
Пушар трушини 
пуҫлӑхӗ.

—  Ма пушарпа кб- 
I рвшместан?
Ь—  Пушарсемпв кӗ- 

решелли ерее ҫи- 
тессе кететӗп.



Сирпӗтмелли йЗла.
... П асара ултӑ ҫухрӑм каймала. Киреа 

йеплв пултӑр та, ултӑ ҫухрӑм —  сахалах 
мар. Ахаъ те ҫурран, йӑвӑр пиншакаала, 
хӗвед ҫиндв тимӗрҫ лаҫҫинди найдах хб- 
рӗнсе, пиҫӗхсв утиалла мӗн пулсассӑн, инҫе 
внҫе терипех инҫв туйӑнса кайа!.- 

Иадейккӑ ҫекрегтарб Афонбн пасара йад- 
совет претҫетатгблб Петровпала, парттире 
тӑианскерпелв тухса уттардб.

Виҫ ҫухрӑм хушши ним шарламасӑрах 
пыдбҫ ҫаксем. Тӑваттӑмӑшбнде вара, ҫурӑм 
хыҫбвди пушӑ миххине тӳрлетсе ҫакрб те, 
претҫетаттбл сӑмах персе йадб.

—  Да... Акӑ епб те пура сутрӑи... Ҫит- 
мбл икб тенке, мӑкридди хамран... Ну, ӗҫ- 
рбмбр пбрре! Малтан мӑкридди ике путылк- 
ка, унтан ҫав йатпах тата виҫҫбшне... терб.

Иадейккӑ ҫекреттарб сӑмсине тасатса нл- 
дб те, каларб:

—  Мӑкридди вӑл— блбкхи решимрен йул- 
нӑ йӑла; пӑрахас пула! ӑна... Пури мбн 
пысӑккбш ара?

—  Саккӑр та тӑххӑр аршӑпскер. Хыр пб- 
ренесенден... Ӗнтб ха^§ пасарта ыбн те пу- 
лин туйанас тетбп.

Ҫекреттарб шарламарб.
—  Мӑкридди бҫесси вӑд ӗлӗкренпех пы- 

рат, терӗ каллех прегҫетаттӗлб:— кивӗ йӑ- 
лана пӑрахиалла ыар, йураыас! пӑрахсан. 
Хӑшӗ пбри вуҫех те ӗҫиесг, мӑкриҫди дух- 
не бҫетех вара. Пирбн ак халдаппи те пур 
кун пирки. Илтыени есӗ? Еппин калзса па- 
рӑп сана: ашшбн ик ывӑл пулнӑ, тег. Х а- 
йарскер пулнӑ ашшб: хӑй те ерехе ҫӑвара 
йаман, ывӑдӗсене те бҫ тунӑ дух ҫех ӗҫме 
хушЕӑ. Ун дек мӑкриддиллӗ 6ҫ дас тупӑна- 
!иха вӑл йалта? Акӑ лараҫҫӗ ҫав ывӑлбсем, 
ҫӑпата хуҫаҫҫӗ, шбшлбсемпе шаккаҫҫӗ. Ӗҫес- 
си килетех кусен. Пӗр ывӑлӗ ҫапла хуҫнӑ 
хуҫнӑ та, акӑ ыӗн шухӑшласа кӑларнӑ:

—  Пиддв, е, пидде! А !а шӗшдбсене удӑш- 
тарӑпӑр, тенб.— Иура!. Есӗ мана кив ҫӑпа- 
та пар, тата ҫийелтен пбр путылкка ыӑк- 
ридди ларт, тенб ку. Хбпбртенб ҫаксем. Аш- 
шб патне кайнӑ та:—Атте, путылккалӑх ук- 
ҫа парха тесе' ыйгнӑ.—  'Ҫӑпӑркка кирлӗ ма- 
ри сире? тенб лешб. —  Епӗр шбшлӗсемпе 
улӑшатпӑр, мӑкриддн тумалла...— тенӗ ывӑ- 
лӗсвм.— А, апла пулсан йура!, тенӗ те аш- 
шб, укҫа кӑларса панӑ. Бот йепае халлап 
ҫӳрет мӑкридди пирки.

Иадейккӑ ҫекреттарб ура айне тӗл пуднӑ 
урапа пӑтине тапса ывӑтрб те, каларӗ:

—  Елӗкхивден йулнӑ йӑла. Шӗшлӗ пиркн 
мӑкридди кам бҫтбрха? Пустуй халлап, терӗ.

Вара ыбн пасара ҫитидден урӑх сӑмах 
ыбн тапратиарбҫ.

П асарта кашня хӑй бҫбпе уйӑрӑдса ка- 
рбҫ: прегҫетаттбл—лавккасем патнедде, ҫек- 
реттарб— совешданийе.

Каҫпала каллех тӗл пулдбҫ.
—  Ну, туйантӑм та пайан, терб претҫе- 

таттбл,— ывӑнадденех ҫӳрербм! терӗ:— ывӑла 
ва^б^и ак атӑ илтбм, погошви пит лайӑх 
йышшискер, кӗллисем ҫӳлб ҫав. Картус та 
пит кӑмӑла кайа!.

Унтап калпакЕи айне хыпашлакаларб те:
—  Мӑкридди-мӑкриддн мар, андах кун 

пек йапаласене сирпбтсе пӑхмасан, мӗнле 
пудтӑрха вара? Кӗрерха ҫакӑнта, ҫуррине 
пушатар, е? терӗ.

Ҫекреттар хӑйӗн аттн пуҫӗ ҫиае тимлерех 
пӑхса тӑдӗ.

—  Мӑкридди вӑл блбкхи йӑларан йулнӑс- 
кер. Сӑмаконккӑ ыар пулсан ыана та бҫве 
йура!, рас ӑна кӑларма хосутарствӑ та ирӗк 
панӑ...— терӗ пирбн ҫекреттар.

Тепбр виҫӗ минутран кусем шаклаттарса 
кӑпа лараҫҫӗ. Претҫетаттбл кашни дерккн 
хыҫҫӑвах:

— Ну, турӑ патӑрддб, татах пбрле ӗҫ- 
мелле пултӑр, тесе ларнӑ.

Ҫур пулштавран нумай дерккех тухас ҫув 
бптӗ. Ҫекреггарӗ ҫутгалда идсе пӑхрӗ те, 
каларб:

—  Пӗтрӗ...— терб.
Тата тепӗртек лардӗҫ ҫаксем. Тухса ка- 

йасси килмест. Шухӑшдасан-шухӑшласан, 
тапуреткӑ ҫинде сиккелесен-сиккелесон, ҫек- 
реттар кӑсйерея ҫбнб пумашник туртрб кӑ- 
лардб. Преҫентран ҫбленбскер. Темшӗн пу- 
машнике ак претҫетатгбле тыттардб.

— Акӑ, пӑх ха^ь есб... нумай пулиаот 
илнӗ, терб.

Лешб пӑхрб-пӑхрб пумашнике, миҫе пӳ- 
лбмнв шутласа кӑлардб те, калдех сӗтел ҫи- 
не худб."

—  Аван йапала, терӗ.
—  Аван йапала, терб.
Ҫекреттар тата хӑй алдинде ҫавӑркаласа 

пӑхрб.
—  Кӑҫад илнб тетбп... 80 пус патӑм, 

терӗ.
Прегҫетаттбл тӑнласа илеймерб кӑна та:
—  Аван, пит аван йапала, терб каллех.
Пӑртак татах шарламасӑр лардӗҫ. Иа?’

дейккӑ ҫекреттарӗ акӑ хӑйса ҫвтрб те, ка- 
ларб йадб:

—  Ех, тамаша... Мӑкридди —  мӑкрици 
мар, сирпбтме кирлех, терб.

—  Мбн калан? тесе ийтрб ҫавӑнтах прех- 
ҫетатгблб.

—  Пумашнике сирпбтмелле...
—  Аха! Епб ӑнланаймарӑм ҫак! терӗ 

претҫетаттбл, пит калаҫакан пудса карб. Т)®' 
сах ак вккӗмбш пулштав пӑккиве с в р п ^  
терсе кӑлардб те вӑл.

Ал. Р — ин.



Вӑрманкунӗ хыҫҫӑн.
—  Мӗн турӗҫ сирӗн йалсем вӑрман кунне? 

Пуртӑ, пӑъкӑ хӑйраса хатӗрлерӗҫ.

Тасату умӗн.
Урӑхландӗ пирӗн пуҫлӑх —  
Мӑкҫӑи ывлб Павӑл:
Ерехе сыпмас!
Пӗр пуолӑх —•
Иӑдт ха^
Урӑхла вӑл.

Пӗр кунне ман арӑм Н а!ӑ  
Пвдет пусма карӗ;
Ш ывӑ тва пусса 
Вӑт падӗ,
Нимех те 
Ыйтмарӗ.

Еяӗк дух пулштух ҫутгиоӗр 
Ан та пырса кӗрӗр:
— Пушӑ ыар,
Курмастри есӗр,
Ыран тепре 
Квлӗр!..

Ҫӑпла ҫеҫ тийеддӗ блӗк—  
Пирӗн пуҫлӑх Павӑл...

пек бҫ хад—
Евтӗ тӗлӗк,

Иӑлт ха^
Урӑхла вӑд.

Павӑл пек примерлӑ пуҫлӑх 
Таврара та 
Ҫук ха^.
Иалйышпа пурна!
Пит тусдӑ—
Асӑнмас! тек ҫупкӑ...

Пблеймеҫ йадта нумайӑш:
Мӗншбн
Урӑхха вӑл?
Тасату ҫывхарнӑ майӑн 
Урӑхланнӑ Павӑл!..

Иехрим Иванӗ.



У Ъ Р Е Ш Т Е Н И Р Е  сысна ҫухални йе
Ҫемека му^и Х У Л А Р А  К У РН И

(Иумах мар).

«Хӗрлӗ киремет» тӑвайккинди шыв ҫур- 
еа пӗтернӗ йулашки анине Ҫемекке муда 
йасмӑк акрӗ те, ывӑлне сӳрелемо хушса хӑ- 
вардӗ. Киле тавӑрӑнсан ҫураки пӗтернӗ йат- 
па муякун йулашки ҫӗпре тӑрри сӑрине кар- 
дӑкне сӑрӑхтарса кӳртрб.

—  Кардӑк, терӗ вӑл бнсине хыҫса, кӑ- 
ҫалтан малалла тырӑ тухӑҫне 13 проддӑн 
хӑпартмалла, теҫҫӗ. Хӑш йалсем хулари 6ҫ- 
лекенсемпе ӑмӑртса бҫлеҫҫӗ. Епӗр вӑл тб- 
лӗшпе ниме те пуҫӑнман, ни акроном ку- 
рӑнмарӗ, ни хормалин шӑрши те нулмарӗ...

—  Турӑ парсан ахалех пулакандбха, те- 
рб ӑна кардӑкб пӳлсе.

—  Пулнӑ пулӗ те— х а^  мар, «Киремет» 
сӑрдб ҫинди тӑм ҫинде йасмӑк вӑрдӑхнв 
пуҫтарса илнипех тырӑ тухӑҫб хӑпараймӗ. 
Што ҫбр виҫмеҫҫб, кайатӑп валиднӑй хам 
Ш упашкара, мӗнле ӗҫлеҫҫӗ унта ӑмӑргса. 
Курса ҫӳрем пӗрре хулари бҫсене.

Тепбр кунне ирхи кӑвак шуҫӑм сулхӑ- 
вӗвде тӑрри сассисем идтбнме пуҫланӑ вӑ- 
хӑтрах Ҫемекке муди ҫурӑм хыҫне пбр ҫӑ- 
кӑр ҫакса йадтан тухрб. Кайалла тавӑрӑнса 
кӗме те шутларӗ вӑл, мбнФбн тесен ҫул ур- 
лӑ хура кушак каҫса карб, андах Ҫемекке 
ыуди авалхи тбшмӗшсене ӗненме пӑрахас 
тесе, малалла утрӗ. Утнӑ майӗпе унӑн пу- 
ҫӗнде тем тӗрлӗ шухӑш та ҫавӑрӑна!. 'Ҫн 
малтан ҫӗр виҫи ӗҫне пбдмелле, унтан ӑрат- 
лӑ дӑх-дбп туйавиалла, унтан вӑрлӑх тасат- 
ыалли емел... е-е сахади бҫ хулара.

