
Иӑн прзҫннк пайан?
—  ИлЯ праҫникӑ.
—  «Ман> тетбн. Пит а:пӑ ҫветтуйи мзн вӑл?
— Агпӑ ҫав.

.Апла лул:ан дззрах й.1вГҫ;у ҫутса йа- 
рз.хэ.
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Илемлӗ хӗрӗн илемлӗ с1махӗсем.
(Йумах)

Ҫитмӗл те ҫн^^ӗ ту урлӑ, ҫитмӗл те 
ҫи^ӗ вӑрман урлӑ кайсассӑн, ҫитмӗл те 
ҫи^б? ҫеҫен хирӗн варрнн^йе ларакан нӑ- 
вӑҫлӑ йалта ҫырла шывӗпе ӳснӗ пек ка- 
лама ҫук илемлӗ сарӑ хӗр пурӑкнӑ. Плем- 
лӗ хӗрӗп илемлӗ йа^^ӗ „Й а^ейккӑ“ пулнӑ. 
- Пит калаҫма йугатнӑ илемлӗ хбрӗн 
нлемлӗ тутисем. Йе ватти, йе кӗҫӗнни, 
йе сухалли, йе сухалсӑрри, йе арҫынӗ 
й ех ӗр ар ӑм ӗ  ун патне сӑмах пырса хуш- 
сассӑн:

— Илемлӗ хӗрӗм! Каласа парха пире 
ҫут тӗн^ере мӗнле хыпарсем пур, ҫи- 
тес вӑхӑтсен^ве мӗн пулмалла? тесессӗн, 
илемлӗ хӗр нихӑҫан та каламасӑр тӑман. 
Ыйтса иӗтери-б-венех пӗтӗм ■§ун хавалне 
пухса хавассӑн калама тытӑннӑ.

Ун ҫин-йен те, кун ҫин-5 ен те. лешӗн 
ҫин^^ен те, теприн ҫин5 ен те хӑй пӗлни- 
не пӗтӗмпех каласа панӑ вӑл.

Пурин^ен ытла илемлӗ хӗр тинӗс ур- 
лӑ утравра ҫн^ӗ пуҫлӑ ҫӗлен, цуҫлӑ 
ураллӑ Т)емперлеи ҫин^ен калама йурат- 
нӑ. 1]емперлен йатлӑ ҫӗленӗн пуҫӗсем 
вуниккӗ, хӳрисем ҫирӗм тӑваттӑ, йунлӑ 
ҫӑварӗсем хӑрах тӑххӑр пӗр пиллӗк, 
аллисем утмӑл улттӑ пулни ҫин-§ен
каласа халӑха пит тӗлӗнтернӗ.

Ҫав ҫӗлеи ӗҫҫыннисеп йунне пит ну- 
май ӗҫме йуратнӑ.

Нумай куҫлӑ, нумай алӑллӑ, нумай 
ураллӑ ҫӗленӗн нумай куҫлӑ, нумай алӑл- 
лӑ, нумай ураллӑ ҫӳрисем пулнӑ...

Хӑрушӑ йумах.
Кашни кун, кашни каҫ илемлӗ хӗр ҫӗ- 

лен ҫин-5 ен каласа ларнӑ, итлесе ларакан- 
сем кӑкӑрӗсене тытса ахлатнӑ.

Ҫав тери нумай каланӑ илемлӗ хӗр ҫӗ- 
лен ҫин^ен, итлесе ларакансем итленӗ 
итленӗ те:

— Йӑлӑ.хтартӑн пире ҫӗленпе, урӑххн 
ҫин5 ен каласа парха, тонӗ.

Варз илемло хӗр интустриалисатси 
ҫинйен, копператси ҫин^ен, ку./{)ттурӑ 
револ)утси ҫинт)ен, колхоссем ҫин^ен, 
кӗракипе ҫураки ҫин^ен, суккӑрсем ҫин- 
■5 ен, ратио ҫин^еи, тата ытти ҫин^ен те. 
илемлӗн калама тытӑннӑ.

Пурте хӑлхисене тӑратсах итленӗ.
Пӗре ҫав ҫитмӗл те ҫи^ӗ ту урлӑ, ҫит- 

мӗл те ҫи^ӗ вӑрглан урлӑ кайсассӑн, ҫит- 
мӗл те ҫи-5ӗ ҫеҫен хирӗн варрин^е ла- 
ракан йӑвӑҫлӑ йалта тӗне хирӗҫ вирлӗн 
кӗрешмелли вӑхӑт ҫитнӗ.

Лурте ҫав илемлӗ хӗр патне ^упса пы-
нӑ:

— Есӗ, илемлӗ хӗр, пурне те пӗлетӗн, 
ка.таса парха тӗне хирӗҫ кӗрешесси ҫии- 
-{)еи, тата мункун йӑлисем ӑҫтан тухнн 
ҫин^ен, тенӗ.

Илемлӗ хӗр куҫӗсене лӑ^-ла-ь хупка- 
ласа илнӗ те, ҫывӑрнӑ кайнӑ.

Пӗлес килнӗ пурин те тӗн ҫин^ен, 
илемлӗ хӗр ӑна сисмен, пылтан та тут- 
лӑрах ыйхӑпа ҫывӑрнӑ.

Аллисене пур те ш арт ҫапаҫҫӗ:
—  Халӗ вӑл тӗн ҫин^ен^^ӗ Т)емперлен 

ҫин-йен каланӑ пек...
Вӑрапмаот илемлӗ хӗр.
Пурте кӗтеҫҫӗ илемлӗ катуйӑ пырса 

илемлӗ хӗре вӑратасса.
— Илемлӗ хӗре нле.млӗ ка^ ^ ӑ  Т)упту- 

са та пулин вӑраттӑр^туӗ, тенӗ пурте 
хуйхӑрса.

Ҫитес вӑхӑтсен^е мӗн пулассине мал- 
танах пӗлсе хума пултаракансем илемлӗ 
хӗре 5 уптуса вӑратакан илемлӗ ка^^ӑ 
Райком йатлӑ пуласси ҫин-§ен калаҫса 
лӑпланаҫҫӗ. ]1лтнине каласа паракан

Иӑван Муъи-

Капиас сӑръбсем.
Ҫӗрле. Хура тискер ҫӑмӑр пӗлӗдӗсем ҫутӑ 

ҫӑлтӑрсене хупӑрласа илнӗ. Ияҫетрех шевде 
выъана!. Муевавран Хусан йенеллв подто- 
вӑй пуйӑс ҫӗмӗрттерсв эухрӗ. Вакун ҫиндо 
хадӑх ҫывӑра!. Пӗр пӗдӗв пӳдӗмро ҫеҫ виҫӗ 
кардӑвпа пӗр пуп ҫывӑриаҫҫӗ. Вӗсем ыйхи- 
сене пӑравус тӗгӗмпе пӗряе вайадла сир- 
пӗтсз пырса хӗрӳддӗ вавашдаса пыраҫҫӗ.

— Тӗттӗм. Ҫӑмӑр ҫумас!. Аслати авӑт- 
мас!... Ӑҫтан, ӑҫтан мӗндеха ҫиҫӗи ҫиҫет?

—  Веҫ, инҫетрех, тег пӗр кардӑкӗ дӳре- 
де ввтӗр кӑшт пӑхса иднӗ хыҫҫӑн.

— Тӗдӗнмедде йапада. '§ӑнах та пӑхӑр- 
ха ӗнтӗ: ҫӑмӑр ҫуаас!, асдатн авӑтмас!, ҫи- 
ҫӗм ҫиҫвг! Ҫавна дӑя мӗнтон пулнпне наук-

кӑ та „шыраса тупаймас!“. Ана пӗр тур  ̂
ҫеҫ пӗлет. Пирӗншӗн вӑд тӗнден вӑрттӑнлӑ- 
хӗ (тайна вседвнной) пулса тӑра¥, тесе ӑп- 
лаятара! пупӗ пӗрӗндӗв питлӗ кардӑксенв. 

— Тӗвден вӑрттӑнлӑхӗ! Воспоти...
. Кардӑксем сӑхсӑхса илдӗҫ тв, пуа 0в‘ 

нелдв пуҫӗсенв тайрӗҫ. Лешӗ хӑй кӑвӑр^ 
умӗнда мӑнӑ хӗресӗпеле виҫҫӗшӗя пуҫӗ ҫ«в* 
те татах хӗрес худӗ.

— Ан ҫилеаех, турӑ, тӗнден вӑртгӑнгӑх* 
ҫинден тапратлӑшӗн, терӗҫ пудао шедмӑсен- 

Пуп вӑрӑмӑн сывласа илдӗ те дӑматая- 
яв уҫса, темӗн ҫӑварне идсв хыпрӗ. Су«* 
сӑмахӗсем ҫӑварӗнден тухса ҫывракавв** 
хӑлхйне кайса пӑгратасран хӑрарӗ пу»**



зӑааиат.
— Пумай, питех нумай тӗлбнмедде йа- 

паласеи. Пӗлӗт ҫинде ҫеҫ мар, ҫӗр ҫинде те 
те нумай, тет пуп хӑлаҫ пуҫне сулла-сулла 
Еэдака сухалне йакатса.

— Ҫаплах. Тӗрӗс калатӑа, теҫҫӗ кардӑ- 
кӑсек.

— Иргнӗ мункун каҫ епӗр христос дӗ- 
рӗлянне хисепдесе хӗрсо кӗдтунӑ вӑхӑтрах 
пирӗн шкулта кино кӑтартма пуҫларӗҫ...

— Бвспоти! Мӗн мӗн ӗттӑ так-ӑ-ойе?
— Кадаиа та намӑо. 'Ҫаркӳрен хазӑх 

йӑлтах киво курма 'Буорӗҫ. Турӑ хӑйне мӑш- 
кӑданӑшӑн айӑоласрая та хӑрамаҫҫӗ.

— Ту-ӑ-рӑ каҫ-ҫар ртӑр! '§ӑ-ӑвахв? Тар- 
хасдасах ыйта! пӗр кардӑкӗ. Тепри ӑна 
айӑккян^ҫен тӑк1 тӗкрӗ.— Мӗя пустуй ыйта- 
тӑн, пун суйати варз, тесв каласшӑн пулд? 
пулас та, ав^дах йумахпах хӑйса калаймарӗ.

Кардӑксем таҫти 'диркӳрен халӑх кино 
куриа тухса кайаӑшӑн турӑ §?р ҫинв усал 
йарасрап хӑраннпе дӗгремб пуҫларӗҫ. Тад- 
(а тутйсем те хӑйсем тӗлдӗЕех вӗҫсӗр мӑ- 
йртагма пуҫларӗҫ.

■ - Хадӑх пӑсӑлса яайрӗ. Турӑн пулта-

рулӑхӗпе ӑсталӑхне тытса илдӗҫ те, кайрая 
турри тв кирлӗ ыар?!.

Канаш малаллах.
Пуйӑс та хӑйӗн мӑнӑ трупинден ҫулӑм 

пӗрлвтгерсе малалдах шӑва!.
— Каакасрая манӑн шӑлаӑм ҫыра!: икӗ 

пӗлӗте ТЙВС0 тӑракан сӑрг тӑррисем пӗриӗ- 
рнн ҫине тайӑннӑ, айалтан витӗр ҫынсеи 
тухса ҫӳреҫҫӗ, тет. Тӗлӗнмелле!..

