
— Асӑрхануллӑрах пулмаллаччӗ те, ачамсем, — терӗ те анне 
ӗсӗклесе йӗрсе ячӗ. 

Лашана ҫӗнӗрен кӳлсе килнӗ ҫулӑн ҫуррине яхӑн кайрӑмӑр. 
Миххе тупаймарӑмӑр... Анне вара ҫӗрӗпех ассӑн сывларӗ... ҫӗ-
рӗпех йӗчӗ... 

ЭСИР КУҪУКА КУРМАН-И? 

Йӑван мучи урама тухсанах сылтӑм ал лаппине куҫ харши 
тӗлне тытса тавралла пӑхкалать. Куҫӗ витӗрех мар унӑн. Вӑл 
мечӗкле вылякан ачасенчен ялан ҫапла ыйтать: 

— Эсир Куҫука курман-и? 
Куҫук хӑйне евӗр ача. Лара-тӑра пӗлмест. Кун каҫиччен 

ӑҫта кӑна ҫитмест пуле! Ҫуркунне юр ирӗлсе пӗтсенех ҫара 
уран чупма тытӑнать те мӗн кӗркуннечченех ҫапла чупать. 
Ҫирӗп чун хаваллӑ вӑл. Ӑна ҫут ҫанталӑк пӗр енчен ҫеҫ кӳрен-
тернӗ. Мулкачсем вӑхӑт улшӑннӑ май тӗс улӑштарнӑ пек, ҫурхи 
хӗвел хӗртме тытӑнсанах Куҫукӑн шӗвӗркке сӑмси таврашӗ, 
такам ятарласа кантӑр вӑрри сапса тухнӑ пек, кук тӗррипе 
витӗнет, ҫӳҫӗ кӑштах хӗрелет. 

— Лайӑхрах ҫӑвӑнса тасал-ха, ӗнсӳ хыҫне ҫарӑк аксан 
шӑтмалла, — тет ӑна час-часах мучӑшӗ. 

Куҫук кӳренмест, каланине итлет. 
Ял ҫыннисемшӗн вӑл хулари справка бюровӗпе пӗрех. 

Урампа утса пыракан кашни ҫын унран лавкка уҫӑ е хупӑ 
пулнине, клубра мӗнле кино пулассине ыйтса пӗлме пулта-
рать. Вӑл, пӗчӗк пулин те, нумай пӗлме тӑрӑшать, вӗтӗ сас 
паллисемпе ҫырнӑ кӗнекесем те вулать. 

Килте вӗсем виҫҫӗн пурӑнаҫҫӗ: мучӑшӗ, Куҫук тата ватӑл-
са юлхавланнӑ кушак. Куҫука усрава илнӗ. Вӑл мучӑшне хи-
сеплет. Уйрӑмах юмах каланӑ чух ҫӑвар карсах итлет. Юмаха 
талӑкӗпех итлейместӗн, йӑлӑхтарать. Урамах тухас килет. 

Ача иртенпех пӳлӗмре урлӑ-пирлӗ уткалать. Ҫитсе пӑлхат-
ман кӗтес юлмасть. Чӳрече патне ҫӗр хут ҫитсе пӑхнӑ ӗнтӗ. 

— Мучи, кӑларсамччӗ урама, — тархаслать вӑл ҫине-
ҫинех. 

Мучӑшӗн кӑмӑлӗ хӑш чухне ҫемҫелет. Анчах нумай ҫӳрет-
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мест вал ӑна урамра. «Каскӑн пулатӑн», — тет. Йӑлӑхтарса 
ҫитерсен тин: 

— Ну, тасал эппин! — тет. 
Куҫука ҫавӑ ҫеҫ кирлӗ. Вал ҫавӑнтах урама тухса вирхӗнет. 

Чупнӑ май каялла ҫаврӑнса пӑхать. Мучӑшӗ чӳречене уҫнӑ, 
йӑл кулать. 

