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Кам кинематокрӑха кбрсе курман, 
кам кивематокрӑх, тенӗсӑ .аха та илт- 
мен—килӗр мая пата, чуяӑр васкасах.

Пурне те кӑтартӑп, пурне те ӑнлан- 
тарса парӑп.

Ларӑр ҫакӑвта. Есӗ, Куҫма Иванчӑ, 
ҫакӑнта лар. Есӗ, хура оухал, кунта. 
Сарӑ сухад ҫакӑнта. Е , есӗ те килнӗ 
иккев, шӑлсӑр асанне. .Тар, лар ҫа- 
кӑнта...

Тытӑнатӑп. Пуҫлатӑп. Хӑлхӑрсене 
лайӑхрах тӑратӑр.

Кинематокрӑх—вӑл чӗрӗ карттинсем. 
Акӑ есӗр кунта мӗнле ларатӑр, тӑра- 
тӑр—кинематокрӑхра та ҫавах. Кинема- 
токрӑхра та пурнӑҫрн йапаласене кӑ- 
тартаҫҫӗ.

Тытӑнатӑп. Пуҫдатӑп. Куҫӑрсенв
а.тӑсемг.е ан хуплӑр.

Акӑ пӗр карттин: Йӑлӑм-кас вудӑсӗ, 
Шуяашкар уйесӗ. Тӗттӗм, сӗм тӗттӗм 
вулӑс. Виҫӗ утӑмра, уйӑх ҫутатвӑ чух- 
не те хӑвӑн йулгашнз курас ҫук. Ву- 
лӑсра пӗр ҫутӑ анчах, вуламаллп ҫурт, 
вӑл та сӳясе ларасшӑн. ? ӑ й  сӳяаӗчӗ 
ун ҫине вулӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ ве- 
рет, сура^—сӳнтересшӗв таг.аланат. 
Ку ҫитмеетха, претҫетатгӗл вулӑсри 
йалсене „Канаш“ хаҫата памас'1'. Сяре 
ухмахсеве кирлӗ мзр, тет, унта тӗрӗс 
ҫырмаҫҫӗ, тет. Унта ,Хӗрлӗ хӗм“ пес 
шереметсем ҫыраҫҫӗ те ҫавна укҫа пар- 
са ид вара тет. Мӗскӗн, кӳренет «Ка- 
наша». Ҫак вулӑсрах кореспотентсен 
пуҫӗсеяе ҫӗмӗрчӗҫ. Мӗнле, хаҫата хи- 
рӗҫ пырса, Йӑдӑм-кас вулӗҫтӑвком 
претҫетаттӗлӗ коресоотентееЕв хӗсГрле- 
ме оулӑшмас^ши? Антонов ӗҫӗ мӗя- 
дешп?

Иикӗмӗш нарттин: Патӗрйед уйесӗ, 
Виҫпӳрт Шӑмӑршӑ йалӗ. Ху у сӑмакон

шӑрши сӑмсана ҫапа¥, сывдама та ҫук! 
Шерип пиче, сӑмакон йухтаратӑни? 
Ҫук, тӗсне те курман, йухтарма та пӗл- 
местӗп... Хӑй кашяи каҫ мунчара— кап- 
кап кап, тутарса лараК.. Седӗмйан 
пиче. есӗ те сӑмакон йухтармастӑн 
пудӗ?

Мӗя Еирлӗ мара калаҫатӑн. Нндӑ- 
ҫан та йухтарман... Тан, тан, тан!.. Чан 
ҫапаҫҫӗ. Халӑх кӗрлет, ачасеи ҫухӑраҫ- 
ҫӗ. Мӗн пулнӑ? Шерипае Селӗмйан 
ҫунаҫҫӗ!.. Мӗнтен? Ҫав* сӑмакон йух- 
тарнипех тивсе кайнӑ, твҫҫӗ. Ак сана 
кап-кап-кап! Ак сана. сӑмоков! Чавсн 
ҫывӑх та— ҫыртма ҫук...

Виҫҫӗмӗш карттин. Пӑхӑр лайӑхрах 
Пит лайӑх Еартгин. «Чаплӑ» Турай 
вулӑсӗ, Йетӗрне уйесӗ. «Чаплӑ» Ни- 
кодайӗвсене Турай чухӑнӗ вырӑнӗсеп 
чен шӑпӑрпа шӑла¥. Ха ха-ха! Пӗрц 
йӗмне ҫухатса тара¥, тепӗри. вӑрӑмми— 
хӗҫне, хӗҫае мар, портхвӗлне пӑрахса 
анкарти хыҫне.лле чупа^', виҫҫӗмӗшб 
едектритсӑ шӑнкӑравӗсемпв чапкӑртат- 
тара^ .. Ех чӑваш пролеттарпйӗ! Ла- 
йӑхрах таса^ харам пырсене...

Иулашки кзрттин. .Атгай вудӑсӗ, Йс- 
тӗрне уйесӗ. Ну й^ра ку кудӑшла! 
Ахӑлтатса кулсах вилмелле. Тракуш- 
Еинӑ йалӗ. Хӑйсем выҫӑ пулсан та, 
хресченсем ҫӗнӗ чиркӳ тунӑ. Ҫитмек- 
ниве кунга йалсовет претҫегаттӗлӗ 
чиркӳ канашӗн пуҫлӑхӗ! Пӗр сӑмахпа, 
Атгай вулӑсӗнче - ҫӗр ҫнвчи рай. Прет - 
ҫетаттӗд*' ,̂ претҫетаттӗ.лӗ мӗнле? Ха-ха- 
ха! ӑҫтӑши кун ва.:ь^и шӑпӑр?

Ну, пайапа ҫитӗ, хаклӑ йулгашсем. 
Тепӗр чух, вӑхӑг пур чух, тата кӑтар- 
тӑп. Сывӑ пулӑр!

