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1939 ҫул хаҫат  наларат ь

— Эх, епле тепӗр вунсакӑр ҫул тӳсем}
— Ма яит хыпаланан?
— Уя чухне эпӑ те хамӑя ызӑла Х«рл0 Ҫара ҫахӑн лек ӑсатӑттӑм.



ПРОХОР ҪЕМЙИ
Паян Прохор хваттерне кӗрсен темиҫе хутчен 

калле-малле утса ҫӳрерӗ; Сӑнӗ пӗтӗмпех улшӑн- 
нӑ, савӑнӑҫ палӑрать пичӗ ҫинче. Тутисем кул- 
калаҫҫӗ. Куҫӗсем чеен пӑхаҫҫӗ. Кӑмӑлӗ уҫӑ.

— Старик, эсӗ ӗҫрен таврӑннӑ май, „американ- 
кӑна“ кӗрсе тухрӑн-им? Ытла урусем ҫӑмӑл пуска- 
лаҫҫӗ. Тутусем кулаҫҫӗ,—терӗ арӑмӗ, Прохор 
куҫӗнчен пӑхса.

Прохор тепӗр хут пӳлӗм тавра хӑвӑрт утса 
ҫавӑрӑнчӗ. Унтан тенкел ҫине таянса ларчӗ.

— Эсӗ вӗт нимӗн те пӗлместӗн. Эпӗ паян ик- 
кӗмӗш хут ҫамрӑклантӑм. Ӑнлантӑн-и?—терӗ вӑл 
арӑмӗ ҫине пӑхса.

Арӑмӗ тӗлӗнсех кайрӗ. Куҫӗсене мӑч-мӑч хупса 
иӑхать.

— Эсӗ ара, ҫав, леш, ватӑ ҫынсене ҫамрӑкла- 
такан профессор патӗнче пултӑн-им?—терӗ кӑ- 
мӑллӑн кулса.—Апла эсӗ мана пӑрахса ҫамрӑк 
арӑм туянас тейӗн?

— Ха-ха-ха! Ав, мӗн шухӑшлатӑн эсӗ. Виличчен 
пӗрлех пурӑнса ирттерер ӗнтӗ ӗмӗрсене. Пӗле- 
тӗн-и—эпӗ те ҫар ҫыннисен хисепӗнче тӑма ти- 
вӗҫ илтӗм. Ӑнлантӑн-и?

— Кирлӗ мара ан калаҫса лар-ха,—терӗ арӑ- 
мӗ. Аллӑ ҫула ҫитетӗн те, юри ҫеҫ суйса каланӑ 
пуль сана ҫамрӑксем, хӑвӑнтан куласшӑн.

Прохор арӑмне ӗнентересшӗн кӗсйинчи хаҫата 
кӑларса кӑтартрӗ.

— Ҫамрӑксем манран кулмашкӑн, эпӗ вӗт кулӑш- 
ла ҫын мар, ҫур ӗмӗрӗме вӑрҫӑра ирттернӗ ҫын. 
Акӑ кунта пурне те тивӗҫ ҫар обязанноҫӗ ҫин- 
чен кӑларнӑ закона пичетлесе кӑларнӑ. Ҫав за- 
кон тӑрӑх манӑн та ҫар учотӗнче тӑмалла. Пӗр- 
ремӗш категорири 3-мӗш разрядра тӑракан запас 
пулатӑп эпӗ...

Арӑмӗ тинех ӗненчӗ. Тутисене йӑл култарчӗ:
— Аила ывӑлӑрпа иксӗр те ҫар ҫыннисем 

пулса тӑтӑр ӗнтӗ...

— Коля военный пулайман-ха. Вӑл мединсти- 
тутра ҫеҫ вӗренет.

—Ҫамрӑк мар ҫав ӗнтӗ. Ме, вуласа пӗл, акӑ 
ҫыру янӑ. Халӗ ӗнтӗ вӑл мединститутра мар, 
военно-медйцински академине вӗренме куҫнӑ,— 
терӗ арӑмӗ, ы’вӑлин ҫыруне парса.

Прохор ывӑлин ҫыруне темиҫе хутчен вуласа 
пӑхрӗ. Хӑй куҫӗсене хӑй ӗненмест. Ҫук, суя мар, 
чӑн. Маттур Коля! Военный врач пулать,—хӑй 
тӗллӗн калаҫса ларать Прохор.

Прохор савӑннипе арӑмӗ те савӑнӑҫлӑ ҫӗнӗ 
ҫын пек йӑпӑр-япӑр пускаласа сӗтел ҫине апат 
хатӗрлет. Упӑшки ҫине ӑшӑ куҫӗпе пӑхать.

— Ларса апатлан ӗнтӗ. Хырӑму выҫнӑ пуль,— 
тесе сӗнет.

Старикпе карчӑкӗ ҫапла калаҫса ларнӑ тӗле 
хӗрӗ пырса кӗчӗ.

— Атте, анне! Эпӗ учлет шкулне вӗрен.ме кӗ- 
тӗм. Мӗн калӑр?—тесе пӗлтерчӗ.

Карчӑкпа старик пӗр-пӗрин куҫӗсенчен пӑхса 
илчӗҫ.

— Мӗн калас, хӗрӗм... Аван, — терӗ Про- 
хор, хӗрне мухтаса.

— Ҫемьере пурсӑр та ҫар ҫыннисе.м пулса 
тӑтӑр ӗнтӗ. Пӗр эпӗ ҫеҫ юлтӑм. Манӑн та „Хӗр- 
лӗ хӗрес“ курсне вӗренме кӗме заявлени парас 
пулать. Илӗҫ-ши? Ватӑ темӗҫ-ши?—терӗ амӑшӗ.

— Ҫырса пар! Илӗҫ. Вӗрен! Ӑнсӑртран вӑрҫӑ 
пуҫлансан, санӑн та уссу пулӗ. Пӗтӗм ҫемйипе 
ҫар ҫыннисем пулар,—терӗ Прохор арӑмне хуш- 
са.—Паянах ҫырса леҫсе пар!

Ҫапла Прохор ҫемйинчи ҫынсем пурте вӑрҫӑ 
ӗҫне хатӗрленсе тӑраҫҫӗ. Вӑл ҫемьере боец, во- 
енный врач, летчица, сестра... Вӗсем пӗтӗм ҫем- 
йипе ҫӗр ҫинче те, сывлӑшра та, урса ҫитнӗ тӑш- 
мана ҫапса ҫӗмӗрме хатӗр.

М. Данилов—Чалдун.

Савӑннипе
Етӗрнере ҫу ҫапакан завод пур. Унти шут ӗҫӗ- 

сене Семенов, Сбруев т. ыт. юлташсем туса пы- 
раҫҫӗ. Вӗсене завод дирекцийӗ кӑтартнӑ вӑхӑт- 
ран кӑшт ытларах ӗҫленӗшӗн укҫа ҫырса паман. 
Ку ыйтӑва судӑн татса памалла пулнӑ.

Августӑн 3-мӗшӗнче суд пулать. Кӑнтӑрла 
иртсен пӗр сехет те 30 минутра Се.меновпа 
Сбруев судран тухаҫҫӗ те тӳрех занятине.. 
О) ҪУ'Ук» занятине кайман вӗсем.

Ырӑ ӗҫрӗмӗр,
Ырӑ ҫирӗмӗр,
Намӑс-симӗс ниҫта та курмарӑмӑр,— 

тесе пикенсех юрласа ларнӑ вӗсем, пивноя кай- 
нӑ та. Темшӗн савӑннӑ, темшӗн хӗпӗртенӗ, хӑй- 
сем бутылкӑсем кутӗнче прогул туса ларнине 
сисмен те.

Хӑйсем сисмен, дирекци сисни-сисменни—пире 
паллӑ мар. Анчах ҫав прогульщиксем хӑйсем 
халиччен „ниҫта курман намӑс-симӗсе“ курма 
тивӗҫех ӗнтӗ. М. Е.

Ю Р Ӑ
Советски районти Хучаш колхозӗ 2—3 ҫултан- 

пах сад чӗртет. Садне карта тытман. Ҫавӑнпа та 
иртен-ҫӳрен качакасемпе сурӑхсем сада кӗрсе 
улма йывӑҫҫисене тутанса пӑхаҫҫӗ. Халь 
ӗнтӗ колхоз председателӗ йӑлт хуйха ернӗ. Пуҫӗ 
кӑшт хӗрсенех, вӑл ҫакӑн пек юрра салхуллӑн 
тӑсса ярать:

„Каччан-каччан качаки 
Каҫман карта хӑвармарӗ,
Пирӗн колхоз садне те 
Кӗмесӗрех юлмарӗ.

Пахчи-пачхи панулми,
Чи тӑрринче сар улми—
Татса ҫисе пулмарӗ,
Качака—мур кӑшларӗ“.

М. Шуҫӑм.



А С А  И Л С Е Н
■ Пракка Киркалов физкультурник—спортсмен 
мар, унӑн кӑкӑрӗ ҫине халиччен значок ҫакӑнса 
курман, анчах чунӗпе, шухӑш ӗмӗчӗпе вӑл мӗн 
тери ӑмӑртусенехутшӑнса курман-ши! Стадионсем, 
площадкӑсем ҫинче, шыв станцисенче пулса ирте- 
кен ӑмӑртусене, кроссене курма чӑн малтан Прак- 
ка Киркалов ҫитсе ларать. Пракка вара хӑй 
спортсмен пулманшӑн, спорт ӗҫне такҫанах ты- 
тӑнманшӑн хӑйне хӑй ятлама тытӑнать, ҫав кунах 
хӑнӑху тума. пуҫӑнма ҫирӗп ӗмӗт пырать. Анчах 
Пракка пуҫӗнчи шухӑшсем ытла та ҫӑмӑл мӗн, 
хӑйӗнчен ыйтмасӑрах ӑҫталла каяс тенӗ, ҫавӑнтал- 
ла тухса каяҫҫӗ.

Нациллӗ 9 республикӑсен спартакиадин пӗр 
ӑмӑртӑвне те курмасӑр хӑвармарӗ вӑл, кашни 
выступленине чӗререн хумханса пӑхать. Унчухне 
вара Киркалов пуҫӗнчи шухӑшсем пин ҫынлӑ крос- 
рн пекех вылянма пикенеҫҫӗ: пйри велосипедпа 
ҫил пек вӗҫсе каять, пӗри урхамах пек ҫуран 
чупать, теприсем шывра ишеҫҫӗ, пӗри диск ывӑ- 
тать, тепри хӑлат пек чупса пырса сикет тата 
ыттисем те. Пракка чӗкеҫ пек вылякан шухӑшсе- 
не пуҫтарса ҫитерме те ӗлкӗреймест. Пӗр чухне 
вӑл, хӗвел ҫинче ӑшӑнса выртакан кушак пек, 
таяпать те, вара пуҫне ҫав тери тутлӑ шухӑшсем 
пырса кӗреҫҫӗ, тӗтреленнӗ куҫӗсемпе хӑйне хӑй 
курать; вӑл велосипедистсен ӑмӑртӑвӗнче... ыт- 
тисене ҫур километр ытла кая хӑварнӑ пек, ури- 
сем ыткӑнса ҫеҫ ҫавӑрнаҫҫӗ, какӑрӗдӗркеч пекех, 
хашлатса ҫеҫ пырать...

Киркалов сисмен те, урисем хӑйсене ' хӑйсемех, 
хуҫинчен ыйтмасӑрах ҫавӑрнаҫҫӗ, хулӗсем руль 
тытнӑ пек тӑнк хытса ‘ тӑраҫҫӗ. „Ҫын сисмерӗ 
пулсан темпекехчӗ" тесе, тирпейленсе ларчӗ. Ан- 
чах, мур илесшӗ, шухӑшсем каллех пуҫра сиккипе 
ыткӑнаҫҫӗ: ... Киркалов финиш патне чӑн малтан 
ҫитет... Ун патне куракансем, судьясем, спорт- 
сменсем пыраҫҫӗ те, хупӑрласа илеҫҫӗ... „Шель, 
шель халиччен паллашман эпир“, тет Знамен- 
ский. „Здравствуй, Киркалов, малашне эпир пӗ- 
лӗшсем пулӑпӑр”! тет тутарсен паллӑ велосипе- 
дистки Половникова Наташа. Киркаловӑн тути хӗр- 
рисем ҫӳлелле ҫӗкленеҫҫӗ, чӗри чутех ирӗлсе 
каймасть.

—Фу,—тет Пракка тӑна кӗрсе.- Кун пек мар, 
халех, физкультурӑна пуҫӑнатӑп, ҫитес ӑмӑртура 
эпӗ мала тухмалла,—хыттӑнах шутларӗ вӑл.

Тата темиҫе кунтан Пракка майкӑ, трусы, тапоч- 
кӑсем туянчӗ. Кӑкӑрне, хулӗсене шӑла-шӑла илет. 
Хӑй велосипед ҫине лариччен шухӑшӗсем аллӑ 
километра кайса килеҫҫӗ.

