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Пахча Виҫнӗ ҫерте

—  Эсӗ^ Кузьма кум, ӗретлӗрех пул-ха. Кашни виҫӗмрех хӑть 
пӗрср авӑр хӑяр е пӗр купӑста пуҫӗ лартмалӑх та пулин ытларах 
ыткӑнтар-ха. Зак^-^скӑна ху та юрататӑн вӗт... Э-э?.



Ялсовет пленумӗнче ларакансем пурте тарӑн 
шухӑша путнӑ. Председатель Долгов Кавӑрле ӗн- 
сине те хыҫса пӑхать, сӑмси шӑтӑкне те чакаласа 
илчӗ, анчах шухӑшсем ҫаплах таҫталла сапала- 
наҫҫӗ.

— Темӗн ҫав, чиркӗве хупас тесенех тӗпсӗр 
авӑр пек кӑшкӑрма пуҫлӗҫ, — тӗрӗ Широков Са- 
ваттп.

— Ытла та тӗттӗм ялсем ҫав Шурутпа Ну- 
рӑс, — тет Тяпунь Энтипӗ.

Комсомолецсем пуҫарнипе, ялссвет плеиумӗ 
чиркӗве хупма йышӑнчӗ, анчах ку ыйтӑва ялсен- 
чи халӑхпа т?.тмалла.

— Питӗ ча.члӑ ӑс тупрӑм, — терӗ Тимахви 
яланах шӳт тума юратаканскер.

— Мӗнле ӑс? — кӑшкӑрса ячӗҫ пурте.
— Пӗр ҫирӗм ҫын пухӑкас та, ҫӗрле кайса чир- 

кӗве нӗтӗмпех тасатас, терӗ Тимахви, — алӑк- 
не яр уҫӑ хӑварас, тепӗр кунне курман илтмене 
перес. Пушӑ чиркӗве мур та пырас ҫук.

— Кун !.'.'к хӑтланни чвркӗве хупни мар, мӗн- 
пур ӗҫе салатса яни, пулать, — терӗ комсорг Иг- 
катьев.

Кун ХЫҪҪ8Н турра хытӑ кӗлтӑвакан ҫьшсене 
шутлама пуҫларӗҫ.
„ — Кукша Терук обязательнӑ чиркӳшӗн тӑрать. 
Елӗкхи ҫулсенче кашни вырсарыикун. х клирос 
ҫинче качака таки пек мекеклесе тӑратчӗ, — тет 
Якку Петӗрӗ.

— Уртюшкл Мӗкӗти арӑмӗ, чиркӗве хупасси 
ҫиичен илтсен, тӳре^ҫ кравул ҫухӑрмз пуҫлӗ, ха- 
лех агиташше тытӑннӑ иулӗ-ха, — терӗ а,>;ӑк па- 
тӑнче ларакан Алтати.

— Мадсн Яккув.; те хирӗҫ гшрӗ. Елӗк вӑл чир- 
кӳрс чӑн малта тӑрса кӗлтӑвашӗ. Чиркӳре вӑл 
ҫурта лартмаг.ни ҫӳлти, мачча ҫикчи, саваоф кӗ- 
/етки ҫеҫ юлнӑ, псвӗ ҫитсен ӑна та ҫурта лар- 
тӗччӗ, терӗ бркгадир Илье.

Лунка Мйкули те унрян кая мар. Дьяко.нпа 
иккӗ1.,.ӗ авал сахал мар ӳсӗр луҫпа ҫапкаланса 
ҫӳренӗ.

Список ӳсег теӳсет. _Лшӗсем чиркӳре чан ҫап- 
нӑ, теприсем клирос ҫинче юрланӑ, теприсем 
кадил ҫинчи ладӑна чӗртсе ҫӳр; нӗ, теприсем 
иколпа ҫӳрӗкӗ, хйшӗсем пуппа, дьаконпа ӗҫкӗ- 
ҫикӗлле пу;ӑннӑ тата ытги те.

— Ох, нул.касть пуль чиркӗве хупа си, •— терӗ 
Энтип, тсрӑнӑн сывласа.

— О .!* — терӗ Кавӑрле.
— Мӗд , охлатмалли" пур. — терӗ мыскараҫ.ӑ 

Тимахви, — Ӳртюшке арӑмне, Мадане, Кукшана 
тата ыттн.ни валӗ, ни чӗрӗ свясойсене „тӗне 
кӗртесси“ йывӑр ӗ^ҫех мар.вӑл,

Комсорг Д1гнатьев комсомол'органнзӑцй планӗ 
ҫинчен каласа кӑ -артрӗ. Ку план тӑрӑх ӗҫ пӗр 
эрнене ытла пымалла. Тепӗр кцҫхине икӗ ял ха- 
лӑхӗн пухӑвне туса ирттерме йышӑнчӗҫ. Парти

райкомӗ сӗнн.чпе, Игкатьез доклад ту-ма хӑех ха- 
тӗрленнӗ.

Тепӗр каҫхине шкулӑн чӑн пысӑк пӳлӗмӗ пулӑ 
пички евӗрлӗ тулса ларч§. Якку, Энтип, Васили 
тата ытти активистсем леш „святойсеч“ ҫывӑхне 
ларчӗҫ, Широков юриех Кукша Терук ҫумке лар- 
чӗ, вӑл мӗн каланкке хӑлхака тӑратса нтлет. Те- 
рук ҫумСнче Шеппи Элехсантарӗ ларать.

— Вӗсен ӑсӗпе ҫӳреме ҫук, хамӑрӑкни пек ту- 
малла, — терӗ Терук Элексант,зра шӑппӑн.

— Вот шуйтан! — тесе шутлать Широков хӑй 
ӑсӗнче, — епле вӑл калаҫса ларать...

Президиум член-Зсер.е лӑпкӑнах суйласа ларт- 
рӗҫ. Пуху председателӗ—^Долгов Кавӑрле пулчӗ. 
Кӗтмен ҫӗртекех кун йӗркине те пӗр сӑмахсӑр 
ҫирӗплетрӗҫ. Игнатьевӑн пӗр сехете пынӑ док- 
ладне пухурй халӑх пимӗн чӗнмесӗр итлерӗ.

— Мснле-ха ку, — шутлать Игнатьев, — ниуш- 
лӗ эпӗ ҫавтери чаплӑ оратор-'

— - Ка.мӑн ыйтусем нур? — ыйтрӗ Долгов, хӑ- 
йӗн куҫӗсем чарах пӑхаҫҫӗ.

— Э^ир чйркӗве хупса мсН тӑвасшӑн-ха? ыйтрӗ 
Мадан Якку, доклаД тӑвакан ҫине тинкерсе пӑхса.

Долгов ответлеме те ӗлкереймерӗ, Широков 
кӑшкӑрса илчӗ:

— Сана мӗн ӗҫ, Мӑдаи, хутте арпалӑх тӑвар, — 
терӗ.

— Ырӑ япаларан ирпалӑх туса сая ярсан, кама 
усӑ пулӗ, --  тере Терук ҫумӗнче ларакан Шеппи 
Эле:;сан гӑрӗ.

— Пӗлетпӗр сирӗн шӳ.хӑша, эсӗр такҫанах ка- 
варлащса л.зратӑо, — терӗ Широков.

— Эсӗ, Сӑрлаки, ытлашши иртс-нсе ан калаҫ, — 
сӑм?х тӗртсе хучӗ Кукша Терукӗ.

^  Виҫерен иртмӗпӗр, Кукша, анчах сирӗн ӗҫӗр 
ӑнас ҫук, — ответлерӗ лешӗ,

Кукша Терукӗ майӗпен ;ура ҫине тӑчӗ, сӑмах 
пама ыйтса пуҫне тайрӗ.

— Эсир калаҫыа ӗлкӗрӗр ха, ыттисем малтан 
калаҫчӑр, — терӗ Долгов, ун ҫкне сиввӗн пӑхса. 
Ку сӑмах Терука ҫилӗктерсе ячӗ.

— Эсӗ, Сарлаки, ытлашгни сат^аланса ларатӑн, 
а эсӗ, Кавӑрле, пуҫ;:а пысӑках , нӑ, —терӗ вӑл. — Пи- 
рӗн калаҫма юрамасть-им? 'Сокституцие сиртен 
кая мар пӗлетпер. Эсӗ те, зпӗ те каласма пул- 
■тӑратпӑр. Сарлаки ачи чс ркӳреп арп, лӑх тума 
шутлать пулсан, ун пуҫӗнче арпа ҫеҫ пулас. Акӑ 
эпир; Якку, Михала кум, Элексантӑр тата хунчӑ- 
катй •ҫапла шутларӑмӑр...

— Пӳп илсе килме-н?— кӑшкӑрчӗ Широков.
— Ан кӑшкӑр, Сарлаки... эпир ҫапла шутларӑ- 

мӑр: икӗ' ял та ӳсеҫҫӗ, пух‘ се - ирттерме пӗр 
ҫурт ҫз'к, ӑҫта килнӗ.унга йӑвасӑр кайӑк пек ҫап- 
каланса ҫӳретпӗр. Ҫавӑн ,а та ҫак нимгн усӑсӑр 
ларакан чиркӳрҫн клуб тумалла, терӗмӗр.

— Ав мӗнле эсӗ, — терӗ. Шнроков, ҫавӑнтах 
лӑпланчӗ, канлӗн сывласа ячӗ.



— Уртюшке арӑмӗ ӑҫта кайӗ? — ыйтрӗ пӗри 
шӳтлесе.

— Мунчи тӑррине хӗрес ларттӑр та, кашни 
кун кӗлле кӗтӗр, чан кирлӗ пулсан, буфер тупса 
пама пулать, — терӗ Алтати.

Ваҫлей Элюкӗ сӑмах ыйтрӗ.
— Ку мӗн калӗ-ха? — шутларӗ Игнатьев.
— Ман шутпа шкул тумаллг, — терӗ Элюк. 

Ачасен хисепӗ куллен ӳсет. Ҫитес ҫулсенчех ҫӗ- 
нӗрен шкул тума тивет, клубӗ валли ахаль те 
вӑрман илсе хунӑ терӗҫ.

— Ку та ӗненмест-ҫке, — терӗ Долгов. Куҫӗ- 
сем йӑлтӑртатса тӑраҫҫӗ, — вот пыр та калаҫ ун- 
пала, — терӗ, Игнатьев еннелле пуҫне тайса.

Пӳлӗмре асар-писер тавлашу пуҫланса кайрӗ.
•— Шкул! — тесе кӑшкӑраҫҫӗ пӗрисем.
— Клуб! — тенӗ сасӑсем янраса каяҫҫӗ.
— Чарӑнӑр-ха — кӑшкӑрать Долгов, аллинчи 

шӑнкӑравне пушар чухнехи пек шӑнкӑртаттарать, 
анчах пухӑва ниепле те чарма ҫук. — Сӑмах ун 
ҫинчен мар, чиркӗве хупасси ҫинчен калаҫатпӑр!

— Такҫанах никам ҫӳремен чиркӗве тепӗр хут 
хупасшӑн-им эсир?

