Хветёр УЯР

т. НЕМЦЕВА

ӳкерчёкӗсем

Китай а ч и Ли Хуан таҫти ют хирте, тӑван килӗнчен инҫетре-инҫетре тӗлӗк курса выртать. Тул ҫутӑлса килет пек. Ли хӑйсен енчех иккен, уй хуралёнче тӑрать. Вӑрман сӑмсахӗнчи вир ани сине хир
сыснисем тухнӑ, павлин хӳри евӗрлӗ
яраиаланса
кайнӑ пучахсене сӑтӑра-сӑтӑра хыпса, ана варринелле кӗреҫҫӗ. Ача несем чаплаттарса чӑмланине те
чиперех илтет пек. Анчах хай чупмасть сыснасене
хирӗҫ патак йӑтса. Урисем утмаҫҫӗ ун темшӗн.
Хӑратма туса лартнӑ сын кӗлетки тӗлӗнче кайӑксыснасем тем пирки ҫапӑҫма тытӑнчӗҫ. Ну кӗрмешеҫҫӗ, ну ҫухӑрашаҫҫӗ. Хёпёртет Ли, чикесӗр савӑнать. Ача — ашшӗне курать пек. Мёнле тупӑннӑ
вал, эсрелсем* тытса кайнӑскер? Вёсене, Ли aimiieпе амӑшне, иккӗшие те вӗлернӗ теместчёҫ-и вара?
Вӗсем вилнё тенине ӗненмесӗр Ли тӗрӗсех
тунӑмӗн. Хулӑ йӑтнӑ ашшӗ хир сыснисем хыҫҫӑн чу
пать пек. Унӑн сӑнне лайӑхрах астуса юлас теге,
Ли ӳплерен тухать...
«Ку тёлёк чӑн пултӑрах, тӗлӗк тӳрре
килтёр е х » , — тесе йӑлӑнать пек ача. Шӑрчёсене тӑратнӑ сыснасем вӑрманалла ыткӑнатеё. Вир хуралёнче ӳплере ҫӗр каҫнӑ Ли ашшёие юнашар килнелле
утать. Ӳнта мӗн кӗтнине пёлекен иӗчӗкҫӗ чун чарӗччё ашшӗне я л а кӗме - иӗр нулса иртнӗ тискерлёхе пулма енле чарӑн?
Ял ҫумёнчи ту айккине чава-чава кёрсе, вёҫрен
вӗҫе ҫёрпӳртсем туса иётернё. Лисен фанзи чи хӗрринчи те чи нёчӗкки. Ку вал ҫук ҫынсен
урамӗ.
Чи нумай илтёнекен сӑмах та унта ҫавӑ: ҫук. Укҫа
ҫук. Ҫимелли ҫук. Тумтир ҫук... Арҫынсем те ҫук
ку урамра: мӗнле те пулин йӳнеҫме ёмётленсе, тён* Япони оккупанчӗсене 1930 ҫулсенче Китай ҫыннисем панӑ
ят (авт.).

че тӑрӑх сапаланса пётнё: хуҫасем патне тарҫа-тёрҫе кӗнё, хулара кули (йывӑр йӑтакансем) пулса ӗҫлеҫҫё, иӗчёк урапана кӳлӗнсе, рикшӑра чупаҫҫӗ. Ан
чах чухӑнлӑхран пурпӗр хӑтӑлаймаҫҫӗ. Ли ашшё виҫёмкун таврӑнман пулсан, вёсем те выҫӑ ларатчёҫ.
Халё ав Лисен пӳрчӗ енчен мёнле тутлӑ шӑршӑ кё
рет. Амӑшё ҫатмапа темен ӑшалать ӗнтӗ.
Пёр кун маларах ашшё урамри ватӑсемпе калас
са ларнине илтнё те Ли ҫӗрӗие пуласлӑх
ҫинчен
шухӑшласа выртнӑ. Ун ашшё таҫта ҫурҫёр
енчи
хулара ӗҫлесе пурӑннӑ иккен. Унтан инҫе те мар,
чикӗ леш енче кӑна, вырӑссен ҫӗрӗ пуҫланать, тет.
Кашни ёҫлекен сын тута, тет унта. Кашни ача шку
ла ҫӳрет, тет. Халь кунта ашкӑнакан япунсем пек
ҫичёютсене вырӑссем (ши бу-ши) хуса кӑларса п ё 
тернё, тет. Ли ашшё ана амӑшёие перле хай ёҫленӗ
хулана илсе каясшӑн.
Эттенччё те вёт! Тем иекехчё. Часрах ҫитсе курасчё вал ҫёршыва. Вара, чикё урла касса,
вёренме
кёрёччё Ли. (Чикё тенёрен, мёнле япала-ши вал?
Иутех, анасем хушшинчи йӑран пекскер нуль. Ун
урлах касса ҫӳреме пулё-ха, тесе шухӑшлать ача.)
Сапла, курманнине курас килет ун, анчах ҫуралнӑ вырӑна та шел пек. Ҫанталӑк мёнле ӑшӑ кун
та. Лисен умёнчи пёчёк юханшыв яка чулсем ҫ и йёпе !мёнле илемлён шӑнкӑртатса юхать, вӑрттӑн
кёвё калать тейён. Кунти чёрчунсем мён тери ӑслӑ
тата?! Лисен тура куҫхаршиллё хура сысна ҫури
хӑйне хӑех тӑрантарма иёлет, а в . Ирхине, нӑрх-нӑрх
туса, сӑрталла хӑпарса каять те вал, кун каҫипе
пёрре килсе ш ы в хёрринче сулхӑнта выртса каннине шутламасан, кунёпе сӑрт хушшинче
ирттерет.
Каҫ енне шш хырӑмне панк ту-итарса
таврӑнать.
Мён ҫиет-ши вал тесе, пёррехинче
Ли ун хыҫҫӑн
курӑии-курГшми кайрё те — шалтах тёлёнчё. Че
реп ггек ҫеҫ хӑй, ҫак мӑчи*, ҫёленсемпе, тыркаспа,
каюрапа ҫапӑҫать нккен. Ҫаиӑҫнипе ҫеҫ те сахалха, чылай чухне ҫӗнтер(!т вӗсене. Вара ҫисе ярать.
Ҫуралнӑ чӗрчупӑн пурӑнмалла-ҫке мёнле те п у 
лин.
Тата ку тӑрӑхри чӑхсене илёр. Вёсем ҫерем ҫинче сикекен шӑрчӑксене хӑвала-хӑвала ҫитсе сӑхаҫҫӗ. Ҫавсемпех тутӑ вёсем.
Ҫёрпӳртсем лапчӑк тӑрӑллӑ. Ли амӑшё унта чемччук лартнӑ. Ваттисен ftajniiie кӑмака ҫӑварё пурин
те пӳрт тулашӗнче. Ли аммиепе амӑшӗ кӑмака умён
че шараҫланаҫҫӗ. Хёпёртет Ли. Ксҫех ак ӑна ana'i
ҫнме чӗнеҫҫӗ. 15ара вӑл вир хуралне каять. Кӑнтӑр
хёвелё хытӑ пӗҫертме тытӑнсан, килсе шыва* кёрет.
Вӑл вӑхӑтра хир сыснисем
вӑрмантан
тухасран
хӑрамалла мар — шӑр<ӑха юратмаҫҫё вёсем.

