
15>м<ш ҫул тухать

«,Ч1мш Коммуи!*' хаҫат 
мДларать.

М 5-6. иарт. 1939 ҫ.

„Комсомольская Правда" хаҫатра пичет- 
леннӗ ӳкерчӗк тӑрӑх.

.Фашйстла заправилӑсем вЗрҫа кериччен малтан обществӑллӑ шухӑша хӑйсене кирлӗ цек 
тума, урӑхла каласан, ӑна аташтарса яма, ӑнЗ улталама шут тытрйҫ.

....Пирӑн* нимӗнле варҫӑллӑ блок та ҫук. ,П ирӗн“ пурӗ теникама та кӳрентерми .Берлин*- 
Рим-Токио виҫкӗтеслӗхӗ" ҫеҫ, урӑхла каласан, кӑштах геометрипе иртӗшш ҫеҫ. (Пурте кулаҫҫӗ)".

Айван ,школьннксем“ тимлесех Ҫак ӗҫӗн меслечӗ пит паллӑ,
Касаҫҫӗ апла та капла,— Еҫлеҫҫӗ вбсем )мтавпа:
Тӑваҫ тӗрлӗрен ,тӗкӗлсем“, Ҫыраҫ—*геометрия“ ятпа,
,Виҫкӗтеслӗхсем“ тек каскалаҫ... Вулаҫ—„вӑрҫӑ* тенӗ ятпа.



,Никама та кӳрентерми" Берлин— Рим тӗвӗлӗ.
(И. Иеанов ӳнерчӗкӗ).

АРИФМЕТИКА УРОКЕНЧЕ
8—9 ҫул каярах хутла пӗлменнисене вӗрентекен 

шкулсенче учитель пулса ӗҫленӗ ҫынсем хӑш-пӗр 
вӑхӑтра кулӑшла та йывӑр самантсем тухса тӑнине 
нумай астӑваҫҫӗ пулӗ.

— Эй, инкесем, аппасем, хӗрсем, хутла вӗ- 
ренме тытӑнар, унсӑрӑн эпир тӗттӗмлӗхрен хӑ- 
тӑлма пултараймастпӑр,—тетӗн вӗсене.

— И-ий, халиччен вӗренейменнине, шӑлсем 
сиккеленме пуҫласан вӗренесси пулмасть ӗнтӗ,— 
ответлеҫҫӗ вӗсем.

— Пурпӗрех начальник пулас ҫук пиртен.
— Кӑмакана миҫе вутсыппи пӑрахнине, кунне 

миҫе витре шыв илсе кӗнине шутлама пӗлме-и?
Вара вӗсене культурлӑ революци задачисем 

ҫинчен ӑнлантарса паратӑн, совет граждӑнӗсен 
ирӗклӗхпе тивӗҫӗ ҫинчен калатӑн. Партипе ком- 
сомол организацисенче, ялсоветра, колхоз прав- 
ленисенче сӳтсе-явнӑ. Пӗри пырать, ун хыҫҫӑн 
тепри, унтан виҫҫӗмӗш, пӗчӗкӗн-пӗчӗкӗн 20— 22 
ҫынна ҫитет.

Эп ун чухне Шуркаспуҫӗнче учитель пулса 
ӗҫлеттӗм. Пӗр эрне хушшинче хутла пӗлменни- 
сен шкулне ҫӳрекенсен йышне 20 ҫынна ҫитертӗ- 
мӗр, пурте тенӗ пекех хӗрарӑмсем. Ик-виҫ кун 
вӗреннӗ хыҫҫӑн ман инкесем хӑйсене „студенцӑ- 
сем“ тесеят пачӗҫ. Ик-виҫӗ эрнерен урок ячӗсене 
чухлама вӗренчӗҫ. „Халӗ чӑваш чӗлхи урокӗ*, 
„халӗ арифмегика“, ,расписани“, теҫҫӗ.

Пӗркунхине, ҫапла „расписани“ тӑрӑх, арифме- 
тика урокне пуҫӑнтӑмӑр. Ҫӗртен иртекен циф- 
рӑсене хушассипе кӑларасси.

~  Ну, Ульук, туска умне тух-ха, пӗр задачӑ- 
на шугласа пар,—тетӗп.

Хуп-хура куҫлӑ, лутрарах та кӗрнеклӗ хӗр 
туска умне йӑпшӑнса пычӗ те аллине пурӑ тытрӗ.

— Вот, Ульук, ҫакӑн пек задачӑна шутлар,—  
тетӗп ӑна.—Кӑҫал сирӗн пахчаран 150 пӑтавка 
ҫӗрулми тухнӑ тейӗпӗр.

Урайне лач сурчӗ ман вӗренекен. Аллинчи 
пурӑ ҫӗреперсе те анчӗ.

— Эсӗ пӗлмесӗр ан суй, пирӗн пахчара ӗмӗрте 
те 150пӑтавка ҫӗрулми пулман,—тет.

— Пулнӑ-и, пулман и, кунта сӑмахран ҫеҫ пул- 
нӑ, тейӗпӗр.

—  Ҫук, Ҫук, ӗмӗрте ун чухлӗ пулман, ӑннӑ  
ҫулсенче те 50—60 пӑтавкаран ытла тухмасть.

— Апла пулсан, сирӗн мар, акӑ ҫак Марфа>- 
сен пулнӑ тейӗпӗр, —ӳкӗтлетӗп ӑна.

— Хӑйсенне хӑйсем шуглаччӑр. Марфа, кил. 
шутла,—терӗ те, хӑй вырӑнне кайса ларчӗ.

Хушнӑ пекех, Марфа парта хушшинчен тух- 
рӗ те туска умне пычӗ.

— Улма йӑранне пӗрре ҫеҫ ҫумлатпӑр, ҫу 
каҫиччен ҫум айӗнче выртать, ҫавӑнпа пулмасть 
те,—терӗ Ульук ҫине хӑяккӑн пӑхса.

— Ну, юрӗ, юрӗ, тавлашмӑпӑр,—Вот, Марфа, 
сирӗн пахчаран 150 пӑтавка ҫӗрулми тухнӑ. .,3

Пусса ҫеҫ „150пӑтавка“ тесе ҫырса хучӗ.
— Ку шутран эсир государствӑна 4 пӑтавка 

лднӑ
150 айне ,4 “ ҫырӑнчӗ. ӳ
— 20 пӑтавкине вӑрлӑх валли хӑварнӑ, 5 пӑ- 

тавкине Ульуксене кивҫен панӑ. Сирӗн ҫикел- 
ли ҫӗрулми...

Каласа пӗтереймерӗм, канлӗн ҫеҫ ҫыракан 
Марфа пурне сӗтел ҫнне шак хучӗ.



— Ульуксене кивҫен памалла терӗн-и ҫав? Пӗр 
ҫбрулми те памастпӑр вӗсенв. Виҫӗм ҫулах 3 
пӑтавка панӑччӑ, халй те каялла пама шутламяҫҫӗ.

Тытӑнче тустарма. Ульука ҫӗр тепиех ан- 
тарса ярасшӑн. Туска ҫине ҫырнӑ цифрӑсем ҫи- 
не сурчӗ те, сӑкман аркипе туска йӑлтӑртатса 
тӑракан пуличчен шӑлса тасатрӗ. Ульукӗ хирӗҫ 
перет. Вӗсем ҫумне ыттисем хутшӑнчӗҫ, кам 
пахчинче мӗн чухлӗ ҫӗрулми пулни ҫинчен „дис- 
кусси“ пуҫласа ячӗҫ.

— Чимер-ха, инкесем, расписанире кун пек 
тавлашу туса ирттерме палӑртман,—тетӗп.

Сехет ҫурӑран аран-аран лӑпланса ҫитрӗҫ.
Унтанпа 8 ҫул иртрӗ. Ҫав ҫулах хама урӑх 

ӗҫе куҫарнипе манӑн Шуркаспуҫӗнчен каймалла 
пулчӗ. Шкулта вӗренекенсем саспаллисене ху- 
тӑштарма тата цифрӑсене паллама вӗреннӗччӗ.

Нумаях та пулмасть эпӗ Шуркаспуҫӗнче пул- 
тӑм. Ун чухнехи юлташсемпе тӗл пулатпӑр та, 
кӑмӑл тулли калаҫатпӑр. Мана колхоз правлени- 
не, урама тӑрзхла пысӑк ҫӗнӗ ҫурта илсе кайрӗҫ.

Кӗтесри сӗтел умне хӗрлӗ тутӑр ҫыхнӑ хӗра- 
рӑм ларнӑ та сӗтел ҫинчи хаҫата пуҫ ҫӗклеме- 
сӗр вулать, вӑхӑтран вӑхӑта тетрадь ҫине ҫырса 
илет. Хӑй темӗнле палланӑ ҫын пек туйӑнать. 
Ҫынсем хытӑрах шавланипе вӑл пуҫне ҫӗклерӗ 
те, куҫа-куҫӑн пӑхса илтӗмӗр.

-— Ульук, эсӗ мар-и ку?
— Максим Григорьввнч!—т»с« кӑшкӑрса яч1 .
Алӑмӑресне тытса хытӑ чӑмӑртарӑмӑр. Сӑмах

ҫине сӑм^х тупӑнать. Инкеклӗ арифметика урок- 
не аса илтӗмӗр те, Ульук ҫав тери хыттӑн кулса 
ячӗ. Унтан стена ҫинелле тинкерсе пӑхрӗ.

— Чылай ҫулсем иртрӗҫ унтанпа, Хутла са- 
хал пӗ^екенсен шкулӗнче вӗрентӗм. Ялсовет 
членне суйларӗҫ. Кашни кун ҫырма, вулама, 
шутлама тивет. Халӗ икӗ ҫул ферма заведующи- 
йӗ пулса ӗҫлетӗп.

— Марфа ӑҫта?—тесе ыйтрӑм.
— Кӳршӗ яла качча кайрӗ вӑл. Халӗ брига- 

дир пулса ӗҫлет. Халӗ каҫхи туллимар вӑтам 
шкула вӗренме кӗтӗм. Акӑ халӗ. Сталин юлташ 
ВКП(б) XVIII с‘ездӗнче тунӑ доклада вулатӑп. 
Ҫав тери чаплӑ доклад, кашни сӑмахӗ чӗрене 
вырнаҫать.

Тӗлӗнмелле улшӑннӑ ку хӗрарӑм, сасси те 
ӗлӗкхи пек мар, темӗнле кӑмӑллан илтӗнет.

— Кайиччен обязательно кӗрсе хӑна иулӑр, 
упӑшкапа паллашма пултаратӑр,—тет.

Ҫак ҫӗнӗ ҫынна кӑмӑлтан тав турӑм та, пред- 
седательпе иксӗмӗр ялсовета утрӑмӑр.

Волков Н. М.

X Ӗ Р С Е М
(ЮЛТАШ ҪЫРӐВӖСЕНЧЕН)

Ватӑ каччӑ мар эп, 
Ҫйрӗмре кӑна-ха— 
Юратури вӑхӑт,
Юрату чӗри.
Саврӑм сар хӗре те, 
Саврӑм хурине т е — 
Юратури тапхӑр 
Хӗвел пек вӗри.

Сар чечеклӗ улӑх.
Сар савнипе эпӗр 
Сар чечек пухатпӑр 
Сарӑхмасть тесех...
Кӗҫ ҫӳлте ҫунатлӑ 
Самолет куратпӑр,
Улӑх варринех вӑл 
Анчӗ вӗҫтерсе.
„Тусӑм,—тет мана хӗр,— 
Самолет каччийӗ,
Кирек епле каччӑ 
Пултӑр вӑл—эс мар: 
Вӑл—хӑюллӑ, ҫивӗч, 
Вӑл-сывлӑшри паттӑр, 
Ҫав каччӑна чӑн та 
Тивӗҫлӗ савма".
Хӗр алли чечеклӗ,
Эп те чечек тытнӑ.
Айда,—тет мана хӗр,— 
Курар летчикне... 
Ҫитрӗмӗр. Тӑратпӑр. 
Сиссе те юлмарӑм— 
Летчик енне ывтрӗ 
Хӗр хӑй чечекне.

Самолет ҫине ларса 
Курасчӗ,—тет хӗр. 
Куҫӗсем те хӑйӗн 
Самолет ҫинчех...
Манӑн савнӑ сар хӗр 
Летчик патне пычӗ, 
Йӑл кулса ҫеҫ илчӗ 
Унӑн умӗнче,

... Самолет ҫинчен хӗр 
Улӑха анмарӗ, 
Самолетпах кайрӗ 
Летчиксен шкулне. 
Ашшӑн асӑнмалӑх 
Улӑх кӑна юлчӗ.
Ҫӗклег вӑл тек маншӑн 
Сарӑ чечекне.

Хура хӗре саврӑм. 
Юрату уҫасшӑн 
Чӗптӗм ҫыглана та, 
Чӗнтӗм улӑха.
Хӗр сасартӑк сиввӗн, 
Ҫав самантрах лӑпкӑн, 
Ик куҫне илмесӗр,
Пат татса калать;

„Юрату геройӗ 
Тетӗн пуль хӑвна эс. 
Анчах та пӗлместӗн 
Мӗн вӑл юрату? 
Ҫырлана кайма та 
Улӑха утма ҫеҫ

Пӗлет сан хӗвтесӗр, 
Сулӑмсӑр угту.

Ялти яш пек мар эс, 
Нимӗн те пӗлместеь: 
Ялти яшсем пурте 
Илнӗ пр01Ивогаз. 
Пурнӑҫна ҫӑлма та 
Пелместӗн пулсан эс,- 
Нимле хӗрупраҫ та 
Чыслӑн ал тыгмасть.

Кӑҫал та каятӑп 
Эпӗ вӗренмешкӗн, 
Сил.мӗн те ак всӗ, 
Пулӑп эпӗ врач. 
Вӗренме сунатӑп, 
Йӗкӗтем, сана та,— 
Юрату уҫма та 
Чухлӑпар вара.

Аван сӗнӳ, шухӑш— 
Сар хӗрӗн, хурин те. 
Ак хам та каятӑп 
Вӗренме вуза.
Чечеке ларсассӑн 
Улӑхӗ, вӑрманӗ,— 
Янкӑр пӗлӗт ҫумӗн 
Парашют уҫап.

Л1. Ястран.
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Шыракан тупаймарӗ
Лаши пит хытӑ вашлаттарса пырать. Кӗҫех 

шурӑ юрпа витӗннӗ разъезд ҫурчӗсем курӑнми 
пулчӗҫ. Ҫуркунне еннелле сулӑннӑ ҫанталӑк хит- 
ре, уяр тӑрать. Ҫул яка. Марья Павловна, ҫурӑ- 
мӗпе ҫуна хыҫӗҫине тайӑнса ларнӑскер, сулӑнчӑк- 
сенче ӳксе юласран пӑшӑрханмасть, прислуга 
тупӑнмасран пӑшӑрханса пырать. Хут пӗлмен, 
тӗттӗм, общество ӗҫне хутшӑнма кӑмӑлламан 
хӗрупраҫ тупса хулана, хӑй патне прислуга ил- 
се каясшӑн Марья Павловна инҫе ҫула тухнӑ. Ху- 
ларан аякрарахри ялта ун пеккине тупасса шан- 
нӑ вӑл.

