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— Ҫавтери ятуллӑ ҫӳрет вара ҫак пнрӗн председатель. Ахальтсн мар ӑна Мускав пӗлет.
 ̂ Мускав ҫеҫ мар, пӗтӗм Совет Союзӗ пӗлет. Ятхуҫалӑх Выставкинче пулма тивӗҫ 

Илне вӗт пирӗн колхоз, ^



ЛЕО Н И Д АГАКОӖ

Пулать вӗт тепӗр чух ҫавӑн пек япала: кӗтмен- 
туман ҫӗртенех, сасартӑк пӗлӗт ҫинчен ҫӑмӑр 
татӑлса аннӑ пекех, пуҫ ҫине телей пырса ӳкет...

Шӑ.маткун пасара кайсан Латата Микулин шӑ- 
пах ӗнтӗ ҫавӑн пек пулчӗ. Ирхине вӑл пасарта 
мӗн-мӗн туянмалли ҫинчен арӑмӗпе тата тепӗр 
хут калаҫса татӑлчӗ те, килтен ҫав тери ырӑ 
кӑмӑлпа тухса утрӗ. Ҫанталӑкӗ вӑл ирхине пит 
аван пулчӗ, хӗвелӗ сар хӗр пек' ,кулса тӑчӗ, пур 
ҫӗрте те кайӑксем чӗвӗлтетрӗҫ,-^^аксем Микулан 
кӑмӑлне т а р  ытларах ҫӗклерӗҫ, вӑл вунсакӑр 
ҫулхи каччӑ пекех картусне чалӑшшӑн,лартса, 
вӗҫӗмсӗрех шӑл витӗр шӑхӑркаласа пычӗ, Хулана 
ҫитеспе, вӑл арӑмӗн заказӗсене ҫӗнӗрен тӗрӗслесе 
тухрӗ: икӗ тутӑр, саппунлӑх сатин, стена ҫине 
ҫакмаллй сехет, ҫӗвӗ машини ва.тли йӗпсем, тӗрӗ 
тумалли ҫип, лампа трубисем, ултӑ тимӗр-кашӑк, 
чей чашкисем, булавкӑсем, пит-куҫ таткаланас- 
ран сӗрмешкӗн вазелин, пӗчӗк ухват...

—- Шуйттан чухлех илмелле-ҫке,—терӗ Мику- 
ла, тата мӗн манса юлнине астуса илме тӑрӑшса.— 
Тепӗр качча каякан хӗр те илмест пуль кун чух- 
лӗ япала... .Мӗн тӑвас тетӗн—хӑйӗн укҫи, хӑй ӗҫ- 
лесе илнӗ...

Чӑнах та ӗнтӗ, Латата Микулипе. арӑмӗ кӑҫал 
ко.тхозра ҫине тӑрсах ӗҫленипе—ӗҫкунӗсем ни- 
камран та ытла тунӑ, ҫавӑнпа та, тупӑш нумай 
илессе ӗмӗтленсе тем те туянма пултарнӑ. Ҫавна 
пулах, Микула паян пасара ҫитсен кӗтесри рес- 
торана кӗрсе хӑй юратакан йышши хӗрлӗ эрехе 
сыпса пӑхассине те палӑртса хучӗ ..

— Пурнӑҫ юсаннӑ- ҫемӗн юсанать пулсан—ху- 
лана килнӗ май, ма тутанса курас мар? Уншӑн 
Мархва та вӑрҫас ҫук... Хӑйне валли те илсе кай- 
ма юрать пӗртак,—шухӑшларӗ вӑл, чӗлхипе хулӑм 
тутисене ҫулласа илсе.

Шӑп ҫав вӑхӑтра, сасартӑк, вӑл ҫул хӗрринчи 
курӑк ӑшӗнче темле тӑрӑхларах хура япала вырт- 
нине курах кайрӗ. Ним шухӑшламасӑрах, ӑна атӑ 
сӑмсипе тӗксе пӑхрӗ те,—тӑпах чарӑнса тӑчӗ. Ку 
хура япала—бумажник пулнӑ иккен. Чӑн-чӑн бу- 
мажникех, ӗлӗкхи пек каласан, укҫа хутаҫҫи пулнӑ.

Ну... тупнӑ япала тӗлӗпе ахаль иртсе каймас- 
тӑн ӗнтӗ, ӑна тытса пӑхма ҫеҫ мар—кӑсъене хума 
та юрать. Хӑвӑн япалу мар пулсан та—эс ӑна ни 
вӑрламан, ни никамран вӑйпа туртса нлмеи вӗт. 
Латата Микули те, хӑй уыӗнче бумажник вырт- 
нине кура, майӗпе пӗшкӗнсе, ӑна сылтӑм аллипе 
илчӗ. Унтан ним васкамасӑр-тумасӑрах, ӑна 
пур. енчен те пӑхкалама тытӑнчӗ. Тепри пулсан, 
укҫа тупрӑм тесе савӑннипе, е кам та пулин кур- 
са асӑрхасран хӑранипе ҫавӑнгах чӗтреме ерсе 
каймалла. Анчах та Латата, ют ҫын пурлӑхне 
хапсӑнма вӗренменскер—нӗртте пӑлханмарӗ, унӑн 
аллн-ури те чӗтремерӗ, сӑнӗ те кӑвакармарӗ...

Чӑн .малтан, вӑл бума5)>нике ,,тулаш енчен ҫавӑр- 
ка.таса иӑхрӗ. Бума/кникӗ, лаййх сӑрайтан ҫӗленӗ-

скер, пур паллӑсем тӑрӑх та—ҫӗнӗскер пулнӑ. Ун 
пеккисене халӗ Шупашкарти ҫӗнӗ универмагра 
11 тенкӗ те 77 пуса сутаҫҫӗ.

— Аван япала...—шухӑшларӗ Латата.—Мӗнле 
плахай этем ҫухатнӑ-ши? Чылаях йывӑр татахӑй. 
Тем тесен те, пӗр икҫӗр граым пур... Мӗн тултар- 
нӑ-ши ҫав териех? Какуй-нибудь квитанцисем 
пуль-ха. Укҫа ,ун чӳхлӗ пулас ҫук, тата... чипер 
ӗҫлесе тупнӑ укҫана кам ухмахӗ ҫулсем тӑрӑх 
пӑрахса ҫӳрӗ? ' '

Ҫапла шухӑшлӑрӗ те вӑл, бумажнике урлӑ виҫӗ 
хутчен яваласа ҫыхнӑ чӗне салтса, ӑна ерипен 
кӑна уҫрӗ. Вара ҫав самантрах, темиҫе кӗске се- 
кунда хушшинчех, тӗлӗнмелле улшӑнусем пулса 
тӑчӗҫ! (Кайран ЛатаГа Микули хӑй те нумай хут 
тӗлӗнсе аса илнӗ кун ҫинчен). Халиччен лӑпкӑ 
кӑна пулнӑскер, вӑл тӑруках шӑннӑ пек чӗтресе 
кайрӗ, унӑн пырне темскер пырса ланкрӗ, алӑ 
пӳрнисем купӑс каланӑ чухнехи пек сиккелеме 
тапратрӗҫ. Часрах пӗрре унталла,тепре кунталла 
пӑхса илчӗ, такам ҫапасса кӗтнӗ пек пулса—хул- 
пуҫҫисене хутлатрӗ, чӗркуҫҫийӗсем сӑрлатса 
кайрӗҫ...

— Укҫа-а...—темле ҫинҫе сасӑпа йӑнӑшса ячӗ 
Латата.

Чӑнах та, бумажникре пӗр купа укҫа пулнӑ. 
Вӗр-ҫӗнӗ, ҫав терн илемлӗ червонецсем выртнӑ. 
Халь ҫеҫ пичетлесе кӑларнӑ, никам аллинче те 
пулман, ниҫта та лапӑртанман червонецсе.м. Темӗн 
чухлӗ!

Латата ӑҫта тӑнӑ—ҫавӑнтах кукленсе анчӗ те, 
кӑпӑртатакан хутсене часрах шутлама тыТӑнчӗ: 
пӗр червонец, иккӗ, виҫҫӗ...

Вуннӑ, ҫирӗм, вӑтӑр...
Аллӑ, утмӑл...
Этем майсӑр пӑлханнӑ пирки, утмӑл ҫиччӗпе 

утмӑл саккӑр ҫинче вӑл йӑнӑшрӗ кайрӗ. (Вӑл пӑл- 
ханнӑшӑн ӑна ятлама та ҫук ӗнтӗ, куп чухлӗ 
укҫа унӑн аллинче пурнӑҫра пӗрремӗш хут пул- 
нӑ-ҫке! Тен, эсир хӑвӑр та ҫавӑн пекех пулмалла 
унӑн вырӑнӗнче... ҫавнашкал укҫа тупсан). Лата- 
та сулахай аллинчен сылтӑм аллине тӗрӗссипе 
миҫе червонец илсе хунине аса илме тӑчӗ, анчах 
ҫав вӑхӑтра шутланӑ купипе шутламан купи ху- 
тӑшса кайрӗҫ, темиҫе хучӗ алӑран шуса тухса 
канава ӳкрӗҫ. Вӗсене илме пӗшкӗнсен ыттисем 
те алӑран юхса тухрӗҫ.

Саланса кайнӑ укҫасеке Латата чгсрах пухрӗ 
те, ҫамки ҫине тапса тухнӑ шултра тар пӗрчисе- 
сене картусӗпе шӑлса илсе тепӗр хут, ҫӗнӗрен 
шутла.ма тытӑнчӗ. Паҫӑрхи шута ҫитсен, чӗри 
ытла та нумай чупнӑ мулкачӑнни пек тапнӑ пир- 
ки, пӗр вӑхӑтлӑха сывлӑш ҫавӑрма чарӑнса тӑчӗ, 
ҫамки ҫинчи тарне тепӗр хут шӑлса илчӗ. Унтан 
вара малалла шутларӗ. Ҫитмӗл, ҫитмӗл пиллӗк, 

■саккӑрвуннӑ, - тӑхӑрвунвӑ, тӑхӑрвӳй пиллӗк... тӑ- 
хӑрвуи тӑх.чӑр... ҫӗр!



Ҫӗр червонец! Унтан ытла та, унтан кая та 
мар. Шӑп пин тенкӗ!..

— Хашт!—сывласа ячӗ Латата, тӑрук чарса 
тӑратнӑ лаша пек. Унтан пӗтӗм укҫана пуҫтарса 
чикрӗ те, йӗри-тавралла вӑшт-вашт пӑхса илсе, 
ҫул тӑрӑх хӑвӑрттӑн малалла утрӗ. Унӑн шухӑ- 
шӗсем калама ҫук пӑтранса кайрӗҫ, ҫавӑнпа та 
вӗсем ҫинчен каласа та памастӑп эпӗ. Тӗрӗссипе, 
ҫав вӑхӑтра вӑл мӗн ҫинчен шухӑшланине унтан 
хӑйӗнчен ыйтсан, ӑна вӑл хӑй те каласа параяс 
ҫук. Ну, этем пӑлханнӑ ара... Шуткӑ тетӗр-и 
эсир—эгем пин тенкӗ тупнӑ!..

Мӗш хулана пырса кӗричченех ҫапла пӑлханса 
пычӗ Латата. Пасара ҫитеспе тин лӑплана пуҫла- 
рӗ. Кунта вӑл шалавар кӑсъйине чикнӗ пин тен- 
кӗллӗ бумажнике хыпашласа пӑхрӗ те, пӗр ми- 
нутлӑха чарӑнса тӑрса чӗлӗм чӗртсе ячӗ.

— Чӑнах та... мӗн тӑвас-ха халь ку укҫапа?— 
шухӑшларӗ вӑл. Унтан ун пуҫӗнче хӑйсем тӗллӗ- 
нех тӗрлӗрен плансем ҫуралма тапратрӗҫ...

— Перекег кщсине хурас... Процентсем ӳссе 
выртчӗр. Ҫулталӑкне—4 процентран шутласан — 
40 тенкӗ тупӑш пулать. Ик ҫул выртсан—80, 
виҫҫӗ выртсан 120... Тата проценчӗсем хӑйсем 
процент пама пуҫлаҫҫӗ...

Ку шухӑшсен юхӑмӗ сасартӑк татӑлчӗ: хыҫалта 
темле ҫинҫе саслӑ шӑнкравсем шӑнкӑртатрӗҫ. 
Унччен те пулмарӗ—Латата тӗлӗпе вӗр-ҫӗнӗ вэ- 
лосипедсем ҫине утланнӑ илемлӗ хӗрпе каччӑ 
кӗрлеттерсе иртсе кайрӗҫ, тусан ҫеҫ мӑкӑрланса 
юлчӗ вӗсен хыҫӗнчен.

— Ҫакнашкал велосипедсем илсе ярас мар-н 
арӑмпа иксӗмӗре валли?—шухӑшларӗ Латата. 
—Вӗҫтерсе кӑна ҫӳрес вара .. Пасара та, хӑнана та, 
хире те ..

Анчах ку шухӑш та вӗҫпе ҫитеймерӗ унӑн.
— Кӑшт ватӑрах ҫав эпир... Карчӑк та килӗ- 

шес ҫук, ялта та кулма тытӑнӗҫ... Луччӑ урӑх 
япала илес. Ну. калӑпӑр, патефон. . Анчах... мӗн 
тӑвас-ха икӗ патефонпа? Колька отпуска килнӗ 
чух патефон илсе килетӗп те, парса хӑваратӑп, 
тенӗччӗ... (Латата Хӗрлӗ Ҫарта командир пулса 
пурӑнакан ызӑлӗн ҫыруне аса илчӗ). Пӗрре кала- 
нӑскер, илсе килетех ӗнтӗ вӑл.,.

