
16-мӗш ҫул тухать.

КАПКАН № 17 СЕНТЯБРЬ, „Чӑваш Коммуна* 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать.

«Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере  
Вӑйли ҫук та этем рен;

ГЫф

Ш ывсем ҫинче, ҫӗр% инче
Хуҫа пулса вӑл тӑрать». К. В. ИВАНОВ,



ЭЛЕКЛЕМЕ ПЕЛМЕН ПИРКИ...
Джон паяа та ӗнерхи пекех ӗҫсӗр. Темиҫе уйӑх 

та иртрӗ ӗнтӗ вӑл ӗҫсӗр тӑрса юлни. Акӑ кӗҫех хва- 
тертен те хӑвалама пуҫлӗҫ Джона, мӗншӗн тесен 
унӑн хваттерӗшӗн тӳлеме укҫа ҫук. Ҫиессе те 
Джон темиҫе уйӑх хушши тӑраниччен ҫисе кур- 
ман ӗнтӗ. Май ҫук капла ӗҫсӗр пурӑнма, анчах 
ӑҫта тупӑн-ха ӑна? Фабрикӑсене каяс—йышӑнмаҫҫӗ. 
Ҫбнӗрен йышӑнма мар, темиҫе ҫул ӗҫленӗ рабо- 
чисене те ӗҫрен кӑлара-кӑлара яраҫҫӗ. Государ- 
ство учрежденийӗсене те Джон пеккисене илмеҫ- 
ҫӗ. Унта фабрикантсен, заводчиксен, банкирсен, 
тӗрлӗ чиновниксен таврашӗсем кӑна бҫлеҫҫӗ. Йывӑр 
Джонӑн пурнӑҫӗ. Юлташӗсем пулӑшӗччӗҫ, тен, 
Джона, анчах вӗсем те, Джон пекех, выҫӑллӑ- 
тутӑллӑ пурӑнаҫҫӗ.

* *

Темза ҫыранӗ. Ҫыран лӑках халӑхпа тулнӑ: кун- 
та та, унта та вучах тӗтӗмӗ йӑсӑрланать—вырӑн- 
тан вырӑна куҫса ҫӳрекен темӗнле халӑх вӑхӑтлӑ- 
ха пурӑнма вырнаҫнӑн туйӑнать. Кунта ваттисем 
те нумай, арҫынсем те, хӗрарӑмсем те туллиех. 
Вӗсем пурте Джон пек ӗҫсӗр тӑрса юлнисем.

Ҫыран хӗрринчи пӗр чул ҫинче чылайччен Тем- 
за шывӗ Ҫурҫӗр тинӗселле ыткӑннине пӑхса лар- 
нӑ хыҫҫӑн Джон каллех хуланалла улӑхрӗ. Вӑл 
ӗҫ шырать, унӑн ӗҫ тупмалла. Вӑл пӗрре кана 
мар ӗнтӗ Лондон урамӗсене „виҫсе тухнӑ“, анчах 
кашнинчех нимӗнсӗр тавӑрӑннӑ. Паян та Джонӑн 
нимӗнле шанчӑк ҫук, ҫапах та вӑл малаллах утать. 
Тен вӑл, ҫакӑн пек ӗҫ пулса иртмен пулсан, татах 
утнӑ пулӗччӗ, анчах ҫӳллӗ те вӑрӑм ҫурт ҫумӗ- 
пе иртсе пынӑ чухне Джон акӑ мӗн курать:

ПӖЛТЕРӲ
Пирӗн агӗнствӑна 

васкавлӑ 
корреспондент кирле

Вуланӑ хыҫҫӑн Джон хӑйне хӑй ӗненмерӗ. Чӑ- 
нах-ши ку вара: мӗн чухлӗ журналист ӗҫсӗр, ҫав 
вӑхӑтрах йышӑнман вырӑн та пур.

— Сирӗн агентствӑна корреспондент кирли ҫин- 
чен вуларӑм. Ӗҫлес шутӑм пур—тесе пӗлтерчӗ 
Джон ҫуртӑн 4-мӗш хутне вырнаҫнӑ пӗр пулӗме 
кӗрсе.

— Кирлӗ, питӗ кирлӗ. ССР Союзӗ ҫинчен ҫыр- 
ма пӗлекен корреспондент кирлӗ.

—- ССР Союзне впӗ питех те аван пӗлетӗп. 
Унӑн хуҫалӑхӗпе эпӗ ҫителӗклӗ паллашнӑ.

— Пӗлетӗп, тетӗн? Юрӗ. Апла пулсан, каласа 
пар-ха, сӑмахран, мӗн пӗлетӗн эсӗ ССР Союзӗн 
промышленноҫӗ ҫинчен?—тесе ыйтрӗ Джонран 
унпа калаҫаканни.

<—• СССР промышленноҫӗ вӑл питех те хӑвӑрт- 
тӑн ӳссе пырать. Фабрикӑсемпе заводсенче стаха- 
новла движенн, нумай станокпа ӗҫлесси сарӑлса 
пырать, тепбр майлӑ каласан...

— Ҫитет, ыисгер! ССР Союзӗ ҫинчен пачах та 
пӗлместӗн иккен. Пирӗн агентствӑра ӗҫлеме пул- 
тараймастӑн. Сывӑ пулӑр...

— Тӑхтӑр-ха, мистер, эпӗ каласа пӗтерейме- 
рӗм,— тесе малалла калаҫасшӑн пулчӗ Джон. Ан- 
чах унпа калаҫаканни ӑна нтлесшӗн те пулмарӗ. 
Джонӑн вара пӳлӗмрен ахалех ҫаврӑнса тухмалла 
пулчӗ.

Малалча мӗн тумал^ла? Чим-ха,—терӗ Джон, 
хӑйне хӑй,—теприн патне каям. Промышленность 
ҫинчен тӗплӗн каласа пама пултараймарӑм пул- 
сан, ССР Союзӗн ялхуҫалӑхне лайӑх пӗлетӗп.

— Сирӗн агентствӑна ССР Союзӗ ҫинчен лайӑх 
пӗлекен корреспондент кирлӗ тенине илтнӗччӗ?— 
тесе ыйтрӗ Джон юнашар пӳлӗме кӗрсе.

— Кирлӗ, питех те кирлӗ. Сирӗн яту мӗнле-ха, 
мистер?

— Д ж о н . ,
— Юрать, питӗ аван. Анчах та каласа парӑр-ха, 

мӗн пӗлетӗр эсир, мистер Джон, ССР Союзӗн 
ялхуҫалӑхӗ ҫинчен.

— СССР ялхуҫалӑхӗ вӑл пӗрлешнӗ хуҫалӑх. 
Совхозсемпе колхозсем ҫулсерен ҫавтери вӑйлӑ 
тырпул туса илеҫҫӗ. Колхозниксем...

— Ҫитет, мистер' Джон! Совет Союзӗ ҫинчен 
пачах та пӗлместӗр иккен. Пирӗн агентствӑра ӗҫ- 
леме юрӑхлӑ мар эсир. Сывӑ пул.

Тӗлӗнмеллипех тӗлӗнет Джон. Мӗнле ку вара,— 
шухӑшлать Джон,—тӗрӗссипех калатӑп-ҫке. Анчах 
пурте: „нимӗн те пӗлместӗн иккен“, теҫҫӗ. Чим-ха, 
тата теприн патне кӗрсе тухам, терӗ каллех Джон 
хӑйне хӑй.

— Халӗ кӑна пӗлтерӳ вуларӑм. Сире коррес- 
пондент кирлӗ пулас. Ӗҫлес тетӗп—тесе пӗлтер- 
чӗ Джон татах тепӗр пӳлӗме кӗрсе.

— Кирлӗ, анчах пире Соват Союзӗ ҫинчен ҫыр- 
ма пӗлекен ҫын кирлӗ. Пултарӑр-и?

— Меншӗн пултарас мар. Эпӗ ССР Союзне пи- 
тӗ аван пӗлетӗп.

— Калӑр-ха тархасшӑн, апла пулсан, мӗн пӗле- 
тӗр эсир, сӑмахран, Совет Союзӗн культури ҫии- 
чен?

— Кам пӗлмӗ ӗнтӗ ҫавӑн пек чечекленекен 
культурӑна! Культура ыйтӑвӗсем ҫине ҫавтери 
тимлӗн...

— Нимӗн те пӗлместӗн иккен, мистер. Сан пек 
корреспондедтсем пире кирлӗ мар...

Ҫапла вара, Джонӑн пурнӑҫӗ паян та улшӑи- 
марӗ.

* * *
Темза ҫыранӗ. Джон каллех ӗнерхи чул ҫпнче 

ларать. Анчах вӑл паян пӗччен мар—паян унӑн 
юлташӗ Джек та унпа пӗрле. Енер пулса иртнӗ 
ӗҫ ҫинчен Джон ӑна тӗппипех каласа пачӗ.

— Ухмах,—терӗ ӑна Джек, вӑл каласа панипе 
тимлӗн итлесе ларнӑ хыҫҫӑн,—халиччен те ӑнлап- 
са илейместӗн вӗсене мӗнле корреспондент кир- 
лине. Санӑн чӑнахах вӗсем патӗнче ӗҫлеме кӑмӑ- 
лу пулсан, айта халех каятпӑр. Шантарса кала- 
тӑп: ыранах ӗҫлеме пуҫлӑн.

— Айта!
Джонпа унӑн юлташӗ Д ж ек каллех ӗнерхи ҫӳл- 

лӗ те вӑрӑм ҫурта пычӗҫ. Пӗлтерӳ паян та ҫав



Ч Г В А Ш С К А Я  
. т С Я Н А Я  ПАЛАТА

илмен пулас.
Тепӗр п%-ик минутран Джекпа Джон 4-мӗш ху- 
та хӑпарса ӗнерхи пӳлӗме к ^ с е  те тӑчӗҫ.

— Сире корреспондент кирли ҫинчен•пӗлтӗмӗр. 
Ӗҫлес кӑмӑл пур пирӗн—сӑмах пуҫларӗ Джон юл- 
ташӗ Джек.

— Кирлӗ. Анчах, пире Совет Союзӗ ҫинчен 
ҫыр.ма пӗлекен корреспондент кирлӗ.

— ССР Союзне эпир пӗлетпӗр ӗнтӗ.
— Калӑр-ха, апла пулсан, мӗн пӗлетӗр эсир 

Хӗрлӗ Ҫар ҫинчен?
— Хӗрлӗ Ҫар вӑл,—куҫне хупарах калаҫа пуҫ- 

ларӗ Джек,—тӗнчери чи вӑйсӑр ҫар. Вӑл начар 
хӗҫпӑшалланнӑ. Танксене Совет Союзӗнче хутран 
тӑваҫҫӗ, тупӑсене тар вырӑнне хӑйӑрпа тултараҫҫӗ. 
Красноармеецсем ҫийи-ҫими...

— Молодец!—тесе кӑшкӑрса ячӗ савӑннй1ге 
ӗнерхи ҫын,—ыранах ӗҫлеме пуҫлатӑр. Яту мӗн- 
ле, мистер?

ДжеК.
Сирӗн?
Джон. ■
Ыранах ӗҫлеме пуҫлатйр. Укҫа кпрлӗ ыар-н? 
Паянлӑха пурӑнатпӑр-ха.

* :::

— Куртӑн-и, кам кирлӗ вӗсене?
— Куртӑм.
— Ну мӗнле?
— Каймастӑп. Пулмасть чуна рутма!
Джонпа Джек каллех малалла утрӗҫ. Тепӗр

пӗр-икӗ эрнерен вӗсем ҫакна пӗлчӗҫ: кирлӗ кор- 
респондента агентство чӑнахах тупнӑ, анчах вӑл 
Джек та пулман, Джон та мар, хӑйӗн пурлӑхне 
картла выляса янӑ пӗр фабрикант ывӑлӗ пулнӑ.

Р. М.

ХӐШ ВӐХӐТРА ХЫРӐННӐ?
В. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

Ш
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Заняти пуҫлансан Заняти пӗтес умӗн



Т У Н К А Т А С Е М
Юлташ Веселов, каласа пар-ха иртнӗ каҫ ҫав 

тери тӗлӗнмелле тункатасем курни ҫинчен. Кала- 
са пар-ха,—ҫине-ҫинех ыйтаҫҫӗ юлташӗсем.

