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Пирӗн колхозӑм кунсӑр пуҫне тата тепӗр шутсӑр хӳхӗм участок пур. 

Ӑҫта вӑл?

Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставкинчи пирӗн стэнд.
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МАЛТАНХИ ДОНЛАД
Мускава Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставкине 

курма кайнӑ экскурсантсем бригадир Симунпа 
фермӑри работник 70 ҫулхи Кавруш мучи хӑйсен 
колхозне таврӑнчӗҫ. Вӗсем кайнӑранпа иртнӗ са- 
кӑр кун хушши колхозниксемшӗн сакӑр эрне 
чухлӗ те туйӑнчӗ пулӗ. Кашниех экскурсантсене 
харпӑрхӑй майлӑ задани парса янӑ, кашниех чӑн 
малтан пӗлме тӑрӑшать. Кавруш мучипе Симун 
пур заданисене те пурнӑҫлама тӑрӑшнӑ та ӗвтӗ.

Анчах старике, кӗтмен ҫӗртенех, тепӗр задани 
пачӗҫ. Киле таврӑнсан тепӗр кунне Кавруш му- 
чи сысна фермин урайне ҫунӑ чухне ун патне 
правлени председателӗ Якку Васильчӑ пычӗ. Си- 
муна район иентрне чӗнсе илнӗ мӗн, ҫитес пуху- 
ра выставка ҫинчен Кавруш мучин доклад тума 
тивет.

— 70 ҫул пурӑнса халӑх ҫинче тӑрса ҫичӗ сӑ- 
мах каламан, пулмасть манран доклад тӑвасси,— 
тесе ӳкӗтлет Кавруш мучи.

— Небось, пикенсен пӗкӗ авӑнать, тӑратӑн та 
доклада сӳтетӗн ҫеҫ,—тет председатель.

— Эсӗ докладне ху туса пар,—тет старик,— 
калаҫма пӗлместӗп эпӗ.

— Вот мӗн калаҫан эсӗ, выставкӑна сана ятӑ- 
мӑр та, докладне те пирӗнех туса памалла-и?

Кавруш мучине аллӑ пӑт тиенӗ лава сӗтӗрме 
хушнӑ пекех туйӑнса кайрӗ ку сӗнӳ.

— Эх, амикке,—тет вӑл хӑине хӑй, ӗнсине кӑ- 
тӑрт-кӑтӑрт хыҫса.—Мускавне кайса савӑнса ҫӳ- 
ресси мӗн хавас та, анчах докладне те тумалла 
мӗн. Ку инкекӗ ӑҫтан тупӑнчӗ-ши? Кӑр-кар чӗл- 
хе ҫӑварӑм такӑксан, ӗмӗр халӑх кулли пулӑп-ҫке, 
эккей...

Каҫ кӳлӗм правлени умӗнчи ҫерем ҫинче пуху 
пуҫтарӑнчӗ. Кавруш мучине докладчик шучӗпе 
сӗтел пуҫне лартнӑ. Чӗри капкӑна ҫакланнӑ мул- 
качӑ чӗри пек тапать, куҫӗсем умри ҫынсене те 
курмаҫҫӗ,—те именни, те шикленни пур, ӑна хӑй 
те пӗлмест вӑл.

— Калама тытӑнӑп та аташса кайӑп, унтан 
„Кавруш хӑраххи" тиекен ят тухса кайӗ,—тесе 
шутлать вӑл хӑй ӑшӗнче.

„Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставки ҫинчен до- 
клад тума Фомин Гаврила сӑмах паратпӑр“ тени- 
не илтсен, вӑл йӗппе чикнӗ пек картах туртӑнса 
илчӗ. „Ну, турӑҫӑм пулӑш" терӗ унӑн пуҫӗнчи 
авалтан тӑрса юлнӑ сӗлкӗш шухӑшӗ. „Ун пек ан 
калаҫ", тет тепӗр патвар шухӑшӗ.

Хускалман лава хирсе хускатнӑ пек пуҫланчӗ 
доклад, Кавруш мучин куҫӗсем ҫинчи тӗтре ма- 
йӗпен ҫеҫ сирӗлсе пырать. Вӑл выставкӑна мӗнле 
ҫитнине, унта мӗнле йӗркепе ҫӳренине, аслӑ со- 
вет ҫӗршывӗн ялхуҫалӑхӗ коммунистла парти, 
юратнӑ ҫулпуҫ Сталик юлташ ертсе пынипе мӗн 
тери пысӑк ҫӗнтерӳсем тунине йӗркипе каласа 
пырать, кашни сӑмахне ҫӑвартан кӑларса ярич- 
чен виҫе-виҫе пӑхать. Анчах доклад тӑвасси пӗр 
ӗҫ те, итлекенсем ӑнланни тепӗр ӗҫ мӗн. Тип-ти- 
кӗс пыракан доклад чӑрмавсем ҫине леке пуҫ- 
ларӗ.

— Выставкӑри выльӑх-чӗрлӗхсем вара чӑн та 
халапри пек. Пӗр вӑкӑрӗ 76 пӑт туртать,—тет 
Кавруш мучи.

Униччен шӑпах ларакан пухура пӑшӑл-пӑшӑл, 
мӑкӑр-мӑкӑр илтӗнме пуҫларӗ.

— Эсӗ, Кавруш пӑяхам, 30—40 пӑтне хушса 
каларӑн пулӗ,—терӗ Кӗтерук кинемей, докладчик 
ҫине чалӑшшӑн пӑхса.

— Пӗртте суймастӑп, кинь, чӑнах та 76 пӑт,— 
ӗнентерет мучи.

— Эсӗ слон текенскере куртӑн пулӗ. ӑна чӑ- 
нах та пысӑк теҫҫӗ,—сӑмах хушрӗ пӗри, слон 
ҫинчен каласа кӑтартнине илтнӗскер.

— Ахаль, Кавруш вӑл ҫамрӑк чухне те тыттар- 
ма ӑстаччӗ,—терӗ пӗр старикӗ.

Кавруш мучин ҫамки ҫине пӑрҫа пек тар тух- 
рӗ. Сасартӑк вӑл, темӗне аса илнӗ пек, аллине 
кӑсйине чиксе хут ҫыххи туртса кӑларчӗ, унӑн 
ӑшӗнчен фотокарточка каларса леш старик ен- 
нелле тӑсрӗ.

— Акӑ кур, ҫав вӑкӑрӑн ӳкерчӗкӗ ку,—терӗ 
вӑл, сӑмахне пӳлнӗшӗн ҫилӗпе тулнӑскер. Стари- 
ке хӑратса тӑкас тесе темӗн каласшӑн пулчӗ 
вӑл, анчах темшӗн ҫӑварӗ уҫӑлмарӗ.

Карточка аларан алла ҫӳрет. Пӑхаҫҫӗ, чӑн та 
слон мар, вӑкӑрах, анчах ун ҫумӗнчи ҫынсем пӗ- 
чӗкҫеҫ курӑнаҫҫӗ. Ӑна, „Тореадор“ ятлӑскерне, 
Смоленск облаҫӗнчи Молотов ячӗпе тӑракан кол- 
хозра ӳстернӗ. Докладчик пӗтӗмпех тӗрӗсе 
тухрӗ.

— Унтах ҫавтери чаплӑ ӗне пур. Ҫулталӑкра 
вӑл 12 пин те 200 литр ытла сӗт парать, кунне 
вӑл 57 литр, е, ахаль каласан, тӑватӑ витрене 
яхӑн пулать.

Кинемейсем куҫсене чарсах пӑрахрӗҫ, ӑҫта 
кирлӗ унта пӗҫсене шарт ҫапни илтӗнет.

— Кавруш калаҫӗ вӑл, унӑн сӑмахӗ тӑрӑх ҫӳре- 
ха. Ӗнен ҫиллине мар, хырӑ.\ше те тӑватӑ витре 
сӗт вырнаҫмасть,—тет пӗр карчӑкӗ.

Докладчик текех чӑтаймарӗ.
— Э.сӗ, Ҫарахви, шӑлна ҫыртса лар-ха кӑштах. 

Эпӗ Йӗрӗх катине мар, Мускава кайса курнине 
каласа кӑтартатӑп сире, Мускава!.. Тӗттӗм ҫын 
зсӗ, нимӗн те ӑнланмастӑн,—терӗ вӑл юлашкин- 
чен.

— Пӗр сӑмах калама та ҫук, тӳрех вӑрҫма 
пуҫларӗ,—тет леш карчӑкӗ кӳреннӗ кӑмӑлпа.

— Эпир те хаҫатра вуланӑ ун ҫинчен, малалла 
кала,—терӗҫ темиҫе сасӑ. Карчӑкӗ пӗр.ме хутаҫ 
пек хуҫланарах ларчӗ те нимех те чӗнмерӗ.

Доклад малалла пырать, мучин .малтанхи шик- 
лӗ туйӑмӗсен йӗрри те юлмарӗ, халӑх пӗр чӗн- 
месӗр итленине курсан вӑл тата ҫӳле ҫӗкленет. 
„Ой-йо-йой“, „Пирӗн те ҫапла тӑвасчӗ” тенисе.м 
ҫеҫ илтӗнеҫҫӗ пухура.

Кавруш мучи выставка участникӗсенчен хӑшӗ- 
сем гектартан 6—7 пин пӑт кӑшман, 400—500 
пӑт тулӑ тата ытти ҫимӗҫсем туса илни ҫинчен 
калать.

— Питӗ тӗлӗнмелле япала куртӑмӑр унта эпир. 
Пысӑк ученый, Цицын хушаматлӑскер, шурутине 
тулӑпа пӗтӗҫтерсе ҫӗнӗ йышши тулӑ тунӑ,—терӗ 
вӑл.

— Мӗн, мӗн, мӗн? Шурутинчен тулӑ тунӑ те- 
рӗн-и?—терӗҫ те.миҫе сасӑ пӗр харӑссӑн.

— Ҫапла ҫав, туллине те хамӑрах куртӑмӑр.



Уяра та сивве те, йӗпене те тӳсет,—тет Кавруш 
мучи тата хытӑ сасӑпа.

— Халлап пулӗ ку,—терӗҫ леш колхозникӗсем.
Докладчикӑн ку тӗлте чылаях чарӑнса тӑмалла

-пулчӗ. „Вӗсене ӗнентерме ҫӑмӑл мар ҫав“, тесе 
шутларӗ вӑл. Выставкӑна кайман пулсан хӑй те 
кун пек сӑмаха асаппа ҫеҫ ӗненесси ҫинчен аса 
илчӗ те нимех те шарламарӗ, малалла калаҫма 
пуҫларӗ.

— Сирӗн регламент пӗтрӗ, докладчик юлташ, 
тата мӗн чухлӗ вӑхӑт кирлӗ,—ыйтрӗ унран пред- 
седатель.

— Мӗн чухлине чухлаймастӑп та, кӑштах ка- 
ламалли пур-ха,—тет мучи.

Юлашкинчен вӑл ытти союзлӑ тата автономлӑ 
республикӑсенчен пынӑ экскурсантсемне паллаш- 
ни ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Киргизсен республи- 
кинчен пынӑ хӑй пек ватӑ колхозник ӑна чайха- 
нана илсе кайса ҫав тери лайӑх хӑна туни ҫин- 
чен савӑнса калать.

Доклад хыҫҫӑн пренисем пуҫланчӗҫ. Колхозник- 
сем колхоз хуҫалӑхне пуянлатас, ӳстерсе пырас 
тӗлӗшпе хӑйсен сӗнӗвӗсене параҫҫӗ, пурте Кав- 
руш мучине лайӑх доклад туса панӑшӑн мухтаса 
илеҫҫӗ. Вӑл кунхине унӑн Мускавра пулкӑ хыҫ- 
ҫӑнхи иккӗмӗш савӑнӑҫӗ пулчӗ.

Тепӗр кунне ирех Кавруш мучи сысна витине

пычӗ. Кунта вӑл 6 ҫул ӗҫлет ӗнтӗ. Алсатуль пек 
виҫӗ сысна ҫуринчен ултӑ ҫул хушшинче 150 
пуҫ сысналлӑ ферма пулса тӑнӑ. Кавруш мучи 
кашни сысна ҫурине ӳстерсе ҫитӗнтерме тӑрӑш- 
нӑ, лайӑх тӑрӑшса пӑхнине кура сыснйсем те 
ӑмӑртмалла ӳснӗ. Ватӑ хуҫа хӑйӗн ӗҫне, кунӗпе 
шавласа тӑракан фермӑна пӗтӗмпех юратса пӑ- 
рахнӑ. Ҫуллен-ҫула тӑрӑшса ӗҫленӗшӗн преми 
парсан, ку юрату вара мӗн тери ӳснине хӑй те 
виҫме пултарайман. Анчах выставкӑра пулнӑ хыҫ- 
ҫӑн Кавруш мучине ку сыснасем ӗлӗкхинчен те- 
мӗнле пӗчӗкленнӗ пек туйӑнаҫҫӗ, ҫӳллӗш те, пы- 
сӑккӗш те пӗрӗннӗ пек курӑнаҫҫӗ.

Вӑл кӗтесри каҫ ҫеҫ ҫӑвӑрланӑ сысна ами пат- 
не пычӗ.

— Начар ӑру эсӗ. Е выставкӑра пулсан эсӗ, 25 
пӑтлӑ тантӑшусене курсан, сӑмсу мар, чӗрнӳсем 
хӗрелсе кайнӑ пулӗччӗҫ,—тет мучи эхлетсе выр- 
такан сысна амиие. Лешӗ, илтмӗш пек пулса, ни- 
мӗн те чӗнмерӗ.

