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Сентябрӗн 17-мӗшӗнче
ЛАВҪӐ: — Лҫта ҫитиччен илсе каймалла ку чикӗ юпине?

КРАСНОАРМЕЕЦ: — Партипе правительство ӑҫта лартма хушаҫҫӗ, ӑна эпир ҫавӑнта 
чавса лартӑпӑр.



Ҫирӗм ҫултан
Савӑннипе тухнӑ куҫҫулне шӑла-шӑла Ксюша 

паха хӑнасене хирӗҫ урамах тухрӗ.
— Аттеҫӗм! Аннеҫӗм! Ҫирӗм ҫул хушши кур- 

ман!..
Ксюша ашшӗпе амӑшне сӑмах калама «памасӑр 

ыталаса чуптуса илчӗ те шакӑлтатма тытӑнчӗ.
— Эпир хамӑр пырасшӑнччӗ сирӗн пата. Ҫирӗм 

ҫул хушши пӗр-пӗрне курман вӗт. Питӗ хавас 
эсир кил^ш ӗн, питӗ хавас эсир сывӑ юлнӑшӑн. 
Мӗн тери асап тӳсрӗр пуль!..

— Мӗн эсӗ, Ксюша, ӑна кӗр! 'Урамрах белорусла 
калаҫатӑн,—терӗ амӑшӗ Ксюшӑна, ҫаннинчен турт- 
са.—Пирӗн пӗр' ҫын урамра белорусла калаҫса 
тӑнӑ та, ҫавӑншӑн ултӑ уйӑх хушщи тӗрмене хуп- 
са усрарӗҫ вӗт мӗскӗне!

— Эх, карчӑк!—терӗ ӑна старикки.—Мӗн йӳтесе 
тӑратӑн. Совет Союзӗнче кам калаҫ.ма чарать. 
Хӑть белорусла калаҫ, хӑть еврейла—чару ҫук. 
Пансем ҫук.

— Ан ятлӑрах!— терӗ карчӑк, именсе. — Лере 
тӳссе ирттерниҫем асран кайман пирки персе 
ятӑм,—терӗ карчӑк, чӗтренекен пуҫне тӑп тытма 
хӑтланса.

Пӳрте кӗрсен карчӑйпа старик хӑлхисене савӑ- 
нӑҫлӑ музыка сассп янратма тытӑнчӗ.

— Ӑҫтан кунта пан усадьбинче хӑш чӳх илтӗ- 
некен музыка сасси янӑраса тӑрать?—тӗлӗнсе 
ыйтрӗ старик.

— Радио, теҫҫӗ ӑна. Сирӗн ҫук-и вӑд?.. Э-е, ҫап- 
ла ҫав. Тьфу! Эсир пансен Польшинче пурӑннине 
маннӑ та!—тере хӗрӗ ӑшшӑн.

Хӗрлӗ галстук ҫакнӑ ача чупса кӗчӗ.
— Таня!—терӗ ӑна амӑшӗ.—Аҫуна чӗнсе кил-ха! 

Петруҫсем патне кайнӑччӗ. .Кукаҫипе кукамай 
килчӗҫ“ те. Халех таврӑнтӑр, кала!

— Кукаҫипе кукамай! Манӑн кукаҫипе кукамай 
ҫаксем пулаҫҫӗ-и? Сывӑ-и? Эпӗ Таня пулатӑп. 
Шкулта—отличница, килте ударница,—хӑйпе пал- 
лаштарчӗ Таня, ватӑ ҫынсене ал тытса!—Ну, эп 
каям-ха.

— Пан хӗрӗ пек шкулта вӗренет!—терӗ карчӑк, 
Таня ҫине ӑшшӑн цӑхса.—Амӑшӗ сӑнӗ пур Миҫе 
ҫулта-ха? :

— Саккӑрта. Асли хулара вӗренет.
— Белорусс ачисене те хулари шкула вӗренме 

илеҫҫӗ-и.апла?
— Илмесӗр. Анне, каллех эсӗ эпир Совет Сою- 

зӗнче пурӑннине мантӑн.
— Ай, чӗмере! Каллех лерипе аташатӑп. Ачу- 

се.м хут вӗренеҫҫӗ. Сана вӗрентеймерӗмӗр эпир.
— Эсир вӗрентмен пулсан та, хам вӗрентӗм.
— Хӑҫан?
— Таня ҫуралнӑ ҫул. Халӗ хаҫатсене вырӑсли- 

сене те, белоруслисене те аванах вулатӑп.
— Белорусла? Хаҫат? Хаҫатсем пирӗн чӗлх е 

те тухаҫҫӗ-им вара?
— Э-э-э!—терӗ карчӑк, старикне юнаса.—Ху та 

.ман пекех Польшӑра тӳссе пурӑннипе аташса ла- 
ран. Ан ман--кунта Совет Союзӗ!

Таняпа ашшӗ таврӑнсан калаҫу тивӗҫлипех хӗр- 
се кайрӗ. Ваттисем—кунти пурнӑҫ чаплинчен тӗ- 
лӗнеҫҫӗ... Апат ҫиме ларчӗҫ. Ксюша кӑмакаран аш

яшки, сысна ашӗпе пӗҫернӗ пӑтӑ тата тӗм чухлӗ 
хуран кукли кӑларса лартрӗ.

— Эсир, Ксюша, сысна пуснӑ пулас. Сысна 
ашне ҫисе ярсан, ҫӗр тара илнӗшӗн тӳлеме мӗн 
сутса укҫа тупӑр? — терӗ карчӑк, хӗрне ӳкӗт- 
лесе.

— Ан култар-ха1—пӳлчӗ ӑна старикки.—Каллех 
аташма пуҫларӑн. Совет. Союзӗнче ҫӗршӗн ка.м 
укҫа тӳлет! Кунта пансем ҫук вӗт, пӗлетӗн. Лере 
пирӗн пӗлтӗр хаяр пан ҫӗр укҫи тӳлеменшӗн яла 
200 салтак кӳрсе тупӑсе.мпе пертерчӗ. Ял хыпса 
карӗ...

Таня кукашшӗпе кукамӑшӗ ҫине куҫ илмесӗр 
пӑхса ларать.

—• Шӑл сахал-им сан?—ыйтрӗ вӑл кукашшӗнчен.
— Ҫӑвар тулли шӑлччӗ. Виҫҫӗшне ҫамрӑк чух 

раштавда мункун уявӗсенче ӳсӗрпе ҫацса ӳкер- 
чӗҫ, тепӗр виҫҫӗшне—салтакра чух командирсем 
ҫапса ӳкерчӗҫ, вуннӑшне—полицисемпе ытти на- 
чальниксем ҫапса ӳкерчӗҫ, ыттисене хыт ҫӑкӑр 
чӑмласа хам пӗтернӗ. Халӗ виҫӗ шӑл ҫеҫ юлчӗ,— 
терӗ старик нйм кулмасӑр.

Карчӑк тутине аллипе хупласа ӳсӗрсе илчӗ те 
кӗрӳшӗнчен ыйтрӗ.

— Паҫӑрах ыйтасшӑнччӗ — хӑймарӑм. Сирӗн 
икон ҫук. Хӑвӑр кӑларса хутӑр-и?

— Хамӑр пулмасан кам тата?
— Пирӗн пан—ксенз: икон тытса усракансене 

большевиксем тӗрмене хупаҫҫӗ, тетчӗ. Чӑн-и?
Кӗрӳшӗ тӗн пйрки Сталинла Конституцире мӗн 

каланине ӑнлантарса парать.
Хӗрлӗ Ҫар пыриччен чикӗ леш енче пурӑннӑ 

ялсе.м Совет влаҫне мӗн тери юратни ҫинчен, вӗ- 
сем .чӑйсене пансенчен ҫӑлакан Хӗрлӗ Ҫара мӗн 
тери пысӑк хаваслӑхпа кӗтсе илни ҫинчен каласа 
панӑ хыҫҫӑн, старик Сталин сӑнне курасшӑн 
пулчӗ.

— Ак ҫакӑ вӑл!—терӗ Таня, стена ҫинче ҫа- 
кӑнса тӑракан портрета кӑтартса.

Карчӑкпа старик Сталин портречӗ ҫине мӗн 
тери пысӑк хаваслӑхпа, мӗн тери пысӑк шанӑҫпа 
пӑхса тӑнине курсан, камӑн чӗри хӗпӗртемӗ?! Вӗ- 
сем тӗттӗм ҫынсем пулсан та Сталин ҫинчен илт- 
нӗ кӑна мар, ӑна чӗререн юратаҫҫӗ...

Урамра шавланӑ сасӑсе.м илтӗнсекайрӗҫ. Ксюша 
тарланӑ чӳрече кантӑкне алшӑллипе шӑлса илсе:

— Хуларан агитбригада килнӗ пулмалла. Ара, 
пирӗн ҫитес вӑхӑтсенче суйлавсем пуҫланмалла,— 
терӗ.

Кӑна илтсен карчӑк сасартӑк шуралса кайрӗ.
— Танюна тумлантар! Япалусене пуҫтар! Нӳхреп 

пур-и сирӗн? Нӳхрепе кӗрсе ларсан, тупай.мӗҫ.
— Эсӗ ма нӳхрепе кӗрсе ларасшӑн?
— Суйлав пуҫланать терӗн-ҫке ху?
— Вара мӗн?
— Пӑшал пеме тытӑнӗҫ. Саламатсемпе хӗнӗҫ. 

Ой, пит хытӑ хӗнӗҫ!
Карчӑк каланинчен пурте кулса ячӗҫ. '
— Каллех иртнипе аташан!—терӗ старик, ӑна 

ӳкӗтлесе.—Ҫынна кӳлтаран.
— Ара, пирӗн суйлав чух хуларан ялан жан- 

дармсем килсе тулаҫҫӗ, хӑшне тӗрмене хупаҫҫӗ.



хӑшне хӗнесе пӗтереҫҫӗ. Суйлав тенӗ сӑмахран 
хӑрама вӗреннӗ. Уншӑн мана ан ятлӑрах, пансенҫ 
ятлӑр.

— Тискер пансемтекех мӑшкӑлатчӗҫ,—терӗ ста- 
рик.—Мӗн чухлӗ куҫҫуль юхрӗ пулӗ пансенчен 
асап тӳсекен хресчен ҫӗрӗ ҫине. Куҫҫулӗпе йӗпет- 
нӗ ана ҫинче нихӑҫан та тырӑ пулмасть... Выҫӑ

ларатпӑр... Тутӑ пансем Совета хирӗҫ вӑрҫӑпа 
тухма пулеметсемпе тупӑсем хатӗрлетчӗҫ.

— Вӗсем пире хирӗҫ вӑрҫӑпа тухма хатӗрленнӗ 
вӑхӑтра эпир те ахаль ларман. Оборона ӗҫне 
кунран-кун, ҫулран-ҫул тӗреклетсе пытӑмӑр...

— Ҫапла кирлӗ 'ре,--терӗ старик.
Иван Мучи.

К Ӳ Л Ӗ Р Е  П Ӗ Т Н И С Е М
Ишлей раионӗнчи „Красноармеец* колхозӑн 

пулӑ к\‘ллине, нӗркеллӗ сыхламан пирки, кӑҫал 
татса кайнӑ. Кӳлӗре шыв юлман, пулӑсем таҫта 
кайса пӗтнӗ. Антонов председатель кӳлле тепӗр 
хут пӗвессине аса та илмест.

Ӳкерчӗкӗ П. Михайловӑн.

