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В Ы Л) А К АII СЕМ:

1 .  Тихӑн, 50 ҫулхи тӑрмӑш тйракан хрес§ен.
2 . Тарйе, ун арӑмӗ, упӑпшше пӗр ҫуларах.
3. Ҫумнка, 21 ҫулхи ывӑлё, усал т>ир йертнӗскер.
4 . Наҫтук, 13— 14 ҫулхи хӑйулдӑ хӗр.
5. Вирук, 23 ҫулхи хӗрӗ, ёҫлеме йуратаканскер, ӑс- 

лӑ хӗр, хулара пурӑнат.
6. Пӑнтуук, Тихӑн кӳрши, 45 ҫулта.
7. Униҫҫе, ун арӑмӗ, тӗксӗм хӗрарӑм.
8. Хӗветӗр, курши, лугра, хёрлӗ ҫуҫлӗскер.
9. Марйе, ун арӑмё, хӑйуллӑскер,

10. Краҫук, Ҫумвкан йуратвӑ хӗрӗ, ҫамрӑкскер.
11. Кӑтаруҫ, ун амӑшӗ 50 ҫулта.
12. Арӑмсем.

Ҫак ӗҫ 1923 ҫулта пулнӑ.
Вьц>акансем йалти пек тумланмалла.
Вьц,ас умён хадӑха пйеосӑ ҫин^ен ӑнлантарса кам- 

ш ӑн кам вы^аниае те каламаллалТата йаҫлнпе 'рга% - 
л ӗ  ҫинцен те ӑнлантармаллах.



МАЛТАНХИ ПАЙ И.

И  а л т и  п ӳ р т р е ,  ҫ у р к у н н е х и  к а ҫ .

1 -м ӗ ш  к у р ӑ н н и .
Наҫтук {щӳрепуе умёнпус ицрласа ларат ) .  

Еп йуратнй шур тутӑр&н 
Хӗрри кӑвак пудгӑрту^ӗ;
Е а  йуратни а^анан 
Кӑмӑл ӑшӑ пултӑртуҫӗ.

Пётрӗм пуҫ йӗппӗме хуҫрӑм. Ак анне пӗте- 
рет ӗнтӗ мана, уе йулашки йӗппине идсет- 
тӗм (ҫелеме тытпиат). Ҫук, хуҫ&к йӗнне 
нумайах ҫӗдеймӗн. (Ҫумкка пбрет). Ҫумкка? 
ӑҫта ҫӳрерӗн есё?

Ҫумкна. Ҫана мӗн?
Наҫтук. Атгене куртӑн-и?
Ҫумкка. Лерех сймакунккА ӗҫсе лараТ-ха^
Наҫтук. Ех турӑ, киле таврӑнсан каллех 

ҫанӑҫма тытӑнат ӗнтӗ. Анне ӑҫта?
Ҫумкка. Епӗ вӑл ӑҫтине йҫтан пӗлем, йнах 

сыхласа еӳреместӗп-г-ке. (Туртса йарат).
Наҫтук. Татах тапакӗпе шӑршлантарма ты- 

тӑггдӗ, туртассу килсен, урама тухса турт.
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Ҫумнна. Ку мӗнле йадзла! Ак мӗнле ырӑ 
ш ӑрш ӑ ш ӑртӑлаттарам  сана! Шйршлӑ, супӑн, 
парам мар В? (Наҫтукҫипе тётёмне парса). Мв, 
а 'рм, шӑршла!

Наҫтук. Ан ататп тек. Кай та, ав х&в&н 
Краҫукун еймеине сывла, мана ан перён. 
Т)ӑнахах аннене калатӑп.

2 -м ӗш  к у р ӑ н н и .
Т а р й е к ӗ р е т.

Наҫтук. Анне, дах-ха, Ҫумкка ман ҫине 
тӗтӗм йараТ?

Тарйе, Ан аддалан, Ҫумкка, пё§ёк ат)а 
мар-ҫке. Аҫу килт,ӗ-в‘г

Ҫумкна. Ҫук. Вӗсем пайан лава кайнӑук- 
ҫиневл^ӗҫ те, ха.$ ҫавна уйӑраҫҫё. Сӑмакун 
та ӗҫеҫҫӗ.

Тарйе. Ех тур&, мӗн тумалла ӗнтӗ ку 
аҫӑрпа. Ёҫ-и ку? Каллех мён пур укҫине 
•ӗҫсе йарат ӗнтӗ. Тырӑ сутса, вутӑ сутса, 
п&рава та сутса мӗн 'ҫухлё ёҫрӗ. Мӗн йа- 
пала д у .гр  ӗнтӗ ку? Ҫумкка, кай-ха а^ам, 
киле ҫавйтеа килеймӗн-и ӑна ес?

Ҫумкка. Илсе килён йна. Пӗрре т&хӑн- 
тарса йарсан. Пёр кун та хӑлха 'рккинуен



аванах тйхйнтартрӗ— ҫур еехет пул, минтӗр- 
кесе ҫӳрерӗм.

Тарйе, Ку мӗнле йапала пул^ӗ ёнтӗ? Л е
та ёҫеҫҫӗ-пш, хам кайеа д&хйттӑм?

Наҫтук. Ах, ^унйм, анне, ан кайсам, вӑл 
сана хӗнесе пӗтерет,— йунлантарсах пётерӗ.

3-мӗш курӑнни.
М а р й е к ӗ р е т.

Марйе, Ман килес. Инке, $ӳлмекне илсо 
килтӗм, Тавга пуҫ панӑшӑд.

Тарйе. Ав ҫав&вта лараТ-ха. АГан каллех 
ӗҫет.

Марйе.  Манӑн та ҫавах. Вӗҫӗ-хӗррисӗр кӳ- 
пеҫҫӗ те кӳпеҫҫӗ. Ёҫмесёр мӗн тувдйр: Ҫы- 
т&ркка хал каллех пӗр пит,ӗке сӑмакунккннв' 
турттарса килнё, тет те.

Тарйе. Ёлёк ерех пур 'ҫухне те хал>хи 
пек думай ёҫмен дул,. Пуху мӗн хыҫҫӑк ӗҫ- 
месӗр таврйнмаҫҫё. Ман&н тата ӗҫкипе ҫу- 
й&хаТ— §йркӑ,пт. Ёҫмессерен пӗрер кӗпе ҫу- 
раЕ Тирпейле, тирпейле ӑна,— хал, нимён 
тӑхӑнтармал.ш те ҫук ӗнтӗ.

Марйе. Епӗ апт&раеа Паҫакка инке патне 
те кайса пӑхр&м. Вӑл мана |ӳхесе ӗҫтерме



тымарсем парса й а р  те, ҫук, нпмӗн усси 
те ҫук. Тата п а р ш к а  патне кайса килее 
тетёп-ха. А на тата пёр-пёр кёлё ву.гатта- 
рас тетёп.

Ҫумнка. П а р ш к а  хй й  те хал, арҫынсемпе 
сӑмакунккӑ аванах кӳпсе лара! пул,.

Тарйе. П ар ш к ан а  ӗҫеен те йураТ. Уейн 
ҫуррсем  ишёлсе анмӗҫ. Пур&нӑҫӗ ун тёрек- 
лё. Ав ӑна арҫынсем мӗн 'ҫухлӗ ҫаран па- 
р ҫ .  Сахэлтан та пёр 500 пат утӑ, пуҫтарӗ..

Ҫумкка. Пёр н и р к е  сӑмакунккй а н р х  
пат,ё-ҫке.

Тарйе. Есӗ улталаса ан тйр-ха. унгаӑн 
паман ҫарана, р р к ӳ  йат^ёое панӑ Вӑл турӑ 
ӗҫӗ, гр р к ӗ в е  пул&шмллах. Хал, те р р к ӗ в е  
комуниссем мӑшкӑласа петерреҫ. Турӑсёр 
пур&нас ҫук.

Наҫтук. А н н е , епӗ й ӗ ппе  хуҫрӑм .
Тарйе. Ҫитменрӗ. Мӗнпе ҫё.тес тетён ӗн- 

тё. Ак ӗнсе р к к и п р н  т&хӑнтартса йарсан... 
Куҫна пӑхма тунӑ иул,-ҫке? Мӗн пӑхрӑн? 
Пуҫйпга та ахйлтатса ларас шухйш а н р х .

Наҫтук. Епӗ йури хуҫмарам-ҫке, вӑл хӑй 
гаартлатса кайрё.

Тарйе. Ак епӗ хйна шартлаттарӑпин.
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Марйе. Халӗ йёпиине те йӳнех илёймӗн. 
Хуларан та улӑштараканеем килмӗҫ. Пур йа- 
палашйн та укҫа пар, укҫине таҫтан илмелле?

Ҫумкка. Тытйн|ӗҫ шапйлгатма.

4-мӗш  курӑнни.

Униҫҫе. Т)0иер ҫӳретӗр-в? Оан кйвае 1;усги 
пулмӗ-ши? Ман кӑвас Т)ӗресне ш&ши кӗрсе 
ӳ к н е ц ӗ  те, пӗтӗмпех кӑларса пӑрахмалла 
пул^ё.

Тарйе. Пурвдӗ-ха, парӑл. Сан $ссӗр мар-и?
Униҫҫе, Мӗн ӳссӗр марри, пур те пӗрле 

пӑтранаҫҫё.
Марйе. Каллех ҫаи&ҫса нӗтеҫҫе ёнтӗ. Е х , 

мӑнтарӑн хӗрарӑм пурн&ҫӗ. Асаплан ӗмӗр 
тӑрӑшшӗпе. Вы.^йхсем 'духлӗ те пурӑпай- 
мастпӑр. Выл,ӑхсене пӑхаҫҫӗ, пире... Хӗр |у х  
аҫу-аннӳшӗп ӗҫлетӗп, ҫапах та вёеемывӑлё- 
сенех йуратаҫҫӗ. Ка-эда кайма тытӑпсан та, 
ху вӑйупа тумланмалла. Каэда кайсан вара, 
хӗрарӑм пурйнӑҫӗ пётӗмпех ][ӗтет. Лаша пек 
кӳлсе йараҫҫӗ те, ҫӳре вара такйнса ӳксе 
ви.шэден. Арҫынсем хулана кайса та уҫӑлса 
килеҫҫӗ, пухусеьэде те тӗрлё ӗҫеем кураҫҫӗ. 
Епир ҫак тендере мӗне курса пурйпатпӑр?
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Униҫҫе. Ха мар та ухмах-ҫке. Вӗрентекен 
те ҫук. (А сне илсе). Пике, сирен Вирукӑн 
хыпар хӑнар пур-и?

Тарйе {варйммӑн сывласа). Ҫук, нимӗн 
хыпар-хӑнар та илтӗнмест.

Наҫтук. Кпё кёҫёр тёлӗкре киле килнӗ пек 
курсаттӑм.

Ҫумнка, Тытӑтгҫӗҫ хӗрар&мсем шапӑлтатма, 
тулалла тухас.

б -м ӗш  к у р ӑ н н и .
Ҫ у м к к а с ӑ р  ы т т и с е м .

Наҫтун. Вал килнӗ пек те...
Тарйе. ’|]арӑн-ха, а-рм. Вӑл килее кайни 

ҫулталӑк ҫитрё ёнтӗ. Ун ^ух епнр уппа 
тавдашкалар&мӑр. Аш ш ӗ &на ҫуртран та 
хӑваласа кӑларма тытӑп^ӗ. Хулара вал йал- 
тах пӑсӑлеа кайнӑ. Турра ыаннӑ. Палламал- 
ла та мар улшӑнса кайнӑ. Килте те пёр 
ерне ан 'р х  пур&е'цё те.

Марйе. Сан Вируку ҫин |ен  ун |у х  кому- 
ниса ҫырӑ,нн& тесе те калаҫкаларёҫ. Мёп 

лзухлӗ шавламарёҫ пул) ун ^ухне!
Униҫҫе. Пупа вӑл ун Т)ух мёнле вӑрҫрӗ, 

пухура тата арҫынвене йенле йатларё.
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Тарйе. Ҫук, епхам Вирук&ма паллаймастӑп. 
К у  хул апа  еаватсеы ӑыа пӗтӗмпех пасса 
лётернё.

Марйе. Ҫапах та вӑл пирс пайтах аван 
йападаеем ҫин^ен калюа йнлантарцё. Асту- 
ха: мӗнле вӑя ҫав пӗт,ӗкҫё а-ҫасен ҫурт^ё 
ҫие^ен каласа кӑтартрӗ. Арҫынна хӑҫан вӑл 
шухӑпг пуҫне иырса кӗрег. Вирук вӑл ӑнла- 
тар'дё те ҫав, хамӑр тӑрйшаймарӑмӑр.

Униҫҫе. Арҫынсем вӗсем ун пекки ҫиоден 
шухӑшламаҫҫӗ.

Тарйе. Кунтан кайсан, ҫыру та ҫырсат- 
тӑмӑрт^ё те. хӑй патне ҫитмен пулмалла. 
Уя йулташӗ Вирукара Капкаса йат,ӗҫ, тесе 
ҫырса пёлтер|ё. Темӗвле хулана йанӑ, терӗҫ 
ҫав. нийепле калама ҫук йӑв&р. Ҫырусем те 
йаркаланӑ, пул, те, те ҫитеймеҫҫӗ. Ех, пётӗм- 
пех манса кайнӑ. Наҫтук а^ам, тух-ха вы- 
Л)ӑхсеве утӑ пар.