— Ну-у-у? Вӑл апла ыр йенне мар.
— '§1н. Ҫавӑнпа пурнас ӗмӗрте турӑка- 

ма та пулин пӗтмешкӗн ҫырнӑ ӗнтӗ. Андах 
кама, мӗнлескере, пирӗн ӑна пӗлме ҫук.

— Санӑ! Сана турӑ икӗ сӑрт тӑррихуш- 
шине хӗоӗвсе вилме ҫырнӑ, тесе кӑшкӑрса 
йадӗ пӗр ҫамрӑк ҫӳдтен.—Урӑх никама та 
мар, терӗ каллех.

Пупа ҫӳ.1тен турӑ хӑй валанӑн туйӑндӗ- 
пулас. Хӑравипе вилнӗ ҫын пек кӑвакарса 
хытсах варӗ. Сӑхсӑхасшӑнд^дя, андах ад- 
лисем ҫӗкленеймерӗҫ.

Пуйӑс турӑран ыйтнасӑрах малалла шӑ- 
хӑрта'г. Халӑх ҫывӑра!. Ире йахӑн виҫӗ 
кардӑк пуҫӗсене усрӗҫ, пупӗ тепӗр вавуна 
куҫрӗ Капкас сӑрдӗсем ҫинден калама. Кв

Пуп йӗиеръекӗ.
(Халӑх йуыахӗ).

Лашн ва.1{)фи Иӑван пуп ҫӗяӗ йӗнердӗк 
ш ӗ. Простойне мар, шуҫлине—илемлине. 
Изаӗ те, сарайне ҫакса хунӑ. Ҫав йӗнердӗк 
и(ӗ куп ҫакӑнса тӑЕӑ хыҫҫӑн каҫхияе ҫу- 
шн'ӑ кайнӑ. Хура тара ӳксех шыранӑ пуп 
ҫав йӗвер^дӗке—тунайман. Пиҫга та тупай- 
»ан. Хӑйӗн рапотаӗкӗ ҫнне шухӑшланӑ та, 
ап̂ дах кӗвле тытӑн ӑпа. Ыихӑш тӗлтен те 
пырса ҫыхлавыалли май тупайкан.

Тинӗ тапраЕнӑ. Ҫынсем ураса тытнӑ. 
Пуп раиотнӗкӗ те кайнӑ ураса тытма. Ер- 
векун ҫы.1ӑх каҫарттармалла.

Пуп рапотйӗкӗ те ҫылӑх каҫартгарма 
иьшӑ пуп патяе. Ҫыдӑхӗсено пӗтӗмнех пун 
1«ве Еӑларса хунӑ, пуиӗ ҫапах ыйтма 'ҫа- 
Рӑамав. Рапогнвкӗ вара тувас шухӑша пӑ- 
Рквӑ, ҫӗнӗ йӗяердӗке хӑй вӑрланине кала- 
*ӑ павӑ.

Кӑна илтсен пуп ҫӗтрекене йернӗ. Суга 
*>зрас Еуншӑн рапотвӗке, андах ҫыдӑх ка- 
|*̂ Раӑ духнв иатнине ҫынеене калама ла- 

мар.
йудашкинден пуп:
--Ы гти  ҫылӑхсем е а н ӑ н пурте ка- 

*ҪҪӗ, йӗнердӗк вӗрлаЕи каҫиас!. Ытда та 
]ысӑк вӑл ҫыдӑх. Каҫарттарасах тетӗн пуд- 
саи, пӗхӗм ха.1ӑх умне тухса ӳкӗн. Уноӑрӑя 
**Ҫармас1ӑн, тенӗ.

1*апотнӗк итленӗ. Цуп хушнине пурнв тв 
пулаӑ. Пупӑ вара амвои ҫине тӑрс» 

*^ӑха ҫапла кааавӑ:
"йӑн тӗне тытакансвм! Ҫак ҫын сирв 

"“•ӑх каласа парао тет. Вӑд кадани пурте 
тенӗ.

Рапотяӗкӗ вара нун ҫумне тӑнӑ та:
— '§ӑн тӗне тытакансем, тенӗ, какӑн 

хӗрдӗ пуҫлӑ адасем пур, ҫавсем пурте пирӗн 
пупран пулнӑскерсем," тевӗ.

Нимӗн тума нӗлмен вара пуп,—вӑрвар 
ҫавӑрӑннӑ та, алтаре кӗрсе кайвӑ.

Мункун иртеен.

— Й18к пбтӗя прихо^йЭпо 3 пжн шту« пудтарӑна}- 
д», в&;ах ви;б ҫ&марта ҫгх. Унта та абр ҫахартн 
Т&Р& пудн&. £х, хоопотн, икЗ ҫДнартапа ҫвҫ тЛрса 
ву хтЛм!



План хатӗр.
(Пулман пулсан та, пулма пултаракан йапала).

Комсомод ҫеЕреттарӗ— Микстур Павӑлӗ 
улахра Баҫтӑр ӲнеҫҫБЙӗ ҫумне йӑпшӑнса 
кӗрее лардӗ...

Анкли Китайа ҫавӑрса илме аллисене 
тӑснӑ пек, Павӑл андахрах З^^пеҫҫийв ҫавӑр- 
са илсе ыталама аллисене тӑсаддӗ, трук—

— Ей, Павӑл! терӗ килхуҫи ади.
Сасартӑаах Павӑлӑн УЕеҫҫийе ыталао

нмпериалисла полвттӗкэ пӑрахмалла пуддӗ.
— Мӗв?
— Хут пур сава ва.ъ:ъи... 1еш ернере 

ҫӑварни патве ҫинтиккат илме кайсан пар- 
са йанаддӗ. На халӗ.

Ҫӗр хуҫӑк тунӑ рис хутне тӳрлвтсе, 
Унеҫҫн айӑккя хулда таккуй кӑмӑлдӑн ӑшӑт- 
са ларни ҫине пӑхмасӑрах, хута вулаиа 
дӑгданҫа тем вӑхӑт куҫӗсвне асаплантардӗ 
Павӑд...

Маиа&хине йулама асӑамӑдлн те ҫук. 
Темиҫе ҫӗртея дӗдӗмлӗх ҫӗтсе илнӗ. Иуааш- 
кЕве мекӗрденкелесе вуларӗ ҫеҫ...

,,...В общем н целом прнложить макси- 
мум энергии для нроведения посевной кам- 
папни, шнроко исно.ль.эовать в общем н це- 
дом суперфосфата, фосфорита и разных 
семян. В (^шем н цедом, составтьте план 
н в 3-1 дневный срокпредставляйтев РК “...

Ҫамка ҫинв тапса тухнӑ тара сӑхман ар- 
кипв шӑлса, тепӗр хӗр ҫуине лӑпдӑнаӑ Шӗ- 
вӗркке Арҫукне дӗнсв илдӗ Павӑл.

— Пӗре асӑнмаддӑх соправи пухмалла 
пирӗн... Снаш, страшнн хуг килнӗ... Пирӗн 
йадейккӑра кам-кам тӑрзддӗ ха?

— Ара, ҫаискӑ пулӗ?
— Ҫук ҫав...
— Ен те пӗлместӗп... Манвӑ, терӗ Шӗ- 

вӗркке. Ху пӗлеймесгни ха вара?
— Пӗл...м8сгӗпҫке ҫав...
— Хагд мӗнлеха? Кама пухас?
Ш ӑг аатраддэҫи теп вӗсеи, андах йалан 

матур Унеҫҫи пулйшрб.
— Мӗн хуйхӑрахтӑр, сконаккайсем!— 

терӗ вӑл. Ара, уя пеккисевв хурадҫӑ Ваҫка 
пӗдвкен, кайса ыйтӑр!

Павӑл хӗцӗртеннпз йӑд'! сакрӗ.
— Та, та, та, вӑл пӗлот конешнӑ! Епӗр 

пӗлтӗр сопранисем те унта тувл в5т, вӑл 
та пулса... Манман пудсан, пӗлет... А!г, Ар- 
ҫук. Ваҫка патне, а!а!

Х урал пӳртӗндв нурӑнакач  В аҫка аса 
илнапе, лап тӑхӑр  уйӑх ирӗкрв ҫӳренӗ кои- 
сомолӗссвнв тепӗр купне кӑнгӑр.1ап а  Микс- 
тур П авӑлб  пухрӗ пухрех.

П авӑл — ҫӳремен-курмая каддӑ мар. Н у- 
н ай  сйессенд», конфервнтсисенде, нухусенде, 
ларусенде пулвӑскер вӑл . П ултараП ...

Ӳ сӗрсе иддӗ те, сопранине пуҫларӗ.
—  Товаришдисем! П ирӗн ҫак  сопрани 

Совет Сойусне имперяадиссен ахкудисем

карта пек ҫавӑрса ялсе, Совет ресауплӗкЗ 
ҫияв хӑйсея малги шӑлӗсене хӑйравӑ вӑ- 
хӑтра нулса иртет... терӗ.

Комсомолӗссем ҫӑ^а ^ӗсеае лаак! караӑ. 
Ни дӗрӗ, ни вилӗ, итлесв лараҫҫӗ.

Павӑл вӑхӑтлӑх дарӑаса, пухурисвив ку- 
ҫӗпе пӑхса ҫаврӑндӗ.

«...Сгорӑвӑ калатӑяҫге хам та!..- шухӑш- 
ларӗ хӑйне-хӑй.—Пӗркун Советсен сйесӗвр 
Шупашкар ҫынни каланиндеятв кайамзр...»

— И вот халӗ пигӗ вашнӑй момвЕт! Ҫа- 
вӑяпа та пирӗн кашнивнех, хӗровх согсиа- 
лисӑма тӑвас пула!... Уясӑрӑн каҫу ҫук. 
Сӑмахран, каламалла витнӑ—пирӗн ҫураи 
ва^ди план кирлӗ. Пирӗн капиар тырӑ тӑ- 
вас нула!, штвлӑ хресдэне прямер кӑтартас... 
Ҫапла-и?

'§гнӗкен пулмарӗ.
— Килӗшегпӗр снаддӑг? Латнӑ •ппвл. 

Андах, епӗр сӗлӗсем-мӗвовм мар, урӑх сорт- 
тӑсеи акса кӑтартӑпӑр. Езӗр кӑҫал... кӑҫал...

Павӑл кӑсйяндэн хуларан кнлнӗ дврхЕу- 
;дарнв туртса кӑ.1арса, сӑмои патнв тытрӗ...

" — Елӗр кӑҫал... сухверфоспат, тата... 
фоспорит акса халӑха тблӗнтерӗпӗр.

Ксмсомолӗсс?м пӗр-пӗрин ҫипе пӑтса 
илдӗҫ тӗлӗямелли тырӑ йадӗсем илтнапе.

