
Хӑрнӑ вӗрене  

 

Ку ӗҫ пулса иртнӗренпе чылай ҫул хыҫа юлчӗ. Анчах та ӑна ялта 

паянхи кун та астӑваҫҫӗ. Ламран лама куҫса пычӗ ҫак сӑмах. Пӗрремӗш 

хут илтекенсене сивӗ шывпа сапнӑнах, сив чир пек чӗтретрӗ. 

Наташа ҫемьере улттӑмӗш хӗрача. Пӗчӗк чухне савӑнмалли те, 

хурланмалли те пайтах тупӑнать. Акӑ паян вал шкулпа, пӗрле вӗреннӗ 

юлташӗсемпе сывпуллашать. Юлашки шӑнкӑрав! Камӑн асӗнче юлман-

ши вӑл? Хумхану: ачалӑх —хыҫра, умра — пуласлӑх, пӗлменлӗх, 

ҫӗнӗлӗх. Мӗн тери илемлӗ пурнӑҫ! 

Наташа, — чӗнчӗ ӑна вунӑ ҫул пӗр парта хушшинче ларнӑ Люда, 

— ачасем пурте шуҫӑм кӗтсе илме каятпӑр теҫҫӗ. Эпир те каяр-и? 

Каятпӑр, Люда. Эпир текех пӗчӗк мар, ҫавӑнпа ачасем тесе ан 

кала, хӗрсемпе яшсем эпир. 

Людӑпа Наташа алран алӑ тытӑнса ушкӑн хыҫҫӑн утрӗҫ. Хӗрсен 

сывпуллашу каҫӗ валли ятарласа ҫӗлеттернӗ кеписем ҫилпе вӗлкӗшеҫҫӗ, 

катаран курӑнаҫҫӗ. Яшсем пӗр-пӗрне тӗрткелесе шавлӑн калаҫса утаҫҫӗ. 

Рита, кӑлар сумкӑра мӗн пуррине, — хушрӗ Коля пысӑк сумкине 

ҫӗре лартса. — Кӗҫех тул ҫутӑлать, пирӗн вара нимӗн те хатӗр мар. 

Ан васка, васкакан арӑмӗнчен савӑнман тет, — тӗртсе илчӗ ӑна 

Рита. 

Ҫапла шӳтлекелесе, ахӑркаласа хӗрсем курӑк ҫине ҫитти сарчӗҫ, 

апат-ҫимӗҫ хатӗрлерӗҫ. Яшсем эрех кӑларчӗҫ. Халиччен эрех тутине 

пӗлмен хӗрсем кӑна сивлерӗҫ пулин те каччӑсем ҫине тӑнипе 

шӑпланчӗҫ. 

Наташа, эс пирӗн класс старости, ҫавӑнпа сана сӑмах паратпӑр. 

Наташа вӑтаннипе хӗрелсе кайрӗ. Унтан хӑй ҫине пӑхакан 

куҫсене асӑрхаса калаҫма пуҫларӗ. 

- Халиччен кун пек уявсенче пулса курман та  сӑмахне те калама 

пӗлместӗп, — турткаланчӗ вӑл. 



- Эс ӑшра мӗн пуррине кала, — хистерӗҫ ӑна. 

- Юрӗ эппин, — хӑйне алла илчӗ Наташа. — Паян эпир сирӗнпе 

ачалӑхпа сывпуллашатпӑр, савӑнатпӑр. Малашлӑх пире пурне те 

илӗртет. Пурнӑҫ яланах савӑк пулассӑн туйӑнать. Ҫапла пултӑр та. Эпӗ 

сире пурне те хӑвӑр ҫулӑра шыраса тупма, телейлӗ пулма сунатӑп. 

Шкулта пӗрле вӗреннӗ юлташсене манас марччӗ. Кирек ӑҫта кайсан та 

ҫыру ҫӳретбр. 

- Тӗрӗс, Наташа, — алӑ ҫупрӗҫ итлесе ларакансем. — Атьӑр пӗр-

пӗрне манмастпӑр тесе тупа тӑватпӑр. 

