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СВОДКӐСЕМ ТУМАЛИ ИСКУССТВӐ

— Халӗ ӑнтӗ ҫырӑр: Франко генералӑн ҫӗнтерейми ҫарӗсем  
Теруел хулнне хастарлӑн хйварнй, Республиканцйсем хулана 
паникӑра йышӑнаҫҫӗ.



Афанасий Иванович „мунчала кантра“ 
пулса кайни

Ҫак калавра пӗр суймасӑр, ытлашши сӑмах 
хушмасӑр, Афанасий Иванович мӗн сӑлтавпа, 
мӗн майпа „мунчала кантра“ пулса кайни ҫинчен 
кӗскен те пулсан каласа парас терӗм.

Епӗ Ахваниҫе (ӑна йалта ҫапла чӗнетчӗҫ) чы- 
лайранпа пӗлетӗп; унӑн рево;ьУЦИченхи пурнӑҫне 
те, рево.^уцин малтанхи ҫулӗсенчи ӗҫӗсене те 
тата йеплв чипер чӗрӗ чун «мунчала кантра 
пулса тӑнине те аванах чухлатӑп. Епӗ паллашнӑ 
вӑхӑтра Ахваниҫ лайӑх ҫынахчӗ, Рево.?{)УЦин мал- 
танхи ҫулӗсенче вӑл совет влаҫне ҫирӗплетес 
тӗлӗшпе пӗтӗм вӑйне-халне хурса ӗҫлерӗ. Патша 
правителстви вӑхӑтӗнче вӑл нушалӑ пурнаҫпа 
лайӑхах паллашнӑ, ҫавӑнпа та советшӑн хытӑ та- 
рӑшнӑ. Вӑл хӑйӗн хастарлӑхне йалта чухӑнсен 
комитечӗсем ӗҫленӗ вӑхӑтра лайӑх палӑртрӗ, ҫа- 
вӑнпа ӑна часах хулана ӗҫлеме куҫарчӗҫ. Унта та 
вӑл малтан вӑйлӑ ӗҫлерӗ, ҫирӗп коммуниссен 
шутӗнче тӑратчӗ, кайарах „мунчаланма" пуҫла- 
рӗ, кайран (ҫак кунсенче) пӗтӗмпех ,ҫӗрсе“ йу- 
рӑхсӑра тухса кайрӗ. Унӑн историйӗ ҫапла пуҫ-

Афанасий Иванович хулана ӗҫлеме пӗчченех 
килнӗ. Арӑмӗ, Кулине, икӗ ачипе йалти хуҫалӑх- 
не пӑрахса хулана куҫасшӑн пулмарӗ. Тен, пӗр 
вӑхӑтлӑха ӗҫлӗ те, кайала йала таврӑнӗ, тесе 
шухӑшларб вӑл.

Пӗрре ҫапла Ахваниҫ, пӗчченех хӑйӗн каби- 
нетӗнче пуҫа усса шухӑша кайса ларнӑ вӑхӑтра, 
кабинет алӑкӗ йар! уҫӑлса кайа¥ те, унӑн умне 
пӗр хӗрарӑм йӑкӑртатса утса пырса тӑра^^. Хӗр- 
арӑмӗ чаплӑ тумланнӑ, хӑй ытла та хитрескер. 
Вӑл кӗрсенех кабинетре ырӑ шӑршӑ тулчӗ.

— Йулташ комиссар! Епӗ сирӗн пата пӗр 
сӑмахпа килтӗм: манӑн хватерте пушӑ пӳлӗмсем 
пур, сире хватер кирлӗ, тенӗ пек илтрӗм. Кӑмӑ- 
лу пулсан, ман пата хватере куҫӑр, хам пата 
пырсан кичемленсе ларма памӑп,—терӗ хӗрарӑм. 
Ҫав вӑхӑтрах йӑл-йӑл кулса илчӗ.

Ҫавӑнтах Ахваниҫ чӗри патне темле вӗри йа- 
пала пырса ҫапӑннӑ пек туйӑнса кайа^. Кӗмӗл 
шӑнкрав сасси пекех йанӑрат-ҫке лешӗн сасси, 
ҫитмеянине ытла та хитре-ҫке хӑй.

— Хватер вал).;ьи пӳлӗм тупсан аван пу- 
лӗччӗ,—тет Ахваниҫ ӑна хирӗҫ. „

— Мӗншӗн пӗр пӳлӗм ҫеҫ? Йе ҫемйе ҫук-и 
мӗн сирӗн? Ничево, арӑму ҫук пулсан кунта ча- 
сах тупса парӑпӑр, сирӗн пек комяссарсене та- 
кам та пырӗ,—тет лешӗ кулкаласа. *

Чылай калаҫса ларчӗҫ Ахваниҫпе унӑн пулас 
хватер хуҫи. Тӗрлӗ йумах каларӗҫ, йурату йур- 
рине те йурласа пӑхрӗҫ, унтан Ахваниҫ хӑйех 
кабинет алӑкне уҫса хӑнине кӑларса йачӗ. „Сыв 
пул!“—терӗ. Аллине хыттӑнах чӑмӑртаса илчӗ.

Тепӗр икӗ кунтян Ахваниҫе Наҫ^^ӑ патӗнче 
куратпӑр. Лешӗ Наҫ^^ӑ йатлӑскер пулнӑ иккен. 
Сӗтел хушшииче хире-хирӗҫ лараҫҫӗ. Сӗтелли 
ҫинче сӑмовар, Тӗрлӗрен ӗҫме-ҫимели туллийех. 
Калаҫаҫҫӗ, кулаҫҫӗ, хӑналанаҫҫӗ иккӗшӗ.

— Мӗн йатлӑ сан арӑму? Хӑй хитрескер-и?— 
тет Наҫ^ӑ.

— Ман арӑм Кулине йатлӑ, икӗ ачам пур. 
Арӑм сӑн-сӑпат йенчен хитре пулмасан та, пур 
йенчен те маттур ҫын,—тет Ахваниҫ ӑна хирӗҫ.

— Фи! Хитре мар санӑи арӑмун йачӗ, мана 
йурататӑн пулсан, малашне унӑн йатне ман умра 
ан асӑн,—тет Наҫтӑ Ахваниҫе хӑйӗн хӗретнӗ чӗр- 
нелӗ пӳрнипе йунаса.

Нумай вӑхӑт иртмест, куратпӑр; пирӗн Ахва- 
ниҫ урампа пырат, хӑйӗн хватер хуҫи Наҫ^^ӑна 
хул айӗнчен тытнӑ, уҫӑ сывлӑшпа сывлаҫҫӗ, йу- 
махлаҫҫӗ тата вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе ахӑлтатса кулеа 
йараҫҫӗ. Пӗрне-пӗри чи ҫывӑх ҫынсем пек туйӑ- 
наҫҫӗ.

Малашне кашни куйах вӗсем ҫапла ҫӳренине 
кура пуҫлатпӑр. Хӑш чухне вӗсемпе пӗрле 5—6 
ҫулхи ачасем те ҫӳре пуҫларӗҫ. Вӗсем Ахваниҫе 
„папа“ тени илтӗне пуҫларӗ. Ахваниҫ те вӗсене 
пуҫран савса ачашлат.

— „Афанасий Иванович хӑй арӑмӗпе ачисене 
пӑрахса, йут арӑм ҫумне ҫыпӑҫӑннӑ, унӑн ачисене 
ывӑллӑха илнӗ тет“—терӗ мана пӗрре Ахваниҫпе 
иксӗмӗре лайӑх паллакан йулташ. Вӑл чӑнах та 
ҫапла пулнӑ мӗн.

Ҫакӑнтан вара Ахваниҫ тӗрӗс ҫул ҫинчен куҫ- 
са „мунчаланма“ пуҫларӗ. Ҫӗнӗ арӑмӗ ӑна мун- 
чаларан кантра йавнӑ пекех тыткала пуҫларб. Чи 
малтан ӑна хӑйӗн йулташӗсенчен—коммуниссвнчен 
пистврес политика тытӑнчӗ, унтан Ахваниҫе клас 
тӑшманӗсемпе килӗштерес политик ҫине куҫарма 
пикенчӗ. Пуҫланчӗ вара Ахваниҫӗн тӳнтерле пур- 
нӑҫӗ. Вӑл клас тӑшманне йурӑхлӑ ӗҫсем туса пычӗ. 
Арӑмӗ мӗн каланине тумасӑр чӑтаймас^, пӗтӗмпех 
унӑн пушмакӗ айне кӗрсе ӳкрӗ.

— АфоН)! Пирӗн малашне ачасем ӳссе пыраҫ- 
ҫӗ, вӗсене музык вы.;ьзма вӗрентесчӗ. Ку./ьтурӑлӑ 
ҫемйесенче пианино пур, пирӗн те туйанасчӗ ҫав 
йапалана,—терӗ пӗрре Наҫтӑ.

Тепӗр икӗ кунтан вӗсен хватерне таҫтан, пӗл- 
мен ҫӗртен, пианино куҫса лараК-. Ачасене музык 
вӗрентме тытӑнаҫҫӗ. Кашни кун ӗҫкӗ-ҫикӗ унӑн 
хватерӗнче. Ӑҫтан тупмалине Наҫ1!-ӑ пӗр йӑнӑш- 
сӑр вӗрентсе пыра!^.

Ахваниҫпе пӗрле ӗҫлекен коммуииссем вӑл 
„ҫӗрме“ пуҫланине сисеймеҫҫӗ, ӑна ҫӗклесе пы- 
сӑкран пысӑк ӗҫе кӳртсе пыраҫҫӗ. Кӑна кура Наҫ- 
тӑ та пуҫа ҫӗклет. Упӑшкине пӗтӗмпех парӑнтар- 
чӗ. Унӑн кашни сӑмахӗ Ахваниҫшӗн—саккун. Кам 
ӑшӑ вырӑн шырат, вӑл Наҫ1-ӑпа паллашмала, вара 
ӗҫ пулатех. Нумай ҫӗнӗ пӗлӗшсем йавӑҫтарчӗ 
ҫапла майпа Наҫ^!'  ̂ Ахваниҫ тавра. Час-часах вӗ- 
сем патӗнче ,попыткӑ“ тенӗ йапаласем пулаҫҫӗ, 
Ку йапалана Наҫ^!ӑ упӑшки командировкӑсенче 
пулнӑ чухне час-часах практикӑла^^.

Пӗрре ҫапла Наҫтӑ хула урамӗнче пӗр мӑнтӑр 
ҫамрӑка тӗл пулат. Арҫынни хитрескер пулнӑ 
иккен. Часах паллашаҫҫӗ урамра. Тепӗр кунне 
ҫӗнӗ пӗлӗш Ахваниҫ патӗнче хӑнара ларат.

— Афо^ь! Коҫтӑ пирӗн ҫывӑх ратне пулат



У Ы Ӑ И  ӖҪ К У 11ӖС ЕМ

Кин, ку тырра ӑҫтан тургтарса килатӗн?

Колхоз итемӗнчен. Куипа ӗнтӗ кӑҫзл пӗччан ӗҫлесв илш  тырӗ пилӗкбмӗш лав ампара кӗрет.

вӗт. Унӑн аслашшӗн аслашшӗпе манӑн асаннен асла- 
мӑшӗ пӗр тӑван пулнӑ, ӑна ху ҫывӑхӑнта вырӑн 
тупса пар,—тет Наҫ1!ӑ упӑшкине. Мӗн калани 
пулчӗ. Коҫ^ӑ Ахваниҫпе йунашар ларса ӗҫлет. 
Вӑл командировкӑна кайсан, Наҫтӑ ан хӑратӑр 
тесе, унга хурала кайа1 .̂

Аван пурнӑҫ Наҫ^ӑн. Упӑшки ҫине пӗтӗмпех 
утланса ларчӗ. Ӑна ырӑ сунакана унӑн ҫывӑхне 
те йамас1 .̂ Упӑшкине тӗрлӗ майпа парӑнтарат. 
Нимӗнрен ытла „чирленипе“ унӑн кӑмӑлне ҫавӑ- 
рат. Ие унӑн пыр ыратма пуҫла¥, йе пилӗк ка- 
сат, йе ҫӑвар ӑшчикӗ типсе ларат, йе усал тӗ- 
лӗксем курнипе хӑраса чирлет, йе кам та пулсан 
унпа хирӗҫӳрех калаҫса унӑн нервисене хускат- 
нӑ, т. ыт. те.

