
15-мӗш ҫул тухать .Ч&ваш Коммунӗ* хаҫат 
кӑларать.
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СОВЕТ ХАЛӐХӖН ЧИ ЮРАТНӐ ПИСАТЕЛӖСЕНЧЕН ПӖРИ ПУЛСА ТӐРА- 
КАН МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ВИЛНӖРЕНПЕ 50 ҪУЛ ТУЛ- 
ТАРНӐ ЯТПА.



М. Е. Салтыков-Щедрин

1826 ҫулти январӗн 27-мӗшӗнче ҫуралнӑ, 

1889 ҫулта майӑн 10-мӗшӗнче вилнӗ

В у л а к а н  а с ӑ р  х а т т  а р н и: Ҫук! Салтыков-Щедрин 1939-мӗш ҫулта та вилмӗн!!

М. Е. Салтыков-Щедрин
Совет халӑхӗн чи юратнӑ писателӗсенчен пӗри 

пулса тӑракан вырӑссен аслӑ писатӗлӗ Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин вилнӗренпе 50 
ҫул тултарчӗ. Вӑл чӑн-чӑн писатель-гражданин 
пулнӑ. Хӑй каланӑ тӑрӑх, унӑн произведеьийӗсем 
хӑй пурӑнса ирттернӗ саманари „пурнӑҫпа сӗт- 
кенленсе тӑраҫҫӗ“. Вӗсем пурте тӗллевлӗ: „эпӗ... 
кашни сочинени пиркиех вӑл мӗнле хирӗҫлесе 
ҫырнӑ сочинени иккенне ӑнлантарса пама пул- 
таратӑп“,—тег хӑй Салтыков. Вӑл самодержа- 
виллӗ-крепостла Российӑна чӗререн курайман. 
Ҫавӑнпа вӑл ун ҫине хӑйӗн мӗнпур вӑйӗпе, гени- 
лӗхӗпе тӑрӑннӑ. Сутӑнчӑк патша чиновникӗсене, 
бюрократизмӑн пӗчӗк-пысӑк л^ракобесӗсене— 
уездсемпе губернисенчи помпадурсенчен пуҫла- 
са пӗтӗм Российӑн пуласлӑхне хӑйсен аллинче 
тытса тӑракансене, Твердоонто граф евӗрлисене 
Салтыков пӗр хӗрхенӳсӗр тӑрӑ шыв ҫине 
кӑларса пынӑ. Ҫавӑн пек хӗрӳлӗхпех вӑл тискер 
хӑравҫӑ помещик-крепостниксем ҫине тӑрать: 
икӗпитленен тискер Иудушка Головлев—ҫавсен 
образӗ. Анчах Салтыков крепостла пурнӑҫӑн 
тискерлӗхне, вӑл либераллӑ пӗркенчӗке пӗркеннӗ 
пулин те, курма пӗлет. „Некрасовпа Салтыков— 
тенӗ Ленин,—вырӑс общесгвине крепостник- 
по.мещикӑн тул енчен яп-яка, по.мада сӗрсе 
якатса лартнӑ пек курӑнакан образованноҫӗ 
айӗнче тискер-кайӑкла интерессем пуррнне уйӑр- 
са илме, ҫавӑн пек типсен икӗпитлӗхӗпе чунсӑр- 
лӑхне курайми пулма вӗрентнӗ“ (Соч., т. XII, 
стр. 9). Российӑри либерализма, унӑн пур тӗрлӗ 
палӑрӑмӗсене те тӑрӑ шыв ҫине кӑларса пыни— 
Салтыковӑн ҫавтери пысӑк тивӗҫлӗхӗ. „.. Щед- 
рин,—тенӗ Ленин,—либерзлсекчен пӗр хӗрхенӳ- 
сӗр мӑшкӑласа кулнӑ, вӑл вӗсене „применитель- 
но к подлости" текен формулӑпа ӗмӗрлӗхех 
клемелесе хӑварнӑ® (т. XVI, стр.'133). Ҫавӑн 
иекех вӑл хӑйӗн сатирнсенче ҫӗнӗрен ҫуралса

пыракан буржуазие те пысӑк ӑсталӑхпа сӑнласа 
кӑтартнӑ: ҫавӑн пек Колупаевсем, Разуваевсем, 
Деруновсем т. ыт. те. Ҫав хушӑрах Салтыковӑн 
мӗнпур произведенийӗсем пусмӑрта асап курса 
пурӑнакан халӑх хутне кӗрес кӑмӑлпа сӗткенлен- 
се тӑраҫҫӗ. Паллах, ҫавӑнпа курайман ӗнтӗ 
Салтыкова реакциллӗ ушкӑнсем. Катков ӑна 
крайкий революционерсемпе танлаштарнӑ. Цен- 
зура унӑн произведенийӗсене пӑсса, чӑлахлатса 
кӑларнӑ, буржуаллӑ-помещикла журналистика 
вӗсен художествӑллӑ тивӗҫлӗхне йышӑнман. Ан- 
чах революциллӗ-демократла ушкӑнсем ӑна 
кирек хӑҫан та ырланӑ, юратнӑ. Чернышевский 
унӑн „Губернские очерки“ произведенийӗ пирки 
ҫапла каланӑ; „Пирӗн обществӑри ҫитменлӗхсене 
никам та унтан йӳҫӗрех сӑмахпа питлеймен, пи- 
рӗн обществӑри юхан-сурансене никам та пи- 
рӗн умма ун пек пӗр хӗрхенӳсӗр кӑларса тӑра- 
тайман“. Салтыковӑн чапӗ кашни ҫӗнӗ произве- 
дени тухмассерен сарӑлса пынӑ, вӑл революцил- 
лӗ общественноҫӑн чи юратнӑ писателӗсенчен 
пӗри пулса тӑнӑ.

Ленин партин тата революцин тӑшманӗсене 
хирӗҫ кӗрешес ӗҫре Салтыков шӑрантарса кӑ- 
ларнӑ образсемпе питӗ нумай усӑ курнӑ. Кунта 
Ленин реакци ҫулӗсенчех Троцкин сутӑнчӑкла 
сӑн-питне, унӑн икӗпитлӗхне Иудушка Троцкий 
тесе чаплӑ характеристика панине астутарса 
хӑварӑпӑр. Салтыков образӗсемпе ҫавӑн пекех 
Сталин та пит пысӑк ӑсталӑхпа усӑ курать. Вӑл 
СССР Конституци проекчӗ ҫИнчен тунӑ докла- 
дӗнче нимӗҫ фашисӗсене Щедрин бюрокрачӗпе, 
„Америкӑна каялла хупас“ тесе резолюци ху- 
раканскерпе танлаштарнине пӗтӗм тӗнче пӗлсе 
тӑрать.

Совет халӑхӗ Салтыков-Щедрина хӑйӗн чи 
аслӑ, чи гениллӗ классикӗсен хисепне кӗртсе, 
чӗререн юратса чыслать.



Салтыков-Щедрин типӗсем фашистсен ҫӗршшвӗсенче
Малтан асӑрхаттарни. Аслӑ сатирик М. Е. 

Салтыков-Щеприн 1826—1889-мӗш ҫулсенче пу- 
рӑннӑ. Вӑл сӑнласа хӑварнӑ типсем пирӗн соци- 
ализм ҫӗршывӗнче ҫуллен-ҫул, куллен-кун пӗтнӗ 
ҫемӗн пӗтсе пыраҫҫӗ. Фашистсен ҫӗршывӗсенче 
апла мар вара. Унта вӗсем авалхинчен нимӗн те 
уйрӑм маррине уҫҫӑнах курса тӑратпӑр. Ҫак эпир 
илнӗ сӑмахсене вичкӗн куҫлӑ автор такҫанах, 
Германире фашистсен диктатури пуҫ пулса тӑ- 
риччен чылай маларах ҫырнӑ.

Урнӑ фашизм
Хӑнкӑла урса кайнӑ, обывательсемҫавна сисмен 

кӑна мар, пурте хӑнкӑлана ӗлӗкхи пекех пӳртри 
тус вырӑнне хунӑ. Чухласа илме пултарйр-ши— 
мӗн чухлӗ нумай халӑха пӑсса янӑ ҫав ним ки- 
ревсӗр паразит... канӑҫлӑн ҫывӑракан ҫынсен тю- 
фякӗсемпе тӳшексем ҫине пыра-пыра ларса пӗр 
каҫрах семьи-семьипе пӗтере-пӗтере тухнӑ вӑл. 
•Вуншар, ҫӗршер ҫын ним хыпарсӑр пӗте-пӗте 
ҫухалнӑ, хӑнкӑла ҫав-ҫавах чарӑнма пӗлмен, ҫав- 
ҫавах ҫыртнӑ та ҫыртнӑ.

(„Признаки времени" 18 гл.)

Фюрерпа демократсем
Пырса ҫитрӗ те начальник хӑй вырӑнне, пуҫ- 

ларӗ сиенлеме. Пӗр ҫул сиенлет, икӗ ҫул сиенлет. 
Халӑха апат-ҫимӗҫ тӑратас ӗҫе чарса лартрӗ, ха- 
лӑх сывлӑхне упрас ӗҫе пӗтерсе хучӗ, ӑслӑлӑх- 
сене ҫунтарса ячӗ, кӗлие ҫилпе вӗҫтерсе ячӗ. Ви- 
ҫӗмӗш ҫул ҫине кайсан тин вӑл хӑй тунӑ пек 
ӗҫсем ҫине ҫавӑрӑнса пӑхрӗ: чип-чипер, йӗркел- 
лех пулсан ӗнтӗ, шанса панӑ крайӑн чечекленме 
те пуҫламалла, анчах вӑл пусӑрӑнма та пуҫлай- 
ман мӗн...

...Обывательсем шӑтӑксене тара-тара пытаннӑ...

...Обывательсем шӑтӑксене тара-тара пытанни 
тем пекех ӗнтӗ; апла пулсан, кӑштах пусӑрӑнас 
кӑмӑлӗ пур вӗсен. Ытги тӗрлӗ ӗҫсем те ятнех 
шайлашса пычӗҫ: хирсем типе-типе хытса ларчӗҫ, 
кӗтӳсенчн выльӑх-чӗрлӗхсене сибирь язви тапӑна 
пуҫларӗ... самай халь ӗнтӗ каторга тӑвас ӗҫе ты- 
тӑнмалла. Анчах кампа тӑвас-ха ӑна?

. .Пуҫлать вӑл обывательсен шӑтӑкӗсене кӗре- 
кӗре хускатма, пӗрерӗн-пӗрерӗн турта-турта кӑла- 
рать вӑл вӗсене шӑтӑкӗсенчен... Анч.ах чи хӗррин- 
чи шӑтӑкӗ патне ҫитсе те ӗлкӗреймесг—пӑхать, 
паҫӑрхисем каллех шӑвӑна-шӑвӑна кӗме ӗлкӗрнӗ 
те... („Сказка о ретивом иачальнике“).

Паянхи Берлин
„Хальхи вӑхӑтра Германире пурӑнакан ҫур 

халӑха Берлин хули кӑмӑла каймасть кӑна мар, 
кӑмӑлӗсене тавӑрӑнтарать. Вӑл мӗн те пулин 
кашнинченех туртса илнӗ, анчах туртса илнӗшӗн 
ним те тавӑрса паман. Ҫитменне хӑйӗн Берлин 
салтакӗсемпе офицерӗсене пур ҫӗре те тӑрата- 
тӑрата тухнӑ.

(»3а рубежом")

Унти апат-ҫимӗҫ ыйтӑвӗпе 
фюрер

„Вӑхӑтлӑха ҫиме пӑрахтармалла пулать пирӗн,— 
тенӗ вӑл малалла,—унпа пӗрлех халӑх йышне 
ӳстерме тӑрӑшмалла".

(„Признаки времени")

Ариец маррисене хӗсӗрлени
„Вӑл тарӑхрӗ кайрӗ. Мӗнле • чиновник вара 

ку? Мӗнле кӑмӑла тавӑрӑнтаракан сӑмсаллӑ вӑл,— 
терӗ.—Тавлашса тӑмӑп, чӑнах манӑн сӑмсана ҫын- 
сем ӗҫпе пыракан вырӑнта тӳсме ҫуках пулас, ҫа- 
пах та ҫирӗм пилӗк ҫул хушши тӳссе пурӑннӑ- 
ҫке-ха“. („Невинные рассказы*)

Полицисен начальникӗ
„Эсир — манӑн чӗрем суйласа илнисем! Ка- 

йӑр та шӑлсем акса тухӑр, янахсене ҫӗмӗрӗр, 
ҫут ҫанталӑкран пушӑ хир туса хурӑр! Сирӗн 
ӑнӑҫлӑ ӗҫӳсене эпӗ хаваслансах пӑхса тӑрӑп!“.

(„Поыпадуры и помпадурши")

Фашизм хӑмпи
„Чӑн-чӑн йӗркеллӗ хӑмпу пурне те илтӗнмел- 

ле, лап! ҫурӑлса каять, пӗтӗм халӑх умӗнче ҫу- 
рӑлать, кирек-кам тӑрӑшнине пӑхмасӑр лапах ҫу- 
рӑлать.

...Чӑн-чӑн^ хӑмпу тул енчен тӗртнине нимпе те 
чӑтаймасть. Ӑна пӳрнепе тӑрантарӑр та—вара вӑл 
ҫук та.“

(„Сатиры в прозе“)

Совет Майӗ
Иван М алгай

Паян тӳпе таса та тӑрӑ) 
Симӗсленен ҫӗршыв хитре.
Туллин янрать телейлӗ юрӑ.
Телей шевли кашни питре.
Салам сана тӗнче уявӗ!
Чуна ҫӗкленҫӗ Май ялавӗ.

Мӗнчул ялав, ӑҫта ун шучӗ,
Эпир ҫӗкленӗ вӗсене.
Утса, утса пыратпӑр уҫҫӑн 
Мала утатпӑр вӗҫӗмех.

Мая сума суса юрлатпӑр,
Мая сума сӑвать тӗнче,
Кӗрешӳри вӑя сӑнатпӑр 
Паян ҫӗршыв илемӗнче.

Ӗнер кӑна ҫусаччӗ ҫӑмӑр,
Паян мӗн пек уяр тӳпе.
Ҫӗршыв хуҫи халь чӑн та хамӑр, 
Хӗвел вылять пирӗнпеле.



М. Е. Салтыков - Щедрйн

О Р Г А Н Ч И К
Градоначальник патӗнче ҫыру ӗҫне туса 

пыракан ҫын ирхине пуҫлӑх кабинетне кӗчӗ 
те ҫакна курчӗ: ҫырса лармалли сӗтел хушшинче 
градоначальникӗн вицмундир тӑхӑнса янӑ кӗлетки 
ларать, ун умӗнче, хырҫӑ пухмалли хут купи ҫин- 
че, ҫав тери илемлӗ пресспапье евӗр, градона- 
чальникӗн пуҫӗ выртать, ҫитменнине тата ун 
ӑшӗнче нимӗн те ҫук, пуш-пушах... ҫыру ӗҫне ту- 
са пыракан ҫын тулалла чупса тухрӗ, сехри хӑп- 
нипе ун шӑлӗсем шаклатаҫҫӗ.

