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Хутлӑ канфет 

 

Пӗчӗк Жанна юр ирӗле пуҫланӑ-пуҫламан кивӗ 

кӑвак пальтине хывса пӑрахрӗ те ҫарамасах ҫӳре 

пуҫларӗ. Таҫта аякка кайса ҫӳремест вӑл, пысӑк 

алӑка уҫкаласа урама тухать те тӳрех кӳршӗри 

Наҫтаҫҫи мамак патне чупать, сивӗ ачисем курса 

та юлаймаҫҫӗ ӑна. Наҫтаҫҫи мамак ялан хура 

тӑхӑнса ҫӳрекен пӗркеленчӗк ватӑ карчӑк. Жанна 

кукамӗнчен те ватӑрах, хӑй ҫапах та кашни каҫ 

тенӗ пекех куҫлӑх тӑхӑнать те, чӳрече ҫывӑхнерех 

вырнаҫса ларса, хаҫат вулать. 

Акӑ халӗ те, Жанна пырса кӗнӗ чухне, аллинче 

унӑн пысӑк хаҫатчӗ, пӗчӗкреххи айккинче, пукан 

ҫинче выртать. Настаҫҫи мамакӑн хӑлхи илтменпе 

пӗрех, хальхинче тс алӑк уҫӑлса хупӑннине 

илтмерӗ пулас вӑл, ҫаплипех хаҫат ӑшнелле путса 

ларать. 

Жанна аттисене хыврӗ те мамак ҫумне пырса 

сӗртӗнчӗ, мамак ӑна ачашла пуҫларӗ, хаҫатне 

юнашар пукан ҫине, пӗчӗк хаҫачӗ ҫумне хучӗ, ку
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 ҫлӑхне хывса пӗрене ҫинчи пӑтаран ҫакса 

ячӗ. 

— Сивӗ-и тулта? Ӑшӑтать ӗнтӗ, часах ҫерем 

тухать, курӑк шӑтма тытӑнать, вара пулчӗ те ӗнтӗ, 

ҫулла ҫитет, — чӳречерен пӑхса калаҫрӗ Наҫтаҫҫи 

мамак. — Ҫарамас ан ҫӳре тесе миҫе каламалла, 

ара, сана, шӑнсан, кайран пуҫ ыратать вӗт. Аттуна 

та шыв кӗнӗ пуль-ха каллех. — Наҫтаҫҫ мамак 

Жаннӑн аттисене тытса пӑхрӗ, унтан кӑмака ҫине 

вырнаҫтарса лартрӗ. — Паян иртерех хутнӑччӗ те, 

вӗри мар кӑмаки, анчах пӑртак кушӑрхасан та 

йӗпепе ҫӳрен мар. 

Жанна каллех мамак ҫумне пырса сӗртӗнчӗ. 

Наҫтаҫҫи мамак, пӗчӗкҫӗ хӗрача тем 

каласшаннине туйса, ӑна куҫран тинкерет. 

Жанна, калама хӑю ҫитереймесӗр, пуҫне 

ҫӗрелле чикет. 

— Ну, мӗн-ха, кукаму мӗн ӗҫлет-ха, килтех-и-

ха? — ыйтать Наҫтаҫҫи мамак. 

— Килтех, — кӑшт ҫеҫ илтмелле хуравлать 

Жанна. 

Вара каллех тем тӑршшӗ шӑплӑх. Жаннӑн 
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хурлӑхлӑ  именчӗк сӑн-пичӗ, Жаннӑн чӗмсӗр 

куҫӗсем тӑрӑхах туять Наҫтаҫҫи мамак — 

ыйтмалла марччӗ унӑн хӗр ачаран кукамӑшӗ 

пирки. 

— Мамак, — тет Жанна сасартӑках, чӑтса 

тӑраймасӑр, шӑппӑн-шӑппӑн, — ман канфет ҫиес 

килет. 

Мамак сӗтел патне пырать те чашӑкри мӑйӑр 

пек виҫӗ-тӑватӑ ҫавра симӗсрех канфет илсе парать 

Жаннӑна. 