Кӗтӳ кбртнб вӑхӑталда Ҫемекке мудди 
лӑпсӑртатса Ш упашкара персе ҫитрб. Вырт- 
малли хваттер куттувӑ ӑна в а .ц и , 300 пвн 
тенкбллбх ҫурт лартса хатбрленб.

Ҫитсе кбдб Ҫемекке муди »Хресден ҫурт- 
не». Електрнтсӑ ҫути далтах, йӗп выртни те 
курӑвмадла.

— К у н т а пӗр ҫбр выртма мбн дул 
тӑра!?

—  70 пус, крава!, улӑм гӳшек.
— Ой, ой-о 0Й1 Ман патра темле вырӑс 

та выртнӑ пу^, пбр пус та илмен епб... Тӳ- 
шексбр ыӗнле?

—  20 пус. Авдах токвумӗнт пурн, терб 
тншурни кӗнеке ҫине ҫырса.

—  Мӗн токкумендӗ, еп салтака кайнал- 
даскер ыар, ви таҫти вырӑс мар, дӑваш 
вӗт...

Таса ҫуртра выртма ӗмӗтленсе килнб Ҫв- 
мевке Михал Иӑванд патӗнде 15 пуспах 
ҫӗр каҫрб.

Ирхине хула урамне тухсавах Ҫемекке 
пбр лапка умӗвдэ хур кайӗк пек йӗркипе 
ҫынсем тӑрса тухнияе курдӗ. Мӗн илеҫҫӗши? 
Е — е, ӑмӑртса аш (какай) илеҫҫӗ, тата аха.д

ыар— кӗнекепе.
Ҫемекке муди телейне ку кун пасар пул- 

нӑ. Хула пасарӗн§е курса ҫӳремесӗрех мӗнле 
кайӑн, Сисбнмесӗрех кӑнтӑрла ҫитрӗ, хӗвед 
кӑмакумӗнди вут пек шӑрантара!. "Хулара 
пулин те Ҫемекке мудин хырӑмӗ выҫрӗ, 
хӑйӗн шутве пблетех.

Ҫемекке муддн ҫӑва ҫумбнда карта ҫумие 
сулхӑна апатланма лавдӗ. Пуҫламан ҫӑкри- 
н» хутаҫран кӑдарса хуҫиалла ҫӗҫҫипв касрӗ. 
Андах те худа майӗпе, тип ҫӑкӑр анасшӑнах 
ыар, Куҫа курӑнсах карб,— инҫе мар пӗр 
майра пӑркӑ путкнидеж гаыв йухтарса нлдӗ. 
Ш ывпа та пулин ислвтса ҫийес тесе, Ҫемек- 
ке муди ҫӑкӑр дӗллине йӑгса шыв пӑркк 
тӑрпи патне утрӗ. Ҫӑкӑр дӗллине исдетмел- 
лӗх шыв ӑсыа савӑт—(дашӑк-курка) шнра- 
са ҫӳренӗ хушӑра, Ҫеыевкв мудин карта ҫу- 
мӗндв выртса йулнӑ ҫӑкӑр хугаҫҫж патне 
пӗр мӑнтӑр ӑратлӑ сысна пырса тӑнӑ.

—  Хо-оҫ, турӑ иилемен пуҫна!.. дупса 
ҫигрӗ Ҫемекке ыуди хашкаса. Ҫук, сысна 
мӑн ҫӑварӗпе ҫӑкӑр хутаҫҫиае славнийвх 
хыпса ларгяӑ, пӑрахиас! мур. Пасартан тух- 
сах тардӗ, хуланалла. Ҫемекке муди хаш- 
каса дупа!, сыснана ҫитесшӗи.

—  '§ух-ду-ух, мур илмен пуҫна-а!..
Сысна ҫӑккӑр мӗнӗпех пӗр удрештэнийе

тарса кӗдӗ. Ҫемекке муди те хыҫӑнах, йуд- 
мас!. Удрештенире пӗр сӗтел айӗндв туллн- 
йех хут купи. Ҫав хут ӑшвв тӳрех дӑмрӗ 
хайхи сысна. Ыгти сӗтелсем ҫинде утмӑлӑп 
та ытла пулӗ хутсем ҫине твмӗскер дӗреҫҫӗ, 
ҫыраҫҫӗ. Е  е, хайхи плансене тӑваҫҫи, диок- 
хуз^арсеяе дӗреҫҫӗиҫ, тесе туйса илдб Ҫе- 
некке нуди.

— Манӑв ҫав хутсем ӑшне шырамалла 
та, унта сыона ман ҫӑккӑрпа пытандӗ...

—  Што-о, мӗнле сысна... унта ҫбр виҫв 
пройектсемпе план хатӗрлевӗсем, тата ҫӳл- 
тея панӑ кӑтартусеи. Ан дӑрмантар епӗр 
ӑмӑртса бҫлетпӗр, терб пӗр куҫлӑхлӑ миша- 
вайа тухиа хатӗрлтеннб дӑваш ывӑлӗ.

—  Ман хамӑн та ҫӗр виҫи ҫивдея дӗл- 
мелдедвӗ... Пирӗн ҫӗр виҫмен пирки анасеи 
хытса ҫитрбҫ, тырпул пулмас!. Хӑҫан виҫ- 
ыелле пула!?

—  Пулӗха ан васкз, пиллӗк ҫулхи плаа 
тӑрӑх... ха.1 поккути сайавденн парӑр.

—  Сайавлени пани пирӗн ӗнтӗ вунӑ Ҫр  
та ҫитет пулӗ, суглашса ывӑжтӑмӑр...

—  Апла пулсан ҫӗр комиҫҫиве кай... 
Епӗр куята ӑмӑртса ӗҫлетпӗр,

Ним пӗлмесбрех тухрӗ Ҫемекке му^ви ҫӗр 
виҫмв хатӗрденекеп ӑстаҫсем патӗндэн. Те- 
пӗр пӳлӗмро кадлох ҫакнашкал майдах хӗ- 
рӗх ҫын та пулӗ дӗреҫҫӗ, ҫыраҫҫӗ. Купта



тата вӑрман виҫме хатРрденексн пулас „улпут- 
сем“ пулнӑ. Ҫемекке муди вӑрманти пеквх. 
Таҫта каймалла, тем кирлӗ, такамран ыйт- 
малла. Пуҫ ҫавӑрна!. Мӗн ыйгас?

—  Ӑҫта, кунта, ӑратлӑ дӑх сугаҫҫӗ-и?
—  Акрономсем патне кай ҫӳле.
Ҫӳлги хугра тупрЗ акрономсен пӳлӗмне. 

туллийех лараҫҫӗ. Ҫураки камапавине ир- 
тернӗ ӗнтӗ вӗсем те, халӗ канса лараҫҫӗ.

—  Ӑратлӑ дӑх ӑҫта тупас?
—  Ав, ҫав акроном патне кай, епӗ сысна 

ӗрдетекен акроном... Унта мар, вӑл кролӗк- 
сене ӗрдетег... ҫавӑ, ҫавӑ... ку хуртсемпе кӗ- 
решет...

Темӗн вӑхӑт пӗр акромпомран тепӗр ак- 
ропом сагнв ҫӳресен те Ҫемекке ыуда нн 
пӗр ҫӑмарта (ӑрагдӑ дӑхӑнне), ни пӗр кро- 
лӗк ҫӳри, ни хӑ! сысна ҫӳри те пулин ту- 
паймарӗ.

— Ҫук, ха.д мар-ха, ха.ъ хамӑра вад^ьа 
те ҫитыест, килес ҫулгеади плая тӑрӑх пу- 
лӗҫ, тесе ӑнлаптардӗ ӑна пӗри.

Ҫемекке мудн акрономсен уврештенинден 
анкӑ-ыинкӗленсв тухрӗ те, лад! сурдӗ ҫӗре.

Хырӑы выҫӑ. Карб ҫӑкӑр илие макаҫӑва. 
Хайхи дерет тем тӑршшех. Ҫемекке муди те 
тӑдӗ ывӑвнӑ урисемсех. Укҫатӳлеме ҫитсен 
«Евишкӑ» терӗҫ.

—  Мӗнле книшкӑ, еп йалтан килнӗ ҫын.
—  Книшаӑсӑр памастпӑр, ҫук.
Ахалех гухрӗ Ҫекекке муди ҫӑкӑр лап-

кивден,укҫалла та памарӗҫ.
Кун хыҫҫӑя вара Ҫемекке муди каҫахи- 

рӗҫех хуларан нилвлле шутардӗ. У.-Турат.

Пӗр пусшӑн.

дӑпта—  Ю ҫамарта сутма хӑтланса 10 
Ҫапас кун иртрӗ.

—-  Илекенсем ҫук-им?
—  Ма ҫук? Пумай. Ирех сутмаллад§б. 1 

Оус маларах илес терӗм те... Килес пасар-
та сутӑпҫке!..

Ҫирӗп ҫын. Еленти (Вӑрнар р.) гарггн 
'Вленӗ —  Тимухха Хӗлӗпӗ пиг ҫирӗп ҫыт. 
Еҫет тв ура ҫинден ӳкмесг. Ав иртпӗ мун- 
кувта вӑл пуп патбн§в ҫЗрбпех ӗҫсе ҫисе 
ташланӑ— ураран ӳкмея. Ӳкме мар кайраи 
темиҫе кунран ҫӑмарта пухма тухвӑ пупа 
хӑй патне кӗртнӗ духне те ура ҫнндех тӑ- 
нӑ. Халӗ тата ура ҫинде те тЗра!, паргги- 
ре те тӑра!.

Клас кӗрешӗвӗ. Кармал йалӗндн (Канащ 
р.) партти дяенӗ питӗ клас тӑшманӗпв ҫа- 
пӑҫасшӑн. Клас гӑшманне тупайман пнрки, 
хӑйӗя ашшӗ-амӗшне хӗнесе ватса пурӑнаЕ 
Халӑх судӗ умне уншӑн 4 —5 хут та тӑрса 
айӑпланнӑ... лареа айӑаланман (ларса айӑп- 
ланни ҫнндея кӑна ҫыракаа кореспотент ни- 
мӗн те шарламан). Хале «Капкӑнра* тӑрса 
та мар, ларса та мар, урйсене «Капкӑна» 
ҫаклагнӑ пирки.. выртса айӑплана!.

«Капкӑн» ӑс панӑ. «Капкӑнӑн» 7-мбш 
номӗрӗнве, йулашки странптсӑра епӗр пӗр 
парттире тӑраканскер клас тӑшманӗпе ӗҫ- 
св ҫиме йураманяине сиссе, кулак панӑ 
ерехе алӑк хыҫне кайса ӗҫни ҫинден карт- 
тин тун ӑц в. Ҫитдеракри парттийгсӑ Иеко? 
'§арев ҫав каргтина вурнӑ та, хӑй тв ҫапла 
тума шухӑш тытнӑ. Майӑн 11-мӗшбнде ар- 
ман хуҫи Хветора патӗнде, хӑнасендеа пы- 
танса, вӑрттӑн, дӑланӑн алӑк хыҫӗнде са- 
моконккӑ ӗҫнб. Уяшӑн «Капкӑн» ретаксиве 
тав туса ҫыру ҫырса йама блкӗрвймеаха, 
мӗБшӗн тесен вӑд халӗ самсковккӑ сийенӗ 
ҫинден токдат тума хатӗрленет.

