
Ийуть 123С-М£ш[ҫуп. 6 мӗш ҫул т*хат.



С Ы С Н А Н А.
Сана иртнӗ ӗмӗрсенъе 
Хурланӑъъӗ етемсем 
Сан йатӑпа виртленӗъъӗ 
Ҫитменлӗхе ӑслисем.

Ват йумансем айӗнт,е 
Ҫитернӗъъӗ икелсем 
Тӑрансассӑн вӗсент,ен 
5 автараът,ӗҫ тымарсем.

Сӗтел хушшине лартса 
Ун ҫине урусене 
Выртараъъӗҫ хӑпартса. 
Айвансене усалсене 
Хӑратаъьӗҫ сан сӑнпа.

Ҫапла иртнӗ йӗркесенъе 
Сана ъыссем параъъӗҫ 
Санӑн тутлӑ ашсене 
Хӑйсем ҫисе пыраъъӗҫ-

Сан ӳтӗпе усӑ курсассӑн 
Сан йатӑпа хӑратат,ъӗҫ 
Сан усса пӗлекенсем 
Халӗ ӗнтӗ тупӑнт,ӗҫ 
Ҫысна ҫулне куракансем 
Ана утма ҫул пат,ӗҫ!

Ӗнтӗ акӑ пайан ирех 
Санӑн хутна кӗретӗп. 
Манран кулассине сиссех 
Сана йысна тейетӗп.

Ӗлӗк ъухне тиркесе 
Пултзрӗсем йыснӑшне 
Сысна йаъӗ параъъӗҫ-

Пайан епӗ хӗпӗртесе 
Ҫысна сана тӑратӑп! 
Ӗҫ халӑхне ъӗринъен 
Сана пӑхма ыйтатӑп.

Усӑ курса, астуса 
Нумай, нумай, ӗръетсе 
Пынисене курлтӑп.
Сан хисепӗ ӳснине 
Таҫтан малтан куратӑп!

Мӗнт,ул ҫусем, ашсем те 
Ҫук вӑхӑтра паратӑн 
Пыршусемпе, шӑршусемпе 

Мӗн ъул усӑ тӑватӑн!

Сысна выл)ӑх сывӑ пул! 
Ыттисент,ен малта пул, 
Ӗҫтиҫукӑн йӗркинъен 
Ахӑлтатса пайан кул!

Вӑлкам

Тен в1л тухӑҫлЗхке 
хӑпартнЗ.

Иртнӗ вырсарникун Иван Пстровит,ӑн сӑмс 
ыратакан пулнӑ. Ыратат те, ыратат, тет. Пӳрниг 
йӑпатса шӑлнӑ ъухне те ыратат, тет.

Тухтӑрсем темле калаҫҫӗ вӑл ъире,—те „восщ 
ление носового мозга“ теҫҫӗ—пӗлместӗп. Тухтй| 
сем каланӑ т,ирех пулмасан та „сӑмсатреҫҫещ 
те пулсан пулнах. Пулнах ӗнтӗ ъирӗ, тетӗп Ива 
Петровиъӑн.

Уърештенире ӗҫленӗ вӑл (ъирӗ мар, хӑй). Ҫу; 
куннехипе ҫуллали уйӑхсенъе, такам та пӗлмел; 
ӗнтӗ, кӗнт,елерте ларасах килиест, йӗм ҫӗтӗ.^тсе кайа 
ран шикленмелле. Тулта калӑпӑр, тӳпери хӗв! 
кахаллӑх (найанлӑх) кӳрекен ҫуттине ҫӗр ҫиа 
сапса йанӑ. Кӑвик-кӑаик кӑзакаръынсем ӑшшг 
хыҫкаланса лараҫҫӗ. Санӑн пур шур хут татйк 
сене тӗрлесе лармалла, ӗҫпе пыракансемпе кала; 
са ҫӑвар тути сайа йамалла. Ҫавӑнпа пӗрлех та; 
кӑштах сӑмсуна та ъаизласа илесех пулат.

Ҫапла пӗре Иван Петровиъ, ҫуллахи йӑлап 
сӑмса шӑтӑкӗсене ъаваласа ларкӑ. Кӗреҫепе ма 
конешнӑ, пӳрнипе. Шӗвӗр пӳрннпе. Ҫав вӑхӑт[ 
уиӑм пуҫӗ мӗн ҫвнт,ен шухӑшлани пире паллӑ ма 
Паллӑ мар, тетӗп, пирӗншӗн, мӗншӗн тесе^н в1 
хӑй пире ун ҫинъен каласа пӗлтормерӗ. Хӑшӗа 
калаҫҫӗ: маркҫисӑм ҫинъен шухӑшланӑ,^ теҫҫӗ, х 
шӗсем ӗнер каска ҫинъе пӗрле ларнӑ Пӑрас! 
аппа ҫинъен теприсем тата—сахьа^тти пӗтиъь! 
миҫе сехет йулни ҫинъен шухӑшланӑ пуд) теҫҫӗ.

Пирӗн шухӑшна апла мар—пысак шухӑш пул1 
унӑн. Пысӑк пирки, шухӑшӗ пуҫа кӗреймен,- 
мӗяле кӗремши тесе, сӗтел тавра утса ҫӳренӗ.

Пуҫ пӳрнинех т,иксе йанӑ пулнӑ Иван Петр 
виъ сӑмса шӑтӑкне. Шӑнасем кӗрсе кайаср. 
пулмалла.

Ҫын пырса кӗнӗ пулнӑ ҫав вӑхӑтра. Пинша 
лӑскер.

— Мана справккӑ парха!—тенӗ ҫынни.
Тупӑнаҫҫӗ ҫав сӗтӗрӗнъӗксем ҫынна сӑмса ъ 

валама ъӑрмантарса ҫӳрекенсем.
„Справккӑ парха“ тенине Иван Петровиъан ха 

хи илтнӗ те, ант,ах илтни ҫинъен хуҫине систе 
мен. Ҫавӑнпа каллех ыйтнӑ ҫынни „мана спрада/ 
парха“ тесе.

Иван Петровит,ӑн хирӗҫ калама вӑхӑт пулман- 
пӳрнине тепӗр сӑмса шӑтӑкне ънксе йамаллз пу. 
нӑ. 5 исткӑ тума.

Ҫынни справккӑ ҫинъен виҫӗмӗш хут ыйтни! 
хирӗҫ Иван Петровиъ: ыран кил, пайан вӑхӑт Ҫ) 
тенӗ (калама вӑхӑт ҫук пулин те^Щ^эаИ

Вӑхӑъӗ, ъӑнах та ӗнтӗ, пулман Иван Петров! 
Ъӑн. Сӑмса шӑтӑкӗсене ъаваламалла ;>нта--пер  ̂
мар, нккӗшне те, тата урӑххи те тупӑна!’ еҫь̂  
ҫын вад^Д)И.

„Ыран кил“ тени усал ҫӑмахӑн туйӑннӑ^ пын 
ҫынна. Вӑрҫма пуҫланӑ. Йулашкин|,ен епӗ г*'
инҫпектӑрӗ, тенӗ. Ҫалах каланӑ: РКИ и а ҫ п е к т а р  
тенӗ.

РКИ инҫпектӑрӗ тенине илтсен, Иван Петр' 
ви^ъӑн ^ъӗри, ырӑ кӑмӑллӑ пирки, картах си 
^ ӗ р и  сикнине кура аллин те сикес килнӗ. ^ . 
сикнипе, сӑмса ӑшӗн^ьи пӳрнин ъӗвни сӑмса  ̂
тӑкӗ ҫумӗн^ъи аша хӑйпӑтсӳКу^Йаг Инке1̂ *>Ӳ 
Йунӗ те тухнӑ вара.ҫ^^лс^^)^^
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Ҫавӑнтах тата шӑна аптратса ҫитернӗ Иван 
Петровиъа. Сӑмси ҫинъен кайасшӑн пул.ман. Шӑна 
вӑл кирӗк хӑҫан та пӗре хӑзаласа йарсассӑн те- 
пӗр хут лармасӑр иртерсе йарасшӑн мар. Саккун 
котекси вӗсен ҫазӑн пек пулмалла. ^

Йунӗ йухат. РКИ ^ӑрҫат.'йй^Ги^ҫыр^ат.
Ҫааӑнтан вара ӗнтӗ Иван Петрозиъӑн^ сӑмси 

ыратат. Шӑтӑкӗ мар, сӑмсийех ыратат. Еҫӗ те 
РКИ ҫынни пирки ҫеҫ пулнӑ. Темле пырс* тӑнӑ 
вӑл Иван Пегровиъ сӑмсине ъакаласа ларнӑ вӑ- 
хӑтра. 5прмантармалла маръ^вӗ. Тен, сӑмса шӑ- 
тӑкӗсене ъаваланинъен уърештенншӗн пысӑк усӑллӑ 
пулӗ. Тен, вӑл (ъавалани) ӗҫ хӑвӑртлӑхне ӳстерме 
пулӑшат пул). Усси пулмасан, Йван Петровиъ, 
ӑслӑскер (хуг вӗреннӗ) ъакзлас ҫук ӗнтӗ ӑна. 5 ^- 
каласан та пӗре ъакаланипе иртерсе' йамалла, вӑл 
кунӗпех ъакалзса ларат. Усси пуртан ӗнтӗ ҫапла 
тӑват вӑл—пӗлекенскер.
' Малалла сӑмса шӑтӑкӗсене ъаваласа ларни ӗҫ 
пултарулӑхне ӳстерме пулӑшнипе -пулӑшманни 
ҫинъен вӗреннӗ ҫынсене соънненисем ҫырма хуш- 
малла. Вӗсем ҫырӗҫха, анъах Иван Петровиъа 
шел: мӗнлеха ӗнтӗ вӑл ун пек сӑмсапа 
туртӗ? Туртасси туртӗ те (ӑна ҫӑварӗ туртат), 
анъах тапак шӑршине шӑршлама пултараймӗ (ыра- 
такан сӑмсапа мӗнле шӑршлӑн ӗнтӗ).

Наъар ӗҫсем пирӗн ырӑ кӑмӑллӑ Иван Петро- 
виъӑн! Наъартан та наъорах, темелле! Иван Муьи.

Ҫутй1р Зстясем.

—  Каллех сҫ шыдама килтӗри? 
Пирӗн ҫурта туса кайни ерне

иртрӗ Ҫав ерне хушшикьг урӑх ӗҫ 
тупаймзрӑри?

—  Кӗске вӑхатшӑнах урӑх ӗҫ 
щырас мар терӗмӗр. Пурӗперех сирв 
туса панӑ ҫурта тепӗр еинерен йу- 
лама пымалла пулаТ, терӗ^ӗр.

ИМппӗ сЗмах хыпаианссм,
.   ̂ Пысӑк сатаь-

Иума.х аса килет. Пӗр ҫынӑн виҫӗ ывӑл пулнӑ. 
Виҫ ывӑлтан иккӗшӗ (аслисем) ӑслӑ пулнӑ, кӗҫ«г- 
ни уърештенире хутсем ҫырса ларнӑ.

