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)

— Иван Ииколайевич, учебник кӗнекинче каланӑ  тӑрӑх , Ҫурҫӗр  пс/ьусӗнче пурӑнакан ни- 
•кам та ҫук, халӗ унта пурӑнакан  ҫынсем пур.

— Апла та, анчах  учебник кӗнеки йанварӗнче тухнӑҫке-ха , халӗ пирӗн ийукь уйӑхӗ  хамӑрӑн  
аг)иаци хы ҫҫӑн  чупма ӑҫтан ӗлкӗрен!



шенче
Ш ур ҫитти сарнӑ сӗтел ҫинче ҫапҫутӑ сӑмавар 

пӑс кӑларса лараТ. Ашшӗпе амӑшӗ хурӑн ҫырли 
варенипе чей ӗҫнӗ, тутлӑ шӑршӑ кӑларакан ҫӑ- 
марта кукли ҫинӗ хушӑра мӗн-мӗн ҫинчен калаҫ- 
каласа илнине Мишша ытти чухнехи пек итлемест. 
Умне лартса панӑ чейӗ те унӑн сивӗнсе кайнӑ. 
Чӳречерен сӑмавар ҫине ӳкекен хӗвел пайӑрки 
М ишша аллинчи хаҫатӑн „Ҫурҫӗр по/ьусӗнче пи- 
рӗн тӑван ҫӗршыв йалавӗ вӗлкӗш ет“ тесе ҫырнӑ 
тӗлте  выльанат.

—  „Ҫурҫӗр по.^усне кайакан експедици нумайч- 
чен ҫула тухма хатӗрленнӗ“,— куҫӗсене ҫутӑлтар- 
са малала вулат Мишша.

Вӑл вуланӑ хушӑра ашшӗпе амӑшӗ урӑххи ҫин- 
чен сӑмах ҫаптаркаласа лараҫҫӗ:

— Верӑчкӑ! Есӗ ҫуралнӑ паха кун ҫитнӗ йатпа 
хӑнасем пухма хатӗрленмешкӗн укҫам ҫителӗк- 
сӗртерех-ха,—тет аш ш ӗ вазӑран хурӑн ҫырли 
варени ӑсса илнӗ май.

Сылтӑм ҫтена ҫумӗнче йӑлтӑртатакан тӗкӗр 
ҫинче Мишша амӑшӗ ҫӳхе тутине тӑсни курӑна’?.

—  Шӑратнӑ ҫупа шурӑ ҫӑнӑх туйанса хурсан, 
ыттине кайран та илме пулат(,— тет амӑшӗ кӑш- 
тах  кӑмӑлсӑртарах пулнӑ, сасӑиа.

— „Советсен Ҫурҫӗр по/ьусӗнчи станцийӗ ҫан- 
тялӑка сӑнаса пырӗ,— вула']^ малала Мишша.— Кун- 
сӑр  пуҫне унта магнит сӑнавӗсем тумала, пӑрсем 
ӑҫтала мӗн таран хӑвӑрт куҫса тӑнине тӗпчемеле, 
пӑрлӑ океанӑн тарӑнӑшне виҫсе пӗлмеле, океан 
варринче мӗн чухлӗ пурӑнма май пуррине палӑрт- 
мӑла. Ҫурҫӗр польусӗнчи ҫанталӑка сӑнаса, вӗренсе 
пырас ӗҫ...“

— Лайӑх торт пӗҫерме вӗренсе ҫитеймерӗм-ха, 
тет  амӑшӗ ачи вуланине итлемесӗр.— Ыттине 
хамах пӗҫерӗп...

—  „Куҫса ҫӳрекен пӑр ҫинче хӗл каҫма кала- 
ма ҫук паха тӗклӗ тумтирсем илнӗ. Кӗпе-йӗм 
пӑлан тирӗнчен, тӗкӗсене шалала туса ҫӗлетнӗ“... 
вула^ Мишша.

—  Пурҫӑн платйе унччен хатӗр пулмасан, пӗ- 
т е р е т  мана портнихӑ.— Хӑнасем умӗнче ҫӗнӗ фа- 
сонлӑ платйӗсӗр мӗнле ҫӳрес? — тет арӑмӗ упӑш- 
кин кӑмӑлне куҫӗнчен пӑхса пӗлме хӑтланса.

—  „Куҫса ҫӳрекен ҫурта, тепӗр майлӑ каласан, 
палаткӑна тӑватӑ сӑйлӑ тунӑ; пӗрремӗш сӑйӗ— 
брезент, иккӗмӗшпе виҫҫӗмӗшӗ — гагар мамӑ- 
кӗ, тӑваттӑмӗш — каллех брезент...

—  Ташлама пирӗн хваттер пӗчӗкрех-ха,—тет 
арӑмӗ, чей тултарса.

—  Хамӑрпа йунашар пӳлӗме йышӑнакан Ҫидӑ- 
рӑв пу./ьнииӑра уйӑха йахӑн вырта^Р, Хӑҫан вилес-

си паллӑ мар. Вилсен пӳлӗмне хамӑра ва/ь^Ъ̂  
йышӑнса, хватере аслӑлатас ӗмӗтӗм пурччӗ!— 
тавӑрат упӑшки, вилеймен Ҫидӑрӑв ҫине тарӑхн! 
сасӑпа. (

— „Палаткӑран инҫете тухса ҫӳреме шухӑшла| 
мастпӑр"... вула1’ малала пит интересленнӗ Миш| 
ша.— Пӑр ҫурӑкӗ пурри сисӗнсен, вӑл ҫурӑк ӑҫт, 
пуҫланса ӑҫта пӗтнине сӑнамала пула'(. Инҫете тух 
са ҫӳреме пирӗн вӑхӑт пулас ҫук, мӗншӗн тесен...

— Отпускра канма Крыма кайма та чылай укҫ. 
кирлӗ. Хӑнасем пухма та чылай укҫа туха'г!- 
шухӑша кайа¥ Мишшан ашшӗ.

— „Куҫса ҫӳрекен пӑрпа ӑҫтала ҫавӑрӑнс; 
ҫӳресси халӗ паллӑ мар-ха. Епӗр ларнӑ пӑра ыт 
ти пӑрсем хӗсме тытӑнсан, пирӗн хамӑрӑн палат 
кӑна урӑх пӑр татӑкӗ ҫине куҫарса лартма тивӗ“

— Пуговкине памӗҫ-ха,—тет упӑшки хӑйӗ! 
шухӑшне татах малала тӑсса.— Пурӑнатӑп—ника 
ма та тӗртӗнместӗп. Службӑра мӗн-мӗн хушни 
сене пурне те тӑватӑп. Кӑтартнӑ ҫулпа ҫӳретӗп 
Ҫапах ман ҫине чалӑш куҫпа пӑхакан та пур.

— „Мунча (ваннӑпа душ) ҫинчен нумайлӑха: 
манмала пулат(,— вулат малала Мишша.—Ним т« 
тӑваймӑн, мӗншӗн тесен пӗр витре шыв тум. 
Арктикӑра 7—8 витре йур ӑшӑтмала пула'^. Хут 
мали йапаласем мунчасем кӗме шыв ӑшӑтмалӑха: 
ҫук. Ҫийӗнчен тата пирӗн палаткӑра ҫӑвӑнма т; 
сивӗ пула1‘...

— Санаторине кайма кӑна врачсен комиҫҫинче! 
мӗнле чирпе чирлени ҫинчен хут илмеле, канмал> 
ҫурта кайма ун пек хут кирлӗ мар. Есӗ вӗт.. 
Крыма, шыва кӗрсе канса пурӑнма ҫеҫ кайатӑн 
сывалас-тӑвас тӗлӗшпе мар,— тет арӑмӗ йуратнг 
упӑшкине лӑплантарса.

— Хӑратӑп-ха,—тет ӑна хирӗҫ упӑшки.
— Мӗнрен хӑратӑн?— тилмӗрсе пӑха^ унӑн ку 

ҫӗнчен арӑмӗ.
— Иртнӗ ернере пулнӑ пуху протоколне пайа! 

ҫтена ҫине ҫапса йанӑ. Протоколне вуларӑм та.. 
унта пренире кам-кам тухса каланине асӑнман та

— Асӑнмасан мӗн вара?
—  Ара кам та пулин пуҫлӑха: пухура сана вӑ!. 

та критиклерб, тесе ман ҫинчен суйса кӑтартсан.. 
пуҫлӑх умӗнче мӗнле майпа тӳре тухайрас? Про 
токол ҫине кам-кам тухса каланине ҫырнӑ пулсан 
пухура епӗ ҫӑвар уҫманнине пӗлме протоко 
ҫине ҫеҫ пӑхӑр,— тесе калама пултараттӑмчӗ.

— „Епӗр Ҫурҫбр по/ьусйн етем пӗлмен, ӗмӗрх! 
еҫӗсене пӗлме тивнӗ чыслӑхшӑн пӗтбм чбререне; 
савӑнатпӑр", — вула1' Мишша.



— Ӗнер пулнӑ пухӳра мана тӳлевсӗр ^ҫлемели 
вырӑна суйланӑ. "^фу! Кам айӑплӑ? Хам айӑплӑ! 
Уборнӑйсем таса марри ҫинчен тухса каларӑм 
та, чей ӗҫме тесе киле таврӑнтӑм. Хам ҫук пулин 
•ге, кайран, суйлавсем вӑхӑтӗнче, мана санитар 
комиҫҫи членне кӗртнӗ.

— Сана миҫе хут каланӑ: „пухува кай, анчах 
нимӗн те ан шарла,—ахалӗн сана пӗрпӗр ӗҫе суй- 
ласа хураҫҫӗ" тесе! Калани тӗрӗс аулчӗ.

— „Епӗр ҫӗнтеретпӗр. Ҫурҫӗр по/ьусӗнче 
хамӑрӑн тӑван ҫӗршыв йалавӗ вӗлкӗшет* тенипе 
пӗтрӗ Мишша вуланӑ статйа.

Лутра ҫын лутка ҫурӑ ӗҫет, теҫҫӗ. Мишша 
ашшӗ, лутра ҫын пулин че, чейне лутка ҫурӑ ӗҫ- 
мерӗ, 7 стакан ӗҫсенех тӑранчӗ.

X Ӑ П А Р Т У
Чӑвашсен писатӗлӗ Арис вунӑ ҫул 

кайарах .Йӳҫсе хӑпара1» йатлӑ роман 
пӗҫерме тесе чуста хурса лартрӗ. 
Анчах чусти халӗ те йуҫсе хӑпарай- 
маст пулас, ҫавӑнпа романӗ те пиҫсе 
тухаймас1.

Пурӑннӑ тет ӗлӗк-авал пӗр ватӑ старик. Пурӑн- 
сан, пурӑнсан ҫак старикӗн хӑпарту ҫийесси кил- 
нӗ. Вӑл кӗлете тухса ырҫа тӗпӗнчен лӑпах пӗр 
савук ҫӑнӑх шӑлса пухнӑ та, унтан чуста хурса 
лартнӑ.

Старикӗн чусти, сехетпе мар, минутпа йӳҫсе 
хӑпарнӑ. Старик савӑннӑҫемӗн савӑннӑ. Кӑмакине 
хутма тӑнӑ, анчах унӑн вутти пулман.

Старик кӗрӗкне тӑхӑннӑ та, вӑрмана вут касма 
тухса утнӑ. Нумай^та кайман, вӑл пӗр хӑрӑк йӑ- 
нӑҫ патне ҫитнӗ. «Йепле манӑн тел^й пысӑк, ку 
йӑвӑҫ пӗр ернелӗх ҫитӗ“,— тенӗ старик.

Старик йӑвӑҫа касма хатӗрленнӗ, анчах унӑн 
пурти пулман— пуртине вӑл килне манса хӑварнӑ. 
Нумай та шутласа тӑман старик, хӑрӑк турачӗ- 
сене хуҫма тесе тӳрех йӑвӑҫ тӑррине хӑпарса 
кайнӑ. Сасартӑк, унӑн ури айӗнчи турачӗ хуҫӑлса 
кайнӑ та, старик ҫӗре персе аннӑ.

Шӑнсах вилнӗ пулӗччӗ старик. Ыр, унӑн телей- 
нг пула ҫав йӑвӑҫ кутӗнчен ҫынсем иртсе пына 
та, ӑна курах кайнӑ. Вӗсем ҫурри вилӗ старике 
пу/ьницана кайса леҫнӗ.

Пу/ьницара вунӑ кун выртсан, старик сывалса 
килне таврӑннӑ, вунӑ кун маларах хурса лартнӑ 
чустине пӑхнӑ. Анчах унӑн чусти пӑнтӑхса кай- 
нипе, хӑпарту пӗҫерме йурӑхлӑ пулман. Старик 
нимӗн тума аптӑраса чустине сысниче панӑ, сыс- 
ни нӑрик-нӑрик тунӑ та, калла ҫаврӑнса кайнӑ.

Старик тарӑхсах ҫитнӗ, пӑнтӑхса кӑвакарнӑ 
чустине нлнӗ те хӑйӗн йыттине панӑ. Анчах йыт- 
ти те хам-хам! тесе ҫеҫ вӗрсе илнӗ те чустине ҫи- 
месӗрех ҫенӗх айне кӗрсе выртнӑ.

Шалтах тарӑхса ҫитнӗ старик. Хӑпарту ва.ь-1)И 
ҫӗнӗрен чуста хурас—ырҫа тӗпӗнче пӗр пӗрчӗ те 
ҫӑнӑх йулман. Нимӗн тума аптӑранӑ старик кӑ- 
вас чӗресӗ умне ларнӑ та, куҫҫулӗпех йӗрме ты- 
тӑннӑ.

Куҫма Чулкаҫ.

^ант^алӑк йӗпӗ тата Ҫивӗ тӑйӑ пирки, Атӑлӑя 
лешйенне уҫӑлса ҫӳреме кайма май килменнн 
ҫинчен калаҫкаланӑ хыҫҫӑн, Мишшан ашшӗпе 
амӑшӗ сӗтел хушшинчен пуҫтарӑнса тухрӗҫ. 
Мишша хаҫатне хурса журнал тытрӗ. Ж урналта 
пичетленнӗ „Мешченлӗх“ ста^^йана вулама тытӑн- 
нӑччӗ кӑна, алӑка шакканӑ сасӑ илтӗнчӗ.

Палланӑ сасса илтсе, Мишша амӑшӗ шалтан пи- 
тӗрнӗ алӑка уҫса йарса:

—Килех, килех, Марйе Петровнӑ!—терӗ.
Унччен те пулмин пӳрте капӑртумланнӑ, кӑтра 

ҫыр ҫӳҫлӗ, шапшур пӗчӗк аллине ,М оды Пари- 
ж а“ журнал тытнӑ хӗрарӑм кӗрсе, пурне те  сыв- 
лӑх сунчӗ. Пӳрте розӑ чечекрен тунӑ духхи 
шӑрши сарӑлчӗ.

Иван М у т

Х Ӑ Й П Е  П Ӗ Р Л Е Х  Л А Р С А  
халӑх тӑшманӗ ӗҫленине 

сисеймен пуҫлӑх
В, Фнлиппӑв ӳкӗрчӗке.

— Епӗ хамӑр учрежденире сана кашни кунах 
курнӑ Анчах мана... сана курмасӑр йулнӑ,—тесе 
айӑпларӗҫ. Мӗнле-ха апла, тӗлӗнмеле. Сана епӗ 
йаданах курнӑҫке...



Т И М С Ӗ Р  Т И М Ӗ Р Н Н Е
Сав1три Тихӑнӑв инженерӑн йӑмӑкӗ Йеленӑ 

килнӗ йатпа вечӗр пекскер пулчӗ. Ӗҫкӗ-ҫикӗ... 
Тутлӑ калаҫу. Ҫурхӑлаҫлӑ хуткупӑс ҫурҫӗрчченех 
ҫухӑрчӗ. Гитарӑ танкӑлтатрӗ. Балалайкӑсем те 
тӗнкӗлтетрӗҫ. Хӑнасем мӗн кирлӗ таранах ӗҫке- 
лерӗҫ, ҫикелерӗҫ. Йулашкинчен: „Ҫитет! Килнипе 
те пулмӗ, кайас та пулӗ,— тесе куҫран куҫа пӑхса 
кулкаларӗҫ те, Тихӑнӑва ырӑ каҫ сунса хӑварнӑ 
май, кашни хӑйсен хӑватерӗсене саланма хатӗр- 
ленчӗҫ.

— Ну, сывпулӑр кӗҫӗрлӗхе,— терӗ Тимӗркке те, 
ыттисемпе пӗрлех, Тихӑнӑвпа Йеленӑна ал пар- 
са.— Курнӑҫӑпӑр-ха малашне те...

—Чим-ха! Кӗтӗр ха кӑш тах ,—терӗ Тихӑнӑв. — 
Хамӑрах ӑсатса йарӑпӑр сире. Кайатпӑр вӗт, 
Йеленӑ? Уҫӑлса килетпӗр.

— Епӗ хатӗр ,—терӗ Йеленӑ.
Вара вӗсем, хӑнасемпе пӗрлех, тӗрлӗрен 

кӑмӑла ҫӗклентерекен сӑмахсемпе ҫӑмӑллӑн ка- 
лаҫнӑ май, тула кӗпӗрленсе тухрӗҫ.

