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Лашана ҫӑлни.
Ваҫук турат куҫӗ витӗр лаҫалла пӑхса тӑчӗ-тӑчӗ те хӗрача патне 

таврӑнчӗ. Сӑнӗ-пуҫӗ хӑйӗн шап-шурӑ.
-  Ку мӗнле япала, Ульти? Ҫӑва патне тӗшмӗшне-мӗнне! Мӗн 

мыскари ку?!
-  Ан кӑшкӑр-ха эс, ача. Ялта мар-ҫке эс. Кунта ваттисем 

ҫывраҫҫӗ, киремет кати те инҫе мар... Мӗнле, вилеймен-и лаши?
-  И тле-ха, малтан ӑнлантарса пар эсӗ мана. Ку мӗне 

пӗлтерекен йӑла? Ма выҫӑхтарса вӗлереҫҫӗ ӗҫ выльӑхне?
-  Эп ӑҫтан пӗлем? Ӑна Сухвун мучи ячӗпе парне кӳнӗ тет. 

Пӗлтӗр вилнӗ усал старик пурччӗ пирӗн урамра. Ҫавӑ хӑйне пӗртен- 
пӗр лашипе асӑнма хушса хӑварнӑ пулнӑ.

-  Пусса пӑрахма ҫук-и лашине кирлех пулсан? Ма асап- 
лантараҫҫӗ мӗскӗне?

-  Вӑл хӑй вилӗмӗпе вилмелле тет.
-  "Тет". Ытла нумай пӗлетӗн эс. Атя, кайрӑмӑр! -  тесе Ультие 

аллинчен ярса тытрӗ Ваҫук.
-  Ӑҫта, киле-и?
-  Киле сана. Витене кӗретпӗр. Вӗренне салтса яратӑп...
Хуралтӑ ҫумне ҫитнӗ Ульти аллине карт туртса илчӗ.
-  Ун пек ӑна каялла пур пӗрех килсе кӑкараҫҫӗ. Хӑй татса 

кайсан ҫеҫ ҫӑлӑнма пултарать вӑл.
-  Ӑҫтан таттӑр вилес патне ҫитнӗ лаша? Тен, вилнӗ те вӑл? 

Атя-ха кӗрсе пӑхар.
Ҫӳҫе тураттисене сиркелесе вӗсем лаҫа пуҫӗсене чикрӗҫ. Леш 

стена ҫумӗнче урапа ларать-мӗн. Туртисене ҫӳлелле ҫӗкленӗ. 
Вёсен хушшинче тепӗр стена ҫумӗнче -  кӳлмелли хатӗрсем. Ҫӗр 
урайӗнче ҫӳрен лаша выртать. Ӑна сӳс вӗренпе чӗлпӗр тӑршшӗ 
ярса кутсӑр ӳречинчен кӑкарнӑ -  пыр та тат эс ӑна. Шакӑр шӑмӑ 
тӑрса юлнӑ мӗскӗнӗн. Ёҫлесе ывӑннӑ урисене ачасем еннелле 
тӑснӑ, пуҫне ҫӗре хунӑ та паш-паш-паш сывласа выртать. Тути
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юнӑхса ҫуркаланса пӗтнӗ. Пуҫӗ ҫитнӗ таран пӗтӗмпех кӑшланӑ 
лаша. Урапа ӳречи, кустӑрма тукунӗн ҫӳл енӗ шап-шурӑ. Курӑк 
тымарӗ шыраса ҫӗре те кӑшланӑ вӑл.

Хӑйне кӑкарнӑ вӗрене татма ҫеҫ ӑс ҫитереймен янавар*. Хӑйӗн 
хуҫине -  ҫынна -  шаннӑ ӗнтӗ, айван, мана вӑл усал тӑвас ҫук 
тенӗ пуль.

Ачасем ҫине пӑхас тесе пуҫне ҫӗклерӗ те вӑл ӑна лашт ҫӗре 
ӳкерчӗ, пӗтӗм кӗлеткипе туртӑшса илчӗ. Хупнӑ икӗ куҫӗнчен 
шӑпӑртатса куҫҫуль юхса анчӗ.

-  Ҫук, пӑхаймастӑп, -  тесе Ульти каялла чакрӗ. Анчах 
каймарӗ, йывӑҫ кутне хутланса ларчӗ.

Ваҫукӑн ҫилли килсе ҫитрӗ. Кирек мӗнле пултӑр тепӗр тесен, 
кӗретте вӗренне салтса ярать вӑл. Йыснӑшне каласа парать. Лаша 
хуҫисене намӑслантарсан та аванччӗ, ӳлӗмрен ан хӑтланччӑр ун 
пек. Е... хӑйне валли туянасчӗ ку лашана. Хӑй ҫиес ҫӑкӑра ӑна 
парӗччӗ ача.