— А мӗа вӑл?—ыйгрӗ пӗрри.
— Бӑл... (Павӑл пӗрик шшут шухӑша 

кайса тӑдӗ). Аха, вӑд Амерӗкрев кӳнӗ вӑр- 
лӑх. Пктӗ аван йазадла, лаша ҫӳллӗшех пу- 
ла!. Фоспоритвв Аналирен кӳнӗ, Ну, вог. 
Ҫавсенв акса ӗнтӗ халӑха тбдӗнтсрӗаӗр, 
мӗншӗн тееен комсомолӗсӑн веҫте пример кй- 
таргмалла... Кндӗшетггр коаешнӑ?

— Килӗпетпбр!-—кӗрлерӗ пуху.
— Тавай еппия плапггӑ тӑватяӑр... Ел 

хам, терӗ Павӑл,— 10 пӑт сухверпопат.тата 
б пӑт фоспорит акатӑн. Пӳро длвнӗсеиман- 
ран кайа акмадла мар! Таккой мой приннав. 
Ха:д тата кам мӗн духлӗ ҫырӑна!?

— Еп 10 пӑт!—терӑ пӗрри.
— Еп 7!—кӑшкӑрдӗ тепри.
-—  15!
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...Пӗхӗмпе 60 пӑг суппврфосфат, тата/0  

пӑт фосфорат акма йышӑндӗ йадейккӑ. Ҫ̂Р* 
шыв типсен сорттировккӑ илсе кидӗпӗр, 
рӗ Павӑд.

— А тата... вутпуҫҫнллӗ ан пултӑр Т’’®® 
формадинпа ҫӑвас... терӗ Шӗвӗркве. Атту" 
супхверпоспадӗ вутауҫҫилдӗ пудӗ!..

— Тӗрӗс. тӗрӗс!
— Тавай, ҫаплах ҫыр! Фориаджнпа Ҫ»' 

вас!
Плзн пулдӗ...
Райкомриоен, плана идсе вудасан, 

нипв взрӗсем хытса ларнйтӑп, пӗрер 
жӗрт миксттр ӗҫмелде пулнӑ твг...

Лввн. Линъ-



сӐлтАв т у п н ӑ :

—  Мбн сан кунтз пур ҫимӗҫсвм ҫине те «Христос Воснрес» твсе еырса пвтернӗ,
—  «Хрнстос Воскрос» Т8НИ мар вӑл,— «Хӗлӗп Ваҫли» тени (X В .’),.. Хам йат...

„Капкӑн“

1. Калама ҫук, Паҫук пидде,
Пнрӗн ҫак йал тӗхтӗм:
Кашйӑ таараштӑн лаҫҫияде 
Мӑкӑрдана! тӗтӗм.

Ах, ах1 Ҫырлахах—
1[ава туйантардӗҫ:
Тӗттӗм ҫӗртех ҫап та ҫутах 
Куддрпеҫ тыттардӗҫ.

1. „Тӗттӗм" тесе ҫӑвар уҫ—
Шӑммусем те йулмӗҫ:
„Ҫутти пур“, тет пирӗн йал пуҫ 
Ҫататлӑ Ҫимунӗ.

Ах, ах! Ҫырдахах...
-■). Лаҫсем тӑрӑх хӑй ҫӳрет—

Тупӑшлу ҫӗклесшӗн:
Ҫутги мӗане вӑл пӗлет,
Ушкӑнпзх „ӗҫ.тесшӗн“.

л\х, ах! Ҫырляхах...
1. Тунма хал ҫук, Паҫук пидде,

Хам та еаӗ—мур ӗҫ:
Хамах ЕаЭрӑм. Енсем ҫвнде 
.[айӑх туйах турӗҫ.

Ах, а?! Ҫырлахах...
-5. Хӗрарӑмсем ку хушӑра 

Мадган кала куҫрӗҫ:
Ҫӑл кутӗндех ҫтена хаҫад —
Хынар штааӗ уҫрӗҫ.

Ах.ах! Ҫырдахах...
'6. ('авнн тун та, лаҫна уг уш—

Савзӑ тус ха^ кунӗ:
Витресендех шывпа хутӑш 
Аликепт саккунӗ.

Ах, ах! Ҫырлахах... 
Ади-пӑднн оркспосопнӑҫ—
Пат Т0 пит маттурӗҫ:
Лалти улма пахдине вӗҫ

такмакесем.

Иӗтемпе п?р турӗҫ.
Ах, ах1 Ҫырдахзу...

8. Хай ман хӗр ӗҫ витре ҫинден 
Ҫугталла ҫуд хыврӗ:
Икӗ детвврт лаҫӑм йенден 
Иӗтем хыҫпе шурӗҫ.

Ах, ах! Ҫырлахах...
9. — Ах, тавариш, Ҫемен Хветӗрд, 

Савпа ман кӑшт ӗҫдӗ;
Сан йатупах тулдӗ детвӗрд — 
Ханӑд ту, кӑшт ӗҫ-дӗ.

Ах, ах! Ҫырлахах...
10. Пурӗ харӑс тӑрса тухса 

Алла «ҫӗв ӗҫ» тытрӗҫ;
Алтӑртанах сыпкӑҫ сыпса, 
Иӑвантардӗҫ ҫырткӑҫ.

Ах, ах! Ҫырлахах...
11. Ади-пӑди персе ҫитрӗҫ—

Туйшӑн тупсӑхланнӑ;
Пидде, саяӑн тата накӗш 
Сунтӑхран пушаннӑ.

Ах, 'ах! Ҫырлахах...
12. Ҫемен Хветӗрд, сӳятерсемӗр 

Пиддепе ху!—талдӗ:
Икӗ питме йендеп-йенне 
Ҫапҫут ҫутӑдтардӗ.

Ах, ах! Ҫырлахах...
13. Калама ҫук, Паҫук пидде,

Ха:д ҫутта еп пӗдтӗм:
Пайан кун та йалӑм ҫивде 
Тӗдкӗшетҫкв питӗм.

Ах, ах! Ҫырдахах 
Мана туйантарҫӗҫ:
Ӗмӗр манмн ҫутта нуса, 
Кудденеҫ тыттардӗҫ.

Васанкка.



С  Ы  X  Л  А  Т  А " Р  А  X .
Малтанах калатӑс—ку ӗҫтӗндере пулман. 

Аҫта пуляи вӗҫве ҫитндден вуласан курӑнӗ. 
Кувта асӑннӑ ҫынсем пурте пирҪн йадтах 
пурӑнаҫҫӗ...,

Хут татӑкСнден пуҫдавса карӗ вӑд. Ху- 
даран килнӗ хут татӑкӗпден.

Хуларан инструктӑр хййпе пӗрле пирӗн 
йадейЕка хут илсе кялзӗ. Тасатмалла, тенӗ... 
Парттире таса мар ҫпнсбм кирлӗ нар, тенӗ 
худӗнде. Инструктӑрӗ хӑй те ҫапла када!.

’— Кирдӗ мар пулсан внрлб мар пудтӑр. 
Тавай сопрани пухас.

СоараБп пухрӗҫ. Ивструктӑрӗ те пырса 
дардӗ.

Бур дленсем те пухӑнсассӑн, пирӗн ҫек- 
реттар кӗпе ҫӗтӗкӗнден тунӑ сӑмса тутрине 
туртса кӑлардӗ те, сӑксине хыттӑн шӑнкарт- 
са илсе, тытӑвдӗ кадама:

— Ак, мӗнлр, йудташсем, сопранийе уҫӑл- 
нӑ тесв шут.«атӑп. Малтанхн сӑмаха кадама 
хамах паратӑп.

Тытӑвдӗ калама, Каларӗ, каларӗ, каларӗ, 
каларӗ. 20 минут та мар, ҫур сехег те ытда 
каларӗ пугд. '§екпсрлен натне те пырса пе- 
рӗндӗ, киттайсеве те маянарӗ, йулашкин- 
ден некотнӑй едемевтсеве те ҫапса худӗ.

— Вӗсем пирӗн парттийе варадаҫҫӗ, терӗ.
■— Варалаҫҫӗ пулсан тасатас пула!.
—  Епӗ ӗвер андах мувда кӗнӗддӗ, епӗ 

тасатмасӑрах таса, тесе кулса лара! Мӗкӗ- 
ти Йванӗ Еопнераттив претҫетаттӗлне суй- 
ланнӑсвер.

—  Кудтарӑпӑр сава!.. шавдаса нлдӗ те- 
миҫе сасӑ.

—  Сан Еаркн, терӗ йадейккӑ ҫекреттарӗ, 
копперагтЕВ дленӗсем кӑҫал тӑварсӑр лар- 
дӗҫ. Тӑвартан услам ҫук тесе тӑвар кӳрсе 
наыарӑн.

•— Еаӗ айӑпди унта! Ваҫли айӑплӑ. Вӑл 
сутуилӳ пайӗ пуҫлӑхӗ, епӗ иӗн.

Ваҫли, ҫилеЕсе кайнӑскер, сиксв тӑдӗ те, 
кӑшкӑрса йадӗ:

—  Шуйхтан ҫӑварна уҫри санне! Ак хӑ- 
вӑн айӑпусеБв тӑр шыв ҫиве кӑдарсан...

— Таса ҫып ҫинден ниыӗн те калайыӑн 
ӗнтӗ.

— Туаӑннӑ таса ҫын, Кам кулаксем пат- 
не ӗҫке ҫӳрерӗ? Кам хӑйӗн адине вӑрттӑн 
пуп патӗндо тӗне кӳртрӗ, кам...

—  Тӗне кӳртнн ҫйнден ан та асӑнха есӗ. 
Кумине хӑвах пултӑн. Саяа та кума пулма 
йурамас!дӗ.

Ох, шавласа карӗҫ йадейккӑ дленӗсем! 
Сала кайӑк кӗтӳвӗ пек.

Кӗтесре Луккапа Ерхип саыокриттӗклеҫҫб 
пӗрпӗрне.

—  Иртнӗ ҫӑварнире лашасемае дупрӑн. 
Лашапа дупни ҫитмен, кайран пуҫпа дӳлмек 
тӑхӑннӑ та вӑрҫма тухнӑ. Сан пеккисене 
парттирв...

И адейккӑ ҫекреттарӗ ик аллипвх сӗтелв

' .•о'-
шаккаса кӑшкӑра!:

— Сӑках паман еире!.. '§эрӑнӑр!..
Хуларан килнӗ инструктӑр ҫыра! тв ҫк-

ра!. Ҫувакан пирусне те туртса петермесӗ. 
рех ҫӗре пӑрахрӗ. '

Мала Ваҫли Иӑкӑиадӗ тухса тӑдӗг
— Мана Иакку иртнӗ мунЕунта ҫӑмарта 

хӗретнӗшӗн нЕыӑслантара!, Хӑй йалта р  
малта пыракан пйантсӑ.

— Епӗ-и калта пыраканни? Суйатӑн. 
калта песпартейяӑй Петӗр пыра!, — епв 
унӑн хыҫӗнде ҫеҫ,

Пеопзртейнӑй Петӗрӗя шӑлвӗ Йӑван, 
кӑнтитатра тӑракаЕскер, сяксе тӑрса справк- 
кӑ пама тытӑндӗ:

— Ҫук! Манӑн шӑллӑм, парттпрв тӑиай 
пулсан та, ӗҫме пӑрахнӑ. Ҫӑварниреяпе ӗҫ- 
ыен, Суйатӑп цулсан халех мана Коятрод- 
нӑй Комиҫҫи ҫӗр тӗпне автарса йатӑр. Суй- 
ыа епӗ Уҫ'ӑп мар.

