
Асанне пур-и? 

 

Ванюк шӑллӑм — кӑтра ҫӳҫлӗ, ҫаврака 

питлӗ ача. Кулнӑ чух икӗ пичӗ пӑч путать. Куҫӗ 

пысӑк ун. Хура. Йӗпеннӗ хурлӑхан евӗр 

йӑлтӑртатса ҫиҫсе тӑрать. Пӗррехинче Ванюкпа 

урамра выляттӑмӑр. Сисмен те: «Эй, шӑркалчӑсем, 

мӗнле чупатӑр? — тени илтӗнчӗ. — Аҫу-аннӳ 

килтех-и?» Хулара пурӑнакан Мишша кукка иккен. 

— Ух, маттур! — Ванюка утьӑкка ҫӗклесе 

питӗнчен чӑпӑрт! чуптурӗ вӑл. Мана ҫурӑмран 

лӑпкарӗ, вара кашнинех пӗрер шоколад пачӗ. 

— Анне ҫырмана шыва кайрӗ, — пӗлтерчӗ 

Ванюк. — Атте арманта. Килте асанне кӑна. Эпир 

— ак кунта. 

Пӳрте кӗтӗмӗр. Кукка кучченеҫ нумай илсе 

килнӗ иккен. Пӗр сумка! Ванюк шӑллӑм, ӑна-кӑна 

тӗшмӗртеймесӗр, кашни ҫимӗҫ-кучченеҫех тытса 

пӑхма тӑрӑшрӗ. 

— Ку мана валли, — терӗ хыпаланса. — 

Кӑна эпӗ илетӗп... 



Унччен шарламасӑр тӑнӑ асанне Ванюка 

айккинелле ҫавӑтса кайрӗ, тем ӑнлантарма 

тытӑнчӗ. 

— Апла лайӑх мар, ачам, — тенине ҫеҫ 

илтсе юлтӑм. Ахӑртнех, асанне шӑллӑма ятларӗ 

пулас. 

Ванюк кӳренчӗ.  Мӑрт-март тукаласа 

чӳрече патне кайса тӑчӗ. 

— Эпӗ тек санпа пурӑнмастӑп, куккапа 

пӗрле хулана тухатӑп та каятӑп, — терӗ вӑл асанне 

енне пӑха-пӑха илсе. 

Нумай пурӑнмарӗ Мишша кукка пирӗн 

патра — каялла ҫула пуҫтарӑнчӗ. 

— Ну, шӑркалчӑсем, атьӑр эппин манпа 

пӗрле, — пире ҫупӑрларӗ вӑл. — Хула кӑтартӑп 

пӗрре. 

Аннепе асанне пире укӑлчаран тухичченех 

ӑсатса ячӗҫ. 

— Ванюк, чипер кай, ытла нумай ан пурӑн, 

— терӗ асанне. — Эсӗ те, Петюк, ытлашши ҫӗтсе 

ан ҫӳре, — мана пуҫран шӑлчӗ вӑл. — Юрать-и? 

Кичем пулӗ пире. 



— Виҫӗ ҫулсӑр та таврӑнмастӑп, — 

хуравларӗ шӑллӑм пуҫне вӗҫкӗнле каҫӑртса. 

Автобус ҫине лартӑмӑр та хуланалла ҫул 

тытрӑмӑр.  Ял хыҫҫӑн ял тӑрса юлать, хула ҫав-

ҫавах курӑнмасть. Ҫул тӑршшӗпе минретсе пычӗ 

Ванюк: «Кукка, хулана час ҫитетпӗр-и?.. Кукка, 

хулана ҫитме тата мӗн чухлӗ юлчӗ?..» 

Акӑ эпир Шупашкарта. 

— Ай, мӗн чухлӗ машин! — аллипе унталла 

та кунталла тӗллесе пычӗ шӑллӑм. — Ай, мӗн 

чухлӗ ҫурт! Мӗн ҫӳллӗ-ӗ-ӗш! 

Автобусран анса юлтӑмӑр. 