Ҫапла сӗмленнӗ май вӑл пӗр енчен кӗме тӑчӗ витене -  лаша 
уринчен шикленчӗ. Сасартӑк тапса ярӗ те... Вара лаша пуҫӗ 
патӗнчен иртрӗ те вӗрене салтма тытӑнчӗ -  салтаймарӗ. Вилӗ 
тӗвӗпе ҫыхса пурантарса лартнӑ-мӗн. Ытти шухӑшӗ те пустуй 
кӑна ун: яла ҫитсе ҫынсемпе калаҫса ҫӳренӗ ҫӗре лаши те вилсе 
кайӗ... Ун ҫинчен ҫынсене пӗлтерме те юрамасть ав. Тахӑш 
вӑхӑтра ун ҫумне Ульти пырса тӑнӑ: куҫӗнчен пӑхса йӑл кулчӗ.

-  Эс пирӗн ҫӑкӑр пирки манман-и? Тен, парар ӑна?..
-  Лашана-и? -  савӑнсах аса илчӗ Ваҫук. -  Чӑнах та-ҫке. 

Шывне ӗҫтерӗпӗр-и?
Ульти ҫӳҫе турачӗсем хушшинчен витрине йӑтса кӗчӗ. Хӗ- 

вӗнчен ҫӑкӑр чӗллине кӑларчӗ. Вӗсем лаша пуҫӗ вӗҫне кукленсе 
ларчӗҫ.

-  Ҫӑкӑрне пӗр тӑруках парса пӑхар-и? -  ыйтрӗ Ваҫук.
-  Тен, икке уйӑрар? -  терӗ Ульти.
Ҫӑкӑрне Ваҫук ҫурмаран уйӑрчӗ те пӗр татӑкне Ультие пачӗ, 

теприне хӑйне хӑварчӗ.

* Я н а в а р  -  чӗлхесӗр чӗр чун.
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Хӗрача хӑйӗн тӳпине витрене чиксе кӑларчӗ.
-  Ма шыва чикрӗн? -  терӗ Ваҫук.
-  Анне ҫапла тӑвать, -  ӑнлантарчӗ Ульти.
Вара Ваҫук та ҫӑкӑрне шывра тытса тӑрса ислетрӗ те ҫӗре, 

лаша сӑмси умне, хучӗ. Хӑйсем стена умне чакса ларчӗҫ.
Чӗре сури тумалли шӑрша туйса илнӗ лаша куҫне чалт уҫ- 

са ячӗ те ҫӑкӑр татӑкне хыпрӗ. Урисене хӑй айне пуҫтарса 
тирпейленсе выртасшӑнччӗ вӑл -  вӑй ҫитереймерӗ.

-  Кӗлермелле кайса ӳкмен-ши вал? -  терӗ ача.
-  Ҫу-ук. Куран пулё -  вилме выртнӑ. Выҫӑ пурӑнса пӑх- 

ха ху.
-  Эппин, часрах ҫӑкӑрна ҫитер.
-  Ме, эсӗ пар.
-  Ма ху памастӑн? Сан пай-ҫке вӑл.
-  Эс арҫын, сана килӗшет. Ҫылӑхран хӑрамалли те ҫук сан -  

эс вырӑс ачи. Анне каларӗ -  сана тем тума та юрать терӗ.
-  Мӗнле вӑл -  тем тума та юрать? Пуҫхӗрлӗ ҫӳресен те 

вӑрҫмаҫҫӗ-и?
-  Тӑрса пӑх-ха пуҫхӗрлӗ, мӗн пуле унта. Лашана вилӗмрен 

ҫӑлас пирки калаҫҫӗ сана, ҫавна та ӑнланмасгӑн...
-  Ачасене кайса чӗнеп те...
-  Никама та пӗлтермелле мар тесе каларӑм-и эп сана?
-  Пӗччен мӗнле вӑй ҫитерес ман ӑна ура ҫине тӑратма?
-  Ма пӗччен? Эпӗ те пур-ҫке.
-  Ну, иккӗн пулар. Пурӗпӗр сахал.
-  Шухӑшла эс. Пуҫ пур вӗт санӑн. Хамӑр иккӗн эпир, пуҫсем 

иккӗн. Алӑсем миҫен.
-  Ҫапла та-ха вӑл... Атя-ха эппин, ута хускатса пӑхар.
Вӗсем кутлӑх патне ҫӗре ларчӗҫ те тӗкрӗҫ-тӗкрӗҫ лашана

ҫурӑмӗпе хырҫинчен -  лешӗ тапранмарӗ те. Анчах ҫӑкӑр таткине 
каллех хыпрӗ. Шыв ӗҫтерме хӑтлансан ҫеҫ сасартӑк хускалчӗ те 
витрене сирпӗтсе ячӗ. Лаша ҫӑварне шыв пёр тумлам та лекмерӗ.