— Тупсан тем пекехчӗ,—шухӑшласа пырать 
Марья Павловна.—Прислуга тени вӑл—кӑнтӑрла 
та каҫ та, ир те килтех лартӑр, ниҫта та ан тух- 
тӑр, „тухса ҫӳресем ӗнтӗ“ тесен те, уҫӑлса ҫӳрес- 
шӗн ан пултӑр. Общество ӗҫне хутшӑнакан при- 
слугӑна эпӗ виҫӗ кун та тытса усрас ҫук,—пин 
хут пуҫра пулнӑ шухӑшсемпе аппаланса пырать 
вӑл.

Кӗҫех, лавҫӑпа Марья Павловна йӑвӑҫлӑ яла 
вашкӑнса кӗчӗҫ.

—- Ҫитрӗмӗр... Кам патне кӗрес?—ыйтрӗ лав- 
ҫӑ тилхепине хытӑрах тытса, лашине хӑй уттипе 
ярса.

— Кам патне кӗмелле ши? Эсӗ пӗлместӗн-и, си- 
рӗн ялтан кам хӗрӗ хулана, прислуга пымалла пек?

Лавҫӑ шухӑша кайрӗ.
Ҫавӑнтах Марья Павловна пуҫне шутсӑр ӑслӑ 

шухӑш пырса кӗрет:
— Прислуга мар, ҫӑм арлакан шыракан пул- 

са ҫӳрес. Ахалӗн тӳрех „прислуга кирлӗ“ тесен, 
хама килӗшмен общественница тӗлне пулсан... 
пӗлмесӗр илсе те ярӑн. Малтан вӑл общественни- 
ца маррине ытарлӑ ыйтса пӗлес пулать. Унсӑрӑн 
ӗҫ тухмӗ. Ҫӑм арлакан шыракан пулса ҫӳренине 
ним те ҫитмӗ.

— Прислуга мар, ҫӑм арласа паракан шыра- 
тӑп эпӗ. Паҫӑр, раз‘ездра юри апла каламарӑм,— 
терӗ ӑшшӑн кулса Марья Павловна,—ҫӑм арласа 
пама вӑхӑт тупакан хӗрсем мӗнле тупӑнӗҫ-ши?

— Арласа парӗҫ ара! Ҫак пӳрте кӗрсе пӑх. 
Виҫӗ хӗр пурӑнаҫҫӗ унта. Ӑмӑшӗ те ытлашши 
ватах мар, ҫӑм арламах пултарать.

Марья Павловна ҫуна ҫинчен анса тӑчӗ, пӗчӗк 
сумкинчен пӗчӗкҫӗ аллипе хут укҫа туртса кӑ- 
ларчӗ те чӗлӗм чӗртме тытӑннӑ лавҫа тыттарчӗ.

— Эсӗ каях!—терӗ ӑна.—Спасибо лартса кил- 
нӗшӗн.

Сӑмах ҫннех лавҫӑ кӑтартнӑ килтен пӗр яштак 
хӗр утса тухать.

— Эй, хӗрӗм,—терӗ Марья Павловпа.—Ман 
пӗр-ик кӗренке ҫӑм пурччӗ. Арлаттарас теп. Мӗн- 
ле эсӗ...

— Вӑхӑт тупаймӑп.-ӑшшӑн ответ пачӗ хӗр,— 
заочница пулса вӑтам шкулта вӗренетӗп. Ҫураки 
умӗн колхозра та чылай ӗҫсем. Тата РОКК кру- 
жокӗ пур ман. Староста унта...

— Йӑмӑку пур пулас сан? Вӑл мӗнле?..
— Вӑл комсод енӗпе пикенсех ӗҫлеме тытӑн- 

чӗ. Кеҫӗнни—хор кружокне кайнӑччӗ те, хӑйӗн- 
чея ыйтмасӑрах калама пӗлместӗп. Анне темле. 
Вӑл арласа пар-и анчах. Кӗрсе калаҫ... ҫук вӑл та

ерҫес ҫук. Партин 18-мӗш с‘езчӗн материалӗсене 
пикенсех вӗренет. Пирӗнпе ӑмӑртать.

Марья Павловна пӗчӗк ҫӑварне карсах пӑрахрӗ.
Ак сана хурапа шурра уйӑрайман хӗрарӑм! 

Ак сана хуларан инҫетри ял!
— Ав, Варвари ятлӑ хӗр шыв патне анать. 

Ҫавӑнтан ыйтса пӑхма пултаратӑр. Тен, арласа 
парӗ...

Хӗре чӗнсе илчӗҫ.
— Лайӑх тӳлесен арласа парӑттӑм та, ҫӑмӗ 

нумаях мар пулсан, анчах ҫак кунсенче авалхи 
мункун умӗнхи аслӑ типӗ ҫинчен доклад тума 
хатӗрленмелле,—терӗ хӗр.

— Сан пекки кирлӗ мар, -шухӑшларӗ Марья 
Павловна.—Килтен тухнӑ чухне пушша хирӗҫ 
пултӑм пулас.

Кусем калаҫса тӑнӑ ҫӗре ватӑрах хӗрарӑм пыр- 
са тӑчӗ.

— Ҫӑм арлакан шырать ҫакӑ,—терӗҫ ӑна.
— Ненай. Манран пулас ҫук. Ак выльӑхсене 

шӑваратӑп та клуба репетицине каятӑп, Йӑскар 
рольне пачӗҫ.

Килӗрен киле ял тӑрӑх ҫӳреме шухӑш тытрӗ 
Марья Павловна.

Пӗр пӳрте кӗчӗ.
— Хӗрсем пур-и сирӗн?—ыйтрӗ сӗтел хуш- 

шинче тимлесех ҫырса ларакан галстук ҫакнӑ 
хӗрачаран.

— Пур,—терӗ хӗрача, хучӗ ҫннчен пуҫне ил- 
се .-А ппа пур.

— Ӑҫга вӑл?
— Колхоз ӗҫӗпе тухса кайрӗ. Бригадирта 

ӗҫлет.
— Эсӗ мӗн тӑватӑн?—ахальтен ыйтрӗ Марья 

Павловна хӗрачаран.
— Эпӗ-и? Ҫтена хаҫачӗн редакторӗ... класра 

тухать. Ак ҫырса ларатӑп.
— Аннӳ ӑҫта?
— ПВХО кружокне кайрӗ пулас. Значок туя- 

насшӑн. Пиччесем вӑрманта ӗҫлеҫҫӗ. Атте кирлӗ 
мар пуль?

— Кирлӗ мар,—терӗ те вӗлт тухса кайрӗ.
— Мӗнле капла,—пӑшӑрханать вӑл,—пурте 

общественница, пурте мана юрӑхлӑ мар. Тем те- 
сен те, ман телей ҫук.

Тепӗр пӳрте кӗрсен:
■— Ман килес!—терӗ авалхи чӑващсен йӑлине 

аса илсе.
— Килӗрех. Мала иртсе ларӑр,—терӗ*кил-арӑ- 

мӗ, ачине кӑкӑр сӗчӗпе тӑрантарса лараканскер.— 
Кил-ҫурта пуҫтараймарӑм паян. Ан ятлӑрах. Вырӑн 
тупкаласа ларӑр. Ачисем выляса тавӑрӑнсан, 
тумтирӗсене тӳрех сак ҫине пӑрахаҫҫӗ. Хам кил- 
те пулман та, пӗтӗмпех тустарса тӑкнӑ. Коопера- 
тивра ревизи тума тытӑнтӑмӑр та, час тавӑрӑнма 
май пулмарӗ. Мӗн, ӗҫпеччӗ-и эсир?

—- Еҫӗ мӗнӗ.. Сан хӗр пур-и?
— Хӗрӗм те, ывӑлӑм та пур. Ывӑлӑн колхоз 

валли торф тиеме кайнӑ та каҫсӑр тавӑрӑнай- 
масть. Хӗрӗм ирех района тухса кайрӗ. Ялкор- 
сен совещанийӗ уҫӑлать паян. Чӗнсе хут янӑ, кай- 
са килесех пуль, терӗ.

Урама тухсан, „хӑш киле кӗрес-ши“ тесе



шухӑшлакалаӗа тӑкӑ хушӑра, туран анакан тепӗр 
хӗрарӑма курсан, ӑна кӗтсе илме шухӑш тытрӗ. 
Анчах хӗрарӑмӗ портфель йӑтнӑскер пулмӑран, 
унпа калаҫса „ҫӑвар тути те сая ямарӗ“. Арҫын- 
сем тӗл пулаҫҫӗ, анчах Марья Павловнӑна арҫын 
кирлӗ мар.

Кирек хӑш килекӗрсен те ниҫта тухсаҫӳремен 
тӗттӗм хӗрарӑм тупаймасть. Хӑшӗсем каҫхи вӑтам 
шкула е агротехника кружокне ҫӳреҫҫӗ, вӗренеҫ- 
ҫӗ, хӑшӗсем клубри музыкӑпа хор кружокне 
е драмкружока ҫӳреҫҫӗ, учительницӑ: ем те ту- 
пӑнкаларӗҫ, стрелковый кружока ҫӳрекенсем те 
пур Пурте колхозра ударлӑ ӗҫлгни ҫинчен ка- 
ласа параҫҫӗ. Пӗр килта миражист пулса ӗҫлекен 
хӗр тупӑнчӗ. Миражист! Мен вӑл „миражист“ — 
Марья Павловна пӗлмест, илтмен.

— Миражист—инкубатор патӗнче ӗҫлет, ин- 
кубаторпа пусарса кӑларма хунӑ ҫӑмартасенчи 
чӗпӗсем мӗнле ӳссе пынине тӗрӗслет.

— Чӗмере, —терӗ хӑй ӑшӗнче Марья Павлов- 
на,—темле професси те пулӗ хальхи колхозлӑ 
ялта. Урампа ӑна хирӗҫ туяллӑ карчӑк кӗштӗр- 
тетсе пырать.

— Эсӗ докладчик-и?—ыйтре карчӑк Марья 
Павловна тӗлне ҫитсен.

— Докладник? Мӗнле докладчик? ыйтрӗ йӑл 
кулса Марья Павловна.

— Ваттисен собранийӗ пулать, терӗҫ. Ҫавӑнта 
пире доклад каласа параканни пулӗ, терӗм-ҫке. 
Вӑл мар эппин?

Марья Павловна ҫӑварне карса пӑрахса чы- 
лайччен пӑхса тӑчӗ. Шанчӑк хутаҫҫи ҫурӑлчӗ:

— Хам ухмах пирки тӗттӗм хбрарӑм шырама 
яла тухрӑм. Ухмах, ухмах, тьфу!..

— Л1а суратӑн?—ыйтрӗ ашшӗн мӑн ҫӗлӗкне тӑ- 
хӑнса ярӑнма тухнӑ ача.—Йӳҫӗ пулчи мӗн? '

— Итле-ха, ачам,—терӗ ӑна аллинчен тытса 
Марья Павловна,—Хут пӗлмвн хӗрарӑм пур-и си- 
рӗн ялта?

— Пур,—терӗ ача.
 ̂ — Ӑҫта пурӑнать вӑл? Илсе кай-ха мана унта!
Сана уншӑн канфет парӑп,—юрать-и?

— Юрать. Ма илсе каяс мар. Каяс.
— Кайӑпӑр ҫав. Ӑҫта пурӑнать-ха вӑл?
— Инҫе мар. Пирӗн килтех.
Пӳрте кӗрсен чусга ҫӑрса тӑракан амӑшӗ пат- 

не чупса пырса:
— Ҫак инке пирӗн Людяна кӑтартнӑшӑн мана 

канфет пама пулчӗ, —терӗ ача хавасланса.
Ачи ертсе килнӗ хӗрарӑм ҫине чӑр пӑхса илчӗ 

амӑшӗ.
— Кӑтартсам ӗнтӗ,—терӗ ача, амӑшне аркин- 

чен туртса.
— Халӗ ҫывӑрать вӑл,—терӗ амӑшӗ килнӗ хӗ- 

рарӑма.—Эсир ача консультацинчен мар пулӗ- 
ҫке, Пӑхма пултаратпӑр. Сывах-ха вӑл. Ҫуралнӑ- 
ранпа пӗрре те чирлеттермен. Кашни кунах чӑ- 
пӑл тӑватӑп. Тепӗр уйӑхран кулма та тытӑнать 
пулӗ тетӗп-ха.

„Кулма“ тенине илтсен, Марья Павловна йӑ- 
пӑр-япӑр тухса шурӗ.

Тӗттӗм, халӑх ӗҫне хутшӑнма1Г хӗрарӑм шы- 
расси те Марья Павловнӑн ҫавӑнпах вӗҫленчӗ.

— Общество ӗҫне хутшӑнма юратакан прислу- 
гӑран ан хӑра, вӑл килти ӗҫӗсене те культурӑллӑ- 
рах туса пырӗ, ачасене те ырра вӗрентые пул- 
тарӗ, терӗ упӑшкам. Эпӗ итлемерем. Пур-ши 
ман пек ухмах хӗрарӑм халӗ1 — терӗ Марья 
Павловна хӑйне хӑй тем пекех тарӑхса.

Иван Мучи.

ЯЛАН ХИСЕПРЕ

Чалӑш сарлакӗш хулпуҫҫиллӗ каччӑ 
Ӑшшӑн кулса тӑрать комиссире.
— Флота каятри?
— Ӑҫта ярасшӑн?
Сдужить тума хатӗр кашни частьрех.
Вара комисси тавлашма пуҫланӑ, 
Председатель пӗччен ним тӑвайман:
— Ӑҫта ярас ӑна?
— Вӑл шофер пулнӑ—
Питех те юрӑх танк ҫине ларма.
— Маннӑ-им эсир: унпа пӗрлех вӑл летчик, 
Вӗреннӗ фабрика ҫумӗнчи шкулта.
— Ҫав хушӑрах вӑл пит харсӑр наводчик, 
Хӑрах алпах вӑл тупӑ та йӑтать.

— Ҫук, ҫук1 Ун справкийӗ ҫине пӑхӑр: 
„Спартак“ шкулӗнчи кавалерист.
Ворошилов пек перет вӑл ҫамрӑк паттӑр,— 
Снайперсен ретне ӑна илес.
— Аҫта ярас?
Кашни ҫӗрех вӑл юрӑх.
— Кун пек призывниксем халь сахал мар. 
Чикӗ хӗрне, чаплӑ полка ӑсатрӗҫ
Ҫак ҫамрӑк каччӑна хурал тӑ.ма’
Полкра татах та ӳснӗ ун пӗлӗвӗ,
Мӗнле перет—тӳрех вӑл лектерет.
Кун пек каччӑсен чапӗ-мухтавӗ 
Ман ҫӗршывра ялан та хиеепре.

Р. Р.