— Айтӑр сасӑлар! Кам чиркӗве хупас тет, ал- 
лӑрсене ҫӗклӗр! — кӑшкӑрать Долгов. Пӳлӗм ҫап- 
лах кӗрлет.

— Клуб!
— Шкул!
Президиум членӗсем, сцена ҫинчен анчӗҫ те, 

пухури ҫынсене лӑплантарса ҫӳреҫҫӗ. Пӗрне ча- 
ратӑн, тепри кӑшкӑрать. Пӗр сехет кӗрленӗ хыҫ- 
ҫӑн, пуху аранах лӑпланчӗ. Пурте йӗп-йӗпе тара 
ӳкнӗ. Мадан Якку ҫамки ҫинчи пӑрҫа пек тарне 
сӑхман аркипе шӑлать, Шеппи Элексантӑрӗ шыв 
витрине ярса тытнӑ та, лаша пек ярӑнтарсах 
ӗҫет.

— Кам чиркӗве хупас тет, аллӑрсене ҫӗклӗр!
Ырӑ ҫанталӑкра, лайӑх ҫемҫетнӗ ҫӗр ҫинче

шӑтнӑ калча пек тӑраҫҫӗ алӑсем.
— Кам хирӗҫ?
— Ун пек тӗшмӗш пур-ши? — кӑшкӑрса ячӗ 

Якку.
— Ҫук!
Тепӗр хут сасӑласа шкул тумах йышӑнчӗҫ. 

Долгов клуб тума ялсовет 15 пин тенкӗ уйӑрса 
хуни ҫинчен пӗлтерчӗ.

Пухупӗтсен, Широков Кукша Терукне хуса ҫит- 
рӗ те алӑ пачӗ.

— Каҫар, Терук пичче, эпӗ сана та, Уртюшке 
.Мӗкӗтине те, Мадан Яккуне те, тата ӗлӗк ӗненсе 
пурӑннӑ ытти ҫынсене те чиркӗве хупассине хи- 
рӗҫ пырӗҫ тесе шухӑшланӑ.

— Ӑхӑ, — терӗ Терук, сухалне каҫӑртса.
— Каҫар, Терук пичче, — ӳкӗтлерӗ Широков.
— Ҫитӗ, ҫитӗ, ачам, эсӗ ҫамрӑк-ха, эпӗ ватӑ... 

сӑмах килӗшмерӗ, — терӗ хирӗҫ Терук пичче,— 
анчах пӗл святойсем тахҫанах ҫук ӗнтӗ... эпӗ 
ӗлӗк единоличник, тӗттӗм ҫын пулнӑ, ним те 
пӗлмен, хале эпӗ колхозник, ӑнлан есӗ — колхо- 
о-о-зник эпӗ!

Н. М. Волков.

Г е н р а х  Гейни*)

Рая ырласа хӗр юрланӑ тӗлех, ак 
Чиновниксем ҫитрӗҫ нумайӑн.
Кӗҫ ман багажа туртса илчӗҫ хаяррӑн, 
Шыраҫҫӗ, пӗлместӗп,— тем тупасшӑн.

Пурне те шӑршларӗҫ, аркатрӗҫ пурне те: 
Кӗпе-йӗмсене, брюкине те.
Шыраҫ мӗн вӗсем мӑн пуянлӑх,' ыр чӗнтӗр, 
Тытма юраман кӗнеке те.

Ухмах-айвансем! Лӑпланмашкӑн ыйтатӑп: 
Сире валлк ҫук унта ним те.
Вӑл ман пуҫӑмрах—кулленхи контрабанда,— 
Унпа эпӗ хам та ҫӳретӗп.

... Миме варринче ман пур пек ыр пуянлӑх, 
Ӗҫлет вӑл пулас ӑрусемшӗн.
Унтах ман мерчен те, ахах та пит тулӑх,— 
Турра та вӗсем илӗртеҫҫӗ.

Нумай шухӑша пуҫӑмрах эп тытатӑп,
Ана пытармастӑп сиртен эп.
Нумай кӗнеке эп пуҫпах ҫурататӑп,
Чи тупӑшлӑ кайӑк йӑви пек.

Нимле сатана та тытман ун пек пурлӑх,
Вӑл ыр пурлӑхсемсӗр тек супӗ.
Пӗр щиксӗр, ман пек хӑрамасӑр, хӑюллӑн 
Ҫырман Гофман фон Фалерслебен.

Манпа юнашар тӑракач пассажир кӗҫ 
Мана ӑнлантарчӗ пит тимлӗн:
„Кашни, пӗл—Таможен союзӗн пруссакӗ, 
Чиновник тата—тепӗр тӗрлӗ.

„Чаплакӗ часах,—тет,—Таможен союзӗ,
Вӑл пур халӑха пӗтӗҫтерӗ.
Арканчӑк ҫӗре вӑл час иарӗ ак усӑ, 
Ҫӗршывӑн чапне те ӳстерӗ.

„Пире ҫыхӑнтарӗ часах пӗрлӑхпе вӑл,
Пӗр пек пурнӑҫпа та вӑл пиллӗ.
Цензура ӳсме вӑй-хӑват п?рӗ, савӗ,
Тӑван пек, пурне те хӗрӳллӗн .

,Ун чух пӗрпекленӗ кашнин чун-чӗрнте, 
Кашнин ӑс-тӑннех ҫӗкле пӗрлӗх.
Германин ҫӗрне халь, кучух пур енчен те— 
Шалтан та тултан—пӗрлӗх кирлӗ“.

*) Генрих Гейне—нимӗҫсен иртнӗ ӗмӗрти революциллӗ по- 
эчӗ. Кунта пи ^етленекен „Германия" яглӑ поэмӑн сыпӑкне В. 
Улянгапа М. Ястран куҫарнӑ.



Сӳпенкке Илли

Ҫумӑр ҫума тытӑнчӗ. Кивҫурт кассине аран ҫит- 
се кбтбмӗр. Ял варринчи яштак, виҫӗ йӳплӗ кӑт- 
ра хурӑн тӗлне ҫитсен, лашана сулахаялла пӑрса 
Кирил тус патне кӗтӗм. Кирил тус кӑмӑллӑн йы- 
шӑнчӗ. Кирил тус арӑмӗ Таюк ҫӗлеме тытса 
ларнӑ кӗпине сак ҫине хурса, пирӗн йӗпе тум- 
тирсене кӑмака ҫине вырнаҫтарчӗ.

— Мӗнле пурӑнкалатӑр?—ыйтрӑм унран.—Кол- 
хозра нумай ӗҫлетни?

— Ан ҫиллен те-ха, Илле тус, эпӗ унта ӗҫлеме 
юратмастӑп. Чӳречерен кашни кунах ӗҫе тухма 
шаккаҫҫӗ, эпӗ итлеместӗп,—тет тус.—Колхоз ӗҫӗ- 
сӗр те аван пурӑнатӑп. Илле, хӑвах шутла, ҫын- 
сем кӑҫал ҫӗрулми 70—80 пӑт илчӗҫ, эпӗ 170 пӑт 
илтӗм, 100 пӑт улма сутса 1200 тенкӗ укҫа илтӗм. 
Анкартинченех 21 пӑт сухан, 5 пӑт кантӑр вӑрри, 
7 пӑт урпа, ■ 70 пуҫ купӑста, 6 пӑт кишӗр, 33 
кӗренке хӑмла туса илтӗм,—мухтанма пуҫларӗ 
Кирил тус.

— Мӗнле вара санӑн анкарти 2—3 гектар мар 
пулӗ-ҫке?—ыйтатӑп тусран.

— Ҫук, 2—3 гектар пулсан аванччӗ те, гектар 
ытларах анчах ҫав. Кӑҫал ҫырма хӗрнелле пӗр- 
икӗ йӑран тӑршшӗ тӑсасшӑн-ха,—терӗ вӑл.

Чӑнах кирил тус мана тӗлӗнтерчӗ. Анкартийӗ 
уй пек. Уплинче икӗ ҫуна, алӑклӑ сарайра тран- 
таспа ахаль урапа, курса ҫӳресен-ҫӳресен:—ку 
хатӗрсемпе колхоз усӑ курмасть-и мӗн?—ыйтатӑп 
тусран.

— Ай-ай, колхозшӑн мар ҫуса сӑрласа, тирпей- 
лӗ пуҫтарса лартнӑ вӗсене,—ответлет вӑл.

Пӳртӗнче Кирил тусӑн тусанпа витӗннӗ хӑрӑк 
турӑшпа тутӑхса, цифрӑсем палӑрми^пулнӑ сехет- 
сӗр пуҫне нимех те ҫук. Ҫапла калаҫкаласа ларнӑ 
хыҫҫӑн, апата лартӑмӑр. Сӗтел ҫине, апатпа пӗрле, 
ҫур литр тухса ларчӗ.

— Эпӗ вӗт пурӑнас тесех пурӑнатӑп. Пирӗн 
ялсем анкарти ҫӗрне 2 гектара ҫитерсен те шар- 
ламаҫҫӗ, терӗ.

* *

Унтанпа ҫулталӑк ҫитрӗ. Паян пирӗн Шетмӗре 
юнкун пуххи. Ирех лавкасем, круҫелсем, артист- 
сем халӑхсене йыхӑраҫҫӗ. Эпӗ те паян хам брига- 
дӑна, правлени ирӗк панипе, ӗҫе ямарӑм. Пуху 
туччӑр терӗм. Преми панӑ костюма пӗрремӗш хут 
тӑхӑнса тухас тесе тӑраттӑмччӗ, ҫав самантрах 
алӑк уҫӑлчӗ те, Кирил тус кӗрсе тӑчӗ.

— Ак телей, ӑҫтан ҫавӑрӑнса килме пӗлтӗн, 
арӑму ӑҫта, ирт-ха малалла,—тетӗп туса.

— Ха, Илле, эсӗ ватӑлма пӗлместӗн иккен, епле 
костюмсемпе, ӑҫта туянтӑн?—ыйта пуҫларӗ тус.

— Бригада аван ӗҫленешӗн преми пачӗҫ,—тетӗп.
Пылпа тунӑ кӑрчамана ӗҫкелесе ларнӑ хушӑра

Мускавран Пятницкий ячӗпе тӑракан хор концерт 
пама пуҫларӗ. Манӑн тус, радиона хӑнӑхманран 
пулас, шартах сикрӗ.

— Хӑҫан сӑрлаттартӑн урайна, мӗн чул патӑн 
ку алӑк пек тӗкӗре, сӗтел ҫиттине килтех тӗрле- 
рӗр-и, пружинлӑ кроватьне 200 тенкӗ тӗ панӑ 
пулӗ, самовар та пур тем...—вӗҫӗмсӗр ыйту пама 
тытӑнчӗ.

Ерипен ответлетӗп: патефонне 340 тенкӗ, к^о- 
ватьне 210 тенкӗ парса илнӗ, коҫтюмӗ—преми, 
самоварне Мускава экскурсине кайсан/ 140 тенкӗ 
парса илтӗм, пылӗ колхозӑн, тесе ӑнлантартӑм. 
Кирил тусӑн те тӗлӗнсе, те ӗненмесӗр уҫӑлнӑ ҫӑ- 
варӗ хупӑнмарӗ.

