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Польша государотви пулнӑ ҫӗрте.



Пансенчен хӑтарнӑ ялта
Паттӑр Хӗрлӗ Ҫар чаҫӗсем мухтавлӑ маршпа пыр- 

са Вильно хулине йышӑнса илнӗ хыҫҫӑн, малалла 
кайнӑ.

Красноармеец Сергей Дубравин тӑракан баталь- 
он яла ҫитнӗ те пӗр сехетлӗхе канма чарӑннӑ. Шак- 
ла пуҫ стариксенчен пуҫласа ҫытма йӗмпе ҫӳрекен 
ачасем таранчченех урама чупса тухнӑ, пӗринчен 
пӗри маларах боецсене ыталаса илме тӑрӑшаҫҫӗ.

Сергей патне пӗрҫамрӑк утса пычӗ. Хӑй, темӗн 
пулнӑ пек, шикленсе пӑхать, анчах хӑра-хӑрах 
аллисене тӑсрӗ. Чӑтаймарӗ Сергей, ҫамрӑка 
ыталаса илчӗ, темӗн каласшӑнччӗ вӑл, анчах ҫамрӑ- 
кӑн тути унӑн ҫӑварне хупласа хучӗ.

— Пан... юлташ... манӑн санпала темӗн пекех 
калаҫас килет, туршӑн та, пӗр-икӗ сӑмах ҫеҫчӗ...

— Мӗншӗн пӗр-икӗ сӑмах ҫеҫ? Пӗр сехет хуш- 
шинче нумай калаҫма пулать-ха,--тет Се'ргей, 
ҫамрӑкран:тӗлӗнсе.

— Салтаксенмужиксемпесӑмаххушма юрамасть 
Е офицерсем курсан темӗн пулса тӑрӗ,—тет ҫам- 
рӑкӗ. Вӑл айккинелле ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те, унӑн 
куҫӗсене хӑй ӗненмен картинӑсем курӑнса кайрӗҫ. 
Кашни бсец, командир, политрук тавра ял ҫыннисем 
пуҫтарӑннӑ, алӑ тытнисем аллисене уйӑраймаҫҫӗ, 
чуптунисем, савӑннипе йӗнисем илтӗнеҫҫӗ.

— Эсир час хӗнеме пуҫлатӑр-и?—хӑраса ыйтать 
ҫамрӑк.

— Камсене?—тӗлӗнсе кайрӗ Сергей.
— Офицерсем кунта хӗрлисем ҫитсенех ял ха- 

лӑхне пӗрерӗн-пӗрерӗн шомполпа ҫаптараҫҫӗ терӗҫ-
— Вӗсене ҫавӑнпа офицер теҫҫӗ ^ е ,  суймасан 

вӗсем пӗр талӑк хушши те пурӑнайыаҫҫӗ. Акӑ 
эпир вӗсене тытса пӗтеретпӗр те, шомполсӑрах 
ӑсатӑпӑр,—тет Сергей.

— Пан юлташ,~тет ҫамрӑк,—акӑ ӗнтӗ паллаш- 
рӑмӑр, анчах ятӑмӑрсене пӗлместпӗр-ха.

— Эпӗ Сергей Дубравин пулатӑп, сире мӗнле 
чӗнеҫҫӗ?

— Эпӗ Игнатко ятлӑ, атя-ха пирӗн пата, пирӗн 
пӳрт авӑ 'ларать, инҫе мар,—тет ҫамрӑк, чӑлӑш- 
чалӑш пӳртсенчен пӗрне тӗллесе кӑтартса.—Атя- 
ха, тархасшӑн, сирӗн валли сӗт, ҫӑкӑр тата па- 
нулми хатӗрлесе хунӑччӗ\

— Спасибо, юлташӑм, мана пӗр ҫӑвар ҫӑкӑр 
та кирлӗ мар,—ответлет красноармеец.— Пирӗн 
хамӑрӑн мӗн ҫинес килнӗ, ҫавӑ пур. Акӑ тутанса 
пӑхсамчӗ пирӗн шоколада,—терӗ вӑл, Игнаткӑна 
аллинчен пакет тыттарчӗ.

— Шоколад? Эх, эсӗ чӑ.нах та пан иккен.
— Ҫук, Игнатко юлташӑм, эпӗ пан мар, хрес- 

чен ывӑлӗ,—тет Сергей.
— Кун пек япалана пансемпе офицерсем ҫеҫ 

ҫиме пултараҫҫӗ.
— Халӗ ӗнте эсир ҫнме пуҫлатӑр, пансемпе 

офицерсем хытна ҫӑкӑр та ҫиеймӗҫ,—кӑмӑллӑн 
ответлет Дубрэвин.

Вӑйпа сӗтӗрсе тенӗ пекех Игнатко Сӗргее хӑй- 
сен пӳрчӗ патне ертсе кайрӗ. Чунран хавасланнӑ 
Игнатко пӗрре сиксех пӳрте кӗрсе кайрӗ, Сергей 
унӑн ури тупанне ҫеҫ курса юлчӗ. Хапха умне 
карчӑкпа шурӑрах сӑнлӑ хӗр тухрӗҫ, виҫҫӗн пӗр 
пулса Сергее пӳртелле сӗтӗреҫҫӗ. Ҫак чухӑнсене 
расхутлантарас мар гесе, Сергей пӳрте кӗмерӗ.

Карчӑкпа Игнатко красноарыееца сӗт ӗҫме ӳкӗт- 
леҫҫӗ, анчах лешӗ яхӑна та ямасть. Карчӑкӗ кӑк- 
шӑмне йӑтрӗ те ытти боецсене ӳкӗтлеме васкарӗ.

Виҫӗ ҫамрӑк юнашар ларчӗҫ. Хӗр красноарме- 
еца панулми ҫитересшӗн, ӑшӑран ӑшӑ сӑмахсем 
тупса калаҫать.

— Эхе, пӗлтӗм мӗншӗн ҫименнине,—терӗ Игнат- 
ко.—Суйласа пар пире пӗрер панулми, малтан 
хамӑр ҫисе кӑтартар.

— Мӗншӗн апла, хӑвӑр панулмипе хӑвӑр хуҫа- 
ҫке?—тӗлӗнсе ыйтать боец.

—̂ Польша салтакӗсе.м малтан мӗнпур ҫимӗҫсене 
тӑпӑлтарса илеччӗҫ те, вара чӑн малтанах хамӑра 
ҫитерсе пӑхтараччӗҫ... тен, унта наркӑмӑш пур.

Сергей виҫ-тӑватӑ панулмине илчӗ те пӗрер ҫырт- 
са илчӗ. Игнаткопа йӑмӑкӗ тӗлӗннипе куҫӗсене 
чарса пӑрахрӗҫ.

—Куртӑн-и, Ганнӑ—терӗ Игнатко, йӑмӑкӗ енне- 
ле куҫ хӗссе. Ганнӑ темӗн каласшӑнччӗ, анчах, 
именннпе пулас, чӗнмерӗ.

Дубравин кӗсйинчен ,,Беломорканал“ пирус 
пачкине кӑларчӗ те пӗрне Игнаткона пачӗ. Каччӑ 
пирус ҫине ӗненмесӗр пӑхать.

— Красноармеецсем ҫакӑн пек пирус туртаҫ- 
ҫӗ-и?—ыйтать вӑл.

— Мӗн пур вара унӑн ҫумӗнче?—каччӑран тӗлӗ- 
нет Сергей.

— Эсӗ салтак .мар пулас, начальник пулӗ, кун 
пек пируссене пысӑк начальниксем ҫеҫ туртма 
пултараҫҫӗ: офицерсем, пансем, головасем...

— Халӗ эсир туртатӑр ӗнтӗ, офицерсемпе пан- 
сене кикен тӗпӗ те юрать,—тет Сергей, спичкӑ 
чӗртсе.

— Чим-ха, чим,—тесе сиксе ӳкрӗ Ганнӑ, хӑй 
Сергей ҫине хӑраса пӑхать.

— х\'1ӗн пулчӗ, кам тивет!—сиксе тӑчӗ боец.
— Спичкуна пустуях ан чӗрт, пирӗн кӑмакара 

кӑвар пур,—тет хӗрача.
Сергейӗн ӑна Совет ҫӗршывӗнче пӗр спичкӑ 

пӗр пусӑн ҫирӗмӗш пайӗ чухлӗ тӑни ҫицчен ка- 
ласа ӑнлантарма тиврӗ.

— Эсӗ вырӑс пулӗ, украинла кӑштах тӗрӗс 
мар калаҫни сисӗнет,—терӗ Игнатко, боец ҫине 
тицкерсе пӑхса.

— Эпӗ вырӑс мар, чӑваш...
— Мӗнле, мӗнле?—Сергее пӳлсе тепӗр хут 

ыйтрӗ вӑл.
— Чӑваш, анчах вырӑсла лайӑхах калаҫма пулта- 

рагӑп, украинец-боецсен хушшинче икӗ ҫула яхӑн 
пурӑнса украинецсен чӗлхине те самаях вӗрентӗм.

— Чӑвашла, украинла калаҫнӑшӑн нумай хӗне- 
рӗҫ пулӗ,—тет Игнатко, хӑй Сергей ҫине хӗрхен- 
се пӑхать.

— Кам хӗнетӗр пире?
— Кам пултӑр, начальниксем,—тет ҫамрӑк.
Сергей ӑна Совет Союзӗнчн мӗнпур халӑхсен

пӗртанлӑхӗпе туслӑхӗ ҫинчен каласа кӑтартрӗ.
Ганнӑ унпа темӗн ҫинченкалаҫасшӑн, анчах имен- 

нипе сӑмахне пуҫласа яраймасть. Юлашкинчен хӑ- 
юлӑх ҫитерчӗ пулас.

— Санӑн тус хӗрӳ пур-иР—тесе ыйтрӗ.
— Пур,—тет Сергей, ӑшшӑн кулса.—Эпир унпа



питӗ аван пурнатпӑр, малашне пӗрле пулма ӗмӗт 
пур.

— Унӑн тупри нумай пулӗ-ха? Тен внҫӗ кӗпе 
те пулӗ.

— Виҫҫӗ?—тӗлӗнсе кайрӗ Сергей,—Виҫӗ кӗпе- 
пе ӑҫта каятӑн?

— Пусма-ситцӑ кӗпе виҫҫӗ пулӗ тетӗп эпӗ,— 
хушса хучӗ хӗр.

— Эпӗ хаыӑн Тарьен миҫе кӗпе пуррине шут- 
ламан, кашни кун тенӗ пек улӑштарса тӑхӑнать 
те вӑл.

— Апла санӑн тусу пан хӗрӗ пулӗ-ха?
— Пирӗн ҫӗршывра эсӗ пансен ятне те илтей- 

местӗн, шӑрши те юлман вӗсен, —ответлет боец.
— Апла кам туса нанӑ ӑна ун чухлӗ тупра?
— Хӑй тунӑ, хӑй пухнӑ. Колхозницӑ вӑл, пахча 

ҫимӗҫ бригадинче ӗҫлет
— Каларӑм ҫав, хресчен хӗрӗ мар вӑл, урӑх 

ҫын, ҫавӑнпа та пуян пурӑнать,—тет хӗр.
Сергей вӗсене колхоз ҫинчен кӗскен ӑнлантар- 

са пачӗ.
— Апла мӗн,—тет Игнатко,—эсӗ те хресченех- 

ҫке?
— Хресченех ҫав,—ҫирӗплетрӗ Дубравин.
— Сухапуҫ тимӗрӗсем хаклӑ-и унта?—ыйтрӗ 

ҫамрӑк.-
— Эпӗ астӑвасса сухапуҫсем пурччӗ те, халӗ 

пӗрре те ҫук.

— Ялӗпе те пӗр сухапуҫ ҫуккӑ-и?
— Ялӗпе .мар, таврара та юл.марӗ,—тет Сергей..
— Мӗнпе сухалатӑр апла пулсая?
— Тракторпа, е лашасем туртакан плугсе.чпе. 

Тракторпа нумайрах сухалатпӑр.
— Э-э, тинех сую тухрӗ,—тет Игнатко, куҫне 

хӗссе.
— Мӗнле суя?—тӗлӗнсе ыйтать Сергей.
— Хресчен тесе суйни. Хресченсен хӑҫан трак- 

тор пулнӑ, мӗнпе илеҫҫӗ вӗсем ӑна? Эсӗ питӗ 
пуян хресчен пулӗ-ха—тет вӑл Сергей ҫине те- 
мӗнле сиввӗн пӑхса.

Каллех Сергейӗн кӗске лекци туса пама тиврӗ, 
Совет ҫӗршывӗн индустрийӗ ҫинчен, машинӑпа 
трактор станцисем ҫинчен каласа кӑтартрӗ.

Сигнал сасси янтраса кайрӗ. Колоннӑ малалла 
кайма тӑрать. Сергей, Игнаткопа Ганнӑ аллисене 
хыттӑн чӑмӑртарӗ те строя тӑма чупрӗ. Взттисем 
те, ҫамрӑксем те красноармеецсене тӗрлӗрен 
ӗҫме-ҫи.месем сӗнеҫҫӗ, анчах корзииӑсем, кӑк- 
шӑмсем, турилкесем ҫаплипех—пушанман. Ганнӑ 
амӑшӗ хӑйӗн кӑкшӑмӗнчи сӗтне никам та ӗҫмен- 
шӗн хуйхӑрса тӑрать.

— Ох, ҫӗр ҫинче 60 ҫула яхӑн пурӑнатӑп, кун 
пек ӳкӗте кӗмен ҫынсене курманччӗ, - т е р ӗ  вӑл.

Колоннӑялтан тухса малалла кайрӗ, ялта ҫапли- 
пех хаваслӑ юрӑ янӑрать.

Никита Волков.