— Ну, юрӗ, юрӗ! Йоркшир мӑшӑрсем кӳрсе 
килсен, кун пек шӗшле аврисем мар, куллен ки- 
ло ӳсекеи ҫӑвӑрсем тума пуҫлӑр,—тет Кавруш.

Кавруш мучи сӑмахӗ ӗҫрен татӑлакан марччӗ, 
вӑл калани яланах ӗҫре пулать, халӗ те пулатех 
ӗнтӗ.

Никита Волков.

Хатӗр мар шкулта
А. Чирков

Т ул енче:
Шкул директорӗ; Айтӑр кӗрӗр, сире тахҫанах 

кӗтсе тӑратпӑр!

Шал енче:
— Вот епле вӑл... кӗтсех илет—-пире чӑрман- 

тарма...



Караҫҫӑмпа Макҫӑм
Ҫуллахи лӑпкӑ каҫ. Тӳпери хисепсӗр ҫӑлтӑрсем 

тем тӗрлӗ мӗлтлетсе выляҫҫӗ. Иӑванса кайнӑ йӑм- 
ра ҫинче Караҫҫӑм хӑрах урине усса ларать. 
Юрату шухӑшӗсемпе минтӗресе ларать вӑл, хӑй 
хулана кайичченхи савнийӗ, ҫав савнӑ хӗр Хветле, 
ав ҫав кӗҫӗн алӑкран тухса хӑй ҫумне пырса тӗр- 
шӗнессе кӗтет. Ӑшчик варкать, тухмасть савни, 
вӑл пӗчченех ларать. Акӑ йӑмра хыҫӗнчен пӗр 
мӗлке уйӑрӑлни курӑнчӗ. Ҫавӑ! Ӑҫта кайнӑ-ши 
вӑл? „Савнӑ Хветле! Ух, савнӑ Хветле!“ тесе сик- 
се тӑма шухӑшларӗ те вӑл, анчах...

— Ларатпӑр-им?—тере ун патне пырса тӑнӑ 
Макҫӑм.

— Мӗнле ларатпӑр?-терӗ ӑна Караҫҫӑм, ахаль 
те тулнӑ ҫилӗ куркине тата тултарарах.—Эпӗ 
пӗччен ҫеҫ ларап вӗт!

— Акӑ халь иккӗн пултӑмӑр,—терӗ ӑна Мак- 
ҫӑм.

—- Ан йӗкӗлтеш, эпӗ ухмахах мар-ха санпа 
пӗрле ларма...

— Ма апла?
— Эй-й, ан калаҫса тӑр-ха манпа, халичченхи 

ҫӳлна малалла тӑстар... Мӗн унта...
Макҫӑм тек калаҫса тӑмарӗ.
— Санпа ҫӳресен, хӗрсем сивӗнесрен хӑратӑп,— 

тесе мӑкӑртатса юлчӗ Караҫҫам.
Караҫҫӑм ҫапла калаҫни Макҫӑма ним чухлӗ те 

тӗлӗнтермест. Вӑл, Караҫҫӑм, хӑй 5—6 ҫул хушши 
унта-кунта ним ӗҫлемесӗр тенӗ пек ҫапкаланса 
ҫӳренӗ хыҫҫӑн, кӗҫӗрхи каҫ килне таврӑннӑ ҫӗре 
Макҫӑм колхоза кӗрсе, унта ҫӗнӗ ҫын, колхозри 
маттур каччӑсенчен пӗри пулса тӑма пултар- 
иине ӑнланса илеймен.

Колхозра хӗрӳллӗ ӗҫсем пыраҫҫӗ. Караҫҫӑм 
кунта та Макҫӑм ҫывӑхне пымарӗ.

— Еҫлеччӗр Макҫӑмсемех,—терӗ вӑл, лӑх-лӑх 
кулса.—Ӗҫ вӑл шӑрӑх вӑхӑтра ҫурӑма тарлатта- 
рать. Мана пырать: йӑмра сулхӑнӗнче хырӑма ҫеҫ 
сӗркелесе выртатпӑр.

Хӗрӳллӗ ӗҫ вӗрет. Караҫҫӑм, йӑмра айӗнче те 
шӑрӑхпа аптӑрасан, шыва кайса кӗрет. Шыва кӗ- 
ре-кӗре, ҫыр хӗрринчи хӑшпӗр шапасемпе те пал- 
лашса ҫитрӗ ӗнтӗ вӑл.

— Ялтах ҫӑв пурнӑҫ аван, канлӗ пурнӑҫ,— 
тесе, сулхӑнра тапаҫланса выртать.—Хулара мӗн 
вӑл, пурнӑҫ-и унта? Кӑшт кӑна прогул,—ӗҫрен 
вӗлт! кӑларса яраҫҫӗ. Мӗнле кӑмӑл савать, ҫавӑн 
пек пурӑнма ҫук та, тьфу!.. А ялта... Кунта питӗ 
чаплӑ. Сывӑ пултӑр йӑмра сулхӑнӗ!

Ҫапла вӑл яла килнӗренпе эрне ытла пурӑнчӗ.
Пӗррехинче вӑл шыва кӗретчӗ. Ҫыр хӗрринче 

рак шӑтӑкӗсем нумай. Вӑл ҫавсеке тустарса ҫӳ- 
рет.

— А-ха-а!—терӗ вӑл, шӑтӑкран пӗр пысӑк рак- 
не кӑларса.—Вӑлчаллӑ.

Ҫак вӑхӑтра ялтан юрӑ сасси илтӗнсе кайрӗ. 
Караҫҫӑм шывран ҫурри тухрӗ те, итлет. Юрла- 
кансем кӗпер патне тухрӗҫ. Малта чечексем айне 
пулнӑ автомашина. Машина ҫинче—чечексенчен 
те илемлӗрех икӗ ҫамрӑк. Караҫҫӑм вӗсене пал- 
ларӗ. Колхозниксем Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх 
выставкине каякан Хветлепе Макҫӑма ӑсатма 
тухнӑ.

Макҫӑм сӑмах калать.
— Пысӑк хисеп патӑр, юлташсем! Паллах, эпир 

хамӑр та пирӗн пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха ҫирӗпле- 
тессишӗн мӗнпур вӑя хунӑ. Йӑмра сулхӑнӗнче 
выртсан-выртсан, ӗҫ вӑхӑтӗнче шывра выляса 
ҫӳремен нихҫан та.

Ку сӑМахсем Караҫҫӑма каланӑ пекех пулчӗҫ. 
Машина кайрӗ. Колхозниксем хавхаланса юлчӗҫ.

Караҫҫӑм аптӑраса тӑчӗ. Авӑ кам вӑл Макҫӑм! 
Колхозри хисеплӗ ҫын. Хветле те кайрӗ.

—• А эп,—терӗ Караҫҫӑм.—А эпӗ... ы-ых! эсре- 
лӗ ракӗ...—Вӑл кӑшкӑрса ячӗ те аллине силле-сил- 
ле, пӳрнине хӗстерсе илнӗ рака аран вӗҫертсе 
ячӗ. Шыва чӑмпӑлт! турӗ рак.

М. Аркай.

Хӑритунпа Мӗтри
„Кравный водник“ (Йӗпреҫ р.) 

кодхозра хӑшпӗр колхозниксем „каш- 
ни ҫынӑннах алли хӑй еннелле тур- 
тӑнать" тенӗ сӑмаха пит хыттӑн ас- 
ра тытаҫҫӗ. Ку ирсӗр йӑла тӳрӗ кол- 
хозаиксене калама ҫук пӑшӑрхан- 
тарать.

Хӑр^тун конюхпа колхоз счетовочӗ Мӗтри ҫа- 
пӑҫас пекех вӑрҫса илчӗҫ. Хӑрнтун правленине ӗҫ 
кунӗсене тӗрӗслеме пынӑччӗ. Мӗтри, сӗтел хуш- 
шинче саркаланса лараканскер, сунтӑхран ӗҫ ку- 
нӗсене шута илнӗ кӗнекене кӑларса пачӗ. Пӑхать, 
Хӑритунӑн 100 ӗҫкунӗ кӑ на . . . Ах! тарӑхсаҫитрӗ 
те вӑл Мӗтрине чутах кӑкӑртан ярса илеймерӗ.

— Э-э, эсӗ-и вӑрӑ! 100 ӗҫкунӗ кӑна-и манӑн?! 
Ӑҫта хутӑн ыттисене?! Вӑрларӑн?! Хӑвӑн тӑвану- 
сене валеҫсе патӑн пулӗ-ха? Хунемӳ ӗҫкинче эсӗ 
мухтаннине мантӑм тетӗн-им?! „Эпир пӗлетпӗр пу-

рӑнма, ӑс ҫитет пирӗн!.. Хунемем, санӑн кӑҫал 300 
ӗҫкунӗ пулатех“ —тесе йӑпӑлтатаканни кам пулчӗ- 
ха вӑл?!— вӑркӑнтарать хӗрсе кайнӑ Хӑритун.

—Манпа, счетоводп.а, ҫапла калаҫатни эсӗ?—сик- 
се тӑрса кӑшкӑрса ячӗ Мӗтри!. Мантӑна хӑвӑнне? 
Мӗн тесе мухтанаттӑн унчухне... астӑватна? Эсӗ 
марччи вӑл лашасем ҫиес сӗлле арлан пек сӗтӗре- 
кенни, тӑранман хырӑм?.. Ҫӑварна хуп луччӗ. Сана 
эпӗ, хамӑн вӑртахӑм пулмасан, тахҫанах конюхран 
кӑларса ывӑтмалла!

—Ҫӗр ӗҫкунӗ мар вӗт санӑн, икҫӗр ӗҫкунӗ кун* 
та,—терӗ унтах тӑракан учетчик, Хӑритун ҫине 
пӑхса. Мӗтрипе Хӑритун иккӗш те пӗшкӗнсе 
кӗнеке ҫине тирӗнсе. пӑхрӗҫ.

—Эх, эпӗ урӑх ят тӗлне пӑхнӑ иккен—терӗ Хӑ- 
ритун хӗрелсе. УнтанМӗтрипе иккӗшӗ пӗр-пӗрин 
куҫӗнчен нумайччен ним чӗнмесӗр пӑхса тӑчӗҫ.

В. Туйӑм.



Нам кунта отвеГли?
Пӗрре эпӗ Пичет ҫуртне, 4-1Мӗш хута улӑхрӑм 

та, 1-мӗш номерлӗ пӳлӗме кӗтӗм. Ку пӳлӗмре 
„Еҫхӗрарӑмӗн“ редакцийӗ ӗнтӗ, кӑна эпӗ аванах 
пӗлетӗп-ха, унта ӗҫлесе ларакан ҫынсене кӑна 
палламастӑп.

Алӑкран кӗрсенех, сӗтел хушшинче пӗр тулли 
пӳллӗ хӗрарӑм ларни куҫ тӗлне пулчӗ. Вӑл таян- 
са лармалли пукан ҫине, темиҫе ҫул хушши тух- 
са пынӑ хаҫатсенех пулӗ, купаласа хунӑ та, ҫие- 
ле хӑй хӑпарса ларнӑ. Те янаххи ыратнипе ара, 
те пуҫӗ йывӑррипе, вӑл хӑйӗн икӗ аллине хурса 
чавсаланнӑ. Ҫапла ларсан-ларсан, кӗтмен ҫӗртен, 
тем пулчӗ-ҫке: „ах-ха-ха-а-а“ тесе, каҫса кайса ах- 
латма пуҫларӗ хайхи хӗрарӑм.

— Пирӗн савӑнӑҫлӑ кун ҫитнӗ вӗт,—терӗ юлаш- 
кинчен, кӑштах лӑпланнӑ пек пулса, кулса шыв- 
ланнӑ куҫӗсене шӑла-шӑла.

— Ара, мӗн пулчӗ сире ларнӑ ҫӗртех, граждан- 
ка?—ыйтрӑм эпӗ тӗлӗнсе.

— Ара, пире Чӑваш республикӗнчи ҫынсем пур- 
те пӗлеҫҫӗ ӗнтӗ, эпир „чапа* тухрӑмӑр. Лектер- 
нӗ-ха пире паян „Чӑваш Коммунӗнче", пурин- 
чен ытла пирӗн Саррана ытларах лектернӗ те, 
ҫавӑншӑн савӑнса кулса ятӑм. Ҫавӑ кирлӗ-ха ӑна, 
ҫавӑ кирлӗ,—тет хӑй ҫине-ҫинех.

— Мӗншӗн лектернӗ-ха тата ӑна?
— Ара, журнала аван редакцилеменшӗн.
— А-ха, „Ӗҫхӗрарӑм“ редакторне тинех лектер- 

чӗҫ-ха?
— Ҫук, ҫук, редакторӗ хам-ха эпӗ. Ара эсир 

пирӗн журнала вуламастӑр-им? Унта яланах, ре- 
дакторӗ Кузьмина Наталия Данилова, тесе ал пус- 
нӑ вӗт.

— Е, Сарра секретарӗ-и ӗнтӗ?
— Ҫук, секретарӗ Чупракова Мария Петровна, 

Сарра вӑл—инструктор.
— Э, инструктор—чи асли пулса ӗҫлекенни 

эппин?
— Ҫук, асли редактор—эпӗ.—Сарра вӑл редак- 

цинче такҫантанпах ӗҫлет те, ҫавӑнпа та унӑн 
ытларах ответ тытмалла. А эпир халь—ҫамрӑк- 
сем-ха.

