
— Мӗн ъула ларьӑ ку 
кӗяер?

—  34- Т0Н КО .

—  Ма хаклӑ?
—  Шутла: йӑвӑҫӗшӗн, 

тата платкнхсвнэ 45  тенкӑ 
т^лбнӗ, калкорсем кӗпвра 
тутарасшӑн рвтаксиэе 20 
ҫы руй8нӑ-13 шар пусран 
(марккӑ) 2 твнкӑ пулат. 
Ретакск вӗсенв конорар 
12 твнкӗ тӳлвнӗ, самвтки- 
сенз хаҫат ҫина ҫапса кӑ- 
ларма 26  тентӗ тугнӑ. 
Пӗтӗл;па 84  тенхӑ пулат.



Пӑшгл пытзрналла вы^ьапансен.
Вӑрҫӑ дарӑннӑранаа ҫитмӗл теҫидӗ еоя- 

фереитои те туса иртернӗ пулӗ йут патша- 
лӑхсенди министӑрсем.

—  Калаҫма вӗреннӗ, •ҫӗдхе кӗҫӗгет вӗсен.
КӑрдавЕӑ йернӗ дӗлхисепе.
Нумай пулмас! Ш еневӑ йатлӑ хулара... 

пӗдетӗр пулӗ пыоӑЕ кӗнӗрнерен пӗдӗкрех, 
дӗрнэ хуринден пьтсӑкрах натшалӑх пур 
тӗндерв—Ш вейтсзри. Ҫав патшалӑхӑя Ш в- 
невӑ йатдӑ идемлӗ хулара, вӑрҫӑ хатӗрӗсене 
пӗтересса ҫинден калаҫма, йуг патшалӑх 
претсгзвятгелӗсем Еӑҫал та мувкун умӗн 
ҫӗнӗррн иухӑнса лардӗҫ.

Ҫанталӑк лайӑх унта: вӑриян, сат, 
шыв, &угпа шывса вьт.даыадлн сӑртсем... пӗр 
сӑмахпа каласан пуртв пур.

—  Мӗншӗн пӗрле пухйнса дуна йӑпатас 
мар.— Ш вейтсаркре Киттайри пе5, йеА ваа- 
нйстанри пек краштӑн вӑрҫи ҫукха. Питех 
хӑраса ӳкмелде мар— Кяттайпа ЛвкаЕистан 
пит инҫе.

Нумайӑн пухӑннӑ упта. АнЕлирен, Франт- 
сирен, Итталирен, Амерӗкрен, Иапаонирен, 
тата ытги патшалӑхсенден дӗрӗк кутлӑ ттм- 
тирсем, ҫӗвӗ пиншаЕсем, дӗризлетекен пуш- 
макоем, витре пек шлвдкесем, шур пердет- 
кесйм пухӑннӑ.

Совет Сойусӗ никампа та вӑрҫасшӑн 
марри, пуринпе те Еилӗшӳллӗ пурӑнма тӑ- 
рӑшни куҫа хупсах та Еурӑнсах тӑрат. Иӗл- 
тӗр Лйтввнӑв йулташ уя ҫинден йагарлз- 
сах уйрӑм хут ҫырса падӗ, коьфереятсирв 
тв уҫҫӑн каласа кӑтартрӗ.

—  Усӑсӑр валаҫниБден иимӗн те тухао 
ҫук, вӑрҫӑ хатбрне пӗтермелле, вӑрҫӑсем 
халӑха пысӑк сийеп кӳреҫҫӗ. Иывӑрлӑк ӗҫ- 
лекен Елао ӗнси ҫияе тийевет, пӗтерес вӑр- 
ҫа, терӗ вӑл уята.

Андтх пирӗн телееатсем те^^дул тӑрӑш- 
сан та, ытги патшялӑх телекадбсем пӗрвы- 
рӑнтан хӑиайман. Пӗри теирин ҫине йара!, 
тепри Еиҫҫӗмӗшне айӑпла!.

— Ыгтисем пӑрахмасан, кан йепле тру- 
ках пӑрахас. Ҫук. ха.д пулмас!. Тепро пу- 
хӑнӑпӑр. Ҫанталӑкӗ, куата аван... терӗҫ * 
пӗлтӗр.

Кӑҫал тепре пухӑндӗҫ. Иепле те пулпн 
вӑрҫӑ хатӗрве пӗтерео тесе, Совет Сойусӗ 
кӑҫал та вӑл комиҫҫине уйрӑм телеЕатси 
йадӗ.

Ҫзв, „вӑрҫӑ хатӗряе пӗтерес тӗлӗшпе 
тунӑ“ комиҫҫи йенлй ӗҫлени ҫиндвн ҫырса 
пӗлтермв, корвспотеятсрм вум&йӑн кайнӑ.

Ыгти патшалӑхсенден, конешнӑ, пуркор- 
сем (пуршуаслӑ корессотентсем). П прӗнпаг- 
гаалӑхран ӑстарах ӗҫкорсем. Ииртен ы й1ма- 
сӑрах кор>еспотевтсемпв пӗрлешсе ,.Капкйн“ 
кореспотендӗ те вӗҫтернӗ.

—  Кайоа вурзвха, кӗя хӑглзнаҫҫӗ, терб 
пулае,
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Ха.д бнтӗ .,мӗн курнине ыӗя илтяине ҫыр- 
са пӗлтерет. Иглӗр: нумзй вӑхӑг „ӗҫлерӗ" 
комиҫҫи, андах пӗр утӑм та малалла кай- 
мая. Лирӗн телекатси пуҫлӑхӗ Литванӑв 
йулташ калама тытӑнсан (калаҫма вӑл пат 
вндкӗн калаҫа!, тӗрӗслӗхне ҫантарат) Лоу- 
тоа текенскер (комиҫҫи претҫетаттӗлӗ), кутнв 
йӗп кӗнӗ пек, ниҫта кӗреймест, пӗр хӗредет, 
пӗр шурала!, тутисене ,,мӑк-мӑк“ тугарка- 
ла!, пулӑшу ыйгса ыттисеы ҫине салхуллӑ 
пӑхса плет.

—  Пулӑшӑр мана тархасшӑн—теҫҫӗ унӑн 
куҫӗсем.

Каккуй пулӑшма унта: Кешентея (Анкля 
иретсгавиттӗлӗ), иртнӗ ҫеҫҫире те ӑна Лигви- 
нӑв йулташ ййплӗ ҫӑмзх хынтӑрзине асра 
тытса, ҫӑварне те шыв, те ерех сыпнӑ та, 
нимӗн те дӗнмест.,

—  Иырса ҫыхлаяха унпала, мӑкӑртата?' 
вӑл сӑмси айӗндв,— Иӗлтӗр то ҫбр тӗпнв 
анса кайаттӑм.

Кипсоя (Амерӑк претставиттӗлӗ) тухса 
калас пеккинв каяакаларӗ: «Ҫӗр ҫивди ҫар- 
па, вӑрҫӑ хатӗрӗоене дакзрассияв хнвӗҫ 
нимбн Т0 каламастӑа та, андах шыври йа- 
паласеи ҫпнден урӑх духне калаҫмалда пу- 
ла!, мӗвшӗн тесен... П аранкӑаа пемэлливӑ- 
шалсене пӗтерме йупа!, лерӗ.

Кермзпипе Кятай, тата Туртси претста- 
виттӗлӗсем пярӗя телекатси мзйлӑрах кала- 
ҫаҫҫӗ. Лоугон ним тума аптӑраса, саҫҫета- 
нине хупат. «Ку ыйгусеи ҫннден, ыран ка- 
лаҫатпӑр» тет вӑл,

Апрелбн 22 мӗшӗнде Кешентен сӑмах 
илет.

—  Мӗн калӗ ӗптӗ ку, мӗскӗя, тесе пӑхаҫҫӗ 
ун ҫине. Кешентен кчвӑн пек кукша пуҫЕв 
ылттӑн ҫӗрӗллӗ аллипе сӑтӑркада! те, сӑиах 
калама тытӑна!:

—  Тухса калаҫма епӗ хатӗрленнея#. 
Кипсон каданӑ пирки ҫеҫ калатӑп. Кипсея 
сӑмахӗ ыан кӑмӑла кайрӗ. Шыв айӗндэ ҪӲ* 
рекен кимӗсене пӗтерые пула!, адасенетуР' 
пасран кймӗсем тума дарма пула!, епӗ тв 
унпа килӗшетӗп, ыттисем ҫиБдэн ӳдӗмрея 
калӑп, тег вӑл ҫамки ҫинди тарне шӑдза.

Литвинӑв йулташ сӑмах илсе вӗсем сУ' 
йеҫӗ дӑпти ҫаппине кӑтарта!. Лоутон ниҫта 
кӗреймест. Аптӑраса сасӑламасӑр Совет 
пройектве пӑрахӑҫа кӑлара!, Литвинӑв йуЯ' 
таш а сӑмах парасшӑн мар тӑрӑша!. 
сӑмахпа каласан, претҫетатгӗл пуляӑшӑя 
хӑйне хӑй вӑрҫа!.

— Намӑс мар ши? Мӗндул ҫыннухӑнвӑ. 
Е аӗр улталанине пӗтӗм тӗнде пӗлет ӗнтӗ.

Ҫанах та хӑй, ҫынсем зн сисдӗр 
кулкалат, куҫне хӗскелет, Литвиаӑв йудтаШ» 
айӑалама тӑрӑша!.

Ҫапла 'вудайдден «вӑрҫ'ӑ хатӗряе пӗтв' 
рес тӗдӗшпе пухьӑ комкҫҫи» нӗр вырӑз^*



К а 1̂ и ^ и ӗ ш е т  ҫ а н  р а с о щ т с ^ п е ?

—  РесоЛ}утсии8 ҫуртӑйя. А к  итлӗр: „Пиртен ерех шӑрши кӑрсен, пкр- 
тея кӗнӑ тесе шутл8?лаяла глзр, йут ҫынсекъен кӗке тесе шутпавяаляа*>..

тапӑртатса тйдб. Тӑзан халйха ҫавӑн ҫия- 
ҫырса нблтврес тербм— ҫыра! пирӗн ко- 

рвспотент, Скуднӑ кунта, Ш упашкара тав- 
Рйнас квлет. ТаБрӑнсан тӗиӗ-йӗрӗпвх кала- 
<!а парӑн. Сквӑ пулӑр тепре курндден,— те- 
св турхса хувӑ йулаш&ньден.

Пуотуйах кайяӑ унта пярӗн коресдо- 
^нт. Кайаалла марддӗ. Ара ьӗсем, пуршуй- 
сеи, ваттисем калашле; ҫатмӗл те ҫидӗ хирги 
Ҫат«ӗл те ҫиҫӗ шурӑ дула хӑҫан та хӑҫнн 

сӑхса шыҫтара!, ҫазӑа  ду.хне тпи, 
%Ҫӑ хахӗрӗсеве иӗтероссп ҫивден поста- 
®овлени йышӑнма шухӑш.таҫҫӗ.

