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Парижри пӗр пухура

БЛЮМ: Эпир, социалистсем, миршӗн тата дв 
мократишӗн тӑратпӑр. Эпир...
ХРЕСЧЕН: Илтетӗн-и, мӗн налаҫать вӑл? 
РАБОЧИ: Паян хӑть апрелӗн пӗрремӗшӗ, тз- 
йӗпӗр ӗнтӗ, вӗсен кунӗ. Анчах ҫулталӑкӗпех 
суяс марччӗ, сутӑнчӑксен.



А К А Р А
1. Сухаланӑ чух

— Но-но, ӗнтӗ! Мӗн унта пан майри пек ӳр- 
кенсе уткалатӑн?!— начаркка лащипе, хӑй пекех 
ватӑ шӑмшаклӑ лашипе ятлаҫать утмӑл ҫулхи 
Ипнат; — Ут ӗнтӗ, у-у-ут!

Лаша утмасть. Пуҫне пӑрнӑ та вӑл, каялла, 
Иппат^ҫине пӑхнӑ та тӑрать. „Мана пушӑпа мар, 
сӗлӗпе хӑвала“, тесе калассӑн туйӑнать.

— Но-но, ӗнтӗ! Мӗн унта?,! — каллех хистет 
Иппат: Аллинчи.сӳс пушипе лаша ҫурӑмӗ тӑрӑх 
чӑвв-вв-вӑшшт! тутарса илет. Капла ҫапнӑ чухне 
лаша ҫеҫ мар, Иппат хӑй те пӗтӗм ҫанҫурӑмӗпе 
чӗтренсе ҫӳҫенет.

Лаша хӑлхисене сиктерет. Пуҫне пӑркалать. 
Вара, аран-аран сӗвенсе, вырӑнтан хускалать.

Иппат суха сухалать.
Янкӑр уҫӑ ҫанталӑк. Хӗвел хӗртет. Тӳперз тӑ- 

рисем тррилетеҫҫӗ. Иппатӑн темшӗн хӗвел ҫине 
те пӑхас килмест: хӗвел ӑшӑтмасть, савмасть пек 
ӑна. Иппатӑн темшӗн тӑри юррине те итлес кил- 
мӗст: вӑл юрӑсем ӑнланусӑр пек, вӑл юрӑсемпе 
кайӑксем хӑйӗнчен мӑшкӑласа кулнӑ пек туйӑ- 
нать ӑна.

Умра ансӑр ана. Умра ватӑ шӑмшаклӑ начаркка 
лапщ. Акӑ чарӑнчӗ вӑл каллех., Каллех сӳс пушӑ 
кӗтет. Иппат хӑй те ывӑнса ҫитрӗ. Канма тесе 
ларчӗ. Хӗвел кӑнтӑрла тӗлне ҫитнӗ. Иппат апат 
кӗтет. Килӗнчен ун ывӑлӗн хӗрачи ҫӑкӑрпа ӑшӑ 
сӗт илсе килме иулнӑ. Вӑл килчӗ. Анчах тӑм кӑк- 
шӑмра ӑшӑ сӗт вырӑнне сивӗ шыв иккеьне кур- 
сассӑн, Иппат хӗремесленсӗх тӗлӗнет. Сисет, Ку 
ырра мар иккенне часах туйса илет старик. Пӗр- 
ре сивӗ шыв ҫине, тепре ӑшӑ куҫҫуллӗ хӗ- 
рача ҫине хурлӑхлӑн пӑхса нлет вӑл. Есӗклеме 
пикенет. Ыйту парать:

— Мӗне пӗлтерет ку?”
Ответ кӗтет. Хӗрача ответлет:
— Ҫук, асатте! Ӑшӑ сӗт пулмасть ӗнтӗ урӑх. 

Енене паян ирех ҫавӑтса тухса кайрӗҫ... Ҫак ҫур- 
пилӗк ҫӗршӗн... Куланайшӑн...

Иппат чӗнмест. Чун тӑвӑлланать ун. Чӗре ыра- 
тать. Пуҫ ҫавӑрнать.

Хӗрача тата тепӗр хыпар пӗлтерет:
— Атте киле тавӑрӑнчӗ. Ӑна заводран кӑларса 

янӑ.
— Аҫуна-и?.. Механике-и!?
... Калама хӑрушӑ, хурлӑхлӑ картина. Тахҫан 

ӗлӗк пулса иртнӗ е юмахсенче ҫеҫ пулма пул- 
тарнӑ ун пекки, тейӗпӗр эпир. Иппат та ҫавӑн 
пекех калать:

— Ҫапла ҫав, — тет вӑл. — Хама тахҫан ӗлӗкхи 
пекех тӳйӑнать. Тӗрӗссипе, нртнӗ ҫуракинче ҫеҫ 
ҫаплаччӗ. Ун чухнехи пирӗн ҫӗрсем ҫикче—хамӑр 
ҫинче те—хамӑр мар, пансем хуҫаччӗ...

Иппат акара. Ун умӗнче аслӑ уй инҫене-ннҫене 
тӑсӑ.пать. Уйра ннхҫан курман машинӑсем кӗр- 
леҫҫӗ. Машннӑсене ӗҫлеттерекеннисенчен пӗри — 
унӑн ывӑлӗ, механнк.

Янкӑр уҫӑ ҫанталӑк. Хӗвел хӗртет. Тӳпере тӑ- 
рнсем тррилетеҫҫӗ. Пупте Иппатшӑв пек: хӗвелӗ

те уншйнах ӑшшӑн ӑшшӑн пӑхса йӑлкӑшать пек, 
кнйӑксем те ӑна тата ҫак пӗрремӗш большевикла 
ҫураьин участннкӗсене мухтаса юрлаҫҫӗ пек, хав- 
халантараҫҫӗ нек туйӑнать.

2. Сӳреленӗ чух
Кану вӑхӑчӗ. Хаҫатсем вуласа ҫӗнӗ хыпарсене 

■пӗлнӗ хыҫҫӑн чӗлӗмсем, тепӗр хут мӑкӑрланма 
пуҫларӗҫ. Пӗр-пӗрин хушшинче хавасл-ӑ калаҫу 
кунчаланать. Яланах татти-сыпписӗр калаҫма, ыт- 
ларах хӑй тӗллӗн шухӑшлама юратакан В асилы ук 
ҫине пӑхса кулаҫҫӗ: „Хӑрарӑн апла?“ теҫҫӗ.

— Чӑнласах, — тет Васильчук. — Арӑм такшин- 
сен аллине юлчӗ иккен тесе питӗ хӑрарӑм. Иккӗ- 
мӗщ кунхинех вӗт... Авлансан иккӗмӗш кунхинех. 
Ҫап-ла, сӳре сӳрелетӗп те. Пӑхатӑп. Ана вӗҫӗнче 
ман арӑм тӑ-ӑрать. Мӗншӗн килнӗ-ши ӗнтӗ ку, 
хамсӑрӑн килте питӗ те скӳчать тунӑ-ши, тетӗп. 
Патнерех пытӑм та, ача пек макӑрса ячӗ. ,А тя 
хӑвӑртрах киле“, тет. Манӑн паянах салтака тух- 
са каймалли ҫинчен пӗлтерет. Кайрӑм вара ҫӑв 
каҫхинех. Вӑл юлчӗ, мӗскӗнӗм...

Татах калаҫтараҫҫӗ ӑна. Урӑх ыйту ҫине куҫаҫ- 
ҫӗ. Каллех: „Хӑрарӑн аплӑ?“ теҫҫӗ.

— Чӑнласах, — тет Васильчук. — Хӑратаҫҫӗ вӗт. 
Засадӑра ларатпӑр та ҫапла. Офицер пире ӑнлан- 
тарать. Хӗрлисем питӗ хаярри ҫинчен, тыткӑна 
лекнисене вӗсем чи малтан чӗлхене, хӑлхасене 
касса илеҫҫӗ иккенни ҫинчен, ӳт-тире йӗппе сӗ- 
веҫҫӗ иккенни ҫинчен калать. Унтан вара тин 
тупӑ кӗпҫи ӑшне пуҫа чиктереҫҫӗ пулать те 
сывлӑша персе яраҫҫӗ пулать. ,В от  мӗскерле вӗ- 
сем“! тет офицер. Интересно, тетпӗр эпир. Унч- 
чен те пулмарӗ, пӗтӗм вӑрман кӗрлесе кайрӗ. Ҫӗр 
ч ӗ т р е ^ .  Пӑхатпӑр. Пирӗн пата элес-мелес пысӑк 
та хупхура танк ҫывхарать. Хыҫра та ҫӗр кисре- 
нет... Хыҫра та танк. Пӗтрӗмӗр иккен, тетӗп. Тыт- 
кӑна лекрӗмӗр. Чӗлхене шаларах чикетӗп. Хӑлха- 
сене хыпашлатӑп, касса иличчен юлашки хут тыт- 
са юласчӗ, тетӗп. Умри танк чарӑнчӗ. „Тӑвансем!“ 
тенӗ сасӑ илтӗнчӗ ун ӑшӗнчен. Хыҫри танк та 
чарӑнчӗ. ,Тӑвансем“! тенӗ сасӑ илтӗнчӗ ун ӑшӑн- 
чен те. „Парӑнӑр, хӑшӗ кунта сирӗн командир?" 
терӗ танк ӑшӗнчен' сиксе тухнӑ куҫлӑхлӑ ҫын. 
Эпир тӗлленӗ винтовкӑсене пӑрахрӑмӑр та хайхи 
хамӑра хӑратакан офицере шырама пуҫларӑмӑр. 
Вӑл пӗҫҫи-каҫҫине тӑратса выртать. Тыткӑна лен- 
кес мар тесе хӑйне хӑй вӗлернӗ... Кӗтетпӗр. Мӗн 
тӑваҫҫӗ ӗнтӗ ку хӗрлисем пирӗнпе, тетпӗр., Пуш- 
кн туртатӑр-и?‘ — ыйтрӗ танкист. Эпир чӗнмест- 
пӗр. Пушка кӗпҫи ӑшне пнре чикесшӗн ӗнтӗ ку, 
тетпӗр... Вӑл пирус кӑларчӗ — „Пушки* ятлӑ пи- 
рус. Сехет яхӑн калаҫрӗ пирӗнпе. Юлашкинчен: 
„Халех килсене саланӑр, тепре куриччен сывпу- 
лӑр!“ тесе хӑварчӗ. Килтӗм киле. Чунӑм, тетбп, 
кӑвакарчӑнӑм! Чӑмӑртатӑп ӑна... Ыталатӑп. Ҫав 
каҫхине вара ҫӗнӗрен авланнӑ пек ҫеҫ мар, ҫӗнӗ- 
рен ҫуралнӑ пек туйӑнчӗ мана... ӑна та. Авӑ, вӑл 
килет!... Епле ҫиҫсе килет вӑл манӑн...

Арӑмб Васильчук валли апат илсе килнӗ. Ва- 
сильчук пекех савӑнӑҫ.тӑ вӑл. Калаҫма юратать'



3. Акнӑ чух
Тетрадь листи ҫине линейкӑпа графаланӑ пекех, 

ҫемӗҫтернӗ ҫбре йӗрлесе пыракан сеялкӑн пӗр 
чавсине темӗскер ҫакланса пӑрӑнтарчӗ. Сеялка 
чарӑнчӗ. Чӑрмантаракан темӗскере чавса кӑлар- 
чӗҫ.

— Мӗн ку? — ыйтрӗ Михаҫ.
— Хайхи мур пуҫӗ ку! — терӗ Рафаил, йӑлтӑр- 

ялтӑр „мур пуҫне“ алла илсе. Вӑл ӑна шӑлкала- 
шӑлкала тасатма пуҫларӗ.

„Мур пуҫӗ“ ҫинчен хунӑ юмаха Рафаил та, Ми- 
хаҫ та лайӑх пӗлет; Пӗр хресчен тырӑ акнӑ тет. 
Ҫав вӑхӑтра ҫулпала пӗр старик иртсе пынӑ пу-

лать. ,Мӗн акатӑн?“ тесе ыйтнӑ старик. Тырӑ 
акнине кура тӑркачах мӗнма ыйтать-ха тесе ӑна 
хирӗҫ хресчен ,мур пуҫӗ“ тесӗ ответленӗ. „Мӗн 
акнӑ ҫав шӑттӑрах апла пулсан“ тесе хӑварнӑ тег  
старик. Вара чӑн та хресчен ани ҫнне тырӑ вы- 
рӑнне темӗн чухлӗ ,м ур  пуҫӗ“ шӑтса тухнӑ тет.

— Ҫав мурӑн пуҫӗ ку! — терӗ Рафаил. — Ку 
пуҫ пнре сахал мар тертлентернӗ. Пуҫне пӑрах- 
сах тарнӑ каяннӑй...

Жнейкӑна чӑрмантаракан панӑн йӑлтӑр-ялтӑр 
йӑс шлепкине вӗсем айкинелле ывӑтрӗҫ те ма» 
лалла уттарчӗҫ.

Митта Петӗрӗ.

АИӐПСӐРАХ
Ҫут тӗнчере пайтах мыскараллӑ ӗҫсем пулса 

иртеҫҫӗ иккен. Акӑ, сӑмахран, нумай ҫулсем хуш- 
шинче пынӑ сӑнавран ҫакӑн пек тӗлӗнмелле япа- 
лана асӑрханӑ: Етӗрне районӗнче сывлӑх пайӗн 
заведующийӗ пулма лартнӑ ҫыннӑн нихҫан та шӑ- 
лӗсем ыратмаҫҫӗ. Ҫук, ку чӑнах ҫапла. Кунта пи- 
тех те пысӑк сӑлтавсем пур. Пӗр вӑхӑтра район- 
ри сывлӑх пайӗн пуҫлӑхӗ Гущин юлташ пулнӑ. 
Ҫав чинра чухне унӑн шӑлӗсем ыратман; унтан 
Перлович пулнӑ—унӑн та шӑлӗсем ыратман, халӗ 
пуҫлӑх Петрухин юлташ. Унӑн та ыратмаҫҫӗ. 
Тӗлӗнмелле!

Мӗн пирки ҫапла калама хӑятпӑр-ха эпир? Акӑ 
мӗн пирки: ҫак ҫӳлте асӑннӑ юлташсен шӑлӗсем 
ыратнӑ пулсан, вӗсем тӳрех врач-дантист патне 
шӑл кабинетне кайса пулӑшу ыйтнӑ пулӗччӗҫ. 
Анчах юлашки ҫичӗ ҫул хуш-шинче вӗсенчен пӗ- 
ри те шӑл кабинетне пулӑшу ыйтма кайман.