Вӑл градоначальник помощникӗпе аслӑ квар- 
тальный патне чупрӗ. Градоначальник помощни- 
кӗ пу;ринчен малтан квартальнӑя тапӑнчӗ, вӑл 
ӑна тӑрӑшманшӑн, куҫ кӗретех пусмӑрланине хи- 
рӗҫ пулманшӑн айӑпларӗ, анчах квартальнӑй ку 
айӑпа хӑй ҫинчен сирчӗ. Сӑмаха татса калама 
сӑлтавӗ пулнӑ ӗнтӗ ун, унсӑрӑн пулман, ҫавӑнпа 
вӑл ҫине тӑрсах хӑй сӑмаххи ҫинче ҫирӗп тӑнӑ, 
градоначальник пуҫӗ градоначальник хӑй килӗш- 
нӗ пирки ҫеҫ пушанса юлма пултарнӑ, ку ӗҫе тем 
пулсан та алӑстаҫсен цехӗнче ӗҫлекен ҫын хут- 
шӑннӑ, мӗншӗн тесен сӗтел ҫине выртса юлнӑ 
япаласем ку ӗҫ ҫапла пулнине кӑтартса параҫҫӗ, 
сӗтел ҫине ӑйӑ, пӗчӗк пӑра тата англичан пӑчӑки 
тӑрса юлнӑ, тенӗ вӑл. Кзнашлӑва хулари чи аслӑ 
врача чӗнсе пынӑ та шӑп виҫӗ ыйту панӑ: 1)Гра- 
доначальник пуҫӗ градоначальник кӗлеткинчен юн 
юхтармасӑр-мӗнсӗрех уйрӑлма пултарнӑ-и? 2) Гра- 
доначальник хай пуҫне хӑех хулпуҫ^йӗ ҫинчен 
туртса антарса хӑй пуҫне хӑех пушатса хунӑ тесе 
шухӑшлама пулать-и? тата 3) градоначальник пу- 
ҫӗ, пӗрре татӑлса ӳкнӗскер, мӗнле те пулин пал- 
лӑ мар процесс пулса иртнипе кайран тата тепӗр 
хут сыпӑнса ларма пултарасси ҫинчен шухӑшла- 
ма май пур-и? Эскулап шухӑша кайрӗ, градона- 
чальник ӳтӗнчен тухса тӑракан темскерле, пӗл- 
мелле мар япала ҫинчен мӑкӑртаткаласа илчӗ те 
вӑл, кайран вара, хӑй ытлашши суйнине чухласа 
илсе, ыйтӑва тӳррӗн татса парас вырӑнне аякка- 
рах пӑрӑнчӗ, сӑлтавне те тупрӗ вӑл, градоначаль- 
ник организмне мӗнле майпа тунине наука ҫите- 
лӗклӗ тӗпчесе пӗлеймен-ха, терӗ.

Ыйтӑва хирӗҫ татӑклӑ сӑмах калайманнине ку- 
ра, градоначальник помощникӗ ним тума аптрарӗ. 
Иккӗрен пӗрне тумалла ӗнтӗ ун: е мӗн-мӗн пулни 
ҫинчен халех начальствӑна рапортламалла, ҫав 
хушӑрах следстви пуҫласа ямалла, е пӗр вӑхӑт- 
лӑха шарламасӑр пурӑнмалла, малалла мӗн пулас- 
са кӗтмелле. Ҫакӑн пек йывӑрлӑхсем килсе тух- 
нине пула, вӑл вӑтаҫӗрринчи ҫула суйласа илчӗ, 
урӑхларах каласан, дознани тума тытӑнчӗ, ҫав 
хушӑрах пурне те, кашнинех, ку ӗҫ пирки ника- 
ма та, пӗр сӑмах та калама хушмарӗ, ку хыпара 
сарса халӑха пӑлхатас темерӗ вӑл, пурнӑҫа кӗме 
пултарайман ӗмӗтсене те сарасшӑн пулмарӗ вӑл 
халӑх хушшинче.

Будочниксем хӑйсене шанса каланӑ вӑрттӑн 
хыпара темӗн пек ҫирӗп тытса усрарӗҫ пулин те, 
градоначальник пуҫӗ кӗлеткинчен уйрӑлнине пӗл- 
терекен хыпар темиҫе минут хушшинчех пӗтӗм 
хулипе вӗҫсе ҫаврӑнчӗ. Обывательсенчен нумайӗ- 
шӗ макӑрма тытӑнчӗҫ, хӑйсем тӑлӑха тӑрса юлни-

не сисрӗҫ, тепӗр енчен тата ҫавӑн пек градона- 
чальнике, пуҫ вырӑнне пушӑ савӑт-сапа лартса 
ҫӳрекенскерне, пӑхӑнса пурӑннӑшӑн ответ тыт- 
малла пуласран хӑрама пуҫларӗҫ. Макӑрасса урӑх- 
хисем те макӑрнӑ, анчах вӗсем пачах урӑхла ка- 
ланӑ, ун пек пуҫлӑха пӑхӑнса пурӑннӑшӑн айӑп- 
лас ҫук пире, хисеп пулать, тенӗ.

Каҫ пулсан клуба мӗн пур членсем йӑлтах 
п р ӑн са  ҫитрӗҫ. Пӑлханкаларӗҫ, тӗрлӗ май сӳте- 
сӳте яврӗҫ, тӗрлӗрен пулса иртнӗ ӗҫсене аса ил- 
чӗҫ, шанчӑксӑр куҫпа пӑхма тивӗҫлӗ фактсем те 
тупрӗҫ. Акӑ, сӑмахран, Толковников заседатель 
хӑй пӗрре пит кирлӗ ӗҫпе градоначальник каби- 
нетне пырса кӗни ҫинчен каласа пачӗ, ӑнсӑртран 
тенӗ пек пырса кӗнӗ пулать вӑл унта, пырса кӗр- 
сенех градоначальник хӑй пуҫӗпе хӑех выляса 
ларнине курнӑ вӑд, анчах лешӗ, ку кӗнине асӑр- 
хасанах, пуҫне ҫав тери хӑвӑрттӑн хӑй вырӑнне 
кӗртсе лартнӑ пулать. Ун чухне. эп вӑл апла 
хӑтланни ҫине тивӗҫлӗ куҫпа пӑхмарӑм, хам тем- 
скер, аташап пуль терӗм, анчах халь паллӑ ӗнтӗ, 
градоначальник хӑйне хӑй ҫӑмӑллатас тесе, вӑхӑ- 
чӗ-вӑхӑчӗпе пуҫне айӑккалла илсе хурса ун вы- 
рӑнне ермолка тӑхӑннӑ пулнӑ, соборти протоие- 
рей пек тунӑ ӗнтӗ вӑл, протоиерей те ҫапла, кил- 
не таврӑнсан, камилавкине хывса пӑрахса калпак 
тӑхӑнать вара, терӗ Толковников заседатель. Те- 
пӗр заседателӗ, Младенцев, хӑй пӗрре, Байбаков 
часовщик мастерскойӗ патӗнчен иртсе пынӑ чух- 
не, мастерской чӳречисенчен пӗрин умӗнче градо- 
начальник пуҫне курнине аса илчӗ, градоначаль- 
ник пуҫӗпе пӗрле слесӑрьпе столяр ӗҫхатӗрӗсем 
выртнине курнӑ пулать вӑл. Анчах Младенцева 
каласа пӗтерме памарӗҫ, мӗншӗн тесен, вӑл Бай- 
баков ҫинчен аса илнӗ-илменех, вӗсем Байбаков 
хӑйне хӑй темскерле, тӗлӗнмелле тыткаланине, 
ҫӗрлехи вӑхӑтра градоначальник хватерне вӑрт- 
тӑн ҫӳренисене аса илчӗҫ...

Кирек мӗнле пулсан та, кунта каласа панисем 
ӗҫ мӗнле пулнине уҫҫӑн кӑтартса параймарӗҫ. Пу- 
хӑннӑ ҫынсем, ку историе ӗҫсӗр аптранӑ этемсем 
шухӑшласа кӑларнӑ текен шухӑш еннелле сулӑна 
пуҫланӑччӗ, анчах кайран, Лондонри агитаторсе- 
не аса илсе, пӗр шухӑшран тепӗр шухӑш ҫине 
куҫкаласа пырса, шухӑш вӗҫне тухрӗҫ, Глуповра 
измена хӑйне валли йӑва ҫавӑрнӑ, терӗҫ. Ҫакна 
илтсен членсем пурте пӑлханса кайрӗҫ, шавлама 
пуҫларӗҫ, халӑх училищине пӑхса тӑракана чӗн- 
се илсе ыйту пачӗҫ: хӑйсен хулпуҫҫийӗ ҫинче 
пуҫ вырӑнне пушӑ савӑт-сапа лартса ҫӳрекен этем- 
сем хушусем кӑларма, вӑрҫӑ вӑрҫма, договорсем 
тума пултарни историре пулнӑ-и вӑл, ҫук-и? терӗҫ. 
Смотритель пӗр минута яхӑн шухӑшласа тӑчӗ те, 
историре нумай ӗҫсем тӗттӗмлӗхпе витӗнсе юл- 
нӑ, ҫапах та, пулнӑ ун пекреххи, Карл Просто- 
душный теекенскер, хӑйӗн хулпуҫҫийӗсем ҫинче 
пуҫ вырӑнне йӑлт пушах мар пулин те, пушӑпа 
пӗрех пулнӑ ӗнтӗ вӑл, савӑт-сапа лартса ҫӳренӗ, 
ҫавах вӑрҫӑ вӑрҫнӑ, договорсе.м те тунӑ, терӗ.

Ҫапла тӗрлӗ май калаҫу пынӑ вӑхӑтра, градо- 
начальник помощникӗ тӗлӗрсе ларман. Вӑл та 
Байбаков ҫинчен аса илнӗ, вӑл ӑна ҫийӗнчех от-



вет тыттарма сӗтӗрсе пынӑ. Байбаков малган, вӑ- 
хӑтлӑха, тунма хӑтланса пӑхрӗ, „пӗлмен те пӗлме- 
стӗп те“, „курман та, илтмен’те“ тенисӗр пуҫне 
нимӗн те каламарӗ; анчах умне сӗтел ҫинче туп- 
нӑ япаласене кӑларса хурсан вара, ҫийӗнчен тата 
эрех ӗҫмелӗх полтиник пама пулсан, вӑл тӑна кӗчӗ, 
хутла пӗлекен ҫын пулнӑ май вӑл ҫапла каласа 
пачӗ:

яВасилий ятлӑ эпӗ, Иван ывӑлӗ, хушаматӑм 
ман Байбаков. Глуповри цеховой эп; ҫылӑх ка- 
ҫарттарма ҫӳремен, тур юнне сыпса курман, мӗн- 
шӗн тесен эпӗ турра ӗненмен ҫынсен сектинче 
тӑрап, вӑл сектӑра эп суя-иерей. Слободари хӗ- 
рарӑмпа, Матренкӑпа, венчетсӗр пурӑннӑшӑн суд 
тунӑ мана, суд тӑрӑх мана аскӑн ҫын шутне 
кӗртнӗ, халь те-ха аскӑн ҫын пулса пурӑнап. Пӗл- 
тӗр хӗлле,—астумастӑп, тахӑш числара, тахӑш 
уйӑхра пулчӗ вӑл,—ҫӗрле пырса вӑратрӗҫ те ма- 
на, эп вара, полицейски десятскипе пӗрле, хамӑр 
градоначальник патне, Дементий Варламович пат- 
не тухса утрӑм, ҫитрӗм те ун патне, пӑхап хайхи, 
вӑл пуҫне майӗпен енчен енне суллакаласа ла- 
рать. Хӑранипе ӑнран кайса, ҫитменне эрех ӗҫсе 
йӑвӑрланнӑ тата хам, тӑратӑп хайхи алӑк патӗн- 
че, нимӗн те чӗнместӗп, сасартӑк градоначальник 
мана кӑчӑк туртса хӑй патне чӗнсе илчӗ те пӗр 
хут татки тыттарчӗ. Эп ӑна вуласа тухрӑм. „Ан 
тӗлӗн, анчах мӗн пӑсӑлнине юса“, тенӗ унга. Ҫа- 
кӑн хыҫҫӑн господин градоначальйик хӑйӗн пуҫне 
илчӗ те мана тыттарчӗ.

Хам умра выртакан ещӗке лайӑхрах пӑхрӑм 
та эпӗ, унӑн кӗтессисенчен пӗринче пӗчӗк ҫеҫ 
органчик ’) пуррине куртӑм, ку органчик ытла йӑ- 
вӑрах мар музыкӑллӑ пьесӑсене выляма пулта- 
рать имӗш. Икӗ пьесӑччӗ унта: пӗри „йӑлт тус- 
тарап!“ тепри .чӑтса пулмасть!“ ятлӑччӗ. Анчах 
ҫав пуҫ ҫул ҫинче кӑштах нӳрелнӗ, ҫавӑнпа валик 
ҫинчи хӑшпӗр йӗпсем лӑканакаы пулнӑ, хӑш-пӗ- 
рисем туха-туха ӳкнӗ. Ҫавна пула господин гра- 
доначальник уҫӑмлӑ калаҫайми иулнӑ, калаҫсан 
та сӑмах сыпӑкӗсене е уйрӑ.м саспаллисене сик- 
терсе хӑварса калаҫатчӗ. Хамра ҫак кӑлтӑка юсас 
кӑмӑл пуррине асӑрхаса эп градоначальникрен ку 
ӗҫе тума ирӗк илтӗм те унӑн пуҫне ҫав тери тӑрӑшса 
салфеткӑпа чӗркесе килелле угрӑм. Анчах киле 
ҫитсен куртӑм вара, кӑлӑхах шаннӑ иккен эпӗ хам 
ҫине, туха-туха ӳкнӗ йӗпсене вырнаҫтарса ларгас 
тесе, темӗн чухлӗ тӑрӑшсан та, пит сахал пӗлнӗ 
иккен эп хам ӗҫе, эп вырнаҫтарса лартнӑ йӗпсем 
кӑшт кӑна асӑрхамарӑн-тӑк, е простуда пулчӗ-тӗк, 
каллех туха-туха ӳкеҫҫӗ, ҫавӑнпа юлашки вӑхӑт- 
ра градоначальник мӗн пурри те: „а-асть!“ теме 
ҫеҫ пултаратчӗ. ьҫ  тухманнине кура вӑл хӗрсе 
кайрӗ, ниҫта кайса кӗрейменнипе мана ӗмӗрлӗхех 
телейсӗр туса хурасшӑнччӗ, анчах эп ку инкеке 
хам ҫинчен сирсе ятӑм, господин градоначальнике 
эп Санкт-Петербургри маҫтӑртан Винтергальтер- 
тан пулӑшу ыйтма сӗнтӗм, сехетсем тата орган- 
сем тӑвакан маҫтӑрччӗ вӑл, господин градона- 
чальник ку ӗҫе эп каланӑ пек турӗ. Унтан вара 
чылай вӑхӑт иртрӗ, ҫак вӑхӑтра эпӗ градоначаль- 
ник пуҫне кун сиктермесӗр кая-кая пӑхрӑм, ун 
пуҫне тулса ларнӑ ҫӳп-ҫапсене тасатса пурӑнтӑм, 
эсир пырса кӗнӗ ирхине те, ваше бысокородие, 
эпӗ ҫав ӗҫпех аппаланнӑ, вӑл ир эсир, хам асӑр-

1) Органчик—пӗчӗк вархан.

хайман пирки пулчӗ те-ха вӑл, ман ӗҫхатӗрне 
тытса илтӗр. Анчах господин Винтергальтер ку 
таринччен те ҫӗнӗ пуҫ туса параймарӗ, мӗншӗн 
килсе ҫитеймерӗ вӑл пуҫ—паллӑ мар. Ман шухӑш- 
па, ҫуркунне пирки, юханшывсем ҫыранран тухса 
кайнӑ пирки, вӑл пуҫ халиччен те-ха пӗр-пӗр 
ҫӗрте усӑсӑр выртать. Сирӗн ыйтӑвӑра хирӗҫ, 
ваше высокоблагородие, ҫӗнӗ пуҫ ярса парсан, 
эпӗ ӑна вырнаҫтарса лартма пултаратӑп-и, тата 
ҫав вырнаҫтарса лартнӑ пуҫ кирлӗ пек ӗҫлеме 
пултарать-и?—тенине хирӗҫ ҫапла тавӑрса калас 
теп: вырнаҫтарса лартма пултарап, ӗҫлессине те 
кирлӗ пек ӗҫлекен пулать, анчах чӑн-чӑннипех 
шухӑшлама пултараймӗ. Ҫак показани айне аскӑн 
ҫын Василий Иванов Байбаков алӑ пуснӑ“.

Байбаков показанине итлесе пӗтернӗ хыҫҫӑн, 
градоначальник помощникӗ тавҫӑрса илчӗ, пӗрре 
ҫавӑн пек пулма тӳр килсе тухнӑ пулсан ӗнтӗ, 
Глуповра пуҫ вырӑнне пуш япала кӑна лартса ҫӳ- 
рекен городничий пулмалла пулнӑ-тӑк, ҫапла пул- 
ма кирлӗ эппин, терӗ вӑл. Ҫавӑнпа вӑл кӗтсе 
пӑхма шут тытрӗ, анчах ҫав вӑхӑтрах вӑл Винтер- 
гальтер патне хистесе телеграмма ячӗ те, гра- 
доначальник кӗлеткине ҫӑрапа питӗрсе илсе, мӗн- 
пур пултарулӑхне пухса халӑха лӑплантарас тӗ- 
лӗшпе ӗҫлеме тытӑнчӗ.

