
 

Типнӗ шыв 

(повесть сыпӑкӗ) 

 

— Эпир вӗҫеве тухасси нумаях юлмарӗ, карап 

пайӗсем мӗнле ӗҫленине ҫӗнӗрен тӗрӗслеҫҫӗ. — Нэхит 

ҫаврака пӳлӗм тӳрлениччен тӑхтарӗ те хӑй кӗнӗ алӑка 

аллипе тӗллесе кӑтартрӗ. — Ҫавӑнтан тухатпӑр. 

Ачасем урайӗнчен хунарӗсене ҫӗклерӗҫ, Эля хӑва 

вуллисен ҫыххине тирпейлесе тытрӗ. 

Кашнин пуҫне ыйтусем пӑраларӗҫ: «Нэтлы 

планетинчен вӗҫсе килнӗ экспедици пуҫлӑхӗ мӗнле 

этем-ши? Вӗсемпе Йэлокин мӗн ҫинчен калаҫӗ-ши?» 

«Тен, пире вӗсем карапран кӑлармӗҫ те! Тен, 

хӑйсемпе пӗрлех сӳнсе пыракан Нэтлы халӑхӗ валли 

пурӑнма юрӑхлӑ планета шырама лартса кайӗҫ», — 

вӗлтлетрӗ сасартӑк Вадим пуҫӗнче шиклӗ шухӑш. 

Ҫав канӑҫсӑр шухӑша илтнӗ пекех Нэхит ачасене 

лӑплантарса каларӗ: 

— Ан пӑлханӑр. Йэлокин юлташ йӑваш ҫын, унпа 

та хӑвӑра манпа калаҫнӑ пекех лӑпкӑ тытӑр. — Малта 

Нэхит утса пычӗ, ун хыҫҫӑн — ачасем. Ансӑр 



 

коридорта та, кантӑк евӗр витӗр курӑнакан стеналлӑ 

хаш-пӗр пӳлӗмсенче те сарӑ шевлесем пӗр-пӗрин урлӑ 

ирте-ирте выляҫҫӗ. 

— Хӗвел шевлисем пекех кусем, — терӗ Тихан. 

— Вӗсене Йэлокин юлташ сирӗн ятпа ятарласа 

кӑларса янӑ. 

— Хӗвел шевлисене те тытма пултаратӑр-и эсир? 

— тӗлӗннине пытармарӗҫ ачасем. 

— Пултаратпӑр. Вӗсене хупса усрамалли ятарлӑ 

камера пур пирӗн. «Пысӑк Ункӑ» экипажӗн членӗсем 

мӗншӗн те пулин тунсӑхлама пуҫласан командир 

яланах ҫак шевлесене ҫынсем ӗҫлекен пӳлӗмсенче 

выляттарса ҫӳретет. 

Часах вӗсем ҫаврака аслӑ зала ҫитсе кӗчӗҫ. Унта 

сарӑ шевлесем сиккелемеҫҫӗ. Анчахрах ачасем ҫывӑрна 

пӗчӗк пӳлӗмри пекех маччапа урайӗнчен япшар ҫемҫе 

ҫутӑ са-ланать. Стенаран та ҫавӑн пекех. Анчах кунти 

стенасенче ҫӗнӗлӗх пур: самай пысӑк ултӑ ҫаврака 

кантӑк. Урайӗпе маччара та ачасем ҫавӑн пек ҫаврака 

пӗрер кантӑк курчӗҫ. Кантӑксене хура чаршав карнӑ 

пек туйӑнать — ара, карап ӗне ферми ҫумӗнчи ҫӗр 



 

айӗнче вырнаҫнӑ-ҫке-ха. Хальлӗхе ҫавӑнпа хура тӗслӗ 

ӗнтӗ вӗсем. Ҫӑлтӑрсен Аслӑ Ункинче вӗҫсе ҫӳренӗ 

чухне карап командирӗ ҫак кантӑксенчен галактикӑри 

лару-тӑрӑва сӑнаса пырать пулмалла. 