Каллех пиртен ыйтма пултарӗҫ: ҫичӗ ҫул хуш ' 
шинче районри сывлӑх пайӗн заведующийӗ пул' 
нӑ ҫынсенчен пӗри те шӑл кабинетне кайман тесе 
мӗнле татӑклӑнах калама пултаратӑр-ха эсир, те- 
йӗҫ. Каллех сӑлтавсем пур, хаклӑ юлташсем. Ха- 
лӑх сывлӑхӗшӗн тӑрӑшакан учрежденин пӗр на- 
чальникӗ те пулин шӑл кабинетне ирхине, тата 
ҫитменнине шартлама сивӗ хӗл кунӗ, пырса лекес 
пулсан, унти йӗркесӗрлӗхсене пӗтермесӗр ҫиме 
те лармӗччӗ, шыв та ӗҫмӗччӗ, /ҫывӑрма та вырт- 
мӗччӗ. Еҫӗ акӑ мӗнре: Етӗрнесем .ҫын— выльӑх
мар, пурне те чӑтса ирттерме пултарать, тесе 
шутлаҫҫӗ пулас. Атту мӗншӗн-ха вӗсем шӑлпа 
асапланакан ҫынсене шартлама сивӗ хӗл кунӗнче 
е чӗреслеттерсе ҫӑмӑр ҫунӑ вӑхӑтра шӑл кабине- 
чӗ умӗнче урамра тӑрататчӗҫ? Ҫитменнине тата 
ку пӗр-ик уйӑх хушши ҫеҫ те мар, вунӑ ҫул ыт- 
ла чӑсӑлать. Ҫак япала пире районри сывлӑх па- 
йӗн пуҫлӑхӗсен нихӑшин те шӑлӗсем ыратман, те- 
ме хӑюллӑх парать те ӗнтӗ.

Етӗрне районӗнчи хальхи сывлӑх пайӗн заве- 
дуюшине. Петрухин юлташа шӑлпа асапланма сун- 
мастпӑр эпир. Ҫук, пачах урӑхла. Унӑн яланах чи- 
пер ырлӑх-сывлӑх пултӑрччӗ. Вара вӑл, тен, шӑл 
кабинечӗ патне пырса ҫаврӑнӗ, эпир ҫырни чӑн 
иккеннине хӑй куҫӗпе курса, унти ҫитменлӗхсене 
пӗтерме тӑрӑшӗ. Атту шӑлпа асапланакансем пӗр 
айӑпсӑрах асап кураҫҫӗ.

А. Далекий.

Мӗнле „принциппа"
„Вуҫех те тумиччен кая юлса та • пулин тӑвас“, 

тенӗ ваттисем. Ҫавна аса илсе, ЧАССР Сывлӑха 
Сыхлав Халӑх Комиссариачӗ мартӑн 20-мӗшӗнчен 
пуҫласа яслӗ работникӗсене хатӗрлемелли 3 уйӑх- 
лӑх курссем организацилеме хушакан хута мар- 
тӑн 20-мӗшӗ иртсен тин районсене салатнӑ.

Вӗсен, пирӗн шухӑшпа, ку ыйтура ҫак принцип- 
па усӑ курмаллаччӗ: „ыран тӑвас ӗҫе паянах ту- 
са хур“.

 < □ >   -
В . Л И С Е В И Ч П А  Б. Б А Р К О В  ӳкерчӗкӗ

(Фото-клиш е ТАСС).

Рабочнсемпе Францири социал-демократин лидерӗсен хуш- 
шинчи пӗртен-пӗр ҫы.хӑну.



Ҫурхи ака пӗтсенех Ӑрахман мучи пӗр виҫ-тӑ- 
ватӑ' кун хушши килӗнчен ниҫга тухмасӑр ларчӗ. 
Тӗттӗм пулса ҫитсен ҫеҫ уйри шӑтма пуҫланӑ 
калчасем хушшине тухать те ҫутӑлас енне кайич- 
ченех тем ҫинчен шухӑшласа ҫӳрет. Пӗр ирхине 
Алтатти инке хӑйӗн упӑшкине Кӳлӗвар текен ай- 
лӑмран тупса килчӗ. Ҫӳресе ӗшенсен старик кан- 
ма ларнӑ пулас та, унтах ҫывӑрса кайнӑ. Хӑйпе 
пӗрле темшӗн тимӗр кӗреҫе тата хутпа карандаш 
илсе кайнӑ пулнӑ.

Пиллӗкмӗш кунне ирхине эпир Арахман мучине 
■районра, ҫӗрӗҫ пайӗн ҫурчӗ умӗнче куртӑмӑр.

. Хапха умӗнче райзо сторожӗ Х.ӗлӗппе тӗл пул- 
са пӗрне-пӗри шавлӑн сывлӑх суннӑ хыҫҫӑн, пирӗн 
иӗлӗш тӳрех райзо пуҫлӑхӗн кабинетне пырса 
кӗчӗ.
, — 0-о-о-о1—терӗ райзо пуҫлӑхӗ Ӑрахман мучи- 

не курсан ури ҫине сиксе тӑрса.—Роман Ивано- 
вич! Миҫе хӗл, миҫе ҫу! Мӗнле килме пӗлтӗн? 
Эпӗ сана райзо ӑҫта ларнине те манса кайрӗ 
пуль, тесе ӗнтӗ. Пӗлтӗртенпе иккӗмӗш хут ҫеҫ 
килетӗн те. Каллех ҫуран-и? Ай-яй-яй, Роман 
Иванович, юрамасть ун пек. Эсӗ ытла хытӑ пред- 
седатель. Ху хыттупах пӗрре инкек курӑн та-ха 
эсӗ. Паянах эп сирӗн бригадирӑрсем патне отно- 
шени яратӑп. Ҫапла, ҫапла, тетӗп, хӑвӑрӑн ватӑ 
председателе упрас пулать, тетӗп. Эсир ӑна ҫу- 
ран ниҫта та ан кӑларӑр тесех ҫыратӑп.

— Заливайкин юлташ,— терӗ Ӑрахман мучи, ле- 
шӗ калаҫнӑ вӑхӑтра шӑл ыратнӑ пек тутисене 
пӑрса тӑнӑскер.—Тупса пар мана инженер. Еҫ 
пур.

— Инженер? — тӗлӗнчӗ Заливайкин. — Инже- 
нер-и? Мӗн тума?

— Акӑ мӗнле ӗҫ: пирӗн колхоз уйӗнче пӗр Кӳ- 
лӗвар текен типӗ айлӑм пур. Ҫавӑнта пирӗн, ыт- 
ти ҫӗртисемпе танлаштарсан, ҫулсеренех тырӑ 
айвантарах пулать. Сӑлтавӗ мӗнре пулӗ тетӗн эсӗ 
ӑна?

— Пӗлместӗп,—терӗ Заливайкнн киче.мленнӗҫем 
кичемленсе пырса.—Вӑрлӑхӗ япӑх пуль...

— Вӑрлӑхӗ япӑххинчен мар, нӳрӗ сахаллинчен 
килет. Йери тавра ик-виҫ километр пӗр тумлам 
шыв та ҫук. Ӗҫленӗ вӑхӑтра та питӗ кансӗр, вы- 
льӑхсене шӑварма таҫта ҫитиччен хуса каяс пу- 
лать.

— Инженерне мӗн ӗҫ тума хушасшӑн вара эс?
— Ҫав айлӑмра шыв кӑларас тетӗп. Артезиан 

Ҫӑлӗ тума пулать. Пур енчен те  шутласа пӑхрӑм 
эпӗ... Тӑкакӗсене пӗтӗмпех хамӑр ҫнне илетпӗр.

Заливайкин пичӗ ҫинче йӑваш кулӑ палӑрчӗ.
— Ну-и, Роман Иванович!—терӗ вӑл.—Сан ӑс- 

лӑ пуҫу темӗн те шутласа кӑларма пултарать 
иккен. Ахальтен ыар сирӗн колхоз эс председа- 
тельте ӗҫлеме пуҫланӑранпа чи малти вырӑна 
тухрӗ... Тульккӗ акӑ мӗн, Роман Иванович, эпӗ 
халь ҫав тери ӗҫлӗ: ҫурхи ака пӗтерни ҫинчен 
Шупашкара сводка ҫырса ямалла. Тата... пӑртак

пуҫ та ырататчӗ пулмалла, ӗнер больницӑра ҫап- 
ла каларӗҫ. Халь эс ман помощник патне кай. Вӑл 
сан ӗҫне пӗр самантрах татса парӗ...

Ӑрахман мучи ыйтӑвӗ Заливайкин помощникне 
Налимова та тӗлӗнтерсех пӑрахрӗ.

— Ну-и маттур старик иккен эсӗ, Роман Ива- 
нович!— терӗ вӑл, пирӗн пӗлӗш ҫине куҫӗсене пы- 
сӑклатса пӑхса.—^Маттур, маттур... Ӑпла эсӗ ар- 
тезиан ҫӑлӗ тавра кану паркӗ те тӑвас тетӗн? 
Таврари уй та нӳрӗ илет, кану паркӗ те пулать. 
Ну штош, аван шухӑш, ҫав тери аван шухӑш! 
Куншӑн сана мухтамалли ҫеҫ юлать... Инженер-и? 
Тӑхта-ха, Роман Иванович, тен эсӗ ку ыйтупа пи- 
рӗн старший агрономпа калаҫӑн? Эпӗ ҫав тери 
ӗҫлӗ халь, тата... пӑртак пуҫ 'та ыратать.

—■ Старший агрономпа калаҫмалла эппин?
— Ҫавӑнпа калаҫмалла ҫав. Вӑл сан ыйтӑва ним 

мар татса пама пултарать. Пултаруллӑ йӗкӗт! А 
ҫӑл пирки пӗлсех тӑма пултаратӑн: эп сан шухӑш- 
на пӗтӗмӗшпех ырлатӑп.' Кирлӗ пулсак, пӗ'р-пӗр 
хаҫата валли схатья та ҫырса пама пултаратӑп...

Старший агроном Иванов Ӑрахман мучи ыйтӑв- 
не итлесе пӗтерсен, тӗлӗннипе пӗҫҫине шарт ҫеҫ 
ҫапрӗ.

— Ну-и ҫын иккен эсӗ, Роман Иванович! Ай- 
яй-яй!.. Ҫавӑнпа сирӗн колхоз ҫуракине те пу- 
ринчен малтан пӗтерчӗ. Мӗн тери ӑслӑ шухӑш, 
э?! Ҫитменнине нурӗ те пилӗк кун ҫеҫ тӑрмашрӑм 
тетне? Телей! Ним мар чапа тухма пултаратӑн. 
А эпӗ, мӗскӗн, миҫе ҫул хушши ӗнтӗ мӗн те пу- 
лин шухӑшласа кӑларас тесе асапланатӑп, нимӗн 
те тухмасть. Фекали ҫӗре усӑ пани ҫинчен кӗне- 
ке ҫырас терӗм, ҫынсем манран маларах ҫырма 
ӗлкӗрнӗ. Ҫичӗ пушӑтран ҫӑпата тума вӗрентес 
терӗм, кулчӗҫ, кая юлнӑ терӗҫ. Инкек!

— Иванов юлташ, ҫӑпата пирки кайран калаҫса 
хуйхӑрса ларӑпӑр. Эсӗ мана часрах инженер туп- 
са пар. Тӑрӑшсан, эсӗ ман ӗҫре те чапа тухма 
пултаратӑн.

— Ҫук ҫав, шухӑшӗ малтан сан пуҫна пырса 
кӗнӗ, чапӗ те санах пулать.

— Ҫапах та, инженер пиркн мӗнле?
— Инженер пиркн-и? Итле-ха, Роман Ивано- 

вич, халь эпӗ тӗнчере ҫук ӗҫлӗ, пуҫа хыҫма та 
вӑхӑтӑм ҫук: „Еҫхӗрарӑмӗ“ ж^рнал валли пӗр 
поэма ҫырса ярас тетӗп. Хамӑн уйӑрса янӑ арӑм 
пирки. Хамран алимент илнишӗн питӗ тарӑхрӑм. 
Вулас пулсан, макӑрса вилмелле.

— Арӑмна хӗрхеннипе-и?
— Мар, хама хӗрхеннипе. Хама эпӗ питӗ мӗс- 

кӗн туса кӑтартрӑм.
— Ма пӗреххут „Сунтал“ редакцине ямастӑн 

поэмуна?
— Эпӗ рифма таврашӗсене чухласах каймас- 

тӑп ҫав, „Еҫхӗрарӑмӗнче“ уншӑн питех ти р к е с е х . 
каймаҫҫӗ тет пулас.

— Инженер пирки ӗҫ тухмасть апла?
— Ма тухмасть тет, тухать, конешнӑ. Тульккӗ



санӑн ун пирки Долбилов юлташпа калаҫ^а пӑхаС 
пулать. Вӑл сана инженер ҫеҫ мар, профессор та 
тупса пама пултарать.

— Кам-ха вӑл сирӗн Долбилов текенни?
— Долбилов-и? Пирӗн ҫӗнӗ работник, старший 

мар агроном. Эпӗ старший агроном, вӑл старший 
марри. Заливайкин юлташӑн хурӑнташӗ тет пу- 
лас. Ҫавӑнпа питӗ аван ҫын пулма кирлӗ вӑл.

Долбилов текеннн чӑнахах та питӗ кӑмӑллӑ 
ҫын иккен. Ӑрахман мучин ури сассисем кабинет 
алӑкӗ умӗнче илтӗнсенех, вӑл ӑна хирӗҫ сиксе 
тухрӗ,

— Сире агроном кирли? Эпӗ вӑл, Долбилов. 
Мӗн ӗҫпеччӗ?

Вӑл пирӗн Ӑрахман мучине сӗтӗрсе кайсах хӑ- 
йӗн ҫемҫе пуканӗ ҫине лартрӗ.

— Мӗн ыйтупаччӗ?
— Хамӑр колхоз уйӗнче артезиан ҫӑлӗ тута- 

расшӑн эпӗ. Инженерпа калаҫса пӑхасшӑнччӗ.
— Ай-яй лайӑх идея ку, Чи малта пыракан 

идея! Анчах... сирӗн ку ыйтупа малтан Заливай- 
кин юлташпа калаҫас пулать.