Пёр каҫхине вёсен урамёнче машина сасси илтӗнсе кайрё. Алӑк каррине карт! туртса татрӗҫ. Пё
чёк хунар йӑлтӑр ҫуталчӗ. Япони салтакёсем ик
кен.
— Лай-ла! (Ҫитрёмӗр!) — терё вӗсене
ертсе
килнё китаец.
* Лутра чёрчуна (ҫынна т а ) тӑрӑхласа ҫапла калаҫҫё.

Ли ашшё тӑрса тумланма тытӑнчё.
— Шима-ши? (Мён пулчё?) — терё вӑл хуллен.
— Ни ши ого-жень, ши бу-ши? (Эс в ы р ӑ с - и ? ) —
ыйтрёҫ унран.
— Сук, эпё Хань ывӑлё. ( К и т а е ц ) , — пёлтерчё
Ли ашшё.
— Эс вырӑс! Ка-му-нист! — терёҫ салтаксем.
Ана ик енчен тытрёҫ те урама танкӑлтаттарса тухpeQ. Машина алакё уҫӑлса хупӑнчё.
Ли амӑшё пӗтӗм урама илтёнмелле
кӑшкӑрса
ячё:
— Хӑтарӑр! Хурахсем тапӑнчёҫ! Ялйыш, пулӑшӑ... — терӗ те сасси пӑч пулчё. Каллех
тимёр
алак уҫса хупрӗҫ.
Сысна ҫури ҫухӑрса янӑччӗ, пӑшал кёрслетрё те,
вал сас та йӑмрё.
Юлашкинчен урама пёчёк Ли чупса тухрё. Такам
ана «Ка-мун чёппи» тенине илтрё вал, хай темен
ҫумне кайса ҫапӑннине туйса юлчё.
Ли тепёр икё кунтан тана кёчё. Пичё
йӑмӑхса
ларнӑ ун. Айӑкӗ ыратать. Хырӑмё выҫнӑ ачан...
Ашшёпе амӑш т р к и ыйтсан, кӳршё
карчӑкӗ
ӑна «ҫук ёнтё сан вёсем, вёлернё вёсене», теме
тӑнӑскере пёр старик пулчё:
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— Аҫупа аннӳ сан ҫурҫӗр енне ёҫ шырама кайрёҫ. Ҫынсене ан итле эс. Аҫу сана лере сивӗ пуле
терӗ. Ёҫлесен-ӗҫлесен, таврӑнаҫҫӗ вёсем
каялла.
Унччен эсё те пӑртак ӳсӗн. Эс арҫын, Ли. Ӳссен,
асу пек паттӑр пулӑн, ачам.