— Нумай ҫӗтсе ан ҫӳре, — илтет ача. 
Ҫак самантра ҫӗр ҫинче Куҫукран савӑнӑҫлӑраххи те пи

кам ҫук тейӗн! Анчах ку савӑнӑҫ нумая пымасть. Акӑ паян та 
хӗрсех вылятчӗ Куҫук ачасемпе урамра. 

— Эсир Куҫука курман-и? — илтӗнчӗ сасӑ. 
— Эпӗ кунта! — терӗ ача ушкӑнран тухса. 
— Чӗкеҫ кума килчӗ. Сана курасшӑн, — терӗ мучи. 
Чӗкеҫ кума, чӑрӑш вутти ҫатӑртатса ҫуннӑ евӗр, пӗр вӗ-

ҫӗмсӗр палкать. Чиркӳре мӗн-мӗн курни-илтни ҫинчен кала-
са парать. 

Ача ӑна кӑмӑлламасть. Мучипе Чӗкеҫ кума сӗтел ҫине сӑ-
ра лартсах калаҫа пуҫларӗҫ. 

Хӑналансан-хӑналансан Чӗкеҫ кума тытӑнчӗ хӑйсен ялӗн-
чи ҫынсем ҫинчен калама. Ку пуйрӗ, вӑл пуйрӗ тет. Тӗлӗнсех 
каймалла: кума каланӑ тӑрӑх, вӗсен ялӗнче пӗр таса чунлӑ ҫын 
та ҫук иккен, пурте е вӑрласа, е услам туса пуяҫҫӗ. 

— Тӑхта-ха, Чӗкеҫ кума, — тӳсеймерӗ Йӑван кум, — эсӗ 
хӑҫан ҫынна «ҫиме» пӑрахатӑн-ши? Тӗрӗс мар калатӑн вӗт. 

— Э-э, кум, эсӗ пӗлместӗн-ха, — терӗ хӗремесленнӗ ки-
немей. — Хӑвӑр ялти Макҫӑм Кавӗрли мӗнле пуйнине пӗл-
местӗн-и? Ӑна Турӑ чӑннипех сиплӗ шыв парать тетӗн-и? 
Ҫу-у-ук! 

Клнемей куҫӗ чарӑлчӗ, куҫ хупаххи пӗрмечеленчӗ. Вӑл сӗ-
тел хушшинчен тухса кумӑшӗ патне тайкаланса пычӗ. 

— Пӗлтӗр Кавӗрле пирӗн пата пычӗ. Ҫавӑн чухне ӳсӗрпе 
персе ячӗ... Сиплӗ шыва Кавӗрле Хӗрлӗҫыр таврашӗнче ту-
пать-мӗн. Унта авалтанах киремет ҫырми пулнӑ. Усал сывлӑш 
темӗнле хутлатса лартман-ха ӑна!.. 

Куҫук кашни сӑмаха тимлӗн итлесе ларчӗ. Урама тухсан 
мӗн пулни-иртнине ачасене каласа пачӗ. Пӗр тапхӑр пурте 
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шӑп пулчӗҫ. Унтан пӗчӗк Ваҫҫа сӑмсине нӑш тутарса ҫапла 
сӑмахларӗ: 

— Хӗрлӗҫырта курӑк та ӳсмест теҫҫӗ. Куҫук пире чавса 
тӑршшех тыттарать. Унта тумлам шыв та ҫук пуле... 

— Ара, эсӗ кайса пӑхрӑн-и-мӗн? 
— Эсӗ анса куртӑн-и-мӗн тата? 
— Ҫитсе пӑхма шутлатӑп, — терӗ Куҫук ҫирӗппӗн. 
— Мухтанчӑк! — йӗкӗлтерӗ Ваҫҫа. — Ҫырма тӗпне пысӑк-

кисем те анмаҫҫӗ теҫҫӗ. Санран пулать-и?! 
— Вӑт, курӑн, пурпӗрех анатӑп! 
— Виҫӗм ҫул Тимуксен ӗни шӑпах ҫав ҫырмара вилнӗ теҫ-

