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УЯВ КАҪХИНЕ
Гриша Морозов—хастарлӑ та пултаруллӑ ҫам- 

рӑксенчен пйри. Пурнӑҫра-и, е бҫре-и ӑнсӑртран 
тӗл килекен кирек мбнле йывӑрлӑха та вӑл ҫӑ- 
мӑллӑнах ҫӗнтерсе хурать. Икӗ ҫул ытла ӗнтӗ 
«ӑл хӑйӗн станокӗ ҫинче ӗҫ нормине 150 процент- 
ран кая мар тултарса пырать. „Мӗнле-ха санӑн 
нормӑсем икӗ хута яхӑн тулса пыраҫҫӗ?”—тесе 
ыйтаҫҫӗ унтан каярах юлнӑ юлташӗсем. „Ҫап- 
лах*—тет вӑл, икӗ норма тултарни ҫинчен мар, 
пӗр стакан шыв ӗҫесси ҫинчен сӑмах пынӑ пек. 
Ӑна дирекцине чӗнсе илеҫҫӗ те, ҫӗнӗрен панӑ ра- 
ционализациллӗ сӗнӗве ӗҫре тӗрӗслесе пӑхма хуш- 
са яраҫҫӗ. Ӑна вӑл пӗр-икӗ сменӑра тӗрӗслесе 
ҫитерет. „Мӗнле-ха эсӗ ытла час вӗренсе ҫите- 
тӗн?“—тесе ыйтаҫҫӗ унран юлташӗсем, „Ҫаплах"! — 
тет вӑл.

Пур ҫӗрте те хӑюллӑ ҫӳрет Гриша, япшар чӗл- 
хи-ҫӑварӗ пурин кӑмӑлне те юрама ӗлкӗрет, ан- 
чах пӗр тӗлӗшрен унӑн хут хулӑмӗш хӑюллӑх 
та ҫук. Ҫулталӑк ытла ӗнтӗ вӗсем ҫамрӑк стаха- 
новкӑпа Нина Рогожкинӑпа пӗрне пӗри куҫ хыв- 
са пурӑнаҫҫӗ. Мӗн тери юратмасть-ши ӑна Гри- 
ша, анчах кун ҫинчен хӗре куҫран кала.ма мар, 
хӑйӗн ӑшӗнче калама та именет. Нинӑна курмасан 
унӑн кӑмӑлӗ мӗн тери вӗрени кала.масӑрах паллӑ. 
Кирек ӑҫта,—пухусенче, канашлусенче, доклад- 
сенче вӑл мӗиле те пулин сӑлтав тупса Нина 
ҫумне йӑпшӑнса ларать, е кинона, театра ушкӑн- 
па пухӑнса кайсан, кирек мӗнле майпа та пулин 
Нинӑпа юнашар лармалли билета илет. Вӗсем 
вара самантран саманта пӗр-пӗрин ҫине кӑмӑл- 
лӑн пӑхса илеҫҫӗ, е ӑнсӑртран чавса, е ура сӑтӑ- 
рӑлсан, йӑвашшӑн каҫару ыйтаҫҫӗ, е каҫару ый- 
тиччен каҫарма та ӗлкӗреҫҫӗ. Каччӑ хӗр ҫине, хӗр 
каччӑ ҫине тинкерсе пӑхса илеҫҫӗ, куҫӗсемпе 
мӗнпур шухӑшӗсене те калаҫҫӗ пулӗ, анчах ик- 
кӗшин пичӗсем ҫине те, Мичурин сортлӑ панул- 
ми пек, йӗпкӗм хӗрлӗ тӗс тухать те, малалла 
нимӗн те чӗнмеҫҫӗ. Тӑтӑшах ГришаНинӑна хӑй 
ӑна ӗмӗрлӗхе юратни ҫинчен пӗр пытармасӑр ка- 
лама хӑюллӑх пухса ҫитерет, ҫак шухӑша ҫавӑрса 
каламалли сӑмахсене пухать, анчах Нинӑпа тӗл 
пулсанах, эрне хушши пӗрерӗн-пӗрерӗн пухнӑ сӑ- 
махсем ҫуркуннехи ҫерҫисен кӗтӗвӗ пек чӑлпар 
саланса каяҫҫӗ. Нина та Гришӑна асран ҫухатма 
пултараймасть. Ҫамрӑклӑхри мӗнпур хӗрӳ юра- 
тӑвне вӑл юратнӑ каччишӗн тытать, анчах ун 
ҫинчен сӑмах хускатасси... ҫук, ниепле те калас 
ҫук ӗнтӗ ун ҫинчен куҫ кӗретӗнех.

Ҫапла пӗр эрне, икӗ эрне, уйӑх, ҫур ҫул иртет, 
икӗҫамрӑкӑн юратӑвӗ ҫаплипех иккӗшин ӑшӗнче 
пытарӑнса тӑрать.

„Пӳрни пӳрт умне килет“, тенӗ ваттисем. Тен 
ку сӑмаха вӗсем Гриша Морозов пек ҫамрӑксене 
халалласа каланӑ пулӗ. Пӗр ӑнӑҫлӑ саманта пула, 
Гришӑн та пӳрнӗ телейӗ хӑйӗн умне пырса тӑчӗ.

Заводра Октябрь уявне ирттерес тӗлӗшпе ӗҫ- 
лекен комисси чаплӑ вечера мӗнле ирттересси 
ҫинчен сӳтсе-яврӗ.

Комисси членӗсем завком председателӗ Кры- 
лов юлташ тавра пуҫтарӑнса ларнӑ, пурте тенӗ 
некех ҫамрӑксем, пӗр Крылов ҫеҫ сап сарӑ сухал- 
не шӑлкаласа ларать. Пур пек мероприятисене 
те пӗр сасӑпа ҫирӗплетрӗҫ.

— Ну, ҫа.мрӑксем, маххӑ ан парӑр, праҫник-тӗк 
чӑн-чӑн праҫннк тумалла. Сире эпӗ, энчен начар 
ирттерсен, хулари ҫамрӑксен умӗнче ят сарса ҫӳ- 
рӗп,-—тет Крылов, куҫ хӗссе.

— Пиртен ан шиклен, эпир талӑк хушши ча- 
рӑнмасӑр танцӑ тума пултаратпӑр, а сана вӑт 
хирсе тӑратса та ташлаттарас ҫук,—тӗртсе ху- 
чӗ пӗр ҫамрӑкӗ.

— Эпӗ-и?—сиксе тӑчӗ Крылов.—Эпӗ ташлама 
тӑрсан...—темӗн каласшӑнчӗ вӑл, анчах алӑкран 
комсорг кӗрсе тӑнине курчӗ те, калас сӑмахне 
пӑрахса ун патне утрӗ.—Чар тархасшӑн ҫак ҫам- 
рӑксене ват ҫынтан кулма,—тет вӑл, хӑй кулнӑ 
май,—ташлама пӗлменшӗн йӗкӗлтеҫҫӗ.

— Ан хуйхӑр, эпир санпа иксӗмӗр ташлӑпӑр,— 
тет комсорг, ушкӑнлӑ кулла хутшӑнса,—Пӗле- 
тӗн-и, Крылов, пирӗн коллективра тата тепӗр со- 
быти пулать,—тере вӑл.

— Мӗнле событи?
— Ну... мӗнле ҫавӑрса калас сире, уяв кунӗ- 

сенче Морозов авланма шутлать.
— Морозов-и?—Гришӑна аса илчӗ Крылов.— 

Молодец! Вот туй пулать! Вот ача, хӗрсем тӗ- 
лӗшӗнчен чӗмсӗр ҫеҫ ҫӳретчӗ, вот халӗ мӗн шут 
тытнӑ вӑл. Апла пулсан завкомӑн тепӗр хваттер 
хатӗрлемелле пулать. Ҫӗнӗ ҫуртра хваттер 
парас ӑна.

— Ҫавӑ ҫеҫ кирлӗ пире, ытти пурте хӑех пул- 
са пырать,—терӗ комсорг, ӗҫ ҫав тери ӑнса пы- 
нипе савӑннӑскер. Морозов Костя патне чупрӗҫ.

Заводри рабочисен, служащисемпе интеллигент- 
сен чаплӑ пухӑвӗ пысӑк ҫӗкленӳпе иртрӗ. Пар- 
торг доклачӗ хыҫҫӑн коммунистсемпе комсомо- 
лецсем, стахановецсем нумаййӑн тухса калаҫрӗҫ, 
производствӑра тата пысӑк ҫитӗнӳсем тума 
сӑмах пачӗҫ. Юлашкинчен, стахановецсене преми- 
лени ҫинчен пӗлтерме Крылова сӑмах пачӗҫ. Чӑн 
малтан Гриша ячӗ тухрӗ, ун хыҫҫӑн Рогожкина 
Нина, унтан ыттисем. Вӗҫӗмсӗр алӑ ҫупнӑ сасӑ 
кӗрленипе ҫынсен сассисем те илтӗнмеҫҫӗ. Гри- 
шӑна костюм парса премиленӗ. Пӗрре савӑннипе 
тепре именнипе хӗрелсе кайнӑскер, сцена ҫине 
аран-аран хӑпарчӗ, чӗри кӑкӑртан сиккипе тухса 
тарас пек тапать. Вӑл хӑйне пысӑк парне панӑ- 
шӑн тав турӗ, малашне тата лайӑх ӗҫлеме сӑмах 
пачӗ тата темӗн ҫинчен каласшӑн пулчӗ, анчах, 
алӑ ҫупнисем тепӗр хут кӗрлесе кайрӗҫ. 
Крылов ун патне пычӗ, ахаль илтӗн.меннипе хӑл- 
харанах калать.

— Ну, тӑванӑм, ҫамрӑк арӑм ҫумне ларма 
юриех ҫак костюма тӑхӑнса киль-ха,—терӗ вӑл.

— Мӗнле арӑм?-—тӗлӗнсе кайрӗ Гриша.
— Ман арӑм ҫумне мар, конечно, хӑвӑн арӑ- 

му ҫумне ларма. Ну часрах кайса кил,—терӗ вӑл, 
ун патӗнчен пӑрӑнса,

— Эпӗ авланманни ҫинчен те пӗлмест пулас-ха,— 
тесе шутларӗ Гриша, хваттерне кайнӑ чухне. 
—Юрӗ, малашне, телей пӳрсен, арӑм ҫумӗнче те 
ларӑпӑр,—терӗ. „Нина ҫумӗнче* теесшӗн пулчӗ 
вӑл, анчах вӑл шухӑш таҫта шалалла пытанчӗ.

Ятарласа хатӗрлене залӑра бал пуҫланмалла. 
Ҫаирӑксем танцӑсем пуҫлама хатерленеҫҫӗ. Пӳ- 
леири сетел тавра ларакав ваттисем савӑнӑҫлӑ 
калаҫу пуҫласа янӑ, пӗрне-пӗрн керекери ҫимеҫ-



сене тутанса пӑхма сӗнеҫҫӗ, аслӑ праҫник ячӗпе 
сывлӑх сунаҫҫӗ, обязательно ҫӗр ҫултан кая мар 
пурӑнма сӗнеҫҫӗ. Хаваслӑ музыка сасси кӑмӑла 
ҫӗклентерсе ярать.

Гриша алӑкран кӗрсенех Нина ӑҫта ларнине 
куҫпа шырама пикеачӗ. Кӑвак пурҫӑн кӗпе тӑ- 
хӑннӑ Нина сӗтел пуҫӗнче ытти тантӑшӗсем 
хушшинче ларать мӗн.—Кӗҫӗр обязательно та- 
тӑклӑнах калатӑп,—тесе ҫирӗи шут тытрӗ Гриша.

