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»Чӑваш К ом м щ ӗ*  
хаҫат  кӑларат ь

— Сӑпкдри пекех канлӗн силленсе анатӑп. Эх, мӗншӗн арӑма пӗрле илмерӗм-ши? Пӗрле скксе 
ик парашютпа, ,Анлӑ ҫӗршывӑм маи“ ятлӑ юрра юрласа, анма авӑнччӗ.



„ПУРСЛМӐР ТА МАЛТА ПЫРСАН ТАТА АВАН“
НИКИТА вол ков

„Малалла“ колхозӑн правленийӗ умӗнчи ӑмӑр- 
лу хӑми инҫетренех куранса тӑрать. Ӑна туса 
лартни темиҫе ҫулта пулать ӗнтӗ, мӗн чухлӗ кол- 
хозник ячй->)8^Д|ра(,.курман-ши ун ҫине. Анчах 
малтанхи р € ^ ^ 'й к 6  ят ҫуллен ҫул пӗр улшӑнма- 
сӑр тӑраҫҫӗ. Пӗрремӗш номӗрпе—Шемшиев Ки- 
рука ҫырнӑ, иккӗмӗш номерта—Михайлов Лукка 
тӑрать.

Лукка Михалчӑ ҫак ӑмӑрту хӑми умӗнчен ни- 
епле те танлӑ кӑмӑлпа иртсе ҫӳреме пултарай- 
масть. Мӗн чухлӗ тӑрӑшман-ши, мӗн чухлӗ шу- 
хӑшламан-ши, ӗмӗтленмен-ши вӑл пӗрремӗш но- 
мӗре хӑпарса ларасси ҫинчен? Ҫук. Шемшиев 
Кирука уктан, кирек мӗнле чееленсен те, хӗссе 
кӑларма май килмест. 'Р^.-вӗсем ҫакӑн пирки 
пӗр-пӗринпе урлӑ пулаҫҫӗ гӗҫе, те шутлама пу- 
лать. Ун пек ӗмӗрте те пулман. Ҫак икӗ лӑпкӑ 
соперниксем пек пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑ- 
накан ҫынсене ялта тупма та хӗн. Ҫур курка сӑ- 
ра пулсан, ӑна та ҫурмалла ӗҫме хатӗр вӗсем, 
пӗрне-пӗри мӗн те пулин кивҫен пама тивсен, та- 
раватлансах параҫҫӗ, иккӗшин пушӑ вӑхӑчӗ яла- 
нах пӗрле иртет. Анчах ӑмӑрту хӑми ҫинчи вы- 
рӑнсене аса илсенех, вӗсен пуҫӗсенче, таҫта питӗ 
шалта, ҫын ниепле сисеймен вырӑнта, урӑхлашу- 
хӑшсем тӗрткелешме тытӑнаҫҫӗ,—Лукка Михалчӑ 
пӗрремӗш вырӑна йышӑнасшӑн, Кирук унтан тем 
парсан та хӑпӑнмасть. Иртнӗ ҫулта, ҫапла, ҫул- 
талӑкри ӗҫсен итогӗсене тунӑ чухне Лукка чутах 
чӑн пӗрремӗш вырӑна тухатчӗ, анчах тепӗр хут тӗ- 
рӗсленӗ хыҫҫӑн, иккӗмӗш вырӑнах юлчӗ—Луккан 
пурӗ 412 ӗҫкунӗ, Кирукӑн—412 те тата ҫуркун 
пулнӑ мӗн. Мӗн тӑвас тен-ха, ирӗксӗрех иккӗмӗш 
вырӑнта юлма тиврӗ. Ҫур кун, ҫулталӑкӑн 730 
пайӗнчен пӗр пайӗ пирки Кирука мала тӑратма 
тивет! Лукка вара хӑй хӑш вӑхӑтра кирлӗ мар 
пиркиех пасара, пуҫанӑш патне тата ытти ҫӗре 
кайса килнисене аса илсе, хӑйне хӑй хистесе ят- 
ласа ҫӳрерӗ.

Иртнӗ ҫулта колхозра государство умӗнчи обя- 
зательствӑсене срукчен пурнӑҫлассишӗн ӑмӑрту 
пуҫарса ячӗҫ. Лукка Михалчӑ, пурӗ те 3 —4 ки- 
лограмм аш какай парса татайманскер, Кирука, 
темӗнле сӑлтав пирки 12 килограмм парайманске- 
ре, ку хутӗнче „шӑхӑртса“ хӑвармах шутларӗ. 
Ирхине ирех, вӑл государство заданине тепӗр 
ҫулталӑклӑхшӑн та парса татас шутпа, лайӑх та- 
кинех лав ҫине хучӗ те, хатӗрлев пунктне уттар- 
чӗ. „Ну, Кирук-тусӑм, ҫитӗ сана пӗрремӗш вы- 
рӑнта тӑма, Луккана черет ҫитрӗ пулӗ“ тесе 
шутласа пырать вӑл. Шухӑша путнӑ май, унӑн 
куҫне ӑмӑрту хӑми, колхоз председателӗ Пудов 
юлташ Кирук ятне хуратса Лукка ятне ҫырни 
курӑнса каять. Кнрукӗ пырса ӗнсице хыҫса тӑ- 
рать пек. „Тотӑ!“ тесе ячӑ Лукка хытӑ сасӑпах.

Шухӑшран шухӑша куҫса, вӑл хатӗрлев пункт- 
не ҫитрӗ. Пункт карташӗнче ҫынсен ушкӑнӗ ку- 
рӑнать. Сасартӑк Лукка малалла тинкерсе пӑхрб, 
хӑйне хӑй ӗненмесӗр, шӗвӗр пӳрнипе куҫӗсене 
шӑлса илчӗ. Виҫ-тӑватӑ ҫын пӗр самӑр ӗнене ви- 
ҫе тарасин пусми ҫине сӗтӗрсе хӑпартаҫҫӗ. Ки- 
рук ӗне мӑйракисенчен ярса тытнӑ та, ӑна, тӑ-

ватӑ урипех каялла туртӑнаканскере, „ой-ишо1 
ой-ишо!“ тесе малалла сӗтӗрет. Лукка Михалчӑ 
хӑйӗн шухӑшне те, Кирука ҫцстефес мар тесе 
тухса килннне те палӑртмарӗ .^^ӳ^ юрӗ-ха, теп- 
рехинче кам малтан ҫитнине курӑ1Й р“, терӗ ҫеҫ 
вӑл хӑйӗн ӑшӗнче.

Мирлӗ соперниксем хатӗрлев пунктӗнчен пӗр- 
лех таврӑнчӗҫ. Иккӗшин хушшинчи калаҫу пыл 
та ҫу пырать. Ҫула май Пӑшъелне, Лукка Михал- 
чӑн пуҫанӑшӗ патне кӗрсе симӗсӗн-кӑвакӑн ку- 
рӑнакан кӗрчеме сыпса тухсан, пыл та ҫу пыра- 
кан калаҫу татах пылакланса кайрӗ. Ӑмӑрту хӑми 
пӗр самантлӑха пуҫ мими ӑшӗнчГн тухса тӑчӗ 
пулас.

Кӑҫал ҫуркунне, тырӑ акса пӗтерсен, колхоз 
правленипе вӑрманпромхоз ҫулталӑклӑх тунӑ до- 
говор тӑрӑх, ытти колхозниксемпе пӗрле Кирук 
та вӑрман касма кайрӗ. Мирлӗ соперниксем пӗр 
вӑхӑтлӑха уйрӑлчӗҫ, анчах ӑмӑрту хӑми ҫинчен 
ячӗсем ҫаплипех малтанхи йӗркепе тӑраҫҫӗ.

Лукка хӗрсех ыраш капанӗ тӑвать. Капан ҫине 
вӑшт та вӑшт ыткӑнса хӑпаракан кӗлтесем хӑй- 
сен вырӑнне лӑпчӑнса ҫеҫ кӗрсе выртаҫҫӗ. Ирхи- 
не ҫӗнӗ хыпар илтнӗренпе вӑл темӗнле тарӑн шу- 
хӑша ерчӗ. Нимрен те мар, вӑл капан ҫумӗнчех 
Кирук курӑнса каяссинчен асӑрханса тӑрать. „Ну, 
Кирук, тинех номерсене улӑштарма тиврӗ пулӗ, 
пӗрремӗш номерте Лукка ларать пулӗ малашне, 
тесе шутлать вӑл,—эсир вӑрмантан ҫитиччен ят- 
сене ҫӗнӗрен ҫырма ӗлкӗрӗҫ',—тет. Кӑнтӑрла йӗ- 
тем ҫинчех митинг пулса иртрӗ, колхозниксем 
ҫав кунах^ҫӗнӗ заем подпискине пуҫласа яма йы- 
шӑнчӗҫ. Йӗтем ҫийче мӗнпур калаҫу та ҫӗнӗ заем 
ҫинчен ҫеҫ пырать. Лукка ку калаҫусене питех 
т.е хутшӑнмарӗ, унӑн хӑйӗн шухӑшӗ пур. „Аллӑ 
тенкйне халех парас, тепӗр аллӑшне ҫитес вӑхӑт- 
ра 'тӳлесе татӑп“, хесе шутлать.

• Каҫхине 50 тенкӗ укҫа илчӗ те ялсовета утрӗ.
Ялсоветра, вӑйлӑ- туй пырса кӗнӗ пек, шав 

пуҫланса кайнӑ; Пӗрисем прдписка листисене ил- 
се каяҫҫӗ, хӑшӗсем епискӑ тӗрӗслеҫҫӗ, пӗр ҫам- 
рӑкӗ пысӑк хут ҫине пысӑк .саспаллисемпе тем 
пек тӑрӑшса таблица тӑватӳ, васканипе астума- 
ҫӑр, вӑл сӑмси тӑррине симӗс чернилпа сӑрласа 
илнӗ. ' “

Лукка Михалчӑ кӗрсенӗх, ӑна председатель 
асӑрхарӗ: 7.. - •

— Лукка Михалчӑ, килсе ӗлкӗртӗн, чутах сан 
патна тухса пыраттӑм>—>терӗ вӑл, ӑна алӑ парса.

— Малтан заелГҫырӑиаҫ, унтан ытти ҫинчен...
— Заем ҫинчен ҫав, зӑӗм ҫинчен, эсӗ ҫакӑн пек 

резолюципе килӗшетӗн пулӗ, тетпӗр. Акӑ вӑл— 
терӗ председатель, хут тыттарса:

„Эпир, „Малалла“ колхозран вӑрмана ӗҫлеме 
килнӗ колхозниксем, совет правительствин реше- 
нине чӗререн ырласа, 'ҫӗнӗ заема кашни икҫӗр- 
шер тенкӗлӗх ҫырӑнтӑмӑр. Заем сарас ӗҫе актив- 
лӑн хутшӑнма хамӑр колхозӑн пур членӗсене те 
чӗнетпер“.

— Ну, Лукка Михалчӑ, эсӗ маххӑ паракан марч- 
чӗ,—тет председатель.

— Кала-ха, хӑш вӑхӑтра ҫырӑнма ӗлкӗрнӗ вӗ-



сем, сире хӑш вӑхӑтра пӗлтерчӗҫ?—ыйтрӗ Лукка, 
шалтах тӗлӗнсе кайнӑскер.

— Вӗсем паян ирхине ҫырӑннӑ, кӑнтӑрла умӗн 
телефонпа пӗлтерчӗҫ.

— Мӗншӗн мана ирех каламарӑр!—тет Лукка, 
председатель ҫине сиввӗн пӑхса.

— Винават, Лукка Михалчӑ, анчах эпӗ хам та 
халӗ ҫеҫ таврӑнтӑм-ха,—ответлет председатель.

Тата темиҫе минутран Луцка ятне списӑка ҫыр- 
са хучӗҫ. Анчзх унӑн кӑмӑлӗ темӗнле йӑвӑррӑн 
туйӑнать. „Каллех ӗлкӗрсе пулмарӗ“, тет вӑл.

— Юрать, пурсӑм|рта малта тӑрсан тата аван- 
тарах!—тере вӑл, хаваслӑн сывласа. Ялсоветран 
тухре те килнелле ҫӑмӑллӑнах сывласа утрӗ.

Летчика тухнӑ

— Хӗрӗмрен ҫыру илсе вуларӑм. „Телей сунӑр 
мана, летчика тухрӑм“ тет.

—■ Летчика тухнӑ? Апла вӑл сан... аэропланпа 
вӗҫет?

— Аэропланпа вӑл такҫанах вӗҫет. Виҫӗмҫул- 
танпах вӑл летчик.

— Апла пулсан ма летчике тухнӑ, тетӗн?
— Мӗнле калас тата... Качча тухнӑ вӑл... Кач- 

чи летчик. Аван вӗт!

Йӑпӑлти „пӑру“
Н. С верчков ӳк ер ч ӗк б

Шӑрпӑк пур-и сан? . 
Пур, Сидор Сидорович! Халех! 
Эсӗ табак туртмастӑн-ҫке. Ма яланах шӑрпӑк чиксе ҫӳретӗн ?  
■Лра, сирӗн йышши паха пуҫлӑхсем  валли.



ХУРА с у р Ах н ӗ т ӗ в ӗ
М. И. Д А Н И Л О В — ЧАЛДУН

Ют ҫӗршыври хулара, чаплӑ ресторанра тӑватӑ 
тус лакей пулса ӗҫлесе пурӑннӑ. Пӗри 1-ой 
гильдии купец пулнӑскер, иккӗмӗшӗ—ҫӗрулпучӗ, 
виҫҫӗмӗшӗ—генерал, тӑваттӑмӗшӗ—архиерей пул- 
нӑ ҫын.

Пӗрре ҫак тӑватӑ тус, ресторанран ҫынсе.ч 
тухса кайса пӗтсен, пӗрлӗ пуҫтарӑнса ларнӑ.

— Хамӑрӑн вӑрттӑн пуҫлӑх пире чикӗ урлӑ 
каҫса,;  ̂ Совет Союзне кӗрсе, унта диверсилӗ, 
шпионла ӗҫсем туса ҫӳреме хушрӗ. Пирӗн пур- 
нӑҫ пит начарланса ҫигрӗ. Калле Российӑна 
тавӑрӑнса пурӑнасчӗ, тенӗ „купец“ сӑмах пуҫ- 
ласа.