— Хӑшӗ пулать-ха кунта сирӗн инструкторӗ?
— Халь вӑл Октябрьски района ҫамрӑк хӗрсен 

слетне иртгерме кайнӑ-ха. Вӑл пӗрмаях районсен- 
че пурӑнать.

— Апла эппин, каҫарӑр-ха, эпӗ сире ниепле те 
ӑнланаймастӑп.

— Ара, мӗн ӑнланмалла марри пур, вӑлах 
айӑплӑ.

— Ӑнланаймастӑп ҫавӑ, мӗншӗн тесен „Чӑваш 
Коммунӗнче“ тухнӑ статьяра, инструктор ста- 
тьинче кӑна мар, пӗтӗм журналӗпех вак-тӗвек 
йӑнӑшсем те, пысӑк йӑнӑшсем те нумай, тенӗ те. 
Сирӗн пек пӑхсан, пур ҫыракан авторсене те 
айӑпламалла пек тухать.

—■ Пурне те айӑплама пултаратпӑр, аван ре- 
дакцилесе памасан.

— Эсир ку ӗҫ ҫине пӳрне витӗр кӑна пӑхат- 
тӑр, ҫавӑнпа та, сирӗн журналта, пуҫ витӗр мар, 
пӳрне витӗр кӑна тухать,—терӗм те тухса шурӑм.

Вӗсем хӑйсенчен-хӑйсемех кулса юлчӗҫ.

Витӗр куҫ.

Ҫанталӑк тивлечӗпе
Ҫанталӑкран тем те илме пулать.
— А мӗн илме пулать?
— Пӑхатпӑр вот.
Ҫапла шавласа кӗтӗмӗр эпир Ишлӗ ялӗнчн 

(Первомайски р.) Павлов Степанӑи пахчине. Ху- 
ҫи хӑй ҫук, арӑмӗ пирӗн пата тухмарӗ.

Пӑхатпӑр, пахчи тӗлӗнмелле чӑнах та. Вӑл пӗр 
ҫӗртен хӑвӑрӑлса кӗрег, тепӗр тӗлтен курпун- 
ланса е хырӑмланса тухатьутемӗнле фигурӑ та 
пур унта, ниҫтан упи-супине тупса ҫитереймес- 
тӗн. Пахчи тӑсӑлса пырать-пырать те тата кӳр- 
шин пахчи хыҫне кӗрсе кайса темӗн чул вырӑн 
йышӑнать. Ӑна пирӗн 7—3 пай туса виҫмелле 
пулчӗ, урӑхла май килмест. Унта эпир темиҫе 
виҫкӗтеслӗх, темиҫе тӑваткӗтеслӗх, темиҫе тра- 
пеци виҫрӗмӗр. Ҫавсене пурне те пӗр ҫӗре хуш- 
сан, Павлов колхозник тытса тӑракан пахча 0,59 
гектарпа танлашрӗ.

—■ Мӗншӗн ӑна эсир ҫакӑн чул ҫӗр панӑ?—те- 
рӗм эпӗ.

—Эпир паман ӑна, пӗтӗмпех ҫтнталӑк тивле- 
чӗпе,—^терӗ колхоз председателӗ Денисов.

— Ҫанталӑк этемрен иртме пултараймасть,— 
терӗм эпӗ.

— А вӑл хӑйӗн ырлӑхӗсене ҫынна парать,—те- 
рӗ вӑл.

Чӑнах та ҫапла. Пӑла шывӗ Павлов пахчин 
хыҫӗпе килсе, унӑн тӑрӑхӗпе кукӑрӑлса анать. 
Пахча карти шӑп кӑна ҫыран хӗррисемпе пы- 
рать. Ҫурхи шывсем ашкӑннӑ вӑхӑтсенче Пӑлан 
леш енчи ҫыранӗ кашни ҫул ишӗлет, ку енчи, 
Павлов пахчин хыҫӗ, тулса пырать. Павлов ик- 
виҫ ҫулта пӗрре вара картине Пӑла хӗррине ҫи- 
тиччен куҫара-куҫара лартать. Ҫапла вара ҫанта- 
лӑкран икӗ пахча илме пулать иккен.

Эпир хамӑр ӗҫе пӗтерсе пахча алӑкне хупса 
тухрӑмӑр. Пире, хирӗҫ Павлов сенӗкпе килет. 
Пире ватма мар, паллах, вӑл утӑ купалама кай- 
нӑ пулнӑ.

— Пахчу пит пысӑк,—терӗм эпӗ ӑна.
— Ахаль, пӗчӗккех мар пуль те, усси енчен 

илсен, тепӗр пӗчӗк пахчана та тӑмасть.
— Мӗншӗн апла?
— Ҫимӗҫсем начар пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа эпӗ пах- 

чине те ҫавӑн пысӑкӗшех хӑварттарасшӑн-ха.
— О-о-о! Эсӗ ҫимӗҫ тума пӗлместӗн тесе, сана 

тепӗр пахча памалла мар-и тата?
Иван А.

Шӑрӑхпа аптӑранӑ ҫын
— Мӗн туса выртан эс йӑмра сулхӑнӗнче?
— Ӗҫ ҫук. Шӑрӑх.
— £ҫ тупса парас мар-и сана? Эс ӑна пултар- 

малла.
— Мӗнле ӗҫ?
— А вот пирӗн правленинче счетовод кирлӗ. 
—■ Счетовод кирлӗ тетӗн? Пырать пуль сче-

товод пулсан... А сирӗн канцеляри мӗнлеларать, 
хӗвеле хирӗҫ мар-и?

— А мӗн тума вӑл сана?
— Канцеляри хӗвеле хирӗҫ пулсан, мана унта 

та шӑрӑх пулать.
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Х Ӑ Н А Р А
Михал вӑртахӑм, Караҫ кӗрӳ, Харитон хӑта, 

Макҫӑм тус, Серафим хунякам тата эпӗ карчӑк- 
па пуҫана патне хӑнана пухӑнтӑмӑр. Сӗтел ҫине 
хӗрлӗ эрех, сӑра, шурӑ ҫӑкӑр, булкӑсем, ватруш- 
кӑсем, плюшкӑсем тухса выртрӗҫ.

—А котлетсене лартса пар!—терӗ пуҫана ур- 
мӑш сасӑпа.

Пуҫанан арӑмӗ Марье 7—8 тарелка котлет пыр- 
са лартрӗ.

— Тушенный какай!—кӑшкӑрчӗ ҫӗнӗрен.
— Пурте пулӗ!—ҫемҫе кӑмӑллӑ сасӑпа ответ- 

лерӗ арӑмӗ.
— Антрекот, битки, гуляш, шницель! Пар пире 

мӗн пуррине!—сассине татах хӑпартса каларӗ пу- 
ҫана,

— Пуҫана, сӗтел ҫине лартнине те ҫисе пӗтерес 
ҫук. Ҫитӗ, ҫинӗ майӗпе лартса пырӑр,—тархас- 
латпӑр.

Мӗн, пирӗн ҫук тетӗр-и, эпӗ сире пӗр минут- 
ра 50 тӗслӗ апат лартса парам, эпӗ хам апат пӗҫерме 
специалист, урмӑш сасӑпа. хирӗлме пуҫларӗ пу- 
ҫана.

Ҫапла пӗлӗш-тантӑш, тантӑш-хурӑнташ, вӑрта- 
хӑм-хунякам, тус-юс, пуҫана—ҫур-ҫуна,—пурте апа- 
та лартӑмӑр, ҫиме тытӑнтӑмӑр. Чипер апатланнӑ 
вӑхӑтрах, Макҫӑм тус тискерленме пуҫларӗ. Сӗкӗ- 
шекен вӑкӑрсем пек куҫ шуррисене кӑларса, пуҫ- 
не чалӑштарса, Караҫ кӗрӳве тапса хирӗнсе „ту- 
шенное мясо* текен какая мекӗрленсе туртма 
тытӑнчӗ. Шӑлӗсем тапранчӗҫ пулас,—тьфу, ҫӗраллӑ 
ҫулхи ӗне какайне ӑҫтан тупрӑнах, йытӑ ҫитӗр 
кӑна, хӑмӑт пӑявӗнчен те ҫирӗп,—тесе лач пӑрах- 
р ӗ какая тарелкӑ ҫине.

— Арӑм! Кам сана пиҫмен какая сӗтел ҫине 
лартса пама хушрӗ,—тискеррӗн уларӗ пуҫана.

— Столовӑйран илсе килме хушрӑн та, ху пӗҫер- 
нӗскер аван пулӗ терӗм,—халапа хӑюсӑр вӗҫле- 
рӗ арӑмӗ.

— Тссс, столовӑй тесе ҫӑварна ан уҫ1—ҫурма 
сасӑпа арӑмӗн хӑлхине хупларӗ пуҫана, хӑй рак 
пек хӗрелчӗ.

— Ҫӑкӑрпа ҫи каклетне!—тетӗп арӑма.
— Ку ҫара ҫӑкӑрах, —персс' ячӗ манӑн.
— Гуляш тенине ҫисе пӑхар,—тӑранман пек 

лӗпӗртетсе ларать Харитон хӑта.
— Асӑрхарах ҫи. „Кулашне” чӑнахах кулӑшла 

пӗҫернӗ, ҫара шӑмах,—айӑкран 'тӗкет Харитон 
хӑтан карчӑкки.

— Эсир ан тиркесе ларӑр-ха, хамран ан кулӑр. 
Столовӑйра апатланакансем, укҫа тӳлесе илеҫҫӗ 
пулин те, пӗр сӑмах шарламаҫҫӗ. Эсир укҫасӑр 
ҫиетӗр, тата тиркетӗр,—кӑмӑлсӑр пулчӗ манӑн 
пуҫана Яшуков.

Ҫапла хӑналантӑмӑр Трак столовӑйӗн повӑрӗ 
Яшуков патӗнче. Сӳпенкке Илли.

Нашнин хӑй шухӑш
Хулари пӗчӗк ҫырмара пӗр ҫамрӑк ҫын выртать. 

Унӑн тутисем кӑвакарнӑ, костюмӗ чӗрӗлсе-ҫурӑл- 
са пӗтнӗ. Анчах вӑл те вилӗ, те чӗрӗ, никам та 
пӗлмест. Ӑна хупӑрласа илнӗ халӑх ҫак каччӑна 
шеллесе калаҫать. Хӑшӗ-пӗрисем, ку эмел ӗҫсе 
вилнӗ пулӗ, теҫҫӗ. Теприсем вӑл мӗншӗн вилме 
пултарнине сӳтсе-яваҫҫӗ.

Хӗр
Юратушӑн мар-ши? Хӗршӗн вилнӗ пуль...

Растратчик 
Ҫук, растрата ту-ха—пӗтрӗ сан кунҫул!

Рабочи
Хуть те мӗн пулсан та, вилес килес ҫук.

Прогулыцик 
Пурӑнас килмест ҫав, укҫа пӗтнӗ чух.

Арӑм
Арӑмӗ тен, пулнӑ... вилнӗ кӗвӗҫсе...

Кӗвӗҫекен упӑшка 
Арӑмӗ, ун пур-тӑк, паллӑ вӑл веҫех!

Журналист
Ҫук, ҫук, халь ухмах ҫеҫ пурнӑҫран тарать!

Ватӑ карчӑк 
Амӑшӗ мӗнле куҫҫуль юхтарать-ши1 

Осодмил членӗ 
Эпӗ ҫӑлмаллаччӗ, тӗл пулнӑ пулсан.

Палламан ҫамрӑк ҫын 
Алимент тӳлесе... пурӑнасчӗ сан!

Такам
Тен, вӑл аферист-и... хӑратать-ҫке суд.

Такамӑн юлташӗ.
Пӗр ӗҫке ерсессӗн, пурнӑҫу капут.
Ҫак хушӑрах выртакан ҫын нуҫне ҫӗкле пуҫла- 

рӗ. Таврара тӑракан ҫынсем кӑна курсан тӗлӗннӗ 
пек пулчӗҫ, вара пӗрерӗн-пӗрерӗн килсене салан- 
чӗҫ. Выртакан ҫын та хуллен килнелле тӑрса ут- 
тарчӗ.

В. Еремеев.

ХВАТТЕР ТУМА
Чӑваш госбанкӗ ҫурчӗ. Ун килкартине виҫӗ 

лав кӗреҫҫӗ. Пӗрин ҫине хӑмасем, каштасем тие- 
нӗ, теприн ҫине дранкӑсем, виҫҫӗмӗш ҫине—из- 
весткӑсем, краскӑсем. Хапха патӗнче пӗр ҫын 
портфельпе тӑрать.

Иртсе каякансем лавсене курса калаҫаҫҫӗ;
—■ Ӑҫта каяҫҫӗ ку лавсем? Банк ҫуртне туса 

пӗтернӗччӗ-ҫке.
— Ӑна такҫанах туса пӗтернӗ. Ав ҫав хапха 

патӗнче портфельпе тӑракан Захаров юлташ 
(банк днректорӗ), банк айӗнчи столовӑя хупса 
хӑйсен бухгалтерне хваттер туса пама тытӑннӑ.

Пӗлекеи.

— Шӑнасем мӗншӗн ялан пӗр вырӑнтан те- 
пӗр вырӑна вӗҫсе ӳкеҫҫӗ, пӗр ҫӗрте тӑни нихҫан 
та ҫук?