Ун чухне вара тухтӑрӗ те ҫавӑнтах пурӑна1!, 
вӑл мӗн ыйтни те ҫавӑнтах пулса тӑра1!.

Чылай пурӑнчӗ Ахваниҫ ҫак условисенче, Наҫ- 
1!ӑ „хӳтлӗхӗнче“. Йулашки вӑхӑтра питех те 
ҫывхарчӗ халӑх тӑшманӗсен ҫумне, хӑй коммунис 
иккенне пӗтӗмпех манса кайрӗ. Сасартӑк „аслати 
кӗрлесе“ илчӗ. Часах ҫӗрсе кайнӑ „коммунис“ 
Афанасий Иванович решоткӑ хыҫне кӗрсе выр- 
наҫрӗ. Лара1! унта пуҫне усса, пысӑк шухӑша 
кайса.

— Ех, пурнӑҫ! Кам айӑпӗпе килсе ҫитрӗ-ши 
ку хурлӑхлӑ пурнӑҫ?—тесе хуйхӑрса лара1! вӑл 
решоткӑ хыҫӗнче.

„Мунчала кантра“ Ахваниҫ хӑйӗн пурнӑҫне 
такӑнтараканни кам пулнине шыраса лара1!, хӑй- 
не айӑпласшӑн мар.

Сенӗк.



А Л э У Н А  И Н Н Е
А^уна инке йурла-йурла кбнчеле арласа лар- 

нӑ вӑхӑтра пӳрте Йӑранашри Маслай (ҫынсем ӑна 
ҫу нумай илнӗшӗн ҫавӑн пек чӗнме пуҫланӑ) пуп 
ҫитсе кӗчӗ. Вӑл кӗнӗ ҫӗре АЛ)уна инке шӑп йур- 
лама чарӑнчӗ. Пуп кӗнӗ-кӗмен, хӑйӗн кивелсе 
кайнӑ ҫӗлӗкне хулайне хӗстерсе, пӗре сухапуҫ 
йевӗр кукӑрлса, тепре йӗтӗр пек тӳрӗ тӑрса 1 0 — 
15 хутчен сӑхсӑхса илчӗ те, кутник сакки ҫине 
ларчӗ. Маслай турӑшсем ҫук кӗтессе пӑхса сӑх- 
сӑхни Ал)Унана тӗлӗнтерчӗ. Вӑл тӳссе лараймарӗ.

— Маслай, пирӗн турӑшсем ҫук вӗт. Ай вӗсен 
вырӑнне стенана пӑхса сӑхсӑхсан та ҫавах-им1 — 
тесе кӑшт кӑна кулса йараймасӑр чӑтса ыйтрӗ. 
Пупа ку сӑмахсем йӗппе тирнинчен те хытӑрах 
ыраттарчӗҫ пулас, вӑл пӗре хӗрелсе, тепре сивӗ 
ҫӑмӑр пблӗчӗ пек хуралса кайрӗ.

— Тӗн йӗркипе, ху кирек ӑҫта пулсан та, хӗ- 
велтухӑҫнеле пӑхса кӗл тусан, ҫавах. Ҫӳлти атте 
хӑйне хисеплекенсене нихӑҫан та манмас1̂ ,—терӗ.

— Пулӗ. Есӗр суйнӑ тӑрӑх манмаст ӗнтӗ. Ан- 
чах та вӑл, тӗрӗссипе, ҫук та,—тавӑрса хучӗ 
Ал)уна инке.

Пуп нимӗн те шарламарӗ.^„Ах, шуйтан!“ шут- 
ласа илчӗ вӑл хӑй ӑшӗнче. „Ӗлӗк пулсан, кӑтар- 
таттӑм ун пек калаҫнӑшӑн. Анчах та хаЛ)-“ хал, 
саккунӗ ӗлӗкхи мар“.

— Лекҫей ӑҫта кайнӑ тата?—ыйтрӗ Маслай 
мӗнле те пулин А.^унапа сӑмах тапратас тесе.

— Таҫта тухса кайрӗ-ха,—терӗ Ал>уна. Урӑх 
нимӗн те чӗнмерӗ, мӗншӗн тесен унӑн пуппа ка- 
лаҫас та килмест.

— Еххӗм!—ӗсӗрсе тутине мӑкӑл-мӑкӑл тутарса 
илчӗ Маслай пӗр хушӑ.

— Епӗ сан патна пӗр сӑмахпа килнӗ те...
— Пирӗн иксӗмӗр хушӑмӑрта мӗн сӑмахӗ пул- 

тӑр. Кирлӗскерех пулсан, кала еппин,- терӗ инке 
пуп мӗнле сӑмах калассине пӗлнӗ пекех.

— Пӗре калас мар терӗм те, каласах пул)-- 
Вӑл сӑмах...—Масчай мӗнле сӑмах тупса калас-ши 
тенӗ пек чарӑнса тӑчӗ,—сирӗн Лекҫей леш урам- 
ри Лукарипе варланса кайни ҫинчен... Вӗсем хал) 
питӗ туслӑ пурӑнаҫҫӗ тенӗ сӑмах йал ҫинче чан 
ҫапнӑ пек йанӑра^.

— Варланӗҫин ара. Пӗр-пӗринпе килӗштерсе,. 
туслашса пурӑнса пӗр-пӗрне пулӑшни пурӑннӑ 
ӗмӗрте питех те хаклӑ,—терӗ Ал)уна инке пуп 
суйнине пӗлсе тата ӑна кӳрентерес майпа.

— Апли апла та... Анчах Лекҫейпе Лукари 
пӗрлешмелех теҫҫӗ-ха. Теҫҫӗ анчах мар ӗнтӗ, ха- 
мах пӗлетӗп, 3—4 кун кайарах Лукари ман пата 
пычӗ те: „Пӗр пӑт ыраш паратӑп, Ал^Уиана вӗ- 
лер“, тет. Епӗ килӗшмерӗм. Ун ҫинчен сана пӗл- 
терес терӗм.

—  Лукари те пырса каланӑ пулсан тата вӗ- 
л ер м е п ӗл етӗн  пулсан, е сӗ  х ӗ п ӗ р т е с е х  килӗшнӗ  
пулӑтӑн, анчах вӑл та каламан, мӗНшӗн калас-ха  
унӑн, йумӑҫ таврашпе халиччен те  никам та вил- 
мен, вилес те  ҫук ,— х и р ӗҫл ер ӗ  инке.

— Вӑт те рас. Ененмест ҫак. Шанат Лекҫейе.
— Шанмасӑр.

- Шанах-ха. „Шаннӑ кайӑк йӑвара тӑман“ 
теҫҫӗ ваттисем. Ак, вӗт пайан, Лекҫейе ун патне 
кӗнине хам куртӑм.

— Курӑсӑн. Мӗн суйса ҫӳретӗн. Пурне те есӗ 
Унеҫӗмсене суйса вӑрҫтарнӑ пек тӑвас тетӗн-и? 
Тухса кай! Кай!—тесе ура ҫине тӑчӗ АЛ)уна.

— Суймастӑп. Чӑн калатӑп!—сиксе тӑчӗ Мас- 
лай, тухса тармала пулсан, шлепки ан манса 
йултӑр тесе, шӗлепкине аллине илсе тытрб.

— Ес кунта вӑйпа хӑратса ӗнентерсе мӗне те 
пулин ҫынсен ҫемйине салатас тетӗн-и? Ак епӗ 
сана!—тесе шарт! тутарчб кӗнчелеҫҫи. тунипе пу- 
па. Пуп хирӗҫ тытма хӑтланса аллисене чӑсса 
А.;ьуна патне пыма тапратрӗ. Тен тытса хӗнесе 
тӑка̂ К̂ чӗ те пулӗ, анчах та инке чӑснӑ аллисенчен 
шарт та шарт! ҫаптарма тапратсан, тӳссе тӑрай- 
марӗ, кайала ҫавӑрӑнчӗ те вӑшт! кӑна тухса шӑ- 
вӑнчӗ.

— Вӑт шуйтан, мӗнле вӑл ҫынсене елеклесе 
вӑрҫтарса ҫӳреме вӗреннӗ,—тесе йатлаҫса йулчӗ 
Ал)Уна инке пуп тухса тарнӑ хыҫҫӑн.

Пӗр ҫур сехетрен, Маслай тухса кайсан, Лек- 
ҫей ҫитсе кӗчӗ. Вӑл вӑхӑтра А.;ьуна инке хаҫат 
вуласа лараК^чӗ. Лекҫей пиншакне хывса ҫаксанах, 
пайан пуппа мӗн пулса иртнине тӗппипех каласа 
пачӗ.

— Ҫавӑн пек кирлӗ те вӗсене. Хам кӑшт мал- 
тарахран ҫитеймерӗм,—терӗ Лекҫей.

— Хам та кӑшт асӑрхайман ҫав. Астарса сак- 
айне хупса лартмалаччӗ те, ес килсен кӑларса 
йамалаччӗ,—терӗ А./ьуиа инке хӑй кӑшт пулта- 
райманшӑн вӑтаннӑ пек пулса.

Ник Шӑрчӑк.

□  □  □

Стена хаҫачӗ тӑрӑх
Колхозник: -О й-ой!. .  есӗр мӗн хӑтланатӑр, 

нрелседател йулташ.
П рсдседател:—Мӗн?
Колхозник:—Манӑн 365 ӗҫкунӗ пулмала, а 

есӗр стена хаҫачӗ ҫинче 0,14 ӗҫкунӗ ҫеҫ, тесе 
ҫырнӑ.

Предсӗдател:—Епӗ ун ҫинчен пӗлместӗп, акӑ 
редактортан ыйт.

Колхозник:—Мана кирек хӑше те ҫавах, ан- 
чах, манӑн ӗҫкунӗ ҫеҫ ан ҫухалтӑр.

Редактор;—Есӗ ӑнланса ил. Пӑх-хэ, ку хаҫаче 
иртнӗ ҫулхи февралӗн 4-мӗш кунӗнче тухнӑ, а 
ха./Ь кӑҫалхи февра./ь уйӑхӗ пӗтет.

Йӗпхӳ.



.Спорт вӑййине хакламан ашшӗ

— Ачам, ан чупса ҫӳре-ха. Урокна хатӗрлентӗн-и?

— Тӑваттӑшӗ хатӗр, атте! Пиллӗкӗмӗшне хатӗрленме уйа кайатӑп.
— Уйра урок хатӗрлеҫҫӗ-и?

— Уйра пулмасӑр! Ҫак предмета пӳртре ларса хатӗрлеме ҫук ӗнтӗ.

Шуркуранпа тилӗ
И. А. КРЫЛОВ.

Щуркурак таҫтан пӗр татӑк чӑкӑ! тупн<ӑ 
Вӑл чӑрӑш тӑррине ларса,

Ирхи апат тума тӑра-т те, чарӑнса, 
Шута кайат, чӑкӑта ҫӑвартан йамасӑр.

Умӗнченех чупа11 пӗр Тилӗ васкамасар; 
Чӑкӑт шӑршипе сасартӑк чарӑна?;

Чӑкӑта курах кайат,—вӑл илӗртет ӑна, 
Патне пыра!! ултавҫӑ нимӗн систермесӗр, 
Тек Шуркурак ҫине пӑхат куҫне илмесӗр, 

Хулен калат пит ҫулӑ сассипе:
„Йепле ес, чунӑмҫӑм, чипер!
Йепле сан мӑйӑ. Куҫусем йепле!

Чӑнах та, йумахри пек темеле!
Пӑххалӗ тӗкӗ^ем. Пӑхха сӑмси!

Паллах, ангелӗнни пекех пулас сасси! 
Йурлаччӗ, чунӑм, ан вӑтан! Итле, хӗрсемӗм, 
Ҫав сӑн-пуҫпа ес йурлама пӗлес хӗрсем-мӗи, 

Патша пулаттӑнчӗ кӗтемӗн!"
Рӑмҫахӑн пуҫӗ ҫаврӑнчӗ ыухтанӑран, 
Хӗпӗртени пӗсехине хытарчӗ,

Вӑл Тилӗ ӑш сӑмахсем каланӑран 
Краклатрӗ астумасӑр пур вӑйран;
Чйкӑт ӳкрӗ, —ӑна ултавҫӑ илчӗ-тарчӗ.