Анчах чейеленни кӑлӑхах пулчӗ. Тепӗр икӗ 
кунтан Петербургран тахҫантан варах кӗтсе пу- 
рӑннӑ почта та килчӗ, анчах нимӗнле пуҫ та ил- 
се килмерӗ вӑл.

Анархи пуҫланса кайрӗ, урӑхларах каласан, 
начальниксене пӑхӑнас йӑла пӗтсе ларчӗ. Пухӑн- 
са канашламалли вырӑнсем пушанса юлчӗҫ: недо- 
имкӑсем калама ҫук нумайланса кайрӗҫ, хӑрушла 
темелле, вырӑнти казначей казна ещӗкне уҫса 
пӑхрӗ те, ҫӑварне карса пӑрахрӗ, такки хупӑн- 
марӗ вара ун ҫӑварӗ, ӗмӗрлӗхех карӑлса тӑракан 
ҫӑварлӑ пулса юлчӗ вӑл; квартальнӑйсем алӑран 
вӗҫерӗнсе кайрӗҫ те ним ӗҫлеми пулчӗҫ, намӑса 
пӗлмеҫҫӗ, официальнӑй кунсем пӗтсе ларчӗҫ. Ку 
ҫеҫ мар-ха, ҫынсене вӗлере пуҫларӗҫ, хула тула- 
шӗнчи ҫерем ҫинче пӗр палламан этем кӗлетки- 
не тупнӑ, фалдочиксене кура, вӑл лейбкампанец 
иккенне пӗлесси пӗлчӗҫ ӗнтӗ, анчах ни капитан- 
исправник, ни вӑхӑтлӑх отделенин ытти членӗ- 
сем, тем чухлӗ шырасан та, ҫак виле пуҫне шы- 
раса тупаймарӗҫ.

Каҫхине сакӑр сехетре градоначальник помощ- 
никӗ телеграф тӑрӑх ҫӗнӗ пуҫа такҫанах ярса па- 
ни ҫинчен пӗлтерекен хыпар илчӗ. Градоначаль- 
ник помощникӗ шалт аптрарӗ.

Иртет тата тепӗр кун, анчах градоначальник 
кӗлетки ҫаплах-ха кабинетра ларать, ҫитменне 
тата пӑсӑлма пуҫлать. Начальнике юратаканнисем, 
Брудастый тӗлӗнмелле хӑтланнине кура вӑхӑтлӑ- 
ха пусӑрӑнса ларнӑскерсем, шикленерех пулин 
те, анчах ҫирӗп утӑмсемпе малалла тухса тӑраҫ- 
ҫӗ. Чи лайӑх ҫынсем процессисемпе градоначаль- 
ник помощникӗ патне каяҫҫӗ, ҫине тӑрсах мӗн те 
пулин тума хушаҫҫӗ. Градоначальник помощникӗ, 
недоимкӑсем хушӑнсах пынине кура, ӗҫкӗ вӑй 
илнине, судсенче тӗрӗслӗх пӑрахӑҫа тухнине, ре- 
золюцисене ҫирӗнлетес йӑла пӗтсе пынине кура, 
стряпчий патне пулӑшу ыйтма пырать. Ку ӗнтӗ, 
ӗҫе татса пама тивӗҫскер, пулни-иртнисем ҫин- 
чен телеграфпа начальствӑна пӗлтерет, вӑлах, 
ухмахла донесени янӑшӑн, телеграф урлах хӑйне



ӗлӳжбӑран кӑларса яни ҫинчен пӗлтерекен хыпар 
илет.

Ҫак ӗҫ ҫинчен илтсен, градоначальник помощ- 
никӗ управленине пычӗ те йӗрсе ячӗ. Пычӗҫ за- 
седательсем—вӗсем те йӗрсе ячӗҫ; юлашкинчен 
стряпчий пырса кӗчӗ, анчах вӑл та, куҫҫуль юх- 
нине пула, калаҫайми пулса ларнӑ.

Анчах Винтергальтер тӗрӗс каланӑ иккен, вӑл 
хайхи пуҫа чӑннипех туса пӗтерсе вӑхӑтра ярса 
панӑ имӗш. Анчах вӑл ку ӗҫе пуҫ тавра шухӑш- 
ласа пӑхмасӑр тунӑ, ҫӗнӗ пуҫа леҫсе парас ӗҫе 
вӑл орган таврашне пачах чухламан ача аллине 
панӑ пулнӑ. Ачи почтӑра ӗҫлекенскерех пулнӑ 
та-ха...

Посылкине вӑл, чипер асӑрхаса тытас вырӑн- 
не, тытнӑ та урапа тӗпне пӑрахнӑ, хӑй тӗлӗрсе 
кайнӑ. Ҫапла вӑл темиҫе станци хушши тӗлӗрсе 
пынӑ, анчах сасартӑк хӑйне такам ура хырӑмӗн- 
чен ҫыртнине туйса илнӗ. Ыратнипе ниҫта кайса 
кӗме пӗлмесӗр вӑл хайхи тӗлӗнмелле пуҫа чӗрке- 
се чикнӗ чӑпта анине салтнӑ та ҫав тери хӑруш- 
ла япала курнӑ. Пуҫ ҫӑварне те карать, куҫӗсене 
те ҫавӑркалать иккен; ку ҫеҫ мар-ха, калаҫма пӗ- 
лет тата, чип-чипер: „йӑлт тустарап!" тесе хурать...

Ача сехре хӑпнипе ӑнран кайнӑ. Чӑн малтан 
вӑл калаҫакан пуҫа ҫул ҫине кӑларса пӑрахать; 
унтан—ҫын-мӗн сисиччен урапа.ҫинчен анать те 
йывӑҫ тӗмисем хушшине тарса куҫран ҫухалать,

Кам пӗлет, ҫак тӗлӗнмелле ӗҫ ҫакӑнпах пӗтнӗ 
пулатчӗ-и тен, ҫул ҫине кӑларса пӑрахнӑ пуҫ выр- 
татчӗ-выртатчӗ те ■ иртен-ҫӳренсем ун урлӑ эки- 
пажӗсемпе каҫса каятчӗҫ-и тен, лапчӑтса хурат- 
чӗҫ-и тен, юлашкинчен тислӗк вырӑнне уя кӑлар- 
са тӑкатчӗҫ-и тен ӑна, тӗрӗссипе кунта ӗҫ ҫав 
тери шала кӗрсе кайни ҫеҫ, ку ӗҫе тӗнче кур.ман 
элемент хутшӑнни ҫеҫ хӑтарчӗ, ку событие пула 
вара глуповецсем те ним тума аптрарӗҫ. Анчах 
каярахран мӗн пулнине халех каласа чӑрманар 
мар, Глуповра мӗн-мӗн пулса иртнине пӑхса 
тухар.

Глупов хуранти пек вӗреме пуҫланӑ. Темиҫе 
кун хушши умлӑ-хыҫлӑнах градоначальнике кур- 
масӑр пурӑннӑ граждӑнсем пӑлханнӑ, вӗсем пӗр 
вӑтанмасӑрах градоначальник помощникӗпе аслӑ 
квартальнӑя хысна пурлӑхне салатса петернӗшӗн 
айӑпланӑ. Хула тӑрӑх пӗр чарусӑр юродивӑйсем, 
тӗрлӗрен святой йышши этемсем ҫапкаланса ҫӳ- 
ренӗ, халӑха вӗсем ҫапла-ҫапла 'йнкек пулмалла 
тесе хӑратнӑ. Пӗр Мишка Возгрявый текенскер 
ҫӗрле тӗлӗк курнӑ пулать, тӗлӗкре ун патне ҫиҫ- 
се тӑран пӗлӗтпе пӗркеннӗ пит хаяр арҫын пынӑ 
пулать.

Юлашкинчен, Глупов ҫыннисем чӑтса тӑрай- 
ман; хулари чи юратнӑ гражданин Пузанов ертсе 
пынипе вӗсем пухӑнса канашламалли ҫуртсем ум- 
не пӗр ӗрет тӑрса тухнӑ та градоначальник по- 
мощникне халӑх судне пыма чӗннӗ, ытах хирӗҫсе 
тӑран пулсан, хӑвна та, ҫуртне те ишсе антарат- 
пӑр, тенӗ вӗсем.

Обществӑна хирӗҫле элементсем ҫав тери 
хӑрушла хӑвӑртлӑхпа ҫиеле сике-сике тухнӑ. Са- 
мозванецсем ҫинчен, тата темскерле Степка ҫин- 
чен калаҫкалама пуҫланӑ, ҫав Степка, вольницӑна 
ертсе пыраканскер, иртнӗ каҫ-и ҫав, куҫкӗретех 
икӗ купец арӑмне арҫынсемпе явӑҫтарнӑ пулать.

— Ӑҫтӑ хӳтӑи ӑс пирӗй батюшкӑна'?— кӑш- 
кӑрса янӑ ҫилӗпе тӑвӑнса ҫитнӗ халӑх, градона- 
чальник помощникӗ хӑй умне тухса тӑнине курсан.

— Маттур-атамансем! Ӑҫтан тупса парам-ха 
эп ӑна сире, ӑна ҫӑрапа питӗрсе илнӗ пулсан!— 
тесе ӳкӗтленӗ халӑха, чӗтрекене ернӗ чинрвник, 
ку событисене 'пула ӑна хӑйне те кӑштах чун 
кӗнӗ пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл, Байбаков ҫинелле 
пӑхса, вӑрттӑн куҫ хӗссе илнӗ, ҫакна курсан, лешӗ 
пӗр самантрах куҫран ҫухалнӑ.

Анчах пӑлхав лӑпланман.
— Суян, суя хутаҫҫи! — кӑшкӑрнӑ халӑх—юри 

хӑтланатӑр эсир, квартальнӑйпа пӗр каварлӑ, пи- 
рӗн батюшкӑна хӑвӑр патӑртан ӑсатасшӑн

Ҫак самантра шӑнкӑрав сасси илтӗнмен пул- 
сан, пӑлхавҫӑсем патне капитан исправникпе ҫу- 
халнӑ градоначальнкк кӗрлеттерсе ҫитмен пулсан, 
кам пӗлет, турӑ пӗлетчӗ-и тен ҫак пӑлхав мӗнпе 
пӗтессине.

Градоначальник хӑй ҫине лейб-кампан мундир- 
не тӑхӑнса янӑ; пуҫӗ ун пылчӑкпа вараланса пӗтыӗ, 
ҫитменне ӑна унтан та кунтан амантса пӗтернӗ. 
Ӑнчах вӑл ӑна-кӑна уяса тӑмарӗ, яшт кӑна урапа 
ҫинчен сиксе анчӗ те халӑх ҫине куҫӗсене ҫнҫ- 
терсе пӑхрӗ.

— Йӑлт тустарап!—тесе, ҫав тери хыттӑн мӗ- 
кӗрсе ячӗ вӑл, хыттӑн мӗкӗрнине кура, пухӑннӑ 
халӑх шӑпах пулчӗ.

Пӑлхава пӗр самантрах пусарса лартрӗҫ; ну- 
маях пулмасть ҫав тери хаяррӑн шавлакан халӑх 
шӑп пулса ларчӗ, кӳршӗри лачакаран „ҫакухмзха, 
кулма тивӗҫ пӑлхава" курма вӗҫсе килнӗ ӳпре 
вӗҫнӗ сас—илтӗнет тейӗн.

—Пӑлхава пуҫаракансем малалла тухӑр!—ко- 
манда пачӗ градоначалник, сассине хӑпартарах.

Хырҫӑ тӳллемесӗр пурӑнакансем хушшинче 
пӑлхава пуҫарса яракансене шырама пуҫларӗҫ, 
тупнӑччӗ пӗр вунӑ ҫынна яхӑн, анчах сасартӑк, 
кӗтмен ҫӗртен килсе тухнӑ япала, тӗлӗнмелле 
япала, ӗҫе тепӗр май ҫавӑрчӗ лартрӗ.

Глупов ҫыннисем пӗр-пӗринпе хурланчӑклӑн пӑ- 
шӑлтатса калаҫса тӑнӑ, вӑхӑтра, камӑн недоимка 
ытларах пухӑннӑ-и, текелесе тӑнӑ хушӑра, халӑх 
пухӑннӑ вырӑна сисмен-хутран обывательсем лайӑх 
пӗлсе тӑракан градоначальник урапи кӗрлеттерсе 
ҫитрӗ. Каялла ҫаврӑнса пӑхма та ӗлкӗреймерӗҫ 
обывательсем, урапа ҫинчен Байбаков сиксе анчӗ, 
ун хыҫҫӑн пӗтӗм халӑх куҫ умне грздоначальник 
анни курӑнса кайрӗ, каснӑ-лартнӑ исправникпе пӗр- 
ле килнӗ градоначальник пек хӑй, иккӗш те пӗр 
пек. Глупов ҫыннисем тӗлӗннипе шанк хытса 
ларчӗҫ.

Халь ҫеҫ кӗрлеттерсе ҫитнӗ градоначальникӗн 
пуҫӗ вӗр ҫӗнӗ, ҫитменне ӑна лакпа сӑрланӑ. Ви- 
тӗртерех куҫлӑ граждӑнсемшӗн пӗр япала тӗлӗн- 
мелле пек туйӑнчӗ: темиҫе кун маларах градона- 
чальникӗн сылтӑм питҫӑмартийӗ ҫинче ларакан 
пысӑк турпаллийӗ, сулахай пит ҫӑмартийӗ ҫине 
куҫса ларнӑ.

Самозванецсем пӗр-пӗрне тӗлпулчӗҫ те пӗр- 
пӗрине шӑтарасла пӑхса куҫӗсемпе виҫсе тухрӗҫ. 
Халӑх ерипен, пӗр шарламасӑр саланчӗ.

В. Алагер куҫарнӑ.



Тепӗр нуна хӑвармӑп
Вӑл Ахванеҫ кумӗ карташӗнче вутӑ ҫурнӑ 

чухне ун патне ҫитсе кӗчӗ.
— Темшӗн вут ҫурать ӗнтӗ тата Ахванеҫ Кӗ- 

пӗрьянчӑ? —терӗ Улюш ӑна именчӗклӗн алӑ парса.
— Ара мӗнле пӗлместӗн эсӗ, виҫӗ кунтан ма- 

нӑн менельник вӗт, ҫавӑн валли карчӑка апат-ҫи- 
мӗҫ пӗҫерттерес тетӗп-ха,—терӗ Ахванеҫ ӑна 
хирӗҫ.

— Мӗн калаҫатӑн эсӗ, Ахванеҫ Кӗпӗрьянчӑ, 
ара эсӗ ҫуркунне мар, раштав типпинче ҫуралнӑ 
вӗт-ха, иксӗмӗр пӗр кунта тӗне кӗнӗ-ҫке.

— Ҫук, эпӗ текех раштав типпинче ҫурални- 
сене асӑнса ҫӳреместӗп,—терӗ Ахванеҫ Улюша 
пӳлсе,—эпӗ пилӗк ҫул каялла хам семьемпе пӗр- 
ле ҫӗнӗрен ҫуралнине уявлатӑп.

Нимӗн чӗнме аптрарӗ Улюш, вӑл тарӑхса ҫит- 
нипе мӗн ӗҫпе пынине те манса кайрӗ, Ахванеҫ 
карташӗнчен тухса шӑвӑнчӗ.

Акӑ Ахванеҫ асӑнакан кун та ҫитрӗ. Ҫынсем 
пурте ирех хапхисем тӑррине пӗчӗк хӗрлӗ ялав- 
сем кӑларса ҫакрӗҫ.

— Аха, Май праҫникӗ паян! Майӑн 1-мӗшӗ1 
Кӳр-ха, карчӑк, хӗрлӗ пусма, эпӗ те хапха ҫине 
ялав ҫакам, капла намӑс вӗт!

Вара Улюшӑн та хапхи ҫинче хӗрлӗ ялав вӗҫ- 
ме пуҫларӗ.