— Халӗ уҫӑлмалла кӑшт ҫуран утӑпӑр, — 

ӑнлантарчӗ Мишша кукка. — Кунтан инҫе мар. 

Ванюк унран ҫаплах хӑпмасть-ха. 

— Кукка, сирӗн телевизор пур-и? 

— Пур. 

— Кушак пур-и? 

— Пур. Тӗрлӗ йышши хитре пулӑсем те 

нумай.  Кӗленче савӑтра ишсе ҫӳреҫҫӗ. 

Ҫитрӗмӗр куккасем патне. 



— Кукка, сан теттесем пур-и? — тӗпчет 

Ванюк. 

— Темӗн чухлех. Машина, экскаватор, 

трактор, вертолет. Тата мӗн... Мечӗк-тупӑ таврашӗ.  

Чи пахи — пирӗн килте канихвет-пӗремӗк мӑй 

таран. 

Хулана килнӗ кун лайӑх пурӑнтӑмӑр. Ванюк 

апла-капла турткаланмарӗ. Тепӗр ирхине вара... 

Тепӗр ирхине куҫне уҫнӑ-уҫман: «Кукка, 

сирӗн асаннӗр ҫук-им?» — тесе ыйтрӗ, ун-кун 

пӑхкаларӗ. Кукка ним калама пӗлмерӗ пӗр хушӑ. 

— Пирӗн килте, Ванюк, тем те пур, — терӗ 

вӑл вӑрахран тин. — Асанне кӑна ҫук. 

— Мӗнле апла? — тӗлӗнчӗ шӑллӑм. 

— Ҫук ҫав. Асаннесӗр пурӑнатпӑр. 

Пысӑкланса ҫитнӗ те хамӑр тӗллӗн пурӑнма 

тытӑннӑ. 

Ванюк нумай уяса тӑмарӗ, пушмак тӑхӑнма 

тытӑнчӗ. 

— Асаннесӗр мӗнле-ха апла? — 

хыпкаланчӗ вӑл. — Сӗт кам ӑшӑтса ҫитерӗ мана? 

Юмах кам каласа Ларӗ тата? 



— Сӗт-и? — терӗ кукка. — Хам ӑшӑтса 

паратӑп. Юмах-и? Юмах калама та ӑста эп. Чи 

вӑрӑммине, чи кӑсӑклине каласа пама пултаратӑп. 

Ванюк куҫҫуль юхтарса йӗрсе ячӗ. 

— Асанне патне каяп...  Асанне патне каяп, 

— урӑх ним те калама пӗлмерӗ вӑл. 

Каллех ҫула тухрӑмӑр эпир: шӑллӑм, кукка 

тата эпӗ.  Яла таврӑнтӑмӑр. 

Урамра хур чӗпписене килелле хӑваласа 

пыракан асаннене курсан йӑмра урама ян янӑратса 

кӑшкӑрса ячӗ Ванюк: «Асанне!» Унтан такӑна-

такӑна ун еннелле ыткӑнчӗ. 

— Ах, пепкем, — аллине ик еннелле сарчӗ 

асанне.  — Виҫӗ ҫул иртсе те кайрӗ-им? 

— Вйҫҫӗ мар, пиллӗк те иртсе кайрӗ пуль, 

— асанне ҫумне йӑпшӑнчӗ Ванюк. — Эпӗ сана тек 

нихҫан та пӑрахса каймастӑп.  Юрать-и, асанне? 

— Юрӗ-ҫке, юрӗ.  Ну, хулара мӗн куртӑн? 

— Машинӑсем тата... 

— Тата мӗн пур унта? 

— Куккасен хваттерӗнчи кӗленче савӑтра 

пит хитре пулӑсем ишеҫҫӗ. 



— Вара? 

— Кушакки чӗвен тӑрса малти урине яра-

яра пӑхать.  Ҫук, тытаймасть пуллисене. 

— Тем те пур апла хулара? 

— Тем те пур, — ассӑн сывларӗ шӑллӑм, — 

эх, эс кӑна ҫук унта, асанне... 
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