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ути^сырйо в д а д ч  в а н л а н а  ъ у х н е .
Пӑхха, А л т £Т|И  иккв! Петӗр турра ӑ, нмастбп  твоз  ҫӳрвъъӗ , халб ъ ан  ҫ а п м а  пуҫлакӑ.



Раешнек.
(Суха //мсяхи)

Ну, ь.раштӑпссм, ыалаллл мап т /‘лхем илег 
калама, Итлеме лакӑх пултӑр --халхуссне тӑратӑр. 
Суха тума тухас йагпа салам тытӑр пурсӑр та. 
Нта!Мӗнле телейлӗ вӑхӑтра пурӑнатпӑр-ха .авепӗр, 
краштӑнсем—ӗлӗк мӑшкӑл ЪУРН пулнисем. Мӑн 
колхоссен уйӗсенъс, кукӑр сухапуҫ вырӑнъе, вӑкӑр- 
сӑр-лашасӑр пырат трактӑр. Кӗр кӗр-кӗр-кӗр!-кӗр- 
.тет--сотсиалисӑм патшалӑхпе .;ӗр-кг'р-кӗр!—тег. 
(/авӑтсеп, хапрӑксен трупнсем хуласепе кӳреҫҫӗ 
и.:ем. Ту-ту-ту-ту! Сотсиалисӑм ту-у!—тесе мӗкӗрсе 
лараҫҫӗ. Ҫавна илтнипе пуршуйӑн ҫӳҫ-пуҫӗ шӑрт 
пек тӑрса кайат, урисенъе ,,ҫемлетреҫҫеии“ пулаг. 
'5 ӗри: кӑрт-кӑрт-кӑрт-кӑртик, кӑрт-кӑрт-кӑтик! -  
тет хӑраса ӳкнӗскер, А-а? Ку тата мӗскер? Йут пат- 
шалӑхри кӑпиталис, савӑт труписене курнӑ та кӑнт- 
танис: хр-хам-хам хам!—тесе вӗрет ъӑнласах.

— Ей, айван, пӑрах! Ытлашши вӗрсен сасӑсӑр 
йулӑн тата. Лурха пирӗн те сирӗн пеккисем кунта, 
апъах вӗсем сасӑсӑр та пурлӑхсӑр та.

Малалла кӑштах пулат ман сӑмах—камран сых- 
ланмалли ҫинъен. Клас тӑшманӗ кулак хуҫа тӑвар 
сапашӑн пирӗн куҫа. '5 улсем хурса такӑнтарасшӑн 
малалла утакап урамӑрсене. Камӑн пуҫӗнъе, миме 
вырӑнне, арпа, йе утилсырйо мар—кулакпа кӗреш- 
тӗр хастлр. Колхоса йе ертеле кӗресшӗн вӑл. .Лн 
кӗртӗр. Вӑл йавӑл: кӗрт-ха ӑна сыспана—кӑтартӗ 
кайран вӑл сана.

Хӑшӗсек пирӗн хушӑра кулакпа пӗр йӑвара кӑтӑк- 
ласа ҫӑмарта тӑвасшӑн. Ун пек тусассӑн кулак 
хӑйех сотсиалисӑм ӑшне ӳссе ларат,—клас кӗрешӳ- 
не муҫейа хума йурат, тесе калаҫаҫҫӗ хӑшӗпӗр 
(ун пек калаҫу пӗпӗр). Кулакӗ хи-хи-хик!-тег — 
асав шӑлне йерет. Кулак вӑл ънсти '^анкайши! Ан 
пултӑръӗ кунта ун шӑрши.

Тата пирӗн тӑшмаы пуппа ҫектант. Вӗсем, леш, 
сикекен нӑрҫа пек, ҫыртма тӑрмашаҫҫӗ тек. Пӗлӗт 
ҫинт,е пулат рай, сотсиалисӑм патне ан кай!—тесе 
суйа ъӑпти ҫапса параҫҫӗ. '5 ухӑнсене пӗлӗт ҫииъе 
ран, хӑйсене ҫӗр ҫинъе оййор-оййор-рай рай!..

Ну, ӗнтӗ сыв пулӑр та, колхослӑ ьулӑр. Усал 
йатпа ан асӑнӑр, Халӗ ӗнтӗ сӑмахӑм пӗгрӗ. Пуҫ 
таймалли вӑхӑт та ҫш рӗ.

Й ӑзан  М уьи .

Сулӑнъӑкран хӑракан.

Усӑллӑ каиашсем.

—  С>лӑпа иш екенстм  сы п  ӑм  с у л ӑ а ъ б к с в м  п^л- 

иалла— ш ы а  я а й гӑ  иш еҫҫ ! .

' У[30ртз иаП мзлз ?
Кашпп ку{'.орта кайакан ҫы 1ӑп ыалгап ҫӑксопе' 

хатӗрлемелле: I) Т)ирне, 2) хут, 3) пилет, 4) тата' 
хлопотат тумаллӑх тӳсӗмлӗх.

'5 ирне тупаймасан хутне илеймест.
'^ирсем икӗ тӗслӗ пулаҫҫӗ: ъӑнни, тата суйи.
Камӑн ьэн-ьӑнах пӗр ӳпки йе икӗ пӗверӗ ҫук, 

г.ӑл ҫын курорта каймалли хута илме пултаратех!
Суйа ъире тухтӑрсем „ҫимул^атсн" теҫҫӗ. Вӑл ъир 

лайах иртсе кайат, анъах май килмесен ҫав ъирех 
1пала кайма та пултарат Шала кайасран хӑтӑлыаш 
кӑн ҫаксене тумалла:

а) пилӗк пӑт ытла туртатӑн пулсан, ъирпе ырхан- 
ланса карӑм те.мелле мар.

У) ^У ухм ах  пулс ,н, ӗҫпе тӑн-пуҫ ывӑнт,ӗ емел- 
ле мар.

Хваттере тасатасси.
Хваттетре ҫын йунӗпе пурӑнакан хурт-кӑпшаикӑ 

сене курсассӑн ҫийӗнъех пӗтерсе пымалла.
сийенлисем вӗсенъеи ҫаксем: йӗке хӳресем, 

пГфҫасем, йалган пынӑ хурӑнташсем, хӑнасем, тата 
хӑикӑласемпе таракансем.

Таракансене перҫитски порошокпа пӗтермелле. 
йӗке-хӳресене стрихнинпа, хлнасенъен хӑтӑлыа—каш- 
ни пымасренех вӗсент,ен кивҫен укҫа ыйт.малла. Йал- 
тан пынӑ кукамайна: кунта пурӑнсаи антнхриса ҫы- 
раҫҫӗ, темелле, вара ҫав кунах йапялисене пухса 
килне тухса вӗҫӗ.

Ҫапла кашни кӑншанка ӑрасна млйлӑ пӗтерсе 
пы.малла.

Ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳсгересси.
Кҫ тухӑҫлӑхӗ происвотствӑ совешъанийӗсем ур.вд 

ӳссе пырат.
Происвогствӑ совешъани постановлепийӗ пурнӑҫа 

кӗмесен те йурат, теҫҫӗ. Ҫзвӑнпа кашпи хуҫалӑха 
тирпейсӗр тытакан хуҫайствӗннӗках происвотствӑ 
совешъанийӗсене пухас текенсене пурйентуенте пу- 
лӑшса пыма пу-агарат.

Пухӑнса калаҫӗҫ-калаҫӗҫ те, лӑпланӗҫ. Кайран от- 
7,отра:

— Пропсвотствӑ совешт>аиисен сҫӗсем снкк11пе.т 
пыраҫҫӗ, теме пулаг.

Происвотствӑ совешъаннйӗсем йышӑнпӑ поста- 
новленисем пурнӑҫа кӗнисем пит сахал мулаҫҫӗ, 
мӗпшӗн тесен вӗсем протоккол кснеки ҫннъех вырГ' 
са йулм! йуратаҫҫӗ.

Утилсырйо.
Хамӑр тирпейсӗр пирки, кирлӗ йапаласемех ҫӗр- 

те выртса ҫӳреҫҫӗ. Тӑн-пуҫна шухӑшласа пӑхсан. 
пурнӑҫра катӑк пургӑ та кирлӗ нулннне куратпӑр- 
Ҫавӑнпа, сӑмахран, шкул ҫумӗнт^е шыв йухмаллх 
трупа сыпӑкӗ выртат пулсан, ӑпа кайса сйма' 
вар трупи тума пултарагӑп. Щ.

Кӗяъелерте ларакан хӑрах уралӑ пукана та кӑ.ма- 
кана хутса ан йар. Кӑштах йусаттарс^хӑвӑн  пӳр<' 
нах илем кӳме пулгарат вӑл. Ытти^апаласехпк 
те ҫакӑнта кӑтартнӑ майлӑ усӑ курма пулат.

Пылхурь^'



КАРАП СУТТИ.
Шӑмӑршӑ райӗҫтӑзком претҫетаттӗлӗ плнӗ ҫыру- 

сенъен йулашки паккетпе ҫуръӗ те, ун ӑшӗпъен 
ак ҫак хута туртса кйларБӗ;

СРОЧИО.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ В» 8 «  Райи оп ол ком ы  ЧАССР
ФИНАНСОВ В виду того, что 01 учрсждеинн

Налоговой отдел 1'оспараходства заявок о передаче
Ӑ п ® распоряжение судов, списан-
^  марти 1460 г ных за неплатеж налогов у частных
№  41} 10409 судовладельцев не поступило, Нар-

г. Чебоксары, ЧАССР комфин Чувашской АССР предла-
гает прнступить к реализации та- 

ковых судов за иали' ный расчет с тем, чтобы были удовлет- 
ворены, в первую очередь интересы горкоммунотделов, коопе- 
ративных организаций, колхозов, а во вторую очередь Р.К.К.О.В. 
и С.О.К.К.В.

П/п Зам Наркома Ф инансов Срибный
Налоговой отдел Люминарский 

Верно: А Беспал. ва
Прегҫетаттӗл вуласа тухрӗ те, ҫапла ресод^утси 

хуъӗ „т. Герасимову. Напиши...
Зачем прислано? Зачем потрачен труд?

Зачем потрачеио время, бумага и 10 коп. марка?
И. Алексеев .

8, V II-3 0  г.
Ку претҫетаттӗле мӗнле йат памалла ӗнтӗ, Срип- 

1ӑй йулташ? Вӗт, Шӑмӑршӑ ҫумӗнъен шӑнкӑртатса 
Зухакан, ура лаппи пытанакан тарӑн шывлӑ Ҫирӗк- 
1ӗ йатлӑ ҫырмара вӑрҫӑ вӑхӑтӗнъе третноутсем, 
рейҫҫӗрсем, проненоҫӗтсем, линейнӑй карапӑъ- 
:ем, миноноҫҫӗтсемпе контр-миноноҫҫӗтсем ҫӳре- 
)ӗҫ. Еккономӗкӑн ҫӗнӗ политтӗкӗ пуҫланса кайсан 
Иӑмӑршӑ районне туртса килсе тапӑнас хӑрушлӑх 
а пӗтрӗ, пысӑккипе пӗт,ӗк Анттанттӑ та ҫирӗклӗ 
ин̂ Би карапсене уъотран кӑларса пӑрахрӗ. Вара 
пир ку ҫар карапӗсенъен Ҫирӗклӗ тӑрӑх Хырлана, 
ырларан тата пӗъӗкрех тинӗссем тӑрӑх Сӗвене, 
ӗверен Атӑла, Атӑлран (туман канал .дӑрӑх) Тона, 
онран Хура тинӗсе, Хура тинӗсрен Тнеппӑра„ Из 
рекии в Варяки“ аслӑ ҫулӗпе Палтти тинӗсне, 
,нтан вара Пӑрлӑ оккеанран Лӑпкӑ оккеанпа 
ӑӑмӑршӑпа Интокитай хушшинъе ҫӳрекеи суту- 
лӳ карапӗсем туса хунӑт,ъӗ- Анъах „ го сп ар а ход ст в ӑ  
рещтенийӗсем ь э с т н ӑ й  сутовлател^тсӑсем нзл  к 
леменшӗн списат  тунӑ „К а р а п се н е "  .“ ЗТюене пама  
йтман“  пирки, епӗр вӑл карапсене такҫанах 
гилсырйона йӗбердӗбӗз. Хад> пирӗн ҫырмасем 

фӑх йӗмсӗр аъасем ҫӗрӗк ҫӑпата кӑна йухтарса 
ҪӲреҫҫӗ, так щтӑ, Срипнӑй йулташ, пнре ҫавӑн пек 
Ҫ̂ РУ йарса ахалех ъӑрмантӑн.