Дубракин вы/ьата1^
Лярура“ларакансем ревком яредседжтелӗ ҫин- 

чен сӳтсе-йавма тытӑннӑ. Ҫак ларура Иванов 
счетовод та пулнӑ. Вӑл малтантарах Дубракин 
каланисене аса илсе ларнӑ.

— Мана ревкома кӳртӗр. Еҫсем ӑнӑҫлӑ пулӗҫ.
Тата ҫавӑнтах ик-виҫ ҫул кайарах йалти лав

кара прикашчикре ӗҫленӗ чух хӑй Дубракинпа 
йепле лайӑх пурӑнни ҫинчен тавҫӑрса илнӗ.

— Ун чухне йепле ӗҫлеттӗмӗр. Умра тем те 
пурччӗ вӗт: ерехӗ те, перуски те, кулачи те, 
пылӗ те, пулли те. Мӗн ҫийес килнӗ, ӑна ҫи. Ма- 
тери йышши сатин мӗн чухлӗ туйантарнӑ тата. 
Ҫӑмартапа улӑштарма килнӗ материсене ахалех 
панӑ.

— Ҫӑмарта планӗ тулатчӗ-и ҫапах?—тесе 
ыйтнӑ Иванов.

— Тулса иртсе те кайнӑ,—тенӗ ӑна хирӗҫ.
— Мӗнле тума пултарнӑ апла ес?
— Вӑт ҫаплах. Метр сатин пуҫне вунӑ ҫӑмар- 

та илмеле пулнӑ пулсан, епӗ ӑна ҫирӗмшер ҫӑ- 
мартала сутнӑ,—тенӗ.

Дубракин ҫинчен сӳтсе йавма тытӑнсан, прав- 
лени членӗсенчен пӗри вӑл ревкомра ӗҫлеме 
йурӑхсӑрри ҫинчен калама пуҫланӑ.

— Унашкал халӑх тӑшманне ревком предсе- 
дателне кӳртсен, колхозри йӗркесӗрлӗхсем пӗт- 
ме мар, татах нумайлансах пырӗҫ. Мӗн чухлӗ 
пай укҫине кӗнеке ҫине ҫырса памасӑр пӗтерчӗ. 
Йаланах ӳсӗр ҫӳреччӗ. Тӑват-пилӗк уйӑх пу{ ӑн- 
сах ҫичҫӗр тенкӗ растратӑ турӗ. Уншӑн судпа 
айӑпланнӑ. Тата есӗр ҫавна ревком председател- 
не лартасшӑн,—тенӗ.

Иванов ку сӑмаха хирӗҫ тӑнӑ.
— Дубракинран лайӑх ҫын тупаймастпӑр. 

Лавкара унашкал ашкӑнни иртсе кайнӑ. Халу вӑл 
тӳрленнӗ,—тенӗ.

Вара ыттисем хирӗҫех пулман. Дубракин рев- 
ком председателне кӗрсе йулнӑ.

Дубракин хӑйне суйлани ҫинчен илтсенех са- 
вӑячӗ. Унӑн савӑнӑҫӗ ҫакӑнтан паллӑ пулчӗ. Дуб- 
ракин ревком членӗ патне чупса пынӑ.

— Айда манпа пӗрле,---тенӗ вӑл.
— Ӑҫта?—тесе ыйтнӑ лешӗ.
— Армана, ревизи тума, кайатпӑр,—тенӗ хӑй- 

гӗ иртнӗ каҫра ревком председателне суйлани 
ҫинчен пӗлтерсе.

Леш ревизи туни ерне те ҫитменни ҫннчен 
каланӑ. Дубракин ӑна вӑйпа пекех илсе кайнӑ.

Ревком членӗ тепӗр членне те хӑйсемпе пӗр- 
ле илсе кайасшӑн пулнӑ. Дубракин иккСнех кайас- 
шӑн ҫирӗп тӑнӑ.

— Чӗнме кирлӗ ыар, иккӗнех кайса килетпӗр. 
Сан мана пӑхӑнас пула11. Есӗр ман член. Итле- 
месе-ен!—вӗрӑмӑн чӑсса каланӑ йулашки сӑмахне.

Енӗш шывӗ ҫинче шыв арманӗ сарӑлса ларнӑ. 
Ку арманта халӑх татти-сыпписӗр пулнӑ. Хӑшӗ 
авӑртасшӑн лавӗпе тыррине туртарса пынӑ, Хӑ- 
шӗ авӑртнӑ ҫӑнӑхна тийесе, килнеле уттарнӑ. 
Хӑшӗ черет ҫитессе кӗтсе ларнӑ.

Дубракин арман пуҫлӑхӗн ӗҫие тӗрӗслесе тух- 
нӑ. Айзпӗ тупӑнман. Виҫҫӗмӗш уйӑхранпа ӗҫле- 
кен арман пуҫлӑхӗ, хӑйӗн ӗҫне вӗренсе ҫитнӗс- 
кер, ӗҫе йӗркелӗн туса пынӑ.

Актине ҫырса пӗтерсен:
— Каллех сана хӑваратпӑр. Сана кӑларас те- 

мерӗмӗр ӗнтӗ. Пирӗн пыра ҫумашкӑн леш 
ҫук-и?—тенӗ пӑшӑлтатса Дубракин.

- -  Чӑн калатӑн-и, йе мӑшкӑласа ыйтатӑн-и?— 
тенӗ хирӗҫ.

— Чӑн калатӑп. Санӑн ахалех пӗлмеле. Кун- 
тах ӗҫлес килет-тӗк, пире пӑхма пӗлмеле!—тесе 
тавӑрнӑ Дубракин.

— Манӑн мӗнпе илес ӑна? Хам пуҫри калпа- 
ка сутса илес-и?

— Ех, есӗ ҫав. Темӗн чухлӗ кӗреҫе тырри 
пуҫтарӑнат, ҫавӑнтан ӗҫмелӗх тӑваймасан мӗн ҫын 
шутланатӑн есӗ...

— Унтан йепле илен. Пӗр килоне илсен те 
паллӑ вӗт. Распискӑ пар: „ҫапла ӗҫме илтӗм“ 
тесе, вара парӑп.

Дубракин ку сӑмаха илтсен арман пуҫлӑхӗ 
ҫине шур куҫӗпе ҫаврӑнса пӑхса илнӗ те, хыттӑн 
утса тухса кайнӑ.

Еҫме май тупайманшӑн ҫул тӑрӑшӗпех членӗ- 
пе ҫатӑртатса пынӑ. Арман пуҫлӑхне айӑпсӑр 
ҫӗртенех айӑп тупса ӗҫрен кӑларасшӑн мел туп- 
ма шухӑшланӑ.

Членӗ Дубракина хирӗҫ кастарнӑ.
— Айӑп ҫук ҫӗртенех айӑп тупса кӑларни 

лайӑх йапала мар, Лайӑх ӗҫлекен ҫынна нумай 
хушӑ ҫав ӗҫрех ӗҫлеттермеле.

— Виҫ уйӑх пурӑннӑ. Ҫйтет. Ӑна кӑларса ха- 
мӑр майлӑ ӗҫлекене йамала,—тенӗ Дубракин.

Ӑна епӗр мар, правлени ларувӗ суйласа йа- 
рат. Есӗ йарас текен ҫын, те суйланмт пулта- 
рӗ -ха, тенӗ.

— Есӗ питӗ арман пуҫлӑхӗ хутне кӗретӗн. 
Вӑл сана ӗҫтеркеленӗ пулмала.

Вара ҫакӑн хыҫҫӑн тавлашӑва кӗрсе кайнӑ. Пӗр 
пӗрне киревсӗр сӑмахсемпе намӑслантарнӑ.

Дубракин тепӗр кунне ирех тӑнӑ та, колхоз 
ӗҫӗнчен пӑрӑнакан, ерех ӗҫме йуратакан Микише 
чӗнсе армана ревизине вӗҫтернӗ. Ку хутра рев- 
ком членӗсенчен пӗрине те чӗнмен.

Дубракин арман пуҫлӑхне улӑштарнӑ. Ҫапах 
Дубракин майли лекмен пулас, Икӗ ерне те пу- 
рӑнаймарӗ. Ӑна кзллех Дубракин армантан кӑ- 
ларчӗ.

Ку Шупашкар Есмӗл йалӗнчи колхозра (Сӗн- 
тӗрвӑрри р.) пулса пырат. Дубракин ҫаплах ар- 
ман пуҫлӑхесемпе вы./ьз^- Хӑйне выЛ)Зтакан кӑна 
тупӑнайгмарӗ ха.

Д. Тӑрри.
_  О — О —

Пӗчӗк ачаран мар
Хӑшпӗр йалсене кипо час-часах 

пымасӖ

— Мӗншӗн вара е с ӗ  йаланах куҫкӗски тытса  
хӗвел  ҫу тн п е  вы ^аса ларатӑн? Т екех  пӗчӗк ача 
мар пулӗ.

— Печӗк ачараи' мар вӑл. Кино курас килекен 
пулчӗ. Хӗвел ҫутипе те пулин выл^атса кимэ кур- 
нӑ пек туса куҫа улталас тетӗп.

М. Апполон.



Малтанхи пулӑшу кӗтсе

Есӗр-и малтанхи пулӑшу пама тухтӑра чӗннӗ?

Епӗр чӗнтӗмӗр те. Кайа йултӑр ӗнтӗ. Сывмар пулни халӗ кӑна театра тухса
кайрӗ.



Усал ӗҫ тунӑ ҫын
Инсценировкӑ

А. Ч Е X  О В.

в ы ; Ь А к а н с е м :

С л е д о в а т е л .
Д е н и с.

Суд следователӗ умӗнче улача кӗпе тата ҫӗтӗк йӗм 
тӑхӑннӑ, ҫав тери ырхан, пӗчӗк мужик тӑрат. Ҫӳҫӗсем ӳссе 
кайвӑ, шатра пичӗпе куҫӗсене вӑрӑм хура куҫхаршнсем хуп- 
ласа илнӗ. ҫиленсе тарӑхнӑн курӑнаЕ Нумайранпа тураман 
пирки кӗҫеленсе кайнӑ ҫӳҫӗ катаран ҫӗлӗк пек курӑнат Ҫар- 
ран хӑй.

Следовател. Денис Григорйев! Ҫывӑхарах кил 
те еп па_ракан ыйтусем ҫине ответлесе пыр. Ҫак 
ийуЛ) уйӑхӗн 7-мӗш кунӗнче чукунҫул ҫинчи сто- 
рож Иван Семенов Акинфов, ирпе лини тӑрӑх 
иртсе пынӑ чухне, 141-мӗш ҫухрӑмра сана рел,сй- 
сене шпалсем ҫумне ҫирӗплетнӗ гайкӑна кӑларса 
илнӗ ҫӗрте тытнӑ. Акӑ вӑл есӗр кӑларнӑ гайкӑ... 
Ҫак гайкӑна кӑларса илнӗ чухне тытнӑ вӑл сана. 
Ҫаплах пулнӑ-и ку ӗҫ?

Денис. Мӗскер?
Следовател. Пурте Акинфов каланӑ пек пул- 

нӑ-и, тетӗп?
Денис. Пӗлетпӗр, пулнӑ.
Следовател. Аван, ну а мӗн тума кӑларса ил- 

тӗн-ха ес вӑл гайкӑна?
Денис. Мӗскер?
Следовател. „Мӗскерлетсе ан тӑр-ха есӗ“, 

ыйтусем ҫине ответ пар: ҫак гайкӑна мӗн тума 
кӑларса илтӗн?

Денис. Кирлӗ пулнӑ, кирлӗ пулман пулсан 
кӑларса илмен пулӑттӑм.

