
'гцжен, ^дЗО-мсш ҫул. ^^ӑеаш астсномгтӗ 10 ҫул тултарнӑ гштпатухат.

П А Т Ш А  С А М А Н И Н ^ И  1 Ӑ В А Ш  Ӗ Ҫ Ҫ Ы Н Н И .
|„%^Урах! Пурте мгна кукшки кӑтартаҫҫе: ҫутҫанталӑк та, ҫӗршывӗ тв, тырри тв, кӗнеки те, хаҫа]^^ 
■ та, крӗклӗх тв, пурте, пурте! Хурах!...

тв.
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 ̂ Кашӑк тытмалли адли те, утса ҫӳремелли ури 
те унӑн ытти етемсенъен пысӑк пулнӑ. Аллипе 
■ӑл ҫитмӗл те ҫиъӗ тӗслӗ хааӑха тытса тӑнӑ, ури- 
не ҫитмӗл те ҫиъӗ ҫӗршыва пусса тӑнӑ.

Унӑн алли ъӑиӑрӗ ӑш ӗиъе п ^ н а к а н  ҫитмӗл те 
ҫиъӗ тӗслӗ халӑха сывлама пит яӑвӑр пулнӑ ,вара 
сывлас пулсан унӑн ъышки пӳрнисен хушӑкӗсем  
•итӗр  анъах сывлаиалла пулна. Хуҫи, етеисене  
сывлама лайӑх пултӑр тесе, ъышкине уҫма йурат- 
ыан. Пуринъен те ытларах еврейсене, ъӑвашсене, 
ҫармӑҫсене, тата ытти вак халӑхсене ун ъышкинъе 
сывламалли хушӑк тупма пит йӑвӑр пулнӑ, тесе 
калаҫаҫҫӗ.

Ҫав пысӑк алӑллӑ, пысӑк уралӑ, икӗ пуҫлӑ (пуҫӗ 
унан иккӗ пулнӑ) ҫынна етемсем патша тесе ъӗннӗ, 
тискер кайӑксем ,ҫӗр  ҫинъи турӑ* тесе хисепленӗ.

Ҫав хӑш ӗсем патша тенӗ, хӑш ӗсем ҫӗр ҫинъи 
турӑ тенӗ '^ышкӑ йатла етемӗн тӗлӗнмелли пуканӗ 
пулнӑ. Вӑл пукана йӑлтӑр-йӑлтӑр ылттӑнран, 
вӗлтӗр-вӗлтӗр ахах пӗръисенъен тунӑ пулнӑ.

АхаД) ҫынсем вӑл пукан ҫине пӑхайман. Пӑхас 
тесе куҫсене уҫсассӑнах, курӑнми вӑй вӗсене унтан 
ывткӑнтарса йарса Ҫӗпӗре, йе Сахалина кайа-кайа 
пӑрахнӑ.

Ҫав 'Ҫ)ышкӑ йатлӑ ҫынӑн ылтӑнпа ахахран тунӑ 
ҫав пукана сыхлама ҫитмӗл те ҫиъӗ ҫитмӗл те ҫиъӗ 
ху1„^ия€е»--мӗн^<Ъухл4--«з«йай—нулат, -ҫавӑн- ъу*лӗ  
Т8]2ҫӑбем пулнӑ.

Елӗк те хад)хи пекех хӗвел пӑхнӑ, ҫумӑрсем ҫунӑ, 
К8Ҫ пулнӑ, ир пулнӑ...

Пӗр хӗвеллӗ кун ҫав Т)ышкӑ патне тарҫисем  
Ъупса пынӑ та каланӑ;

— Аслӑ '5ышкӑ1—тенӗ. Хӗрхен хӑвӑн ъышкунти 
Ъӑваш йатла пӗъӗк халӑха. '^ире йернӗ вӑл, ҫӑкӑр 
ҫийейми пулнӑ.

— Кам каларӗ сире?— тесе ыйтнӑ 'Р)ышкӑ.
— Хамӑр куртӑмӑр, тенӗ тарҫнсем.—  '^ӑваш суха  

тунӑ хыҫҫӑн ҫӑкӑр ҫинине куртӑмӑр. Ҫӑкӑрне 
шывпа ислетсе кӑштах ҫирӗ те, лаш хуйхӑрса: 
ах, ку татӑка ыран ҫиме хаварас пуд>, тесе, калла 
куш илине ъиксе хуъӗ. '^нрленех вӑл, тенӗ.

'^ышкӑ шухӑша кайса хӑй пуҫӗнъен ыйтнӑ;
-—М ӗн гӑвамши? —тенӗ.
П уҫӗ ннмӗн те калайман. Унтан хырӑмӗнъен  

ыйтнӑ:

— Есӗ пӗлместӗни мӗн тумаллине? — тенӗ. 
Хырӑмӗ, тутлӑ апат ҫисе т^лтарнӑскер, 'Р̂ ышм 

пырӗ витӗр какриш кӑларна та, какриш тум 
пирки ҫӑварӗнъи ун сывлӑш ъӗтрене пуҫлав! 
Сывлӑш ъӗтреннӗ май ъӗлхи калаҫма тытӑннӑ.

— Ҫӑкӑр ҫийесшӗн мар пулсан, патак ҫитерес 
тенӗ ъӗлхи.
,Й урат!“—-тесе „пат косырйок“ илнӗ те тарҫисе  ̂
'5ышкӑ хушнипе, ҫавӑнтах ъӑвашсене патак ҫитер 
ме вӗҫтернӗ. Ҫитернӗ, ҫитернӗ. '^ӑвашсем хӗпхӗрл! 
йуи пулса кайнӑ.

—  А-а! Тарланӑ ъзвашсем, тенӗ патак ҫите 
рекен тарҫӑсем.

'^упса кайнӑ '5ышкӑ патне.
—'Ьышкӑ, Ьышкӑ! —- тенӗ. '^ӑвашсем тарлан 

Тарӗ хӗпхӗрлӗ.
Кӑна илтсен '^ышкӑ хӑйӗн тусӗсене— Шамп 

йатлнпе Упӑте йатлине ъӗннӗ те, вӗсенъен ӑс ыйтн; 
Упӑти каланӑ:
— Тарланӑ пулсан вӗсене шыва кӳртмелле, тен» 
'5ышкӑ_килӗшнӗ. Вара тарҫӑсем вӑрӑм пушӑсе 

тытнӑ, упӑтесем хӗреҫ тытнӑ та, ъӑвашсене Атӑла 
Ҫавала, Сӑра, тата ҫырма шывӗсене хӑвалса кӳрто 
шыва кӳртнӗ. Сивӗ шыва кӳртнӗ ъухне, кашнин 
ҫӗнӗрен йатсем панӑ, хӑшне Ваҫҫили тенӗ, хӑшв 
Иӑван, тенӗ. Ҫавӑнтан вара ъӑваш сене Ваҫҫил 
Йӑванъъӑ тесе ъӗнме пуҫданӑ.

Темиҫе кунтан тепӗр тарҫи каллех ъунса пын 
■^ышкӑ патне;

— Епӗр,— тенӗ,—ъӑвашсене тӗне кӳртме сив 
шыва хӑваласа кӳртрӗмӗр те, ъӑвашсем хирӗҫ тӑъӗ! 
Таккойски хӑлха ъикки парса йаъӗҫ, тенӗ.

— Кӑкӑрне хӗрес ҫакнӑ упӑтесене ъӑваш хушшн 
не нумайрах йарас та: Христос хӑлха ъикки паи 
хушман, теме хушас, генӗ '5ышкӑ.

Вара вӑрӑм тумтир тӑхӑннӑ упӑтесем хӑлв 
Ънкки пама йураманни ҫинъен ъӑвашсене хрис» 
йаъӗпе ӳкӗтлесе ӑс пама кайнӑ.

Кунсем пынӑ, ҫулсем иртнӗ. Кашни кун 
патне тарҫисем пыраҫҫӗ, ъӑваш мӗн-мӗн ту' 
иҫтерни ҫинъен кӗске токлатсем туса параҫҫ 
Вал вӗсене татӑклӑ приккассем парса ӑсатса йарл 

— '5ӑваш  хӑйӑ ҫутнӑ. Ҫутта тухасшӑн пулиалЛ 
— Ҫутта тухашсан?! Ҫутӑлтарса йарӑр пиъӗнр 
— '5ӑваш пӑрҫа нимӗрне ҫупа ҫинине куртаИ' 
— Ну?
— Ҫуне хӑй умне лартнӑ. Кашӑкпа н и м ӗ р н е  асв 

те, ҫӑварне хыпиъен малтан умӗнъе л а р а к а н  
ҫине пӑхса илет.

—Хӗрхенетӗп ъӑваша,— тенӗ хирӗҫ Т)ЫШ“Ц'% 
ҫисен мӑнтӑр ъирӗпе ъирлессине пӗлмест. в 
ъирлеттерес мар тесен, цуланай (хырҫӑ) нума 
хур ун ҫине. л

Нумай иртети вӑхӑт, сахал иртети -  0̂ * 
патне каллех тарҫисем ъупса пыиӑ.

— '5ӑваш  епӗр христос ҫинъен каланисене ‘ 
пырат.
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.-Ъаваш сана хурласа йура каларна.^
^ й м ахлӑ  йурӑсем йурлама ъарӑр. Йӑвӑртарах 
н еттер ӗр ,—вара сӑмахлӑ йурӑсем шухӑшласа 
ларма вӑхӑт пулмӗ,—тенӗ Т)ышиӑ.
Ҫавӑнтан варя ъӑваш хӑйӗн илемлӗ сӑмахсемлӗ 
[ррисене пӑрахса айар-айар, ойорох, ход>орох!-- 
:е йурлама вӗреннӗ.

ӑ ш т а х  в ӑ х ӑ т  и р т с е с с ӗ н ,  к а л л е х  ъ у п с а  п ы н ӑ  

^ ш к ӑ  п а т н е  ы в ӑ н м а  п ӗ л м е н  т а р ҫ и с е м .

—Ьӑваша сӑмахлӑ йурӑсем йурлама пӑрахтар- 
мӑр. лнъах вӑл хоД)Орох1 тенӗ хыҫҫӑн шӑлӗсене 
[тӑртаттарма пуҫларӗ.
)ышкӑ пит хытӑ ҫилленсе кайнӑ вара.

—Не потерплӳ, тенӗ. Шӑлсене шӑтӑртаттарса; 
бщественная тишина и спокойствие нарушать" 
:а!

Ҫирӗп шӑллисене вара пурне те путка тытса 
пма хушнӑ.
-Ъӑваш тапак хуъӗ ҫине пӑхса тӑ^ӗ те, лаш 
харса йаъӗ. Вулама вӗренешшӗн пулмалла... 

-Кӗнеки пури унӑн?
—Пӗр кӗнеке пулмалла.
-Апла пулсан ъӑваш кӗнекине ӗнене ҫиме 
шас.
-Т)ӑваш тасалӑхшӑн. Ҫӳҫӗ пыйтланса кайнӑ. 
иа вӑхӑг ҫук, тет.
-Пыйтӑсене пӗтерме пуҫне касса йарас. 
)ылайӗшӗнне пуҫӗсене касса йанӑ хыҫҫӑн, тарҫи- 
"^ышкӑ патне каллех пырса шалӑпӑпа аптра- 

;ҫӗ.
-Пуҫӗсене касса йатӑмӑр та кӗлеткисем ӗҫлесшӗн 
). Сывлӑша шӑршлантарса ҫеҫ выртаҫҫӗ, тенӗ. 
Кӑна илтсен Ьы ш кӑ телефонпа ъӑнкӑртаттарса 
ӗн ъи ҫывӑх тусне—пуп тенӗ упӑтене ъонет те, 
лпуҫҫийӗнъен ласкаса калат:
-Кайха, тусӑм! Пуҫне каснисем сана кӗтсе 
)таҫҫӗ, тет унта. Пуҫӗсем ҫук пулин те, кӗлетки- 
■■бен налок сӑптӑрса йул та, ӳъӗсене пытарма 
ш, тенӗ.
?ара тусӗ ашшӗн, ывӑлӗи, ҫветтуй сывлӑшӗн 
Ьӗпе, Ьыш кӑ каланине хаваслансах туса панӑ. 
1ӗри ъӑваш уйран ҫинине курнӑ та, Ьыш ка 
'терме кайнӑ:
“'бӑваш ӗне сӗтне ҫийет.
Щӑкӑр сӗъӗ парас ӑна.
!;авӑнтан вара ерех монопполийӗ пуҫланса кайнӑ. 
■ултан ҫул иртнӗ, ӗмӗртен ӗмӗр иртнӗ. 1905-мӗш 
самса тӑрнех ҫитсе тӑнӑ. Ури айӗаъи йур 

?иклетнӗ вӑхӑтра '^ыш кӑ хыпар илет;
Ъӑваш ирӗклӗ сӑмахсем калама вӗреннӗ.

— '5 ӑваш та ун пӗк кӑлаҫмӑ пелетй?
— Пӗлет.
'^ышкӑн ик куҫӗнъен вут тухса тӑнӑ, ҫӑварӗнъен 

кӑпӑк. Тарҫи хушат:
— '5 ӗлхине епӗр, ес каланӑ пекех, ҫӑвар маъън 

ҫумне ҫӗлесе лартнӑъъӗ.
— Шӑлӗпе калаҫат пуд> апла. Касаксеи йарас та, 

шӑлӗсене ҫапа-ҫапа тухма хушас Шӑлӗ вӑл кир- 
лех мар ӑна. г^ҫлеме шӑлсӑр та пултарат.

Ҫавӑнтах тепӗр тарҫи йероплан пек ъупса пынӑ 
'^ышкӑ патне;

— 5 ӑваш ҫӗр ыйтат.
— Парас!
— Мӗн ъухлӗ парас?
— Виҫӗ аршӑнпа ҫитет. Виҫӗ аршӑнӗ те ытлаш- 

ши пулат, ъӑваш вӑрӑм ҫын мар.
— 'Ьӑваш ҫамрӑкӗ калстӑк ҫыхса ҫӳресшӗн 

пулмалла.
— Калстӑк? Ӑна вад>Д)И калсгӑк вӗренрен туса 

хатӗрлӗр. Кӗлеткине кашта ҫине калстӑк вӗҫӗсемпе 
туртса хӑпартса каштаран уртса йарӑр.

Ҫак приккас хыҫҫӑн нумай та вӑхӑт иртмен— 
ӳке-ӳке ъупса пынӑ '5 ышкӑ патне каллех тарҫисем.

— Сана хирӗҫ пӑлхав пуҫланӑ. Икӗ пуҫунтан 
пӗр пуҫна касса илнӗ—сисетни, тенӗ.

Хыпаласа пӑхнӑ та '^ыш кӑ хӑйӗн пуҫӗсем ларнӑ 
тӗле—пӗр пуҫӗ ъӑнах та ҫук пулнине снснӗ.

Пурӑннӑ вара вӑл 7 уйӑха йахӑн пӗр пуҫӗпех 
(февралтен октапӗре ҫитиъъон).

Октапӗрте (ҫӗнӗ ҫтилпе каласан—нойапӗрте) 
пӗре '^ыш кӑ тарҫисене ъ^ннӗ те каланӑ:

Сире мӗнле пурӑнмалли ҫинъен канаш парас 
тетӗп, тенӗ.

Лешсем каланӑ:
—Канаш парасшӑн есӗ. Канашӗ хӑйех пулнӑ. 

Ҫурлапа мӑлатук халӗ канаш туса хунӑ. Канашне 
Раҫҫей Фетератсин Сотсиалисӑмпа Совет респуплӗ- 
кӗ теҫҫӗ, тенӗ.

Хыпашласа пӑкнӑ та '5ышкӑ хӑйӗн пуҫӗсем лар- 
нӑ тӗле, пӗр пуҫ та ҫук. Пуҫӗ вырӑнӗнъе ъӗркуҫҫи 
пек йака вырӑн анъах .