Есӗр йышӑамасан епӗр пӗгӗм тӗпдори 
А^^СЕеассмпв хреоденсем пухӑвса, вӑл пос- 
^вновленпйв йышӑаӑаӑр та, си^е Ш енрвӑ 
Ҫывӑхӗнди тусем ҫкнден кутна гайвтарса 
^ввӗсе снгарса йарӑпӑр. Иураги, Ш еаевӑ! н 
®<'епкесег,?..

Вг&к£влӑ пулӑшу.
— Ей! ка.тӑрха, тухтӑр?
- -  Каь.?
—  Тухтӑр.
—  М.н тӑван тухтӑрна?
— Так сӑмах вурддӗ тв унпа.
—  Мӗпле сӑмах, яала?
—  Бӑт 8К ҫналз: 
Мӑшкӑл-касси йадканашӗ 
{Шуйтан мари ҫӗр ҫӑташшӗ) 
]!улйшкомӑн укҫппв
Йҫке йааӑ ҫӗрӗне,
Халӗ ҫи-ҫб ҫын шӑпах 
Хӗн кураҫҫо мухмӑрпа,
Ҫиҫӗ ҫын рыртаҫҫӗ днрлР, 
Сызагызткӑв тухгӑр кярдӗ.
—  Лпла пу.юаа— тухтӑр мар 
'§ -срах иилпгсн йарар!..

Йохвин К.



С„Капкӑн“ ӑмӑртуне),
—  Иӑл... йӑз-йӑд... кулса ялдӗ .V.. ху- 

хяадя технӗккӑира вӗренекен Лахаякка пио- 
сат1ӗд февралти „Сунгад“ хунлашкин тӳа- 
тер йенне вуласа тухсан.

•Таханкка йаланах пуштӑ йешдзкӗнде 
ямдетленвӗ, тата пӗдтӗр ,,К анаш а“ вкӗ са- 
иеткӑ кӗртнӗ авдах пулин те,— палдӑ нис- 
еаттӗл шутдазва. Писсаттӗдсен сйесӗнде те 
нулнӑ..

Паллах, литтераттурӑ ӑмэртӑвӗ ҫвнден 
пӗрре вуланинех унӑн кӑвар-дӗри лӑнлӑя- 
кан. Вал ӑна нккӗ, виҫҫӗ вудаса тухнӑ. Тӑ- 
ватӑм ӗт ху г вулаҫан...

—  Ӑмӑрту! Ӑаӑрту!., Ойгорох!.. Тӗнде 
нтексӗрех тв мар'..— тесе ҫухӑрса йадӗ те, 
хӑйӗи тусӗ— Калатгай ноет патне сиккиае 
уткӑьдӗ,

Лаханкка выяӑ дух— вяҫ ерне тӑрантэр- 
вӑ сыслалца Кӳишек Калатгай йӗипӗҫҫисея- 
ден касса илсе, ӳгяе ҫил кӗреорен ситӗ- 
рвт ьӗя.

—  СаплатӑЕ?~терӗ Лаханкка, йудашки 
непаасем зе илнӗ „Сафо“ва тивертсе,

—  Саплатӑа. саплатӑа, мӑн саплӑк ху- 
ратӑа... терӗ туеӗ рифмӑласах.— БевМп^атси 
ытлашшяпех пуҫлавдГз-ха... А ес мен пуйгн 
пек „Сафо“-семех ӗметӗв? Еӳрхе нӗриЕе... 
А ах, тутлӑҫке!

—  Акӑ мӗншӗн, _кур... терӗ Лаханкка,
—  Ак, ьуда... Ӑмӑрту! Пӗрремӗш пре- 

»к— 500 тевкӗ, иккӗиӗш иккӗ—400 тенкӗ, 
вкҫҫӗмӗш— 300, гӑваттӑмӗш— 2 0 0  тенкӗ... 
Сйсетяе, дорт, иӗп шӑрши кӗрет? '§апа тух- 
малли..., хе-хе... пуймалли...

Иӑкӑлт! сикрӗ Калаттай пукан ҫинден. 
Пуҫо маддааа шант! турӗ.

—  Урр-ра!.. Урр-ра, Лаххан! К  дорту 
1 /м  саплассиве! К  тйавӑлу! Иытӑ хӳриве 
втлтӑр!

Хьрӑк, шатра сӑмсаллӑ .Таханккава пӑ- 
дӑртаса тытса скӗ хут ҫавӑрса ҫаярӗ те, 
сӗтед ҫняе йӑгса лартрӗ,

—  '|)ӑт, дорт... Ан макӑрнӑ пултӑр... Хӗ- 
пӗртеннпв йуратса хӗветӗп сана,..— терӗ дӑх 
дфйллӗ Лаханкка.— Тайха тепре вулар вӑг 
ӑмӑрту ҫпБдвн...

ткаӗш ӗ тв сӗтед хушшине ыталанса 
лардӗҫ.

—  Так... Темӑсем пит нумай ыйтусене 
ҫавӑрса илме пултараҫҫӗ... : Пӗрремӗш пре- 
ми—500 тенкӗ, иккӗмӗт— 400 тенкӗ, внҫ- 
ҫӗмӗш—300, тӑваттӑмӗш— 2 0 0 ...

—  Ну, акку 100 тенкӗллӗ премишӗн 
вулама та не стойӑт... Срок— 1 -мӗш во- 
Йапбр...

—  Хей, увдден 20 роыан та ҫырма пу- 
лаП— терӗ Лахавкка, пӗҫҫнне хыҫса. Мӗнло 
Ыгк Пагьӑ?

—  Е а  пӗр 15 поемӑ ҫыратӑсах ӗнтӗ!..

терӗ Калаттай. '§ылай шутласа Гхурсаддӗ- 
ха . '■|)ӑн малтан еа  ҫыратӑа „Хӗрвслӗ йал ‘, 
хӑмӑр йал хушшисене ҫурхи шывсеа ҫулле- 
нех хӗресдесе ҫыранлантарни и йалсоведе 
ӑна йуоамаяни ҫинден... Унтан ҫыратӑв 
„Ы дттӑя ссхет“— 'Гимак Ваҫкпне сехет вӑр- 
ринде тытса хӗвенн ҫинден... Унтан—„Ҫл- 
ҫӗм“, ,,Асамат“... Ну, лайӑхрах йатсем ту. 
пӑнсан йешшо та путу писса!. Ҫав манада- 
йӑх йатсем туаӑнманЕИ хупла!.., Агту «1 
теыӗя дтхлӗ ҫырмадла,..

— Ен ак мӗн шутласа хурса,— терӗ Ла- 
ханкка. „0 , уйӑх!“, „Урнӑ ӗне“ , „Кӑвак пй- 
л6т“ ... Тахҫанах гоутласа хунӑ... Вопшби, 
нойапӗрддвн лӗр 1 5 —20, штуд картдаттара- 
ратӑп...

—  Нта-а... Пӗрремӗш преми— 4С0, нк- 
кӗмӗш- -ЗСО... Преми,  ̂ преми... Питӗ тутлӑ 
премӗксем ҫав!..

=с * *
Ҫурҫӗр иртни ик сехет. Лаханккӑ хват- 

терӗнде шӑп. Иуаашар пӳлӗарва ҫеҫ хуҫа 
кардӑзӗя сӑиси Ҫӗрпӳ пасарӗвдн шӑхлидм 
ш ӑхӑра!;

—  Вши-Е... Ш я-и... Шит...
—  А, дорт сӑмсине... сӳс тйокипе пн 

тӗрсе лартма мӗн, кайавни..., йатдаҫса ил|« 
ЛаханЕка. Ш ухӑшлама та кандӗх ҫук!

—  Так... Пӗрремӗш преыи— 500 тевв 
600 тевкАпе енӗ '§улхулана кайса тунла 
натӑп, снаддӑт,.. Па,дтто, шлепке, ка-тстӑк. 
Сӑн ӳкертгеретӗн... Сӑнне „Сунтал“ хупдаШ' 
ки ҫинв ҫааӑҫҫӗ конешяӑ... Таккой, пы 
сӑккӑн... Кларӑ '§еткӗнӑн сӑнне ҫапьӑ пек., 
Сӑнне ҫапхарнӑ дух, оиткуҫа ҫерйосни й  
вас... Писсаттӗлсем йаланах ҫапла...

Ҫур сехетрен Лахавкка пудас рай ҫин 
ден шутласа выртнппех тӗдӗрсе кайрӗ.

...Лаханкка х ваттерӗ умӗвде пия-пвя ка 
лӑх. Мусӑк Лаханккана, 1-мӗш преми ит 
нӗскерне, днсласа ахӑра!. '§ервоатсӑ тӑР' 
кан калстӑка ҫыхкаласан, хаяӑх п»тН' 
крыдг-са ҫяне Лаханкка хӑй тухрӗ. Кры̂ ^й 
та мар. пӗлӗт ҫӳллӗш ҫуртӑн палкконӗ. № 
самантра Лаханккана дӑваш кряттӗкйе 
сырӑндӗҫ. Картгусӗсеяе хывнӑ. Ыиттӗя^ 
Хаваслӑх миттӗнкӗ. Ыаттӑн Аркатм виҫҪУ' 
рӑи тӑршшб ред кала!.., Кӗҫвӗҫ— криттӗкс® 
ҫухӑрма тытӑндӗҫ.

—  Лаханкка—ҫамрӑк ӑмӑрт кайӑк!!! д< 
вӑл ҫамрӑк-ха, тата виҫ ҫултан мӗн вуР; 
нӑр?!— ҫухӑра! Иалавин. Хыт кӑшвӑрвн' 
куҫдӑхӗ тардаса карӗ. ,

—  Ихеолокийб, итеодокийӗ мӗяешив^’ 
тет Патман. ^

—  Хуйхӑ шӑрши те ҫук!— ҫухӑра!»'^ 
тӑн Микуди,

— Урр-ра!.. „
Крвттӗксене даЕсасемпе свркедесе,



53Н2ва патне тӗрЕб-зтЕяв писсаттӗлсем тух- 
рӗҫ. Шудӑ. пек вӑрӑм Рсай пуринден малтан 
*увленсе аллинв падӗ. Хӑй кӑмӑтеӑр пек 
ҫавах... Ш акла пуҫвв хыҫа!. Хумма Ҫеменӗ, 
хӑйӗвдея иртее кайакавсеи пулвӑшӑв, айак- 
валда пӑрӑвса, лад! сурдӗ. Ун хыҫҫӑн Иӑ- 
ван-Муди хашлатса ҫитрӗ. Ҫӑпата вырӑняе 
аӳрократсене тытмалли капаӑнсем сырнӑ.