Сутуилӳ кӑмиссариаъӗ ийунӗн 30-мӗш ъислинъе 
165/5 № лартса Шивсойуспа потрепсойус йаъӗпе 
ҫакӑн пек хут йарат:

«В дополнение к ранее данным устным указа- 
ниям Наркомторг предлагает доклад о ходе кон- 
трактации скота на мясо, по откорму и нагулу и 
мясозаготозкам представить в Наркомторг утром 
28-У1. .„Токлатне виҫмине ирех илсе пырӑр“. Нта! 

Сатаъ! Туппине РКИ-сем тупт,ӑр.

Хуртсене хирӗҫ поххотпа.

Тутаркас Осорайсовӗъӗ хӑйӗн ларӑвӗнъе:
„1 меш ийунтвн пуҫласа 30-мӗш нйӳньен  хуртсая- 

пе кӗрешмелли уйӑхлӑх тӑвас“, тесе постановлени 
йышӑнат.

Ҫавӑн ҫинъен пӗлтерекен хут ийунӗн 21-мӗшӗн- 
ъе тин Туманкасси Осоавиахим йаъейккине хаш- 
каса ҫитет.

Тутаркаҫ Осорайсоветне кахаллантаракан хурт 
йернӗ. Улмуҫҫн ҫурӑлаъ^бен йамалли хутне улма- 
сем пысӑклансан йанӑ. Кахаллантаракан хурта пӗ- 
терме поххот туса иртермелле.

Ҫамрӑклатакхнсем.

)Гхшекре пул)нитса пур. Пул)Нитсара ватӑ ҫынсене 
ҫамрӑклатма пултараймаҫҫӗ. йалканашӗ пултарат. 
Ененместӗр пулсан хут кӑларса тыттарар. Хутӗнъе 
ак мӗн ҫырнӑ (нйунӗн 24-мӗшӗнъе):

„Ҫурални ҫин'§ен ӗнентерӳ № 114. Ҫак ӗненте- 
рӳне Кожевникову Алексею Степановичу.

1930 ҫулта авкустӑн уйӑхӗн 9 куненъе ҫурални 
ҫинъен ҫуралнисен кӗнекике 1930 ҫул авкустӑн 
уйӑхӗн 15 кунӗн-ье ҫырса хуни тӗрӗссине пӗлтерсе 
парнӑ“.

1ире пӗлтернӗ тӑрӑх, Кошевнӗккӑв 1912-мӗш 
ҫулта ҫуралнӑ. Саккӑс ӗнентерӳвӗ тӑрӑх вӑл ҫав 
хута алла илнӗ хыҫҫӑн 6 кунтан ҫуралнӑ пулат. 
Хӑшне ӗненмелле?—темелле.

Кӑна хирӗҫ ҫапла каламалла:
Саккӑс пуҫлӑхӗн пуҫӗ халӗ ҫуралман, 6 куитан 

ҫуралмаллияе ӗненмелле.

„Пулсгн та м»р“ . .
Палапаш-Нурӑсӗнъи (Йӗпреҫ районӗ) комсо- 

мол йа-ьейкки ҫекреттарӗ 5 ^Рнов йалти ъаплӑ ку- 
лака Никколай Илйиъа кулак хисепӗнт,ен кӑлар- 
машкӑн ҫапла отсӑв п.анӑ:

...Торговлей лесом не занимался.
Имущественное положение относигся к средня- 

кам—отношение его к Соввласти весьма чувстви- 
тельное. Всегда состоял на платформе Соввласти 
ни^препятствуя бедняцкой массе“.

Ӗлӗкренпе вӑрманпа сутуилӳ туса пурӑннӑ пул- 
сан та, сутуилӳ туман. Ҫекреттарӗ те поткулаънӗк 
пулсан та, поткулаънӗк мар.

Платка плошьагкинье.
— Мара сирӗн ат,а плошъаткинъе пӑтӑ тӑварсӑр?
— Тӑварлӑ тусан а§асем нумай ҫисе шыв ӗҫес- 

рен хӑратпӑр! Сӑмакач.
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Кулайӗвпа Пулайӗв.

Хушамаъӗсем, куратӑр, пӗр йевӗрлӗрех. Малтан- 
хи саспаллисене улӑштарсан пӗлме те ҫук, иккӗшӗ 
те ,улайӗвпа“ пӗтеҫҫӗ, рифмӑлама пит аван. Сӑвӑҫ 
пулсаи вӗсен ҫинъен рифмӑласа ҫапла ҫырмалла.

Калӑпӑр:
Шавлат, ӗҫлет Кулайӗв 
Кам пӗлмест ун хастарне!
Анъах йулташ Пулайӗв 
Вӗрененмсст ӗҫлеме! (тата малалла та).

,.Тӑш-пӗр»сеи вумая варӑвта 
тӑрса, ниҫта та лӗрке«ӗ ӗҫаейиеҫҫ*.

Хаҫатраи.

Ҫиллапӗкӑ форми кивелъӗ ӗнтӗ, апла ҫыр- 
ннне хал) питех йуратмаҫҫӗ. Халрси саманара урӑх- 
лЕрах ҫырма тӑрӑшаҫҫӗ; ну, сӑмахран, калӑпӑр: 

Хастарлӑ 
Мухтавлӑ 

Йулташ 
Кулайӗв 

Вӗт
Пултаратӑн 

Есӗ 
Еҫлеме 

Сана 
Ҫитес ҫук 

Нихҫан та 
Пулайӗв

Тивӗҫлӗ есӗ 
Пысӑк

Хисепе (т. мал. та).
Епӗ сӑвӑҫ маррипе вӗсен ҫинт,ен просӑпа ҫырас 

терӗм. Пӗри вӗсенъен ҫӳллӗрех, тепри лаптакрах, 
пӗри пӗрмай кулса ҫӳрет, теприн пуҫӗ шухӑшра, 
кулма вӑхӑт ҫук унӑн. Ҫав вӑхӑт пирки вӗсем 
хайсем те пӗр-пӗринъен тӗлӗнеҫҫӗ.

— Йепле пурне те тума ӗлкӗретӗн есӗ Кулайӗв 
йулташ,—ыйтат унтан хирӗҫ пулсан Пулайӗв.—Тӗ- 
лӗнетӗп санран.

Кулайӗв хӑрах куҫне хӗссе илет йулташӗ ҫине 
пӑхсан.

— Еҫлес пулат, пур ҫӗре те ӗлкӗрес пулат,— 
вӗрентет вӑл ӑна.—Ну, манӑн саҫҫетанине каймал- 
ла, пайан ратио тусӗсен ларӑвӗ, епӗ, пӗлетӗн, 
правлени ъленӗ. Сывӑ пул!

— Пашка, пултарат,—теҫҫӗ ун ҫинъен..— Пур 
ҫӗре те ӗлкӗрет: ,-Хут пӗлменлӗх пӗттӗр“ .ушкӑ- 
нӗнъе, Осоавиахимра, йаъъейккӑра, профсбйусра, 
турӑсӑрсен йаъъейкинъе (ратио тусӗсем ^инъен  
капарӑмӑр), клупра, крушокра т. ыт. орканисатси- 
сенъе те ӗҫлет Кулайӗв. Хӑй уърештенийӗнъе икӗ 
вырӑн йышӑнса тӑрат. Пурне те ӗлкӗрет, ъорт 
пӗлет мӗнле ӗлкӗрнине!

Пур те тӗлӗнеҫҫӗ, пуринъен ытла унӑн тусӗ 
Пулайӗв ӑсран кайнӑ.

— Пултарат, мӗнне калама!—аллине сулат вӑл. 
Дкӑ епӗ уърештенири ӗҫрен пушанаймастӑп, тупӑн- 
сах пырат ӗҫӗ. Профсойусра ӗҫлеме каҫпа аран- 
аран вӑхӑт тупкалатӑп.

Нумай пулмаст ӑна местком т,ленне суйларӗҫ, 
ӗҫӗ унта та тупӑнсах пырат (претҫетаттӗл килте 
тӑмаст)- Профсойус ӗҫне авантарах пӗлес тесен 
хаҫат-шурнал вуламалла, кӗнекесем сахал мар, 
отъот ҫырмалла. Уърештенинъе ӗҫе туса пӗтерме 
ҫук, ҫавӑнпа мерткомра канмалли кунсенъе ҫеҫ

пырса ӗҫлетПулайӗв. Аҫга унта теаггӑра, контсерта 
йе кинона кайма, ун ҫинъен ан шухӑшла та.

Кулайӗв пур ҫӗре те ӗлкӗрет, кинора та пулат, 
театтӑрта та ъас-ъасах курма пулат ӑна, консерт: 
ран та йулмаст, унтан п у р е  (малтанах каларӑмӑр) 
вунӑ орканисатсинт,е, вкҫӗ уърештенире ӗҫлет.

—Тӗлӗнмелле, йепле ӗлкӗрет вӑл пур ҫӗрте те?
Нумайъъеи ҫак шухӑш Пулайӗв пуҫне ҫӗмӗрет, 

анъах тӗпӗ-йӗрӗпе шухӑшлама унӑн вӑхӑт ҫук, 
ӗҫ нумайӗпе ӗлкӗреймест.

^— Каласа парха йепле сан пек хастарлӑ ӗҫлеме 
вӗренес манӑн. Е?—тесе ыйтрӗ вӑл Кулайӗва кӑр- 
ритурта ъарса.—Уърештенире 4 сехетъен ларатӑп, 
унтан, апат ҫикелесен, татах каҫхине ӗҫлеме кай- 
малла.—^Каласа парха?—терӗ вӑл йулашки хут.

Кулайӗз куҫне хӗсрӗ, аллинъи сехетне иӑхса илъӗ,
- -  Саҫҫетанине каймалла. Кайран калаҫӑпӑр— 

терӗ те вӗҫтерт,ӗ портфӗлне сулласа урамалла.
— Мӗнле саҫҫетанине?
— МОПР йаъъейки саҫҫетанийӗ.
— Миҫе сехетре?
— Ҫиъъӗре, сулъӗ^вӑл инҫетрен аллине.
Пулайӗв киле таврӑнса апат ҫинӗ хӑҫҫӑн, «Ку.ч,-

тура, и революция* шурналӑн йулашки номӗрне 
улама тытӑнъӗ Пит аван шурнал. Ҫиъӗ сехет ҫи- 
теспе каҫхи сагьйаттийе кайма тухрӗ.

— Мӗн шухӑша кайрӑн?—кулса пырат тепӗр 
ҫулпа^Пал)ук, Пулайӗв районӗнт,и ҫын.

— Еҫлеме кайатӑп. Отъот ҫырмаллаъъӗ-
П*Л)ук ӑна пырса алӑ тытрӗ, курманнж иумай

пулат.
— Хм! Ӗҫ пӗтмӗ вӑл нихӑҫан та. Канас пулат.
— Каккуй унта канма Уърештенире ӗҫ мзй 

таран, месткомра та пушанма ҫук.
1 ал)ук ӑна ҫурӑмӗнъен ыталарӗ те утнӑ май 

куҫӗнъен пӑхса пырат.
^— Нат,арланнӑ есӗ, шурса кайнӑ, пӑхха мана, кӑ- 

кӑр-ҫурӑм хӗвелпе хуралса кайрӗ. Илйинккӑра, 
канмалли ҫуртра пултӑм, унтӑн йала кайса килтӗм.

Пулайӗв хӑй йала нумайранпа кай.маннине аса нлъӗ
— Отпӑск илсенех епӗ те йала кайса килес 

тетӗп, анъах пушанма ҫук,—терӗ вӑл йӑвашшӑн 
пӑхса. Есӗ ӑҫталла уттаратӑн?