Следовател. Мӗн тума кирлӗ пулнӑ вӑл сана?
Деиис. Гайкӑ-и? Гайкӑсенчен епӗр вӑлта пу- 

тармали тӑватпӑр...
Следовател. Кам вӑл епӗр?
Денис. Епӗр, халӑх... Климовски мужикӗсем.
Следовател. Итле, тӑван, анкӗ-минкӗленсе ан 

тӑр ес ман умра, йӗркелӗ кала. Мӗн кунта вӑлта 
путарассисем ҫинчен суйса тӑратӑн!

Денис. Ҫуралнӑранпа та суйман, а кунта суйа- 
тӑп пула^... Апла иккен, ваше благороди, унсӑ- 
рӑнах йурат-и вара? Вӑлта ҫине ӑман йе ытти 
хурт-кӑпшанкӑ хурса ес ӑна путармалисӗр йара- 
тӑн-тӑк, шыв тӗпне унсӑрӑн мӗн тума ана¥ вӑл? 
Суйатӑп пулат... {Кулат). Ӑман ҫийелте ҫӳрет 
пулсан мӗн шуйттан тума кирлӗ вӑл. Уланкӑ, 
шӳпке, шампа пулӑсем йаланах шыв тӗпӗнче ҫӳ- 
реҫҫӗ. Ҫийелтен ҫӳрекеннисене тытас тесен ҫу- 
тайаксем кӑна ҫакланаҫҫӗ, вӗсем те сайра хыпаҫ- 
ҫе..." Лирӗн шывра ҫутайак пурӑнмасК' те, вӑл 
ирӗке йуратакан пулӑ.

Следовател. Мӗн ес мана ҫутайаксем пирки 
каласа паратӑн.

Денис. Мӗскер? Ара есӗр хӑвӑр ыйтатӑр вӗт- 
ха. Пирӗн улпутсем те ҫапла тытаҫҫӗ. Пелетӗн 
пулсан, пӗр ача та унсӑрӑн пулла каймасК^. Чӑнах 
та, пӗлмен ҫынсем пур, ун пеккисем вара унсӑ- 
рӑнах кайаҫҫӗ. Ухмахшӑн саккун ҫырман...

Следовател. Апла, ес вӑл гайкӑна вӑлта пу- 
тарма тесе кӑларса илтӗн иккен?
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Денис. Мӗн тума тата? Бабкӑла выл>^ма мар 
ӗнтӗ.

Следовател. Ӑна ва./ь-ъи есӗ тӑхлан, пу./ькӑ 
илме пултарнӑ... Йе тата мӗнле пулсан пӑта...

Денис. Тӑхлана ҫул ҫинче тупаймастӑн, илес 
пулат, пӑта йурамас^. Гайкӑран лайӑххи тупай- 
мастӑн та... Йӑвӑрӑшӗ те йӑвӑр, тата шӑтӑкӗ те 
пур.

Следовател. Ухмахланатӑн! Енер ҫуралнӑ пе- 
кех, йе пӗлӗтрен татӑлса аннӑ ес. Тӑнсӑр пуҫ, 
гайкӑна кӑларса илни мӗн патне илсе пыма пул- 
тарнине ӑнланмастӑн-им? Сторож курман пулсас- 
сӑн, пойӑс рельсӑсенчен тухса кайма пултараччӗ, 
ҫынсене вӗлеретчӗ. Ҫынсене вӗлереттӗн вӗт есӗ!

Денис. Турӑ ҫӑлтӑрах, ваше благороди! Мӗн- 
шӗн вӗлерес? Тӗне кӗмен ҫынсем мар епӗр, йе 
тата усалсем те мар пулӗ? Мухтав турра, ырӑ 
хуҫа, ӗмӗре пурӑнса иртеретӗп, ҫынна вӗлерме 
мар, ун пек шухӑш пуҫра нихӑҫан пулман. Ҫӳлти 
аннемӗр, ҫӑл тата каҫар!.. Мӗн есӗр!

Следовател. Сан шутпа пойӑсӑн крушенийӗ- 
сем мӗн пирки пулаҫҫӗ? Ик-виҫ гайкӑ кӑларса 
илтӗн-тӗк, вӑт сана крушени пулчӗ те.

Денис. {Кулат тата следовател куҫӗсем ҫине- 
ле  шанмасӑр пӑхат). Ну! Миҫе ҫул ӗнтӗ пӗтӗм йа- 
лӗпе гайкӑсене кӑларатпӑр, пурте чиперех пулнӑ, 
а ха./ь унта крушенисем... ҫынсене вӗлернӗ... Ре./Ь' 
сӑсене илсе кайнӑ пулсан йе тата ҫул урлӑ пӗ- 
рене хунӑ пулсан, ун чухне вара чӑнахах та, 
пойӑс ҫаврӑнса ӳкме пултараИчӗ те пулӗ, атту.. 
Ффу! Гайкӑ!

Следовател. Ӑнлансам ес, вӑл гайкӑсемпе ре./ь* 
сӑсене шпалсем ҫумне хытарса хураҫҫӗ.

Денис. Ана пӗлетпӗр епӗр... Пурне те кӑларса. 
илместпӗр вӗт. Хӑваратпӑр. Ассӑр тумастпӑр... 
Ӑнланатпӑр... {Анасласа ҫӑварне хӗрес хурат).

Следовател. Пӗлтӗр кунта пойӑс ре./ьсӑсем 
ҫинчен тухса кайнӑ пулнӑ. Ха./ь ӑнланмала, мӗн 
пирки пулнӑ вӑл...

Денис. Мӗн тетӗн?
Следовател. Пӗлтӗр пойӑс рел^сӑсенчен мӗн 

пирки тухса кайнине ха./ь ӑнланмала ӗнтӗ тетӗп!.. 
Анланатӑп епӗ!

Денис. Ҫавӑнпа та хут вӗреннӗ ҫынсем есӗр, 
ӑнланас пулат, пирӗн ырӑ ҫыннӑмӑр... Турӑ кама 
ӑс памалине пӗлнӗ... Акӑ есӗр мӗн иккенне ӑн- 
ланса илтӗр, а леш, сторож, пирӗн пек мужикех 
вӗт вӑл, ним ӑнланмасӑр тумасӑр ӗнсерен йарса 
тытат те сӗтӗрсе килет... Ес малтан ӑнланса ил, 
вара тин сӗтӗр. Аха./ь каламан ҫӑв—ват ҫыннӑн 
ӑсӗ те ватӑ тесе. Ваше благороди, вӑл мана икӗ 
раз шӑлтан ҫапрӗ, пӗр хут кӑкӑртан тапрӗ, ҫав- 
сене те ҫыр-ха.

Следовател. Сан патӑнта ухтарнӑ чухне тата 
тепӗр гайкӑ тупнӑ пулнӑ. Вӑл гайкӑна хӑҫан тата 
хӑш тӗлтен кӑларса илнӗ пулнӑ есӗ?

Денис. Ес леш, хӗрлӗ арча айӗнче выртнӑ 
гайкӑ пирки ыйтатӑн пулас-та-ха?



Следовател. Пӗлместӗп, таҫта выртнӑ вӑл сан, 
анчах ӑна сан патӑнта тупнӑ. Хӑҫан кӑларса илнӗ 
пулнӑ ес ӑна?

Денис. Еп кӑларман ӑна, чалӑш Симун ывӑлӗ 
Игнашкӑ пачӗ мана. Арча айӗнче выртни пирки 
калатӑп, а лешне, карташӗнчи ҫуна ҫинче вырта- 
каннине, Митрофанпа пӗрле кӑларса килтӗмӗр.

Следовател. Мӗнле Митрофанпа?
Денис. Митрофан Петровпа!.. Мӗн, илтмен- 

им? Пирӗн патӑрта сӗрекесем тӑва^ те, улпутсене 
сута1!. Ана кун пек гайкӑсем питӗ нумай кирлӗ. 
Шутла, кашни сӗрекене вуншар гайкӑ...

Следовател. Итле!.. наказанисем ҫинчен ҫырса 
хунӑ 1031-мӗш статйа ҫапла калат: мӗнле те пу- 
лин усал ӗҫ туса чукунҫулне сийенленӗшӗн, вӑл 
транспортӑн малалахи пӗтӗм ҫулӗшӗн хӑрушлӑх 
кӳме пултара'1' пулсан тата вӑл ӗҫе ун хыҫҫӑн 
инкек-синкек пулассине пӗлсех тунӑ пулсан... ӑн- 
ланатӑн-и? Пӗлнӗ! Вӑл гайкӑна кӑларса илни мӗн 
патне илсе пыма пултарнине ес пӗлмен мар!.. 
Вӑл ҫынна каторгӑра ӗҫлеме ссылкӑна йамала 
тӑваҫҫӗ.

Денис. Паллах ӗнтӗ, есӗр нумай пӗлетӗр... 
Епӗр тӗттӗм ҫынсем... мӗн пӗлетпӗр.

Следовател. Пӗтӗмпех ӑнланатӑн есӗ, кӑна 
суйатӑн, ху ҫинчен сирсе йарасшӑн!

Денис. Мӗншӗн суйас! Ӗненместӗн пулсан йалти 
ҫынсенчен ыйтӑр. Вӑлтана пусармаллисӗр вӗт 
пулӑсене кӑна тытаҫҫӗ, вӗсем те сана унсӑрӑн 
питех кӗресшӗн м ар ..

Следовател. Есӗ тата ҫутайаксем пирки каласа 
пар.

Денис. Ҫутайаксем пирӗн ӗрчемеҫҫӗ... Вӑлта- 
сене путармалисӗр йаратӑн-тӑк, шыв ҫийӗнчен 
йухса пырса лӗпӗшсене ҫакланаҫҫӗ, вӗсем те пу- 
лин сайра лекеҫҫӗ.

Следовател. Ну ан чӗн.
Пӗри хв чӗнмеҫҫӗ. Денис урисене улӑштаркаласа тӑра!?. 

Сиыӗс сукиа витнӗ сӗтел ҫинеле пӑхаЬ куҫӗсене ҫивеччӗн 
вы;ьатат, вӑл хӑй умӗнчн симӗс сукнана мар, а хӗвеле кура» 
пек. Следовател васкаса ҫырат.

Денис. Ман каймала пул)?
Следовател. Ҫук! Манӑн сана хуралҫӑсен ал- 

лине парса, тӗрмене хупса лартмала пулат.
Денис. Чим-ха, мӗнле апла тӗрмене? Вашӗ 

благороди! Манӑн вӑхӑт ҫук, йармӑркӑна каймала: 
Йакуртан виҫ тенкӗ ҫу укҫи илмеле...

Следовател. Шӑплан, ан кансӗрле!
Денис. Тӗрмене! Айӑплӑ пулсан кайма та пу- 

лӗччӗ, атту ахал)ренех... Чипер пурӑннӑ ҫӗрте- 
нех... Мӗншӗн? Никамӑнне те вӑрламан, никампа 
та вӑрҫман, ваше благороди, старостӑна ан ӗне- 
нӗр... Хуҫан шанчӑклӑ ҫыннинчен ыйтса пӗлӗр. 
Хрес те ҫакмас иккен те, ҫапах, вӑл старостӑна...

Ҫледовател. Ан чӗн!
Денис. Ахал) те чӗнместӗп епӗ... Старостӑ 

учота пӑтраштарса йанӑшӑн епӗ айӑплӑ мар, хут 
приҫйагӑ умне...^ Епӗр виҫҫӗн пӗр тӑван: Куҫма 
Григорйев пур, Йегор Григорийев тата еп, Денис 
Григорйев...

Следовател. Кансӗрлетӗн ес мана!..
Денис. Епӗр виҫҫӗн пӗр тӑван!.. Тӑван тӑва- 

нӗшӗн ответ тытмас^!.. Куҫма тӳлемест иккен 
те, а ес, Денис ответ тыт... Судйасем! Улпут-ге- 
нерал, ҫӳлти патшалӑх пултӑр ӑна, вилчӗ, вӑл вил- 
мен пулсан сире, судйесене, кӑтартатчӗ те-ха. 
Пӗлсе айӑплас пулат, аха.ьРбн мар... Хӑ̂  ̂ хӗне 
пире, анчах тивӗҫлишӗн, совӑҫа пӗлсе...

Следовател. Ей, Семен! Илсе кай ҫакна!