Охо-хо-хо1—какӑлтатса илдӗ вӑл, кап- 
кӑнсеи хирсе уҫса ыссоллевсе кайвӑ алли- 
лясемпе Лаханккана лӑпкаса.— пс, тусӑм, 
саттир-йуаӑра та ан манха... к с  ҫырмапуҫ- 
ласан— ..Кап1ӑн“ дасах 50.000 не ҫитӗддӗ...

— Йурӗ, Иӑван-Мудайӗм, ҫырӑн, ҫырӑп...
Ҫав вӑхӑтрах:
— Ааду! Апдхи!—дихлатре ^трук хват- 

тер кардӑкӗ.
— Варт! тӑрса лардӗ Лаханкка, вӑранса.

Тӗттӗм. Ш ӑн. Иам то ӑнланна ҫук. Хӳ-
рервн кутӑн ҫакнӑ кадака пек куҫӗсеве дар- 
са пӑрахса, Лаханкка кӗтесселле пӑхрӗ...

...Темскер шурӑскер хусканнӑ пек ту- 
НадЗ. Татах, татах... Ав, дервонтсӑсем кӗ- 
тесрен тухса Лаханкка патнедле пзӑваҫҫӗ... 
Ҫутӑ пуҫлӑ, шултра дӗрнеллӗ... Ҫӑварӗсене

Ннрек хӑҫзн та хатӗр.

караҫҫӗ... Ҫамкисем ҫине шатах ,,1-мӗш вре- 
ми“ тесе ҫырнӑ. ШӑваҫҫЛ, гаӑнаҫҫӗ... Ак, 
пӗрри, пысӑкраххн (аср Ю дервонтсӑлӑххи 
пулас ҫав) вырӑн ватнех дуаса пыдӗ, шӑ- 
лӗсене шяртлатгарат...

—  Ай-ай! Ҫӑлӑр! Преми! Амӑрту, пат- 
рет, премй! ҫухӑрса йадй тв Лаханкка, дер- 
вонтсӑсенден оулпӑ йӑтӑсем ураран ҫыртас- 
ран, ҫтева ҫиаелле мӗн пур вӑйпа давалан- 
ма пуҫларӗ...

—  Преми! Ҫӑлӑр, ӑмӑрту-у!.
*

Тул ҫугӑлнӑ дух твшурии хвершӑл нӳ- 
лӗмке ҫӳҫ-пуҫа тухатмӑш нек аркатса йхвӑ 
хӗрарӑм дупса кӗдӗ.

—  Тавариш хвершӑд!. Айтаккӑ тар- 
хасшӑн...

—  Мӗн, кӗа?
— Ман патра пурнакан ҫамрӑк адз... 

Калаттайӑв Ыӑванӗ... мец, ҫав хӑйамата ха- 
йасси...

—  Мӗн, тетӗв! —нӳрократла кӑшкӑрдӗ 
хвершӑл.

—  Тем пулдӗ... Ҫурҫӗрдден ҫырдӗ-ҫырдӗ 
те, сасартӑк: премӗк, премӗк, тесе кутран 
йӗппэ дикнӗ пек снкые тапратрӗ ара... Прв- 
мӗк те промек, тет... Ухмаха йервӗ!. 
А!а-ха!..

...Хвершӑляа арӑм Калаттай хваттсрве 
ҫитес дух, пралукран Лахаакка хваттерӗн 
хуҫи сиксе тухрӗ. Пӑрҫапа персе хӑрагвӑ 
ыулкад пек дӗтрет хӑй...

— А-а, хворшӑл... хвершӑл... Манӑя ват 
хвагтиранг ухмаха йереххӑл... Лахханйв 
Баҫлн... Ҫӗрле... А!а-ха, хаф сяай: „Патрет, 
дервонтсӑ, премӗк...“ хет... Ҫыхса пӑрахрӑ- 
ыӑр уш... Вилет п у ^ ..

—  Сирӗн те „премӗк“ тетБы?— тӗлӗвсв 
карӗ Калаттай хваттер кардӑкӗ,

— Премӗк, тет ҫав... Сирӗн те... мӗв?
—  Пирбвни; пӗр премӗкӗ бООхенкӗ, тет...
—  Апла пулсан— пӗр дирех...
—  Апла пулсан— пӗр дирох...— '§упас 

дасрах!.

К уҫ кӗҫтет. Ы рра мар. Тахӑшӗ те пулсан  
ҫнр«н хаҫата ҫырса парасш ӑн пулмзлла. 

^"ровершеии йарас.

Ухмаха йернпсен ҫургӗнд^э виҫшер у й ӑ х  
пурӑнса кнлссн, Лахайккапа Кадаттай ге- 
кех премӗк таврашӗ асӑнман вара. Ҫыгсвм 
асӑнсассӑн та—кӑсем хӑсвӑ кӑяа. Роман- 
семпе поемӑсем те ҫырман. Алкӗпрӑ формӑ- 
дӗсем кӑва Еурӑнваданӑ вара тЗлӗкре то.

Аван пурӑваҫҫӗ тет вӗсем.,. Ы гла аванах 
та и_ар та, ҫавах аптрамалла мар.

Ӗне дӗрии пуспӑ хата, мӗп!
Леон. Линд.

♦ ♦ ♦
Пуху хыҫҫӑн.

Иванов йулгаш^ есӗ мана питӗ к у -  
раймастӑн игкен?

—  Мӗншӗн апла калатӑа?
—  Ара иртнӗ пухура есӗ ман ҫинден мӗи 

каланийв итлесех ларгӑыҫкв.
—  Е аӗ есӗ пуррипе пӗлмен те. С— с.



П в в е т  т и ш н е р ӗ в 1 н ъ @  

т у т а  к а л а ҫ н и .
{Х а ҫа т а  ҫыракаисемпе вулаканссго конфе- 

рсготсгоннус тухса калапи).
...Тухрӗ преввре халйх умне хулӑм ту- 

таллӑ КрасноЕокиссарЗвски йулташ.
—  Иулташсеы! Еиӗр сотсиалисӑм тунӑ 

ҫӗрте пидетӗв хӑватлӑ ӗҫӗсем те падӑрдӗҫ.
Андах палӑрдӗҫ те, пӗтӗыпех палӑрай- 

марӗҫ.
Иидетӗн иртпӗ ернери номӗрӗнде ыал- 

тавхи стравитсӑрах кан ҫинден стаГйа пал- 
лӑ вырӑнтах нидетленсе тухнӑ. Вӑл ста!йа- 
ра „Хӗрлӗ йун“ йулташ „Краснокомисса- 
рӑвсЕИ йуаташ мунвтн праҫнӗкне авалхи 
мепгҫенсемлв релики йӑлипе пупсемзо ҫых- 
лавса иртердӗ“ , тесе ҫырвӑ вал. Тата ыа- 
л азла—ӗлӗкхи пун ывЯлӗ, темле майпа аслӑ 
шкула Еӗрсе вӗреннӗ те, ха.д пӗтӗмпех ул- 
гутлэнса кайвӑ, хресдеЕсвм ҫине сиввӗн 
пӑха!. '§йсти пӳрократ. Кунашкаллисеа ӗҫ- 
халӑхне сийен кӳрсе пурӑвакӑноем... теге 
суйса ҫырнӑ. Ку пӗтӗмпсх суйа. М ана тӑза 
ҫынва ппдетпо вырӑнсӑр лапӑртавӑ.

Иӗрремӗшӗ епӗ пуп ывӑлӗ ыар. Атте 
пуоран тухнн 10 ҫул. Ман атте рево1,угси 
тухсанах йа.тта ҫӗр кастарса илиӗ. Труювой 
х|)€С1 ен0 тухЕӑ. Увтан епӗ те атте ҫӗрне 
хр?с§еясеи керӗшсе ӗҫзенӗ дух, суха касси 
тарӑх пайтах ҫӳренӗ (кураксем хӑваласа). 
Аагӑ шкула кӗкелли утос.товерени тӑрӑх тӑ 
епӗ токкументтаднӑ трутовой крес1йаанн 
тесе шутланатӑп. Авалхи хушамат пирӗн 
Спассопреттедӗвски пулнӑ пулсан, епӗ ӑна 
ревс^утси тухсанах пӑрахса улӑштарвӑ. Ҫа- 
вӑнпа нур йенден те хама хам совет дап- 
такки ҫинде (на пдатформе) тӑратӑп, тесе 
ш утлатӑп.

КомБСсарӑвски йулташ сӑмса тутрине 
кӑларса шывлӑ ҫаыкине шӑлдӗ. У втан кра- 
ф гнран шыв тултарса ӗҫрӗ. ХӗрӳдеЕсех  
Еыра!.

—  Иккӗмӗшӗ опй релвки йӑлине путма 
кашнп ернерех дирк/ве ҫӳрекен ҫын ыар. 
Пуҫҫапас пулсан ыанӑн кнлтех иккунсем 
ҫитедӗклӗ. Ыункун дух пупсенв енӗ йышӑн- 
ман, арӑм йышӑпнӑ. Е аӗ ун дух Атӑл х?р- 
ве уҫӑдмалла пӑр Еайпиве курма кайнӑддӗ. 
Ун пирки мавӑн йулташсем ӗпентерые пул- 
тараҫҫӗ. Ҫӑмарта хӗретнн, пасхӑсем, кулнд- 
всм пӗҫернн ҫнпдев ҫырни те пӗтӗыпех суйа. 
Ҫӑмарта хӗретнӗ пулсак та ыувкуншӑя мар, 
майӑн 1-мӗш тӗлве Интернатсионал кувӗ 
йадӗпе арӑм адасеяе ваффи ҫеҫ хӗротсе па- 
в ӑ ц ӗ .  Тата пасхӑпа кулид пӗҫерннне «Хӗр- 
дӗ йун» йулташ нвйеале те курма пулта- 
рабман. Бӗсепе йут ҫынка никама та кӑ- 
тартиан. Ҫавӑвпа та хаҫат ҫине ҫырпи пӗрт- 
те тӗрӗс ыар. Пӗтӗмпех автӑрӑя вӗҫкӗн шу- 
хӑшӗсем ҫеҫ пулзӑ.

—  Тата иана «Хӗрлӗ йун“ йулташ сов- 
вӳрократ тенӗ. Ку сӑмахссы вара, «ана ӗҫ-

■ ^ и р л е о е  в и л б о р е н  , т е  х ӑ -  

р а м г с т .

,,К апкй п “ кгвт,г1 ерне ^ас  та 
Т|»сах Ш )п а ш к а р  х у л а  кокпв- 
ратввӗвт,о И1нӗ т а р а к а п л ӑ  ҫ}ц. 
ҫ а и л !  ҫйЕӑрсс)* п ы раҫҫӗ .

— Епӗ копператспшӗн хамӑн пурнӑҫӑма 
шеллекестӗп.

—  Мӗнле.
—  Хура ҫӑкӑр хула конператтпБӗндех 

илетӗп.