^ад) пирӗн алра пӗр карап та ҫук. Хапӑлари йал- 
[^лӑшкомӗ пӗрер карап туйанасшӑн та, Хура типӗсе 

'ьта куҫарайманни кансӗрлетха.
Ҫапла, Срипнӑй йулгаш. Урӑх ун пек ҫыру 
'масан та ӳпкелеместпӗр.

Шӑмӑршӑри Райӗҫтӑвком
„претҫетатӗлӗшӗн“ Етмен А. 

НастойашБи претҫетаттӗле сута парас-и карапсене 
-■''Раншыровӑт тунӑшӑн, йеӗҫе партлннппе йарас иРҪырса йар

кулак  ш ухӑш ӗ  йерсе пы нӑ . 
Виҫӗ  кун хушшин-ьв хуҫи тупӑн -  
масан  х а м ӑ н  т е с в  и у тл а тӑп .  
Атрӗс: Ки лӗш ӳ  йалӗ, Ун таллата  
К унталла  Утрийе.

Кеске калавсем.
Ш ӑ т ӑ к

Армап хуҫн хӑйӗп ызӑлпе суйа ӗиенгерӳпе Мус- 
кава ъыркка вӗреиме кӗртнӗ. Ха.ъ раскулаъъӗг тунӑ 
пнркп унӑн пӗтӗм шатуӑкӗ аге ывӑлс ҫинт,ех ҫеҫ 
йулнӑ. '5ӑнах та шапьӑк пурахши тесе, вӑл ывӑлӗ 
патне хӑнана кайнӑ тӑ, ывӑлӗ вӗреннине пӗлесшӗн 
йулашки ылттӑн ҫӗррине аллине тытса;

— Савнӑ ывӑлӑм, есӗ ӗнтӗ пӗр ҫулталӑк ъырккӑ- 
ра вӗрентӗн, ман алӑра мӗн пуррине пӗлетни?-— 
тесе ыйтнӑ.

—  Пӗлетӗп,— тенӗ ывӑлӗ.— Сян аллунта ҫаврака 
йапала варринъе шӑтӑк. Есӗ вӑл йапаларан. самай 
усӑ курвӑ.

—  Тӗрӗс, ывӑлӑм, ман алӑра ылттӑн ҫӗрӗ.
Ывӑлӗ лахлатса кулса йанӑ.
—  Епӗ ӑна мар каларӑм, атте. Сан аллунта ҫав- 

рака йапала варри шӑтӑк, вӑл арман Аиьах 
вӑл хад, арманӗ мӗнӗпех сан мар. Унпа есӗ нумай 
ырӑ курнӑ. Хад) колхос усӑ куртӑр,—тенӗ зт,и.

На!
Антранӑ кӑвакал кутӑн ъӑмнӑ, теҫҫӗ. Ҫавнашка- 

лах пуп та те халӑх ъиркӳве ҫӳреме пӑрахнипе тарӑх- 
са, шыва кайса сикнӗ. Куракан ҫынсе.м кӑларас тесе 
пынӑ, анБах кӑларайман. Матӑшки каъака пек ҫу- 
хӑрса тӑнӑ.

— Ма ҫӑлмарӑр пупа, ма кӑлармарӑр!...
—  Епӗ кӑларас тесе ъУ"са кӗтӗм те, кӳр аллуна 

тстӗп, вӑл итлемерӗ, анса кайрӗ. Кайран шырарӑм 
шырарӑм тупаймарӑм,— терӗ 'пӗр самай тӗреклӗ 
хресъен ҫынсем хушшинъен.

— Ех, ухмахсем... Пуп вӑл кӳр тенине йуратмаст, 
«на» тенине ҫеҫ йуратат. Ана на алӑна тес пулат,т,ӗ, 
вара тухнӑ пулӗ'5ъӗ...а...а... тенӗ.

Кам пул1шг!?
Пӗрре пӗр ъух^и хресБен суха сухаланӑ ъух апа 

ҫинъе пӗр ъу^^уч ӗлӗкхи укҫа тупнӑ. Уипала вӑл 
ним тума аптранӑ пирки пупран ӑс ыйтма кайнӑ.

— Пуп, епӗ суха сухаланӑ 'Бух пӗр ъукун кӗмӗл 
укҫа тупрӑм. Епӗ ӑна турӑ па^Бӗ пуд) тетӗп. ап^ьах 
мӗи тумаллине пӗлместӗп, тенӗ.

Пуп нӑпӑр йапӑр „Похослов" кӗнекине илпӗ те;
—  Тӑванӑм, турӑ ҫырнӑ тӑрӑх вӑл укҫа сана .пу.т- 

* малла мар. Сан вӑл укҫана- хӑвӑншӑн тӑрӑшакан-
сене памалла. Епӗ саншӑн турра кӗл тӑватӑп. Вӑл 
укҫа мана тивӗҫлӗ тепӗ. ХресБен кӑна илтсеп:

А.. апла пулсап мана совет пулӑша'Е Кӑҫал 
вӑрлӑх лаша илме те 50 тенкӗ укҫа па-5ӗ. Епӗ ӑиа 
колхос ваъД)И трактӑр илме совета трактӑр фонтне 
паратӑи. тенӗ,

Инструктбршӑ.
Хӗрлӗ тутӑрпа пӗ^Бӗкрех майра шӑпӑрт кӗрсе 

тӑъӗ креском арманне;
—  Епӗ инструктӑршӑ, сиргп колхоса ӗҫпе килтӗм,- 

терӗ майра,
—  Килӗр килӗр, —пурте кускаласа и.тьӗҫ крес- 

ком ъленӗсем.
—  Вӑт есӗр т,и паттӑр хресБенсем, есӗр пурпе 

те пултараттӑр. Армана та аван пӗветтӗр. Епӗ те 
сирӗн колхосшӑп тӑрӑшатӑп, тенӗ.

Лешсем калаҫаҫҫ'ӗ унпа, ан'5ах ӑнлапаймаҫҫӗ.
—  Ма есӗр колхос та кол.хос тетӗр. Иирсп кпес- 

ком вӗг кунта.
Лешӗ виҫ тенкӗ укҫана тытат те тухса вӗҫтерет.

То ,оней  Петӗр .



АНКӐ-МИНКЕ.

Ҫипос шӑтӑкӗсӗне тума йӳне ӳкет пулсассӑн та, вӗсене
аппаланас мар, катаран курӑнса ларакан ҫилос пашнисем ҫеҫ тӑвас. Па' 
нисене тума укҫи те, маттериалӗ те ҫителӗксӗр пулсан, опйективнӑй р 
ВИС6М тума пире, теме пула !



С У Й Л А В .
— Пуху уҫатпӑр! ПаЙанхи пуху, ах, виҫҫӗмӗш 

хут ӗнтӗ аран ҫуррине ытларах пухса уҫӑлат. 
Пайан пӳро суйламалла. Тав...

— Хветӗрне!
— Мӑклӑ Така Михалине!
—- Ыйхӑлан Миккулне!
— Еҫҫук Ваҫукне!
— Ах-хо! Ши! Шан!—шӑхӑрат пуху.
— Ҫаксене ҫырса илтӗм.
Ҫыруҫӑ хыттӗн сасӑпа каптИтатсене вуласа кӑ- 

тартрӗ. Пухура пуррисен пӗрин те йат тухмасӑр 
йулмарӗ. Пурте:

— Манӑн та йат пур-таха, т е с е  шутларӗҫ, 
Ара поъъот вӗт!

— Пӗрӗмӗш ^ а н а  Хветӗрӗ. Кам суйлас тет?
— Хирӗҫ кам пулмалла. Пӗлместпӗри мӗн, 

ҫын ҫынах, аъи лайӑх Тепӗр тесен пире мӗн...
- -  Ак куна суйласан тата иккӗ анъах суйла- 

малл*, еп лекейместӗп вара. Ку каккой ӗҫ те вара! 
К а к к о й  вӑл суйлав, йешӗл еп пӳрона кӗмесен.

Ҫакӑн пекех пурин те пуҫӗнъе шухӑш выл)Д)арӗ. 
Пурте: куна кӗртсен хам кӗрейместӗп, терӗ.

— Кирлӗ мар! Ун пек комсомолӗс кирлӗ мар, 
пӗр май ӗҫет колхосра... харӑс каларӗ пуху. Не 
иатӑ! Астумасӑр ула курак пек ахӑрса й аъ ӗ  
Сулӑнин Ваҫукӗ.

— Ӗҫменнине ӑҫтан тупаттӑр,—кӑшкӑръӗ 'Ьана 
Хветӗрӗ, хӑй -  Епӗ уш хама суйламаншӑн лӗрне 
те суйламастӑп. А, Петӗр^е^ҫапла хӑтланат, пӗрле 
ӗҫнине маннӑ, шутларӗ ӑшӗнъе-

— Иккӗмӗш Мӑклӑ Така Миккуллӗ.
— Кирлӗ мар. Нипоъъом ио таккой пйан- 

тсӑ. Колхосран хӑраса лашине те сутрӗ! Сутпа 
хуликанла ӗҫ тунӑшӑн айӑпланнӑ.

— Сутра айӑпланманни кам-ха кунта, кала-ха?

Е?— ыйтрӗ Мӑклӑ Така.
—  Апла пулсан виҫҫӗмӗш Еҫҫук Ваҫукӗ.
—  Ӗҫлемест! Лотӗр! Пӗр супотнӗке те тухмӑҫт, 

тарса пытанаъъо йаланах! На.Чхал! Раскулаъъ^нни 
аъи.

—  Апла тӑк малалла 'Р)икен Унтукӗ.
—  Тошӗ не натӑ! Пулӑшкомӑнне 80 пӑт сӗлӗсутнӑ
— Улттӑмӗшӗ...
— Не натӑ...
—  Ҫиъъомӗшӗ—Сулӑнен...
— Не натӑ.
—  Пурте йетинокласнӑсуйланмарӗҫ. Хад>кама ха?
— Пӗри те йурӑхлӑ пулмарӗ. Сирӗп кунта 

йаъейккӑ пӗтӗмӗшне йурӑхлӑ мар. Есир комсо- 
мол сӑппе ҫухатнӑ. Сиртен комсомол пилетне 
илесси ҫеҫ йулат. Тӗрӗслесе тухсан, есир пурте, 
кунтисем комсомола йурӑхсӑрри курӑнъӗ. Хуса- 
мӑра комсомол тесе ан шутлӑр,—хуллен каларӗ. 
РӖКР-ан килни, ълен пилеъӗсене пуҫтарса илсе.

— Есӗ шуйттан аъи ман ҫинъен ӗҫсе ҫӳренине 
ма каларӑн? Каламас терӗн вӗт.

— Есӗ епӗ вӑрҫса ҫӳранине ма каларӑн!?
— Есӗ мӗнне курса сутра пулнине каларӑн!
— Есӗ ху тата...
—  Е сӗ ...—йантрарӗҫ хыҫҫӑн пурӗш те пӗр-пӗри 

ҫине сӑпса йӑвинъи пек.
—  Тӗрӗс! Есир пурте комсомола йурӑхсӑр, 

кӑшкӑръӗҫ хыҫалтан ҫамрӑксем.
— Мана ма илмерӗр, ӗҫментени?
Ку ӗҫ йумах тейӗр есӗр, ҫитменлӗхе курас ъух  

куҫ хупса тӑракансем. Ан ӗнен. Анъах пӗлес тесен 
Хӗрлӗ— 'Ьутай районӗн5и комсомол комиттеъӗнъен 
ыйт, вӑл пӗлет ун пеккисене, куркаланӑ.

н. Ъурпвй.

Пӳрократ шыва кӗрет. Виҫе криттӗк.

— Манран А1ӑл та хӑрат. 
"УРоан, ъӑтреквна йарсв карв.