Х у р а  У ра.
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Турӑ саккумӗпе.
Ку ӗҫ Чӑваш оплӑҫӗвчи Ухмах йат- 

лӑ йалта пулнӑ. Акакки пуп чпркӳре 
хресченсене йатлаҫса калэвӑ;

— Хуйхӑ сире, уҫал ӗҫсеы тӑваган- 
сем1 Ҫӗнӗ пурнӑҫаа иурӑвыа шухӑшла- 
нӑшӑп— шкулшӑн, нумай пусӑллӑ уй- 
шӑн, ҫӗрӗҫлемелли машшинсем туйанас- 
шӑн тӑрӑшнӑшӑв—сире турӑ хӑвачӗ 
дӗтерсех ларте, тепӗ.

— Апла пулсан мӗпле пурнӑҫпа 
пурвае?—тесе ыйтнӑ Упрам йатлӑ ват 
отарик.

— Турӑ хушвӑ пек цуряӑр. Пипли- 
ре, йевавкӗлире мӗн-ыӗн ҫырвисене 
асра тытса пуряӑр.

—  Хррсченсем шухӑша кайнӑ. Ни- 
мӗн тума пӗлмесӗр пуҫӗсене кӑтӑрт- 
катӑрт хыҫса илнӗ те:

— Йурӗ. Ес калавӑ пек пултӑр, 
пуа мучи, турӑ ҫырӑвӗ тӑрӑх пурӑнка 
пуҫлӑпӑр, тенӗ.

Ҫав кунах хресченсем турӑ кӗнеки- 
сепс вӗренме пӳҫланӑ... Тепӗр кунне, 
ВаБп.тонти ҫӳлӗ пашнӗна тунӑ чухне- 
хи пекех, йалти ҫынсем харкашма 
тапратнӑ. Тӑхтаман мучи ӗҫсе ӳсӗрднӗ 
те, ҫаппа ҫарамас хӑвӑнса урам вар- 
рнне сарӑлса выртнӑ.

— Мӗн наыӑсланса выртан мучи?— 
тесе ыйтяӑ унран вулӑсри малнтсио- 
иер.— Пӑртак намӑса пӗдес пула^.

— Турӑ ҫырӑвӗнче ҫырнӑ пек тӑ- 
ватӑп,— тевӗ Тӑхтаман мучи— Сӑвап- 
лӑ Пой йевӗрлӗ пулас тетӗп, Ной вӑ- 
кӑр пекех нумай ӗҫвӗ, ӗҫсе ӳсӗр.тсен 
ҫаппа ҫараыас выртса ҫывӑрнӑ. Еаӗ 
те сӑваплӑ ҫынсем пек пурнатӑп. Ма- 
на ӗнтб шуйтан ц^ртеймӗ.

Тепӗр минутран ' Кӑтра Ва^ан ачин 
ачисеи хӑраниае чупса ҫитнӗ.

— Пирӗн аслатте темӗсеер ухмаха 
йернӗ, те ухмах курӑкӗ ҫиаӗ. Тислӗк 
ҫисе гӑранчӗ те, йӑвӑҫ тӑрне хӑпарса 
ларчӗ

Кӑтра Ваг^ана йӑвӑҫ ҫикчен тытса 
антарсан, ҫиленсе кайнӑ, пурикпе хе 
вӑрҫа¥, кӑшкӑра'!':

— Йарар! Йеваниӗлире каланӑ пек 
пурӑнатӑп епӗ. «Ҫз’лти вӗҫен кайӑксем 
акмаҫҫӗ те, вырыаҫҫӗ те, вӗ^^ене еирӗн 
ҫӳлти аҫӑр тӑрантараҪ» .. Ҫӳ.ыи вӗҫея 
кайӑксем пек пулас тетӗп епӗ.

Пбтӗркки Кирили арӑмӗ уласа йӗрсе 
чуаса пынӑ;

— Пулӑшӑр. Уиӑшкам мана Мӑятӑр

Ваҫли кулакпа ҫывӑрма йара^!
—  Пиплире каланӑ пек тӑватӑп!— 

тет Кирила.— Сӑваплӑ Авраам пек тӑ- 
васшӑн енӗ. Вӑл мавран ҫветтуйрах 
(тасарах) ҫын, ҫаплах та вӑл хӑйӗн 
арӑмне—Саррӑна Авимедех йатлӑ пат- 
шапа ҫывӑрма йанӑ. Уншӑн Авимелех 
патша Авраама нумай вы^&ӑхсем, ыл- 
тӑн, кӗмӗл яанӑ. Турӑ ҫынни, ҫ.веттуй 
ҫапла хӑтлана^ пулсан, манӑн та 
ун пвк тӑвас пула?'.

Унчен те пулмас¥ Ваҫка комсомолӗс 
хашкаса чупса кӗнӗ те каланӑ:

— Ӑвран кайрӑм, йалта темӗн те 
пӗр тӑваҫҫӗ. Куҫма Ҫимукӗ кӗтӳре пур- 
накан Сухан Петӗрне ӗмӗрлӗх чура 
туса хунӑ.

Куҫма Ҫимукне топроса чӗнтернӗ. 
'Вӑл топроса хулӑм пипди илсе пырса 
ка.ланӑ:

Турӑ саккунӗпе пурнатӑп. Турӑ 
хӑйех чурасене укҫа парса илме хуш- 
нӑ. Акӑ: «хӑна ар:ын чурасвм-
пе хӗрарӑм чурасем туйан. Вӗевне, 
ху вилсен, хӑвӑн ачусене парса хӑ- 
варма пултаратӑн. Вӗсене ӗмӗрлӗхе 
чура туса хуна пӑхӑнтарса пурӑн! 
Мӗн тойӗр ӗнтӗ? Чӗлхӳсене ҫыртрӑри? 
Сухан Петӗрӗн хуҫайсгви ҫук, ҫавӑипа 
епӗ ӑна ӗмӗрдӗхе чура тӑвас, тетӗп.

3 арӑм сасартӑк хӑрушӑн кӑшкӑр- 
са йанӑ:

—  Кравул! Хурах! Вӗлереҫҫӗ. Виҫӗ 
упӑшка йалсовет умне пырса тӑнӑ.