Демонстрацине те тем пекех тухасси килчӗ 
Улюшӑн. Акӑ Ахванеҫ кумӗ те, ытти кӳршӗ ҫын- 
нисем те ирте-ирте кайрӗҫ. Улюш пуҫӗнче шухӑш- 
сем йӑшӑлтатаҫҫӗ. Вӗҫӗмсӗр шухӑшсем. Демон- 
страци те пӗтрӗ, Улюш ҫав-ҫавах шухӑшсемпе 
аппаланса ларать. Ахванеҫ пырса кӗни ун шухӑ- 
шӗсене пуҫӗнчен хӑваласа кӑларчӗ.

— Ну айда ман семье менельникне,—терӗ Ах- 
ванеҫ ӑна кӗнӗ кӗменех.

Улюш нумайччен турткаланса тӑчӗ, анчах Ах- 
ванеҫ ытла та хытӑ хистенипе вӗсен ирӗксӗрех 
карчӑкпа икӗшин те каймалла пулчӗ. Килне хӑй- 
сем ывӑллӑха илнӗ 15 ҫулхи ачи ҫеҫ тӑрса юлчӗ.

* * *

Ҫӗрле пулсан тин таврӑнчӗ Улюш килне. Вӑл 
хальхинче ытла та хаваслӑ пулни палӑрчӗ.

— Куртӑн-и Ахванеҫ кум мӗнле чаплӑ пурӑн- 
нине?—терӗ вӑл карчӑкӗ еннелле ҫаврӑнса.

— Куртӑм-ҫке,—терӗ карчӑкӗ те.
— Мӗн кӑна ҫук унӑн! Симелли те, ӗҫмелли 

те, тӑхӑнмалли!.. Ҫук, эпӗ те тек пӗччен хуҫалӑх- 
па пурӑнмастӑп. Кӗҫӗрех колхоза кӗретӗп! Айда 
ҫыр, Якур, заявлени,—терӗ вӑл 15 ҫулхи ачи ен- 
нелле ҫаврӑнса.

— Халех эпӗ,—терӗ ачй те хавасланса. Хӑй 
ҫавӑнтах хутпа чернил илсе ҫырма пуҫларӗ.

— Кӗҫӗрех ҫырмасан та ӗлкӗрӗр-ҫке,—терӗ 
вӗсене карчӑк чарса. Анчах ӑна Улюш ҫавӑнтах 
пӳлсе хучӗ:

— Ҫук ӗнтӗ, Улюша текех улталаймӑн, Ахва- 
неҫ кум менельникне Майӑн 1-мӗшӗнче тӑвать 
пулсан, эпӗ те майӑн 2-мӗшне хӑвармӑп!

Вӑл ҫырса пӗтернӗ ыйтуне тытса, колхоз пред- 
седателӗ патне тухса чупрӗ.

М. Аркай.

Элекҫӗ, ҫакна касса ил те ҫухаласран 
_ _ _ _ _ _ _ ҫ ы ш с а  усра!_ _ _ _ _

„Элек вӑрттӑн сарӑлать, 
унӑн вӗҫне тупма ҫук. Ҫапла 
пулин те элекҫӗн лару-тӑру- 
вӗ пит хӑрушӑ пулмалла. 
Унӑн кашни минутрах хайне 
тупса палӑртасран хӑрамал-

Салтыков-Щедрин.ла

„Е закоп, е эпӗ‘‘ текен полпадур айне 
лекнӗ Чехо-Словакия правителӗсем

Н. С вер ч к о в  ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

'----- 24.
Х урчӑкаран пысӑк усал кайӑк, чӑхӑ ҫине хӑп ар са  лар- 
са, кач та кач! лартать, тет. Чӑххи ӑна: а х , ку хур ч ӑк а  
йыснан мыскари! тесе калать, тет.



Салтыков-Щедрин сӑмахӗсемпе
Ыйту;— Сӗнтӗр районӗнчи ,Осоавиахим“ кол- 

хозра ним йӗркелӗх те ҫук, колхоз хуҫалӑхӗ 
йӑлтах япӑхса кайнӑ, ӗҫ дисциплинийӗ начар. 
Колхозра кӑҫал кӑна виҫӗ председатель улшӑинӑ. 
Михаил Евграфович, кун пирки мӗн калӑн?

Салтыков-Щ едрин:— „Начальниксемпе 
ытла час-час уйрӑлса юлма тивет ҫав, 
Начальник килсе кӗрет, хӑйӗн хӑватне кир- 
лӗ таран кӑтартма ӗлкӗреймест те, пӑхатӑн, 
ӑна вырӑнтан кӑларнӑ та, урӑххине лартнӑ“. 
(„Помпадурсемпе помпадуршӑсем“ 1-мӗш 
глава).

Ыйту:—Анат Ачак ялӗнчи (Етӗрне р.) едино- 
личник Петухов Захарӑн „профессийӗ“ самаях 
тупӑшлӑ: Мӑн Сӗнтӗрте 20 ача, Кӗҫӗн Чутайпа 
Мӑн Шемертенре—3-шер ача, Анат Ачакра— 
пӗр ача, Тури Ҫӗрпукассинче 20 ача тӗне кӗртнӗ. 
Кашни ачаран 10—20-шер тенкӗ сӑптӑрнӑ. Ҫав 
ялсенче тӗне хирӗҫ кӗрешес ӗҫ начар пырать. 
Мӗн калӑн эс турӑсӑрсен районри совечӗн секре- 
тарӗ ҫинчен?

Салтыков-Щ едрин:— „Пулнӑ унӑн икӗ 
куҫ: пӗри ыйӑхлаканни, тепри—ыйӑхламан- 
ни. Ыйӑхлакан куҫӗпе вӑл ним те курман, 
ыйӑхламаннипе— ниме юрӑхсӑр япаласене 
курнӑ“. („Ыйӑхламан куҫ“).

Ыйту:—Пирӗн Чӑвашрыбхоз пулӑ тытас ӗҫе 
хатӗрленсе ҫитеймен, шултӑра караслӑ сӗреке- 
семпе тетелсем ҫителӗксӗр. Мускав ярса пама 
пулнӑ сӗрекесемпе тетелсем (пӗтӗмпе 100 кило- 
грам) хӗрсе пулӑ тытас вӑхӑта ҫитеймерӗҫ. 
Тетелсемпе сӗрекесем ҫыхакан ӑстаҫӑсем Чӑваш 
республикинчех тем чухлӗ. Рыбхоз пуҫлӑхӗсем 
Мускав ҫине шанса хӗл каҫнӑ. Михаил Евграфо- 
вич, рыбхоз руководителӗсем кун пек ӗҫленипе 
хӑйсене хӑйсем намӑса кӗртеҫҫӗ-ҫке?

Салтыков-Щ едрин:— „Пулнӑ унта пӗр 
пуҫлӑх, вӑл пур ӗҫе те хӑйне намӑса кӗрт- 
мелле .туса пынӑ. Ют ҫынсем те тӗлӗннӗ 
унтан, вара ҫапла ыйтнӑ: ма-ха эсир, ва- 
шество, ӗҫӗрсене ялан хӑвӑра намӑса хӑвар- 
малла, намӑса кӗртмелле туса пыратӑр, 
тенӗ. Вӑл вара: пултараймастӑп-ҫке, тенӗ,
чапа кӑлараканнине тем пек тӑвӑттӑмчӗ, 
анчах ялан намӑса тухмалли' пулса пырать“. 
(„Современная идиллия“).

Ыйту:—Кала-ха тата: пирӗн рыбхоз пуҫлӑхӗ- 
сем пулла мӗнле тытасшӑн?

Салтыков-Щ едрин:— „Пулӑ *вӑл этем 
пекех ӑслӑ, хӑямат. Калӑпӑр, эсӗ шыв хӗр- 
ринче ларатӑн, кӑвать та хуратӑн, котелок- 
па шыв вӗрететӗн, шывӗ вӗреме кӗрсен,

и-и-ш-ш! тесе йӑхӑр кӑна, пулӑ вара, яшка 
валли мӗн ҫитменнине пӗлсе, хӑйех ишсе 
пырать“. („Сатиры в прозе“).

Ыйту:—Ыхраҫырминчи (Вӑрмар районӗ) ,Деле- 
гатка“ колхоз счетовочӗ Степанов тӗн праздни- 
кӗсенче яланах прогулсем тӑвать. Пӗрмай ӗҫ- 
кӗ ҫикӗпе аташать. Ҫав Степанов канцеляринче 
мухмӑрла пуҫпа мӗнле ӗҫлесе ларни ҫинчен 
каласа пар-ха?

Салтыков-Щ едрин: „Паян вӑл, апат
ҫисех, пӗр сехетре килет, пирусне пӗр се- 
хет туртать, пӗр сехет такмаксем юрлать, 
ытти вӑхӑтне сӗтелсем патӗнче тӗккеленсе 
ирттерет“. („Вяленая вобла“).

Ыйту:—Шупашкарти макарон фабрикӗнче изоб- 
ретенисемпе рационализаци ӗҫӗсене туса пырас- 
сине пачах манса кайнӑ (кӑҫалхи ҫул пӗр раци- 
онализацилле сӗнӳ ҫеҫ „тухнӑ"). Ку ӗҫе ертсе 
пыма тивӗҫлӗ Бадальян инженер рационализаципе 
изобретенисем пирки мӗн калать?

Салтыков-Щ едрин: --„Шухӑшласа кӑлара- 
кансем, пуҫа ватакансем пирӗнсӗрех пур. 
Пире мӗн ӗҫ! Вӗсем шухӑшласа кӑларнисем 
хӑй вӑхӑтӗнче пурпӗрех пирӗн пата ҫитӗҫ. 
Ун чухне эпир усӑ курӑпӑр, тет Молчалин“. 
(„В среде умеренности и аккуратности").

Ыйту;—Пӗрсырлан ялӗнчи (Етӗрне районӗ) 
Агриков Степан алиментран хӑтӑлас шухӑшпа 
хӑйӗн икӗ ҫулхи хӗрачине пӑвса вӗлернӗ. Ҫав 
тискер этем суд умӗн сухалне хыртарнӑччӗ. 
Ма-ши апла?

Салтыков-Щедрин;— „Хам та хӑш чухне 
ун ҫине пӑхса, шухӑша каятӑп: сухалне 
мӗн тума хыртарать-ши?

— Ман шутпа, сухалпа лайӑхрах ӑна. 
Куҫӗшӗн сухалӗ пулатчӗ; куҫӗсенчен сурас 
текен ҫын— сухалӗнчен сурӗ". („Невинные 
рассказы“).

Ыйту:—Осоавиахимӑн Тури Кӑканар ялӗнчи 
(Калининский р.) организацийӗ чылайранпа ни- 
мӗн те ӗҫлемест. Ответлӑ секретарӗ ыйха ҫа- 
пать. Сан ун пек ыйха илекен тип пур-и?

Салтыков-Щ едрин: — Селезнев губер-' 
натор пурччӗ: вӑл Глупов хулине ҫитсен, 
тӳрех пуҫ айне ҫытар хунӑ та, виҫӗ ҫул 
ыйӑха илнӗ. Ҫапла вара ҫывӑраканскернех 
губернатортан кӑларнӑ та, ун вырӑнне 
урӑх ҫын лартнӑ. („СатирьГв прозе“).

Иван Мучи пухнӑ.
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ШТУРМОВИНСЕН ПУҪЛӐХӖ
Н. Сверчков ӳкерч ӗкӗ»

—„Ҫ улталӑкра п ӗр  р ев о л ю ц и е п у с а р с а  пӗтерни л а й ӑ х , ан ч ах  ҫул тал ӑк р а  икӗ р ев о л ю ц и е  п у са р са  хун и  тата  
л ай ӑхр ах . Р ев о л ю ц и сен е  п усар м а ы тла ш утсӑр  ю ратакан  ҫы н патӗнче сл у ж б ӑ р а  п урӑн ак ан сем , эси р  ҫавн а та  
ӑнланмастӑр". („П ом п ад уры  и п о м п а д у р ш и “.)



КУЛЯС КИЛЕТ
Вулаканпа классик

Вулакан:— Михаил Евграфович, „Благо- 
намеренные речи“ ятлӑ произведенире эсир 
акӑ мӗнле каланӑ: „хӑйӗн ҫуралнӑ ҫӗршы- 
вӗн чиккисене те пӗлмен, сӗмсӗр, ҫурма 
тискер Шупашкар ҫынни“ тенӗ. Халӗ эсӗ 
каланӑ пекки Шупашкарта пӗр ҫын та ҫук-ҫке?

Щ едрин:—Ан кӳрен, вулаканӑм, вӑл про- 
изведенире ҫапла та каланӑччӗ эпӗ:„Ш упаш- 
кар та ҫутта тухас процесс ҫавӑрса илнипе 
улшӑнма пултарать" тенӗччӗ. Большевиксем 
пулассине пӗлнӗ пулсан, ытларах та каланӑ 
пулӑттӑм.

Ванаш районӗнчи Сиккассинче 
Ӗлӗк

—  Сирӗн хут пӗлекенсем пур-и?
— Ҫук, ырӑ ҫыннӑмӑр, хут пӗлекен ӑҫ- 

тан пултӑр ара! (Салтыков-Щедрин, „Кӗпӗр- 
нери очерксем").

Халӗ

—  Веҫех ҫухатрӑмӑр.
—  Мӗне? Хӑҫан?
—  Ҫураки умӗн ҫухатрӑмӑр.
—  Камсене ҫухатрӑр?
—  Хут пӗлменлӗхе.

Ҫуркуннепе кӗрккунне

—  Ай, шел, Салтыков-Щедрин ҫук. Вӑл 
пулнӑпулсан, ҫакУсадка ялӗ патӗнчен Госбанк 
патне ҫитиех юхса килекен шыва...

—  Ҫырманалла пединститут тӗлӗнчех 
уҫса янӑ пулӗччӗ-и?

—  Ан пӳл-ха... хула урамӗсене сыхла-
ман хула совечӗн благоустройство секцине 
питӗ селӗм пӗҫертсе илнӗ пулӗччӗ, тетӗп- 
ҫке.

Кӗселпе кашӑк

—  Ӗлӗк пӗр ҫын тӗлӗкре кӗсел курнӑ, тет 
те, ирхине тӑрсан:— Эх, кашӑкӗ пулмарӗ- 
ҫке, кашӑкӗ пулнӑ пулсан, кӗселне ҫисех 
ярӑттӑмччӗ, тесе калать, тет.

— Кӗсел ҫимелли кашӑксем пединсти- 
тут столовойӗнче ҫук. Унта пулнӑ пулӗ 
вӑл ӗҫ.

V
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К урӑнмасть
Каиаш районӗнчи „Хӗрлӗ хӗы“ 

колхозӑн СТФ пӳртне хутма вут ҫтк 
пирки, колхоз авӑнне тата улӑхри 
хуралҫӑсен пӳртне хутса пӗтерЕӗ.

(Ис. Васильев).
— Эс пӗлместӗн-и, юлташ, каласа пар- 

ха: ҫакӑнта хуралҫӑсен пӳрчӗ пурччӗ. Вӑл 
ӑҫта халӗ? Курӑнмасть-ҫке.

Курӑнмасть ҫав. лҫтан куран ӑна,—  
сывлӑшра та.

— Сывлӑшра? -Пӳрт сывлӑшра пулма 
пултарать-и?

—  Пӳрт те сывлӑшра, колхоз авӑнӗ те 
сывлӑшра. Ара вӗсене иртнӗ хӗлле кӑмака- 
ра ҫунтарса сывлӑша янӑ, ҫавӑнпа курӑн- 
масть. Килес кӗркунне авӑн кирлӗ пулсан, 
сывлӑшран илме шухӑшлаҫҫӗ.

Ашшӗ шухӑшӗпе
Иртнӗ ҫулта хӑш-пӗр учрсждени- 

сем комаидировка укҫине сметӑра 
кӑтартнинчен нумайрах расходласа 
янӑ.

(Хаҫатсенчен).

АМӐШӖ (юрлать):— Ки-кик-ка-как! хур- 
кайӑк, кӗр каять те ҫур килет.

АЧИ:— Командировочнӑй пит нумай илет- 
ҫке апла.