— Ӑҫта илсе каян ку пулла?
— „Красноармеец“ колхозӑн кӳлли херрине кайса, ҫав кӳлӗре пӗтнӗ пулӑсене  

асӑнса ҫиес мар-ши тетӗп.



П И Р Е Н  А Н Н Е С Е М
I

Ывӑлӗ комиссине тухса кайсанах, вӑл темиҫе 
тӗслӗ тутлӑ ҫимӗҫсем хатӗрЛеме тытӑнчӗ. Кӑма- 
кара хӑймапа вартанӑ купӑста кукли, вир кӗрпи- 
пе хатӗрленӗ кавӑн пӑтти, ҫӑмарта хӑпартнн, тем 
те, тем те—така яшки те, хур ури те пиҫет.

— Мӗн пит хатӗрленетӗн?—терӗ ӑна, кӳршӗрен 
пӗр арӑм шыв ӑсма каҫсан.

— Паян ман пысӑк хӑна пулать, ҫавна кӗте- 
тӗп,—тесе тавӑрчӗ вӑл.

— Ҫынни пит чаплӑскер-им вара, ҫав тӗрлӗ 
чыспах хатӗрленсе тӑратӑн?—ыйтрӗ кӳршӗ арӑмӗ.

— Чаплӑ пулмасӑр. Хӗрлӗ салтак—вот кам!
— Э-е, леш, хӑтӑрсен ачи килет пуль-ха? А-ап- 

ла, чыслас пулать ӗнтӗ ӑна!
— Ҫу-ук, вӑл кӑҫалах килеймест-ха, пӗлтӗр кӑ- 

на кайнӑ та.
— Кам-ха тата апла? Каламасть те пулать ӗнтӗ.
— Ара, хамӑн ывӑлӑм, Киркка...
— Ӑҫта кайнӑ вара вӑл, ӗнер те килтехчӗ-ҫке?
— И-ий, аташатӑн эс. Паян вӑл комиссине кай- 

нӑ вӗт, ӑна унтан Хӗрлӗ салтак туса яраҫҫӗ.
— Э-ей-й, турран кӑна килтӗр. Ав, кампа кала- 

ҫатӑн эс. Юрать, юрать. Ханусеи нумай пулаҫҫӗ-н 
вара?

— Ҫав, хамӑр хӗрпе кӗрӗве чӗннӗ т е . . .  эсир 
каҫатӑр пуль тата. Ашшӗ колхоз председателӗпе 
бригадира арӑмӗсемпех илсе килетӗп, терӗ. Ҫа- 
вӑн чул ҫитет терӗмӗр паянлӑха, ыттисене ӑсат- 
нӑ чух чӗнӗпӗр.

— Хей, ҫитмесӗр. Кайран акӑ у н т а . . .  Э, юрӗ- 
ха, кайса хатӗрленем-ха эппин эпӗ те.

Вара Киркка килсе кӗчӗ. Темӗнле, ӑнланмалла 
мар курӑнать унӑн пичӗ—ни савӑннине, ни хур- 
ланнине пӗлейместӗн.

— Ну, мӗнле?—терӗ тӳрех амӑшӗ.
— Савӑн, анне! Комиссине кӗрсе тухрӑм,—терӗ 

Киркка.
— Мӗн терӗҫ вара?
— Хурлансан т а . . .  Кунта Кирккан татах те- 

мӗскер каламалли пурччӗ, анчах амӑшӗ, „хурлан- 
сан та“ тенӗ сӑмаха илтсен, ,Ман ывӑла та ил- 
нех иккен“ тенӗ шухӑшпа хавхаланса, хӑй калаҫ- 
ма пуҫларӗ.

— И-ий-й, уншӑн хурланас-и-ха вара, ку куна 
хӑҫантанпа кӗтсе тӑратпӑр та,—тесе такӑртатса 
карӗ вӑл.—Юрать, юрать, ачам! Ҫӗршыв умӗнче 
намӑса юлмарӑн. . .  Ҫиччас, эпӗ нӳхрепрен ҫу илсе 
кӗрем-ха. Хӑнасем килес пулсан, сӑрана кӑмака- 
на лартнӑччӗ.

— Мӗнле хӑнасем, анне?—терӗ Киркка.
— Вара, аппупа йысну, килетпӗр терӗҫ. Аҫу 

председателпе бригадира арӑмӗсемпех илсе килет, 
тата хамӑр кӳршӗсем каҫаҫҫӗ. Асту вӗсене, сун- 
тӑхра эрех те пур.

— Мӗне пӗлтерет ку, анне?
— Ара, мӗне пӗлтересси, сана чыслас тетпӗр- 

ҫке.
— Мӗн йӗркепе?
— Э-ей-й, калаҫса тӑр т а т а . . .  Эсир хӑвӑрлах 

тӑвасшӑн. Ывӑла салтака парап иккен те—пӑртак 
та савӑнмасан!|

— Иртерех, анне. Санӑн тӑккаланни те ахалех...

— Мӗн тӑккаланасси пур унта? Ҫав, к ӑ ш т . . .
— Ҫук, ан аташ, анне! Мана хӑварнӑ.
— Ме-ӗн?!
— Куҫра трахом пур терӗҫ.
— Трахом! Ҫав япаларан эс халӗ те тасалса 

ҫитеймен-и? Итле-ха эсӗ: чӑн-и ку, суя-и?
— Сана кам суять.
— Вӑт, ме сана. . .  Мӗн чул каларӑм эп; ҫав 

трахпункта ҫӳресех пулать санӑн, терӗм, пульни- 
цана тӑтӑшрах кай, теттӗм. А вӑл ялан пӑрӑнйӑ 
иккен. . .  Пӑх-халь, эпӗ ун ҫине шанса, паян мӗн 
кӑна хатӗрлемерӗм пуль. Ывӑла хисеплӗ Хӗрлӗ 
Ҫар ӗретне хисеплӗрех ӑсатас тетпӗр. Хӑнасем 
чӗнетпӗр тата, хамӑр та ҫав... Пустуй, пустуй .. .  
Емӗр курман намӑса кӑтартрӗ. Тьфу, намӑссӑр! 
Ав, мӗншӗн савӑнма хушатӑн эс мана, трахом 
патш и!..

II
Амӑшӗ ӑна паян тахҫанах кӗтет. Вӑл тухса кай- 

санах ӑшаланса ҫӳреме пуҫларӗ те ӑш-чикне ха- 
лӗ те пусараймасть. „Ах, мӗнле-ши ӗнтӗ: илчӗҫ- 
ши, илмерӗҫ-ши?“—тесе, тем пекех пӑшӑрханса 
тӑрать.

Кӑнтӑрла иртнӗренпе икӗ сехет ҫитет. Вӑл ҫук 
та ҫук. Амӑшӗ, ӑна ниҫтан кӗтсе илеймесӗр, ӗнтӗ 
темтепӗр хатӗрлесе тултарчӗ. Ҫӑвӗ, ҫӑмарти, 
темиҫе тӗслӗ ҫимӗҫрен хатӗрленӗ пӳремечӗ, ку- 
кӑль, ҫӑмарта хӑпартни, автан яшки, пыллӑ сӑра, 
таса эрех—пурте, пурте вӑл киясе кӗрсенех кӗ- 
реке илемӗ пулмалла.

— Ҫакӑн чула ҫитсе халччен намӑс кӑтартмарӗ 
те-ха,—тесе мӑкӑртатса ҫӳрет вӑл.—Паян мӗнле 
пулӗ ӗнтӗ . . .

Тӗрӗссйпе, ун пирки вӑл ним чул та иккӗленсе 
тӑмасть, хӑй ывӑлӗ ҫине пысӑк шанӑҫ хурать.

Вара тем пекех хавасланнӑ Иван ҫутӑлса кил- 
се кӗчӗ. Амӑшӗ, ун ҫинче ҫутӑлса уҫӑлакан хавас- 
лӑха курса, тӳссе тӑраймарӗ, куҫ хӳринче шӑрҫа- 
ланнӑ йӑлтӑр-йӑлтӑр тумламӗсене тутӑр вӗҫӗпе 
шӑлса типӗтесшӗн пулчӗ тата нӳрленнӗ сӑмсине 
нӑшт-нӑшт турткаласа илчӗ.

— Анне,—терӗ Иван,—эсӗ ҫемҫелнӗ кӑмӑлна 
кӑтартма хатӗрленен пулас. Хурланма кирлӗ мар 
уншӑн. Эпӗ хам ҫунатлантӑм акӑ,—бӗҫме хатӗр- 
ленетӗп! Савӑнӑҫ вӗт!

— Мӗнле, илчӗҫ-им, ывӑлӑм, илчӗҫ-им . . .  Ух-х, 
Иван, И ван ...  Куҫӗсене паҫӑр тутӑр вӗҫӗпе ҫеҫ 
шӑлакан амӑшӗ халь, сылтӑм енӗпе пӗшкӗнерех, 
саппун аркин хӑрах вӗҫне ярса илчӗ.

— Анне, мӗншӗн хурланан вара, ма йӗретӗн?— 
терӗ аптӑраса ӳкнӗ Иван. Амӑшне вӑл хӑй кайнӑ- 
шӑн хурланать тесе ӑнланчӗ.-^Эпӗ вӑрҫа каймас- 
тӑп вӗт, вилме мар, вӗренме ҫеҫ, шкула каятӑп.

— Мӗнле шкула тата? Сана илмерӗҫ-им?—терӗ 
амӑшӗ, труках йӗме чарӑнса.—Ма каламастӑн? 
Ара, комиссине кӗнӗ вӗт-ха эсӗ паян?

— Ну, кӗнӗ,—терӗ Иван, урӑх сӑмах тупайма- 
сӑр.

— Илчӗҫ-и вара сана салтака? Нз>, илчӗҫ-и?
— Салтака илмеҫҫӗ, анне, Хӗр .. •
— Тьфу! Эпӗ—ку каятех ӗнтӗ, тесе савӑнса, 

хӗпӗртесе тӑратӑп, вӑл пур—хӗр, х ӗр . . .  Мӗн тӑ- 
ван халь хӗрпе—салтака каймалла чухне!?



Акӑ ӗнтӗ, эпӗ „хӗр*'темерӗм-ҫке. . .
— Мӗнле темерӗн, терӗн ҫав! Салтакран юлам 

та авланса ярам терӗн-им. Унтан юлакана халь 
кам хӗр парӗ! Кам хӗрӗ пырӗ!

— Мӗн аташатӑн эсӗ, анне? Авланасси ҫинчен 
сӑмах та чӗнмен вӗт эп. Халь мӑн вӑхӑтӑм та ҫук.

— Таҫта, сӗтӗрӗнсе ҫӳреме каястетӗн-им тата^
— Фу-ти, таҫта кӗрсе карӑ те ӑнланаймасть: 

ара, Хӗрлӗ Ҫара каятӑп.
— Тьфу! пӗрре илмеҫҫӗ, тет, тепре—каятӑл. Мӗн- 

ле эс?
— Ара, салтака илмеҫҫӑ халь, терӗм эп. Хӑрлӑ 

Ҫара илчӗҫ, теме тытӑнтӑм та, эсӗ, маяа каласа 
пӗтерме памасӑр, ӑна „хӗр“ тесе ӑнл-антӑн.

— Мӗнле шкула каяп, терӗн тата ху?
— Шкула ҫав, Хӗрлӗ Ҫар саншӑн шкул мар-им?