Хо хо!--терӗ хыҫалта лзракан Уҫӑн кӑва 
Елгсен, —  Ыава варадас терӗнв? Ху 
пудӑшЕОмра ларнӑ духнв йысвуна—кулан 
ссутӑ панине иантӑпи?

Пӗри пӗрин ҫин^ҫбн кала!, тепӗрж твврив 
ҫинден, айӑпсӑрри внкам та ҫук.

— Епӗр кассӑран уйӑрӑлса каМнӑ, тен» 
сасӑ влтӗндӗ.

— Суйа вӑз! Епӗр уйӑрӑлман, терӗ Тӑх- 
таман. Маоси хӑй уйӑрӑлса кайнӑ ннртея. 
Ак, хамранах п у р т е таракаа иулса 
карӗҫ. Волокигдек еоӗ, теҫҫӗ. Сире ҫӗнӗрев 
суйласа лартмалда, теҫҫӗ. Пнре мар ҫӗнӗрен 
суйламаллз, массиве хӑйве ҫӗчӗреи вуйла- 
са лартиалла,

Тем те нӗр илтӗнет. Пӗрик тӗлто ҫапӑҫ- 
мах тытӑнвӑ.

— Ман сухала туртса илме иудтара!- 
маотӑн. Есӗ пӑхса ӳстерыен ӑна!..

... Вӑрантӑм карӑм. ляӑра «Канашӑн» 
(2309)-ибш вомӗрб—партти ӗредӗсекв таса- 
тасси ҫинден ҫырнӑ теҫӗссем. Тӗдӗкре пу̂ ' 
ниҫ ку пӗтӗмпех. Ах, тӗлӗк! йадвйккӑ пуляа 
мар, пӗр партгийтсӑ та пудман пирӗв йалта’)' 
Тӗлӗкре парттпре тӑаан ҫынсеаех пӑрттар® 
тӑнӑн курӑннӑ, Латяӑ вӗсеве парттийе кӗр̂  
мен. Парттийе кӗртаӗ пулсаа, халӗ пӗтӗ* 
йадейккипех тасатмадла пуладдӗ-нҫ.

М.
*) Лв, Утикасспв^е, тата уита ктршЛдл^ ыс 

виҫ й а и а  п8р парттийтой та ҫук.

Комъванствӑ.
— Ыӗя ҫивден пулдӗ сирӗн пайан
— Парттире тӑманнисене каламастӑа-
— Мана та каяамастӑаи?
— Каламастӑп ҫав.
— Кадаса памӑпҫке никама та. ^
— Каламастӑн пулсан хӑлхарая ка*» 

еппин. Паргтийе тасатасои ҫиидея пулчӗ-



М У Н К У Н  Ӗ Ҫ К И  У М Ӗ Н .
—  Хӑнисем  манӑи алтӑрпа вӑрҫма йурзтаканиисем пулаканха... Ҫирӗппине нлес.

Ҫылӑх хакӗ.
— Падӑшнӑ! Мааӑя пин ҫылӑх.

Нумай, нумай... ытлашши нукай! Пи-
«ьшне те каҫарса йарӑп, 10 тенкб пар.

—• Ыанӑн пӗтбм укҫа та икӗ тенкӗ ан- 
Икҫӗрҫшне каҫарттарам енаин теытги- 

кайран курӑпӑр.

Айӑк пӗръисене кӑларакан.
Вара турӑ Атамӑн пӗр айӑк пӗрдине 

*5ларса илнӗ.
— Ҫавӑн пек хуликанла ӗҫсем тунӑшӑн 

«йа нимӗн те пулманв?

Йеванкэли тӑрӑх.
ПУП, Пу, калаяа, адам—пӗрнӗр ҫын са- 

на сылтӑм пит ҫӑаартинден ҫансан, ыӗн ту- 
малла?

А'§А. Милитсионера дӗнмелле.

Салтавӗ пур.
— Турра ӗненменсен сойусӗ блеиие 

кӗретӗни?
— Кӗретӗп те-ха, халӗ марха.
— Ма вара?
— Халӗ мункун умӗн унта ӗҫ нумай.



Т Е Л Е Й.
Ку иккенне пӗлвӗ пулсан Ваҫҫил Мирунддӑ 

ку лавҫа тыгман та пулӗддӗ, дӑтӑртатса тӑ- 
ракан шӑтӑк-путӑк ҫуви ҫине ларман та пу- 
лӗддӗ, андах йӑнӑш камра пулыас!. Иӳнӗ 
хака хӗрӗндӗ, вӑт йӗп ҫине ларнӑ пек ҫа- 
вӑрӑнкаласа пыр ӗнтб. Б1ухӑшлӑр тархас- 
тӑ я , хӑвӑрах: икӗ сехет хушшинде 8 ҫух- 
рӑмран та ыгда вайайиан—ку пӗрре (лавҫӑ 
каланӑ тӑрӑх ҫурма ҫула та ҫитиенха); 
лавҫи куҫ айӗнден нӑхаканскер, 2—3 ҫух- 
рӑи кайсан арантая—ҫуран пӗр сӑмах та- 
вӑрса кала!, ӑна та, сӑмса айӗндв ҫеҫ мӑ- 
кӑртатнипе, Елгме ҫув, ҫид таҫга ҫеҫ хире 
вӗҫтерсе кайа!—ку иккӗ пулдр; ҫапталӑкӗ 
асар та писер (йӗпв йур ҫӑват)—ку внҫҫӗ 
пулдӗ и? Иулашкинден шӑтӑк ҫунаран айак 
пӗрдипе «ҫил суйла!»—ку тӑваттӑ пулдӗ.

Ваҫҫил Мирунддӑ вырӑнӗвде пулсан та- 
кам та тӗндене ылханмалла. Ҫакӑн пек 
«кутсӑр пуҫсӑр» тӑман ҫунӑ духнекилте ҫеҫ 
ларасдӗ. Унтан аванни мӗн пур, ӑшӑ, типӗ. 
Ваҫҫил Мнрунддӑ та хӑй врӗкӗн «ӗнтРр- 
кесе ҫӳремвст» кӑмантировкка, йала гоклат 
тума кайа!. Пӗлтӗр ҫеҫ технӗккӑмран вӗ- 
реясе тухнӑ вӑл, енерки ҫитиелле, оппӑт 
ҫук. |Х ӑ й  районнв Еайасшӑнддӗ. тем пек 
ыйтрӗ, ҫук, «дорт шӑтӑкне» йадӗҫ.

— Тата инҫе кайматла-иха?—вуннӑ- 
мӗш хут ыйга! вӑл сӑмсиве ҫуха ӑтӗнден 
кӑларса лавҫӑран.

Хирги ҫнл пйтӗмпех ирӗк илнӗ, Ваҫҫнл 
Мирундда пур йевд^н те килсо вӗрет, тил- 
кепене ласка!, лаша ҫилхипв выфа!.

Ваҫҫил Мирунддӑ хытӑ кӑшкӑрса кала- 
ннпв давҫӑ уя сассине ндтрӗ пулас (ҫид ун 
ыайпе ҫавӑрӑБдӗ) —шатраллӑ, хура ӗнсинв 
ҫавӑркаларӗ те, малтан лашинв пушӑаа хы- 
рӑм айӗнден тӑсса нлдӗ, унтан сӑмсз айӗн- 
ден ыӑкӑртатса иддӗ. Илтӗвиест йавӑл!

— Мӗн тетӗн есӗ?—тата хыгӑрах кӑш- 
кӑра! Ваҫҫил Мврунддӑ. Те сасӑпа ӑшӑ- 
насшӑн.

— Пур-ха, ҫитмелле —илтет Ваҫҫил Мн- 
р у я ц ӑ  сулахай хӑлхисе (сылтӑмми ҫуха 
Дшӗнде, вӑл йенден ҫил ытларах вӗрет).— 
Пур ха-а—ҫилле кӳрсе тӑса! лавҫӑсассине. 
Но, но, шатун, но дорт,— турткала! вӑл 
тидквпине, тутияе усса пыракан лашинехы- 
рӑм айӗнден тепӗр хут пушӑза ҫааса.— 
Ы-их, сана-а!—шап тутарак Лндах лашн 
вӑк та тумас!, хӳривв пӑркаласа илет те,

хӑлхисене силлентерсе васкамасӑр утса пы- 
ра!. Мӗнле, мурла, лаша йу.д вӑл?

— Есӗр пайая, лашӑрпа иксӗр мана вӗ- 
лерме шутламасгӑр пу^ь, халирсем—гарӑхса 
пырат шӑтӑк ҫуна ҫннде Ваҫҫил Мирунддӑ. 
Андах ун сӑмахне лавҫи те, даши те илт- 
меҫҫӗ пулмалла, хирӗҫ сас-дРвӗ ҫук.

Анса ҫуран утма та шугларӗ те, йур 
тарӑн, дӑркуҫҫи та*ран пӗр икӗ ҫухрӑм утса- 
вах ывӑнтара!, укҫине те (аӗлмен пирни) 
пӗгӗмпех панӑ. Лавҫӑ сӗлӗ илио кирлӗ те- 
сенех Ваҫҫил Мирувддӑ кӑларса падӗ. Вӑт 
хагд шӑлна шаккаса пыр ӗнтӗ, дорт воҫми!.

Кайма тухнӑ ҫӗре ҫитенех ҫав ӗнтӗ. Каҫ 
пулнӑ ҫӗреллв Ваҫҫнл Мирунддӑ та йала 
ҫитрӗ. Те савЗнннпе, то шӑннипе претҫетат- 
тӗл ҫурдо патне ҫвтидденех лав ҫиндев сил- 
се авдӗ те, портфӗлне илсе давҫанвн кала- 
масӑрах васктеа утрӗ...

Иад халӑхӗ хепӗртенӗ. ПретҫетаттРл 
кудкаласа ҫеҫ ҫӳрет, 5 уйӑх ытла кӗтнӗ ан- 
ровом килессе.

■Щей ӗҫсе тӑранвӑ ҫӗре, тепӗр пӳлӗкв 
халӑх пухӑндР; вӗллв хурдӗсем пек сӑрӑд- 
татаҫҫӗ пухӑянӑ ҫынсем.

ТоЕлат хыҫҫӑн претҫетаттӗл савӑнтарас 
тесе, Ваҫҫнли Мнрундда мухтаса пӗр икӗ сӑ- 
мах каларӗ.

— Аван йал, Вырпа кассине никҫан та 
манас ҫук!

Иретҫетаттӗл йӑ-ӑл кулса йадб.
— Вӑл ҫапла пулӗ теха, уншӑн спаҫҫи- 

пӑ, андах нирӗн йал Вырна мар, Выряа 
пиртен 6 ҫухрӑм сулахайалла.