Ҫула тухнӑ пансем
Йӗри-тавра тупӑ, пулеыет, пӑшал сассисем кӗр- 

лесе тӑраҫҫӗ. Кӑвак пӗлӗтре темиҫе самолет вӗ- 
ҫет. Вӗсем пӗр-пӗринпе хире хирӗҫ ҫитсе ҫапӑнаҫ- 
ҫӗ те ӑ.мӑрткайӑксе.м пек тытӑҫаҫҫӗ. Тытӑҫсан-ты- 
тӑҫсан, пӗри ҫӗрелле пӑшалпа персе амантнӑ ка- 
йӑк пек ҫапкаланса анать. Ҫӗнтерни хӑвӑрт ҫӳлел- 
ле улӑхса, тепӗр самолета хӑвалаыа тытӑнать, 
унӑн ҫунаттисем айӗнче „СССР“ текен тӑватӑ 
саспалли ялтӑртатса курӑнаҫҫӗ.

Ҫав самолетсен айӗнчен хӑвӑртрах тухса тарас- 
шӑн, пӗр арҫын, тепӗр хӗрарӑм пыраҫҫӗ. Вӗсем, 
аялти тумтиррисем чаплӑ пулсан та, ҫиелтен ки- 
вӗ тумтир тӑхӑннӑ. Варланасран хӑраҫҫӗ пулас. 
Арҫыннин ҫурӑме хыҫӗнче хура, сӑран чӑмадан 
ҫакӑнса пырать. Хӗрарӑмӗ хура сунчӑк аври ҫине 
тайӑнса утать. Утсан-утсан вӗсем:

—Ах, хӑвӑртрах, хӑвӑртрах! тесе пӗрне пӗри 
васкатса илеҫҫӗ. Мӗн чул васкасан та, хӑвӑрт ка- 
яйыаҫҫӗ вӗсем. Мӗншӗн тесен арҫыннин хырӑмӗ, 
пӗтӗ сысна хырӑмӗ пек аялалла усӑнса мӑкӑрӑлнӑ. 
Хӗрарӑмӗ вара шӗвӗрлерех тухакан пуклак пукан 
пекех, чух—чух сывласа ҫӗр пуканӗ майлӑ ӗселен- 
се пырать.

Нумай карӗҫ-и вӗсем, сахал-и, утсан-утсан ҫа- 
пах та пӗр цилиндр тӑхӑннӑ вӑрӑм ҫынна хуса 
ҫитрӗҫ. Ҫынни ҫурӑмӗпе курпунланса тухнӑ, хырӑ- 
мӗпе хӑвӑрӑлса кӗнӗ. Ҫийӗнчи тумӗсемпе вӗсен- 
чен пӗрре те уйрӑм мар. Хӑранипе хӑй кашни 
тупӑ кӗрлемессерен чӗркуҫланса ларса, пуҫӗнчи 
цилиндрне хывмасӑрах сӑхсӑхса илет.

— Эй, ҫӳлти аттемӗр,хӑтарсам ҫав усал-тӗсел- 
рен!—тесе пӑшӑлтатаҫҫӗ унӑн тутисем.

— Ҫул пӗрле пултӑр, пан Станислав Станисла- 
вич!—терӗ ӑна чӑмадан йӑтнӑ мӑн-хырӑм.

Ку сас кӗтмен ҫӗртен пулчӗ пулмалла, мӗншӗн

тесен Станислав Станиславич ,ай!“ тенине тем пе- 
кех сехӗрленсе кӑшкӑрса ячӗ те хырӑмӗ ҫине шап- 
латса анчӗ.

— Ан хӑра, эпир ку, панипе!—тесе лӑплантарчӗ 
ӑна мӑн-хырӑм.

— А-а... Эсир-и, пан Мегелевский? Эпӗ вӗт: хыҫ- 
рзн хуса .ҫитрӗҫ пуль, тесе хӑрарӑм. Эсир мана 
пӑрахсаан хӑварӑр ӗнтӗ, тархасшӑн. Пӗрле каяр!— 
терӗ лешӗ, таҫта сирпӗнсе кайнӑ цилиидрӗ пат- 
нелле кармашса.

— Пӗрле, пӗрле, Станислав Станиславич. Виҫ- 
ҫӗн, ҫапах, пит хӑрушӑ .мар. Сирӗн пани ӑҫта? 
.Мӗншӗн хӑвӑрпа пӗрле илмерӗр?—тесе ыйтрӗ 
Мегелевский.

— Ан та кала ӗнтӗ. Тем пулӗ ӗнтӗ унпа?—терӗ 
цилиндр хуйӑхлӑн.

— Пӗтрӗмӗр! Правительство сутрӗ пире. Юлаш- 
ки кунччен вӗт вӗсем пире: „Ан хӑрӑр, пире Ан- 
глипе Франция пулӑшаҫҫӗ. Гер.манине хамӑр алла 
ҫавӑрса илетпӗр. Унтан Совет Союзӗ ҫине каят- 
пӑр“, тесе тӑчӗҫ. Хӑйсем пӗр-икӗ кун вӑрҫсанах 
тухса тарчӗҫ. Пире пӑрахрӗҫ те хӑварчӗҫ. Мӗн 
тӑвӑпӑр? Ӑҫта кайса кӗрӗпӗр ӗнтӗ? Ох! Пан Ста- 
ниславич,—тесе тарӑнӑн сывларӗ Мегелевский.

— Польшӑри пӗтӗм ылттӑна хӑйсемпе тиесе 
тухса кайнӑ. Вӑл ылттӑн вӗт никамӑн та мар, пи- 
рӗн!—тесе шӑлне ҫыртрӗ Станислав Станиславич.

— Пире валли пӗр автомобиль хӑварман вӗт. 
Ак, ҫуранах каймалла пирӗн. Мӗнле ҫитӗпӗр ҫи- 
тес ҫӗре,—тесе тарӑнӑн сывларӗ Мегелевскин кӳп- 
шек майри.

— Ман пани те ҫав автомобиль ҫуккипех тӑрса 
юлчӗ. Ҫул ҫине тухма мар, курницаран та виҫӗ 
утӑмран ытла каяймасть вӑл. Хырӑмӗнчи салине 
кастарса кӑларттарас тесе пурӑнаттӑмӑр. Ӗлкӗрей-



мерӗмӗр. Пуҫ ҫине хуйхӑ персе анчб,—тесе хӑш! 
сывдарӗ Станислав Станиславич...,

Унтан в&сем малалла утрӗҫ.
— Ӑҫта кайӑпӑр ӗнтӗ?—тесе ыйтрӗ пани.
— Ҫитейсен, ӑҫта каясси паллӑ: е Францине, е 

Англине. Унта пире йышӑнӗҫ,—терӗ савӑнӑҫлӑн- 
тарах^Мегелевский.

— Йышӑнӗҫ, йышӑнӗҫ!-тесе кӑшкӑрчӗ цилиндр.
— Унта пирӗн ылттӑн! Унта пирӗн ҫынсем пур!
Утсан, утсан, Станислзв Станиславичӑн хырӑ-

мӗ выҫрӗ. Вӑл Мегелевский чӑмаданӗнче мӗн пур- 
рине пӗлес майпа:

— Пан Мегелевский, сирӗн чӑмаданӑр пит йы- 
вӑр. Мӗн тултарнӑ эсир ун ӑшне? Ылттӑн мар-и? 
Парӑр, пулӑшмалла эпӗ те кӑшт йӑтса пырам,—• 
терӗ йӑпӑлтатса.

— Ҫук, ылттӑн мар, ҫул ҫине кӑшт та пулин 
ӗҫмелли-ҫимелли илтӗмӗр,—тесе пӗлтерчӗ леш.

— Эпӗ, васканипе, ӗҫмелли-ҫимелли ним теилей- 
мерӗм. Ҫул ҫинче тупӑнӗ-ха тесе, укҫапа ҫеҫ тух- 
рӑм,—терӗ Станислав Станиславич.

Малалла утаҫҫӗ. Тупӑсем, пулеметсем, пӑшал 
сассисем ҫавах кӗрлеҫҫӗ. Самолетсем пӗрне-пӗри 
ҫапса антараҫҫӗ. Ҫав тери хӑрушӑ ҫул ҫинчи ҫын- 
семшӗн.

,— Канас мар-и ларса, кӑшт ҫырткаласан пит аван 
пулӗччӗ те,—терӗ Станислав Станиславич.

— Эпӗ хирӗҫ мар, ларса ҫыртас пӑртак. Пирӗн 
пӗтсен, сирӗн укҫӑр ҫине куҫӑпӑр. Пирӗн укҫа ҫук. 
Банкӑра пӗтрӗ,—терӗ Мегелевский.

— Ҫапла, ҫапла, пӗрле пурӑнар! Халиччен пӗр- 
ле пурӑннӑ,—терӗ леш.

Канма ларчӗҫ. Мегелевский ҫурӑмӗ хыҫӗнчи чӑ- 
маданне антарса уҫрӗ. Пани чӑмадан ӑшне хут- 
семпе тирпейлесе хунӑ ӗҫме-ҫимесене кӑларма 
тытӑнчӗ. Унтан пӗчӗкҫеҫҫӗ кӗленчепе эрех кӑлар- 
са, малтанупӑшкине тултарса пачӗ. Лешланкӑрт!— 
ӗҫсе ячӗ те—пуҫне пӑркаласа:

— Мӗнле пит тӑварлӑ ку эрех?—терӗ. — Тен 
ман ҫӑвар тути пӗтнӗ-и хӑранипе? Ну-ка, пан Ста- 
нислав Станиславича тултарса пар!

Пани ӑна та тултарса пачӗ. Леш чеерех, кӑшт 
тутанса пӑхрӗ те:

— Чӑнах та тӑварлӑ,—тесе сурса кӑларчӗ.
— Пани, ху ӗҫсе пӑх-ха! Мӗнле пек?
Пани хӑй тултарса ӗҫрӗ:
— Кунта пӗр эрех тути те ҫук. Тӑварлӑ шыв 

ҫеҫ,—терӗ сура-сура.
Кун хыҫҫӑн ҫимеллисене салатса пӑхрӗҫӗ. Кун- 

та та ҫавах: хӑшӗнче сысна навузе, хӑшӗнче ла- 
шан, тата ытги чӗрчунсен те—тем те пур...

— Кӑна ӗнтӗ кухаркӑсем хӑтланнӑ. Каларӑ.м са- 
на: ху тирпейлесе хур чӑмадана тесе. Итлеме- 
рӗн!-вӑрҫса тӑкрӗ Мегелевский хӑйӗн арӑмне.

Ҫула тухнӑ пансен апатланасси пулмарӗ. Ме- 
гелевский ҫиллипе чӑмаданне урипе тапса ячӗ. Чӑр- 
канӑ хутсем салансан, тӳс.ме ҫук йывӑр шӑршӑ 
персе тухре.

— Вӑл кухар|<ӑсене, хамӑр ҫуртран тухса кай- 
нӑ чух, пӗтерсе хӑвармаллаччӗ!—тесе ури ҫине 
сиксе тӑчӗ Мегелевский.

Ҫав вӑхӑтра вӗсем иатне икӗ красноармеец-ка- 
валеристсем сиктерсе ҫитрӗҫ:

— А-а! Эсир ҫула тухнӑ пансем. Ҫаврӑнӑр ка- 
ялла. Унта сире валли ҫул ҫук!--терӗҫ хулпуҫҫн 
урлӑ ҫакнӑ хӗҫӗсене турта турта кӑларса.

«Хаклӑ йышши эрех» ӗҫсе, «тутлӑ апат» ҫинӗ 
пансем килнӗ ҫулпа каялла ҫаврӑнчӗҫ.

— Ак ку чӑмаданӑра та илӗр,—хушрӗ кавале-. 
рист.

Ҫула тухнӑ пансем чӑмадан ҫине ҫавӑрӑнса та 
пӑхмарӗҫ. Пуҫӗсене чиксе утрӗҫ. Кавалеристсем, 
пӗри малтан, тепри хыҫалтан, пансене Хӗрлӗ Ҫар 
штабне илсе кайрӗҫ.

М. Данилов-Чалдун.

Кӗрпе Мӗкӗти
Йӗпреҫ районӗнчи Чӑрӑшкасси ялӗнче пӗр чее 

тилӗ пурӑнать. Ялтан инҫе мар утара кайсан, 
эсир утарӑн пӳртӗнче ҫав чее тилӗ кӑрчама ӗҫсе 
ларнине куратӑр. Хӑвна паллаштарсан, сз! а та 
вӑл пӗр курка парать Е тата унӑн интересӗсем 
шӗн тӑрӑшакан ҫын пулсан, сана вӑл тепре те, 
виҫҫӗ те, тӑваттӑ та ӗҫтерет. Пӗрте пӗр каласан, 
хӑвӑн кӑмӑлу ҫеҫ пултӑр, вара унӑн кӑрчамине 
пичӗке пӑккинченех яма пултаратӑн.

— Кӗрпе Мбкӗти аптӑрамасть, колхозра ӗҫлеме- 
сӗрех пурнать. Шӑп кӑна чее тилӗ ӗцтӗ,—теҫҫӗ 
ӑна пирӗн ялсем.

— Ма пурӑнас мар,—тесе пехлесе выртать Кӗр- 
пе Мӗкӗти хӑй утарӑн пӳртӗнче.—Ав, пӗр вӗлле 
хурчӗ нӑрлатса таврӑнчӗ, ман валли ҫӑкӑр, кула- 
чӑ илсе килчӗ вӑл.

— Ҫапах, колхозра ӗҫлес нулать-ҫке-ха, Мӗкӗте 
тус! Еҫкунӗсем тӑвас пулать!

— Манӑн ӗҫкунӗсем ҫук тетӗне? Хей-й, кашыг 
кун ӗҫкунӗсем ҫырӑннӑ вӑхӑтсем те пулнӑ ман 
кӗнеке ҫине...