— Ара санӑн анкарти ҫӗрӗ чӗрӗк гектар пат- 
нелле кӑна вӗт, ӑҫтан тупатӑн эсӗ укҫа?—кӑшкӑр- 
са ячӗ тус.

— Анкартире мар пуянлӑх, пуянлӑх колхозра, 
ӗҫкунӗнче,—тетӗп.—Карчӑкпа иккӗн иртнӗ ҫулта 
583 ӗҫкунӗ турӑмӑр, 193 пӑт тӗштырӑ, 76 пӑт ҫӗр- 
улми, 2 пӑт пыл, 1542 тенкӗ укҫа тата ыттине те 
илнӗ, тетӗп.

— Колхозранах-и? -тат ах  ыйтрӗ тус.
—; Колхозранах,—ответлетӗп.
— Еҫкунӗпех-и?
— Ӗҫкунӗпех,—тесе ҫирӗплететӗп.
— Эх, Илле, йлле тус, пурӑнасах тесеччӗ. Ан- 

чах,—терӗ ман тус,—колхозран кӑларасшӑн, кил 
вырӑнне ытлашшине туртса илчӗҫ. Эсӗ колхозра 
тӑма та, колхозник правипе усӑ курма та тивӗҫ- 
сӗр, теҫҫӗ. Санӑн арӑмупа иксӗрӗн те иртнӗ ҫул 
17 ӗҫкунӗ, кӑҫал 4 ӗҫкунӗ кӑна пулнӑ, теҫҫӗ, кил 
вырӑнӗ гектар ытла, теҫҫӗ. Ятларӗҫ... ах, анчах...

— Эс апла эппин, апла пулсан эсӗ гектарлӑ 
кил вырӑнӗнче капитализм йӑви ҫавӑрса, колхоз 
ӗнси ҫине хӑпарса ларнӑ. О, ун пек ҫынпа туслӑ 
иурӑнма пулмӗ!—тесе калама ӗлкӗрнӗ ҫӗре манӑн 
Кирил алӑкран тухса ҫухалчӗ.

*

Нумай пулмасть Кирил каллех ман пата пырса 
ларчӗ, Халиччен пулман хаваслӑхпа мана вӑл алӑ 
пачӗ. Нумай-нумай ӗҫкунӗсем туни ҫинчен, ӗҫле- 
нӗҫемӗн ӗҫлес килни ҫинчен, партипе правитель- 
ствӑн постановленийӗ ӑна мӗнле хавхалантарни 
ҫинчен каларӗ. Юлашкинчен: „Туслӑ пулар ӗнтӗ 
каллех“ тесе хучӗ. Пулар вара, терӗм эпӗ те.



Вӑрнар поселокӗнчи кӳлӗ

— Мӗн кӑна тумаҫҫӗ-ш и кунта! Кӳлли епле чӑтать-ши?



И кӗ кал ав
А. П . Ч ех о в

Мӑнтӑрккапа ырханкка

Николаевски чугунҫулӗн вокзалӗнче икӗ тус 
тӗлпулчӗҫ: пӗри мӑнтӑркка, тепри ырханкка. Мӑн- 
тӑркки вокзал столовӑйӗнчен тин ҫеҫ апатланса 
тухнӑ пулнӑ, унӑн ҫулланнӑ тутисем пиҫнӗ чие 
пек йӑлтӑртатса тӑнӑ. Хӑйӗнчен херес тата флер- 
оранже шӑрши кӗнӗ. Ырханкки тин ҫеҫ вагон- 
тан тухнӑ пулнӑ, темтепӗр ҫӗклемӗ ҫавӑрса илнӗ 
ӑн а — чӑматан, картонкӑсем тата тӗрлӗ ҫыхӑсем 
йӑтнӑ вӑл. Хӑйӗнчен ветчинапа кофе шӑрши кӗ- 
нӗ. Ун ҫурӑмӗ хыҫӗнчен пӗр типшӗм хӗрарӑм, 
вӑрӑм янахлӑскер, вӑл — унӑн арӑмӗ, тата тӑслан- 
кӑ гимназист, мӑч-мӑч куҫлӑскер, вӑл — унӑн ывӑ- 
лӗ, пӑхса тӑнӑ.

— Порфирий!— кӑшкӑрса ячӗ мӑнтӑркка, ыр- 
ханккана курсан. — Эсех-и ку? Кӑвакарчӑнӑм ма- 
нӑн! Миҫе хӗл, миҫе ҫу курман!..

— Батюшки! — тӗлӗнсе чӗтрерӗ ырханкка. — 
Миша! Ача чухнехи тусӑм! Ӑҫтан эс сиксе тух- 
рӑн!

Туссем виҫӗ хутчен чаплаттарса чуптурӗҫ, ун- 
тан хаваслӑхпа пӑчӑртанса тухнӑ куҫҫуллӗ куҫӗ- 
семпе пӗр-пӗрин ҫине шӑтарас пек пӑхрӗҫ. Иккӗ- 
шӗ те тем пекех хавхаланчӗҫ.

— Чунӑм! — сӑмах пуҫларӗ ырханкка, чуптуса 
тата пӑхса тӑраннӑ хыҫҫӑн. — Вот кӗтмен ҫӗр- 
тен! Вот сюрприз! Ну юрӗ, пӑх ӗнтӗ ман ҫине 
лайӑхрах! Мӗнле пулнӑ, ҫавӑн пекех эс, краса- 
вец! Ҫавӑн пекех ырӑ та черченкӗ! Ах, эс, турӑ- 
ҫӑм! Ну, мӗнле-ха эс? Пуян пурнатӑн пуль? Авлан- 
нӑ пуль? Эпӗ арӑмлӑ ак, куратӑн... Ку манӑн 
арӑм ӗнтӗ, Луиза, Ванценбах йӑхӗнчен... люте- 
ранка... Акӑ ку манӑн ывӑлӑм, Нафанаил, виҫҫӗ- 
мӗш класри ученик. Акӑ, Нафаня, ку, ача чух- 
нехи тусӑм! Гимназире те пӗрлех вӗрентӗмӗр 
вӗт!

Нафанаил кӑштах шухӑшласа тӑчӗ те, картусне 
хыврӗ.

— Гимназире те пӗрле вӗрентӗмӗр вӗт? — сӑ- 
махне малалла тӑсрӗ ырханкка. — Астӑватӑн ӗнтӗ, 
епле сана виртлетчӗҫ? Сана шкултан панӑ кӗне- 
кене пирускӑ вӗҫӗпе ҫунтарса шӑтарнӑшӑн Ге- 
рострат тесе виртлетчӗҫ, мана элеклеме юратнӑ- 
шӑн Эфиальт тесе виртлетчӗҫ... Хо-хо... Ачасем 
кӑна пулнӑ ҫав! Ан хӑра, Нафаня! Унӑн умнерех 
пырса тӑр... Ку манӑн арӑм ӗнтӗ, Ванценбах 
йӑхӗнчен... лютеранка...

Нафанаил кӑштах шухӑшласа тӑчӗ те, ашшӗ 
ҫурӑмӗ хыҫне пытанчӗ.

— Ну, мӗнле пурнатӑн-ха, тусӑм? — ыйтрӗ 
мӑнтӑркка, тусӗ ҫине савӑнӑҫлӑ пӑхса. — Вырӑн- 
та пуль? Тен хисепе те тивӗҫлӗ пултӑн пуль?

— Вырӑнта пурнатӑп, чунӑм! Иккӗмӗш ҫул ӗн- 
тӗ коллежски асессор пулса ӗҫлетӗп, Станислав 
орденне тивӗҫлӗ пултӑм. Шалу начартарах та... 
ну, мур ҫине унпала! Арӑм музыка урокӗ парать, 
хам тата йывӑҫран портсигарсем тӑватӑп. Ҫавте-

ри лайӑх портсигарсем! Кашни штукне пӗрер тен- 
кӗпе сутатӑп. Вунӑ штук е ытларах илекенсене 
йӳнӗрехе те паратӑп. Пурӑнкалатӑп ҫавӑн пек. 
Департаментра ӗҫлесеччӗ, халӗ ак кунта ҫав ве- 
домствӑпах столоначальник пулма куҫарчӗҫ... 
Малашне кунта ӗҫлетӗп ӗнтӗ. Ну, эсӗмӗнле?Тен 
статский те пулӗ? А?..

— Ҫук, тусӑм, кӑшт ҫӳлерех, — терӗ мӑнтӑрк- 
ка. — Тайный советник ӗнтӗ эпӗ... Икӗ ҫӑлтӑр ҫак- 
са ҫӳретӗп.

Ырханкка сӑнӗ сасартӑк шуралчӗ, ҫанҫурӑмӗ 
чулланчӗ, анчах часах унӑн пичӗ ҫинче сарлака 
кулӑ палли ҫиҫсе ярӑмланчӗ; куҫӗсенчен вут хӗл- 
хемӗ сирпӗнсе тухнӑнах туйӑнчӗ. Хӑй вӑл кук- 
ленчӗ, курпунланчӗ, пӗрӗнчӗ... Чӑматанӗ те унӑн, 
картонкисем те, тӗрлӗ ҫыххисем те кукленчӗҫ... пӗр- 
келенчӗҫ... Арӑмӗн вӑрӑм янахӗ татах та тӑсӑлчӗ; 
Нафанаил тӳп-тӳррӗн хытса тӑчӗ, хӑйӗн мундирӗн 
пур тӳммисене те тӳммелерӗ.

— Эпӗ, ваше превосходительство... Ҫавтери 
аван-с! Ачаранпах туслӑ терӗмӗр пулать,а сасар- 
тӑк ҫавӑн пек вельможсене тухрӑмӑр! Хи-хи-с.

— Ну, юрӗ ӗнтӗ! — ҫамкисене пӗркелентерчӗ 
мӑнтӑркка. — Мӗне кирлӗ апла калаҫма? Эпир 
санпала ачаранпах туслӑ, — мӗне карлӗ чин уй- 
рӑмлӑхӗ ҫине пӑхма!

— Каҫарӑр... Мӗн эсир-с... — татах та куклене- 
рех авӑнса каларӗ ырханкка. Эсир, ваше превос- 
ходительство, пурне те асӑрхаса, ертсе пынипе... 
Хай, как калас, чӑмламалли сӗткен пек... Акӑ ку, 
ваше превосходительство, манӑн ывӑлӑм Нафаил... 
ку арӑм, Луиза, лютеранка, хай, как калас...

Ку сӑмахсене хирӗҫ мӑнтӑркка темӗскер калас- 
шӑн пулчӗ, анчах ырханкка сӑнпитӗнчи тавлӑх 
тата пӑхӑнаслӑхӑн палли тайный советнике тӑвӑн- 
тарса калас сӑл^аха такӑнтарчӗ. Вӑл вара ырханк- 
каран пӑрӑнчӗ те, сывпуллашас шутпа алӑ пачӗ.

