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Тӗрӗслӗх шыраса. 

Хветӗр тарӑн шухӑша кайрӗ. Ҫинӗ апачӗ чӗрине пымарӗ, 
чейӗ ӑшне кантараймарӗ, чӗлӗмӗ те пулин лайӑх туртӑн-
масть — тапакӗ, мур илесшӗ, чӗрӗлнӗ-и... 

Ачисем тата, тепӗр чух шыраса тупма ҫук, паян тем пӳрт-
рен туха пӗлмеҫҫӗ, чупӗҫинччӗ пӗрех хут урамалла, куҫ умӗн-
че тӑрса йӑлӑхтарса ҫитерчӗҫ. 

Ёҫне ҫаплах ӑнтараймарӗ иккен-ха вӑл. Ӗнтӗ уезда та ҫитсе 
килчӗ, Шупашкарне ҫитсе те тӗрлӗ пуҫлӑхсемпе калаҫса пах-
ре, вӗҫне ҫаплах тухаймарӗ — итлемерӗҫ ӑна, хутне кӗрекенни 
тупӑнмарӗ. 

Шупашкарти пӗр ҫамрӑк ҫын кӑна Хветӗре Мускавах ҫитсе 
килме хӗтӗртрӗ. Мускавра комиссарсен чи пысӑк пуҫлӑхӗ пур, 
тет, ҫавӑнпа курнӑҫса калаҫсан кӑна ӗнтӗ, тесе канаш пачӗ 
вӑл. 

Ҫынни, ҫамрӑкне ҫамрӑк та, Хветӗрпе пит ӑшшӑн сӑмах-
ларӗ. Сӑмахӗ вара шӳтлесе кӑна пулчӗ-ши, чӑнласах-ши — 
Хветӗр ҫапах та ӑна хӑлхине чикрӗ. Урӑхран вара никампа та 



калаҫса сӑмах тӗшне сая ямарӗ, килне таврӑнчӗ, хӑтинчен 
кивҫен укҫа илсе, инҫе ҫула тухса кайма шут тытрӗ. 

Пӑшӑрханса ӳкнӗ Униҫҫе килӗнче нимӗн тӑва пӗлмест, 
алли пӗр ӗҫ патне те туртӑнмасть. Ёнтӗ ҫичӗ вӗлле темӗн мар-
ччӗ-ха. Пушмак пӑруне сутсан та, виҫӗ вӗлле туянма пулать. 
Ҫав виҫӗ вӗллеренех тата пёр-ик ҫултан ҫичӗ вӗллене ҫитерме 
пулать, йӑпатасшӑн пулчӗ вӑл упӑшкине. Хветӗр яхӑнне те 
ямарӗ. 

— Маншӑн, амӑшӗ, вӗлли хаклӑ мар-ха,— терӗ вӑл.— 
Хурт-хӑмӑрне ӑна кӑҫалах та ӗрчетнӗ пулӑттӑм. Тӗнчере тӗ-
рӗслӗх тупасшӑн тӑрмашатӑн-ҫке, ҫавӑ мӗне тӑрать. Сакӑр 
ҫул хушши тарҫӑра тӑтӑм пулать те, хамӑр ирӗк, хамӑр власть 
тесе тӑнӑ ҫӗрте мана ав мӗн туса хучӗҫ. Хурлӑх та мар-и? 

Хаш сывларӗ Хветӗр. Йывӑррӑн сывлать Униҫҫе те. Хур-
лӑхне хурлӑх та, мӗн тума ҫӳрен. Ав Шупашкара кайса ҫӗн 
ҫӑпата ҫӗтсе килни пулчӗ, усси виҫӗ пус кӗмӗле тӑмарӗ. Мус-
кавӗсем те темӗнех тӑваймӗҫ ҫав, мӗн ҫӳресси пултӑр унта... 

— Сӳтӗлсе ан тӑр-ха ҫапла. Каятӑп тенӗ — каймалла! — 
сӑмахне татса каларё Хветӗр.— Атте ман, астӑватна, Чӗмпӗре 
кайсан, кӗпӗрнаттӑр патнех ҫитсе курнӑ, сакӑр алӑк шакка-
рӑм та, тӑххӑрмӗшне кӗртсе те ячӗҫ, тесе ӗҫкӗрен ӗҫкӗре асне 
илетчӗ. 

— Пӑятам вӑл пӗр чӗрес пылпа кайнӑ.. . 
— Эпӗ, мӗн, хура куҫӑма сутса ҫӳретӗп-им? Ан калаҫ-ха 

ҫапла кирлӗ мара. Тип кашӑк тутана ҫурать тесе, ахальтен 
каламан ӑна. 

— Мӗнпе тухса кайӑн, нимӗн те ҫук пулсан? 
— Епле нимӗн те ҫук пулать? Пилӗк кӗрепенкке пылӑм 

пур, хӑла пыл, пӗлтӗр юхтарнӑ. Така шӑрттанӗ те, пӗр кала-
сан, пилӗк кӗрепенкке таять — ҫитет пирӗн йышшисене. Кус-
ран пӑхтарма, мӗн, ҫӗрме пуян ывӑлӗсем мар, ҫырлахӑпӑр. 
Влаҫӗ те хамӑрӑнах теҫҫӗ-ха. 

Униҫҫе тинех шӑпланчӗ. Хветӗр вӑл ҫынни ҫавӑн пек: асне 
илсен, хӗл кунӗнче те ака кӳлет. 