— Есть. Каласа парас,—хӑй калавне пуҫларӗ 
Веселов,—хӑлхӑрсене пурте чанк! тӑратӑр.

— Есть—пурте хӑлхӑрсене чанк! тӑратӑр,— те- 
рӗҫ юлташӗсем, кулкаласа.

— Хӗвел хӑйӗн кулленхи ӗҫ нормине ҫӗр про- 
ценчӗпех тултарнӑ хыҫҫӑн таҫти сӑртсем хыҫне 
канма анса ларчӗ. Пӗлӗт ҫинче миллион ҫӑлтӑр- 
сем электролампӑчкӑсем пек ҫутӑла-ҫутӑла кай- 
рӗҫ. Хӗвелӗн каҫхи помощникӗ—уйӑх та хӑпар- 
чӗ, пӗлӗт тӑрӑх, ҫутӑ футбол пек, хуллен-хуллен 
шурӗ. Хуллен, хура кушак пек йӑпшӑнса, шуса 
килчӗ ҫуллахи каҫ. Тӗлӗрет тӗнче, канать, ҫывӑ- 
рать. Канаҫҫӗ республикӑсем, облаҫсем, хуласем, 
ялсем, тусем, уйхирсем, вӑрмансем... Чикӗ те хӗр- 
сех ҫывӑрать пек. Кунта та шӑп. Канӑҫсӑр ҫил 
ҫеҫ ҫывӑрма пӗлмест: тем ҫинчен пӑшӑл-пӑшӑл- 
пӑфӑл пӑпйлтатать йывӑҫ ҫулҫисемпе. Ҫук, пур- 
те ҫывӑрмаҫҫӗ. Ҫывӑрмасть чикӗ. Кунта шӑплӑх 
ултавлӑ. Ӑҫтан шанатӑн-ха ӑна. Тӑратӑп секретра. 
Лайӑх сисетӗп: куҫсем, хӑлхасем, туйӑм-сисӗмсем 
кӑнтӑрлахинчен вуншар хут ытларах, харсӑртарах, 
сисӗмлӗрех ӗҫлеҫҫӗ. Умӑмра—хитрех мзр картина: 
шурлӑх, шурлӑх хӗррипе—тункатасем, имшеркке 
йывӑҫсем, Акӑ уйӑх, темрен вӑтаннӑ пек, пӗлӗт- 
сем айне тарса пытанчӗ. Кам пӗлет, тен, пытсн- 
малла вылясси килчӗ пуль ҫӑлтӑрсемпе. Тӗксӗ- 
мӗн кӑна курӑнаҫҫӗ тункатасем.

— Ак тамаша,—шухӑшсем ӑмӑртмаллах чупа 
пуҫларӗҫ пуҫӑмра.—Тӗлӗнмелле. Мӗнле вара ыт- 
ларах курӑнма пуҫларӗҫ-ха тункатасем. Неушлӗ, 
кӑмпасем пек, сасартӑк шӑта-шӑта ларма тапрат- 
рӗҫ вӗсем. Халиччен ҫутҫанталӑкра пулман факт. 
Дарвин та, Мичурин та ҫавтери тӗлӗннӗ пулӗч- 
чӗҫ пӗр-ик сехет хушшинче халиччен тап-таса 
пулнӑ вырӑнта тункатасем туха-туха ларнине 
курсан. Ӑха. Пӗри кӑшт шурӗ иккен. Ӑкӑ тата 
тепри. Виҫҫӗмӗшӗ. Ку ҫӗнӗ тункатасем шума та 
пултараҫҫӗ иккен. Пит хуллен шӑваҫҫӗ пулин те— 
сисмелле. Чӗрчунсенчен пример илсе йывӑҫ-ку- 
рӑксем те, тункатасем те куҫса ҫӳреме пуҫлаҫ- 
ҫӗ-ши мӗн вара малашне? Кам пӗлет ҫутҫанталӑ- 
кӑн аслӑ та тӗлӗнмелле законне. Тен, кӗҫӗртен, 
ҫак сехетрен пуҫласа пур чунсӑр япаласем те чун- 
лисем пек куҫса ҫӳреме тытӑнаҫҫӗ. Пӗр вырӑнта 
тӑрса йӑлӑхрӗҫ пуль вӗсем. Эх, аванччӗ-ҫке вара. 
Сӑмахран, лар та, тунката ҫине, каях ӑҫта кирлӗ 
унта. Лаша та, машина та кирлӗ мар.

Е куҫӑм аташа пуҫларӗ. Тен, вӑл алчӑраса кай- 
рӗ. Пӗр япаланах ик-виҫ япала пек курмастӑп-ши 
эпӗ? Ӑптӑраса хам умрах ларакан йывӑҫпа тунка- 
тана темиҫе хутчен пӑхса илетӗп. Ҫук. Вӗсем пӗр- 
ре те темиҫеленсе курӑнмаҫҫӗ. Тӗлӗкре аташма- 
стӑп-ши ■тесе ҫатӑр! чӗпӗтсе пӑхатӑп ӳтӗме. Ыра- 
тать. Тӗлӗкре мар мӗн.

Ҫук! Мана улталаймӑр, тунката „юлташсем“1 
Эпӗ ӗненес ҫук нихӑҫан та эсир пӗр вырӑнтан 
тепӗр вырӑна куҫса ҫӳреме пултарасса!.. Аха! 
Кунталлах шӑватӑр пулас-ха. Килӗр, килӗр. Ха- 
личчен курман тӗлӗнмелле хӑнасене пур енчен 
те хатӗр пулса кӗтсе нлем. Нуккӑ, чи ҫывӑхрине

пӗр „конфеткине“ винтовкӑпах персе парам. Мӗн 
тейӗ? Тен, чӗлхи те пулӗ ун, шӑваканскерӗн.

— Кӗрс!^—каҫхи шӑплӑха шарт сиктерсе хӑйӗн 
вӑйлӑ сассипе кӗрслетсе илчӗ савни пек ҫывӑх 
винтовка юлташӑм.

— Ах!..— тискеррӗн ахлатрӗ тунката.—Ай!.,-— 
Аха, чӗрӗ тункатасем иккен кусем. Нуккӑ тепӗр- 
не хӑналам,— терӗм те тепӗрне тӗллесе петӗм. Ку та 
тискер сасӑпа йӑнӑшса илчӗ те шӑпланчӗ. Унтан 
тепӗрне. Халь ӗнтӗ каялла ҫын хӑвӑртлӑхӗпех шу- 
ма пуҫларӗҫ тункатасем. Ман конфеткӑсене юрат- 
марӗҫ пулмалла вӗсем. Аха! Эсир тарма-и, „хи- 
сеплӗ тункатасем"? Руки вверх! Хӑраса ӳкнипе 
пурте алтисене ҫӳлелле ҫӗклеҫҫӗ тункатасем. Са- 
сартӑках тункатасенчен ҫынсем пулса тӑраҫҫӗ. 
Чӑн-чӑн ҫынсем. Пуҫлӑ, сӑмсаллӑ, пит-куҫлӑ, ус- 
силлӗ, алӑллӑ ҫынсем. Ҫӗр процентлӑ ҫынсемех. 
Урисем ҫеҫ курӑнмаҫҫӗ. Вӗсем лачакара. Ҫичӗ 
ҫьш. Виҫҫӗшӗ выртаҫҫӗ. Вӑл тункатасем вырӑнтан 
пӗр сантиметр та куҫма пултараймаҫҫӗ ӗнтӗ тек, 
мӗншӗн тесен могорӗсем (чӗрисем) ӗҫлеме чарӑн- 
нӑ вӗсен. Ыттисене, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑыа 
куҫма пултараканнисене, мана пулӑшма ҫитнӗ 
юлташсем, акӑ—Васильев та пурччӗ вӗсемпе,—за- 
ставӑна илсе килчӗҫ. Кунта лайӑх тӗпчесе пӗлчӗҫ 
ӗнтӗ вӗсене: вӗсем мӗнле йышши тункатасем пул- 
нине, хӑш патшалӑхран ҫулҫӳреве, похода тухни- 
не, вӗсен маршруч&пе финишне, мӗнле плансене 
пурнӑҫлама килнине, мӗншӗн, мӗнле интерессемпе 
социализм чикки урлӑ каҫнине, мӗншӗн вӗсем 
тунката пулма шутланине.

Ҫапла пулса иртрӗ ку ӗҫ иртнӗ каҫ. Астуман та 
калама, пит усал тункатасем пулчӗҫ вӗсем. Каш- 
нинех револьвер. Переҫҫӗ. Анчах уссиех пулмарӗ 
вӗсен пенинчен. Пурпӗрех ҫакланчӗҫ пирӗн алла. 
Паллах, эпир нихӑҫан та вӗсене савнирен те па- 
харах ҫӗршыв тӑрӑх пӗр утӑм та утма, е тунка- 
та пулса шума ирӗк парас ҫук. Калавӑм пӗтрӗ. 
Точка.—Ҫапла пӗтерчӗ калавне пограничник Ве- 
селов.

— Мӗн кӑна хӑтланмаҫҫӗ-ши вӗсем—шпионсем- 
пе диверсантсем—СССР чикки урлӑ каҫас тесе. 
Анчах хӑть йытӑ, хӑть упа, хӑть тунката, хӑть те 
мӗн пулса килччӗр, хӑть те мӗнле маскӑ тӑхӑнса 
килччӗр— пурпӗрех ҫакланаҫҫӗ пирӗн алла, пурпӗ- 
рех,—чылайччен ҫапла шакӑлтатса калаҫса ларчӗҫ 
ҫамрӑк та паттӑр красноармеецсем—социализм 
ҫӗршывне куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек сыхлакан 
боецсем.

Вениамин Туртуш.

Паллах.л
— Ҫавӑнта камсене тырӑ валеҫеҫҫӗ вара?
— Паллах, ӗҫлекенсене.

Начальник отпускра
(Магазинри калаҫу)

— Отпускра мар пулӗ-ҫке: заняти вӑхӑтӗнчех
кунта ҫӳретӗн?

— Хам втпускра мар, начальник отпускра-ха.



ШКУЛТИ ДРАМ КРУЖ ОКРА

— П иллӗк писатель патне ҫы ру’ ятӑмӑр ӗнтӗ ач асем  валли п ь есӑсем  ҫырӑр-ха тесе.
— Х алӗ улттӑм ӗш ӗ патне ҫы рас терӗр-и?
— Ҫук, ха л ӗ  ӗнтӗ ҫы ру мар, п ьесси н е ҫы рас тер ӗм ӗр .

Пӗлтерӳсем

Занятине вӑхӑтра вӑратса яма пултаракан 

ӑслӑ  автан шыратӑп.
Часси мастерскойӗн директорӗ;

И. П. Будильник.

Чӑважла/ тата, вырӑзлу ҫьирма 
вирэндеген учительзем тубасшӑн. 

Вӑлах новеллусем сьирма 
вирэнттӗр.

М. Н. Данилов-Чалдун.

Чашӑк-тирӗксене тасатса тӑма пит 
те васкавлӑн 

пысӑк квалиф икациллӗ  
ырхан  куш аксем  

кирлӗ.
Шупашкар. Гостиница ҫумӗнчи

столовӑй дирекцийӗ.

Пуҫа килнӗ шухӑшсем
Хӑшпӗр поэтсемшӗй' сӑввисене ӑнланмалла ҫы- 

рассл ӑнланмалла мар ӗҫ пулса тӑрать.

# Ф *

Черкке пысӑк мар пулин те, унта пайтах ҫын 
путса вилнӗ.

Усӑллӑ канаш
М. П. рецснзента: эсӗ ҫырнӑ чухне пӳрнӳне 

ӗмме вӗреннӗ пулсан, сайра хутран ӑна ҫукалама 
та ан ман.

Хӑйне кура мар
М. поэтӑн таланчӗ пӗчӗккӗ кӑна, анчах хӑйне 

хӑй юратасси—Урал тӑвӗнчен те пысӑкрах.



Н ам ӑс  куртӑм
НамМсах куртӑм ҫав, ҫитменннне мӗнле намӑс! 