Чылайччен шавларӗҫ ҫамрӑксем. Кӑвак шуҫӑмччен лӑпланмарӗ 

улӑх. Ирхине ҫеҫ киле кӗрсе выртнӑ Наташӑн ыйхи килмерӗ. Иртнӗ 

каҫа, унӑн кашни самантне аса илчӗ. 

Акӑ юнашар парта хушшинче ларнӑ Лева ун ҫине куҫ 

сиктермесӗр пӑхать. Ыттисем курман чухне ун аллисене ачашласа илет. 

Халиччен ун пеккине сисмен Наташа шал- тах тӗлӗнчӗ. Каччӑ 

йӑлӑхтарса ҫитерсен ун ҫине сиввӗн пӑхрӗ, аллине сирчӗ. Ҫынпа 

калаҫма та именекен Лева сасартӑк пуҫне пӗкрӗ. Наташа ҫине тунсӑхлӑн 

пӑхса илчӗ: «Каҫар, Наташа, эп сана виҫ ҫул юратса пурӑнатӑп, анчах эс 

ӑна сисмерӗн. Паян эрех пуҫа минретрӗ пулас, каҫар», — тесе 

айккинелле пӑрӑнчӗ. 

Лева ушкӑнран пӑрахса кайсан Наташа савӑнчӗ. Ҫапла-ҫке вӑл, 

хӑв юратман ҫыннӑн асапӗ куҫа курӑнмасть, унран тӑрӑхлатӑн ҫеҫ. 

«Унтан... унтан мӗн пулнӑччӗ-ха? — асаилӳ ҫӑмхине малалла 

сӳтрӗ хӗр. — А-а Костя...» 

- Салам яш-кӗрӗме, — тесе аслӑрах яшсен ушкӑнӗ вӗсем патне 

ҫитрӗ. — Мӗн ӗҫетӗр? О-о, ликер, шур эрех те пур. Да-а, ҫитӗнтӗр ҫав 

эсир. 

Костя Наташа патне утса пычӗ, ӑна ҫупӑрласа ҫамкинчен 

чуптурӗ. «Кӗҫӗр тӗл пулатпӑр-и?» — пӑшӑлтатрӗ каччӑн тути. Ун вӗри 

сывлӑшӗ хӗр пуҫне минретрӗ. Ытла та ачашшӑн, ҫепӗҫҫӗн илтӗнчӗҫ ун 



сӑмахӗсем. «Ахӑ», — терӗ те вӑл шӑппӑн ушкӑнран уйрӑлчӗ. «Костя... 

Костенька, — пӑшӑлтатрӗ вӑл, — мӗн тери юрататӑп эп сана, ман 

сансӑр пурнӑҫ ҫук... » 

Наташа майӗпен ялалла утрӗ. Туйрӗ вӑл: Костя хӗр ӑҫталла 

утнине сӑнасах тӑрать. Эппин, кӗҫех хӑваласа ҫитме кирлӗ. Ҫӗрӗпе 

алла-аллӑн тытӑнса утӗҫ вӗсем. Чӗрере мӗн пуррине йӑлтах калӗ ӑна 

паян Наташа. Ун чӗри ыррӑн тапрӗ. 

«Хӗр вӑл тармӗ, эрех пӗтме пултарать», — шухӑшларӗ Костя 

ҫурри таран пушанма ӗлкӗрнӗ кӗленчесем ҫине пӑхса. Наташа хыҫҫӑн 

чупма васкамарӗ. 

Яшсем, ярӑр-ха пӗрер черкке эрех эсир шкул пӗтерсе ҫар ретне 

тӑрас ятпа. Эпир те сирӗн пекех айван пулнӑ. 

Черкке хыҫҫӑн черкке ӗҫрӗ нумай пулмасть ҫартан таврӑннӑ 

Костя. Унтан тайӑлкаласа Наташа кайнӑ еннелле утрӗ. 

Наташа хӑйсен килӗ тӗлӗнче ӳсекен вӗрене ҫумӗнчи сак ҫине 

ларчӗ. Ҫамрӑк вӗрене ҫулҫисем ӑна ҫӳҫрен ачашлаҫҫӗ, ирхи ҫилпе 

сулкалашса хӗре питрен кӑтӑклаҫҫӗ. «Кам лартнӑ-ши ҫак вӗренене? — 

шухӑшларӗ Наташа. — Хӑех шӑтнӑ ӗнтӗ. Ҫавӑн пек йывӑҫ-ҫке вӑл: 

вӑрри таҫтан ҫилпе вӗҫсе килсе ӳкет те шӑтать, ӳсет вара». 