— Акӑ мӗн,— терӗ вӑл.— Ыран ирпе каятӑп. Таса пӑри ҫӑ-
нӑхӗнчен хӑпарту пӗҫер, капӑртма ту кӑштах. Автан пусса 
кӗрем. Хатӗрленмелле. 

Хветӗр автан пусса ҫӗклесе кӗчӗ, унтан сак айӗнчен сӑтӑ-
рӑлкаланнӑ кутамккине кӑларчӗ те тасаткаларӗ, сурпан тӑрӑ-
хӗнчен ҫӗлетнӗ алшӑллине хутлатса чикрӗ, вӗр^ҫӗнӗ мӑшӑр 
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ҫӑпатине хучӗ. Кӗрӗк пиншакӑн ҫанни ҫӗвви сӳтӗле пуҫланӑ-
ччӗ, Хветӗр ӑна пӗтӗрнӗ ҫӗлен ҫиппе тирпейлӗн ҫӗлесе тухрӗ. 

Мӗн кирлине хатӗрлем пек туса ҫитерсен, Хветӗр каҫа хи-
рӗҫ кӳрши патне тухса утрӗ. Каҫӑр Ҫтаппан — тӗнче каснӑ 
ҫын. Иртнӗ вӑрҫӑра ҫитмен вырӑн хӑвармарӑм тесе, тӑтӑшах 
мухтанкалатчӗ-ха вӑл. Мускав пирки асӑнсан т а : «Мӗн вӑл 
Мускав, маншӑн тесен, Ҫӗнкассинчи хуньӑм патне кайса ки-
лесси пек кӑна»,— тесех сӑмахлатчӗ. 

Ҫтаппан килӗнче ҫӑпата туса ларать. Хветӗр пырса кӗр-
сенех вӑл, тӑвас ӗҫне пӑрахса, пӑхӑр чӑпӑклӑ пысӑк чӗлёмне 
чӗртсе ячӗ. Хветӗр, халиччен ун патӗнче пулса курман пек, 
ҫуртне пӑхкаласа илчӗ, алӑк патӗнчи сак ҫине ларчӗ. 

— Ҫтаппан, эс нумай ҫӳренӗ ҫын, нумай курнӑ, Мускавра 
та темиҫе хут пулнӑ тетӗн,— сӑмахне катаран хускатрӗ Хве-
тӗр,— ҫул ҫӳрес йӗркене пӗлсе тӑратӑн ӗнтӗ. 

— Пӗлмесӗр элле! Мӗн вара? — хӑпартланчӗ Ҫтаппан. 
— Ак, шӑпах мана кирлӗ пултӑн. 
— И-и, ачам, Мускавне кӑна мар, Питӗрпурне те пит лайӑх 

пӗлетпӗр-ха эпир... Ай, Хветёр, патшасем мӗнле пурӑннине ка
ласа кӑтартӑттӑм сана! Аҫта калама, шалт тӗлӗнсе кайӑн.. . 

— Патшасем мӗнле пурӑнни кирлӗ мар-ха мана... 
— Кала, мӗн ыйтса пӗлесшӗнччӗ тата? 
Ҫтаппан чӗлӗм тӗтӗмӗпе чыхӑнчӗ. Ҫынни хӑй пысӑках та 

мар пек, ҫапах мӗн чухлӗ тӗтӗм вырнаҫать ун ӑшӗнче. Ак вӑл 
сывлӑш вӗрсе кӑларчӗ те, кӑвак тӗтӗм пӗтӗмпе карса илчӗ — 
йӳҫӗ те ҫӑра. Тӗтӗм васкамасӑр йӑсӑрланса сирӗлчӗ, Ҫтаппан 
ҫине-ҫине ӳсӗрчӗ, тутине кӗпи ҫаннипе шӑлкаласа илчӗ, йӗпен-
иӗ куҫне тӑрӑшса шӑлчӗ. 

— Ыран Мускава тухса каяс тетӗп,— сӑмахне васкамасӑр 
хушрӗ Хветӗр, йӗркешӗн тенӗ пек ӳсӗркелесе. 

— Мускава тетӗн? — куҫӗ чарӑлчӗ Ҫтаппанӑн.—Мӗн пулчӗ 
аплах? 

— Ёҫ пур. 
— Ёҫӗ вӑл, тӑванӑм, Мускавра кӑна мар, кунта та мӑй 

таран. 
— Шӳтлесе мар-ха эп, Ҫтаппан, чӑннипе калатӑп. Ман ин-

кеке хӑвах пӗлетӗн ӗнтӗ. Ҫавна татса килме пулмӗ-ши тетӗп 
те. Те кӑларӑп ӗнтӗ ӗҫне, кӑлараймӑп та пуль, кайса килме 
шут тытрӑм ҫав. 

— Кам пур вара сан унта? 



— Кам пултӑр, никам та ҫук унта манӑн. Тӗрёслӗх тупса 
пулмӗ-ши тетӗп-ҫке. Чи асли патне ҫитсе курасшӑн. 

— Хе, тӗрӗслӗх шырама пулать. Чи асли патне. Э-э, тӑва-
нӑм, ҫитсе пулӗ-ши сан ун патнех? — пуҫне сулкаласа, ларнӑ 
ҫӗртен те тӑчӗ Ҫтаппан. 

Арӑмӗ унӑн хуранай патӗнче тем аппаланатчӗ, арҫынсем 
калаҫнине илтсен, вӑл та вӗсем патнерех иртсе тӑчӗ, саппунӗ 
аркипе янахне шӑлкаларӗ, куҫне мӑч-мӑч хупса уҫрӗ. 