Жаннӑн майӑр пек ҫаврисене мар, ҫӗркаҫхине, 

хӗрлӗ-кӑвак хутпа чӗркенисене ҫиес килет — хӑп-

хӑмӑрскерсем ҫиелтен пӑхма, ӑшӗнче вара сарӑрах 

темле. Ҫӗркаҫ Наҫтаҫҫи мамак патне килсессӗн, 

темиҫе те паче вӑл Жаннӑна ун йышшисене, 

Жаннӑна вӗсене пурне те ҫисе ямарӗ мамак 

патӗнче, пӗр-иккӗшне кӗсйине  чиксе хучӗ, кайран, 

киле ҫитсен ҫимешкӗн тесе. Анчах киле таврӑнсан 

кукамӑшӗ унӑн йӗпеннӗ жакеткине типме тесе 

кӑмака ҫине сарса хунӑ та, кӗҫӳери канфечӗсем 

ирччен йӑлтах ирӗлсе кайнӑ, кӗссӳе тӗпӗнчи 

ҫуӳпӗсемпе хутӑшса хытса ларнӑ. Ҫавӑнпа та паян 
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ир-ирех килсе пӑхнӑччӗ вӑл пӗрре Наҫтаҫҫи мамак 

патне, анчах мамакӑн килӗ хупӑччӗ, унтан, 

тепӗртакран, татах тепӗр хут чупса килсе кайнӑччӗ 

Жанна, анчах мамак каллех килте ҫукчӗ, вӗшле 

Кампурӗ кӑна хам-хам туса тӑратчӗ пӳрт хыҫӗнче, 

анчах Наҫтаҫҫи мамак нихаҫан та ниҫта та хыҫҫӑн 

ертсе ҫӳремест Кампура, яланах сӑнчӑрта ларать 

Кампур, хӑй Жанна пекех пӗчӗккӗ кӑна пулин те. 

Ҫук, пачах та ҫаврисене ҫиес килмест Жаннӑн, 

анчах пач ҫимесен те лайӑх мар, хутлисене ыйтма 

та хӑрать Жанна, ҫавӑнпа та пӗр канфетне ҫӑвара 

хыпать те катӑртаттара пуҫлать — ӑна ирӗлессе 

кӗтсе тӑриччен луччӗ часрах чӑмласа ҫисе ярас та, 

вара кайран, тен, хутлисене те ыйтма пуле. Анчах 

тутлӑ мар кусем, хытӑ ытлашши тата пылак, шӑла 

тивеҫҫӗ, ҫӑванпа та кӗсӳесене чиксен те мӗн 

тавасха Жаннӑн вӗсемпе, вӑл вӗсене пӗрех ҫиес 

ҫук, килте те, чӑланта пурччӗ ун йышши ҫаврисем, 

пачах та вӗсене ҫиме килмен Жанна Наҫтаҫҫи 

мамак патне. 

Жанна мамака ҫакна йӑлтах каласа ӑнлантарас 

тесе ҫӑвар уҫма хатӗрленчӗ кӑна, мамак ӑна: 
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— Тутлӑ-и? — терӗ те вӑл кулса, сӗтел ҫинчен 

тата темиҫе канфет илсе пачӗ. 

— Кийлӗ май, — пуҫне сулларӗ Жанна. 

— Чик кӗсйусене, кайран ҫиен, — терӗ ӑна 

мамак, вара кӗсйисене тултарса ячӗ, 

Наҫтаҫҫи мамак чӳречесенчен пӑхкаларӗ те, 

ҫывӑрмалла пуль текелесе, дивам ҫине темле 

тумтир сарса хучӗ. 

— Кунта ҫывӑратн-и паян? — ыйтрӗ вӑл унтан 

Жаннӑран.  

Жаннӑн пачах та кунта ҫывӑрас килмест кӗҫӗр, 

анчах киле кайсан хутлӑ канфет ҫиесси пулмасть, 

ҫавӑнпа та вӑл майӗпен, тӑсараххӑн:  

— Ҫи-вӑ-йа-ап,— терӗ. 

