
Тиха 

Эпӗ улттӑра-ҫиччӗре чухне пӗрре аттепе улӑхран утӑ турттарса килетпӗр. Манӑн 

утӑ лавӗ ҫине улӑхса ларас килет, анчах атте мана лартмасть, лашана йывӑр тет. Утӑ урапи 

чӑн та пысӑк, тӳрем ҫул ҫинче те лаша урапана аран-аран туртать. Эпӗ лав хыҫҫӑн утса 

пыратӑп. Манпа пӗрле хамӑрӑн тиха утса пырать. Хутран-ситрен эпӗ ӑна ачашласа унӑн 

кукӑр илемлӗ мӑйне хыҫатӑп. Тиха, мӑйне хыҫсан, чарӑнсах тӑрать, хыҫма пӑрахсанах, 

хушка пуҫне каҫӑртса, амӑшӗ патнелле чупать. 

Яла кӗрсен, эпӗ хамӑра хирӗҫ пӗр лав пынине куртӑм. Пысӑк тимӗр кӑвак лаша 

пуҫне ухса утать. Рессорлӑ тӑрантас ураписем шӑлтӑр-шӑлтӑр туса ҫӑмӑллӑн кусаҫҫӗ. 

Тӑрантас ҫинче хура пустав тумлӑ ҫамрӑк ҫын ларса пырать. Вӑл, чӗн тилхепине 

карӑнтарса, лашине ҫул хӗрнелле тытрӗ. 

— Эй, пичей, тихана сутмастӑн-и? — ыйтрӗ ҫын. Пирӗн тихана курсан, лашине 

тӑратрӗ. 

— Сутас-ҫке, сутмалла... Урапа илме укҫа кирлӗ, — терӗ атте, вӑл та лашине 

тӑратрӗ. 

— Сут, эпӗ илетӗп. Халех Микула пичче патне кӗртсе хӑваратӑп. 

Тихана Микула пичче патне кӗртетӗп тенине илтсен эпӗ шартах сикрӗм. Микула 

выльӑх пусса какайпа сутӑ тӑвать, ку ҫын тихана пусма илет пуль терӗм. 

— Ил, ара, — терӗ атте, — кам пулатӑн-ха эсӗ? 

— Эпӗ малъенсем, Чашлама ялӗ. 

— Селиван хуҫа таврашӗ мар-и? 

— Ёавсен. 

Атте тихана сутас тенине илтсен, ман йӗрсе ярас килчӗ. Тиха ҫав вӑхӑтра пуҫне 

турта урлӑ амӑшӗ айнелле чикнӗ те ҫемҫе тутипе амӑшӗн чӗччине ӗмсе тӑрать. 

Хуҫа ывӑлӗ тӑрантас ҫинчен ҫӑмӑллӑн сиксе анчӗ, тиха патне пычӗ, шурӑ аллипе 

тихана ҫурӑмӗнчен сӑтӑркаласа пӑхрӗ. 

— Миҫе тенкӗ ыйтатӑн? 

— Пилӗк тенкӗ паратӑн пулӗ. 

— Пиллӗк хаклӑ, ме виҫҫӗ. 

— Виҫҫӗ мар, тӑваттӑ ҫурӑ пултӑр. 

Тата калаҫкаласан, аттепе Селиван ывӑлӗ алӑ ҫупса килӗшрӗҫ. Виҫӗ тенкӗ те вӑтӑр 

пуса атте тихана сутса ячӗ. Амӑшне ӗмсе тӑракан тихана хуҫа ывӑлӗ йӑтрӗ те ҫӳлти 

урамалла хӑвӑрт хӑпара пуҫларӗ. Лаша тихине ют ҫын йӑтнине курсанах хытӑ кӗҫенсе ячӗ. 

ӑна хирӗҫ кӗмӗл шӑнкӑрав саслӑ тиха кӗҫенсе илчӗ, ҫын аллинчен вӗҫерӗнесшӗн урисемпе 

тапкалашрӗ, ҫӑлкалашрӗ. Сасартӑк лаша утӑ урапине тапратса Селиван ывӑлӗ хыҫҫӑн 



сӑрталла хӑпара пуҫларӗ. Атте лашине чарасшӑн пуҫӗнчен пырса тытрӗ, чӑпӑрккапа 

хӑмсарчӗ, лашана чараймарӗ. Лаша, кӗҫене-кӗҫене, чун хавалӗпе ҫӳлелле тапаланать, тепӗр 

самантран вӑл чупма тытӑнчӗ. Утӑ урапи силленкелесе кӑна пырать. 

