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В Ы Л) А К А Н С Е М:

1. ЙЛ)УК — ВО ҫула йахӑн.

2. Марйе— И.^укӑн малтанхи арӑмӗ, Жракахви хёрё,

3. Сашшук— вёсен ат)и, лйнккӑскер, вӑтаяаканскер-

4. Наҫтук— ИЛ)укӑн кайранхи арӑмӗ.

7. Правахви—Ил,ук хунё.
8. Акахви—Пракахвп арамё.
9. Муҫҫей—вёсен а и̂, Марйе шйллё, у§т>ител 

10. Матви—Муҫҫей йулташё.

14. Караем
15. М ат1ук— Сымук тусё.

16. Плакк— Каратам тусё.

17. К ар ^ й к . 

18 ХёвершшЯл.

хитре ҫын.

5. Петӗр— 7 ҫулта |  

5. Анна— 5 ҫулта |
{ Наҫтукӑк а^иеем.

11. Кӗркури
12. Микулай
13. Симу к

\ каздйсем.



П ӗ р р е м ӗ ш  п Е й ӗ .

Стеенӑ: Хрес^ен пӳрт]ӗ; пӗр алӑк, пёр '5 5 ;ре'§е, к.ч- 
мака, кйрават, сӗтел, пӗр нӗт}ск теякел, вӑрйы тенкел; каш- 
та ҫинт,е кёпе-йёмсем ҫакӑнса лӑраҫҫб.

Кӑрават ҫин^е Марйе тргрлӗ выртат. Вӑл калаҫпЯ 
т,ухне тХтӑшрах ӳсӗркелст.

Марйе упӑшки, И ^ук, вӑрмана ахутана кайнӑ. Вӑл 
виҫ кунтанпа киле тавӑрӑиман. Марйе ■дирлипе нлтсе амӑ- 
шӗ. Акахви, хёрне в.чхма килнӗ.

Марйе. Виҫ куптаппа киле тавӑрӑнмарё вёг бптё. 
Те т.прлб ҫыпиа пӑхассп тесе, йури тавӑрӑнмаст.

Акахви. Есӗ трфлиздепех кайнЯ-и-ха вӑл?
Марйе. Ҫук. Вил кайкдопех епӗ ■ррлербм. (Тар.чх- 

са). Ахути пур вёг унак! Ку таранит,ен пср кайЯк тыт- 
ман, куна ахал, кӑна иргтерсе ҫурет, тага тар-тЯрупа сайа 
йарат.

Акахви. Ӑҫталла кайап, терб хан?
Марйе. 11бр ҫулхине вӑрмана сыхлакап ирҫе хуралҫи 

вилнб терёҫ вёг, ҫав картуна*) кайатйп, терб.
Акахви. УрЗх в^зӑтра ахутана кайма йурамаст пул, 

ҫав. Еиб лилит^ен Пепле пурЯптйр-ха?
Марйе. Сашшукна кӑпа ҫак. КУршӗ-аршйраи та пӗри 

те килсе пӑхыас?. Ҫапах Саш тук аӗт)ӗк витрепе хййех

*) вВрмап хуралҫм> пурӑиакан ҫурт.



шыв ёсса кӗрет-зё. пӗт,ёк сӑмавара вӗреткелесе ^ей ёҫ- 
теркелет-т)ӗ. Хал, те Сашшук пур, вёл та пулмасан „рас" 
пуй“ кёшкарсан та, никам та килес ҫук.

Акахви. Ҫапла пулмасӑр. Ёнтӗ... Ей мӗСкӗн, ,ҫамрёк- ■ 
ла-х нушаланма тивет вӗт (Сашшука арш ласа). Сана 
нӑхса усраканни ҫакӑ пула?.

Марйе. Мбн пур шан^ӑк та Сашшук ҫинт)е ҫав. 
Аван ац? пула? пул,, тесе шухӑшлатӑн. Кунё-кунӗпе хам 
умра кӑиа тара?. Ытти а п у л с а н ,  выл,ама тухса ка- 
йбздё. Ҫапла пулёшкалат ҫав-ха. ^и р  вбт хӑйӗи адлипе ты- 
тат. Хама тӑма памаст, шӑм-шакка ҫӗыӗрет ан’дах. Вырӑи 
ҫнре ӳксессён, тепӗр куняе пит хытӑ выртрӑм. Ҫав куя 
тула тухас кил’дё.

Пусма ҫнне халарнӑ ^ухне ура шуса кайрӗ те, кӗ- 
рӗслетсе ӳкрӗм. Сашшука ҫӗклеме калатӑп, ҫӗкдеймест.

Вӑл тата макёрал: анне виден, тет.

Акахви. Сана ҫӗклесе тӑратма Сашшукён вёйӗ ҫитей- 
мест ҫав-ха.

Марйе. Вара арангаран упаленсе пӳрте кётём. Тата 
ьӑрават ҫине хГшарма вай ^ук! Темён’вден асаплантӑм 
ҫав!

Акахви. Иртнӗ вырёс-српи куя пирён йала Кара
там 'п ы н ӑ ^ ё . Хнтан епӗ ыйтрӑм: Марйесем йепле пура- 
наҫҫЗ-ха, тесе. Вёл пимӗя те каламарӗ.

Марйе. Карасём епё ■ррлине пӗлмен пул, ҫав. Вёл 
блёк татӑшах пирӗн пата ҫӳрекеллет-^ӗ, хал,-хӑҫан килмен 
ҫав. Йалти ҫын епир ҫапёҫса пурёпнине пӑлмест-и! Ҫа- 
вёнпах килсе ларма аван мар, теҫҫӗ пул,.

— 4 —



Акахви. Йалти ҫын сисмесёр! Вут нулсап, тётём 
ту ха?, теҫҫӗ. Тёлёвмелле-ха кукёрурев!.. Вара, ■ррлё ҫын- 
на йеиле пӑрахса хӑвармалла?!

Марйе. Вӑл ёна шухӑшла?-и!.. Вёл, епё вилсен са
ван еах кайё-’р ё  те...

Акахви. Хёйӗн нуҫӗнт,е ҫук ҫынла минете те аван 
тёваймастён. Ӑна: йе кала, йе ан кала вёл хёйбн усал 
ййлине вёрахмас?.

Марйе (йӗрсе). Ку нурӑнёҫ на*ҫарриие йёре-йёре те 
темӗн ^ухлӗ куҫ-ҫудё тӑкнё.

Ака хвн. Ат)ам, темӗн цухлӗ йӗрсен те аван лаи мае? 
ӗнтӗ вёл.

Марйе. Ҫапёҫса пурӑнасса вӗлпӗ пулсан, хёй сал- 
такра кухнех пӑра*са каймалла пулнё мӗн.

Акахви. Ҫавна каламастӑд-и?! Ун 'духнех варахса 
кай! Санран нат,ар ҫынсем уиёшкисене пёрахса кайаҫҫӗ те, 
жур те рырёнзӑ: хёйсем пеккине тунаҫҫӗ. Сана йенле ҫам- 
рёк ҫын та кац-ҫа илнӗ пулӗ-^ӗ-ха.

Марйе. Ун 'зухпе йалан малашне аван пурёвасса 
ӑмӗтленеи вӗт, тӑтӑш ҫапӑҫса пурёамӑнёр, тесе шухӑ- 
жлан.

Акахви. Ҫук, ҫук!.. Есир пӗрле пурӑнас ҫук. Шу- 
хёшла-ха: арёмӗ внлес пек вырта?, вёл ик- виҫ кун тавё- 
рёнмаст. Упёшка-и вёл?! Вёл есӗ вилессе кётет ӗнтӗ.

Марйе. Вёл маншӑн мёншӗк йётӗр? Унён мансӑр 
нуҫне те арӑмб нур. Салтакран тавӑрӑисассӑнах, темӗн^- 
■§ен хӑйӗн ёлӗкхи майрисемпе ҫыру ҫуретрё. Хал, тата пӗр 
арёыа йерсе пурёнат.

Акахви. Мёняе арама ҫулёхнё тата?



Марйе, Анат-касри Шёрттан-Петёр арёмне, тесе ка 
лаҫаҫҫб. Петёрё Керыанпйе тыткӑна ҫаклаяыё, теҫ- 
ҫё; хӑшӗ: вилнӗ те тесе, калаҫаҫҫӗ. Хёшӗ тӗрӗс калаҫа?? 
— пӗлмо ҫук, хӑй килмен ҫав-ха. Арёмин ик а^а та пур, 
ҫапах та темёскер ухмахланса ҫӳрет.

Акахви. Пула? Гашан ҫын! Ат;исем пуррине те пёх- 
мает. Ҫыпва йертсе пурӑнат.

М арйе. Вёл илёртё! Ил,укӑн пёрахмалла та ҫав; пё- 
рахаймас?. Аптёрэса: пуҫ ҫавёрт)ӗҫ пул,, тесе шухӑшлатӑп. 
(Кӑшт тӑрсан). Анне... савйн умёнта калама та аван 
мар ӗнтё... Ҫула ҫбрӗ-ҫӗрӗпе киле тавӑрёнмаст-^ӗ. 
Хатп т}ухне лашана та нёхмаст-'дё. Хам зара пӑгра- 
таттӑм, утё антарса параттӑм. Вӑл кёшт дикелету^ё те, 
тухса кайа?-т,ё. вара ҫутӑласпа тин тавӑрӑнй?-цӗ. Пӗрле 
ларса ӗретлӗ йашка та ҫимен. Тата киле килсессӗнех мана 
хёнеме тытёнат-^ӗ.

Акахви. Мур ёнтӗ, сын мар!
М арйе. Хёноме тытёнсан, кирек хёҫан та, пудран ҫа- 

пат. Сылтӑм хӑлха нк уйёх ытла ӗнтӗ йантараса ҫӳрет, 
Хёнесех пул^ё пул, ҫав.

Акахви. Вёл сана хёне-хёнех сывлӑхсёра йат}ё ӗптӗ. 
Катруи килмелле пулман! Сана уншён мӗн т,ухлб йатлани?

Марйе. Хам ухмах ҫав. Хбри-пӑраҫ пек ухмах ёҫта 
пур? Ӑна килизден, нацар ат}ана кайнё цулсан та, аван- 
тарах пурӑнмалла.

Акахви. Пурӑнмасёр!.. Ҫук ҫын та вплмест. Ху та 
айёплӑ ҫав. Пире те кбрӳпе на^ар яурӑннкяе •дас пвятер- 
мерӗн, ҫынсене те каламасӑр тйнё пул, ҫав?...

Марйе. Каламан ҫав. Ҫынсем куласраи хёрарӑм.



Акахви. Малашне ҫынсем куласса та нёхаймён. 
Йалан вӑрҫса, ҫапӑҫса ӑҫтан пурӑнён? Уйёрӑлмасӑр пул- 
тараймӑр.

Марйв. Уйёрёласси дин’ден епӗ хёйне темиҫе те 
кадарём. Аила каласан, вал: мана пӑхёнмастён,— теое хӗ- 
нет. Иртнё ернере те каларём-ха: епир капда ҫапёҫса 
пурёншэден, уйӑрӑлоа кайсассӑн, авантарах пулӗ-^ӗ, тесе. 
Вёл хӗнзме тытӑнт;ӗ. Урайне тёоса ӳкер$ё те, кёкӑр ҫине 
тёват-пилёк хут сикрӗ, уптан пуҫран: уриае иккӗ тапнине 
астӑватёп, вара Гшсӑр пулса выртнӑ.

Сашшук. Аннене пуҫӗн^ен урипе тапрё.
Ахахви. Пуҫӗн^ен тапрӗ? (Сашшука а^ашла?). Ай- 

йуй... Есӗ хёрарӑн-и?
Сашшук. Хӑрарӑм.
Марйе. Сашшук вёрҫёран пит хӑракан пулт)ё. Ашшӗ 

мана хӗненӗ ’духне вёл тухса тара?... (КДшт ^арёноа 
тӑрсан)—Ил,ук епӗ кайасран хёра?. Тӗлӗннӗ ӗнтӗ еаӗ 
унран! Темӗскерле ҫын! Вёл мана тарҫӑ пек ёҫлстте- 
ресшён, мён пур хатӗрленине леш арӑмӗпе пёрле ҫисе 
пурёнаспӑн. Ар’да ҫёраҫҫане пӗр-кун тӑпёлтарса илнӗ- 
ренпе шшаст-ха. Йапаласене епӗ илсе тарасран шыклана? 
пулмалла. Кантёр татса пӗтерсен, сирӗн пагёра кайма шу - 
хёшларём. Тарса та мар, пбр-ик куна ҫеҫ кайса килес-хе тербм . 
Илук: есӗ аннӳсене елӗк парса ҫӳретӗн, тет, йамас?. Епӗ 
ҫапах тумлантӑм та, тухса кунти тӳрӗ сукмакпа утрӑм. 
Пыратӑп. Аслӑ ҫула тухнё ҫӗрте Ил,ук йуланутпа тӑра 
пара?. Куртём та, ^ӗре ҫурёлса кайрё. Мӗн тӑвас-гаи ? 
тесе шухёшлатӑп. Йахтё ҫумне тӑтӑм та пӑхса тёратйп. 
Вӑл каймаст. Унтан ман патёма пыра пуҫласан, курах 
кайрё. Ды^ӗ те, хӗне пуҫларӗ. Хёнерӗ-хӗаерЗ те, ҫзвӑя -



тах епӗ ӑнсёр пулса выртнӑ, темёвт^ен выртнӑ! Тӑра- 
тӑя та, каҫ та яулса килет, вара кайалла кияех тавӑ- 
рӑнтӑм.

Акахви. Ҫук... пурйнаймастӑн кунта. Уйёрӑлсан та 
вилмӗн-хе. Ӗҫлекен ҫын вилмест. Сывлӑх пулсан, санӑн 
пурӑнӑҫу хал,хинт)ен на^гр пулкӗ-хе.