— Мана кӗтетӗн-и? — шухӑшне татрӗ Костя сасси. 

—Ларап ыйхӑ килменрен. 

- Мӗншӗн салху? Санӑн паян савӑнмалла. Эс пур, пуҫна усатӑн. 

Наташа, шӑнтать мана. Пӳртрен мӗн те пулин илсе тух-ха ӑшӑнма. 

Хӗр ашшӗ-амӑшне вӑратасран шикленсе пӳрте шӑппӑн кӗрсе 

тухрӗ. 

- Me тӑхӑн. 

- Наташа, пӗлетӗн-и, эп сана питӗ юрататӑп. Ялан сан ҫинчен 

шухӑшланипе пуҫ ыратса ҫӳрет, — хӗре ыталама пӑхать Костя. — Эсб 

те мана килӗштеретӗн, ҫапла-и? 

Наташа халиччен кун пирки чуна уҫса калаҫса курманран пуҫне 



пӗкет. 

- Юрататӑн, эп пӗлетӗп. Санӑн куҫусем калаҫҫӗ мана ун пирки. 

Эппин, мӗншӗн вӑраха ямалла? Эс ӗнтӗ ҫитӗннӗ хӗр. Пул ман арӑм. 

- М... мӗн?! — сасартӑк ҫухалса кайрӗ Наташа. — Качча тухма 

иртерех-ха мана. 

- Ухмах, кам качча тухасси пирки калаҫать-ха кунта? Эпб сана 

арлӑ-арӑмлӑ пуласси ҫинчен каларӑм. 

- Мӗнле? Пӗрлешмесӗрех-и? — хӑранипе чӗтреме пуҫларӗ 

Наташа. 

- Мӗн пулать вара уншӑн? Халӗ чылайӑшӗ ҫапла пурӑнать. 

Юрататпӑр-ҫке эпир пӗр-пӗрне. Э-э, сан урӑххи пур пулӗ-ҫке. Илтрӗм-

ха эп Лева сан ҫума ҫыпӑҫни ҫинчен. 

- Костя, мӗн калаҫан? Лева ача-ха вӑл. Ҫӳллӗшӗпе те пӗчӗк 

манран. Эп... сана килӗштеретӗп. 

- Эпӗ те, Наташа, эпӗ те. 

Костя хӗре ыталаса чуптума пуҫларӗ. Наташӑн пуҫне те эрех, те 

юрату сӗрӗмӗ анратрӗ. Кӑна вал хӑй те ӑнланса илеймерӗ. 

...Наташа минтерӗ йӗп-йӗпе.  Куҫҫульне шӑлма шутламарӗ вӑл. 

Паян хӗр ӗмӗрӗн юлашки каҫӗ. Пӑрахмӗ-ши ӑна кун хыҫҫӑн Костя? 

- Наташа, тӑр хӑвӑртрах, касу хӑваламалла. Эс халь те ҫывӑран 

мар-и? — хӗрне пырса силлерӗ Марье аппа. 

Хӗрӗ ҫӗрӗпе куҫ хупманнине тата ирхи вӑрттӑнлӑх пирки пӗлсен 

мӗн тунӑ пулӗччӗ-ши Марье аппа? Ахаль те харсӑрскер, ҫӳҫрен турта-

турта хӗнетчӗ ӗнтӗ. 

...Кун хыҫҫӑн кун иртрӗ. Наташӑпа Костя ҫывӑхланнӑҫемӗн 

ҫывӑхланса пычӗҫ. Наташа каҫ пуласса чӑтӑмсӑррӑн кӗтрӗ. Ӗҫсене 

пуҫтарсанах вӗрене айне Костьӑна кӗтме тухса ларчӗ. Юратӑвӗ 

пысӑклансах, ӳссех пычӗ вӗсен. Костя калакан ачаш сӑмахсем хӗр 

чӗрине ыррӑн ыраттарчӗҫ. Хӑйӗн юратӑвӗ ҫинчен кама та пулин каласа 

пӗрле савӑнас килчӗ. Анчах ӑна Костя хӑйсем ҫинчен никама та каласа 



пама хушманни лӑплантарчӗ. Пӗр вӗрене ҫеҫ, ҫилпе вӗҫсе килсе шӑтнӑ 

вӗрене, хӗр вӑрттӑнлӑхне пӗлсе тӑчӗ, унпа пӗрле савӑннӑн, ешернӗҫемӗн 

ешерсе пычӗ, ҫӳлелле кармашрӗ. 