Ыран канмалли кун тенӗ каҫ Киркалов Етӗрне 
тракчӗ ҫине велосипедпа ҫитрӗ. Я-ар, я-ар! пырать 
ҫул тӑрӑх. „Малтанлӑха .майӗпен, унтан темп ҫи- 
не темп“, теҫҫӗ пуҫри шухӑшсем. —Мӗнех вара, 
лар та кай, урупа педальсене пусма ҫеҫ ан ӳркен, 
—тет пӗр шухӑшӗ. Куҫсем темӗн чухлӗ халӑха 
кура пуҫларӗҫ. „Нажимай, нажимай!“—кӑшкӑраҫҫӗ 
вӗсем. Пӗри сасартӑк: „напирай!“—тесе ҫухӑрчӗ, 
Киркалӑв чалт! сиксе илчӗ. Каяллаҫаврӑнсапӑхать 
те, икӗ пӗчӗк ача велосипедсемпе ӑна хуса ҫит- 
нине курать. Вӗльт! иртсе кайрӗ пӗри .мала, вӗльт! 
— иртрӗ ■ тепри те. Пӗр ачи, урисем ҫитменнипе.

пӗр  енчен тепӗр енне сулӑнса, чалӑшса пырать. 
„Вот мӑи1кӑл, сӑмса-меккейсене ирттертӗм пу- 
лать“,—ҫилленсе кайрӗ Киркалов. Тытӑнчӗ педаль- 
сене „нажимай“тума. Малалла ӳпӗнсе, шӑлне ҫыртса 
ҫавӑрма пикенчӗ, анча-х леш ачисем аякран аякка 
каяҫҫӗ. „Ун пек пулма тивӗҫ мар“,—шухӑшлать 
вӑл; лешсем, юри йӗкӗлтенӗ пек, хытӑран хытӑ 
кайрӗҫ. Внҫҫӗмӗш километрта Киркаловӑн ури- 
сем итлеми пулчӗҫ, пӗрре пусрӗ, тепре пусрӗ, 
виҫҫӗмӗшӗнче—велосипед чалӑшса кайнипе, чутах 
шӑтӑка кӗрсе ӳкетчӗ. Малтн ачасем вӑрмана 
кӗрсе кайрӗҫ.

—Велосипедист пулас мар, мӗне кирлӗ шӑм-шака 
ҫӗмӗрме,—шутларӗ Киркалов. Ултӑ километра 

, кайса кплнӗ хыҫҫӑн, велосипед унӑн куҫне темӗнле 
асаплӑ япала пек курӑнма пуҫларӗ.

Кпркалов шывра ншекен спортсмен пулас шу- 
хӑш ҫине тӑчӗ. Каланӑ,—тунӑ. Атӑл хӗрри тӑрӑх 
вӑл чылайччен тарӑн шухаша ерсе ҫӳрерӗ. Унтан 
инҫех те мар икӗ ҫамрӑк хӗрача шыва кӗые ха- 
тӗрленеҫҫӗ. Иртнӗ ҫултанпа шыва кӗрсе к\ рман- 
скерӗн, чӗркуҫҫи таран кӗрсенех ҫан-ҫурӑмӗ элек- 
тричество токӗ янӑ пек сӑрлатса плчӗ. Майӗпен 
ишсе пырать вӑл. „Малтанлӑха майӗпен, унтан 
темп ҫине темп“, теҫҫӗ пуҫри шухӑшсем. „Напи- 
рай, нажимай!“ теме иуҫдарӗҫ теприсем. Канлӗ ҫеҫ 
йсше пыратчӗ Пракка. Анчах инкек кунта та ун 
хыҫҫӑнах ҫӳрет мӗн. Ҫыран хӗрринчи ҫамрӑк 
хӗрачасем шыва.кӗнӗ те, Киркалов патӗнченех иртсе 
кайрӗҫ. „Атя пӗрле, юлташ!“—тесе кӑшкӑрать 
пӗр.и. Тепри тата систермесӗр ишсе пырса, Прак- 
кан пуҫне шыв айнелле тӗксе .хӑварчӗ. „Лӑнкӑрт“ 
турӗ Киркаловӑн пыр шӑтӑкӗ. „Нажпмай" текен 
шухӑшсем таҫта Атӑл леш айккинех кайса лар- 
нӑ.пулас, нимӗн те-чӗнмеҫҫӗ, вӗсен вырӑнне „час- 
рах тух!“ текен шухӑшсем персе ҫитрӗҫ. Прак- 
кан ӳт-пӗвӗ хӑйӗнчен ыйтмасӑрах ҫыран еннелле 
ҫаврӑнчӗ, урисем ҫӗр шыраҫҫӗ. Темӗн тӗрлӗ ҫап- 
каланнӑ хыҫҫӑн, вӑл ҫыранхӗрне тухса ӳкрӗ.

— Спорт пулать-и шывра ишесси, ӑнсӑртран 
тем курса тӑма пулать: шыв тӗпне анса выртсан, 
питех спорт тӑваймӑн,—терӗ вӑл. Шывӗ те тарӑн, 
ура ҫитмест. Ҫуран чуима вӗреннинчен ырри 
пулас ҫук, чуи та чуп, пырса та ҫапӑнмастӑн, шыв- 
ра та путмастӑн,—тесе шухӑшларӗ.

Пракка шухӑшлать те тытӑнать, анчах ӑна ин- 
кек-синкексем вӑл ӑҫта ҫитнӗ, унта кӗтсе тӑраҫ- 
ҫӗ мӗн. Етӗрне тракчӗ тӑрӑх мӗнпур чун-хавалӗпе 
чупса пынӑ чух вӑл ҫул урлӑ каҫакан качака ҫине 
такӑнса ӳксе, чӗркуҫҫине шӑйӑрса янӑ.

—Пирӗн кунта спортпа ерҫмелли вырӑн та ҫук,— 
терӗ вӑл ҫул ҫине лачлаттарса сурса.—Хӗллеччен 
кӗтетӗп те, йӗлтӗрпе ҫӳреме тытӑнатӑп,—тесе 
шутларӗ.

Шанмалла-и, ҫук-и Киркалова, анчах унӑн хӗл- 
лехи сезонӗ те инкек-синкекпе иртессине малта- 
нах каласа хума пулать.

’ Калав ӑнланмалларах пултӑр тесен, Киркалов 
вырӑнне хӑш-пӗр профсоюз организацисене илме 
пулать. Вӗсем те, Пракка пекех, пӗрре аса ил- 
сен харӑссӑн ҫанӑсене тавӑраҫҫӗ, унтан е сӑлтав- 
сем ҫине пенине, е тепӗр сезона хӑварнине илтме 
пулать. Никита Волков.



Сарӑ сӑмавар
Шавлать пасар. Темиҫе тӗрлӗ сасса пӗр труба- 

ран кӑларнӑ пек, кӗр! кӗрлесе тӑрать Юхма па- 
, сарӗ...

Кил-ҫуртра кирлӗ ӑпӑр-тапӑрсене сутакан 
урамра пӗр хӗрарӑма темнҫе ҫын хупӑрласа 
илнӗ.

— Ҫук, аплапа памастӑп!—ҫуйӑхать ҫав хӗ- 
рарӑм.

— Ме ҫӗр тенкӗ!—сӗнсе парать пӗри.
— Ҫӗр вуннӑ!
— Ме ҫӗр те пиллӗк!
— Ҫӗр вуннӑ!
— Тепӗр тӑваттӑшне хушам эппин!
— Ҫӗр вуннӑ!—пӗр пусне те ӳкмест хӗрарӑм.
Мӗн хаклашаҫҫӗ кусем? Петр Ивӑнович ҫав

ушкӑн ҫывӑхнерех пычӗ те ҫӗрвуннӑлатса тӑра- 
кан хӗрарӑм умӗнче витре кӗрекен сарӑ сӑмавар 
ларнине курчӗ. Пасара вӑл, арӑмӗн кӑмӑлне 
савса, „Ҫӗвӗ ҫӗлекен машина туянса пулмӗ-и-ха“ 
тесе тухнӑ. Сӑмавара курсан, ку шухӑш унӑн 
таҫта кайса ҫухалчӗ. „Куншӑн арам та савӑнсах 
каять ӗнтӗ,-^тесе шухӑшларӗ вӑл.—Килти шӑт- 
нӑччӗ-ха, ӑна юсаттариччен луччӗ кӑна илес".

— Мӗн чул тӑрать? — ыйтрӗ вӑл хӗрарӑмран, 
сӑмаваряе ниҫтан ытараймасӑр.

Хӗрарӑм Петр Иванович ҫине, ӑна трук пал- 
ласа илнӗ ҫын пек, хӑйӗн хӗсӗнсе кӗнӗ чӑлтӑркка 
куҫӗсемпе пӑхса илчӗ. Вара тути-ҫӑварне шӑл- 
каласа, унӑн хӑлхйнчен темӗскер пӑшӑлтатрӗ.

„Илетӗнех пулсан, сана тӑхӑрвуннӑ ҫинчен па- 
рӑп“, тесе ӑнланчӗ ӑиа Петр Иванович.

Кунта унӑн та, хӑйӗн черечӗпе, хӗрарӑм ҫине 
тинкерсе пӑхса илмелле пулчӗ. Кам-ши ку? Ха- 
мӑр таврашранах эп палламан „инке, аппа“ мар- 
шн? Мӗишӗн ытгисемшӗи ҫӗр вуинӑ та—маншӑн 
тӑхӑрвумяӑ?

„Паракантан ил, ҫапакантан тар!“ тенӗ чӑваш- 
се.м, Петр Ивановичӑи тарма сӑлтавӗ ҫук: ӑна
никам та ҫапмасть, хӑваламасть. Унӑн укҫа кӑ- 
ларасси ҫеҫ юлнӑ, мӗншӗн тесен ӑна параҫҫӗ. 
Вӑл ҫавӑн пек турӗ те. Вара, илнӗ таварне 
хӑрах хӑлхинчен ҫаклатса, пасарӑн ытти урамӗ- 
сенче ҫӳремесӗрех, килӗ еннеле утрӗ. Нумаях 
каймарӗ вӑЛ( хыҫалта: „Иван Петровчӑ! Иван
Петровчӑ!“ тенӗ сас илтӗнсен, унӑн ҫаврӑнса 
пӑхмалла пулчӗ. Унта хай хӗрарӑм йӳле янӑ сӑк- 
манӗпе шапӑлтатса пырать.

— Ытла васкаса утатӑн, 'ниҫтан ҫитме ҫук 
пӗтӗмпе,—терӗ вӑл хӑшӑлтатса, ӑна хӑваласа 
ҫитсен.—Сан пата пӗр ӗҫ пур та манӑн, килнех 
пырсан, ҫиленмӗр-ши?

— Ак тата, ҫын пынӑшӑн мӗн тума ҫиленес-ха, 
—терӗ Петр Иванович. Ытла трук пулнипе, вӑл 
урӑх ним калама пӗлмерӗ.—Айда, айда-а, хӑна 
пулӑн. Анчах кам...—терӗ те вӑл, . „пулатӑн-ха 
эс?“ тесе ӗлкӗреймерӗ, унпа юнашар вӗтӗртетсе 
пыракйн хӗрарӑм хӑй кӑлаҫма васкарӗ.

— Хӑна пуласси-мӗнӗ-ӗ... ӑна хамӑрӑн т/малла 
та-ха... Э-е, сӑмаварӗ ку питӗ аван ӗнтӗ: юх- 
масть-тумасть, час вӗреме кӗрет. Ҫавӑнпа эпӗ 
ӑна санах парас терӗм. Атту, темӗнле ҫынна 
ҫакланатчӗ-ха вӑл.

Петр Пванович пуҫӗнчи шухӑшсем пӑтранма 
пуҫларӗҫ. „Элле мана аташгарать ку хӗрарӑм, 
\
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е хӑй аташса кайнӑ“ тесе, мӗнпур шухӑшсене 
пӗр ҫулпа яма тӑрӑшса пычӗ вӑл. Ӑна, пуринчен 
ытла, хӑйне „Иван Петровчӑ“ тесе чӗнни тӗлӗн- 
терсе ячӗ.

— Ва-ара, аван пулчӗ-ха ку,—тет малалла хӗ- 
рарӑм.—Сана тахҫанах шыранӑччӗ-ха.

— Инке,—терӗ ҫакӑнта Петр Иванович, аран- 
аран пӗр сӑмах кӳртсе лартма май тупрӗ. Ан- 
чах, пӗр тапранса кайнӑ хӗрарӑм ниҫтан чарӑнай- 
масть, колхоз инкубаторӗкчи мӗн пур чӑх-чӗпсе- 
не пӗр ҫӗре пуҫтарса килсен те вӑл кӑларса 
тӑракан сӑмахсем чухлӗ пӗрчӗ ниепле те сӑхса 
ӗлкӗрес ҫук вӗсем. Мӗнле чарас кӑна?

— Эх, пӑрӑн, пӑрӑн! Лаша килет!—терӗ вӑл. 
Ытлаванах ҫул варрипе пыракан хӗрарӑм айӑк- 
кине чупса тухрӗ. Пӑхать ҫаврӑнса, ҫав тӗрлӗ 
ӗрӗхтерсе килекен нимле лаша та ҫук. Петр 
Иванович йӑл! кулса илчӗ.

— Инке,—терӗ вӑл татах хӑй ҫине улталаннӑ 
ҫыннӑн куҫӗсемпе пӑхакан хӗрарӑма.—Калама 
аван та мар та: эпӗ сана, темле, паллаймарӑ.м-ха.

— И-ий ара-а, ӑҫтан нурне те палласа пӗте- 
рен, сахал-и пирӗн пеккисем сире чӑрмантарса 
ҫӳрекен.