(Ч а р ш а в)
Мнтрофанов куҫарнӑ.

□

Евартет
И. А. Крылов

Качакапа Ашак, пуҫтах Мартышкӑ 
Тата чапрас уралӑ Мишкӑ 
Квартет шутланӑ иртерме.

Ик скрипкӑ, нот, бассем, а./ьтсем тупаҫҫӗ,
Ҫӑка айне ҫерем ҫине лараҫҫӗ 

Хӑйсен искусствипе килентерме.
Тытаҫҫӗ смычоксем, пуҫлаҫҫӗ ҫӗмӗрме. 
„Лӑпланӑр, тӑвансем!“ ҫухраИ Мартышкӑ: „тӑхтӑр! 
Есир апла ларман. Ун пек ӑҫтан ӗҫ тухтӑр.
Ес, басупа Мишук—а./ьтпа пӗр хирӗҫ лар,

Еп, примӑ—вторӑпа пӗр хирӗҫ;
Шӑранӗ музыкӑ та урӑхла:
Вӑрманӗ-сӑрчӗ ташлӗҫ пирӗн“.
Вырнаҫрӗҫ, тӑсрӗҫ Квартетне,
Ҫаплах кӗмест вӑл йӗркене.
—„Ҫитет, еп тупрӑм секретне“

Ҫухра^' Ашакӗ: „йунашар ларатпӑр,

Йӗрке тӑватпӑр“.
Итлерӗҫ Ашакне, вырнаҫрӗҫ йунашар,

Анчах Квартет ҫапах йӗркелӗ мар.
Ак хай, татах та хытӑрах сӳтсе-йаваҫҫӗ, 

ҫуйӑхаҫҫӗ:
Мӗнле тивет ларма?

Тӳр килнӗ Шӑпчӑка унта вӗҫсе пыма.
Вӗсем унран ӗҫе татса пама ыйтаҫҫӗ;

— „Тархасшӑн“, теҫҫӗ: чӑт, йӑпӑртлӑха ан хирӗн,
Майлаштарасчӗ Квартета. Ак кург
Нотсем те пирӗн пур, инструментсем те пур;

Кала, мӗнле ларас-ши пирӗн?“
— „Музыканта тухма пӗлнийӗ кирлӗ ҫирӗп, 

тата ҫӗпӗҫтерех хӑлхи,
Тет Шӑпчӑк вӗсене хайхи:

„Есир, тусӑмӑрсем, темле ларсан та, 
Музыкантсем пулаймӑр нихӑҫан та“.



Пулӑҫ калавӗ
Атӑл лешйенчи кӳлӗ хӗррине ҫынсем вут хурса 

ларнӑ. Варринчехуран ҫакӑнса тӑра 11, хуран ӑшӗн- 
че пулӑ пиҫет.

— Ну, атсемӗр, кам халап йама маҫтӑр—калӑр, 
пӗрре суйса илнӗ ҫӗре шӳрпе шӑп та лӑп пиҫсе 
ҫитет!—терӗ Илле Хветӗрӗ ҫунакан вутта пӑт- 
ратса.

Ҫынсем кам малтан пуҫласа йарасса кӗтсе пӗр- 
пӗрин ҫине куҫӗсемпе чӑл пӑхса илчӗҫ.

— Суйса курман. чӑннипе каласа пама пулта- 
ратӑп,—тесе пуҫларӗ ыттисенчен ытларах пурӑнса 
курнӑ хура сухаллӑ ҫын, никам т а  сӑмах чӗнмен- 
рен.

— Йурат, чӑнни те йура11, Максим Максимч,— 
килӗшрӗҫ ыттисем.

Макҫим Максимч сӳнме пуҫланӑ чӗлӗмне ик- 
виҫ хут ӗмсе илсе чӗртсе йачӗ те, урисене хӗ- 
ресле хуҫлатса ларса калама пуҫларӗ:

— Хитре майрасене йуратас йӑла ӗлӗкренех 
пурчӗ манӑн. Урамра мӗнре ҫумран иртсе кайни- 
не курсан ҫамрӑк чух епӗ мӗн те пулин сӑмах 
тупса паллашма тӑрӑшатӑмчӗ. Хайхи, авланас 
ҫул ҫитсен, питех чиперине суйлама тытӑнтӑм. 
Хулара ҫуккине, ҫынсен арӑмӗсенченйакараххине 
илме шут тытрӑм. Шырасан-шырасан хула меш- 
ченӗсем хушшинче тупрӑм хайхине.

— Ара, есӗ арӑмупа мухтанма тытӑнтӑн-ҫке!— 
чарчӗ сасартӑк Илле Хветӗрӗ,—ун пек арӑм ма- 
нӑн та начар мар санӑнчен.

— Конешнӑ, ҫын*ҫинчен пустуй йат тума ӗҫ 
ҫук мана, лӑпкӑн сасӑпа тавӑрчӗ ӑна Максим 
Максимч,—анчах ан чарӑр есӗр мана, кирлӗ пул- 
сан епӗ хама та мухтамастӑп,

Максим Максимч ҫӑвартан ҫӑра тӗтӗм кӑлар- 
са йарса малала калама тытӑнчӗ:

— Ну вот, тупӑнчӗ хайхи хитре майра. Ман- 
ран пӑртак лутрарах, ҫӳҫӗсем кӑтра, мӑйӗ чӑлт 
шурӑ, кӑвак куҫӗсем ҫупа сӗрнӗ пек йӑлкӑшаҫ- 
ҫӗ, кӑкӑрӗсем пысӑк, тути хӗрисем пиҫсе ҫитнӗ 
ҫырла пек, ура тупанӗсем тачка... пӗр сӑмахпа 
каласан майра, картин ҫинчи пек, каснӑ лартнӑ 
ман ва./ь-ЪИ- Йачӗ те илемлӗ, ^Ьудмиллӑ. Вӑт пуҫ- 
ларӑм хайхи ҫак Л)удмиллӑна театрсене, киносе- 
не илсе ҫӳреме. Пӗтӗм халӑх ҫаврӑнса пӑха11, 
йулташсем тӗлӗнеҫҫӗ: „Мӗнле сан ҫав тери те- 
лей пысӑк, хитре майрана ҫавӑрма пултартӑн 
есӗ“, теҫҫӗ. А епӗ мухтан.машкӑн йурийех тата 
луткапа лартса ҫӳреме тытӑнтӑм. Хӑвӑрах пӗле- 
тӗр, ҫынсен хӗрарӑмӗсем Атӑл леш йенне парум 
ҫнне чыхӑнса кайаҫҫӗ, а епӗ вӗсене кӗвӗҫтерме 
/Ьудмиллӑна лартса паром ҫумӗн хум ҫинче йа- 
рӑнса каҫатӑп. Хам ишетӗп, ТЬудмиллӑ пӗр-пӗр 
йурӑ пуҫласа йарса мана вӑй кӳртсе тӑрат!. Ҫап- 
ла пӗр-ик уйӑх йуратса пурӑнтӑмӑр. Кӗркунне 
ҫитсен, хайхи Д>удмиллӑна тухса ҫӳреме пылчӑк 
пулчӗ. Час-час курма май килмерӗ. А чӗре вӑл 
хӑйӗннех перет, ҫуна'^ иксӗмӗрӗн те. Шутларӑм- 
шутларӑм та, май килмест капла, алран вӗҫертес 
мар, терӗм. Хӗле кӗрес умӗн хайхи /ЬуД-^^иллӑна 
арӑм турӑм.

Пурӑнатпӑр лайӑх. Д)удмиллӑ кӑмӑллӑ пулнипе 
пӳрте кайӑк йӑви пек йерешлетсе лартрӗ: стени-

не шураттарчӗ, урайне сӑрларӑмӑр, чӳрече ҫине 
шӑтӑкла ҫыхса карчӗ, чечексем туйанчӗ, тӳшекне 
мамӑкран хыврӗ, минтерӗсене хулӑм чыхрӗ, ҫывӑра- 
кан пӳлӗме ҫеклетмели тутарчӗ. Савӑнтӑм хам та, 
килтен, /ЬУДмиллӑ ҫумӗнчен пӗр ҫӗр те уйрӑлса 
кайас килмест. Кирек ӑҫта каймала пулсан ӑшра 
Д)удмиллӑ шухӑшех, таврӑннӑ чух ҫул майлӑ ма- 
газина кӗрсе иҫӗм ҫырли те пулинилсе таврӑнат- 
тӑм. Пурӑна киле, халӑх шучӗпе хайхи, ача ҫу- 
ралчӗ. Чипер ача, ывӑл, пит-ҫӑмарти амӑшӗн, 
кӗлетки манӑн. Ытараймасӑр иксӗмӗр те пӑхса 
савӑнатпӑр, ача ҫине пӑхнӑ май ман Л)удмиллӑ 
ман ҫине те ытарайыасӑр пӑхса кулса илет, епӗ 
хам та ун ҫине пӑхап. Пурне каласа пӗтерес ҫук, 
пӗр сӑмахпа каласан пурнӑҫ пыл та ҫу кайрӗ. 
Конешнӑ, ҫемйере телей пулсан ӗҫ те ҫав майах 
ӑнӑҫлӑ пулса пыраК', ӗненместӗр пулсан хӑвӑр 
ҫинче йатарласа сӑнаса пӑхӑр. Килти савӑнӑҫ 
хайхи манӑн ӗҫ патӗнче те хам ҫумрах пулчӗ. 
Пулӑсене хайхи ак ҫакӑн тӑршӗн,—аллисене ик 
йенеле тӑсса кӑтартрӗ Максим Максимч,—тытма 
пуҫларӑм.

— Суйан, ун пек пулӑ ҫук кунта!—илтӗнче 
такам сасси.

— Чим, чим!—каллех лӑпкӑн каларӗ Макҫим 
Максимч,—есӗр пӗлместӗр, тӗлне пӗлместӗр, епӗ 
хам алӑпа тытса курнӑ.

— Ну... Ну... вара?
— Е-е-е!.. мӗн ҫинче чарӑнса тӑнӑчӗ-ха епӗ?
— Арӑма йуратиӑ пирки ӗҫ ӑнса пыма пуҫла- 

рӗ терӗн,—астутарчӗ Илле Хветӗрӗ.
— Ҫаплах, ҫаплах, чӑн та суймастӑп.
Максим Максимч чӗлӗмне татах ҫӗнӗрен тул-

тарчӗ:^
— Ӗҫе лайӑх тӑвакан ҫынсене, хӑвӑрах пӗлетӗр 

ӗнтӗ есӗр, пирӗн патшалӑх самай пулӑшат. Сий- 
час мана рыбаксойуза чӗнтерчӗҫ, картӑчкӑ ӳкер- 
се илчӗҫ, тепӗр кунне пӑхан—ман сӑн хаҫат ҫин- 
че, айала чилайӑх стахановец, тесе ҫырнӑ. Ӗне- 
нӗр, хамран хам тӗлӗнсе кайрӑы, киле пырсан 
Д)удмиллӑна тути хӗрисем щыҫса кайичен чуп 
турӑм. Нумай пула1!-и, сахал-и, ман ҫинчен пӗтӗм 
хула пӗлсе ҫитрӗ. Паллах ӗнтӗ, малтан хӗрарӑм- 
сем.

— Максим Максимч пит ҫулӑ пулӑсем тыта')?.
— Максим Максимч вунӑ пӑт туртакан ҫуйӑн 

тытнӑ, тет.
— Максим Максимч патне кайас мар-и пулӑ 

илме?
Вӑт мӗнле халапсем илтме пуҫларӑм стахано- 

вец пулнӑ хыҫҫӑн. Каллех, нумай пула^^-и, са- 
хал-и, ҫынсем ман пата пулӑ илме ҫӳреме пуҫла- 
рӗҫ, паллах ӗнтӗ, малтан хӗрарӑмсем. Хал>хи пе- 
кех астӑватӑп, пӗр ҫакӑн пек тӑрӑ ҫанталӑкра 
пулӑ тытса кимӗпе ишсе каҫрӑм. Еп пынӑ ҫӗре 
мана кӗтсе хайхи ман арӑм манерлӗ пӗр хитре 
хӗрарӑм тӑра парат. Мана курсан кулса илчӗ.