Кӑна вӑл пилӗк-улт курка кӑрчама ӗҫсен калать. 
Урӑлла ни-ни, шарламасть вӑл.

-— Иван Федотов хӑй председатель чухне ман 
Иссак кӗрӳне кумлӑ нулчӗ те, ӗҫ патне кӑшт 
пырса перӗнсен те темиҫе ӗҫкунӗ пулса тӑратчӗ. 
Ун хыҫҫӑнхи Халлапсин Павӑл тата... Манӑн 
кӑрчамана пит юрататчӗ... Хей-й, ав манӑн ӗҫкунӗ- 
сем вӗҫсе ҫӳреҫҫе,—тет вӑл татах, вӗлле хурчӗ- 
сем ҫине кӑтартса.

Ҫапла пыл та ҫу нурӑнать Мӗкӗте. Ҫычсене 
кӑрчама ӗҫтерет те хӑй ҫупа кулач ҫиет. Аптӑра- 
масть...

М. А.



М У Х Т А Н С А  М А Р
Чирков ӳкерчӗкӗ.

—  Эх, чаплӑ та ҫӗршыв вара ҫак Инҫетри Х евелтухӑҫ крайӗ! /
—  Мӗн ху кайса курнӑ пек мухтанатӑн!
—  Курман-им вара?
— Хӑҫан курнӑ?
—  Кӑҫал Мускава ялхуҫалӑх выставкине кайсан унӑн павильонне ятарласаХ 

кӗрсе куртӑм.
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Арлан Хӗрелни
Сунарҫӑ тенисем арлан шӑтӑкӗ тупсэн хӗпӗр- 

тесех каяҫҫӗ, мӗншӗн тесен ун шӑтӑкӗнчен вӗсем 
арланне хӑйне кӑна мар, тата унӑн хатӗрлесе хупӑ 
ҫимӗҫисене те тупаҫҫӗ. Арлан пит запаслӑ чӗр- 
чун. Ун шӑтӑкӗнчен пилӗкшер пӑт пӑрҫа тупни- 
сене калаҫҫӗ.

Ҫавӑн пек пирӗн ялта пӗр арлан пурӑнать. Ун- 
па арлан тенӗ чӗр-чун хуп:шинче пӗр пӗчӗк 
уйрӑмлӑх ҫеҫ: арлан хӑй хатӗрленӗ япалана хӑй 
ҫиет, ку, Миронов Митрофан, сутать. Халь унӑн 
нӳхрепӗнче 70 литр кӑна эрех пур, кӗлетӗнче — 
8 пӑт тӑвар.

Ҫапла вара, лавкасем хупнӑ хыҫҫӑн ӑҫтан та 
пулин ывӑнса килсен, ун патне кӑна кайӑр: унӑн 
эрех те пур, тата ытти те.

Тарасов М.
(Советски р-н, Попӑль ялӗ.)

Ҫӗнӗ ҫула хатӗр
Канаш райфинпай бухгалтерӗ Сенькин юлташ 

ӗҫлеме васканине пӗлместпӗр эпир, пурӑнма 
васканине пӗлетпӗр. Вӑл иртнӗ сентябрьтех 
1939 ҫула вӗҫленӗ: ҫулталӑкри командировка
валли уйӑрнӑ укҫасене вӑхӑт ҫнтичченех, сен- 

1 тябрь уйӑхӗнчех расходласа пӗтернӗ. Халӗ вӑл: 
укҫа парас пирки хуйхӑ ҫук-ха, тесе ларать.

Халӗ Канаш райисполкомӗнче ӗҫлекенсем коман- 
дировкӑна тухса кайма укҫа ыйтсан, аслӑ бухгалтер 
вӗсене 1940-мӗш ҫул пуҫланиччен тӑхтама хушать.

Ҫапла вара Канаш райисполкомӗ командировка 
валли уйӑрнӑ укҫасене расходлас тӗлӗшпе ҫӗнӗ 
ҫула хатӗрленсе ҫитнӗ. С. Александров.

Пшик пулса тӑнӑ
Эсир илтнӗ пуль: пӗр тимӗрҫӗ пурттнне хӗрте- 

хӗрте малтан кусар, вара шӗшлӗ, кайран атпри, 
юлашкинчен пшик туса хукине?

Ҫавӑн пек Ҫӗмӗрле райӗҫтӑвком председателӗ 
Носков та ҫав тимӗрҫӗ рольие выллма тытӑннӑ. 
Вырӑс Улхаш ялӗнчи колхозниксемпе хресченсем 
магазин кирли ҫинчен калаҫкине илтнӗ вӑл. Ҫын- 

; сен умӗнче .мӗнле те пулсан лайӑхатухма тӑрӑшса, 
хайхи Носков асӑннӑ'ялтн вулав ҫуртне кӗпеке- 
хаҫатсенчен йӑлтах тасаттарать те, ҫав ҫуртран 
магазин тума прикьз парать. Вулав ҫуртӗнчен 
магазин тума тытӑннине районти ҫутӗҫ пайӗ ил- 
тет. Ҫак тӗлӗнмелле хыпар прохуратурӑна та ҫи- 
тет.

Ҫапла вара ӗҫе чарса лартаҫҫӗ. Халь ӗнтӗ ялта 
ни вулав ҫурчӗ ҫук, ҫавӑн пекех магазин та пул- 
масть.

Носков хӑйӗн приказме шухӑшламасӑр ҫырни 
наллах ӗнтӗ. Ахальтен мар пшик пулса тӑнӑ.

Нумай пулмасть-ха вӑл, Тӗмер ялӗнче (Тӑвай ра- 
йонӗ) нӗр пӗчӗк пушар пулса иртрӗ. Вут хӗлхемӗ- 
сем епле явӑнса ялкӑшнине ыттисемпе пӗрле эпӗ 
те пӑхса тӑтӑм. Ҫакӑнта пӗр хӑлтӑр-халтӑр ура- 
па ҫитсе тӑчӗ. Ун ҫине пилӗк-улт, витре кӗрекеп 
пичке лартнӑ. Пирӗн ялти пушар дружини ҫитрӗ 
терӗмӗр. Анчах мӗнле ҫиткеленӗ-ши вӑл? -.Таши 
асапланса пӗтрӗ пуль, мӗскӗн, мӗншӗн тесен ун 
ҫине йӗнерчӗк те, урхалӑх та хуман. Хырӑмсар- 
лӑхне хума ыан.ман вара, тата тилхене вырӑнне 
темиҫе сыпЗклӑ вӗрен хурса килнӗ.

Хамӑр ялти колхознйксем ҫавӑн чухне вут 
хӗрӗвӗпе мар, ҫакна курсан хӗрелчӗҫ. Мӗншӗн те- 
сен, ытти колхозсенчи дружикӑсем пушара хи- 
рӗҫ кӗрешме яланах хатӗр тӑнине кӑтартрӗҫ ун 
чухне, пирӗн колхозри дружинӑн лаша кӳлсе 
тухмалӑх сӑпрайӗ те ҫук.

Пичӗке ҫинче ларса пыракан Репип Иван, дру- 
жина членӗ, хӑй хӗрелнине кӑтартас те.мерӗ. Вӑл 
ҫурри кӳлнӗ лашине ҫавӑрчӗ те, вут ҫине пӗр вит- 
ре шыв сапмасӑрах куҫран ҫухалчӗ.

Архипов Н.

Ҫывракансен умӗнчи 
ӑмӑрту

Кашмаш ялӗ вӑл—Сӗнтӗр райокне кӗрекен пы- 
сӑк ялсенчен пӗри пулать.

Пӗр ҫулхине пирӗн чиркӳ ҫунса кайрӗ. Ҫунса 
кайсан, вара турӑсӑрсен ячейкинче тӑракансемпе 
ытти ялти активсем пурте пӗр харӑс:—Тӗне хн- 
рӗҫ кӗрешесси ҫакӑнпа вӗҫлентӗр!—терӗҫ. Вӗсен 
ҫакӑ темиҫе ҫӑвартан тухнӑ сассине ялти Кали- 
страт пуп илтнӗ. Вӑл сасӑ ҫавьн пекех кӳршӗри 
Ахманей пупӗн хӑл.хине те кӗнӗ.

— Ак ӑҫга ӑшӑ йӑва,—тенӗ вӗсем иккӗш икӗ 
ҫӗрте. Ҫавӑнпа вӗсен хушшинче хирӗҫӳллӗ ӑмӑр- 
ту тухса кайнӑ. Калистрат пуп ачасене тӗне кӳрт- 
нӗшӗн 8 тен.кӗ илнӗ тата ҫуршар литр эрех 
ыйткӑ. Ахманей пупӗ ҫакна сиснӗ те Кашмаша 
килсе ачасене 7-шер тенкех тӗне кӳртме тытӑн- 
нӑ, эрех тавраш нимӗн те ыйтман, мӗншӗн тесен 
ӑна хӑш-пӗрисем ыйтмасӑрах ӗҫтериӗ.

Мӗн тумалла Калистрат пупӑн?—Шыва кайса 
пуҫ хӗрлӗ чӑмтӑр,—пире вӑл кирлӗ мар. Анчах 
турӑсӑрсен кружокӗн тарӑн ыйӑхран вӑранса, 
тӗне хирӗҫ кӗрешме тепӗр хут тыгӑнса пӑхмалла 
мар-ши?

Ялти Якку.



X  Е  Л  Ҫ  Ы В
— Вот, юлташсем, хӗл ҫывхарать. Йывӑҫ-курӑк- 

сем ҫаралчӗҫ, хӑйсен ҫуллахи ешӗл тумӗсене мал- 
тан саратрӗҫ те халь ентӗ пӗтӗмпех хывса пӑрах- 
рӗҫ. Ун вырӑнне элир, вон, паян хулӑмрах тумтир- 
семпе килтӗмӗр. Ҫӗршыв хӗллене хатӗрленет. 
Эпир те йывӑҫ-курӑксенчен юлмалла мар. Хӗл 
мучин сухалӗ пысӑк та, анчах сивӗ вӑл. Хатӗрле- 
нес пулать! Вот, паян ҫак йӗркепе пӳҫтарӑннӑ ха- 
мӑр колхоз правленин заседанине уҫӑлнӑ тесе 
шутлатӑп!

Председатель канлӗн калаҫать. Сӑмаха ӗнсе 
хыҫӗнчен илмест вӑл, пурне те майлаштарса пы- 
рать.

— Паян пирӗн пата кӳршӗри колхозран ҫак 
юлташ килчӗ,—терӗ вӑл малалла, хӑй ҫумӗкче ла- 
ракан ҫын ҫнке кӑтартса. — Вӑл нирӗн колхоз 
пурнӑҫӗпе паллашасшӑн, энир Хӗл мучин сухалӗ 
айне тӑма мӗнле хатӗрленнине пӗлесшӗн. Пирӗн 
колхозӑн делегацийӗ вӗсен колхозӗнче пулчӗ. Ох, 
лайӑх вӗсен унта! Хӗлле ыран-паян пулас пек 
хатӗрленсе тӑраҫҫӗ. .Мӗнле кӑна хуралт пур, вы- 
льӑх витисем-мӗнсем, пурне те ӑшӑтнӑ; лайӑх, 
таса, пур ҫӗрте те тирпейлӗх хуҫаланнӑ. Ытги ек- 
чен те ҫавӑн пекех хатӗр вӗсем. Но, калас пу- 
лать, хӗллерен хӑрасах тӑмасть пирӗн колхоз та. 
Хуть пирӗн темӗнскер тумаллиех ҫук та... пур- 
те хатӗр темелле. Пӗр сыӗна витине ҫеҫ пӑртак 
юсамалла терӗ пулас.

— Пӑртак ҫеҫ мар та,—тӗртсе хучӗ ҫавӑнтах 
ларакан фермӑ пуҫлӑхӗ.

— А мӗн юсамалли пур вара унта?—пӑхрӗ ун 
ҫине колхоз председателӗ.

— Юсамалли ҫук, чӑнах та. Анчах тӑррине тӑ- 
васах пулать кӑҫал.

— Тӑрри вӑл юсамалли мар, ӑна тӑвӑпӑр.
— Тӑвӑпӑр тесех ку тарана ҫитрӗмӗр-ха, пред- 

седатель юлташ! Йывӑҫҫисеае халӗ те хатӗрле.мен.
— Ну, вӑл пирӗн ӗҫ, юлташ ферма пуҫлӑхӗ! 

Вӑрман илме шухӑшлатпӑр ӗнтӗ, уншӑн хӑрамал- 
ли ҫук.

~  Хӑрамастӑп та, анчах сирӗн шухӑшсем вӑра- 
ха каясран пӑртак шикленмелле.

— Э-эй, пӗр сысна вити ҫине тӑрӑнчӗҫ те, пи- 
рӗн вите ҫинчен сӑмах та ҫук!—сиксе тӑчӗ тата 
аслӑ конюх.

— Сирӗн мӗн тата унта?—терӗ председатель.
— Пырса курмастӑр та пӗлместӗр ҫав! Курита- 

сем шӑтӑкки ҫинчен хӑҫантанпа калатпӑр!?
— Э, вӑл хӗллене хатӗрленесси ҫине кӗмест.
— Епле кӗмес.т? Лашасене мӗнпе пӑтратмалла?
— Вите снвӗ вӗт пирӗн, пӑтратсан та—лаша- 

сене шӑнтса пӑсма кӑна.
— Ҫавӑн ҫинчен калатӑп та ӗнтӗ эпӗ: витене 

ӑшӑтас пулать, куритисене хӑшне-пӗрне улӑш- 
тармалла!

— Тӗрӗс калать,—терӗ ҫакӑнта халиччен тим- 
лӗн итлесе ларнӑ кӳршӗри колхоз ҫынни. — Мӗн- 
ле вара, лашасене сивӗ витере усратӑр?