А Р М А Н Т А
А. П. Чехов

Армаи хуҫи Алексей Бирюков хӑй пӳрче умбн- 
че сӳннб чблӗмне кахаллӑн ӗмсе ларать. Вӑл пит 
тӗреклӗ, лутака ҫын, вӑтам ҫулхискер,кӗлеткипе 
сӑн-пичӗ ун Жюль Верн произведенийӗсенче час- 
часах тӗл пулакан матроссенни пек, пуртӑпа 
чутласа тунӑ тейӗн, йавӑррӑн яра-яра пусакан 
хулӑм тирлӗ .матроссем пек вӑл. Жюль Верна 
вуланӑ хыҫҫӑн ун пек матроссене ачасем тӗлӗкре 
кураҫҫӗ. Халь вӑл салтак пуставӗнчен ҫӗлетнӗ 
кӑвак йӗм, пысӑк та йӑвӑр сӑран атӑ тӑхӑнса янӑ, 
тулта чӑн-чӑн кӗркуннехи нӳрлӗ тата сивӗ ҫанта- 
лӑк тӑрать пулин те, сюртуксӑрах, ҫӗлӗксӗрех 
ларать. Тӳмелемен жилетка витӗр пӗр чарусӑрах 
сивӗ нӳрлӗх ҫапать, анчах пысӑк кӗлетки, мозоль 
пек хытса ларнӑскер, сивӗ мӗн иккенне туймасть 
пулмалла. Хӗрлӗ те кӳпшекрех пичӗ ун, яланхи 
пекех, анчах ыйӑхран вӑраннӑ чухнехи е.вӗр, ним 
ҫинчен шухӑшланине те палӑртмасть, лутӑрканса 
пӗтнӗ тейен ӑна. Пӗчӗкҫеҫ шыҫмак куҫӗсем ун 
сиввӗн пӑхаҫҫӗ, вӑл унталла та кунталла та пӑ- 
хать, пӗрре пӗве ҫине, тепре икӗ сарай ҫине, ун- 
тан ватӑ та кутамас йӑмрасем ҫине пӑхса илет.

Сарайсем патӗнче халь кӑна килсе ҫитнӗ икӗ 
монах хыпаланаҫҫӗ. Монастырьтен килнӗскерсем: 
пӗри Клеопа, кӑвак ҫӳҫлӗ вӑрӑм старик, ҫине вӑл 
пылчӑкпа вараланса петнӗ ряса тӑхӑннӑ, пуҫӗнче 
ун сапласа пӗтернӗ скуфейка, тепри Диодор, 
хура сухаллӑ хура ҫын, грузин пулас вӑл, ҫийбн- 
че ун мужик аҫамӗ. Вӗсем урапа ҫинчен авӑрт- 
ма тиесе килнӗ ыраш миххисене антараҫҫӗ. Вӗ- 
сенчен аяккарахра, вараланса пӗтнӗ тӗксӗм ку- 
рӑк ҫинчеарманта ӗҫлекен Евсей ларать,ҫамрӑк-ха 
вӑл, сухалӗ те шӑтайман ун, ҫине вӑл ҫӗтӗк аҫам 
тӑхӑннӑ, хӑй пит ӳсӗр. Вӑл пулӑ тытмалли тете- 
ле юсанҫи пулса, йӑваласа ларать.

Арман хуҫн чылайччен чӗнмесӗр пӑхса ларчӗ- 
ларчӗ те, куҫӗсемпе михӗ ҫӗклекен монахсем 
ҫине тӑрӑнчӗ, унтан вара пысӑк сасӑпа сӑмах 
хушрӗ:

— Эсир, монахсем, мӗншӗн пӗверӗ пулӑ ты- 
татӑр? Кам ирӗк пачӗ сире?

Монахсем чӗнмесӗр, арман хуҫи ҫине ҫаврӑн- 
са та пӑхмарӗҫ.

Лешӗ чӗнмесӗр ларчӗ-чарчӗ те, чӗлӗмне чӗртсе 
ярса каллех пуҫласа ячӗ:

— Хӑвӑр тытнипе ҫитмест сире, посадри ме- 
щенсене тытма ирӗк паратӑр. Эпӗ ку юханшы- 
ва тара илнӗ, посад тӗлӗнчине те, сирӗнне те 
илнӗ, уншӑн сире укҫа тӳлесе тӑрап, стало-быть, 
пулӑ ман, никамӑн та тытма право ҫук ӑна. Тур- 
ра кӗлтӑватӑр, анчах вӑрланине ҫылӑх вырӑнне 
хумастӑр,

Арман хуҫи анасласа илчӗ, кӑшт чӗнмесӗр 
ларчӗ те каллех ятлаҫма пуҫларӗ:

— Ха, епле мода тупнӑ вӗсем! Монах пулнӑ 
та ӗнтӗ, святоя ҫырӑннӑ пулать те, хӑйсене хӑй- 
сем, пире никам та чарма пултараймасть, теҫҫӗ 
пулӗ. Тытап та акӑ, ҫырса парап мировой патне. 
Мировой сан ряссу ҫине пӑхса тӑмӗ, ларса тӑ- 
ранӑн-ха ристанскинче, Атту унсӑрӑнах, мировой- 
сӑрах майлаштарӑп, Тӗлпулӑп ак пӗрре пулӑ

тытнӑ чухне, ӗнселесе ярӑп пӗрре, турӑ ывӑлӗ 
суд тума киличчен те пулӑ ҫиес килмӗ!

— Кӑлӑхах кун пек сӑмахсем калатӑр эсир, 
Алексей Дорофеич!—терӗКлеопа ҫемҫе тенорпа.— 
Ырӑ ҫынсем, турӑран хӑракан ҫынсем, йытта та 
апла каламаҫҫӗ, монахсем вӗт эпир!

— Монахсем,—витлесе илчӗ арман хуҫи.— 
Пулӑ кирлӗ пулчӗ и сана? Ҫапла-и? Апла пулсан 
сутӑн ил эсӗ манран, ан вӑрла!

— Турӑҫӑм, неушлӗ вӑрлатпӑр вара эпир? — 
кӳренчӗ Клеопа,—Мӗншӗн апла каламалла? Чӑнни 
чӑнах ӗнтӗ вӑл, пирӗн послушниксем пуллине 
тытнӑ, тӗрӗс вӑл, анчах вӗсене архимандрит ат- 
те ирӗк панӑ-ҫке ха. Архимандрит атте ҫапла 
калать, укҫине вӑл сирӗнтен пӗтӗм юханшывшӑн 
илмен, эсир ӑна пирӗн енне каҫса тетел янӑшӑн 
ҫеҫ тӳлесе тӑратӑр. Юханшывне ӑна сире пӗтӗм- 
пех паман... Вӑл сирӗн те мар, пирӗн те мар, 
туррӑн...

— Архимандричӗ те сзн пекех,—мӑкӑртатса 
илчӗ арман хуҫи, чӗлӗмӗпе сӑранаттине шакка- 
са .—Ҫаратма юратать! Анчах эпӗ ӑна-кӑна пӑхса 
тӑмӑп. Маншӑн пулсан хӑть архимандрит, хӑть 
эсӗ, хӑть Евсей, пурӗ-пӗр. Пулӑ тытнӑ чух тӗл 
пулсан ак, ӑна та лекет.

— Эсир монахсене хӗнеме хатӗрленнӗ пирки 
калас пулсан, вӑл ӗнтӗ сирӗн ирӗк. Леш тӗнчере 
пирӗншӗнех, хамӑршӑнах лайӑх пулать, Виссари- 
онпа Антипия хӗнерӗр ав эсир, вӗсене хӗнерӗр- 
тӗк, ыттисене те хӗнӗр ӗнтӗ.

— Чар чӗлхуна, ан тив ӑна!-—сӑиах хушрӗ 
Диодор, Клеопана ҫаннинчен кӑрт туртса.

Клеопа хӑй ытлашширех калаҫнине чухласа 
илчӗ, текех чӗнмерӗ вӑл, михӗсем йӑтма пуҫла- 
рӗ, арман хуҫи ҫаплах ятлаҫать. Ятлаҫассине вӑл 
кахаллӑн ятлаҫать, кашни сӑмах каламассерен чӗ- 
лӗ.\(не ӗмсе илсе сура-сура пӑрахать. Пулӑ ҫинчен 
калаҫса пӗтерсен, вӑл хӑйӗн миххисене аса илчӗ, 
икӗ михӗ пулнӑ имӗш ун, вӗсене такҫан монах- 
сем „йӑкӑртса" кайнӑ пулать, ҫавӑнпа вӑл ҫухал- 
нӑ михӗсем пирки харкашма пуҫларӗ, унтан тата, 
Евсей ӳсӗр иккенне, вӑл ӗҫсӗрех ларнине асӑр- 
хаса, монахсене пӑрахрӗ те работникӗсене тапӑн- 
чӗ, чи ирсӗр сӑмахсене суйласа илсе сывлӑша 
янтратсах ятлаҫма пуҫларӗ.

Монахсем малтан хӑйсене хӑйсем ҫирӗп тыт- 
каларӗҫ, нимӗн те чӗнмесӗр, йывӑррӑн сывлани 
ҫеҫ пулчӗ вӗсен, анчах юлашкинчен Клеопа чӑт- 
са тӑраймарӗ... Вӑл аллисемпе хӑлаҫланса илчӗ 
те макӑракан ҫын сассипе калама пуҫларӗ:

— Тур ҫырлахах, маншӑн пулсан арманакилсе 
ҫӳрессинчен йывӑр ӗҫ ҫук! Чӑн тамӑках ӗнтӗ! 
Тамӑк, чӑн-чӑн тамӑк!

— А эс ан ҫӳре!-хӑрлатса илчӗ арман хуҫи.
— Эх, турӑ, турӑ амӑшӗ, тем пек килес 'мар- 

ччӗ, анчах урӑх арман ӑҫтан тупас пирӗн? Хӑвах 
шухӑшла, сан арманусӑр пуҫне ку таврара арма- 
нӗ те ҫук вӗт! Хӑть выҫса вил, е авӑртман тырра 
чӑмла!

Арман хуҫи лӑпланмасть, вӑл ҫапах ятлаҫать, 
пӗрхӗнтерет кӑна усал сӑмахсене. Курӑнсах тӑ-
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рать, ятлаҫас йӑла уншӑн пулсан чӗлӗм ӗмме хӑ- 
нӑхса ҫитнӗ евӗрех, хӑнӑхнӑ’ япала.

— Явӑла ан асӑн хӑть эеӗ!—ӳкӗтлет ӑна Кле- 
опа, куҫӗсене хӑвӑрттӑн мӑчлаттарса.—Ан чӗн- 
сем-и ӗнтӗ, турӑ пул!

Арман хуҫи текех ятлаҫмарӗ, вӑл часах шӑп- 
ланчӗ. Анчах ку Клеопа ӳкӗтленинчен килмерӗ. 
Арман пӗви ҫинче темскерле карчӑк курӑнчӗ, 
пӗчӗк ҫеҫ карчӑк, чӑмӑртарахскер, сӑн-питрен вӑл 
йӑваш кӑмӑллӑскер, ҫийӗнче ун темскерле йӑрӑм- 
йӑрӑмлӑ тумтир, кӑпшанкӑ ҫурӑмӗ евӗрлӗскер. 
Вӑл пӗчӗкҫеҫ ҫыхӑ ҫӗкленӗ, хӑй пӗчӗкҫеҫ туя ҫи- 
не тирӗнсе утать.

Сывлӑх пултӑр сире, батюшкӑсем!—-терӗ вӑл 
селӗпрех сасӑпа монахсене пуҫ тайса.

— Турӑ пулӑштӑр! Сывӑ-и, Алешенька? Эс 
сывах-и тата, Евсеюшка!

— Сывах-ха, аннеҫӗм,—мӑкӑртатса илчӗ мель- 
ник сиввӗнрех, карчӑк ҫине пӑхмасӑр.

— Сан пата, хӑнана эпӗ, батюшка!—терӗ вӑл 
йӑл-л кулса, хӑй ҫав хушӑрах арман хуҫи куҫӗн- 
чен ачашшӑн пӑхса илчӗ.—Курман нумай пулать. 
Успенски кун курнӑранпа курман вӗт-ха... Ха- 
вас-й, хавас мар-и, ҫапах та йышӑн ӗнтӗ. Эс тем- 
скер начарланнӑ п е к ..

Пӗчӗкҫеҫ карчӑк арман хуҫипе юнашар выр- 
наҫса ларчӗ, ҫак ҫав тери пысӑк ҫын ҫумӗнче 
унӑн тумтирӗ пушшех кӑпшанкӑ евӗр курӑнса 
кайрӗ.

— Ҫапла, Успенскирен вара ҫав!—-терӗ вӑл 
малалла.—Пит кичем сансӑр, чун ыратса пурӑн- 
чӗ, ывӑлӑм, килме тухатӑп та сан пата, ҫӑмӑр 
ҫума пуҫлать, е чирлесе ӳкеп ..

— Халь посадран-и эсир?—сиввӗнтерех ыйтрӗ 
арман хуҫи.

— Посадран.. Тӳрех килтен килтӗм...
— Сирӗн пек чирлӗ чухне, ҫакӑн пек кӗлет- 

кепе, хӑнана ҫӳреме мар, килте ларас пулать. 
Ну, мӗн тума килтӗр-ха эсир? Пушмак шел мар-и 
мӗн сире?

— Сана курас тесе килтӗм... Ывӑлӗсеы ман, 
вӗсем, иккӗн-ха,—терӗ вӑл монахсене:—пӗри ҫак, 
тепри Василий, посадра пурӑнаканни. Иккӗн. Вӗ- 
семшӗн пурӗ-пӗрех, чӗрӗ-и эпӗ, вилӗ-и, анчах 
вӗсем ман вӗт-ха, ман ывӑлӑмсем, ҫавсене пӑхса 
ҫеҫ чуна лӑплантарап мар-и ара... Вӗсем мансӑр 
пурӑнма пултараҫҫӗ, а эпӗ вӗсемсӗр пӗр кун та 
пурӑнайрас ҫук пулмалла .. Анчах ватӑлтӑм ӗнтӗ, 
батюшка, посадран ун патне килме йывӑр ӗнтӗ 
мана.

Пурте шӑпланчӗҫ. Монахсем юлашки михне 
сарайне леҫсе хучӗҫ те урапа ҫине канма ларчӗҫ... 
Усӗр Евсей ҫаплах тетеле йӑваласа ларать, ыйӑх 
килнипе пуҫне тӗке-тӗке илет.

— Вӑхӑтсӑр килтӗр, аннеҫӗм,--терӗ арман 
хуҫи,—Каряжина каймалла ман, халь каяп.

— Кай ара, каях! Тур пулӑштӑр чипер кайса 
килме!—йывӑррӑн сывласа илчӗ карчӑк.—Маншӑ- 
нах ӗҫе пӑрахмалла мар ӗнтӗ... Пӗрер сехет пек 
канап та эпӗ, каялла каяп... Алешенька, сана 
Васяпа ачисем салам калама хушрӗҫ...

— Ҫаплах эрех кӳпет-и-ха?
— Питех темелле мар та, анчах ӗҫет. Ҫылӑха 

ма пытарас, ӗҫет. Нумай ӗҫме, хӑвах пӗлен, укҫи 
ҫук, хӑш чухне ырӑ ҫынсем ӗҫтеркелесен раҫ... 
Пурнӑҫӗ качар ун, Алешенька! Асапланса пӗтрӗм 
эп, ун ҫине пӑхса. Ҫнмелли ҫук, ачисем ҫӗтӗк-

ҫатӑк, хӑй вӑл—урама тухма намӑс, йӗмӗсем 
шӑтса пӗтиӗ, сӑранагти ҫук... Ултсӑмӑр та эпир 
пӗр пӳлӗмре ҫывӑратпӑр. Ҫав тври чухӑн, пит 
чухӑн, унган ытла шухӑшласа кӑларма та ҫук... 
Ҫавӑнла килтӗм те ӗнтӗ сан патна, чухӑнсене 
валли пулӑшу ыйтма... Эс, Алешенька, хисеп ту 
ӗнтӗ карчӑка, пулӑш... Василие... Тӑвану вӗт!