о
Наҫтук. Иурӗ. ( Туосса кайапг).
Марйе. Есир мӗнле, ыв&лӑра авлантарас 

тетӗр-и?
Тарйе. Ан кала та ӗнтӗ. Йӑлт аптӑранӑ. 

Ывйлам ҫамрёкӗ те ҫамрӑк та, тата хулара



пурӑнкаласа та пӗртак п&сӑлнӑ. Хёрӗ хамйн 
к&мӑлӑма ппг кайаЕ авлантарсан пыр&рӗ.

Униҫҫе. Аца-п&р тени авлансан пусӑрй- 
наТ вӑл. Вёсем Краҫукиа пит туслӑ пура- 
наҫҫӗ кураваЕ

Тарйе. Мӗн туыа ҫӳрен, ҫӳрерӗр . Еппр 
■ҫарас тесен те, вӗсем пире итлемёҫ.

6-мӗш  курӑнни.
Наҫтуч (щупса кёрет). Ех, анне, атте 

П&н|ук пиэдепе Хёветӗр литэдене йертсе 
килет. Хайсем пур те ӳссёр. (Пурте ӑша.ти- 
ма тытйнщёҫ).

Тарйе. Ех тур, каллех вӑрҫӑ хускалаТ ёнтӗ.
Марйе. Е-ех, пирбн сётӗрёнт,ӗксем те 

кплеҫҫӗ.
Униҫҫе. Лере ӗҫсе йарайман пулмалла, 

кунта та сӗтӗрсе килеҫҫӗ. Ҫӗр те ҫ&тмасТ- 
ҫке ҫак пӗтменсене.

7-мӗш курӑнни.
Т п х а н, II а и у к, X  ё в е т ӗ р — п у р т е  

ӳ с ё р — к ё р  е ҫ ҫ ӗ.

Нӑнцук. Хёрарймеем, йёркипе тӑрӑр!
Униҫҫе. Кӳасе ҫӳрет, йӗркесёр. Мӗн ҫык 

килё тарах сётёрӗесе ҫӳретӗн? кпле кай;

— 11 —



Пӑн$ун. Ан шавла! Сассуна ан кӑлар!
Тарйе. Манӑе та еӗтёрӗнее ҫитрӗ.
Тихӑн. Арам, хйнасене хапӑл ту! Сйма- 

вар ларт!
Тарйе. Турӑран хара, Тихйн. Мӗн сӑма- 

варё вӑл? Х у  та пӗлетӗн пӗр катӑк сахйр 
та ҫук. нӗр п ӗ р |ё  'ҫей те ҫук.

Тихӑн. Манпа ан тавлаш.
Хӗветӗр. Пӗртак шӑнарне ислетсе ил те.
Мэрйе Ееӗ кунта мён ӳсӗр пуҫупа сӗтӗ- 

рёнее ҫӳрен. АТакиле. (Ҫ ухт щ ен сӗтёрет).
Хӗветӗр. Ан йанӑра! Ҫынсемпе ларкалам- 

ха. Арҫынсем йулташсем, арймран хйтарӑр-ха, 
йӑлт нусмӑрларӗ.

Тихӑн. 1А, Хӗветӗр. есӗ те ҫав! Арӑмна 
нарйнатӑн. Ак пйх-ха ман ҫине, еп хам арӑ- 
ма мӗнле иглеттереп. Арам, еп кам?

Тарйе. Ҫитё-ҫке ӗнтӗ.
Тихӑн. Еп вӗрантнӗ пек кала. Мӗнлет>ё- 

ха? Астумаетӑн-и? астумасан, енӗ аван асту- 
тарӑп!

Тарйе. Пӗлетӗн*ҫке--Тихйн Иван^йПуххӑв.
Тихӑн. Куратйр-и?
Хӗветӗр {арамёнщен ҫулӑнся). Арйм, есӗ 

мана наллатӑн-п?
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Марйв: Ӳеӗр ҫӑвар ес. Ҫын умение тав- 
лашасеӑм килмест. Килте пулеан, ӑтартӑ- 
тамт^ӗ сана. Сыв пулӑр, хӗрар&мсвм. ( Кайат).

Хӗветӗр. Мана-и? Мана-и? Еп ӑна п&^ӑрка- 
са а н р х  тйраст. ( Тртӑрпе кйтартса). Ан 
йанӑра!

Тихӑн. Арҫынсем—йулташсем, сӗтелхуш - 
шинелле ларйр-ха. Дӑнзук, йулашкисене 
кйлар-ха! Тарйе, ^ашкйсем ларт. Хайар кас- 
каласа хурсан та пырӗздӗ.

Пӑнтр (кӗленще ҫйварётщи ҫӑтса). Ех. 
хйватлй йапала. Йепле хӑватлӑ, тума пӗлеҫҫӗ? 
Вӑйлӑрах пултӑр тесе, тапак ҫулҫисем те 
хуркалаҫҫӗ, теҫҫӗ! Ун пекки вара ппт пуҫа 
ҫав&рат тет!

Униҫҫе. Шн'зув, ата киле . Ёҫкелерӗн 
ӗнтё, ҫитӗ. Ы ран ирех хулана вут&па кай- 
малла.

Пӑкт,. Кирлӗ мар ҫӗрте ^ӗлхӳне ан тас. 
Сӑтар киле!

Тарйе ( Униҫҫене). Ан тив ёнтӗ, тата аташ- 
сах кайӗ. Ёҫессе ӗҫтӗртдате, ан^ах ан ҫуйӑх- 
т ӑ р ^ ӗ .  Униҫҫе, есӗ кайах. Епӗ хам та пӑхап.

Униҫҫе.  Кайас пул, ҫав. Тата тӳсеймесӗр 
мӗн те пулин калӑн та,—иӗтӗм тпамма-шакка
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ҫёмёрсс иётерё. Вёсем, ҫынна хёнес тесен, 
нит т;ёрё...

Тихӑн. Тарйе, епё мён калапнне илтме- 
рён-и мён? Хайар пар!. ( Тарйе портЬ).

Униҫҫе. Кх, хупах алшалисем, мён иур 
укҫ&ра оётёмнех ёҫее йатар пул, ёнтё. Па- 
лука мӗнпе тӳлёр-гаиг

Пант>ук. Хёрарамсемие т\лёпёр-ха!
Униҫҫе. Кх, мёскён ластаюеы!
Пӑн^ун. Униҫҫе, а<*ту! Тарсан, катартап!
Униҫҫе. Ат;амар-пат>аыар<ем ҫарамас т>упса 

ҫӳреҫҫё. Ат;аеем валли кёпелёх плесҫё тесе, 
мён ҫухлё Панарарам.—нлтён-и?

П ӑнцук. Ҫарамас та ҫӳрёҫ-ха. Хал, вёсен 
шухӑш мар.

Тнхӑн. Мён вал шана нек сан ҫуына ҫып- 
ҫёнаТ? Лайахрах тахантаркаласа йар та 
ӑна... Мён хёрарамсеее пусмӑрлаттарма?

Пӑш&ун Униҫҫе, тухса кай тетёп! Сётӗ- 
рӗн^ӗк, шӑимуна ҫёыёрёп.

Униҫҫе. Хыраыу ҫуралтар^ё санӑн, уса- 
лан. Ман йуна ӗҫсе пётерен ёвтё. 1}ун ил- 
лисем еснр.

Тарйе. Нумай-рен есир иире ҫаратса пу- 
рӑнар шн, ҫӗр ҫатмансем.
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Тихӑн. Каллех шавлама т ы т 4 н т 4 и -а ?
Тарйе. Ш авлатӑп ҫав. 25 ҫул тӳссе ыван- 

т4м. Х у р а в ти  ш ы в пекех вӗресе пурантам. 
Пыт4 выравпе те хумар&п. Ҫурт&нта май 
ҫур&ма ввҫмеп п а га кку  та ҫ у к  ёнтё. ^ӑнахах 
та уак Ҫёр ҫваг,в хёрарйм тивёҫлёхё ҫук-ш и?

Тихӑн. 'Цараи!
Тарйе. Т]ар4нмаст4п. Хёнесее есё пурё 

иёрех мала хёветёв, ҫав&нпа калас с&ыах&м- 
сене, саиа ҫех мар, пётём арҫын умёв^е тн 
калам-ха: епир, хӗр -ҫух, ииртен аванни те 
ҫук . ав^ах ар&м иулсав, аҫасеы тусав епир 
выл,4х н щ ё в '^е  те мар. Т)4нахах та ес.ир ла* 
ш 4рсеве ар&ыарсев^ен авантарах п4хат4р. 
Вёсеве ееир кантарат4р. П ире есир хӑҫан 
кантарвД?.. Сирёв ӗҫёрсевт;е впир  сирёнпе 
нёр пекех ӗҫлегв пы ратиӑр. ҫитм енвивв та
та. сире тумлантарса, хурине  ш уратса. ар- 
ласа тёртсе пур4натп4р. Е а и р  ҫапла т&р&шса 
пуранн&ш 4н, есир пирёв ш 4лсеве ҫёмёрсе 
пур4ват4р.

П ӑн ^ук .  А т а и к а  кайрёҫ.
Тихӑн. Тарйе, хёветёп.
Тарйе. Х ӗве, есё хёвсвиве курмав мар 

епӗ. А н§ах есё мана а^аш лавине мин-ҫет



Тсшщгҫен ҫех курнӑ, унтан вара, сан ^ймӑрӑн- 
тан пуҫне, еп нимӗн те курман. Хӗнеесе 
хӗне те вӗлерщэдеиех хӗне.

8 м ӗ ш  к у р ӑ н н и .
(.Н а ҫ т у щ у п с а  керелп).

Тихӑн (сиксе тӑрса). Есё ^арӑнмастӑн в-ха? 
(Л ллиие ҫёклет).

Наҫтун (ун патне щупса пирса). Ах. атте, 
аван атте, ан тив &на .. ан хёне.

Тихӑн (ӑна урипе тапса иирса). КаШ
Наҫтук ( ашшӗ тапса йанипе шкап кетес- 

сине пырса ҫапӑтт). Ах!..
Тарйе (щупса пирса). Ех, вӗлерт,ӗ, вӗлер- 

т̂ ӗ а^ама яутсӗр!
Тихӑн, Тӑн кӗрӗ-ха. Вилекенех мар.
Н ансук. Хёрарймсемпе муталатпма пӑрах- 

ха. Еҫер.
Хӗветӗр. Еп киле кайатг.
Тихӑн. Ех, Хӗветӗр, арймунтан хӑратӑн 

вулмалла. Е-ех, хӗрарймсен^ен те хӑратӑн та 
есё! Хӑвӑн хӗрлӗ сухалу кавапуна' ҫитвт^е- 
нех |с н ӗ  пулсан та, хӗрарӑмеен^ен хАран.

Хӗветӗр. Кам хӑра1г? Еиӗ ӑна кукӑ.г, ӑгане 
^иксе хуна пек хам аллӑма р м ӑртаса  илеи.
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Тарйе (.НаҫШука тӑратса), А.н йӗр, хӗрём. 
А1га, а^аи пуҫна ҫ-ыхса йарам. Ех, Тихӑн, 
Тихйн, а^а пуҫне шӑтартӑн-ҫке.

Тихӑн. Каййр кунтан! Курас килмест.
Тарйе (сётел патне пырса). Т)ун илли 

есӗ! Вӑрӑ-хурах! (Сймакун щашкине ҫапса 
ӳкерет).

Тихӑн (сикҫе тӑрса). Ес каплаи-ха? Сама- 
куна тйкма вӗрентӗи-ха еп сана, усал хӗр- 
арӑм! (Аллине ҫёклет).

9-м ӗш  курӑнни.
Вирук (арща, йӑтса кёрет). Ку мӗн? (Агигиё- 

не тёртое парса). Атте, есӗ аташсах кайна. 
Ӳсӗр! Сирӗн умӑрта мӗн?

Тихӑн. Е!.. хӗрӗм — шуйтан комунисӗ 
сӗтӗрӗнсе кил$ӗ. Сана ҫакйнта мӗнле усал 
сӗтӗрсе кил^ӗ?

Тарйе (хёрё потно щупса пырса). Вирук, 
хӗрӗм!,

Вирун. Аннем, сывй-и? Мӗн ӗҫлетӗр есир 
кунта? Наҫтук, йймйкйм, сан питӳ ҫин^е мӗн 
йунё? Кам сана? (Наҫтук йӗрет). Есир мӗн- 
ле пурйннине куратӑп ӗнтӗ. Ҫакӑн пек йа- 
пала курасшӑн килмервм те епӗ.

Внрук комуннскӑ. 2
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Тихӑн. Мӗн сана интернатсионалпа хирӗҫ 
тухеа илмелле-и? Ей, арҫынсем, хӗрӗм килнӗ. 
Хӗрарӑмсен камиссарӗ ашшӗ ҫ&кйрне ҫиме 
кил^ӗ. Худара вӗсене на^ар ҫитереҫҫӗ пул- 
малла, йала вилнӗ...

Вирук, Атте, ха^ есӗ ӳсӗр, епӗ ҫавйнпа 
санпа калаҫас теместӗп.

Тихӑн. Калаҫассу килмест-и? Аҫта ӗнтӗ 
епир „сирӗн камиссарсен плахоротине“ ҫит- 
ме? Енӗ кунта хам хуҫа, ман ҫавӑ-нпа санпа 
калаҫассӑм та килмест.