Ачасем зала кӗнӗ чухне стена ҫине ӳкернӗ пысӑк 

картта умӗнче тӑракан патвар кӗлеткеллӗ арҫын ҫынсен 

ури сассине илтсе вӗсен еннелле ҫаврӑнчӗ, ҫуллӗ 

вырӑнтан аялалла анчӗ, ачасене кашнинех пуҫӗсенчен 

ҫепӗҫҫӗн ачашларӗ. Пичӗ унӑн Нэхитӑннинчен те 

типшӗмрех, пӗвӗпе унтан ҫӳллӗрех, пуҫӗнче пӗр ҫӳҫ 

пӗрчи те ҫук. Куҫӗсем ҫаврака, пысӑк. Вӗсенчен 

ачасене темӗнле ӑнланмалла мар ӑшӑ ҫапса тӑрать. 

Вӑл Нэхита ют чӗлхепе темӗн каларӗ, ку вара ӑна 

чӑвашла куҫарса пачӗ: 

— Сирӗн чӗлхене вӗренме ӗлкӗрейменшӗн каҫару 

ыйтать «Пысӑк Ункӑ» экипажӑн командире. 

— Эсир, Йэлокин юлташ, миҫе ҫулта? — Вадима 

каллех вӑй кӗчӗ. 

— Ҫӗр вӑтӑр ҫиччӗре, — куҫарчӗ Нэхит. 

Пуҫлӑх ачасене хӑйӗн умне ҫаврака пукансем ҫине 

лартрӗ. 



 

— Пирӗн «Пысӑк Ункӑ» карапа лайӑхрах 

курса юлас килет, — терӗ Тихӑн. 

Йэлокинпа Нэхит хӑйсем хушшинче калаҫрӗҫ те, 

Нэхит ҫӳлелле улӑхса ҫӗршер кнопкӑллӑ доска ҫинче 

пӗрне пӳрнипе пусрӗ. 

— «Пысӑк Ункӑ» тепӗр сехет ҫурӑран 

галактика еннелле вӗҫсе тухать. Савӑнпа унӑн тӗрлӗ 

пайӗсене ҫуран курса ҫӳреме вӑхӑт сахал пирки экипаж 

командиӗ сӗннипе ӑна сире экран ҫинче кӑтартатпӑр. 

— Нэхит ачасене хирӗҫ стенара туха пуҫланӑ кадрсене 

ӑнлантар-ма тытӑнчӗ: — Ку вӑл — карап хыҫҫӑн 

вӗҫекен оранжерея. — Ачасен куҫӗ умӗнче вуншар 

тӗрлӗ йывӑҫ, тӗм, ӳсен-тӑран шуса иртрӗ. Кашнийӗнех 

ҫимӗҫсем пур: хашӗсене пан улмипе, чие ҫырлипе, 

хӑярпа, ҫӗр улмипе, ыраш, тулӑ пучахӗсемпе 

танлаштарма пулать, анчах хӑнасен ҫимӗҫӗсем пурте 

Ҫӗр ҫинчинчен икӗ-виҫӗ хут пысӑкрах. Унта пӗр чӗрӗ 

чун та курӑнмасть — пӗтӗм ӗҫе машинӑсем тӑваҫҫӗ 

пулас. Пӗр ҫӗрте ҫеҫ ҫын мӗлки шуса иртрӗ. 

— Робот, — терӗ Нэхит. 

Кадрта — темӗнле аппаратсем умӗнче ларакан 



 

виҫӗ ҫын. 

— Карап мимине ӗҫлеттерекенсем: тӗп 

навигатор, тӗп инженер тата тӗп рулевой. 