— Ах, ӑҫтан тухрӗ ку лаша вӑйӗ? — тӗлӗнчӗ атте. Тарлӑ ҫамкине кӗпе ҫаннипе 

шӑлкаласа, вӑл лаша хыҫҫӑн талкӑшрӗ. 

Селиван ывӑлӗ Микула пиччесен тӗлне ҫитрӗ те хапхана уҫса тихана килкартине 

кӗртсе ячӗ. Лаша чупса хапха умнех ҫитрӗ. Хӑй хашкаса сывлать, тихине чӗнсе кӗҫенни 

ытла хурлӑхлӑ туйӑнать. Килкартинче тиха тапӑртатса кӗҫенсе ҫӳрет. 

Атте талкӑшса ҫитрӗ, лапчӑк карттусне хыҫалалла лартса каларӗ: 

— Нӑчӑр-нӑчӑр урапапах пурӑнам, сутмастӑп тихана. 

— Хӑвӑнне ху пӗлетӗн, — терӗ, кӑмӑлсӑрланса, хуҫа ывӑлӗ, — тен, хак хушсан, 

сутсах пӑрахӑн. 

— Ёук, хуйхӑ тӑвас мар хам лашана. Савӑнса ӳстертӗр тихине. Халӗ акӑ кӗлте 

кӳмелле пулать, ыраш акмалла... лашана йывӑр лекет. 

— Ме эппин пилӗк тенкӗ. 

— Ёук, сутмастӑп. Лаша тихи хыҫҫӑн йывӑр утӑ урапипе сӑрталла хӑпара 

пуҫласан, хамӑн чун ҫӳҫенсе кайрӗ. 

— Ну вунӑ тенкӗ парам эппин. Икӗ урапа станӗ илме ҫитет! 

— Кирлӗ мар санӑн укҫу, сутмастӑп! 

— Ухмах чӑваш эсӗ! Укҫа алла кӗнӗ чух укҫа илме пӗлместӗн! Пуйса кайрӑн-и-

мӗн? 

— Чухӑн пулсан та, укҫашӑн ҫунмастӑп! Мӗнле каларӑм — ҫапла пултӑр! 

Сутмастӑп тенӗ сана! 

Селиван ывӑлӗ тӑрӑхларах хура куҫӗпе атте ҫине витлес-путарас кӑмӑлпа пӑхса 

илчӗ. 

— Сутрӑн вӗт эсӗ тихуна... Эпӗ илтӗм... Пӗр илнӗ япалана эпӗ каялла памастӑп, — 

терӗ вӑл ним пулман пек. 

— Эпӗ санран укҫа илмен! Сутман! Уҫ хапхана! Кӑларса яр тихана! 

Селиван ывӑлӗ хапхана уҫмарӗ. Ахӑлтатса кулса вӑл аттене хапха патӗнчен тӗртсе 

яма пикенчӗ: кӗҫенсе, ҫӗре кукалесе тӑракан лашана чакарасшӑн шӗвӗр пуҫлӑ аттипе пӗтӗм 

вӑйран тапрӗ. Лаша шуйланса хапха ҫине турта пуҫӗпе ҫапӑнчӗ. Хапха яр уҫӑлса кайрӗ. 

Тиха савӑнӑҫлӑн кӗҫенсе амӑшӗ патне сиксе тухрӗ. Селиван ывӑлӗ нимӗн те тӑваймарӗ, 

пӑхкаласа юлчӗ. 



— Вӑт сана! Куртӑн-и?! — терӗ атте, савӑнса. Вӑл лашана ҫавӑтрӗ те анаталла 

уттара пачӗ. Тиха амӑшӗ ҫумӗнче пуҫне турта урлӑ чикесшӗн хӑлхине вырттарса, мӑйне 

тӑскаласа пырать. Тиха вилӗмрен хӑтӑлса юлнӑшӑн эпӗ калама ҫук савӑнтӑм. 

Каҫхине, килте яшка ҫинӗ чух, эпӗ хам ҫиес ҫӑкӑр татӑкне хӗве чикрӗм, яшкана 

ҫӑкӑрсӑрах ҫирӗм. Сӗтел хушшинчен тухсанах килкартине лаша патне вӗҫтертӗм. Лаша 

урапа ҫинчи вакӑ утта кӑмӑртаттарса тӑрать, тихи амӑшӗ ҫывӑхӗнче выртать. Эпӗ лашана 

ҫӑкӑр патӑм. 

Ватӑ кӗсре тихи хыҫҫӑн йывӑр ҫӑкпа сӑрталла чупни манӑн куҫ умӗнчен нихҫан та 

каяс ҫук. 
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