— Витене ӑшӑтма терӗ-ха,—тесе хучӗ правле- 
нинче урай шӑлса тӑракан хӗрарӑ.м. — Халь хӑй- 
сем ӗҫлесе ларакан пӳртне те ӑшӑтмаҫҫӗ. Ав, пред- 
седатель епле ҫухине тӑратса янӑ, пӗрене хушӑкӗ- 
сенчен ҫил вӗрнипе мар-ши вӑл? Кӑмакине хутма 
вутти ҫук.

— Кунта выльӑх апачӗ ҫинчен те калаҫас пу-
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лать ӗнтӗ!—хутшӑнчӗ тата пӗр колхозьик.

— Вот, вот,—терӗкӳршӗри колхоз ҫынни,—вы- 
льӑх апачӗ самӑй главнӑй! Силос хатӗрлени эсир 
кӑҫал?

— О-о, кунпа пысӑк, ӗҫ тунӑ пирӗн колхоз, 
вуникӗ шӑтӑк чавса хатӗрлерӗмӗр!—хавхаланса 
карӗ председатель.

— Енерхи ҫумӑр тултарнӑ пулзс-ха вӗсепе, те- 
рӗ. паҫӑрхи колхозникех.

— Ну-у! Ак тата иркек.
— Силосне •хыв.ман-и-ха вара?—терӗ кӳршӗри 

колхоз ҫынни.
Шӑтӑксем пулсан силос 'пулать вӑл,—терӗ 

председатель.—Акӑ тепӗр эрнере татах правле- 
нин ларуне тӑватпӑр. Бригадирсене хытӑ пӗҫерт- 
мелле пулать ун чухне.

— Мӗншӗн паянах калаҫас мар ун ҫинчен?
Ну, ну, эпир пӗр заседанирех темиҫе ыйту

лартма пултараймастпӑр.

Хӗл ҫывхарать. Хӗл мучи хӑйӗн пысӑк сухалне 
варкӑштарсах пирӗн пата килет. Анчах хӑшпӗр 
колхоз председателӗсем питӗ хулӑм тирлӗ пул- 
малла,—вӗсене сивӗ витмест, ҫавӑнпа фермӑсене 
те хӗллене хатӗрлемеҫҫӗ. Калининский районра 
сысна витисем 4-шӗ ҫеҫ хӗллене хатӗр, Октябрь- 
ский районра 4 ӗне вити, 2 сысна вити юсанӑ та 
ытти колхозсенчи витесем пирки председателӗсем 
ҫакӑнта кӑтартнӑ председатель пек калаҫса ла- 
раҫҫӗ.

Егоров.

МАЧЧАРАН ШЫВ АНАТЬ
Типографипе Пединститут маччисенчен ҫумӑр 

шывӗ анать (ҫырусенчен).

— Ма урайне суран!
— Санӑн мӗн ӗҫ!
— Эсӗ плевательница ҫине сур. Кунта эс  сурмасан та  

шыв кӳлленсе выртать.



Мартышнӑпа куян
Йӑваш Мартышка ватӑлса пынӑ май 
Ӑшпа аптрама пуҫларӗ пӗрех май.
Ҫав ӗнтӗ ватӑ енне кайсассӑн—
Унта та ыратать, кунта та,
Куҫ вӑйӗ пӗтет, чылайрах утсассӑн—
Сывлӑш питӗрӗнет, е тата
Ватӑ ҫанҫурӑм кунсерен
Ҫӑпан пек сурма пуҫлать вӗҫӗмрен.
Ҫапла вӑл ватӑлӑх тени—хӗрхенмест,
Хӑйӗннех тӑвать, пӗрне те тиркемест.
Пирӗн Мартышка ҫакӑ ватӑпа 
Тула тухайми пулчӗ вӑхӑтпа,
Ку чире „запор“ теҫҫӗ пулас вырӑсла.
Эй! тейӗн эс—Мартышкӑн чирӗ кулӑшла!
Чим-ха, чим! Кулмаллисем ҫук кунта!
Асту-ха—апатне ҫи, тула ан тух,
Ыран ҫи, тепӗр кунне—татах ан тух,
Мӗн пулса тӑрӗ вара ӑшӑнта?
Нихӑҫан хӑй чирлесе курманни 
Ҫапла чиртен кулма пултарать.
Йлтетни? Мартышка макӑрать,—
Ҫичӗ кун ӗнтӗ тула тухманни!
Ҫитменнине унӑн пӗр енче 
Сулахай хӑлхи илтмест саҫҫимӗх,
Авӑ вӑл кӑтра хурӑн айӗнче 
Йӑваланса выртать пӗчченех.
Ах!—тет,—Ах, ҫав ӗнтӗ ватӑлсан!
Хӑямат, хырӑма пӗрнине курмӑттӑм.
Эх, мана чӗртекен тупӑнсан,
Темӗскерне те кӑларса парӑттӑм!
Васкаса ҫакӑнтан куян иртетчӗ,
Мартышка ӑна курчӗ те чӗнсе илчӗ.
— Кинӗм!—тет—Кинӗм, вилетӗп вӗт ӑшпала! 
Куратни, кинӗм, хырӑм, тулнипе,
Чул пекех хытса карӗ пӗтӗмпе.
Ачам, массаж ту-ха, массаж, шӑлкала.
Леш, массаж тума пырса лексенех:
— Ҫук!—тет Мартышка—ку килӗшмест саҫҫимех!..

Чим-ха, кинӗм, итле-ха: пӗркунне 
Ку чиртен клизмӑ пулӑшать тенине 
Эпӗ зоопаркри мартышкӑсенчен илтнӗччӗ,
Ӑна тума чӗресне те тупнӑччӗ,
Ачам, илсе кил-ха ҫавна, пыр-ха, пыр!
Самай пулми—клизма туса пӑхӑпӑр.
Лапсӑркка йывӑҫ айӗнчен чӗресе 
Куян часах илсе килчӗ ҫӗклесе.
— Кукамай!—тет куян кӑшкӑрса,—
Кунта шывне тупас ҫук шыраса,
Клизмине л1ӗнпе тӑвӑпӑр?
Кукахшй, атя хӑйӑрпа лартӑпӑр?
Пырӗ, пырӗ! тет леш,—тавай, ларт хӑвартрах. 
Типӗ хЯйӑрӗ пулчӗ ҫывӑхрах.
Куян илчӗ те чӗресне,
Тултарса килчӗ хӑйӑрне.
Ҫак хӑйӑра юхтарма чӗресрен 
Пыршине туса хучӗ кӗпҫерен.
Мартышки выртрӗ ӳпне май,
Ахтур!—тет хӑй,—ку чирпе тем курмалла!
— Чим,—чим!—тет куян.—Кукамай!!
Сулахай аяк ҫине выртмалла!
Леш выртрӗ. Куянӗ чӗресе 
Ҫӗртен илчӗ те ҫӗклесе 
Леш вӑрӑм кӗпҫин пӗр вӗҫне 
Чикрӗ Мартышкӑн хӑлхи шӑгӑкне.

Акӑ хӑйӑр юха пуҫларӗ!
Вӑл Кукамайӑн илтекен хӑлхине 
Юхса тулчӗ те йӑлтах хупларӗ.
— Кукамай! тет куян.—Ҫитет-и? Леш чӗнмсст, 
Мӗншӗн тесессӗн ӑна ним те илтӗнмест.
Эх, куян тус! Мӗн пулчӗ ӗнтӗ ку?

Клухуй пулчӗ вӗт Мартышку:
Пикенсех ӗҫлерӗн те юлташшӑн—
Еҫ тухмарӗ. Хӑть макӑр ӗнтӗ, хӑть хурлан.
Эпӗ сана ҫакна ҫеҫ каласшӑн:
Пӗлмен ӗҫе нихҫан та ан ҫыхлан.

Н. Евдокимов.

Ятлӑ ҫыншӑн
Хваттер хуҫи арӑмӗ ӑна кӑмӑллӑн йышӑнса ил- 

чӗ. Вӑл йышӑнас пӳлӗм пысӑк мар. Пӳлӗмӗнче 
пӗр сӗтел, виҫӗ пукан, пӗр кровать ларать, стена 
ҫинче пӗр фотокарточка ҫакӑнса тӑрать, ун айне 
„ҫакӑ пӳлӗмре виҫӗ ҫул пурӑннӑ паллӑ стахановец 
Комаров* тесе ҫырса ҫапнӑ.

Хваттер хуҫи арӑмӗн сӑмси вӑрӑ.м, пудрӑпа 
шуратнӑ. Сулахай куҫӗ айӗнче—турпалли.

Хуран айне хунӑ ҫатрака пекех ҫатӑртатать 
хӑй.

— Ку пӳлӗме эсӗ юратӑ^^. Пит юратӑн, ҫамрӑк 
ҫыннӑм! Сана кунта чӑрмантаракан никам та пул- 
мӗ. Канлӗ пулӗ кунта, лӑпкӑ.

— Лӑпкӑ, шӑплӑх пулсан аванччӗ ӗнтӗ.
— Лӑпкӑ пулмасӑр ара. Кунта вӗт йӗркеллӗ 

ҫемье пурӑнать. Пирӗн ҫемьене халиччен никам та 
хурламан, эсир те хурламӑр-ха.

— Юрӗ. Йышӑнатӑп.
Павел Савин задаток тӳлерӗ те каҫ пулттине 

ҫӗнӗ хваттере куҫрӗ.
— Хваттер япӑх мар. Маттур, Паша! Ашӑ та- 

та йӳнӗ. Сӗтел-пукан тата ытти хатӗр-хӗтӗр ҫи-

телӗклӗ,~тет вӑл пысӑк мар сӗтел ҫине хыг 
хуплашкаллӑ кӗнекисене вырнаҫтарса лартнӑ ху- 
шӑра.

кӗҫех юнашар пӳлӗмре икӗ хӗрарӑм калаҫнӑ 
сӑма.хсем илтӗнме тытӑнаҫҫӗ. Кӗнекисене вырнаҫ- 
тарма пӑрахсах итлеме тиврӗ.

— Манӑн ҫӗнӗ квартирант-—хӳхӗм ҫын. Ашшӗ 
профессор.

— Ну-у?! Амӑшӗ тата?
— Профессорша. Пиччӗшӗ—паллӑ летчик.
— Ку тата кам?
— Ку—тир-сӑран заводӗнчи стахановец. Кул- 

лен хӑйӗн нормине 200—300-шер процент тултарга 
пырать.

— -  Мӗнле хушаматлӑ?
— Паҫӑрах каларӑм—Савин. Павел Петровяч 

Савин... Маттур, сатур йӗкӗт.
Савин алла тытнӑ кӗнекине ывӑтса ячӗ те сте- 

на патнелле теветкеллӗн утса пычӗ.
— Чи.мӗр-ха!—кӑшкӑрса илчӗ вӑл калаҫакан 

хӗрарӑ.мсем илтмелле. Ман аттем—профессор 
мар, слесарь пулнӑ, аннем—кӗпе ҫуса пурнакан
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хӗрарӑм пулнӑ, пиччем—красноармеец. Хам, тир- 
сӑран заводне бҫлеме иртнӗ эрнере ҫеҫ кӗнӗ пир- 
ки, стахановец ятне илтеймен-ха. Ӑнлантӑр-и?

Ана хирӗҫ тавӑрса калакан пулмарӗ, анчах 
тепӗр минутран пӳлӗм алӑкӗ кӑштах уҫӑлчӗ те. 
малтан—пудра сӗрнӗ сӑмса, унтан—сарӑ лентӑ: 
сем, кайран—ҫыхса тунӑ чепец (арӑмсем пуҫне 
тӑхӑнмалли тавраш) курӑнса карӗ.

— Итлӗр-ха! Сире йӳнӗ, ӑшӑ, меллӗ пӳлӗм 
кирлӗ пулсан, сирӗн—стахановец, аҫун профес- 
сор пулмалла,—терӗ вӑл.

— Апла пулӗ те, анчах, ара...
Хӗрарӑм ӑна урӑх калама памарӗ.

Эпӗ хамӑн палланӑ ҫыннӑмсем умӗнче ятӑма

ярас теместӗп. Санран малтан паллӑ стахановец 
Комаров пурӑнчӗ кунта. Эпӗ паллӑ ҫынсене ҫеҫ 
хваттере илетӗп. Килӗшместӗр пулсан, хваттерте 
усрамастӑп, халех тухса кайма пултаратӑр.

Савин хулара хваттер тупасси ҫӑмӑл маррине, 
ку хваттере те сакӑр кун шырасан тин тупнине 
аса илчӗ те, йывӑррӑн сывласа ярса, лӑпкӑн кала- 
рӗ:

— Юрӗ. Вӑхӑтлӑха эпин профессор ывӑлӗ тата 
стахановец ятне илтнӗ ҫын пулам. Чӑннипе илсен, 
тнн эпӗ нихӑҫан та профессор ывӑлӗ пулайрас 
ҫук, стахановец ятне вара—ҫитес уйӑхсенче иле- 
тӗп илетӗпех,—терӗ.

Мами.

„3 А П А С“
Н. Сверчков ӳкерчӗкс.

10 ҫуллӑх „Капкӑн" ҫырӑнасшӑн килтӗм. 
Ма нумай? 
Запасшӑн.



АЛЕКСАНДР КӐЛКАН

ҫӗре
(ПӖР ПАЙЛӐ

ВЫЛЯКАНСЕМ: Коля, Поля, а.
Тирпайлӗ пӲлӗи. Алӑк патнерехре икӗ чеиодан ларать. Ко- 

ляпа Поля Ииҫет-Хӗвелтухӑҫне кайма хатӗрлепеҫҫӗ. Коля ми- 
хӗ ҫӑварне тытса тӑрать, Поля ҫӗлет.

ПОЛЯ. Каясса кайӑпӑр та, Коля, анчах анне 
мбн калӗ пире?