— Мӗншӗн арӑмсене хӗрте^тӗр.
— Турӑ "саккунӗнче ҫапла тума 

хушнӑ, тенӗ вӗсем. — Увта кадачӑ; 
арӑмсен упӑшкисенчен хӑраса тӑчӑр, 
тенӗ. Пирӗн арӑмсем пиртен хӑрамаҫ- 
ҫӗ. Тепӗр ҫӗрте тата ҫапла ҫырнӑ: хӗр- 
арӑм вӑл шайттан чӳлмекӗ, „тамӑк 
хапхи“, тенӗ. Етем ӑрӑвӗ те хӗрарӑм 
хырӑмне чараймасӑр улма ҫиаӗрен 
асап курса пурна^, тенӗ. Мӗншӗн 
хӗнес мар вара хӗрарӑмсене?

Унчен те пудмаст Упанкка хӗрӗ Сӑ- 
панй пичӗсене тутӑрпа хупдаса йӗрсе 
пынӑ:

- -  Манӑн атте ухмаха йерсе кайаӑ. 
Хӑзӗнпо вӑйнах мана ҫывӑрттарасшӑн, 
тет.

Унавккава толроса илсе пырсан ка- 
ланӑ.

— Пиплире кал-гнӑ пек пурӑгатӑп. 
Унга сӑвач.1ӑ Лот пкӗ хӗрбпе ҫывӑр-
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нӑ. Лотна унӑн хӗрӗсеннен 2 ывӑд 
ача ҫуралнӑ... Лот~ҫветтуй ҫын. Унӑн 
сӑнӗ Ишвк чиркӳнче те чи ҫӳлте ҫа- 
кӑвса тӑрат. ҪвепуИсем пек пурӑнма- 
сан, пире ҫылӑх пула^, тенӗ...

Виҫӗ кун хушшинче ҫавӑн пек ир- 
сӗр ӗҫсем пит нумай пулса иртнӗ. 
Вара хресченсем шухӑш.таса илнӗ те, 
ҫапла каланӑ;

— Ну, ку турӑ саккунӗпе турӑ ҫы- 
рӑвӗнчи пек пурӑнсан вы.^ӑхран та 
ирсӗртерех пулса кайас пудатӗҫ! Кап-

ла, турӑ [саккунӗне 
пуда!', тенӗ,.

пурӑнма пӑрахас 

II ох оолов.

Йӑван м у ч и  вӑлтннв ҫакланниввм .
Сыви, йулташсем!

Енӗ пайан каллех хам вӑлтама йар- 
са пӑхамха йалалла. Каллех пк урал- 
лӑ ҫӑрттансем, ик уралдӑ тискер кайӑк- 
сем ман вӑлтана ҫакланаҫҫӗ, хӗвел 
ҫуттине тухса ӳкеҫҫӗ.

Ак, пӑхӑрха, пӑхӑр. Тытсах пӑхӑр. 
Есйр кӑна тилӗ тейӗр. Мӗн пӑшӑлтат- 
са пуплетӗр? Ан хӑра, Павӑл, ҫын- 
нах вӑл. Ун куҫӗсенчен туха^ ҫил-тӑ- 
вӑл, ҫывна шӑтарсах йараҫҫӗ. Сӑмси- 
сем мӑш мӑш тӑваҫҫӗ Ҫав пула^ 
ӗптӗ. Шупуҫ ҫынни (Упи ву- 
лӑсӗ) Митри Петри, ӗлӗк иквиҫ .лапка- 
па суттӑвакан, чухӑнсен йунпе ӗмсе 
пурӑнакав. Халӗ вӑл копператтив йа- 
чӗпеле сутӑ тӑва'1, 17 станок чӑпта, 
вӗт, ҫаптараЕ Ҫак кулак патрансен пӗр- 
лешӳне ҫырӑннӑ.

Йулташсем, чухӑнсем! Йытӑпа хӑва- 
лӑр ун пек кашкӑра. |Пирӗн уйра ан 
пултӑр ун пек хыт хура!

Турай вулӑснелле карӗ вӑлта. Мӗнле 
ҫын ҫакланӗши кунта? Хоп! Ай-ай-ай 
йӑвӑр! Йулташсем, пулӑшӑр! Аран-аран 
кӑлартӑмӑр. Ӗнтӗ пӑхӑр. Ҫак ҫынсем 
Мӑн-Чураш йалӗсем, ачасем пек вӑр- 
ҫӑлла «вы;^:банй*. 3 ҫынна хӗнеме 
вунсаккӑрӑн пухӑняӑ.4 ҫунапа пынӑ. 
Ҫав ӗҫре йал ҫекретгарӗ те пулнӑ, Ҫа- 
пӑҫу Мамай вӑрҫи пваех пысӑк пулнӑ: 
аӗрпӗрин пуҫӗсене шӑтарса пӗтернӗ, 
автансем пек хӗп хӗ^ӗ йун пулса пӗт- 
нӗ Мӑтт-Чураш п:1ТтярГс'^м, (чтре нӑл- 
таран вӗҫертем.

Урӑх ҫапла хӑтлансан, пӗрпӗрине 
вагса ывӑнсан, кам сире йатламӗ? Со- 
вет та питех ырӑламӗ.