— Ырӑ кун сире, Максим Макҫимч!—тет, 
мӗнле, чӗрӗ пулӑ илме пулмас1!-и сирӗнтен?

— Магазина паратӑп вӗт епӗ, унтан илӗр. 
тетӗп хайхине.
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— Унта ҫитиччен вилеҫҫӗ вӗсем, ман упӑшка 
пулӑна ӑна чӗрӗн илсе килнине йуратаИ, - тет.

—- Кам пула1! вара сан упӑшку?—тесе ыйта- 
тӑп.

— Ҫавӑнта, пуҫлӑхра ӗҫлет,—тет.
— Пуҫлӑхсемпе такамӑн та лайӑх пулас ки- 

лет. Манӑн та кӑмӑл ҫаврӑнчб, парса йатӑм. Пӗр- 
ре анчах мар, темиҫе хутчен те пычӗ ҫак хӗр- 
арӑм. Кашнинчех кулкаласа илтӗмӗр. Анчах ҫак- 
на такам шелмӑ хӗрарӑмӗ курнӑ та, те хӑйне пу- 
лӑ паманран, те ӗҫ ҫукран ӗҫ вырӑнне, ман арӑ- 
ма пырса елек парса кӑтартнӑ: сан упӑшку ҫын- 
сен арӑмӗсемпе пурӑнаК ,̂ есӗ, ухмах, килте лара- 
тӑн, тенӗ.

Ҫакӑнтан вара ман Л)удмиллӑ улшӑнма пуҫла- 
нине киле пырсанах сисрӗм:

— Мӗншӗн пулӑ илсе килмерӗн?—тет.
— Ху каламарӑн, каланӑ пулсан илсе килет- 

тӗм!—детӗп.
Ҫынсен арӑмӗсене чи ҫуллине, чӗррине парса 

йаратӑн, киле ва^ь^ьи ҫук пулӑ!—тесе хучӗ ҫил- 
ленсе.

Хирӗҫ чӗнмерӗм, нртсе кайӗ-ха терӗм. Тепӗр 
кунне хайхине чӗрӗ ҫӑртан тытса килсе патӑм. 
Анчах ман Д)УДмиллӑ ҫапах кӑмӑлсӑр ‘ мӑркама 
пуҫларӗ:

— Ҫынсен арӑмӗсем ва./ь./ьи ҫуйӑн, ман ва./ь-Ъи 
шӑрпӑклӑ ҫӑртан, ху ҫи кӑна!—терӗ.

Каллех шарламарӑм, йӑпатса иртерсе йама 
тӑрӑшрӑм. Пурӑнтӑмӑр ерне, иккӗ. Анчах арӑм 
ман ҫапах йусанмас!', сӑмахсене хирӗҫ перкелет. 
Аптранипе аннерен ыйтатӑп:

— Мӗн пулнӑ, анне, пирӗн Д)удмиллӑна?—те- 
тӗп.

— Нимӗн те пулман пул). есӗ килте ҫук чух 
кунӗпех килхушшинче пуҫтарӑнса лараҫҫӗ, чирлӗ 
пулсан тухас ҫук,—тет.

Е-е!.. чухласа илтӗм. Ӗҫ ҫук майӗпе (ӗҫӗ пур 
та-ха, ачине аннене пӑхтарнӑ ӗнтӗ вӑл) вӗсем, 
хӑйсем пеккисем, пуҫтарӑнса ларма тытӑннӑ.Пал- 
лах, мӗн те нулсан калаҫас пула1('. Вӑт хайхи 
епӗр ха./ь халапланнӑ пек, вӗсем те пуҫ.^анӑ йу- 
махсем йама. Анчах чӑнни ҫинчен мар, пӗр-пӗрин 
ҫинчен елек парса. Курманнине курнӑ тунӑ, илт- 
меннине —илтнӗ, пӗлменнинӗ ҫынсем урлӑ пӗлнӗ. 
Пӗрре кӗвбҫме йене кайсан йаланах ҫапла пула1! 
ӗнтӗ вӑл. Ман арӑм еп ӗҫре чух мӗн пур елеке 
пуҫтарса ҫӳренӗ. Пӗлетӗп те, чӑтаймарӑм, кала- 
рӑм:

— /ЬуД^’иллӑ!—терӗм хулпуҫҫинчен ачашла- 
са,—ҫынсен сӑмахӗ хыҫҫӑн ан кай, елек вӑл ҫем- 
йене пӑса1?.

— ПӑсаК' пулсан ҫынсен арӑмӗсем хыҫҫӑн ҫӳ- 
реме пӑрах!—тет.

— Ҫӳре.мен, нихҫан та, никам хыҫҫӑн ҫӳре- 
мен, есех хаклӑ мана, чунӑм! —тетӗп каллех йӑ- 
пӑлтатса.

— Ҫӳремен, тесе ан кала, ӗлӗкех темнҫе пул- 
нӑ, тет санӑн!..

Мӗн тӑвас тетӗн? Ӗҫре арҫынпа та, хӗрарӑмпа 
та йавӑҫма тивет. Ӑна вӑл ӑнланмас1^. Уншӑн 
пулсан, ҫу.мра лар та, укҫа пултӑр. Йӑпӑлтатни 
такки пулӑшмарӗ. Пурӑнатпӑр малала. Сӑмах ан 
пултӑр тесе ҫынсен хӗрарамӗсене пулӑ пама пӑ- 
рахрӑм. Таҫтан пӗрре стахановенсен канашлӑвне 
чӗнчӗҫ. Кӗтмен ҫӗртен, канашлу хыҫҫӑн, вгчӗр

пулчӗ^ Арӑма киле кэйса чӗнес терӗм, ҫӑмӑр ҫу- 
рӗ. Йулташсемпе ларса ӗҫкелерӗмӗр пӗртак, 
арӑмсӑрах. Хыҫалтан музыкӑ пуҫланчӗ, мана алӑ 
ҫупсах ташлама чӗнчӗҫ.^ Кампа ташлас? Музыки 
пӗчен ташламала мар. Йӗри тавра пӑхса ҫаврӑн- 
тӑм та, леш Рыбаксойузри Шурӑ, машинисткӑ, 
есӗр ӑна пӗлетӗр, хӑйех тухрӗ манпа ташлама. 
Ташлага илтӗмӗр чипер, хыҫалтан тзтах алӑ ҫуп- 
рӗҫ. Пӗр сӑмахпа каласан, вечӗр лайӑх иртрӗ. 
Киле ирхинепе тин таврӑнмала пулчӗ. Арӑм ман 
питӗрӗнсех ҫывӑрнӑ. Шаккарӑм—уҫмасК'. Хытӑрах 
туртрӑм та—хӑлӑпӗ татӑлса килчӗ. Арӑм ҫавах 
чӗнмест. Епӗ те хускатас мар тесе хыҫала йӑ- 
пӑштӑн кӗрсе выртрӑм. Кӑшт ҫеҫ выртас тӗнӗчӗ, 
астумастӑп, те.мле ҫывӑрса кайнӑ, пуҫа пынӑ пу- 
лас ҫав пӑртак. Ирхине тӑрук вӑранса кайрӑм.

— Мйау-к, мйа-у-у-у1—илтӗнчӗ хӑлхана сасӑ.
— Ара, кушак ҫурла1--и мӗн?—тетбп пуҫа тӑ- 

ратса.
— Ара, кин,—илтӗнчӗ анне чарнӑ сасӑ,—ку- 

шаки нихҫан та вӑрласа курман, ма хӗнетӗн чи- 
пер ларакан куш ака!-тет.

Арӑм ман ҫине ҫиленнипе кушака хӗнеме пуҫ- 
ланӑ иккен. Аран сиксе тӑрса алӑка уҫса йатӑм, 
кушак хӳрине тӑратса вӗлт! анчах тухса тарчӗ 
пӳртрен.

Йурамас1! капла,—терӗм хам ӑшӑмра,—арӑм 
нервӑланса ҫитрӗ, сыватас пулаК' тетӗп. Пӗр-ик 
кунтан хватере йатарса тухтӑр чӗнтертӗм. Вӑрӑм 
сӑмсалӑ тухтӑр валериан ту.мламӗ ҫырса парса 
хӑварсан хӗпӗртерӗм: тӳрленет пу^-ь-ха ӗнтӗ, емел 
пур, ӗмӗре мӗн пулсан та пӗрлех пурӑнса ирте- 
ресчӗ,—тесе шутласа пурӑнатӑп. Арӑм ман ва- 
лерйан тумламне кашни кун 2 0 -шер тумлам виҫӗ 
хут ӗҫет, анчах ҫапах нервичӗт тума пӑрахап- 
маст-ха.

— /Ьудмиллӑ, чунӑм! терӗм ҫавна пӗрре тум- 
лам пулӑшманран, ӗҫсе пӑх-ха ытларах, мана вар 
ыратсан ҫӑпалапа ӗҫтернӗччӗ-те пӗрре,ҫавӑн хыҫ- 
ҫӑн нихҫан та вар ыратса курман.

Ку хутӗнче темле ҫак ман килӗшрӗ. .4сса па- 
тӑм пысӑкрах апат ҫӑпалипе, во-от пуҫларӗ хӑс- 
ма, тапкяланма, кӑшкӑрма, хӑК' пӳртрен тухса тар.

— Йури вӗлерес терӗн-и мана?!
— Мана вӗлерсе урӑхине илес тетӗн и?!

Пӗр кун кунӗпех асаплантӑм вӗт. Никак хӑй- 
г.е тытса чарма пултараймас!'. Еп пӗр сӑмах ка- 
ланӑ ҫӗре иккӗ ҫавӑрса хурат!. Аран-аран ҫӗр 
каҫрӑмӑр. Тепӗр кунне хайхи ҫак ман ирех таҫта 
тухса кайрӗ. Епӗ килтех пултӑм, как рас канма- 
ли кун пулчӗ. Унчен те пулмарӗ, анне хашкаса 
чупса кӗчӗ:

— Ҫапӑҫаҫҫӗ вӗт!—тет,—чарсам часрах арӑмна, 
Ма (ҫӑм!

Чупса тухрӑм. Хайхи ман /Ьудмиллӑ леш Шу- 
рӑна хамӑр тӗлтен иртсе пынӑ чух ҫӳҫӗнчен йар- 
са тытнӑ та, иккӗшӗ те ҫухӑраҫҫӗ.

— Проституткӑ, ҫын упӑшкисене туртса илен!
— Ухмах, арпа пуҫ!
— Шуйтан, вӑт сана, вӑт! А-а!..
Йӗри тавра леш елек паракан хӗрарӑмсем 

пуҫтарӑннӑ, хытса кайса кулаҫҫӗ. Вӗсене мӗн, ҫав 
ҫеҫ кирлӗ, тепӗр уйӑхлӑха ӑҫта тӗл пулнӑ калаҫ- 
малӑх ӗҫ тупӑна'!'.

Хам каллах тӳсрӗм, алӑпа ҫапмарӑм нихӑшне 
те. .^Ь^УД^^иллӑна тытса хулпуҫҫи ҫине ҫавӑрса 
х у т ӑ м  та, киле ҫӗклесе кӗтӗм.
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Мӑксим Максимч ҫакна каласа пӗтерсен тем- 
шӗн чарӑнса тӑчӗ.

— Кайран вара?
— Нимӗн те пулмар-и хыҫалтан?—ыйтрӗҫ ма- 

лала пӗлес килнипе пур сасӑ пӗр тӑрук.
Кайран уш... пирӗн пурнӑҫ пӗтӗмпех пӑсӑлса 

кайрӗ. Арӑм пирки хамӑн та йата кӗмеле пулчӗ. 
Килчӗ повесткӑ, арӑма Шурӑ сута панӑ. Сут 100 
тенкӗ штраф турӗ. Паллах, ӑҫтан тупат вӑл ук- 
ҫа килте ларакан хӗрарӑм, хам кӗсйеренех кӑ- 
ларса пама тиврӗ.

— Еп пулсан хӑваласа йамала!—терӗ йунашар 
ларакан ҫамрӑк ҫын.