Марйе. Ҫав тӗрлӗ ухмах ӑслӑ ҫуралвё ӗнтӗ вёл! 
Ӑна пурте ■де̂ ьн пултӑр. Салтакран килсессӗнех, драҫник 
кунӗсеице виҫ-тӑват кёпе улёштармасӑр ирттермее вал. 
Бӗрне тёхӑнат, урама кайса килет те, дёрахат, тата 
теприпе тӑхӑнса йара?. Вӗҫкӗн!

Акахви. Ашшӗ хӑраххийех ҫав. Апппё те вёсен 
питӗ вӗҫкӗн-^ӗ. Вӗдкӗн ӑратни, тесе аха.7?, каламан 
пул, ҫав.

Марйе. Тата ҫын каланине итлемест вӗт вёл. Ҫа- 
вӑнтан епӗ тӗлёпнӗ! Лашана ак улёштарса йат^ӗ. Мӗн 
•§ухлӗ епӗ каларӑм: ан улёштар, тесе.

Акахви. Ку лашӑр йепле-хе: туртайат- и, утти 
пур— и?

Марйе. Утти хӑйне кура пур та, лаши пӗ^ӗкҫӗ пит. 
^ис-тарлат. Иӗркун ерттелпе каснӑ вӑрмана тийеме кай- 
рёмӑр. Арҫынсем пур те шултӑра йывӑҫсене уйӑрма йул- 
'5 ӗҫ, ыана йахтӑ турат)ёсем тийесе йат)ӗҫ. Ҫав ьилёк ҫу- 
хрёмран килит^ен лаша йӗп-йӗпе тарларӗ. Пирӗн ӗлёкхи 
лаша ун пек ■дас ӗшӗнмест-т)ӗ. Унпа сирён патёра кайнё 
^ухне, ҫав ҫирём ҫухрёма, йепле хытӑ ^уптарса кайсан та 
кӑшт ҫсҫ тарлат цӗ. Ил,ук ку ҫёнё лашана й ӑлттам тесе 
■лт,ӗ пулат.

Акахви. Йӑяттам лаша хавшак нужа? ҫав . Пире 
хрес^ене, ун пек лаша йурамас?. Пиретуртакаж жаша кирлӗ-



Сашшук. Кукамай, ёнене те сутрёҫ.
Акахви. Ёнене сутрёд?
Сашшук. Ӗнтӗ сётсёр тӑрса йултёмӑр.
Акахви. Ай-йуй... Ар,на сӗтсӗр хёварнё.
Марйе. Ёнене те сутса йа^ӗ ҫав. Мӗн тутхлё кала- 

рём: ан сут, тесе. Кӳршӗсеие сутрӑмёр ҫав та. Вёсем 
пирён ёнене хал, те сӑваҫҫё. Сё^ё пнтё авантэдё, ҫавӑгшах 
епё ана суттарасшӑн мар-^ӗ. Ҫынсем сӗт ҫийеҫҫӗ, епир 
типе. Халё шёру илтёмёр те, вёл хӑҫан ёне пулат-ха?

Акахви. Ҫавна калаҫҫӗ ёнтё: тёк тёнӑ ҫӗртен хуйхё,
тесе.

Марйе. Ҫапла нулмасёр. Хӑйӗн ухмахлёхёпе тёр- 
сан-тӑрсан пӗр выл,ӑхсӑр тёратса хӑзарӗ-и-ха?.. Вёл ав 
йытёсем уерама пӗлет.

Акахви. Миҫе йытӑ усрат?
Марйе. Пиллӗк.
Акахви. Вӗсене мён тума усратш и?.. Вӗсене ди

терме те мӗн ^ухлӗ кирлӗ.

Марйе. Кирлӗ пулмасар. Халӗ ҫирӗм пёт ыраш илтё- 
мӗр, мён пур укҫана унта ршсе хутӑмӑр. Ёҫ дук, ку 
хӗлле ӗҫсӗр йепле ирттерӗ ӗнтӗ?.. Аван йытё пулсан, пӗр 
йытӑ усрасан пы рё-^ӗ. Пирӗн вёт йытёсем мар, дёкёр 
мурёсем ан^ах. Тата вёсене укҫалла илет. Йытё-и вӗсем?! 
Йытӑ тени ҫӗрле вӗрекен-^ё, кёсем вӗрме мар, ьёрё 
ҫаратса тухса кайсан та, сисес ҫук. Ку тарантэден И^ук 
йытӑсемпе пёр кайёк та тытман, ҫапах хӑй кнрек-хёҫан 
та йыттисене хӑйпе пӗрле йертсе кайа?.

Акахви. Ҫук ёнтӗ!.. Ухмах ҫын, тхмахах аула?. 
А.на нийепле те ёслӑ тӑваймастён.
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Сашшук. (т}Урсдерен пёхса). Анне! Атте килет. 
Йытйсем те килеҫҫӗ.

Акахви. (’дуре'дерец пёха?). Апла, килет икксп. Кайӑк 
тытвӑ-ши?

Сашшук. Хутаҫҫин^е пулё.
Марйе. Анне йашкана шёх-ха. Кӗрсен ҫийес тейӗ.
Акахви. Йашкамёр те пиҫрӗ ёнтӗ?..
ИЛ)ук. (кӗрет, пёшалне алӑк патне патана ҫака?, 

хутаҫҫине кёмака ҫине хура?, салтӑна?). Ҫимелли кӳ- 
рӗр-ха!

Марйе. Анне, Ил,ука йашка антарса пар-ха. Ах-ах...
Акахви. Йурӗ, антарас.
ИЛ)ук. Тьерах! Ҫийес килцӗ.
Акахви. Аптаратӑп ёнтӗ.
Марйе. Сашшук, аҫӑна кагпёк илсе пар. (Сашшук 

ҫӗтел ҫине кашӑксем хура?; кукамӑшӗ йашка антарнё, 
ҫӑкӑр, ҫӗҫӗ, тёвар сӗтел ҫине хура?).

Акахви. Сашшук, есё тс лар, аҫуаа пӗрле ҫийӗр.
ИЛ)УК. Вёл пайап ҫимсн мар пул0-ха. Пайан ӑҫта 

■дупрён-ха? Мапа цупса ан ҫӳре, килтех лар! Ҫӑпатана 
пётсрсе дӳрен!

Марйе. Вӑл пайан ылӑҫта та тухиан.
Ил,ук. Есирех а р н а  усала вӗрентетӗр! Ат^ана кӑшт 

хытӑрах тыгмасан йурамас?.
Марйе. Ӑна усала вӗрентмелли ӑҫта-ха?.. Кунта ӑна 

никам та усала вӗрентекепни ҫук. А'да-нё’да хӑйсем пек- 
кнсемпе ҫӳренб т)ухне усала вӗренет.

И ^ук. (ашне шщласа). Аш пиҫейыен, ҫавна та 
авантарах пӗҫерейместӗр,



Марйе. Мӗп тиркесе ларан ёнтё? Хам выртсах тЯ~ 
ратЯп. Хал0 те апне кплцё, вЯл пулЯша^. ВЯл пул м ага п, 
выҫах лармалла вёт. Куршё-аршЯсеьт)еи пёр ҫын кнлсе 
пулЯшакапнп ҫук: пурне те есё сивёгсе пётертён.

Ильук. Ан лЯркаса вырт, пётме мапнЯ йапала! КЯшт 
рфлесессёнех вырЯппа вара выртыалла! ТупнЯ гр р !

Акахви. Ей, кёру! Мёпшён ҫапла калатЯн?. Ытлашпш 
пул^ё-и-мён ёнтё? АрЯму вилес пек выртат, Яна варҫса 
тЯратЯн. Ҫук!.. Есир Капла малашне пурЯнаймастПр! Еспр 
мён пур пуранЯҫЯра пӗтеретӗр. Сирён ку пурЯнЯҫ мар! 
Ҫук, ҫуь! ПурЯнЯҫ-и вЯл?! Ҫак ҫут тӗнрре есир кЯна 
мар пурйнатЯр. Епнр ёнтӗ ҫптмблеллз ҫнтетпӗр те, вирӗп 
пек ҫапЯҫса, вӑрҫса пурЯимаи. Сирён пек ҫапЯҫса, вЯрҫса 
пурЯннЯ пулсан, арсене те Устереймеетёмӗр-здӗ, ҫак 
пурӑнЯҫа та кураЙмаслЯ» Ярт^ӗ. Йалан ҫапЯҫса Пепле пу- . 
рЯнас пула'? вЯл?.. Икё кин нлтёмӗр, ик ат)ана та ҫурт 
туса патЯмЯр, пёрне вёрептсе уритёле кЯлартӑмӑр. Вӑл 
асапеЯр пулман. Снрёп пек вЯрҫса, ҫапЯҫса пурйннй 
пулсан, ппрён арсем уп иек пулаймасГ-^ӗҫ те. Есир, ха, 
иурЯнма кЯна тытЯиайнЯ. Пёр ат)Яр капа. Ку таранреп 
сывлЯхЯрсем те п у р -^ӗ . Вы.рса, кулса а н р х  ӑҫлсее 
ҫӳремелле. Ҫак ат)Яр ҫине пЯхса хӗиёртесе тЯ.малла. (Йӗрет.). 
Адомсем, йепле пбртте ҫын йёркелӗ пурЯнас мар!

И ^ук. Епир сирён пек мар ҫав. Ппре куп пек пу- 
рӑнсан та йурӗ. Тепре каласап тата санӑн ппрён ҫтнра 
ӗҫ те ҫук!

Акахви. (ҫиленее, кЯшкЯрса). Иепле ҫук?! ХаиЯн 
хёрӗм!.. Есӗ хӗнесех ӑна сывлЯхсӑра йатЯп! Ҫырла неп
а р н а  йурӑхсЯра кӑлартӑн! Сире усал тЯвасшӑн каламае- 
тӑп. Йатласа ан р х  кадатӑп. Аван пурЯнма вӗрвнтетёы.
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Ҫак пурлӑхӑра ^Ямӑртаса усрама вӗрентетӗн. Есӗ ман сӑ- 
маха хӑлхана та цикместӗи! Ман пек ватӑлӑн, ман сЯмах- 
сене астуса илӗк, уи •духне кайран пулӗ. (Сашшука пу- 
^ӗн^ен тытса). Снрӗн ҫакна ӳсгерсе, Т)ип8р ӗҫе ьёрентсе, 
хамӑра пулӑшмалли ҫын пудин-тудӗ тесе шухӑшламалла. 
Бӑл тепае, сана нӑхӑнӗ-и-ха?.. Ӑна ҫынсем мар лйсаҫҫӗ. 
есӗ хӑ.вах ӑна пӑсатӑн.

ЙЛ)УК. Йурӗ ӗнтӗ налкарӑн! Мбн тумалла па^ар 
арампаУ! Арам тенн хӑвӑн уманта ташласа тӑтӑр! 

Марйе. Леш арӑму ташласа тӑрат-и-мӗн?
ЙЛ)УК (сӗтел хутш ин’ден туха?). Ан калаҫ, унта 

^анӑв ӗҫ ҫук! Ҫапса вӗлербп, шуйттан кӗвенти!

Марйе. Вёлер! Мана, 'вилсен авантарах пулӗ. Есё ырӑ
кур!

М ^ук. Ан тавлашса вирт! Лашана ҫиме натйри-ха? 
(туиланат).

Акахви. Кам памалла йна?.. Епё тухаймарӑм-ха.
И ^ у к . ^ирленӗ те улпут арӑмё пек сарӑлса выртат! 

Ан калаҫ та унпа! (тухат).

Акахви (зашӑк-тирӗксене нуҫтара!). Ҫын, те ?лна! 
Казавй самаха итлет-и вйл?.. Пётерцӗ хӗрбме, пӗтер^ӗ 
(йёрет)4 Ҫырла нек хёрӗме ҫухатрё.

Марйе. Ман нек телейеёр ҫын та ҫук нулӗ. Ҫынсем 
катур кайаҫҫӗ те, пирӗн пек ҫаоӑҫса пурӑнмаҫҫӗ. 

Сашшук (амӑшӗ патне пырат). Анпе, анне...
Марйе (йӗрсе). Ат§ам, арм ! Енӗ вилсен, сана кам 

ж$хё?.. Кам йуратса усрӗ?..

(Т}эршаз хупӑнат).
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и к к ӗ м ӗ ш  г а й ӗ .

Стсенӑ: На-ррскер, т)ӑваш нӳрт}ӗ, нӗр алӑк, пӗр зӳре- 
Т)в, кӑмака. Алӑкран кёрсессӗнех пёр йен^е ку.^тшк (урла 
сакӑ). Сӗтел ҫин^е пӗ^ёккҫеҫҫ ламипӑ (шапа ^ӑварё) ҫунеа 
лараТ.

Йаҫтук сётел патенте кён^еле авЗрласа ларат. Атргсем 
ку^ник ҫин$е выртаҫҫё. Наҫтук аван тумланнӑ. Вӑл мал- 
тач куҫ-кёски ҫлне нӑхкалат, сурпанне тӳрлеткелет.

Кӗркунне, хрес^ен ӗ^ӗсем пӗтнӗ вӑхӑт.
Анна, Анне! Петёр кӗрёке туртса илет.
Наҫтук. Петӗр!.. Енӗ сана пырсан! Мур-а^и! Пӗртте 

тёк выртмас?.

Анна. (Йстӗре ҫапат, Петёрё Аннана хирӗҫ). Анне! 
Петӗр ҫапа^.

Наҫтуь. Нетёр! Ах мур-а^и! Пӗтме маннӑскер. Аҫу 
ҫук та, есӗ мана ҫапла мӑшкЯласа выртмалла, иккен! Епӗ 
сана м&шкалама вӗрентӗп! Тула кӑларса йарам-ха!

П етӗр. Епё-мӗн?! Анна хай тёк выртмаст те, мана 
калат.

Наҫтук. Ен сана... (Петӗре ҫапкалат).
П етёр , Атте килсен каласа кӑтартам-ха.
Наҫтук. Кӑтартан, кётсе тар! Аҫу ҫук бнтӗ.
Петӗр. Ҫук, асту!.. Есӗ: атте ҫук, тесе йури улталан.
Анна. Анне, шыв пар-ха.
Наҫтук. Кӑвакал пек тек гаывшан аптйратат. (ГГ1ыв 

йсса парат). Ме, ӗҫ!