Тыг-тыт.вӑлта, тыт вӑлта. иртӗяекен- 
сене тыт, вӑлта. Ак, тата генри ленк- 
крӗ. Ку кам пулчӗ? Шампа йевӗрлӗ, 
арӑсдан тӗслӗ, ҫыя питлӗ?! А а, Саманк- 
ка Петӗр Кирилли (Чупай вулӑс, Ча- 
тук касси). Ҫакӑ Кирилла иртӗнсе кай- 
нӑ ытла та. Вӑл кашни ҫ.улта усрав 
ачисене улӑштара'т. Ҫуркуннелле пӗр- 
пӗр тӑлӑх хӗре усрама клет. Ӑна ҫу 
каҫичен ӗҫлет:ерет, кайран хӑва.таса 
йара!' кӗркунне. Кӑҫал каялех ун пат- 
не Кайрц Карӑк йалӗвчи. ӐлтаЯи 
йатлӑ хӗрача, усрав хӗр пулмашкӑн 
тесе кӗвӗ. Кирилла ҫын тарӗие пурӑн^ 
ма вӗренсе ҫитнӗ; кунӗн ҫӗрӗя ӗҫленӗ- 
шӗк, хӑйсен хӗрӗ тетернӗшӗн, ҫав хӗ- 
ре вӑл апат ҫитермен ӑш каначен, 
ҫӑкӑр паман тӑраначен,—выҫӑллӑ-ту- 
'гӑллӑ усранӑ, час та часах ватнӑ (ех, 
мур плешшӗ,'ҫынсенчен те вӑганмасП) 
Нумайах пулмас!' Алта¥1ийе хӗнеое ҫа 
ра уран йур ҫине кӑлара кӑлара чуп 
тарнӑ, ҫӳҫӗсене ывӑҫ тулли турта-тур- 
та кӑларнӑ.

Йу.яташсем, ун нек тискер кайӑксем 
чылай пу4)Ха йалсенче. Вӗсене, леш, 
сут айнелде лектересчӗ.

Ну, ытти шыҫм ;ксем, сире тепӗр хут 
ҫакяатӑнӑр. Халӗ, тӑвансем, сывӑ йу- 
лӑр. Усал йатпа ан асӑвӑр.

Й ӑ и а н м у ч п м ы с к а р а ҫ ӑ*
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0 ӑвам пичепе  У п р ам  пиче.
— Мӗнле ҫӗнӗ хыпарсем пур кунта 

сирӗн Шупашкарта?
—  (Пуҫне хыҫса). Хыпар, хыпар?.. 

Нумайах пулмас! „Канаш ‘ сойусӗ Чӑ- 
ваш тӗп теагтӑрӗнче „Хыпар пӗтрӗ— 
Канаш пулчӗ" йатлӑ пйессӑ лартрӗ.

— ,.Канаш“ хаҫат йупилейӗ кунӗи? 
Ун ҫинчен хаҫатра хӑрах куҫса вула- 
са пӑхнӑчӗ.

— Халӑх нумай пулчи?
—  Сахалах мар—ал пӳрнисемпе 

тата ура салтса ура пӳрнисемпе шут- 
ласа кӑларма пула¥.

— Мӗнле апла? Шупашкарти чӑ- 
вашсем вӑл кун пурте шех йӗркипе 
йалсене кайса пӗтни мӗв?

— Апла мар. Майрисем йаман, тет.
— Майрисем ,,Каваш‘' хаҫата йурат- 

маҫҫӗ пу.15 апла?
—  Ҫапла ҫав. Учрештенисенче ӗҫле- 

кенсен майрисем Мускаври „Ӗҫлекен- 
сен сасси“ пекех „Канаша“ йуратмаҫ- 
ҫӗ. Ш упашкарта вырӑела хаҫат кӑла- 
рас пулат, теҫҫӗ.

— Ак, мӗнле нккен. Самана!.. Ҫпек- 
такЕӑ^) ҫинчен ка-аҫнӑран Чӑваш Тӗп 
театтӑрӗнче сайан чӑвашла ҫпеЕтаккӑ4  
лартаҫҫӗй? Кайса курасчӗ. Арӑм: маа- 
шӑн курса кил, тесе йачӗ те...

— Чӑваш театтӑрРнчи артиссем ха- 
лӗ хӗлӗпех канаҫҫӗ. Чӑв^ш столитсине 
урӑх хулана куҫарсан ҫӗнӗ вӑйпа вы.; -̂ 
-1)ама ҫӑмӑл пултӑр, теҫҫӗ.

—Те-е к— пкчӗкӳпшек... Ӑҫтаха кун- 
та ӗҫсӗр аптраннисене ӗҫ тупса пара- 
кан пай?

—  А в ӑ -  икӗ хутлӑ мӑн ҫурт. Ҫурт 
умӗнче шуса ан ӳк тата. Тата ӳксен, 
Ӗҫ пайне кайас вырӑнне Сопеса кай- 
малла ан пултӑр. Мӗн тума кайас те- 
хӗн ес^Ӗҫ пайне?

— Ӗҫсӗр аптрарӑм та, ӗҫ тупма 
пулмӗши, тетӗп.

— А! Ан та кай. Унта сана ак мӗн 
калӗҫ; ӗҫсӗр аптрарӑн пулсассӑн, аха.;ь 
иричен кӗрӗк аркине йӑвала, тейӗҫ. 
Йалсенче ӗҫмен ҫынна тупма мӗнле 
хӗн, ҫавӑн пекех халӗ ӗҫ тупма та 
хӗн.

—  Сан хваттер ӑҫта? Ху пагӑнта 
вырӑнаҫтаратӑн пу ь̂ мана вӑхӑтдӑха.

— Хваттер? Манӑн хйлхам илтей- 
м«рӗ пулмалля— хваттвр твиврбни ҫак 
есӗ?

— Хв ттер, тетӗп ҫав.
—  Ха-ха-ха. Манӑн хваттер—Хва- 

тей хули хыҫӗнче.
— Мӗнле? Тилаӗрен ҫирӗни мӗи? 

Мӗя кулмалли пур унтан?
— Ӗлӗк Тйокен йатлӑ хвилосӑв 

пичке ӑшӗнче пурӑннӑ. Епӗ те ҫавӑн 
пек ӑҫта кирлӗ унта ҫывӑрса ҫӳретӗп. 
Комун пайе хваттер тупса парайсас^. 
Хваттер ҫук, аха.ь ҫынсем патӗнче 
хваттӗр шыра, тет. Аха^ь ҫынсем хват- 
терте 30 кун пурӑннӑшӑн 10— 15 тен- 
кӗ ыйтаҫҫӗ, ҫийӗнчен вӗсене вут ҫурса 
памалла. ачи пӑчиве чӑпӑ.л туса па- 
малла, майрине... Е, мӗн калаҫмалди 
пур ун ҫинчен,— калаҫса ҫӑвар тутине 
сайа йани анчах.