— Ав ҫав Улюна пек шухӑшлаҫ вӗсем: кӑшт 
ӗҫлес те тарас, ятне тусан ҫитӗ. Летунсем вӗт 
вӑл шӑнасем!
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Инӗ калаҫу
— Петя, мӗншӗн сирӗн аҫу куҫлӑхпа ҫӳрет?
— Вӑл хӑйне паллаттарасшӑн мар. Иртнӗ эрне- 

ре раймагра растрата тунӑ та халь ялпора, ыран 
вӑл тепӗр магазина каясшӑн.

"■ Мерчен.



Ӑ Н Л Н Н М А  Ҫ У К
Халлӗхе Первомайск районӗн центрӗпулса тӑракан Турханта заняти хыҫ- 

ҫӑн ҫамрӑксем волейбол площадкине пуҫтарӑнаҫҫӗ. Анчах кунти жӑня ннкам 
та йӗркеллӗн организацилесе яракаи ҫук. Вылякансем тӑтӑшах дисципли- 
нӑна пӑсаҫҫӗ. Н. Сверчков ӳкерчӗкв.

Мӗскер кӑшкӑрашаҫ унта? 
Курмастним, волейболла выляҫҫӗ! 
А-а, эп ҫапӑҫаҫ тесе...



Б А Я Н И С Т - Т Р А К Т О Р И С Т
Кам пӗлмест Кӗркурине?
Чаплӑ ҫын вӑл—тракторист! 
Кам пӗлмеҫ Кӗркурине?
Уҫӑ ҫын вӑл—баянист!
Виҫӗ нормӑ вӑл парать 
Тимӗр кӑвак «лашипе»,
Каҫпала баян калать 
Пӗтӗм вунӑ пӳрнипе.
Ярр!.. тӑсать вӑл баяна — 
Ҫитмӗл ҫухрӑм таврана 
Чӗлӗхӗсем калаҫаҫ.
Пӗрмисем епле чӑтаҫ-тӑр— 
Пускӑч тӑрӑх чӑлтӑр-чалтӑр 
Пӳрнисем ун ыткӑнаҫ.
Инкисем те пӑшӑл-пӑшӑл, 
Карчӑксем те хӑшӑл-хӑшӑл 
Калаҫаҫҫӗ те пуплеҫ.
Стариксем те: хӑй вӑл трактӑр, 
Ҫулӗ тӳрӗ, чиксӗр паттӑр — 
Мухтанаҫ те тӗлӗнеҫ.
Акӑш тумлӑ хӗрӗсем,
Саррисем те хурисем 
Кӗркурине хупӑрлаҫ.
Иӗкӗтсем те тӗлӗнӳллӗн, 
Ӑшшӑн-ӑшшӑн, тӗмсӗлӳнӗн 
Кӗркури ҫине пӑхаҫ.

С Т И Х В А Н  Ш А В Л Ы
Акӑ вӑл тапратать,
Ҫитмӗлҫич чӗлхе янрать. 
Ҫамрӑк-кӗрӗм пурте хапӑл, 
Кулӑ тӑрать ахӑл-ахӑл, 
Аллисемпе шӑпӑрт-шӑпӑрт, 
Урисемпе тӑпӑрт-тӑпӑрт 
Ҫаврӑнаҫҫӗ, вылянаҫҫӗ,
Ҫурхи шыв пек ярӑнаҫҫӗ, 
Кӗркурине пуҫ таяҫҫӗ 
Ырӑ хӗр ӑна сунаҫҫӗ,..
—Эх-ҫех, Кӗркури,
Сан пекки тата пур-и?—
Тесе ыйтрӗ сарӑ хӗр.
—Кампала каян кӗҫӗр?—
—Айта каяр иксӗмӗр,—
Сасӑ пачӗ тепӗр хӗр.
—Ҫырӑ каччӑ,
Ҫывӑх ларччӗ —
Хушса хучӗ хура хӗр.
Сӑрса илчӗҫ юлташа—
Ҫирӗм ик ҫулхи яша.
Укҫинен те, Маринен те, 
Кулинан та, Ҫӳл Мархван та 
Кӗркуришӗн ӑш ҫунать 
Ӑна ҫеҫ кӑмӑл туртать...

Шыракан тупать

Янтратса ҫӗн баяна 
Кӗркури киле анать. 
Пурпӗр шӑп мар тарӑн каҫ, 
Шав шавлать-ха хӗрупраҫ: 
—Тӑват нормӑ памалла 
Унӑн ҫакӑ кӗркунне;
—А унтан ун каймалла 
Инҫет-Хӗвел тухӑҫне... 
Хӗрлӗ Ҫар ретне.
—Баян 
Паян
Сасӑ-чӳсӗр,
Кӗркури те кӗҫӗр 
Хӑйӗн чун савнисӗр;
—Ҫук-тӑр,
Мар-тӑр.
Хӗрсӗр-марсӑр 
Вӑл пулмасӑр;
Ха, куратӑр,

Трактӑрр!.. 
Кӗркури хире тухать, 
Хӗрсене вӑл йӑпатать:
—Юлашки рекорд парсан, 
Ҫарта лейтенант пулсан, 
Авлансассӑн та кграть.

Пурнӑҫа мӗнле майласа ярсан тупӑшлӑрах, 
Ҫтапан пичче ҫавӑн пек пурӑнма тӑрӑшнӑ. Ҫемье- 
ри ҫынсем пӗри пӗр тӗрлӗ, тепри тепӗр тӗрлӗ 
пурӑнсан, ӑна авантарах пек туйӑннӑ. Ҫавӑнпа 
вӑл 5—6 ҫул каялла хӑй пӗччен колхоза кӗрет те 
арӑмӗпе ачисене, уйӑрса хӑварать. Ҫапла, пӗр 
йӑвара икӗ тӗслӗ кайӑксем пулаҫҫӗ. Вӗсен хуш- 
шинче килӗшӳ пулма пултараймасть. Акӑ хайхи 
шухӑшлама пуҫлать Ҫтапан пичче.

Ырӑ шухӑш килсе кӗрсен, вӑл арӑмӗ ҫумне 
йӑпшӑнарах пырать те:—Итле-ха, арӑм,—тет,— 
тавай иксӗмӗр хирӗҫсе пурӑннӑ пек тӑвар та, те- 
пӗр пахча илер.

— Вырӑнне ӑҫта илӗпӗр?—тенӗ арймӗ.
— Вырӑнне мана колхоз парать.
—  Апла сӑмах та пӗтнӗ.
— Ҫапла тӑвӑпӑр вара: ку пахчара сад пур 

пирӗн, пахча-ҫимӗҫсенчен тупӑш илме пулать, 
лере унта—-тата мӗн те пулсан ҫавӑн пек. А эсӗ 
ҫынсен умӗнче пӗрмаях манпа хирӗҫнӗ пек туса 
ҫӳре.

Ик-внҫ ҫул иртнӗ ҫӗре Ҫтапан пиччен мӗнпур 
ӗмӗчӗ пурнӑҫа кӗрет. Ҫтапан каллех тупӑшлӑрах 
вырӑнсене шырать.

— Бригадире кӗрсен мӗнле-ши?—тет вӑл.—-Ун- 
та ӗҫкунӗсене авантарах параҫҫӗ пулмалла. Тата 
арӑма та ҫур кун вырӑнне пӗр кун туса пама 
пулать.

Ҫтапан—бригадир. Анчах кунта кунне-ҫӗрне 
пӗлмесӗр ӗҫлемелле. Майлӑ мар.

Пӗр эрнерен колхозниксем ун патне ӗҫ шыра- 
ма пыраҫҫӗ.

— Эпӗ халь бригадир мар,—тавӑрса ярать вӗ- 
сене Ҫтапан. Кол.-^озниксем ятлаҫма пуҫлаҫҫӗ.
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— Бригадир пуласси ман ӗҫ мар,—тет Ҫтапан.— 
Ярӑр мана ӗне фермине, унта ӗҫлетӗп.

— Ярас, ма ярас мар, теҫҫӗ правленинчи ҫынсем.
Вӑл фермӑра. Анчах кунта та майлӑ мар ӑна.

Эрнерен фермӑран та тухса шӑвӑнать хайхи.
Ҫтапана ниҫта та килӗшмест. Пур ҫӗрте те 

ҫыншӑн ӗҫле, хама питӗ сахал.
Шыракан тупать, теҫҫӗ. Тупрӗ вӑл чӑн лайӑх 

вырӑн Свердлов ячӗпе тӑракан ялпора (Ишлей р.)
— Кунтан та лайӑх вырӑн ӑҫтан тупӑн!—тет 

вӑл халь. Пробкӑна хаплаттарса кӑларать те чер- 
кине ҫӳле йӑтса:—Ак-ку вӑл пӗтӗмпех бесплат- 
но!—тет.—Чӑн лайӑх таварсем хама, лайӑх пус- 
ма килет—хама, колхозра ӗҫлемесӗрех пурӑнма 
пулать. А арӑм—вӑл икӗ пахчаран мӗн чул ту- 
пӑш пуласса хисеплесе пурӑнать.

Арӑмне вӑл ӗҫрен килмессерен паян мӗн чухлӗ 
тупӑш пулни ҫинчен отчет тӑратать. Унӑн отчет- 
не. итле-итле, кӑҫал колхоза кӗнӗ арӑмӗ пӗр ӗҫ- 
кунӗ те туман.

Пӗрре Ҫтапан пӗр ачана канфет виҫсе панӑ 
чух канихвет чӗркемелли хаҫат листи ҫинче пӗр 
тӗлӗнмелле статья асӑрхарӗ. „Колхозник ята ил- 
тес тесен, 80 ӗҫкунӗнчен кая,мар тумалла“, тенӗ 
унта.

— Да, арӑмӑн сакӑрвунна ҫитеймест пулмалла- 
ха манӑн... А пахчасем,—кунта вӗсем ҫинчен те 
каланӑ им^ш...

Вӑл шухӑша карӗ. Канихветне виҫсе пама та 
маннӑ.

— Эх, ҫав бригадиртах юлмаллаччӗ ҫав,—терӗ 
вӑл юлашкинчен. —Пахча пӗри те пулин юлатчӗ.

Ҫапла вара шыраса ҫӳрекен хӑйне валли тупрӗ.
Гер, Геронь.



Велосипедӑн начар пахалӑхне пӑхмасӑр
Тӑванлӑ 9 республикӑн спартакиадинче Шупашкарти 

.Спартак" обществин физкультурникӗ Иванов юлташ вело- 
чупура велосипечӗ ҫӗмӗрӗлнӗ хыҫҫӑп ҫуран чупса та пулин 
17-мӗш вырӑна тухма пултаряӑ.

А. С. Чирко» ӳкерчӗкӗ.

— Вот чӑрсӑр велосипед, хама лартса пырас чух, хӑй ман ҫине утланса пырать.



Н. АЙЗМАН.

Утне ҫитмен туртине
3 пайлӑ комеди
(Пуҫламӑшӗ иртнӗ номӗрте)

ИККӖМӖШ ПАЙӖ

Микита пӳртӗнче.

ШӐПЧӐК ( с ӗ т е л  х у ш ш и н ч е  с ч е т п а ш у т -  
л а с а  л а р а т ь ) .  Ҫӗрте вунҫичӗ комплект... вунӑ 
комплект... Иккӗмӗш сорт, аллӑ икӗ комплект... 
Брак. Виҫӗ дорожка, вунсакӑр салфетка...

ВАРВАРИ. Маври суйса каламасть пуль. Вӑл 
Ивана та тиркесен...

ШӐПЧӐК. Тиркесе мар, анне. Вӑл мана илес- 
си ҫинчен шухӑшламасть те...

ВАРВАРИ. Епле шухӑшламасть. Маври кин
ахальренех тӑрӑшмасть пуль. Ухмах, Иван ки- 
лет пулсан, халь, тавтапуҫ тес пулать. Иванран 
аваннине ӑҫта, кама каяс тетӗн-ха.

ШӐПЧӐК ( с ч е т  ҫ и н е  х у р с а ) .  Пӗрремӗш
сорт... так... эсир хӑвӑр пурнӑҫа пурӑнса ирт- 
тернӗ вӗт, анне, манпа мӗн тӑватӑр эсир?

ВАРВАРИ. Ак тата... Ҫакӑн чухлӗ пӑхса ӳстер- 
тӗм те, халь пирӗн ӗҫ те ҫук пулать.

ШӐПЧӐК. Ман упӑшкапа эс пурӑнас ҫук вӗт. 
Манӑн пурӑамалла, хамӑрӑн семье пулмалла. Ҫа- 
вӑнпа та ку ӗҫе хутшӑнни пӗрте килӗшмест,
анне.

ВАРВАРИ. Эсӗ манӑн пуҫа ан пӑтраштар.
„Каччине юратмастӑп“... Юратни ӑҫта, ҫӑва па- 
тӗнче-ши вӑл? Хветӗр илессе кӗтетӗн-и?

ШӐПЧӐК. Дорожкӑ... иккӗмӗш сорт. Ҫавна ҫав.
ВАРВАРИ. У-у, кӗҫҫе пит... Намӑсу ӑҫта сан. 

Пӑх халӗ эс ӑна. Хӑйӗн амӑшӗ умӗнчех хӑйӗн 
савнӑ каччи ҫинчен калаҫма хӑять.

ШАПЧӐК. Мӗн пулать?
ВАРВАРИ. Ан чӗн. Хветӗрӗ халь тахҫан тавӑр- 

нать. Пуҫӗпех унта юлнӑ, тет вӑн Маври.
ШӐПЧАК. Пуҫӗпех унта юлни вилсе выртни 

мар вӑл.
ВАРВАРИ. Аҫу калать вӑн... Хветӗр пурӑннӑ 

ҫӗрте япунсемпе ҫапӑҫу пулса иртнӗ, тет. Ҫавӑн- 
тан кайран пӗр ҫыру та ҫырман, тет. Тен вилсе 
выртнӑ пулӗ-ха...