Иа^вйккӑ малта тӑра!. Хӗрлӗдутайри тур 
ра бненмвнвисен йадейккӑ хӑшпӗр длен^оем 
мувкуна хирӗҫ камапанирв мадта тӑнӑ—мун- 
кувра 3 кун хушщи диркӳре ди малта тӑр- 
са падӑшкӑсемпе йурлэнӑ.

Ъӑваш хырӑмӗвъе тем те ҫӗрет.тенӗ сӑмах 
тӗрӗсси палӑрдӗ. Куракӑш йалӗнди (Р1лӗк р ) 
комсомолӗс Паку^б Ш ӑнкӑрди хырӑмӗнде 4 
тенкӗ тӑракан сехет ҫӗрсе кайнӑ. Ҫӗрсе 
вайнӑ пирки, сехедӗ халӗ хӗрлӗ кӗтесре ҫус. 
Ӑна илме укҫа панӑ ҫынсем, Ш ӑнкӑрдӑ хы 
рӑмбвдеп тӗлӗнес вырӑнне, вӑл мӗнле вом- 
сомол пилетве йӑтса ҫӳренинден тӗлӗнеҫҫӗ.

Тараккавсен пуштӑ йешъӗкӗ. Ӳсек (Ҫӗрпӳ 
р.) йалӗҫтӑвкомб, хурт-кӑпшанкӑоене ҫутга 
кӑларае тблбшпе, кӗнделер пӗрени хушӑкб- 
сенв вырнаҫнӑ тараккаксене «сушгӑ йеш- 
дӗкӗ» илсе панӑ (пушгӑ уйрӑмӗндвн). Та- 
раккапсене ҫутта тухма та, брдемв те лайӑх 
пултӑр тесе, пуштӑ йвшдӗкне хӗл каҫипех 
пӳртре йӑвантарса ҫӳренӗ, урама ҫакман. 
Пирӗн шухӑшпа апла йурамас!— пуштӑ йеш- 
дӗкне клас тӑшманб ыайлӑ тараккансевдея 
туртса илсе, бҫҫыянисенв памадла.



Йӑв9р йапаласем,
Пбре, вырсарникуя епб, пайан канналли 

кун тесе, йулашки йашкана ӑшӑтса ҫирбн 
те, дблбме дбртсе, ХбвсбрХветбр патнетух- 
са утрӑм. Хбвсбр Хветбрӗн улӑм витнӗ пӳр- 
дв умӗнди дул каскисем ҫинде йалти ӗҫлӗ 
ҫыЕсемпе халап дӑпти ҫапакан кустарсем 
пухӑннӑ та, тӗндерв мбнде йапала йӑвӑрта- 
раххи ҫинден сӑмах пуҫарса йарса, тавла- 
шува кбрсе кайнӑ.

—  Ман шухӑшпа, тет хаҫат вулама йу- 
ратакан Иермн Елекҫи текен комсомолбс... 
—  Ман шухӑшпа Амерӗкра тувӑ 354 пин 
те 417 пӑт туртакан прахут пит йӑвӑр. Ун 
оек йӑвӑр йапаласем ҫинден илтмен епб тбн- 
дере.

—  Ей, кӑшкӑрса тӑкрбҫ ыттисем кӑяа ка- 
лакан Еомсомодӗса. Машшинпа туртмалли 
йапала йӑвӑрӗш ҫвпден калаыастпӑр епбр. 
Ҫынна, хресдене... йӑвӑр йапаласем ҫвпден 
калатпӑр...

—  Ман шухӑшпа, терб копператтив прет- 
ҫетаттӗлӗ, халӑха длен укҫи копператтива 
хывтарма пит йӑвӑр. Ун пек йӑвӑр йапала 
ҫук тӗндере. Вунӑ пӑт туртакап йапалана 
ҫурӑы ҫинде йӑтма пултаратӑп. '§лен укҫи 
тӳлдеттерес йӑвӑр йапалапа... пбтбм вӑйа 
хурсассӑн та, парӑнтараймастӑп. Вунӑ пӑт 
мар, ҫирбм пӑт та пулб увӑн йӑвӑрлӑхӗ.

—  Ҫирӗм пӑт?.. Тупнӑ йӑвӑр йапала! Са- 
нӑн пурократ алли йӑвӑрӗшне аса илесдб, 
терӗ ҫӗр упполномодӑнб Шур Хӗлбп. —  Ха- 
«ӑр «Патрик кати» йатлӑ 7 теҫеттин ҫбршбн 
ҫӗркомиҫҫисем хӑрӑх, 10 ҫул ытла ҫӳресе

мӗп духлӗ вӑй пӗтернине мантӑни мбв?! Пӳ. 
рократӑн алли йӑвӑртап пулнӑ вӑл.

—  Пӳрократ алли йӑвӑрне йӑвӑртаха, 
андах мбн духлб туртнине кӑтартса парай- 
марӑн. Пирӗншбн, йалсоветра ӗҫлекенсеи- 
шбп дирку)§ар пек йӑвӑр йааала ҫук, терӗ 
йалсовет претҫетаттӗлӗ. Ун пек йӑвӑр йа- 
пала вара... ҫуралнӑранпа та курмап. Епӗр, 
йалсоветра ӗҫлекенсем, вӑйпитти ҫынсем ӗн- 
тӗ. Ҫапах районран йавӑ дирку.дарсеи айвв 
пултӑмӑр та, нийеаде те тухаймастпӑр. Пиг 
йӑвӑр шелмӑ! 30 пӑт ытдарах та хурта! 
пулӗ!

—  30 пӑт нумай-и вара! Вӑт пирбн пата 
1925-мӗш ҫултах акроном килме пулнӑд§ӗ. 
Килди вӑл? Килмерӗ. 20 хут лаша йарсан 
кидыерб. Мбншбн Еилмерӗ? Иӑвӑр пирки. 
20 даша та турттарса килеймербҫ. Акрояом 
пек йӑвӑр йапада тупайыӑр бнтӗ есбр.

Сӑмах дӑпти ҫапакан алӑстисем татах 
нумай кадаҫса кайаддӗҫ пу^ь йӑвӑр 
йапаласем ҫинден. Андах комсоыод ҫекрет- 
тарӗ тӑдӗ те:

—  Халӑх,— терб.— Есӗр калани тбрӗсси 
тбрбс нарри ҫпндеп каласшӑн нар епб. Ман 
шухӑшпа йал халӑхне кбпер тума пит йӑ- 
*5р. Ара, хамӑр кӗпервх нлер. 12 хут пу- 
хӑнтӑнӑр халӑхпа кбиер тӑвас тесе. Иӑвӑр 
пирки, пӗтӗм йал вӑйбпе те туса пӗтерейме- 
рӗмбр. Ун пек йӑвӑр йападана халӑх та, 
ҫакӑнта ларакзнсем те курыая ӗнтӗ, терӗ.

Ш ӑп пулдӗҫ тавлашакансем. Хирбҫ кала- 
ма никӑшбн те сӑмах-йунахтупӑнмарб. М.

Платка йаъейккинъе.

(Ш упашкар р.).

—  Матвейӗв!
—  Ма?
—  яҪамрӑк Хрвсден" ҫинде комсомол вӑ- 

йӗпе трактӑр тӑвар, тене, Ҫакӑн пирки мӗн 
шухӑшлаттӑр?

—  Мӗн шугламалли пур... ун ҫинден рай- 
комод нвмбн те пблтермен халб пире. Рай- 
конодтан пблхериесбр шухӑшламастпӑр.

Криф Ш.

Платка йалӗнъе.

(Шупашкар районӗ).
—  Сирбн йадта копператтив лавкки 

пури?
—  Пур.

—  Лавккара хресденсене кирлӗ тавар 
пури?

—  Ара пулмасӑр... пур, пур... кашни каҫ 
хреоденсем лавккаран пбрер кодотӑ к а р т 
илеҫҫӗ, вара ҫбрб-ҫӗрбпе ҫатлаттараҫҫӗ од- 
хола.

Плинух.

♦ ♦ ♦
Пулӑшакан.

—  Микула, ыа есӗ ҫтена хаҫат кӑларма 
пулӑшмастӑн?

—  Мбнле пулӑшмастӑп. Иртнӗ номӗрте 
ман ҫинден «ерех ӗҫвт, хуликан» тесе тух- 
рӗ те, еп пудман дудсан матхериал та пул- 
ыасддӗ, Ҫ. Ш,

Ӑнланнӑ.
Токлатэӑн. Иулташсем! Тырӑ пудла таеат- 

ни питб пысӑк усӑллӑ. Тасатмаллах ӑна.
Итлекен, Тырри так-ҫак, ҫав пуллине та- 

сатмаллах. Ӗ аер  кардӑк копператтивран 2 
кбревкке илсе килдӗ те, ҫямелли ҫук шӑрш- 
лӑ. Никам та ҫийекен пудмарб те, йытта 
пӑрахса датӑм. М. И.

Кам мӗн вула1Р,
Ликпунктра вӗренекен пуквар вула!, маш- 

шинисткӑ хӑйне ҫапма хушнӑ хутсене, йал- 
совет претҫегаттӗлӗ— дирку)§арсем, сутйе—• 
прикӑвӑр, пнссаттӗл хӑйӗн происветенийӗсв- 
не, арттист хӑйбн ро:§ӗсвнв, пӳрократ вара 
вимба те вуласшӑнах иар, нбвшбн тесев 
вӑл вухамасӑрах ах пусма вбреннб.



Ҫӗкӗ проФеҫҫи.

Лайӑх вырӑн тупнӑ пулмалла есӗ? 
Лайӑххи лайӑхах мар та, выҫӑ ларман. 
Мӗнле толшнӑҫ вара вӑл?

—  Курсант, теҫҫӗ мана. Ҫулталӑк хушшикъе мӗнле курссем пулаҫ* 
ҫӗ, пуринъе те епӗ пулатӑп.

Пуҫлӑхеем.
Пирбя йалти пуҫлӑхсем— 
Ҫбнӗ пурнӑҫ ҫыннисем, 

Еҫеҫҫӗ те хӑсаҫҫӗ.
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑваҫҫӗ,
Ӗҫкӗ тесен пуҫсенв 
Таҫта кайса дикеҫҫӗ.
Пӗр пӑлуштух ҫуттишӗн 
Тем тӑрринден сикеҫҫӗ.
Акӑ улӑхри кӗпер 
Кунӗн ҫӗрӗн ишӗлет,
Ун ҫинден сиксе ӗнер 
Виҫӗ ӗне вилнӗ, тет.
Акӑ тата копперапӑр,
Кӑна та халех мур ҫаптӑр,- 
«Шандӑв» йатлӑ давккана

Персе дикрӗ кармана. 
Акӑ какай Микихвер 
Иалсовбтпа тусдӑскер 
'§ипер какай вырӑнне, 
Пӑру кипки тыттара!. 
Иалкавашпе туслӑ И вая 
Хӑтӑлнӑ ха^ъ налукрав: 
Патгентсӑрах сут тӑва!, 
Лешӗ хупласа усра!. 
Советсене ӳлӗмден 
Ҫуйлаыашкӑн пӗлыелле. 
Ӳсӗр ӗҫлӗ ҫынсене, 
Халех тӑна кӗртыелле!..

Иехвин К.
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Иытӑсене ан вӗлерӗр.

Икӗ йытта хӗвалакан.

Ем— ер Т. ҫыра!:
ИиенЕассинде (Ҫӗрпӳ р .) мункун ернинде 

пупӑн турӑяа ҫӳремелле пулнӑ, андах дедук 
ҫук.

—  Кама тупас дедук?
Ш алгах апгранӑ пуп.
Ҫавӑнтах пуп йалӗҫтӑвком дленне—Ни- 

Евфӑрӑв ^§аван1тийа хӑйӗн шӗлепкине тӑ- 
хӑнтарта! те дедук тӗс тӑва!. Леш дедукла 
перкелешме славнӑйах пӗлет,

Килӗрен Еиле ҫӳресе хайхи Някифӑрӑв 
пуапа пӗрле мӗкӗрттерсе ҫӳрет. Сӑра ерех 
килӗрв тӗл пулсан, кирлӗ таран пуп пек кӳ- 
пӗнидденех перет.