— Тавӑрӑнса курасчӗ те, чикӗ урлӑ каҫма 
ҫук. Совет пограничникӗсем ҫирӗп сыхлаҫҫӗ,— 
тенӗ ҫӗрулпучӗ ассӑн сывласа.

— Чикӗ урлӑ каҫасах тесен, каҫма пулать. 
Анчах пит чее пулмалла,—тенӗ генерал пулни.

— Мӗнле майпа?—тесе ыйтнӑ архиерей пулни.
Генерал уссине каллӗ-маллӗ сӑтӑркаласа якат-

нӑ та:
— Акӑ мӗнле майпа,—тенӗ.—Пирӗн выльӑх 

кӗтӗвӗ пулас пулать. Пӗри кӗтӳҫӗ. Кӗтӳҫӗ кӗтӳ- 
не чикӗ хӗрне хуса пырать те, хӑй ҫывӑрма 
выртать. Выльӑхсем пӗрерӗн-пӗрерӗн саланса кай- 
са, чикӗ урлӑ каҫса кайса пӗтеҫҫӗ. Унтан кӗтӳҫӗ, 
выльӑхсене шырама тесе, каҫать. Пӗр чикӗ урлӑ 
каҫсан, унта вара пурӑнатпӑр...

— Чӑнах та! Ӑҫтан шухӑшласа тупнӑ эсӗ ку 
ӑса?—виҫҫӗн харӑс кӑшкӑрса янӑ туссем.

— Эпӗ ӑна паян ҫеҫ мар, тахҫанах шухӑшласа 
ҫӳренӗ. Сире ҫеҫ каламан,—тенӗ генерал мухта- 
нарах.

— Мӗнле выльӑх кӗтӗвӗ пулӑпӑр? Лаша?
— Ҫук, шултӑра. Лашана пытанма кансӗр.
— Ене кӗтӗвӗ?
— Ҫук, ӗне хытӑ чупаймасть.
— Качака кӗтӗвӗ?

— Ҫук, качакан мӑйраки пур, кансӗрлет.
— Сурӑх кӗтӗвӗ?
— Ку аван. Сурӑх—хӑравҫӑ выльӑх. Хытӑ 

чупать. Хуть те ӑҫта та пытанса выргма пулта- 
рать,—тенӗ гекерал.

— Кӗтӳҫӗ кам пулӗ? Эсӗ пулӑн, генерал?
— Ҫук, эпӗ ватӑ сӑнлӑ.
— Купеца кӗтӳҫӗ тӑвас.
— Ҫук, хырӑмӗ пысӑк.
— Ҫӗрулпутне?
— Ҫук, мӑнтӑр сӑнлӑ.
—  Архиерея?
— Ку юрать. Хӗрарӑм майлӑ. Ҫӳҫӗ те вӑрӑм. 

Сухалне хырӑпӑр та, хӗрарӑмла тумлантарӑпӑр, 
тенӗ генерал килӗшсе.

Ытти тусӗсем те генерал шухӑшӗпе пӗрлешнӗ.
Тепӗр кунне туссем хӑйсен канашлӑвӗсем ҫин- 

чен ют государствӑри буржуйсене каласа панӑ. 
Лешсем ырланӑ. Укҫа панӑ, сасӑсӑр перекен 
кӗске пӑшалсем сӗннӗ.

II
Совет граници шӑп. Ннҫта нимӗнле сас-чӳ та 

илтӗнмен. Кайӑксем ҫеҫ юрласа лӑпкӑ сывлӑша 
пӑснӑ.

Пограничниксем хӑйсен вырӑнӗсенче никама 
курӑнмасӑр вӑрттӑн сыхласа ларнӑ. Инҫетре 
сурӑхсем макӑрнӑ сасӑсем илтӗннӗ:

— Ме-ме-е...
Кӗтӳҫӗ чӑпӑрккн сасси шатлатса ҫывхарнӑ.
Пограничниксем куҫӗсене илмесӗр пӑхнӑ, хӑл- 

хисене чанк! тӑратса итленӗ.
Ак, кӑшт тӑрсан хӑрӑм тӗслӗ хура сурӑх кӗтӗ- 

вӗ курӑннӑ. Хӗрарӑм кӗтӳҫӗ, пуҫӗ ҫине хура 
тутӑр пӗркенсе, вӑрӑм чӑпӑркине сӗтӗрсе пынӑ. 
Чнкӗ ҫывӑхне ҫитсен, кӗтӳ тавра виҫӗ хутчен 
чӑпӑркине шатлаттарса чупса ҫаврӑннӑ. Сурӑх- 
сем пӗр ҫӗре пуҫтарӑнса лӑпланса выртнӑ. Су- 
рӑхӗсем лӑплансан, кӗтӳҫӗ те, пуҫӗ ҫинчи тутӑр- 
,не сарса пӗр хӑва тӗми сулхӑнне канма вырт- 
нӑ. Хӑрӑлтатса ҫывӑрнине совет пограничникӗ- 
сем илтнӗ.

Сасартӑк пӗр сурӑхӗ пуҫне ҫӗклесе пӑхнӑ. 
Курать; кӗтӳҫи ҫывӑрать. Сиксе тӑнӑ та, чикӗ 
урлӑ чупса каҫнӑ. Унтан тепӗр сурӑхӗ. Виҫҫӗ- 
мӗшӗ.. Виҫӗ сурӑх чикӗ урлӑ каҫнине курсан, 
пӗтӗм кӗтӳ ура ҫине тӑрать.

— Ме-е-е!..
— Ме-ме-е-е... макӑра пуҫлаҫҫӗ...
Сурӑхсем макӑрнипе кӗтӳҫӗ ӑйхинчен вӑраннӑ. 

Лйне сарса выртнӑ тутӑрне илмесӗрех чикӗ ур- 
лӑ каҫнӑ сурӑхсем хыҫӗнчен чупнӑ. Ҫӳҫӗ-пуҫӗ 
лӑпӑстатса пынӑ. Кӗтӳҫӗ совет чикки урлӑ каҫса 
ҫеҫ ӗлкӗрнӗ. Ӑна хирӗҫ красноармеец пӑшалне ха- 
тӗр тытса сиксе тухнӑ.

— Стой! Аҫта каҫатӑн?—кӑшкӑрса чарнӑ.
Кӗтӳҫӗ пӑшаллӑ ҫынпа курсан хӑраса ӳкнӗ:
~  Ма-ман... сурӑхсем каҫнӑ унта,~тенӗ кӗтӳ- 

ҫӗ тытӑнчӑклӑн, куҫӗ ҫине внтӗннӗ хӗрлӗ ҫӳҫне 
сирсе.

— Айта, ут ман умран!—хушнӑ ӑна красноар- 
меец.

Кӗтӳҫӗ сылтӑм аллине кӑсйине чикме тӑнӑ.
— Стой! Аллусене хыҫалалла ты т ,~ тенӗ  пог- 

раничник.
Кӗтӳҫӗ сиксе чӗтренӗ. Красноармееца пӑхӑнса 

аллисене хыҫалалла хунӑ та, малтан утнӑ.
Пограничнӑй застава илсе пырсан, кӗтӳҫӗ 

хӑйӗн границӑ урлӑ тарнӑ виҫӗ сурӑхне курнӑ.
— Ҫаксем-и санӑн кӗтӗвӗнти сурӑхсем, паллат- 

ни?—тесе ыйтнӑ застава начальникӗ—лейтенант.
Кӗтӳҫӗ пуҫне лашт чикнӗ.
— Ҫарамаслан!—хушнӑ кӗтӳҫе лейтенант.
— Ара, намӑс вӗт хӗрарӑма арҫынсен умӗнче 

саланма,—тенӗ кӗтӳҫӗ сассине ҫинҫетсе.
— Эпир фашистсем мар, сана ним те тӑвас 

ҫук! Ҫарамаслан!—тепӗр хут хушнӑ лейтенант.,
Кӗтӳҫӗ ҫарамасланнӑ...
Ҫапла „тӑватӑ“ тус совет пограничникӗсен 

серепине ҫакланнӑ.



Ҫӳлтен пӑрахса пани
Н. С верчков ӳк ерч ӗк ӗ

Тукмакки пит тутлӑ.
Ҫӳлтен аннӑ япала тутлӑ пулмасӑр. ^
Мӗнле ҫӳлтен аннӑ? „Атте турӑ“ хӑйӗн чӑххине пӑрахса памаре пуль-ҫке.-» 
Нимӗнле атте турӑ та ҫук унта. Парашютпа антарнӑ чӑхӑ тукмакки вӑл.



Эпӗ епле чемпион пулни
ЛЕОИИД АГАКОВ

— Чӑнах та, ҫамрӑкрах чухне эпӗ ик алӑпа 
икшер пӑт пуканӗ ҫӗклесе пуҫ ҫинче вылятаттӑм 
ӗнтӗ, анкартинчен килхушшинчи кӗлете сакӑр 
пӑт кӗрекен миххе нипочом ҫӗклесе ҫитереттӗм, 
анчах ҫапах та хама хам спортсмен теме пулта- 
раймастӑп. Хӑтланман вӑл ӗҫпе. Ни ӑмӑртусенче, 
ни кросс таврашӗсенче пулман, ҫынпа тавлашса 
кӗрешсе те курман халиччен. Ҫамрӑкрах чухне 
хутшӑнманскер, халь тин хутшӑнасси ҫинчен шу- 
хӑш та пулман ӗнтӗ манӑн, паллах, как-никак, 
хӗрӗх урлӑ каҫса, пиллӗкӗмӗш теҫетке ҫинелле 
пусрӑм ӗнтӗ. Сар сухалӑм, хӑвӑрах куратӑр, пӗ- 
тӗм кӑкӑра хупласа тӑрать,—аякранах курӑнать 
эп ҫирӗм ҫулта марри... А вӑт ҫапах—мӗн тӑвас- 
су пур?—пӗр спортивнӑй ӑмӑртура пулма тӳр 
килчӗ. Чип-чипер пурӑннӑ ҫӗртех, кӗтмен-туман 
ҫӗртенех чемпион ятне илтӗм, кӑкӑрӑм ҫине же- 
тон та ҫакса ячӗҫ вӗт... Эсир тӗлӗнетӗр-и? Тӗлӗ- 
нетӗр те пуль ҫав,—эп хам та тӗлӗнетӗп унтан. 
Анчах та—факт вӑл чӑкӑртӑш япала, ӑна хирӗҫ 
сӑмсапа хирӗнсе те кӗрсе кайма ҫук, теҫҫӗ. А эл 
чӑнах та чемпион пулни—факт.

Пит те ӑнсӑртран пулчӗ вӑл.
Иртнӗ уйӑхра хулана колхозсенчи пчеловодсен 

канашлуне ячӗҫ мана. Эп тӑххӑрӑмӗш ҫул ӗҫле- 
тӗп ӗнтӗ ку тӗлӗшпе, премисем те илкелерӗм, 
пӗрре тинӗс хӗрринчи курорта ячӗҫ мана лайӑх 
ӗҫленӗшӗн. Хурт-хӑмӑр ӗҫне аванах пӗлетӗп ӗн- 
тӗ. Ҫавӑнпа хамӑр колхозран мана ячӗҫ ҫав ка- 
нашлӑва. Ну, карӑм, конешнӑ. Чиперех ҫитрӗм, 
ята ҫыртартӑм, апат талонӗсем илтӗм, халӑхпа 
пӗрле кӗрсе лартӑм... Пӗр доклад итлерӗм, иккӗ 
итлерӗм. Лайӑх калаҫҫӗ. Унтан ман пекех кол- 
хозсенчен пынӑ пчеловодсем тухса калама пуҫла- 

' рӗҫ. Кам мӗнле ӗҫяет, кам мӗнле опыт тунӑ... 
Кусем те лайӑх, веҫех тӗрӗс калаҫҫӗ.

— Манӑн та тухса каласа парас мар-ши хамӑр 
утар ҫинчен?—терӗм хама хам.—Епле пулсан та,

> 250 вӗллене ҫитертӗмӗр вӗт!..
Запискӑ ҫыртӑм та президиума патӑм. Тепӗр 

ҫур сехетрен председатель ман хушамата асӑнса 
, та илчӗ.

— Халь агроном Овсова сӑмах паратӑп. Ҫи- 
( тесси—Одноухов юлташ пулать, ,Ҫиҫӗм“ колхоз-

ран,—терӗ.
Одноухов—ман хушамат вӑл,-^ялта пире Хӑ- 

рах Хӑлха таврашӗ, теҫҫӗ. Пирӗн асаттене тах- 
ҫан ӗлӗкех, ӗҫкӗре ҫапӑҫма кӗрсе кайсан, хӑйӗн 
пуҫаниех пӗр хӑлхине ҫыртса татса илнӗ мӗн, 
ҫавӑнпа ҫав ят тухнӑ у;1ӑн. Салтака кайнӑ чух 
писарь „Хӑрах Хӑлха“ тенине вырӑсла куҫарса 
ҫырса хунӑ та пирӗн хушамат пулса тӑнӑ... Ан- 
чах та ӗҫ унта мар-ха.
I? Хамӑн хушамата илтсенех, эпӗ йӑпӑр-япӑр блок- 
нот туртса кӑларса, мӗн ҫинчен каламаллине 
план туса хутӑм. Ну, калатӑп ӗнтӗ пӗрре, хамӑ- 
рӑн утарти ӳсӗмсемпе тӗлӗнтеретӗп, тетӗп.

Анчах та, тухса калама тӳр килмерӗ манӑн, 
хӑямат пуҫӗ. Хайхи Овсов агроном каласа пӗ- 

; терсенех: вӑхӑт ҫитрӗ, апат ҫиме каймалла, те- 
рӗҫ.
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— Перерыв хыҫҫӑн чӑн малтан Одноухов юл- 
таш выступать тӑвать,—терӗ председатель кал- 
лех. Кӑмӑлсӑрлантӑм, конешнӑ, эп, анчах та—мӗн 
тӑвас тетӗн? Юрӗ-ҫке эппин, ун чух та калӑп, 
кая мар-ха, канашлу пӗтмен вӗт, текелесе лӑп- 
лантӑм.

