
Пӗтӗм теньери пропеттарисем, пӗрпешор!

кяпкян 1^-Н8Ш ]||о А8НУСТШӐН. 1828-мӗш ҫ. 

—  4-мӗш  ҫул тухат. —

Шывсӑр аптранисем.
Ул^тикасся йалне (Шуп. рай.) ҫӑлсем т,авмашЕӑн натшалӑх 

2.000 тенкб данӑ. Китрогохаӗк икӗ ҫул аапаланса пурӑнаӑ, шывй 
тухмаи. (,.Канашран“).

—  Ма ҫӗре суратӑн?
—  Мӗн пулзТ вара сурнӑшӑн?
—  Мӗн пуласси?! Хыснана сийен кӳретӗн.
—  Мӗнле?
—  Ара, пӗр ҫын сураТ типсех пыраТ, 100 ҫын сураТ кӳлӗ пулаТ, тенӗ. Пурин те пирӗн 

ҫӑла сурмалла. Вара китротвхнӗк тунӑ ҫӑлтан та шыв тухӗ.
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Ха/ьхи аьапӑьа.
Ҫук, хӑтасем, тем каласан та ха§хн 

пурнӑҫа епӗ пурнӑҫ теместӗпех. Хӑвӑ- 
рах шутлӑрха ӗнтӗ, пурнӑҫи вӑл—хам 
ҫуратса, хам шыва кӗртсе, хам ӳстер- 
нӗ а§а хама хӑякӑ та итлеми пул§ӗ. 
Еаӗр аба §ух, ваттисен сӑмахне итле- 
меншӗн, атте урлӑ кашта ҫин§ен §ӗн 
пушӑ иле§§ӗ те, купарба хӑпарса ту- 
хи§§ея ислетеб^ӗ. Ҫавна аса и.1сея 
ха:§ те купар§а кӗҫтесв кайа¥... Енӗр 
пысӑклансан та атте-анне сӑмаххин- 
§ен нихӑҫан та тухман.

Сӑмахрав, акӑ епӗ хам ҫак арҫури 
пек а§асбн амӗшӗпе ыӑшӑрланнннех 
аса идес. Мав§ете кайи§§ен епӗ ӑна 
хӑрах куҫпа та курман. Аттесем хӑй- 
семех ҫӳренӗ, калаҫнӑ, ӗҫннне ӗҫнӗ, 
туйне тунӑ... ех, мӗн каласси пур, пӗ- 
§ӗк а§асеяе §1млак туса нанӑ пекех 
тӑрмашнӑ вӗт, манӑн ҫӑтса йарассн 
ан§ах пулнӑ. Пӗрремӗш каҫ арӑм хӑ- 
йех хам ҫуима, кӗлете кӑшӑрт ан§ах 
кӗрсе выртниве ватӑ пуҫпа та ма- 
наймастӑп вӗт... Ех, иртрӗҫ пу:§ ҫав 
вӑл ӗиӗрсем...

Ха.§хи а§апӑ§а ҫине пӑхӑрха есӗр... 
а§асеми вӗсем!..

А§асем марах, тем каласан та а§а- 
сем ыар. Вӗсем... вӗсем... тем мури тен 
вӗсем...

КЗҫал хам а§ана ҫураки хыҫҫӑнах:— 
Ну Йӑван, ыӗнлеши... хамӑр та ва- 
тӑлатпӑр, кнлге ӗҫлекен кврлӗ, авла- 
ватӑн пулӗ, ывлӑм, терӗм. Пирӗн вӑ- 
хӑтри а§а пулсан ашшӗ-амӗш умӗн§е 
Еменкблесе тӑрса:— ху педетӗя ӗнтӗ, 
аттеҫӗм, тесе тӑмалла. Ку йал куллн 
а§и, иыенес вырӑняе;

—  Хам та авланас тетӗн кӑҫал, 
ҫын арӑмсем хыҫҫӑн кун-§ул 'бупнипе 
те ҫитӗ тесв тӑра?, ҫӑва...

Хирӗҫ вим кадама та аптрарӑм, 
усалла. Каҫпа кар§ӑйпа иккӗн кадаҫ- 
са пӑхрӑмӑр та;
, —  Ну, кар§ӑк, §ӑнах та Йӑвана 
авлантармасӑр ыррине курас ҫук, таҫ- 
та  лемент тупса кидӗи, мур пуҫӗ... 
Кайса пӗр хӗр пекӗскер тупатӑн пулӗ, 
терӗм.

Кар§ӑк теаӗр куннех Уйкас Мнрун- 
па пуплесе кил§ӗ. Мирунӗгем ман 
кар^ӑк хӗр идме пынӑшӑн ратах пул- 
нӑ тата. Мӗн тегтӗр есӗр, ха.§хи са-

манара ш лаш ш я ҫӑвара каыӑн тӑран- 
тарса пурӑнас килтӗр. Ҫавӑнпах турт- 
калашса тӑмарӗ пулмалла Мирун та. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн хайхн Мирун патне 
пӗрик хут кэйса килтӗмӗр те, виҫҫӗ- 
ыӗш хугнв кзлаҫма.тла тесе ерех сӑра- 
сем §иковх карӑмӑр.

Пӗрер §етвӗртне пушатсан, Мирун 
хӗрӗнкӗ пуҫӗпе:

—  Ну, ырӑ хӑтасем, сирӗнтен ыр- 
ҫӑн хали^-вен курман, хам хӗре епӗ 
халех, сирӗнпе лартса йама котговӑ, 
терӗ.

— Иурӗ тесв када, кзда, тет мана 
кар§ӑк айӑкран тӗртсе,

Хаи та ытлашши тӑкаксем туса ап- 
паланиббвн, халех лартса кайнвне мӗн 
ҫитӗ, тесе:— Йурӗ епнин, М ирунхӑта, 
айга йапалусене тнйе, кайӑпӑр, терӗм.

Хӗре хамӑр урапа ҫине лартрӑмӑр, 
Мнрун хӑй урапн ҫине хӗр йападисе- 
не ху§ӗ...

—  Ах, Йӑван хӗпертет ӗнтӗ пӗре, 
тесе савӑнаГ ман ка^^ӑк ҫул ҫин§е. 
Хӑй савӑннипе ҫӑварӗ ҫурӑдасла кӑш- 
кӑрса йурласа пыра!'.

Кӗҫ киле те ҫитрӗмӗр. Кнлте алӑка 
шалтан питӗрсе нлнӗ.

—  Тух, а§ам, тӑрса тух, ывлӑм, са- 
на ва§§и куб^бинеҫ илсе килтӗмӗр, те- 
се шаккаҪ ыан кар^ӑк алӑка.

Кӗҫ алӑк йар уҫӑлса карӗ, ан§ах 
уҫаканӗ... Йӑван пулмарӗ, леш йея^ҫи 
Йакур Хветлп уҫрӗ.

Йӑван ӑҫта тата? терӗмӗр кар§ӑкпа 
иккӗн пӗр харӑс.

—  Кӗлетре ҫывӑра¥ вӑл, тесе тӑ- 
ра^ мур Хветлвйӗ.

— Ара есӗ тата кунта мӗн ҫапка- 
ланса ҫӳрен, тесе кӑшкӑрса йатӑм ■§ӑ- 
тайиасӑр,

—  Мӗн туса ҫӳресси... Вӑл мава 
каб^ва илсе кил§ӗ...

Уята нӑхрӑм, кунта пӑхрӑм-ниы ту- 
ма пӗлместӗп. Пушӑ илтӗм те кар§ӑка 
йӑтта хӗненӗ пек ӑшаласа тӑкрӑм. Кам 
хушнӑ ӑпа мур хӗрарӑмне, ■ҫӑнах та, 
ҫавӑнашкал тӑрлавзӑр а§а ҫуратма... 
И-их мур хӗрарӑмӗ... пула? кам ..

Мирун хӗрӗ урапа ҫин§е ни виллӗ, 
ни 'ҫйрӗ лараӖ Питӗ шалккӑ пек ту- 
йӑн^вӗ, шеремет хӗрве. Ҫятменне хӑт 
хам арӑм та ввлмен. Вялнӗ пулсан хӗ-
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С ӑ м а к у н  тинӗсӗ .

Жаккарӑв ӳкерщӑкӑ.

Хӑш хӑш йалссне ҫирку праҫникӗсен^^е „сӑмакун 
тнн6сӗ'‘ темелле. Ӗҫмен ҫын тунма та хСн пуда4 Бӗоевҫе.

(Х аҫатсев§ен).

йулташӑм, сирӗн йал марши ҫак?

■ре кайалла парса ҫын сӑмахне идти§- 
§ен, хам ҫиве йышӑнса йулаттӑы^^ӗ.

Мирунӗ тата, ӳсӗрскер.
— Пӗтертӗн ыана, хӑта, ҫуптартӑн... 

■Сана аха^ь каҫарас тӑк етем те пулао 
мар, ҫоровно тумна ҫуртна тнвертсе 
йаратӑп, тесе урмӑшаГ.

Хам вим туыа пӗлместӗп— кар§ӑк 
.•ҫӗр ҫвн§е йӑнӑшса вырта'1, Мирун йат- 
лаҫа^, хӗрӗ йӗрег...

Йатлаҫнӑ хушӑрах кар§ӑк пуҫве 
'Ҫӗклесе:

— Ара, Мнртн хӑю , тул ҫутӑлп§- 
§ен кайсан ававрах пулӗ, ирҫин§е ҫыа- 
сем курсан.. терӗ.

Ҫакӑн хкҫҫӑн тин Мируп хӗрпе 
лартса тухса карӗ.