ШӐПЧАК. ( к у л с а ) .  Эх, мухмӑр пуҫ... Каҫхине 
пӗтӗм ялӗпе Хветӗрӗн сӑмахне итлеме пуҫтарӑн- 
нӑ. Халӑх клуба шӑнӑҫмасть, эсӗ ку таранччен 
Хветӗр тавӑрӑнни ҫинчен пӗлместӗн.

ВАРВАРИ. Чӑнах тавӑрӑнни вара?
ШӐПЧӐК. Каҫхине атте те клубра пулчӗ, эп 

те... Пирӗн Хӗрлӗ Ҫар ҫав тери пултаруллӑ ҫа- 
пӑҫни ҫинчен каласа пачӗ. Президиумра хам 
пултӑм Хветӗрпе юнашарах лартӑм.

в Ар ВАРИ. Э-е, ҫавӑнпа вӗҫсе кайнӑ-ҫке ку. 
Ют ҫӗрте пурӑнакана тем тусан та качча парас
ҫук- „

ШАПЧАК. Такам санран ыйтса ларать.
ВАРВАРИ. Ай туруй!.. Мӗн калаҫать. Эп са- 

на... Эп сана-и... Ара вӑл вӑхӑтлӑха килнӗскер 
ялта пурӑнас пур-и?...
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ШӐПЧӐК. Качча тухсан сана хам пата пурӑн- 
ма илсе кайӑп.

ВАРВАРИ. Такама каяссу пур.
ШӐПЧӐК. Каларӑм-ҫке — Хветӗре.
ВАРВАРИ. У-уй1 Хӗрӳ-пуҫу! Ҫав Хветӗр пуҫне 

кӗрсе ларнӑ та, ниепле те тухмасть.
ЛӐПЧӐК. Орден ҫакса килнӗ те ӑҫтан пуҫран 

тухтӑр... ( п о р т ф е л ь н е  и л с е  т у х с а  к а я т ь ) .
ВАРВАРИ. Орден! Ак, ачам...
МИКИТА Скӗрет) .  Виҫӗм кунах каларӑм: каяс 

мар, терӗм, ӗҫке кайса ҫӳриччен пӗр-ик ӗҫкунӗ 
ӗҫлер, терӗм. Ҫук, каясах пулать. Карчӑк кур- 
нӑҫне пӑхӑнасах пулать. Ну кайрӑмӑр. Мӗн усси 
пулчӗ-ха? Виҫӗм кун ӗҫке кайма хатӗрленсе пӗр 
кун иртрӗ. Енер ӗҫкӗре, паян ак — мухмӑрла...

ВАРВАРИ. Эсӗ, старик, урлӑ-пирлӗ ан калаҫ-ха... 
Маври Шӑпчӑка каччӑ тупса паратӑп, тет вӑн.

МИКИТА. Вырӑн ҫинчен тӑричценех каларӑн- 
ҫке, хӑлха йӳҫрӗ. Хамӑр хӗр ватӑлса ларсан та 
ун пек ҫынсене кайма хушас ҫук. Ун пек кулак 
пулнӑ ҫынсем ҫумне ҫыхланиччен, ҫыхланманни.

ВАРВАРИ. Кусем кулак пулман пуль вӗсем. 
Кулак Ҫеменӗ урӑххи пулмалла унта.

МИКИТА. Пӗлетӗн эсӗ нумай, таҫта кайса кур- 
тӑн пуль. Иккасси ялӗнче Семен Василчӑ ывӑлӗ 
пулсан, ҫавӑ пулать ӗнтӗ.

ВАРВАРИ. Каччи хӳхӗм... Тракторист, тет. 
Маншӑн пулсан нимӗн тытӑнса тӑмалли те ҫук.

МИКИТА. Ху кай ара, ху кай, ухмах!
ВАРВАРИ. Хӗр пулсан хӗпӗртесех каймалла.
МИКИТА. Пӑххаль, ҫамрӑкланса кайрӗ... пӑх- 

халӗ, вӗҫме пуҫларӗ, Тьфу! Сӗлӗ арпи.
ВАРВАРИ. Сана, карта юпи ҫук ҫынна, качча 

килтӗм те, колхоза кӗриччен хам ӗмӗре нуша кур- 
сах ирттертӗм. Елӗк, эпир ҫамрӑк чухне... Ҫын- 
сем качча каяҫҫӗ те, ял тӗлӗнтермелле туй тӑ- 
ваҫҫӗ. Эсӗ мана Выл пасарӗнчен кӗсре ҫавӑтса 
килнӗ пек ҫавӑтса килтӗн те... тепӗр куннех ӗҫ 
патне...

МИКИТА. Тата мӗн кирлӗ пулнӑ-ха сана. Ьҫ- 
леме кайни вӑл вӑрлама кайни мар вӗт. Ни ҫав 
пуян Ҫемен пек ҫынсене лартса пуйни мар. Ку 
таранччен пурӑннӑ, ӗҫленӗ, никам патне те вӑр- 
лама кайман. Халь акӑ колхоза кӗнӗренпе ыр 
курса пурӑнатпӑриҫ. Еҫлеме ан ӳркен ҫеҫ.

ВАРВАРИ. Санӑн халапу ҫавӑ ӗнтӗ.
МИКИТА. Пуян Ҫемен патӗнче чухӑнсем сахал 

мар тар юхтарнӑ. Хамӑр ялти кулак Макарӗ па- 
тӗнчи пек. Макар хуҫа манӑн пӗтӗм ҫамрӑк чух- 
нехи вӑя сӑтӑрса юлчӗ те, халь манӑн ҫавӑн 
йышши ҫынсене хӗр парса ларас-и? Ҫавӑн пек 
харампыр пулнӑ ҫынсемпе хурӑнташлӑ пулас-и? 
Вӗсемпе юнашар сӗтел хушшине ларас-и? Ҫук. 
Вӗсем ӗлӗк пире ҫын вырӑнне те хумасчӗҫ те... 
Ара, хӑвах астӑватӑн пуль-ха. Малтанхи ачапа 
йывӑр ҫын чухне Макар хуҫа патӗнче тырӑ ҫӗк-



лесе ача пӑрахрӑн вӑт. Этем-и вӗсем... Эсӗ ҫавна 
астусах вӗсене хӗр нарса ларасшӑн.

ВАРВАРИ. Кай, эсӗ урӑх Ҫемен ҫинчен калаҫа- 
тӑн пуль... Хӗрӗ пирӗн... Хветӗре каясшӑй та-ха...

МИКИТА. Тем пекехчӗ те... Э-э1 Каҫхине епле 
доклад туса пачӗ вӑл. Хасан кӳлли патӗнче ҫа- 
пӑҫни ҫйнчен каласа пачӗ те, тӗлӗнсе каймалла. 
Эпӗ хам та Германи вӑрҫинче пулнӑ та... Пӗтӗм 
фронтри пурнӑҫ аса килсе кайрӗ. Пире ун чухне 
юфицерсем ҫупкӑ ҫитернӗ те тапкӑпа ислетнӗ, тӑн 
пулнӑ ҫын та тӑнсӑр тӑрса юлнӑ. Фронта кайсан 
хӑвалаччӗҫ вара йытта хӑваланӑ пак. Чӑваш тесе 
мӑшкӑлатчӗҫ. Эх, ӗлӗкхи салтак- пурнӑҫӗ! А халь, 
халь нурте, камӑн ӑҫта вӗренес килет— вӗрен. 
Никам та сана чаракан ҫук. Никам та санран 
мӑшкӑлакан ҫук.

ВАРВАРИ ( к а н т ӑ к р а н  п ӑ х с а ) .  Пӑх халӗ, 
эсрел сыснисем, ӑҫта кӗретӗр! Хоҫ, хоҫ, хоҫ, хоҫ, 
хоҫ!.. Хоҫ, хӑлхана та чикмест. Вӑт шуйЛ-ан сыс- 
ни! Килькарти алӑкне такам уҫса хӑварнӑ... ( вас-  
к а с а т у х с а к а я т ь ) .

СЛОНОВ ( к ӗ р е т ) .  Здрасте!
МИКИТА. Килӗрех, иртсе ларӑр.
СЛОНОВ. Шӑпчӑк килт.е ҫук-и мӗн?
МИКИТА. Мастерскойӗнче пулӗ.
СЛОНОВ. Унта кӗрсе тухрӑм эп,—ҫук.
МИКИТА. Тем ӗҫ пурччӗ ӗнтӗ.
СЛОНОВ. Смелов Федора хамӑр колхоза хӑ- 

нана чӗнес тетпӗр те... Ҫав каҫхине валли ска- 
тертсем тӗрлеттерес тетпӗр.

МИКИТА. А-а, юрать. Эпир каҫхине хӑна ту- 
рӑмӑр.

СЛОНОВ. Эпӗ васканипе пулаймарӑм. Киле 
каймалла пулчӗ. Ну, мӗиле, аван калаҫать-и?

МИКИТА. У-у... Хасан кӳлли патӗнчи чикӗре 
Япони самурайӗсем пирӗн пограничииксем ҫине 
тапӑннӑ, тет те... Чикӗ урлӑ каҫса сӑрт хӗрринчи 
тайлӑма вырнаҫнӑ, тет. Дивизипе, тет. Сасартӑк, 
самурайсене хамӑр ҫӗршывран тасатасси ҫинчен 
приказ илтӗмӗр, тет, хӑвӑртрах танк ҫине кӗрсе 
лартӑмӑр, тет те... ҫавӑнталла ҫул тытрӑмӑр, тет. 
Унччен те пулмарӗ, пуҫларӗҫ, тет, самурайсем 
сӑрт урлӑ тупӑран пеме... Пуҫларӗҫ, тет, пеме... 
Вӗсене хирӗҫ пирӗннисем. Вуг, тӗтӗм! Ҫӗр калӑ- 
пӗшпех кисренет, тет. Икӗ енче те снаряд кӗр- 
лет, тет. Вӗсем шӑп пӗр лапӑ варринче приказ 
кӗтсе тӑратпӑр, тет. Кӑнтӑр кунӗнчен хӗвел ку- 
рӑнми пулчӗ, тет. Сасартӑк пирӗн танковый от- 
ряд, сӑрт хӗррипе ҫавӑрӑнса сылтӑм енчен нас- 
туплени тума приказ илчӗ, тет. Танк вӑл питӗ 
хытӑ кайатьҫке-ха. Э-эх, кӗрлеттертӗмӗр, тет. 
Шӑп сӑрт ҫамкине ҫитсен, атакӑна кӗрес чух вӗ- 
сен танкине амантрӗҫ, тет. Ниҫта кайма та ҫук... 
Пирӗн танковый отряд усӑсӑр настуаать тӑвас 
мар тесе пӗр лапӑна каялла чакнӑ пулнӑ, тет.

, Пӗр айлӑма кӗрсе вырнаҫса, японисене сылтӑм 
енчен пӗҫертсе тӑнӑ, тет. Эпӗ асӑрхаман та... 
Командир пичӗ хӗпхӗрлӗ юн... васкаса ӑна ҫыхса 
ятӑм, тет. Мӗн тӑвас, танк тапранмасть, тухса 
тарма ҫук. Ҫывӑхрах снарядсем ҫурӑлаҫҫӗ, тет. 
Питӗрӗнтӗмӗр те лартӑмӑр, тет, танк ӑшне. Вил- 
сен те чӗррӗн парӑнмастпӑр тесе шутлатпӑр, 
тет, ҫур талӑк ларсан, сывлӑш пӗтрӗ, тет. Пӑчӑ... 
шӑрӑх... аялти люка уҫса, ҫӗре выртса сывлат- 
пӑр, тет. Пӗр талӑк иртсен пеме чарӑнчӗҫ, тет. 
Халь ӗнтӗ тухса шӑвӑнма май ҫук-ши тесе шу- 
хӑшлатӑп, тет. Командире; айда шӑвӑнар тесе

калатӑп, тет. А вӑл нпмӗй те шарламзсть, тет. 
Тӗттӗм, нимӗн те курӑнмасть. Хыпашласа пӑха- 
тӑп, тет, командир пӗтӗмнех юнланса петнӗ, тет.

СЛОНОВ. Ну-у? Шел командира!
МИКИТА. Ну, мӗн нулать мӗн килет — коман- 

дира йӑтрӑм, тет те, хуллен танк ӑшӗнчен тух- 
рӑм, тет. Йӗрн тавра пӑхатӑп, тул ҫути киле 
пуҫланӑ, тет. Хамӑрӑннисем хӑш енче-ши тесе 
шухӑшлатӑп, тет. Утмӑл ҫитмӗл метра яхӑн хы- 
рӑм ҫинче шунӑ хыҫҫӑн, ши-и!.. ши-и!.. пуля
иртсе кайрӗ, тет. Итлегӗп, сулахай енчен переҫ- 
ҫӗ, тет. Хамӑн револьвер пур, тет. Плена илме 
тӑрсан, хам виличчен пӗр виҫҫӗшне хуратӑп тесе 
шухӑшлатӑп, тет. Мӗн пулать, мӗн килет тесе 
каларӑм, тет те, яра патӑм тет ҫырма хӗррине. 
Эх чупатӑп, чупатӑп, тет, кукӑр-макӑр... лакӑм- 
тӗкӗм урлӑ. Хӑй, командира хӑвармастӑп, тет. 
Ҫыран хӗррине ҫитрӗм, тет те, пӑхатӑп, тет, 
ҫырма тӗпӗнче Япони самурайӗсем... Ӑҫта каяс? 
Хыҫран хӑваласа пыраҫҫӗ... Хамӑрӑннисене систе- 
рес, такӑш енче... Яра патӑм, тет, гранатӑпа са- 
мурайсем ҫине. Пӗр огделени айӑн-ҫайӗн ҫеҫ сир- 
пӗнсе кайрӗҫ, тет. Хамӑрӑннисем тепӗр енчине 
ӑнланса илтӗм, тет те тӳрех чӑмрӑм, тет, вӑрман 
патнелле. Пулясем айӗн шукаласа командира хамӑ- 
рӑннисем патне илсе ҫитертӗм, тет. Хӗрсе кайнипе 
хӑйӗн сулахай алли аманнине туйман, тет... Вот, 
вара, командира вилӗмрен хӑтарнӑшӑн тата пат- 
тӑрӑн ҫапӑҫнӑгаӑн орденпа парнеленӗ.