Арман хуҫи пӗр чӗнмесӗр аяккалла пӑхса 
ларчӗ.

— Чухӑн вӑл, а эсӗ—мухтав турра! Арманӗ 
те сан хӑвӑн, пахчисем те пур, пуллипе те ус- 
лам тӑван... Турри ӑсне панӑ сана, ыттисем пек 
мар эс, тутӑ... Пӗччен пурӑнан... Ваҫҫан тӑват 
ача, эпӗ ун ӗнси ҫинче тӑранса пурнап, ҫӗрҫӑт- 
манскер, шалуне те вӑл ҫичӗ тенкӗ ҫеҫ илет. Аҫ- 
тан пурне те тӑрантарса усратӑр ӗнтӗ вӑл? Пу- 
лӑш эсӗ...

Арман хуҫи чӗнмерӗ, тимлесех чӗлӗмне тул- 
тара пуҫларӗ.

— Паратни? -ыйтре карчӑк.
Арман хуҫи шарламарӗ, ҫӑварне шыв сыпнӑ 

пек чӗмсӗрленсе ларчӗ. Карчӑк, вӑл хирӗҫ тавӑр- 
са каласса кӗтсе илеймесӗр, ассӑн сывласа илчӗ 
те монахсем ҫиве, Евсей ҫине пӑхрӗ, унтан тӑчӗ 
те:

— Ну, юрӗ эппин, ан пар. Пӗлнӗ вӗт эпӗ, эс 
парас ҫуккине... Пуринчен ытла эпӗ сан патна 
Назар Андреич пирки килтӗм... Пит макӑрать 
вӑл, Алешенька! Алӑсене чуп туса пӗтерчӗ, кайса 
кил, ӳкӗте кӗрт ывӑлна, тет...

— Мӗн ӑна?
— Парӑмна тавӑрса пама ыйтать. Эп ӑна 

авӑртма тесе, ыраш леҫсе патӑм, а вӑл каялла 
тавӑрса памарӗ, тет.

— Сирӗн ӗҫ мар гӑл, аннеҫӗм, ҫын ӗҫне хут 
шӑнасси,—вӑрҫса илчӗ арман хуҫи,—^Сирӗн ӗҫӗр 
турра кӗлтӑвасси.

— Кӗлтӑватӑп та-ха эпӗ, анчах темле-ҫке-ха, 
турри эп кӗлтунине итлемест. Василий ҫав тери 
чухӑн, хам эпӗ унтан-кунтан пуҫтаркаласа пурнап, 
ҫын салопӗпе ҫӳреп, эсӗ лайӑх пурӑнан, анчах 
турӑ пӗлет-и тен, сан чуну мӗнле. Ох, Алешень- 
ка, пӑсса ячӗҫ сана ҫӑткӑн куҫусем! Пур енчен 
те аван эсӗ ман: ӑсли те ӑслӑ, хитри те хитре, 
купецран та купец, анчах чӑн-чӑн этем пек мар 
эсӗ! Ӑшӑ кӑмӑллӑ мар, нихӑҫан та йӑл-л кулнине 
курма ҫук сана, ырӑ сӑмах каланине илтеймӗн 
санран, ҫынна хӗрхенме пӗлместӗн эс, тискер ка- 
йӑк пек... Ав епле сӑну! Халӑх мӗн калать сан 
ҫинчен, хуйхӑм вӗт эсӗ ман! ыйт-ха ав батюшкӑ- 
сенчен! Суяҫҫӗ, халӑх юнне ӗмен, пусмӑрласа пу- 
рӑнан, теҫҫӗ, хӑвӑн хурахусемпе-работниксемпе 
ҫӗр-ҫӗр хута иртен-ҫӳренсене ҫаратан, лашасем 
вӑрлан, теҫҫӗ... Сан армануылханлӑвырӑнпа пӗрех 
пулса кайнӑ... Хӗрсемпе ачасем ҫывӑха килме 
хӑраҫҫӗ, пур чӗрчун пӑрӑнать санран. Каин, Ирод 
теҫҫӗ сана, урӑх ят ҫук вӗт-ха саншӑн...

— Тӑнсӑр эсӗ, аннеҫӗм.
— Ӑҫта ура ярса пусан—курӑк ӳсмест, ӑҫта 

сывлан—шӑна вӗҫмест. Ялан пӗр сӑмах, пурте: 
„Ах, часрах вӗлертӗрччӗ ҫавна кам та пулин, е 
суда парса хупса лартчӑрччӗ!" теҫҫӗ. Итлемепит 
лайӑх'и мӗн мана, амӑшне, ку сӑмахсене? Пит 
лайӑх-и мӗн? Ачам вӗт-ха эсӗ ман, юнӑм вӗт...

— -Анчах ман кайма вӑхӑт,—терӗ арман хуҫи, 
ура ҫине тӑнӑ май.

— Сывӑ пулӑр, аннеҫӗм!



Арман хуҫи сарайӗнчи урапана туртса кӑлар- 
са лашине ҫавӑтса тухрӗ, вӑл ӑна йытҫурнне тӗк- 
се кӳртнӗ пек турта хушшине тӗксе кӳртрӗ те 
кӳлме тытӑнчӗ. Карчӑк, патӗнче ҫаврӑнкаласа 
ҫӳренӗ май, ӑна куҫӗнчен пӑха-пӑха йӗпеннӗ ку- 
ҫӗсене мӑчлаттаркаласа тӑчӗ.

— Ну сывӑ пул1 терӗ вӑл, хӑйӗн ывӑлӗ вас- 
кавлӑн сӑхман тӑхӑнма пуҫласан.—Юлах ӗнтӗ, 
турӑ патӑр сана, пире ан ман. Тахта-ха, эп сана 
кучченеҫ пара.м...—мӑкӑртатса илчӗ вӑл, шӑппӑн- 
тарах, хӑй ҫав хушӑрах ҫыххине салтма пуҫларӗ. 
—Енер дьяконица патӗнче пултӑм та, хӑна турӗҫ... 
кӑна сана валли пытарса хӑвартӑ.м...

Карчӑк аллине тӑсса ывӑлне пӗр пӗчӗкрех 
премӗк тыттар.ма тӑчӗ.

— Ан ҫыпҫӑнӑр!—кӑшкӑрса пӑрахрӗ арман ху- 
ҫи, карчӑк аллине аяккалла сирсе

Карчӑк нимӗнле мар пулса кайрӗ, премӗкне 
ӳкерчӗ те ерипен арман пӗви патнелле утрӗ... Ку 
сцена чуна ыраттаракан сцена пулчӗ. Монахсем 
ҫинчен каламӑпӑр, вӗсем хӑранипе кӑшкӑрса ярса, 
аллисемпе хӑлаҫланса илчӗҫ, ӳсӗр Евсей те пу- 
лик, кӑнт хытса кайса, хӑранипе хуҫи ҫине тинкер- 
се пӑхать. Те Евсейпе монахсен сӑн-сӑпачӗ мӗне 
пӗлтернине ӑнланса илчӗ арман хуҫи, те унӑн

кӑкрннче тахҫаиах ҫывӑрса кайнӑ сисӗмӗ хускал- 
чӗ, анчах унӑн пичӗ ҫинче те темскерле, хӑруш- 
лӑх пекскер курӑнса кайрӗ.

— Аннеҫӗм! —кӑшкӑрчӗ вӑл.
Карчӑк ҫӳҫенсе илсе каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ. 

Арман хуҫи васкавлӑн кӗсйине кӗ^рсе кайрӗ те 
унтан пысӑк, сӑран кошелек туртса кӑларчӗ.

— Акӑ сире...—мӑкӑртатса илчӗ вӑл, кошелек- 
ран пӗр чӑмака хут укҫасемпе кӗмӗл тенкӗсен 
чӑмаккине кӑларса.—Илӗр!

Вӑл ку хутпа кӗмӗл чӑмаккине аллинче ҫа- 
вӑркаласа тӑчӗ-тӑчӗ те, лутӑркарӗ, те.м сӑлтав- 
па-ҫке, монахсем ҫине ҫаврӑнса пӑхрӗ, унтан кал- 
лех лутӑркарӗ. Хут укҫасемпе кӗмӗл тенкӗсем, 
пӳрнисем витӗр шӑвӑна-шӑвӑна тухса, умлӑн-хыҫ- 
лӑнах, каллех кошелека кӗре-кӗре ӳкрӗҫ, аллинче 
ун мӗн пурри те ҫирӗм пуслӑх кӗ.мӗл ҫеҫ тӑрса 
юлчӗ... Арман хуҫи ӑна ҫавӑркаласа пӑхрӗ, пӳр- 
нисемпе сӑтӑркаласа илчӗ, унтан эхлетсе, хӗрелсе 
кайса, кӗмӗле амӑшне тыттарчӗ.

1886
В. Алагер куҫарнӑ.

САНТӐР ИВАНӖ ПАТӖНЧЕ
Ирхине кӑвак ҫутӑпах, эпӗ вырӑн ҫинчен те 

тӑрса ӗлкӗрейменччӗ, ман пата хам палламан пӗр 
ҫамрӑкрах ҫын пырса кӗчӗ.

— Сантӑр Иванӗ сана хӑй патне хӑнана чӗ- 
нет,—илтӗнчӗ мана ӳнӑн сасси.

— Васкатӑн-и.м эсӗ питӗ?—терӗм эпӗура ҫинчех 
тӑнине курса.

— Ҫапла ҫав, Иван хӑй патне чӗнет сана,— 
тет вӑл ман ыйту ҫине ответ памасӑрах.

— Лар-ха, калаҫар,—тетӗп кӑна каллех,—Иван 
,епле пӗлнӗ-ха эпӗ килнине, ӗнер каҫ ҫеҫ ҫитнӗ-
ччӗ-ҫке эпӗ.

— Калаҫӑр ҫав, калаҫӑр,—терӗ вӑл, хӑй ҫавӑн- 
тах каялла алӑкран тухса кайрӗ. Эпӗ вӑл мӗнле 
ҫын иккенне ӑнланаймасӑрах вырӑн ҫинчен тӑр- 
са, кӳршӗри ялта пурӑнакан Иван тантӑшӑм пат- 
не васкарӑм.

— Да, мӗнле кӑна йышӑнса илӗ ӗнтӗ вӑл 
мана, 5 ҫул ытла курман вӗт, вӑл тӑван ялӗнче кол- 
хозра ӗҫлесе пурӑннӑ, эпӗ инҫетри хулара про- 
изводствӑра,—шутласа пыратӑп эпӗ хам ӑшӑмра. 
Сисмен те, ҫав хушӑра эпӗ Ивансен ялне ҫитсе 
тӑнӑ. Ҫапла вӗт вӑл, пуҫра шухӑшсем выляннӑ 
вӑхӑтра утни сисӗнмест те. Эпӗ Иванӑн ҫурчӗ 
пӑралукран иккӗмӗшне аса илсе, тӳрех унта пы- 
тӑм, анчах вӑл вырӑнта Иван ҫурчӗ марри мана 
пӗтӗмпех кӳрентерчӗ. Ман умма Иванӑн икӗ чӳ- 
речеллӗ кивӗ пӳрчӗ вырӑнне, вӗрҫӗнӗ тӑват чӳ- 
речеллӗ шатрун пӳрт тухса ларчӗ.

— Мӗнле капла, эпӗ ун тӗлне те маннӑ-и-ха,— 
тесе шутласа илтӗм хам ӑшӑмра. Аптранӑ енне 
кӗҫӗн алӑкне уҫса, карташнелле пӑхрӑм. Ох, унта 
сурӑхсем, ӗнн пӑлан пек, сысни те, хурӗсем, 
чӑххксем те пур.

Ҫук, ку мар, кун пек чаплӑ пурӑнаймастчӗ 
вӑл,—тесе эпӗ каялла чакрӑм. Шӑп кӑна тата те- 
лее, урампа пӗр ҫын иртсе пырать.

— Эй, юлташ, Сантӑр Иванӗ хӑш тӗлте пурӑ- 
нать?—ыйтатӑп эпӗ унран.

— Ара эсӗ шӑп ҫавӑн тӗлӗнчех тӑратӑн вӗт1— 
тет мана вӑл. Ененмесӗр иккӗленсех шалалла 
кӗретӗп. Пӳрте кӗтӗм те, чӑннипех Ивана кура- 
тӑп. Эпӗ пӗрре тӗлӗннипе, тепре савӑннипе мӗн- 
пур чунхавалӗпе кӑшкӑрса ятӑм:

— Иван тантӑшӑм, Иван эсӗ-им ку?
— Энӗ-ха, эпӗ,—тет вӑл ҫемҫен кулса мана 

аллине панӑ май.
— Епле-ха эсӗ ҫакӑн пек пурӑнӑҫ тума пул- 

тарнӑ?—терӗм эпӗ хам сасартӑк тӗлӗннӗ май. .
— Хам ҫеҫ мар, эсӗ те пулӑшрӑн вӗт мана,— 

тет Иван ман ҫине пӑхса хавассӑн кулса. Ку сӑ- 
махсенв илтнипе эпӗ кӳренсе кайрӑм.

— Мӗскерле ку, Тарас Бульба хӑйӗн ывӑлӗ- 
сене чышкӑпа кӗтсе илнӗ пек кӗтсе илет-им-ха 
мана?—шутларӑм хам ӑшӑмра. Ҫапах та эпӗ ним 
шарламасӑрах сак ҫине иртсе ларма тытӑнтӑм, 
анчах ҫав вӑхӑтрах ман бурки тӑхӑннӑ урасем 
шуса кайрӗҫ те, эпӗ чутах персе анаттӑм.

— Мӗн мурӗшӗн урайне ытла яка сӑрлаттар- 
тӑн?—тетӗп хам тарӑхнипе. »

— Эсӗ ху ҫапла яка сӑрлама пулӑшрӑн вӗт,— 
тет вӑл каллех ӑшшӑн кулса. Эпӗ нимӗн чӗнме - 
аптӑрарӑм, нимӗн тӑвайман енне стенасем ҫинел- 
ле, ҫӳлелле пӑхса илтӗм.

— Ах, Иван Александрч, сан куҫкӗски чаплӑ- 
ҫке! —кӑшкӑрса ятӑм »пӗ стена ҫинче ҫакӑнса тӑ- 
ракан илемлӗ куҫкескине курсан (алӑкран кӗнӗ 
чух эпӗ ӑна Иван тӗллипе курайман та).

8



— Аван ҫав халӗ, эсӗ пулӑшман пулсан начар> 
ри те пулман пулӗччӗ.

— Каллех манран кулать, мӑшкӑлать манран. 
Хӑнана чӗини ҫакӑ пулчӗ-шим ку? — тесе хам 
ӑшӑмра хпрӗҫсе ларатӑп.

Тӑрса тухса каяс та терӗм, анчах шӑп ҫав 
вӑхӑтра сӗтел ҫине хаклӑ йышши хбрлӗ эрех, 
пыллӑ сӑра, тем те пӗр ҫимӗҫсем (булкӑсем, ку- 
кӑльсем, какайӗ, яшки, пӑтти, чӑкӑт-тӑвари) 
пырса ларчӗ. Мана сӗтел хушшинех кӗртсе ларт- 
рӗҫ. Тулса ҫитнӗ кӑмӑлӑмпа татах эпӗ хаваслӑн 
калаҫма пуҫларӑм.