(И ^ у к  алӑка шаккат).
НаҪтук. Кам унта?



И ^ у к  (стсеиЛ хыҫӗпҫе). Епӗ.
Н аҫтук. Ил,ук*п?
Илг/к. Епӗ.
Н аҫтук  (уҫат). Епӗ, йут ҫьш, тесе.
ИЛ)УК (кёрет). Аван-и? Йепле пурӑнкалан?
Н аҫтук . Ак ацасемие тек вӑрҫеа ларатӑа.
И ^у к . Мён вёсемпе вӑрҫса тӑыалла. Ҫан та парах, 

пётюӗ, нушши ҫук.
Н аҫтук . Ҫапма йурамаст.
Ильун. Йурамаст тата. Вёсен’ден ырӑ курас тетӗн-п- 

мӗн? Вӗсем сапа пйхӗҫ-и-ха?.. Ан кӗт те...
Наҫтук. Вӗеент;еп ыррийех пулмӗ те-ха. Ҫуратнӑ 

цуна усрасшӑн вӗт. Вблерме шел пек.
ИЛ)ук. Ку т)ухнехи а р -п ӑ р р а н , ырӑ курДп, тесе ан 

кала. Хамӑр йепле—вёсен те ҫавӑн пекех.
Н аҫтук. Вӗсем пиртен аван иулмёҫ те-ха... Унижен 

асапланатӑн. Ыйтма та маннӑ, йепле пурӑнатйр?
Ил,ук. Ӗлбкхи. пекех.

Н аҫтук . Есб ман патма килменни нумай пулат. Ку 
таранэдон мӗн туса тӑтӑп? АрАму сисрӗ-ц-мӗи?

И фук. В5л пёр кунах сиснӗ' Сиссессӗн те, епӗ ун 
ҫине пӑхмастӑи. ^ирл ленё-'ддё-ха, тепле вилеймерӗ, хӑйамат. 
Апай кнлиӗ-вдӗ. Ҫавӑнпа тухма авая мар тесе тйтӑм.

К аҫтук . Кирлӗ пулсан, апайна пӑхмӑттӑн-та-ха. Епӗ 
сана кнрлех мар тӑр...

И (|)ук (кулса). Ан калаҫса тӑр.
П етӗр  (ыйхӑра аташаЯ, хӑвӑрт кала1?). Тӑватгӑ, вун- 

пӑ, удттӑ, ах... (харӑлтаттареа ҫывйра?).
И ^у к . Петёре мӗв пул^ӗ?
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Наҫтук. (Ыйхинт;е аташа?. Ат}исем патне шлрат). 
Найан ^удса ҫӳресе ывӑянӑ вӗсем.

(Наҫтук патне пырса ларат). Сан пек кӑмӑла 
кайна арам елё ку таранзден курман.

Наҫтук. Кулмасӑрах тар!.. Хйвйн арӑму манран та 
аван. Есӗ мана улталаса ҫеҫ пурӑнан.

Илзук. Хӗзел пур, улталамастйп.
Наҫтук. Арҫынна шан-ха.
ИЛ)УК. Арҫын хӗр-арйм пек мар ӗҫке. Хӗр-арйм кашнн 

аван арҫынпа ҫулӑхасшйн. Арҫыннӑн та пур ӗнтӗ, ҫапах 
хӗр-арйм пекех мар.

Наҫтук. Ҫук, ҫук... Арҫын, вӑл тӗлӗшрен, хёр-арйм- 
ран уеал.Унӑн а^а нйхасси ҫук. Вал кидтен тухат кайатте. 
тек ҫынсен арӑмбсем ҫине пйхса ҫӳрет. Арӑмсене ат)а-пӑт;а 
ниҫта та йамаст. Ҫавӑнпах вёсем арҫынсем пек усалтан- 
маҫҫӗ.

ЙЛ)УК. Йурӗ ӗҫке. Енир пур те пӗрех. Пӗрне мухтаса, 
теприне хурламаллп ҫук.

Наҫтухг. Еук, арҫынпа ҫапах ыанма хён.
ЙЛ)УК. Щанмасттӑн пулсан, епӗ кайма та нултаратӑп.

Наҫтук. Ӑҫта?
ЙЛ)УК. Киле.
Наҫтук. Мӗншӗн?
ИЛ)УК. Вара „шанмастйп“ тетӗн вӗт.
Наҫтук.. Ҫакан ■духлӗ манна нурантГш та, тата пӑра- 

хасшйн-и?!
И ^у к . Ху кай тетӗн вӗт?
Наҫтук. Хӑҫан каларӑм? Суйеҫҫё! (Н^ука ^ншса, 

хйй кулкаласа). МЗшкйлаоа ларат.

— 15 —



ИЛ)УК (кулса). Ну ан харкаш. (Аллине Наҫтукӑн хул- 
пуҫҫи ҫнне хура?, ҫур саспа калат). А рсем  ҫывӑррҫ-м? 

Наҫтук ( а р  сене кайса пйхат). Ҫывӑрнӑ.
И ^ у к  (ыталат). Ну...
Наҫтук. Мён вара?.. Ӗҫлеые ^аран, -рм-ха... Кӳршӗ 

арЗмсем темиҫе хуттӑр тунине калаҫаҫҫё, епё пур, пӗрие 
те тултарайман.

И ^у к . Тӑвӑн-ха, хӗл вйрӑм.
Наҫтук. Ҫапла ларнипе пулат-и-мён?
ИЛ)УК. Ах тур, есӗ вӗри. Санӑн йун кёрлесе тӑрат

ПУЛ)-
Яаҫтук (аллине тёртое йарат). Ан мӑшкӑласа тйр,

ёнтё.
ИЛ)УК. Тупата! Мён тёрткелесе ларан-ха ес? Еп сана., 

(ыталаса ^уп-тӑват. Алӑка шаккаҫҫб).
Кӗркури (стсенЛ. хы ҫӗнр). Наҫтук, уҫ-ха! Наҫтук! 
Наҫтук. Кам ес?
Кӗркури. Пӗлмёш пек пулят, уҫ.
Наҫтук. Кам ес?
Кӗркури. Вара, енӗ! Уҫ ӗнтӗ!
Наҫтук. Кам, кала!
Кӗркури. Епё... Кӗркури. Уҫ!
Наҫтук. Уҫмаст?п. Выртма салтӑнатӑп ӗптӗ. 
Кӗркури. Уҫ-ха ӗнтӗ, ҫисе йаман-бске.
Наҫтук. Ху пӗренех-и?
Кӗркури. Пӗтэденех. Уҫмасан алЯкна ҫӗмӗрен. Уҫ- 

сан-уҫ!
Ильук (хуллен). Кунта никам та ҫук, те!
Наҫтук. Кунта никам та ҫук. Кӗрсе мён тӑван? 
Кёркурй. Уҫ-ха ӗнтё!
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Баҫтук. (уҫат). Кёр енпин.
(Кӗркури, Микулай кӗреҫҫӗ).
Кӗркури. Ш х-ха, Ил,ук килсе ларнӑ. Аван-и?
И^ук. Аван ха. (Алӑ тытаҫҫӗ).
Кӗркури. Есӗ авланиӑ пуҫупа мӗн туса ҫӳрен?
И^ук. Сирӗн кӑна ҫӳремелле-и? Авланнӑ ҫынна 

пӳртреи те тухма йурамаст-ши?
Кӗркури. Санӑн арӑму пур! Пирӗн арӑмсем мар, 

туссем те ҫук та, ҫапах сайра-хутра ҫеҫ тухатиӑр.
Микулай. (Ил,ука тӗрткелесе). Ат)а, ку сава пӗтерет. 

Ха-ха-ха5..

И ^ук . (кулкаласа). Ҫийет халӗ те, шӑл йӗрене кулма 
нумай кирлё мар вӗт.

Кӗркури. Шӑл-йӗрен, тет. Епё ■щӑннине калатӑп' 
Есӗ Наҫтук аипа патне иермени-ха?

Наҫтук. Вӑл ман ҫума йерме, куршанкй мар вӗт. 
Мён тата ес калаҫса ларан?!

Кӗркури. Ак тепри тата... Вӗри ҫӗлен...
Наҫтук. (ҫиленсе). КулатЛн пулсан, тухта кай! Сана 

кунта -щӗнсе килмен вӗт!

Микулай. (кулса). Ак хайхи Кӗркурийе ленке пуҫла- 
рӗ. Ҫапла ӑна, Наҫтук аппа! Хытӑрах!..

Наҫтук. Есир пурте пёр пекех!
Кёркури. Микулай, Наҫтук аппа сана та хӑтар- 

мас^-ха, мана кӑна мар. Наҫтук аппа, ан шавла-ха. Ытти- 
хӑтти тарам... Есӗ пире ханша тупса нар.

Наҫтук Ҫука ӑҫтан тупса парас.
Кӗркури. Санӑн пур, епӗ пӗлетӗп!
Наҫтук. Т)ӑнах ҫук. Пулсан памастЯп-и.
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Кӗркури. Пур санӑн! Есӗ ӗнер кӑна йухтарнЗ вбт’ 
Мана пӗлекенсем каласа пат}ёҫ. Тунса хӑтӑлаймастӑн 
ёнтё.

Наҫтук. Ӗнертение пётмест-и вӑл?!
Кӗркури. Наҫтук аипа, калаҫса вӑхӑтна ирттерсе

ан тӑр-ха. Пур санйн! Памасан ҫёрёпе ларатиӑр, кунтан
каймастпйр.

Наҫтук. Купта ӗҫетре?
Кӗркури. Кунта.
Палӑштух кӑлар-ха, унта куҫ курё,
(Наҫтук кӑмака айӗнт)ен палӑштух ханша илсе сӗтед 

ҫине ларта?, ҫйкӑр 1 ӗллисеи касса хура?).
Кӗркури. Микулай ёҫетпёр-и-мён?
Микулай. Ӗҫетпӗр ӗнтӗ.
Кӗркури. Наҫтук аппа, куншӑн сана мӗн цухлё?
Наҫтук. Иал хакӗ ҫав.
Кӗркури. Епир тата та илетпӗр-ха.
Укҫине кайран, ёҫҫе пӗтсен, парӑпӑр.
Наҫтук. Йурё, кирек-хӑҫан парсан та пырӗ.
Кӗркури. ИЛ)УК, кил, лар.
ЙЛ)УК. (кулса). Ҫамрӑк ҫынсемпе хӑрушӑ вёт ларма.
Кӗркури. Ай-ай ватӑ ҫын тупйннӑ! Санӑн авлан- 

тарнӑ а'ду пур-и. йе кавда кайнӑ хӗрӳ пур-и?! Сана: ватй, 
теме намӑс!

ИЛ)УК. Ку т}уне ватӑлӑн, а р .
Кӗркури. „Камппапи“ тӑватпӑр! (/дерккене тулта- 

раТ). Тав сире! (ёҫет).
Пургв. Тав ӗҫ.
Кӗркури. Аван йапала! Наҫтук анпа, ханшу пит

аван.
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Наҫтук. Манӑн хутте хӑҫан та аван пулат. Ҫыноем 
тунӑ ^ухне ҫунтараҫҫё, епё нихҫан та ҫунтарни ҫук.

Кӗркури. Аван-аван. (ӗҫтерет). Наҫтук аппа, кид-ха. 
ӗҫсе пар.

Наҫтук. Ыана мӗн тума паратӑн. Хӑвӑр ёҫёр,
Кӗркури. Сана малтанах памалла-здё те, йЯнӑШрӑм. 

Малтан хуҫи ӗҫ^т, унтан хӑнасеи ёҫеҫҫӗ.
Наҫтук. Хӑзӑр укҫӑрпа илнӗ йапалан хуҫи епё пу- 

лаймастӑп бнтӗ.
Йӗркури. Ӗҫ-ха!
Наҫтук. Ӗҫес-и-мён апла?.. (ёҫет, ■дыхӑнаТ). Йӳҫӗ...

Дӗркури. Йӳҫҫи аван та. Кил-ха, Микулай (^еркке 
парат).

Микулай. (ёҫет). Ку пыра?! Пёр кун Травка Мётри 
патён^е ёҫрӗм те, ханши ниҫта йурӑхсӑр: шыв-и-шыв!

Кӗркури. Ки^-ха, Ил,ук!
Идьук. Хӑвӑр ӗҫӗр.
К ӗркури . Кил ӗнтё! Пурне те ҫитӗ-ха. (Кулса). 

Пӗтсеп есё илён-ха.
(И^ук ӗ^ет).
Кӗркури Авйн ҫапса пӗтрб-и-ха санӑн, Ил,ук?
И^УК. Тата ик кун ҫанмалла пул,-ха.
М инулай. Машшинаиа ҫаптаратӑн-а?
И^ук. Ҫын тытса ҫаптаркаларӑм.
М икулай. Есӗ кӑҫал нумай акрӑн пул,?
Ил,ук. Мён нумай акасеи!.. Хамйн к£на, сутӑн илнен. 

Сутӑн илсе акма хутмаҫҫӗ вёт.
Кёркури. Сутӑн илсе акма йурамаст, теҫҫӗ. Ҫӗр 

сахал, малатане йепле нурйнмалла?! Пӗрех хут, пирӗн 
йалан (,ёр ыйтмалла, ӑҫтан та пулсан касса пат^ӗр! Мён 
вӑл: к а га и И  гийекен ҫын пуҫне ҫи^шер хӑлаҫ кӑна ти-

г
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вет те. Ытти йалсеннех пирённи пек мар... Вёсен ҫийекен 
ҫьш пуҫне ҫирӗм хЯлаҫ тивет.

Микулай. Вёсен улпут ҫёрӗ пур ҫав.
И ^ук . Кӑшт тӑрсан ҫӗре пӗр пекрех уйӑрса парӗҫ те, 

еамани лӑпланчймарӗ.
Микулай. Самана ҫак уляутсем пӗгмесӗр лӑнланмӗ 

ҫав-ха.
Кӗркури. Улпутсене пурне те ӑҫтан вӗлерсе пӗ- 

террёр.
Микулай. Мӗншӗн пурне те вӗлерсе пётермелле? 

