
 

Усравкка 

 

Калав 
Таҫтан килнӗ тӑватӑ ют ҫын кӳршӗсем патӗнче 

тӗрмешнине Алеша урамра сӑнаса тӑрать. Хуҫисем 
пурӑнма тахҫанах хулана куҫса кайнӑ. Пӳрчӗ миҫе 
ҫул ӗнтӗ пушах ларать. Халӗ акӑ палламан 
арҫынсем ӑна салатса таҫта илсе каяҫҫӗ. Малтан 
вӗсем хӑмасемпе хӗреслесе ҫапнӑ чӳречесене 
уҫрӗҫ, кантӑкӗсене кӑлара-калара илчӗҫ, халӗ авӑ 
пӳрт тӑррине витнӗ тимӗр листисене сӳме 
пуҫларӗҫ. 

— Эй, ачам, кил-ха кунта! — кӑчӑк туртса 
чӗнчӗ Алешӑна арҫынсенчен пӗри, ҫӳлте 
тӑраканни. — Ме-ха, тыт, — терӗ вӑл. Чӗркуҫленсе 
ларчӗ те мӗнпур кӗлеткипе аялалла ӳпӗнсе чупса 
пынӑ Алеша енне аллине тӑсрӗ. Ывӑҫӗнче темскер, 
чӗрӗскер, йӑшӑлтатать. 

— Тыт, ан хӑра. Кӑвакарчӑн чӗппи вӑл. 
Чӑнах та, кайӑк чӗппи иккен, анчах шутсӑр 

имшерскер. Тӗкӗ ҫук, ӳчӗ пӗркеленчӗк, те хӗрлӗ, те 
кӑвак темелле ӑна. Ҫапах алӑра йӑшӑлтатать хӑй. 

— Пичче, мӗн тумалла ман унпа? — пуҫне 
каҫӑртса ыйтрӗ ҫакӑн пек парне кӗтмен ача. 

— Усра, ҫитӗнтер. 
Алеша мӗнле ҫитӗнтермеллине ыйтса 

пӗлесшӗнччӗ, анчах арҫын тек калаҫса тӑмарӗ, 
ҫавӑрӑнчӗ те мӑлатукӗпе тем шаккама тытӑнчӗ. 

Йӗкӗр ывӑҫӗнче вӑйсӑррӑн хускалакан пӗчӗк 
ӑша чӑмаккана Алеша килне илсе таврӑнчӗ, 
картишне ячӗ. Мӗн тумалла ӗнтӗ халӗ унпа? 
«Хырӑмӗ те выҫӑ пулӗе, анчах мӗн ҫитермелле? 
Анне кӗҫех ӗҫрен килмелле-ха. Вӑл пӗлетех», — 
шухӑшларӗ ача. Лӑпланса вӑл каллех пӗчӗк чӗпӗ 
умне пӗшкӗнчӗ. Ытла та имшеркке ҫав, хальлӗхе 



йӗркеллӗ утма та пултараймасть. Авӑ каллех 
тӑрӑнса кайрӗ шеремет. 

— Эсӗ ан хӑра, ан тар манран. Эпӗ 
кӳрентерместӗп сана, — мӑкӑртатрӗ вӑл. — Пирӗн 
патра ӳсӗн. Ҫунаттусем ҫирӗпленеҫҫӗ акӑ, вара 
пӑр-р вӗҫетӗн те каятан ӑҫта кирлӗ унта. Эпӗ 
чармастӑп. Яту ҫук-и-ха санӑн? Апла пулсан, — 
ача кӗске самант шухӑшласа тӑчӗ, — апла пулсан... 
Кӑвик пул. Юрать-и? 

Ӑнсӑртран Алеша ӳпле умӗнче хускалмасӑр 
выртакан Караҫ ҫине пӑхса илчӗ. Темшӗн-ҫке 
кайӑк чӗппи ҫине тӗлленӗ тӑватӑ ураллӑ тусӗн 
куҫӗсем килӗшмерӗҫ ӑна. Акӑ йытӑ сӑнчӑрне 
чанкӑртаттарса илчӗ, васкамасӑр утса пычӗ те 
Кӑвик ҫинчен куҫне вӗҫертмесӗр сиввӗн хӑрлатса 
ячӗ. 