Вирук. Санах тӑрантарма хушмйп-ха. Па- 
йан есӗ ӳсёр, епӗ ҫав&нпа санпа калаҫмас- 
тӑ,п. Мӗншӗн есӗ аннепе Наҫтука хӗнерӗн?

Тихӑн. Есӗ мӗн? Аҫуна тӳрӗлесшӗн-и? 
Хӗненине ху куртйн-а? ( г§ӑмӑрпе кӑтартса). 
Кӑна ас тивмен-и-ха?

Вирук. Асту, ^ипер! Епӗ х&равҫӑскер мар. 
(Ӑна тертсе йарат).

Хӗветӗр. Ак хӗр!
П ӑн^ук. Ак сӗткенлӗ хӗр! ПултараЕ Ак 

хула хӗрӗсем!
Вирук. Ака мён, есир хӑр путылкӑрсене 

тытса пах^аналла кайӑр-ха! Атте, тух! тух! 
тух! Ман ҫине куҫна-пуҫна ^арса пйхса ан
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лар. Аллуна йар— ҫапаймйн, хйрамастйн. 
Не, хӑвйртрах тухйр! Кайран ҫыв&рса тй- 
рансан калаҫйпӑр.

Тихӑн. Ееӗ йепле капл а  хӑйса хӑтланат&н?
Вирук (ӑна хулёсенщентытеа). Ан ҫилен, 

ан ҫилен, кайран калаҫӑпӑр. Пах^аналла 
уттарӑр-ха. Арҫынсем, тӑрйр. Килӗрсене 
кайсан тата аван пулӗздӗ, ар&мӑрсем кӗтеҫ- 
ҫӗ пул^. Атте, кай! кай! ( Тёртсе кӑларагг1, 
ун  хыҫҫӑн хӑй те тухат ).

Пӑнцук (алйк патне пирса). Аван хёр!
Хӗветӗр. А^а. Ку ман Марйерен те ла- 

йӑхрах тыткалаЕ
Пӑн^ук. Иепле вйл ашшӗне кӑларса йат}ӗ. 

(Кайаҫҫё),
Тарйе. Ак таматпа, Вирук килни тӗлӗкре 

ангр х  курӑнмаст-ши?
Вирук (ҫыхӑпа Напала, ййтса кёрет). Кай- 

рӗҫ-и? Кайрӗҫ пулсан, йура! ӗнтё.
Наҫтук. Вирӳк акка, мана атте хёнесе 

вӗлерес патнех ҫитер^ӗ.
Вирун. ^имӗр-ха, пӗрерӗн-пӗрерӗн кала- 

ҫар-ха.
Тарйе. Сыв& ҫӳрерён-и? Пӗр ҫулталӑк нур 

ёнтӗ? санран пёр хыпар та илмен.



Вирук. Пит айакра пур&нт&м. Х а ^  сирён 
пата кайма тесе, ӗҫе в&х&тлаха п&рахса кил- 
тем. Анг$ах кунта канасси пулмает пул). 
Есир хал} те ӗлӗкхи пекех пур&нат&р. Ех 
тур, тур... Йе, йеиле, пулсан та, пурйн&ҫа 
тӳрлетӗпӗр тӳрлетӗпёрех.

Тарйе. Есӗ хал> те ӗлӗкхи пекех ^арус&р 
пулас. Кат]т]а кайман-и-ха?

Бирук. Кайман та, кайаесам та килмест. 
Кайас тесеи, вӑ-хат пулӗ-ха.

Тарйе. Тен, кампа та пулин халӗ те ка^- 
т}а каймасйрах пурӑнатӑн пулӗ?

Вирук. Ун ҫик^ен шухӑшлама вйх&т та 
пулман. Анне, с&мавар ларт-ха, ӗҫе-ӗҫе ка- 
лаҫапӑр. Наҫтук, есӗ йапалаеене майлама 
пулӑш-ха.

Тарйе. Аҫу мӗн шух&шлаНти?
Вирук. Унпа та ӗҫе пӗтерёпӗр-ха. Аха- 

лех унӑнне ҫисе пуранас ҫук, укҫа тӳлӗи.
Тарйе. Мӗн есё, ухмаха йернё-и? Аҫуна 

мён укҫи тӳлемелле.
Вирук. Ухмаха йерессе йерместӗп те, ҫа- 

пах та лёлетёп. Ие, самаварна хӑвӑртрах 
ларт-ха. ( Тарйе кайатп). Наҫтук, йапаласене 
садт... Мӗн, атте пит хытӑ хёнерё-и?
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Наҫтук. Вӑл пӗр майах ҫапла аташаЬҫке.
Вирук. Пит ӗҫет-и?
Наҫтук. Ех, арҫынсем самакунккй ӗҫеҫҫӗ- 

ҫке... Пирӗн те самакунккй хӑвалакаларӗҫ 
те, хал, хуранёсене туртса илнё.

Вирук. Ай-йуй... Ҫумкка хулара-и?
Наҫтук. Килтех. Хулана кайӗздӗ те-ха, 

увта вйл ӗҫ тупаймарӗ. Хал, вйл аттене пу- 
лйшкалаЕ Кйҫал ӑна авлантарасшйн.

Вирук. Кама илесшӗн?
Наҫтук. Кӑтаруҫ Краҫукне илесшӗн?
Виру*. Астйватйп вйл хӗре, пиг эван хӗр 

пулмалла.
Наҫтук. Ҫумкка xал  ̂ унпа пит туелй.
Вирук. Ҫумккпн пйртак тӑнӗ пулсае та 

нырӗздӗ те,— ҫамрйк. Есӗ тата вӗренетӗн-и?
Наҫтук. Иртнӗ хӗл ҫӳрекелерӗм те, кйҫал 

шкулён^е те вӗрентмелле пек калаҫмаҫҫӗ. 
Йалсем укҫа парасшйн мар теҫҫӗ.

Вирук. Т}йнах-и? Ех, йали ҫак? Самакунк
кй ӗҫме укҫисем пур, шкула пулйшма ҫук. 
Еп сан в аад я  пайтах кӗнеке илсе килтӗм. 
Ак йаналаеене майлашгареан, парйп-ха.
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10-мӗш курӑнни.

Тарйе. Ак ман савна а^ам.
Марйе Сыва ҫӳретӗн-и, Вера Тихйн&вна?
Вирун. Ак тата Тихӑнӑвна тейе нуҫларӗҫ. 

{Ал тытса). Сыва-ха, Марйе инке.
Марйе. Сыва ҫӳрерён-и? Вӑраха килтён-и?
Вирук Мӗн ^ухлё пурИнасса пёлеймес- 

тёп-ха. Лерен ^ёнмесен, пёр уййх пуранас- 
шан та. Есир кунта мёнле пуранатар?

Марйе. Ех, Вирук, епир пит тёттём пу- 
ранӑҫпа пуранатпар. Пиртен, хёрарамеен^ен 
ҫута пурӑнйҫне те кётме ҫук та. Арҫынсем 
малтанах партак ӗҫлекелерӗҫ те, кайран 
ыван^ӗҫ пулмалла. Халӗ вӗсем , кунсеренех 
кайалла т^акса цурйнаҫҫӗ... Ӗҫеҫҫӗ.,. Ерех 
сутакан хупахсем те ҫук та, а н р х  хупах 
^унехинцен те ытларах ӗҫеҫҫӗ пуд. Хапт- 
хаш ҫамраксем ваттисене йатлакаласа та 
пӑхрӗҫ те, ан^ах ун пеккисем нит сахал 
пулт)ӗҫ, нумайӗшӗ ваттисенех хуна—сыпка- 
лама йуратаҫҫё. Еоир хӗрарамсем авалхи 
пекех пурне те тӳсее пурӑнатпар.

Вирук. Иепле пулсан та, ытлах харар 
мар-ха. Ак еп кунта партак ӗҫдекелем-ха, 
вара мӗн пулӗ.



Марйе. Мӗн тӑвас тетӗн вара есё? Ҫӗлеме 
пӗлетӗн-и? Ҫынсене ҫӗлес тетне?

Вирук. Ҫук... Епё кунта сире, хӗрарймсе- 
не вӗрентес тетӗп. А/дасен ҫур^ӗ, вулама 
ҫӳремелли *ҫуртсем уҫмалла, тен комунй 
пекки те тукалайапар-и?

Марйе. Есӗ ҫав ӗҫсене нӗтр]енех тӑвас 
тетӗн-и?

Вирук. Мӗншӗн пётурн? Есир те пулӑш- 
калӑр-ха.

Марйе. Мӗн калаҫатӑр. Епир йепле сана 
пулашаййпар? Еэӗ пирӗн комиттетсен^е т&- 
ракансемпе ӗҫле.

Вирук. Комиттетсен ӗҫӗ хӑйне. Епир ха- 
м*р ӗҫлӗпӗр. Мӗн пуҫна суллан? Хӗрарйм- 
сем, нимӗнтен хйрамасйр, хййсен ӗҫне тума 
тытйнни вал хаклӑ ӗҫ. Есӗ хӗрарӑмсем 
нимӗнех те тйваймаҫҫӗ тетӗн пулмалла. 
Ак епӗ сире пайтах йапаласем ҫшп]ен кала- 
кала ӑнлантарап-ха. Пур хёрарймсене те 
пухаодӗ.

Марйе. Пухӑва пухйннӑ пек пухӑнмалла-и? 
Капла пиртен арҫынсем кулса вилӗҫ.

Вирук. К у л у а р .  Кулсан, кулсан хайсемех 
'ҫаранёҫ.
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Тарйе. Ай тур, тур, с&мавар ҫин^ен маи
са та кайрам.

Марйе. Есӗ ҫул кялсе ывантйн пу.$, кан, 
енё сана калаҫтарса ^армантаратап.

Вирук. Канӑн-ҫке. Марйе инке, есё хёра- 
рӑмсемпе калаҫкаласа пйх-ха. Вёсем ыран 
совет умне пухӑнсан, хӗрарам пухйвё уҫат- 
тймӑр. Унта вара мён ӗҫлемеллине пӗлӗпӗр.

Марйе. 11ире арҫынсем хӑваласа йарӗҫ.
Вирук. Никам та хаваласа йама пултарай- 

масЕ Епёр, хӗрарӑмсем, арҫынсем пекех пу- 
ханма пултаратпар. Епё хам пуху пухасси 
ҫин^ен савитре те калаҫасшан. Тен вёсем 
хӗрарӑмсене пухма пулӑшӗҫ.

Марйе. Ну, Вирук! Мён тавасшан есё! 
Епё кайам-ха, есё кан. Ы ран хӗрарӑмсем 
хаш вахата пуханмалла-ха?

Вирук. Кантарла тёлне.

11-мӗш курӑнни.
Марйе. Аила Йурё-ха. Сыв пулар. (Кайат).
Вирук. Наҫтук. ес кёнекесем тупрйнта-и? 

Кай-ха. Ҫумккана ^ӗнсе кӗр, епё ана курман- 
ҫке. Есё мӗнле кӗнеке вулама тытантан? 
(Ш вкш е иее пӑхат). Ха-ха-ха! „Женщина и
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социализм** Бебеля, ^им-ха, ку кӗнекене есё 
халех ӑнланайм&н. Кунта сана йнланмалли- 
сем ур&х кӗнекесем те пур.

Наҫтук. Темёнле сймахсем кунта.
Вирук. Вёсене те ӳлӗн ӑнлан&н-ха, хал, 

Ҫумккана ^ӗнсе кӗр-ха. (Наҫтук кайат, Вирук 
шкап уҫса). Кӗнекесене те ҫакйнта хурас. (Шка-
'пёнщен тӗрле йапаласе.ч шӑлса кӑларат. Еӗленще 
тёл пулсӑ). Ку Мӗн? Им-И? (Вуласа пӑхса). Семен 
Пухх&ва сӗрмелли. Иура^-ха латынла вулама 
пӗлетёи, мӗнле имне вуласа кйтартам ӗнтӗ: 
Гидраргиум— ^ӗркӗмӗЛ), т}ӗркӗмӗлпе ҫёрмел- 
ли. Ку мёнтен-ши? ^имха словар ҫине п&хас. 
(.Еёнеке илсе пӑхат). Гидраргиумпа емеллеҫҫӗ.. 
(хуллен вулагК, уптан кёпекипе хурса). Ҫумкка усал 
тщр йертнӗ пулмалла, хйй авланасшӑн тата. 
Вал усал ^ир ҫин^ен нимӗнех те пӗлмест-
ШИМ? (Кёленще ҫучёнщи хущё ҫипе пӑхса). Ку 6М6-
ле илни 3 уйӑх пур, имҫамӗ кйшт ан^ах 
^акнӑ. Вӑл 'дӗрӗлсе ҫитмесӗрех емелленме 
пйрахнӑ пулмалла. . Ех ухмах... ухмах... Мӗн 
тӑвас-ши? Аннене каласан та, ӑна хуй- 
хӑртни андах пулӗ, аттене каласан, хӗнесе 
пӑрахӗ. Тата Ҫумкки, ухмахскер, Краҫукпа 
ҫӳрет. Авланса йарсан, т)ирлӗ а^асем ҫуратма
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тыт&нӗҫ. Ҫумкка хам т&ванӑм пулсан та, 
Краҫука вӑл ^ирли ҫин^ен систерес пул,. 
г|а н  ӗнтӗ, Краҫукӗ те Ҫумккава йурата! пул> 
те, ҫапах та кун ҫин^ен йна систересех пула'!-.