ре тӑраканз, дӗреренех кӳрентереҫҫӗ. Мй- 
тен епӗ пӳрократ? Ыан пата ӗҫае нынӑ 
хресдевсем тулта мӗн шӑнса кӗтсе тӑмаҫҫӗ. 
Удрештени кӑриторӗвдв х ӑ ! уруна садтс* 
твпӗт. Хӑш дух кӗтыеллн пулатех вӗт, ӗҫ» 
иӗр сӑмахпах тумплла мар. Хут ҫиее ҫырса 
плая йӗркипе, ҫӳлтен кӑтартусем панинв 
тупса майлаштарса инструкси тӑрӑх, 
устав каланиае туаасан ӗҫ тӗрӗс пулмас!.

—  Епӗ кӑнтитатра тӑратӑн. Совет влаҫзв 
дунтан йуратса хапӑл тӑватӑи. Мана ҫав- 
нашкал ҫынна пидет урлӑ вырӑпсӑр лапӑр 
тани кпревсӗр ӗҫ. Ҫавӑнпа пур иассӑ у«№ 
де ҫавӑн пек лапӑртатнидвн ыана тасатив 
ыйтатӑп. «Хӗрлӗ йун» кореспотента сувсз 
ҫырнӑшӑн пролетгарин хурҫӑ аллине--тӗр^ 
сут умне тӑратма ыйтахӑп, тесе пӗте>|[ 
Красиокомиссарӑвски йулташ хӑйӗн хӗрӳл® 
сӑмахне.

Х аҫата  ҫыракавсемпе вулакаЕсен хадӑт 
пухӑнман пиркн уҫӑлайнан конфврептсийӗ 
— КраснококиссарӑвсЕи йулташа совет а! 
паратӗвдзн тасатас! хесо ал ҫупса шавдас» 
нддӗ. У.-Турат.

*) М ун кун  вуп  (майДп З-ыгтӗн^ҫе) „Хрес^евҪУР 
тӗп^.е" х а ҫ а т ш у р п а л  ву яа к ан св н  к о н ф е р о и т с и й в  И! 
м а л а д т А  Ан^^ат сосиитгблн.Тй ҫы нссм  иурвун  »!; 
с а х а д  пулнЛ пиркн , ҫитос ер п ссо н е  (госпваие-*” 
ҫы нссм  н у и ай л ап ас  вТлйталла} куҫартЯмТр. Рвтакси.



Таса атте
(Текламатса

Пойинаня ыран тенӗ дух 
Таоа атте ЛхванаҫҫЕ 

Пулдӗ хавара—
Ӑшӑ сӑрзра,

—  Хӗритув!
Пайан тунтикув?—
Терӗ сӑра хуҫиве 
Мӑд-мӑд хупса куҫсене.

—  Ҫаплах ара, ҫапл&х,
Ҫветтуй атте!
На, тытха тепре,—

Терӗ Хӗритуя алтӑрпа нарса,
Пун ҫумне ларса.

Хӗригун арӑмӗ Укҫине 
Иӑхса илдӗ пуп ҫике 
Вӑртгӑн, куҫӗ айӗае.
Пуҫларе сӑиах майӗпв:

—  Ташласан та йура!, ҫветтуй атте! 
Хам парам, тытха тепре.

Ӗҫрӗҫ ӗҫмеллох,
Таш ӑпа вӗҫкеллех.
Ҫӳҫне пуҫпе йара парса 
Пуя пуҫларӗ ура хуҫса:

—  Ех, ну!
Увддея-кундден-мувкундден, 
Куаӑ.д пиҫсе тухидден,
Хура халӑх сиеидден, 
Пурӑнӑнӑрха вилиддев! 

Хӗритупӗ кӗслепе 
Иадӗ пупӑн ҫемииве;

— Тӗнкӗлти, тӗнкӗлг кӗслеме 
Ывӑнмасӑр хам калам 
Ҫак ҫввттуй аттене 
Урайӗндв шутарам.

Шурӗ урайӗн§в ҫветтуй атте. 
Ех, пулдӗ ҫав— алеыдӗ гетте!

Тепӗр кунне ирхинв 
1}аяӗ дӗнег диркӗве;
Утрӗ нуп та мухыӑрда 
Ваттиоене асӑнма.

Пуҫлаадӗ кӗлӗ— поминани: 
«Со ҫветтыми уппоккой» 

«Соҫветгымяуяпоккой, уппоккой, 
Человек то пыд такой, пыл такой, 
.%уяид выппит сак!..

—  Тару, СТ0Й1—терӗ тедук
—  Ыодотайа шена!— пӗтер-

дӗ нуп.
Халӑх пӑлхандӗ.
Пуп та лӑплавдӗ.
—  Ҫимеонна,
Иоанна,
Темйавна,
Иемелйана,
Хариттоана,
Ҫпиригонна
Тятта!
Тигта

ва-ъфи).
Имтата-та-та 
Тлтта та, та та...

(Иадӗ кроаовек кӗввипе 
Таса атте диркӳре 
Ура утса, ҫутхуҫса).

— Тару, сгой!— терӗ тедув
—  Молотайа шена!—терб пуп, 
']арма пыви маЗрине тытса
' )унтуса.

Тӗнкӗлти, тӗнкӗдти 
'Гӗнкки-тӗвкки,
•Ӳсӗр пупа хӑлха дикки!
Е З, та, ву-у!
Халӑх тух та шу-у!

Ҫанла турӗ каттазаҫҫи 
Таса атте Ахванаҫси.

ҫ . ш Д п ь Д к .
♦ ♦ ♦

Уързштени ҫулӑ ҫикъз.
—  В а^ӑ, ма есӗ кайатла вилетЕв? Вӑ- 

хӑтра ҫиткесен ырӑ пулмӗ.
—  Душша хирӗҫ пултӑм.—Ав удреште- 

вирен пӗри пушӑ портфӗлае тавӑрӑна!, вӑ- 
лэрса сираӗтвӗскер пулнӑ. Ҫн.

Оӑлтавӗ пур.

Ҫвлавма шухӑш тытрӑм.
— Ма Бзскасах авланмалда пулдӗ тата?
—  Коааераггив дерсдӗнде тӑиа ҫын ҫук.



Ҫтбппакӑв Ваҫҫйли— Кавал йадеЙЕКйнде 
. партти кӑятитатӗн-

де тӑрат. '§аваш ресиупдӗнди халӑха шур 
ҫӑвӑх ҫитересгоӗн тӑрӑшнние, 1927 мӗшҫулд- 
деп вакунӗ-взкувӗае Ҫӗаӗртен шурӑ ҫӑвӑх 
кӳрсе, шур кулад ҫкйес килекезсенв сутнӑ, 
вакунӗ-вакунӗпе улма йанӑ. Копаератсипв 
хӑтлавма духӑнсен вӑхӑт ҫук тесе, хӑй су- 
туилӳ тувӑ. Пӗрдешӳре вӑй тесе, йалти пу- 
йан-кулакна, Порис Исеайӗвпа пӗрлешсе 
тймӗр тавряшӗсемпе сутӑ тунӑ. Ку ҫын пур 
йевден то кӑвтитат пулиа тивӗҫлӗ ҫын (та- 
сатмаллисен кӑнтитатне кӗртмеллех).

Ваҫҫйлйӗв Пвтӗр— ,Патӗр8ел районӗнди 
Тури ^ак ӑр а  пурна- 

каи нартгийтсӑ. Патш ава снраӗтаӗ кун ир- 
хине тул ҫутӑлсан ҫынсем урамалла утаҫҫӗ 
мигтӗвка. Ҫах II. Ваҫҫилйӗв арӑнне ураыа 
хӗнесе кӑларса йайӑ. Вӑл хӑй шухӑшӗпе; 
ҫызсем урама праҫнӗк уйавлама кайаҫҫӗ, 
терӗ пуъ,— манӑн та, патшана вӑлареа сир- 
пӗтнӗ пев, хаи арӑма ҫапса сирнбгес, терӗ 
юу^. Мӗскӗн р.рӑм ньҫта кайма пӗлмен. Ва- 
ра йалканаш претҫетагтӗлӗ Ваҫҫилйӗв арӑм- 
не, Турхаати хвершӑл патне, хзлӑх лав 
карсз, суранве ҫыхтарса тӳрлетме йанӑ. 
Ҫавӑя пек хастарлӑ, хӗрӳллӗ ӗҫлет хӗрарӑм- 
сем хушшивде. Анднх хӑй, мухтанма йу- 
ратман пирки, хӑйӗн хастарлӑхӗ ҫинден 
Контроъ Комиҫҫиве пӗлторыв каламас!.

ҪтелпанӑвИван-«Г?Г\1̂„П °.;Г
севе дӑмӑртаса ҫӳрекен парттийтсӑ. 1922- 
мӗш ҫулта пӗр хӗрарӑма, ӑс парас тесе, 
дмггкнпв ҫапса ду! вӗдермен (уншӑн оутра 
айӑаландӗ). 1920-мӗш ҫулта, ӗҫҫынписем тӑш- 
мансемпе вӑрҫнӑ вӑхӑтра, унӑн, партгире 
тӑнӑ Й1»ркепв, Хӗрлӗ ҫара кайналла пулнӑ, 
андах кайас мар шут тытса, парттирэя вӑл 
вӑхӑтра тухса тӑнӑ тя, краштӑн вӑрҫине 
кӑмака ҫинце выртса иргеряӗ. Крашгӑн вӑр- 
ҫй пӗгсен кӑмака ҫивден анса каллех парг- 
тийа кӗрсв тӑнӑ (уя ҫинден кӑтартакан хут- 
сене Тутар респуплӗкӗн Елкел вулӗҫтӑвко- 
мӗнце шырасая тупна пула)). Ҫтеапанӑва 
хадӗ духӑнсем кулак теҫҫӗ, йа§ейккӑра— 
партти д.1енӗ, теҫҫӗ, епӗр тасату длепӗ тет- 
пӗр. Хӑшӗ тӗрӗссине Контро% Комиҫҫн тат- 
са парӗ.

Ухван, Хвет^рб- д . "  Г Г Г ..» ;
вкрлӗ еҫлег. 2 — о ҫул ӗнтб тырӑ хатӗрлес 
камяпанире, Канаш сгантси йенден тырӑ 
кӳрсе, Пурӗн пасарне (Мари оплӑҫ), тата 
ыгти тырӑ хаклӑ пасарсене кайса сутса, 
хӑйне ваф^и укҫа пухас камппанисем туса 
иртерет. «Маркҫист». Ҫавӑнна адине Маркс 
тесе ҫыртара! Сакӑсра. Сакӑсран тухсан 
пуп патӗнде ади йадб удшӑна!—-Марксраа 
Марк пуда!. Пухура хӑйӗн хырӑкнв хыпаш- 
ласа: тырра хысна хакӗпе сутсан, пирӗя 
выҫӑ ларасси курӑноах тӑра!; конператтива 
щансан нумайах хырӑм тӑрантарас ҫук, тс- 
нӗ. Ухващ Хветӗрӗ, промышлӗннӑҫа ӳстерес 
тесе, сӑмакувккӑ йухтарнине милитси тв 
курнӑ. Сӑмакун дуетиллӗ алливе Контро§ 
Комиҫҫи пырса тасатасси паллах.

