
 

Ҫӗнӗ хӗрача 

 

Ҫуллахи пӗр ӑшӑ кун пирӗн пысӑк ҫуртӑн 

картишне эпир нихӑшӗ те палламан хӗрача тухрӗ. Хӑй 

ҫав тери илемлӗскер. Сап-сарӑ ҫӳҫ тунисем пурҫӑн 

пек йӑлтӑртатаҫҫӗ, куҫӗсене вара ятарласа сенкер 

тӗслӗ кӑранташпа укернӗ тейӗн. Пирӗн ҫине вӑл 

хӑюсӑр, именнӗ пекрех пӑхать... 

Эпир ӑна хамӑрпа пӗрле выляма чӗнтӗмӗр. 

Малтанах ун умӗнче ытахальтен кӑна калаҫкаларӑмӑр. 

Надя хӑйӗн шӑллӗ ашшӗ-амӑшне итлеменни, юлашки 

вӑхӑтра ытла та харсӑрланса кайни ҫинчен каларӗ. 

ӗнер, авӑ, коридорти чӳречене футбол мечӗкӗпе 

ҫӗмӗрнӗ вӑл. Таня темле интереслӗ кӗнеке пирки 

сӑмах хускатрӗ. Ыттисем те ҫавӑн майлӑрах калаҫрӗҫ. 

Тавлашса кайни те пулчӗ. Ҫӗнӗ хӗрача кӑна нимӗн 

шарламасӑр эпир калаҫнисене итлесе тӑчӗ. 

Юлашкинчен пурте унпа паллашрӑмӑр. Вӗсене 

нумай пулмасть пирӗн ҫуртра хваттер панӑ. Хула 

хӗрринчи урамран куҫса килнӗ иккен вӗсем кунта. 

Хӗрачи хӑй Неля ятлӑ. Унтан эпир ушкӑнӗпех лотолла 

выляма лартӑмӑр. 

Ҫулла пирӗн картишӗнче питӗ лайӑх. Ачасем 

валли ятарласа хӑма сарса тунӑ площадкӑ пур. Унтах 

тӑрӑхла сӗтел, вӑрӑм саксем. Площадкӑ тавра хамӑр 

лартнӑ ҫамрӑк йывӑҫсем ешереҫҫӗ. Питӗ кӑмӑллӑ! 

Ҫавӑнпа та эпир ҫулла пушӑ вӑхӑта пӗрмай ҫакӑнта 

ирттеретпӗр. Вылятпӑр, юрӑсем юрлатпӑр. Халӗ ӗнтӗ 

пирӗн йыша тата тепӗр хӗрача хутшӑнчӗ. 

Ик-виҫӗ кун пӗрле выляса-хавасланса пурӑннӑ 

хыҫҫӑн Неля пире хӑнӑхса, пирӗнпе туслашса ҫитрӗ. 

Хӑй вӑл ҫав тери калаҫма юратаканскер иккен. Пӗр-



пӗр калаҫу пуҫланса кайсан, унӑн шӑнкӑрав пекех уҫӑ 

сасси кӑна янраса тӑрать, ыттисене пӳле-пӳлех 

калаҫать. Темиҫе кун хушшинче вӑл пире нумай 

япаласем ҫинчен каласа пачӗ. Уҫӑ кӑмӑллӑ хӗрачана 

эпир чунтанах килӗштертӗмӗр, ҫавӑнпа та вӑл 

каланисене хӑлхасене тӑратсах итлерӗмӗр. 

— Ку хулана куҫса киличчен эпир питӗ инҫетри 

ҫӗршывра, тӗлӗнмелле чаплӑ хулара пурӑнтӑмӑр. Ой, 

хӗрачасем, пулса курасчӗ сирӗн унта! — тет Неля 

куҫӗсене хупса,икӗ аллине пӗрле тытса лартса.— Ун 

пек хула урӑх ниҫта та ҫук пуль!.. Ҫав тери илемлӗ, 

каласа памалла мар! Кӑнтӑрла ылтӑнӑн ҫуталса 

ларать, каҫхине ӑна кӗмӗл тӗс кӗрет. Урамсене кавир 

сарнӑ пек тӗрлӗ-тӗрлӗ сӑрсемпе сӑрланӑ. Скверсенче 

чечек вӑрманӗ... Чечекӗсем йывӑҫсем ҫӳллӗш. Ҫумӑр 

ҫунӑ чух пӗр-пӗр чечек айне кӗр те тӑр — сан пуҫ 

ҫине пӗр тумлам та лекмест вара. 

— Мӗн ятлӑ хула вӑл? — ыйтрӗ Таня. 