'5ыш кӑ пӗтнӗ вара. Тарҫисем, '5ы ш ка каллех 
пуҫ тупса парас тесе, ъылайъен тӑрмашнӑ та, 
анъах ӗҫӗ ҫур пуслӑх та тухайман.

Еҫ етемӗсем '5ышкӑ тарҫисене хупӑрласа илнӗ 
те, тинӗсе хӑваласа кӳртнӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара, 
сотсиалисӑм тӑвас ӗҫ хӗрӳлленсе кайнӑ. '5 ӑвашсен 
аллине ахах пӗръинъен те илемлӗрех Автономи 
пырса ленкнӗ.
Йумах йартӑм йуптартӑм, нӗр сӑмах та суймарӑм.

Йӑван-Муьм

Ъ ӑ в а ш  ҫ ы р у в ӗ .



Е  С Р  Е  Л .
Ҫумӑр ҫунине пӑхмасӑрах, урам тулли ҫын пухӑн- 

нӑ: ваттисем те пур унта, ҫамрӑксем, хӗрарӑмсем, 
пионерсем те пур, ҫурӑк кутлӑ, тӗпсӗр йӗм (пирте 
ӑна „ҫыртма йӗм“ теҫҫӗ) тӑхӑннӑ аран-аран йӑра- 
ланакан пӗъӗк аъасем те пысӑккисен пӗҫӗ хушшин- 
Ъен пырса пӑхаҫҫӗ. Хӑшӗ вӗсенъен урине пусса 
амантасран хӑраса маймӑлсем пек йывӑҫ тӑррине 
хӑпарса ларнӑ та пӳрнисене ҫӑварне ъиксе тӗлӗнсе 
пӑхса лараҫҫӗ.

— Мана та кӑтайтха, пӑйӑн йейелле, епӗ те 
куйам,—тӗртеҫҫӗ ӳссе ҫитӗннисене ҫӗрте, урасен 
хушшинъе, хӗвӗшекен аъасем.

— Айа-а-а-й, уйа ҫине пусйӗ!—кӑшкӑрат тепри 
ҫинҫе сасӑпа.

— Ҫапла кирлӗ сана, ура айӗнье йавкаланса ан 
ҫӳре!—кӑшкӑрса пӑрахаҫҫӗ каръӑксем.

— Куйас кийет!
— Авӑ кур. Выртат.
— Хыҫӗнъе мӗскер унӑн?
— Хӳри. Ан шавла. Ну куртӑн-и? Кай киле, 

ҫӗрле тӗлӗкре курсан хӑраса вӑранӑн.
Кӑмака ҫинъен ҫулне те 3—4 хут анса урама 

тухакан Ашапатман каръӑк та вӑл сӑмаха илтсен 
упаленкелесе ҫитнӗ.

— Аҫта, епӗ те курам.
— Авӑ кур.
— Пурнӑҫра темӗн те курӑн! Е-еккей самана!— 

мелке пек туснӑ пуҫне пӑркалат каръӑк. Е-е-к-ке й 
пулат вӗт.

Кӗтӳ пек купаланса тӑракан ҫынсене сирсе мала- 
рах пӑхса тухсассӑн акӑ мӗн куратӑр: урам ҫырми 
хӗрринъе, пусӑранинҫемарс/куракансем каланӑ тӑрӑх 
вӑл сивӗ шыв ӗҫсе, ҫунакан ъӗрине кантарас тесе 
пусӑ патнелле ъупса пыиӑ), пӗр хура тумтирлӗ, 
хура, шӳреке сухаллӑ (пирӗн йал пупӗн сухалӗ 
манерлӗ, ӑна пӗлетӗр пулӗ есӗр?) шӗвӗр, авӑнъӑк 
сӑмсаллӑ... етем тесен етем мар, выд)ӑх теме тошӗ 
май килмест, мӗншӗн тесен пиъӗ-куҫӗ ҫынӑнне 
майлӑ, етем тесе калама та иккеленетӗп. мӗншӗн 
тесен унӑн пуҫӗнъи йӗри-тавра сарӑ ленттӑ ҫыхнӑ, 
сарлака шлепкине илсе пӑхсассӑн пуҫӗнъе икӗ 
шатраллӑ, кукӑр мӑйракасем пур.

Вӑл ҫеҫ те мар, мӑйракисем пуррипе килӗшетӗн, 
шлепке тӑхӑнсан, шлепке айӗнъен питех палӑрт- 
маст, хӳри кӗске, сарӑ ҫӑмлӑ ҫӗлен пек авкаланса 
тӑракан хӳри пур вӗтха унӑн! Вӑт мӗн ӑсран йанӑ 
ҫынсене! Хал) вӑл хӳрине ҫӗлен пек авкалантарма 
мар, вырӑнӗнъен те хускатаймаст, мӗншӗн тесен 
вӑл... вилнӗ, а мӗн йӗркепе вилнине хӑй вырӑнӗнъе, 
малалла калӑпӑр...

Выртат вӑл хӗреслӗ урамра, хура ҫӑмлӑ, вӑрӑм 
Ъӗрнеллӗ аллисене кӑкӑрӗ ҫине хӗреслӗ хунӑ, шӗвӗр 
сухалне ҫӳлелле тӑратнӑ, хӑрах урине темӗншӗн 
кӑшт хутланӑ, пӗр зршӑн тӑрӑшшӗ хӳрине пӗр 
йеннелле пӑрса хунӑ. Хӳрине курман пулсан, тен 
вӑл урамра 3—4 кун та выртнӑ пулӗъъӗ-и, урам 
варринъе ӳсӗр ҫын пайан ҫеҫ йӑваланса выртман, 
ҫитменнине тата пысӑк уйав кунӗ, ҫав вӑрӑм хӳрине 
курсан ҫынсем, ватти-вӗтти, утайни-утайманни 
йалӗпе пуҫтарӑннӑ... Кунта сире ҫав хад) урамра 
сухалне тӑратса выртакан мӑйракаллӑ, хӳреллӗ 
Есрел, йепле ъупса пыни ҫинъен, мӗн кӑшкӑрса 
йӑванса кайни ҫинъен, ӑна кам малтан курни ҫин- 
Ъен тата ытти йапаласем ҫинъен те калама кирлӗъъӗ 
анъах, вулакансен^ен нумайӗшӗ, ҫав (калама та 
аван мар) Есрел мӗншӗн сасартӑк вилни ҫинъен 
пӗлесшӗн, ҫавӑнпа епӗ сӑмаха вӑраха тӑсмасӑр,

тӳрех ҫавӑнта куҫатӑн. Анъах унъъен пӗр йапал» 
ҫинъен пӗр-икӗ сӑмах каласа хӑвармалла пулат: 
Есрел тенине илтсенех, вулакансенъен хӑшӗ-пӗра 
мана айӑплама пуҫлӗҫ: йепле Есрел, кам курн 
ӑна, ҫук вӑл тӗнъере, мӗн суйатӑн!—тесе айӑпл 
турӑсӑрсен йаъейкки ъленӗ. Унӑн ыйтӑвӗ вырӑнлӑ 
пуҫпа шухӑшлакан ҫын кашнийех ҫ ^ л а  ыйтмг 
пултарат, мӗншӗн тесен епӗр—турӑсӑрсем тӗнт,ере 
турӑ та шуйттан та ҫук тетпӗр (Есрел шуйттан 
ӑрӑвӗ) мана уншӑн нимӗн курман, нимӗн пӗлмен 
ҫын вырӑнне хурса, пурнӑҫран кайа йулса пурна- 
канскер тейӗҫ, анъах епӗ мӗн курнине, мӗн илтнине 
сире,  ̂каласа парасах тетӗп.

...Ӗҫӗ (хад) ун ҫинъен пурте пӗлеҫҫӗ) ҫапла пулнӑ; 
вуникӗ ҫул ытла пӗр сиккелемесӗр вилсе выртщ 
хыҫҫӑн, шӑп пайан, уйав кунӗ тӑл тепле майш 
Ъӗрӗлсе тӑрат (пӗр профессӑр вӑл мӗнле сӑлтавщ 
Ъӗрӗлнине тӗрӗслеме хушнӑ, икӗ ернерен профес- 
сӑр „Науккӑпа технӗккӑ“текен шурнал ҫинъе ҫырс! 
пӗлтерме сӑмах паъӗ, унта вуласа пӑхӑр).

— Фу-у, мӗнъул ҫывӑрнӑ! Аҫта епӗ?Аха! Т)̂ ваш 
ҫӗршывӗнъе. Авӑ Шупашкар курӑнат.

Ҫырма тӗпӗнъен йӑраланкаласа тухат те Шупаш' 
кара вӗҫтерет.

— Т)им-ха, ку мӗскер?—т,зрӑнат вӑл нумай пул' 
маст туса ӗлкертнӗ електростантси умне. Мӗн ку! 
Хм! Вутсӑрах ҫутӑ парат. Ӗлӗк ҫукъӗ ку йапала, 
Мӗн пулнӑ ҫынсене?

Хура ҫӑмлӑ, вӑрӑм ъӗрнеллӗ аллине сулат тг 
пуҫне ънксе хулана утат.

— Е-ей, сторони-иҫ — илтет вӑлхыҫалтан Шупаш 
кар урамӗпе пынӑ ъухне. Ту-ут, тут, ту у-т!

Машшин кӑшт ҫеҫ таптаса кайаъъӗ тарӑн шухӑш; 
кайнӑ Есреле.

— Атӑл хӗрринъи мӑнастире кайса пӑхамха- 
шухӑшлат вӑл.—Ӗлӗк унта ъас-ъас кайакант,ӗ.

Кӗтесри пысӑк ҫурта курсан, тӗлӗнсе кайат.
— Ку мӗскер?

Хресъен ҫуръӗ вӑл, ҫавна пӗлместӗн, е ех, ес
те ҫавӑ.—Ха-ха-ха-хе-хе-хе,—ӑшне сӗрсе кулат пӗ 
ҫамрӑк ат,а.—Хыҫалта мӗскер санӑн, мӗн вӑрларӑн 
Е-ей!

Пиҫиххи пушаннипеунӑн хӳри вӗҫерӗнсе ҫӗрел.к 
усӑннӑ. Ана сиссен вӑл купаръинъен вӗлтӗренк 
вӗтнӗ пек, пӗшкӗнсе вӗҫтеръӗ хуралтӑ хыҫне. Ки® 
ҫуръӗн вырӑнне тасатакан рапоъъисем те 
масӑр кулаҫҫӗ унтан.

— Пӑхӑрха пуп, вӑрӑм тумтирпе, тӑлланса ҫӳр̂ ' 
Ха-ха-ха, ахӑлтатат пӗри ӑна кӑтартса. Пӑхӑр йеп.1С 
Ъупат! Тытӑр ӑна! Тытӑр!

Ҫын курман ҫӗре кӗрсен вӑл сикекен т,®Р®‘ 
тытса шухӑшлат.

— Шупашкарши ку? Йӑнӑшмастӑпши?
— Шупашкар пулмалла,—ответ парат вӑл хӑйЖ 

хӑй,—акӑ Атӑл йухат.
— Ма ҫав тери улшӑннӑха вӑл? Кӑртавуир® 

ыйтса пӗлемха? тесе пӗр темле формӑллӑ ҫын пат̂  
пырат.

— Хоспотин кӑртавуй!
— Меске-е-е-р! Мӗн терӗн есӗ-е? Мана наҫ\ 

тума-и?—Хӗрелсе кӑшкӑрса пӑрахрӗ ӑна урз“|  
тӑракан милитсионер.—Епӗ сана мӑшкӑлаттар» 
КӗПӗ-У на илсе кайсан, курӑн. Конттӑр! Кай кун̂ “

Есрел, тем курса тӑрӑн тесе, вӗҫтерет УР* 
кутне тивертсе. ^

— Пуҫра винтсем саланнӑ пулас—тесе ну 
йулъӗ милитсионер:—'5 иркӳне хупнипе ӑсӗ ’



Ку йеньен пӑхсаь... сылтӑмалла сулӑнса каИатӑп 
— Ку йеиьен пӑхсан... сулахайалла сулӑиса кайатӑп

(фуртне туса пӗтарвссе шанас хилмест). 
(ҫитвнӳсем пирки пуҫ ҫавӑрнат).________

1у л а с .  П и р ӗ н  р а й о н т а  т а ,  п ӗ р  п у п ,  ъ и р к ӗ в е  х у п н ӑ  

; ы ҫ ҫ ӑ н  й у л а ш к и  ӑ с н е  ҫ у х а т с а  у х м а х а  т у х р ӗ .

Есрел, ӗлӗк Йефремӑв хуҫа пурӑннӑ ҫурт тӗлне 
итсен ҫавӑнта кӗрсе пытанат, анъах ӑна кӗртмеҫҫӗ.
— Сасӑ прави илме мар-и есӗ?—тӑрӑхлат ӑна 

1ӗри—пупсене сасӑ памаҫҫӗ, кӗрсе, ъӑрмантарса ан 
:ӳре.

— Есрел тӗлӗнсе кутӑн ъакат, аптӑраса хӑй 
амкине тытса пӑхат. Ҫамки тарланӑ.
— Йефремӑв куъъӗрне кур_ма...
— Мӗн тетӗн есӗ-ӗ? Мӗнле Йефремӑв кирлӗ сана?
— Йефремӑх хуҫа, хай...—аллине сулкалат Есрел.
— Санӑн пуд)нитсана каймалла, Петров патне 

ай, Хусана йарӗҫ-и тен?—ӑс параҫҫӗ ӑна.—Тӗпӗҫ- 
ӑвком ҫуръӗ кунта. Кай аташса ан ҫӳре!
Тӗрлӗ уърештенисене, ҫӗнӗрен тунӑ претприйат- 

исене, минкӗренӗ сурӑх пек, кӗрсе ҫӳренӗ хыҫҫӑн 
яур ҫӗртен те ӑна, „ӑсӗ хускалнӑскер“, манах 
авраш тесе кӑларса йанӑ) вӑл аптӑранӑ йенне, 
аӗк хӑй ҫапӑҫакан турра аса илет те, кӗлле кайма 
■ухӑшлат, анъах пӗр т,иркӳн тӑррине сӳтсе „Тӗп 
?хив“ тесе ҫырнӑ, алӑкне пысӑк ҫӑрапах питӗрнӗ.
— Вӑт йавӑл!
Тепӗрне „Пионерсен клупӗ“ тесе ҫырса ҫапнӑ, 
—■ Акӑ тамаша!
Виҫҫӗмӗшне те тӑррине пасса питӗрсе лартнӑ.
~  Ват тӗнъе!
Иер хупман ъиркӳ тупса шала кӗрет, анъах ъир- 
фе 5-6 ват каръӑкпа 2-3 вилеймен старикрен 
Р*х никама та кураймаст.
Аптӑраса ҫитнӗ йенне йала кайма шуг тытат.

Иала кайса курас.
1вк^ ‘ЦУ^Ӑшпа вӑл праххут ҫине ларат те: Кус- 

ккаран Тӗрлеме стантсине ҫуран та ҫитӗп тесе 
‘алалла вӗҫтерет.
ппя^^“ ЦЦ-Ц ҪУ’'® пакунлӑ, ҫутӑ тӳмеллӗ

Ц^ксем, страшнӗксем пеккисене ниҫта та 
, тӗлӗнни ҫинъен каласа памӑпӑр. Вӗсене

петерес ҫук. Куславккари, Вӑрнарти, Ҫӗмӗрле

стантсинъи, хапрӑк-савӑтсене курсан вал хӑй куҫне 
хӑй шанмасӑр, хӗрелиъъен йӑвалат, пуҫне сивӗ 
шывпа сӑтӑраЕ

— Ҫук, нимӗн те ӑнланайма ҫук.
— Ҫав, курӑнаканни хӑш йал?—ыйтат вӑл пӗр 

Ъӑвашран стантсӑра.
— Анаткас йалӗ. Мӗншӗн?
— Каймалли пуръъӗ.
— Пуп ҫукунта, кайсан та -вӑрттӑн  кулъӗ ъӑваш.
— Аҫта кайнӑ вӑл?
— Кам пӗлет ӑна. Т)иркӳне хупрӑмӑр та, таҫта 

таръӗ.
Куҫпа кайса курас тесе исрел васкаса йала утат, 

ӑна хирӗҫ пӗр тракгӑр ҫӗмӗрттерсе килет.
— Мӗн ку?
— Трактӑр, ҫавна та пӗлмест, тӑм пуҫ—мӑшкӑлат 

пӗр хӗраъа.
Урам тӑрӑх хӗрлӗ калстук ҫыхнӑ аъасем, ушкӑнпа, 

йурласа килеҫҫӗ.
— Кӑп кӑвак ҫӗрсем, ҫулӑм пек ҫунӑр!
Хресъен аъисем, пионер пулӑр!.. ^

— Пуп килет, вӑрӑм тумтирлӗ, вырӑнтан тухнӑ 
пуп!—ахӑлтатса кулса йаъӗҫ хӑшӗ-пӗрисем.