-  Шӑвартӑмӑр лашана, -  терӗ макӑрса ярас патне ҫитнӗ Ваҫук.
-  Ма, ш ӑвараймаҫҫӗ тетним, шӑваратпӑр, -  хатарланса 

витрине тытрӗ Ульти. -  Атя, кайса ӑсса килетпӗр.
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-  Халь тин-и? Кӗҫех тӗттӗм пулать.
-  Луччӑ никам та курмасть. Усал-тӗселе хӑратма пирӗн алӑра 

тимёр те пур.
-  Вӗсем хӑраҫҫӗ тет-им тимёртен?
-  Хӑрамасӑр. Тимӗре ӑна вут ҫинче хӗртеҫҫӗ те. Вут-кӑвар -  

таса япала.
Туссем шыв еннелле анса кайрӗҫ.

*  *  *

Вӑл ҫӗре Ваҫук тӗлӗкри пек ирттерчӗ. Куҫне хупать кӑна -  
вилме выртнӑ лаша курӑнса каять. Ш акӑр шӑмӑ вӑл. Пуҫне 
ҫӗклемелӗх вӑйӗ юлман. Хӑй вилӗмрен ҫӑлӑнассине те шанми 
пулнӑ пулмалла, ҫӑкӑр шӑршине туйсан мӗнле тӗлӗнсе, анӑраса, 
хӑраса пӑхрӗ ачасем ҫине. Тата шыва мӗнле антӑхса ҫӑтрӗ кайран. 
Нумаях ӗҫеймерӗ, каллех тӑкса ячӗ. Ҫапах ҫунакан ӑшне кӑштах 
пусарчӗ пуль.

Тарӑхнипе Ваҫук утиялне сирсе пӑрахать. Кур-ха эсӗ: ытти 
лашасем ӗҫ хыҫҫӑн курӑк ҫисе ҫӳреҫҫӗ. Куна ҫӑва ҫине кайса 
хупнӑ. Ҫынсен темле йӑлине пула унӑн выҫӑ хӑрӑнса вилмелле 
иккен. Мӗншӗн?

Унтан тепӗр майлӑ шухӑшласа пӑхать ача. Лаша вырӑнӗнче 
хӑй пулас пулсан унта пёр кун та тӑмӑттӑм тет. Вӗренне кӑшласа 
тат та тухса тар.

...Касса татма юрамасть иккен тата ута кӑкарнӑ чӗлпӗре. Апла, 
тен, пӗр-пӗр чул катӑкӗпе сӑтӑрса ҫийӗнтерес ӑна, хӑй татӑлнӑ 
пек курӑнтӑр? Е хӑйрапа хырас?

Ҫенӗкре выртакан Ваҫук тӑрса хуллен пӳрте кӗрет, сӗтел 
сунтӑхне уҫса хӑйра шырать. Аллине хытса кайнӑ ҫӑкӑр таткисем 
лекеҫҫӗ. Ваҫук вӗсене те арки ҫине пуҫтарать. Ыранччен ҫеҫ ан 
вилтӗр лаша, вара ура ҫине тӑратаҫҫӗ ӑна Ультипе Ваҫук.

Те кӑтӑш пула пуҫланӑ ача. Ун хӑлхине такам ӗнӗрлени пырса 
кӗрет. Е йытӑ улать-ши? Сасӑ таҫтан ҫӗртен тухнӑ евӗр илтӗнет. 
Пӗр тикӗс тахҫанччен янӑраса тӑрать, вӗҫнелле ҫеҫ йытӑ вӗрнӗ 
пек пӗтет. Ӑна хирӗҫ ҫинҫерех сасӑ тӑсса ярать. Тепӗр сасӑ 
хутшӑнать, тата...
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Ваҫукӑн ҫӳҫӗ чӑшӑл! турӗ. Вӑл тйрса ҫенӗк алӑкне тытса пӑхать -  
сӑлӑп хупнипех мӗн-ха. Пурпӗрех хӑрушӑ кунта. Ҫӗр те пӗр алӑ 
тӑсӑлать тейӗн ача еннелле тӗггӗмрен. Вӑл пӳрте вирхӗнсе кӗрет, 
алӑкне кӗрслеттерсе хупать.