Апат пит аван ҫитерчӗҫ. Тӑватӑ тӗслӗ пулчӗ. 
Мӗн иртенпех, хӗвел тухнӑ вӑхӑтранпах ҫимен- 
скер, мӗн панине пӗтӗмпех ҫавӑрса хутӑм эп. 
Ҫиелтен тата пӗр мӑн курка хӗрлӗ квас ӗҫрӗм 
те, хырӑм панках пулчӗ. Параппан пек!

Каҫхи заседани тепӗр ик сехетрен тин пуҫла- 
нассине кура, эп столовӑйӗнчен тухсан Атӑл хӗр- 
нелле утрӑм. Ҫанталӑкӗ ' майсӑр лайӑх, лӑпкӑ,, 
ҫил-мӗн ҫук... Хӗвелӗ ҫав тери пӗҫертсе тӑрать. 
Аялта темӗн чухлӗ халӑх шыва кӗреҫҫӗ. Ватти 
те, вӗтти те пур унта, арҫынӗ те, хӗрарӑмӗ те.... 
Чӑмпӑлт та чӑмпӑлт! сикеҫҫӗ шывалла.

Ҫавсем ҫине пӑхса тӑтӑм-тӑтӑм та, манӑн та: 
шыва кӗрес килсе карӗ хайскер.

— Ҫыясем кӗреҫҫӗ, мана юра.масть-и мӗн?—  
терӗм.—Кӗрсе ишес-ха пӗрре! Вӑхӑт пур.

Каланӑ—тунӑ. Вӑрӑм пусма тӑрӑх чупса антӑм' 
та, хӗрарӑмсем кӗрекен вырӑнтан тӑварах кайса 
вӑшт та вашт салантӑм. Унтан шыв хӗрнех пыр- 
са тӑрса, пӗртак сивӗнем, терӗм ӗнтӗ. Урана кӑш- 
тах йӗпетсе пӑхрӑм—шывӗ пит те шеп иккен,. 
ӑшӑ... Темиҫе самант хушши чулсем хушшипе- 
выляса ҫӳрекен пулӑсене сӑнарӑм ӗҫсӗр аптӑра- 
нӑ май...

Сасартӑк хам хыҫра музыка сасси илтрӗм. Ҫав- 
рӑнса пӑхрӑм та сӑртран темӗн чухлӗ халӑх му- 
зыка вылянӑ май утса аннине куртӑм.

Ну, мӗнех ӗнтӗ уншӑн? Паллах, ку мана нихӑш' 
енчен те интереслентерме пултарайман. Тен, ка- 
ма та пулин ӑсатаҫҫӗ пуль, е Атӑл леш енне 
уҫӑлса ҫӳреме каяҫҫӗ пуль, терӗм те, майӗпен- 
шывалла кӗрсе карӑм. Тепӗр ҫур ыинутран ыр' 
кӑвакал пекех хӑтланма тытӑнтӑм шывра: шыв' 
ҫийӗпе ишрӗм, шыв тӗпнелле те чӑмрӑм, кутӑн: 
та тӑтӑм, месерле те ҫаврӑнса выртрӑм. Шывӗ: 
ытла та лайӑхчӗ ҫав вӑл кун!..

Сахалтан та пӗр ҫур сехет килентӗм пулӗ эп.- 
Шывра нумай пулнипе пӳрне вӗҫӗсем те пӗрке- 
ленме пуҫларӗҫ. Ну ӗнтӗ, час заседани те пуҫла- 
нать пуль, как-никак—манӑн пуринчен малтан 
тухса каламалла, текелесе сухала типӗткелесе, 
ҫыран хӗрнелле утрӑм. Хамӑн кӑмӑл ҫав вӑхӑтра 
ҫав тери лайӑхчӗ, каласа та пама ҫук ӑна... Ну— 
нимӗн те кирлӗ мар!

— Вперед!..—тесе кӑшкӑрчӗ сасартӑк такам 
сулахай енче...

Унччен те пулмарӗ, ман тӗлпе сахалтан та пӗр 
аллӑ ҫын пуль—шатах ҫарамас, пӗр трусиксемпе 
ҫеҫ—чуЯса иртсе карӗҫ. Ним ҫине пӑхяасӑр ыт- 
кӑнса пыраҫҫӗ. Мӗн мурӗ пулнӑ, кама хӑвалаҫҫӗ 
кусем?—шухӑшларӑм та эп, часрах ҫырана тух- 
рӑм. Тумланас та, каяс кунтан, терӗм ӗнтӗ. Ан- 
чах та... мӗн тетӗр эсир? Эп кӗпе-йӗме хунӑ чул 
та ҫук. Мӗне пӗлтерет ӗнтӗ ку?.. Чӗре сӑр-рр 
туса карӗ. Пӗтрӗм ӗнтӗ! Ҫаклатса кайнӑ манӑн



кӗпе-йӗме, тӑрса юлтӑм пулас... Библири Адам 
пек, анне ^ҫуратса янӑ тумпа! Унталла пӑхрӑм, 
кунталла... Ҫук! Йӗри-тавра—таптасах. Пӗр тем- 
ле ҫурӑк хаҫат листи ҫеҫ выртать.

— Ҫавсем тунӑ!—ҫиҫӗм пек шухӑш вӗҫрӗ ман 
пуҫра.—Ҫав ҫарапаклакӑн чупакансем шӑхӑртнӑ 
ман кӗпе-йӗме! Урӑх никам та пулман кунта!.. 
Хӑвалас часрах, тен ҫитсе туртса илӗп...

Анчах та, хам вуҫех те ҫарамас иккенне аса 
илтӗм те, темиҫе утӑм чупса кайнӑскерех, чарӑн- 
са тӑтӑм: шыв хӗррипе—тӑршшипех халӑх, вӗсем 
хушшинче хӗрарӑмсем те нумай... А эп—йӗмсӗр... 
Ухмаха ернӗ ку, е ӳсӗрпе юри хулиганланать 
тесе, тытса кайӗҫ тата!

Мӗн тӑвас? Нумай шухӑшласа тӑмасӑрах, ин- 
ҫетре мар выртакан ҫурӑк хаҫата илсе, ман те- 
лее, ҫавӑнтах тупӑннӑ кантрапа пилӗк тӗлне ҫых- 
рӑм та арӑслан пекех ыткӑнтӑм малалла...

—■ Пурпӗр ҫитетӗп! Пурпӗр туртса илетӗп ха- 
мӑн япаласене!...

Эх, чупатӑп ҫав, эх чупатӑп... Сар сухалӑм ик 
еннелле вӗлкӗшсе кӑна пырать! Пӗр ҫӗр метр 
пек чупса кайсан, шыв хӗрринчи ҫынсем асӑр- 
харӗҫ мана. Тапратрӗҫ кӑшкӑрма:

— Э-эй, мучи кая юлнӑ!..
— Асту, сухална ҫухататӑн!
— Нажимай, дедушка!
— Улю-лю-лю!..
Эп ӗнтӗ вӗсем „нажимай“ темесӗрех пур вӑй- 

ран нажимать тӑватӑп. Манӑн епле п ^ с а н  та 
малтан чупса кайнисене ҫитсе кӗпе-йӗме тупмал- 
ла-ҫке, унсӑрӑн эп, каҫхи заседанине кайма мар, 
хула урамне те тухма пултараймастӑп. А киле 
каясси ҫинчен шухӑшламалли те ҫук! Ҫавӑнпа та 
ура тупанӗсем ҫӗре те перӗнмеҫҫӗ манӑн, ура 
кӗлисем купарчана тивеҫҫӗ ҫеҫ.

Тата пӗр икҫӗр метр чупса кайсан, эп те.мле 
хавшак этеме хӑваласа ҫитрӗм. Унӑн аллинче ни- 
мӗн те ҫуккине кура, чарӑнса тӑмасӑрах малалла 
чупрӑм. Ҫын, хашкама ернӗскер, манран татӑлса 
юлчӗ. Куна кура, таврари ҫынее.м (халь ӗнтӗ вӗ- 
сем чупакансен икӗ енӗпе те ҫтена пекех тӑрат- 
чӗҫ) мана хаваслантарма тапратрӗҫ.

— Молодец, мучи!
— Ярапар, ярапар!
— Кӑтарт-ха пӗрре ҫамрӑксене...
— Не сдава-ай!..
Вӗсем кӑшкӑраҫҫӗ, эп чупатӑп. Хӑшӗсем ку- 

ласшӑн та пулас манран, а эп пурпӗрех малалла 
ҫатлаттаратӑп. Маншӑн пулсан—вӗсем кулни ним 
те мар, маншӑн хамӑн кӗпе-йӗме тупасси важнӑ. 
Ҫавӑнпа та ӗрӗхтерсе пыратӑп ҫеҫ.

Пӗрин хыҫҫӑн—тепринчен иртрӗм, унтан виҫҫӗ- 
мӗшӗнчен, тӑваттӑмӗшӗнчен... вуннӑмӗшӗнчен ирт- 
рӗм. Никам аллинче те ман хатӗрсем ҫук—татах 
чупма тивет хайхи. Татах чупатӑп. Ӗнтӗ, халӑх 
пӗр ман ҫине ҫеҫ пӑхать пулао, мана ҫеҫ кӑшкӑ- 
раҫҫӗ:

— О-о, суха-ал!..
— Вӗҫтер, вӗҫте-е-ер!
— Нажми-и!
— Чемпион пулатӑн!
Юлашкине ӑнланмарӑм эп, тем мурӗ пулчӗ вӑл. 

Ку сӑмаха халиччен те илтмен те ара. Ҫаплах 
чупрӑм малалла. Паҫӑрхинчен те ытларах, халӗ 
пӗрин хыҫҫӑн теприне хам хыҫа хӑварса пытӑм. 
Хам та тӗлӗнетӗп—ӑҫтан кӑна тухса пычӗ манӑн

вӑй! А халӑх шавланӑ ҫемӗн шавларӗ, нумайӗшӗ 
ҫухӑрмах тапратрӗҫ. Хӑшӗ шӑхӑраҫҫӗ тата алӑ 
ҫупаҫҫӗ.

Эп чупатӑп, эх чупатӑп! Курми те, илтми те 
пултӑм юлашкинчен. Заводить тунӑ мотор 
пекех пулса карӑм пулас. Урасем темле хӑй- 
сем тӗллӗнех ыткӑнса пыраҫҫӗ. Унтӑн сасартӑках 
куртӑм: ман умра никам та ҫук иккен, пӗр аллӑ 
метр малта ҫула урлӑ карнӑ хӗрлӗ лентӑ ҫеҫ ку- 
рӑнать. Каялла ҫавӑрӑнса пӑхрӑ.м—^пӗтӗм халӑх 
кайра!.. Юлашкисене хӑш самантра хӑваласа ирт- 
се кайнине те асӑрхайман эпӗ. А ҫулӑн ик енпе 
тӑракан халӑх ҫаплах кӑшкӑрать мана:

— Чуп! Чуп часрах ..
— Вӑхӑт ҫухататӑн! Мучи! Чуп!
— Часрах, теҫҫӗ!
Вӗсем кӑшкӑраҫҫӗ, а эп тӑратӑп. Эп тӑратӑп, 

вӗсем кӑшкӑраҫҫӗ. Эп ӑнланмастӑп нимӗн те... Ӑҫта 
чупмалла, мӗншӗн чупмалла? Куратӑп—кая юл- 
нисем каллех мана хӑваласа ҫитеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра 
темле каччӑ сиксе тухрӗ те халӑх хушшинчен— 
мана алӑран тытса карт! тутрӗ малалла.

— Чуп часрах! Ҫав лентӑ патне ҫитеччен! Атя!
Хӑй чупрӗ те мана та чуптарчӗ. Иксӗмӗр яра-

патӑмӑр ҫеҫ. Темиҫе самантрах хайхи хӗрлӗ лен- 
тӑ урлӑ сиксе каҫрӑмӑр...

Халӑх алӑ ҫупни аслати авӑтнӑ пек кӗрлесе ка- 
рӗ... Ҫавӑнтах музыка янратса ячӗ. Ман пата ик- 
кӗн-виҫҫӗн чупса пырса алӑсене чӑмӑртама ты- 
тӑнчӗҫ.

— Ну, матур, мучи!
— Кӑтартрӑн класс!..
— Хӑш командӑран эс. „Спартакран-и‘“ „Ди- 

наморан-и“?
— Нумай тренировка турӑн-и?
Вӗсем ыйтаҫҫӗ, эпӗ ним ӑнлаймасӑр тӑратӑп. 

Мӗншӗн мухтаҫҫӗ? Мӗншӗн матур эпӗ? Мӗнле 
Спартак? Мӗнле Динамо? Мӗн тума кирлӗ мана 
вӗсем? Мана хамӑн кӗпепе йӗм кирлӗ!.. Ҫапла 
ыйтусемпе ӑнран кӑларсах ячӗҫ мана. А эп ним 
ответ та пама пӗлместӗп. Куҫсене мӑчлаттарса 
тӑтӑм-тӑтӑм та:

— Тавайӑр ман тумтире!—терӗм.
— Мӗнле тумтир?!
— Мӗнле тумтир пулать: кӗпе, йӗм, атӑ, кар- 

тус...
Физкультурниксем пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илчӗҫ.
— Эс кам пулатӑн вара?
— Колхозник, „Ҫиҫӗм“ колхозран, Одноухов 

Иван, пчеловодсен канашлуне килнӗскер!..—пер- 
се ятӑм хайскер.

— Хӑш командӑшӑн чупрӑн эс?
— Никашмӑн та чупман эп, хамйн кӗпе-йӗм- 

шӗн чупрӑм! Шыва кӗтӗм те, хам каялла тухнӑ 
ҫӗре—мана такам мӑйракалли ҫаппа-ҫарамас тӑ- 
ратса хӑварнӑ! Эп эсир илнӗ пулӗ тесе чупрӑм. 
Пӗтӗм ӗҫӗ те ҫав кӑна!—шатӑрттарса хутӑм пӗр- 
ре сывлӑш ҫавӑрмасӑр.—Илтӗр пулсан, халех та- 
вӑрса парӑр! Манӑн халех каҫхи заседани пуҫла- 
нать, ман унта сӑмах каламалла! Йӗмсӗр кай.ма 
пултараймастӑп вӗт эпӗ заседанине!