— Пайан кинора интереслӑ карттин кӑтартаҫҫӗ, 
пыратни? Шӑп, малтанхи ҫеанса ӗлкӗретпӗр, 7 се- 
хетре пуҫланат.

^'^улташне курнипе савӑнса-и, йе, „отъота кай- 
ран ҫырӑп“ тесе, Пулайӗв Паъукпа кинона кайрӗ.

Кинора ҫын нумай, конешнӑ (хӑҫан сахал пулна 
унта?) пилет илкелерӗҫ ҫапах, кӗсен телейне икӗ 
пйлет йулнӑ. Пулайӗв кӗрсенех сылтӑмалла пӑхрӗ 
те... Кулайӗв пӗр хӗрпе калаҫса ларннне курах 
кайрӗ.

— Саҫҫетанине кайап терӗн вӗт есӗ?
— Пулмарӗ пайан. ъленсем пымарӗҫ, —о г в е т  

паъӗ Кулайӗв хӑрах кӳҫне хӗссе.
Ҫак кунтан вара Пулайӗв хӑйӗн „хастарлӑ“ йул- 

ташне сыхлама пуҫларӗ. Стой, ъорт, воҫми!
— Пайан та саҫҫетани пулати сирӗн?—ыйтре 

вӑл тепӗр кунхине унтан.
— Пӗр куи та саҫҫетанисӗр иртмсст, ӗлкӗрм® 

ҫук.
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Ҫав вӑхӑтра вӗсен патне пӗри хут тытса пыъӗ.
— Кулайӗв йулташ, санӑн йаъъейкӑ  ̂ пухуне 

пымалла.
— Вӑл ҫапла пулӗ те, анъах манӑн местком 

саҫҫетанине каймалла, тата вунӑ минут ҫе? йулъӗ, 
терӗ кӑл аллинъи сехетне пӑхса.—Пыраймастӑп 
унта.

Анъах вӑл кунхине месткомра нимӗнле саҫҫетани 
те пулман (Пулайӗва ъ-ленсем каласа пат,ӗҫ).

Икӗ ерне сӑнанӑ хыҫҫӑн ӗҫьен Кулайӗв йепле 
„ӗҫлени" Пулайӗва пит аван курӑнъӗ, Кулайӗв 
т,ейе, Кулайӗв пултарат. вӑл пур ҫӗре те кӗрет, 
пур ҫӗрте тӑ ӗлкӗрнипе пӗр ҫӗрте те... ӗҫлемест.

— Манӑн ҫавӑита саҫҫетанине каймалла,—тет 
вӑл ӗҫ хушсан.

Мӗн тӑван^ ӑна? Пулайӗв та нимӗн тума пӗлмест. 
Туслашма пӑрахрӑ унпала. Пурнаҫҫӗ ҫапла ҫуг 
тӗнъере^Кулайӗвпа Пулайӗв, пӗри хастарлӑ, тепри 
хастарЩр, пӗри пур ӗҫе те ӗлкӗрет, тепри ниҫта та 
ӗлкӗреймест, Кулайӗв „хастарлӑ“ ӗҫлени ҫинъен 
ҫырса пама та вӑхӑт ҫук унӑн; уьрештенире ӗҫ- 
лемелле, месгком ӗҫне йӗркелемелле, хаҫат-шурнал 
вуламалла. Уншӑн кам та пулсан ҫырса парӗ-и 
тен? Ҫыр вулакан!

Ҫ. Йалаззн.

В1л йатпа х1т1лагш1и.

Сопранире.

Пайанхи сопранин кун йӗркинье 16 

ыйту. 

16 ыйту пулсан кун йӗрки пулмас! 

вӗп, тавлӗк йӗрки темелле ӑна.

Аҫта сан пашпӑрт ху^ӗ? 
Утилсырйона парса йатӑм.

Кбпер пЗланб.
Сладпуҫ 8зл«н првтҫвтат- 

т?лӗ(Пушкӑрт респ.) каыӑв 
вы*ӑхсеи акапас ҫук теов, 
]»Ят5кш ӑтӑк кгпероевв т^р- 
^етке те тӗиввмвот.

Епгури ратяо-хаҫатрая.

Йал претҫетаттӗлӗ Иван 
Ҫӳрет аран,
Путылкка ҫапӑнат хушран 
Лй, суккӑр пӑван!

Лаши ванъӑк кӗпер ҫинъе 
Урине хуҫнӑ тӗпӗнт,ен.
Ҫампа кӑҫал 
Лашине пусиъъен 

Пӗр ӗмӗре 
Ваннӑ кӗпере 
Пуҫларӗ йусама лӳппер.
— Савӑн, каъакам,

Уру хуҫӑлмастҫке,
Пулмӗ инкек,
Терӗ Наҫтаҫ инке.
— Тӑват кун тумалли кӗпере 

Ҫитерӗн пилӗк ҫула
Нумай ӗҫрен пула,
Тет г1ван—
Малатиҫ ман.

Ванъӑк кӗпер ҫинъе 
Пилӗк ҫулта аш пулас выд>ӑх 
Тӑват кунъен 
Аманмалла, тет, ашлӑх. 

Иванӑн выд)ӑх ҫук,
Ҫампа кӗпере асӑннӑ ЪУ̂ > 
Хӑш-пӗр ъух 
Вӑл кулат лах-лах.

Еп калап сире;
— Кӗпер ан тӑвӑр,
Ашшӑр ан йулӑр!

Ухсай И.
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а в л а т  Ш ӑ м ӑ р ш ӑ .
Кашни ҫулах Шӑмӑршӑ калӗн ӑшъикне хускатса 

хӑваракан шавлӑ ӗҫ пулатех пирӗн. Ҫынна ывӑниъ- 
ъен сӗлтӗртен йариъъен калаҫтаракан мӑнӑӗҫ. Пысӑк 
ӗҫсен хушшинъе пӗъӗкреххисем ъеретленсе пыраҫ- 
ҫӗ. Пӗрер ункӑран сыпӑнса пулнӑ таттисӗр вӑрӑм 
сӑнъӑр пек ҫулталӑкӗпех Шӑмӑршӑ калаҫат вара.

Йури тунӑ пекех, малтан пӗъӗкрех ӗҫ тухат. 
Калаҫатвзра Шӑмӑршӑ. Сикет, ташлатсӑмах. Анъах 
вӑл пушарланса кайаймаст; ӑна Шӑмӑршӑ тӗнъине 
тӗпӗ-йӗрӗпе хускатакан, аҫаҫапуллӑ пысӑк ӗҫ хы- 
парӗ сӳнтерсе лартат. Вӑл пысӑк ӗҫ туса иртте- 
рессин реппеттитсийӗ вырӑнне кӑна тӑрса йулат.

Лайӑх арттис реппеттитснйе те пӗтӗм вӑйхал- 
не, пӗтӗм пурнӑҫне парса выд,ат. Апла пулмасас- 
сӑн, вӑл стсенӑ ҫине тухма йурӑхсӑр, тунката кӑна 
пулат. Ҫапах та ҫпектаккӑд, иртсессӗн арттис реп- 
петтитси пулнине манат.

Ҫавӑн пекех, Шӑмӑршӑра реппеттитсийӗ те, 
ҫпектаккӑлӗ те пулат.

Мӗн калаҫтарат Шӑмӑрша?
Хӑма ҫуракан савӑта хута йаъӗҫ.
„Нумай калаҫтаръӗ пул, вара“—шухӑшлат вула- 

кан йулташ.
Калаҫтаръӗ сана. Ирлӗ каҫлӑ хӑлхана ҫуриъъен 

кӑшкӑртакан ҫвистокӗ пулмасан, савӑт пуррине те 
пӗлмеҫҫӗ кунти калаҫакансем.

Акроуъаскӑ ҫуртне пысӑк туса хуръӗҫ. Респуп- 
лӗкре ҫук, темелле.

Калаҫрӗҫ-и?
Ҫук.
Пӗр ҫул хушшинъе икӗ пуд,ннтса, пӗр пысӑк 

шкул туса хуъӗҫ.
Калаҫтаръӗ-и?
Ним те ҫук.
Електритсӑ стантсине лартрӗҫ. Шӑмӑршӑ урамӗ 

ҫапҫутӑ. Унта та кунта електритсӑ ламппи выд,а- 
нат. Хад) тата вутлӑ арман лартаҫҫӗ.

Калаҫтарат-и?
Ним те ҫук. Курмаҫҫӗ те.
Ҫуртйӗр туса кунта есӗ никама та тӗлӗнтерей- 

местӗн. 24 сехет хушшинъе урам варне Амерӗкри 
62 хутлӑ „пӗлӗтхыранӗ" ӳссе ларсан та, такҫанах 
тинӗс тӗпне путнӑ „Титтан“ карап Хырла йе ирӗклӗ 
ҫырми тӑрӑх Шӑмӑрша килсе ларсан та Шӑмӑршӑ 
пӗр сӑмах та ъӗнмӗ. Ҫук. Т)ӗнместех. Кун пек 
ъухне Шӑмӑршӑ шарламаст. Кун пек ъухне вӑл 
Ъӗлхесӗр.

Акӑ, вулакан йулташӑм, епир иккӗн т,ӗлхесӗр
Шӑмӑрша калаҫтарма тытӑнатпӑр. Илтӗр.

♦§ ♦
Пӗъӗкҫеҫ умсӑмах, йулташсем. Кунта ирҫелле йе 

вырӑсла калаҫаҫҫӗ. Вулакансем хушшинт,е ирҫел- 
ле пӗлекен ҫук пирки ирҫелле калаҫнине ъӑваш- 
лах куҫарса ҫырӑпӑр. Анланмалларах пулат.

Апла пулсан итлӗр, итлӗр, итлӗр!..
♦♦ «

— Райкомола ҫӗнӗ ҫекреттар килнӗ темест-и?
— Енер, каҫпа ҫитрӗ. Хам куҫпа хам куртӑм. 

Вот йейпо...
— Хваттере кам патне кӗнӗ тата?
— Такла Ваҫҫи патне... Ах, ҫап-ҫамрӑк. Илемлӗ,

нх-ик!
,Реппеттитси“ пуҫлант,ӗ. Пӗрик „реппеттитси" 

хыҫҫӑн пйесса вӗренсе ҫитнӗ пек, шӑмӑршӑсем

пӗр кун хушшинъе ҫӗнӗ ҫекреттарпа пӗтӗмпех 
паллашса ҫитрӗҫ.

— Хветӗ йатлӑ.
— Т)ӗ“1хи-ҫӑварӗ ҫав тери йапшар.
— Ат,а, сылтӑм хулайӗнъе ҫӑпан вырӑнӗ пур, 

темести?..
Ҫакӑн^пек халап Шӑмӑршӑра 5--6 ернене пыъӗ. 

Унтан сӑмах ҫекретгарӑн „вӑрттӑн ӗҫӗсем» ҫинелле 
куҫрӗ.