.1|авантти пек хастарлӑ ҫынсене икӗ тол- 
шнӑҫ парса, ытлашши ӗҫлеттерсе, сывлӑ- 
хӗсене надарлатиа йуратмас!. Ҫавӑппа Л§а- 
вантийе пӗр толшнӑҫӗнден хӑтарас пула!. 
Сӑнахран, йалӗҫтӑввом дленӗндеп хӑтарма 
пула!.

Мунъала кантуре.

'§ӑвашпайторкра ӗҫлекен Илйпн йулташ 
пӳрократ йатве влтесшӗп ыар, ҫавӑнпа хӑй 
патне килнӗ хутсене хӑй умӗнде пӗр мину- 
тӑ та вырттармас!. '§асах, пӗр вуласа тӑр- 
са вӑхӑта ирттермесӗрех р€Со;дутси хурса 
„ӑҫта кирлӗ“ ҫавӑнта йара!.

Пӑрадкаври йалхуҫалӑхпе кпвҫенлӗх йул- 
ташлӑхӗ вӗсеы патве: спрӗнтен пирӗн 414 
т . 14 пус укҫа плнедлв, тесе ҫырса йанӑ 
хута та вӑл, дасах, „мочалъную контору“, 
тесе ресоъутсБ хунӑ та, курӑс кантурне йа- 
нӑ.

Иулташдӑх икӗ ӗиӗр отвег вӗтнӗ хыҫҫӑн, 
Ӗ Х И  урлӑ росысвӑ туса ҫав хута аран шы- 
раса тупвӑ.

Вӑл вӑхӑтра Илйин пуҫӗнде ыундала 
кавтурӗ пулнӑ пулналла.

Комиҫҫири ъаплӑ ҫынсем.

Мартынкасси (Елӗк районӗ) йалӗҫтӑввоы 
ҫыруҫи Ҫтеппанӑв йулташ Евехмет йалӗвди 
арман хуҫи Тимофей Крикорйӗв патӗнде ӗҫ- 
се ӳсӗрлнӗ те, веҫех хӑсса пӗтернӗ. Хуҫа 
йытти пынӑ та, йулташ Ҫтеппанӑв ҫӑварне 
тутине (намӑс ан куртӑр тесе) тасатса йанӑ. 
Ҫавӑнпа йытӑсене вӗлерме хушмастпӑр, вӗ- 
сем йалӗҫтӑвком ҫыруҫисен хӑсӑксене та- 
сатма Еирдӗ.

Сиккавсиндп иуднитсӑра (Канаш районӗ) 
майӑн 1-мӗшӗпде пулса иртнӗ даплӑ веддӑра 
иргерекен комиҫҫинде ҫакӑн йышши даплӑ 
ҫынсем тӑнӑ: пӑспа авӑракан арман арен- 
таттӑрӗн майри, ӗлӗкхи шантарм хӗрӗ— Пет- 
ровӑ, Петровӑн виҫӗм ҫул кӑна пупрап тух- 
нӑ пидӗшӗ, тата инкӗшӗ (пуп хӗрӗ), т. ыт. те.

Сиккасснндв даплӑ ҫкнсем татах тупма 
пуладдӗ. Сӑмахран, пупӗ те пур унта, ти- 
йедукӗ те, дан ҫапаканни те, диркӳ урзйне 
ҫӑвакзвни те, проҫвир майрп те, т. ыт. те. 
Вӗсене те комиҫҫийе кӳртнӗ пулсан, даплӑ 
веддӗр пуҫламӗшӗнде, Интернатсионал йур- 
лас вырӑнне, даплӑ молепӗн туса панӑ пу- 
лӗддӗҫ (укҫасӑрах).

Ҫыини ҫуралаъъенех панӑ хут.

Ҫӑварнире ернипех ӗҫес пула!, ернипех 
ҫийес пуда!. Ытлашшя ӗҫве ҫинипе вара 
пуҫран пӑс пек тӑнсем те тухса ҫухадаҫҫӗ. 
Ҫавӑн пек ивкек пӗр йалӗҫтӑвком пуҫдӑхне 
ҫнтсе лекнӗ. Акӑ мӗнле хух ҫыриӑ вӑд мар- 
тӑн 29-мӗшӗнде.

Иетрическая справка.

Дана сия гр-ну села Бяльш е-Ямаш ево Красно- 
Четаевского г* Ч А С С Р  Евдокимову Кузьме, что 
он родился 18 апреяя 1929 г. по старому стилю.

И редседатоль Б Ямаш. СИК‘а  В. ГАВРИЛОВ. 
29 марта 1929 г.

Каврилӑвӑн малашне ҫӑварни иртсев пу 
ҫӗ пушӑ ан пултӑр тесессӗн, ӑна сӳс тӑпк! 
тудтарса хурас пула!.

Намӑс капла,

Епӗ Тутаркас районӗ Сыпай йадӗнди пу 
йан арман хуҫи. Мана пуйаяскерех ду»^  ̂
турӗҫ, ман ыр йата пӗтердӗҫ. Елӗк иана 
Крикори Тимофейдӑ тетдӗҫ, ха:§ Тимухх^ 
Кӗркурн теҫҫӗ. Мана тепӗр хут пуйан ту«[ 
май ҫуки? Ман арман пур, икӗ пӳрт, 
ампар, икӗ ӗне, пӗр лаша. 'Гата епӗ ӗлӗв 
ренпех педиттӗлте пурӑвап, —  1 5 -шер 
ренкке пуҫтарас вырӑнне, пупа ва1§|И 1! 
шер кӗренкке пуҫтарап, —  И то мана %Т 
хӑн тунӑ. Иалсовега вӑл постановленинв 
удӑштарса пама ыйтатӑп. Паиӑс капла.

Арман хуҫн Тимофеййв,



шшв

Кантратти Макҫи1У1ӑъ Лӑривошкӗн тзсату ко^иҫҫийе умӗнъо.
(Ш упашкарта).

—  Ӗнӗк пйртак ӗҫкеленӗ те, халӗ пӗр 
тумлаи та ҫӑвара йӑыасгӑа. Пӗтӗмпе тупа 
туса пӑрахни уйӑх та ҫитег пулӗ ӗвтӗ.

—  Тӗн ҫине йепле пӑхатӑн? Аду-пӑдусе- 
не тӗне кӳртмени?

—  Арӑмпа иксӗмӗр те турра та  шуйтта- 
на та ӗненместпӗр. Хурӑнташсем систевипе 
ҫеҫ адама тӗне кӳртяӗ. Ун ҫинден никам та 
пӗлмест, вӑрттӑн тунӑ ку ӗҫе.

— Колхоса кӗрес ӗҫ ҫвне йепле пӑхатӑн?
—  Кӗреен йуратдӗ те пулӗ, андах арӑи 

хресден ӗҫнв ӗҫлесе курманскер унта ӗҫле- 
ме пултараймӗ, тегӗп; тата хам та аттесем 
адашларах пӑхса ӳстврнвпе йӑвӑр ӗҫре дӑ- 
таймастӑп, сывлӑх тӗлӗшӗндея те имшерте.- 
рех.

■— Есӗ хӑна продеттари тетӗн, авдах ыӗн 
майпа та пулсан вырӑнсӑр йудсап ӑҫта пуҫ- 
н а  кайса дикӗь?

—  Е-е-е-е-е! Епӗ уншӗн пӗртте шиклен- 
местӗп. Аттерен прикӑвӑраах уйӑрӑлманха, 
унта ман тӳпе ҫуртйӗр те пур, йат ҫӗрӗ 
ҫинди тырӑ та ҫавӑнтах пухӑнса тӑра!, хам 
та шалу ҫинде пурӑнса укҫа-тенкӗ пуҫтар- 
масӑрах пурӑнман-ха. Вилмӗпӗрех пӗр вӑ- 
хӑтлӑха, вырӑпсӑр тӑрса йулсап та.

Сӑнакак.

—  Каласа парха еппин, Лӑривошкӗн йул- 
таш, кӗскерех те пулсан ху пурнӑҫу ҫинден.

—  Манӑн каламалли нимех те ҫук пулӗ, 
есӗр мана хӑвӑрах пӗлетӗр. Манӑн атте вӑ- 
там хресден пулнӑ, духӑнсенв пит хӗрхенсе 
пулӑшса пурӑпнӑ, вӗсен ҫӗрӗсене тара ил- 
сен, укҫине вуникӗ ҫулден малтан парса ху- 
нӑ; ака суха тутарас пулсан та, тырӑ выр- 
тарас пулсан та, духӑнсене шеллесе укҫине 
ҫулталӑк малтан парса тара тытнӑ вӗсене.
Пит лӑпкӑ ҫын пулнӑ, хамӑр ҫемйепе те, 
тарҫӑсемпе те пит кунӗ пулвӑ. Иалта та, 
таврари йалсенде те паллӑ ҫын шутланнӑ.
Стӑршияана кӗме йурӑхлӑ ҫын «вӑл Ыакҫӑм 
пидде», теддӗҫ ун ҫинден ӑна пӗлекенсем.
Пӗр сӑмахран самай хисеплӗ вӑтам хресдея 
пулнӑ, халӗ те вӑтам хресденех.

—  Мӗя шугпа кӗнӗ есӗ парттийе?
- -  Краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗнде отретсемпе

петнӑй кӑмиттетсене вӑтам хресденсене опи- 
шани тутарас мар тесе, ҫырӑнтӑм парттийе.
Вара слушит тума кӗнӗ те, пурӑннӑ та пу- 
рӑвнӑ парттире,— хӑвалакан та пулман, хам 
та тухасшӗн пулмарӑм.

—  Слушпӑ йевннпе, йе партти уставӗн- 
дев пӑрӑнЕишӗн выкӑвӑр таврашӗ памани 
еана?

—  Ҫу*. Ҫук1 Ун пек йапала пулман ва- 
ра. Епӗ атте пекех лӑпкӑ ҫын. Никама та 
тивместӗп, хама та тивмеҫҫӗ, Слушпӑ йен- 
ден ман пек ҫын урӑх тупас та ҫук; епӗ 
пуҫлӑха мар, унӑн арӑмне те, хугъамйшне 
16, пӗтӗм вӑйпа хисеплесе итлесе пурӑннӑ.
Хӑйсенден ыйтсан та ҫаплах калӗҫ.

—  Аҫу-аннӳ йенден, йе арӑыу йенден 
лишентсӑсем ҫуки?

—  Арӑм йенден лишентсӑ пуррипе ҫукки- 
ве хӑйӗнден ыйтас пула!, епб пӗлместӗп,
Аттепе аннене, тата тӑвансене курайыасӑр 
к р а к  таврашӗ тесе шугласа суйлав тивӗҫ- 
лӗхсӗр хӑварвӑ, теҫҫӗ; хам лайӑхах пӗл- 
местӗп те, ҫынсвнден ҫапла илтнӗ.

—  Аҫу-аннӳсемпе, йе арӑму йенди ху- 
рӑнташусемпе ҫыхӑну тытатӑни?

—  Ҫук, ҫун! Турӑ сыхлатӑр ун пек йа- 
паларан. Иртнӗ ҫул отпӑскра пуднӑ духне 
пынӑранпа урӑх ура та йарса пусмап. Как- 
куй ҫыхӑву лишентсӑсемпе!

—  Ҫуртйӗр таврашӗ, йе урӑх ыул пурн 
санӑн?

—  Атген андах ҫуртйӗр, хамӑн нимӗн те 
ҫук, дӑнннпех пролеттари, ташӗ йат ҫӗрне 
те атте акса тӑра!.