Ман сӑмахсем кӳрентерчӗҫ пулас физкультур- 
никсене. Темиҫе самант хушши ним чӗнмесӗр 
пӑхса тӑчӗҫ пӗр-пӗрин ҫине... Унтан пӗри, куҫ- 
лӑхлӑскер, тарӑнӑн сывласа илчӗ те, мана хулпуҫ- 
ҫинйен лӑпкаса илчӗ.

— Ну нимех те мар, мучи! Паян пирӗн хулари



физкультурниксен кросӗ—чупу ӑмӑртӑвӗ пулчӗ 
ку. Эс ҫав кроссра пӗрремӗш вырӑн йышӑнтӑн, 
чупувӑн чемпионӗ пулса тӑтӑн.

— А мӗн вӑл чемпион тени?
— Ну... мӗнле калас сана... Ну, пуринчен ма- 

турри, пуринчен ҫивӗчреххи! Пнрӗн обществӑра 
членра тӑман пирки эпир сана преми пама пул- 
тараймастпӑр; анчах та ҫак жетона ил эсӗ!

Ҫавӑнтах вӑл мана ҫап ҫр ӑ  значок тыттарчӗ.
— Мӗн тӑвас ӗнтӗ манӑн кунпа?—тетӗп.
— Ҫакса ҫӳре. Пурте эсӗ пирӗн кроссӑн чем- 

пионӗ пулнине пӗлччӗр. Кунсӑр пуҫне...—(вӑл ма- 
на татах хулпуҫҫинчен лӑпкарӗ)—санӑн малашне 
пирӗн ӑмӑртусене татах хутшӑнас пулать. Эс ӗн- 
тӗ текех пирӗн общество членӗ пулатӑн.... Сан 
пек ҫивӗч чупакансем кирлӗ пире...

Вӑл вӗҫӗ-хӗррисӗр калаҫма пуҫларӗ манпа. А 
манӑн пуҫа унӑн сӑмахӗсем никак та кӗмеҫҫӗ! 
Мӗн тӑвас тетӗн! Шухӑш—ҫухалнӑ кӗпе-йӗм ҫин- 
чех манӑн. Заседанине те васкамалла... Анчах та, 
телей куҫа курӑнса килмест тенӗ пек, ҫав вӑхӑт- 
ра темле ҫамрӑк—ҫав физкультурниксен тавра- 
шех—халӑх хушшипе хӗсӗнсе тухрӗ пирӗн пата.

— Мучи! Ҫаксем санӑн мар-и? — кӑтартрӗ вӑл 
манӑн хатӗрсене.

— Манӑн!—кӑшкӑрса ятӑм эп.—Ӑҫтан тупрӑн?
—■ Кросс пуҫланас умӗн вӗсене такам купаль-

няна кӳртсе хунӑ иккен.
Ним те чӗнмерӗм; часрах тумлантӑм та хула 

еннелле утрӑм. Анчах хайхи куҫлӑхлӑ физкуль-

турник уйӑрлмарӗ манран. Эп заседанине ҫити- 
чченех ман ҫинчен ыйтса калаҫса пычӗ. Ман сӑ- 
мах тухса каламалла, эп кая юлатӑп, тесе аран- 
аран уйӑрлкаларӑм унтан...

Кайран, яла таврӑнсан, ман пата пӗрре „Спар- 
так“ обществинчен ҫыру пычӗ. Ҫапла-ҫапла, са- 
на пӗр ыйтупа пыма чӗнетпӗр, тенӗ. Пӗр-ик кун 
шухӑшласа пурӑнтӑм: каяс-и, каяс мар-и?
Ҫапах та кайрӑм. Мӗн тӑвасшӑн кусем ман- 
па?—тесе интереслентӗм, ара. Пит аван йышӑн- 
чӗҫ, конешнӑ. Пӗр-ик сехет пуль калаҫрӗ манпа 
,,Спартак“ председателӗ. Татах пире физкульту- 
ра мӗншӗн кирли ҫинчен, ӑна хулара ҫеҫ мар, 
ялта та сарма кирли ҫинчен каларӗ вӑл.

— Эс пирӗн активист, чемпион, санӑн ҫак ӗҫе 
ертсе пырас пулать, тет.

— Эпӗ ватӑ вӗт, ялҫыннисем кулса тӑна кӑла- 
рӗҫ, ҫамрӑксене хушӑр,—терӗм.

Ҫук, илтесшӗн те пулмарӗ!
— Эс ватӑ мар-ха, ҫамрӑксенчен те ирттере- 

тӗн,—тет.
Ну, ҫавӑнтан вара эп физкультурӑ тӗлӗшӗпе 

ӗҫлеме тытӑнтӑм вара. Пирӗн колхозра ха.чь тем 
те пур: футбол та, волейбол та... Тӗрлӗ ӑмӑрту- 
сем туса иргтеретпӗр. Утмӑл ҫын ГТО значокӗ 
илчӗҫ, тата хатӗрленеҫҫӗ-ха.

Чӑнах та, малтанах кулатчӗҫ хӑшӗсем манран, 
анчах кайран пӑрахрӗҫ. Хӑйсем те хутшӑнса пы- 
чӗҫ физкультурӑ ӗҫне.

Аэроклубра вӗренекенсем
— Авалхи ҫынсем: „тӗлӗкре вӗҫсен—ӳсеҫҫӗ“, 

тенӗ.
— Эпир халӗ тӗлӗкре мар, чӑн-чӑн вӗҫетпӗр. 

Ку вара пирӗн авиаци тата ытларах ӳсессе пу- 
лас,—ҫапла-и?

Суя колхозник
Б ю р о-к л и ш е ТЯСС

Арпа

— Ӗ ҫк ун ӗсем  тӑв ай м ан н и п е ҫ е ҫ  м ар , тата хам ӑр  
к о л х о за х  в ӗт -ха  м ана ҫак  т а в а р сен е  сут м а  чӑр- 
м антарать...

Константин Иванов Упнер ялнелле'(Вӑрнар р.) 
таврӑннӑ. Ҫул ҫинче пӗр хӗре тӗл пулнӑ та ыйтнӑ.

— Эпӗ Вӑрнарах каятӑп-ши?—тенӗ ӳсӗртерех- 
скер.

Вунӑ ҫулхи хӗр ун ҫине куларах пӑхса илнӗ те:
— Ӑҫта каясне ыйтан, эп ӑҫтан пӗлем эс ӑҫта 

кайнине, 'сан пуҫӑнта арпа-им?—тесе хунӑ.
— Арпа... арпа,—тенӗ Иванов хӑй ӑшӗнче,— 

иртнӗ кӗркунне колхоз арпине пӗтӗмпех хам киле 
турттарг.а сутса ӗҫнӗччӗ, паллах пуҫа кайнӑ ӗн- 
тӗ вӑл.

С. Мерчен. 

Ҫунтаракансел
Канаш районӗнчи „Хӗрлӗ хӗм“ колхоз правле- 

нийӗ вутӑшӑн вӑрмана каймасть, „килхушшинчех“ 
тупма тӑрӑшать. Иртнӗ хӗлле ҫапла:

— Хутма та, сыснасем валли апат пӗҫерме те 
вутӑ ҫук, тесе жалоба парать СТФ пуҫлӑхӗ.

— СТФ лаҫҫине пӑсса ҫунтарас!— резолюци 
хурать председатель.

Лаҫҫа пӑсса ҫунтараҫҫӗ.
— Пирӗн те вутӑ ҫук,—тет конюх.
— Лупаса пӑсса ҫунтарас,—тет председатель.
Лупаса пӑсаҫҫӗ. Ҫунтараҫҫӗ.
— Манӑн та ҫук,—тет МТФ пуҫлӑхӗ.
— Пӳрте пӑсса ҫунтарас...
Пӑсса ҫунтараҫҫӗ.
Кӑҫал та вутӑ хатӗрлес пирки нимех те ту- 

масть-ха правленн. Хӗле кӗрсен мӗн пӑсма ха- 
тӗрленет-ши?
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Ҫуртри ҫӳп-ҫап
Чйхсен концерчӗ

Аургаза районӗнчи „Культура“ колхозри (БАССР) 
клубран чӑх-чӗп ферми тунӑ. Ку клубра халӗ каш- 
ни каҫах концерт пулать (унччен апла марччӗ). 
Концерт ҫурҫӗр иртсен пуҫланать. Ӑнахӗрлӗ кал- 
паклӑ автансем уҫаҫҫӗ; Ки-ки-ре-ку-у-у-у!“

Шанкӑрчӑ йӑви
Етӗрне районӗнчи Мӑнсӗнтӗр ялӗнче те, ытти 

ялсенчи пекех, почта ещӗкӗ пур. Ку ещӗк клуб 
ҫумӗнче ҫакӑнса тӑрать. Клубри сторож Иван 
пичче каланӑ тӑрӑх, ӑна ҫакса хунӑранпа никам 
та ун патне пырса тӗкӗнмен.

—^Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен,—^тет Иван пичче,—ытла та 

ҫӳлте ларать вӗт, тӑватӑ метр тӑршшӗллӗ ҫын та 
кармашса ҫитеймӗ. Ӑна эп рычакпа тӗртсе шӑта- 
)асшӑн-ха. Вара шӑнкӑрчӑсем кӗрсе йӑва ҫавӑрӗҫ. 
<апла усӑсӑр тӑриччен, шӑнкӑрчӑсене те пулин 
усӑ пултӑр тетӗп-ҫке.

,,Р. Первый‘‘ Вӑрчарта
Нумай пулмасть Вӑрмар станцинчи ӗҫҫьшни- 

сем „Р. Первый“ ятлӑ кино курчӗҫ. Куракансем 
ку картинӑшӑн калама ҫук хавасланчӗҫ. Курса 
пӗтернӗ хыҫҫӑн, пӗр-пӗринпе калаҫа-калаҫа килӗ- 
сене саланчӗҫ;

— Аван картина вӗт?
— Аван. Ку картинӑна эп Шупашкарта та кур- 

нӑччӗ. Анчах унта вӑл „Петр Первый“ ятлӑччӗ.
, — Ку та ҫавах ӗнтӗ. Афиша ҫыраканӗсем ҫеҫ, 

ӳсӗр пулнипе, „Р. Первый“ ятлӑ тунӑ ӑна.

Ҫырча хушмасть
Федоровкӑри (Башкир АССР) сӗт-ҫу фермин 

заведующийӗ А. Иванов ирӗлтернӗ ҫу ӑшӗнчен 
шӑши вилли тухни ҫинчен ҫырма хушмасть. Ун 
ҫинчен ҫырсан, ытти шӑшисем те пӗлӗҫ те ҫу 
посуди ӑшне урӑх кӗмӗҫ, тет.

Пер каҫхине
Ҫӗнӗ Шӑхаль ялӗнче (Тутар республикӗ) ию- 

нӗн 3-мӗшӗнчи каҫхине сасартӑк пӗтӗм ял ура 
ҫине тӑнӑ.' Ватти-вӗтти тенӗ пек, пурте урам тӑ- 
рӑх ҫухӑра-ҫухӑра чупнӑ. Ӑҫта чупнӑ, пушар пат- 
не-и, тейӗр эсир. Ҫук. Вӗсем хӗрсем хыҫҫӑн чуп- 
нӑ. Виҫӗ хӗре хӑваланӑ. Хӗрӗсем хӑйсене хӑвала- 
кансене рычаксемпе ҫапа-ҫапа хӑварнӑ. Мӗнле 
хӗрсем? Вӗсене тул ҫутӑлас умӗн тытнӑГ Тытнӑ 
та... „хӗрсенчен“ пӗри Чернов Александр, тепри 
Емельянов М., виҫҫӗмӗшӗ Емельянов С. пулнӑ! 
„Ха-ха-ха!—зхӑлтатса кулнӑ вӗсем.—Хӗрсемзх те- 
тӗр-и ппре?

Ҫак хулигансем ҫинчен Дрожановск районӗн- 
чи прокурор та илтнӗ, тет. Илтнӗ, тет те, «ха-ха- 
хӑ» кулнӑ тет вӑл та. Вара урӑх нимӗнле мерӑ 
та йышӑнман, тет.

Столовӑя питӗрнб
Сӗнтӗр районӗнчи Орининори столовӑйӑн за- 

ведующийӗ Акрамовская кашни кун тенӗ пекех 
пӗҫҫапса тӗлӗнет:

— Питӗ интересно!—тет вӑл, кӑмӑллӑн кулса.—■ 
Столовӑя яланах питӗрӗнчӗк тытатӑп. Ҫапах, хам- 
сӑрӑнах, питӗрнӗ алӑка уҫмасӑрах, колхозниксем 
килеҫҫӗ те, кӗреҫҫӗ, ҫиеҫҫӗ, ӗҫеҫҫӗ... Мӗнле-ха 
капла? Ӑҫтан кӗреҫҫӗ вӗсем?

Ку ыйту ҫине вӑл хӑех ответ парать:
— Вӗсем чӳречесенчен кӗреҫҫӗ. Курмастӑр-им, 

чӳречесем пурте ҫӗмрӗк.

Еу эпӗ нар вӗт!
Етӗрнери фотографине сӑнӳкерчӗкӗ илме, пы- 

нисемпе фотограф пулса ӗҫлекен Дубов хушшин- 
че час-часах ҫакнашкал калаҫу илтме пулать:

— Ку эпӗ мар вӗт?
—■ Эсӗ, ачам, эсӗ,—тет Дубов.
— Ҫу-ук. Эпӗ сухаллӑ мар вӗт?
— Аха-а,—тет Дубов.—Чӑнах, кунта сухаллӑ 

ӳкнӗҫке... Чим... ак, ҫакӑ эсӗ.
— Ҫук. Ку та эпӗ мар. Ку... хӗрарӑм.
—■ Аха-а...
Малалла та ҫавӑн пекех каять калаҫу. Дубов 

кулать. Те.хӑйӗнчен хӑй кулать?

Юсанӗ-ха
Вӑрнар районӗнчи Шӑхаль ялӗпе Пинер ялӗ 

хушшинчи кӗпере иртнӗ кӗркуннеренпех юсамаҫ- 
ҫӗ. Мӗншӗн юсамастӑр? тесе ыйтсассӑн:

— Пире мӗне кирлӗ!—тесе ответлеҫҫӗ Шӑхаль- 
пе Пинер ялсовет ҫыннисем.—Эпир ҫӗмӗрмен вӗт 
ӑна. Пирӗнсӗрех юсанӗ-ха, теҫҫӗ.