Вӑрманти юрӑ
Вырӑнти промышленность ӗҫне ертсе пыра- 

кан(вӑрманта юрласа пырать): Вӑрман-вӑр- 
ман витӗр ҫӳрерӗм, пӗр кашӑклӑх вӗренетуп- 
марӑм.

Едӗкхи мар
Качча тухакан хӗр япалисене леҫме пы- 

нисем юрлаҫҫӗ:
Пире укҫа памасан,
Шӑши кастӑр еячӗкне,
Арлан турттӑр укҫине,
Пире укҫа парслссӑи,
Шӑши юсӗ сыхлатӑр.

КИЛХУҪИ:— Шӑши касас ҫук. Ӗлӗкхи 
пек мар, укҫана перекет кассинче тытатпӑр.

Мамӑкпа
О рябрь районӗнчи (Тутар респуб- 

ликӗ) Якушкӑри В»(там шкул баблио- 
текинче яланах ҫухӑрашу, ҫуйхашу 
пулать. Кӗнекесем сахал.

— Библиотекарь юлташ! Ма эс хӑлху- 
сене яланах мамӑк чиксе ларатӑн, таракан 
кӗресрен хӑратӑн-и мӗн?

— Хе, кул, кул! Пирӗнни пек ялан ҫу- 
хӑрашупа тулнӑ библиотекӑра лар-ха, хӑлху- 
сене мамӑк чйкме мар, ҫӗлесе те хурӑн.



Максим Горький каланинчен
Н. С верчков ӳ к е р ч ӗ к ӗ .

Максим Горький: „Российӑн Х1Х-мӗш ӗмӗрӗн юлашки 50 ҫулӗ хушшинчи историе 

Щедрин пулӑшмасӑр ӑнланма май ҫук“.
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Совесть ҫухалнӑ
М. Е. Салт ыков  -  Шедрин

Совесть ҫухалнӑ. Урамсенче тата театрсенче 
ҫынсем ӗлӗкхи пекех кӗпӗртетнӗ; ӗлӗкхи пекех 
вӗсем пӗрне-пӗри е хуса ҫитнӗ е хуса ҫитсе ирт- 
се те кайнӑ; ӗлӗкхи пекех хыпаланнӑ тата ямӑт 
татӑксене те тӳрех ҫӑлса тытнӑ, анчах сасартӑк 
темӗн ҫитми пулнине, пурнӑҫӑн пӗтӗмӗшлӗ хорӗн- 
че темӗнле шӑхличӑ калама пӑрахнине никам та 
тавҫӑрман. Ҫитменнине нумайӗшӗсем хӑйсене пат- 
тӑртарах та ирӗклӗрех тыткалама пуҫланӑ. Этем- 
шӗн ҫул лайӑхрах уҫӑлнӑ; ҫывӑх ҫынна такӑнтар- 
ма лайӑхрах пулса тӑнӑ, йӑпӑлтатма, ҫын умне 
чӗркуҫленме, ултӑлама, сӑмах тӗкме тата элекле- 
ме лайӑхрах пулнӑ. Сасартӑках чир-чӗр те таҫта 
кайса кӗнӗ; ҫынсем утнӑ пек мар, чупса ҫӳренӗ 
пек туйӑннӑ; нимӗн те кӳрентермен вӗсене, нимӗн 
те шухӑша ертмен: совесть ҫухалнине асӑрхама- 
сӑр юлнӑ телейлӗ ҫынсемшӗн хальхи те, пуласси 
те йӑлтах хӑйсен аллинче пек туйӑннӑ.

Совесть сасартӑках ҫухалнӑ... самантрах, те- 
мелле. Ҫав йӑлӑхтаракан йӳтетмӗш пӗрехмай куҫ 
умӗнчен каймастчӗ, пӗрехмай асрах тӑратчӗ, кӗт- 
мен ҫӗртене.ч... таҫта кайса кӗчӗ! Куҫа курӑннӑ 
пек туйӑннисем—кӳрентермӗшсем ҫухалчӗҫ, вӗ- 
семпе пӗрлех тата питлекен совесть те ӑша пӑт- 
ратма пӑрахрӗ. Турӑ тӗнчи ҫине пӑхса савӑнмал- 
ли ҫеҫ юлчӗ; тӗнчери питех те ӑслӑ ҫынсем хӑй- 
сем тинех юлашки тертлӗхрен хӑтӑлнине ӑнланса 
илчӗҫ, ҫавтери вӗсен ҫулне пӳлсе пыратчӗ, ҫа- 
вӑнпа халӗ вӗсем хӑйсем тупнӑ ирӗклӗхӗн ҫимӗ- 
ҫисемпе усӑ курма васкарӗҫ. Ҫынсем урса кайрӗҫ; 
ҫаратусем тата хурах пусассисем пуҫланчӗҫ, тал- 
кӑшпех пурте сӑтӑр курма тытӑнчӗҫ.

Анчах ҫав вӑхӑтрах совесть, турткаласа, сурса, 
ҫуран ҫынсен урисемпе таптаса пӗтернӗскер, ҫул 
ҫинче выртнӑ. Кирек кам та ӑна юрӑхсӑр хӑртӑк 
пек, хӑйӗнчен аяккарах тапса ывӑтма тӑрӑшнӑ; 
чипер хулара, ҫитменнине тата чи шавлӑ вырӑнта 
ҫакнашкал тӳсмелле мар ирсӗр япала мӗнле май- 
па йӑваланса выргма пултарнинчен кирек-кам та 
тӗлӗннӗ. Тур пӗлет, хӑҫанччен ҫапла выртатчӗ пулӗ 
мӗскӗн сӗтрӗнчӗк, анчах ӑна пӗр темӗнле ӗҫке 
ернӗ телейсӗр ҫын илсе чикнӗ. Сутсан, шкалик 
парӗҫ, тесе вЗл хӑйӗн ӳсӗр куҫӗсемпе юрӑхсӑр 
тутӑр таткине хапсӑннӑ-мӗн.

Сасартӑк хӑйне темӗнле электричество хӑвачӗ 
ҫапса илнӗ пек пулнине туйса илчӗ. Пӑтранчӑк 
куҫӗсемпе ун-кун пӑхкаларӗ те хӑйӗн пуҫӗ эрех 
сӗрӗмӗнчен тасалма пуҫланине тата хӑй йӳҫек 
чӑн-чӑн пурнӑҫра ерипенех пӗлме пуҫланияе 
сисрӗ. Ҫав йӳҫек пурнӑҫран хӑтӑлас тесе, вӑл хӑ- 
йӗн чи лайӑх вӑйӗсене пӗтернӗ иккен. Малтан вӑл 
хӑранӑ пек пулчӗ, малашне темӗнле хӑрушлӑх 
пулассине сиснипех пӑшӑрханма тапратрӗ, унтан 
пуҫӗ ӗҫлеме, шухӑшӗ калаҫма тытӑнчӗ. Вӑл хӑйӗн 
иртнӗ пурнӑҫӗнчи мӗн пурӗ ирсӗрлӗхсене аса илме 
пуҫларӗ, вӗсем ун умне чӗррӗнех тухса тӑраҫҫӗ. 
Унтан суд та хӑех вӑранчӗ...

Ҫак ӗҫке ернӗмӗскӗн ҫынна пӗтӗм хӑйӗн иртнӗ 
пурнӑҫӗ вӗҫӗмсӗр киревсӗр ӗҫ туни пек туйӑнчӗ. 
Вӑл тишкермест, ыйтмасть, чухламасть; хӑй усала 
ернине курсан, вӑл ҫавтери тертленме пуҫларӗ; 
хӑйне-хӑй вӑрҫни ҫынсен чи хаяр судӗнчен те 
хытӑрах та ыратмалларах хуҫать ӑна. Вӑл хӑйне

иртнӗ пурнӑҫӗшӗн ылханать, анчах иртнӗ пурнӑ- 
ҫӗнчи пысӑкрах пайӗ пачах та унӑн, чухӑн та 
мӗскӗн ҫынӑн мар, темӗнле куҫа курӑнман тӗлӗн- 
мелле хӑватӑн пулнӑ-мӗн, ҫав хӑват ӑна ҫеҫен 

^ирте  ҫил ҫӳп пӗрчине ҫавӑркалани пекех ҫавӑр- 
каланӑ. Унӑн иртнӗ пурнӑҫӗ мӗн вӑлРМӗншӗн ӑна 
ҫапла пурӑнса ирттернӗ, мӗншӗн урӑхла мар? Хӑй 
вӑл мӗн?—ҫак ыйтусем ҫине вӑл тӗлӗннипе тата 
пӗтӗмӗшпех нимӗн те ӑнланма пӗлменнипе ҫеҫ 
ответлеме пултарать. Пусмӑрлӑх тунӑ унӑн пур- 
нӑҫне; пусмӑрлӑхра ҫуралнӑ вӑл, пусмӑрлӑхрах 
шӑтӑка кӗрӗ. Акӑ халӗ ӗнтӗ чухлакан пулчӗ вӑл— 
анчах ҫак мӗне кирлӗ-ха ӑна? Хӑйӗн умне нимӗн 
шеллеми ыйтусем. лартса, вӗсене сӑмах уҫмасӑрах 
ответлеме кирлӗ-и? е пӗтнӗ пурнӑҫа ишӗлсе аннӑ 
йӑвана юхтарса кӗртме кирлӗ?—пурӗ-пӗрех йӑви 
чӑтас ҫук.

Анчах! вӑраннӑ ӑс-тӑнӗ ни мирлештермест, ни 
шанӑҫ хывтармасть, ҫав вӑхӑтрах ҫунатланнӑ со- 
веҫӗ те пӗр ҫул ҫеҫ кӑтартса парать— хӑйне ни- 
мӗн усӑ^ӑрах айӑплас ҫул. Малтан та йӗри-таврах 
тӗттӗм пулнӑ, халӗ те ҫавӑн пекех тӗттӗм, куҫа 
темскерсем курӑнса асапланасси кӑна хутшӑннӑ; 
.чалтан та алӑсем ҫинче йывӑр сӑнчӑрсем чӑнкӑр- 
татнӑ, халӗ те ҫав сӑнчӑрсемех, вӗсен йывӑрӗшӗ 
кӑна икӗ хут ӳснӗ, мӗншӗн тесен вӑл халь хӑй 
сӑнчӑртине ӑнланса илнӗ. Ӗҫке супнӑ ҫынӑн куҫ- 
ҫулӗсем шыв пек юхаҫҫӗ; ырӑ ҫынсем ун умӗнче 
чарӑнса тӑраҫҫӗ те, сан ӑшра эрех макӑрать тесе 
ӗнентереҫҫӗ.

— Батюшки! Пултарай.мастӑп... йывӑр!—тесе 
кӑшкӑрмаллах кӑшкӑрать ӗҫекен мӗскӗн ҫын, ан- 
чах ҫынсем унран ахӑраҫҫӗ те мӑшкӑлаҫҫӗ кӑна. 
Вӗсем ӗҫлекен ҫын ҫак самантра эрех пӑсӗсенчен 
нихҫанхинчен ытларах хӑтӑлнине тата вӑл хӑйӗн 
мӗскӗн чӗрине, амантакан телейсӗр япала туп- 
нине ӑнланман. Энчен вӗсем хӑйсем ҫав япала 
тӗлне пулас пулсан, паллах тӗнчере мӗнпур хуйхӑ- 
сенчен хаяртарах хуйхӑ, сасартӑк тупӑннӑ совесть 
хуйхи пуррине ӑнланса илетчӗҫ. Ҫынсем вара 
хӑйсем ҫав пулӑшу ыйтакан ӗҫке супнӑ ҫын пекех 
тертленессине тата пӑсӑлса каяссине ӑнланатчӗҫ.

„Ҫук, ӑна кама та пулин тыттарса ярасчӗ, ун- 
сӑрӑн йытӑ пекех пӗтес пулать!"—тесе шухӑш- 
лать ӗҫекен мӗскӗн ҫын, ҫав самантрах вӑл хӑй 
тупнӑ япалана ҫул ҫине пӑрахма тӑнӑччӗ, анчах 
йӗрке пӑхакан чарчӗ.

— Тӑванӑм, эсӗ ҫӗре темӗнлӗ пасквильсем 
пӑрахассипе аппаланма шухӑшланӑ пулас!—терӗ 
вӑл ӑна, пӳрнипе юнаса:—тӑванӑм, эпӗ уншӑн 
сана часах чаҫе те кайса хупма пултаратӑп!

Ӗҫке ернӗ ҫын тупнӑ япалине хӑвӑртрах кӑсйи- 
не пытарчӗ те аяккалла утса кайрӗ. Унтан кӑнь- 
кань пӑхкаласа хупах патне йӑпшӑнса пычӗ, унта 
унӑн тахҫанхи палланӑ ҫынни, Прохорыч суту-илӳ 
тӑвать. Малтан вӑл хуллен чӳречерен пӑхрӗ, ун- 
тан хупахра никам та ҫуккине, Прохорыч стойка 
хыҫӗнче пӗчченех тӗлӗрсе тӑнине курчӗ те пӗр 
самантрах алӑкне уҫса чупса кӗчӗ, Прохорыч тӑна 
кӗме те ӗлкӗреймерӗ, хӑрушӑ япала хайхи унӑн 
аллине кӗрсе те выртрӗ.

Пӗр вӑхӑт Прохорыч куҫӗсене чармакласа пӑх- 
са тӑчӗ; унтан саеартӑк пӗтӗмпех тарласа кайрӗ.
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Темшӗн ӑна хӑй патентсӑр суту-илӳ тунӑ пек ту- 
йӑнчӗ, анчах лайӑхрах ун-кун пӑхкаласа илсен, 
вӑл патенчӗсем—кӑваккисем. те симӗссисӗм те, 
саррисем те—пурте пуррине ӗненсе ҫитрӗ. Вӑл 
хӑйӗн аллине кӗнӗ тутӑр татки ҫине пӑхса илчӗ 
те ҫав тутӑр татки палланӑскер пулнӑ пек ту- 
йӑнчӗ.

„Эхе!—тесе аса илчӗ вӑл:—Ку тутӑр татки вӑл 
эпӗ патент илес умӗн аран-аран аллӑран кӑлар- 
са яниех пулас! Чӑнах та ҫавӑ!“

Ҫакна ӑнланса илсен, вӑл темшӗн ҫавӑнтах халӗ 
хӑйӗн пӗтӗмпех ҫаралса юлмаллнне тавҫӑрса илчӗ.

Этем ӗҫе тытӑнсан, ун ҫумне ҫакнашкал йӗрӗх 
пырса ҫыпӑҫать-тӗк—тӳрех: пӗтрӗ, нимӗнле ӗҫ те 
пулма пултараймасть, пулас та ҫук те! —саспах 
шухӑшласа илчӗ вӑл кӗтмен ҫӗртенех, вара халич- 
чен курман-пӗлмен шиклӗх хӑйӗн куҫӗнчен пӑхнӑ 
пек, сасартӑк пӗтӗм кӗлеткипе чӗтресе, кӑвакарса 
кайрӗ.

— Чӑнах та мӗн тери ирсӗр япала вӑл мӗскӗн 
халӑха ӗҫтерсе ӳсӗртни?—тесе пӑшӑлтатрӗ вӑран- 
нӑ совесть.

— Арӑм! Арина Ивановна!—тесе, нимӗн пӗлме- 
сӗр кӑшкӑрса ячӗ вӑл хӑранипе. Арина Ивановна 
чупса пычӗ те Прохорыч мӗн туяннине курсанах, 
улшӑннӑ сассипе ҫухӑрса ячӗ: хурах! батюшка! 
ҫаратаҫҫӗ!

—Мӗншӗн ман ҫак усалшӑн пӗр самантрах ни- 
мӗнсӗр тӑрса юлмалла-ха?—тесе шухӑшларӗ Про- 
хорыч, хӑй тупнӑ япалана пырса тыттаракан ӗҫке 
супнӑ ҫынна тӗксе пулас. Ҫав хушӑрах унӑн ҫам- 
ки ҫине шултра тар пӗрчисем тухнӑ ҫемӗн тухса 
пыраҫҫӗ.