—  Иепде сулахайалла? Мӗн калаҫан есӗ?
—  Пӗ.тнине калаҫатӑп.
Ваҫҫали Мирунддӑн ҫилли тулнипе, пуҫӗ 

ыратса кайрӗ.
— Ах, неко!аЗ, йӑнӑш илсе килдб пт- 

ла!. Ҫуд ҫинде шӑнтса вблерӗ тесе 'буяӑк 
йудмарӗ, вӑл ҫеҫ мар, Вӑрманкассине илсе 
кайас Бырӑнве, Вырнакасхине илсе килнӗ— 
ну-у ҫыын! Портфӗдне илдӗ ге лав шырама 
тухса §уирӗ.

Претҫетаттӗл ахӑлтатса кулса йадӗ.
— Паф}§а и.лсе килнӗ пулас, вӑд ҫр 

ҫӳрекедет. Хӑлхп хытгипе илтеймен курӑ- 
на!. & уйӑх кӗгрӗмӗр. Спаҫҫипӑ Пагддана. 
Вӑл пулман пулсан, пӗр ҫулсӑр та акровом 
курмая пулӑттӑмӑри-тен. Вӑт телей!

Иалавин.

Тийаккӑн, выртнӑ хӑйаккӑн —

нӗэлӑ ҫӑмат ҫийасш ӑн.

Ҫӗнӗ йапала тупасшӑн.
— Мӗн ҫинден шухӑшдатӑн, тесе ыйтрӑ' 

мӑр кӑаинетра ларакан ҫыитан.
— Ҫӗяӗ йапала шухӑшласа кӑларасс* 

ҫинден, терӗ.
— Мӗнле йапада вӑл?
— Кӑпинетра хам ҫумра «ыран кил» тв' 

се ларакан машшин.



—  нумай-и сирӗн йалта?
—  Тврӗсснпех пӗлес тетӗн пулсан хамӑрӑн пупран ыйт.

х Д н  А.
Ҫяяталӑк сивӗ пулдӗ вӗҫсӗр,
Х а.| лӑякӑ  килӗши х ӑ !  кӗҫӗр,—  
Хресденсем акронома кӗтеҫҫӗ 
Нумай пусса куҫас сӑлтаваа  
Пӗрер токлат итлесдӗ пирӗн , теҫҫӗ
—  Килет пу^ха вӑл пирӗн й ала та.

Хампар пек пысӑк хур лаш а...
Пӗккн пӗрмай пӗлте карм аш а!, 
^асах  вӑд  дунса ҫитрӗ ҫак йала 
лалӗ ӗнтӗ токлат пулмалда.

Хурал пӳртӑнде— токлат.
Пасар пек халӑх, андах  тек тӑра!: 
Пӗри те пӗр сӑм ах дӗнмеҫҫӗ 
Акрономӑн сӑмахпв кӗтеҫҫӗ.
—  Товарвш дв!— терӗ хайхвскер—  
Пиҫ верш уклӑ перус хыпнӑскер. 
Пӗрӗхтерет сӑм ах йуиаха, 
Итдеттерет тӗттӗм хадӑха: 
Мнокополйе нушно вам  ҫейдасш ӗ 
Коллективисатси тоше такш ӗ...
— 'йӑваш ла калаха, д ӑваш ла?— 
Теҫҫӗ хӑш  мушикӗ йӑиш ӑнса,
Аадах дешӗ ӑ в а  итлемесг—  
Пырӑссен дӗлхине витлемест.
Кӑй дӑваш  ади пулсассӑн та 
р л х и н е  ҫӗтердӗ ҫак й алта .
Иал ҫывнисем ҫап ах  тав туса

Татах КЕлне ыйтрӗҫ ал ҫупса:
— Енкр сиртен вулӑш кӗтетпӗр,
Хамӑр тӗлдӗн йӗрке нӗлместпӗр,
Пурте шӑп пӗр ҫыа пек пулмалла 
Кӑҫал вумай пусса куҫмалла.
— Ҫулла татах килеп ед кунта,
Тесе кайрӗ акроном йадтан.

Ҫулла. Ыгла та ыайсӑр шӑрӑх.
Ҫурхи шыв пек тар йуха! р  тӑрӑх.
— Акроном ӗатӗ хӑҫан килетши,
Нумай пусӑ йеплине пӗлетши?
— Пырӑн ак пӗрер йерҫӳллӗ дух,
Халӗ пыраймастӑп—вӑхӑг ҫук 
Макӑрман адасене пӑхмаҫҫӗ,
Андах макӑрсан та шавлаыаҫҫӗ.
Ун хӗллехи токладӗ ӗятӗ
Шыва дӗрсе тунӑ падлӑ пек.
Кунашкал йерҫӳсӗр хӑнасем 
Татах та пур пулӗха нӗсем.

II е X в и н К.
♦ ♦ ♦

Мотӑ пирхи.
— Мӗа ҫинден шухӑшлатӑн, тесе ыйтрӑ- 

ыӑр епӗр хамӑрӑн машшвнисткӑран.
— Афрӗка пурӑниа куҫассн ҫинден, терӗ.
— Афрӗка?
— Афрӗка ҫав. Уята ҫара пакартае ҫӳ- 

реҫҫӗ. Кунта ун пек мотӑ тухассн 5 ҫулхи 
планра та курӑнмас!ха.



У Ъ Ъ 0 Т.
— У цот ҫинде кӑна тытӑнса тӑра! вӑа 

Совет влаҫӗ,—терб Ҫӗрпел пупӗ, хӑйӗнапат 
хатӗрлеые тӑнӑ ыайри ҫинелле сурдӗкно сир- 
пӗтсе. Вӗлт! ывӑтрӗ хӑйӗн аллинди хаҫатне 
симӗс утвйалпа витнӗ вырӑн ҫинелле.

— МРн пулдӗ ара, Тимофей атте?—терӗ 
майри сасартӑк хӑранипе аллинди йашкал- 
лӑ тӑм ҫатмйне ҫӗре ӳкерсе.

— Мекекек!—терӗ пӳртӗди ула кадака 
путески, йашка ҫӗре тӑкӑвнизе кура хӗпӗр- 
тесе.

—  Мекек! Мекек! курӑн вӑт «мекек» — 
терӗ нуп ҫиленБипе кадакапутеккине хӑйӗн 
хӗрлӗ дӗлхине кӑларса витлесе.

— Мӗн пулдӗ ара, Тимофей атте?—терӗ 
каллех майри, вырӑнтан тапранмасар, хӑ- 
раБипе макӑрвӑ пек пулса,

Ку вӑхӑтра кадака нутвЕви нун ыайри 
умне пырса урайӗнди йашкава дӑркуҫленсе 
ҫиме тытӑндӗ.

бимӗс вуҫлӑ, хура к}шакӗ пӗр татӑк 
ашне Яӑтрӗ те, урай варривде мӑрлатиа 
тытӑндӗ.

— Мйр р! Мӑр-р! курӑн вӑт «иӑр р»— 
терӗ пуп ура ҫежэ сасартӑк сиксе тӑрса, 
кушака вмтдесе.

— Ухмаха тухрӑн? Ытла кунӗн-ҫӗрӗн...
—  Ухмаха! Ухмаха^вурӑнвӑт «ухмаха». 

Ме вула ҫак тӗлтине!—терӗ пуп, вырӑн ҫин- 
ди хаҫата нлсе ыайрн куҫ умне тытса.

„...а потому, все семена должны быть 
В8ЯТЫ на учет“—вудаса иддӗ нуи ыайри 
вырӑсла хаҫатран.

— Андантӑнн?..—терӗ пуп йӑвашланса.
— Ӑнланатгӑптаха. Ара... вӑрдӑхсенв 

шута илаӗшӗн мӗн хнрӗҫмеллв? Ху та йад- 
ти ҫывсен дӑххи-дӗапивв уддот туса пы- 
раттӑниҫ...

Малалла ыӗнле май пулннне нӗлмвстӗп. 
Андах нуппала майри мккӗш ку ӗҫ пиркн 
саҫҫетави туса иртернвнэ лайӑх пӗдетӗн.

— Ку ӗҫ ҫинден тӗпдӗн сӳтсе йавыалла, 
ыатӑшкӑ,—терӗ нуп сӗтед хушшннде шекӗл- 
теттерсе пуплесе.

Пуп ку ӗҫ пиркн токлат тӑва!, Майри 
итлесе лара!. Токлат хыҫҫӑн ыайри пренире 
те тухса калаҫрӗ.

Ҫав вӑхӑтрах диркӳ старӑсти пырса 
кӗдӗ. Ку ҫын та превире сӑмах илдӗ. Пуп 
токлахне хирӗҫмерӗҫ. Пурте хапӑд туса йы- 
шӑвдӗҫ. Ӑна пурвӑҫа кӗртме ресофутси йы-

шӑндӗҫ, Гесог§утсийӗ ҫапла сӑмахсеыпе пӗ- 
тет: «вӑрдӑха йалсоведӗ уъдота илсе тухид- 
ден—атте турӑ, ывӑл турӑ, ҫветтуй сываӑш 
турӑ йадӗпе—таса атте Тимофей ва4:§и 
приххотра тырӑ пухыа тыгӑпас. Ҫывӑракан 
йалсоветне вӑратас мар (иртвӗ суйлаври!)— 
ҫывӑртӑр. Малтанлӑха кам мӗн духлӗ пама 
пудтарниее уддота шсв тухас. Ку ӗҫе тува 
йалисповттӗлӗсемпе диркӳ старӑстине ху- 
шас. Ҫак постановлени пурнӑҫа кӗнине тӗ- 
рӗслесе тӑма таса атю Тимофей ҫине ху- 
рас. Пурнӑҫа кӗртме кӗҫӗркаҫран тытӑнас».

Вӑрӑмах та иар, кӗскех те мар ку ре- 
со.|утси. Апдах мӗн каламаллине каланӑ 
вара, шеремет «мӑн пухувӗ».

Пӗр иӑклӑ сухаллӑ ҫын кашни килех 
кӗрсе ҫӳрвт, «Мбншӗн», ма кӗрсе ҫӳрет?» 
сасартӑк пӗдме хӗв! Харпӑрхӑй патнв кӗр- 
се тухнисем кӑна пӗлеҫҫӗ вӑл мӑкдӑ сухал 
мӗншӗн кашни килех кӗрсе ҫӳревине.

— Таса атте Тикофей вэф:§а текӗн дух- 
дӗ паратгӑрддӗ варӑ?—терӑ ыӑклӑ сухал 
йалисполнаттӗдӗсевден пӗрня патне вӗрсе.

. —  Мӗнлв таса атте?
— Арз, хакӑр падӑшкӑ Еа:§:ди.
— Ҫув, пӗр пӗрдӗ те ҫук ун ва^^и. Каи 

хушнӑ ун ва:§:ьи нухиа?
— Ара... Мӑн пуху тунӑ. Унта епӗ хаи 

та пулвӑ. Пухма санӑн та тухмалда. Мӑи 
пуху ресоадтсинде ҫапла каланӑ.

— Ух, ман килте те ӗҫ нурха. Тархас- 
шӑн хӑвӑрах ҫӳрӗр. Ҫвр канне иаӗ пӑт.

— Сврӗн темӗп духдӗ параҫҫӗ вара?— 
терӗ мӑк сухал, йалсовет претҫетаттӗлӗ пат- 
не те асӑрхамасӑр кӗрсе кайнӑскер.