12-мӗш курӑнни.
Тарйе. Хӗрӗм, еп сймавара, пах^ана илсе 

тухрйм, аТа ^ей ӗҫме. (Т>ей щашкисем и лее 
тухат). О

Вирук. Иурӗ анне.

13-мӗш курӑнни
Ҫумкна. Вирук, сывй-и? Мана Наҫтук Ви

рук килнӗ тесе кйшкйрат те, епӗ шанмасӑр 
тӑратйп. А!га ^уп тӑвар пул}, курманни ну- 
май пула!’, (Ыталасшӑн).

Вирук (алӑ парса). Те ҫул ҫин^е шйнкалани- 
пе, ман тутасем пӑсӑлиӑ, ан т^уп ту-ха. Мӗн- 
ле пурӑнатӑн? Ма хуларах йулмарӑн?

Ҫумкка. Ахалех. Ӗҫ те тупаймарӑм, халӗ 
аттене пул&шкаласа пурйнатйп.

Вирук. Вӑл йура!1 те-ха. Есӗ авланасшйн 
темеҫҫӗ-и?

Ҫумнка. Атге авлантарасшӑн-ҫке, хам ав- 
ланасшӑнах та мар та.
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Вирук. Краҫукпа ҫӳрет темеҫҫӗ-и? Иура- 
татӑн-и мӗн?

Ҫумкка. Сана мӗншӗн?
Вирук. Еп санран тАван акку пек ыйта- 

тйп, кала-ха,— Краҫук сан кймӑлна кайаТ-им?
Ҫумккь Хӗрӗ п&с&клӑ мар, аван хӗр.
Вирук. Есӗ ху ун к&м&лве килетӗн-и?
Ҫумкка. Епӗ мӗнтен кайа? Х ӗрӗ йӑпшӑ- 

наБха ман ҫумалла. Ы тла х&йуллах мар та, 
вы^акалама тыт&нсан, тӳрех куҫҫул, тӑкма 
тытйнаЕ

Вирук. Еоӗ миҫере-ха?
Ҫумкка. Ҫирӗм пӗр иртрӗ ӗнтӗ. Авланма 

в&х&т.
Вирук. Ир мар-и? Васкамаст&н-и?
Ҫумкка. Сирӗншӗн хула ҫыннисемшӗн вр 

т«, пире ир мар.
Вирук. Ак ес мана мӗн каласа пар-ха: ав- 

лансан арймупа мӗнле пурӑнассине есӗ пӗ- 
летӗн-и?

Ҫумкка. Мён пӗлмелли пур унта. Налуй 
тавра виҫҫӗ ҫаврӑн та, вййҫй тытса йар,— ӗҫ 
пул^ӗ те.

Вирук. Еп уя ҫин|ен мар. Тӳрех ыйтам- 
ха: есӗ сывӑ и?
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Ҫумкка. Ман мӗн арампа кӗрешмелле мар
пу$?

В и рук .  Кулкаланипе ӗҫ тухмӗ. Епӗ есё 
усал Т)Ирпе '^ирленино пит аван пӗлетӗп. 
Вйл ^ир пат сикет, есё ҫавах авланасщйн.

Ҫумкна (вйтапса ура ҫине тарат). Мӗн есё 
тухтар мар пул,, ӑҫтан пӗлен?

Вирун. Пӗлмесӗрех каламасгӑп ҫав. Ҫавӑн- 
па та епё сана, ырӑ ҫынна каданӑ пекех, 
^ӗрӗлсе ҫитмесёр ан авлан тетӗп. Хӗре сайа 
ан йар. Есё ху та вал сана йурата'Г терӗн. 
Тепӗр ҫын пурӑнаҫне ыӗн туыа ҫӗмӗрмелле-ха?

Ҫумкка. Ак ес мёнле калаҫа пуҫларӑн? Есӗ 
ху хулара комиссарсемпе сӗтӗрӗнсе ҫӳресе 
тщрлерӗн пул, те ха, хӑл, ҫынсене вӗрентес- 
шён. Хӑнтан ытман $ух, ^ӗлхӳне тӑсса ан тар.

Вирук. Ҫумкка, ан кашкар. Мана хӑратай- 
мӑн. Есӗ ху щирӳнтен пуҫӗпех 'ҫӗрӗлсе, тух* 
тӑртан ман алла хут илсе килсе памасар, епӗ 
сана авлантармастӑп. Краҫука есӗ т,ирлннепӗ- 
тӗмпех калатӑп. Ы тти хӗрсене те, санран сых- 
ланса ҫӳретцӗр тесе, пурноте каласа парап-

Ҫумкка. Тӑван пул^ӗ-и ку? Тӑван шӑллин 
йатне йал ҫине йарасшан. Аттене каласаш 
агте сана ^икелентерсе каларса йарат те-ха.



Вирук. Никама та ес калас ҫук. Ей хам 
сймахама калла тумастӑп. Хӗр ӗмӗрне ҫӗмёр- 
се, т}ирлӗ а^асем ёрт^етме памастйп.

Ҫумнка (сиксе тӑрса). |)им-ха, лекӗн-ха ман 
алла. Тӑван мар ес каплапа! Краҫука йури- 
йех пӑсатӑп, сире те пурне те трзр йертеп.

Вирук. Мӗнле хӑратма тытӑннӑ? Кама? 
Мӗнгаён? Ку ӗҫре санран пуҫне кам аййплӑ.

Ҫумкка (хӑраса). Вирук, итле-ха. Тархасшӑн 
никама та ан кала.

Вирук (ҫемҫеи) .Манран п у ҫн е н и к а м та 
пӗлмӗ. Есӗ емелленмеллех. Ыранах пул,нит- 
еана кайса, тухтйр хушнине тӑватӑп тесе сӑ- 
мах пар. Пуҫӗпех ^ӗрёлсен... епӗ пурӗ пёрех 
есӗ т}ӗрӗлни ҫин^ен тухтйртав ыйтса пӗлеп.

14-мӗш курӑнни.
Тарйе (кёрсе), Вирук, аГа '§ей ӗҫме.
Вирук. Ҫумккапа пӑртак калаҫкалар&м-ҫке.
Тарйе. Самавара те кунта йӑтса кӗрес? 

Темӗскер тулта ҫумйр та пуҫтарйнаЕ Ҫумк- 
ка, ырана вутй таткала-ха. (Ҫумкт кайат). А§ам, 
есӗ килтен 16-ра хаирӑка ӗҫлеме тухса кай- 
рӑ.н, унтан пӗлтӗр килсе кайн&рӗ. Вӗренкеле^- 
рӗм тетӗн. Хал, мӗыле пурӑнатйн,—каласа 
пар-ха.
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Вйрук. Вёренетёп те, ӗҫлетӗп те: станок 
патентен кёнеке патне т)упап, кёнеке патен
тен станок патне пырап. Кёнекин^ен пуҫне 
сганокёпе ан^ах та вахӑт пайтах иртет.

Тарйе. Мёнле майпа киле кйлме шухӑгп 
тытрйн-ха?

Вирук. ^нрленӗ хыҫҫӑй мана партак кан- 
ма вӑхат па-дӗҫ те, ҫавайпа килгӗм.

Тарйе. Ех, Вирук, пирӗн пуранйҫ ҫамалах 
мар. Тйпсакайӗн^е пурӑнна пекех, пёр ҫутӑ 
та курмастпар. Арҫынсем хӗйеҫҫӗ... Хӗрарам- 
сем ӗҫлесех халтан кайаҫҫӗ,

Вирун. Анне, малашне пуранӑҫа тӳрлетё- 
пёр. Хал) |е й  ӗҫес|ӗ.

15-мӗш курӑннй.

Вирук. Наҫтук есё ӑҫта кайнӑ'рё?
Наҫтук. Марйе инке йӗркипе сан ҫин^ен 

каласа ҫӳресе хӗрарамсене пухава тухма 
хушаГ.

Вирук. Ҫӳретӗр-ха.
Наҫтук. Вирук аппа, есё мана кӗнеке па- 

расшӑнт^ӗ те.
Вирук Вулама пӗлетӗн-и?
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Наҫтук. Епё сана вуласа к&тартам-ха. Мён- 
ле кёнеке парсан та, вётӗпе ҫырнине те ву- 
лат&п.

Вирук. Ак ҫакӑнтан вуласа пар-ха, (.Кёнеке
парат).

Наҫтук. Малашне ӗҫлекенсемпе хӗрар&м- 
сене ҫйм&ллӑх пулмалла, тенӗ Бебель.

Тарйе (савӑнса). Вирук ^унйм, мӗнле ыр& 
ҫутй, ырй хыпар есё кунта илсе килтӗн!

Т)аргиав.
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И К К Ё М Ӗ Ш  ГГАЙӖ.

Ҫав пӳртрех. Тихйнпа Тарйе.
1-мӗш курӑнни.

Тихӑн (мӑкӑртатса кӗрет'). Е х . к у  ^унвХИ 

а^а-пӑ/р: тйван ашшӗне сума сумаҫҫӗ. Хӗр 
ӳстертӗм. Ҫав хӗрех ашшӗне хирӗҫ тавла- 
ша'Г. Пӗри апла мар, тепӗри ашга мар. Мён 
йанала ӗнтё ку? Ара епӗ ун&н апппӗ-и, аш- 
шё мар-м?

Тарйе. Вйл йслӑ, сймах калаҫат-ҫке.
Гихӑн, Пйтратакан хӗрарӑм вал: йалти хё- 

рарӑмсене пйтратса пӗтер^ӗ. Ёдсӗрскер шу- 
хйшласа к&ларнй, ниҫта ҫук йапала. Тупйн- 
нй комиссар арймё!.. Ӗҫме йурамаст... Мӗн 
епӗ ун укҫипе ӗҫетӗп-и? Еҫсен те хамӑнне 
ӗҫеп,— хамйн ирӗк! Хам&нне хам ҫунтарма 
та пултарап.

Тарйе. Вӑл сана сӗлӗ илме укҫа па^ё-ҫке. 
Ес йна ӑҫта ^икрӗн? Ӗҫсе пӗтертён-и?

Тихӑн. Ёҫнё пулсан, мӗн тӑвас тен! Ви
рук ман хёр, ҫавӑнпа ун мана пулӑшмалла. 
Епӗ йна 15 ҫул тӑрантарнй.

Тарйе. Есӗ ӑна 15 ҫулхи хӗре хулана 
ӑсатрӑн та, вӑл хулара сахал ӗҫленӗ пул.
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тетӗн-и? Ҫын пан^е те пуранна, хапрйкрата 
ёҫленӗ. Уййхсерен укҫа йаркалаг1’цӗ, парне- 
сем те сахал илмен.

Тихӑн. А^иеем ашшӗсене пйхмалла ҫав. 
Есӗ йна сӑмаххусемпе пйсатӑн. Вӑл спрӗн- 
не пуринне те пуҫӑрсене пӑтратса пӗтернӗ. 
Кала-ха ӗнтӗ— мӗне кирлӗ шкул? Унпа вӑл 
пурин пуҫне те ыраттарнӑ. Темӗн ҫунмалли 
пур шкулшйн. Ак ӗнтӗ унта пӗренесем турт- 
тармалла. „Укҫине те шкулах леҫ, ан^ах ун
та тура ҫин^ен ан вёрентёр“ . ^им, иртӗней- 
мӗн! Ес ху! мён тусан та, турра ан тив. 
Вӑл санран аелӑ!

2-мӗш курӑнни.
(Марйе кёрет).

Марйе. Вера Тихӑнавна килте-и?
Тихӑн. Сире хӗрарӑмсене вал мён тума 

кирлӗ-ха?
Марйе. Ман ывйлӑм ^ирлерӗ-ҫке. Вйл мӗн- 

ле те пулин пулашаймӗ-ши тетӗп те. Пулг 
нитсине кайма та пнҫе, кайсае та тухтӑрне 
те тӗл пулӑпйр, те ҫук.

Тихӑн. Вирук хӗвершӑл мар пул>.
Вирук комундекй,,. 3



Марйе. Хӗвершӑлӗ хӗверш&л мар та-ха 
вӑл, ан^ах ун 'дирсем ҫин^ен калана кӗнеки 
пур тет. Вирук вал йаланах п у л ӑш а^ӗ .

Тихӑн. Пӑтратса пӗтернӗ ӗнтӗ вал сирӗн 
пуҫарсене. Аташеа ҫӳретӗр ӗнтё есир унпа.

Марйе. Вирук сире, самаконкка хырӑмӗ- 
сене, питех камӑла каймасБи? Сирӗн кирлё 
мар ӗҫӗрсене хараса пытарсах тамас! ҫав. 
Пурне те калаЕ Хӗре хурламалла мар. Епӗ 4 
ана хам та паминани кӗнекине ҫырма хуш- 
рам. Турра ӗненмест пулсан та.

Тарйе. Вирук претҫетаттӗл патне йаҫлӗ 
уҫас тӗлёшпе кайрӗ иулмалла.

Марйе. Ей йаҫлине уҫсан ц ё . Вара пирӗн 
алӑмӑрсем ирӗке тухёц ӗҫ . А |асене пула мӗн 
^ухлӗ тйвас ӗҫе хӑваран. Пурин^ен ытла 
тырасене пуҫтарна вахатра кан®ёр.

3 -м ӗ ш  к у р ӑ н н и .
{Вирун кбрегп).

Вирук (кёрет). Е, Марйе инке килнӗ.
Марйе. Сана кӗткелесе лараттӑм^ӗ-ха. Ма

нан Ваҫукам темён 'рирлерй-ҫке. Тем пек кӑщ- 
караФ. Пырса пӑхаймӑн-ши?