КОЛЯ. Пӗчӗк ача пек эсӗ, Поля! Ялан: анне 
те анне...

ПОЛЯ. Ара, мӗн калам-ха ӗнтӗ, аннене анне 
темесӗр?

КОЛЯ. Нуша пулӗ-ха санпа, лере ҫитсен те. 
Аннӳне курманни виҫ-тӑватӑ кун анчах вӗт-ха?

ПОЛЯ. Апла та, каяс ҫӗрӗ ҫывӑх ҫӗр мар-ҫке-ха. 
Пӗр унта кайсан—те килеетпӗр урӑх, те ҫук... 
Паянах тухса каймасан та юратчӗ пуль те ҫав... 
Анне те килсе ӗлкӗрнӗ пулӗччӗ.

КОЛЯ. Аннӳ килнӗ пулсан, ямастчӗ те вӑл сана. 
Халь Ҫӗрпӳрен Канаша анчах илсе килтӗм те эп 
сана, уншӑн та чутах ухмаха еретчӗ.

ПОЛЯ. Анне ҫапла ҫав вӑл.
КОЛЯ. Эп ун пек ачаш хӑтляннине юратмас- 

тӑп. Ытла та ҫемҫешке эсир, хӗрарӑмсем. (Ҫӗле- 
се пӗтерчӗҫ.)

ПОЛЯ. Э-э, ачашшине юратмастӑн-и? Ҫ^емҫеш- 
ке-и? Апла-тӑк, эп санпа усал пулам-ха. (Ӑна ҫӳҫ- 
рен туртатъ.) Юрататни халь, юрататни?

КОЛЯ (кула-кула). Ой, ой! Пӗтерен пуҫа, кук- 
ша тӑватӑн! Аннӳ сана ман патӑмран илсе кайсан, 
урӑх хӗр те тупаймӑп.

ПОЛЯ. Хӗр тата сана, шӗвӗр сӑмсана! (Сӑмсин- 
чен тытса туртать.) Эп мар-тӑк, качаки те ан 
пытӑр сана? Кам сӑмси? Кала!

КОЛЯ. Санӑн, санӑн.
ПОЛЯ. Тоттӑ ҫав.
КОЛЯ. (П оляна пилӗкрен тытса вӑр-вар ҫавӑ- 

рать те чуптуса илет.) Ак сана!
ПОЛЯ (кулса). Ах, сӗлеке! Ҫулама пӑхать тата!
КОЛЯ. Сӗлеке марччӗ те, санран ерчӗ.

(Алӑка шаккаҫҫӗ.)
ПОЛЯ. (Коляран вӗҫерӗнсе.) Можно!
ШВЕЙЦАР (алӑка уҫса). Жарков юлташ, теле- 

фон патне!.
КОЛЯ. Халех! (Тухса каять.)
ПОЛЯ (пӗччен). Тата мӗн юлать-ши? (Пӳлӗм  

йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнагпь.) Сутнисем анчах. 
Пӳлӗм ӑшӗ мӗнле пулнӑ, ҫаплипех’ тӑрса юлать. 
Эх-хе-хей!.. нумай ырӑ кураймарӑм эп ҫак кайӑк 
йӑви пек кӑмӑллӑ пӳлӗмре. Хурчӑка килсе тустар- 
масӑрах каятпӑр ку ӑшӑ йӑваран. Мӗн ҫитмен 
пире кунта? Ӗҫ ҫук-и? Выҫӑ ларатпӑр-и? Ҫын- 
сем хӑвалаҫҫӗ-и? Вербовщик сӑмахӗ хыҫҫӑн хав- 
халанса кайрӗ те... Ухмахсем ҫав ӗнтӗ, тӗплӗн 
шухӑшлама та пӗлмерӗмӗр. Калла тӑвас тесен те, 
Коля итлес ҫук. Аннепе калаҫса пӑхмзллаччӗ, 
хам ухмах пултӑ^я. (Чӳрече умӗнчи чечексемпат- 
не пырса.) Эх, чечекӗмсем! Кашни ҫумӑр ҫумассе- 
рен тула йӑтса тухаттӑм сире. Каятпӑр ӗнтӗ эпир. 
Сирӗн ҫине пӑхса савӑнас ҫук урӑх. (Ливан ҫи- 
не кайса ларчӗ. Кӗске паузӑ.) Эпир лере пулӑ- 
пӑр, аннесем кунта. Эрне иртӗ, уйӑх, унтан ҫул- 
талӑк та ҫитӗ... Пирӗн ача та ҫуралӗ. (Хурланнӑ-

КОМЕДИ)
чӑшӗ, почтальон тата швейцар.

ҫемӗн хурланса.) Кулакан, калаҫакан пулӗ, чупса 
ҫӳрекен пулӗ вӑл, анчах анне те, ытти тӑвансем 
те курас ҫук ӑна. (Сасартӑк ӗсӗклесе йӗрсе 
яратъ) Коляна ӑна нимӗн те мар, вӑл хӑй тӑлӑх 
ӳснӗ те... Халь юратать те вӑл мана, анчах... ап- 
ла-капла пулас-тӑк, мӗн курса тӑрӑп-ха эп унта? 
(Пӗрет).

(Коля кӗрет.)
КОЛЯ. (П оля йӗнине курса.) Ак тата, ку мӗне 

пӗлтерет? Ма йӗретӗн, Поля? Мӗн пулчӗ сана? 
(П оля хытӑрах йӗрет, К оля ун  ум не чӗркуҫлен- 
се ларать.) Поля!.. Поленька, кала тархасшӑн, мӗн 
пулчӗ сана? Чирлерӗн-и, ыратать-и мӗн те пу- 
лин? Халь анчах калаҫса култӑмӑр-ҫке-ха. (П оля  
тата хытӑрах йӗрет.) Ой-ой-ой! Куҫҫульпе юх- 
тарса яратӑн вӗт. Ак япала... Полечка, ҫитӗ ӗнтӗ, 
(пуҫӗнчен лӑпкаса) лӑплан, чунӑм! Мӗншӗн ҫав 
териех хурланса йӗрес-ха? Кам хуҫрӗ сан кӑмӑл- 
на? Е эп кӳрентертӗм-и?

ПОЛЯ (йӗре-йӗре). Каяс килмест кунтан-н-н!
КОЛЯ (тӗлӗнсе). Э-эй, хӗрӗм, намӑс мар-и са- 

на? Ҫавӑншӑн йӗреҫҫӗ тет-и вара? Ма халиччен 
каламарӑн?

ПОЛЯ (ун ҫине айӑплӑн пӑхса). Каласан эс 
ҫиленӗн терӗм. (Ӗсӗклесе илгт .) Ятлӑн терӗм.

КОЛЯ. Ма ятлас? Халь тин ятлясан та, макӑр- 
сан та нимӗн тума та ҫук ӗнтӗ. (Ана пуҫран лӑп- 
кать.) Ак халех машина килет. Япаласене стан- 
цӑна леҫес пулать. Эпир каясса пурте пӗлеҫҫӗ 
те, епле каялла тӑвас тен халь? Ун ҫинчен ан та 
шухӑшла. И, макӑрмалли те ним те ҫук. Пирӗн 
пурнӑҫ кунтинчен пӗртте кая пулмасть вӗт унта, 
лайӑхрах та пулать-шӑ. Ним те ан кулян! Кашни 
ҫулах кунта, аннӳсем патне хӑнана килӗпӗр. Ан- 
нӳне хӑйне те кашни ҫулах хамӑр пата илсе кайӑ- 
пӑр. Нумайччен курмасӑр тӑрсан, луччӑ тунсӑх 
пулать вӑл.

ПОЛЯ. Кашни ҫулах кам ятӑр-ха пире кунта?
КОЛЯ. А кам чартӑр пире? Отпуск вӑхӑтӗнче 

килӗпӗр эпир.
(К ӑм ӑлӗуҫӑлм а пуҫларӗ.) к  аннене кам 

калла кӳрсе хӑварӗ?
КОЛЯ. Хамӑрах кӳрсе хӑварӑпӑр. Хӑрамастӑн 

пулсан—эс кӳрсе хӑварӑн. Тек ҫӳрӗр пӗр-пӗрин 
патне каллӗ-маллӗ.

ПОЛЯ. Эс ан кул манран, Коля! Йӗре тесе ан 
кала. Эп... ахаль ҫеҫ... Эп вӗт халиччен Ҫӗрпӳпе 
Канашран ытла урӑх ниҫта та тухса курман...

КОЛЯ. Ун пекки кӑна пулать ӗнтӗ вӑл. Мана 
хама та юлташсенчен уйӑрӑлма ҫӑмӑл мар. Анчах 
юлташсем лере те тупӑнӗҫ-ха: этем пӗччен пурӑн- 
масть. Эс пӗлетӗн вӗт, Ҫӗпӗр халЬ катӑргӑ ҫӗрӗ 
мар, пире унта, ӗлӗк аттесене илсе кайнӑ пек, 
сӑнчӑрпа ҫыхса ҫуран илсе каймаҫҫӗ вӗт. Хамӑр 
ирӗкпе хамӑр поезд ҫине ларатпӑр та вӗҫтерет- 
пӗр. Самолетпа та кайма пулать. Эс ӗнен мана, 
Полечка, эпир ҫав тери лайӑх пурӑнӑпӑр унта!

ПОЛЯ. Ененетӗп, Коля! Текех макӑрмастӑп ӗнтӗ.
КОЛЯ. Ну, вот, ӗҫӗ те пӗтрӗ апла пулсан. Мат- 

тур! (Чуптӑвать. Алӑкран шаккаҫҫӗ.)
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ПОЛЯ {Коляран нӑрӑнса тачӗ). Можно!
ШВЕЙЦАР (алӑка уҫса). Жарков юлташ, маши- 

на килчӗ.
КОЛЯ. Юрать. Сиасибо пӗлтернӗшӗн. Халех 

тухатпӑр.
(Ш вейцар алӑка  хупса  кайрӗ.)

V ПОЛЯ. Халех каятпӑр-и?
КОЛЯ. Ҫук-ха, Полечка. Эп малтан кайса япа- 

ласене сднвать туса килем-ха. (Аллинчи сехечӗ 
ҫпне пӑхса.) Поезд тата виҫӗ сехетрен тин каять- 
ха. (Чемодан йӑтать.) Чим. Полечка, эс ӑна мар, 
йӑтсан ҫакна йӑт. Леш йывӑр вӑл.

ПОЛЯ. Пулин, мӑн вӑй ҫук тетӑн-им?
КОЛЯ. Уншӑн .мар, тем, хайрӑлӑн таҫт.’ .
(Япалисене йӑтса т ухса каяҫҫӗ. Кӑшгп гпӑр- 

санах а лӑ к  хыҫӗнче ш авлама пуҫлаҫҫӗ. Унтан 
а л ӑ к я р и  уҫӑлат ь те П оляна, чемоданӗ мӗнӗпех 
амӑшӗ ҫавӑтса кӗрет.)

.ЛМӐШӖ. Ах, мӑшкӑл! Епле хӑтланаҫҫӗ вӗсем! 
Амӑшне. систермесӗр таҫта Ҫӗпӗре тухса гар.ма 
пуҫланӑ. Юрать-ха Лиза пырса каларӗ Юрать-ха 
килсе ӗлкӗртӗм...

ПОЛЯ фтухса каясшӑн). Ан чар, анне!..
АМӐШӖ. Ан чӗн мзна хирӗҫ. Эп ҫавӑншӑн пӑх- 

са ӳстертӗм-и са ?а? Халь курассу та килиест-и 
ӗнтӗ мана? Качча тухрӑн та: анне те кирлӗ мар, 
тетӗн-нм? Ах, ҫӗрҫӑтмансем! Ларт чӑмаданна, 
мӗн пӑхса тӑратӑн?Тух, илсе кӗр часрах кӗрӗве! 
Хытса ан ҫӳретӗр унта.

ПОЛЯ. Пӑртак лӑпкӑрах пул-ха ӗнтӗ, анпе! 
(Чемоданне ҫӗре лартрӗ.)

АМӐШӖ. Ан чар мана, ҫилӗ килнӗ чух! Лӑпкӑ 
мар, ҫӳҫрен ярса илмелле сана! Чипер пурӑннӑ 
ҫӗртенех ҫав таҫти ҫӗршыва кам тухса каять? 
Эй, пурнӑҫ йӑлӑхтарчи ӗнтӗ, вилес килет-и? 
Самурайсемпе халь те ҫапӑҫаҫҫӗ, тет, вӗт-ха унта. 
Темрен тем пулса каймалла...

ПОЛЯ. Каяс пулсан самурайсенчен хӑраса тӑ- 
л ӑпӑр-ҫке. Вӗсене унта Хасан патӗнчи пекех тӳп- 
кеҫҫӗ-_ҫке^халӗ те.

АМӐШӖ. Тӳпкеччӗрех, ҫав кирлӗ вӗсене. Ан- 
чах вӑрҫӑ ҫывӑхӗнче пурӑнма хӑрушӑ. Неччу 
кайма унта. Э, тух, тух, сӗтӗрсе кӗр кӗрӗве! Таҫ- 
та пӗчченех ларса кайӗ тата: ҫамрӑксене шанма 
ҫук.

ПОЛЯ (хӑрарах.) Кай, анне, ан калаҫ кирлӗ 
мара.^Вӑл^.. эп... халех... Пурпӗр чарас ҫук ӑна...