Йеленӑ... Пур йенчен те килӗшӳлӗ Йеленӑ 
Тимӗрккепе йунашарах утса  пычӗ.

— Аван! Питӗ лайӑх савӑт ку сирӗн...
— Начар мар,—терӗ Тимӗркке.—Кичемехпулас 

ҫук кунта сана, халиччен тӗрлӗ хуласенче пурӑн- 
нӑ пулсан та. Акӑ, кунтан инҫех те мар— пӗве, 
вӑрман хӗрринче. Пирӗн пӗве ҫинче пулман-ха 
есӗр?

— Ҫук ҫав,— терӗ Йеленӑ, куҫӗсене Тимӗркке 
ҫинчен илмесӗр.— Вӑл пӗве пирки мана пичче те 
ҫырса пӗлтернӗччӗ. Кӗҫӗр пулаймастпӑр-и унта 
епӗр?

— Килӗшетӗр пулсан, мӗншӗн йурамас!'?—терӗ 
Тимӗркке, кӑшт чӗтревлӗрех сасӑпа. Ҫавӑнтах йӗри 
таврала пӑхса илчӗ вӑл. Хӑйсемпе пӗрле тухни- 
сем чылай лереле кайнӑ: „Иксӗмӗр ҫеҫ-и?.. Чӑн- 
ласах иксӗмӗр ҫеҫ-и?“—тейекен шухӑш ҫавӑрӑнчӗ 
унӑн пуҫӗнче. Вара утрӗҫ вӗсем. Пӗве хӗрринчи 
сак ҫине часах ҫитсе ларчӗҫ. Урӑх никам та ҫук. 
Ҫанталӑк йанкӑр уҫах мар. Каҫхи апат йенчен 
кӑштах сулхӑм ҫил вӗрет. Пӗве ҫийӗ хумхана’̂ ... 
чӳхенет. Тимӗркке чылайччен путлӗ сӑмахтупай- 
масӑр, ларчӗ. „Есӗ ҫав хӗреслӗ урамри пусӑ вӑ- 
лашкине курнӑ-и?—тесе ыйтрӗ, тет. Курнӑ, терӗ 
тет  хӗрӗ. Ҫав вӑлашкана епӗ ӑсталӑса тунӑ ӗн- 
тӗ, тесе каларӗ тет  арҫынӗ. Апла есӗ платник 
иккен, терӗ тет хӗрӗ. Платник ҫеҫ те мар, ҫӑпа- 
та  тума та пӗлетӗп епӗ, терӗ тет  арҫынӗ“. Ҫавӑн 
пекех пулчӗ кӗҫӗрхи Тимӗркке те:

— Пайан ҫеҫ тухнӑ савӑт хаҫатне курайнӑ-и 
есӗр?— тесе йӑвашшӑн, каллех чӗтревлӗ сасӑпа 
ыйтрӗ вӑл.

■— Курнӑ-ҫке... Вуларӑм,— терӗ Йеленӑ.— Санӑн 
сӑнӳкерчӗкне те куртӑм. Автобиографипе те 
паллашрӑм.

— Ҫапла, ҫамрӑк чух кӗтӳҫӗ пулнӑ епӗ. Ком- 
сомол ҫеҫ мана ҫын туре. Хамӑн хастарлӑхӑма 
кура ҫеҫ ҫак ирӗклӗ ҫӗршывшӑн кирлӗрен те 
кирлӗ продукцисем кӑларакан савӑтри ответлӑ 
работник—комсомол комитечӗн ҫекретарӗ пулма 
пултартӑм...

Ҫапла пуҫланчӗ паллашулӑ курнӑҫу. Ытлашши 
нимӗнех тс мар пек.

Хайхи Йеленӑ тепӗр ирхине, ӗҫ пуҫЛансанах 
комсомол комитетне пырса кӗчӗ. Кӗнӗ-кӗменех 
ӑна Тимӗркке ҫемҫе диван ҫине вырӑн пачӗ.

— Каҫарӑр! — терӗ вӑл, Йеленӑ умне кул,тур- 
лӑн тайӑнса,—ӳсӗр ҫыннӑн чӗлхи урӑ ҫынӑннинчен 
те усалрах, теҫҫӗ вӗт, ҫавӑн пек, ӗнер каҫ ыт- 
лашширех калаҫнӑ пулас епӗ, каҫарӑр.

— Ҫук-ҫке Аванах калаҫрӑн-ҫке, — терӗ Йеле- 
нӑ. — Епӗ ҫав ыйтупа килтӗм,.. ӗнер каҫ калаҫнӑ 
ыйтупа.

— Йура](-ха, ӑна тӑвӑпӑр халех,—терӗ Тимӗрк- 
ке. Ҫавӑнтах сӗтел сунтӑхне уҫса кирлӗ хутсем 
шырама пуҫларӗ. Енер каҫ, пӗве умӗнче уйрӑлас 
умӗн, пӗр хуйхӑлӑ хыпар пӗлтернӗ пулнӑ ӑна 
Иеленӑ:—Килнӗ чухне вакунра.хам ҫывӑрса кай- 
сан, аван мар ӗҫ пулса иртрӗ,— тенӗ вӑл,—Ҫара- 
трӗҫ. Ытти докумӗнтсемпе пӗрлех комсомол би- 
лечӗ те ҫаратакан аллине кайнӑ“. „Мӗнле-ха ? — 
кулса ҫеҫ йӑвашшӑн ыйтнӑ Тимӗркке.—Пиччӳнне 
те ҫаратнӑччӗ ҫавӑн пек... Тӗрӗсрех каласан, пы- 
сӑках хуйхӑ мар вӑл. Ыранах пыран ак. Билечӗн 
номӗрне те астӑватӑп, тетӗн. Ыйту ҫырӑпӑр та, 
райкомол урлӑ наччасах ҫӗнӗ билет илме пулта- 
рӑпӑр“. „Тем пекехчӗ... Питӗ аван пулӗччӗ,"^— 
тенӗ пӑхмассерен кулса тӑракан кӑвак куҫлӑ Йе- 
ленӑ. Пайан та вӑл ҫавнах каларӗ. Тимӗрккене тем 
пекех тав туса хӑварчӗ.

Унтанпала пӗр ҫулталӑк иртрӗ. Ҫак ҫулталӑк 
хушшинче тутлӑ калаҫусемпе канлӗ каҫсем Ти- 
мӗрккене сахал мар парнелерӗ ҫӗнӗ билетлӑ Йе- 
ленӑ. Ытла та ҫӑмӑлскер вӑл. Пур ыйтусемпе те 
тӗплӗн интересленет. Пур ыйтусем ҫине те Ти- 
мӗрккерен татӑклӑ ответсем илет. Савӑтри кӗме 
йураман корпуссене те Тимӗрккепе пӗрле нимӗн 
чӑрмавсӑрах кӗрсе кайат вӑл. Пурне те пӗлтерме 
йураман ыйтусене сӳтсе-йавакан ларусенче те 
Тимӗрккепе йунашарах тенӗ пек лара1. Вӑхӑчӗ-вӑ- 
хӑчӗпе чылайлӑхах таҫта кайса пурӑна!' Йеленӑ. 
Тимӗркке станцӑна ҫитийех ӑсатат ӑна. Куҫран 
ҫухаличченех аллинчи шурӑ тутрипе саламлӑн 
сулласа йулат. Йеленӑ тепӗр ернеренех килет. 
Тимӗркке ӑна хирӗҫ тухса нлет. Чечек ҫыххи тыт- 
тарат(. Ҫӗнӗ хыпарсем пӗлтерет, ҫӗнӗ ыйтусем 
пара1.

Ҫапла. Питӗ аван. Кӑвак куҫлӑ Йеленӑпа ытла 
та килӗшӳлӗ пурӑна^^чӗ пирӗн Тимӗркке. Ӑна кач- 
ча илетех те пулӗ, тейекен хыпар та сарӑлнӑччӗ 
савӑтри ҫамрӑксем хушшине. Чӑнласах та епӗ 
ӑна илсеа, пирӗн пурнӑҫ мӗнле ҫеҫ телейлӗ пул- 
мӗ-ши,—тесе ӗмӗтленнӗ Тимӗркке хӑй те.

Анчах:
Тӑхта-ха, авланасси кайран та пулӗ,—тенӗ 

ӑна пӗр сотрудник, хӑй патне чӗнтерсе .-  Кама 
аслӑ ҫул уҫса панӑ есӗ?... Кама хӳтӗлесе усра- 
нӑ?.. Щпионкӑ вӗт?

Йеленӑ-и?.. Пиччӗшӗ те-и?.. Инженер...
— Пиччӗшӗ те пулмасӑр... Пӗркунхине ҫухалнӑ 

савӑтӑн никам пӗлмеле мар планӗ кам аллине 
лекнӗ, тетӗн есӗ? Нумай пулмас]( савӑта кис- 
ретнӗ авари кам урлӑ' пулнӑ тетӗн? Сана хӑвна 
та хӑйсем пекех тӑвасшӑн пулнӑ вӗсем... тунӑ та.

Тимӗркке ӑнланчӗ. Тимсӗрлӗх... Акӑ ӑҫта илсе 
пыра'1' вӑл тн.\кӗрлӗх.

Митта Петӗрӗ.
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„Ҫӗнтерӳ“ колхоз предҫедатӗлӗ хӑйӗн ҫекрета- 
рӗпе калаҫса лара](.

— Вӑхӑт мӗнле вара питӗ хӑвӑрт иртсе пыра](!
— Ма?
— Пире нумай пулмасТ- тырпул пуҫтарса кӗр- 

гес ӗҫе хатӗрленменшӗн хаҫатра ислетсе илнӗччӗ. 
Пайан килнӗ номӗре вуларӑм та: ҫавӑншӑнах кӑ- 
ҫал та ҫунтарса ҫырнӑ. Малтан ислетсе илнӗ вӑ- 
хӑтранпа ҫулталӑк ҫитнӗ те пула?.

Ҫула мунча кӗме йуратман йапӑх
— Епӗ пайӑн 75 пус укҫа тупрӑм.
— Ӑҫта? Урамра-и?
— Мар. Килтех. Мунчана кайма вӑхӑт ҫитнӗ 

пулин те, каймарӑм, кӗпе-йӗме килтех улӑштарса 
тӑхӑнтӑм. 75 пус билет укҫи хам кӑсйере йулчӗ.

Чӑваш издат гонорарӗ
— Епӗ Чӑвашиздатра гонорар вӑхӑтра илтӗм.
— Суйатӑн?!
— Суймастӑп.
— Суймастӑн пулсан... тӗлӗк курни ҫинчен 

калатӑн.
Кӗтсе лара!^

Хӑшпӗр вырӑнсенче ҫырмали 
перасем ҫуккипе аптранӑ.

— Кнопкин йулташ! Ма ӗҫ вӑхӑтӗнче нимӗн 
ӗҫлемесӗр ахал) ларатӑн?

— Ман перана предҫедатӗл ҫырма илчӗ. Пред- 
ҫедатӗл хыҫҫӑн илме тата виҫ-тӑват ҫын ҫырӑн- 
нӑ. Пайан, телей ҫуккипе, ӗҫлеме май тухмас](
пу/Ь-

Кам-мӗнне пӑхмасӑр
Курйер:—Ӑнлантарӑр-ха, Иван Ҫергейӗвич: 

„Кам-мӗнне пӑхмасӑр критиклемеле“ тенӗ лозунг 
мӗне пӗлтерет?

Управдел:— Вӑл-и? Вӑл наркома, йе нача./ьпике 
ҫеҫ мар, мана та критиклеме пултарнине пӗл- 
терет.

Х ӑнкӑларан хӑтӑлайман ҫын ачи
Учитӗл:—Чӑхсем мӗскер усӑ кӳреҫҫӗ?
Вӗренекен:—Чӑхсем ҫӑмарта тӑваҫҫӗ, чӗпӗ кӑ- 

лараҫҫӗ, пуссан аш пула1Р...
Учитӗл:—Тата? Ну? Астуса ил-ха—ҫывӑрма 

выртсан мӗн пулат! санӑи пуҫелӗкре?
— Хӑнкла, учитӗл йулташ!

Пахалӑхӗ начар
— Николай Никитич, ма есӗ чуллӑ урампа ҫӳ- 

ренӗ чухне урусене кушак пек ҫемҫен пусса 
утатӑн?

— Кожупрйажрен виҫӗмкун илнӗ ҫӗнӗ атӑ ҫӗтӗ- 
лесрен сыхланатӑп.

В е ч ӗ р т а
— Кам Ҫ8в кӗрнеклӗ етем?
— Ҫавна та па.ммастӑн-и? Вӑл Халранкай хуша- 

матлӑ пнсатӗл. Йулашки ҫулсенче вӑл хӑвӑрт 
ӳссе карӗ.

— Романсем ҫыра](-и?
— Романран та ытларах. Ыттисем ҫырнӑ роман 

кӗнекисем умӗн пичетлеме унсӑмахсем ҫыра^(.

Йапӑх ӗҫлекен предҫедатӗл
Кӑнтӑр кану вӑхӑчӗ. Илйин счетовод йулташӗн-

чен ыйта](:
- -  Итле-ха, йулташ, кан пирӗн местком пред- 

ҫедатӗлӗ, пӗлместӗн и?
— Кам? Ҫавна пӗлместӗн-и? Намӑс! Местком 

предҫедатӗлӗ—хӑвӑр суйласа лартнӑ етем, вӑл— 
актив. Ун авторитечӗ питӗ пысӑк пулмала. Мест- 
ком предҫедатӗлӗ промфинпланшӑн, ӗҫ пахалӑх- 
шӗн кӗрешессине пуҫаракан, вӑл—авангард...

— Тӑхта-ха, тӑхта-ха...
— Тӑхтама кирлӗ мар. Местком предҫедатӗлӗ 

камне те пӗлменнине тӳсме ҫук. Тата... служӑш- 
чиҫен сарлака массисем пӗлмен местком предҫе- 
датӗлӗ в ӑ л -й а п ӑ х  предҫедатӗл шутӗнче тӑра1- 
ҫке-ха. Апла есӗ мана...

— Тӑхта-ха, тӑхта, тетӗп! Ман ҫине ма сиксе 
ӳкрӗн ха. Кам есӗ?

— Епӗ-и? Е пӗ—местком предҫедатӗлӗ.

Трак районӗнчи Йанкасра
Йанкас йалсоветне тӗксӗм куҫлӑх тӑхӑннӑ етем 

кӗрет.
— Сана кам кирлӗ?—ыйтат унран шӑпӑр тытнй 

пӗр хӗрарӑм.
— Йалсовет предҫедатӗлӗ Арҫентйӗв кирлӗ,
— Вӑл ҫав сӗтел хушшинче лара)г. Анчах халӗ 

ҫук-ха вӑл. Виҫӗ кун ӗнтӗ, ӗҫке кӗрсе ӳкнӗ пир- 
ки, ӗҫлеме килмерӗ.

— Замеҫтитӗлӗ ӑҫта?
— Замеҫтитӗлӗ авӑ ҫав чернилницӑ хыҫӗаче 

ӗҫлет. Анчах вӑл та пайан килеймерӗ-ха...
— Апла пулсан йалсовет ҫекретарне хурса 

кайасчӗ.
— Вӑл, авӑ, ҫав сӗтел хушшинче лараТ. В ӑ л т а  

таҫта тухса кайнӑ.
Пынӑ ҫын хӑйӗн тӗксӗм куҫлӑхне сӑмси ҫинчен 

илсе калат:
— Епӗ суккӑрчӗ. Халӗ ӗнтӗ лайӑхах куракан 

пултӑм,—тет.
— Мӗн куран?—ыйтрӗ шӑпӑр тытнӑ хӗрарӑм.
— Кунта йалсовет мар... ӗҫлеме пултармансене 

тӑрантаракан ҫурт иккен,— терӗ ҫуртран кайала 
тухма хӑтланса.

Г,



СӲСЬ.ҪС1П
^ӗрӗе мар

Пӗр районра халӑх сутйи пулман, тейӗпӗр. Мӗн 
Тӑвас? — ыйтнӑ хӑйӗнчен хӑй райӗҫтӑвком пред- 
ҫедатРлӗ Носков йулташ. Унтан кӑшт щухӑшласа 
лдрнӑ 'та :

— Ионӑв, — кӑшкӑрнӑ пулӗмрен ҫекретарне 
вал ,.- -халех  президиум членӗсене пуҫтар. Прези- 
диум ларӗвӗ туса иртерер! — тенӗ еӗтел ҫинчи 
хут купи ҫине пӑхса.

Нумай та вӑхӑт иртмен, предҫедатӗл пӳлӗмне 
ик-виҫӗ ҫын пырса кӗнӗ.

— Райӗҫтӑвком президиумӗн ларӑвӗ уҫӑлнӑ, 
тесе шутлатӑп. Кун йӗрки ҫапла,.. пирӗи халӑх 
сутйи ҫук, ҫавна суйламала.

Пуҫтарӑннисем калаҫман, Носков калаҫнине ҫеҫ 
итлесе ларнӑ. Кӑшт калаҫкаланӑ хыҫҫӑн ҫакӑн 
пек постановлени йышанас-й, тенӗ Носков йулташ. 
Епӗр вӑл постановленине пӗтӗмпех пичетлетпӗр.