Сасартӑк темиҫе сасӑ харӑссӑн кӑшкӑрса ячӗҫ.
— Акӑ вӑл хӑех килчӗ! Кунта вӑл!—теҫҫӗ.
Чӑн малтан Крылов чупса ҫитрӗ, унтан ытти-

сем. Гриша кунта мӗнле ӗҫ пулнине ӑнланса 
иличчен, ӑна Нина ҫумне илсе пырса лартрӗҫ, 
сӗтел ҫине чечек ҫыххисем пырса ӳкеҫҫӗ, пӗр 
ҫамрӑкӗ Гриша кӑкӑрӗ ҫине ҫеҫке лартса хӑварчӗ, 
тепри хӗрпе каччӑ умне пӗрер бокал лартрӗ.

— Ну вог, халӗ ӗитӗ вечерӑн тепӗр пайне те 
пуҫлама пулать,—тет Крылов.—Чимӗр, юлташ- 
сем, бокалсене ҫӳлелле! Ну, юлташӑмсем,—терӗ 
вӑл Гришӑпа Нина ҫине пӑхса,—чысӑмӑр сахал 
тесе ан ӳпкелӗр. Паянтан эсир пӗрне упӑшка, 
тепӗрне арӑм тесе чӗнме пуҫлӑр. Чаплӑ кун пӗр- 
лешетӗр, икӗ маттур ҫлмрӑксем праҫник кӗреки- 
не иле.м кӳретӗр. Сире эпӗ вӗҫӗмсӗр вӑрӑм кун- 
ҫул, этем шута илейми пысӑк телей сунатӑп. 
Телейлӗ ҫамрӑксене чысласа!

Гришӑпа Нина умӗнче шучӗ ҫук бокалсем йӑл- 
тӑртатма пуҫларӗҫ. Нина, шалтах тӗлӗнсе кайнӑ- 
скер, чакӑр куҫӗсемпе пӗрре Гриша ҫине, тепре 
ушкӑн ҫине пӑхать.—-Эсӗ ҫакӑн пӗк мыскара тума 
шутларӑна?—терӗ вӑл Гришӑна.

— Ҫӳҫрен хыгӑ туртса ил-ха,—терӗ Гриша.
— Мӗншӗн?
— Е тӗлӗкре, е чӑнах пулнине пӗлем. • Хытӑ- 

рах, тата хытӑрах. Ну вог, чӑнахах иккен, анчах ка.м 
хӑтланнине, честное слово, хам та пӗлместӗп,—терӗ 
вӑл Нина ҫине ӑшшӑн пӑхса.

Тепӗр сехетрен пӳлӗме плановик Морозов 
, Костя хӑйӗн арӑмӗпе пырса кӗчӗҫ.

— Эсир те-и?—тӗлӗнсе ыйтрӗ Крылов.—Пӗр 
мӑшӑрне тин ҫеҫ пиллерӗм, тата тепӗр мӑшӑрӗ 
ҫитрӗ, а пурте авланнӑ пулсан?..

Ку каҫхине Морозов Гриша ячӗ ӑнсӑртран 
Костя. ячӗпе ылмашни ҫинчен пӗри те асӑрхани 
пулмарӗ пулас, вӗҫӗмсӗр савӑнӑҫлӑ вӑйӑ-кулӑ ҫӗ- 
нӗрен пуҫланса кайрӗ.

Гришӑпа Нина ҫулталӑк ытла пӗрне-^гӗри сазса 
пурӑнчӗҫ, анчах ҫак каҫхине ҫеҫ чӑн малганхи 
хут пӗр пытармасӑр, уҫҫӑнах, пӗрне-пӗри юратни 
ҫинчен каласа кӑтартрӗҫ.

Тепӗр эрнерен завэдӑн ҫӗнӗ общежитийӗнчи 
икӗ хваттерне икӗ ҫамрӑк ҫемьесем вырнаҫрӗҫ.

Никита Волков.

Шупашкарти гортон ҫынни: Хӗл пирӗн планпа килӗшмесӗрех. Шупашкара ҫитрӗ. 
Вӑл хӑваланипе хамӑр сӑмсасене ӑшӑтмалӑх пасартан пӗр лав вутӑ илтӗм-ха.



П А Н
Ҫав-ҫав ҫӗрте, ҫав ҫӗрте, тискерлӗхпе ӑссӑрлӑх 

пӗрлешнӗ ҫӗршывра, пан Тӑмписский пурӑннӑ, тет. 
Куҫне киллентерме куҫӗ умӗнче мечкӗ пек ҫаврака 
арӑмӗ ларнӑ, тет, чӗрине лӑплантарма чавса тӑрш- 
шӗ чӗлӗмӗ пулнӑ, тет. Пурӑннӑ тет, вӑл чаплӑ 
ҫуртра. Унӑн ҫурчӗ хир-хир урлӑ, вӑрман урлӑ 
темиҫешер ҫӗр ҫухрӑмран курӑннӑ, тет.

Ҫак чаплӑ ҫуртӑн хуҫи пан Тӑмписский ялан 
диван ҫинче ларнӑ, тет. Унӑн пуҫӗ тӑрринче ту- 
рат куҫлӑ мачча хӑми пулнӑ, тет. Акӑ тытӑнчӗ, 
тет, вӑл турат куҫӗ ҫине тӗллесе сурма. Пӗрре 
сурчӗ, тет, /вӑл—кӑмӑлӗ ҫӗкленчӗ, тепре сурчӗ, 
тет,—>ку ӗҫ те.мрен те ытларах килӗшрӗ. Темиҫе 
ҫул хушши аппаланнӑ хыҫҫӑн пӗр йӑнӑшсӑр сурса 
тиврет.ме вӗренчӗ, тет. Акӑ пухрӗ, тет, вӑл хӑйӗн 
осадник теекен тарҫисене:

— Эсир. таса поляксем, пухӑр пӗтӗм патшалӑх- 
ри чурасене, эпӗ вӗсене чаплӑ пурнӑҫ мелне 
вӗрентем!—терӗ, тет.

Осадниксем сӑмсисем ҫине тӑрӑна-тӑрӑна ӳксе, 
пӗтӗм патшалӑха чупса ҫавӑрӑнчӗҫ. Вӑхӑт нумай 
иртрӗ-и, сахал-и пан килхушшинче темиҫе пин 
ҫын ротӑн, полкӑн, дивизин йӗркеленсе тӑчӗ, тет. 
Тытӑнчӗ, тет, хай пан патшалӑхри ҫамрӑксене 
вӑрҫӑ ӗҫне вӗрентме. Мекӗрлене-мекӗрлене мишень 
ҫине сурать, тет, вӑл. Ытлашши мекӗрленнипе 
унӑн кӗлетки ӳснӗ ҫемӗн ӳссе пычӗ, тет, пушӑ 
хырӑмӗпе пушӑ пуҫне хӑмпӑ пек сарса йӑрахрӗ, 
тет.

Паиӑн тава тивӗҫлӗ тарҫисем—осадниксемпе 
офицерсем тытӑнчӗҫ, тет, пан вӗрентнӗ пек ми- 
шень ҫине сурма. Пин ҫын харӑс сурнӑ сасӑпа 
курӑксе.мпе тырпулсем хӑрса ларчӗҫ, тет, „пуян- 
лӑхпа вӑрҫа хатӗр“ ятлӑ суя хутаҫҫисем пӑсӑк 
сывлӑшпа тулса сарӑлчӗҫ, тет. Сурма вӑй ытла- 
рах пултӑр тесе, поляк ӗҫҫыннисе.мпе белорусс, 
украинец хресченӗсен выльӑх-чӗрлӗхне, тырри- 
пуллине шӑлса тухрӗҫ, тет, „Пирӗн патшалӑх— 
Европӑри вӑйлӑ патшалӑх, хамӑр патшалӑхри ха- 
лӑха чаплӑ пурнӑҫ туса паратпӑр“ тесе сӑмаха 
ҫаптарнӑ чух сирпӗннӗ сурчӑк ҫурхи шыв пек 
юхма пуҫларӗ, тет.

Пӗтӗм патшалӑх хӑмпи кӑвакӑн-симӗсӗн курна- 
кан пуличчен сывлӑшпа тулса ҫитнӗ ҫӗре, панӑн 
салтакӗсем мишень ҫине пӗр йӑнӑшсӑр тӗл сур- 
ма вӗренчӗҫ, тет.

— Тав сире, чыслӑ поляксем!—терӗ тет вара 
пан.—Халӗ эсир манӑн патшалӑха сыхлама тивӗҫ- 
лӗ чурасем. Тӑшман ҫине пӗр хӗрхенмесӗр су- 
рӑр, пильсудчик ялавне ҫӳлте ҫӗклеме сурчӑка ан 
шеллӗр!

Вара унӑн тарҫисем патшалӑх чиккине сыхла- 
ма тухса утрӗҫ, тет.

Чи кирлӗ ӗҫне пӗтернӗ хыҫҫӑн, пан Тӑмписский 
Людвига ятлӑ мечкӗ пек ҫаврака арӑмӗпе уй-хире 
уҫӑлса ҫӳреме тухрӗ. Акӑ вӑл пырать пуҫне ка- 
ҫӑртса, лшкӗрленнӗ чух тулнӑ сывлӑш унӑн чап- 
не ҫӗклесе тӑрать. Ҫак чӗререн савӑнса утнӑ вӑ- 
хӑтра унӑн куҫӗсем ярса пусмассерен ҫӗкленсе пы- 
ракан тусана асӑрхарӗҫ.

— Мӗн ку,—тет пан,—кам манӑн ҫӗршыва тыр- 
пул вырӑнне тӗтӗм акнӑ?

Вара чӗнсе илчӗ, тет, хӑйӗн чаплӑ тарҫнсене.
— Мӗн пулнӑ мавӑн патшалӑха?—ыйтать вӑл..

— Вӑрҫӑ ӗҫне сурса хатӗрленнипе халӑх пур- 
нӑҫне юсас сӑмахӑн тӗтӗмӗ ҫавӑрса илнӗ,—тет пӗр 
тарҫи.

— Э-е! Ҫавна калама пӗлмест. Чӗлхи ытлашши 
сӑмахсем калама вӗреннӗ, парӑр ӑна икҫӗр розга!

Ытти тарҫисем кӑна курсан хӑраса ӳкрӗҫ, тет.
Анчах тарҫисенчен чи чеереххи мала тухса:
— Турӑ ывӑлӗ пан,—пуҫларӗ, тет, сӑмаха,—пи- 

рӗн ҫӗр ҫине куҫ ӳкнӗ—белоруссемпе украинец- 
сен куҫӗ. Ҫак этемсем ҫӗр ҫине пӑхса тӑраҫҫӗ- 
тӑраҫҫӗ те, хаш! хуйхӑрса ҫӗр еннелле аллисене 
сулаҫҫӗ. Пирӗн патшалӑха ҫавӑнпа суя сӗрӗмӗ 
хупӑрласа илнӗ пек туйӑнать!

— Эппин,—тавӑрчӗ пан,—белоруссемпе украи- 
нецсене ҫутҫанталӑк ҫине пӑхма чарас!

Панӑн шанчӑклӑ тарҫисрм белоруссемпе укра- 
инецсен шкулӗсене, болъницисене хупма тухса 
чупрӗҫ. Вара ҫак халӑхсем пӗр са.мантра куҫ ум- 
не хунӑ буквӑна та курайми пулчӗҫ.

