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КАПКАН №  1 7 -1 8 . ДЕКАБӖР. 1938 ҫ.
„Чӑваш Коммунӗ* хаҫат кӑларат.
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Атте, епӗ дневник ҫине шкулта мӗн-мӗн вӗренме панисене ҫырса пыратӑп. Есӗ мӗн 
(ыратӑн?

— Мӗн тери пысӑк савӑнӑҫ пирӗн телейлӗ ҫӗршывра, Сталинла Конституци хӗвелӗ айӗнче 
эурӑнма, ӗҫлеме,—ҫавӑн ҫинчен ҫырса пыратӑп ывӑлӑм!



Н И Л ТЕ ... О Т П У С Н Р А

Анне ыйта1:
Мӗн тӑватӑн?

(Вӑл хӑй ӗне сӑва1,
А епӗ—чӑхсене шутлатӑп.)
— Ху кала-ха есӗ?—
Тетӗп епӗ.—Миҫе кунта? Пӗлместӗн. 
Пӗлместӗпех. Ӑна ӑнлантӑм.
Шут ӗҫне пӗлеп пулсан та—- 
Чӑхсен шутне мантӑм.
Миҫеччӗ-ха? Миҫе ..
Ҫитрӗ ҫитмӗл виҫҫе!
Хам татах шутлглгӑп;
Пӳрне хыҫҫӑн пӳрне хутлатӑп. 
Картиш туллн вӗсем—
Самӑр пӗсехелӗскерсем;
Хӑшӗ йурлаҫҫӗ, какалаҫҫӗ...
Туй арӑмсем пек уткалаҫҫӗ.

Анне ӗне сӑва1,
А епӗ—чӑхсене шутлатӑп.
Амбартан асанне тухаТ 
(Вӑл ӗнтӗ питӗ ватӑ).
Ӑна чӑхсем
Тахҫантанпах таҫтан паллаҫҫӗ. 
Мӗншӗн тесен—
Вӑл вӗсене пӗрчӗ сапса парат-ҫке. 
Чӑхсен чӗлхине те пӗлет,
Чӑхсемпе чӑхсемле пуплет: 
„Кӑт-кӑ-ӑП Кӑт-кӑТа-а-ах!
Килӗр, килӗр кунтарах!
Ма1ак тӑвӑр ытларах...
Вара татах сапса парап!“
Ӑна 7—8 чӑх ответлесе,
Аслӑк ҫинчен кӑтиклесе,
Ҫӑмарта тусӑ анаҫҫӗ...
Пӗрчӗ сӑхма хыпаланаҫҫӗ.

Анне ӗне сӑва1.
Пӗр ӗнене ҫеҫ мар —
Т^прине сума пикенчӗ.
Пӳртрен сас йанӑра1,
Мана йӑмӑк йӑхра1:
„Пиҫнӗ паҫӑрах икерчӗ!
Кӗр ӗнтӗ!
Ха, тӑра]( вӑл... тӗлӗннӗ".
Тӗлӗннӗрен ҫеҫ мар 
Ҫак тулли пурнӑҫран —
Йӑмӑкӑм, ес ӑнлан:
Ҫич ҫул килте пулман,
Ҫич ҫул сире курман. *
Кил-йышри пурнӑҫпа 
Пайан ак курнӑҫап.

Анне ӗне сӑва1.
Пурнӑҫа тавтӑват.
Витре сӗтпе тула1,
Анне йӑл-йӑл кулат,
Кала1:
„Тата тепӗр витре пула1“.
Тулли витресем пек хитре 
Хаваслӑх йалкӑша-Е питре.
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А еп пӑхса тӑратӑп, 
Сурӑхсене шутлатӑп. 
Миҫен кунта? Миҫе... 
Ҫитрӗ ак вунвиҫҫе.
Татах нумай вӗсем— 
Вӑрӑм ҫӑмлӑскерсем: 

‘ Картиш илемне кӳреҫҫӗ,
■ Хӑшӗ путек ӗмӗртеҫҫӗ, 

Хӑшӗ ӑшӑ шыв ӗҫеҫҫӗ. 
Пурте самӑр, пурте тутӑ 
Умра вӗсен—симӗс утӑ.

Ак йерипенӗн, майӗпе 
Ҫ Уҫӑлат вите алӑкӗ—

Тухаҫҫӗ сыснасем тӑваттӑн; 
Иккӗш ҫамрӑк, иккӗш ватӑ. 
Ваттисен вуншар ҫурӑ— 
Хӑшӗ шурӑ, хӑшӗ хура. 
Пурте таса. Таса та ҫутӑ... 
Пӑхса тӑратӑп—чудӑ!

Умра ак вӑкӑр мӗкӗрет. 
Хапхаран атте кӗрет:
— Ата, ывлӑм, апатланар,— 
Тесе пӳрте чӗнет мана.— 
Апатланар та тумланар, 
Клуба кайма хыпалапар, 
Унта пайан лекци пула1.
— Кам вулат?-^тетӗп еп,
— Хам вулатӑп!—тет атте. 
Вненетӗп.
Пыратӑп, тетӗп. ч

Анне ӗне суса пӗтерчӗ.
Сӗт витрине ҫӗклетӗп,
Ҫӗклетӗп те пӳрте кӗретӗп. 
Сар тулӑран пиҫнӗ икерчӗ 
Ҫут ҫатмари ҫу ӑшӗнче 
Пӑслана1 сӗтел ҫинче. 
Ҫийетпӗр.
Чейне те ӗҫетпӗр.
Шур ҫӑмартасене шаккатпӑр. 
Пӗр-пӗрин ҫине пӑхатпӑр, 
Пӑхатпӑр та хавхаланатпӑр.
Пит аван-ҫке тӑван ҫемйере 
Лармашкӑн тулли кӗрекере.
Ак сӑмавар чаш-чашкӑра1. 
Радио музыкӑ пара1.
Ларнӑ ҫӗртех килте еп 
Мухтавлӑ Мускава итлетӗп. 
Пит аван-ҫке тулли пурнӑҫпа 
Пурнакан кил-йышпа курнӑҫма. 
Велоҫипед хыҫҫӑн велоҫипед 
Клуб умне чупса ҫитет: 
Ҫыннисем сиксе анаҫҫӗ,
Пухӑва хыпалайаҫҫӗ.
Ак епӗ пухура
Хамӑр йал-йышсене курап.
Калаҫаҫҫӗ. Мухтанаҫҫӗ.



Хайевмп* паллаштараҫҫӗ,
Хӑнана пыма сунаҫҫб.
Пит аван-ҫке тулли пурнӑҫпа 
Пурнакан йал-йышпа курнӑҫма.
Пуху шӑпланчӗ.
Кун йӗрки пуҫланчӗ.
Атте сухала шӑла1. Йӗри-тавра пӑхаТ. 
Лекци вулама пуҫлат.
Кала1 вӑл, ҫулленхи пекех,
Вӑйлӑ тырпул тума майсем пурри ҫинчен.

— Шанмала мар текех— 
тет вӑл,—ҫанталӑк ҫине.
Пурте хамӑртан килет,
Хамӑр хӗрсе ӗҫленинчен.
Кала1 атте кӗрхи калчасеые 
Мӗнле хӗл каҫарма кирли ҫинчен. 
Ӑна итлеҫҫӗ. Итлеҫҫӗ те тӑнлаҫҫӗ. 
Кала1 атте ман, опытник-сӑнавҫӑ.

М. П.

Тимӗрҫ-лаҫҫи
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В ӑрнар рай он ӗнчи  ,,Б о ъ ш е в и к “  ко л хо зр и  тим ӗрҫ лаҫҫи пулат.

А кӑ  вӑл:

гг
% Щ/

}
— -1

\П/
\

Тул йенчен Шал йенчен.



Ф О К А
(Салтыкив-Шчедрин ҫырнӑ „Иудушка /'оловщо/Г нроизаедени еыпӑке)

Тулта апре.^ ҫавӑнпа мужикӗн, йаланхи пекех, 
ҫимели ҫук.—йӑлт ҫисе пӗтерчӗҫ, (ьа^ьаксем, хӗ- 
ле праҫник туса ирттерчӗҫ, анчах ҫуркунне ҫи- 
тес умӗн хырӑмӗсем пӗрӗнсе ларчӗҫ!“—шухӑшлат 
Порфирий Владимирыч хӑй ӑссӗн; хӑй вӑл, йури 
тенӗ пекех, хаЛ) ҫеҫ пӗлтӗрхи уй-хир ӗҫне кӑтар- 
такан счотсене йӗркелесе ҫитерчӗ. Феврал)те 
йулашки ҫӗмелсене ҫапса пӗтернӗ, март уйӑхӗнче 
вӑл тырӑ пӳлмисенче выртнӑ, хал) ӗнтӗ, ҫак кун- 
сенче, мӗн пур тырра шута илсе кӗнекери кирлӗ 
пек графасем ҫине ҫырса хунӑ. Иудушкӑ чӳрече 
умӗнче кӗтсе тӑра1. Ав инҫетрӗ, кӗпер ҫинче, 
пӗчӗкҫеҫ урапа ҫинче ларса пыракан мужик Фока 
курӑнса кайрӗ. Головъовӑна пӑрӑнакан ҫулйуп- 
пине ҫитсен вӑл тилхеписене темскерле васкав- 
лӑн турткаласа илчӗ, пушӑ ҫук пирки, аран-аран 
утаканлашине аллипе хӑмсарса хӑратрӗ.

— Кунта!—пӑшӑлтатат Иудушкӑ.—Иш . лаши 
унӑн, тепле чӗрӗ йулнӑ. Анчах, дӗр-ик уйӑх тӑ- 
рантарсан ӑна—самай чипер лаша пула1. Пӗр 
ҫирӗм пиллӗк тенкӗ, атту вӑтӑршпех те парӑн 
уншӑн.

Ҫав вӑхӑтра Фока тарҫӑсем пурӑнакан пӳрт 
патне ҫитрӗ те лаШине карта ҫумне кӑкарчӗ, вӑл 
ӑна пӗр ытам вакланса пӗтнӗ утӑ пӑрахса пачӗ 
те, тепӗр минутран вӑл Порфирий Владимирыч 
хӑй патне пыракан ҫынсене йаланах йышӑнакан 
хӗр тарҫӑсен пӳлӗмӗнче, пӗр урин ҫинчен тепӗр 
ури ҫине пускаласа тӑра1.

— Ну, тусӑм, мӗнле ырӑ хыпар калас те- 
тӗн-ха?—пуҫлат Порфирий Владимирыч.

— Ҫапла вӑт, судӑрь, кӑштах тырӑ кирлӗччӗ те...
— Ма апла! Хӑвӑнне ҫисе йатӑр, пулас? Ах, ах, 

ҫылӑх мар-ши сире! Вӑт есӗр ерех сахалтарах 
ӗҫнӗ пулсан, нумайтарах ӗҫленӗ пулсан, турра 
ытларах кӗлтунӑ пулсан, ҫӗрӗ те сиснӗ пулӗччӗ. 
Кӑҫал пӗр пӗрчӗ шӑтнӑ вырӑнта—пӑхан та, ҫав 
вӑхӑтра ик-виҫ пӗрчӗ те шӑтса тухнӑ пулӗччӗ. 
Кивҫен кайма та кирлӗ марччӗ.

Фока хирӗҫ калас вырӑнне, темле хӑйусӑрта- 
раххӑн йӑл-л кулса илет.

— Есӗ мӗн, турӑ инҫе те, курмас¥ тесе шу- 
хӑшлатним?—ҫаплах ӑс парса тӑратг Порфирий 
Владимирыч.—Анчах турри—акӑ вӑл. Унта та, 
кунта та, епӗр иксӗмӗр калаҫнӑ хушӑра та пи- 
рӗнпе пӗрле вӑл,— пур ҫӗрте те вӑл. Вӑл пурне 
те курат, пурне те илтет, анчах асӑрхаман пек 
пулса ҫӳрет. Ҫынсем хӑйсен ӑспе пурӑнса пӑх- 
чӑр-ха; курӑпӑр, мӗнле астӑвӗҫ вӗсем мана! 
А епӗр, вӑл асӑрхаманҫи пулнипе усӑ курса, 
хамӑр пурлӑхран турра ваъъ® ҫурта лартмалӑх 
уйӑрса парас вырӑнне, хупахран хупаха ҫӳрет- 
пӗр. Вӑт ҫавӑншӑн турӑ памас1 пире тырӑ—ҫап- 
ла-и, тусӑм?

— Ӑна ӗнтӗ мӗнне калӑн! Вӑл ҫапла!
— Ну, куратни ӗнтӗ хал>, хаЛ) ӗнтӗ есӗ те ӑн- 

лантӑн. Анчах мӗншӗн ӑнлантӑн? Мӗншӗн тесен 
турӑ санран хӑй ырлӑхне сирсе йанӑ. Тырӑ пулнӑ 
пулсан сан, есӗ каллех сӑмсуна каҫӑртма пуҫлат- 
тӑн, х а ъ  ав, турра...

— Тӗрӗс вӑл, ехер те епӗр.
— Чим-ха, ешб калам. Йаланах ҫапла пулат

вӑл, тусӑм, турӑ хӑйне манакансене йаланах хӑй 
ҫинчен аса илтерет. Уншӑн ӳпкелешме кирлӗ мар 
пирӗн, ӑна вӑл хамӑра усӑ кӳрес, тесе, ҫапла 
тунине ӑнланас пула1 пирӗн. Епӗр турра астуса 
пурӑннӑ пулсан, вӑл та пирӗн ҫинчен манас ҫук- 
ч6. Пурне те панӑ пулӗччӗ, ырашне те, сӗллине 
те, ҫӗрулмине те,—на ҫи! ВыЛ)ӑхна та пӑхнӑ пу- 
лӗччӗ—ав, лашу сан, йепле чунне усра1 вӑл 
апӑрша! Чӑх-чӗппӳсене те, йешӗл сан пур пул- 
сан, вӗсене те чӑн-чӑн ҫулйӗр ҫине кӑларнӑ пу- 
лӗччӗ!

— Ку сирӗн йӑлтах тӗрӗс, Порфирий Влади- 
мирыч!

— Турра чысласси вӑл—пӗрремӗш вырӑнта 
тӑра1, унтан вара—аслисене, патшасем хӑйсем 
хисеп тунӑ ҫынсене... сӑмахран, помешчиксене...

— Ара епӗр, Порфирий Владимирыч, ахал) те 
ӗнтӗ... Ҫапларах туйӑна^...