— Караҫ, — терӗ Алеша ӑна пӳрнипе хаяррӑн 
юнаса. — Юрамасть Кӑвике тивме! Илтетӗн-и? Ю-
ра-масть! 

Хӑйпе ҫапла сиввӗн калаҫнӑшӑн кӳреннӗ Караҫ 
пуҫне аяккалла пӑрчӗ. «Юрамасть пулсан 
юрамасть пултӑр. Ухмах мар, кӑшкӑрмасӑрах 
ӑнланатӑп», — терӗ унӑн ӳпкелекен пичӗ-куҫӗ. 
Йытӑ парӑнчӗ, ҫавӑрӑнчӗ те хӑйӗн малтанхи 
вырӑнне кайса выртрӗ. 

Ҫапах йӑлӑхтарать картишӗнче вӗҫӗмсӗр пӗччен 
ларма. Темшӗн-ҫке амӑшӗ те халиччен ӗҫрен 
килмерӗ. Йӗкӗреш ҫуралнӑ Нюшка пур-ха. 
Урамран чупса кӗрсе Кӑвик ҫине пӗр хушӑ аякран 
пӑхса тӑчӗ вӑл, анчах Алеша кӑштах ларха тесенех 
вӗлт саврӑнчӗ те тухса сирпӗнчӗ. «Юрӗ, эпӗ те 
кирлӗ пулӑп-ха. Аса илтерӗп ун чух паянхине», — 
ӑшӗнче кӳренсе шухӑшларӗ ача яркӑн тӑванӗ 
ҫинчен... 

Ах, ытла та тунсӑх-ҫке картишӗнче пӗччен 
ларма. 



— Караҫ, вӑрҫатӑн-и мана паҫӑр кӑшкӑрнӑшӑн? 
— пырса ларчӗ Алеша тусӗ патне. — Ан ҫиллен. 
Юрать-и? Эпӗ юрататӑп сана. 

Йытӑ каҫарнине пӗлтерсе ӑна питӗнчен ҫуласа 
илчӗ. 

Ҫав самантра пӳрт тӑррине темиҫе кӑвакарчӑн 
пырса ларчӗ. Унтан вӗсенчен иккӗшӗ картиш 
варринче хускалмасар ларакан пӗчӗк чӗпӗ патне 
вӗҫсе анчӗҫ. 

— Караҫ, шӑп вырт, ан хускал, — пӑшӑлтатрӗ 
Алеша тусне мӑйӗнчен ыталаса. — Кусем пирӗн 
Кӑвикӗн ашшӗпе амашӗ пулас... 

Ӑслӑ йытӑ, ӑнланатӑп сана тенӗн, хуллен 
нӑйкӑшса илчӗ ҫеҫ. Вӗҫсе аннӑ кайӑксем йӗри-
тавра асӑрхануллӑн пӑхса илчӗҫ. Чӗппи вӑйсӑр 
урисемпе тайкалана-тайкалана утса пырсан 
вӗсенчен пӗри пуҫне ун енне пӗкрӗ те ҫӑварне 
карчӗ. Вара — акӑ тӗлӗнтермӗш! — Кӑвик пӗр 
тӑхтамасӑр сӑмсине карнӑ ҫӑвара чиксе ячӗ, 
тӗрткелешрӗ, турткалашрӗ, пӗр ури ҫинчен теприн 
ҫине пускаласа тапӑлтаткаларӗ, юлашкинчен 
тӑсӑлакан шурӑ шӗвеке сӑмси тӑрӑх юхтарса пуҫне 
ирӗке каларчӗ. Каярахпа пӗлчӗ Алеша: 
кӑвакарчансен пӗчӗк чӗпписене ҫитермелли апачӗ 
пӗсехере иккен. Шурӑ тӗслӗ пулнӑран-ши, ӑна 
кӑвакарчӑн сӗчӗ теҫҫӗ. 