Арман татах авӑрма пуҫларӗ. Мишук ҫӑварне... 
чур! хӑлхӑна тӑратса кӑна пыр,

— ... Ӗнтӗ вӑл нимӗн те ахаль пулмасть те-ха 
—тет малалла хӗрарӑм, эпӗ, саншӑн пулсан, пит 
хӗрхенсех тӑмӑп. Акӑ сӑмаварне те ҫавӑншӑнах 
патӑм. А-ара, ман сирӗн патӑрта ӗҫ пур вӗт-ха, 
эпӗ ҫавӑн ҫинчеи калаҫса пӑхасшӑнччӗ санпа. 
Ӑҫтан тӗлне кялет пирӗн пек ҫынна, такӑнтар- 
сах пырзҫҫӗ. Асту-ха эсӗ, лавкара илнӗ пусмана 
пасзра тухҫа сутнӑшӑн ҫырса параҫҫӗ те—ӗҫ-и 
вӑл. Эпӗ пусмалла та сут.ман, яланах, кӗпе ҫӗле- 
се е саппуи туса тухатӑп.

Петр Иванович кун хыҫҫӑн хӗрарӑм кам иккен- 
не ӑнланчӗ, анчах хӗрарӑм хӑй кампа калаҫнине 
тавҫӑрсах илеймерӗ-ха. Кӑна мӗнле пӗлес? Кам 
вырӑнне хурать мана вӑл?

Шкул картишне вӗсем арлӑ-арӑмлӑ ҫынсем 
пекех пырса кӗчӗҫ. Петр Ивановичӑн шкул 
алӑкӗнчен тулли витрепе шӑпӑр йӑтса кӗрекен 
арӑмӗ ҫак ӑнсӑртран тӗл пулнӑ мӑшӑр ҫине тӗ- 
лӗнсе пӑхса тӑчӗ.

Вӗсем пӳрте кӗчӗҫ. Калаҫса лараҫҫӗ. Хӗрарӑм 
ҫӑварӗ пулемет пек: Петр Иванович пӗр сзмах 
тӗртсе хунӑ ҫӗре вӑл пин те пилӗк сӑмах такӑл- 
таттарса кӑларать.

— Итле ха, Иван Петровчӑ,—тет хӗрарӑм. 
Петр Иванович ун ҫине чӑр! пӑхса илчӗ.—-Ку 
ӗҫпе эпӗ сан пата пӗркун хӑвӑр кӑнцелерех, пы- 
нӑччӗ. Эсӗ судра ларнипе, ун чухне санна кала- 
ҫаймарӑм.

.А.-а-а...—тӑсса ячӗ Иван иетрович. Хӗрарӑмӑн 
пичӗ ҫутӑлса карӗ: „Мана хӑй те палласа илчӗ 
нккен-ха“, терӗ пулмалла. Петр Иванович чут 
кулса яратчӗ, вӑл сиксе тӑчӗ те ҫӑеарне тутӑр- 
па хупларӗ. „Мана ку, те.м тесен те, Каримов 
судья вырӑнне хурать“, тесе шухӑшларӗ вӑл. 
Ӑна унпа аташтарнисем халиччен пӗрре кӑна 
пулман. Сӑнӗсемпе вӗсем икӗ тумлам шыв пе- 
кех мар пулсан та,пӗр тӑвана мая кипеҫҫӗ, Тум 
енчен илсен, Кудрявцев сторож (Петр Иванович



Кудрявцеб—ҫак шкулти еторож вӑл) Каримов 
судьяран пӗрре те кая мар якалса ҫӳрет.

Ҫак вӑхӑтра унӑн арӑмӗ сӑмавар йӑтса кӗчӗ.
— Ку мӗнле сӑмавар?—терӗ вӑл, Кудрявцев ил- 

нӗ сӑмавара курсан.
— А-а, ку сан арӑму пуль-ха, аван-иР—хӗрарӑм 

Кудрявцев арӑмӗ патне пырса алӑ пачӗ.—Эсӗ 
кунта ӗҫлетне, учительницӑра пуль-ха? Хӑвӑр 
шкулта пурӑннӑран калатӑп-ҫке. Юрӗ. Вара, 
сирӗн пата килсе курас терӗм-ха. Еҫпе ҫӳре- 
тӗп-ҫке, пӗччен хӗрарӑма тупӑнать вӗт.

Калаҫу сӗтел хушшине кӗчӗ.
— Иван Петровчӑ, мӗн тӑвӑпӑр-ха вара 

ҫав ӗҫпе? Ахалех сӳнтерсе лартма маякилмӗ-ши?
— Иван Петрович пулсан, эпӗ аванах калаҫнӑ 

пулӑттӑм та санпа ку ӗҫ ҫинчен, анчах мана ха- 
мӑр учительсем Петр Иванович тесе чӗнеҫҫӗ,— 
терӗ Кудрявцев, калаҫӑва ытлашши тӑсмасӑр.

— Петр Иванчӑ! ..—хыпса ӳкрӗ ҫавӑнтах хӗр- 
арӑм.

— Ҫапла, инке, эсӗ йӑнӑшнӑ. Эсӗ мана Кари- 
мов судья вырӑнне хуратӑн.

— Эсӗ кам пултӑн-ха вара? Ара, чим-ха, пӗр- 
кун эсех лараттӑн вӗт судра.

— Эпӗ ҫак шкулти сторож—Кудрявцев. Судра

эп халйччен судьяра мар, заседательте те ларса 
курман.

Ытла-аванах чей ӗҫсе ларакан хӗрарӑм, сыпнӑ 
чейне ҫӑтса яраймасӑр, чыхӑнса кайрӗ те мӗн- 
пурне апчху туннпе пӗтерчӗ. Чалт! турӗ аллин-. 
чи чей чашӑкӗ сӗтел ҫине.

— Ҫапла, йӑнӑшрӑн ҫав, инке. Малашне ун 
пек хӑтланмӑн ӗнтӗ,—терӗ Кудрявцев.—Эсӗ 
Каримов патне хӑйӗн патне кай ку ӗҫпе. Анчах, 
ҫакна ан ман вара: судьясем ун пек ҫынсем 
мар вӗсем, сутӑн илеймӗн вӗсене! Каримов 
судья патне пырса пӑх-ха эсӗ пӗр чӗрес пылпа, 
о-о-о!.. эп ӑна пӗлетӗп, вӑл пит тӳрӗ ҫын,— 
пылпа мар, темӗскерпе те вараланас ҫук. Пӗркун 
пӗри ун патне сар ҫу илсе пынӑ та, арӑмӗ ухват- 
пах ӑсатса янӑ лешне. Вот арӑмӗ те епле тӳрӗ 
ҫын ун... А-а, чим-ха, чим, инке, эсӗ кайма тесе 
тӑтӑн пуль-ха та... Э-е, сана кӳрентерес мар: 
сӑмаварна, тен, юнерех патӑн пуль эсӗ мана... 
чармастӑп, илсе кай. Арӑм, вӑн, хамӑрӑнне те 
ҫӗнӗ сӑмавар пекех тутарнӑ.

Хӗрарӑм ним те чӗнеймерӗ. Мӗн каласси пур, 
мӗн пурне паҫӑрах каласа пӗтернӗ те. Паҫӑр 
Кудрявцевӑн пулнӑ сӑмавара хӑрах хӑлхинчен 
ҫаклатрӗ те тухса шӑвӑнчӗ. Иван Ара.

Улатӑрти гравюрӑ шкулӗнче
П. Михайлов Ӳкерчӗкӗ.

БЫКОВ: Директор юлташ! Эсир кайнӑранпа ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулне хатӗрленессипе тӑватӑ класс вал- 
ли тӑватӑ алӑк тунисӗр пуҫне хальлӗхе урӑх ним те тӑваймарӑмӑр-ха.

МЯСНИКОВ (директор): Маттур, тӑвансем! Малалла та ҫапла туса пырӑпӑр. Ыран занятисене 
тытӑнӑпӑр. Анчах пирӗн хут та, сӑрӑсем теҫук . Ну, ун ҫинчен хӑҫан та пулсан канашласа пӑхӑпӑр.



А Л  Ь Б О М
Мана вӑл хулӑм хутлӑ тетрадьне тыттарчӗ. 

Ҫиеле тӑйлӑк-тайлӑк ларакан саспаллисемпе „Аль- 
бом“ тесе ҫырса хунӑ. Хӑшпӗр листисене уҫка- 
ласа пӑхрӑм та, манаунти ӳкерчӗксем тӗлӗнтерсех 
ячӗҫ. Кашнине тинкеререх пӑхсан, ҫав ӳкерчӗк- 
сен хушшинче темӗнле ҫыхӑну тӗвви пур пек 
туйӑнать.

— Мӗскер ку сан: калав-и, повесть-и? — тесе 
тӳрех ыйтрӑм эп.

— Писатель пулсан, эпӗ ҫав ӳкерчӗксем тӑрӑх 
пбр роман ҫырмалла,—терӗ вӑл. — Пӗлессӳ килсен, 
эпӗ сана ку альбом^ мӗне пӗлтернине каласа пама 
пултаратӑп.

Пирвайхи листа ҫинче лапсӑркка йӑмрасемпе 
ҫупӑрланса ларакан танлӗ пӳрт туса хунӑ.

— Ҫакӑнта ҫуралса ӳснӗ эпӗ, — терӗ вӑл. Вара 
тепӗр листине уҫрӗ те, унта вӑрмана кӗрсе кая- 
кан ҫул курӑнса кайрӗ.

— Ҫакӑ ҫулпа эпӗ вунҫичӗ ҫула ҫитсенкилтен 
тухса кайнӑ. Вӑл ҫул мана чӑн малтанах ҫак ҫур- 
та кӳртсе ячӗ.

Вӑл виҫҫӗмӗш листине уҫса, мана типографи 
ҫурчӗн ӳкерчӗкне кӑтартрӗ.

— Анчах унти ӗҫ мана илентермерӗ, — терӗ 
вӑл, тӑваттӑмӗш листине уҫса. Унта почта ҫурт- 
не кӑтартнӑ. — Ҫӑмӑлрах ӗҫ шыраса, эпӗ ҫакӑнта 
пырса кӗтӗм.

Тепӗр листине уҫсан, тӳп-тӳрӗ выртакан чугун 
ҫулне куртӑмӑр.

— Ку ҫулпа таҫта кайнӑ тата? — терӗм эпӗ.
— Ниҫта та кайман, — терӗ вӑл. — Эпӗ ун ҫин- 

че ӗҫленӗ. Почтӑра кӗлесе ларас килмерӗ ман.
Улттӑмӗш листа ҫинче вӑрман. „Кунта ӗнтӗ 

вӑл чугун ҫулӗ ҫинче ӗҫленӗ вӑхӑтра охотӑра кӗ- 
лесе ҫӳренӗ“, тесе шухӑшларӑм эп. Анчах...

— Ҫак вӑрманта эпӗ десятник пулнӑ, — терӗ 
вӑл._— Хӑвах пӗлетӗн, чугун ҫул ҫинче ӗҫлесси 
ҫӑмӑл мар. Ҫавӑн пекех,^ вӑр.ман хуралҫи пуласси 
те ман кӑмӑла тавӑрчӗ. Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек, 
эпӗ унта шӑп кӑна шӑрӑх вӑхӑтра кӗтӗм те вӑ-

рӑм тунасенчен аран тарса хӑтӑлтӑм. Акӑ эн про- 
давец.

Ҫиччӗмӗш листа ҫине лавка туса хунӑ.
— Анчах кунти шӑнасем вӑрмантинчен те усал- 

тарах пулчӗҫ, пыр шӑтӑкне вӗчӗлтеттерме ты- 
тӑнчӗҫ, терӗ вӑл.

Тепӗр листа ҫинче эрех кӗленчи.
— Эсӗ эрех лавкинче ӗҫленӗ-и? — ыйтрӑм эп.
— Ҫук. Ҫав лавкара тӑнӑ чухне эпӗ эрех ӗҫме 

вӗрентӗм. Ҫав мана юрамарӗ. Лавкари эрехе ӗҫ- 
се ярасран хӑраса унтан та тухса кайрӑм.

Тӑххӑрмӗш листи ҫине йӗм тӳмми туса хунӑ.
— Вара эпӗ Ҫӗрпӳри тӳмме фабрикӗнче ӗҫле- 

рӗм. Манӑн унта та ӗҫ ӑнмарӗ. Ҫав пулӑ хуппи 
пек япаласемпе аппаланас килмерӗ,—тет.

Вуннӑмӗш листа ҫинче унӑн пӗр пӗчӗк пичӗке 
кӗрлесе ларать.

— Кайрӑм эпӗ хамӑр яла, ялсоветӗнче секре- 
тарьпулса ӗҫлерӗм. Секретарь чухне епӗ ҫак пи- 
чӗкерен сахал мар кӑрчамана туртнӑ. Мана ун- 
тан ӗҫке ернӗ тесе сирпӗтрӗҫ.

Вунпӗрмӗш листа. Кунта вӑл хӑй хӑма заво- 
дӗнче ӗҫленине кӑтартнӑ.

Вуниккӗмӗш листи ҫине чӑхӑ пусма ларнине 
туса хунӑ. Эпӗ кулса ятӑм.

— Ку ӗнтӗ инкубаторта ӗҫленине пӗлтерет 
сан, — терӗм эпӗ. — А-яй-й, ҫта-ҫта кӑна ҫитмен- 
ши эсӗ!..