Епб шыва кӗнина

кӗнекен 1-мӗшПӗр криттӗк ха.ъ ант,ах тухнӑ 
странитсине уҫнӑ та, каланӑ:

— Хм!.. „Ҫӗр пиъӗ шур йурпа витӗннӗ,“ тенӗ 
пирвайхи странитсӑрах. Килӗшӳллӗ кӗнеке мар ку. 
Хад^хи вӑхӑтра шур йур темелле мар, „Хӗрлӗ йур“, 
темелле пулат!.. тенӗ тарӑхса.

Ҫав кӗнекенех тепӗр криттӗк вуланӑ:
— Хм!.. „Ҫӗр пиъӗ шур йурпа витӗннӗ“ тенӗ. 

Хм!.. Тӗрӗс ҫырман. Улӑм кӗлне кӑларса тӑксая 
йур хура та пулма пултарат. „Тӗрлӗрен тӗслӗ йур- 
па витӗннӗ“, темелле. Малалла вуламасӑрах ҫапса 
хума пулат ку кӗнекене ҫыраканне, тенӗ.

Ҫ ы р а к а н  а с ӑ р х а т т а р н и .  3-мӗш криттӗк 
сӑмахсене ҫырмастӑп. Унӑн шухӑшӗсем кирек-хӑҫан 
та вырнаҫуллӑ пулаҫҫӗ. Унӑн сӑмахӗпе кирекхӑҫап 
та ӗҫҫыннисе.м килӗшеҫҫӗ, ҫыраканнисем те вӑл 
кӑтартса панисене йышӑнаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен ни 
тӑварлӑ тума, ни тӑварсӑр тума йуратман тӗрӗс 
криттӗк вӑл.

Йумах кӗнекишбн.

— Атте, йумах кӗнеки тупса парха.
— Йумах кӗнеки вулас килън? Апла пулсан ак 

сана—пирӗн копператтивӑн ҫулталӑкри отъотне 
вуласа тух.



В Ӑ Х Ӑ Т  М А Й Ӗ П Е .
Ку ӗнтӗ историне те кӗрет. Еснр исттори тав- 

рашне йуратмастӑр, ҫапах та унсӑрӑн май килмест.
Авланнӑ т,ух та хӗр умӗнт,е ху пурнӑҫна калан: 

сшпан ҫуралсахӗр патне ҫитеъъен мӗнлекуккӑр-мак- 
кӑр тухние пӗтӗмпе ыйтаҫҫӗ. Т)нсти милитси пек 
тӗрӗслесе ларат вара хӗрӗ йе амӗшӗ.

Лҫу миҫе лаша тытпӑ? Пӳртӗн миҫе ъӳрсьс? 
Ҫемйере миҫен? Аҫу-аннӳ ыр йатли? Мӗн ӗҫ пӗлен? 
ыйтат амӗшӗ.

— Кам хӗрӗпе пурӑннӑ? Купӑставрашӗ калатни? 
Ҫимӗкссне ҫӳретни?-тӗрӗслет хӗрӗ.

Ку ӗлӗкхи вӑл—ик виҫ ҫул хӑварса кайалли. Халӗ 
урӑхлӑрах ыйтаҫҫӗ.

— Колхосра тӑран пулӗ те-ха?
Мӗнле круппӑра -  „сашитӑънӑй" мари? Раскулат,ӑг 

тумани? Вӗренме шутлатни? Алимент ҫуки?
— Комсомолта йе парттинт,е тӑратни? Колхосраи? 

Мӗнле хаҫат вулан?—тӗрӗслеҫҫӗ амӗшӗпе хӗрӗ.
Вӑхӑт майӗи пурте улшӑнат,
Саплӑк Петукӗ хӑйӗн ҫур пурнӑҫне вӑрӑм пушӑ 

сӗтӗрсе иргернӗ. Пуйан ат)исем купӑс туртнӑ ъух 
Саплӑк пушӑ вӗ^ҫленӗ. Иръемес йалӗнъе сахал 
мар хулпуҫҫи урлӑ пушӑ ҫакса, йем ҫӗ(ӗкӗ виттӗр 
тусанлӑ пакӑлъак кӑтартса, килрен киле апат ҫисе 
ҫӳренӗ.

— Ех, йытӑ! Ӳркенсе кӗтӳ патӗиъе ҫӳрен! На, 
вӑт, ҫи: йӑтта йытӑ апат)ӗ!

Есӗ кӗтӳ пӑхан, ҫапах пуйаймастӑп. Епӗ сан пек 
пулсан ах тур-тур пулмалла. Ах-ха-хах! „Трушокпа 
(йытӑпа) улӑштармас ҫав епӗсапа,—кулат)ъӗ йаланах 
унтан Куҫма Макҫӑмӗ. Ҫӗтӗк йӗм виттӗр пӗҫӗ мар 
темте курнӗ-мӗн тӑвас!

— Конешнӑ сан „Трушок“ мантан хаклӑ тӑрат. 
Епӗ мӗн, уш...—аран тӗнъе пуҫланнӑранпа халсӑр 
выртнӑ пек ҫӑвар уҫҫа хирӗҫлет Петӳк хӑй ӑшӗнъе:

— Ех, епӗ сантан нимргн те кайа мар та... пирӗн 
пурлӑх ҫук. Пуйанлӑхпа выҫӑхтараттӑр терӗ,-тет.

Ант)ах ун ҫӑвар уҫҫа к?лама ҫук. Куҫҫул тухтӑр, ъӑт!
— Ты, саъъем йево в испу пускаш вшивохо,-терӗ 

пӗринъе Макҫӑм тусӗ вырӑс-сугӑҫ.

Хваттер пирки.

Ш упаш картн ҫуртйӗр копператтивӗ 
икӗ ҫесон ӗнтӗ пӗр ҫурт та туман.

Саплӑк куна ӑнланъӗ. Куҫсем ҫилӗпе хытарнӑ 
пек хытрӗҫ, сӑмсаран ҫивӗъленӗ сенкӗ пек ъчкрӗ 
Ҫӗрулми йашкине кашӑкне хуллен хурса: тӑрантӑм 
спаҫҫипӑ, тесе тухрӗ. ’

Унтан вара ъылай сулӑ сенъӗ (кӑҫалхи план тул- 
ман та хут те). Унтанпа тӑвӑллӑ ҫулсем нртрӗҫ. 
Мишер, тутар, ҫармӑс, кӑркӑс, ъӑваш пурте пал- 
лашсах ал илъӗҫ. Саплӑк Петӳкӗ те тӑвӑлсент,е ал- 
ли-урипе ӗҫлерӗ.

—- Макҫӑм Куҫмйъ! Епӗ налук инҫпектӑрӗ пулап, 
Санӑнне налук тӳллеменшӗн оппӗҫ тӑвас пулат! 
Мӗншӗн халиъъен тӳллеместӗн?

— А, снашлӗ, укҫа ҫук. Наъар вӗт епӗ, сан йатна 
пӗлмесгӗп те... Епӗ кӗтӳ... епӗ ъисти патрак пулнӑ,— 
каларӗ хирӗҫ Куҫмиъ-

— Пӗлеп епӗ сана, пӗлеп: патраксене пӳрте те 
кӗртместӗнъъӗ-

— Ну уш ан кала, сан йатна пӗлместӗп те епӗ...
— Епӗ кунта 9 ҫул кӗтӳ кӗтнӗ. Сана та лайӑх 

пӗлетӗп, Куҫмиъ- Епӗ Саплӑк Петукӗ, есӗ вун.
— Но-оо,- терӗ Куҫмиъ- Тӗлӗннипе Куҫмиъ урисем 

Ъасси тукмаккисем пек сулкаланъӗҫ. Куҫ ултамаст- 
ши тесе ъейе, ъармак, ҫатма тӗпӗ йевӗрлӗ куҫӗсене 
виҫ-тӑватӑ шӑлса илъӗ. Ҫук, ъӑнах.

— Не мошӗт, пулма пултараймаст,—шутларӗ ҫа- 
вах ӑшӗнъе.

— А, а Петр Иаккӑлъ, апла ес. Лайӑхи? Елӗкхи 
тус вӗт. Хам ҫитӗнтернӗ пек ҫитӗнтертӗм. Йалан 
сан хута кӗреттӗм. Арӑм!,^Арӑм! 5 а с  сӑра ӑсса тух, 
ҫӑмарта пӗҫер. Ку Петр Йаккӑлъ, хамӑн ӗлӗкхи тус 
вӗт,-ҫӗрӗк ҫӗрулми пек таъка сӑмсине шӑнкартма 
йерҫмесӗр хыпкалнса ӳкрӗ Куҫмиъ-

Ҫавӑн пекех Куҫмиъ вырӑса та паллаштаръӗ.
— Но-о, не мошет пыт. Не он ъ*т. Ой-ой, вот 

Ъувашин, патрак, пӑшӑлтатрӗ вырӑс хӑлхаран 
Куҫмиъа.

— Епӗ пухуран килеъъен хатӗрле, Куҫмиъ. 
укҫа,—каласа хӑвӑрт тухса утрӗ ӗлӗкхи Саплӑк.

— Ну пулат ҫав ҫын. Ку ҫын „ӗлӗк патрак пулнӑ 
еп“ хамӑн ӗлӗкхи тус пулат“ тесе суйат йытӑ,—ҫул 
ҫинъе ӑнлантаръӗ Петӳк йулташне.

—  Пӑлакп пванӑвнӑ, санӑн аьуна ҫуртйӗр коппе- 
раттив) е ҫырӑнтармалла. Халӗ ҫырӑнтарсан вӑп 20 ҫу- 
ла ҫитнӗ ҫӗра хваттер лапах ун патне ҫитӗ.

Вӑрнарти Фосворит савӑъӗпе Ҫӗмӗрлери Тупит- 
тӗл каҫхи улшӑну ыйтса ҫӗнӗ, ҫивӗъ сассисене 
вӑрман тӑрӑх хуса кайсан пуху та саланъӗ.

Спаҫҫипӑ сана, ПетрЙаккӑлъ. Колхосене турӑмӑр, 
аван ӗҫлетӗръъӗ, парӑнас мар,—сӑмахсемпе ӑсатрӗ 
пуху саплӑк Петукне.

Макҫӑм Куҫмиъ йыттн те„ Трушок,“ ват сассипе 
хуҫине килтен кӑларса, пулӑхне туртса илнӗ ЪУ* 
вӗръӗ, анъах савӑт трупирассине аҫтан ҫӗнтерен.

Куҫмиъ та: стари трук, ӗлсӗххи тус, текелерӗ.
--  Есӗ мана„Трушокпа“ улӑштармастӑнъӗ т е ,е п ӗ  

сана ӑҫтан трук, тус пулӑп, терӗ Саплӑк йулаш- 
кинт,ен кулкаласа.

— Кашкӑра кашкӑр вилӗмӗ!—кӑшкӑръӗ тепри.
— Епӗ сана кунашкал пулаймаст пулӗ терӗм 

те,— хуллен каларӗ Куҫмиъ-
— Епӗр кунашкал анъах мар, кунтан та паха 

пуласшӑя. Епӗр вӑхӑтьен ъӑтнӑ, Тӑвӑлра силленсе 
тӑвӑлрах йусаннӑ. Ҫавӑншӑн пирӗн пеккисем, вак 
халӑхсем хӑйсен ирӗкӗпе ӳссе, пӗр кӑвас 
ӑшӗнъи ъустз пек, пӗтӗм халӑх пӗр пек пултар 
тесе йун тӑкнӑ епӗр, терӗ. Н. ЪУР"®"



Инструктӑрӑн вретиттеле.
Шоркӗн Ӑриванне кам пӗлмӗ? Прем кӑлас. вӑл 

шикарнн молотси. Хӗрлӗ-Т)утай райколхоссойусӗн 
йалхуҫалӑхне сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсемпе кӗре- 
шекен инспекгӑр-практикант. Пнтӗ аван аъа вӑл. 
Пӗрре каҫхине уйри хурткӑпшанкӑсене хӑлха ъикки 
парса ывӑннӑ хыҫҫӑн, кармунне тӑсса ҫитсе кӗрет 
вӑл Мӑн Хӑмарккана. Хавасланма шут тытнӑ снтӗ 
Шоркӗн йӑвӑр ӗҫ хыҫҫӑн. Тӳпери уйӑх та Шоркӗн- 
ран хӑраса пӗлӗт хыҫне пулъӗ (апайтарух хурт- 
кӑпшанкӑсен^ ҫпискине ҫырса хурсан?). Утат урам 
тӑрӑх Шоркӗн, виҫӗ ҫул тӑрантарнӑ ӑйӑр пек пуҫне 
су,тласа.Ак,тӑмаша, курах кайат урам урлӑ пӗр шурӑ 
емӗлке каҫс_а кайнине. Ененмест хайӗн куҫне хӑй, 
пӗрре сылтӑм куҫне икӗ аллипе ъзрса пӑхаг, тепре 
хупласа, ҫук ҫав ҫавах шурӑ ӗмӗлке.