Ли шарт сиксе варанса каять. Вал тёттём
уйрах-мён. Ҫанҫурӑмне ҫӳҫентерсе, сивё сил
вёрет.
Шупкаланнӑ тӳпере ҫӑлтӑрсем ялкӑшаҫҫӗ. Инҫетре,
кӑнтӑр енче, чарӑна пуҫланӑ аслати евёр, туиӑ сас
си кёмсёртетет.
Виҫҫёмёш кун ёнтӗ Ли Хуан ҫурҫӗрелле васкать.
(Ҫурҫёр енё ӑҫталлине пёлме ӑна пӗр старик
вёрентрё. Утнӑ чухне сана вӑрҫӑ сасси яланах
су
рам хыҫёнче илтёнсе пытӑр терё.) Малтанах унӑн
ҫиме рис та, тӑхӑнма куртка пекки те пурччё-ха.
Рисне сисе ячё Ли, курткине
палламан ачасем
туртса илчӗҫ. Ун ҫийёнче халь ҫётёк кёпепе ваткӑллӑ шӑлаварсӑр пуҫне урӑх нимён те ҫук. Шӑлаварёпе кӑнтӑрла ытла шӑрӑх, кёпи вёҫҫён ҫеҫ ҫӗрле
ытла сивӗ.
Тёл пуянӑ ялсенче Ли, апат-ҫимёҫ шӑршине туй
са, сёлекине ҫӑтса пырать. Ытти ыйткалакан ача
сем пек, Ли те, ҫьшсем еннелле пёчёк аллине тасса, «та-бан, кам-шо», «та-бан, кам-шо». (Мён те
пулин паман-ши, улпутӑм!) тесе тархасласа ҫӳреме
пултарёччё, хырӑмне тӑранткалёччё ҫапла. Анчах
Ли ун пек сын мар. Вал, выҫӑ вилсен те, ыйтка
лакан пуласшӑн мар. Пуртарах хресченсенчен: си
рён ман валли пёр-пёр ӗҫ тупӑнмё-ши? Сире
эп
апат ҫимеллех ёҫлесе парӑттӑмччӗ, теме ун чеелёх
ҫитмест. Хирте вал, унта та пулин улахрах ҫёрте
ҫеҫ, вир евёрлё гаолян пучахёсене шёкёлче-шёкёлче хыпать. Пётём пурнӑҫ йёрки пӑтранса-арпашӑнса каина пек туйӑнать ӑна. Ырӑ амӑшё пурччё ун,
ачин хырӑмё выҫсан, мён те пулин тупса ҫитеретчё ана. Ашшё вёсене хӑйпе пёрле илсе каясшӑнччё.
Ма вӗлерчёҫ вёсене? Хунхузсен (хурахсен) аллин
че пӑшал пур тесе-и? Вара Ли Хуанӑн та хайёнчен кӗҫённисенчен
ёҫмелли-ҫимеллисем
хӑратса
туртса илмелле-и? Вӑрманти йӗрке пуҫланса каятьҫке ун пек.
Ли ҫурҫёрелле утать. (Ҫурҫёрелле каятӑп нуль
тет вал. Хӑй ёнерех хёвелтухӑҫнелле
пӑрӑннӑ-ха.
Анчах ӑна-кӑна чухлаймасть ача.) Унӑн хӑйӗн пурнӑҫёнче пулса иртнё тӳсме ҫук пысӑк тёрёсмарлӑх
ҫинчен ашшё палланӑ ҫынсене пёлтерес килет. Ки
рек мёнле чёлхепе каласан та, ӑнланассӑн туйӑнать
вёсем ача инкекне. Ун пек этемсем пулмасан, пурӑнма та сук вара ҫут тёнчере. Пурте калаҫаҫҫёҫке ҫурҫёр енчи ҫав аслӑ ҫӗршыв ҫинчсн. Ли ашшё
ун чиккинчех пурӑннӑ ав. Унти йёркесем
пирки
тёмсёлсе калаҫатчё. Унти юрӑсене пёлетчё.
Ҫак тёлте Ли шалт тёлёнсе хытса кайнипе тапах чарӑнса тӑрать. Тен, вилмен ун ашшёпе амӑшё? Тен, хӑрушӑ тёлёк ҫеҫ курнӑ вӑл? Вёсене вил
нё тесе шутланӑ та ахалех килёнчен тухса тарнӑ?
Ли каялла ҫаврӑнса пахать. Пёрремёш
хут ун
талла тинкерет. Хаш ҫул ҫывӑхрах пуле кунтан —
хыса юлни-и е умри-и?
Сын малаллах ёмётленет. Ли хальччен утнӑ еннеллех сёнккет.
...Ҫеҫенхир пек ирёк те илемлё пуль ёнтё вал
ҫёршыв. Ҫыннисем тута пуль. Ҫитсе
курасчё-ҫке
унта. Пулёччё вара пёчёк Ли вир хуралҫи. Иртен
пуҫласа каҫчен утёччӗ патак йӑтса ана тавра. Пёр
пучахне ҫитермёччӗ хир сыснисене. Пер перчине
сӑхтармӗччё кайӑк-кёшӗке. Ма пит йывӑр-ши унта
ҫитме? Никама та усал туман-ске ёнтё выҫӑ Ли?
Qnice курасчё-ҫке вал ҫёршыва.
Ҫул урлӑ ҫырма чёлтёртетсе юхса выртать. Ҫурлӑ-кёрлё вӑл самаях сарӑлса каять пулмалла, икс
ҫыранӗ те таса хӑйӑрпа хупланнӑ. Ҫёрпе пӗлёт хутшӑннӑ ҫӗрте малта шурӑ ту курӑнать. «Мёнле касайӑп эп ун урлӑ?» — шикленсе шухӑшлать ача.
Тен, унччен кӑштах канса илмелле? Вӑй пухмалла?
Ли, султан пӑрӑнса, хайар ҫине выртать.