—• Апла мар, — тесе хучӗ вӑл? — Кӑна ун пек 
ӑнланма юрамасть. Заводра мана «Еҫ кӗнеки» па- 
чӗҫ. Ҫавӑнтанпа вара пусӑрӑнса ӗҫлетӗп. Халӗ эп 
заводри ударник. Ҫакӑнпа манӑн калав пӗтет.

— Санӑн тепӗр листи уҫӑлмасӑр юлчӗ, — те- 
рӗм эп.

— А вӑл иртнине кӑтартать, — терӗ те вӑл, 
ӑна та уҫса пачӗ. — Ку вӑл самӑй лара-тӑра пӗл- 
мен кайӑксенчен пӗри — ҫерҫи.

— Ну, ҫерҫи... Мӗне пӗлтерекен кайӑк вӑл?
— Калап вӗт, иртнине пӗлтерет: эпӗ летун 

пулнӑ, — терӗ вӑл. Яккупа пӗр тӑван.

Хальхи арӑмсем
— Ав унта сӗтӗрӗнет! — терӗ манӑн лавҫӑ тил- 

хепепе лашана хӳтерсе пынӑ вӑхӑтра.
— Ӑҫта. Кам? — ыйтрӑм эпӗ Варлам мучирен.
— Авӑ, ав, ыраш пусси хӗррипе вар пуҫнел- 

ле ҫитет, — пушӑ аврипе тӗллерӗ вӑл.
— Мӗнле сӗтӗрнет, тен ҫын пӗр-пӗр усӑллӑ ӗҫ 

тума васкать пулӗ? — тетӗп.
— Ха-ха-ха, усӑллӑ ӗҫ, ытла култаратӑн эсӗ, 

шӑллӑм, пӑх-ха эсӗ лайӑхрах куҫупа, кам вӑл? — 
уҫӑ кӑмӑллӑ сасӑпа ҫӑмӑллӑн кулса ман еннелле 
пӑхрӗ мучи.

— Те хӗрарӑм, те арҫын, тумтирӗ вӑрӑм пек, 
чӑн та куҫа хӑнӑхман япалана ыраш пусси 
ҫийӗн тинӗс пек хумлӑн вылякан ӑшӑ ҫийӗнче 
уйӑрса илеймерӗм, — терӗм Варлам мучие.

— Куҫа хӑнӑхман япала ҫав сире, а пире куҫа 
хӑрпӑклатнӑ япала, ҫавӑнпа катаранах паллатпӑр. 
Ҫӑхан вӗт вӑл, ҫӑхан, чиркӳсӗр, приходсӑр тӑрса 
юлнӑ ҫӑхан, т̂ ек ялтан-яла вилӗ е ҫуралнӑ ача

шыраса чупать, йӗрӗх пек ҫыпӑҫать те уйӑрӑлма 
та пӗлмест, — хушса хучӗ мучи.

— Халӗ те тӗне кӳртекен тупӑнать-и?— ыйта- 
тӑп мучирен.

— Тӑхта-ха, ан васка, эпӗ санаӳҫул кӗскетмел- 
ле пӗр мыскара каласа парам, —'сухалне якатса 
илсе чӗлӗ.мне хыпрӗ манӑн лавҫӑ. Тилхепине ура- 
па урлаҫҫинчен ҫыхса чӗлӗмне чӗртнӗ хыҫҫӑн, вӑл 
пуҫларӗ ю.мах мар, чӑн пулнӑ ӗҫ ҫинчен калама.

— Иртнӗ ытларикун, — пуҫларӗ Варлам мучи 
сӑмахне, — Элӗк районӗнчи Вырӑс Сурӑм понӗ 
Иванов Трак районӗнчи Мӑн Шетмӗ ялне пырса 
кӗнӗ те: тӗне кӳртмен ачасем пур-и, 5—6 ҫулхи- 
сене те тӗне кӳртетӗп, христос ҫумне ҫыпӑҫта- 
ратӑп, тесе килӗрен ыйтса ҫӳрет. Попӗ яла лӑ- 
пах арӑмсем уйран каҫхи апат хатӗрлеме киле 
тавӑрӑннӑ вӑхӑтра килнӗ. Ап-па! Унччен те пул- 
марӗ Микулай арӑмӗ, Ефстав арӑмӗ, Ҫтенкипе 
Спиридон арӑмӗ, Макҫӑм карчӑкӗ 2—3-шер ача



ҫавӑтнӑ, витресем йӑтнӑ, эпӗ сыхлакан колхоз 
сачӗ ҫумӗнчи ҫӑл патнелле ыткӑнс> пыраҫҫӗ. Эпӗ, 
ну мыскара, улма сыхласа ларнӑ ҫӗртрех „каҫхи 
-кӗлӗре“ пулатӑп, тетӗп. Хам курӑнас мар тесе, 
пытанарах, йывӑҫсем хыҫӗнчен вӑрттӑн пӑхса тӑ- 
ратӑп. Тараса ҫӑл тавра 6—7 арӑм, ачесем тата 
поп пуҫтарӑнса тӑчӗҫ. Микулай арӑмӗ, шӳт тума 
юратаканскер: — 6 витре ӑсса кӑлартӑм, ҫитет 
нулӗ, пачӑшкӑ, тӗне кӳртме тытӑнатӑр пулӗ тесе 
ҫӳхе тутисене хуҫкалать. Иванов поп васкарах 
хӗреслӗ сапунне ҫакса алла хӗрес илчӗ. Кӗсъе- 
рен пӗчӗк кӗнеке илсе катӑк шӑлӗ витӗр шӑхӑр- 
са тискеррӗн мӗкӗрме пуҫларӗ.

— Тӑхта-ха, пачӑшкӑ, эсӗ манӑн Сентие мӗн 
ятлӑ хуратӑн, ыйтрӗ Микулай арӑмӗ.

— Кондратий!— сиввӗн ҫавӑрӑнса пӑхрӗ поп, 
мӗкӗрме чарӑнса.

— Кантрашка ятлӑ пулать-и-ха вӑл, ой апла 
пулсан кирлӗ мар, ан тив ачана, — ачана каялла 
илчӗ попран.

— Календарь ҫинче Сенти ятлӑ ят ҫук, инке, 
Сенти вӑл тӗне кӗмен чӑваш ячӗ, — хирӗҫлеме 
пуҫларӗ поп.

— Тӗне кӗмен чӑваш ячӗ пултӑр апла, эх! Сен- 
тн чӗппӗм, Се^нтийӗм! — ыталаса илчӗ вӑл ачине.

— Санӑн календарӗ те 30 ҫул ӗлӗкрех тухнӑ- 
скер пулас, — хушса хучӗ Макҫӑм карчӑкӗ.

— Календарӗ мӗн вӑл, эсир алЛине пӑхӑр-ха, 
ку алӑсем кӑҫал шыв курман пулӗ,—тӗртрӗ поп 
аллинчен Ефстав матки.

— Хи-хик, алли татах-ха, пӑхӑр-ха сухалне, лап- 
рапа кӗҫҫеленсе хытса ларнӑ, сухал мар ку санӑн, 
йӗпе пӑру хӳри пулмалла, ха-ха-ха, хи-хи, — ян- 
тратса кулчӗҫ арӑмсем, Стенкиарӑмӗ поп сухалне 
силлесе туртсан.

— Кай, ача ят хуртаратӑп-и сана: алли хура, 
сухалӗ лапраллӑ, — тӑрӑхлама тытӑнчӗ Спиридон 
арӑмӗ.

— Ан калаҫ, аллине ҫӑвам, сухалне тирпейлем, 
старик тесе ыталас тейӗн, — тӳркес чӗлхепе йӑ- 
патма тытӑнса витрене аллисене чикрӗ поп.

— И-и, уй тункати, ан чик ирсӗр аллусене 
таса витре ҫине! Ҫухрӑмран эрех пички шӑрши 
кӗрет, акӑ халех хӑсӑк килет, — хушса хурса вит- 
рине урипе тӗксе йӑвантарчӗ Микулай арӑмӗ.

— Сӑмси шӑтӑкӗсене пӑхӑр-ха, ҫырлахах, виҫ- 
ҫӗн милӗксемпе кӗрсе ларса хӑрӑмласа тухмаяла, 
пӑт ҫурӑ тусан тата табак хӑрӑмӗ тулнӑ пулӗ, — 
каллех кулчӗ Спиридон арӑмӗ.

— Ку атӑсемпе хӗлле йӗлтӗрсӗрех ярӑнатӑн 
шулӗ эсӗ?— ыйтрӗ тепри.

Иванов поп хӑй мӗнле вырӑнӗнче мӑшкӑлу 
мишенӗ пулса тӑнине сисрӗ пулас: — тӗне кӳрте- 
тӗр-и?— ыйтрӗ кӗскен.

— Тем тӑватпӑр ҫав, пачӑшкӑ? — иккӗленнӗ пек 
каларӗ пӗри.

— Тӗне кӗмесӗрех аван нурӑнаҫҫӗ...

— Ахалех таса ҫитӗнеҫҫӗ, — шавлама тытӑнчӗҫ 
арӑмсем.-

— Хм, ачусене тӗне кӳртмесӗрех пурӑнас те- 
тӗр?— кӗҫҫе сухалне силлерӗ поп.

— Тӗне кӗмесӗрех! — харӑс ответлерӗҫ арӑм- 
сем.

— Христосран уйӑрлатӑр апла...
— Ҫук, христоспа пирӗн нимӗн ӗҫӗ те ҫук, — 

ҫирӗплетрӗҫ, попа хирӗҫ.
— Апла эсир турра маннӑ! — шӑрчӗсене тӑрат- 

рӗ поп.
— Ачисене пӑхма кӗнеке, журнал урлӑ вӗрен- 

тӗмӗр, тырри-пуллине хамӑр алӑпа хамӑр тӑват- 
пӑр...

— А турӑ памасан? — хӗрарӑ,мсене пӳлсех, хӑ- 
йӗц сӑмахне савӑлласа лартрӗ поп.

— Эпир колхоза кӗни тӑхӑр ҫул ҫнтрӗ, тӑхӑр 
ҫулта санӑн турруна тӑхӑр хут та асӑнман, санӑн 
туррунтан тӑхӑр пӗрчӗ те илмен, пирӗн тырӑсем 
ҫапах хӳхӗм пулаҫҫӗ, мӗншӗн' тесен эпир телей- 
лӗ ҫӑлтӑр айӗнче пурӑнатпӑр, — терӗ Ефстав 
матки.

— Санӑн турру та сан пекех эрех кӳпсе ҫӳрет 
пулмалла, хи-хих-и!

— Хи-хи-хи! Тавай хӑйне тӗне кӳртес! — Айтӑр 
хӑйне тӗне кӳртес! — тенӗ сӑмахпа Микулай арӑ- 
мӗ витре илсе попа шывпа ярӑнтарчӗ.

Ну ӗҫ пуҫланчӗ тесе тӑратӑп. Чӑтаймарӑм, йы- 
вӑҫ хушшинчен тухса карта ҫине хӑпарса лартӑм. 
Манӑн арӑмсем витресене йӑтма ӗлкӗрчӗҫ ҫех, 
поп юпах тиха кашкӑртан хӑранӑ пек ҫӑл патӗн- 
чен ял вӗҫнелле тапса сикрӗ.

Ҫӑл кутӗкчен урам тӑрӑх ял вӗҫне ҫитиччен 
кӑшкӑру тата кулнӑ сасӑсене илтсе ҫирӗм арӑм 
тухрӗҫ пулӗ. Урам тулли арӑм, ача-пӑча тӑрать, 
попӗ ҫавӑрӑнса пӑхмасӑр кастарса пырать, Урам- 
ри пӑрусем попран хӑраса хӳрисене тӑратса тӑ- 
кӑрлӑкпа ҫырманалла вӗҫтереҫҫӗ, вӑрҫакан автан- 
сем вӑрҫма пӑрахса, тарса кӗрсе хапха айӗнчен 
пӑхса тӑрса юлчӗҫ. Ну, мыскара, кун пек мыскара 
87 ҫула ҫитсе те курман эпӗ. Ҫапла, ывӑлӑм, 
хальхи арӑмсем, — терӗ мучи юлашкинчен.

Сӳпенкке Йлли.

V/

Еҫлемен аппарат
— Ҫак Буинскинчи хӑмазавочӗн аппарачӗ пӗр- 

ре те ӗҫлесе кӑтартмарӗ-ха пире.
— Мӗн суятӑн. Эпӗ халь ҫеҫ ҫавӑнтан тухрӑм: 

директор вырӑнта, бухгалтер-счетоводсем пурте 
ӗҫлесе лараҫҫӗ. Э-эй, юлташ, -эсӗ вӗсен аппарачӗ 
ҫинчен ахалех элеклетӗн.

— Ҫу-ук, вӑл мар, калаҫакан кино аппарачӗ ҫин- 
чен калатӑп эпӗ. Директор ӑна илсе килсенех 
шкафа питӗрсе лартрӗ те халь те кӑлармасть.

Буинский.