— Эсир чӑн-чӑн поляксем! Сиртен паха салтак- 
сем ҫӗр ҫинче ҫын курман,—терӗ, тет, пан.

Ҫак сӑ.махсем ытлашши килӗшнӗрен пан хӑй те, 
унӑн тарҫисем те тепӗрхут мекӗрленсе панӑн пул- 
тарулӑхне кӑтарт.ма пуҫларӗҫ, тет.

Пӗр ӑшӑ кун панӑн мечкӗ пек арӑмӗ Людвига 
хӑйӗн хӗрарӑм тарҫисемпе пахчана уҫӑлса ҫӳре- 
ме тухрӗ. Акӑ пырать вӑл шӑнкӑртатса выртакан 
шыв хӗррипе. Чи илемлӗ каччӑсемпе иле.млӗ пур- 
нӑҫ ҫинчен шутласа пынӑ вӑхӑтра малалла тйн- 
керсе пӑхрӗ, тет, вӑл.

— Пан!—ҫухӑрать вӑл,—Пан!
Хӑйӗн тарҫисене ертсе пан Тӑмписский чупса 

ҫитет.
— Мӗн пулчӗ, пани Людвига?—ыйтать вӑл.
— Вон-вон!—кӑтартать пани мал енне.
Пӑхать те пан, хытсах каять. Ҫырма леш енче

пӗр ҫын йывӑҫ ҫумне хутланса ларнӑ та, вилсе 
кайма та вӑтанман!

— Вилес умӗн мана асӑннӑ-и вӑл? Ҫӗр ҫинчи 
пурнӑҫ илемӗ „пан“ тенӗ-и вӑл,—ыйтать пан тар- 
ҫисенчен.

Чеерех тарҫи мала тухать те:
— Вӑл белорусс ҫынни, „пан“ сӑмаха каланӑ 

чух унӑн хӑсӑк тухать те, „пан“ теме йӗрӗнет 
вӑл1

Панӑн сӑнӗ автан кикирикӗ пек хӗрелсе кайрӗ. 
Вара „чыса“ пӗлмен белоруссемпе украинецсене, 
хӑсӑк ан тухтӑр тесе, ҫиме сахал пама хушать. 
Вӗсене сӑнчӑрласа тӗрмене хупма, пуҫран резина 
патаксемпе ҫапма вӗрентсе ярать.

Пан хушнипе нумай-и, сахал-и ӗҫлеҫҫӗ тарҫи- 
сем—пӗтӗм ҫӗршыва куҫҫуль витсе илет. Ирхи 
илемлӗ сывлӑм вырӑнне куҫҫуль чечексем ҫнне 
витӗннине курнӑ пан тарҫисене пухать те:

— Ҫав белоруссемпе украинецсен йӗрме вӑхӑт 
пур пулмалла. Еҫлеттерес вӗсене: лаша вырӑнне 
кӳлес, ӗне вырӑнне сӑвас, сысна вырӑнне вутра 
ӗнтес, йытӑ вырӑнне ҫӗрӗпе вӗрме хушас!

Пан сӑмахӗсене итленӗ тарҫисем патшалӑхӗпех 
саланчӗҫ. Тытӑнчӗҫ вара вӗсем ӗҫе, мекӗрлене-ме- 
кӗрленех панӑн ,,ылттӑн“ сӑмахӗсене пуҫтарнӑран 
киревсӗр сывлӑш кӑларма пуҫларӗҫ. Киревсӗр сыв- 
лӑшпа „чап“ ятлӑ хӑмпу татах хӑпарса кайрӗ.



„Чап“ хӑмпй хӑпарса ҫитсен, пан тарҫисене каллех 
хӑй патне пухрӗ.

— Таса поляксем,—терӗ вӑл,^хамӑр чапа татах 
ӳстерес май сурса пӑхар-и ют ҫӗрсем ҫине!?..

Ҫакна калама ӗлкӗрчӗ-т1 пан, ӗлкӗреймерӗ-и—Хӗ- 
веланӑҫӗнче ҫил-тӑвӑл пуҫланчӗ: пӑшал сассисем 
янӑратаҫҫӗ, тупӑсем кӗмсӗртетеҫҫӗ, пӗлӗт ҫинчен 
бомбӑсем ҫӑваҫҫӗ... Паиӑн тава тивӗҫлӗ тарҫисеи, 
„вӑрҫа хатӗр“ ятлӑ суя хутаҫҫисене пӑрахсах, тар- 

,ма тытӑнаҫҫӗ. Мекӗрленчӗ пан, мекӗрленнипе 
хӑмпӑвӗ шартлатсах ҫурӑлчӗ. Ҫурӑлнӑ хӑмпӑвӗн- 
чи сывлӑшӗ пӗтӗмпех тухса пӗтрӗ те, пан хӑй 
ларнӑ вырӑна пӑ|)ахсах, ҫын курасран хаклӑ йыш-

ши „кӗрӗк пӗркенсе“ Ӗумыния еннелле вӗҫтерчӗ. 
Пан, хӑйӗн тарҫисене пулӑшас чухне, ура тупанӗ- 
сене ҫеҫ кӑтартса хӑварчӗ. Ҫав паллӑ вӑхӑтра 
хӗвел тухӑҫӗнчен пан пусмӑрӗ айӗнче сывлайми. 
пулнӑ украинецсемпе белоруссене ҫӑлма Хӗрлӗ 
паттӑр ҫӗкленчӗ, панӑн тар;исене вӑл тапа-тапа 
сирпӗтсе кӑларчӗ те хӑйне хаваслансах кӗтсе ил- 
нӗ украинецсемпе белоруссене ирӗке кӑларса ячӗ. 
Халӗ пан пусмӑрӗ айӗнче пулнӑ халӑхсем пурте 
ирӗклӗн сывласа, ҫӗнӗ пурнӑҫпа пурӑнма пуҫларӗҫ.

„Хӗвелӗмӗр Сталин!" теҫҫӗ вӗсем хӑйсен тулли 
хаваслӑхпа шӑранакан ҫӗнӗ юррисенче.

И. Кашлинке-

М АКАР С И Д О Р О В И Ч
Манпа юнашар утса пыракан Макар Сидорович 

сасартӑк чарӑнса тӑчӗ те:
— Кӗҫӗн урама тухар-и?—терӗ мана.
— Ма?—терӗм эпӗ.

Унта урна пур. Пирус тӗпне урна ӑшне 
пӑрахас. Урама пӑрахас мар.

Эпӗ кулса ятӑм.
— Кулма кирлӗ мар. Эпӗ пирус тӗпӗсене ҫӗре 

нихӑҫан та пӑрахман. Культурлӑ ҫын пулса ялан 
урна ӑшне пӑрахнӑ вӗсене,—терӗ мана. —Ҫӗнӗ 
йӑла ҫинчен калаҫатпӑр хамӑр.Ӑҫта вара вӑл ҫӗнӗ 
йӑла? Ҫакӑнта ӗнтӗ.

— Акӑ сана валли урна. Пирусна ҫӳитерсе пӑра- 
хах ӗнтӗ. Эпӗ сенлн „ҫӗнӗ йӑлуна" курса киленсе 
юлам.

Макар Сидорович пирус тӗпне пӑрахрӗ те 
пӗшкӗксе урна ӑшне пӑхрӗ.

— Нумаях пухӑнайман-ха,—терӗ.
— Юрӗ-ҫке, — терӗм ӑн а .— Ыран тата килсе 

пӑрахӑн.
Кӑштах кайсан хайхинчен ыйтрӑм энӗ:
— Эсӗ ҫӗнӗ йӑла ҫынни вырӑнне хуран 

хӑвна. Кала-ха: пирус тӗпӗсеае урна ӑшне пӑрах- 
нисӗр пуҫне эсӗ ҫӗнӗ йӑла валли Ь ата  мӗн-мӗн 
туса пыратӑи?

— Сивӗре учрежденисемпе магазинсен алӑ- 
кӗсене хупса ҫӳретӗп. Магазинсенче касса умӗнче 
темиҫе ҫын пулсан, ачаллӑ арӑмсене хамран мал- 
тан тӳлеттеретӗп...

— Ҫавна тунине ҫӗнӗ йӑла вырӑнне хуран 
эсӗ. Ҫӗнни сахал-ҫке вӗсенче.

— Тата эрех ӗҫместӗп,—хушса хучӗ Макар 
Сидорович.—Виҫӗ ҫул ытла ӗҫме, пӑрахни...

Макар Сидорович татах хушса каласшӑнччӗ, 
анчах продуктӑсем сутакан магазинран ҫынсем 
тухнине курсан, шӑпах пулчӗ.

— Мӗн пулчӗ сана? — ыйтрӑм эпӗ хайхиичен. 
Ҫӗнӗ йӑла ыйтнине...

— Итле-ха,—терӗ мана вӑл. —Сан укҫа пур-и?
— Пур-ҫке.
— Пӗр хӗрӗх тенкӗ памӑн-ши? Хамӑн килех 

юлнӑ. Ыран тавӑрса парӑп.
— На ал тенкӗ.
— Пӗр 10 кило супӑнь илсе хурас. Тул 

ҫӑнӑхӗ килнӗ пулас. Темиҫе пӑт туянас.
— Ма ун чухлех? Санӑн ку та ҫӗнӗ йӑла 

пулать-и-ха? — терӗм эпӗ хайхине. Макар Сидо- 
рович именчӗ, тутине хупласа ӳсӗрсе илчӗ те

— Запаслӑх, — тесе хушса хучӗ. «
Анлантӑм вара эпӗ унӑн „культурӑллӑхне".

/  М.

НАЧАР ВИТЕРЕ
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ

— Сыснасем хӗл ҫывхарнине сисеҫҫӗ 
пулмалла. Пӗрене хушӑкӗсенчен пӑха 
пуҫларӗҫ.



К 0  М Е Д И
Репетици пуҫланиччен ялти драмкружок руко- 

водителб Якку Ват асанне патне кӗрсе курас 
терӗ. Мӗнле-ха, репетнцине хатӗрленет-и вӑл?

Крыльца алӑкне уҫса ӗлкӗриччен ӑна хирӗҫ асан- 
не ывӑлӗн ачи Эверкке чупса тухрӗ.

— Ҫта каян, Эверке?—терӗ Якку.
— Ниҫта та каймасп. Сана мӗн кирлӗ?—терӗ 

ӑна Эверкке.
Ҫарапуҫӑн тӑракан ача ҫапла калаҫни драмкру- 

жок руководительне тӗлӗнтерсех ячӗ. Пӗтӗм ял- 
шӑн хисеп, мухтавлӑ ят пулса тӑракан асанне 
ҫуртӗнче ӑна нихӑҫан та ҫакӑн пек сӑмахсемпе 
йышӑнман.

— Асаннӳ килте-и?—терӗ вӑл ҫапах та, ҫамрӑк 
ачан сӑмахӗсене йывӑра илмесӗр.

— Пушӑ мар вӑл... э, мӗн... чирлӗ!—пӑтрашӑнса 
илчӗ Эверкке.

— Мӗн?!
— Чирлӗ тетӗп, хӑлхасӑр*им эс!—-терӗ те Эверкке, 

алӑка ват ҫын пек хупса хӑварчӗ.
Якку пӗр вӑхӑта аптраса тӑчӗ. Мӗнле-ха капла; 

уяв ҫитет, спектакль лартмалла, Ват асанне чир- 
лӗ? Ӗненме хал ҫитмелле мар! Ват асанне, самӑй 
кирлӗ роле выляканни, чирлех пулсан, вӗсен 
спектакль лартӑсси пулмасть. Мӗнле-ха капла?