СЛОНОВ. Да-а! Молодец, Федя, молодец!
МИКИТА. Мӗн каласси пур.
СЛОНОВ. Ну, манӑн кунта ларса пулмасть-ха, 

Шӑпчӑка тупас пулать. Каяс (к а я т ь).
МИКИТА. Правленинче пулӗ. ( Ч ӑ л а н а  кӗ-  

рет ) .
СМЕЛОВ (к ӗ р е т). Кам шухӑшланӑ Иваи ҫа- 

вӑн пек ҫын тесе. Паян каллех кунта вӑл. Шӑп- 
чӑк ҫинчен шухӑшламастӑп, тет. Хӑй кунтан 
тухма та пӗлмест (М и к и т а н а к у р с а). Здрасте!

МИКИТА. А-а, Федор Иванчӑ! ( с а в ӑ н с а )  Фе- 
дор Иванчӑ!..

СМЕЛОВ (а л ӑ п а р а т ь). Аван-и?
МИКИТА (ч у п т ӑ в а ҫ ҫ ӗ). Эпир халь ҫеҫ 

сан ҫинчен асӑнса илтӗмӗр. Каҫхине санпа сӑмах- 
лаймарӑм. Айда иртсе лар (п у к а н п а р а т ь). 
Каласа пар. Мӗнле пурӑнӑҫ сирӗн унта?

СМЕЛОВ. Елӗкхн салтаксен пек мар ӗнтӗ, 
аван.

МИКИТА. Курӑнать, курӑнать. Епле тасалса 
кайнӑ. Пит-куҫсем вӗрсе хӑпартнӑ пек. Авланман 
пуль-ха?

СМЕЛОВ. Ҫук-ха.
МИКИТА. Тем, авланнӑ тесе калаҫкалаҫҫӗ те...
СМЕЛОВ. Ҫук, ахаль, сӳпӗлтетеҫҫӗ ҫеҫ.
МИКИТА. Халь авланма вӑхӑт ҫук ӗнтӗ сан. .
СМЕЛ08. Хӗрӗ тупӑнсан вӑхӑчӗ тупӑнать те... 

( кулс а ) .  Ман пеккисене хӗрсем юратсах каймаҫ- 
ҫӗ пуль тетӗп. Вӑхӑтлӑх ҫех килнӗ те...

МИКИТА. Халь мӗн, эпир авланнӑ чухне йӑ- 
вӑрччӗ мӑшӑрланма. Е хӗрӗн ашшӗ-амӑшӗ килӗш ■ 
термеҫҫӗ, е килтисем ирӗк памаҫҫӗ. Хааь кама 
юратан —ҫавна илен.

СМЕЛОВ. Хӗрӗ сана юратать пулсан.
МИКИТА. Сан пек каччӑна та хӗр юратмасан. 

Да, каҫхине эпӗ пӗр хут тупрӑм, питӗ аван хут 
ҫине ҫырнӑ та темле документ пуль тесе пуҫ'. ар- 
сах хурас терӗм. Паян ирхине Шӑпчӑка вулатта-
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рас тенӗччӗ, пӗтӗмпех ыанса кайнӑ, хамӑн куҫ 
палӑртсах каймасть, ҫав тери вӗтӗ ҫырнӑ та... 
Эсӗ килнӗ пек чух сана вулаттарам-ха.

СМЕЛОВ. Хаваслансах вуласа паратӑп.
МИКИТА. Ме! ( Ҫ ы р у н а  п а р с а  ю н а ш а р  

л а р а т ь). Вула-ха.
СМЕЛОВ ( в у л а т ь ) .  „Савнӑ Шӑпчӑкӑм!“ ( Хӑй 

ҫ ы р у  н е п а л  л а с а ) .  Батюшки мои... Куҫа те- 
мӗскер кӗрсе кайрӗ... ай-ай-ай... Ниепле пӑхма 
памасть.
' МИКИТА. Кӳр-ха, кӑларса ярам.

СМЕЛОВ. Ничево, иртсе каять пуль-ха.
МИКИТА. Ну, юрӗ, иртиччен кӗтетпӗр.
СМЕЛОВ. Манӑн колхоз правленине каймалач- 

чӗ, каяс.
МИКИТА. Колхоз правлени тармӗ ха. Тӑхта. 

Манӑн питӗ пӗлес килет. Мӗнле Шӑнчӑк ҫинчен 
ҫырнӑ унта?

СМЕЛОВ. Пӗлместӗп. Пӗр-пӗр поэт шӑпчӑк 
кайӑк ҫинчен сӑвӑ ҫырать пулмалла.

МИКИТА. Атя, вулар-ха.
СМЕЛОВ. Тем, ҫаплах иртсе ка$ыаре-ха.
МИКИТА. Вулаймастӑни-ха?
СМЕЛОВ. Ҫук.
МИКИТА. Эй, ара... Куҫлӑхпа хам та самаях 

вулатӑп вӗт, мансах кайнӑ. ( К о м о д р а н  куҫ-  
л ӑ х  и л с е  т ӑ х ӑ н а т ь ) .  Мӗскер эсӗ, тем, шик- 
лӗ пек?

СМЕЛОВ. Ҫук... васкамалла тетӗп-ҫке, ҫавӑнпа 
ҫеҫ...

МИКИТА ( в у л а т ь ) .  „Савнӑ Шӑпчӑкӑм, эсӗ ма- 
на халиччен манса та кайрӑн пулӗ“. Куҫ ывӑнчӗ 
те. Малалла вула-ха.

СМЕЛОВ ( в у л а т ь ) .  „Каҫар, армине килнӗрен- 
пе ҫыру нумаях ҫыраймарӑм. Халӗ санпа пӗрлеш- 
се, сана хампа пӗрле илсе каяс, тетӗп.

МИКИТА (т ӗ р ӗ с л е с е). „Илсе кайас тетӗп“. 
Так, малалла!

СМЕЛОВ ( в у л а т ь  т е). Кунта малалла инте- 
реслӑ мар...

МИКИТА. Кӳр-ха вулам. ( С а с с ӑ р  в у л а т ь ) ,  
„Ҫыраканӗ“... Аван ҫыру. Так.. Апла есӗ ман хӗ- 
ре качча илес терӗн пулать. Ҫитменнине хупа 
пӗрле илсе каяс терӗн пулать.

СМЕЛОВ. Микита пичче... Эпӗ...
МИКИТА. Саи пек ашшӗ-амӑшсӗр ӳснӗ тӑ- 

лӑха...
СМЕЛОВ. Эпӗ шутламанччӗ...
МИКИТА. Пӗчӗкрен ҫын натӗнче...
СМЕЛОВ. Микита пичче...
МИКИТА. Хаваслансах. Сана хам пек ӗҫ ҫинче 

пиҫнӗ ҫынна хӗр памасан, кама парас тата.
СМЕЛОВ Чӑнах-и, Микита пичче!
МИКИТА. Эх, эсӗ! Хушамату хӑвӑн Смелов, а 

авланас ӗҫре ху пӗре те смелый мар. Хӑй манӑн 
хӗре юратать, манпа калаҫма вӑтанать.

СМЕЛОВ. Аван мар пек те...
МИКИТа . Мӗн аван марри пур унта.
СМЕЛОВ. Апла эсӗ пӗр те хирӗҫ мар?
МИКИТА. Маншӑн пулсан хӑть кӗҫӗрех илсе 

кай, пӗр-пӗрне юрататӑр пулсан...
8АРВАРИ (кӗрет} ) .  Танккаса лариччен ӗҫлес- 

чӗ тухса.
СМЕЛОВ. Ну, юрӗ. Эпӗ кайам-ха. Сывӑ пулӑр! 

(К а я т ь).
МИКИТА Ҫззӑрӑнса кай. Эх, ҫын пулать кам... 

ҫав тери аван...
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ВАҪВАРИ. Ҫыхланӑть ҫав. Сана тантӑш-и вӑл. 
Тӗл пулсан уйӑрӑлма пӗлмеҫҫӗ вара. Ҫичӗ ютри 
хурӑнташ пекех.

МИКИТА. Тен хурӑнташран та ҫывӑх.
ВАРВАРИ. Кӗрӳ тӑвас шухӑш ҫуки тата.
МИКИТА. Питӗ аван кӗрӳ пулать.
ВАРВАРИ. Виҫӗм ҫул Шӑпчӑка илӗртрӗ-илӗрт- 

рӗ, кӗҫех илсе каяччӗ.
МИКИТА. Ун чухне кайман пулсан, халь кай- 

ма пултарать. Пӗр-пӗрне юратаҫҫӗ пулсан... пи- 
рӗн ӗҫ ҫук пуль унта.

ВАРВАРИ. Тахҫанах сивӗннӗ вӗсем. Мана Мав- 
ри каларӗ.

МИКИТА. Сивӗнмен пуль те-ха...
ВАРВАРИ. Танккасалариччен, пӗр-ик сотых ӗҫ- 

лесчӗ.
МИКИТА. Халь те канма ҫеҫ тесе кӗтӗм те 

(к а я т ь).
ВАРВАРИ. Ҫын ватӑлсан йӳтеме пуҫлать теҫҫӗ, 

чӑнах-иҫ. Хӗре унта ярса, ватӑлса ӗҫлейми пул- 
сан кам пӑхать тесе шутлать-ши. Кам тӑранта- 
рать?

МИКИТА ( а л ӑ к  у ҫ с а ) .  Колхоз тӑрантарать. 
(А л ӑ к а X у п а т ь).

ВАРВАРИ. Эсӗ ҫаплах ҫавӑнта итлесе тӑратӑн-и? 
У-у, ял кулли! Вӑт пулчӗ ман старик! Кашни сӑ- 
махрах хирӗҫле.

МАВРИ ( к ӗ р е т ) .  Ман килес, ҫӳреҫ-ҫи?
ВАРВАРИ. ҪӳрекеЛетпӗр-ха, иртсе лар. Ҫав ӗҫ- 

пех пуль-ха?
МАВРИ. Ҫавӑнпа пулмасӑр. Эпӗ ӗҫе нумаях 

тӑсма юратмастӑп. Каччи патне ирхине кайса пӑх- 
рӑм та шатах тунса лартрӗ. „Мӗскер есӗ ухмаха 
ертӗн-и,“ тет... А хӑй, эпӗ вӗсем патӗнчен тух- 
рӑм ҫеҫ, килӗнчен тухрӗ те яра пачӗ сирӗн ялал- 
ла. Э-э, терӗм эп хама хам. Ку, мансӑрӑн ӗҫе 
майласшӑн мар-и терӗм. Каҫхине ҫӗр тенкӗ укҫа 
пама пулчӗ, паян хаклӑн туйӑнчӗ иккен... терӗм. 
Тухрӑм та, ну хыҫҫӑн вӗҫтертӗм...

ВАРВАРИ. Евӗчсӗр епле пултӑр-ха...
МАВРИ. Иккассине кайнӑ чухне хамӑрӑн брига- 

дир тӗл пулчӗ те пуҫларӗ мана вӑрҫма... пуҫларӗ 
вӑрҫма... Эсӗ, тет, ҫу каҫиччен юртатӑн-юртатӑн 
та, ӗҫлемесӗр сана кам тырӑ парать, тет. Пурте 
сан пек ӗҫрен тарса ҫӳресен колхоз ӗҫӗ пӗтӗм- 
пех юр айне каять, тет. Эпӗ унӑн ятлаҫнине 
пӑхмарӑм та тӳрех вӗҫтертӗм. Колхозра ӗҫлееси... 
ниҫта та тармӗ-ха, терӗм. Кунта акӑ хӗрӗ урӑх 
ҫӗре, начар ҫӗре кайса лекме пултарать, терӗм. 
Каччи вара аванскер. Иртнӗ ҫура тӑватӑ пин ӗҫ 
кунӗ тунӑ. Паян кунта килмерӗ-и?

ВАРВАРИ Кӗрсе тухса кайрӗ вӑл.
МАВРИ. Мӗн тет?
ВАРВАРИ. Шӑпчӑка курасчӗ, тет, ӑҫта-ши тет. 

Питӗ кирлӗччӗ, тет.
МАВРИ. Калатӑп вӗт, ҫавӑ ӗҫпех тесе. Анчах, 

вӑрттӑн, пире пӗлтермесӗр тӑвасшӑн.
ВАРВАРИ. Шӑпчӑкӗпе паян калаҫса пӑхрӑм та... 

Ҫывӑха та ямасть. Каччи те мана юратмасть, 
тет, эпӗ те каччине юратмастӑп, тет.