Ырханкка унӑн виҫӗ пӳрнине чӑмӑртарӗ, пӗтӗм 
ӳтпӗвӗпе авӑнса тайӑлчӗ, китаец пек хихиклетрӗ: 
„хи-хи-хи“. Арӑмӗ те кӑштӑх кулчӗ. Нафанаил, 
урипе урине шаплаттарнӑ май, картусне ӳкерчӗ. 
Виҫҫӗшӗ те вӗсем хавас туйӑмлӑхпа хавхаланчӗҫ.

1883.
Почта уйрӑмӗнче

Ҫак кунсенче эпир хамӑрӑн ватӑ почтмейстер 
Сладкоперцевӑн ҫап-ҫамрӑк арӑмне пытартӑмӑр. 
Ҫавтери илемлӗскерне ҫӗр айнечиксе тирпейленӗ 
хыҫҫӑн, эпир, ваттисен йӑлипе, вилнӗ чуна „асӑн- 
ма“ тесе почта уйрӑмне кӗпӗрленсе кайрӑмӑр.

Пирӗн умма икерчӗсем кӑларса лартсанах, тӑ- 
лӑха тӑрса юлнӑ старик куҫҫулӗ витӗр хурланса 
ҫакӑн пек каларӗ:

— Ҫак икерчӗсем пекех илемлӗн йӑлтӑртатса 
тӑратчӗ ман арӑмӑн сӑнсӑпачӗ. Ҫаксем пекеххит- 
реччӗ! Каснӑ-лартнӑ, ҫаксем пекех!

— Ҫапла ӗнтӗ, ҫапла, — килӗшрӗҫ асӑнакан*



сем, — чӑнласах та питӗ хитреччӗ вЗл сан арӑм... 
Первый сортчӗ!

— Варз ҫав... Пурте тӗлӗнетчӗҫ вӗт ун ҫине 
пӑхсассӑн... Анчах, господасем, эпӗ ӑна унӑн 
илемӗшӗн мар юратнӑ, ырӑ клмӑлӗшӗн те мар — 
ҫак икӗ пахалӑх чылай хӗрарӑмсемшӗн чи кирлӗ 
вырӑнта тӑраҫҫӗ пулин те — ҫук, уншан мар ӑна 
эп юратнӑ. Эпӗ ӑна унӑн чунӗнчи урӑх пахалӑхӗ- 
шӗн юратнӑ. Тӳп-тӳррӗн каластӑк, эпӗ ӑна, вил- 
нӗскерне — тӑпри ҫӑмӑл пултӑр, — хӑйӗн калама 
ҫук ырӑ та килӗшӳллӗ характерӗпе упӑшкнне 
чунтан-чӗререн тӗрӗссӗн пӑхӑнса пурӑннӑшӑн 
юратнӑ. Мана вӑл, ватӑскерне, эпӗ вӗт часах ут- 
мӑла пусатӑп, вӑл ҫирӗмре ҫеҫчӗ — хӑй ҫамрӑкне 
пӑхмасӑрах ҫавтери пӑхӑнса пурӑнатчӗ, мана ни- 
кампа та улӑштармастчӗ! Мана вӗт, старике, вӑл 
пӑхӑннӑ!

Дьякон, пирӗнпе апатланса лараканскер, пӑрка- 
ланса илнӗ мап, ӳслӗклӗн какӑрса, старикӗн сӑ- 
махӗсене ӗненес пирки хӑйӗн иккӗленӳллӗ шу- 
хӑшне систерчӗ.

— Эсир ӗненместӗр апла пулсассӑн? — терӗ 
старик, ун ҫине пӑхса.

— Ӗненес пирки мар-ха та, — терӗ дьякон, — 
ахаль ҫеҫ... ҫамрӑк арӑмсем кӑчухне урӑхларах 
пулаканччӗ те... Да... Ҫук... Н-да...

— Эсир иккӗленетӗр, апла-тӑк тӗплӗнех каласа 
ӗнентерем. Вӑл мана яланах пӑхӑнса тӑтӑр тесе 
эпӗ тӗрлӗ стратегилле майсемпе усӑ кураттӑм. 
Тӗрлӗ майсемпе усӑ курма пӗлекен чее характер- 
лӑ упӑшкана вӑл ниепле те улӑштарма пултарай- 
ман. Хамӑн чеелӗхпе эп унпала иксӗмӗр хушӑ- 
мӑрти йӗркелӗхе сыхланӑ. Пароль евӗрлӗ сӑмах- 
сем пӗлетӗп эпӗ. Ҫав сӑмахсене калатӑп та ва- 
ра — баста, арӑмпа иксӗмӗр хушӑмӑра тӑшман кӗ- 
реймесси пирки нимӗн иккӗленмесӗр, канлӗн ҫеҫ 
ҫывӑрма пултаратӑп...

— Мӗнле сӑмахсем-ха вара вӗсем?
— Самӑй простой сӑмахсемех. Хула ҫине эп 

пӗр ырӑ мар хыпар сарнӑччӗ. Вӑл хыпара эсир 
те пӗлетӗр. Эпӗ кашни тӗлпулаканах калаттӑм: 
„Манӑн арӑм Алена хамӑрӑн полицеймейстер Иван 
Алексеич Замехватскипе пурӑнать вӗт“ теттӗм. 
Ҫак сӑмахсем вӗсем ҫителӗклӗ пулнӑ. Вара по- 
лицеймейстерӑн хаярлӑхӗнчен хӑраса манӑн Алена 
хыҫҫӑн пӗр ҫын та чупма пултарайман. Аленӑна 
курсассӑнах пурте ун умӗнчен тарса ҫухалат- 
чӗҫ, Замехватски мӗн те пулин ан шухӑшлатӑр 
тесе хӑратчӗҫ. Хе-хе-хе... Вӗт ҫав сухаллӑ эсре- 
метпе ҫыхлан кӑна — ыррӑн хӑтӑлаймӑн, сани- 
тари пирки пӗр харӑссӑн пилӗк протокол ҫырса 
хурӗ. Сӑмахран ак, сан кушакку урамра ҫӳрени- 
не курчӗ-тӗк, ун ҫинчен вӑл килҫуртсӑр выльӑх 
тесе ҫавӑнтах протокол ҫырса хурать.

— Апла, сирӗн арӑм Иван Алексеичпа пурӑн- 
ман та-и вара? — тӗлӗнсе ыйтрӑмӑр эпир.

— Ҫук-с, ку вӑл ман чеелӗх... Хе-хе... Мӗнле, 
сире, ҫамрӑксене, чике таранах лартнӑ-и мӗнэпӗ? 
То-то, ҫапла кирлӗ те...

Пӗр виҫӗ минутлӑха пӗри те нимӗн чӗнмерӗ- 
мӗр. Ҫак хулӑм шӑмшаклӑ, хӗрлӗ сӑмсаллӑ ста- 
рик хӑйӗн чеелӗхӗпе лартма пултарнишӗн пире 
вӑтанма тата кӳренме те лекрӗ.

— Юрӗ ӗнтӗ, тур парӗ-ха, тепре те авланӑн! — 
уесе хучӗ дьякон.

1883.
М. П. куҫарнӑ.

К У Ш  А К

(Ю п т а р у)

Ула кушак ҫынсем тӑриччен пӗр ирпе 
Хӑйма ҫиме кӑштӑрт сикрӗ нӳхрепе.
Кунта пурте пур ӗнтӗ ун валли:
Ҫӑвӗ, турӑхӗ, сӗчӗ—хӑймалли,
Кунтах тата тӑпӑрчӑ хутаҫҫи,—
Хӑшне кӑмӑлу ҫӑвать—ҫавна ҫи!
Нӳхрепри чӳлмексе.м хушшинче 
Пирӗн кушак ҫӳрет йӑпшӑнса,
Пӳртри ҫыннисем туйиччен 
Тухса каясшӑн тӑранса.
Ав вӑл хӑйма ҫинче... пӗсмелле!
Чӳлмекки лӗшгӗрех йӑванчӗ,
Эх-ме, пӗҫ-пӗҫ! Тяппи варланчӗ.
Чим! Хуҫине мӗскер темелле?
Мӗн пулса тӑчӗ ӗнтӗ ҫак?!
Хӑранипеле ҫак кушак 
Тухрӗ те вӗҫтерчӗ картана;
Унта вӑл курчӗ те автана:
— Сӑтӑрҫӑ! — тет — Мӗн турӑн нӳхрепре?
— Чи.м, чим! — тет автан. — Мӗн пулчӗ?
Эпӗ кашта ҫинчеччӗ тӳпере,
Халӗ ҫеҫ-ха унтан ансаччӗ!
— Ан калаҫ! — тет Кушак,— намӑса пӗлмелле! 
Епле автан пуҫпа нӳхрепе кӗмелле?
Унтан ӑна тытрӗ те ҫунатран 
Ҫавӑтса кӑна тухрӗ картаран.
Хӑй шавлать, вӑрҫать пикенсе,
Вӑрӑ тытрӑм! — тет. — Килӗр, юлташсем!
— Мӗн пулнӑ та, мӗн пулнӑ? тесе,
Унтан та кунтан кӗрлесе
Кушак патне чупаҫҫӗ ыттисем.
Пӳртрисем тӑрса тухиччен 
Киль выльӑхсем часах пухӑнчӗҫ,
Ҫакӑ ир пулнӑ ӗҫ ҫинчен 
Ыйтса, тӗпчеме тытӑнчӗҫ.
— Вог мӗн! — тет кушак. — Паян ирхине 
Нӳхрепе кӗнӗ ҫак автан.
Хӑйма ӗҫнӗ-ӗҫнӗ те, чӳлмекне 
Тӳнтерсех янӑ хыҫалтан.
Сӑтӑрҫа уншӑн ответ тыттарас,
Е карташӗнчен йӑлтах хӑвалас!
— Чимӗр-ха, чимӗр! терӗ Юпах Тиха, —
— Нӳхрепе ҫак кушак хӑй аннӑ,
Юлташсем, пӑхӑр, астӑвӑр-ха —
Авӑ, урисем хӑймапа варланнӑ!
Усал! Автана айӑпласшан, ҫапах та!
Пӑхаҫҫӗ — урисем хӑймаллӑ чӑнах та.
Вара тин юхнӑ хӑймашӑн кушакне 
Пуху умӗнче тыттарчӗҫ ответне.

Элекҫӗ тенине вара эс курман-и?
Вӑл сирӗн хушӑра та п>лмалла.
Ӑна паллас тесен — тяппи варланман-и?
Ҫавна тинкеререх пӑхмалла.

Н. Евдокимов.

6



Кӗске калаҫусем
Ҫӗнӗ пулӑшу

— Ачу пблтӗрех аслӑ шкултан вӗренсе тухнӑ. 
Халӗ аван вырӑнта ӗҫлесе пурӑнать. Ашшӗне 
пулӑшкалать-и?

— Пулӑшкалать. Ашшӗне тригонометри, мана 
алгебра задачисене тума пулӑшкалать.