.г -М ӗ н л ӗ  а ъ асем  есӗр?—пырса ыйтрӗ вӑл
вӗсенъен.

— Пионерсем.
— '5 иркӗве ма каймастӑр?
— Ухмах мар епӗр!
— Турра ӗненместӗр-им?
— Ҫук вӑл турӑ, ҫук йапалана йепле ӗненетӗн. 

Тӗн сӗрӗмӗ сарса ан ҫӳре, кай кунтан!
Есрел ыратакан ъӗрине тытрӗ те, вӑрӑм тумтирне 

ҫӗклесе, хӳрине сулласах урам тӑрӑх ъупма тытӑнъӗ.
Е-ей, ӑҫта таратӑн? Мӗн пулъӗ сана?
Ҫав вӑхӑтра пусӑ патне ҫитерехпе Есрел кӗрӗс- 

летсе кайса ӳкрӗ. '^ӗри ҫурӑлнипе йулашки хут 
вилсе выртрӗ.

Ҫапла пӑнтӑхрӗ йулашки Есрел ӗмӗрлӗхӗ. Амин.
Ҫ. Йалавии.



10 Ҫ У Л Т А  П Ӗ Р Р Е  -бУН К Ӗ Н Ӗ  - 6УЛСЕМ.
Ш упаш кар Комунтресне "5383^ авто- 
вомийӗ X  ҫул тултарнӑ йаъӗпе панӑ 
парне.

— Курман-и есӗр ман пиъъене?
— Курман-и шӑллӑма, йӑмӑкӑмсене?
— Тӑлӑха йултӑм.—Пӗтӗмпе, пурсӑмӑрта пухӑн- 

са канашлу туса иртермеллеъъӗ. Пысӑк уйав 
ҫитет—'5ӑваш  автономи уйавӗ. Пирӗн, ъулсен те, 
стройпа уйав иртерме, парата тухмалла. Асӑллӳ 
комиҫҫи ъунланма хушрӗ.

Унсӑрӑн Шупашкар комунтресӗн ҫарӗ сахаллӑн 
курӑнат... Ай-йуй! мӗн тӑвас-ши, атсемри?

Аҫта ҫитсе ҫитерес? тупайап ши?
Т)упмаллипех ъупат пӗр ҫур кирпӗъ Шупашкар 

урамӗ тӑрӑх. Ҫухӑрмаллипех ҫухӑрат хӑйӗн 10 ҫул- 
та пӗрре ъӗрӗлен ъунӗ ыратни ҫинъен.

—  А ҫ т а  к а й с а  к ӗ н ӗ  т а т а  т ӑ в а н у с е м ?  т е с е  ы й т а ҫ -  

ҫ ӗ  у н т а н  ы т т и с е м ,  м ӑ н  ҫ у л  х ӗ р р и н ъ е  й ӑ в а н к а л а  

в ы р т а н  ш у р ӑ  ъ у л с е м . — Х у  е с ӗ  й е п л е ,  ӑ ҫ т а н  т у х р ӑ н ?

— Хам-и? Хамӗ вӑл тарам-ха. Тупасахъӗ, первӑй 
оъӗрта, тӑвансене. Пӗри—комунхос мунъине „ка- 
питтад^ни* йусанӑ ҫӗре ӗҫе кайнӑ, терӗҫ. 'Геп- 
ри—ъзҫникӗн—пӗрре мунъа кӗртнӗшӗн 60 пус сӑп- 
тӑракан мунъине, самай ъашкӑрса вӗри пӑс парса 
тӑмалли вырӑна ленкнӗ, кӗҫӗн шӑллӑмсем—хӑшӗ 
Атӑл хӗрне,—пуӑьвар йусанӑ ҫӗре, хӑшӗ пристӑ^ 
патне аннӑ ҫӗре кайса ъикӗннӗ. '^ и  кӗҫӗнни- 
сем—Хресъен ҫуръӗ ҫтени ҫумне, пӗр йӑмӑкӗ та- 
та—„военный городок" текен присӑв пунктине ма- 
сар хыҫне ӑсатнӑ ъухие „Рапуъъи паҫҫулӑка* ҫи- 
тех хӗсӗнкелесе кайнӑ, терӗҫ. Иепле пухса ҫитерес? 
Аҫтан пуҫлас-ши шырама?..

Йӗрмеллипех йерет ку ъул.
— Пайттурк кантурне (халӗ унта „Хӗрлӗъӑваш* 

вырнаҫрӗ-ха) ҫав ҫурта ҫӗнетнӗ ъухне те пере-пе- 
ре ъикрӗҫ пулмалла хӑшне-пӗрне.

Ку ъул Клавсут ҫуръӗпе йунашар, ӗлӗк пасарӑи 
тӗп вӑта варринъи ҫемйерен иккен. Унта "^ӑваш 
автономийӗ пуҫланнӑ йаъӗпе палӑк (памӗтнӗк) 
лартма унӑн никӗсне хывнӑ пулнӑ. Пӗр 36 кирпӗъ- 
рен лайӑх кӑна купаласа, йӗри-тавра ракатка тыт- 
нӑ. Кирпӗъӗсем ҫинӗ ҫырсах хунӑ:

Кунпга Т)ӑваш Автопомийӗн памӗтнӗкӗ 
пулат.

Авкустӑн 20-мбшӗ, 1920 ҫул.

тенӗъъӗ- Ана ъаплӑ уйавра никӗсленӗ. Хусантан 
т-ыт. ҫӗртен претставиттӗлсем килнӗ пулнӑ. Актӑ- 
сем ҫырнӑ, вуланӑ. Акӑ ку ӗрӗхтерсе ҫӳрекен кир- 
пӗъӗн сӑмси ҫинъе те пӗр ик-виҫ саспалли йӗрӗ 
палӑрат. „Ревком * тенӗ.

— Аҫта кайса кӗнӗ-ха халӗ тата ку „никӗс“?
— Вӗҫнӗ... Аҫта кайасси... Ара, Шупашкартан 

Хусан йӗннелле сӑрт ҫинъе, леш, хай „Напережни“ 
йал пуръъӗ и-ха, Шупашкарӑн „Кувшинккӑ" текен 
тураттипе улӑхсан... Ҫавӑнта ъукупҫул ваксалӗн 
никӗсне хыврӗҫ, тет те иртнӗ ҫул. Ку никӗс тепӗр 
иръъен йӑкӑлттин ҫеҫ мунъа ъулӗ пулса тӑъӗ, тет. 
Никӗс ҫунатлӑ пулнӑ.

Шупашкартан Канаш стантсине ҫитех Автопус 
ҫулӗ хывнӑ ҫӗрти ъленсем хытсах кайрӗҫ ӑна 
илтсен.

— Пирӗн ҫул ун пек мар, никӗсӗ ҫирӗппӗнех 
вырнаҫса ларъӗ. Тата... терӗҫ.

— Анъах... тесе аса илтеръӗ васкаса ҫӳренипе 
ӑшӗ пиҫнӗ ъул-—Епӗ те сирӗн ҫул ҫинъехъӗ те, 
аъам. Ҫаврӑнса пӑхӑр-ха. „Ирӗклӗх хапхи“ те вӗҫ-

се кайрӗ. Вырӑнт,е те курӑнмаст. '^ӑваш  ушкӑнн| 
вӗренекен „Капкӑн“ уъъонӑйӗсем телескоп ҫаксз! 
тухас, терӗҫ-ха ӗнер, ӑна шырама... Вӑл „Мод)Кко| 
хапхи'’ йатлӑъъӗ вӗт-ха. Уншӑн ҫынсем сута т; 
лексе курнӑ. 3 пин ҫуршар укҫа тӑкнӑ. Пӗр ик 
хут сӑрлаттаръӗҫ. Халӗ ӗнтӗ тата пӑсма пӗр 20 
тенкӗ. 4 пине кӑштах ҫитсе ларман. Паланс шуҫ 
тарса кӑларма аван пулат—„подвести иттохӑн" 
теҫҫӗ вӗт-ха куҫлӑхсем витӗр. Советсен сйесӗн^г 
питӗ ырланӑъ15ӗ те вара пирӗн ӗнсе ҫинъе тытӑн- 
са тӑран „хапхине“. Унӑн аслӑ тӗп „емплеми", тет 
пур. Пӗр тӑрри—хеврад) ревоД)утси, тет. Вӑл тӑр 
ланса ҫитеймен.

Тепри—октепӗрски, тӑрланса ҫитнӗ... хушшипе 
вара...

— Хушшипе вара тӳп тӳрех...
— Хушшипе мӑнӑ ҫул...
— Тӳп-тӳрех утса тухсассӑн, пӗр уклон та 

ҫук пулӗ.
— Тем! Пулӗ те ҫав тата... „Икӗ ревоД)утси 

хушшипе“ мӗнле ҫул вӑл? Ҫавӑнпа хӗрсех паста- 
раҫҫӗ те ӗнтӗ хад).

— А-а... апла иккен. Епӗ—Шупашкарта ҫесон 
нӗксем ытларах шутланъъӗр, ӗҫ тупса парасшйн 
пулӗ, тесе шухӑшланӑ.

— Уншӑн анъах та мар. Ҫав хапха тӗлнере! 
пахъара Ленин памӗтнӗкӗ ваД)Д)И вырӑн каснӑ та, 
ӑҫтан килӗштӗр Ленин патне пынӑ ҫӗрте пысйк 
хапха?...

— Ҫук, кунта еп нийепле те килӗшме пултарай' 
мастӑп. Тавай „в порядке самокрытти" шартлат- 
тарса тавлашса пӑхар,

— Ну!?
— Ана Комунхосӑн аслӑ уйавсем вӑхӑтӗнҫе 

електрӑ-лампӑъкӑсемпе илемлетсе расхотланас кил 
мен, Йӑлахтарнӑ та пулӗ...

— Илемлетни наъарим?
— Клавсутпа тӗлме тӗлех...
- -  Ну, тӗлме тӗлех... Мӗн вара?
— Ҫавӑнта ҫӗнӗ ҫурт пур. Лаҫ, тесен лаҫ 

ӗнтӗ—ҫ_макаҫӑн штолӗ...
— Йаъӗ тарам-ха вӑл. Мӗн пулнӑ вара?
— Ҫавӑнта кашнӑ расах:

...никӗсне хӑвармиъъен ишер, унтан ҫе 
нӗ тӗнъе тӑватпӑр! („интернатсионал" 

тесе йурлаҫҫӗ. Пӗтӗм пролеттари, ӗҫхалӑх масси» 
йурри вӑл. 'Гӗнъене тепӗр майлӑ ҫавӑракан вйй 
хал унпа шӑранса пухӑнат.

— Ну, вӑл, тӗп 'Ҫ)ӑваш хорӗ те:
мы разрушим, 
мы построем...

(итальянский рабоч. гимн 
йурра шӑрантарса илъӗ. „Малтан ҫӗмӗрер те, каи 
)ан ҫӗнӗрен тӑвар* теҫҫӗ. Пирӗн_ Шупашкарт* 
<омунтрессем вӑл лосӑнка ӳпме ҫавӑрса лаплаттар 

са мыскара шырасшӑн туртӑшаҫҫӗ. (Те ҫав лаптак 
рах хӗрлӗ плошъӗтре инҫе те мар пӗр ратио-стант 
сӑ пуръъӗ. ҫӗтӗк столовӑй ҫуръне кӗртсе 
скер—те ҫав стантсин транстьатсийӗ урмӑшнип 
сӑмахсене кайалла туртса пӑрахнипе пуҫланнӑ вал- 
темле? Ана та сӳтсе тӑкрӗҫ те „никӗсне хӑвармиа 
ъен*', темскер?) —Пирӗн ыалтан, шухӑшласа па 
маҫҫӗ те...

— Мӗнле шухӑшласа пӑхмаҫҫӗ?.. Авӑ 
ҫуръне туса пӗтернӗ кунне ъӗртсе йарса ӳлӗм ву 
кӑвар тӗлӗшпе ҫунни-ҫунас ҫуккине сӑнаса^ нсЙ

— Ан пӑтраштар-ха есӗ Хресъен Ҫуръ®п®> 
рӑнах каламаллисем... Шухӑшламаҫҫӗ те мал'



п а л и н е  туса пӗтерсен тепӗр кунне ӑна савҫимех 
т е р и е  ишме сӑлтав шыраҫҫӗ...
_  Йантраса тӑрӑн есӗ... Сана итлесе нимӗн туса 
тереймсн уйавъъен...
— Уйав комиҫҫийӗ пек-и...
Кирпӗъ катӑкӗ урӑх калаҫса тӑраймарӗ. Васкарӗ 
1ава хатӗрленме, тӑванӗсене шырама.
Атӑл хӗрне ҫитрӗ. Унта ъулсене пӗтӗмпе хӑйпӑт- 
тӑкнӑ. Кӑштӑртаттарса ҫӳреҫҫӗ ъулсем пуЛ)Вар

рӑх ура айӗнъе. Иртнӗ кӗркунне ҫеҫ сарнӑъъӗ 
вӗсене, кӑҫал ҫурхи хӗвел тухнӑ-тухман аркатса 

крӗҫ. Кӗркунне каллех, йур айӗнъе лайӑхрах 
1рланса выртма, ҫавӑн пек йусаса хураҫҫӗ ӗнтӗ... 
Тупрӗ пирӗн ҫур кирпӗъ хӑйӗн пӗр шӑлнӗне. 

^та... Вӗҫтеръӗҫ.
Ҫӗмӗрттерсе ҫитрӗҫ Комунтрес мунъине.
Пирӗн Иванкка '5улъъӑ Камнин, ей! ҫакӑнта 

;е кӗрӗшнӗъъӗ, Трес хушнипе.
-- Отпуск паратри? уйав тӗлне, парата тухатпӑр. 

]айан аслӑ канашлу пирӗн...
— Ҫук. Килес ҫул ку мунъана пӑсас проект пур. 
алӗ кӑна ремонтлакан Уҫпенски ъиркӳ - муҫейе 
1ата мунъана пӑсса, питӗ пысӑв макаҫӑн „ГУ М “ 
[васщӑн.
— Ӑна '5 ӑвашпроисвотсойус тин ҫеҫ ҫӗнӗрен 
ураттарса пӗтеръӗҫке.
— Тин ҫеҫ те... Туса пӗтернӗ хыҫҫӑн, йӑли ҫап- 

аҫке-ха, ҫуртне пӑсас пулат. Йӑнӑш вырӑна пыр- 
а ларнӑ тухат.
Клавсут ҫумӗнъе тем ҫуръӗ турӗҫ те, ӑна пӑс- 

ар^ӗҫ.—Ку вырӑна ҫаратмалла! терӗҫ. Халӗ кал- 
ех то5-тоъ! ҫавнашкалах ҫурт тӑваҫҫӗ.
Ратио ҫуртне 3—4 ҫӗре туса, пӑсса куҫарса ериш 
ыскари кӑтартрӗҫ.
„Канаш" ретаксн ҫумне Петров тухтӑра пӗр кан- 
р пек ҫурт ҫавӑрма вырӑн парса ҫавӑрттаръӗҫ. 