ҫӗ, — ҫинҫе сассипе каларӗ Хӗветӗр. 
— Ёлӗк унта ҫынсем те вилнӗ тет, — шиклӗн сӑмах хушрӗ 

Палля. 
— Кам каларӗ? 
— Асатте пӗлет. 
— Эх, эсир те ҫав, — терӗ Куҫук тӳсеймесӗр. — «Тет» сӑмаха 

ӗненсен ҫырма ҫывӑхне те пырас ҫук. Атьӑр кайса пӑхар. 
— Эпӗ пымастӑп, — терӗ Палля. 
— Эпӗ те... 
— Кам манна пырас тет, кайрӑмӑр, — сӗнчӗ Куҫук. 
Ачасем каллех шӑпланчӗҫ, пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ. 
— Апла эпӗ пӗчченех каятӑп, — терӗ Куҫук. Ҫак самантра 

унӑн сӑнӗнче хӑюлӑх палӑрчӗ. Ку таранччен Куҫук хӑй те 
Хӗрлӗҫыр пирки пӗрре мар илтнӗ. Унта пулас шухӑш пуҫа та 
килменччӗ. Халӗ ӗнтӗ сӑмах панӑ — утас пулать. Куҫук пӗчче-
нех уй хапхи енне ҫул тытрӗ. 

— Мулкачсем пирӗнтен хӑюллӑрах пуле, — терӗ Петӗр уш-
кӑнран уйрӑлса. — Эпӗ Куҫукпа пӗрле каятӑп. 

— Эпӗ те... 
Пӗр ушкӑн ача Куҫука уй хапхинчен тухсанах хуса ҫитрӗ. 

Урам варрине Палля ҫеҫ тӑрса юлчӗ. Вӑл хапха еннелле те-
миҫе утӑм та туса пӑхрӗ, анчах каялла чакре. 

Куҫукпа тантӑшӗсем вӑрмана ҫитрӗҫ. Сип-симӗс тумпа ви-
тӗннӗ йывӑҫсем ҫинче кайӑксем хаваслӑ юрӑ шӑрантараҫҫӗ. 
Чечексем ҫинче пыл хурчӗсем сӗрлеҫҫӗ. 
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Хӗрлӗҫыр ытла та чӑнкӑ ҫырма, хӗрри йӑшсах тӑрать. Ҫа-
вӑнпа ачасем ҫырмана анмалли вырӑн шырама тытӑнчӗҫ. 
Кӗпӗрленсе пыраҫҫӗ ҫыр хӗррипе. 

Сасартӑк Коля кӑшкӑрса ячӗ: 
— Пулӑшӑр! 
Пурте каялла ҫаврӑнса тӑчӗҫ. Коля ҫырмана ӳкнӗ. Вӑл пӗр 

йывӑҫ тымарӗнчен ярса тытма ӗлкӗрнӗ те — ҫырана ҫӗкле-
несшӗн тапаланать. Кӑпӑш тӑпра ӑшӗнчи тымар та тӑпӑлсах 
пырать. 

Шӑв-шав хускалчӗ. 
— Тепӗр тымартан тыт!.. 
— Аллусемпе чавалан! 
Куҫук шӗшкӗ вуллине кӳлепипе выртса хуҫрӗ. Вӑрӑм па-

такӑн пӗр вӗҫне Кольӑна тыттарчӗ. Тӑрмашсан-тӑрмашсан 
тантӑшне хӑтарчӗҫех. 

Ҫак самантра таҫтан хура пӗлӗт капланса килчӗ. Вӑйлӑ ҫил 
тухрӗ. Чӗреслетсе ҫумӑр ҫума пуҫларӗ. Ачасене йывӑҫ вулли-
сем те ҫумӑр шывӗнчен хӳтӗлеймерӗҫ. Вӗсем пурте ялалла тапса 
сикрӗҫ. 