— Ну, юре, лар! Мур пӗлсе пӗтерет-им сире: 
ӗлӗк-салтака, тетчӗҫ, халь—Хӗрлӗ Ҫар вӑн. Эпӗ 
юриех, эс каясса пӗлсе, акӑ чӑх пусрӑм, ҫӑмарта 
пӗҫертӗм, тахҫанах хатӗрлесе хунӑ шӑрттана ҫӳп- 
ҫерен кӑлартӑм. Сунтӑхра леш те пур, пӗр ҫур 
литрне хамах кайса илтӗм. Пуринчен малтан хам 
хӑна тӑвас терӗм-ха сана. Атту унта колхоз ха- 
тӗрленсе тӑрать тет-ха.

Амӑшӗ Ивана килӗнчех хӑна тума тытӑнчӗ.
— Анне, эсӗ паҫӑр мӗншӗн йӗрсе ятӑн-ха,—те- 

рӗ Иван, чӑх тукмаккине вилкӑпа илсе,—ху хӗ- 
пӗртенӗ пек калаҫатӑн?

— Савӑннипе, ачам, савӑннипе . . .  Анне чӗри 
ҫавӑн пек вӗт вӑл—хурлансан та йӗрет, савӑнни- 
пе те.

Яккупапӗр тӑван.

Р Е В И З И Р Е
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Аҫта сирӗн оправдательнӑй документсем?  
Утиль-сырье пухакан илсе кайнӑ.



УХСАЙ ЯКӐВӖ

Кӗлпук мучи калавӗ
(С ы п й  К)

Мӑйсем тулли шӑнкӑравлӑ 
Каҫӑр пуҫлӑ утсемпе 
Ҫитрӗҫ лапсӑркка сГухаллӑ 
Хаяр куҪлӑ казаксем.

Килӗнте ҫӳрет автан и, 
Какалать-и шурӑ хур,—
Ҫӗҫӗ вырӑнне наганӗ 
Ҫумӗнче казакӑн пур.

Хӑй кӳртсе парать. Пӗҫерӗр! 
Уншӑн хатӗрлӗр тукмак!
Пуҫ чиксе хресчен ҫӳретӗр! 
Ҫавӑн пек иккен казак.

Нихӑҫан кураймӑн урӑ.
^ланах ханша, эрех.
Ӳхӗретчӗ ӳсӗр юрӑ 
Урам тӑрӑх вӗҫсӗрех.

Кӗлтума вӗсен пуп пурччӗ. 
Кашта ҫӳллӗш. Яштака. 
Мировойччӗ! Пуп тӑк пупччӗ! 
Пӗр ҫиет те—ҫук така.

Пӑлханма пуҫланӑ, теҫҫӗ, 
Пирӗнпе пӗр кӳршӗ ял.
Ӳкӗте кӳртме яраҫҫӗ 
Ҫавӑнта пупа паян.

Хушрӗҫ. Эпӗ пултӑм лавҫӑ. 
Ҫӑмӑл мар—итлемесен. 
Ҫӗленсем пек авӑнаҫҫӗ 
Ӑтӑр пек хура утсем.

Пӗр пӗччен ҫеҫ шӑнӑҫмалӑх 
Тупӑннӑ ҫуна пупа.
Пашкаса ларать ҫухаллӑ 
Упа тирлӗ тӑлӑппа.

Каҫ та пулчӗ. Сарӑ уйӑх 
Тин пуҫларӗ хӑпарма.
Хыҫала юлать ял уйӗ. 
Малалла каять вӑрман.

Шӑп кӑна. Таҫта пӗр ӳхӗ 
Ҫуйӑхни илтӗнкелет. 
Сехремет кунта! Чун тухӗ. 
Тем те пур тӑр? Кам пӗлет?

Каялла чакса сасартӑк 
Хартлатаҫҫӗ лашасем. 
Сывламасӑр эпӗ лартӑм, 
Вирелле тӑчӗҫ ҫӳҫсем.

Ик енчен пире хупланӑ 
Вутпуҫҫи пекех куҫсем.
Вилӗм ҫитрӗ,—тетӗп,—манӑн. 
Пӗр, кӗтӳ мӗн кашкӑрсем.

Шӑхӑрса кӑна яратӑп,
Сас каять вӑрманӗпе.
Уртӑнса карт-карт туртатӑп,' 
Хӑть татӑлтӑр тилхепе!

Куҫ уҫса пӑхма та йывӑр.
Ҫил сасси хӑлхасенче.
Иртрӗ йывӑҫ хыҫҫӑн йывӑҫ, 
Курӑнчӗ ял сӑрт ҫинче.

А я к р а
Бюро-клише ТАСС (Бедарев ӳкерчбкӗ).

К и л н ӗ ҫ ы н: — Мӗншӗн сирӗн пахчасем ялтан 
пит инҫв„_пулнӑ?
- Я кунта колхозӑн самӑй лайӑх ҫӗрӗ.

Чарӑнатӑп. Хуйхӑ тупрӑм, 
Ӳксе юлнӑ манӑн пуп. 
Чарӑнмасӑр пилӗк ҫухрӑм 
Кайнӑ эпӗ. Кай та туп!

Каялла эп чуптаратӑп. 
Вӑрмана кӗрсе ҫитсен,
Ӗиерхи ҫӗрте куратӑп 
Хырӑмлӑхсем-пырш^сем.

Шпорлӑ мӑп1ӑр атӑ юлнӑ, 
Ӑшӗнче пуп урисем.
Шӑмӑсем. Хӗрес. Йур юнлӑ. 
Тйлӑпӑн татӑккисем.

Чупкалатӑп, пуҫтаратӑп 
Юр ҫинчен шӑла-шӑла, 
Мӗнпурне лава хуратӑп, 
Юрттаратӑп хам яла.

Ҫитрӗм те анма хӑратӑп.
— Пирӗн пуп ӑҫтаР—тесен, 
Кӑтартатӑп мӑшӑр атӑ:
— Ҫинӗ,—тетӗн,—кашкӑрсем.

Казаксем сана ӗненмӗҫ, 
Ӳкӗтлеймӗн калаҫса.
Пушӑпа вӗтсе хӗнерӗҫ,
Тапса хупрӗҫ сив лаҫҫа.

Ыратать суранлӑ ҫурӑм,
Хь$т ислетнӗ, киремет. 
Тулалла пӑхма ҫук ҫурӑк. 
Сӑрӑлтатрӗ пулемет.

Тем пулать? Ухлатрӗ тупӑ. 
Ут таканӗ сассисем.
Ман умра выртаҫҫӗ пупӑн 
Ҫӳҫӗсем те аттисем.

Кӑнтӑрла иртет-и? Каҫ-и? 
Вӑхӑт вӑрӑм туйӑнать. 
Ҫӗмӗрет такамӗ. Лаҫӑн 
Алӑкӗ яр уҫӑлать.

— Тух кунтан! Вилмен-и эсӗ? 
^Хӗрлисем ялта. Э-ей!—
"'Эпӗ тухасса кӗтмесӗр 
^илчӗ-кӗчӗ Уртемей.
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Ч ӑ п т а  а й ӗ н ч е
Пӗрре манӑн Канаш станцине каймалла пулчӗ. 

Нимпе те тухса каяймастӑп. Автовокзала ик-виҫӗ 
хут пырса пӑхрӑм. Ялан билетсене сутса пӗтер- 
нӗ вӑхӑта тӗл лекрӗм. Малалла кӗтме вӑхӑт ҫук, 
манӑн ҫав кун Канаша ҫитмеллех. Унсӑрӑн ӗҫ тух- 
масть. „Ҫул ҫине тз^хса пӑхам-ха. Кам та пулсан 
лартса каймӗ-и“, тесе утрӑм.

Пыратӑп ҫулпала. Пӗр кӑвак шӗлепке тӑхӑннӑ 
хӗрарӑма хуса ҫитрӗм.

— Ырӑ ҫул пултӑр!-—тесе сӑмах хушрӑм.
— Ҫулӗ пит ырах мар ҫав, юлташ —терӗ хӗра- 

рӑм, ман ҫине пӑхса.
— Ырӑ-ҫке, чул сарна. Пӑх-ха! Ҫиелтен тата 

гудронпа якатнӑ, терӗм.
— Эпӗ ҫулне хурласа каламастӑп. Ним ҫине 

ларса кайма ҫук. Ҫавӑнпа,—терӗ хӗрарӑм.
— Эпӗ те ҫав ларса каяйман пирки аптӑраса, 

ҫул ҫинче кам та пулин лартса каймӗ-и тесе тух- 
рӑм та. Тепле ӗнтӗ?—терӗм.

— Эсир те Канаша-и?‘
— Канаша ҫав.
— Апла пулсан пирӗн ҫул нӗрле,—терӗ хӗра- 

рӑм.
Хӗрарӑмпа юнашар утатпӑр. Кайсан-кайсан те- 

пӗр арҫынна хуса ҫитрӗмӗр. Ку та Канаша кайма 
тухнӑскер.

Ак пӗр чӑпта тиенӗ машина тӗрлеттерсе хуса 
ҫитрӗ. Ун ҫинче икӗ ҫын ларса пыраҫҫӗ. Хӗвел 
пӗҫересрен -иккӗше те чӑпта витӗннӗ.

— Юлташ шофер! Лартса кай-ха пире т г !— 
тесе кӑшкӑртӑм.

Шофер ман сасса те илтрӗ, те илтмерӗ, тӗр- 
леттерсе иртсе кайрӗ. Машина хыҫӗнчен тусан 
ҫеҫ ҫӗкленсе юлчӗ.

Каллех утатпӑр. Кайсан*кайсан тепӗр чӑпта 
тиенӗ машина хуса ҫитрӗ. Ку вашлаттарса иртсе 
каймарӗ. Пирӗн тӗле ҫитсен майӗпен кайма пуҫ- 
ларӗ. Шоферӗ кабинкӑ чӳречинчен пуҫне кӑлар- 
са пӑхрӗ.

— Юлташ шофер, лартса кай пире,—терӗм, 
алла ҫӳлелле ҫӗклес%

Машина чарӑнчӗ.
— Ларӑр! Анчах ҫынсен куҫне ан курӑнӑр,— 

терӗ шофер.
— Мӗнле ан курӑнӑр? Эпир вӗт темӗскерле 

пытанса ҫӳрекенсем мар. Лартса кайнӑшӑн укҫа 
тӳлетпӗр,—терӗм тӗлӗнсе.

— Укҫи вӑл—укҫа. Контролер курсан сире 
мар, мана штрафлама пултарать,—терӗ шофер, 
ӗнсине хыҫса.

Эпӗ, малтан иртсе кайнӑ машнна ҫинчи ҫын- 
сем мӗншӗн чӑпта витӗнсе пынине чухласа ил- 
тӗлк Вӗсем ҫын куҫне курӑнасшӑн мар иккен 
чӑпта айӗнче ларса пыраҫҫӗ. Ак тамаша.

Машина ҫине улӑхса лартӑмӑр.
— Витӗнӗр чӑпта. Хӗвел пӗҫересрен те, ҫын- 

сен куҫне курӑнмасран та аван,—терӗ шофер.
— Эпир хатӗр!—терӗм шофере.

Машина тапранса кайрӗ. Телеграф юписем ҫеҫ 
хыҫалалла вӗлтлетсе юлаҫҫӗ. Эпир чӑпта айӗнче 
ларса пыратпӑо.