Качча ташлама юратакан савнӑ хӗрӗпе ташлама 
тухсан ташӑ пӗлмесӗр намӑс курни мар ку, эпӗ 
хӑть ташӑ ӑстиех мар пулин те, арӑма килӗшмел- 
лӗх урасене кукӑрткалатӑпах. Е ӳсӗр пуҫпа кил 
тӗлне пӗлмесӗр пылчӑк лупашкинче нӑриклетекен 
сыснапа ҫӗр каҫни те мар, эпӗ ӗҫекен ҫын мар, 
уншӑн хӑрамаллиех ҫук. Тӗрӗссипе каласан, эп 
курнӑ намӑса мана ыр сунакан ҫын ан куртӑр.

Еҫӗ акӑ ҫапла пулчӗ: пӗр вырсарникун, хырӑм 
„туррине“ чӳкленӗ хыҫҫӑн, хам ӗҫлекен шкул 
умӗнчи тенкел ҫинче, сар хӗвел айӗнче ларатӑп. 
„Турист“ пируса хыпса чӗр вутӑ хутнӑ кӑмака- 
ран тухнӑ пек тӗтӗм кӑларма тытӑнтӑм: отпуск 
вӑхӑтӗнче историллӗ паллӑ вырӑнсене курса ҫӳ- 
реме кайманнишӗн хам ҫине тӑвӑнса ларатӑп. 
Асӑрхаман та, умра бригадир Иван Петрович хӑ- 
йӗн ниҫта уйӑрми папкине тытса тӑрагь:

—  Манпа пӗрле уй тӑрӑх ҫаврӑнса ҫӳреме пы- 
мастӑн-и?—тет.

Паллах, килӗшрӗм.
Уйхапхинче Хӗрлӗсухал Микула:
— Гулять тума кайрӗҫ. Ма хӗрсене ҫаклатма- 

рӑр тата—тесе мӑшкӑласа юлчӗ.
— Телей пулать пулӗ-ха, Наполеонӑн хӗрлӗ ҫын- 

на курсан ҫапӑҫусенче телей пулнӑ,—шӳт туса 
илтӗм эпӗ.

— Кам-ха вӑл Наполеон?—тесе хучӗ Иван Пет- 
рович.

Калас пулать, эпӗ специалист—историк мар, ан- 
чах вӗреннӗ чухне те историпе лайӑхах вӗренсе 
пынӑ, историне хама ҫителӗклӗ пӗлетӗпех тесе 
шутланӑччӗ. Хутла сахал пӗлекен Иван Петрови- 
ча хамӑн пӗлӳпе паллаштарас шутпа эпӗ хӗрсе 
кайсах Наполеон ҫинчен, унӑн вӑхӑтӗнчи халӑх- 
сем, вӑрҫӑсем ҫинчен калама тытӑнтӑ.м, хӑҫан, 
мӗнле авланнисем ҫинчен те каласа патӑм.

— Нимӗҫсен 1190 ҫулта вилнӗ Хӗрлӗсухал, ни- 
мӗҫле Ротбарт, патша хӑйӗн ҫарӗпе Кифгейзер 
тӑвӗ хушшинче ҫывӑрать текен легенда пур,—те- 
тӗп. Чӗлхен шӑмми ҫук, хӑлхине чанк тыгса ит- 
лекен „студент“ умӗнче тем ҫинчен те сӑмах та- 
пранса кайрӗ.

— Ытла та темӗн те пӗлетӗр ҫав эсир... Выш- 
кӑ ҫине улӑхса пӑхӑпӑр-ха,—терӗ бригадир, тӳрем 
вырӑнти пӗр пысӑк кӑткӑ тӗми ҫине туса лартнӑ 
вышка патнелле утса.

— Ха. кӑткӑсем вӗтӗ пулсан та мӗн пек пысӑк 
тӗме туса хунӑ,—тесе хутӑм эпӗ.

Пули-пулмишӗн кулма юратман Иван Петрович 
кулма тытӑнчӗ. Эпӗ вӑл ӑнланмарӗ пулӗ тесе сыл- 
тӑм алла револьвер пек туса тӗмӗ ҫине тӗлле- 
рӗм. Ал ҫупсах кулма тытӑннӑ Иван Петрович 
манӑн тутасем усӑнма тытӑннине кура калама ты- 
тӑнчӗ.

— Улӑп тӑпри, теҫҫӗ ӑна. Улӑп ҫӑпати ҫинчи 
тӑпрана силлесе хӑварнӑран пулнӑ тетчӗ ман ан- 
не. Вӑл юмах анчах...

Эпӗ питӗм хӗрелнине сирес шутпа калаҫу тил- 
хепине хамӑн алла илсе, хальхи Украинӑра пурӑн- 
нӑ скиф патшисен курганӗсене чакаласа пӑхни 
ҫинчен кала пуҫларӑм.

— Халӑх пӗр вырӑнта гурӑнмасть пулӗ ҫав, пи- 
рӗн ялта ҫӗр ҫул каярах ,кив-вырӑн“ текен вы-

рӑнтан...
— Ҫапла. Сӑмахран, калмӑксемех пӗр виҫҫӗр 

ҫул каярах ҫеҫ Китайран Атӑл ҫине куҫса килнӗ.
—• Эсир вӗреннӗ ҫынсем, нумай пӗлетӗр ӗнтӗ 

(ҫаплах каларӗ, шеремет!). Чӑвашсем халь пурӑна- 
кан вырӑнта тахҫантанпах мар теҫҫӗ. Каласа пар- 
ха. Ҫак вырӑна килетчен чӑвашсем ӑҫта пурӑннӑ, 
хӑҫан, ӑҫтан килсе вырнаҫнӑ, пурӑнӑҫ йӑлисем 
мӗнле пулнӑ?—тесе хучӗ „студент".

Ҫав самантра манӑн пит туптама хӗртнӗ плуг 
тимӗрӗ пек хӗрсе кайрӗ, чӗлхе ҫыхланса ларчӗ.

— Чӑвашсем... Манӑн шыв ӗҫес килет-ха,— тесе 
тип ҫырмари ҫӑлтан ӗҫес килмен ҫӗртренех хурӑн 
хуппи куркапа пиллӗк курка ӳпӗнтертӗм.

Эпӗ ыйтӑва сирес тесе Тантал шыв ӗҫеймесӗр 
асапланни ҫинчен, авалхи грексен мифӗсем ҫин- 
чен, римлянсен йӑлисем ҫинчен сӑмах пуҫласа 
ятӑм.

— Эсе ман ыйту ҫине ответ памарӑн-ха,— терӗ 
Иван Петрович яла кӗрсен.

— Чӑвашсем пирки вуламан вара эпӗ, Иван 
Петрович, вуламаллисем питӗ нумай...

Вӑл ҫаплах-ха, анчах ытти халӑхсен историйӗ 
ҫинчен вӗреанӗ чухне хамӑрӑн чӑваш халӑхӗн ирт- 
нӗ пурӑнӑҫне пӗлни аван. Эпӗ хам ҫавӑн ҫинчен 
санран ыйтса пӗлес тесе пурӑннӑччӗ. Эсӗ хӑть 
ҫав ыйтупа кӗнеке тупса пар-ха мана.

' — Вуласа ӗлкӗр кӑна! Ыранах пыр, ҫӗклемӗпех
йӑттарса ярӑп,—тесе киле утма тӑтӑм, анчах Иван 
Петрович пыллӑ сӑра тутанса пӑхма хӑй патне 
кӗме сӗнчӗ. Сурчӑк пыр тӑрӑх ярӑна пуҫланӑ пу- 
лин те, килӗшмерӗм.

— Эсӗ хӑв та чӑваш ачиех, чӑваш сӑрине тир- 
кеместӗн пудӗ вӗт.

О, кам тиркетӗр чӑваш сӑрине! Эпӗ хӑйӗнчен 
малтан пӳрте кӗрсе тӑтӑм.

Киле ҫитсенех чӑваш халӑх историйӗ ҫинчен 
ҫырнӑ кӗнекесене шырама пуҫларӑм. Ал айне ,,Хӗн- 
хур айӗнче“ кӗрсе кайрӗ. Историллӗ поэма! Са- 
вӑнса кулсах ятӑм. ,",Турӑ ячӗпе, патша хушни- 
пе“ тухса выртрӗ. Анчах кусем бригадир ыйтӑвӗ 
ҫине ответлемеҫҫӗ-ха. Библиотека кӗрсе тӑтӑм.

— Мана чӑваш халӑхӗн историйӗ ҫинчен тӗп- 
лӗнреххӗн калакан кӗнеке тупса парӑр,— терӗм 
аран сывлӑш ҫавӑрса.

— Ун пек кӗнеке тухман-ха, ун ҫинчен сахал 
тӗпченӗ, сахал пӗлеҫҫӗ,—ответлет библиотекарша . 
мана.

— Мӗн чухлӗ пӗлеҫҫӗ, ҫавӑ та ҫитет. Мӗн те 
пулин тупса пар,—тетӗп.

— Акӑ эппин Толстойӑн ,,Петр Первый“— вула, 
унта ,,чӑваш“ тенӗ пӗр сӑмах пур, Пушкинӑн 
5-мӗш томӗнче Пугачев восстанийӗ чухне чӑваш- 
сем хушшинче вӗлернӗ пупсен, дворянсен ячӗсе- 
не тупма пулать, акӑ Шторм...

Ку мӑшкӑла тӳсеймерӗм, истори вӗрентекен Ва- 
силий Герасимович патне кӗрсе кайрӑм.

Вӑл эпӗ мӗн ҫӑмӑлпа килнине пӗлсен, кулма 
тытӑнчӗ, анчах ответ парас вырӑнне авкаланма 
тытӑнчӗ:

— Чӑваш халӑхӗн историне вӗренесси кукӑль 
сӑмси ҫиесси мар, ку серьезнӑй вопрос...

— Апла пулсан „серьезнӑй вопроса“ ответле- 
кен литература кӑтартса парӑр,—тархаслатӑп эпӗ.
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— Кхм... литература... языковедсем ҫыркалани- 
сем пур. Халӑх тӑшманӗсем—буржуаллӑ-национа- 
листсем вӑл ыйтупа наркӑмӑшлӑ сӗлекисене юх- 
таркаланӑ...

— Халӑх тӑшманӗсем вӑл ыйтупа усӑ курасшӑн 
пулнӑ ҫав. Эсӗ, исторнне чухлакан ҫын, чӑваш ха- 
лӑхӗн иртнӗ пурнӑҫне тӗрӗс кӑтартса парас тӗ- 
лӗшпе мӗн тунӑ-ха? Исто-орик!

Ҫапла ыр сунса тухрӑм ун патӗнчен эпӗ.
Тепӗр ирхине Иван Петрович ман пата кӗнине 

асӑрхасан, апат ҫисе ларнӑ ҫӗртенех арӑма куҫ 
хӗссе кӑмака хыҫне чӑмрӑм. Анчах шикленни аха- 
лех пулчӗ, ҫӑмарта илместӗр-и, тесе килнӗ мӗн 
вӑл. Алӑк хӑлӑпне тытсан ҫапах:

— Илья Ти.\онч мана валлп кӗнекесем хагӗр- 
лесе хурап тенӗччӗ, паян-ыран ҫавах вӑхӑт ҫук- 
ха, пӗр ерҫнӗ .хушӑра кӗрсе илӗп,—тесе хӑварчӗ.

Халӗ ӗнтӗ Ива ;1 Петрович кӗнеке ыйтма килес- 
рен шикленсе ҫеҫ пурӑнатӑп. Хамӑн тӑван халӑх 
историне пӗлмесӗр намӑс курни ҫитмерӗ тата кӗне- 
ке тупса паратӑп тесе суйса хисеплӗ Иван Пет- 
рович умӗнче айӑпа кӗтӗм. Халӗ ӗнтӗ каҫхине те 
ыйӑх килмест, тӗлӗкре те ҫав ыйтупах мутала- 
натӑп, хӑраса вӑранса каятӑп.

Ҫапла тусӑм, сӗре начар исторнне кӗрсе ӳкрӗм.

С. Савир.