— А, етӑ неушлӗ вретиттӗл, тесе хӑвалама тытӑ- 
нат, натӑ униътошӗт, Шоркӗн шуъӗис. Плллах, 
правус пек хашкаса ҫитсе тытат, пӑхат Плтеҫ.

~  Та вретиттӗл, натӑ унит)тошӗт, шугласа илст 
ҫавӑнтах пилӗк тоцнӑ туртакан шухзшссмпе. (Ка- 
лас плох пуҫ мар ун, плоххи пулсап вретиттӗле 
палла-ха?) Ҫӑтӑр, ҫатӑр хср тз'трнне сӗвет те илет 
инструкгӑр.

— Мӗн тӑван есӗ ман тутӑрпз, у-у ,улласах йӗ- 
рет 17 ҫулхи хӗр. Хӑрамасӑр—вретпттӗл вӗг, Шор- 
ксн шуъӗпе. Таҫта мӗн курӑн?

Шоркӗн хӗ_р йӗрнине кура ҫав тем ҫиллснсе ҫитет- 
Куҫӗсемпе вӑкӑр пек пӑхат, хӗрӗ ҫаплах, пар туттӑр> 
тейет йӗрнӗ сасӑ^па.—-Мӗн сана туттӑр, распуй, актӑ 
составД)у, кӑшкӑрат Шоркӗн пыр шӑтӑкне хырса 

Пад)Тошне пытаннӑ пыр шӑтӑкӗ такой уҫӑ сасӑ 
кӑлараТ (Ерех ӗҫҫе те уҫӑлнӑ та сасси, хӑй ҫырма 
кушмарӗ те ҫырмастӑп). Инструктӑр сасснне илтсе 
йалти аъасем ухмаха йернӗ пек ъупаҫҫӗ:

— Ӑҫга пушар ҫуккӑ пулӗҫке...
— Кама хӗнеҫҫӗ...
— Вӑрӑ пусмани вара...
Анран кайнӑ пурте. ҫитеҫҫӗ, Шоркӗн хӗре,

шалат. Вӑр вӑр ҫавӑрса ъуптарса йарат, тӗке-тӗке 
^рӑнтарат.

Ара есӗ советски слушӑшъи, ма хӗре хӗнен, 
утрие парсам, терӗ такӑшӗ.
— Иа Наркомҫемски, имейу права, тайош прет. 
ИК. мана хӗнесшӗн, хуликанствӑ,—тесе §ӑмӑрласа 
“■Ьӗ Шоркӗн пӗрин умне.
~  5 имха ан йатлаҫ, пар туттӑрне....
— Расойтитеҫ.савтрӑшӗ путете у меня в атмотеле... 

Слушӑшъи мар капла есӗ хуликан, терӗ та-
Щӗ Шоркӗна. Шоркӗн кӑна илтсен аслӑтоклат 
ЗДанӑ пек тутине пӗр шит карса:
"  Т)чсткӑ к ъорту, кунтан кӑларнӑ,лере вырӑн 
'̂ 'овӑ, наплеват Хӗрлӗ-Т)утайа.
~ Апла есӗ анъах инстру^ҫтӑр...
~  Нпс инструктӑр, а есӗ инструктӑрӑн куҫ хӳри- 
' те пулаймӑн... Ҫав тери намӑс сӑмахсеыпе 
Щӑрат Шоркӗн. Ах, Микул турӑ, ъарсам ант,ах 
' Шоркӗна, ъисткӑ ъарӑймаст, тет. Мӗн тумалла 
Рхомҫемскипе, правасем пур ун, ҫавӑнпа айакран 
Р®»кӑнт“ парса илет. Ы ы-ы, тесе ъупсаҫитрӗ, 
'^Ркӗнӑн ӗмӗр пӗрле ӗҫнӗ йуратнӑ Йулташӗ, кама 
°Р) ма тесе пуҫларӗ туйасемпе авкаланма Петӗр. 
" Прокоии к ъорту) кӑшкӑрат Шоркӗн ура 

Ҫук ҫапах, хӗре вӗҫергсе йат)ӗҫ инструктар

Ҫылӑх каҫариарнӑ ҫӗрте.

П у п .  —  „5  ҫулпӑк  плзна  4 ҫуята* йатлӑ  сайом а  

илме  еы рӑн тӑни ?

К а р ъ  ӑ к- Ҫы пӑхлӑ , п а ь ӑ ш к ӑ ,  ҫы л ӑхл ӑ .  У пӑш ка  

ҫы рӑнас  терб те, ъ зр айм арӑм .

— Ма хӗре тартрӑр, тайош прет. ҪИК, Петер 
кала йаъӗсене актӑ ҫырар,— ҫырма тытӑнъӗ Шор- 
кӗн хут татки ҫине.

Ву.1акансем, есӗр те хӑрӑр, хытӑ кулнӑшӑи актӑ 
ҫырӗ те (ҫырма пӗлет вӑл актӑ, аван сӑмаха та 
Афанс, тесе ҫырат.

■ Е-ех, шеремет аъисем! мӗн кансӗрлеҫҫӗши ҫав 
Шоркӗна. Вӑл вӗт инструктӑр, вретиттӗл тупнӑ 

'>ҫавӑнпа кӗрешет, хӗрпе мар. Мешшат тунӑран ӗнтӗ, 
халӑхран уйрӑлса кайнӑ 5ух. сире курӑпзрха, терӗ 
шӗвӗр пӳрнипе йунаса.

Ҫапла Шоркӗн есӗ ҫӗрӗҫпайӗн, питӗ пултаратӑп. 
Хӗрсем те сан шутпа вретиттӗл иккен, хыпаласа 
пӑхха сӑмсусеие, ху вретиттӗл мар-ши? Екей зъу- 
113. “ Капкӑиа" ҫакланпӑ хыҫҫӑн, есӗ, капкански 
„пулӗ ӗнтӗ. Молотсн, канкӑнски та Наркомҫемски, 
ку йатсемпе ҫухӑрсан санран салакайӑк та хӑраса 
вилсех кайӗ (ҫынӗсем уш хӑнк та ъӗнеймеҫҫӗ 
ӗнтӗ). Урвмри.

Алӑсем айӑплӑ.
— Пирӗн нулӑшкомра ӗҫлекенсем аллисене хы- 

ҫала тытса ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ.
— Хӑвӑр вӗт вӗсемшӗн алӑрсене ҫеклерер.



Ах^гам Хветӗрӗ аелана^Р.
Ахтам куҫӗ анкӗ-мӗнкӗ пулнӑ сурӑхӑнни пек 

ъармак, тутийӗ т,етвӗрт кӗленъи майлӑрах, сӑмси- 
йе шӗшлӗ аври пек пуклак. Урӑх ун ҫинъен кала- 
малли те ҫук, мӗншӗн тесен вӑл плпшъӑсӑр йе 
кӑвак кӗпесӗр нихӑҫан та ҫӳремест. Мӑйӗнъи кал- 
стӑкӗ кӑка сӑмса шывӗ йевӗрлӗ ҫапкалапса ҫӳрет, 
кӑшт ҫеҫ татӑлса ӳкмелле пек. Калаҫасса вӑл мет- 
тӑр  ̂ ҫурӑ пушшӗ сасӑпа калаҫат. Ку ш>т кӑна. 
Ахтамӑн урӑх полошени. пур. Ҫав полошени тӑ- 
рӑх, хӑй авланасси ҫинъен ашшӗне ҫӗр алӑ лисга 
ҫинӗ сайавлени ҫырса панӑ. Сайавлени ҫырнӑ 
Ъух ликпунктӑра вӗренпӗ пӳрнисем ъӗмере пулиӑ 
йытӑ пек ъетренӗ ӗятӗ. Ҫитменнине хӑй ҫамкиае 
хыпаласа, екей кунта тӑн ҫитмеллеха, тенӗ тутине 
йӗрсе.

— Авланма шут тытнӑ авланасах пулат, неъьу. 
терӗ Ахтам пӳфт тӑрринъе ҫур кун ларнӑ хыҫҫӑн. 
Ыран пасар, вӗҫтерес пасара, утостоверат турӗ 
хӑйпе хӑй ӗнентерӳсӗрех.

— Хамӑр йалтан илес—веҫех тункага, пӗрин 
тути шӗвӗр, нӗрсӗр мурсем, лаплаттарьӗ хӑйне 
хӑй. Ниушлӗ ҫав тери хитре аъана хӗр пӑхмӗ, тесе 
пиъӗсеке шӗвӗр пӳрнипе тӗккелерӗ. Хӗрсем пӗр 
вунӑн ҫыхӑнсан шӑпа йарса илетӗп, екей ха-ха- 
ха, тупатӑп вӗт...

5 ылай шутларӗ, шутламаллипех шутларӗ те ӗҫ 
тухассине нӗлъӗ пулас та „хӑм“ текелесе пуҫне 
лӑк тайрӗ.

Ыран пзсар, хӗр пӑхма кайас пулат, терӗ 
Ахтам ури лаппи ҫине пуҫне хурса выртас умӗн 
хӑйне пӗъӗк справккӑ парса.

* *
Савӑлпа ҫапса лартнӑ пек тулнӑ пасара халӑх. 

Пӗри весерле урине перерех утат, тепри шӗшлӗ 
пек пӗкӗрӗлнӗ, тепри ӑйӑр пек каҫҫӑр, Ахтам 
ҫитсе кӗъӗ, конешнӑ „Еххӗм“ текелерӗ, кӑккӑр 
умне „хӗр шыракан" тесе ҫырса ҫапнӑ вывӗскине 
тӳрлетсе. Кӑшт уъоннӑй нарот майлӑрах пултӑр 
тесе, каъъӑ пек пуҫне кӑлт каҫӑртрӗ. Курах кайат 
ку пӗр пулккӑ хӗр иртсе пынине. Куҫ ҫинъи куҫ- 
лӑхне илсе тӑн-н-н пӑхса тӑнӑ хыҫҫӑн ту, т}», ту! 
Ъупса ҫи>рӗ хӗрсене.

— Пӑхха темлг ҫын ҫитрӗ, терӗ Марипа Матру- 
не тӗртсе.

— Каъъа пыраттӑри м ан а.. Хӗрсем ухӑ пек 
кайа тарса пытанъӗҫ. Пӑхкалат, аптрал!..

— тупап ҫавах. Епӗ ъипертен вӑтакса тар- 
Ъӗҫха кусем. Конешнӑ хӑйсемех соснават турӗҫ 
ман ума тӑма не тостойнине, терӗ хӑйие хӑй.

^— Каъъа пыратӑни мана!.. Хулха ҫурӑлас пек 
кӑшкӑръӗ Ахтам ҫӑмарта сутакан арӑма.

Лешӗ хӑранипе ҫӗре ъут персе анаъъӗ- Таврари 
хӗрарӑмсем кӑлин! пӑхрӗҫӗ тӗлӗнсе.

— Е-ӗ есӗ ухмах мар пулӗҫке, ара епӗ каръӑкиҫ, 
терӗ хай арӑм тутине пӗрмеклентерсе.

— Тфу, не соснатӗлнӑй...
— Ку ухмах ҫынран пӑрӑнӑр, терӗҫ хӗрарӑмсем. 

^— Тфу, терӗ Ахтам пӗрин ҫине лоъ, сурсз. Хӑй
пӗр васкамасӑр сӑмси шӑтӑкне пӑтратса малалла 
утрӗ. Катаранах куръӗ хӗрсем тӑнине. Тӗп, теп, 
кӑна ъупаъъӗ—ҫот! персе те анъ^.

— Каъа пыратӑни мана?.. Хӗрсем хуръӑка са- 
латнӑ ъӑхӑсем пек тарса та пытанъӗҫӗ.