— Калаҫрӑм эпӗ унпа.
— Вара ыӗн терӗ?-
— Хӑйӗн помошникӗпе калаҫма хушрӗ.
— Вӑл мӗн терӗ?
— Старший агрономпа калаҫма хушрӗ.
— Вӑл мӗн каларӗ?
— Сирӗнпе калаҫса пӑхма сӗнчӗ.
— Пирӗнпе-и? Ара, эпир старший мар агроном 

ҫеҫ вӗт?
— Апла пуль те...
Старший мар агроном Долбилов сасартӑк ҫам- 

кине ҫапрӗ:
— Ара, ку систерӳ вӗт!
— Мӗнле систерӳ?
— Чӑн-чӑнниех. Сирӗн чи малтанах ман пата 

килмелле пулнӑ. Унтан старший агроном Иванов 
патне, Унтан райзо заведующийӗн помощникӗ 
Налимов патне. Вара тин Заливайкин патне ҫит- 
мелле. Унӑн йӗрки ҫапла. Ӑҫта та пулин пусма 
тӑрӑх хӑпармалла пулсан, эсир ҫӳлти картлашка- 
ран утма тытӑнмастӑр вӗт, кирек.хӑҫан та аялтан 
ҫӳлелле хӑпаратӑр... Ҫырӑр заявлени!..

Тепӗр кун Ӑрахман мучи пусма^тӑрӑх хӑпарнӑ 
пек, старший мар агроном Долбиловран пуҫласа 
райзо заведующийӗ Заливайкин таранах хӑйӗн 
эаявленийӗ ҫине резолюцисем хуртарса ҫӳрерӗ.* 
Анчах ӗҫӗ пӗр пусӑм та малалла каймарӗ, „ыр- 
латӑп", текен тӑватӑ резолюцисӗр пуҫне пурте 
ӗнерхи пекех юлчӗ.

Вара вӑл йӑтрӗ те хӑйӗн заявленине ВКП(б) 
райкомнелле уттарчӗ.

— Халӗ Старший мар агроном ҫук-н мӗн си- 
рӗн?

— Мӗншӗн ҫук тет, пур, Вӑл эпӗ пулатӑп.
— Мӗнле майпа?
— Ҫапла майпах. Еҫкӗ, бюрократизм, терӗҫ, хӑ- 

йӗн хурӑнташӗсене илсе тултарнӑ, терӗҫ.
— Ӑпла халь заявлени сире памалла-и?
— Нимӗнле заявлени те кирлӗ мар. Еҫе ӑна 

сӑмахпа та татмӑ пулать...

Нумаях пулмасть манӑн „Хӗрлӗ партизан“ кол- 
хоз уйӗпе иртмелле пулчӗ. Кӳлӗвар текен айлӑм- 
ра колхозниксем хӗрсех ҫӑл чаватчӗҫ. Вара эпӗ 
харсӑр Ӑрахман мучине, унти ӗҫчен колхозниксе- 
не аса илтӗм те, манӑн куҫ умне уй варринчи 
симӗс парк тата нефть юпи пек ҫӳлелле тапса 
тӑракан артезиан ҫӑлӗ килсе тухрӗ.

* *

Тепӗр эрнерен Ӑрахман мучин темӗнле ӗҫпе 
каллех райзона ҫитмелле пулчӗ.

— Эпӗ йӑнӑш кӗтӗ.м пулас,—терӗ вӑл унччен 
Долбилов ӗҫленӗ пӳлӗмре Заливайкина курса.— 
Манӑн малтан старший мар агроном Долбиловпа 
калаҫмалла пуль. Унтан старшийӗпе... Пусма тӑ- 
рӑх хӑпарнӑ пек ӗн-тӗ...

— Долбилова тасатрӗҫ ҫав кунтан. Ивановпа 
Налимова та...

Хветӗр Уйр.

Америкӑри хӗҫпӑшалсемпе 
суту-илӳ тӑвакан

М. О Т А Р О В  ӳкерчӗкӗ .
(Фото-клише ТАСС).

— Охо! Европӑра вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа эпӗ самалх 
ланса карӑм.

хулӑм-
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Каҫхине вӗт хМвара,
Эх, каҫхине вӗг хӑвара 
Савнине кӗтсе ларап,
Эх, савнине кӗгсе ларап... — тесе юрласа ларать 

ҫӳҫв тӗмми айӗнче пӗр пулӑҫӑ. Ун умӗнчи вӑлта хуллисем, 
шыв хумӗ ҫитсе ҫапӑннӑран, вӑрахӑн чӳхенкелесе илеҫҫӗ. 
Акӑ унӑн пӗр вӑлтине пулӑ лекрӗ курӑнать: карт туртрӗ.

— Эй, ҫӳлти тура, телейлӗ ту хӑвӑн чуруна, паян пурӑн- 
маллӑх пулӑ пар пире, — терӗ те ҫӳҫе айӗнче лараканни, 
шӗшлӗ пысӑккӗш пуллине вӗҫертсе витре ӑшне ячӗ.

— Эсӗ, „таса атте“ Иеронпм, пӗр пулӑ тытрӑн, халӗ манӑн 
черет, — нӑйкӑлтатрӗ ҫӗрӗк сасӑллӑн, ҫыр хӗрӗнчи мӑн чул 
ҫийӗнче лараканни, хӗп-хӗрлӗ ҫӳҫлӗскер.

— Ялан хапсӑнан, дьякон. Турӑ нумая хапсӑнма хушмасть.
Чул ҫинчи качака сухалӗ хирӗҫ чӗнмерӗ. Вӑл, ыйту палли

свӗр пӗкӗрӗлнӗскер, шухӑша кайрӗ. .Хапсӑнатӑн* тенӗ пуп 
сӑыахӗ шухӑша ячӗ ӑна.

— Эпӗ хапсӑнатӑп-и е эсӗ ытлартх хапсӑнатӑн? Вӑт пирӗн 
пурнӑҫӑн историйӗ мӗн калӗ, -  шухӑшласа илчӗ вӑл чӑл-чӑл 
туса чупакан хумсем ҫине куҫӗсене сиктермесӗр пӑхнӑ май.

Акӑ хумсен тӗсӗ улшӑнчӗ. Хумсем вырӑнне унӑн куҫӗ 
умне ҫуртсем килсе тухрӗҫ.

...Аслӑ ял. Аслӑ ялӑн чиркӳ чанӗ хӗрарӑмсем ковет тунӑ 
тапхӑра систерсе мӗкӗрет. Ковет туиа пынӑ халӑх хушшннче 
Маруҫ тӑрать. Унӑн ҫӳҫ хӗррипе явалансз тӑракан сарӑ кӑтра 
ҫӳҫӗ, резинӑ мечӑк пек тӑп-тӑп кӑкӑрӗсем дьякон куҫне илӗр- 
теҫҫӗ. Дьякон пӗтӗм вӑйне пухса юрлать: унӑн Маруҫ кӑмӑл- 
не ҫавӑрас шухӑш пур. Юрланӑ вӑхӑтра дьякон асӑрхарӗ: 
алтартан атте Иероним та икона ҫурӑкӗ хушшипе Маруҫ ҫин- 
чен куҫне илмесӗр пӑхса тӑрать.

— Эх, ҫав Маруҫа хапсӑна-хапсӑнах ырханланса карӗ ӗитӗ 
хӑй, — хыттӑнах ҫухӑрса илчӗ дьякон. Хӑйӗн ҫилӗллӗ сассин- 
чен хӑй хӑранӑскер, дьякон шухӑш йӗрӗнчен ҫӗтрӗ.

— Вӑн, вӑн ӑманне пулӑ туртса илчӗ вӗт. Ма сӑнамастӑн, — 
хӑтӑрчӗ пуп хӑйӗн юлташне.

Юлташӗ нимӗн чгнмесӗр вӑлти ҫине ҫӗнӗ ӑман чиксе хучӗ. 
Унӑн куҫӗсем вӑлта хулли ҫинчен куҫса таҫтан-таҫтан са- 
рӑлса выртакан Сӑр шывӗ ҫине куҫрӗҫ.

Тӗлӗрсе ларакан дьякона Иербним нихӑҫан та юратман.
Акӑ паян та вӑл, шуйтанпа пӗр тӑванскер, Иеронима кан-

сӗрлесе ларать. Кансӑрлесси пулнах ӗнтӗ дьяконӑн ӗлӗк те.
— Астӑвар-ха, — пуҫларӗ пуЬ пӑшӑлтатма, — кам-ха Пан- 

тьӑк чиркӳне хупсан ман ӗнсе ҫине улӑхса лараканни? Эпӗ 
кооператива счетовода кайга кӗрсен, ҫав марччӗ-й счетовода ' 
хӑй кӗрес шутпа жалоба ҫырса пачӗ? Вара хӑйне те нлме- 
рӗҫ, мана та сираӗнтерсе ячӗҫ. Турӑ ҫынни ыар вӑл—шуй- 
тан хӳри. _

Ҫапла пӑшӑлтатать пуп. Пӑшӑлтатнӑҫем унӑц куҫӗ умне 
ӗлӗкхи мӑнкун каҫӗ килсе тухагь.

... Чиркӳ чанӗ ҫӗр ҫӗмӗрсе ыӗкӗрет. Телейлӗ вӑхӑт тупнӑ 
Иероним ҫырма тӑрӑх, ампар хыҫӗсемпе Елеке Митрин кил- 
картине чупса ҫитрӗ. Унӑн тутисем чуп тӑвасса сиссе хӑй- 
семех чӑмӑртанаҫҫӗ, куҫӗ умӗнче ҫӗмӗрт куҫлӑ Крахван тӑ- 
рать.

— Крахван, — тет пуп чӳречерен, — турӑ чури Митри кай- 
ре-и? Эпӗ кӗлӗ пуҫланас ӳ«}ӗн ҫур сехетлӗхе чупса килтӗм.

Кӑрахванӗ тем каласшӑнччӗ, калаймарӗ. Пуп ҫелиӗке вӑр- 
кӑнса кӗчӗ.

— Крахван, турӑ хӗрӗ, пыл тута, чее чӗре, — ярса илчӗ вӑл 
икӗ аллипе. Чӗререн чуп тунӑ вӑхӑтра ҫемҫе хӗрарӑм тутп 
вырӑние шӑрт сухал перӗнчӗ. Пуп сывлӑш ҫааӑрса илме те 
ӗлкӗреймерӗ: такам чышки пуп пуҫӗ ҫине ӳкрӗ, такамӑн ури 
купарчарзп тапса тулалла сиктерчӗ.

—  Ах, леш хӗрлӗ ҫӳҫӗ мантан малтан ҫитнӗ, — тин ҫеҫ 
туйса илнӗччӗ пуп ун чух.

— Дьякон, — терӗ пуп шухӑшлама пӑрахсах, — тарӑхтартӑн 
та эсӗ мана пӗр мӑикун каҫхине. Тӳссе ирттертӗм ҫапах.

—  Э?
— Тарӑхтартӑн, тетӗп, мӑнкун каҫхине.
Дьякон татах пӗкӗрӗлчӗ. Унтан ҫӗрӗк сассипе:
— Эсӗ ху ыан майрапа ҫелнӗк умӗнче тӑнине майтӑн-им? 

Леш чиркӳрен клуб тунӑ ҫулхине, раскулачить тунӑ чух, 
хам ҫук вӑхӑтра, ман ӗнене, Хораҫка Сохром сурӑхне улта- 
ласа пынине мантӑн-им? Э, мантӑн-и?

Ку сӑмахсене итленӗ пуп, хирӗҫӳ пуҫланнине кура, урӑх 
калаҫма шутламарӗ. Пӗлет вӑл дьякон ҫилленнӗ вӑхӑтрачыш- 
кнпе сӑмса урлӑ ҫатлаттарассине те. Пӗрре хӗресе чуп ту- 
тарнӑ чух Крахвана чӗпӗтсе куҫ хӗснӗшӗн авал аванах аяк- 
ран панклаттарнӑччӗ. Ҫавна аса илчӗ те пуп урӑх чӗнмерӗ.

Чылай чӗнмесӗр ларчӗҫ вӗсем. " _
— Мӑнкун та ҫитрӗ. Халӗ' пире ҫӑмарга, ҫу таврашӗ пама 

мар, йыт хӳри те тыттармаҫҫӗ. Э-хе-хе, иртрӗ пуль, Иероннм, 
авалхи, — пуҫарчӗ сӑмахве. дьякон. — Халӑх пӑрахрӗ пирг.

— Да! халӗ Ҫумун Йӑван карчӑкӗ те пилӗк пус парас ҫук... 
Эй, дьякон, ав пулӑ лекнӗ.

Акӑ пулӑ хыҫҫӑн пудӑ леке пу^ҫларӗ. Иеронимӑн кӑмӑлӗ 
ҫемҫелчӗ пулас, пуллисене туртса кӑларнӑ май пуҫларӗ хӑйӗп 
юратнӑ юррине:

... Савни, савнине кӗте-е-еп.
Эх, савнине кӗте-е-еп, — юрӑ сӑмахӗсем Сӑр шы- 

вӗ тӑрӑх, ешӗл улӑх урлӑ таҫта ҫитиех илтӗнчӗҫ. Юлашки 
пупсен юлашки юрри пуриӑҫран уйӑрӑлса вил тӑпри айие 
пулнӑ юрӑ ҫеммипе янӑрарӗ.

И. КАШЛИНКЕ.

Ҫывӑрмасӑр тӗлленекенсем
Ӗлӗкхипе шутласан, мӑнкун праҫнпкӗн куиӗсем пыраҫҫӗ, 

анчах ура.мра та, катхозниксен килӗсенче те нимӗнле мӑнкун 
шӑрши.сисӗнмест. Елӗк чиркӳ пулиӑ ҫурт тӑрринче хӗрлӗ 
ялав мӑнаҫлӑн вӗлкӗшет, унӑн алӑкӗ тӑррине „КЛУБ* текен 
вывескӑна ҫакнӑ. Чӑн та, колхозӑп обществӑллӑ столовӑйӗ 
енчен тутлӑ апат-ҫимӗҫсен шӑрши килсе, сӑмсана кӑтӑклан- 
тарать, анчах унта та ҫынсем курӑнмаҫҫӗ, вӑйпигти халӑх уй- 
хирте, колхозӑн карташӗнче, складсемпе сарайсенче тата ыт- 
тн ҫӗрте ӗҫлет. Хӑйӗн йӑви умӗнче_ ларакан шӑнкӑрчӑ та ку 
кун колхозниксемпе ӑмӑртса пек кӑриклетсе, шиклетсе илет 
те, уялла васкаса вӗҫсе каять. Йӑмра ҫинче ларакан чавкасем 
те ҫав тери васкавлӑ та шавлӑ канашлу туса ирттерсе, ма- 
лалла ыткӑнаҫҫӗ.

Хӑйӗн чыссӑр .квалификацине" ӗмӗрлӗхе ҫухатнӑ Савелий 
пуп ҫеҫ, кантӑк умие чавсаланса ларнӑ та, тарӑн шухӑша 
ернӗ. Ана ӗлӗкхи мӑнкун кунӗсем аса килеҫҫӗ мӗн, тӗтреллӗ 
куҫӗсеие ҫӑмарта тултарнӑ витресем, ҫуллӑ икерчӗсем, чара 
пысӑккӗш хуплусем курӑнса каяҫҫӗ. Лӑнкӑрт ҫӑтать вӑл^сур- 
чӑкне ларсан-ларсан, тутисем хӑйсемех кавлеме тытӑнаҫҫӗ.