Кадрсем хӑвӑртрах ылмашӑнма тытӑнчӗҫ. Нэхит 

та васкаса ӑнлантарчӗ: 

— Библиотека... Тӗп астроном хӑйӗн вырӑнӗнче 

выртать... Шыв колби. Двигательсен уйрӑмӗ. Ҫыхӑну 

антеннипе радиотелескоп. Столовӑй. Кану залӗ. Спорт 

клубӗ, кинотеатр. Экипаж тухтӑрӗ. Сӑмах майӑн 

каласан, пирӗн экипажра чи ватӑ ҫын вӑл кӑҫал ҫӗр 

ҫитмӗл ҫул тултарчӗ... Конструктор пайӗ. Технологсем. 

Йэлокин юлташӑн ӗҫ пӳлӗмӗ. Эп ӗҫлекен пӳлӗм. 

Бассейн. Боксер арени. Шахматистсем ӑмӑртса 

выляҫҫӗ... Ну, ывӑнмарӑр-и пӑхса? 

— Чарар, Нэхит юлташ, — терӗ Эля, — пире кун 

чухлӗ курнипе те ҫитет. Сирӗн ахаль те вӑхӑт ҫук. 

— Сирӗн умра эпир мӗн виличчен парӑмра, 

ҫамрӑк туссем. Хӑвӑра ҫапла чӗнме ирӗк паратӑр-и? 

Сирӗн ҫынсем ӗҫес шыв пулӑшнипе эпир хамӑр вӗҫеве 

малалла тӑсатпӑр. Нэтлы халӑхне ҫӑлса хӑварма ҫӗнӗ 

планета тупмаллах пирӗн. Тупатпӑр та! 



 

— Нэхит юлташ, эсир карап ҫинче мӗнле ӗҫ 

таватӑр? 

— Ҫӑлтӑрсем енӗпе ӗҫлекен штурман эпӗ, 

Йэлокин юлташӑн пӗрремӗш ҫумӗ. — Нэхит экипаж 

командирне каллех темӗн ҫинчен хӗрӳллӗн ӑнлантарма 

пуҫларӗ. Йэлокин унпа килӗшсе пуҫне сӗлтрӗ, унтан 

Эля хӑва турачӗсен ҫыххине аллипе тӗллесе хӑйсен 

чӗлхипе темӗн каларӗ. 

— Эля, экипаж командире сирӗн алӑри япалапа 

интересленет. 

— Пирӗн патра шыва юратакан йывӑҫ ӳсет. Акӑ 

вӑл, хӑва. Вӑл пулӑшнипе эпӗ кӗҫӗр пӗр ҫӗрте ҫӗр 

айӗнче шыв юххи тупрӑм. 

— Мӗнле майпа? 

Эля арҫын ачасене пӑхса илчӗ, куҫӗпе вӗсенчен 

калама юрать-и тесе ыйтрӗ. 

— Ан хӑра, Эля, — хавхалантарчӗ ӑна Тихӑн, — 

кала. 

— Ӗлӗкрех те пӗрре пирӗн тӑрӑхра шӑрӑх ҫанталӑк 

пулнӑ: ҫӑлсем типнӗ, тырӑсем ӳсеймен, утӑ та ҫавӑнпах 

пуҫтарайман. Мӗнле пурӑнмалла? Ман асатте ҫамрӑк 



 

хӑвасем касать те ял тӑршшӗпе упаленсе тухать. Пӗр 

ҫӗрте ҫамрӑк хава ерипен чӗтреме пуҫланине сисет 

асатте, хӑва тарри ҫӗр патнелле пӑртак усӑннине 

курать. Вӑл сӗннипе арҫынсем ҫав тӗлте тӳрех ҫӑл 

алтма тытӑнаҫҫӗ. Асатте шыв юхӑмне тупрӑм тесе 

улталаман — ҫӑл часах сивӗ, таса шывпа тулнӑ. 

— Аслаҫу мӗнле тавҫӑрнӑ-ха апла шырама? — 

Вадим Эля ҫумнерех куҫса ларчӗ. 