—  Аҫусене, тӑванусене пурлӑхне ӳсӗн- — — — — — —
герме укҫа парса пулӑшмасгӑни? —  Пирӗн партти сопранийӗнъв сывла-

Каккуй пулӑшма, хӑйсем сайра хутра малла та мар пула! вара?
Ҫакӑрсем какайсем кӳрсв параҫҫӗ. Хулара —  Халӑх нумай пирки и?
шалупа ҫеҫ пурӑнма йывӑртарахҫкеха. —  Уншӑн мар. Кӑшт сывласассӑнах

—  Еҫкӗ таврашне йуратмастӑни? ӳсӗр пуҫпа пынине сисеҫҫӗ.

Сывламаҫук.



Санав ӗҫӗ.
Иалхуҫалӑх ҫексин кӑтартуллӑ уйӑ.

Ҫӗнӗ йЗла.
Васкассине васкарех Ваҫҫук. Васкаман 

пулсан ку кулӑшла ӗҫ пулас ҫукдӗ. Майу- 
кӑн ӑсне Ваҫҫукӑн хӑй майлӑ ҫаврас пул- 
нӑ пулсан, пӑртак тӑхтамалладдӗ. Тен Ма- 
йук хулӑм укҫисӗрех, вендетсврех ӑна кад- 
да кайма кӑмӑл уҫнӑ пулӗддӗ. Пуласси те 
пӗр ерне хушшиндех пулдӗҫке ку ӗҫ. Ш ӑ- 
маткун шкулта комсомолӗссем ҫпектаккӑ^ъ 
лартсаддӗ. Майук та курас тесе ҫитрӗ шку- 
ла. Халӑх шкулта лӑк-лӑк тулли. Майука 
стсенӑ умнех, Ваҫҫук тӑнӑ ҫӗрех кускалаш- 
са хӗссе ҫитердӗҫ.

—  Ларсам-и хам дӑркуҫҫи ҫине, курма 
аванрах пулӗ, терӗ Ваҫҫук.

Майук лара! те, Ваҫҫув ӑна ак ҫапла, 
вутлӑ аллисемпе ӳкесрен пӗҫертекен кӗлет- 
киндев йавса влет. Ҫакӑнтан вара Ваҫҫукпа 
Майукӑн та дӗрисем кӑрт.карт тапса 
илеҫҫӗ.

— Ох, Майук! Ӗкӗрте те ӗмӗтленмендӗ 
епӗ... сая пек хӗре курассине... Санӑн ытар- 
н а  ҫук ҫав тери дипер сӑну мавшӑн хӗвел 
ҫуттинден те ҫуттӑн туйӑндӗ... Манӑн дӗре- 
не вӑл катаранах пӗҫертсе плдӗ... Авлава- 
тӑп епӗ Майук, терӗ Ваҫҫук,— Санах кадда 
илетӗп, санпах ӗмӗре иргеретӗп...

Майук ҫак сӑмахсеае илтсенех хӑйӗп тӑп- 
тӑп дӑмӑр кӗлетквне ларнӑ ҫӗртех лӑс-лӑс 
тутарса вӑшт;силлентерсе йӗрсе илет те.Ваҫҫу- 
кӑн алливе хытӑ, ыратмаллах дӑмӑрта!. 
Ваҫҫукӑн та дӗри кӗтлвтсех тапса тӑра!. 
Ваҫҫук комсомолӗо вендет тумасӑр, хулӑм 
укҫн паиасӑр, Сакӑсра ҫыртарнипе пӗрлеш- 
ме дӗнет. Майук—вевдетсӗр пыиастӑп, тет.-— 
Апла есӗ мзпа йуратмастӑя та иӑшкӑлас- 
шӑн пулӗ. Кам пӗлет? Есӗ хад  манпа ла- 
йӑх калаҫатӑн, йурататӑя... тен... урӑхла та 
пулӗ? Йурататӑн пулсан санӑн ун пек шу- 
хӑшсеы пулмалла мар.

Тепӗр кувне Ваҫҫук ҫунакан дӗремпеле*Ма- 
йукӑн ашшӗ патяе кайса пӑха!. Унта та 
хӗршӗЕ хулӑм ыйтаҫҫӗ, вендетсӗр йуранао!. 
Типӗре авланасси... Ваҫҫук татах Майуз 
патне улаха кайа!.

—  Пултараймастӑп, тет Ваҫҫук, кун пев 
татах тытӑпса тӑма. Мӗн ыйтатӑн саншӑн 
пурне те тӑватӑп...

—  Иурӗ, тет Майук, хулӑм укҫи ан вар, 
ӳлӗм хамӑр пурнӑҫра дӑнах та кирлӗ пулӗ. 
Андах вендетсӗр... турӑран хӑратӑп.

Иура!. Килӗшрӗҫ. Малтанах ашшӗн- 
ден вӑрттӑн Сакӑса хайса хут уйӑртардӗҫ.
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Унтан тбпӗр кувпе вендет туиа, дирвӳве 
ҫитрӗҫ. Иккӗш алрэн алӑ тытӑнса кӑвакар- 
дӑвсеи пек утса сӑмаксеипе кӑлтӑртатса 
пыраҫҫӗ.

—  Асран кайии Майукӑы, тет Ваҫҫук. 
Халӗ ӗнтӗ есӗ манӑа арӑмах пулатӑн, вен- 
детв кӗмесӗр пӗрлешмӗпӗршн, дунӑм?..

Майук ҫилленсе Ваҫҫукӑн тыгвӑ аллипе 
лӑштах йадӗ:

—  Апла есӗ мана улталатӑн, тет. Упӑш- 
ка пултӑаиха есӗ, Сакӑспа илӗртсе хӑт- 
данан.

Ну... Ваҫҫук шӑп пулдӗ. '§ӗри унӑн 
пушшех ҫак сӑмахсем хыҫҫӑя ҫуна пуҫларӗ. 
Майука вӑл калама ҫук йуратса карӗ. 1)ир- 
кӳве ҫитсе кӗдӗҫ, пурге хатӗр. Пупӗ андах 
темле дас ҫитеймерӗ. Шанталсем ҫинди ҫур- 
тасем уш паҫӑртаппах ҫувса шӑравса 
дзраҫҫӗ. Авӑ пӗр ҫурти пӗтсв киднӗрен хӑ- 
йӗн хӗрле дӗлхине кӗсквтмл пуҫларӗ. Тийак- 
кӑаӗ те тийедукӗ те Ваҫҫукпа Майук йене- 
рех тӑраҫҫӗ. Кунта вара Баҫҫук дӑтса 
илеймеоӗ, каларӗ:

—  Укҫа пӗтерни ҫех ку вендете кӗрое. 
Пупне те пар, кӑва та пар, ӑна та пар, 
ҫуртвне ҫутнӑшӗн та, куншӑн та, увшӑн та. 
|а н в е  ҫапЕӑшӑп та пар!..

—  Ма, тет Майук, §анне ҫапнӑшӑн ан 
пар, пуппе ҫех пар.

—  Иурамас!, Иӗрки уш уяӑн ҫавӑн пек. 
Ана виҫҫӗ, кӑва пилдӗк, упшӑн пӗрер,— ак 
сана 15 тенкӗ те... 15 теякӗпе лапкара ла- 
йӑх аттах сан» в а :ц а  пурддӗ, ах, лайӑхҫкеГ

Унден те пудмарӗ пупӗ те хатӗрленсе тух- 
са, ауҫлатпӑри, тесе ' ыйтрӗ. Пупӗ ыйта!, 
ҫамрӑксем пӗрпӗринае тем ҫиндвв: мур-мур-та,. 
шу-шу... Пупӑн хӑлхине ҫапла илтӗнет.

—  Халех кайӑпӑр ху!1 Копператтивра 
ытарма ҫук лайӑх атӑсемех пурддӗ. Ах, ну,. 
атӑсги те атӑсем!..

Есӗ вулакан ху! ӗнен— ан ӗнен, пупӗ 
тепре ыйтсанах вӗсем иккӗш те ҫапда ка- 
ласа тавӑрса худӗҫ:

— Тепре дух пырӑпӑр, падӑшкӑ! '§ӑрман- 
тарнӑшӑн каҫарма ыйтатпӑр... Унтан тӳрех. 
вара диркӳрен копператтив лапквне дав- 
тардӗҫ.

Самӑй ҫавсем, МаЗукпа Ваҫҫук, пӗрре 
ҫурӑ авландӗҫ те. Пӗрре Саксра ҫӗнӗлле„ 
йулашки ҫуррине дяркӳре. Пӗрра ҫурӑ пул- 
дӗ те! Падлах ҫылӑхран хӑрамаҫҫӗ, мӗн в ӗ -  
сене ҫылӑх!..

Аттисеи Майукӑн ытарма ҫук аван! Ма& 
киднӗ мура!.. Т.

Еҫ тума пухЗнна пуху.
Кӑвтӑрла вртви виҫӗ сехет ҫитсен, хурал 

п ӳ р т н е йалхалӑхӗ пидкери ҫеъоткӑ 
иек пухӑнса тулсан, ҫиве-ҫиве дӗртнӗ дӗ- 
лӗмне пашлаттарса ларакан йалсовет прет- 
ҫетаттӗлӗ, пуху уҫа+, преҫитиумра ларма 
ҫынсем суйлаттараЕ

— Пуху претҫетаттӗдӗ пулма кама суй- 
латтӑр?

-— Мӗн суйдамалли пур! Х ӑвахпул прет- 
ҫетаттӗлӗ, терӗ йалканаш длеаӗ Ӳсӗр Мӗ- 
вӗти.

— Кӑна хирӗҫ калакансем ҫуки! Ҫук. Та- 
та ҫекрвттарпв паллӑ тума ыйтатӑп.

— Мен паллӑ тумаллп пур? Е аӗ  хамах 
ҫекреттар пулатӑп, терӗ тепӗр йалкаяаш

ИураЕ Килӗшет йалӗҫтӑвком пуҫлӑхӗ. 
Тата виҫӗмӗш приҫитиум длевне суйлас 
пирки калаҫма тытӑнаЕ

Есӗ, кумма, пуху приҫитнум дленӗ пу- 
латви?

— Пудмасӑр. Пудатӑп.
Иалӗҫтӑвкоы пуҫлӑхӗ пуху приҫитвуи 

■блевсене сӗтел тавра тевкел ҫине дыслӑн 
^артса тухсан, пуху сӳгсе йавмалля кун 
иӗркисем ҫиндея пӗлтерет: 1) Иала ку^тур- 
латасси ҫинден —  Макар Иӑвандӑ токладӗ, 
Ч Самаковккӑ свйенӗ ҫинден— Михал П а- 
лӑлбн токладӗ. 3) Вуламалди ҫуртӑя ӗҫне 
лайӑхлатасси ҫивден— Иуряс Павӑлӗн ток- 
^^16. Тата тӗрлӗрен—вак-тӗвек ӗҫсем ҫин-

~~ Ку итлемелли ыйтусене хирӗҫ кала-

кансем ҫукв? Ҫук. Иышӑнаҫҫӗ. Пӗрӗмӗш ы й- 
ту: йзла куътурлатасси ҫинден— Макар И ӑ - 
ван§ӑ ӳсӗр пвркн токлата итлеместпӗр.

Ҫекрегтар ҫыраЕ
Иккӗмӗш ыйту—сӑмакояккӑпа кӗрешессд 

ҫннден*Михала Павӑдӗн токладӗ. Михала П а- 
вӑлне хӑйне пайан (пуху пухӑннӑ дух) сӑ- 
маконккӑпа тытнӑ пирки, итлеместпӗр,

Виҫҫӗмӗш —ыйтунй хе итлемвстпӗр. Вула- 
лаыалли ҫурт пуҫлӑхӗ, вуламалди ҫурта ҫӑ - 
рапа питӗрсе хунӗ патне ӗҫме кайнӑ— кид- 
те ҫук.

—  Тӗрлӗрен ыйтусем ҫивде камӑн кӗн; 
ҫивдвн калаҫмалли пур.