Кӑштах вӑхӑт иртсен, ун патяе чиркӗве хупас умӗн юлаш- 
ки хут дьяконӑн обязанноҫӗсене туса пурӑннӑ Ахвунька 
.хуйхӑ валеҫме' пырса ларать. Хуйхӑ-суйхӑ валеҫессинчен 
ытларах вӑл пупӑн пӗрер черкке эрех нулмӗ-ши тссе килнӗ, 
анчах Савелий пупӗ дьякон пӗрер ҫур литр нлсе пырать 
пулӗ тесе кӗтнӗ. Пӗрне-пӗри кӗгнӗ-кӗгнӗ те, кӗ^н.шех иот- 
терсе ярас мар тесе, сЯмсаран пӗрер чӗрӗк илме калаҫса ’та-



тЯлнЯ. КаланЯ—тунӑ, иккӗшин умне пӗрер черкке эрех тулса 
ларнӑ.

— Мӗн хыпарсем пур? — ыйтнӑ пуп, черккене ҫЯвар ҫин- 
че кугЯн тӑратса.

— Мӗн калама, Савелий атте, — тет Ахвунька, сӑмсине ви- 
релле шӑлса. — Турӑ ҫуртне пӑсаҫҫӗ. Темӗн те пӗр пӳлӗмсем 
туса нӗтернипе мар, халӗ тата радиоузел туса пӗтереҫҫӗ.

— Хосподи, — тет Савелий пуп, хӑй аллиие каллех черкке 
еннелле чӑсать.

Пӗр-икӗ черкке пушатнӑ хыҫҫӑн Ахвунькӑн малтанхи .хуй- 
хи-суйхи“ сирӗлчӗ пулас, ҫӗкленсе калаҫа нуҫларӗ.

— Эх, Савелий атге,— тет вӑл, — пӗр шутласа пЯхсан, ра- 
дио вӑл питӗ те интереслӗ япала. Шел, Яна пӗр 25—30 ҫул 
ӗлӗкрех туман.

— Эсӗ, ҫылӑхлӑ турӑ чури, темӗнле усал шухЯша ернӗ.
— Ҫук ҫав, Савелий атте,— тет Ахвунькз. — Акӑ, сӑмах- 

ран, пирӗн ялта ӗлӗкех радиоузел пулна пулсан, кашнн ки- 
лех рздио кӳртнӗ пулнӑ, тейӗпӗр. Радиоузелта калаҫни каш-

ни кил* ҫитет, — мӗне кирлӗ кил тӑрӑх молебӗнпа ҫӳреме? 
Радиуэела кай та микрофон умне ҫеҫ тӑр, вара пуҫла молв- 
бена: .Ашшӗн, ывӑлӗн, святой сывлӑшӗн ячӗпе хамӑр ял ра- 
дноузелӗ калаҫать. Микрофон умӗнче Савелий аттепе дьякон 
Афанасий. Черетлӗ молебена итлӗр". Малалла хӑйӗн йӗркипе 
пырать: „Христо-о-ос вилӗмӗнчен чӗрӗлнӗ* т. ыт. те, Моле- 
бен пӗтрӗ, тейӗпӗр, витрепе пӑтавка, е михӗ ил те, уттара 
пар ял тӑрӑх. Питӗ .оргиналлӑ* пулмалла.

Хуҫӑлса пӗтнӗ тылӑ евӗрлӗ шӑмшаклӑ Савелий пуп, пӗрре 
ҫак .оргяналлӑ* шухӑшпа, тепре эрехпе суптӑрканипе, хут- 
ланса ларнӑ та нимӗн те шарламасть.

Сасартӑк клуб енчен хыттӑн калаҫни илтӗнсе кайрӗ. Уҫӑ 
кантӑк умӗнчи репродуктор кӗрлеттерсе калаҫать мӗн, — мӑн- 
кун сненӗ ҫинчен лекци параҫҫӗ.

— Илтетӗн-и? —ыйтрӗ Савелий, алчӑранӑ куҫӗсемпе пӑхса.
Ахвунька нимӗн те чӗнмерӗ, сӗтел ҫинчи черккене ҫеҫ яр- 

са тытрӗ.
Никита Волков.

Г А С Т Р 0 Л Е Р
Серебренников, пӗлтӗр командировкӑна кяйсан, виҫӗ кун 
хушшинче сакӑр районта пулма ӗлкӗрпӗ. (Хаҫатсенчен).

Вӑтакас парторгӗ Новиков В. аптрасах ҫитнӗч- 
чӗ ӗнтӗ: пӗр ӗҫ патне чупать — тепри тӑрса юлнӑ 
пек туйӑнать, унта каять — урӑх ҫӗрте мӗн те 
пулин ҫит.мест. Стена хаҫатне йӗркеллӗ кӑларма 
тытӑннӑччӗ ҫеҫ—ялти почта ӗҫӗ япӑхса кайма ӗл- 
кӗрнӗ.

Шӑп ҫавнашкал кансӗр вӑхӑтра Вӑтакас ялне 
шӑши ҫӑмӗ тӗслӗ  машина пырса кӗчӗ.

— Ял Совет исполкомӗн ҫурчӗ ӑҫта? — тӳрех 
ыйту пачӗ машина ҫинчен аннӑ ҫын почтӑна кай- 
ма тухнӑ Новикова тытса чарса. — Ҫак ҫуртах-и? 
Тата ку ялти парторга ӑҫта тупма пулать-ши?

— Парторг эпӗ пулатӑп, — терӗ Н овиков .— 
Эпӗ те-ха вӑл...

— Пӗр майлӑ председателе те тупасчӗ, юлташ. 
Вӑл та кирлӗ пулать. Кайса чӗнеймӗр-ши?

— Вӑл ял Совет исполкомӗн ҫуртӗнчехчӗ пу- 
лас-ха.

Пӳрт алӑкӗ урлӑ ярса пуссанах, Новиков ҫнне 
каллех ыйтусем тӑкӑнма пуҫларӗҫ.

— Эсир мӗн ятлӑччӗ-ха, юлташ?
— Новиков, Владимир Петрович.
•— Комсорг тетӗр-и?
— Мар, парторг терӗм. Юлашки суйлавранпа.
— Коммунистсем чылайӑн-и?
— Тӑватӑ ҫын. Иккӗшӗ иртнӗ эрнере пропаган- 

дистсен курсне вӗренме карӗҫ. Пӗри иккӗмӗш 
уйӑх ӗнтӗ МТС-ра ӗҫлет. Директорӑн заместителӗ 
пулма илчӗҫ. Тепри...

— Тата ытти те. Юрать. А комсомолецсем 
мӗнле? Хутшӑнаҫҫи ӗҫе?

— Ҫавӑн пирки каласшӑнччӗ те эпӗ сире... 
Эсир — Шупашкартан мар пуль?

— Ҫавӑнтан-ҫке.
— Апла пулсан питӗ авӑн-ха ку. Шӑп кӑна кансӗр- 

терех вӑхӑтра ҫитрӗр. Еҫсем пӑртак япӑхнӑ пек 
туйӑнаҫҫӗ пирӗн. Комсомолецсем пурте тенӗ пек 
тӗрлӗ курссемпе шкулсене саланса пӗтрӗҫ... Пур 
ҫӗре те хамӑн ҫитмелле.

— Тӗрӗс каларӑн, юлташ. Еҫ питб нумай. Ма- 
нӑн паянпа ыран хушшинче тата вунӑ яла ҫит- 
мелле, Кӑтартусем парса ҫӳретӗп. А срокӗ сахал,

Килнӗ ҫын блок-ночӗ ҫине пахса илчӗ те татах 
ҫырма хатӗрленчӗ.

— Санӑн аслаҫу ӗлӗк пысӑк усламҫӑ пулнӑ 
теҫҫӗ, тӗрӗс-и вӑл?

Новиков тӗлӗнсех карӗ.
— Ман асатте усламҫӑ пулма мар, ӗмӗрне кӗтӳ 

патӗнче ҫӳресе ирттернӗ. Эсир Анаткасри Арла- 
нов Петӗрӗ пирки калаҫатӑр пулмалла. Вӑл пӗр 
вӑхӑтра чӑпта артелӗн счетовочӗ пулса ӗҫлерӗ.

— Тӑхтӑр-ха, апла ку Анаткас мар-и?
— Вӑтакас ку. Анаткас кунтан виҫӗ ҫухрӑмра.
Килнӗ ҫын „ыйтусем — ответсем” текен хут

ҫинчи ял ятне улӑштарса ҫырчӗ те, ку таранччен 
тӗлӗнерех пӑхса ларакан ял Совет исполкомӗн 
председательне А. Иванова удостоверени кӑларса 
тыттарчӗ.

— Пусӑр пичет.
— Мӗн пирки? Парторг каланӑ сӑмахсем тӗрӗс 

тесе-и?
— Мар, эпӗ сирӗн ялта пулнине паллӑ тӑвӑр.
Тепӗр виҫ-тӑватӑ минутран шӑши ҫӑмӗ тӗслӗ

машина Вӑтакасран Анаткас еннелле тухса сир- 
пӗнчӗ.

— Кам пулчӗ ку? — ыйтрӗ Новиков машина 
тухса кайнӑ урам вӗҫнелле чылайччен пӑхса тӑнӑ 
хыҫҫӑн.

— Тӗплӗнех пӗлеймерӗм, — терӗ И ванов.— 
Удостоверенийӗ ҫинче темӗнле „инструктор“ те- 
нине ҫеҫ курса юлтӑм.

Хв. Уйхир.
 • ^  • -----------

П ӑ р л а н н ӑ
Кивӗ-Чзкӑри (Тутар республики, Ҫӗпрел рай*- 

нӗ) вулав ҫурчӗн алӑкӗ сивӗ хӗл пуҫланнӑранпа 
та уҫӑлман, хӗллехи уйӑхсенче алӑк веҫех шӑнса 
ларнӑччӗ, халӗ апла мар, пӗр пилӗк вӑйлӑрах ҫын 
туртеан уҫма та пултараҫҫӗ. Анчах та избач Коз- 
лов Александр халь хӑй пӑр ҫумне ҫыпӑҫнӑ (кӑ- 
мӑлӗ клубран сивӗнсе пӑрланнӑ), тракторпа сӗтӗр- 
сен те вулав ҫурчӗ еннелле илсе пыма ҫук.

Ф. Матюшин.



Й ӗ п е  ҫ и н е  с а п а
Пурнӑҫра пӗр сӑмах та темиҫе япалана пӗлтер- 

ме пултарнине пирӗн ялти Максим Максимч та, 
ытти ҫынсем пекех, лайӑх пӗлнӗ. Тӗслӗхрен, 
,шыв1“ тенине илтсен, вӑл икӗ япала ҫинчен аса 
илнӗ. Пӗри—„шыв! шыв!“ тени пӳртре илтӗнсен, 
хӑйӗн виҫӗ ҫулхи ывӑлӗ шыв ӗҫесшӗннине пӗлнӗ. 
Тепри— „шыв! шыв!“ тени хыттӑн та хӑрушшӑн 
илтӗнсен, ӑҫта та пулсан пушар тухнине тавҫӑр- 
са илнӗ. Ҫаксемсӗр пуҫне вӑл сӑмах тата мӗне- 
мӗне пӗлтерме пултарни ҫинчен Максим Максимч 
халиччен шутламанччӗ. Анчах юлашки кунсенче 
кӗтмен ҫӗртен пулса иртнӗ кулӑшла та тарӑхта- 
ракан истори ирӗксӗрех шутлаттарнӑ ӑна ун ҫин- 
чен.

Пӗрре Максим Максимчӑн Шупашкара каймал- 
ла пулнӑ. Поезд ӑна часах Шупашкар станцине 
илсе ҫитернӗ. Вагонран тухнӑ та вӑл автобус ҫи- 
не ларма васканӑ. Ҫав вӑхӑтра ӑна такам сылтӑм 
хулпуҫҫинчен тытса чарнӑ. Унпа юнашар хӑйӗн 
ача чухнехи юлташӗ, халӗ пединститутра вӗрене- 
кен судент, тӑнӑ мӗн.

— Сывӑ-и?— тенӗ вӗсем пӗр харӑс пӗрне-пӗри 
алӑ парса. ^

Пӗрне-пӗри ҫулталӑк хушши курманскерсем, 
вӗсе.м тем пекех савӑннӑ ҫак тӗлпулушӑн. Студент 
Максим Максимча хӑй патне чӗннӗ.

— Максим,—тенӗ вӑл автобус ҫинче ларса пы- 
нӑ чух,—айда хам пата. Сана выртмаллӑх вырӑн 
тупӑнӗ...

Максим Максимч килӗшнӗ.
— Юрать, ара,—тенӗ вӑл, —колхозник ҫуртне 

кайса аппаланиччен...
Ҫапла вӗсем, пединститут тӗлне ҫитсен, авто- 

бус ҫинчен анса юлнӑ та, пединстигутӑн 5-мӗш 
№-лӗ общежитине кӗрсе кайнӑ.

— Акӑ ҫакӑнта пурӑнатӑп та ӗнтӗ эпӗ,— тенӗ 
студент Максима хӑй пурӑнакан пӳлӗме илсе 
кӗрсе.

Ытла пысӑках та мар тӑваткӑл пӳлӗм, пысӑк 
чӳречеллӗскер, ҫутӑ пулнӑ. Йӗри-тавра тирпейлӗ 
пуҫтарнӑ койкӑсем тӑнӑ. Варринче сӗтел, ун тав- 
ра венски пукансем. Стенасем ҫумӗнче портрет- 
сем тата пысӑк тӗкӗр ҫакӑнса тӑнӑ. Ҫаксем пурте 
Максим Максимчӑн кӑмӑлне кайнӑ.

— Питех те аван сирӗн пӳлӗм,—тенӗ вӑл юл- 
ташне.

— Пӳлӗмӗ аван та, анчах...
Студент, тем аса илнӗ пек пулса, хӑй шухӑшне 

каласа пӗтермесӗрех, тӗкӗр ҫине пӑхса, пит-куҫ- 
не сӑтӑркалама тытӑннӑ.