Вирук. Иурё, пырса пӑхӑп.
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Тӑрйе. Ех, Вирук, есё те ҫа« пӗр вӗҫӗм- 
сёр ӗҫлесе ҫӳрен. Пӑртак килте канеа лар- 
сан та й у р а ^ ӗ .  Хал) епё сана аванрах пӑхса 
калаҫайман та.

Вирук. Иурӗ-ҫке, анне. Атте, пайан каҫ 
пухӑва тухма ан ман, унта йаҫли уҫасси ҫин- 
-$ен ӗҫ татмалла. Утй ҫийӗ те ҫывӑхара!, ун 
хыҫҫйн ьзраш вырма та ^асах тухӗҫ. А |асе- 
не никамсӑрах т&кса хӑварас мар'рё.

Тихӑн. Пит кирлӗ сан ёҫӳсем. Ш ухӑшла- 
са кӑ-ларнӑ, ҫынсене пйтратма тӗрлӗ ӗҫсем: 
йаҫли, шкул... урах тата сире мён те пулин 
кирлёмар-и? Театт&рсем туса памалла мар-и?

Вирук. Театтӑр тйвасса тйваймӑп&р та-ха, 
халйх ҫур^е уҫас^ӗ. Марйе инке, пире хула- 
ран пул&шма пул^ӗҫ. Енӗ хамӑр хапр&кри 
йулташсене ҫырнӑл}ӗ те, вӗсем пирӗн йала пу- 
лӑшса т&ма пул^ӗҫ—вёсем пире шефе илеҫҫӗ.

Марйе. Ку мён тата. Епё сана ӑнланай- 
маст&п.

Вирук. Пире вӗсем укҫа, тӗрлӗ йапаласем 
кёнекесем йарса пулӑлпса тӑрӗҫ. Еп ун ҫин- 
г|ен  пайан пухура каласа кйтартйп-ха. Анне, 
Ҫумкка ӑҫта-ши, ман унпа каладмаллисем 
пурздӗ.



Тарйе. Лаша шыва кӳртме кайсатудё, кп- 
лет те пул, ӗнтӗ.

Верук, АТа, Марйе инке, унтден сирён 
пата кайса килер. Ҫумкка килсен, мана кёт- 
тёрт^ё.

Марйе. А^а, Вера Тихӑнйвна. (Кайаҫҫё).
Тарйе. Х а м  хӗрӗм ҫакйн пек пулё тесе 

еп шухашламан та.
Тихӑн. Пит аслӑ. Ун хӳрине пӑртак кёс- 

кетмелле. Хал, те йалӗпе арҫынсем сан хӗрӳ 
Кймиссар пулнӑ, ашшёне те вёрентет тесе 
кулаҫҫӗ.

Тарйе. Вал тивёҫле тйрашаг1-ҫке. Сире хй- 
вӑра—арҫынсене те вйл тйрашни усйллӑ.

Тихӑн. Пирӗн кйсйасент^ен ытларах кй- 
ларма тарйшаГ-и?

4-мӗш  курӑнни.

Натаруҫ (кӗрет). Те вахйтлӑ килтӗм. Сывй-и?
Тарйе, КаТаруҫ инке, килех. Йртсе лар.
Нӑтаруҫ. Па^йшка арӑмё патне кайсатгйм, 

хал, тата ҫул майӗ кунта та кёрсе тухас те- 
рӗм. Калаҫмаллисем те пур.

Тихӑн. Килмесӗр,— килекене епир хавас. 
Мёнле хыпарсем пур-ши йалта?



о
Шаруҫ. Иалти хыпара пёлместёп те, 

епё сирӗн Ҫумккӑр ҫин^ен калаҫма килсет- 
тём. Хам Краҫукймпа калаҫса п&хрӑм. Ҫам- 
р&кеем килӗштереҫҫӗ пулас, Тарйе кин те 
пйссах каймасЕ Ҫав&нпа минует ҫин$ен 
на^ӑшкана систерсен те йурамё-шп тетӗп. 
Сана Тарйе кин каланӑ, пул;.

Тихӑн. Пӗлетӗи. Еп вӑл ӗҫе хирӗҫ пыма- 
стӑл. Сана хӑна та, хӗрне те пит аван пӗ- 
летӗп. Есӗ П ӗрен пулсан та, ҫуртна йӗрне тир- 
пейлӗ тытатӑн. Ҫумккана сан патна йарӑн.

Кӑтаруҫ. Апла пулсан йурӗ епнин.

5-мӗш курӑнни.
(Ҫумкка кӗрет).

Нӑтаруҫ. Ак хӑй те ҫитрӗ. Хӑй умӗн$е 
калаҫар.

Ҫумкка. Мӗы ҫин^ен?
Кӑтаруҫ. Мӗн, мӗн ҫин^ен? Есе Краҫук 

патне ҫӳретӗн ҫке.
Тихӑн. Нимӗн каламалли те ҫук. Пур те 

пит аван пӗлеҫҫӗ. Ҫумкка авлана!’, епӗ пе- 
хиллетӗп.

Сумкна. Епӗ халех авланаймастӑл-ха.
Кӑтаруҫ. Мӗншӗн есӗ халех авланаймастйн? 

Мӗн еан турру ҫук-им? Е«ё пӗркун Краҫукиа
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Мана мён каларйн? Астӑватан-и? Аҫусем те 
хапӑл тӑваҫҫӗ. Аҫу сана киле кӗме йаратйп, 
тет. Тен есё тепӗр хӗрпе паллашман-и?

Ҫумкка. Нимӗнле хӗре те епӗ ҫулйхман. 
Ман авланма ҫул ҫитмен.

Тихӑн. Ҫул ҫитмен мар ӗнтӗ. Авланмасйр 
ҫӳрееен, тата пӑсӑлса кайан, Епӗ 18 авлан- 
на, есӗ ха^ ӗнтӗ 2 1  тултарна.

Иӑтаруҫ, Ак мӗн хйтланатйн есё. Хӗр 
хыҫҫйн ҫӳреме сан ш у х й т  та, авланас тесен 
сан шухӑш мар-им? Хал> пытанас шухйшла- 
тйн-им? Е у  мӗнл® йапала? Есӗ хйтланнине 
пӗтӗм йал пӗлет ӗнтӗ.

Ҫумкка. Еп халех авланмастӑп тесе сӑмах 
патӑм.

Нӑтаруҫ. Ах тур, тур, ку мӗн пулса тй^ӗ? 4
Тихӑн. Ҫумкка, мӗн есӗ манран тӗн^е 

култйр тетӗн-и? Парах кут&нланма. Ак епӗ 
каҫах, па^ӑшка патне кайса, минует тӑваоси 
ҫин^ен калан.

Ҫумкиа. Ҫук, епё халех авланмастӑп. Ма
на авланма хушмаҫҫӗ. Мана Вирук авланма 
хушмасЕ

Тихӑн, Кунта та Вируках пйснӑ. Хаҫантр 
т|бн вал пӑтратса пурӑнасшӑн-ха. (Вирук кӗрет).



•

Килтён-им? Ну, мӗнле пек к&миссар ар&мё? 
Есӗ мӗншӗн ^ӗнмен ҫӗре еймсуна ^иксе 
пйтратса ҫӳретӗн, кала-ха?

6-м ӗш  курӑнни.
Вирук. Мӗн пулнӑ.
Кӑтаруҫ. ^им-ха, Тих&н ывӑлсем, епё унпа 

хам калаҫса п&хам-ха. Ак мӗн, хӗрём, хал, 
епир сирӗн Ҫумккйр ҫин^ен калаҫр&м&р. Вӑл 
ман Краҫука тахҫанах пӗлет.

Вирук. Апла, килӗшесшӗн пулмалла пул, 
те, ан^ах Ҫумккана халех авланма йурамавЕ 
Вӑл авланма пултараймасЕ

Кӑтаруҫ. Мӗншӗн? Мён есё Ҫумкка? Сан 
хӑвйн калаҫма ^ӗлхӳ ҫук-нм?

Ҫумкка. Еп ун ҫин^ен калаҫма пултарай- 
мастйп. Манпа ан калаҫӑр. Вирукран ыйтӑр.
( Васкаса тухагп)

7-мӗш курӑнни,
Тихӑн. Ку мӗн пул^ё тата?
Вирук. Кӑ.Ааруҫ инке, еп сире сийен т&- 

васш&н мар. Туйне халех тумалда мар. Пӗр 
ҫур ҫул тӑр&р ӗнтё.

Тихӑн. Есё ун пек калаҫма п&рах-ха. Сан- 
ран асли епё. Сан ку ёҫре сймсаланса
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ҫ^ремелле мар. Ҫумкка, а ш т ӗ  хушсан, авла- 
наЕ Пайанах па^ӑшка патне кайса минҫет 
тӑвасеи ҫин^ен ӗҫ тататйн. КӑЯаруҫ инке, 
есӗ вӗсене ан итле. Килне кай хал,. Ӗҫе 
пуласси пулӗ.

Нӑтаруҫ. Ҫапла пулмаейр. Тихӑн ывӑлсем, 
мӗн а^а-пӑл^асене итлеме!

Тихйн. Килне кай, еп сан патна каҫала- 
па кӗрсе, хӑҫан минует тумаллине калӑл.

Кӑтаруҫ. Сыв пулйр еппин. Вирук май 
сана пӗр с&мах калас килет. Есё хула ҫын- 
ни пире йал ҫыннисене ӑнланаймастӑн. Епир 
хресҫенсем. снрӗнсӗр пуҫне те аван пурй- 
натпӑр- Епё сана тата та калӑттӑм та, ан^ах 
пулас хурӑнташпа вйрҫас килмест. Сыв пу
лйр. (Кайат).

8-мӗш  курӑнни.
(Краҫуксӑр).

Вирук. Епӗ ха .15 йна йӳрийех нимӗн те 
каламар&м, ан$ах епё, атте, анне, сире ка
лас тетӗп. Ҫумккана хал, авлаетарма йура- 
масВ вӑл усал ^ир йертнӗ. Хал* вӑл емел- 
ленмелле. Ана сывализден авлантарсан, вӑл 
усал ^ирне арӑмне те, а^исене те йертет.



Тихӑн. Пӗтрӗм, пуд... Камран Йертнӗ-ши?
Вирук. Камран йертнине епӗ пӗлместӗп 

те, ан^ах вал |ирлӗ, ун ҫин^ен вал мана хӑ- 
йех каларӗ. Унӑн ^ӗрӗлесех тесен, пит вӑ- 
рах емелленмелле. Пӗр ик ҫул емелленсен 
авланма пултарӗ.

Тарйе. Ах тур, тур, мӗншӗн дак инкек 
ҫитрӗ-ши?

Вирук. Ана хал, пул,нитеӑна емелленме 
йамалла.

Тихӑн. Килте кам ӗҫлӗ? Мӗн епё сирӗн- 
шӗн кӳлнё лаша-и? Ҫумкка ӗҫлет-ха вӑл.

Вирук. Вйл килте пурӑнеан ҫимӗҫсемпе, 
сават-сапасем урла 'ҫирне йертме пултараЕ

Тихӑн. Кай, апла мар пул,. Вӑл т,ирлӗ 
мӑр пул). Есӗ ахалех шухашласа каларна 
пул,. Епё унтан хам ыйтса пахам-ха.

Вирук. Атте, есӗ ана ыйтса ан асаплан- 
тар, Вӑл ахал, те пит хуйхӑра1г, епё те ана 
каладтаркаласа пахрам та. Вал |и р л и  дин- 
т;ен дынсем пёлсен, вара вӑл хайне хайех 
пётерет.

Т ихӑн. Мён тавас ёнтё. Пал кулса вилет 
ӗнтӗ: килӗшме тытӑн^ӗҫ те, кутан кайрёд 
тойёд.
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Вирук. КӑТаруҫ инке патне кайар-ха. Ун
па калаҫса, ӑна пусарар. Иепле пулсан та, 
тухнӑ вута сӳнтермелле.

Тарйе. Ех намӑс, намӑс. Мӗншӗн кухуй- 
хӑ ман пуҫ ҫине килдё-ши? (йёрет ).

Вирук. Анне, ан йёр. Сан куҫҫулӗ пулӑ- 
шас ҫук. АТӑр, КӑТаруҫ инке патне кайар. 
Вӑл Краҫукне туй пуласси ҫинден к ал и лен  
ҫитер. Атте, есё Ҫумккана калаҫтарса ан 
пйс. Ырри пулас ҫук. Пурёпёр епё дире сар
ма иамастӑп.

Тихӑн. Иусйм ҫавӑрнаТ ёнтӗ ку инкекпе.

9-мӗш  курӑнни.
Вирук. Наҫтук, есё килте лар-ха, кам та 

пулсан килсен: дасах килеҫҫӗ, те, ^Кайаҫҫё).

10-мёш курӑнни.
Наҫтук (тщщен). Аҫта-ши ман кӗнекем? 

Мён те пулин пӑхмасйр калама вёреиесдё. 
Лаййх кӗнекесене вулама йурататӑп-ҫке. Ех, 
ман тата вёренесдё!

11-мӗш курӑнни.
Ҫумна (кёрет). Ӑ ҫ та  ушкӑнӗпех карӗҫ?
Наҫтук. Халех килеҫҫӗ, пйртак тйр.
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Ҫумкка (хӑй ӑшӑнще). Ех, йшӑм ҫуна4-ҫке, 
хама хам вӗлерӗттӗм.