Ха.лӗ ӗнте Еашян куя тивертсе йа- 
расран хӑрага пурнагӑн.

Пасара мӗве аӗре те хухмая—пӗ- 
тӗм йал куллт вӗт. Ха§хи кине куҫпа 
ла кура-с калкест...

Ӑ ӑх вӑл ха.§хи а§а-пӑ§ап&1.. Ҫӗрт- 
рӗ вӗт ыан йата, тто хунлашшӗ а^и... 
Вӗсене, вессне! . Ӑҫта урлӑ кашта 
ҫин§и §?н пушӑ?__________ Р 0  Ц П.

Растрат^ӗк.
—  Сана, Ваҫҫа, растрат§ӗ£е кӗнӗ 

теҫҫӗ, тӗрӗс н вӑл?
—  Мӗнле растрат§ӗке? Првкаш§ӗкв 

кӗнӗҫке еп.
—  Прикаш§ӑк—растрат§ӑк ӗнтӗ вӑ.л?

Пехр. Ив.
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К ӗ т м е н  ҫ ӗ р т е н е х .
— А-а, еоӗ-рмха, курманни нумай 

пула§-5ӗ!—кӑшкӑрга ил§б мана Митук 
пи§§е.— Сыви? Аван пурнатна?—тӳрех 
тӑорӗ Бӑл ӗҫне хӑнарса пӗтнӗ аллине. 
А.̂ ӑ̂ тытрӑыӑр.

— Курманни нумай пула¥ ҫав, те- 
рӗм епӗ те ана хирӗҫ ун куҫӗн§ен 
н !хса. Вӑл, нам туыа аптӑраса дулао,^ 
малти_ катӑк шӑлне кӑтартса кулса йа-

Ӑҫга ҫухаттӑн есӗ? Ниҫта та ку- 
рйнмарӑн:

— Кулӑшла!—терӗ вӑл ыана хирӗҫ. 
IIӗр нсторийе ҫаклантӑм.

Нимӗнсӗр ик ерне ларса тухрӑм.
— Ну-у? Мӗн йӗркепе?
— Йӗркине туома ҫук унта, шыври 

те вӗҫне хӗрне тупас ҫук.
— Х-м. Йепле вӗҫӗ хӗрри ҫукха 

унӑн, терсы епӗ аптӑра^а.
Урам тӑрӑх пыл§ӑк ашса пыратпӑр. 

Иртнӗ каҫхине ҫуыӑр пит вӑйлӑ ҫурӗ. 
Нӗлӗгрев вигрене йанӑ пек ан§ӗ. Ҫӗр 
пирӗн тӑмлӑ, йӗле вӑхӑтра ҫӑрӑдат те, 
сӑмала пек агта ҫыпӑҫа!.

— Ҫав тӗлӗнтерет те мана,—терӗ 
в;гл.— Кашни утӑма шухӑшлаеа пусыал- 
ла, йӑнӑш пусрӑн.. бӗтгӗ баш—тутар 
калашде. Пурналӑн, малашне ыӗн пу- 
дасса йӗдместӗн.

Акӑ енӗр иккӗн утса пыратнӑр, пӗр 
мннутрах гем пулма пултара!'. Ыран 
санна мӗн пуласса пӗл^тли?

Ҫук вӗг. Акӑ есӗ.... ӑҫта кайанха 
есӗ?

Каларӑы ӑҫта кайниве.
— Вӑт калӑпӑр. Унта ҫитсе килӗн 

(сӗ. Киле таврӑнсан сентре ҫин^ҫен ӳк- 
сэ пидӗкна хуҫма пултаран. Тӗрӗс ыа- 
рц вӑл?

— Тӗрӗсве тӗрӗс те вӑл, ав§ах сых- 
данни кярлӗ, терӗы еаӗ Ыитука.

— Шуйгтанпа сыхланса ӗлкӗретни? 
Епӗ ҫавна калап та.

Пӗркун ҫапла (йупкун каҫ) Шӑмат 
насарӗн§ен килетӗп. Тӗттӗылеяет.— Вас- 
Клтӑн. Ш ӑыагра хӑта патне кӗрсеттӗм, 
Ьалаҫса ларса кун иртни те сисӗнме- 
рӗ. Пӗр урапа ша.ыӑртаттарса хӑва- 
ласа ҫитрӗ. Ҫул парас тесе нӑрӑнгӑм, 
п'ӑхатӑп... Йеремей пулса кайрӗ. Ҫит- 
сенэх пушшипе сулса йа§ӗ— тввертей- 
ыерӗ, евӗ ин^ҫв пӑрӑннӑ.

— Ларр,-ма1, ыа^, мат, акӑраша¥ 
ман Иереыей, лартса кайатӑп сана!

Ывӑвма та ыв1наӑ§§ӗ (Шӑыат 7 ҫух- 
рӑм шутлаҫҫӗ). Каҫ та пулса килег.. 
,,Вӑл аван пу.лӗ§§ӗ“ теое урази пӗр 
кӗтессине хӗсӗнсв лартӑм. У-ух! ты 
ҫивккӑ пурккӑ-ӑ! тгсв пӗтӗм ьӑйӗпе; 
кӑшкӑрбӗ те лашинв пӗр-нккӗ тивертсе 
и.л§е. Лаши ҫӗлея пек, Урапи тнввС- 
ҫӗре тиьег, тивмен ҫӗре тнвмест. „Хӑ- 
тумупӗл“ пӗк вӗҫет. Ӑш кисренег §ӑт- 
ма ҫук. Ун §ух тиаӗ вӑхӑт, ха§хин 
пек йӗпе ыар. Сирпӗпсе йулатӑи пулӗ 
тесе пыратӑп. Ун^ҫеа те йулыарӗ тем- 
секер „ша-а-рт!“ турӗ. Пртсе те кай- 
рӑмӑр. ПӗриЕ (хпрӗҫ килекенаин тӗнӗ- 
лӗ снрпӗнвӗ, вӑрҫса, алливе сулласа. 
йуд^вӗ). „Пӗтерет ку ыава, ҫӗр килен- 
мев йана.та/‘ тесе турра к 'л  туса пы- 
ратӑп. Ӑша кисретвӗрен, 'ҫӑркуҫҫи ҫн- 
не лартӑм, икв йеп^бен урапаран алӑ- 
па лытса пыратӑа. Вӑл вӗҫ1е;ет пӗр> 
ыаӑ. Сиксе те авыа шухӑш пур та, 
урана хуҫасран хӑлатӑп. Ку пккеннд- 
пӗднӗ пулсан сиксе апма.1ла§'§ӗ ыӗа. 
Калама хӑратӑд, Ми1ук ӳсӗр. Пӗ(> 
ҫырмана „лаяк“ турЗмӑр. Урапа пӑтгг 
хуҫӑдса таҫта ывӑтӑнса кайрӗ. Шыра-а! 
тег мана. Патак тупкатаса ■ҫякрӗм. Н у, 
пӗ§§ен кай, ҫуран та ҫатӗд, тетӗд. 
Ҫ о-о-к,—тет. Саншӑя хуҫӑ.1'§ӗ, лар! 
тет. Ҫай Еӑхӑтра тийевлӗ лавпа иртсе 
пыраҫҫӗ. Ми1ук тахӑш вӑхӑтра, пынӑ- 
та малтине сӑптӑрса йанӑ. Еӑшкӑра- 
шу, ахӑрӑш у.. Ыур илтӗр! КайаС5&. 
пӑрахса, лаши тарасран хӑратӑп. Те- 
Ебр лаша ҫитрӗ. Милитси пуднӑ. 
„А.-а есӗр ҫанлай!“ тет ыилитси пире. 
Айгӑр пирӗнпе, сире тӗн§е кӑтартае 
пула!, тег. 'Ҫӗнес тетӗд, сӑмах тупыа. 
ҫук. Лартӑмӑр та кайрӑмӑр. Иала ҫит- 
сен актӑ, топросӗ, „ӗҫе палӑрти^ҫ^ҫен^ 
хупса ху§ӗҫ. Еиер ҫеҫ тухрӑм, те{.& 
вӑл унта.1ла-кунтал.1а пӑхка.1аса. ;В ӑг 
сааа кӗтыен ҫӗртенех. Йеремей ха§ те: 
лара¥ха, терӗ вӑл йулашкнн§ен.

— Ҫанла кирлӗ, терӗм едӗ Мя1ука. 
— Ӑса кӗрӗ.

—  Ыгти хытги тарам... ӑш пасӑл^бӗ 
кунта,—тытса кӑгартрӗ вӑд кӑвапи- 
патне.— ВарвигтЕЙе йертӗы. Те кисрен- 
нипе, ге хӑранипе? „ 0§нш5еннӑй“ нл- 
ме кӑйап, терӗ вӑд. Епӗ наы §ӗнме- 
сӗр ыалалла утрӑм.

СӖЛТӖРЫ ЕН.
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Т Ъ 0 т.
Епӗ, йулташсем... Ыана пайан прав- 

лени, хамӑрӑя Еопператтивӑн иравле- 
ян, оирӗн умра от§от тума хушрӗ. Ко- 
пешнӑ, ог§от тӑвасси ҫӑмӑх ӗҫ ыар.

Ӑна есӗр енб калаыасӑрах нӗлеттӗр. 
■Ҫапла... Малтанах, калас пула!, йу.1- 
ташсем, халӗ ӗҫ Бӑхӑ§ӗ.