—  Ҫӑвар тутпне тенӗрен, ман ҫийес 
килет. Ӑҫта кувга апат-ҫимӗҫ ҫите- 
рекен ҫуртсем?

— Уншӑк пулсая ӗҫ тӑрас ҫук.
3 —4 та пур. Анчах вӗсенче урӑ ҫын- 
на ларма кичемрех. Ак илӗпӗр инва- 
литсен сюдовӑйне. Унта час та часах 
ҫапӑҫусем цулаҫҫӗ, автансем пекех ҫа- 
1 ӑҫаҫҫб. Нумай пулмаст уята иаӗ ҫын 
ӳсӗрскерсем тавлашвӑ, тавдашаӑ та 
пӗрпӗрве чышкӑсемпе хӑналама тап- 
ратяӑ. Аран милитсиоаерсем пырса 
чарнӑ. Инвалит туса йарасран хӑра- 
мадла унта.

— Леш, Тишкӑ патӗнче мӗнле тата?
— Унта ӳсӗр ҫыноем нумай пулаҫҫӗ. 

Унта пулакан ҫынсем тӗлӗнмелле,— 
ӗҫеҫҫӗ-ӗҫеҫҫӗ те, хырӑмӗсем тулса 
ҫитсен, тата ӗҫмелӗх хырӑмра вырӑн 
пултӑр тесе, хӑсаҫҫӗ. Хӑсса хырӑмӗ- 
сенв пушатсан ьаллех „литтӑрсем“ 
кӳпме тапратаҫҫӗ.

— Метр ҫиҫтемнв вӗренсе ҫиттеҫҫӗ 
иккен сирӗн Шупашкарта.

— Ҫук „литр“ тенине анчах пӗ.леҫ- 
ҫӗ. Ытти метрла 'виҫвсене учроштени- 
сенче ӗҫлекенсем те вӗренсе ҫитеймен- 
ха. Леш „ҫа^кӑметр“ «кидеметр» те- 
нисене, хам ӑслӑ ҫын пулсан та, вӗ- 
ренсех ҫитереймерӗм. Ун пек ӑслӑхсв- 
не вӗренме ман пуҫ мимя ҫителӗклех 
мар пу-ь, твтӗп.

— Ҫапла ҫав. Ҫитӗнсв ҫитнӗ ҫынна 
ҫӗнӗрен вӗр.ентмв йӑвӑр ҫав. Ав, епӗ 
хаҫат ҫинчв вуланӑчӗ—учрештвнисвн- 
че ӗҫлекен вырӑссем чӑваш чӗлхине 
вӗрвнеҫҫӗ, тенвчӗ. Ха.лӗ унтан кайран
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4— 5 уйӑх ҫитрӗ, ҫапах та пайан пӗр 
учрвштенине пытӑм та вырӑссем чӑ- 
вашла пӗр сӑмах анчах вӗреннӗ тем. 
„Пелмес, пелмес'*, тесе дачаҫҫӗ попу- 
Еайсем пек.

—  Тата мӗнле новӑҫсем пур кунта?
—  Кун чухдӗ каданипе ҫитӗха. Йал- 

та мӗнде хыпарсем пур? Ҫавна пӗдтер- 
ха мана есӗ. Хулапа йазӑн ҫыхӑноа 
ӗҫдемелле, теҫҫӗ. Вӑл йенчен ӗҫсем мӗн- 
ле пыраҫҫӗ?

— Мӗнле калас? Хула йал йенвел- 
де туртӑчнӑ пек туйӑна^ те. Учреште- 
нйре ӗҫлекенсем шех йӗркипе йал йен- 
нелле сулӑяаҫҫӗ. 20— 30 ҫ у х р ӑ м- 
ран лав йамалла пулаӖ ҫуран те хӑй- 
сен укҫипе ҫӳреме йуратмаҫҫӗ. Паллах 
ӗнтӗ—. вӗреянӗ ҫынсем".

— Ҫапла ҫав. Вӗреннӗ ҫынсем те 
хӑш чухне айванла ӗҫлеҫҫӗ. Авӑ, Ара- 
пуҫ шкулӗнчи учитлӗ Шур-сухал Та- 
^укӗ шкулти ачасвне мвтотӗксем, пета- 
кокиксем вулама парса пӗтернӗ. Мӗн 
тума кун пек кӗнекесене и.зтӗр. сирӗя 
ва.Ь4 и ҫӑмӑлтарах кӗнекесем ҫуки? те- 
се ыйтсан, ачасем ҫапла калаҫҫӗ; пи- 
ре учитлӗ ун пек кӗнекесене вӑрҫа- 
вӑрҫа пара)^, теҫҫӗ.

— А!аха, кайӑпӑр пасар патнелле. 
Ш упашкара килнӗ пачӗпо пасара кай- 
са курас. Ку мӗнле хуҫан макаҫӑнӗ?

— Снапторк теҫҫӗ вӑл макаҫӑна.
— Мӑн пур, мӗн ҫук вӑл макаҫӑята?
— Пурте пур, анчах пире хресчен- 

сене кирлӗ таварсем пӗр пӳлӗмӗнче 
анчах йӑвашшӑн пӑхса выртаҫҫӗ. Те- 
мӗн тӗрлӗ пренӗксем, кӑнахвитоем пур, 
курсан сӗлехесем йухса анаҫҫӗ, илме 
хаклӑ.

— Ку карттпнккӑра мӗнле ҫыа пин- 
шакне ӳкернӗ. Аслӑ ҫынӑн пиншакне 
пире ухмахсене кӑтартма ӳкерсе панӑ

—  Ана вывӗскӑ теҫҫӗ. Ҫав вывӗска 
хулари ҫынсем кураҫҫӗ те, йуне тум- 
тирсевех хаклӑ парса илеҫҫӗ. Йӳнӗ 
йапаласеве хакла оутса пынӑ пудин те, 
Снапторк иртнӗ ҫудта упыткӑ курнӑ, 
тет.