Унтан вӗсем диван ҫине вырнаҫса выртрӗҫ, 

Жаннӑна Наҫтаҫҫи мамак куян ҫурисем ҫинчен 

юмах каласа паче, юмахне вӗҫне ҫити итлесе те 

пӗтереймерӗ пӗчӗк Жанна, ҫывӑрса кайрӗ. 

 

Кукамӑшӗн ҫилленчӗк сассипе варанса кайрӗ 

Жанна, Наҫтаҫҫи мамакпа вӑрсать кукамӑшӗ, мӗн 

кӑна каламасть пулӗ вӑл ӑна: 
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— Эс юри астаратан ачана, юри пуҫне 

ҫавӑратӑн, сивӗтетӗн манран. Ара, эп япӑх-ҫке, ара, 

ӗҫеп-ҫке, таса мар, тирпейсӗр, эсӗр вара 

лайӑхскерсем шутсӑр, эсӗр пуян, сирӗн пурте пур, 

ӗҫместӗр эсӗр манашкал, тухатмӑш карчӑкки, 

лӑпӑр-лапӑр!.. 

— Ара, эс чипер калаҫ-ха, мӗн тесе астарас ман 

пӗчӗк ачана, мӗн тесе сивӗтес, — теме кӑна 

пултарать хирӗҫ Наҫтаҫҫи мамак, урӑх ним калама 

та сӑмах тупаймасть. 

— Тар, ачам, тӑр, атя киле каятпӑр ҫак усал 

карчӑк патӗнче мӗн туса выртатӑн, ара? Тухатмӑш 

карчӑкки вӗт вӑл, усалскер, — Жаннӑна алӑ ҫине 

ҫӗклет кукамӑшӗ. 

— Усал май-иҫ, — тет те Жанна шӑппӑн, 

вӑрани-вӑранми мӑкарса ярать. 

Кукамӑшӗ ӑна тумлантарать те йӑтса тухса 

каять. 

Наҫтаҫҫи мамак ним чӗнми пӑхса тӑрса юлать. 

Урама тухсан, кукамӑшӗ хӗрачана питӗнчен 

чуптуса илет те: 

— Мами килнӗ, Жанна, мами килнӗ санӑн, — 
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тесе ачашла-ачашла лӑскама пуҫлать. 

Мамине астуманпа пӗрех Жанна. Пӗчӗккӗ 

чухнехине, паллах, асра тытма пултараймасть вӑл 

ниепле те, кайран вара, астӑва пуҫласан, амӑшӗ 

киле килни пӗр-ре те пулман. Кукамӑшне апой 

тесе пурӑнчӗ малтан вӑл, анчах кайран кукамӑшӗ 

ӑна апой пирӗн аякра, хулара пурӑнать, ҫавӑнпа та 

ӑна мами тесе чӗнмелле, эпӗ вара саншӑн кукам 

пулатӑп тесе тӑнлантарчӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара сайра 

хутра пӗрре Жаннӑн ҫав тери амӑшне курас килсе 

каятчӗ те: 

— Кукам, ман апойне куйас килет, — тетчӗ 

вӑл. 

— Апой мар, мами, — тетчӗ те кукамӑшӗ 

мӑнукне хӗрӗн санӳкерчӗкӗсене кӑтартма 

тытӑнатчӗ: — Ак кунта вӑт мами сан пек пӗчӗк 

хӗрача кӑна, ак кунта вара мами шкула каять ӗнтӗ, 

иккӗмӗшнеччӗ-и е виҫҫӗмӗшне-и, ак кунта мами 

шкул пӗтерет, куратӑн-и, епле шурӑ кӗпепе вӑл 

сӑнӳкерчек ҫинче, ку сӑнӳкерчӗкне тата хулара 

ӳке-рӗннӗ, юлташӗсемпе пӗрле... 