Кайсаи-кайсан машина чарӑнчӗ. Шофер кабин- 
кӑран тухрӗ. Эпир чӑпта айӗнчен пуҫсене кӑлар- 
са пӑхрӑмӑр. Пӗр ял вӗҫӗнче тӑратпӑр.

— Тӳлӗр укҫа,—терӗ шофер.
Укҫа кӑларса патӑмӑр.
— Халӗ ӗнтӗ Канаша ҫитмесӗр пуҫӑрсене ан 

кӑтартӑр,—терӗ шофӗр, эпир панӑ червонецсене 
кӑкӑрӗ ҫинчи кӗсйине тӗркелесе чиксе. Унтан 
кабинкӑна кӗрсе ларчӗ те малалла тӗрлеттерчӗ.

Кашни ял патне ҫитмессерен шофер машинине 
чарать те:

— Астӑвӑр, яла кӗретпӗр. Пуҫӑрсене ан кӑтар- 
тӑр ,-т ес е  асӑрхаттарать.

— Ах, нӑчӑ та ку чӑпта айӗнче ларса пырас- 
си,—тесе тарӑхать хӗрарӑм.

— Ҫынсем хӗвелпе пиҫе'рен пуҫӗсем тӗлне зонт 
тытса ҫӳреҫҫӗ. Эпир чӑпта витӗнсе пыратпӑр. 
Пӑчӑ пулсан та тӳс, ан шярла,—тетӗн хӗрарӑма 
лӑплантарса.

Хӗрарӑм шӑпланать. Ӑщша пиҫнипе хӑвӑрт хӑ- 
вӑрт сывлать. Эпӗ те унтан кая мар ӑшша пиҫ- 
нӗ. Шапӑртатса тар юхать. Сывлӑш пӳлӗнсе ла- 
рать. Чӑптана кӑшт уҫса пуҫа кӑларса сывла- 
тӑп та, каллех чӑпта айне.

Ҫапла пынӑ ҫӗртех машина тӑп чарӑнса 
ларчӗ.

— Анӑр! Канаша ҫнтрӗмӗр! —тесе кӑшкӑрчӗ 
шофер, кабинкӑран пуҫне кӑларса.

Пуҫ ҫинчи чӑптасене сирсе пӑхрӑмӑр.
— Ӑра, ҫитмен-ҫке-ха,—терӗ хӗрарӑм.
■— Каланӑ сире „анӑр“ тесе. Анӑр! Канаша кӗ- 

ме юрамасть, ҫиленсе кӑшкӑрчӗ шофер.
Мӗн тӑвас тетӗн. Вӑл—машина хуҫи. Итлерӗмӗр. 

Анса юлтӑмӑр. Машина ним тиесе килмеп пек 
малалла пӗрхӗнчӗ. Пире тусан айпе туса хӑварч^ӗ.

Эпир пӗр километр ҫурӑ ҫуран утса Канаша 
ҫитрӗмӗр.

- -  Ку халь аван шофер лекрӗ. Хӑшӗсем виҫӗ 
ҫухрӑм ҫитермесӗр антарса хӑвараҫҫӗ,—тесе утать 
хӗрарӑм.

Канаша ҫитсен столовӑя апатланма кӗтӗмӗр. 
Пӑхатпӑр; пире чӑпта айӗнчелартса пыпӑ шофер 
та унта. Умӗнче ҫур лнтр ларать. Виҫӗ тарел- 
кӑран апат хатӗрлегтернӗ. Пирӗн ҫине пӑхмасть 
хӑй. Паллами пулать. Эпир чӑпта айӗнче ларса 
пырсан та, суккӑрланман-ха. Куратпӑр.

Апатланнӑ хыҫҫӑн тӳрех ҫав шофер ҫинчен 
милицине пӗлтерме кайрӑмӑр. Начальник пирӗн 
ҫине чӑр пӑхрӗ те:

— Кунта шофер ҫеҫ мар, эсир те айӑнлӑ,— 
тесе хучӗ.

Эпир ӗнсесене хыҫса, пӗр пӗрин ҫине пӑхса ил- 
тӗмӗр.

Данилов-Чалдуи



К У Л А С  К И Л Е Т
Сӑлтав

— Эсӗ производствӑра Ивановпа ӑмӑртса ӗҫле- 
тӗн мар-и?

— Унпа-ҫке. Ма вара?
— Апла пулсан мӗшӗлтетсе ӗҫлеме юрамӗ. Ав, 

Иванов хӑйӗн заданине тултарас тӗлӗшпе сантан 
мала кайнӑ.

— Мала кайнӑ? Ара, вӑл эпӗ ӗҫлемесӗр тӑнӑ 
вӑхӑтра мала кайса тӑнӑ-ҫке. Эпӗ те ун пек ҫине 
тӑрса ӗҫленӗ пулсан, мала тухасси темлеччӗ-ха?

Прогул тунӑшӑн
—Пирӗн хваттер шутсӑр хӳхӗм: 4 пӳлӗмлӗ, 

телефон та водопровод та пур. Апла пулин те 
унта пурӑнма пире май ҫук.

— Ма тата?
-— Хваттертен кӑларса ямалла тунӑ.

Кивӗ ҫын

— Пӗрмай манран колхозсенче хӗллене ха- 
тӗрленес ӗҫсем мӗнле пыни ҫинчен ыйтаҫҫӗ,— 
ӑҫтан пӗлме пултаратӑп эпӗ: телефон иккӗмӗш 

уйӑх ӗҫлемест те...
Ю. Лввченко ӳкерчӗкб, Бюро-клише ТАСС.

Хальхи ачасем
— Ку ачасем пӗртте шарламаҫҫӗ-ҫке сирӗн?
— Каккуй шарламаҫҫӗ, анчах пӗри уласа илчӗ 

халь.
— Ма!
— Асли кӗҫӗннине; эсӗ ҫитӗнсен Хӗрлӗ Ҫара 

каяймӑн, тенӗ.

Роль
Хӑшӗсем 7 ҫул вӗренеҫҫӗ теурӑх вӗренмесӗрех 

хӑйсем пӗлмен ӗҫекӗресшӗн учрежденисем тӑрӑх 
сӗтӗрӗнсе ҫӳреҫҫӗ.

— Мана колхоз театрне артиста илмӗр-ши?
— Эсӗ мӗнле рольсем вылянӑ халиччен?
— Эпӗ-и? Журса ларакӑнсен рольне ытларах 

вылянӑ.

Л аш а мыскари
— Паян пирӗн лавкана ҫӗнӗ продавец килнӗ.
— Ҫӗнӗ? Хӑш енчен илсен ҫӗнӗ вӑл? Пӗтӗмпех 

кивӗ.
— Мз кивӗ?
— Кунта киличчен урӑх лавкара ӗҫленӗ чухне 

растрата туса ятне пӑснӑ ҫынна ӑҫтан ҫӗнӗ ҫын 
теме пулать.

Медицинӑри ҫӗнӗ япала
Мана тухтӑрсем хамӑн веса чзкарлш Ессентукири 

курорта кайса сывалма хушрӗҫ.
—Унта ҫитиех кайма кирлех-ши вара?Акӑ эпӗ 

хамӑн веса килтех чакарса хутӑм.
— Мӗнле вара?

/  — Отчет туса патӑм. Отчет хыҫҫӑн учрежде- 
нири весӑм пӗтӗмпех пӗтсе ларчӗ.

Сӗнтӗр районӗнчи „Крестьянская газета" кол- 
хозра тӑракан Матвеев Захар иртнӗ ҫулта 30 ӗҫ- 
кунӗ, кӑҫал 13 ӗҫкунӗ тунӑ (Т. -Иванӗ).

Арӑмӗ:—Захар, колхоза ӗҫлеме тухма чӗнсе 
кайрӗҫ. Каятӑн-и?

Захар:—Каймастӑп.—Чӗнекеннеъ^„3ахарӑн варӗ 
ыратать* тесе кала.

Ача (Кӗнеке вуласа ларагпь): „Пирӗн лашан 
мыскари пур, пӗр чӑхӑмласан, ним тусан та 
каясшӑн мар вара: пуҫне силлет, тапать, шӑма- 
рагь, тулхӑрать, тем те туса пӗтерет“...

Захар: Эсӗ, ачам, вулама урӑх ҫӗре кай. Лаша 
мыскари ҫинчен вуласа ларнине юратмастӑп эпӗ.

Амсанакан
— Пирӗн Сӗнтӗр районӗнчи Шатракасси вулав 

ҫурчӗп пуҫлӑхӗ Ельников юлташ илемлӗ литера- 
турӑ кӗнекисем ыйтакана: „Хӗн-хур айӗнче“ кӗ- 
некесӗр пуҫне нимӗн те ҫук—тесе ларать.

— Пирӗн апла мар. „Ҫук“ тесе каламасть.
— Пиреччӗ ун пек избач.
— Ӑмсанма ан васка-ха. Вулав ҫуртне пымасть 

вӑл, ҫавӑнпа „ҫук“ тесе ларнине те илтейместпӗр.

Хӗле хатӗр мар
— Хӗл умӗн форточкӑна ма замаскӑпах шӑлса 

лартнӑ эсир? ‘
— -Мӗншӗн тесен пире вӑл кирлӗ мар.
— -Ма?
— Форточкӑсӑрах тулти уҫӑ сывлӑш пӗрене 

хушӑкӗсенчен кӗрсе тӑрать.

Пушар тухсан
—Лешкас ҫунать! Ӑҫта пушар пички?
— Пушар пичкине арӑму хӑяр тӑварлама илсе 

кайнӑччӗ!



СУЯ ОТЧЕТ ПИРНИ
Н. К. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Ак пӑх-халӗ—санӑн суюӳксе юлчӗ! 
А, вӑл манӑн мар, Ивановӑн суйи.



Ч/ V
В А Р Я

Вӑрӑ та вӑрӑ, теҫҫӗ. Кам вӑл вӑрӑ? Нумай 
кирлӗ-ши вӑрӑ ятне илтме? Эпӗ пӗрре,—ача чух- 
не, паллах,—кӳршӗсен йӗппине ҫаклатса тухрӑм 
та ҫакӑншӑн мана виҫӗ ҫул „йӗп вӑрри“ тесе 
мӑшкӑларӗҫ. Вӑрӑ пулать, тем пысӑкӗш магазина 
пӗр хӑрамасӑр ҫаратса тухать, мана ҫав хӑракала- 
са вӑрланӑ йӗпшӗнех:—вӑрӑ!—терӗҫ. Акӑ карлӑк 
ҫинче кӗпе супӑнӗ выртать. Тепӗр кӳршӗ ачи 
кӗнеке илме каҫать те, чунӗ унӑн чӑтай- 
масть, ҫав супӑне илсе чикет-чикетех. Ку та вӑ- 
рӑ, мӗншӗн тесен: вӑл ӑна ыйтмасӑр илнӗ. Пӗр 
20 пус укҫа ҫеҫ хӗстерсе тух, эсӗ унпа лавкана 
кайса канихвет иличчен—вӑрӑ пулса та^тӑнӑ. Пал- 
лах,—эсир мана ан ятлӑр,—эпӗ вӗсене таса ӗҫ 
тӑвакансем вырӑнне картмастӑп. Ҫапах та эпӗ, 
вӗсем ҫинчен темӗн чул тарӑхса калаҫсан та, вӗсем 
ҫинчен мар, урӑххи ҫинчен, сӑнӗ пуҫӗпе те, тӗсӗ- 
пе те, пӗрте-пӗр каласан, пӗтӗмпех урӑх майлӑ кӑ- 
мӑл-йӑлапа ҫураҫӑннӑ вӑрӑ ҫинчек каласа парас- 
шӑн. Вӑл ҫын нихӑҫан та ҫынна усал туман, 
ыйтмасӑр ӗмӗрне пӗр япала илмен, ун пеккисене 
вӑл хӑй вӑрҫнӑ, ятланӑ, ӑса кӳртме тӑрӑшнӑ. Хӑй 
ларакан сӗтел ҫинчен, тепӗр сӗтелхыҫӗнче лара- 
канни мӗнте пулин,—калӑпӑр, типӗтмелли,—ыйт- 
масӑр илсен, вӑл кӳренме пӑхнӑ, „ыйтмасӑр илни 
вӑл вӑрлани пулать“, тесе ҫиччас пӗрер минутлӑ 
„лекци“ вуласа панӑ. '