— Мӗн илме пулать? Ене—пур, сурӑхсем—пур, 
ҫӗвӗ ҫӗлемелли машина пур, сӗтел-пукан—ытлащ- 
шипех, хам тӑватӑп вӗсене, ҫипуҫ—ҫителӗклӗ, а 
тӗрлӗ ӑпӑр-тапӑр илме, калӑпӑр—арӑм хушса янӑ 
булавкӑсене, машина йӗпписене илме, ун чухлӗ 
укҫа кирлӗ мар... Хурас пӗреххут перекет касси- 
не, выртчӑр ку ҫӗнӗ червонецсем хӑйсене майлӑ 
хунаса!..

Ҫапла, хӑй сисмесӗрех камӑлсӑрланма пуҫланӑ 
Латата шавлӑ пасара ҫитсе кӗчӗ. Пурӗҫе те ялан 
тӗплӗ тума вӗреннӗскер, вӑл чӑн малтан арӑмӗн 
заказне турӗ,—хушса янӑ япаласене пурне те 
илсе ҫурӑмӗ хыҫӗнчи сумкӑ ӑшне вырнаҫтарса 
хучӗ. Унтан магазинсем тӑрӑх ҫӳреме тытӑнчӗ. 
Пӗрне кӗрет те—пӑхса ҫавӑрнса тухать, теприне 
кӗрсе ҫаврӑнса тухать. Анчах та—ахаль 
ҫӑвар карса, куҫа чарса ҫӳренӗ тесе ан шутлӑр 
эсир ӑна, вӑл кашни магазинӗнчех тавар хакӗсе- 
не пӗлсе, вӗсене алӑпа тытса, ҫавӑркаласа пӑхса, 
вӗсен ҫирӗплӗхне тӗрӗслесе ҫӳренӗ. Темле тавар- 
па та интересленчӗ: хӗрарӑм япалисем сутакан 
уйрӑмри меховой жакетсен хакне те пӗлчӗ, гал- 
стуксене те тытса пӑхрӗ, ачасене вылямалди

пукане-лашасене те чылай суйласа тӑчӗ, комис- 
сионнӑй отделти темле мӑн трубаллӑ кивӗ гра- 
мофона виҫӗ хутчен выляттарса итлерӗ, футбол 
мечӗкне те тытса сиктеркелерӗ, музыка инстру- 
менчӗсем тӗлӗнче чаҫӑнса тӑрса, вӗр-ҫӗнӗ пианино 
клавишӗсем ҫине те хӑрах пӳрнипе пусса пӑхрӗ... 
Ача пушмакӗсем сутнӑ ҫӗрте вӑл сутаканнипе 
тавлашма та кӗрсе кайрӗ.

— Мӗншӗн сирӗн йӗрке ҫук, тавар ним йӗр.ке- 
сӗр купаланса выртать?

— Сана мӗн, эс пурӗ пӗр илес ҫук кутавара?— 
татса хучӗ лешӗ. Ҫак „сана мӗн" тени Лататана, 
Хӳрекассинчи приме.рлӑ колхозника, чӗреренех 
пырса тиврӗ те, вӑл жалоба кӗнекине пама ыйт- 
рӗ, ӑна илтсе—заведующий чупса пычӗ. Микула 
вара магазинта мӗнле йӗрке пулмалли ҫинчен, 
сутакансен илекенсемпе мӗнле калаҫмалли ҫин- 
чен, кӑчухне колхозниксем кун пек ача пушмакӗ- 
сене ҫеҫ мар, автомобиль те илме пултарни ҫин- 
чӗн пӗр ҫур сехет пулӗ ,лекци“ вуларӗ. Самаях 
хӑраса ӳкнӗ заведующий йӑпӑр-япӑрах таварсене 
йӗркелеттерчӗ, Латата Микули' умне пур тӗслӗ 
пушмаксеве те кӑларса лартрӗ.

— Тархасшӑн, юлташ тархасшӑн... Суйлӑр. Мӗн 
кирлӗ ҫавна чӗркесе парӑпӑр...

Анчах Микула кунта та нимӗн те илмерӗ. Ма- 
газинтан тухрӗ те, крыльца ҫинче чарӑнса тӑрса 
кӑсъери бумажнике тытса пӑхрӗ.

— Мӗн тӑвас-ха малалла?.. Тавай, апат кайса 
ҫиес!—шут турӗ вӑл, выҫа пуҫланине сиссе.

Столовӑйӗнче вӑл нумайччен меню вуласа, 
апат суйласа ларчӗ, буфетран хӑй юратнӑ порт- 
вейна 200 грамм илсе пыма хушрӗ, анчах ӗҫ укҫа 
тӳлесси ҫитсен—шухӑша кайрӗ... Ӑҫтан тӳлес? 
Арӑмӗ пареа янӑ укҫаран-и, тупнӑ бумажникрен-и? 
Пӗрре ӑна, тепре куна, пӗрре ӑна, тепре куна 
тытса пӑхрӗ вӑл... Унтан такама „кай!“ тенӗ пек 
аллипе сулчӗ те, хӑй укҫинченех 7 тецкӗ те 17 
пус тӳлесе ячӗ.

„Кахал шӳрпе" хыҫҫӑн така котлечӗ ҫине куҫ- 
сан, Лататапа юнашар сӗтел хушшине темле икӗ 
ҫын пырса ларчӗҫ. Вӗсем те Микула пекех апат 
илсе пыма хушрӗҫ те, шыҫмак официант буфет 
патнелле чупса кайсанах, вӗсенчен пӗри сӑмах 
пуҫласа ячӗ:

— Питӗ жалкӑ вӗт, тем тесен те...
— Мӗнле?—ыйтрӗ тепри.
— Ара, паҫӑрхине аеӑнатӑп-ҫке, леш Кутӑнкао- 

си ҫынни укҫа ҫухатнине...
— А-а! Ҫапла ҫав. Миҫе тенкӗ терӗ-ха вӑл?
— Пин тенкӗ, тет...

Ну, ун чухлех пулман та нуль те ӗнтӗ... 
Пӗр пилӗкҫӗр тенкине хушса каларӗ пуль...

— Ҫук, суй.масть пулас. Ҫемье пысӑк пирки 
икӗ пин тенкӗ госудӑрствӑран пособи илтӗм, 
терӗ вӗт. Илнӗ те пулӗ, халь ун пецкисем нумай... 
Пӗр пинне киле хӑвартӑм, тет, тепӗр пинне паян 
ачасене валли ҫипуҫ илес тесе чиксе тухнӑччӗ 
тет...

— Ӑҫта ҫухатрӑм, тет вара?
— Тӗрӗссипе пӗлмест ҫав. Ҫул ҫинче пӗрре 

ларса чӗлӗм туртсаттӑм, унчухне укҫа пурччӗ, 
тет, кайран— астумастӑп, тет. Пасарта кӑларса 
илчӗҫ-и тен, тет.

— Ӳсӗр пулнӑ-и хӑй?
— Ӗҫме ӗлкӗреймен-ха вӑл паян. Тата ҫынни 

те ӗҫекенскерех мар пулас.



- Жалкӑ апла пулсан... Кам та пулин тупса 
ырӑ курать ӗнтӗ ..

— А мӗнле ҫын вӗт. Тепӗр лайӑх ҫын пулсан 
тавӑрса пама та пултарать.

— Ненай, ун пек пулма пултарать-ши? 
Шыҫмак официант кусене аиат пырса пачӗ те,

вӗсем калаҫма чарӑнчӗҫ,—малалла вӗсем вӗри 
шӳрпе ҫине ухлатса вӗрни, тата тутисене шапӑл- 
таттарни ҫеҫ илтӗнчӗ.

Вӗсем ӗнтӗ калаҫса илчӗҫ те,—ун ҫинчен ман- 
са та кайрӗҫ, анчах та Латата Микули вӗсен ка- 
лаҫуне итленӗ чух вӗри кӑвар ҫине йӗмсӗр ларт- 
нӑ пекех ларчӗ. ,,Пин тенкӗ ҫухатнӑ" тенине илт- 
сенех, такам ӗнсе хыҫне вӗри шыв пырса янӑ пек 
туйӑнчӗ ӑна...

— Ҫавӑ!.. ҫавӑ, эп тупнӑ укҫа ҫинчен калаҫаҫ- 
ҫӗ,—шухӑш вӗҫрӗ те унӑн, вӑл тӑруках чӑмлама 
чарӑнса, чӗлхине ҫыртрӗ. Лешсем малалла калаҫни 
унӑн шухӑшӗсене ҫирӗплетнӗ ҫемӗн ҫирӗплетсе 
пычӗ. Микула шалаварӗн сылтӑм кӑсъинчи вӗр- 
ҫӗнӗ червонецсем мӗнле ҫынӑн пулни те, тата вӑл 
мӗнле укҫа пулни те паллӑ пулса пычӗ...

Икӗ хутчен сӑмах хушма тӑчӗ Латата хӑйӗн 
кӳршисене, анчах иккӗшӗнче те сывлӑш ҫитерей- 
мерӗ. Мӗн тесе калас? Мӗнле ыйтас? Укҫа туп- 
рӑм тес-и? Вӑрланӑ, тейӗҫ тата... Ҫук, шарлас мар, 
авантарах пулӗ... Урӑхла тӑвас пулать... Мӗнле? 
Мур пӗлет... Анчах та, темле пулсан та, ку укҫа- 
ран хӑтӑлас пулать, тем тесен те пӗр пус та ил- 
местӗп эп ӑна...

Ҫав хушӑрах Микула куҫне темле пӳрт ӑш- 
чикки курӑнчӗ, унта—ҫичӗ ача... пӗринчен тепри 
пӗчӗккӗ, пурте пӗр пек сар ҫӳҫлӗ, анчах пурте 
начар тумланнӑ, пурте амӑшӗн аркинчен тытса:

— Анне, пушмак!..—теҫҫӗ.
— Амӑшӗ ним тума та пӗлмест, ачисене пуҫӗн- 

чен ачашлать ҫеҫ, унӑн нитҫӑмартийӗсем тӑрӑх 
куҫҫульсем шӑпӑртатса анаҫҫӗ. ,,Ҫук вӗт, аҫу ук- 
ҫана ҫухатнӑ..." тет вӑл...

— Гражданин, апата ма ҫиместӗр тата, е кӑмӑла 
каймасть-и мӗн?—илтӗнчӗ сасартӑк ҫемҫе кӑна 
хӗрарӑм сасси Латата хӑлхи тӗлӗнче.

Микула хӑйӗн ҫине паҫӑр апат пырса панӑ офици- 
антка уяр кунхи пӗлӗт тӗслӗ куҫӗсемпе тӗлӗнсе 
пӑхса тӑнине курчӗ те, ҫӑварӗнчи котлета чӑмла- 
масӑрах ҫӑтрӗ.

— Ҫук, ҫук... Апат аван, аван...
— Чылайранпах ҫимесӗр ларатӑн та, ҫавӑнпа 

ыйтрӑм,—-терӗ хӗр, пӗчӗк ачанни пек таса кулӑпа.
— А... ахаль кӑна вӑл...—нимле. мар пулса кай- 

рӗ Латата.—^Мӗнле майпа пӗҫереҫҫӗ-ши кун пек 
тутлӑ апата, тесе шухӑшласа лартӑм..:Ман сире 
мӗн чухлӗ тӳлемеллеччӗ ҫав?

—■ Эсир тӳленӗ ӗнтӗ...мантӑр-и вара?
— Э-э, чӑнах...виҫ тенкӗ патӑм пулас.
— Виҫҫӗ мар, 7 тенкӗ те 17 пус.

Пӑтрансах кайрӗ ҫапла Латата Микули...хӗр 
ун ҫине ҫаилах тӗлӗнсе, кӑшт куларах пӑхса тӑ- 
нине туйнипе вӑл хӑлха таранах хӗрелсе кайрӗ, 
котлет юлашкине хӑпӑл-хапӑл хыпса ярса картус- 
не тӑхӑнчӗ те, столовӑйӗнчен вӑшт кӑна тухсӑ • 
утрӗ. Анчах урама тухса темиҫе чалӑш кайсанах, 
вӑл каллех илемлӗ Официанткӑн сассине нлтрӗ.

— Гражданин! А гражданин! Эсир сумкӑ манса 
хӑварнӑ!.. Илӗр!

Чӑнах та, ҫурӑм хыҫӗнче сумкӑ ҫук иккен,— 
ӑна Микула апат ҫиме ларнӑ чух хывса хунӑччӗ

те, васканипе—маннӑ. Хӗр халь ӑна хӑваласа ҫнт- 
се тыттарчӗ...

— Илсех кайӑр ӗнтӗ хӑвӑр япалуна, кирлӗ пулӗ. 
Пнре ҫын япали кирлӗ мар...терӗ юлашкинчен.

Ана тавтуса Микула темскер мӑкӑртатса илчӗ 
те, хӑй пӑлханнине палӑртас мар тесе тата хӑвӑрт- 
рах утре. Хӗрсе утнӑ май, шухӑшӗ те хӑвӑрт ӗҫ- 
лерӗ унӑн.

—~ Вот вӗт, епле тӗрӗс ҫынсем пулаҫҫӗ мӗн 
кӑчӳхне... Укҫа та илмерӗ, сумкӑна та хӑех килсе 
шачӗ... Честнӑй хӗр. А эпӗ? Эпӗ мӗнле? Укҫа туп- 
рӑм та, кӗсъене персӗ чикрӗм...Ҫынна государ- 
ство пособи панӑ, знаш, ачн-пӑчине пӑхса ӳстерме 
пулӑшнӑ, а эп...Тепре каласан, мӗн эп? Нимӗнле 
усал ӗҫ те туман-ҫке. Н)% тулнӑ, пуҫтарса чикнӗ, 
анчах пӗр пус та расходламан. Портвейншӗн те 
хам укҫанах тӳлерӗм, япаласене те хам укҫапах 
илтӗм... Ҫавӑнпа ннкам та пӗр сӑмах та тирке- 
ме пултараймасть мана! Халиччен ҫын пурлӑхне 
тивмен, тивессӗм те ҫук...