Пире хирӗҫ тӑманнине, пирӗние пӗрле ныракаяне вӗлер- 
меҫҫӗ. Апт,:;х ун пекки ҫук вӗт. Улпут хӑйӗн йеннех 
туртат ӗнтб. Кашкӑра хутте йеоле ҫитер, вӑл вЗрманал- 
лах пӑхат, теҫҫӗ.

ЙЛ)ук. Ҫапла пул, ҫав. Улпутсем те йышлӑ вӗт, мур- 
сене нийепле те ҫӗнтереймӗп.

Макулай. Хура халӑх умӗн^е вӗсем йышлӑ мар.
Квркури. Наҫтук аппа, татя пӗр палӑштух пар-ха! 
Наҫтук. Урӑх ҫук
Еӗркури. Ан калаҫса тӑр! Пуррине пӗлетнёр вӗт. 

Пыр, илсе кил!
Наҫтук. Йулашкине паратӑп.
Кӗркури. Кирлӗ пулсан, тата та кйларӑн-ха.
И ^ у к  Сирӗн касря Хёриттун мӗн ӗҫлет?
Микулай. в Киятех-цё-ха. Ӑна ыран Хусана кайаТ, 

тесе калаҫрӗҫ. -
Ильук. Унтӑ мён тума кайаТ?
Микулай. '§ӑваш хресденсен пуху пула1! тет, ҫавӑн- 

та кайаТ, терӗҫ.
И фук 'фӑвашоен те пуху пула*-ши?.
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Микулай. Пул мае ӑр! Хаф ^ӑвашсем те пухусем та- 
ваҫҫӗ ёнтё.

И^ук. 'дӑвага т)ӗлхипе хаҫат тухат-и, ҫук-и?
Микулай. Иккӗ тухаТ: нӗри Хусанта, тепри ^ӗм- 

пӗрте.
Кӗркури. ^Яватисем те хаҫатсем кӑлараҫҫӗ иккен.
Микулай. Вӗсем ёлёкех кӑларнӑ пулӗт^ӗҫ те, кӑ- 

ларма ирёк памап, т;арнӑ. ^ӑватвеен хушшин^е те пит 
ӑста вӗреннӗ ҫынсем пур вӗт!

Кӗркури. Мана та атте йарасшӑнтэдё, вӗренме хаы, 
ухмах, каймарӑм.

Мик^ лай. Есӗ вӗреннӗ пулсан, ха^ манпа ӗҫсе лар- 
мастӑнт^ӗ ӗнтӗ.

Кӗркури. Епӗ ӑҫта!.. Епӗ хаЛ) шӑлт кӑмиссар пул- 
малла. Т^Звашсене йепле пурӑнмалли ҫин^ен вӗрентсе ҫӳ- 
репӗ пулЯттӑм-ха. Пирён ■дЯвашӑн, ҫав темӗскер, арюене 
шкула йаманни йӑла пур!

Микулай. ^ӑваш ёҫлеме кирлӗ тет, ҫавӑнпа йамас*. 
Пецёккӗллех атрше нушалантара’!', а^и вара ним вӗренме- 
сӗрех йула*.

^У пам па й уп л а п й  едг,г*.й илтйнатЛ

хӗр <



Сийук. (стсенӑ хыҫӗнде). Симукпа Кара-дӑм. Уҫ! 
(Наҫтук уҫа¥, Симукпа Кара$ӑм кӗреҫҫӗ, вёсем усӗр- 
терех).

Симук Аван пурӑнатӑр-а? Кӗркуря, (алӑ парса ҫӳрет), 
Микулай... (Ифука пана цухне). Ку шуйттан мӗн туса 
ҫУретУ

И д а .  Ларатпӑр-ха <;аила. Санӑн кӑна ҫӳремелле-и?
Симук. Ан кӑшкйр, •дурт! Ҫыа арймӗсен хыҫҫӑн кӑна 

ҫӳрен!
ИЛ)УК. Ҫӳрзсен. Еиӗ сана тивместӗп вӗт.
Симук. Йедле тнвмеы? Е!.. (кӑшкӑрса) Кала, йепле 

тивмен? (Ил,ука ҫухаран йарса илет).
И ^ у к . Мён ес мана ҫу 1йхан?!
Симук. Кала, йепле тивмен?..
И^ьук. (тӗртсе йара$). Кай кунтан, мӗн, есё манпа 

ҫапӑҫасшӑн-и?
Симук. Мӗншён есӗ мана салтака кайнӑ 'духне хӑрт- 

еа пӗтертӗн? Е?.. Есӗ мана суккӑр, каймастӑн, терён. Епӗ 
каймарӑм-и-мӗн? Есӗ ьӑна салтак-и? И^ука ҫавӑрса илет).

Кӗркури. (Симука аллиееп1 ен тыта?). Сымук, мён 
хӑтланатӑа? Ан тив! Ан тив! .

Симук. Мӗншён есё 4 ана хйртрӑн? Е?.. Епё сана 
(аллине сулса йарат, ц ^у к а  тивэймест).

Кӗркури. Снмук йёркеллё пул ӗнтё!
Микулай. (1Цука хуллентерех ьала¥). Тух кунтан, 

мён туса тӑран!
Симук. Есӗ ҫын хӗр-арймееа хыҫҫӑн кӑна |уиса 

ҫӳретЗн! ХӑвХн арӑмна усрама пӗлместёв! Кблӗмҫё! Ху 
арӑиу ^ухлё ҫук, ҫанах унпа пурӑнма пёлместён, намӑс- 
сӑр! Еп сана!..

Ильук. Ҫан, ҫаи!.. Епб хЗрасах каймӑи санран!
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Симук. Епё сана хйраттарӑп!
К ӗркури . (ҫилевсе). И$ук, есӗ те ҫав ҫапйҫасшйнах 

тӑран! Кай ^асрах, атту епё сана хам та хӗнетӗп!
Ш ьук. Енӗ сире мӗн турӑм-ха?
Кӗркури. Кай тетёп еп сана! Лекмен ^ухне кайса 

ёлкӗр!
Снмук. Кӗркури, тархасшӑн, йар-ха! Ҫавиа пӗр 

ывӑлиту§ен хёнем.
Ил)ук. Ас ту, ҫакӑнӑн, Симук! (Туха*).
Симук. (И^ук сӑмахне нӗтеритэдепех тытЯнэ*) Есӗ 

мана хӑратмалла-и?! Елӗ сана хуса ҫитсен пӗтеретӗп вёт! 
(Кӗркуьй йара*, Сымук т)упса туха*).

Кӗркури. (кулса). Есӗ ӑна ^итӗн. Вӑл тухсаосӑнах 
вӗҫрӗ пулрха.

К ар а^М . Кӗркури, Симука есӗ ахалех ^артйн. Шу*- 
паттиш кураттЯмйр-ха.

Наҫтук. Ӑна хӗненипе тутӑ пулмӑр.
Кара^ӑм. Наҫтук апна М^ука шеллет иккен. 
Наҫтук. Ҫынна айӑисӑрах мӗн тума хёнемелле? 
Кара^ӑм. Ахалех мар ҫав! ИЛ)ук та хӑйне хӑй таҫ- 

та кайса хунй-^ӗ.
(Симук кӗрет).
Кӗркуря. Ну, йепле, тытрӑн-а?
Симук. (кулса). Ӑҫта тытма! Урнӑ йытй пек тара*. 

Ах -ха-ха... Наҫтук аппа, пӗр палӑштух кур-ха!
Наҫтук. Мён пурне Кӗркурисене ёҫтерсе йатӑм

ёнтё.
Симук. Кулнӑ пул,-ха. Кйлар-ха, кӑлар!
Н&ҫтук. ^Янах пӗтрӗ.
Симук. КДлар-ха рсрах!, Пурте пухӑннӑ ^ухне 

ёҫер, йалан кун пвк ерттел пухӑнмас* вӗт.



К&ра$ӑм Надтук аппа, мӗн калаҫтарса тӑран тата!
Наҫтук. Пуррине пур та, хама кирлё тесе тЗраттӑм.
Симук. Х у валли есӗ тата тӑватӑн. (Наҫтук налӑш- 

тух сӗтел ҫине лартат). Наҫтук аппа, есё пире кӑшт 
дыртмалли пар! Хӑйар пур-и?

Наҫтук. Хӑйарӗ кӑшт пур-здӗ хал, те.
Симук. Кӗркури, Микулай, Кара^ӑм ларӑр!
Кӗркури. Ӗҫме ларйпЯр, вӑл ӗҫлессийех мар вӗт.
Кара^ӑм. Ӗҫнине те ан мухта, хӑш т)ухне ӗҫрен 

те йывӑр никак. Пӗркунах Кураксемпе ик кун ӗҫрӗмёр 
те. Ҫавӑнтанпа йӑлт ■дирлерём.

Симук. Ан ёҫ!
Кара^ӑм. Ан ӗҫ!, тесе ларат, хӑй ӗҫмен пек. Ёҫес 

мар-т)Т}ё,— ханшине тӑваҫҫё. Ӑна тума й!лт ^армалла, ун 
цухне пур те ёҫме пӑрахётэдёҫ.
* Симук. Ан калаҫ, ан калаҫ! Ӗҫмесӗр йепле пурЗнас 
тен ухмах?

Кӗркури. Вӑхӑт ҫитсен, тума та ■дарӗҫ-ха. Ав, ир- 
ҫесен йалӗн^е ханша тӑвакансене 500 тенкӗ тулеттернё, 
тет, унтан ик ернешер тӗрмене кайса хупнӑ, тет. Пирӗн 
йалта та ҫапла тулеттерсен, ирӗксӗрех тума пӑрахёҫ.

Кара^ӑм. Мапшӑн царсан та пыра*.
Симук. 1}ариед)ен епир ӗҫер-ха. Кил,-ха, Каратам, 

ёҫҫв пар!
Кара^ӑм. Панине ӗҫӗнӗр. (кулса). Савйв, а]}а, И^ука 

кӑшг ёҫтермелле-^ӗ.
Симук. Епӗ ӑна аванах ёҫтересшён-вдё те, тарса 

ёлкёр’вё, хӑйамат! Хурлӑх вёт унтан илтсе тӑма! Арӑмне 
хёне-хёнех ёнтё ■дирлетрё.

Кӗркури. Симук! Вӑл сана пёвден ҫине хупла^-дё-ха.
Симук. Мана-и?
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Кёркури. Сана ҫав!
Симук. Ан калаҫ! Енё те ӑна ҫӗееймесен!.. 
Кӗркурй. И^ук санран вӑйлйрах вёт.
Симук. Кай-кай, ап калаҫ! Манӑн алла ҫакӑныан-ха

вӑл!
Микулай. Мён калаҫҫа ларатӑр ҫав Ил,ук ҫин^ен! 

Туннӑ сӑмах! А1ӑр-ха йурласа йарар!
Кар?.'§ӑм. Пуҫласа йар-ха, сан хыҫҫӑн ӗрёлтеткелесе 

пырӑнӑр.
(Микулай пуҫла?, унӑн хыҫҫйн ыттнсем те йурлаҫҫё). 
Тур утма тӑвареа еп нар култём.
Инҫе ҫула ҫывӑх тӑвасшӑн.
Пӗртен нбр сар хӗре ен тус турӑм.
Ӗмёре те нӗрле ирттермешкӗн.
Наҫтук. Хытӑ ан йурлӑр, ҫынсем тата килӗҫ. 
Сямук. Ан хӑра, Наҫтук апна! Ҫын килеен, кӳртӗ- 

пёр, енир камран х&ратиӑр! Микулай йурла!
(Микулай талах пуҫлат).

{ Йур шурӑ та, ҫиме йурамае?,
Иурӑ. |  т ӑ в а в  дайӑх, нӑрахма йурамас?.

Симук. Илтетӗн-и, Наҫтук апна? Тӑван лаййх-нӑ- 
рахма йурамас?, тет!

Наҫтук. Илтсп-ёҫке.
Симук. Ҫавӑ-ҫав!
Анна, (хайаррйн кӑшкӑрса йара!1). Анне!.. Анне!.. 
НаҪтук. Ан кӑшкӑр мур а^а!
Анна, (йёрет). Анне, кӗҫтет!..
Наҫтук. Ан йёр! Ҫывӑр! Ҫывйрсан кёҫӗтмест. (Анна 

йёме зарӑнмас?). Йӗрсен упа килет!



Симук. Амӑшӗ атрше хӑратма тупа* вара: упа килет, 
апати *) вӑрҫа?, тет. Те хӑй ку таран^рн туррине курнӑ?

Наҫтук. Турра ку тараньей никам та курмап пу% 
те, а р  хЯратмасан ррӑнмаст.

Микулай. Хёр-ар2м пуппа пёрех. Пун пире тамЯк- 
семне хӑрата^, хӗр-арӑм а р н е  темӗскер те пӗрпе хӑратса 
пётерет. ЙурлЯ пурӑнакап телёйлё, тет пуп. Хйй тек 
кӑсйине р к е т . (Пур те кулаҫҫӗ).

Кӑркури. А р н а  хӑратмаеӑр ӑҫтан устерен! Хӑрат- 
масан, а р  пуҫ тӑрринех хӑпарса кайаТ. Пуп та ҫав су- 
йеҫтермесӗр пурӑнаймас^. Унӑн та пурӑнасси лилет вӗт.

Микулай. А р н а  хЗратмасӑр та ӳстерме пула?, ан- 
р х  т;Яваш хӗр-арӑмӗ пӑхма яӗлеймест. Епё ун ҫинрн  
кӑшт кёнекесем те вулакаланӑ. А р  хунавна нёрех. Ху- 
нава хуҫмасан, казака— вы^Ях кышламасан, йашт ӳсет. 
А р , та ҫавӑн некех. Есё асту-ха! Вара Ва^кана ашшӗ- 
амӑшёсем мён ҫухлё хёненӗ пул,, вӑл—ҫав вӑрах. Хбне- 
ни Яна пӗртте пулӑшмарё.