— Пӗлетӗр-и, ачасем, Хӗрлӗҫыра кайма эпӗ те кӑштах шик-
лентӗм, — терӗ Куҫук яла ҫитсен. — Атьӑр сиплӗ шыв ҫинчен 
вожатӑя кал аса парар... 

Тепӗр кунне ачасем ушкӑнпах тухтӑр патне кайрӗҫ. Тух-
тӑр — отряд вожатӑйӗ, волонтер. 

Отряд вӑрмана кӗрсе Хӗрлӗҫыр тӑвайккинелле ҫул тыт-
рӗ. Пурте васкаҫҫӗ, кас-кас чупаҫҫӗ. Ҫатрака йывӑҫсем утма 
чӑрмантараҫҫӗ. Ачасем ӑна-кӑна пахмаҫҫӗ, туратсене сирсе ма-
лалла талпӑнаҫҫӗ. 

— Александр Петрович, унта кашкӑрсем тапӑнмӗҫ-ши? 
— Сасартӑк упа сиксе тухсан? 
— Хӗрлӗҫырӑн тӗпӗ ҫук теҫҫӗ. 
— Александр Петрович, мӗнле шутлатӑр: сиплӗ шыв пирӗн 

патра пулма пултарать-ши?.. 
Вожатӑя канлӗх памаҫҫӗ ачасем. Ыйту хыҫҫӑн ыйту. Пур-

не те ӑнлантарать Александр Петрович. Юлашки ыйту пирки 
вал хӑй кӑшт иккӗленни сисӗнет. 
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— Макҫӑм Кавӗрли вар-хырӑм чирӗпе чирленине пӗлетӗп. 
Сиплӗ шыва хулари аптекӑран илсе килет, хӑй пек чирлисене 
ҫавнах парать тесе шутланӑ, — тет тухтӑр утнӑ май. — Вал 
тухтӑрсем патне хулари поликлиникӑна ҫӳрет. Унта тӑванӗ ӗҫлет. 

— Халӗ аптекари эмелсене те хаклӑпа памаҫҫӗ вӗт, — тет 
пӗчӗк Петӗр. — Макҫӑм Кавӗрли вара кашни стакан шыва 
алӑ пуссӑр памасть теҫҫӗ. Мӗншӗн ытла хаклӑ-ха? 

— «Теҫҫӗ» сӑмах кӑна пуль. Сутӑн илекенсем шарламаҫҫӗ, 
хӑй йышӑнмасть. Ахальлӗн ӑна тахҫанах законпа айӑпланӑ 
пулӗччӗҫ, — тет ассӑн сывласа вожатӑй. 

— Ҫӑлкуҫ тупсан Кавӗрле мучин вӑрттӑнлӑхне тинех пӗ-
летпӗр! — хавхаланать Куҫук, тухтӑрпа юнашар утаканскер. — 
Шывран укҫа тума вӗреннӗ пулӑттӑмӑр! 

— Хальлӗхе эпир кунта сиплӗ шыв пулнине татса калай-
мастпӑр-ха, — тет вожатӑй ачасене лӑплантарса. — Шыраса 
пӑхар. 

Ачасем ик-виҫшерӗн уйрӑлса тӗрлӗ енне саланчӗҫ. Тавра-
лӑха пӑлхатрӗҫ. Хӗрлӗҫыр таврашӗнче пӗр хушӑ ача сасси ҫеҫ 
янӑраса тӑчӗ. Ҫитмен вырӑн юлмарӗ. Шурлӑхри виҫӗ вырӑн-
тан шыв илсе кӗленчесене тултарчӗҫ. Ҫӑлкуҫ тупӑнмарӗ. 

Александр Петрович тӗрлӗ вырӑнти шыва танлаштарса 
пӑхрӗ. Ӑна пурте куҫ илмесӗр сӑнарӗҫ, паллах, татӑклӑ сӑмах 
кӗтрӗҫ. Тухтӑр чӗнмерӗ, темшӗн шухӑша путрӗ. 