йвӑрса ҫитерсен, тепӗр куннех;
— Пӑс ку ҫурта, куҫар!—теҫҫӗ.—Кунта пысӑк 

гиппокрафи тӑватпӑр.

Х а л ӗ  т а т а  ҫ ӗ н ӗ  е л е к г р ӑ с а н т с и  т у с а  ҫ и т е р ъ ӗ ҫ .  Ана 
п а с м а ш к ӑ н  х у ш у  п а м а  т а  в ӑ х ӑ т  ҫ и т е т .

Хула урамӗсене аслӑлатмалла. Авто, Ҫилҫуна, 
НАМИ текенннсем тӑсӑлса, саркаланса ҫӳреме 
кирлӗ_ Шупашкарта. Ҫӗнӗ електрӑстантси хӑйӗи 
„тумпӑъкисене“ (переменный ток памалли ҫуртсене) 
самӑй урам варне лартнӑ. Луъъӗ халех куҫар. 
Катыкковски урамалла тухнӑ ҫӗрте авӑ урамӗ икӗ 
автан иртсе каймаллӑх ҫук. Унта Астраххантсӑв 
хуҫа ҫуръӗ умне „тумпӑъкине“ еришлесе хунӑ; 
ҫитменни ҫине ҫывӑха ан пыр! „Ҫмерт“ тесе ҫыр* 
нӑ, вилнӗ ҫын шӑммисене хӗреслесе панӑ... Ан пе- 
рӗн!.. вӗлерет. Урамӗпе ҫапах ъупмалла...

„Рапоъ^ви паҫҫулӑк“ тенӗ ҫӗрте тата урам хуш- 
шине хӗрлӗ хапхаласа пысӑк карта тыттаръӗҫ. Пӗр 
500 кӑк вӑрманкунӗлесе ҫӑка ларттаръӗҫ „зеленый 
город“ пултӑр... Ҫур ҫултан приккасӗ те ҫаврӑнса 
ҫитрӗ.

— Пӑсӑр ку картана, йӑвӑҫ лартнӑ, ракаткасене! 
Хӑртӑр ҫӑкисене!

Кунта... Йӑнӑш планланнӑ... Авто ҫулӗ1[Пӑсаҫҫӗ.
Туртисеи те кӗске, курасса та пайанлӑх ҫеҫ, та- 

та сӑмси вӗҫӗнъен кӑна кураҫҫӗ. Ҫапах... Питӗ тӑ- 
рӑшаҫҫӗ хӑйсем. Тара ӳксе хӑтланаҫҫӗ. Ернешер 
мухмӑрла йӑванмаллӑх ӗҫсе те кӑтартаҫҫӗ хӑшпӗр 
ҫуртйӗр технӗксем. Пӗрре те ӗҫсӗр лармаст Комун- 
трест. Анъах...

Анъах, Автономи памӗтнӗкӗн никӗсӗ пулма ти- 
вӗҫ хисеп илнӗ ъулсене питӗ шел. Темле пашкаса 
ъупсассӑн та, темле ҫухӑрсассӑн та, вӗсем аслӑ 
уйава орканисовӑннӑ тухаймарӗҫ. Кайран хӑй 
Тинехмихсен истори муҫейне (експонат ҫукрах, 
терӗҫ) „веществ. доказательство" кӗрсе выртсассӑн 
та тем пекехъъӗ. Урӑх ъух ъун илейеҫҫӗ-ши, шере- 
мет-мӗскӗнсем?

Тӑван ҫӗршыв ушкӑн, ей! архео—кеолоко—исто 
ҫексийӗсем, вӗҫтерӗр, тусан кӑларса ъупӑр палӑк 
ъулӗсем хыҫҫӑн... Ан йулӑр! 10 ҫулта пӗрре ҫеҫ 
вӗт вӗсем асра ъӗрӗлеҫҫӗ. Ваҫанкка.

Е р е ш м е н п е  п ы л х у р ъ б .

П ӗ р р е  м ӑ н  х ы р ӑ м  м и ҫ т ӗ р  Е р е ш м е н ,

К ӗ р с е  л а р ъ ӗ  к а н м а  й ӑ в и н е .

—  П о с т о й ,  т е н  л е к ӗ ҫ х а  к а р т а н а ,

Н и м  с а с  п а м а с ӑ р  х ы п с а  ҫ ӑ т а м , —

Т е к е л е н ӗ  у с с и н е  й а к а т с а .

Т ӑ м п п а й  ш ӑ н а н а ,

Й е  у р ӑ х  к ӑ п ш а н к а ,

Т е к е х  ҫ и к е л е р ӗ  в ӑ л  ҫ у  к а ҫ и ъ ъ е н .

П и ъ к е  х ы р ӑ м н е ,

Ь ы ш с а х  т у л т а р ъ ъ ӗ  к ӳ п и ъ ъ е н .

~ ~  Н ӑ р л - н ӑ р ! . . .

^ е к е л е с е  п ы л х у р ъ ӗ  п ы р с а  л а р ъ ӗ  ҫ ы в ӑ х а .  

~ ~ А х а ,  п у р  в ӗ т  к а й ӑ к . . .

С н к с е  т у х р ӗ  м и ҫ т ӗ р ,

Т а в а й  т у л л а ш м а .

- -  Е - е ,  е с и м  ъ у н  и л л и  м ӑ н  х ы р ӑ м ,

П ӗ р е х  й ӗ п л е р ӗ  п ы л х у р ъ  с ӑ н н и п е .  

Е р е ш м е н  ҫ а в ӑ н т а х  х ы т с а  в ы р т р ӗ ,

—  Л о в в к и  п у л н ӑ  п у л с а н  с а н а . . . —

Ҫ е ҫ  т е р ӗ  в и л и ъ ъ е н  к у ҫ ҫ у д > п е .

Кашлинкв.

•Ҫитӗнӳ.

—  Сирбн уървштенирв $итӗн|свм пури?
—  Пур. Ӗлбк пбр саветушьи {вҫьб, халб самсҫ- 

титтбл тв пур. ^
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Саръӑпӑк хулинъи ӑслӑлӑх ушкӑнӗп пуҫлӑхӗ 

Авраам Петровиъ Турҫырлаххӑв пайан ирех тӑнӑ. 
Пайан унӑн пӑрахут пристӑнӗ ҫине кайса ушкӑна 
токлат тума килекен ъаплӑ ӑслӑлӑх^;а Кҫенофонт 
Макарӑт, Метеорова кӗтсе илмелле. Ӗнер кӑна вӑл 
унтан пӗр кӗске телекрам илнӗ. Телекрамра: Встреъ- 
■ьайте тоъкӑ Прийету утренним пойтовым тоъкӑ 
Метеорӑв, тенӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа вӑл пайан ирхи 
апатне те ҫимерӗ, рисӑ пек вӑрӑм па.ъттуне тӑхӑн- 
Ъӗ те, шлепкине пуҫӗ ҫине лартса, аллине туйа 
илсе хӑйӗн хваттерӗнъен ъӗриклетекен пусмасем 
тӑрӑх урамалла анъӗ.

Вӑхӑт ир-ха. Хӗвел нумай та ҫӳле хӑпарман. Ҫа- 
пах та вӑл кушак пекех, питне-куҫне тӗтрепе 
ҫукаласа, ахӑлтатса кулса тӑрат те ӗнтӗ. Авраам 
Петровиъа вӑл пӗрре йанахӗнъен, тепре ӗнсинъен 
хӑйӗн ҫутӑ йӗпписемпе ӑшаласа илет Ҫӗпре пек 
сарӑрах мӗлке хӑварат Авраам Петровиъ хыҫҫӑн.

— Ху, ты! Пулат-ҫке ҫанталӑк, тухма та ҫук, 
тар йуха та пуҫларӗ ӗнтӗ, текелесе тарӑхса Авраам 
Петровиъ утат Атӑл йенелле.

Ҫӳлӗ кӗлӗллӗ, пи^ӗсене писевпе сӗрсе хӑмла 
ҫырли варенийӗ тӗслех тунӑ майрасем троттуарсем 
тӑрӑх пасаралла утаҫҫӗ. Карҫинккисем ӑшӗнъе выр- 
такан кӗленъисем шанкӑртатса сиккелесе пыраҫҫӗ. 
Вӗттӗн-вӗттӗн пусса хула ҫывӑхӗнъи йалсенъен кил- 
нӗ майрасем пӗкрӗлсе сӗт йӑтса ъупаҫҫӗ. Унта кун- 
та ҫавраҫил кӑларса ҫурт умӗсене шӑлаҫҫӗ. Тем 
пирки кайа йулнӑ пӗр аҫҫенисаттӑр «тутлӑ» шӑршӑ 
сарса, хӑйӗн пиъкине ъӳхесе пралука пӑрӑнат!

— Песопраҫийе! Ҫавна та вӑхӑтра тӑваймаҫҫӗ 
Тутӑрнг кӑларса Авраам Петровиъ сӑмсине хупла- 
са хӑвӑртрах тепӗр урамалла ъупма пуҫлат.

— А, страҫте, страҫте, Марйа Миххайлӑвнӑ. 
Мӗнле сывлӑхсем?

— Сывлӑхсем лайӑх ха. Хӑвӑр мӗнле сывлакала- 
тӑр? Аҫта ъупатӑр-ха капла ирех?

— Неушта илтмен? Пайан пирӗн ушкӑнта пит 
паллӑ токлат пулмалла-ҫке. Метеорӑв килет. Илт- 
нӗ-и ҫавӑн ҫинъен?

— Ехе... Ӗнер упӑшкам калакаларӗ те, епӗ хӑл- 
хана ъикмерӗм т е .. Ехе... Апла пулсан, Метеорӑва 
кӗтсе илме пристӑне ъупмастӑри-ха есӗр?

— Та, та, та... Ҫавна кӗтсе илесшӗн-ха. Т)зс ки- 
лет-ши поътовӑй?

— Вӑхӑт ӗнтӗ...
— Пкт паллӑ токлат пулат, Марйа Миххайлӑвнӑ, 

опесаттӗлнӑ пырӑр иксӗр те, Ҫеркей Ҫеркейӑъа та 
сӗтӗрсех пыр. Пайанхи кун ъӑпаш мӑн аслашшӗ- 
сем пкрки йулашки сӑмах пулӗи тен?; Ҫӗнӗ тео- 
рипе килет вӗт-ха Метеорӑв.

— 11}, иҫвк1:ите, Мсрйа Михайлӑвнӑ, ман ъуп- 
малла...

Марйа Миххайлӑвнӑ саркаланса, акӑш пек ишрӗ 
пасаралла..

Пит пысӑк шухӑшсем Авраам Петровиъ пуҫӗнъе
Вӑл мӗн пӗъӗкренпех тӑван халӑхӑн ӗмӗр-кунӗпе 

кӗрмешсе пурӑнат. Пӗъӗк шкулта вӗреннӗ ъух та
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вӑл истори вӗренет, аслӑ шкулта та ҫав исгоринех 
кӑшлат. Ҫавӑнпа та вӑл, хӑй тӑрӑшнӑ пирки, ис- 
торик пулса тӑрат. Йулашкинъен вӑл, ҫак ӑслӑлӑх 
ушкӑнӗн пуҫлӑхне суйлас умӗн, ъӑваш мӑн аслаш- 
шӗсен кун ҫулӗсем ҫинъен пӑт та вӑтӑр виҫӗ кӗ- 
ренкке туртакан пысӑк кӗнеке ҫырса пӗтӗм ӑслӑлӑх 
тӗнъине тӗлӗнтерет. Пит паттӑр хӑйуллӑ шухӑшсем 
тӑратат хӑйӗн кӗнекинъе Авраам Петровиъ- 
халӑхӗн историне Мессопоттамири вӑхӑтран пуҫла- 
ласа Пӑлхар вӑхӑтне ҫитиъъенех шӑрҫа суиӑ пекех 
йӗркелесе хурат.

Ьӗререн парӑннӑ ҫак истори ӗҫне Авраам Пет- 
ровиъ- Уншӑн пулсан, истори лаъакисенъе ъава- 
ланасси шалу илсе алӑ пуснинъен те тутлӑрах. 
Ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе Тӗп муҫейри тусанланнӑ пӑтлӑ-пӑтлӑ 
кӗнеке.сем хушшинъе муталанса ларма ӑна мунъа- 
ра ҫапӑннинъен те лайӑхрах.

Авраам Петровиъ ъзн ӑслӑлахҫа, Вал хай ъаваш 
мӑн аслашшӗсем пирки татӑклӑ сӑмах каланӑ пул- 
сан та, тепӗр ӑслӑлӑхҫӑн сӑмахне ҫак тӗлӗшпе ит- 
леме йаланах хатӗр. Кашкӑра сурӑх ашӗ нихӑҫан 
та йӑлӑхтармаст тенӗ пек, Авраам Петровиъа та 
ъӑваш халӑхӗн кунҫулӗ ҫинъен сӳтсе-йавни нихӑ- 
ҫан та йӑлӑхтармаст. Ҫавӑнпа та вӑл Метеорӑв 
ӑслӑлӑхҫа кӗтет, ӑна сума суса хирӗҫ тухса илет. 
Пит ырӑ кӑмӑллӑ пирӗн Авраам Петровиъ-

...Тикӑрпа Йефрат хушшинъи пурӑнӑҫ. Ьӑвашсен 
авалхи паха самани. Поттоп. Ҫылӑха кӗни. Вавил- 
онри пашнӗ. Йеврейсемпе ҫапӑҫни. Хӗвеле ҫӳреме 
ъарни. 'Ҫ)ӑвашсен аслӑ тӳри Тимӗркке. Вӑтам Аҫи, 
Самаркант хулинъе ъаплӑ меъӗтсем лартни. Ылтӑн 
ӗмӗр. Хуратинӗс хӗрринъи ерӑ. Пӑхъасарӑй. Ел- 
мен кӳлли патӗнъи пурнӑҫ. Алтай тӑвӗсем ҫин-ье 
ахутапа пурӑннӑ вӑхӑт. Кӗслесем тума вӗренни. 
Малтанхи ҫӑпата. Шӗшлӗ. Муххамет тӗнне
йӑшӑнни. Ҫав тӗрлӗ вӑйлӑ шухӑшсем Авраа.ч 
Петровиъ пуҫӗнъе.

Акӑ вӑл халӗ Атӑл хӗррине те ҫитсе пырат ӗн- 
тӗ. 'Т)ӑ8аш кӑпитанӗ'Теппейӗв, йулташсем хуш- 
шинъе атмирал Теппейӗв текенскерӗн, «Сӗвве» 
йатлӑ пӑрахутӑн трупи те курӑнса кайрӗ, ҫапах 
Авраам Петровиъ ъзваш мӑн аслашшӗсем ҫинйен 
шутлама пӑрахмаст-ха. «Сӗвве» пӑрахута курсая, 
Теппейӗв сӑнне кӑпитан кӗперӗ ҫинъе сӑра пут- 
тылккӑранах ӗҫсе тӑнине курсан, пушшех ман 
шухӑшсемпе пуҫне ҫӗмӗрме пуҫлат. Карап ӑстисен 
вӑхӑъӗ унӑн пуҫне пырса кӗрет. Анатран лапӑстат' 
са хӑпаракан шур аппа пек ъ^ъек пӑрахут ҫеҫ ӑна 
шухӑшлама ъарат.

— Ҫавӑ пуд) •• Анас пристӑнел.ле..
Сарлака Атӑл, пӗр ъӑваш поеъӗ калзнӑ пек, 

аҫакушакӑн лӑпъӑтса выртнӑ, ҫывӑрат. Унӑн ь(Л- 
тӑн тӗслӗ тирӗ ҫинъе хуран-хуран кимӗсемпе пу- 
лӑҫсем ишеҫҫӗ, ъистийех, кушак ҫинъи хура пӑр- 
ҫасем. Комунпай каттӗрӗ темскер тилпӗрен 
ухмахланнӑ пек ҫыран хӗрринъе тӗтӗмлӗ хӳрике 
авкаласа каллӗ-маллӗ ъыхӑнса ҫӳрет. Шыва кӗрС' 
кенсем Хусапа ҫитиъъен илтмелле ахӑраҫҫӗ. Ам*'



шӗпе ашшӗ аъине ҫӑваҫҫӗ. Пулӑҫсем тӗлӗрсе тӗ- 
лӗкӗсенъе икшер пӑтлӑ сомсем туртса кӑлараҫҫӗ.