...Вал каҫ пуласпа вӑранчё. Хӑраса сиксе тӑчӗ
те пуҫё ҫаврӑннипе хӑйӑр ҫине ларчё. Йӗри-тавра
пӑхкаларӗ — куҫӗ нимӗн те курмасть ун. Ак тамаша. Нивушлё вӑл куҫсӑр пулса юлать?

Ҫамкине такам ачашшӑн сӗртённипе тӑна кёчс
Ли. Куҫё те чиперех курать ачан. Хӑйпе юнашарах
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пёчёк ҫивӗтлӗ арҫынна асӑрхарӗ вал. Ун еннелле
ют сын темшён айӑплӑн пахать.
— Вӑратмарӑм-и эп сана?
— Ҫывӑрман э п , — терё Ли, хӑйпе
калаҫакан
сын тупӑннӑшӑн савӑнса. —• Паҫӑр кӑтӑш пулнӑччӗ. Халӗ ахаль ҫеҫ выртрӑм. Канма.
Ҫын йӑлл кулса илчё. •
— Ывӑнсан, канмалла ҫав. Тен, хырӑму та выҫнӑ?
— Выҫнӑ,— терё Ли.
— Ҫак сёте ёҫсе пӑх-ха шшин. Кунта эп качакасем астӑвап. Кётӳҫ.
Ли там куркапа тыттарнӑ сёте ёҫсе ячё.
— Тутлӑ,— терё вал кёскен.
Сивётлё арҫын та савӑнчё.
— Качака сёчё сапла вал. Качака ӑслӑ выльӑх.
Нал чи сёт^клё курӑксене ҫиет.
Эсё халь манпа
яла иырас тетён-и е санӑн кунтах юлмалла-и?
- Пырап,— терё те Ли, палламан
сын хӑйне
шеллесе калаҫнине туйса, макӑрса ячё.
Яла вёсем тёттём пуласпа ҫитрёҫ. Ватӑлас енне
сулӑннӑ вашават хёрарӑм, кётӳҫ арӑмӗ, икё арҫынна сёт яшкипе рис пӑтти ҫитерчё. Тазра и[ыва кёртме тытӑннӑ Ли ҫавӑнтах ҫывӑрса кайнипе ӑна пӳртри кан (чӑвашсен кутнике пекки) ҫине сарса вырттарчёҫ. Ачан кёпине ҫуса ҫакрёҫ вёсем, шӑлаварне
тусанран тасатрёҫ.
Кил хуҫипе арӑмӗ нёрне-пёри, хисеплесе, халӑх
лушшинчи йӑлапа, пиччем, йӑмӑкӑм, тесе чёнеҫҫёмён. Вӗсем пӳрт умне тухса ларчёҫ, ҫурма саспа
калаҫу хускатрёҫ.
— Эс куртӑн-и, ырӑ йӑмӑкӑм, мёнле халтан каи
на вал, пирён пёчёк хӑна?
— Ан та кала, пиччем. П1акӑр шӑмӑ. Ӑҫтан туп
са килтён эс ана?
— П1ыв хёрринче выртатчё.
Те апмпё-амашё
пӑрахса хӑварнӑ ёнтё ӑна.
— Ан аташ, пиччемҫӗм, ҫакӑн пек чипер ачана
кам пӑрахса хӑвартӑр? Питҫӑмартисем мёнле хитре
ун, куҫӗсем мёнле чёрё, чёлхи чёкеҫённи пек.
. - - Нуша килсен, тем тӑвӑн.
Пирён пата юлма килёшмё-ши вал, пиччем?
Вара ватӑлмалӑх кунӑмӑрта пирён те хамӑра пӑхмалӑх ывӑл пулёччё.
— Эпё те ҫавӑн ҫинчен шухӑшларӑм, йӑмӑкӑм.
Ыран, вӑлтса,
каласса пӑхӑпӑр-ха. Паян ҫыврар
мар-и.
— Питне ӑҫта шӑйӑрнӑ-ши вӑл, асӑрхамарӑн-и
эс? Сылтӑм ури те кӑштах уксахлать.
— Ӳкнӗ пуль ӑҫтан та пулин. Вёсен
вылясси
пётмест вёт.
Тепёр кун та нумаях пӗлеймерёҫ кётӳҫче Ун мӑшӑрё. Ача хӑйсен ялён ятне пёлмест-мён, ашшёамӑш пирки те пёрре вилнё тет, тепре чёрё пек калаҫать. Хӑй ӑҫта кайма е килме тухнине те каласшӑн мар.
Ирхи апат сине хыҫҫӑнах Ли ҫула тухасси пирки
сӑмах тапратнӑччё те, ӑна кётӳҫ арӑмё чарчё: сана
пиншак ҫёлесе парӑп терё. Ҫуллахи шӑлавар
та
кирлё ачана. Ҫимеллисёр те ниҫта кайма сук.
Кил таврашёнчи кив кипке-ҫармаран, пасса, пё
чёк пиншакпа шӑлавар ҫёлесе, хёрарӑм виҫё кун
ытла ирттерчё. Упӑшки вал хушӑра ачана хӑналама каҫсерен мён те пулин тытса таврӑнатчё: шапа
унта, рак, пула, ҫёлен. Пёррехинче чёрё хир чӑххи
йӑтса килчё вал. Тепрехинче мулкач ҫури тытнӑччё.
Темле какай та сисе пӑхрё Ли. Анчах какайран та
ытла ана шӑлаварпа пиншак савӑнтарчё. Кивё шӑлаварне вал пуҫӗ айне хурса ҫывӑратчӗ,
«ҫӗнё»
тумне вырӑнё патне, стена ҫумне, сакса хунӑччё.
Хӑй ӑсда кайма тухнине Ли виҫҫёмёш кунне тин
пёлтерчё. Ана та пулин кёскен ҫеҫ каласа
хучё:
«Су-вей-ай!» терё. Вал «Совет ҫёршывё» тени пул
чё иккен.
Кётӳҫӗ хараса ӳкрё.
— Ытла пнсе-ҫке вал ҫӗршыв, ачам. Кунтан пӑхса та курӑнмасть Су-вей-ай. Сӑртсем те тусем унта
каймалли ҫул ҫинче, шывсӑр пуша хиреем те сивё
каҫсем. Тёлӗкре те сайра ҫеҫ курӑнкалать вал. Мён
ле касӑн эсё ҫӳллё тусем урла? Шывсӑр мёнле тӳсён? Тен, кёркунне пёрле кайӑттӑмӑр? Унччен эсё
тата пӑртак ӳсёттён. Кётӳ панче ҫӳреме те кӑмӑллӑ, э?
Ли чёнмерё. Хӑй ӑшӗнче вал — унта ман аттепе анне-ҫке, вёсене часрах курас килет ман, ҫёнё
тумтире те аннене кӑтартмалла, тесе шухашларё.
Тепёр кун кётӳҫ арӑмё ача валли хутаҫ ҫёлерё.
Ҫаккине ҫирӗп пултӑр терё вал. Хутаҫҫине сухари
ячё, какай татки хучё. Хай кӑнтӑрлахи
апатпа
упӑшки патне тухса утре.
Арӑмне кётӳҫ сӑнаса пӑхса кётсе илчё.