— Ивап Александрч, —тетӗп калаҫу хушшин 
чех, — маншӑнах кун пек хаклӑ йышши эрех 
илмесен те юратчӗ

— Эй, ан шарла-ха эсӗ кирлӗмара, эсӗ ху та 
пулӑшрӑн вӗт ку эрехе илме, пыллӑ сӑрасене 
тума!

Нимӗн те ӑнланмасӑр ларатӑп, ара ӑҫтан ӑн- 
ланас тен ӑна, хӑй чӗреренех савӑнса хӑналать 
хама, ҫав хушӑрах мӑшкӑлать те. Чун тарӑхса 
ҫитнипе сывлӑша тулалла вӗрсе кӑларса ятӑм та, 
урӑх кӑлаҫу пуҫарас терӗм (сӗтел ҫинчи ҫимӗҫ- 
сем ҫинчен калаҫсан татах йӗкӗлтемелли тупӗ вӑл 
.мур!).

— Ой, ҫакӑн иек илемлӗ чечексене юрата- 
тӑп-ҫке,—терӗм эпӗ йӗри-тавра ешӗрсе ларакан 
чечексем ҫине пӑхса.

—Да. илемлӗ чечексем ӳстерме пулӑшрӑн эсӗ 
мана,—тет вӑл каллех. —Кунта та мана мӑшкӑла- 
малли тупрӗ. Манӑн ҫилӗ тулса ҫитрӗ. Хӗрсе 
кайнипе эпӗ те ӑна сӑмах калама тытӑнтӑм, ан- 
чах каллех мана вӑл пӳлсе хучӗ.

— Патефон итлер мар-и, Василий Семенович?— 
тет.

— Ара санӑн патефон та пур-и? Итлер-ха эп- 
пин пӗр-ик пластинкине.

— Ҫапла, патефон та пур, эсӗ пулӑшннпе 
ӑна та туянтӑм-ха.—Хӑй ҫавӑнтах патефэнне илме 
пӳлӗм еннелле утрӗ. Анчах эпӗ ӑна тытса чар- 
тӑм.

— Иван Александрч,—-тетӗп.—эсӗ пуян та 
культурӑллӑ пурйнма пуҫланӑ иккен те...

— Ҫапла, эсӗ пулӑшнипе ҫапла пурӑнма пуҫ- 
ларӑм ҫав...

— Ан пӳл-ха мана, аван та хӑналатӑн мана, ан- 
чах ма ҫав тери мӑшкӑлан-ха эсӗ мана? Эсӗ мз- 
на ҫак илемлӗ пурнӑҫа сана кам туса панине ӑн- 
ланаймасть тетӗн-им? Политикӑна эпӗ те чухлап- 
ха,—терӗм эпӗ ӑна хам ҫиленсе ҫнтнипе тӳсей- 
месӗр.—Куҫкӗретех мӑшкӑлатӑн вӗт эсӗ мана, 
хӑҫан эпӗ сана пӗр пус парса пулӑшиӑ!

Ман Иван ахӑлтатса кулса ячӗ.
— Ҫавӑншӑн-и-ха эсӗ ҫилӗллӗ ларатӑн. Эпӗ те 

сана эсӗ туса патӑн ку пурнӑҫа темерӗм, пулӑш- 
рӑн, тетӗп. Астӑватӑп вӗт, эсӗ, эпӗ колхоза кӗмӗн- 
ччӗ, унта кӗме эсӗ пулӑшрӑн; агитацилерӗн, ыйту- 
сене те хӑвах ҫырса патӑн. Ӑнлантӑн-и?

Ман унпа килӗшмелле пулчӗ, тинех иксӗмӗр

нихӑҫанхинчен те ытларах савӑнса калаҫма нуҫ- 
ларӑмӑр. Калаҫатпӑр та, патефоы та итлетцйр.

— Да,—терӗ вӑл нумай калаҫнӑ хыҫҫӑк, сама- 
па пӗтӗмпех улшӑнчӗ вӗт! Акӑ пире ӗлӗк чух:

„Аляҫҫа малай капкӑн куйкаь;
Сантӑр малай ҫакнашкал",

тесе мӑшкӑлатчӗҫ ,,чаплӑ“ ҫынсем. Халӗ вӑл ,,чап“ 
пӗтӗмпех пӑчланчӗ. Акӑ ман шӑллӑм лейтенант, 
Аляҫҫа ачи летчпк. Врачсем, учительсем, агро- 
номсем, артистсе.м — пурте пур пирӗн ялтан 
тухнисенчен.

— Ытлашши хӑвӑр ялупа ҫеҫ ан мухтан-ха 
эсӗ, пирӗн ялта та пур вӗсем,- -терӗм эпӗ ун сӑ- 
махӗсен хушшине кӗрсе кайса, - пӗлӗссӳ килсен 
ак эпӗ хам та производствӑри стахановец.

— Эпӗ те стахановец колхозра, анчах кунпа 
ӗ.мӗтӗм тулмасть, татах малалла каяс килет.

— Мӗн пуласшӑн эсӗ тата, кама ҫнтесшӗн?— 
тетӗп эпӗ ӑна.

— Мария Де.мченко, Коротков, Остряковсене 
аса илетӗп эпӗ яльнах...

— Ай-ай, ытла ҫӳле сикместне?—тетӗп эпӗ 
Ивапа кулса, вӑл ҫакӑн пек калаҫнӑ чух хӑйне 
пӳлекене юратманнине пӗлсе. Вӑл мана кӗскен те 
татӑклӑн ответ пачӗ:

— Большевиксем ҫӗнсе илей.ми крепӑҫсем ҫук!
Ивана ман татах калаҫтарас кнлчӗ.
— Вӗсене ҫитсех пулӗ-ши вара пиртен?
— Эсӗ нимӗн те чухлаймастӑн иккен, вӗсем 

те ман пекех колхозниксем пулнӑ вӗт...
— Ҫапла...
— Ан пӳл, итле! Ҫӗршыв паттӑрсемпе кӗр- 

л е т !—Вӑл вӗҫӗмсӗр ятсем асӑнма пуҫларӗ: Папа- 
нинецсем, Чкаловсем, Громов, Коккинаки, Мария 
Раскова, Стаханов, Сметанинсем, Хасан геройӗ- 
сен ячӗсем. Колхозниксенчен Верховный Совет- 
сен депутачӗсем тухни ҫинчен каларӗ вӑл. Эпӗ 
хӗрсе кайнӑ Иванӑн сӑмахӗсене хӗрсе итлесе 
ларатӑп. Мӗнле улшӑнса кайнӑ вӑл! Иван каллех 
калать:

Сталинла Конституци ҫапла пулма чӗнег. 
Енер никама паллӑ мар ҫын паян пӗтӗм тӗнчене 
палӑрать. Эпӗ те Сталин юлташ лартнӑ , ,7 -8  
миллиард пӑт тӗштырӑшӑн” тенӗ лозунга пурнӑҫ- 
лассишӗд кӗрешетӗп. Акӑ ҫитес август уйӑхӗнче 
пуҫланакан ялхуҫалӑх выставкине хам бригадӑра 
туса илнӗ чаплӑ тырпулӑн чаплӑ экспоначӗсене 
парӑп.^

— Ҫҫле, ӗҫле тантӑшӑм,—тетӗп эпӗ ӑна.
— Ӗҫлетӗп ҫав, ӗҫлетӗп. Хамӑн ӗҫе кӑтартӑп, 

хисеплӗ ҫын пулӑпч.. „Ӗлӗк вӑтанмалли йывӑр пус- 
мӑр вырӑнне шутланӑ ӗҫ—халӗ чыслӑх ӗҫӗ, чап- 
лдх ӗҫӗ, хӑюллӑхпа паттӑрлӑх ӗҫӗ пулса тӑчӗ,“— 
терӗ вӑл юлашкинчен.

— Тӗрӗс, —терӗм эпӗ унпа килӗшсе.

М. Аркай.

Л а ш а п а
Етӗрне районӗнчи „Хӗрлӗ сухаҫ“ колхоз нред- 

седатӗлӗ аслӑ конюхпа калаҫать:
— Андреев юлтащ! Кала-ха: мӗншӗн лаша кар- 

тинче лаша ҫине утланса ҫӳретӗн-ха?

• - Мӗншӗн тесен лаша картине шыв илнӗ. 
Ура йӗпенесрен лашапа ҫӳретӗп.

М. Павлов.
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Усӑллӑ лару

Турхаити .Комбинат" колховра (Ҫӗмӗрле райо- 
нӗ) вит* тума тытӑнни 4 ҫул ҫитрӗ. Витен 
кӑшкарне кӑна туса лартнӑ. Строительствӑри 
пӗренесене хӑш-пӗр колхозниксем вутӑ тума ки- 
лӗсене туртаҫҫӗ. Правленн ^ав витене туса пӗ- 
тересси ҫннчен час-часах ларусенче калаҫать, 
анчах усси ним те ҫук.

(И. Н. М .)

Н. К Сверчков ӳкерчӗкӗ.

-  ЧАХӐ: 5 кунта 5 лару турӑм. б ларура б ҫӑмарта турам. Хуҫам пур- 
19 ларупа та пӗр ■итв туса пӗтсреймерӗ.
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Ӗҫ дисциплинине пӑсакан колхозник

Н. Сверчков Укерчӗкӗ.

—  Арӑм! Фермӑна пит начар тумланса каятӑн-ҫке эсӗ.
—  Сана ман^тумтирӗм килӗшмест. Мана тата... сан кӗнекӳ килӗшмест—  

унта санӑн ӗҫкунӗсем  сахал.
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Уй улмуҫҫи айӗнче
Ек. Раймонд

(ПӖР ПАЙЛӐ ВОДЕВИЛЬ)

В Ы Л Я К А Н С Е М :

1. Ася -ҫамрӑк хӗр, кану ҫур чӗ н культработ- 
никӗ.

2. Евлаш—физкультурник. - /
3. Мария Куделевская колхозница, 23—24^ 

ҫулта.
4. Захар Матвеевич Куделевский—унӑн аслаш-. 

шӗ, колхозкик, пахчаҫӑ.
5. Семен Семенович Брызгалов—литература 

профессорӗ.
6 . Андрей Ткаченко—Строительство институ- 

чӗн студенчӗ.

Кану ҫуртӗ. Хӗвел. Ешӗл йывӑҫ-курӑксем.

Ася (чупса кӗрет, кӑшкӑрать). Евлаш! Евлаш! 
(Чупса тухса каять).

Евлаш (кӗрет). Ася! Ася! (Тухса каять).
Ася (каллех  чупса кӗрет). Евлаш! (Евлаш  

кӗрет).
Ася. Эпӗ сана сехет ытла шыратӑп, виҫ сехет 

те ытла пуль.
Евлаш.' Тӗрӗссипе каласан--мннут ҫурӑ-и':^
Ася. Эсӗ, мӗн чӑнах та виҫ сехет хушшн шы- 

рать пуль тетни? Кӗтсе илеймӗн.
Евлаш (аяккаллӑ). Ай-яй, характӗр!
Ася (аяккалла). Эгоист!
Евлаш. Мӗн тума кирлӗ пултӑм эп сана?
Ася (кулса). Эс мана-и? Ах, мана эс пӗлтӗрхи 

юр пекех кирлӗччӗ.
Евлаш. Пӗлтӗрхи юр пекех... Апла пулсан, 

мӗншӗн шырарӑн-ха мана?
Ася. Ҫыру кӑтартас терӗм. Акӑ, кур- - малтанхи 

ҫыру, малтанхи чӗкеҫ.
Евлаш. Кама? (Илсе адрӗсне вулать). „Дом 

отдыха „Красные камни“... Марье Александровне 
Брызгаловой“. О! Мария Брызгалова—чаплӑ ар- 
тистка. Мӗнле лайӑх вылять вӑл! (Мария Брыз- 
галова пек тӑвагпь). „Чӗри ун чӑрсӑр сокол 
евӗр. .“ тенине халь те астӑватӑп-ха. Ҫав вӑхӑтра 
залӑра ларакансен чӗрисем пурин те, ун патиелле 
туртӑнчӗҫ.

Ася (кгвӗҫсе). Саиӑн та-и? Ӑнланмалла. Вӑл 
кунта канать-н вара?

Евлаш. Пирӗн патра ҫав, тата унпа пӗрле ас- 
лашшӗ, лнтература профессорӗ, Семен Семенович 
Брызгалов пулать.

Ася (ирониллӗ). Маиа аслашшӗ иитереслен- 
термест.

Евлаш. Мана та ҫаплах.
Ася (уҫҫӑн). Кам интереслентерет вара сана?
Евлаш. Мана-и? Мана интереслентерекен... 

(Ачашшӑн). Мана кам ннтереслентернине неужели 
сисместӗн эсӗ?

Ася (сывла.ма чарӑнса). Каы?
Евлаш (калама пултараймасӑр, сӑмаха урӑх  

снне пӑрса). Эс, чӑнах та, ахалсх ннтересленме- 
стӗн литература профессӑрӗпе.

.Ася (ҫиленсе). Да ахалех ҫав.
Евлаш. Э :ӗ культработннк вӗт!
Ася. Вара мӗн?
Евлаш. Апла пулсан, кану ҫурчӗ ҫинчен шут- 

ламалла сан. Ак эпӗ Пал Палычран Захар Мат- 
веевич Куделевский ятлӑ огородник илнӗ тенине 
илтрӗм те, ӑна хамӑр пахча ӗҫне хутшӑнтарас 
терӗм-ха.

Ася. Лайӑх. Анланатӑп, а профессор Брызга- 
лов библиотека валлн мӗнле кӗнекесем туянма 
кнрлине кӑтартма пултарать. Ҫапла вӗт?

Евлаш. Эс ыан шухӑша ӑнланатӑн.
Ася. Шухӑшу лайӑх пулсаи...
Евлаш. Ман кӑмӑлӑм мӗн ыйтнине туйса ил- 

сенччӗ эсӗ.
Ася. Мӗншӗн-ши алла? Пӗлейместӗп ҫав. Кала 

ӗнтӗ. (Тӳсеймесӗр кӗтсе тӑрать).
Евлаш. Мария Брызгаловӑна ҫыру парас килет 

ман.
Ася. Ну, ку пулас ҫук! Эп хаыах' паратӑп. 

Килнӗ-им вӑл?
Евлаш. Пӗлместӗп, пӗр яш каччӑ килчӗ тата 

темле пахчаҫӑ та профессортан пуҫне ҫамрӑк хӗр 
пур. Тен ҫавӑ пулӗ...

Ася.^Тен,-ҫавӑ! Чи малтанхи канакансем кил- 
чӗҫ, эпир вӗсене ҫав тери кӗтсе тӑтӑыӑр, а вӑл 
ка.м килннне те пӗлмест. Вообще эс... Юн мар 
сан чӗрӳнта, снвӗ шыв! Брр-р...

Евлаш. Санӑн вӗри шыв-и вара? Хуллентерех 
эсӗ, пӗҫертсе ярӑн.

Ася. Пӗҫертме кирлӗ те сана.
Е-влаш (аяккалла). Мӗн тери чипер вӑл халь. 

(Асяна). Эпир санпа ялап хирӗҫетпӗр, анчах 
шутласа пахсан...

Ася (хӑвӑрт). Шутласа пӑхсап мӗн апла?
Евлаш. Эс ӗнтӗ... ӗнтӗ... ҫав терп ырӑ эсӗ.
,Ася (вӑтанса). Ҫук, ҫ у к .. хМӗн калаҫан ара... 