Ҫывӑхрах Куҫук сасси янӑрарӗ: 
— Александр Петрович, кунта... кунта килӗр-ха! 
Пурте сасӑ илтӗннӗ енне васкарӗҫ. 
Куҫук ҫыранти ватӑ юман турачӗ ҫине улӑхса ларнӑ. Вӑрман 

ҫурӑласла кӑшкӑрать. 
— Верен!.. Верен тупрӑм! 
— Ҫӗре парах! — хавхаланчӗ вожатӑй. 
— Унӑн пӗр вӗҫне юман вуллинчен ҫыхнӑ! 
— Апла парах! 
Сӳс верен ҫӗре шаплатса ӳкрӗ, ҫулҫӑсене пӑлхатса вӗҫтерчӗ. 
— Ачасем, куратӑр-и, ҫыран хӗрри пӗр тӗлте ытларах 

тӗпренсе ишӗлнӗ, — терӗ тухтӑр вӗренӗн пӗр вӗҫӗпе пилӗкӗн-
чен ҫыхӑнса. 
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— Сиплӗ шыв темен тесен те ҫырмара! — кӑшкӑрать Ку-
ҫук. 

— Эпӗ верен салтӑнасран сыхласа ларатӑп. Хӑвӑртрах анӑр 
ҫырмана! 

Пурте ҫыран хӗрне кӗшӗлтетсе пухӑнчӗҫ. Тухтӑр чӑнкӑ 
ҫырантан аялалла шуса анчӗ. Ачасем мал алла мӗн пуласса 
кбтрӗҫ. 

Чылай кӗтмелле пулчӗ. 
— Унта шыв мар, лачака та пулас ҫук, — тет пӗри. 
— Эсӗ анса куртӑн-и? — тет тепри. 
Ҫатрака йывӑҫсем хускалчӗҫ. Кӗҫех вӗрентен уртӑнса хӑпа-

ракан Александр Петрович курӑнчӗ. Ҫырана хӑпарсан тухтӑр 
спорт сумкинчен пластмассӑран тунӑ фляга кӑларса кӑтартрӗ. 
Шыв чӑшӑлтатса шӑмпӑлтатрб. 

— Ур-ра! Сиплӗ шыв!.. — кӑшкӑрма тытӑнчӗҫ ачасем пӗр 
харӑс. 

— Савӑнма иртерех-ха. Ҫырма тӗпӗнче чӑннипех ҫӑлкуҫ пур, 
анчах анализ тумасӑр шыв сиплӗхне пӗлме ҫук, — терӗ тухтӑр. 

— Вӗрене кам ҫыхса хӑварнӑ-ха тата? — ӗненесшӗн пул-
марӗ Куҫук. — Кирек мӗн калӑр та, Кавӗрле мучи сиплӗ шыв 
патне ҫак вӗренпе аннӑ... 

Яла ҫитсен тухтӑр тӳрех Кавӗрле мучи патне кайнӑ. Мучи: 
«Нимӗнле ҫӑлкуҫ та, верен те курман», — тесе ҫеҫ хуравланӑ. 

Ачасем Александр Петрович хуларан таврӑнасса икӗ кун 
кӗтрӗҫ. Ҫӗнӗ хыпар пӗтӗм яла сарӑлчӗ. Пурте сиплӗ шыв ҫин-
чен калаҫрӗҫ. Сӑмах Кавӗрле мучи килне темиҫе хут ҫитрӗ. 
Старик темшӗн урама тухса курӑнми пулчӗ. Ялан юмах ҫап-
тараканскер, чӗмсӗрленчӗ. Тахӑшӗ ӑна ҫӗрле ҫеҫ Хӗрлӗҫыр ен
нелле кайнине асӑрханӑ. Куҫук мучи хыҫҫӑн йӗрлеме тӳр кил-
меншӗн пӑшӑрханчӗ. 