Нвронӑв П.— .Куславкка районӗнди Пай-
_____________  метсем. Партти дленӗя^е
2 ҫул тӑнӑ, нӗре те... ларман. Ҫав икӗ ҫул 
хушшинде Маркс ҫырнӑ «Кӑпиталпа» пан- 
лашасшӑя пулнӑ та, тӗлнв пӗлмесӗр урӑх 
кӑпиталпа паллашса кайяӑ. Пайметри кив- 
ҫенлӗх йулташдӑхӗндв каснадей пулса ӗҫле- 
нӗ духве, йулгашлӑх кӑпитадӗпе паллашса, 
ӑна ытараймасӑр хзйне илнб (225 тенвӗ) 
ӗмӗрлӗхе. Халӗ ӑна пчргтиреа кӑдарса тӗ- 
ратнӑ та, авдах... лартаймавха.

Кам хаҫзтра мӗн ҫииъен ҫырнйке 
вулат.

Квҫҫир— Сут пайве.
Артист—Театӑр пайне.
Усламҫӑ—-Тавар хакӗсем ҫинден.
Ҫамрӑксем— Пулни-иртнисене.
Совет слушӑшъи —Пулао сокрашденисе** 

пб аппарата тасатассине.
Хаҫата ҫыракан— Хӑй ҫыряӑ саметвӑсев®’
Аслӑ вырӑнта ларакан— Онасаттӗднӗ*

постановленисене.
Йалкор—пуштӑ йешдӗкне.
Пуртв—пӗлтерӳсене (опйавленнсене).
Санӑн арӑму ҫеҫ нимӗн тв вудаиас1| 

мӗяшӗн тесен сан пярки вӑл хаҫат ву^*‘ 
малдӑх вӑхӑт нийепде те тупайиас!.



Ут-твра таса тытасси.
Аялусвне ҫуоах тӑр. Аоат ҫийрс умӗн 

аядах мер, аиат ҫинӗ хыҫҫӑа та ҫу. Ш у- 
сашкарта пурӑнзкан ҫынӑп тараканпа пЗ- 
ҫернӗ ҫӑкӑра т ы т с а, алӑсеи варалаяаҫ- 
Ҫ0. Таоаяар алӑааӑ ҫыноене тӗрмене хунаҫ- 
ҫӗ: вҫаткӑ, расхраттӑ, вӑрӑ дарӗсем тасамар 
алӑллӑ аиркн пулаҫҫӗ. Ҫӑвассине сылгӑм 
аллупа сулахайне, сулахайипе оылтӑмииав 
ҫу (алла ал ҫӑва! тенӗ вагтнсем). Апла ҫу- 
сая тӗриерен те хӑтӑлма пултаратӑи.

Куҫ-пуҫа таса адӑпа дас та дасах ҫӑвас 
пула!, таса мар алӑпа тытма йурамас!. У я- 
сӑрӑн куҫ пӑсӑлса куҫа тем те пӗр курӑкма 
пултара!. Сӑмахрая, ваттисем каланӑ тӑрӑк, 
витӗр мар куҫдӑ ҫын турра кура!.

Ҫӑварпа пырна кирлӗ мар йапала кӗрт- 
«0 хушмаҫҫӗ, сӑмахран, пырна пула пуҫна 
ҫиме хушмаҫҫӗ. Ааат-ҫимӗҫ ҫинӗ хыҫҫӑн 
аыра тӑвар шывӗне дӳхемедле. Ерехпе дӳ- 
хеке йурамас!.

Ура ■дӗрнисене кассах тӑр, ахалӗа хад 
ая^ах илнӗ атгу витӗр '8 ?рву тухма пулта- 
раӖ Урусэне ан тарлатгар. Уру тарлаяӑ- 
шӑнах тар йухтарса ӗҫлекея ҫыа шутяв кӗ- 
реймӗя. Кашкӑр тыгма кайнӑ духне уруна 
ҫу сӗр—(кашкӑра курсан тарма дайӑх нул- 
тӑр тесе). Пӗр сӑмахна каласан, урува лаМӑх 
пӑхса усра,—мӗншӗн тесея ватгисеы; усала 
ури тӑрантара!, тенӗ.

В а й л а  у в й т л ӗ .

Ш ӑ и а п а  л ӗ п е ш .
(Иуптзру).

Ш ӑнапа лӗпӗш туслашса 
Е;.теые шутланӑ,
Тумтирсем ҫӗтӗк сӑлгаваа 
Пайтах ас.тплавнӑ.
— Но!.. терӗ гаана,—
Лӗпеш, ес ыанӑа хӑва!
Кун пек пурӑнма йурамаст,
Хӑвӑртрах ӗҫлеме тытӑаас.
—  Тытӑнас! Тытӑнао!—тет лӗпӗш, 
Хӗрӳллӗн калаҫаҫҫӗ вккӗш,
Ы ранах акас к'днтӑр—
Штоп сӳс нуиайлангӑр.
— Еес, терӗ кӑшт тӑрсӑн лӗиӗш,—• 
Ха.% ҫулла, тумтир пит кирлех мар, 
Ашӑ д /х  пурӑнма илемлӗ.
Ун ҫдн-дея ӳлӗм ҫэх шух'ӑшлар!..
—  '§ӑн, терӗ килӗшсе шӑна,—
Аванах кӗгӗм тӑна,
Туатир вӑл кирлӗ хӗдле тин.
Мӗне кирлӗ уишӑк ха.§ ӗҫлени!

Персе ҫнтрӗ куштан раштав.
Пур ҫӗртен те сивб дӗяӗтет.
Хайхя леш лӗзӗшпв шӑаа 
Тухса акрӗҫ сӳслӗх кантӑрне. 
Ш утсӑрах васкаса ӗҫлеҫҫӗ 
Ннабддэм, пурнӑпӑр хадӗ, теҫҫӗ.

А т т а й.
♦ ♦ ♦

В а т ш ем к зл а н и в ы р ӑ н М п у л в ӑ .
Каекзламасӑр ҫӗҫӗ аврн тв пулмас!, теаӗ 

прэтҫегатгӗл хӑйӗн ҫинден ҫырнӑ ҫтена ха- 
ҫздӗ саметкино касса илое.

Кивӗ ҫынтаа ҫӗнӗ ҫын туиа хӗн, тенӗ 
упӑшкн арӑмнв хӗаесв ывӑнсан.

Ҫуртра тиркӗ-ҫӑаала шӑлгӑртатмасӑр пуд- 
мас!, теяӗ пӗр хӑва хуҫи пуҫне а л х ӑ р п а 
шаккаса.

— Канаш райояӗядв питӗ вӑйлӑ удатлӗ 
яурӑна!.

— А-а-а .леш, Потупвӑй мар пулӗ?
- -  Ҫук. Инатги йатлӑ.
— Мӗяле питӗ вӑйлӑскер вара вӑл?
— Адасене пӗрре ҫапсан, виҫӗ куа дир - 

■*в1терсе вырттара!. Ваҫухха С.

ПуЭаи пурӑнас тесея, кӑмака ҫинде вырт- 
ма йурамао'!, тенӗ пӗр кахал хӑй выртнӑ 
кӑмаки ишӗлсе аксан.

Пурте хатӗр: ҫуни Хусанта, хӑм_ӑ§ӗ па- 
сарга, тенӗ йалти иошарнӗк пушар сӳнгермэ 
кайзс уыӗа.

Ӗ;лесе тупнӑ укҫа вилндденех тӑранта- 
рат, тенӗ 2 0  тенкб шалу илекен нумай ҫем- 
йедлӗ сторӑш вилме выртсан.

Пайан тумалли ӗҫе ырана ан хӑвар, те- 
яӗ те пӗррапода, тунтикуа ӗҫлеие тухман.

Ҫывна тумтпр хитреютмест, ҫнн хӑй 
тумтире хитрелетет, тенӗ мзйра кӑкӑрӗсем 
курӑвмалда тумтнре тӑхӑпеа.



Уйӑрласси иӑшӑрлангсси нар.
Тӗрлемесрн Взтъухха Хӗветӗрӗн пӗртен 

нӗр йуратвӑ арӑмӗ 1922-иӗш ҫулга питехте 
тутлӑ ӑйхӑиа ҫавӑрса кайвӑпуляӑ. Хӗветӗр 
ӑяа ӑйхӑрап вӑрагасдӗ тесе, темӗя дух.эӗ 
силлевӗ, тем ҫамрӑк шухӑш килсе кӗнӗрен 
вӑранмас! пулӗ тесе, ватӑ пуҫӗмӗиех ы га- 
даса та дуы туса пӑхнӑ, лешӗ ҫаиах вӑран- 
»ап. Пӗр икӗ кун кӗрмешнӗ хыҫҫӑн, Хӗвв- 
тӗр хӗвел тухидденех тупӑк тӑна! те, арӑм- 
ве ҫӑва ҫине ӑсата!.

—  Выртах, Ҫывӑр. Мавӑн ҫине ан ӳи- 
крлен, евӗ айӑплӑ мар. Сана ӗмӗрлӗх ӑӑхӑ 
хайӗн ӳтгирсӗр мӑнӑ ал.чисемпе ыталанӑ. 
Ксӗ ӗнгб текек мавӑн мӑшӑр мар, тесв Хо- 
ветӗр кил йенелле пӗр ҫавӑрӑвса пӑхмасӑ- 
рах ҫӑва ҫинден тухса утрӗ.

Пуҫӗнде тем^нсем шавлаҫҫӗ, шаккаҫҫӗ, 
шӑхӑраҫҫӗ... Хӗветӗр, халӗ пӗтсе ҫитнӗ ма- 
йӗпе, аслӑ ҫулӑн ватӑ хурӑнӗ кутӗнди ҫерем 
ҫине кукленсе лардӗ. Куҫӗоде куҫҫу^д. Пу- 
ҫӗвдв пӗр шухӑш суҫ мимисеяе пӑграта!:

—  МӗЕле пурнас? Кампа дуна йӑнатса 
Гиӗре ирттерес? Кам ааат пеҫерсе парӗ? 
Еам ҫитыасеы ҫӗтӗлсен санлӗ, ҫӑвӗ. Еа-а- 
аыши...

Пӗдден пурвӑҫӑн тумхахлӑ, ерешменкар- 
тисемае каркаланса пӗтаӗ сукмакӗсем Хӗве- 
тсршӗн ватӑ дӗри ҫумне тискер ҫӗден авра- 
Лӑнни пекех туйӑвнӑ.