эпӗ усал, ҫилӗллӗ эиӗ, кӗвӗҫекен ҫын...
Евлаш (хапне хӑй ҫӗклесе). Пулин. Ҫавӑн пек- 

ки кирлӗ те ыака!
Ася (савӑнса). Мӗн? Сана-и?
Евлаш (аяккалла). Тӳрех каласа парас... (Хӗре) 

Ася, кану ҫурчӗ уҫӑлать ыраи, пурте килеҫҫӗ. 
Еҫсем -ҫавтери нумаиланаҫҫӗ.

Ася. Ҫук, вӑл мар, Алеша, эс тем каларӑн та, 
ӑнланаймарӑм-ҫке эпӗ—каы пекки кирлӗ сана?

Евлаш (татса). Ася, эпӗ санпа паттатса кала- 
ҫасшӑн.

Ася. Калаҫ.
Евлаш. Ҫуркупне ҫитрӗ...
Ася. Апла. Эпӗ те туйрӑм ӑна.
Евлаш. Ҫып хӑйӗи аӗччеклӗхне ҫуркуннепе 

ыттн чухнехинчен ытларах туять. (Вӑрӑммӑн 
сывлать)

Ася. (чӑпнш.масӑр). Тӗрӗс, ну, вара..мӗи?
Евлаш. Унтан ҫу кунӗ килет. Ӑнланатӑн-ши 

эсӗ? (.Ассӑн сывлӑса и.гет).
Ася. Унтан кӗркунне... (Ҫапах ассӑн сывлать).
Евлаш. Эх, .Ася, эпӗ мӗпшӗи ассӑн сывланине 

пӗлесчӗ сан...
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Ася. Эсӗ мӗн ннрки вара?
Евлаш. Эпӗ-и? (Йӑвӑррӑн сывлачгь). Кӗркунне 

хыҫҫӑн хӗл пулать. Анчах ҫын юратать пулеан...
Ася. Ийя, ҫын юратать пулсан...
Евлаш. Пӗлетӗн-и эсӗ, мӗн вӑл юрату?
Ася. Юрату... {Асяпа Евлаш пӗр~пӗрне ыпш~ 

лаҫҫӗ, чупт ума тӑраҫҫӗ, анчах...)
Захар мучи {сценӑ хыҫӗнчен). Км-ку-рекм!
Ася. Ай!
Евлаш. Ой!

(Чупса тухса каяҫҫӗ, ҫыру скамье ҫине ӳксе юлать. Ма- 
русяпа аслашшӗ кӗреҫҫӗ).

Маруся. Мӗнле лайӑх! Мӗнле ырӑ кунта! Асат- 
те, савнӑ асатте!..

Мучи. Кунта шӑпчӑк ҫеҫ ҫуккине эп часах 
туйса илтӗм, ҫавӑнпа та ун вырӑнне хам юрлас 
терӗм... Да, чаплӑ кунта! А эс, Маруся, килесшйн 
те марччӗ.

Маруся. Килесшӗн марччӗ, тетӗн... Наташа 
чӗрӗлсе ман вырӑна юлман пулсан, килместӗмччӗ 
ҫав. Мӗншӗн тесен ӗҫ ҫинчен шутлатӑп-ҫке эпӗ, 
Л есӗ пур пӗрмаях: епӗ-эпӗ, эпир-эпир, тесе кӑш- 
кӑратӑн. Анчах, вӑл-ку пулсан...

Мучи {ҫине тӑрсах). Кӑшкӑратӑп ҫав, Татах 
та кӑшкӑратӑп... (Кӑшкӑрать). Пирӗн колхоз... 
пӗн эс ман ҫумма ҫулӑхрӑн, а?

Маруся. Асатте, савнӑ асатте, ан кӑшкӑр! Ка- 
йӑксене хӑрататӑн.

Мучи. Хӑратмастӑп. Вӗҫенкайӑксем пахчаҫсене 
)оратаҫҫӗ вӗсем. Эй, ӑҫта эсир, чӗвӗлтисем! Здрас 
сте! Захар Матвеевич Куделевский килчӗ. {Те.и 
асне илсе). Чим-ха!.. {Кай.иа тӑрать).

Маруся. Аҫта каян?
Мучи. Вон ҫавӑнта чушкӑсем выртаҫҫӗ. Хӑй- 

семех алла кӗресшӗн. Кайса илсе килем-ха Ик- 
сӗмӗр выльӑпӑр. Кам кама ҫӗнтерӗ. {Старик 
каять).

Маруся {пӗчченех). Лайӑх. Мӗнле лайӑх кунта! 
Чӗре хӑех сиксе тухса вӗҫсе кзясшӑн. Вӑрманӗ 
:.1ӗнле шавлать. {Ҫырӑва курать те илет). „Марье 
.Александровне Брызгаловой'... Ах, ара вӗт ку 
артистка. Неужели эпӗ унпа пӗрле канатӑп? Лайӑх 
пулать-ха ку. Астӑватӑп, концертра курнӑччӗ эп 
ӑна. Вӑл сценӑ ҫине тухрӗ. Ҫӑмӑллӑн кӑна... Пуҫ 
тайрӗ, тутрине ҫапла тытрӗ те: эпӗ пьесӑн пӗр 
иайне вуласа паратӑп,—терӗ. Лайӑх вуласа пачӗ. 
Ь1ран килегех ӗнтӗ вӑл. Илетӗп те ку ҫырӑва ӑна 
паратӑп—вара эпир паллашатпӑр та. {Каять, ан- 
чах часах к а лле х  ҫавӑрнать, хӑй  хытӑ хум ха- 
иать).

Андрей! Андрей ҫавӑ... Курас килмест ман ӑна... 
ҫук! Пӑхмастӑп. Вӑл, вӑлах! Тен паллаймӗ вӑл 
мана. Миҫе ҫул иртрӗ те... ҫук. каятӑп! (Маруся 
кайма тӑрать, ҫыруне ӳкерет . Андрей кӗрет  
те ҫырӑва илет).

Андрей. Каҫарӑр, эсир ӳкерсе хӑвартӑр. (Ма- 
руся чарӑнать).

Андрей (ук ҫине танкерсе пӑхать). Эсир... 
эсир {конверта пӑхса вулать, ӗненмест). Эсир 
Мария Александровна Брызгалова?

Маруся (аяккалла). Палламасть! (Ӑна). Ҫапла, 
эпӗ. Эпӗ артистка Брызгалова. {Ҫыруне илет). 
Тавтапуҫ сире.

(Маруся сӑмахӗсене Еилашпа .^ся илтрӗҫ, иккӗщ те уи 
патне сиксе тухаҫҫӗ).

Евлаш. Марня Александровна... мӗнле хавас 
эпир! Мӗнле савӑнӑҫлӑ!

Ася. Ырӑ кун пултӑр!
Маруся (антӑраса). Спаспбо... спасибо... {Му- 

чи чушкӑсем йӑтса кӗрет).
Мучи. Пулӑш, Марусь!
Евяаш (Асяна). Унӑн аслашшӗ—профессор... 

(Старик патне пырать). Профессор ирӗк парӑр 
сире пулӑшма. Профессор...

Ася. Профессор!
Мучи (шутсӑр тӗлӗннӗ). Мӗскер?
Маруся (хӑвӑрт). Тӗрӗс, тӗрӗс... Ман ассатте 

вӑл. Профессор. (Аслашшӗне чӗпӗтет).
Мучи. Тю!
Андрей. Мучи.
Мучи. Мӗскер?
Маруся (аслашшӗне). Ан чӗн... (Андрее). Мӗн 

кирлӗ сире?
Мучи (Маруся ҫине пӑхса у н  тонӗпех). Ну да, 

мӗн кирлӗччӗ сире?
Евлаш (Андрее). Ткаченко юлташ!
Андрей. Ҫапла.
Ася. Ткаченко юлташ, эсир ваннӑра ҫӑвӑн- 

тӑр-и?
Андрей Ҫук...
Евлаш. Кайса ҫӑвӑнӑр, сивӗ душ пур унта.
Ася. Кайӑр... Евлаш! Кӑтартс-а яр...
Евлаш. Ав ҫавӑнта (кӑтартать).
Андрей. Юрӗ, спасибо. Мана халӗ, чӑнах та, 

сивӗ душ кирлӗ. Чисти пӑр пеккиех! (каять, ӑна 
Евлаш ӑсатать).

Маруся (аслашшӗне шӑппӑн). Асатте, эп саиа 
кайран каласа ӑнлантарӑп. Халь эс ан шарла-ха...

Мучи. Ӑт шуйттан хӗрӗ!
Ася Эп сире питӗ хытӑ кӗтрӗм.
Мучи. Мана-и?
Ася. Ара. Эсир вӑранасса кӗтрӗм. Ну, мӗнле 

кантӑр?
Мучи. Лайӑх. Ҫӑвӑнтӑм, ҫывӑрса илтӗм...
Евлаш (калле  кӗрет). Профессор, сирӗн ӑна 

пулӑшас пулать...
Маруся (аслашшӗне ҫӑлас шутпа). Мӗнле 

пулӑшу кирлӗ?
Ася. Манӑн библиотекӑна йӗркелес пулать те. 

Мана пулашма кирлӗ вӗт? Ҫапла мар-и? Тӗрӗс 
вӗт?

Маруся (хӑвӑрт). Анчах асаттен калас пу- 
лать... тата...

Мучи (Маруҫӑна пӳлсе). Мӗншӗн килӗшес мар? 
Килӗшетӗп. Ик ҫул хушшинче хут пӗлменлӗхе 
йӑлтах пӗтертӗм. Те .\1 чул кӗнеке вуларӑм.

Ася (хавассӑн). Ой, мӗнле ӑслӑ каларӗ. Мӗнле 
шутник.

Евлаш. Пӗлетӗр-и, эпир капла килнӗ, кашни 
ҫынранах пулӑшу е сӗнӳсе.м илме тӑрӑшатпӑр. 
Ӑк сирӗн ҫинчен, профессор Семен (^еменович 
Брызгалов килнӗ тенине илтсен,.. (Чӑн-чӑн про- 
фессор кӗрсе тӑрать, калаҫнине илтет).

Профессор (аяккалла). Ман ҫинчен калаҫаҫҫӗ. 
Мӗн каларӑр эсир?

Ася. А, эсир тӑтӑр та-н?
Евлаш. Ҫултан килнӗ хыҫҫӑн кантӑр и? Килти 

пекех пулӑр. Паллашӑр. Ку—Семен Семенович 
Брызгалов.

Профессор (тӗлӗнсе). Мӗн?
Евлаш. Семен Семенович Брызгалов.
Мучи. Эпӗ, стало быть.
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Профессор. Профессор?!
Мучи (аяккалла). Ат, шуйттан Маруҫки!..
Маруся (шикленсе). Ну да... эсир тата мйнле 

те пулсан урӑх Брызгалова пблнӗ пулас. Ку про- 
фессор.

Мучи. Мӗншбн профессор лулас мар-ха.
Профессор (пит ӗ тӗлӗнсе). Интереснӑ.
Ася. Питех те интереспӑ.
Евлаш. Ҫав тери.
Профессор (аяккалла). А эпе кам вара?
Маруся. Асатте, савнӑ асатте, тыткаласам 

хӑвна ху.
Мучи. Тытатӑп.
Ася (майпе). Евлаш итле-ха, колхозник вӗт ку!
Евлаш (ҫаплах). Ӑхӑ, Захар Матвеевич Куде- 

левский.
Ася (профессора савӑнса). Эсир-и?
Профессор. Эпӗ ҫав.
Ася. Халӗ эсир каннӑ ӗнтӗ, эпир сире хамӑ- 

ран шухӑшӑмӑрсене каласа пама пултаратпӑр. 
Пӗлетӗр-и, пирӗн пахча пур. Эсир пире пулӑшма 
тивӗҫ... ӑс пама. Пахчи пит те лайӑх. Эпӗ хам та 
юрататӑп ӑна, лайӑх пахчз.

Мучи. Пахча? Пахча пирки...
Маруся (ӑна аллинчен туртса). Ан чӗн.
Профессор (мучи ҫине пӑхса илсе хулпуҫҫи- 

сене хӗссе илет). Куна тӗрӗслес пулать.
Евлаш. Ним тӗрӗслемелли те ҫук. Пахча, чӑнах 

та, пит лайӑх.
Ася. Шутсӑр лайӑх.
Евлаш. Сирӗн пулӑшас пулать. Эсир вӑл ӗҫе 

пӗлетӗр. Мӗнле калас, эсир вӑл тӗлӗшпе маҫтӑр вӗт..
Ася. Эсир пулӑшатӑрах ӗнтӗ. Эпир сирӗн ен- 

чен пулӑшу пуласса шанатпӑр.
Профессор. Ҫапла та, анчах эп...
Евлаш. Ак профессор пире библиотекӑра пу- 

лӑшма килӗшрӗ-ха.
Мучи (.нӑнкӑмӑллӑн). Эпӗ вӑл.
Маруся. Ой!
Профессор. Профессор? Ҫук, кӑна тӗрӗслес 

пулать.
Мучи. Ма тӗрӗслес? Килӗшрӗм ҫав, чӑнах ки- 

лӗшрӗм.
Ася. Эсир те килӗшме тивӗҫ...
Евлаш. Эпир тархаслатпӑр сире.
Профессор (лешсем ҫине тӑрсах тархасла- 

нине итлесе). Килӗшетӗп-ҫке. Килӗшетӗп.
Ася. Пит те лайӑх. (Марусяна). Вот мӗнле пур 

ӗҫ те лайӑх ӑнса пырагь. (Мучине). Эп ҫавтери 
тавтӑватӑп сире, профессор... Пӗлетӗр-и пирӗн 
кану ҫурчӗ питӗ чаплӑ пулать... (Марусяна). Мӗн- 
ле хитре сирӗн платье.

Маруся. Ҫапла... ҫук... ытла та... ҫук, ҫук. 
(Аслашшӗне хӑй  хиҫҫӑн  пыма чӗясе, кай.иа тӑ- 
рать, Ася вӗсен ҫулне пӳлет).

Ася. Пӑхӑр-ха, мӗнле илемлӗ пирӗн кунта. 
Пӑхӑр-ха!

Евлаш (профессора). Паллаштарам-ха ӗитӗ эпӗ 
сире халь. Ку паллӑ артистка Мария Брызгалова.

Профессор. .Мӗн? Ӑҫта?
Евлаш. Акӑ.
Профессор. Курмастӑп.
Евлаш. Акӑ-ҫке, акӑ!
Профессор. Курмастӑп.
Евлаш, Ну, пӗлетӗр-и... Акӑ вӑлӑ, хӑйбн ас- 

.ташшӗпе профессор Брызгаловпа тата пирӗн 
культработннкпе калаҫса тӑрать.

Профессор. Ой! Мана темӗскер пулнӑ. Тытса 
пӑхӑр-ха ман ҫамкана, йӗкӗт!

Евлаш. Лайӑх ҫамка.
Профессор. Тен эп ҫывӑратӑп пулӗ? Чепӗтсе 

пӑхӑр ха мана.
Евлаш. Ҫук, ҫывӑрмастӑр. Чӗпӗтсе пӑхӑп та... 

(чӗпӗгпет).
Профессор. Ой... ҫывӑрмастӑп.
Евлаш. Чӑвах та ҫавӑ иккен, эсир ытла ан 

хумханӑр-ха, халех паллаштаратӑп сире. Эпӗ хам 
та малтанах ӑна курсан ҫухалса кайрӑм. Анчах 
пит те простой, лайӑх ҫын вӑл. (Тайӑнса тӑра- 
кан профессора М аруся патне илсе пырать).