Ҫӗмӗрле райӗҫтавком ӗн  1937-^мӗш ҫулхи майӑн 4-мӗш ӗнче 
пулса иртнӗ ларӗвӗн  22 № постановленийӗ 

.Халӑх сутйине суйласси (Чосков йул. доклачӗ)*
Райӗҫтавком президиум ларӑвӗ ҫакӑн пек постановлени 

йыи!ӑна1:
Районри халӑх сутйине, Ҫӗмӗрле районӗнчи Йекоркинӑ 

йалӗнче пурнакан Аниҫимӑва Дарйе Николайӗвиӑна суйлас 
тата Ҫутӗҫ-халӑх комиссариатӗнчен ҫак постановленийе ҫирӗп- 
летме ыйтас.

Р айӗҫтавком  п ред ҫед атӗлӗ  Н осков 
Ҫ екретарӗ Ионӑв 

Ҫӗмӗрле, 1937-кӗш ҫул, маййн 4-мен.ӗ

Носковӑн халӑх сутйисене суйласси тата вӗсене 
камсем ҫирӗплетесси ҫинчен Конституцире мӗн 
каланине колхозниксенчен ыйтса пӗлмеле. Носков 
й. Конституци йӗркине пӑсни ҫинчен те вӗсемех 
каласа парӗҫ.

Й Муратӑв.

Шӑлпа ӗмӗр
Ш упашкарти поликлиникӑна виҫ-тӑватӑ хут ҫит- 

сен шӑл кӑларакан кабинета аран лекме тиврӗ.
Креслӑ ҫине ларсанах шӑл кӑларакан хирург 

ҫутӑ хӗскӗчпе умма пырса тӑчӗ.
—̂ Ку шӑла кӑларма кирлӗ мар, тӳрлетсе плом- 

бӑ хумала пула1',— терӗ хирург ыратакан шӑла 
пӑхсан.

Тытӑнчӗ вара Чекуровӑ тухтӑр шӑла машинӑпа 
ч аш к ӑр тм ^  Пуҫмими витӗр ҫӳлеле хӗм сирпӗн- 
нӗн туйӑна!'. Пӗчик йӗп ҫӑрти пысӑкӗш хуралнӑ 
шӑла виҫӗ. к>н хушшинче виҫӗ хут пӑраласа кан- 
тӑр вӑрри пӗрчи кӗрсе выртмалӑх шӑтӑк турӗ. 
^..Виҫӗ хут кайнӑ хыҫҫӑн шӑл хӑвӑлланса кайрӗ, 
Ш урӑ йапалӑпа тултарса сӗрсе лартрӗ.

— Ку вӑхӑтлӑх пломбӑ. Тепӗр вунӑ кунтан 
килӗр! -  тесе ӑсатрӗ вӑл мана.

Икӗ кунтан вӑхӑтлӑх пломбӑ хӗрӗнчен катӑлса 
тухрӗ. Вӑл йенчи шӑлсемпе чӑмлама май ҫук.

Вунӑ кун ҫитсен, хайхи шӑла Чеку |ю вӑ тухтӑрэ 
тепӗр хут хӑйраса тасатса ҫӗнӗрен шюмбӑ хучӗ.

— Вӑт пулчӗ_. Ку ӗнтӗ хӑвӑр ӗмӗре пыра’г, 
кирек мӗн те чӑмлама йурат вӑл шӑлпа, тесе 
ӑсатрӗ мана Чекуровӑ йулташ.

Лӑплантӑм. Шӑл ыратмаст, аячах Чекуровӑ 
йулташ манӑн ӗмӗрӗм питӗ кӗске пуласса ӗмӗт- 
леннӗ,— пломбӑ виҫӗ кунтан катӑлса тухрӗ. Хам 
халӗ те пурӑнатӑп. Мӗне кура тухтӑр манӑн 
ӗмӗр виҫӗ куна ҫеҫ пымала, тесе  шухӑшланӑ-ши, 
пӗлесехчӗ, чирлисене сиплекен Капкӑн йулташӑм!;

М. Ваҫи./ьков.

„Ухмаха тухнӑ“ хут
Шупашкар райӗҫтӑвкомӗн сывлӑх пай пуҫэтӑхӗ 

Иванов Тихӑн пӑхмали срокӗсем иртнӗ жалӑбӑсе- 
не пҫихо-колонине сывалма йара'?. Ененместӗр 
пулсан вӑл Чӑваш Тӗпӗҫтӑвкомӗн прийомнӑйне 
апрелӗн 28-мӗшӗнче йанӑ хута вуласа тухӑр. Акӑ 
вӑл хут (епӗр унӑн сӑмахӗсене улӑштарас мар 
тесе вырӑсла ҫырнине чӑвашлана куҫармасӑрах 
пичетлес терӗмӗр):

В приемную ЦИК Чуваш АССР.
Настояшим Чебоксарский райздравотдел ставит в извест- 
нось, что (жалӑба)—письмо гр-на Николаева Феодора 
Николаевича об устройстве его брата Николаева Якова 
Николаевича на лечение с резолюцией зам . пред ЦИКа 
Чув. АССР тов. Харитонова нами 28 апреля с/года на- 
правлено в город Горький психо-колонию им. Лядова: 
на лечение,

Зав. Чебоксарским районным отделом
Здравохраненця И ванов.

„Николайӗв Йакӑва йатӑмӑр" тесе ҫырас вырӑн- 
не, Николайӗв Федӑр ҫыруне Горйкинчи пҫихо- 
колонине сывалма йатӑмӑр“, тенӗ. Епӗр Ш упаш- 
кар райӗҫтӑвкомӗнчен жалӑбӑсене- вӑхӑтра пӑхма. 
ыйтатпӑр, ухмаха тухса кайичченех ан тытса тӑ- 
рӑр, тетпӗр.

А. М.

Л и с у к
„Партизан“ колхоз предҫедатӗлӗ Курак Куҫми 

пайан килне питӗ кӑмӑлсӑрланса паврӑнчӗ. Вӑл 
арӑмӗ калаҫу пуҫласа йарасса кӗтсе пайтахчен ут- 
каласа ҫӳресе пирус мӑкӑрлантарчӗ, шыв сыпнӑ 
пек ҫӑварне уҫасшӑнпулмарӗ. Арӑмӗ апат хатӗр- 
лесе пӗтерсен, сӑмах чӗнмесӗрех сӗтел хушши- 
не кӗрсе ларчӗ.

Какай йашки пӗтнӗ ҫӗре текех чӑтма пулта- 
раймарӗ Курак:

— Парторг патӗнче пултӑм, хӑй чӗнтерчӗ.. — 
терӗ вӑл йашки вырӑнне умне котлет тарилкки 
илсе лартса.



„Ыттине хӑйех ыйтса тӗпчет- 
ха ӗнтӗ к у “—ҫӑмӑллӑн сывласа 
илчӗ вӑл.

Анчах арӑмне те темӗн пулнӑ- 
ҫке пайан? Чӗлхе ҫине ҫӑпан 
тухса ларман пулӗ те? Ытти чух 
сӑмах ваклама йуратаканскер, 
халӗ вуҫех те калаҫасшӑн пул- 
марӗ вӑл:

— Ҫимун патӗнче-и? Аплаҫ... 
Котлет аван пулни? Хӑнӑхсах 
ҫитеймерӗм пулас-ха пӗҫерме...

Курак Куҫми котлет тарилк- 
ки вырӑнне, умне кӗсел стаканӗ 
илсе лартрӗ те, каллех калаҫу 
тапратма хӑтланса пӑхрӗ:

— Аванах йатларӗ...
— Ҫимуни-и? Ара пулат вӑл 

ун пекки... Тути-маси пур-и кӗ- 
селӗн? Ыран виҫҫбмӗшне кофӗ 
вӗретес пу/ь-ха...

Ҫук, текех чӑтса лараймарӗ 
Курак:

— Районри хаҫатра ман пир- 
ки заметкӑ тухнӑ. Начар ӗҫле- 
нӗшӗн йатлаҫҫӗ. Темӗнле „Л—у к “ 
тенӗскер ҫырнӑ. ^Ъзвук пулма- 
ла... Ҫимун йатлама чӗнтернӗ 
пулнӑ.

Тинех татса карӗ пӗве:
— Заметкӑна ^Ъавук мар, 

епӗ ҫырнӑ. ТЪавук ҫырнӑ 
пулсан „Л—у к “ мар, „ТЪ—у к “ 
пулӗччӗ. „Л—у к “— Лисук тени 
пулат вӑл. Заметкӑра сана тивӗҫ- 
липе йатланӑ. Ҫум ҫумлас ӗҫре 
социалисӑмлӑ ӑмӑрту пуҫарса 
йарассипе мӗн те пулин турӑн-и? 
Нимӗскер те туман. Уйра ӗҫле- 
кен колхозниксем ва/ь/ъи хаҫат- 
журналсем ҫырӑнса илни? Ҫук. 
Уйри стана радиолартни? Ларт- 
ман. Ӑна та, кӑна та, лешне 
те туман. Пухусенче критӗкле- 
нисене пурне те шута илмерӗн. 
Чӑнах та йапӑх ӗҫлетӗнесӗ. За- 
меткӑ пирки, нимӗн ӳпкелеш- 
мели те ҫук. Ӳлӗмрен те тӑрӑш- 
са ӗҫлемесен татах хаҫата ҫы- 
ратӑп. К ӗтсехтӑр , терӗ.

Нашни ҫынах ответлӑ
В. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

О - ҫ  Хв.

— Мӗнле, Иван Иванӑвич, пит лайӑхҫке-ха: район пуҫлӑхӗ- 
семпе республикӑри пуҫлӑхсене те хам ӑрах  суйласа лартатпӑр.

— Л айӑхне лайӑх  та...
— Мӗн тата?
— С асартӑк  суйлани йӑнӑш пулсассӑн... Ун пек чухне ӗлӗк 

делегатсене йатлатпӑрчӗ, халӗ никама та  йатлама ҫук.

Ваҫкасси йалпо отчотӗнче
~  Мӗн пулчӗ сана, Шумилӑв?
— Пыр йарӑнса карӗ.
— Ма апла?

- Отчот хыҫҫӑн тухса калакансем правлени 
ерех ӗҫни ҫинчен нумай калаҫнӑран. В.

Ревкомиҫҫи начар ӗҫленӗ вырӑнта
— Атте, мӗн вӑл пирӗн кооперативра ревизи 

комиҫҫи текенни?
— Хӑй тӗнчере пурӑнни ҫинчен растратӑ пул- 

сан тин пӗлекен чӗрӗ чун.

М а н н ӑ
В ӑрнар районӗнчи шкул библио- 

текисенче 4158 кӗнеке ҫеҫ. Ш ӑха- 
лӗнчи тулли мар вӑтам  ш култа 23 
кӗнеке кӑна.

— Пирӗн шкул директӑрӗ маннӑ кӗрпи ҫисе 
пурӑнат пулмала.

— Ма?
— Шкул библиотеки ва./ь4)И кӗнекесем илме ман- 

нӑран маниӑ кӗрпи ҫинӗ пулӗ тетӗпҫке-ха...



Пӑшӑл-пӑшӑл оӑмахсем
Вӑштӑр-вӑштӑр ҫил вӗрет, ҫатан витӗр мар-ши 

ҫав?Пӑшӑл-пӑшӑл сӑмахсем сирӗн ҫирен мар-ши 
ҫав?

Сирӗн ҫннченех пулӗ, Тури Ҫӗрпӳкасси (Хӗрлӗ 
Чутай районӗ) комсомолӗсӗсем. Сирӗн политвӗ- 
ренӳ те ҫук, пухусем туни те ҫук, член укҫисем 
вӑхӑтра тӳлесе пырасси те ҫук, халӑх хушшинче 
ӗҫлесси те ҫук, хисеплӗ комсомол членӗн йатне 
йӑтса ҫӳресси ҫеҫ пур.

Пайан комитет ҫекретарӗн пичӗ хӗрелнӗ пек 
туйӑнчӗ. Хӗрлӗ Чутай вӑрманӗн паланлӑхӗ витӗр 
тухнӑ чух, палан сапакки перӗннӗ пулӗ, ҫавӑнпа 
хӗрлӗ пулнӑ пулӗ, йе ӑна пӗтӗм халӑх умӗнче 
намӑс тявнӗ лулӗ.

Тӗкоӗм
,К апкӑн“ ҫынни Хӗрлӗ Чутай районӗнчи „Ка- 

наш“ колхсз предҫедатӗлӗ пулса ӗҫлекен Конд- 
ратйӗвпа тырпул пухса кӗртес ӗҫе хатӗрленме 
кирлй ҫиичен калаҫнӑ. Хӑйпе калаҫвӑ чухне Конд- 
ратйӗв сывлӑш кӑлармасӑрах итлесе ларнӑ.

— Пит интересленнӗ-ши мӗн?
— Ҫук. Сывлама намӑс пек туйӑннӑ, хӑйӗнчен 

ерех шӑрши кӗресрен  хӑранӑ. Мӗншӗн тесен вӑл 
пӗр май ӳсӗр, пама тивӗҫлӗ мар колхозниксенех 
хӑшне аванс тырӑ парса ӗҫет,—теҫҫӗ.

Кондратйӗв ҫутӑ сӑнлӑ, теҫҫӗ. Кӗленче ҫути 
ҫапнӑ та, ҫавӑнпа ҫуттӑн курӑнат. Тӗрӗссипе ил- 
сен, хӑй те, ӑна ӗҫмели тупса паракан ӗҫӗсем те 
тӗксӗм.

Алтуйипе Шенни
Ывӑнсан, вӑйран кайсан, улӑм пӗрчи те пӗрене 

пек курӑннӑ, теҫҫӗ. Ҫӗнйал Йавӑшри Шенни 
йалкор ывӑнман, вӑйран кайман, ҫапах ӑна улӑм 
пӗрчи пӗренен курӑннӑ, „Ҫӗнйал" колхоз(В ӑрнар 
районӗ) предҫедатӗлӗн—Пуххӑвӑн ҫитменлӗхӗсем 
Ел)брус тӑвӗ пысӑкӗш курӑннӑ. Ҫавӑнпа вӑл Пух- 
хӑв ҫинчен суйа елек кӳрсе: „вӑл иртнӗ кбркун- 
не патшалӑха тырӑ сутнӑ колхозниксен укҫипе 
жнейкӑ вырӑнне, хӑйне ва/ь/ьи велосипед илсе 
сутса ӗҫнӗ*, тесе ҫыртарнӑ (1Капкӑн“ 3-мӗш но- 
мӗрӗнче). Халӗ Шенни „Капкӑнӑн“ йӗплӗ ҫӑмах 
вӗретекен хурана алли-урри мӗнӗпех кӗрсе ӳкрӗ. 
Ҫавӑнпа епӗр авал чӑвашсем: „ывӑтма пӗлмен 
алтуйи хӑйне пырса тивнӗ“ тесе Шенни йалкорӑн 
таса мар алтуйи пирки каланӑ пулӗ, тетпӗр.

С и л л е о е н
Улмуҫҫийе силлесен, улми ш ултӑрарах  пулсан, 

п атӑртатса  тӑкӑна)^. Ҫӗнкасри (Ҫӗмӗрле районӗ) 
.Бо.Ъшевик'' колхоз членне кӗнӗ Тапӑртак Мак-

ҫӑмне „силлесен", улма вырӑине, тарӗ патӑртатса 
тухӗ,

Силлеме кирлех ӑна, мӗншӗн тесен вӑл колхо- 
за кӗрес умӗн лайӑх лашине й у 1а сутса, начар 
лаша илсе панӑ. Лаши пуш урапа кӳлсе ҫӳреме 
те йурӑхсӑр. КоН)ухсем калаҫҫӗ: ку лашана питӗ 
асӑрхаса пӑхмала, пӗр ырӑ мар шухӑшлӑ етем 
курсан, кӑсйене чиксе кайма пултара'^, теҫҫӗ.

Й у X н ӑ.
Чӑвашсем иртсе кайакан ҫынсене хӑйсем апат 

ҫинӗ чухне: -апата кил“, тесе чӗнеҫҫӗ.
Кивҫурт Йенӗшри (Шӑхасан районӗ) колхоз 

счетоводне— Илйин Алекҫейа ҫавӑн пек апата ан 
чӗнӗр. Вӑл „апата кил“ тесен: „спасибӑ ырӑ апа- 
т а “ тесе калас ҫук, тӳрех ларса, пӗтӗм халӑх 
тӑранмалӑх пӗҫернӗ апата хӑйех ҫисе йарб, мӗн- 
шӗн тесен вӑл пит сӑхӑ. Хӑй ампарне хуртарнӑ 
366 пӑт кслхоз тырринчен 30 пӑтне вӑрласа 
кӳпнӗ.

— Ара, Илйин, ку тырра мӗнле пӗтертӗн есӗ?— 
тесе ыйтсан:

— Урай хӑми шӑтӑк пирки йухнӑ вӗт, мӗн тӑ- 
вас?—тет.

Апла мар:
— Пыр шӑтӑкӗ пулнӑ пирки хырӑма йухнӑ, 

мӗн тӑвас?—тесе каламала пулнӑ.