Пурте тарнине хура Ахтам^ула вӑкӑр пек ҫил- 
ленъӗ. „Капла йурамаст тавай ъупсах шырас!

8

Тепӗр, тепӗр ъупса иртет ҫынсем хушшипе.
— Каъъа пыратӑни!
— Мӑй, мӑй, тенӗрен ҫеҫ ҫаврӑнса пӑхрӗ. Пӑхат 

лашана ҫитсе ҫулӑннӑ. Тавай кунтан вӗҫтерес.
— Каъъа пыратӑни мана!
— Мекек, мекек..
— У, шуйтан каъакийӗ, пе тостойнӑ есӗ мана 

йуратма...
— Каъъз пыратӑни мана!
— Хр-хр-хам, хам, кӑна йытӑсем хӑвалама пуҫ- 

ларӗҫӗ Ахтама. „Вӑси“ терӗ пӗр ъӑвашӗ йӑттисене.
Ҫӳрери ҫӳремери ҫур кун, пурте—пӑхха ухмах 

аъа кайат, теме пуҫларӗҫӗ куҫӑнах.
— Акӑ хайхи ухмах...
— Тӑнлӑ ҫын ҫапла ҫӳрегихе, терӗҫӗ ъылайӗшӗ 

пӳрнисемпе тӗллесех.
Ҫынсем пурте ухмах тенӗрен, ӗненмесӗрех ҫам- 

кине хыпаласах пӑхрӗ. Ҫук ҫамки ҫав ҫавах, ӗлӗк- 
хи пекех Хӗветли ҫамки майлах сарлака. Ҫук си- 
сеймерӗ вӑл хӑй ухмаххине. Конешнӑ хӗр шырас 
тӗлӗшие илтнӗ вӑл ку йата. Тарӑхат ҫав тери 
Ъиперскерне хӗрсем пӑхманшӑн. Хӑй ҫапах мӗн 
хнрӗҫ пулакан хӗрарӑма „каъъ<1 пыратӑни манаГ, 
тесе ҫухӑрассине пӑрахмас!', мур пуҫӗ. Хӗршӗн 
мариха вӑл..

— Каъъа пыратӑни мана, анъах ҫухӑрсаъъӗ Ах- 
там.

— Ата, ата тесе икӗ милитси ҫулса та илъӗҫӗ. 
Тӑн пӑхрӗ Ахтам тӑнланаймасӑр.

— А̂ га ъасрах илсе кайпӑр...
— Вӑрахӑп йӑпатса илсе кайӑр, терӗ Карт>ӑк 

Митри милитсисене.
’— Аҫта...
— Атӑмпайне...
— Вот.  ̂ атӑмпай, акӑ атӑмпай, ҫухӑрма пуҫларӗ 

Ахтам. Йон, йон тутаръӗ милитсисене. Ҫырта, 
ҫырта хӗп хӗрлӗ йун турӗ. Ҫук илсе каймалли ҫук. 
Ахтамӑн ҫеҫ урисем ҫапӑнса йулъӗҫӗ.

— Каъъа пыратӑни мана...
— Пыратӑп, ата малтан ҫырӑнар, тесе ыталаса 

утрӗ Атӑмпай йенелле хӗрарӑмла тумланнӑ милит- 
си. „Тупрӑм" терӗ пулас Ахтам, йӑл йӗръӗ тутине.

— Каъън пырагӑни мапа тесе мӗн иртен хӗр- 
арӑмах ҫухӑръӗ Ахтам кутуска ъӲреТ)ИН решетки 
виттӗр пӑхса.

— Вӑл лишоннӑйран тухасшӑн пнтӗ шутлаъ^ьӑ. 
ҫавӑнпа ухмаха йеръӗ пуд>ӗ, терӗҫӗ хӑйсен йа- 
лӗсем.

♦ ♦♦
Тухтӑрсем—пҫихолоки^^ӗски ле^б-йепнӗгсӑна йарас 

тесен ҫеҫ Ахтам ъиперех калаҫма пуҫларӗ. Тинех 
вара малтанхи пекех калаҫкалама тытӑнъӗ.

лна кутуска хупрӗҫ. Вара вӑл пӗлъӗ лишоннай- 
ран та тухайас ҫуккине. Тинех авланма та шут 
ламарӗ.

Кашяинке.

ПЗр уърештени еяӑкб умбнъв.

— Тӑхтаха, ҫакӑнта кӗрсе справккӑ илсе тухаМ'
— Ернипех кӗттерес тетни мана?



^ А С Ю !

Ннмӗн те туман.
Пӗр районра рапотнӗксем пу- 

рӑниа. Камппанисенъе нимӗн ӗҫ- 
лемен.

Ҫав районрах РКИ уполномо- 
Ъӑнӗ пурӑннӑ. Вӑл ҫав рапотнӗк- 
сене нимӗн те ӗҫлеменшӗн сута 
панӑ.

Рапотнӗксем хирӗҫме пуҫланӑ.
— Мӗнле капла?—тенӗ вӗсем.
Епср вӗт нимӗн те туман.
— Ҫавӑншӑн лартатпӑр та, тенӗ 

лешӗ.

Выр1н тупайман.
— Ҫак хунеме каръӑк килнӗ- 

ренпе хама хам вырӑн тупай 
мастӑп.

— Пиршӑ тругана кайса пӑх.

ХӑрамасТ.
Ашшӗне тӗрмене илсе кайаҫҫӗ. 

Аъисем макӑраҫҫӗ.
— У-у-у! Мӗнле пурӑнас 5 ҫул 

сансӑр, теҫҫӗ.
Ашшӗ калат:
— Ан макӑрӑр, аъамсем! Хама 

илсе кайакан йамшӑкпах кайалла. 
тавӑрӑиӑп, тет.

Пӗрз вӗренки.

— Атте, пӑххз хут1
—  Кӳр ресо/ьутси хурам.

Киввинв ҫ§ннипа[каласшӑн.
— Улма праҫникӗъен улма ҫи-" 

йес мар тетӗпха кӑҫал.
— Ма, улма праҫникӗ тетӗн! 

„Плотоовошъсойус праҫникӗ“ те- 
мелле.

Ревиҫире.
— Щирӗн савӑтра ӗҫ пулта- 

руллӑхне хӑпартас камппаниаван 
иртри?

— Иртнӗ пирки сийен курат- 
пӑр та: пултаруллӑх калла ъ*1кса 
ларъӗ.

Аслӑ вырӑн.
— Ку ҫамрӑк аъа пысӑк ҫын 

пулма пултарат.
— Выгвишентси мӗн вӑл?
— Вытвишентсӑ мар та... 

ашше-амӗш унӑн пысӑк (ҫӳллӗ) 
ҫынсем.

Пурнӑҫри пек.
— Хӑҫан кӗркунне пулӗ?
— Пирӗн уърештени пек сӗтӗ- 

рӗнт)ӗксер пулсан йанвар уйӑхӗ- 
сӗр пулас ҫук.

Тараса кирлӗ.
—Ма есӗр ӗҫе йӗркеллӗ, виҫеллӗ 

туса памастӑр?
— Епӗр копператтив мар, виҫе- 

семпе аппаланмастпӑр.

Ъӑн сӑмах.
— Сӑвӑҫӑ пулма йӑвӑр мар 

иккен.
— Сӑввуна вулама йӑвӑр.

Вырнаҫуллӑ ыйту.
— Вӗренме кӗрес тетӗн. Мӗнле 

шкула?
— Аслӑ шкула.
— Вӑтам шкула аслӑ шкултан 

тухсан пӗтӗрес тетӗни?

Щ опакантӑ ка^ьар йглта.
— Ма есӗ мана, йаъейккӑ 

ҫекретгарне, хупӑннӑ ъиркӳве 
уҫнӑ ■ ҫӗре ъӗнетӗн?—5 ®нмесӗр. 
Сан вырӑнта урӑххи пулсап ънр- 
кӳвӗ те уҫӑлас ҫук.

Ӗҫ пирши умӗн^е.
— Мӗнле пайан кунта халӑх 

нумай пухӑнса тӑнӑ.
— Тасату вӑхӑъӗнъе сирпӗнсе 

тухнисене кайалла вырӑна илмел- 
ле тепӗ хыпар сарӑлнӑран.

Пурне те пӗлмест.

— Епӗ пурнӗ те пӗлетӗп. Епӗ 
пӗлмен йапала тӗнъере; ҫук.

— Суйатӑн. Пурне те пӗлмес- 
тӗн.

— Мӗнле пӗлместӗп?
— „5 ҫуллӑх плана 4 ҫулта“ 

йатлӑ сайома- ҫырӑнмаллине пӗл- 
местӗн.

Кумовсгво.
— Паллашнн кирлӗ ҫа 
вӑхӑтра.

— Ма?
— Тропсемпепаллашайман тесе 

ҫав курсрах хӑваръӗҫ.

,,Капкӑн“  ну номӗрӗ найа 
йулса тухрӗ.Ытти номӗрӗ-. 
сене ҫийӗнъех кӑларса 
пыма тӑрӑшӑпӑр.
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К Е Т Н Е  Х А Н А .
Кры.ътса умне ҫитесси виҫӗ ъалӑш ҫеҫ йулсан, 

Тӑрпанкӑ Сахарӗ хӑйӗн тем тӑршшӗ ъЗсӑлакан 
ура лапташки ҫумӗнТ)И пылъӑкне ывӑҫласа тытса 
ҫавӑрса ҫапрӗ. Унтан пылъӑклӑ аллипе пӑшал 
кӗпҫи пек ҫаврака. шӑтӑклӑ мӑн, курпуи сӑмсине 
тытса шӑнкартрӗ. Кры.ътса умне ҫитсе тӑрсан вӑл, 
ҫӑпати тӗпӗ ывӑҫ тупапӗ пек шуралаъъенех сӑп- 
тӑрса тасатрӗ. Алӑк хӑлӑпне тытсанах унӑн мӑн- 
тӑр, хӗрӗх витре кӗрекен пиъке пек хырӑмлӑ 
кслетки ҫӑмӑлланъӗ.

— Кӑтартӑпха епӗ сире Тӑрпанккӑ С а х а р ӗ  
камне, терӗ вӑл хӑй ӑшӗнъе пӳрт алӑкӗн пскӗ пек 
ҫаврашка хӑлӑпне тытса.

Алӑк хӑйне хӑйех уҫӑлса Сахара пӳрте тӗксе 
кӳртсе йаъӗ.^ Сахар ҫӗлӗкне хывса алӑк ҫумне ҫып- 
ҫӑнса ларнӑ пек ъылайъъен ывӑлӑ хӳхлесе йӗре- 
кен пурҫӑн кӗпеллӗ, ҫара хуллӑ майрине ыталаса 
ларнине пӑхса тӑъӗ.

— А-а-а, атте, ки/ъах, ирт малалла, а ты, Ше- 
1{)ӑъкка. не растраивайся, вон папаД)ӑ ппиехал,
терӗ йап-йака тӑмлаинӑ, ҫивӗТ) куҫлӑ Йашшӑ
паллӑ кулак. Тӑрпанккӑ Сахарӑн ывӑлӗ.

— Итлеха, атте, есӗ пире пӑрахмастӑн пулӗ 
тесе шухӑшлатӑп. Епӗ сана йаланах пулӑшкаласа 
тӑрса. 'Пӗр пилӗк ҫӗр тенкӗ укҫа кивҫен те пулин 
йарсамъъӗ, атту пур пӗрех туртса илсҫҫӗ вӑт, терӗ 
Йашшӑ шиплет вӗҫне урлӑ пирлӗ, кушак хӳри 
пек пӑтратса.

— Ей ара, харпӑр хӑй ывӑлне ӑҫтан пӑрахан, 
епӗр пӗр-пӗрне пӑрахма пуҫласан с а н ш ӑ н  та 
маншӑн та ырри пулас ҫук, —терӗ Сахар пит 
ҫӑмарти ҫинъи тӳмме пек тур палине йӑваласа.

— Слышишь, Шедӑвккӑ, п о н и м а е шь  пятьсот 
рублей, понимаешь, Ш е1§ӑ!.. Атте есӗ саланха, 
сана ъ^й лартса ӗҫтерер. салан ӗнтӗ, мӗн есӗ алӑк 
патӗнъе тӑратӑн... Ты, Женя, иди ставь самовар, 
а я за конйаТ)Ком схожу... Епӗ атте халех, есӗ 
ларха, терӗ Йашшӑ пиншакне тӑхӑнса.