К У Л А С  К И Л . Е Т
Якурпа Якуш

Ҫырма хӗрринче вылянӑ вӑхӑтра:
— Чим-ха, итле!—терӗ, —Якуш Якура.
— Эс маттур ача вӗт?—Маттур, начар мар!- 
Тет лешӗ.—Апла-тӑк халех киле май
Атя, акӑ ҫак каҫмапа хӑвӑрт кай,
Ҫырма урлӑ каҫ эс—чупса, утса мар!
Ҫапла пӗр ӳкмесӗр унта эс каҫсан,— 
Маттурлӑх татах ӳсӗ сан.
Чупрӗ Якур... хӑй кулать йӑхлатса...
Каҫмине леш тӗртрӗ те хӑй урипе—
Ҫав самантрах Якурӗ пӗвӗпе 
Лачакана ӳкрӗ лаплатса.

Сыхӑлӑхсӑр нихҫан та эс ан пурӑн,
Асту, Якуш пек ҫынсем унсӑрӑн,—
Эсӗ ик куҫлӑ пулсассӑн та,—
.Лачакана сӗтӗрӗҫ сана та.

Н. Евдокимов.

Сӑнран пӑхса пӗлекен
Нейтральнӑй ҫӗршыв представителӗ;—Ой, ку

ҫынӑн сӑн-пичӗ кӑмӑла килмерӗ. Хӑш государ- 
ство ҫынни-ши вӑл?

— Халӗ Европӑра вӑрҫакан пӗр аслӑ государ- 
ствӑн представителӗ.

Нейтральнӑй ҫӗршыв представителӗ: —Ну-у... 
Хм... апла иккен... Каларӑм сӑн-пичӗ хитре мар, 
куҫӗсем питех те килӗшӳллӗ тесе. Ун пек чипер 
куҫлӑ ҫынна урӑх тупма хӗнтерех ӗнтӗ.

— Мӗншӗн пӳрнепе шутлатӑн? Шут ҫинче 
часрах пулать вӗт.

— Шут ҫинче эпӗ хам хуҫалӑх паракан ту- 
пӑша шутлатӑп. А колхозра тунӑ ӗҫкунӗсене 
шутлама манӑн пӳрне те ҫитет.

В. Лисевич ӳ«ерчӗке. Бюро-клише ТАСС.
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Нартӑ умӗнчи калаҫу
Ваҫли мучи паян, хулана кайсан, тӗнчере пул- 

са пыракан событисене сӑнаса пыма картӑ илсе 
килчӗ. Унӑн пуринпе те интересленме юратакан 
ачи чупса пычӗ те:

— Атте, мӗнле картин вара ку? —тесе ыйтрӗ.
—- Картин мар, картӑ вӑл, унта тӗнчери ҫӗр-

шывсене ӳкернӗ,—-ӑнлантарчӗ ашшӗ.
Ашшӗ пирӗн тӑван ҫӗршывӑн чиккисене йӗр- 

лесе кӑтартсан, ача тӗлӗнсе кайрӗ;
— Ой-о ой. Ман ытам та ҫитмест ӑна ҫавӑрса 

кӑтартма! Ку тата мӗнле ҫӗршыв?
— Япония.
— Пирӗн пограничниксе.\1 Хасан кӳлли патӗн- 

че хӗненисен ҫӗршывӗ-и. Самурайсем хӑйсем вӗ- 
тӗрен мӑшкӑласа вӗсен ҫӗршывне ҫапла пӗчӗккӗ 
тунӑ-и вара? Ха, виҫӗ пӳрне сарлакӑш те ҫук.

Нун йӗркипе
Степан Макарович! Мана счетовода хӑҫан 

лартӑн?
— Паянах лартӑттӑм та, анчах халӗ ӗҫлекен 

счетовод прогул тумарӗ-ха. Прогул тусанах ӑна 
кӑларса ярса сана лартатӑп.

Тӑккаланчӑкпа кӗрешмеҫҫӗ
— Ҫапнӑ тырра аран вырнаҫтарса пӗтертӗмӗр. 

Амбар лӑках тулса ларчӗ.
— Лӑках тулчӗ тетӗн. А эсир мана вырнӑ- 

ҫапнӑ чухне тырра тӑккаланӑшӑн ятлаттӑрччӗ. 
Тӑккаланман пулсан, ӑҫта чикеттӗрччӗ-ха!

Ҫентябрӗн 1-мӗшӗнче
— Ача-ам, маляра тухман пуль-ҫке эс?

— Ма?
— Ара, йӗмӳ краска кӑна та.
— А, вӑл—пирӗн шкул партӑсене ӗнер кӑна 

сӑрласа пӗтернӗ те—ҫавӑнпа.

Тӗлӗк
— Вот тӗлӗкӳ-масару... тем ^курса тӑрӑн.
— Мӗнле тӗлӗк тата?
— Хамӑр пуҫлӑх ҫинчен тӗлленнӗ те калама 

хӑяймастӑп.

Икӗ ача
— Петька, эс пирӗн пата ма килтӗн. Атте мана 

санпа выляма хушмарӗ. Сан аҫу прогульщик.
Унтан, Петька кӑмӑлсӑр пулнине кура, ҫапла 

хушса хучӗ:
— Ан хуйхӑр, Петька. Малашне ӑса кӗрӗ ха 

аҫу—вара пӗрмай иксӗмӗр выльӑпӑр. \

Ҫырассипе кӑларасси
— Эпӗ ҫак пьесӑна шӑп пилӗк уйӑх ҫыртӑм. 

Шухйшласа ҫырма нумай вӑхӑт иртмерӗ.
— Пилӗк уйӑхра ҫырса пӗтерни мӗн вӑл. Эсӗ 

ӑна Чӑвашиздата парса тепӗр пилӗк уйӑхранах 
кӗнеке туса кӑлар, вара мухтанма пултаратӑн.



Ҫ И Л О С  В А Л Л И
Етерпе райоине кбрекен Урапакассинчи кол- 

хоз клубне тахҫантанпах пптӗрсе тытаҫҫӗ. Урайӗ
витӗр курӑк шӑтса тухпӑ.

Н. С1верчков худ, ӳкерчӗкӗ.

\

Ҫӑрине ма вататӑр, юлташсем?  

Уҫҫи ҫук, ара. Пире силос тума курӑк кирлӗ.



Утне ҫитмен туртине
(3 паӑлӑ комеда)

(Ю лаш ки. П уҫлам ӗш ӗ 12—13-мӗш № -сенче)

Я. А И ЗМ А Н .

111-мӗш ПАИЕ.
Сад пахчи. Карта тӑрӑшшӗпе сирень, \'лма йывӑҫҫисем. 

Варринче сӗтел, хӑмаран ҫапса тунӑ тенкелеем. Хӗрсем юр- 
ласа тӗрӗ тӗрлесе лараҫҫӗ.

КУДРЯШОВ ( п ы т а н с а  п ы р с а ,  х у т  ку-  
п ӑ с н е  с а с а р т ӑ к  ҫ у х ӑ р т а т ь ) .

ХӖРСЕМ. Ах!
УРИНЕ. Ай-уй!.. Шартах сиктерчӗ.
ХВЕТУҪ. Мӗн ҫапкаланса ҫӳретӗн ҫын пах- 

чинче!
КУДРЯШОВ. Пӗрре те ҫапкаланса мар, тӳп- 

тӳрех килтӗм. Эсир мӗн тума пуҫтарӑннӑ кунта?
ХВЕТУҪ. Эпир тӗттӗм пуличчен ҫак тӗрре 

тӗрлесе пӗтерес терӗмӗр. Каҫчен пӗтермесен, 
договор тӑрӑх, пӗтӗм ӗҫ харама кайма пулта- 
рать, тет Шӑпчӑк.

УРИНЕ. Ватӑ хусах валли мӗн пур кунта?
КУДРЯШОВ. Хӗрсем, эпӗ ман ҫинчен калаҫ- 

нине пӗрре те юратмастӑп. Итлӗр-ха, эпӗ сире 
сутмалли юмах ярса кӑтартӑп! Итлетӗр-и?

ХӖРСЕМ. Атя кала!
КУДРЯШОВ. Ну, шутсӑр йывӑр вара, никам 

та пӗлеймест. Ну, хӑлхӑрсене тӑратӑр!
ХВЕТУҪ. Пуҫла хӑвӑртрах, сӗлӗ арпи!
КУДРЯШОВ. „Алӑпа тытман, кӑмакана хыв- 

ман, сӗтел ҫине хуман, ҫӗҫӗпе касман,—ӑна ҫи- 
мен ҫын ҫук“. Ну, мӗн пулать?

ХВЕТУҪ. Ай, мӗн пулать-ши ку?
КУДРЯШЕВ. Ну, пӗлӗр!
ХВЕТУҪ. Тепӗр хут кала-ха!
КУДРЯШОВ. Илтмен пупшӑн икӗ хут чан 

ҫапмаҫҫӗ.
УРИНЕ. Маншӑн кала-ха ӗнтӗ!
КУДРЯШОВ. Саншӑн пулсан пин хут калама 

та хатӗр ( п и т ӗ  х ӑ в ӑ р т  ка л а т ь): „Алӑпа тыт- 
ман, кӑмакана хывман, сӗтел ҫинй* хуман, ҫӗҫӗпе 
касман—ӑна ҫимен ҫын ҫук“. Ну ӑнлантӑн-и?

УРИНЕ. Ҫук. Кала-ха мӗн пулать?
КУДРЯШОВ. Каламастӑп. Халь ӗнтӗ пурне те 

сутатӑп. ( Х в е т у ҫ а )  сана... Насар мучине. (К у- 
л а ҫ ҫ ӗ ) .  Сана... (У р и н е н е) Киремет Кирилине 
( к у л а ҫ ҫ ӗ ) .  Сана... ( п ӗ р  х ӗ р е )  урамри Шатӑрки 
старике. ( Ку л  аҫ  ҫ ӗ1 Мӗн эсир, хӗрҫуммисем 
пек пур те ӗҫлӗ... Шӑпчӑка качча парас темес- 
тӗр пулӗ те?.. Е кам та пулин сирӗнтен каять-и?

ХВЕТУҪ. Эпир пурте каясшӑн пуль те-ха... 
Илекенни никам та ҫук-ҫке. Хи-хи-хик!

КУДРЯШОВ. Епле ҫук? Акӑ эпӗ. Мӗнрен на- 
чар?

ХВЕТУҪ. Эсӗ пирӗн пек ҫамрӑксене юратмас- 
тӑн ҫав.

КУДРЯШОВ. Конешнӑ. Ху халь ҫӑкӑр пӗҫерме 
те пӗлместӗн пуль-ха.

ХВЕТУҪ. Вӗренӗп-ха. Ҫуралсанах ҫиме те 
пӗлмен те...

Ша ПЧАК ( к ӗ р е т ) .  Тата нумай юлчи, хӗрсем?
УРИНЕ. Пӗр-иккӗ тнрсе туртмалӑх ҫеҫ юлчӗ.
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ХВЕТУҪ. Эпӗ пӗтертӗм.
ХӖРСЕМ. Эпӗ те, эпӗ те...
ШӐПЧӐК. Ну, мастерскойне кайӑр та, якатӑр. 

Хветуҫ эсӗ пилӗк комплект хатӗрлесе хур вара! 
Халех илме килеҫҫӗ пулӗ. Анчах мансӑрӑн ан 
парса ярӑр! Ордер ҫырмалла.

ХВЕТУҪ. Юрать. Ну, Гриша, кала купӑсна!..
КУДРЯШОВ. Купӑса мӗн калас ӑна. Хӑех ка- 

лать вӑл, пӑх ( в ы л я с а  я р а т ь ) .
ХЕРСӖМ (ю р л а ҫ ҫ ӗ).

„Урампа пырать савни 
Купӑсне тӑскаласа 
Юнашар унпа Сани 
Пырать сӑвӑ каласа" ( к а я ҫ ҫ ӗ ) .

ШӐПЧӐК. Мӗншӗн ку Хӗветӗр халиччен кил- 
мерӗ-ха, мӗншӗн-ха эпӗ хам валли ниҫта та вы- 
рӑн тупаймастӑп? Ҫичӗ ютри ҫын ҫураҫма кил- 
нӗ пекех. Ҫапах та ӗмӗрте пӗрре ҫеҫ пулакан 
япала ҫав. Темме ҫӳҫентерет. ( Па у з а ) .  Ниепле 
те кӗтсе илейместӗп пуль ку Хветӗре.

СМЕЛОВ ( к ӗ р е т ) .  Шӑпчӑк!..
ШӐПЧӐК. Хветӗр, манман-и эс мана?
СМЕЛОВ. Ӑҫтан манас ман сана!
ШӐПЧӐК. Каяр элпин атте патне!

‘ СМЕЛОВ. Каяр пӳлас атте патне.
ШӐПЧӐК. Эсӗ пӗчченех-и?
СМЕЛОВ, Тӑвайкасри йысна килет.
ШӐПЧАК. Айда пӳрте ( М и к и т а  к ӗ р е т ,  

а л л и н ч е  с ӑ р а  в и т р и ,  т а т а  э ре х ) .  Акӑ, ат- 
те килчӗ.

МИКИТА. Килтӗр те-и?
СМЕЛОВ. Килтӗмӗр.
МИКИТА. Пӗчченех-и?
СМЕЛОВ. Йыснапа.
МИКИТА. Эсир ӑҫталла?
ШӐПЧАК. Ботинка тӑхӑнма.
МИКИТА. Йысну килсе тухсан, кунта килме 

каласа ярӑр ӑна!
СМЕЛОВ. Юрать ( С м е л о в п а  Ш ӑ п ч ӑ к  ка- 

я ҫ ҫ ӗ).
МИКИТА. Хветӗр сан пушмакна курман пуль. 