Микптапа Марине
Тул ҫутӑлсассӑнах, ирхине 
Вырӑн ҫинче выртакан Марине 
Ҫумри упӑшки тӑриччен 
Труках вӑранчӗ ыйхинчен.
Унӑн упӑшки темскер сӑлтавпа 
Ӗнерхи каҫ часах килеймен,
Те ун пирки, те ӗнтӗ урӑхпа —
Ҫамрӑк чӗри вӑркать Маринен.
Марине тӑрса ларчӗ те хускалчӗ, 
Упӑшки ҫине пӑхать пӗрмаях.
Акӑ ун чӗри снкме пуҫланчӗ 
Хытӑран та хытӑрах.
Микита!—тӗт Марине,—Микнта!
—- Мммм,—мӑшлатать леш.— Мӗн тата? 
Чим! Кай! Манӑн ыйӑх тӑранман!
— Чим! Кай! Аҫта кай? Пӑх ӑна!
Ма сӑрласа пӗтертӗн пит-куҫна?

Пӗр таса вырӑн хӑварман,
Кама чуптурӑн? Кала!—Чуптуман, 
Тупата туршӑн, тупата!—
Тесе ӗнентерет Микита.
— Ак!—тет Марине.—Ак, ак, ак! 
Ҫакӑ, ҫак! ҫак, ҫак, ҫак!
Тута сӑрӗ ку! Сӑр, сӑр! Сӑр ку, сӑр! 
Услап этем эс, услап, намӑссӑр! 
Унтан вӑл сиксе анчб те  урайне 
Чанк, чанк!—ҫупса ячӗ хайхине.

Хӗрсӗм! Сисрӗр-и мӗн курчӗ Микита? 
Сире эп шӑппӑн ҫеҫ калам, ан шарлӑр: 
Арҫынсемпеле вылясса выльӑр та—- 
Тутӑрсене нихҫан та ан сӑрлӑр!

Н. Евдокимов.

Э сӗ паян та ӗҫн ӗ  иккен, сулкаланса ҫе ҫ  ларатӑн...
Я халех айӑплатӑр. Эпӗ ӗҫ  вӑхӑтӗнче мар, перерЩв вӑхӑтӗнче кӑйса ӗҫрӗм .



Юлташ дневттенчен
Шупашкарта манӑн пӗр юлташ пур. Питӗ аван 

ҫын, суйма юратмасть. Эпӗ те ӑна лайӑх пӗлетӗп. 
Килӗштерсе пурӑнатпӑр. Чӑнах та, кртнӗ хӗлте 
пӗр пӗчик ӗҫ пирки кӗҫех хирӗҫӳ тухса каятчӗ, 
анчах, пӗр-пӗрне лайӑх ӑнланнӑ пирки, хирӗҫсе 
каймарӑмӑр, ҫийӗнчех калаҫса татӑлтӑмӑр. Халӗ 
питӗ аван пурӑнатпӑр: вӑл та ман патӑма текех 
ҫӳрет, эпӗ те ун патне кашни куллен тенешкелех 
ҫӳретӗп.

Иртнӗ вырсарникун та тӗлпулса калаҫнӑ эпир ун- 
па: ман хваттерте лартӑмӑр. Калаҫрӑмӑр. П %  ик- 
виҫ сехет иртнб хыҫҫӑн вӑл киле тухса утрӗ. Ӑсатса 
ятӑм та пӳлӗме кӗтӗм. Пӑхатӑп та—тӗлӗнсех каятӑп: 
ман сӗтел ҫинче пӗр ют тетрадь выртать. Тытса 
пӑхатӑп—юлташ тетрачӗ. Мӗн тума пӑрахса хӑ- 
варнӑ вӑл хӑйӗн тетрадне ман сӗтел ҫине— калама 
пултараймастӑп. Калаҫса ларнӑ чух, чӑнах та, хут- 
сем кӑларкаларӗ кӑсйинчен. Те ҫавӑн чух тухса 
ӳкнӗ. Шарламарӑм ҫакӑн ҫинчен юлташа: шыра- 
тӑр-ха пӗрре ывӑниччен!

Мӗнле тетрадь пулнӑ тесе шутлатӑр эсир? 
Дневник! Чӑн та, дневник! Акӑ мӗн ҫырнӑ унта:

В и ҫӗм кун
... Хӗрлӗ площадь урлӑ каҫса, кӗнеке магазинӗ 

патнелле пыратӑп. Карта ҫумӗнче пысӑк афиша 
тӑрать. „Два вечера балета ицирка“—тесе ҫырса 
хунӑ. Савӑнсах кайрӑм: Шупашкарта та балетсем 
кӑтартма пуҫларӗҫ вӗт! Васкасах кайса билет ил- 
тӗм те, арӑма савӑнтарас тесе килелле вӗҫтер- 
тӗм. Каҫ пулчӗ. Театра кайма вӑхӑт ҫитрӗ. Пы- 
ратпӑр арӑмпа театр патнелле: тӗлӗнсех кайрӑм— 
халӑх ҫавтери нумай пырать. Пурте вӗсем балет 
курасшӑн хыпаланаҫҫӗ. Акӑ, 9 сехет ҫитрӗ ӗнтӗ, 
анчах балет пуҫланмасгь-ха. 10 сехет тӗл- 
нелле аран-аран чаршав уҫӑлчӗ. Малтан циркла 
номерсем пуҫланчӗҫ, унтан „Гопак“ текен ташша 
ташласа пачӗҫ. Ташӑ хыҫҫӑн каллех цирк... унтан 
„Пойдуль я, выйдуль я “ текен ташӑ... балет пӗт- 
рӗ те.

— Мӗн пулчӗ ку?—ыйтать манран арӑм.
— Балет!
— Балет мар, филармони руководителӗсен фо- 

кусӗ,—терӗ манпа юнашар ларакан тепӗр ҫын. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн килелле тухса утрӑмӑр.

Ӗ нер
... Паян выходной. Атӑл леш енне каяс килме- 

рӗ. Кино кайса курас, терӗм. Сакӑр сехетре пуҫ- 
ланакан сеанс валли билет илтӗм те, ҫӳлелле хӑ- 
парас тесе малалла утрӑм... Вӑхӑт 7 сехет те 43 
минутчӗ.

— Иртерех-ха, гражданин,—терӗ мана дежур- 
нӑйсенчен пӗри,—паян сеанс каяюлса пуҫланать.

— Хӑҫантарах килме юрать вара?
— Сакӑр сехет ҫурӑ тӗлнелле килме пулта- 

ратӑи.
Атӑл хӗрринче ҫӳрекелерӗм те, каллех ҫаврӑн- 

са ҫитрӗы. Вӑхӑт 8 сехет те 10 минут кӑна-ха.
—  Ма кая юлтӑр!—ятлама пуҫларӗ мана хайхи 

дежурнӑй.

— Ара, эсир хӑвӑр ҫапла...
•— Ан та калаҫӑр. Кӗргместӗп. Сеанс паҫӑрах 

пуҫланнӑ.
—*Апла пулсан, директора курасчӗ. Ӑҫта туп- 

ма пулать?
Ман телее тата директорӗ те ҫавӑнтах пулнӑ. 

Каласа кӑтартрӑм директора йӗркипе, анчах ӗнен- 
тереймерӗм. Хайхи дежурнӑй мана пӳлсех:

— Вӑл малтан 7 сехетре килчӗ, ҫавӑнпа эпӗ 
ӑна халех пуҫланмасть, тесе каялла . ятӑм, тесе 
мана вӑрҫа пуҫларӗ. Директор вара ӑнах ӗненчӗ, 
мана ӗненмерӗ. Мӗн тӑвас тетӗн?

П аян
... Ирхи апат тӑвиччен кайса хырӑнас-ха, тесе 

гостиница ҫумӗнчи парикмахерскойне кайрӑм. 
Нумаях кӗтмерӗм—черет ҫитрӗ. Пӗр ҫамрӑкрах 
хӗрача ӗҫлекен пукан ҫине лартӑм. Халӗ кӑна ӗҫ- 
леме пуҫланӑ пулас: пирвайхи хут куратӑп. Ҫӳҫе 
чиперех касрӗ. Сухал хырма тытӑнчӗ. Ничево хы- 
рать пек хӑй, анчах бритва вӗҫӗпе сулахай пит- 
ҫӑмартине йӑшт! тутарчӗ. Паллах ӗнтӗ, юн тап- 
ма пуҫларӗ. Хырма чарӑнмалла пулчӗ. Акӑ ӗнтӗ 
пуҫларӗ ман мастер аппаланма: шывпа та ҫуса
пӑ.хать, иодӑпа та тӗксе пӑхать, мамӑкпа та пус- 
са пӑхать, анчах юн чарӑнмасть.

— Ҫапах та, мӗншӗн касрӑр-ха эсир?—тесе 
ыйтрӑм эпӗ мастертан.

— Ошибка.
— Куратӑп, мӗнле ошибка.
— Эсир хӑвӑр вара пӗр йӑнӑшсӑрах ӗҫлетӗр-и?
— Пулкалаҫҫӗ, анчах кун пеккисем пулман.
— Подумаешь,—терӗ ман мастер,—хӑйӗн пичӗ 

яка мар та мана тиркет тата.
Ҫакӑнпа юлташӑн дневникӗ вӗҫленет.

Р. М. ҫырса илнӗ.

Х ӑй те...
— Ну, мӗнле, ӗнер занятине вӑхӑтрах ҫит- 

рӗн-и?
— 25 минут опоздать турӑм вӗт.
— Директор мӗн тет?
— Директорӗ хӑй те ман хыҫран 5 минутран 

тин ҫитрӗ те...

Литература хыпарӗ
Иван Малгай поэтӑн черетлӗ сӑвӑ кӗнеки тухрӗ. 

Ҫӗнӗ кӗнеке юлашки ҫулсенче поэт пысӑкран та 
пысӑк ҫитӗнӳсем тунине палӑртать: малтанхи ҫул- 
сенче Малгай пӗр строкара икӗ хут ҫеҫ „урра1“ 
кӑшкӑрнӑ пулсан, халӗ ҫур строкарах тӑватшар 
„урра!“ тӗл пулатпӑр. Чӑвашиздат редак- 
торӗсем ырланипе хавхаланса, поэт ҫине 
тӑрсах хӑйӗн суйлав „урра!“ -сен сборникне хатӗр- 
леме тытӑннӑ. Авторитетлӑ ҫынсем пӗлтернӗ тӑ- 
рӑх, пулас сборникӗн ячӗ „Канми карма карлан- 
кӑм, хытӑрах кӑшкӑр“ ятлӑ пулмалла.^



\

Призыв пунктӗнче
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.

— Ытла ан хуйхӑр. Сирӗние те илӗҫ-ха.
— Темӗн ҫав. Ҫынсен унта значокӗсем ум тулли, пирӗн п у р —пурӗ те виҫ-

ҫӗ ҫеҫ.



С Н В У Л К К П
(Н О В Е Л Л Я)

1940 ҫул, кӑрлач уйӑхӗн вӗҫӗнче, эпир Енкас- 
си колхозӗн хӗрлӗ ялавлӑ виҫҫӗмӗш бригадӑн 
бригадире патӗнче лартӑмӑр.

Ҫумаркка бригадирӑн сӑмаххисем шыв пек юх- 
са пычӗҫ.

Сӑмах-юмах тӗрленнӗ май манӑн умма килсе 
тухса тӑчӗ пӗр кӑсӑк кӑна калав. Вӑл ҫакӑн- пек- 
рех:

Енкасси ялӗнче Савулкка ятлӑ пӗр йӗкӗт 
ҫын пурӑннӑ. Ҫутҫанталӑк ӑна пур енчен те тӗ- 
рӗс-тӗкӗл туса янӑ. Тӳперн хӗвел калама ҫук илем- 
лӗ. Хӗвел ҫине пӑхса савӑнмашкан Савулккан 
пулнӑ пӗр мӑшӑр кӑвак куҫ. Шӑпчӑк ирпе те, 
каҫ кӳлӗм те ытарма ҫук лайӑх юрланине пурте 
ӗнтӗ пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ун юррине илтсе киленме 
Сав}>лккана „турӑ пӳрнӗ" пулнӑ ҫивӗчрен те ҫи- 
вӗч хӑлха. Хӑмӑш пек, яштака пӳ-си пулнӑ унӑн, 
анлӑ кӑкӑр. Чукмар пек ҫирӗп аллипе тӗлӗнтер- 
нӗ вӑл Енкясси халӑхне, упа хӗвтийӗпе.

Аичах, ҫапла пулин те, Савулкка „турӑ ҫырни- 
пе“ сапӑр пуласшӑн пулман. Унӑн канӑҫсӑр чӗри 
мӗн пуррипе кӑна ҫырлахайман.