Йашшӑ пӳртрен тухсанах савӑннипе анаталла, 
хӗрлӗ плошТ)ӗтелле пылъӑка уйамасӑр, урамра 
ҫынсене курмасӑр хуйха кайнӑ тыха пек ъупса 
анса карӗ. Корпо макаҫӑнне ҫитсенех, пур пек, 
йулашки 5 танкӗлӗх хут укҫине ъерет урлӑ каҫ- 
ҫира тыттаръӗ те, кайала ъиксе хваттерне ъупрӗ. 
Макаҫӑнра ъ^рет тӑракансем ъишккисемпе йунаса, 
тутисене кӑпӑклантарса йатлаҫса тӑрса йулнине 
илтмерӗ те, курмарӗ те.

Ҫул ҫинъе хӑрах калушӗ пылъӑк ҫине ларса 
йулнине пӳрте кӗрсен ҫеҫ астурӗ. Кайалла ҫа- 
вӑрӑнма шухӑшларӗ, ара ӑна та Коркопран снако- 
мӑй урлӑ аран-аран илкеленӗҫке, хакла ӳкнӗскер. 
Анъах плеват терӗ вӑл.

— Ну, атте, кӗрсе лар, кӑшт сыпкалӑпӑр... Сана 
курманни, питте хыт скуъатсӑ туса ҫитрӗмӑр еиӗр...

— Ҫапла, ҫаплах ӗнтӗ, ман^хамӑн та питте курас 
килекен пулъӗ сана, а%%у пӑрмай асӑнат...

— Ҫитсе курӑпӑр-ха, атте, ме ӗҫсе парха.--терӗ 
Йашшӑ коЧ)йака сӑра стакканӗ ҫине тултарса, парса.

— А-а-ах^—терӗ сехӗрленсе Сахар, ку настойашъи 
авалхи!  Йепле ҫунтарса анса карӗ вӑл... Иу 
Йашккӑ ес, ывӑлта ывӑл...

— Аптрамаст атте, меха тыт, тепре ӗҫсе пар.,
— Ты что это, папа^ӗ ъзй не кушаеш?..
— А-а, кушшӑм, кушшӑм, пурне те кушшӑм, 

кинӗм... терӗ сатин тӗслӗ пулса пыракан мӑнтӑр, 
ҫутӑлакан питлӗ Сахар.

Йашшӑпа Ше1§ӑ савӑнса кулса йаъӗҫ. Ашшӗп- 
ъен вӑтанмасӑр пӗр пӗрине ыталаса_ тытса ъуп 
турӗҫ. ПиТ)ӗсем йӑлтӑр та йӑлтӑр ҫутӑлаҫҫӗ.

— Ах шелмӑсем.. Ну пурӑнаҫҫӗ те пурнӑҫа,-тере 
Сахар пуҫне пӑркаласа. Сахар хӑйуланъӗ, кощйак 
пулӑштавне тытса тепӗр стакканне хӑй тӗлӗнех 
тултарса йарӑнтаръӗ.

—■ Йашккӑ, а Йашккӑ!.. пӗрле пурнар!.. Леш 
мана ҫаратакан распойсене кӑтартса парха есӗ 
пӗрре!.. 5 у т  йӗмсӗр хӑвараъӗҫ мана... А-а-а,^ииъъзва, 
Йашккӑ, пур ъухнех аптрамӑпӑр таха епӗр!..

— Обожди Женя!.. Мен, мӗ-ӗн тетӗн есӗ?..^
— Кӑтартса парха пӗрре тетӗп сана... Втӗ ман 

Иашккӑ пултараканскер вӗт...
— Мӗн? кама?! Мӗн кӑтартса парас?! -терӗ 

куҫпуҫне ъаркаласа Йашккӑ.
— Мана ъут йӗмсӗр тӑратса хӑвараъъӗҫ, ҫара 

пакартан йулаттӑм — килҫуръӗ, лаша-ӗни веҫех, 
веҫех распойсен аллине лекрӗ. Хамӑр хад) кука- 
мусен мунъинъе пурӑнатпӑр-ҫке... Есӗ пулӑшӑнши 
тссе килтӗм те... тӑрук/1х каласа пӑшӑрхантарас 
мар терӗм тата... Есӗ, Йашккӑ, вӗсене лайӑхрах!..

— Ех! Атте... Пӗтрӗмӗр, пӗтрӗмӗр...Щаскулачилн 
Женя!—терӗ вӑл пуҫне икӗ аллипе ъӑмӑртаса тытса.

Сахар ӳсӗр куҫӗсене ъ^ркаласа ывӑлӗпе кинӗн- 
ъен тӗлӗнсе урӑлсах карӗ. пуд)ҫке,
лашккӑ?

— Мана та... а п п а р а т р а н  тасатса кэларъӗҫ, 
атте!..

Симӗс Хырӑм.

Тзрӑхнӑ кулак.

* *
*

Иашшӑ пырса кӗнӗ тӗле сӗтсл ҫинъе сӑмавар 
пӑравус пек мӑкӑрланса пӑслаиса ларнӑ. Сӑмаварпа 
йунашар Йашӑпа Шерьӑн йулашки пурлӑхӗ: кан- 
хвет, шӑкалат коропккисем и л е м л ӗ н  курӑнса 
выртнӑ.

Тӑрпанккӑ Сахарӗн ҫакнашкал апат ҫимӗҫсене 
курсан хӗсӗк куҫӗсем електритсӑ лампписем пек 
Т)ӑлтӑр-р-р ҫутӑлса карӗҫ. Йашшӑ кӑсйинъи кощйак 

ӑштавӗн тути упӑн сарлака пырне кӑтӑклан- 
тарса анса карӗ. Йӑнкӑ-р-р-р!—терӗ унӑн пырӗ.

— Кӑтартӑп епӗ сире Тӑрпанккӑ Сахарӗ камне, 
терӗ вӑл хӑйӗн ӑшӑнъе.

Кураймастӑп сирв, вӗллв хурьӗсвнв! Пӑтӗр! Пӗ 
тӗр!.. Кӗтартӗп сире коллектквпа пурӗнма!
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Наьалнӗк йулташ1],Пушар тухнӑ. Мӗнпе ьарас? 
Ыран кил!

Е П П И К Р А М С Е М
Хусаикай.

Шупуҫҫыннине.
Каҫар, Шупуҫҫынни, каҫар, 
Каҫармасан „Урхи каҫартӑр,— 
Ҫапах сан „Йеркӗн“ кӑшт наъар, 
Унта ес пулнӑ... копператтӑр.

Виктӑрӑва.
(„Ҫырмара“ пйессӑ пирки) 

Вунвиҫӗ ҫул иртсен—ан шан! 
'5 ипъиперех йухат ханша;
Йухат пит хӳхӗм, пит тӑрӑ 
Хуҫин шӗвӗ мими тӑрӑх. 
Йухтараканӗ -Виктӑрӑв.

Шелепийе.
Сухалӗ унӑн ҫӑпҫӑра 
Поеҫи унӑн ҫапҫара.

Йанкаса
Калас пулат: поеҫи ъухӑн,
Пур сотсиаллӑ саккаса 
Иурлаттарасшӑн Йанкаса,
Анъах... итлекенсем ха.ъ ҫук ун.

Уйӑпа.
—„Ах!“ та „ех!“—
Пӗсехи уи хӗпхӗрлех,
Ҫавӑнпа вӑл Уйап та.
Хӗрли кирлӗ хал) йӑха,
Анъӳх тӗс кайан йӑптӑх 
‘ӑкӑнни тата паха.

Рсайа.
Кӑлнан.

Хӗвел ҫинъен те йурӑ патӑн,
Ҫветтуйсем пек ес йумахлатӑн.
Ҫӳлте вӗҫмешкӗн ҫук ҫунатӑ,
Ҫӳле кайасшӑн ан ахлат.
Мулкаъ тӑватӑ урапа та 
Йурта пӗлмест урхамахла.

Хусанкайа.
Хӑвна ҫеҫ мар ес савмалла 
„Сотсиалисӑм пӑртукулҫӗ“.
Хал)хи сехет пире алат,
Ҫампа сан шухӑш пӑртак кулъӗ.

Миттана.
*)„Татӑк-кӗсӗксем“ хӑтаръӗҫ ха-ъ мана, 
Пиҫҫимис та мар еп, мӗн те мар.
Ытларах ыйтат ку самана 
Ҫииҫерехха санӑн ҫӗн тымар.

Еппиирамӑсен еппикрамӗ.
Р'л1пикрщ1ӑн мурӗ ъӑн ъӑнах...
Ҫырат Йанкас,
■Гукташ,
Тата ытти те...
Хӑш ЪУ'̂  вӗсен сӑмахӗ 
Тип сӑмах,
Хӑш ъух вара 
Манка хытти пек.

Митта.
* )  ,Татӑк-кӗсӗксем“ М иттан ха.Т) ҫыриӑ ироисветеннйӗ.
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Ҫ Ӑ М А Р  - Й Ӳ К Н Е  П У Л А .

Каламас Петӗрӗ йалсовет претҫетаттӗлӗ иккенне 
ватӑ ҫын мар сӑмса виттӗр шӑхӑрса ларакан аъа 
та пӗлет ӗнтӗ. Ак калас, каҫпа йе кӑнгӑрла порт- 
фӗл йӑтса пирус хыпса ҫӳрекен ҫын вӑл. Урамра 
хресъенсене хирӗҫ пулсан,, хӑнк сӑмах ъӗнмесӗрех 
вӗлт иртсе кайгт Петӗр. Йе пӗр-пӗри старовӑ ту- 
сан, хӑм1 текелет ҫеҫ. Тата кӗнъелере кӗрсен (ҫын 
ҫук вӑхӑтра): оспоти, ӗҫе тума турӑ пулӑшса пыр- 
сам, турӑ усалтан хӑтар, текелесе пушӑ ҫил арманӗ 
пек хӑлаҫланса хӗрес хыват вӑл. Халӑх нумай ъУ^не 
ун пек туфра ӗненмен ҫын тупаймӑн есӗ. Ҫӑвӑнпа 
ӑна йалти комсомолӗссем—молотси, теҫҫӗ, ҫав вӑ- 
хӑтрах кулаксем те, пирӗн ҫын, тесе лӑпканӑ ен- 
серен Петӗре.

— Ну, Митрахван Натеҫъӑ, сана епӗ раскулаъ 
тумӑп тейет, Петӗр кашни ҫурҫӗртех кулакӑн тӗпсӗр 
путвалӗнъе ерех стаканне сӑрӑхтарса.

— Ан. пӑрах, ӗлӗкрен аван пурӑнтӑмӑр вӗт, тенӗ 
кулаксем претҫетаттӗл умӗнъе.

Пит аван ҫын ӗнтӗ ку, пултарат. Ахалрен мар 
вӗт—осопой свании претсегаттӗл.

— Ну,,, комсомолӗссем, мӗнле есӗр ӗҫлеместӗр, 
пилӗк ҫуллӑх плана мантӑри, комантӑ панӑ Петӗр 
комсомолӗссене ъейеленсе.

— Ӗҫлетпӗрха, тенӗ комсомолӗссем ӑна лайӑх 
ҫын вырӑнне хурса.

Кунта паллах ӗнтӗ Пӗтӗр икӗ питли, анъах унӑн 
хӑрӑк питне ъылзйӗшӗ курайман. Ахалрен мар 
ӗнтӗ унӑн тути хӗрне усси утланса ларнӑ, есӗр 
пустуй тейӗр, ъӑнах.

Кӑҫал ак ҫумӑр ҫуманнине кура, Петӗр ҫӗнӗ 
открытти тума тытӑннӑ. Паллах пӗъъен мар. Пет- 
ровъ УД)Кийӗ хӑй ватӑлса пӗкӗрӗлнӗ каръӑк пулин 
те, турӑ пирӗн ҫӗре шуйтан аллине парса, порт- 
фӗлне пӑрахса тарни ҫинъен претҫетаттӗле толошит 
тунӑ. Упӑтерен те хӑрушӑ Катта, ҫавраҫил варринъе 
усал ларни ҫинъен, шалӑпӑ панӑ. Пӑхкалат прет- 
ҫетаттӗл, натӑ меры принат, шутлат ҫавӑнтах.