— Аҫтан тата епле каймаллине ыйтса пӗлес тесеттӗм 
ҫав,— терӗ Хветӗр. 

— Чи асли патне тетӗн...— тарӑн шухӑша кайрӗ Ҫтап-
пан.— Чим-ха, ара, чи асли пулсан, паллах ӗнтӗ, вӑл аслӑ 
урамра пурӑнать, вӑл ҫаплах пулма кирлӗ,— сайра мӑйӑхне 
пӗтӗркелесе илчӗ вӑл.— Мускаври чи аслӑ урамра пурӑнать 
ҫав, пирӗн ротнӑй та ҫав урамра пурӑнатчӗ, асличчӗ-ҫке вӑл 
та. Аслисем пурте ҫавӑнта пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем валли тунӑ та 
урамне. Аҫта кунта чи аслӑ урам, тесех ыйт эс унта. Ним 
иккӗленмелли те ҫук,— Ҫтаппан куҫне хӗссе илчӗ те ҫаплах 
шухӑша кайнӑ халлӗн васкамасӑр каласа хучӗ : — Ҫук, ҫитсе 
пулмасть унта, Хветӗр,— шанчӑксӑррӑн аллине сулса илчӗ 
вара. 

— Мускава-и? Ҫичҫӗр ҫухрӑмран ытла мар-ҫке. Ҫуран 
кайсан та, ик эрнере ҫитме пулать. Мӗн калаҫан эс? — тӗлӗн-
сех кайрӗ Хветӗр. 

— Ҫитессе ҫитӗн-ха унта, ун пирки каламастӑп. Чи асли 
патне кӗрес тесен... Ҫук, кӗртмеҫҫӗ. Патша вырӑнӗнчи ҫын-
ҫке вӑл. 

— Ай, тупата!..— саппун вӗҫӗпе тутине шӑлкаласа илчӗ 
Ҫтаппан арӑмӗ. 

— Кӗртмеҫҫӗ,— татсах каларӗ вара Ҫтаппан. 
— Кӗртӗҫ-и унта, кӗртмӗҫ-и, эс маншӑн ытла хыпӑнса ан 

ӳк-ха, Ҫтаппан. Халӑх майлӑ теҫҫӗ-ҫке ӑна? Шупашкартах ак, 
пӗр ҫамрӑк ҫын... 

— Хамӑр майлӑ тетӗн, ҫӗр те пачӗҫ терӗмӗр. Вӗллӳсем 
ӑҫта хӑвӑн? Кам илсе кайрӗ вӗсене? 

— Хамӑрӑннисем. 
— Хамӑрӑннисем тетӗн... Ютран килмен ҫав вӗсене илме. 

Эх, Хветӗр, пурнӑҫ вӑл — тӑрӑхвунӑ пӑрнӑҫ, шыраса пӑх-ха 
тӗрӗслӗхне... 

Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах сынӑнать кӳршӗ ҫыннисен, 



* • • 
ХЪетӗре вӑрҫа ӑсатнӑ пек инҫе ҫула кӑларса ячӗ Униҫҫе. 

Вӑл пӗр кӗтмен ҫӗртен нӑшӑкласа илчӗ, тем пек чӑтас тесен 
те, чӑтса тӑраймарӗ курӑнать, куҫҫулӗ шӑпӑртатса та анчӗ 
мӗскӗнӗн. 

— Йӗмеҫҫӗ ӑна,— хӑтӑрса илчӗ упӑшки.— Ырӑ ҫул су-
наҫҫӗ кун пек чух. 

Хветӗр хӑйне ҫирӗп тыткаларӗ. Ачисене вӑл пуҫӗсенчен 
шӑла-шӑла илчӗ, амӑшне итлеме хушса хӑварчӗ, ҫурӑмӗ ҫин-
чи кутамккине меллӗрех тӳрлетрӗ, хӑлхаллӑ ҫӗлӗкне пусарах 
лартрӗ, пӑшӑрханса юлан килйышӗ енне урӑхран пӗр ҫаврӑнса 
пӑхмасӑр, ҫанҫурӑмне ҫӳҫентерекен кӗрхи йӗпхӳ витӗрех ваш-
латтарса утрӗ вара хӑй. 

Ҫула май кам та пулин лашапа каякан пулмӗ-ши тенӗччӗ 
те, анчах унӑн мӗн Канаша ҫитичченех ҫуран утмалла пулчӗ. 

Станцӑра иртен-ҫӳрен темӗн чухлӗ, каяканни пур, килекен-
ни пур. Хветӗр кутамккине хывмарӗ, ахаль те тулли вакуна 
кӗрсе хӗсӗнчӗ те, кӑштах тӑрсан, пуйӑс тапранса та кайрӗ. 

Икӗ кунтанах Мускава ҫитетӗн, тенӗччӗ Ҫтаппан Хветӗре. 
Апла пулмарӗ иккен. Пуйӑс станцисенче вӑрахчен чарӑна-
чарӑна тӑрать. Арзамасран тухсан ак пӗр вӑрмана кӗчӗ те 
станци ҫук ҫӗртех чарӑнчӗ. 