( С ӑ р и н е  с ӗ т е л  ҫ и н е  л а р т а т ь ) .  Вот. Кунта 
уҫӑ. Пӳртри мар.. сывлӑш та таса... пур енчен 
те аван. Сӗтел ҫине сармалаччӗ те... Манӑн кар- 
чӑкки чумантарах-ҫке, (аяккалла) хӑвӑртрах, ара!.. 
Ҫынсем киличчен хатӗр пултӑр.

ВАРВАРИ ( к ӗ р е т ) .  Таҫтан шыраса тупать 
вара. Пӳртре мӗн пулнӑ-ха. (С ӗ те  л ҫ и н е  т ӗ р -  
л е н ӗ  с к а т е р т  с а р а т ь . )  Кунта пуҫҫапас тӑ- 
вас пулсан, ни турри ҫук, нимӗн те ҫук.

МИКИТА. Туррипех антранӑ-ҫке ҫак. Хатӗрле 
хӑвӑртрах!

ВАРВАРИ, Манӑн, тем, иртен вара шухӑшсем 
улшӑна пуҫларӗҫ-ха. Хӗрӗ юратмастех пулсан... ка- 
ялла тавӑрмалла пулать пуль.

МИКИТА. Хӗрне ҫураҫмасӑрах каялла тавӑрасси



ҫйнчен юмахлать. Ӳн пек ҫынна парӑтйар халь, 
тата мӗн, качэ-мӑйри кирлӗ-им? ♦

ВАРВАРИ. Юрӗ-ҫке ӗнтӗ, юрӗ. Хамах ӑна 
-ҫураҫасшӑн та... Кӗрӳ усал пулсан, ҫылӑхӗ хам 
ҫине пултӑр ӗнтӗ.

МИКИТА. Ан калаҫ' кирлӗ мара! Сӑра курки- 
сем кирлӗ пулаҫҫӗ. Илсе кил!

ВАРВАРИ. Сӗтел ҫине ху.ма пуҫламан ҫӑкӑр 
кирлӗ пулать пуль.

МИКИТА. Мӗн аппаланмалли пур. Сан ҫӑкӑр- 
на такам пӑхса ларать!?

ВАРВАРИ. Укҫине... ӗлӗк укҫа хунӑ чух... ҫӑ- 
кӑр ҫине хуратчӗҫ те-ха... ( к а я т ь . )

МИКИТА. Елӗк... ӗлӗкхипе антӑранӑ... (п а у- 
3 а). Ку Хветӗрӗн хӑш йыснӑшӗ пулать-ши? 
Марье упӑшки пулсан, кӑштах паллатӑп ӗнтӗ. 
Дарье упӑшки пулсан—курман, пӗлместӗп. Халич- 
чен те хутшӑнман та... ( Ҫ ы н с е м  к и л н и н е  
к у р с а )  А-а, килӗрех, килӗр!

( Ҫ е м е н п е  М а в р  к ӗ р е ҫ ҫ ӗ . )

МАВРИ. Килетпӗр-ха. Чупаҫҫӗ-и! Килнӗ чухне 
туллие хирӗҫ пултӑмӑр-ха, телей пулать пуль 
тетпӗр.

ҪЕМЕН. Аван пурӑнаҫҫӗ-и! (А л ӑ п а р а т ь).
МИКИТА. Ку ӗнтӗ ашшӗ вырӑнче пулать-и?
ҪЕМЕН. Ҫаплах. Ашшӗ пулатӑп.
МИКИТА. Вырӑн тупса ларӑр!
МАВРИ. Пирӗн каччи ҫухалчӗ-ха. Кунта кил- 

мерӗ-и?
МИКИТА. Халь ҫех кунтаччӗ.
МАВРИ. Эпӗ кайса пӑсӑрлантарам-ха. Ӑҫта 

каймалла пулнӑ-шитата? ( Ка я т ь . )
ҪЕМЕН. Аван сад пахчи сан. Хӑвах лартса ӳс- 

тертӗн-и?
МИКИТА. Хамах. Тытса ларттарма пирӗн пу- 

янсен пек укҫа пулман вӗт.
ҪЕМЕН. Миҫе тунката-ха?
МИКИТА. Алла яхӑн пулас.
ҪЕМЕН. Ку, кӑвак ҫурӑлаканнине ӑҫтан тупса 

лартрӑн тата?
МИКИТА. Леш, пирӗн ялти Хупах Караҫӑмне 

пӗлетӗн пуль-ха, ҫавсем патӗнче пӗр икӗ ҫу ул- 
муҫҫи сыпкаласа хӑтлантӑм, тата ҫакӑн пек си- 
ренсене куҫарса патӑм. Ҫавӑн чухне пӗр-ик ху- 
нав илсе килнӗччӗ те... Ҫавсенчен хунаттартӑм.. 
Икӗ ҫул улмуҫҫи сыпнӑшӗн пӗр пус та тӳлеме- 
рӗ, шуйттан хыт кукарӗ. Вилсе кайрӗ, ҫавӑн 
ҫинчен асӑнмарӗ те... Кулаксем пурте ■ҫавнашкал 
пулнӑ ӗнтӗ...

ҪЕМЕН. Ҫапла, куркаларӑмӑр ӗлӗк, самай.
МИКИТА. Эпӗ сана тӳррипех калам. Пайтах 

ӗҫлесе асап курнӑ вӑл шуйттан кулаксем патӗнче. 
Ман арӑм вӑн, хӗре ӗлӗкхи кулак таврашне пар- 
са, ҫавсемпе хурӑнташлӑ пуласшӑн та... Кирлӗ 
мар. Хамӑн хӗре нихҫан та ун пек ҫӗре кайма 
хушас ҫук. Эп мӗнле шухӑшланине ӑнланатни 
вара эс, хӑта?

ҪЕМЕН. Ӑнланмасӑр вара...
МИКИТА. Кӑшт лар-ха. Эпӗ черкесем илсе 

килем. Эрех ӗҫсен калаҫӑпӑр. ( Ка я т ь ) .
ҪЕМЕН. Манӑн Йӑванӗ ӑҫта ҫӳрет-ши тата? 

Хыҫҫӑнах тухрӑм-ҫке.
ҪТАПАН (к ӗ р е т). Аван ҫӳреҫҫӗ-и!
ҪЕМЕН. Аван-ха. Эсир ӗҫпе-и?
ҪТАПАН. Еҫпе. Арӑм шӑлнӗ хуса килчӗ? „Кайса

лар-хӑ эсӗ Микитӑ патне“, тет. „Сӑмах пу- 
лать унта“, тет. Мӗнле ӗҫпе?—тетӗп те... „Унта 
курӑнать“, тет, Эпӗ палласах та каймастӑп та... 
Хӗрӗн ашшӗ эсӗ пулмастӑн пулӗ?..

ҪЕМЕН. Ҫук. Энӗ ютран-ха. Еҫпе килтӗмӗр те...
ҪТАПАН. Ют пулсан... санӑн ӗҫӳ пирӗнни пек 

васкавлӑ ӗҫех мар пулӗ. Эсӗ паянлӑха пире ан 
канҫӗрле-ха!

ҪЕМЕН. Эпӗ хам-та чӑннипе килнӗ ҫын. Ӗҫӗ 
вӗҫне ҫитичченех ларас пуль тетӗп. Сана мӗнле 
ӗҫпе килме каланӑччӗ, каласам!

ҪТАПАН. Паян кунта хӗр ҫураҫаҫҫӗ тет-и.
ҪЕМЕН. Хӗр ҫураҫаҫҫӗ ҫав. Эсӗ хӗрӗн тӑва- 

нӗсенчен пулмарӑн пуль те?..
ҪТАПАН. Темле каламалла. Эсӗ те ҫав ӗҫ- 

пех-и?
ҪЕМЕН. Ҫав ӗҫпех.
ҪТАПа Н. Апла эпир иксӗмӗр те пӗр ӗҫпе.
ҪЕМЕН. Эҫӗ кам пулатӑн вара?
ҪТАПАН. Йыснӑшӗ пулатӑп.
ҪЕМЕН. Апла пулсан пӗлӗшлӗ пулатпӑр.
ҪТАПАН. Аякрисем пулатӑр-и?
ҪЕМЕН. Иккассисем. ( А я к к а л л а ) .  Акӑ, аш- 

шӗ килет.
ҪТАПАН. Э-е...
МИКИТА ( кӗ ре т ) .  У-у, кунта тата ют ҫын 

пур иккен.
ҪТАПАН. Пур-ха.
МИКИТА. Инҫе каятӑр-и?
ҪТАПАН. Кунта килтӗмӗр ӗнтӗ.
МИКИТА. Юрать, ӗҫпе пуль-ха?
ҪТАПАН. Ӗҫӗ мӗнӗ... путек-сурӑх ҫухатсаччӗ 

те... Ҫавна шырама тухрӑмӑр.
МИКИТА. Самайранпа шыратӑр-и?
ҪТАПАН. Паян ҫех-ха.
МИКИТА. Кӗтӳ яриччен кӗтсе ларӑрах.
ҪТАПАН. Эсӗ, хӑта, ӑнланаймарӑн пулас! Тӳр- 

рипе каласан, хӗр ҫураҫма килнӗ эпир.
МИКИТА. Мӗншӗн тӳрех калас мар! Вӑрлама 

килмен вӗт!
ҪТАПАН. Ӗлӗкрен йӑли ҫапла пырать те...
МИКИТА. Кам пулатӑр-ха эсир.
ҪТАПАН. Йыснӑшӗ пулатӑп.
МИКИТА. ( Ҫ е м е н е )  Эсӗ кам вырӑнче пула- 

тӑн апла?
ҪЕМЕН. Эпӗ ашшӗ вырӑнче пулатӑп пулӗ.
МИКИТА. А-а, пит аван. Айтӑр, сӗтел хуш- 

шине куҫса ларар!
ҪЕМЕН. Лармалла пулсан, ларас. ( Л а р а т ь . )
ҪТАПАН. Ман хамӑн та сикес пуль (л а р а т ь). 

Ӑҫта пирӗн ҫамрӑксем, курӑнмаҫҫӗ?
МИКИТА. Вӗсем кӗлетре пулмалла.
ҪЕМЕН. Тумланаҫҫӗ пуль-ха.
ВАРВАРИ (ҫ ӑ кӑ р, и к е р ч ӗ ,  ч ӑ к ӑ т  и л с е  

к ӗ р е т  т е с ӗ т е л  ҫ и н е  х у р а т ь ) .  Ан кӳренӗ- 
рех, нумай кӗтмелле турӑм сире!

ҪЕМЕН. Ӑҫта васкас. Тул ҫутӑлличчен тем ту- 
малӑх та вӑхӑт пур.

ҪТАПАН. Ӗлӗкхи йӑлапа, хӗре ҫурҫӗр иртсен 
тин ҫураҫнӑ та... Ман шухӑшпа ӑна пӑхӑнмалли- 
ех ҫук.

МИКИТА. Мӗн вӑхӑта ирттерес. Карчӑк, кил, 
лар! Ларса калаҫар та...

ВАРВАРИ. Йӑлине тӑвар ӗнтӗ, старик?
ҪЕМЕН. Туйне хӑҫҫан тӑвас тетӗр?
МИКИТА. Ӗлӗкхи йӑлапа туй туса хӑтлан- 

мастпӑр пулӗ. Хальхин пек тӑвас! Ҫӗнӗлле!
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ВАРВАРИ. У-у, апла ӗлӗкхи ҫынсенчен катӑк 
пулас марччӗ...дем туса хуратӑн пулӗ ӗнтӗ хам 
ур^ах пуҫпа. ( Й ӗ р е т . )  Хӗрӗне каччи киличчен 
тӑхтар-ха, старик! Куҫ хыҫӗнче сӑмах татса ху- 
рӑпӑр та... хӗре ӗмӗрлӗхе нушалӑха хупса хурӑ- 
пӑр... Хӗрӗ каччине пӗрре те юратмастӑп, тет.

МИКИТА. Мӗнле-ха апла? Урӑх шухӑш тытрӗ 
пуль-и?

ВАРВАРИ. Кам пӗлет. Ку каччӑна вӗлерсен те 
каймастӑп, тет.

МИКИТА. ,,Каймастӑп“ Тет. Ак тата... епле 
каймасть пулать-ха!

ҪТАПАН. Апла кунта талпаса ҫапса ларни те 
ахалех.

ҪЕМЕН. Ҫаврӑнать. Хӗрсем, вӗсем качча каяс 
умӗн пурте ҫавӑн пек. Хӗр, вӑл юланут ҫине ут- 
лансан _та „каймастӑп пуль-ха‘‘ тесе калать, тет 
те...

МАВРИ (х ы п ӑ н с а- к ӗ р е т). Ах, турӑ! (Ҫ е м е- 
н е  а я к к а л л а  ҫ а в ӑ т с а )  Ивана тупаймарӑм 
вӗт. Мӗн пулса тӑчӗ-ха капла!

ҪЕМЕН. Кунтах терӗҫ вӗт! Килет пуль-ха.
МАВРИ. Ҫамрӑксем ҫухалнӑ-ха пирӗн, ниҫта та 

курӑнмаҫҫӗ.
МИКИТА. Епле ҫухалнӑ? Акӑ, Шӑпчӑк килет.
ШӐПЧӐК (к е р е т, а в а н т у мп а ) .  У-у! мӗн 

чухлӗ пуҫтарӑннӑ вӗсем кунта. Аван ҫӳреҫҫӗ-и! 
( Ҫ е м е н п е  Ҫ т а п а н а  а л ӑ  т ы т а т ь ) .