— Пӗчӗк чухне хӑйӗн аслашшӗнчен илтнӗ 

пулнӑ. Мана вӑл хӑй виличчен каласа кӑтартнӑччӗ... 

Эпӗ ӗненмерӗм, юмах ку тесе шухӑшларӑм ӑшӑмра. 

Анчах ҫавна ӗнер ӑнсӑртран аса илтӗм те тӗрӗслесе 

пӑхас терем... Ку ӗҫре питӗ сисӗмлӗ пулмалла, кашни 

ҫын алли туяймасть пулас хӑва чӗтренине. 

— Тупрӑр-и шыв? — Нэхит та тӗлӗннӗ пек пулчӗ. 

— Тупрӑм. Ыран тӗрӗслемелле алтатпӑр. 

— Хӑш тӗлте? — ыйтрӗ Нэхит. — Тӑкӑрлӑкра 

мар-и? 

— Ҫавӑнта. Ӑҫтан пӗлетӗр? 

— Куртӑм сире эпӗ. Типӗ ҫӑлтан тухсан... Пӗр 

ӗҫпе пынӑччӗ те... 



 

— Эпир те асӑрхарӑмӑр пӗр ҫын ҫӑл пуринчен 

тухнине. Сирӗн ура йӗрӗсене те тӗрӗслерӗмӗр. Мӗншӗн 

унашкалах путнӑ ҫӗр ӑшнелле вӗсем? 

— Унта эпӗ ӗҫ тумӗпе пынӑччӗ... 

— Утӑм тӑршшӗ... 

— Хӑвӑрт ҫӳремелли механизм пурччӗ ман. Ура 

йӗрӗсене пӗтермелли прибора тӳрех ӗҫлеттерме 

тытӑнман иккен эп. 

— Ку апла веҫех паллӑ. — Вадим хӑюлӑхӗ татах 

ӳсрӗ. — Ферма витин кӗтессинче кам тӑчӗ? 

— Мидэв астроном. Карапран ҫӗр ҫине тухни 

чирне кӑштах ҫӑмӑллатмӗ-ши тенӗ вӑл. 

Кун хыҫҫӑн Нэхит «Пысӑк Ункӑ» карап 

командирне ачасемпе мӗн ҫинчен калаҫнине хӑвӑрт 

куҫарса пачӗ. Тихӑн вара ашӗнче ҫапла шухӑшларӗ: 

«Ман асанне хӑй пӗчӗк чухне шӑрӑхра шыв мӗнле 

тупни ҫинчен Эльӑн мӑн аслашшӗнчен илтме 

пултарнӑ». Вӑл стена ҫинчи мӑн картта тӑрринче тата 

айӗнче хӑйсем ҫывӑрнӑ ҫаврака пӳлӗмри пекех ҫырса 

хунине асӑрхарӗ. Тихӑн ют сас паллисемпе ҫырнӑ 

карттӑна аллипе тӗллерӗ. 



 

— Мӗн тенӗ ҫавӑнта? 

— Ҫӳлте: «Тӑван ҫӗршывна нихӑҫан та ан ман», 

аял-та: «Сана та Тӑван ҫӗршыву нихӑҫан та манмасть», 

— тесе ҫырса хунӑ. 

 

Ҫӗр вӑтӑр ҫичӗ ҫулхи Йэлокин ларнӑ ҫӗртен тӑчӗ 

те ҫӳллӗ вырӑна хӑпарса анчӗ, аллинчи ручка евӗр 

япалапа темӗн ҫырса кантӑк майлӑ материал ҫине сӑн 

ӳкерчӗне ачасене пӗрер тыттарчӗ. 

— Тӗл пулнӑ ятпа парнелет, Аслӑ Канаш умӗнчи 

яваплӑха каллех хӑй ҫине илет, — вашаватланчӗ Нэхит 

Сӑнӗ. — Йэлокин пирӗн планета ҫинчи аслӑ ученӑй. 

Ачасем нэтлы ученӑйне парнешӗн тав туса 

пуҫӗсене тайрӗҫ. 