-  Эсӗ-и, Васёк? -  ыйтать мӑн аккӑшӗ.
-  Эпӗ.
-  Ма ҫывӑрмастӑн? Мӗн пулчӗ?
-  Темӗн улать унта... Хӑратӑп эпӗ.
-  Йытӑ пуль ара. Кашкӑрсем ҫывхарнине сиссен ҫапла 

канӑҫсӑрланаҫҫӗ вӗсем. Халех пӳрте сарса парӑп.
-  Йытӑ мар ку. Сассисем урӑхла.
-  Ӑҫта-ха? -  урай хӑмисем йывӑррӑн шатӑртатаҫҫӗ. Чӳрече 

уҫӑлса стена ҫумне ҫапӑнать. Тулта ҫынсем мӑкӑртатни илтӗнсе 
каять. -  Мӗн унта сирӗн? -  тет Ваҫук мӑн аккӑш.

-  Тукмаксем яла хупӑрласа илнӗ! -  кӑшкӑрать урамран хӑра- 
нӑ сасӑ.

"Тукмак" мӗнне пӗлет Ваҫук. Вӑл халтан кайса ҫӗре ларать.
-  Эх, пӗтрӗ лаша, -  тет те вӑл, унӑн куҫӗнчен икӗ шултра 

тумлам юхса тухать.

*  *  *

Тул ҫутӑлнӑ-ҫутӑлман Ультисем патне чупса каҫрӗ Ваҫук.
-  Каятпӑр-и?
-  Кайни те ахаль пуль унта халь тин. Анне калать -  ял ҫине 

пӗр кӗтӳ кашкӑр тапӑннӑччӗ тет...
-  "Тет". Эпӗ хам пӑхса тӑтӑм. Пурпӗр ҫитсе курмалла ӑна. Ҫисе 

янӑ пулсан шӑммине ҫӗре чавса пытармалла. Пирӗн тус-ҫке вӑл. 
Мӗнле шанса пӑхрӗ ӗнер.

-  Вара мӗн туса тӑратпӑр эпир кунта? Халех кӗреҫе илсе ту- 
хам та...

-  Манӑн та илмеллисем пур. Уйра кӗтсе тӑрӑп эпӗ сана.
Пӗр вӑхӑтрах хире тухрӗҫ вӗсем. Кив ҫӑва еннелле васкарӗҫ.

Пӗчӗк Ульти пысӑк кӗреҫе йӑтнӑ. Ваҫук аллинче хыт ҫӑкӑр таткисем 
чикнӗ хутаҫ.

Хир варринче малтан ҫӳҫе тӑрри курӑнчӗ. Унтан вите палӑра
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пуҫларӗ. Шурӑ чулсем хур кӗтӗвӗ пек тухса выртрӗҫ. Ҫӑва 
ҫывхарнӑҫемӗн ачасен утӑмӗ хулленленсе-хулленленсе пычӗ. Вите 
ик-виҫӗ чалӑш юлсан чарӑнсах тӑнӑччӗ вӗсем -  лаша кӗҫенсе 
ячӗ. Вӑйсӑррӑн кӗҫенчӗ, ҫапах савӑннине систерчӗ.

-  Чӗрӗ! Чӗрӗ! -  кӑшкӑрса ячӗ Ваҫук.
-  Чарӑн, -  терӗ ӑна Ульти. -  Ҫынсем илтсен иксӗмӗре те 

лекет, лаша та пӗтет.
Ваҫук -  хутаҫҫине, Ульти кӗреҫине ывӑтрӗҫ те витене-лаҫа 

вирхӗнсе кӗчӗҫ. Лаша урисене пуҫтарса, тирпейленсе выртнӑ та 
ачасем ҫине пӑхать... Лешсем савӑннипе макӑрса та кулса ӑна 
мӑйӗнчен ыталаса илчӗҫ.

Ачасем йӑрансем тӑрӑх упаленсе ҫӳресе ухлӗм ути пуҫтарчӗҫ. 
Лаша сывлӑмлӑ курӑк ҫине пуҫне чикрӗ, кӑмӑрт-кӑмӑрт тутарса 
ҫиме тытӑнчӗ. Туссем лапчӑнса пӗтнӗ витрепе шыв хӗрне чупрӗҫ.

...Кӑнтӑрла иртсен яла мӑйне вёрен татӑкӗ ҫыхнӑ ырхан ла
ша сулланса пырса кӗчӗ. Вёрен вӗҫне урипе пуссан вӑл кӗл тунӑ пек 
пуҫне ҫӗрелле пӗксе илет.