12-мӗш курӑнни.
Краҫук (кёрет). Сывӑ-и? Вирук килте-и?
Наҫтук. Вӑл килте ҫук-ха, аттесемпе кайрӗ.

Ҫумкка. Наҫтук, сысна ҫурине тухса хуп-ха.

13-мӗш курӑнни.
Наҫтук. Иурӗ, (Тухат).
Ҫумкка. Краҫук, ман кунтан каймалла,
Краҫук. Ӑҫта?
Ҫумкка. Хулана ӗҫлеме, унта хал, плат- 

никсем кирлӗ, тет.
Нраҫук (йӗроё). Ҫумкка, ан кай. Ху мӗн 

каланине аст&ватӑн-и? Енӗ мёнле йулӑп? Ан
не аҫупа калаҫса пӑхнй. Вӑл та авланта- 
расшӑн тет сана.

Ҫумнка. Ен хал, сана илме пултарай- 
маетӑп.

Краҫук. Урйххине йурататӑн-и мён?
Сумнка. Краҫук, д&нахах урйх никама та 

йуратмастӑп.
Краҫук. Мён пулнй тата?
Ҫумнка. Ан ыйт тархасш&н. Мана хама 

та ҫ&мӑлах мар. (Сётел ҫине пуҫне тайса).
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Краҫук. Мӗн пулнй сана тата? Кала тар- 
хасшӑ-н, мӗншӗн есё мана машкалласшан? 
Епӗ санран пуҫне никама та йуратмастӑтх. 
К а м  пире дарса тйраТ?
САна ыталат).

Ҫумкка. Ан тыт. Мана ан перӗн. Вирук 
хушмарӗ.

Краҫун. Вирукйн мӗн ӗҫ пур? Вал сана 
тен хулана илсе кайасшӑн пулӗ? Унта вал 
сан валлп урйх хӗр тупнй пул,?

Ҫумна. Ҫук, нпмӗнле хӗр те тупман.

14-мӗщ курӑнни.

Внрук (кӗрет). Краҫук та кунта. Сыва-и? 
Епир сирӗн патӑра кайрамйр та. Сан аннӳ 
таҫта кайнӑ, ман кӗтессӗм килмерӗ, атте 
унтах йулдӗ.

Нраҫук. Вирук, ес мӗнпхӗн ман телейе 
ҫӗмӗресшӗн? Ҫумккана хулана илсе кайса, 
унта ун валяй хула хёрӗ тупасшӑн-и мӗн?

Верук. Мӗн калаҫан ес, Креҫук? Мён хула 
хӗрӗ?

йраҫук. Есӗ ҫынсене пӑлхатнине епӗ 'пит 
аван пӗлетӗп, Ҫумккана та пасна, хал, ӗнтӗ 
вйл маиа парахасщӑн.
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Вирук. ^им-ха, ан ула-ха. Епё сана кала- 
са парам-ха. Ҫумкка, есё кунтан тух-ха. 
(Ҫумкка тухат). Краҫук, итле-ха. Епё санран 
ытларах пурйннй. Епё Ҫумккана халех авлан
ма йурамас !1 тетӗп, т^йнахах та й урам ас! 
Манма пултарсан, есё Ҫумккана пуҫӗпех ман. 
Питех йурататйн пулсан, пӗр-ик ҫул кёт. Ун 
^ух вйл сана иле, ан^ах хал, &на авланма 
йурамасЕ

Краҫун. Мёншён тата? Кам т^арат? Аҫусем 
те хирӗҫ мар.

Вирук Есё ухмах хёр мар, кала-ха, есё 
мёнле те пулин сикекен |и р п е  ргрлесен, ҫав 
^ире, Ҫумккана йертессе лӗлсе, йна катдака- 
ййн-и? Ху ^ирне хйвйр савнй ҫыннуна йер- 
тесшён пул&н-и?

Краҫук. Апла т&вазден, епё лутэдё вилем.
Вирук. Ҫук, вилмелле мар, емелленмелле.
Краҫук (йёрет). Ех тура, мёншён ку капла 

пул^ё?
Вирук. Хёрхенетёп епё сана, Краҫук, г§й- 

нахах хёрхенетёп. Ҫитменнине тата есё ху 
тӗллёы пурйнма пултараймастйш ҫав&нпа та 
©пё сана ытларах хёрхенетёп. Ие, ан йёр.
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куҫҫулӗсем пулйшаймӗҫ. Санйн хал, пурйнйҫ- 
не мӗнле т&васси ҫин^ен шухӑшламалла. 
Иртни иртӗ, йепле пулсан та сан Ҫуиккана 
манмаллах.

Краҫук, Ех, Вирук, пӗртге хӗрхене пӗл- 
местӗн.

Вирук. Ҫук, еп сире иксӗре те пит хёр
хенетёп. Ҫумкка та мана йут мар-ҫке. Итле- 
ха, пёр есё ан^ах мар, темиҫе пин хёр те- 
лейсёр. Ан йёр, лйплан, ме-ха, пйртак сивё 
шыв сып. Сана тӳсме ййвӑрне епё пёлетёп. 
Хуйхӑна манас тесен, есё ак мён ту: епё пит 
пысйк ӗҫ тума шухйшланй, ес мана ҫав 
ӗҫре пулйшйн, епё сана вёрентёп.

Краҫук. Еиӗӑҫтан сана пулйшам? Епё мён 
пёлетёп? Ҫыруне те пйртак ан^ах пёлетёп.

Вирук. Ӗҫлес тесен, вёренён.
Краҫук. Хал нимён те калаймастйп. Пу- 

ҫӑм ыратаЕ
Вирук. Итле-ха мана, Краҫук. Хал, епё 

сирён туййра пйсман пулсан, есё Ҫумкка 
арймё пулнй пулйттйн. Вара сирён ацйрсем 
суккйр, йухан-суранлй, ҫийен сӑмсаллй пул- 
нй п у л ӗ ^ ӗ ҫ .  Есё ун |у х н е  кама ылханйт- 
тйн?.. Сумкканата, хйна та, пире те,
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краҫук. Вирук, есӗ ^ӑнне калатйн.
Вирук. г1]йн пулмасйр.
Крнҫук. Ес кама та пулин йуратнй-и?
Вирук. Епӗ-И? (Пӑртак тӑрсап). ЙураТНй, 

тен сап 'ҫухлӗ ан |ах  та мар, санран та вйй- 
лйрах йуратнй пул, еп, ан^ах вйл йурату 
ирӗлсех пӗтрӗ. Халӗ ӗнтӗ епё пур т,ухйн- 
сене те хӗрхенсе ҫавсене пулйшашшйн тйрй- 
шатйп. Епё кунта нумайах та пурйнаймйп,— 
тумаллпсем пайтах пулӗҫ. Есё вулама та, 
ҫырма та пӗлетӗн ак ме-ха, ҫак кёнекене 
вуласа пйх. Ҫак кёнекене вуласан, есё мана 
пулйшма пелён.

Краҫук. Темён, епё сана пулйшаймйп.
Вирук. Еҫ вӑл хййех вӗрентет. Ӗҫрен хйра- 

малла мар. Ана пӗ^ӗкҫӗн ӗҫлеме тытйнаҫҫӗ. 
Сан пё^ёкдё ӗҫне кура, сана пысйккин^е 
те ҫынсем шанса пулӑша пуҫлӗҫ.

15-мӗш курӑннй.
(Тыханпа Тарйе кёреҫҫё).

Вирук. Ак аттепе анне те килеҫҫӗ. Мён, 
каладайрйр-и?

Тихӑн. Ех пйтратса пётертён, хёрём. Сан 
кплншгцен килменни а в а н с е .  Намйеа йатйн.



Тарйе. Кӑтаруҫ инке пире вйрҫрӗ^ҫке. 
Ҫумккана та ылханса пётер^ё.

Тихӑн. Пӗгместӗр те-ҫке есир. Ак кайа- 
тӑл та ӗҫетёп.

Вирук. Ӗҫмесӗр, тата мӗн тумалла. Атте, 
асту. Еп  сана тӳсӗп. тӳсӗп те, ан^ах хйрат- 
м а 'т а  май тупйп. Сӗлӗ илме панй укҫана 
йҫта ^икрӗн? Лашу урисене аран сӗтӗрке- 
лесе ҫӳрет, ҫапах та есӗ сӗлӗ илес укҫана 
ӗҫсе йаран. Лашу ӳксен кам айӑплй пулӗ? 
Сухаллусем кӑвакарнй, ӑсу хал, те кӗмен. Ак 
хулана кайса кил-ха, ман унта хут йамалла.

Тихӑн. Кама?
Вирук. К&йатйн-и? Кайан пулсан йурӗ. Еп 

сана ӑҫта ■ҫарйнмаллине калйп. Есё унта ҫӗр 
каҫйн. Хапрйкра мӗнле ӗҫленине курас те
сен, сана унта илсе кййса кйтартӗҫ,—уҫӑл- 
кала пӑртак.

Тихӑн. Ҫыруне пар ^асрах. Тарса кайӑт- 
тйм ҫакйнтан! Куҫӑм ан куртӑрт^ё нимӗн те! 
Тухса лаша кӳлес пул.

1в-мӗш курӑнни.
Тарйе. Кама нйхса ӳсрӗн-ши, Вирук хӗ- 

рём, есё. Сймахна та калама пӗлен, пурне те 
калама нёлен, пурне те итлеттерен.
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Вирук. Хуйх&па асап пурне те вӗрентрёҫ. 
Краҫук, килне кай ӗнтӗ, аннӳнтен ан хӑра — 
ҫисе йамӗ. Сана кам та пулсан м&шкйллас 
лулсан, тӳрех ;ман патма кил. Епё сана 
мӑшкӑллатармӑп.

Краҫук. Есё мана ӗҫ ҫин^ен каласаттӑн, 
ӑна мӗнле тумалла?

Вирук. Епир ӑна пӗ^ӗкҫӗ ӗҫрен пуҫлйпӑр. 
Ав, Тёмеске С4пан,укӗ т;ирлӗ вырта!, а^исем 
ҫамрӑк. Пӳртӗн^е те тирпей ҫук. Ес ун пат
не кайса йашкасем пӗҫерсе пар-ха, а^исене 
те тирпейле. Ку сан малтанхи ӗҫӳ пулӗ.

Нраҫук (Вирук патне пырса). Ҫумккана хӑ- 
вйртрах хулана кайма хуш. Епӗ ҫиленес ҫук.
( Каиат)•

17-мӗш курӑнни
Тарйе. Краҫук пит хытӑ йӗ^ӗ-и? Есӗ ӑна 

^ӑнах кадарйн-и? Пит хуйхйр^ё пул,ӗ-ҫке.
Бирук. Аптӑрасах каймӗ, ун тӳсмелӗх пур.

28-мӗш курӑнни.
Марйе, Униҫҫе, 1,2,3,4-мӗш хӗрарӑмсем 

кӗреҫҫӗ.

Марйе. Вирук килте-в?
Вирук. Килте, килте... сызй ҫӳретӗр-и?

1'ирук ком ун искӑ... 4



Сасӑ. Сывй-ха, Вира Тях&аӑвна.
Вирук. Мана тархасшӑн аила каласа ан 

'^ӗнӗр, Вирук тесе ^ёнӗр. Мёнле ӗҫпе кил- 
тӗр-ха?

1 —Маруҫ инке, ес кала-ха.
2 —Пурне те кала.
0 —Йаҫли уҫас ӗҫпз килтӗмӗр-ҫке.
4-^-Утӑ ҫийӗ те ҫитрӗ
!У!»рйе. ^имӗр-ха, хӗрарӑмсем, ан йанӑр&р- 

ха. Епё хам калам-ха. Вирук, ута ҫийё ҫитет 
ӗнтӗ, епир каллах ат^асемпе тарӑхса йёме 
тытан&п&р. Пирён совегре ӗҫлекенсене есё 
партак калакала-ха. Ех, ӗнтӗ вӗсем те мӗн 
кйна шухӑшламаҫҫё-ши? Пӗркун йаҫли кирлӗ 
тесе калаҫрамӑр, халӗ ёҫне тума пёри те хус- 
калмасЕ Темёне кӗтсе т&раҫҫӗ тата.

1 —Камран мӗн т^ухлӗ апатсем пухмалли- 
не те суса кйлар’дёд. Пухаканё пӗри ҫук.

2  — Арҫынсеьгден ырйлӑс кӗтесеи те ҫук. 
Ак укдисене каллах ӗҫсе йарёд.

3 —Вёсен ёдё те дав ан-дах. А рсем п е  
вӗсем асанланмаҫҫӗ-ҫке,—вёсен хуйхи те ҫук.

4— Манйн арҫыннйм кула пуҫларӗ. Хӗр- 
арймсем ёҫ тума тытйнт)ӗҫ те, хййсем нимӗн 
те т&ваймаҫҫӗ, тет.
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Униҫҫе. '1]имӗр-ха, ан йанӑрӑр.
Вирук. Еп ӑна хам та пӗлетӗп те, а н р х  

пирӗн пёр инкек пур. А р с е н е  епир аҫта 
пухӑпар-ха, ҫуртне те р с а х  тупаймапӑр. 
Пурин те пӳррсем  п ӗ р к ҫ ӗ ,  а р е е н е  аслак 
айӗн-ҫе хавараймапӑр.

