
Юлташпа вӑйсӑрри те вӑйлӑ 

 

Ҫуркунне ҫитсен, эпӗ ыйтнипе, атте шӑнкӑрч вӗлли турӗ. Эпир ӑна 

пахчара ӳсекен пилеш йывӑҫҫи ҫине ҫакса хутӑмӑр. Ҫав кунран пуҫласа вара 

эпӗ шӑнкӑрч-сене кӗтме пуҫларӑм. Акӑ, унта та кунта вӗсен илемлӗ те асамлӑ  

юрри илтӗне пуҫларӗ. Пирӗн вӗлле саплах пушӑ ларать-ха. Малтанласа аттене 

кӳрентӗм. 

— Атте, эсӗ шӑнкӑрч вӗллине лайӑх таваймарӑн пуль? Илемсӗр вӑл сан, 

ҫавӑнпа та унта кайӑксем илен-меҫҫӗ, — терӗм ӑна пӗррехинче. 

— Ан васка. Халь пур шӑнкӑрч та вӗҫсе килеймен-ха, вӗсенчен чылайӑшӗ 

ҫул ҫинче ӗнтӗ. Кӗҫ-вӗҫ ҫитмелле вӗсем. Эсӗ хытӑрах кӗт, вара кайӑксем те 

часрах вӗҫсе килӗс. Вӗлле пирки пӗрре те ан кулян. Эп ӑна шӑнкӑрчсене 

кирлӗ пек пӗлсе турӑм. «Илемсӗр» тесе те уссӑрах тиркетӗн эсӗ ӑна. Пӑх-ха, 

епле вӑл тӑпӑл-тӑпӑл та ҫыпӑҫуллӑ ҫурт. 

— Анчах пирӗн пӳрт ҫине тата шӑнкӑрч вӗлли ҫине пӑх эсӗ. Хӑшӗ 

илемлӗрех? Хамӑр ҫурта эпир темиҫе тӗрлӗ тӗспе сӑрланӑ, кайӑксемшӗн вара 

пӗр тӗслӗ сӑра та шелленӗ, — ҫаплах кӑмӑлсӑррӑн мӑкӑртатрӑм эпӗ. 

— Ара, ӑҫта курнӑ эсӗ сӑрӑпа илемлетнӗ шӑнкӑрч вӗллине? Кайӑка ҫурт 

илемӗ илӗртмест, ӑна йӑва па-халӑхӗ интереслентерет. Енчен те вӑл шӑтӑк-

ҫураксӑр, хӑтлӑ; таса та ӑша пулсан, шӑнкӑрч сав вӗллене йышӑнатех. Эпӗ 

вара шӑп ҫавӑн пек турӑм та, — лӑпкӑн ӑнлантарать атте. 

Ун сӑмахне итлесе эпӗ те каштах лӑплантӑм. Ҫапах та пушӑ шӑнкӑрч 

вӗлли мана ҫаплах пӑшархантарчӗ-ха. 

Кантӑк умӗнче ларнӑ чух курах кайрӑм: пӗр шӑнкӑрч пирӗн вӗллене кӗрет 

те тухать, кӗрет те тухать... Савӑнса ӳкрӗм. «Ну, халӗ ӗнтӗ эпир те 

шӑнкӑрчлӑ», — шутлатӑп хам. Анчах ман савӑнӑҫ нумая пымарӗ. Ара, 

шӑнкӑрчӗ пӗчченех-ҫке, вӗсем вара иккӗн пулмалла. Манӑн хаваслӑ кӑмӑл 

сӳнчӗ. 

— Мӗн эсӗ каллех салху? Шӑнкарч вӗллене иленчӗ вӗт, — асӑрхарӗ ҫакна 

атте. 

— Мӗн усси унтан? Вӑл пӗчченех килнӗ. 

— Шӑнкӑрч халлӗхе кӑна пӗччен. Илтетӗн-и, епле 

юрӑ шӑрантарать вӑл? Ун юррине илтсе мӑшӑрӗ те 

часах тупӑнӗ. Шӑнкӑрчсен йӑли ҫапла: малтан пӗри, йӑ- 

ва тупса хурать те теприне юрӑпа йыхӑрма пуҫлать, — 

тет атте.  

Чӑнах та, атте каланӑ пекех пулчӗ. Тӗпӗр кун ирхине, эпӗ ыйхӑран вӑранса 

картищне тухнӑ тӗле, вӗлле умӗнче икӗ шӑнкӑрч ларать. 

/нтӗ кайӑксем чӗпӗ те каларчӗҫ, вӗсене вӗҫме те хӑнӑхтарчӗҫ. Кӗркунне 

ҫитсен, ӑшша юратакан ытти кайӑксем пекех, кӑнтӑралла ҫул тытрӗҫ. Мӗн 

тӑвӑн, кайӑкӑн хӑйӗн пурнӑҫӗ. Шел пулин те, вӗсене тытса чараймастӑн ҫав. 

Тӑлӑха юлчӗ пирӗн шӑнкӑрч вӗлли. Мӗскӗннӗн курӑ-нать вӑл. 