Хырӑмне тӑрантарсан Кӑвик пӗчӗк чӑмаркка 
пулса хутланса ларчӗ, тӗлӗрсе кайрӗ пулас, 
хускалмарӗ. Алеша сарайӗнчен машина илсе 
тухрӗ, пӗчӗк кӗреҫепе ӑса-ӑса пикенсех хайӑр 
тиеме тытӑннӑччӗ, сасартӑк кӗтмен харушлӑх 
сиксе тухрӗ. 

Пахча енчи лутра сарай ҫинче Мӑруш кушак 
курӑнчӗ. Ҫивӗч куҫӗпе картишӗнче мӗн пурри-
ҫуккине хӑвӑрт пӑхса ҫавӑрӑнчӗ те хутланса 
ларакан кӑвакарчӑн чӗппине курах кайрӗ. Мӑруш 
пӗр тӑхтамасӑр малтан ҫывӑхри вутӑ шаршанӗ 
ҫине ҫӑмӑллӑн сиксе анчӗ, унтан — кил картине. 



Тӑватӑ ури ҫине лӑпчӑнчӗ те симӗс куҫне 
ялтӑртаттарса Кӑвик патне хуллен, шӑппӑн 
йӑпшӑнса пыма пуҫларӗ.  

— Хав! — хаярран янрарӗ силлес сасӑ. — Хав! 
Ан тӗкӗннӗ пултар! 

Лекетчӗ-ха ҫӑткӑн вӑрӑ-хураха, анчах Мӑруша 
Караҫ сӑнчӑрӗ кӗскерех пулни ҫӑлчӗ. Ҫакна кӗтмен 
кушак каялла сикрӗ, сурӑмне пӗкӗ пек аврӗ, хӳрине 
юпа пек тӑратрӗ, йытӑ енне сивӗч шӑлӗсене 
хӑрушшӑн йӗрсе, хаяррӑн чашлатса ячӗ. 

— Х-х-х!.. Сана мӗн ӗҫ пур кӑвакарчӑн 
чӗппипе? — терӗ пулас вӑл. 

Анчах тивме хӑяймарӗ. Алеша чупса пынине 
курсан пӳрт айнелле вирхӗнчӗ ҫеҫс. 

Савӑннӑ ача каллех тусне пырса ыталарӗ. 
— Мӗнле маттур эсӗ, Караҫ! Тавтапуҫ сана! 

Унсӑрӑн йӑтса таратчӗ вӗт ҫӑткӑн Мӑруш пирӗн 
Кӑвике. 

Унтан ача пуҫне телейлӗ шухӑш пырса кӗчӗ. 
— Караҫ, эпӗ халӗ урама каятап. Мана унта 

юлташсем кӗтеҫҫӗ. Сыхла эсӗ Кӑвике, никама та 
кӳрентерме ан пар. Уншӑн эпӗ сана каҫхине 
какайпа хӑналап. Аннерен ыйтатӑп ҫеҫ. Вӑл лайӑх, 
ырӑ кӑмӑллӑ. Сана юратать. 

Урамра выляна чух та Алеша кил картинче 
юлнӑ имшеркке, хӳтӗсӗр кайӑк чӗппи ҫинчен 
манмарӗ. «Караҫ тивмерӗ-ши ӑна?» — темиҫе 
хутчен те пыра-пыра кӗчӗ пуҫа шиклӗ шухӑш. Ҫук, 
сывах, чиперех ларать. Ӗнтӗ Кӑвикшӗн шикленме 
кирлӗ мар. Мӑруш тек ҫывӑха пыма та хаяймӗ ун 
патне. Мӗншӗн тесен халӗ ӑна Каруҫ хураллать. 