— Мён, кайрё-им пирён ача? Пит шухӑша путсӑнлӑ эс.
— Тытнӑ ёмётрен пӑрӑнасшӑн мар та вал, кайрё
те пуль ҫав ёнтё. Уя тухса ӑсатса яма вӑйӑм-халӑм
ҫитмерё.
— Кӑшт та пулин ӑсатмаллаччё ачана. Вара вал
ӑҫталла утнине пёлёттёмёр.
— Ҫурҫӗр еннелле каймалла терё мар-и вал?
— Сапла пуль те, пурпёр шел ачана. Таҫта асапланса пётё, выҫӑпа апгрё...
— Мён тӑвӑпӑр-ха ёнтё эпир? Ман хамӑн та чё
ре вырӑнта мар, пиччем.
— Хыҫалтан кайса пӑхам мар-и эпё? Тен, килёшё юлма? Каяс тенё ҫёре вал пурёпёр ҫитеймест.
— Тархасшӑн, чуп-ха эппин часрах! Малтан эс
киле кёрсе тух. Кётуне эп унччен хам астӑвӑп.
Кётӳҫ кайрё. Анчах тупайман вал ачана.
Пёри
вёсенчен пёр ҫулпа утнӑ, тепри — тепринпе.
нӑ

Ли ялтан тухнӑ-тухман ансӑр сукмакпа
чупса
кайрё. Пёчёк ҫырма хёррине анчё, шывё ытарма сук
таса та, ӗҫес килмен ҫӗртенех ӑна выртса ёҫрё. Ҫиес килмен ҫёртенех пёр сухари татӑкне кӑларса к ӑ тӑртаттарчё. Вара ш ы в урлӑ чулсем сине
пусса
каҫрё те хӑвасем хушшине канма чарӑнчӗ. Тёрёссипе, канма ирччё-ха, «ҫёнё» тумне тепре виҫсе
пӑхасси килчё ун. Ыр кӑмӑллӑ инке умёнче ялта
«костюмне» лайӑххӑн пӑхкалама вӑтаннӑччё ача.
Халё вал пиншакёпе шӑлаварне (йёмне) асӑрханса
тӑхӑнчё те темиҫе хут ҫаврӑнкаласа пӑхрӗ. Шӑлаварне михё тумалли хулӑн пиртен ҫёленё-мён. Ӗмёре пымалли япала вӑл. Сулахай пёҫҫи чёркуҫҫирен
кӑшт аяларах те ҫунса шӑтнӑ пулнӑ ёнтё, ёҫчен ин
ке ӑна ҫав тери тирпейлён сапласа хунӑ. Сапламан,
тёрё тӗрленӗ тейён, йӗри-тавра илемлён шӑрҫалантарса ҫёлесе ҫаврӑннӑ. И1ел, шӑтӑкё пёҫҫён
шал
енне лекнё, y H i t a халӑх умёнче мухтанма та ҫылӑх
марччӗ. Килте амӑшё ҫуса сапласа панӑ кёпипе ҫ ы таккине Ли уявсенче тӑхӑнса ҫӳреме юратнӑ. Хитре
саплӑксене юриех ҫынсене кӑтартма тӑрӑшнӑ. Ача
шу.хӑшёпе, чи пахи унта кёпи-йёмӗ .чар, вёсен саплӑкёсем пулнӑ тейӗн.
Пиншакне ҫӗлеме килто пуснӑ шур тӑла лӑстӑкё
ҫитмен пулмалла, ҫаннисене инке, малашне илемлёх туйӑмё мёнле улшӑнасса сиснӗ пек, хура пуставран лартса янӑ. Ҫухи симёс пӳсрен. Ачана пин
шак та питё килёшрё. Кӑшт шалпартарах та ёнтё.
Ли ӳсес ҫын-ҫке, тепрер султан вал чухах пуле.
Хӑйне пӑхнӑшӑн, кёпе-тумтиршён кётӳҫ мучипе
асаннене (чӑннипе Лишён асанне вал, инке мар)
тем пекех тав тумаллаччё те вёт, сук, ҫӑварне уҫса калаймарё ача. Вӑтанчё. Халь ёнтё ӳкёнсе суре
уншӑн. Хӑйне вёсем усрава илесшён пулнине
те
сисрё-ха Ли. Ытти чухне мёнлеччё пуль те, халё
ун урӑх ёмёт ҫав. Урӑх шухӑш. Унӑн ашшё ӗҫленё
ҫёре ҫитмелле.
Майёпен теме тӑррине хӑпарать Ли, айлӑма анать.
Чечеклӗ улӑхпа иртет. Ҫул ҫинче тёл пулнӑ
вир
ани ачана тӑван ялне аса илтерет. Тёлёнет Ли. Хӑйён хыҫа тӑрса юлнӑ пурнӑҫё ӑна урӑх ҫын пурнӑҫё пек туйӑнать. Ашшёпе амӑш юнё ҫеҫ чёри кутне хунӑ кӑвар пек ҫунтарса тарать, хӑй патнелле
чёнет.
Паҫӑрах Ли такӑр султан пӑрӑннӑ, хёвеле
су
рам хыҫнелле туса, ҫурҫёр епнелле утатӑп пуле тет.
Ирхине те хёвел ун ҫурӑмё хыҫёнче, кӑнтӑрла та,
каҫ пуласпа та. Ҫӳллё курӑкпа ҫыхланса, ҫаран урлӑ
каҫать вӑл. Анчах тырӑ анн ҫине кӗмест, йӑранпа
ҫаврӑнса тухать. Ҫёр ёҫлекен ҫын ачи, ҫӑкӑр мёнле
ҫитённине пёлет Ли: тырра таптани ҫӑкӑра таптанипе пӗрех-ҫке вӑл.
Пёр каҫ ача пахча хуралҫи ӳплинче, тепёр ҫёр
пушӑ хирти ӑшӑ хӑйӑр ҫинче ирттерчё. Иккёмёш
каҫёнче ҫёрёпе ун йёри-тавра темёнле
мёлкесем
ҫаврӑнса ҫурерёҫ, ача макӑрни, такам
ахӑлтатса
кулни илтёнсе тӑчё. Юлашкинчен сас-чёв лӑпланса
ҫитнёччё кӑна, Ли чёҫ тума ҫёкленчё те сасартӑк
кутӑн кайса ларчё. Ун ик енчен, унпа юнашарах,
икё чёрчун тёпёрт! тапса сикрё, аяккалла кайса
ҫухалчӗ...
Ирхине Ли хёвел чылай ҫӳле хӑпарсан вӑранчё.
Пуҫё темшён йывӑрланса ларнӑ ун, ппчё пёҫерсе
тӑрать, тӳсме ҫук ёҫесси килет ачан. Тӑрса утма
хӑтланчӗ те вал пуҫё туртса кайнипе ҫёре пӑнкӑ.п
ӳкрӗ.