Ҫӗнӗ орфографие пӗлсе ҫитмен 
секретарь

— Сан почерку начар. Каллиграфине вӗренес 
пулать.

— Ой, кирлӗ мар. Ман почерк аван. Юри ву- 
лама йывӑр почеркпа ҫыратӑп эпӗ.

— Ма апла?
— Вулама ҫӑмӑл почеркпа ҫырсан, эпӗ ҫӗнӗ 

орфографине начар пӗлнине пуртв сисме пул- 
тараҫҫӗ.

Пуян колхозник

— Пӑх-ха ӑшӑ ҫилпе хумханса ларэкан тырӑ 
пучахӗсем ҫине. Кӑҫал пӳрт алӑкне аслӑлатмал- 
лах пулать.

— Ма аслӑлатасшӑн-ха?
— Пӳрте рояль кӳртме.

Парикмахер патӗнче

— Парикмахер юлташ, эсӗ асӑрхайманнипе 
ман хӑлхам вӗҫне татса илтӗн.

— Апла-тӑк тепӗр енчине те касса танлаштар- 
са ярам,— юрать-и?

Баяншӑн

Ашшӗ {вуллтьу. „18-мӗш ӗмӗртех пӗр паллӑ 
врач Гуфеланд ҫапла ҫырса хӑварнӑччӗ:“ Пӗр юл- 
хав ҫын та ватӑличчен пурӑнман, сӗм ватта ҫи- 
тиччен пурӑннисем—вӗсем пурте пурнӑҫа ӗҫлесе 
нрттернӗ ҫынсем“, тенӗ.

— Апла пулсан, эсӗ, атте, сӗм ватӑлса ҫитич- 
чен пурӑнаймастӑн.

— Ма, ачам?
— Мана баян туянса пама ӳркенетӗн.

Начар буфет

Ҫӑмӑл илнӗ отпуск
— Отпуск илтӗн эппин. Парасшӑн мар калаҫ- 

марӗҫ-и?
— Ҫук-ҫке. Енерхи ӗҫе сехет ҫурӑ юлса кил- 

тӗм те, пӗр сӑмахсӑрах „ячӗҫ“.

Мунчара
— Эсӗ мунчана килни виҫӗ сехет ытла. Ма 

ытла нумай ҫӑвӑнан-ха?
— Мунчана ремонт тума уйӑхлӑх хупаҫҫӗ. 

Уйӑхлӑх ҫӑвӑнса юлас тетӗп.

— Пирӗн буфетра ҫӑвара хыпмалли япаласем 
ҫук.

— Вӗри кукӑльсемпе бифштекссем-и?
— Мар. Вилкӑсем.

(Ю п т а р у)

Мӗтри мучи шӑп ҫурҫӗр тӗлӗнче 
Ӑш ӑйӑхран вӑранчӗ тӗлӗнсе:
Мӗскер пирки янрать-ха чан сасси?
— Эккей вӗт-ха, пулмарӗ ҫыврасси! — 
Тесе Мӗтри тухать урамалла.
Катаранах такам та курмалла,
Ял вӗҫӗнче, пушар тухнӑ тӗлте, 
Хӗп-хӗрлӗ ҫутӑ ӳкнӗ пӗлӗте.
— Эккей вӗт-ха, пушар тухнӑ ялта! 
Юрать-ха эп тӑмастӑп хуралта...
Тесе, Мӗтри каллех кӗлеткине 
Кӗртсе хурать ҫемҫе тӳшек ҫине.
Анчах Мӗтри пуҫлать „хуп турттарма“, 
Пушар леш урамран ку урама,
Пӗр ҫурт ҫинчен тепӗрин ҫине сиксе, 
Мӗтри пӳрчӗ ҫине ӳкет ҫитсе.
Пӳрт ӑшчикки лӑнк тулчӗ тӗтӗмпе, 
Мӗтри аптрарӗ, мӗскӗн, пӗтӗмпех. 
Часрах вӑл тӑчӗ вырӑнӗ ҫинчен,
Кушак ҫури пек кӑшкӑрчӗ ҫинҫен:
— Ҫунса каятпӑр! Пӗтрӗмӗр! Хурах! 
Мӗскер капла ку? Ҫырлахсам турах! 
Виҫесӗр хӑраса ӳкнипеле
Чупать алӑк патне те тӗпеле, 
Юлашкинчен йӑлт аптраса ҫитет,
Пуҫне кӑмакана пырса чикет.

»* *
Пуҫланнӑ иккӗмӗш тӗнче вӑрҫи.
Анчах та Франципеле Англи тени, 
Нумайчченех вӗсем чӑхӑмлӗҫ-ши? 
Пушарпала ав мӗн курчӗ Мӗтри,
Е эсӗр те ҫавна кӗтетӗр-и? •

Ф. Ванин.



Ялан савӑнӑҫлӑччӗ вӑл. Паянхи пухуран тем 
пирки вӑл ытла та ҫиленсе таврӑнчӗ. Хӑй кӗнӗ 
хыҫҫӑн пӳрт алӑкне мӗнпур вӑйӗпе кӗрслеттерсе 
хупрӗ. Темшӗн ятлаҫса илчӗ. Анчах вӑл кӗнӗ вӑ- 
хӑтра пӳртре никам та пулман пирки, ӑна никам 
та хирӗҫ сасӑ па.марӗ, пӗр кӑмака ҫинче ҫывӑрса 
выртакан кушак ҫеҫ ун сасСипе ыйхӑран вӑранса 
ун умне скксе анчӗ, хуҫи ҫине пӑхса йӑвашрах 
сассипе макӑрса илчӗ. Ку Куяна тата ытларах 
ҫилентерсе ячӗ.

— Мӗн кирлӗ сана?—терӗ вӑл хытгӑн тухакан 
сассипе. Хӑй ҫавӑнтах кушака ярса илсе тӗрлӗ 
май турткала пуҫларӗ.—Кала мӗн кирлӗ сана? 
Кунта ҫыннин ахаль ӑш тулашать, а эсӗ пур, ма- 
кӑрсатата чуна тарӑхтаран!—Вӑл айӑпсӑр кушака 
шӑпӑр шӑтӑкнелле хытӑ ҫӗклесе ҫапса пахчине 
тухрӗ. Ним тума аптраса хуйхӑллӑ пуҫне усса 
пахчи тавра утса ҫаврӑнма пуҫларӗ. Анчах ҫав 
вӑхӑтрах сасӑ илтӗнсе кайни ӑна пӗр вырӑнта 
чарса тӑратрӗ.

— А-а1—Энтрук пуҫана иккен,—терӗ вӑл сасси- 
не ҫемҫереххӗн кӑларса.

— Эпӗ-ха, эпӗ,—терӗ Энтрукӗ,—мӗн эсӗ утка- 
ласа ҫӳрен?

— Уҫӑлса ҫӳрекелес терӗм.
— Ну, мӗнле, Миккуль пуҫана, пухха кайса 

килтӗн-и?—терӗ Энтрук калаҫӑва малалла чӗртсе 
ярса,—мӗн калаҫрӗҫ?

Ҫак сӑмахсем Кульккана татах ҫилентерсе ячӗҫ, 
анчах вӑл, хӑй умӗнче пуҫанӑшӗ тӑнине астуса 
илсен, сассине каллех ҫемҫен кӑларчӗ.

— Ара эсӗ, пуҫана, пухӑва ху пырайманччӗ-им?
— Килте пулайман пирки пыраймарӑм ҫав, ҫа- 

вӑнпа сан патна килсе пӗлес терӗм,—терӗ ӑна 
пуҫани.

—Эпӗ карӑм та, анчах кайман пулсан пин хут 
лайӑх пулатчӗ...

— Ма тата? Мӗн пулчӗ?—ыйтрӗ Энтрук тӗ- 
лӗнсе.

— Мӗн пуласси пулнӑ ӗнтӗвӑл,—терӗ Куян сыв- 
лӑшне тулалла вӗрсе кӑларса ярса,—-ман ҫинчен 
каларӗҫ. Малтанах Карачӑм Иванӗ тухса калаҫрӗ, 
унтан Кавӑрле Тарасӗ... Суя колхозник терӗҫ. 
Пахча пысӑк пирки калаҫрӗҫ. Малашне пирӗн кол- 
хоз сан пек суя членсене тӳсме пултараймасть, 
терӗҫ.

— Ҫук. Пуҫана, эсӗ ҫав калаҫакансем ҫине, 
йӑнӑш тӑрӑнатӑн,—терӗ хирӗҫ Энтрук, нумай ит- 
лесе тӑнӑ хыҫҫӑн,—вӗсем айӑплӑ мар кунта...

— Кам тата?—терӗ Куян хӑвӑрттӑн,—-мӗнпура 
ҫавсем пуҫласа ячӗҫ...

— Никам та мар, ху айӑплӑ. Хӑвах шутла эсӗ, 
пуҫана, колхозра пурте ӗҫлемесӗр пурӑнсан, мӗн 
пулса тӑнӑ пулӗччӗ пирӗн колхозсемпе?.. Кам 
тырӑ хатӗрленӗ пулӗччӗ пире валли?..

— Ку тӗрӗс мар, пурте ӗҫлемесӗр пурӑнаймӗҫ, 
эс уншӑн ан хӑра,—терӗ Куян, каллех Энтрука 
пӳлсе.

— Ну, сӑмахран калатпӑр, эсӗ ӗҫлемесен, эпӗ 
ӗҫлемесен, тепри ӗҫлемесен...

— Ҫук, ҫук, сӑмахран та пулма пултараймасть... 
Эсӗ ун ҫинчен мар, вот ман пахчана епле хӑтар- 
са хӑварасси ҫинчен кала-ха!

— Пахчана... ӑна хӑтарса хӑварма ҫӑмӑл, ӗҫлес 
пулать колхозра, вара санӑн пахчу ҫеҫ ыар, пуял 
та культурлӑ пурнӑҫу та пулса тӑрӗ. Ав куратӑн 
пулӗ, ӗҫлекенсем епле пурӑннине. Сан та вӗсене 
ҫитме мӗнпур майсем пур вӗт,—терӗ юлашкинчен 
Энтру^с, хытӑ ӳкӗтлесе.

— Еҫлемелле тетӗн, анчах мана юрӑхлӑ ӗҫ пур- 
ши унта, пуҫана?

— Мӗнле ӗҫ кирлӗ сана?
— Мана ҫӑмӑл ӗҫ кирлӗ, анчах ӗҫӗ ҫӑмӑл пулин 

те, ӗҫкунӗ ытларах пултӑрччӗ...
Кунта каллех вӗсен калаҫу тӑсӑлса карӗ. Ну- 

майччен калаҫрӗҫ вӗсем.
Ик-виҫӗ кун иртсен, колхозниксем Куян Кульк- 

кн ӗҫе васканине курчӗҫ.
М. Аркай.

Армана кайнӑ чух
Сӗнтӗр шывӗ ҫинчи 12 армантан 7 арманӗ нЯрахӑҫа тух- 

нӑ. Ҫакна нула колхозниксем аоман шыраса 20-30 километр 
хушши кзйнисем те сахал мар пулаҫҫӗ. (П. К ом -в ).