— Кашни каҫ Натишпе хапха умӗнт,е ларат.
— Ҫутӑлиъъенех лараҫҫӗ тет ҫав, аъа...
— Натишрен хӗр халлӗн йулашши пулмашт 

пуД),—шамккарӗҫ каръӑксем те.
Ҫекреттар Натишпе „ҫутӑлиъъен“ ларнӑ халап 

йал ҫинъе ташларӗ те лӑпланъӗ.
Сасартӑк аҫа ҫапнӑ пек, ҫӗнӗ хыпар сзрӑлъӗ.
— Хветӗ райком сторошиххипе варлӑ вӗт!..
— Ан калаҫ!
— Вӑт шуйттан!..
Хветӗ сторошиххӑпа мӗнле варланни, стороших- 

хи Хветӗна мӗнле сӑмахсем калани. Хвети сторо- 
шиххине мӗн каласа „йӑпатни“ йал ҫинъе сикрӗ. 
Килтен киле, урамран урама, вӗҫрен вӗҫе ъупат 
сӑмах. Кӗтӳ хапхинъе, копператтив лавккинъе, 
пӗренесем ҫинъе Хветӗпа сторошиххӑна кышлаҫҫӗ. 
Ҫӑварӗсенъи сухӑрӗсене тепӗр йеннелле ҫавӑрса 
хураҫҫӗ, шапшур суръӑк сураҫҫӗ, татах ҫийеҫҫӗ. 
Хӑшпӗр уърештенисем те пӗр ик-виҫ уйӑх ҫак 
„ӗҫпех“ сывласа пурӑнъӗҫ.

Хветӗпе пӗрлех унӑн йулташӗ Ку/ькка хӑйӗн 
савнипе ҫыхланса ӳкнӗ.

Вара_шавларӗ Шӑмӑршӑ. Вара кӗрлерӗ, и их! 
Куд)ккӑна ирӗксӗрех авлантарт,ӗҫ.

— Авлан, мушшилник ат,и! Авланмасан,—ком- 
соран толой.

Авланъӗ. Мӗн тӑвас тен, йӗрес те авланас пу- 
лат. Хветӗ хытӑ тӑъӗ вара; тем пек хытӑ хӗстерсе 
те авлантараймарӗҫ ӑна. Анъах ҫекветтартан сир- 
пӗнъӗ. Ун вырӑнне тепӗр Хветӗ иышӑнъӗ.

Старов, кӳпшек, патвар ҫын пирӗн 'ҫӗнӗ Хветӗ. 
Такама савӑнтармалла. Сӑмсасем кивелнӗ ҫӑпата 
калӑпӗнъен те меллӗрех. Сӑнӗ пуҫӗ те пӑрахӑҫ 
мар. Пур йенъен те „на йат“.

Малтан; „Хветӗпе Туп,ккӑ Тапта Лекҫей крилтси 
ҫинт,е ,ъуптунине“ ҫын курнӑ, терӗҫ. Унтан; „Хве- 
тӗпе Туд,ккӑ комсомол йатне „страмит" тунӑ, ком- 
сомол еттӗккине вараланӑ,"—терӗҫ.

Хветӗпе сторошиххӑ вырӑнне ҫӗнӗ Хветӗпе Туч,ӑ 
тухса тӑъӗҫ. Ҫав вӑхӑтра Шӑмӑршӑ вӗсене „стсенӑ 
ҫине кӑларма реппетитси" тӑват.

Унъъен те пулмарӗ, йал ҫине Хветӗ Ту1§ккӑна 
тепӗр йӗкӗтще страмитленнӗ ҫӗртех тытса, йенӗн- 
йенӗн ҫупкӑ пани йал ҫине електритсӑ хӑват,ӗ 
пек сарӑлъӗ.

Калаҫрӗҫ вара кун ҫинъен шутсӑр хытӑ. Ирҫб' 
сен килӗнъе, урамра, кашни уърештенире, ларУ' 
сенъе, пур ҫӗрте те Хветӗпе Ту1§ӑ еттӗккӑ рамк- 
кинъен тухса кайнӑҫин|,енкалаҫма тытӑнъӗҫ. Само- 
криттӗк пухӑвӗсенъе мӗн ъул ҫын ърлхи хӑйран- 
марӗши вӗсем пирки, е-ех!

Хветӗ ҫапах Ту1§ккӑна илмерӗ...
Ку хыпар^ пушарӗ лӑпланса пына май Йермо- 

лайӗвпа унӑн савни Шурӑ ҫинъен халап амаланма 
пуҫларӗ. Вӑйланат те вӑйланат вӗт халап.

— Шурӑ хырӑмлаинӑ,—теҫҫӗ.



— Йермолайӗвпа теҫҫӗ.
Оххи те аххи. Пӗри калат: „каъъа ил,“ тепри 

алат: „кирлӗ мар“. Ну, тавлашу тухсакайнӑ ӗнтӗ.
Йермолайӗва пӗр уърештенийе ъӗптеръӗҫ (по- 

о ш ӑ м , ку уърештени ӑна ҫеҫ авлантарманҫке) те, 
ӗскен, коменттарисӗрех:
— Авлан,—терӗҫ.
Авланъӗ. Авлансан ерне ҫурӑран ат,а ҫуралъӗ. 

[алаҫрӗ вара Шӑыӑршӑ. Киленсе кайаъъенех ка- 
;аҫрӗ.
Авлансан уйрӑлъӗ арӑмӗпе. Шӑмӑршӑ ҫӗнӗрен 

;авхаланса кайрӗ.
Уйрӑлнӑ хыҫҫӑн тепре авланъӗ, Ку хыпар ну- 

«айах калаҫтараймарӗ, мӗншӗн тесен, уйрӑлнӑ 
:ыҫҫӑн авланасах пулат. Уйрӑлиъъен авланма хӗн- 
ерех, пӗр уйрӑлсан унта тупӑнат. Анъах, ҫӗнӗ 
рӑмӗ, тем хӑйаматшӑн, сулема шывне ӗҫсе кӳпӗн- 
чӗ хыпар Шӑмӑршӑ сывлӑшне нумайт,т,ен кисрен- 
терсе тӑъӗ. Хад,хи кунсенъе те таҫта, айакка кал- 
тӑртатса кайнӑ аслати сасси пек илтӗнеьъӗ те, 
Лӑмӑршӑ ҫине уйар аҫа ҫаппи ку халапа пӗтер- 
сех лартрӗ.

Райколхоссойус претҫетаттӗлӗ уйрӑлиъъенех тата 
тепӗр хут, вӗрҫӗнӗрен авланма пултарнине путиш- 
лесе кӑтартрӗ.

Улаттӑртан кунта куҫсанах шӑмӑршӑсем:
— А-ах, ку супъикӑн куҫӗсем ытла ҫулӑ. Хӗр- 

сене тикӗн тумаст ку,—терӗҫ.
5 ӑнах та пӗр-ик уйӑх хушшинъе пӗр хӗре ,ти- 

кӗн ту.масӑр" йуратат пӑрахат те авланат...
...Пӗр илемлӗ кун, ҫӑмӑр хыҫҫӑн сапсарӑ ӑшӑ 

хӗвел пӑхнӑ кун кӑштӑрт, килсе кӗъӗ кивӗ арӑмӗ. 
Хӑйпе пӗрле виҫӗ аъине илсе килнӗ...

Кун ҫинъен Шӑмӑршӑра мӗн калаҫнине ҫырма 
та пӗлейместӗп. Хамӑн та пуҫ арман ъулӗ пек 
ҫаврӑнат, Павраҫҫӗ йаланах. Ҫавӑн пирки проф- 
сойус пухӑвӗсем те пухӑн.ма пӑрахрӗҫ ӗнтӗ.

— Авлантарас,—авланнӑскере тата тепӗр хут 
авлантарма май ҫук... Ним тума та аптранӑ ӗнтӗ, 
теҫҫӗ уърештенисенъе.

Ҫавӑн пек шавлӑ ӗҫсем Шӑмӑршӑ ӑшт,иккине хус- 
катаҫҫӗ. Пӗрер ункӑран сыпӑнса пулнӑ таттисӗр 
вӑрӑм сӑнъӑр пек вӑрӑ.м Шӑмӑршӑ халапӗсем.

Е тм ен  А .

Ш Ы В П А Т Н Е.
Тӗттӗм йалсенъе кулаксем теи те пӗр суйа хыпарсеы сараҫҫӗ.

Ма йалӗпех шыв ӑсма тапса тухрӑр? 
Малалла шыва иӗнекепе памалла пула?, теҫҫӗ.
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К а м а  а ъ а  к и р л ӗ ?
Кӗтмен ҫӗртен сиксе тухакан йапаласем ха.ъхи 

вӑхӑтра сахал темелле мар. Хӑйамат ъухлех вӗсем.
Акӑ, сӑмахран, илер ҫакӑп пӗккине.
Ирхике амӑшӗ аънне ура сырса йарат.
Васкат, тӑрмашат, мӗншӗн тесен ъ^ср^х уйа 

тухса каймалла. Ҫав вӑхӑтра аъи трук ҫапла шап- 
латтарат;

— Есӗ. анпе, ҫтервӑ!
Мӗн тӑвас тептӗн ӑна; пӗт,ӗк ат,а вӗт! Илтнӗ 

вӑл пӗр-пӗр ъух ашшӗ каланине...
Йе тата акӑ тепӗр тӗслӗх.
Пӗр-пӗр т а б а т  кӗрет хулз копператтивӗн сто- 

ловӑйие. Таккуй, манерлӗскер. Ҫинҫе ураллӑ, ҫут 
пушмаклӑ. Тутисене пӗветнӗ.

Пур.ҫӑн йупкӑ ъӑштӑрт-ъӑштӑрт туса пырат 
кӑна!

...Пырат пуфет патне, илет пӗр путылкка кӑвас. 
Пырне йӗпетме васканипе хӑйех пропкине уҫат те... 
Пӗртте „прилиъъи” пӗлмен кӑвас арҫурилле пӗ- 
рӗхсе тухса кайса майрана упӑге тӗслӗ туса 
пӑрахат.

(ӗтмен ҫӗртенех...
Пулат ҫаз ӑнсӑртран тем те!

* *
Пирӗн керонпа паллашас тесен есӗр пӗлтӗрхи 

„Ҫамрӑк хрест,енре“ В-каҫыриӑ „Икӗ питлӗ И?лари- 
онов“ йатлӑ фелйегтона, тата иртнӗ кӗркунне 
„Красная Чувашия“ хаҫатра „Лицо врага“ тенӗ 
статйана вулӑр. Интереснӑ вӗсем питӗ. Тепре шу- 
хӑшласан—ъӑрмантарас та мар пул> сире кив 
хаҫатсем хушшинъе ъ^®‘1.1зптарса. Каласа пама 
пултаратӑп хамах.

илларионӑв, Хӗплӗъутайри ХҪШ-ӗнъе вӗрентсе 
пурӑнаканскер, пӗр пуп хӗрне пуҫӗ мӗнӗпех йу- 
ратса пӑрахнӑ мӗи. Анъах „ӗҫ тухман". Хӗрӗ хӑй 
урӑххнсем хыҫҫӑя йакканӑ. Вара ку „рытсӑр“ 
аслатиллӗ-ҫиҫӗ.млӗ ҫыру шарлаттарнӑ пуп хӗрӗ 
патне. Апла та капла, ес пылъӑклӑ етемсем хуш- 
шннъе путатӑн, вӗсем манӑн ъӗрне хурине те 
дӑмаҫҫӗ, вӗсем... шӑршлӑ йапала кӑна...