Тӳпене талккишпех иӗлӗт карса илнӗ т е , хӑй ӑ ҫ талла утнине те пӗлмест Ли. Утать, утать. Хул у р 
ла пуш хутаҫ ҫакнӑ вал. Сӑмеинчен юн кайнӑ пулнӑ та, питне Ли сёркелесе хуратса пётернё. Сёнксе
пырать-нырать те ача аслӑ уй варрипе - - чаранса
тарать. Унтан тепёр еннелле сулӑнать. Кирек ӑҫталла утсан та пурпёр пулас, пур енчен те тёксём
пёлётсем, пуша хир, шӑплӑх. Хутран-ситрен ҫеҫ ача
пуҫё тёлёнчен вӗт-шакӑр кайӑксем чёвёлтетсе в ё ҫ се ирткелеҫҫё. Тапхӑр-тапхӑр вал ура ҫинчех кӑтӑш
пулать тейён. Такӑнса ӳксен ҫеҫ Ли куҫне чал уҫса ярать те ерипен ура сине ҫӗкленет. Ҫавӑн пек
самантсенчен пёринче ӑна малта сасартӑк ешӗл аи
лам курӑнса кайрё. Ката пур-мён унта. Ҫынсем патнерех ҫывхарсан, пӑхрё те ача
хӑраса тӑпах ч а рӑнчё. Вӑрӑм ҫивётлӗ арҫынсене пёр-пӗринчен сӑнчӑрпа кӑкарна иккен. Пуҫёсене пёксе тӑнӑ ҫынсем
кашни хускалмассерен сӑнчӑр ункисем чӑнкӑртатаҫҫё. Туять Ли: вёсем ун пек, ун ашшё пек ҫынсемех, Хань ачисем. Китаецсем. .9|П1ин, ма сӑнчӑрданӑ вёсене?
Ку ушкӑнтан инҫе те мар йывӑҫсем кутёнче ҫёрте салтаксем апат ҫисҫҫё. Унталла пёрре пӑхрё те
Ли унтан урӑх куҫне тс илеймерё, мёскён! Япони
оккупанчёсем-мёнсем теме пёлмест вал, ача, тён
чере 1932 ҫул иккенне те чухлаймасть, хӑйён а ш нгёпе амӑшне ҫёрле ni.ipca тытса кайнӑ
пӑшаллӑ
ют этемсене ҫеҫ курать. Тата хырӑмӗ выҫнине манаймасть.
...Япони салтакёсен командире, ача хӑйне ҫӑварӗнчен пӑхса тӑнипе тарӑхса, тепёр еннелле ҫ а в рӑнса ларать. Пӑртакран пуҫне ҫёклет те вал кал
лех ачан выҫӑ куҫӗпе тёл пулать. Симе тытӑннӑ татӑкне офицер, йытта персе пана пек,
аяккалла
вӑркӑнтарать.
— Me, ҫи кайса, тасал куҫ умёнчен!
Ача хушнӑ ҫёрелле каймасть, кутан чакса-чакса
пырса, китаецсен ушкӑнне кёрет. Ли унтан та пулин
ҫаплах хӑй ҫинчен куҫне илменнипе
урса кайнӑ
офицер, чупса пырса, ачана ҫынсем
хушшинчен
карт! туртса кӑларать, ӑна тепёр май ҫаварса тӑратать.
Офицер кайнӑ-кайман Ли каялла ҫаврӑнса та
рать. Куҫёнче хӑйён
курайманлӑх.
— Ку кам ачи? — ҫухӑрать офицер.
— Манӑн! - тет сӑнчӑрти китаецсен колонии
пёр сын пек.
Офицер ачана пистолечёпе тёллет. Пӑшал пене
пек т е туйӑнмасть, алӑк хупнӑ евёр ҫеҫ шат! т а 