— Мӗн „анчах“...— ыйтнӑ Максим.
— Э-э!..— аса илнӗ пек пулнӑ юлташӗ,— куҫсем 

ыратаҫҫӗ тесшӗнчӗ...
Вӑл темшӗн сӑмаха пӑрса янӑ. Максим урӑх 

чӗнмен.
Каҫ пулсан вӗсем ҫывӑрма выртнӑ.
Тепӗр ирхине Максим ирех ҫывӑрса тӑнӑ. Ча- 

сах студентсем те вӑраннӑ.
— Пур-и?—тенӗ пӗр студент ыйӑхлӑ куҫӗсене 

сӑтӑркаласа.
— Ҫук! —ответленӗ ӑнапаҫӑрах тӑрса тумланнӑ 

юлташӗ.
Пирӗн Максим, кунта пӗрремӗш хут пулакан- 

скер, паллах, ку сӑмахсем мӗне пӗлтернине тавҫӑрса

илме пултарайман ӗнтӗ. Вӑл хӑйӗн пӗчӗк чемода- 
нӗнчен алшӑллипе супӑнь кӑларнӑ та пит ҫума 
кайма хатӗрленнӗ. Анчах студентсем пӗри 
те пит ҫума кайма шутламан. Вырӑн ҫинчен тӑнӑ 
та тумланнӑ, ыйӑхлӑ куҫӗсене типӗ алшӑллипе 
сӑтӑрнӑ.

— Эсир ҫӑвӑнмасӑрах-и?..— тенӗ Максим заня- 
тине кайма хатӗрленнӗ студентсене.
' — Ҫӑвӑннӑ эпир...—ответленӗ студенгсем.

— Хӑҫан?!
— Виҫӗм кун ҫеҫ...
Максим шалтах тӗлӗнсе кайнӑ.
— Тӗлӗнмелле ҫав,—тенӗ пӗр студенчӗ.— Вӗре- 

нӳ ҫулӗ пуҫланнӑранпах ҫапла, пӗрре ҫӑвӑнатпӑр 
та ик-виҫӗ кун ҫӳретпӗр. Халӗ те акӑ виҫҫӗмӗш 
кун шыв ҫук. Кам айӑплӑ уншӑн, пӗлме хӗн. 
Эпир, студентсем, общежити комендантне вӑр- 
ҫатпӑр, комендант институт дирекцийӗ ҫине 
ярать...

Ҫакӑн хыҫҫӑн тинех Максим Максимч паҫӑрхи 
,п ур  и?“ тата „ҫук!“ сӑмахсем пит ҫумаллй шыв 
ҫукки ҫинчен пулнине пӗлнӗ. Ӑна ҫеҫ те мар. 
Енер хӑйӗн юлташӗ, тӗкӗр ҫине пӑхнӑ чух, „ла- 
йӑх та, акчах... шывсӑр ларатпӑр“, тесшӗн пулни- 
не те тавҫӑрса илнӗ.

Тепӗр ир те ҫаплах пуҫланнӑ. „Пур-и?“ ыйту 
ҫине „ҫук!“ ответ илтӗннӗ. Пит ҫӑваеси ҫавӑ пулнӑ.

Максим Максимч виҫҫӗмӗш ир те ҫавӑн пекех 
пуласса кӗтнӗччӗ. Анчах апла пулман. Яланхи 
„пур-и?“, „ҫук!“ сӑмахсем вырӑнне урӑххи ил- 
тӗннӗ.

— Шыв!.. Ш ыв!..--тесе кӑшкӑрса янӑ пӗри ко- 
ридорта.

Лӑпкӑ ҫывӑракан Максим кӑртах сиксе тӑнӑ. 
Коридортӑ тӗпӗртетнӗ сасӑсем, татах „шыв! шыв!“ 
тенисем илтӗннӗ.

„Пушар“,—шухӑшланӑ Максим. Вӑл вара, сасӑ 
тухма пултарнӑ таран, кӑшкӑрса янӑ;

— Пу-шаар!.. Пу-ша-ар!..
Вӑл татах кӑшкӑрнӑ пулӗччӗ те, анчах ӑна тин 

ҫеҫ ыйхӑран вӑраннӑ юлташӗ тытса чарнӑ:
— Мӗн кӑшкӑратӑн, атршнӑ?..
— Эсӗ хӑв аташнӑ! Илт*местӑн-и шыв тесе чу- 

паҫҫӗ?—тенӗ Максим ч ӗ т р ^ л ӗ  сасӑпа.
■— Айван! Ҫавна та тавҫӑрса илейместӗн!.. Пит 

ҫума шыв илсе килнӗ, ҫавӑнпа кӑшкӑраҫҫе...
— Тьфу! Ҫӗр ҫӑтасшӗ!..—тарӑхса кайнӑ Мак- 

сим.— Эпӗ пушар тесе...
Ҫакӑн хыҫҫӑн вӗсем те пит ҫума тухса чупнӑ.
Пит ҫумалли пӳлӗмре туллиех студентсем‘ пул- 

нӑ. Анчах умывальникӗ шӑпах виҫӗ ҫын ҫӑвӑн- 
маллӑх. Вӑл та пулин шӑтса пӗтнӗскер, ала евӗр, 
шыв ярсан та шыв тытман. Виҫҫӗн ҫӑвӑннӑ, вӑтӑ- 
рӑн кӗтсе тӑнӑ.

Тӑрсан-тӑрсан Максим Максимча та ҫӑвӑнма вӑхӑт 
ҫитнӗ. ,Н у  ҫӑвӑнатӑп ӗнтӗ,“~ш ухӑш ланӑ вӑл, икӗ 
кун ҫӑвӑнманскер. Анчах питне-куҫне лайӑхрах 
супӑньлеме ӗлкӗрнӗччӗ ҫеҫ, темиҫен пӗр харӑс 
кӑшкӑрса янӑ.

— Пӗтрӗ!..
— Типрӗ!..
— Пӗр тумлам та юлмарӗ!—илтӗннӗ сасӑсем.
Максим каллех ӑнланман.
— Мӗн пулчӗ?— ыйтнӑ вӑл юлташӗнчен.



— Шыв пӗтрӗ!—ответленӗюлташӗ.
Студентсем кайса пӗтнӗ. Вӗсем занятине васка- 

нӑ, Максим Максимч пӗчченех тӑрса юлнӑ. Ап- 
транӑ вӑл. „Мӗн тӑвас? Мӗнпе ҫӑвӑнас?..“ Ҫавӑн- 
тах ҫӗнӗ шухӑш пуҫа пырса кӗнб. ,Эй, мӗн ку- 
лянмалли, тулта юр пӗтмен вӗт-ха. Тухатӑп та 
ҫӑвӑнатӑп"...

Вӑл, супӑньленнӗ куҫӗсене уҫма пултарайман- 
скер, аллисене, суккӑр ҫын пек малалла тӑсса, 
урисене урай тӑрӑх кӑштӑрттарса утса, тула 
тухса кайнӑ. Кунта вӑл ҫурхи шывлӑ юра ывӑҫ- 
ла-ывӑҫла супӑньлӗ питне сӑтӑрма тытӑннӑ. Са- 
сартӑк каллех пуҫа ҫавӑракан сасӑ илтӗннӗ;

— Шыв! Шыв!..
Максим пуҫне ялтах ҫӗкленӗ, куҫӗсене чалтах 

уҫса янӑ.
— „Мӗн ку?.. Хӑлхасем улталаҫҫӗ-ши е шыв 

илсе килчӗҫ-ши?..“
Вӑл каллех общежитине чупса кӗрсе кайнӑ. 

Умывальнике пӑхнӑ—тумлам та пулман, каткана 
тӗрӗсленӗ—вӑл та тип-типех. Хытӑ тарӑхнӑ Мак- 
сим, анчах тарӑхуран шыв тухман. Ирӗксӗрех те- 
пӗр хут тула тухмалла пулнӑ.

Тулта кэллех паҫӑрхи сасах илтӗннӗ. Аранах 
тавҫӑрса илнӗ Максим.

— Аха,— тенӗ вӑл,—институтра кӑшкӑраҫҫӗ, ун- 
та умывальник пурах ӗнтӗ...

Ҫапла шутласа вӑл, пӗр аллипе алшӑли, теп- 
ринпе супӑнь тытнӑскер, хӑлаҫлансах пединститу- 
та чупнӑ. Часах пединститутӑн виҫҫӗмӗш хутне 
хашӑлтатса улӑхнӑ. Пӗр пӳлӗм тӗлӗнче итлесе 
тӑнӑ. Ш алта шыв шапӑртатса юхни илтӗннӗ.

Шапӑр-шапӑр-шапӑр!... вӑйланнӑҫемӗн вӑйланса 
пынӑ вӑл сасӑ.

— Э-э!.. кунта душ та пур мӗн вӗсен. Вот ҫӑ- 
вӑнатӑп тӑк ҫӑвӑнатӑп ӗнтӗ!..—хӗпӗртенӗ Максим. 
Ҫав вӑхӑтра сасартӑк алӑк шанлатса уҫӑлса 
кайнӑ та, комнатӑран йӗпенсе пӗтнӗ студентсем 
тӗпӗртетсе тухнӑ.

— Шыв! шыв!.. йӗпенетпӗр!..— кӑшкӑрашнӑ хӑй- 
сем.

Максим Максимч, ҫӑвӑнасси ҫинчен ҫеҫ шу- 
хӑшлаканскер, нимне пӗлмесӗр вӗсене хирӗҫ кӗ- 
решнӗ:

— Юлташсем, кӳртӗр-ха манэ...
— Ӑҫта кӗретӗн? Шыв унта!..—кӑшкӑрнӑ сту- 

дентсем.
— Шыв кирлӗ те мана, ҫӑвӑнасчӗ...
— Мунча терӗк-им кунта ҫӑвӑнма?.. Чак ка- 

ялла!
— Пӗлетӗп мунча мар, душ кунта сирӗн...
Студентсем кулса янӑ.
— Кӳртӗр ӑна! Сивӗ душпа ҫӑвӑнса савӑнтӑр 

ҫав...—тенӗ пӗри кулса.
Студентсем сирӗлнӗ.
— Курмастӑн-им маччаран шыв каять?—тенӗ 

унпа юнашар тӑракӑн студент.
Чӑнах та маччаран та, стенасем тӑрӑх та, пыр- 

са кӗмелле мар, шыв шӑяӑртатнӑ. Урайне кӑва- 
кал ишмеллӗхех шыв тулнӑ. Студентсем ларса 
вӗренекен пукансем, стенасем „сивӗ душпа“ ҫӑ- 
вӑннӑ, тӑмпа вараланнӑ.

— Вот сана душ!...—ассӑн сывласа янӑ Максим.
— Ҫапла ҫав,—тенӗ студент,—иртнӗ кӗркунне 

те нумай кайрӗ, ун чухне ҫӑмӑр шывӗ каятчӗ, 
халӗ юр шывӗ анать...

Студентсем типӗ комната шырама кайнӑ. Мак-

сим Максимч аялти хута аннӑ. Анчах „йӗпе ҫике 
сапа“ тенӗ пек, кунта каллех ,игыв!“, тени пл. 
тӗннӗ. Максим каллех шарт сикнӗ. Пуҫне хыпаш. 
ласа пӑхнӑ, маччаналла тинкернӗ— ниҫта та Ш1,:з 
юхман. Йӗри-тавра пӑхса илнӗ те, пӗр кӗтесри 
бак пӑсланса ларнине курнӑ. Бак умӗнче студеат- 
сем тӑнӑ.

— Ах, ӗҫесчӗ,— теггӗ пӗри.
— Кранран выртса ӗ ҫ , - ӑ с  панӑ тепри.
— Тута-ҫӑвара пӗҫерет-ҫке...
Ҫаксем патне Максим Максимч та пырса 

ту х н ӑ . '
— Шыв ӗҫтерӗр-ха мана юлташсем,—тенӗ вӑл.
— Еҫтересчӗ те, кружки ҫук,—ответленӗ сту- 

дентсем.
— Епле апла?..
— Ҫаплах ҫав, вӗренӳ ҫулӗ пуҫланнӑранпа та 

пулман вӑл...
Ним калама та аптранӑ Максилг. Кунӗ ӑнман уи 

паян. „Йӗпе ҫине сапа“ тенӗ пек, ннкек ҫине син- 
кек пулса пынӑ.

— Эх!—тенӗ вӑл вара ывӑннӑ сасӑпа,—мӗне-;лӗ- 
не пӗлтермест-ши ку „шыв“ тени?..

А. ПАВЛОВ.

Тухса ҫӳремен агроном
— Тииӗс ҫинче ишсе ҫӳренӗ чух, эпӗ пӗр эр- 

не ҫӗр курман.
— Эпӗ тата ҫӗрӗҫ пайӗнче аслӑ агроном пугса 

ӗҫленӗ чух, виҫӗ ҫул ҫӗр курман.

П А Л Л Ӑ
А. ЧИ Р К О В  ӳкерчӗкӗ:

— Ку .мӗне иӗлтерет?
— Ку-и? Практнкантсем ӗҫлекен парнкмахерскинч. 

хырӑннине пӗлтерет.



Н. КОЛЕСНИКОВ

Ы л т т ӑ н  а л ӑ с е м
(П уҫлам ӑш ӗ и р т н ӗ  номӗрт е)

КӖТЕРНЕ. Епле пулман?
ҪТАППАН. Ҫаплах—пулман. Лентӑран пуҫне 

нимӗн те пулман. Эсӗ куртӑн та ҫавӑнтах йӗрсе 
ятӑн. Эпӗ сана вӑл вӑхӑтра лента мар, пӗр та- 
тӑк ҫӑкӑр кирлӗ пулнине сисрӗм, ӑнлантӑм... Хам 
ӑшӑмра Антона вӑрҫса илтӗм, ҫав вӑхӑтрах шу- 
хӑшлатӑп; мӗн тӑвас-ха тетӗп. Тӑрас та тухса каяс? 
Нимӗнпе те пулӑшас мар? Халӑм ҫитмест. А 
мӗнпе пулӑшас-ха, манӑн пӗрер пусӑн пуҫтарнӑ 
мӗнпур капиталӑм ҫирӗм пилӗк тенкӗ ҫеҫ. Шухӑш- 
латӑп. Антон панӑ пек туса пӗр вунӑтенкӗ парас 
тетӗп. Ну... патӑм та вара...

КӖТЕРНЕ. Анчах эсӗ вунӑ тенкӗ ҫеҫ мар, ҫи- 
рӗм пилӗк тенкипех патӑн-ҫке.

ҪТАППАН. Мӗнле калас, в ӑ /1 акӑ мӗнле 
пулса кайрӗ... ӑнсӑртран пулчӗ: вӗсене вакламанч- 
чӗ, пӗр укҫаччӗ...

КЕТЕРНЕ. Апла пулсан вара эсӗ хӑвӑя голашки 
укҫуна панӑ-и?

ҪТАППАН. Калӑн, пысӑк укҫа?
КЕТЕРНЕ. Анчах эпӗ ҫав укҫапа... Вӗсем пул- 

ман п}'лсан, тен, эпӗ те, Сашкӑ та сывӑ юлман 
пулӑттӑмӑр, тен вилсе выртнӑ пулӑттӑмӑр... Эпӗ 
халиччен те пӗлмен ҫавна.