Икӗ чун пӗр-пӗрне юратсан виҫҫӗмӗшне чун кӗрет. Наташӑран та 

пӑрӑнмарӗ ҫак ӑраскал. Пӗррехинче, улӑха утӑ пуҫтарма кайсан, Наташа 

пуҫӗ ҫаврӑннине, ӑшӗ йӗкленнине туйрӗ. Вӑйсӑрланса ҫӗр ҫине ларчӗ. 

- Мӗн пулчӗ, хӗрӗм, тем ыратать-им? — амӑшӗ чупса пырса 

ыталарӗ хӗрне. 

Тем, пуҫ ҫаврӑнать, анне. 

— Хӗвел ҫинче нумай ҫӳренӗрен пулӗ. Пыр, кайса выртах. 

Анчах тепбр кун та, эрнерен те иртмерӗ пуҫ ҫаврӑнни. 

Ирсерен ӑшӗ йӗкленнипе сарайне вӑрттӑн тухса хӑсрӗ. 

- Итле-ха, Наташ, — чарчӗ ӑна пӗррехинче аслӑк айӗнчен тухнӑ 

чухне хуларан курма килнӗ аппӑшӗ, — эс йывӑр ҫын мар-и? 

Ку кӗтмен ыйту пулнипе Наташа пӗр самант нимӗн калама 

аптӑраса тӑчӗ. Унтан шӑппӑн: «Пӗлместӗп», — терӗ. 

- Ыранах манпа хулана пыратӑн. Палланӑ тухтӑр патне илсе 

каятӑп. Килтисене халех ан шарла. 

...Наташӑн ача пулать. Савӑнмалла-ши куншӑн е хурланмалла? 

Зоя аппӑшӗ кун ҫинчен пӗлсен ӑна намӑслантарса пӗтерчӗ. «Пирӗн 

ратра хӗр пуҫҫӑн ача тӑвакан пулман, намӑссӑр. Аттепе анне пӗлсен 

пуҫна ҫиеҫ вӗт?! » 

Аттепе анне... Калама кирлех-ши вӗсене? Атте, ахаль те аллине 

ирӗке яраканскер, хӗнесе тӑкӗ. Ашшӗ камне тӗпчӗ. Костьӑпа хирӗҫӗ. 

Вӑл та манран сивӗнӗ. Юрататӑп тетчӗ. Ку чӑнах та ҫапла пулсан — 

пӗрлешӗпӗр. 

Ҫакӑн пек шухӑшпа таврӑнчӗ Наташа тӑван яла. Каҫ пуласса 

чӑтӑмсӑррӑн кӗтрӗ. Савнине савӑнӑҫне пӗлтерме васкарӗ. 

- Эс мӗскер, ухмаха тухрӑн-им? Ман халех ачапа ҫыхланса ларас 

килмест, — пулчӗ Костя хуравӗ. 



- Пӗр-пӗрне юрататпӑр-ҫке, пӗрле пурӑнасси ҫинчен те 

калаҫаттӑн, — тусӗ шӳтлет пуле тесе ӑна куҫран пӑхрӗ Наташа. 

- Ҫапла, юрататӑп. Анчах ачана мар, сана! Чӑннипех калатӑн 

пулсан парах эс вал ачана. Эпир ҫамрӑк-ха, ачи татах та пулӗ. Кайран 

каллех сан пата килӗп. 

Наташа Костя пӑрӑнса утнӑ хыҫҫӑн ура вӑйӗ пӗтнипе сак ҫине 

лаках ларчӗ. Куҫӗсенче куҫҫуль пӗрчисем шӑрҫаланчӗҫ. «Акӑ пӗтрӗ ман 

юратӑвӑм. Пурнӑҫӑм сӳнчӗ, — чунтан хурланса ӗсӗклерӗ вӑл. Унтан 

хырӑмӗнче тем йӑшӑлтатнӑн, хӑй пуррине систернӗн туйӑнчӗ. — Костя 

ачи. Хӑтӑлмалла унран. Епле пулсан та хӑтӑлмалла». 