Ҫавӑнпа енӗ саре нумай тытсз тӑ- 
«ӑп. Малтан... е-е... хаы ӗҫлеви... епӗ 
-ӗҫлени Ҫ0н§ен калатӑя, прав.1ени ҫин- 
§ея аӗрлех пула!, поттоыу прав.1еня 
«анран тухмасЬ Е аӗ ӗш ӗ, хӑвӑрах 
‘пӗлеттӗр. тин ҫеҫ ӗҫле.мес1ӗн копперат- 
тнвра. Ш утва снрӗп, халӑх, йулташ- 
'Сем, мана керой трута темелле. Темӗн 
те курнӑ енӗ: ӑшшане те, сиввинв те, 
•ӑвӑс пӑрнине те... Копператтивра ӗҫ- 
-леые, хӑвӑрах пӗлеттӗр тӑнлӑ пуҫлӑ 
«ҫын кирлӗ.

Епӗ ҫапла ш^хӑшлатӑп тӑнлӑ пуҫӑм- 
на: ыан §ухлӗ ҫак таврара копперат- 
■ТЕВ ӗҫве пӗлекен ҫук. Епӗ пулмасан 
дирӗн копператтив такҫанах пбтнӗб-бӗ. 
Иртнӗ уйӑхра давккӑра §ӑнах та укҫа 
тухмарӗ, ну вӑл такам ӗҫлесессӗн те 
тухиас!. Ҫын вӑл кушак ыанерле йа- 
■пала—нийепле те куҫ умӗн§и йапалана 
илмесӗр §ӑтаймас¥.

Акӑ тата ҫырыана кайса тӑкнӑ йа- 
шаласем ҫин|ен. Уншӑн кам айӑплӑ. 
-Халӑх ИЛМ0 пӑрахрӗ ӑнз. Есӗр илес 
пудсассӑн, ӗяерхи пулла та пи^кипе 
^ырмаяа каЭса йӑвантармастӑмӑр. Ко- 
аешнӑ, ревиҫи комиҫҫи уншӑн актӑ 
'Ҫпн§е питӗ вӑрҫса ҫыра!. Мӗн тӑвӑн?

Иртнӗ уйӑхра вара вӗсене нӗр §ег- 
аӗрт хлепнӑй илсе килсе патӑмӑр. 
Вара шарламарӗҫ. Халӗ пирӗн прав- 
лени составӗ питӗ авзн, пӗрине те хур- 
-лаыа ҫук. Ревиҫипе те туслӑ пурӑват- 
пӑр. Ман шутпа ҫапла: мӗн усси пур, 
прямер илӗпӗр, Л^авукӑн мана тӗрме- 
■не хунтарма. А ытти йалсен§е хӑтла- 
наҫҫӗ вӗг! Енӗр пӗлтӗр, проҫти хоспӑ- 
'ти, 200 тевкӗ пӗтертӗмӗр, покка пурӑ- 
натпӑр', славӑ ноху, килтех. Пӗр сӑмах- 
па каласан, пире, халӑх ӗҫне тӑва- 
Еансене, курайианнп нумай. лкӑ „Кап- 
кӑна“ илер. Унта пӗрмай ҫыраҫҫе. Хӑ- 
шӗ-пӗри §истӑ пирӗн ҫив§ен ҫырнӑ 
пекех. Хамӑр ҫырмасассӑн та кӑмӑл- 
сӑр  йулмасгпӑр: „ку пирӗн ҫин§ен, ак- 
ау кадлах пирӗн ҫин§ен“ тесе вуласа 
ларатпӑр. Пӗрер Ш упашкара кайсас-

сӑн ыйтас§ӗха— пирӗн йалсем ҫырмаҫ- 
ҫи унта? Шупашкар тенӗрен, ха ка- 
лаҫвӑ ҫемӗн бслхе уҫӑ.гса пыра1=, ка- 
рӑыӑр нумай пулмасг' хулана. Ну пптӗ 
патересна! Пӗр пӗ§ӗк а§а ыанӑя умра 
тек таш.га!', йурла!. Конешнӑ, ӑна 20 
пус патӑм. Кайран дӑхатӑп, щ в ӑя  
пӑртманет ҫук та. Латнӑ укҫн 41?хал 
пулнӑ. Нимӗн тв йулыасд;*, пӗртнк 
сыонӑ ҫав. Ӗнтӗ, йулташсем, кунӗпэ 
ӗҫлесея такамӑа та ӗҫсе са'вӑнас кн- 
лет. Есӗр ман пек тӳрӗ, '§ӗререп ка: а- 
кан ҫын тупас ҫук.

Йурӗха ун ҫин§ен ҫнтӗ, ӗҫ ҫин§еа 
калӑпӑр. Копператтив вӑд ха.гӑх йапа- 
ди. Вӑл сотсиалисӑм патне илсе кайа!. 
Бримернэ, ыалалла копаераттнвсеы тӗ- 
рӗс йӗрпе пырӗҫ, ха.§хи пек кукӑр 
ҫулсем пулыӗҫ. Вара пасара, | е  хӑва- 
на, сотсЕалисӑма майлӑ ҫул ҫин§е пул- 
сасеӑн, лавкяана кӗрсе тӑр та, туххӑм 
ҫитетӗя. Есӗр халӑх ыӗн пӑшӑлтатса 
лараттӑр, кайран тӑрса калапӑр  акӑ. 
Иглӗр ак! Епе пайан пӗртпк сыпнӑ. 
Ну, хӑвӑр пулсассӑн та, шухӑшлата 
нлӗрха, впЕак ҫакӑн ■§ухлӗ халӑх умӗн- 
'§в урӑлла об^ҫот туыа ҫмелӑҫ ҫитей- 
ыесг. Ӗ.сем аван, тепӗр ернерен ҫу:- 
ти хамӑрӑн лавккарах пулӗ. Вара...

Татах каласшӑн§ӗ пудас пирӗн ток- 
лат^бӗк, аБ§ах ҫӑвартан ерех кайалла 
тухни §ар§ӗ.

Кураттӑр пулӗ, йулгашсем, епӗ §пр- 
лӗ, терӗ токлат§ӗк. Ҫавӑаиа ай!... вц? 
ырата)=, ыӑтусемпе айкаышастпӑр пулӗ, 
тата ӗҫ вӑхӑ^вӗ...

От§от пӗтрӗ, токлат§ӑкӗ тепӗр уйӑх- 
ран гермене лекнӗ, тет. Лекмелле пу..- 
сан лекгӗр, ҫавӑ §ух!.. Т.

Картгин ҫине ку^тгурӑ ревс§утся 
ҫин§ен калаҫса кайака:сене ӳксрнӗ.
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Тырӑ вырма зӗренеҫҫӗ.
Ирҫин§е. Ваҫукӑн ашшӗсем, аппӑшӗ- 

сем, пи§ӗшӗоем хӗвел тухи-§§енех тырӑ 
Бырма кайҫа пӗтнӗ. Амӑшӗ апат пӗҫер- 
ке йулнӑ. Взҫук, тӑтӑр ҫулхн а§а, 
акӑшӗ апат пӗҫери§§ен килтех ҫӑвӑраӖ

Ваҫук амӑшӗ апат пиҫес умӗя Ва- 
ҫук патне г.кра! те, худлен:

-^ ^ а -а ҫ у к ...  Ваҫук!.. Тӑратӑн пулӗ, 
ывӑ.тӑм... апат ппҫег, тет.

Баҫук нимӗн те сисмест.
Ап&тяе •антарса лартсан, каллех Ва- 

ҫук патне пырса хыгтӑнтарах:
— Еаҫук... Ваҫук, тетӗп!.. Апат пиҫ- 

рӗ, аҫусем тахҫанах кайнӑ... Айга тӑр, 
тӑр, а§аи , т ӑ р ..

Ваҫук мӑштӑр-кӑштӑр тӑва! те те- 
пӗр айӑкки ҫине ҫавӑрӑнса вырта!.

Агатве §ӗрес ҫино йарса лартсан 
кадлех, 11а§ах татах хнттӑнраххӑа:

— Ваҫук, тӑратни ара есӗ пайан... 
Ваҫук, тегӗп... Ваҫук, теҫҫӗ, но!.. Тӑр 
§асрах, ара сан пек а§асем пайав

Ар ыйтӑвӗ.
Йулашки ҫудсен1;я ҫамрӑя- 

сем арл1—арӑмзӑ пурнӑҫпа пб- 
ҫбклех пурӑпма пуҫлаҫҫб.

(Тухтӑр кал^нпн-бвн).

тахҫанах уйра, есӗ пур ҫаплах вилн&^ 
пек ҫӑвӑратӑн.

Ваҫук йӑнӑшкаласа— „тӑратӑпҫке“= 
тесе пуҫне ҫӗклет те, амӗшӗ ҫӑкӑр- 
тӑварнв кушилене §нкаӗ хушӑра кад- 
лех ҫӑвӑрса кайа!.

Амӗшӗ кушилесем ҫакса тухсан:
— Е т, йалку.ми темерӗн... Ҫаплах: 

ҫӑвӑратӑн тем есӗ— шуйттан а§н!.. Тӑр» 
теҫҫӗ сана, мур пуҫӗ, тӑр тетӗп, Баҫ- 
лей...

Ваҫук ҫин§ч ҫиттпйа Й.ТЛГ вистесв- 
ывта! те, Ваҫука ӗн:ив§ен §ышкала^а 
тӑратса хӑйне пӗрле уйа нлсе кайа?.. 
Кӑзтӑрла. Тырӑ ани ҫивҫе. Ваҫук аш- 
шӗсен§ен уйӑрӑлмасӑр некех тырӑ. 
Быт-ат.