Ҫакӑн пек шухӑшсемпе Латата Микули район- 
ти милици ҫурчӗ умне пырса тухрӗ. Халь ӗнтӗ 
вӑл ним шухӑшласа тӑмасӑрах картлашкасем тӑ- 
рӑх ҫенӗхе чупса хӑпарчӗ те, дежурнӑйран на- 
чальник ӑҫтине ыйтрӗ.

— Вӑл ерҫмест-ха,—терӗ дежурнӑй,—допрос 
тӑвать, кӗтӗр пӗртак.

— Ман вӑхӑт ҫук, тата ӗҫӗ питӗ срочнӑскер,- - 
татса хучӗ Латата.—Ман ӑна халех курас пулать! 
Чӗнӗр! /

— Пултараймастӑп.
— Латата кантӑк витӗр шалалла пӑхрӗ. На- 

чальник чӑнах та темле хӗрлӗ сухаллӑ колхозник- 
пе калаҫса тӑрать мӗн. Дежурнӑй ҫине пӑхмасӑ- 
рах, пирӗн Микула вӗсен калаҫуне итлеме ты- 
тӑнчӗ...

— Ну, бумажникӗнче сирӗн мӗнле те пулнн 
документсем пурччӗ-и?—ыйтрӗ колхозникрен на- 
чальник.

— Ним те ҫукчӗ ҫав,—терӗ ӑна хирӗҫ колхоз- 
никӗ, пуҫӗпе сулса.—Калатӑп-ҫке: бумажникне 
анчахрах илнӗччӗ эпӗ, хамӑр лапкара 11 тенкӗ те 
77 пус тӳлерӗм... Вӗр-_ҫӗнӗ хура бумажник...

— Ку ӗҫе татах йӑвӑрлатать...
—■ Йывӑр ӗнтӗ, йывӑр, мӗн калӑп!..Арӑм куҫӗ 

умне те темле курӑнас пулать халь,_ҫисех ярать 
ӗнтӗ вӑл мана...

— Ун ҫинчен мар эпӗ. Санӑн укҫана ансӑртран 
пит те шанчӑклӑ ҫын тупсан та, документсем 
ҫуккипе хуҫине тупаймасть вӗт, тетӗп.

— Ҫапла ара, ҫапла... Пӗтҫӗм витнӑ уш, ша- 
баш, халь кутӑн ^ҫакӑнмалли ҫеҫ юлчӗ манӑн.

Латата текех тӳссе тӑраймарӗ.
— Начальник! Кӳрт-ха мана!—кӑшкӑрса ячӗ вӑл 

сасартӑк.
Дежурнӑйпа начальник те харӑсах ура ҫине 

сиксе тӑчӗҫ.
— Кам унта?—ыйтрӗ начальник кӑмӑлсӑртарах 

сасӑпа.
— Темле гражданин вӑйпах кӗресшӗн сирӗн 

пата, пӗр минут та кӗтме килӗшмест,—терӗ де- 
журнӑй.

— Мӗн пулнӑ ӑна?
— Эсир малтан кӳртӗр мана, вара мӗн пулни- 

не хамах каласа паратӑп!—каллех кӑшкӑрчӗ Ла- 
тата...

Ӑна кӳртрӗҫ. Вӑл начальник умне пырса тӑчӗ



тӗ, пӗрре колхозник ҫине, тепре начальник ҫине 
пӑхса илчӗ. Лешсем те ун ҫине тблӗнсе пӑхрӗҫ, 
темиҫӗ самант хушши. '

Унтан Латата сасартӑк начальникрен ыйтрӗ:
— Мӗн пулнӑ ку хӗрлӗ сухала?
— Вӑл... укҫа ҫухатрӑм, тет.
— Миҫе тенкӗ?
— Пин тенкӗ, шӑп пӗр пин, хӑта,—мӑкӑртатса 

илчӗ колхозник.
— Ӑҫта ҫухатрӑн?
— Пӗлместӗп ҫав... Те ҫул ҫинче, те пасарта...
— Укҫуна ӑҫта чикнӗччӗ?
— Кӑсъене... бумажникпе...
— Акӑ вӑл!—Латата пӗррех кӑларса ҫапрӗ сӗ- 

тел ҫине хура бумажнике.— Государство пулӑшу 
парать сана, а эс ӑна мӑн ҫулсем тӑрӑх тӑкса 
ҫӳретӗн! Тӑмпуҫ! Арӑмна хамах пырса калатӑп 
акӑ, тыткалатӑр вӑл сана пӗрре... хӗрлӗ сухална 
тӗрӗслетӗр!

Колхозник ним чӗнейми пулса ларчӗ, начальник 
сиксе тӑрса Латата аллине хытӑ чӑмӑртарӗ...

— Маттур, юлташ!.. Э сӗ—чӑн-чӑн совет ҫынни! 
Кун ҫинчен эп паянах хаҫатра ҫырса пӗлтеретӗп!

— Ман ҫинчен ҫырасси—тарам вӑл, ҫакӑн пек 
сӳтӗк этемсем ҫинчен ҫырас пулать, тирпейлӗрех 
пурӑнма вӗренччӗр,—терӗ Латата, кӑмӑлӗ тулни- 
пе сухалне якаткаласа.

Бумажнике ӑҫта тупни ҫинчен кӗскен каласа 
парса хуҫинчен расписка илсен, Латата милици 
начальникне алӑ парса сывпуллашрӗ те урама 
тухрӗ. Ун хыҫҫӑн укҫа хуҫи те чупса тухрӗ.

— Емӗр манмӑп сана, хӑта, хурӑнташ пек пу- 
лӑпӑр, хире-хирӗҫ хӑнана ҫӳрӗпӗр,—васкаса кала- 
ма тытӑнчӗ вӑл.—Атя, хуть халех столовӑя 
кӗрсе хӑналӑп, ҫӗр тенкӗ те шалккӑ мар саншӑн...

— Ним те кирлӗ мар,—терӗ ӑна хирӗҫ Лата- 
та.—Санӑн укҫуна хапсӑннӑ пулсан, эп вуҫех па- 
мастӑмччӗ ӑна... Эп сана хӗрхентӗм. Начальник 
каларӗ вӗт: совет ҫынни эсӗ, терӗ. Совет ҫыннин 
яланах тӳрӗ те тӗрӗс ҫын пулас пулать... Ҫавна 
асту эсӗ малашне.

... Вӗсем пӗрне пӗри ыр кӑмӑлпа алӑ парса 
уйӑрӑлчӗҫ. Тепӗр эрнерен Латата Микули мӗнле 
тӗрӗс ҫын иккенне пӗтӗм республика пӗлчӗ; на- 
чальник ун ҫинчен чӑнах та хаҫатра ҫырнӑ иккен.

Пинер вӑрманпуннтне пыракан ҫул ҫинче

АРӐМӖ (юрласа): Курка тулли пылпала, телеф онлӑ ҫулпала-а-а. 
таврӑнатпӑр хӑнаран... Тӑпрру-у! Чим-ха, старик, мӗн ара-а-а!?..
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ҫииче
А. П. ЧЕХОВ

„Гнилушки“ теекен станцӑна Глеб Гаврилович 
Смирнов землемер килнӗ. Хӑйне ҫӗр виҫме тесе 
чӗнсе янӑ усадьбӑна ҫитме лашапа каяс-тӑк тата 
вӑтӑр хӗрӗх ҫухрӑм юлнӑ. (Лавҫӑ ӳсӗр пулмасан, 
тата лаши лайӑхрах пулсан, вӑтӑр ҫухрӑм та пу- 
лас ҫук та,—лавҫи ӳсӗр те лаши ӗшенчӗк пулсан, 
вара аллӑ ҫухрӑма яхӑнах та пуҫтарӑнма пулта- 
рать).

— Калӑр-ха, тархасшӑн, кунти почта лашисене 
ӑҫта тупма пултарӑп эп? — ыйтнӑ землемер, стан- 
цӑри жандарма тӗлпулса.

— Мӗнсене? Почта лашисене тетӗн? Кунта 
ҫӗр ҫухрӑм кайсан та эс почта лашисене мар, 
ҫул кӑтартса пыракан йытӑсене те тупма пулта- 
раймӑн... Ӑҫталла ҫул тытасшӑн вара эсир?

— Девкино ялне, Хохотов генералӑн именине.
— Что ж? — анасласа илнӗ жандарм. — Ак, 

станци хыҫне кайсӑ пӑхӑр апла-тӑк, унти кар- 
тишне хӑшпӗр чух пассажирсене турттарса ҫӳре- 
кен мужиксем чарӑнаканччӗ.

Землемер тӑвӑррӑн сывласа илнӗ те станци 
хыҫнелле утнӑ. Унта нумай шыраса тата калаҫса, 
килӗшсе супнӑ хыҫҫӑн, пӗр ҫӗтӗк-ҫатӑк тумлӑ, 
ҫӑпаталлӑ, шатра питлӗ кӗмсӗр-кемсӗр мужике 
вӑл тупнӑ.

— Эсремет пӗлсе пӗтертӗр, мӗнле урапа ку 
санӑн! — тенӗ землемер, урапа ҫине хӑпарса 
ларнӑ май, ҫамкине картлантарса. — Ӑҫта ку ура- 
пан умӗ, ӑҫта хыҫӗ — нимӗн те ӑнланмалла мар.

— Мӗн ӑнланмалла марри пур унта? Ӑҫта 
лаша хӳри, вӑл урапа умӗ пулать, а ӑҫта эсир 
ларатӑр, вӑл хыҫӗ...

Лаша ҫамрӑк та, анчах ырханкка тата чар- 
мака ураллӑ, такам ҫыртса таткаланӑ хӑлхаллӑ 
пулнӑ. Лавҫӑ ӑна, пӗтӗм тӑлпувӗпе ҫӗкленсе, 
кантралатса явнӑ пушӑпа ҫурӑм урлӑ пӗрре ти- 
вертнӗ, лаша пуҫне ҫеҫ сулланӑ, тепре тивертнӗ 
хыҫҫӑн урапа сивчир тытнӑ чухнехи пек чӗтресе 
ҫатӑртатнӑ. Лашана виҫҫӗ ҫапнӑ хыҫҫӑн урапа 
унталла та кунталла тайкаланнӑ, тӑваттӑ хыҫҫӑн 
вара тин вырӑнтан хускалнӑ.

— Ҫул тӑршшипех ҫапла сӗвенсе каятпӑр-и 
ӗнтӗ?— ыйтнӑ землемер, хӑлтӑр-халтӑр чӗтреве 
куҫкӗретӗн туйса илнӗ май тата лавҫӑсем ҫак 
чӗтревпе лашан тимӗр шапаллӑ уттине хӑнӑхса 
ҫитнишӗн тӗлӗнсе.

— Ҫитетпӗр пурпӗре-е-ех! — лӑплантарнӑ ӑна 
лавҫӑ. — Кӗсрем ҫамрӑк-ха, вичкӗн... Чупма хӑ- 
нӑхтӑр ҫеҫ ак, кайран чарса та чараймӑн. Но-о-о, 
эсреме-е-ет!

Станцӑран тухнӑ ҫӗре каҫ пулса ҫитнӗ. Сыл- 
тӑм енче уй хуп-хуран, вӗҫсӗр-хӗрсӗр пӗр ти- 
кӗссӗн тӑсӑлнӑ... Унталла каяс тесессӗн, кам пӗ- 
лет, мур шӑтӑкне те ҫитсе ҫапӑнӑн. Горизонтра,

тавракурӑм пӗтсе пӗлӗтпе ҫыпӑҫнӑ ҫӗрте, кӗрхи 
сулхӑм ҫанталӑкра сенкер шурӑмпуҫ ерипенӗн 
сӳнсе ҫухални курӑннӑ. Ҫулран сулахай енче те- 
мӗнле мӑкӑль-шакӑльсем тӗксӗмленсе сӗмленнӗ: 
те иртнӗ ҫулхи утӑ куписем вӗсем, те пӗр-пӗр 
ялти ҫурт-йӗрсем. Умра мӗн пуррине землемер 
курма пултарайман, ӑна лавҫӑн кӗмсӗркке те сар- 
лака ҫурӑмӗ чӑрмантарнӑ. Ҫанталӑк лӑпкӑ тӑнӑ, 
анчах сивӗ, сулхӑм пулнӑ.

„Ытла та лӑпкӑ, тӗксӗм кӗтес ку, — шутланӑ 
землемер, хӑлхисене шинел ҫухавипе хуплама 
тӑрӑшса. — Никам, нимӗн те ҫук. Ӑнсӑртран та- 
пӑнса ҫаратрӗҫ-тӗк, пушкӑран персен те никам 
илтсе никам та хӑтарас ҫук... Да, лавҫӑ та шан- 
чӑклах мар... Ой, мӗнле анлӑ ун ҫурӑмӗ! Ку ус- 
лап пӗрре пӳрнипе тӗртсех чуна вӗҫтерсе кӑларӗ! 
Сӑн-сӑпачӗ те киревсӗр, ой, каснӑ-лартнӑ тискер 
кайӑк“.

— Эй, тусӑм, — ыйтнӑ землемер: — Мӗн ятлӑ 
эсӗ?