Чӑштӑртатать
Тӗрӗ тӗрлесе ларакан амӑшӗ пуканелле выля- 

кан пӗчӗк хӗрӗ ҫине пӑхать те калать:
—^Ан юрла-ха, хӗрӗм, чарӑн...
Хӗрӗ чарӑнать те ыйтать;
— Мӗншӗн чарӑнмалла?
— Илтместӗн-им, турӑш хыҫӗ чӑштӑртатать, 

чун кӗнӗ пулмалла. Нӑйӑлтатнӑ сасӑ та илтӗнет ав.
— Хыҫӗ-н?—тенӗ хӗрӗ.—Турӑ хыҫӗ чӑштӑртать- 

ҫав. Унта шӑшисем йӑва ҫавӑрса чӗпӗ кӑларнӑ. 
Ҫавӑнпа пӳрте турӑшсенчен тасатас пулать.

Икӗ кайӑка хӑвалать
Кив Атикасси ялӗнче (Хӗрлӗ Чутай р.) поч- 

тальон п)^лса налоговой инспектор Ф. Иванов 
ӗҫлет. Ҫавӑн пекех, Кив Атикасси ялӗнче нало- 
говой инспектор пулса почтальон Ф. Иванов 
ӗҫлет. Пӗр ӗҫне те йӗркеллӗ туса пыраймасть 
Ф. Иванов: хаҫат-журнал та начар сарӑлать ун, 
укҫа-тенкӗ пухас ӗҫ те уксаклать. Ял ҫыннисем 
калаҫҫӗ вара: „Икӗ кайӑка хӑвалать .хӑй, пӗрне те 
тытаймасть“, теҫҫӗ.



Шухӑшламан художник
Н. Сверчкев ӳкерчӗкв

X у д  о ж  н и к : —  Якӑ сана рисунок! Эс хуш нӑ пе 
кех турӑм. Заем ҫинчен.

—  Гм... Ку сан начар пулнӑ-ҫке. Ма пӑртак ш ухӑш - 
ласа тумастӑн эс рисуноксене?

—  Ш ухӑш ласси пирӗн ӗҫ мар, пирӗн ӗҫ— сӑрласси.

Ыйташта ответ
Ы ӑпу.  Трак районӗнчи Супар ялповӗн предсе- 

дателӗ Гаврилов продавецран вӑрттӑн хӑйне вал- 
ли 41 метр ситец пытарса юлнӑ. Ку мӗне пӗлте- 
тет? (ыйтаканӗ Крылов).

Ответ. Пытарса юлман вӑл, вӑрласа юлнӑ. 
Продавец, ыйхӑллӑскер, ҫавна та сисмен пулать. 
Тен сиснӗ те пулӗ. Антив ӗнтӗ, председатель 
манӑнне вӑрлатӑр, эпӗ потребнтельсенне вӑрла- 
тӑп, тесе шутларӗ пулӗ. Ҫавӑнпа та, Крылов юл- 
ташӑм, сирӗн районра растрата хисепӗ ӳснӗҫемӗн 
ӳссе пырать. Акӑ, ху пӗлтернӗ тӑрӑх, кӑҫалхи 
январӗн 1-мӗшӗ тӗлне 39.410 тенкӗлӗх растрата 
тунине палӑртнӑ пулсан, май уйӑхӗн юлашки 
кунӗсем тӗлне растрата 58.307 тенке ҫитнб. Вӑл 
шутран Супар ялповӗнче ҫеҫ растрата 16.302 тен- 
кӗ шутланать. Акӑ мӗне пӗлтерет вӑл вӑрлани. 
Тата ку районти суту-илӳ организацинчи ответ- 
лӑ работниксем вӑрӑсом ҫине вӑрӑлла пӑхнине те 
пблтерме_пултарать.

Ыйту. Силос теекен япала выльӑх-чӗрлӗхсем- 
шӗн питӗ усӑллӑ апат, теҫҫӗ. Чӑнах-ши е суя-ши? 
(ыйтаканӗ Ҫӗмӗрлесем).

Ответ. Суя мар, чӑнах. Районри агрономсем, 
зоотехниксем сире халичченех ҫак чӑнлӑха кӑ- 
тартма тӑрӑшманни те суя мар, чӑнах. Иртнӗ 
ҫул сирӗн район силос хывас плана 34 процент 
ҫеҫ тултарнӑччӗ. Ку та чӑн, суя ыар. Кӑҫалхи 
ҫулхи плана мӗнле тултарас пирки те районри 
организацисем нимӗн те шутламаҫҫӗ, тесе ҫыра- 
тӑр. Чӑн, суя мар. Райӗҫтӑвком президиумӗ вы- 
льӑх апачӗ хатӗрлес ӗҫ мӗнле пыни ҫинчен хӑйӗн 
кӑҫалхи пӗр ларӑвӗнче те сӳтсе-явман, тетӗр. 
Чӑн, суя мар. Кайран ак, хӗлле, иртнӗ ҫулхи пе- 
кех „пирӗн районра выльӑх апачӗ ҫителӗксӗр 
ҫав“ тесе сӳпӗлтетсе ларас теҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем. 
Чӑн вӗт? Суя мар.

Ыйту. Етӗрне районӗнчи Ҫеткасси ялне нумай 
пулмасть пӗр сӗтӗрӗнчӗк поп килсе пӗр самант- 
рах вунӑ ачана „тӗне“ кӗртсе кайрӗ. Поп тухса 
кайнӑ каҫхине пирӗн ялти чылай комсомолецсем 
пӗрле пухӑнчӗҫӗ те урам тӑрӑх акӑ мӗн кӑшкӑр- 
са ҫӳрерӗҫӗ:

Йӳплӗ-йӳплӗ ҫул килет,
Пӗр йӳппиие поп килет;
Ял ҫывӑхне ан ярӑр,
Поппа пӗрле мур килет.

Ҫапла кӑшкӑрса ҫӳрерӗҫӗ-ҫӳрерӗҫӗ те вара, 
шурӑмпуҫӗ сенкерленес умӗн килӗсене кӗрсе ҫы- 
вӑрчӗҫ. Ҫакӑ пулать-и ӗнтӗ тӗне хирӗҫ кӗрешнн? 
(ыйтаканӗ Мыдиков).

Ответ. Ҫавӑ пулать пулӗ ҫав ӗнтӗ. Тӗне хи- 
рӗҫ кӗрешес тӗлӗшри массӑллӑ ӗҫе анлӑн сарас- 
синче урам тӑрӑх кӑшкӑрса ҫӳрени пысӑк вырӑн 
йышӑнса тӑрать терӗҫӗ пулӗ. Тен, ҫапла ахӑрса, 
такҫантанпа питӗ те лӑпкӑн ҫывӑракан турӑсӑр- 
сен ячейкине вӑратасшӑн пулнӑ вӗсем? Леш вӑ- 
ранмасть ҫапах та. Харлаттарсах ҫывӑрать.

Ыйту. Пирӗн „Канаш“ колхоз (Куйбышев об- 
лаҫӗ) МТС дирекцийӗнчен ҫакӑн пек хут илчӗ: 

Колхозу ,,Канаш“
Под личную ответственность председателя 

колхоза 26 июня сего года на основании раз‘яс- 
нения облзо, что 4 июня 1939 г. при Похвистне- 
вской МТС созывается инструктивное совеща- 
ние колхозных молотилок и комбайнов, (курсив 
пирӗн—С. Д )  а поэтому МТС предлагает Вам 
подобрать вышеуказанных товарищей и более 
грамотных, явкой обеспечьте на 26 июня 1939 г. 
к 8 час. утра в МТС, где будут проведены ин- 
структирования о проведении уборки урожая 
1939 г.

Явка выше указанных товарищей обязательна 
и свое-временно.

Зам. директора—В. Мураткин".
Ҫапла, ,,грамотнӑй комбайнсемпе молотилкӑ- 

сен“ совещанине туса ирттернӗ Мураткин. Анчах 
МТС-ри комбайнсемпе молотилкӑсем ытла „гра- 
мотнӑях“ мар вара. Паян куна ҫитсе те 41 ком- 
байнран 30-шна ҫеҫ юсанӑ-ха, 15 молотилкӑран 
пӗрне те юсаман. Совещанинче мӗн калаҫрӗҫ-ши 
ҫак „неграмотнӑй“ ӗҫхатӗрӗсем? (С. Данилов ый- 
тать).

0 /и в т . .М ӗ н  калаҫни ҫинчен совещанин сте- 
нографиллӗ отчечӗ ҫнне пӑхса пӗлӗр.
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Утне ҫитмен туртине
{3 пайлӑ комедй)

В Ы Л Я К А Н С Е М ;

Н. С. АЙЗМАН.

1. МиКИТА—колхозник, 58 ҫулта.
2. ВАРВАРИ—унӑн арӑмӗ, ҫав ҫулсенчех.
3. ШӐПЧӐК—вӗсен хӗрӗ, 20 ҫулта.
4. СМЕЛОВ—красноаремеец, танкист.
5. ҪТАПАН--Смелов йыснӑшӗ, 50 ҫулта
6. СЛОНОВ—тракторист, 25 ҫулта,

7. ҪЕМЕН—унӑн ашшӗ, 60 ҫулта.
8. МАВРИ—евчӗ, 45 ҫулта.
9. КУДРЯШОВ—купӑсҫӑ, 30 ҫулта.
10. УРИНЕ - и ӗ о с е м
11. ХВЕТУҪ—
Хӗрсемпе каччӑсем.

П Е Р Р Е М Ӗ Ш  П А Й Е .

Урам. Сылтӑмра Микита пӳрчӗ. Сулахайра садпахчи. Хы- 
ҫалти сӑрт ҫинче тӗрӗ тӗрлемелли мастерской -урӑнать. Хӗр- 
сем юрласа килеҫҫӗ.

ШӐПЧӐК. Ну, хӗрсем, чипер кайӑр. Ыран ир- 
хине ҫывӑрса ан юлӑр. Пирӗн ку заказа тултарма 
вӑхӑт нумай юлмарӗ.

ХВЕТУҪ. Ыран ирхине ултӑ. сехетрех тӑратӑп 
та, пурне те пуҫтарса улӑхатӑп.

ШӐПЧӐК. Ирех пырас пулать ҫав. Леш Тос- 
тинкассинчи отделенипе ӑмӑрту догӑвӑрне туни- 
не ан манӑр. Ӑстӑвӑр, намӑса юлмалла ан пултӑр. 
Паян Наркомземран заказ килчӗ.

УРИНЕ. Мӗнле заказ?
ШӐПЧӐК. Чӑваш республикин карттине „пир ҫи- 

не тӗрлесе тумалла.
УРИНЕ. Ой, вӑл питӗ йывӑр пулӗ!
ШӐПЧӐК. Наркомземран ыран инструктӑрсем 

килеҫҫӗ. Мӗн валли, пӗлетӗр-и—Мускава яма, ял- 
хуҫалӑх выстӑвки валли.

ХВЕТУҪ. Ну-у?! Апла пулсан питӗ таса тӗр- 
лес пулать.

ШӐПЧӐК. Хветуҫ, эсӗ тӗрӗ тӗрлемелли курс 
пӗтернӗ, ҫавӑнпа та ку ӗҫе сана хушатӑп. Ытти- 
сене ку ӗҫ йывӑр пулать. Леш урамри Мӗтри 
арӑмне чӗнес пулать. Мӗншӗн вӑл юлашки вӑхӑт- 
,ра ҫӳреми пулчӗ.

УРИНЕ. Ачисем нумай... ҫавӑнпа,
ШӐПЧӐК. Ясли мӗншӗн... Ытти чух ӗҫ ҫук, 

теҫҫӗ. Халь акӑ хӑть путса лар. Ну, ырӑ каҫ пул- 
тӑр! ( К и л н е к а я т ь ) .  Х ӗ р с е м  ( ю р л а с а к а -  
я ҫ ҫ ӗ ).

КУДРЯШОВ ( к ӗ р е т ) .  Хӗрсем, ан кайӑр-ха1
УРИНЕ. Мӗн кӑшкӑратӑн?
КУДРЯШОВ. Эп сире хӑлхасӑр тесе.
ХВЕТУҪ. Хӑйӗн Праскине ҫухатнӑ пуль-ха.
КУДРЯШОВ. Праскипе мӗн тӑватӑп эп.
УРИНЕ. Сахрун Укахне пӑрахрӑн, халь Прас- 

кие те пӑрахрӑн пулать. Праски те, ватӑлсакай- 
рӗ... Качча илместӗн ҫаплах.

КУДРЯШОВ. Ӗмӗр тӑршшинче кама савмастӑн 
пул те, ӑҫтан пурне те качча илсе ҫитерӗн.

ХВЕТУҪ. Пурте сан пек пулсан...
КУДРЯШОВ. Юрату ман шутпа вӑл кашни ҫу- 

лах улшӑнать.
ХВЕТУҪ. Ун пек ҫынсене ҫӑмӑлттай теҫҫӗ вара.
КУДРЯШОВ. Пирӗн Макар мучи калать: ав- 

ланнӑ чухне самай хитрине илтӗ.м, тет. Авлансан 
тепӗр вунӑ ҫултан арӑмӗпе пасара кайрӑмӑр тет- 
те... Ытти хӗрсем хушшинче хӑйӗн арӑмӗ нимӗн

тӗшне те тӑмасть, тет. Карчӑкӑмран уйӑрлса кӗ- 
ҫех тепре авланса яраттӑм, тет. Хам ватӑ пирки 
ҫех чарӑнса тӑтӑм, тет,

ХВЕТУҪ, Лапӑртатса тӑрах кирлӗ мара. (X ӗ р- 
с е м  к а й м а  т ӑ р а ҫ ҫ ӗ ) .

КУДРЯШОВ (с а с а р т ӑ к). Эх, чи кирлине ман- 
са кайнӑ. Ҫӗнӗ хыпар пур, илтнӗ-и?