Пухува тухвӑ пӗр ӳсӗр ҫын, кӑсйинден 
пӗр пулштух ерех кӑларса, йалӗҫтӑвкомпрет- 
ҫетаттӗляе кӑтартса: мана сӑмах парӑрха? 
тет.

Пуху пуҫлӑхӗ кулса йарса: ҫавнашкал ха- 
лӑх пуху вӑхӑтӗвде вырӑнсенден унашкал 
претлошенисем пулыалла ыар, терӗ.

Урӑх Бимӗвле ыйтусем те ҫуки? Ҫук. 
Пайанхи пухува хупӑнвӑ шуглатӑп.

—  Мӗн мур пайан, праҫник кунве, халӑх 
пуху тавраш тумалли пур. Хадӑхӗ пухӑнсав 
та токлатдӗксем кидме пултарас ҫуккинв 
ыалтанах пӗлмедледдӗ.

—  Иурамас+, тет претҫетаттӗл- —  Ӗҫлес 
пулаЕ Пирӗн хастарлӑ пулмалла.

Протоккол... Алӑ пусаҫҫӗ... Пухува пывӑ, 
ӳоӗр ҫынӑн ервхнв ӗҫеҫҫӗ, унтая... хӑсаҫҫӗ..

Суйа мар—дӑн пулма пултараЕ
Р. Шашнов.
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Йӑвӑҫҫу, краҫҫин тата сӑра пиъки.
Каврил Хветӑрд Ишек пасарӗнден пӗр 

детвӗрг йӑвӑҫҫу илсе килдӗ те кардӑкаине 
тыттардӗ. Ҫамки ҫинден шултра пӑрҫа пек 
тар татӑла татӑла анса кӑкри ҫине ӳкет те, 
ура вӗҫне ҫитедденех, ҫӗден пек ҫутӑ йӗр- 
десе йухса ана+.

—  Твнех пӗтес вӑхӑт ҫитрӗ... халвдден, 
-ҫӗр ҫуралнӑранпа пулмав йааала... Кярдӑк! 
хӑвӑртрах сӑра пидкиве сакайӗнден кӑдар- 
■са лартас!..

— Ах, тур, тур-тур мбн пулдӗ тата, Ка- 
вӗрле?— терӗ Укахви пӗркедевдӗк куҫне 
каркаласа.

—  Мӗн пулдӗ?.. Тӗлӗнмелле, халидден, 
^ӗр ҫуралнӑранпа пулман йапала! Сик хӑ- 
вӑрграх тӗп сакайне!..

Укахви Кавӗрле каланввв тӑнланаймарӗ. 
Андах, калама ҫук хӑруш йапада пудассине, 
ун дӗри сисрӗ. Вӑд хӑвӑрт, калта пек, тӗп 

•сакайне дӑмрӗ. Кавӗрле те нумайд^ъен шу- 
хӑш ласа тӑмарӗ. Пасартан килнӗ тумтирьв 
хывмасӑрах Укахви хыҫҫӑн сикрӗ...

Сӑра пидки мӗнде лартнӑ ҫавӑн пекех 
таправыасӑр лара+. Укахви хӑрах айаккин- 
^ъен тытса, пидкене йерипен шутарма пуҫ- 
ларӗ. Кавӗрле йерипен Укахви патне йӑп- 
шӑнса пыдӗ те, шӑнӑрланнӑ хыткан алли- 
•семае, Укахви мӑйӗндеа йавса илдӗ.

—  Укахви, дунӑм! Вилвдден ҫамрӑк дух- 
мехиве аса илсе дуп туса йулар! Кам пӗ- 
дет, тенӗн пула!?..

Кавӗрле йӑвашшӑн, каддӑ пек Еглаҫвине 
кура, Укахви ислевсе ҫемҫелсех карр. Унӑн 
ватӑ дӗри тепӗр хут вунҫнддӗри хӗрӗя пек, 
.ҫамрӑкландӗ. Вӑл Кавӗрле ҫумнв хыттӑн 
пӑдӑртанса, ҫыпҫӑнсах лардӗ. Пӗр пӗрине 
«йулашки хут» тесе хӗрӳдлӗн дуп турӗҫ... 
Вӗсен ватӑ шӑмшаккисеы шатӑртатрӗҫ. Сӑ- 
ра пидки лара+.

—  Мӗн пулнӑ дӑнахах, саввӑ Кавӗрлем?
—  Иӑвӑҫ ҫу илсе Енлнвве курыарӑвии 

■есӗ? Краҫҫын та, нимӗнле ҫурта та ҫун- 
масЕ Иӑвӑҫҫу андах ҫунаЕ Иӑвӑҫҫуне са- 
хал, пӗр детвӗрт андах илтӗм, укҫа сахалли 
хупларӗ. Мункун ернБнде сакайӗндрн сӑра 
ӑсса тухма ҫвтмест. Ҫавӑнпа пидкене сака- 
йӗнден кӑларма шухӑш тыгрӑм...

—  Тӑвланаймастӑп, тем ҫивдея калаҫа- 
тӑн есӗ, Кавӗрле?— терӗ Укахви тата йӑваш- 
рах, ҫеыҫе сассвпе.

—  Тӑнланайиастӑн?.. Хӗвел пӗтет. Мун- 
кун ернияде ернипех сакайӗнда пек тӗттӗм 
пула+, йӑвӑҫҫу авдах ҫуваҪ, краҫҫин ҫун- 
иас+, теҫҫӗ, терӗ Кавӗрле,

Кӑшт тӑрсан... хайхискерсем сӑра пидки- 
ве йӑваптарса пӳрте кӑларса лартрӗҫ,

Пккӗш те пӗр пӗрин ҫиве куҫран пӑхса, 
зӗрп е каддӑ пек вӑтавдӗҫ.

Кавӗрде пасартан утса кидсе, сакайӗнден 
<сӑра пидки кӑларса ывӑнпӑскер, дасах вы-

рӑн ҫиве дӑсӑлса выртрӗ те, сӑмси шӑтӑкӗ- 
сеыяе шӑхӑртса ҫывӑрса карӗ.

Укахви пускиле. Пускиллисем хӑйсен 
пускиллисенв хыаар салатрӗҫ. Каҫ пулса 
ҫитнӗ вӑхӑта, йал, ҫӗнӗ хӑрушлӑ хыпарпа 
вӗрет. Матви лаша кӳлсе, хӑйӗн кӗрӳшне 
кайса систерес шухӑшпа, "Ҫалӑм кассьне ҫӗр 
хутах тухса вӗҫтерет,

Тепӗр кунне Ишекря Метторк макаҫӑнӗ 
умӗнде ҫухрӑм ҫурӑ тӑршшӗ дерет, ҫӗлеа 
пек авкаланса тӑраЕ

—  Мана пӗр детвӗрт... Иӑвӑҫҫу.
—  Мана ҫурӑ.
—  Мана иккӗ...
—  Пӗр ҫурӑштав йӑвӑҫҫу тултарса пар- 

ха... тенӗ сасӑсем макаҫӑнри прикашдӗксев 
хулхисене, дирвӳ '§анӗ пек хуялаҫҫӗ.

Вӗсем ҫӑварсене каркаласа, куҫӗсене дар- 
каласа, тӗлӗнсе, хир кушакӗ пек макаҫӑн 
тӑрӑх кускалаҫҫӗ.

—  Иӑвӑҫҫу пӗтрӗ. Ш упашкара тедекрам 
йамалла пула+ пулӗ?.. терб макаҫӑн пуҫ- 
дӑхӗ.

'§ерет сасартӑк пӗр саыавтлӑха ҫӑмха 
пек 'ъӑмӑртандӗ.

—  Мӗн тӑвас! Мункун виҫмине! Иӑвӑҫ- 
ҫу ҫук та, ҫув! краҫҫин ҫунмасЕ,. нимӗн те 
тӑваймӑп, турӑ ҫавӑн пек ҫырнӑ пу^ пире, 
терӗ пӗр ватӑ Еӑвакарнӑ сухаллӑ старик.

'§ерет с ал ан д « . Нуиайӑшӗ йӑвӑҫҫу илсе 
йуднӑ, вӗсеи мункун ернин-до ҫутӑаа пу- 
лаҫҫӗ. Ыттисемшӗн тӗттӗм.

Мувкун ҫитрӗ. Пурте хӗвел пӗгессв дӗт- 
ресе кӗтгҫҫӗ. Авдах хӗвелӗ ҫывсен^ъен мӑш- 
кӑланӑ пекех, ытти духвехин^ъен идемлӗрех 
сапсарӑ, шӑранса тӑракаи ылттӑн пек шӑ- 
лӗсене йӗрсе тухрӗ те, йараписене йал ҫине 
сапса ахӑлтатса кулнӑ пек пӑхрӗ.

Мункун ерви иртрӗ. Хӗвед ҫаплах йӑлтӑр- 
татса п ӑхак  Иӑвӑҫҫу келендисем ҫеҫ дӑлан- 
та, йе пӳртри шкапсев^ъе дараканскерсен 
хӗвед ҫуттине кураймаҫҫӗ.

Ех, телейсӗрскерсем!
Алакӗр Ваҫлейӗ.

Вӗҫтеръӗҫ.

1-мбш йалкор. Халӗ сӑиа.дотпа танк туиа 
ӗҫйалкорсенден укҫа ыйгаҫҫӗ. Укҫипе пар- 
сан сӑмафодӗпв вӗҫгерӗҫши?

2-иӗш йалкор. Вӗҫтереҫҫӗ пу^! Халӗ аттв 
сасӑ ҫухатнӑ пирки, мана сӑка^ъотсӑрах йад- 
кортап вӗҫтер^вӗҫ. Иӑс мӗҫҫн.

Коркопра.

Ҫӑкӑр илтӗи Коркоара 
Ҫвме шутсӑр лайӑх—
Виҫ шӑна га ҫӳп-тӑпра 
Тухрӗҫ асӑнмаллӑх.

Илйе Иванб.
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Ӗҫри ъзрмав пӑнъисенъбн пӗри.
Тума тытӑнсан тем те тума пула?. Андах 

бапалана туыанлп йапала пулиасан дӗрне ху- 
рине Еасса пӑрахма та пудмасЕ

ҪураЕнне хатӗрденме пуҫласанах (вӑлпӗр  
виҫ уйӑх ҫжтет ӗвтб) '§ӑваш респуцлӗкӗн 
Ҫӗрӗҫ Комиеоариадӗ Шӑмӑршӑ райӗҫтӑвЕОм- 
не ҫыру йараЪ

„Сирӗн районта йалхуҫалӑх машшивсене 
йусаналлн маҫтерской уҫмалла. Ӑва уҫма 
7(0 тевкӗ укҫа паратпӑр. Илӗр те уҫӑр»— 
тенӗ ҫырура. Тимӗрҫ даҫҫине кирдӗ хатӗр- 
сен йатне, вӗсен хакне кӑтартакан хугне те 
варсах йанӑ.

Кӗтетпӗр кӗтетпӗр Шӑмӑршӑра, кивҫенлӗх 
йулташлӑхне те хӗртсе пӑхатпӑр;

—  Ма волоккиттӑлла ӗҫлетӗр? Маҫтерской 
уҫна панӑ 750 тенкӗ укҫана на ыӑтса ил- 
местӗр, тесе ҫунтаратпӑр.

— Ҫук, теҫҫӗ кивҫенлӗхрисем,— ку укҫа 
ҫивден илтыен те, курман та, пӗлмен те,— 
теҫҫӗ.

Маҫтерскойа уҫма хушнӑ вӗтха. Хушнӑ 
йапалана тӑвас пулаЕ Тума та  тытӑнгӑмӑр. 
Шӑмӑршӑри хресден ҫамрӑкӗсен шкулӗ ку 
маҫтерскойа 5 ҫул хушшинде вӑйлатса, ун 
урлӑ рзйонти ушкӑвлӑ хуҫадӑхсен, акроном 
тҫаскисен мӗн пур иашшинӗсене 100 прод- 
дӑнӗпех тӳрлетсе тӑма май кӑтартакан план 
ҫырса падӗ райӗҫтӑвкома.