ҪТАППАН. Юрӗ-ҫке! Мӗн ара... питӗ ырӑ ҫын 
эсӗ... Мӗскер ӗлӗкхисене аса илсе ларас?Чей ӗҫер 
луччӑ.

КЕТЕРНЕ. Ах, тур, тур, сӑмавара мансах кай- 
нӑ эпӗ, ухмахскер»! {Сӑмавар патне васкаса пи- 
рать, анчах пӑхать те курать—сӑмавар труби 
ҫӗрте выртать, вутне шыв ярса сӳнтернӗ.) Ну, 
ҫавтери сӑтӑр тӑвакан, кунтӑн ҫын ку—сӑмавартн 
вутта шыв сапса сӳнтернӗ.

ҪТАППАН. Антон-и? Мӗн?
КӖТЕРНЕ. Кам хӑтлантӑр тата? Эпӗ ӑна сӑма- 

вара асту-ха, тесе хӑвзрнӑччӗ, а вӑл... аван ас- 
тунӑ.

ҪТАППАН. М-да-а... Йывӑр унпа пурӑнма.
КЕТЕРНЕ. Хӗн, ҫавтери хӗн... Кусатӑран ӑшӗн- 

чи пакша пекех ҫавӑрнатӑп... Колхозра ман 
звено чи лайӑххи, йӗтӗн тӑвасси вӑл ҫӑмӑл ӗҫ 
мар, тухӑҫне лайӑхрах тӑвас тесен унпа нумай 
ӗҫлемелле. Кунӗн-ҫӗрӗн уйра ӗҫлетӗп, киле тав- 
рӑнсан та канма вӑхӑт ҫук—ҫемье, хуҫалӑх... 
Анчах вӑл ҫавна ӑнланасшӑн мар. Нумай пулмасть 
пирӗн сысна ҫури вилсе кайрӗ, эпӗ—калама та 
намӑс,—хӗпӗртерӗм ҫавӑншӑн. Мӗн тума кӗтӳпех 
сысна ӗрчетмелле-и? Мӗншӗн вара ҫавтери нумай 
кирлӗ? Мӗн ҫнтмен пире?.. Анчах ӑна—пурпӗрех 
сахал, тем ҫитмест... Малтан эпӗ вӑл ун пек пил- 
сӗр хӑтланнине туйса илеймен... А халӗ, пурнӑҫ 
тутине тутанса пӑхнӑранпа иртӗнме пуҫларӗ.

ҪТАППАН. Ҫапла. Алай!.. А ачасем?
КӖТЕРНЕ. Ачасем манӑн пит паттӑр ӳсеҫҫӗ. 

Асли—Сантӑрӗ — пограничник, ыттисем—кунта; 
паллах ӗнтӗ пулӑшкалаҫҫӗ те, анчах вӗсем вӗре- 
неҫҫӗ-ха, вӗренмелле вӗсен, хӑйсен те ӗҫ хӑйсене 
ҫитнӗ.

ҪТАППАН. Апла пулсан ӗнтӗ, сиртен пуҫне 
пурин те хӑйсен ӗҫӗсем пур?
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КЕТЕРНЕ. Ҫакӑн' пек те пулать... Хӑш чухне 
килти хуҫалӑх кикен пекех йӑлӑхтарса ҫитерет, 
тепӗр тесен пӑрахӑттӑм та кайӑттӑм... Анчах пӑ- 
рахса кайма халӑм ҫитмест. Ӑҫтан пӑрахса каян — 
шел... Ӑнчах колхозри тата шелтерех. Колхоз ҫеҫ 
вӗт мана лайӑх пурнӑҫ туса--' пачӗ, колхоз урлӑ 
ҫеҫ эпӗ ҫутӑ куртӑм... Вӗренес те п ул ать—агро- 
ном патне ҫӳретӗп, лекцисем итлетӗп, вӗренетӗп... 
Ӑнчах эпӗ ӑнсӑртарах, тулккӑсӑр темшӗн... Агро- ' 
ном каланине нтленӗ вӑхӑтрах, пуҫа сысна ҫури- 
сене астӑвасси ҫинчен шухӑш ҫавӑрать, вӗсен 
ҫинчен шухӑшлатӑп, ӑш вӑркать... Ухмах пулӗ 
эпӗ.

ҪТАППАН. Вӑт мӗскер... Саппунна пар-ха.
КӖТЕРНЕ. Саппун? (Иккӗленсе, шик.геннӗ пек 

пулса  ӑна хӑйен саппунне парать.) Мӗншӗн вара 
вӑл сана?

ҪТАППАН (саппуне ҫакса). Халӗ эпир санпа 
хуҫалӑх ӗҫне ӗҫлеме пуҫлӑпӑр. Эпӗ сӑмавар лар- 
там, эсӗ сӗтел ҫине анат хатӗрлесе ларт.

(Кавунпа профессор кӗреҫҫӗ.)
КАВУН. Хӑнасене кӗтсе илӗр, хуҫасе.м! Сывлӑх 

аван-и? (Ҫтапана) Гм... Паллакан ҫын пекех ту- 
йӑнать-ҫке.

ҪТАППАН. Пулма пултарать. Сирӗн тавра та 
пулкаланӑ эпӗ. Унтанпа вӑхӑт нумай иртнӗ те, 
астӑватӑп. Антон Рыбальский патне хӑнана ҫӳ- 
реттӗмччӗ, Кривошапка патӗнче батракра пурӑн- 
тӑм.

КАВУН. А-а, астӑватӑп... Вӑл вӑхӑтра эсӗ са^л- 
так шинелӗпе, мулкач тирӗнчен ҫӗленӗ ҫӗлӗкпе 
ҫӳреттӗнччӗ.

ҪТАППАН. Тӗрӗс.
КАВУН. Эпӗ ун чухие питӗ айван пулнӑ. Ка- 

вунсен ҫемьине астӑваттӑр-и?
ҪТАППАН. Кавун Микулкки-и?
КАВУН. Ҫавӑ хӑех. Микулкка тетчӗҫ ӗлӗк, а 

халӗ Николай Михайлович, колхоз председателӗ... 
А ку, акӑ, пирӗн пата килнӗскер, проф ессор , 'За-  
польский юлташ, паллашӑрсам. А ак ҫакӑ ӗнтӗ, 
профессор юлташ, пирӗн паллӑ героиня хӑех 
пулса тӑрать—Катерина Ивановна, урӑхла кала- 
сан, Кӗтерне инке... Паллашӑр... Халь ҫеҫ эпир, 
Кӗтерне инке, профессор юлташпа сан участкуна 
пӑхса ҫаврӑнтӑмӑр.

ПРОФЕССОР. Пит аван, ҫавтери аван, Катери- 
на Ивановна, калама ҫук лайӑх. Эпӗ, тӳррипех 
калатӑп, тӗлӗнсех кайрӑм. Йӗгӗн мар, тӗрӗссипе 
каласан, ҫтена пек ҫӳллӗ те ҫӑра.

КЕТЕРНЕ. Пӗлнӗ таран ӗҫлеме тӑрӑшатпӑр... 
Ларӑр, халех сӑмавар ӗлкӗрет акӑ. -

КАВУН. Мӗскер сӑмаварӗ унта! Нимӗнле сӑма- 
вар та, Кӗтерне инке, кирлӗ мар. Халӗ акӑ маш- 
шина параҫҫӗ—эпир вара тӳрех агроном патне 
кайӑпӑр, ун патӗнче ҫикелӗпӗр, а унтан вара— 
района.

КЕТЕРНЕ. Мӗн ӗҫпе?



КАВ!у Н. Ага! Хӑрарӑн-и? Ничего ан хӑра! Про- 
фессор юлташӑн районри начальниксемпе ятарла- 
са калаҫмалли пур. Сан ҫинчен ыйтса пблесшӗн. 
Сан участкуна ӑраснах сӑнаса тӑма уйӑрса ху- 
расшӑн, ӑна опытла-кӑтартулла тӑвас теҫҫӗ,— 
пӗтӗм область, е тата Пӗтбм Союз-и-тен, ун тӑ- 
рӑх вӗренме пуҫлӗ. Вӑт мӗнле!

КЕТЕРНЕ. Ой, аннеҫӗм!.. Мӗн вӗренмелли пур 
вара унта? Эпӗ хут сахал ^ӗреннӗ хӗрарӑм, хам ■ 
та ха.мӑр агроно.ч патӗнче вӗренетӗп.

ПРОФЕССОР. Пит лайӑх тӑватӑр. Анчах сиртен 
те вӗренмелли пур... Эпӗ тӗрӗсне калатӑп. Эсир 
хастарлӑ хӗрарӑм. Катерина Ивановна. Калама 
кнрлӗ—эсир новатор, урӑхла каласан, ҫӗнӗ мес- 
лет тупса, ҫӗнӗ меслетпе ӗҫлекен ҫын, анчах та 
урӑхлара'х новатор. Чи малтан эсир хӗресле май- 
па акма пуҫларӑр, унччен сирӗн агроном, усси 
пулас ҫуктесе , иккеленсе, шикленсе тӑнӑ.

КАВУН. Тӗрӗсне тӗрӗс ӗнтӗ. Анчах хӑвӑртрах 
пуҫт^зрӑнас пулать, часах машина килет.

КЕТЕРНЕ. Наччас пуҫтӑрӑнӑп (прлӗм алӑкӗ  
патне пырать те сасартӑк к а я лл а  ҫавӑрнать.) 
Ой, ҫук, ман юрамасть—эпир т я н  йӗтӗн шӑварат- 
пӑр, пирӗн йӑтӗн шӑвармалла.

КАВУН. Сансӑрах тӑвӗҫ вӑл ӗҫе. Эпӗ ӗнтӗ ӑна 
тума ыттисене хушрӑм.

КЕТЕРНЕ. Епле вӑл мансӑрах?
КАВУН. Ан кулян. Эпӗ ответ тытатӑп. Кай, тум- 

лан. Сана кӑтартма, ӗлӗк ҫамрӑк хӗре кӑтартнӑ 
пек, ҫынсене кӑтартма илсе каятпӑр.

КӖТЕРНЕ. Нимӗн тума та пӗлместӗп, тем тӑ- 
вас ӗнтӗ...

ҪТАППАН. Каяс пулать, Катерина Ивановна, 
каяс пулать. Сире председатель хӑй хушать.

КАВУН. Тӗрӗ(лДисциплинӑна пӗлет-ни?
КЕТЕРНЕ. Пӗлетӗп. (П ӳлӗм е кӗрсе каять.) 

Пыратӑп.

* **

Антон Рыбальский кӗрет, УнЗн шалавар кбсъннчен эрех 
кӗленчн пуҫне кӑтартса тӑртть.

КАВУН. Акӑ хуҫа та ҫитрӗ.
РЫБ.Ӑ.ЛЬСКИЙ. Аван-и? Сывлӑх пур-и?
КАВУН. Антон Рыбальский хӑй килсе ҫитрӗ.
ПРОФЕССОР. Пит кӑмӑллӑ.
К кШ \\(Ант онакӗсъинчен ш ӳт лӗ кӑмӑлпа ҫап- 

са.) Эге, вӑл ҫаклатнӑ.
ӐНТОН. Унсӑрӑн юрать-и вӑл? Ӑҫта хӑнасем— 

ҫавӑнта эрех. Кунӗ те паян пирӗн ҫавнашкал... 
Паяа сыпсан та юрать.

КӐВУН. Паян юрать тейӗпӗр. Ӑнчах иртнинче...
АНТОН. Эпӗ ахальтен мар, савӑннипе ҫеҫ вӗт! 

Николай Михалч! Писатель пулчӗ ман патӑмра, 
ман ҫинчен хаҫат ҫинче пичетлеҫҫӗ... Еҫессе те 
кӑшт ҫеҫ ӗҫнӗ эпӗ.

КАВУН. А ҫур кун ӗҫсӗрех ирттертӗн... Ударлӑ 
строительство пырать, темелле, васкавлӑ ӗҫ, а вӑл 
ме сана... Асту, Антон пичче, тепӗр хут ҫапла 
тусан, сан вырӑнна Васька Богатькона бригадир 
туса лартатпӑр.

АНТОН (кӑмӑлсӑр). Васькӑна-а? Молокососа-и?
КАВУН. А мӗскер эсӗ, вӑл сан чул ӗҫлеймӗ 

тетӗн-и? (Профессора.уВасъка унӑн вӗренекенӗ. 
Пит тӑнлӑ ача—вут пек! Антонпа икӗ ҫул ҫеҫ ӗҫ- 
лерӗ, халӗ вӗрентекенӗнчен ирттерет.

АНТОН. Тӑвӑсӑр, тӑвӑр эппин Васькӑнах, тар-

хасшӑнах... Анчах эпӗ вӑл хушниае итлеме пул- 
тараймастӑп, Антон Рыбальский унашкал ҫын мар 
вӑл... Ман алӑсем, пӗлессӗр килсен, вӑн мӗнле 
вӗҫем... Курӑр акӑ...

КАВУН. Пӗлетӗп, пӗлетӗп, Антон пичче. Аллу- 
сем ӑслӑ та, пуҫу пушӑ.

АНТОН. Хӑвӑн пуҫушӑн—ху ответ тыт, Кавун 
юлташ, а ыттисен пуҫӗ мӗнле иккенне пӗлмесен 
те юрать пулӗ, вӑт мӗскер, Эсӗ сӗтел айне ҫу- 
ран ҫӳренӗ чухнех, Антон Рыбальский чи лайӑх 
маҫтӑр пулнӑ, вӑт мӗскер. Мана шанмасаи ыпт 
эппин ҫак ҫынран, вӑл ҫапкаланчӑк мар—.Мускав- 
ри директор. Антон Рыбальский мӗнле ӗҫленине, 
мӗн ӗҫлеме пултарнине вӑл аван пӗлет. Кала 
ҫавна, Ҫтаппан, Антон Рыбальский мӗнле ҫын 
иккенне каласа пар...

ҪТАППАН. Лӑплан-ха эсӗ, Антон! А нтӗпӗртет, 
Эсӗ вӑт профессор сан арӑму ҫинчен мӗн калани- 
не илтсессӗн.

АНТОН. А мӗскер?
ПРОФЕССОР. Сирӗн арӑму, ман шутпа, герой. 

Унӑнни пек йӗтӗне халиччен ниҫта курман, аэпӗ, 
шӑллӑм, хӗрӗх ҫул ӗнтӗ профзссор, тӗнчери пур 
ҫӗршывсене те кайса курнӑ... Вӑл, пӗлессӗр кил- 
сен, Белгие те сӑмсиачен шӑлать. Да, да, да, чорт 
побери! Белгие те. Ӑнланатӑр-и? Унӑн малалла 
вӗренмелле, академине каймалла.