Наташа тепӗр кунне ирех хулана тухса кайрӗ. Аппӑшӗпе палланӑ 

тухтӑр патӗнче тепре пулчӗҫ вӗсем. Анчах Наташӑн ачи ӳссе кайнӑ-мӗн. 

Унран хӑтӑлас тесен иртерех килмелле пулнӑ терӗ. Зоя аппӑшӗ 

Наташӑна чӑлхапа трикотаж фабрикине ӗҫлеме вырнаҫтарчӗ. 

Общежитире пӗр пӳлӗмре вырӑн та тупӑнчӗ ӑна валли. 

- Наташа, эс пирӗн пата урӑх килсе ан ҫӳре-ха, — терӗ ӑна 

пӗррехинче аппӑшӗ ӗҫрен тухасса кӗтсе илсе. — Коля пӗлсен пӗтерет 

мана. Эп сана ӗҫе вырнаҫтартӑм, пурӑнмалли те пур. Яла та кайса ан 

ҫӳре,намӑс. 

Пӗчченех тӳсрӗ Наташа асапне. Йывӑр пулсан та ӗҫе ҫӳрерӗ. 

Укҫине перекетлесе пырса ача япалисем туянчӗ. Сисмесӗрех ҫуратма 

вӑхӑт ҫитрӗ. 

Юнашар выртакан ывӑлӗ ҫине чылайччен пӑхса выртрӗ вӑл. 

Каснӑ-лартнӑ Костя. Куҫ харшисем те унӑнни пекех. Хуп-хура куҫӗсем 

сиввӗн пӑхнӑн туйӑнаҫҫӗ. Палатӑри ытти хӗрарӑмсем патне упӑшкисем 

килсе ҫӳреҫҫӗ пулсан, Наташа патне вунӑ кун хушшинче никам та 

пымарӗ. Ачине те пӳлӗмре пӗрле пурӑннӑ хӗрсем илсе тухма пулӑшрӗҫ. 

Пуҫланчӗ вара хӑйӗн айванлӑхне пула вӑхӑтсӑр амӑшӗ пулса тӑнӑ 

хӗрарӑм нуши. Общежити коменданчӗ, качча кайман ватӑ хӗр, ача 

сассине тӳсме пултараймасть иккен. Хӗрсем те сменӑпа ӗҫлеҫҫӗ. 



Ҫывӑрса тӑранайманран вӗсене ӗҫре йывӑр иккен, чӑркӑшланма 

пуҫларӗҫ. Зоя аппӑшӗ те пачах та пымарӗ. Упӑшкинчен вӑрттӑн пӗр 

хутчен укҫа пырса панӑ хыҫҫӑн ҫухалчӗ. Ялан йӗнипе Наташӑн сӗчӗ те 

анми пулчӗ. 

- Зоя, каятӑп эп яла анне патне. Каҫараҫҫех вӗсем мана. Хӗр 

пуҫҫӑн ача тӑвакан эпӗ ҫеҫ-им? — терӗ пӗррехинче Наташа аппӑшне 

ӗҫрен кӗтсе илсе. 

— Ан хӑйнӑ пул! — касса татрӗ лешӗ. — Лидӑпа Зина пулчӗҫ 

иртнӗ эрнере. Сан пата килесшӗнччӗ те — Атӑл леш енне юлташӗсемпе 

канма кайнӑ тесе суйрӑм. Яла ахаль те сас-хура ҫитнӗ тет. Анне вӗсене 

пӗлсе килме хушса янӑ. Чӑнах та ача тунӑ пулсан киле килсе ан кӗтӗр 

тесе каларӗ тет атте. Костьӑн амӑшӗ те ачине хулара тупнӑ та ман ывӑла 

унпа тӑлласшӑн тесе калаҫса ҫӳрет тет. Кам хушнӑ сана вунҫиччӗре 

арӑм пулма?! 