Пурте кӗнӗ-кӗмен вӗсем патне сап-сарӑ 
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теттеллӗ инке чупса пычӗ те Жаннӑна ыталаса 

илсе макӑрса ячӗ. Пачах та сӑнӳкерчек ҫинчи пек 

мар, тӗлӗнсе  шухӑшларӗ Жанна. Нумай-нумай 

хутчен курма ӗмӗт-леннӗ, курассишӗн чӑтма ҫук 

каҫӑхса тунсӑхланӑ апой, мами ӗнтӗ ку, анчах ун 

ытамӗнче Жаннӑна темле сивӗ те ют пулса кайрӗ. 

— Жанна, Жанночка, хӗрӗм, мӗнле пурӑнатӑн 

эсӗ, лайӑхах-и? — хурлӑхлӑн та савӑнӑҫлӑн 

сӑмахлать мами. 

— Эпӗ сана валли пушмак илсе килтӗм, 

чечеклӗ тутӑр илсе килтӗм эпӗ сан валли. Ну-ка, 

тӑхӑнса пӑхӑтпӑр пушмакне, ӑҫта-ха сан тяпписем, 

ну-ка?.. 

Жанна шӑппӑн, илтес тесен те илтме ҫукла, 

тӗрӗсленӗ евӗр хӑйӗн сассине:  

— А-пой, а-пой, — тет икӗ хутчен. 

Амӑшӗ илтмест ун сассине, анчах вӗсм ҫине 

куҫ илмесӗр пӑхса тӑракан кукамӑшӗ тута 

хусканӑвӗсем тӑрӑхах ӑнкарса илет те, Жанна 

патне иырса: 

— Апой мар тесе каларӑм-иҫ сана, апой мар, 

мами тесе кала, Жанна, Жанночка, — тет, хӑй хӗрӗ 
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ҫине, Жаннӑн мами ҫине пӑхать. — Жанна, 

Жанночка, мами сана валли пушмак илсе килнӗ, 

чечеклӗ тутӑр илсе килнӗ мами сан валли. Атя, атя, 

тӑхӑнса пӑхӑтпӑр пушмакне, пар-ха тяппусене. 

Кукамӑшӗ Жаннӑн ҫӑм чӑлхисене хывать те 

хуларан мами илсе килнӗ вӗр-ҫӗнӗ пушмак 

тӑхӑнтартать. Унтан. ат-тя, ать текелесе, Жаннӑна 

ҫӗнӗ пушмакпала урай тӑрӑх сиктерет. 

Жанна каллех темшӗн макӑрса ярать. Мамипе 

кукамӑшӗ ӑна лӑплантарма пикенеҫҫӗ, анчах 

Жанна тата хытӑрах макӑрать. 

— Ҫывӑрасшӑн пуль, анне, — тет Жаннӑн 

мами кукамне, вара ӑна вырӑн сарса параҫҫӗ. 

— Эпир унпа кӑмака ҫине хӑпарса выртакан 

ытларах чухне, эс ӗнтӗ Жанночкӑпа пӗрле 

выртатӑн пуль кӗҫӗр, — тет кукамӗ мамине. 

Кукамӑшӗ Жаннӑна нихаҫан та Жанночка тесе 

курман, никамран та илтмен Жанна унашкал 

сӑмаха, паян пӗрремӗш хут илтрӗ — апойӗнчен, 

вара те апойӗ ҫавашкал чӗннӗрен, кукамӑшӗ те, ав, 

Жанночка та Жанночка тет Жаннӑна, анчах 

Жаннӑна пӗрре те килӗшмест ун пек калани, 
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Жанна тесе ҫеҫ калаттарас килет Жанӑн хӑйне, 

хӗрӗм, ачам тенине те илтес килмест унӑн, ҫавӑнпа 

макӑрать те вӑл, анчах кукамӑшне мӗнле каласа 

ӑнлантарма пултарӗ-ха, каласа ӑнлантарма 

пӗчӗккӗ-ха вӑл. 

Жаннӑн пачах та ҫывӑрасси килмест, унӑн 

мами ҫине пӑхас та пӑхас килет. Мами ҫаплах 

сӗтел хушшинче, кукампа юнашар ларать. Ют 

пулин те, темле ун ҫумнерех пулас килет Жаннӑн. 