АМӐШӖ. Санран килет. Эс ун арӑмӗ вӗт. Вӑрҫ, 
ятла, ӳкӗтле, йӑоӑлтат; тем те хӑтлан, анчах хӑ- 
вӑннех ту. (П оля гпухса каять.) Арҫын хыҫҫӑн 
кайсан, шыва та кайса вилӗн. (П ӳлӗм  йӗри-тавра 
пӑхса.) Асту-ха эс вбсене: Ҫӗпӗре ҫити куҫса 
каясшӑн, а япалисене ҫаплах хӑвараҫҫӗ: диБанӗ, 
сӗтелӗ-пуканӗ, портречӗсем, чечекӗсем. Ҫамрӑкӑн 
ухмах ӑс вӗт: паян хырӑм тутӑ пулсан, ҫи-пуҫ 
питӗ пулсан —урӑх ним те кирлӗ мар вӗсене. 
(Алӑка шаккаҫҫӗ.) Шаккаса тӑраҫҫӗ тата. (Лдакя 
урипе тапса уҫса ячӗ.) Кӗрӗр!.. (Т ул  енче тӑра- 
кан почтальон чутах кайса ӳкетчӗ, вӑл алӑк  
умӗнче ним чӗнмесӗр, ҫамкине хыпаласа тӑрать.) 
Ай, батюшки! Турран килтӗрех мана! Эп хамӑн 
ачамсем пуль тесе... Каҫарӑр тархасшӑн!

ПОЧТАЛЬОН. Ничево. Ун пеккине куркалатпӑр 
эпир хӑш чух. Юлашки хут хаҫат кӳрсе хӑварас 
терӗм^ (Хаҫатсем парать.)

АМӐШӖ. Ӗҫлеме пӑрахас тетӗр-им апла?

ПОЧТАЛЬОН. Ҫук. Спрӗн Дзльний Востока 
каяҫҫӗ вӗт?

АМӐШӖ. Ниҫта та кай.маҫҫӗ. Пустун вӑл. Мӗи- 
ле ҫӗнӗ хыпарсем пур хаҫатра?

ПОЧТАЛЬОН. Мускавра ҫаплах ялхуҫалӑх выс- 
тавки„ кӗплет.

АМӐШӖ. Ҫапла, пӗлетӗп ун ҫинчен.
ПОЧТАЛЬОН. Халь анчах Вэрховный Совет 

Сессийӗ пулса нртрӗ унта.
АМӐШӖ. Ҫапла, ӑна та пӗлегӗп. Вӑрҫӑ ҫинчен 

ҫыраҫҫӗ-и?
ПОЧТАЛЬОН. А вӑрҫӑ пирки ҫапла. Хӗвеланӑҫӗн- 

че Гер \̂1ан^1пе Польша хушшинче вӑрҫӑ пуҫланнӑ.
АМӐШӖ. Ҫӗрҫӑттӑрах пуҫӗсене. Хӗвеланӑҫӗнче 

пуҫланчӗ иккен ӗнтӗ тата. А пирӗн, хӗвелтухӑҫӗн- 
че мӗнле?

ПОЧТАЛЬОН. Пирӗн—на чеку! А Монголииче 
чикӗ тӑрӑхри манчжур-самурайӗсене йӑлтах ар- 
катса тӑкнӑ пирӗншнсем. Ну, каям-ха эп, ман ка- 
лаҫса тӑма вӑхӑт ҫукрах-ха. Сывӑ пулӑр! (Тухса  
каять.)

АМӐШЕ («(?чче«). Ӳпре пекех иккен вӑл самурай- 
сем—тапӑнаҫҫӗ те тапӑнаҫҫӗ, а хӑйсене кашни 
сӑтӑрмассерен шучӗ те ҫук пӗтереҫҫӗ. (Хаҫачӗ- 
сене ҫавӑркаласа пӑхкалать те сӗтел ҫине 
кайса хурать.) Ма кӗмеҫҫӗ тата кусем? (Алӑк 
патне пырать. Ҫав вӑхӑтра Коляпа П оля кӗреҫ- 
ҫӗ. Коля япала  йӑтнипех, хӑй  салхуллӑ .) Ну, 
мӗн калас тен, Ҫӗпӗр ҫынни?

КОЛЯ. Малтан эсир каланине итлем-ха. (Диван 
ҫине ларать )

АМӐШӖ. Итлесшӗн пулмзн ҫав эп калапп- 
не. Мана систермесӗрех тухса тарма нуҫтарӑннӑ. 
Ну, калӑр-ха мана: мӗн ҫитмен сире кунта? Кам 
йӑлӑхтарчӗ? Камран тарасшӑн эсир? Выртан кас- 
ка мӑкланнӑ, ҫӳрен каска ҫаралнӑ, тенине пӗлет- 
ри эсир, ҫук-и? Е сирӗн те ҫаралас килет-и? 
Калӑр-ха мана (пӳлӗмрп япаласем ҫине пӳрнипе 
кӑтартса): кам валли пӑрахса хӑваратӑр ҫак 
япаласене?

КОЛЯ. Сутнӑ эпир вӗсене, кунта пурӑнма куҫа- 
кансене.

АМӐШӖ. А сире кам хӑваласа ярать кунтан?
КОЛЯ. Ннкам та хӑваламасть, хамӑр ирӗкпе 

каятпӑр.
АМӐШӖ. А-а! Ытла та ирӗке кайнӑ мӗн эсир? 

„Хамӑр ирӗкпе каятпӑр!" Ни смей ман хӗре таҫ- 
та, ҫӑва шӑтӑкне илсе кайма! Шан-ха сирӗн ҫине, 
ҫӳре-ха снрӗн хыҫҫӑн! Тем те кӑтартӑр эсир. 
Таҫта хӑямата яма ҫуратса ӳстермен эп хӗрӗме 
вунсакӑр ҫула ҫитиччен. (Хӗрне аякӗнчен тӗксе, 
хуллен.) Мӗн шӑлна ҫыртрӑн? Калаҫ!

ПОЛЯ. Каймӑпӑр эппин ӗнтӗ, Коля!..
КОЛЯ (П оля ҫине телӗнсе пӑхать). Эсӗ те-и?
ПОЛЯ./1ӗрре те каяс килмест ман унта.
АМӐШӖ. Калап вӗт, ирӗксӗр илсе каять вГл 

ман хӗре, тесе.
КОЛЯ. Никам та ирӗксӗр илсе каймасть ӑна.
Эпир иксӗмӗр пӗрле калаҫса пӗрле шут тытрӑ- 

мӑр. Поля пӗчӗк ача мар ӗнтӗ, ялан сирӗн сӑмахӑра 
пӑхӑнса тӑраймӗ.

АМӐШӖ. Ой, епле ӑслӑланса кайнӑ вӗсем! 
Калапҫав, «ыратман пуҫа ыраттаран тимӗр тукмак» 
шырама каясшӑн.

КОЛЯ. Эпир хамӑр пурнӑҫа хамӑр тума тнвӗҫ. 
Эс, анне, тархасшӑн пире чӑрмантарса ан тӑр-ха!
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Пирӗн васкас пулать. Тулта шофер кӗтсе тӑрать. 
Япалаҫене кайса сдавать тӑвас пулать пирӗн.

АМАШЕ. Ҫук, ҫук! Ниҫта та ямастӑп. Тух та 
кала шоферне, кӗтсе те ан тӑтӑр. (Поляна куҫ 
хӗсет.)

ПОЛЯ. Каймастпӑр, Коля! Мӗн пире? Япаласем 
пурте куҫ умӗнче. Петрова укҫине каялла парат- 
пӑр та татах хамӑрӑн пулаҫҫӗ вӗсем.

КОЛЯ. Ҫук, Поля, каялла тума юрамасть. Пре- 
ступлени пулать вӑл ун пек хӑтланни. Эп сӑмах- 
па выляма юратмастӑп. Каятӑп тенӗ пӗрре, так- 
ки каятӑпах. Эп те каймасан, теприте каймасан— 
ҫӗнӗ хуласене, ҫӗнӗ фабрик-заводсене кам тӑвӗ 
вара? Мана юрататӑн пулсан—атя! Атту пӗчченех 
каятӑп.

АМӐШӖ (Поляна). Илтрӗн-и? Илтрӗн-и?
ПОЛЯ. Ав епле иккен эсӗ! Юратап тесе обя- 

зательно сан кӑмӑлна килӗшнӗ пек тумалла-и 
вара? А мӗншӗн эп каланӑ пек тӑвасшӑя мар 
эсӗ? Ешӗл эсӗ ху мана юрататӑн пулсан—ан кай 
ниҫта„та!^Юл манпа! Мана кунта та лайӑх.

ӐМӐШӖ. Ҫапла пулмалла та. Хӑть мӗнле ӑслӑ 
арҫын та арӑмӗ хушнине итлет.

КОЛЯ. Куратӑп, хӑвӑртах ӳкӗте кӳртме ҫуксире. 
А нумай калаҫма вӑхӑт та ҫук. (Ура ҫине тӑр- 
са.) КЗлашки хут калатӑп, Поля, пыратни, ҫук-и?

АМӐШЕ. Ҫук, ҫук! Ан та калаҫ, ҫӑвар тутине 
сая ярса. Халех тухса шоферне хӑваласа яратӑп 
акӑ. (Т ухса  каять.)

КОЛЯ (П оля патне пырса). Ну?
ПОЛЯ. Пымастӑп. Юратмастӑн эс мана. Каях 

пӗччен.
КОЛЯ. Каятӑп!
ПОЛЯ. Ҫакӑ пулчӗ иккен ӗнтӗ сан хытӑ юрат- 

ни! Виҫӗ у,йӑх пурӑнтӑн та ыанпа, халь пӑрахса 
каятӑн. Йӑлӑхтарса ҫитертӗм пуль ҫав ӗнтӗ. 
Ман юратӑва ним вырӑнне те ху.мастӑн, хӑвна 
ҫеҫ пӗлетӗн. (Йӗрсе ярать.)

КОЛЯ. Эх, Поля! Ҫапах мана айӑплатӑн. Халӗ 
ҫеҫ „урӑх макӑрмастӑп“ терӗн-ҫке? Татах пуҫларӑн 
ав. Тармастӑп вӗт эпӗ санран, пӗрле каяр, тетӗп. 
Эсӗ ху, акӑ, ман юратӑва ним вырӑнне те хумас- 
тӑн. Юратмастӑн эсӗ мана. Юратакан арӑм ҫапла 
хӑтлаиать-и: пӗрре апла, тепре капла? Эпир вӗт 
ӗлӗкхи ҫынсем асаплӑ пурнӑҫран тарса ҫӗнӗ ҫӗре 
куҫса кайнӑ пек куҫса каймастпӑр кунтан. Телей 
шырама каймастпӑр вӗт эпир. Хамӑр телее тах- 
ҫанах тупнӑ эпир. (Сталин портречӗ ҫине пӑхса) 
Ав, пире телей паракан. Ҫавӑнтан вӑтан, макӑр- 
са ларма. (П оля шӑпах пулчӗ.) Ҫӗршыв умӗнче 
шухӑша каллӗ-маллӗ вылятма юрамасть. Пире 
унта ҫӗршыв чӗнет. Анчах эсӗ хӑвӑн аннӳ 
сӑмахӗнчен тухаймастӑн, иртейместӗн. Саншӑн 
хӑвӑнни хаклӑрах, ҫавӑнпа итлеместӗн мана. 
Эх, Поля, эпир каяс ҫӗрсем аслӑ та пуян, ҫав 
тери илемлӗ! Унта тӗрлӗрен пурлӑхсем никам 
алли тивмесӗр выртаҫҫӗ. Ҫавӑнта ӗҫлеме, ҫӗнӗ 
фабрик-заводсем тума чӗнет те ӗнтӗ пире тӑван 
ҫӗршыв. Унта пире хаклӑ хӑнасене кӗтсе илнӗ 
пек кӗтсе илӗҫ. Мӗн кирли пурте пулӗ пирӗн. 

•Ҫуккине хамӑр ӗҫлесе тӑвӑпӑр. (Кӗске пауза.) 
Эп сана ӑнланакан ҫын, шухӑшлама пӗлекен ҫын 
тесе шутлаттӑм. Эс аннӳ ӑсӗпе анчах пурӑнатӑн 
иккен. Авланиччен эсӗ мана: „санпа пӗрле тӗнче 
хӗррине кайма та хатӗр" теттӗн. Акӑ халь кайма 
вӑхӑт ҫитрӗ те эс йӗрсе ларатӑн. (Ун патне

пырать. П оля кӑшт ҫемҫелме пуҫланӑ пекчӗ, 
анчах амӑшӗ килнине сиссе татах хирӗҫет.) 
Ну, П̂ эля_̂  пыратни? (Амӑшӗ кӗрет.)

АМӐШӖ. Ҫӗрҫӑтман шофер, каймасть тата, 
итлемест.

КОЛЯ (Поля ҫӳҫне шӑлса). Полечка, теп, 
пыратни?

ПОЛЯ (тӗксе ярать). Кай! Каях! Шухӑшлама 
пӗлекеннине, хӑй ӑсӗпе пурӑнаканнине тупӑн ун- 
та. Чунсӑр эсӗ, чул чӗреллӗ.

КОЛЯ (Чемоданне ярса тытрӗ). Эппин сыв- 
пулӑр!

ПОЛЯ (ун патне чупса пырса). Ӑҫта илсе ка- 
ятӑн? ,^Унта сан япалу ҫеҫ мар вӗт!

АМӐШӖ. Ах, тур, тур, мӗн хӑтланать вӑл.
КОЛЯ. Эппин ҫакна илем...
ПОЛЯ. Унта сан иккех кӗпе.
КОЛЯ. Эппин хутаҫ та юрӗ мана. (Хут аҫҫине  

илм е  тӑрать.)
ПОЛЯ. Мана пальтосӑр хӑварас тетӗн-им?
КОЛЯ. Тьфу, тытамак! Хӑш вӑхӑтра хам япала- 

сене суйласа лармалла тата ман? Унччен поезд 
та кая^ь.

