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Пӗр урамра икӗ хӗрача пурӑннӑ тет. Пӗри 
Машук ятлӑ, тепри – Липпа. Машук амӑшӗ питӗ 
вӗҫкӗн хӗрарӑм пулнӑ, Липӑн амӑшӗ ӗҫчен ҫын 
пулнӑ.  

Пӗрре урамра ачасам вылянӑ. Липпа пуринчен 
те савӑнӑҫлӑрах пулнӑ,  темиҫе тӗрлӗ вӑйӑ пуҫласа 
янӑ, тӗслӗрен юрӑ юрланӑ. Сав вӑхӑтрах ӗрарӑмсем 
пӗренесем ҫинче калаҫса ларнӑ. 

— Ҫапах та.— терӗ ларсан-ларсан Машук 
амӑшӗ, — ман хӗр пекки пӗр ача та ҫук, Ӑсли те 
ӑслӑ, чиперри те чипер! 

Чӑнах та, Машук с кӳпшӗм питлӗ, пит 
ҫӑмартисенчен пӳрнепе тӗксенех юн пӗрӗхсе тухас 
пек. Ҫуланса тӑракан куҫ хупанкисем тачка, 
куҫӗсем пачах путса кӗнӗ. 

Машук амӑшӗ каланӑ сӑмахсене Липпа лайӑх 
астуса юлн. Киле пырсан вӑл    амӑшӗнчен ыйтнӑ: 

— Анне, эпӗ чипер-и? — тенӗ. 
— Ҫук, эсе пӗртте чипер мар, — тенӗ амӑшӗ. 
— Чипер пулма пулать-и? 
— Пулать... 
— Епле? 
— Ирсерен питне ирхи сывлӑмпа ҫусан. 
Тепӗр кун Липпа ир ирех вӑраннӑ та амӑшӗнчен 
ыйтнӑ: 
— Анне, паян сывлӑм ӳкнӗ-и? 
— Мӗне кирлӗ вӑл сана? 
— Эпӗ пит ҫâӑвас тетӗп. 
— Чипер пулас тесен сывлӑм ҫинчен нихӑҫан та 

ҫынран ан ыйт. Хӑвах тухса пӑх.  Ҫынран ыйтса 
тухсан вӑл кӳренме пултарать, тенӗ амӑшӗ. 

Тепӗр ирхине ирех Липпа шӑппӑн тӑнӑ та 
ерипен пахчана тухса кайнӑ. Пӑхать вӑл — 
пахчари ҫӑра ухлӗм ҫинче ирхи сывлӑм 
шерпеленсе ларать, ешӗл курӑк 



кӑваккӑн курӑнать. Липпа ерипен пусса вӑйлӑ 
ухлӗм патне пырса тӑчӗ, сивӗ пек туйӑнчӗ, ҫӳҫенсе 
илчӗ, ҫапах та йӗкӗр ывӑҫипе курӑка сӑтӑрчӗ. Ывӑҫ 
туллии сывлӑм пухӑнчӗ. Ҫав шывпа   Липа питне 
ҫурӗ... 

Ыйӑхӗ вӗҫсех кайрӗ, ирхи сывлӑм вӑй кӗртнӗн 
туйӑнчӗ, тепӗр хут выртас килмерӗ, пӗчӗк витре 
илчӗ те вӑл шыв ӑсма кайрӗ. 

— Ай-ай, пӗчӗкскер, епле ир тӑнӑ вӑл! — тесе 
тӗлӗнеҫ шыв ӑсма аннӑ хӗрарӑмсем. 

— Эпӗ ирхи сывлӑмпа пит ҫума тӑнӑ, — 
тесшӗнчӗ Липпа, анчах амӑшӗ никама та калама 
хушманнине ас илчӗ те: — Мана анне вӑратса шыв 
ӑсма ячӗ, — терӗ. 

Ҫӳллӗ пӑрӑхра кӗмӗл пек йӑлтӑртатса шыв 
юхать, валака ӳкнӗ ҫӗрте чӑл-пар саланса 
пӗрхӗнет. Тулли валак ҫине хӗвел тухӑҫ хӗрлӗ сӑн 
ӳкерет, Липпа ирхи тӗнчене тӗлӗнсе кайса пӑхса 
тӑрать. Ытла та уҫӑ-мӗн ирхине! 

Витрисене тултарса хӑвӑрт кӑна килне ҫӗклесе 
ҫитерчӗ те шывӑн ирхи юррине тепӗр хут итлес 
тесе каллех шыв ӑсма кайрӗ. 

Вӑл ҫитнӗ ҫӗре хӗвел тухрӗ, хӗлхемӗсем шыв 
юххи витӗр ҫутатассӗ, вара шыв ярӑмӗсем асамат 
кӗперӗ пек выляса тӑраҫсӗ. Шыв хӗрринче тӑракан 
йывӑҫсем ҫинче кайӑксем юрланӑ, Янкӑр уҫӑ 
сывлӑшра витре сассисем илтӗннӗ; пӗчӗк хӗр ача 
ирхи тӗнче илемлинчен тӗлӗнсе кайса пӑхса тӑнӑ. 