Вӑл кӗме тӑчӗ. Алӑкне шалтан питӗрсе хӑварнӑ. 
Шаккарӗ. Эверкке чупса тухрӗ.

— Кӳрт-ха, Эверкке!
— Итле-ха, Якку тете,—терӗ Эверкке шалтан,— 

эсӗ кайран кил. Халь кӗме юрамасть.
— Мӗн тума?
— Халь асанне ч«рлӗ.'
— Кайран чӗрӗлет-им вара?
— Ҫук. Э, мӗн... халь вӗсем... э, ыӗнччӗ-ха?.. 

Халь асанне чирленӗ, атте ӑна пӑхать.
— Мӗнпе чирленӗ? Мӗн ыратать тет?
— Пӗлместӗп. Темӗнле, ӑш чирӗпе чирлемелле 

'гет-и ун.
— Мӗнле чирлемелле тет?
— Ара, кирлӗ пулнӑ та чирленӗ ӗнтӗ,—терӗ те 

Эверкке, тек калаҫса тӑмарӗ.'
— Тьфу!—тесе юлчӗ Якку.—Мӗнле ӑнланмалла 

кӑна: ҫынсем кирлӗ пулнипе чирлеҫҫӗ? Ман шу- 
хӑшпа, кирлӗ пулнипе чӗрӗлме ҫеҫ юрать.

Вӑл, ӗҫ тухманнине пула, крыльца ҫинчен анчӗ 
те репетици пулмалли ҫӗре утрӗ. Унта кружок 
членӗсем пуҫтарӑнма тытӑннӑ. Яккуран Ват асан- 
не чирлӗ тенине илтсен, пӳлӗмре хуйхӑллӑ сасӑ 
илтӗнчӗ.

— Хытах чйрленӗ-и?
— Каяс ун патне. Пире курсан унӑн чӗри лӑш- 

тах кайӗ,—терӗҫ драмкружок членӗсем.
Якку тӑчӗ.
— Вӑл пире курнипе чӗрӗлес ҫук,—терӗ вӑл.— 

Кунта урӑххи кирлӗ. Пиртен пӗри тухтӑр илме 
каяс пулать.

— Ват асанне пирӗн кружокӑн чысӗ, мухтавӗ, 
чапӗ!—терӗ пӗри.—Эпӗ уншӑн таҫта кайма та ха- 
тӗр.

— А эпӗ мӗйшӗн хатӗр мар? Эпӗ мӗншӗн кай- 
мӑп?—терӗ тепри.

— Уншӑнах шӑпа ярса тӑмӑпӑр. Тухтӑр патне 
Мӗкӗте каять,—терӗ Якку, малтанхи юлташ ҫине 
кӑтартса. Мӗкӗте ҫавӑнтах тухса кайрӗ.

— Мӗнпе чирленӗ-ши?—терӗҫ драмкружок чле- 
нӗсем, ларсан-ларсан.

— Тупнӑ вӗт чир; ӑш ыратнипе чирлемелле пул- 
нӑ тет.

— Мӗнле пулнӑ тет? Хӑг ирӗкӗпе/ чирле.мен 
пуль ӗнтӗ?

— Тӗлӗнмелле,—терӗ пӗри тӑчӗ те.—Унӑн спек- 
такльте те ӑш чирӗпе чирлемелле вӗг-ха? Хӑйӗн 
рольне вылянӑ пекех.

— Эх, унччен чӗрӗлсенччӗ вӑл, йара хӑйӗн роль- 
не мӗнле лайӑх кӑларӗччӗ!

— Шӑл йӗмесен тог юрӗ!—терӗ Якку.—Тен, вӑл 
вилсе кайӗ. Мӗнле хуйӑх пулать вара пирӗн... Ҫук, 
ӑна чӗртмесен юрамасть, чӗртетпӗр ӑна эпир!

Драмкружок членӗсем Ват асанна патне тухса 
утрӗҫ. Крыльца умне 7—8 ҫын пуҫтарӑнса тӑнӑ. 
Ват асанне чирлӗ тенине илтсе килнӗ вӗсем. Каш- 
нин пичӗ ҫинче салхулӑх. Вӗсен хушшинче аслатн- 
сӗр ҫӑмӑр хупӑрласа килнӗ чухнехи пек.

— Ан хуйхӑрӑр, ту.ктӑр илме ятӑмӑр!—терӗ вӗ- 
сене Якку.

— Тухтӑр илме?—терӗ вӗсенчен пӗри.—Ун патӗн- 
че ахаль те тухтӑр пур.

— Мӗнле тухтӑр?—тӗлӗнсе карӗҫ драмкружок 
членӗсем.—Хӑшӗ?

— Ҫӗкӗскер пулмалла, эпир палламастпӑр. 
Эверкке ҫаплах яхӑнне те ямасть. Урампа ирте-

кен ҫынсем пурте асанне.килӗ умӗнче чарӑнса 
тӑраҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри те пӗчӗк ача хӳтӗлесе 
тӑракан „крепоҫа" ҫ?мӗрсе кӗреймеҫҫӗ, асаннене 
курса, ӑна ӑшӑ сӑмахсем каласа чунне пусарай- 
маҫҫӗ. Арҫынсем аптраса тӑраҫҫӗ, хӗрарӑмсем 
куҫӗсене шӑлаҫҫӗ.

— Ох, мӗн тӗрлӗ асанне!
Драмкружок членӗсем вӑрттӑн-хӗрттӗнленсе 

чӳречерен пӑха-пӑха илеҫҫӗ. Ват ӑсанне чӑнах та 
чирлӗ, вырӑн ҫинче халсӑрланса выртать. Тухтӑр 
ӑна кӑкӑрӗнчен итлет, алтымарне тыткаласа пӑ- 
хать. Асанне ахлатса ярать те унӑн сасси пӗтӗм 
чуна кайса тивет, тухтӑр ӑна лӑпланма ыйтса ҫем- 
ҫен калаҫать. Асаннене мӗн чул чирлӗ мар тӑвас 
тесен те пурте чӑнах та пек, ӑна чирлӗ .мар тесен 
ниҫтан та ӗненме ҫук.

Якку асаннене ҫывӑхрах чӳречерен пӑхас тесе, 
пахчана кӗрсе кайрӗ. Чӳречи питӗ ҫӳлӗ. Вӑл ури- 
аллисеыпе унтан кунтан тӗренкелесе аран-аран кар- 
машса пӑхрӗ те ҫавӑнтах калт! кайса ҫ^ре персе 
анчӗ. Мӗн пулчӗ ӑна? Кам тӗртсе ячӗ?

Никам та тӗртсе яман. Анчах, мӗн те пулсан 
пулнӑ.

— Якку, тухтӑр килчӗ!—терӗҫ ҫав вӑхӑтра.
— Тухтӑр, тухтӑр та-ха кунта...—тесе, йӑвалан- 

са выртать Якку. Хӑй ахӑлтатса кулать.
— Ухмаха ертӗн-ем?—терӗҫ ӑна.—Асанне вилет 

тесе савӑнатни?
— Ҫук, вилмест тесе савӑнатӑп!—терӗ Якку.— 

Чимӗр-ха, шӑп! (Пӳртре ҫакӑн пек калаҫу пуҫланнӑ).
— Ну ыӗнле пек?—ыйтнӑ асанне.
— О, питӗ авай тухать!—тенӗ ывӑлӗ Сергей.— 

Якку савӑнсах каять ӗнтӗ куншӑн.
— Каяс, пуҫтарӑнса ҫитрӗҫ пуль,—тенӗ иккӗш те. 
Якку пахчаран тухрӗ.
— Ан шавлӑр!—терӗ вӑл.—Халех комеди пуҫла- 

нать, трагеди пӗтрӗ.
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Крыльца алӑкӗ яр уҫӑлса карӗ. Халӑх умие тир- 
пейлӗ кӑна тумланнӑ карчӑк тата унӑн ывӑле 
Сергей тухсатӑчӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн урамра пӗр ҫил 
шавласа тӑни ҫеҫ илтӗнчӗ.

— Каларӑм вӗт эпӗ сире, унӑн спектакльре те 
ӑш чирӗпе чирлемелле терӗм,—тесе хучӗ драм- 
кружокӑн паҫӑр та ҫак сӑмахсене каланӑ членӗ.

— Мӗне пӗлтерет ку!—терӗ пуринчен те ытла- 
рах тӗлӗннӗ асанне.

— Ҫакӑ-и сирӗн вилес карчӑк?—терӗ унтан та 
ытларах тӗлӗннӗ тухтӑр.

—  ӑпӗ и вӑл вилес карчӑк?—терӗ асанне.— 
Шухӑша та илмен.

— Мӗнпур айӑпӗ ЭвреӖке ҫинче,—терӗ Якку.— 
Асанне, ҫапах та мӗншӗн хӑратрӑн эсӗ пире? 
Эверккене ыӗншӗн хӑвва чирлӗ теме хушрӑн?

— Епле капла хама чирлӗ теме хушнӑ!—ик пӗҫ- 
ҫине шарт! ҫапрӗ асанне,—Эверкке, мӗн хӑтлана- 
тӑн эсӗ, ача\1?

— Хӑвӑра кашни репетици тумассорен ҫынсем 
кансӗрлеҫҫӗ те,—терӗ хыҫалта пытанса тӑракан 
Эверкке,—ҫавӑнпа каларӑм эпӗ.

— Уйт!—терӗ ӑна ашшӗ. Эверкке тӗпӗртетсе 
кӗрсе кайрӗ.—Ах, мур ачи!

— А тухтӑру ҫта сан, хай, эпир паллайманни?— 
ыйтрӗҫ халӑхран.—Эпир кунта тепӗр тухтӑр илсе 
килтӗмӗр. Репетици тума мар та.

— А, юрать,—терӗ асанне.—Пире вӑл, ан кӳрен- 
тӗр те, тухтӑр рольне лайӑхрах кӑларма пулӑ- 
шӗ. Анчах малашне. ун пек хӑтланас мар, эпӗ халь 
тепӗр ҫӗр ҫулне ирӗккӗнех пурӑнатӑп.

— 0-хо-хо, эсӗ, аҫанне, иртсе каймӑна ун чул 
пурӑнсан?—терӗҫ шӳт туса.

— Ҫук, ҫук. Халь мана, „ӑш чирӗпе трук чирле- 
се ӳкнӗскерне", ак ҫак „тухтӑр“,—терӗ асанне, 
Сергей ҫине кӑтартса,—хуларан самолетпа килсе 
„чиртен" хӑтарчӗ. Ун чухне тата темле машинӑ- 
па килсе ҫӑласси пур-ха, вилместӗп.

Репетнци тунӑ ҫӗре асаннене ,,ҫӑлма“ илсе кил- 
нӗ тухтӑра та илсе кайрӗҫ. Вӑл, ялти драмкру- 
жокӑн ҫитӗнӗвӗсене курса, хӗпӗртесех ӳкрӗ. Тух- 
тӑр рольне кӑштах кӑларайман Сергее нумай 
кӑтартусем парса хӑварчӗ.

— Уяв каҫхине пирӗн спектакле курма кил!— 
тесе ячӗҫ ӑна.