Йӑдӑяса ҫитнйпе ҫурлапа ӑллине- 
кастара! те, агашӗ умне пырса тӑрса 
лррр... йӗрсе йарат. Амӑш §упса пырса 
Ва;ук пӳрни ҫине тӑа('а сапат. Ваҫук 
хӑй ыакӑрнӑ хушӑрах:—Ах, сяаҫипа 
каҫӑл§ӗха ку пӳрне, халӗ ӗнтӗ ҫӗмед 
кутне кайса выртатӑи та, каҫ§“н тв- 
тӑмастӑя, тет.

Ан§ах кӑвтӑрлахн апат хыҫҫӑн В а- 
ҫука ка.тлех йатла-йатдахвыртараҫҫӗ...

Каҫалава анатран ҫӑмӑр пӗлӗ§сек 
йухыа пуҫлаоӗҫ.

—  Каллех ҫӑмӑр кплмесен йурӗ§§ӗ„ 
аптратрӗ кӑҫал ку ҫӑмӑр, пӗрте ирӗЕӗв: 
ӗҫлемеллэ мар, теҫҫӗ Ваҫук ашшӗсем.

— '§асрах ки.тгӗрцӗ ку ҫӑчӑр, §ас- 
рах кзлтӗр§ӗ те ерввпех ҫугӑр§§ӗ, те- 
се тӑра! Ваҫук хӑй пуҫ гӗшшӗа.

— Кӑҫал тырри выркатлӑх та пул- 
марӗҫке, ыгла на§ар, тесе ку,§апаҫҫ& 
ыӑннисем.

—  Вуҫах пулман пудсая пигӗ ла- 
йӑх§§^, тет Ваҫук...

Ҫӑмӑр. Мӑвнпсеы ҫ/ӑмӑр впттӗр те 
вырыа тӑрӑшаҫҫӗ. Ваҫук, пӗр иӗр§ӗ 
ҫӑыӑр ӳксенех ҫӗмел хӳттине тарса 
пыгана! те, каҫпа килв килсен ҫӑмӑр 
внттӗрех урамра §упса ҫӳрет.

Ҫавла вӗренеҫҫӗ §аваш а§исем ты р^ 
вырма.

Г 0  1ГИ.

10 ҫулхи хӗра§а: Ах, йу.ташЕп ҫул- 
сенбв е п ӗ  ӗ л ӗ к х ц  пек йурат- 
ма пӑрахрӑы вара...
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Ку тамаша тӑк тамаша.
«Пулӑ ҫук §ухне рак та пулӑ вы- 

рӑнне ҫӳрет», тенӗ ваттисен сӑмах- 
хин§е.

Ҫеркей парӑмне Ивана тӳлеттерсен 
те Вура¥, теяӗ '^ӑвашпайеуттин аслӑ 
пухкалгтӗрӗ Тимнтрайӗв йулташ. Пу- 
лӑ пулмасан рак какайӗпе аванах ки- 
дӗштерме пула!', мӗншӗн тесен иккӗ- 
шӗ те шывра пурнаканскерсем, рак 
какайӗ зе тути тӗдӗшӗн^ҫен пудӑ ка- 
кайӗн§ен пӗртте кайра тӑмас!, ап§ах 
Ҫеркей йатлӑ ҫыннӑн парӑмне Иван 
йатлӑ ҫынна тӳлетгерме май килмен 
пек туйӑнат.

Ытти ҫынна май килаен пек пул- 
сан та, Тпмнтрийӗв ку ӗҫе тума пул- 
таратех вара тытӑнсассӑн.

Акӑ унӑн исхорийӗ:
Виҫӗмҫулах йалхуҫайстви, панкпн^ҫи 

каҫҫир Ҫеркей Елексантӑр^ҫӑ Куҫнет- 
сов '1)1вашпаӑсутти какаҫӑнӗв^ҫен 18 
тенкӗ те 28 пуслӑх тӗрлӗрен тавар 
кӗтевлв илет те, парӑмне памасӑрах 
урӑх Бырӑна тухса кайа!. Вара унӑн 
пэрӑмӗ '|)йвашпайсут1пн ҫ.улталӑк ҫит- 
нӗ ҫӗре тунӑ от§отра тепиттор ҫписки 
ҫине йутмадла пула!.

—  Ҫеркей Елексантӑр^ӑ кунтая 
тавна пӑрахса кайнӑ, кам тӳдӗ унӑн 
парӑмне? Ӑна кунта ҫпискӑ ҫипе кӗрт- 
ви те ахалех пулат, теҫҫӗ ҫ§еттовотсем 
пухкалттӗр Тиматрийӗва.

— Ни^ҫ^ево, ҫырса хурар Шупаш- 
карти пӗр Куҫнетсов хушачатдӑ слу- 
шӑш§н ҫане, вунсакӑр тенаӗ укҫана 
ҫухатма йурамаст, мӗнде те пу.тсан 
шыраса илӗпӗр пӗр Куҫнетсовран та 
пулсаа,—тет 'Гимпгрийӗв.

— Мӗнле Куҫнетсов ҫине ҫырасшн? 
Пӗри ЕХИ-^ҫе ӗҫлет, тепри Сопесра. 
ЕХИ нби Куҫнетсов ҫине ҫырсан, вӑл 
хамӑра §ӗрӗллех ҫвсе йарӗ, тавай. ҫы- 
рар Сопесри Куҫнетсов ҫане, теҫҫӗ 
сҫеттовотсем.

Шухӑшланӑ та тунӑ. Ҫырса хураҫ- 
ҫӗ Ҫеркей Куҫнетгов парӑмне Иван 
Куҫнетсов ҫине. Лешӗ 1 ӗлӗкӗн§е те 
туман ку п а р ^ а .

Ҫак ӗҫ пулнп икӗ ҫул иргсессӗн 'Ҫӑ- 
вашнайсутти манса кайнӑ парӑмсенв 
пуҫтарма тытӑнаЕ Тепитгор ҫписки 
ҫине кӗрсе йулнӑ ҫынсем патне пит 
хайар повесткӑсеи йара¥. Куҫнетсов 
патне те 5784-мӗш нумӗрле хут ҫак 
авкуст уйӑхия виҫҫӗмӗш куяӗв§е ҫан-

са ҫитрӗ,
—  „Санра 18 тенкӗ те 28 пус па- 

рӑм шутланат, ку парӑма авкуст уйӑ- 
хӗн 15-мӗш §исли1 §ен татмасассӑн, 
сана сута паратпӑр“— тесе ҫырнӑ по- 
весткин§е.

Сехри хӑпеа тухрӗ Куҫнетсовӑн ку 
хута плеен, Шуткӑ-ли нехеврея сут 
умно тӑма? 'Г)уиа1' вӑд ку хутпа '§ӑ- 
‘вашпайсутти' кантурне.

—  Ыӗвле парӑы шыраттӑр есӗр 
ыанран? Енӗ сартен нихӑҫаа та пӗр 
пуслӑх тавар та кӗгевле илменҫке, тет 
вӑл пухкалттӗра.

— -  Как мӗнле парӑм? Как нимӗн тв 
плмев? Парӑму ҫук пулсав ыӗншӗн 
епӗр сан патяа ^хут йарӑпӑр?—тег 
пухкалттӗр.

— Апла нулсан парӑрха ҫак па- 
рӑмшӑн ада пусса паБӑ хута. Енӗ 
хам адла таҫтан та паллатӑп, тет Куҫ-
ЕвТСОВ.

Кӗрсе карӗҫ пухкалттӗрпа еветтовот- 
сем архива, тустар§ӗҫ пӗр ҫур сехет 
хушши виҫӗмҫулхи тусана, Пӗр ҫур 
сехет пртсен тупса тухрӗҫ хайхи ху- 
та. Хӑйсен пи^ҫбсем тусанпа 'ҫӑкармин 
па^ӗ пекех хурадса кайнӑ. ,^Пӑхаҫҫӗ 
хута вуласа. Унга ■ҫӑнах та Ҫерке.й 
Куҫнетсов алӑ пусяӑ.

— Ку ман алӑ мар, • йа^ҫӗ те ман 
йат мар; енӗ Иван йатлӑ, кунта Ҫер- 
кей алӑ пуснӑ, тет Куҫнетсов.

— Ыушет есӗ нӗдтӗр, йе виҫӗмҫу.т 
Ҫеркей йатлӑ оуднӑ пулӗ? тет цухкад- 
тӗр.,

Ҫук... епе ҫуралнӑрзнпах Иван 
йатлӑ пуднӑ, тет Куҫнетсов.

—  Мушӗг санӑн арӑму Ҫеркей йат- 
лӑ пудӗ, Ҫав алӑ пусмани? тет сдет- 
тово§ӗ

—  Мушет есӗ пулао ывӑл а§уна 
Ҫеркей йатлӑ хума шухӑшдаяӑ пулӗ? 
тет тепӗр с1 вТ10во§ӗ.

—  Е-е-е-е... Кунта пуҫ мими вы- 
рӑнтан тапраннӑ ҫынсем пуҫтарӑннӑ 
иккен. Кусем тӑрсан-тӑрсан мӑйа ■дӑм- 
лама та тытӑнбҫ, терӗ те Куҫнетсов 
тухса вӗҫтер^ҫӗ килнелле.

Вӑл кун 'Ҫӑвашпайсуттвн пухкалт- 
тер1ш§е ӗҫлекенсем"ҫак майпа ҫук па- 
рӑма шыраса нумай ҫынаа тарӑхтар- 
нӑ. Пит ытла тарӑхтарнисем Еуҫнет- 
сов, Пе§анӗн, тата Т. Саххарӑв пул- 
нӑ иккен. С—к.
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Шӑл терьӗ.
—  Лайӑх пӗҫертрӗ!..
—  СамоЕриттӗк гумалди пухура пӗ- 

ҫрртри ыӗв?
— Мар. Шӑл тухгӑрӗ пӗҫертрӗ.