Ерипен халӑх хупаха хуллен-хулленех тулса 
пычӗ, анчах Прохорыч хӑй патне пыракан ҫынсе- 
не яланхи пек кӑмӑллӑн ӗҫтерес вырӑнне вӗсене 
эрех тултарса пама килӗшмерӗ ҫеҫ те мар, ҫит- 
меннине тата чухӑн ҫынӑн мӗн пур инкекӗ эрех- 
рен килни ҫинчен питех те чӗрене пырса тивмел- 
ле ӑнлантарма пуҫларӗ. Пурте хытӑ тӗлӗнсе кай- 
рӗҫ.

— Энчен эсӗ пӗр пӗйӗк черкке кӑна ӗҫетӗн 
пулсан—пыратчӗ те пулӗ, ҫитменнине вӑл усӑллӑ 
та!—терӗ вӑл куҫҫуль витӗр:—анчах эсӗ вӗт вит- 
рипех хыпасшӑн ӑшаланатӑн! Унтан .мӗн вара? Ҫа- 
вӑншӑнсана тӳрех чаҫе сӗтӗрсе каяҫҫӗ, чаҫре сана 
кӗпе айӗнчен ӑшалаҫҫӗ, хайхи эсӗ унтан тухатӑн 
та темӗнле награда илнӗ пекех туйӑнать вара. 
Анчах санӑн пӗтӗм награди те ҫӗр хулӑ кӑна! Акӑ 
халь ӗнтӗ шухӑшласа пӑх эсӗ, ырӑ ҫыннӑм, ҫавӑн- 
шӑн тӑрӑшни юрӑхлӑ-и, тата мана та, ухмӑха хӑ- 
вӑн ӗҫлесе тупнӑ укҫуна тӳлетӗн!

— Мӗн эс, Прохорыч, ухмаха ернӗ пулас!—теҫ- 
ҫӗ ӑна ӗҫме пыракан ҫынсем тӗлӗнсе.

— Ерӗн тӑванӑм, энчен санпа ҫавӑн пек кирев- 
сӗр ӗҫ пулсан!—тет Прохорыч.—Эсӗ ак лайӑхрах 
пӑх-ха, паян эпӗ хама валли мӗнле патент туяннӑ!

Прохорыч хӑйне парса хӑварнӑ совӗҫе кӑтар- 
татьтата ӑна ӗҫме пынӑ ҫынсене май пулнӑ чух илсе 
усӑ курма сӗнет. Анчах ӗҫме пынӑҫынсем ку япа- 
ла мӗн иккене пӗлчӗҫ те илме килӗшмерӗҫ ҫеҫ те 
мар, шикленнипе пӑрӑнса, аяккарах кайса тӑчӗҫ.

— Вот-тӑк патент!—терӗ Прохорыч тарӑхса.
— Халӗ эсӗ мӗн тӑвӑн ӗнтӗ?—тесе ыйтрӗҫ ун- 

тан ӗҫме пынӑ ҫынсем.
— Халӗ эпӗ ҫапла шухӑшлатӑп: манӑн вилмел- 

ли ҫеҫ юлнӑ. Ҫавӑнпа та эпӗ ӗнтӗ улталама пул-

тараймастӑп: чухӑн халӑха эрех ӗҫтерсе суптар-
ма та килӗшместӗп: мӗн тумалла халь манӑн 
урӑх, вилмелли ҫеҫ юдчӗ.

— Тӗрӗс!—тесе кулаҫҫӗ ӗҫме пынисем унран.
— Эпӗ хальҫапла та шухӑшлатӑп,—тет малалла 

Прохорыч:—ҫакӑнти мӗн пур пек савӑт-сапана 
ҫапса ҫӗмӗрес те эрехне канава юхтарса кӑларас! 
Мӗншӗи тесен камӑн та пулин хӑйӗн ӑшӗнче ырӑ 
шухӑш пур пулсан, унӑнне сивуха шӑршиех ӑш- 
не кЗларса илме пултарать!

— Асту, эсӗ хӑйса пӑх-ха мана!—сӑмах хушрӗ 
юлашкинчен Арина Ивановна—Прохорыч ӑшне 
сасартӑк кӗрсе вырнаҫнӑ ырлӑх унӑн чӗрине 
пырса та тивмен пулас:—епле ырӑ шухӑш туппӑ.

Анчах та Прохорыча сӑмахпа витерме хӗн. Вӑл 
куҫҫулӗсене юхтарсах калаҫать те калаҫать, кала- 
ҫать те калаҫать.

— Мӗншӗн тесен,—тет вӑл:—кирек кампа та 
пулин ҫакнашкал инкек пулсан, унӑн вара ӗмӗр- 
лӗхех телейсӗр пулса юлмалла. Вӑл вара хӑй 
ҫинчен нимӗн те шухӑшлама пултарапмасть: хӑть 
сутӑҫ, хӑть купец. Мӗншӗн тесен вӑл унӑн пу- 
стуй чӑрманни ҫеҫ пулать. Унӑн вара хӑй ҫинчен: 
телейсӗр ҫын эпӗ ҫакӑ тӗнчере—урӑх нимӗн те 
мар, тесе ҫеҫ шухӑшламалла пулать.

Кунӗпех ҫакӑн пек философла калаҫнӑ вӑл. 
Анчах Арина Ивановна хӑйӗн упӑшки пӗтӗм са- 
вӑт-сапине ҫапса ҫӗмӗрме тата эрехне канава юх- 
тарса кӑларма шутланипе татӑклӑнах хирӗҫнӗ 
пулин те ҫапах вӗсем вӑл кун пӗр тумлам та 
сутман. Каҫ пуласпа Прохорыч хавасланса кайнӑ 
та, ҫӗрле ҫывӑрма выртнӑ чухне, макӑракан Ари- 
на Ивановнӑна ҫапла каланӑ:

— Ну, вӑт, чунӑм тата манӑн юратнӑ арӑмӑм, 
паян эпир нимӗн чухлӗ те пуяймарӑмӑр пулин 
те, анчах ун вырӑнне куҫра совесть пурри мӗн 
тери ҫӑмӑл...

Чӑнах та, вӑл, мӗнле выртнӑ ҫавӑнтах ҫы- 
вӑрса кайнӑ. Ҫитменнине ыйхӑра та аташман 
тата хӑй пуйнӑ, совеҫсӗр пулнӑ чухнехи пек те 
хӑрлатман.

Анчах Арина Ивановна ҫакӑн ҫинчен пӑртак 
урӑхларах шухӑшланӑ. Вӑл питех те лайӑх ӑи- 
ланнӑ, хупах ӗҫӗнче совесть пачах та ҫав тери 
кӑмӑллӑ япала мар, унран услам кӗтме май ҫук, 
ҫавӑнпа темле пулсан та кӗтмен хӑнаран часрах 
хӑтӑлма шутларӗ. Чӗрине хытарса вӑл ҫӗр каҫ- 
каларӗ те хупахӑн тусанланса пӗтнӗ чӳречисем 
ҫине тул ҫути ӳксенех, вӑл ҫывӑракан упӑш- 
кинчен совестьне вӑрларӗ те, ӑна илсе нимне 
пӗлмесӗр урамалла тухса чупрӗ.

Юри тенӗ пекех, вӑл кун пасар кунӗ пулнӑ; 
ҫывӑхри ялсенчен мужиксем лавсемпе тӑсӑлнӑ, 
ҫавӑнпа квартальнӑй надзиратель Ловец та паса- 
ра йӗрке пӑхма тухса утнӑ. Арина Ивановна вас- 
каса утакан Ловеца курчӗ ҫеҫ, унӑн пуҫӗнче те- 
лейлӗ шухӑш ҫиҫсе илчӗ. Вӑл ун хыҫҫӑн пӗтӗм 
вӑйпа чупса кайрӗ те, унпа танашма ӗлкӗрнӗ-ӗл- 
кӗрменех, тӳррех совестьне, тӗлӗнмелле чеен унӑн 
пальто кӗсйине хуллен чикрӗ.

Ловеца пачах намӑса пӗлмен ҫын пулнӑ те- 
ме те ҫук, анчах вӑл хӑйне хӗстерме юратсах 
кайман, ҫавӑнпа аллисене те самаях ирӗклӗн ша- 
ла янӑ. Сӑнран пӑхсан, ӑна сӗмсӗр ҫын те1йе те 
май килмен, анчах куҫӗсем унӑн ҫивӗчӗ пулнӑ. 
Аллисем те ытлашши ашкӑнакан пулман темел- 
ле, анчах ҫул ҫинче мӗн тӗлпулнине пурне те

13



ҫаклатма юратнӑ. Пӗр сӑмахпа каласан, вӑл са- 
май пысӑк чуниллиех пулнӑ.

Сасартӑк ҫак ҫынна хутлатма пуҫларӗ. Вӑл па- 
сар площадне пычӗ те, унта лавсем ҫине тата 
ларек пеккисенче, лавкасенче мӗн кӑларса ларт- 
нӑ—ҫавсем пурте унӑн пек мар, ют ҫынсен пек 
туйӑнчӗ. Халиччен унпа нихҫан та ҫавнашкал 
пулманччӗ. Вӑл хӑйӗн намӑса пӗлмен куҫӗсене 
сӗркел'ерӗ те: „ухмаха ермен-и эсӗ, кусем пурте 
мана тӗлӗкре курӑнмаҫҫӗ-и? тесе шухӑшларӗ. 
Пӗр лав патне пырса тӑчӗ те, аллине тӑсма хӑт- 
ланчӗ, анчах алли ҫӗкленмест; тепӗр лав патне 
пырса тӑчӗ, мужике сухаллинчен тытса силлес- 
шӗн вӑл—о, хӑямат!—ывӑҫисем уҫӑлмаҫҫӗ те!

„Мӗн пулчӗ-ха паян мана?—тесе шухӑшлать 
Ловец.—Вӗт капла эпӗ малашнехи ӗҫе те пӗтӗм- 
пех пӑсса хума пултаратӑп! Ҫийӗнчех киле тав- 
рӑнас мар-и?“

Анчах, мӗнле те пулин иртсе каяссине шан- 
чӗ. Пасар тӑрӑх уткаласа ҫӳреме пуҫларӗ; пӑ- 
хать тӗрлӗрен япаласем выртаҫҫӗ, тӗрлӗрен ма- 
терисем сарса пӑрахнӑ, ҫитменнине вӗсем пурте: 
вӑт чавсу ҫывӑх та ҫыртса илеймӗн! тенӗ пек 
туйӑнать,

Ҫав хушӑра мужиксем те хӑйса ҫитрӗҫ; этем 
ӑнран кайнине тата хӑйӗн тупри ҫине ыйӑхлӑн 
пӑхнине курчӗҫ те шуткӑсем калама, Ловеца Фо- 
фан Фофаныч тесе чӗнме пуҫларӗҫ.

„Ҫук, ман ҫумма темӗнле чир ҫакланнӑ пулӗ!— 
тесе шухӑшларӗ Ловец, унтан нимӗнсӗр-мӗнсӗр, 
пушӑ алӑсемпех килнелле уттарчӗ.

— Таврӑнать вӑл килне, арӑмӗ-Ловчиха: ман 
юратнӑ упӑшкам паян мӗн чухлӗ япала илсе ки- 
лӗ-ха? тесе шухӑшлать. Пӑхать —пӗрре те ҫук. 
Ҫавӑнтах унӑн чӗри вӗреме пуҫларӗ, тӳрех вӑл 
Ловец ҫине сиксе ӳкрӗ.

— Тулли чӑптусене ӑҫта хутӑн?—тесе ыйтать 
вӑл унран.

— Хамӑн совесть умӗнче тупа тӑватӑп...—тесе 
пуҫланӑччӗ Ловец.

— Ӑҫта санӑн чӑптусем теҫҫӗ сана?
— Хамӑн совесть умӗнче тупа тӑватӑп...—те- 

рӗ каллех Ловец.
— Апла пулсан, тепӗр пасарччен хӑвӑн совеҫу- 

пах тӑранса пурӑн, манӑн сана валли апат ҫук!— 
тесе татса каларӗ Ловчиха.

Ловец пуҫне чикрӗ, мӗншӗн тесен, Ловчиха 
сӑмахӗ ҫирӗп пулнине пӗлет вӑл. Хӑйӗн ҫинчен 
пальтоне хыврӗ те, сасартӑк пачах ҫӗнӗрен ҫу- 
ралнӑ пек пулса кайрӗ. Совеҫӗ пальтипе пӗрле 
стена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑнӑ пирки ӑна каллех ҫӑ- 
мӑл та ирӗклӗ те пулса кайрӗ тата каллех тӗн- 
чере ют ҫынӑнни нимӗн те ҫук, пурте хӑйӗнни 
пек туйӑнма пуҫларӗ. Хӑй хыпма тата хырма пул- 
тарнине ҫӗнӗрен туйса илчӗ.

— Ну халӗ, тусӑмсем, эсир манран ҫӑлӑнай- 
мӑр!—терӗ Ловец, аллисене шӑлкаласа, унтан 
пӗтӗм вӑйпа пасара вӗҫтерес тесе васкавлӑн хӑй 
ҫине пальтине тӑхӑнма тытӑнчӗ.

Анчах—0 , шеремет!—вӑл пальтине тӑхӑнма ӗл- 
кӗрчӗ ҫеҫ, ӑна каллех хутлатма пуҫларӗ. Просто 
ун ӑшӗнче икӗ ҫын пулса кайнӑ тейӗн: пӗри— 
пальтосӑр, хырма, ҫаклатма юратаканни, •намӑса 
пӗлменскер, тепри—пальтоллӑ, вӑтанчӑк та хӑ- 
равҫӑскер. Хапхаран тухма ӗлкӗрейменнине кур- 
чӗ те лӑпланса ҫитрӗ, анчах пасара каяс шу- 
хӑшне пӑрахмарӗ, Тен парӑнмӑп-ха тесе шутларӗ.

Пасар патнелле ыӗн чухлӗ ҫывхарса пынӑ ҫе- 
мӗн, ҫавӑн чухлех унӑн чӗри хытӑ тапнӑ, ҫавӑн 
чухлех унӑн ӑшӗнче ҫав пӗр пус укҫашӑн кунӗ- 
пех ҫӑмӑр айӗнче пйлчӑк ҫинче асапланакан пӗ- 
чӗк ҫынсемпе тата вӑтам ҫынсемпе пуринпе те 
мирлешме кирли канӑҫ паман. Ют чӑптасем ҫи- 
не куҫ хывма пултараймасть вӑл; хӑйӗн кӗсйин- 
чи кошелекӗ те йывӑрлӑх кӳрекен пулчӗ. Сасар- 
тӑк, шанчӑклӑ источниксенчен пӗлнӗ пекех, ҫав 
кошелекра хӑйӗн укҫи мар, такам ют ҫын укҫи 
выртнӑ пек туйӑнчӗ'ӑна.

— Акӑ сана, тусӑм, вунпилӗк пус!—терӗ вӑл 
темӗнле мужик патне пырса тата ӑна укҫа парса.

— Мӗншӗн-ха ку, Фофан Фофаныч?
— Малтан кӳрентернисемшӗн, тусӑм! Тархас- 

шӑн каҫар мана!
— Ну, турӑ каҫартӑр сана!
Ҫапла вӑл пӗтӗм пасарӗпех ҫавӑрӑнса ҫӳресе, 

хӑй ҫумӗнче пулнӑ мӗнпур укҫине йӑлтах парса 
пӗтерчӗ. Ҫапах та, ҫак ӗҫе тунӑ хыҫҫӑн вӑл хӑ- 
йӗн чӗринче ҫӑмӑл пулнине туйса илчӗ пулин те, 
хытах шухӑша кайрӗ.

„Ҫук, паян ман ҫумма мӗнле те пулин чир 
ерчӗ пулӗ, — терӗ вӑл каллех хӑйне хӑй: — ут- 
тарам-ха луччӑ эпӗ киле, тата ҫул майлӑ, ыйт- 
калакансене хампа пӗрле нумайрах илсе каям, 
унтан вара вӗсене турӑ мӗн панипе апатлантарса 
ярам1“

Каланӑ—тунӑ; ыйткалакансене вӗҫӗ-хӗррисӗр 
нумай пуҫтарчӗ те вӗсене хӑйӗн карташне илсе 
пычӗ. Ловчиха нимӗн тума пӗлменнипе аллисене сар- 
каласа илчӗ, кӑна упӑшки тата малалла мӗнле мыс- 
кара туртса кӑларассине кӗтет. Анчах лешӗ ун 
умӗнчен хуллен иртсе кайрӗ те йӑвашшӑн ҫапла 
каларӗ:

— Вот, Федосьюшка, кусем самай эсӗ мана 
илсе килме хушнӑ тӗлӗнмелле ҫынсем: тархас- 
шӑн вӗсене апат ҫитер! — терӗ.