Кайу шӑтасран.
Тӑвай районӗнчи Ураскасси колхозне пырса 

кӗнӗ хыҫҫӑн, хамӑрӑн, лавҫӑран ыйтрӑмӑр:
— Лавҫӑ йулташ! Ма есӗсуйрӑн? „Ӗҫлӗх ҫулӗ“ 

колхозӑн сысна вити тавра сарлака та вӑрӑм 
йӑвӑҫсем кашласа лараҫҫӗ, тесе каларӑн. Сысна 
витине туса та пӗтермен иккен, тӑррине те вит- 
мен, таврара есӗ каланӑ йӑвӑҫсем те ҫ у к , -  тесе 
йатларӑмӑр.

Лавҫӑ пирӗн умра тӳрре тухас тесе, пӑт татса 
ҫапла каларӗ:

— Лӑпланӑр! Йӑвӑҫсене кӑҫал кӗркунне ларт- 
сан, витине туса пӗтериччен вӗсенчен вӑрман 
пула]!',—терӗ.

Витине тума тытӑнни виҫӗ ҫул, хӑшпӗр пӗре- 
нисене улахрах каҫсенче вутӑ тума та варлака- 
ласа кайнӑ.

„Пиднӗ-пидмен"
Ташла пӗлмен урине ҫатан ҫумне пуҫтарас, 

пупле пӗлм^н чӗлхине вӗри шӳрпе сыптарас, 
теҫҫӗ.

Чӑвашсен патшалӑх хорӗн ийунӗн 6-мӗшӗнче



пулмали концерчӗ ҫинчен пӗлтерекен афишӑна 
ҫыраканӑн чӗлхине вӗри шӳрпе сыптармала-ши, 
йе сахӑрсӑр чей сыптармала-ши?

Шупашкар хулин Крупскайа йачӗпе тӑракан 
сачӗ умне ҫапнӑ афишӑ ҫине концерт программи- 
не ҫапла ҫырса пӗлтернӗ:

1. Чентрев те кӗпер, Ф. Павлова,

2. Пиднӗ те пидмен. Листкова.
3. Кӗреке пурри. В. Кривоносова, (тата ыт. те 

ҫав майлах ҫырнӑ).
Афишӑ ҫыраканӑн чӗлхи мӑкалнӑ („чӗнтӗрле" 

вырӑйне — „чентрев“, „пиҫне-пиҫмен“ вырӑнне— 
„пиднӗ-пидмен“, „йурри“ вырӑнне— „пурри“ текеп 
пулнӑ). Мӑка чӗлхене йакатма хӑйра кирлӗ.

Р. В Фомичов ӳкерчӗкӗ („Комсомольская Правда* хаҫатран).

Фашиссен тӑкакӗ.



ж а л ӑ б Л н ӗ н е н и
Чехӑв калавӗнчи „Жалӑбӑ кӗнеки" чукунҫул 

станцин йатарласа тунӑ канторкинче выртнӑ.
Анат Туҫа (Патӑрйел р.) йалсовечӗн жалӑбӑ кӗ- 

некн йатарласа тунӑ канторкӑра мар, аха/ь вы- 
рӑнтах выртат. Чехӑв жалӑбӑ кӗнекин листисем 
пурӗш те пулнӑ, Анат Туҫари кӗнекен икӗ стра- 
ннцӑ ҫеҫ тӑрса йулнӑ.

Анчах Анат Туҫари жалӑбӑ кӗнекипе Чехӑв 
калавӗнчи „Ж алӑбӑ кӗнеки“ хушшинче нимӗнле 
уйрӑмлӑх та ҫуккине есӗр Анат Туҫари „Жалӑбӑ 
кӗнеккне“ вуласа тухсан хӑвӑрах курма пултара- 
тӑр. Унта акӑ мӗн-мӗн ҫырса хӑварнӑ „Жалӑбӑ 
кӳрекен” етемсем:

-...“Мве желательно было написать, но воздерживалась.

Поҫпелӑв милиционер ҫырса хӑварнӑ кӑна.
Тепӗр кунне Анат Туҫари йалсоветӑн хисеплӗ 

оуҫлӑхӗсем канце/ьарине персе ҫитнӗ те, пурте 
жалӑбӑ кӗнеки ҫине тӑрӑннӑ.

— Ах,— тенӗ ҫекретар Перепелкин.
—  Ак сана!—тенӗ тепри.
—  Ҫырас ответ,— тесе вывӑд тунӑ пуҫлӑхсем. 

Вара часах сӑрласа хунӑ:
..Ненмениен в колхозе буиаги счетоводы колхоаа как-то
Евдокимов утащнл одну чернильницу, а Горшков всю жалоб-
вую квнгу.

за пред. Безубов, 
секрт. Перепелкнв".

Колхоз счетовочӗсем жалӑбӑ кӗнекине* йӑтса 
тухса кайни ҫинчен ҫырнӑ унта. Мӗскӗн Перепел- 
кин, хыпӑнса ӳкнӗскер, ҫӗнӗрен жалӑбӑ кӗнеки 
тӑвасси ҫинчен мансах кайнӑ мӗн. Анчах ӗҫ кап- 
липех пӗтмест-ха. Икӗ страницӑлӑ жалӑбӑ кӗнеки 
тата та нуша курат-ха пуҫлӑхсе.ч пирки. Йалсовет- 
рисем ответ ҫырсанах икӗ колхозник колхоз 
правленине шарт сиккипе чупнӑ. Правленине вӗсем 
пушар тухнӑ чухнехи пек персе ҫитнӗ.

— Мӗн пулнӑ?
— Сан ҫинчен жалӑбӑ ҫырнӑ!
— Ан калаҫ!..
Счетовод Йевдокимӑв сиксе ӳкнӗ те, ҫара пуҫах 

йалсовета вӗҫтернӗ. Йалсовета ҫитнӗ те вӑл часах 
хирӗҫле ответ ^ырса хунӑ:

„Чем доказываете, что мы утащнлн одну книгу... Это ке
правда“.
Йалсовет та парӑнма шутламан. Йевдокимӑв 

айне пулмаспӑрах тесе шутланӑ вӑл. Вара шарт- 
латтарса хунӑ:

.Никаких доказательств не требуется.
Факт установлен*.

Еҫӗ кунта пӗрре те фактӑсем ҫинче мар, икӗ 
страницӑлӑ жалӑбӑ кӗнеки ҫинче, тата Анат Ту- 
ҫари йалсоветӗнче ӗҫлекенсен пайанхи самокри- 
тикӑн ҫивӗч ыйтӑвӗсене ӑнланма миме ҫителӗксӗр 
пулнинче.

Ген. Ҫергейӗв.

Ашан йӑлилӗ Бунрейӗв
Куйбышев облӑҫӗнчи Новодевичйӗ районӗнче 

те  ытти районсенчи пекех, Райперекеткассипе 
унӑн пуҫлӑхӗ пур. Унӑн хушамачӗ—Букрейӗв. 
Пуҫлӑхпа пуҫлӑх пӗр пек мар, Букрейӗвӑн та 
хӑйне кура уйрӑмлӑх пур.—„Ашак чӑкӑмӑҫланса 
малала кайма чарӑнсан, ӑна пушӑпа, йе туйапа 
хӑвалама кирлӗ мар, ӑна хӳринчен йарса илсе мӗн 
пур вӑйпа кайала туртас пулат, вара вӑл сиккипе 
чупма п ултарат“—теҫҫӗашаксен пурнӑҫне пӗлекен- 
сем. Ҫавӑн пекех пирӗн Букрейӗв та .—„Йур ш урӑ“ 
—тесен, вӑл: «йур сарӑ“ тесе тавлаша!-.—„Пайан 
ытларикун“ тесен вӑл: „пайан шӑ.чаткун" тесе 
дискуҫҫи* тапратса йарат. Пӗр сӑмахпа каласан, 
вӑл хӑйье ҫеҫ авторитет тесе шутлат. Пӗрре ма- 
нӑн ҫак „авторитетпа" чылайччен йумахламала 
пулчӗ.

— Мӗнле пыраҫҫӗ-ха сирӗн районра зайом ӗҫӗ- 
сем, перекеткассисене вклад пухас ӗҫсем?—те- 
тӗп епӗ сӑмах тапратса.

—  Ой, мӗн калаҫас ку ӗҫсем пирки! Еҫсем от- 
личнӑ пыраҫҫӗ. Зайом сарас заданийе епир 100 
процентран ытла тултарнӑ; ук1,ине те ҫак куна 
60—70 процент пуҫтарнӑ; конвер^ҫи йӗркипе улӑш- 
тарнӑ облигацисем пурӗ те тенӗ пекех перекет- 
кассине кайала килеҫҫӗ, вӗсеге залога илетпӗр те 
укҫа паратпӑр; вкладчӗксен хисепӗ 5 уйӑх хуш- 
шииче 11 пуҫ ӳсрӗ, ӗҫсем калама ҫук аван пыраҫ- 
ҫе,—тесе мухтанса илчӗ Букрейӗв.

— Ку цифӑрсем сирӗн ӗҫри ҫитӗнӳсене кӑтарт- 
маҫҫӗ, есир ҫителӗксӗр ӗҫленине кӑтартаҫҫӗ,—те- 
тйл епв йна хирӗҫ.

— Йепле ӗҫлеме пӗлместпӗр? Епӗ зайом сарас 
тӗлӗшпе, ҫӗнӗ зайом тухнӑранпа, темиҫе ҫӗр 
цирку./Ьар йанӑ йалсовечӗсемпе уполномочӑннӑй- 
сене; вклад пухас тӗлӗшпе райэнри хаҫат ҫине 
обйавлени ҫаптартӑм; облигацисене пӗтӗмӗшпех 
залога хурса пӗтерсе кайала илме манасран, за- 
лога хывакачсем ҫинчен спискӑ туса ытти оргӑн- 
сене пӗлтерсе тӑратӑп; аслӑрах работниксем хӑй- 
сен облигацийӗсене залога -хывсан, вӗсем ҫинчен 
районри учрежденисене ҫырусем йарса намӑслан- 
таратӑп; иӗр сӑмахпа каласан, ытла та строгӑ 
ӗҫлетӗп. Тата мӗнле ӗҫлемеле сач шутпа? — тес? 
ҫиленсе кайрӗ ман Букрейӗв.

Сирӗн капла ӗҫленин усси ҫук, сийенӗ питех 
те пысӑк пул.ма пултараЕ Сирӗн ӗҫре нимӗнрен 
ытла массӑлӑн ӑнлачтару ӗҫӗ хаклӑ; канце/ьарта 
ларас вырӑнне йалсене, колхозсече, предприйати- 
сене тухса массӑ хушшинче ӗҫлемеле, тесе кӗскен 
ӑнлантарса паратӑп кӑка.

Букрейӗв манпа нийепле килӗш естӗн мар. Унӑн 
вырӑнсене тухса ҫӳреме вӑхӑт ҫитмест иккен, ап- 
паратне йертсе пынипе вӑхӑт иртсе кайа']! иккен.

— Аппарата йертсе пырас тӗлӗшпе йепле ӗҫлет 
сирӗн нуҫлӑх? —тесе ыйтса пӑхрӑм хӑшпӗр сотру- 
дниксенчен.

— Приказпа йертсе пыраИ', приказна тарӑхтара-!. 
кӑҫат пилӗк уйӑх хушшичче 138 приказ кӑларчӗ, 
кашни приказне производствӑлӑ канашлусенче 
„прорабатыва^'^ тума хуш а’1', ҫапла тарӑхтарса пӗте- 
рет, ҫавӑнпа та епир вырӑнсене тухса ҫӳреме вӑ- 
хӑт тупаймастпар,—терӗ пӗр сотрудникӗ
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Мӗнле пит кирлӗ приказсем ҫыра]?-ха ку? — те- 
се, приказ кӗнекине тӗллӗн-тӗллӗн вуласа пӑхма 
шутларӑм.

Акӑ унӑн приказӗсен тӗслӗхӗсем:
Ултӑмӗш номӗрлӗ приказпа Букрейӗв Лошчинин 

бухгалтӗра перекеткассине килекен хаҫатсене 
вӑхӑтӗнче ҫӗлесе пыма хушат; хӑшпӗр номӗрӗ 
ҫухалсан ун ҫиччен ҫавӑнтах Букрейӗва раппӑртиа 
иӗлтерме хушаК'. Ку ӗҫре Лошчинина пулӑшса 
пь1ма ӑна замеҫтитӗл парат! -  Уварӑв контро/ьора.

Сакӑрӑмӗш нрмӗрлӗ приказӑн 3-мӗш пункчӗпе 
облӑҫри перекеткассисен управленийӗн п.ӗр дире- 
ктивне кӑмӑлласа йышӑна^'.

Вунвиҫҫӗмӗш номӗрлӗ приказпа Уварӑв конт- 
роЛ)Ора пулас тираж ҫинчен пӗлтерекен обйавле- 
нипе плакатсене перекеткассин ҫтенисем ҫумне 
ҫыпӑҫтарса хума хуша'1'.

Тепӗр приказӗпе Уварӑва обйавленисене чипер- 
терех ҫыпӑҫтарамӑншӗн выгӑвӑр пара¥.

Вӑтӑрӗмӗш номӗрлӗ приказпа каҫҫир Иванов 
командировкӑра пулса ҫителӗклӗ ӗҫлени ҫинчен 
пӗтӗм сотрудникӗсене пӗлтерет.

Ытти епӗ пӑхса тухнӑ приказсем те ҫаксенчен 
нумайах уйрӑм мар. Ҫакӑн пек приказсене „про- 

,рабатыват(^“ туса тарласа лараҫҫӗ иккен перекет- 
кассинчи сотрудниксем.

Ку ӗҫ мӗнле йурӑхсӑрри ҫинчен те ӑнлантартӑм 
Буркрейӗва, анчах вӑл манпа нийепле те килӗшес- 
шӗн пулмарӗ.

Чӑнах та ашака хӳререн тытса кайала сӗтӗрнӗ 
пекех, Букрейӗва перекеткассинчен сӗтӗрсе кӑлар- 
ма тивет иккен,--тесе шухӑшларӑм унпа уйӑрӑл- 
са тухса кайнӑ чух.

Сенӗк.

Ну/5турлӑ суту-илӳве ӑнланман прикашчик
Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

ПРИКАШЧИК: — Хӑйсем суту-илӳ ку/ьтурлӑ тума вӗренме- хуш аҫҫӗ, хӑш учебник 
тӑрӑх, хӑш  кӗнеке тӑрӑх  вӗренмелине каламаҫҫӗ.

ТАВАР ИЛЕКЕН:— Пуринчен ытла ж ал ӑбӑ  кӗнеки тӑрӑх  вӗренсен аван пулӗ...
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ГП оТеА?

И. А. Крылов

Выҫварлӑ тилӗ тус кӗрет сата; 
Кура!' вӑл, виноград пиҫет унта. 
Хай, тилӗн куҫӗсем шарсах пӑхаҫҫӗ; 

Сӗтеклӗ сапаксем ахах пек йӑлкӑшаҫҫӗ; 
Анчах ҫӳлте вӗсем—ҫав пӗтерет: 
Ӑҫтан, мӗнле пырса вӑл тӗкӗнмест, 

Куҫа кӗрет, 
Шӑл ҫеҫ витмест. 

Пустуй ӗҫпе сехет асаплансан, 
КайаФ калла: „Мӗнех вара!—тет 

хай кичемлӗн, 
Пӑхма вӑл пит аван, 

Илемлӗ, ^  
Сип симӗс — пӗр ҫырли пиҫмен; 
Часах шӑла ҫӳҫентерен*.

Н. Пиктемир куҫарнӑ.

Хамӑн чӗлхем— хамӑн тӑшман
Ҫак, есӗр ха/ь вулакан халапа, шухӑшласа кӑлар- 

нӑ йат Кувакинӑ районӗнчи „Красный передовик“ 
колхоз предҫедатӗлӗ Иуматӑва тивмест. Ӑна ҫав 
халапа ҫине тӑрсах пурнӑҫа кӗртесси ҫеҫ тивет.

Иуматӑв Коҫтӳнин Александр йатлӑ колхознике 
автомашин вал)/ьи запаслӑ пайсем илме Шупаш- 
кара йанӑ, анчах укҫа паман, куҫарса йама пулнӑ.

Коҫтӳнин кирлӗ пайсене суйласа хунӑ та, Йу- 
матӑв укҫа йарса парасса кӗтме тытӑннӑ. Кӗтнӗ- 
кӗтнӗ, кӗтсе илеймен. Телефонпа шӑнкӑртаттарса 
ыйтса пӗлме шухӑш  тытнӑ.

— Ну, мӗнле, Иуматӑв й., укҫа куҫарса патӑн-и?
— Ҫук! Машин йатӑмӑр. Сана укҫа машинпа 

илсе пырӗҫ.
Коҫтӳнин машин пырасса кӗтнӗ-кӗтнӗ, анчах кӗт- 

се илеймен. Телефонпа шӑнкӑртаттарнӑ.
— Ну, укҫа-тенкӗ пирки ӗҫсем мӗнле?
— Машин кайрӗ, укҫа йанӑ! — ответленӗ Йума- 

тӑв йулташ.
Машин ҫапах ҫук. Коҫтӳнин татах шӑнкӑртат- 

тарнӑ.
— Укҫа-тенкӗ мӗнле? Машин ҫук...
— Пулмаст те! — татӑклӑн тавӑрса хунӑ Йума- 

тӑв. — Укҫа-тенкӗмӗр ҫук, машин та йамарӑмӑр.
Сылтӑм алӑ мӗн тунине сулахаййи пӗлмесен— 

ку вара начар йапала, теҫҫӗ. Анчах чӗлхе мӗн 
ҫинчен лӗпӗртетнине пуҫ мими те пӗлмесен— 
тата начартарах йапала пулат..