Марйе. Арӑмсем, еп ак мӗн шухӑшлатап. 
"Дунама ҫылӑх илсе калаҫам та-ха. Пирён 
па^ӑшкасем арӑмӗпе а н р х  пуранаҫҫӗ,—а§и- 
<?.ем ҫук. Вёсез пӳр^ӗ пысӑк, улта пӳлӗмлӗ. 
Л аргп кан а  тийаккан патне куҫарма йурамё- 
гаи? Тийаккӑнӑн та ҫеыйи пысӑк мар. Н а р ш -  
жа ҫургне вара йасли уҫаттӑмар.

1 — Апла тума йурӗ-ши?
2 - П у и  ҫуртне-и?
3 -А р ҫ ы в с е м  памӗҫ.
4—Тытӑнса пахар-ха.
Тарйе. Мён есир аташатӑр. Вал 'р р к ӳ  

•ҫурцв.
Вирун. 'Цимӗр-ха, Марйе инке шухашӗ 

лит аван. Мёнле-ха епир ӑна маларах аса 
илеймерӗмӗр. Ну, Марйе инке, матур.

Тарйе. Т]4нахах та есир ухмаха йертёр-и? 
А ра пуп ҫуртне йепле туртса илмелле?

Еирук. Тураран харатар-и?
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1 — Тарйе инке тӗрёсне кала1\  И у п ҫу р т-  
не аҫтан туртса илен.

Вирук. Т^имёр-ха, еп сире каласа парам. 
Оирӗн пупӑр халаха хӗрхенекен ҫын пулсан, 
вал хӑй ҫуртне, вӑхӑтлаха ан'зах пулсан таг 
а^асемшён памалла. Ана тийаккйн патён$е 
те выран ҫигмелле. Христос саккунё те ыра 
ӗҫ тума хуша’!’. Пуп а^асемшӗн ҫуртне па- 
масан, вал вара христос саккунве итлесе- 
пурӑнманни пулаТ. Ҫитменнине тата пупа 
кам ҫурт туса пана? Пуп ҫуртне хреоденсем 
туна, саванна ӑна хрес^енсемех урах ӗҫшӗн 
илме пултараҫҫӗ. Хал, пуп ҫуртне йышӑн- 
маеан а^асем валли ҫулталаксар та ҫурт пулмё 
те, вара йаҫли те у н р ен ех  тӑмалла-и? Марйе 
инке калана пек, пуп ҫуртне йаҫли уҫатпӑр’.

1— Арҫынсем памӗҫ.
2 — Ак епир а^асене пӑхма арҫыпеене 

хушапӑр та, вара арҫынсем мӗн калаҫнине 
курапӑр.

3 — Апла хӑрушӑ,
Марйе. Мӗн харамалли. Егшр арҫынсе- 

не— йаҫли уҫма ҫурт памасан, уйа тухса та 
пӑхмастпӑр тесе хӑратапӑр. Ёҫлеме мар, ҫиме 
леҫме те каймӑнӑр.
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12— Тёрёс. Арӑмсем, ан парӑнӑр. Мирён 
уй йалтан 4 ҫухрӑмра, ӑҫтан епир унтан 
а^асем датне ҫӳрейетпӗр.

Марйе. Ав, пёлтёр Варуҫ кин а’р  ҫуноа 
кайнине вёсем м а н р ҫ  пу^. Ҫавоене астутар- 
малла.

Униҫҫе. Арҫыннусем кутӑнланса хӗвесе 
пётерёҫ.

1— Вёсем дире хал> тии хӗнемеҫҫӗ ӗвтё.
2 — Пурне те хӗнеее лӗтереймӗҫ.

ирук. ^имӗр-ха, йултаптсем. Еанр, хёр- 
арӑмсем, ун ҫинт}ен ушкӑнёпе пухӑнса ыйт- 
малла. 'рӑнахах та, пупа тиВакк&н патне 
йеатсан, йаҫлп уҫма ҫурт тупатпӑр.

Та р й е . Тур&ран х&рӑр.
Марйе. Тарйе инке, Краҫук а р н е  сысна 

динм пёр вид дул иртнӗ пул, ӗнтӗ, ает&ват- 
«а? Хай уйа кайна, атрше хунемӗшпе хӑвар- 
еӑ. Леш ациие кур&к ҫнне тухса лартыӑ та, 
йна еысна пырса ҫисе те йан&. Краҫук тӳ- 
сеймееӗр шыва та сикме тыт&н|ӗ, мӗскён, 
даиах та ухмаха йерее вил^ӗ, ӑ,ва мантйн-ям?

Тарйе. Ах, ^&нах та маесах кайнӑ.
1 — Ман а р м  пёлтӗр пӑртакҫах няҫсе 

вмлеймерӗ, аран р р тр ём .
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2 — Атасене ӑҫтан сыхйеӑр хӑваран.
3 — Арӑмсем, нимӗн шухӑшласа тӑмаллк 

те ҫук. Б у п  ҫуртне йаҫли уҫатпӑрах.
Вирук. Урйх калаҫеа вӑхӑт иртерес те мар. 

Есир килӗрсене кайар та, етариккӗрсемпе 
калаҫеа пӑхӑр, епё совете кайам. ^имёр-ха, 
пӑртакҫех манса кайман. Хуларан пирён ар,- 
сем валли краватсем тума пултӑмар тесе ҫы- 
раҫҫӗ. Ат^асене сыввисене ан^ах тухтйра пӑх- 
тарса пухапӑр. Вара хамар пёрерӗн пйхма 
пулӑпӑр. Пурӗ-и?

Сассӑсем. Иурамаеӑр, йураВ
1 — Вирук, ӗҫле-ха ёнтӗ.
2 —Епир арҫынсене итлеттерёпӗр мтлет- 

терёпӗрех.
3 — Арӑмсене пурне те систерес.
Марйе. Пул кутйнланма тытйнсан, епӗ &б & 

хамах аллинт}ен тытса ҫуртӗн^ен кӑларса- 
йарйп.

Унлҫҫе. Еп  Пӑн^ука кутанлансан, хам 
иатма та йамӑп.

Вирук. Вӑхӑт ирттерсе тӑрар мар ёнтӗ. 
Арӑмсене систерӗр. Еп совете кайса пуху 
пухма хутам-ха. Ну, арӑмеем, кутӑн ан 
кайӑр, хытӑ тарӑр.
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4 —  Йаҫли йапалисеве сыхлама кама ху- 
шар. Ёҫми-ҫими те пулӗ, кипкисем те пулӗҫ.

Вирук. Епир вӗсене сыхдама КагГаруҫ Кра- 
ҫукне хушӑпӑр.

1 —Ара вӑл сарён Ҫумккӑра катр)а ка- 
йа^-ҫке.

Вирук. Ҫуыкка хал> хулана ӗҫлеме кайаВ 
Вал йапӑхса лари 'рен йаҫли уҫма пулашё.

2 —  Краҫук сыхласан сыхлатар.
3 — Краҫук вйл ҫы рутапӗлет , унта ҫыр- 

каламаллисем те пулӗҫ.

19-мӗш курӑнни
(Вирукпа Тарйе анцах йулаҫҫё).

Тарйе. Ех, арӑмсем те. Пур арӑмеене те, 
ееё Впрук ура ҫине тӑратнӑ. Тёлӗнмелле, 
мӗнле ёҫ тума тытӑнна.

Вирук. Арӑмеем еп хайсем тума тытйн- 
иние таваҫҫех пул, тетӗп-ха.

Тар»е. Па^ашка вӗсене ҫуртее паыӗ. ним- 
пе те пар&с ҫук.

Внруи. Пӗ^енҫи вӑл ушканах ҫӗнтереймӗ.
Тарйе. Ҫамрӑк а р с е м  йа^ёпе илеҫҫӗ ёнтӗ, 

тура каҫарё-ха. Еп тухса 'ҫӗпсене ҫиме па
рам. (Тухат).



Вирук. Хулари йулташймсеве пул&шӑр 
тесе ҫырас-ха. тен пйрахмӗҫ.

2 0 - м ӗ ш  курӑнни.

Ҫумкка (кёрет). Вирук, еп хймата ҫӗлекелео 
тесе йӗппе ҫӗлен ҫил тирме тыгант&м та, 
йӗл куҫве ҫил тврейместӗп. Мён пулт^ё-шн? 
И ӗп ҫӑрти ҫине п&хматытӑнал та, куҫатӗт- 
реллӗ курӑнаК

ЙИрук. Цим-ха, (кёнеке тытса) Мв-ХЕ ҫакЙ.Н- 
та мён ҫырнине курайатии?

Ҫумкка (кёнеке ҫине пӑхсал. Хуран хуран 
курӑнат, ав'дах нлмёнле паллӑта уййраймас- 
тӑп. а х , Вирук, суккарлаватӑл, пулмалла, 
суккйрланагӑа!

Вируч. Тата пӑх-ха... курмастан-и?
Ҫуикна. Ҫук, курмастӑл. Вирук, ^ӑнахах 

та суккӑр пулӑп ш и ?
Вирук. Емелленмесӗр вӑхйт иртерсе пу- 

р 1 ннӑ. ХаЛ) ёвтё ҫав 'р р ӳ  куҫа тухаК Таса- 
мар аллупа та куҫва ёйвалавӑ пул).

Ҫумкка. гЦйнахах та еуккйр пулатйл пул,. 
Мав пурйнаҫа мӗн ҫӗртсе пурӑнас ёнтӗ на- 
лашне. Ҫакйнса вилетӗп те, ёҫӗ пётет.
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Вирун Ан ухмахлан, тен 1}ёрёлён. Халех 
аттепе хулана кай. Тухтар патае кай та. 
пурне те йёркипе ӑна каласа кӑтарт. В&танса 
каламасӑр ан тӑр.

Ҫумика. Ҫук, еыелленесси кайа йулцё нуд, 
хад$тин нимён те пулӑшаймё.

Вирук. Хӑраса ан тӑр. Еп аннене кайса 
калам-ха, вӑл сана ҫул ҫине йаналасем хатёр- 
летёр. Укҫине пйртакҫа хам та пар&п. Тумла- 
на пуҫла.

Ҫ у 1У1К К а (сулӑна , сулӑна кайса утса тухат). 11ПТ

т$рёлеймесев? Тен тавранаймӑп? Сыв пул.
В и р у к  (вӑл тухсан)• Ех тёттёмлёх. Хайне хай 

пӗтереӗ, ҫитменниие тата ураххисене^те пё- 
тересшён пулиа.

1]аршав.



Ҫ а в  п ӳ р т р е х .
1-мӗш курӑнни.

(Наҫтук тӗрё тӗрлеее лараЕ Тарйе кёрег).

Тарйе. Наҫтук, х й ҫан ц ен  еиӗ сана кӑш- 
к&рам-ши? ^ӑхсем ҫитермелле тетӗн.

Наҫтук. г])им ха, анно, пайан Вирук аппа 
кайаЕ еи аш&ллийёме те тёрлесе пӗтереймӗп.

Тарйе(еГ^&ижш сывласа). Иайан Вирук кил- 
ии уйӑх ҫура иртрӗ, ан'дах епӗ залитоен 
унпа нёрре аван кйна лареа калаҫаймар&м. 
Уййх ҫура иртни пёр кун иртнё пек те 
туйӑвмарӗ. Мӗскӗне килге ларма та вӑхӑт 
пулмарӗ. Ех, Вирук, Вирук!..

Наҫтук (ӗсӗклесе). Анне, мана ес аппапа 
хулана йарӑн-и?

Тарйе. Есё те кӑйсан, епир кампа йула- 
пӑр. Ҫумкка нулнитсӑра выртат. Аҫу та. енё 
те уҫа сывлӑхла м а р . Епир вилсен кайӑн, а|ам.

2 -м ӗ ш  к у р ӑ н н и .

Униҫҫе (кёрет). ^ипӗр-и, Тарйе инке. В и 
рук ӑҫта?

Тарйе, Сйпа^ук кинсем патне йулашкин- 
т>ев кайса курас терӗ. Сӑпан,ук кинён те
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майа кайни ҫук, тет. Ҫавӑнпа ӑна йулаш- 
кин^ен кайса курас терё, пайан хёрём ка- 
йа!' ёнтё. Пёртте йарас килмест.

Униҫҫе. Хёрхенмесёр. Пире те вӑл мён 
■])ухлё уса кйтпртрё. Пирён куҫа уҫеа, пире 
вал ҫутӑ катартрё. Хёрар&м ирӗкӗ ҫин^ен, 
хӗрарӑм тивӗҫлёхӗ ҫин^ен вӑл пире калаеа 
к&тартрӗ. Ҫавйнпа епир ӑна йалӗпех, хулана- 
ан кайтӑртуҫё, йала йултӑртэдё тесе ыйтас- 
гаӑи

Тарйе. Ӑна епё те йулмӑн-ши тесе кала- 
рам та, йулмаст&н, тет. Унта ман ӗҫ йу- 
лаТ, тет.

Наҫтун. Анне, сан тата хӗрлӗ ҫип пур-и?
Тарйе. Урӑх ҫук, мён пурне п а в ӑ р ӗ .
Наҫт. Ман тӑватӑ, саса палли лартма ҫип 

ҫитмерӗ, тем т&вас?
Униҫҫе. Акку валли тӗрлетне?
Наҫт. Вуласа пах-ха.
Униҫҫе. Еп вулама пӗлмеетӗп ҫав.
Наҫт. Хам ву ласапарам-ха. (Вулат): Иу- 

ратнӑ, йулташ&ма, хамӑн аккама йӑм&кё... 
ӗн^ен тесе тӗрлеме ҫии ҫитмерё.