— Сана вӑт ,туйӑна1“, есӗ пуҫтавра шухӑш- 
ласа пӑх та сутне ту, тен, тӗрӗслесе пӑхсан, ап- 
ла та мар, урӑхла пулса туха1. ХаЛ) акӑ, ес ман 
пата ыраш илме килтӗн т е —калама ҫылӑх! Ман- 
па ҫавтери кӑмӑллӑ, йӑваш; анчах виҫӗмҫул, ас- 
тӑватӑн-и, тырӑ вырма ҫынсем кирлӗ чухне, епӗ 
хам сирӗн пата, мужиксем патне, йӑлӑнма пы- 
тӑм, пулӑшӑр, тӑванӑмсем, тетӗп, хӑтарӑр, анчах 
есӗр еп ыйтнине хирӗҫ мӗн каларӑр? Хамӑрӑнне 
вырас пулат, теҫҫӗ. Хал) господасемшӗн ӗҫлеме 
ӗлӗкхи вӑхӑт мар, хал)—ирӗклӗх!'—теҫҫӗ. Ирӗк- 
лӗх, анчах тырри ҫук.

Порфирий Владимирыч Фока ҫине ӑс панӑн 
пӑхса илет; анчах лешӗ хускалмас1, кӑнт хытса 
кайнӑ пек тӑра!'.

— Ҫавтери мӑнкӑмӑллӑ есӗр, ҫавӑнпа та телей 
ҫук ӗнтӗ сирӗн. Сӑмахран, хамах илем акӑ: тур- 
ри те пилленӗ, патши те хисеп тунӑ, темеле ӗн- 
тӗ мана, анчах епӗ—пуҫа каҫӑртмастӑп. Ӑҫтан 
мӑнкӑмӑлланма пултарӑп-ха епӗ? Мӗнех вара епӗ? 
Ӑман! Хурт-кӑпшанкӑ! Тфу! Анчах турри ав, епӗ 
лӑпкӑ иккенне кура, пиллерӗ мана. Хӑй те мана 
ырлӑхсӑр хӑвармарӗ, патшине те мана хисеп ту- 
ма шухӑш пачӗ!

— Ҫпӗ, Порфирий Владимирыч, ҫапла шухӑш- 
латӑп, ӗлӗк, помешчиксем патӗнче чухне, хаъхин- 
чен нумай лайӑхрахчӗ!—ӑна йурама тӑрӑшса сӑ- 
мах хуша1 Фока.

— Ҫапла ҫав, тӑванӑм, пулнӑ ҫав вӑхӑт сирӗн- 
шӗн те, праҫник турӑр, пурӑнса куртӑр. Пурте 
пурччӗ сирӗн: ырашӗ те, ути те, ҫӗрулмийӗ те. 
Ну, тепӗр тесен, иртнине мӗн аса- илес ӑна, епӗ 
нумайччен ҫилленсе пурӑнакан ҫын мар: ун ҫин- 
чен епӗ, тырӑ вырнӑ ҫын шырама пыни ҫинчен, 
такҫанах маннӑ, ахал) кӑна сӑмах ҫине килсе тух- 
рӗ. Мӗнле каларӑн ҫак есӗ: ыраш кирлб пулчӗ 
терӗн-и ҫак?

—/ Ҫапла ҫав, тырӑ кирлӗччӗ те...
— Сутӑн илме хатӗрлентӗн-им?
— Ӑҫта илес! Кивҫенле, сначӑт, ҫӗн тырӑччен!
— Ахти-хти1 Ырашӗ кӑҫал, тусӑм, ҫыртаП 

Пӗлместӗп ӗнтӗ, тем тумала ман санпа...
Порфирий Владимирыч пӗр минутлӑха шухӑша 

кайса тӑра1, чӑнахах та пӗлмест, тейӗн ес ӑна



м1Ю тума кирлине; „ҫынна пулӑшас кӑмӑле те 
пур пек, ырашӗ те ҫырта1 пек“...

— Иура1, тусӑм, тыррине ӑна кивҫен те пама 
йура'}’,—тет вӑл йулашкинчен:—ҫапла ара, тӗрӗс- 
сипех калас пулсан, ырашӗ ҫук ман сутмалӑх: 
турӑ панӑ йапалапа суту-илӳ тӑвас ӗҫе килӗш- 
терме чӑтӑм ҫук ман. Кивҫенле вӑт—йурат, ӑна 
епӗ хаваслансах парӑп. Епӗ вӗт, тӑванӑм, астӑ- 
ватӑп: пайан еп сана кивҫен парап, ыран—ес ма- 
на кивҫен паран. Пайан ман ытлашшипех пур— 
ил, кивҫен ил! Пӗр пӑт чӗрес илес тетӗн пулсан — 
пӗр пӑт чӗрес ил. Ҫур виҫе кирлӗ пулсан—ҫур 
виҫе ил. Тен, ыран, ӗҫсем тепӗр майлӑ ҫаврӑнса 
тӑрӗҫ те, ман хамӑн та сан чӳречӳ умне пырса 
шаккамала пулӗ; пӗр ҫур виҫе кивҫен памӑн-ши, 
Фокушкӑ,—ҫиме ҫук! темеле пулӗ, тен.

— Аҫта ӗнтӗ, есӗрех пырас ҫук та-ха, судӑрь...
— Епех пырас ҫук, тӗслӗхшӗн калатӑп-ха... Ун 

пек ҫеҫ ҫаврӑнса тӑраҫҫӗ-и вара ӗҫсем ку тӗнче- 
ре. Ав хаҫатсем ҫинче ҫыраҫҫӗ. Наполеон тем 
тери ҫӳлте тӑнӑ пулсан та, итту ӗҫ кӑларайман, 
ӑнтарайман. Ҫапла ҫав, тӑванӑм! Мӗн чухлӗ ты- 
рӑ кирлӗ-ха ҫак сана?

— Хӑвӑрӑн кӑмӑлӑру пулсан, пӗр сакӑр виҫе 
кирлӗччӗ те...

— Йура1 сакӑр виҫе те. Анчах малтанах кала- 
са хурап еп сана: ҫыртат, тусӑм, кӑҫал ыраш, 
ҫавтери хытӑ ҫырта1. Ак мӗнле тӑвӑпӑр епӗр 
санпа: епӗ сана ултӑ пӑт чӗрес виҫсе пама хушӑп, 
ес вара мана, тепӗр сакӑр уйӑхран ун ҫумне ик- 
кӗшне хушса парӑн—вара вӑл шӑп та шай сакӑр 
виҫе пулат. Процент таврашӗ илместӗп епӗ, ыт- 
лашшине ырашпах илеп...

Иудушкӑ сӗнӗвне илтсен, Фока сывлӑш ҫавӑ- 
раймийех пулса кайат, пӗр авӑк вӑл нимӗн те 
чӗнмест, хулпуҫҫийӗсене ҫеҫ хускаткаласа илет.

— Нумайтарах мар-ши, судӑрь?—тет вӑл йу- 
лашкинчен, шикленнипе пулас.

— Нумай пулсан—урӑххисем патне кай! Епӗ, 
тӑванӑм, ирӗксӗрлесе мар, чунтан пулӑшас кӑмӑл- 
па сӗнетӗп. Епӗ сана чӗнтермен, ес ху мана шы- 
раса тупнӑ. Есӗ—ыйтӑвпа, епӗ—ответпе. Ҫапла 
вӑл, тусӑм?

— Ҫапли ҫаплах та-ха вӑл, ытлашши нумай 
хушса пама ыйтнӑ пекрех-ха?

— Ах-ах-ах! А еп сана, тӳрӗ мужик, йӗркелӗ 
ҫын тесе! Ну, каласам ӗнтӗ мана, мӗнпе пурӑнма 
хушасшӑн ес мана? Ман ӗнтӗ расхутсене ӑҫтан 
тултарса пымала? Мӗн чухлб расхут ман—пӗлет- 
ни ес ӑна? Ман расхутсен, ачам, вӗҫӗ-хӗрри те 
курӑнмас1. Ман ӑна пар, теприне ҫырлахтар, 
виҫҫӗмӗшне ваъъ® кӑларса хур. Пурне те кирлӗ, 
пурте Порфирий Владимирыча турткалаҫҫӗ, Пор- 
фирий Владимирычӑн вара, пуриншӗн те тӳле- 
меле. Тепӗр тесен тата, ҫавӑ та пур: тыррӑма 
епб купцана сутса йанӑ пулсан—епӗ сӗтел ҫине 
шӑнкӑрт укҫа илсе хураттӑм. Укҫа вӑл, ачам,— 
таса ӗҫ. Укҫапа епӗ билетсем илсе тултарап та, 
тӗплӗ вырӑна чиксе хурап та, процентсемпе усӑ 
курма пуҫлап. Шухӑш та, хуйхӑ та ҫук; купонне 
касса илен те—укҫа пар. Ырашӗ хыҫҫӑн ҫӳрес 
пула1-ха, аппаланас пула1 унпа, тӑрӑшас пулат! 
Мӗн чухлӗ типсе хухат вӑл, мӗн чухлӗ тӑкӑна1, 
шӑши мӗн чухлӗ ҫийет тата! Ҫук, ачам, укҫапа— 
ӑҫтан танаштаран! Такҫанах ӑса кӗме вӑхӑт та 
мана, такҫанах мӗн пуррине укҫа туса хумала 
та, тухса каймала сирӗн патӑртан!

— А есӗр пнрӗнпе, Порфирий Владимирыч, 
пурӑнса пӑхӑр.

- -  Тем пекехчӗ, ачам, анчах вӑй-халӑмсем ҫук 
ман. Елӗкхи пек вӑйлӑ пулсан, паллах ӗнтӗ, пу- 
рӑнаттӑм-ха, ҫапӑҫаттӑм-ха сирӗнпе. Ҫук, вӑхӑт, 
вӑхӑт ӗнтб канма. Тухса кайап ак Тройцӑ Серги 
патне, тухса кайап та, угодник хӳтӗлӗхне пытан- 
са ларап, никам та илтеймест вара мана. Анчах 
мана ҫавтери аван пула1: лӑпкӑ, тӳрӗ пурнӑҫпа 
пурӑнӑп, шӑп, ни ҫуйӑхни-туни, ни харкашни, ни 
шавлани пулмб—пӗлӗт ҫинчи пек!

Пӗр сӑмахпа каласан, Фока тем тӗрлӗ ҫавӑрӑн- 
сан та, ӗҫсем пурӗ-пбр Порфирий Владимирыч 
кӑмӑлне килнӗ пек майлашӑнса пыраҫҫӗ. Анчах 
кунпа сахал-ха: Фока кивҫен илмели условисемпе 
килӗшне самантра, сценӑ ҫине темле Шелепихӑ 
тухса тӑрат. Аха./ьрен кӑна, ҫбтмен ҫерем, пӗр 
теҫҫетин пулӗ ӗнте ҫулмали, ун чухлӗ те пулай- 
мас'1' пул)... Вӑт ҫавна ҫулса...

— Епӗ сана кивҫен парап—есӗ те мака пулӑш,— 
тет Порфирий Владимирыч:— ку ӗнте процент- 
семшен мар, ахаЛ) кӑна, хире-хирӗҫле! Турӑ пу- 
риншен те, а епӗр пӗр-пӗрне пулӑшар! Пӗр теҫет- 
тина ес ӑна, шӳтле кӑна ҫулса хуран, епӗ сана 
малашне манмӑп, аса илӗп! Епӗ вӗт, ачам, уҫӑ 
ҫын! Ес мана пӗр тенкӗлӗх пулӑшса паран, епӗ 
сана...

Порфирий Владимирыч тӑрат те ӗҫ пӗтнӗ йат- 
па чиркӳ ҫинеле пӑхса пуҫҫапа'г, Фока та, ӑна 
кура, сӑхсӑхат.

Фока ҫухала1. Порфирий Владимирыч пӗр лис- 
тӑ хут илет те, счот тыта1, счот шӑрҫисем унӑн 
йӑпӑр-йапӑр тыткалама вӗреннӗ аллисем айӗнче 
сиккелеҫҫӗ... Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех цифрсем чару- 
сӑр ӗҫкӗри ӳсӗрсем пек ташлама пуҫлаҫҫӗ. Иудуш- 
кӑ куҫӗ умӗнче пӗтӗм тӗнче тӗтре йевӗр тӗтӗмпе 
хупланса ларат: вӑл, хӗрӳленсе кайса, ҫавтери 
хӑвӑрттӑн счот ҫинчен хутсем ҫине, хутсем ҫин- 
чен счот ҫине куҫа1. Цифрсем ӳсеҫҫӗ, ӳсеҫҫӗ...

Алакӗр В. куҫарнӑ.

тАлАппя
Арси йалӗнчи .Социалисӑм никӗсӗ* колхоз 

(Похвистнӗ районӗ, Куйбышев облӑҫӗ) клубӗнче, 
3—4 ҫӗр ҫын вырнаҫмали залра, пӗр ҫӗтӗк тимӗр 
кӑмака ҫунса лара'г. Кӑмакин ӑшши хӑй таврала 
пӗр метр талкишне ӑшӑта1.

Ҫтенисене тӑм шӑлман. Хӑшпӗр тӗлте мӑкла- 
ман та. Чӳречисем ҫемрӗк. Ҫавӑнпа та спекта- 
кӑле пыракансем таҫта инҫе ҫула кайнӑ пек тӑ- 
лӑпсем, аҫамсем тӑхӑнса пыраҫҫӗ. Ҫапах та шӑн- 
са кӳтсе кайаҫҫӗ. Сурнӑ сурчӑк ҫӗре ҫитиччен 
шӑнса пӑрланса, мӑйӑр ӳкнӗ пек, шӑкӑртатса 
чупса кайа1.
* Ҫил-тӑман тухсан йур ҫавра ҫил пек ҫаврӑнат, 
куҫа та, ҫӑвара та кӗрсе тула'г. Клуба кӗртсе 
тултарнӑ йур кӗртне ху1 те ниме тусах тасаттар.

Хӗрлӗ Захар.

Тӳрлетни
«Чапкӑн* журналӑн 9 —10-ыӗш номӗрӗнче пичетленсе тухнӑ 

„Ҫуррн кӑна* заметкӑри ӗҫ Вӑрыар районӗнче мар, Вӑрнар 
районӗнче пулвӑ.



„Кӑтартмастӑп вӗсен умӗнче хам айванлӑха“
Чбннб хӑнасем пурте пуҫтарӑнса ҫитнӗ. Йолкӑ 

тавра ҫуртасем йӑлтӑртатса ҫунаҫҫӗ. Анчах уйав 
ҫаплах ҫитеймест-ха.

Ҫӗнӗ ҫулччен тата тӑватӑ минут. Ку йулашки 
минутсем йурийех пӑлахайа персе майӗпен шӑ- 
вӑннӑн туйӑнаҫҫӗ. Аптранӑ йенне Кириле мучи 
халлап та пуҫласа пӑхрӗ, анчах никам та итле- 
меннине кура, шӑпланса каллех сехет йӗппи ҫине 
пӑ)ша тытӑнчӗ.