АМӐШӖ. Кайтӑр ҫав, кайтӑр.
КОЛЯ. Ҫӑва тӗпнех, япали масарӗ! Ним те 

кирлӗ мар! Илсе юлӑр, йӑлтах. Пуҫ пулсан ҫӗ- 
лӗк пулать, теҫҫӗ. Хама мӗн кирлине лере ҫит- 
сен ӗҫлесе тӑвӑп-ха. (П оля патне пырса) Ну... 
(хӑвӑрт чуптуса илет.) Сывпул, Полечка! Сыв- 
пул, анне! Тавтапуҫ сана, пирӗн телее аркатнӑ- 
шӑн! (Хӑвӑргп тухса каять.)

ПОЛЯ (ун хыҫҫӑн). Коля! Ко-олечка-а! (Диван  
ҫине выртса йӗрет.)

АМӐШӖ. Ак тамаша! Чӑнласах кайрӗ никак? 
Халӗ эс...

ПОЛЯ (ура ҫине сиксе тӑрса амӑш ӗ патне 
пырать.) Эс, эс айӑплӑ! Эс турӑн ку ӗҫе! Тем 
усал сӗтӗрсе килчӗ сана ман телее ҫиме. Эс 
татрӑн ман ӗмӗте-е-е!.. Эс пӗтертӗн ман пурнӑ- 
ҫа-а-а!„ (кӑшкӑрса йӗрет.)

АМӐШӖ (аптӑраса). Халӗ эс... Халӗ эс... Мур 
пӗлет-и сирӗнне. Каймӑпӑр ӗнтӗ, тесе ху кала- 
рӑн вӗт малтан?

ПОЛЯ. Ху вӗт мана аякран тӗксе калаттартӑн! 
Эс айӑплӑ! Эс... у-у!... Мӗн тӑвас халь ӗнтӗ ман 
пӗччен пӗр пуҫӑмпа?! Коля-а-а!.. Савнӑ чунӑм!..Ма 
пӑрахса кайрӑн мана-а-а?!

АМӐШӖ. Каях эппин, кай! Ан юл! Кӑшкӑр чӳре- 
черен: ан кайтӑр. Кӑшкӑр: эп те пыратӑп те!

ПОЛЯ (чӳрече уҫса ярсӑ йӗре-йӗре кӑшкӑ- 
/7а/пб>Коля-а-а!.. Ан кай! Эп те пыра-ап! Коля-а-а!..

АМӐШӖ (ун хыҫне пырса). Кайман-и? Илт- 
рӗ-и? Хытӑрах кӑшкӑр.

ПОЛЯ (ҫухӑрса). Коля-а-а!!1..
КОЛЯ (тултан). Часрах тухӑр эппин!
ПОЛЯ (йӗре-йӗре). Тыт ҫав чемоданпа хутаҫа!
АМӐШӖ. Кӑшкӑр хӑйне, _хӑй кӗтӗр!
ПОЛЯ. Ан калаҫса тӑр! Йӑт часрах, ху айӑплӑ!
АМӐШӖ. Вӑт инкек, вӑт ҫӗрҫӑтмансем! Ҫурат- 

са ӳстер сире! Апла та_ юрама ҫук, капла та юра- 
ма ҫук.

(Хӗрӗпе иккӗшӗ те япалисене йӑтаҫҫӗ те 
тӗпӗртетсе тухса каяҫҫӗ.)

(Чаршав)
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Сайра-хутра тӗл пулакан каппай
Хӑйӗн ятне вӑл Спиридон Актонович Бревнов 

тесе ҫырать, анчах ялти ҫынсем ӑна, те чӗлхе- 
ҫӑвар сӑмаха кӗскен калама тӑрӑшнипе, те «кап- 
пая кура калӑпӗ» тенӗ пек, „Сӑпри Анттунчӑ“ те- 
се чӗнеҫҫӗ. „Авӑ Сӑпри Анттунчӑ пуҫанӑшӗ па- 
тӗнчен тайкаланса тухрӗ“, е „авӑ Сӑпри Анттун- 
чӑ арӑмӗпе хӑнана кайрӗ*, е „пирӗн Сӑпри Ант- 
тунчӑ сӑмаха ҫаптарма ӑста“, теҫҫӗ вӗсем.

Мӗнле майпа, мӗнле меслет килсе Сӑпри пред- 
седатель сӗтелӗ хушшине кӗрсе ларни ҫинчен 
калаҫмӑпӑр, анчах ҫулталӑк ытла ӗнтӗ вӑл ялсо- 
вет председателӗ пулса ӗҫлет. Нимӗнле пултару- 
сӑр ҫын теме ҫук ӑна, „калаҫма тытӑнсан ҫӑва- 
рӗнчен сӑмахсене пулемет пек кӑларать“, теҫҫӗ • 
ӑна пӗлекен ҫынсем. Кунтан та ытларах, вӑл 
пухусенче сӑмах пама, обязательствосем илме 
ӑста ҫын, анчах кун пек сӑмахсем унӑн пуҫӗнче, 
хай, каларӗшле, каҫхи апатчен ҫеҫ тӑраҫҫӗ.

12-13 уйӑх хушшинче ӑна самокритикӑпа кри- 
тикӑн вар-чуна ҫитиччен пӗҫертекен ҫулӑмӗ ви- 
тӗр 12 хут та кӑларнӑ пулӗ, ҫапах та унӑн ву- 
шар чӗри вырӑнтан пӗр миллиметр та хускал- 
ман.

Сӑпри Анттунчӑпа пӗрле, «пурттине кура аври 
тупӑннӑ» тенӗ пек, секретарь Савали Профанчӑ 
ӗҫлет. Ир пуҫласа каҫчен пушанаймасть вӑл, 
вӑтӑр та пӗр тӗслӗ хут ҫырать, е хӑш чухне вӑл 
штамппа шаклаттарнине итлесен, питӗ пысӑк 
сехет шакканӑ пек туйӑнать. Кунӗпе ҫырать вӑл, 
анчах ҫырна хучӗсенчен 90 проценчӗ мӗне юрӑх- 
лине хӑй те чухлаймасть.

Отчета хатӗрленес вӑхӑт ҫитет. Шӳт мар ӗн- 
тӗ. Ҫамкана картлантарса сӑмах памалли ҫук, 
малтан йышӑннӑ обязательствосене пурнӑҫлани 
ҫинчен ответ тытмалла.

Сӑприпе Савали председатель пӳлӗмӗнче, хут- 
сене пӗр сӗтел ҫинчен теприн ҫице, унтан каялла 
илсе купалаҫҫӗ. Мӗн чухлӗ протоколсемпе резо- 
люцисем кунта! Кунӗ-кунӗпе вырӑнтан хускалма- 
сӑр ларсан та пӗр эрне хушши вулама ҫитет.

— Мӗнрен тытӑнар?—тинкерсе ыйтать Савали 
Профанчӑ.

— Наказсене пӑхса тухас малтан,—^тет пред- 
седатель мӑн кӑмӑллӑн. „Пӑхса тухас“ теме мӗн 
канас та, наказӗсене тупасси ҫӑмӑл пулмарӗ. 3 — 4 
листаллӑ хута мар, йӗп шыранӑ пек шырать 
Савали, анчах наказсем ниҫта та ҫук. Чим,—те- 
рӗ вӑл, савӑнӑҫлӑн сиксе тӑрса,—мӗне кирлӗ кун 
пек ҫыхланса ларма. Стена ҫу.мне ҫыпӑҫтарни 
пур вӗт, эх, ухмах. манса кайнӑ ҫавна.

Секретарь пӳлӗмрен тухрӗ те стена патне пы- 
чӗ. Пӑхать вӑл, хӑйӗн куҫне хӑй ӗненмест,—стена 
ҫине ҫыпӑҫтарнӑ наказсенчен ячӗ ҫеҫ тӑрса юлнӑ. 
Вӑхӑтлӑх исполнитель шутӗнче ӗҫлекен старик 
Ҫурхи Куҫми, пӗрре табак чӗркемелӗх хут чӗр- 
се илес тесе, ,Наказсем“ тесе ҫырнӑ вырӑнах 
чӗпӗтсе тытнӑ та лайӑхрах ҫурса илме меслет- 
лесе ларать.

— Мӗн тӑватӑн, ҫӗр ҫӑтасшӗ? —тесе ҫухӑрса 
ячӗ Савали.

— Ак тата, ак тата, сиксе илчӗ старик.—

Чиперех лараттӑм-ха, ачам, табак туртам тесе 
ҫак лӑскӑнчӑк хут татӑкне чӗрсе илме ҫеҫ пикен- 
нӗччӗ.

— Парӑп сана лӑскӑнчӑк, наказсене ҫырнӑ хут 
вӗт вӑл!

— Пӗлмерӗм, ачам, пӗлмерӗм.,Ку хута кашни 
кунах темиҫе ҫын чӗрсе илсе табак туртаҫҫӗ те, 
эпӗ те кирлӗ мар пулӗ тесе шутларӑм. Каҫарӑр, 
ачамсем, хута лайӑх пӗлменни пӗтерет пире?

Савали ҫӗр ҫӗмӗрсе ятлаҫнине илтсе Сӑпри 
Анттунчӑ та пӳлӗмрен тухрӗ. Иккӗн пӗр пулса 
старике мӑкӑрлантараҫҫӗ, анчах икӗ пӳрне сарла- 
кӗш юлнӑ хут татӑкӗнчен 3—4 листаллӑ „Наказ“ 
тӑвасси пулмарӗ.

„Ох“ тени тата „фу ты“ тени илтӗнме пуҫла- 
рӗ пӳлӗмре. Пилӗк-ултӑ купа хута пӗрер листан 
уҫса пырса вӗсе.м наказсен листисене ҫуррине яхӑн 
шыраса тупрӗҫ. Сӑпри Анттунчӑн кӑмӑлӗ кӑштах 
ҫемҫелчӗ. „Каюра пек хӑвӑр пӳлӗмӗнтен тухма 
пӗлместӗр“ тесе вӑрҫаҫҫӗ, тухса кай-ха кунтан, 
ют ҫын мар, хамӑр та аран ҫеҫ шыраса тупрӑмӑр“, 
тет вӑл, ассӑн сывласа.—Ҫав хучӗ ҫине мӗн ҫыр- 
нӑ-ха?—ыйтрӗ вӑл.

„Обществӑллӑ пурлӑха сыхлассине чӑн пысӑк 
вырӑна хурса“...

— Э, пӗлетӗп, пӗлетӗп,—терӗ вӑл секретаре 
пӳлсех.—Конечно, ҫапла вӑл. Астӑватӑн пулӗ, 
иртнӗ ҫула пӗр шельмӑн качакисене эпӗ сӗлӗ 
ҫинчен хӑваласа кайнине. Ну хӑваларӑм та вӗт, 
качакасем урисене ҫӗре тивертмесӗр тарчӗҫ. Йӗ- 
рӗх ҫырми ҫинчи кӗперӗн хӑми хуҫӑлнипе такӑнса 
ӳкмен пулсан, такки пӗр качакине тытаттӑм, эх, 
хуҫине пӗҫертеттӗм вара ҫивчӗ сӑмахсемпе.

— Да...—хыпӑнса ӳкрӗ секретарь.—Ҫав кӗпершӗн 
пире лекмеллипех лекет. Ӑна ремонт тӑвасси ҫин- 
чен 25 резолюци те йышӑннӑ пулӗ..

— Ну, вот калаҫатӑн,—тет Сӑпри, икӗ аллине те 
сарса.—Юпасемпе вӗрлӗксене хатӗрлени мӗн вӑл? 
Пожалстӑ, тата икӗ юпа ҫеҫ кирлӗ, кӗпер селӗм 
пулать. Эх, Профанчӑ...

— Ҫапла та, анчах кӗперӗ халӗ те ҫук-ҫке,— 
хушрӗ секрегарь.

— Ӑна эпиргҫӗнӗ проектпа тӑватпӑр, анчах про- 
екчӗ хатӗр мар, тейӗпӗр.

— 6 метр сарлакӗш кӗпере те проект кирлӗ-и?
— Атя вула малалла,—хушать Анттунчӑ.
— „Колхозсенче ача площадкисем тума пулӑ- 

шасси, вӗсенчи ӗҫе ла(>ӑх йӗркелесси ялсовечӗн 
тӳррем ӗҫӗ пулмалла“,—вулать Савали.

— Ку наказа кам панӑ?-ыйтрӗ Сӑпри.
— Колхозницӑсен пухӑвӗнче панӑ.
— Панӑ пулин,—тере вӑл, сасартӑк темӗн аса 

илсе. —Детплощадкӑра та пулнӑ эпӗ. Астӑватӑн 
пулӗ, кӑҫал тырӑ вырнӑ вӑхӑтра, ҫапла, площадкӑ 
умӗнчен иртсе пыратӑп. Пӑхатӑп, икӗ &ча пысӑк 
каска урлӑ вӑрӑм хӑма хунӑ та шцкленме пӗлме- 
сӗр сикки сикеҫҫӗ. ,Я-а-ар“ хӑпарса каять пӗри, 
„тӑрст“ сикет тепри. „Пӗтрӗҫ ку шӳрекесем“ 
тесе шутлатӑп. Каски ҫаврӑнса кайсанах пӗри 
„капут* пулатчӗ. Часрах чупса ҫитрӗм те ик- 
кӗшне те хӑма ҫинчен илтӗм, площадкӑ пӳртне
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йӑтса кӗтӗм. Астӑватӑн пулӗ, стена хаҫачӗ ҫинче 
„Бревнов ырӑ ӗҫ тунӑ“ тесе ҫырнӑччӗ.

— Вӑл статьине эсӗ хӑвах ҫырса панӑччӗ-ҫке, 
—тӗртсе хучӗ секретарь.

— Кам ҫырни не важнӑ, ӗҫне тӑваканни эпӗ 
пулнӑ, —тет Сӑпри, ҫиленнӗ кӑмӑлпа.