Ҫапла пулчӗ те вӑл. ^Пӗр-пӗринчен кунтан ку- 
нах сивӗнсе пыратпӑр. Йулашкинчен ҫума вырт- 
сан та нӗр купа ҫумӗнче ҫывӑрнӑ пек туйӑнаИчӗ. 
Киле текех ӑш туртмарӗ, пӗр-ик хутчен ӗҫсе ки- 
*ле таврӑнмасӑр ҫӳрерӗм. Ӗҫ те ман хайхи тӑру- 
ках чакса пычӗ, хастарлӑх пӗтрӗ. Пӗр ик ерне 
пысӑк пулӑсем мар, вӗтӗ пулӑсемпе те плана 
тултараймарӑм. Ирӗксӗрех стахановецран тухса 
ӳкмеле пулчӗ. Чип-чипер пӑсӑлса кайаттӑм, йу- 
ра! уйрӑлма ӗлкӗртӗм.

— А ачи ӑҫта?—ыйтрӗ такӑшӗ.
— Ачине вӑл хӑй пӑхма пулчӗ. Кайран вара 

ачи вилчӗ. Хитре ачаччӗ.
— Арӑму?
— Пӗлместӗп, пӗр хыпарсем тӑрӑх килӗнче пу- 

рана!, теҫҫӗ, тепӗр сӑыахсем тӑрӑх—ӗҫе кӗнӗ, 
теҫҫӗ. Ӗҫе кӗнӗ пулсан йурат, вӑй пултӑр, усал 
сунмастӑп, ӗҫ ҫынна тӳрлетекенччӗ.

Илле Хветӗрӗ пулӑ йашкй антарыа иуҫларӗ.
- -  Тӑнлантӑр-и ӗнтӗ, мӗн пирки каласа патӑм 

епӗ сире ҫвкна?—ыйтрӗ йулашкинчен Максим 
Максимч.

— Мӗн пирки?
— Авланнӑ ҫынсем пулсан пӗлӗр: арӑмусене 

ӗҫе хутшӑнтарма тӑрӑшӑр, ахал) ан лартӑр, ӗҫ ха. )̂ 
нумай, йе... килти ӗҫе те пулсан ӗҫлетчӗр, атту 
ман арӑм пек мешченленсе ларса вӗсем пурпӗрех 
елек шырама кайаҫҫӗ, а елек... хӑвӑрах пӗлетӗр 
ӗнтӗ, ҫемйене шалтан ҫӗмӗрекен йапала.

— Арӑмран уйрӑлнӑ ҫынсем пулсан—уншӑн 
епӗ пур чухне те арҫына йатламастӑп -  ҫемйе 
пурнӑҫне тӑвасси арҫынран анчах мар, хӗрарӑм- 
ран та нумай килет.

— А есӗ, шӗшлӗ, асту!—терӗ Максӑм Максимч 
хӑйне хирӗҫ ҫӑвара карса итлесе ларакан ҫаырӑк 
ачана,-авланнӑ чух хитринчен ытларах ӑсне, тӑнне, 
ӗҫе йуратнине, характерне суйласа илме тӑрӑш.

— А нервӑ?—ыйтрӗ тахӑшӗ.
— И-ии... нервӑ вӑл хӑвна ху тытма пӗлнин- 

чен те килет. Епӗ вӑрҫӑра та пулнӑ, тем чул 
хӗн курнӑ, ҫапах валерйан ӗҫсе курман. Ху нер- 
вунӑ тытма пӗлмесен, лашана тилхепе пушатса 
йанӑ пекех вӑл... часах ҫухалса кайма пула!. Епӗ 
халӗ те хама-хам лӑпкӑ тытатӑп, ҫавӑнпа каллех 
стахановец пулӑп-ха, тем тесен те пулатӑп. Вӑй 
пур, аппетит лайӑх.

— Максиы Максимч кӑсйинчен кашӑк кӑларса 
пулӑ шӳрпи сыпма пуҫларӗ: хӗреп! хӗреп-п!..

К. Пайраш.

Чӗнмен хӑнасем
Пирӗн Роҫҫийӑра пурӑннӑ буржуйсенчен ну- 

майӗшесем йутҫӗршывсене тарса кайнӑ. Вӑт, пуҫ- 
тарӑннӑ пӗрре унта патша генералӗ, помешчик, 
фабриканг тата пуп, пуҫланӑ вара хӑйсем хуш- 
шинче сӳтсе йавма:

— Совет Сойузӗнче,—теҫҫӗ,—пурнӑҫ питӗ лай- 
ӑхланса кайнӑ. Ҫӑкӑр темӗн чухлӗ! Кашни кунах 
аш-какай ҫийеҫҫӗ. Чейе сахӑр йарса тутлӑ ӗҫеҫҫӗ. 
Пӑтӑ ҫинӗ чухне тата темӗн чухлӗ ҫу йарса ҫи- 
йеҫҫӗ. Айтӑр, кайар унта! Кайала туртса илме май 
пуррисене—туртса илӗпӗр, сийен тума май пур 
вырӑнта—сийен тума тӑрӑшӑпӑр.

Ҫакӑн хыҫҫӑн вара вӗсем Совет Сойузне кил- 
ме килӗшнӗ. Хӑйсем ҫумне бомбӑсем, ревоЛ)Вӗр- 
сем илсе кайнӑ вӗсем совет чикки патне. А 
унта пирӗн часовой пӑшалпа тӑра!. Каҫса кайма 
май ҫук пирки вӗсем чарӑннӑ та канашлама пуҫ- 
ланӑ. Нихӑшӗ те малтан кайасшӑн мар, хӑраҫҫӗ. 
„Ан тив, генерал малтан кайтӑр“, тет фабрикант. 
Генералӗ; „Ан тив, малтан пуп кайтӑр“, тет. П.у- 
пӗ кала!: „Ан тив, помешчик малтан кайтӑр, еп 
каймастӑп“. Помеш шкӗ тата: „Фабрикант малтан 
кайса пӑхтӑр”, тет.

Нумай вӑхӑт хушши ҫакӑн пек тавлашсан тав- 
лашсан шӑпа йанӑ. Малтан каҫса кайма шӑпа пу- 
па тухнӑ.

— Улталам-ха ҫзв часовойа,—шухӑшлат пупӗ.
Хырса йанӑ вара вӑл хӑйӗн вӑрӑ.м сухалӗсене,

хӗрарӑм кӗпи тӑхӑнса йанӑ, тутӑр ҫыхнӑ. Шӑлт 
хӗрарӑм нулнӑ. Тӗттӗм каҫ пулсан вара пуп чикӗ 
урлӑ вӑрттӑн каҫса кайма пуҫлат.

Совет чассвойӗ ҫын сассине илтет те пӑшал 
йарса тытат.

—Кам унта килет?! —кӑшкӑрса йанӑ часовой.
Пуп хӑраса кайнӑ:
— Ан пер мана, тӑванӑм, епӗ вӑл, карчӑк, 

аташса кайрӑм та ак!..
— Аташса кайрӑн еппинР—теиӗ часовой,—ап- 

ла тӑк ҫул кӑтартса йарас сана!
Илсе кайнӑ вара часовой ҫав аташнӑ карчӑка 

заставӑна. Унта, заставӑра, тепӗр ик-виҫӗ кунтан 
карчӑкӑн сухалӗсем те палӑрма пуҫланӑ...

Лере, каҫаймасӑр йулнисем, пупа саҫҫимех ҫу- 
хатнӑ. Кбтеҫҫӗ, кӗтеҫҫӗ, ура чӗрни ҫине те тӑр- 
са пӑхаҫҫӗ—пуп ҫук.

— Кайса тбрӗслесе килмеле,- -тенӗ генералӗ.
Шӑпа йараҫҫӗ. Шӑпа—помешчике тухнӑ.

 ̂ Ну-кӑ, улталам-ха ҫав часовойа,—тесе шухӑш- 
ла!  помешчик.

Ҫын кӗлетки йевӗрлӗ пулас мар тесе, тӑхӑ- 
на! вӑл хӑй ҫине ӗне тирӗ, мал йенчен мӑйрака- 
сем туса ларта!, пуҫа ҫӗреле пӗшкӗтет, курӑк 
татса ҫинӗ пек кӑтар-!'^!... Вара чикӗ урлӑ каҫ- 
ма пуҫлат.

Часовой ҫакна кура! те тӗлӗнсе кайа!:
— Мӗнлескер ӗне ку, хӳрипе ҫагшас!, хӑлхи- 

сене выл)Этмаст. Ун ҫине перес тесе пӑшалне тӗл- 
лесе тӑра!.

Помешчик' калама ҫук хӑраса ӳкне. Унӑн, ӗнӗ 
пулнӑскерӗн, ӗне пек „мууу!“ тесе макӑрса йама- 
ла пулнӑ, а вӑл хӑраса кайнипе:

— Ан пер, ан пер! Епӗ мар вӑл, йутҫӗршыври 
ӑратлӑ ӗне вӑл,—тесе кӑшкӑрса йанӑ.

Кулса йанӑ часовой. Вара „йутҫӗршыв ӗнине“ 
заставӑна илсе кайнӑ.
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ӐПере фабрикантпа генерал блӗкхин пекех кӗ- 
теҫҫӗ:

— Унта вӗсене кӑ:иӑла кайнӑ пулас, ҫавӑнпа 
кайала таврӑнмаҫҫӗ вӗсем. Пирӗн те кайас унта 
часрах!

Шӑпа йараҫҫӗ. Шӑпа—фабриканта туха!.
— Ну,—шухӑшла! фабрикант, — ^'■лталатӑпах 

ҫав часовойа.
Илнӗ вӑл пӗчӗк самоЛ)От, тӗрлӗрен краскӑсем- 

пе ҫӑхан пек туса сӑрланӑ ӑна вӑл, айалтан тӗк- 
сем тунӑ, куҫсем, сӑмсине, хӳрине, урисене, мӗн 
кирлине пурне те тунӑ. Вара унҫине ларса ҫӳле- 
ҫӳле пӗлӗте хӑпарса кайса чикӗ урлӑ вӗҫсе кайнӑ.

Пирӗн часовой пӗлӗт ҫине пӑхат те, шухӑшла!:
— Тӗсрен пӑхсан ҫӑхан йевӗрлӗ, знчах вӗҫнин 

сэсси пӗре те вӗҫен-кайӑккин пек мар.
Ҫакӑн хыҫҫӑн часовой поста сигнал пара!. 

Постра сигнал илнӗ хыҫҫӑн, самоЛ)От-истребигел 
сокол пек хӑпарса кайнӑ ҫӑхан патне. Ҫӑхан ниҫ- 
та кайса кӗме пӗлмерӗ, тарма та пӑхрӗ, тарайма- 
рӗ. Илсе кайнӑ вара ҫӑхана заставӑ патне...

Лере пӗр-пӗччен тӑрса йулнӑ генерал кӗтнӗ- 
кӗтнӗ те вӗсене, ҫапла каланӑ:

— Вӗсем унтан кайала таврӑнма шухӑшламаҫ- 
ҫӗ тӗк, манӑн мӗн хӑрасси пур, епӗ те кайатӑп.

Тӑхӑннӑ вара вӑл кокардӑлӑ картуз, тутӑхма 
пуҫланӑ шашкӑ ҫакса йанӑ, шпорсем тӑхӑннӑ, пур 
пек медалбсене ҫакса йанӑ. Варайӑлт тирпейлен- 
се ҫитсен чикӗ ҫине тухса ӗлӗкхи генерал >сас- 
сипе хытӑ кӑшкӑрса йара!:

— Ей, кӗҫӗн ЧИНС6 .М, смирно! Запорӳ! Чеҫ па- 
рӑр ватӑ генерала.

Генералӑн ҫакӑн пек хӑтланавӗнчен погранич- 
никсем чылай кулчӗҫ. Тутӑхнӑ шашкине, медалӗ- 
сене унран туртса илсе, пограничниксем ӑна 
„чеҫ панӑ“—заставӑна илсе кайнӑ...