Вӑрмар стантсип§и шӑл тухтӑрӗ
Пото.Т)СЕӑйа шӑл йусама пынӑ ҫы- 
нӑн ҫӑварне пит хытйиӗҫертсейанӑ. 
Пӗҫертсе йанӑ хыҫҫӑн, шӑл ҫине 
пломпӑ хунӑ. Плтыпи хӑй патӗн§ен 
тухсанах, пӗр 30 минутран тухса 
ӳкнӗ. Ҫапла шӑла тӳрдетни мар, ту- 
тана пӗҫертни ан§ах пул§ӗ, тет 
Урнар.
Урнар йулгаш, еҫӗ тутуна пӗҫерт- 

нӗшӗн ӳпкелетбн. ПотоЛ)Скайа тухтӑрӑн 
тутпае ҫӑварне те йӗнлӗ ҫӑмахпа нӗ- 
ҫертсе йатӑмӑр та, ҫанах пӗре те 
ӳпкелемерӗ.

Сӑмса айӗньи йапала.

Сӑмеа айӗн§и йапала, куҫсене тем- 
ле §армакласа пӑхсассӑн та, курӑн- • 
ыаст ҫав вӑл.

Акӑ Елшелӗ йалӑн§и (Тутар рес- 
пуплӗкӗ, Пӑва канттонӗ) санкомиҫҫи 
сӑмса айӗн§е выртакан хуртланса 
пӗтнӗ вилесене кураймаст. Внлесен- 
§ен паровикран ҫапнӑ пек шӑршӑ 
ҫапа! пулин те, санкомиҫҫн сигыест, 
ап§ху та тумаст, гег Йехрим Йӑ- 
ванӗ.
Сӑмси питӗрӗннӗ унӑн. Тпмӗр кӗре- 

ҫепе баваласа тасатӑр.

Патша.
Пер пӗ§ӗк а§а каланӑ тет: патшана 
кӗртсен, епӗ шушкӑ ҫисех пурӑвӑг- 

тӑм§ӗ, тенӗ тет. Мӗн ҫисе пурӑнаГши 
тата ^утра-Пакӑшри аслӑ патша Пра- 
нух Йерхипӗ? Вӑл патша пулса пӗтӗм- 
дех хӑй аддин§е тытса усрасшӑн.

Вӑл хӑйӗн ҫнне йалсовет сако- 
ои.1ошени хурса 7 тенкӗ тӳ.^етер- 
нӗшӗн, йалсовет претҫетагтӗлӗ кил- 
йышне хӑйӗя пралукри ҫӑлӗв§ен ӑс- 
тармасӑр кайалла тавзра—тавӑра 
йараК Ҫӑлӗ Иерхипӑн мар, ыӗн вур 
йал халӑхӗя, тет Лӗпӗш.
Пит пуҫсӑрҫке сирӗн патша! Пӑвӑҫ- 

ран та пулин туса нарӑрха пуҫ хурӑ- 
мӗ пекки.

Ӗҫкӗ хуралҫисем.
Ышекри (Шун. р.) йалхуҫалӑх ҫек- 

си, те от§ог пулас умӗн, пнт хытӑ 
хытӑ ӗҫлеме тытӑннӑ. Уйа-улӑха тух- 
ман вы^ӑхоенех тытса хупаҫҫӗ. Иалӗҫ- 
тӑвЕОыа пӗлтермесӗр, вы.§ӑх мбн §ух- 
лӗ ҫӗмӗрнине пахаламасӑрах, штрав 
хураҫҫӗ ге, вара ушкӑнйе ахӑра-ахӑ- 
ра ӗҫеҫҫӗ. Ҫак „молотвтсӑсем“ —Ти- 
мӗрҫӗ Иетти, Кзрӗтски Ващкки, т. ыт. 
те, тет пӗр йадкор.

Самана удшӑнса кайеӑ Ишекре. 
Вы:§ӑхсем0х вы^ӑхсене тытма цуҫланӑ.

Епӗр сукмакпа та ҫуреп^ӗр.

—  Ей, Йехрем пи§ей, хадӑх ҫине-в 
-е!...— тесе шаккаса ҫӳрет йалиспол- 
нигтӗл килӗрен.

—  Мӗа шутаа халӑх пухаттӑр?
—  У гӑ урапи кӗрсе дарнӑ. Ҫаваа 

кӑлармалла.
—  Ну-у?! Т)ӑнахп?!
—  Кӗрса ларассн кӗрсе ларайман 

та, ҫулӗсене йусао пула¥.
Ҫапла Тренкассин§е% (Ш уп. рай.) 

ҫулсем йусама пӗр кунта 3 хут халӑх 
хӑваланӑ, ҫапах ҫыняисем ҫуднв йу- 
сама тухман.

Ерех пи§ӗкепе килнӗ, ӗҫме тухӑр!— 
тесе §ӗнсе ҫӳреыел.1е пулнӑ. („К —н“ 
ҪУРп).
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—  Авланас, авланас, тет Кӗркури.
— Камаилес?

Т)Емхэ, мана йурӑхлӑ хӗр пури? 
Ма.1тан пӗлес.

— Ҫав Ка;§.§а хӗрне плее,
Терӗ, амӑшӗ.
—  Ха! мӗн пӗлен ес,
Ӑш ҫунтармӑшӗ!

Т)ӑваш хӗрпе мӗн тӑвап,
МаЗра хытӑ §уптӑваГ.
Майра вӑл йеплелде §ыота,
Алли ҫӗпҫемҫе ун, „как“ §усга, 

Ка.§%а хӗ-ӗ-ӗ-р р?!.
Ка§.§а хӗр пеккя ман ҫӗр!
Ун пеккЕпе вӗт

Пӗве пӗвемэл.ге.—
Ав пӗве татнӑ тет,
Ҫавӑнта леҫмелле.

Тесе тавӑр§ӗ Кӗркури амӑшне. 
Амӑшӗн вуг хыпрӗ ӑшне.

— Ак йапала—
Ку а§апала!..

Ил еппин ху кӑмӑлна кайнвне, 
Ан§ах ӑҫтан туиӑнха ыайрнне?
—  Тунап, тупатӑп еп анне;
Е с пӗлместӗн пулӗха ӑсӑыа манне. 
Сутса йаратӑн ӑйӑра,
Идсе кнлеп вара майра.

— Айӑра... сутас?! 
Майрашӑнахи?...
Ак йапала! Мӗн тӑвас?
'йӑнахи,
Г1е йумахи?..

Ҫемҫе апат.
Ҫемҫе апата такам та йуратаГ, ӑна 

срикаш§ӑксем лайӑх пӗлеҫҫӗ.
Ӗсмел йалӗн§п (Сӗнтӗрвӑрри райо- 

еӗ) „Ш ан^ӑк” копператтивӗн прикаш- 
§ӑкӗ типӗ пулӑсене, тата хӗвелҫамӑш- 
сене дейккӑаашӑварса ҫӗмӗҫтерет, тет 
Авташ.

Лейвкӑпа шыварса ҫемӗҫтернӗ хӗ- 
вӗлҫамӑшсем халӗ копператгив -ҫлеБӗ- 
сен хырӑмӗ внтӗр шӑтоа тухвӑ тет. 
Ҫавна резиҫи комиҫҫи кураймаст,-тет, 
тата.

ХбрарЯм правнне вим вырӑпве хуманнисеи- 
П0 впрг.би кӗрешмелле.

(,,Канашрап“).

'Ейнахах сутнӑ мӗн Кӗркури ӑйӑра. . 
Илсе Еи.л§ӗ вара Ҫӗрпӳрев пӗр майра 
Майри у§аттӗл 1§аг§акц пулна мӗн 
(Тӗрӗсснпе—
У§иттӗдпех пурӑннӑ ун умӗн).
Ак Еӗркури амӑшве ҫитрӗ иуша... 
Вӑл майра кпнне ӗҫ хушат.
Ан§ах майра кинӗ §ӗнсе те §ӗн-

мест,—
Те вырӑсла маннӑ,
Те §ӑвашла иӗлмесг.
Майра ивке йалан ҫийег сар ыӑӑӑр. 
Урӑхла Кӗркурин ахӑраГ ӑйӑр. 
ПурӑнаГ Майрапа пкӗ уйӑх,
Тинех хупла пуҫларӗ хуйӑх.
,,Ӑйӑр“ кӗсйере сӗтрӗ те, курнат... 
Майра ивке тармаст,
Ҫаилах нурнат...

—  Хам тарап лу§§б!,
Терӗ Кӗркури...
Алли—сул§ӗ,
Утрӗ— урн...

Таҫта Кӗркури, таҫта...
Майра кӗтет, кӗтет ирте— каҫта. 
Ш ыраҫҫӗ—гупаймаҫ Кӗркурпве... 
(Нумай шырӑрха унӑн хӳрине).

Кӗркури ҫин§ен йумах текех ҫук, 
Пйт Еирлӗ пудсан, калӑп тепӗр §ух.

П е ¥ Г а.

V

Тишкерӳ камппаникье.
—  Мӗншӗн ес ман ҫин§ен йал пу- 

хӑвӗн§е тем те пӗр калаҫса сӳнӗлтег- 
рӗн? Еп сана пӗркунсен§ех вӗт, ман 
ҫин§ен пухура калаҫнӑ §ух, ^ӗлхӳеа 
шӑл хыҫне хӗсгерсе тӑр, тесеттӗм.