— Ячӗ-и? ӑна калама юрамасть ҫав, хушман. 

— Мӗншӗн юрамасть? 

— Ну, мӗншӗн  пултӑр-ха?  Паллах, «военная 

тайна». 

— Сирӗн аҫу ҫар ҫынни пулнӑ-им? 

— Ҫар ҫынни ҫав! Вӑл ҫамрӑклах вӑрҫӑра пулнӑ. 

ӑна Совет Союзӗн Геройӗ ятне те панӑ, анчах та кун 

ҫинчен вӑл никама та каламасть. 

— «Военная тайна» пирки-и? — куларах ыйтрӗ 

Надя. 

— Уншӑн мар. Мухтанма юратмасть вӑл. Анне те 

мухтанма юратмасть пирӗн. Ҫамрӑк чух хӑй артисткӑ 

пулна, киносенче те вылянӑ. Анчах кайран, чӗри 

ыратнипе аптрама пуҫласан, ку ӗҫе пӑрахнӑ. 



— Питӗ пултаруллӑ ҫынсем иккен санӑн аҫу-аннӳ. 

Эсӗ те вӗсем пекех-и? — терӗм эпӗ. 

— Хам пирки нимех те калаймастӑп, анчах пирӗн 

шкулти учительсем мана балета е цирка вӗренме 

ярасшӑнччӗ. Ҫапах та эпӗ унта каймастӑп, аттепе анне 

те ярасшӑн мар. 

— Мӗншӗн-ха апла, учительсем ярасшӑн, аҫупа 

аннӳ килӗшмеҫҫӗ? — каллех ыйтрӑм эпӗ. 

Учительсем эпӗ искусствӑ енӗпе питӗ пултарнӑшӑн 

ярасшӑн. Аттепе анне ӑна шута илмеҫҫӗ, юратмаҫҫӗ 

вӗсем ун пек-кун пек ӗҫе. Вӗсемшӗн завод кӑна 

пултӑр... 

— Эсӗ вара вӑл енпе питӗ пултаратӑн-и мӗн? 

— Пултаратӑп пулмалла ҫав. Эп вӗреннӗ шкулта 

мана ҫитекенни ҫукчӗ. Тӗрлӗ фигурӑсем тӑвасси, 

чӗрне вӗҫҫӗн ташласси, шывра ишесси — маншӑн 

питӗ ҫӑмӑл. 

— Ишме те пултаратӑн-и?—ыйтрӗ Таня. 

— Терлӗ меслетпе ишме пӗлетӗп. Хуть хӑяккӑн 

выртса, хуть месерле, пур пӗрех Атӑл урлӑ ишсе 

каҫатӑп. 

— Ан калаҫ-ха, пулма пултараймасть!— иккӗленсе 

илчӗҫ хӑш-пӗрисем. 

— ӗненместӗр пулсан, ан ӗненӗр ара, анчах сире 

улталанинчен мана мӗн усси? 

Пӗррехинче эпир ушкӑнӗпех площадкӑна тӗрӗ 

тӗрлеме тухса лартӑмӑр. Пирӗнтен чылайӑшӗ — тӗрӗ 

ӑстисем. Надя акӑ хӑйӗн кравачӗ тӗлне ҫакмалли 

кавир тӗрлет. Питӗ илемлӗ пулать унӑн кавирӗ. Таня 

сӗтел ҫине сармалли тӗрлет. Эпӗ пӗчӗк минтер пичӗ 

майлаштаратӑп. 

Неля пирӗн ӗҫсене курчӗ те нимӗн чухлӗ те 

тӗлӗнмерӗ. 



— Хӗрачасем, эп сире хам тӗрленӗ япаласене илсе 

килсе кӑтартам-и? — терӗ ҫеҫ вӑл. 

— Кӑтарт, Неля, тархасшӑн илсе кил,— терӗмӗр 

эпир пурте. 

Вара Неля хаваслансах хӑйсен хваттерне чупрӗ. 

Нумаях та вӑхӑт иртмерӗ — вӑл пӗр пӗчӗк чӑматан 

тулли тӗрленӗ япаласем илсе тухрӗ. Эпир вӗсене 

пӗрерӗн-пӗрерӗн тыта-тыта пӑхрӑмӑр та вӑл мӗн тери 

ӑста тӗрлеме пултарнинчен питӗ тӗлӗнтӗмӗр. 

— Пирӗнтен нихӑшӗ те ун пек тӗрлеме 

пултараймасть-ха. 

Хӑҫан ӗлкӗртӗн кун чухлӗ тӗрлеме?— ыйтрӗ Таня. 