Мами те, кукампа калаҫса лараканскер, ҫине-

ҫине Жанночка ҫине пӑхса илет. 

Жанна тӗлӗре пуҫланӑччӗ ӗнтӗ, мами унпа 

юнашар кӗрсе выртать, Жанночкӑна хӑй ҫумне 

пӑчӑртать те шӑппӑн, ҫепӗҫҫӗн, юратуллӑн: 

— Жанна, Жанночка, — тет вӗҫӗ-хӗррисӗр. 

Тата темскер калать вӑл Жаннӑна, анчах хӗрача 

тӑна кӗреймест. 

Ахӑртнех, мами ӑна ҫывӑрать тесе шутлать 

ӗнтӗ, анчах Жанна пачах та ҫывӑрмасть: ӑҫтан 

ҫывӑрма пултартӑр-ха вӑл ҫак самантра, 

тахҫантанпах кӗтсе пурӑннӑ апой ҫумра чух. Анчах 

мӗнле каламалла-ха апойне хӑй ҫывӑрманнине, 
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тата мен калаҫӗ-ха вӑл унпа, тата шиклӗ темле 

кӑштах, шиклӗ те сивӗ пӑртак. 

Хӑй те сисмерӗ Жанна,  сасартӑк мамине: 

— А-пой, а-пой, — терӗ. Темле нихӑҫан та 

шутламаннӑн ҫак сӑмахсене калама, темле тӗлӗкри 

пек. 

— Эс ҫывӑрмастӑн-и, хӗрӗм, Жанночка, — 

тутипе ун куҫӗсене, ҫамкине, ҫӳҫне перӗнчӗ мами. 

— А-пой, эс хутлӑ канфет илсе килмейӗн-и-и-

и... — чӗтренчӗк сасӑпа ыйтать маминчен Жанна. 

— Ман  питӗ-питӗ хутлӑ канфет ҫиес килет. 

— Илсе килмесӗр, ара, — тет мами савӑнса та 

тӗлӗнсе. — Ҫиетӗн-и, илсе килсе парас-и? 

— Эп хамах тӑйатӑп, апой, — тет Жанна-

Жанночка. 

Вара вӗсем тӑрса канфет ҫиеҫҫӗ. Канфечӗсем 

пӗр тӗслӗ ҫеҫ мар, темиҫе тӗслӗ, тути те вӗсен 

тӗрлӗрен, анчах пурте тутлӑскерсем. 

— Хучӗсене ан пӑйах эс, апой, — тет Жанна 

мамине. — Эп вӗсене пухатăп. 

— Мӗн тума вӗсем сана? — тӗлӗнсе ыйтать 

амӑшӗ. 
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— Лавккайа кӑчӑй-кӑчӑй ҫавйакисем кӑна, вӑт 

ҫавсене хутпала чӗйкетӗп те, манӑн каллех хутлӑ 

канфет пулӗ, — ӑнлантарать Жанна. 

— Эпӗ сана хуларан илсе килсе парӑп татах 

хутлисене, эс ан кулян, эп пӗлмен те эс хутлисене 

ҫав тери юратнине, — тет мами. — Юрать-и, эпӗ 

сана татах илсе килсе паратӑп, эс мана ан ман 

кӑна, юрать-и, Жанна, Жанночка? 

—Ӑ-хӑ, — пуҫне сӗлтет Жанна. Тата тепӗр 

самантран, хаюсӑррӑн, аран-арӑн: — Апой, эп сана 

апой теп, эха? 

— Эй, ман пӗчӗкскерӗм, — чӑпӑрт чуптуса 

илет ӑна мами. — Ман пӗчӗк-пӗчӗк Жанночкам, 

чиперскерӗм, лайӑхскейӗм. 

— Апой, Жанна-Жанночка ан те эс мана, аха? 

— А-ха, — тет мами.  

Унтан пӗр хушӑ шӑп вӗсем: мами пусне чикнӗ 

те тем шухӑшлать, Жанна канфен хучӗсене, сӗтел 

ҫине хурса, чӗрнипеле якатать. 