Тепаркатӗр ҫинъӗ туллийех халӑх. Тутарӗ, вырӑ ■ 
сӗ, ъзпашӗ, тӗнъе хӗррине кайаканскерсем пек 
хутаҫҫисене ҫакнӑ, пӑрахута кӗтеҫҫӗ, малалла сӗ- 
ӗнеҫҫӗ, васкаҫҫӗ, кӑшкӑрашаҫҫӗ, вӑрҫаҫҫӗ.
— Тиххххий!
—■ Сатний!
— Стоп! Пырса тӑъӗ шураппа пӑрахут.
— Прикотовге пилеты.. ^
Туха пуҫларӗҫ пӑссаширсем пӑраххут ҫинъен.
Пирӗн Аараам Петровиъ хӑйӗн ъ^^плӑ хӑнине 

кӗтсе илме малах тухса тӑнӑ. Унӑн куҫлӑхлӑ куҫӗсем 
шӑтарас пек пӑржхут алӑкне пӑхаҫҫӗ. Ан§ах кӗтнӗ 
хӑна темшӗн тухмвст-ха.

-3-  Ҫук-ҫке! Неушттӑ килеймерӗ. Аҫта ку ҫын?
Йулашкинъен, пурте тухса петсен, васкамасӑр 

кӑна пирӗн кӗтнӗ хӑна та тухат. Кунта сире пи- 
рӗн ъвплӑ ӑслӑлӑхҫӑпа пвллаштарма тивег.

Кҫенофонт Иванӑъ Метеорӑв ҫӳллӗ те мар, 
лутра та мар, шӑп вӑхӑтлӑ етем. Унӑн аллисем те, 
урисем те вӑрӑм та мар, кӗске те мар. Куҫӗсем, 
сӑмси, хӑлхисем те ҫыннӑнни пекех, пӗр мӑйӑхсем 
анъах хаххулӑнни пек ҫӗрелле усӑнса аннӑ. Хырӑ- 
мӗ (те варӗ темелле варӗ) пысӑк та мар, пӗъӗккӗ 
те мар. Пуҫӗнъе ҫемҫе шӗлепке, ҫийӗнъе хӑмӑр 
тӗслӗ плашъ. урисенъе шӗвӗр сӑмсаллӑ поттинккӑ. 
Пуҫӗнъе?... Пуҫӗнъи курӑнмаст. Пӗр аллине шӑрт- 
тан пек пысӑк портфӗл тытнӑ, теприне туйа. Куҫ- 
лӑх ҫийӗпе пӑхат, айалараххисене курмаст.
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— А, хисеплӗ Кҫенофонт Иванӑъ, ҫапах килтӗр 
иккен. Епӗ килмест пулӗ тесе киле кайалла кайма 
шутланӑъъӗ ӗнтӗ. Сывӑ-и? С прийатным прийес- 
там, Кҫенофонт Иванӑъ!

— Сывӑ-ха, сывӑ! Спаҫҫипӑ. Какше?! Пӗрре 
килме пулнӑ, килмесен йурамаст вӗт вӑл. Мӗнле 
изйанах пулати-ха токлат?

Пайанах, пайанах. Ӗнтӗ аффишшӑсем те ҫак- 
иа, пурне те пӗлтернӗ, сире кӑна кӗтеҫҫӗ.

Прекраснӑ, прекраснӑ. Аҫталла утӑпӑр-ха халӗ?
Аҫталла?! Странный вопрос, Кҫвнофожт Ива- 

%  Конешнӑ ман пата. Ҫав тӗрлӗ т,зплӑ хӑнана 
3 вырӑн тупаймӑпӑр-и вара?...

?Ч?Авраам Петровиъпа Кҫенофонт Иванӑъ ҫул ҫинъе 
мӗн хваттере ҫитиъъенех Метеорӑвӑн ҫӗнӗ теорийӗ 
ҫинъен, ъзваш халӑхӗн кун-ҫулӗ ҫинъен, унӑн пу- 
лас пурнӑҫӗ ҫинъен калаҫса пыраҫҫӗ. Аслӑ, тарӑн 
шухӑшсем пӗрпӗрне калаҫҫӗ. Хад>терех ҫеҫ туса 
пӗте.рнӗ Хресъен ҫур^ӗ тӗлне ҫитсен, ъзрӑ«са 
ӗлӗк пӑлхар-ъӑвашсем мӗнле творессем туни ҫин- 
ъен асӑнса илеҫҫӗ. Хуря палаттӑ, Шурӑ палаттӑ 
ку ҫуртран темиҫе хут та илемлӗрех пулнӑ, тесе 
вывӑт тӑваҫҫӗ. Тарӑн шухӑшлӑ историксем ку 
тӗлте кӑна мар, хваттере ҫитиъъен тепӗр паллӑ 
ҫӗре ъзрӑнса та пуплешсе илеҫҫӗ. Хула варринъе 
ларакан хапха (таҫта кӗмелли хапха вара) вӗсене 
пнтех кнлӗшет. Ку хапха витӗр тухса ҫӳресе мана 
Аслӑ Пӑлхар хули хапхи витӗрех тухса ҫӳренӗ 
пек туйӑнат, тесе хурат Авраам Петровиъ- Кҫено- 
фонт Иванӑъ ырлат. Тата ытти ӑслӑ йапаласем 
ҫинъен те калаҫса илеҫҫӗ икӗ ӑслӑхҫӑ.

Хваттере ҫитсен, Авраам Петровиъ Меттеорӑва 
Ъей ӗҫтерет, ырӑ сӑмахпа хӑналат. Пур йенъен 
те тараваг хуҫа пулса хӑнана йӑпатат.

Сӑмаварӗ сиксе вӗрет, ъбй ъзшкисем ҫуталса 
лар.чҫҫӗ, сӗтел ҫинъе тӗрлӗ «ҫинҫе» ҫимӗҫсем, ку- 
шакӗ тиван ҫинъе, тӗрӗк патши пек, саркаланса 
капӑрланса выртат.

Пӗрик сехетрен Аврам Петровит,па Меттеорӑв 
сӗтел хушшинъен тӑраҫҫӗ.

— Ну, халӗ пухӑва кайма та вӑхӑт ҫитрӗ пулӗ 
ӗнтӗ, ата, утас, Авраам Петровит,, тет вӑрӑм мӑйӑх- 
сене икӗ шурӑ пӳрнипе аъашласа Кҫенофонт 
Иванӑъ.

— Кайас кайас, Кҫенофонт Иванӑъ, пуху пуҫ- 
тарӑннӑ пулас ӗнтӗ, тет хирӗҫ Авраам Петровиъӗ.

Тумланса утаҫҫӗ пуху пулмалли ҫурта
Ҫитрӗҫ Кҫенофонт Иванӑъпа Авраам Петровиъ 

Халкомпрос ҫуртне. Кукӑр макӑр пусмасем тӑрӑх, 
темле ырзх мар шӑршӑ шӑршласа (ахӑр ҫывӑхра 
кӑпинет пулмалла) васкамасӑр хӑпаръӗҫ конфе- 
рентс-салӑна.

— Паттушки маттушшки! Ҫветтуй укотнӗксем! 
Тулнӑ-ҫке кунта ӑслӑлӑх тӗнъи! Мӑкӑрласа, хум- 
ханса тӑракан тапак тӗтӗмӗ ӑшӗнъе унта та кунта 
та кукша пуҫсем, куҫлӑх кӗленъисем йӑлтӑр та 
йӑлтӑр ҫиҫӗм пек йӑлтӑртатса ҫуталса илеҫҫӗ. Мӑн 
сухалсем, пӗъӗк сухалсем, ҫара йанахсеи пиъкене 
пулӑ вырӑнаҫнӑ пек вырӑнаҫнӑ 8 - 9  ъӳреъеллӗ 
салӑна. Пас, париттон, ад,т, тисккӑнт йанӑраса 
тӑраҫҫӗ. Ха-ха-ха! Пӗр кӗтесре тем пирка ахӑраҫҫӗ 
виҫҫӗн-тӑваттӑн мӑнӑраххисем. Хе-хе-хе! ехӗлтетеҫ- 
ҫӗ вӗсем ҫумӗнъе ӑслӑлӑх ъинӗпе пӗъӗкҫӗреххисем.

Кам кӑна ҫук кунта?! Акӑ малта кӗтесре, пре- 
ҫитиум сӗтвлӗ умӗнъе пӗр ушкӑн тӑрат. Кунта ӑс- 
лӑлӑх ушкӑнӗн тӗп ъленӗсем, хӑйсен пӗтӗм сӑн-пӗ- 
вӗпе ӑслӑлӑх хӗмне сирпӗтсе тӑракансем. Кунта 
аслӑ пухкалттӗр, пушӑ вӑхӑтра киттай мусӑкӗ 
ҫинъен ъапла монокраффисем ҫыракан Ҫиъӗсасӑв, 
кунтах вӑхӑтлӑх аккатемӗк Тарйухтарӑв, витсе.врит 
сав Елеш—Мехерӑв, пурте пӗлекен Ҫемен Ҫеменъӑ, 
лаша тухтӑрӗ Луккӑвкин, т. ыт. те, каласа та пӗ- 
терме ҫук. Кунтан ушкӑн ҫекреттарӗ Аппенгитсит- 
тӑв Илйн те ъупкаласа ҫӳрет.

Пӗр пӳр^ӗ патне пӗъӗкреххнсем пухӑнса тӑнӑ. 
Кӑсем пӗрпӗринпе хӑлхаран ҫеҫ пуплешеҫҫӗ, пӑ- 
шӑлтатаҫҫӗ. Турански, Тимофейӗвски. Никкиш- 
шевски, Таниловски ӑслӑлӑхҫӑсем пӗрпӗринпе 
ӗлӗк ӑслӑлӑх тӗлӗшпе ӗҫлени ҫинъен асӑнса кала- 
ҫаҫаҫҫӗ, ха.ъхипе танлаштараҫҫӗ, унтан мӑйӗсене 
тӑссах вӑрӑммӑн сывласа иле ҫӗ. Ку ӑслӑлӑхҫӑсен- 
Ъен темле йӑвӑҫ ҫӑвӗ шӑрши кӗнӗ пек туйӑнат.



Поетсем те пур кунта, вӗсем те пӗр ҫӗре пу- 
хӑнса ларнӑ. Расӑв, Шӑкӑлъийӗв, Алсатулӑв, тата 
урӑх паллӑ поетсем те ӗреъӗпе ларса тухнӑ, 
пысӑк (мӑн) калаҫусемпе йӑпанса лараҫҫӗ. Алсату- 
лӑв 77 йурӑлӑ поемӑ ҫырни ҫинъен калат, 
Росӑв—хӑйӗн ҫырмалли ӗҫсем ҫинъен пӗлтерет. 
Хусамайпа Литта уйрӑмӑн ларса амӑшсем патие 
сӑвӑллӑ ҫырусем ҫыраҫҫӗ.

Тепӗр кӗтесре темле икӗ ъутак, пӗри пенҫнепе, 
ҫӑпата сырнӑ, ъӗлӗи паклаттарат, тепӗри лӗнъӗрк- 
ке йӗн тӑхӑнса йанӑскер ниме пӑхнасӑр ахӑрса 
темле анектот калат. Кусем Тӗпистатӑн пуҫлӑхӗ 
Сантӑр Иванӑъ мӗн, тата Иван Муъи.

— Ха-ха-ха!
Т)ӗлхеҫӗсем уйрӑмӑн. Пайташкӗрутийӗвпа Рев- 

ниттӗлӗв Урал тӑвӗсем ҫинъи Киттайри ъзвашсен 
Ъӗлхи пирки тавлашаҫҫӗ...

Кҫенофонт иванӑъпа Авраам Петровиъ кӗрсенех 
пуху шӑп пулат. Кӗтнӗ ъвнлӑ хӑна ҫитнӗ вӗт! Пӗ- 
летпӗр ӗнтӗ хамӑрӑн мӗскӗн мӑн аслашшӗсен кун- 
ҫулӗсене. Ҫӗнӗ шухӑш парат вӗт М еттеорӑв. Те 
темӗскер пӑлхар-шумӗр вырӑнне тата тепӗр йапа- 
ла сиксе тухӗ? Пурте лӑпланса вырӑнсене вырӑ- 
наҫса пӗтеҫҫӗ.

Тивӗҫлипе пырса тӑ^ӗ ушкӑн пуҫлӑхӗ хӑй вы- 
рӑнне. Унта-кунта пӑхкаларӗ те сопор ъанӗ пек 
пысӑк шӑнкӑравне икӗ аллипе йӑтса шӑнкӑртаттар- 
ма пуҫларӗ...

Ну-с, вулакансем, кунта каҫарма ыйтатӑп, _ни- 
йепле те малалла повествоваттӗлнӑй формӑпах 
пыраймастӑп. Перо хӑйех трамӑ формӑ ҫине куҫат. 
Тархасшӑн трамӑна йышӑнӑр. Вулакансем сире 
тархаслатӑп. Ҫ. ЛАШМАН.

(Малалли пулат)

И к ш е р б н  к а л а ҫ н и с е м .
Миттӗнкра.

— Ку ораттӑр ъӑваш теҫҫӗ. Ма пире йалтан кил- 
нӗ ъввашсене ъӑвашла каласа паыарӗха.

— Миттӗнка килиӗ майри ъӑвашла пӗлменрен.
Маннӑ.

— '5 ӑвашла калаҫма мантӑни мӗн?
— Маннӑ ҫав. Пӗр уйӑх ӗнтӗ ъӑвашсем хушшин- 

Ъе пулманни.
Ӗлӗк „ҫы нах '‘ пулнӑскер.

— Тӗлӗнетӗп. Аппарата ъӑвашлатмалла, теҫҫӗ. 
Хӑйсеи, есӗ ӗлӗк уретник пулнӑ тесе, мана ъӑвашах 
аппаратран кӑларса йаъӗҫ.

'Ъӑвашлатакан.
— Ма есӗ хӑвӑн уърештенийе хурӑнташусене 

илсе тултарнӑ?
— Аппарата ъӑвашлатас тесе.

Ъӑвашланнӑ аппарат.
— 13-мӗш ҫул ӗнтӗ пирӗн уърештенири сотрутнӗк- 

сем ъӑваш ъӗлхипе акъах ҫырса лараҫҫӗ. Вырӑсла 
пӗр хут та ҫырмаҫҫӗ.

— Суйатӑн пул).. Хӑш уърештенире ӗҫлетӗнха 
апла есӗ?

— „Канаш" ретаксинъе.
Шовиннс ҫвмИинъв.

Ку калаҫу вырӑс ҫемйинъе, вырӑсла ъӗлхепе пул- 
са иртет. '5 ӑваш ъелхине пурнӑҫа кӗртес тесе,_епӗр 
ӑна вулакансене ъӑвашла куҫарса парса ҫапрӑмӑр. 
Ашшӗ калат:

— Аъам, тет, епӗ пӗъӗкҫӗ ъухне, вырӑс пулнн 
те, ъӑвашран мӑшкӑламастӑпъӗ.

— Апла пулсан, миҫе ҫул тултарсан мӑшкӑлама 
пуҫланӑ есӗ, тет аъи.

Ҫ б н ӗ  к а т ӑ р с е м .