Анчах вӑл хӑйӗн пальтине пӑтаран ҫакса яыа 
ӗлкӗрчӗ ҫеҫ, ӑна каллех ҫавӑнтах ҫӑмӑл та канлӗ 
пулса кайрӗ. Чӳречерен пӑхать те курать, унӑн 
карташне ыйткалакансем пӗтӗм хулипех пырса 
тулнӑ. Курать те ӑнланмасть: мӗн тума килсе 
тулнӑ? чӑнах та ҫавӑн чухлӗ халӑха хӗнемелле 
пулӗ-ши?—тет.

— Мӗн халӑхӗ? — тесе чупса тухрӗ вӑл кар- 
ташне, урса кайнипе.

— Мӗнле мӗн халӑхӗ? Вӗсем пурте эс апат 
ҫитерме хушнӑ тӗлӗнмелле ҫынсем! — тесе вӑрҫ- 
са илчӗ Ловчиха.

— Енсисенчен парса кӑларса ямалла вӗсене! 
Вӑт ҫапла! — тесе кӑшкӑрса ячӗ вӑл урӑх саспа, 
унтан ухмаха ернӗ ҫын пек каллех пӳрте чупса 
кӗрсе кайрӗ.

Нумайччен каллӗ-маллӗ утса ҫӳрерӗ вӑл пӳ- 
лӗмсем тӑрӑх, пӗрехмай хӑйне мӗн пулни ҫинчен 
шухӑшларӗ. Яланах вӑл справнӑ ҫын пулнӑ, 
службӑри ӗҫе тӑвас тӗлӗшпе—арӑслан пекех те- 
мелле, сасартӑк тутӑр татки пулса кайрӗ!

— Федосья Петровна! матушка! Тархасшӑн ҫыхса 
пӑрах эсе мана! Сисетӗп эпӗ, паян темӗн те тума 
пултарӑп, кайран ҫулталӑк хушшинче те тӳрлет- 
се ҫитереймӗн! — тесе йӑлӑнма пуҫларӗ вӑл, 

Ловчиха та курать, унӑн Ловецне йывӑр кил- 
нӗ. Салантарчӗ ӑна, вырӑн ҫине вырттарчӗ тата 
вӗри чей ӗҫтерчӗ. Чӗрӗк сехет иртсен тин вӑл 
малти пӳлӗме кайрӗ те ҫапла шухӑшлать: „а пӑ-
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кам>-ха эпӗ унӑй пальтнне, тӗй кӗсйинче мӗнле 
те пулин вак укҫасем юлнӑ?“ Хӑрах кӗсйине ух- 
тарчӗ те — пушӑ кошелек тупрӗ; тепӗр кӗсйине 
ухтарчӗ те темӗнле таса мар, ҫулланнӑ хут туп- 

- рӗ. Вӑл ҫав хутне саркаласа пӑхрӗ те тӳрех ах- 
латса ячӗ.

„Вӑт вӑл паян мӗн тума пуҫланӑ! — терӗ вӑл 
хӑйне хӑй; — кӗсйинче совесть усрать!“

Хайхи вӑл; кама парас-ши ку совеҫе, штӑпвӑл 
ҫав ҫынна пуҫӗпех аптӑратса ан ҫитертӗр, анчах 
кӑштах кансӗрлетӗр тесе шухӑшлама тытӑнчӗ. 
Шухӑшласа тупрӗ вара, пуринчен ытла ку япа- 
ла отставной откупщик, укҫа-тенкӗ нумай тыта- 
кан тата чугунҫул ӗҫӗнчи изобретатель Шмуль 
Давыдыч Бржоцкий ятлӑ еврей патӗнче нимӗн- 
рен те лайӑх пулмалла.

Унӑн мӑйӗ тачка-ха! — тесе шутларӗ вӑл, — 
тен пӗчикках асапланкалӗ те, ҫапах чӑтӗ.

Ҫапла шут тунӑ хыҫҫӑн, вӑл совеҫе штемпӗл- 
лӗ конверт ӑшне хуллен чикрӗ те, ун ҫине 
Бржоцкин адресне ҫырса, почта ящикне кайса 
ячӗ.

— Ну, халӗ, манӑн тусӑм, хӑюллӑнах пасара 
кайма пултаратӑн! — терӗ вӑл упӑшкине, киле 
таврӑнсан.

Самуил Давыдыч Бржоцкий хӑйӗн пӗтӗм кил- 
йышӗпе пӗрле апат ҫимелли сӗтел хушшинче 
ларнӑ. Уи ҫумне вырнаҫнӑ вунӑ ҫулхи ывӑлӗ Ру- 
вим Самуилович хӑйӗн ӑсӗнче банк операцийӗ- 
семпе аппаланнӑ.

— Итле-ха, атте, эс мана парнелесе панӑ ылт- 
тӑн укҫана эпӗ уйӑхне ҫирӗмшер процент ӳсмел- 
ле парсан, ҫулталӑк пӗтнӗ ҫӗре манӑн мӗн чухлӗ 
укҫа пулӗ? — тесе ыйтрӗ вӑл,

— А мӗнле процент—простой е слозный? -  
хӑйӗн йӗркипе ыйтрӗ Самуил Давыдыч.

— Паллах, слозный, атте!
— Слозный пулсан тата ваккисене те илмелле 

пулсан, хӗрӗх пиллӗк тенкӗ те ҫитмӗл тӑхӑр пус 
пулать.

— Апла пулсан, паратӑп эп, атте!
— Пар, манӑн тусӑм, анчах асту, шанчӑклӑ 

залог илес пулать!
Тепӗр енчен пӗр ҫичӗ ҫулхи ача, Иосель 

Самуилович ларнӑ, вӑл та хӑйӗн ӑсӗнче задача 
шутланӑ: пӗр ушкӑн кайӑк вӗҫни ҫинчен. Унтан 
Соломон Самуилович, ун ҫумӗнче Давыд Самуи- 
лович, вӗсем иккӗшӗ Давыд Самуилович Соло- 
мон Самуиловича унтан кӗтевле илнӗ канфетсем- 
шӗн мӗн чухлӗ процент пама тивӗҫлине шутла- 
нӑ. Сӗтелӗн тепӗр вӗҫӗнче Самуил Давыдычӑн 
хитре майри, Лия Соломоновна питех те пӗчӗк 
Рифочкӑна алла тытса ларнӑ. Рифочка амӑшӗн 
аллине илем кӳрекен ылттӑн браслетсе.м патнел- 
ле нимӗн пӗлмесӗр туртӑннӑ.

Пӗр сӑмахпа каласан, Самуил Давыдыч телей- 
лӗ пулнӑ. Вӑл кӗҫех страус тӗкӗсемпе тата Брюс- 
сель чӗнтӗрӗсемпе илемлетеймен, темӗнле тӗлӗнме- 
лле соус ҫиме хатӗрленнӗччӗ кӑна, унччен те 
пулмасть лакейӗ ӑна кӗмӗл поднос ҫинче ҫыру 
пырса пачӗ.

Самуил Давыдыч конвертне алла илчӗ кӑна, 
кӑвар ҫинчи ҫӗлен пек пур еннелле те кускала- 
ма пуҫларӗ.

— Мӗскер-ха капла! мӗн тума кирлӗ-ха мана 
ку1 — ҫухӑрса ячӗ вӑл, пӗтӗм пӗвӗпе чӗтресе.

Сӗтел хушшинче ларакансенчен вӑл мӗншӗн

кӑшкӑрнине пӗри те нимӗн чухлӗ ӑнланмарӗҫ 
пулин те, анчах апатне малалла ҫисе ларма урӑх 
май ҫукки пуриншӗн те паллӑ пулчӗ.

Ҫав асран кайми кун Самуил Давыдыч мӗнле 
асапсем тӳссе ирттерни ҫинчен ҫырса кӑтартмӑп 
эп; ҫакна ҫеҫ калатӑп: ҫак сӑнран пӑхсан, хыпӑн- 
са ӳкекен халсӑр ҫын чи тискер асапсене те ге- 
ройла тӳссе ирттернӗ, ҫапах пятиалтыннӑйне те 
каялла тавӑрса пама килӗшмен.

— Мӗн-ха ку? Нимӗн те мар ку! Эсӗ мана 
хытӑрах тыт ҫеҫ, Лия! — тесе ӳкӗтленӗ вӑл 
арӑмне чи тӳсме ҫук хытӑ асапланнӑ вӑхӑтра: — 
асту, энчен эпӗ шкатулка ыйтма пуҫласан— ни- 
ни! луччӑ вилӗм! Ан пар!

Анчах та ҫут тӗнчере ниегЛхе те хӑтӑлма май 
ҫук таранах йывӑр вӑхӑт пуляан пирки, ку ху- 
тӗнче те ҫав май тупӑннӑ. Самуил Давыдыч хӑй 
тахҫанах пӗр-пӗр ырлӑх тӑвакан обществӑна ки- 
рек-мӗнле пулин парне пама пулнине аса илчӗ. 
Ҫав общество пӗр  ̂хӑй паллакан генерала пӑхӑн- 
са тӑнӑ. Анчах Самуил Давыдычӑн ҫак ӗҫӗ те- 
мӗншӗн пӗрехмай тӑсӑлса пынӑ. Акӑ халӗ ӗнтӗ 
ҫав тахҫанхи шухӑша пурнӑҫа кӗртмелли май 
хӑех килсе тухрӗ.

Шухӑшланӑ — тунӑ. Самуил Давыдыч почтӑ- 
па ярса панӑ конверта хуллен уҫрӗ те, ун ӑшӗн- 
чен пӗчӗк хӗскӗчпе посылкӑна кӑларса илсе ӑна 
тепӗр конверт ӑшне чикрӗ тата унта ҫӗр тен- 
кӗлӗх ассигнаци хучӗ, унтан конвертне ҫьшӑҫ- 
тарчӗ те палланӑ генерал патне тухса кайрӗ.

— Васе превосходительство, парне парас 
тетӗп! — терӗ вӑл хӗпӗртесе кайнӑ генерал ум- 
не сӗтел ҫине пакетне хурса.

— Юрать, вӑл мухтавлӑ ӗҫ! —терӗ гене- 
рал: — эпӗ кӑна яланах пӗлнӗ, эсир... еврей ма- 
йӗпе... тата Давыд законӗ тӑрӑх... ташлать—вы- 
лять... ҫаплаччӗ пулас?

Генерал пӑтрашса кайрӗ, мӗншӗн тесен пӗл- 
мен вӑл, законӗсене Давыдыч кӑларнӑ-ши е кам 
та пулсан урӑххи.

— Чӑнах та ҫавӑн пек; анчах мӗнле еврейсем- 
ха эпир, ваше превосходительство! — васкаса 
каларӗ Самуил ^(авыдыч халӗ пачах ҫӑмӑллан- 
са: — сӑнран'пӑхсан ҫеҫ еврейсем эпир, чунран 
пачах-пачах вырӑссем!

— Тав тӑватӑп!— терӗ генерал: — христиа- 
нин пулса...ҫакӑншӑн ҫеҫ хӗрхенетӗп... сӑмахран 
ак, меншӗн-ха сирӗн?.. э?..

— Васе превосходительство... эпир сӑнран 
пӑхсан ҫеҫ... манӑн тӳрӗлӗхе. ӗненӗр, сӑнран пӑх- 
сан ҫеҫ!

— Ҫаплах та?
— Васе превосходительство!
— Ну, ну, ну! Христос сирӗнпе!
Самуил Давыдыч килне ҫунатсем ҫинче пекех 

тухса вӗҫтернӗ. Ҫав каҫах вӑл хӑй тӳссе ирттер- 
нӗ асапӗсене пачах манса та кайрӗ, ҫитменнине 
тата пурне те тӗлӗнтермелле ҫав тери хӑрушла 
операци шухӑшласа кӑларчӗ, тепӗр кунне ҫавна 
пӗлсенех пурте ахлатса ячӗҫ.

Ҫапла вара хӑваласа кӑларнӑ мӗскӗн совесть 
нумайччен ҫут тӗнче тӑрӑх ҫапкаланса ҫӳренӗ, 
нумай пин ҫын аллинче пулса курнӑ вӑл. Анчах 
никам та ӑна хӳтлӗх парасшӑн пулман, унтан та 
ытларах, кашниех унран мӗнле те пулин хӑпма 
тата ултавпа та пулии алӑран вӗҫертме пулмӗ- 
ши, тенӗ.
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Юлашкинчен ӑна хӑйне те йӑлӑхтарса ҫйтӗр- 
нӗ, чӑнах та, унӑн мӗскӗнӗн пуҫа пырса тӗкме 
те ниҫта вырӑн ҫук, ирӗксӗрех унӑн хӑйӗн ӗмӗр- 
не ют ҫынсем патӗнче, ҫитменнине тата пӗр-пӗр 
кӗтессӗр пурӑнса ирттермелле пулать. Ҫавӑнпа вӑл 
хӑйне усракан юлашки ҫынна темӗнле япӑх ме- 
щанина йӑлӑнма пуҫланӑ. Ку мещанин ҫынсем 
иртсе ҫӳренӗ ҫӗрте тусан сутнӑ, ҫавӑнпа ниепле 
те пуйма пултарайман.

— Мӗншӗн эсир асаплантаратӑр мана? — тесе 
юншахланӑ мӗскӗн совесть: — мӗншӗн эсир мана 
ҫав таранах хӗсӗрлетӗр, мӗн туртса илетӗп вара 
эпӗ сирӗнтен?

— Мӗн тӑвас-ха ман санпа, сударыня-совесть, 
энчен эсӗ никама та кирлӗ мар пулсан? — тесе 
ыйтнӑ унран япӑх мещанин хӑйӗн йӗркипе.

— Акӑ мӗн, — тенӗ совесть: — эсӗ мана пӗ- 
чӗк вырӑс ачи тупса пар-ха, эсӗ манӑн умма

унӑв таса чӗрине уҫса хур та вара мана унӑн 
ӑшне пытар! Тен ҫав нимӗн айӑпсӑр чӗчӗ ачи 
хӳтлӗх тупса парӗ те пӑхса ӳстерӗ, чӑнах та тен 
вӑл мана хӑйӗн ҫул шутне кӗртӗ те унтан вара 
манпа пӗрле ҫын пулӗ—тиркемӗ.

Унӑн ҫак сӑмахӗ тӑрӑх йӑлтах ҫавӑн пекех 
пулнӑ, япӑх мещанин пӗчӗк вырӑс ачи тупса, 
унӑн, таса чӗрине уҫнӑ та, ун ӑшне совӗҫе пы- 
тарнӑ.

Ҫитӗнет пӗчӗк ача, унпа пӗрлех унӑн ӑшӗнче 
совесть те ҫитӗнет. Унтан пӗчӗк ача пысӑк ҫын 
пулӗ, унӑн ӑшӗнче вара пысӑк совесть пулӗ. Ун 
чухне вара пур ултавсем, усал тӗслӗхсем тата 
ирӗксӗрлессисем те пӗтӗҫ, мӗншӗн тесен, совесть 
хӑравҫӑ пулмӗ тата вӑл пурне те хӑйне кирлӗ 
пек тӑвасшӑн пулӗ.

Н. П. куҫарнӑ.

Ку юмаха вулакан хуш са калани
„Щедрин ӗлӗкех каласа хӑварни пурнӑҫа кӗ- 

чӗ. Вырӑсӑн пӗчӗкҫӗ ачи ахаль рабочи семьинче 
ҫуралчӗ. Вӑл нушара, тертлӗ ӗҫре, кӗрешӳре ӳс- 
се пычӗ, совесть те унпа пӗрле ӳссе пычӗ. Пӗ- 
чӗкачаранпысӑкҫынпулчӗ, ӑна большевик ятапа- 
чӗҫ. Унӑн пысӑк совеҫӗ ӗнтӗ ӗлӗкхи пек хӑю- 
сӑр мар, хӑюллӑскер, революциллӗскер, вӑл ком- 
мунизм, марксизм-ленинизм ятлӑ пулса тӑчӗ.