—  Аван, терӗҫ РЕК-ре.
—  Калама та ҫук лайӑх пула+, теҫҫӗ 

хресденсем,— аха;§ тимрӗҫсем тире сӗвеҫҫӗ 
вӗг, теҫҫӗ.

Унта, кунта,— укҫа ҫук. Ш упашкара кил- 
не ҫуд пулдӗ те, 750 тенкӗ укҫа ҫинден те 
ыйтса пӗдме, парсан— ӑна панкрая илсе 
‘гимрӗҫ хатӗрӗсене те илсе килмех хушса 
хуг туса парса йадӗҫ...

Иалхуҫалӑх панкӗнде:
— Кун пек укҫа ҫук пирӗн. Ҫӗрӗҫ Ко- 

миссариадӗ те, Ушхуҫсойус (колхоссойус) та 
ҫын укҫи ҫинв хапсӑнса тӑма пудтараҫҫӗ 
вӗт. Ҫӗрӗҫ Комиссариадӗ ҫырнӑ пулсан, ук- 
ҫине те ҫавӑвтах илиелле пу^ь,— терӗҫ.

Ҫӗрӗҫ Комиесариатӗндв 3 —4 ҫын патнв 
Ҫитсе 2 кун хушшинде ҫак хыпара идтме 
«телей» пулдӗ.

—  Ку укҫана (10 пин тевкӗ) Мускав Са- 
нара йанӑ та, епӗр укҫасӑрах йултӑмӑр... 
Ха.д укҫа ҫук, терӗҫ.

— Йепле ҫук? Ҫук пулсан, ма ҫыратӑр? 
Самара йанннв пӗлнӗ пулсан, ма тата: «Ук- 
Ҫа Сӑмара кайнӑ. Вӑл килсен тепӗр хуг 
№рса пӗлтерӗпӗр"— тесе ҫырса йамарӑр?— 
Ҫунтара¥ Ш ӑмӑршӑ претсгавитгӗлӗ.

Вот ларӑп та ҫакӑкта, 750 тенкӗ ук- 
Ҫана ыан алда кидсе тыттаридден кунтан 
^Ухмӑп та... во!—терӗ Шӑмӑршӑ ҫынни.— 
Еаӗ 200 километтӑртан {киднӗ... Укҫа идме- 
00р каймастӑп...

—  Ну-у, йулташ! Ҫакӑн пек пӗдӗк ӗҫшӗн 
Ш упашкара килмедле марддӗ, терӗ Нахит- 
тӗн йулташ.

—  М зва уншӑн кӑна йамав. Ҫапах тэку  
укҫана илмесӗр каймастӑп...

НйЕигтӗн йтлташ хӑй капинетӗнден тух- 
са кайрӗ. 750 тенкӗ укҫа халапӗ сӳндӗ. Ҫав 
капнветрах ларакзи ыття ҫыасен Ш ӑмӑршӑ 
ҫывни ,расоретсӑ“ тунине идтесшӗн иар„ 
пуҫӗсене сӗтел ҫуинерех пӗшкӗртсе кранта- 
шӗсене хут тӑрӑх хӑвӑртрах дуптарма ты- 
тӑндӗҫ. Ш ӑмӑршӑ ҫыннн Ҫӗрӗҫ Комиссари- 
атӗнди ҫынсен амӑшӗ йатне хӑй ӑшӗЕде- 
виҫӗ хутдӑ асӑнса илдӗ тв тухса кайрӗ.

750 тевкӗ, дӑнах та, пысӑз дыхвӑр мар> 
Ку дыхвӑрпа тӗндери маттематтӗк ӑслӑлӑх- 
яе мар, арифметтӗкне те тӳрлетӳ кӗртме 
май ҫук. Аадах, иа ҫук йапалана пур, тесе 
районсене шантарса тӑраҫҫӗ-шв?

Ҫапах та, ку укҫана хадтврехех нарассн- 
не кбтсе тӑратяӑр-. Е’мен А.

♦ ♦ ♦

Антонӑвпа Петров пытанмалла 
выл^ани.

Хӗрлӗ-^Ҫутай районӗнди Атмпайа кирек: 
мӗн ӗҫае справккӑсем илме пырсан, капиве- 
та Анттоаӑв патве кӗме саггыдӑк тӑмалла. 
'§ерег ҫитсе кӗрсен Анттонӑв (атмпай иуҫ- 
лӑхӗ) хӑйех ӗҫне туса парас вырӑнне, акӗнг 
Петров патне йараЪ Петров патне пырсан, 
вӑл кайалла Анттонӑв патне йараЪ Антто- 
нӑв патве кайсан, вӑл хушӑра Петровӗ па- 
сара тухса каЗа^. В ара Аятгонӑв Петрэв- 
сӑр пудтараймастӑп тет те, Петрова шыра- 
ма павара кайа¥. Петрова шырама тухса 
кайвӑ Ааттонӑв пасарта хӑй те ҫухала¥. 
Ун патве ӗҫпе ныва ҫынсем капинет адӑ- 
кӗнде кӗтсе ывӑннӑ хыҫҫӑн, Анттонӑва хӑй- 
не пасара шырама кайаҫӳӗ. Хӗрдӗ-^Цутай. 
пасарӗ пысӑк пулмасан та, Анттонӑвпа Д ет- 
рова пасарта тупайиаҫҫӗ... Тедейсӗр ҫынсем.

Атмпайне пынӑ ҫынсем кунӗпе ир тапрат- 
са каҫден АтмааМ алӑкӗвде кӗтсе дарса ӗҫӗ- 
сене тумасӑр кайалла таврӑнаҫҫӗ в?ра пу- 
ҫӗсене диксе каҫхи хӗвел суахӑнӗпе. Атм- 
пайне пымаллн ӗҫ ҫук ҫынсем телейлӗ, вӗ- 
сем Анттонӑвпа Пегрова шыраса урасӑр 
пулса йудмӗҫ.

Кумул К. Лш.
♦ ♦ ♦

Кагл ьӗринье мӗн ларат-
Усламҫӑ ■ҫРранде финияҫиектӑр лара)'.
Самаконшъӑк дӗркнде мялитсн лараӖ
Партгийтсӑ д ӗр н д е  дисгкӑ лара¥.
Писсвттӗл двриндв критгӗк лара^.
Пӳронраат дӗривде авдак ннмӗн те лар> 

мао), мӗншӗн тесен унӑн дӗри^ҫук.
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Ҫырма пуҫлакансен странитси.
Ҫӗр виҫи умӗн.

Кӑҫал ман теиме ҫӑвӗпех ӑшдик варка¥, 
и р р а  пулсан пырӗддӗ ку. Тӗлӗнмелле, Кун 
пек епӗ ӗлӗк йаш духне хӗрсем хыҫҫӑн дуп- 
н ӑ  духне те хуйхӑрман. Теие ӗшеннӗ пек 
султӑи.

—  Ваҫҫӑ! Ваҫҫӑ! Килтехи есӗ, иа дӗнмес- 
тӗн, тенӗ сасӑ илтӗнсе найрӗ.

'риперех вырӑнтан тӑмалла пулдӗ. "Ҫӳреде 
унве пытӑи та Пухвири кардӑкки тӑра па- 
ра^. Ҫӳҫӗ хуп-хура калама та хӑрушӑ, пӳрт- 
рен дутах тухса тараттӑмддӗ, латвӑ матка 
ш тс а  дардӗ. М аттурҫав вӑл матка, 50 тен- 
дӗ парса илтӗм вӗт!

—  Халӑх ҫине тухмалла!
— Мӗн хадӑхӗ?
—  Упнер халӑхӗ.
—  Ан суйха, кинемей, ват пуҫпах суйа- 

тӑнҫке, халӑх ӑҫтан Упнер йатлӑ пултӑр, 
хамӑр йала вӗт Упнер теОб дӗнеҫҫӗ.
Акӑ ӗнтӗ, Вӑрнартан РИК-ран кидеҫҫӗ те, 

-ҫӗр валеҫес йӗркепе халӑх пухаҫҫӑ. Хуйхӑ 
вӗт мана, хуйхӑ мӑн йӑтта! Ултутги, есӗ те 
пулни ху¥ хырӑмна мӑкӑртса ҫӳреха, мӑн 
хырӑм, твдддӗр ҫынсем. Ах, хама-хамах пӗ- 
теп ҫав! Кӑна пӗлнӗ пулсан тахҫавах хырӑм- 
не йапала диктерсе ҫуреттермелдеддӗ. Те кӑ- 
дарса йарас шуйтана, кӑларса йарсан та 
иай  килмест, хад  саккунӗ хӗрарӑк майлӑ.

'§асрах васканипе пухха тухса вӗҫтергӗм. 
Пыратӑп дашкӑртса, никам та хуса ҫи- 
тес ҫук, ерешмен пекех. Ҫул ҫинде дадӑш 
куҫ Ерхйпе тӗл пултӑм, вксӗмӗр те хурад 
пӳрдӗ патнелле васкаса утатпӑр. Енӗр пы- 
нӑ ҫӗре халӑх пухӑнса ҫитЕӗ, кӑштах тӑ- 
кӑнса кайагймасӖ 'Гемтепӗр калаҫаҫҫӗ, ват- 
тя  вӗттипех, андах ман матка шухӑше ӑш- 
ран ҫапах кайаймас+. Пӗр-ик сехетрен хайхи 
йал пуҫдӑхӗ те персе ҫитрӗ, дасрах васка-

нипе волоккитиве сӗтел ҫиве худӗ те, сухал- 
не шӑлкалаеа пухха уҫрӗ.

—  Иулгашсем, тег айаккалла пӑхкаласа. 
Питӗ те савӑянӑ пулмалла хӑй, те тутлӑ 
апат ҫинӗ ӗнтӗ, те ҫуттипе савӑннӑ. Ӑна 
йал куштанӗсен андах пӗлеҫҫӗ. Акӑ ӗнтб 
пурте ҫӗр валеҫесси ҫинден калаҫаҫҫӗ, ман 
дӗрв кӑртах тӑва1', хӗсӗр матка асран кай- 
ыасӖ Ҫынсем ӗнтӗ йышлӑ йетакпа, ҫӗр ну- 
май илсе йулаҫҫӗ, ман андах ним те ҫус. 
Ӗлӗк питӗ аван пурӑпаттӑыд^ьӗ те ҫав, ха^ 
пӗтес пула¥. Иалта ӗнтӗ ди вадар ҫын пу- 
латӑп ӗнтӗ. Ӗлӗк Ваҫили Ахванаҫӗд тесе 
дӗнедӗҫ, халӗ ӗнгӗ Кукша Ваҫли тесе дӗн- 
ые пуҫлӗҫ.

—  Пулташсем, пуйансене ҫӗрсене вата- 
рах парас!..

—  Мӗншӗн, мӗншӗв! Енӗр те ҫынсемвх 
вӗт, надзр ҫынсем теҫҫӗ —  ни нзлук тӳдесе 
патшалӑха усӑ памаҫҫӗ, ни...

'§ӑтаймарӑи, епӗ те алла ҫӗклесе сас вл- 
тӗм. Ҫӗр парӑрах, тетӗп... Нйкам та дӗне- 
кен ҫук, лахлатсах кулаҫҫӗ. Арӑм ҫуратаЪ 
тесе те ӗвенмеҫҫӗ. Пӗтӗм духӑн мана хирӗҫ 
тӑраҫҫӗ. Питӗ нумай калаҫаҫҫӗ, маншӑн усӑ 
сахад. Нййепле те ҫӗр илсе йулаймарӑм. 
Ш уйтан ыаткиаех пӗтрӗм, ма внлмерӗ-ши? 
Ку, вилнӗ пулсан, тепра авланаттӑмддӗ те, 
луддӗ ҫӗр парса хӑвараддӗҫ.