— Тем пек, Сафрон Иван§, §ӗлхе- 
не шӑл хыҫне хӗстерсе ларӑтгӑм та 
вӗт, ан§ах ес хӑвах вӗт мая шӑлсене 
ыункун ӗҫкне§в тӑкса хӑвартӑн. Шӑл- 
сем ҫук тӑк, ӑҫта хӗстерес тетӗн вара?

В.
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Дктзвиссем пулӑҫӑсем.
1-мӗш курӑнни.

(Халӑх ҫин§е).

Ьухӑнсем:—Ну халӑх! Кӳ.1ӗрн пулла 
торки туса сутас марн? Хӗрлӗ кӗтес 
тумалла, ношар машшинӗсене тӳрлет- 
мелле—укҫа ҫук. Тавайха шухӑшласа 
пӑхар ҫакӑн ҫинрн.

Йалканашӑ.— Сире иртнӗ пухусен§ех 
каданӑ: кӳ.1ӗри пулла сутыа йурамас?, 
ӗрдетес пула¥, тесе. Тата мӗн каратӑр 
ҫӑварӑрсене?

Пуху кӑшӑлдл... кутӑн §ака¥.

{|"Мӗш куранни.

(Кӳлӗ хӗррин§е. Пӗлӗтсем айӗн§ен вӑш 
та вӑшт уйӑх ҫӗрелле тухса пӑхат).

Суйлав правине ҫухатнӑскерсем.—
Енӗр казарӑмӑрҫке сире, вӗсем сутса 
йама пултараҫҫӗ, тесе. Тит, мӗндеха 
тата сутӑсран §арса хӑвартӑр?

Йалканашӗ.—Епӗ, епӗ... епӗ, вӗт, 
йалкавашӗ, акшвнс...

Тимрӗҫ Михали.— Ну, ҫитӗ спре пӑ- 
пӑшӑлтатма, (ултазакнӑ комсомодӗс) 
сл;С8н йалтан кплме пултараҫҫӗ. Вӑ- 
кӑ? Савтӑрӗ кӗр кӳ.тлз хӑвӑртах, мӗн 
унта тек йеымӳне хывмасӑр тӑратӑн.

(Пкӗ у§птаӗ сӗрекепе кӳлле кӗрсе 
Еайаҫҫӗ." Пӗр пилӗк ыинут хушшпн§е 
кӳлӗрп пулла йӑлтах сӗрсе кӑлараҫҫӗ).

Пурте.— Тыгыасӑрах вӑрӑ мар... тра, 
та, та, та! Ех, пул§ӗ, вӗт, пудӑ! Ну, 
ха.§ карӑмйр киле.тле!
(Пулӑҫсем хыҫҫӑн ҫӗрлехи нӳрлӗ^тусан 
курӑксем ҫнне лапах выргаТ. Йӗысӗр 
ӗҫлекенсен тутнсеы шӑлтпшаат, пушӑ 
хапхалла, шаклат:а пыраҫҫӗ).

{||-№ӗш курӑннк.
(Тпмрӗҫ Мнха.ти корнптсин§в).

Суйлав правине ҫухатнисем.— Мӗн
епӗр суйлав правиве ҫухатяӑ тесе ха- 
лӑх кӳллик§0н пулӑ ҫиме тивӗҫлӗ ыа- 
рим?

У§Итлӗсем.— А епӗр, ку.-ьтгурдӑ ҫын- 
сем, ҫвешӑйпе т^таЕса пӑхас ыарнм? 
Ку ӗнтӗ пире ку.§тгурнӑйсене патех 
те паха йапала.

Йалканаш 
претҫетатӗлӗ- 
пе лулӑшком 

§ленӗ.

Есӗр ху¥ те мӗн калӑр, 
вирӗн пӑртак сыныа- 
с5р ӗҫ тухмас¥. Ҫӗрӗпе 
ӗҫленӗ хыҫҫӑн лешне, 
ҫутшне, пӑртак йан- 
кдӑтгарсан та пыра¥§ӗ.

Йулашкисем 
(урнтлӗсем, куш- Пуҫлӑхсемшӗн ху^ 

тансем, кутӑн те хӑҫан та хатӗр!
ҫынсем)—

(Сыпкалаҫҫӗ. Пӑртак хӗрсен йурӑ 
пуҫланаГ).

Пурте.— Тавай сӑра, тавай ҫугти, та- 
вай ҫвешӑй шареннӑй! траыта, та, та, 
ем, та... емта... емта... ох! Ҫыртӑр кӑ- 
на шарепнӑйа!

Ҫакӑнтл кӑтартнӑ ӗҫ §ӑнахах та  
Вырӑскасоин§е (Кӗҫӗя-Иел§ӗк районӗ) 
пуднӑ. Халӑх кӳллиа§и пулла вӑрласа 
хӑшӗ-пӗри сӑрасем туса ӗҫнӗ, иӗрер 
§ӳлмек пудӑлла атӑсем тӳрлетгернӗ. 
Ҫӳлте кӑтартнӑ §ыалӑ ҫынсем, хадӑх 
сутас тесз ыйтнпае пӑхмасӑрах, ӗҫе 
пӗрмайах тӑсса пырса, нӗр майзӑ вӑ- 
хӑтра халӑхраа варттӑн „пйессӑри“ 
пек хытланкӑ.

Н ӑ р и.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшс8(У1.
Самокриттӗк камппанин§в пнрӗн ҫит- 

ыенлӗхсем ҫин§ен хӗрарӑмсем ыӗн ка- 
ланинв илтес тесен, иртерех ҫӑд кутве 
кайса тӑрӑр.

Тункатасем ҫул ҫин§е ан§ах мар, 
у§рештенисен§9 те былай.

- Мӗн §ухлӗ §ӑх тытакан тӑманас(ы 
сахаданса пыраҫҫӗ, ҫавӑн §ухлӗ хуг 
варалакан тӑаанасем нумайданса пы- 
раҫҫӗ.

Ӗлӗк йумаха пуда ҫӑмахсӑр йулвӑ, 
халӗ йумаха пула шушкӑ ҫпмедли вы- 
рӑна кӗреҫҫӗ.

Ҫын айак п ӗр р н е  шутдама вӗренвӗ 
а§а та рапфака кӗнӗ §ухне арвфме- 
тӗкшӗн йегинпхсӑ илме пулгарат.
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Претҫетаттӗле кӗтсе.

—  Йалсовет претҫетаттӗлӗ пулма ҫак хӗвеле суйламалла 
пулнӑ мӗн?

—  Ма вара?
— Хӗвел ара вӑл, пирӗн претҫетаттӗл пек мар, кунсеренех 

кӗц-велере кӗрсе кайкалат.
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П р и к ӑ в ӑ р .
(Хӑш та пӗр хааӑх сутйисеве хисеплесе ҫырвӑ).

Ҫӗрлехи кӗрхи ҫӑмӑр хыҫҫӑн, ҫутӑ- 
лао умӗн, '§акак Куҫми кулак §ӳре§и 
умав шӑрпзӑннӑ ҫӑпатисемпе сас пар- 
с а  такшин пы§ӗ. Калиткерен шакаат. 
Уҫҫа кӳртые кулак арӑкӗ тухрӗ.

— Мзшук, ҫан арҫывну кӑҫта?
—  Ах, кӳрӗшӗм, ан та ыйг: хулана 

жайнӑ, сута §ӗп§ӗҫ.
—  Мӗншӗн?
— Налока с р у к р а  тӳлеймерӗмӗр. 

Шуйттана, казарӑм, каларӑм—пӗрех 
влеҫҫӗ, тӳлв хӑвӑртрах тесе, вӑл пӗр- 
манах хӑаӑнав П8§в. Унтан ратиттӗл 
ҫитрӗ, самокон йухтартӑмӑр, кайран 
■пӗр ерне ӗҫрӗмӗр. Вот, срукне те ирт- 
терсе йанӑ.

Ну, ленкрӗ, §ӑнахах! Ку ӗнтӗ ӗҫме 
панӑна нӗрек—тесе сӑмах хушшине 
аӳрӗш хушса ху§э.

Ҫӑмӑр хыҫҫӑн туыхахлӑ урам тӑрӑх 
пӗр килтен тепӗр киле йал псполннт- 
тӗлӗ §уЕмарпа ханкаса ҫӳрет:

—  Пурте халӑх ҫкне, йалсове§ӗ ум- 
не!... Пайан халӑх ҫин§е налока усал 
тпухӑшпа тӳлемен кулак Тӳакак ҫнн§ен 
прикӑвӑр вулаҫҫӗ. Ей, пурте халех!..

Иад йадтах сиясе ӳкнӗ. Кашни кил- 
тенех хӑравӑҫлӑ еаоӑсеа карӗҫ. Назока 
вӑхӑтра тӳдемен ыушиксен §ӗрисем си- 
же пуҫдарӗҫ.

,,А Васька слушает да ест“ ...