Пӗр йӑвара тӑватӑ „йӑва“
Кун пекех пулнӑ-ши, пулман-ши? Ҫук, ун пекех 

пулман. Анчах... кам пӗлӗ—пулнӑ та-и тен, мӗн- 
шӗн тесен М ӑкӑр йалӗнче (Канаш р.) пӗр ҫуртрах 
тӑватӑ учреждени: колхоз правлени, йалсовет, 
почтӑ агӗнстви тата вулав ҫурчӗ. Ҫурчӗ кивӗ, 
ищӗлсе анма пуҫланӑ, пӗчӗк. Пӗр учрежденире 
калаҫни ытти учрежденисенчи калаҫусемпе хут- 
шӑнса кайат.

Кӑштах сухал тухнӑ, тӑваткал питлӗ, сарӑ ҫӳҫ- 
лӗ колхозник вулав ҫурт пуҫлӑхӗнчен ыйта¥:

— Ш олӑхӑв ҫырнӑ „Уҫнӑ ҫерем “ йатлӑ кӗнеке 
пур-и?

— Ҫук вӑл! Апат ҫиме килне кайрӗ,—-тесе 
справкӑ пара1‘ тепӗр к^ӗтесре ӗҫпе пынӑ тепӗр 
колхознике счетовод.— Йегорӑв мӗн тума кирлӗ 
пулчӗ сана?

— Канверт ҫыпӑҫтарма! А-а, кунтах-ҫке ҫилӗмӗ. 
Илме йура¥-и?—калаҫса тӑра]^ тепӗр кӗтесре те- 
пӗр колхозник почтӑ агӗнчӗпе.— Канаша почтӑ 
хӑҫан кайа¥?

— Тепӗр ҫултан! —илтӗнет тепӗр  кӗтесре ка- 
лаҫни.— Кӑҫал пулса пӗтес ҫук. Йӑвӑҫне ҫурри 
т^рттарса килнӗ. Хӗвелӗ ытла пӗҫертсе пӑхнипе 
йурӗ ирӗлсе пӗтрӗ те, ытти йулнӑ йӑвӑҫсене 
турттарса кӑларасси те пӗтрӗ. Тахҫан кӗтнӗ клуба 
хӑҫан та пулсан туса пӗтерӗпӗр-пӗтерӗпӗрех. 
Хӑма кирлӗ...

— Протокол ҫырма-и? Миҫе листа кирлӗ?

— Пин!—илтӗнет йалсовет йышӑннӑ икӗ сӗтел 
йенчен.— Вӑл укҫана тупса парас пула¥. Ак кӗҫӗ- 
рех совешчани туса иртерӗпӗр.

— Лашасемпе-и? Ма вӗсем ҫуран кайман,— илтӗ- 
нет колхоз правлени йышӑннӑ кӗтесрен.— Ҫураки 
хыҫҫӑн лашасене кӑштах канма памала. Когьухсем!..

— Аван шӑтнӑ. Планпа кӑтартнӑ тырра туса 
илетпӗрех кӑҫал. Ҫӑмӑрӗ пулсан...

— Урайне варлатӑр тесе, шкула кӗртмеҫҫӗ. Ки- 
нон ӑҫта кайса кӗрес?

—  Вӑрмана... Хурӑн кӑларса килтӗмӗр. Микулай 
кала¥: хурӑнсем йурӑхлӑ мар, лапшак ҫулҫӑлӑ, 
сулхӑн йӑвӑҫсем лартмала, тет.

— Бригадир ҫине-и? Ҫук. Еҫӗ унӑн аха./ь те 
нумай. Йӑвана хушас. Унӑн „нагрузкӑ" сахал,— 
калаҫаҫҫӗ комсомол комитечӗн ҫекретарӗпе тепӗр 
ҫамрӑк активис-комсомолӗс.—Ана хушмасан кама 
хушас?

—  Гого/ь писатӗле. „Мертвые д уш и “ вуласа 
тухас, тетӗп. Гого/ь писатӗл кӗнеки ҫук пулсан...

— Иӗп пар! Районран ӗнер йанӑ цирку./ьар 
хутне „д ела“ ҫумне ҫӗлесе йӗркелес.

— Тӑватӑ пӑт туртаканнине-и? Чирлеттерес 
мар. Лайӑх пӑхсан сысна вилмест. Чирлесенех 
вы/ьӑх тухтӑрӗ патне кайса кӑтартас, йе...

— Преми парас. Ун пек пӗтӗм вӑйран тӑрӑшса 
ӗҫлекен колхозник Мӑкӑр йалӗнче сайра-ха. Заҫе- 
данире пӑхса тухӑпӑр та...
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— Шкапа хурӑпӑр... Кунта хӑварсан ҫаклатса 
кайма пултараҫҫӗ. Ун пек кенеке урӑх пирӗн биб- 
лиотекӑра ҫук. АхаЛ) те пирӗн кӗнекесем лайӑх- 
хисем... ҫӗннисем сахал. Шупашкара кӗнекесем 
туйанма ҫын йарса пӑхсан аванччӗ те.

— Посылкӑпа-и? Хаклӑ мар. Малтан^ посылкине 
тараса ҫине хурса турттарса пӑхар. Йӑвӑр турт- 
мас1^-ҫке, ҫӑмӑл-ҫке! Продавецсеи курсне вӗренме 
кайнӑ ачу патне кӗпе-йӗм тавраш йаратӑн пу- 
лӗ-ха...

— Мар! Кирпӗч! Пулас клуб кӑмакине тума 
кирпӗч халех кӳрсе хурсан аван пула1^. Халӗ кирпӗч 
савӑчӗсем ӗҫленӗ вӑхӑтра кирпӗч тупма лайӑх. Хӗл- 
лене кӗтсе ларсан—тупаймӑпӑр. Санӑн шухӑшупа 
мӗяле.

— „Канкӑн“ журнал хаклӑ мар. 6 уйӑхшӑн 2 
тенкӗ те 40 пус. Укҫа тӳле те... Алла квитанци 
парӑп .................................................................................

Малала мӗн-мӗн илтнине ҫырмарӑм, мӗншӗн те- 
сен сӑмсана тусан кӗнине сунас аптӑратма тытӑн- 
чӗ. Сунас килсен нӗтӗм сывлӑша кисрентерсе 
ачхулатнӑ чухне кивӗ ҫурт ишӗлсе анасран хӑра- 
са тула, уҫӑ сывлӑша тухрӑм.

Иван Мучи.

Нам мӗн ҫинчен ҫырма хушмаст
• •  Нӗркечри Шмидт йачӗпе тӑракан колхоз(Па- 
тӗрйел р.) предҫедатӗлӗ пӗр гектар ҫӗр ҫине 
карта тытмасӑрах улмуҫҫисем лартса тӳнӑ сат 
ҫинчен ҫырма хушмас1'. Вӑл сат ҫинчен ҫырма 
кирлӗ мар, мӗншӗн тесен вӑл сатри 100 тӗп ул- 
муҫҫине пӗлтӗрех качакасем ҫисе йанӑ, пӗтме 
пуҫланӑ сат ҫинчен ҫырни усӑ кӳрес ҫук,—тет 
мӑйне тӑсса.
• •  Тӳлкой йалсовет предҫедатӗлӗ (Вӑрмар р.) пу- 
шар насусӗ ванчӑк, урапин ни турти, ни урхалӑхӗ 
ни тевӗшӗ ҫукки ҫинчен ҫырма хушмаст. Ҫырсан, 
ҫырмасан та пирӗн йалсоветра кӑҫал пушар тухас 
ҫук, мӗншӗн тесен пушарпа кӗрешесси пирӗн 
йалсоветӑн кӑҫалхщ ӗҫпланне кӗмен,—тет.
• •  Анат Ачакри (Йетӗрне районӗ) вулав ҫурт пуҫ- 
лӑхӗ Йухтанӑв хӑй вулав ҫуртне уйӑхра 3—4 хуг 
кӑна пырса курни ҫинчен ҫырма хушмаст. Ҫырсан- 
ҫырмасан та мана йалсовет ӗҫукҫи вӑхӑтра тӳле- 
се пырӗ, мӗншӗн тесен, епӗ йалсовет предҫеда- 
тӗлӗн шӑлнӗ пулатӑп,—тет.
• •  Пухтел районӗнчи (Куйбышӗв облӑҫӗ) Ҫӗнӗ 
Улхашри пиҫмоносцӑсем Клементйӗвпа Бе/ьаков 
подписчиксен хаҫачӗсене— пасарта, „Капкӑна"— 
йала килсен суткалани ҫинчен ҫырма каламаҫҫӗ: 
пирӗн пек йапӑх ӗҫлекен ытти районсенчи пиҫ- 
моносцӑсем ҫинчен ҫырӑр,— теҫҫӗ.

М Л Ш Н Ӑ Л А Н А Н

П. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

Куславкка районӗнчи Аслӑ Сала йалсовечӗпе Тӗрлемес 
колхозӗ тата Варнар районӗнчи Санарпуҫ йалсовечӗ тырпул 
пухса кӗртме халӗ те хатӗр мар.

— Кӑҫал ты рӑ час пулса ҫитес ҫук.
— Аҫтан паллӑ?
— Есӗр, йалсоветра ӗҫлекенсем, тырпул пухса кӗртме халӗ те хатӗр мартан.
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Н. В. Г о г о ӗь

ЧИЧИНЛВ Н О ЗД РӖВ ПАТӖНЧЕ
„Мертвые души*

Апатне те пасӑрах ҫисе пӗтернӗ, ерехӗсене те 
тутанса пӑхнӑ, хӑнисем ха/ь те сӗтел хушшинчех 
лараҫҫӗ. Чи кирлӗ ӗҫ ҫинчен Чичикӑвӑн нимпе те 
Ноздрӗвпа кӗрӳшӗ умӗнче сӑмах хускатас кил- 
мен: кӗрӳшне темле айакра тӑракан йут ҫын те- 
меле, анчах ӗҫӗ улах ҫӗрте  туслӑн калаҫма хуш- 
нӑ. Кӗрӳшӗ хӑрамала ҫын пулма та пултарайман-и 
тен, меншӗн тесен, ҫителӗклех ӗҫсе супнӑ пулас 
та, пукан ҫинче ларнӑ ҫӗртех, тӑтӑшах сӑмсипе 
сӗнксе илнӗ. Акӑ вӑл шанчӑкран тухнине хӑйех 
туйса илчӗ те, киле йама ыйта пуҫларӗ, ыйтас- 
сине вара, вырӑссем калашлӗ, хӑмӑта лаша мӑйӗ 
ҫине хӗскӗчпе туртса тӑхӑнтарнӑ пекех, ҫав тери 
кахалӑн та сӳрӗккӗн ыйтрӗ.

„Ҫук! Ҫук! йамастӑп" терӗ Ноздрӗв.
„Тӑхта-ха, ан кӳрентер мана, тусӑм, чӑнах кайа- 

тӑп“ терӗ кӗрӳшӗ: „ес мана апла ытла та к ӳ р е н .  
теретӗн“.

„Ним те мар, ним те мар! епӗр халех акӑ бан- 
кӑ пекки лартса  вы.ъӑпӑр“.

„Ҫук, хӑвах вы/ьа, тӑванӑм, еп пултараймастӑп, 
чӑн та  арӑм хытӑ кӳренӗ, ман ӑна йармӑркӑ ҫин- 
чен каласа кӑтартмала. Чӑнах, тӑванӑм, унӑн кӑ- 
мӑлне уҫас пулат ӗнтӗ. Ҫук, чарса тӑминччӗ ес 
мапа!“

„Ну, арӑмупа тата, кайтӑр вӑл... патне! пит 
кирлӗ ӗҫ тӑватӑр  пу/ь ӗнтӗ иксӗр“.

„Ҫук, тӑванӑм! вӑл ман ҫав тери кӑмӑллӑ арӑм, 
хисеплӗ те  тӳрӗ  ҫын. Чӑн та примерлӑ, пит те 
чыслӑ тата шанчӑклӑ. Пулӑшат тата  мӗнле... ӗне- 
нетӗн-и? ман куҫҫулсем тухрӗҫ. Ҫук, ес мана ччр- 
сах ан тӑр ӗнтӗ; тӳрӗ ҫын пек кайам^ Ҫакна епӗ 
сана пӗтӗм кӑмӑлтан ӗнентерсе кэлатӑп".

„Кайтӑрах еппин: мӗн усси пултӑр ун ҫумӗнче!“ 
терӗ Чичикӑв Ноздрӗва хуллен.

„Чӑнах та-ҫке!“ терӗ Ноздрӗв: „ҫавӑн пек ҫем- 
ҫешкесене тем пек йуратмастӑп! мӗн тӑвас сан- 
па, кайах еппин арӑмупа ачашланма, фетук1“ 
тесе хушрӗ илтӗнмеле.

— Ҫук, тӑванӑм, ес мана фетук **) тесе ан 
вӑрҫ-ха“ терӗ кӗрӳшӗ: „пурнӑҫ та манӑн арӑм 
пирки тытӑнса тӑрат. Вӑл, чӑнах, калама ҫук 
ырӑскер, йуратмаласкер, ҫав тери ачашлаканскер... 
куҫҫулпе йӗрес килсе кайат, йармӑркӑра мӗн- 
мӗн курниҫинчен ыйтсан, йӑлтах каласа памала... 
чӑн та пит йуратмала ҫын вара“.

„Ну, кай еппин, суйса кӑтарт ӑна пули-пулми 
ҫинчен! Акӑ санӑн к а р ту с у “.

„Ҫук, т ӑ в й ӑ м ,  сан ун ҫинчен кӑшт та апла 
каламала мар: ес ун пек мана та кӳрентеретӗн, 
темеле, вӑл ҫав тери йуратм аласкер .“

„Еппин хӑвӑртрах тухса сӗтӗрӗн ун патне!“
„Ҫапла, тӑванӑм, кайатӑп; йулма пултарайман- 

шӑн каҫар. Чунтанах йулӑттӑмчӗ, анчах пулта- 
раймастӑп“. Кӗрӳшӗ хӑй тахҫанах бричкӑ ҫинче 
ларнине те, тахҫанах хапхаран тухса кайнине те 
асӑрхайман, ҫул тӑрӑшшӗпех каҫарусем ыйтса 
пынӑ, ун умӗнче тахҫанах пушӑ уйсем пуҫланнӑ.

»•) „Мертвые душ и“ поемӑ пӗремӗш хут тухнӑранпа кӑ- 
ҫал ийуч) уйӑхӗнче 95 ҫул тултарчӗ.

•) Фе^ук—арҫыншӑн кӳренмели сӑмах.

поемӑ сипӑкӗ *)
Арӑмӗ те вӑл йармӑркӑ ҫинчен каланине нумайах 
итлеймен пулӗ.

„Ҫав тери ирсӗр!“ терӗ  Н озд рӗв  кайакан еки- 
паж ҫйне чӳрече умӗнчен пӑхса тӑрса. ,Ав йепле 
тухса сӗтӗрӗнчӗ! Пичеври лаши йапӑхах мар вара, 
епӗ ӑна тахҫанах ҫаклатасшӑнччӗ. Анчах унпа 
хӑйпе ниҫтан та пӗтӗҫме май ҫук. Фе^^ук тӑк, 
фе^^уках ӗнтӗ!“

Ҫакӑн хыҫҫӑн вӗсем пӳлӗме кӗчӗҫ. Порфири 
ҫурта пырса пачӗ. Ҫав самантра Чичикӑв хуҫа 
аллинче таҫтан тупӑннӑ карт кулати пуррине 
асӑрхаса илчӗ.

„Мӗнле-ха, тӑванӑм, вы ^ ӑп ӑ р и ? “ терӗ Ноздрӗв 
карт кулати хӗррисене пӳрнисемпе хӗстерсе та- 
та кӑштах авса. Хучӗ ш ӑтӑртатса илчӗ: „вӑхӑта 
иртермелӗх, банкӑна виҫҫӗр тенкӗ лартатӑп.* 

Анчах Чичикӑв сӑмах мӗн ҫинчен пынине илт- 
мӗш пулчӗ те сасартӑк темскер аса илнӗ пек 
туса: „А! манса кайас марччӗ-ха, ман сан пата 
ыйту п ур“ терӗ.

„Мӗнли?“
„Еҫне тӑватӑп тесе сӑмах пар малтан.“
„Мӗнле ыйту вара?“
„Ара, сӑмах пар йнтӗ?“
„Парам“.
„Чӑн сӑмах-и?“
„Чӑн сӑмах.“
„Акӑ мӗнле ыйту: санӑя ревизирен кӑларман 

вилнӗ хресченсем пайтах пулӗ?“.
„Пур, вара мӗн?“
„Ҫавсене куҫар-ха ман ҫине, ман йат ҫчне 

к ӳ р т“.
„Мӗне кирлӗ сана вӗсем ?“
„Кирлӗ ҫав .“
„Мӗн тума?“
„Кирлӗ ара ӗнтӗ, кирлӗ... мӗн тума кирли вӑл 

ман ӗҫ, пӗр сӑмахпа каласан кирлӗ“.
„Мӗн те  пулин тума шутланӑ ес ӗнтӗ*. Кала 

тӳррипе, мӗн тума кирлӗ?“
„Мӗн шутланӑ вара? Ун пек пустакран нимӗн 

тума та пулас ҫук“.
„Мӗне кирлӗ вара вӗсем сана?“
„Вӑт йепле тӗпчесе пӗлме йуратаканскер!. 