Ӑслӑ, вӑйпитти, сывлӑхлӑ пулнӑ Савулкка. Ан- 
чах этемӗн непси тӑранайман, тесе ахальтен ка- 
ламан пулӗ ахӑр авалхи ватӑсем. Ҫав чӑн сӑмах 
Савулкка тӗлӗшӗнчен лӑп та шӑп тӗрӗс килсе 
тухнӑ. Канӑҫсӑр пулнӑ Савулкка кӑмӑлӗ, пысӑка 
хапсӑннӑ унӑн пилӗ: апат ҫиме-мӗне ларсан, вӑл 
ҫиесшӗн пулнӑ мӗн тӑраничченех, ӗҫме тӑрсан— 
ӗҫесшӗн пулнӑ мӗн хырӑмӗ сарӑлса кайиччен. 
П ӗртте хӑй пеккисем манерлӑ пуласшӑн пулман- 
тӑр ҫав Савулкка этем. (Кам кунта айӑплӑ — ун 
ҫинчен Ҫумарккастарик асӑнасшӑн пулмарӗ, эпир 
те тӳрӗ туса чӑрманмӑпӑр). Пӗр 30—35 ҫула ҫит- 
нӗ ҫӗре, ҫапла вара, пирӗн Савулкка пӗтӗмпех 
пӑсӑлса каять. Туррине те ӗненми пулать вӑл, 
хӑйне хӑй тею ратм а  пӑрахать, Явӑҫса каятьтаҫти 
хӑяматри усал-тӗселсемпе.

И вот, шӑп ҫав вӑхӑтра ӗнтӗ пӗрре тӗлӗкре 
ӑна шап-шур сухаллӑ улӑп курӑнать. Курӑнать, тет 
те, вӑл ҫапла калать иккен: „Эсӗ, Савулкка хӑта, те- 
лейсӗр. Сана, ҫын ҫине кӗрес тесессӗн, мул кирлӗ, 
сан килӳнта паянхи куна аллӑ пус кӗмӗл те ҫук. 
Эсӗ, Алпастӑ чунӗ хыпарланӑ тӑрӑхран, ҫийӳпе- 
пийӳпе те, ӑсупа-хакӑлупа та чӑлах-чӗлӗх. Анчах 
эпӗ сана хӗрхентӗм. Эпӗ сана пулӑшӑп. Эпӗ авал- 
хи ҫӗрме пуян карчӑк еткерӗ. Манӑн алӑмра пӗ- 
тӗм тӗнче пуянлӑхӗ, эпӗ мул хуҫи. Ентӗ эпӗ ва- 
тӑ, манӑн сухалӑм сӗт пек шурӑ, ӗнтӗ манӑн срук 
тухрӗ. Ҫавӑнпа та эпӗ кӗҫӗр санпа курса кала- 
ҫасшӑн пултӑм. Итле телейсӗр чура, тӑнла. Ма- 
нӑн пӗрсӑмахӑма та а н  ман.

Ҫак ялтан инҫех мар пӗр вырӑн пур. Ҫулла 
пулсан ун ҫине вилшыв ӳкмест, хӗлле ҫитсен вӑл 
ҫӗрте юр тӑмасть. Эсӗ ҫав вырӑна шыраса туп.

Вилшыв ӳкмен вырӑна шыранӑ чухне эсӗ ҫӗр 
те пӗр тӗрлӗ асап курӑн. Сан ҫулна шухӑ арҫу- 
рисен ешкерӗ пӳлсе лартӗ, сан ҫийӗнте ылхан- 
лӑ этемсен йӗтӗм чунӗсеы ахӑрашӗҫ. Вӗсем санпа 
ҫулӑхас тесе.юри йӑк шырама тухнӑ пулӗҫ. Эсӗ 
вӗсем ҫине асту ан пӑх. Пӗлӗт хушшинчен вӗҫсе 
анӗҫ кӗрен ҫунатлӑ пирӗштнсем, вӗсем сан умӑн-

та вӗҫсе пынӑ чухне сана калла ҫавӑрӑнма тар- 
хаслӗҫ, сӑхсӑхма ӳкӗтлӗҫ, ҫӗр те пӗр тӗрлӗ сӑмах 
тупса, усала чунна сутатӑн, тесе хӑратӗҫ. Тамӑк 
вучӗпе, этем ывӑлӗ-хӗрӗ ҫӗклейми ҫылӑхпа, турӑ 
ылханӗпе ҫӳҫентересшӗн пулӗҫ сан чунна. Эсӗ 
вӗсен сӑмаххисене хӑлхуна ан чик.

Вилшыв ӳкмен вырӑн Хырпуҫ вӑрманӗнчи ҫит- 
мӗл ҫиччӗмӗш юман патӗнчен, брат-братти лара- 
кан икӗ ватӑ йывӑҫ хушшинчен пӑхсан питӗ ла- 
йӑх курӑнӗ. Эсӗ ҫав вилшыв ӳкмен вырӑна туп 
та, чӑлт хӗрлӗ автан пусса, ҫӗре алтса чик. Вара, 
тамӑк пек, ҫухӑрашса, сӑртсене-тусене кисрентер- 
се, Атӑл шывне хумхантарса, сан патна йӑтӑнса 
килсе тухӗ Ашапатман карчӑкӑн пиншер ҫул 
упранса пурӑннӑ хӑватлӑ мулӗ...

Старик ҫапла каланӑ, тет те, куҫ умӗнчен ҫу- 
халнӑ, тет.

Савулкка ҫав кун кунӗпе лара-тӑра пӗлмен, унӑн 
ӑшӗ те пӑшнӑ, пуҫӗ те ҫавӑрӑннӑ. Ашапатман 
мулӗ ӑна хӑратнӑ та, ҫав вӑхӑтрах илӗртнӗ 
те.

Пӗр кун кунӗпех шухӑшласа ҫӳренӗ вӑл, тепӗр 
кунне те ҫав шухӑшах канӑҫ паман ӑна. Виҫҫӗмӗш 
кунӗнче вӑл лайӑх кӑна апатланнӑ та, хӗрлӗ ав- 
танне михӗ ӑшне чиксе, Хырпуҫ вӑрманӗ еннелле 
утнӑ.

Пӗр сехет ҫӳренӗ вӑл вӑрманта йӗкӗреш йывӑҫ- 
сене шыраса, икӗ сехет, виҫҫӗ, тӑваттӑ... Каҫ та 
пулнӑ. Анчах ҫапах тӗлӗкре курса каланӑ улӑп 
йывӑҫҫисене тупайман.

Иккӗмӗш кунӗнче ирхине ирех, кӑвак ҫутӑпах 
тӑнӑ. Каллех ӗнерхи автаннех михӗпе хулхушши- 
не хӗстернӗ те вӑрмана вӗҫтернӗ.

Иккӗмӗш кунӗ те малтанхи пекех ӑнӑҫсӑр 
иртнӗ. Анчах виҫҫӗмӗш кунӗнче Савулкка ҫав 
йывӑҫсене шыраса тупать-тупатех. Вилшыв ӳ_к- 
мен вырӑна та вӑл ҫав кунах ҫитсе курать. Ҫӗр 
айне пусса чикет хӗрлӗ автанне... Ҫӗр айӗнче 
ахӑрашнӑ, улашнӑ сасӑсене те илтет. Анчах му- 
лӗ пирвайхи кунӗнче тухмасть, Ҫав кун Савулк- 
ка ҫӗрӗпех куҫ хупман. Мулӗ тухсан халь-халь 
ярса тытассӑн пулса, аллисене сарсӑ кӗтсе ларнӑ 
вӑл хӗрлӗ автан масарӗ ҫийӗнче.

Тепӗр кунне килне килсе арӑмне яшка пӗҫерт- 
терет те, каллех чав гарать паҫӑрхи вӑрттӑн вырӑ- 
на.

Ҫапла пӗр кун иртет, иккӗ, виҫҫӗ. Хайхи пирӗн 
йӗкӗт чут ҫеҫ вӗт ӑсран тайӑл.масть. Тӑваттӑмӗш 
кунӗнче ҫеҫ вӑл хӑй пӗчӗк ачалла айкашнине 
ӑнланса илет. Тин...

Кун хыҫҫӑн вӑл ҫынсемпе никампа калаҫми пул- 
нӑ вара. Пуҫне сӗнксе, темӗнле, халӑх умӗнче 
пысӑк айӑп тунӑ ҫын пекрех ҫӳренӗ.

Нумай та вӑхӑт иртмен ак хайхи мужик ялтан 
тухса ҫухалнӑ та...

Эпӗ ҫак „историне“ хам сӑмахсемпе сӑнлатӑп. 
Ҫумарккаюмахҫӑн сӑмах хутаҫҫийӗ маннинчен 
пысӑкрах пулчӗ, унӑн чӗлхи-ҫӑварӗ маннинчен 
ҫепӗҫрех те, ҫавӑрӑнӑҫуллӑрах та тухрӗ.

Эпӗ ҫак юмаха янӑ чухне Ҫумаркка старике, 
ыттисем пекех, куҫӗнчен пӑхса, ним чӗнмесӗр 
итлесе лартӑм. Мӗншӗн тесен, ҫын каланӑ вгиӑт-
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ра шӑп ларманнн— вӑл, колхоз йӑлп тӑрӑх, этеме 
сума суманни, ӑна этем вырӑнне картманни 
пулса тухать.

Сӑмах ҫӑмхи ҫавӑрӑннӑ хушӑра ман умма Са- 
вулкка мӗлки таҫтан, тӗксӗм аваллӑхран ҫавӑ- 
рӑнса тухса куҫ умӗнче чылайччен сӗмленсе тӑ- 
чӗ. Эп ҫав тӗветкеллӗ йӗкӗте, аслашшӗсем мехел- 
не хирӗҫ кайса, усал-тӗсел мулне ӑмсаннӑскере, 
ҫӗнӗрен чун вӗрсе кӗртсе, хам асӑмра ҫеҫ пулин 
те, пурӑнтарасшӑн пултӑм. «Ха,— терӗм эпӗ ха- 
ма хам, ҫав хӗрӳллӗ чӑваша фантаҫийӗмпе мӗн 
пӗлнӗ пек пит-куҫлӑ, патмар кӗлеткеллӗ чӑмӑр- 
таса тусз,—ха, епле хӑяйнӑ-ши вӑл чунне сутма! 
Снаш, ҫав тарӑхнӑ пулать ӗнтӗ—ешӗл хӑй тур- 
рине хӑех хирӗҫ кайнӑ пулсан».

Ман кӑсйари пӗчӗк сехет ҫурҫӗр иртсе вунвиҫ 
минут ҫитни ҫинчен пӗлтерчӗ. Кӗтесри радиохы- 
парҫӑ, такам ҫине ҫилленнӗ упа пек мӗкӗрсе тӑ- 
чӗ-тӑчӗ те ух! тесе кӑшкӑрса ярса сасартӑк пикен- 
сех чӑвашла юрлама тытӑнчӗ. Ҫумаркка старик 
хӑй сӑмахне пӳлме тӑнӑ „ҫичӗ ют“ ҫине сивӗ куҫ- 
па пӑхас вырӑнне—ӑшшӑн кӑна кулса пӑхса илчӗ 
те, сассине паҫӑрхинчен сахалтан та пӗр ик хут 
хӑпартрӗ.

— Кайран ҫав Савулккана, пӗр ҫичӗ-сакӑр ҫул 
иртсен, кӑркӑс ҫӗршывӗнче, улмачӑпар тимӗр-кӑ- 
вак юланут ҫийе утланса, симӗс ҫеҫенхир тӑрӑх, 
арҫури пек, шӑхӑрса кустарнине курнӑ.

Ун куҫӗнче иксӗлми хӑюлӑх ҫувса пынӑ. Ун 
аллинче вутлӑ хӗҫ вылянӑ. Савулкка хыҫӗнченех, 
ҫил кӑларса, анлӑ ҫӗре кисрентерсе, унӑн юлта- 
шӗсем, юланутлӑ йӗкӗтсем, пынӑ. Вӗсем кӑкӑрӗ- 
сем ҫинче кашнин хӗрлӗ хӑю ялкӑшнӑ, хӗрлӗ 
хӑю—хӗрлӗ партизансен палли...