— Апой, — тет, ларсан-ларсан, сасартӑк 

Жанна, — апой, атя манпа, аха? 

— Ӑҫта? — ӑнланаймасӑр ыйтать мами. 
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— Мамак патне, — тет Жанна. Мамак тесен, 

картах сиксе илет мамин чунӗ. Кам вӑл Жаннӑн 

мамакӗ, мӗнлескер, ырӑ-и, усал-и, нихҫан та 

курман, илтмен ун ҫинчен Жаннӑн мами. Тата вӑл, 

Жаннӑн мамакӗ,  пӗлмест те ҫак ҫӗр ҫинче Жанна 

пурри ҫинчен.  Жанна вӗт, ялти пек каласан, 

вӗлтрен ачи, хуларан тупса килсе янӑскер. Ашшӗ 

те, ачасен пур паппи, ҫук унӑн. Хӑйӗн паппи 

ҫуккине туятьчӗ-ха Жанна, анчах мамак ҫукки 

ҫинчен нихӑҫан та шутламан вӑл. Мӗнле ҫук 

пултӑр-ха унӑн мамак, пур-ҫке, кӳршӗлле 

пурӑнакан Наҫтаҫҫи мамак. 

Ним калама аптрать мами пӗр хушӑ, унтан тин 

тупать мӗн каламаллине. 

— Ҫыврать ӗнтӗ халь мамак, вӑратма аван мар. 

— Ҫывӑрмасть, — тет Жанна. — Мана кӗтсе 

ларать вӑл. Атя кайса канфет ҫитеретпӗр ӑна, апой. 

 

— Мамак, — тет Жанна, — мамак, эпир сана 

канфет ҫитерме килтӗмӗр, — вара пӗр ывӑҫ хутлӑ 

канфет кӑларса тыттарать. 

— Ай-уй, ун чухлӗ кирлӗ марччӗ, — тет 
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Наҫтаҫҫи мамак, савӑнса. 

— Пирӗн килте тата нумай. Апой илсе килнӗ 

хуларан, — тет Жанна. 

— Эп шутламан та ялта хутлӑ канфет ҫук тесе, 

ман асра та пулман. Юрать хӑть илмешкӗн ӑс 

ҫитернӗ, — темле пӑртак айӑплӑраххӑн сӑмах 

хушать Жаннӑн мами 

— Ара, унччен яланах пурччӗ та халь вӑл, 

сахӑр ҫухалчӗ те, канфетне те илсе пӗтереҫҫӗ 

туххӑмрах, — тет Наҫтаҫҫи мамак. 

Вӗсем калаҫнӑ хушӑра Жанна чӳрече патне 

пырать те мамакӑн пӑта синче ҫакӑнса тӑракан 

куҫлӑхне илсе тӑхӑнса ярать, пукан ҫинче 

выртакан пӗчӗкрех хаҫатне алла тытса вуланӑ 

пекки тӑвать. 

— Жанночкӑна пӗрле илсе каяс тесе шутлатӑп 

та, тӑвӑртарах ҫав халлӗхс, майӗ ҫукрах. Тӑваттӑн 

пурӑнатпӑр пӳлӗмре. Кӗркуннесемпеле хама уйрӑм 

пӗр пӳлӗм илмелле пек те-ха, — каласа парать 

мами мамака. 

— А-пой, ап-пой, ан кулян эс маншӑн, ан 

хурлан, эпир кунта лайӑхах пурӑнат-пӑр 
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кукампала, ҫапла вӗт, мамак? — тет Жанна кӗтмен 

ҫӗртен мамине. — Манса ан кай ҫеҫ эс мана, ман 

сана курас килнӗ чухне кил ҫеҫ мана курмашкӑн, 

тата кӑшт кӑна хутлӑ канфет илсе кил пӗрле, аха, 

атту лавккара хутлӑ канфет ҫук вӗт пирӗн, э, 

мамак? Хушӑран ман питӗ-питӗ хутлӑ канфет ҫиес 

килет, апой, тата сана курас килет. 
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