— Ҫумӑр ъӳкӗ тумӑпӑрши, терӗ пӗр каръӑкӗ 
претҫетаттӗл ҫине вӑйсӑр куҫӗсемпе пӑхса.

— Тӑвас, мӗнле тӑвас мар, ман шутпа ку тошӗ 
камппани...

— Тӑвас, тӑвас,—ҫухӑръӗҫ пилӗк-ултӑ каръӑк 
пӗр харӑс.

— Ыран тӑватпӑр ӗнтӗ... Пртаккул ҫырмасӑрах 
постановенни йышӑнъӗҫ урамра ларакан каръӑксем.

— Епӗ ҫумӑр ъӳкӗ тума самооплошени укҫи 
50 тенкӗ парӑп, терӗ претҫетаттӗл кӑсйери пиъетне 
выд)Д)атса.

Пайан хӗвел куҫлӑх тӑхӑнмасӑрах ҫамкине карт- 
лаптарса пӗлӗт ҫине утланса ларъӗ. Кулкалат пӗ- 
лӗтре, анъах пӳрократ пек сивӗ мар вӑл, ӑшӑ. 
Питӗ илемлӗ кун, кун пек кунсенъе „Капкӑна" 
лекнӗ ҫынсем макӑрмасӑр тӳсеймеҫҫӗ ӗнтӗ.

— Пӑтӑ пиҫет, аъасем, терӗ Варкӗн Хуранай 
вӑрманӗ тӑрӑх сассине йанратса. Ҫав тери сӗм 
вӑрманта ҫумӑр ъӳкӗ тума каръӑксем пӑтӑ пӗҫе- 
реҫҫӗ. Ват каръӑксем, пӗъӗк аъасем аслӑ токлат 
итленӗ ъухнехи пек, ҫӑварсене каркаласа лараҫҫӗ, 
тутлӑ пӑтӑ ҫийес килет вӗт.

— Турӑ ҫӑмӑр патӑр тесе ҫийӗр, вӗрентеҫҫӗ 
каръӑксем.

—  Латиӑ, текелеҫҫӗ кулкаласа аъасем. Аъасене 
што, тутлӑ апат пултӑр ҫеҫ.

— Ей, аъасем, йертсе ъупрӗҫ каръӑксем шыв 
хӗрне.

Унта тытӑнъӗҫ пӗр пӗрне шывпа сапма. Аҫта 
типӗ ҫын пур, пурне те йӗп-йӗяех туса йараҫҫӗ, 
Екей, турра парнелеҫҫӗ вӗт!

^— Аха, попал!—йаъейккӑ ҫекреттарне пуҫ тӑрӑх 
пӗр витре шыв йаъӗ Петӗр. Хӑй хӗпӗртенипе ту. 
тине йӑл йӗрсе пӑрахрӗ.

— Мӗнле есӗ, претҫетаттӗл, кивӗ йӑлапа кӗре- 
шес вӑхӑтра...

— _Мӗн, мӗн пртакул составд,у, а-а есӗ поха 
протӗх, ъӑмӑрласа пыъӗ претҫетаттӗл.

Ахтӑм Хӗветӗрӗ претҫетаттӗл апла ҫын икенне 
тин туйрӗ. Ҫавӑнтах сивӗ ъупр^ ҫурӑм тӑрӑх.

— Есӗ-и, Митрахвана раскулаъ тӑваканни, йан 
тутаръӗ хӑлха ъиккинтуен.

— 0 -ох, ухмаха йертӗн ны?
— Йа штол) ухмах, епӗ-и,—витре Хӗветӗр пуҫне 

ҫитсе ҫапӑнъӗ.
— Рыъакпа, рыъакпа, ъупса та ҫитрӗ Митрахван, 

пӗр витре шыв йӑтса.
— Аха, попал, икӗ автан утланса ларъӗҫ комсом- 

лӗс ҫине.
~  Краул, краул!
— Вот тин, краул,—ислетеҫҫӗ ъышкӑпа. Тенвӗ- 

лереъӗҫӗ пулӗ те, анъах хресъенсем аран ҫӑлъӗҫ.
Ӗҫлерӗҫ вара ҫак кун ватӑ каръӑксемпе претҫе- 

таттӗл, пӗр типӗ ҫын та йала хӑвармиъъ^н.
— Теппер ҫумӑр котовӑ, терӗ претҫетаттӗл килне 

таврӑннӑ ъух-
Хресъенсем ҫеҫ „ку претҫетаттӗлпе ӗҫ тухмӗ“ 

терӗҫ калаҫса ларнӑ ҫӗрте.

Тепӗр икӗ кунтан, претҫетаттӗл кӑнълерте ларса
ываина хыҫҫан. канта 
ҫывӑрма шут тытнӑ. 
Ъет хунӑ пуҫ айие.

)лахи претҫетаттӗлски ӑйӑха 
(онешнӑ ҫытар вырӑнне пи- 
1 етӗр анъах темле хӑватла 

тӗлӗк курса ҫывӑрат,ъӗ, вӑл Шупашкарти ъи зслӑ 
пуҫлӑх пек, мӗн хирӗҫ пулан ҫын ҫӗре ҫитинех 
тайӑлса ъыс тӑваҫҫӗ пек. Сасартӑк—тӑр, Петӗр, 
терӗ такӑшӗ.

— Што, што, йа вӗт прет. ҪИК...
— Ме сана хут...
— Аха, тенӗ пеккӗн хут ҫине пиъет, ҫот! тутаръ^ 

те утса паъӗ—ме ил, тесе.
— Вуласа пӑхха, вӑл пиъет пусмалли мар, терӗ 

йалисполниттӗлӗ кулса.
Виҫӗ хутъен ҫурӑлса кайас пек хӗрелсе вуласа 

тухрӗ.
— Фу, екей ЪУР'"* хӑйамат ҫумӑр ъӲ'̂ н® 

претҫетаттӗлтен сирпӗнтӗм.
— Ма тата?
— Ҫӑмӑр 'ьӳкшӗн тӑкнӑ укҫана растраттӑ геҫҫ̂ : 

хут таткине ҫӗре ласт пӑрахрӗ Петӗр.
— 5 асрах ата...
— Аҫта?— куҫне "барсах пӑрахрӗ претҫетаттел.
— Мӗнле ӑҫта, атӑмпайне—есӗ арестовни вет.-
— Епӗ апла пулмӗ терӗм те, терӗ Петӗр верн 

куҫҫулпе исполниттӗл хыҫҫӑн районалла утса.
Ҫумӑр -5ӳкӗ тунӑ пулин те ҫумӑр ҫуманине кар- 

ъӑксем туйрӗҫ вара. Кашлинкв.
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ХУРЪӐКА

Х уръ ка  ӗмӗр тӑ р ш ш ӗ н ъ е  
Пайтах ъ ӑ хха  тул л а нӑ ,
ХаД) ъӑх тытма ъарнӑран 
Мӗн пур вӑйран шӑртланнӑ.

— Ха!.. тег, мӗскер латти ку? 
5 ӑхӑ тытма ъараҫҫӗ,
М.тнра айӑп ним те ҫук 
Ҫавах тӑшман шутлаҫҫӗ.

Автан пекех епӗ те—
Икӗ ҫирӗп ҫунатлӑ,
Тул ҫутӑлса ҫитнӗ ъух 
Йантраттарсах йурлатӑп.

5 ӑннипеле ка л а с а н — 
Пайтах ъӑхха тулланӑ,
Ҫавах ҫылӑх ҫук кунта, 
Т)ӑхха пӑвма еп ҫуралнӑ!“

— Аху-у-ух! есӗ кунта тем! 
Йепле хад) те пурнатӑн?*..— 
Патмар автан пыъӗ те
Ыйту паъӗ хастарлӑн.

— Килех, килех, автан тус, 
Саншӑн епӗ пит хавас, 
5 ипер, хирӗҫ пулнӑ ъух 
Тавай иккӗн туслашас1“ .

— Тавта пуҫ санӑн сӑмахна!— 
Терӗ хай автан,

— Масар пултӑр санпала—
'би ҫывӑх тӑван.

Есӗ хуръка, епӗ автан 
Есир пире кӑшланӑ авалтан. 
Кӑт-кӑт-кӑт! пахъана тухса-

нах
Пире тулланӑ лӑскасах.

Т у х с а  к а й  к у н т а н ,  м у р !

Шӑршу ан йултӑр кунта сан,
Е п и р  ӗ л ӗ к х и  к у н р а  м а р —

Н а м ӑ с  т е к  с а н п а  п у р ӑ н с а н !

Хуръкапа автан сӑмахне 
В р ӑ  ъӑх итленӗ,
Тӗк тӑман ҫӗртенех ҫилленнӗ. 
— Автанех, автанех усалли.

Нимсӗрех кӗвӗҫет хуръкапа,
Е а м а  к а н с ӗ р л е т  у н  а л л и ?

Ах кӗтмен йапала...
А в т а н а х  ы л х а н а т  ъ ӑ х ӑ .

У н ш ӑ н  х у р ъ к а  т ӑ ш м а н  м а р ,  

■ " ^ Р Ъ к а х  н у ш а  ъ у х  п у л ӑ ш н ӑ —  

Т е к е л е т  ъ ӗ р с р е н  т а р ӑ х с а х .

Е у л а к а  п ӗ т е р с е  т ӑ к н ӑ  ъ у х

ӗ ҫ с е м  т е  п у л а ҫ ҫ ӗ ,

« е и с е ,  к у л а к ш ӑ н  м а к ӑ р а ҫ ҫ ӗ !

Марк-Аттвй.

Инҫетре

Тупай-Ӗсмел комсомал йа- 
Бейкки ҫуллахи вӑхӑтра ӗҫлеми 
пулдӗ. Пӗтӗмпех халӑх ӗҫӗпден 
уйӑрӑлса кайнӑ.

— Ай, ҫӳ.1те вӗҫет! Хйҫан пирӗн пата, 
хаяӑх хушшине, анӗши?
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'^ӑиахах йуретат.
Каъака купӑста йуратат, слушзшъи шалу хуш- 

ииие йуратат. Р\умакал йалӗнъи (Ҫӗрпӳ р.) пулӑш- 
ком пуҫлӑхӗ ерех-сӑрана йуратат. Ӗҫмесъӗ те пул) 
вӑл, анъах унӑн тырӑ салатмаллаҫке. Тыррине 
илес текенсем нумай. Ҫавӑнпа вӑл кам хӑйне ӗҫте- 
рет—ӑна пудӑшкомран тырӗ памалла тунӑ.

— 5 зхӑ та ӗҫет те, мап ма ӗҫес мар, тет вӑл. 
Епӗр калатпӑр:

— 5 ^хӑ ӗҫет те вӑл, совет вал)Л)И ҫӑмарта тӑват. 
унпа усӑ кӳрет. Санран ним усси те ҫук, сийен 
ҫеҫ.

Кайа йуляӑ пирни.
Кайа йулсан кайу шӑтат, тесе Патӑрйел рейӗҫтов- 

комӗ хӑйӗн аллинъи йалӗҫтӑвкомсем патне маргӑн 
21-1У1ӗшӗньв ъиркулар кӑларса йарат (3709номӗрпа).

Бзтыревский РИК по получении сего весьма 
срочно предлагает приступить к выборам стат- 
уполномоченных...

Выборы Закончить ничуть не позднее 19 Ма ;та 
Апкеты выслать в РИК п'е позднее 19 Марта 1930 
года.

„Кагжӑн “ ресоЛ]утси“!?. Вӑл хут ҫине ал пусакан 
Сквортсова шалу ыйтма пырсан виҫмине кил, тесе 
йзрӑр.

— Егӗр^норкӑран ытлашц.и £ҫгый.';ӗг Плага ытлашшипех 
I'лтартӑм ӑр.