— Килетӗп, килетӗп,—тесе кайрӗ тухтӑр. Асан- 
нене нумай кунҫул сунса хӑварчӗ.

Яккупа пӗр тӑван.

ТАКМАКОВ БРИГАДИР КУРОА ҪӲРЕНИ
Ку ӗҫ сентябрь уйӑхӗн юлашки кунӗсенче 

Комсомольски районӗнчи Чапаев ячӗпе тӑракан 
колхозра пулса иртнӗ.

Ирхине ирех ҫӑмӑр чашлаттарма тытӑннӑ. 
Ҫавӑнпа Такмаков бригадир ним тума аптӑраса 
правленинче темӗнччен сӗнксе ларнӑ.

„Вэт мур ҫанталӑкӗ,— тенӗ вӑл,— ман йӗтем 
ҫинче темӗн чул тырӑ сапаланса выртнине пӗл- 
мест вӗт“. Юлашкинчен, конюхсен пӳртне калаҫ- 
са ларма тесе тухса утнӑ вӑл. Вите хапхин- 
чен кӗрес чухне карташӗнчен ӑна тӗлӗнмелле 
сасӑсем илтӗнсе кайнӑ.

— Тпру! Тпру-у! Отой! Уҫ часрах!— кӑшкӑраш- 
нӑ шалта. Унччен те пулман, хапха уҫӑлса кайнӑ 
та, шалтан виҫӗ лаша кӳлнӗ урапа ҫӑмӑрпа 
шӗвелнӗ пылчӑка сир'пӗнтерсе тухнӑ.

—„Тӑле-лют тайлум-'тайлу-ум...“—тесе юрласа 
пынӑ урапа ҫинче Молокин конюх.

— Мӗн пулнӑ кӑна?— тесе ыйтнӑ Такмаков.
— Кам пӗлет ӑна, кӳлчӗ те тухса кайрӗ,—тенӗ 

пӗр конюхӗ. — .Лашине шыв та паманччӗ-ха паян.
— Вара мӗнле-ха капла, кам хушнӑ ӑна паянхи 

кун колхоз лашисемпе кустарса ҫӳреме? — тӗлӗн- 
се кайнӑ Такмаков.

— Хӑй аллинче вӗт, кам хуштӑр ӑна!—тенӗ конюх
Такмаков председателе жалоба пама правлени-

не тухса утнӑ. Ҫӑмӑр чашлаттариӑ, ҫӗре ӳкекен 
туыламӗсем, Такмакова йӗкӗлтенӗ пекех, теми- 
ҫе тӗрлӗ сасӑ кӑларса выляннӑ.

Председателе чылай кӗтсе ларнӑ вӑл прг^вленире.
— Председатель ма килмест паян? — тенӗ вӑл, 

юлашкинчен, правленинче уран шӑлса тӑракан 
хӗрарӑма.

— Паян вӑл ӗҫкӗре пулмалла, таҫта,— тецӗ 
хӗрарӑм. ’

— Еҫкӗре? Колхозра ӗҫсем хӗрсе пынӑ чухне 
вӑл ӗҫкӗре ҫӳрет-и? — тӗлӗннӗ татах _Дакмаков.

— Мӗн тӗлӗнен уншӑн, паян кӑна мар вӗт? Паянхи 
ҫӑмӑрпа тата ӗҫӗ те хӗрес ҫук, ҫавӑнпа пыр 
шӑтӑкне хӗрт луччӗ.

Хӗрарӑм калаҫни Такмакова килӗшсех кайман. 
Йӗпе ҫанталӑк ҫан-ҫурӑма йывӑрлантарнӑ. Вӑл 
пӗрре киленсе кайиччен каркаланса анасласа ил- 
нӗ те килне тухса утнӑ.

Унӑн ҫулӗ йӗтем урлӑ выртнӑ. Пынӑ Такмаков 
ҫӑмӑр айӗнче хутланса. Ҫӑмӑр шывӗ пур ҫӗртен 
те витсе ӳте-тире ҫӳҫентерсе илнӗ. Уттине 
хӑвӑртлатнӑ вӑл. Часрах киле ҫитсе ӳкесси ҫин- 
чен ҫеҫ шухӑшланипе, вӑл мӗнпур тӗнчене манӑҫа 
хӑварнӑ. Ҫав вӑхӑтратем пулнӑӑна, вӑд темӗскер 
чӗрӗ ярала ҫине такӑннӑ та пылчӑклӑ шыв ӑшне 
кӗрсе ӳкнӗ. Уншӑн инкек пулса тӑнӑ пӗчӗкҫӗ 
чӗр-чун ун урисем айӗнчен ҫухӑрса тухса тарнӑ.

— Мӗн шуйттанӗ ку! — тесе тарӑхнӑ Такмаков. 
Ҫавна пӗлес тесе, вӑл каялла ҫаврӑннӑ та сысна 
ҫури ҫӑмӑра тӳсеймесӗр ҫухӑрса ,ял еннелле пы- 
нине курнӑ.

Такмаков бригадир саланса выртакан ыраш 
кӗлтисем ҫине такӑнса ӳкнӗ те кӗлтесемпе хӳп- 
тӗрленсе выртакан сысна ун айӗнченех тухса 
тарнӑ. Сысна сасартӑк тухса кайнипе бригадир 
ик-виҫӗ хут ҫӗклене-ҫӗклене ӳкнӗ.

Ҫапла хӗн-хур курса пӗтнӗ ҫав кунхине Так- 
маков. Ун бригадин йӗтемӗ ҫинче темӗн чухлӗ 
кӗлте ҫӑмӑрпа шӳсе выртнӑ. Кӗлете кӗреймен ҫап- 
нӑ кантӑр вӑрри шӳсе ӗлкӗрейыен, ӑна сыснасем 
ҫисе янӑ пулнӑ.

Яла кӗрсен унӑн тепре тарӑхмалла пулнӑ. Ыт 
аван утса пыраканскер ҫине труках шапӑр! пыл- 
чӑк сирпӗтсе хӑварнӑ. Виҫӗ лаша кӳлнӗ урапа 
темӗскер пек иртсе пынӑ урам хушшипе. Урапа 
ҫинче Молокин конюхӑн ӗнӗрлесе пынӑ сас- 
си илтӗннӗ.

— Вот хирлен!—тенӗ Такмаков.—Кун ҫинчен 
пӗрре правленинче лартмалла пулать.

„Вӑрман хӗрринчи курӑнать те, сӑмса айӗнчи 
курӑнмасть“ тенӗ пек, ҫыннӑн айӑпне курнӑ Так- 
маков, хӑйӗнни ҫинчен ҫапэх та шарламан.

Иван.



Мӗн мӗне пӗлтермест?
** СӖНТЕР районӗнчи „Восток" колхо- 

зӑн иртнӗ хӗллех тиесе килнӗ минерал ҫӑ- 
нӑхӗсем кӑҫал ҫу каҫичченех амбарта вырт- 
ни асӑннӑ колхозӑн ҫӗрӗ ҫемҫетмесӗрех ла- 
йӑх пулнине пӗлтермест.

** Шупашкарти пединститут столовӑйӗ 
начар ӗҫлени ҫинчен редакцине пӗр кунта 
5 ҫыру килни институт директорӗ ҫав сто- 
ловӑйра апатланнине пӗлтермест.

** Шупашкарти гостиница тата Хресчен 
ҫурчӗн столовӑйӗсенче пӗчӗк кашӑк, ста- 
кан, вилкӑсемпе ҫӗҫӗсем ҫителӗксӗр пулнн ҫав 
япаласем магазинсенче ҫуккине пӗлтермест.

** Тури Сӑнарти (Советски р-нӗ) „Ҫӗ- 
нӗ пурнӑҫ" колхозӑн тӑмран тунӑ лаша ви- 
ти ишӗлсе анма тытӑнни вите тахҫантанпа 
ларса кивелнине пӗлтермест, витине туса 
пӗтерменнине тата тӑррине витменнипе ӑна 
ҫӑмӑр шывӗ ]рӳтернине пӗлтерет.

** Октябрьски районри „Ударкик“ кол- 
хозӑн йӗтемӗ ҫинче кӗлтесене типӗтме кар- 
та туса хурса нумайччен ҫапмасӑр тӑратни 
тата хирти улмине юр ҫусан та кӑлармӑсӑр 
вырттарни „Ударник" колхозӑн руководи- 
телӗсем ударлӑ ӗҫленине пӗлтермест.

** Мӑн Шетмӗ ялсоветӗнчи (Трак р-нӗ) 
больницӑри врачсем Мӑн Шетмӗри гакула 
вӗренӳ ҫулӗ пуҫлаинӑранпа та пырса кур-

манни больница урӑх ялсовета куҫса кай- 
нине пӗлтермест.

** Етӗрне хулине благоустройство тума 
кӑҫал панӑ 52 пин тенкӗ укҫаран 36 пинӗ- 
не ҫеҫ усӑ курни, Ҫӗрпӳ хулин урамӗсене 
сарса тухма панӑ укҫаран 34 пин тенкине 
урӑх ҫӗре яни ҫак икӗ хула благоустройство 
тӗлӗшпе ӑмӑртса ӗҫленине пӗлтермест.

** Чӑвашсоюзпа Чӑвашторг хӑйсене кил- 
нӗ таварсене пристаньрен илсе каймасӑр уйӑ- 
хӗ-уйӑхӗпе вырттарни тата таварсене пӑхса 
усранӑшӑн вйсем темӗн чухлӗ штраф тӳлени 
ҫак органкзацисен укҫисем ытлашшине пӗл- 
термест.

** Ишлей районӗнчи „Ҫӗнӗ пурнӑҫ“ кол- 
хозра сурӑх ферми валли тӑватӑ ҫул каялла 
тума шухӑшланӑ вите йывӑҫҫисем таҫта сапа- 
ланса пӗтни ҫав йывӑҫсене чун кӗнине пӗл- 
термест.

** Шупашкар пристанӗ кӑҫалхи навига- 
цире хӑйӗн задаиине пӗлтӗрхи чул та тул- 
тарайманнн Атӑл шывӗ кӑҫал пӗлтӗрхинчен 
сахал пулнине пӗлтермест.

** Шупашкарти пекарнясем хура ҫӑкӑра 
юлашки вӑхӑтра тӑм пек тачка пӗҫерни вӗ- 
сем кӑҫалхн тӑхӑр уйӑхри плана 48 процент 
ҫеҫ ту.лтарнӑ Энӗшпуҫӗнчи кирпӗч завочӗ 
валли сырье туса пама тытӑннине пӗлтермест.

в А н-т Ӗ в Е н
Вӑтанакан мулкач

Ҫӗм&рле вӑрманӗ. Ватӑ юман айӗнче икӗ мул- 
кач. Вӗсем ҫапла калаҫнӑн туйӑнать пире:

— Куратӑн-и, тусӑм, темиҫе ҫын ҫулпа кйлни- 
н е ,^ тет  пӗрремӗш, ватӑраххи.—Вӗсем Ҫӗмӗрлери 
„Труженик” эртелӗн вӑрман касакан бригада чле- 
нӗсем пулаҫҫӗ, вӑрман касма кулленех 8 кило летр- 
тан ҫӳреҫҫӗ.

— Вара?
— Шутсӑр ызӑннӑ вӗсем. Ывӑннӑскерсем, ӗҫле- 

нӗ участокра пурӑнмалли ҫурт-йӗр туса паманшӑн 
председателе вӗсем лайӑх мар сӑмахсем каласа 
вӑрҫӗҫ.