...Мӗншӗнне пӗлмесгпӗр, анъах пуп хӗрӗ Илла- 
рионӑв майлӑ ҫавӑрӑнман. Хӑй те кайран ун ҫине 
алӑпа сулса—айккалла пӑрӑннӑ.

Урӑх ҫулпа ҫатлаттарнӑ вӑл...
Йалти хӗрсем-арӑмсем хыҫҫӑн йанккама тытӑн-

нӑ, снаъъӑт. Кам хыҫҫӑн май килет унта...
♦* ♦

Пит те матур ташлакансем, хӗрсе ташланӑ ъух 
ҫапла калаҫаҫҫӗ: ,

— Ата, тӑванӑм, йара пар“ та—йулашкине пире 
пӑр!..

Йлларионӑв та, хӑйӗн „творъъӗствинт,е“ ҫав 
халлапӑн малтанхи пайне пӑхӑннӑ. Анъах иккӗ- 
мӗш пайне... („йулашкине пире пар, тенине) асра 
та тытман.

Ҫапах...
Ҫӑварии хыҫҫӑн постӑ пулат, ҫак тӗнъере нимӗн 

те налан пӗрешкел пулмаст, пур йапала та 
улшӑнат.

Илларнонӑвшӑн постӑ ҫавӑрӑнса ҫитнӗ. Постӑ та 
мар ӗнтӗ, ҫав «йулашкине пире пар“ тенине пур- 
нӑҫа кӗртмелли вӑхӑт.

Ӑнсӑртран, кӗтмен ҫӗртен—Хӗрлӗъутай районӗн- 
Ъи халӑх сутне Илларионӑвран алимент шыраса 5 
сайавлени пырса >'кнӗ.

"^ӑнах, суймастӑп ! Пӗрре те мар, иккӗ те мар, 
Виҫҫӗ!

— Апла-капла... Каьъ’ илетӗп терӗ... Хал> ҫа- 
вӑрӑнса та пӑхмаст...

...Сут Илларионӑзран 3 алимент шыраса илмелле 
тунӑ. * * «

Тӑвайккинъен ҫунашкапа йарӑнса анма питӗ 
аван. Анъах ҫунашкине кайалла, ту ҫине туртса 
хӑпартма... питех те мар.

Илларионӑв кӗтмен ҫӗртен 3 алимент^ тӳлемелле 
пулса тӑнӑ пирки хытӑ кӳреннӗ. Хушшӑн ҫӗтӗлсе 
кайас пек тарӑ.хнӑ. Тарӑхнипе, йулашкинъен, ӗҫле- 
ме пӑрахнӑ.

— Ҫӑва патне! Рас шалу илместӗп—шырама та 
пултараймаҫҫӗ,—тенӗ вӑл.

Анъах, тӳррипе каласан, Совет ҫӗршывӗнъе 
хӗрарӑм пайӗсем пур т,ух, кун пек ъ^хӑмланипе 
хӑтӑлайас ҫук алиментран.

Темиҫе уйӑх иртсен—сута каллех сайавленисем 
пырса выртнз.

— Пулӑшӑр тархасшӑн. Тӳлемест Илларионӑв...
♦

* *
Ку ларӑва Хӗрлӗъутай сутйисем нихаҫан та 

манас ҫук...
Халӑх — лӑнк.
Такам та пынӑ.
Айӑпланаканнисен тенкелӗ ҫинъе—Илларионӑв, 

ХҪШкулӗн пуҫлӑхӗ пулнӑскер.
Ӑна хирӗҫ -пӗр кӗтӳ хӗрарӑм.
Еҫ кӗске; Илларионяв алимент тӳлем ест.
— Мӗншӗн?
— Укҫа ҫук.
— Есӗ нумай пулиаст тӗртӗрен йапаласем са- 

халтан та 2 пинлӗх сутнӑҫке?
— Сире мӗн ӗҫ?
Рак пекех кай-1лла ъа.внӑ, хӗрарӑмсем те, сутйе- 

сем те анграса ҫитнӗ.
Унтан трук... (Илларионӑв кӗтмен ҫӗртен!) хӗра- 

рӑмсем пӗрин хыҫҫӑн тепри алӑсенъи аъисене 
„ашшӗ“ патне пыра-пыра хунӑ га —туха-туха кайнӑ...

Ҫӗр ҫӑттӑр! Мӗн тӑвасха ха.ъ?
Илларионӑвӑн—виҫӗ аъа...
Халӑх ахӑлтатат, кулат...
Илларионӑвӑн ҫамка, хырӑм, ҫурӑм тӑрӑх тар 

йухат...
5 ӑн та, тепӗр ҫын пулсан—ҫавӑнтах шыва кай- 

са кутӑн сикмелле. Аньах Илларионаз ун пекки мар.
— Ей, халӑх! Кама аъа кирлӗ? усрама паратӑп! 

Потхоти, кама кирлӗ?—тесе ҫухӑрса йанӑ вӑл са- 
сартӑк мӗн пур халӑх илтӗнмелле.

Никам та ъӗнмен.
— Ну, кама кирлӗ, тетӗп? Килӗр! Кам- илет ҫӗр 

тенкӗ тыттаратӑп!..
Укҫа ҫине сӑмах кӗрсе кайсан хыҫалтан пӗр 

карт,ӑк тухнӑ вара.
11ӗр а§ине вырнаҫтарсан—ъылайъъен ҫын шы- 

ранӑ Илларионӑв. анъах тупайман. Пырат—аъисен 
амӑшӗсем пырса кӗнӗ...

Епӗр, „Капкӑнҫӑсем“, вывӑт тумастпӑр.
Анъах астутарар сире каллех: кул,ттурлӑ етем, 

уъъитлӗ вӗг Илларионӑв...
Илтрӗри? **
Р. 5. ХаД) Илларионӑв алиментсене „т,есным 

путтом“ тӳлесе тӑма тытӑннӑ, теҫҫӗ.
Лвонит Акаккӑв.
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Ни 8ыр1с, ни ъ^ваш-
Пярбя X шТра йахтав уйӑрӑхаЗ, ху- 

1ааа ҫыхӑвайаан слушӑшдЕсем пур.

Страствуй ты, мой трук Раман, 
Расскашу вам новӑҫ,
Корӗ питӗ поЛ)Шой ман 
Ӗҫлес килмест вовҫҫӗ.

Втрук встретилҫа орамра 
Сам ҫекреттар, пйаннӑй! 
Неъъ^нсурнӑн йорӑна 
Во вҫу Т)ӑсса йанӑ.

Так напраснӑ т,орт воҫми 
Ӗнер кнле карӑм,
Раҫвӗ мошнӑ шанма-им 
С ума сошшол арӑм!

Иа старайуҫ са колхос 
Суймастӑп, йей поху.
А ман арӑм овйоса 
Протала торковтсу.

Колхос тунӑ вӑхӑтра 
Дура, акайаннӑй, 
Нест,астнӑй пӗр сорӑха 
Посса ҫисе йанӑ.
Орӑх пӗртте выъӑх ҫок 
Пӗр кошак ҫеҫ йолнӑ, 
Вӑл та шӑши тытнӑ т,ох 
Простутитсӑ полнӑ.

Лошшӑт пыла уме^а 
Ӑна та ъорт> сотнӑ,
Корппо сволӑт, тд>а маххан 
Илсе кзйса пуснӑ.

Как увитал вӑл мана 
Ҫрасу ъолпа пет,ӗ, 
Йеле-йеле упешал 
Т)ут-Т)ут-ъут ленкеъъӗ!
Йешӗл-пы ес опта пыл- 
Вилен, ъеснӑй словӑ! 
Калама ъут не сапыл 
Ӗҫеҫҫӗ пит ловккӑ.

Хотта не вҫех терев^ьах 
Ҫынсем ун пек ҫвери, 
Понимайӗш, лошшӑт ман 
Полса хӑла мерик.

Текех йала хотта реш 
Нисашто каймастӑп, 
Йа слушӑшъи ъеловек 
Не т-ъа йал порнатӑп.
Онта кайсан такми снай 
5 онсӑр йолма полӗ, 
Айта кайар пивиойа 
С корӗ выпйӗм штолӗ!

Вот кте шивут тиккари! 
О-й-ой, ты мой пошӗ 
Ҫелсоветски ҫекреттар 
Хуликанит тошӗ.

Марк-Аттай.

Сӑмгрта пухакан.
5ӑхӑсем калаҫаҫҫӗ. Ҫӑмартине 

вӑрттӑн тӑваканни калат:
— Виҫӗ кун ӗнтӗ ман хуҫайк- 

кӑ епӗ вӑртгӑн тунӑ йӑва ҫывӑ- 
хӗнъенех ҫӑмарта шыраса ҫӳрет, 
Иӑвама тупаймаст.

— Ҫӑмарта пухакан копперат- 
тив ӑратти ӗнтӗ вӑл.

Ваттисен халгпе вырӑнлӑ 
пулнӑ.

Профпӳ/ократ.

1. Ҫын урапи ҫине ан лар, хыс- 
на урапи ҫине лар, тенӗ^ арӑмӗ 
комантировка кайакян упӑшкине.

2. Кийӑва ҫитерет тени 
тӗрӗс мар, тӗрмене ҫеҫ ҫитеръӗ, 
тенӗ кулак сут хыҫҫӑн.

КивӖллэ шухашлама манман 
ҫтенкор.

Кирлӗ мар тавар.

— Хаҫатра Иванов ҫинъен 
ҫырас тетӗп.

— Ҫыр. Мӗн тесе ҫыратӑн?
— Кашни кунах ӑна милитси- 

онер путка тытса кайат.
— Пӗлмесӗр калатӑн. Ӑрӑмӗпе 

найнине курнӑ та... Ӑра унӑн 
нрӑмӗ милитсионера кӗнине илт- 
ыени?

Иллтя копаераттив 1 аа у |- 
севде путр.ӑоеи, пи:евсем 
вумай.

— Ма хӑвӑр местком вад>Д)И 
„Капкӑк" ҫырӑнса илместӗр?

— Ҫырӑнма хушакӑн 
Д)3р илменрен.

Суйлавшӑи|.

— Анне, хӑҫая суйтлав пулат?
— Ма?
— Ҫӗнӗ суйлавра аттене улӑш- 

тарас тетӗп.

Хупӑ сопран4.
— Кӑмака шуратмаллине ӑҫта 

илтӗн?
— Копператтивра.
— Шап шуррийех пулнӑҫке.
— Шурӑ пулмасӑр. Пурӗ ҫук

та, путра илмелле пулт,е.

— 5 ®ннӗ ъухне уҫӑ сопрани 
пулат терӗҫ. Кайран дупӑ сопрани 
пулъӗ.

— Ма!
— Т)ленсем никам та пыман- 

ран.

