
КӐМПАРА 
— Анне! Эпӗ кӑмпана каятӑп. Юрать-и? Пӗччен 

мар, ҫынсем тата пур. Анне, мӗнле савӑт илес? 
— Акӑ карҫинкка. Me ҫӗҫӗ ил. Кӑмпана касса 

илсен ҫитес ҫул ҫав вырӑнта каллех ӳсет. Тӑпӑлтар-
ма кирле мар. 

— Юрать, пӗлетӗп, илтнб. 
— Асӑрханса ҫӳре. Юлташусенчен ан уйӑрӑл. 

Вӑрманӗ пысӑк, ҫӗтсе кайма нимӗн те мар. 
— Юрать, пӗлетӗп. 
Настя пысӑк мар карҫинкка илчӗ те пӳртрен 

чупса тухрӗ. 
Ҫанталӑк лӑпкӑ, ҫутӑ. Ӑшӑ ҫил варкӑшать. Акӑ 

вӗсем вӑрмана кӗчӗҫ. Кунта сывлӑш нӳрӗ те уҫӑ. 
Тӗрлӗ ырӑ шӑршӑ, вӑрман шӑрши, сӑмсана пырса 
кӗрет. Шӑпӑрт. Кайӑк-кӗшӗк сасси те иЛтӗнмест. 
Вӗсен, кайӑксен, юрлас вӑхӑчӗ иртнӗ ӗнтӗ. Шӑрӑх 
ҫанталӑк йӑвашланчӗ. Хальлӗхе йывӑҫсем сип-си-
мӗсех пулин те сайра хутра ҫывхаракан сивӗ кӗр 
палли, — сарӑ ҫулҫӑ — турат ҫинчен уйӑрӑлать те I 
шӑппӑн, хуллен ҫӗр ҫине ӳкет. 

Кӑмпасем пухмалӑх пур. Хӑш-пӗрисем уҫҫӑнах ] 
курӑнса лараҫҫӗ, теприсем пӗлтӗрхи тӗссӗрленнӗ, 
типсе кушӑрханӑ ҫулҫӑсем айне пытаннӑ, виҫҫӗ-
мӗшсем ҫӑра симӗс курӑк ӑшӗнчен пуҫӗсене кӑлар-
са пӑхаҫҫӗ. Шыраса тупма, касса карҫинккана хума 
кӑмӑллӑ. Тӗрлӗ вӗсем. Пӗрисен шлепкисем ҫӳлелле 
мӑкӑрӑлнӑ, теприсен пачах урӑхла — варринче 
айлӑм. Пӗрисем ҫирӗп, патвар, тачка, теприсем 
хавшак, хӑвӑрт хуҫӑлаҫҫӗ, вакланаҫҫӗ. Тӗсӗсем те 
пӗр пек мар: шуррисем, саррисем, хурисем те пур. 
Акӑ шап-шурӑ пӑнчӑсемпе илемленнӗ хӗрлӗ кӑмпа. 

— Ан тат. Ҫиме юрамасть ӑна. Наркӑмӑшлӑ 
вал, — касма аллине тӑссанах илтрӗ Настя хыҫра 
пӗрле килнӗ хӗрарӑм сассине. 

Ҫапла йӗри-тавра тӗплӗн тинкерсе пӑхса, ура 
айӗнче чӑштӑртатакан типӗ ҫулҫӑсене сире-сире 
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Настя карҫинккине тултарчӗ, халӗ киле кайма та 
юрать. Анчах юлташсем, пӗрле килнисем, ӑҫта? 
Мӗншӗн вёсен сассисем илтӗнмеҫҫӗ? 

— Аня-а-а! Рита-а! Ларис инке-е-е! 
Хирӗҫ сасӑ паракан ҫук. Ҫӳллӗ йывӑҫсем кӑна 

хӑйсен пбр тӗрлӗ юррине хуллен юрлаҫҫӗ. 
Хӗр ача сасартӑках пӑлханса ӳкрӗ. Ӑҫта вӑл? Хӑш 

вырӑнта? Ах, манчӗ, манчӗ амӑшӗ асӑрхаттарни-
не... Пӗр енне чупрӗ, тепӗр еннелле... Палламан 
вырӑнсем, чӑтлӑхсем, уҫланкӑсем... 

— Аня-а-а! Рита-а! 
Тӳсеймерӗ хӑраса ӳкнӗскер, макӑрса ячӗ. 
— Кранк! Кранк! 
Инҫе те мар, ҫурри хӑрнӑ ватӑ юман турачӗ 

ҫинче пысӑк хура кайӑк ларать. Настя ҫине пӑхать. 
— Кранк! Кранк! 
Темле шанчӑк, темле ӑнланма ҫук хавхалануллӑ 

туйӑм ҫуратрӗ ҫак сасӑ хӗр ача чӗринче. 
— Ырӑ кайӑкӑм, — пӑшӑлтатрӗ вӑл. — Эпӗ 

ҫухалса кайрӑм. Ӑҫталла каймаллине пӗлместӗп. 
Пулӑш мана юлташсене тупма. Ҫул кӑтарт мана... 