— Вара?
— Эсӗ ҫамрӑк мулкач. Сана вӑл сӑмахсене илт- 

ни килӗшмест. Ҫавӑнпа эсӗ, вӗсем пирӗн тӗле ҫн- 
тес умӗн, хӑлхуна хӑвӑн малти урусемпе хупласа 
лар, — юрать-и?

Лермонтов сӑвви
Ваҫкассипе Анат Ачак (Советски р.) 

избачӗсем вулав ҫуртӗнче ним те ӗҫ- 
лемеҫҫӗ. (Ҫырусенчен).

— Сирӗн Анат Ачакри Андриянов избач Лер- 
монтов ҫырнӑ сӑвӑсенчен хӑшне ытларах юратать?

— „Казаксен сӑпка юррине“. Сирӗн тата?
— „Тӗлӗк“ сӑвва.
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Телейлӗ ҫамрӑксем 
*

— Эсӗ генерала курни?
— Курнӑ.
— Суян! Курман.
— Курнӑ.
— Курман.
— Ӑҫта курнӑ?
~  Колхоз театрӗ лартса панӑ спектакльте.

\
Хула совечӗн пӗр членӗпе калаҫни

— Шупашкартан тухса каймалли ҫулйӗр начар 
пирӗн. Аялти урама чул сарса пӗгермен. Йӗпе- 
сапа ҫанталӑкра машина мар, лаша та ашса ту- 
хаймасть. Урамра кӳлленсе тӑракан шызсенчен 
такҫанах хӑтӑлма вӑхӑт.

— Уншӑн пире ан айӑплӑр.
— Ма сире айӑпла.малла мар?
— Эпир наказра каланисене ҫеҫ пурнӑҫа кӗрт- 

се пынӑ. Кӳлленчӗксем ҫинчен унта асӑн.ман.

Тракра
— Чирлӗ эпӗ. Температура хӑпарса кайнӑ ман.
— Апла пулсан культура ҫуртне кайса лар. Ун- 

та чӑтма ҫӳк сивӗ, температуру лӑштах анҫа ларӗ,



Арман пӳртӗнче Почтӑра
— Стена ҫинчи тусана ма шӑлмастӑн? Эсӗ шӑл- — Ай-уй, сан посылку нӑриклатать тем? Мӗн

ма тивӗҫлӗ ӑна. вӑл?
— Шӑлма юрамасть пуль, терӗм. — Сысна ҫури, Хунчӑкам патне яратӑп. Арат-
— Ма? лӑскер,
— Хамӑрӑн колхозри культурник тусан ҫийӗн — Чӗрӗ выльӑха йышӑнмастпӑр.

пӳрнипе лозунг ҫырса хӑварнӑ. Ав вула: „Таса- — Вилнине хунчӑкзм йышӑнмаҫть,
Лӑх — сывлӑх валли кирлӗ”, тесе ҫьфнӑ.

ХЯшпӗр колхозсем пӗрер ӗне илнипех 
«Еле ферми уҫрӑмӑр» тесе отчет тӑратаҫҫӗ.

Пӑх-ха, ферма тухса кайнӑ. 
Мӗнле ферма пултӑр, ӗне вӗт вӑл?
Ҫзпла та, пирӗн колхоз прапленинче пӗр ӗнене ферма теҫҫӗ.



С у т ӑ н  илнӗ и н к е к
— Лҫта мура кайса ҫухалчӗ пулать ӗнтӗ ку, 

нимне каламасӑр тухса кайрӗ те халь те ҫук? 
Арҫын тесе пурӑн вӗт ӗнтӗ ҫавна, ҫумӗнчи арӑ- 
мӗнчен сӑмахне пытарса ҫӳрет те, эй-яй-яй!—те- 
се калаҫса илчӗ пӗр каҫхине Кӑпитун арӑмӗ.

Кӑпитун никама систермесӗр тухса кайнӑ та 
виҫӗ кунтанпа таврӑнман. Вяҫӗмкун вӑл лавкана 
шӑрпӑк илме кайрӗ. Ҫавӑнта вӑл хӑйӗн кӳрши 
Энтри виҫӗ пӑт тӑвар илнине курчӗ.

— Мӗн тӑван ҫакӑн чул тӑварпа?—тесе ыйтрӗ 
вӑл.

— А, тыткалама ирӗкрех пултӑр тетӗп. Купӑс- 
та та ӗлкӗрчӗ ав, хӗллене пӗр ик шетник тӑвар- 
ласа хурас,—терӗ ӑна Энтри.

,Суять ку,—тесе шухӑшларӗ хӑй ӑшӗнче Кӑ- 
питун.—Ахаль мар вӑл ҫакӑн чул тӑвар илет“.

Вӑл лавкара тӑвар юлнӑ-юлманнине тӗрӗсле- 
месӗрех тухса шӑвӑнчӗ. Ҫул ҫинче чыкаркӑ чӗр- 
кесе ярсан, кӑшт чарӑнса тӑмалла пулчӗ ун, 
мӗншӗн тесен шӑрлӑк илме маннӑ. „Ай, пуҫана 
панче тивертӗп-ха“ тесе утрӗ вара пуҫанӑшӗ 
патне.

— Шӑрпӑкна пар-ха, пуҫана!—терӗ вӑл, унта 
ҫитсен.

— Карнисра-и, карчӑк, илсе пар!—терӗ пуҫа- 
нӑшӗ.

— Шӑрпӑк пӗтнӗччӗ-ха пирӗн, паян кайса илес 
тесех ирттерсе ятӑм,—терӗ пуҫанӑшӗн арӑмӗ.

— Шӑрпӑк сирӗн те пӗтнӗ-и?—тесе ячӗ Кӑпи- 
тун хыпаланса.

— Тата камӑн пӗтнӗ?—терӗ пуҫанӑшӗ.
— Лавкара та ҫук. Темӗскер тата тӑвар нумай 

илеҫҫӗ. Хатӗрлемелле мар-ши кирек камӑн та.
-г- Эй, ӑташса лар!—терӗ пуҫанӑшӗ. — Тӑвар 

хӑҫан пӗтни пур вӑл? Шӑрпӑкне те ӗнер те.мӗн 
чухлех тиесе килчӗҫ.

— Эй, пуҫана, хатӗрлени пӑсмасть! Ҫӑкӑр ыйт- 
масть вӗт вӑл. Айда станцӑна кайса килер!

— Тӑваршӑн станцӑна ҫӳретӗп-и? Ҫук, пул- 
масть. Халь колхозра мӗн чухлӗ ӗҫ, ӗҫлетӗп 
луччӗ, ӗҫкунӗ тӑватӑп.

Пуҫанӑшӗ ӑна итлемерӗ. Ҫапла вара вӑл стан- 
цӑна пӗчченех тухса карӗ те халӗ те килмест. 
Аптӑранӑ енне арӑмӗ арласа тг  пӑхать, ҫӑм та 
чавать, ӑна-кӑна тытать, анчах ӗҫ патне алӑ пы- 
масть, шухӑш Кӑпитун ҫинчен каймасть.

Вӑл чӳрече патӗнче минтӗресе ларчӗ. Вӑхӑт 
чылай ҫӗрле. Ыйӑх вӗҫсе кайнӑ. Ҫав вӑхӑтра пӗри 
чӳречерен килсе шан шан-шан! шаккарӗ.

— Уҫ!—тенӗ сасӑ пулчӗ кун хыҫҫӑн.
— Хайхи ҫитрӗ. Ӑҫта сӗтӗрӗнсе ҫӳрерӗ-ши ӗн- 

тӗ?—тесе, упӑшкине ӳҫма тухрӗ вӑл.
— Кӗр! Шӑрпӑк илме кайнӑ япала ӑҫта ҫӳре- 

рӗн ку таранччен?—терӗ вӑл упӑшкине, кӗҫӗн- 
алӑкне уҫса.

— Хапхана уҫ! —терӗ упӑшки. ~
— Ак япала, эсӗ лавпах-и? Мӗн тиеме кайрӑн 

вара ҫав териех? Колхозӑнне-н? Апла пулсан, 
ҫавӑнтах пушатмаллаччӗ.

— Ну, ну, ан лӗпӗртетсе тӑр, уҫ!—терӗ упӑш- 
кин аслати пек сасси.

Лавне лаҫ умне тӑратрӗҫ.
Мӗн ку сан?—терӗ татах арӑмӗ.
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—г Мӗн ку та мӗн ку, хӑлхана йӗрӗнтертӗн! 
Кил, лаҫри пӳлмене пушатӑпӑр.

Вӗсем пӗр мишукне йӑтӑрласа йӑтса кӗчӗҫ те 
ҫӑварне салтса ячӗҫ. Пӳлмене тӑвар шапӑртатса 
юхрӗ. Лава пушатса пӗтерсен, 17—18 пӑт тырӑ 
вырнаҫмалли пӳлмене пӗтӗмпех тулчӗ.

— Мӗн тӑван ҫакӑн чул тӑварпа?
— Купӑста тӑварлама!—терӗ Кӑпитун кӗскен.
— Тьфу! Вара кун чул тӑвар пӗтӗм ял купӑс- 

тине тӑварлэма ҫитет вӗт. Ӑҫта кайса тиенӗ-ха
тата хамар лавкара да темӗн чухлӗ тӑвар.

— Эп ялта ҫук тесе. Ну, вӑл хатӗрлени пӑс- 
масть.

Тепӗр кунне Кӑпитун каллех ҫавӑн пек кил- 
ҫуртра кирлӗ таварсене тиеме тухса каясшӑнччӗ. 
Анчак ҫӑмӑр витререн янӑ пек тӑкса антарчӗ те 
кӳлнӗ лашана каялла тӑварса леҫмелле пулчӗ. 
Ҫавӑнтах тата ӑна пухӑва килсе чӗнчӗҫ.

*
Ҫутӑлас енне кайнӑ ӗнтӗ. Анчах Кӑпитун ни- 

епле те ҫывӑрса каяймасть. Ҫӑмӑр ҫунӑ сасӑ хӑл- 
харан каймасть. Паянхи пухура илтнӗ сӑмахсем 
пуҫа ҫавӑраҫҫӗ. Молотов радиопа пӗлтернӗ сӑмах 
ҫинчен калаҫнӑ вӗсем унта.

— Чӑнахах ҫав, ахалех аташса ҫӳрерӗм,—мӑ- 
кӑртатса выртать Кӑпитун,—халь хамӑр лавкана 
та темӗн чухлӗ тӑвар килсе тулнӑ.

Кӑпитун ҫутӑласпа тин ҫывӑрса карӗ. Сехет 
пек ҫывӑрсан, ӑна арӑмӗ вӑратрӗ.

— Тӑвар тиеме мар, инкек тиеме кайнӑ эсӗ! 
Тьфу! Никама снстермесӗр каять т е —ырӑшӑн ҫӳ- 
рет и вӑл. Кам пур ҫавӑн пек ухмах...

— Мӗн пулнӑ?—терӗ Кӑпитун вырӑн ҫинчен 
тйрса.

— Лаҫҫа шыв аннӑ!
— Вара?
— Шӑтӑк-шатӑк пӳлмӗнтен тӑвару юхса тухнӑ.
— Ну-у!
— Ну ҫав, ну! Инкеке сутӑн илсе ҫӳретӗн!
Кӑпитун ӗненмесӗр тухса пӑхрӗ. Пӳлмери тӑвар

чӑнах та ҫурри ытла юхса -в^хнӑ, халиччен сӑра 
туса пурӑннӑ лаҫ тӑвар кӳлли пулса тӑнӑ.