— Ой, хӗрачасем, леш хулара пурӑннӑ чух эпӗ 

ҫӗрӗн-кунӗн тӗрлесе лараттӑм. Ҫав тери йӑлӑхтарчӗ 

мана ку ӗҫ, ҫавӑнпа та халь тӗрӗ ҫине пӑхма 

пултараймастӑп,— ним тытӑнса тӑмасӑр хуравларӗ 

вӑл. 

— Ара, кун чухлӗ тӗрлесен кама йӑлӑхтармӗ! — 

терӗм эпӗ. Хам ӑшӑмра эпӗ Нельӑна ӑмсантӑм: мӗн 

тери пултаруллӑ хӗрача иккен вӑл, темӗн тума та 

пелет!.. 

— Тӗррӳ-качку, атьӑр ыран Атӑл леш енне 

хӗртӗнме каятпӑр,— терӗ вӑрахчен нимӗн шарламасӑр 

ларнӑ Света. 

— Атьӑр, атьӑр! — килӗшрӗҫ чылайӑшӗ. 

Ҫанталӑк паянхи пекех лайӑх пулсан — каятпӑр! 

Кам пырас тет, ал йӑтӑр!—шӳтлесе каларӑм эпӗ. 

Алӑ ҫӗклеменни пӗрре те пулмарӗ. 

Анчах тепӗр кунне эпир кӗтнӗ пек ҫанталӑк 

пулмарӗ, ҫумӑр ҫӑва пуҫларӗ. Тӑваттӑмӗш кунне тин 

чарӑнчӗ вӑл. Ҫанталӑк уяртрӗ, хӗвел хӗртме тытӑнчӗ. 

Эпир вара кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн тин Атӑл леш енне 

кайма пуҫтарӑнтӑмӑр. Неля та пирӗыпе пыма тухрӗ. 



Вӑл картишне тухсан, амӑшӗ ӑна чӳречерен 

кӑшкӑрчӗ: 

— Ас ту, Неля, асӑрхануллӑрах пул, тарӑн ҫӗре 

кӗрсе ан кай, путатӑн! 

— Юрӗ, юрӗ! — терӗ ӑна хирӗҫ ҫӗнӗ хӗрача, 

темшӗн тӑруках хӗрелсе кайса. 

Паром ҫине вырнаҫса ларсанах эпир юрӑ янратса 

ятӑмӑр: 

Тӳпе сенкер, таса,  

Умра — уй-хир, вӑрман...  

Тӑван ҫӗршыв, санпа  

Эпир пӗрле ялан! 

Светӑпа иксӗмӗр паром пуҫӗнче тӑратпӑр. 

— Галя,  эс пӗлетӗн-и, Неля пире пӗтӗмпех 

суеҫтерет,— терӗ Света. 

— Неля-и? — тӗлӗнсе ыйтрӑм эпӗ. 

— Неля ҫав. Суеҫ вӑл. 

— ӑҫтан пӗлетӗн? 

— Ара, виҫӗм кун эпӗ ӑна: мана та хӑвӑн пек тӗрӗ 

тӗрлеме вӗрент-ха, тесе ыйтрӑм. Йӗппе ҫиппине те, 

пирне те патӑм. Анчах мана вӑл нимӗн те кӑтартмарӗ. 

«Тепӗр чух вӗрентӗп»,— терӗ. 

— Вӑл вӑхӑтра, тен, унӑн кӑмӑлӗ пулман. Чӑн та 

тепӗр чух кӑтартать пуль. 

— Ку ҫеҫ мар-ха...— терӗ Света, кӑмӑлсӑр пулса.— 

Ытти те тӗрӗс мар унӑн. Сӑмахран, Неля амӑшӗ 

нимӗнле артисткӑ та пулман... 

— Куна ӑҫтан пӗлетӗн тата? 

Вӗсем халь пирӗн кӳршӗсем вӗт-ха, вӗсен хваттерӗ 

пирӗнпе юнашарах. Пӗррехинче Неля амӑшӗ пирӗн 

пата кӗчӗ. Эпӗ вӑл вӑхӑтра хам пухнӑ кино артисчӗсен 

сӑнӳкерчӗкӗсене альбома вырнаҫтарса лараттӑм. Вӑл 

манран: «Юрать-и?» — тесе ыйтрӗ те манпа пӗрле 



пӑхма тытӑнчӗ. Ҫавӑн чухне вара эпӗ чӑтаймарӑм, 

ыйтрӑм: «Марина инке, эсир мӗнле фильмсенче 

вылянӑ?» — терӗм. 