Иадсовег претҫетаттӗлӗ камне-мӗнне ыйт- 
марӗ. Еу ҫын мӗншӗя килнияе пӗлдӗ.

— Ҫемйере ваттисем те пур, ҫаырӑкки- 
сем те пур... Ҫеыйв катӑлмасӑр-хутшӑнма- 
сӑр пурӑнас ҫук. Памаллах ӗнтӗ ӑна. Ан- 
дах мӗн духдӗ парассине ан ҫыр, ҫынсендев 
лайӑх мар. Калсе илгӗр нӗр-ттӗр каҫхине,—- 
тесе кӑларса йадӗ мӑклӑ сухала йалпуҫлӑхӑ.

Малалла ресогьутси иурнӑҫа мӗнде кӗрсе 
пыБинв тӗплӗяех пӗлкестӗп. Андах нупӑ* 
удҫодӗ йалсоветӗвден мадтап пулнӑ.

«Виҫӗҫӗр пӑтран пӑртак иргрӗ» терӗ пӗр 
каҫхине пупӑн ҫемҫелнӗ дӗлхийӗ.

Ҫ. Шӑпъӑк.

Вилнӗ пулсан та.
«Капкӑн» вулакая йулташ! Сирӗн йалта 

кӑҫад вуйлас ӗҫсем нӗнде иртрӗҫ. Пнрӗн 
йалта кӑҫал суйлавра претҫетаттӗл тӑдӗ те: 

— Каыа суйлӑпӑр? терӗ. Пӗр кулак: Ваҫ- 
ҫили Мӑвавдз, терӗ. Тепӗри тӑдӗ те, вӑл 
внлнӗ вӗт, терӗ. Леш кулак вара: вилсея тв 
авав |ы нд |ӗ  вӑл, терӗ.

„Капкӑн“ тусӗ.
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Пуп. Ей турӑ! ХалЗх 
\р8са тыгма пӑрахр?, 
иӗн тЗвас?

Турӑ. Тамйкпа лайӑх- 
рах уӑратао!

Пуп. Кӑҫалхя ҫынсем 
тамӑкве ҫ^г теҫҫӗ.

Туре. Маиа лама та 
ҫтк, теҫҫб. Манӑи мӗн 
тйвас?

Пуп. Пбрре, ҫйр ҫиве 
авса халӑха тӗлентерха.

Турӑ. Мӗнле аиао, 
ытла та ҫӳл»ӗҫке, хы- 
рӑи апса ларасран хӑ- 

- ратӑп.
Пуп. Ан хӑра, сигс,

1*м тытатЯи.
Турӑ. Енб ҫук в5т, ӑҫтап осӗ мана татайрӑя.

■ Ь а с т р у к ӑ е е г ! ! ! .
(„Во саду пи в ( гор д е ‘ кӗввипэ).

Урамра та пасарта та—
Пур ҫӗрте те ҫуркуние,
Ех, -§ун савнӑ Ш упашкарӑм, 
Капӑрлатрб хӑй тумне!
Красни плош ^ӑт пылвӑкне 
Ӳкрӗм иртпӗ купсен-5е.
Паллаймас ха.Т) хама хам 
Те етем, те упӑте 
Комуи м у5и муы^ин^е 
Йӑлт тасалтӑм ҫӑвӑнса...
Йерсе килнӗ хваттере 
Внҫӗ тӳшӗн хӑнтӑ/а.
Сопранин5в темскерле 
Пул^ӗ самокриттӗккӑ,
Хам шухӑша пӗлтертӗм те 
Т)ут тупаттӑм -^ышкӑ.
Меш^ен хӗрӗ М агрпала 
Ыталансах пурӑитӑм.
Алӑ тенкӗ шалува та 
Виҫӗ каҫрах йакатрӑм.
Коркоп м,акаҫӑнӗн5е 
1:ҫсем кайнӑ вӑйланса,
Таварӗсем пит хнтре те 
Полккисем те таа таса.
Кӑтнк кӑтик сарӑ ^ӑх  
Сӑмартипе мухтанат,
Пнрӗн Петӗр ликвитаттӑр 
Ш ефа кайса... аташа-г.
Т)алӑш тута Тӑрахвинӗ 
Кӑҫал кӗ'5ӗ вӗрепме,
Туӑвашла мур йӑлтах ман^ӗ 
Вырӑс епӗ... тет хӑйне.
Труллит, труллит, тру.^ьа.ъ-^ьа!
Пур растрат-ьӗк каҫҫирта,
Ех мур, -ьӗмере!..
Апла мар-5-5ӗ-—тӗрмере! Аттай.

сатаъисем.
1. 1926-мӗш ҫулта С овет Сойусӗн-5е  

пӗтӗмпе 88 пин ҫурӑ тон ҫӑм аухӑннӑ 
(тонра 62 пӑт). Ҫав ҫулах тӗрлӗрен тӗн- 
сен пуп таврЕш ӗсене пӗрле илсессӗн, пӗ- 
тӗм С овет Сойусӗпе 250.000 пуп хисеп- 
лекиӗ. Пӗлес пулат—-ҫав 250.000 пуп 
труках ҫӳҫӗсене касса йанӑ пулсан ,ҫӳлте 
каланин^ен  миҫе пин тон нумайрах ҫӑм 
пухнӑ пулӑгтӑмӑр (каш ни пупӑн сухалӗ- 
пе ҫӳҫӗ 800 крам туртат)?

2. 1927-мӗш ҫулта Пӗгӗм С овет Сойу- 
сӗпе 245.465.000 квинтал (квинталра ӗ- 
пӑт ытларах) ы раш  пухӑннӑ. „К апкӑн“ 
шу'5ӗпе Пӗтӗм С ойусри пуп тавраш сем  
ҫав ҫулах 1 600.000 квинтал ты рӑ пухса 
ҫисе йанӑ. Пӗлес пула-г—хӑҫан пупсен.. 
хы рӑмӗ ҫурӑлат?

♦ ♦ ♦

Копператтивра.
—  С ахӑр цури?
— Бурддӗ те, пӗтнӗ.
—  Калуш пури?
—  Пурд-ҫӗ те, аӗтнӗ.
—  Суаӑгд пури?

—  Пурддӗ те, пӗтнв.
.—  Саветушдя пури?
—  Пурддӗ те, тухрб.
—  Ш алӑпӑ пӗпеки пури?
—  Пурддӗ тв тухрӗ.

♦♦♦

М у н к у н р а .

-— Ког|Ператтив лапки патӗнъе ҫапӑҫу 
пуҫланса кгйнӑ.

—  Апла пулсан ъупасха —  тавзр кипнӗ 
еул).
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тДМлашалсем ХӖРЛӖ-зутвйра.
9  Пуш уйӑхбн нушӑ куябсем...

Хбрлӗдутай хӗпбртенб. Хӗрлӗдутайсем 
пӗрпбрин ҪИН0 пӑхса йӑл та йӑл... кулаҫҫб. 
Вӗсемшбн—пысӑк телей, пурне те хӗпбртет- 
терекен «сопытти».

Ӑҫта пӑхнӑ унта афиш, афиго, афиш!.. 
Курӑнат—хӗпӗртенппе Танилӑв испаъӑн ал- 
■дисем дӗтреые йернӗ, — саспаллисем далӑш- 
тблӗш, пӗрпбрнЕ ҫвне угланма хӑтлаваҫҫӗ. 
'  — Пайан вуламаллн ҫуртра, кӑшкӑраҫҫб
афзшсем, — Хӗрлӗдутай пуҫланвӑран вара 
пулиан йапала пулаП Хузан арттрсӗсем па- 
йанхи кун фоккӑо кӑтартаҫҫӗ! Тайны Тибе- 
та, величайшив трюки ыагии!.. Курмасӑр 
йудсан—ӗмӗр-бмӗр ӳкӗниелле пула!...

'§ӑЕнкпе каласан, Хбрлбдутайри пуҫдӑх- 
сем, саиеҫтитгӗлсем, отввтлӑ ҫекрегтарсем, 
наддалнӗксем, су1йесем, вӗсен арӑаӗсем, 
адапӑди, стутвЕтсем, пурте, пурте афашсеяе 
вуласан, хӗпӗртениае ҫав кун анат ҫиме те 
эманеа кайса пӗгнӗ вара...

Ар», хӗнӗртӗн] Хбпӗртемесбр?
Хбрлӗдутай—сала ҫеҫ. Бӑрыансем. ҫыр- 

ма-ҫатра. Скушвӑ. ’§ӗрене дӗпбтмелли, нер- 
вӑсене кӑтӑкламалла нимбн те ҫук. Хушӑ- 
рав, пбрабр ҫынӑн ӗнн вӳхрепе кбрсе ӳкна 
ҫввден кӑна калаҫыаллӑх сӑиах тупӑнкала!. 
Ҫа.»ӑЕпа та дасдасах 'дентроҫпврт лапки 
ерех тӑратса ҫигерейыест Хбрлбдугайа. Ат- 
ту... ех, ан та кала!

— Умирасм со скуки... теҫҫб телопроис- 
жотиттблсеи. Ҫавӑнпа та афишсем мадда ҫӳл- 
лӗш сякгернӗ, ҫавӑнпа та пилетсене пӗр се- 
хет хушшиндо вӑрҫа вӑрҫа идсе нӗтерпӗ...

Каҫхинв Хӗрлбдутай вуламалли ҫурдӗ 
Хӗрдбдутай копператтввӗнди ҫбрӗк ҫел^откӑ 
пидкя пекех тулса лараӑ. Пӑдӑртаҫҫӗ, ура- 
€вм ҫине пусаҫҫӗ. Савӑлланӑ пек! Аадах, 
темскер пек кансбр пулиа те, йӑслаканах 
ҫук. Пӗрик ҫӗртея урана шӑйӑрни—вӑд ни- 
мӗн те мар, вӑг Хусан слонно курмасӑр йу- 
лас марддӗ!

Лран-аран кбтсе нлдӗ халӑх даршав 
уҫӑлассине... '§ӗресем лашгах турӗҫ савӑн- 
нйпе. Стсенӑ ҫинв уядден те пулмарӗ—пӗр 
15—16 ҫулхн тӑмпӑшал сиксе тухрб. Пӗр- 
лк уЗӑх шив курман кбпепе, аттн витӗр 
-ҫил вӗрет, тутисем—тӑптӑр кбсен...

—  ???!
— Ай уй, ҫави хаъ арттисб?
— А тата... Ҫав коаешнӑ... пӑшӑлтатса 

нлдӗҫ пурте. Андах дасах лӑпланма.тла 
пулдӗ.

Тавилӑв испад ку кСсен-туталдӑ тӑмпӑ- 
шал ҫумне пӗр нуссӑрах конферанҫйене кӗ- 
рӗшнӗ. Усал сысна пек ҫухӑрат!

—  Апла та капла! Тайяы Тибета, велк- 
чайшне трюка иагии! Н)ный профессор ма- 
гпи, величаЗший галант...