— Мӗнле вара апда?
—  Пӗлеймесгӗп. Укҫа хутаҫҫи шӑ- 

тӑкрах пугь. Хугаҫҫине саплаттарма 
Шупашкарта ҫӗвӗҫсем сахал, теҫҫӗ.

Ун ҫумӗнчи мӗнле макаҫӑн т а т а ?  
^[ӗнле майрасем кӗрсе тухаҫҫӗ унта?

— А, вӑл хулари копнераттив. Пит 
йӳнӗ сугтӑва'!, ҫапах та пуйса пы- 
ра!. Унӑн пуҫлӑхӗ аван тӑрӑшса ӗҫде- 
кен ҫын..

— Ӑна хирӗҫ мӗнле учрештени сут- 
тӑва! тата?

— Вӑл учрештени мар— «Посретник» 
тенӗ хуҫасем. Сутуидӳ тума пултараҫҫӗ, 
лапкинче ытлашши нумай Ҫтавар гыт- 
ыаҫҫӗ (налокран хӑраса), курттӑмӑн 
килте суттӑваҫҫӗ.

—  Чейе иккен вӑл хуҫасем, тилӗ 
пекех...

— Ав, унта тата инва.титсен коппе- 
раттивӗ сутӑ тӑва!. Унӑн ӗҫсӗем пӗр 
пусӑм малалла шусан, икӗ пусӑм ка- 
йалла чакса пыраҫҫӗ.

— Ха-ха-ха! Рак пек епнин вӑл. 
-ч — Лере Попйак йатлӑ хуҫа, сӑра

ӗҫсех мӑнтӑрланса кайнӑ ҫын. Услам 
та нумай илет, Оплсойус ресторанне те 
вумай усӑ пара!'. Мӗншӗн? Мӗншӗн 
тесен сутуялӳ тума, халӑха улталама 
вӗрвннӗ ҫын.

—  Унтан епӗ тапак илемха. Ей, 
усламҫи, тапак парха.

— Мана чӗлӗм хучӗ кирлӗ мар, епӗ 
чикарккӑ ^уртмастӑн, чӗлӗмпех пак- 
латтарзп. Йурамас!, тетӗн? Ме йура- 
маст.

— Ан харкашса тӑр, Упрам пичв. 
Кувтн усламҫӑсем чӗлӗа хутне илме- 
сӗр тапак сутмаҫҫӗ.

—  Мӗнле анла?
— Ш айпан  пӗлет мӗнле! Тапака 

ҫирӗп хакпа (6 пуса) сутма хушнӑ, 
хӑпартса сутакана сута параҫҫӗ, чӗлӗм 
хучӗ ҫиае ҫирӗп хак хуроа паман. Ҫа- 
вӑвпа тапакран услам нумайах йуд- 
мас¥, тесе хутне хакдӑраха сутаҫҫӗ.

— Ак, мӗн,1в иккен йапаласем. Чи- 
чи кӑсийа пек чейе усламҫӑсем. Тап- 
тап тапӑ айне кӗртсе йама пулмӗши 
вӗсене?

Ҫакӑн хыҫҫӑн Упрампа Иван пиче 
куҫран ҫухалчӗҫ епӗ пирус илнӗ вӑ- 
хӑтра. Малалла мӗн ҫинчен калаҫса 
вӑхӑт иртерчӗҫши ҫав ҫынсем— пӗлей- 
мерӗм.

И л я а р и у с.
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К уеваки н  й а п т а
Куссакин йул. (Шупашкао мешчен 

ывӑлӗ) пайан ирех. пӗлӗт ҫине улӑхса 
аннӑ пек, вӗҫтерсе ҫӳрет. Вӑд ҫак кун- 
сенче райкомран претпиоани текенни 
илнӗ мӗн. Претпнсанийӗ;

Тов. Кусакйну.
...Немедленно, во что бы то нистало 
соргзнизовать в деревне Воляновой 
я ч е й к у  РЛКСМ....
За неисполнение сего предписания 
будет возложено дисциплинарное взы- 
скание.
„Тистсипливӑ“ ... тенинчен с е х р и  

хӑпнипе Куссакин хӑйӗн йулташне 
чӗнме... сирнӗнсв пырса кӗчӗ.
Претписанине кӑтартса питӗ хастарӑн;

— Вот райком предлагает во чго бы 
ни стало в Сияновой сорганизовать 
ячейку, йдем органвзовать,-тесе каласа 
тӑка¥.

Пӑртак тӑрсан; Вот, черт возьма, док- 
лад нужно еделать, не знай как сде- 
лаю, тет.

Леш ҫынӗ; вӑл хӑвӑртан килет ӗнтӗ. 
Есӗ ӗлӗк токлатсем тукаланӑи? тесе 
ыйта!.

Куссакин пагтӑрланса; я  там, в Ка- 
зани Ветеринарном институте много и 
хорошо двлал до«лады. Ну, ничего сде- 
.лаем и здесь, тесе сӑрааланса тухса 
кайаҫҫӗ.

Йалта.
Хурал пурчӗ. Ҫамрӑксем'пухӑнкала- 

нӑ, хӗрсем те пӗр улттӑ ҫичче пынӑ, 
аичах тенле чӗнсен те хурал пӳртне 
кӗме шик.тенсе тӑраҫҫӗ. Хӗрсене чӗн- 
ме йалсовет претҫетаттӗлӗ туха!.

— Ну кӗрӗр, мӗн кутӑнланса тӑрат- 
тӑр. Ай пуҫҫапмалдаи сире, —тесе 
кӑҫкӑра!.

