Лениногорск хулинче пурăнать, халӗ те тӗрлӗ конкурса хастар хутшăнса 
малти вырăнсем йышăнать. 

ЧĂВАШ ЧӖЛХИ

Сăвви Антонида Саушкинан
Кӗвви Геннадий Садовниковăн 

1. Чăваш чӗлхи – тăван чӗлхе, 
Хакне епле-ши пӗлтерем?
Чунри чи çепӗç хӗлӗхе
Ун ячӗпе эп сӗртӗнем.

2. Инçе каям, таçтах çитем – 
Пӗр-пӗр яла е хулана.
Тăван сăмах, ачаш чӗлхем
Çемçе çил пек лăпкать чуна.

3. Тăван сăмах илтӗннипе
Хаваслă кăмăл таврăнать.
Анне чӗлхи пулăшнипе
Çын инçетпе çывăхланать.

4. Чăваш чӗлхи – тăван чӗлхем!
Сана епле-ши ман хаклас?

}2 хут

}2 хут
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Чӗре çине сапан хӗлхем
Тесе-ши ман сана калас?

5. Ют сăмахпа ан чухăнлат
Тăван чӗлхе пахалăхне.
Унра илем, унра хăват,
Пӗрле упрар пуянлăхне. }2 хут

}2 хут

ЧУН ХУШАТЬ КӖВӖЛЕМЕ

Сăвви Валери Туктарăн
Кӗвви Геннадий Садовниковăн

1. Шурăмпуç килнӗ чухне
Тухатăп сад пахчине –
Итлемешкӗн ирхине 
Сар кайăк юрланине.

Хушса юрламалли:
Эх, сар кайăк, сар кайăк,
Шăрантар-ха юрруна!

Эх, сар кайăк, сар кайăк,
Савăнтар-ха юррупа!

2. Аслă улăхӗ пире,
Пӗлмесӗр çӗрне-кунне,
Йыхравлать-çке итлеме
Сар кайăк юрланине.
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3. Шав çӳретӗп çереме,
Чечексен уçланкине,
Хӗпӗртесе итлеме
Сар кайăк юрланине.

4. Çӗн кун шуçăмпа килет
Пил парса чăваш çӗрне.

Чунăм савăнса итлет
Сар кайăк юрланине.

5. Чыслă чăваш çӗрӗнче
Юхтăр Атăл ӗмӗрне!
Чун хушать кӗвӗлеме
Сар кайăкăн юррине. 

Асăрхаттарни: хушса юрламалли йӗркесене
кашни куплет хыççăн икшер хут юрламалла.
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«Шурăмпуçăн» ӗмӗрӗ вăрăм пуласса 
шанатпăр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Тавах, Николай Михайлович... ... ... ... ...

Тăван чӗлхе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Родной язык ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Чавса çывăх та ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Пуянлăх ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Канлӗхре – вăй ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Маскăпа çӳретпӗр хӗлӗн-çăвӗн  ... ... ...  
Кăвакарчăн куçӗ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Сăваплă ту тăрринче ... ... ... ... ...  ... ... ...
Сар акаци ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Çулçӳрев ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Матрӳшке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Чунăм пурпӗрех таса ... ... ... ... ... ... ... ...
Шăллăма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Асаилӳ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Калас чух калайман сăмахсем ... ... ... 
Çӗршывăм, пӗл, ан ман ăна ... ... ... ... 

Асатте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Асанне ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Таврăну ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... 

Чӗре ватăлмасть ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Нарăспилӗх ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Хир варринчи кăвайт ... ... ... ... ... ... ...

Кашнин шăпи хăйне кура ... ... ... ... ...

Хулаçырмийӗм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Калаçӗ чăвашла кам малашне? ... ... ... 

Çӗнӗ çул уявӗ çывхарса килет ... ... ... ... 

Ирина ТРИФОНОВА

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Евгений ТУРХАН  

Нина АРТЕМЬЕВА

Николай ЗИМИН 

Константин МАЛЫШЕВ

Анатолий ХМЫТ

Елена АЛЕКСЕЕВА-АКСУПИ 

Анатолий МАЛЫШЕВ 

Николай ЛАРИОНОВ-ЙӖЛМЕЛ 

Владимир ЛЕВУКОВ 

РАМАН Иринкки

Андриян ГРИГОРЬЕВ 

ТУПМАЛЛИ 

2

4

5
5
6
6
6

7
7
8
8
8
8
9
9
9

10
11

13
14

23

43

56

63

69

76
77

78
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79
79
79
79

80
81
81
82
82

83
84
84
85

86

90

96

101

111

115

117
119

120
121

Галина КӖМӖЛ

Валери ТУКТАР 

Ухтияр ИЛЮХИН 

Лидия УГАХИНА 

Михаил ЯКУШЕВ

Иван ПАВЛОВ 

Николай ЛАРИОНОВ

Михаил ВОЛКОВ

Владимир ЕГОРОВ

 Геннадий САДОВНИКОВ

Шанмалла ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Асаттесем, кукаçейсем ... ... ... ... ... ... ... 
Арăма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Шап-шурă юр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Юратрăм эп сана, Элшел ...... ... ... ...... 
Чăваш тӗрри ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Чим... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Савнă ялăм, юратнă Элшел ... ... ... ... ... 
Чăваш чӗлхи – тăван чӗлхемӗр ... ... ... 

Мӗнле илемлӗ-çке Сӗнче таврашӗ ...... 
Поэт чӗри ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Лениногорск – шур акăш пек хитре ...
Палан çеçке çурмассерен... ... ... ... ... ...

Пӗчӗк утарçă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Вăрçă ачисем ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Çил-тăманлă каç .... ... ... ... ... ... ... ... ...

Арканнă сӗвем ... . ... ... ... ... ... ... ... ... 

Николай Ефремов – чăваш драматур-
гине никӗслекенсенчен пӗри ... ... ... ...  

Çулсерен чечекре çут тӗнче ... ... ... ...

Килсе курсам Саврăшпуçне ... .. ... ...
Сар кайăк ... .. ... ...  ... .. ... ...  ... .. ... ... ... 

Чăваш чӗлхи ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Чун хушать кӗвӗлеме ... ... ... ... ... ... ... 
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