Хӗвел тӳпене улӑхса ял ҫийӗн ҫап-ҫутӑ шевле сапса тӑчӗ. 
Шӑрӑх. Ачасем ҫара урисемпе больница умӗнче тӑпӑртатса 
тӑраҫҫӗ. Вӗри тусан кӑмакари кӗл пекех пӗҫертет. Александр 
Петровича кӗтсе илеймесӗр ачасем ушкӑнпах уй хапхи еннел
ле чавтарчӗҫ. Мӗн чухлӗ машина, лав уҫса кӗртмерӗҫ пуле вӗ-
сем хапхаран, тухтӑра ҫав-ҫавах кӗтсе илеймерӗҫ. 
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Вӑхӑт каҫ енне сулӑнсан больница умне васкавлӑ пулӑшу 
машини ҫитсе чарӑнчӗ. Машинӑран Александр Петровичпа 
пӗрле килнӗ икӗ ҫын тухма ҫеҫ ӗлкӗрчӗҫ, такам хыпарланӑ 
пек, вӗсене ҫийӗнчех ачасем сырса илчбҫ. 

— Эпир сире кунӗпех кӗтрӗмӗр. Ну, мбнле? — тухтӑра алӑ-
ран тытса туртрб Куҫук. 

— Маттур эсб, Куҫук, — терб Александр Петрович ачана 
ҫурӑмран лӑпкаса. — Ҫӑлкуҫбнче чӑннипех сиплӗ шыв. Вар-
хырӑмпа аптӑракан хӑш-пбр ҫынсемшбн вӑл Кавказри мине
рал шывб пекех усӑллӑ. 

— Ур-ра! — кӑшкӑрма пуҫларбҫ ачасем. 
Сасӑ илтсе больница умне вата мучисемпе кинемейсем, 

ҫамрӑк ҫынсем пухӑнчбҫ. Ушкӑнра Макҫӑм Кавбрли кӑна ку-
рӑнмарб. Хыпар пурне те тблбнтерчб. Хуларан килнӗ тухтӑр-
сем ватӑсенчен Хбрлбҫыр таврашбнчи ҫырма-ҫатра ҫинчен 
ыйтса пблчӗҫ. Тӗплӗн калама пултаракан тупӑнмарб. Хӑшб-
пбри хӑйбн тӑван вырӑнне сахал пблнишӗн пӑшӑрханса ка-
лаҫрб. 

— Эпир ҫав вырӑнсене тбпчесе пблме килтбмӗр те, — са-
вӑнӑҫлӑн пблтерчб хуларан килнб хӑна. — Ку тӗлӗшпе пире 
Куҫукпа унӑн юлташбсем пулӑшрбҫ. 

Хӑна кӗсйинчен хбрлб хӗрес ӳкернб значок кӑларса Куҫук 
кӑкри ҫумне ҫирбплетрӗ. Ачасем ҫеҫ мар, ҫитбннисем те ӑмсан-
са пӑхрбҫ значок сине. Куҫук хӑй ҫеҫ именсе тӑчб: тусанланнӑ 
сӑн-пичбпе аллисем канлбх памарбҫ ӑна. 

Кун хыҫҫӑн кун, эрне, уйӑх иртрб. Хбрлбҫыр таврашне ху
ларан килнисем тбплбн тӗпчерӗҫ. Ҫырма тбпне Куҫукпа тан-
тӑшбсем те анса курчбҫ. Хӑрушши, шикленмелли нимбн те 
пулмарб унта. 

Куҫук тупнӑ ҫӑлкуҫ ҫинчен хаҫатра та ҫырчбҫ. Ҫӑлкуҫне те 
ун ятнех панӑ тенбччб унта. Халб Хбрлбҫыр таврашбнчи вар-
манта кану ҫурчб пулмалла тесе те калаҫаҫҫб. 

Пирӗн таврара Куҫук ҫинчен ачасем ҫеҫ мар, ваттисем те 
аван пблеҫҫб. 

Яла пырса ҫӳрекенсенчен кашниех халӗ: 
— Эсир Куҫука курман-и? — тесе ыйтать. 
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