9



о о ю

(Малалли *)

Ав р а а м Петровъӑ (шӑнкӑравне шӑнкӑртаттарса): 
Кунта, пирӗн пата, 11ут патшалӑхсенъе вӗренсе ҫӳ- 
ренӗ ъяплӑ ӑслӑлӑхҫӑ Кҫенофонт иванӑ-5 Меттео- 
рӑв килнӗ. Вӑл пире кунта ъӑваш халӑхӗн мӑн ас- 
лашшӗсем ҫинъен токлат туса парасшӑн. Хнсеплӗ 
Меттеорӑв йулташ ку тӗлӗшпе сахал ӗҫлемен мар 
ҫын, вӑл ку пысӑк ыйтупа нумай ҫул ӗҫленӗ. Вӑл 
Ъӑваш халӑхӗн пӗтӗм историне. унӑн т,ӗлхнне, унӑн 
йӑлисене, унӑн ӑсхакӑлне сӑкаса вӗреннӗ хыҫҫӑн, 
Ъӑвашсен мӑн аслашшӗсем ҫинт,ен ҫӗнӗ теори шут- 
ласа кӑларнӑ. Вӑл теорине «Меттеорӑв теорийӗ», 
теҫҫӗ ӑслӑлӑх тӗнъинъе. Ку теори—-пит паллӑ, та- 
рӑн шухӑшлӑ теори. Ку теори пирӗн халъъенхи, 
ъӑваш ҫинъен тухнӑ теорисене, пӗтӗмпех хупласа 
хурат. Хам епӗ ун теорийӗпе пӗтӗмпех паллашсах 
тухаймарӑм пулсан та, тӗп шухӑшне уйӑртӑм. Вӑл 
к алат .. (пӑртак тӑрсан), анъах кӑна токлатъӗкра- 
нах илтӗр-ха хӑвӑр, ҫавӑнпа калас та мар... Пит 
пысӑк вырӑн йышӑнакзн токлат, хисеплӗ Кҫено 
фонт Иванӑъа токлатне итлеме ъӗнетӗп. (Метт.ео- 
рӑва) Есӗр хатӗри, Кҫӗнофонт Иванӑъ?

М еттео р ӑв . Хатӗр. хатӗр... Епӗ йаланах хатӗр, 
Авраам Петровӑъ-

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Сӑмах Кҫенофонт Нва- 
нӑъа! (ҫемҫен) Кҫенофонт Иван&ъ!

М е т т е о р ӑ в .  Хисеплӗ Авраам Петровъӑ пире 
ҫак сирӗн ъаплӑ ушкӑнта, ӑслӑлӑх ушкӑнӗнъе, ток- 
лат тума ирӗк паъӗ. Хӑйӗн ха.ъ ҫеҫ каланӑ сӑма- 
хӗнъе вӑл маи ҫинъен, ман теори ҫинъен паха 
сӑмахсем каласа иртеръӗ. Епӗ, хам шутпа, вӑл 
сӑмахсене илтме те тивӗҫлӗ мар пек, мӗншӗщ те- 
сен, епӗр, ӑслӑлӑх ҫыннисем, ъапшӑн мар, ӑслӑх- 
шӑн хӑйшӗн ӗҫлетпӗр, тӗттӗм йапӑлана ҫутӑ 
тӑвасшӑн ҫеҫ ӗҫлетпӗр. Ҫапах епӗ хисеплӗ 
Авраам Петровиъа йӑла тӑрӑх, тав тӑватӑп. 
(Преҫитиум йенне пӑхса пуҫне тайат. Пурте^ алӑ 
ҫупаҫҫӗ). Халӗ токлат ыйтӑвӗ ҫине куҫӑпӑр. 
(Шыв ӗҫет). Тӑвансем, вӑхӑт хаклине (есӗр пурте 
пӗлетӗр, пуринъен (ытла вӑл пире, ӑслӑлӑх 
ҫыннисене, хаклӑ. Ҫавӑнпа епӗ кунта, вӑхӑта 
хакласа, хамӑн теорипе сире, пӗтӗҫтерсе ҫеҫ 
паллаштарӑп. Кайран есӗр унпа, уйрӑм^ кӗнекепе 
ҫапса кӑларсан, тӗплӗрех паллашӑр. мӑн
аслашшӗсем ӑҫтан, мӗнле йӑхран пуҫланса кайни 
ҫинъен хад)хи куна темиҫе теҫетке теори те пур. 
Пӗрисем ъӑваш пӑлхар йӑхӗ, теприсем хасар йӑхӗ, 
пеъенек йӑхӗ, фин йӑхӗ, тесе шутлаҫҫӗ. Иулаш- 
ккнъен ъӑваша Мессоппоттами ҫӗрӗнъен туртса 
кӑларса Атам йӑхӗ туса хуъӗҫ. Шумӗр халӑхӗнъен 
пулнӑ ъӑвашсем, терӗҫ вара йаффетит теори тӑрӑх 
ӗҫлекен ӑслӑлӑхҫӑсем. Кун пек теорисем нумай, 
малтанах каларӑм-ха, анъах вӗсем ӑслӑлӑхпа ки-

* Пуҫлаыӑщӗ И -м ӗш  номӗрте.

лӗшеҫҫӗ и? Килӗшсех каймаҫҫӗ. Ха^хи ъӑваш ҫын- 
нине йун тӑрӑх сӑнасан, халах сӑмахлӑхне илсе 
сӑнасан, тата авалхи кӗнекесене тӗплӗрех . вӗрен- 
сен, ку теорисем супӑ^ь хӑмпи йевӗрлех шартласа 
ҫурӑлса кайаҫҫӗ Вара ку тебрисенъен ним те 
йулмаст. Кайӑпӑр малалла. Епӗ хам теорипе пу- 
ринъен ытла ъӑваш ъӗлхине тӗплӗн вӗренсе ш;ут- 
ласа кӑлартӑм. Епӗ хам линквист, ӑсталӑх тӑрӑх, 
каланӑ пултӑр сире. Пӗрремӗш полошени... Мал- 
танах каласа хурам-ха: епӗ сире нумайах тӗлӗн- 
тереймӗп, кениа.ънӑ йапала кирек хӑҫан та прас- 
туй пулат вӑл, мапӑн та ҫавах. Ҫапла пирвайхи 
полошенине илӗпӗр. Урал-Алтайпа Интойевроппӑ 
Ъӗлхисем хушшинъе ъӑваш ъӗлхи уйрӑм вырӑн 
йышӑнса тӑрат. Вӑл ытти ъӗлхесенъен пат>ах уй- 
рӑм. Уйрӑмӗ унӑн акӑ ӑҫта. Сӑнанӑ пуд) есӗр ҫа- 
кӑн пек сӑмахсене: арҫын, арӑм. Мӗн илтӗнет кун- 
та? Пуринъе те „ар“илтӗнет. Ҫак „ар“ тени ӗнтӗ 
вӑл ман теорин тӗпӗ пулса тӑрат. Аръа, арлан, 
арман, аркӑ, арӑмути, аран, ара, тата ыттисем те.

Пуринъе те „ар“. Ҫак „ар“ ытти нихӑш ъӗлхе- 
ре те (халӑхра, тейес пулат) тӗл пулмаст, пулма 
та тивӗҫлӗ мар, пулсан та ъӑвашран илнӗ сӑмах 
пулат; пӗр нимӗъ ъӗлхинъе анъах ҫакӑн пек „ар-

сем“ зӗл пулни тӗрӗс. Акӑ ӑҫта ӗнтӗ ман теорин 
никӗсӗ: ъӑзаш ъӗлхипе нимӗъ ъӗлхи мӗнле пы- 
раҫҫӗ! Ҫак „ар“ тӗп ъӑваш сӑмахне епӗр ытти 
Ъӗлхесенъе те куратпӑр, анъах кунта вӗсем кӑна 
ҫеҫ, тӑван килте мар. Акӑ ку иккӗмӗш полошени. 
Лнъах ытти ъӗлхесенъе ҫак „ар“, т,ӗлхе саккунӗ- 
ҫем тӑрӑх, йе улшӑннӑ, йе ҫавӑн манирлех йулнӑ. 
Ӗлӗк, авалтан та авал, римсем Атӑла Ра, тенӗ. Ра 
тени „ар“ пулат. Римсен ъӗлхи саккунӗсем тӑрӑх, 
йутран кӗнӗ сӑмахсем кутӑн ҫаврӑнса тӑмалла 
пулнӑ. Ҫавӑнпа Ра „ар“_пулат. Р а—Атӑл. Атӑл 
ҫинъе кам пурӑннине хӑвӑр та пӗлетӗр. Илӗпӗр 
тата Аркентинӑ, тенӗ сӑмаха. Кунта вара „ар“̂ ул- 
шӑнман, ҫаплах йулнӑ, анъах „ар“ хыҫӗнъи сӑмах
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сыпӑкӗсем улшӑнпӑ, кӗнъеле, тейес вырӑнне аме- 
рӗк ҫыннисем „кентинӑ“, тенӗ. Ман шутпа ку 
сӑмах пӗтӗмпех ъӑваш сӑмахӗ. вӑл „Ар кӗнъели“ 
пулат. (Алӑ ҫупаҫҫӗ). Ытти ъӗлхесенъе кун пек 
„арсем“ ҫук. Кунтан епӗр ъӑваш халӑхӗн авал- 
лӑхӗ тӑрӑх сӑмах татса хуратпӑр.

Халӗ нимӗъ ъӗлхипе т,ӑваш ъӗлхине танлашта- 
рӑпӑр. Илӗпӗр ҫакӑн пек фрасӑ; „Йакоп унт Анна 
варен ейптад) аллейн тсу хауҫе“. Тӑваттӑмӗш сӑ- 
махра мӗн илтетпӗр? „Ар“! Пӗрремӗшпе виҫҫӗмӗш 
сӑмахсем мӗнлс? ^ӑваш  сӑмахӗсемех: Иакку,. Анна! 
Акӑ ӑҫта ӗнтӗ сире ман теорин ҫекре-§ӗ! ^ӑваш  
^ӗлхипе нимӗъ ъӗлхи пӗр тӑван. Вӗсем хурӑнташ- 
лӑ. Хӑш-пӗр сӑмахсем, ъӑвашӑнни, нимӗт,ӗннинъе 
ҫаплипех. Иакку, Анна, сӑмахран. Вӑхӑта шеллесе 
епӗ кун ҫинъе текех т,арӑнса тӑмӑп. Ку пуриншӗн 
те уҫӑ.

Виҫҫӗмӗш полошени. Антрополоки йенъен пӑх- 
сан, ъӑвашпа нимӗт, пӗрех: йунӗ те пӗр, шӑмшак- 
ки те пӗрех. Ку та пирӗн теорипе пулӑшат. Ҫаксене 
пурне те хисепе илсе, ӑслӑлӑх виҫипе тӗплӗ турт- 
тарса, епӗ хӑйуллӑнах пӗтӗм тӗнъене калатӑп: 
т,ӑваш мӑи аслашшӗсене Пӑлхарта та мар. Мессо- 
поттамире те мар, Вавилонра та мар, ӑна Пер- 
линра, нимӗт, ҫӗрӗнъе шырӑр, тетӗп. Ку ҫеҫ мар, 
татсах калатӑп; нимӗт,пе ъӑваш пӗр йӑхран, пӗр 
йунтан, тетӗп (Алӑ ҫупаҫҫӗ). Сывӑ пултӑр нимӗъ- 
ъӑваш халзхӗ! Сывӑ пулъъӑр тупӑннӑ мӑн асатте- 
сем! (Кӗрлесе алӑ ҫупаҫҫӗ, токлатъӗк пуҫне тутӑр- 
па шӑлса ывӑнса ларат).

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Лӑпланма ыйтатӑп, тӑ- 
вансеи. Ҫитӗ... Алӑ ҫупнинъе мар ӗҫ. . Кҫенофонт 
Иванъӑ токлаъӗ тӑрӑх камӑн та пулсан ыйтусем 
ҫуки?