Симук. Вйл 1 ӑн! А рсене хӗнесе ӳстерме ҫук! Ку 
ҫапла, йурӗ... Ну, нуп суйсҫтерет тетнӗр бнтӗ. Вйл ан ти 
суйеҫтертёр! Т)Орт с ним! Кала-ха вйт ес мана! турӑ пур- 
и, ҫук-и?

ЮикулйЙ. (тӑрсан-тӑрсан). Йепле каламалла сана?! 
Тӑватӑм ҫул йала пёр странник килнб-эдб. Пӗлетне есё: 
мён вӑл-странник?

Сижук. Ҫук.
Микулай. Ӗлёк ӑслй ҫынсем, хура-халӑхшӑн тӑрӑша- 

кансем, йал тӑрйх ҫӳоенё. Вёсем хӑш ^ухне ыйткалакан

*) Пёцӗн арсем  „апати" тесе турра кала;ҫё.
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пулса ыйткаласа ҫуриш тунӑ. Ҫӳрет-ҫӳрет те, ӑҫта халЯх 
пуҫтарӑнат, вӑл вӗсене вӗрентет те, урӑх ҫӗре куҫа!1. 
Ҫавӑн пек странник тӑватӑм ҫул пирӗв йала килнӗ-л^б. 
Вӑл икӗ каҫ пирёи патЯмӑрта выртрё. Еаӗ ҫавЗнтан ыйт- 
рӑм: турӑ пур-и, ҫук-и? тесе. Шл мана каларӗ: ёненсен 
пур, ӗненмесен ҫук, терӗ. Турра ҫынсем шухашласа кЯ- 
ларнӑ, терӗ. Урӑх ним те каламарӗ. Ҫавӑн пек страыник- 
сен’ден хӑшӗ пит ӑста вбреннисен нулпӑ, хӑшӗ стул)ентсЯ- 
сем те пулнӑ. Вёренет, вёренет те, навдз^никсене хирёҫ 
тӑра^, вёсен ӗҫӗсене йуратмасУ. Вара ӑна „волл^нй пн- 
лет" парса шкултан кӑларса йараҫҫӗ.

Симук. (пуҫне ■рксе). Ӗненсен пур, ёненмесен ҫук!
Кара^ӑм. (шухӑшласа). Турра ҫыпсем шухӑшласа 

кЯларнӑ!..
Симук. (шухйшла^). Хм...
Кӗркури. Турӑ ҫнн^ен ан калаҫйр! Пур-и, ҫук-и,—  

пирӗн ёҫ ҫук унта. Пире ун ҫин^ен калаҫма та ҫьглӑх.
Симук. Мёншбн ҫылЯх? Пирӗн пӗлмелле мар-и? Ну 

кала-ха ес мана: пур-и, ҫук-и?
Кӗркури. Епё Яҫтан нӗлем.
Симук. Есё кблместён, кам та аулсан нӗлет ӑза. 

ВЯт!.. Наҫтук аппа, калаҫнӑшӑн пнрв ҫиленместӗн-и?
Наҫтук. Мӗншӗн ҫиленмелле.
Симук. Ҫнленмесен йурё.
Кара/$ӑж. А¥а, Снмук, каИар! Ме-ха, Наҫтук аппа 

(укҫа пара1!').
Сииук. КайӑпЯр, йурӗ, кайӑпӑр. (тЯрсан-тӑрсан). 

Хм... П ур-и, ҫук-и?..
Кӗркури. Пайан темӗн-те пёр ҫинҫен калаҫрӑмӑр. 

Ҫжтб ӗнтб кбҫбрхи каҫа, а^ӑр!
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Симук. (тай кала на?). Ӗ-ӗ... Тата тепӗр палӑштух 
тупас-т,ё ёҫке. Йурататӑц ерттелпе ёҫме. „Камппани"! 
Наҫтук анпа, ханша тата тупаймастӑн-а?

Наҫтук. Мавӑя йӑлт пётрё. Хӑвӑр урамра дасрах 
тупӑр.

Симук. Еппин урӑх ҫёрте тупӑпӑр. Наҫтук аппа, 
^сё ҫиленместӗн-и пире?

Наҫтук. Мён ҫнленме.
Симук. Ҫилеимесен йурё. Ӑҫта-ха ман ҫӗлӗк? Е... 

Каратам! Наҫтук анпана тӳлемеп вӗт-ха епир.
Каратам. Епӗ тӳдерӗм.
Наҫтук. К ар аем  тулерё.
Кӗркури. Ыр каҫ пултӑр.
Наҫтук. Т)ипер кайӑр.
Симук. Наҫтук аппа, ан ҫилен ёнтё пире, Тайлер 

йул! И^,ука хӗнеме тытӑннӑшӑн ан ҫилен!
Наҫтук. Мӗншён ҫиленмелле?
Симук. Сӗре сӑмах калаҫман-и?
Наҫтук. Ҫук, ҫук!
Симук. Ҫиленмесен йурё. Тайнер йул!
Каҫтук. ^ипер кайӑр!
Симӳк. Микулай, йурра, йурра йар!
Микулай. Ӑна йарӑнӑр.

Тӑнӑлха та турта турӑ лаша.
Ыткӑна? ёҫке ҫидхи ай ҫилпеде.
Вӑйдӑ сарӑ к а ^ ӑ , ӑслӑ каэд*.
Тёлёнтерет мён пур вййӗпеле.

Кӗркури. А?ӑр! (Пурте тухаҫҫӗ, Наҫтук ӑсата?) 
(^арш ав хупӑиа?).

*



ВИҪҪӖМӖШ ПАЙК

Стеееӑ: стсенӑ пёрремӗш пайӗн^ийех, Ил,ук ҫур^ӗ, 
Хёлле. -  МатГукпа Плаки йурласа, пӗр^етко сыхса лараҫҫӗ. 
Аннапа Петӗр урайӗн^е иы^аҫҫӗ. Сашшук хӑй иӗтэден 
сётёл патён^е туска ҫино ҫыркадаса лара?. Унӑн умӗн^е 
кёнеке хутаҫҫи выртат. МаМукпа Плаки кӳршӗ хӗрсем* 
вёсем кил пӑхма йулнӑ..

Шур перт)етке ҫыхса пурнем шйтрӗ,
Тусӑм, саншӑн йӗрсе куҫ пӑсӑл^ӗ.
Тусӑм, сивё пулцё, кёрӗкне пар,
Тусйм, уйрӑлатпӑр, аллӑна пар.
Тупӑлха та турта турӑ лаша,
Туртмассереп турти ай авӑна1?.
Ай-хай савнӑ тусӑм, хура куҫӑм,
Курмассерен ^унӑм ай савӑна?..

— 29 —

Йурӑ: {

Плаки. ВыЛ)ӑхсоне ҫиме парас пуЛ)?
Маттук. Иурӗ. Сурӑхсене аслӑк ҫин^и ыраш улӑмн& 

антарса пар. (Плаки тумланаТ). Ёне валли витене кӑшт 
утӑ, хур.

Плаки. Йурӗ.
Сашшук. Плаки аппа, епё те пыратӑп.
Плаки АТа. (Сашшукпа Плаки кайаҫҫӗ).
Петӗр. Ан ти манӑн лашава! Еп сана!.. (Аннана ҫа- 

па'!', Анна йёрет).
М а ^ у к . Петёр, Аннана мёншён тивен?!
Петбр. Хйй манӑн лашана илет те.
М аМ ук. Илнёшӗн ҫапаҫҫё-и?
Петбр. Ан тив, тетёп! (Аннаран лашине туртса илет)-^ 

Ак санӑн! (Анна татах йёрет).



М ат?ук. Ан йёр, Анна, ан йёр! (Анна МаМук натне 
йёрсе пыраТ). Ан йёр. Турӑх ҫитерӗп. (Цашкӑна турӑх 
илсе пара1!). Ме, ҫи.

К арм ак (кёрет). Аван-и?
М аМ ук. Аван-ха, а?а кил,ах. Тёпелерех ирт.
К ар ^ ӑк . Кунта та йурё-ха. Хуҫасем ӑҫта, килте-и?
М аттук. Килте ҫук, хӑнана кайнӑ.
КярТ)ӑк. Ӑҫталла кайнӑ?
М ат^ук. Вӗсем куккасем патне хӑнана кайнӑ. Кайма 

ёнерех кайрёҫ те, каҫалапа килеҫҫё пу^.
П етӗр. (тумлана1!). Анна, а^а урама.
Анна. Ан кай-ха, енӗ те.
П етӗр . Кил, тӑхӑнтарам. (Аннана тумлантараТ).
К ар ^ ӑк . Ку а^асеы пур те Марйен-и? (Петӗрпе 

Анна тухаҫҫӗ).
Маттук. Марйе инкея пӗр ат)а кӑна. Вӑл вы.^ӑхсем 

патне тухвӑ-^тё-ха. Кӑсем тепёр инкен ӗнтё.
КарТ)ӑк. Хёш инкӳн?
Маттук. Ил,ук пит^е Марйе иакене хӑваласа йа^ӗ 

вӗт. ,

Кзр^ӑк. Мэрйене-и?
Маттук. Вара.
Карг§ӑк. ИЛ)Ук пӗренех пурӑнат-и?
Маттук. Тепре авлан^ӗ.
КарТ)ӑк. Кама илт)ӗ?
Маттук. Шӑрттан Петёр арӑмне илсе кил’дё.
КарТ)ӑк. Апай-апай, епё хал, тин илтетён-ха. Мар- 

йене хӑваласа йани нумай иула^-и?
Маттуь. Икб уйӑх ытла бнтӗ.
К а р т $ к . Марйе а^ине хӑйпе пӗрле илсе каймарӗ- 

имӗн!
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Маттук. Илсе кайасшӑн-здӗ ге, Ил,ук на-ре парса 
йамарё.

КарТ)ӑк. Щӑрттан Петӗрбн арӑмб пулеан, Наҫтук 
пула1! пул, ӗнтё?

Маттук. Ҫавӑ.
Карт,ӑк. Наҫтук Марйерен авантарах пул^бшн-ыбн?
Маттук. Мбн аваннине калан. Марйе инкене ҫитме 

ӑҫта?!
Кармак. Вара, йепле-ха.. Марйе ёҫ таврашне те 

пит маҫтӑр-т^б-ӗҫке. Йепле килбштереймербҫ?
Маттук. Марйе инке ҫынсен арГ.мёсем пек тумланса 

ҫуреме йуратмасТ-цӗ. Ил,ук пизде тумланса, урам тӑрӑх 
саркаланса ҫӳрекен хӗр-арӑмсене йурата?. Ил,ук ш щ еп е  
ҫын Яҫтап килбштертёр?

Кар^ӑк. Ҫапла пул, ҫав. Марйе пит маттур-да бнтб- 
Унтан ҫынсем тӗлӗнет-^ёҫ. Унӑн ■дӗлхи-ҫӑварё те ҫынна 
ирӗлтерсе йэрат. Епб кунта пӗлтӗр килнӗ-тудӗ. Темшӗн 
килнӗ-эдё ҫав? Мантӑм. Килсен ҫав, Марйе темӗн тӗрлӗ 
калаҫрӗ! Вӑл тата ҫынна пит тарават-^ё.

М аттук. Ҫапла-вдё ҫав.
Кар^ӑк. ^ей лартас-ха, терӗ. Епӗ: ан ларт, пӗр 

сыпма та кирлӗ мар тетбп— Лартмасӑр, тахҫан та килмен 
те, тет. Ирӗксер ^ей лартса, ӗҫтерсе-ҫитерсе йа^ӗ.

М аттук. Ил,ук пит^е Марйе инке пеккине урйх ку- 
раймаст бятӗ.

Кар^ӑк. Марйен ашшӗ-амӑшӗсем те темӗн тёрлӗ 
аван ҫынсем вӗт. Пӗрре Мпкулана хӑвана кайсас-сЯн, вӗ- 
сем нире илсе кёнӗ-л^ё, хйна пит аван туса йа^ӗҫ ҫав. 
Хӑйсем те пит тирпейлӗ ҫынсем.

Маттук. Вӗсем пекки йӗри-таврари йалсен'де те ҫук



пул,. Пит аван ҫынсем, хӑнана килсен те пит йёркедлё 
ҫурет^ӗҫ.

Карцӑк. Ку Наҫтука аванах курман епё те... йепле 
ёретлӗ ҫын-и? Ӗҫе-мёне пёлет-и?

Маттук. Пӗлет ак! Хӑҫан вӑл тарлаэден ёҫленӗ? 
Ёлӗк упӑшки пур зухне те пёртте ӗҫлемест-^ӗ. Уиӑшки 
салтака кайяӑранпа та вал тырӑ вырма тухмак. Йалан 
ниме туса кӑна выртараТ-т,ӗ. Вӑл ИЛ)ук пизде пеккисем 
арӑмӗсензеи вйрттӑн укҫасем йе ҫӑнӑх панипе пурӑп^ӗ 
ҫав. Ӑна тумланма ҫынсен арамёсен'ден авантарах, ^сцен- 
терех пултӑр. Ҫимеве тутлӑ ҫайес1пӗн, тата кашни кун 
хӑнана ҫӳремелле пултӑр.

Кар^ӑк. Е... аила пулсан, вӑл Ил,укӑн ҫуртпе ту- 
старб-ха.

МатТук. Тустармалли куҫ умӗшде. Халех Марйе 
инке зухвехин^ен те на^артарах пӗрле пурӑнаҫҫӗ. Ил,ук 
ниэде Марйе инкене йепле хбнет-^ӗ те, Марйе инке ҫа- 
пах хирӗҫ пёртте ^ёнмест-'дё. Ку Марйе инкё пек мар 
вёт. Ку Илук пивдене те хирбҫ тӑра¥.

К ар ^ӑк - Аила арҫынна парӑнмалли арӑмах мар ик- 
кен. Вара ҫапӑҫкалаҫҫӗ-и-мбн-ха хӑйсем?