Малтанах ӑна никам та асӑрхамарӗ-ха. Урам хушшинче кӗр 
енне темле выльӑх та ҫӳрет. Унтан пёр старик сӑнаса пӑхрӗ те 
кӑшт ҫеҫ кайса ӳкмерӗ. Тепри кутӑн кайса ларчӗ.

Тапранчӗ вара ялта шӑв-шав, калаҫу. Лашана курни-пӗр хӑраса 
аяккалла тарать.

Курӑк ҫикелесе ҫӳресен-ҫӳресен ырхан ут Арихве алӑкӗ умне 
пырса тӑчӗ, ура ҫинчех ҫывӑрса кайрӗ. Ҫавна кӗтнӗ ватӑсем ӑна 
хупӑрласа илчӗҫ те вёрен вӗҫне тыта-тыта пӑхрӗҫ, канашларӗҫ.

Сӑмахӗ пӗрре пулчӗ вёсен.
-  Сухвун старик йышӑнман парнене. Вӑл унсӑрах ҫырлахнӑ. 

Лашан пурнас кунӗ пӗтмен, -  терӗҫ.
Ҫапла ҫӑлӑнса юлчӗ ӗҫчен лаша тискер вилӗмрен.
Ваҫука е Ультие курсан вӑл, лавпа пулсан та, вӗсем патне 

пӑрӑнса пӑхма пикенетчӗ. Е кӗҫенсе те пулин хӑй иртсе кайнине 
ҫистерсе хӑваратчӗ. Ачасене мӗншӗн килӗштернине туятчӗҫ 
пулмалла та ял ҫыннисем, ҫапах калаҫу-тӑву тухмарӗ ял ҫине.

"Шурча тавраш ӗт е" романран.
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1. Вилнӗ Сухвунӑн утне ялти ватӑсем мӗншӗн ҫӑва ҫинчи лаҫа кайса кӑкарнӑ?
2. Ута курсан ачасем мӗн ш ухӑш  тытнӑ? Ӑна мӗнле пулӑшаҫҫӗ?
3. Ҫӗрле Ваҫука мӗнле ш ухӑш сем канӑҫ памаҫҫӗ?
4. Лашана кӑкарнӑ вӗрене мӗнш ӗн касма юраман?
5. Ирхине ачасем м ӗнрен шикленеҫҫӗ? Вӗсем ута мӗнле хӑтарнӑ-ши?
6. М ӗн пирки ватӑсем лашана Сухвун йышӑнман тесе шутланӑ?
7. Сыпӑксене ят пар. Ю лаш ки сыпӑка У л ы и е Ваҫук ячӗпе каласа пар.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ГАЛКИН 
( 1928) 

Ирхи илем.

Ирхи хёвел алри ача пек 
Кулса ярсассӑн савӑнса 
Тавралӑхри ҫанталӑк чапӗ 
Тухать ума вӑй выляса.

Чечекӗ, курӑкӗ хӗм сапнӑн 
Ялтраҫҫӗ сывлӑм сыпнипе. 
Ыраш пусси ҫут кӗмӗл ҫакнӑн 
Хӑй киленет хӑй сӑнӗпе.

Вӑрманӗ, улӑхӗ, шыв-шурӗ, -  
Пӑхатӑп та -  и к куҫ тулли. 
Ҫанталӑка чун кӗчӗ, курӑр! -  
Мерчен акать хӗвел алли.

Анасласа илсе сывланӑн 
Ҫӗр ҫӗкленет пек майӗпен. 
Вӗр-ҫӗн куна савнийӗ савнӑн 
Кӗтсе илет Ҫӗршыв ирпе...

О 1. Ирхи хӗвеле сӑвӑҫ мӗнпе танлаштарать?
2. Усен-тӑран ирхине мӗнлерех?

3. "Хӗвел алли м ерчен акать" тенине мӗнле ӑнланатӑн?

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА МАРТЬЯНОВА 
( 1950) 

Чӗлхесӗр Иван.
Пысӑках марччӗ вӑл. Хӑй хитре сӑн-питлӗ, хура куҫлӑ-ҫӳҫлӗ. 

Анчах та никам та, нихӑҫан та вӑл кулнине курман. Ҫулпа илес 
пулсан пӗр хӗрӗхсенчеччӗ-ши... Илтессе вӑл пачах илтместчӗ, 
ҫав айӑппах калаҫмастчӗ те. Унӑн хӑтланкаларӑшӗсем айваннӑн
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