Хӗрсем вӑтана вӑтанах хурал пӳрт- 
не кӗрсе пӗр кӗтессе хӗсӗвсе т раҫҫӗ. 
Куссакин пухӑва инсгитутри п е к е х 
уҫа!. Вара токлат тума тытӑна!;

— Товарищи! Мы идем к коммуниз- 
ыу, мы боремся против буржуазии, что- 
бы уничтожйть капита.тизм. Руководи- 
телем этой борьбы является Коммуни- 
стичрская партия, которая руководит 
также и нашим Советским правитель- 
отом. Соввтсков правительетво сейчас 
усиливается; экономичеоков положвнив 
ее постепенно улучшается Пред нами 
в насголщее время стоит вопрос смыч- 
ки города с деревней, адлявтого нуж-

й ач ей ккӑ  уҫни.
но поднять культуру в деревне... ҫак- 
нӑшкалах малалла та, тулласа кайнӑ 
ӑйӑр лаша пек, ҫатӑлтаттарса кайаЕ

Ҫзмрӑкгем куҫӗсене чарса пӑрахса, 
хӑ.лхисене йанк тӑратса, ҫак тӗрдӗ ,,вӗ- 
реннӗ“ ҫын сӑмаххисенчен пӗрне те 
пулса ӑнланса йулаочӗ тесе иглесе ла- 
раҫҫӗ. Анчах Куссакин хай оӑмси вӗҫ- 
не тарлаттарсах; кааиталнзм, культура 
смычка, экономическе п о л о ж е н и е . . .  
,тӑнлангара!“

Токлатне пӗтерчӗ те, йулашкинчен:
— Вот, для того, чтобы поднять 

культуру ва  до.1жную высоту, нужво ор- 
газизовать ячейку РЛКСМ. Прошу выс- 
казываться по этому поводу,— терӗ те 
ларчӗ.

Хурал пӳртӗнче шӑп. Никам пӗр сас 
кӑлармао!'... Тӑроан тӑрсан, йалсовет 
претҫетаттӗлӗ:

— Да, ячейку РЛКСМ, орканисоват 
тӑвас пула!, вӑл питӗ кирлӗ йапала, 
тесе хучӗ. Кун хыҫҫӑн Куссакин:

— Вопроо ясен, ставлю на голосо- 
вание. Кто за то, чтобы организовать 
ячейку РЛКСМ прошу поднять руки, 
тет. П ӑха!, алӑ ҫӗкленисем 5— 6 ҫын 
анчах (кусеы шутне Куссзкин хӑй те 
кӗрет). Йалсовет претҫетаттӗлӗ ӗҫ ту- 
хайыаннине курса;—Ну ҫӗЕлӗр тата 
алӑрсене айвансем, тесв кӑҫкӑрса пӑ- 
рахат те, лешсем пӗрпӗрин куҫӗеенчен 
пӑхкз.ласа май пе пурте ҫӗклеҫҫӗ.

Куссакин хӗпӗртенипе сӑмсине пӗр- 
иккӗ туртеа илет те, протокола—еди- 
ногласно постановили организовать 
ячейку РЛКСМ и проеить райвомол в 
дальчейшем почаще присылать доклад- 
чйков для поднятия культурного уров- 
ня ыолодежи,—тесе ҫырса хурат. Вара:

— Ну тенерь записывайтесь в чле- 
нн РЛКСМ, тет.

Ку сӑмахсене "каласанах, Кусоакин 
сӗтед айне ӳкнӗ кӑранташне илне ҫӗ- 
ре, хурал пӳртне] Куссакинпа йулташӗ 
тата йалсовет претҫегаттӗдӗ ҫеҫ” тӑрса 
йулаҫҫӗ.

Претҫетаттӗл хыҫалтан: стойте, куда 
вы бежитв, тенияе хӑлхана чикмесӗр, 
урасене хыҫала лектерсв ӑҫкӑнаҫҫӗ 
килнелле.

Ҫапла Куссакин, «ветеринарнӑй ин- 
ҫтатутра вирдӗ токлатсем тунӑскер», 
ҫӑвара карса итлемел.лв токлят тус», 
йздта йачейккӑ уҫеа ки.тет.

Й— й.
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ГЕр м о н и Я

Кермани йунне пӑраӑчпа сӑрхӑнтарса Хрантси патшалӑхӗ 
пӑшал, тупӑ, пулемет ӳстерет.

Ристансем.
Вӗрентме темиҫе хут пухоа аптӑра- 

рӑмӑр. Вӗренме пыраБансем шӑтӑк- 
сенчен туха туха тараҫҫӗ...

—  ? ! !
— Унтан испӑча пӑшал тытгартӑм 

та халӑха вӗревме хӑваласа, тухма кӑ- 
ларса йатӑм.

(Ҫӗрпӳ уисполкомӗнче Тӗмер вулӗҫ- 
тӑзком претҫетатлӗ тунӑ токлатран).

Хут пӗлменнисене Мирон Иванчӑ 
учиглӗ пит тӑрӑшса вӗрентнӗ. Анчах 
тем тӗрлӗ тӑрӑшса вӗрентсен те, кӑн- 
тӑрла вӑхӑтне вӗренекенӗсем йӗкехӳре 
пек,— вӑш та, вӑшт—туса вӗҫтерсе 
тухса кайнӑ. Учитлӗ тарласа шыва 
ӳксен, вӗренекенӗсем сисмен ҫӗртенех 
туха туха тарнӑ.

Капла ӗҫ тухман пирки, претҫетат- 
тӗл хушнине испач хӗрарӑмсене—ар- 
ҫынсене пӑшад кучӗпе тӗрткелесе 
пухнӑ;

—  Ну, ну, а¥а! Хушӑнах тӑрӑшат- 
пӑр, вӗт!—тесе ҫухӑрса пыра! испачӗ.

Вӗренекенни чӑхӑмҫӑ 'даш а пекех 
турткаланнӑ.

Кайран пурне те пухсаа ватӑ «ачи- 
сем» макӑра пуҫланӑ.

—  Мирон Маровча! (хуг пҫлыенрен

мӗн ытас тен есӗ?) хырӑм ҫурӑда! кӑ- 
лар часрах,—тет пӗри.