Пуҫданд».
Пӗр ляста хут нлсе, «прохвессӑр», ку- 

расшӑн виӑҫта кайса кӗрейменнипе витери 
ӑйӑр пек тӑпӑртатса тӑракан хадӑха ҫав 
хутран хуҫлатса: луткӑ, курка, вӑлашка пек- 
кисем, уптан—сгаккан ӑшӗнди ҫпнрта ҫун- 
тарса кӑтэртрӗ. Унтан—хатах ҫавӑн пекки- 
сем...

Халӑх... сывламасӑр пӑха! „прохвӗссӑ- 
ра '‘... Кӗҫ—стсеиӑ ҫине кӗтмен ҫӗртея— 
райком етемми сиксе тухрӗ. (Гем ҫзтмен 
вара, курас та курзсҫӗ ҫпирт мбнле ҫуннине!..).

Кунта вара—дистп ҫзектаккӑ^ь пуҫландӗ. 
Пйесси ҫакнашкал:

Райкомрн:—Еам ес?
Тӑмпӑшал (арттис)—Ҫын.
Райкомри:—Мбнле ҫын?
Тӑмпашал:—Алӑллӑ, ураллӑ, сӑмоаллӑ... 
Райконри: (тарӑхса) Гайкомран расреш- 

шени илвӗ и ео хадӑх пухна?
Тӑмпӑшал: Илсе... Испадран. (Акӑ ӑҫта 

ерунта!).
Райкомри: Токкуыӗнт пури сав? 
Тӑмпӑшал:— Ҫук...
Райкомри (урипе тапса): Халӑха удта- 

лама йурамас)! (Тӑмпӑшала сгсенӑ ҫинденвх 
сбтбрсв кайаҫҫӗ).

Шел Хӗрлбдутайсенв. Премӑ шадккӑ. 
Шӗвӗртеҫҫӗ вӗт сире, е? Е —еЗ, ыӑвта- 

рӑясом... Иепдр,— прохвессӑр вырӑнне сирӗв 
иопад стсенӑ ҫине прохвостсене кӑлара!, 
ҫитменни ҫиве скрӗн кӑсйвсеадвЕех укҫа 
йӑкӑрта!...

Еп пулсан, ун пеккисене тахҫанах днш- 
каласа кӑларса йарсаиӑ.

■^ӑнах! Хӑй тв тӑмнӑшал вӗт вӑл! 
Фоккӑс курмаоӑр йулаӑ Лвон. Лин.

♦ ♦ ♦

Йӗкеръе

М аттур кам ес, Ш упаш кар хули, 
С утлӑлӑх кӗсел •^усти пур!
—  К ӗселе пӗҫерме вутӑ кирли?
— К ирлӗ мар, ахалех пойтош! 
Ш упаш кар тени ҫатма йаки,
У тса пынӑ '5ух ҫат-ҫат ҫат!..
Ҫӗр ҫине пӑхатӑн, н кер ^ӗ  -5усти— 
Т)ӗркуҫҫи таран  л а ^ -л а ^  лат,!..
Ака вӗҫет ш ур пуш.мак пӳрт ҫумпе 
Ш урӑ пуш м ак—те-те-те!
Ш ур пуш мак сӑрӑсӑрах  сӑрлан^ӗ. 
Ш упаш карӗ кулат хӑй: ха-ха-ха!..
Хула пуҫлӑх, тархасш ӑн  тип ҫӗр 
П арсам  мана ес, тӑлӑха?
Еп, сана унш ӑн хавас тӑвӑп  
Саи йатпала сӑвӑ ҫы рса.

Кӗ'5кей.
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йурӑхс^р ҪЫНС8Н8 таоатас уаден.

С луш ӑш ъи: —  Х ӗвел ҫиадв тэ тумхахсем
вур та...

Хӑравҫӑ:—Пур та... тасатла алйҫитмеет!.. 
♦ ♦ ♦ ♦

Ҫемйелӗ пуласшӑн.
Ҫсмйедӗ стутентсене пудЛтмадла.

(Продеттари отутвпьӗевн 
сйесб £ыш&н»нв|вв).

— Ну, йулташ, ман умра питӗ пысӑк са- 
7ацӑ тӑра!. Лвланас тетӗп.

— Мӗншӗн васкамаиа пулдӗ тата?
— Ара илтмеяи есӗ —пролеттари стутен- 

1?сен сйесӗ ҫемйеллӗ стутентсене пулӑшмал- 
■*»! тесе йышӑннӑ, тет. Пирӗя стутентсем 
халӗ пуртв хӗрсем шырама саналанса ва- 
>вҪ. ҪИ.

Ыйтусемпе ответсем-
Иал ҫынни ыйтни. Парттире тӑрӑкан §ак- 

севе ҫчрцеле сутӑ тума йурати, тег.
Хирӗҫ калани. Парттирв тӑракан ҫыноенв 

ҫӗрпеле сутӑ тума йурамас!, парттнре ла- 
раЕансеЕе сутӑ туыа йура!. Ав, Иашквлт 
йазӗнди (Канаш р.) парттяйгсӑ Садзс Ввх- 
тӑр Иӑвавӗ ҫӗрсеве ҫывтан тара ялсе 3 

ҫуллӑха ҫыана 20 теякв тара паеӑ. Мӗн- 
шӗн Вихтӑр ИӑваЕве апла тума йуравӑта? 
Мӗншӗн тесен, вӑл парттире тӑмаст, лара! 
авдах. Коятро.ь Комиҫҫи пырсан парпирв 
тӑраБавви нула! те, вара ӑна ҫӗрое вутӑ 
тума дараҫҫӗ,

№ рлӑ еын ыйтки. Ҫын ынҫо кун ҫкмееӗр 
пурӑнма пултараГ?

Хирӗҫ калзнн Вӑйве кура вӑл. Кӑҫал ха- 
ҫатсенде ҫырдӗҫ: пӗр Сахалинтая ки.лнӗ §ын 
50 талӑк ыгла нвм ҫииесӗр пурӑннӑ, терӗҫ. 
60 твдӑк ктла ҫнмесӗр пурӑнпӑ ҫыя нӑм 
ҫыв пулнӑ. Лдасбна илсен... Шӑнӑршӑ ра- 
йонӗвдн адасем (страхховӑннӑйсен ад8сеи> 
6 уйӑхра п?ра андах ҫинӗ. Нойапер уйа- 
хӗвде райстрахкассӑ пӗре ҫитервӗ тв (*ос- 
сопи парса), унтан вара пӗр адава та ҫи- 
термен. Райстрахкассӑра лгфакавсем хӑйсек 
кунне 3 хут ҫимесӗр пурӑяааыаҫҫӗ, ыӗншӗя 
тесен, вӗсен ҫиыесен хырӑмӗ выҫа!.

Пвлопа. Есӗ: „ВҫемЕрнӑй погюа" пулни? 
—тесо ыйтатӑв.

Отает. ,Д1ирӗн йад“ хаҫагра вуласа 
,.Ту|ӑ пуррнпе ҫукЕиве" ӑндавтӑна (гӗ-  
Пури тл, ҫзиа? Пур пулсав, поттоа та 
пулвй. Ҫук пулсан,— поттолӗ ю  пулман.

Поттоа пулнӑ пулсан, турри те ҫавӑнгах 
путса ВЙ.ТВР.

♦ ♦ ♦
Тӗм шӑхлиъЗ.

Ӗсмӗл пулБитсвБхе днрпе выртаканеем 
йулашкп Еӑхӑтра шӑхлидӑ йӑваласа авдах 
выртаҫҫр. Тӑьне илыо айакка кайассн ҫук, 
саЕитгарсем ҫӗклесе пырсах параҫҫӗ. Хӑй- 
сене ҪЕмв паракан шур ҫӑкӑртан йӑвала^ҫЛ 
Ҫӑкри дуста пекех те, автп ҫыпҫӑаа!, шӑх- 
ли-Бисем те ававах тухаҫҫӗ.

Кӑҫалхи, ҫигсс Ӗскӗл йармӑрвка ва.ь%» 
далайах хатӗрлеҫҫӗ пу.%т8, йармӑркка ыг- 
ларах пухӑпван хакӗ те йӳнелӗ. Шӑхлиҫи- 
сем аваагарах тухсан совх(Х5 Парамонӑв та 
хӑйӗя аднсеве ваъьп илсе парӗха.

Ҫӑмӑл навалеркб.
♦ ♦ ♦

Тасату ҫннъӑн.
— Мнкулайа паргтирон кӑларнӑ темеҫ§к 

ҫак'? Мӗншӗп кӑларвӑшн?
— Ана таса ҫыз ыар, тесе кӑларнӑ.
— Кашпи куа суаӑнае ҫӑвӑнзах тӑрад- 

дӗҫкр. Пылдӑк ҫыаӑҫвӑ вӑхӑгра пулвӑ цу- 
лннех. Е—ке.
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Айлӑмнассинзе пулса иртн! тӗлӗнмелле ӗҫсем.
(Иулашкн. Иуҫламӗшӗ «Капкӑнӑн» 5-мӗшпе 6-аӗш номӗрӗсенде).

йнкек куҫа курӑнса килетим вӑл? Асту 
сана! Ҫапла пулмасӑр! Систерсе калсенпур- 
тв ӑна пионер пек «хатӗр пулса» кӗтсе 
илӗцӗҫ, авдах, ҫӗрлехи вӑрӑ пек, вӑрттӑн, 
«аоартӑк персв туха!ҫкеха вӑл. Ҫав ҫун- 
тарат.

Шӑппӑн Миха.ди хуйха йердӗ. Урама 
тухна ҫук Еӗт, дорт воҫмк! Тухеааах—пӳр- 
непв тӑсса кӑтартаҫҫӗ.

— Ав Миха-да кайа!, пӑхӑр лайӑхрах; 
унӑа тӗпсакайӗвдо то шуйттан. Хӑй ^ ӑ  
мартан, ҫылӑхлӑран пулнӑ пулӗ авхӑран.

Ват супнӑ, вилеймен кардаксем пит ор- 
лентереҫҫб Миха^ьаЕа. Хирӗҫ пулсантх, таҫ- 
тан ййакран пӑрӑнса тараҫҫӗ.

— Тем курӑн усал йернӗ ҫынпа!
Пӗрре ҫапла Адтуҫ кардӑк, ӑпа урамра

хирӗҫ пулдӗ те, ӳке-|ке тарма тытӑндӗ.
— Тем курӑн—турӑ кӑна сиртӗр усала.
Миха.да урама тухма дарӑндӗ. Апгӑранӑ

йенне хашлаюа хуйхӑ са ларак Тата икв 
1 ӳлмек сӑра вӗреттердӗ арӑмае. Пӗр дарӑн- 
масӑр ӗҫет.

— Мӗн тӑвас ку пӑрупала?—хашлатса 
ыйта! врӑмӗнден.

— Т1М тума.лла—хашлата! ӑна хирӗҫ 
арӑмӗ.—Епӗ хам та аптӑрарӑм веҫех,

Иал шавла!, йал кӗрлет. Пӗр сӑмах ҫуи- 
не вуннӑ хушат, тепри ӑна илтсен тата ҫа- 
рӗм хушат. 1]ар пырса халӑх ҫӑварае. 
Микхуҫ пЕде тапӗ тыгса кунӗя ҫӗрэн турра 
кӗл тӑват.