— Эпӗ-и? Клим.
— Вот, Клим, мӗнле кунта сирӗн? Хӑрушӑ 

мар-и? Алхасмаҫҫӗ-и?
— Ничево, тур сыхлатӑр... Кам-ха алхастӑр?
— Апла пулсан аван вара... Ҫапах сыхпуҫне 

тесе хам ҫумма эп вйҫӗ револьвӗр чикрӗм,— 
суйнӑ землемер. — А револьвӗрпе, пӗлетӗн, шуткӑ 
мар вӗт. Вунӑ разбойник тапӑнсан, вуннӑшне те 
пӗтерме пулать...

Ҫӗр татах та тӗттӗмленнӗ. Урапа сасартӑк 
ҫухӑрса ҫатӑртатнӑ, хӑйӑлтатнӑ, чӗтренӗ, сула- 
хаялла пӑрӑннӑ.

„Ӑҫта вӑл мана илсе каять? — шухӑшланӑ зем- 
лемер. — Ку таранччен тӳрех килчӗ-ҫке, халӗ са- 
сартӑк сулахая пӑрӑнчӗ. Ырӑшӑнах мар пуль, 
ку подлец, пӗр-пӗр тӗпсӗр авӑра илсе каясшӑн 
мар-и... Унтан, унтан вара... пулма пултарать вӗт 
тем те“.

— Итле-ха, — тенӗ вӑл лавҫӑна. — Кунта хӑ- 
рушлӑх ҫук тетӗн апла эс? Питӗ шел... Эпӗ раз- 
бойниксемпе ҫапӑҫма ҫав тери юрататӑп... Сӑн- 
ран пӑхсассӑн эпӗ начар пек, имшеркке ҫын, а 
вӑйлӑ эп, вӑкӑр пекех... Пӗррехинче ҫапла ман 
ҫине виҫӗ разбойник тапӑнчӗҫ... Мӗн пулчӗ те- 
тӗн вара? Мӗн шутлатӑн! Патӑм лайӑх кӑна та, 
пӗри ӗмӗҫлӗхе куҫ хупрӗ, иккӗшне вара Сибире 
ӑсатрӗҫ. Ӑҫтан вӑй тухать, манӑн, хам та пӗлмес- 
тӗп... Ҫавӑрса тытатӑп кама та пулсан, калӑпӑр 
ак, сан евӗрлӗ пысӑк та хулӑмскерне, ... пӗтрӗ 
вара вӑл ҫын... Чунӗ тухрӗ.

Клим землемер ҫине сӑмса урлӑ пӑхса илнӗ, 
пӗтӗм пит-куҫне пӗркелентернӗ, лашине тепре 
витӗмлӗн тивретнӗ.

— Ҫапла, тӑванӑм... — сӑмахне малалла тӑснӑ
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землемер,— Манпа ҫыхланма тур ан хуштӑр. 
Разбойниксене эп алӑсӑр, урасӑр хӑварнипе ҫеҫ 
мар вӗт, суд умӗнче ответ тыттарса тинкисене 
илетӗп... Пӗтӗм судьясем, исправниксем— пурте 
манӑн пӗлӗшсем... Эпӗ казенный ҫын вӗт, кирлӗ 
ҫын... Акӑ халь каятӑп, эпӗ кунта пынине на- 
чальство астусах тӑрать... кам та пулин инкек 
ан кӑтарттӑр тесе асӑрхать. Ҫул тӑршшӗпех 
кунта ман, кашни йывӑҫ тӗми айӗнчех урядник- 
сем те сотскисем ларса тухнӑ... Тӑр-ха, тӑ-ӑр-ррр! 
— сасартӑк ҫухӑрса янӑ землемер. — Аҫта сӗтӗрсе 
кӗтӗн мана эс? Ӑҫта илсе каятӑн?

— Ӑҫтине курмастӑн-им? Вӑрман!
— „Чӑн та, вӑрман... — шухӑшланӑ земле- 

мер. — А эпӗ хӑрарӑм! Ҫапах та хам хӑранине па- 
лӑртас мар-ха... Эпӗ хӑранине вӑл сисрӗ те ӗнтӗ. 
Мӗншӗн-ха вӑл ман ҫине питӗ те хӑвӑрттӑн-хӑ- 
вӑрттӑн ҫаврӑнса пӑхма пуҫларӗ? Мӗн те пулин 
урӑхла шухӑш тытрӗ пулас. Паҫӑртарах питӗ ма- 
йӗпе, лашин уринчеи ури те аран иртетчӗ, халӗ 
епле вӗҫтерет вӑл1“...

— Итле-ха, Клим, мӗншӗн ҫавтери хытӑ хӑва- 
лан эс лашуна?

— Эпӗ хӑваламастӑп ӑна. Хӑй чупать. Пӗр 
хӑнӑхса ҫитрӗ те, ӗнтӗ чараймӑн та... ӗрӗхет те 
ӗрӗхет... Урисем ҫавӑн пек ун...

— Суятӑн, тӑванӑм! Куратӑп эп, суятӑн! Ерри- 
пенрех пыма ыйтатӑп. Тыт-ха лашӑна... Илтетӗн-и? 
Тыт-ха тетӗп!

— Мӗншӗн?
— А мӗншӗн... мӗншӗн тесен, станцӑран тата 

тӑватӑ юлташ тухмаллаччӗ манӑн. Вӗсем хӑваласа 
ҫитчӗр тесессӗн пирӗн майӑпенрех юрттарас пу- 
лать... Вӗсем мана ҫак вӑрманта хуса ҫитме пул- 
чӗҫ... Вӗсемпе хамӑра та савӑнӑҫлӑрах пулать 
кайма. Питӗ патмар ҫынсем вӗсем, вӑйлӑ ҫын- 
сем... кашниннех кӑсъинче пӗрер пистолет... 
Мӗн _эсӗ яланах тинкерсе пӑхкалатӑн, йӗп ҫинче 
ларнӑ пек пӑркаланатӑн? а? Эпӗ, тӑванӑм, пӗле- 
тӗн... эпӗ... Ман ҫине пӑхкалама кирлӗ те мар, 
нимӗн интерес та ҫук мак ҫумра... Тен револь- 
вӗрсене курасшӑн эсӗ... Юрать, курассу килет 
пулсан шел мар, кӑларӑп та кӑтартӑп... Юрать...

Хӑравҫӑ землемер хӑйӗн кӑсъине кыпалам пек 
тунӑ, лапах ҫак самантра вара унӑн умне нихӑҫан 
ӗмӗтленмен картина тухса тӑнӑ. Клим урапа ҫин- 
чен сиксе аннӑ та, тӑватӑ уран упаленсе, вӑрма- 
налла вӑркӑннӑ.

— Караул! — ҫухӑрса янӑ вӑл. — Караул! ил 
лашана, окаянный, урапине те илсе кай, анчах 
чунӑма хӑвар! Караул!.

Шалалла кӗрсе кайнӑ сас, урасен айӗнче ҫа- 
тӑлтатса хуҫӑлакан туратсен сасси илтӗннӗ, ча- 
сах йӗритавралӑх шӑпланнӑ.. Землемер, ҫак ӑн- 
шӑртлӑ инкек тӗлне пулма ӗмӗтленменскер, чи 
малтанах лашана тытса чарнӑ, урапа ҫине лайӑх- 
рах майланса ларнӑ, унтан шухӑшлама пуҫланӑ.

„Тарчӗ... хӑрарӗ пулать, ухмах... Ну, мӗн тӑ- 
вас-ха? Пӗчченҫи малалла кайма пултараймастӑп, 
мӗншӗн тесен ҫулне пӗлместӗп, тата пӗчченех 
кайсан, ун лашине эп вӑрланӑ теме те пултарӗҫ... 
Мӗн тӑвас?" — Клим! Клим тетӗп!

— Клим тетӗп!.,. — ответленӗ ӑна хирӗҫ эхо.
Хура вӑрман варринче шӑнса тата кашкӑрсем

ӳленине, ырхан кӗсре тулхӑрнине илтсе ҫӗр ка- 
ҫасси ҫинчен шухӑшласа тинке тухнӑ землемерӑн, 
ҫанҫурӑмӗ ун сӑрӑлтатнӑ, ҫӳҫеннӗ.

— Климушка! — кӑшкӑрнӑ вӑл. — Чунӑм! Ӑҫта 
эс, Климушка?

Ҫавнашкал икӗ сехет хушши кӑшкӑрса ларнӑ 
вӑл. Юлашкинчен сасси те тытӑннӑ. Вара кунтах 
ҫӗр каҫмалла пулать иккен, тенӗ шухӑшӗпе та- 
тӑклӑн килӗшме ҫеҫ ӗлкӗрнӗ землемер, — вӑрман 
ӑшӗнчен, ҫиле май, такам нӑйкӑшнӑ сасӑ илтӗннӗ.

— Клим! Эсӗ-и ку, чунӑм? Ки-ил, атя, каят- 
пӑр!

— Вӗ... вӗлеретӗн эс!
— Эпӗ ахаль ҫеҫ вӗт, чунӑм! Чӑнах та ахаль 

ҫеҫ! Мӗнле револьвер пултӑр ман ҫумра! Эпӗ 
хам хӑранипе суйрӑм сана! Килӗш ӗнтӗ, каятпӑр!

Клим, ку ҫын чӑн та разбойник пулсан лашапа 
пӗрле паҫӑрах куҫран ҫухалнӑ пулӗччӗ тенӗ шу- 
хӑшпа вӑрмантан тухнӑ, хӑракаласах хӑйӗн пасса- 
жирӗ патне утса пынӑ.

— Ну, мӗн хӑрарӑн эсӗ, ухмах? Эпӗ... Эп 
ахаль ҫеҫ вӗт, а эсӗ хӑратӑн... Лар хӑвӑртрах!

— Тур ҫырлахтӑр санпа, барин,— тенӗ Клим, 
урапа ҫине ларнӑ май. — Кӑна пӗлнӗ пулсан ҫӗр 
тенкӗпе те лартмастӑм сана эп. Чут вилмерӗм 
вӗт хӑраса, чунӑм ҫӳҫ пӗрчи вӗҫӗнче ҫеҫ тытӑнса 
юлчӗ..

Клим аллинчи пушшипе лашана ҫурӑм тӑрӑх 
тивертнӗ. Урапа чӗтресе ҫатӑртатнӑ. Клим тепре 
тивертнӗ. Урапа унталла та кунталла тайкаланнӑ. 
Тӑваттӑмӗш хут тивертнӗ май, урапа вырӑнтан 
хускалнӑ хыҫҫӑн, землемер хӑйӗн хӑлхисене ши- 
нел ҫухавипе хупланӑ та тарӑн шухӑш ӑшне 
путнӑ. Ентӗ ҫул та, Клим та текех хӑрушӑ пул- 
ман вара уншӑн.
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Карчӑк калавӗ
МИТТА П ЕТӖРӖ

Чи аслӑ ывӑлӑм бригадир пулса ӗҫлет манӑн. 
Колхоз бригадирӗ. Шурӑмпуҫӗпе пӗрлех ӗҫе тух- 
са каять вӑл. Каҫхине ҫеҫ, чӑхсек каштана ларас 
умӗн, киле килсе кӗрет. Кунӗпех таҫта, темӗнле 
ӗҫре. Хӑй ҫапах: „Еҫлетӗп эп, ӗҫри йӗркелӗхшӗн 
кӗрешетӗп“ тет. Те суять. Хам кӳршӗри Кулине 
тантӑшӑм каланӑ тӑрӑх, тен ҫылӑхлӑ ӗҫсем тӑвать 
вӑл. Мӗнле пулсан та, тӳрех калатӑп, уншӑн эпӗ 
ответ тытма пултараймастӑп.

Аслӑ ывӑлӑм хыҫҫӑн ҫуралнӑ пӗртен-пӗр хӗрӗм 
манӑн—хулара. Больницӑра врач пулса ӗҫлет. Тем 
ӗҫлет вӑл. Кӳршӗ Кулине каланӑ тӑрӑх, тен ҫылӑх- 
лӑ ӗҫсем тӑвать. Хӗрӗм ҫапах: „халӑха усӑллӑ ӗҫре 
эп, куҫ тӳрлететӗп“ тет. Те суеҫтерет. Тӗрӗсснпе 
каласан, хамӑн куҫӑмсене те ҫавах тӳрлетрӗ. Пур- 
пӗрех. мӗнле пулсан та эпӗ уншӑн ответ тытма 
пултараймастӑп.

Чи кӗҫӗн ывӑлӑм манӑн—вӗҫевҫӗ. Ҫиччӗмӗш ҫул 
сывлӑшра вӗҫет. Тем шырать унта вӑл. Кулине 
каланӑ пек, тен ҫылӑхлӑ ӗҫсем тӑвать. Хӑй ҫапах: 
„Вӗренетӗп-ха, тата ҫӳлӗрех, тата инҫерех вӗҫме 
вӗренетӗп“ тесе ҫырать. Те вӗҫет вара хӑй, те 
суять. Хама та, пӗррехинче хӑнана кайсан, хӑйпе 
пӗрле самолет ҫине лартса вӗҫтернӗччӗ. Аван. 
Кулине ӑна ӗненмрст. Эпӗ пурпӗрех уншӑн ответ 
тытмастӑп.