„Чумаков, Дврам Карпович тесе ҫырнӑ ун 
ячӗпе хатӗрленӗ „Ӗҫ кӗнеки" ҫине. Ҫаплавара, вӑл 
Еҫ кӗнеки илнӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн Аврам Карпович 
прогул тӑвасран ҫав тери хӑракан, кашни ирхине 
ҫичӗ сехетре тӑрса тумланакан пулнӑ. Ҫине-пуҫне 
майлакаланӑ хыҫҫӑн, хурӑмне кӑп-кап хыпкаланӑ 
та часрах ӗҫе тухса шӑвӑннӑ. Ҫул ҫинче ӑҫта мӗн- 
ле сехет пур, вӑл пурне те кӗре-кӗре пӑхнӑ. 
„Ах, вӑхӑт иртмерӗ-ши? Ах, вӑхӑт ҫитмерӗ-ши?“— 
тенӗ шиклӗх унӑн ҫан-ҫурӑмне ҫӳҫентерсе сӑрӑл- 
таттарнӑ. Хӑй ӗҫлекен ҫӗре ҫитсен, вӑлунта ӗрӗх- 
сех кӗрсе кайнӑ, часрах сехет ҫине пӑхса илнӗ. 
Вӑл ҫитсе кӗнӗ ҫӗре сехет йӗпписем яланах сак- 
кар ҫинче пулнӑ, ҫакна курсан тин вара чунӗ 
лӑпланнӑ ун.

Заняти тӑххӑрта пуҫланасси ҫинчен кунта калас 
та мар пуль. Вӑл ҫак вӑхӑт ҫитиччен, темле васка- 
малла ӗҫ пулсан та, нимӗн те тытса пӑхман. 
Ун вырӑнне вара, тӑххӑртан пуҫласа кӑнтӑрла 
иртсе тӑватӑ сехет ҫитиччен пӗр минутне те 
ахаль сая ямзн. Ӗҫ пуҫланасса унӑн пӳрнисем 
кӗтсех тӑнӑ, мӗншӗн тесен: сехет ҫапнине „пӗрре, 
иккӗ" тесе шутласа каймак'вӑл, ҫапмассерен пӗрер 
пӳрне хутлатнӑ. Юлашкинчен хутланакан пӳрни 
сылтӑм аллинчи ятсӑр пӳрни пулсан, вӑл вара 
ҫӑра уҫҫине кӗсйинчен кӑларнӑ та хӑй ҫумӗнче 
ларакан шкапне шалтӑртаттарса уҫса янӑ.

Вӑл пӗр пысӑк мар учрежденире аслӑ бухгал- 
тер пулса ӗҫленӗ. Унӑн шкапӗнче темиҫе дело 
купаланса выртнӑ. Сӗтел хушшине кӗрсе лариччен. 
вӑл ҫав делосене пӑтратса пӗр сехет ирттернӗ. 
Кун хыҫҫӑн вӗсене тепӗр хут майлаштарса хума 
тата ҫур сехет кайнӑ. „Тирпейлӗхе юрататӑп 
эп“—тенӗ вӑл. Ҫавӑнпа та хӑйӗн шкапне йӗркене 
кӳртме хӑшпӗр чухне тепӗр 30 минутн>те хӗр- 
хенмен.

Ҫапла вунӑ-вунпӗр сехет ҫитнӗ. Вӑл сӗтел 
сунтӑхне уҫса алла ручка тытнӑ. Ҫырма хатӗр. 
Анчах бухгалтер тени нихӑҫан та шӑп таса хут 
ҫине ҫырмасть. Бухгалтер ҫырмалли хут темиҫе 
тӗрлӗ формӑсемлӗ графасемпе пулассине вӑл ал- 
лине ручка тытсан тин аса илнӗ. Вара ларнӑҫӗр- 
тен тӑрса шкапне тепӗр хут уҫса пӗр папка илич- 
чен пӗр пилӗк минутне ирттернӗ. Ҫавӑн пек 
формӑсемлӗхут ҫине цифрӑсем ҫырмалла, ҫырсан- 
ҫырсан шут ҫинче шутласа итогсем тумалла. 
Ҫак тӗле ҫитсен, унӑн татах вырӑнӗнчен тӑрса 
шкапран шут илмелле пулнӑ.

Ялан пӗр страница ҫине ҫырса лараймастӑн. 
Бухгалтер, тепӗр чухне, пӗр страница ҫине пӗр 
цифрӑ е иккӗ-виҫҫӗ анчах лартать. Акӑ, хайхи, 
кунта типӗтмелли кирлӗ. Унӑн татах вырӑнтан 
тӑрас пулать. Ӗнер шкапа хурса хӑварнӑ пресс 
сӗтел ҫине тухса выртиччен сехетӗн вӑрӑм йӗп- 
пи тепӗр пилӗк минут шӑвӑннӑ.

Халь ӗнтӗ пурте ҫитнӗ темелле. Лармалла та 
канлӗц кӑна ӗҫлеме тытӑнмалла. Анчах, ҫук та 
ҫук, унӑн пӗр ыйту сиксе тухать те кабинета 
кайса калаҫмалла пулать. Унта вӑл тӑтӑшах хӑй 
ӗҫлекен учрежденин кулленхи ыйтӑвӗсемпе ҫыхӑн- 
иӑ ҫынна тӗл пулнӑ. Вара вӑл унпа килӗнсе кай- 
сах калаҫса ларнӑ. Ҫапла вӑхӑт иртнӗ. Сехет 
вуниккӗ ҫапнӑ. Халь ӗ т ӗ  вӑл, сӑмах мӗнле тарӑн 
ыйту ҫине кӗнӗ пулсан та, текех калаҫса ларман, 
ыӗншӗн тесен апа'^^ тытӑнмалла пулнӑ. Прогул 
тӑвасран сехӗрленсе, вӑл хваттерне е столовӑя кай- 
са ҫимен, канцеляринчех, хӑй сӗтелӗ хушшинчех 
апатланнӑ. Шӑп кӑна 12 сехетре тытӑнса 50 ми- 
нут хушши ниҫта хускалмасӑр, сехете пӑха-пӑха 
ҫисе ларнӑ вӑл. Еҫ вӑхӑтӗнчи канлӗ сехечӗ те ҫав 
ҫеҫ пулнӑ унӑн, ытти сехетсенче пӗрре те тӗк 
ларни пулман. Апат вӑхӑтӗнчи тепӗр вукӑ минут- 
не хырӑмне сӗркелесе, каркаланса, шыв ӗҫсе ирт- 
тернӗ. Вара унӑн сулахай аллинчи кача пӳрни 
хутланнӑ, ыӗншӗн тесен сехет пӗрре ҫапнӑ.

Шут ҫинче туртма ҫав тери юратнӑ вӑл, бухгал- 
тери ӗҫне те ҫавӑншӑнах тытӑннӑ. Радио итлеме 
тытӑнсан, вӑл шут илсех ларнӑ. Унта паракан 
хыпарсенче мӗнле кӑна пифра илтӗнет, вӑл пурке 
те шут ҫине туртса пынӑ. Хаҫатсене те вӑл мӗн 
те пулсан пӗлес тесе мар, мӗнле те пулин ытла- 
рах, пысӑкрах цифрӑсем тӗл пулса пулмӗ-_ши тесе 
ҫеҫ пӑхкаласа ларнӑ. Ҫавӑн пек пуҫтарӑннӑ цифрӑ- 
сенчен унӑн кун каҫиччен вуншар, ҫирӗмшер пин- 
лӗ цифра пулса тӑнӑ. Вӑл вара ҫав цифрӑпа тем те 
хӑтланнӑ: пайлавӑ, хутланӑ, хушнӑ, кӑларнӑ.

Ҫапла иртсе пынӑ Аврам Карповичӑн ӗҫ кунӗ- 
сем. Тепӗр чухне вӑл делосемпе айланса та ҫавӑн 
пек цифрӑсене пуҫтарсах кун каҫса кайнӑ.

Паллах ӗнтӗ, учрежденинче ҫӳлӗрех тӑракан 
пуҫ мӗскер тӑвать, ӑна пӑхӑнса тӑракансем те 
унӑн йӑлисене ӳкерме пӑхаҫҫӗ, вӗсем те унӑн 
леккипе каяҫҫӗ.

Ҫулталӑк пуҫланнӑранпа 6 уйӑх иртнӗ. Укҫа-тен- 
кӗ органӗсем ҫур ҫулшӑн отчет тӑратма ыйтнӑ. 
Аврам Карпович лӑпкӑ пулнӑ, отчет тӑратмалла 
тесе пӑлханса ӳкмен. Мӗнех вара, хучӗсем мӗн- 
ле выртсан та вӗсене хупласа тӑракан папкӑсем
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кашни кун тйрпее кӗрсе пыраҫҫӗ, документсемпе 
счетсене ӑҫта кирлӗ ҫӗре ҫырса пыман тейӗ- 
пӗр,—пӗрер уйӑх ларсан, кӑна та йӗркене кӳрт- 
ме пулать!

Ҫапах та Аврам Карпович кабинета кӗнӗ.
—Нумай ларма тивет,—тенӗ вӑл хӑйӗнчен те 

аслӑ пуҫлӑхне.—Кӑнтӑр ҫутипе кӑна ӗлкӗрей- 
местпӗр, лампӑпа та лармалла пулать.

Администраци вӗсене ҫийӗнчен укҫа хушса па- 
ма килӗшнӗ.

Ҫакӑнтах Аврам Карпович отчетпа ларакансене 
кашни кун печенипе кофе парса пыма ыйтнӑ.

—Ларсан, ларсан, тута-ҫӑвара йӗпетсе илме 
кирлӗ вӗт,—тенӗ вӑл.

Отчетне ҫеҫ часрах ӗлкӗртӗр, парӑпӑр,—тенӗ 
ӑна пуҫлӑх.—Атту счета хупса лартӗҫ тдта.

Вара пӗчӗкҫӗ бухгалтери отчет хатӗрлеме ты- 
тӑннӑ, счетоводсем кашни кун печенипе жофе 
ӗҫнӗ; тем те, тем те хӑтланса ларнӑ вӗсем. Пӗр- 
ик эрне ӗҫлесен, вӗсене хайхушса памалли укҫа- 
па тӳлеме тивнӗ. Ҫакӑнта тин хыпӑнва ӳкмелле 
пулнӑ вара Аврам Карповичӑн. Банкра отчет 
тӑратмасӑр укҫа паман, счета хупса лартнӑ.