МАВРИ. Суять, суять.
Ва РВАРИ. Ара,;.ӗлӗкхи, тӳрри арминчен тавӑ- 

рӑннӑ та... Ҫав ӗҫе пӑсать пулинех.
МАВРИ. Хветӗрӗ пӑрахнӑ ӑна. Каҫхине хӑй ка- 

ларӗ.
ВАРВАРИ. Эпӗ кайса сӑра ӑсса кӗрем-ха, эсӗ 

лар (к а я т ь).



МАВРИ. Вуникӗ ҫухрӑм каялла-малалла утса 
ӑш хыпӑнчӗ-ха ман ӑсса кӗрех, ӑсса кӗр!

МИКИТА ( к ӗ р е т ) .  Ха-а, Маври ҫитсе лар- 
нӑ тем?

МАВРИ. Эпӗ-ха, Микита хӑта!
МИКИТА. Ӗҫпе-и ара? '
МАВРИ. Ӗҫӗ мӗнӗ... путек сурӑх шырама тухнӑ 

та-ха.
МИКИТА. Ненай, халь тин тупаятӑр-и. Сирӗн 

кӗтӳ кайнччен килмеллеччӗ. Халь путек-сурӑхсем 
Я/1та ҫук пуль.

МАВРИ. Ӑнланаймарӗ пулас. Тӳрех пуҫлас-ха. 
Ну, Микита хӑта, хӗрне качча парас тет-ни кӑ- 
ҫал... е тӑхтаса пӑхас тетӗн-и?

МИКИТА. Эпӗ ӗнтӗ паҫӑрах парас терӗм. Ӳссе 
ҫитнӗ хӗртен кирек хӑҫан та пӗрре уйӑрласах 
пулать.

МАВРИ. Эсир каччипе калаҫрӑр та-йм.
МИКИТА. Калаҫмасӑр. Калаҫрӑмӑр. Калаҫмасӑ- 

рах паллӑ. Хамӑр пек ҫын вӗт.
МАВРИ. Шутсӑр паллӑ ҫын вӗт.
МИКИТА. Паллӑ ҫын пулмасӑр. Ун пекки ра- 

йонӗпе те пӗрре ҫеҫ.
МАВРИ. Районӗпе пӗрре ҫеҫ пулмасӑр.
МИКИТА. Хӗрне парассишӗн эпӗ пӗртте хирӗҫ- 

мен. Карчӑкӗ ман, тем, урлӑ-пирлӗ калаҫкалать 
те-ха...

МАВРИ. Урлӑ-пирлӗ мар вӑл. Халь эсӗ кӗрес 
умӗн ҫеҫ калаҫрӑмӑр. Вӑл пыл та ҫу.

МИКИТА. Питех майлӑ .марччӗ-ҫке... каччипе 
курса калаҫрӗҫ пулинех. Каччи кунта килсе кай- 
рӗ вӑл...

МАВРИ. Килчӗ пулмасӑр.
МИКИТА. Анчах кӑшт хӑюсӑртарах, калаҫма 

зӑтанать.
МАВРИ (с у й с а). Ҫавӑнпа мана хушса ячӗ те...
МИКИТА. Каччи халех килет-и?
МАВРИ. Килет пулмасӑр. Паҫӑр сиссе юлма- 

рӑр-и эсир?
МИКИТА. Апла пулсан лавка хупиччен мадера, 

е  коньяк кайса илес-ха.
МАВРИ. Мӗн кайса илес тетӗн эс?
МИКИТА. Хӗрлӗ эрех.
МАВРИ. Шурри те юрать. Хӗрли хаяр мар 

пуль вӑл.
МИКИТА. Хаяррипе мӗн тӑвас. Ячӗ паха. Чыс 

пултӑр, тен вӑл шуррине ӗҫмест...
МАВРИ. Тиркемест.
МИКИТА. Чысӗ паха ( к а я т ь ) .
МАВРИ. Акӑ май килсе пырать, темле, хӗрлӗ 

эрексем илсе килетӗп терӗ-ха... ӗҫсе курас. Кун 
пек пуя^н колхозниксене нихҫан та хӗр тупса па- 
манччӗ-ха. Тинех май килчӗ иккен. Тинех хаклӑ 
йышши эрех ӗҫсе куратӑп ӗнтӗ. Колхоз-колхозах 
ӗнтӗ... Иртнӗ уйӑхра пӗр единоличнике авлантар- 
тӑм-ха... динатурсӑр пуҫне урӑх нимӗн те ҫук, 
тепӗр кунне кӗҫех вилсе выртаттӑм. Ҫук, малал- 
ла ӑслӑрах пулас пулать пуль... Ятлӑ колхозник- 
сем ҫумне ҫеҫ ҫыхӑнмалла пулать пуль. Кусем 
патӗнче укҫи те пур... кӗпитепур. Пит аван пул- 
чӗ-ха ку.

ШӐПЧӐК (кӗ  рет .)  Ха, Маври инке кунта 
тем?.

МАВРИ. Кунта-ха... Ну, мӗнле пек? Эпӗ ҫав 
ӗҫпех вӗт.

ШӐПЧӐК. Ҫук, пулмасть пуль. Эпӗ урӑхла 
шухӑшлама пуҫларӑм.

МАВРИ. Ҫапла, ҫапла ӗнтӗ. Иртӗхме те пуҫ- 
ларӑр-и? Эпӗ пӗлетӗя вӗт сирӗн шухӑша. Эсир 
ӗҫе мансӑр пуҫне тӑвасшӑн.

ШӐПЧӐК. Мӗнле сансӑр пуҫне? Эсӗ мӗн тӑвас' 
шӑн вара?

МАВРИ. Кушак хӳри тӑвасшӑн_ Каҫ сӑмахла- 
нине мантӑн-им?

ШӐПЧӐК. Манман ( ч ӑ л а н а  к ӗ р е т ) .  Эсӗ ма- 
на Ивана тупса парасшӑнччи ҫав?

МАВРИ. Ивана ҫав. (С м е л о в к ӗ р е т .) Ара вӑл 
мана сана тупса парсан ҫӗр тенкӗ паратӑп терӗ 
те... Эсӗ ху та хирӗҫ пулмарӑн-ҫке.

СМЕЛОВ. Кансӗрлемерӗм-и?
МАВРИ. Кансӗрлемерӗн, чӑрмантартӑн ҫеҫ. 

Иртсе лар.
СМЕЛОВ. Манӑн иртсе тӑмалли ҫук, Слонов 

Иван Шӑпчӑка ҫураҫма килнӗ пуль-ха?
МАВРИ. Ҫураҫма ыран килетпӗр. Паян хӑтана 

килес шутпа килнӗ эпир. (С м е л о в а) Калас сӑ- 
мах пулсан каласа хӑвар.

СМЕЛОВ. Санпа мӗн калаҫмалли пур ман.
МАВРИ ( п ӳ л с е ) .  Ашшӗпе те калаҫса татӑлнӑ 

ӗнтӗ.
СМЕЛОВ Ҫук, ашшӗпе эсир нимӗн те калаҫ- 

ман.
МАВРИ. Епле калаҫман. Хӗре ҫураҫнӑ чухне 

тип ҫӑварпа калаҫасси тесе, халь ҫеҫ эрех илме 
кайрӗ вӗт.

СМЕЛОВ. Суятӑн. Эсӗ халиччен те чӑннипе 
калаҫман. Сирӗн евӗчсен йӑлине лайӑх пӗлетӗп 
эпӗ.

МАВРИ. Эп суятӑп-и? Эп суятӑп-и? Суятӑп 
пулсан ҫакӑнтах выртса ҫӗр кӑшлам. Лаша урлӑ 
ал тытам. Пӑх халӗ епле ҫын телейне пӑсса ҫӳ- 
рет. Халь тесен халь ашшӗне чӗнсе килем, вӑт!

СМЕЛОВ. Чӗнсе кил, айта, чӗнсе кил.
МаВРИ. Чӗнсе килеймест тетӗн-и? Туххӑм- 

рах чӗнсе килетӗп. ( К а я т ь . )
ШӐПЧӐК ( к ӗ р е т ) .  Аттен мӗн ӗҫ пур унта. 

-'бӑл мана чарма пултараймасть. Эпӗ хамах каяс 
терӗм ӗнтӗ.

СМЕЛОВ. Эппин эсӗ мана мӗн тесе ҫак таринч- 
чен улталаса пурӑнтӑн? Эпӗ сана ӗненнӗ... Авла- 
нас та, сана хампа пӗрле илсе каяс терӗм. А, эсӗ, 
мана пӗрре те юратман иккен.

ШӐПЧӐК. Анне санпа пӗрле ярасшӑн мар-ҫке 
(й ӗ р е т).

СМЕЛОВ. Апла эсӗ хӑвӑн ирӗкӳпе мар? Эсӗ 
мана юратма пӑрахман?

ШӐПЧӐК. Тӗлӗкре те сана ҫеҫ куратӑп. Сана 
эпӗ ӗмӗрне те манма пултарайман... Эп сана юра- 
тиччен никама та юратл1ан та... Пирвайхи юратӑ- 
ва мӗн ҫиттӗр ӗнтӗ.

СМЕЛОВ. Эпир иксӗмӗр пӗрлешсен, пире, икӗ 
юратакан чуна, нимӗняе вӑй та уйӑраяс ҫук. Пи- 
рӗн ӗмӗр тӗлӗкри пек иртӗ. Юратнӑ ҫынпа кун 
иртни те. ӗмӗр иртни те сисӗнмест.

ШӐПНӐК. Атя, нумай тӑрас мар. Ыран каҫхнне 
кил те атте-аннесем умӗнче калаҫӑпӑр. Пӗччен 
килме аплах мартетӗн пулсан, юлташлӑха Лапсӑр- 
ти Марье аппуна, хӑть Ҫтапан йыснуна.чӗнсе кил.

СМЕЛОВ. Эсӗ мӗнле, туйлӑ каяс тетӗн-и?
ШӐПЧӐК. Мӗн пулать унта. Анне кутӑнлашать 

пулсан, ӑна та пӑхса тӑмӑпӑр.
СМЕЛОВ. Калатӑп вӗт Шӑпчӑк мана пӑрахман 

тесе.^
ШӐПЧӐК. Ӑҫтан нӑрахатӑн ара сана.
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СМЕЛОВ. Иван чӑн каларӗ эппин? Суймарӗ.
ШӐПЧӐК. Суйман ҫав. „Ывӑнтӑм“ тет. Вӑл 

халь те кӗлетре ҫывӑрать.
СМЕЛОВ. Мӗн? Ҫывӑрать? Иван-и?
ШӐПЧӐК. Иван ҫав. Ывӑнтӑм терӗ те... кӗлет- 

ре сулхӑм, аван.
СМЕЛОВ. Ну, ҫывӑртӑрах эппин. Манӑн сель- 

совета каймаллаччӗ-ха. Сывӑ пулӑр. ( Ка я т ь ) .
ШӐПЧӐК. Кӗвӗҫет, кӗвӗҫет пулмалла. (П а у з а.) 

Хамах айӑплӑ ҫав.
СЛОНОВ (ку ҫ ӗ с е н  е ш ӑ л к а л а с а  к ӗ р е т ) .  

Ну, аван кантӑм та тӗлӗрмех пуҫланӑ. Хветӗр 
мӗн вӑл хыпалансах тухса кайрӗ. ( П а у з а . )  Ну, 
мӗн хытса тӑратӑн, е? Скатертсем тӗрлесси мӗн- 
ле пырать, нумай тӗрленӗ-ши?..

ШӐПЧӐК. Иртенпе пулман эп унта. Леш айк- 
кинчи Борис арӑмӗпе Тарас арӑмӗ те каҫрӗҫ, те 
каҫмарӗҫ. Кайса пӑхам-ха.

СЛОНОВ. Манӑн пит ҫӑвасчӗ, шыв ӑҫта сирӗн?
ШӐПЧӐК ( р у к о м о й н и к  ҫ и н е  к ӑ т а р т с а ) .  

Акӑ.
СЛОНОВ. Ӗҫе вӑрӑма ярас марччӗ. Парторг 

пӗтерет мана. Паян та хӑваласах ячӗ. Мӗнле пул- 
сан та илсех кил, тет.

ШӐПЧАК. Тӑрӑшса пӑхӑпӑр. ( Ка я т ь . )
СЛОНОВ (ю р л а т ь м ӑ р л а т с а, п и т ҫ ӑ- 

ва т ь ) .  „От Москвы до самых, до Окраин“...
МАВРИ ( к ӗ р е т ) .  А-а!.. Эсӗ кунта иккен. Кил- 

местӗп теместӗнччи?
СЛОНОВ. Эх, Маври! Епле ӗҫ туса кайӑп 

кунтан...
МАВРИ. Шӑпчӑкпа калаҫса татӑлтӑр-им?
СЛОНОВ. Татӑлса.
МАВРИ. Мӗн тет?
СЛОНОВ. Ҫурри-ҫуртми пулнӑ, тет.
МАВРИ. Ҫурри анчах пулмасӑр... йӑли ҫапла 

мар-и... Хӗрсем вӗсем калаҫма хӑймаҫҫӗ ҫав. Вӑ- 
танаҫҫӗ.

СЛОНОВ. Ку еӑтанакан йышши мар.
МАВРИ. Пӗр сӑмах та шарламари?
СЛОНОВ. Паян халь пуҫӑннӑ ҫеҫ-ха, терӗ, 

ыран... каҫхине килме каларӗ. Ун чухне пӗтӗмӗш- 
пех пулать, терӗ.