—  Пу кама? Каыа илес?!.
Хурӑн калӑмас!...
—  Кама, конешпӑ, УкахЕене. Урӑх уеӑн 

П6К маттур арӑм есӗ тунас ҫук, теҫҫӗ кӳр- 
шисем Хӗветӗре.

Увахйе дӑаах та ӗнтӗ м апур арӑи. Ҫач- 
рӑксеа «вӑрмансеве кайсассӑн племшӗн йу- 
рийех тӗрлӗрен дедексем пухмашкӑн йура- 
таҫҫӗ. Укахйе тв ҫавнашвзлах. Пӗр ҫын- 
па пурӑнса иртерке телей «тупайман» 
пирка ввҫӗ арҫыппа пурӑнеа втҫӗ 
аца ҫуратса ӳстернӗ. Хӗветӗр хӑйӗнмӗннур 
йуя тымарӗсенден канаш ыйта!:

—  Ыӗн тӑвас? Илес-ши? Илес ыарши? 
Укахйи йӑзӑлтата!.

—  Ҫак тарана ҫигсе епӗр иксӗмӗр те 
тслейлӗ пурӑнӑҫ курман. Турӑ, епӗр иксӗыӗр 
нӗрлешсессен ҫеҫ, телейлӗ пурнӑҫпа пурӑн- 
машкӑн пӳрнӗ пулӗ. Ил ынвг.. Е аӗ  сана 
вагла киде хамӑп паттӑрлӑхпа савӑнтарӑп... 
Арӑму вилнӗшӗн ан хуйхӑр, тег килне 
пырсах.

192.Я-мӗш ҫулга пӗрлешеҫҫӗ. Хай Хӗве- 
тӗрӗн Укахйепе дӑнах та калама ҫук те- 
дейдӗ нурнӑҫӗ таоранса карӗ: Укахйе Хӗве- 
тӗрӗн вилнӗ арӑмӗвден хӑрамасӑрах, Хӗвв- 
тӗре хӗнемешкӗн те пуҫларӗ.

—  Ех-хе-хе! терӗ пӗрро Хӗветӗр Укахйи 
айак шӑммисене шутласа тухнӑ хыҫҫӑн.—  
Сута парас. Унсӑрӑн ӗҫ тухмас! ӗнтӗ, хег 
Хӗветӗр шавдӑйлӑ кӳршисене.
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Утмйл ҫидӗ ҫулхи старвкпе хӗрӗх ҫид§ 
ҫулхи Укахйи Куславккарп Халӑх судӗн 
«Килӗрех»! тесе ҫырнӑ сакки ҫиве кайоа 
лараҫҫӗ.

—  Пӗдместӗн, мӗн пулаӑ-ши мава? Ух- 
ыах ҫав, ухмах. Ӳлӗырен туршӑн та старя- 
ке хӗнеместӗп. Халӗ епӗ ӑна хам та хӗрхе- 
нетӗп, тесе Укахйе сутран каҫару ыйта!. 
Сут ҫеҫ мзр, пӗр ҫылӑха такам та каҫарат, 
теҫҫӗ. Укахйе Хветӗре сутран тухнӑ духне 
«под р}чку» идет...

Ну, халӗ ӗнтӗ ҫылӑха совегла сут умӗн- 
де каҫаргтарнӑ хыҫҫӑп, Хӗветӗрпе Укахйен 
ыалтан асйянӑ „турӑ пӳрнӗ“ телейлӗпурнӑҫӗ 
тин ҫеҫ тапранса карӗ.

Сутран тухсан ҫул тӑршшипе Укахйв 
шӗвӗрккв дулсемпе ватӑ шӑмшак тарӑх шӑ- 
йӑрттарса, адашласа пынӑ хыҫҫӑн, Хӗветӗр 
киле ҫитсеиех пуҫне ҫӗтӗк аҫампадӳркетте, 
ҫывӑрса кайа!. Ватла киле пидӗ-куҫӗсем 
ҫине дас-дасах швшкӑсем туха-туха ларни- 
пе, Хӗввтср ҫын куҫӗ умнв курӑнмашкӑн 
намӑс тесе, кӳрсшв тв тухмас!.

—  Астӑр. Хӗнетӗр. Манӑн цурнӑҫӑн йу- 
лашки кунӗсем ҫывхараҫҫӗ. Внлсен каллвх 
мадтанхи арӑкпа пурӑнма нуҫлӑи, тесе Хе- 
ветср пӗр шарламасӑрах пурна!. Куя ир- 
тет— каҫ пула!. Каҫ иртет—каллех кун. 
Хӗветӗр 1925-мӗш ҫулддеа кӗтет, видӗм? 
пӗртте ҫук.

— Вигнӑ мана турӑ нуыай пурӑнмаш- 
кӑн ҫырвӑ. Кӗтсе пулмас!. Укахйене уйрас, 
теме пуҫларӗ пӗр ирхине Хӗвегӗр.

Ш ухӑшланй—-тувӑ.
Сут Укахйене уйӑрас, пӗр ампар парас, 

терӗ.
Укахйе тово.|нӑй мар пулса шадӑпӑ па* 

ра!. Кӑштах Укахйе ыайлӑрах тусан, Х8* 
ветӗр шалӑпӑ пара!. «Шалӑнӑ» ҫудӗ ытла 
та вӑрӑммине кура Хӗветӗр шалӑпӑпа суг 
ҫине сура! те, Укахйене сутсӑрах уйӑрса 
кӑдарса йамашкӑн май шырама тытӑна!.

Б ӗр  цайлӑ шутла!, 3X 3-7  туха!. Тӗрӗе 
иар, Капла ӗҫ тухмас!. Тата тепӗр майлӗ 
шугла!, 3 X 3 -3  ҫеҫ туха!. Кун пек те ӗҪ 
пушшех тухмас!.

—  Е-ех, пурнӑҫра матӗматгӗккӑна пӗлни 
питех кирдӗ те, андах ӗдӗк вӗренменни хуп* 
ла!, тесе куйланат Хӗветӗр хута вӗрен* 
меншӗн,

'§идайдден шухӑшдаса, ҫынсенден 
ыйткаласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн, Хӗввтӗро 3X3'® 
пулассине такам та каласа панӑ.

Хӑй патне пурӑныашкӑн Ентрей Тимуш- 
вв илсе ныра! те ҫурт-йӗрне йӑлтах увӗп 
ҫиве ҫьтртара!.

—  Ну, хадӗ ӗвтӗ, Укахйе, сывӑ^пул! 
Ҫурт-йӗр манӑа мар, мавӑане вунӑ ҫуд суХ'



ласшан та йулашЕи ҫ ы т а в а  хывса илей- 
жӗв...

Укахйене Хӗветӗр хӑравҫӑ йӑтӑсемпех 
Тимуш хыҫне пытанса: Хам! хам! тесех 
хӳтерсе кӑларса й?ра!.

Каллех пӗдден. Кал.пех дуяа йӑпзтса 
ӗмӗр иртюрмешкӗн мӑшӑр шыраиалла. Ан- 
дах кама илес? Хӗветӗр хӗллехи сивӗ кун- 
семпе хӑйӗн Укахйе ҫивв свввӗн пӑхасси 
76 кртсе кайнӑ хыҫҫӑн, ҫулахи ӑшӑ куя 
ҫуттипе каллех Укахйевв тепӗр хут ҫавӑтса 
пыдӗ.

—  Ну, халӗ ӗнтӗ, Твмуш, есӗ сывӑпул!
Хӗветӗрпе Укахйе йалти йатлӑ ҫывсеве

дӗвсе пырсах, Тимуша хӑваласа кӑларса 
йараҫҫӗ. Лешӗ урзй варае пӗрре лад! сурдӗ 
70 тухса сврпӗндӗ. ^

Нурӑвӑҫ малаллах шӑва!. Ҫуллахн ӑшӑ 
кунсем вртсе кайнӑ хыҫҫӑн, кӗрхи снвӗҫил- 
сем Бӗркешкӗн пуҫларӗҫ. Хӗветӗрӗн йӑвӑҫ- 
сен ҫвндп ҫӳлҫӗсем пекех ҫӳҫ пӗрдпсем тӑ- 
кГшма та тытӑндӗҫ.

—  Ы-ых, йӑтӑ! Ыӗн сана ӗҫлесе тӑран- 
тармалди пур харам пыра. Ыарш] тухсакай!.. 
херӗ Укахйе Хӗветӗре, кадда вырсан ввҫӗ 
уйӑхрая.

Хӗветӗр, хирӗҫ дӗнес мар, вӑрҫӑ кӑларас 
иар, аванах пурӑнао теее, Укахйен кӗрхи 
савб ҫил тӑвӑлб иртсе кайидден, йалтан 
тухса вӑрман йенелле угрб.

Ҫантадӑк аӑсӑла! те, каллех тӳрленет. 
Авдах Хӗветӗрпе Укахйе хушшинди тазла- 
иупа ҫапӑҫусем пайанхи кун та пӗр ул- 
шӑнмасӑрах пыраҫҫӗ. Хӗветӗр аитранӑ йен- 
ве, ӑҫта ши арҫйвсен хутне кӗрекен кан- 
тур?—тесе ыйга! хӑйӗпден. Андах пуҫ мими 
вырӗнди ыраш пуваххксем ӑва хирӗҫ нимӗя 
те дӗнмеҫҫӗ. К. КВАС.

♦ ♦ ♦

Ыйтса тӗпъеки.

Ӗҫе ҫапла пулзӑ. Пӗр растратт,ӗк кон- 
ператтив укҫиве ытла та вумай салатсайа- 
йӑ. Вара аптравнпв шыва спкнӗ, телейе ӑна 
ҫынсем ҫӑлвӑ. Кайран вара ҫынни ҫавах 
Ҫзкӑнса вилпӗ. Тспрос тума пырсан ҫакӑн- 
вӑ ҫывӑн адиве калавӑ: аҫуна ес ҫакӑнас- 
ран ма сыхламав, вӑа мадтан шыва сикни- 
Ее есӗ пӗлнӗ вӗт, тонӗ.

Ҫакӑнакан ади: атте йӗп-йӗпех килдӗ, еп 
сарай шӑтӑкӗвден пӑхсах тӑтӑм. Вӑл пӑйав 
влдӗ тв ҫакӑи§я, епӗ ӑна тиишӗпме ҫакӑя- 
?ӗ пу1§ терӗв, тонӗ Йаринке.

Ҫын сӑнӗ.

—  Ҫуркуннехи ҫилпе пнтсеи куштӑрка-
карӗҫ. Хам сӑна хаыӑя курас килми

вуддӗ.
—  Курас килиест пудсан санӑн аила 

гӑвва пӗтӗмпех ҫухатм.члла. Пӗтӗмпех ҫу- 
хатыашкӑн пӗр-пӗр пӳрократ патне ӗҫлеке 
кбмелле.