— А-а-а...—тесе, ӗнсине хыҫса ларнӑ Аврам 
Карпович. Анчах, унӑн ӗнси темӗн чул хыҫӑнса 
хӗрелсен те ӗҫ хӗрсе пыман. Ҫав отчета вӑхӑтра

хатӗрлесе паманнине пулах, учрежденин тивӗҫӗнче 
тӑракан хатӗрлевсен планӗ 50—60 процент ҫине 
ҫитсен такӑннӑ.

Шаля-валя ӗҫлесе, печенипе кофе ӗҫсе лара- 
кан ик виҫӗ счетовод ҫапла каланӑ;

„Пире хушсапама пулнӑ, давай укҫине тӳлеч- 
чӗр!“—тенӗ.

—Вара, отчетне ӗлкӗртес пулать-ҫке-ха,—тенӗ 
вӗсене пуҫлӑх.

Юлашкинчен, пӗтӗм бухгалтери хушса памал- 
ли укҫа шыраса администрацине €уда панӑ.

Прокурор каланӑ;
—Рвачсене, тунеядсене ытахальтен укҫа тӳлесе 

тӑма государство- бюджетӗнче ытлашши укҫа 
ҫук!.. Малалла вӑл Аврам Карпович бухгалтери 
ӗҫне мӗнле юхӑнтарса пынине Чумакова хӑйне 
те ӑнланмалла сӑнласа кӑтартнӑ.

—Мӗн чул сиен кӳнӗ эсир государствӑпа!— 
тенӗ прокурор.—Уйӑхран уйӑха нимӗскер тумасӑр 
шалу илсе пурӑнни государство укҫине ҫаратпӑпа 
пӗрех вӑл!..

Ҫапла вара, ҫынна ӗмӗрне усал туман, ӗмӗрне 
пӗр япала ыйтмасӑр илмен Аврам Карповцч 
Чумаков... вӑрӑ ятне илтнӗ.

Ив. Ара.

ЧӖРӖ ШЫРАКАН
Пулать вӗт ҫавӑн пек: эсӗ канлӗн кӑна кӗреке 

кутӗнче ларатӑн, нимӗн ҫинчен те шухӑшламас- 
тӑн. Пӗрре лайӑх кӑна каркаланса, киленсе кайич- 
чен анасласа илетӗн. Ҫакӑн пек савӑнӑҫлӑ та илем- 
лӗ вӑхӑтра сана кӗтмен ҫӗртенех пырса чӗнеҫҫӗ. 
Чун тарӑхса каять, тем пек васкавлӑ ӗҫпе кай- 
малла пулсан та хӑвна ху ывӑнса кайнӑ пек туя- 
тӑн.

Ҫакӑн пек пулса Тӑнӑ ветеринарин Никифоров 
хушаматлӑ фельдшерӗпе. Вӑл Ишлей районӗн пӗр 
участокӗнче выльӑх-чӗрлӗхсене тӗрлӗ чир-чӗрсен- 
чен астуса пырать. Ӑна шӑп кӑна вӑл пӗр юлташне 
тав туса ӗҫнӗ вӑхӑтра Шетмӗпуҫ ялӗнчен пырса 
чӗнеҫҫӗ.-Вӑл тарӑхса каять.

Шетмӗпуҫне ҫитсеп, ӑна пӗр сывмарланнӑ ла- 
ша кӑтартаҫҫӗ.

— Хей-й, ним те мар, иртет! — тесе хурать 
вӑл, эрех хӑватӗнчен алчӑранӑ куҫӗсемпе лаша 
хӳри ҫине пӑхса. Пӗлекен пӗлме пултарӗ те, ан- 
чах лаша сываласса унӑн хӳри ҫине пӑхса мӗнле 
пӗлчӗ-ши вӑл? Ҫапла шухӑшласа юлаҫҫӗ ун хыҫӗн- 
чен колхоз председателӗпе ветсанитар.

— Тен, пӗлчӗ те пуль, ветеринарин мӗнпур 
секречӗсене эпир пӗлместпӗр вӗт, — тенӗ Рома- 
нов председатель.

— Ӑхаль, темех пулман та-ха ӑна, иртмелле те...
Иванов ветсанитар сӑмахне каласа пӗтереймен,

мӗншӗн тесен вӗсен умӗнче тӑракан лаша, Ники- 
форов ҫине тарӑхкӑ пек пулса, тӗшӗрӗлсе аннӑ 
та ӳсӗр фельдшера урӑлтармалӑх юлашки сыв- 
лӑшне вӗрсе кӑларнӑ.

Никифорова лавкара шыраса тупаҫҫӗ. Вӑл ун- 
та пӗр чӗрӗкшӗн укҫа тӳлесе тӑнӑ. Ивановпа 
Романов ӑна аран-аран ӳкӗте кӳртеҫҫӗ.

— Вӑл мӗншӗн ҫут тӗнчерен вӑхӑтсӑр уйӑрӑл-

нин сӑлтавне пӗлесси манӑн ӗ ҫ ,—^тет Никифо- 
ров. — Юрӗ, мур картине илсе кайӑр.

Ҫитеҫҫӗ. Никифоров, тем ҫӳллӗш сӑрт ҫине хӑ- 
парса кайнӑ пек паттӑрланса, лаша хырӑмне 
туртса ҫурать.

— О-о, вӗри-ха!— тет вӑл, аллине чиксе яр- 
са. — Воспаление селезенки и покраснение лин- 
фатических сосуд. Признаки сибирской язвы...

— А, чимӗр-ха, чӗрине касса пӑхар! — тенӗ вӑл, 
лашана шӑтӑка яма тытӑнсан. — Сылтӑм урине 
касӑр-ха!

Касаҫҫӗ. Унта чӗре ҫук.
— Кайри урине касса пӑрахӑр!
Никифоров пӗлекен ветеринарин секречӗсене

ӗненсе, лашан кайри урине те касаҫҫӗ. Анчах 
чӗре унта та курӑнмасть.

— Эх, фельдшер-р... — тет вара пӗр колхоз- 
ник. — Чӗре ӑҫтине пӗлместӗр. Купарча ҫинче 
мӗн чӗри пултӑр унта!

Вара Никифоров лашан кӑкйрне уҫтарать те 
унӑн чӗрине тин шыраса тупать.

— О-о, вӗри-и! — тет вӑл татах. — Чӗри йывӑр 
ӗҫпе сарӑлнӑ. Ку лаша сирӗн ҫамрӑк пулнӑ пул- 
малла, ытла та вӗрискер, ҫавӑнпа пӗтнӗ вӑл.

— Тӗрӗс, ҫуралсанах ҫамрӑк пулнӑ вӑл, — тенӗ 
паҫӑрхи колхозникех. — Халь ун ватти ҫитнӗ, 
ҫавӑнпах вилнӗ пулмалла.

Вара колхоз председателӗ Романов мала тух- 
нӑ та:

- -  Никифоров юлташ, — тенӗ ветфельдшера,— 
эрех ӗҫнӗ ҫынна эсӗ мӗнле ҫын тетӗн?

— Э-е, шельма, эсир мава ӳсӗр тесшӗн Цуль- 
ха? Юрӗ, ӳсӗр тейӗпӗр.

— Ҫапла ҫав, — тенӗ Романов, — ӳсӗр ҫынна 
урӑ теме ҫук. Ҫавӑн пекех, ватӑ лашана та ҫам- 
рӑк теме ҫӳк. Мартыновпа Милавин.

11



Я К Р А В  С А Л Т А К
Тип-тикӗс те такӑр аслӑ ҫул тӑрӑх пар лаша 

юртать. Ҫыпӑҫуллӑ тунӑ ещӗклӗ урапа ҫинче 
тӑватӑ ҫын ларса пыраҫҫӗ. Виҫҫӗшӗ ҫамрӑксем, 
пӗри шуралнӑ сухаллӑ ватӑ ҫын. Вӑл, тӗпе кӳлнӗ 
лашан тилхепине ҫатӑртаттарса тытнӑ та, хуҫи 
кӑмӑлне юрама тӑрӑшманскере ятласа илет:

— Пулать дисциплинӑна пӗлмен чӗрчун,—тет,— 
пӗр лашапа та килӗштерме пӗлмесгӗн, йӗксӗк'!

Тӗпе кӳлнӗ лаши пичеврине, хушка пуҫлӑскере, 
юри йӗкӗлтенӗ пек, хӑмсарса пырать: „Ну-и, кук- 
ша пуҫ, санпа юнашар пыма та намӑс. Акӑ тепӗр 
яла ҫитсен колхозри лашасем курсан, тӳрех кул- 
ма тытӑнӗҫ“ тенӗ пек туйӑнать.

Урапа ҫинче ларса пыракан ҫынсен хушшинче 
кӑмӑллӑ калаҫу пырать. Каччӑсен хӑйсен шухӑшӗ, 
хӑйсен сӑмахӗ. Вӗсем призыв комиссине ҫитсен 
кашни мӗнле чаҫа яма ыйтасси ҫинчен канашлаҫ- 
ҫӗ. Пӗрин танкист, теприн краснофлотец, летчик, 
кавалерист пулас килет. Сӑмах пӗр самантлӑха 
чарӑнать. Ватӑ лавҫӑ ҫумӗнче ларакан ҫамрӑк 
пирус пачкине кӑларчӗ те пурне те валеҫсе пачӗ. 
Старик тилхепене урапа пуҫне ҫыхса хучӗ, пиру- 
са именсе тытса ларакан ывӑлӗ ҫине куҫ хӗссе 
пӑхрӗ, кучченеҫе туртса яма кӗсйинчи спичкине 
хыпашларӗ.

— Якрав пичче, мӗншӗн сана салтак тесе ят 
панӑ?—терӗ Энтип.

— Сапожник пулнӑран мар ӗктӗ, салтак пулнӑ- 
ран,—ответлет старик танлӑ сасӑпа.

— Мӗнле-ха, салтак пулнӑран?
— Патша салтакӗ пулнӑ,—тет старик. Унтан 

вӑл ҫамрӑксен еннелле ҫаврӑнса ларчӗ.—Эсир, 
ешӗлскерсем, ӗлӗкхи салтаксем ҫинчен нимӗн те 
пӗлместӗр-ха. Акӑ эсир,'ӗлӗкхи сӑмахпа каласан, 
салтака каятӑр темелле. Салтака мар, эсир вӗрен- 
ме, ҫын пулма, ӳсме каятӑр. Пӑхатӑн, пӗр шуш- 
лӗк ҫеҫ квять темелле, унтан таврӑнать те—палла- 
ма та ҫук... сразу начальник вӑл.

— Эсӗ мӗнле кайса килтӗн?—ыйтрӗ Семка, ста- 
рикӗн чӗлхи-ҫӑварӗ уҫӑлнине сиссе.

Якрав пӑрӑнарах ларчӗ те тилхепене каллех ура- 
па пуҫне ҫыхрӗ. Салтак калавӗ пуҫланчӗ.