Унтан каллех пӗр ҫул иртнӗ. Иртнӗ икӗ ҫул, 
виҫӗ ҫул... Савулкка яла тавйрӑннӑ.

— Снаш, вӑл ялтах,—тесе ыйтас килчӗ манӑн, 
Ҫумаркка калавҫӑ ҫак тӗле ҫитсен,—ялти колхоз 
маттур, ҫыннисем саттур. Апла тӑк вӑл шыранӑ 
мулне тупнах.
/  Анчах Ҫумаркка эпӗ мӗн ыйтасшӑн пулнине 
сиссе-и ӗнтӗ, сисмесӗр-и, хӑех ҫавӑн ҫиее куҫрӗ.

— Ялта колхоз ҫуратнӑ. Ял ҫӗнӗ меслет тупнӑ, 
ҫӗнӗ пурнӑҫ тума пикеннӗ.

Ҫӗнни Савулккана, Ашапатман карчӑкӑн мулӗ 
пекех, хӑратнӑ та, ҫав вӑхӑтрах илӗртнӗ те. Ан- 
чах ҫапах та вӑл ӳкӗнӗҫлӗ ан пултӑр, тесе кол- 
хоза илме ыйтса хӑй аллипех заявлени ҫырсалеҫ- 
се панӑ. Ҫакӑнтан вара унӑн пурнӑҫӗ пачах тӗлӗк- 
ри пек, улӑп каланӑ пек пуҫланса каять. Кашни 
ҫулӗ уншӑн ырлӑх кӳме тытӑнать. Кашни ҫӗнӗ 
ҫулӗ ҫӗнӗ савӑнӑҫпа хапӑллать. Малтанхи ҫулӗн- 
че унӑн пӳлмийӗ ылттӑн тулӑпа тулса хӑпарать. 
Иккӗмӗш ҫулӗнче тайлӑк-тайлӑк ҫурчӗ халапри 
кермене ҫавӑрӑнать. Виҫҫӗмӗшӗнче—картине пӑ- 
лан пек ӗне килсетӑрать.

Пӗрремӗш ҫулӗнче ачисем кулма вӗренеҫҫӗ, ик- 
кӗмӗш ҫулӗнче ҫумри мӑшӑрӗ. Виҫҫӗмӗш ҫулӗнче 
пӗр хӗвеллӗ ирпе вӑл хӑй савӑннипе чи пуҫласа 
ахӑлтатса кулса ярать—«ак ӑҫта иккен вӑл чӑн- 
чӑн мул, я!»

Ҫумаркка ҫапла каларӗ те, икӗ ӗрет, таса вӗтӗ 
шӑнкав чулӗсем пек, шӑлӗсене кӑтартса, ыттисем 
ҫине савӑнӑҫлӑн пӑхрӗ.

•— Мӗскер вӑл Ашапатман карчӑкӑн ҫук мулӗ 
ҫак колхоза пӑхнӑ ҫӗрте!М ӗн вӑл пӗччен савӑнӑҫ

ҫак ушкӑнлӑ савӑнӑҫ ҫумӗнче... я! Эп тӗрӗс-н ка- 
латӑп, мухтавлӑ .хӑнаҫӑм?.. Тоттӑ.

Ҫакӑн хыҫҫӑн Ҫумаркка Савулккан хальхи хуйхи- 
пе хальхн савӑнӑҫӗ ҫинчен тӗплӗн паллаштара 
пуҫларӗ.

— Савулккан ултӑ ывӑл. Пӗри инженера вӗре- 
нет, тепри тухтӑра. Виҫҫӗмӗшӗ ҫӗнтерейми ҫар 
паттӑрӗ, ун хыҫӗнчи—комсомол ячейкин секрета- 
рӗ, пиллӗкмӗшӗ ҫӗнӗ шкулти ударник-пионер, а 
чи кӗҫӗнни—ашшӗнчен ҫуллен преми илсе пыракан 
октябренок. Ывӑлӗсем ултӑшӗ те орденлӑ респуб- 
ликӑн тава тивӗҫлӗ гражданӗсем. Вӗсене хурлама 
ҫук. Айӑплама тивӗҫ мар вӗсене ҫуратса пӑхса 
ӳстернӗ хисеплӗ амӑшне те. Анчах Савулкка ҫа- 
пах та хӑй мӑшӑрӗпе «нидувульни» (Ҫумаркка сӑ- 
махӗ). Савулккан ун ҫине кӑшт ҫеҫ пулсан та ҫа- 
пах та ҫилли пурах. Савулкка хӑй килӗнче хӗр 
тӗсне курасшӑн, а арӑмӗ унӑн хӗрсене пачах ҫу- 
рата пӗлмест. Ывӑл ҫине ывӑл, ударник ҫине удар- 
ник, а ударници пӗртте ҫук. Ҫитменнине тата 
юлашки виҫӗ ҫул хушшинче ударникӗсене те ҫу- 
ратма манса кайрӗ...

Кунпа пӗрлех вӑл тата ывӑлӗсем пӗри те писа- 
тельсен союзне кӗме тӑрӑшманшӑн та сахал мар 
пӑшӑрханать. Унӑн «мул» ятлӑ калав ҫыртарас 
килет. Унта вӑл ӗлӗкхи ултазлӑ пурнӑҫ, авалхи 
харампырлӑх ҫинчӗ'н чӑн сӑмах калаттарасшӑн. 
Унта вӑл этем хӑй телейяе ҫӗр айӗнчен тухасса 
кӗтсе лармалла марри ҫинчен, айван Савулкка 
пек ӑна таҫти хӑяматри ҫӗршыв тӑрӑх шыраса сӗ- 
тӗрӗнсе ҫӳреме кирлӗ марри ҫинчен, телей этем- 
ре хӑйӗнче, телей колхозра иккенни ҫинчен, телей 
большевиксем кӑтартнӑ пек тусан ҫеҫ пул- 
ма пултарни ҫинчен ӗненӳллӗ те сӑнлӑхлӑ сӑмах- 
семпе тӗрлеттересшӗн. (Ҫаксене вӑл хӑй ҫырай- 
масть. Вӑл Еолхоз ӗҫӗнче—пушанаймасть. Алли 
ури те унӑн ку ӗҫре ҫавӑрӑнаймасть.) Ҫавӑнпа 
вӑл пӑшӑрханать те.

Ку хуйхӑ уншӑн пысӑк, Анчах унӑн хуйхи кун- 
тан та пысӑкраххи пур—Савулкка ӗнтӗ 51-пе пы- 
рать. Унӑн сухалӗсем ҫинче кӑвак пӗрчӗсем те 
хушӑран палӑрма тытӑннӑ ӗнтӗ. Савулкка, ҫӗнӗ- 
рен ҫамрӑкланса, сахалтан та тата пӗр икӗ пуруй 
ҫынсен ӗмӗрне пурӑнасшӑн. Ӑна халь пурӑнма них- 
ҫанхинчен меллӗ пек туйӑнать. Ӑнчах колхоз та, 
ӑслӑлӑх та халлӗхе Савулккана ҫамрӑклатма пул- 
тараймасть-ха. «Куншӑн та пӑшӑрханмасан халь- 
хи пурнӑҫпа пурӑнакан ват старикӗн мӗншӗн-ха 
тата пӑшӑрханас,—тесе тӳлесе хучӗ Ҫумаркка хӑй 
калавне.—Вӗт пурнӑҫӗ пурнӑҫла. Пурӑнас килет 
халӗ кашнин. Вашаватлӑ ҫӗрӗ Савулккана—хӑпар- 
тупа чыслать. Ӑратлӑ ӗни— тутлӑ сӗт ӗҫтерет. Ви- 
ҫӗм ҫул колхозран парнеленӗ патефонӗ Савулкка- 
шӑн чӑвашла кӑмӑллӑ юрӑсем юрлать. Клубӗ ун- 
шӑн ятарласа лайӑх спектакльсем лартса парать. 
Мӗншӗн-ха унӑн ытларах пурнасси ан килтӗр, я...»

Ҫакӑн пекрех пулчӗ Ҫумаркка старик калавӗ 
Вӑл каласа пӗтерсен, эпӗ ыран ирпех каяс мар 
ӗнтӗ, Сазулккапа хӑйӗнпе курса калаҫасах пулать, 
тесе шухӑшласа илсе, тепӗр хут пирус туртса 
ятӑм та ыйтрӑм.

— Так, так,— терӗм,—а курма пулать-ши манӑн 
ҫав телейлӗ старике?

Ҫумаркка калавӗ юмах пекрех тухрӗ. Кун ҫине 
тата калав пӗтиччен эпир калавҫӑпа пӗрле 
4—5-шер чаплашкӑ сӑрине те астивме ӗлкӗрнйччӗ. 
Ҫумаркка, паллах, самаях хӗрсе ҫитре. Ӑнчах,
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ҫапах та эпӗ ун сӑмаххксене суя теме пӗр сӑлтав 
та тупаймарӑм. Ҫавӑнпа та Ҫумаркка эпб ыйту 
парсанах ахӑлтатса кулма тытӑнсан, ун ҫине тб- 
лӗнерех пӑхрӑм.

— Мӗн-ха уншӑн кулмалли пур, —тесе шухӑш- 
ларӑм эпӗ.—Ӑ, тен, чӑнах та вӑл юмах ҫеҫ...

Эпӗ Ҫумарккапа пӗрле кулсаярас та, ҫапла ва- 
ра хам ыйту панине щӳте кӑларас, тесе ҫеҫ йы-

шӑннӑчӗ—ҫав вӑхӑтра калавҫӑ сасартӑк кулма ча- 
рӑнса мана тавӑрса та хучӗ:

— Курма пулать'И ӑна тетӗн эс, ятлӑ хӑваҫӑм. 
Пулмасӑр, пулать, пулать. Вӑл ҫак колхозрах, хӗр- 
лӗ ялавлӑ виҫҫӗмӗш бригадӑн бригадирӗ. Ун ячӗ 
Савулкка, хушамачӗ—Ҫумаркка.

Гр. Краснов.

ИККӖШӖ ТЕ ПУҪ ХЫҪАҪҪӖ
Н. Сверчков укерчӗкӗ.

СТАХАНОВЕЦ. Ӑҫта кӑна вырнаҫтарса КАХАЛ. Ӑҫтан кӑна йӳнеҫгерсе ҫите- 
ҫитерем? рем?

ч/

Аҫтан паллӑ Пӗлӗш првдэвец
— Хӗле кӗретпӗр иккен. — Эсӗ ку япалана хӑш магазинта туяитӑн?
— Часах мар та-ха. — Магазинта мар...
— Мӗн часах марри, магазинсенче сандалисем- — Ӑҫтан тата?

пе улӑм шлепкесем сутма тытӑннине асӑрхайма- —'  Леш кӗтесри магазинра продавец знакомӑй
рӑн-им! та...
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ЧИКАРКОВ

п Х Е В Е Л  Ш Е В Л И С Е М “
В Ы Л Я К Л Н С Е М :

1. Доктор Степан Березкин.
2. Доктор Клавдия Новикова.

НОВИКОВА. Степа... чунӑм... Урӑх пӗрне пӗри 
кураймастпӑр эппин... тӗлӗнмелле... кулянтарать-ҫке 
ку...

Да... Пиллӗк ҫул каялла килтӗм эпӗ кунта пӗ- 
чӗк чемодан йӑтса... Халӗ... Юрӗ, япаласене час- 
рах пуҫтарас... Ыран... ыран эпӗ кунта пулмастӑп... 
Так... кусем манӑн кӗнекесем, кусем —Степӑн... 
кусем—манӑн, к у с е м -С т еп ӑ н  .. Сакӑр кӗнеки унӑн 
ман патӑмра... Темле хӑйне хӑй астума пӗлмем 
ҫын вӑл. Икӗ сехетре кӗрсе тухма пулчӗ хӑй. Халӗ 
ав виҫӗ сехет ҫурӑ ҫитрӗ. Паллӑ ӗнтӗ... манчӗ... 
Неужели килмест вӑл... (Пауза хыҫҫӑн) Ку чемо- 
дана мӗнле йӑтса кайӑп-ха эпӗ... Епле йӑвӑр... Икӗ 
пӑт пулӗ... (Алӑкран шаккани илтӗнет) Ҫитрӗ... 
Ҫитрӗ! Манман! (хыттӑн) Кӗрӗр!