Ӗ ҫ  п у л т а р у л ӑ х к е  

У с т е р е с с и .

—  Ма ир тавӑрнатӑн киле?
—  Са^ьатти вӑхӑтӗиъех ӗҫ хӑватне 

хӑпартассн ҫкк-бсн сопраки турӑмӑр 
та, сопрани хыҫҫӑн пурте салан- 
тӑмӑр. 

Ҫуркунне.
— Ак, ҫуркуннв те ҫитрӗ: кувссм вӑ- 

рӑмланаҫҫӗ, ҫӗрсем кӗскояеҫҫӗ —кӑштах тӑр- 
сан вмфӑхсеве кӑларса йараҫҫӗ.

—  Пирӗн удрештенире те деретсем вӑ- 
рӑмланаҫҫӗ... кӑштах тӑрсан пнрӗн пеккисв- 
нв кӑларса йараҫҫӗ.
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Паллӑ ҫыксек!, вьцьӑх-ъӗрлӑхсем, хӑйматлӑхсем.
Пӗр й а и а , пӗрле пурӑвсан та йал ҫын- 

Еисем хӑйсен хушшивди паллӑраххвсене, 
уйрӑмраххяоене дыс тума пӗлмеҫҫӗ. Хӑшӗ 
хӑй ӗҫӗ айне пугса йалта мӗн пулвиае кур- 
мас!, тепри курсан та, «курман ил’.мен» 
пулса калама хӑра!.

—  Маншӑн пулсаи пуҫ хӗрлӗ: усадпа 
^ыхлансан усса пулас ҫук.

Ыттисем тата ун пек йапала ҫияден, хӑй- 
<зем хурӑнташлӑхпа «систерме вӑтанэҫҫӗ».

Иал ҫыннисем ҫапла ӳркенӳллӗ хӑтлавни- 
не епӗр хамӑр «тазантсем» ҫиндея пӗдмесӗ- 
рех йудатпӑр. «Паллӑ ҫывсем» ҫинден ха- 
л ӑх а  пӗ.чтерм0  кирдех, уятаи мӗкле усӑ пу- 
ласси кусӑнсах тӑра!.

Малашне йалпа ҫирӗп ҫыхӑау тыгса тӑ- 
рас тесе «Капкӑн» уйрӑм «косланисом» йар- 
са тӑма шутла!. «(1а.тлӑрах» ҫынсеи иур- 
нӑҫне кирлӗ таран пӗлсе, вӗсен пурнӑҫне 
■«ҫутатса» кашаиае тввӗҫлӗ «накратӑ» па- 
рас тесе, «Капкӑн» хӑй депписеЕв вырӑнсе- 
не салатрӗ, Експонатсем дылай пухӑндӗҫ. 
31алашае пӗрерӗя-пӗрерӗн кӑтартса нырӑ- 
пӑр.

Кунта икӗ йалтп паллӑ ҫынсем ҫинден 
ҫырса пӗ.тгерӗпӗр (ыттвсем деретро).

1) Атласкӗн Ахвавиҫӗ ҫиндея, унӑн пал- 
лӑ ӗҫӗсем ҫивден пӗлмесӗрех йуднӑ пулат- 

тӑмӑрн теа? Ш ӑмат йалӗ (ИетӗрЕе р.) ҫыя- 
яйсем пушанайваҫҫӗ курӑва!, «тӗпӗ-йӗрӗпе» 
ҫырса йараӑиаҫҫӗ, андах Атласкӗвӑн лаши- 
пв ӗни нит тарӑхса ҫптнӗ, ҫавсем дӗререи 
тарӑхса, ҫырса пӗдтврдӗҫ, хӑйсен «аадлӑ 
хуҫи» ҫйнден.

' —  Пӗлтӗр октапӗр уйӑхӗнде сут пулнӑ- 
ранпа пвре хуҫа апатсӑр тарӑхтара!, аран 
ҫӳретяӗр, тембн ҫӑва тухайӑпӑрн? Ҫӑ.>)а тух- 
сан йешӗл курӑк ҫисе вӑй и.1ӗтгӗмӗр те, те- 
«ӗн ҫав, тесв куҫҫул йухтараҫҫӗ ӗнинв ла- 
ши те.

Коскен калас тесэн ӗҫ ҫапла пулнӑ.
Атласкӗн Ахваниҫӗнден арӑмӗ уйӑрӑлса 

кайсан, сут асӑвнӑ уйӑхра Луккери ва.ы и  
упӑшЕинден выд,ӑх-дӗрлӗх, тырӑ (мӗн пурӗ 
191 тенкӗлӗх) илмелле тӑва!, андах Л /ккв- 
ри Ивтӗрнене (60 ҫухрӑнран) 4— 5 хуг кай- 
сая сутисполаиттӗд ӑна тивӗҫлӗ йападасвне 
«илсе парайман«. Ахваниҫ, вы^ӑхсем пур 
пӗрех мана пулмаҫҫӗ тесе, пӗдтӗртенпв ӗрет- 
лӗ ҫитермо дарӑна!,

—  Ман картишӗнден утса тухса кзйсан, 
ҫул ҫивдв хӑ! ӳксе вилддӗр, тет вӑл.

Ҫавӑн пирки вы%ӑх-дӗрлӗхсен макраҫҫӗ, 
тарӑхса ҫыру ҫырса йадӗҫ. Лаши кӗҫенет, 
ӗни иӗкӗрвт.

Му-му-у!
Сурӑхӗсем макӑраҫҫҫӗ: ме-ме, иртрӗ пур- 

нӑҫ— ме е!
Уя пек »паллӑ хуҫа» патӗнде нурӑнвӑшӑя 

мар, сутисполнитгӗле вӑрахлаяӑш ӑа тарӑх-

са вӑрҫаҫҫӗ,
Шел, шел, ун пек хуҫа патӗяде пурӑн- 

малла мар вЗсем, такҫанах Луккери патнв 
деҫсе йамалла.

2) Ыалти Трак йалӗ те (Ҫбрпӳ р.) пайая- 
тан вара дапа тухма тивӗҫ. Уята пӗр «кв- 
ннй» пурнз!. Хӑй кӑна та мар, пӗгӗм ху- 
рӑнташӗ, ратйипех «даплӑ» вӗсем.

Пӗр сӑмахпа каласан Кусков нит «ыр1» 
ҫын вӑл, тӗндере хӑй ҫеҫ пуйан пурнасшӑн 
мар... Хурӑнташӗсенв тв манмас!. «Мзйак» 
ҫутине хӑйӗн кӑмӑла кайнӑ тӑванӗсене хӑ1 
натне ӑшӑ ҫӗрв йӑхӑрса нтет.

Виҫӗмҫул иввалигсвн «Майак» йзтлӑ ерт- 
лӗ уҫӑлсанах Кусков правлени првтҫетаттӗл- 
кв кӗрсе ӳкет те, хваттере хӑйӗн хӑйиатлӑ- 
хе (кӑшт ҫеҫ хӑйаматлӑхӗ тесе йараттӑмӑр) 
Пусмая патне куҫа!,

—  Иута укҫа тӳлидден, хам тӑяана тӳ- 
дес— шухӑшла! вӑл хӑйон „ӑслӑ“ пуҫӗпе.

Пыра-.киле мундала складӗ ва^-ди прик- 
кашдӗк кярдӗ пула!. У а пек отввтлӑ ӗҫв 
кама шанас тотӗя, тӑваптан «дайӑх» ӗҫле- 
кен урӑх тупма ҫук, Кусков, конешнӗ, нуиай 
шухӑшласа тӑмас!, хӑйматлӑхне Иусмана 
тытат._

— Ӗҫле, ахз-ъ тумӑп.
Хӑйӗн ӗҫлеке вӑхӑрӗ ҫук, иӗншӗя тесен 

вӑл, кунтан пуҫие «Ҫирӗк.тӗри машшин йул- 
ташлӑхӗн» одеттоводӗ пулса тӑра!. Пулта- 
р а ! а§й, тӗлӗнмелле, уя нек «паллӑ» ҫынее- 
не ҫырса палӑртасах пулагт. Ҫав йулташлӑх- 
ра сдвгговог ҫеҫ пулсан та, ыайӗ-ыайӗпэ пӗ- 
тӗм ӗҫе хӑй аллияе илет.

—  Епӗ оппӑтнӑй ҫын, твт вӑл. Ыгтисеы 
шанаҫҫӗ, ӑна ирӗк парзҫҫӗ.

Кусвов ӗҫе ҫавӑрма тытӑна!. Маати Трак- 
ра хайхи хӑйматдӑхӗ патӗнде тепӗр скаат

Тасату умон,

—  Ну, пупсеи савӑааҫҫӗ ӗнтӗ тасату 
Еирке!

—  Ыӗншӗн?
—  Ара диркӳвв ҫӳреҫҫӗ, тет.
—  Камсем?
—  Удрешгенирисем, С.
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—  Ма пӑрӑнмзстӑн? Ҫӳлтен ш ы з анзт.
—  Кунӗпех анат вӑп!.. Упорнӑй ҫук пирки рапоъъиссм «йухтараҫҫӗ».

тҫа!, приккашдӗкае, копешнӑ, Пусмана ху- 
ра!.

—  Ш аидӑклӑ ҫын, хурӑнташ. Хӑйиаглӑх. 
Ахнр хӑҫан та пулсан вӑл та мана кирлӗ 
вулӗ. «Ӗйӗр сакки сардака» вӑл.

Бӗр сӑмахса каласап, Нусман хӑййатлӑ- 
хӗ шалу илнӗ духве алӑ пусса ӗлкӗрейиест, 
хваиершӗн, пӗдденех икӗ прикашдӗк, саве- 
туйушдя, т. ыт. те. Капла хӑглансан мӗн 
пулас1‘и ҫкнден шухйшлама та вӑхӑг ҫук. 
Ӑҫта-а увта! Андах Коппинсойус ипструктӑ- 
рӗ тепло пӗррэ унта пырсан, иусмана пӗр 
тырӑЕӗвден хӑтара!, уа вырӑвве урӑх ҫып- 
на дарта!.

Виҫ-тӑват вырӑвта ӗҫденипе хӑнӑхнӑскер, 
Иусман шухӑша кайа!, аадах уншӑн шу- 
хӑшлакан увйн хӑйматлӑхӗ Кускоз пур, 
«кевий». Вӑл хем те шухӑш.таса кӑларӗ.

—  Шалу сахаллапдӗ манӑп, мӗн тӑвас, 
ыйта! унтан Нусман.

— Е з, сана, ес калидденех тепӗр «ӑшӑ 
вырӑп» тупса хунӑ—кулкила! Кусков.

— Ыӗнде вырӑв? Пу, арҫыя е(ӗ! Вӑг 
Х5рӑпта-а-аш! Тырӑ пухмалди склат уҫрӑм, 
Йулташлӑх йадӗпе, ҫавӑнта прикашдӗк пу- 
лӑп. Нура!-н? Хе-хе-хе. Пуҫ ӗҫлет манӑн, 
хе хе-хе!