вать т е . Ли ҫёре хутланса анать, юнлӑ пичёпе к у рӑк сине тӑрӑнать.
- - Ку кам ачиччё? — кӑшкӑрать офицер.
— Манӑн! — теҫҫё сӑнчӑрти китаецсем пёр сас
па.
Офицер арестленё китаецсен колоннине малалла
хускалма хушать, лешсем шакӑр! ҫӗре лараҫҫё...
Ҫывӑхри оазисра пурӑнакансем килсе виҫё мӑн
ҫынпа пёр ача виллине иӗр шӑтӑка тирпейлесе п ы тараҫҫё.

лӑ. Мучи пулӑшнипе Ванюк тёрлӗрен асамлӑ
ҫӗршывсенче пулса курать. паттӑр ӗҫсем та
вать, ҫёр ҫниче тёрёслёх
ҫёнтертӗр
тесе,
гёттём вӑйсене хирёҫ кӗрешет.
Чӑваш халӑх юмахӗсен траднцнйӗсене никёсе
хурса ҫырнӑ хӑйӗн ҫёнё юмахӗпе 3. Нестерова
вчасене таса чунлӑ пулса ӳсме, туслӑха, чыса
мён пӗчӗкрен упрама вёрентет.
Кёнекене нумай тёслӗ сӑрӑпа В. Авраменко
художник илемлетнӗ.
I. Александр Савельев, Ваҫлей Игнатьев —
КАВАК ХУППИ УҪАЛСАН. Роман. 544 стр.,
хакӗ 2 тенкё те 40 пус. Романрн ёҫсем чӑваш
ялёнче, Ташкентра, ҫӗршыв&» кӑнтӑр тата хёвеланӑҫ чиккнсенче, фашистла Германн оккупациленё облаҫсенче, партизан отрядёнче, са
ван пекех хӑшпёр ют ҫёршывсенче, граждан
вӑрҫи вӑхӑтӗнче, вӑтӑрмӗш ҫулсенче,
Тӑван
ҫёршывшӑн пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ тапхӑрёнче тата
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхн ҫулсенче пулса нртеҫҫё. Про
изведении тёп геройёсем — Вутлановсем: аш
шё, ачнсем, мӑнукёсем. Пурте вёсем — Тӑван
ҫӗршыва чун-чӗререн парӑннӑ паттӑр та хастар ҫьшсем. Ялта ҫёнӗ пурнӑҫ тӑвасеишён са
на тавӑрса ӗҫлеҫҫӗ-н, вӑрҫӑра Тӑван ҫёршыв
ирёклӗхӗшён пурнӑҫёсене шеллемесёр
ҫапӑҫаҫҫё и, чикёре тёрлё шпнонсемпе, диверсантсемпе, контрабандистсемпе, ют ҫӗршыв разведчикёсемпе тёлёнмелле ӑста кёрешеҫҫё и —
ҫак Вутлановсем, Юманкасси чӑвашёсем, чӑнннпех пур ҫёрте те чаплӑ та ырӑ
тёслёхсем
кӑтартаҫҫӗ. Роман авторёсем .хӑйсем ҫьфса кӑтартакан материала лайӑх пёлеҫҫӗ: Александр
Савельев — офицер-пограничник, иртнё вӑрҫӑра фашистсене хнрӗҫ ҫапӑҫнӑ, Ваҫлей Игнать
ев 1956—1958 ҫулсенче cap службине ҫёршывӑн кӑнтӑр чиккинче нрттернё.
«Кӑвак хуппи уҫӑлсан»
роман — чӑваш
литературннче чекнстсемпе
пограннчниксем
ҫинчен ҫырнӑ пысӑк калӑплӑ пёрремёш произведенисеычен пӗри.