Профессор (куҫӗсене чарса пӑрахса). Эсир...
Евлаш (пӳлсе). Паллашӑр —артистка, Мария 

Александровна Брызгалова. А ку унӑн аслашшӗ— 
Семен Семс-нович пулать.

Мучи (мӑнкӑмӑллӑн). Ҫапла, ҫапла — про- 
фессор.

Евлаш. Акӑ, ку паллӑ пахчаҫӑ. Захар Матве- 
евич Куделевский.

Мучи (тӗлӗнсе). Мӗп? (Профессор каялла  
чакса ҫӑварне карса тӑрать).

Ася (мучине тепӗр хут  ка.тть). Захар Мат- 
веевич.

Мучи. Ой!.. (Майпен). Турҫырлахтӑрах!..
Маруся (хайне хӑй ҫирӗп тыт.ча тӑрӑшать). 

Паллашма пит хавас.
Профессор (пӗртак лӑпланса). Пит хавас, 

(Мучи ҫине сӑнаса пӑхать).
Ася (мучи профессор ҫине пӑхать). Халех 

пахчана кайӑпӑр.
Евлаш (профессора). Кайрӑмӑр, Захар Матве- 

евич.
Ася. Айгӑр, айтӑр. (Мучине.) Эсир чушкӑлла 

вылясшӑн-и, профессор?
Мучи. Выляс теп ҫав.
Профессор. Кӑна тӗрӗслемелле пулать.
Ася. Айтӑр, кайрӑмӑр. (Ӑна илсе каять).
Евлаш. Выльӑр, профессор, выльӑр. Эпӗ физ- 

культурник, уҫӑ сывлӑшри вӑйӑсене пурне те 
ырлатӑп. Волейбол мячне илсе килес мар-и?

Мучи. Илсе килӗр.
Евлаш. Халех... (Чупса каять).
Маруся(м/пла та хумханса). Пӗртте улӑшӑн- 

ман вӑл тӑватӑ ҫул хушшинче.
Мучи. Маруҫка! Вот, шуйттан хӗрӗ. Вот усал! 

Мӗскер туса хутӑн эс?
Маруся. Асатте, кзҫчен ҫеҫ профессор пул- 

.чаллах сан.
Мучи. Пултараймастӑп. Элле такам тепри пах- 

чаҫ Захар Матвеевич иултӑр иккен—ҫук.
Маруся. Асатте, савнӑ асатте, эсӗ мана юра- 

татӑн вӗт... Асатте, йӑлӑнатӑп сава. Тархаслатӑп. 
Эсӗ хӑюллӑ вӗт? Каҫчен ҫех... Каҫхине йӑлтах 
ӑпланӑн! Асатте... асатте...

Мучи. Хм!.. Ку вӗт... ку... пултараймастӑп. Ох, 
мӗнле алхасатӑн эс! Ну, тепӗр тесен, килӗшетӗп 
эппин. Анчах каласа пар-ха эс, мӗншӗн-ха ку, мӗн 
пирки?

Маруся Ах, савнӑ асатте... (Чӗнмест).
Мучи. (тӗлӗнсе). Мӗн пулчӗ сана? Хӗрӗм... 

Марусенька...
Маруся. Асатте, пирӗн уйра ӳсекен сыпман 

улмуҫҫие пӗл8тӗн-и эс?
Мучи. Пӗлмесӗр. Лайӑх улмуҫҫи... лапсӑркка 

йывӑҫ. Улмисем хытӑ та йӳҫӗ пулаҫҫӗ.
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Маруся. Перре эпӗ улмуҫҫй ггйӗнче кашнй 
ҫыннӑнах мӑнкӑмӑллӑх пулмалла иккенне туЛрӑм. 
Анланатӑн-и, асатте мӑнкӑмӑллӑх. Мӑнкӑмӑллӑ 
ҫын хӑюллӑ. вӑйлӑ, ҫирӗп пулать... мӑнкӑмӑллӑ 
ҫын сӑмах паыа та, сӑмахне пурнӑҫлама та пӑлат. 
Терӗс калатӑп-и эп?

Мучи. Тӗрӗс! Ара, мӗн йӳҫӗхен ес? Эсӗ вӗт 
мӑнкӑмӑллӑ пирӗн, харсӑр, вӑйлӑ эс пирӗн, хӑю- 
ллӑ та.

Маруся {аслашшӗ сӑмахӗсемпе килӗшсе). Кала, 
асатте, татах кала.

Мучи. Мӗн калас? Хӑвна Мускава илсе кайнӑ 
чух сан ҫинчен мансӑрах каларӗҫ. Унтан ытларах 
мӗн калӑн?

Маруся. Ҫапла... (Кулать). Астӑватӑп-ха, ман- 
ран—кам эс?—тесе ыйтрӗҫ. Мария Куделевская, 
колхозница звеньевая... Паттӑр ҫын эс, теҫҫӗ... 
Кирлӗ ҫын. Мана ун чухне хамӑн чӗре питӗ пы- 
сӑк, мӑнӑ пек туйӑнчӗ, вӑл .темле уҫҫӑп янӑравлӑн 
тапнӑ пек туйӑнчӗ.

Мучи, Эпӗ те, акӑ, санпа мухтанатӑп теме 
пултаратӑп, туршӑн та... тьфу. Вӗреннӗ те...

Маруся {пӑшӑрханса). Мӗншӗн-ха ӑна курсан... 
мӗншӗн-ха хамӑн чӗрене тытса чарма пултарай- 
.мастӑп... Вӗт шутларӑм... Ӑҫта ман мӑнкӑмӑллӑх? 
Ун чух улмуҫҫи айӗнче... Эпир унпа... Асатте... 
(Йӗрет).

Мучи {аптӑраса). Маруся, хӗрӗм... Темӗскер 
эп, ватӑскер, ӑнланмастӑп. Кала-ха, Андрей Тка- 
ченко мар-и, а?

Маруся {ӗсӗклесе). Ҫавӑ.
Мучи. Эп палларӑм ӑна. Вӑл ӳснӗ пек, Ун 

пирки пулчӗ-и-ха ку мыскара?
Маруся. _Ун пиркн...
Мучи. Ӑнлантӑм халӗ... Ман унпа калаҫас 

мар-ши?
Маруся. Ан калаҫ... Эс унтан пӑрӑн. {Куҫҫулне 

шӑлать). Ҫук. Элӗ артистка Мария Брызгалова 
халь. Эпӗ курнӑ вӗт ӑна, асатте. Ун платье манни 
пекех сарӑччӗ. Ырансӑр килмест-ха вӑл. Эсӗ-- 
профессор пулӑшӑн. Ан чӗн, мӗн ҫинчен те пул- 
сан шухӑшланӑ пек пул.

Мучи. Ну, калаҫма ӗнтӗ пултаратӑп эпӗ.
Маруся. Калаҫмасан луччӗ. Ан хӑра эс, каҫчен 

анчах вӗт.
Мучи. Вара..
Маруся. Вара курӑпӑр унга. Мӗн кирлийе тума 

ӗлкӗретӗп эп унччен. Айда... {Каяҫҫӗ. Профессор 
кӗрет).

Профессор (т арланӑ ҫамкине шӑлса). Чим- 
ха. Чим. Тӑрӑ шыв ҫине кӑларатӑпах. Вӗсем мӗ'н 
хӑтланнине пӗлетӗпех. Такам хӗрне ман внучкӑ 
вырӑнне шутлаҫҫӗ. Ну, юрӗ пӗлӗпӗр-ха. Лайӑх-ха 
вӑл вӗсем мана урӑх ҫын вырӑнне йышӑнни. Ан- 
чах ҫак пахча пирки ҫылӑҫаҫҫӗ-ха. Ну вӑл нимех 
те мар. Йӑлтах пӗлӗп-ха хамах. Ай-йай, ку пах- 
ча... кӑшт ларса кана.м-ха. (Скамейка ҫине ла- 
рать, канать).

(Асяпа Евлаш кӗреҫҫӗ).

Ася, Акӑ вӑл! Пӑх. Ӗнен мана, вӑл хӑй кол- 
хозник те мар, пахчаҫӑ та мар. Вӑл ӑйне юри 
пахчаҫ пек кӑтартать пире.

Ьвлаш. Тӑхта-ха. Мӗншӗн аила?
Ася. Пӗлместӗп. Пӗлес пулать к*на. Калаҫсӑ 

пӑх-ха эс унпа, часах пӗлӗн,
Евлаш, Тӑхта.
Ася. Мӗн?
Евлаш. Вӑл ҫывӑрать пулас ;.
Ася. Чӑнах-и?
Евлаш. Ася, между прочим, манӑн ҫав тери 

чуптӑвас килет сӑиа.
Ася (лӑпкӑн). Алеша!.. (Профессор вырӑнтан 

кӑшт куҫать). Ҫывӑрмасть вӑл. Калаҫса пӑхар- 
ха унпэ... Захар Матвеевич! (Профессор чӗн- 
.чест).

Евлаш. Захар Матвеевич!
Ася (кӑшкӑрать). Захар Матвеевич!.
Профессор. Ах, вара эп вӗт-ха ку.. мӗн?
Ася. Захар Матвеевич, пирӗн сирӗнпе калаҫса 

татӑласах пулать. Мӗн-мӗн лартмалла пахчана?
Профессор Мӗн-мӗн. (Аякалла). Пахчара мӗн 

лартаҫҫӗ?.. Маннӑ... (Ш ухӑшласа лаоать, унтан 
савӑнса). Кӑшман!

Евлаш. Пӗр кӑшман ҫеҫ-и?
Профессор. Мӗншӗн пӗр кӑшман ҫеҫ? Темиҫе 

кӑшман та юрать?
Евлаш. Эпӗ кӑшман ҫеҫ-и, тесшӗнччӗ.
Профессор. Мӗншӗн кӑшман ҫеҫ? Тата лар- 

тӑр... (Ш ухӑшлать). Хӑяр, кавӑн... хӗрен лартма 
юрать.

Ася. Хӗрен?
Профессор. Мӗншӗн тӗлӗнетӗр эсир? Хӗрен, 

Ӑна ашпа та, пулӑпа та ҫиеҫҫӗ...
Ася. Хӗрен мӗнле ӳсет вӑл?
Профессор. Мӗнле ӳсет... (Аяккалла). Шуйттан 

пӗлет-и вӑл мӗнле ӳснине. (Вӗсене). Хӗрен вӑл... 
(аяккалла). Тен йывӑҫ ҫинче? Хӗрен ӑҫта ӳсни 
ҫинчен ҫырнӑ пӗр литературӑллӑ произведенине 
те астумастӑп... Йывӑҫ ҫинчех те пулма пулта- 
рать. (Вӗсене). Хӗрен йывӑҫ ҫинче ӳсет.

Евлаш. Йывӑҫ ҫинче?
Профессор. Урӑхла каласан, пысӑках мар йы- 

вӑҫсем ҫинче. Пӗчӗк йывӑҫсем ҫинче. Тӗмӗсем 
ҫинче.

Ася. Тӗыӗсеы ҫпнче?
Профессор. Пӗчӗк ҫеҫ тӗмӗсем ҫинче. Ана куҫпа 

курма та ҫук. Пысӑк йывӑҫсем ҫинче урӑххисем 
ӳсеҫҫӗ. Улмасем, сливӑсем...(Ляк-л:аугда). Ой, мӗн- 
ле тинкерсе пӑхаҫҫӗ! Тем ҫука калаҫатӑп пулас.. 
(Тӳрленет). Хм, хм... Паллах, мӗнле сливӑсем, 
вӗсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ... ф-фу... (Ҫамкине шӑ- 
лать).

Ася. Апла иккен. А. шӳрпе пӗҫерме мӗн те 
пулсан кирлӗ вӗт?

Профессор (савӑнса). Шӳрпе! Аха! Так, сӑ- 
махран, маннӑй шӳрпи валли маннӑй кӗрпе лартма 
юрать... (Чӑтса тӑраймасӑр). Пӑчӑ мана, чттан- 
мастӑп урӑх. Эпӗ ҫӑвӑнас тетӗп. Ӑҫтарах снрӗн 
сивӗ шыв?

Ася. Тархасшӑн. Айтӑр ертсе каям сире. (Вв- 
лаш  ҫине пӑхса). Ой! (Каяҫҫӗ).

Евлаш (питех те тӗлӗнсе). Вот ку япала! 
Ҫуралнӑранпа та илтмен. Хӗрен ӑҫта ӳснине те 
пӗлмест!

(Вӗҫӗ килес номӗрте)
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Мӗн ҫинчен калать Кураккайсн (Элйк р.) колхозҪпчо 
стена .хасачен галашки номӗрӗ тух- 
п;(рпнпа 5 уйах-тултарч??.

(Дм. Матвеев).

—  Хаҫатӑн ҫак номерӗ вулакана ытларах мӗн ҫинчен каласа парать?
—  Унӑн редакторӗ Николаев юлташ ыйӑх чӑпти ӑшне кӗрсе ларни ҫин- 
чен каласа парать.

Тарас пичче тарӑхрӗ
Пӗр каҫхине Тарас пнчче ҫынсем ҫывӑрса пӗт- 

сен, сарӑ кӗрӗкне тӑхӑнса ячӗ те Ушат карчӑкӗ 
патне тухса утрӗ.

— Ах, вӑртахӑм, тархасшӑн карт пӑхса яр, 
ахальшӗн суккӑр пулатпӑр карчӑкӑмпа нксӗмӗр 
те,—йӑлӑнчӗ Тарас пичче Ушат карчӑкӗ патне 
кӗнӗ кӗменех.

— Мӗн мур пулчӗ тата?—ыйтрӗ Ушат кар- 
чӑкӗ савӑнса.

— Ара, тем шалчи пулчӗ-и_£ен, те киремет 
тытрӗ, те йӗрӗх? Нимӗн те пӗлмесгпӗр,-—пуҫларӗ 
Тарас пичче.—Малтанах сылтӑм куҫӑм кӗҫӗ еряӗ 
пек кӗҫтесе ҫӳрерӗ. Унтан хӑмачӑ пирӗ пек хӗ- 
релсе кайрӗ. Пӗрер уйӑх иртрӗ-н, иртмерӗ-и, 
сулахай куҫӑм та сылтӑммн пекех пулса кайрӗ. 
Куҫҫулӗ юхма пуҫларӗ. Сивӗ ҫӗре, е ҫил ҫине 
тухсан вара, ҫӑлтан тухнӑ пек, икӗ куҫран та 
куҫҫулӗ япӑртатса юхать. Ҫывӑрма выртсан тата, 
ҫилӗм ярса ҫыпӑҫтарнӑ пек, сарӑ пӳрпе ла.чах 
ҫыпӑҫса лараҫҫӗ куҫӑмсем. Халӗ тата арӑмӑн та 
ҫавнашкалах пулса кайрӗҫ. Черке пек куҫсем 
тӗтрелене пуҫларӗҫ. Ҫавсене сиплеттерес тетӗп.

— Э, пурӑннӑ чух тем тӗлне те пулма пулӗ. 
Карт ярса пӑхам-ха,—терӗ Ушат карчӑкӗ.