Маттук. Вӗсем ҫапӑҫман куя сайра иртет пул,. Тата, 
ҫитменнине, ат)исем пит усал. (Плаки, Сашшук кёреҫҫё).

Кар^ӑк. К у Марйе а-ди-и-мён-ха?
М аттук Ҫавӑн ҫав. (Сашшук карт)ӑк йенне салтӑнма 

пыра¥).
К арм ак. (Сашшука ыталаса). Есб мён йатлӑ-ха?
Сашшук. (хуллентерех, вӑтанкаласа). Сашшук.

К а р ’ййк. сашшук йатлӑ иккен. Санӑн анну ӑҫта?

\
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Сашшук. Кукаҫейсем патӗн^е.
Карцӑк. Кукаҫусем патёнт)е? Ай-йуй. Анну сана йу- 

ратат-^ӗ-и?
Сашшук. Йуратат-^ӗ.
Кар^ӑк. Ай-йуй. Анпӗне курас килвт-и?
Сашшук. Килет.
Кар^ӑк. Ку аннӳ йурата'Ьи?
Сашшук (хуллентерех). Йуратыас^.
К ар зӑ к . Ай-йуй. (Петёрпе Анна кӗреҫҫӗ).
Айна (йёрет). Мана Петӗр ҫапрӗ.
Петӗр. Вӑл хйВ малтан ҫапрӗ.
Маттук. Есё аслӑрах, ыӗншӗн ҫапан? Анна, кунта 

кил. Ан йӗр, ан йӗр!
Анна. Детӗр ас ту! (алдипе йуна?).
Пвтӗр. Есӗ ху асту! Йёре-куда-микула, йёре-куда- 

микула!
Анна. Маттук аппа, Пегӗр мйшкӑла1?.
Маттук. Вӑл урйх мӑшкйламасТ, ■дарӑн.
Картфк. Епё килтӗм те, сӳпёлтетсе лартӑм. Епӗ ёҫпе 

килсеттӗм те, хӑйсем пулмарёҫ. Ама хур сутаҫҫӗ тесе 
илтнӗ-здӗ. Хамӑрӑн аҫи пур, ама илесшён-л^ӗ ҫав та.

Маттук. Вёсен икё ама та пур ҫав, пӗрне сутасшӑн 
калаҫа^ӗҫ. Анцах хӑйсем килте пулмарёҫ. Ыран тата 
килсе п&хӑн.

Кар^ак. Ыран килсо пӑхмалла пул, ҫав. Ухмах пек 
шавласа лартӑм. Епппн кайам-ха епё. Пырса ларйр, Ми- 
кула тума пырӑр.

Маттук. Ху килсе лар. (Кар^ӑк кайаТ, М аИук ӑна 
ӑсатма туха?).

Пвтӗр. Плакп акка, ҫийес килет.
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Плаьй. Аннӳсем р с  килӗҫ, вӗсемпе пӗрле ҫийёпӗр. 
Цей лартӑвӑр, пӑтӑ ҫакса йарӑпЯр.

Петӗр. Вӗсем ҫёрлс пулмасӑр та килмӗҫ-ха,
Анна, Манӑн та ҫийес килет.
Плаки. Санӑн та ҫийес килет-и? Ларас пу^ арсене, 

атту выҫӑ вилӗҫ. (Сӗтел ҫине кашӑксем хура¥, йашка ан- 
тара?).

МаМук (кӗрет). А рсене ҫитересшён-и-мӗн?
Плаьи. Ҫнйес тесе адтӑратрӗ<;-ха. (Аинапа Петӗр 

ҫийеҫҫӗ, Сашшук ларман).
М а^ук . Сашшук лар. мён п&хса тйран. Хамйр та 

кӑшт ҫи1 елер-и?
Плаки. Ҫисен ҫийёпёр (ҫимо иурте лараҫҫӗ).
Ма^тук. Уллаха тутлӑрах ҫийекеп^-дё те.
Плаки. Пырӗ-ха. Тенӗр уллахра тутлӑрах ҫийӗпёр. 

Ҫанла-н, Анна (ҫурӑмӗнрн шакка’Г).
Анна. Тепёр уллахра-и?
Плаки. Тепрехипр ҫав (еелӗнрех калаҫса). Санӑн 

аҫусем йыснӑрсем патне кайсассӑн, епир татах уллах тӑ- 
ватпӑр. Ун зухне 'дей лартйпйр, аш йашки, пйтӑ пӗҫерӗ- 
пёр. (Симукна Карп^ӑм кӗреҫҫӗ).

Сим.ук Аван-и? Ҫӳретре? Пире хапйл тӑватра?
Мат¥ук. Аван-ха, аМр килӗрех. Сирён пек н а р р  пул- 

ма. Хӗрсем хЯҫан н а р р  пурӑнаҫҫӗ.
Еара^ӑм. Еиир ҫав тёрлех нарр-ш и?
МаМук. Хйвӑр н а р р  тетёр вёт.
Сигук. Ҫын хӑҫан хӑйне н ар р  тесе калатйр.
Кара^ӑм. Хёрсем хӑйсене к&на мухтаҫҫё, калэдӑсене 

ҫиме тесеп, таҫта кайса кёрёҫ.
МатТук. Хӗрсем снре мухтаманиипе хурлантӑна 

вара?
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Кара^ӑм. Хурланыасӑр, ҫавӑнпа вӗт кунӗн-ҫёрӗж 
йёрсе ҫӳретбп.

Плаки. Йёрекеннийех вӗт.
Кнра^ӑм. Йёмесӗр.
СйМук (ҫыхакан иерт,еткеие тытса). Есир яайаж та 

ёҫлетме?
МаМук. Ӗулемесӗр.
Симук Праҫник кун кам ёҫлет, тет?
Плаки. Епир праҫнике те пёлмен-ха.
Симук Пёлместӗр те пу^ ҫав, таҫта, мпшер урямӗж* 

■ҫе пурӑнатЛр та.
Ма1тук. Пайап ӗслвмесӗр тата мён туса лармалм. 

Ха^хи сивбре урамра выл,аса тӑраймӑн. Есир ак, кайла- 
сем, ҫУретӗр.

Кара^ӑм Симук, намйслантара? вӗт ку?
Симук. Пайан килтех ларасгаЗн-щё, есӗ мана йлс*  

тухрЯн. „Симук, а!'а-ха, Плакийе курас кикт, хам пӗуу?* 
кайсан, аваи мар“ , тет. (Плакиле МаМук дӗр-дбрин ҫинс 
кулкаласа пӑхаҫҫё).

К ародӑм  (кулса). Хӑй тата: найан мап цатма виҫё 
хут дыцӗ. Ма^уксем кил пЯхма йулнӑ, МаМука курас 
кил^ӗ тесе адтӑратса дётер^ё.

МатМгук. Апла иксёр те дёр-аёрне адтӑратрар иккен. 
Ай-йуй, мёскӗнсем. (Кулса). Плаки, ҫак ыёскӗнсене пбрер 
1}ӗдӗ ҫ&кӑр касса параи пул,.

Плаки. Парас ду^,.
Симук. Пӗрер ^ӗлбде мӗн вӑл. Хӑнаоене ҫжм« ирт*- 

катодб ҫав та.
МаМук. Е... Сирӗн ҫийес. килет-и-ха? Адла лулсаж, 

Ш аки, хйнасем валли дбтӑ ҫакса йаран дул,.

**



ПлакЯ. Вбсеи валли те пӑтӑ ҫаксан, $ыс ытлашши
пулб.

Кара^ӑм. Симук, мӗи теҫҫб?
Симук. Аи кала та, а р .  Хӑйсем патне ырӑ сунса 

килен те.
Плаки. Пире сирбпсбр пуҫне те ырй сунакансем 

нуыай.
кара^ӑм. Спре ырӑ сунакансем кӑна мар, йурата- 

кансем те пулӗ Т9, пире мар.
Маттук Вара... йуратакансене тупӑр.
Каратам. Тупаймастнӑр ҫав.
Симук. Ах тур, есир нумай ҫийетбр бҫке. Сире капла 

упйшкйрсем тӑрантаймбҫ те.
Маттук. Упӑшкасем мбншбн нире тйрантарвдбр? 

Епир хамӑр пыра хамйрах тӑрантарантпЯр. Вбсене ҫЯвар- 
тан кашӑкпа сыптарса тӑма хушса лармӑпӑр.

Кара^ӑм. Симук, ес калаҫан-калаҫан та хЯвЯнах 
нбрне тЯрантмалла пулё-ха. ПаттЯр ҫийекен ҫын бҫе 
маттур пула!1. Мбн вЯл: ҫинб т)ухне лет}бртетсе ла[ акан 
^ин, ҫын-и? Ун пекки ҫимене те ҫийеймест, бҫне те тЯ- 
ваймас?.

Маттук. К.арат;Ям арЯмне тЯрантарасран хӑрамасТ.
К ара^ӑм . АрЯма тЯрантарасран мӗн хЯрамалла. Енб 

арЯма бҫлеттбрмесбр тЯрататЯд-и?
М&ттук. Симук цЯвавт хбрне йуратмасТ иккен, тЯ- 

рантарасран хДрӑ?. ■.

Плаки. ВырЯс хбрне, ҫнн^е пилбклине илет пу^. 
(Пурте кулаҫҫб).’

Кара^ӑм. Ҫин^е пилбкли аван тЯрантарё вара. Ха- 
ха-ха!..



Симук. Ҫин^е пилёклине илсессён, епё унпа алла- 
алӑн тытӑнса урам тӑрйх утса кӑна ҫӳретёа.

К араҫӑы . Санӑн вара ун ^ухне пёр кӗту а^а пӑха- 
кан хёрсем тытас пула*.

Симук. Тытӑн та ҫав. Ей!.. Ёнтӗ ҫин^е пилёксен^ен 
турӑ кӑна сыхлатӑр-л)Т)ё!

(Плаки ҫисе туха?).
К арацӑм . А 'р , пбри вйтавса тухрӗ, тепри, намӑссӑр, 

лараТ-ха.
МаМук. (тухаТ). Сиртен те вӑтанса тӑрсан, ҫимесб- 

рех пурӑнӑн.
Кара^&М. (кулса). МаМук, май сӑмаха йурататӑн-а, 

йуратмастӑн-а?
МаМук. Мбнле сЯмах иккен, а^а?
К а р а ^ ӑ и . АТйр Симука авлантарар!
Мат^ук. АЯӑр. (Ат)асем ҫисе тухаҫҫб, МаМук сётел 

ҫин^ен пуҫтараТ). <
Симук. Хёр кӑна тупса парӑр, авланатӑп.
Кара-дӑм. МаМук, хёр тупса парӑр, тет вёт!
Маттук. Апат касра кашни кун ҫурет вӗт, ку га

рантией кам хёрне те пулсан тупнӑ пул> бнтб.
К ар ац ӑм . Симук, (алдиие кйтартса) ҫав кулешсе *) ка- 

лаТ вёт ёнтб.
М а^ук. Каыран кӳлешетӗп епё? У *  ^
К ара^ӑм . Кӳлепшсстёп, тет. Н у^.'М аМ 'ук^ с^йЯна 

тупрӑм. Мӗншён хбрелен? X  '
МаТТук. (Кулса). Епё ё л ӗ ^ ‘*>•
К ар атам . Ҫук, хал, х в р п в ^  ,¥ 4,
М а^ук . Ан ухмахланса лар! V  1

*) Хӑш-хӑш ҫбрте „кёвӗҫое“ теҫҫб. ■*
м



К ар атам . А рсем, есир куяма кулатӑр та. кулах 
та мар. Симука ^ӑнласах авлаптарар-ха1

Плана. Епир хӗрсем мён иӗлетпӗр. Кирдё пулсан, 
х£й те тупё.

К ара^ӑМ . МаТ^ук, епё Симук валли сана тупса па- 
расшан.

Мат^уя. Ак пётме! Мана илыест вӑл, ҫин^е пидёкли- 
же ж/еп терё вёт. (Пурте кулаҫҫё).

СйКук, (Кара^ӑма), Еоё ухмахланеа ларан. Сан пир> 
вк тем те пёр илтён.

К аратам . Мӗпшӗн? Епё ухмахланыа ытдашши сй- 
мах калаҫмастӑп вёт. Сана хаЛ] авлантаратпёр, ҫуда епё 
авлапатӑп.

Плаки. (зУре^ерен пӑхса). Ил,ук шгреоем ҫитрӗҫ.
МаМук. Есир кайӑр $асрах,— кавдӑсене кУртсе туд* 

тарпӑ—тесе пире вЯрҫӗҫ.
К ара^ӑм . Симук, а¥а кайар. И^ук еана ҫилёллё те 

жикак.
Симук. Ҫук, мана ҫиленмелли унӑь сӑлтав ҫук.
К аратам . Наҫтук патёнце пёрре есӗ ӑна хӗнеме 

тытӑнтйн, астӑватӑн-а? Ҫавӑйшӑн сана ҫиленет вӑл.
Симук. Еаир уптан вара килёшрёмӗр. Кылёшес, тесе 

жвр жалЯттух ёҫтер^ӗ, аца.
Кара^ӑм. А?а!
Симук. АТа еппия!
Кара^ӑ-М. Хёрсем, сыв пулӑр!
М аМ ук. ^ипер кайӑр, ҫитиэден ҫитмёд хут такйнса 

Упёр}
К ар а^ӑм . Ҫав тёрдех пире ырӑ сунатйн-а?
М аМ ук. Ырӑ ҫынсҫне ырБ сунаҫҫё ҫав. (Симукпа 

Кжра^Зм кейаҫҫё).

— 38 —
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Маттук. Петӗр амӑшсем ӳсӗр пул) ӗнтӗ. Епӗ хирӗҫ 
тухам-ха. (Туха?).