Савали кӑмӑллӑ ҫын вӑл, пуҫлӑха урлӑ пыма шут- 
ламарӗ. „Государствӑллӑ, кос^перативлӑ, колхозлӑ 
суту-илӗве ӳстерсе пыма пур майпа та пулӑш- 
малла“, —вулать вӑл, хирӗҫӳ сӑмаха витсе хума 
шут тытса.

Сӑпри Анттунчӑ пӗр ӗҫрен те айккине юлман.
— Конечно, ку вӑл пктӗ пысӑк ӗҫ, епле-ха ӑна 

асра тытас мар. Акӑ ялпо правленийӗ пирӗн ялта 
хӑйӗн отделенине уҫрӗ. Лавка ҫуртне хӑпартса 
лартма ниме тусан, эпӗ никамран малтан ҫитрӗм. 
Астӑватӑн пулӗ, ҫивиттине туса пӗтерсен, эпӗ 
лавка тӑрринче „ура“ кӑшкӑртӑм... Ыттисем мӗн- 
ха? Вӗсем те ҫаплах ӗнтӗ.

Сӑпрнпе Савали чылай ҫӗрлечченех хут купи- 
се.ч хушшииче тӑрмашса ларчӗҫ. Анттунчӑн хӗрсе 
кайнӑ чӗлхи-ҫӑварӗ чӑн та пулемет пек шӑтӑртатса 
ҫеҫ ларать. Киле кайса ҫывӑрас шухӑшпа ларакан 
Савэли вӑл каланине хӑлхана чикми пулчӗ. Чутах 
вӑл асӑрхамасӑр, „чулсӑр арман валӗн кустӑрми 
ҫине мӗн чухлӗ шыв юхсан та ҫӑнӑх тухмасть“ тесе 
яратчӗ, анчах хӑйне хӑй чарса ӗлкӗрчӗ.

Сӑпри Анттунчӑн шучӗпе отчег кӗске пулмал- 
ла мар, шухӑшӗпе хӑй суйлавҫӑсен умӗнче лайӑх 
хак илессе ӗмӗтленег, тен ырӑ тӗлӗксем те курать 
пулӗ, анчах суйлавҫӑсем Сӑпри Анттунчӑсене, 
„конечно", „ҫапла ӗнтӗ“ темесӗрех, совегсенчен 
хуса тасатассине хытах шанса тӑыа пулать.

„Астӑватӑр пулӗ, пирӗн каппай Анттунчӑпа 
туптаман Профзнчӑ пурччӗ, эпир вӗсене суйлавра 
ялсоветран ӑвӑсӑр-мӗнсӗрех тӗтӗрсе кӑларса 

,ятӑмӑр“, тейӗҫ суйлавҫӑсем.
Никита Волков.

Пӗтӗм Союзри ялхуҫалӑх выставкинчен
Хыпашласа пӑхакан

Сӑкман тӑхӑнса янӑ, мӑк сухаллӑ, тулли питлӗ 
старик ялхуҫалӑх выставкинче тӗлӗнтерсе яракан 
выльӑх-чӗрлӗхсем ҫине шутсӑр ӑшӑ куҫпа пӑхса 
тӑрать. Кунсерен 41-шер литр сӗт паракан «Ор- 
бита» ятлӑ мӑнттай ӗнене курсан;

— Хыпашласа пӑхам-и?—тесе ыйтрӗ экскурсо- 
водран.

— Мӗн тума?—чӑр пӑхса ыйтрӗ экскурсовод.
— Ахаль.
Экскурсовод ӑшшӑн пӑхса илчӗ, анчах хыпаш- 

лама памарӗ.
Ҫулталӑк хушшинче 12 пин ҫурӑ литр сӗт па- 

ракан «Лента» ятлӑ ӗнене экскурсоводран ыйтма- 
сӑрах хыпашласа пӑхма юлташӗсенчен вӑтанчӗ.

Ҫулталӑкра 20 кило ҫӑ.м паракан Рамбулье су- 
рӑха хыпашлама аллине кӑнтарнӑччӗ кӑна, сурӑхӗ 
шалалла тарса кайрӗ.

Тӑватӑ автомашина чухлӗ туртакан Рунь ятлӑ 
ӑйӑра тата 6.276 кило груз тиенӗ лава туртакан 
лашана хыпашласа пӑхма лешсем тапса ярасран 
шикленчӗ. 1.100 кило таякан «Наполеон» ятлӑ вӑ- 
кӑра, мӑйракисенчен хӑрамасӑрах хыпашласа пӑх- 
нине курсан, унтан эпир:

— Ма хыпашласах пӑхасшӑн эсир?—тссе ыйт- 
рӑмӑр.

Вӑл пире:
— Эпӗ хура-шурӑ курнӑ ҫын. Хыпашласа пӑх- 

масан мана ӗнентереймӗр,—терӗ.

Куҫ курать те...
Вӑл пӗр павильонри экспонатсене курса пӗтер- 

нӗ хыҫҫӑн, тепӗр павильонри экспонатсене кур- 
.ма куҫать. Тепринчен тата теприне куҫать. Хӑй 
темӗскер пӗрмай мӑкӑртатать. Мытище райо- 
нӗнчи колхозӑн стэндӗнче ларакан ҫумӑр ҫутар- 
малли аппарата та курса тухрӗ, Новосибирск об- 
лӑҫӗнчи «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» колхозра Анна Картавая 
звени гектартан 900 центнер тырӑ туса илвине

те курса пӗлчӗ; пӗр гекгар ҫӗр ҫинче 601 цент- 
нер купӑста туса илнӗ «Труженик» колхоз пред- 
ставителӗпе калаҫсах пӑхрӗ. Пурне те тенӗ пекех 
курса тухсан, картузне аяларах антарса лартса, 
хӑйне-хӑй каларӗ:

— Мда! Кунта мана тӗлӗнтерсе яракан япала- 
сем нумай та, анчах вӗсенчен нихӑшӗ те манӑн 
хуҫалӑхӑмра пулыа пултараймаҫҫӗ. Куҫ куратьте, 
шӑл витмест,—терӗ,

Ҫапла калакан ҫын кам пулнӑ-ши,—пӗлетӗр-и? 
Пӗлместӗр пулсан хам калам: халичченех колхо- 
за кӗмесӗр пурӑннӑ, единоличник пулнӑ вӑл.

Мӗн чарни
— Украинӑри «Червоный Жовтень» колхозра 

кашни сыснаран ҫулталӑк хушшинче 21-шер ҫӑ- 
вӑр илме пултарнӑ.

— Ҫапла вӗсен. Сирӗн мӗнле?
— Пирӗн-и? Пирӗн пӗлтӗр пӗтӗмпе 10 сысна 

ами пулнӑ пулсан, фермӑра кӑҫал 210 сысна пул- 
маллаччӗ.

— Ун чухлех пулаймарӗ-и вара? Мӗн чарчӗ ун 
чухлӗ тума?

— Сысна ферми ҫукки.

Канмалли кунсем
Блокнот ҫине ҫырса те.м шутласа тӑракан куҫ- 

лӑхлӑ ҫынран унпа юнашар тӑракан юлташӗ ыйтрӗ:
— Мӗн шутлан?
— Ҫакӑ чӑхӑ ҫулталӑк хушшинче 312 ҫӑмарта 

тунӑ. Унӑн кулленхи ӗҫ тухӑҫне шутласа кӑларас, 
тетӗп.

— Вара?
— Уйӑхра выходной кунсем пӗтӗмпе 5 пулаҫҫӗ. 

Ҫулталӑкра... Пиллӗке 12 хут илес... Выходной 
кунсем пӗтӗмпе 60. 365-рен 60 кӑларсан, 305 кун 
пулать. Ҫапла вара ҫак чӑх хӑш-хӑш выходной 
кун та ҫӑмарта тунӑ, канма пӗлмен.
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К у л а с к и л е т

Тыткӑна лексен
— Пан генерал! Эсӗ те тыткӑна, лекнӗ тем? 

Вӑрҫӑн малтанхи кунӗнче эсӗ: виличченех ҫапӑҫ- 
ма хатӗр, тесе ҫӳреттӗнччӗ-ҫке. Кам сана ку мӑш- 
кӑл патне ҫитиччен илсе килчӗ?

— Ак, ҫак икӗ красноармеец.

Икӗ помещик
— Ҫӗрсӗр, хамӑрӑн ҫӗре акса тырӑ туса пара- 

кан хресченсемсӗр, ытти тем чухлӗ пурлӑхсӑр тӑр- 
са юлтӑмӑр пулин те, тав турра тетӗп-ха эпӗ.

— Ма турра тав кӳретӗн?
— Совет Союзӗнче пулнӑ помещиксем пӗтсе 

ларнӑ хыҫҫӑн эпир, Польшӑри пансем, тата 21 ҫу- 
ла яхӑн пурӑнса ирттертӗмӗр.

Хӗвеланӑҫ Белоруссире
— Пӗлтӗр-виҫӗмҫулсем сирӗн Польша шкулӗ- 

сенче чистописани урокӗсенче мӗнле сӑмахсем 
ытларах ҫыртаратчӗҫ?

— Ак ҫак сӑмахсене: „нихӑҫан та пӑлханма 
шутламастпӑр“, „Пансем хушнине итлетпӗр“...

— Мӗнле задачӑсем шутлаттаратчӗҫ?
— Ҫакӑн йышши задачӑсем шутлаттаратчӗҫ: 100 

грам.м таякан ҫӑкӑр татӑкне 11 ҫынлӑч:емьене ва- 
леҫсе парсан, мӗячулшар тивет, тетчӗҫ.

Мӑй ыратни
— Семен Васильевич, эпӗ тухтӑртан справка 

илсе килтӗм. Мӑй ыратать,
— Мӗне кирлӗ вӑл справка? Ӗҫлеме пултара- 

тӑн пуль?
— Еҫлеме пултаратӑп та, анчах мӑя кукӑртса 

пуҫ тайма пултараймастӑп эпӗ. „Пуҫа каҫӑртса 
ҫӳрет“ тесе ан калӑр.

Тӗлсӗр критик
— Климат начар сирӗн хулара. Е сивӗ е ытла 

ӑшӑ тӑрать. Хула Совечӗн отчетне итленӗ хыҫҫӑн 
климата йӗркелеме кирли ҫинчен тухса калас 
шухӑшӑ.м пур-ха.

ВуламаГ юратакан
— Сирӗн учрежденин библиоте^ги пысӑк-ҫке. 

Ку шкапсенче пӗтӗмпе миҫе ҫӗр том кӗнеке?
^  Библиотека мар вӑл, отчет кӗнекисем вӗсем.

Ултавҫӑ
— Акӑ эпӗ ҫӗнӗ сӑвӑ ҫырса килтӗм. Итле!

„Ма, колхозник, ҫывран,
Ҫуркунне-ҫке тулта...
Кӳршӳсем такҫанах 
Тухнӑ сан ӗҫлеме“...

— Вӑл сӑвва Кольцов поэт ҫырнӑ ҫке.
— Кольцов?! Кольцов пурӑннӑ вӑхӑтра колхоз- 

никсем пулман вӗт!

Пасарта
Панулми мӗн чул тӑрать?
10-шар пуса та пур, 20-шере те пур. 
Хӑшӗ 20 пус тӑраканни?
Хӑшне илен—ҫавӑ.

Концертра
ХОР ( ю р л а т ь '):

«Улми лайӑх-и, ҫеҫки лайӑх-и?
Улми лайӑх-и, ҫеҫки лайӑх-и?
Пирӗншӗн пулсан, ҫеҫки лайӑх,
Улми тата лайӑхрах“.

К у р а к а н с е н ч е н п ӗ р и  ( х ӑ й п е  ю н а ш а р  
и т л е с е  л а р н ӑ  ҫ ы н н а ) : —Ма тухса каян? 
Концерт кӑмӑла килмерӗ-и мӗн? 
С о ю з п л о д о в о щ ь  п р е д с т а в и т е л ӗ  :—Кӑмӑ- 
ла килмерӗ ҫав.

— Ма?
— Улма ҫинчен юрлаҫҫӗ. Ҫӗрулми хатӗрлес 

плана тултарас ӗҫе эпир япӑх илсе пынине сиснӗ 
пулас.

Частник вутти
Шупашкарти Гортоп хула ҫыннисем валли вут-шанкӑ ҫите- 

лӗклӗ хатӗрлеменнипе частниксем усӑ курни сисӗнет.
(Ҫырусенчен).

— Пит хаклӑ ыйтатӑн-ҫке! Пӗр хурман вутӑ- 
шӑн ун чул ыйтма кӑшт вӑтанасчӗ сан. Вутти чӗ- 
ре тата. Фу, ку хака илтсен, тарласах кайрӑм!

— Вутти чӗрӗ тетӗн ху. Иличченех тарлаттар- 
са ячӗ пулсан, чӗрӗ вутӑ мар, ӑшӑ вутӑ вӑл.

Секретарь и вып. редактор И. ИЛЛАРИОНОВ. Зам. отв. редакт. В. ЯКОВЛЕВ.
Сдано в производство 9/Х-1939 г. Подписано к печати 15/Х1-1939 г. Уподномоч. Чувашглавлита № 1896. Заказ № 610 

Формат бум. 68X831/«. Объем 2 п. л. Тираж 4250 экз. Изд. га». .Чӑваш Коммунӗ*, г. Чебоксары, тип. № 1 НКМП ЧАССР



Хакӗ 20 пуо.

—  Ку ӗҫв татса паратни-ха эсӗ паян?
—  Твпӗр ик уйӑхран килсв пӑхӑр.

Ой-ой, нумая каять-ҫкв! Апла пулсан ку ӗҫв эсв татса парасса шанма ҫук.
—  Ма апла?

Икӗ уйӑхчен суйлавсем те иртсе кайӗҫ, ун чухне эс те пулан, те пулмастӑн.