Ҫапла кашни ир Липпа хӗвел тухиччен тӑма 
вӗреннӗ. Урӑх ӑна ирхи сывлӑм ҫӳҫентермен — 
вӑйпа савӑнӑҫ парса тӑнӑ. Ирхи сывлӑмпа ҫӑвӑнса 
уҫӑлать, чӗкеҫ вӗҫнине курать — хӑй те чӗкеҫ пек 
ҫӑмӑл ӗҫлесе ҫӳрет, шӑпчӑк юрланине илтет — хӑй 
те шӑпчӑк пек юрлама пуҫлать. Пахчара кӗрен 
чечек ҫеҫке ҫурчӗ — Липпа ҫеҫке ҫинче тумлам-
тумламӑн ирхи сывлӑма пуҫтарса питне ҫурӗ, хӑй 
те чечек пек кӗрен пулчӗ. 

Амӑшне ирхи ӗҫсене пуҫтарма пулӑшса 
пӗтерсен вӑл вуланӑ, уроксене вӗреннӗ. Ирхи ӑс-



тӑн уҫӑ, часах пурне астуса ӑнланса илет, ҫавӑнпа 
шкула кайиччен ал ӗҫ тумалӑх та вӑхӑчӗ юлать. 

Те чӑнах, те ирхи сывлӑмпа ҫӑвӑннипе, Липпа 
илемлӗрен илемленсе пынӑ, пӗтӗм ял ӑна чипер 
Липпа теме пуҫланӑ, палламан ҫынсем те курсан: 

— Ай. чипер-ҫке ку хӗр ача! — тесе тӗлӗнсе 
юлнӑ.  
Шурӗ ҫул хыҫҫӑн ҫул. Липпа тӗрлӗрен ӗҫ 

ӗҫлеме вӗренчӗ: апат-ҫимӗҫ пӗҫерме-и, тӗрӗ-нтӗр 
тума-и, е касма-ҫӗлеме, е ҫуса якатма — Липпӑна 
пери те ҫитеймен. 

— Ах, ҫак чипер Липпӑн аллисем ылтӑн пуле, 
— тесе мухтанӑ ӑна. 

Шкулта Липпа урока терӗс те уҫҫӑн каласа 
панӑ, вӑл тахҫан вӗреннисене те манман, паянхи 
ироксем пекех пӗлсе тӑнӑ. 

Пысӑк прасниксенче пин-пин ҫын пухӑнакан 
вӑйӑра Липпа ташӑ-юрӑпа тӗлӗнтернӗ. Ҫамрӑксен 
пысӑк ушкӑнӗнче Липпа мерчен пек ҫуталса тӑнӑ, 
кирлӗ чухне ун чӗлхи те питӗ вичкӗн пулнӑ. 

Липпӑпа Машукӑн шкултан вӗренсе тухас кун 
ҫитет. Ирех тӑчӗ Липпа. Кенекисене пӑхрӗ, 
вуларӗ, вара пахчана тухрӗ. 

— Эй, ирхи сывлам! Вӑй парсам мана! Эй, 
чечексем, илем парӑр мана!.. 

Ҫав вӑхӑтра хӗвел тухрӗ. 
— Эй, сарӑ хӗвелӗм, ӑс-тӑн пар мана! — терӗ 
Липпа.  
Кӳршӗ хӗрӗ Машук хӗвел тухнине нихӑҫан та 

курман, вӑл ҫав вӑхӑтра хуралса пӗтнӗ минтерӗ 
ӑшне питне чиксе харлаттарса ҫывӑрнӑ. Ун ир-
ирех ӗҫлеме тӑрас чӑрмавӗ пулман: ӑна амӑшӗ 
ачашласа та мухтаса кӑна ӳстернӗ. Амӑшӗ сӑмахне 
итле-итле Машук хӑйне питӗ чипер те ӑсла тесе 
шутланӑ. 

Ирхи сывлӑм типрӗ, шкула каяс вӑхӑт ҫитрӗ. 
Липпа тап-таса тумланса шкула тухса утрӗ. 
Машук амӑшӗ ӑна кӑнтӑкран курче те ҫывракан 
хӗрӗ патне чупса пычӗ: 



— Тӑр, хӗрӗм, тӑр! Липпа шкула кайрӗ! 
Сиксе тӑчӗ Машук. Анасласа ҫӑварне карче, 

ҫӳҫне уҫма пуҫларе. Ҫӳҫӗ кӗҫҫе пекех ҫыхланса 
пӗтнӗ, ҫавӑнпа Машук тутине чалӑштарсах ҫӳҫне 
тӑпӑлтарма пуҫларӗ. Аран-аран якаткаласа 
тумланчӗ те шкула чупрӗ. 

Экзаменра Липпа хӑй пӗлнипе пурне те 
тӗлӗнтерчӗ. Мӗн-пур пухӑннӑ ҫын ӑна малалла 
вӗренме канаш панӑ, ырлӑхпа телей суннӑ. Шкул 
пуҫлӑхӗ Липпӑна ылтан медаль пама йышӑнни 
ҫинчен пӗлтернӗ. 

Пӗр Машук ҫеҫ экзамен парайман. 
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