Опп о мк о л ӑ в .  Епӗ ыйту парасшӑн.
Тинехпински.  Калӑр.
Оппомколӑв .  5 зв аш  халӑхӗ ӑҫтан пулса кай- 

нӑ тӗлӗшпе нумай тӑкаксем тунӑ епӗр. Выҫлӑх 
ҫул, астӑватӑп епӗ, пӗр профессӑра, йатне асӑн- 
масан та йурӗ, есӗр пӗлетӗр ӑна, ҫӑнӑх темиҫе 
михӗ парса киремет вырӑнӗсене те ъ^втарса пӑх- 
рӑмӑр. Вӑл сӑнаса пӗлнӗ тӑрӑх, ъӑваш халӑхӗ 
упиҫанран, урӑхла^ упӑтерен тухнӑ мӗн. Хӑйӗн тео- 
рине ҫак профессӑр киремет ҫырмисенъе тупнӑ 
Ъӳлмек катӑкӗсемпе, тата сӑра ӗҫмелли мӑн алтӑр- 
сеипе те токкасат турӗ. Ку токкасаттӗлствӑсене 
есӗр халӗ те ^ӑваш  Тӗп Муҫейӗнт,е курма пулта- 
ратӑр. Иртнӗ саҫҫетанире ку профессӑрӑн тео- 
р р е  ъи йулашки теори тесе шутларӑмӑр. Пурте 
пӗр сасӑпах—т,ӑваш упиҫанран пулнӑ, терӗмӗр. 
Мӗнле килӗштерес ӗнтӗ ҫак Киреметски теорине 
Меттеорӑвӑи ҫӗнӗ теорийӗпе? Ҫавна пӗлес тетӗп епӗ.

А в р а а ы П е т р о в ъ ӑ. Тата камӑн ыйту пур?
М с л а м ӑ в. Манӑн пӗр ыйту пур.
А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Калӑр.
У с л а м ӑ в .  Вӑхӑтлӑх аккатемӗк Тарйухтарӑв 

®ирӗн ъӑваш халӑхӗ ӗлӗк авал Тетӗш ҫывӑхӗнъи 
тикӗт сутса ҫӳрекен Хайрулла Аптулӑв мишертен 
сръесе кайнӑ тесе пит пысӑк статйа ҫырпӑъъӗ. 
Мен калама пулгарат кун пирки хисеплӗ токлатъӗк?

П о л с у н к к о в .  Мана йурати ыйтма? Епӗ ълен 
'иар^а, ҫапах ивт^ессоватсӑ тӑватӑп ҫавӑн пек 
иысӑк астрономиллӗ конкретнӑ ыйтусе.мпе.

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Йурат, йурат. (Ток-
иатъӗкпе пӑшӑлтатса илет).

П 0 л с у н к к 0 в. Воопъе каласан, епӗ хаҫат 
^УҪлатакан ҫеҫ, ҫапах пӗлес килет ъӑвашсем вӑл 
иахӑтра хаҫат тавраш мӗнле хуҫлатнӑши?, тата

весен ун ъухне коллективлӑ токӑвӑр пулнӑи, ҫуки? 
тата вӗсене^ ҫпетсӑ отештӑ тенине нагтурӑпа, йе 
укҫапа панӑ?, тата сӑран путтинккӑсем, колифесем 
пулнӑи,^ ҫуки? Ҫаксем ҫине сроънӑ наклейккӑ- 
атрӗс тӑрӑх йулташлӑ салампа ответ кӗтетӗп. Епӗ

Полсункков.
К е н и а л ӑ в .  Епӗ тата Аркасси текен сӑмаха 

илетӗп. Мӗнле сӑмах вӑл: нимӗъӗни, ъӑвашӑни?
П а й с у т т и л ӑ в .  Йа прнснатҫӑ скасат, воопъе 

в ъеД)ах информатски, констатируйу: вопъӗ, „не- 
мец“—еттӑ ъувашскойе слово. „Н е“--н е  шали, 
понимайетте, „мец“ похоше на „перетс“—пӑрӑҫ, 
так кашӗтҫӑ, т,истӑ чувашскойе слово. Отҫутӑ вы- 
вӑт: немӗц.—перӗтс-чуващ—отно и тошӗ. Вҫетселӑ 
поттерш райу тиҫҫертатсионнӑй токлат увашаемохо 
профессӑра Меттеорӑва.

А в р а а̂ м П е т р о в т, ӑ. Хамӑр сопранисенъе 
епӗр вырӑсла калаҫмастпӑр та, ҫапах сире калаҫма 
ирӗк патӑм ӗнтӗ^ Урӑх вырӑсла калаҫма ъаратӑп.

П а й с у т т и л ӑ в .  Партон! Прошу исвинит. 
5 увашла не снайски.

А в р а а м  П е т р о в т , ӑ .  Тата кам?
У л т а л а л ӑ в ’ Епӗ тата ҫакна пӗлесшӗн: Кҫе- 

нофонт Иванӑъ кунга йаланах «ар» сӑмахӗ ҫинъе 
Ъарӑнса тӑъӗ. „Ар“ тет вӑл ъӑвашӑн паллӑ сӑмахӗ. 
Ун тӑрӑх ъӑваш ӑҫтан пулкине пӗлмелде, тет вӑл. 
Апла пулсан «арыан“ сӑмах Кҫенофонт Иванӑъ 
теорине пит лайӑх тӗреклетет. „Ар“—ҫын, етем 
пулат, „ман“ каллех ннмӗъле—ҫын. Арман—ҫапла 
нимӗъ-ъӑваш сӑмахӗ. Ман шутпа, арман сӑмах 
ҫинъен пирӗн сутсе йавмаллах пулат. Хисеплӗ 
профессӑр кун пирки ответ парӗ пулӗ тесе ша- 
натӑп.

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Ҫитет пулӗ, тӑвансем, 
ку ыйтусемпе. Малалла пренисем пуҫлӑпӑр. Пре- 
нисем пуҫланиъъен халӗ Кҫенофонт 1!ванӑъа сӑ- 
мах парӑпӑр—ответлетӗр вӑл ыйтусем тӑрӑх. Хн- 
сеплӗ Кҫенофонт Иванӑъ сире сӑмах.

М е т т  е 0 р ӑ в. Пит тарӑн, сарлака шухӑшсем 
пуҫа^ кӗрсе кайрӗҫ ҫак ыйтусем панӑ вӑхӑтра. 
Тинӗс хумӗсем йевӗрлех вӗ/ем ман пуҫра шавлаҫ- 
ҫӗ, пуҫ ъащкине пырса тӑрӑнаҫҫӗ. Ах, тархасшан, 
шыв! шыв!(Еҫӗт), Пит те ҫӑмӑллатрӗ ҫак шыв, тӗп ъӑ- 
ваш шывӗ. Т)^нэш кӑмканӗнъен ӗҫнӗ ъӑваш тӗп 
шывӗ, ах, шерпетрен те тутлӑҫке есӗ... Нус, ку 
ахаД)рен ҫеҫ... Ҫапла еппин хамӑн тарӑн шухӑшӑм- 
сене каласа^ парам сире, тӑвансем. пирвай,
коллективлӑ токӑвӑр ҫинъен. Мӗн вӑл коллективлӑ 
токӑвӑр? Щаллех ъӑваш тӗп сӑмахӗ. Кол-лек-тив- 
нӑй то-кӑ-вӑр... Итлӗр-ха лайӑхрах... Коллек—кал- 
лех, тив—тив, ан тнв, то к ӑ -так а , вар—вар, пӗ- 
тӗмпе: каллех тив така варӗ.

Анлас пулат пур сӑмаха та. Ку ыйту тӑрӑх урӑх 
ним те каламастӑп. Хаҫат хуҫлатни ҫинт,ен, вӑхӑтра 
пушмак тавраш пани ҫинъен ответ памастӑп, 
вӗсене хам ҫинъен сирсе йаратӑп, пӗр шалу вӑ- 
хӑтра илни ҫине ҫеҫ калатӑп. Вӑл вӑхӑтра шалу 
вӑхӑтра илнӗ, комантировккӑсем те илнӗ и пурте 
вӑхӑтра, и хам та епӗ халӗ те ҫавах пурне те вӑ- 
хӑтра илнӗ. Саххар Ҫеменъӑ „арман“ сӑмахӗпе 
килӗшетӗп. Вӑл акҫиомӑ; арман—ҫын-ҫын... Ҫӑ- 
нӑхсем парса киремет вырӑнӗсене т,автарни ҫин- 
Ъен ним текалаймастӑп. Мана ҫӑнӑх паман. Ҫавӑн- 
па та ответ тытаканни епӗ мар. Анъӑх ъӑваш 
униҫанран, тенипе нийепле те килӗшместӗп. '^ӑваш  
упӑтерен пулыан, пулас та ҫук. ^ӑваш ӑн йунне 
сӑнаса пахсан, вӑл нимӗъ йунӗ йевӗрлехи ҫавӑнпа 
Ъӑваша упиҫан тени суйа сӑыах. Ана итлекен хӑй
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упиҫан. Ҫавӑн пекех Тетӗш тутар теорийӗ те хӑй- 
не хӑйех пӗтет... Ну тата мӗн калас?.. Пай- 
суттиллӑв йулташа мана хӑйӗн сӑмахӗпе пулӑш- 
нӑшӑн тав тӑватӑп. Епӗ пӗтертӗм.

Пурте алӑ ҫупаҫҫӗ.
А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Пӗр 10 минута пере- 

рыв тӑвар мари?
П у р т е. Тӑвар, тӑвар...
Тӑваҫҫӗ; Унтанкаллех свонок. Пурте ҫӗнӗрен тир- 

пейлӗн ларса тухаҫҫӗ.
А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Пренисенъе калаҫа- 

канни Т)И малтанхи Иаккӑв Саххарт,ӑ...
Й а к к ӑ в  С а х х а р ъ ӑ .  Пустуй сӑмахсем к а - 

лаҫса вӑхӑта иртерес мар. Епӗ...
Ку вӑхӑтра салӑна ъупса кӗрет реппортер Строк- 

кӑв. Тӳрех ӑна-кӑна пӑхмасӑр хашкаса т,упса пы- 
рат прегҫетатлӗ патне.

Р е п п о р т е р  Ст р о к к ӑ в .  Ах, ах, ах! Сирӗн 
кунта ъаплӑ саҫҫетани иккен. Аран ҫитсе ӗлкӗр- 
тӗм. Интервйу парӑрха. Леппорташ пулсан та авзн. 
Пӗр хӗрӗх ҫиъӗ пуслӑх саметккӑна тусан йура- 
маллаъъӗ те... Парӑрха ъасрах интервйу, ырантан 
пӗр кунне хаҫата кӗртӗпӗр, терӗҫ. Малтан поста- 
новленисем кайаҫҫӗ. Ну вара ку, интервйу, хуш- 
шине кӗрсе кайӗ. Ах, ах, ах! (Зирӗн шыв та пур 
иккен. Ӗҫемха. Пӑ пирос та пур мӗн. (Тивертет). 
Ну. интервйу паратӑри?