— Кэрэ мэк бэмутэрлын сэн бэксылынтыр?  

— Сирӗн ҫӗр лаптӑкӗ мӗн пысӑкӑш? — тесе 

ыйтать ученӑй. 

— Чӑваш Республикин-и? 

— Ҫапла, сирӗн республикӑн.  

— Вун сакӑр пин тӑваткал километртан кӑшт 

ытларах. 



 

— Сирӗн республикӑра тӑракан шӑрах сиенне 

ӑнланать Йэлокин, талккӑшӗпех ыран ҫумӑр ҫутарать. 

«Пысӑк Ункӑ» экипажне шыв панӑшӑн ырӑ сунни 

пулать ку. 

— Ӑна та пултаратӑр-и? 

— Пӗлӗт татки тӳпере пулсан. 

— Кӳршӗ республикӑсемпе облаҫсенче те 

ҫанталӑк типӗ тӑрать-ха... — Эля ассӑн сывласа илчӗ. 

— Вун сакӑр пин тӑваткал километртан ытларах 

ҫӗр ҫине ҫумӑр ҫутарма вӑй ҫитеймест пирӗн... Миҫе 

ҫӑл-ха сирӗн ялта? 

— Хӗрӗх ҫиччӗ. 

— Ыран хӗрӗх ҫиччӗшӗнчен те шыв 

ӑсатар.Эльӑсен умӗнче, вӑл ҫынсем валли хӑва 

турачӗпе шыв шыранине шута илсе, ҫӗнӗ ҫӑл пулать. 

Йэлокин ачасене каллех пуҫӗсенчен ачашласа 

тухрӗ те картта патне улӑхрӗ. 

— Пирӗн командир сирӗнпе сывпуллашрӗ. 

Галактикӑна, ҫӑлтӑрсен Аслӑ Ункине вӗҫеве тухатпӑр! 

Нэхит ачасене аллисенчен тытрӗ. — Атьӑр, сире ӑсатса 

яратӑп. 



 

Ачасем аслӑ ученӑя алӑ сулчӗҫ, Нэтлы халӑх валли 

лайӑх планета тупма ырӑ сунчӗҫ. 

— Мӗнле вӗҫсе тухӑр-ши эсир ҫӗр айӗнчен, 

Нэхит юлташ, — ыйтрӗ Вадим. 

— Ӑна никам та асӑрхамӗ. 

— Эпир те-и? 

— Эсир те. 

— «Пысӑк Ункӑ» тӑнӑ ҫӗрте ҫӗр хӑвӑллипнса, 

ишӗлсе юлать-ҫке. 

— Хамӑр хыҫран эпир нихҫан та йӗр 

хӑвармастпӑр.  

Тепӗр ик-виҫ минутран вӗсене Нэхит ӗне 

ферминчи шыв башнин стенинчи бетон стенари алӑкп 

уҫса типӗ ҫӑл тӗпне кӑларчӗ. 

— Урӑх эпир нихҫан та тӗл пулмастпӑр-ши? — 

Тунсахлӑн илтӗнчӗ Эля сасси. 

— Эпир хамӑра пулашнӑ Ҫӗр чӑмӑрне нихҫан та 

мастпӑр. Кун ҫинчен Аслӑ Канаша «Пысӑк Ункӑран» 

хыпар янине пӗлетӗр эсир. Пирӗн экспедици ҫӑлтӑрсен 

Асла Унки енне ҫула тухнӑ вӑхӑтрах Аслӑ Канашра 

галактикӑри планетӑсем пурӑнакан халӑхсен туслӑ 



 

обществине туса хурасси ҫинчен калаҫатчӗҫ. Часах 

Нэтлы халахӗ Хӗвел системинчи Ҫӗр ятлӑ планета 

ҫинче ҫынсем пурӑннине пӗлӗ, сирӗн халӑхсемпе 

ҫыхӑну йӗркелесе яма йышӑнӗ. Пӗр-пӗрне нумай 

пулӑма пултаратпӑр эпир. — Нэхит карап ҫинчи ҫӗр 

вӑтӑр ҫичӗ ҫулхи ученӑй пекех ачасене пуҫӗсенчен 

ӑшшӑн ачашларӗ те бетон алӑкпа башня ҫӑлӗнчен 

каялла хӑвӑрт кӗчӗ. 