— Мӗн мурне тӑратпӑр тата? — шуйханса илчӗҫ ҫынсем. 
Анчах сӑлтавне те часах пӗлчӗҫ: пӑравус кӑмаки валли вутӑ 
кирлӗ пулнӑ иккен. Мускава хӑвӑртрах ҫитес тесен, пурте 
вутӑ касма тухӑр, тесе пӗлтерчӗҫ. Камӑн ҫул ҫинче тытӑнса 
тӑрас килет, тухрӗҫ вара пассажирсем. Халӑхпа пӗрле Хветӗр 
те тухрӗ. 

Кутамккине вӑл хӑйӗнчен ҫаплах хӑвармасть: кун пек 
ҫӗрте такам та тупӑнать, сахал-им тӗнчере ҫилхӑвансем, пур 
пек ӗҫме-ҫимене пӗҫертсе кайсан, шӑхӑрса та юлма пулать. 
Ҫул ҫинче пит сыхланса ҫӳреме канаш пачӗ ӑна Ҫтаппан та. 

Такам пӗри, хура пиншакли, Хветӗре пуртӑ тыттарчӗ. 
Пуртти меллӗ мар, аври те сиккеленсе тӑрать. Хветӗр ӑна 
савӑл ҫапса хытарчӗ, килӗнчине илсе тухнӑ пулсан, ӑҫта кала-
маччӗ ҫав та, пӗлмен-ҫке ҫакӑн пек пулса тухасса. 

Хветӗр ыттисем каснӑ вутсыпписене меллӗн кӑна ҫурса тӑ-
рать. Вӑйӗ ҫитет унӑн, алли вӑрман ӗҫӗнчен нихҫан пӑрӑнман, 
аршӑнласа каснӑ сыпӑсене вӑл ҫурмаран ним мар лашлаттар-
са ҫурать те, ыттисем ун хыҫҫӑн ҫӗклесе тӑма кӑна ӗлкӗрччӗр., 



Ӑшша пиҫсе ҫитнӗ Хветӗр кутамккине кӑна мар, пиншакне те 
хывса пӑрахрӗ, пӑшӑхса йӑлт тара ӳкрӗ. Ҫапла тӑрӑшса ӗҫле-
нӗшӗн паҫӑрхи хура пиншаклӑ ҫын та (ахӑртнех вӑл пӗр-пӗр 
начальникчӗ пуль) Хветӗре ҫурӑмӗнчен лӑпкаса мухтарӗ. 

Вутӑ ҫурса пӗтернӗ хыҫҫӑн Хветӗр ӑна пӗлнӗ-пӗлмен чӗлхе-
пе хӑй ӑҫта тата мӗншӗн кайнине каласа ӑнлантарчӗ. Кӑмӑлӗ 
уҫӑлнӑ начальник ӑшшӑн кулкаларӗ. Хветӗре вӑл, Мускава 
ҫитсен, чи малти вакун алӑкӗ патне пыма хушрӗ. 

Тухса кайнӑранпа тӑваттӑмӗш кунхине тин пуйӑс Мускава 
ҫитсе чарӑнчӗ. Халӑхпа пӗрле Хветӗр те вакунран тухрӗ, вас-
камасӑр малалла иртрӗ, хайхи начальник тухасса кӗтсе тӑчӗ. 

Сулхӑн. Кунта та, килти пекех, йӗпхӳ пӗрӗхкелет иккен, 
чуллӑ ҫулпа пынӑ ҫӗрте ура шӑвать. Аҫта-ши ӗнтӗ кунта мал
ти вакун? Ана ҫавӑнталла иртме хушнӑччӗ. Хветӗр ун-кун 
пӑхкаларӗ . Начальник тухса каймарӗ-ши тесе, иккӗленсе кӑна 
тӑратчӗ, хайхине курах кайрӗ. 

— Нумай кӗттермерӗм-и? — ыйтрӗ хура пиншакли. 
— Мӗн кӗтесси унта... 
— Хваттере ӑҫта чарӑнас тетӗн? 
— Пӗлместӗп-ха, начальник. Мускавра эп халиччен пӗрре 

те пулса курман. 
— Эппин, хам патӑма чарӑнӑн,— терӗ хура пиншакли.— 

Шӑллӑм ман Кремльте хуралта тӑрать. Вӑлах сана Совнарко
ма та ертсе кайӗ. Тен, пропуск тупса пама та пулӑшӗ. 

«Пропуск» тет-и? Темле япала вӑл тата. Ку начальник 
темле «кремльсене» асӑнчӗ, пӗлсе те пӗтерес ҫук. Ҫапах та ырӑ 
ҫынсем тупӑнаҫҫӗ ҫав ҫул ҫинче. «Хам пата хваттере чарӑ-
нӑн»,— терӗ ӑна ҫак начальниках. 

— Ай, тупата, мӗнпе тав тӑвас-ши сана? — аптрасах ӳкрӗ 
Хветӗр. 

Хура пиншакли кулкаларӗ те : «Нимӗнпе те тав тума кирлӗ 
мар»,— терӗ. Килӗнче унӑн кӑштах вутӑ пур иккен, вӑхӑт ҫит-
нӗ чух ҫавна татса ваклама пулӑшсан та тем пекехчӗ, ӗҫленӗ-
шӗн тӳленӗ пулӑттӑм сана, терӗ вӑл. Мӗн тӳлессипе калаҫмал-
ла, Хветӗр, уншӑн тесен, паянах тем тума хатӗр. 