— Мӗн-мӗн? — терӗ вӑл, ҫав тери тӗлӗнсе. 

Вара эпӗ вӑл артисткӑ пулни ҫинчен Неля каласа 

панине пӗлтертӗм. 

— Ҫук, эпӗ нихҫан та артисткӑ пулман, Неля сире 

юптарса каланӑ. Эккей, ҫав Неля, суяс йӑлана ниепле 

те пӑрахса ҫитереймест! Суйма юратакан няньӑ 

пулсаччӗ те пирӗн, ҫав вӗрентсе хӑварчӗ ӑна, мур 

пуҫӗ! — терӗ Неля амӑшӗ. 

— Ҫук пуль...— терӗм эпӗ Гальӑна, 

— Сана, ҫамрӑк хӗрачана, хӑй кам пулни ҫинчен 

юри каласа паман пуль? Тен, вӑл ӑна аса та илесшӗн 

мар, ҫавӑнпа та ун ҫинчен никама та каламасть. 

«Ҫынсене ӗненес пулать»,— тет пирӗн атте. Эпӗ хам 

нихҫан пӗр сӑмах та суяс ҫук, ҫавӑнпа та ҫынсене те 

ӗненетӗп. Неля та улталас ҫук, мӗн парать-ха ӑна пире 

суйни? Кун ҫинчен эсӗ халлӗхе ытти хӗрачасене 

нимӗн те ан кала. Пурӑнсан курӑпӑр-ха, малашне мӗн 

пулӗ... 

Унтан эпӗ ашшӗ пирки те ыйтрӑм ҫке-ха,— терӗ 

Галя.— Вӑл чӑнах та Совет Союзӗн Геройӗ-и? — 

терӗм. Ҫук, вӑрҫӑра мар, ҫарта та пулман, уксах вӑл, 

пӗчӗк чухнех ӳксе аманнӑ. ӗмӗр тӑршшӗпех бухгалтер 

пулса ӗҫлет, терӗ мана Неля амӑшӗ. 

Галя каланине манӑн ӗненмеллех пулчӗ. Питӗ 

кӑмӑлсӑрлантӑм эпӗ Неля пирки. Чӑнах та, ма ҫав 

териех суйнӑ-ха вӑл пире?.. 

Хамӑр ҫуртри хӗрачасем хушшинче эпӗ пуринчен 

те аслӑраххи, улттӑмӗш класа куҫрӑм ӗнтӗ. Вӗренессе 

те — мухтанмасӑрах калатӑп — лайӑх вӗренетӗп. Тен, 

ҫавӑнпах та-и, ытти хӗрачасем эпӗ каланине яланах 



итлеҫҫӗ. Халӗ акӑ Света та манпа килӗшрӗ, Неля пире 

улталани ҫинчен ытла тӳрех никама та пӗлтерместӗп, 

терӗ. 

Калаҫса пынипе, эпир паром пристань ҫумне 

пырса тӑнине те сисмен. Ытти хӗрачасем халӑхпа 

хутшӑнса кайнӑ та тухнӑ чухпӗри те курӑнмарӗҫ. Вара 

ҫырана тухсан тин пӗр ҫӗре пухӑнтӑмӑр. ӑшӑхрах 

вырӑн шыраса, чылай анаталла антӑмӑр. Пирӗн пурин 

те кӑмӑлсем савӑк: пӗрисем юрлаҫҫӗ, теприсем 

шӳтлесе кулаҫҫӗ, хӑйӑр ҫинче сиккелесе илеҫҫӗ, пӗр-

пӗрине хуса ҫитмелле чупаҫҫӗ. 

Часах эпир ҫав тери илемлӗ вырӑна ҫитрӗмӗр. 

Лутра ешӗл тӗмӗсем ҫине кӗпесене хывса ҫакрӑмӑр та, 

вӗри хӑйӑр ҫине тӑсӑлса выртрӑмӑр. Хӑшӗсем тӳрех 

шыва кӗресшенччӗ, анчах эпӗ вӗсене чартӑм, тарласа 

килнӗ хыҫҫӑн ытла тӳрех шыва кӗме юрамасть, терӗм. 

Чӑнах та ӗнтӗ Атӑлӗ хӑйӗн илемӗпе чуна илӗртет. 

Хӗвел тӳрӗ пӑхнӑран Атӑл ҫийӗ вӗҫӗ-хӗррисӗр 

чупакан вӗтӗ хумсемпе ялкӑшса вылянать. 