(Березкин кӗрет)

БЕРЕЗКИН, Сывӑ-и, Клава, тӗрӗссипе каласан, 
сана сывӑ-и, доктор, темелле те ӗнтӗ...

НОВИКОВА. Сывӑ-ха, доктор. Эпӗ сана кил- 
местӗн пулӗ тесе шутларӑм...

БЕРЕЗКИН. Ҫу-ук... килтӗм ак...
НОВИКОВА. Килтӗн пулсан—хӑна пул. Лар! 
БЕРЕЗКИН. Эпӗ пӗр минутлӑха кӑна кӗтӗм, са- 

на кансӗрлесе тӑмӑп.
НОВИКОВА. Эсӗ мана кансӗрлеместӗн... Акӑ 

кусем санӑн кӗнекӳсем. Степа, пулӑш-ха чемодана 
питӗрме.

БЕРЕЗКИН. (Чемоданне питӗрме пулӑшса) Хӑ- 
ҫан каятӑн?..

НОВИКОВА. Ыран ир. Сакӑр сехет те аллӑ 
пиллӗк минутра.

БЕРЕЗКИН. Манӑн поезд сакӑр сехет те 15 
минутра каять. Вӑл та ирпе; Клава, эсӗ... эс наз- 
начени ӑҫта илтен?..

НОВИКОВА. Курска. Эсӗ ӑҫта?
БЕРЕЗКИН. Эпӗ—Смоленска.
НОВИКОВА. Эпӗ Курскри Травматологи инсти- 

тутӗнче ӗҫлеме пуҫлатӑп.
БЕРЕЗКИН. Сана травматологи пуринчен ытла 

интереслентерет-и?..
НОВИКОВА. Да... (Савӑнӑҫлӑн) Шутла-ха эсӗ... 

ӑнсӑртран сиксе тухнӑ инкек-синкек тепӗр чухне 
ҫынна тем пек пысӑк сиен туса хума пултарать. 
Вӑл инвалид пулса юлать... Уншӑн вара пурнӑҫ 
та хӑй илемне ҫухатать... Ҫакӑн пек чухне ӗнтӗ 
эпир, травматолог-врачсем, пулӑшатпӑр. Ҫынна 
тепӗр хут пурнӑҫра савӑнса пурӑнма май парат- 
пӑр.

БЕРЕЗКИН (Пӳлсе). Эсӗ калама ҫук интересдӑ 
ӗҫ суйласа илнӗ. Ку ӗҫ мана та хумхантарать... 

НОВИКОВА. Мӗн тетӗн?
БЕРЕЗКИН (Хӑш! сывласа). Калама ҫук чаплӑ 

ӗҫ вӑл юн ярасси. (Хӗрсе кайса). Юн ярса ҫын 
пурнӑҫне ҫӑлса хӑварнине эпӗ практикӑсенче ҫӳ- 
ренӗ чух питӗ нумай курнӑ...

НОВИКОВА. Ку ӗҫ мана та хумхантарать...

БЕРЕЗКИН. Мӗн тетӗн?..
НОВИКОВА. Калама ҫук чаплӑ ӗҫ вӑл юн ярас- 

си. Степа, а эсӗ асна илӗн-и кайран института, 
профессорсене, юлташсене?..

БЕРЕЗКИН. Асилмесӗр вара... тата... тата... 
нихҫан та асран ямастӑп...

НОВИКОВА. Мӗн тетӗн?
БЕРЕЗКИН. Университета, юлташсене...
НОВИКОВА. Эпӗ те. Эпӗ те нихҫан та асран 

ямастӑп университета, юлташсене... Пиллӗк ҫул 
каялла ҫакӑнта Клава Новикова килнӗ, халӗ ак 
доктор Клавдия Ивановна тухса каять...

БЕРЗКИН. Анне ялтан ман пата ҫыру ҫырчӗ... 
конверчӗ ҫинче «Доктору Березкину Степану»те- 
нӗ, «доктору» сӑмаха пысӑкпа ҫырнӑ... карчӑкшӑн 
савӑнӑҫ ӗнтӗ!

НОВИКОВА. Доктор, чей ӗҫес килмест-и?..
БЕРЕЗКИН. Ҫук, спасибо, доктор.
НОВИКОВА. Ан кала ӗҫес килмест тесе, ӗҫер- 

ха... Чайник часах вӗресе тухать... Эсӗ унччвн 
ҫакӑ калава вуласа тух-ха, питӗ лайӑх ҫырнӑ, апӗ 
халех...

(Тухса каять)

БЕРЕЗКИН. Ыран Клава Курска тухса каять. 
(Салхуллӑн), Эпӗ ӗнтӗӑнаурӑх  тен кураймӑп та... 
(Ҫӗкленсе). А мӗншӗн-ха манӑн та [Курска каяс 
мар ӗҫлеме!?, Алло!.. Два—одиннацать—-двадцать 
девять... Да... Кадрсен секторӗ-и? Начальнике, 
Денисенко юлташа чӗнӗр-ха тархасшӑн. Денисек- 
ко юлташ, сывӑ-и?.. Смоленска ӗҫлеме кайма наз- 
начени илнӗ врач Березкин калаҫать... Денисенко 
юлташ, ман сиртен ыйтса пӗлмелли пысӑк ыйту 
пур... Эпӗ сиртен ӗҫлеме мана Курска куҫарма 
ыйтасшӑнччӗ. Да, Курска... Мӗншӗн тетӗр-и? Гм... 
юратса пӑрахрӑм... то-есть эпӗ интересленме ты- 
тӑнтӑм травматологипе. Тархасшӑн эпӗ ыйтнине 
пурнӑҫлӑрсамччӗ... Да, да... Березкин. Смоленска 
назначени панӑ .. Курска куҫарма ыйтатӑп... Анла- 
натӑп эпӗ. Пӗр хуларан тепӗр хулана куҫасси ҫӑ- 
мӑл ӗҫ маррине лайӑх ӑнланатӑп эпӗ, Денисенко 
юлташ... Анчах манӑн... сӑлтавсем ҫавнашкал... 
Тархасшӑн, Денисенко юлташ, питӗ ыйтатӑп эпӗ 
сиртен... Мӗн, мӗн тетӗр?.. Гм... Вӑраха каймӗ-ши... 
Да... Так... Так... Ага... урӑх ҫын тупӑнать пул- 
сан... Смоленска кайма килӗшекен врач тупӑнсан... 
Вара май пулайӗ-ши эпӗ ыйтнине пурнӑҫлама?.. 
Тарахасшӑн!.. Юрать .. Эпӗ... эпӗ сире шансах тӑ- 
рӑп( кӗтӗп, звонить тӑвӑп... Тем пек, тем пек 
тавтӑватӑп. (Пауза). Курскра шӑпчӑксем лайӑх 
юрлаҫҫӗ, тет... Питӗ аван ҫын вӑл Денисенко юл- 
таш, ӑнланаканскҫр...

НОВИКОВА. (Пырса кӗрет). Ну, куртӑн-и, епле 
час вӗресе тухрӗ... халӗ чей ӗҫӗпӗр. Ах, чей пӗт- 
нӗ тата... Кайса килем-ха, эпӗ хӑвӑртах...

БЕРЕЗКИН. (Пӳлсе) Клавочка, пӗрмаях эсӗ тӑ- 
рӑшатӑн, эпӗ чейне чупса кайса илем...

НОВИКОВА. Юрӗ эппин... Аллӑ грамм грузин- 
скине илсе кил. Тӑхта-ха, укҫа илсе кай...

БЕРЕЗКИН. Мӗн укҫи!... Кирлӗ мар... Хур вӗсе-
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не каяллах сумочкӑпа... ҫапла, аллӑ килограмм 
грузински чей илсе килмелле?

НОВИКОВА. Килограмм мар, грамм. Ухмаха 
ертӗн пуль... Аллӑ грамм ҫеҫ...

БЕРЕЗКИН. Юрать... Эпӗ хӑвӑртах... (Чупса ту- 
хать).

НОВИКОВА. Ыранхи кун, ҫитменнине шӑпах 
пӗр вӑхӑтра, эпир иксӗмӗр те икӗ еннеле саланса 
каят^ӑр, урӑх нихҫан та, нихҫан та пӗрне-пӗри ку- 
раймастпӑр... (Шухӑшлать). Пӗр тесен, мӗншӗн 
пултараймастӑп пулать-ха эпӗ Смоленскра трав- 
матологи ӗҫӗпе ӗҫлеме?... Паллах, пултаратӑп!.:. 
Два— одиннадцать—двадцать девять... Кадрсен 
секторӗ... Денисенко юлташа чӗнӗр-ха тархас- 
шӑн... Денисенко юлташ, кӑна врач Новикова ка- 
лаҫать... Манӑн сиртен ыйтса пӗлмелли пысӑк ый- 
ту  пур... Ӗҫӗ акӑ мӗнре... эпӗ Курскине кайма 
назначени илнӗ... Анчах эпӗ Смоленска куҫарма 
ыйтатӑп... Мӗншӗн тетӗр-и? Гм... Мӗншӗнне эпӗ 
сире тӳррипех калӑп.. Ну, вообщем, сӑлтавӗ хам- 
ра ҫеҫ те... Мӗскер терӗр? Килӗшетӗр?.. (Тӗлӗнсе) 
Сирӗн шӑпах ваканси пушаннӑ? Апла эсир эпӗ 
ыйтнине пурнӑҫлатӑр? Ӑнчӗ ӗҫ ҫапах! Тавтапуҫ 
куншӑн! (Савӑнӑҫлӑн). Тавтапуҫ, пысӑк тав... Да, 
да... ыранах каятӑп... Сывӑ пулӑр... Епле ырӑ ҫын 
ку Денисенко юлташ... пурне те пӗр секунд хуш- 
шинчех туса хучӗ...

Итак! Смоленска каятӑп! Ура! Смоленска каятӑп... 
Эх, Степа тӗлӗнет ӗнтӗ... Ку вӑл уншӑн сюрприз 
пулать... Анчах савӑнӗ-ши вӑл? (Шухӑшлать) Савӑс 
нӗ-ши е... (Березкин пакетсем тата чечексем йӑтса 
кӗрет).

БЕРЕЗКИ Н . Акӑ чей.
НОВИКОВА. Чечексем... Ку чей пулать-и вара?
БЕРЕЗКИН. Акӑ чей... А ку чей ҫине валли... 

ак ку тата.
НОВИКОВА. Ну, ку вара?..
БЕРЕЗКИН (Пӳлсе). Ан ҫилен, эпӗ ӑнсӑртран 

туянса пӑрахрӑм...
НОВИКОВА. Ӑҫтан ҫиленмесӗр тӑрас-ха... Эсӗ 

ҫур магазина йӑтса килнӗ... Урӑх кун пек ан ту...
БЕРЕЗКИН. Урӑх ун пек тума май килмест 

ӗнтӗ... эпир урӑх пӗрне пӗри кураймастпӑр вӗт... 
Да... Итле-ха, Клавочка, сана унта коридорта... 
кӳршӗсем шыратчӳҫ...

НОВИКОВА. Мана?.. Мӗншӗн-ши?
БЕРЕЗКИН. Пӗлместӗп...
НОВИКОВА. Телӗкмелле... Кама кирлӗ пултӑм- 

ха вара эпӗ?.. (Тухса каять).
БЕРЕЗКИН. Два-одиннадцать-двадцать девять... 

Денисенко юлташ... кӑна каллех эпӗ звонить ту- 
рӑм-ха... Врач Березкин... Ну, мӗнле? Да, да... 
Эпӗ ыйтнине пурнӑҫланӑ тетӗр -и ? . Смоленска 
кайма килӗшекен врач тупӑнчӗ-и?.. Питӗ лайӑх! 
Так... Эпӗ Курскине каятӑп ӗнтӗ апла пулсан?.. 
Питӗ лайӑх, питӗ лайӑх! Да, да... ыранах каятӑп... 
Сире, Денисенко юлташ, пысӑк тав. Сывӑ пулӑр- 
ха... Так... (Савӑнӑҫлӑн). Каятӑп! Курска каятӑп!.. 
Калама ҫук чаплӑ рабохник ку Денисенко юлташ, 
лайӑх ҫын пулас вӑл...