—  Ех, хӑҫан та лулсаи ҫак ҫӗнӑ катӑрсем катӑртаттарӑҫха мана вырӑнтан.
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К У Ҫ  Т У Х Т Ӑ Р Ӗ .
Куҫ тухтӑрӗ, тесе ахал) каламан ҫав Калин Пе- 

тӗрне. Ьӑнах та куҫ тухтӑрӗ майлах, ҫӳҫӗ вӗлтӗр 
кӑтра, калифе йе френъ унӑн ҫийӗнъе, преми ши- 
карни мушик. Аха;ьрен мар вӑл ҫынсене: — есӗ 
антихрис туни шӑннипе пӗр тӑван, тет. Ара есӗ 
унпа пырса калаҫха, калапиҫ, вӑл сана мӗн те 
пулин калатех. Куҫ тухтӑрӗ вӗт, сан йышши проҫ- 
так мар. Пурне те пӗлет вӑл Петӗр.

Киремет те ун тусӗ, арҫури те тус, е-ех итле 
сана пӗре шӑлса кӑтартсан хӑранипе пакартуна та 
ҫухатӑн. Прем калас, Петӗр тӳрлетмен ъир ҫук 
еппин.

Пӑркун ҫапла Накан Унтӑрийӗн лашийӗ суккӑр- 
ланнӑ. Аптӑрал мушик. Мӗн тӑвас? Вӗҫтерес пулат 
Петӗр патне, ара вӑл пӗлет унӑн ъзпӗ сарӑлнӑ. 
Виҫӗ уйӑхри ат,асем те тен Петӗре пӗлнӗ, ара пӗл- 
месӗр—-пӗлен ирӗксӗрех. Тухса вӗҫтеръӗ Накан 
хӑйӗн ҫӑварӗнъи пӗртен пӗр ъӗлхине кутамкаласа. 
Какшӗ ъӗлхе ҫухалсан калаҫма ҫук вӗт Петӗрпе. 
Хӑрамалла, шӳт мар вӗт.

— Пысӑк хуйхӑ пулмаллаха сан, терӗ Петӗр 
Накан хыпаланса кӗнине кура.

Ара пӗлет вӑл, ҫынсем ун патне ҫав ӗҫпе пыраҫҫӗ 
те. Петӗре вӗрентха есӗ. Хӑй ҫапах та алтяр пек 
тунине хаваслантаръӗ, ӗҫкӗ пур-ҫкеха. Т)ейи те 
пурах ҫав мурӑн.

— Пӗтрӗм ҫав—лашам суккӑрланъӗ....
— Нумай пулати?
— Икӗ ерне кӑна...
— Имҫам патӑн-и?
— Паман...
— Е-е, ку ман ӗҫ котовӑ, ыранах тӳрлетӗп, икӗ 

теҫетке ҫӑмарта, ҫуттине ан ман, вӗри кӗл тата, 
приккасларӗ Петӗр. Тухтӑр вӗт, проҫтак мар вӑл. 
Хӑй ҫапах та хавассӑн йӗп ҫине ларнӑ пек йак— 
сиксе ларат. Сикӗн, ӗҫкӗ тупӑннӑ ъух-

— Иурӗ, тесе урнӑ йытӑ пек савӑнса тухса вӗҫрӗ 
Накан. Урисем ҫеҫ пӑруламан мулкаъӑ ҫ у р и й ӗ н  
пек ҫапкаланса йулъӗҫ.

рисем питӗ ӑна йуратнӑ, ҫавӑнпа вӑл ъӗрлеймен 
(Петӗр шухӑшӗпе). Тем тесе те суйеҫтерӗ вӑл сана. 
Е-ех, мур илешшӗ.

— Пӗтеръӗ Петӗр!
— Т)уи илли мари вӑл...
— Ах, ҫуйма пӗлетҫке...
— Пуртти аврипех тыттаратӗ ҫав...
— Наканӑн лашине ҫавах вӗлеръӗ...
— Наҫтӑ пиъӗшне кам вӗлеръӗ тата?..
Ҫапла калама пуҫларӗҫ ҫывӑхра пуд)нитсӑ уҫӑл- 

сан хресъенсем Халӗ ӗнтӗ йалти пӗр Макҫӑм кар- 
Ъӗкӗсӗр пуҫне Петӗр патӗнъе никам та емелленекен 
ҫук тет. Ҫавӑнпах пуд) кунӗн-ҫӗрӗн Петӗр трупа 
кутӗнъе сенксе ларат, ҫӗнӗ ремесле тупасшӑн пулас. 
Ь ейе вӗт — тен, тупӗ те, хӑйамат! Вилнине йытӑ 
туртманскер. Петӗр пӗр пек трупа кутӗнъе ларнине 
кура хӑш-пӗрисем:

— Ҫук хад) тин ӑна ӗненес ҫук, халӗ пуд^нитса 
пур, теҫҫӗ.

_— автономийӗ вунӑ ҫул тултарнӑ ҫӗре
пӗтрӗҫха вӗсем, терӗ Ь®ииес Михалӗ, шапа пек 
лапъӑк сухалне шӑлса.

Кашлинке.

Ӗ м б т с ӗ р.

— Тавай вӗри кӗл!..
— Тавай ҫӑмарта шывӗ!..

Щриккас парат ҫеҫ Петӗр. Наканӑн лашине ҫыхса 
парахнӑ та куҫ хӑрпаххи айне вӗри кӗл тултарат.
Унтан сивӗ шывпа шӗветет снаш. Хӑй пӗр пек 
е е-ххӗм текелет ъейен. Вӗри кӗлпе емеллет те 
емеллет, таккой лайӑх.

~  Ну, котовӑ, терӗ Петӗр ывӑнса ҫитне хыҫҫӑн.
Лашана вӗҫертрӗҫӗ те лешӗ ҫӗрӗн ҫӳлӗн сикет.

Иетер емелне тӳсха, унӑн плох амад) пулма вӑл 
проҫтак мар вӗт.

% Атаха пулӑшха, тесе йӗрсе кӗ^ӗ Лукка Мак- 
харен йӑмӑкӗ Наҫтӑ. Хӑйӗн пуҫӗсем питӗ йӗнӗрен 
ыйтӑ̂ н Аптӑранӑ май такамран та пулӑшу

— Пиъъен ури шыҫҫа кайрӗ те...
— 0-ах, тесе ҫеҫ выртаГ Петӗр ӗнерхи мухмӑрпа. 
аша куҫне емеллесен плох ленкмест вӗтха. Хӑй

‘?^Цр^айне тутине ъиксе йӑл кулъӗ. Хӳхӗм ремесла

туӐ  Ъетвӗрт ҫутти хатӗрле ъи малтан, унтан 
ӗгт суха тимӗрне шывра вӗрет те, ҫав шыва
сапса ҫитер!". У п ӑ ш к и .-Ш уиаш карта  400 пии тенкӗ тбракан

аван тухтӑр, кӑмӑллӑ ҫав. Ҫав тери пул- тумаляа, тат.
раканскер мари вӑл. Наҫтӑ Петӗр калана пекех А р ӑ «* ӗ.— Ҫавӑн лок пысӑк ҫуртавм пирбн йалта 
 ̂ а* анъах стсп! Икӗ кунтан пиъӗшӗ вилнӗ. Арҫу- ма тумаҫҫбши? Мӗн ьухлӗ кбсйуна ьикӗттӗньӗ.
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С У Т  Т А  В У Т .
Шӑп кӑнтӑрла. 12 сехет.
Шакканӑ сасӑ нлтӗнъӗ пӳртӳмӗнъе. Итлесе тӑнӑ 

нек пулъӗ Кӗркури пӳртре, урай варринъе.
— Тук-тук тук1—хыттӑнах илтӗнъӗ тул йенъе.
— Питӗрмен! Хытӑрах тӗк! Кам унта? -  пӳртрен 

нӳртӳмнелле пуплесе тухрӗ Кӗркури.
— Ара, питӗрмен... Питӗрмен, аъам!..
•— Уҫ! ХаД) тин пытараймӑн.
Кӗркури нихҫан питӗрмен алӑка ҫӗклесе уҫрӗ.
— Алӑкки ҫапла анса ларат те вӑл. Ҫӗклерех 

уҫмалла. Вӑт ҫапла,—алӑка вӑрахӑн ҫӗклесе кӑ- 
тартрӗ тул йенъен кӗрекен ҫынна.

— Ан йӑпӑлтатса тӑр. Пӗлетпӗр питӗрнине. Аҫта 
таварусем?

Анланаймарӗ Кӗркури. Темӗнле таварсене ыйт- 
рӗ тул йенъен кӗрекен.

— Пасара кайнӑъъӗха вӑл Анна,—терӗ аса илнӗ 
пек пулса.

— Мӗн ухмахланса тӑратӑн? Кала тӳррипе: ӑҫта 
таварусем?

— Есӗ кам пултӑнха? Паллаймарӑмха. Куҫӗ-пуҫӗ 
т е . .

Килнӗ ҫын хайарланса кӗъӗ пӳртелле.
— Пасара йанӑ снаъъӑт?!
— Пасара. Укҫа кирлӗ пулъӗ теха.
— Снаъъӑт ъӑнах торковат тӑватӑн?
— Мӗн торковат туни-каъки Хад> ҫулла. Пӗр 

ернере ъ “ лай пухӑнат ҫав. Кайса сутас, терӗ.
— Киле нимӗн те хӑвармани?
— Пулас пулат ҫакӑнта пӗр ъӑкӑъӗ. Кашнинъех 

нӗрер ъӑкӑт хӑварса пыратпӑр,—кашӑк-тирӗксем 
хуракан вырӑнтан пӗр •Бзкӑт илсе паъӗ Кӗркури 
пынӑ «хӑнана».

Йалсовет пуҫлӑхӗ пырса кӗъӗ ку вӑхӑтра. Вас- 
канӑ пулӗ. Вӗркӗъле сывлат шеремет.

— Снаъъзт, торковат тӑватӑн?—сӗтел хушшине 
кӗрсе ларса татӑклӑ ыйтрӗ Кӗркурин килнӗ ҫын.

— Ара хамӑр иккӗнех. Ҫисе йараймастпӑр. Сут- 
калатпӑр вара пӑртакҫӑ.

— Ь зк ӑт  ҫинъен ыйтмаҫҫӗ санран. Тавар ҫин- 
Ъен ыйтаҫҫӗ,—шарт ҫапрӗ аллипе сӗтеле килнӗ 
ҫын.

— Ҫакӑн пек вӑрҫакан ҫынна хӗр пама ухмах 
марха епӗ. Хам килте хам хуҫа. Мӗн ҫӗмӗрӗлсе 
ларатӑн сӗтел хушшинъе? Вӑн алӑк!—хыттӑнах 
каларӗ Кӗркури.______________

Ӑ  м ӑ р т с а.
Шупашкарта 18хваттерлӗ ҫурта туса пӗтӗриъ- 

Ъенех хваттер йышӑнма сайаваенисем параҫҫӗ.

■ ■ ■ ■ ■ I I *

■паш

Хваттер шыракансен с/ьсьӗ.

— Ант-а-а... Влаҫ ҫынни ҫине тӑратни? Епӗ кам? 
Е-е-е, епӗ кам?!

— Кам... Ман куҫӗ виттӗр мар. Пасартан таврй. 
накан ӳссӗр пуд> есӗ?—иккӗленсе ответлерӗ Кӗр- 
курн.„

— Ӳссӗр?! Епӗ ӳссӗр, снаъъӑт?! Влаҫ ҫыннине 
иамӑслантаратни? Пул ҫвитетлӗ!—йулашки сӑмах- 
семпе ҫавӑрӑнъӗ йалсовет пуҫлӑхӗ йенелле.

Никам та нимӗн ъӗнмеҫҫӗ. Пӳрт шӑпӑртах.
— Ара, кам пултӑн вара, есӗ, ывӑлӑм? Паллакан 

ҫын аъи-пӑъийехи тен?—тӑрсан-тӑрсан вӑраххӑн 
ыйтрӗ килнӗ ҫынтан Кӗркурн.

— На, вула!—кӑларса тыттаръӗ Кӗркурийе кил- 
нӗ ҫын пӗр хут.

— Хутла пӗлместӗп ҫав, ывӑлӑм! Анна пулсан 
вӑт ҫакӑнта?—хӑйӗн пасара ъӑкӑтсем сутма кайнӑ 
хӗрне аса илъӗ Кӗркури.

— Фининспектӑр пулатӑп епӗ!
— Е-е-е, Аини вӗренсе тухнӑ хута пама килтӗн 

пулӗҫ. Кӗтеъъӗха вӑл.
— Ан!..
— Ара, сакӑрҫуллӑ шкула кайасшӑнха вӑл. Ьӑ- 

нах та кирлӗ хуъӗ. Иӑван пӗлет ак,—йалсовет 
пуҫлӑхӗ ҫинелле кӑтартрӗ хӑйӗн сӑмахне килнӗ 
ҫынна ӗнентермешкӗн Кӗркури.

— Снаъъзт. пасара кайнӑ? Киле хӑвармани?— 
Йулашкинъен татӑклӑ ыйтнӑ пек ыйтрӗ Кӗркури- 
рен килнӗ ҫын. '  „ „

— Килет те пуд> теха. Пӗр ъӑкӑт хӑварнӑ вӑн,- 
лӑпланнӑ пек пул^ӗ Кӗркури.

—- Таварусем?—сӗтеле ҫапрӗ килнӗ ҫын.
'Ҫ)ылайъъен шухӑшласа тӑъӗ Кӗркури. Мӗнле 

тавар ыйтат? Пӗлме хӗн.
— Ҫармӑк ҫынна ҫакӑ кирли тен? Анна ҫӑвӑЯ' 

маст. Тахҫантанпах выртаЕ Мейӗр, ҫакӑ пур,— 
кашӑк тирӗк хуракан вырӑнтан пӗр флаккон тух- 
хи илсе пат)ӗ Кӗркури.

— Аха-а! Унпек пытарса пӗтернӗ есӗ таварсене 
Тата ӑҫта-ӑҫта пытарнӑ? Тата мӗн пур?

Килнӗ ҫын сӗтел хушшинъен аухса утрӗ кашӑк 
ъашӑк хуракан вырӑналла. Пӑхрӗ малтанах кӑмаю 
хыҫнелле. Унтан кӑмака ҫинелле. Каллех пыь1 
Ъашкӑсем ҫумнелле.

— Вӑт, ӑҫта! Тата ӑҫта-ӑҫта пур? —туртса калар 
Ъӗ ухтаракан «зубиой порошок» тесе ҫырнӑ пӗ{ 
коропкӑ.

— Факт обнаружен. Больше ничего не надо 
Кореспотент суйса ҫырман, снаъъзт?— сӗтел хуш 
шине тепӗр хуг пырса ларъӗ савӑнса коропш 
тупакан.

НумайБъ^н ҫыръӗ сетел хушшинъе. Ҫыръӗ теми 
ҫе лист. Унтан претҫетаттӗле алӑ пусгаръӗ. Хутсе 
не пуҫтарса 'Бикрӗ сӑран хутаҫа.

— Шалт!—хупса хӑваръӗ алӑка.
Нимӗн те ӑнланаймарӗ Кӗркури.

• *
Манса кайнӑ Кӗркури хӑй _ патӗнБв пулнӑ ҫын 

ҫинъен. Асине те илмест вӑл ӑна.
— Ҫак хутпа налок тӳллеме каймалла санаИ) 

Кӗркури муБИ,—пӗр ирхине пӗр пӗъӗкҫеҫҫс 
пырса тыттаръӗ йалсовет пуҫлӑхӗ.

—  К ӑ ҫа л ъ ъ ^ы  тӳ л е м е н ъ Б ӗ ҫ ке ,— х у т а  тӗлӗнсе ил- 
Ъӗ алл ине  К ӗ р к у р и  с т а р и к .

— Торковат тунӑшӑн...
— Темӗн ъухлӗ вара, ывӑлӑм?—ыйгрӗ КӗркуР**'
— 350 тенкӗ.
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— У-ух! Ун ъухлӗ ъӑкӑт сутма мар, ӗни—ҫуръӗ- 
ыӗнӗпе те тӑрас ҫук манӑн. Илсе кайъъӑр ӗнине. 
Кам тумӑши вара ку ӗҫе, ывӑлӑм?

— Фининспектӑр килнӗъъӗ вӗт пӗр кунне.
350 тенкӗ. Тӗлӗнтеръӗ ку Кӗркурийе пӗтӗмпех. 