Йулашкинчен ҫтена ҫумӗнчи сехет ӳсӗрме ха- 
тӗрленнӗ пек хӑйӑлтатса илчӗ те, ҫапма пуҫларӗ. 
Пӗрре, иккӗ... пиллӗк... вуннӑ, вунпӗр...

Вуниккӗмӗш ҫапни илтӗнмерӗ: пурте савӑнӑҫ- 
лӑн кӑшкӑрашса пӗрне пӗри ҫӗнӗ ҫул йачӗпе 
сывлӑх сунма пуҫларӗҫ.

Сасӑсем пӑртак лӑплансан, Кириле мучи ура ҫи- 
не тӑчӗ те, хӑвӑрттӑн унтала-кунтала пӑхса илчӗ.'

— Йура]( еппин, —терӗ вӑл,—ҫӗнӗ ҫул йачӗпе 
епӗр те ырлӑх-сывлӑх сунатпӑр еппин. Ҫитнӗ 
уйава уйавласах пула1', ним тума та ҫук.

Кириле мучи аллинчи сӑра куркине ӳпӗнтерчӗ 
те, турелкке ҫинчи пулӑ ҫине хайаррӑн пӑхса 
пирус чӗртрӗ.

— Ҫӗнӗ ҫул уйавне хирӗҫ епӗ ҫур сӑмах та 
каламастӑп,—терӗ вӑл.—Анчах ҫапах та ӗлӗкхи 
уйавсем авантарахчӗ...

Унтан, хӑйне хирӗҫ Иикам та тавлан^маннине 
кура, ҫав сӑмахнех тепӗр хут каларӗ:

—Елӗкхи уйавсем авантарахчӗ, тетӗп. Неччу ман 
ҫине ухмах йе ӑсран тайӑлнӑ ҫын ҫине пӑхнӑ пек 
пӑхма. Енентерес-и? Енентеретӗп те. Акӑ, пирӗн 
вӑхӑтра, ҫӗнӗ ҫул уйавӗ умӗн раштав пулаканччӗ, 
а халӗ—тӳрех ҫӗнӗ ҫул уйавлама тытӑнаҫҫӗ. Тӗ- 
рӗссипе каласан, епӗ раштава хӳтӗлеместӗп: хӑв- 
нах хакла лара1. Хӑйамат ҫине ӑна. Пӗр ҫӗнӗ 
ҫул та ҫитет, тейӗпӗр.

Анчах мӗнле кӗтсе илетӗр-ха есӗр ӑна, е? 
Калӑпӑр, пӗрне-пӗри сывлӑх сунса сӑра ӗҫетӗр, 
стакансем хире-хирӗҫ шаккатӑр, тӗрлӗ ҫитӗнӳсем 
тума сӗнетӗр, а малала мӗн? Ак есӗ, шӑллӑм, 
инженер пулса ӗҫлетӗн, ухмах ҫынах та мар, 
тейӗпӗр, анчах мӗнле калаҫрӑн-ха есӗ паҫӑр йул- 
ташупа телефон тӑрӑх? Сывлӑх сунатӑп, терӗн 
те, пӗтрӗ те-и? Епӗр ҫамрӑк чухне чӳречесен 
айне пыраттӑмӑр та, ҫӑва тӗпӗнчи сасӑпа сехре 
хӑпмали сӑмахсем мӗкӗреттӗмӗр. Йе тата ватӑрах 
ҫын чӳречи патне пырса „вечнайа памӗт“ йур- 
латтӑмӑр. Тӗнчере ҫук интереснӑ туха1чӗ, мӑн- 
тарӑн. Пур ҫӗрте те уйав пек туйӑнатчӗ. Сирӗн 
ҫавнашкаллисем ӑҫта? Ҫук вӗсем сирӗн, шӑллӑм!..

1908-мӗш ҫула кӗтее илнине астӑватӑп. Сивӗ 
ҫирӗм градусран та иртетчӗ пулмала. Епӗ ун 
чухне пӗр пикене ҫавӑрасшӑн вӗтеленсе ҫӳрет- 
тӗм. Ҫак хӗр пӗр каҫхине ман пата пычӗ те 
„хапха умне тухса йумӑҫ пӑхас-ха, мӗнле йӗкӗте 
качча тухассине пӗлес“, тет.

Чупса тухрӗ хайхискер кӗпе вӗҫҫӗнех. Епӗр 
шӳт туса алӑксене питӗрсе тӗкӗлесе лартрӑмӑр. 
Пӑртак тӑрсанах, хайхи хӗрача пирӗн алӑка шак- 
кама тытӑнчӗ. Чӳречерен те, алӑкран та шаккаса 
пӑха1. А епӗр илтмӗш пулса балалайкӑ калатпӑр, 
пыр тӗпне хыртарса тӗрлӗ ухмахла йурӑсем йан- 
рататпӑр. Макӑрма пуҫласан ҫеҫ уҫса кӳртрӗ-

мӗр. Ай-уй йатларӗ те вара хӑй пире!.. Йӑвӑр 
тӑпри ҫӑмӑл пултӑрах, мӗскӗнӗн!

Мӗн? Вӑл ҫавӑн хыҫҫӑн простутицӑ пулса вил- 
нӗ мар-и, тетри? Ҫук, ҫук, ун чухне мар, пӗр 
ерне кайарах ӳпке чирӗпе тата урисем шыҫӑнса 
кайнипе вилчӗ. Мӗн ман ҫине тӗлӗнсе пӑхатӑр 
есӗр?

Мучи хӑй умӗнче ларакан сӑра куркине пу- 
шатрӗ те, калаҫма сӑлтав шыранӑ пек пӑртак 
чӗнмесӗр ларчӗ.

— Ак есӗр тавлашатӑр,—терӗ вӑл,—Анчах си- 
рӗн тавлашура нимӗнле хӗрӳлӗх те ҫук. Пӗр-пӗ- 
ринпе килӗшсех пыратӑр. Пирӗн вӑхӑтра кашни 
харпӑр-хӑй сӑмахӗшӗн тӑра1чӗ. Иккӗмӗш сехет 
тӗлнеле обйазатӗлнӑ ҫапӑҫу пуҫланса кайатчӗ 
вара. Пӗррехинче ман йулташ __хӑйӗн сӑмахне 
ҫийеле кӑларма тӑрӑшса Сунас Йакуҫинне хӑл- 
хине ҫыртса татнӑччӗ. Ҫӗнӗ ҫул каҫсенче хӑнана- 
мӗне чӗнсен епӗ йаланах хӗве пӗр-пӗр йӑвӑр 
йапала чиксе кайаттӑм...

Ҫӗнӗ ҫул каҫӗсенче хӗрсем мӗншӗн пуслӑх йӑ- 
вантарнине нӗлетри есӗр? Шӗтӗрнек мӗншӗн 
ыталанӑ? Ак есӗр, ҫамрӑк ашпирант, пӗлетри 
ҫаксене? Вӑт пӗлместӗр те. Ӑна хӗрсем качча 
тухас умӗн ҫапла хӑтланнӑ, мӗнле ҫынна кайас- 
сине пӗлме. Епӗ пурне те пӗлетӗп.

Унтан мучи крешчени уйавӗ ҫинчен, пӑр шӑтӑ- 
кӗнче шыва кӗрсе кӑшт ҫеҫ анса кайманни ҫин- 
чен тата йулашкинчен мӑнкун ҫинчен каласа 
парса авалхи йурра чӑсма тытӑннӑччӗ, ҫынсем 
сӗтел хушшинчен тухса пӗтрӗҫ.

Ҫамрӑксем ташӑ пуҫларӗҫ. Мучи каҫса кайсах 
вӗсен ҫине пӑхса тӑра')г. Паллах, ташӑ ун кӑмӑл- 
не кайа1. Анчах, ҫамрӑксенчен хӑшӗ те пулин 
хӑй патне пырсанах, вӑл кӳреннӗ пек пулса 
ҫамкине картлантарат.

— Ҫапла ташлаҫҫӗ-и ӑна? Вӑт ӗлӗк ташла1чбҫ 
тӗк ташлатчӗҫ. Ҫӳҫӳ виреле тӑрса кайаччӗ курсан.

Кӗҫех ватӑ Кириле ҫывӑрма карӗ. Пӗр ҫур 
сехет пек иртсен унӑн ывӑлӗпе хӑнисем йуна- 
шар пӳлӗмре такам мӑкӑртатнине илтсе алӑк патне 
пычӗҫ.

Кириле мучи хӑйпе хӑй калаҫат:
— Вӗсен пурнӑҫӗнчен тӗлӗнсе, кӑтартмастӑп 

хам айваялӑха... Пирӗн тымартан тухнӑ ачасе- 
мех ӗнтӗ, ӗнер ҫеҫ-ха—ним те мар пулнӑ. Ак 
халӗ пыр та калаҫ вӗсемпе—пӗри инженер, тепри 
—ашпирант, виҫҫӗмӗшӗ—учитӗл. А епӗ пур — 
аллӑ ҫула ҫитиччен витерен тухса курай- 
марӑм, аҫа ҫапасшӗ кулак патӗнче пилӗк аврӑм- 
Савӑнӑҫ курни ҫинчен калама та кирлӗ мар: пӗр- 
пӗр йӗке-хӳре ҫапса пӑрахсан кулса курнӑ пулӗ 
ҫеҫ... Вӑхӑтсӑр ҫуралнӑ ҫав. Халӗ пулсан, теи, 
епӗ те ашпиранта тухнӑ пулӑттӑм. Йура1, Совет 
влаҫӗ пулчӗ. Елӗк пулнӑ пулсан, ыйткаласа ҫӳ- 
реме тиветчӗ... Ҫамрӑксем чейе ҫав вӗсем: пӗ- 
леҫҫӗ хӑҫан ҫуралмалине. О!.. пиллӗкӗмӗш сехет 
ӗнтӗ, ҫаплах никампа никам та ҫапӑҫакан ҫук.

Йура1 ӗнтӗ, кӑтартмастӑп вӗсен умӗнче хам 
айванлӑха. Ш.



Фашисӑм тискерлӗхвпе рассӑ теорийв

ГИТЛӖР; Ш урӑ  рассӑна хӳтӗлетӗп епӗ. Йеврейсене вилӗм! Католиксене ви- 
лӗм!.. Сыв пулччӑр йапонӗцсем!



П ы с ӑ н
Тӑван йал сӑн-пичб 10 ҫул хушшинче чылай 

ҫӗнелме пултарнине Михайлӑв Иван малтанах, 
хулара чухнех пӗлнӗ пулин те, ун чухлех улшӑ- 
нассине шухӑшламан, Колхоз туса лартнӑ ҫурт- 
йӗрсем кӑна мар, колхозниксен ҫурчӗсем те 
ӗлӗкхинчен тем тери пысӑккӑн курӑннӑ ӑна.

— Ак сан пиччу килӗ,—тенӗ ӑна лартса киле- 
кен колхозник.—Ҫитрӗмӗр.

— Суйатӑн пул)>—тенӗ хирӗҫ вӑл ӗненмесӗр.— 
Пӳрчӗ ытла пысӑк.

— Суйса мар. Виҫӗмҫул лартрӗ вӑл ӑна. Хӑ- 
вӑр хушӑра ҫыру ҫӳретмен те, пӗлмен ӗнтӗ есӗ. 
Ҫапла, пиччун пӳрчӗ ҫак. Ҫитрӗмӗр.

Михайлӑв пӳрте кӗчӗ, пиччӗшӗпе инкӗшне 
ал парса чуптуса илчӗ. Унтан вӗт-шакӑр ачасем 
ҫине тӗлӗнсе пӑхса тӑчӗ:

— Ай, пысӑкланса кайнӑ! Ку Ваҫҫа пулӗ,—терӗ 
пысӑкраххи ҫине кӑтартса вӑл.

— Ҫук. Ваҫҫа вулав ҫуртне_, кайнӑччӗ-ха. Ваҫ- 
ҫаран кӗҫӗнреххи-ха ку. Йӑван йатли,—терӗ 
кулкаласа инкӗшӗ.

— Ну?! Ой, пысӑкланса кайнӑ! Ку Варвари 
йатлӑччӗ пулас. Аван-и, Варвари? Мана палла- 
рӑн-и?

— Ак кусене курман есӗ,—терӗ пиччӗшӗ ытти 
ачисем ҫине кӑтартса.—Ку Мишӑ йатлӑ, ку Ко- 
.Ъӑ, ак ку тата—Машшӑ, чи пӗчӗкки, сӑпкари— 
Тамарӑ йатлӑ.

— Ултӑ ача?!—Ой-ой-ой!
— Улттӑ нумай-и вӑл? 18 пулсан нумай теме 

пула1чӗ. Пирӗн колхозра 8 ачаллисем, 10 ачал- 
лисем нумай. Никам та вӗсене ытлашши нумай 
ачаллӑ, темест.

Инкӗшӗ вӗрекен ҫутӑ сӑмавара мӑн сӗтел ҫине 
лартма йӑтса пынине курсассӑн, пӗр самантлӑха 
ним калама пултараймарӗ Михайлӑв. Кайран:

— Инке! Ой, пысӑк-ҫке сирӗн ку сӑмавар,— 
терӗ.—Ун пек мӑнтайа ӑҫта туйаннӑ?

— Сӑмавар? Пысӑк-и вара вӑл. Пӗр витре ыт- 
ларах кӑна кӗрет. Кӳршӗрисен икӗ витре кӗре- 
кенни пур. Ӑна пысӑк теме пула1.

— Икӗ витре? Епб столовӑйра икӗ стаканран 
ытла ӗҫместӗп. Еҫес килмест. Сӑмавар, хусах 
пирки, туйанман.

— Икӗ стакан?! Пирӗн пӗчӗк ачасемех виҫшер 
стакан ӗҫеҫҫӗ те, есӗ мӑнӑ ҫын мӗнле ик ста- 
канпах тӑранан. Сахалҫке!

Ун умне инкӗшӗ ҫимелисем лартса пара1.
— Ҫи-ха,—тет.— Ҫул ҫинче ӗшенсе килнипе 

хырӑму хыр тӑрнех хӑпарса ларнӑ пулӗ-ха сан? Ҫи!

— Ой, мӗн тери пысӑк кукӑ.ъ ку!
—- Пысӑк-и вӑл? Пӗчӗк тетӗп-ха еп ӑна. Пысӑк- 

кнне кӑларман-ха. Пиҫеймен п у л ӗ , . терӗм те. 
Ҫи-ха, ҫи1

— Касӑкӗсем ытлашши пысӑк сан. Тытма хӑ- 
рамала. Ҫисе йараймӑп. Ҫак касӑкӑн ’/в пайне 
касса пар.