- Юратнӑ-ҫке эп ӑна, аппа. Шаннӑ. Пӗрлешесси пирки калаҫатчӗ. 

Шан хальхи арҫынсене. Хӑйсене кирлӗ чухне анчах эпир вӗсемшӗн 

хаклӑ. Мӗн кирлине илеҫҫӗ те кайран пирӗн ҫине сураҫҫӗ. Пуҫпа 

шухӑшламалла пулнӑ кӑштах. Атя-ха ачасен ҫуртне кайса пӑхар, тен, 

унта йышӑнӗҫ. Ачасӑр мӑшӑрсем нумай вӗт халь. 

Анчах унта та ӗҫ ӑнмарӗ вӗсен. Ачан ашшӗ те, амӑшӗ те сыввине 

пӗлсен темӗн те пӗр каласа пӗтерчӗҫ. Заведующи хӗремесленсех вӗсем 

ҫине кӑшкӑрма пуҫларӗ. 

- Мӗнле намӑс мар сире? Савӑшса йӑпанатӑр та ачана кӑларса 

перетер! Тепӗр ҫулталӑкран тата тепре илсе килетӗр! Ҫуратрӑн пулсан 

пӑх! 

Наташӑпа Зоя Димӑна (ҫапла ят пачӗҫ пепкене) йӑтса 

общежитине кӗнӗччӗ ҫеҫ — вӗсене комендант тӗл пулчӗ. 

- А-а, эсир Беловӑн тӑванӗ пулӗ-ха? Илсе кайӑр ӑна кунтан. Ачи 

макӑрни хӗрсене ҫывӑрма памасть. Белова халь пирӗн фабрикӑра 

ӗҫлемест. Малашне те ӗҫлеттерӗҫ-ха ӑна. Паянах пушатӑр пӳлӗме. 



Ҫӗнӗрен килнӗ ҫынсем валли вырӑн кирлӗ пире. 

- Мӗн тӑвас-ши? — ачине хӑй ҫумне пӑчӑртарӗ Наташа. 

Ялах кайма тивет. Анчах киле мар, Костя патне. Каҫхине, ҫынсем 

курман чух, вӑрттӑн. Калаҫ, йӑпӑлтат, кирек мӗн ту, анчах вӗсен килне 

пурӑнма юл. 

Наташа Канаша каякан пуйӑс ҫинче хӑйӗн иртнӗ кунӗсене аса 

илсе пычӗ. Ашшӗ-амӑшӗ килӗнче пӗр хуйхӑсӑр ирттернӗ ачалӑхӗ куҫ 

умне тухрӗ. Хӗнени те, ятлани те пулнӑ пулӗ. Анчах, темшӗн-ҫке, 

пурӑннӑҫемӗн ҫав самантсене кулса ҫеҫ аса илетӗн. Юлашки 

сывпуллашу каҫӗ. Вунӑ ҫул пӗрле вӗреннӗ Лева куҫран пӑхать, хӑй 

Наташӑна юратни, унсӑр пурӑнма пултарайманни ҫинчен калать. 

Наташа унран шӑллӗнчен тӑрӑхланӑ пек тӑрӑхлать. Костя... Хӗр чӗрине 

пӗрремӗш юрату ҫулне хывнӑ Костя... Асран тухми Костя. Наташӑн 

куҫӗсем шывланчӗҫ. Епле ирсӗр этем вӑл. Ача пулассине пӗлсенех 

Наташӑна пӑрахрӗ. Питӗ хӑвӑрт сӳнчӗ ун юратӑвӗ. Тен, сӳнмен? Вӗсем 

хирӗҫсе кайнин айӑпӗ те пулас ача пулчӗ. Эппин, вӗсене уйӑраканӗ 

Наташа чӗрҫийӗ ҫинче лӑпкӑ тӗлӗрекен ывӑлӗ. Ҫамрӑк хӗрарӑм 

пурнӑҫне синкерлетекенӗ — Дима. Ҫак шурӑ костюм тӑхӑннӑ пепке 

пулмасан унран тӑванӗсем те сивӗнес ҫук, паянхи кун та хӗрсемпе 

пӗрле савӑнса пурӑнмалла. Костя та сивӗнмен пулӗччӗ. 