Сивӗ ҫилсем вӗрме тытӑнчӗҫ. Юрлӑ-ҫумӑрлӑ ҫанталӑк пуҫланчӗ. Шӑп 

ҫак вӑхӑтра шӑнкӑрч вӗллине ҫерҫисем йышӑнчӗс. Кусем вара шавлӑ 

кайӑксем, кунӗн-ҫӗрӗн картишӗнче чӗриклетеҫҫӗ. Чӑхсене панӑ апат 



юлашкисене пуҫтараҫҫӗ вӗсем кунта. Сивӗ хӗл кунӗсенче те хаваслӑччӗ 

ҫерҫисем. Ара, ҫурт пур, апат пур. Тата мӗн кирлӗ вӗсене? 

Ҫуркунне ҫитрӗ. Кӑнтӑртан кайӑксем вӗҫсе килме пуҫларӗҫ. Анчах 

ҫерҫисем хӑйсен хӗллехи хваттерне пӑрахса кайма шутламарӗҫ те 

пулмалла. 

Акӑ, пирӗн вӗлле тавра шӑнкӑрч вӗҫме пуҫларӗ, анчах ниепле те шала 

кӗреймест. Кӗрсе тухмалли шӑтӑкра ҫерҫи ларать-ҫке-ха. Шӑнкӑрч ун 

патне ҫывӑхах вӗҫсе пырать, хӑратасшӑн пулӗ. Лешӗ вара хӑракан 

йышши мар, шит те чакмасть. Ҫакна курсан тарӑхсах кайрӑм. Епле вӑл 

намассӑр, хӗл каҫнӑ, ҫитет! Халь пушат сурта! Ӑна сан валли туман вӗт, 

вӑл шӑнкӑрч йӑви, Анчах эпӗ вӑрҫни ҫерҫишӗн ниме те пӗлтермест.     

— Атте, эсӗ ку вӗллене кам валли тунӑ: ҫерҫи е 

шӑнкӑрч валли? — ним тума аптранипе атте ҫумне ҫулӑхрӑм эпӗ.  

— Ӑшталанса ан ҫӳре. Кайӑксем хӑйсенне хӑйсем 

пӗлеҫ, хуравларӗ вӑл.  

— Шӑнкӑрч таҫтан аякран вӗҫсе килнӗ, вӑл ывӑннӑ ӗнтӗ, канасси те 

килет пуль. Анчах ун йӑвине, авӑ, йышӑннӑ. Эс вара шӑнкӑрча пӗрре те 

шеллемӗстӗн-и? — аттенӗ ӳкӗте кӗртесшӗн эпӗ. 

— Шеллетӗп, ачам, шӑнкӑрчне те, ҫерҫине те шеллетӗп. Анчах эпир 

вӗсене нимпе те пулӑшаймастпӑр. Чӗр чунсен пурнӑҫ саккунӗ ҫапла: 

кам вӑйлӑрах, ҫав ҫӗнтерет, — терӗ атте. 

Капла калани мана та кӑсӑклантарса ячӗ. Чӑн та, хӑшӗ вӗсенчен 

вӑйлӑрах? 

Шӑнкӑрчпа ҫерҫи ҫаплах пӗр-пӗрне парӑнмассӗ. Хӑйсем кайӑк 

чӗлхипе тем чӗвӗлтетеҫҫӗ, ҫуркуннехи таса сывлӑшра вӗсен сасси ян-ян 

каять. Унччен те пулмасть, шӑтӑк умӗнче ларакан ҫерҫи вӗҫсе кайрӗ. 

«Аха, парӑнчӗ!» — шутларӑм эпӗ хӗпӗртесӗ. Ҫук, иккен, ун вырӑнне 

тепӗр ҫерҫи йышӑнчӗ. Нумай-и, сахал-и, пирӗн вӗлле патне пӗр кӗтӳ 

ҫерҫи пуҫтарӑнчӗ. Вӗсене леш ҫерҫи чӗнсе килчӗ пулмалла. Эх, 

пуҫланчӗ вара шӑв-шав! Пӗр кӗтӳ ҫерҫи шӑнкӑрч тавра хӗвӗшет, 

хӑюллӑраххисем ӑна сӑмсипе таккаса та илеҫҫӗ. Чӑтаймарӗ шӑнкӑрч, 

вӗҫсе кайрӗ. Ҫерҫисем кун хыҫҫӑн пӗр кана шавлакаларӗҫ те пӗрерӗн-

пӗрерӗн саланса пӗтрӗҫ. Ҫурт хуҫи кӑна, ним пул ман пек, вӗлле умӗнче 

мӑнаҫлӑн каҫӑрӑлса ларать. 

Ҫак ҫапӑҫӑва аттепе иксӗмӗр те пӑхса тӑтӑмӑр. 

— Ҫерҫи — усал кайӑк, начар вӑл, — хамӑн шухӑша пӗлтерме 

васкарӑм эпӗ. 

— Усалах-ши? Мана пӗрре те ун пек туйӑнмасть. Мӗншӗн тесен пӑх-

ха эсӗ, мӗнле вӗсем туслӑн пӗр пулса юлташне пулӑшма пуҫтарӑнчӗҫ. 

Шӑнкӑрч вара печчен, ун хутне кӗме юлташӗсем килмерӗҫ. Кунта, ман 

шутпа, ачам, тӑванлӑх туйӑмӗ, туслӑх ҫӗнтерчӗ. Этӗм те ҫавах. Пӗр-

пӗрин хутне кӗрсен, вӑйсӑрри те вӑйлӑ, пӗччен чух вара вӑйли те 

халсӑр. Ҫакна яланах асра тыт, — терӗ атте. 
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