
Вӑйӑран вӑкӑр 

 

Ванюкпа Санькка тата Петюк — виҫҫӗшӗ те улттӑмӗш класра 

вӗренеҫҫӗ, ларасса та пӗр ҫӗреллех, кӳршӗллӗ лараҫҫӗ. Санькка 

задачӑсем хисеплеме ӑста, Петюк ташӑ-юрӑ тесен каҫса каять, Ванюк 

вара физкультура енӗпе питӗ пултаруллӑ. Вӑл ик алли вӗҫҫӗн пуҫхӗрлӗ 

утать, турник ҫинче кӑлтӑрмачӑ пек вӑр та вар ҫаврӑнать, чупмалла е 

сиксе кӑтартмалла тесен, шкулӗпе те ӑна ҫитекенни ҫук. Ахальтен мар 

вӑл хӑй ячӗпе илнӗ парнесемпе шкул библиотекинчи кӗленче ҫулӗке 

йӑлт илем кӗртсе тултарнӑ ӗнтӗ. «Маттур», — мухтать ӑна 

физкультурӑпа вӗрентекен Тарас Иванчӑ яланах. «Ну пултарать те 

пирӗн Ванюк!» — тӗлӗнеҫҫӗ ачасем те. 

Вылянӑ чухне Ванюк тантӑшӗсем хушшинче кирек хӑҫан та вӑйӑ 

пуҫарса яраканни. Кӑпӑшка юра чӑмартаса «Хам, патшалла» 

вылямалла-и е пӗр-пӗрне пӑр катӑкӗпе тапса тивертмелле — Ванюк 

нихҫан та махха паракан йышши мар. 

Пӗррехинче, шкулта уроксем пӗтнӗ хыҫҫӑн, вӗсем виҫҫӗшӗ те 

класран чи кайран тухрӗҫ, васкамасӑр килнелле утрӗҫ. 

Эпӗ сиртен чи вӑйли, — терӗ Ванюк, юлташӗсем умӗнче кӑшт 

мухтанарах. 

Вӑйлине вӑйла та, ҫак йывӑҫа тӗксе хускатаймастӑн ак, — тесе 

хӗтӗртрӗ ӑна Петюк. 

Урам хӗрринчи юмана куҫпа виҫсе илчӗ Ванюк, аллисемпе 

ытакласа, тӗксе те пӑхрӗ, силлентересшӗн пулчӗ — йывӑҫ тапранмарӗ. 

Ҫав юманран инҫех мар пусӑ пур. Ун патӗнче валашка пӑрланса 

ларнӑ. Ванюк ӑна урипе тапрӗ те тунтерсе ячӗ. 

— Кам ҫакна ҫӗклеме пултарать? — тесе ыйтрӗ вӑл, юлташӗсене 

ҫӗнтеруллӗн пахса. Валашки сахалтан та икӗ пата яхӑн туртать пуль. 

Санькка пуҫне сулкаласа илчӗ. Петюк нимӗн те шарламарӗ. 

— Хӑратӑр-и? — каллех ыйтрӗ вӗсенчен Ванюк. 



— Хӑраса мар та, мӗне кирлӗ ӑна ҫӗклеме? 

— И-и, каларӑн! Эп ӑна ҫӗклеме кӑна мар, ав ҫав ҫырмана ҫитерсе 

пӑрахма пултаратӑп, хапартланчӗ Ванюк. 

— Ҫӗклейместӗн! — тесе хучӗ Петюк. 

— Ҫӗклейместӗп-и? 

— Ҫӗклейместӗн. 

— Ан хӑтлан, Ванюк, — чарма тӑрӑшрӗ ӑна Санькка. — Кунта вӑл 

кӗпе ҫӑвакансене кирлӗ. Тем курасси те пулӗ тата... 

Анчах Ванюк ун сӑмахне хӑлхине чикмерӗ. Хӑй умӗнчи валашкана 

вӑл ик аллипе меллӗн ҫавӑрса тытрӗ те кӑкӑрӗ тӗлне ҫӗклерӗ, талпӑнса 

малалла ута пуҫларӗ. 

— Ха, чӑнах та вӑйлӑ-ҫке пирӗн Ванюк!—Тӗлӗннипе куҫӗ чарӑлсах 

кайнӑ Петюкӑн. 

— Пӑрах кирлӗ мара, Ванюк! — кӑшкӑрса ячӗ Санькка. 

Ванюк ҫаплах пӑрахмарӗ хӑйӗн ҫӗклемне. Вӑл, пашкаса сывласа, 

ҫырма хӗррине ҫитрӗ, валашкана пӑрахма кӑна тӑчӗ— теплерен шуса 

кайрӗ те ҫийӗнчех хутланса ӳкрӗ, ҫӗклемӗ лӑштӑрах лачлатрӗ ури ҫине. 

Ванюк чӑтайманнипе ахӑрса, кӑшкӑрса ячӗ. Валашки ҫырманалла 

йӑваланса анчӗ. Ванюк ӳкнӗ ҫӗртен ҫаплах тӑраймасӑр выртать. 

— Мӗн пулчӗ сана, Ванюк? — Саньккапа Петюк ун патне чупса 

пырса пӗшкӗнчӗҫ, юлташне тама пулӑшасшӑн пулчӗҫ. 

Ванюк ҫав-ҫавах тӑраймарӗ. Унӑн куҫне ҫутӑ-ҫутӑ тумламсем карса 

илчӗҫ. Санькка вара хӑвӑртрах телефон патне чупрӗ, васкавлӑ пулӑшӑва 

чӗнтерчӗ. 

Часах тухтӑр ҫитрӗ те, Ванюка машинӑна ҫӗклесе вырттарчӗҫ, 

ҫавӑнтах больницӑна леҫрӗҫ. 

Мӗскӗн Ванюкӑн сылтӑм ури шӑмми темиҫе ҫӗртен хуҫӑлнӑ иккен. 

Больницӑра вӑл уйӑх ытла выртрӗ, сывалса тухсан та мӑшӑр туяпа 

ҫеҫ тӗренсе ҫӳрокен пулчӗ. 

— Туйине пӑрахӑн-ха эс, — терӗ ӑна тухтӑр асатнӑ чух, — 



ӗмӗрлӗхе уксах юлмӑн-и, акӑ мӗн шиклентерет мана. 

Ҫакӑ шиклентерет ҫав Ванюка хӑйне те. 
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