Ну кӳр аллӑна— ҫавӑрса идет ун адлпнв, 
ӗмӗр мавмӑп—сиккелет Иуомая.

Ш ӑхӑрса ҫеҫ пурна! вӑл: ку хӑйматлӑхпа 
Ҫухалас ҫук! Авдах пурӑвсан — пурӑЕсан 
ӑна пӗр Енкек кплсе ҫакданаК

—  Надук тӳлемелле!
Тӗндере йепла пурӑвмаллияе хӑй те дух- 

ласа илет, Кусков вӗренекеяӗ вӗт.
— Шалу иӗн пурз те 25 тенЕӗ жяетӗп, 

ҫӗр тара илсе акмзп нихҫан та... тесе пӗ.т- 
терет (тара илсе ҫӗр акниве пур те пӗлэҫ- 
ҫӗ). Налук ҫпнсЕи ҫиадз нимӗн тв мар.

Ха.!& микуна куҫ пек кӗтеҫҫӗ, андзх ии- 
кун хыҫҫӑя тасату пулса иртмелле. Таоату 
праҫвӗкне кӗтеҫҫӗ-шн вӗсем? Ҫапла тӑрӑш - 
са ӗҫленӗшӗн «накратӑ» пама мааае м а р ц ӗ - 
Коииҫҫнре курндден сывӑ пудӑр!

Капкӑн (усӗ.

Ъасси ҫинъен.

—  Мӗнле-мӗялв йышши дассисене п5де- 
тӗн есӗ?

—  Путелнике, кукукла ҫапаканнияе, пкӗ 
тукмакдиЕе, хӑрах тукмаклине, алла ҫнхса 
ҫӳремеллине, кӑсйере диксеҫӳремелдане, та- 
та ыттисене те вумай пӗдетӗп.

—  Ҫук, пӗдебиерӗп.
—  Тата миҫв сурт пуда! дасся?
— '§асси мӗн пурӗ те икӗ сурт ҫеҫ пу- 

ла! вӑд, Пӗр сурдӗ— йрсе пит кайа йула- 
кавни, каҫхине сӗмсӗр мала кайалаввн. 
Вӑл удрештевири дасси. Иккӗмӗш сурдӗ—  
йалааах пӗр пеь кайакаяни. Вӑл сехет тӑ - 
рӑх ӗҫдекеннисен. Пӑъ<ӑР-
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Телофон тӑрӑ^с ш й р и п е  ка- 
лаҫни.

1сем
ЕЫ-
ге-

—  Луҫҫӑ, кӑмака • хыҫӗвдв унта 
выртаҫҫӗ... ҫавӑнта, ҫавӑнта—вӑмака 
ҫӗяде. П ӑхха— яаккао ҫук-и ун<га? Ҫу1 
тӗн?!. Анла пулоан крават айее пӑ: 
К рава! ури айне темӗскерле хутсем 
хуҫлатса хутӑм... Ҫавӑнга пуф... Ту:, 
пу.5са1 прислукӑаа йарха. Огдот ҫырмаки

Павӑл ^е рккинӑ и  тзлейл! 
кунӗс0ГУ!пе хуйкӑллӑ кунесаг 

1.
Павӑд Т)-<р5кнн Ш упашкарти пӗр у\ 

решгенцн слушӑшдийӗ, вӑлах МОПР длен( 
партти длекӗ, вӑлах профсойус дленӗ, ‘вӑ^ 
лах т. ыг. те, мункун ҫитнӗ май йала аса1 
илет. (Ш сф палне шеф ӗҫӗпе кайассине' 
мар, вулакан йулташ, ес ӑва асра тыП). 
Аса нлет те, вр хе каҫ та уя пуҫӗнде ҫав 
шухӑшах вӗрет.

Мункуя йалга хулари пек ыар. Ӗҫки-ҫи- 
ки те, сари-ерехӗ те, пӗр сӑмахпа каласан, 
пурге п}р уи дух йалта! Ҫавӑепа та, мун- 
жуа Еиҫменв тенӗ дух, пӗр иа-виҫӗ кун про- 
аул тӑвас теое, кудйр тытсах йала ҫӗмӗрт- 
терет 'Ҫерккин...

2 .
ЪТрза муяЕун, 1]ер5Епн йздта. Т)ерякин 

йала киляинв й.алӗпех пӗлаӗ. Пурте' курас- 
П1ӑн ӑаа. Хуларан килкӗ ҫын вӗт.

Т)врк5йн килнӗшӗн пурипден ытла йа- 
ЪеЙЕкӑ ҫекреттаро хӗпӗртевӗ,— Мункун каҫ 
тӗне хнрӗҫ тӑваквн в е ц ӗ р а  лайӑх иртервт- 
пӗр ӗнтӗ парттийгсӑ 1)ерЕкан пулӑшсан, та- 
се хӗпӗртенӗ вӑл.

Апдах йадейккӑ ҫекретгарв:— '§врккпн 
йулташ, тӗне хирӗҫ тӑвакгн веддӗра иртер- 
ме пулӑшӑрши пире? тесе ыйтсассӑн, '§ерк- 
Епн ӑяа хирӗҫ:

—  Отгыха Еиднӗ вӗт епӗ. Ӗҫлес... ӗҫлсс 
пулсая хулара та... тесе ,,тирпейлбн“ ҫат- 
даттарса хура!,

Вудакан Йулташ, камӑя „оттыхра“ ӗҫлес 
Еилӗ?! Манӑн, ӳкӗте кӗмен автӑрӑн „керсйӗ“ 
те ҫавах.
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Вӗреҫсӗ, кӗрлеҫҫӗ мтнкун кунӗсем йалта. 
Хударах сурдӑк ҫӑтакан '|)ерккина пуряӑҫ 
ҫитрӗ! Пӗр кӗрекерен тепӗр ҫыа кӗрекиве 
сӗгӗреҫҫӗ хайхи хуларан калкӗ дыалӑ хӑ- 
нана.— Ех, пурнӑҫ кувта, йалта... Превӗ 
рай! тесо тӗдӗнет 'Деракин. Пайан ӗҫет 
'^'‘РЕКин, ыраи ӗҫет... татах ӗҫег. Пайая 
картуо (вӑрӑм сӑмсаллпно) ҫухата?, ыран 
портфӗлве ҫӗтерет, тата мадалла пуҫне тв 
■руф-ду! ҫухата'рӗ (харкашура, ҫаиӑҫура!). 
Ҫитмен кӗрейв йулмарӗ 'Щерккйнтан йалта. 
ПурЕндса ыгла уоламӑҫ Петӗр Иакравдӑ 
кӗреки килӗшрӗ пулас ӑна. Пылӗ, ҫупн, 
сӑрн, са5куски,--пурге туаӑх...

Ҫавӑн пек ,,отгыхпа“ ҫак еаӗр  лайӑх 
паллашнӑ ик-виҫ куна прокул тума Еилнӗ 
„керойан" ,,прокулӗ“ икӗ ерне В ахӑнах дӑ- 
сӑл а!. Иулаш кивден пӗр идеыдӗ уйар кун 
П етӗр Иакравдӑ тарҫи пер лата.тлӑ рессор- 
пах худапа ӑсага! '§еркЕина.

4 ,
Татах тытӑвдӗ '|)ерккин хутсене тӗрлӗ- 

.мерлӗ вӗҫтерсе ӗҫлеме. ,,ӖҫлеЕелет“ '§ерккин 
удоеш теяирех. 10 сехет  тбльелле пыра! тв 
удреш тевийе, кӑатӑрта иотсен 2 сехет  хыҫ- 
ҫӑн шӑрши те йулмас! '|].зр5Кййӑи удреш- 
теяпре.

5 .
'Андах 'Ҫврккйййн удрештзнире савӑнса 

тӗрдӗ-мсрла хутееве вӗҫтерсо ӗҫлессине, ваш- 
вӑй хутсим ҫырса ларассине хӑвармадла 
пула!. Сиксе тухат таҫга хӑйаматраи уд- 

[рошгенисвне сурглассиае партти ӗретнв та- 
[сатасвя то, дасах '1]:фккяна удрештенирен 
це, паргти ӗретӗкдвн те шӑдса хураҫҫӗ.

'Дврккин халӗ Еизгех тӗрмешсе лурӑна!. 
Наьссе ӑна ха.§ '|]еркаиа тесе дӗямеҫҫӗ, 
| 100гӑ Пйаадӑк Павӑл ҫоҫ теҫҫӗ йалгисем.

Ив. Пӑ^ӑр.

3 .

^елеф онпз хиреҫ кзлзт.

—  Кӑмака хыҫӗиде тетӗн? И ура!... Пӑ- 
хам... Унта дӑвашла ҫырпӑ сайавтенисем 
ҫеҫ. Тупрӑм. Происвотствӑ планб те пур 
унта. Прислукӑ йорҫмссг те... Ну, йурӗ* 
Мапне ҫӳҫ уҫса йареан йарӑа...



„ „ Рвтакеирен: Ку Аттайӑн охахохохо! Т8С8 кулмэ х у л н ч  сзвзи  тага  пуштӑ йеш - 
Ъекӑ, тӗрларен вактзвзк, п /ҫа  кӗнӑ шухӗшееяя, „К алкӑя 'са та ъ ъ м з-и »  ыйгуоампа от- 
ввтсзм кӗртмалли вырзна пзр пӳрократ хӑяӑн кӑпинзъӑте, сэтелли-мӑаопзх кӗрсо лзр- 
нӑ та, пӗтӗм вырӑна йыш ӑкса илнз. Тух геоегсӗн то тухасшӑа мар.

9 1
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к е н е з м  „ К А Ы Ӑ Ш  ‘ х а ҫ а т ӑ н |

ЙККӖ1ӖШ ПУСДК ВЫ1ЬА8ӖНВЕ ТДМА ПУВТАРДҪСӖ,



Ҫ е и е р л е  с а в а т е н ъ е -
Ҫй!ӗҫ ко>1ИС€ариа1,би колгеккйӗ сяҫҫетакн  ту са , Ҫӗмӗр^ерв 

т у с а  в ӗ 1 в( иб савй та  т у с а  л гр тм а  вы(ӑи ту п са  саиӑ.

— Мӗнле хыпар пур сирӗн еавӑтра?
— Лайӑх хыпарах|мар. Ӗҫсӗр йулмалла пулат.
— Суйатӑн пуД)?
— Тупата. Ҫӗрӗҫ комиссариатӗ халӗ Н зр к о м п р о м т о р х п а  

ҫак туса пӗтернӗ савӑта ӑҫта лартаеси ҫин-вен калаҫма ты тӑн нӑ.

'“'Отнвтгртдактор Г. '  Г. Казаиов.
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