ПУРТЕ. Илтмен, мӗн пулнӑ?
КУДРЯШОВ. Смелов арминчен тавӑрӑннӑ вӗт.
П У Р Т Е .  Ну-у?1
УРИНЕ. Кай, ан тӗлӗнтерех! Чӑнах-и? ялан- 

лӑхах унта юлнӑ вӗт вӑл.
ХВЕТУҪ. Хӑҫан тавӑрӑннӑ вара.
КУДРЯШОВ. Вот, халь, какой нибудь виҫӗ 

сехет ҫитрӗ-и, ҫитмерӗ-и?
ХВЕТУҪ. Эпир, мастерскойӗнче ларса, нимӗн те 

илтмен.
КУДРЯШОВ. Ара, ун ҫинчен пӗтӗм район пӗ- 

лет пуль. Кӗҫӗр клубра собрани тӑвас терӗҫ. 
Колхозниксене пурне те систерчӗҫ. Председатӗ- 
ле куртӑм та... Смелова чысласа хӑна тума тем 
те пӗр хатӗрлеме хушрӑм, тет, катлет, кукӑль- 
йӗкерчӗ, торт, антрекот, компот, эрекине хӗр- 
лине, сӑрине те пыллине. Собрани хыҫҫӑн хӑна- 
лас, теҫҫӗ.

ХВЕТУҪ. Шӑпчӑкӑн пурнӑҫ ҫитрӗ ӗнтӗ аранах. 
Атто тек хуйхӑрса ҫӳретчӗ-ха.

УРИНЕ. Халь ӑҫта вӑл?
КУДРЯШОВ. Пӗлместӗп.
ХВЕТУҪ. Айдӑр Шӑпчӑка кӗрсе пӗлтеретпӗр.
КУДРЯШОВ. Кирлӗ мар. Хӑй килесси ҫинчен 

Шӑпчӑка тахҫанах ҫырса пӗлтернӗ пуль вӑл.
УРИНЕ. Чӑнах.
ХВЕТУҪ. Кӗркури, эсӗ хӑйне куртӑн-и?
КУДРЯШОВ. Курман ҫав. Килнӗ-килменех кол- 

хоз счетовочӗпе иккӗш ҫӑмӑл автомашина ҫине 
ларчӗҫ, тет те, вӗҫтерчӗҫ, тет. Района кайнӑ пу- 
лас. Хам курайман та... Лекҫи арӑмӗсем калаҫҫӗ: 
Смелов Хветӗрӗ ҫавтери тасалса кайнӑ, теҫҫӗ. 
Калама та пӗлмелле мар, теҫҫӗ.

ХВЕТУҪ. Кунта чух, хӑй тракторист пирки, 
сайра таса питпе ҫӳреччӗ ҫав. Пӗрех май машин 
патӗнче. ( К а й м а  т ӑ р а ҫ ҫ ӗ ) .

КУДРЯШОВ. Эх, чи кирлине калама астуман.
ХЕРСЕМ Мӗн, Гриша?
КУДРЯШОВ. Эп сирӗн ыастерскойне пыма 

тухнӑччӗ... Соловьев учитель кӗҫӗр Смелов док- 
лад тунӑ хыҫҫӑн хорпа юрлама тухас, тет. Сн- 
рӗн хӗрсем саланса пӗтмерӗҫ-и унта?
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ХВЕТУҪ. Саланман.
КУДРЯШОВ. Тепӗр ҫур сехетрен клуба пухӑн- 

малла, терӗ Соловьев. Спевка туса илес, тет.
ХВЕТУҪ. Хӗрсене кайса кала. Энир, апат ҫи- 

етпӗр те пыратпӑр. ( К а й м а  т ӑ р а ҫ ҫ ӗ ) .
КУДРЯШОВ. Эх, туруй... Чи кирлине манса 

кайнӑ. Смелов орден ҫакса килнӗ, тет.
ХӖРСЕМ. Орден?
ХВЕТУҪ. Орден! Вот Пашалу Хветӗрӗ те ӑна. 

Ну-и пултарать иккен. Мӗнле орден-ши?
КУДРЯШОВ. Красного знамени пулас. Ҫапла, 

терӗҫ.
УРИНЕ. Орден! А! Пирӗн ял ҫынни. Смелов 

Феодор, а? Ех, мӗнле савӑнӑҫ! (К у д р я ш о в а 
т ы т са  с и л л е т). Гриша, орден мӗн иккенне 
ӑнлзнтӑН“И эс

КУДРЯШОВ. Чим-ха, яр! Ӑнланмасӑр ара. Ор- 
ден—орден. Ну!

УРИНЕ. Ухмах! Мӗн чухлӗ чыс. Мӗн чухлӗ 
хисеп. Эх! ( Юр л а с а  к а я ҫ ҫ ӗ ) .

КУДЯРШОВ. Тата мӗн тумалаччӗ-ха. Хор пухӑ- 
нать-ха... Апат-ҫимӗҫ пиҫет. Кооперативра пултӑм- 
ха... Правлени... Ех, чи кирлине манса кайнӑ, ху- 
дожник тупса Смелов сӑнне пысӑклатса ҫакас те- 
рӗҫ вӗт... Манса кайнӑ... Вот ухмах... .

СЛОНОВ ( к ӗ р  е т ).  Здоровӑ, Гришӑ!
КУДРЯШОВ. ‘Здравствуйте, Иван Семенчӑ! 

Пирӗн колхозӑн паянҫав тери пысӑк савӑнӑҫ. Илт- 
ни?

СЛОНОВ. Мӗн пулнӑ?
КУДРЯШОВ. Хассан кӳлли патӗнчи ҫапӑҫура 

пулнӑ красноармеец Смелов Феодор тавӑрӑннӑ вӗт1
СЛОНОВ. Илтнӗ.'
КУДРЯОШОВ. Илтнӗ-те-и? Мӗнле хӑвӑрт.
СЛОНОВ, Районтан телефонпа пӗлтерчӗҫ.
КУДРЯШОВ. Районта та пӗлеҫҫӗ пулать.
СЛОНОВ. Унта эс пӗличченех пӗлнӗ пуль.
КУДРЯШОВ. Орденпа, тет.
СЛОНОВ. Ҫапла, тет. Ну, сирӗн колхоз Феодо- 

ра мӗнле йышӑнас тет-ха?
КУДРЯШОВ. Пирӗн пӗтӗмнех хатӗр. Апат-ҫи- 

мӗҫне хамӑр столовӑйӗнчех заказ тунӑ. Шампан- 
ский илес терӗҫ. Колхоз ҫитӗнӳсем ҫинчен кала- 
са пама докладчик уйӑрса хучӗҫ.

СЛОНОВ. Смелов вӑл, армине кайиччен, пирӗн 
колхозра тракторист пулса ӗҫлерӗҫке-ха. Ҫавӑнпа 
пирӗн колхоз та Смелова хӑнана чӗнес, тет.

КУДРЯШОВ. Хатӗрлерӗр-и?
СЛОНОВ. Ҫук-ха. Эпир, пӗр-ик кунтан тин чӗ- 

нес терӗмӗр. Федор килнине пӗлсенех, пирӗн васкав 
лӑ лару турӗҫ те, Федора чӗнес майпа тӗрлӗрен 
япаласем туянас, терӗҫ. Чӑн-чӑн уяв пулса тӑтӑр, 
тет, пирӗн парторг. Тӗрленӗ скатертпе мӗн пур 
сӗтелсене витес. Сӗтеле тӑрӑх дорожкӑ сарас, каш- 
ни тарелкӑ айӗнче салфеткӑ пултӑр, терӗмӗр. Пул- 
тӑр пӗрре столицӑри пек.

КУДРЯШОВ. Ун пек таврашсене пирӗнколхоз 
туяннӑ-ха.

СЛОНОВ, ртена ҫумне тӑратма виҫӗ трюмб 
илес терӗмӗр'.

КУДРЯШОВ. Паянах ӑҫта тупатӑр-ха?
СЛОНОВ. Районта сахал-и. Пирӗн заседани 

пӗтсенех вӗҫтерчӗҫ.
КУДРЯШОВ. Ну-у1. Пирӗн трюмосем ҫук вара. 

Эккей, мӗнле ӑса илеймерӗмӗр эпир ӑна.
СЛОНОВ. Тата тӗрлӗрен чечексем илсе килес, 

терӗҫ.

КУДРЯШОВ, Ну, чечексем пирӗн вӑрман ту- 
малӑхах пур.

СЛОНОВ. Артель председатӗлӗ Карпеевах пуль.
КУДРЯШОВ. Ҫавах. Халь Мускава команди- 

ровкана кайнӑ пулас.
СЛОНОВ. Кайса тӗрӗзаказ тӑвас. Кампа калаҫ- 

малла?
КУДРЯШОВ. Шӑпчӑк—правлени вӑл. Тӗрӗсем 

тӗрлеттернӗҫӗрте вӑл. Ман хамӑн та мастерской- 
не каймалла ҫав. ( Ка . я ҫ ҫ ӗ ) .

ХЕРСЕМ ( ю р л а с а  к ӗ р е ҫ ҫ ӗ ) .
СМЕЛОВ ( к ӗ р е т ) .  Здрасте, хамӑр ялсем!
УРИНЕ. Кам пулчӗ ара ку? Хветӗр-ҫке?!
ХӖРСЕМ. Хветӗр... (с ы р ӑ  н с а  и л е ҫ ҫ ӗ ) .
СМЕЛОВ. Эпӗ, эпӗ. Ну, мӗнле пурӑнатӑр? Аван-и? 

( Алӑ  п а р а т ь .  Х в е т у ҫ а  а л ӑ  п а р с а ) .  Пӑха- 
лӗ епле ӳссе кайнӑ... (Т е п р и н е) Ик-виҫ ҫул 
хушшинчех мӗнле пулса кайнӑ, а?

ХВЕТУҪ. Эсӗ ҫав тери тасалса кайнӑ.
СМЕЛОВ. Ну-у?
ХВЕТУҪ. Чӑнах?. Ну Гришӑсем, Лизӑсем мӗнле 

пурӑнаҫҫӗ. Ялтан хӗрсене пухса кайрӑн-та...
СМЕЛОВ. Чиперех пурначчӗҫ. Эпӗ унта ҫит- 

сенех армине кайрӑм. Унтанпа вӗсене курман. 
Аван пурнатпӑр тесе ҫыраҫҫӗ. Сирӗн пата ҫыр- 
ман-и вара?

ХВЕТУҪ. Ҫыраҫҫӗ. Нимӗн ҫук ҫӗре... пушӑ 
уй-хире хула туса лартрӑмӑр, теҫҫӗ. Комсомоль- 
скӑра вӗт вӗсем.

СМЕЛОВ. Ҫапла. Ну, мӗнле пурнатӑр. Пурте 
колхозра-и?

ХВЕТУҪ. Пурте. Пӗр Мӗтри Ваҫҫи ҫех кӗмен.
СМЕЛОВ. А-а! Халь мӗн ӗҫлетӗр-ха?
ХВЕТУҪ. Халь мастерскойне тӗрӗ тӗрлеме 

ҫӳретпӗр. Эсӗ нумайлӑха килӗтн-и?
СМЕЛОВ. Курма ҫеҫ. Эпӗ яланлӑхах унта юлас 

терӗм ӗнтӗ.
ХВЕТУҪ. Яланлӑхах. Маттур ҫав эс, Федор! 

Эсӗ Хассан кӳлли патӗнчи ҫапӑҫура пулнӑ темеҫ- 
ҫӗ-и?

СМЕЛОВ. Ҫавӑнта.
ХВЕТУҪ. Каласа кӑтарт-ха пире, мӗнле унта...
СМЕЛОВ. Пурне те калас пулсан, каҫ та пулса 

кайӗ.
ХӖРСЕМ. Кала-ха, кала!
СМЕЛОВ. Эсир кӗҫӗр клуба пыратӑр-и? Клубра 

эпӗ кӗҫӗр Хассан кӳлли патӗнче мӗнле ҫапӑҫни 
ҫинчен каласа паратӑп. Вот, пырӑр!

ХВЕТУҪ. Эпир халь те клуба каятпӑр. Хоро- 
вой кружок. Атя, эсӗ тен ҫӗнӗ юрӑсем пӗлетӗн 
пулӗ, вӗрент пире.

СМЕЛОВ. Айдӑр, айдӑр, кайар эппи н! Ытла 
та савӑнӑҫлӑ сирӗнпе. (Шавласа каяҫҫӗ).

СЛОНОВ, ( к ӗ р е т ) .  Урине, ан кай-ха!
УРИНЕ. Мӗн кирлӗ?
СЛОНОВ. Шӑпчӑка курмарӑн-и?
УРИНЕ. Курман. Мӗн тума ҫав териех кирлӗ 

пулчӗ-ши?
СЛОНОВ. Тӗрӗ заказ тӑвас пулать те, правле- 

нинче никам та ҫук.
УРИНЕ. Пӗлместӗп, таҫта ( х ӗ р с е м  х ы ҫ ҫ ӑ н  

ч у п а т ь).
СЛОНОВ. Ӑҫта тупас ку Шӑпчӑка? Капла ман 

договӑрне тӑвиччен ҫур кун иртсе каять. Тӗрӗ 
тӗрлеттереймесен, Смелова вӑхӑтра чӗнесси те 
пулмасть... Мана пӗтереҫҫӗ вара.... Ӑҫта мура 
кайса кӗчӗ-ши, э? Правленине пытӑм, унта ҫук.
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Мастерскойӗнче те ҫук. Яслире те ҫук терӗҫ, 
^онюхсем патӗнче те ҫук, ниҫта та ҫук. Мӗн 

вас? Ой, ҫырлахтӑр-вахтӑрах. Ӑҫта кайса кӗре- 
ех. ( Б л о к - н о т  ҫ и н е  т е м  ҫ ы р а т ь ) .
МӐВРИ (к ӗ р е т, ӳ с е р, юр л а т ь). Авӑтать кук- 

ку у-у... ян каять вӑрман.
СЛОНОВ. Мӗн пулчӗ, Маври инке? (К у л а т ь). 
МАВРИ. Тавси... (т а й к а л а н а т ь).
СДОНОВ Тавах виҫ курка ӗҫрӗн пулсан. 
МАВРИ. Э-ей, мӗн каласси пур. Каччи майӗпе 

ӗҫки те аван, ӗҫки майӗпе туйӗ те аван.
СЛОНОВ (ҫ ы р^са пӗ  т е  р с е н ,  Шӑпчӑксен 

алӑкне уҫса пӑхать). Ҫӑрапах питӗрсе кайнӑ. (М ав- 
риие ) .  Эс Шӑпчӑка курман пуль?