Петӗр. Анна, анвесем килнӗ.
Анна. Аннесем килнӗ, апнесем килнӗ (урайёнр 

иксе ҫӳрет).
Сашшук. (Анпана кӑшт ҫӳҫӗнрн туртаФ). Хуллен 

сиксе аи уӳре. (Анна хытӑ сасда уласа йараТ).
Наҫтук. (Ӳсӗр, йурл&са кӗрет).
Ылттӑн та хакдӑ ик ар м  нур,
Вӗсем пур те мана ай кӗтеҫҫӗ.
Ы вШ м та Петӗр, ай цунймҫӑм,
Хёрёмём те Анна, ай ■дунӑмҫӑм.
Анна. Йёрет. Анне!..
Наҫтук. Мён нул^ӗ, хёрём, мён пул^ё? Мёншён 

йёрен, хёрём, ылттӑнӑм? (■щуп тӑваТ) Кам тиврё, хёрём?
Анна, (йёрсе). Сашшук...
Наҫтук. Сашшук?
Анна. Вара...
Наҫтук. (Сашшука). Мёншён тивен ес ман ар н а?  

Мёншён тивен, е?.. (хёнет). Ак сана, мур а р !  Е а сана 
тӑвап анну пек тыткаламӑп! Пбтме маннӑскер! Ах шуйт- 
тав!.. Ан тивнё пул мак арсепе! Вёсем сан умӑнта'ул
пут арсем! Есб вёсенрн вйтанса тбмалла! (Сашшук алӑк 
патне кайса, сас кӑлармасӑр йёрет, в&хӑт-вйхӑт ёсёклет). 
Авнӳ патне кайса пурӑн! Сан пек арсем  килте амӑшӗ- 
сене пулйтаҫҫё: выл^х пйхаҫҫё, вутӑ татса параҫҫё. Есё 
мён пулӑшрӑн мана? Найан, ир тӑран та шкула р п ан !.. 
Пёгме маннӑскер!

И ^ук. (кёрет, ӳсёр). Мёп кйшкЗран тата?
Наҫтук. А в, пур вёт пнрён пётме маннйскер! Тата 

арсенв хёнет! (Сашшука йуна^). Есё пуҫна хёсее кбтесре



кЯна ларса тЯмалла! Епё сака а^асене хёнеме парЯп! (ҫаиса 
йараФ). Ҫынран тЯван мар пуф есё!

И ^ук . Мёншён ҫапан ес Яна? Е?.. Мёншён ҫапан, 
тетӗи? (Арӑмне ҫапса йара?). УыЯн амЯше ҫук тесе, хё- 
несе гёлерссшён-и мён есё? (Наҫтука ҫавЯрса нлет, а^и- 
сем йёреҫҫё).

Наҫтук. Кай, мурланнЯ! Тата тепёр шуйттанё ту- 
пЯнцӗ! Ӗҫҫе ӳсӗрӗлнӗ те, мана хёнет. Плаки, ^ар-ха ҫак 
шуйттана! (Маттук кёрет).

И ^уй. Сашшука мёншён тивен? ВЯл ытлашши нуздё- 
и-мён? сана? Епё пёлетён: есё Яна йалан хёнетён!

Плаки. Ил,ук пизде, царЯнЯр!
Наҫтук. Шуйттан!.. Урса кайнЯ та. Пайан хёнеме 

никама тупайман та, мана хёнет!
И ^уй. Ан шавла! Хӗнесе вӗлерӗи! ^арЯнмас? вёт, 

шуйттан!
Наҫтук. Ху ррЯн малтан, намЯссЯр! Ахалех епё 

сана килсе пуҫа ҫухатрЯм. Малтанхи арЯмна кайса хёне!
Идьук. Тух кунтан! Ат)уоене йертсе хЯвЯн ҫуртна 

кай! кай! тетёп.
Наҫтук. Кайсан та пушкарЯн! СансЯр пуҫне те пу- 

рЯнма пултарЯн!
И^уК. Кай ҫав! тегӗн. Тьерах тумлан та, тухса кай 

кунтан! Тух-тух!.. Епё пурё-пёр сана усрамастЯп!
Наҫтук. (тумлакаТ, ар сен е  те тумлантаратг1)- Есё 

мана хЯваласа кЯларсан, улнут нек пурЯиЯп, тесе шухЯш- 
лан пу^) те... Ҫук, епё пурЯнм.а памЯн! Есё ҫынсен умён- 
^е мана намЯса йатЯн! СтарЯстана ^ӗнсе килем ха%!

Наҫтук. (йёрет). А?Яр, арамеем. Ҫак шуйттансемпе 
асапланса пурЯнизден, хаыЯр та пурЯнЯпЯр. И^ук, хЯвах 
пырЯн мана йЯлЯвма, кайран пулё.
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ИлЬУк. Кай-кай!.. Ан калаҫса тӑр! Аҫтан килнӗ, 
ҫавйнтах кай!

Наҫтук. Ну, астӑвӑн! Хӑвах ман патма пырӑн! Ӳксе 
пуҫҫанӑн, кайран пулё!

И ^ук. Кай тетӗп сапа! ^асрзх куҫран ҫухал!
Наҫтук. Астӑвӑн!
И ^ук. Хӑҫан есё кунтан кайан? (Тёрткелесе кӑл&рса 

йара?, Наҫтук арсемие вӑрҫса тухса кайа?). Вӑт шуйттан!.. 
Вӗри ҫёлен!.. МаЭДук, йашка ҫакса йар-ха, ҫнйес кил$ӗ. 

Ма¥тук. Йурӗ.
БлайИ. МатФук, енӗ киле кайатӑп ёнтё.
Ма?ту К. Тӑр-ха, нӗрле кайЯиӑр. Йашка пёҫерер те, 

иксӗмӗр те кайӑпйр.
ЙЛ)УК. Мёншӗн халех кайатӑн. Манран хӑрарЯна?
Плаки. Хӑраман та.
И ^ук . Манран ан хӑрӑр... Еп тивместӗп... Вӑрҫмас- 

тйп та, ҫапмастӑп та.. Ҫав шуйттан пирки кӑна пз^л^ё-ха. 
Арӑм те ӑна!.. Унпа мӑйракаллн те пурӑнма дултараймасУ 
Хӗ!.. ХЯрата? тата!.. Мур тӗпнех анса кайтӑр! (Тӑрат 
тӑра? те). Сашшук, киЛ)-ха кунта! Сашшук, кил! (Саш* 
шук иырат). Ех, а^ам-атрш! Хам уеаллӑхна сана епӗ тӑ- 
лЯха хӑвартӑм (йерет). Ех-йай-йай!.. Сашшук! ('§уп тӑва?). 
Манӑн ҫывӑрас килет- Вырӑн сар та иксӗмёр ҫывӑрӑиӑр. 
Епб ывӑнтӑм. Ҫывӑрас-ҫывйрас... (ШухЯшлат те. Ах, 
хййамат!.. Мана хӑратаТ. Ҫук, ИЛ)ука р с а х  хЯратайыйн! 
ИЛ)ук вутран та, шывран та тухӗ. Авти-ха пӗр пӗэден 
пурӑнса пӑхтӑр! Анти мур тӗпнех кайтӑр! К ^ортту, 
к *§орт ту!.. Мана кирлё мар!

(Т^аршав хупаваТ).



ТӐВАТТӐМӖШ ПАЙ?.

Стсенӑ: Таса пӳрт, икё алӑкдӑ, икӗ ^уре’деллё. Ҫте- 
насем ҫии^е картгинккйссм, ҫын обнесем ҫакӑнса тЛраҫ^ӗ. 
Сётел ҫип^е кёнекесем, хаҫагсем выртаҫҫӗ. Пёр кётессин^е 
кӑрават пур, ун ҫине выртмалли вырӑн сарса хуиӑ.

Ҫула.
^МуҫҫеЙ „К ан ат" (хаҫата) вуласа лара¥).

Матви. (кӗрет). Калаҫҫё, Муҫҫей килнӗ тесе.
Аван тавӑрӑнтӑн-а?
Муҫҫей. Аван— аван. Лар.
Ма тви. (лара$). Анне Муҫҫсй кнлнӗ терё те, хӗпӗр- 

терӗм, а^а. Курас кнл’дё ӗптӗ сана. Пӗлгёр кёркуннеренпе 
курман вёт сана. Йепле тӑркаларӑн-ха?

Муҫҫей. Аван тЛрсаттӑм-ха. Есӗ йеале пурЯятӑн
тата?

Матви. Пӗр майлӑ.
Муҫҫей. Есб манӑн кайранхи ҫырЛва илтӗн-и? 
Матви. Илтём. Есё пайан ҫитрён-е-ха?
Муҫҫей. Ҫёрӗк каҫхине ҫитрёмӗр.
Матви. Апла иккен. Марйе акка ха^ те выртсах 

тӑра!-н?
Муҫҫей. ВыртаТ. Унтан цёрӗлесси пулмас* пу%

ӗнтё.
Матви. Аца, Марйе акка хуйхипех цирлерё пул- 

малла.
Муҫҫей. Хуйхипех пулё ҫав. Йысна аккана катни  

кун хёнет-^ё тет те. Апла ҫын ррлемест-и!
Матви. Ҫапла ҫав. Епир т* авлансаосӑи арЛмсен* 

хвнёпёр-ши, Муҫдей?
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Муҫҫей. Ухмах мар вёт хӗнеме. Хёнесе пурӑпӑҫа 
малалла йараймастӑн вёт, Матви.

Матвн. Вӑя т)ӑн ёнтӗ. А н р х  епир йепле пурЯнмаД' 
липе пблместибр вбт. Дурте, епир сан пек вӗреннб дул- 
сан, пблбттбмбр.

Муҫҫей. Есб те вӗренме тӑрӑш.
Матви. Хагҫ, тип вӗренейместӗи епӗ.
Муҫҫен. Вбренес тесен, кирек-хӑҫан та вёренме 

Лултаран. Нумайрах кӗнекесем, хаҫатсем вула.
Матви. Пушӑ вӑхӑтра вулама дултаран та, ййлӑхта- 

раТ ӗҫке-ха вӑл.
М} ҫҫей. Кёнеке ҫынна йӑлёхтарма пултармасТ. Ӑна 

мён вулапӑ ҫемён йуратан. Халӗ катпни йалта Канаш 
длеҫҫӗ. Ана вулӑр. Унта вулас тесен темӗн цухлё вула- 
машкӑн. Малашне блбкхин пек тӗттёмре пурӑнмазла мар. 
Йепле те нулсан ҫутталла тухма тӑрӑшмалла.

Матви. Ҫамрӑксем вёренесшён, ваттисем хӑшё-х&шӗ 
вӗренекен а’дасене йуратмаҫҫё.

Муҫҫей. Ваттисене мӗн пӑхмалла! Вӗсем хййсен 
ёмёрне ирттернӗ те, вёсеье кирлӗ ыар! Енир, ҫамрйксем, 
пурӑнма ха^ ҫеҫ тытӑннӑ та, нирён ҫавӑнпа темӗн те 
пёр пёлмелле.

Матви. Хӑш-хӑш ват ҫын ухмахах тухса кайаТ вӗт, 
хЛйён умбпрне кӑна кураТ. Пӗр кун спектаккгц лартрӑ- 
мӑр та, ваттисем йуратма^ҫё, шуйттан вӑййнне вы^аҫҫӗ, 
тесе калаҫҫӗ.

Муҫҫей. Вёсем мён курнӑ ку таранэден, Хашӗ- 
хёшб кУршб й аж ен р н  лерелле кайман вӗт. Ҫамрӑксем 
ун пеккисене итлесен, татех тбттёмре пурӑнмалла пулаТ. 
Хйш-хӑш йалсенр 'бЯващ ҫамрЯкӗеем те ё^леме тытйнт)бҫ
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ӗнтё. Ак „Канашра“ мён ҫыраҫҫё (Канаша илсе вула¥, 
Матви вуланнне пӑхса пыраТ)

Еяёк.
(Йетӗрне уйесӗ).

Йупа уйӑхӗн^е Еяӗкре хрес^ен ҫамрӑксвм, шкулта 
вӗренекеи а^агеи, Капашра ёҫлекен ҫамрӑксем „Ҫамрӑк 
Коымунистсен Сойусё" уҫрёҫ. Ушкӑвра ■ҫленсем мӗн пурё 
ҫирӗм ҫывна йахӑн. Вӗсем ернере пӗрре хёйсен клупён^е 
пуҫтарӑнса кёнеке^ем вулаҫҫӗ, тата ҫёнӗ йёрке ҫнн^ен 
вёренеҫҫё. Т)Яваш ҫамрӑкӗсем, ҫавӑнапткал „ҪамрЯк Ком
му аистсен Сойусӗсене“ пурте кӗрсе, хамӑр пурӑнӑҫа ҫё- 
нетме, ҫӑмӑллатма тӑрйшар!

СойусЗн ҫекреттарӗ Чижов.
Ак, ҫамрӑксем йепле ёҫлеҫҫё.
Матви. Вӑл аван ҫав та, епир ёҫлеме пёлместпёр.
Муҫҫей. Ӗҫлеме вӗренес пула?.
Матви. Пире вёренменни тёп тӑват. Ак санпа ҫУре- 

келенин^ен те хӑшё кулаҫҫӗ: уздиттёл пуласшӑн ёнтё, 
тесе мӑшкӑлаҫҫё.

Муҫҫей. Ун пек кулакансене пӑхсав! Анти кул^ёр, 
кайрап хӑйсен йӑнӑшнз хӑйсемех вёсем сисеҫҫӗ.

Матви. Вӗсем, т$н, пёлмесёр кулаҫҫӗ. Пурпп сйма- 
хёсене те хӑлхана ■ркейместӗн ҫав ёнтё.

Муҫҫей. Та.
Матви. Манйн кайас пул,-ха.
Муҫҫей Лар-ха.
Матви. Армана кайма тырӑ алламалла-’й'Бё-ха. Каҫа- 

лапа иыр, Муҫҫей, калаҫса ларӑиӑр. Атто те сапа курас- 
ш ӑн-^ӗ-ха. Вӑл ҫак ҫӗнӗ самана ҫин^ен калаҫма йурата? 
вӗт.
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Муҫҫей. Аҫупа пӗ!тӗрсен$е темён-те пӗр ҫин^ен 
шухӑшдаттӑмӑр еиир.

М *Т В И . Каҫалапа пыр-ха. Манӑн санран пуҫне аван 
йулташ та ҫук вёт.