Старикӗм манӑн—-хуралҫӑ. Ҫӗрӗпех хурал тӑрать. 
Тем тӑвать унта вӑл. Каллех, Кулине каланӑ пек, 
тен ҫылӑхлӑ ӗҫсем тӑвать. Хӑй калать: „Эртел 
пурлӑхне хураллатӑп эпӗ, социализмлӑ харпӑрлӑха, 
куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек, сыхлатӑп" тет. Те суеҫ- 
терет. Ана, ҫулсеренех тенӗ пек, премисем те 
параҫҫӗ. Пурпӗрех, ответ тытмастӑп уншӑн. Ҫылӑх- 
сӑр ҫын хам эпӗ. Кулине каланӑ пек, килте пӗр 
эпӗ ҫеҫ нимӗн туса та ҫылӑха кӗместӗп. Ватӑ тесе, 
ниҫта та ӗҫлеттермеҫҫӗ мана. Акӑ, килтех ларатӑп. 
Ҫапах мана калаҫҫӗ: „Усӑллӑ ӗҫ тӑватӑн, кил хуш- 
шинчи ӗҫе йӗркелесе пыратӑн, ҫурт сыхлатӑн“ 
теҫҫӗ. Темӗн. Те суеҫтереҫҫӗ. Акӑ, аслӑ ывӑлӑмӑн 
ывӑлӗ—Ванька. Ӳсет ӗнтӗ. Ҫитӗнет. Ҫитес кӗркунне 
шкулакайма хатӗрленет. Ҫавӑнпа йӑпанкаласа кун 
иртнине те сисместӗп. Тем те калаҫать вӑл. Темӗн- 
ле юмахсем те пӗлет.Хӑй пӗлменнисене манран ыйтса 
пӗлесшӗн тӑрӑшать. Пӗррехинче ҫапла пӳрте пӗр 
корзинка йӑтса кӗчӗ. Кӗчӗ те, манӑн умма лартрӗ. 
Ыйтать:

—Мӗн ку, асанне? Мӗскер эрмек-чермекӗсем ку- 
сем?—тет, корзинкӑри япаласене кӑларса.

Пӑхатӑп. Тӗлӗнмелле япаласем... чиркӳ япали- 
сем. Хӗрес те пур унта, кӗмӗл кашӑксем те, тарел- 
кӑсем, подноссем—тем те, темӗн те пур. Корзинка 
туллиех.

—Вара ӑҫтан тупрӑн кусене эс?
—Сад пахчинчен тупсакӗтӗм,—тетВанька. Ҫилпе 

тӑкӑннӑ панулмисем пур-ши тесе тухрӑм та, курӑк 
ӑшӗнче ҫак корзинка ла-а-арать...

—Вара, мӗн-ха?.. Ӑҫтан ку?—тӗлӗнетӗп эпӗ. 
Унччен те пулмарӗ, шӑлтӑр-шалтӑр уҫӑлса кайрӗ 
пӳрт алӑкӗ.; Ҫӑри-ҫари ҫухӑрса кӗрсе тӑчӗ Кулине. 
Унӑн аллинче тыркунти. Ана вӑл]манӑн уммаларт- 
са хучӗ. Лартса хучӗ те, макӑрса супнӑ куҫӗсем- 
пе, шӑтарас пек пӑхса илчӗ те;

—И -и-ииххх  эсреметсе- е - ем!—терӗ, хӑршанкӑ 
тӑл-пӑвӗпе чӗтренсе. —Мӗншӗн пирӗн кӳршӗре 
пурнатӑр-ши эси-ир? Мӗншӗн сирӗн кӳршӗ пулнӑ- 
ши эпи-и-ир?.. Мӗншӗн аҫа ҫапмасть-ши сире-е-е? 
Мӗншӗн тарӑхтарса пурӑнатӑр-ши пире-е-е?1.

—Мӗн-ха ара?
—^Ара ҫав, ара-а-а! Акӑ мӗнле кунтӑ пӗлӗт ҫин- 

чен персе аннӑ пирӗн пахчана! Авӑ мӗнсем унта 
выртаҫҫӗ кунтӑра: хӗрес, кадило...

—Крокодил? Ӑҫта-ха курам! -чупса пычӗ Ванька.
—Мӗн кӑркадилӗ сана!—кӑшкӑрса пӑрахрӗ Кули- 

не.—Кадило, тетӗп. Акӑ риза... акӑ—пурте турӑ япали- 
сем. Ҫылӑха пӗлменскерсем! Сирӗн пахчана ӳкесшӗн 
пулнӑ ӗнтӗ вӗсем. Йӑнӑшпа, пирӗннитӗлне ав пер- 
се аннӑ.

—Пирӗн пахчана та ӳкнӗ,—корзинкӑна кӑтартса 
ӗнентеретӗп эп ӑна.

Кулине шуралчӗ, кӑвакарчӗ. Самантлӑха вӑл, сыв- 
лӑшсӑр кӗлетке пек хытса тӑчӗ. Тӑчӗ, тӑчӗ те;

—Пӗрре мар каланӑ сана эп,—терӗ, унталла та 
кунталла алчӑравлӑн пӑхса.—Сахал мар асӑрхаттар- 
нӑ сана эп. Пӗтӗм ҫемйӗр—ҫылӑхлӑ ҫемье. Пӗтӗм 
ачусем, упӑшку та—ҫылӑхлӑ ӗҫре. Ӑҫтан чӑтса тӑ- 
тӑр турӑ. Хӑех... хӑйӗн япалисемех—сирӗн пата 
килсе курчӗҫӗ ак. Ҫаксене курса та пулин ӗненчӗр, 
урӑх ҫылӑха ан кӗччӗр, тени пулмасти вара ку?..

—Нимӗн те пӗлместӗп,—тетӗп эпӗ.—Ответ тытма 
пултараймастӑп. Тен, хӑвӑр ҫылӑхлӑ. Хӑвӑн упӑш- 
ку темиҫе ҫултанпа чиркӳ старости пулса турра 
нумай кӳрентернӗ пулӗ. Пупӗ те тарнӑ ав. Чиркӗвӗ те 
хупӑннӑ. Ку ӗҫре чи малтанах санӑн упӑшку ответ- 
лӑ мар-и? Ҫавӑ. Никам та мар...

—Манӑн упӑшка-и? Манӑн-и?! Манӑн упӑшка па- 
ян ирхине ҫеҫ Юхма пасарне поп шырама тухса 
кайнине пӗлетӗн-и?Килет ак. Поп тупса таврӑнать. 
Вара ыранах чиркӗве уҫаҫҫӗ... Тата тем те калач- 
чӗ пулӗ Кулине. Алӑк яриех уҫӑлчӗ те, Кулине 
ҫӑварӗ лапах хупӑнчӗ. Алӑкран унӑн упӑшки хӑйин 
яланхи кукӑр туйипе кӗрсе тӑчӗ:

—Мӗн ҫуйӑхатӑр?—терӗ вӑл. Унтан, пирӗн умра 
ларакан корзинкӑна кунтӑна курсассӑн кӑштах 
хӗрелчӗ. Кӑсъинчен чӗлӗм кӑларса чӗртсе ячӗ. 
Вара яланхи ҫурӑк тата ӳслӗклӗ сассипе, сӑмахне 
пуҫларӗ. —Так, та-а-ак. Эсир те мана разоблачать 
тума шутлатӑр, значит. Юр-а-ать. Ӑслӑ карчӑксем... 
намӑссӑрсем...

—Мӗнле ятлаҫсан та, ответ тытмастӑп!—пӳлтӗм 
ӑна эпӗ.

—Ӑ мӗншӗн ку япаласене манран ыйтмасӑр 
ҫӗклесе кӗнӗ апла-тӑк? Кам сире ирӗк панӑ?

—Итле-ха, чунӑм, нимӗн те ӑнланмастӑп...—терӗ 
Кулине, сӑн-питне кӑкшӑм пек^тӑрӑхлатса. —Мӗн 
палкатӑн ҫак эсӗ? Ӑҫтан сан япалусем пулччӑр 
вӗсем...

—Мӗнле манӑн мар! Тата камӑн тетӗр эсир?..
Ӑнлантарчӗ пире хупӑ чиркӗвӗн старости. Енер 

ун патне ялти драмкружок руководителӗ пынӑ 
иккен. Пынӑ та, спектакльре кирлӗ пулакан поп 
тумтирӗсене парса яма ыйтнӑ. Ку паман. „Ирӗк- 
сӗр“ илесрен хӑраса, чиркӳри мӗнпур пек ,ы рӑ‘ 
япаласене пахчана куҫарнӑ.

Корзинкӑна йӑтрӗ. Кунтӑка...
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—Пырӑр. Кӗҫӗр чиркӗве пырса курӑр.
—Мӗн? Уҫатӑр-им чиркӗве? Тупрӑн-им поп?—
ыйтрӑмӑр эпир, Кулинепе иксӗмӗр.
—Тупрӑм.. Хамӑрӑн Кавӑрлесен Ҫеменӗ пулать.
—Ҫемен? Ҫав ҫап-ҫамрӑк Ҫемен-и?
—Ҫавӑ ҫав. Кӗҫӗрхи спектакльре вӑл поп роль- 

не вылять.
Пырӑр курма,—терӗ те куҫран ҫухалчӗ.
—Мӗн пакӑлтатса ҫӳрет-ши ват-супнӑ!—тесе 

юлчӗ Кулине. —Кӗресчӗ колхоза... Еҫлесчӗ ҫын- 
сем пек. Тьфу! Ҫавӑнпа пурӑнсах ҫылӑхланса 
пӗтетӗп эп. Капла кутӑнланса пурӑнсӑн пахчана 
та туртса илӗҫ, е пӗчӗклетсе хӑварӗҫ ӗнтӗ ак?

—Нимӗн те пӗлместӗп сирӗнне эп,—ответлерӗм 
ӑна хирӗҫ. —Сирӗншӗн.эп ответ тытмастӑп,

—Эсӗ никамшӑн та ответлӑ пуласшӑн мар,—те- 
рӗ Кулине.—Ачисемшӗн те, упӑшкушӑн та...

—Вӗсемшӗн ответлӑ пулсассӑн таюрать!—терӗм 
эпӗ.—Хамӑн ывӑлӑмсем, хамӑн хӗрӗм, хамӑн упӑш- 
кам. Вӗсен ячӗ лайӑх-тӑк, манӑн та лайӑх. Тавта- 
пуҫ-ха, ку таранччен ял ҫине начар ят кайман, 
ӳлӗмрен те ярас марччӗ...

—Тьфу!ҫылӑха тапӗлместӗн,—тесе хучӗ Кулине. 
—Манӑн умра икӗпитленетӗн. Ответ тытмастӑп 
теттӗн-ҫке-ха ху ҫемъюшӗн...

...Халӗ ӗнтӗ Кулине хӑй те, упӑшкипе пӗрле 
«ҫылӑха пӗлмесӗрех» колхоза кӗчӗ. «Ну-и, хамӑр- 
шӑн хамӑр та ответ тытма пӗлмен-ҫке халиччен 
эпир» тет,

Мясников художникпе ачи

—  Ытла хӑвӑрт ӳсетӗн-ҫке ачам ...
— Васкатӑп, атте. Эп ҫуралнӑ ҫулхи н ех картина тӑватӑп тесе  
„Художниксен с о ю зӗ п е “ договор туса укҫа илнӗччӗ те эс... кар- 
тини халӗ те хатӗр мар вӗт-ха? Хӑвӑртрах ӳссе  ҫав картинӑна 
тума пулӑш ас тетӗп эп сана.
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Кану кунӗсенче Шупашкарти ӗҫҫыннисем пин- 
шерӗн-.риншерӗн Атӑл лешьенне каҫаҫҫӗ. Хулари 
суту-илӳ организацийӗсенче ӗҫлекенсем те, ӗҫҫын- 
нисен ыйтӑвӗсене пурнӑҫа кӗртес ӗҫ ҫине пӳрне 
витӗр те пулин пӑхас тесе, квас тата ытти ӗҫ- 
мелли сутакан киосксен умӗнчи черет татах та 
пысӑклантӑр тесе, автомашинӑсемпех ҫӗмӗрттер- 
се каҫаҫҫӗ. Иртнӗ кану кунӗнче пирӗн корреспон- 
дент та, ҫынсенчен юлас мар тесе, лешьенче пул- 
нӑ. Унта вӑл мӗн курни-илтнине блокнот ҫине 
ҫырса пынӑ. Акӑ вӑл ҫырнин хӑшпӗр татӑкӗсем.

Х ӗрлӗ Х ӗветӗр

— Ку Хӗветӗр Хӗветӗрч татса ҫиес ҫырла пек 
хӗрелнӗ, - т е  хӗвслпе ытлашши пнҫнӗрен?

— ...Те ытлашшн ӗҫнӗрен.

Хӑрамаҫҫӗ

АШШЕСЕМ: Ну-и маттур-ҫке пирӗн ' ачасем. 
Авӑ епле, паян кунӗпех шывра чӑмпӑлтатаҫҫӗ, 
путса анасран та хӑрамаҫҫӗ.

АЧИСЕМ: Ну-и пьяницӑсем-ҫке ппрӗн аттесем. 
Авӑ епле, паян кунӗпех йывӑҫ тӗммн патӗнче литр 
хыҫҫӑн литр пушатаҫҫӗ, хырӑмӗсем ҫурӑлса каяс- 
ран та хӑрамаҫҫӗ.

П о е т

Атӑл, Атӑл, ӑҫта ыткӑнан?
Эсӗ илтӗн мана тыткӑна!
Санӑн тыткӑнӑнта юрласа,
Сахал мар шурӑ хут эп хуратрӑм. 
Килте арӑм пуррине „манса“,
Чи чипер хӗрсене эп юратрӑм.

Подхалим шыва кӗрет

— Ан шампӑртат-ха, эс! Начальник ҫӑвӑнать, 
курмастӑн-им: шыва пӑтрататӑн...

— Вӑл пиртен ҫӳлерех вӗт! Пӑтранчӑкӗ юхӑма 
хирӗҫ каяймӗ ӗнтӗ.

Упӑшкӑ

:—',Эй-йй, Петӗр теп, Петӗр! Ӑҫта каятӑн?
— Петӗр мар эп, Хӗветӗр. Ав санӑн Петӗрӳ 

Кӗтерукпа клентӗрленсе вӑрмана кӗрсе кайрӗ.)