Вӑл пур ирсӗре те аллипе хыпашласа пӑхасшӑн, 
ҫийӗнчен тата шӑршласшӑн та .“

.М ӗнш ӗн каласшӑн мар вара есӗ?“
„Мбн услам пултӑр сана ӑна пӗлнипе? Аха/ьре- 

нех, шухӑш килсе кӗчӗ те.„
„Асту, каламасӑр тумастӑп."
„Пӑх та кур ӗнтӗ ӑна, тӑватӑп тесе сӑ_мах пачӗ 

те, ха/ь тата кайала чакат: ку вара санӑн тӳрӗ- 
лӗхсӗрна кӑтартат“.

„Ес хут те мӗн пупле те, анчах мӗне кирлине 
каламасар тумастӑп.”

„Мӗн тупса калам-ши ӑна“ тесе шухӑшларӗ 
Чичикӑв. Кӑштах шухӑшласа тӑнӑ хыҫҫӑн вара 
вилӗ чунсем ӑна обшчӗствӑра хӑйӗн йатне ҫӗкле- 
ме кирли ҫинчен пӗлтерчӗ: пысӑк именисем ҫук 
унӑн, унченлӗхе хӑт, мӗнле те пулин чун пек- 
кисем пулсан та йуранӑ пулӗччб.
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„Суйатӑн, суйатӑн!" терӗ Ноздрӗв, лешне ка- 
ласа пӗтерме памасӑрах: „суйатӑн, тӑванӑм!“ 

М аттур шухӑшласа кӑларайманнине тата сӑлта- 
вӗ те чылайах хӑватсӑррине Чичикӑвхӑй те туй- 
са илчӗ.

„Апла пулсан тӳррипех каласа парам еп сана“ 
терӗ  вӑл хӑйне тӳрлеткелесе: „анчах тархасшӑн 
никама та ан пӗлтер ун ҫинчен. Епӗ авланма шут 
тытрӑм, пӗлесчӗ санӑн, хӗрӗн ашшӗ-амӑшӗсем 
пит хисеплӗ ҫыншӑн ҫунаҫҫӗ. Ҫав тери комиҫҫи 
пулса тӑчӗ! Ҫыхланнипе те тарӑхатӑп: каччин тем 
тусан та 300 чунтан кайа пулмала мар теҫҫӗ, 
апла пулсан, манӑн лӑп та шӑп 150 хресчене 
йахӑн ҫитмест, ҫавӑниа та...“

„Ну, суйатӑн, суйатӑн!“ тесе кӑшкӑрчӗ Нозд- 
рӗв каллех.

„Ну, халӗ ӗнтӗ, ак ҫакӑн чухлӗ те суймарӑм* 
терб те Чичикӑв, ҫавӑнтах хӑйӗн качапӳрнин чи 
пӗчӗк пайне пуҫпӳрнипе виҫсе кӑтартрӗ.

„Пуҫа хуратӑп, суйатӑн!“
„Анчах та ку пит кӳренмеле. Мӗншӗн ман сана 

ҫине тӑрсах улталас?“
„Ну, пӗлетӗп-ҫке сана: йулташла калам-ха,-пысӑк 

мошеник вӗт ес1 Хӑвӑн пуҫлӑху пулсассӑн, епӗ 
сана чи малтан тӗл пулнӑ йӑвӑҫранах туртса 
ҫакнӑ пулӑттӑм".

Чичикӑв апла каланӑшӑн кӳренчӗ. Ҫавӑн пек 
хисеплеме пӗлмесӗр тӳрӗн перӗнтернисем пӑртак 
та килӗшмен ӑна. Хӑйпе ҫакнашкал пӗр килта 
ҫын пек пулса калаҫнине тӳсме пултарайман вӑл, 
ҫынни пит пысӑк пулсан хӑт апла-капла. Ҫавӑйпа 
вӑл пачах кӳренсе ҫитрӗ.

„Тупата ҫакнӑ пулӑттӑм” терӗ тепӗр хут Но- 
здрӗв: „епӗ сана пытармасӑрах калатӑп ӑна, хӑвна 
кӳрентерес тесе мар, ахал)ҫеҫ, йулташла калатӑп“.

„Пурин те хӑйӗн виҫи п ур“ терӗ Чичикӑв 
хӑйне хисепе хурса: „питех ун пек_ сӑмахсемпе 
'Вӗҫкӗнленес килет пулсан, казармӑсене кай.— 
Парнелес теместӗн пулсан, сут еппин" тесе ху- 
шса хучӗ унтан.

„Сутма тата! Епӗ сана пӗлетӗп, ултавҫӑ вӗт 
есӗ, пурӗпӗр хаклӑ памастӑн?“

„Е1 хӑв та лайӑх ҫав! Асту-ха ӗнтӗ, мӗскер, 
вӗсем сан мерчен мар пул вӗт?“
( „Шутлани тӗрӗсех пулчӗ, еп сана пӗлсе ҫитн^.“ 

„Каҫар-ха, тӑванӑм, мӗнле санӑн шухӑшусем 
ҫав тери сӗмсӗр. Эӗсене сан ахалех памаламана“.

„Итле еппин: хам темрнле хыт-кукар маррине 
кӑтартас тесе епӗ санран нимӗн те илмӗп. Туйан 
ман ӑйӑра, лешсене еп сана ҫине хушса парӑп“.

„Каҫар тархасшӑн, мӗне кирлӗ мана ӑйӑр?“ терӗ 
Чичикӑв ҫавнашкал сӗнӳрен чӑннипех тӗлӗнсе.

„Йепле мӗне кирлӗ? Уншӑн еп 10 пин тенкӗ 
тӳленӗ те, сана тӑватӑ пинпех паратӑп."

„Чӑнах та мӗне кирлӗ мана ӑйӑр? савӑт тытма- 
стӑп епӗ .“

„Чим, итле-ха, ес ӑнланаймарӑн: санран ха/ь еп 
3 пин тенкине ҫеҫ илетӗп, тепӗр пинне кайран 
тӳлеме пултаратӑн есӗ .“

„Каланӑ сана ӑйӑр кирлӗ мар тесе“.
„Еппин, тур кӗсрене туйан.“
„Кӗсре те кирлӗ мар мана.“
„Кӗсрешӗн тата ху курнӑ кӑвак лашашӑн епӗ 

санран икӗ пин кӑна ыйтатӑп.“
„Лашасем кирлӗ мар мана.“
„Сутатӑн ес вӗсене: вӗсемшӗн сана пирвайхи 

-йармӑркӑрах виҫӗ хут ытларах парӗҫ."

„Еппйн бс хӑвах сут вӗсене, питӗх виҫӗ хуТ 
ытларах илессе шанатӑн пулсан“.

„Епӗ ӑна пӗлсех тӑратӑп, анчах сана та усӑ 
кӑтартас килет манӑн“.

Чичикӑв ӑда ырӑ суннӑшӑн тав турӗ те, кӑвак 
лашине те, тур кӗсрине те, туйанма килӗшмерӗ.

„Апла пулсан, йӑтӑсене ил. Епӗ сана пӗр мӑшӑр 
сутӑп,—ӳт тӑрӑх вирт кайӗ кӑна! Шултра йышши, 
вичкӗнскерсем, уссилӗ; ҫӑмӗ шӑрт пек виреле 
тӑрат; айак пӗрчисем пичке пек тивӗҫсӗр хӑпарса 
тӑнине ӑспа та тавҫэрса илеймӗн; ури лаппи чӑ- 
мӑр, ҫӗре перӗнтермӗ.“

„Мӗн тӑвас ман йӑтӑсемпе? Сунарҫӑ мар е п “.
„Санӑн та йӑтӑсем пулччӑр тетӗп еп. Итле-ха, 

йӑтӑсем те кирлӗ мар пулсан, ман шарманкӑна 
туйан. Тӗлӗнмеле шарманкӑ! Тӳрӗ ҫын пек кала- 
тӑп, хама та пин ҫурра л а р ч ӗ , . сана 900 тенкех 
паратӑп.“

„Мӗне кирлӗ-ха мана шарманкӑ? Унпа ҫулсем 
тӑрӑх сӗтӗрӗнсе, укҫа ыйтса ҫӳреме нимӗҫ ҫынни 
мар вӗт еп.“

„Ку нимӗҫсем илсе ҫӳрекен шарманкӑ мар. 
Ку орган: йурийех кӗрсе кур-ха: пӗтӗмпех хӗрлӗ 
йӑвӑҫран тунӑскер. Кӑтартӑп-ха ӑна епӗ сана!“ 
Ноздрӗв ҫавӑнтах Чичикӑва аллинчен йарса илчӗ 
те, тепӗр пӳлӗмеле сӗтӗрме тытӑнчӗ. Анчах лешӗн 
темле туртӑнсан та, тата шарманки мӗнлине пӗлни 
ҫинчен каласа йӑлӑнсан та, Мал>бург похода мӗнле 
кайни ҫинчен тепӗр хут итлемеле пулчӗ.

„Укҫала илме кӑмӑлу ҫук пулсан, акӑ мӗн, тӑва- 
нӑм, итле; епӗ сана шарманкӑна тата хамӑн мӗн 
пур вилӗ чунсене парам, есӗ хӑвӑн бричкуна пар, 
тата 300 тенкӗ ҫине хуш “.

„Ак тамаша, вара хамӑн мӗнпе кайас?“
„Епӗ сана тепӗр бричкӑ парӑп. Аслӑк айне кайар, 

еп ӑна сана унта кӑтартӑп. Ес ӑна сӑрлаттар та? 
тӗлӗнмеле чаплӑ бричкӑ пулса тӑрб“.

„Ав ӑна чарӑнма пӗлмен усал йепле ӗшкӗртме 
пуҫларӗ“, тесе шухӑшларӗ Чичикӑв хӑй ӑшӗнче, 
вара тӗрлӗ бричкӑсенчен, шарманкӑсенчен тата 
айак пӗрчисем пичке пек тивӗҫсӗр хӑпарса тӑни- 
не ӑспа та тавҫӑрма ҫук чӑмӑр ура лаппилӗ йӑтӑ- 
сенчен темле пулсан та хӑпма шут тытрӗ.

„Вӗт бричкӑ та, шарманкӑ та, вилӗ чунсем те— 
пурте пӗрле!“

„Кирлӗ мар!“ терӗ тепӗр хут Чичикӑв.
„Мӗншӗн кирлӗ мар вара?“
„Мӗншӗн тесен, кирлӗ мар вӗсем мана, ӗҫӗ те 

пӗтрӗ“.
„Еккей, чӑнахах ес ҫавӑн пек-и! Пӑхатӑп та, 

санпа лайӑх туссемпе йулташсем хушшинчи пек 
пулма хӗн иккен... чӑнах та икӗ питлӗ ҫын пулни 
халех курӑна]^“.

„Мӗн вара, ухмах-и епӗ? Хӑвах шутласа пӑх-ха: 
хама кирлӗ мар йапаласене мӗншӗн туйанас-ха 
манӑн?“.

„Ну, ан калаҫ ӗнтӗ тархасшӑн. Халӗ ӗнтӗ еп 
сана пит те лайӑх пӗлетӗп. Ҫав тери тӗкӗнмеле 
мар ҫын есӗ, тупата! Чим, итле-ха: банкӑла выфар-и? 
Пур вилесене те тата шарманкине те лартӑп“.

„Банкӑла вы/ьас тени тӗлли-паллине ҫухатнипе 
пӗрех Еӑл“ терӗ Чичикӑв, ҫав хушӑрах лешӗн 
аллинчи карт ҫине хӑйаккӑн пӑхса илчӗ. Карт 
хӗррисем те, тӳнтер йенӗсем те шанчӑклӑ мар 
пек туйӑнчӗҫ ӑна.

„Мӗншӗн тӗлли-паллине ҫухатни? — терӗ Ноз- 
дрӗв. „Нимӗнле тӗлли-паллине ҫухатни те пул-
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ма пултараймаст. ТелеЙӳ кӑна сан йенче пултӑр» 
вапа ес манран шуйттан йӑтайми вы/ьаса илме пул- 
таратӑн. Акӑ вӑл! Йепле телей!“ терӗ вӑл лешӗн 
вы/ьас кӑмӑлне ҫӗклентерес тесе. „Иепле телей! 
Йепле телей! Ҫапат те ҫапат вӗт! Ав леш, ылхан- 
лӑ тӑххӑрли, епӗ йӑлтах унпа вы/ьаса йатӑм. 
Сутассине те туйсах тӑнӑччӗ, ҫапах, куҫӑма хӗс- 
рӗм те, сутах шуйттан илесшӗ, тесе шухӑшларӑм 
аш ра“.

Н оздрӗвҫапла каланӑ вӑхӑтра, Порфири бутылкӑ 
илсе кӗчӗ. Анчах Чичикӑв вы/ьама-та, ӗҫме те та- 
тӑклӑнах килӗшмерӗ.

„Мӗншӗн вы/ьасшӑн мар ес?“ терӗ Ноздрӗв.
„ВыЛ)ас килмест. Чӑннипех каласан, манӑн карт- 

ла вы/ьама чун туртмаст."
„Мӗншӗн туртмаст?“
Чичикӑв хулпуҫҫийӗсене хӗссе илчӗ те: „мӗн- 

шӗн тесен вы/ьас килмест" тесе хушрӗ.
„Начар ҫке есӗ!“
„Мӗн тӑвас ӗнтӗ? Турӑ ҫапла тунӑ.“
„Фетук ҫав! Малтан епӗ сан мӗн чухлӗ те 

пулин йӗркелӗ ҫын пулӗ тесе шутланӑччӗ, есӗ 
хӑвна хисепленине те туймастӑн. Санпа нийепле 
те ҫывӑх ҫынпа калаҫнӑ пек калаҫма ҫук...-Нимӗн- 
ле йӑваш чунлӑх та, нимӗнле чӗрӗлӗх те тупай- 
мӑн. Иӑлтах Собакевич ӗнтӗ, ҫавӑн пекех ирсӗр!"

„Мӗскершӗн-ха мана йатлатӑн есӗ? Епӗ айӑплӑ-и 
ӗнтӗ кар.тла вы/ьаманшӑн? Пит хӗрхенетӗн пулсан 
вилӗ чунсене ҫеҫ сут мана ес ӗ “.

„Кукша шуйттан илӗн! Нимӗнсӗрех парасшӑнчӗ, 
халӗ илейместӗн ӗнтӗ! Виҫӗ патшалӑх парсан та, 
памастӑп! Ҫав тери сӗмсӗр ҫын, ирсӗр кӑмакаҫӑ! 
Ҫакӑнтан пултӑр санпа ӗҫ тӑвасси! Порфири, ко- 
1Ьуха кайса кала-ха, ун лашисене сӗлӗ ан патӑр, 
ан тив, утӑ кӑна ҫиччӗр вӗсем “.

Чичикӑв ҫакна нийепле те  кӗтменччӗ.
„Санӑн пӗреххут ман куҫ умне курӑнма та кирлӗ 

пулман!“ терӗ Ноздрӗв.
Ҫакнашкал хирӗҫсе кайнӑ пулин те, хӑнипе хуҫи 

каҫхи апата та пӗрлех ҫинӗ, анчах ун чухне сӗтел 
ҫинче тӗлӗнмеле йатлӑ ерехсем нимӗнли те пул- 
ман. Темӗнле кипрски текен йӳҫӗхсе кайнӑ ерехпе 
тултарнӑ кӗленче кӑна тӑнӑ. Каҫхи апат хыҫҫӑн, 
Ноздрӗв Чичикӑва хӑрах йенчи пӳлӗмне ӑсатрӗ. 
Ана ва/ь/ьи унта вырӑн хатӗрленӗ пулнӑ: „Акӑ 
сана ва/ь/ьи вырӑн. Ырӑ каҫ та сунас килмест 
ман сана!“ терӗ вӑл.

Ноздрӗв тухса кайсан, Чичикӑв пит кӑмӑлсӑр- 
ланса йулчӗ. Ашӗнче вӑл хӑй ҫине тарӑхрӗ, хӑйне 
ун патне кӗрсе вӑхӑта аха/ь ирттернӗшӗн, анчах ун- 
тан та ытларах—хӑйне унпа 6ҫ ҫинчен сӑмах хус- 
катнӑшӑн, — ача пек, ухмах пек асӑрханаймарӑм 
тесе вӑрҫса илчӗ, мӗншӗн тесен, Ноздрӗв ҫынни 
шанмала мар... Н оздрӗв—усал ҫын, Ноздрӗв 
суйма, хушса калама, сӑмах сарма пултарат, 
темӗнле елексем те туХса кайӗҫ... Аван мар! Аван 
мар,“ Тӑр ухмах епӗ!“ терӗ вӑл хӑйне хӑй. Ҫӗрӗ- 
пех йапӑх ҫывӑрчӗ. Темӗнле пӗчӗк те чарусӑр 
чӗрчунсем чӑтма ҫук хытӑ ҫыртрӗҫ ӑна. Ҫавӑнпа 
та вӑл ҫыртнӑ тӗле аллипе ҫатӑрласа тытса: „Си- 
ре те Ноздрӗвпа пӗрлех амак тытасчӗ!" тейе-тейе 
илнӗ. Ирпе вӑл ирех вӑранчӗ. Чи малтан унӑн 
халатне тата аттине тӑхӑнса, килкарти урлӑ каҫ- 
мала та, витене ҫитсе, Селифана халех бричкӑ 
кӳлсе хатӗрлеме хушмала пулнӑ. Кайала таврӑн- 
нӑ чухне вӑл килкартинче Ноздрӗва курчӗ. Ноз- 
дрӗв та халатпа пулнӑ, ҫӑварне чӗлӗм хыпнӑ.