— Ма пайлас? Ҫи. Коклетне те ҫи-ха!
— Котлет? Ой, ку котлет ара манӑн пуҫа 

тӑхӑнмали кепкӑран та мӑнӑрах пулмала. Ӑна 
ҫисе йарсан, вар-хырӑм ыратакан пулса ларӗ. 
Катарӑ ман. Вар-хырӑмри катарӑ. Нумай аш-пӑш 
ҫиме йурамас1. Тухтӑр хушмаст. Ҫавӑнпа, инкем, 
ҫак котлета есӗ вуникӗ пайа уйӑр та, мана икӗ 
пайне кӑна пар. Унтан ытла ҫиме халӑм ҫит- 
мест, ӗнен!

Ҫакна илтсен хӑраса ӳкрӗ инкӗшӗ;
— Ай-уй! Пиҫеймен пуэь апла... Пӗрелӗхе ка- 

ҫарах. Нихӑҫан та кӑмакаран пиҫмесӗр кӑлара- 
кан марччӗ.

— Пиҫмен мар. Ун чухлӗ хырӑма вырнаҫаймӗ» 
тесе шикленерех тӑратӑп.

— Апла пулсан, чирлӗ пулӗ есӗ.
Ҫупа, ҫӑмартапа ҫатма ҫинче ӑшаланӑ шӑртанӗ 

те тем чухлех, пысӑк. Тутлӑ тӑпӑрчӑ йӗкерчи те 
питлӗх пысӑкӗшех.

Еҫнӗ-ҫинӗ хушӑра тем ҫинчен те калаҫрӗҫ. Ра- 
диопа итленӗ оперӑсемпе концертсем хӑшӗсем 
кӑмӑла кайни ҫинчен те, саслӑ кино-фиэьмсем 
ҫинчен те, тӗнчери лару-тӑрусем мӗнле пыни 
ҫинчен те, т. ыт. те.

Калаҫса ларнӑ хушӑра Михайлӑв хӑйӗн тӑван 
пиччӗшӗпе инкӗшӗ ҫине пӑха1 те, вӗсем те ӗлӗк- 
хинчен пысӑкланнине кура1 вӑл.

Ларсан, ларсан пиччӗшӗ Ивана сарлака крава1 
умне ҫавӑтса пырса, ҫывӑрма кала1.

— Ой, крова1' те питӗ пысӑк-ҫке. Улӑп крова- 
чӗ пу,;ь ку! Минтерӗсем те май ҫук пысӑк. Тӳ- 
шекки те.

— Кайӑк-кӗшӗк нумай пирӗн. Мамӑкӗ те, тӗкӗ 
те пула1. Аптрамастпӑр.

Ирхине, тул ҫутӑлсан, инкӗш ӗне сунине курма 
туха1,

— Ай-уй! Ене мӗн пысӑкӗш сирӗн?! Елӗкхи пӗ- 
чӗкҫӗччӗ. Сыснасем—ой, шултӑра. Сурӑхсем те...

— Шултӑра ҫав. Шултӑра пурнӑҫпа пурӑнат- 
пӑр. Ҫавӑнпа пурте шултӑра,—тет инкӗшӗ савӑнса.

Иван Мучи.

Атӑпа калуш ҫӗрӗк ҫӑпатана пытарни
И Л Л Е  Т У К Т А Ш

Лӑп-лап, лӑп-лап! тутарса утса пыраТ ҫӗ- 
рӗк ҫӑпата тусанлӑ ҫулпала. Хӑй шӑлт ҫӗ- 
тӗлсе пӗтнӗ, сӳсленсе кайнӑ хӳрине аран- 
аран анчах сӗтӗркелет. 

Кӑна хирӗҫ сӑран атӑпала вӗр-ҫӗнӗ калуш 
килеҫҫӗ.

— Ӑҫта кайан, ҫӑпата тус?
— Ох тӑванӑмҫем, ан та ыйтӑр-ха! Хуҫам 

килтеи хӑваласа кӑларчӗ,—тет кусене хирӗҫ 
ҫӗрӗк ҫӑпата, хӑшти-хашти сывласа.

—  Мӗн пирки капла айӑпа кӗтӗн тата?— 
ӑнланаймасӑр ыйтаҫҫӗ лешсем.



— Айӑпӑм нимӗн те ҫук манӑн. Епӗ ун 
патӗнче мӗн ҫуралнӑран варах тарҫӑра пу- 
рӑнтӑм. Сивӗ кунсенче сивӗрен сыхларӑм 
ун урисене, йӗпе кунсенче—йӗперен упра- 
рӑм, шӑрӑх кунсенче—шӑрӑхран хӳтӗлерӗм. 
Халӗ ак колхоза кӗчӗ те, мана, ватӑскерне, 
иахча хыҫӗнчи ҫырана ҫеҫ кайса ывӑтрс... 
Ех-ха-хай!

— Халӗ ӑҫта кайса вырнаҫма шутлатӑн 
вара?

— Хам та пӗлместӗп ӑҫта кайассине, тӑва- 
нӑмсем! Аптранӑ йенне, пӗр-пӗр хулана ҫит- 
се, мӗнле те пулин утил-сырйо магазинне 
сторӑжа кӗрсе пулмӗ-и, тесе шутлатӑп. Ун- 
та манран йапӑхрах упӑр-тапӑрсене те илеҫ- 
ҫӗ, тенине илтнӗччӗ ӗпӗ...

•— Е-е, ҫук, йулташ! Унта сан пеккисем 
ҫине ҫаврӑнса та пӑхмаҫҫӗ,—пӳлчӗ ӑна сӑран 
атӑ.

— Унта мӗнле те пулин ӗҫе йурӑхлисене 
аичах илеҫҫӗ,—ӑнлантарса пачӗ ҫутӑ каллуш. 
— А есӗ мӗнле ӗҫе йурӑхла? Вилмели кӑпа 
йулнӑ санӑн.

—  А пла пулсан, ӑҫта кайса кӗре с-ха  ӗнтӗ 
манӑн, тӑванӑмсем? Калӑр хуГ  есӗр те п ул и н  
тархасш ӑн!— тилм ӗрет мӗскӗн сасӑпа ҫӗрӗк 
ҫӑпата, пӗркеленчӗк пичӗ тӑрӑх й ухса  ана- 
кан куҫҫуЛ)Не шӑла-шӑла илсе.

Атӑпа калуш  п ӗр-пӗрин  куҫӗ н ч е н  ы тарлӑн 
пӑхса илчӗҫ те ӑна ҫапла каларӗҫ:

— Акӑ мӗн, йулташ ҫӗрӗк ҫӑпата! Санӑн 
татах та пурнассу килет пулсан, кай луччӗ 
пӗр-пӗр музейа. Унта сана тен йышӑнӗҫ.

— Ну, тавтапуҫ сире, ырӑ кӑмӑллӑ тӑва-

иӑмсем! Пирӗн хамӑр йалтах колхоз музейӗ 
пурччӗ-ха. Кайса пӑхам-ха еппин ҫавӑнта’ 
Есӗр хӑвӑр та унталах ҫул тытмастӑр-и?

—-Епӗр пуйан та кулэтурӑлӑ пурнакан 
колхозник патне ӗҫе кӗме кайатпӑр,—тавӑрчӗҫ 
мӑн кӑмӑллӑн атӑпала ҫутӑ калуш.

Ку сӑмаха илтнӗ хыҫҫӑн ҫӗрӗк ҫӑпата 
вартах кайала тавӑрӗнчӗ те, атӑпала калуш 
хыҫҫӑн лакӑштатса утма пуҫларӗ. ,Кусен 
ҫумӗпе тен епӗ те ӗҫе вырнаҫӑп*, тесе шут- 
ларӗ вӑл хӑй ӑшӗнче.

Кайсан-кайсан, кусен пӗр лачака урлӑ 
каҫ̂ иала пулчӗ.

Йашт! йарса пусрӗ вӑрӑмӑн сӑран атӑ. 
Йарса пусрӗ те лачака тепӗр йенне каҫса 
та тӑчӗ.

Пӗррех сикрӗ ҫутӑ калуш ҫӑмӑллӑн. Сикрӗ 
те, вӑл та лачакан тепӗр йенне каҫса тӑчӗ.

Тӑкӑлт! сикме пикенчӗ ҫӗрӗк ҫӑпата та. 
Пикенесси пикенчӗ, анчах шӑп та шай лачака 
варрине лачлатсе ӳкрӗ. Укнӗ-ӳкменех вӑл 
пылчӑк ӑшне путса анса кайрӗ.

Атӑпала калуш ҫӗрӗк ҫӑпатаран кула-кула 
кӗҫех ҫурӑлса кайа1чӗҫ. Унтан вӗсем ҫапла 
шут турӗҫ: тивӗҫлӗ мар ҫӗрӗк ҫӑпата ҫул 
ҫинче йӑваланса выртмашкӑн. Ҫапла шут 
турӗҫ те, ӑна лачакаран туртса кӑларса на- 
вус купи айне пытарса хучӗҫ. Хӑйсем ҫав 
кунах пуйан та ку;1этурӑлӑ пурӑнакан кол- 
хозник патне ҫитсе вырнаҫрӗҫ.

Ҫапла пӗтрӗ хевтесӗр ҫӗрӗк ҫӑпата пур- 
нӑҫӗ. Тепӗр ернерен унӑн вилтӑпри ҫине 
пысӑк кӑмпа шӑтса тухса ларчӗ.

Акӑ вӑл.

9



Стройтрест айӗпӗпе
Н. Ҫ верчков  ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

С т р о й тр е с т  Ш у п аш к ар ти  ач а  ҫу- 
р а тм а л и  ҫу р та  п и тӗ  в ӑр ах а  тӑсса 
тӑват.

сӗм тӗттӗм, куҫа чиксе щӑтарас иек. Ҫитменнн- 
не Ваҫилисен йытти такам ҫине сиксе ларас пек 
вӗрет. Вӑл пӗрре карташӗнчи пусма айне кӗрет, 
тепӗрре ҫил-хапха айбнчен вӗрет, анчах кил- 
ҫурт ҫумӗнчен хӑпмаст, темӗскершӗн хӑранӑ 
пулас.

Чупаха Ваҫилийӗ малтан йытти вӗрни ҫинчен 
асне те илмен (йытӑн ҫав ӗҫ вӗт), унтан йытти 
пӗр чарӑнмасӑр хӑраса вӗрнине кура хӑраса кай- 
рӗ.—Мӗншӗн вӗрет-ха ку?—шухӑшлат вӑл.—Кӗр- 
хи каҫ тӗттӗм, вӑрӑсемшӗн рай. Тапака вӑрлама 
килмерӗҫ-ши!

Ваҫили тапак ҫинчен ахалех аса илмест. Чупа- 
ха Ваҫилийӗ лартса ӳстерекен тапак пӗтӗм йалта 
чапа тухнӑ. Тапакӗпе пӗрле Ваҫилийӗ те йалта 
хисеплӗ вырӑнта. Хӑватлӑ тапак туртасшӑн са- 
хали йалта Ваҫилийе антӑхса шырасаҫӳрекенсем. 
Тапак чапӗ—Чупаха Ваҫилийӗ чапӗ, ҫавӑнпа та вӑл 
халӗ ҫӑпатине пӑрахсах карташне тухса кайрӗ. Ху- 
ҫи тухсан Пулкан йатлӑ йытти тӳрех ҫил-хап- 
ха йенне ыткӑнчӗ, анчах ҫил-хапха айӗнчен ура- 
мала нийепле те тухмас1. Ваҫили вӗскӗртсе те 
пӑха1 йыттине, анчах йытти малала сикет те ун- 
тан татах кайала чакса хуҫи ури хушшине кӗр- 
се пытанат}.

Перестраховкӑ
Н. Ҫ верчков ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

—  Кӑна тимӗр листа ҫине ҫыртармала 
'пулнӑ. Ҫуртне туса пӗтериччен йӑвӑҫ 
хӑма ҫӗрсе ӳкме пултараТ.

Ей, кам унта?
(Авалхи пурнӑҫран)

Чупаха Ваҫнлийӗ кӗҫӗр никам патне те кайма 
шухӑш тытман. Пӗр-пӗр тытса чаракан йапала 
пулмасан Чупаха Ваҫилине нийепле те каҫ пул- 
санах килне лартса хӑварас ҫукчӗ. Каҫ пулсан 
сахал-и кайса шӑкӑлтатса лармали вырӑнсем, 
сахал-и калаҫмали сӑмахсем. Кӗҫӗр Ваҫили чӗри 
вӗрет пулсан та, киле ларса йулнӑ. Сӑлтавӗ те 
пысӑк йапала мар, ҫӑпати кӗлли ҫеҫ ҫӗтӗлнӗ, ан- 
чах сивӗ пылчӑклӑ кӗр ҫанталӑкӗнче ҫӗтӗк ҫӑпа- 
тапа ӑҫта тухса кайан-ха.

Ваҫили урлӑ сак ҫине ларнӑ, чӗркуҫҫи ҫине ҫӗ- 
тӗк ҫӑпатине хурса пушӑт вӗҫсемпе сапла1. Арӑ- 
мӗ кӳрше тухса кайнӑ пулас, курӑнмас!'. Ачисем 
хӑшӗ сӗнтӗре ҫинче, хӑшӗ кӑмака ҫинче сапаланнӑ.

Урамра кӗрхи ҫил улат. Чӳрече хупписем ша- 
кӑлтатаҫҫӗ. Урам урлӑ Ҫтаппансен питӗркӗҫсӗр 
хӑпхн уҫӑла-уҫӑла хупӑна'^. Касӑ-касӑ ҫилпелен 
йывӑҫ ҫулҫисем чӳречене пырса ҫапаҫҫӗ. Урамра

—  Пӑранласа папа вӑхӑт ҫитнӗ те, 
тетӗп-ха?

—  Ма тата?
—  Халех пӑранласа парсан, авалхи сурхури 

пӑранланӑ ку, теме пултарӗҫ.

10



„Мбне вӗрет-ха ку?—шухӑшлӑ1 Ваҫили. Хапхи 
ҫине тайанса урамала пӑхаГ. Ҫӗр тӗттӗм. Ҫит- 
меннине, ҫутӑ пӳртрен тухнипе ҫӗр тата тӗттӗм- 
рех туйӑна^, халӗ хура ҫтена ҫине сӑмсупа ти- 
рӗннӗ тейӗн. Кӑшт тӑрсан Ваҫили куҫӗсем тӗрлӗ 
хуралтӑсен мӗлкисене уйӑра пуҫларӗҫ, ҫӑварӗнчи 
чӗлӗм муклашки те уйрӑмах палӑра пуҫларӗ. Йыт- 
ти уртӑннӑ йеннеле пӑхат те, Ваҫили тӗлӗнсех 
кайа1. Пӳрт кӗтессинчен инҫе те мар хупахсем 
хушшинче темӗскерле йапала ҫуначӗсемпе лӑп- 
лӑп тутарса тӑра1.

— Ей, кам унта?—кӑшкӑра^ Ваҫили. Сас-чӗвӗ 
Ҫук.