МИКИТА. Ну, Шӑпчӑк хӗрӗм, пире кунта ан- 
нӳ пӗтӗмпех хуйха кӳртрӗ-ӳкерчӗ. Ман хӗр кач- 
чине пӗрре те юратмасть, тет. Юратсах каятӑн 
пуль?

ШӐПЧӐК. Юратсах!
МИКИТА. Ҫавӑн пек танкиста та юратмасан...
ҪЕМЕН. Танкист мар, тракторист!
ҪТАПАН. Тракторист мар пуль, танкист пуль?
ҪЕМЕН. Халь ҫапла калаҫҫӗ пулинех, пӗлтӗр- 

сенче тракторист тетчӗҫ те...
МИКЙТА. Пӗлтӗрсенче тракторист пулнӑ вӑл, 

халь танкист.
ҪЕМЕН. Ну, тӑхлачӑ, ҫӑкрисене майласа хур 

та... пӗрер курка сӑра тытар!
МИКИТА. Каччи киличчйн кӗтӗр ӗнтӗ. Акӑ 

сӑмах ҫинех... ( С м е л о в п а  С л о н о в  к ӗ р е ҫ ҫ ӗ .  
С л о н о в  в а с к а с а  Ш ӑ п ч ӑ к  п а т н е  пы-  
р а т ь).

СЛОНОВ. Ҫак ордер ҫине алӑ пус-ха, унсӑрӑн 
тӗррине парса ямаҫҫӗ. Хӑвӑртрах, каҫ пулать!

ШӐПЧАК. Аван тӗрленӗ-и? ( Алӑ  п у с а т ь ) .
СЛОНОВ. Калама ҫук аван. Тавтапуҫ сана, 

Шӑпчӑк, тавтапуҫ! ( Ал ӑ  т ы т а т ь ) .  Ну сывӑ пул- 
са тӑрӑр! (К а й м а т ӑ р а т ь.)

(Смеловпа Шӑпчӑк каяҫҫӗ.)

ҪЕМЕН. ( С ӗ т е л  х у ш ш и н ч е . )  Иван, ӑҫтал- 
ла тата?

СЛОНОВ ( ҫ а в ӑ р ӑ н с а ) .  Атте, эсӗ ыӗн тума 
килнӗ кунта?

ҪЕМЕН. Епле мӗн тума? Хӗр ҫураҫма.
СЛОНОВ. Кам валли? ' ••
ҪЕМЕН. Сан валли?
МИКИТА. Чим-ха... чим, чим... Кам пулатӑн 

вара эс?
ҪЕМЕН.,Ҫемен Ваҫильчӑ!
МИКИТА. Хӑш ялсем?
ҪЕМЕН. Иккассисем.
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МИКИТА. Камӑ ав.тантӑрма килнӗ эс?
ҪЕМЕН. Хамӑн ывӑлӑма, Йӑвана.
МИКИТА. ( Ҫт а н а н а ) .  Эсӗ кама авлантарма 

килнӗ апла?
ҪТАПАН. Хветӗре, Смелова.
МИКИТА. ( Ма в р и н е ) .  Эсӗ кама тупса пара- 

тӑн ман хӗре?
МАВРИ. Ивана.
МИКИТА. ( В а р в а р и н е ) .  Эсӗ кама паратӑн 

хӗре?
ВАРВАРИ. Хам та пӗлместӗп ӗнтӗ, такама?
МИКИТА. Никам та ниҫта та, тупса пама кир- 

лӗ мар. Кама савать, ҫавна каять. Шӑпчӑк, хӗ- 
рӗм ( Ш ӑ ц ч ӑ к  к ӗ р е т ) ,  кама саватӑн, суйла!

ШӐПЧӐК. Мӗнле кама, Хветӗре! ( Ка я т ь . )
МИКИТА. Эсӗ леш Ҫеменӗ пуль-ха? Апла пул- 

сан халех тухӑр сӗтел хушшинчен!
ҪЕМЕН. Мӗнле тухӑр! Эсир хӑвӑр каласа яни- 

пе килнӗ ҫынсем. Маври улталамарӗ пуль пире?
МИКИТА. Никам та чӗнмен сире.
ҪЕМЕН. Итле-ха, хӑта, эсӗ ӑнланмарӑн пулас?..
МИКИТА. Ӑнланнӑ, ӗлӗкех ӑнланнӑ! Тек сире 

пуҫҫапас ҫук-ха!
(^ЕМЕН. Кун пек ухмаха ернӗ ҫынна нихҫан 

та курман.
МЙКИТА. Эп ухмах-и?!
ҪЕМЕН. Ӑслӑ ҫын ҫавӑн пек хӑтланмасть ӗнтӗ. 

(К а я т ь.)
МИКИТА. Ан калаҫса тӑр, яра-пар!
СЛОНОВ. Ха-ха-ха! Ахальрен ҫынна ан кӳрен- 

тер, Никита Петрович. Ку, пуян Ҫеменӗ мар, 
Пуян Ҫеменӗ вӑл тахҫанах вилнӗ.

МИКИТА. Ку кам тавраш вара?
СЛОНОВ. Ку Караҫ Ваҫҫи Ҫеменӗ. Манӑн ат- 

те. Леш Мӑн Петӗр шӑлнӗ.
МИКИТА. Мӑн Петӗр шӑлнӗ?
СЛОНОВ. Ҫавӑ, ара.
МИКИТА. Чӑнах-и?
СЛОНОВ. Чӑнах!
МИКИТА. Чим-ха, чим, чим.,. Апла пулсан ҫа- 

вӑрас, каялла ҫавӑрас. Ҫемен Ваҫильчӑ!.. Таврӑн!.. 
Ҫук, илтмест. Карчӑк, чуп-ха хӑвӑртрах, ҫавӑрса 
кил! ( В а р в а р и к а я т ь ) .  Мӗн туса хутӑм-ха, ухмах! 
( Ҫ е м е н  к ӗ р е т .  Ҫ е м е н е : )  Каҫар, тархасшӑн, 
каҫар! Кӳрентертӗм сире. Пӗлмесӗр пулчӗ. Ват- 
тисем калашле ,Утне ҫитмен туртине" тенӗ пек 
пулчӗ. ( С л о н о в  к у л с а  я р а т ь . )

ҪЕМЕН. ( Ма в р и н е ) .  Эсӗ мӗн ман пуҫа пӑт- 
ратса ҫӳретӗн, а! Мӗнле намӑс кӑтартрӑн эс ма- 
на, а! Ӑх, катемпи .. „Хӗрӗпе каччи уйӑрмалла 
марах юратаҫҫӗ. Пӗтӗмпех калаҫса татӑлнӑ, хӗрӗ 
каччи валли тӗрлӗрен кӗпесем те хатӗрлесе 
хунӑ“ Аҫта санӑн калаҫса' татӑлни, а! Ах, йытӑ 
пичӗ. Питне тӑла варри ҫакрӑн-им мӗн?

МАВРИ. Эп... эп... эпӗ... пӗлмен... эп юратаҫҫӗ 
пуль терӗм .. Тупса панӑшӑн хӑй ҫӗр тенкӗ пама 
пулчӗ те... Тупса парас терӗм.

МИКИТА. Мӗн чухлӗ ҫынна макӑртнӑ пуль 
эсӗ, ҫӗлен! Мӗн чухлӗ хӗрарӑм патак ҫинӗ пулӗ 
сана пула!.. Сана, намӑса ҫухатнӑ ҫынна, ҫынсен 
пурнӑҫне хутшӑннӑшӑн суда парас пулать! Сире 
те юмӑҫ карчӑккисемпе пӗр картах лартас пу- 
лать, шуйттансене!..

ҪЕМЕН. Мӗнле намӑс куртӑмӑр!
МИКИТА. Сана мар намӑс... ак кама намӑс! 

Пӗр кӗпе тӑхӑнасшӑн ҫыннӑн чунне сутма хатӗр. 
Тьфу! Йерӗнчӗк. ( Па у з а . )  Тата витмест-и? Ну,



мӗн туса тӑратӑн? Марш!
МАВРИ. Хосподи, каҫарсамӑрах.’Кун пек пу- 

ласса шухӑшламан. Урӑх нихӑҫзн та, никама та 
ъупса парас ҫук. Намӑс куртӑм ӗнтӗ. Ан хӑва- 
лӑрах!

МИКИТА. Тупӑннӑ епле. ( В а р в а р и н е )  Эсӗ 
вӗт, евӗчсӗр ӗҫ тухмасть тесе*, ҫавна ер.текеннн... 
Елӗкхи пек тӑвасшӑн...

МАВРИ. Ӗлӗкхисем иртрӗҫ пуль ӗнтӗ. Хӑйсе- 
мех мӑшӑрланаҫҫӗ.

ҪЕ.МЕН. Ну пулса иртнӗшӗн каҫарӑр. Сывӑ 
пулса тӑрӑр. Каяс.

МИКИТА. Ӑҫта?
ҪЕМЕН. Килелле.
МИКИТА. Ҫук, апла юрамасть, атя лар, лар, 

ниҫта та ямастӑп! ( Л а р т а т ь . )
ҪЕМЕН. Капла хӑна пулсах каяс пулать-и?
МИКИТА. Ара, тӗлне лекнӗскер... Маври, кил 

эс те лар, хӑна пул!
СМЕЛОВ. ( С м е л о в ,  С л о н о в ,  Ш ӑ п ч ӑ к  кӗ-  

р е ҫ ҫ ӗ . )  Аячах урӑх нихҫан та никама та ан мӑ- 
шӑрлантап. Иван, атя, киль, лар!

СЛОНОВ. Ларас, ларас... Пирӗн яла хӑҫан?
СМЕЛОВ. Кунта ӗҫ пӗтеретпӗр т е —сирӗн яла.
СЛОНОВ. Телефонпа, хамӑр машинӑпа килме 

калам-ха.
СМЕЛОВ. Эс ҫуранах-им?
СЛрНОВ. Велосипедпа.
ШӐПЧӐК. Пнрӗн колхозӑн машин ҫук-им?
СЛОЛОВ. Ну, сирӗннипе кайӑпӑр еппин.
МИ<ИТА. Ну, Смелов, Амӑшӗ ӑҫта ҫав тата?
ВАРВАРИ. Кунтах та-ха...
МИКИТА. Хӑти, килӗр, ларӑр сӗтел хушшине. 

( Л а р а ҫ ҫ ӗ . )  Эпир нимӗн чӑрмавсӑрах тӑвӑпӑр.
ВАРВАРИ. Кӑшт йӑлине тумалаччӗ те...
ҪТАПАН. Кирлӗ мар.,. хамӑрла...
МИКИТА. У-ух, хӗрсем килеҫҫӗ... Килӗрех.

( Х ӗ р с е м ,  к а ч ч ӑ ҫ е м  к ӗ р е ҫ ҫ ӗ . )

УРИНЕ. Иван Семенчӑ. Эпир сана кӗтсе ывӑн- 
тӑмӑр. Ордерне ал пустартӑн-и?

СЛОНОВ. Пустарнӑ та-ха...
УРИНЕ. Ме, акӑ,..тӗррӳне. Ордерне илсе пыма 

хушрӗҫ.
СЛОНОВ. Ме ордерне! (П а р а т ь.)
ШӐПЧӐК. Ну, хӗрсем... ларӑр выркаҫса!.. Ача- 

сем, ларсамӑр! Кудряшов лар!
ХВЕТУҪ. Мӗн пулнӑ сана, Шапчӑк? Питӗ са- 

вӑнЗҫлӑ эс.
ШӐПЧӐК (х ӑ л X а р а н). Качча тухатӑп. (С ӗ т е л 

п а т н е к а я т ь.)
ХВЕТУҪ. Ну-у, ( х у л л е н )  хӗрсем! Вӗрҫӗнӗ 

хыпар: Шӑпчӑк кфчча тухать вӗт!
ХӖРСЕМ Ну-у!... ( К у л а ҫ ҫ ӗ . )  Айтӑр чечек 

лсе килетпӗр! ( У р и н е п е  п ӗ р  х ӗ р  к а я ҫ ҫ ӗ . )  
МИКИТА. Яшкӗрӗмсем, шӑпланӑр-ха.( С ӑ р а к у р- 
ки  а л л а  т ыт с а . )  Эпӗ акӑ мӗн калас тетӗп. 
Хальхи савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ куҫ умӗнчине кура, 
ӗлӗкхи асаплӑ пурнӑҫ тӗлӗкри пе_к куҫ умне кил- 
се тӑрать. Елӗк ' пнр.ӗн ялта Ӑртиван Мӗтри 
пурччӗ... Хӑрах куҫлӑччӗ. Аашӗ-амӑш^ ҫул ҫит- 
сен ҫавна авлантар.,1а шуг тытнӑ. Хӑйсем чухӑн 
пулнӑ. Чалӑш пӳртпе хӑ.маран ҫапса тунӑ ҫенӗк- 
рен урӑх нимӗн те нулман. Ну, тытӑнаҫҫӗ хайхи 
ҫак Маврн пек евӗчсем Мӗтрие авлантарма. Мӗт- 
рне хӑтаиа нлсе каяс—никам та хӗр парас ҫук.