Тата пӑргак тӑрсан тепӗр кӗтесрен;
— Ай. ай, ай! Ви.1ви! ах, ах, ах!— 

ахлатни илтӗнет.
Хӗрарӑмӗсем малганах аван, шӑпӑрт 

ларнӑ. Учитлӗ мӗн пур вӑйпа тӑрӑша!.
— Ыарйе! Акӑ ку мӗнле пуквӑ пу- 

ла¥ха. тет „ш“ пуквӑ тытса.
— „Ш “ пула!' вӑл. Учитлӗ ,у ‘ ты- 

та! те.
— Еу тата?
Ад!ӳҫӑн ку вӑхӑта ҫилди килсе ҫи- 

'хет;
—- Вӑл пӗрле хушсан, ш-у-й-т-а-н 

ес—пула! тесе нӑшвӑрса пӑраха'!.
Ку вӑхӑта хӗрӗсем те тарӑха пуҫ- 

лаҫҫӗ.
— Мана Иван кӗтет!-тет тин кача 

кайвӑ хӗр.
—  Манӑн ӑш ырата!—теяи илтӗ- 

вег.
Аптӑранипв учитлӗ чун хавалӗпе;
— Ну! Кайӑр еппинпурсӑр та, тесе 

йара!1
Пурте сиксе тухаҫгӗ те, пуртв ки- 

лелле чупаҫҫӗ.
К а ш ӑ Е.
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Икӗ ҫеп-
корӗ з^йрӗҫ пулчӗҫ.

(Иккӗш те пӗр йалтан).

— Мӗлле ӗҫсем пыраҫҫӗ? тет пӗри.
—  Ҫапдах. «Канаш» ва.!ь:ьи ҫырусеы 

пуҫтарапха.
— Апла... а, мӗн ҫинчен ха^, ҫырса 

йаранха «Канаша»?
— Мӗн куҫпа хӑлхана лекет, пурне 

те ҫыратӑп.
—  Апда иккен... Итдеха, ача, есӗ 

ҫырусене йаричен вуласа кӑтартха 
мана.

— Мӗншӗн?
— Мӗвшӗн тесея епӗ те ҫак поч- 

тӑпа ҫырусем «Каяаша» йаратӑн. Ик- 
сӗмӗрӗн те пӗн йапала ҫинчен ан пул- 
тӑр, тетӗп.

— Малтан ес кӑтарт, епӗ сана кх- 
лӑп хӑшӗ йурамаст.

— Ай-ай пи!, манне вуласа хӑй 
ҫавна ҫырса йарӗччӗ... Ес пушар ҫин- 
чен ҫырвӑи?

—  Ҫырнӑ.
— Епӗ те. Шкуд ҫинчен?
— Ҫырнӑ.
— Копператтив ҫинчен ҫырпӑи?
—  Ҫырнӑ.
— Тху! епб те ҫыриӑ ӑна!
Ҫелкор ҫавӑрӑнса урӑх ҫулаа утта-

ра!. Пуҫӗнчен шухӑш тухмас!: Мӗп 
Еӑна тата тупса ҫырам?

С а й т с ӑ в.

1924— 1925.
Мен пулнӑши, йулташсем, 
„Ӗҫлекенсен сассине"?
Мӗнде пӑшатан, ыӗнле йӗа 
Пырса лекнӗ ҫурӑмне?
Мӗншӗн, мӗншӗн, пирӗн „ч“ 
Кӳрентерет вӗсене?
Мӗншӗн, пирӗн чӑмӑр вӑй 
Кӗвӗҫтерет „'§ӑваша“.
«Еанаш», «Сунтал» потписчӗкӗ 
Кунран куна хӑпарни 
«Еҫлекенеен Сассин» 
Минутпала чакни.
«Еанашпада» «Сунтадӑн» 
Ҫыраканӗ ӳсни,
«Ӗҫлекеноен Саосин»
Пӗрмай «пшиклетни»
Ивановпа Шипкова
Пӑшаганӑн курӑннӑ...

** *
Ак, «Еҫ. Сассн» тытӑнчӗ, 
Тӳсеймерӗ малалла 
Кӳпӗвчӗ те пулмалла...
Чӑващ ват шӑлӗсене 
Ҫӗмӗрет пирӗв „чӑпа“
Ҫухӑрта! чӑваша 
Шеллемесг мӗскӗве!
Тыт! чӑваш, шӑпӑра!
Шӑл, шӑл! ҫак „ч“ на...
Ей тур ҫыр.дах! Ан пӑрахах!

«Ӗҫлекенсен сасеи»
Шев.дрденчӗ, пророкданчӗ.

АМИ!̂
К ӳ с е к.

Пирӗм а тте  РКП
Кивӗ Вӗренерти пиоперсем хӑйсен ашшӗсено; пнрӗн атте ес иар, 

РК П  (Раҫҫейри Комуниосен парттяйӗ^ тесе кадаҫҫӗ, тет.

— Ҫӳппи, Ҫӳппи-и, сан Петук пио- — Хам ҫуратса устернӗскер, сана
нерте тӑрати ҫак? хӑта пултӑмиха еп, моше.'{,ник! Сан аҫу

— Ҫырӑннӑчӗ пулас вӑл, Макҫӑы вӗт еп терӗм те, мана хирӗҫ;
хӑта. —  Ман атте ео мар, Ракӑп—тейей

— Сан ПеТук пионерте пулсан та се хучӗ вӑл.
ман Ваг^ук пек путсӗр калаҫмас пу^ьха. —  Мӗнле сан шутаа, Ҫӳппи? Нӳшлӗ
Ен ВаН)укаа чистиех ӑнтан кайрӑм ман арзм, хам садтакра чухне, Ракӑп
ӗнтӗ, ыана а и е  тесе те чӗнми пудчӗ, йатлӑокерне тупса йанӑ вара?
Макҫӑы хӑта. тет. К и н е м е й .

Чувашобдит Л” 952. г. Чебоксары, Гоотипограф;ш.