— Ей кам унта? Мӗн чӗнместӗн? Ак тухса уру- 
на ҫапса хуҫсан!—ҫиленсе кӑшкӑра1' Ваҫили. Сас- 
чӗвӗ ҫук. Сасартӑк ҫак вӑхӑтра йе хӑранипе, йе 
чӑнахах та Ваҫили куҫӗ умӗнче вут пӑнчи мӗ- 
кӗлтетсе илчӗ. Унччен те пулмарӗ, Ваҫили пӳр- 
теле вӑшт тӑвайрӗ. „Шуйтан, шуйтан ку!—шу- 
хӑшлат Ваҫили, йе вилнӗ ҫын килнӗ“.

Ваҫилисен хыҫӗнче масар, ҫавӑнпа та вӗсен 
урамӗнче вилнӗ ҫынсене курнине калаҫкалаҫҫӗ. 
Ваҫили кӗл тӑва1, анчах йытти вӗрме нийепле 
те пӑрахмаст. Кӑшт тӑрсан чӗри лӑпланса ҫитнӗ 
вӑхӑтра Ваҫили пуҫне ҫиҫӗм пек шухӑш пырса 
кӗрет; „Кулине хӑраса ан ӳктӗр (унӑн арӑмӗ Ку- 
лине йатлӑ), чӗри пит хавшак, ҫурӑлса ан кайтӑр. 
Арӑмсӑр йулас марччӗ.

П У С М А

Пытармасӑр каласан, Ваҫили арӑмне пнтӗ йу- 
ратаЕ Хӑш чухне Кулине ӑна каҫсерен ҫынсем 
патне кайа-кайа ларнӑран хытӑ та вӑрҫкала1, 
пир тукмакӗпе ҫурӑмӗнчен тиверкеленӗ вӑхӑт- 
се.м те пулкаланӑ, анчах ҫапах Ваҫили ӑна ҫи- 
ленмест, хисепе хурса пурӑна1. Ҫапла Кулине 
ҫинчен аса илсен Ваҫили чӑтаймарӗ, татах кар- 
ташне тухса ҫил-хапхи урлӑ пӑхат. Вилнӗ ҫын 
мӗлки ҫав вырӑнтах ҫапкаланса тӑра1. Сӑхсӑхса та 
пӑха1 Ваҫили, кӑшкӑрса та пӑхат, анчах мӗлке 
вырӑнтан тапранмаст. Ваҫили умӗнче икӗ зада- 
чӑ: йе хӑйне хӑтарса Кулинене хӑратса вӗлерес- 
си, йе Кулинене хӑтарса вилнӗ ҫынпа ҫапӑҫса 
хӑй пуҫне хурасси. Пуҫӗнче тӗрлӗ шухӑшсем 
вӗҫен кайӑк 'пек вӗҫме тытӑнчӗҫ. Куҫҫулне те тӑк- 
са илчӗ. Кулинене хӑтарас шухӑшпа кӗлет ҫумне 
халӗ ҫеҫ тӑратса хунӑ вӑрӑм шертене илчӗ те 
урамала тухрӗ. Вӑл мӗлке патне ҫывхармасӑрах 
ӑна ҫапса пӑрахасшӑн. Шертене тӑсрӗ те пусрӗ 
мӗлке ҫине. Унтан ӑна ҫаплах пусарса шерте тӑ- 
рӑх утса мӗлке патне ҫывхара1. Ҫитрӗ, тытрӗ 
хайхи мӗлкене. Ваҫили пӑха1... унӑн аллинче ҫнл- 
пелен ыткӑннӑ, кашта ҫине типме ҫакса хунӑ 
кӳршӗ Тийек Микулийӗ арӑмӗн кипки ҫакӑнса тӑ- 
ра пара1.

Тиххӑн [1етӗркки.

Р Л А С А
По;Ь'иа ҫейм не суйлан ӑ  чухне □олицнсем  ҫы нсене пусм ӑр- 

л асах  су й л ав  ур н н сем  патне с ӗ гӗр е -сӗ тӗ р е  иынӑ.
(Х аҫатсенчен)

-  Ех, кахал! Суйлава пырасшӑн мар!.

п



А Й З М А Н  М И К У Л И

Телейлӗ каҫ
(ПӖР ППЙЛЙ ВОДЕВИЛ)

В Ы . Т у А К Л Н С Е М :

1. И О С Ӑ В —служ аш чн , х у л а р а  х в ат е р те  п у р н ат , 35 ҫу л та .
2. Н О С Ӑ В А —унӑн  а р ӑм ӑ . Х улари  тумпв.
3. ЗТСИН— ко л х о зр и  коЦ)ух, 55 ҫу л та .
4. М У Х И Н —п р и ст ӑ 1{) ҫинче  ӗҫлекен .

Д Е К О Р Л Ц И :

П ӳлӗм . С ы лтӑм  йвнче алӑк , ту л тэн  к ӗр ек ен . С у л ах ай  й ен - 
че теп ӗр  алӑк . В арӗнче  пы сӑк  ч ӳ р е ч е , сӗтел , п укан . Ҫ тена  
ҫннче портретсем .

НОСӐВ. Виҫӗ ерне кӗтетеи ӗнтӗ, иайан та ки- 
леймерӗ пулас.

УХИН. Кам килеймерӗ?
НОСӐВ. Арӑм. Хусана хырӑм кастарма кайнӑ- 

чӗ т*'...
УХИН. Мӗн пулнӑ апла?
НОСАВ. Киста теҫҫӗ. Илтни?
УХИН. Мӗнле, мӗнле?
НОСӐВ. Киста.
УХИН. Илтмен.
НОСӐВ. Ҫавӑн пек чир пур.
УХИН. Чир? Чир йачӗ-н вара вӑл? Тур ҫырла- 

хах, мӗн чухлӗ сӑмах пулӗ тӗнчере, мӗнле чир 
вӑл?

НОСӐВ. Кистапа аптрама пуҫласанах хӗрарӑмӑн 
хырӑмӗ карӑнма пуҫла'1’.

УХИН. Ну-у?
НОСӐВ. Ман арӑмӑн та киста чирӗ пулмала.
УХИН. Тен водянкӑ чирӗ пулӗ?
НОСӐВ. Водянкӑ мар, Тухтӑрсем пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ.
УХИН. Тен, нимӗнле чир лекмесӗрех ӳсе пуҫ- 

ланӑ пул)?
НОСӐВ. Тем пекехчӗ те, пулмаст-ҫке. Вунвиҫӗ 

ҫул пӗрле пурнатпӑр ӗнтӗ, пӗр ача та пулман.
УХИН. Манӑн акӑ вӑтӑр ҫул хушшинче вуникӗ 

ача пулчӗ, тӑваттӑшӗ вилчӗҫ, саккӑрӗшӗ пурнаҫ- 
ҫӗ-ха, чиперех. Аслисем, иккӗшӗ армине кайса 
килчӗҫ ӗнтӗ.

НОСӐВ. Апла есӗ преми те илтӗн пул)?
УХИН. Илмесӗр. Илтӗм. Тавта пуҫах ку сама- 

нана. Тем пек ҫӑмӑлӑх пулчӗ вӗт, тӑван атте ха- 
тӗрлесе хӑварни те ун чухлӗ хаклӑ пулас ҫук.

НОСӐВ. Шел! Манӑн вӑт, ачасем темшӗн пул- 
маҫҫӗ. Виличчен пӗр ача курасчӗ, тем пекех са- 
вӑннӑ пулӑттӑм. (Паузӑ). Есӗ хал) те ко+ьухрах 
пурнатни-ха?

УХИН. Ҫавӑнта.
НОСӐВ. Аван. (Астуса). Да, тӑхӑр сехетре па- 

рахут пулмала, епӗ пристӑнс кайса пӑхам-ха, тен, 
арӑм шӑп ҫак пӑрахутпа килсе ҫитӗ.

УХИН. Кайса пӑх. Епӗ ларкалӑп.
НОСӐВ, Виҫӗ ерне хушши ӗнтӗ кашни пӑраху- 

тах кайса пӑхатӑп-ҫке, Пӗрре, каҫхине, ҫумӑр 
ҫӑва1... пылчӑк... Водосветӑн машинӑ пӑсӑлнӑ ик- 
кен... ҫутӑ ҫук... аран-аран... тӑват уран, киле 
ҫитрӗм. Киле ҫитсен те ырри ҫук. Вӑрманти тун- 
ката пекех ларатӑн вара. Ни санӑнни пек ача- 
пӑча ҫук, ни арӑм ҫук, йура1 хаъ  кӗҫӗр есӗ кӗр- 
се выртрӑн.

УХИН. Каҫа хирӗҫ килтӗм те, ӑҫта кайас,

Хресчен ҫуртӗнче вырӑн ҫук, терӗҫ. Ну, вара, 
хамӑр йал ҫынни патне, Сӑмса Улатимӗрӗ патне 
кӗрес терӗм.

НОСӐВ. Есӗ лашапа-и?
УХИН. Лашапа. килмеле килес тс-

рӗм те. .̂
НОСӐВ. Мӗн пулчӗ апла?
УХИН. Есремет качаки, кӗҫех алла хуҫа1чӗ. 

Кӗ1ӳ кӳртсен, ман Матрӳн ӗнесене курӑк ҫулса 
панӑ пулнӑ. Пирӗн сурӑхсем хыҫҫӑн колхоз таки 
„Муркӑ" та кӗнӗ пулнӑ. Ман Матрӳн, курӑкне 
сапалатса пама пӗлмен, пахчаран илсе тухнӑ та 
лашт пӑряхса панӑ. Ҫикелетчӗҫ, чиперех. Унччен 
те пулмаре, пуҫларӗҫ ман ӗнепе колхоз таки тӗ- 
кӗшме.Тур чунилтӗрех. Ну, халтлаттараҫҫӗ. Таки 
те ҫав... пилӗк-ултӑ метр кайала чака1 те... тӳ- 
рех ӗне ҫамки ҫине. Ени, такаран ӑслӑрах виднӑ, 
така пек чакса хӑтланмас1, тӳрех, такана карта 
ҫумне хупӑрларе те лартрӗ. Ну, тӑрмашаҫҫӗ.. 
Кусем капла суранласа та пӗтӗҫ, терӗм, йӑпӑр 
йапӑр пӳртумӗнчен ҫулкӑ илтӗм те, пуҫларӑм хӑ 
валама... Аран-аран уйӑрса йатӑм. Килькарти алӑк 
не хупрӑм та, сӑлӑп хураси, мӗни... сӑлӑп хума 
така вӑл, ҫын мар-ха, ҫеклине уҫсах кӗреймӗ-ха 
тесе, шухӑшласа тӑратӑп. По-оннн!.. тутарчӗ те 
килкарти алӑкӗ уҫӑлнипе мана ша-ан! тутарчӗ те 
пӗр виҫ метр пулӗ тӑрнт! сирпӗнсе кайрӑм.

НОСӐВ. Таки ӑҫта?
УХИН. Таки—топ! килкартине кӗрсетӑчӗ. Ман, 

пилӗк тӗлӗнчен те, алӑ та, чӑтма ҫук ырата1. 
Ҫиленсе кайрӑм, тӑтӑм та... ҫулкӑпа патӑм пӗрре 
такана. Ҫемҫе йапалапа ҫапни—ӑна вӑрҫтарни ҫех 
пулчӗ. Така ҫиленчӗ те, сӑмсипе мӑрт-март! ту- 
тарчӗ. Епӗ хӑранипе вӑшт-вашт ҫенӗхе, така ман 
хыҫҫӑн... пӳрт алӑк хӑлӑпӗнчен тытрӑм^ ҫех, ҫе- 
нӗх алӑкӗ шолтрр! йӑтӑнса анчӗ. Епӗ пӳрте кӗр- 
се тартӑм та тӳрех кӑмака ҫине. Пӑха1 така,ҫе- 
нӗхре никам та ҫук. Пуҫла1 вара ӗлӗкхи „ҫӗн 
салтак" пек утма. Ҫур сехет утсан—тин тухса 
кайрӗ.

НОСӐВ. Аллуна ӑҫта ыраттарнӑ ес?
УХИН. Вӑт ҫав... килкартинче уткӑнса кайнӑ 

чух. {Пӑрахут сасси).
НОСӐВ. Ну, пӑрахут килчӗ. Сан йумахна пу- 

ла... (кайма тӑрат). Ах, да, есӗ никама та ан 
кӳрт, асту!

УХИН. Кам килет ҫӗр хута?
НОСа В. Нумай пулмас1, куата, кӳршӗсенне 

пӗр йӗп йулмиччен тасатса кайнӑ. Кунта тӗрлӗ- 
рен ҫынсем пур. Атӑл лараччен.

УХИН. Атӑл лариччен, тек, хуларан хулана 
ҫӳреҫҫӗ п у ъ  Ҫав. Кунта чӑнах хӑрамала, Епир, 
йалта сайра питӗрсе выртатпӑр.

НОСӐВ. Ну, йурӗ. Еп васкатӑп. Ме сана уҫҫи. 
Еп килмесӗр никама та ан кӳрт. (Кайат).

УХИН. Вӑррисем кашни каҫах ҫӳремеҫҫӗ пуъ- 
ха... Тухса лашана апат парас та, унтан ҫывӑр- 
ма та йура1. Кайса пӑхас... „Змейкӑ* пӗччен 
тӑрса та йӑлӑхрӗ пул)- Ох, йурататӑп еп лаша- 
сене! Алӑкне тултан питӗрее. {(Кайат).

НОСӐВА (сасси). Вовӑ, Вовӑ! (Чӳречерен ша-

м



Црг). Уҫ! Епир килтӗмӗр. Вовӑ ҫывӑратни? (Алӑк- 
г ҫӑрапа уҫса кӗрет, аллш че ача). Йура1 хам 
умра уҫӑ пур. Вӑт, кӗтсе тӑр вӑл килессе. 
Ь ^ка ла ) . Кунта, кунта! (Мухин кӗрет, аллин- 
е чемодан).
МУХИН. Килменни питӗ нумай пула1 те, ман- 

кайнӑ. ^
10СӐВӐ. Ывӑнтӑн пулӗ, чемоданне лартах. 
ЛУХИН. Ӑна вырй'аҫтарӑпӑр-ха. (Лартат). 
ЮСӐВӐ. Ӑҫта кайса ҫухалнӑ-ха?
1УХИН. Ну, укҫине паратӑр пулӗ, ман вас- 

!В^ала.„
-10САВӐ. Манӑн ҫумра укҫа ҫук ҫав. Упӑшка 

йличчен кӗтетӗр'пулӗ.
МУХИН. Укҫу ҫук пулсан пристӑн> ҫинчех лар- 

Илаччӗ санӑн. Епӗ ыттисенне ҫӗклесе кайнӑ пу- 
(вттӑм. Х аъбнтӗ сан упӑшку килессе кӗтсе лар- 
Л ла-и?