Т ӳсм е ҫук

ПУЛӐҪӐ (юлташне): Вӑлтапа пулӑ тытнӑ чух 
пуринчен ытла тӳсӗмлӗх кирлӗ.

;;ЮЛТАШӖ: Ахаль те паян иртенпех тӳсетӗп. 
Урӑх тӳсме пултараймастӑп, пар-ха штопор, 
пӗрерӗшне янклаттарар...

СЛОНПА КАШКӐР

Сурӑхсене те качакасене 
Пусмӑрлама хӑнӑхса ҫитнӗ кашкӑр 
Пуҫларӗ акӑ мухтама хӑйне:
— „Епле эп вӑйлӑ! Кам ыанпа танлаштӑр? 
Мӗскер мана слона тытса ҫиме?
Халех ак тапӑнатӑп ун ҫине!“
Ак юнлӑ ҫӑварне вӑл анлӑн карчӗ,
Тискер шутпа хӑй слон патне ҫывхарчӗ.
А слонӑн кӑмӑлӗ ытла та лайӑх:
Вӑйпа пусмӑрламасть вӑл никама,
Анчах та кашкӑр, ҫӑткӑн тискер кайӑк, 
Ӑна памарӗ лӑпкӑн пурӑнма.
Слон кашкӑра ямарӗ хӑй патне,
Ҫӗклере вӑл хӑватлӑ аллине;
Тӑшман ҫине пит сулӑмлӑн антарчӗ — 
Лешин вара „ӑшши“ те пӗтсе ларчӗ: 
Нӑйлатрӗ кашкӑр анчӑк ҫӳрилле,
Виллийӗ ун йӑванчӗ ҫӗрелле.

X

X  X

Самурайсем ҫак ҫӑткан кашкӑр евӗр, 
Анчах вӗсем ан ашкӑнччӑр питех!
Кунта килме хӑйсан вӗсене эпӗр 
Ҫамкисенчен пит вирлӗн лектерейӗпӗр.

Ф. Ваннн.
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УЛТАВҪӐСЕМ
М. Н. ДАН И ЛО В-Ч АЛДУН

Каҫ. Вӑхӑт тӑхӑр сехет.
Куҫма Кукшайкин пӳлбм алӑкӗ патне хӑвӑрт 

утса пычӗ. Унтан тӑп чарӑнса шӑк-шӑк шаккарӗ 
пӳрвипе. Шалтан сас-чӳ илтӗнмерӗ. Тепӗр хут 
шаккарӗ. Каллех ҫук. „Канма выртнӑшим?“ тесе 
шухӑшларӗ. Унтан виҫӗмӗш хут шаккарӗ. Ҫук, 
сасӑ пулмарӗ. Вӑл кӑшт шухӑша кайса тӑчӗ те, 
унтан алӑка майӗпе уҫса пӳлӗме кӗчӗ. Пӳлӗм 
йӗри-тавра пӑхса ҫавӑрӑнчӗ. Никам та ҫук. Тумтир 
ҫакакан вырӑна пӑхрӗ: пальти те шӗлепки те ку- 
рӑнмасть.

—Тӑхӑр сехетре килте пулатӑп тетчӗ-ҫке. Ӑҫта 
кайнӑ? тесе хӑй тӗллӗн калаҫса илчӗ. Унтан тен- 
кел ҫине ларчӗ те,- сӗтел ҫинче выртакан кӗнеке- 
не илсе уҫа-уҫа хупрӗ. „Вӑл мана: юрататӑп тесе, 
улталаса ҫеҫ йӑпатса ҫӳремест-ши?“ тесе шухӑш- 
ларӗ. Пуҫӗнчи картусне хывса сӗтел ҫине хучӗ: 
„Тата кӑшт кӗтем-ха. Тен кӳрше кайнӑ пуль тесе 
пусӑрӑнса ларчӗ. Аллинчи кӗнекине вӑтаҫӗрӗнчен 
уҫса вула пуҫларӗ.

Вӑхӑт малалла шӑвать. Вунӑ сехет ҫитрӗ. Куҫма 
Кукшайкин хӑйне кирлӗ ҫынна нимпе те кӗтсе 
илеймест. „Улталаса ҫеҫ каланӑ вӑл мана“ тесе 
ури ҫине тӑчӗ, тухса кайма алӑк патне утса пычӗ. 
Ҫук, тухса каяймарӗ, каллех хӑй вырӑнне пырса 
ларчӗ. Каллех кӗнеке тытса уҫа-уҫа хупрӗ: „Тата 
кӑшт кӗтем-ха. Тен тавӑрнӗ“ тесе шухӑшларӗ.

Сехет йӗппи вунпӗр ҫине ҫитрӗ. Кукшайкин 
чӳречерен урамалла пӑхрӗ. Урамра никам та ку- 
рӑнмасть. „Улталарӗ. Каяс, ӳлӗмрен эпӗ унпа хи- 
рӗҫ пулсак та сӑмах чӗнместӗп" тесе тухса каяс 
шухӑшпа алӑк патне утса пычӗ. Ҫиллипе алӑка 
карт туртса уҫрӗ. Ӑна хирӗҫ шӗлепке тӑхӑннӑ 
хӗрарӑм пырса кӗчӗ. Вӑл Кукшайкина курсан хӑ- 
раса ӳкрӗ, хӑй те сисмерӗ:

— Ай!—кӑшкӑрса ячӗ.
— Ан хӑра, эпӗ ку, — терӗ Кукшайкин, кӳ- 

лешнӗ сасӑпа.
— Ах, эсӗ вӗт кӗҫӗр килместӗп, ӗҫ нумай тенӗч- 

чӗ-ҫке. Мӗнле пулчӗ-ха ку? Эсӗ мана ултзласа 
ҫеҫ каланӑ пулать,—терӗ хӗрарӑм кӑмӑлсӑр пулса.

— Пуху пулмаллаччӗ. Пулмарӗ. Вара сан патна 
килтӗм. Эпӗ сана тӑхӑр сехетрен вара кӗтсе ла- 
затӑп. Ӑҫта пулнӑ эсӗ?—тесе тӗпчесе ыйтрӗ 
<укшайкин.

Хӗрарӑм пӗр вӑхӑта тытӑнса тӑчӗ:
— Эпӗ, эпӗ ниҫта та пулман. Манӑн тусӑм— 

Пӑлакипе каччи килчӗҫ те, кино курма илсе кай- 
рӗҫ. Питӗ начар картина. Пӗлнӗ пулсан кайман 
пулӑттӑм. Пӗр кӗрсен, сеанс пӗтмесӗр тухас кил- 
мерӗ...

-— Миҫемӗш сеансра пултӑр? —
— Иккӗмӗшӗнче.
— Х м ! ш у х ӑ ш а  кайса тӑчӗ Кукшайкин, —ик- 

кӗмӗш сеанс тӑхар сехетрех пӗтет вӗт. Халиччен 
ӑҫта ҫӳресе вӑхӑт ирттеретӗн?— терӗ хӗрарӑм 
суйнине туйса.

Хӗрарӑм ултавӗ тухнипе пӗр хӗрелсе, пӗр шу- 
ралса тӑчӗ. Унтан аллине пальто кӑсъине чиксе 
ячӗ те:

— Вненместӗн пулсан, акӑ билечӗ те кӑсъерех 
килнӗ,—тесе кӑларса пачй.

— Улталатӑн эсӗ кинора тесе. Чупкӑн, кам пур 
сан пекки! —терӗ те алӑка хӑвӑрттӑн уҫса тухса 
кайрӗ.

— Ху эсӗ ултавҫӑ. Килместӗп терӗн, ху килсе 
ларнӑ,—хыҫӗнчен кӑшкӑрса юлчӗ хӗрарӑм.

Кукшайкин часах килне ҫитрӗ.
— Куҫма эсӗ вӗт эпӗ кайнӑ чух, килте ларатӑп 

тесе юлтӑн. Пирӗн пуху пулмарӗ паян. Ҫавӑнпа 
эпӗ тӑхӑр сехетрех тавӑрӑнтӑм. Эсӗ ҫук. Ӑҫта 
ҫӳрерӗн ку таринччен? — тесе тӗпчет арӑмӗ.

Кукшайкин нимле сӑмах тупса суяймасӑр тӑ- 
рать. Аран-аран:

— Пӗччен лартӑм-лартӑм та, пит скучнӑ пулса 
ҫитрӗ. Вара кинона кайрӑм. Сеанс вӑхӑтра пуҫлан- 
марӗ. Иккӗмӗш сеанс халь тин пӗтрӗ,—тесе пер- 
се ячӗ.

— Ултавҫӑ! Ма суятӑн! Иккӗмӗш сеансра эпӗ 
те пултӑм вӗт. Вӑл тӑхӑр сехетрех пӗтрӗ,—терӗ 
арӑмӗ пӳлсе.

— Мана ӗненместӗн пулсан, ак пӑх,—ман билет 
те кунтах,—тесе леш хӗрарӑм панӑ билета сар- 
калӑса кӑтартрӗ.

Арӑмӗ Кукшайкин аллинчен билета илсе пӑхрӗ те:
— Паян миҫемӗш числа?—тесе ыйтрӗ.
— Вуннӑмӗш, —ирӗксӗр ответлерӗ Кукшайкин.
— А билечӗ ҫинче пиллӗкӗмӗш ларать...
Кукшайкин ним чӗнмесӗр, ҫийӗнчи пальтине

хывса пӑтана ҫакрӗ.
Ултавҫӑ! —тесе тарӑхса кӑшкӑрчӗ арӑмӗ.—Чуп- 

кӑн! Кам пур сан пекки?!

Критиклекен алӑк
Чурачакри (Комсомольски р.) коопе- 
ратор Д. Ятманов лавкаиа нихЯҫан та 
вӑхЯтра уҫмасть.

(Пнҫен).

— Каллех прогулыцик тесе ҫырса хӑварнӑ.. 
Лавка чӳречине вӑхӑтрах килсе уҫнӑччӗ-ҫке...
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М АКСИМ  ЯСТРАН

Илемлӗ ферма умӗнче 
Тӑрать мӑкла пушмак пӑру.
Эп туйрӑм: хӗмлӗ куҫӗнче 
Манпа „пуплес“ кӑмӑл пур ун.

Пӗлмесп эп выльӑх чӗлхине,
Вӗсен чунне те пӗлеймесп.
Анчах, питех те хӗрхенеп—
Вӑл тытӑнсассӑн мӗкӗрме.
Ҫитсессӗн эпӗ ун умне,
Мана тинкерчӗ те куҫран,
Ҫӗклерӗ хӑй мӑкла пуҫне,
Темскер каласшӑн пек тӑрать.
Кӗҫех, пуҫне сулла-сулла,
Мана вӑл хӑйӗн чӗлхипе 
Хӗрӳлле.нсех „сӑмах калать пек....‘ 
Ҫырса парам эп йӗркипе:

I
Ҫуралтӑм эпӗ фермӑра,
Ҫулла, хӗлле-и—астумастӑп.
Хӑвах куратӑн; мӑн ӑрат,
Нишлӗ пулмашкӑн ҫуралман та.
Ферма таса; ун ӑшӗ ҫутӑ,
Урайӗ чӗнтӗр кӗпер пек.
Савнӑ апат—кӑшман та утӑ— 
Умран каймасть ҫу-хӗлӗпех.
Пӑхать пире пӗр пит чипер хӗр, 
(Эсех саван пуль, тен, ӑна).
Пит те йӑваш ун ыр сӑмахӗ, 
Пирӗнпеле вӑл—яланах.
Хӗр пирӗнтен ним уйрӑлманшӑн 
Пире эс, каччӑ, ан ҫиллен.
Хисеплӗ ӗҫ мухтавлӑ ҫыншӑн 
Чапа тухать куллен, ҫуллен.

2
Сар хӗр аван пӑхнӑран, эпӗр 
Час ӳссе ҫитрӗмӗр, куран.
Мӑкла пулнишӗн ҫеҫ ан тиркӗр, 
Тӗрӗс-тӗкел: пуҫ, куҫ, ура...
Пурте эпир хитре те самӑр.
Шӑп ҫитмӗл ҫичӗ пуҫ эп«р 
Пурнатпӑр нимӗн хуйхӑрмасӑр, 
Ташлатпӑр, мӗкӗрсе, каҫ»ир.
Савӑннӑ чух сисӗнмест вӑхӑт— 
Ферма сехечӗн йӗппи пек,
Малах чупать, чупать пит хӑвӑрт, 
Кунҫул юрттийӗн чуппипе.
Ак, ҫитрӗ вӑхӑт. Сар вӑрманӑн 
Ҫулҫи вӗҫсе саланнӑ пек,
Ман пуҫлӑхсен пуҫӗ аптранӑ—
Аш хатӗрлевӗ ҫитнипе.

Пӗр ирхине, ак, мӗн куратпӑр: 
„Красоль* те „Машка“ та „Бурьян* 
Вырӑнта ҫук... Тӑпӑр та тӑпӑр 
Тӑпӑртататпӑр—хуйхӑран.
Пирӗн пата кӗчӗ те Таня,
(Пире пӑхан хӗр ячӗ вӑл),
Йӗрет... Пуҫне вӑл уснӑ, тайнӑ, 
Чӗрин таппи те—ҫилтӑвӑл.
Куҫҫуллине шӑлса каларӗ:
„Какай парасшӑн мар пулса,
Ҫирӗн ретрен виҫҫӗ ӑсатрӗҫ—
Ӑсан чӗппи пек, хӑраса...
Халь пасарта вӗсем... сутаҫҫӗ...“ 
Эпир кӳреннӗ сасӑпа 
Мӗкӗрсе ятӑмӑр пӗр вӗҫӗм, 
Вӑрҫатпӑр савнӑ Таняпа.
Таня йӗрет. Ун йӳҫ куҫҫулӗ 
Пусараймастчӗ кӑмӑла:
Йӑмӑх ури умрах— „Красолӗн*, 
Тухать „Бурьян“—хӗрлӗ-улан.
Хуйхӑрнӑ чух вӑхӑт пит вӑрӑм, 
Куляннӑ чух кун—ӗмӗр пек.
Епле куҫҫул тӑкмасӑр тӑрӑн 
Тарӑхнипе, куляннипе?
„Бурьяншӑн" ҫуннипех,—итле эс,— 
Эп пултӑм пулӗ, теп, мӑкла.
Эп тӗлӗкре те тӗлленменччӗ 
Хуйха тӳсмешкӗн—ҫамрӑклах.