— Ну, мӗн тӑвас тетӗн, тӗнчене ҫуралнӑскер, 
22 ҫула ҫитрӗм пулать. Ни , а “ саспаллине пал- 
ламастӑп, ни вырӑсла пӗр сӑмах пӗлместӗп. Ко- 
миссине каймалли срук ҫитрӗ. Ялта пырать-ха, 
ҫӑвар карса юрласа ҫӳретпӗр, анчах те некрут 
пулнӑ эпир, те ыйткалакан—пӗлме те пулман тӑр: 
кам ӗҫтерет—ӗҫетпӗр, кам хӑвалать—унран тарат- 
пӑр. 1930-мӗш ҫулта ссылкӑна янӑ кулак Хӗлипӗн 
ашшӗ покойник Микулка хама „хӑна тунине“ 
лайӑх астӑватӑп. Вӑл мана, салтак ачине, чӗнсе 
кӳртсе сӑра ӗҫтерчӗ. „Салтак ачине пуян та чыс 
тӑвать мӗн“ тесе хӗпӗртесе ларатӑп. Унччен те 
пулмарӗ, ку шуйттан патне кӗнӗшӗн макӑрмалли 
самант персе ҫитрӗ. Вӑл, вӑкӑр пекскер, мана хӗ- 
неме тытӑнчӗ. Вӗҫернетӗп те урама тухса ӳкетӗп... 
„Мӗншӗн ҫав мӗскӗне хӗнерӗн?“ теҫе ыйтаҫҫӗ, тет, 
унран тепӗр кунне. „Патак ҫиме вӗрентес пулать 
вӗсене, унсӑрӑн мӗнле салтак пулаҫҫӗ вӗсем“, те- 
нӗ Микулка. Чӑн каланӑ вӑ.т, эсремет, ҫав кунтан 
пуҫласа мӗн чухлӗ патак ҫинине шутласан, ҫӳҫ 
пӗрчипе хисеплес пулать.
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Мана салтака ӑсатма аттепе пӗр тӑван икӗ пич- 
че пычӗҫ. Ҫӑкӑрӗ-тӑварӗпе пӗрле пӗчӗк пичкепе 
сӑра илсе пынӑ, сывлайми пуличчен ӗҫтереҫҫӗ. 
Инкек хампа пӗрлех ҫӳренӗ пулас ҫав, комиссине 
кӗриччен эпӗ те сывлӑш ҫавӑрайми ӗҫсе тултар- 
нӑ. Тухтӑрӗ чӑвашла виҫӗ сӑмах: „лар“, „мӗн ыра- 
тать", „ухмах* теме пӗлет. „Лар1“—терӗ мана. 
Тӳрех ҫӗрелартӑм. „Ухмах!"—тесе тулхӑрать,—чал- 
тах сиксетӑратӑп. Каллех: „лар!“—тесе ҫухӑрать,— 
каллех ларатӑп. ,Ухмах!“—кӑшкӑрать вӑл. Тахӑшӗ 
пӗри: „лармалла мар, кукленмелле“, терӗ. Пӗрре 
куклеитӗм, тепре хушать, тата... Виҫҫӗмӗшӗнче 
чӑтаймарӑм, тухтӑр еннелле усал сывлӑш тухса 
кайрӗ. Вӑл „ухмах!" тесе ахӑрса ячӗ те, мӗнпур 
вӑйӗпе мана кутран тапрӗ, эпӗ малалла чикелен- 
се кайрӑм. „Мӗн ыратать?“—тесе ахӑрать. „Ӑш 
ыратать“, тетӗп. Вӑл темӗн те пӗр каласа вӑрҫрӗ 
те, тепӗр тухтӑр патне ячӗ. Нумай иртрӗ-и, са- 
хал-и, мана салтак туса та хучӗҫ.

Службӑра тӑмалли вырӑна молдавансен ҫӗршыв- 
не ҫитиччен пире эрех пички ӑшӗнче йӑтпулли 
пек ҫуралса ӳснӗ евӗрлӗ фельдфебель илсе кайрӗ. 
Малтанхи эрнере вӑл тӑвансем пнре пӗрер пусӑн 
пухса панӑ укҫасене хырса илме ӗлкӗрчӗ. Иккӗ- 
мӗш эрнере ыйткалама пуҫларӑмӑр. Юрать, пире, 
ыйткалакансене, ют чӗлхесене пӗлменни ытлах 
кансӗрлеймен; куҫран пӑхсах паллаҫҫӗ. Майӗпен- 
майӗпенех пыйтланса ҫитрӗмӗр. Эсир курман-ха 
пыйтӑ таврашне. Эпир ун чухне бесплатнӑ тӑран- 
тарса ҫӳренисене пӗр-иккӗшне сирӗн ҫине ярсан, 
мӗн каласа ылханман пулӑттӑр-ши эсир? Мур илес- 
шӗсем, пилӗкрен ӗнсе ҫине, е унтан каялла сик- 
кипе чупса ҫӳреҫҫӗ, нипуҫ, ниҫта та аташмаҫҫӗ.

Службӑра тӑмалли вырӑна ҫитиччен ураран 
ура иртейми пулчӗ. Ни пӳрт, ни вите евӗрне кил- 
мен ҫурта персе тултарчӗҫ. Ун чухне вара ҫӗр 
ҫинчи чӗр тамӑка кӗрсе ӳкнине куртӑмӑр. Служ- 
ба пуҫланчӗ. Кашни ир турра кӗлтутараҫҫӗ, пат- 
шашӑн кӗлтума хушаҫҫӗ. „Патшу-масару ниппо- 
чом, киле часрах каясчӗ“ тесе кӗлтӑватпӑр эпир. 
Начальниксем хӗнеменни пӗр кун иртмен. Салтак- 
сене хӗнемесен мӗн те пулин тумасӑр юлнӑ пек 
туйӑнатчӗ пулас вӗсене.

Тытӑнаҫҫӗ патша ҫемйи ҫинчен вӗрентме: хӑйне 
те, арӑмне те, ашшӗпе амӑшне, ачисене, хунӗсем- 
пе ани-карчӑкӗсене пӗлмелле пулнӑ. Кам мурӗ 
астуса пӗтерет вӗсене, эпир патша арӑмӗн ятне 
ани-карчӑкӑннипе, хӗрӗн ятне асламӗшӗннипе пӑт- 
раштарса яраттӑмӑр. „Баран! осел!“ тесе ҫухӑрат- 
чӗ офицер, хӑлха чиккинчен шӑхӑртса та яратчӗ. 
Пӗр зсрел ҫемйи пирки миҫе пин салтак патак 
ҫимен-ши?

Тӑватӑ ҫула яхӑн ҫӗр ҫинчи чӗр-тамӑкра виҫ 
кукӑр авӑнса пурӑнгӑм. Офицерӗсем те, пупӗсем 
те ҫилхесӗр шуйттансем пекех курӑнма пуҫларӗҫ. 
Киле таврӑнас срок ҫитрӗ. „Тав турра, чӗрӗ пуҫӑн 
хӑварнӑшӑн“ тесе сӑхсӑхатӑп. Анчах иртерех сӑх- 
сӑхнӑ мӗн. Казӑрмаран тухсан ҫунатсӑрах ҫунатлӑ 
пек ыткӑнса пыраттӑм, пӗри пыр шӑтӑкӗпе ҫу- 
хӑрса таячӗ. Асӑрхаман та—офицер тӑра парать. 
„Суккӑр-им, тунката?—тесе вӑрҫать, енчен енне 
ҫупа пуҫларӗ. „Винават, ваше благороди!”—те- 
тӗп. Шутлӑр ӗнтӗ—вӑл мана ҫупа-ҫупа ярать, а



айӑпли каллех эпӗ. Аран-аран вӗҫерӗнтӗм шуйт- 
тан аллинчен.

Хамӑр станцӑна ҫнтсен каллех тепӗр офицера 
асӑрхамасӑр „козырь* тытма ӗлкӗреймерӗм. Ку 
шуйттанӗ вара ҫӗр ҫинчи иӗнпур усал сӑмахсе- 
не каламасӑр хӑвармарӗ. Кунтан та асаппа ҫеҫ 
хӑтӑлса тартӑм.

Чӗре мулкачӑ чӗри пек пулса кайнӑ пулас, 
кнле ҫитсен хапхаран кӗтӗм те, „кунта та пӗр 
ӑш ҫунтармӗш офицер ҫук-и* тесе, шикленсе

пӑхатӑп. Пулмарӗ. Тинех чун лӑпланнӑ пек пул- 
чӗ. Вот сире Якрав салтак... Мӗнле, ҫанҫурӑм- 
сем сӳлетсе каймарӗҫ-н? — ыйтрӗ салтак, ҫам- 
рӑксем ҫине пӑхса.

— Вӑл такҫанах пӗтнӗ ӗнтӗ, халӗ эпир Хӗрлӗ 
Ҫара каятпӑр! — ответлерӗ Семка.

— Ҫавна калатӑп ҫав эпӗ те, — ҫирӗплетрӗ 
Якрав.

— Чӑн та Хӗрлӗ Ҫара, шкула, пы-ы-сӑк шкула 
каятпӑр! Никита Волков.

—  П уху паҫӑрах саланчӗ. Кам унта ку таранччен тухмасть?
—  Местком председателӗ пуль. Астӑваймарӑн-им, пухура епле хӗртрӗҫ ӑна: йӑ- 

раланаймастӑн терӗҫ.
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Кунта Шупашкарти пединститут сту-  
денчӗ Николаев И. институт студенчӗсем  
М1ыва „культурӑллӑ майсемпе“ ӗҫнине кӑ- 
тартнӑ. Укерчӗкре директор ҫук. Нико- 
лаев каланӑ тӑрӑх, вӑл ҫакна пӑхса тӑма 
ҫдтаннӑ.

• Суйлав ҫывхарнине сиснӗ
Кашни кун Мӑн-Явӑш (Советски район) ялсове- 

чӗн председателӗ Васильев юлташ часрах тӑрса 
тумланать те, ӗҫлӗ ҫын пек, васкавлӑн тухса 
каять. Унӑн урисем ҫав тери вӗтӗртетсе пынипе, 
аякран пӑхса тӑракансем ӑна тепӗр чухне:„Ӑҫта 
чупать-ши ку?“—тесех калаҫҫӗ. Кӑҫалччен вӑл них- 
ҫан та ҫакӑн пек хыпӑнса ӳкмен. Халь тем пул- 
нӑ?—хыпаланать те хыпаланать!

Эпӗ ыйтрӑм пӗрре:
—Ӑҫта чупатӑн?—терӗм.
—Ара, пӗлместӗн-им-ха эсӗ: час ак суйлавсем 

пуҫ.чанмалла, а пирӗн ялсоветне виҫӗ ҫултанпа 
ревизи туман? —те.рӗ вӑл.

—Ревизи тӑвап тесе, ҫаплачупса ҫӳремелле-им- 
ха? Асту, председатель юлташ^ суйлавччен уру- 
сем пӗтеҫҫӗ ак!—астутартӑм эпӗ.

—Ури-мӗнӗ, вӑл мур ҫине!—терӗ вӑл.—Сорокин 
таҫта ҫӳрет-ха, ревком председателӗ. Ҫавна ту- 
паймастӑп.

С.

Туса пӗтериччен кивелнӗ
Икӗ ҫын тӗл пулнӑ.
—Ку ҫурта мӗншӗн юсамаҫҫӗ?—тенӗ пӗри.
— Юсама терӗн-ха, халь ӑна туса та пӗтермен,— 

генӗ ӑна тепри.
Калаҫакансем Калинин районӗнчи „Красноарме- 

сц“ колхозӑн 4 ҫул каялла тума тытӑннӑ клубӗ 
умӗнче тӑнӑ. Вӑл клубӑн пурине тахҫанах 
хӑпартнӑ пулнӑ. Анчах ӑшне-чиккине халӗ те ту- 
са пӗтереймен; чӳречисене ларт.ман, кӗтессисене 
тикӗслемен. Ҫэвӑнпа та вӑл, нумай шартлама 
сивӗсене чӑтса, темӗн чухлӗ шыв-шур курнӑскер, 
халь ӗнтӗ юсамалла пулнӑ ҫурт пекех курӑнса 
.чарать.