— Ертсе кай эппин,— терӗ вӑл хӗпӗртенӗ кӑмӑлпа. 
Халӑх урамра питӗ йышлӑ . Ун чухлӗ ҫын курма хӑнӑхман 

Хветӗр тӗлӗнсе пӑхать : «Кусем ӑҫта кайма ҫӗкленнӗ-ши?» — 
тесе шухӑшлать вӑл. Чуллӑ урам тӑрӑх таканлӑ лашасем 
ирте-ирте каяҫҫӗ. Лавккасем патӗнче тӗрлӗ-"Чумлӑ ҫынсем 



кӗпӗрленсе тӑраҫҫӗ. Ҫӗтӗк шииеллӗ уксах салтак хул хушшине 
ҫӳ*р ҫӑкӑр хӗстернӗ, пысӑк ҫурт ҫумӗпе васкамасӑр утать. Сын-
сен сӑнӗ-пичӗсем шурӑхнӑ, ҫипуҫӗсем те питех мар, кансӗр 
килет пуль ҫав халӑха хальхи пурнӑҫ, пурте шухӑшлӑн утаҫҫӗ, 
таҫталла васкаҫҫӗ. Ёнтӗ кунта Хветӗр пек тухса килнӗ ҫынсем 
те сахал мар пуль. 

Хветӗрсем хӗреслӗ урам урлӑ каҫрӗҫ, пӗр тӑкӑрлӑка пӑрӑн-
чӗҫ, икӗ хутлӑ ҫурт умне ҫитсе чарӑнчӗҫ. 

— Ак ҫакӑнта пурӑнатӑп эпӗ,— терӗ Хветӗре ертсе киле-
кенни.— Петр Иванчӑ ятлӑ эпӗ. Машинистра ӗҫлетӗп. 

— Пӗлтӗм,— терӗ Хветёр. 
— Асту, урам ятне манса ан кай. Вунулттӑмӗш номерлӗ 

ҫурт. Аялти хутне кӗрсен, сылтӑмри иккӗмӗш алӑк. Ман-
мӑн-и? 

— Манас марччӗ тетӗп те. Ҫакна ыйтса пӗлесшӗнччӗ-ха 
тата : ку урам чи пысӑк урам пулчӗ-и? 

— Пысӑк урам. Сана мёнле урам кирлӗччӗ? 
— Чи пысӑкки. 
Петр Иванчӑ ӑшшӑн кулкаласа илчӗ. 
— Хӑвӑн ӗҫӳ пирки паянах шӑллӑмпа калаҫса пӑхатӑп. 

Пӗлӗпӗр, мӗнле пуле унта. 
— Тавтапуҫ, Петр Иванчӑ. 
Пӗчӗк кӑна пӳлӗм, пӗчӗк кӑна кухня пур. Кунта Петр 

Иванчӑ килйышӗ пурӑнать,— икӗ ачи, арӑмӗ. Арӑмӗ вӑтам 
ҫулсене ҫитнӗскер. Инҫетрен килнӗ ҫын мӗн сӑлтавпа ҫӳрени-
не пӗлсен, килтисем те Хветӗре хапӑл туса йышӑнчӗҫ. Хветӗр 
хуҫа майрине пӑри хӑпартӑвӗпе шӑрттан пачӗ—ял кучченеҫӗ. 
Хуҫисемпе пӗр сӗтел хушшине ларса вӗри яшка ҫирӗ. Хуҫи 
ӑна выртса кантарасшӑнччӗ. Хветӗр яхӑнне те канасшӑн пул-
маре, ӑҫта унта ывӑнма — ӗҫдеме те ӗлкӗреймен-ха. Вӑл ҫавӑн-
тах вутӑ касса ваклама пӗчӗк картишне тухрӗ. 

Каҫкӳлӗм Петр Иванчӑ шӑллӗ патне кайса килчӗ. Шӑллӗ 
килӗнчех пулнӑ-мӗн. Майӗ ҫитнӗ таран Хветӗре пулӑшасчӗ 
тесе сӑмах та панӑ иккен. Совнаркома ӗнтӗ кӗресси пулӗ-ха 
вӑл, анчах Ленин патнех ҫнтессе шантараймасть. Ленин пат-
шалӑх ӗҫне туса пырать. Хветӗрӗнни пек вак-тӗвек ӗҫсемпе 
аппаланма ӑҫтан вӑхӑт ҫитертӗр, унӑн ҫине-ҫине канашлусем 
пулаҫҫӗ, пӗрне ӗҫ хушмалла, тепӗрне тӗрӗслемелле, ыттисемпе 
калаҫасси те вӑхӑтне нумай йышӑнать. Вӑрҫӑ та пӗтсех пӗт-
мен-ха, унта та кӑтартусем парсах тӑмалла. 



Хветӗр пит чипер итлесе ларчӗ, шухӑша кайрӗ. «Ҫтаппан 
сӑмахех тӳрре килет ҫав, ӑҫтан унӑн ман пек кӑптӑрмӑш чӑ-
вашпа калаҫма вӑхӑчӗ тупӑнтӑр! Ухмах пуҫӑма пула еккӗме 
ятӑм пулать те, чи асли патне, чи асли патне...» — кулянса 
шухӑшларӗ Хветӗр, унтан сывлӑшне йывӑррӑн ҫавӑрчӗ. 

— Килнӗ-килнӗ — ҫав чи асли патнех ҫитсе курасшӑнччӗ 
ҫав та, мӗн тӑвас тен,— салхуллӑн каласа хучӗ Хветӗр. 

— Килни юрать-ха, Федор,— лӑплантарчӗ ӑна Петр Иван-
чӑ.—Ленинпа курнӑҫасси ҫӑмӑл мар та, анчах ӑна унта пулӑ-
шакансем нумай. Ҫавсемпе калаҫсан та, ӗҫӳ татӑлма пул-
тарать. 