МАВРИ. Юри тӑсать мар-и. Хӗрӗ ӑҫта ҫухал- 
чӗ-ха тата?

СЛОНОВ. Мастерскойне каятӑп терӗ те... Ман 
хамӑн та унта каймалла-ха.

МАВРИ. И-и, ухмах! Хӑтана килсен хӗре куҫ- 
ран вӗҫертеҫҫи вара? Яла тухса кайнӑ пулсан ҫӗр 
тӗлте те, ҫӗр чӗлхе, тем те каласа тултарӗҫ. Ҫам- 
рӑк ҫын вӑл часах унталла-кунталла шухӑшлама 
пултарать.

СЛОНОВ. Эс мӗн сӳпӗлтетен. Эп хӑтана кил- 
мен вӗт!

МАВРИ. Ан тун ӗнтӗ. Пӗлетпӗр мӗншӗн кил- 
нине. Хӗре ӑна, килте улах чухне, яла яма 
юрать-и? Хӗрсемпе юрату ҫинчен калаҫас пулать, 
унсӑрӑн вӗсем чӗмсӗр теме пултараҫҫӗ. Эпӗ хам 
хӗр пулса курнӑ, хам ҫичӗ ҫӗре качча кайса 
курнӑ. Тути-масине лайӑх пӗлетӗп.

СЛОНОВ. Сан сӑмаххуна итлесе тӑрсан, авла- 
нас мар тенӗ ҫинчех, авланас шухӑш тытас пулӗ, 
тарас санран хӑвӑртрах.

МАВРИ. Чим-ха, чим! Мӗскер сан куҫсем тӑр- 
таннӑ пек. Макӑрмарӑн пуль те.

СЛОНОВ. Ҫывӑрнӑран вӑл. Халь ҫех ҫывӑрса
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кӗтӗм те... Эсӗ такки ҫав ӗҫпех ман хыҫҫӑн ҫӳ- 
ретӗн пулать?

МАВРИ. Ҫав ӗҫпех. Ара ӗнер каҫхине ху ҫӗр 
тенкӗ пама пултӑн та...

СЛОНОВ. Эпӗ сана килтех каларӑм вӗт. Пус- 
туй ан хӑтланса ҫӳре, терӗм. Эпӗ кӑҫал авланма 
шухӑшламастӑп та. ( Ка я т ь ) .

МАВРИ. Пӑх-халӗ мӗн хӑтланаҫҫӗ, э? Ӗҫне хам 
пуҫласа патӑм та, халь ҫывӑха та ямаҫҫӗ. „Авлан- 
ма шухӑшламастӑп та“, тет, хӑй кӑнтӑр куиӗнче 
ҫывӑрса ҫӳрет. Кувӗн-ҫӗрӗн кунтан тухма пӗл- 
мест. Ҫук, мана улталаймӑн. Эпӗ вӗреннӗ йӗке- 
хӳре. Сакайӗнчи кукӑр-макӑрсене веҫех пӗлетӗп.

МИКИТА ( к ӗ р е т ) .  Ӑҫта пирӗн пулас мӑшӑр- 
сем ?

МАВРИ. Таҫта ҫухалчӗҫ...
МИКИТА^ Манӑн хӗр патне ҫыру ҫырнӑ, вишш..,
МАВРИ. Елкӗрнӗ те пулать... Ҫапла, каччи хут 

пӗлет.
МИКИТА. Ҫак усала шыраса, кӗҫех тӑн ту- 

хатчӗ. Лавкине хупнӑ. Пуҫанасем натӗнчен илсе 
тухрӑм. Мухмӑр чӗртеҫҫӗ те... Мана та ӗҫтерчӗҫ. 
Эх, Маври!.. Епле кӑштах савӑнас мар-ха, кӗрӳ' 
туянатпӑр вӗт. Каччи лӑйӑх ҫын пулчӗ.

МАВРИ. Мӗн каласси пур. Атя пӗрерӗшне тул- 
тарар-ха.

МИКИТА. Ҫук. Каччи килмесӗр пӗр тумлам 
та. Эсӗ мӗн хушша-хуппа кӗрсе ҫӳретӗн ара?

МАВРИ. Хушша-хуппа мар. Мухтанса калан& 
пек пулать те... Эпӗ пулмасан никам та мӑшӑр- 
ланас ҫук ҫав. Хамӑр ялтах акӑ: кама-кама мӑ- 
шӑрлантарман пулӗ. Унтри Сахарне Вӑрманкасран; 
тупса патӑм. Униҫӗм Уҫӑпне Уҫкассинчен... Мӑн- 
тӑр Хветӳк арӑмне, хӗрӗх ҫула ҫитнӗскерне, вун- 
ҫичӗ ҫулхике киле кӳртсе патӑм. Тата... Алтакин 
Михалине, Терентей Ваҫлине... у-у, шучӗ те 
ҫук...

МИКИТА. Эсӗ пӗрлештерессе пӗрлештеретӗн, 
те... Эсӗ пӗрлештернисем тем пурӑнсах каймаҫ- 
ҫӗ-ха вӑт.

МАВРИ. Пурӑнма пӗлмеҫӗ те, эпӗ айӑпли унта„
ВАРВАРИ ( к ӗ р е т ! )  Ах, туруй! Кӗтсе ывӑнтӑр 

пулӗ. Сӑрине лаҫрах ӑшӑтрӑм та... Ҫутӑ чейник 
таҫтаччӗ.

МАВРИ. Эсӗ сӑрине ӑшӑтса та ятӑн пуль. Эпӗ 
сивӗреххине ӗҫес тенӗччӗ. (К а я т ь.)

МИКИТА. Ну, карчӑк, сӑра пичкнсем тӗрӗс- 
тӗкелех-и?

ВАРВАРИ. Сӑра туни сая каймарӗ-ха... (ч’е й - 
н и к  и л с е к а я т ь . )

МИКИТА. Туй тӑвас пулсан эпӗ садра тӑватӑп. 
Сӗтел йӗри-тавра тенкелсем, сӗтел ҫине чечек 
лартса тултарас. Эх, пулать! Туй тума вӑй ҫитет-ха.

ШӐПЧӐК ( кӗрет ) .  Эсир ӗҫме те пуҫланӑ тем?
МИКИТА. Акӑ ман хӗр. Такам пӑхсан та са- 

вӑнмалла. Кам каччи илмӗ ман хӗре! Шӑратса; 
тунӑ пекех вӗт!

ШӐПЧӐК. Эсӗ самаях сыпнӑ пулас, атте.
МИКИТА. Мӗншӗн кӑштах ӗҫес мэр, хӗрӗм? 

Тепӗр ик-виҫ кунтан эсӗ пирӗнтен уйӑрлатӑн. 
Пӗчӗк ача вилсен пӳрт пушаеать те... Эсӗ ӳссе 
ҫитнӗ вӗт.

ЩАПЧӐК. Эпӗ вилместӗп вӗт. Качча каятӑп 
ҫеҫ.

МИКИТА. Ҫапла та, эсӗ пирӗн пата килсе пур- 
нас ҫук.



ШӐПЧӐК. Анчах Маври тупса паракан каччӑ- 
на юратмастӑп-ҫке эпӗ.

МИКИТА. Кама каятӑн вара эс?
ШӐПЧӐК. Кама каяс тенине эсир хӑвӑр та 

пӗлетӗр.
МИКИТА. Неушлӗ каччине юратмастӑн эс?
ШӐПЧӐК. Каччи хӑй те юратмасть.
МИКИТА. Эсир ӗнтӗ темиҫеҫулах пӗрле ҫӳреҫ- 

ҫӗ теҫҫӗ те. Эп сире пӗр-пӗрне юратаҫҫӗ пуль 
тесе.^.

ШӐПЧӐК. Кам ҫинчен калаҫатӑн ҫак эс?
МИКИТА. Хветӗр ҫинчен.
ШӐПЧӐК. Хветӗр ҫикчен? Хветӗре кайас пул- 

сан эсе хирӗҫ мар эппин?
МИКИТӐ. Эсӗ урӑх ҫынна параҫҫӗ тесе шухӑш- 

ларӑн-им? Ҫук, эпир халь аннӳпе те калаҫса 
татӑлтӑмӑр. Урӑххи ҫинчен калаҫу та пулман 
Депӗр тесен, хӑвӑн ирӗкӳ.

ШӐПЧӑ К. Чӑнах-и, атте?
МИКИТА. Чӑн пулмасӑр. Ыран ҫураҫмаллах 

килме каласа ярас...
СЛОНОВ ( к ӗ р е т ь ) .  Ну, юлташ Никитина, кун 

пек ҫеҫ тӗрлеҫҫӗ пулсан, ыран каҫ валли ҫурри 
те пулаймасть вӗт.

ШӐПЧӐК. Тӗрлекен хӗрсем килте ҫук ҫав. 
Шупашкара тӗрӗ тӗрлекене вӗренмелли курса 
кайнӑччӗ те... Паян тавӑрӑнмалаччӗ. Ҫитерейме- 
рӗҫ пулас.

СЛОНОВ. Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ. Договор пурнӑҫа 
кӗмест вӗт.

ШӐПЧӐК. Ан хӑра. Ҫитмӗл ҫулхи карчӑксен 
пухам та, договора тултаратӑпах.

СЛОНОВ. Ну, курӑпӑр. Ман каяс-ха.
( В а р в а р и п е  М а в р и  ( к ӗ р е ҫ ҫ ӗ ) .
МИКИТӐ. Акӑ сӑра... Сӑра килчӗ... Ан кай-ха.; 

Пӗр-виҫ курка сӑра ӗҫтерем те, вара калаҫса 
татӑлар...

СЛОНОВ. Тавтапуҫ.
ВАРВАРИ. Хӑвӑртрах калаҫса татӑласчӗ. (Пур- 

не те сӑра парать). Килӗр, тытӑр сӳрӗличчен... 
ну, ашшӗ, хӑтана килме камран каласа ярас те- 
тӗн?

МИКИТА. Мӗн каласа ямалли пур. Ҫынӗ хамӑр 
ялтах вӗт. Пӗр сӑмахпа каласан... ыран килсе 
пӑхчӑр... Пурте сӑрӑ ӗҫеҫҫӗ.

ЧАРШАВ.

(Юлашки пулать.)

Никӗс ҫинче тӑрри курӑнмасть
Калинино районне кӗрекен „Молния“ колхозра 

1938 ҫулта улӑмпа тӑмран вите тума тытӑкчӗҫ. 
Эх, ӗҫлерӗ вара строительство бригади, никӗсне 
кӑҫалчченех хывса пӗтерчӗ.

Районран пӗр юлташ пычӗ те кӑҫал:—Мӗнле,— 
тет,—сирӗн пӗлтӗр вите тума тытӑннӑччӗ, хатӗр 
пуль? Унӑн тӑрри ҫакӑнтанах курӑнмалла-ха,— 
тесе, хӑн кармашса пӑхрӗ.

— Темӗн,—^тавӑрчӗ ӑна пӗр колхозник, — ун 
тӑррине патне пырсан курас ҫук.

— Мӗншӗн апла, унта ӗҫлетчӗҫ вӗт?
— Ҫапла, ӗҫлетчӗҫ. Унӑн никӗсне тӑвакансем 

ҫине икӗ пин ӗҫкунӗ ытла кӗрсе кайнӑ, анчах 
лашасем витене кӗреймерӗҫ-ха. Мӗншӗн тесен, 
витине тума пӑрахнӑ, тӑмпа улӑм пурпӗрех ишӗ- 
лет, терӗҫ.

-  А никӗс тунӑ ҫӗре кайнӑ ӗҫкунӗсем?
— Вӗсем тумасӑр ишӗлсе аннӑ вите айне 

пулнӑ.

Г. Давыдов.

Пуҫран шӑлаҫҫӗ
Мана Ишлей районӗнчи Энтимеркассине пырса 

кӗме тӗл килчӗ. Ҫул ҫинчен килнӗ хыҫҫӑн такамӑн 
та ҫывӑрас е ҫывӑрмасӑрах культурлӑ канас ки- 
лет. Ҫавӑнпа та ҫакӑ ялти пӗр палланӑ ҫынпа 
вулав ҫуртне утрӑмӑр. Пырса кӗрсен, манӑн ку- 
ҫӑмсем тӳрех урайне тӗллерӗҫ, мӗншӗн тесен ун- 
та темӗн чул ҫӳп-ҫап мана „культурлӑ кану“ пама 
хатӗрленсе выртаҫҫӗ. Сӗтел патнелле утрӑм. Ҫакӑн- 
та мана пӗри пуҫран кӑшӑ-ӑрт! шӑлса илчӗ. Пӑха- 
тӑп ҫӳлелле; мӗскер ку?! Унта нимӗнле „пӗри“ те 
ҫук, унта маччана ҫыпӑҫтарнӑ хаҫатсем тем 
тӑрӑшшӗ усӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫавсем ачашласа илчӗҫ 
иккен мана, тата хӑйсем пуҫтарнӑ мӗнпур тусана 
культурлӑ канма килнӗ ҫын ҫине силлерӗҫ.

—Ма кун пек, юлташ?—терӗм эпӗ.—Пуҫран 
шӑлаҫҫӗ,— тесе йӑл култӑм, усӑнса тӑракан хаҫат- 
сем ҫине кӑтартса.

—Сана пуҫран шӑлни мӗн вӑл,—терӗ мана юлташ.
—А вот вулав ҫурчӗн пуҫлӑхне пуҫран шӑлаҫҫӗ, 

Ҫавӑнпа вӑл нимӗн тумасӑр ачашланса ҫеҫ пурӑ- 
нать.
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