— К ви  хушрӗ сира аплэ »ӑ»леимв1 Капла плаинв тӑрӗс шут- 
; аса тӑвайман таме пултореҫҫӑ.
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Сулӑн^ӑк ҫыксем.
Пит йерипен утакан ъӗръуна тимӗр шапа пек пы- 

рат, теҫҫӗ. Ҫапах та Ҫӗрпӳри пуштӑ йерипен ҫӳрес 
тӗлӗшпе тимӗр шапаран та иртерет. Ҫӗнйал тавра 
ҫӳрекен пиҫмоностсӑ, тимӗр шапаран та йерипен- 
терех ҫӳренипе, май уйӑхӗн 5-мӗшӗнъен пуҫласа 
ийунӗн 19-мӗшне ҫитиъъен пӗр Тивӗш ҫыннин ка- 
шни кун тухса тӑракан хаҫат 7 №-ҫеҫ пынӑ. 3 ернере 
ҫеҫ иккӗ йалсене тухса ҫӳрет.

Халӗ уйран пуҫтарса кӳртес камппани пырат. 
Пиҫмоностса никам та пуҫтаракан ҫук.

Пулӑшаӳ-.
Халиъъбн пӗрпӗр йапалана шыранӑ ъухне. кала'§- 
Ъӗҫ:

— Шыра, йӗп шыранӑ пек шыра, тет-ьӗҫ.
Йӗпе шырама ҫӑмӑлтарах иккен, Ма^гшу йалӗ вадди 
пулӑшком пуҫлӑхӗ тума йурӑхлӑ ҫын шыраса туп- 
ассин'5сн.

Матшу йалӗн^ъе (Канаш районӗ) комсомолӗс Ми- 
хал Павлӑв, пулӑшком пуҫлӑхӗ, 50 тенкӗ ытларах 
салатнӑ та, пулӑшкомран тухса ӳкнӗ. Ун вырӑнне 
халӗ панккӑ укҫине 400 тенкӗ ытларах салатнӑ 
ҫынна Тимитри Ҫеменова кӳртнӗ.
Пулӑшком пулӑша'!'... растрат-йӗксен?. Вӗсене тӗр 
мере лартас вырӑкне, пулӑшком кӗн^^елерне кӳртсе 
лартат. Есӗр пулӑшмасг, тетӗр.

Вы/ьӑх-'&ӗрлӗх ӗрьетекенсем.
Вӑрнар райӗҫтовкомӗн-§е ларакаксем, выл)ӑх ъӗр- 
лох ӗръетес телӗшпе кӑҫал пит хытӑ пикенсе ӗҫленӗ. 
Пикенсе ӗҫленӗ пирки, выл)ӑх вал^/^и утӑ кирлине 
мансах кайнӑ

Райӗҫтовкомӑн„ Волонттор" комунӗн^ъе 270 пӑт 
утӑ пулнӑ. Ҫак 270 пӑтлӑ капанран хӗлле2—Злавне 
тийесе кайнӑ та, капанне тӑрламасӑрах хӑварна 
пирки, йулашки ути ҫулла^ь^ьен ҫӗрсех кайнӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах ряйӗҫтовком аллинъи 9 лаша апатсӑр 
утайми пулса вилес пек выртнӑ.
Райӗҫтӑвком утӑ ҫернӗшӗн куъаамасг. Мӗн кулаН' 
ма.тли пур уншӑн—ҫӗрпӗ утӑран павус тума пула'1'’ 
Навуса йурата'! вӑл.

М у л.
Мул вӑл—мул. Тӑнӗ ҫук ун. Хуҫасӑр пурӑнма пуЛ' 

тараймаст вӑл.
Куславкапа Тӗрлемес хушшин^^и пысӑк ҪУ-’̂  
йусама 'булпа хӑйӑр турттарса хунӑ. ВӗсеМ 
ӗнтӗ 1 уйӑх выртаҫҫӗ. Хӑйӑр куписем ҫнлп 
вӗҫсе ҫурри те йулман, тет Шӑрпӑк.

Вӑйлӑ ҫилсем пулман пулсан апла пулас ҫу^^ '̂ 
Ав, унтан ъулпа хӑйӑр хуҫисен пуҫӗсенъе те Ҫ* 
вӗрет те, миме вырӑн-ьи хӑйӑрсем йухса пыраҪ?'



Кваттер тулнӑ.
Ҫӗмӗрлӗрн „Тупнттӗл* савӑъӗпъ'! рапоъъиссм ҫы- 

IаҪҪе-
Ипрӗп паракра ппм тасалӑх та ҫук. Упта ра- 
поъъисем ЬО ҫын ытларах, тараккансеы 60.000, 
хӑнкӑласем 60.000 ытларах, пыйтӑсем те пит 
нумай. Атминистратси ҫав тасамарлӑхпа кӗреш- 
ме пулӑшасси ҫинъен шухӑшламаст. Рапоъъи- 
сене урӑх ҫурта кӑларса йамаллаши, йе атми- 
нистратсийе хытармаллаши, теҫҫӗ.

Епӗр калатпӑр: Атмипистратси ахалех хытӑ—ӑна 
хытарнинг,ен усси пулмӗ. Хӑнкӑласене урӑх 
ҫурта куҫармалла. Сӑ ма х р а н  атминистратси 
хваттерне куҫарма йурат.

Ал пуснӑ.
Алӑпа тем  ҫине  те  пусм а  п ул а т . С ӑм ахран , сӗтел 

ҫнне, п у ка н  ҫине, ш у р  х у т  ҫине, ҫӗр ҫине. А н ъ а х  
пуснӑ ъ у х н г  мӗн ҫине  п у с н и н е  асӑрхас п ул а т . К у с -  
лавкка р а й ко л х о с с о й у с ӗ н  п л о го с о й у с  пайӗнъ е  ӗҫле- 
[Кенсем мӗн ҫине п усн и н е  асӑрхам аҫҫӗ.

Йалӗҫтӑвкомсене йанӑ хуъӗсем ҫинъе тем ҫыр- 
нӑ - 1 2  куҫлӑх витӗр пӑхсан та вулама ҫук, 
кӑвак сӑнлӑ ҫеҫ курӑнӑт (машшинккӑ ҫине 30 
хут татӑкӗ пӗр харӑс ҫапнӑ 'пулас хӑисем). Хы- 
ҫалга: „претставить Райплодсойус не позднее 
10 июля“ тесе ҫырни палӑрат, штамп ҫинъе 
,18 июля 1930 г. № 673“ тенӗ. Хутне И. Та- 
нилӑв алпуснӑ, тет Шӑрпӑк С .

Суйатӑн, Шӑрпӑк тус! И Танил.зв ал пусман,
1. Ганилӑвӑн пуҫ мимипе ҫыхӑнса ӗҫлемен алли 
|л пуснӑ.

Хатӗрленеҫ^ӗ.

—  Ма ку наеоса пӳлӑ»»8х илсе кЗртрӗр?
—  Ара, лайэн сопрани. Изанов токлатнв ктлемел- 

ле. Токлатне итленӗ ъУ<не ҫывӑрса кайахангвне 
насуспа пӗрӗхсе итлетТерес, тегпӗр.

Калпакӗн-58н те палласа йулаймӑн.
Хӑшпӗр у 5рештенийе, ӑна улшуҫпа танлаштар.ма 

кай пур, мзн шугна. Ну вӑт, улшуҫ: пайан пӗр ӗне 
'е лаша илъӗ те, пӗр кун, йе тепӗр ъух ҪУР се.хет 
ытат те сутат. Тепӗр ЪУ* усӑ илет, тепӗр ЪУ  ̂
пӗлместӗп хут те) упыткӑ та тесе калаҫҫӗ. Упытки, 
упӑшӗ мӗн ҫӗр ъиккине—улӑштарат туд)ккӑ вӑл 
ашине. Улӑштармасан: ӑша канлӗ мар—тем хырӑм 
йранман пек ҫӳрег, теҫҫӗ. пуд). Вӑрмап
(рллҫисем вӑрмантан йӑвӑҫ ҫухалми пулсан, шы- 
ас, ухгарас килнипе сутса ухтарса ҫӳренӗ пек 
йваҫҫӗ. Хӑш пӗр уърештенисенъе, йе орканисат- 
исен'5е кӑсем вырӑнне йапала, йе выд)ӑх таврашӗ 
ар—ҫынсем, пирӗн пек ҫынсем пулаҫҫӗ.
ӗрре хуҫинъен тухса кайнӑ лаша тепре ъас 
ырнаҫаймаст вара- хӑш пӗрисем ӗмӗре улшуҫран 
•’Ш1уҫ аллине куҫса иртереҫҫӗ. Уърештенисенъе 
' кун пек ъас-ъасах пулат. Халӗ вӗт уърешгенинъе 
лекенсем темле ӗҫ те пӗлекен пулса ҫигрӗҫ— 
шверсалсем шӑртланнпех мӗнле ӗҫлемелине пӗ- 
‘ҪҪӗ. Ҫавӑнпа та пулӗ таҫта та ӗҫлеме пултараҫҫӗ. 
ЬЪитлӗсем ъас-ъасах милитси пулаҫҫӗ. Вӑрман 
ралҫисем налук инспектӑрӗ пулаҫҫӗ, вӑрман 
тарнӑ ъух шыраса тупма веренне, теҫҫӗ. Халӑх 
хнисенъе апат пӗҫерекенсем милитси таврашӗ 

кайаҫҫӗ. Есӗр халӑх сывлӑхне ъухлаттӑр 
се, тепӗр ъух хвершӑл таврашӗ пулса тӑраҫҫӗ. 
иаъсем .,сотсвос“ инспектӑрӗ пулаҫҫӗ. Аъасене 
]еке сахал памап—пӗлет, теҫҫӗ. Рикри пер-пӗр 
® иуҫлӑхӗн^е ӗҫлекенсем майрисене ҫав пайах

илмеҫҫӗ. Ҫынсенъен лайӑх мар, теҫҫӗ. Аслӑрах 
вырӑнта ӗҫлекенсем майрисене ӗҫлеме каганах 
йамаҫҫӗ.—Шанъӑклӑ мар, тем те пулма пултарат, 
айакка йарас мар тесе шутлаҫҫӗ. Ну вӑл тахҫантанпа 
ҫапла пырат-ха хут. Вӑл та мар.—Ха-ъхи вӑхӑтра 
пӗр ҫыпа пӗр ӗҫрех иуиай усра.ма йураиаст —ыт- 
лашши хӑнӑхат, теҫҫӗ. Венъет туман унпа—улӑш- 
тарта улӑштар. Пайан налук инспектӑрӗ пулнӑ ҫын 
ыран уъъитлӗ, зиҫмине ,сахос“, тӑватӑ кунтан 
Ҫ ӗ р II а й пуҫлӑхӗ. Тепӗр икӗ ернерен вӑрман 
хуралҫп, уйӑхран вулзмалли ҫурт пуҫлӑхӗ йе 
хверп1ӑл, йе вььъӑх тухтӑрӗ, ҫуракн камппанпнъен 
пуҫласа кӗркуннеъъен—акроном.

Енерхи инспектӑр пайаи копператтивра при- 
кашъӑкра, виҫӗмкун вӑл ҫӗр виҫекен пулнӑ.

Ҫавӑнпа: есӗ халӗ ӑҫта ӗҫлен, тесен:—ӗнер лес- 
хосра ӗҫлеттӗыъЪӗ, ҫӗркаҫранпа „нспатура", хӑше 
калаҫҫӗ сана виҫӗм купах рӗке куҫ.трнӑ теҫҫӗ, 
пӗлместӗп таҫта, тет.

Калама пӑвӑр. Енер страхакснтра ӗҫлснӗ Порнс 
пайан пуш)ӑра.

Маи атте рӗксенъе кам мӗнле ӗҫре ӗҫлешше 
пслмест. Тоъккӑ:-ӗнер Мирун малти поккойӗнъе 
хӗрӗ»5н сӗтел ҫинъеъъӗ» пайан лери ҫуртра 
кӗрсенех, ыран урӑх ҫӗре куҫмалла терӗ, тет. Ун 
пек улшӑнура ҫын ӑҫтнне пӗлме хӗн. Хӑшне-пӗрне 
калпакӗсенъен, хӑшне ларса ӗҫленӗ с ӗ т е лре н  
палатпӑр.

Унтап млр—ӗҫреи палласъс. Н.

Вӑхӑтлӑх ответлӑ рстактӑр Алвнтейӗв
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—  Ну, ь;ӗигв пек ман упӑшхам?
—  Сӑнӗньвн пӑхсан йатламалла мар та,., Квхсл ҫын пулмалла. 

Отпӑска кайма вӑхӑт ҫитнӑӳен вӑл.