— Сывӑ юлӑр, ачамсем! Арӑм, эпӗ таврӑни«чен 
пӗчӗк ачи утакан пулсан, мана телефонограм 
ярса савӑнтар.

— Ӑҫта тухса каян, аттем?
— Армана, тырӑ авӑртма каятӑп.
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хысиӑи
Иван Ара

— Иван пичче! И-ван пичче-е!!
Таҫта хыпаланать Иван пичче. Ана кӑшкӑраҫ- 

ҫӗ. Вӑл илтмест.
— И-ива-ан пи-чче-е-е!!!
Ана пӗр хут татӑкӗ тытнӑ письмоносец ҫапла 

кӑшкӑрать.
— Якку тете, кӑшкӑр-ха ҫав Иван пиччене! 

манӑн сас ҫитмерӗ. Письмоносецраи маларах пы- 
ракан Якку Иван пиччене кӑшкӑрса чарчӗ.

—Ӑҫта пит васкатӑн? Сана ав письмоносец кӑш- 
кӑрать,—терӗ вӑл, ӑна хӑваласа ҫитсен.

— Пушта каягӑп-ҫке. Арӑм патне ҫыру ярас 
терӗм-ха.

— Арӑму ӑҫта тата?
— Вӑл ман больницара выртать. Кӑҫал йӗтем 

ҫинче куҫне хӑлчӑк кӗчӗ те ҫавӑнтанпа так-ки 
аптӑратать те аптӑратать. Тепӗр чухне ҫӗр ҫывӑр- 
ма памасть: кӑшкӑрать! Мӗн тӑвас тетӗн. Э-эй! 
кун сассине итлесе выртиччен, терӗм, тытрӑм 
та больницӑна леҫсе ятӑм. Хӑш чухне кичемле- 
нет пуль, тетӗп. Старикрен ҫыру илсен, ҫапах 
самай вӗт вӑл. Хырӑмӗнче ача та пурччӗ-ха, вӑхӑ- 
чӗ те ҫитсе пырать пуль ӗнтӗ.

— Больницара пулсан, хӑрамаллах мар ӗнтӗ,— 
тере Якку.—Унта куҫне те тӳрлетӗҫ, ачине те 
ҫураттарса ярӗҫ.

— Тем, ачасенейывӑр ҫуратать вӑл. Папаҫ кар- 
чӑкпа ҫуратнӑ чух йӑлт асапланса пӗтет вара. 
Хам та хӗрхенсе пӗтетӗп, куҫӑм ан куртӑр тесе, 
килтен тухса таратӑп. Э, кунта больницара ҫав- 
ха. Ентӗ ку юлашки пулать пуль те-ха, ҫитет— 
сакӑр ача пулать вӗт.

— Тӑвӑр халь тепӗр саккӑрӗшне!
И-ий, Якку ачам, хамӑр та ват еннелле су- 

лӑнатпӑр ӗнтӗ, аллӑран иртетпӗр те.
Вӗсем чарӑннӑ тӗле письмоносец ҫитрӗ. Иван 

пичче патне телеграмма пур.
— Хамӑн вуласа парас мар-и?—терӗ Якку.
— Хам та эп. Халь пӗлтӗр кӑна шкул та вӗрен- 

се тухнӑ та.
Иван пичче телеграммине хыпаланса вуласа 

тухрӗ. Унтан вӑл ҫак сӑмахсене ҫеҫ вуларӗ:— 
Прощай женою срочно“.

Ӑҫтан ку телеграмма,—вӑл ӑна-кӑна асӑрхаса 
тӑмарӗ, тӳрех: больницӑран, тесех шутларӗ. Ҫа- 
вӑнпа ун куҫӗсем шывланчӗҫ. ,Прощ ай“ тенӗ 
сӑмах ун чӗрине ҫӗҫӗ кӗртсе лартрӗ.

— А-ах, пӗтрӗ иккен, пӗтрӗ,—ҫавӑнтах йӗрсе ячӗ 
Иван пичче.—Вилчӗ иккен. Вилчӗ.

Пикенсех йӗрет Иван пичче. Иртсе ҫӳрекенсем 
пурте ун патӗнче чарӑнса итлеҫҫӗ. Калаҫа-калаҫа 
улать сакӑр ача ашшӗ пулмалли старик. Ни йӗ- 
ме, ни кулма пӗлмеҫҫӗ унпа пӗрле ытти ҫынсем. 
Вӗсенчен пӗри матуртараххи тупӑнчӗ. Вӑл пуҫӗн- 
чи кепкине хӑпартса илчӗ те, лаша витине чуп-

тарчӗ. Пӗр самантра мӗн пурне хатӗрлесе пачӗҫ, 
Иван пиччен—лар та кай! Вӑл колхозӑн лайӑх 
лашипе тепӗр сехетрен больницӑна вӗҫтерчӗ. 
Иван пиччен аллинчи лаша маттур юртать. 
Часах ак ҫитес ҫӗре ҫитет. Ҫапах, часах пулсан 
та, ҫак вӑхӑт хушшинче ҫур ӗмӗр пурӑнса ирт- 
терчӗ Иван пичче. Шухӑшӗпе ӑҫта кӑна кайса 
килмерӗ пуль вӑл. Арӑмӗпе ирттернӗ кун-ҫула 
пӗр вӗҫӗмсӗр аса илет, илет... пӗчӗк ача пек 
ӗсӗклет.

Больницӑна ҫитнӗ-ҫитмен шала кӗрсе кайрӗ. 
Арӑмне пӑрахса хӑварнӑ палата тӗлӗнче ӑна пӗр 
сестра ҫитсе чарчӗ.

Сестра сӑмах каласа ӗлкӗриччен вӑл калаҫса ячӗ.
— Ӑҫта ман арӑм?—ыйтрӗ Иван пичче. Сасси' 

чӗтӗресе тухрӗ.
— Кам вӑл сан арӑму.
— Матрунь Алексеевна.
— Алексеева Матрена! Ӑна ӗнерех кӑларса янӑ. 

Ҫук вӑл пирӗн патӑрта.—Ҫук? Пӗлетӗп ҫуккине... 
Н-н-н... Кала-ха, хӗрӗм: Мӗнле вӑл вилчӗ. Мӗн 
каласа хӑварчӗ? Н-н-н... Ҫавӑнта ӗнтӗ вӑл халӗ?— 
аллипе тӑсса кӑтартрӗ Иван пичче, вилнӗ ҫынсе- 
не хумалли палата еннелле. Тӑсса кӑтартрӗ те, 
тӗлӗнсе кайнӑ сестран ответне кӗтмесӗрех, хӑ- 
вӑрттӑн вӑркӑнтарчӗ.

— Уҫӑр!—злӑка шаккарӗ пичче.—Юлашки хут 
пӑхса, юлашки хут чуптуса юлам. Ой, мӗнле 
вилчӗ-ши? Мӗн каласа хӑварчӗ-ши?

Паҫӑрхи сестра ун патне чупса пычӗ:
— Итле-ха, гражданин!—терӗ вӑл, —мӗн кирлӗ 

м ара калаҫатӑн кунта эс?.
— Сӳпӗлтӗк!—терӗ ӑна хирӗҫ Иван пичче.— 

„Кирлӗ мара“ калаҫатӑп, значит? Паллах, сана 
ним те мар вӑл. Шӗшлӗ ҫеҫ-ха эсӗ... ҫамрӑк. Акӑ, 
качча кайса кур-ха. Ҫичӗ ача амӑшӗ пул. Сак- 
кӑрмӗшне тунӑ чухне вилсе вырт. Хурланмӗ-и 
упӑшку саншӑн... макӑрмӗ-и? Арӑма хӗрхенсе хур- 
ланма, макӑрма пӗлмен упӑшка упӑшка та мар вӑл..’ 
Ой-й... Мӗнле вилчӗ? Кала-ха, хӗрӗм? Мӗн кала- 
са хӑварчӗ.

—Тавтапуҫ тесе хӑварчӗ... Мӗншӗн макӑратӑн. 
Вилмен вӗт вӑл...

— Лашу вӗҫерӗнсе тарчӗ санӑн!—пӗр ача ҫит- 
се пӗлтерчӗ Иван пиччене. Пичче ,мӑк-мак‘ ту- 
каларӗ те шӑрӑхпа тарланӑ ӗнсине шӑлса илчӗ. 
Унтан, нимӗн калаҫса тӑмасӑр. лаши хыҫҫӑн чуп- 
рӗ. Чупрӗ-чупрӗ ҫитеймерӗ. Лаша аслӑ урамран 
пӑрӑнса пӗр переулока кӗрсе куҫран ҫухалчӗ. 
„Аха,—терӗ Иван пичче.—Ӑссӑр выльӑх мар-ха. 
Пӗркун килсен каҫ выртсатухнӑ Срошкин пуҫана 
патне кӗрет ӗнтӗ. Юрӗ“.

Лаша чӑнах та Срошкин хапхи умне пырса ча- 
рӑнчӗ. Иван пичче ҫитнӗ ҫӗре Срошкин хӑй те 
лаша патне тухса тӑнӑ.



— Ой-й! Пбтрӗм ӗнтӗ, пуҫана!—терӗ Йван пич- 
че.—Елкӗреймерӗм. Пытарнӑ... Кӑтартмарӗҫ. Те- 
леграмне паян ҫеҫ пырса пачӗҫ...

— Паян ҫеҫ янӑччӗ ӑна,—терӗ Срошкин.—Ир- 
хине ҫеҫ кайса ятӑм.

— Эсӗ ҫырнӑ-им ӑна? Больницаран мар-им?
— Эпӗ ҫав. Арӑму кунта килчӗ те.
— Мӗн калатӑн эсӗ?—чӗтревлӗ саспа ыйтрӗ 

Иван пичче.—Вилнӗ вӗт арӑм. Сывпуллашма чӗн- 
нӗ вӗт эс мана...

Срошкин нимӗн ӑнланмасӑр хытса тӑчӗ.
— Ӑҫта-ха телеграмма?—терӗ вӑл.
Телеграмма ҫинчи „Прощай женою срочно“

сӑмахсене вуланӑ хыҫҫӑн пӗр хӗрелсе, пӗр шу- 
ралса илчӗ Срошкин.

— Тьфу!—терӗ вӑл, ӗнсине кӗҫӗтмесӗрех хыҫ- 
са.—Мӗнле пуҫлӑ ҫынсем лараҫҫӗ вӑл почтӑра? 
Ыйхӑ уҫайманскерсем. Е мӑшкӑласшӑн ҫапла тӑ- 
ваҫҫӗ! „Приезжай за женою Срошкин“ тесе 
ҫырнӑччӗ эпӗ. А, вӗсем... Ман патра вӗт арӑму. 
Атя, пуҫана, атя пӳрте. Апат хатӗр унта.