— Ырлӑха ыар, тӗнде пӗтет пулӗ.
Укяҫ йияке хӑрапипе кӑмака ҫзвд^^н

лерсе анса вӑхӑтсӑр ада тӑва!. .Комсомойӗс 
Мӗтри каласа ӑплангарасшӑн, 'авдах ӑва 
иикаи та птлемест.

— Ҫаурӑк ха есӗ, нимӗн те пӗлместӗя.
Пӗр вырӑсарнн кун ҫапла Айлӑмкасси

ҫкнзясем хӑракалаеа урама тухса кадаҫса 
ларнӑ вӑхӑтра (мӗн сӑмах, паллах тӗпойка- 
йӗнди шуйгтан ҫивден сасархӑк кӗмсӗртетнӗ 
сасӑ нлтӗнме иуҫла!).

— Тррр, тррр шарт, тррр-шарт, шартла- 
тат йал тулашӗкде.

— Пӗтрӗмӗр, ҫитрӗ пурнӑҫ, саланаП!!— 
ҫухӑрса йадӗ Микуҫ пндде.

— Т еикаласан  т а ... к аласа  пӗтереймерӗ, 
-дӑртахса ӳсӗрсе йадӗ.

Пур те тӗлӗнсв ҫӑварӗсене карсз, пӗр 
еиккелемесӗр лараҫҫӗ.

С асӑ ҫывхарнӑҫемӗн ҫы вх ар а!, пӗр ла- 
ш а хӳринв тӑратса  урхаиах  нек сиккяае, 
тӑм ан  кӑдарса килет.

У яддеи те нудиарӗ йал вӗҫне теыӗскер, 
ӑиӗр  ннҫта курман, пӗр хӑруш ӑ й а п а л а к ӗ к -  
«ӑртетсв кӗрсе тухрӗ тв, х ал ӑх  пухӑар.ӑ ҫ6- 
рвялв ту стзрса  кидет.

П ӗр нноут ху л ш и яд в  ҫьтнсем д ӑз-н ар  
«ялАноа пбтрӗҫ.

и

Микуҫ пиддв ҫуралнӑраняа апла дупман 
пулӗ, такам тх хӑваласа ҫитес ҫук. Кялнӗ 
ҫвтсеи хӑшӗ тӗп сакайнв, хӑшӗ кӑмавана, 
хӑшӗ маддана пытанса пӗтрӗҫ.

— Тӗндв пӗтет, есрел килнӗ.
Урамра никам ҫук, пур то тароа кӗрса

пӗтнӗ, пӗр комсомолӗс Мӗтри ҫеҫ: аероҫуна- 
сем, аероҫунасеи ҫ и т р ӗ ҫ! т е с е хи- 
рӗҫ дупа!.

— Тррр тррр, шарт, тррр! кӗисӗртетгт 
Айлӑккасси.

Кӑркӑс Павӑлӗ а п к а р т и в е  арпа 
илме кайнӑ нуднӑ, пахдаран тухсавах „ае- 
роҫунасене“ кура! те, лӑпсине пӑрахса, 
хапхн алӑкне уҫмасӑрах, сехри хӑпвипв, 
хӳке урлӑ снксе уринв аманта!. Ҫапах та, 
ури ыратнино пӑхмасӑр, тӑватӑ уралдӑн 
уналенсе пусма айнв кӗрое вырта!.

— Тем курӑн ха.дхи вӑхӑтра! 03, тур 
тур! ан пӑрахсам пире! Сӑран тумтир та- 
хӑвнӑ кӗленде куҫлӑ «тискерсом» аслати 
ҫивден андӗҫ те, Мӗтркпе калаҫса тӑраҫҫэ. 
Вӗсбне вӗретнӗ шыв кпрлӗ пулвӑ. Унта 
кайаҫҫӗ—хапхнне пвтӗрЕӗ, кунта яайаҫҫӗ— 
пӳртре ҫын ҫук.

Пӑркалаҫҫӗ пуҫӗевБв кӗленде куҫсеи, 
Пим тума антӑраса лардӗҫ те, тӑрӑдгатгар- 
'§ӗӗ Шупашкаралла.

—  Салам сире, хӗрӳллӗ садам—тесе кӑш- 
кӑрса йулвӗ комсозолӗс Мӗтря. С—н.

♦ ♦ ♦

—  Мбншбн Ивановз паргтирен тасатнӑ.
—  Ӳсӗр пулсан лашасена пӑтратса памал- 

ли корита ӑшӗнъв ҫывӑрса вараланнӑ.
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Йӗплӗ ҫӑмах хыпакансем,
Происвотсӑ ӳсот.

Хзфхи вӑхӑтра гакулсем те происвотетвӑ- 
яа ҫыхӑнса ӗҫлеҫҫ?.

Аслӑ-Патӑрйелӗнде Кукша Тимма ҫуртӗн- 
дй шкул адисем вӗренеҫҫӗ. Ҫав ҫуртра Кук- 
ша Тимма арӑуӗ сӑмааунккӑ пӗҫерег. Шку- 
ла пынӑ адасем пӑхоа тӑраҫҫӗ, тет К—в Й.

Сймакунккӑ происвотствнно хаяех ҫыхӑ- 
наҫҫв те, ӳлӗм вӑл происвотствӑ ӳссе кайас- 
еи паллах. Происвотствӑ ӳссе кайсан ӑна 
1ӑш патшалӑха йарса вырааҫтарӑпӑрши?

Выртакгнсем.
Ҫуркунао йеннел.1в ыйхӑ пусма пуҫяат, 

теҫҫӗ вара кардӑ.ксем. Кардӑксеи кадани тӗ- 
рӗс вара вӑл. Тӗрӗс аулыасан 1-мӗш Ирҫе- 
ри (11етӗрн0 р.) йалхуҫзлӑх крушокӗ те 
ҫуркунве умӗн тутлӑ ыӑхӑаа ҫывӑрас ҫук. 
Вйл ҫывӑрма тесе иртяӗ ҫуркунаех выртнӑ 
та, халидденех ҫывӑра!. Кӑҫал пӗр пуху та 
тумаа. Удасткӑри акронои та унта пырса 
ӑна вӑратас темен.

Вулакансем ҫав крушоаӑн претҫетатгӗлӗн- 
1е кам тӑаи ҫиндея пӗдесшӗн пулӗҫ. Мал- 
танах калатпӑр — никам та тӑмас!, пурте 
выртаҫҫӗ (ҫывӑраҫҫӗ),

Муниуи камппгни.
Мункун Еамппани кӑҫал Иетӗрнв 
райоаӗндв ӑраснах лайӑх ирт- 
мвлле пек. Урааакасси коипе- 
раттивӗ мункун кампаанзйӗ вад- 
.ди коиператгива хӗрессем, пови- 
нани кӗнеквсем, кулид илем.тет- 
ыеллисем, тага «Храстос Воскрес» 
тесе ҫырнӑ таварсем илсе килвӗ. 
(М. Икнатйӗв),

Ҫакна илтсессӗн нӗр иртсв ҫӳ- 
рекен ҫын Урааа-касснсенден 
ыйтвӑ:

— Коппер&тгивӑн претҫетаттӗ- 
лӗ пурн? ^

— Пур.
— Правлениа дленӗсем пури?
— Пур.
— Ревнҫи комиҫҫи пури?
— Пур.
— '8ленӗсем пури?
—  П ур.
—  Вӗсен пурин тв пуҫӗсеи дури?
—  Хм!..
И улаш к! мйтува хиуӗҫ кадам а 

нииӗнлв сӑм ах та  тупӑнайиан

Кӑлентгрсем пӗр пех мар.
Кӑленгара ӗненмелли ҫук ӑна. Бирӗн 

«Капкӑн^ретаксиндн хӗрлӗ картинккӑллӑ кӑ- 
лентар хадв апред уйӑхӗ кӑтарта!. Хамӑр- 
тан ннҫвх мар, Сопес комиосаризтне кай та, 
унта в^ен  кӑяенгарӗсем— кӑвак карттянк- 
кӑли ийӳн уйӑхӗ, сарӑрах карттинкӑллн 
йанвар уйӑхӗ кӑгарта!. Ҫавӑаяа га нӗр 
протокол КОЛПИН0 ҫапла ҫырнӑ:

Протонол .М 2 
Заседанин кэмиссии по проваденин) яомощи ела- 

пым от 6 кюня 1929 г.
... Трехдневник помощи слепым по ЧАССР про- 

водится 10, И  и 12 апреля с. г... 
Комисси инфорыационные доклады о проведеяии 
трехдневника представляют к 5 января 1929 г. 

в НКСО.
Пайан ийунӗн 6-мӗшӗ. Ан ман — ийуаӗн 

6-мӗшӗ, икӗ уйӑх кайарах кайса пурӑн ха, 
аыредӗн 10, 11, 12-мӗш дислисендв суккӑр- 
сенв пулӑшас кампиани туса иртер, отдотвв 
вара пайанхи кунтан 5 уйӑх.та 1 кун ӗлӗк- 
рех туса пар!..

Туйра шалсӑр каръӑк ташлакӑ.
Авалхи йурӑ тӑрӑх, йалти туй аднееи 

«туй, туй, туй тесе, пурнас йытга вӗлерсв 
пӑраапан туса» пынӑ. Ҫӗпӗрте Франтсус 
поҫҫолккинде Накку Петӗрб йат.тӑ пӗр пар- 
твйтсӑ «туй, туй, хӑй анланнӑ туМ тесе» 
ҫӗаӗ арӑмӗае йуяашар тӑрсз твмиҫе хуг та 
сӑхсӑхса пуҫҫапеӑ,

Иуҫҫапӑх, Иакку Петӗрӗ! Санӑн пӑхӑртан 
тунӑ ҫамку пуҫҫаанӑшӑнах шӑтас ҫук.

Анкӑ-минкӗ енентерӳ.
«Пӗлекен кореспотент» пирӗн пата пӗр 

токкумӗнт йанӑ. Токкумӗнт ҫумне ҫӗдевв йа- 
нӑ худӗ ҫине ҫаала ҫырнӑ:

— «Капкӑн» нус, тӗрӗслесв пӑхха, кама 
паниав пӗдме пудтарагӑнн ҫак ӗнежгврӳвв, 
тет.

Токкумӗпдӗ ҫакӑ:
>достовереннв

Дано сия г-нка с. Оточево Огочевский сельис- 
полком Татаркассинского р. Ч.4ССР в тем, чтэ 
действительно нуждается Оеэ дрова. Проюу от- 
пустит что удостоверяется Оточеаскнй сельис- 
полкома.

Пед СИКа П. ЕГОРОВ.
Секретарь КУДРЯШ 13.

Ку хутран нжкӗя тӗлӗнмелдж ҫук. Кжрек- 
камшӑн та паллӑ—йалсовег првтҫвтжсгӗлӗпв 
ҫекреттарӗн хулпуҫҫн ҫинди пуҫӗевм вӑд 
вӑл вӑхӑгра кбнделертв пулман, кнлӗоенв 
тӑрса йулнӑ пулнӑ.
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КОППЕРАТТИВРА.
Тавзр гл к в  пы кӑ ҫын; Христос дӗрблнӗ!. 
Пркхашъбк: П ирв дӗрӗ тав ар  кирль ыар.
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