Униҫҫе. Ман килте хӗрлӗ ҫип п у р ц б , ан- 
^ах всё «йймйкён^ен» тесе тӗрлес выр&нне
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•«Йӑм4кӗеев'рн» те, вара пиртен панӑ иек 
те  пулё.

Наҫтук. Анне, еп халех килетёп. (Упщгепе
■квёаҫҫё),

Тарйе. Пур те х&йне йуратаҫҫё.

3 -м ӗ ш  к у р ӑ н н и .
Т ихан  (кёрет). Наҫтук ӗҫта 'дупрё? Мана 

пёртак ҫех йавантарса хӑвармарӗ.
Тарйе. Униҫҫе патне ҫип ыйтма. Л а ш а н а  

кётӳрен илсе килтӗн-и?
Тихӑн. Илсе килтӗм Ш аваратӑп та, кӳле 

пуҫлатан- Стантса тӗгтӗмуен ҫитест>ё.
Тарйе. Тата х ӑ ҫ а н  килсе курайӗ-ши?
Тихӑи. Киле, ӑна нуҫӗпех йарсан, питаван 

пулӗтуцё. Епё хам хёрӗм ҫаплах ӑслӑ нулӗ 
тесе  гаухйшламан.

Тарйе. Есӗ ӑна ҫурта та йарасшӑн мартр 
'§ӗ. Килсенех ӑна камиссар арӑмӗ теее маш- 
калласа пӑртак ҫех хӗнемерӗн.

Т ихӑн . Иртнине асанеа ан лар. Еҫсе пу- 
ҫа аташтарнипе мар-в?

Тарйе. Урӑх а н  ӗҫ ӗнтӗ.
Тихӑн. Ӗҫмеетӗн ёнтё. Есё епё мӗншён 

ӗҫнБне пӗлместӗн. Йалти кулаксем иире 
ёҫ-терсе пайтах ҫаратрӗҫ. Хал, ёнтӗ вяир,



ҫӗнӗ пурйнйҫ ҫулӗ тупн&екереем, туртисене 
кӗске тыткалӑпӑр. Ёлӗк Ҫитӑркка еамакуп- 
нӗ пи'|ӗкепе турттарса ӗлкёреймеегдӗ, хадӗ 
ӗнтӗ вӑл 'ҫетвёртне те сутаймаеӑр хуйхӑрса 
ларат.

Тарйе. Капла пулви аван-ха вӑл.
Т кх ӑ н . Аван пулмае&р- Вирук кайсан. 

пире хаҫата вуласа ӑнлантаракан пулыае!* 
ёнтӗ. ҫав инкек.

Тарйе. Наҫтук вулӗ.
Тихӑн. Вал вулӗ те, ӑвлантараймӗ. Вирук 

пур с&махне те ӑнлантара/рӗ. Ав, налук пу- 
хакансем хут>ӗсене &нланаймас&р пӗр ерне 
асаплан^ӗҫ. Вирук пырса вуласа йнлантарцӗ.

4-мӗш курӑнни.
Вирук (кёрет). Атте, лаша хатӗр-и? Кп 

йапаласене хатёрлерӗм. Кӗнекесене сире 
вулама хӑварат&п.

Тихйн. Лашана халех кӳлетӗп. Вирук, 
тата пӗр уйӑха та пулин йулм&н-ши? Х у та 
пӑртак канӑттӑн, пире те вёренткелӗттён.

Вирук. Ҫук, атте, епӗ урйх йулма пулта- 
раймастйп. ХаЛ) те пӗр ерне кайа йулт&м. 
Пирӗн хапр&кри ёҫлекенсене те пурне те 
у|Ота илнӗ.
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Тихйн. Иулма йурамасан, кайатӑнах ҫав. 
Всё килсенех епё сана йатлаҫкаланине ка- 
ҫар, ацам. Е п  пёлмесӗр ухмахланнӑ.

Вирук. Ҫитё, атте, епё халӗ ес улшӑннӑ- 
шӑн темӗн '§ухлӗ те хӗнӗртегӗн.

5 мӗш  курӑнни.
Тихӑн. Еп лаша кулме тухатӑп. (Тухат).
вирук. Анне, ес мӗн макран? Ан макар, 

ак енӗ пйртак тӑрсан, татах килее кайап.
Тарйе. Ес килнпне кӗтсе илеймӗп. Оыв- 

лахӑм уҫӑ мар.
В и р у к .  Ман патӑма хулана пырса кур.
Тарйе. Унта ӑҫта пырайам. Ёлӗк те ҫӳ- 

ресех кайман, ха^  тин ҫӳреймӗп ёнтӗ. Ҫурта- 
йӗре пӑхма та ҫын кирлё. Наҫтука есё ха
лех илсеан  кай-ха. Еп п ё ^ е н  йепле оурӑнап.

В и р у к . Ана вӗрентмесӗр хӑвараеси? Хал, 
вал сире пулйшкаласа пурӑнг&р та, а н р х  
еп ӑна варенме илепех.

6-м ӗш  курӑнни.
Наҫтук (кёрет). Вирук килте-и?
Вирук, Килте.
Н а ҫ ту к .  А к  ҫакна ил-ха. Кана еп хам тӗр- 

лерӗм. Шӑланмассерен мана асан.
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Вирук (ама щ уп туеа). Тавах, йймӑкӑм, Епир 
аниепе сана хампа илсе кайасси ҫин^ен 
калаҫрӑм та, тата партак нурантӑр терёмёр. 
Еп сана вёрен...

Наҫтук. Халех вёренме йурамасТ-и?
Вирук. Ҫук-ха, йурамаст. Пйртакҫӑ, тӑмал- 

Ла. (Наҫтук пёрес пек тарапъ). Ив, ан Йёр, ЭН 
йӗр. Епё Хӑравҫасем а н р х  йӗреҫҫӗ тенине
есё мантӑн-им?

Наҫтук. Ҫук, Йӗместён. (Куҫ ҫулне шӑлат).

Лаш ана тухса курас. (Тухат ).

7-мӗш курӑнни.
Тарйе. Епё сана аеӑнмал4х мӗн парӑн- 

ши? Кӑкӑру ҫине хӗрес ҫакас шухӑш&м пур 
та, ан |ах  есё турра ӗненмесгӗн.

Вирук. Турасене пӗрне те ӗненместёп ҫав. 
Тарйе. Ах, анла ан кала. Есё хут те мён 

ту та, ант)ах епӗ ватй ёнтё. Ак ман пйртак- 
ҫӑ, вак-тёвек укҫам пур, ҫавна та пулин 
ил-ха, кирлё пулё.

Вирук. Ҫук, кирлё мар. Ху мён те пулсан
И.1ён.

Тарйе. Хуш&н илмесен, ме выҫ& ар с с м  
патне йама. ил.

Вирук. Йурӗ, анне, йарӑп. (Илет).

_  63 —



8  м ӗ ш  к у р ӑ н н и .
Нраҫуч (кёрет). Сана йулашкин$ен курма 

килтӗм. Ха.$ ан-ҫах йаҫлин^и а |асене кӑн- 
тӑрлахи апат ҫитертӗм.

Вирук. Сана мён те пулин ӗҫлеме хушса 
х&варас-ха.

Краҫук. Хуш. Мён тума пултарнине пур
не те тйвӑп.о

Вирук. Иаҫлин^и а^аеен ам&шӗеемпе пӗр- 
лерех ӗҫлеме тйрӑш. Х у мӗн пӗлнине, илт- 
нине пурне те вӗсене калаеа пама тӑрӑпт. Хӗлле 
йаҫли хупйнсан, ^итал^нйна ӗҫлеме куҫ. Ыт- 
ти арӑмсене те унта илёртесшӗн тӑр&ш. 
Вӗсене те ӗҫ тупма пулйш. Вӗсене майӗпе 
ҫыру вӗрент, еп килнӗ ҫӗре вёсем пайтахӑ- 
шӗ ҫыру п ӗ л р ӗ р .

Краҫук. Кар^акеен'ден пуҫне ыттисене пур
не те вӗрентесшён тйр&шйп.

Вирук. Есё вёсем патне ҫуртран ҫурта 
ҫӳресе атщсене тирпейлёрех тытма вёрент. 
Мӗне те пулин ху тума пёлмееен, пирён 
пата хулана ҫыр, епир сана пулӑшӑпӑр.

К раҫук. Ман пит вӗренес кидет.
Вирук. Хулара сана вёренме йурйхлӑ пӗр. 

пӗр курс уҫӑлсан ел сана систерӗп.
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Краҫук. Сыв пул-ха, Вирук. Пире манса
ан щр&Н. (Тууптӑваҫҫё).

Вирук. Телейлё ёҫлёр

9-мӗш  курӑнни.
Наҫтук (щупса кӗрет) Вйрук. Вирук, Саи 

патна арймоем килеҫҫё.
(Марйепе пёрле тӑватӑ арӑм кёреҫҫё, вёсен хыҫёнще 

татах арӑмсем курӑнаҫҫе).
М арйе . Вирук. епир еана йуташкин^ен 

курма килтёмӗр.
1-м ӗш . Сыв пул, Вирук.
2 -м ӗ ш .  Епвр еана дшкёвпех тав тйватпйр
3-мӗш Сана епир ёмёрте те манас ҫук.
4 -м ӗ ш .  Есе пирёншён пайтах тар&шрӑн. 
Марйе 'Цимӗр ха, арамсем. Униҫҫе, пар-

ха хутне. епир унта ҫы ркалана^ё.
Униҫҫе . Ме. хытарах вуласа пар.
Краҫук (вулат). Иуратнӑ йулташӑмӑр, 

Вирук, сава спёр Куснар йалён’щи хёрарӑмсем, 
дунган тав таватпӑр. Есӗ ху ёҫӳсене манса, 
пире хӗрарӑмеене тёрлӗ инкекре пайтах 
пулашран. Ха.т, ёнтё епир есӗ ^иаван кому-, 
нискине пӗлтӗмёр. Сан урла епир комунис- 
сен паргтипе ёҫле'вноепе салам йаратиӑр.



-  66  -

Есӗ уҫса пчнӑ йаҫливе епир Ленин йатне 
пама шут турймӑр.

Хулари йулташсене краватсемшӗп тав 
ту. Кӗркунне ^и тта-ра  уҫна </ӗре вёс> м кил- 
■рӗр. Акӑ ху§ё уине пилнк ҫын ала пуснӑ, 
ҫыру пёлменнисем хӗре(; палли лартна.

С а ӑсем. Тёрёс.  Тавах  сапа  Вирук.
Вирук. Сире те мана пулашнашан тав. 

Е а  мён тума чултарнине тур 1 м. Есёр уш- 
кӑнна пурӑннип уссяне сяс син, нпӗ пиг са- 
ванӑттам. Пйрлешсе ӗҫл^сен пурана^а нурӑнма 
пурне те ҫамал иулё. Перлегпре пурӑима 
пултарсан, еаё сири аван вӗренгрём, тиӑёг- 
тӗм. Ман асапсем ахалех ҫухалмбрёҫ. Епир, 
хёрарамсем, ар;ыасемпе пёр тивёҫлё пу лас 
тесен, хамар алсене ацасен^ен салгма пёл- 
мелле. Ҫавйнпа асаяяа уҫна йаҫлине ура 
ҫине тӑратасотӑн тарашар, кёркуннене л)ит- 
таЛ)На уҫар. Вара ар^ыннарсем те самакун 
ӗҫес выранне ,ргтал ,нара кёнекесем вуласа 
иртерӗҫ. Хӑвар та вёренёр, а^арсене те 
вӗрентёр. Еёнекррен есир пайгах уса курар. 
Мён те пулин йнланмасан, йе тума пёл- 
месен, хулари йулташарсене ун ҫин^вн пёл- 
терӗр. Вёсем сире 'р т га . 'р ан а  уҫма пулӑшёҫ-
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Сасӑсем. Вирук йулташ, сыв пул. Пире 
вӗрентнӗшӗн сана пысйк тавта-пуҫ.

Вирун. Епӗ хуларан укҫа выл,аса плмел- 
лин оиликатсине плтӗм. Епӗ &на йаҫлине 
хӑварӑп. Тон ҫав опликатсипе укҫа тухӗ. 
Вара йаҫлпне те ҫав укҫапа ура ҫине тӑрат&р.

М арйе. Ара сана хӑиа укҫа кирлё пулӗ. 
Ху та луйанак мар.

Сасӑсем. Тавта-пуҫ сана. Енир те сана 
манмӑпӑр, парне йарӑпӑр.

Т и х ӑн  (кӑрет). Лаша хатӗр.
Вирук. Апла пулсан епё те хатӗр.
Т а р й е . Сыв пул ӗнтё, хӗрбм. (?>//» тӑват). 

ГЕулапшшцен ҫапах та сана куртӑм.
Вир ук . Ей. аине, сс ман пата пайтах 

ҫӳрӗн ха. Кайар ёнтё... Еп тата йаҫлпне кӗрсе 
тухан-ха.

(Пурте калаҫкаласа тухсщ с. Стссна хыҫӗнще 
сасӑсгч пусӑрӑиаҫҫё. Стеенӑ ҫиппг^в пикам та ҫук),

Н а Ҫ Т у К  ( кёрет, йёре-йёр е калаҫат ) ,  У р ӑ Х  Й ӗ -  
рес мар пул). ( Пӑртак тӑрсан). Епё Т6 Вирук 
пеквч нулап-ха.

Туаршав.
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