Иртен-ҫӳрен.

Кашкӑр шӑлӗ кирлӗ
—Упамса вӑрманӗн пӗр вӑрттӑн кӗтесӗнче ватӑ 

кашкӑр хӑйӗн юлашки кунӗсене пурӑнса ирттерет. 
Унӑн хытнӑ урисем выҫӑпа хӑвӑрӑлса кӗнӗ хырӑм- 
не тахҫанах итлеме пӑрахнӑ. Ӗҫлесе апат тупай- 
масть вӑл. Ҫавӑнпа ватӑлмалӑх кунӗнче хӑйӗн 
юлашки пурлӑхӗсене сутма шухӑшланӑ, тет, ҫав 
кашкӑр.

Ку халлапа Первомайски районти Турхан 
столовӑйӗнче апат ҫиекенсенчен пӗри тепӗрне 
ярса панӑ. Халлап яраканӗн умӗнче ӑшаланӑ така 
какайӗ пулнӑ, тепри котлет чӑмланӑ.

—Мӗне пӗлтерет ку сан?—ыйтнӑ котлет ҫиекенни
—Унӑн асав шӑлӗсене туянма шутлатӑп эпӗ,— 

тенӗ халлапҫӑ.
—Мӗн тӑван унпа?
—Мӗн тӑван тетӗн? Юрать-ха, котлет илнӗ те 

эс, ӑна-кӑна шухӑшламастӑн,—тенӗ вара халлапҫӑ.— 
Анчах, ак ҫак мана ӑшаласа панӑ така ашне 
ҫиме кашкӑр шӑлӗ кирлӗ, хамӑн шӑлӑмсем вит- 
меҫҫӗ.

Ку ӳкерчӗке суту-илӳ организацисене  
хӗл ҫывхарни ҫинчен систерме пичет- 
летпӗр.
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Арнадий мӗншӗн Бархатнин чухлӗ ҫывӑрайман
- Пӗр кунхине Киров ячӗпе тӑракан колхозӑн 
(Етӗрне р-нӗ) хӗрарӑмӗсем Бархаткин бригадира 
шыраса ҫӳренӗ. Вӑхӑт кӑнтӑрла иртсе 20 минут 
пулнӑ. Бригадир ҫапах хӑйӗн питнеурамра кӑтарт- 
ман. Вӑл ӗнер кӑнтӑрла иртсен 6 сехетре 
выртнӑ та халӗ те тӑман. Выртнӑ чухне арӑмне:— 
хам тӑмасӑр ан вӑратнӑ пултӑр,—тесе хытарнӑ. 
Арӑмӗ пурпӗрех вӑратасран хӑраса, вӑл хӑй ҫум- 
не тукмак илсе выртнӑ. Арӑмӗ тукмакран хӑра- 
нӑ, бригадире никам та тупайман. '

Ҫав кунхинех „Хӗрлӗ Октябрь“ колхозӑн (ку 
та Етӗрне р-нӗ) бригадирӗ Мурзин Аркадий кӑн- 
тӑрла тӗлнелле хиртен таврӑннӑ та кӳрше кӗрсе 
ҫуттине 'сыпкаланӑ. Кӗлетки ҫине пӑхсан, унӑн 
ӳсӗрӗ аванах курӑнма пуҫланӑ. Ҫавӑнпа вӑл:—кол- 
хозниксем ӗҫре-ха халь, ҫывӑрам-ха пӗрре выртса,— 
тесе йӗтем ҫине кайса капан сулхӑнӗнче пытан- 
нӑ. Ҫыврасса к.у та сахалах мар ҫывӑрнӑ, ҫапах 
та Бархаткина ҫитеймен. Мӗншӗн?

Тӗлӗкре ӑна халлапри пек илемлӗ хӗр пырса 
чуптунӑ. Хӗрӗн тути ҫавтери кӑмӑллӑ та ҫырла 
пек тутлӑ пулнипе вӑл чӑтса тӑрайман, ӑна ыта- 
раймасӑр хулӗнчен ярса илнӗ. Ҫак вӑхӑтра сыс-

на ҫури ҫариҫухӑрсаянӑ. Вӑлвӑрансакайнӑ. Темиҫе 
сысна ҫури капан хыҫнелле тарса пытаннине курнӑ 
вӑл, тата пӗр ват сысна ун патнелле хартлатса 
пынине асӑрханӑ, мӗншӗн тесен унӑн аллинче 
тӗлӗкре ӑна халлапри пек илемлӗ хӗр пулса курн- 
нӑ сысна ҫури ҫухӑрса тапкаланнӑ. Хӑйне чуп- 
тунӑ сысна ҫӳрин.е ывӑтса ярсан, вӑл хӑй ҫывӑр- 
ма выртнӑ чухне ҫумне пӑрахнӑ япалине алла 
илесшӗн пулнӑ, анчах аллине нимӗн те кӗмен.

—Ӑҫта хутӑм-щи эпӗ ӑна!—тесе, Мурзин брига- 
дир капан тавра чупма тытӑнкӑ.

—]у1ӗн шыран?—тенӗ 'ана асӑрханӑ хуралҫӑ.
—Вот, таҫта кайса кӗчӗ...
—Мӗн ҫухатрӑн?
—Ҫуммах пӑрахнӑччӗ.
—Ара, мӗн ҫухатрӑн-ха эс?—тенӗ хуралӑҫтӳсӗй- 

месӗр.
—Дневник, колхозниксен ӗҫкунӗсене ҫырса пы- 

нӑ кӗнеке. Эс те шыра-ха хуть. Хура.(1ҫӑ ху,— 
ҫавна сыхламастӑи!

Вӗсем шыранӑ. Вӗсем тупайман. Ҫавӑнпа Мурзин 
Аркадий Бархаткин чул ҫывӑрма пултарайман.

К А П  К  Ӑ Н  Т  У  С\
Эсӗ нумаӑ ҫӗрсене ҫитсе ҫӳретӗн. Хӑвӑн  

ырми-канми еӑйна кӑтартса пире тӗлӗнтеретӗн. 
Ҫапах та канас аулать пӑртак. Эпир сана, 
юриех канма тесе, хамӑр Ваҫкассинчи (Совет- 
ски р-н) вулав ҫуртне хӑнана чӗнесшӗн. Унта 
эсӗ питӗ куьт урлӑ канма пултаратӑн. Анчах, 
хупа  пӗрле ҫак япаласене илсе килме ан ман. 
Чӑн м алт анах хӑвна ларма пукан илсе килес  
пулать сан, мӗншӗн тесен вулав ҫуртӗнчи пӗр- 
тен-пӗр пукан пуҫлӑхне хӑйне ларма кирлӗ. 
Ш ашкӑ-шахмӑтла выляс тесен, ҫавсене те илсе 
кил  вара,—хамӑрӑнне ҫухатса пӗтернӗ. Выля- 
сан, вылясан санӑн кӗнеке вулас килсе кайӗ. Ан- 
чах, пирӗн ялт и  вулав ҫуртӗнче ҫӗнӗ кӗнекесем 
пӗрре те ҫук. Ҫавӑнпа сан кӗнекине те хӑвӑнпах 
илсе ки лм елле  пулать. Кусемсӗр пуҫне вара, 
пирӗн ялсовет  пребседателӗпе вулав ҫурчӗн пуҫ- 
л ӑ хӗ  _ пек культ урлӑ ӗҫ ҫине ҫиелтен пӑхакан- 
семшӗн спплӗхлӗ япалана, леш  йӗплӗ ҫӑмах 
текеннине, мӗнле пулсан та манса ан хӑвар!

Салампа Г. Ш умилов.

Эсӗ пӗлетӗн вӗт: ҫынсем ҫӑмӑр ҫунӑ чухне 
пӳрте тарса кӗреҫҫӗ. Анчах та вӑл я ла н а х  у н  
пек мар иккен. Эпӗ хам ҫӑмӑр ҫунӑ чухне ҫын- 
сем пӳртрен тухса тарнине те курнӑ.

Пӗр кунхине ҫапла, хам  юлташ патне, пӗрре 
мӗш номӗрлӗ типографине килет ӗп. В ӑл унт  
саспалли пухма вӗренекенсемпе пӗрле пӗр пӳлӗма  
ре пурӑнать.

Мана хирӗҫ ҫаксем, у л ӑ х а  карта кӑмпи татма 
кайсан ҫӑмӑр айне пулнӑ  ачасем пек, сирпӗнсе 
тухаҫҫӗ.

—Мӗн п улнӑ  сире?—ышпрӑм эпӗ хам пӗлнӗ 
юлташран.

— Ҫӑмӑр айне пултӑмӑр,— тет юлташ.
— Ан аташ, пӳртре мӗн ҫӑмри пултӑр?—те- 

рӗм эпӗ.— Ҫитменнине паян кӳнӗ те уяр .
— Ҫавӑниа т ухатпӑр та унт а. Тулт а пире 

ҫӑмӑр тивмест.
М ӗнле ҫӑмӑртан тарнӑ тен эсӗ вӗсене? П ӗл- 

ме питӗ ҫӑмӑл. Ш ӑп кӑна вӗсем пурӑнакан пӳ- 
лӗм тӑрринче\пичет ҫурчӗн ҫӳлт и хутӗнче убор- 
нӑй. Вот ҫав 'уборнӑйри ытлашши шывсем вӗсен 
пӳлӗмӗн маччи вшпӗр тӑтӑшах сӑрхӑнса тухаҫ- 
ҫӗ.—Ҫавӑ кӑна.

Ҫавне ҫав кӑна та, анчах ҫак типографинчи 
учениксене ҫавӑн пек „сиплӗхлӗ ҫӑмӑртан" хӑт а- 
расчӗ, „Каикӑн" тус! Вӗсене хӑйсен ӗҫӗнче, пахча- 
ри купӑста пек, шыв сапса мар, лайӑхрах усло- 
висем парса ӳстересчӗ.

Григорьев М.

Пирӗн Вӑрмар станцинче ш ӑхлич производстви 
уҫма май ҫук-ши? Унсӑрӑн унт и пексгрнӗре пӗҫер- 
нӗ хӗр лӗ  тӑм пек ҫӑкӑр ахалех сая каять: ҫын- 
свм ӑна пурпӗрех ҫимеҫҫӗ:

М ай килет ех пулсан, ӑна часрах туса, пирвай- 
хи чӑн лайӑх шӑхличисене райсоюз председате- 
лӗпе пекарня пуҫлӑхне парасчӗ. Ҫӑкартан шӑх- 
лич пулмасть пулӗ, тесе иккӗленсе т ӑмалли  
ҫук. Вӑрмарти пекарнӗре пӗҫернинчен пулать. 
Эпӗ Вӑрмартан хамӑр яла  ҫитиччен вӑл ҫӑкӑр- 
тан икӗ ш ӑхлич турӑм та вӗсемшӗн ман ача- 
сем кӗпӗртесех ӳкрӗҫ.
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Чикӗре юхса выртнӑ шыв.
•—  Ҫ акӑ шыв пансем пуҫ пулса тӑнӑ Польшӑри халӑхсемпе Совет Союзӗнчи тепвйлӗ 

халӑхсене уйӑрса юхкӑ. Анчах вӑл юхан шыв хӑйӗн икӑ ҫыранӗнче пурӑннӑ ӗҫҫыннисен 
тиухӑшӗсене, туйӑмӗсене, туртӑмӗсене уйӑрма пултарайман.