МАВРИ. Ку-урман.
СЛОНОВ. Шӑпчӑка тупса паракана ҫӗр тенкӗ 

панӑ пулӑттӑм. Шутсӑр кирлӗ.
МаВРИ, Эпӗ тупса паратӑп. Пӗр кӗпеллех туп- 

са паратӑп.
СЛС)НОВ. Санран пулать-и вара вӑл... (в а с к а с а 

к а я т ь).
М.ЛВРИ. Ан кай-ха, эп тупса параймастӑп-и, 

эпӗ тупса параймастӑп-и? Ҫав Шӑпчӑка тупса пама- 
сан,паянах вилсе выртам.

ШАПЧӐК ( к ӗ р е т ) .  Мӗншӗн вилмелле тата? 
МАВРИ. Пӗр каччӑ мана хӗр тупса пама пул- 

тараймастӑн, тет. Сана тупса паракан ҫынна ҫӗр 
тенкӗ панӑ пулӑттӑм, тет.

ШӐПЧӐК. Кам-ши вӑл?
МАВРИ. Изан Семенчӗ, леш Слонов.
ШАПЧӐК. Чӑнах-и?
МАВРИ. Ҫакна каласа ӗнентермелле мар-ҫке 

тата. Ну, мӗнле, кӑҫал каяс тетӗн-и?
ШАПЧӐК ( к у л с а ) .  Ман тӗллӗн каччисем ҫук- 

рах-ха.
МАВРИ. Епле ҫук! Ак Иван Семенчӑ. Мӗнрен 

начар... тем, каччине арминчен тавӑрнасса кӗте- 
тӗн пуль те-ха... Ҫук, яланлӑхах унта юлтӑи тесе 
ҫырса янӑ, тет.

ШАПЧӐК. Кам ҫинчен калаҫатӑн ҫак эс?
МЛВРИ(ил т м е  ш п у л са). Киле тавӑрӑнмастӑп 

тесе ҫырса янӑ, тет. Леш, сӗт ферминче ӗҫлекен 
Маруся Амура кайрӗҫке-ха... Ҫавӑнпа пӗрлешнӗ, 
тет, Амурта чухнех. Эс кулянсах ан ӳк-ха. Халь 
ни взтӑлса ларман, ни хӗр пуҫӑн ача туман. Халь 
такам та качча илӗ-ха. Тупса парас-и?

ШӐПЧӐК. Камӑ-ши?
МАВРИ. Халь ҫеҫ каларӑм вӗт. Ҫыпӑҫрӗ ман ҫу- 

ма. Маври аппа, мана Шӑпчӑка тупса пар та, 
тупса пар, тет. Эпӗ хаваслансах тупса паратӑп, 
терӗм ^

ШӐПЧӐК. Иван Семенчӑ ҫапла калать-и? 
МАВРИ. Ҫавӑ ҫав. Ну, мӗнле шухӑшлатӑн? 
ШӐПЧӐК. Качча каймасӑр пурӑнас ҫук та-ха... 
МАВРИ, Каччи вара... Мӗнле калас... яштак, 

хулӑ некех. Пурлӑх енчен шухӑшласан, калама 
та пӗлес 'ҫук. Иртнӗ ҫура трактӑрпа ӗҫлесе пин 
ҫурӑ ӗҫкунӗ тунӑ, тет. Тракторлст хӑй. Каяс-тӑ- 
вас пулсан, нимӗн ҫинчен шухӑшласа тӑмалли те 
ҫук. Кунтан аван каччӑ эсӗ ку тавраратупас ҫук. 
Шофера та пултарать.

ШӐПЧӐК. Пӗлетӗп. Хачӑрӑн ӗҫкунӗсем сахал- 
тарах-ха...

М аВРИ. Каймастӑн-н вара?
ШАПЧӐК. Калаҫман ҫынна епле каятӑп теме 

пултарӑп-ха?

МАВРИ. Халех, халех чӗнсе килетеп. ( Ва с к а -  
с а  к а я т ь .  Ш ӑ п ч ӑ к  т а  к а я т ь ) .

ВАРВАРИ (ю р л а с а к ӗ р е т ) .  Ах, кулатник 
ҫӳрен лаши... (Л а р а т ь).

МИКИТа  ( к ӗ р е т ) .  Ан ӳлесе лар, лере ҫухӑр- 
ни те ҫитӗ. Юрру ҫав тери киаелсе кайнӑ... Ҫӗве 
шӑршиех кӗрет.

ВАРВАРИ. Лашине витене кӳртсе ятӑн-и?
МИКИТА. Мансӑрӑнах пур унта. Сан хыҫҫӑн 

кайса миҫе ӗҫкунӗ юлчӗ ӗнтӗ.
ВАРВАРИ. А паччушки мой, питӗнумай ӗҫлесе 

купалаттӑнччӗ пуль. Елӗкхи ҫынсе.м ҫулталӑкне 
вуникӗ туя кайнӑ та...

МИКИТА. Еяӗк, ӗлӗк... ӗлӗкхипех аптӑранӑ-ҫке 
ҫак. Еҫкӗ тесен пӳрт тӑрӗнчен сикме хатӗр те ку 
ман... Филипп Васнлчӑ, ав, хӑйӗн тӑванӗ пулсан 
та пымарӗ. Кунӗн-ҫӗрӗн тенӑ пек ӗҫре. Пирӗн 
пур: паян ӗҫкӗре, ыран мохмӑрла, вӑт пурнӑҫ тӑ- 
ватпӑр. Илтет-ни мӗн каланине?

ВАРВАРИ. Ха-а, шартах сиктерчӗ. Эп тӗяӗрмех 
пуҫланӑ.

МИКИТА. Тьфу... Эсрелӗ карчӑкки! Емӗр иртрӗ 
Ҫ.1В , ҫак ухмахпах. Ьҫке кайнӑ пек, колхоз ӗҫӗ 
патне хыпӑнасчӗ.

ВАРВАРИ. Паян вырсарникун пулчӗ вӗт. Елӗк 
вырсарни...

МИКИТА. Ӗлӗк, ӗлӗк... кашни сӑмахрах «ӗлӗк». 
Саншӑн кашни кунах праҫник. Паян вьфсарникун, 
ыран турамӗш кунӗ... виҫмине турашшӑ кунӗ.. 
Тьфу!.. Санпала...' кӗрсе ҫывӑрас. (К а я т ь).

СЛОНОВ. ( в а с к а с а  к ӗр  ет). Мӗнле ара ку 
ялга ӳсӗр хӗрарӑмсе.м ну.май. ( П а л л а с а ) .  Э-э, 
Шӑпчӑк амӑшӗ... Сирӗн Шӑпчӑк килте-и?

В.АРВАРИ. Таҫта. Эл пӗлместӗп. Килте ларакан 
мар вӑл. Ялан ирӗкре...

СЛОНОВ. Мана ҫав тери Шӑпчӑк кирлӗччӗ. . 
Н 1епле те тупаймарӑм. Шкула кайса пӑхас-ха- 
Тупаймасан пӗтрӗ п у ҫ ...  Председатель ятлаҫс! 
вӗлерет вара. (К а я т ь).

ВАРВАРИ (ю рласа).М ӗн  тӑвам-ши ку Шӑпчӑк 
па?

МАВРИ. ( ч у п с а  к ӗ р е т ) .  Иван Семенчӑ ӑҫгал 
ла кайрӗ?

8АРВАРИ. Веҫ ҫавӑнтала чупрӗ. Мӗн тӑватӑл 
эс унпа?

МАВРИ. Шӑпчӑка качча илесшӗн вӗт. Паҫӑр 
ҫыпӑҫрӗ мана. Тупса пар та.тупса пар, тет. Халь 
мастерскойӗнчен тухсан ӑна хуса ҫитес тесе ҫав 
тери чупрӑм... Ниепле те хуса ҫитеймерӗм. Шӑп 
чӑка тупса парсан ҫӗр тенкӗ паратӑп, тет.

ВАРВАРИ. Э э-э, ҫавӑнпа-и; манран та Шӑпчӑ < 
ҫинченех ыйтрӗ.

МаВРИ. Ҫавӑнпа пулмасӑр... Ку Иӑванне пал- 
латӑн пуль.

ВАРВАРИ. Палласах каймастӑп ҫав. Таҫтакурнӑ 
ҫын пек...

МАВРИ. Ара, Иккассем, Шӑтарки Матрунь ывӑ- 
лӗ...

Ва РВАРИ. Леш, Пикшнкрен пыни пуль-ха...
МАВРИ. Ҫавӑ...
ВАРВАРИ. Амӑшне ҫамрӑк чухне^палланӑ...
МАВРИ. Питӗ аван ҫынсем, ку Йӑванӗ тракто 

рист. Иртнӗ ҫура виҫӗ пин ӗҫкунӗ ӗҫлесе илнӗ, 
тет.

ВАРВАРИ. Йӑх-халь, пӑх-халь, пӑх-халь... ак ача- 
сем... Эй, кун пекки ҫумне ҫыхлансан, тем пекех-
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чӗ... Хамӑр та начар пурӑнмастпӑр та... Манӑн 
хӗрӗ мӗн тет-ши?

 ̂ МАВРИ. Хӗрӗпе калаҫрӑм эп. Вӑл пыл та ҫу. 
Йӑванюк Хветӗрне кӗтес мар, тет те... Ку Иван 
Семенчйне тухас, тет. Чӑн. Ҫаплах каларӗ.

ВАРВАРИ. Апла пулсан, айда-ха пӳрте кӗрсех 
калаҫар!

МАВРИ. Сӑрапур-и?
ВАРВАРИ. Колхоза кӗнӗренпе сӑринчен татӑк 

пурӑнман...
МАВРИ. Манӑн каччи хыҫҫӑн чупса ӑш хыпрӗ. 

Шӑпчӑк каччине чӗнме тесе ячӗ те... Правленине 
пыратӑп—хальҫех тухса кайрӗ, теҫҫӗ, мастерской- 
не пыратӑп,—вӑт, халь ҫех тухса кайрӗ, теҫҫӗ. 
Чуп-чуп, чуп-чуп. Юлашкинчен учител, хватерӗн- 
чен тухнине куртӑм та, ну хыҫҫӑн чупрӑм, ниеп- 
ле те хуса ҫитеймерӗм.

ВАРВХРИ. Халь евӗчсене ӗлӗкхи пекех парка- 
лаҫҫӗ-и?

Ма ВРИ. Халь ӗнтӗ, ӗлӗкхи мар. Кам мӗн па- 
рать. Ҫавӑнпа ҫырлахас пулать. Елӗкрех хӑшӗ-пӗри- 
сем: штольпир кӗпи парахчӗҫ, катанпир кӗпи те 
паракан пулнӑ... Сурпан тавраш те пулнӑ. Акӑ 
хамӑр ялтн Кӗтерин аппӑшӗ Верук шурҫип кӗпи 
пачӗ вӗт. Ӗлӗкрех эпӗ ҫип кӑмтарса пир тӗртсе 
курман, евӗчре ҫӳренипех ҫитнӗ. Халь ӗнтӗ пар- 
не паракан сахал.

ВАРВАРИ. Ман хӗре чипер вырнаҫтарсан, эп 
сана виҫ кӗпе ҫине-ҫине тӑхӑнтартӑп.

МАВРИ. Вӑт сана, тӑхлачӑ тесен те тӑхлачӑ 
темелле. Акӑ Каҫӑр Якку Мархвине каччӑ тупса 
патӑм та, кӗпе тӑхӑнтартма мар, паян кун та ят- 
лаҫать Мана мӗн вӑрҫмалли пур, килӗштерместӗи 
пулсан уйӑрӑл та кай. Халь ӗлӗкхи сакун мар 
вӗт. Ҫапла, халь евӗчсӗрех авланма пуҫларӗҫ, 
мана нимӗн вырӑнне те хумаҫҫӗ.

ВАРВАРИ. У-уй, евӗчсӗр мӗнле пултӑр. Йӑли 
кирлех. Анчах эсӗ суймастӑн-и? Евӗчсем питӗ 
суйма юратаҫҫӗ вӗт. Тен сан каччи те ҫук пуль.

МАВРИ. Манӑн каччӑ ҫук-и? Тур ҫырлахтӑр, 
ара... Халь ҫӗре выртса ҫӗр кӑшлам.

ВАРВАРИ. Ӗненетӗп, ӗненетӗп, ахаль ҫеҫ кала- 
рӑм-ҫке. Атя кӗрсе калаҫар. (К а я ҫ ҫ ӗ).

СМЕЛОВ ( к ӗ р е т ) .  Ман Шӑпчӑкӑм ниҫта та 
ҫук. Ни клубра, ни кунта ҫук. Ӑҫта кайса кӗчӗ- 
шн вӑл е пӗтӗмпех мана манчӗ-ши?

МАВРИ. ( к ӗ р е т ) .  Хветӗр... Эсӗ-ҫке ку?
СМЕЛОВ. Эпӗ-ҫке! Аван ҫӳреҫҫӗ-и?
МАВРИ. Аван-ха.
СМЕЛОВ. Шӑпчӑк килте-ши?
МАВРИ. Тин мӗн тӑватӑн эсӗ Шӑпчӑкпа?
СМЕЛОВ. Так, ахаль ҫех.
МАВРИ. Ахаль ҫех пулать ҫав ӗнтӗ. Ӗлкӗрей- 

мерӗн. Шӑпчӑк качча тухать ӗнтӗ.
СМЕЛОВ. Кама-ши?
МАВРИ. Кам пӗлет.
СМЕЛОВ. Эпӗ шухӑшланӑччӗ...
МАВРИ. Мӗн шухӑшламаллн пур. Авланнӑ вӗт 

эс... Авланннне пӗлтерес мар тесе пӗчченех килтӗн 
пуль-ха?

СМЕЛОВ. Мӗн калаҫатӑн эс? Хӑҫан авланнӑ? 
Кам суйса панӑ сана мзн ҫинчен?