Ҫапла вара ҫак чӗнмен=г*Йнасем кайалах пӗрле, 
пӗр вырӑнта пулаҫҫӗ. Заставӑ начаЛ)Никӗ вӗсен- 
чен ыйтма пуҫла!:

— Мӗскер тума килтӗр кунта?
Пупӗ кала!:
— Епӗ хамӑн чиркӳве курас тесе килтӗм.
Помешчикӗ кала1:
— Епӗ хамӑн хирсене курма килтӗм.
Фабриканчӗ кала!:
— Епӗ хамӑн хапрӑка курас терӗм.
Генералӗ кала!:
— А епӗ хамӑн деншчик пулнӑИвана шыратӑп.
— Апла пулсан—йурӗ еппин,—тенӗ заставӑ 

начаЛ)Никӗ. Кам та кам сиртен, чӗнмен хӑнасем, 
хӑвӑрӑнне тупсан тата ӑна палласа илсен, ӑна ӗн- 
тӗ, ан тив йурӗ, каҫаратӑп. А кам та кам хӑйӗн- 
не тупаймасан—ун чух вара ан айӑплӑр, каҫару 
пулмӗ. Шырама кайатӑр-и?

— Кайатпӑр. Кайатпӑр!—пӗр харӑс кӑшкӑрса 
йанӑ хӑнасем.

Камӑн малтан каймала тесе шӑпа йараҫҫӗ. Шӑ- 
па пупа туха!. Ҫавӑна! пуп:

— Епӗ хамӑн чиркӳве пӗр самантрах палласа 
илетӗп,—тет.

Илсе кайнӑ вара канвойпа ӗлӗк чиркӳ пулнӑ 
вырӑна. Анчах чнркӳ пулнӑ вырӑнта пысӑк ҫурт 
ҫӗкленсе лараК. Турӑшсем ҫук, хӗрессем ҫук, чан- 
геи ҫук. Кӗреҫҫӗ шала—унта ҫынсем кӗнекесем, 
хаҫатсем вуласа лараҫҫӗ... Пӑхнӑ, пӑхнӑ пуп, шы- 
ранӑ, шыранӑ—пӑхса пӗтӗм куҫӗсене вӑйсӑрлатнӑ. 
Йулашкинчен, ерленсе кайнипе, йӗрсе йанӑ:

— Ӳкенетӗп, тӑвансем, тупма пултараймастап.
Ҫакӑн хыҫҫӑн ӑна кайала заставӑна илсе ка-

йаҫҫӗ.
Помешчикб кала!:
— Йарӑр мана, епӗ хамӑнне халех тупатӑп,— 

тет.
Илсе кайҫҫӗ ӑна унӑн именисе.м тата хирӗсем 

пулнӑ вырӑна. Пӑхат-пӑхат помешчик, шыра!-шы- 
ра! хӑйӗн аслӑ хирӗсене, хӑйӗнпе йунашар вырт- 
нӑ хресченсен пӗчӗк анисене—ҫук тупаймаст, ун- 
та пӗр йӑрансӑр вӗҫӗмсӗр уй-хир сарӑлса вырта!. 
Хирте тракторсем, ко.мбайнсем кӗрлеҫҫб, виҫӗ ка- 
сӑлӑ плугсемпе сухалаҫҫӗ...

Ҫӳренӗ-ҫӳренӗ помешчик, пӑхнӑ-пӑхнӑ, вара 
ҫӗр ҫине ӳксе, алӑсене чӑмӑртаса, кӑтартса йанӑ:

— Кунта пӗр йӑран та ҫук, ӑҫтан тупас те- 
тӗн кунта хӑвӑнне?

Илсе кайнӑ ӑна кайала, заставӑна. Сиксе тӑ- 
нӑ фабрикант:

— Йарӑр мана, епӗ ӗнтӗ хамӑн хапрӑкӑма ха- 
лех тупатӑп. Пысӑк трубалӑскер, тӑкӑрлӑкра ла- 
рат вӑл?

Илсе кайнӑ ӑна хулана. Шырама пуҫланӑфаб- 
рикант хӑйӗн тӑкӑрлӑкне—тӑкӑрлӑк ҫук, ун вы- 
рӑнӗнче сарлака та илемлӗ урам. Шырама пуҫла- 
нӑ хӑйӗн ӗлӗкхи хапрӑкне—вӑл та ҫук, ун вырӑ- 
нӗнче темӗн пысӑкӗш завод лара!, корпуссем 
хыҫҫӑн корпуссем, машннӑсем, станоксем, труба- 
сенчен тӗтӗм тухат. Завод та мар вӑл -  хула 
хӑйех.

Ҫӳренӗ ҫӳренӗ фабрикант ӗлӗк хӑйӗн хапрӑкӗ 
пулнӑ вырӑнсем тӑрӑх, унтала та кунтала та те- 
мӗн пек тинкерсе пӑхнӑ, пысӑклатакан куҫлӑхсем 
те тӑхӑнса пӑхнӑ вӑл, бинокӑ.ьпе те пӑхнӑ—ҫук, 
ниҫтан та пурпӗрех бҫ тухмас!. Нимӗскер тума 
май ҫуккине кура, ывӑтса йарат хӑйӗн куҫлӑхӗсе- 
не, трубисене, шӑлсене шатӑртатса ҫилӗпе кӑш- 
кӑрса йара!:

— Ӑҫтан кунта тупас тетӗн? Епӗ ҫакнашкал 
пысӑк завод йутҫӗршывсенче те курман!

Килӗшӳ укҫаран хаклӑ. Илсе кайнӑ ӑна кайа- 
ла, заставӑна.

— А есӗ, генерал, шыратӑн-и?—ыйта! заставӑ 
начал)***̂ ^̂  ̂ генералтан.

Генерал кала!:
— Мана хамӑн ӗлӗк деншчик пулнӑ Иван кир- 

лӗ. Ентӗ епӗ ӑна пӗрре пӑхсах палласа илетӗп!
НачаЛ)Ник вара, ҫемҫен  кулса, генерала каланӑ:
— А ну, превосходителствӑ, тинкерсе пӑх-ха 

ман ҫине, ан хӑра!
П ӑ х а !  генерзл:
— Ҫук, никак паллаймастап!
Нача^ьник кала¥:
— А епӗ сана пӗрре курсанах палларӑм, есӗ 

мана ҫӑвар урлӑ ҫапнисене халӗ те астӑватӑп.
Генерал, начал^ник ҫине тепӗр пӗр-иккӗ тнн- 

кбрсе пӑхнӑ та, кӑшкӑрса йанӑ:
— А х ,  тур-тур, Иван, есӗ-им вара ку? .Мӗнле 

улшӑннӑ ес, паллама та ҫук! Тархашсӑн ӗнтӗ хӑ- 
тар пире, ан пар пӗтме пире!

Начал)ник, пуҫне силлесе, калат:
— Йурӗ! Хӑтарӑп!
Ҫакӑн хыҫҫӑн лартнӑ вара нача.ьник ҫав чен- 

мен хӑнасене ҫӑра айне.
Ҫӑра шанчӑклӑ—антив ларччӗр!..

Ку йумаха ,На страже“ хаҫатран куҫарнӑ. Вӑл йумаха 
Мускав облӑҫӗнче йараҫҫӗ.
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Ӑҫта кайса лекнӗ
Шупашкарти телефон станцнн 

абонемент кӗнекн тӑрӑх кайсан, ху- 
на кирлӗ номӗрсене тупма 1!ӑаӑр.

Кам ку? Ку дирекгор кабинечӗ пулчӗ-и? 
Директо-ор? Мӗ-ӗн? Ӑнланаймастӑп. А-з... ремонтор хватерӗ.

Хисеплӗ Капнӑн
(Вулакансен ҫырӑвӗсем)

Хисеплӗ Напнӑн
Епӗр сана такҫанах ҫакна пӗлтересшӗн пултӑ- 

.мӑр, Акӑ .чӗн. „Хӗрлӗ Чутай“ колхозра (Хӗрлӗ 
Чутай р.) 1937 ҫулта пӗр колхозник аллинче те 
ӗҫкӗнеки пулмарӗ. Ана вӗсем колхозниксен ӗҫку- 
нӗсене ҫухатма лайӑхран тунӑ пек туйӑна!.

Ҫапла шухӑш пулчӗ; йаланах ӗҫлемесӗр пурӑн- 
ма йуратнӑ председателсене тата йаланах улшӑн- 
са тӑма йуратнӑ колхоз сч^товочӗсене, бригадир- 
сене, правлени членӗсене санӑн алла парас те- 
рӗмӗр.

Асӑрхагарпи. Ку колхоз председателӗсем йа- 
ланах улшӑнса тӑнипе вӗсене хӑйсен хушамачӗ- 
семпе чӗнме те вӗренсе йулаймастпӑр.

Пр. Сатур, Н. Николайев.

Паха Напнӑн

Манӑн Трак районӗнчи Ҫӗнйал Шетмӗри алӑс- 
талӑх ертелӗнчен кирек ӑҫта кайнӑшӑн 2 1  тенкӗ 
укҫа илмеле пулчӗ. Епӗ ертел пуҫлӑхӗ М. Сте- 
панов (кассӑ та унра та) патнӗ укҫа илме пытӑм. 
Есӗ ача, ахал,те чупатӑн, тесе ултӑ тенкиье кат- 
са, вунпилӗк тенкӗ алла пачӗ. Епӗ нимӗн те тӑ- 
ваймарӑм, тавлашма хӑрарӑм. Мӗн тӑвас-ха ма- 
нӑн?—такҫантанпах шухӑшлатӑп. Киле пырсан ат- 
те йатлаҫма тапратрӗ, есӗ ҫисе йанӑ та, памарӗ 
тесе суйатӑа, тет. Взра епӗ ача тесе айӑплӑ-и-ха? 
Ҫитӗнӗп-ха, ӳсӗп епӗ те.

15 ҫулхи Ва1ьӑ.
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Директор йатне пачӗҫ
Мана комсомолецсен пухувӗ вӑрттӑн та хуппӑн 

сасӑласа Кӗтеснерти комсомол пуҫламӗш органи- 
зацин секретарне суйларӗ. Епӗ комсомол органи- 
зацин ӗҫне чӗререн йуратса ӗҫлеме тытӑнтӑм. 
Манӑн ӗҫлес хастарлӑх пысӑк. Ҫапах йулашки 
вӑхӑтра Вӑрмар ПСҪЛКС райкомолӗ манран кул- 
ма пуҫларӗ. Мана секретар тес вырӑнне директор 
тесе кула!.

Вӑт вӗсен хучӗ;
Секретарям первичых организаций Ур- 

марского куста.

4 января в 5 часов вечера в райклубе со- 
зывается кустовое собрание комсомольцев. 
На собрание должны явиться все комсомоль- 
ды куста.

За явку (?) комсомольцев персонально от- 
вечают директора (?) первичных организации.

2-1-38 г. Секретарь РК. ВЛКСМ; Петров.

Тата хӑрамала-ха, пухува комсомолецсем пур- 
те пухӑннӑшӑн ответ тытмала. Тем тӑвӗҫ ӗнтӗ, 
пире, директорсене.

Кӗтеснерти комсомол пуҫламӗш организацин 
секретарӗ П. Мефодйев.

ЧИвашсен государствӑ хорӗ

ҪӖНӖ ЙУРДСЕМ

шырат
Тупнӑ йурӑсене Чӑвашсен государствӑ  
хоре йачӗпе Шупашкара йарса парӑр.

„Кожупрйажь“  ертелӗ

Хӑйӗн атӑ-пушмаксем йусакан ларйокӗсем

йусаса панЗ таварӗсеие
тепӗр хут йусаса пама ҫавӑнтах

йышЗнса йуласси ҫиичеи
пӗлтерет

□
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Хакӗ 4 0  пус УНӐН ЫВӐЛӖ ВӖРЕНТЕТ

Ишлей районӗнчи Шурча шкулӗнчи учи- 
тӗлсем, хййсем кирек ӑҫта кайсан, кӗҫӗн 
классене вӗрентме аслӑрах классенчв вӗ- 
рвнекенсвне хӑвараҫҫӗ.

(Хыпарсвнчвн)

— Ман ача ҫичӗ ҫул вӗренсех учитӗле тухрӗ.
— Учитӗле? Хӑш классене вӗрентет?
— Кӗҫӗн классене. Учитӗлсем пасара кайсан, кӗҫӗн 

классене вӗрентме вӑл йулат.