ӐНТОН. Чимӗрех, мана калама ирӗк парар-ха, 
епле, академине каймалла теттӗр,—хуҫалӑха кам 
астӑвать?

ПРОФЕССОР. Мӗнле хуҫалӑх ҫинчен калатӑр 
эсир?

Ӑ Ш О Н . Хам хуҫалӑх ҫинчен, паллах ӗнтӗ, кам 
хуҫалӑхӗ ҫинчен пултӑр._ Манӑн сыснасем пур, 
ӗне, пӑру, картиш тулли чӑх-чӗп, хур-кӑвакал...

ПРОФЕССОР. Эх, шӑллӑм! Сирӗн арӑму нумай 
вӗреннӗ агроном пулать, вӑл пулӑшнипе эпир йӗ- 
тӗн тухӑҫлӑхне пӗтӗм ҫӗршывӗпе ӳстерме пулта- 
ратпӑр; вӑт, ку вара, ман шутпа, хуҫалӑх тӑк 
хуҫалӑх пулать.

Кӗтерне кӗрет. Ҫӗне кӗпе тӑхӑннӑ, в1л ҫамрӑкланнӑ пекех 
туиӑнать, пит ҫӑмартисе.ч хӗрелнӗ. Рыбальский ун ҫине тӗ- 
ленсе пӑхса тӑрать.

КЕТЕРНЕ. Вӑт эпӗ хатӗр!
К^ВУН. Ну и Кӗтерне тетӗп вӗт! Халех ,вен- 

чег тума“ илсе кӑйсан та юрамалла. Кунта Ӑнтон 
пичче пулмасан, тата хам та авланман ҫын п\'л- 
сан...
(Аллинчи хаҫагне сулкаласа Юлька чупса кӗрет.)

Ю ЛЬКӑ. Хаҫат! Пӑхӑр! Вулӑр (Рыбальский ун- 
тан хаҫатне т уртса илет.)

ӐНТОН. Ага, вӑт хайхи... Пичетленӗ... Куҫлӑх 
ӑҫта манӑн? Ӑҫта манӑн куҫлӑх? (Кӗсъисене икӗ 
аллипе ҫапать.)

ҪТӑППӐН. Парха кунта! (Унран хаҫат илеҫ- 
ҫӗ. Пурте пӑхаҫҫӗ.)

ЮЛЬКӐ. Ҫак тӗле пӑхӑ^. Акӑ ҫгакӑнта!
ҪТӐППӐН (вулать). „Ӳкерчӗк ҫинче—Рыбаль- 

ский ҫемьи сӗтел хушшинче апат ҫиет. Сулахай 
енче Ӗ. И. Рыбальская, варринче унӑн упӑшки"...

АНТОН, Ӑҫта? Ӑҫта? Ага... Вот! Варрннче селӗм- 
ҫке, э? Варринче... Куратӑр-и? Вула малалла, 
Ҫтаппан! Малалла вула.

ҪТАППАН (вулать). „Екатерина Ивановнӑн
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чӑь:-чӑнах—ылттӑн алӑсем. Иртнӗ ҫулхкне ун ӑве- 
нйн участокӗ 15 центнере яхӑн йӗтӗн 'пачӗ, халӗ 
вӑл 20 центнершӑн кӗрешет.

ЛНТОН. Малалла, вула, малалла!
ҪТАППАН. Вуласа пӗтертӗм. Пӗтрӗ.
^лНТОН. Епле пӗтрӗ пулать вӑл?
ҪТАППАН. Ҫаплах пӗтрӗ.
АНТОН. Апла пулмт пултараймасть. Ма взра 

ман ҫинчен нимех те каламан? Парӑр-ха эпӗ хам 
пӑлам.

ҪТАППАН. Т.фхасшӑн 'а^х{Анахаҫат  парать.) 
ЛНТОН. Ӑҫта манӑн куҫлӑх? Ӑга, акӑ ӑҫта вӑл. 

{Куҫлӑхне т ӑхӑнса вулам а пуҫлать, кӑмӑлсӑр- 
ланать.)

_ЮЛЬКА. Катерина Ивановна! Кӗтерне инке! 
{Ана мӑйӗнчен ыталать.) Савӑнӑҫ, мӗнле савӑ- 
нӑҫӑ? Халӗ ӗнтӗ пирӗн звено ҫинчен пӗтӗм Совет 
Союзӗ пӗлет.
(У р’мра мотор кӗрлени, автомобиль кЗшкӑртни илтӗнет.?

КАВУН. Ну, кайрӑмӑр!
ҪТАППАН. Сыв пулӑр, Екатерина Ивановна! 
КЕТЕРНЕ. Сывӑ пулӑр! Каҫарӑр, айӑп ан тӑвӑр. 

Чей те ӗҫтереймерӗм сире...
ҪТАППӐН. Тӗл пулӑпӑр-ха, Екатерина Ива- 

позпа!
К^ТЕРНЕ {вӑтанса тарӑн шухӑшпа). Ӑван пу- 

лӗччӗ.
АНТОН (темӗскер аса илсе). Чим, чим-ха, Кӗ- 

терне, ӑҫта кайма шуг тытрӑн вара эсӗ?
]<АВУН. Эпир ӑна сан патран илсе каятпӑр. 
АНТОН. Ечле майпа илсе кай.ма пултараттӑр

вара эсир? Ӗне кам сӑвӗ? {кетерне чакма хӑт- 
ланать. Кавун ӑка аллинчен тытать те алӑк  
патне ҫавӑтса пыратъ.)

КАВУН. Пурне те майланӑ, пур те йӗркеллӗ. Ха- 
лех Дыдиха асанне килет,— вӑл пурне те астуса 
тӑрӗ. Ҫӗрле пулнӑ ҫбре эпир ҫаврӑнса ҫитетпӗр. 
Ну, кайрӑмӑр, кайрӑмӑр, юлгашсем! {Антонпа 
Ҫтаппансӑр пуҫне пурте т ухса каяҫҫӗ.)

ҪТАППАН {чӳрече патне чупса пырать). Ека- 
терина Ивановна, Мускавра выставкӑра пулатӑн-и?

(АВУН САССИ. Пулать, обязательно пулать.
ҪТАППАН. Ман пата кӗрсе тух! Эпӗ сана хам 

адреса хӑварӑп.
ЧЕТЕРНЕ САССИ. Кӗрсе тухӑп, Ҫтаппан Пег- 

рович, кӗрсе тухӑп. Сывӑ пулӑр. Спасибо! {Авто- 
мобиль сасси. Антон та чӳрече пат не пырать.)

АНТОН. Куртӑн-й?
ҪТАППАН. Куртӑм.
АНТОН. Капла епле пулать-ха вӑл? Ман арӑм-и 

вӑл е арӑм мар-и а?
ҪТАППАН (кулать). Пӗлместӗп. Сана аванта- 

рах курӑнать.
АНТОН. Хм... Илтрӗн-и, профессор мӗн терӗ? 

Бельгие ним вырӑнне хумасӑр кая хӑварнӑ, тет, 
вӑт мӗнле... Орден илет—курӑн ак. Ҫакна кам 
турӗ? Антон Рыбальский... Эпӗ пулман пулсан— 
пӗтнӗччӗ арӑм. А халӗ, пӑхӑр тархасш ӑн—алли- 
сем ылттӑн... Пӗр сӑмахпа каласан—Рыбальская. 
Рыбальскисем нихӑҫан та мах памаҫҫӗ. Вӗсем 
пултараҫҫӗ.

(В ӗ ҫ ӗ).
С. Ялавин куҫарнӑ.

Ч Е Е  Х Ӗ Р А Р А М
Н. С В Е Р Ч К О П  ӳкер чӗкӗ .

Ӑҫта хуса  каятӑн ку  качакана?
Ты ттармасть, пӳтсӗр вы 1ьӑх. Академи театрӗ  патӗнчи пылчӑк ҫине п у т а р с а > ы т а с
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ВАК-ТӖВЕНСЕМ

Тӗлпулусем
Эпир Шупашкара кайма тухнЯ.
— Тпру, ҫын ҫине ан кӗрсе кай, — систеретпӗр хамЗр лав- 

ҫӑна, пирӗн умри лав пӗр вырЗнта тӑнине курса.
— Ӑшӑнать, туршӑн та ӑшӑнать! Раштав сиввинче уй вар- 

' ринче эрех ӑшанать, — тесе ҫур литра силлесе кӑтартать
пире Трак районӗнчи Кивъял колхоз председателӗ Ҫтенки.

— Мӗн ӑшӑнать? — ыйтнӑ пек пулса ҫуна ҫинчи утӑран 
кӑвать хурса эрех ӑшӑтса тӑракан Ҫтенкирен нртсе карӑмӑр.

Ҫтенки колхоз валли краҫҫын нлме пушӑ пичке тата тӑватӑ 
пӑт ыраш хунӑ. Вӑл та Шупашкара кайма тухнӑ иккен.

—  Ӑшӑнать, мӗншӗн ӗҫмесӗрех каятӑр? — тесе юлчӗ пирӗн- 
тен Ҫтенки.

Ишек патне ҫыв.хараспа анаталла юрттаратпӑр. Унччен те 
цулмарӗ;

Ах, мур кӑрчами,
Пуҫа кайрӗ пулмалла! — юрӑ сасси хӑлхана илтӗнчӗ. 

Ҫавӑрӑиса пӑхатпӑр тз, хайхи Ҫтенки персе ҫитрӗ; кртсе ка- 
рӗ. Эпир Ункӑ шывӗ хӗрринчи промарте.ть патне ҫитнӗ ҫӗре 
Ҫтенки лаши артель лавки умӗнче хашкаса тӑрать. Майӗпен 
тӑва.тла уттарагпӑр. Иш/1ей' разъездне Вӑрӑм ту тӑвайккипе 
хӑпармалла. Ҫапла майпа Пархикасси тӗлне ҫитнӗ ҫӗре:

Орях, орях, тур лаши,
Турта тӑрӑх тар юхать, — тесе кӑшкӑрса хыҫалтан 

пӗр тӑлӑплӑ хӗрарӑм лартаӑ, пичке хуна лав ҫӗмӗрттерсе ки- 
лет. Ҫавӑрӑнса пӑхатпӑр та — каллех Ҫтенки! Хуса ҫитре, 
иптсе карӗ, часах куҫран ҫухалчӗ. Ишлей разъездӗнчен иртсе 
Шупашкар вӑрманне кӗтӗмӗр. Вӑрманти шӑплӑхра хуллен 
сасӑ та инҫене илтӗнет. Унччен те пулмарӗ хыҫалтан:

Ухарь купеп,
Удалой молодец.
Траля-ля-ля, .-траля-ля-ля!—тутарса пирӗн хыҫра каллех 

аӑр.таса пыиӑ сасӑ илтӗнчӗ. Ҫавӑрӑнса пӑхатпӑр та—каллех 
Ҫтенки! Ҫул патӑмӑр, иртсе кайтӑр терӗмӗр. Ҫапла вара ҫак 
шампа хырӑм Пикшик тӗлӗнче, артедь магазинӗнче, Ишлей 
разъездӗнче тата Шупашкар вӑрманӗнчи лавкара е тепӗр 
майлӑ каласан, тӑватӑ ҫӗртре тӑватӑ ҫур литр пушатнӑ ҫӗре
тин Шупашкара пырса кӗчӗ.

♦  .1*.* « -
Киле каяс умӗн эпӗ пӑллакан ҫыи патне кетем,
— Сывзх-н, Марья Нико.таевна.^
— Сывах-ха.
— Сирӗн пата Трак районӗнчи Шетмӗ таврашӗсем хват- 

тере кӗрсе выртаканччӗ. Кӗҫӗр кӗрсе выртакансем пулма- 
рӗҫ-н? — ыйтатӑп киле кампа та пулин ларса каяс шутпа.

— Пур, пур, ах тархасшӑн илсе каях. Кивъял колхоз пред- 
седателӗ Ҫтенки кӗрсе выртни паянхипе тӑватӑ кун. Кнлнӗ- 
ренпе тӑвагӑ пӑт ыраш сутса ӗҫрӗ, хваттер укҫп те пӗр пус 
та тӳлемерӗ. Халӗ колхоз тилхепине сутрӗ тата колхоз пич- 
кине сутасшӑн. Эрехпе п}'рте шӑршлантэрса ячӗ, —тархаслать 
Марья Николаевна.

Кӗретӗп пӳрте.
— Каймани-ха? — ыйтатӑп Ҫтенкирен.
— Кайман-ха, — тет.
— Киле каятпӑр-и^ — тетӗп.

' — Халех каймастпӑр-ха, — тет.
Киле ҫурана.4 тавӑрӑнма тиврӗ.

С ӳпенкке Илли,

Тӳсеймен
Калининский районра тухакан „Коммунизм яла- 

вӗ“ хаҫатӑн 29-м6ш номерӗкче „куҫпӑван.ла“ пӗл- 
терӳ пичетленсе тухнӑ:

„Производнтся набор рабочей силы иа схроитель- 
ство семейных и одиночек.

в Алтайский край 
0 6  условиях справиться у райинспектора по ад- 
рес.у: с. Калинино дом ЛЧ 86 

Райинспектор**.
Хут пурне те тӳсет, тенӗ. Тӗрӗс. Вӑл „Ҫемье- 

писемпе пӗчченнисен строительстви" тесе ҫыр- 
нине те тӳссе ирттернӗ, анчах вулакансем тӳсей- 
,«ен,—ҫав пӗлтерӗве пичетленӗ хаҫат номӗрне пи- 
|эӗи „Капкӑн“ журнал редакцине ярса панӑ.

Ответ ҫуккине кура
— Ҫу ҫитет. Вут-кӑварпа кӗрешме кирлӗ пула- 

кан хатӗрсем яма заявка панине хирӗҫ районран 
ответ парасшӑн мар, ҫӑварӗсене шыв сыпнӑ пу- 
лас.

— Вут-кӑвара хирӗҫ кӗрешме хатӗр тӑма ҫӑва- 
ра сыпнӑ шив та ҫителӗклӗ, теҫҫӗ пулӗ.

Вырӑн ҫук
Клевлӗ районӗпчн „Хӗрлӗ ҫӑл" колхозра кдуб 

-  пуҫлӑхӗ Тукмаков комсомолец ытти ко.мсо^^одец- 
сене карт „ӗҫне“ явӑҫгарать (Похаревпӑ' Ка- 
заков).

— Ӑҫта кунта драмкружок?
— Драмкружок? Кунта карт кружокне ӗҫлеме 

те вырӑн сахал; эсӗ драмкружока ӗҫлеттересшӗн.