...Пӳрте кӗрсенех Иван пичче умне хӑй нихӑҫай 
курасса сунман картина тухса тӑнӑ. Тӗрлӗ ҫимӗҫ- 
лӗ сӗтел хушшинче унӑн чун-чӗререн савакан 
арӑмӗ Матрена Алексеевна ача ӗмӗртсе ларнӑ. 
Ача—калама ҫук чипер ача пулнӑ.

— Чунӑм!—тесе алла илнӗ ӑна Иван пичче.— 
Саккӑрмӗш чунӑм...

Ҫавӑнтах вӑл арӑмне виҫӗ хутчен тытса чуп- 
тунӑ. Арӑмӗ ӑна больницӑра хӑйне епле лайӑх 
пӑхни ҫинчен, куҫне те часах тӳрлетни ҫинчен, 
ачана ҫавтери ҫӑмӑллӑн ҫуратни ҫинчен хавас- 
ланса каласа панӑ.

— Тем пекех тавтапуҫ!—тенӗ Иван пичче.— 
Чим-ха, больницарисене кайса тав тӑвам-ха. Хам 
та тав тӑвам...

Вара вӑл тав тума тухса кайнӑ. Унӑн шухӑшӗн- 
че саккӑрмӗш ачи тата ҫав ачана ҫуратма пулӑ- 
шакан паҫӑрхи сестра ҫап-ҫутӑ сӑнлӑн ялкӑшса 
тӑнӑ.

Нвас сутнӑ ҫӗрте

ИЛЕКЕННИСЕМ: Квас пур-и?

СУТАКАННИ: Ан асӑнӑр ун ҫинчен, атту хамӑн та ӗҫес  килнипе пыр кӑтӑкланать
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Сехет тӑххӑр танлаттарнӑ.
— Эх-и-ик!—тенӗ Эрхип.—Мӗншӗн вӑратма- 

с'ӑн?
Ку сӑмахсене куҫне уҫмасӑрах каланӑ вӑл, 

каркаланса анасланӑ май каланӑ. Унтан каллех:
— Эхи ...хи-ик!—тенӗ.-М ӗнш ӗн халӗ те вӑ- 

ратмастӑн?!
Ӑна хирӗҫ никам та нимӗн те чӗнмен. Пӗр 

ӑнланусӑр сасӑ ҫеҫ илтӗннӗ. Вӑл сасӑ ура вӗҫне 
ули-^^ка пек хутланса выртнӑ кантӑрвӑрри тӗслӗ 
кушакӑн мӑрӑлтатӑвӗ пулнӑ. Вара Эрхип, тата 
актив.тӑнрах анасласа, хӑрах аллипе темӗскер 
хыпашлама пуҫланӑ:

— Пӑлюк, вӑранма вӑхӑт ҫитнӗ пулӗ?
Хирӗҫ нимӗнле ответ та пулман. Сасартӑк 

Эрхап, ҫунакан пирус пуҫӗпе ура тупанӗнчен 
такам пӗҫертнӗ пек, одеялне йӑлт-ялт сирсе 
пӑрахнӑ, икӗ куҫне пӗр харӑссӑн чӑлт-чалт уҫӑл- 
тарнӑ:

— Ӑҫта Пӑлюк?! (Ҫумра пулма кирлӗ Пӑлюка 
вӑл хыпашланӑ).

Пӳлӗм алӑкӗ уҫӑлнӑ. Пӗчӗкҫӗ ача, асламӗшпе 
пӗрле паҫӑрах ирхи апат ҫисе тӑраннӑ ача, пӗ- 
чӗкҫӗ автомобиль туртса тухнӑ. Эрхип ун ҫине 
пӑхса йӑл-йӑл кулнӑ. „Хам пекех,—шухӑшланӑ 
вӑл. --Тӑп-тӑваткӑл питлӗ, хуп-хура куҫ харшил- 
лӗ... Ӑҫтан пулма пӗлнӗ... Аннӳ ӑҫта?“

Ача чӗнмен. Пӳлӗмрен унӑн асламӑшӗ ҫатма- 
рн йӑтса тухнӑ.,

— Икерчӗ пиҫнӗ-им?—ыйтнӑ Эрхип.
— Пиҫнӗ-ҫке. Юлашки ҫатма ав шаритленет.
— Ӑҫта Пӑлюк? \
— Паҫӑрах ӗҫе кайрӗ вӑл.
— Мӗншӗн мана вӑратман?
— Вӑратман?.. Саккӑртах вӑратма пуҫланӑ сана... 

Ҫур сехет хушши лӑкарӗ. Тӑмастӑн та ху.
— Мӗнле-ха тӑмастӑп пулать вӑл?.. Как я 

имею право тӑмасӑр выртма,—хӑй ӗҫлекен уч- 
эежденири сӑмахсемпе калаҫма пуҫларӗ Эрхип 
(пӗр учрежденинче бухгалтер пекки пулса ӗҫ- 
чет вӑл).—Как так! Как же я вӑхӑтра тӑман!

— Тӑмарӑн ҫав,—терӗ ҫатмавриллӗ амӑшӗ.— 
бирлӗ вӗт эпӗ, терӗн.

Ну, конечно чирлӗ,—терӗ Эрхип, ҫамкине 
'ытса.—Температура! Пар-ха градусник?..Ҫук. 
\н пг.р. Больницӑна каятӑп.

— Каях, ара, та... Ҫисех каятӑн пулӗ.
— Как так! Больницӑна как можно ҫисе кай- 

ла!—сехет йӗппи ҫине тепӗр хут сиввӗн пӑхса 
1лчӗ те Эрхип, темӗнле хӑватлӑ вӑй тӗртсе кӑ- 
гарнг! пекех, тухса сирпӗнчӗ.

** *

— Ну-и ыратать!—терӗ Эрхип, больницӑна 
нырса кӗрсенех.

— Мӗн ыратать? Хӑш доктор патне килнӗ эс? 
—ыйтрӗ регистратор.

— Хӑш доктор патне? Хӑшӗн патне... Ну, 
Михаил Аркадьич патне ҫырса пар. Вӑл пӗлекен 
ҫын... Знакомый...

— Шӑл ыратать апла сан? Шӑл докторӗ кир- 
лӗ...

— Ҫук! ҫук! —терӗ Эрхип.—Шӑл ыратни ерун- 
да вӑл. Уншӑн мар эп. Ну, ҫырса пар эппин 
Виссарион Михайлыч патне. Паллагӑп ӑна эп.

— Юрать,—терӗ регистратор.—Ҫӑпан тухнӑ, 
■значит. Ҫӑпанпа аптӑратӑн...

— Ҫук, эсӗ ан кул юлташ! Ерундалла ан калаҫ. 
Кунта санпа калаҫса кун каҫма вӑхӑт ҫук ман. 
Ӗҫе васкамалла. Прогул пулма пултарать. Пӗле- 
тӗн, прогулшӑн халӗ мӗн тунине... Ҫырса пар 
мана Анна Васильевна патне?

— Аташатӑн эс,,гражданин,—терӗ регистратор 
—Анна Васильевна вообще вӑл арҫынсене йы- 
шӑнмасть. Ача ҫураттараканни вӗт. Арӑму валли 
кирлӗ-и мӗн?

— Ан кул арӑмран, право на это не имеешь!— 
терӗ Эрхип.—Ӑрӑм сан пек мар вӑл..Вӑл паҫӑрах 
ӗҫе тухса кайнӑ...

— Кала эс, мӗн ыратать?
— Температура!—терӗ Эрхип,
— Паҫӑрах ҫапла каламалла,—килӗшрӗ реги- 

стр ато р .Х ӑш  доктор патне кӗмеллине каланӑ 
хыҫҫӑн хут ҫырса вӑл Эрхипе тыттарчӗ.—Паль- 
тона хывса хӑварас пулать.

Пальтона хыврӗ Эрхип. Хыврӗ те, ӑна ҫакса 
хунӑ чухне, темшӗн, сасартӑк тӗлӗнҫе чӗтреме 
пуҫларӗ. „Камӑн? Мӗнле пальто ку? Ӑҫтан мана 
ҫакланма пултарнӑ?“—ҫак ыйтуллӑ шухӑшсем 
умлӑн-хыҫлӑн пӑлханчӗҫ унӑн пуҫӗнче. Унтан 
тӳммисене тытса пӑхрӗ. Пур кӑсйисене те хы- 
пашларӗ. Пӗр кӑсйинчен ҫӗтӗк-ҫатӑк блокнот 
пекскер тухрӗ. Ӑна страница хыҫҫӑн страница 
уҫҫа вулама пуҫларӗ. Пуринчен ытла пӗр стра- 
ница ҫинчи сӑмахсем тӗлӗнтерчӗҫ Эрхипе, 
ҫанҫурӑмне ҫӳҫентерчӗҫ, нихҫанхинчен ытларах 
шиклентерчӗҫ. Уьтан вӑл, регистратор ҫине 
тинкерӳллӗн пӑхса;

— Телефон пури сирӗн?!—тесе чӗтревлӗ 
ыйтрӗ.

— Пур-ҫке,—терӗлешӗ.—Авӑ, стена ҫумӗнчен...
Телефон трубкине ярса тытрӗ Эрхип. Хӑй

ӗҫлекен учрежденин пуҫлӑхне чӗнсе илчӗ:



— Итле-ха, начальник тусӑм!.. Аха-а... Эпӗ 
калаҫатӑп. Мӗскер? Прогу^льщик?! Эпӗ-и?|Итле-ха,- 
итле. Акӑ, калатӑп. Енер каҫ пуҫана патӗнче 
пултӑмӑр вӗт-ха... Вара ҫав, эсӗ, закуска начарг 
тарах тесе иртерех тухса кайрӑн. Кайран та 
чылай ларнӑ эпир. Ятлаҫма та пуҫланӑ. Чаракан 
пулман. Ҫапкаланӑ мана. Халӗ ак больницаран 
эп...Ҫук. Уншӑн ҫеҫ мар...Милици патне кӗмелле- 
ха манӑн.1. Мӗншӗн? То-тӑ. Питӗ секретно. Мана 
вӗлересшӗн пулнӑ...Кам? Ӑна кайран калӑп. Питӗ 
секретно. Акӑ мӗн ҫырать вӑл мана вӗлерме 
хатӗрленнӗ план ҫинче. Ку плана эп пальто 
кӑсйинчи блокнот ҫинчен тупрӑм. Пальтоне-и? 
Пальтоне те тӑпӑлтарса илтӗм. Халӗ милицине 
кайса паратӑп. Акӑ мӗн ҫырать вӑл; ,...Сана-и?... 
Сана тивместӗп... Вӗлеретӗп... Хама пӑхӑнакан- 
сене эп ӗмӗрлӗхе ырлӑх кӳретӗп. А, хама ку- 
раймансене? Ой-й... Вӗсене-и?!... Манран ҫынсем 
кӑна мар вӗт, сӗм вӑрманта ҫӗр ҫулхи хырсем 
хӑраса тӑраҫҫӗ..." То-тӑ. Малалла татах та хӑру- 
шӑ. Вот, юлташ начальник, мӗнле тискер кайӑк- 
сем пирӗн хушӑра. А-а? Халех... Халех милицине 
каятӑп. Конечно... Ҫавӑншӑн, конечно, паян вӑ- 
хӑтра ӗҫе пыраймарӑм. Ну-да... Прогул мар, 
конечно... "

Телефонлӑ калаҫу пӗтрӗ. Эрхип, никам ҫине 
пӑхмасӑр-тумасӑр, ют пальтона тӑхӑнчӗ те пӗтӗм 
„чирӗ“ ҫинчен манса, больницӑран тухса вӗҫ- 
терчӗ.