—  Ах, пӗтер-вӗ ку мана ыатка! Тахҫанах 
хырӑмна йапала '§нксе ҫӳре, терӗм—каласа 
та итлемерӗ, намӑс, тет.

Пухура ыйтсан пурте кудаҫҫӗ, Ӗлӗкдӗ 
вӑл самана, Микулай патша вӑхӑтӗнде, 
рас тесен, катовӗддӗ, никам та сӑмах ху- 
шаймасдӗҫ.

УЛӐП.

Ҫӗлен тирӗ пек йалкӑшат.
('§урпай муди каласа пани).

Ҫап ҫутӑ, ҫӗлен тирӗ пек йалкӑшса 
пырса кӗдӗ вӑл пирӗн йала. '§и иалтан ха- 
лӑх ӑна хӑнара курдӗ. Маҫак ывӑлӗн ывӑлӗ 
Мӗтри ҫаклатса пыаӑ ӑна хӑнана.

Вӑл пырсанах ҫӗнӗ пӳрт ӗҫки ӗҫсе лара- 
кан халӑх тӗлӗвнипе шӑпах пулдӗ. Хӑйул- 
дӑраххисем ҫеҫ пӗрпӗрин ҫине пӑхса пӑшӑл- 
таткаласз илдӗҫ.

Мӗтри, хуҫасвмпе сторовӑ тусассӑн, ваш- 
л ӑй  ҫын пек пудса, ҫав ҫӗлен пек йалкӑ- 
шакан сӑранган 10 ҫӳхӳ, 2 дӑкӑт, 5 кукӑф, 
3 хӑпартлу васкаиасӑр кӑлардӗ те, кӑларса 
пӗтерсен, пуҫласа йадӗ сӑмах хӑй илсе кил- 
,нӗ кудденеҫ сӑранӗ ҫиндев.

—  Кӑна епӗ ҫуд ҫинде тупрӑм. Ӗлӗк

авалхи ҫынсем йут ҫӗре ыӗн кайас пудсан. 
йе маткипе хӑнана кайао тусан, ҫӑкӑр-куд- 
деяеҫ таврашсене мӗнпе те пулин 'ҫиксе кай- 
иа, дӑн малтан хулӑи пиртен ҫӗлесе к1ва- 
картнӑ сумккӑ пудвӑ, кайрантарах— кушил. 
Халӗ ӗвтӗ пурнӑҫ малалла кайпӑ май ҫав 
ҫӗлен тирӗнден тунӑскрне кушил вырӑнне 
йӑхса ҫӳремелле пуда!'. Хуларисеи хут туд- 
тараҫҫӗ унта. Хут тултараҫҫӗ те, урамсем 
тӑрӑх йӑтса ҫӳреҫҫӗ. Пире, йалгисеке, хӑ- 
нана кайнӑ ■духне кудденеҫ тултарма авая 
вӑл. Портфӗд теҫҫӗ ӑна.

—  Ай-эй, тере Маҫак Микифӗр Мудайӗ, 
пиҫсе кайвӑ сысна тирӗ пек йӑлтӑртатса тӑ- 
ракан ҫут сумккӑ ҫине к ӑ т а р т с а . — Ку пярӗа
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Петбре ӗнесеи патне ҫӑкӑр гавраш, кленде- 
пе уйран диЕсе кайыа саыаВах. Ахалӗн ада- 
сем ҫӑкӑра _вӑрлаҫҫӗ, йе сумккӑра кӗлендине 
ҫӗмӗреҫҫӗ. Ӑҫтаха, Мӗтри, кӳрха кунта! Ка- 
лӑплӑ ҫӑпатапа пӗр ыӑшӑр хуҫмалли, сап- 
ламалли, пушӑт кӗрети кунта? Кӗрет пулсан, 
ву кава Ҫтаппан гуҫава натЕе ҫӑпата тума 

кайнӑ дух пит аван ӗнтӗ...
— Хут гултараҫҫӗ тетӗн? Хутпа ӑна тул- 

тарайрас ҫук, терӗ Маҫак.— Пӗр тӳшеклӗх 
шӑпах кӗрег. Кувта пӗре хут тулгарсан хӗл 
каҫипе ӗне айне сарма ҫитет.

—  Хут андах мар ҫав. Кӗпе тумтирне 
те, сӗтел пуканне те, супӑнӗ, тӗкӗрӗ, ҫӑкӑр 
таврашӗ, атти-тӑлли мӗнӗ нӗтӗмпех унта 
ӗнтӗ, терӗ Микихвӗр муди Маҫака хирӗҫ 
дӗлӗмне кӑварпа тивертсе.

—  Ех, ахаф калаҫатпӑр та... ун пекки 
ҫук та вара: пӑру ӗскӗргмелли алтӑр, пӗдӗк 
хупах, пӗдӗк ада сӑпки, туртса илнӗ хӗр 
йапалисене дикмелли, тем те пула!. Пӗр 
уйран уҫлама йурамас! ӗнтӗ.терӗ Митраппан 
муди хавассӑн. '§ылайдден пыдӗ капаҫу. Тем- 
тепӗр калакансем пулдӗҫ ҫав илемлӗн йӑл- 
тӑртакан «порфир» ҫивден. Пурте тытса пӑх- 
рӗҫ ҫав тери тӗлӗнтерекен йапалана. Тытнипе 
сахал, хыпашласа пӑхакансем те, сӑмсн пат- 
не тытса шӑршласа пӑхакансем те пулдӗҫ

унта.
Ҫапла алӑран алла ҫӳренӗ вӑхӑтра, ҫӗлен 

пек йалкӑшакан хутлӑ-хутлӑ „порфиртан“ 
(Мӗгри курман таҫти пӗр хутлӑхӗнден) хуг 
татӑкӗ тухса ӳкрӗ ҫӗре. Крамӑтнӑйсем ту- 
пӑндӗҫ. Вулаҫҫӗ. Хут татӑкӗ аха^ь хут та- 
тӑкӗ пулман, хамӑр йалсем йут йалпа ҫӗр 
пирки тавлашнӑ духне, ҫӗр сутне панӑ са- 
йавдени пуляӑ.

—  Е-ей! Мурла йапала-иҫ ку, ҫӗрҫӑташ- 
шӗ! Еаӗр мӗншӗн ӗҫне туса памарӗҫши, тет- 
пӗр. Кунта питӗрӗнсе выртнӑҫке енӗр павӑ 
хуг!... Ай ай-ай...

Кӗрлеме пуҫларӗ, пухури пек, хӑнари ха- 
лӑх. «Порфирпа» вӑрҫаҫҫӗ... Хута тытса 
усранӑшӗн вӑрҫаҫҫӗ.

Иулашкинден «аӗтӗм йала ҫӑтаканскериҫ 
ку» тесе хайхискере, Мӗтрирен ыйтмасӑрах, 
вӑрт тутардӗҫ дӳреде витӗр урамалла.

Ҫапла кирлӗ ӑяа ҫӗлен тирӗнден тунӑ 
сумкка!

Ҫакӑнтан кайран, „порфир" мӗнне тав- 
ҫарса илес тӗдӗшпе, пирӗн тӗттӗм халӑх та 
ди малга тӑма пуҫларӗ. „Иорфир“ ҫӗкленӗ 
ҫынна курсан, пупа курнӑ пек, телей пул- 
мас! тесе, кайалла таврӑнаҫҫӗ нумайӗш 
пӗрпӗр ӗҫпе кайнӑ дух. Ы рра мар вӑл.

Ултав ҫуртенъе.
(Ш  у !).

Пӗр праҫвик каҫ, Мӗтри ади Ентри, те 
хӗрсем курас шутпа, те сӗл тӑвас тесех, 
тумланса диркӳвелле уттардӗ. ■риркӳре ҫыя 
нумай. Пнрӗн Еатри хӗрсем хушшинде дап- 
лӑрах пулас шутпа, диркӳве мӑнкӑмӑллӑн, 
тӑрӑххӑн ҫут калушшӗсем ҫине пӑхса утса 
кӗдӗ.

Те хӗр шухшипе картусне хывма вӑл 
мансах кайвӑ.

Мӗн анра-сухралла картусна хывмасӑр 
ҫӑварна карса тӑран! тесе пӗр усмак тутал- 
лӑ хӗр Еатрине айак пӗрдинден тӑк нырса 
тӗртрӗ. Ентри пидӗ кӑшг хӗреддӗ те, андах 
халӑх хушшинде намӑс курас мар тесе, вал- 
лех хӗрелме дарӑндӗ.

Тӑра! Еатри пӑхкаласа алттар умӗнде. 
Ҫыноем сӑхсӑхсан вӑл та аллине хӗреслӗ- 
иаслӑ хуркаласа илет.

Тӑрас кидми пулдӗ Еятрин ура ҫинде. 
Пӑхкаласа тӑвӑ хушӑрах хай Еатри пӗр 
р п ер  хӗр курах кайа!, П ӑха! Ентри хӗр 
Ҫине, андах хӗрӗ ун ҫине ҫавӑрӑнса та пӑх- 
ьас!, христус ӳдӗ ҫиве пӑхвӑ та пӗр куҫ 
сиктермесӗр, пӑхса тӗлӗрсе тӑра!.

Ек-ккей ку хӗрсемпе, ман ҫиве пӗртте 
пйхасшӗя мар! —  текелесе хӗр патне шӑва 
оуҫларӗ хайхи пирӗн шеремет.

Те ытла хыт шухӑшланӑран тугинден с6- 
^еки йухса аннине те сисмест.

— Тен турӑ нулӑшсан ку хӗре хам арӑ- 
“ах тӑвӑп. Пин ҫул пурӑвсан та ватлас

ҫук кунашкад арӑмаа, тенӗ шухӑшсемпе хай 
Ентри хӗр умнеллех пырса тӑдӗ. Ҫук, хӗр 
Еатри ҫине ҫаврӑнса та пӑхмас!, тутисене 
сиктерсе христус умӗнде тем хӑтлана!. Пу- 
тех христуспа йурату ҫннденкалаҫаҫҫӗ пул- 
малла.

Хӗр патне те ҫывхарнӑддӗ. хай пирӗн ада, 
андах тем шухӑш пырса кӗдӗ ун пуҫне.

—  Ҫук, ку хӗре ҫавӑрасси, урӑххипе ата- 
ш а!. Вӑн хаф те вӗсем хрвсгуспа тем мӑ- 
кӑятатаҫҫӗ.

Ах! мушшенник турри, дн дипер хӗрсене 
хӑй тусӗсем вад.ди ҫех суйла!. Пнрӗн пек 
хресдвысене йура! суккӑррисем те... дорт!.. 
тесе Ентри днркӳрен пуҫран ҫаннӑ пек тух- 
са вӗҫрӗ. Пӗр диркӳ давӗ ҫех ӑна хӑйӗн 
маршӗпе: тӗнкӗд-таакӗл тоя-тов!.. тутарса 
килне ҫитидден ӑсатрӗ. Иеник М.

Пуштӑ йешвӗкӗ.
Т. Лвонтйев. (Ҫӗпӗр, Спас йадсоввдӗ)— 20 

пус йатӑм, тетӗн. Конвердӗнде 2 марккӑ 
4-шар пуслӑхдисем андах тухрӗҫ. «Капкӑ- 
нӑн» 7-мӗшп9 8 мӗш номӗрне йатӑиӑр.

Сохрон. Ы тла пӗдӗк ӗҫсем ҫннден ҫыратӑн. 
Тула тухмалли ҫуртӑн петли татӑлса ӳкнн 
ҫинден ҫырни кама кнрлӗ пуъ бнтӗ.

Мишшнн. Шел, сан саметкусем кӗрейме- 
рӗҫ. Ы тла адалла, кнрлӗ иар йападасен ҫин- 
ден ҫырнӑ.
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