— Юрать тата, ӗнер каймарӑм,—терӗ вӑл ӗн- 
сиие хыҫса.

М. Аркай.

ПУҪА КИЛНӖ Ш У Х Ӑ Ш С Е М
Хӑш-хӑш учрежденисенче ӗҫ сахаллипе ап- 

тракансен те помощникӗсем пулаҫҫӗ.

Хупӑсӑр арчара япаласем хаклисемех пулмаҫ- 
ҫӗ, сӳпӗлтетекен ҫӑвартан та сӑмах-шухӑшсем  
путлпсемех тухмаҫҫӗ.

Ваттисем ахаль лараччен телефон т ӑрӑх та 
пулин калаҫма хушнӑ.

Хӑшпӗрисен постановленпйӗсем пурнӑҫа кӗмеҫ- 
ҫӗ, архива кӗреҫҫӗ.

Пуҫа вырӑнаҫайманнине портфеле чиксе ҫӳре.
Ил-ус.



Тусан ҫинчен калаҫни
Улатӑртн .Краспая Звезда" столовӑнӗнче ннмӗп йӗрке те ҫук. Сӗтелсем ҫнне витмен, пӗрмаях 

ҫупӗленсе тӑракан ураНпе ҫынсем агатланнӑ чухпе шӑлаҫҫӗ.

П. Михайлов ӳкерчӗкӗ.

—  Хӑҫан пӑрахӑр-ши эсир ҫынсем ҫинӗ чухне урай шӑлма? Тусан вӗҫет вӗт. 
Урай шӑлакан: Ҫынсем кайса пӗтсенех пӑрахатӑп. Вӗсемсӗр мана ӗҫлеме кичем.

Помада
СТАРИК:-Хӗр, эпӗ сана час-часах хаҫат ҫин- 

чи объявленисене суйланисене куратӑп.
ХӖР:—Тутана хитрелетмелли помада ҫӗнӗ йыш- 

ши тухасса кӗтетӗп.
СТАРИК:—Кӳр-ха эппин хаҫата! Тӗнчери лару- 

тӑру ҫинчен пӗлес. Эп сана вӗреаме кӗмелли 
институт суйлать тесе.

ХӖР:—Институт? Инстйтутра пулнӑ эпӗ.
СТАРИК:—Хӑш институтра?
ХӖР:——„Институт косметики и гигиены" текен- 

нинче.

П. К. Гет.

Хӗлле те сивӗ
^ланах ҫапла пулать: ҫулла—тулта пӑчӑ, пӳрт- 

ре сулхӑн, хӗлле—тулта сивӗ, пӳртре ӑшӑ. Ан- 
чах кӑҫалхи ҫанталӑк пирӗн Ядринори (Етӗрне 
районӗ) почта уйрӑмне йӑлтах мӑшкӑласа пӗтер- 
чӗ. Унӑн ҫуртӗнче ҫулла та ӑшӑччӗ, уҫӑ пӗрене 
хушӑкӗсенчен тусанлӑ ҫил вӗрсе кӗретч? те йӑлт 
пӑчӑхтарса яратчӗ. Халь акӑ ҫав пӗрене хушӑ- 
кӗсене питӗричченех ҫанталӑк пӗтӗм йывӑҫсен 
ҫулҫисене ҫаратса пӗтерчӗ, ҫӗр питне юрпа ви- 
тӗнтерсе хучӗ. Ку ҫеҫ темар, почта уйрӑмӗнчи 
кашни кирпӗчин | хушӑкӗнчен тӗтӗм кӑларакан 
кӑмакана юсасса та кӗтмерӗ вЛл. Ӳкӗте кӗмест 
ҫаиталӑк: пирӗп почта уйрӑмӗнче хӗлле те сивӗ!

Почтальон Степанов М.
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Инҫетрен килнӗ хӑнӑ
Икӗ сехете яхӑн калаҫса лараҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем.
Килхуҫи арӑмӗ Совет Белоруссийӗнчен килнӗ 

ҫынна апат ҫиме лартрӗ. Ҫинӗ хушӑра та кала- 
ҫасси чарӑна пӗл.мест. Белоруссия ӗҫҫыннисем 
паттӑр Хӗрлӗ Ҫара ҫӑкӑр-тӑварпа, чечексемпе 
хирӗҫ тухса илни ҫинчен пырать халь калаҫу.

Ҫисе тӑранчӗҫ. Хӑни килхуҫипе арӑмне ал тыт- 
са тавтӑвать.

— Манӑн ҫыру яма почтӑна кайса килмелле- 
ха,—терӗ вӑл юлашкинчен.—Тата... лавкара шӑл 
порошокӗ туянас. Апат хыҫҫӑн шӑл-ҫӑвара тасат- 
масан аван мар. Поезд ҫинчен аннӑ чух асту- 
ман, шӑл порошокне унтах хӑварнӑ.

Килхуҫи ун ҫине кӑн! пӑхса илсе калать:
— Ай-уй! Килни нумай пулмарӗ, эсӗ кайма 

шут тытнӑ. Пӗр-ик тавлӑк пурӑнмастӑн-и? Ка- 
ялла таврӑнатӑни-ха вара?

— Таврӑнатӑп.
— Апла пулсан пӗр-ик ҫӑкӑр чикес пулать, 

сало тата тип ҫӑкӑра антарса ямалли ытти ҫи- 
мӗҫсем виҫӗ кун пурӑнмалӑх чикмесен ӳкӗнмел- 
ле пулӗ.

— Ма апла?—ыйтрӗ аякран килни.
— Почта ҫирӗм пилӗк ҫухрӑмра ларать. Ҫывӑх- 

ра ҫук. Шӑл порошокӗшӗн хулана кӗрсе тухма 
пӗр вӑтӑр ҫухрӑм тавра кайма тивет. Хулара ҫеҫ 
шӑл порошокӗ илме пулать. Ҫывӑхра сутмаҫҫӗ.

Совет Белоруссинчен пыня ҫакна илтсен, пу- 
кан ҫине каялла кайса ларчӗ те:

— Паянах каяс мар пулӗ,—терӗ.—Темӗскер, 
пуҫ ыратать. Поезд ҫннче иртнӗ каҫ сахалрах 
ҫывӑрнӑ, ҫавӑнпа пулас. Поезд ҫинчен ансан, 
ҫитменне, лашапа килтӗмӗр. Ҫулӗ шутсӑр япӑх. 
Ывӑнтарса ҫитерчӗ...

ХАЛЬХИ АЧА-ПӐЧА

— Пуҫ ыратать-и?!—хӑраса ӳкрӗ хӑналама*юра- 
такан килхуҫи.—Сиплес пулать, ахалӗн вӑраха 
кайма пултарӗ.

— Иртсе кайӗ-ха. Тухтӑр патне каяс. Поро- 
шок парсан пулӑшаканччӗ.

— Зоя!—чӗнсе илчӗ килхуҫи тӗпелте чашӑксем 
ҫуса тӑракан арӑмне.—^Лав шырама кай-ха. Пи- 
рӗн хӑна тухтӑр патне кайса килесшӗн. Гродик- 
сен икӗ лаша. Ҫавна каласа пӑхсан мӗнле-ши, 
кайӗ-ши?

— Лав? Ма лав?—ыйтать тӗлӗннӗ сын.
— Лавсӑр ӑҫтан вара? Хӗрӗх пилӗк ҫухрӑм 

каймалла. Внҫӗ вулӑса пӗр тухтӑр кӑна. Ҫуран 
кайма ан шухӑшла, мӗншӗн тесен эгшр пансен 
пусмӑрӗ айӗнчен тухни ҫирӗм ҫул мар, ҫирӗм 
икӗ кун ҫитмест.

— Ҫук, ҫук! Лав шыраса ан чӑрманӑр. Тухтӑр 
патне каймасан та иртӗ-ха. Сирӗн аптекӑран ас- 
пирин илсе килетӗп те, шывпа хутӑш ӗҫсен лӑ- 
шах пулӗ...

— Аптека?—терӗ ӗнҫине хыҫса килхуҫи,—Хм... 
Аптекӑна ҫитме вӑтӑр ҫухрӑм каймалла...

— Тьфу!—терӗ хайхи ҫын.—Килти пурнӑҫа кун- 
типе арпаштаратӑп. Ара пирӗн пасарлӑ, пысӑк 
ялсенче кӑна мар, пӗчӗккисенче те тем тӗрлӗ 
культурлӑ учрежденисем пур. Больница, аптека, 
вӑтам шкул, клуб, ача ҫуратмалли ҫурт, ачасен 
сачӗ тата ытти те, пурте пирӗн хамӑр ялтах е, 
хамӑр ялта мар пулсан, ҫывӑхри ялта.

— Эсир пансенчен хӑтӑлни ҫирӗм ҫул ҫав. Аван 
сирӗн. Ҫавӑнпа эпир Хӗрлӗ Ҫара ҫӑкӑр-тӑварпа, 
чечексемпе хирӗҫ тухса илтӗмӗр,—-тесе вӗҫлерӗ 
килхуҫи.

И в. Л1-И.

ПӖЧӖК КАЛАҪУСЕМ

Кӳршӗ арӑмӗ;— Ма йӗрен, хӗрӗм? 
Хӗрача:— Аннен бригади илнӗ ялава 
Марине инкен бригадине панӑ.

Вӑтаннипе
Вӑрманхӗрри Чурачӑкри (Комсо- 

мольски р-н) „Светлая жизвь' колхо- 
зӑн конюхӗсем лашасене начар пӑ- 
хаҫҫӗ.

— Каҫхине ҫывӑрман-шим ку ҫын, урапа ҫинче 
выртса пырать?

— Пирӗн колхозӑн конюхӗ вӑл. Хӑй пӑхакап 
лашинчен вӑтанса ҫывйрнӑ пек туса пырать.

И. Рубцов.
Мӗн ӗҫлени

Йӗпрвҫ районӗиче 600 пуҫ сурӑ.х, 
663 пуҫ лаша валли витесем ҫитмеҫ- 
ҫӗ. Ҫилос хывас план ҫурри те тул- 
ман. (Хаҫатсепчеп).

— Вите туса пӗтермен, ҫилос хывман, ҫулҫӑл- 
лӑ апатсем хатӗрлемен... Мӗн тӑвать-ши пред- 
седатель?

— Вӑл-и? Вӑл ерҫмест.
— А мӗн ӗҫлет вара?
— Хӗллене хатӗрленесси ҫйнчен тӗлӗк курать.

Г. Валлер.
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Сӑмса айӗнчи 
курӑнмасть

ИВАН ИВНИК

X  А Т Л  С  Е  м
Юлташсем мак, ҫук хисепӗ, 
Кӗвӗҫеҫ.
Ма тесессӗн саврӑм эпӗ 
Ҫӗвӗҫе.
Пӗрмече пӗрет ман ҫӗвӗҫ... 
Чуптума ун чух эп тивӗҫ 
Ҫӗвӗҫе.
Юлташсеы ҫӳреҫҫӗ темшӗн 
Тилмӗрсе.
Ма тесен савать чӗремҫӗм 
Тимӗрҫе.
Тимӗрне хӗртет ман тимӗрҫ... 
Ыталап ун чух эп, чнмӗр, 
Тимӗрҫе.
Юлташсем ҫӳреҫҫӗ тӳртӗн, 
Ятлаҫаҫ.
Ма тесессӗн килӗштертӗм 
Атӑҫа.
Атӑ калӑплать ман атӑҫ...
Ачашлап ун чух ытла та 
Атӑҫа.
Халӗ хам та кунӗн-ҫӗрӗн 
Суйланап,—
Хӑшӗнпе пулас-ши хӗрӗн 
Ялана.
Лӑпкӑ мар чӗрем пӗрре те:
Ах, хӑшне чӗне.\1-шн, тетӗп, 
Хӑтана?