Ленинла, сталинла совӗҫлӗ пысӑк ҫын ӳссе 
тӑчӗ те совеҫе хӑвалакансене, хӗсӗрлекенсене, асап- 
лантаракансене пурне те, кам тӗрӗслӗхе, тӳрӗлӗхе 
хисепе илмесӗр услам ҫапса пурӑннӑ, кам ҫын тарӗ-

пе пуйса пынӑ, пурне те вӗсене пӗтӗмпех пӗтерсе 
хучӗ.

Ленинла, сталинла сойӗҫлӗ пысӑк ҫын капи- 
талиста та, хупах тытакана та, Ловец кварталь- 
нӑя та, генерала та хӑваласа кӑларчӗ, пӗтерсе 
тӑкрӗ.

Пысӑк ҫын социализм турӗ. Тӗрӗссӗрлӗх, 
хаяр чеелӗх, пусмӑрлӑх ҫухалчӗ. Вырӑс халӑхӗн 
аслӑ писателӗн-сатирикӗн ӗмӗчӗ ҫитрӗ: халӑхсен 
тӗрми пулнӑ ҫӗршыв ирӗклӗ, вӑйлӑ, мӑнкӑмӑллӑ 
Совет халӑхӗн ирӗклӗ, телейлӗ, аслӑ, чунтан-чӗ- 
ререн юратнӑ тӑван ҫӗршывӗ пулса тӑчӗ“.

{Заславский  статьинчен).

Умра тӑракан ыйтусем

Бюрократ: Эсир, ыйтусем, нумайӑн, эпӗ пӗччен,— черете тӑрӑр!

16



Нимӗн тапранмасӑр мар

ҫӳретӗп  ̂ тапранмасарах мар-ҫке. Эпӗ 5 уйӑх ӑна портфӗлре йӑтса

Туянтӑм виҫ ҫыру эп — 
Май уявӗнче.
Кашнин хакӗ—ҫут уйӑх, 
Хӗвел—сӑмахӗсем.

Ҫыраҫҫӗ виҫ чипер хӗр 
Виҫ тӗрлӗ хуларан. 
Вӗсен кашни сӑмахӗ — 
Савать мана чунран.

Пурте мана саваҫҫӗ, 
Кашни мана чӗнет.

Виҫҫӗт те еаваҫҫӗ
Пурте ответ кӗтеҫҫӗ. —
Мӗнле парас ответ?
Пӗри—чипер актриса,
Пӗвӗ—яштак хӑва;
Вӑлах парашютистка, —
Куллен ӳсӗм тӑвать.
Тепри—мухтавлӑ летчик, 
Вут-хӗ.млӗ ӗмӗт ун.
Чӗри—кайӑк ҫуначӗ,
Сасси—ун пекки ҫук.
Тепри тата—строитель.

Пит ӑслӑ та хитре. 
Ирпе те, каҫхине те 
Вӑл манӑн ӗмӗтре. 
Пурне те эп саватӑп, 
Пурте вӗсем чипер. 
Пуриншӗн те ҫунатӑп 
Эп чунӑм-чӗремпех. 
Пурте мана саваҫҫӗ, 
Ҫыраҫ ответ кӗтсе. 
Пурте хыт тархаслаҫҫӗ 
... Килсем, атте!“—тесе.

17



Горихвостовпа хӳрерисем
Салтыков-Щедрин ҫырнӑ „Юродивые" ятлӑ 

произведенире Горихвостов ҫапла калать:
— „Генилле ҫынна каука кирлӗ мар, мӗншӗн 

тесен пӗтӗмпех хӑй ӑсӗпе шыраса тупать вӑл“.
Ҫӗмӗрле районӗнче Горихвостов хушаматлӑ 

ҫын ҫук. Гениллӗ ҫынна наука кирлӗ мар текен- 
ни те ҫук. Ҫапах хут пӗлменнисене вӗрентес 
ӗҫе хакламансем чылаях. Вӑл районта 500 ҫынна 
ытла вӗренӗве явӑҫтармасӑр хӑварнӑ.

Районта Горихвостовсем ҫук пулсан та, хут 
пӗлменнисене вӗрентсе кӑларас тӗлӗшпе района 
хӳрере илсе пыракансем пур.

Алжиртан
— „Купӑста хамӑр патрах ӳснине эпӗ нумай 

пулмасть пӗлтӗм. Пӗрре мана купӑста кӳрсе па- 
чӗҫ; эпӗ ӑна Алжиртан кӳрсе килнӗ, тесе. Поз- 
деевка ялӗнченех иккен“.

— „Поздеевка ялӗнченех ҫав. Унта чӗкӗнтӗр 
те, ҫарӑк та, тем тӗрлӗ пахча-ҫимӗҫ те ӳсег“.

Ҫапла калаҫса лараҫҫӗ Салтыков-Щедрин ҫыр- 
нӑ „Праздные разговоры“ произведенири икӗ на- 
тальник. Купӑстана Алжиртан кӳрсе килеҫҫӗ те- 
се шухӑшланӑ. <

— Купӑста вӑрлӑхӗ пирки каласан... ӑна чӑ- 
нахах Алжиртан кӳрсе килнӗ, тесе шухӑшла- 
малла.

— Ӑҫта?
— Йӗпреҫрайонӗнче.
— Ма?
— Унти спекулянтсем купӑста вӑрлӑхне Ал- 

жиртан кӳрсе килнӗ пекех хакла сутаҫҫӗ.
Йӗпреҫ районӗнчи суту-илӳ организацисем 

пахчари купӑста пекех ҫаврӑнӑҫусӑр.

Иван Петр ҫине ярать
Ӗлӗк-авал пӗр ҫынтан ыйтнӑ:
— Ма эсӗ кунӗн-ҫӗрӗн ҫывӑран?
Вӑл:
— Вӑратакан ҫук, тенӗ.
Ҫавӑн пекех Куславкка районӗнчи Варасӑр 

ялсовечӗн секцийӗсем те:
— Мӗншӗн пӗртте ӗҫлеместӗр? — тесен:

— Пире ӗҫлеме хушакан ҫук, теҫҫӗ пулас.
Ним те ӗҫлемеҫҫӗ.

Порфирий Петровичпа Уфимцев
Ярус ҫырса- лӗлтерчӗ: Чурпай ялсовечӗн (Етӗр- 

не районӗ) вулав ҫуртӗнче иртнӗ ҫулта 7 кру- 
жок организациленӗ. Кӑҫал пӗр кружок та ӗҫле- 
мест. Избач Уфимцев вулав ҫуртне пырса та 
курмасть. Уфимцевӑн ӗҫлес кӑмӑлӗ пулсан, ун 
пек пулмастчӗ, тет.

Ҫапла ҫав. Салтыков-Щедрин та хӑйӗн пӗр ге- 
ройӗ ҫинчен ҫапла каланӑччӗ.

„Порфирий Петрович юрламасть, музыка ин- 
струменчӗсемпе вылямасть. Апла пулин те чи- 
новниксем пурте тата пур па.тла-тӑрансем те 
тӑрӑшсан, вӑл юрлама та, выляма та пултарасса 
шансах тӑратчӗҫ“, тенӗ. („Губернские очерки").

Каназ хули
Салтыков-Щедрил каланӑ тӑрӑх („Пошехонские 

рассказы. Вечер второй“) реформӑсем пулаччен- 
хи пӗр предводитель „географирен ӑҫта кӗрсе 
ҫырткалама тӗл килнӗ хуласен ячӗсене ҫеҫ пӗл- 
келенӗ“. Чӑвашдревпромсоюзра управдел пулса 
ӗҫлекен Емельянов пирки апла калама пултарай- 
мастпӑр. Вӑл географи наукине пӗлет, Тутар 
республикӗн столици Хусан хули пулнине те 
пӗлет, анчах „Казань“ вырӑнӗнче „Каназ“ ятлӑ 
хула тупнӑ.

Чӑвашлеспромсоюзпа Татлеспромсоюз тунӑ 
соцӑмӑрту договорӗн типографине пичетлеме 
янӑ текстӗнче ҫапла каланӑ:

„Проверку выполнения провести в г. Чебок- 
сарах и в г. Канази. Договор составлен в Кана- 
зи 15 мая 39 г. в 3 экз“.

Юлашкинчен: „Копня верна“ тесе „Управдел 
Чувашлревпромсоюза Е.мельянов“ алпуснӑ.

Емельянов „копийӗ тӗрӗс“ тесе алпусса хунӑ, 
эпир: „Копийе тӗрӗс мар, Емельянов оригинал 
тӑрӑх тӗрӗслемесӗрех ун ҫине алпусса янӑ* тесе 
йӗплӗ ҫӑмах пусса ҫирӗплететпӗр.

Тӗренлӗ старик
— Тухтӑр юлташ! Сан патна Салтыков-Щед- 

рин пирки килсе пӑхас терӗм.
— Сан кунта мар, библиотекӑна каймаллаччӗ.
— Унта чӑвзшлн ҫук терӗҫ.
— Чӑвашла кӑларттарас тетӗн пулсассӑн, Чӑ- 

вашиздатпа калаҫса пӑхмаллаччӗ. Тухтӑр ним те 
тӑваймӗ кунта.

— Чӑвашиздатра пулнӑран кунта килтӗм. Со- 
вет Союзӗнчи ытти халӑхсен чӗлхипе Салтыков- 
Щедрин произведенийӗсене нумай кӑларнӑ. Пи- 
рӗн Чӑвашиздат пӗтӗмпе те халиччен Щедрин 
ҫырнине пӗр пӗчӗкҫӗ кӗнеке ҫеҫ кӑларнӑ. („Хал- 
лапсем". „Сунтал” библиотеки. 1936-мӗш ҫулта 
тухнӑ). Эпӗ халӗ 70 ҫулта. Халь ватӑ пулин те, 
Салтыков-Щедринӑн пысӑк произведенийӗсене 
манӑн шутсӑр вулас килет. Чӑвашиздат аслӑ са- 
тирикӑн произведенийӗсене пӗтӗмӗшпех чӑвашла 
кӑларса париччен пурӑнма пултарӑп-ши эпӗ? Ҫав- 
на пӗлес тесе килтӗм.

Тухтӑр старике салтӑнма хушать, старикӗн 
чӗри мӗнле тапнине трубкӑпа итлесе пӗлет.

— Эрех-сӑра ан ӗҫ, чӗлӗм ан турт, вӑхӑтра 
ӗҫле, вӑхӑтра ҫывӑр. Вара „Полное собранпе 
Салтыкова-Щедрина“ чӑвашла тухиччен чиперех 
пурӑнӑн. Чӗрӳ вӑйлӑ ӗҫлет! — терӗ тухтӑр.
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Вулапансен жалӑбиеем
П аха Напкӑн\

Санӑн трлӑ пӗр ӗҫ туса илм е пулмӗ-ши, 
тетпӗр. Пире тархасшӑн пулӑшсамччӗ. Пирӗн 
Лӗпсер ялсоветӗнчи (Ҫӗрпӳ р.) Ҫӗнъялта 
ур ӑ х  ниҫта ҫук экспонат тупӑнчӗ. Э т р  
ӑна пӗр-пӗр м узея леҫсе парас тетпӗр, анчах 
ӑҫти м узея пам аллине пӗлмесӗр аптратпӑр. 
Ш упашкарти м узея йышӑнмӗҫ тетпӗр, мӗн- 
шӗн тесен чӗрӗ экспонатсем ҫук унта. Ара 
эпир т упнӑ  экспонат чӗп-чӗрӗ, чиперех пурӑ- 
нать, ҫӳрет, апат-ҫимӗҫ ҫиет, ҫитменне хӑ- 
йӗн килхуҫине (хунӗшне) 82 ҫ у л х и  старике, пен- 
си укҫине хӑй  аллине паманшӑн, пӗр май хӗ- 
нет.

В ӑл экспонат чӗрӗ пулин  те, пит авалхи  
пулӗ, тетпӗр, мӗншӗн тесен, ватӑ ҫынна хи- 
сеплемен ҫын Совет Союзӗнче х а л ӗ  у р ӑ х  ниҫ- 
та та ҫук пулӗ.

В. С т епанов.

А кӑ  мӗн ыйтатпӑп эпӗ санран: Вӑрмар ҫулӗ- 
пе Ҫӗрпӳве пырса кӗнӗ чухне чӑтма ҫук уса л  
шӑршӑ сӑмсана ҫурать. В ӑ л  шӑршӑ аслӑ  ҫул  
хӗрне х у л а  ҫыннисем лавӗ-лавӗпӗ тӑкса т ул- 
тарнӑ т асамарлӑхран ҫапать. Иритсе ҫӳрекен- 
сем ҫав шӑршӑ Ҫӗрпӳ шӑрши тесе ан шухӑшлачӑр- 
ччӗ. Ҫӗрпӳ хул и  шӑршлӑ мар, Ш упаш кар енчен 
пырса кӗнӗчухне таса шӑршӑ кӗрет унт ан. Сан 
урлӑэпӗ Ҫӗрпӳве Вӑрмар ҫулӗпе пыракансене ҫа- 
вӑн ҫинчен пӗлтерес терӗм.

Салампа В. К апит онов.

Сӗнтӗр районӗнчи санинспектор Мутиков 
юлташ т ӗлне ан п ула х  эсӗ, вӑл ирӗксӗрех са- 
на гиприц туянтарасшӑн пулӗ. П ӗрре ҫав Сӗн- 
тӗрти инвалидсен эрт елӗн ка.нцелярине пырса 
кӗчӗ те: Эпӗ санинспектор. Ӗ лӗк  сирӗн ларек- 
ра квас сутнӑ пулас. Х а л ӗ  сут маҫҫӗ пулсан  
та, сирӗн шприц илесех пулатпь. И лсе хумас- 
тӑр пулсан, сире гитраф т ӑватӑп, тесе хӑ- 
рагпса гтгӑкрӗ. - Мӗнгаӗн-ха пирӗн 278 тенкӗ 
тӑракан хагггӗре илсе хурас-ха, квасне сутмаст- 
пӑр пулсан, тенине итлемест. — П аян каҫ 
пуличчен илсе  хумасан гшпраф тӑватӑп сире, 
тесе хытгггӑн каларӗ те, портфелнв мӑнкӑмӑл- 
лӑн ярса тытса,^ т ухса кайрӗ.

Эпӗ ҫав вӑхӑтра. лӑ п а х  унт а ггулсаччӗ те, 
ку ман еннелле ҫавӑрӑнса пӑхсан, чӑн мана та 
шприц т уянт арӗ гпесе, кӗтессе лӑпчӑнса тӑ- 
гггӑм, вӑл мана кураггмарӗ.

Р. Ерш ов.

Салтыков-Щедрин ҫырнӑ кӑнекери 
ӳкерчӑк.

А . К ан евски й  ӳ к е р н ӗ .

Хӗвеле насуспа сирпӗтсе „сӳнтерекен“ помпа- 
______________________ ДУР- _________________

„Американнӑра“
Чӑвашсоюзпа Книготорг системинче 
растратӑсем нумай. (Хаҫатсенчен).

— Эсӗ ав ҫав ялтӑркка куҫлӑ, чеен пӑхкала- 
кан ҫынна палламастӑн вӗт-ха ҫак?

-— Паллатӑп-ҫке.
— Пысӑк шкула пӗтеркӗ ҫын пулмалла вӑл.
— Ма?
— Мӗншӗн тесен унӑн калаҫнӑ сӑмахӗсем ыт- 

ла яка тухаҫҫӗ.
— Пысӑк шкула пӗтернинех илтмен те.анчах 

эпӗ вӑл пӗр ялти ялпо отделенине пӗтернине 
тата тепӗр район центрӗнчи Книготорг магазин- 
не пӗтернине илтнӗччӗ. Халӗ вӑл ҫын Чебторг 
енӗпе ӗҫлесшӗн Шупашкара килнӗ.

Я. Муратов.
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Гоголь:— Эп сире пӗр ырӑ хыпар пӗлтерес тесе чӗнтертӗм. Большевиксем пи* 
рӗн произведенисенчи пек киревсӗр типсене пӗтерес тӗлӗшпе ҫине тӑрсах ӗҫлеҫҫӗ.