Иа.зсо!:'е§ӗ умев арҫынсем, хӗрарӑм- 
сем, сухалсӑр ,]аннӳ сӗтне ӗмме нӑрах- 
нп вуаай пулм'аскерсем“ нуҫтарӑнаҫ- 
ҫӗ. Пуринӗн те пӗр шуХӑш:

—  Т)аьа5 ҫив§ен нрнкӑвӑр вулаҫҫр...
—  Мӗн тӑваҫҫӗ-ха унпа?
—  Т)ӗрӗллех ысн те пулнн асап кӑ- 

тартӑҫн, тесе хӗрапӑмсем ыйза^ҫӗ.
—  Ай, тур-тур, нерсе вӗлерӗҫи?!
Трукак пуртв сиксе карӗҫ.
—  '^ькак кн.тет!
—  А.ТЛИ урвне тимӗрлеяи?
—  Тимӗр.темен, конвой та ҫук пул- 

ыал.та.
— Шӑп. Тумхах ҫия§е тӑнипе ура 

ыратвӑ май ҫеҫ урисене хӑшӗ-иӗри 
сп1терке.11еҫҫӗ.

—  Краштӑнсем, тӑрри шӑтӑк карт- 
тусве хывса пуҫларӗ йа.зсовет пр?т-,е- 
таттӗлӗ.— Пайан епӗр, усал...

'§аках халӑх пухӑвӗн§ен таврӑнсан 
пӗр шыв курки самокон ӗҫрӗ те, арӑ- 
мӗ ҫине хыгтӑи кӑшкӑрса пӑрахрӗ:

—  Мӗя хуйхӑрса тӑратӑн, вӗлер- 
менҫке, халӑх ҫин§е йатламалла ҫеҫ 
турӗҫ, йатлакансем пулмарӗҫ ге. Ҫиме 
пар хӑвӑртрах!

—  Ех-х,..х, ылгтӑнӑм! Есӗ §ӗрӗ и?! 
Пк.зеттерсе, §аплатгарса ҫеҫ пӗгӗр§ӗ 
апата '§акак.

С у м ҫ ӗ н  IIв .

„Пушта курйосе
Ҫакӑн пек ҫырса ҫапнӑ хӑма кашвп 

шысӑк пуштӑ кантурӗн§ех пур. Ун ай- 
не тӗрдӗ атрӗссӗр пуштӑеа йанӑ ҫы- 
русене, йе хулдне кӑтартман кореспоа- 
тенсисене ҫакаҫҫӗ. Ку.тӑшла йапата, 
зтыскара. Ак мыскара: Йетӗрне йалӗн- 
■§е пуштӑ йеш§ӗкне „'вӑЕашла^ ҫырнӑ: 

„Ҫарусене пуштӑ килнӗ вӑхӑтрп сех... 
Э41Ш... йараҫҫӗ. Хаҫатсем маркӑсем пуш- 
тӑпа ҫӳрекен йулташран туйанма пу- 
лат. Ҫырусем мӗнле атреспе йаман сп- 
рӗн йала. Сакӑн пек хӑвӑр эдресере 
йаланах кӑгартсн сырса йорар.

20 кром туртакан ҫыру 7 п.
Усӑ ҫыру 3 п...“

„кром“ аслатп марши? Мӗнле вӑл„ҫа- 
русене" туртатха? Пуштӑ акӗн§?сем, 
мӗнле вӗсене аслати туртасран хӑра- 
маҫҫӗ; хӑрамаоӑрах йвш§ӗке туртаҫҫӗ. 
Пӑхӑрха, кун пек „§ӑвашла“ ҫырнинв 
§ӑтакансене ,,Капкӑна“ лексеа кам 
туртса кӑларӗ. Тек— „урыаа йорар!“ 
тесе кӑшкӑр'5§ӑр.

Йеш§ӗкне ҫак „ҫарунах“ „пуштӑ кур- 
йосӗ“ текен х:ыа ҫпне кайса ҫакас, 
муҫейе те йурӑхлӑ вӑл. ‘ К.
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Тараса пӳкакӗсем. 11 р  сывхараспа
Ҫитмгст хӑш-пӗр копоератпвсев^е 

пукансем. Тавар пур, сутакааӗ пур, 
каҫҫиршӑ пур... Тараса пур. Пукая 
ҫук1 Мӗн пурӗ те 3 кӗренкке.!1ли ҫех.

— Впҫ кӗренкке илӗр! ПитЗ авая 
пӑрӑҫ!

— Ӑҫта мана виҫ кӗренкке! Ураы 
хушшпне сапма и?! Мана ыӗн пурӗ те 
оҫмушкӑ пӑрӑҫ кпрлӗ... 10 кӗревкке 
пӑта!

— 10 кӗренкке?!. Виҫҫӗ нлӗр! Кир- 
лехи вара сана 10 кӗренкке, пурт ту- 
мастӑн’ пулӗҫке!

Пуҫлӑх ҫывӑхри лапкана кайа¥ те, 
„йӑпӑртла" вак пукан илсе ки.зсе тӗр- 
лӗрен „пукав" тӑва¥:

— Ҫур кӗревке— пӗр §ей па§ки пу- 
ла¥, виҫ §ерӗк—пуҫлӑхӑн куҫлӑхӗ, впҫ 
кӗренкке—портфӗл.

Ӗҫ урапалла шӑва¥... Килеҫҫӗ те ый- 
таҫҫӗ:

—  Парӑр мана пӗр куҫдӑх йывӑ- 
рӗш сахӑр, тата пӗр §ей п а р и  §ухлӗ 
каеихвет.

Ан§ах ҫак лапкана нӗр ,,йывӑр кув“ 
хали§ен курыая— илтыен ҫын пырса 
кӗрет,

—  Парӑр мана 7 пӑт ҫӑнӑх тархас- 
шӑн.

—  Ҫӗр ҫӑтса кайтӑрп кӑна!..—терӗ 
хӑй ӑсӗв§в пуҫлӑх.— Илӗр пӗп §ей 
па^Еп, тепӗр куҫяӑх, хутпа кӑлпаси, 
тепӗр портфӗл йывӑрӗш те, вот сана 
пока ҫптрӗ те!

—  Мӗн палкатӑн есӗ?— каларӗ ҫын,— 
мана ви куҫдӑх, нп кӑлпасси кпрлӗ 
ыар, парӑр мана 7 пӑт ҫӑнӑх!

Макаҫӑна лӑпах пӗр пӑт туртакан 
Миха§а йатлӑ а§а пырса кӗрет.

—  Илер пӗр Мпха.§а!..

—  Маха ап.за есӗр тавар илекенсе- 
не намӑс сӑмахсем калаттӑр?—ҫиллен- 
§ӗ сасартӑк хайхи ҫын. Мплитсине...

Тем пулӗ§§ӗ кӳ ӗҫ ппрки тепӗр са- 
мант тӑнӑ хыҫҫӑн, кассӑ умӗн§е хӑ- 
раса §ӗтресе ларакан каҫҫнршӑ сӑмах 
хушман пулсан:

—  Иу.тташ пуҫлӑх,— терӗ вӑл,—хам 
ларам еппин.—Как-рао 7 нӑг турта- 
тӑя, ытла ан йатлаҫтӑр вӑл.

Такки дар§ӗ каҫҫиршӑ.
— Аҫа ҫаптӑр§ӗ ҫул ҫин^е ку ҫын-

Птри Сайтсбв хутошнӗЕ 
врофсойус кбн Еккенве хали- 
ҫен пӗлмев.

Местком ҫекреттарӗ: Сайтсӗв й., ма, 
есӗ профсойуса кӗместӗн?

Сайтҫӑв: Кӗресси кӗрес те, ара... 
Епӗ ӗлӗк твмӗскерле аксионерсемкамп- 
панин§е §лента 1 ӑнӑ§§ӗ. Профсойусах 
пу.§ вӑл.

на. П^раҪкаҫҫпршӑпулӑшрӗ. „Иӑпӑрт- 
ла“ пул§ӗҫке ку ӗҫ...—тесе тӗлӗнсе: 
йул§ӗ пуҫ.тӑх. Т и л ӗ  т у с .
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Ску^ьптӑр патӗнве.

— Еиӗ нкӗ толшнӑҫпе иеӗ 'сӗтел йышӑнса ларатӑп. Пӗрия хушшине кайса 
ларсан, тепри пушӑ йула¥. Кӗлетке, хам кӗлеткене туса парха пӗр сӗтедли

Шутнӗксем.
Пулкала¥ хӑш §ухне. Калӑнӑр: урам 

тӑрӑх  пӗр ҫын лашапа утгарса пы- 
ра¥, вӑл пит тарӑн шухӑша кайнӑ 

Ӑҫул ҫнн§е шухӑшдаттара! вӑл) а§и- 
‘Сӑ§и §нрленн унта, арӑмӗ сывмарри, 
«илге ҫитменни те пуҫа ҫавӑра¥. Пы- 
ра¥ вӑл йсрнаен, лашинв «на, а-а» 
текелесе. Таҫтан кӗтеерея ашкӑн а§а- 
сем §упса тухаҫҫӗ те: „тевӗшӗ кзйнӑ" 
тесе сӑоай дарса пыракан ҫын- 
в а  шаргах сиктереҫҫӗ. Леш шухӑшла- 
масӑр тумасӑр сиксе ана¥. Пӑхкалат, 
Епмӗн те ҫук, пуртв вырӑята. А§асем 
4/аӗсене ха§хн вӑхӑтра хулиБагсем 
теҫҫӗ) ахӑлтатса кулса тӑраҫҫӗ.

—  Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
Мӗн тӑвӑн вӗсене? Шухӑшлӑ ҫын 

^рапи ҫнпе ларат те §у0тарат, хӑшӗ 
пӗри пушине йунаса хӑварат;

—  Ҫаклатӑпха сире.
Лешсенв..савӑпӑҫ, кулаҫҫӗ вӗсем,

-ӑшӗсене сӗрсе кулзҫҫӗ.
—  Хо хо хо, ха-ха-ха-ха! Вӑт кулӑ!