«Ут ман хыҫҫӑн», — тенӗ евӗр кайӑк каллех 
кранклатрӗ те сывлӑша ҫӗкленсе тепӗр турат ҫине 
кайса ларчӗ. «Ут, кай ҫавӑн хыҫҫӑн», — терӗ ӑшри 
сасӑ. 

— Кайӑкӑм, ырӑ, ӑслӑ кайӑкӑм... — Хӗр ача ҫыв-
харчӗ кӑна, вӗҫен кайӑк каллех вырӑнтан хускалчӗ. 
Ҫапла темиҫе хут та. Настя ҫывхарать кӑна — хура 
кайӑк каллех тепӗр йывӑҫ ҫине вӗҫсе ларать. Юлаш-
кинчен вӑрман хӗрри курӑнчӗ. Хаваслӑн кӑшкӑрса 
ача малалла тапса сикрӗ. Унталла-кунталла пӑхса 
илчӗ. Палланӑ вырӑн. Вӗсем шӑп ҫакӑнтан вӑрмана 
кӗнӗччӗ. Ах, кайӑк, ырӑ, ӑслӑ кайӑк! Тавтапуҫ 
сана... Ыттисем ӑҫта-ши? Ҫаплах кӑмпара-ши е 
киле кайрӗҫ-ши? 

Нумай кӗтсе тӑмарӗ Настя. Акӑ пӗри тухрӗ, тата 
иккӗн, тата... 
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— Пӑхӑр-ха, Настя тӑрать. Эпир ӑна шыратпӑр, 
кӑшкӑратпӑр, чӗнетпӗр. Вал хӑй пире кӗтет. 

Кӑмӑллӑн калаҫса кӑмпаҫӑсем ялалла утрӗҫ. На
стя ҫул тӑршшӗпех хӑйне инкекрен ҫӑлнӑ хирти 
вӗҫен кайӑк ҫинчен шухӑшласа тӗлӗнсе пычӗ. 

ТУС 
— Ачасем вӑрмана ҫырлана кайрӗҫ. Эсӗ мӗншӗн 

юлтӑн тата? — ыйтрӗ иртсе пыракан хӗрарӑм ура
ма тухнӑ Мишӑран. 

Ҫырлана? Пиҫнӗ-и? Э-э, вӑрманта хурӑн ҫыр-
ли нумай ҫӗрте ӳсет. Пӗлет ача пӗр вырӑна. Ух, 
унта! Ҫынсем те питех ҫӳремеҫҫӗ. Пӗлмеҫҫӗ пулас. 

— Туе! Атя ҫырла пуҫтарма! — Сулхӑнра выр-
такан хура хӗрлӗ пысӑк йытӑ ҫавӑнтах сиксе тӑчӗ, 
юратнӑ хуҫи патне чупса пычӗ те ачашшӑн 
нӑйкӑшса куҫран тинкерсе пӑхрӗ. «Мӗн тумалла? 
Ӑҫта каймалла? Эпӗ хатӗр!» — терӗ вӑл. 

— Ҫырлана каятпӑр. Пӗлетӗн-и? Ҫырлана. 
Йытӑ нӑйкӑшса илчӗ те уҫӑ картиш алӑкӗнчен 

тухрӗ. Тӳрех вӑрман еннелле чупрӗ. Ӑнланчӗ вӗт 
каланине. Ну, ӑслӑ йытӑ. Иртнӗ ҫул икӗ хут кайса 
килчӗҫ вӗсем амӑшӗпе ҫырлана. Туе та пӗрле пычӗ. 
«Ҫырла» сӑмаха пӗлет-ши? Авӑ ҫул кӑтартнӑ пек 
малта лӑпӑстатса пырать. Вӑрманӗ инҫе мар — 
ҫухрӑм пулать. Унта ҫитсен малтан вӗсем сарлака 
ҫулпа утрӗҫ. Машинӑсем сайра иртеҫҫӗ, сывлӑш уҫӑ. 
Симӗс вӑрман хуллен шавлать. Тус халӗ те малта 
чупать, вӑхӑтран-вӑхӑт чарӑнса кӗтсе тӑрать. Акӑ 
вӑл ансӑр сукмак тӗлӗнче чарӑнчӗ, ман хыҫҫӑн ут 
тенӗн хуллен сасӑ пачӗ. Ҫулне те манман. Ну, Тус! 
Чӑн-чӑн тус эсӗ. Утма ҫул тӑвалла ҫӗкленме тытӑн-
сан йытӑ пӑрӑнчӗ те ҫулсӑр-мӗнсӗр сылтӑмалла 
чӑтлӑхалла кӗрсе кайрӗ. Асӑрханса, хӗсӗнкелесе ирт-
рӗҫ те пысӑк уҫланкӑна тухрӗҫ. Вӑл аялалла, тарӑн 
ҫырманалла, анать. Хӗвеллӗ ҫутӑ уҫланкӑра симӗс 
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