Милицисен уйрӑмне пырса кӗрес чух ӑна хи- 
рӗҫ унпала ӗнер каҫ ятлаҫнӑ юлташӗ пынине 
курчӗ.

— Сана эп иртенпе шыратӑп,—терӗ юлташӗ.
— Мӗн тӑватӑн манпа?
— Пӗлместӗн-им, пальтосем улшӑннӑ вӗт? Акӑ 

ку санӑн,—хывса пачӗ юлташӗ хӑй ҫийӗнчи 
пальтоне.—Вот мур илешшӗ. Пӗлми пуличчен... 
ӗҫнӗ пулать...

— Пӗлми пуличчен... Эпӗ пӗлетӗп эсӗ камне, 
терӗ Эрхип. /

— Пӗлетӗн пулмасӑр, артист вӗт эпӗ, 
каҫхинех паллаштартӑ^м.

— А, ку мӗн, ку?—кӑшкӑрса пӑрахрӗ Эрхип, 
аллинчи блокнота артист сӑмси тӗлне тытса.— 
Кама вӗлересшӗн эс? Бандит вӗт эс!? А-а? 
Кама вӗлерме план туса хунӑ эс ку блокнот ҫине?

Артист сасартӑк ахӑлтатса кулса ярасшӑн пул- 
чӗ, ҫавӑнтах тата хӑй аванмарланчӗ.

— Йӑнӑшӑтӑн эс, юлташӑм,—терӗ вӑл, ӑнлан- 
тарасшӑн тӑрӑшса.—Рольте вылямалли алҫырӑвӗ 
вӑл манӑн. Акӑ, тепӗр эрнеренех эс ҫав блокнот 
ҫинчи сӑмахсене театрта, сцена ҫинче илтме 
пултаратӑн...

Пӗр сехете яхӑн калаҫнӑ хыҫҫӑн Эрхип ӑнлан- 
чӗ. Пальтосене вара вӗсем улӑштарчӗҫ. Кӗҫӗр 
каллех пӗрле тулли кӗрекере пулма калаҫса 
татӑлчӗҫ.

Йӑлтах 'тӗрӗс мар ку, тейӗ вулакан. Ененмӗ. 
Хам та ӗненесшӗн марччӗ. Анчах факт вӗт, ни- 
мӗн те тӑваймӑн. Нумай пул.масть Сӗнтӗрвӑррин- 
че пулса иртнӗ ӗҫ ҫинчен пулчӗ ку сӑмах.

Первомайскра
Призывииксем Хӑрлӗ 'Ҫара кайиччен - пурте-Гооорона 

значокНсзч И1ИЗ тӑр1шаҫҫӑ. Анчах Первомайскри осоавиахим 
рансовзчӑи поедсздателӗ Павлов: ,Э сир  пурпӗрех пуртезна- 
чоксзм илейрзс ҫук ' тесе ӗҫре кансӗрлесе пырать.

ПАВЛОВ: Ан тыт винтовкӑна! Тен эсӗ  

Х ӗрлӗ Ҫар ретне те ю рӑхлӑ пулас ҫук...

Ҫӗнӗ услови

— Кӑҫал снрӗн колхоз тырпул тухӑҫӗшӗн 
пӗлтӗрхинчен ытларах кӗрешни палӑрать. Ав 
ҫум ҫумлама пӗлтӗр тухман арӑмсем те кар тӑр- 
са тухнӑ. Ма вӑл?

— Ара кӑҫал пирӗн колхоз, ытти колхозсем 
пекех, тырпул тухӑҫӗшӗн кӗрешмелли ҫӗнӗ ус- 
лови туянса хучӗ.

— Мӗнле йышши услови?
— „Колхоз ҫӗрӗсене салатса пӗтерессинчен 

сыхламалли мерӑсем ҫинчен“ йышӑннӑ поста- 
новлени.
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Ӑҫта каятӑн, инке?
Ҫак ачасен ашшӗне шырма каятӑп, инкем. Ҫак предприятинче ӗҫлет т ср ӗҫӗ

те ӑна. Тен эсӗ  те пӗлетӗн— Иванов Кирил Ефремович текенскер. 
—  Ҫук. Вӑл... Вӑл манӑн упӑшка...
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ТАНТӐШСЕНЕ 

Ухсай Якӑвӗ
Ҫырать сӑвӑ та поэма.
„Ман пек сӑвӑҫ урӑх ҫук ...“
Ҫавӑнпах та пуль ун умӗн 
Шӑпӑрне калать Кӗлпук.

Ӳслӗк евӗр хӑйлатать те 
Нӑйлатать шӑпӑр хӑмпи; 
лнсӑртран хӑмпи шӑтать-тӗк,
Мӗнпе вылӗ-ши Кӗлпук?

Митта Петӗрӗ
Ун пур „Сахрун калавӗ", „Хӗр калавӗ", 
„Матррр далавӗ" те пур ун.
Хӑҫан^:пуЛӗ ун хӑйӗн калавӗ?
Вулӗччӗҫ: хӗр, :^атрос, Сахрун.

Александр Алка
... Эп илтнӗччӗ юмах.

. гуутларӑм халӗ эп  ӑна
СХвва-юрра ху.ма.
(А. Алка, .П1ыварманӗ“)

Те Сӑр, те Атӑл хӗрринче 
Эп илтнӗччӗ юмах.
Пӗр шыа арманӗ умӗнче 
Сар хӗр тухрӗ умада.

Хитре. Ун сӑнӗ сарӑ пит,
Ик куҫӗ— ик алка.
Ҫӳҫӗ— кӑлкан, ячӗ—Сарпи;
Ӳн пек ыр хӗр ҫуках...

Ӑна эп саврӑм чӗререн,
Юратрӑм ир те каҫ.
Хам савнӑран— эп ҫак хӗре 
Парас, теп, мельника...

Иван Малгай
Пырса кур ман яла— эсӗ пулӑн хӑна, 
Хӑнара эп сана хӑналатӑп кӑна.
Сӑвӑсем ҫинчен ҫеҫ ан пуҫла калаҫу, 
Хӑнара ун ҫинчен эп пачах калас ҫук. • 
Эс пуҫла калаҫу: аяюк-каяюк,
Сӑввунта рифмӑсемсӗр пуҫне— маяюк.

Л’ аксим Ястран.

В У Л А К А Н С Е Н  Ж А Л О Б И С Е М .  

Ю лташ ӑм  Капкӑн!

Пӗлет6н-и пирӗн Вӑркарта .мӗнле л йӑхклуб пур 
иккенне? Нӗлетӗн, кокешнӑ. А, пӗлетӗн-и ҫ к л а -  
йӑх клубӑн пуҫлӑхӗ, Курбатов гекеыскер, мӗнле 
ӗҫленинс? То-тӑ. пӗлместӗн. Питӗ вӑйлӑ ӗҫлет 
вӑл. Клуба ҫӳрекен ҫьи сен шучӗ кунсеренех чак- 
са пытӑр тесе, клуб ҫумӗнчи драмкружокӑн ячӗ 
ҫеҫ тӑрса юлтӑр тесе, ҫак Курбатов юлашки вӑ- 
хӑтра сахал мар „ӗҫсем“ турӗ. Драмкружок чле- 
нӗсем валли ятарласа ҫӗленӗ тумтир пурӗ 15000 тӗн- 
кӗлӗх (вунпилӗк пин!) пӗр йӗрсӗр-мӗнсӗр ҫухал- 
чӗ! Акӑ мӗнле ӗҫлет Курбатов. То-.то, халӗ 
ӗнтӗ пӗлетӗ'/. ; ..

Салампа Д. Обов.

Тусӑм Капкӑн!
Пирӗн Ишлей рзйхаҫат редакцинче телефон 

аппарачӗ ҫук. Санпа калаҫас пулсан та, почта 
уйрӑмне чупса каятпӑр. Калаҫатпӑр та, ҫ/вӑнтах 
укҫа тӳлесе .хӑваратпӑр. Капла яланах сирӗ чӑр 
мантзрма аванах мар ьӗт, тетпӗр эпир ҫыхӑну 
паМӗн пуҫлӑхӗ Филиппов юлташа. Ан манӑр-ха, 
пирӗн ре,да,..(ине те телефон апиарачӗ лартса 
парӑр-ха, тетпӗр. „Манм-стпӑр, сире асрах 
тытатпӑр-ха-та“ тет Филиппов. Ҫав „асрах тыт- 
нӑран“ пулӗ ӗнтӗ эпнр июнӗн 19-мӗшӗнче ҫак- 
нашкал хуг илтӗмӗр:

„Редакция райгазеты.
Ишлейский райисполком иастоящим предупре-- 

ждает и обязызает Вас до 15 и.юня с.. г. погасить 
числящуюся за Вами задолженность за услуги 
связи в сумме 57 руб.

.. Задолжг.вшиеся за услуги связи в течение 
5-ти дней аппарат выключается, а ьа 6 - й  день 
невносившйхся задолженности аппараты будут 
сниматься.

По этому предлагаеы имеющихся .задолженнос- 
тей ликвидировать и внести ьвансы на следующие 
месяца к 23 июня 1939 года.

Пред. РИК“ а Херсонов
Нач. контора связи Филиппов
Ст. бухалт! р Иваиов.
Ҫапла хӑратаҫҫӗ пире ҫак виҫӗ ҫын—виҫҫӗшӗ 

те хӑшӗ, хӗрлӗ, хӑшӗ симӗс, хӑшӗкӑвак кӑранташпа 
алӑ пусма юратакансем. Хамсӑрӑмах хама авлан- 
тарнӑ тенӗ пек, ҫук аппарата пур тӑваҫҫӗ. Пу_р 
тунипе ҫеҫ мар-ха, уншӑн уюа ыйтаҫҫӗ. Ыйтӑ- 
ҫин! Кашни ыйтакана парсан, мӗнле-ха вара вӑл?.

Телефонсӑр салампа Г. Щербаков.
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Хакӗ 20 пус.

М. Черемных ӳ)керчӗкӗ („Безбожник* журмалман)
Фашистсен парачӗ

Ф ельдф ебель: Аҫӑрсен тата аслаҫӑрсен ӑраскалӗпе хавхаланӑр! 
Вӗсем капиталистсемшӗн геройла кӗрешсе пуҫ хуни сирбншӗн чӗрб 
пример пулса тӑрать. Сире те ҫавӑн пек награда кӗтет.

Пӗр салтакӗ;Пелетпер менле_ »награда“ кӗтнине,— йывӑҫ хбрес ^
айне к&рсе выртма йыаӑрах мар-тӑр...