Наташа яла ҫитнӗ ҫӗре ҫутӑсем ҫукпа пӗрехчӗ. Яла аппӑшӗ каланӑ 

пек тӗттӗмре ҫитес тесе поезд ҫинчен ансан та хӑвӑрт утмарӗ вӑл. 

Хӑйсен килӗ умне ҫитсен ачана вӗрене умӗнчи сак ҫине хучӗ. Пӗтӗмпех 

палланӑ, чуна ҫывӑх вырӑнсем. Ҫак вӗрене айӗнче вӗсем Костьӑпа 

пӗрремӗш хут чуптунӑ. Шкулпа сывпуллашнӑ каҫ пӗр-пӗрне юратни 

ҫинчен пӗлтернӗ. Ҫакӑнта вӑл хӗртен хӗрарӑм пулнӑ. Юлашки хут та 

ҫакӑнтах сывпуллашнӑ. Наташа вӗрене ҫумне тӗршӗнес тесе аллине 

малалла тӑсрӗ. Анчах аллисем хӑрнӑ вӗрене туратне перӗнсе ыратса 

кайрӗҫ. «Чим-ха, манӑн вӗрене хӑрнӑ вӗт? Вӑл ман пекех ҫак ҫӗр ҫинче 

ытлашши, никама кирлӗ мар пулнӑ. Илемсӗр вӗрене! Ман пекех», — 



йӗчӗ Наташа. 

Ӑҫта каймалла? Ниҫта та, никам та ӑна кӗтмест. Костя патне 

кайса мӗскӗнленес ҫук Наташа. Эппин... пӗр ҫул. Вӗрене пек ҫамрӑклах 

хӑрасси ҫеҫ юлать. 

Тепӗр кунне ял хӗрринчи вӗрене ҫинче ҫакӑнса тӑракан икӗ 

вилене курсан касу хӑвалакан хӗрарӑмсем шак хытса тӑчӗҫ. Халиччен 

пулман ялта кун пекки. 

Пӗтӗм ял пуҫтарӑнчӗ вӗсене пытарма. Пер шӑтӑка, пӗр тупӑка 

вырттарчӗҫ вӗсене — амӑшӗпе ывӑлне. Дима пуҫне амӑшӗ кӑкӑрӗ 

еннелле тайнӑ. Вӑл кӗҫ вӑранса куҫне уҫассӑн туйӑнать, Наташӑн сӑнӗ 

вара кӑн-кӑвак. Пурнӑҫӗ те асаплӑ пулчӗ те — чунӗ те асапрах тухнӑ 

ӗнтӗ ун. 

- Эх, Наташа, ма каламарӑн-ши мана пӗрех хут, — илтӗнет тупӑк 

умӗнче тӑракан Марье аппа сасси. — Кӗҫӗн хӗрӗм чи юратниччӗ. 

- Мана та хӑй ҫине алӑ хурасси ҫинчен нимӗн те каламарӗ, — 

амӑшне йӑпатрӗ Зоя. — Яла кайса килетӗп терӗ ҫеҫ. Кам пӗлнӗ-ха ҫапла 

пулса тухасса? 

Костя Наташӑпа Димӑна пытарма пымарӗ. Ялтан тухса тарнӑ 

терӗҫ ун пирки. Миҫе ҫул иртрӗ унтанпа — вӑл ӑҫтине никам та 

пӗлмест. Пӗр-пӗринпе шӑкӑл-шӑкӑл пурӑннӑ кӳршӗсем ӗмӗр ҫураҫайми 

тӑшмансем пулса тӑчӗҫ. Вӗренене те касса ҫунтарса ячӗҫ. Наташӑна аса 

илтерекен пӗр япала та юлман ӗнтӗ ялта. Анчах ун ячӗ ламран лама 

куҫса пычӗ. Ашшӗ-амӑше хӗрне ӑс панӑ чухне ҫеҫ ун ятне асӑнчеҫ. 

- Эх, мӑнтарӑн хӗрӗ, пурӑнса та кураймарӗ, — Беловсен тӗлӗпе 

иртнӗ чух калаҫрӗҫ касу хӑвалакан хӗрарӑмсем. 

— Ма ҫав териех тӑвӑр пулнӑ-ши уншӑн ҫут тӗнче? 
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