Япӑх пулсан
КОЛХОЗНИК: Ҫулйӗр строительствине хӑзӑрт- 

латассн сан ӗҫ мар-им, сана пырса тивмест-нм 
вӑл?

ЯЛСОВ^ЕТ ПРЕДСЕДӐТЕЛЕ: Ма тивмест. Ти- 
вет-ҫке. Енер ҫеҫ лашапа кайнӑ чух Кивҫӑва тӑ- 
вайкинче урапа тӳнсе карӗ те алла мӑкӑлтаса 
хучӗ.

Тытӑнман мар
— Ҫуркунне ҫитрӗ. Пирӗн райҫутпайӗн заве- 

дующийӗ строительство ӗҫне пуҫӑнман-ха.
— Ма пуҫӑнман? Пуҫӑннӑ-ҫке!
— Ӑҫта?
— Авӑ... З ^ ӑ н к ӑ р ч ӑ  йӑви туса лартнӑ.

Авторӗпе калаҫни
— Енер 3 тенкӗ парса санӑн /пьесуна курма 

кӗтӗм.
— Ну, мӗнле?
— Ытлашши хаклӑ тӳленӗ'.

Вагонсем юсакан заводра
— Сирӗн предприятире ӗҫ вӑхӑтне ахаль ирт- 

терекен ҫынсем пур-и?
— Ун пеккнсем ҫук.
— Ав ҫавсем мӗн тӑваҫҫӗ?
— Кусе,м ӗҫлеҫҫӗ, лешсем чӗрӗ тавар килессе 

кӗтсе тӑраҫҫӗ.

Вӑхӑт ҫук
— Пушӑ вӑхӑт сахал. Нумай пулсан, чӑваш 

литератури журналӗсене эпӗ те вуласа пымалла. 
Вӑхӑт тупаймастӑп.

— Мӗн ӗҫпе пурӑнатӑн ху?
— Вӑтам шкулта чӑваш литератури вӗрентетӗп.



МӖН КАЛЛПНР Анн?
Яшки те пиҫсе аннӑччӗ, сӗтел ҫине тиркепе 

пырса лартса ҫиесси ҫеҫ юлнӑччӗ, ҫав вӑхӑтра 
Мирун патне пӗр колхозник пырса кӗчб.

— Сана, Мирун Микихверчӑ,' правлени ларуне 
чбнетчӗҫ те,— терӗ колхозник,— пыраятӑн-и?— 
Колхозник урӑх калаҫса тӑмарӗ, васкаса тухса 
утрӗ.

— Питӗ васкавлӑ-йм вара?— тесе юлчӗ Мирун.
— Васкавлӑ,— тени илтӗнсе юлчӗ ӑна.
— Чӑнах та васкавлӑ пулмалла ҫав,—терӗ Ми- 

рун та хыпаланса,—ӗҫсем нумай килсе капланчӗҫ, 
ҫураки сӑмса умнех ҫитсе тӑчӗ вӗт. Хӑй ҫавӑнтах 
тумтирне тӑхӑнма тытӑнчӗ.

— Мӗн эсӗ, пиҫнӗ яшкана ҫимесӗр каяс тетним 
тата?— ыйтрӗ Мирун арӑмӗ те калаҫӑва хутшӑнса.

— Васкамалла-тӑк васкамалла, чӗннӗ ҫӗре вӑ- 
хӑта ҫитес пулать, ,дисциплина“ теҫҫӗ ӑна,—ӑн- 
лантарса хӑварчӗ Мирун хӑйӗн арӑмне. Хӑй ҫавӑн- 
тах чӗннӗ ҫӗре тухса утрӗ.

Чӑнах та Мирун пӗр пухуран та, правлени ла- 
рӑвӗнчен тата хӑйне урӑх ҫӗре чӗнсен те—ниҫ- 
тан та, нихӑҫан та юлман. Кашни пухурах, кашни 
ларурах кирек мӗнле ыйтупа та тухса калаҫнӑ. 
Уйрӑмӑнах районри работниксем пулсан хӗрсе ка- 
лаҫнӑ вӑл.

— М аттур колхозник, активист,— тесе мухтанӑ 
вара ӑна районрисем.

Акӑ паянхи ларӑва та пуринчен те малтан ҫит- 
се кӗчӗ вӑл.

Нумай кӗтмелле пулмарӗ, чӗннӗ ҫынсем часах 
пуҫтарӑнса ҫитрӗҫ те лару ӗҫне пуҫларӗҫ.

— Кун йӗркинче пӗр ыйту ҫеҫ: ҫуракине хатӗр- 
ленесси,—пуҫласа ячӗ председатель хӑйӗн сӑмах- 
к е ,—хӑвӑрах пӗлетӗр, эпир ку таранччен начар 
хатӗрленнӗ. Вӑхӑт кӗске юлчӗ, ҫав кӗске вӑхӑтра 
нумай ӗҫ тумалла пулать...—Председатель тата 
нумай каларӗ. Чӑтаймарӗ пирӗн активист Мирун 
Микихверчӑ, сиксе тӑрса вирлӗн калаҫма пуҫ- 
ларӗ.

— Чӑнах та ӗнтӗ,—терӗ вӑл, — эпир ӗҫ хӑйне 
хӑй пуласси ҫине шанса, урана явса ларнӑ. Кун- 
шӑн чи пирваях хамӑрӑн председатель айӑплӑ. 
Акӑ халь питӗ кӗске вӑхӑт юлчӗ ӗнтӗ, ҫураки 
сӑмса тӑрринчех. Ҫапах та,—мзлалла тӑсрӗ Ми- 
рун хӑйӗн сӑмахне,— кӗске вӑхӑт юлнӑ пулин те, 
тумалли ӗҫсене пурне те туса пӗтермелле. Пал- 
лах, кунта председателӗн текех ҫывӑрса тӑма 
юрамасть ӗнтӗ.

— Мирун Микихверчӑ калани тӗрӗсех ӗнтӗ 
ку,— терӗ ларун тепӗр членӗ Самуль,—кӗске вӑ- 
хӑтрах нумай ӗҫ тумалла, анчах кунта пӗр пред- 
седатель анчах мар,ҫакӑнта ларакансен пурин те 
ҫанна тавӑрсах ӗҫлеме тнвет.

— Да-а, пурин те ӗҫлес пулать, конешнӑ,—терӗ 
Мирун каллех калаҫӑва хутшӑнса,—председатель 
пӗччен ӗлкӗреймест.— „Пурин те хӗрсех ӗҫлемел- 
липе“ пурте килӗшрӗҫ.

Кун пирки ларури ҫынсем тата нумай тухса 
каларӗҫ.

— Пурин те хутшӑнса ӗҫлемелле,—терӗҫ пурте 
пӗр кӑмӑлпа.

Мирун Микихверч тепӗр хут хӑй вырӑнӗнчен 
сиксе тӑрса, тепӗр хут ҫак сӑмаха ҫирӗплетрӗ. ■

Пренисем пӗтнӗ хыҫҫӑн, председатель хӑйӗн
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юлашки сӑмахне калама тӑчӗ.
— Паллах,— терӗ вӑл,— ӗҫре пурте пӗр шухӑш- 

лӑ пулни пысӑк ӳсӗмсем пама пултарать...
— Тӗрӗс,—терӗ Мирун.
— Хамӑн ӗнтӗ,—терӗ председатель хӑй сӑмах- 

не малалла тӑсса,—ҫакӑнта ларакансене кашнинех 
хатӗрле 1?ӳ тӗлӗшпе уйрӑм ӗҫ парса тухас.

— Вӑт ку чи кирли,—ҫирӗплетрӗ Мирун пред- 
седатель сӑмахне.

— Тӗрӗс пулмасӑр, тӗрӗсех,— терӗҫ ыттисем 
те. Татах кашниех кӗске сӑмах тухса каларӗҫ, 
юлашкинчен ответлӑ ӗҫсене валеҫсе парасси пуҫ- 
ланчӗ.

Вӑрлӑха яровизацилесси^. пирки ответлӑ ҫынна 
часах уйӑрса хучӗҫ. Вӑл ӗҫпе ятарласах вӗреннӗ 
Самуль уйӑрӑлса тӑнӑ.

— Ну, Самуль, хӑвӑн ӗҫне тӑрӑшса ту ӗнтӗ, 
ӗҫне лайӑх туни хӑвӑншӑн та пирӗншӗн те аван 
пулӗ,—терӗ Самуле кӑшт аякран чышса Мирун,— 
эсӗ пултармалла каччӑ-ха.

— Хама шанса панӑ ӗҫе начар тумӑпӑр ӑна,— 
ответлерӗ Самуль.

Ҫӑв вӑхӑтра председатель иккӗмӗш ҫын уйӑр- 
-са хурасси ҫинчен сасӑлама пуҫларӗ.

— Ака вӑхӑтӗнче культмассӑллӑ ӗҫе йӗркелесе 
пырас ҫӗрте Кирука ответлӑ туса хурас пулать 
ман шутпа,—илтӗнчӗ председателӗн сасси,—ки- 
лӗшетӗр-и? «■

— Килӗшмесӗр, Кирук пултаратех ӗнтӗ ку ӗҫ- 
ре,—терӗҫ ларури ҫынсем, малтан—Мирун, кайран 
ыттисем.

Кирук та хӑйӗн ӗҫӗпе килӗшрӗ. Ӗҫ малала 
кайрӗ.

— Плугсемпе сӳресене юсассине тимрӗҫпе 
Иван Тимофейч ҫине хурас...

— Самӑй ҫынни,— терӗ Мирун, кашни ӗҫе хут- 
шӑнмасӑр юлма пултарайманскер. Анчах Иван 
Тимофейч хӑйне урӑх ӗҫ пама ыйтса председа- 
тель сӑмахне хирӗҫлерӗ.

— Чимӗр-ха, юлташсем,—терӗ вӑл,— ку ӗҫпе 
эпӗ питех пултараймӑп...

Анчах вӑл хӑй сӑмахне каласа пӗтереймерӗ, 
ӑна Мирун Микихверч пӳлсе лартрӗ.

— Мӗнле кутӑнланас пулать вӑл1 Артель ӗҫӗн- 
чен пӑрӑнасшӑн-им эсӗ? Артель ӗҫӗшӗн пирӗн 
кашнийӗннех пуҫа хума хатӗр пулмалла, а эпир 
кунта кутӑнланса тӑратпӑр...

Мирун хӗрсе кайсах ятларӗ Ивана. Ыттисем те 
килӗшрӗҫ Мирунӑн чун-чӗререн тухакан сӑмахӗ- 
семпе.

— Пултаратӑн ӗнтӗ, Тимофейч, тимӗрӗҫпе пӗр- 
ле эсир, ӗҫлекенӗ тимрӗҫ пулӗ,—терӗҫ пурте.

Вара Иван те килӗшрӗ те ӗҫ малалла тӑсӑлчӗ.
— Малалла,—терӗ председатель,—урапа, хӑмӑт 

таврашӗсене юсамалла пулать. Ку ӗҫе, ман шут- 
па, Пухварине...

— Самӑй ҫынни,—тесе ҫухӑрса ячӗ Мирун,— 
сбруй таврашӗсемпе интересленекен ҫын, тӗрӗс 
уйӑрса хуратӑр эсир!—Мирун лӑх-лӑх-лӑх кулса 
илчӗ.

— Чим-ха,—терӗ председател Мируна пӳлсе,—  
тӑхта-ха эсӗ, Мирун Микихверчӑ, ку ӗҫе эпӗ 
Пухварине тата сана шанса парасшӑн.

Тӗрӗс, тӗрӗс,—терӗҫ пурте хаваслӑн,—Ми-



рун Микихверчӑ вӑл артель ӗҫӗшӗн чунне пама 
хатӗр.

— Чимӗр-ха, атсемӗрсем, хытӑ кӗрлесе ан ка- 
йӑр,—терӗ Мирун ӳкнӗ сасӑпа,— мӗншӗн ку ӗҫе 
икӗ ҫынна памалла, Пухвари хӑй кӑна та лайӑх 
ӗлкӗрет.

— Апла пулсан, сана кӑна парар мар-и ку ӗҫе, 
Мирун Микихверчӑ?— ыйтрӗ унран председатель!

— Мӗншӗн мана, малтан Пухварине хушнӑ, 
вӑлах ответлӑ пултӑр.

Халиччен ӑнса пынӑ ӗҫ Мирун тӗлне ҫитсен 
пӑсӑлса кайрӗ.

— Мӗнле эсӗ ответлӑхран пӑрӑнасшӑн, ху 
„артель ӗҫӗшӗн пуҫа хума хатӗр“ тетӗн,—те- 
рӗ ӑна Иван.

— Конешнӑ пуҫа хума хатӗр, анчах эпӗ сан 
пек сывлӑхлӑ мар вӗт. Ман урана йӗпетме те 
юрамасть.

— Ма юрамасть?

пп

— Ман вунӑ ҫул каялла ҫеҫ-ха маляри пулнӑ, 
вӑл часах ҫӗнӗрен чӗрӗлме пултарать...

— Ю рӗ эппин,—терӗ председатель харкашӑва 
вӗҫлес шутпа,—Мирун Микихверча эпир урӑх ӗҫ 
парӑпӑр: типӗ ҫӗрте, пӳртре пӑяв-вӗренсе:^ явса 
парӗ вӑл пире, ку вара- питӗ хаклӑ ӗҫ пулӗ.

— Ан мӑшкӑласа тӑр э с ӗ , - т е р ӗ  Мирун ҫилен- 
се кайсдх,—правлени членӗ пуҫӑмпа вӗренсе.м яв- 
са ларас-им ман? Мӗн калаҫатӑн эсӗ кирлӗ мара? 
Ҫитмӗннине тата ку ӗҫ те ман сывлӑхшӑн сиен- 
лӗ—ӳсӗрттерет вӑл мана тусанлӑ ӗҫ...

Мируна тата ытти нумай ӗҫсем_ сӗнчӗҫ, анчах 
хӑшпӗрне Мирун „тума пултарайманнипе“, тепри- 
сем „сывлӑхшӑн сиенлӗ“ пулнипе пӗрне те йы- 
шӑнмарӗ... .

— Сӑмахӗ кӑна ун, ҫынсем ӗҫлеменнине курать, 
анч:ах хӑй ӗҫлеме йышӑнмасть, суя активист 
вӑл,—терӗҫ вара колхозниксем килӗсене саланнӑ 
чух. М. АРКАЙ.
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ПӖР КОЛХОЗРА

Аҫта каятӑр?
— Ҫуракинв.
— Мӗншӗн плугсемоӗрех?
- -  Плугсвм пирӗн пӗлтӗртвнпвх уйрӑ 

выртаҫҫӗ. -