Тӗттӗм. Арҫын ачасем хунарӗсене ҫутрӗҫ. Шӑп. 

— Хӑпаратпӑр! — Тихӑн хӗр ачана хулӗнчен 

тытрӗ те тимӗр пусма патнелле утрӗ. 

— Тӑхтӑр-ха! Бетон алӑк лайӑх хупӑннӑ-и? — 

Вадим ҫӑл стенине тимлесе пӑхрӗ, унтан аллипе 

хыпашларӗ, пуҫне пӑркаларӗ.  

— Мӗн, аллуна ыраттартӑн-им? — ыйтрӗ Эля.  

— Алӑк ниҫта та ҫук! Йӗрӗ те юлман!  

— Тӑнна ҫухатрӑн-и эс? — Эля кулса ячӗ. — 

Нэхит каларӗ вӗт ниҫта та йӗр хӑвармастпӑр тесе. — 

Атя часрах ҫӳлелле, аттун кунта пӗчченех юлатӑн.  

Ҫуррине улӑхса ҫитсен аялта шыв шапӑртатнӑ пек 

туйӑнчӗ. Хунарӗсен пайӑркисене унталла ячӗҫ те 



 

ачасем вӗтӗ чуллӑ хӑйӑр витӗр аялтан шыв кӑпӑкланса 

тухнине курчӗҫ. 

— Ур-ра! — саванаҫлӑн кӑшкӑрса ячӗ Эля. — 

Ҫирӗп тытаҫҫӗ хӑйсен сӑмахне «Пысӑк Ункӑ» карап 

ҫыннисем! 

Башня тулашӗнче ҫӑл тӗпӗнчинчен чылай ӑшӑ. 

Тухӑҫран тул ҫутӑлса килет. Тӳпере ҫӑлтӑрсем унта-

кунта ҫеҫ вӑйсӑррӑн мӗлтлетеҫҫӗ. 

— Пӗлӗт татки! Куратӑр-и, пӗлӗт татки! — татах 

савӑккӑн кӑшкӑрчӗ Эля. — Апла пулсан ҫумӑр та 

паянах ҫӑвать. Эх, хӑш ҫӑлтӑрӗ патне ҫывхарса 

пыраҫҫӗ-ши ҫак вӑхӑтра Нэтлы ученӑйӗсем? 

— Ферма тавра ҫаврӑнмастпӑр-и? Тен, карап 

шӑтӑк туса хӑварнӑ? 

— Вадим, ан сӳпӗлтет. Ҫутӑ пайӑркинчен икӗ хут 

хӑвӑртрах вӗҫекен карап ҫыннисем нихаҫан та 

суймаҫҫӗ! — Эля Нэхита хӗрӳллӗн хӳутӗлерӗ. 

Тӑкӑрлӑка ҫитрӗҫ. Унти ҫӑла пуҫӗсене пӗксе 

пӑхрӗҫ — шыв ҫурри тран тулнӑ. Нэхитӑн урисем 

хӑварнӑ икӗ йӗре ирхи ҫутӑпа тимлесерех 

тӗпчесшӗнччӗ, анчах иккӗшӗ те ҫухалнӑ. Эля сӗннипе 



 

чул катӑкӗ хурса хӑварнӑ тӗлте йӑлтӑртатакан металтан 

тунӑ пура куҫа илӗртсе ларать — унта та шыв туллиех. 

Килӗсене ҫитиччен урамри кашни ҫӑла тӗрӗслерӗҫ 

вӗсем, кашнинчех — эрне ытла кӗтнӗ шыв. 