Ноздрӗв ӑна йулташла саламларӗ те, йӗнле 
ҫывӑрни ҫинчен ыйтрӗ.

„Нимлех те мар“ тесе тавӑрчӗ Чичикӑв сиввӗн.
„Епӗ тата, тӑванӑм“ терӗ Ноэдрӗв: „ҫӗрӗпех 

ирсӗр тӗлӗксемпе аташса выртрӑм, каласа кӑта- 
р тм атааван  мар. Енертенпе вара ҫӑварта ескадрон 
ҫӗр каҫнӑ пекех туйӑнат. Пӑх-ха, хама хӗнени 
ҫинчен тӗлӗк курнӑ, йей, йей! Пӗлетни камсем? 
Вӑт, нийепле те пӗлеймӗн: штабсротмистр Поце- 
луйӗвпа Кувшинникӑв иккӗш ӗ“.

„Апла ӗппин“ тесе шухӑшларӗ Чичикӑв хӑй 
ӑшӗнче: „чӑннипех тытса хӗненӗ пулсан пит 
лайӑхчӗ т е “.

„Тупата! Ҫав тери ыраттармала хӗнерӗҫ. Вӑран- 
тӑм та, шуйттан илесшӗ, чӑнах та темӗн хыҫка- 
ланас килет, тухатмӑш пӑрҫисем пулас, канаӗх 
памаҫҫӗ. Еппин ес кай ха/ь, тумлан; еп часах сан 
патна пырӑп. Ирсӗр прикашчӗке ҫеҫ кӑшт хӑтӑр- 
мала.“

Чичикӑв тумланма тата ҫӑвӑнма пӳлӗме кӗчӗ. 
Ҫавӑн хыҫҫЯн вӑл столовӑйа тухрӗ: унта сӗтел 
ҫинче чей ӗҫмели савӑт-сапа тата пӗр бутылкӑ 
ром ларнӑ. Пулӗмре ӗнерхи кӑнтӑрлахи апатпа 
каҫхи апат йӗрӗсем пулнӑ. Урай шӑлмали шчот- 
кине тытса та пӑхман иккен. Урайӗнче ҫӑкӑр 
тӗпренчӗкӗсем йӑваланса выртнӑ, скатӗрт 
ҫинче табак кӗлӗ курӑннӑ Хуҫи часах ҫитрӗ. Ҫи- 
йӗнчи халачӗ айӗнче унӑн уҫӑ кӑкӑрӗсӗр пуҫне 
урӑх нимӗн те пулман, кӑкӑрӗ ҫинче темле сухал 
ҫитӗннӗ. Чӗлӗм чӑпӑкне аллинчен пӑрахмасӑр 
чей ӗҫекенскер вӑл, ҫӳҫ касакансен вывӗски ҫинчи 
пек, ҫӳҫӗсене кӑтралатнӑ йе шакла кастарнӑ 
улпутсемшӗн антӑхакан живопиҫец ва.^/ьи пит 
аван пулнӑ пулӗччӗ

— „Ну, мӗнле шухӑшлатӑн-ха ӗнтӗ?* терӗ Ноз- 
дрӗв кӑшт чӗнмесӗр тӑнӑ хыҫҫӑн: „чунла вы/ьас 
теместӗн апла?“

„Еп малтанах каларӑм сана, тӑванӑм, выл^амас- 
тӑп тесе: туйанма-хэлех туйанатӑп."

„Сутасшӑн мар епӗ: йулташла пулмаст апла. 
Тем амак сутса усӑ курасшӑн мар еп. Банка лар- 
тас пулсан—ӗҫӗ те урӑхла. Пӗрре вы./ьаса илер 
ӗнтӗ “

„Епӗ малтанах каларӑм вӗт, вы/ьамастӑп тесе“.
„Улӑштарасшӑн та мар-и?“
.Ҫ у и -“
„Йтле, выл)ар шашкӑла, вы/ьаса илсен— пурте 

сан пулат. Манӑн унашкал ревизирен кӑларма- 
лисем нумай вӗт. Ей, Порфири, шашечницӑна 
илсе кил-ха кунта.“

„Тӑрӑшни те ахалех пулӗ: пурӗ-пӗр вы/ьас ҫук 
епӗ “

„Ку вӗт банкӑла мар. Кунта нимӗнле телей те, 
суйалӑх та пулма пултараймас^': пӗтӗмӗшпех
пултарулӑхран килет, малтанах каласа п*рам-ха, 
епӗ нимӗн те выл^ама пӗпместӗп вӗт, кирек мӗн- 
ле ҫӑмӑлӑх парсан, вы/ьакалӑп тен .“

„Вы/ьас“—тесе шухӑшларӗ Чичикӑв хӑй ӑшӗн- 
че,—вы/ьам унпа, шашкӑла начарах вы/ьакан 
марччӗ-ха епӗ, ултавпа ҫийеле тухма йӑвӑртарах 
пулӗ ӑна“.

„Йурӗ, ес каланӑ пек пултӑр. Шашкӑла вы- 
/Ьатӑп“.

„Чунсем ҫӗршер тенке кайаҫҫӗ".
„Мӗншӗн апла? Алӑшер тенке кайсан та ҫитет“.
„Ҫук, пысӑк сум-и вӑл 50 тенкӗ? Ун ҫумне еп
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пӗр пӗр вӑтамрах йытӑ ҫӳри йе часси ва/ьД)И 
пӗр-пӗр ылтӑн шӑкӑр-макӑр хушса парам.“

„Йурӗ еппин!“ —терӗ Чичикӑв.
«Миҫе тенкӗ мала паратӑн ес мана“ терӗ Ноздрӗв. 
„Мӗне кура? Паллах, нимӗн те памастӑп.“ 
„Сахалтан та, малтан икӗ хут сиксе илем хӑ1?.“ 
„Кирлӗ мар, еп хам та начар выл^атӑп." 
„Пӗлетпӗр-ҫке есӗр мӗнле начар выЛ)анине!“' 

терӗ Ноздрӗв, шашкине куҫарса.
„Нумай пула11 ӗнтӗ алла шашкӑ тытмани!" терӗ 

Чичикӑв та, шашкине куҫарса.
„Пӗлетпӗр-ҫке есӗр мӗнле начар выЛ)анине!“ 

терӗ Ноздрӗв, шашкине шутарнӑ май.
„Нумай пулат! ӗнтӗ алла шашкӑ тытманни!“ 

терӗ Чичикӑв шашкине куҫарса.
„Пелетпӗр-ҫке есӗр йепле начар выл)анине!“ 

терӗ Нозтрӗв, шашкине шутарнӑ май, ҫав вӑхӑт- 
рах ҫанни вӗҫӗпе хӑй тепӗр шашкине вырӑн- 
тан куҫарчӗ.

„Нумай пула]? алла шашкӑ тытманни!.. — Ее! 
тӑванӑм ку мӗскер тата? Кайала илсе ларт-ха 
ӑна!“ терӗ Чичикӑв.

„Ка»а?“
„Ш ашкуна“ терӗ Чичикӑв, ҫав вӑхӑтрах хӑйӗн 

сӑмси айӗнчех тепӗр шашкӑ ларнине курчӗ, дам- 
ка тухма пуҫланӑ пекех туйӑнчӗ вӑл уншӑн: ӑҫ- 
тан вӑл унта пырса ҫакланнине пӗр турӑ кӑна 
пӗлнӗ „Ҫук!“—терӗ Чичикӑв сӗтел хушшиачен 
тӑрса.

„Санпа нийепле те вьыьама май ҫук. Виҫӗ 
шашкӑпа пӗр тӑрук ҫӳремеҫҫӗ!"

„Мӗншӗн виҫҫӗпе? Вӑл йӑнӑш пулчӗ. Пӗрн 
сарӑмсӑр куҫнӑ, ӑна кайала илсе лартӑп.

„Тепри ӑҫтан пырса ларнӑ тата?“
„Хӑшӗ вӑл тепри?“
„Дамка тухаканни?"
„Ак тамаша! Астумастӑн пулат ӗнтӗ!“
„Ҫук, тӑванӑм, ӑҫтан ҫӳренине еп йӑлтах шут- 

ларӑм, лайӑх астӑватӑп, ӑна ес хад) ҫеҫ пырса 
лартрӑн. Ав ӑҫта пулмала ун вырӑнӗ.“

„Йепле унта?“ терӗ Ноздрӗв кӑштах хӗрелсе: 
тӑванӑм, курап та сана, сочинитӗл пулмала есӗ .“ 

„Ҫук, тӑванӑм, есӗ ху сочинитӗл пулас та: 
анчах вырӑнсӑр хӑтланатӑн!"

„Кам тесе шутлан есӗ мана? Улталас пури вара 
епӗ?“ терӗ Ноздрӗв.

„Еп сана никам тесе те шутламастӑп, анчах 
урӑх нихӑҫан та выд)амастӑп.“

„Ҫук, вӑййа пӑрахма пултараймастӑн“— терӗ  
Ноздрӗв хӗрсе: „вӑйӑ пуҫланнӑ!“

„Пӑрахма пултаратӑп епӗ, мӗншӗн тесен есӗ 
тӳр ҫын пек выд)амастӑн?“

„Ан суй, апла калама пултараймастӑн ес!“
„Ҫук, тӑванӑм, есӗ ху суйатӑн“.
„Еп улталаман, есӗ те вӑййа пӑрахма пулта- 

раймастӑн: пуҫланӑ вӑййа пӗтермелех санӑн“.
„Апла тума хушаймастӑн ес мана“ терӗ те  

Чичикӑв лӑпкӑн, шашкӑ хӑми патне пырса шаш- 
кисене хутӑштарса йачӗ.

Ноздрӗв чӑрсӑрланса карӗ, Чичикӑв патнех 
пырса тӑчӗ, лешӗ вара икӗ утӑм кайала чакрӗ.

„Епӗ выл)аттаратӑпах сана! Есӗ шашкӑсене 
пӑтраштарни темӗнех мар-ха. Епӗ ӑҫта ҫӳрени- 
сене пурне те астӑватӑп, вӗсене епӗр паҫӑрхи 
пекех вырнаҫтарса лартӑпӑр“.

„Ҫук, тӑванӑм, ӗҫ пӗтрӗ; вы/ьамастӑп еп санпа“. 
„Выл^асшӑн мар еппин?“

„Хӑвах куратӑн, санпа выл^ама май ҫук“.
„Асту, кала тӳррипех, выЛ)асшӑн мар-и, ес?“ 

терӗ  Ноздрӗв тата патперех ҫывхарса.
„ВыЛ)асшӑн мар!“ терӗ Ноздрӗв, хӑй мӗн те 

пулин пуласран хӑраса ик аллине пичӗ патне тыт- 
рӗ. ь ҫ  чӑнахах та шала кӗме пуҫларӗ. Кун пек 
асӑрхання пит те вырӑнлӑ пулчӗ, мӗншӗн тесен, 
Ноздрӗв аллипе сулса та йанӑччӗ... пирӗн геройӑн 
тулли те чипер пит ҫӑмартисенчен пӗри ҫусан та 
тасалми намӑспа витӗннӗ пулӗччӗ, анчах, ҫапнине 
сирсе йанӑ хыҫҫӑн, Чичикӑв Ноздрӗвӑн чӑрсӑр ал- 
лисене ҫӑлса илчӗ те хытӑ тытса тӑчӗ.

„Порфири, Павлушкӑ!“ тесе чӗнчӗ хайаррӑн 
Ноздрӑв, вӗҫерӗнме хӑтланса.

Ҫав сӑмахсене илтсен, Чичикӑв, ку мӑшкӑл 
сценӑна дворовӑйсем ан курччӑр тесе, тата Ноз- 
дрӗва тытса тӑни усӑсӑррине кура, аллисене вӗ- 
ҫертрӗ. Ҫав вӑхӑтрах Порфирипе пӗрле патмар 
Павлушкӑ чупса кӗчӗҫ, вӗсемпе ҫыхлансан паллах 
усӑлӑ пулас ҫук.

„Апла есӗ выЛ)аса пӗтересшӗн мари-ха“ терӗ 
Ноздрӗв: „кала тӳррипе!"

„Вӑййа пӗтерме май ҫук“ терӗ те Чичикӑв, 
кантӑкран пӑхрӗ, хӑйӗн кӳлсе хатӗрленӗ бричкине 
курчӗ; Ҫелифанӗ те чӗнсенех крыл)Ца умне чуп- 
тарса пыма хатӗр пулнӑ, анчах пӳлӗмрен тухма 
нийепле те май килмен. Алӑк патӗнче икӗ патмар 
крепостной ухмах тӑнӑ.

„Апла есӗ выл)аса пӗтересшӗн мар иккен?“ терӗ 
Ноздрӗв. _Пит ҫӑмартисем хӑйӗн вут пек ҫунаҫҫӗ.

„Хӑв тӳрӗ ҫын пек вы/ьанӑ пулсан урӑхлаччӗ... 
хал) выл)ама пултараймастӑп“.

„А! ес пултараймастӑн апла, усал! Хӑвӑн ӑнман- 
нине куртӑн та, пултараймастӑн! „Хӗнӗр ӑна! тесе 
нимне пӗлмесӗр кӑшкӑрса йачӗ вӑл Порфирипе 
Павлушӑ ҫине пӑхса, хӑй аллине черешН)ӑ чӑпӑк 
йарса тытрӗ.

Чичикӑв пир пек шуралса кайрӗ. Вӑл темӗи 
каласшӑн пулчӗ, анчах сасси тухмаст, тути хӗр- 
рисем кӑна чӗтресе тӑраҫҫӗ.

„Хӗнӗр ӑна!“ тесе кӑшкӑрчӗ Ноздрӗв, хӑй чӗр- 
ӗшн)ӑ чӑпӑкӗпе малала тӑлпӑнчӗ, йӑлт вӗриленсе, 
тарласа кайрӗ, никам илейми крепӑҫе тапӑннӑ 
чухнехи пек хӑтлана-г. „Хӗнӗр ӑна!“ тесе кӑшкӑ- 
ра1' вӑл каллех. Хӑшпӗр чӑрсӑр поручик чӑн пы- 
сӑк приступа кайнӑ чухне хӑйӗн взводне: „Малала, 
ачасем!“ тесе кӑшкӑрни пекех илтӗнет унӑн сасси. 
Ун пек поручикӑн ухмахла хӑйулӑхне тахҫанах 
пит аван пӗлсе ҫитнӗ, ҫавӑнпа та хӗрӳ ӗҫ вӑхӑ- 
тӗнче унӑн аллисене тытса тӑма йурийех пирказ 
параҫҫе. Анчах пирӗн поручике хӑйӗн ҫапӑҫу хас- 
тарлӑхне ытлашшипех туйса илнӗ-мӗн ҫавӑнпа 
унӑн пуҫӗ те пӗтӗмӗшпех ҫаврӑнса кайнӑ, ун 
умӗнче Суворӑв, вӑл чи пысӑк ӗҫ пуҫарат. „Ача- 
сем, малала!“ тесе кӑшкӑрат поручик тӑлпӑнса; 
приступӑн пӗр ҫирӗп планне пӑснине те, пӗлӗт- 
сенчен ҫӳле ҫӗкленекен крепӑҫӑн пысӑк стенисем 
витӗр мӗлйуншер пӑшал кӗпҫи кӑларса тӑратнине 
те, хӑйӗн вӑйсӑр взвочӗ сывлӑша мамӑк пек сир- 
пӗнсе кайассине те тата кӑшкӑрма йуратакан ча- 
русӑр карланкине хупса лартакан пул>ӑ ҫывӑхала 
шӑхӑрса вӗҫсе пынине те туймасК’ хӑй. Ноздрӗв 
ҫав пуҫне ҫухатса йанӑ хӑйулӑ поручик крепӑҫ 
ҫине тапӑнни пек хӑтланнӑ пулсан, анчах вӑл та- 
пӑнакан крепӑҫ пӗрре те патне пымала мар хӑ- 
рушӑ крепӑҫ пек пулман. Пачах урӑхла, крепӑҫ 
ҫав тери хӑраса ӳкнӗ, чунӗ те унӑн ура кӗллинех
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ӳитсе ларнӑ. Хӑйне хӳтлеме йарСа тытнӑ пуканпӗ 
те дворовӑйсем ун аллинчен такҫанах туртса ил- 
нӗ; куҫӗсене хӗстерсе лартса, ни чӗрӗ, ни вилӗ 
тӑнӑ вӑл, хуҫин черкес чӑпӑкне тутанма хатӗрлен- 
се. Малала мӗн пулма пултарнине турӑ ҫеҫ пӗлет, 
анчах пуласси пирӗн геройӑн айак пӗрчисене, хул- 
пуҫҫийӗсене тата ырӑ ҫитӗннӗ кӗлеткин ытти па- 
йӗсене ҫӑлса хӑварасшӑн пулнӑ мӗн. Кӗтмен ҫӗр- 
тен, пӗлӗтсем ҫинчен тенӗ пек, сасартӑк шӑнкӑрав 
сассисем илтӗнсе кайнӑ, крыЛ)Ца патнеле вӗҫтерсе 
пыракан урапа сасси те уҫҫӑнах илтӗннӗ, ҫитмен- 
нине тата ҫитсе чарӑннӑ тройкӑри хӗрсе кайнӑ 
утсем йӑвӑррӑн сывласа йани те хӑлхана пырса ҫа- 
пӑннӑ. Ҫавӑнпа вӗсем ирӗксӗрех пурте кантӑкран 
пӑхрӗҫ: ҫав вӑхӑтра ҫурри ҫарла, ҫурри килти 
майлӑ ҫуртук тӑхӑннӑ темле уссилӗ ҫын урапа 
ҫинчен аннӑ. ПередН)ӑйра ыйтса пӗлсен, вӑл ҫав 
самантрах пырса та кӗчӗ. Чичикӑв хӑранипе ӑна-. 
кӑна та тавҫарса илеймерӗ, ҫавӑнпа ун ҫине пӑх- 
ма та пит кичем пулнӑ.