— Ҫавна та пулин ӗмӗтленес ҫав... 

Петр Иванчӑ шӑллӗ Борис та, пиччӗшӗ пекех, кӑмӑллӑ ҫын 
иккен. Вӑл иртнӗ уйӑхра кӑна госпитальтен сывалса тухнӑ, 
халь Кремльте ӗҫлет, сыхӑра тӑрать. Ленина час-часах курать 
иккен. Хветӗр унран Ленин мӗнлерех сын тесе ыйтса пёлес-
шӗнччӗ — хӑяймарӗ, кайран та пулин ыйтса пӗлӗп-ха, терӗ 
вара. Петр Иванчӑ хӑй ӗҫӗпе васкарӗ, Хветӗр ун шӑллӗпе 
трамвая кӗрсе ларчӗ те, Кремль патнелле васкарӗҫ. Пӗр кӗтесе 
ҫитсен, анса, ҫуран утрӗҫ. 

Пысӑк-пысӑк ҫуртсем, карӑнса пӑхсан, пуҫран ҫӗлӗк ӳкме-
лле. Тӗлӗнсе кӑна пырать Хветӗр. Юрать-ха, ӑна кунта ертсе 
ҫӳрекен Борис Иванович Мускава пит аван пӗлет. 

Шӑлламас хӗрлӗ стена патне ҫывхарчӗҫ. Кремль ҫакӑ, тет, 
иккен. Чул хӳмесем леш енче — пысӑк шурӑ чул ҫуртсем. 
Ленин ҫакӑнта ӗҫлет, тесе пӗлтерчӗ Борис Иванович. Хветӗр 
ҫӗлӗкне пусарах лартрӗ, Борис Иванович хыҫҫӑн утрӗ. Пёр 
пысӑк хапха патне ҫитсен, Борис Иванович Хветӗре кӑштах 
ҫакӑнта кӗтсе тӑма хушрӗ. Вӑл Хветӗртен ялта ҫырса панӑ 
хутне илчӗ те пӗр пӗчӗк алӑкран кӗрсе куҫран ҫухалчӗ. 

Борис Иванович тухасса пайтах кӗтмелле пулчӗ пулин те, 
Хветӗре вӑхӑт иртни сисӗнмерӗ. Ҫак саманта нихҫан асран 
ярас мар тенӗ пек, вӑл тӗрлӗ енне пӑхса асӑрхарӗ. Ҫуртсем, 
кӗперсем, тем сарлакӑш урамсем — пӑхса ҫӳрес кӑна пулсан 
та, кунта пӗр-икӗ кун хушши мар, уйӑхах ҫӳремелле, апла та 
пӗтӗмпех пӑхса тухас ҫук. Вӑт Мускав сана!.. 

— Атя хӑвӑртрах! — сасӑ илтрӗ Хветӗр хӑй хыҫӗнче. Бо
рис Иванович иккен, таҫтан тухса тӑма ӗлкӗрнӗ.— Хамӑра 



мӗн кирлине пӗтӗмпех туса ҫитертӗм, ӗҫ мӗнле пулса тухӗ, 
кӗрер-ха. 

Хапха патӗнче икӗ хӗрлӗ армеец тӑрать. Борис Иванович 
вӗсене пропусксем кӑтартрӗ, шалалла кӗмешкӗн вӗсене чарса 
тӑмарӗҫ. Хветӗр утнӑ май такӑнса ӳкес марччӗ кӑна тесе 
пырать. 

А к ӑ вӗсем пӗр ҫӳллӗ ҫурта кӗрсе кайрӗҫ. Борис Иванович 
кунти хӗрлӗ армеецсене те пропусксем кӑтартрӗ. Вӗсене чӑр-
мавсӑрах малалла ирттерчӗҫ. Вӗҫе-вӗҫӗн пӳлӗм иккен кунта. 
Кашнинче ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ. Пур енче те таса, ылтӑн та кӗмӗл 
ялкӑшнӑн туйӑнать Хветӗре. 

Пӗр пысӑк пӳлӗмре пайтах халӑх пуҫтарӑннӑ. Кунта Хве-
тӗр пек йӑваш тумланнӑ ҫынсем те сахал мар. 

— Камсем кусем? — тесе ыйтрӗ Хветӗр, хӑй евӗр тумлан-
нӑ ҫынсем енне куҫ хывса. 

— Сан пек ходоксем вӗсем. Тамбов енчен килнӗскерсем, 
хӑйсене чӗнсе кӗртессе кӗтеҫҫӗ. 

— Пире кунта ларма юрать пуль? 
— Юрамасӑр. Ывӑнтӑн-и-мӗн? 
— Ҫук, ывӑнса мар, эпӗ кунта ларса курасшӑн.. . Патша-

сем ҫакӑн пек пӳлӗмсенче ӗҫленӗ пуль ҫав... 
Борис Ивановичӑн калаҫса тӑма вӑхӑт пулмарӗ. Пӗр хӗрлӗ 

армееца курчӗ те вӑл темӗн пирки пӑшӑлтатса калаҫрӗ. Лешӗ 
пӳлӗме кӗрсе кайсан, вӑхӑт чылай та иртмерӗ — Хветӗрпе Бо
риса ҫав пӳлӗме чӗнсе кӗртрӗҫ. Пӗр ҫӳллӗ те яштака ҫын, в а 
там ҫулсене ҫитнӗскер, Хветӗре алӑ парса сывлӑх сунчӗ, мӗн 
сӑлтавпа Мускава килни ҫинчен вӑхӑтне вӑраха ямасӑр ыйтса 
пӗлчӗ. Хветӗрӗн пӗлнӗ-пӗлмен чӗлхепе пӳкле сӑмах персе ярас-
ран чунӗ ҫукчӗ, ҫапах та вӑл хӑйне мӗн кирлине йӗркипе ка
ласа ӑнлантарчӗ. Каярахпа вара хӑй ӗҫӗ пирки: «Ленинпа 
калаҫса пӑхасшӑн тем пек тилмӗрсеттӗм те»,— тесе хучӗ. 