Ун выранне Сар Платуна илсе каяҫҫӗ вара. Ҫи- 
теҫҫӗ хӗр патне. Апла та капла... Хӗрӗ курать. 
„каччи“ аван, хитре, „каяс“ тет. Лартаҫҫӗ те 
килеҫҫӗ. Киле ҫитсенех хӗре амбара хупса лар- 
таҫҫӗ, пускиле. Виҫӗ талӑк амбарта усраҫҫӗ. Каҫ- 
серен упӑшкапа ҫӗр каҫаҫҫӗ. Хӑй упӑшкине куҫ- 
па та курман-ха. Кайран амбартан кӑлараҫҫӗ те 
пулас упӑшкине тин курать. „Кӑна валли тесе 
мар вӗт илсе килтӗр мана... Юратмастӑп куи 
пекскерне... Мӗнле пурнас ку пурнӑҫпа!..“ тесе 
йӑваланса йӗрет. Унталла та, кунталла та чупка- 
лать,—никам та хӗрхенекен ҫук. Пӑхать, йӗри- 
тавра ют ҫын. Лере, хӗрӗн амӑшӗ ама-ҫурри пул- 
нӑ иккен. Тем пулсан та каймалла, кӳртместӗп, те- 
се каланӑ, тет. Акӑ сана ӗлӗкхи, мыскара. Унтан 
шутласан халӗ мӗнле пурӑнатпӑр! Халь пур енчен 
те ирӗк! Кама юратан, ҫавна кай! Кама юратан 
ҫавна ил! Телей ҫитрӗ, пире валли те, эпир те 
ирӗклӗ пурӑнса куртӑмӑр. Сире, пулас мӑшӑрсене 
тата аванрах, тата савӑнӑҫлӑрах, тата телейлӗрех 
пурӑнӑҫ сунатӑп! Ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн! ( Еҫ е ҫ ҫ ӗ . )

ПУРТЕ. Маттур, Микита мучи! Тав тӑватпӑр 
ҫамрӑк мӑшӑрсене!

УРИНЕ ( к ӗ р е т ) .  Сире, тӗрӗ тӗрлекен артель 
хӗрӗсенчен, хаваслӑ, тулӑх пурнӑҫ сунатпӑр! (Ч е- 
ч е к  п а р а т ь .  Шав,).

МИКИТА ( а лӑ  т ы т а т ь ) .  Аван килӗштерсе 
пурӑнӑр! Чӑн та пӗр-пӗрне килӗштеретӗр пул- 
сан, тӑрар та аҫу-аннӳ умӗнче чуптӑвӑр!

Ша ПЧӐК. Хаваслансах. ( С м е л о в п а  ч у п т ӑ -  
в а ҫ ҫ ӗ.)

МИКИТА. Ну, вот, пулчӗ те. Амӗш, санӑн тата 
мӗн те пулин каламалли пур-и?

ВАРВАРИ. Эпӗ те ҫавнах каласшӑнчӗ... Чуптӑ- 
вӑрах ( л е ш с е м  ч у п т ӑ в а ҫ ҫ ӗ ) .

ШӐПЧӐК. Тавтапуҫ сана, атте,
Хвет&ре панӑшӑн!
Тавтапуҫ сана, анне,
Ҫуратса ӳстернӗшӗн!

СМЕЛОВ. Тавтапуҫ иксӗре те 
Хӗрӗре ӳстернӗшӗн,
Тавтапуҫ иксӗре те 
Хӗрӗре пилленӗшӗн.

Эпӗ сирӗн хӗрӗре трактористкӑна, хамӑн арӑм 
турӑм. 2—3 ҫул каярах эпир унпа тракторпа 
кӗрлеттеретӗмӗр, халӗ лере ҫитсенех танкӑ ӗҫне 
вӗрентетӗп тесе сӑмах паратӑп. Партипе правн- 
тельство хушсанах, эпир танк ҫине ларса тӑш- 
мана ҫапса аркатӑпӑр!

СЛОНОВ ( с ӑ р а  к у р к и  т ы т с а ) .  Юлташсем! 
Эпӗ пӗр ҫур сехетлӗх сӑмах илсе, ҫамрӑкмӑшӑр- 
сене хисеплесе тост калас тетӗп.

ПУРТЕ. Кала, кала!..
СЛОНОВ. Эсир, танкистсем, тӑшман чикӗ ур- 

лӑ сӑмсине кӑтартсанах, Хасан кӳлли патӗнчи 
пек, ҫапса ҫӗмӗрессе шанатпӑр. Эсир унта тан- 
кӑпа хатӗр тӑрӑр. Эпир кунта, пулас танкистсем, 
тракторсемпе хатӗр тӑрар. Сывӑ пултӑр Крас- 
ная Армия! Сывӑ пултӑр Хасан кӳлли ҫапӑҫӑ- 
вӗнчи С.мелов пек паттӑрсе.м! ( С а в ӑ н ӑ ҫ л ӑ  
шав.)

МИКИТА. Ну, яшкӗрӗмсем! Эпир халь нихҫан 
пулман туй пуҫласа ярӑпӑр. Ӗҫсе ӳсӗрӗлсе мар, 
ялпа ял, урлмпа урам ҫапӑҫса мар, хулари вечер

13



пек. Музыкӑпа! Ну-ка, янтратса ярӑр-ха, пӗр- 
ре! Эпир туй тунине пурте илтчбр. ( М у з ы к а  
п у ҫ л а н а т ь . )  Ну-ка, туй пуҫлӑхӗ вырӑнне пуҫ- 
ласа пар-ха пире ватти! ( К у д р я ш о в  к у п ӑ с  
к а л а т ь . )

ҪТАПАН. Е-е! мӗн пулать, мӗн килет. Ҫамрӑк- 
сен кӑмӑлне тӑвасах пулать. ( М у з ы к а  т а ш ӑ  
к ӗ в в и  к а л а т ь .  Ҫ т а п а н  с ӑ в ӑ  к а л а с а  т а ш -  
л а ть.)

Пурӑннӑ эпир авал ^
Йӳҫ куҫҫулӗ юхтарса.
Тухрӑмӑр халь мухтава 
Пурӑнатнӑр савӑнса.

Ну-ка, ҫамрӑк .мӑшӑрсем! ( Ш ӑ п ч ӑ к п а  Хв е -  
а ҫ ҫ ӗ  т е  т а ш л а ҫ ҫ ӗ . )

ХЕРСЕМ (ю р л а ҫ ҫ ӗ):

Шӑпчӑк кайӑк пӗчӗк кайӑк, 
Темчул пӗчӗк ай пулсан та

Колхоз садне, ай, янтратать.

Шӑпчӑк тантӑш, манми тантӑш 
Темчул пӗчӗк ай пулсан та 
Ашшӗ садне янтратать.

Хӗрсемпе каччӑсем: ( к а р т а л а н с а  ю р л а ҫ ҫ ӗ )

Ма ӗҫес мар сӑрине 
Кӑпӑкланса тӑнӑ чух,
Ма юрлас мар юррине 
Шӑпчӑк качча кайнӑ чух!

Ӑш сӑрине ӗҫнӗ чух 
Ма калас мар сӑввине,
Чаплӑ туя тунӑ чух 
Ма ташлас мар ташшине!

( Т а ш ӑ  к ӗ в в и .  П]у р т е  т а ш л а ҫ ҫ ӗ . )

Ч АР  Ш АВ.

Пирӗн ҫӗршыв хӗрӗсем
Чнрков ӳкерчӗкӗ.

—  Мӗскер ку хӗр, ир ине кӑна лашапа ӗрӗхтерсе ҫӳретчӗ, халь тата шывра 
выляса ҫӳрет?

—  Ан кансӗрле-ха, ун чухне вӑл лашапа норма панӑ, халь гранатӑпа шывра 
ишсе парать.
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Иаласа парӑр!!! Ача туймасть
- Тӳрех калатӑп, эпӗ таҫта та ҫитрӗм ӗчтӗ. Та- 
камран та ыйтрӑм. Анчах ӗҫ тухмарӗ. Каламал- 
лине никам та каласа параймарӗ. Юлашкинчен 
вара, ырӑ тусӑм, сан пата, мӗн пулать те мӗн 
килет тесе, ҫыру ямашкӑн шут тытрӑм. Пулӑш- 
сам эсӗ те пулин, „Капкӑн“ тусӑм!

Ыйту акӑ мӗн пирки тухса кайрӗ. Кӑҫал, пуп- 
сен питравӗ умӗн тӗне хирӗҫ доклад тума ха- 
тӗрленеттӗм. Библиотекӑна карӑм та:

—Акӑ сана валли пӗр лайӑх кӗнеке,—терӗ 
библиотекарьша. Вара мана «Карл Маркс о рели- 
гии» ятлӑ кӗнекине пачӗ. Дна кӑҫал Чӑвашгиз 
вырӑсла чӗлхерен чӑвашла куҫарса кӑларнӑ.

Малтан „умсӑмахне" вуларӑм. Ҫак кӗнекен 
«умсӑмахӗнче» «редакци» ячӗпе (тӗрӗссипе кала- 
сан, куҫараканпа редактор ячӗпе) ҫакӑн пек ҫыр- 
нӑ:

„Ӑнланма йывӑртарах сӑмахсене, терминсене 
парткабинетра ӗҫлекенсенчен, учительсенчен т. 
ы_т. ыйтса пӗлес пулать... Урӑх чӗлхерен кӗнӗ 
сӑмахсен словарӗпе тата ытти словарьсемпе те 
усӑ курма сӗнетпӗр».

Кӗнекинче вара, «ӑнланма йывӑртарах» сӑмахсем 
кӑна мар, халиччен никам илтмен-курман сӑмах- 
сем те темӗн чухлех. Тӗслӗхрен,. ҫак сӑмахсенех 
илсекӑтартам:

Духовнӑй шӑрш.
Уте вӗлерӳ.
Хупӑнса лару.
Хайне йӑпату.
Ырӑкӑтарту.
Луччӗ.
Мука.
Тӳнтерле тӗнче.
Отраженилекен.
Отраженилемелли.

Тата ыт. те.
Куҫаракансен ҫак «ҫӗнӗ» сӑмахӗсене ӑнланман 

пирки, парткабинетра ӗҫлекенсенчен ыйтрӑм. 
Вӗсем:

—Эпир ку вӑхӑта ҫитсе те халӑх хушшинче ун 
пек сӑмахсене илтмен,—терӗҫ.

Учительсем пурте пӗр ответ пачӗҫ.
—Сӑмахсене ҫапла мӑкӑлтаса ҫырни чӗлхен ни- 

мӗнмӗнле законӗпе те килӗшсе тӑмасть,—терӗҫ.
Юлашкинчен, аптӑраса ҫитнӗ пирки, тӗрлӗ-тӗр- 

лӗ словарьсенче шырама пуҫларӑм. Нимӗнле сло- 
варь ҫинче те «ӳте вӗлерӳ», «луччӗ,» «отражени- 
лемелли» евӗрлӗ сӑмахсем ҫук. Те пирӗн словарь- 
сем чухӑн, те пирӗн переводчиксем ытла та ӑс- 
лӑ,—пӗлме ҫук, пӗлместӗп, „Капкӑн“ юлташӑм!

•Красное Сормово* колхозри 
(Сӗнтӗр районӗ) колхозник М. Аниси- 
мов пӗррехинче колхозниксен пух- 
хине каясран тӗпсакайне кӗрсе пы- 
таннЗ.

( К о л х о а  ҫ у м ӗ н ч е  ш у х с а  т й -  
р а м а н  „ Ҫ ӗ н ӗ  п у р н ӑ ҫ '*  х а ҫ а т -  
р а н )

Чирков ӳк ер ч ӗк ӗ

П у х у  х ӑ в а л а к а н :  М ихала пичче килте-и?  
М и х а л а  а р ӑ м ӗ: Ҫ у -у -у к ...
М и х а л а  а ч и :  П ийӗн атте т ӗп ш а к а й ӗн ч ел а я т ь  вӑй..

Хӑвах шутла-ха, переводчиксем ухмах ҫынсем 
пулсан, вӗсе.м ҫакӑн пек япаласене ӑҫтан шутла- 
са кӑларччӑр:

«Христианла социализм аристократ ҫиллине пуп 
пӗрӗхекен таса шыв пулса тӑрать» (21 стр.).

Е тата:
«...Тӗнре отраженилекен юлашки тулашри вӑй 

тата унпа пӗрле тӗнлӗ отражение хӑй те пӗтсе 
ларӗ, мӗншӗн тесессӗн вара нимӗне те отражени- 
лемелли пулмасть» (39 стр.).

Ҫаксене вуланӑ хыҫҫӑн, пирӗн ялти Саккул 
«философӑн» та кӳҫӗ-пуҫӗ вирелле тӑрса кайрӗ. 
Вӑл вара, манпа килӗшсе, ҫапла каларӗ:

—Ҫыр «Капкӑна»! Унтан консультаци парӗҫ... 
Тен вӗсем,—терӗ вӑл юлашкинчен,—пирӗн пата 
ҫав кӗнекене куҫаракан ҫыннех командировкӑ- 
на ярӗҫ. Куҫарнӑшӑн вӑл командировкӑна килме- 
лӗх укҫа илнӗ пулӗ...

Танькка Павӑлӗн ывӑлин ывӑлӗ.
Шуркасси, Ҫӗмӗрле р.
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