НОСӐВӐ. Тархасшӑн кӗтӗр.
МУХИН. Санӑн упӑшку, тен, тул ҫутӑлсан 

гЯн тавӑрнат. Манӑн мӗн чухлӗ ӗҫлесси йула1.
|НОСӐВа . Мӗн тума пултарӑп-ха епӗ. Хӗрхен 

раӗ мана. Епӗ пристӑ1ь ҫинче пӗчӗк ачапа шӑнса 
Вклнӗ пулӑттӑм.

|МУХИН. Санӑн улталама кирлӗмарччӗ. 
НОСАВӐ. Мӗн ултавӗ пулчӗ-ха ку?
МУХИН. Улталамастӑн пулсан кӳр укҫа! 
НОСӐВӐ. Кӗтсе лар кӑштах, епӗ сана уншӑн 

(•шт хушса парӑп.
МУХИН. Хушса парсан татах хӑт.
НОСӐВӐ. Нумайах тӑрас ҫук, килет. Епӗ ҫак 

Йана малти пӳлӗме вырнаҫтарам-ха. {(Ачине). 
Ну-ну-ну!.. ан макӑр... Е-е-е-ех! (М алти пӳлӗме  
Щрет).
\ МУХИН. Ек-кей, пӑххалӗ, кӗтмелле пулчӗ! Тен 
райарах кӗрсе тухас. Тунас ҫук. Чӑнах. Кӗрсе 
кйлаҫас та ӗҫе кайас. (Малти пӳлӗме кайат. 
Ухин кӗрет).

[УХИН {хӑраса). Кам уҫнӑ кӑна? Чиперех пи- 
тӗрсе хӑвартӑмҫке. Йурат ха.ъ никам та килсе 
кӗреймен. Пӗр-пӗр вӑрӑ, килсе ҫакланнӑ пулсан, 
хупланас пула)}, пӗтӗмпех. Пӑхаъ, аран чӗре 
лӑпланчӗ. {Ларат).

(МУХИН {сасси). Укҫине кайран паратӑн еппин? 
1УХИН. Мӗн? Кам унта? {РТтлет). Шалта сасӑ- 

е^м. {Хуллен пырса итлет) У-у-у... укҫа ҫинчен 
Щлаҫаҫҫӗ. Вӑрӑсем вӗт, кусем? Вӑрӑсем. Пӗтрӗ 
пӳҫ! Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман. Мӗнле ҫӑлӑнса йу- 
'^с? Ҫук, хӑрама йурамас1. Тытас пула1. 

|МУХИН {кӗрет). Халех.
УХИН {пӳлсе). Стой! Мӗн тума килнӗ ес 
[нта?
[МУХИН. Сана мӗн?

;УХИН. Йепле сана мӗн? 
йой , ан ҫывхар! Еп сана халь. хуҫи киличчен 

ниҫта та йамастӑп.
!,|МУХИН. Есӗ мӗн ухмаха йертӗн-и? Кам вы- 

|^нне хутӑн ес мана? Еп кунта чемодан ҫӗклесе 
Й лтӗм  вӗт.
|1'|УХИН. Мӗнле чемодан? Камӑнне?

МУХаН. Акӑ чемоданӗ. Пӗр ачалӑ арӑм ҫӗк- 
//^'гтерсе килчӗ.
■^УХИН. Кам арӑмӗ вӑл?
\ МУХИН. Ҫак квартирантӑн пуъ.
: УХИН. Ҫук, ку квартирантӑн арӑмӗ ача ту- 

Ес мана кунта суйса улталас терӗн-и? 
Ҫук. Епир пӗлетпӗр сире, вӑрӑсене...

МУХИН. Кам, епӗ вӑрӑ-и?
УХИН. Вӑрӑ пулмасӑр. Питӗрнӗ ҫӗре мӗн тум* 

уҫса кӗтӗн, а? Баидит!
МУХИН. Еп бандит-и?
УХИН. Бандит пулмасӑр.
МУХИН. Ененместӗн пулсан халех майрине 

чӗнсе тухатӑп.
УХИН. Есир пурте пӗр шутлӑ, пурте вӑрӑсем
МУХИН. Вӑт ухмах старик! {Малти пӳлӗме 

кайат.)
УХИН. {хуллен). Кусем хама та вӗлерсе кайӗҫ. 

Мӗн тӑвасши? Мана вӗлерсен, ман Матрӳн хуй- 
хӑрсах вилет вара. {Паузӑ). Питӗрес, питӗрес! 
Ларччӑррхуҫи киличчен. {Питӗрет). Те хурах 
кӑшкӑрас? {Алӑка уҫат те) Хурах! Хурах! Хурах! 
{Алӑка хупатп). Кам та пулин илтрӗ-ши? Хӑвӑрт- 
рах хуҫи килесчӗ.

МУХИН {шаккатп). Уҫ!.. уҫ тетӗп!
УХИН. А-а, лекрӗри?.. Кунтан тӳрех тӗрмене 

ӗнтӗ сире. Илтрӗни? {Паузӑ). Ох, чӗре сиксех 
туха1. Йура^г хаъ  алӑкне питӗрме ӑс ҫитрӗ. Ун- 
сӑрӑн аптрашки вӗсемпе. Вот, шуйтансем, питӗр- 
нӗ алӑка уҫса кӗнӗ. {Аса илсе) У-у... тулта татах 
виҫҫӗн-тӑваттӑн пу./ь-ха. Кунти алӑкне те питӗ- 
рес. {Питӗрет). Хать бнтӗ хуҫи киличчен ниҫта 
та тапранмастӑн.

НОСӐВ {тултпан алӑка шаккатп). Уҫ!
УХИН {хӑраса чакатп). Вӑрӑ! Чӑнах вӑрӑ! {Пы- 

танатп).
НОСаВ {сасси). Еп, уҫ хӑвӑртрах!
УХИН {хӑраса). Кам ес?
НОСӐВ. Сана ҫавах мар-и мӗн?
УХИН. Хуҫи никама та кӳртме хушмарӗ.
НОСӐВ. Епӗ хуҫи пулатӑп.
УХИН. Суйатӑн. Сан пек хуҫасем малти пӳ-

лӗмре те пур-
НОСӐВ. Ну, есӗ уҫатни, уҫмастни?
УХИН. Ыран кил.
НОСӐВ. Ухин, шуйтан, ухмаха йертӗни? ^ҫ!
УХИН. Кам ара ес?
НОСӐВ. Епӗ, Сӑмса Олатимӗрӗ.
УХИН. Чӑнахи?
НОСӐВ. Чӑн пулмасӑр.
УХИН {хуллен пырса уҫатп). Кӗр.
НОСӐВ. Есӗ мӗн хӑтланатӑн?..
УХИН. Ш-ш-ш!.. Вӑрӑсем.
НОСӐВ. Ӑҫта?
УХИН. Малти пӳлӗмре.
НОСӐВ. Ну-и?
УХИН. Чӑнах.
НОСӐВ. Мӗнле лекнӗ?
УХИН. Ҫӑрана уҫса кӗнӗ.
НОСӐВ. Есӗ ӑҫта пулнӑ?
УХИН. Лаша тӑвартӑм.
НОСӐВ. Нумайӑни?
УХИН. Пӗрине куртӑм, ыттисем шалта.
НОСӐВ. Мӗн тӑвас-ха?
УХИН. Тем тумала.
НОСӐВ. Милицине чӗнес.
УХИН. Чӗнес.
НОСӐВ. Кайса чӗн.
УХИН. У-у, епӗ хӑратӑп. Вӗсем пӗччен мар... 

Вӗсем урамра та...
МУХИН. Ей, вы, мӗн тума питӗртӗр?
НОСӐВ.,^Ш-ш-ш! Ан чӗн!
УХИН. Йура1. Шалта унта хӗрарӑм та пур.
НОСАВ. Ну-у?
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УХИН. Хӗрарӑмӗ ачаллӑ, тет.
■ НОСӐВ. Йури, ҫынсем ан иккеленччӗр тесе, ача 
пек туса йӑтса ҫӳреҫҫӗ.

МУХИН {сасси). Ей, старик, есӗ уҫатни-уҫмаст- 
ни? Нумайрах ҫилентерсен еп сана пӗрре ҫапни- 
пех лапчӑтатӑп.

УХИН. Есир ӑна тума ӑста ӗнтӗ. Хӑвӑн ӗмӗ- 
рӗнте пайтах...

МУХИН. Епӗ санпа шӳт тумастӑп.
УХИН. Тухса пӑх-ха кунтарах.
МУХИН. Уҫмасан епир кантӑк внтӗр те кайма 

пултаратпӑр. Уҫӑр.
НОСӐВ. Ниҫта та кайаймастӑр, сире пур йен- 

чен те ҫавӑрса илнӗ. Халех милиционер килет.
МУХИН. Ей, хуҫи майри, сан сак алӑка уҫакан 

уҫҫи пури?
НОСӐВӐ (сасси). Пур, пур. Мейӗр!
МУХИН. Халех. {Ҫӑрапа у ҫ н ӑ  с а с ӑ \
УХИН. Шалтан уҫса тухаҫҫӗ.
НОСӐВ. Турчӑка ил. Епӗ ухватпа. Хатӗрлен. 

{Хатӗрленсе тӑраҫҫӗ). Тухиӑ тухманах йара пар 
пуҫӗнчен. Епӗ уринчен. {Малти пӳлӗж алӑкӗ  
уҫӑлапр  Ҫапма хат ӗр тӑраҫҫӗ. А л ӑ к  йар-р 
у ҫ ӑ л н ӑ  майӑн Н осӑвӑ кӗрет те алӑк  патӗнче 
тӑрат. Носӑвпа Ухин тӗлӗнсе хытса тӑраҫҫӗ  
те, кайран аллисене йерипен антараҫҫӗ.) Машӑ!.. 
(Ухватне пӑрахат).

НОСӐВӐ. Вовӑ... (ыталаса чуп тӑваҫҫӗ). Мӗн 
пулнӑ сире?

НОСӐВ. Епир вӑрӑсем тесе...
НОСӐВӐ. Ну, вӑт ухмахсем!
НОСАВ. Операци мӗнле?
НОСӐВӐ. Пит аван иртрӗ.
НОСӐВ. Нӑмай касрӗҫ-н?
НОСӐВ.4. Нимӗн те касман. .-Ххалех кӑларса 

илчӗҫ. Епӗ ӑна киле илсе килтӗм. Пнтӗ йӑвӑр 
тайрӗ тӑватӑ кило.

НОСӐВ. Тӑватӑ кило? Мӗнле йапала вӑл? 
НОСАВӐ. Халех кӑтартатӑп. (Кайат).
НОСӐВ. Нихҫан та курмап йапала. |
НОСӐВӐ (кӗрет, аллинче ача). Акӑ, чӗрӗскер 
НОСӐВ. Неушлӗ ача?
НОСАВӐ. Тытса пӑх.
НОСӐВ. Ача, ача, ача!.. Ухнн, кнста чнрӗ пул- 

ман. Мӗнле савӑнӑҫ. Ухип, нӑх-ха. манан та ача 
пур ӗнтӗ, манӑн та. (Мухин кӗрет).

НОСӐВ.4.',Вовӑ, ҫак носи.ьшчике 5 тенкӗ укҫа 
парса йар ха.

МУХИН. Виҫ тенкӗ ҫех. (Носӑв укҫа  парат.) 
Тавта пуҫ! (Кайат).

НОСӐВ. Еп хам та хнрӗҫ пытӑм, ӗлкӗреймерӗм. 
Ӑчи мӗнле, ывӑл-и, хӗр-и?

НОСӐВӐ. Ывӑл.
НОСӐВ. Ывӑл. Ух-ти! Иепле телейлӗ каҫ! 

(Малгпп пӳлӗм е кайаҫҫӗ).
УХИН. Вӑт тӑк вӑрӑ тытрӑм!

(Ч А Р Ш А В).

Ҫемҫе кӗлӗллӗ атӑ
Епӗ атӑ-пушмак сутакан магазинра 42-мӗш но- 

•мӗрлӗ ботинкӑ урана йурӑхлипе йурӑхлӑ маррине 
виҫсе ларнӑ хушӑра, магазина упӑшкипе арӑмӗ 
пырса кӗчӗҫ. Ӑрӑм патмарскер, хӗп-хӗрлӗ сӑнлӑ- 
скер. Ӑрҫынӗ тӗксӗмскер, пуҫне ҫӗреле усса арӑ- 
мӗ хыҫҫӑн утаканскер.

— Ӑтӑ пар-ха!—кӑшкӑрса каларӗ хӗрарӑмӗ. 
Ӑрҫынӗ нимӗн те чӗнмерӗ, кӑсйинчен пирус

кӑларчӗ те, ҫӑварне хыпрӗ.
--  Кам ва^ьъи?—ыйтрӗ продавец.
— Ҫакна ваЛ)ЪИ- Пӑрах ӗнтӗ пирусна... килсем 

кунтарах!
Ӑрҫынӗ малзла пырса тӑра1.
— Мӗнле йышши атӑ кирлӗ сире?

Кавказски текенни ҫук-и? Ӑслӑ ҫынсем: вӗ-
сен подметки ҫӳхе те ҫемҫе, тесе каларӗҫ.

— Ҫук. Ахал)Ъи пур. Парас-и?
Продавец пӗр купа атӑ кӑларса пӑраха1. Хӗр- 

арӑмӗ чылай вӑхӑтчен суйласа тӑрат те, ассӑн 
сывласа калат:

Йӑвӑртарах... Ҫирӗпрех. Кун пекки йура‘мас1. 
Упӑшки, кирек мӗнлине илсен те йура')' те- 

нӗ пек, ним интересленмесӗрех атӑ ҫине пӑха'г. 
Продавец таварне мухта1.
— Ак атӑ та. Фасонӗ те лайӑх, ҫирӗппине те 

ҫирӗп. Подметкине тытса пӑх-ха: чул пекех вӗт. 
Тимӗр тейӗн.

Арӑмӗ продавец ҫине сиввӗн пӑхса илсе, кӑш- 
кӑрса йанӑ пекех хыттӑн кала'1:

— Санран ҫирӗп кӗлӗллине ыйтмаҫҫӗ, ҫемҫе- 
рех те ҫӳхерех кӗлӗлли кирлӗ.