Эпир нумаях тӑхтаса тӑраймарӑмӑр, шавласа, 

шыва чӑмпӑлтаттарса кӗрсе кайрӑмӑр та вӑрахчен 

тухмарӑмӑр. Ишме пӗлекенсем шаларах та кӗрсе 

кайрӗҫ. Пӗр-пӗринпе ӑмӑртса ишетпӗр, чӑматпӑр, 

вылямалла шывпа сирпӗтетпӗр. Неля ҫеҫ «ы-ы-ых, си-

вӗ!» тесе пӗр вырӑнтах тӑрать. Надьӑпа Таня ӑна та 

хӑйсем пекех выляттарасшӑн, ун патне шыв айӗн 

чӑмса пычӗҫ те ӑна малалла тӗртсе ячӗҫ. Вӑл вырӑнта 

шӑпах чылай тарӑн лакӑм пулнӑ иккен. Неля «а-а! а-а-

й!» теме ҫеҫ ӗлкӗрчӗ, унтан ҫавӑнтах шыв тӗпнелле 

путрӗ. Унӑн аллисем кӑна, темрен ярса тытас пек, 

вӗлт-вӗлт туса ҫиелте вылянса юлчӗҫ. 

Ҫакна курсан, эпӗ нимӗн шухӑшласа тӑмасӑр, 

тӳрех ун патнелле ишрӗм. Юрать-ха, Неля ытлашши 



катара пулмарӗ, манран виҫ-тӑват метрта ҫеҫчӗ вӑл. 

Эп Неля путнӑ тӗле ҫитсен, унӑн пуҫӗ ман умрах 

тепӗр хут курӑнса кайрӗ. Вара ҫавӑнтах эпӗ ӑна 

ҫӳҫӗнчен ярса илтӗм те ӑшӑх ҫӗрелле туртса тухрӑм. 

Хӗрачасем пурте хӑраса кайса шывран тухса тӑчӗҫ. 

Неля ҫӑвара кӗрсе тулнӑ шывне хӑсса, сурса кӑларать, 

сӑмсине шӑнкартать. Эпир ӑна ал шӑллипе шӑлса 

типӗтетпӗр. Хӑлхисене кӗнӗ шыва кӑларма пуҫне 

тайӑлтарса хӑрах ура ҫинче сикме хушатпӑр. 

Неля йӗркене кӗрсе ҫитсен тин лӑплантӑмӑр. 

Нельӑна тӗртсе янӑшӑн хӗрачасем Надьӑпа Таньӑна 

ятлаҫма тытӑнчӗҫ. 

Тепрехинче илсе килместпӗр сире, хулигансем 

эсир! — тесе кӑшкӑраҫҫӗ. 

— Ара, эпир кун пек пуласса шухӑш ламан-ҫке... 

— тӳрре тухма тӑрӑшрӗҫ лешсем. — Вылямалла ҫеҫ 

тӗртрӗмӗр эпир... Неля ишме пӗлет-ха, тесе 

шутларӑмӑр. Вӑл пӗр кун Атӑл урлӑ та ним мар ишсе 

каҫатӑп, терӗ те... Ҫапла каларӑн вӗт, Неля, ас 

тӑватӑн-и? Эпир ӗнентӗмӗр сана... 

— Каларӑм ҫав,— терӗ те Неля, хӑй ҫавӑнтах лӗр-

р... макӑрса ячӗ. 

— Мӗн пулчӗ сана, Неля? Ма макӑратӑн? — 

ыйтрӑм эпӗ. 

— Мана... мана нимӗн те пулман. Эпӗ ишме 

пӗлетӗп тесе улталарӑм сире. Тӗрӗ тӗрлеме пӗлетӗп 

тесе те суйрӑм. Пирӗн атте те Совет Союзӗн Геройӗ 

мар, анне те артисткӑ пулман... Пӗтӗмпех, пӗтӗмпех 

суятӑп эпӗ, анчах темшӗн суятӑп, хам та 

пӗлместӗп...— вӑл тата хытӑрах макӑрса ячӗ. 

Хӗрачасем, тӗлӗнсе кайса, ним чӗнмесӗр, пӗр-

пӗрин ҫине пӑхкаласа тӑчӗҫ. 



— Анчах малашне эпӗ ӗмӗрне те пӗр сӑмах та... 

тӗрӗс маррине каламастӑп...— нӑшӑкларӗ Неля. — 

Суймастӑп! Пионерла тупа туса калатӑп... 

— Ӗненетпӗр сана, Неля, — терӗм эпӗ, ӑна 

хӗрхенсе. — Ӗнтӗ санӑн чуну тинех тасалчӗ. Эсӗ 

малашне чӑн-чӑн пионер пуласса шанатпӑр... 
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