П. Виктор Романов — ДРАМЫ. Пьесӑсем
(вырӑсла). 125 стр., хакё 85 пус.
Кёнекене
Чӑваш АССР искусствисен тава тивёҫлё дея
теле В. Романов (1927—1984) ҫырнӑ нкё
пьеса кёртнё. «Вольнодумец в рясе» пьесӑра
XIX ёмёрте хёвелтухӑҫёнчи халӑхсен пурнӑҫёпе чёлхине тёпчесе пётём тӗнчнпе
чапа тухнӑ
Н. Я. Бичурин пурнӑҫве ҫьфса кӑтартнӑ. «Ко
мандир летучего отряда» пьесӑра граждан вӑрҫи
геройён Сергей Дмитриевич Павловӑн (Павлов
мичманӑн) кунҫулёнчи чаплӑ тапхӑрсене ҫутатса паиӑ. Н. Я. Бнчурнн та, С. Д. Павлов та —
пирён ентешсем, чӑваш халӑхён чаплӑ ывӑлёсем.
Кёнекен умсӑмахне
В. Д. Димитриев про
фессор ҫырнӑ.

III. Зоя Нестерова — ВАНЮШ
КУРНА
ТЁЛЁНТЕРМЁШСЕМ.
Юмах. Кёҫён ҫулхи
шкул ачисем валли. 48 стр.,
хакё 20 пус.
Ахванеҫ мучи — пӑхма типшём те пёчёк ста
рик ҫеҫ. Ачасемпе питё туслӑ вал, вёсене часчасах халап-юмах каласа кӑтартать. Ахванеҫ
мучипе Ванюк пионер пуринчен ытларах тус-

IV. Валентин Лукша — ҪУ КУНӖ. Сӑвӑсем.
Кёҫёи ҫулхи шкул ачисем валли. 29 стр., хакё
20 пус. Кёнекене ачасем ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑсем,
тёрлё чёрчунпа кайӑксем
ҫинчен
хайланӑ
юмахсем кӗртнё. Вёсем ырра усалран уйӑрма,
туслӑхпа юлташлӑха хаклама, ҫутҫанталӑка уп
рама вӗрентеҫҫё. Валентин Лукша — белорус
поэчӗ. Сӑвӑсене белорусларан чӑвашла П. Эйзинпа Г. Орлов куҫариӑ. ^керчёксене
тӗрлё
тёслё сӑрӑпа Чӑваш халӑх художнике В. Агеев
туиӑ.

V. Л. Иванов,
И. Федорова — ПӖЧЕК
ЧЁРККЕН ПЫСАК ИНКЕК.
Брошюра. 80
стр., хакё 15 пус. Брошюра авторёсем — сын
сене тёрлё чир-чёртеи сыватас ёҫре пуян опыт
пухнӑ специалистсем. Л. Н. Иванов — Чӑваш
государство уяиверситечён профессоре, меди
цина наукнсен докторе.
И. Н. Федорова —
врач. Брошюрӑра вёсем эрех-сӑра ёҫсе нртёхни ҫынсене мён тери пысӑк, хӑрушӑ
ннкек
патне нлсе ҫитернине ёненмелле ҫырса кӑтартаҫҫӗ, алкоголизм чирё пуҫлаиса кайнин сӑлтавёсене, ытти хӑшпӗр ыйтӑва тӗпчеҫҫё.

VI. УРОЖЕНЦЫ ЧУВАШИИ НА ФРОН
TAX ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
(Документсен пуххи: награда листисенчен илнё
сыпӑксем). Вьфӑсла. 260 стр., Хакё 70 пус.
1941 —1945 ҫулсенчи Тӑван ҫёршывшӑи пынӑ Аслӑ вӑрҫӑра совет халӑхӗ 1418 кунпа ҫёр
хаяр та сӗмсӗр. чее те шелсёр тӑшмана, Гер
манн фашизмне хирёҫ тӗлёнмелле паттӑрлӑх
кӑтартса ҫапӑҫиӑ. Вёсен хушшинче пинш^) те
пиншер чӑваш каччипе хёрӗ пулнӑ, вёсенченех
пиншерӗшӗ те пиишерёшӗ вӑрҫск хирӗнче вырт
са юлнӑ. Чӑвашсснчсн вӑрҫӑ вӑхӑтӗчче вуншар
ҫын Совет Союзён Геройё ятне нлнӗ 11 ҫын —
Мухтав орденӗн тулли кавалере. ЧАССР ҫар
комнссариачӗн 1933 ҫулхи сведенийёсем та
рах, республикӑра ҫар орденёсемпе мепалёсем
илнё ҫынсен шучё ун чухне 5375 пуляӑ. Мён
ле паттӑрлӑхшӑн, хӑҫан, ӑҫта илнё вёсем ҫав
наградӑсене — кёнекере шӑпах ёнтё
ҫавӑн
ҫинчен кӗскен каласа пама тӑрӑшнӑ та.
Кёнекене пухса хатӗрлекенё — В. М. Ми
хайлов.
Хисеплё вулаканссм! Ҫак кёнекесене пурне
те Чӑвашкниготоргпа Чӑвашпотребсоюз магазинёнче
сутаҫҫӗ,
вӗсене
«Кннга-почтой*
магазин урлӑ та (адресе 428028. г. Чебоксары,
ул. Эльменя, 3, комн. 73) туянма май пур.
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