Продавец хулпуҫҫисене силлесе кала1-:
— Тӗлӗнтертӗр мана есӗр. Кашни етем ҫирӗи- 

реххине илесшӗн. Есӗр ҫемҫине ыйтатӑр,—тет
— Санӑн ӑнланса илмесен те йура1,—тет пӳл- 

се арӑм.—Есӗ ӑнланаймасассӑн та, ҫавӑ ӑна пит 
лайӑх ӑнлана1,—тет упӑшки йеннеле сиввӗн пӑх- 
са.- Пайан ирхине ман ҫине, темшӗн вара, ҫилен 
нӗ те, манаатӑ кӗллипе тапса ҫамкаран ыраттар 
чӗ. Пӑхсан лӑпкӑ етем пек курӑна1 хӑй, килте 
тискер кайӑкран та усалрах. Ӑнчах тӳрех калж 
пула'т, ытти йапалапа ҫапмасг, атӑ кбллипе те 
пайан ҫсҫ тапса йачӗ... анчах ун пек татах хӑт 
ланасран шикленыеле. Ҫавӑнпа ӑна ва.ъъ® 
ҫерех кӗлӗллӗ атӑ илсе пар§с шухӑш тытрӑм...

— Ӑтӑ тӑхӑннӑ чухне, тем шырама пӗшкӗннС 
те хӑй. Хам курман... Ӑсӑрхаман... Йатарласа 
тапманчӗ те,—терӗ арҫынӗ, пуҫне тата айаларах 
усса.

Ӑрӑыӗ продавеца;
— Ӑпла пулсан мана кирлӗ атӑ пулмарӗ си 

рӗн магазинра. Ҫук пулсан, тепӗр магазина кай 
ма тивет,—терӗ те, упӑшкине ҫаннинчен йарс' 
тытса магазинран ҫавӑтса тухрӗ.

Продавец, вӗсем алӑкран тухса кайнӑ-кайма 
нах, чӑтайманнипе, кулса йачӗ. М,
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Гитлерӑн сӗлехе йухат
Харлампйӗв ӳкерчӗке.

Нуҫ нурат те  ̂ шӑл витмест.
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К а ш н ӑ р с е м
Лите тӳрех хайар, снве ҫнл кастарат. Ашанас 

шухӑшпа Амвроҫи пуп ҫур лнтр кӑларса анинчен 
лӑнкӑртатса бҫрӗ те, йулашкине лавҫа парса 6ҫ- 
се йама хушрӗ. Тата улт-ҫич километр каймала. 
Йал курӑнмаст. Каҫ пулчб. Ҫул хйрринчи тбмес- 
кесенчсн хура емблкесем шӑвӑнма тытӑнаҫҫб.

Лавҫӑ Йакур сехри хӑпса тухнипе, лашине 
пбр май ҫурӑмӗ тӑрӑх тивертме тытӑна1. Тиверт- 
н6 май пупа Йӑлӑна1:

— Таса аттем, турра кблту есӗ! Ӑхалӗн пире 
кашкӑрсем ҫисе йарбҫ.

— Турра кӗлтума кайран та ӗлкбрме пулӗ-ха,— 
тет пупб.—Пӑшал хурса тухнӑ пулсан хӑрамаст- 
пӑрчӗ те. Пӑшал вӑл хирте-мӗнте кадилӑ пекех 
усӑлӑ хатӗр.

Кашкӑрсем ҫывхарнӑ ҫемӗн ҫывхарса килнине 
кура, лавҫӑ пупа йӗре-йбре тенӗ пекех йӑлӑнма 
тытӑнаӲ:

— Кӗлтусамччӗ, итлесемччӗ,—тет.
— Йурӗ,—тет ӑна хирӗҫ пупӗ. Пурттуна пар- 

ха. Хам тытса ларам. Пуртӑ вӑл уйра тапӑнакан- 
сенчен хӑтӑлма хӗрес пекех пулӑша1. Кашкӑр 
ҫамкинчен пуртӑпа хӗреҫ хурсан, ҫынна тапӑнай- 
ми пула1 вӑл.

Кӑмӑллӑ калаҫни
Б . А в ф и д ӑ в  ӳ к е р ч ӗ к ӑ  

(Б ӳ р о -к л и ш е  Т А С С )

Ф РАНЦУЗ ИТДЛЙАНЦА. Айӑп ан тӑвах, 
ман ура сан уру айнв пулнӑ...

Ӑй, тур ҫырлахах,—йанашса илет лавҫа Йа- 
кур.—Тархасшӑн турра кӗлтуса кашкӑрсене вӑр- 
манала йар. Кӗлтусан, турӑ пулӑшатех. Вӑл пур- 
не те пултараканскер, пире кашкӑрсенчен хӑ- 
тарӗ.

— Турӑ ҫине шанассине шан та, анчах ху та 
ахаъ ан лар, тенӗ ваттисем,—тет ӑна хирӗҫ пуп,— 
Лашуна хӑвӑртрах хӑвала.

— Ай, таса аттем! Вилес умӗн ҫылӑхӑмсене 
каҫарттарасчӗ.

— Ӗлкӗрӗн-ха. Пуртӑ алрах, куратӑн? Пуртӑ- 
сӑр пуҫне ҫивӗчрех ҫӗҫӗ пулсан та ытлашши 
марччӗ те... Пур-и сан ҫӗҫӗ?

— Ҫӗҫӗ чиксе тухман. Ай, пачӑшкӑ, каҫарсамчӗ 
ҫылӑхӑмсене!

— Ҫылӑх каҫарассипе аппаланма вӑхӑт ҫук-ха. 
Куратӑн—кашкӑрсене хирӗҫ тӑмала.

— Усала хирӗҫ ан тӑр, тенӗччӗ пулас та йе- 
ванкӗлире,—тет пупа Йакур.—Ҫылӑхӑмсем вӗҫӗм- 
сӗр нумай, каҫарса йарсам ӗнтӗ, пачӑшкӑ! Ка- 
ҫарттармасӑр вилессӗм килмест.

— Тӗрӗс, ҫылӑх каҫарттармасӑр вилни аван 
мар,—тет кӑштах шухӑшлакаласа илнӗ хыҫҫӑн 
хайхи пуп. Апла пулсан ҫапла тӑвӑпӑр: епӗ кӗлӗ 
сӑмахӗсене ӑшӑмра каласа пырӑп. Есӗ лашуна 
ҫине ҫинех ҫурӑмӗнчен тивертсе пырӑн. Кайала 
ҫавӑрӑнса ан пӑх... Калама маннӑ: турӑ пулӑшни- 
пе ҫак кашкӑрсенчен хӑтӑлсан, пӗр мишук ҫӑнӑх 
тата 50 тенкӗ укҫа парӑн. Чиркӳ ваЛ)Ъ®- Килӗ- 
шетни? А?

— Ай уй, ма килӗшмеле мар! Килӗшетӗп-ҫке. 
Ним те шел мар. Ҫӑлӑнса йуласчӗ кӑна.

Кашкӑрсем кӑштах йурткаласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн, 
кӑсене тапӑнмасӑрах, хыҫалала тӑрса йулаҫҫӗ.

Килне таврӑнсан, Амвроҫи пуп кашкӑрсене 
пула „ӗҫлесе“ илнӗ 50 тенкӗ укҫине тата пӗр 
мишук ыраш ҫӑнӑхне матӑшкине пара1 те:

— Пӑшал пулмарӗ,—тет.—Пулнӑ пулсан, каш- 
кӑр тирӗсӗр нимӗнпе те таврӑнас ҫукчӗ, Кавир 
тума шутсӑр аван пулатчӗ. Тепринче Йӑваи 
ухутникрен пӑшал илсе кайма манас мар-ха.

И. Д.
Хуйхӑпа

— Ма, Иванов, ӗҫечпӑрахсах ӗҫен пайан есӗ'
— Пысӑк хуйхӑ пулчӗ.
— Мӗнле хуйхӑ ара?
— Ӗнер 77 тенкӗ укҫана пӗр пус хӑвармиччег 

ӗҫсе йанӑ, ҫав хуйхӑпа ӗҫетӗп.
М. Лркай.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем
Обшчӗствӑлӑ кухн)ӑ плитаран лайӑхрах, плит; 

примусран лайӑхрах, примус ним ҫукран лайӑхрах

Санран член укҫи те илмеген, есӗ Вӑрҫӑлӑ ту 
рӑсӑрсен союзӗ членӗнче тӑнине ӑҫтан пӗлӗн-ха'

Айван ҫын пуҫне те, айван ӗҫ туса хунӑ хыҫҫӑн 
ӑслӑ шухӑш пырса кӗме пултара1.

Пуш пуҫлӑ ҫынсем 
каҫсах кайаҫҫӗ.

пуш параппан ҫапасшӑ»



сшш
Маяк лартасси

Пӗр йалсовет предҫедатӗлӗ 
хай ӗҫӗсене ӳрӗк-сӳрӗк туса 
пынипе паллӑ пулнӑ. Ҫавскер 
пӗрре халӑх пуххи пухтарнӑ. 
Ҫулсем ҫине майак лартасси 
ҫинчен доклад туса панӑ. Унт 
тан:

— Кам ҫул ҫине майак ларт- 
ма ыранах тухас тет—аллӑрсе- 
не тӑратӑр!—тенӗ.

Пухха пухӑннӑ колхозниксем- 
пе йединоличниксем пӗр-пӗрин 
ҫине чӑр пӑхса илнӗ те... лӑхӑл- 
лӑхӑл кулса йанӑ.

— Майак лартассине хирӗҫ-и 
ӗсӗр? Ал тӑратма шухӑшламас- 
тӑр, тесе вӑрҫса тӑкнӑ вӗсене 
председатӗл.

— Мӗн кӑшкӑратӑн? Иртнӗ 
ернерех майак лартса тухрӑмӑр, 
есӗ тин аса илнӗ. Ех, есӗ те 
ҫав!—тесе вӑрҫса тӑкнӑ ӑна хи- 
рӗҫ пӗр колхозник.

Учотчик хушамачӗ
М алтикас Ш ӗк ӗр ти  „Х ӗрлӗ  С ухаҫ“ 

колхозра (Ш ӑхасан районӗ) кӑҫал 5' учот- 
чик у л ӑш та р ч ӗҫ .

(Д . М. И в а н о в )

— Сирӗн учотчик мӗн йатлӑ?
— Пайан—Павлӑв, ыран тем 

йатлӑ пула1.

Ҫӗнҫул ҫине

— Ҫӗнҫула кӗтсе илес тӗлӗш- 
не тухнӑ расхутсене кам ҫине 
ҫырса хурас?

— Кам ҫине? Ҫӗнҫул ҫине.

Йумӑҫ патӗнче

— Асанне, вар ырата1. Сип- 
лесе памӑн-ши?

— Ха,ъ йершместӗп; хам та 
варпа аптрарӑм, тухтӑр патне 
васкатӑп.

Суйма хӑтланаканскерсем
— Ман шутпа пирӗн ертел 

кӑҫалхи плана 100 процент тул- 
тарнӑ туха1.

— Ман шутпа 100 мар, 114 
процент.

— Ма сан цыфри манчен ну- 
майрах тухнӑ-ха?

— Мӗншӗн тесен есӗ цыфр- 
сене маччаран илнӗ, епӗ—кры- 
шӑ ҫинчен. '

Кӗнекешӗн ҫунакаксем 
нумайланаҫҫӗ

Кӗнеке магазинӗ умӗнчс виҫӗ 
ҫын витринӑри кӗнекесене пӑх- 
са тӑраҫҫӗ. Вйсем тӑнине кур- 
сан, пӗр айакрарахран иртсе 
кайакан ҫын, сасартӑк чарӑнса 
тӑрса:

— Мӗн ку ҫынсем,—тет,— 
аха./Ь пӑхса тӑраҫҫи йе кӗнеке 
туйанма черете тӑнӑ? Черете 
тӑнӑ пулсан, манӑн та йулас 
мар. Кайса тӑрас. Пӗр-пӗр паха 
кӗнеке килнӗ пулас.

Ахалех пӗлме пула1

— Авал ҫапла калатчӗҫ: ҫӗн- 
ҫул каҫ сурӑхсен картине кай- 
са, пӗр сурӑх мӑйне курӑспа 
ҫыхмала. Ирхине ӑна кайса 
пӑхмала. Сурӑхӗ ырхан йе са- 
мӑр пулсан, упӑшка йе арӑм 
пуласси те ҫав сурӑх пекех 
пула1, тетчӗҫ.

— Халӗ ун пек аппаланма май 
килмест.

— Ма?
— Пирӗк картари сурӑхсем 

пурте самӑр та, ырханккн пӗре 
те ҫук та, курӑспала ҫыхса ап- 
паланмасӑрах сурӑхӗ самӑр пу- 
ласса пӗлме пулат.

Йут ҫӗршывсенчи калаҫу- 
сенчен 

Германири вулакан
— Пирен инкене ҫӗнӗ роман- 

шӑн 5 ҫуллӑха хупса лартнӑ.
— Писатӗл-и мӗн вӑл?
— Писатӗл мар, вулакан.

Франко штабӗнче

— Фу, сӑмсана Испани халӑ- 
хӗ шӑрши кӗчӗ.

- -  Ҫакса йе персе вӗлерес.
-  Мӗне?

Шӑршине.

Дипломатсен лаборато- 
ринче

— Щелочь вырӑнне акӑлчап- 
сен планне илетӗп, кислота вы- 
рӑнне—италйанӗцсем ӑнлаитар 
са панине (комментарисеце) нле- 
тӗп... Вара...

— Вара мӗн тухаТ?
— Вӑтаҫӗр тинӗсре Гермаьн 

крейҫӗрӗсем ҫӳренн.

Гитлӗр тухса каланӑ 
хыҫҫӑн

— Арӑслан тирӗ урайне сарм 
пит аван пулмала.

— Ма?
— Британи арӑсланӗ тирӗнч* г 

Гнтлӗр хӑйӗн урайне сармал 
кавир тӑвасшӑн.