Тихӑнсен умӗнчи ҫырма пӗвинче те шыв тулма 

пуҫланӑ... 

Эля хӑйсен килӗ умӗнчи тӗрлӗ тӗспе йӑлтӑртакан 

хитре пурана аякранах асӑрхарӗ, ун патне чӑн малтан 

чупса ҫитрӗ. Унти шывран пит-куҫа сулхӑн ҫапать. 

Хӗвел тухрӗ. 

Анӑҫри пӗчӗк пӗлӗт татӑкӗ хӑвӑрт сарӑлса пырса 

тӗпене хуплама тытӑнчӗ. 

Эля витрепе ҫекӗл йӑтса тухрӗ, ҫӗнӗ ҫӑлтан ӑснӑ 

шыва малтан хӑй антӑха-антӑха тӑраниччен ӗҫрӗ, ун 

хыҫҫӑн арҫын ачасем. 

Шывӗ тӑрна куҫӗ пек таса, сивӗ, тутлӑ. 

— Нэхит калани пӗтӗмпех пурнӑҫланчӗ. 

Анчах Нэхлы планетинчен вӗҫсе килнӗ «Пысӑк Ункӑ» 

карап ҫыннисемпе кӗҫӗр тӗл пулса калаҫнине мӗнле 

ӗнентерӗпер халӑха? — Вадим шухӑша путнӑ. 

Эля кантӑк евӗр материал ҫине ӳкернӗ ҫӗр вӑтӑр 



 

ҫичӗ ҫулхи ученӑй сӑнне платье кӗсйинчен туртса 

кӑларчӗ. 

— Ку мӗн? — тепӗр енче алӑ пуснине кӑтартрӗ. — 

Ку тата мӗн? 

 

— Чимӗр-ха, Нэтлы планета ҫинчи халӑх тахҫан- 

тахҫанах пирӗн халӑхпа тӑванлӑ пулман-ши? — Тихӑн 

ялкӑшса илчӗ, тепӗр курка сиплӗ шыв ӗҫрӗ. — Нимӗн 

те асӑрхамарӑр-и эсир вӗсен ячӗсенче? 

— Ячӗсенче — ҫук, анчах сӑнӗсем... 

— Ҫапла, сӑнӗсем те чӑваш сӑнне 

асилтсреҫҫӗ. Анчах ячӗсене вӗҫӗнчен пуҫласа вуласа 

пӑхӑр-ха. 

— Йэлокин — Николай! 

— Нэхит — Тихан. 

— Мидэв — Вадим! 

— Нэтлы — ылтан! 

Сасартӑк кантӑк уҫӑлчӗ, Эля амӑшӗ кӑмӑлсӑррӑн 

мӑкӑртатрӗ: 

— Кӗҫӗр те пӗве хӗрринче ҫӗрӗпех лартӑр-и? 

Ахалех вӑхӑт ирттеретӗр, часах унта шапа та кваклатма 



 

чарӑнать!.. 

Ҫав вӑхӑтра анӑҫри пӗлӗтсем хӑмӑрланчӗҫ. Ҫиҫӗм 

ҫиҫрӗ, аслати кӑлтӑртатнӑ сасӑ вӗҫсе ҫитрӗ.  

—Паян ҫумӑр ҫӑвать, анне! 

—Тем пекехчӗ... Виҫсӗрӗн те хырӑмӑрсем хыр 

тӑрне кайрӗҫ пуль. Кӗрӗр, хуран кукли ӑшӑтса ҫитерем.  

Крыльцана кӗме ҫеҫ ӗлкӗрчӗҫ ачасем, пӳрт 

тӑррине витнӗ тимӗр ҫинче ҫумӑр тумламӗсем ташлама 

пуҫларӗҫ. Ҫав кун иртен пуҫласа каҫченех хӗвеллӗ ӑшӑ 

ҫумӑр ҫурӗ... 
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