Каҫ пуласпа кӑвакарчӑн ушкӑне каллех пӳрт 
тӑррине пырса ларчӗ, иккӗшӗ каллех картишне 
вӗҫсе анса чӗппине тӑрантарчӗс. Пӗри ситерет, 
тепри тимлӗн йӗри-тавра пӑхса тӑрать. Хураллать 
ӗнтӗ юлташне тӗрлӗ харушлӑхран. Ҫук, ахалех 
иккӗленчӗ Алеша Караҫ пирки. Йытӑ Кӑвике те 
тивмерӗ, ҫывӑхах вӗҫсе анакан кӑвакарчӑнсене те 



хӑратмарӗ. Хӗвел анса ҫанталӑк сулхаӑнлатсан 
ҫара ӳтлӗ Кӑвик хӑех Караҫ еннелле тӗнкӗлтетрӗ. 
Темле майпа сисрӗ вӑл ун патӗнче ӑша тупасса. 
Ҫывхарчӗ те пуҫӗпе ҫемсе лапсӑркка ҫӑмлӑ 
кӗлеткене перӗнчӗ. Караҫ та ӑнланчӗ ӑна, ачашшӑн 
ҫуласа илчӗ те ҫывӑхах куҫса выртрӗ. 

— Усрава илнӗ вӑл ӑна. Ӳплере юнашарах 
выртаҫҫӗ, — илтрӗ Алеша ирхине ашшӗн хаваслӑ 
сассине. Ашшӗпе амӑшӗ кам ҫинчен каланине ача 
ӑнланчӗ, кулса ячӗ те каллех тутлӑ ыйха путрӗ. 

Ҫапла ӳсрӗ Кӑвик. Кӑвакарчӑнсем чылай вӑхӑт 
пӗчӗк чӗппине кашни кунах пыра-пыра 
тӑрантарчӗҫ. Ҫынсем те, пысӑк йытӑ та пӗчӗк 
чӗппе кӳрентерменнине курчӗҫ пулин те 
асӑрхануллӑ кайӑксем вӗсене нихӑҫан та хӑйсен 
ҫывӑхне ямастчӗҫ. Яланхи пекех, вӗсем ушкӑнпа 
вӗҫсе пыраҫҫӗ, картишне иккӗн анаҫҫӗ. Пӗри 
тӑрантарать, тепри ӑна хураллать. 

Ӗнтӗ Кӑвикӗн илемсӗр ҫара ӳчӗ малтан ҫемсе 
мамӑкпа, унтан чӑн-чӑн тӗкпе витӗнчӗ, урисем 
ҫирӗпленчӗҫ. Суртсем ҫине час-часах пырса 
ларакан кӑвакарчӑнсем кил картине анма пӑрахрӗс. 
Кӑвик килти чӑх-чӗппе сапса панӑ тырӑ-пулла 
сӑха-сӑха ҫиме пуҫларӗ. Уйӑх иртрӗ-и, иртмерӗ-и, 
пӗр хӗвеллӗ ҫутӑ ир усравкка кайӑк ҫуначӗсене 
сарчӗ те вӑр-р ҫӗкленсе пӳрт тӑрринче ларакан 
юлташӗсен ушкӑнне вӗҫсе хӑпарчӗ. Тӳрех пӑрахса 
каймарӗ вӑл хӑй ӳснӗ картиша. Пӗр-икӗ хут анчӗ, 
чӑхсемпе те апат ҫирӗ, Караҫ ҫывӑхне те пыра-
пыра ларчӗ. 

Ҫапла икӗ-виҫӗ кун иртрӗ. Унтан Алеша ӑна 
куҫран ҫухатрӗ. Темле тилмӗрсе пӑхсан та ҫывӑхри 
кӑвакарчӑнсем хушшинче вӑл хӑйӗн усравккине 
паллаймарӗ, темле ачашшӑн чӗнсен те Кӑвик 
ушкӑнран уйӑрӑлса тек картишне анмарӗ. Йытӑ 
хуллен нӑйкашнине илтсен ҫеҫ вӑл вӗҫсе килнӗ 
кайӑк ушкӑнӗнче Кӑвик та пуррине ӑнланса 



илетчӗ. Каярахпа Караҫ та пӗчӗк тусне чӗнме 
пӑрахрӗ, вӑл та паллайми пулчӗ пулас. 
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