Ш уг тӑваппӑр, теҫҫӗ вара ҫавсем. 
Тупӑннӑ шутнӗксем. Кӑтартас^ӗ ун
пеккисене «шут». Ҫакланма та ҫакда- 
на¥ вара хӑшӗсене. Ҫиленвӗ лавҫӑ
сиксв ака¥ те, пушшипе тивертсе 
илет. Хыҫса йула¥ вара кутне-пуҫне... 
хулпкан.

—  Вӑт ҫцх.тан ӑна.
Ш уг тума ту та, ҫынна вимӗнсӗр 

ак §ӑрмантар!
Ҫынсеые §ӑрмантаракая „шугнӗк- 

сеы“ ӳссе ҫитӗнвӗ ҫынсеп хушшив§0 
те тӗл пулкалаҫҫӗ. Ӗҫсӗр аптранив^ен 
кзлети ӗятӗ вӑл, йе урӑх сӑлтавпа, 
шуйггап пӗлети мӗн. Пулкалаҫҫӗ ун 
пеккисем.

Ҫавал Хӗрри-Ентрмйал йалсоветнех 
илер. Шутаӗксем ӗҫлеҫҫӗ уята, шуг 
тума йуратаҫҫӗ. Хӑшинҫен килет пу.| 
ӗнгӗ ку йапала, те претҫетаттӗлӗн§ен, 
те ҫекреттарӗнҫен. Совегра прегҫетат- 
тӗл асли пулакаа§§ӗ, ав§ах кунта ■ҫа- 
сах пӗлейыӗн. Претҫетахтӗл Варфоло-
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ыейӗв «хӑй пӗ§§ен шӑма тухма та 
х ӑр аЬ . Пур бҫве те ҫекретгарӗ Суйеҫ 
Петри туса тӑра¥. Пуҫ . ӗҫлет, .ӑна 
айӑплаыа ҫук. Хутсеве алӑ пусасспн- 
"§ен пуҫне, Варфоломейӗв урӑх ним5н 
та пӗлесшӗн вар, ҫекреттар ҫырнӑ 
хута вуласа та тӑмас¥, кукӑр-макӑр 
злӑ пусат те, пя§етее кӑсйин§ен кӑ- 
ларса «ффу, фу-у» вӗрсе лаплаттарса 
хура¥.

Пӗр ҫексийӗ те ӗретлӗ ӗҫлени ку- 
рӑнмас¥, Варфолоаейӗв ҫаврӑнса та 
пӑхмасК

— Ни-дбава-а, ӗҫсем пӗрмай пыраҫ- 
ҫӗха. Ҫекреттар пултара¥ манӑн.

Нумай пулыаст 1926 мӗш ҫулта ҫу- 
ралнӑ ҫамрӑксеве (комвҫҫи йышӑяии- 
сене ҫеҫ) вӗренме йарасси ҫив§енпӗл- 
терекен хут илеҫҫӗ. Претҫетатгӗлпе 
•ҫекреттар, тс хутве ӑнланайманнппе, 
г е  урӑх майпа, товрзсывнӗксоае пур- 
не тв ,сире ҫӗнӗрен комиҫҫийе §ӗнеҫ- 
ҫӗ“ тесе Ш ӑхасава йара¥, тата кӳр- 
шӗри икӗ йал ҫамрӑкӗсене те ҫапла 
калаеа ӑо пара¥. Вӑт шутнӗк тупӑннӑ 
«I Те ыттисене те хӑй пекех ӗҫсӗр 
аптӑранӑ тесе шутяат.

Тепре тата ӑратлӑ лашасене Машӳ- 
ри вы.§ӑх хьершӑлӗ патне йамалла, 
тесе хут килет. Варфоломейӗв «йарсан 
пурне те йарас» тесе йа.тти лашадлӑ 
ҫынсене пӗтӗмаех ӑсага¥ хвершӑл 
патне кӑтартма. Кайран ҫынсем ҫул 
тӑрӑх йатласа килеҫҫӗ претҫетат- 
тӗле.

— Пуҫӗн§8 миме пуршя пирӗн прет- 
ҫетаттӗяӗв,— тесе мӑкӑдтатса килет ла- 
шине ҫаъӑтса пӗри.

— Теыӗн, калама пултарайиастӑн, 
ӑялӑ-п}ҫлӑ ҫын капла хӑтланмӗ§§?,— 
тет тепри ҫиллипе да-§ сурса.

— Шутнӗк вӑз пирӗн, шут тӑва¥— 
вӑргтӑн нам тума аптӑраса кулкала¥ 
внҫҫӗнӗш.

Май уйӑхӗн§ех тата Капаш райӗҫ- 
тӑвкомӗ йалсове§ӗсене пыоӑклатас тӗ- 
дӗшзе ҫӗнӗ пройеат йара¥, ӑна ыття 
йалсене йарса, халӑха пухса ун ҫин- 
•§ен тӗпдӗн канашдама хуша¥. Халӑх 
йӗн казанине хут ҫине ҫырса райӗҫ- 
тӑвкома васкаса йаыа хуша¥.

Варфоломейӗв ҫак хута илсен уйӑх 
ытла нвкама систермесӗр тытса усра¥ 
(шутнӗкпе ыӗн тӑвӑн’ есӗ). Ма шарла- 
кастха вӑл? Вӑхӑ§ӗ ҫуки унӑн, йерӗҫ- 
мест пула¥иха. Мӗи нулнӑ. Нумайшу- 
хӑшласа пуҫа ҫӗыӗрмелли ҫук унта,

пройектне ҫеҫ пӑхас пула¥, ун тӑрӑх 
вӗсен йалсове§ӗ пӗтмелле, тенӗр йала 
куҫмалла, вӑт ыӗскер §арса тӑнӑ. Вар- 
фоломейӗвӑа вырӑнтан тухас кил- 
мея.

— Ӗлкӗрӗнӗрха, тет вӑл ҫекреттарне. 
— Пушар ыар вӗт, ӑҫта васкамалла! 
Таврари йа.тсем пройектаа кзлӗшеҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен Еятрайал ытти йа.тсен- 
•вен инҫе мар, шӑн наррпн§в лара¥. 
Ҫавал ХӗррвЕнтрийад сове§ӑ ҫеҫ Еилӗш- 
мест.

—  Унта йурамас¥, твг те пӗгрӗ. 
А^шутнӗксем, шут тума йуратаҫҫӗ. 
П ӑхха вӗсене! Вырӑнтан тухасшӑн 
мар. Пройекг тӑрӑх кӑтараймасан, 
«урӑх пройектпа» кӑлармалла пудг¥ 
вӗсене. Патшалӑх ӗҫӗ... шуткӑ мар 
вӑд.

СӖЛТӖРМЕН.

.Хисеп вӑл“
—  Ку саманара, §ӑнахах та, нпкле 

хисеп те ҫук ашшӗсенв ывӑлӗсеп§ен.
—  Мӗншӗн вара?
—  Мӗншӗн! Ав паҫӑр х аа  ьтв-ӑлӑм- 

па, Петукпз, шахмӑтла вы§арӑмар та; 
пилӗк хуг§ен мана хупса иы§ӗ.

Йехр. Пв.

ПУШТӐ ЙЕШЬӖКӖ.
Ахпар. (Ианкас, Ҫӗраӳ рай.) Хӑ;ан 

Атӑл тӑватла йухма пуҫлӗ, тетӗн. Сп- 
рӗн йалсовет претҫетаиӗлӗ Вонпфат- 
йӗв ҫӗнӗ йӑлашӑа кӗрешекея пудсан. 
Ӳлӗм мӗя пу.тассине пӗлме, ҫул тӑват- 
кӑлне ҫӑыарта кусгарма кайнӑ та вӑт 
(сан ҫыру тӑрӑх).

Шӑмпай (Тӗкӗрҫ, Шуп. рай.). Пал 
хуралҫн пулма пнрӗя йалсем ыйӑх 
§ӑптяно тытаӑ, ТсТӗн. „К аякӑа“ ре- 
таксияӗ илсе килерха §ӑотине. Пу- 
лӑ §ӑпти пулмӗшн уктан. Шӑршлӑ пу- 
дӑсэне хума ^ӑага кирлӗ§§ӗ тв пире.

Патирекевне (Шӑмӑршӑ районӗ). Иу- 
рӑхсӑр пы.1лӑ караТ!сем сааа ая кай- 
§ӑр тесе, сдӗр, хурт хуҫисем, кф §аиа 
тума саккон кӑдарма ыйтатоӑр“ тесв 
тӑваттӑн а I пусса ҫыру йанӑ есӗр ха- 
ҫата. Огвет паратаӑр ҫан.га; Кӑр§ама 
тума ирӗк паракан саккон тухмӗ ӗатӗ 
вӑл! Есӗр ӗҫаӗпе кврешекен ушкӑяӑн 
§ленӗн§о тӑ/ластӑрн ҫак?
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Р е в и ҫ и  х ы ҫ ҫ ӑ н .

—  Инструктӑр йулташ! Есӗ претҫвтаттӗл пулма пирӗн йалта ӗҫмен ҫын ҫук, 
'тетӗн. Ак, пӗрне тупса Еп.ттӗиӗр. Вӑд 3 ҫул ӗнтӗ пӗр тумлам та сыпса куриан суй-
латтӑр 0у.§?! Саьӑьтараттӑр апла ыана есӗр. Ӑҫта пурӑннӑ вара вӑл йулашки 3 ҫу.т 
хушпп1н§е?

— Тӗрмере ларяӑ 3 ҫул. Усӗрпе усал ӗҫ^ем тунӑшӑн...
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