Аҫтан тупмалла кун ъУ*лӗ укҫа. Мӗн пур пурлӑхӗ 
тӑмаст унӑн вӑл хак.

— Хӑт ӗнине суъъӑр, хӑт сута паъъӑр. Ман 
ӑҫтан тупмалла ъухӑн ҫынӑн,—йулашки сӑмахпа 
ӑсатса кӑларса йаъӗ Кӗркури йалсовет пуҫлӑхне.

— Пӑхӑпӑр!..—^сыттӑнрахах ответлерӗ пуҫлӑх.
— Пӑхӑр ҫав, пӑхӑр, ывӑлӑм! Вӑн кӗлет алӑкки 

те хупӑнмаст. Никӗсӗ пӗтсе ъалӑшнӑ та...
Йалсовет пуҫлӑхӗ нимӗн те ъӗнмерӗ. Лӗъӗр- 

леъӗр кӑна тулласа хӑваръӗ Кӗркурин вӗрлӗк хап- 
хине.

* *
Тӗттӗм. Пӑъӑ. Вӗри. Пӗр тӑвӑр мунъа. Т)Улӗсем 

хӗпхӗрлӗ.  ̂Патне пыма ҫук пӗҫереҫҫӗ. Никам та 
пыраймаст вӗсен ҫывӑхне.

— Сан ваЛ)Л)И хатӗрленӗ ҫав ӑшшине. Хӑпар, 
ҫапӑн,—лапка ҫине улӑхтаръӗ пӗр ҫамрӑк каъъӑ 
Кӗркури муъийе.

- -  Спаҫҫипах, ывӑлӑм,—хӗпӗртесе ҫапӑнат Кӗр- 
кури.

Ҫамрӑк каъъӑ ӑшша парса тӑрат. Кӗркури муъи 
хӗпӗртесех ҫапӑнат.

— Атте, атте,^ тӑрха! Милитси килет пирӗн па- 
та,—вӑраххӑи тӑратрӗ Анни пӑртакҫӑ канма вырт- 
нӑ ашшӗне.

— Ай, тӗлленсех ҫывӑрма тытӑннӑ. Ӗнӳне пӑх- 
рӑни, аъам?—Ҫӗтӗк-кӑвак аҫамне хуъӗ пӑтана хӑй 
айӗнъен Анна ашшӗ.

М илрси питӗ аванскер пулъӗ. Йӑвашшӑн калН' 
ҫат. Вӑрҫмаст. Анъах сӑмаха вакласа каймаст.

— Мана хушнӑ та...—-мӗн пур сӑмахӗ те ҫакӑ 
кӑна милитсин.

Выртса макӑрса йулъӗ Анна ашшӗнъен. «Злост- 
ный неплательщик» Кӗркури тухса утрӗ милитси- 
пе. Суъӗ пулиъъен виҫӗ кун малтан тытса кайрӗ 
милитси Кӗркури муъине.

— Ӗнине ахӑр хаклӑраха пар, хӗрӗм,—алӑкне 
тепӗр хут уҫса каларӗ Кӗркури Аннине.

— Утах, муъи. Мана хушнӑ та,—васкарӗ ми- 
литси.  ̂ ^

Пысӑк тӑваткал сӗтел. Хӗрлӗ «шӑналӑкпа» витнӗ 
Ун ҫине  ̂ Палламан ҫынсем. Виҫӗ ҫын. Еретӗн лар- 
са тухнӑ сӗтел хушшине. Сут.
.^Малти тенкел ҫинъе Кӗркури муъи. Ун ҫумӗнъе 

хайне илсе килекен милитси.
— Кунта ан ларӑр. Мана хушнӑ та,—терӗ ми- 

•‘'итси Кӗркури муъи тенкелӗ ҫине ларма тытӑннӑ 
зер вӑтам ҫынна.

Сут пуҫлант)ӗ. Сут йӗркине каласа па|,ӗ сут пу- 
 ̂ Кӗркури муъийе.
•~ Ма тӳллемен вара есӗ?-ы йтрӗ Кӗркури му- 

Ьирен сутйе.
~  Кӑҫалъъен ман налок пулман та...

Таварне ӑҫтан туйантӑн есӗ?—хайаррӑн ыйтрӗ

; Хӗлле Ершшепуҫӗнъен виҫӗ лав илнӗъъӗ. Хад) 
Ури айӗнъех.
Мӗн пӑркаласа ҫӳретӗн? Тӳррипе кала!—тата 

^^рлатрӗ сассине сутйе.
д Тӳррипех. Ҫӑва тухнӑранпа ҫумкурӗксемпе, 

3 пах-Бара тӑраит^атпӑр. Клевӑр лайӑх м ан .. 
^нум айах  ҫимест. Сӗте лайӑх антарат...

сана тата тепӗр хут асӑрхаттарат. Вӑрӑм 
Унле. Кала тӳррипе: мяҫе тенкӗлӗх сутатӑр?

— Ернере пӗр виҫ-тӑватӑ тенкӗллӗх пухӑнат 
Лайӑх паракан пулъӗ хад) сӗтне ҫулла,—ӗне ҫии 
ъен тӑнлантарат сута Кӗркури.

— Ун ҫинъен ыйтмаҫҫӗ санран. Таварпа сут 
туни ҫинъен ыйтаҫҫӗ.

— Таварпа... Ӳссе ҫитейменха вӑл*), Пӗр кунъе^ 
пӗр ҫармӑк каъъӑ пырса-Бъӗ те. Хайар та... Вӗлер- 
сен те парас ҫук вӑл ҫынна епӗ хам хӗре.

— Фу-ты! Тавар ҫинъен калаҫ есӗ!—асӑрхаттар- 
•Бӗ сутйе.

Сан ҫинъен хаҫат ҫине «тӗрлӗрен таварсемпе 
сутӑ тӑват. Паттент илтермелле» тесе ҫырнӑ. Тӗ- 
рӗси вӑл?—ҫине тӑрсах ыйтрӗ сутйе.

— Анланаймарӑмха, ывӑлӑм.
— Сан патӑнта пӗр кунӗиъе фининспектӑр « д у - 

хи», «зубной порошок» тупнӑ. Ь ӑн  пулнӑи вӑл?
— „Т)ӑн> ывӑлӑм. Манӑн тата пит сӑрламалли 

пулнӑ—ӑна аъасем 40 пус парса илсе кайрӗҫ ҫпек- 
таккӗл лартнӑ ҫӗре.

— Снаъъӑт, сутнӑ?
— Сутнӑ! Хам 57 пус панӑъъӗ те ӑна. А-Басене 

40 пусах патӑм. Хама кирлӗ мар.
Сӗтел ^хушшинъе ларакансем пӗрпӗринпе 'вӑрт- 

тӑн пӑшӑлтатса илъӗҫ.
— Суд удаляется на совещзние.
«Торговец. Злосный неплательщик» сӳтсе йав- 

рӗҫ сут пӳлӗмӗк^Бе совешт,анин-Бе.
* »♦

Нкӗ ҫул тӗрмере тытса усрамалла; ҫур пурлӑхне 
туртса илмелле турӗ сут Кӗркури муъийе.

Прикӑвӑра ъӑвашла куҫарса парсан тин ӑнланса 
илъӗ Кӗркури муъи хӑйне мӗншӗн •г,ӑскаланине.

Икӗ ҫулӗпех лара^Б^вӗ пу.ъ Кӗркури муБи тӗр- 
мере. Пӳртне те куҫармалла-Б^Бӗ унӑнне ҫак кун- 
сен|,е. Прокурор каргларӗ ку ӗҫе. Тӗплерӗ. Вӗҫлерӗ 
вӗҫӗ: ҫпектаккӑлре а-Басене пите хӗретмеллине иӗр 
кӗренкке копператтивра пӑта илнӗ -Бух; «духи»не 
куҫ пӑсӑлсан пит ҫума супӑ1§ илнӗ -Бух; «зубном 
порошок» текеннине Ҫармӑс копператтивӗн^Бе пӗр 
па^Бкӑ тапак илнӗ -Бух туйаннӑ Кӗркури муБи.

— Нимӗн тума та ҫук. Кӗсем (тухисем) кирлӗ 
мар, ҫаксем (супӑн,сем) кирлӗ,—тесе илнӗ вӑл вӗсе- 
не копператтив лаькин^ье, кирлӗ тавар ҫине ирӗк- 
сӗр хурса панӑ 'Бух.

Ҫ. Ш ӑп ъ ӑк .

*) „Тавар* тесе^^ӳссе ҫнтнӗ хӗре калаҫҫӗ.

Ъӑваш пИесси пирки.
— Ку пйессӑ ъӑваш пйесси мар пуд)? Вырӑсла- 

ран куҫарнӑскер пуд>?
— Ма?
—  П й е ссӑ  тӑрш ш ин^Бе пӗре  та  т у й  пул са  и р т -  

мерӗ.
Виктӑрӑв „пиесаттбл— иоет“ .

Тӗпистатра Внктӑрӑв миҫе кӗнеке ҫапса кӑлар-ҫӗ— '  
иутли пӗре те ҫук.

— Ай, ку кӗнексне пит йапӑх ҫырнӑ.
— Апла пулсан вӑл кӗнекене Виктӑрӑв ҫырнӑ.

Дс-пуҫне улӑштзрнӑ.
— Епӗ йулашки вӑхӑтра пит нумай улшӑнтӑм... 

Анкеттӑсен-Бе кирек-хӑҫан та, уретиӗк ывӑлӗ тейес 
вырӑнне, -Бӑваш ӗҫҫынни ывӑлӗ, тегӗп.

Унӑн хуихи.
— Хали^БСн сутсенБС тӗттӗм пирки ҫав айӑпа 

тумалла пулъӗ, теттӗмӗр^Бӗ.. Пурне те ҫутта кӑ- 
ларсан мӗн ҫине йарӑпӑрха?
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Ҫ У л.

,Канаш па“ „Капкӑнра": “ҫапла ҫапла писсаттӗл- 
свм нӗрпӗринпе сотсиалисӑмла кӗвӗҫсе ҫырма ал- 
нуснӑ“,—тесе пӗлтерӳ ҫапӑнса тухрӗ.

Аяпуснӑ писсаттӗлсенъен пӗри ,Канаш ‘ №-не 
илсен:

— Кунта епӗ те алпуснӑъъӗ, анъах мӗн ҫинъен 
ҫырасха?—терӗ.

Писсаттӗд аптраса ӳкрӗ. Ним ҫинъен ҫырма та 
'Ьӑввш респуплӗкӗнъе пӗр хуҫӑк темӑлӑскерӗ йул- 
иая нек туйӑнат.

— Мӗн-мӗн ҫинъен ҫырман-ши?.. Алимент ҫин- 
Ъен ниҫ-тӑват ҫул хушши ҫырнӑ. Растратъӑк—каш- 
ни яомӗрах ҫакланат. Пӳрократпа волоккиттӑ, 
■ӑ»—пур писсаттӗлсемпе тӑванланнӑ темӑ. Хулн- 
кансемпе карманшъиксем ҫинъен ҫырманни паха,— 
■ӗсем мӗн ҫырнӑҫем ӗръесе кайрӗҫ. Практӗккӑрн 
сулӑнъӑксем ҫинъен такшин те ҫырнӑ... Алкаҫӑн 
^ ваш н е : ҫав йалта вӑнултӑ арман, — тесен: — Ай- 
Йай!.. ҫил ҫук, тетпӗр хамӑр,—ӑҫтан ҫиттӗр вӑя 
кашни йалта вӑнултшар арман пулсан, — терӗ тет. 
Ҫавӑн пек, хад>хи вӑхӑтра писсаттӗлсем те йышлӑ- 
ланъӗҫ те, ӑҫтан темӑ ҫиттӗр...

Нуиай шухӑшларӗ. Анъах пуҫне пӗр ырӑ шухӑш 
иӗмест,—темскерле пӑтранъӑк йапаласем кӑна аса 
килеҫҫӗ.

Акӑ, пӗрре хула мунБине мунъа кӗме кайни аса 
кклъӗ.

,Ҫыи нумай ун ъУ*не, шывӗ те хад)Хи пек таса 
маръъб!—витере выртса ҫӳрекен йапала шӑршийех 
кӗреъъӗ- Ҫӑвӑнса тухрӗ те, хӑйӗн таса ӳтне шап- 
шур алшӑллнпе шӑлса типӗтрӗ. Ь зк ӑт  пек шурӑ 
айадти йӗмие тӑхӑнъӗ. Кӗпине те тӑхӑннӑБЪӗ, ан- 
Ъах... Ахӑл-ахӑл-ахӑл!—ахӑлтатса йаъӗ мунъа.

— Ма кулатӑр?—тет писсаттӗл.
Мунъа хаяӑхӗ тата хытӑ ахӑлтатса йаъӗ.
Пурте хӑйӗн ҫине пӑхса кулнӑран писсаттӗл те 

хӑйӗн ҫине пӑхрӗ. кӗпе вырӑнне арӑмӗн ъӗнтерлесе 
■ӗтернӗ сороъкиие тӑхӑнса йанӑ та, тӑра парат ка- 
мит пек!!.

,Писсатгӗл ӗлӗк, реппорттор пулнӑ ъух Совнар- 
ларуне кайнӑ. Ларнӑ ларнӑ та, ларма пынӑ 

ҫинсен апатланса йарасси килнӗ. Реппортторӑн 
ҫав кун йытӑ пек ъупса ҫӳренӗ хыҫҫӑн ҫав тери 
ҫийесси килнӗ. Вара, коииссарсем кӗриъъ^н пирӗн 
реппорттор икӗ турилкке ҫинъи пулккӑсене, сар- 
тинккӑсене кӗсйе тулли тултарнӑ. Комиссарсен 
хушшинъе реппорттор пулнӑ пулсан та, турилкке- 
«ем ҫинъи йапаласене кам ҫаратнине сисмен!!._

— '^фу, шайттан пуҫӗ! Мӗнле шухӑшсем пӑтра- 
иаҫҫӗха пайан, мӗншӗн?—тарӑхат писсаттӗл.

Сӗтел хушшине темиҫе хут кӗрсе ларъӗ. Сӗтел 
хушшинъен темиҫе хут тӑрса тухрӗ. Утат кӗтесрен 
«ӗтесе. Кайала та утзт, малалла та угат, анъах 
иимле темӑ та ҫук. Ҫиленнӗ пирки театгӑра тухса 
кайрӗ.

Ҫук. илемлӗ арттискӑсем те пӗтӗ сысна ами пек 
куранаҫҫӗ,—ҫаврӑнъӗ те тухрӗ.

Унталла кунталла пӑхрӗ те:
— Пивнойӗ те ҫукҫке, пӗрех хут... Пурӑн вара 

■иссаттӗл йатне ҫӗклесе, терӗ.
,П ивной“ тенӗрея, писсаттӗле иртнӗ кунсенъен 

иӗри аса килъӗ.
,Темскерле йупилей пулнӑ ун ъухие. Писсаттӗл- 

сем, поетсем, тӗрлӗрен пуҫлӑхсем пухӑнъӗҫ. Мал- 
м н  йупид>ара ъысларӗҫ,—ъаплӑ лару ларсах ъыс- 
яврӗҫ. Унтам йупилей каҫӗн хутошӗствӑллӑ пайӗ 
■уҫианъӗ. Ан-§ах ку пай ҫав тери типӗ иртрӗ, мӗн-
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шӗн тесен, малалла ,йӗпе хутошӗствӑллӑ" пай 
курӑнса тӑнӑ.

„Йӗпе хутошӗствӑ" пайӗ ҫав тери йӗпе иртрӗ 
вара. Йӗпенмен ҫын та йулмарӗ. Ҫутӑлас умӗн, 
арӑмсемпе пынисем арӑмӗсене ҫухатрӗҫ, ӑрӑмӗсем— 
упӑшкисене ҫухатрӗҫ.