„Пӗлесчӗ манӑн, хӑшӗ кунта Н оздрӗв?“—терӗ 
палламан ҫын, пӗрре —чӑпӑк тытса тӑракан Ноз- 
дрӗв ҫине, тепре йерипен шайсӑрлӑхран тухса 
пыракан Чичикӑв ҫине темле тӗлӗнсерех пӑхса.

„Тӑхтӑр-ха, кампа калаҫмӑ тӳрӗ килет? тесӗ 
ыйтрӗ Ноздрӗв, ун умнерех пырса.

„Капитан—исправникпе."
„Мӗн кирлӗ вара сире?“
„Сирӗн ӗҫ суд аллинчи ҫинчен хыпар ҫитрӗ ман 

пата, епӗ сире ҫавӑп ҫинчен каласа пама килтӗм, 
хӑвӑр ӗҫӳ пирки решепи пуличчен сире суд ал- 
линчен хӑтармаҫҫӗ".

„Ун пек пулма пултараймаст, мӗнле ӗҫпе вӑл? 
терӗ Ноздрӗв.

„Есӗр ку историне, ӳсӗр пуҫпа, Макҫимӑв по- 
мешчике розгӑпа ҫапса кӳрентернӗшӗн хутшӑнса 
кайнӑ.“

„Суйатӑр! Макҫимзв помешчика епӗ куҫпата  кур- 
мап.“

„Милостивӑй государ! калама ирӗк парӑр, епӗ 
офицер, ҫавӑнпа та ку сӑмаха есӗр мана мар, 
хӑвӑрӑн тарҫуна ҫеҫ калама пултараттӑр!“

Ҫав вӑхӑтра Чичикӑв, Ноздрӗв мӗпле ответ 
парассине кӗтмесӗрех, йӑпӑр-йапӑр ҫӗлӗкне илчӗ 
те капитан-исправник ҫурӑмӗ хыҫӗпе крыл)цана 
сиксе тухрӗ, унтан бричкӑ ҫине ларчӗ те, Сели- 
фанне, лашисем мӗн чухлӗ кайма пултарнӑ тараи 
хӑвалама хушрӗ. Илпек куҫарнӑ.

Е Р Н Е Р Е  Ҫ И Ч Ӗ  Н У Н
Халлап та мар ку. Йумах та мар. Чӑн пурнӑҫ- 

ран илсе ҫырнӑ тӗрленчӗк. Турхан районӗнче 
Аслӑ Арапуҫ йатлӑ йал пур. Ҫав йалта Михайлӑз 
хушаматлӑ пуп пурӑнат. Итлӗр. Ҫав пупӑн днев- 
никне вулама пуҫла^^^пӑр.

Выроарникун
Пайан ҫӑмӑл кун. Хам ҫуралнӑ кун Кӑнгӑрлахи 

кӗлӗрен тухсан, киле килмесӗрех, Кирук патне 
кӗрсе лартӑм. Хӑй алӑк хыҫӗнчи сак ҫинче тайӑн- 
са выртатчӗ. Арӑ ӗ кӑмака умӗнче темӗскер 
айланат. Иртнӗ кӗркунне ҫеҫ утма пуҫ.ланӑ пӗчӗк 
ачи сӗгел хушшинче кушак ҫӑвӑрне макӑртса 
ларат. „Сывлӑхӑрсем пур-и?“ - т е с е  ыйтрӑм кӗрсе- 
нех. „Пур-ха, пурӑнкалатпӑр“ — терӗ Кирук. Унтан 
вӑл выртнӑ ҫӗртрен тӑрса авӑнчӑк чӑпӑклӑ чӗлӗмӗ 
ӑшне табак тултарма пуҫларӗ. „Кӗлле ҫӳреме 
пӑрахрӑн-ҫке? — тесе ы й та1ӑп Кирукран. — Арӑму 
та  ҫӳрем ест“. Вӑл манӑн ҫнне пӑхрӗ те: „Ҫӳрей- 
местӗп ҫав... Укҫа ҫук... Тумтйрсем те начар“ — 
тесе хучӗ. „Вара мӗншӗн-ха халиччен те колхоза 
кӗместӗн?“— тетӗп епӗ.— Уйрӑм хуҫалӑхпа пурӑнса 
нихӑҫан 'та лайӑх пурнӑҫ тума пултараймӑн“. Арӑ- 
мбпе иккӗш те  тӗлӗннӗ пекпулчӗҫ. „Есӗпуп вӗт?— 
терӗҫ вӗсем пӗр харӑс. — Есӗ те колхоза кӳртес- 
сишӗн агитацилетӗн-и?“ „Сисмерӗр те-и?—терӗм 
епӗ. — АхаЛ) ҫеҫ каларӑм вӗт. Конешнӑ... Ами-ин‘ .

•
Тунтикун

Пайан савӑнӑҫлӑ кун. Хам пупа тухнӑ кун. 
Унтанпала миҫе пин укҫа кӗрсе выртман-ши 
манӑн кӗсйене? Шел. Ш утласа пыман. Куҫмя патне 
кайса лартӑм. „Мӗнле пурӑнатӑн-ха... Колхозран 
тухма шутламастӑни-ха?“— тесе ыйтрӑм. „Мӗншӗн

йалан ҫапла калатӑн есӗ? Мӗншӗн мана колхозран 
кӑ 1арасшӑн?“ — терӗ вӑл тарӑхнӑ пек пулса.

Куҫма самантлӑха чӗнмесӗр ларчӗ Унтан: „Акӑ, 
ывӑлтан ыйт“ — терӗ вӑл урайӗнче пӗчӗк авто- 
мобил туртса ҫӳрекен тӑватӑ ҫулхи ывӑлӗ ҫине 
кӑтартса. „Вӑл мӗн пӗлет, — терӗм епӗ.—^Тӗне те 
кӗмен. Унпз калаҫма та ҫылӑх“. Ача манӑн вӑ- 
рӑм ҫилхе ҫине тинкерсе пӑхрӗ те: „Мӗн вӑл 
ҫылӑх?“ тесе ыйтрӗ. Епӗ ӑнлантарма пикентӗы. 
Анчах ашшӗ чарчӗ:„Ан сӳпӗлтет, — терӗ вӑл. — 
Ачана пӑсмз пултаратӑн“. Усат ҫав. Хутла сахал- 
тарах пӗлет пулин те, Куҫма ырӑ ҫын мар в ^ .  
Пурте ун йевӗрлӗ пулсан, Аслӑ Арапуҫӗнче пурӑн- 
ма та ҫук вара мана. Йуратха, хам хӑраххисем 
пур. Турӑсӑрсен йачейки те нимӗн ӗҫл мест. Вӑл 
та аван. Ан ӗҫлетӗрех. Комсомолӗс текеннисем те 
манӑн ӗҫсем ҫине ытлашшийех ҫаврӑнса пӑхмаҫҫӗ. 
Ан пӑхчӑрах. Начар мар-ха. Питӗ аван Аслӑ Ара- 
пуҫӗнче пурӑнма.

Ытларикун
Пайан историтӗ кун. Хам авланнӑ кун. Мӑна- 

стирти манашкӑсемпе йе праҫвир пӗҫерсе пурӑ- 
накӑн арсӑр хӗрарӑмсемпе чылай ҫулсем хушши 
сӗтӗрӗнсе ҫӳренӗ хыҫҫӑн, арӑмлӑ пултӑм. Акӑ вӑл 
сӗтел ҫинчи машинӑ умӗнче ҫӗвӗ ҫӗлесе ларат('. 
Ҫпекул^антсем кӳрсе панӑ пусма-таварсенчен кӗпе 
хатӗрлет... сараппан. Вӗсене пасара тухса хаклӑ 
хакпа сутма пулат, йг килех те килса илме пулта- 
раҫҫӗ. „Аван-и? Таварӗ аванах-и? — тесе ыйтрӑм, 
арӑмӑн хулкалакӗнчен тӑп-тӑп савса. „Аван, — терӗ 
вӑл.—Татах та кӳрсе паратпӑр, терӗҫ-ха“. Паччӑ- 
рах. ҪпекуЛ)антсемпе килӗшӳлӗ пурӑнни кирлӗ. Вӗ- 
сем те вӗт ман йевӗрлех: суйма йуратаҫҫӗ... лартма. 
Ӑнланайманнисене чике таранах лартса хӑварма 
пултараҫҫӗ. Вӗсемпе кӗршмеле теҫҫӗ те. Арапу- 
ҫӗнче ун пек сас-хура илтӗнмест-ха. Аван. Пӗр- 
ре те начар мар Аслӑ Арапуҫӗнче пурӑнма.
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Йункун
Хӗвел тухнӑ тухманах Трахвин патне кайса 

лартӑм. Хӑй килӗнче ҫук. „Ӑҫта тата?“ тесе ыйт- 
рӑм уйран уҫласа тӑракан арӑмӗнчен. „Килеймен-ха, 
— терӗ вӑл. — Уйри тырӑсене хурал тӑра]! 
■ӗт“. Кӑшт кулса илнӗ хыҫҫӑн;“ Пӗлетӗп-ха та, — 
терӗм епӗ.—Каҫхине кӑна таврӑна]! пул)? „Ирхи 
апатченех, — терӗ вӑл.—Часах ак килӗ-ха т а ‘*'. 
„Енер каҫ пулас умӗн куртӑм епӗ вӗсене... Уҫӑл- 
са ҫӳреме тесе уйа тухнӑччӗ т е “. „Камсене?“ 
— тесе ыйтрӗ арӑм. „Трахвине куртӑм. Каланча 
ҫумӗнче Иван арӑмӗпе иккӗшӗ пӑшӑлтатса лара'1'- 
чӗҫ. Курӑнми пулчӗҫ кайран“... Арӑм пӗрре шу- 
ралса, тепре хӗрелсе сӑнланчӗ те: „Чӑнласах
калатӑн-и?!“ тесе чӗтревлӗ сасӑпа ыйтрӗ. „Мӗн- 
шӗн суйас-ха“, терӗм епӗ. Хам та унпала пӗрлех 
аванмарланнӑ пек пултӑм. Хирӗлет ӗнтӗ. Мӗн 
каласан та упӑшкипе хирӗлсе йатлаҫма тытӑнат 
ак...

Кӗҫнерникун
Манӑн сӑмахсем чӑнласах та ахалӗн ҫухалмарӗҫ. 

Пайан ак, Трахвинпе тӗл пулса калаҫрӑм. Арӑмӗ 
ӑна кӗнӗ-кӗменех уйран хурсипе ҫапса антарма 
шутланӑ. Макӑра-макӑра йатланӑ. Кулат Трахвин. 
„Кам мурӗ суйса панӑ^ши?“ тесе тӗлӗнет. „Вара 
Иван каланӑ пулӗ, — терӗм епӗ. — Вӗсем иккӗшӗ 
каҫхине пахчара пӑшӑлтатса ҫӳретчӗҫ... Мунча 
ҫенӗхне кӗрсе.ҫухалчӗҫ“. Пӗрре кӑвакарса, теп- 
ре хӗрелсе сӑнланчӗ Трахвин: „Манӑн арӑм Иван- 
пала пахча тӑрӑх ҫӳренӗ-и? Чӑнласах калатӑн-и?!“ 
,Мӗншӗн-ха суйас“, терӗм епӗ. Хам та унпала 
пӗрлех аванмарланнӑ пек пултӑм. Хирӗлет ӗнтӗ: 
Мӗн каласан та арӑмӗпе хирӗлсе йатлаҫма пике- 
нет ак.

Ернекун
Урамра сӗнксе лараттӑм. Ҫеркей пырса тӑчӗ. 

Питӗ ҫӑмӑлскер вӑл, чӗлхе выл>атма йуратаканскер. 
Турӑсем ҫинчен кулса калаҫат. Манран та кулатС. 
Хам та кулатӑп. Мишша арӑмӗпе Пракахви арӑмӗ 
Пӑла шывӗ хӗррннеле кӗпе ҫума кайнине сӑнарӑ-

мӑр. „Питӗ килӗштерсе пурӑнаҫҫӗ пулӗ ҫавсем“ 
— терӗм епӗ. „Килӗштермесӗр, — терӗ Ҫеркей.

— Кӳршӗллех пурӑнаҫҫӗ иккен т е “. „Ҫапӑҫтарас 
пула'г вӗсене“, —терӗм епӗ.—Ш ӳтшӗнех вӗсен 
хушшинчи килӗшӗве пӑсас пулат“. Ҫеркей 
ахӑлтатса кулса йачӗ. „Мӗнле?“ — терӗ вӑл. 
„Акӑ мӗнле: вӗсем иккӗшӗ те уйран-турӑхсене 
пӗр нӳхрепе лартаҫҫӗ. Ҫапла вӗт? Ҫапла. Ҫав 
нӳхрепе кӗмеле те турӑх чӳлмекӗ ӑшне ӗнен ӑшӑ 
тислӗкне йарса хӑвармала. Тепӗр кун каллех кӗ- 
меле. Каллех йарса хӑвармала. Есӗ ку ӗҫе тума 
пултаратӑн, Ҫеркей! Есӗ ҫӑмӑл шӑм-шаклӑ. Вара 
Пракахви арӑмӗпе Мишша арӑмӗ хушшинче ҫил- 
тӑвӑл тухса кайнине курса кӑна тӑр. Итле, Ҫер- 
кей1“ Вӑл кулма чарӑнчб те: „Пулмас'г манран, 
аван мар апла хӑтланма", тесе хучӗ. „Аванах мар 
та “, терӗм епӗ.

Шӑматкун
Урампала иртсе пыраттӑм. Сат ҫумӗнчи сак ҫин- 
че виҫӗ хӗрарӑм темӗскерле тӗлӗнӳлӗн хавхаланса 
лараҫҫӗ. Пӗри хаҫат вула'г. Епӗ те пырса тӑтӑм. 
Шмидтсемпе Водопйанӑвсем Ҫурҫӗр под)усне 
вӗҫсе кайни ҫинчен калат вулавҫӑ. „Аплах мар 
пулӗ? — терӗм епӗ. — Ӑҫтан-ха унта вӗҫсе ҫитчӗр, 
ангӗлсем мар вӗт... Суйса кӑна ҫыраҫҫӗ пулӗ?“. 
„Есӗ ху суйса, улталаса ҫӳретӗн, вӑрӑм ҫилхе! — 
тесе ахӑрса пӑрахрӗ пӗри. — Акӑ, сан ҫинчен те 
ҫырнӑ хаҫатра. Намӑссӑр!* „Кам? Ман ҫинчен-и?.. 
Ҫылӑха та пӗлмеҫҫӗ-и?“ Хамах вара вуларӑм. 
„Колхозник Иалавӗ“ хаҫат. Ийунӗн 15-мӗшӗнче 
ҫапӑнса тухнӑскер. Аслӑ Арапуҫ йалӗнчи Сидуков 
Гаврилӑн тин ҫуралнӑ ачине йат хунӑ чух шыва 
кӳртнӗ вӑхӑтра пӗҫертсе вӗлернӗ, тесе ҫырнӑ. 
Тӗрӗс-ха та. Вара кам пӗлтернӗ пула]^-ха? Прокуро- 
рӗ те хӑй патнех чӗнтерӗ-ши ӗнтӗ мана? Ой!.. 
Начар марччӗ Аслӑ Арапуҫӗнче пурӑнма!

Ҫапла пӗтет Михайлӑв хушаматлӑ пупӑн днев- 
никӗ. Вӑл ӑна таҫта хыпаланса иртнӗ чух урам 
варринех ӳкерсе хӑварнӑ пулнӑ. Епӗр тупрӑмӑр 
вара. Вуласа тухрӑмӑр.

П. Ламанас.
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ФАШИэССЕН ;ЬОТЧИКЕСЕМ ХУШШИМЧЕ
— Анланмастӑп, мӗн тума Ҫурҫӗр  по/ьусне вӗсмеле пулнӑ-ха . Унта ҫӳлтен б ом б ӑ  пӑрахса  

сунзарса  йамалн пӗр лӑпкӑ  йал га ҫук-ҫке!..