Ҫӗмӗрлери .Большевик* завод 
юлашки уйӑхсенче хӑйӗн производ- 
ство планне 80—90 процент анчах 
тултарса пычӗ. .Хутмалли вутӑсӑр 
экстракт пӗҫерме пулмасть ӗнтӗ*,теҫҫӗ 
пуҫлӑхсем. Анчах завод территорннче 
тем чухлех турпаспа ю.ман х>'йӑрӗ 
саланса выртать. (Волков А. Я.).

Дирекци ҫынни: Вӑ}1мантан вутӑ килни курӑнмасть-и унта сана труба тӑрринчен? 
Лайӑхрах пӑх-ха! 

Тюгашев (вутӑ хатӗрлекен контора пуҫлӑхӗ): Вутӑ килни курӑнмасть, эсӗ турпас ҫине 
такӑнса ӳкни курӑнать.
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Кашталӑх йывӑҫ мыскари
Калинино раионӗнчи Кӳлхерри ялӗнчи ултӑ ҫул каялла тума тытӑвнӑ клуба 
халӗ те туса пӗтериен.

— Татах чӑрмав: эпир клуб ҫуртне туса пӗтересси ҫинчен сӳтсе-явнӑ хушӑра кашталӑх 
йывӑҫ ҫумне лартса хӑварнӑ пурттӑма ӳт илме те ӗлкӗрнӗ,— ниҫтан та хӑйпӑтмалла мар!

Нӗтмен ҫӗртен
Пӗр ирхине Анат-Ачакри (Советски р.) колхо- 

зӑн председателӗ вырӑн ҫинчен тӑнӑ та чӳрече- 
рен пӑхса тӗлӗнсех кайнӑ.

— Арӑ.м, кил-ха кунта! Мӗне пӗлтерет ку? — 
тенӗ вӑл кӑмака умӗнче апат-ҫимӗҫ хатӗрлекек 
арӑмне. '

— Мӗн?—тенӗ арӑмӗ, чӗннӗ ҫӗре пырса.
— Пӑх-ха, темӗскер, ӗненмелле пек мар: каҫ- 

хине выртнӑ чухне ҫуллаччӗ, халь^ ирхине, хӗлле 
пулса тӑнӑ.

Ҫӗр ҫине чӑнах та шап-шурӑ юр витсе илнӗ. 
Мӗншӗн тӗлӗннӗ вара председатель? Мӗншӗн вӑл 
тулта хӗлле пулнине ӗненесшӗн пулман?

Ахальтен мар. Хӗл мучин сухалӗ айӗнче сивӗ 
варкӑшса тӑнине сиснӗ вӑл, Ҫав сивӗрен хӑтӑлас 
тесен, колхоз хутса тӑмалли 12 кӑмакана вут 
кирлӗ пулнӑ. Анчах вӑл 12 пуленке вутӑ та ха- 
тӗрлемен.

Ф.

14



М а н ӑ ҫ л ӑ  ҫ ын
Степанов председатель тем ҫинчен питӗ хытӑ 

шухӑшласа урампа иртсе пынӑ.
„Мӗн ҫинченччӗ-ха?.. Пӑх-халь, аса килмест“,— 

тесе мӑкӑртатса илнӗ вӑл пырсан-пырсан. Вӑл 
хӑйне ялсовечӗн председательне лартнӑ чухне 
суйлавҫӑсем парса хӑварнӑ наказӑн хӑшпӗр пунк- 
чӗсене аса илесшӗн пулнӑ. Анчах пӗри те унӑн 
пуҫӗнче тӑрса юлман.

Ҫак вӑхӑтра пӗр колхозник пӳртӗнчен шкул 
ачисем тӗпӗртетсе тухнӑ.

— Вӑт наказани, мӗн ҫинчеччӗ-ха...—тенӗ вӑл 
татах, шкул ачисенчен ыйтнӑ пек, вӗсем ҫине 
пӑхса.

— Мӗн пулчӗ?—тенӗ ӑна ҫав вӑхӑтра пырса 
тӑнӑ учитель.

— Вӑт, темӗскер манса кайрӑм, аса килмест те, 
килмест!—тенӗ председатель тарӑхса.

— Сана эпир ун ҫинчен яланах астутарнӑ та,— 
тенӗ ӑна учитель, унӑн шухӑшне пӗлнӗ пекех.

— Мӗн ҫинчен?
— Ытла час манатӑн. Пирӗн ялта пуҫламӗш 

шкул тӑвасси ҫинчен наказ ҫинче пур вӗт?
— Чӑнах, кӑна та маннӑ ҫав эп—тенӗ предсе- 

датель, пуҫне хыпашласа.—Тата темӗскер ҫинчен 
пурччӗ-ха унта, ҫавна аса илейместӗп.

— Арман лартасси ҫинчен каланӑччӗ тата,— 
тенӗ учитель.

— Ку та пур ҫав. Пӑх-халь, пурне те манса 
пӗгнӗ, вӑт эсрел пуҫӗ!—тарӑхса калаҫнӑ предсе-

датель.—Тата те.м ҫинчен пурччӗ-ха унта, аса 
илеймӗн-ши?

Учитель унпа тек калаҫса тӑман, вӗсен урок 
пуҫланнӑ. Председатель хӑй ҫулӗпе утнӑ.

Ялсовечӗн пӗр пӗчӗк пӳртре вырнаҫнӑ канце- 
лярине те мӑкӑртатсах пырса кӗнӗ вӑл. Кӗнӗ 
чухне пӗшкӗнсе кӗмелли алӑк янахӗ ҫине пуҫне, 
астӑваймасӑр тӑн! тутарнӑ та „а-а!“ тесе кӑшкӑр- 
са янӑ.

— А-а!—тенӗ вӑл, анчах пуҫӗ ыратнипе мар.— 
Хайхине тинех тупрӑм, аран аса илтӗм!

^  Мӗне? Мӗскер тупрӑн?—ыйтнӑ унран тахҫа- 
нах килсе ларнӑ секретарӗ.

— Паян мӗн тӑнӑранпах шухӑшласа ҫӳретӗп, 
ниҫтан аса илейместӗп вӗт мура. Ха, пуҫа тӑн- 
латтарсан тин аса илтӗм. Вӑт мурилешшӗ!—ха- 
васлансах калаҫнӑ председатель.

— Мӗн-ха вара?—тенӗ секретарӗ, часрах пӗ- 
лесшӗн хыпаланса.

— Вара, наказ ҫине ҫырса хӑварнӑччӗ вӗт, 
ялсовет канцелярийӗ валли ҫӗнӗ ҫурт тумалла 
тенӗччӗ? Эпир ӑна туман, — ҫавӑн ҫинчен аса 
илеймесӗр ҫӳретӗп-ҫке.

Ҫапла Ҫӗрпӳ районӗнчи 2-мӗш Вӑрманкасси ял- 
совечӗн председателӗ И. Степанов суйлавҫӑсем 
парса хӑварнӑ наказсене ҫеҫ мар, вӗсене пурнӑҫа 
кӗртейменни ҫинчен те манса ҫӳренӗ.

Якку.

И В Е
Шупашкарта пӗр Гортоп ятлӑ пысӑк учреждени 

пур. Ку ӗнтӗ хулана хутса ӑшӑтакан тенине пӗл- 
терет. Анчах Шупашкар хули хӗлле пулса ҫит- 
мен пулсан та ӑшӑ мар. Хутте мӗнле ҫурта пыр- 
са кӗрсен те, ҫынсем ҫӗлӗкпе, пальтопа лараҫҫӗ. 
Хӑшӗ-пӗрисем шӑнса пӑсӑласран чусӑнккӑсем те 
тӑхӑннӑ.

— Ой, сивӗ! Мӗнле хӗл каҫмалла?—тесе алли- 
сене пальто ҫаннисен ӑшне чикеҫҫӗ

Ку чӑн ӗнтӗ. Ӑна хам та сисетӗп—сивӗ. Ӑшӑ- 
нас шухӑшпа эпӗ Гортоп ҫуртне ҫитсе кӗтӗм. 
Ҫурт ӑшӗнчен ӑшшине кӑларас мар тесе, алӑкне 
пӗчӗккӗн уҫса кӗтӗм. Пӑхатӑп—халӑх туллиех. 
Пурте ҫӗлӗкпе те пальтопа. Хӑшӗсем ӑшӑнас май- 
па чӗлӗм туртаҫҫӗ; хӑшӗсем каллӗ-маллӗ уткаласа 
ҫӳреҫҫӗ. Хӑйсем таҫта кайма васкаҫҫӗ.

— Мӗн тытса тӑраҫҫӗ пире кунта? Каясчӗ хӑ- 
вӑртрах,—тесе калаҫаҫҫӗ.

■— Ӑҫтӑ кайма пуҫтарӑннӑ вара эсир кунта?—те- 
се ыйтрӑм пӗринчен.

— Вӑрмана вутӑ хатӗрлеме каймалла та, тем- 
шӗн ӑсатмаҫҫӗ...

— Кам асаттӑр? Директор командировкӑна тух- 
са кайнӑ вӗт,—терӗ пӗри пире пӳлсе.

— Унӑа заместителӗ пур вӗт.

— Заместителӗ? Вӑл хӑй те ним пӗлмест. Дирек- 
тор вырӑнне ҫеҫ йышӑнса ларать,—терӗ тепӗр 
рабочи куларах.

— Ай сивӗ, часрах вӑрмана каясчӗ! Унта хуть 
хутса ӑшӑнма вутӑ пур,—тесе каллӗ-маллӗ утка- 
лаҫҫӗ рабочисем.

Халӗ ӗнтӗ ӑнланса ҫитрӗм. Гортоп директорӗ 
Кузнецов юлташ вутӑ хатӗрлес сӑлтавпа коман- 
дировкӑна тухса кайнӑ. Иккӗмӗш эрне ӗнтӗ коман- 
дировкӑра пурӑнать, анчах пӗр кубометр та вутӑ 
килмест. Хӑй вырӑнне заместит^ель туса Данилов 
юлташа лартса хӑварнӑ. Вӑл ним тӳма пӗлмесӗр 
аптӑраса ларать. Рабочисене хӑш вӑрмана вутӑ 
хатӗрлеме ӑсатассине те пӗлмест.

Октябрӗн малтанхи вунӑ кунӗ хушшинче пурӗ 
250' кубометр вутӑ хатӗрленӗ. Ытти 50 пин кубо- 
метрне хӑҫан хатӗрлесе пӗтерессин палли ҫук.

— Ҫанталӑк пит начар тӑрать. Ҫавӑнпа вутӑ 
хатӗрлеме май ҫук,—тесе ответлет директор за- 
местителӗ Данилов.

Сивӗ. Ӑҫта пулнӑ-ши ҫак бюрократсем ҫанталӑк 
ырӑ тӑнӑ вӑхӑтра?

Ах, мансах кайнӑ. Ҫулла вӗт вутӑ кирлӗ мар. 
Ун чухне хӗвел ӑшшипе те ӑшӑнатӑн.

М. Данилов-Чалдун.
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