Нумай пулмасть эп савнӑҫ куртӑм— 
Пӑхрӑя та Танян сӑн-питне.
Ӑна курман эп нихӑҫан та 
Ун пек хаваслӑ пулнине.
Пире пӗлтерчӗ: „Налог хумӗҫ 
Сирӗн ҫине ӗлӗкхи пек.
Гектар пуҫне ҫеҫ какай илӗҫ, 
Шутламӗҫ—выльӑх шучӗпе.
Сире тата лайӑх пӑхмашкӑн - 
Эп сӑмах патӑм пуҫлӑха.
Ӳеӗҫ вуншар „Красоль“ те ,Машка“, 
„Бурьян" та юлмӗ тӑлӑха...“
Ҫапла каланӑ хыҫҫӑн, Таня 
Тӳрех тинкерчӗ ман ҫине:
Ман савнӑҫа вӑл йӑлт ӑнланнӑ,
Пӗлнӗ „Бурьяншӑн" ҫуннине.
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М У к к и
ВИКИТА волнов

Пулаҫҫӗ вӗт хӑшпӗр колхозсенче пӗр пусшӑн 
- ҫичҫӗрмин тӗпне анса улӑхма хатӗр тӑракан ҫын- 

сем. Пирӗн ялти Муккн Микулайне те каснӑ- 
лартнӑ ҫавӑн пек ҫын теме пулать. Ӑна пӗрисем 
чее ҫын, теприсем кутӑи теҫҫӗ, анчах вӑл пӗрне 
те йышӑнмасть. Пӗр пус укҫана та Мукки Мику- 
лайӗ виҫҫӗ ҫавӑрса пӑхмасӑр алӑран ямасть, ан- 
чах алла килекен укҫана вара часах вӗҫертес ҫук. 
Ытти колхозниксем пур йышши тӳлевсене пӗр 
сӑмахсӑр, никам пырса ыйтмасӑр, хӑйсемех кайса 
тӳлеҫҫӗ. Мукки те колхозник, обществӑллӑ йӗр- 
кесене вӗренсе ҫитнӗ ҫын темелле. Ҫук ҫав. 
22 тенкӗ те 40 пус налогшӑн кӑҫалхи ҫул ун 
патке финагент 6 хут, ялсовет председателӗ 8 
хут, колхоз председателӗ 7 хут, бригадир 4 хут 
пынӑ. «Тӳрӗ колхознике хӗсеҫҫӗ, пурӑнма ирӗк 
памаҫҫӗ, ура ярса пусма ҫук», тесе нӑйкӑшать 
вӑл.

Мукки Микулайӗ ытла та ҫук ҫын пулӗ тесе 
шутлама пултарӑр эсир. Чӑн та, семье сахалли 
ҫине ӳпкелешет вӑл. Колхоз ӗҫне тума мар, хӑ- 
йӗн килӗнчи ӗҫне туса ҫи^Гӗрме те ал ҫитмест. 
Икӗ сӑвакан ӗне, пӗр вӑкӑр, 18 сурӑх, 4 сысна 
т. ыт. те. Муккин пахчинче ӗҫлеме те вунӑ ҫын 
кирлӗ. Пахча вӗҫӗнчи картана, уя тухаканскере,. 
вӑл кашни ҫулах пӗрер-икшер метр тулалла ку-* 
ҫарать. Ун пахчи пысӑкӑшне, унта мӗн-мӗн ак- 
нине хӑйӗнсӗр пуҫне никам та виҫсе курман. 
0,40 гектар ҫӗрулми, 0,10 га купӑста,0,05 га хӑяр 
тата ытти ҫимӗҫсем акнӑ вӑл. Ҫаксене акма, 
пӑхса ҫитӗнтерме, пухса кӗме, тӑватӑ пайӗнчен 
еиҫӗ пайне сутса пӗтер.ме питӗ нумай ӗҫлеме 
тивет. Арӑмӗпе иккӗшӗ, хӗрӗ, икӗ ачи ӗҫлесе те 
ӗлкӗреймеҫҫӗ. Мукки кун ҫинчен никам умӗнче 
те пытармасть, анчах... иртнӗ ҫулта пин тенкӗ- 
лӗх ҫӗрулми, 500 тенкӗлӗх купӑста, 250 тенкӗлӗх 
хӑяр, 300 тенкӗлӗх кишӗр-ҫарӑк. 200 тенкӗлӗх 
пыл, 3000 тенкӗлӗх выльӑх-чӗрлӗхпе вӗсен про- 
дуктисене сутни ҫинчен никам умӗнче те шарла,; 
масть тата ҫемьисене те калаҫса ҫӳреме хушмасть.

Мукки Микулайӗн чӳречи патӗнчен икӗ ен- 
нелле икӗ такӑр сукмак каяҫҫӗ. Ку сукмаксене 
бригадирсем, сборщиксем такӑрлатнӑ, такӑрлатнӑ 
та... усси пулман. — Мӗнле пурӑнмаллине халич- 
чен ҫынран ыйтманччӗ-ха, кун пек пулсан ши- 
карнӑ пурӑнӑпӑр. Халӗ... халӗ, — тет вӑл сур- 
чӑкне лӑнкӑрт ҫӑтса. Лӑх-лӑх-лӑх кулать Мукки. 
Ихи-хик— кулӑть арӑмӗ.

Ытти колхозниксем, ҫуракине вӑхӑтра пӗте- 
рес тесе, ӑшаланса ӗҫлеҫҫӗ. Мукки утарта пурӑ- 
нать, хӑйӗн вӗллисене майлать, ҫӗнӗ вӗллесем 
туса сутать. Пӗр ушкӑн колхозниксем ҫул юсама 
кайрӗҫ, ҫула май 'Муккине те чӗнчӗҫ, анчах вӑл 
каллех пушӑ мар: васкасах помидор калчисене 
куҫарать. Тепӗр кунне колхозниксем пӑру фер- 
минчи вите валли вӑрман касма кайрӗҫ, Муккине 
чснеҫҫӗ, анчах вӑл килте ҫук: икӗ ҫатан сысна 
ҫури тиенӗ те Юхма пасарне кайнӑ. Мукки шут- 
ланса тӑракан бригадӑри колхозниксем тырӑ кал- 
чисене апат пама кайрӗҫ, анчах вӑл каллех пушӑ 
мар: платнике кӗрӗшсе кайнӑ. Мукки мар, арӑмӗ 
те пушанаймасть. Эрнере виҫӗ пасара ҫитет вӑл.

Кашнинчех нӗр аллине пӗр вигре ҫӑмарта, тепӗр 
аллине пысӑк тирӗкпе сарҫу йӑтать. Эрнере пӗр 
икӗ кун ҫывӑхри ялсенчи лавкасем тӑрах чупать, 
е мӗнле те пулин таваршӑн черет пулсан, чӑн 
малта тӑраканни Мукки арӑ.мӗ. Ка.м та пулин вӑл 
колхозра ӗҫлеменни ҫинчен сӑмах чӗнсен, чӗвен 
тӑрать те, ҫӑвар ҫапса кӑшкӑрать.

Нимӗн тума аптранипе Муккине колхоз прав- 
лени заседанине чӗнтерчӗҫ. Мукки рычак пысӑк- 
кӗш кукӑр-макӑр патак тытрӗ те, аманнӑ автан 
пек урлӑ-пирлӗ тайкаланса, правленине утрӗ.

Эххӗм, эххӗм, ман килес, эсир чӗнтернӗччӗ 
пулас. .

— Чӗнтертӗмӗр ҫав, куҫран куҫа калаҫса та- 
тӑлас тетпӗр. Колхоза ӗҫлеме тухмастӑн, пуху- 
сене ҫӳреместӗн, малашне те ҫаплах пурӑнма 
шутлатӑн-и?

— Эх, тӑванӑмсем, — нӑйкӑшать Мукки. —■ 
Килти ӗҫсене туса ҫитерме хал ҫук. Арӑм пу- 
шанаймасть, хам чирлӗ, юн сурас патне ҫитрӗм. 
О-ок, — тесе мӗкӗрет пыр шӑтӑкӗпе.

— Мӗншӗн халиччен больницӑна пымастӑн-ха, 
— терӗ колхоз аптечки патӗнче тӑракан хӗра- 
рӑм. Мукки пӑрӑнса пӑхрӗ те, врача палларӗ. Вӑл 
колхозра ача площадки организацилес ыйтупа 
пынӑ мӗн. Пӑхать вӑл, Мукки ҫӗрнӗ тымарлӑ йы- 
вӑҫ пек унталла-кунталла чалӑшса ларать, анчах 
сӑн-пичӗ хӗп-хӗрлӗ, партас пек. Сумки ӑшӗнчен 
трубка кӑларчӗ те Мукки патне пычӗ.

— Кӗпӳ ҫухисене вӗҫерт-ха, итлесе пӑхам,— 
терӗ вӑл.

— Ан та чӑрманӑр, тухтӑр юлташ, ман чире 
хамсӑр пуҫне никам та пӗлме пултараймасть, — 
мӑкӑртатать Мукки. Тата темӗн каласшӑнччӗ 
вӑл, анчах врач унӑн кӗпи ҫухине хӑех вӗҫертсе, 
итлеме пуҫларӗ.

— О-о, кун пек кӑкӑрпа тимӗрҫри вӗркӗч вы- 
рӑнке вӗрсе тӑма пулать. Намӑс сире юлташ, на- 
мӑс. Сывлӑх пур ҫинчех, кутӑна перетӗр.

— Мур ҫавӑрса килнӗ пулӗ сана кунта, — тесе 
шутларӗ хӑй ӑшӗнче Мукки.

Ӑна ӳкӗтлеҫҫӗ те, вӑрҫаҫҫӗ те, анчах вӑл хӑнк 
та тумасть, вӑтӑр та пӗр сӑлтав тупса хурать. 
Малашне ӗҫе тухма сӑмах парса, правлени ҫур- 
тӗнчен сӑвӑр пек тухса шурӗ. Ҫав каҫах пӗр 
михӗ ҫӑм тултарчӗ те, юнкун пасарне утрӗ.

Тепӗр эрнерен, Хурамал пасарӗнчен кантӑрҫу 
сутса таврӑнсан, Мукки пахчана тухрӗ. Пӗр гек- 
тара яхӑн пахчинчи хӗрӗх те пӗр ҫимӗҫ калчисем 
ҫине ват кушак пек чӗлхине ҫуласа пӑхса тӑрать.

Урамра колхозниксем правлени еннелле вас- 
каса утаҫҫӗ. Кашнин аллинче тенӗ пекех хаҫат- 
сем пур. Мукки ҫурчӗ патне ҫитсен, пурте унӑн 
пӳрчӗ еннелле пӳрнисемпе тӗллесе кӑтартаҫҫӗ. 
„Мукки“ те ,Мукки“ теҫҫӗ, каллех аллисене чӑ- 
саҫҫӗ.

— Микулай пичче, пухӑва-а! — тесе кӑшкӑрчӗ 
ҫамрӑк сасӑ.

— Ҫӑвар ҫапса калаҫаҫҫӗ, кайса килес, — тесе 
шутларӗ вӑл, анчах хӑйӗн такҫанхи йӑлипе хӑяра 
ҫӑмласа пӗтермесӗр каймарӗ.

Мукки клуба ҫитнӗ тӗле пуху хӗрсех ҫитнӗ.
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Алӑкран кӗнӗ кӗменех, пурте ун еннелле ҫав- 
рӑнса пӑхрӗҫ. Колхозсен обществӑллӑ ҫӗрӗсене 
сыхламалли мерӑсем ҫинчен Партин Централь- 
ный Комитечӗпе ССР Союзӗн Совнаркомӗ йы- 
шӑннӑ постановленине сӳтсе-яваҫҫӗ.

— Вот закон тӑк закон, такҫанах ҫапла кирлӗ!
— Вула, малалла вула!
— Ну, Мукки, капут сана...
— То-тӑ!
Парторг докладне Мукки кашни сӑмахне 

ҫӑтса итлерӗ. Постановленири кашни сӑмах ӑна 
аптӑри пек чаках тӑрӑннӑ евӗрлӗ туйӑнать.

Халиччен ҫынсен умӗнче юри чух сулланса 
утакан Мукки пухуран килне юс пек йӑпӑртатса 
таврӑнчӗ. Арӑмӗ чӑх яшки пӗҫерсе хунӑ, анчах 
Мукки пӗр кашӑк та сыпмарӗ.

Кашни каҫах Муккипе арӑмӗ ҫурҫӗр ҫитиччен 
калаҫса выртаканччӗ, ку каҫхине вӑл,ҫӑварне са- 
вӑл ҫапса питӗрнӗ пек, нимӗн те чӗнмерӗ.

— Мӗн пулнӑ сана, Микулай? — йӑвашшӑн 
ыйтрӗ арамӗ.

— Нимӗн те пулман, ыран ирех колхоза ӗҫе 
тухас.