Картсене суйласа ларчӗ-ларчӗ те, Тарас пичче- 
не ӑнлантарма пуҫларӗ:

Сирӗн кйле йӗрӗх пырса ернӗ. Ҫав йӗрӗхе 
тасатмасан иксӗр те суккӑр пулса ларатӑр. Кӗ- 
ҫӗрех эсӗ турпас ҫырмн пуҫӗнчи ҫӑка патпе пӗр 
чӳлмек сарӑ ҫупа хӗрарӑм кӗпиллӗх шурӑ пир 
кайса пӑрах. Вӑхӑтӗнче тумасап суккӑр пулатӑр.

Тарас пичче Ушат карчӑкӗ хушнине те тим- 
лерӗ, ют ялсенчи ю.мӑҫсем хушнпсене те тимле- 
рӗ. Куҫӗсем ҫав-ҫавах, ним тусан та тӳрленмеҫҫӗ.

Пӗрринче трахсестрапа ялсовзт председателӗ 
трахомсене пӑхма килӗрен тухрӗҫ. Тарас пиччо 
патне те пырса кӗчӗҫ ҫаксем.

— Тарас Иванович, сирӗн куҫӑрсене трахом 
ернӗ. Ҫӑв трахома халь тасатмасан суккӑр пу- 
латӑр,—терӗ трахсестра.

Тарас пиччепе арӑмӗ те трахпункта ҫӳреме 
пуҫларӗҫ. Пӗр кун сиктермесӗр тенӗ пек трах- 
пункта ҫӳрерӗҫ. Чӑнах та ҫулталӑк хушши эмел- 
лесен куҫӗсем чиперех тӳрленчӗҫ.

— Эх,—терӗ Тарас пичче тарӑхнипе, —вӑл 
юмӑҫ халапне ачам-пӑчамсем те, ачам-пӑчамсеп 
ачисем те ан итлеччӗр.

Гр. Петров-Ливаш.

16



КУЛДС КИЛЕТ

Хӑватлӑ табак
— Ай, пнг хӑватлӑ табак туртатӑн-ҫке эсӗ, 

Чуммин!
— Ку мӗн вӑл! Енер мана к^ т̂гтан та хӑватлӑ- 

раххи ҫакланчӗ.
— Кунтан хӑватлӑрах табак та пур-ши? Ӑҫта?
— Пухура шӑршларӑм.

Прогулшӑн

— Сивова прогул тунӑшӑн учрежденирен кӑ- 
ларнӑ. Вӑл вара, кӑмӑлӗ хуҫӑлнипе, чире ернӗ.

— Чире ернӗ? Ун вырӑнне апла коллектив 
сывалнӑ.

Пирӗн ачасем

Пӗррехинче пӗчӗк Володя такӑнса ӳкнӗ, сӑм- 
снне ьраттарнӑ, ҫуйӑхса йӗрме тытӑннӑ.

-  Ма йӗрен?—ӑна аппӑшӗ лӑплантарма ты- 
тӑннӑ.—Эсӗ летчик пуласшӑн, ялан аэропланла 
вылятӑн. Калӑпӑр, аэроплану ҫӗре персе ансан... 
летчиксе.м ыратнӑшӑн макӑрмаҫҫӗ вӗт.

— Эпӗ те ыратнӑшӑн ■макӑрмастӑп,—тесе тӑс- 
са янӑ Володя,—аэроплан ҫӗмӗрлнешӗн макӑратӑп.

Литераторсем хушшинче
— Ман поэмӑна вуларӑн-и? Мӗнле туйӑнчӗ 

сана?
— Ӑна ву.вдса тухсан, ҫусӑр апат ҫинӗнех 

туйӑнчӗ.

Выльӑхсем

Шупашкар хулин Ярославский урамӗпе икӗ 
ҫын калаҫса пыраҫҫӗ.

— Тьфу!—терӗ пӗри,—ҫул урлӑ хура качака 
каҫса карӗ.

— Ма тӗшмӗшленен! Ху турӑсӑрсен союзӗн чле- 
нӗнче тӑратӑн.

— Тӗшмӗшленсе мар.Виҫҫӗмӗш пятилетка вӗ- 
ҫӗнче ҫул урлӑ каҫса каякан качакасем ҫине 
никам та пӑхакан п^ьсас ҫук, мӗншӗн тесен ун 
чухне ҫак урампа тем чухлӗ автомашинӑ ҫӳрӗ. Ҫул 
урлӑ качака мар, кушак та каҫса каяймӗ. '

Ют ҫӗршывсенче

Рапорт
Япони офицерӗ ҫар штабӗнче ҫак сӑмахсемпе 

рапорт парать:
— Ҫенӗ ҫӗнтерӳ ҫинчен каласа пӗлтерме хӑ- 

ятап: ӗнер китаецсем персе пирӗнне 12 самолет 
антарнӑччӗ, паян 100 ҫеҫ.

Фашистсен политики
Берлин хулинче штурмовиксем пӗр тухтӑра 

урамрах хӗнеме тытӑннӑ.
— Хурах, вӗлереҫҫӗ!—тесе кӑшкӑрса янӑ тух- 

тӑр.
Хӗнекенсенчен пӗри ӑна ҫӑварӗнчен хупласа 

ҫапла каланӑ:
— Государствӑн шалти политики ҫинчен ун 

пек кӑшкӑрса калаҫма юрамасть.
■— Мӗнле апла?
— Хурах кӑшкӑртассипе вӗлересси пирӗнгосу- 

дарствӑн шалти политики пулнине пӗлместӗн-им!

Тревога пирки
Вена хулинче вӑйлӑ мар пушар тухнӑ. Урампа 

пыракан полици комиссарӗнчен пӗри ыйтнӑ:
--  Лере пушар тухнӑ. Тревога ҫапмалла-шн, 

ҫапмалла мар-ши,—мӗнле сан. шухӑшпа?—тенӗ.
Лешӗ каланӑ:
— Пӗлместӗп, аслисем мана тревогӑна хӗнесси 

ҫинчен ни-м те каламан, халлӗхе ҫак участокри 
арӗсленисене ҫеҫ хӗнеме хушнӑ-ха мана.

Японире пӗр учитель хӑйӗн вӗренекенӗсемпе 
сӑртлӑ вырӑнта ҫӳренӗ.

— Ачасем,--тенӗ учитель.—Ҫак икӗ ту хуш- 
шинчи тӑвӑр вырӑн сирӗн кӑмӑлӑра каять-и?

-  Пит аван,—тенӗ чи ӑслӑ ачи хӑйӗн учи- 
тельне хирӗҫ.^— Кунта аслӑ командирсем кирек 
хӑҫан та хӑйсен пӑлханакан салтакӗсенчен пытан- 
са ларма пултараҫҫӗ.

—  Пӑх-ха, арӑм, хамӑрӑн ӗҫлемен культработник вырӑнне ҫӗнӗ 
культработник килнӗ.

Дҫта?
—  Ав... юрлаканни.

17



ВӐРӐМ МАР КАЛАВСЕМ
Хӑратгкан

Ача кроватки умӗнче ватӑ кукамай ларать.
— Ҫывӑрах, ачам, ҫывӑр, Ванечкӑ!—тетачине.— 

Ҫывӑрмасан арҫури кӑтӑклама килет ак!
— Мӗнле арҫури?—ыйтать ача тӑрса ларса.
— Арҫурин сӑнӗ хупхура, пуҫӗ пысӑк, ҫӳҫӗ 

вӑрӑм, тӑват куҫлӑ. Куҫӗсем иккӗшӗ малта, иккӗ- 
шӗ хыҫалта. Виҫӗ алӑллӑ, виҫӗ ураллӑ. Ӑрҫури 
ҫынна пит кӑтӑклать, хӑй ахӑлтатать, хӑй кӑтӑк- 
лать.

— Ун пек чӗрчун пурах пулсан, зверинецра 
кӑтартӗччӗҫ. Зверинецра ун пеккине курман-ҫке. 
Ҫук арҫури, суян эсӗ!—тет ача.

— Суймастӑп. Ан калаҫса вырт.
— Калаҫса выртсан мӗн пулать?
—• Мукка килет.
— Мукка тени мӗн тата?
— Ачасене тытаканни. Хӑрушӑскер. Вӑрӑм 

хӑй. Килет те тытса каять.
— Килеймест.
— Ма килмест? Курӑн ак килсе кӗнине.
— Эпӗ килмест тетӗп.
— Килет.
— Килмест. Алӑка питӗрнӗ. Ӑҫтан кӗме пул- 

тарӗ-ха?
— Шӑтӑкран.
— Мӑн чӗрчун кӗмеллӗх шӑтӑк пулсассӑн, 

пирӗн хватер сивӗ пулӗччӗ. Сивӗ мар-ҫке!
— Мӑрьерен кӗрет.
— Кӗмест. Пирӗн паровой отоплени, кӑма- 

касӑр...
Кукамӑшӗ ик аллине шартах ҫапса ярать;
— Мӗнле ача пулать вӑл. Хӑрама пӗлмест. 

Хальхи саманара ачасем пурте ҫавӑн пек. Ҫулӗ- 
сене кура ыар ӑслӑ,—тет тӗлӗнсе.

Хуҫипе работникӗ
Хуҫи работникне ииҫетренех асӑрхать, йӑл-йӑл 

кулса ал парать;
—- Сывӑ-и, хисеплӗ Семен Иванович! Сывлӑ- 

XV мӗнле?—тет хирӗҫ пулса калаҫма тӗл кнлнӗ- 
шӗн спвӑнса.

— А-а-а !—васканине палӑртса работникӗ.— 
Камне асӑрхаман. Эсӗ-ҫке!

— Эпӗ ҫав, эпӗ. Арӑму мӗнле, ачусем мӗнле 
сывлаҫҫӗ?

— Пӗри ӳсӗркелет. Коклюш пулас.ч
— Ну?!—хӑраса ӳкет хуҫи.—Т) хтӑра чӗнме- 

лле... Больницӑна ӑсатмалла мар-ши?
— Сывалӗ-ха. Хытах ӳсӗрмест. Паян ирхине 

пӗрре те ӳсӗрмен.
— Апла пулсан юрать. Кирлӗ пулсан тухтӑр- 

не чӗнме хамах кайса килнӗ пулӑттӑм.
— Ан чӑрман. Кирлӗ мар. Хӑех иртӗ.
~  Иртсен аванччӗ.
Сывпулашса уйӑрӑлнӑ чухне работникӗ хӑйӗн 

хуҫин аллиие чылайччен чӑмӑртаса тытса тӑрать. 
Унпа уйӑрӑлсан, хыҫран кӑшкӑрать:

— Эсӗ, хисеплӗ Семен Иванович, ҫул урлӑ 
сылтӑмалла тыт. Юр ирӗлнипе кӳлленчӗк пулнӑ. 
Кӗрсе кайсан калушна шыв илӗ.
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Вулакан ку тӗлте тӗлӗнве ц п л а  ыйтма пул- 
тарать:

— Ма сӳпӗлтететӗн? Хӑш ҫитмӗл те ҫичӗ го- 
сударствӑра, хӑш ҫитмӗл те ҫичӗ ҫӗршывра ун 
пек работниксемпе ун пек хуҫасем пур вара?

— Нихӑшӗнче те мар, хамӑрӑнчех ара. Работ- 
никӗ—ялсоветра председатель пулса ӗҫлет, ӑна 
унта ӗҫлеме лартакан хуҫи —суйлавҫӑ пулать. 
Лайӑх ӗҫлекен работникне суйлавҫӑсем юратаҫҫӗ, 
ялан ырӑ сунаҫҫӗ.

Кукамай ҫывӑрмасть

Ҫурҫӗр иртни 8ИҪ сехет. Карчӑк ҫывӑрмасть. 
Ыйӑх тарнӑ. Пӑхса выртать. Кинӗсемпе ачин ачи- 
сем ыйха ҫапаҫҫӗ кӑна. Ыйха вӗҫтерес марччӗ, 
нушаланмалла ан пултӑрччӗ тесе, ка^чӑк пуҫне 
пырса кӗрекен шухӑшсене веҫех хӑваласа яма 
тӑрӑшать. Анчах шухӑшӗсем карчӑка итлесшӗн 
мар, карчӑкран ыйтмасӑрах пуҫа кӗрсе ӑна ыута- 
лантараҫҫӗ. Нумай шухӑш ҫитмӗл пилӗк ҫулхи 
карчӑк пуҫӗнче. Ун умне иртнӗ кунсе.м пӗрин 
хыҫҫӑн тепри туха-туха тӑраҫҫӗ; нумай ҫул хуш- 
ши Сахрун хуҫа патӗнче тарҫӑра муталанса пу- 
рӑннисем, кӑмӑл туртман ҫынна качча тухнӑ кун- 
сем, ача-пӑча ҫуралнӑшӑн тарӑхнисем, революци 
пуҫлансан ялта мӗн-мӗн пулнисем...

— Тертленсе пурӑннӑ ҫав. Халӗ телейлӗ, ӑшӑ 
пурнӑҫ килчӗ. Ватлӑхра канлӗх тупрӑм. Малалла 
курас савӑнӑҫсен вӗҫӗ ҫук. Кӑҫалах вилес мар- 
ччӗ. Ватӑ-ҫке, ҫамрӑк мар-ҫке. Ватах мар пулсан 
эпӗ те ҫамрӑксенчен юлас ҫукчӗ. Ав партин 
18-мӗш съезчӗ ячӗпе пурте ҫӗршыв валли парне- 
сем хатӗрлерӗҫ. Эпӗ, ватӑ пирки, ним те хатӗр- 
леймерӗм. Куҫ витӗр мар, ал-урам тӗреклӗ мар. 
Ҫитменне халсӑр пултӑм.

Кинӗ вӑранать. Карчӑк ҫывӑрмасӑо йӑшӑлтат- 
са выртнине илтсен, вырӑн ҫинчен тӑрса пырсах 
ыйтать кинӗ.

— Ма ҫывӑрмастӑн, аннем? Ыратни ҫывӑрт- 
тармасть-им?

— Ӑш вӑркать. Пӗр шухӑш пуҫран тухма 
пӗлмест.

— Мӗнле шухӑш, аннем?
— Ҫӗршыв валли парне хатӗрлеймерӗм. Пурте 

хатӗрлерӗҫ. Ав эсӗ те ПВХО нормине парса 
татрӑн. Эпӗ те парса тататтӑм та, анчах халсӑр 
пулни чарчӗ.

Кинӗ ӑшшӑн кулса ячӗ.
— Ҫӗршыва парнесем панӑ-ҫке эсӗ, аннем! 

Селӗм парнесемех,—тет. Ав аслӑ ывӑлу—производ- 
ствӑра паллӑ стахановец, вӑталӑхри—лейтанант, 
Хасан кӳлли патӗнче паттӑр ҫапӑҫнӑшӑн орден 
ҫакма тивӗҫ илнӗ, кӗҫӗнни—ҫар академинче пур 
предметсемпе те отлично вӗренсе пырать, Марье— 
паллӑ летчица. Шутсӑр паха парнесем. Ун пек 
парнесем пама тивӗҫлӗ пулсан, эпӗ тем пекех 
савӑнӑттӑм. Лӑпланса ҫывӑрах, аннем,—тесе виҫӗ 
хутчен пит ӑшӑ кӑна чуптуса илчӗ.

Кинӗ каланӑ ӑшӑ сӑмахсене илтсен, карчӑк 
чунӗ тин лӑш карӗ.

Илсарай.
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Шыв—шурсӑр пушхир.,. Ну, ҫапахга 

Унта кӑмрӑк, нефть те руда! 
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},Комминтерн вучахӗ кунта".