Пӳлӗмре ӗҫлекен ҫыннӑн вӑхӑчӗ ытла хисеплӗ, кунта те-
миҫе телефон, вӗсем час-часах шӑнкӑртатаҫҫӗ те, ӑҫтан кӑна 
калаҫса тӑма ӗлкӗрет темелле. Вӑл ҫапах та Хветӗр сӑмахне 
мӗн вӗҫне ҫитиччен итлесе пӗтерчӗ, унтан кӳршӗри пӳлӗме 
кӗрсе кайрӗ. 

— Кам пулчӗ ку? — ыйтрӗ Хветӗр Борис Ивановичран. 
— Бонч-Бруевич хушаматлӑ вӑл, Ленина пулӑшаканни. 
— Э-э, акӑ кам иккен вӑл... Халь ӑҫта кайрӗ вара? 
— Пӗлместёп. 



В. И. Ленин Кремльти ӗҫ пӳлӗмӗнче. 

Хайхи яштака ҫын татах тухрӗ. 
— Ну, кӗрсе калаҫар-ха эппин,— терӗ вӑл.— Эс, ҫамрӑк 

сын, ҫакӑнтах кӗтсе тӑма пултаратӑн. 
Хветӗр тӗлӗнсе хытса тӑчӗ. Те Борис Ивановича итлеме-

ллеччӗ ӗнтӗ унӑн, те ҫак яштака ҫынна. 
— Атьӑр, кӗрӗпӗр,— каллех йӑвашшӑн чӗнчӗ лешӗ. 
Хветӗре тинех чун кӗрсе ҫитрӗ тейӗн. Хӑлхаллӑ ҫӗлӗкне 

вӑл хул хушшине хӗстерчӗ те яштака ҫын хыҫҫӑн утрӗ. Тепӗр 
пӳлӗме кӗрсе кайрӗҫ. 

Пӳлӗмре сӗтел хушшинче пӗр ҫын ларать. Пуҫне сӗтел ҫи-
нерех чикнӗ те темӗн ҫырать. Хветӗре унӑн тем пысӑкӑш сам
ки те кукши кӑна курӑнать. 

— Сывлӑх сунатӑп...— хӑюсӑр илтӗнчӗ Хветӗрӗн сасси. 
Пӳлӗмре шӑп, пӗр сас-чӳ те илтӗнмест. А л ӑ к пек пысӑк 

чӳречесене сарӑрах пурҫӑн карӑмсем карнӑ, ҫемҫе пукансем 
пур. Яштака ҫын Хветӗре пукан ҫине ларма сӗнчӗ. Хветӗр ура 
ҫинчех тӑчӗ, ларма аван мар пек туйӑнчӗ ӑна. 

— А, здравствуйте, здравствуйте,— терӗ вара сӗтел хуш-
шинчи ҫын. Вӑл ларнӑ ҫӗртен тӑчӗ те, Хветӗр патне ҫывхарса, 
ун аллине чӑмӑртарӗ. Ҫамкине тутӑрпа шӑлса илчӗ. Ҫынни 
сарӑрах кӗске сухаллӑ. Хветӗртен самай пӗчӗкрех. 



— Ларӑр пукан ҫине, ларӑр,— терӗ вӑл, аллисене пӗр-пӗ-
ринпе сӑтӑркаласа.— Эп итлетӗп сире, мӗнле ӗҫпеччӗ? 

— Тӗрӗслӗх шырама тухнӑ ҫын-ха эпӗ,— тытӑнчӑклӑрах 
сасӑпа каласа хучӗ Хветӗр.— Эпӗ хурт-хӑмӑрҫӑ, утарта ӗҫле-
тӗп, хурт пӑхатӑп та... 

— Утарта тетӗн-и? Хурт-хӑмӑрҫӑ? — куҫне хупкаласа ыйт-
рӗ Хветӗрпе калаҫакан ҫын.— Ну вара?. . 

— Илсе кайрӗҫ ман вӗллесене. 
— Камсем? 
— Влаҫсем ӗнтӗ, камсем пулччӑр. 
— Э-э, апла иккен... Утарта нумайччӗ-и вӗлле? 
— Ҫӗр ҫичӗ вӗлле пӑхаттӑм... 
— Тӗрӗс тунӑ влаҫсем, тӗрӗс тунӑ. Пӗр хуҫалӑх ҫӗр ытла 

вӗлле тытать иккен! Кам тытма пултарать ун чухлӗ? Хрес-
чен-и? Ҫук, хресчен ун чухлё тытаймасть, улпут тытма пул
тарать. Влаҫсем тӗрӗс тунӑ,— сӑмахсене татса каланӑ пек выр-
наҫтарчӗ Хветӗрпе калаҫаканни. 

