
Пӗлӗт 

 

— Марине! Марине, тетӗп! — яла янӑратса кӑшкӑрать Маюк инке. 

Марине текенни, ҫиччӗри хӗрача, лупас хыҫне, каска ҫине, кайса ларнӑ та, 

пуҫне каҫӑртса, тӳпене сӑнать. 

«Ай-яй-яй, — шухӑшлать Марине. — Юмах тӗнчи ак ӑҫта вӑл! Ӑнлантӑм! 

Юмахҫӑсем пӗлӗт ҫине пӑхаҫҫӗ те унта мӗн курнине каласа кӑтартаҫҫӗ!» 

Чӑн, тӳпери пурнӑҫ асамлӑ. 

Акӑ, утӑ капанӗ пек икӗ мӑн пӗлӗт пӗр-пӗрин патне ҫывхарчӗҫ те, вӗсен 

хыҫӗнчен вӑрӑм мӑйлӑскер, вӑрӑм ураллӑскер тухрӗ. 

— Тӑрна! Тӑрна ку! — палласа илчӗ ӑна Марине. 

Тӑрна-пӗлӗт аялалла пӑхасшӑн пулчӗ. Анчах та вӑрӑм мӑя антарсан 

ҫӗклесси хӗн терӗ пулас, мӑйне тӑсса, урине ватӑ ҫынла шутарса, шур 

пӗлӗтсем еннелле васкамасӑр утрӗ. 

— Ку пӗлӗтсем ҫеҫкене ларнӑ улмуҫҫисем пекех-ҫке, — хӑй ӑссӗн калаҫрӗ 

Марине. 

Ҫав вӑхӑтра тӳпе хӗрринчи кӑвак пӗлӗт, катрам-катрам пӑрланнӑ сӑрт-тӑва 

аса илтерекенскер, хӑяккӑн ҫаврӑнчӗ те аллине туя тытнӑ, хура кӗпе тӑхӑннӑ 

«вупӑр карчӑк» пулчӗ тӑчӗ. «Вупӑр карчӑк» туйипе сулчӗ, «тӑрнаран» ушкӑн 

«шур кайӑк» турӗ. 

Марине тӗлӗннипе хытса ларчӗ. 

«Вупӑр карчӑк» «кайӑксене» те ӑрӑмласшӑнччӗ пулас, анчах та лешсем 

мӑнаҫлӑн ҫӗкленчӗҫ, куҫран хӑвӑрт ҫухалчӗҫ. 

Ак «Иван паттӑр» курӑнчӗ. «Вупӑр карчӑк», унран хӑраса, аллисене 

ҫӗклерӗ, чӳпӗк тӗслӗ ҫӳҫне саппунпа хупларӗ, «лутра йывӑҫ» пулса тӑчӗ. 

«Иван паттӑр» патне «улма чӑпар урхамах» вӗҫсе ҫитрӗ. «Ырӑ ут» пӗлӗте 

кукалет. Унпа юнашар тепӗр пӗлӗт, каснӑ-лартнӑ арӑслан евӗрлӗскер, ҫитсе 

чарӑнчӗ. Марине вырӑнтан сиксе тӑчӗ: «урхамахпа» «тискер кайӑк» кӗҫ-вӗҫ 

тытӑҫса ӳкӗҫ. Хӑшӗ ҫӗнтерӗ-ши? «Арӑсланӗ» хӑравҫӑскер пулчӗ иккен, 

«урхамаха тапӑнмарӗ вӑл, хӳрине хӗстерсе, каялла чакрӗ. 



Акӑ ҫума-ҫумӑн «хӗрачасем» лараҫҫӗ. Вӗсем тӗлне шупка кӗрен вак 

пӗлӗтсем ҫакӑннӑ. 

«Хӗр ачасем» хӑлаҫланчӗҫ, «ҫулҫӑсене» тытса тутӑр туса ҫыхрӗҫ. Пӗр 

«ҫулҫи», тӗттӗм кӗренни, шупкаланчӗ, шуралчӗ, «чӗнтӗрлӗ пиҫиххи» пулса 

хӗвел тухакан енне шурӗ. «Хӗр ачасем» «кӑн-кӑвак шыв» хӗррине карталанса 

анчӗҫ. Хӑшӗсем «шыва» чупса кӗрсе кайрӗҫ. 

«Шыв» чӑл-пар сирпӗнчӗ. Ыттисем «ҫыран» леш енчи «пас тытнӑ хунав 

вӑрман» енне аллисене тӑсрӗҫ. 

—Кша! Кша! Куҫ умӗнчех чӗппе тыттарса ярать! — илтӗнчӗ каллех Маюк 

инке сасси. 

Ҫак сӑмахсем Марине хӑлхине те кӗчӗҫ. Ӑна амӑшӗ чӑх чӗппи сыхлама 

кӑларманччӗ-и? 

Марине ун-кун пӑхкаларӗ. Чӗпсем курӑнмаҫҫӗ. Пуҫ тӗлӗнче хурчӑка 

ярӑнать. 

—Кша! Кша! — кӑшкӑрчӗ Марине те. 

Чӑх йӑмра айне пытаннӑ-мӗн. Чӗпписене ҫуначӗпе хупӑрланӑ. Марине 

вӑрам хулӑ илчӗ те ҫиллемес чӗп амӑшӗ хӑй ҫине сиксе ларасран сыхланса 

ӑна аякӗнчен тӗртрӗ. 

—Ларакан чӑхха мӗншӗн тӑрмалан-ха? — тарӑхрӗ Маюк инке. 

—Шутласа пахас! Пурте пур-ши? 

Марине чӑхха сылтӑм енчен, сулахай енчен, кӑкӑрӗнчен чышрӗ, лешӗн 

кашни тӗкӗ вирелле ҫӗкленчӗ. Ура ҫине тӑратрех ӑна хӗр ача. Вӑл чӗпсене 

шутлама пуҫларӗ, анчах лешсен йышӗ кашнийӗнчех тӗрлӗрен тухрӗ. 

Юлашкинчен Марине вун икке ҫитерчӗ те: «Пурте пур», — терӗ. 

Хӗр ача каллех каска ҫине кайса ларчӗ. Пуҫне ҫӗклерӗ, тӳпене тинкерчӗ. 

—Ай-яй-яй! — тӗлӗнчӗ Марине. Пӗлӗт каллех улшӑннӑ! 
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