Муҫҫей. Йурӗ, пырӑп: (Матви кайл1?). Муҫҫей шу- 
хЗшласа утса ҫӳрет).

Акахви. (кӗрет). А$ам, ҫийес килмест-и?
Муҫҫей. Ҫук.
Акахви. Сана мун^а хутса куртмелле пулё хал, те.
Муҫҫвй. Еиё мунр, кӗни ерне те ҫитмен-эдӗ-ха. 

(иКанаш“ вулама тытйнаТ). Анне! Есир мёншён акка 
■ррлине т}ас иёлтермерёр.

АКЯХРИ. Аҫу ҫырӑва пёлмест. Ҫыру ҫырма та ҫын- 
на йӑлӑнмалла. Инҫе тӑран вӗт, инҫе пулмасан, аҫу пырса 
та илнӗ пулё-вдӗ.

Муҫсей. Инҫерех ҫав.
Акахви. Сан ҫывйхарах, хамӑр уйеса куҫма май 

ҫук-им?
Муҫҫей. Курае тесен, куҫма ■дармаҫҫӗ. Халӑх паллат 

тесе пёр вырӑнта тӑран. Пбр вӗреннӗ ҫёртен кайас кил- 
мест.

Акахви. Санӑн хамйр йалах куҫмалла. Таҫта пиртен 
таратЯп. курма та ҫук. Ҫулталӑкра пӗрре килсе кайа* те, 
ашшӗ-амӗшёсем хутте йепле пурйнт^Яр. Епир санран пу- 
лӑшу ыйтмастпӑр. Сана курса тӑни те пире мён тӑра’!1. 
Килте сана мён ҫитмест. Мён ҫийес-ӗҫес тесен пур, ҫемйе 
йышлӑ мар. Ӗҫлемешкён ӑрасна пӳлӗм те пур. Сана кан- 
ҫӑрлаканни те пул мае?: ху йепле шухӑшлатӑн, ҫапла тума 
пултаран. Малашне мӑшӑрланассй ҫин-ден те шухйшлас 
пула?. Йалан пётдеен пурӑнаймастйн.

Муҫҫей. Халех авдансан! МапЗн тата вёренес килет.
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Акахви. Кун духлё вёрепни сана ҫитмест-и? Удди- 
тёле тухрёч, тата мёне вёренес тегён вара?

Муҫҫей. Кун нек вӗреннине кёна. Хад, ҫамрёк 
духне, ӑн-пуҫ у<,ё дух не аслё шкулта в ренес-дё.

Акахви. Вёреннц аван-ха вёл та Вёйу нётет вёт. 
Ёлёк те в^реннё духне тек пуҫу ыр. та^ тесе калаттёя.

Мусҫей. Х а^ пуҫ ыратмас?. Манён ха^ ним те
ыратмас?

Акахви. Епё сана йалах уддитёле кёме калатёп. 
Темён духлё вёренсессён те, падйшкана тухаймйн,

Муҫҫей. Ладёшкапа мён тӑватӑп епё. Ҫынна улта* 
ласа пурӑяма, епё пунсем пек пёсёлман-ха.

Акахви. Адам, апла ан кала. Ҫынсем илтсессён сана 
темён те пёр каласа хӑртёҫ.

Муҫҫей Хӑртӑҫин.
Акахви. Темгскер, ҫанла ататан есё. Хёвёнах шу- 

хйшласа пӗлмелле. Тёнде тӑрӑх сётёрӗнсе ҫУресен ссё ыи- 
мёп те туна ймастён. „Ҫурен каска йакалпё, выртан каска 
мёкланнёа, теҫҫӗ. Ха.».ёр йалта тӑра пуҫласассӑнах авлан> 
тарса йарёттӑмёр, Мишша хӗрне, Хёветӳҫа, илёттёмёр.

Муҫҫ4:й. (Кулса). Ап а илсессён, хамён йулташсем 
манран кулса вилёҫ.

Акахви. Мёншён?! Хёветӳҫ ҫырёва аван пёлет, 
сён-пуҫран деден. Вёл ахал, ёҫе те хёр-а'ём ӗҫне те лайёх 
пушкаря?. Агпшё те хёрне сана парасшён калаҫаТ, терё.

Муҫҫей. Вӗсем парӗҫ!
Акахви. Майра ёҫе йуратмас?, ҫавёнпа майрана илме 

каламастёп. Майрана нлсессён, вёл саиён ёнсӳ ҫиндех 
пурӑнмалла. ХёветУҫ майра духлё кёна-и ?! Вёл килте мён 
пур ӗҫе туса тӑра?. Вырӑсла калаҫма вёл хал, те пёлет 
пу.д-ха. Цёлмесессӗн те есӗ ӑна хӑвах вӗрентен,
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Муҫҫей. Анне, хутте мён каласан та, епӗ. Хӗветӳҫа 
илместён ентё.

Акахви. Илех, тесе даламастйн та, ап^ах хӑна ырй 
тӑвасшйн калаҫатйп ёҫке. Ху йепле пӗлен ҫав ӗнтӗ.

Муҫҫей. Есир. Марйе апоана тд вёрентмелле пулнй. 
Вӑл вӗреннё пулсан ха^хия нек асапланман та пулёэдё. 
Темӗскер, ӑпа ухмах т^ваша ка'ра панӑ, унсӑр пуҫҫӑр урйх 
ка^цй тупайман пул, ҫав.

Акахви. Ӑна енир паман вӗт, вйл хӑй тухса кайрё, 
хйй ухмах пул^ё.
(Марйен сасси илтӗнет Ах... ах... Анне, кил,-ха!..).

Муҫҫей. Апне, сана М фйе аппа т)ӗнет.
Акахви. Вӑл та пит ннт)арлан$ӗ ӗнтӗ. Аҫу хёверш- 

шӑла илсе кил^ё пу^ ӗнтӗ. (Тепӗр пУртне кёрет).
Муҫҫей. Ех мӗскён Марйе аппа!.. Мёншӗн н^шала- 

на??— Ҫав пёр ухмах ҫйвашшЯв! Ӑна катл,а кайман пуд- 
сан, вӑл трфлемен те пулё'рё. Ухмах ҫав пирӗн ’дйваш 
арсем . Малтан пбр-иӗрне аван курман, нӗр-пёрин кймйлне 
пӗлмеҫҫӗ, ҫапах авланса йараҫ<,ӗ. Тата т$ваш хӗр-арймӗн 
ҫын куласран хйрани нӗтмест вӗг. Миҫе ҫул упӑшки хӗ- 
несе пурӑна?, ҫавна пйрахса каймас?: ҫынран хйра?, имёш. 
(ХёвершшЯлпа Пракахви кёреҫҫё).

Хӗьершшӑл Сбт сыптаркалйр. ^Уре^есеие уҫҫах 
тёратйр: сырлйп! у^й пултӑр. (Акахви кӗрет).

Пракахви. Ҫак п^рте ӑпа вырттарас мар-и‘?
Хӗвершшӑл. Апла кунта вырттарсан авантарах 

пулё. Кунта сывлӑш нумай, уҫӑрах та.
Акахви. Кунта куҫарас пулё ҫав. Йвап Мванвдӑ, 

йеплс Т|ёрӗтей5-ти?
Хёвершшӑл. Тепле ҫав, ^аххутка тУрдегме хбн вёт.



Пракахви. Унтан ■дёрёлесси пулмас* ёнтё. Шлт 
иётсе кайнй та.

Акахви. Вилё-шн-мён?
Хёвершшӑл. Пӗлме ҫук ҫав.
Акахви. Турй ҫапла ҫырнӑ пул, ҫав ӗнтё.
Муҫҫей. Мӗн турри ҫырмалла унта, т)ир йернӗ те, 

вилет ӗнтё вӑл.
Хӗваршшӑл. Ну, ’днпер йулӑр-ха.
Пракахви. Тайнер кай еппин, Иван И вантой! Ыран 

та килсе' пЗхаймЗн-ши есё?
Хӗвершшӑл. Иурӗ, кнлсе нйхйн.
Пракахви. Спаҫипӑ ёнтё сана сймаха итленёшён. 

(Хӗвершшӑл тухат, Пракахви Яна ӑсата?).
Муҫҫей. Анне, Мапйе анпана илсе килер пул,. 

(Муҫҫейпе Акахви кайаҫҫӗ, Пракахви теиёр алӑкӗнт,ен 
кёрет)

Пракахви. Шел ат,ана. Ҫамрйк ҫынна вёлеретпӗр. 
(Марйене Муҫҫейпв амӑшӗ ҫавӑтса кӗреҫҫӗ; Марйе нӗтсе 
кайпй, усӗрет).

Марйе. Ах... ах... кхи-кхи... Пуҫ ҫаврйнат... ах...
Акахви. Ак, кунта выртарӑпӑр. Хуллеитерех... (КД- 

рават ҫине Марйене рыртараҫҫӗ).
Марйе. Анне, ӗҫес килет... Ҫйвар типсе кайрӗ.
Акахви. Йурӗ. Парӑн. (кайа?).
Муҫҫей. Аппа, кЯшт ҫӑмӑлтарах-и.
Марйв. Кхи... кхи... Ҫук... ӗлёкхинт}ен те йывйр- 

тарах...
Акахви. (килет). Кил, ӗҫ.
Марйе. (пӗр ҫйвар ёҫет те). Ҫитё.
Акахви. Кйшт ёҫ ёнтё.
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Марйе Ҫук... ҫитрё... (Пракахви, Муҫҫей тухаҫҫё). 
Анне! Сашшука илсе килӗр-ха, Вилсе кайЯп курмасӑрах. 

АкахБИ. Илсе килме каласа йанЯ-здӗ те...
М арйе. Кал ага йан>пе!.. Ӑна кам ьӳрет!.. Аттен кай- 

малла пулнӑ. (Йёрсс). Ӗнтӗ ҫып зырЯнне сумаҫ«,ӗ пул, ҫав.
Акахви. Ат^м, ҫын вырЯнне суманнипе мар-ха ӑна 

та... А^ун ё.сем пумай пулт,ӗҫ вёт-ха. Апла аҫуна кайса 
калас пул,, анти халех ъайтЯр. (Тухат).

Марйе. Кхи... кхи... (ИЛ)укиа Сашшук кӗреҫҫӗ, 
И л, у к йёри-тавра пӑхкашт).

ЙЛ)УК Марйе... Марне!.. А ьҫр... Стёркуҫленет. Мар- 
йен аллинт,ен т;/тат) Марйе, каҫар мана. н&ҫар!.. Х2ва
ла са йанйшЯн ьаҫар! Епё сан умӑнта темён тухлӗ айЯилЯ. 
Каҫар мана. Марйе!

Саш шук. (Марйе патне ны| ат). Анне, анн»... (Йёрет). 
М арйе. Сашки к, цунЯм... вилетёп вёг. (Йёрет). 

Сана тЯ;;Я а хЯв ратЯп. (Сашшука ыталаса йёрет).
Шьук. (куҫ(,улёеене и Я лат). Марйе, кнҫар мана!.. 
М арйе. (}?сёрст). Есё хал, йӑлӑвма килтён-и-мён?! 

Ҫук... ан ЯЯлЯн. Еп санЯн арЯму мар.
И ^ук. Марйе ёлекхине ман! Е^ӗ, ^Ян, йЯнЯшрЯм. 

Сана усач ҫынпа улӑшрЯм. Каҫ р!..
Мй{ Йе. Ҫук!.. ан кил ман патча! анЯн арЯму пур, 

унпах псрӑн.
ЙЛ)УК. Епё Яма хЯваласа йатЯм. ВЯл усал ҫын. 

Марйе ёлёкхине ман!.. Кяҫар мана! . ЙЛлйнатЯп, каҫар!..
М арйе. Ҫук! Кай-каК!.. Есё пире Сашшукиа иксё- 

мёре нушалантартЯн.
Ил,ук Марйе!.. Марйе...
Марйе. (Йёрсе, Сашшука ыталаса). Т)УнЯм, .,-йҫре 

мавсЯр пуҫне пурТнтЯн. (Сашшук ёсёклесе й б р е з ^ ^ ,-
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Пракахви кӗрет.
И^ьук. ХуН)йм, каҫар ыана! Сан: уманта епё аит 

айӑплӑ.
Пракахви. (Тара'!’, тйраТ те^. Ухмах, ҫын мар есё! 

Мавӑн хёре пётертёп!
И ;;ук. (ХунС умӗн'§е ^ёркуҫленет). Тархасшӑн, каҫар, 

хуН)Тм.
Пракахви. (Аллине сулса). Ҫын мар ес!.. (Теиёр 

пуртне кёрет).
И ^ук . ХуН)ӑм, т^им-ха, хуН)Зм... (Хунё хыҫҫён кёрет).
Сашшук. Айне, т)ас ^брёлетён-е?. Мён ыраткФ?
Марйе ^Зӗрӗлеймӗи ҫав, аҫам, фӑрёяеймбп. (Ӳсӗрсе 

каҫҫа кайаТ, ^ӗнеймест те).
Сашшук. Анне!.. Анне!.. (Марйе ■дёнеймест).
Анне, мён пул^ё?
(Ил,ук кёрет)
Сашшук. Анне ^ёпеймест.
(Марйе сывламас?).
(И^ук Марйен кӑккӑрне итлесе пӑха?, йёр цёнмесёр 

туха?, кӑшт тЯрсан кёрет, унна нёрле Пракахви, Муҫҫей, 
Акахви кӗреҫҫӗ. Пракахви Марйен аллине тытса нйхат, 
Акахвийӗ кӑккӑрне итлет).

А<-аХВИ. Вилнё вёт ат)амёр. (Йёрсс). А рм-а^ам, усал 
ҫынселех вёлер^ё^ вёт сана. Сашшука тйлйха хйврчЛн. 
(ЙЛ)У к нуҫне ^иксе тйраТ).

Пракахви. Кунё ибтнб бнтё унЬн.
Сашшук. (Хытӑ уласа йёрет). Аннем... анне...

(Пурте куҫ-ҫулӗсене шёлаҫҫӗ).
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