— Владимир Ильич,— сӑмаха хутшӑнчӗ яштака ҫын.— 
Ҫынни тӗрӗсех калаймарӗ-ха сире. Чӑваш вӑл, вырӑсла питех 
ӑста пӗлмест. Вӗллисем хӑйӗн пулман унӑн, пуп утарӗнче 
ӗҫленӗ... 

— Чӑваш-и? — каллех ыйтрӗ хайхискер.— Хӑш енчисем 
эсир? 

— Чӗмпӗр кӗпӗрнисем. 
— Ха, янташсем иккен... Ну, ну, ларсах калаҫар эппин,— 

хулӗсенчен тытсах лартрӗ вӑл Хветӗре.— Апла эс ӑста хурт-
хӑмӑрҫӑ иккен. Пит аван. Утарӗ камӑн пулнӑ тетӗн? 

— Каҫал пупӗн. Ун патӗнче сакӑр ҫул хушши тарҫӑра 
тӑтӑм эп, хурт-хӑмӑр пӑхрӑм. Унӑн ҫӗр вӗллеччӗ, ҫав утартах 
манӑн та хуртсем пурччӗ. 

— Йышлӑ-и? 
— Ҫичӗ вӗлле. 
— Ҫичӗ вӗлле? 
— Ҫапла, пупӑнне илсе кайрӗҫ те, ну, унӑннипе пӗрле ман 

вӗллесене те илсе кайрӗҫ. 
— Ҫиччӗшне те? 
— Ҫиччӗшне те ҫав. 
— Ав мӗнле пулнӑ иккен. Ну, ну, каялла тавӑрса пама-

рӗҫ-им? 
— Памарӗҫ ҫав, ҫавӑнпа кунта ҫити килтӗм те. 



— Тӗрӗслӗх шыраса тетӗн? 
— Тӗрӗслӗхӗ-мӗнӗ... Сӑмах майӑн-ха вӑл... 
— Ак куратӑн-и, Владимир Дмитриевич,— терӗ лешӗ яш

така ҫынна,— мӗнле кирлӗ мар ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ-ха пирӗн. 
Ҫынни сакӑр ҫул тарҫӑра ӗҫленӗ. Ҫулталӑкне пӗрер вӗлле 
тытмалӑх ӗҫленех-ҫке вӑл, ӑна та пулин туртса илеҫҫӗ. Таса 
хресченӗн кӑмӑлне хуҫаҫҫӗ. Юрамасть апла. Паянах ҫырса 
ярас пулать, ҫиччӗшне те тавӑрса паччӑр. Ҫавӑн пек кирлӗ.— 
Вӑл каллех Хветӗр енне ҫаврӑнчӗ.— Эс хурт-хӑмӑр ӗҫӗнче 
пултаратӑн. Пирӗн кунта Мускавран инҫех те мар, хурт-хӑмӑр 
ӗҫне вӗренмелли институт пур : пӗр ҫулталӑка куҫса килме 
шут тытмӑн-и? 

— Мӗн тума?. . 
— Ҫамрӑксене вӗрентӗн. Пире сан пек ӑстасем кирлӗ... 
— Килесси вӑл... Шухӑшласа пӑхмалла пулать... Эс... кам 

пулатӑн-ха вара? 
— Ленин. 
Хветӗр лӑштах пусӑрӑнса ларчӗ. Вӑл тем каласшӑн ҫӑвар-

не карнӑччӗ, сӑмахӗсем ҫыхӑнмарӗҫ, ларнӑ ҫӗртен те хӑй сис-
месӗрех ура ҫине тӑчӗ, ҫӗлӗкне урайне ӳкерчӗ, алӑк патнелле 
сулӑнчӗ. 

— Ай, тамаша, тӗнче темерӗн...— мӑкӑртатрӗ вӑл. 
— Лар-ха эс, лар-ха, ытла васкатӑн,— ҫӗлӗкне урайӗнчен 

ҫӗклесе пачӗ ӑна Владимир Ильич.— Тата мӗн ӗҫ пурччӗ 
санӑн? 

— Урӑх нимӗнле ӗҫ те ҫук...— аптрасах ӳкрӗ Хветӗр. 
— Ну, вӑт, лӑплансах килне таврӑн эсӗ. Вӗллӳсене пӗтӗм-

пех тавӑрса парӗҫ сана. 
Владимир Ильич татах сётел хушшине кайрӗ те Хветӗрӗн 

адресне ҫырса хучӗ. Хветӗр кунтан тухса кайнӑ чух ӑна татах 
хурт-хӑмӑр ӗҫне вӗренмелли института килес пирки шухӑш-
ласа пӑхма сӗнчӗ. Аптраса ӳкнӗ Хветӗр тав тумашкӑн та маи
са кайрӗ. Ана кӗтсе таракан Борис Иванович мӗн трамвай 
патне ҫитиех хул вӗҫҫӗн ҫавӑтса кайрӗ. 

— Кам патӗнче пултӑн эс? — тесе ыйтрӗ вӑл Хветӗртен. 
— Ленин патӗнче, Ленин патӗнче пултӑм, хаклӑ Борис 

Иванович! 
Паян ҫеҫ паллашнӑ вырӑса вӑл урам варринче мӑйран 

уртӑнчӗ те ҫине-ҫине чуптуса илчӗ. Иртен-ҫӳренсем, кусем 
мӗнле ҫынсем-ши тесе, вӗсем ҫине тӗлӗнерех пӑхкаларӗҫ. 