— Ех, пурӑннӑ ҫав ӗлӗк ЪУ !̂—терӗ хӑй ӑшӗнъе. 
Елӗкхи кунсен, ӗлӗкхи ҫулсен ӗҫӗсемпе ӗлӗкхи

пурнӑҫа пӗтӗмпех аса илъӗ.
Унтан, лаъ! суръӗ:
— Ҫав тери интереслӑ, ҫав тери кӗрешӳллӗ вӑ- 

хӑтра пурӑнатпӑр,—епӗ капла мешъенленсе кайнӑ. 
Намӑс сана!—терӗ хӑйне хӑй.

Ӗлӗкхи. Вунӑ ҫул кайаллахи...

Вӑл теппора ӗҫленӗ. Таса мар, йӑвӑр ӗҫ.
Тӑватӑ ҫул пӗр ҫырусӑр пурӑнъӗ. Амӑшӗ унӑн 

йатне ,за  здравирен“ „за упокойа“ ҫырса хуртаръӗ. 
Унтан, тепле майпа, ывӑлӗ амӑшӗ патне ҫыру йаъӗ. 
Амӑшӗ шухӑшлат:

„Ывӑл тӑватӑ ҫул хушшинъе пуйса кайрӗ пу^. 
Пӗъъен пурӑнат. Ӗҫмест, картла та выд>амаст... 
Авланманха вӑл,—ма пуйас мар ун ъул шалупа",— 
шухӑшлат каръӑк.

Ывӑлӗ лере ҫапла шухӑшлат:
„Акӑ тӑватӑ ҫул ӗнтӗ. Ех, пӗрре кӑна килти 

ыраш ҫӑкӑрне пӗр тытса шӑл туни пытаниъ- 
Ъен ҫыртасъӗ!.. Хырӑмра кашни кун пӗрер аҫмух- 
хан кӗрсе пыракан сӗлӗ ҫӑкӑрӗн хӑлъӑкӗсем ъик- 
келеҫҫӗ. Пыйтӑ кӑркӑс кӗтӗвӗнъи сурӑхран та ну- 
май хам ҫумра. Ҫанҫурӑм ӳт-тирӗ каҫӑр пуҫлӑ 
сӑран атӑ патуши пек пулса кайрӗ... Кайасъӗ мун- 
ъана, илесъӗ виҫ мӑшӑр милӗк, ҫапӑнасъӗ вара 
пӗр кун, ик кун, виҫ кун ҫапӑнасъӗ, татти-сыппи- 
сӗр ҫапӑнасъӗ вара. Ах, мунт,а. мунъа!..

Хӗвеланӑҫ йенъе, Под^шшӑ фронтӗнъе йулашки 
тупӑ сасси сӳнБӗ...

♦
....— Анне, мӗн ҫимелли пур? Епӗ выҫӑ. Ҫав 

тери,—пӗтӗм тӗнъе выҫҫӑн туйӑнат!.. Мӗн ҫимелли 
пур, анне?

— Ан шарлаха, а^ам. Пурӑнатпӑр ӗнтӗ хад - 
Аҫу Хӗрлӗҫыр хирӗнъен лавӗпех тийесе килъӗ,— 
ҫисе пӑхха, мӗн тути калат?

Ҫисе пӑхрӗ ывӑлӗ. Темле, йасмӑк пашалу тути 
калат:

— Мӗн ку анне?
— Ҫынна ан кала, аъам... Кунта_ пӗр ъзшӑк 

ҫӑнӑх ҫине пӗр катӑк тӑм йарса ҫӑрнӑ...
— Ах, анне! апла пулсан ыран ытларах пӗҫер- 

ха,—тет аъи.
Ыран сӗтел ҫине пашалу мар, тӑм ъзшӑк ката- 

кӗсем пырса ларъӗҫ. Купӑста кукӑлӗн тулӗ 
мар, хӗрлӗ пылъӑк:

-— Пӗр ъашӑк тӑм ҫине пӗр ывӑҫ ҫӑнӑх йарса 
ҫӑртӑм, ҫийех аъам,—терӗ амӑшӗ ЗБине.

Выҫӑхса ҫитнӗ аъи ҫирӗ._ Хӗрлӗҫыр тӑмӗ аь 
ӑшӗнъе лум пек хытса ларъӗ...

Ҫӑкӑр вырӑине курӑк, ҫӑка хуппи, шӗшкӗ каьк**’ 
йуман икелӗ, шӑмӑ, шуйтан та сӗтел ҫине хӑпарат. -

Такшин пуйан арӑмӗ ҫав кунсенъе аъа туна.
— СволӑБсем,—терӗ пӗри тепӗрне, — ҫынни вы- 

ҫӑхса вилет, вӗсем пур, йытӑ пек, аъа туса ка^ 
выртаҫҫӗ, ширнуйсем,—терӗ.—Манаъъ® вӑл
епӗ ӑна...  ̂ „

Ҫын арӑмӗсем „аъа туса выртнӑшӑн“ 
ҫын куҫне хупса ил-Бӗ. Унӑн куҫне шап-шура,



лак сӗтеклӗ тутӑ калакан, ӳлӗмрен ҫын пулас аъа 
какайӗ курӑнъӗ.

Пӗтӗм ҫын пуҫӗнъе пӗр Фухӑш:
, — Ах, ҫийесъӗ!*
, — Ҫийесъӗ!!.

Ҫӑкӑр ъӗлне вӗҫӗнъен мар, урлӑ хыпса пӗр- 
ре ҫеҫ ҫыртса илесъӗ.*

Ҫийесъӗ пӗрре!!!
Ҫак вӑхӑтра, пыйтӑпа выҫлӑх кунӗсенъе, Совет 

ҫӗршывӗнъе тупӑ сасси тин сӳнсе пынӑ вӑхӑтра: 
Ентӗ автомопиллӗ суккӑр ъӑваш оплӑҫне 

гурӑр. Т)ӑвашран Амерӗк тӑвайӑр-и ӗнтӗ“ — терӗ 
халӑхӑн тӑшманлӑ сийӗ.

Тӑватӑп, унран та иртетӗп, анъах пар мана 
ҫул!.. Ан ъӑрмантарӑр!!!—терӗ халӑхӑн тӗп сийӗ.

Пуҫланъӗ вара ӗҫ.
Ишекен ӗҫ.
Ишнине йусакан, пултаруллӑ ӗҫ.
Шупашкарти Йехрем хуҫан ик ҫуръӗ ӗҫ паттӑрӗ- 

сен ъвплӑ штапӗсем пулса тӑъӗҫ!!!

Кулака йе ун майлӑ ҫынна ҫамки ҫинъе вӗрен 
шалъи мар, кӗпер сӑвайӗ ъутласан та ӗнентерме 
ҫук. Пур йапалана куҫӗ патне илсе пырса кӑтар- 
татӑн, вӑл сана хирӗҫ: ҫок,—тесе хурат. Анъах,— 
акӑ кунта ҫемҫе, тесе хӗртнӗ пӑшатан ҫине лартас 
тесен, — пӑртак ӗненме пӑхат вара куҫ умӗнъе. 
Кутхыҫӗнъе вӑл:

— Еҫлеъъӗрха, ӗҫлеъъӗр. шӑтӑк пуҫсем... Мӗн 
мӗн туса каплантарӗҫ,—тет.

'^ӑвашсойусӑн 1921-мӗш ҫулта лартнӑ паткӑ 
саваъӗ трупа витӗр вӗҫсе тухнине пӗлсен:

— Авӑ, йепле ,тӑватӑр“ есир,—терӗ.
1923-мӗш ҫулсенъе укҫа хакӗ ӳксе пынипе коп-

п е р а т т и в  х ы ҫ ҫ ӑ н  к о п п е р а т т и в  с ӳ н с е  п ы н и н е  к у р с а н :

— Авӑ, йепле тӑватӑр есир,—терӗ.
Шупашкарти Совнархос,. Вӑрнарти й/х технӗк-

кӑмӗ, Ҫӗрпӳри пуд)нитса, Йелъӗкри кантур ҫунса 
кайнине илтсен:

— Сирӗн туни мӗнӗ. Йамӑт йулнӑ пурлӑха пӑхай- 
мастӑр та, — „тӑватпӑр*— тесе капӑртататӑр тата. 
Авӑ, турӑр „Хресъен ҫуртне",—карласа кайнӑ, тет 
вон,—терӗ.

Малтанхи ҫулсенъе пирӗн ӗҫхалӑхӗ ҫӗтӗк йӗмпе, 
ҫӗтӗк..ҫӑпатапа ҫатлаттарса ҫӳренине курсан:

—  Й ӑ п т ӑ х ӑ р а  т ӑ к ӑ р х а  м а л т а н ,  —  ы т л а  х у р т л а н с а  

к а й н ӑ . - т е т ъ ӗ .

К а й р а н п а р а х ,  „ л е ш с е м "  ҫ ӗ н ӗ  ҫ ӑ п а т а  х у ҫ с а  т ӑ х ӑ и -  

п ӗ р т е н  п ӗ р  й ӗ м н е  ҫ ӗ н ӗ  с а п л ӑ к  л а р т с а  т ӑ х ӑ н с а н :

— Йӗксӗксеи! Ҫын шутне кӗме пӑхаҫҫӗ тата,— 
■''ссе ҫамки тирне картлантаръӗ.

Выҫлӑх вӑхӑтӗнъе „ытлашши ҫӑвара“ тӑрантарас- 
ран хӑракан ҫамрӑк та: „Йуратнӑ Хысахви! Есӗ 
мана каъъз тухсан, манӑн пурнӑҫ йаланах ҫӑварни 
пек пулӗъъс"—текен ҫырусем ҫыркалама тытӑнъӗ. 
Йалсенъе йурӑсем йанракалаҫҫӗ. Йытти те вӗрет.

— Хӑйсене ҫиме ҫук, тата йытӑ усраҫҫӗ, хӑрӑн- 
нӑсем,—тет кулак.

Йалти хӑшпӗр комуниссеи шӑнмаи вакӑри тис- 
лӗк муклашки пек, йе тӗлӗкре кантра йавнӑ пек 
ӗҫлеме пӑрахсан, кулак:

— Совет влаҫӗ пӗтетех теха ку,—терӗ.
Ш к у л  х ы ҫ ҫ ӑ н  ш к у л , пуД)Нитса хы ҫ ҫ ӑ н  пуд )н итса  

тӑ в ӑ н а т . У н т а  та  к у н т а  ҫӗнӗ савӑт т р у п и  ш ӑ тса  
пӗлӗте  тӑ р ӑ н а т .

— '5ӑваш Амерӗк тума тытӑнъӗ вӗт, Ҫытӑр 
пиъъе, тесен:

— Ӑппаланъӑр ӗнтӗ. Совет влаҫӗ пӗтет вӑл пур 
пӗрех,—тет Ҫытӑр.

Вӑрнарти фосфорит савӑтне, Ҫӗмӗрлекомпинатне, 
Куславка компинатне, Канаш — Шупашкар ъу^ун- 
ҫулне туса пӗтерме, йалхуҫалӑхне ушкӑнлатса ҫӗ- 
нетме, тӗттӗмлӗхе пӗтерсе, йала куд>ттурӑ кӳртие, 
пӗр сӑмахпа каласан, — малтанхи никӗсе хывма 
пилӗк ҫуллӑх тунӑ план ҫинъен каласан, кулак, йе 
ун майлӑ ҫын каҫса кайса кулат:

— Ах-хаха-ха!.. Пилӗк ҫуллӑх план йышӑнсах 
,Путонӑ1ски“ кӑлпасса ҫиместӗриха,—тет. Пӗтетӗр. 
1931-мӗш ҫулта пурпӗрех пӗтетӗр,—тет.

'5имха, Ҫытӑр пиъъ^, ма ахӑратӑн? Сана раску- 
лаъит тунӑ вӗт. Есӗ пӗтнӗ, есӗ ҫук. Есӗ текех 
клас мар ӗнтӗ, тесен:

— Ҫӳлти турӑпа ҫветтуй аттемӗрсем пулӑшсан...— 
тет манах пек, сволӑъ-

Вилет хӑй. "Гупӑк шӑрши кӗрет хӑйӗнъен. Йыт 
вилли шӑрши кӗрет, ҫапах:

— Епех пурнӑпха, хӑвӑрах пӗтӗр, — тет кулак 
пайан та.

Писаттӗл, лаъ, суръӗ те, аллинъи руъкнне 
пӑрахрӗ.

Унтан, ҫитес вунӑ ҫул хушшинъе Атӑла пӗвелесе, 
унӑн тытса ъзрайми вӑйне йалпа хула ҫинелле 
вуттӑн-хӗмӗн сирпӗтме тытӑнсан, ратиопа телефон 
йалпа хулана ыталаштарсан, пӗтӗм ъӑваш хирӗнъе 
ула кӗсре вырӑнне трактӑр, ҫӗмрӗк урапа вырӑнне 
автопус, автомопил ъупма пуҫласан, кашни йалта 
шкул пулсан... вара тыт пире! Ҫырт акӑ ҫакна!

Писсаттӗл икӗ аллин пуҫ пӳрнисене шӗвӗррипе 
вӑта пӳрни витӗр кӑтартса:

— Ме акӑ, ҫыртӑр!—тесе нумайъъен кӑшкӑръӗ.

Етмвн А.

^ К а ш н и  к у н  С о в е т  п ӗ т е с с е  к ӗ т р ӗ .  П ӗ р  к а ш к ӑ р  

» а к а р  х ы ҫ ҫ ӑ н  в и ҫ ӗ  ҫ у л  ҫ ӳ р е с е  т е ,  к а ш к ӑ р  в а Д ) Д ) И  

» а к ӑ р  н и м  т е  м а н с а  х ӑ в а р м а н ,  т е т .  Ҫ а в ӑ н  п е к  

к у л а к  т а :

—  П у р п ӗ р е х  п ӗ т е т ,  н е п р а в т ӑ ,  п ӗ т е т , — т е т  к а ш н и  

купах.
.Вӑрҫӑ в ӑ х ӑ т ӗ н ъ е  п ӑ с ӑ л н ӑ  с а в ӑ т с е м  й у с а н ъ ^ Ҫ .

~  С о в е т ӑ н  п у р н ӑ ҫ ӗ  н у м а й  м а р  т а х а  у н ӑ н , — т е р ӗ  

О а в а ш  х и р н е  п ӗ ъ ӗ к к ӗ н  п ӗ ъ ӗ к к ӗ н  т р а к т ӑ р  к ӗ м е

'УҪларӗ.

Ве,—терӗ кулак,—курнӑ епир ун пеккисене. 
УЦЦЦ^карта наъъзд>ник милитси Моросӑвӑн 

Ӳоӗ “Ц^^омопилӗ пуръъӗ, — ҫавӑн пек хартлатса 
епир трактӑр мӗнлине. Пӗтеҫ- 

•ӗсем Советпа пӗрлех,—терӗ.

Репус туппи.

„Капкӑн* 7-мӗш номӗрӗнъе ҫапӑнса тухнӑ реяус туппи ҫакӑ: 
С -яуж  (а)-ба в Крас-(ки) но йар-мн-н (ь) неи-овин (о) Н -(к) 

ость-(ш) аг-раж. (жар) д-анс (сосна) (ос)-кий-до-д-г.
Служба в Красной армии не повиниость, а граждански* 

долг.

Туппине ьи иалтан ҫак йуяташсем туяса яаьӗҫ:

Евл. Пикторински (Ш оршӑлсеи), Николай Влаигмнрӑв (Ш ур - 
кас Йунтапасем), Ваҫилков М. (Ш у п а тка р ), Ҫеменӑв И. К. 
(Ҫӗпӗр), Ветернӗккӑв (Мари оплӑҫ).
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У Н А  Н Ӗ М Ӗ 1  Ӗ.

—  Ман ыран тӑрмене каймалла. '^ӑвгш автономи 10 ҫул[тултарнӑ йатпа панӑ амкнҫтипе тӗрмервЦ 
тухатӑп. КаИран, тепӗр хут яексен, амниҫтн тӗлне пулӑпши?

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйӗв
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