(Новикова кӗрет).
НОВИКОВА. Степа, мана никам та чӗнмен-ҫке...
БЕРЕЗКИН. Чӑнах-и?.
НОВИКОВА. Чӑнах, никам та чӗнмен. Эсӗ ҫу- 

халса кайрӑн пулӗ... Рассеянный с улицы Бассей- 
ной... Кил, чей ӗҫме лар. Эсӗ ҫӑрине ҫак юрата- 
тӑн-и ӗҫме, шӗввине-и?..

БЕРЕЗКИН. Пурпӗре.ч.
НОВИКОВА (Стакан парать). Акӑ, доктор, ӗҫӗр! 

Эпӗ радио калаттарам-ха.
(Радио тӑрӑх юрлани илтӗнет).

БЕРЕЗКИН. Спасибо... доктор. Пӗлетӗн-и-.ча 
эсӗ—практикӑра пулнӑ чух эпӗ операцисене хам 
тӗллӗнех тӑваттӑм...

НОВИКОВА. Чӑнах калатӑн-и?
БЕРЕЗКИН. Чӑн калатӑп. Чирлӗ ҫынна каҫхине 

илсе килчӗҫ, ӑна хӑвӑртрах аппендицитран тумал- 
ла пулнӑ... Дежурный врач урӑх ӗҫ тунӑ вӑл вӑ- 
хӑтра. Эсӗ шутласа та илеймӗн эпӗ ун чухне мӗн 
пек пӑшӑрханнине... Пӗрремӗш операци!. Опера- 
цисем тумалли сӗтел ҫинче ҫамрӑк та хитре хӗр 
выртать...

НОВИКОВА (Пӳлсе). Хитре тетӗн?..
БЕРЕЗКИН. Питӗ хитре хӗр... Мӗн пур илемлӗ 

те телейлӗ тата савӑнӑҫлӑ пурнӑҫсем курӑнса тӑнӑ 
ун умӗнче... Анчах вӑл пурӑнассипе пурӑнмасси 
йӑлтах манран, ман пӗлӳсенчен килнӗ. (Пауза 
хыҫҫӑн). Операци хыҫҫӑн чирлӗ ҫын питӗ лайӑх 
ҫывӑрчӗ, анчах эпӗ начар ҫывӑртӑм...

НОВИКОВА. Мӗншӗн начар ҫывӑртӑн вара эсӗ?
БЕРЕЗКИН. Операци мӗнле иртни ҫинчен шу- 

хӑшласа пӑшӑрхантӑм...
НОВИКОВА. Мӗнле иртрӗ вара?
БЕРЕЗКИН. Ӑнӑҫлӑ... Чирлӗ ҫын сывалчӗ...
НОВИКОВА. Тав турӗ-и вара вӑл сана?
БЕРЕЗКИН. Тав турӗ... ӑшшӑн та чӗререн тав 

турӗ... Нимрен ытла каччи, ҫав хӗре ҫураҫса хунӑ 
йӗкӗт хытӑ тав турӗ... ҫавтери савӑнӑҫ пысӑк 
пулчӗ.

НОВИКОВА. Паллах ӗнтӗ... Илтме те кӑмӑллӑ... 
эсӗ икӗ ҫамрӑка телейлӗ пулма пулӑшнӑ... Тепӗр 
стакан тултарса парас-и?

БЕРЕЗКИН. Ҫитӗ, урӑх ӗҫес килмест... (Ура 
ҫине тӑрать). Клава, эпӗ... эпӗ ҫула пуҫтарӑнма 
кӑятӑп ^

НОВЙКОВА. Эсӗ халех каятӑн-и?
БЕРЕЗКИН. Каятӑп... Сан пекех малтанах ха- 

тӗрленсе хурас... ырлӑх сунатӑп сана, Клавочка...
НОВИКОВА. Сана та ырлӑх сунатӑп. Степа... 

Кӑмӑл пулсанах—ҫыру ҫыр... Курска...
БЕРЕЗКИН... Эсӗ те ҫыр... Смоленска... Ҫыра- 

тӑн-и?..
НОВИКОВА. Ҫыратӑп.
БЕРЕЗКИН. Ну, сывӑ пул, Клавочка.
НОВИКОВА. Сывӑ пул, Степа.
БЕРЕЗКИН (Алӑк патнелле хӑвӑрт утса каять, 

алӑк патӗнче чарӑнса чемодан ҫине пӑхать). Кла- 
ва! Ку сан чемодан-и? Ох! Ытла йывӑр вӑл. Мӗн- 
ле йӑтса ҫитерӗнэсӗ ӑна?..

НОВИКОВА. Ничего, Степа, йӑтса ҫитерӗп-ха.
БЕРЕЗКИН. Йӑтса ҫитерӗн-ши? Итле-ха, эпӗ 

каялла килнӗ чух сан пата кӗрсе тухӑп, вокзала 
йӑтса ҫитерӗп, унтан поезд ҫине те...

НОВИКОВА. Спасибо, Степа, пулмӗ апла тума... 
Эсӗ хӑвӑн поездна кая юлатӑн.

БЕРЕЗКИН . Ҫук, кая юлмастӑп.
НОВИКОВА. Мӗнле кая юлмастӑн? Сан поезд 

маннинчен хӗрӗх минут малтан тухса каять вӗт...
БЕРЕЗКИН. Ҫук, пӗр вӑхӑтрах каять...
НОВИКОВА. Мӗнле пӗр вӑхӑтрах!.. Эсӗ хӑвах 

поезд сакӑр сехет те 15 минутра каять терӗн-ҫке...
БЕРЕЗКИН. Поездчӗ ҫапла та... сакӑр сехет те 

15 минутра каять те... анчах эпӗ вӑл поездпа кай- 
мастӑп.
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НОВЙКОВА. Мӗнле каймастӑн... Хӑш поезДпа 
каятӑн вара эсӗ!

БЕРЕЗКИН. Эсӗхӑшӗнпе каятӑн—эпӗ те ҫавӑн- 
пах. Сакӑр сехет те  аллӑ пиллӗк минутра, Курск 
ҫулӗпе...

НОВИКОВА. Сакӑр сехет те 55 минутра, Курск 
ҫулӗпе!?. Мӗскер. тетӗн?.. Ӑҫталла каятӑн вара 
эсӗ?..

БЕРЕЗКИН. Курска...
НОВИКОВА. (Пӑшӑрханса). Ӑнланмастӑп... Тен, 

эсӗ яланхи пекех халӗ те арпаштаратӑн пулӗ... 
эсӗ Смоленска кайма назначени илнӗ-ҫке!..

БЕРЕЗКИН. Назначение Смоленска илнӗччӗ те, 
анчах кайран мана Курска куҫарчӗҫ... Кадрсен 
секторӗ турӗ ӑна!.. Кам пӗлет вӗсене, темӗскере 
кура улӑштараҫҫӗ хӑйсен решенине... Пӗрре пӗр 
хулана кайма назначени параҫҫӗ, тепре тепӗр 
хулана... Клава, мӗн пулчӗ сана?

НОВИКОВА. (Вӑйсӑрланнӑ сасӑпа). Степа, сӗтел 
ҫинче тинктура валерианӗ... мана вунпиллӗк тум- 
лам дозировка... ' '

БЕРЕЗКИН. А к ӑ .. акӑ ме, ӗҫ...
НОВИКОВА. (Пауза хыҫҫӑн). Чӑиах та, Степа, 

нимӗн те ӑнланма ҫук, темӗскере кура улӑшта- 
раҫҫӗ кадрсем секторӗнче хӑйсен решенине... 
Пӗррӗ пӗр хулана кайма назначени параҫҫӗ, тепре 
тепӗр хулана... мӗншӗн тесен... мӗншӗн тесен... 
мана малтан Курска кайма назначени пачӗҫ, кай- 
ран Смоленска куҫарчӗҫ. (Пауза хыҫҫӑн). Мӗн пул- 
чӗ сэна, Степа?.. Халех тумлататӑп...

БЕРЕЗКИН. Тумлат! Мана... дозировка... Ҫирӗм... 
(Пауза хыҫҫӑн). Клава, кала-ха мана, акӑ мӗн кала, 
хӑҫан куҫарчӗҫ сана Курскран Смоленска?..

НОВИКОВА. Нумай пулмасть... паян...
БЕРЕЗКИН. Мана та нумай пулмасть... мана та

паян куҫарчӗҫ Смоленскран Курска.
НОВЙКОВА. Степа, кала-ха мана... кала-ха... 

Эс.ӗ Денисенко юлтзш патне звонить туоӑн-н?
БЕРЕЗКИН. Звонить турӑм. А эсӗ?
НОВЙКОВА. Эпӗ те звонить турӑм... Мӗншӗн 

звонить турӑн эсӗ?
БЕРЕЗКИН. Лнланмастӑн-и эсӗ мӗншӗнне?
НОВИКОВА. Ӑнланатӑп... Эсӗ... эсӗ мана ҫав 

тери...
БЕРЕЗКИН. Ҫавтери... эсӗ тата?
НОВИКОВА. Ан та ыйт... Ыйтмаҫҫӗ ун ҫинчен... 

Кирлӗ мар ыйтма... Эсӗ .мана хӑҫан...
БЕРЕЗКИН. Иккӗмӗш курсра...
НОВИКОВА. А эпӗ пӗрремӗшӗнчех... Савнӑ 

чунӑм, ӑҫта кайӑпӑр ӗнтӗ эпир?
БЕРЕЗКИН. Хуть те ӑҫта пултӑр, анчах пӗрле.
НОВИКОВА. Тӗрӗс... Пӗрле... Тепре звонить 

тӑвар Денисенко юлташ патне...
БЕРЕЗКИН. Звонить тӑватпӑр Денисенко юл- 

таш патне...
НОВИКОВА. Денисенко юлташ, тен, ҫиленсе 

те пӑрахӗ, анчах вӑл юратса курнӑ пулсан... тен, 
хытах ҫиленмӗ. Д ва—одиннадцать—двадцать де- 
вять... Да... Денисенко юлташа парӑр-ха... Дени- 
сенко юлташ-и? Кӑна каллех эпӗ-ха, эпӗ кӑна мар, 
эпир... Эпир ҫав... Новиковӑпа Березкин врачсем... 
Денисенко юлташ, эпӗ сирӗн пата звонить тунӑч- 
чӗ, Березкин та звонить тунӑ... анчах... Эпӗ те, 
вӑл та тепӗр хут звонить тума шут тытрӑмӑр... 
Денисенко юлташ, ан ҫиленӗрччӗ... Мӗн ӗҫпе те- 
тӗр-и?.. Гм... Ӗҫӗ... акӑ мӗнре... Эпир... врач Берез- 
кин тата эпӗ сиртен пире пӗр вырӑна кайма 
назначени пама ыйтатпӑр... Пӗрле ҫав... Пӗ{/хула- 
на... Ан ҫиленӗрччӗ, Денисенко юлташ... Тархас- 
шӑн, ан ҫиленӗр... Эсир ӑнланакан ҫын!

В. Юманка вырӑсларан куҫарнӑ.

ВУЛАКАН СЕН  Ж АЛО БИСЕМ
Капкӑн тус!

Сана эпир хамӑр пата хӑнана килсе курма 
ыйтатпӑр. Анчах та, Капкӑн тус, хӑнана тух- 
сан, мухмӑр уҫакан эмел кӑсъяна чикме ан ман. 
Унсӑрӑн пирӗн колхоз председателӗ Ф. Алексе- 
ев юлташ, мухмӑрпа супса ҫӳрекенскер, сире 
ӑшшӑн йышӑнаймӗ, хӑйӗн яланхи  йӑлипе сире те

вӑрҫса хӑртса тӑкма пултарӗ. Й ӗплӗ ҫӑмахна  
хупа пӗрле илсе килсен тата авантарах пул- 
м алла. Куҫ пек кӗтетпӗр.

Пирӗн адрес ҫапла: Красноармейский район, 
Буденный ячӗпе тӑракан колхоз.

И. С.
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Хакӗ^^ЗО^пус.
ҪӖМӖРЛЕ1!Н0МБИНАЧӗ Н‘ ПАХАЛЙХ АЛИ

Ҫ&.«1ӗ(глери древкомбинат паяп кун- 
ченех брак, комплектлЗ мар продукди 
кӑларма чарЗнман.

(Хаҫатсенчен).

Г  1
Н. Сверчков ӳкерчӗкӗ.