МАВРИ. Кай, ан калаҫса тӑр, авланман тесе...
С.МЕЛОВ. Ка.ч ҫумне хушать-ши вӑл мана?
МАВРИ. Хӑвӑн Маруҫуна мантӑн пулать, хи- 

хнк!..
СМЕЛОВ. Маруся... Маруся вӑл... хӑй ирӗкпе

пычӗ. Эпӗ илсе кайман. Амура эпир ушкӑнпе пӗр- 
ле кайрӑмӑр. Унтан эпӗ армине кайсан, вӑл хӑ>- 
йӗн пиччӗшӗсем патне границӑна пынӑ. Пиччӗшӗ 
унӑн командир. Арӑмӗ пур. Пичӗшне курма тесе 
пынӑ пуль. Кайран ӗҫе кӗчӗ, халь те ӗҫлесе пу- 
рӑнать. Ну... эпӗ паланӑ хӗр тесе ҫӳрекеленӗ ун- 
па... Юлташла, урӑх ни.мӗн те пулман. ( С ӑ м с а  
т у т р и  к ӑ л а р н ӑ х у ш ӑ р а  к ӑ с й и н ч е н ҫ ы р у  
т у х с а  укет ) .

МАВРИ. Ҫитӗ, унӑн пуҫне ҫавӑрма ан тӑрӑш. 
Паллӑ ӗнтӗ. Шӑпчӑк качча каять. Кӗҫӗр ун пат- 
не хӑгана килеҫҫӗ. Ял ҫине ят кӑларсаӑна намӑс 
турӑн, ҫитет. Урӑх вӑл санпа пӗр сӑмах та калаҫ- 
мастӑп, тет.

СМЕЛОВ. Кама качча каять вӑл?
МАВРИ. Ивана.
СМЕЛОВ. Ивана? Кам Иванне?
Ма ВРИ. Иккассинчи Слонов.э. ( К а я т ь ) .
СМЕЛОВ. А-а, аван мӑшӑр пулать. Ну, юрать. 

( К а й м а  т ӑ р а т ь т е , ӑ н а  х и р ӗ ҫ  С л о н о в  
к ӗ р е т).

СЛОНОВ. А-а... Кама куратӑп!
СМЕЛОВ. Слонов!
СЛОНОВ. Смелов! ( Ч у п  т ӑ в а ҫ ҫ ӗ ) .  Ну, сыв- 

лӑхсем мӗнле? Пӗрле трактористсен курсӗчче 
вӗреннӗренпе курман вӗт.

СМЕЛОВ. Ҫаплз. Ну, эсир мӗнле?
СЛОНОВ. Аван пурӑнатпӑр.
СМЕЛОВ. Трактӑр мӗнле?
СЛОНОВ, Кирек хӑҫан та хатӗр -тӑрать. (П и- 

р у с п а р а т ь ) .
СМЕЛОВ. Авланман-и-ха? (X ӑ й п и р у с с ӗ н е т.)
СЛОНОВ. Ҫук-ха. (П а у з а)
СМЕЛОВ. Шухӑшламастӑн-и?
СЛОНОВ. Ҫук-ха. ( П а у з а )
СМЕЛОВ. Суймастӑн-и?
СЛОНОВ. Ҫук. Мӗн, сӑмах ҫӳрет-и мӗн?
СМЕЛОВ. Ҫук. Ахаль ҫех.
СЛОНОВ. Тен илтрӗн пулӗ, кала!
СМЕЛОВ. Шӑпчӑка илет темеҫҫӗ-и?
СЛОНОВ. Кам каларӗ?
СМЕЛОВ. Илтрӗм эп.
СЛОНОВ. Вӑт ухмахсем!
СМЕЛОВ. Камсем?
СЛОНОВ. Сӑмах саракансем.
СМЕЛОВ. Ну, ан суй ӗнтӗ. Хӑвӑн юлташунта» 

та нытаратӑни?
СЛОНОВ. Мӗн суймалли пур. Ман хамӑр ял- 

тах пур. Кӑҫал авланас тетӗп.
СМЕЛОВ. Мана туя чӗнет-ни?
СЛОНОВ. Машинпах килсе илетӗп.
СМЕЛОВ. Кама?
СЛОНОВ. Сана.
СМЕЛОВ А-а! Эсӗ апла Шӑпчӑк ҫинчен шу- 

хӑшламастӑн та?
СЛОНОВ. Ҫук.
СМЕЛОВ. Халь мӗн ӗҫпе килтӗн-ха? -
СЛОНОВ. Тепӗр икӗ кунтан куратӑн акӑ, эп 

мӗншӗн килнине. Да, сана пирӗн председатель 
телефонпа звонигь тумарӗ-и? Калаҫма-ри?

СМЕЛОВ. Калаҫрӑмӑр. Спасибо чӗннӗшӗн.
СЛОНОВ. Пыратӑн пуль-ха?
СМЕЛОВ. Обязательно. Ну, ҫапла. Ҫавӑнта, 

хама вӗрентекен учитель патне кайса килес те 
клуба каяс. Эс кӗҫӗр каймастӑн пуль-ха?

СЛОНОВ. Клуба пырса курас та унтан каяс 
пуль, тетӗп.
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СМЕЛОВ. Инҫе вӗт.
СЛОНОВ. Машинпа вӗт. Раз ҫек.
СМЕЛОВ. Ниҫта та Шӑпчӑка тупаймарӑм. Ки- 

лӗнче пуль-ха. (К ӗ м е т ӑ р а т ь ,  ӑ н а  х и р ӗ ҫ  
Ш ӑ п ч ӑ к  к ӗ р е т )  А-а, аранах тӗл пултӑм. 
Здрасте. ^

ШӐПЧӐК. Здоровӑ! Кам пулчӗ ку?
СЛОНОВ. Смелов арминчен тавӑрӑннӑ. Ҫавӑ. 

Орденпа ( Па у з а ) .  Сана шыраса паян тӑн тухрӗ. 
Чупрӑм - чупрӑм. Питӗ кирлӗччӗ те...

ШӐПЧӐК. Ҫапла, мана каларӗҫ.
СЛОНОВ. Ну, мӗнле шухӑшлатӑн эс?
ШӐПЧа К. ( С. ме л о в  к а й н ӑ  е н н е л л е  пӑх-  

с а) Еҫ тухмасть пуль.
СЛОНОВ. Мӗншӗн ӗҫ тухмалла мар?
ШӐПЧӐК. Пӗр икӗ кун маларах пулнӑ пулсан, 

тен май килетчӗ те-и тен.
СЛОНОВ. Икӗ кун маларах. Эпир кун пек пул- 

са тухассине пӗлменҫке-ха.
ШӐПЧӐК. Ҫывӑрма юраман. Хӑвӑр ҫавӑн пек 

пысӑк ӗҫ тума шухӑшлатӑр. Патне 'ҫитсен тин 
тапранатӑр. Паян иртерех килнӗ пулсан та татахчӗ 
хӑть. Эпӗ нимӗн те шухӑшламан пулӑттӑм.

СЛОНОВ. Халь те сирӗн хыҫран чупса хӑшкӑл- 
тӑм. Сирӗн ялти Маври умӗнчех каларӑм: Шӑпчӑка 
ҫак самантра тупса парсан, ҫӗр тенкӗ те шель мар 
терӗм.

ШӐПЧӐК. Маври мана каларӗ те.
СЛОНОВ. Питӗ маттур тунӑ.
ШӐПЧӐК. Мӗнле шухӑшлатӑр эсир, ӗҫе ҫак икӗ 

кун хушшинчех туса хурас тетӗр-и?
СЛОНОВ. Ҫак икӗ кун хушшинчех.
ШӐПЧӐК. Ҫук, пулмастех. Пӗрер уйӑхран пул- 

сан татахчӗ хӑть. Унта курӑнатчӗ.
СЛОНОВ. Ҫук, апла май килмест.
ШӐПЧӐК. Ҫак икӗ кун хушшинчех илсе каяс 

тетӗр-и?
СЛОНОВ. Мӗн, машин хамӑрӑн. Председатель 

каларӗ. Ку ӗҫ пирки заседани турӗҫ вӗт.
ШӐПЧӐК. Кай, эсӗ урӑх ӗҫ ҫинчен калаҫатӑн 

пуль.
СЛОНОВ. Ҫавӑн ҫинченех. Сирӗн колхозранҫав 

тери чаплӑ ҫынна илсе каятпӑр та... ну, намӑс ку- 
рас мар, терӗҫ. Пилӗк комплект, значит, скатерт- 
сем, дброжкӑсем, салфеткӑсем пулччӑр, терӗҫ.

ШӐПЧӐК. Манӑн пилӗк комплект таранах ҫук. 
Ыттине укҫалла илес пулать вара.

СЛОНОВ. Кам укҫасӑр илет?
ШӐПЧӐК. Япала ӗҫлемесӗр пулмасть.
СЛОНОВ. Пӗтӗмпех правлени тӳлет. Договор 

тӑватпӑр та...
ШӐПЧӐК. Договор? Мӗнле договор?
СЛОНОВ. Неушлӗ эсир, правленинче ларакан 

ҫын, договор мӗн иккенне ӑнланмастӑр?
ШӐПЧӐК. Сире мӗн кирлӗ вара?
СЛОНОВ. Паҫӑрах каларӑм, пилӗк комплект 

тӗрленӗ япаласем кирлӗ.

ШӐПЧӐК. А-а! Мӗн тума?
СЛОНОВ. Смел ов пирӗн колхозра пулнӑ каҫ- 

хине сарма.
ШӐПЧАК. А-а1 Эсир ҫавӑнпа ҫеҫ-и?
СЛОНОВ. Халь ку ӗҫе тӑвиччен ҫур кун иртсе 

кайрӗ те.^урӑх ӗҫ ҫинчен шухӑшламан та.
ШӐПЧӐК. А-а! Анчах пирӗн заказсем нумай. 

Ӗлкӗрейместпӗр пуль.
СЛОНОВ. Мӗнле пулсан та пирӗн колхоза 

намӑса ан кӳртӗр ӗнтӗ. Тархасшӑн!
ШӐПЧӐК. Хӑтланса пӑхӑпӑр. Пулать-и? Тӗрле- 

кенсем ӗҫ патӗнче-ха вот. Вӑхӑт ҫук, теҫҫӗ, Ну, 
айда, договор ҫырар.

СЛОНОВ. Аҫусем ҫывраҫҫӗ пулӗ, кансӗрлей- 
местпӗр-и? (С ме л 0 в ' к ӗ  р с е  т ӑ р а т ь ) .

ШӐПЧӐК. Аттесем пӳртре ҫывӑраҫҫӗ. Никам та 
сисмест, эпир чӑланта...

С.ЛОНОВ. Тӗттӗм вӗт.
ШӐПЧӐК. Начаслӑха лампа илсе тухатпӑр. 

Кӗр тата, мӗн хӑюсӑрланса тӑратӑн. ( К ӗ м е  тӑ- 
р а ҫ ҫ ӗ).

МАВРИ ( в ӗ с е н е  х и р ӗ ҫ  п ӑ х а т ь ) .  Ну, мӗн- 
ле, ӗҫ тухать-и?

СЛОНОВ. Ӗҫ тухнӑ ӗнтӗ, эс текех кирлӗ мар. 
Сансӑрӑн та пултаратпӑр. (С л о н о'в п а Ш ӑ п- 
ч ӑ к к а я ҫ ҫ ӗ).

МАВРИ. Еҫ тухать, ӗҫ тухать. Ҫӗр тенкӗ ук- 
ҫа шӑнкӑлт кӑсъене кӗрсе выртать. ( Ю р л а с а  
к а я т ь). Евӗч пек евӗч' нумай пулӗ, ман пек 
евӗч пулас ҫук. ( Ка я т ь ) .

СЛОНОВ. (к ӗ р е т). Икӗ кунтан, е ыранах 
килсе тухатӑп.

ШӐПЧӐК (с а с с и). Чипер кай. Клуба кӗр, эпӗ 
халех пыратӑп.

СЛОНОВ. Тепре куриччен. Шанатӑп вара, асту! 
Шухӑшна ан улӑштарнӑ пултӑр. (К а я т ь).

СМЕЛОВ. Мӗн калаҫрӗҫ вӗсем?! Вот юлташ 
те... Вот пӗрле вӗреннӗ тракторист те... Шӑпчӑк 
ҫинчен шухӑшдамастӑп та тет... суять...(ча с и н е  

. п ӑ X  а т ь). Тепӗр ҫур сехетрен доклад тумалла. 
Эпӗ... ( В а с к а с а  т у х с а  к а я т ь ) .

ШӐПЧӐК ( к ӗ р е т ) .  Ку Смелов пулмар-и ҫак? 
Ҫавӑ. Ун умӗнче мӗнле юрлас-ха ман кӗҫӗр? 
Хорпа пулсан татахчӗ хӑть, пӗччен юрламалла. 
Эй, мӗн пулать, мӗн килет. ( Ка я т ь ) .

МИКИТӐ (кӗрет). Кайса итлес-ха. Мӗнле ҫа- 
пӑҫнӑ вӗсем. Ха, ӗҫке пула кӗҫех доклад итлеме- 
сӗр юлаттӑм. Юрать, Шӑпчӑк тӑратрӗ. Карчӑкки 
ӗнтӗ вӑл ман масар ҫине йӑтса кайсан та сисӗм 
ҫук. Э-е ахаль... (Ҫыру выртнине курса). Ку 
мӗнле хут татӑкки-ши тата? Кирлӗ япалах пуль. 
Халь куҫ палӑртмасть. Ирхине те вулӑпӑр-ҫке. 
(Хор „Если завтра война* юрлани илтӗнет). Пуҫ- 
ланать пулас. Утас!--(Кая ть.) ’

{ЧАРШАВ)
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ХАКЕ 20 ПУС.

о
с е

Пвтӗм Союзри Ялхуҫалӑх выстӑвкинчен.
К чп\озник ( к а п и т а л и з м  ҫ е р ш ы в ӗ н ч е н  к у р м а  к и л н ӗ  ҫ ы н с е н г ) :  — Эпир ялхуҫалӑх ӗҫгнче юлашки ҫулсенче тунӑ ҫитӗнӳсен 

выпӑысине курса ту.чрӑр эснр. Выставкӑра кӑтартнӑ ҫитенӳсемпе эпир му.хтанма пултаратпӑр. Эсир, янрӗн чиккен леш енчи- 
сем. мӗиис .мухтанма пултаратӑр-ши,—иим вӑтанмасӑр каласа памӑр-ши?