— Елчӗке пыл сутма каяс терӗн-ҫке?
— Хуп ҫӑварна, ыран элӗ те, эсӗ те колхоза 

ӗҫе тухатпӑр, — терӗ Мукки, тепӗр еннелле ҫав- 
рӑнса.

Тепӗр кун ирхине колхозниксем улма подвалӗ 
ту.малли шӑтӑка чавма пикенчӗҫ. Пӗр вӗҫӗнче 
Мукки ӗҫлет. Питлӗх сарлакӗш кӗреҫе тытнӑ та, 
экскаватор пек хӑйпӑтса кӑларать.

— Мукки-тӑк Мукки, конце-концов, — тет 
бригадир.

— Мукки ҫав, — тет вӑл, ҫамкн ҫинчи пӑрҫа 
пек тарӗсӗне шӑлса. Унтан пысӑк ҫӗр катрам- 
мине катса кӑларчӗ те, ҫӗклемпе йӑтса ҫӳлелле 
ывӑтрӗ.

Кӗҫӗн кинсен калаҫӑвӗ
Первомайски пасарӗнчи пӗр пуш лавка кӗтес- 

синче, ҫынсем ҫукрах ҫӗрте, икӗ ҫап-ҫамрӑк та 
чип-чипер хӗрарӑм тӗлпулчӗҫ.

— А-а, Хветле, курманни нумай пулать-ҫке 
сана, — терӗ вӗсенчен пӗри, пуҫне ҫут кӗрен ту- 
тӑр ҫыхнӑскер, ҫине кӑвак саттин кӗпе, урине 
ҫут пушмак тӑхӑннӑскер.

— Ҫапла, нумай пулать ҫав, Праски, — терӗ 
ӑна хирӗҫ Хветли, сарӑ тутӑр ҫыхнӑскер, ҫинеӳт 
тӗслӗ саттин кӗпе, урине сантали тӑхӑннӑскер. 
Пуҫларӗҫ вара ҫаксем калаҫма.

— Мӗнле, Хветле, сан арҫынну — Муҫҫей кил- 
тех-и-ха кӑчухне? — ыйтрӗ унтан Праски, чылай 
калаҫнӑ хыҫҫӑн.

— Килте терӗн, 3—4 уйӑх каярах карӗ вӑл, 
промышленноҫа ӗҫлеме карӗ, — терӗ ӑна ответ- 
лесе Хветли, — а хӑвӑн тата Энтрук килтех-и?

— Ара, ман Энтрук сан Муҫҫейӗнтен мӗнрен 
кая, вӑл та 3—4 уйӑх каярах тухса кайнӑ.

— Эпӗ кӗркуннеччен усрасшӑнччӗ те,—хыпа- 
ланса каласахучӗ Хветли,—мана пӑхаҫҫӗ и вӗсем — 
ашшӗпе иккӗш те ман сӑмаха яхӑна та ямарӗҫ...

— Ҫук, эпӗ чармарӑм, кай терӗм, — терӗ Праски, 
Хветле сӑмахне пӳлсех.

— Ара, чарсан та ҫук ӗнтӗ унта.
— Итле-ха эс, Праски^ Сталин доклачӗ килнӗ- 

ренпе пирӗн ватти те пӗтӗмпех ҫӗкленсе кайнӑ. 
„Ярас, тет, ывӑла промышленноҫа". Собранинча 
те ун пирки тавлашса пӗтрӗ. Ҫапла пирӗн ялта 
ҫамрӑксене промышленноҫа ярасси пирки собрани 
пулчӗ. Пӗтӗм ҫамрӑк каясшӑн пулчӗҫ, тавлашса 
карӗҫ. Ҫапла пӗри пирӗн Муҫҫее ярасшӑн мар 
тухса калаҫрӗл Муҫҫейӗн ашшӗ те амӑшӗ- те 
ватӑ, хӑй кайсан арӑмӗ ҫеҫ ӗҫлехенни юлать, тет. 
Эй, хайхи пирӗн ватти сиксе тӑчӗ те тытӑнчӗ 
леш \ҫынна вӑрҫма:

— Эпӗ ватӑ пулса хӑш ҫӗрте кая юлса пы- 
тӑм? Нелҫе ун пек ҫынна ватӑ тесе мӑшкӑлама,

тет. Вӑрҫать кӑна. Леш нимӗн те чӗнеймерӗ. 
Такки вара Муҫҫей карӗ карех. Хӑй те, ачам, ҫав 
кайнӑ хыҫҫӑн тата ытларах ӗҫлеме пуҫларӗ. Хӑй 
утмӑл пилӗк ҫулта, сӑнӗ те кӑвакарсах кайнӑ — 
итту ӗҫлет.

— Ара, чим-ха, Хветле, эс калаҫан-ха т а , — 
терӗ ӑна Праски, ун сӑмахӗсен хушшине кӗрсе 
кайса, — хаваслӑх ӗҫлеттерет вӗсене, пурнӑҫ тул- 
ли, ӗҫ хаваслӑ — ма ӗҫлес мар! Ак пирӗн ялта 
та ҫавах вӑл. Ваттисем пикенсех ӗҫлеҫҫӗ. Ҫамрӑк- 
сем вунӑ ҫын хулана ӗҫлеме карӗҫ...

— Пирӗн те чылай карӗҫ кӑҫал. Татаакҫакӑн- 
тан тӗлӗннӗ эп, Праски. Ҫак май уйӑхӗнчи пос- 
тановлени хыҫҫӑн колхозра ӗҫ хастар.тӑхӗ ӳсни 
самаях курӑнма пуҫларӗ. Тӗп кахалсем — Кӗп^гтун 
Микули йышшисем те ӗҫе тухма пуҫларӗҫ. Елӗк- 
)ех ҫын ҫитмесчӗ, халь акӑ — ӗҫ ҫитми пулчӗ. 
Зара ҫакӑн хыҫҫӑн пирӗн колхозран тата пилӗк 
ҫын хулана карӗҫ.

— Аван пулчӗ вӑл постановлени, — терӗ 
Праски, — кахалсене юсанма вӗрентрӗ, ак пирӗн 
ялта та халь ӗҫ кая юлса пыма пӑрахрӗ. Эс ка- 
лашлӗ, пирӗн колхозран та кун хыҫҫӑн про- 
мышленноҫа каякансем чылаях тупӑнчӗҫ. Аван, 
аван.

— Пирӗн кукаҫисен ялӗнче те ҫаплах, — терӗ 
Хветле, каллех сӑмахне чӗртсе.

— Ҫапла, пирӗн йыснасен ялӗнче те ӗҫ хӗрсе 
кайнӑ, — терӗ тата Праски, — унта та хулана кая- 
кансе.м нумай.

— Ҫук вӗсенче ҫеҫ мар, ҫулпуҫ чӗнӗвӗ ҫӗр- 
шывӑн пур кӗтессине те-илтӗнчӗ. Ҫав чӗнӗве 
пурнӑҫлама пӗтӗм Совет халӑхӗ ҫӗкленчӗ, — терӗ 
вӗсен хыҫӗнче пӗр сасӑ.

Ҫамрӑк арӑмсем иккӗшӗ те ҫаврӑнса пӑхрӗҫ 
те пӗр ҫамрӑк каччӑ хӑйсен хыҫӗнче тӑнине кур- 
чӗҫ. Праски ӑна часах палласа илчӗ. Вӑл хӑйсен 
ялӗнчи учитель Кирилл Иванч пулнӑ.

М. Аркай.
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Ку ӳкерчӗк ҫинче пирӗн 
ҫамрӑк худож н и к  Ори 
нинори(Сӗнтӗр р.) колхоз- 
ник Е. К апустин Хура- 
касси пасарӗнчентаврӑн- 

нине кӑтартнӑ.

В У Л А К А Н С Е Н  
ЖАЛОВИСЕМ

Хисеплӗ Капкӑн!
Санӑн чылай подписчнкусем пурӑнакан Чурбай 

ялӗнче (Етӗрне районӗ) письмоносец пулса Кулач- 
ков ятлӑ ҫын ӗҫлет. Эп лайӑх астӑватӑп: ҫак 
Кулачков письмоносеца кӗриччен вӑл пурӑнакан 
килхапхи ум:ӗ ем-ешӗл ҫеремпе витӗннӗччӗ. Ха- 
лӗ унта пӗр ҫерем тӗсӗ те ҫук—йӑлтах такӑрлат- 
нӑ. Ку ӗҫре никам та мар, эпир, подписчиксемех 
айӑплӑ. Эпир вӗт унӑн хапхи умне илем кӳрсе 
тӑракан ешӗл ҫереме таптаса такӑрлатнӑ. Мӗн- 
шӗн тесен, хаҫат-журналсене Кулачков нихӑҫан 
та килӗрен ҫӳресе салатмасть.
„Вулас килсен нырса та илме пултаратӑр“, тет. 
Каятпӑр вара. Кунсеренех ун хапхи умне кайса 
чврет тӑратпӑр. Кайса черет тӑратпӑр та вара, 
хамӑр ҫырӑннӑ хаҫат-журналсене вулас ӗмӗтпе 
хӑшпӗр чухне 2—3-шер сехет кӗтетпӗр. Малаш- 
не те яланлӑхах ҫапла ӗҫлӗ-ши ку Кулачков, 
тетпӗр.

Черетрисем х-ушнипе И. Сергеев.

Ытарайми Капкӑн!
Эсӗ пирӗн Ҫӗмӗрле районӗнчи Паяндайкин 

ялсоветне кӗрекен „Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ“ колхозӑн 
урапи, тарантасӗ, ҫуни т. ыт. ӗҫхатӗрӗсене пӗр 
ҫӗре пухса, лартма сарай туса пӑраймӑн-ши, мӗн- 
шӗн тесен мӗнпур ӗҫхатӗрӗсем ҫумӑр айӗнчех 
ҫӗрселараҫҫӗ. Унсӑрӑнпирӗн кблхоз председателӗн 
ниҫтан та ҫав ӗҫхатӗрӗсене пӗр ҫӗре пухса ларт- 
ма колхоз такҫанах тума ӗмӗтленекен сарая.-ууса 
хума алли ҫитеймест. Салампа В. Краснов.

-Хӗвел ҫӑпанӗ“
Эпир халичченех хӗвел ҫемьн пуҫланса кайни 

ҫннчен астрономсем вӗрентнипе килӗшсе вӗсен 
теорийӗ тӗрӗс тесе пурӑнатпӑр. Анчах тӗлӗнмелле 
ӑслӑ-пуҫлӑ чип-чинер ача, халӗ Ульяновка ялӗнче 
(Первомайски р.) НСШ директорӗ пулса ӗҫлекен 
Лӑихайлов, ку „кивелнӗ“ теорипе килӗшме пулта- 
райман пулас, ҫӗр пулса кайни ҫинчен унӑн тӗлӗн- 
мелле хӑватлӑ ӑсӗ ак ҫакӑн пек ҫӗнӗ теори шут- 
ласа кӑларнӑ: „Малтан тӗнчере пӗр хӗвел ҫеҫ пул- 
нӑ. Нумай пурӑннӑ ҫак хӗвел пӗр нӗччен (унпа 
пӗрле пӗр планета та нулман). Ҫапла пурӑнсан, 
пурӑнсан пӗррехинче хӗвеле ҫӑнан шӑтса тухнӑ 
(Шӑнса пӑсӑлнӑ нулас—М.А.) „Мӗскӗн“ хӗвелӗн 
ҫӑпанӗ ӳссех пынӑ, юлашкинчен питӗ пысӑк мӑ- 
кӑль пулнӑ. Анчах пӗррехинче (такамшӑн телей 
пулнӑ ӗнтӗ вӑл) тӳпери ҫӑлтӑр сывлӑшра ярӑнса 
нынӑ та шӑп кӑна хӗвел ҫӑпанне пырса ҫапнӑ. 
Тӳсеймен ҫӑпан, хӑйне ҫыпӑҫтарса тӑракан хӗв(?л- 
тен уйрӑлса кайнӑ вӑл. (Михайлов кӑна катастрофа 
пулнӑ тесе ӑнлӑнтарать).. Ҫапла вара ҫак „ҫӑпан“ 
сывлӑшра хӑйне тӗ.члӗн ярӑнса ҫӳреме пуҫланӑ. 
Ҫак ӗнтӗ вара эпир пурнакан ҫӗр пулса тӑнӑ“.

„Аслӑ ученый“ теорине ачасем те питӗ лайӑх 
ӑнланнӑ. Вӗсем испытанинче ҫак „теорине“ пӗр 
такӑнмасӑр каласа панӑ. Савӑннӑ вара Михайлов, 
ҫӗнӗ теорине ач^сем йышӑннӑшӑн вӑл йӑл-йӑл 
кулса илнӗ.

Савӑнмаллах ӗнтӗ, унпа пӗрлех хӑйне „пысӑк 
ӑс“, цанӑ ҫутҫанталӑка тав тумалла. Анчах Перво- 
майски райҫутӗҫ пайӗн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ Щу- 
кин ӑна хисеп тумасӑр Н(^Ш директорне ҫеҫ ларт- 
нӑшӑн хытӑ ҫиленмелле. Чухлайман ҫав Щукин, 
мӗнтӗрлӗ „ӑслӑ“ пуҫа „пӗчӗк“ вырӑн ҫеҫ парса 
сая янӑ. М. Аркай.
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Хакӗ 20  пус.

ЯСЛИ ҪУК КОЛХОЗРА 
Ашшӗпе амӑше (п?р харӑс): Ан чйрмантар-ха, ачам, ӗҫе васкавлӑи каймалла. 
Ачи: Эсир кайсан. маиӑн ҫак чунсӑр тихапа ҫеҫ юлмалла-им вара-а-а!..