Хупӑнаҫҫӗ

— Снрӗн Германире театрсем 
нумай хупӑннӑ. Ма вӑл?—П:ы 
лах ӗнтӗ—правитӗлствӑ: гран. 
дӑнсене театрта ма лартас 
концлагӗрсенче лартнипе те ҫп 
тет тенӗрен.
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П ур-ха ҫакӑн пеккисем те
И В А Н А Р А

Вӑхӑт ирхи апатала ҫитсен, Айалкасри Куҫма, 
витӗнмелине сирсе пӑрахрб те тӑчӗ. Вара, ним 
тума аптӑраса, сӗтел умбнчи хыҫлӑ тенкел ҫине 
пырса ларчӗ. Сӗтел ҫииче чернил кӗленчипе йу- 
нашар пӗр аҫмушкӑ тапак ларат. Мӗн тӑвасси 
пур? Вӑл йаланах ҫапла, вырӑн ҫинчен тӑрсан, 
ним тӑвиччен малтан пӳрте сӗрӗм тултарма вӗ- 
реннӗ. Ҫавӑнпа та вӑл сӗтелӗн пӗр кӗтесӗнче 
выртакан райхаҫатӑн ҫуррин ҫуррине ҫурса илчӗ 
те, ӑна, тапак хурса чӗркемелӗх пуличчен, айӑ- 
кисенчен ҫурса тикӗслерӗ. Вара,—ку ӗнтӗ нимле 
ӑнланмала мар пулса тӑчӗ,—аҫмушкӑран тапак 
илеп, тесе, виҫӗ пӳрнине чернил кӗленчи ӑшне 
чиксе йачӗ. Сисмеле пек ӗнтӗ, чернил мӗн ик- 
кенне пӗлмеле пек пӳрнисем. Ҫук. Ӑҫта пулчӗҫ- 
ши унӑн саккӑр сӑвакан куҫӗсем? Елле вӗсем 
таҫта тула тухса кайнӑ? Вӑл чернил ӑшӗнчи тах- 
ҫанхи шӑнасене пӗр чӗптӗм ватӑрласа кӑларчӗ те, 
хучӗ ҫине хурса, пикенсех чӗркерӗ. Ҫӑварне хып- 
рӗ. Шӑрпӑк тивертсе паклаттарма пуҫларӗ. Чы- 
лайччен паклаттарчӗ, чыкарки ҫапах тивмерӗ. 
Шӑрпӑкӗсем ҫур карупка ытлашшипех пӗтрӗҫ 
пулсан та чылайччен щӳсе выртнӑ шӑнасем тип- 
се ҫитеймерӗҫ пулас. Йулашкинчен, вӑл ӑна ҫӗк- 
лесе ҫапрӗ. Урайне пӗр чыкаркӑ шӑна лачлатрӗ.

Куҫма тепӗр пӳртне тухрӗ. Унта арӑмӗ урамран 
тин ҫеҫ выъаса кӗнӗ ачисене ҫӑкӑр чӗлли ҫине 
турӑх сӗрсе парат. Арӑмӗ ун ҫинеле пуҫне ҫӗк- 
лерӗ те ҫӑварне карса пӑрахрӗ:

— Мӗн пулнӑ сана?—ыйтрӗ вӑл.
— Мӗн?
— Ҫӑвару чернил кӑна та.

Аҫта-а? )
— Ӑвӑ, пӑх-ха куҫкӗски ҫине.
Куҫкӗски ҫинче чӑнах та унӑн халичченхи ҫӑ- 

варӗ мар, пайан ирпе шӑнасене тутанса пӑхнӑ 
ҫӑварӗ курӑнчӗ.

— Фу-ти... ачасем айланнӑ пуъ  ӗнтӗ... йӗрӗн- 
чӗк!—паҫӑрах тухмали сурчӑкне тин ҫеҫ сурса 
пӑрахрӗ. Вара сентӗре ҫинчен шур п^рашук илчӗ, 
шчеткӑ, ҫӑмарта тӗслӗ супӑиь. Кун Хыҫҫӑн лахан 
ҫине те, лахан айӑккине те шыв шапӑртатма пуҫ- 
ларӗ. Вӑл мӗнле ҫӑвӑннине пӑхсан, тата паҫӑрхи 
шӑнасем ҫинчен мансан, ӑна чӑнласах та куъту- 
рӑна чухлакан ҫын темеле. Ҫапла калӑпӑр. Анчах 
лахан айӑккинчен урайне супӑнлӗ те пӑрашуклӑ 
шыв йухса тухнине курсан, мӗн темеле-ши вара? 
А вӑл темӗскер мар, ун пеккине арӑмӗ ирсеренех 
шӑлса типӗтет.

Ҫак вӑхӑтра ӑна малти пӳрчӗн чӳречинчен килсе 
шаккарӗҫ. Пилӗк ҫулхи ачи, турӑхпа варланса 
пӗтнӗскер, унта чупса кӗчӗ те:

— Атте!—терӗ вӑл ашшӗне,—сана йайсовет 
канчлейайне чӗнеҫҫӗ. Канасйу пуйат,—тет.

— Ҫӑвӑна^ те,—терӗ ӑна ашшӗ. Ачи мӗнле кӗнӗ 
ҫаплипех урамала чупса тухрӗ.

Куҫма, йулашкинчен, ҫӑвӑнса пӗтерчӗ. Шӑлӑнса 
типӗнме тепӗр пӳртне кӗчӗ. Анчах алшӑлипе шӑ- 
лӑнса ҫатӑр пуличченех типӗнес тесен, ӑна сахал- 
тан та виҫӗ сехет кирлӗ. Ҫӑвӑннӑ чухне вӑл хайхи 
шӑнасенчен пӗрре те кайа мар лӳшкенчӗ. Ҫапах 
та питсене те пулин типӗтес пулат. Унӑн ҫавӑн 
пек йали пур, йаламах вара куҫкӗвки ҫине тир-

пӗйлӗн пӑхкаласа шӑлӑна1. Вӑл сӗтел ҫинчи куҫ- 
кӗски патне утрӗ. Ҫакӑнта вара Куҫма умне пӗр 
пысӑк кӑна инкек сиксе тухрӗ.

— Мӗн пулчӗ?—часрах сиксе кӗчӗ арӑмӗ, кӗм- 
сӗрт тунӑ сасса илтсен. Упӑшкин кӳлепи урайӗнче 
тапаланса та хӑлаҫланса вырта1.

— Мӗн шуйттанӗ пӑрахса ҫӳретӗр. Ура шуса 
кайрӗ те лачах персе антӑм!—тесе йатлаҫа1 хӑй.

Арӑмӗ шӑпӑр тухса илчӗ.
— Ара, есӗ чикаркӑ ҫине шуса ӳкнӗ вӗт,—терӗ 

вӑл, урайне шӑлма тытӑнсан.—Мӗншӗн ҫав тери- 
йех сурса пӑрахатӑн. Ак. Чим-ха, ку сан тапак та 
мар вӗт. Мӗскер ку? Шӑна-и?

— Шӑна?!—тӗлӗнсе карӗ упӑшки.
Малашне мӗн пула1чӗ пуЛ) те, анчах ӑна чӳре- 

черен тепре килое шаккарӗҫ. Арӑмӗ чӳрече умне 
пычӗ.

— Мӗн? ыйтрӗ вӑл.
— Кӑнцелере час пыра1-и ҫав?

Шӑлӑна1 те,—терӗ упӑшки.
— Час пыра1?—тесе йачӗ арӑмӗ.
Куҫма Кондра1йӗв ҫак вӑхӑтра шӑлӑнса пӗтерчӗ 

те, арӑмӗнчен кӗпе пама ыйтрӗ.
— Мӗнле сана кашни ир кӗпе? Ҫӑвӑнма пӗл- 

местӗн... Пулат ҫын та...—вӑрҫса пӑрахрӗ арӑмӗ. 
Ҫавӑн пек ҫав унӑн арӑмӗ, ытлашши иртӗнме 
памаст. А Куҫма йӑваш ҫын, ҫӑвартан ытлашши 
сӑмахсем тухса кайасран хӑра1. Сутӑн илмели 
йапала мар та, ҫапах...

Унӑн ирӗксӗрех кӗпе типӗнессе кӗтмеле пулчӗ. 
Унччен сахалтан та виҫӗ сехет иртрӗ. Вара вӑл 
тумланкаласа тирпейленкелерӗ те канцетьарине 
тухса утрӗ.

Вӑл ҫитнӗ ҫӗре канцеъари пушӑ. Унта предҫе- 
датӗлпе ҫекретар анчах лараҫҫӗ.

Ҫӑвӑнса пӗтертӗн-и?— ыйтрӗ предҫедатӗл.
— Пӗтертӗм,—йӑл кулчӗ Куҫма.
— Епӗр те канашлӑва пӗтертӗмӗр.
— Епӗ пухӑнман та тесе тӑрап-ха.

Кайа йултӑн.
Йулнӑ йулнах ӗнтӗ, вӑл пӗрер чикаркӑ турт- 

каларӗ те кайала тухса утрӗ. Килне ҫитнӗ-ҫит- 
мен ӑна татах чӳречерен килсе шаккарӗҫ. Вӑл 
татах кирлӗ пулчӗ иккен.

Хатьхинче чӳрече патне вӑл хӑй пычӗ.
— Кооператива сана темӗскер тума чӗнеҫҫӗ,— 

терӗҫӗ тултан.
— Мӗнле темӗскер тума? Канашлама пуЛ)'/’
— Ҫапла-и ҫав... Часрах.
— Йурӗ,—тесе йулчӗ Куҫма.
Ун чухне вӑл салтӑнса пӑрахайманччӗ. Ҫавӑнпа 

та ӑна тытса чараканни хаъхинче нимӗн те пул- 
марӗ. Анчах, ҫук та ҫук, вӑл татах кайаймарӗ, 
чӑрмавӗсем ӑна тултӑ та пулин сыхласа тӑнӑ: 
крыЛ)Иа алӑкӗнчен Куҫмана хирӗҫ унӑн тусӗ Раман 
Михалчӑ кӗчӗ.

— Аван-и, Куҫма?—терӗ Раман.
— Аван-ха, Раман!—терӗ Куҫма.
Урӑх сӑмах хушмарӗҫ. Пӳрте кӗчӗҫ те лараҫҫӗ 

пӗрне пӗри пӑхкаласа. Сӑмах хутаҫҫисем иккӗ- 
шӗн те пушӑ. Ҫапла ҫур сехет иртерчӗҫ.

— Епӗ кооператива кайма тухвӑччӗ,—аран-аран 
ввмах туирӗ Куҫма.
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— Вара? - пӑхрӗ ун ҫине Раман. ’
— Вара есӗ килтӗн те хал> ларатпӑр-ха.
— Е-е!
Татах лараҫҫӗ. Татах тепӗо ҫур сехечӗ шӑвӑнчӗ.
Иулашкинчен вара, халиччен, ҫын кнлӗнче 

'тесе, хӑйусӑрланса ларнӑ Раман Куҫмана тепӗр 
пӳртне кӗме сӗнчӗ те сӗтел ҫине пӗр йӑлтӑркка 
кӑна, хӑйсен каларӑшле, шӗмпӗл-шӗмпӗл йапала 
кӑларса лартрӗ. Кунпа сӑмах чӗрӗлчӗ.

— Епӗ те ҫавӑнта кайма ,-тухнӑччӗ,—терӗ Ра- 
ман.—-Анчах ӗнерхи пасар мухмӑрне чӗртме кирлӗ. 
Унсӑрӑн йурамас1.

— Ҫапла, чӗртес пула1 ҫав,-—ҫирӗплетрӗ Куҫ-, 
ма.-^Епӗ те ун пирки пайан темтепӗр курса 
пӗтрӗм.

Пӗрер черккине йарсан, Рамана вӑл пайан мӗн 
курнине пӗр суймасӑр каласа кӑтартрӗ. •'

— Суйатӑн пуЛ)?—ӗненмерӗ Раман.
— Чӑнах вӗт, тапак тесе чернил кӗленчине 

'чиксе йанӑ. Мухмӑру-масару тата тем курса тӑ- 
рӑн... Тавай ӗҫер!

— Ӗҫер ҫав.
Тата мӗн калаҫа1чӗҫ-ши кӗсем? Итлесе тӑма 

пулмарӗ, авӑ татах чӳречерен шаккаҫҫӗ.
— Мӗн?—терӗ Раман, чупса'пырса. Куҫма ҫав 

вӑхӑтра сӗтел ҫинчи ӑпӑр-тапӑрсене пуҫтарчӗ.
~  Раман, есӗ те кунта-им?—палларӗҫӑна тултан.
— Е, кунта та-ка. Мӗн тумала пула1?
— Сана шыра-шыра пайан... Сире иксӗре те 

колхоз правленнне чӗнеҫҫӗ.
— Е, йурӗ, пырӑпӑр,—тесе йулчӗ вӑл. Тата, 

Куҫма ҫине пӑхса:~часрах ӗҫер еппин, кайӑпӑр 
вара,—тесе хучӗ.

— Ну-и тарӑхтараҫҫӗ!—терӗ Куҫма.—Пирӗнсӗр

нимӗн тӑваймаҫҫӗ. Пур ҫӗре те ҫит, п у р  ҫӗре 
те ӗлкӗр. Пайан вӗт миҫе ҫӗре чӗнчӗҫ ӗнтӗ. Тав 
ӗҫ!—терӗ вӑл ҫав хушӑран, Раман Михалчӑ „тав 
сана!“ тесе хурсан.

— Ӗҫкеле те ҫакна, кайӑпӑр...— терӗ Раман.—Вӑл 
чӑнах та ҫав, пирӗнсӗр нимӗн тӑваймаҫҫӗ...

Тухайа1чӗҫ-ши вӗсеад пайан, йе ҫаплипех сӳ-' 
тӗлсе йула1чӗҫ, йешӗл крыл,ца ҫинче пӗчӗк ура 
сасси илтӗнмен пулсан. ХаЛ)Хннче ӑна канцел^ари- 
не чӗнме кнлмерӗҫ, хаЛ)Хинке ун патне хӑй йӑ- 
мӑкӗн хӗрӗ кӗрсе тӑчӗ те каларӗ:

— Сана, кукка, атте мӑкриччи ӗҫме чӗнет!
Куҫма Кондратйӗв керӳтнӗпе аван пурӑна-1

Кӗрӳшӗ те йурата1 ӑна, унсӑрӑн нихӑҫан та пӗр 
черкке ерех ӗҫмест. \

— Мӗнле мӑкриччи тата?—ыйтрӗ Куҫма.
— Пӑру пусрӗҫ.
— Пӑру? Вот инкек.
— Вы^ьӑха пӗтереҫҫӗ. Анчах мӑкриччине ӗҫе^ 

пула'г, —терӗ Раман.—Кайӑпӑр епнин.
Вара мӑкриччн ӗҫме кайрӗҫ вӗсем. Еҫеҫҫӗ 

„Пуҫсана сывлӑх пултӑр, мулсана — переке,т!' 
—тесе ӗҫеҫҫӗ пуснӑ пӑрушӑн. Сӗтел тулли кака! 
та ӳпке-пӗвер,—ҫи кӑна! Ҫийеҫҫӗ. 'Сӗтел тулл! 
ерех те кӑрчама,—ӗҫ кӑна! Еҫеҫҫӗ. Канашлу му| 
ҫине каймӗ, вӑл'татах пула1-ха...

Каҫхине Куҫма килне вилӳсӗр таврӑнчӗ. Арӑмн . 
вӑрҫтаркаларӗ, ытлашши сӑмахӗсене те хӗрхенс 
тӑмарӗ. Шакканӑ сасӑ илтрӗ вӑл. Чӳрече йенн. 
пӑхрӗ те:

— Кам?—терӗ Куҫма.—'Гфу! Каллех канашлу-и 
Мансӑр пуҫне ним те тӑваймаҫҫӗ пулат.

— Никам та ҫук-ҫке,—терӗ арӑмӗ.—Кушак ҫе 
шакка-1 ӑна... Сӗтел айӗнче хыҫалана1.
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