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Претставиттӗл пеъъати 
килнӗ те, ъарӑнари пӗр саманта? Интервйу ыйтат. 
Парари? Парас текенсем алӑ ҫӗклӗр. Йетинокласнӑ. 
(Репорттера) Интервйу акӑ мӗнтен пуҫланат...

С т р о к к ӑ в. Есӗ мана пысӑккине ан пар, 
мана хӗрӗх ҫи^ӗ пуслӑххи те ҫитет.

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Мӗнле хӗрӗх ҫит,ӗ 
пуолӑххк?

С т р о к к ӑ в .  Ракакка параканни... статйа- 
семшӗн...

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Е! Апла пулсан, акӑ 
кунта кун йӗрки пур, ҫавӑ ҫитмӗи?

С т р о к к ӑ в .  Ӑҫтаха? У! Лайӑх, лайӑх. Кунтан 
епӗ хӗрӗх ҫиъӗ пуслӑх мар, тенкӗ те хӗрӗх ҫит,ӗ 
пуслӑх тӑватӑп.

А в р а а м  П е т р о в т , ӑ .  Апла пулсан йурат?..
С т р о к к ӑ в .  Тата сирӗн пӳрократтисӑм, во- 

локкиттӑ, самокриттиккӑ ҫуки? Вӗсемшӗн халӗ 
лайӑх тӳлеҫҫӗ.

А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Вӗсем палӑрмаҫҫӗха.
С т р о к к ӑ в .  Апла пулсан пӗр ҫитмӗл икӗ 

пуслӑх растраттӑ ҫуки?
А в р а а м  П е т р о в ъ ӑ .  Ҫитӗл икӗ пуслӑх раст- 

раттӑ ҫук. Ҫӗр ҫитмӗл икӗ тенкӗллӗх растраттӑ 
те халӗ ӗҫӗ сутра ӗнтӗ.

С т р о к к ӑ в .  Ах, шалккӑ, шалккӑ. , Напраснӑ 
сута панӑ, ретаксине памаллаъъӗ- Ну сывӑ пу- 
лӑрха. Волокиттӑ, пӳрократтисӑм, растраттӑ пул- 
санах пирӗн пата телефонпа шӑнкӑртаттарӑр, 
ъасах ҫитӗпӗр, Епӗ хам штатран ытлашши ӗҫле- 
кеннн пулсан та ҫапах пысӑк ӗҫсемпе ҫӳретӗп. 
Саҫҫетани иртсен, проттоколне йама ан манӑр. 
Ман паккетсем ҫине атрӗссем ҫырмаллаха.

Ну сывӑ пулӑр. 5ип ӗр  ӗҫлемелле пултӑр. (Тух- 
са канат).

Кайалла ъакмаст.
— Атӑр, кӗрӗр,—терӗ Крат,ЪОп Павӑлӗ хут пӗ.<- 

менлӗхе пӗтерес шутпа вӗренме пынӑ хӗрсене.
Хӗрсем хул хушшине кӗнекепе пӗр лутӑрканъӑк 

тетрат хӗстернӗ, акӑшсем пек утса кӗрсе кайрӗҫ те, 
харпӑр хӑй вырӑнне йышӑнса ларъӗҫ. Ыгтисем 
Халтуринӑпа вӗренекенӗсем тӑрса йулъӗҫ кӑриту- 
рах. Вӗсем те тепӗр 15 минугран кӗрсе вырнаҫса 
ларъӗҫ. Халтуринӑ хытӑ ҫил вӗрнӗ^ъухнехи шулҫӑ 
вӗҫнӗ пек хӑй пӳлӗмӗнт,ен тухса йӑрт-йӑрт хыттӑн 
васкаса лавкка кӑлпасси илме кайнӑ ъухнехи^ пе- 
кех кӗрсе кайрӗ. Краъъон шкапран шут шӑрҫи- 
сем кӑларъӗ те, хӗрсене валеҫсе пат,ӗ. Хӑй тӗмес- 
кер шкапра шцра пуҫларӗ.

Хӗрсене уроксем паман пулас—картгинккӑсене 
пӑхса лараҫҫӗ, нимӗн те вуламаҫҫӗ.

Краъъов шкапра тупмаллине тупаймарӗ пулас, 
шут ҫине хурса шутлама вӗрентме пуҫларӗ. Пӗр 
хӗрӗ Мари йатлӑскер тӗрӗс хурайман пирхи Краъ- 
ъов ҫилленсе кайрӗ. Маринине тепӗр хут шутлат- 
таръӗ, каллех тӗрӗс тухмарӗ. Краъъов хытах ҫил- 
ленсе к а 1рӗ.

— Не путу поД)Шӗ с вами саниматсӑ, етӑвӑ не 
снайӗтӗ! —тенӗ сӑмах кӗҫ шкула йӑтса антараъъӗ, 
анъах темӗнле тытӑнса ларкаларӗ.

Тепӗр пӳлӗмре вӗренекенсен^ ъори пе пушар 
тухнӑ сасса илтнӗ пекех хыттӑн тапа пуҫларӗ. 
Леш тата ҫинҫе майри пукан ҫинъе лараканскер 
хӑранипе кӗҫех ӳкеъъӗ, парттӑран тытса ҫӑлӑнка- 
ласа йулъӗ.

Краъъов нимӗн 5ӗнмесӗр пушаври пек пирус 
ъӗрсе тивертет те шкул урайне авӑнтарса, темӗн 
пек йӑвӑр йапала йӑвантэрнӑ пек тухса вӑркӑнъӗ. 
Шӑлӗ шӑтӑртаттарат. Те шӑръӑкран, те хытӑ ут- 
нипе икӗ йанахӗ ҫапӑнаҫҫӗ.

Хӗрсем те хуллен-хуллен саланъӗҫ, кӗҫӗр аван 
вӗреннӗрен пулас пурте ним ъонмесӗр урама тух- 
рӗҫ. Килелле ута пуҫласан тин Краъъова мухтаса 
пыраҫҫӗ.

Хуллен, хуллен уйӑрла-уйӑрла килӗсене кӗрсе 
саланса пӗтеҫҫӗ.

Ерне иртни темиҫе кун та ҫитет, Краъъов ҫа- 
пах вӗрентмест. Хӗрсем кайасшӑн—вӗрентекен ҫук.

Т)ӑнах та ку Краъъов комсомолӗс „Комсомол 
кайалла ъакмаст!" тенине ӗҫе кӗртрӗ. Пӗрре каланӑ 
урӑх садаттине каймастӑп!" тенинъен пӗртте ъ^к- 
марӗ.

Лешӗ тата ҫинҫе Майри, Халтуринӑ та вӗрентсе 
кӑларма шугламарӗ, аплипех пурӑнаҫҫӗ ӗнте. 
Хӗрӗсене татах тепӗр ҫул вӗрентмелле пулат, хе- 
рӗсем вӗренесшӗн вӗт... Кайалла ъакмастпӑр, теҫҫе.

Сӑрнай.

(Й ул аш ки  п у л а т .)

Ҫ. Лашман.
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Лӗкӗпӗле нкрӗксӗм-
(Пирӗн_^илемлӗ литераттурӑри хӑшпӗр ҫнтменлӗхсем пирки).

Мӗн каламха епӗ сире 
5 ӑвашсемпе хамӑра. 
Иурлакансем, сӑвӑҫӑсем, 
Вӑйӑҫӑсем, ҫыракансем 
Питӗ сахал ъзплисем. 
Тӑрантаймаҫҫӗ пуррисем. 
ивановӑн ,Нарспийӗ“ 
Тахҫанахах ватӑлнӑ... 
5 ӑеашӑн та арӑмсем 
Вунӑ ҫулта улшӑнпӑ. 
Шелеписем, Ваҫанккасем, 
Вӑхӑтсӑрах пӑнтӑхнӑ, 
Шалан-шалан Шаланкӑ, 
Шалтӑртатса вӑл кайнӑ. 
,ырхи сывлӑм* нӳрӗ те 
„Хастарлӑхӗн“ ъӗрине 
Щӑршӑнайма пулӑшман... 
Ӳсекенсем, Хусанкайсем, 
Темшӗн тӑпах ъзрӑннӑ. 
«Ҫирӗм улттӑ»^ ,Хурисем“ 
Мала утма тӑвӑнпӑ.
Иут ъӗлхерен кирӗксем 
Хыпаланса пуҫтарнӑ.
Хавшаса та лӗкӗсем 
Пирӗншӗн те куҫарнӑ.
Малта пулас кунсент,он 
Ҫакна епӗ ыйтатӑп: 
Хӑвалама пур ҫӗртен 
Сутуҫа та сунатӑп.
Сӑмахпаи, шухӑшпаи, 
Кулупаи, кӑмӑлпаи,

Кӗҫӗн Тайапа йалӗн-ье.

1&ухӑн:-Урра кӑтнӑшӑн <ире 
"амалли ман нииӗн те ҫукҫкв.1 ■ 
^уяаксем:—Пире кнмӗн тв кир- 
"9 мар, колхссз кӗке  пулсш 
аиьах.

Йе ҫӗрейнӗ таварпан— 
Сутуҫӑсем пур пӗрех.
1!ӗр мӑшӑр та суйах пек,
Питӗ мар та михӗ пек,
Мӗн курсан та .усӑллӑ,
Пулма вӗсем пултармаҫ. 
Тӗнъе ҫӗнӗ пулсассӑн та 
Шупуҫҫынни кивӗлле 
Утат ,Нарспи“ ҫулӗпе. 
«Йеркӗнӗ* те «Полтавӑпа*
Пӗр тӗвӗпе ҫыхӑннӑ,
Пӗр сӑрпалах сӑрланнӑ... 
Шӑпъӑкӑн та сассисем 
Ҫерҫилене пуҫланӑ,
Иван Муъин хӳрисем 
Ех, ,Кащкӑна“ ҫакланнӑ. 
Йанкас, Йанкас тийетпӗр, 
Йанккасах ҫав вӑл ҫӳрет. 
Хзйӗн савнӑ хӗрӗпе 
«ПуД)Вар» илемне кӳрет,
Аттай тени, кай тени,
Купӑс тӑсма пӑрахрӗ.
5ӑваш  кӗвБин илемне 
•Дакмаксемпе» хӳре айне 
Йурла, йурлах хӗстеръӗ. 
Тукташ тутар пулмарӗ, 
Такташа та ҫитмерӗ.
Хӑйӗн «Ирхи ӑйхине» 
Халиъъен те сирмерӗ.
Савкай мӗн ъул ҫырмарӗ, 
Туккай ҫулпа утмарӗ.
Уйӑп Мишши, Ахтупай 
Ӗнерленӗ ҫӗн «Сӑрнай» 
Вантерпеле Йурккисем 
«Апла-капла- етемсем,
Т)ӑваш, ъӑваш тейес мар, 
Халӑхҫӑсем пулас мар. 
5 ӑваш квапи курӑннине 
Тӗнъе кӑвапи тейес мар. 
Ашмарӗн та ӗҫле ӗҫле 
Сӑмахсене пуҫтарнӑ. 
Т)ӑвашкисӗ пит йерипе 
Аяа темшӗн кӑларнӑ.
Иалав кнрлӗ йапала,
Ана йала йамалла 
Хулапала йалсене 
Вӑл ҫыхайса тӑмалла.
„Утӑм“ ,Ҫулӗ ҫийӗнъе" 
„Кавруҫ* хӗре тапӑннӑ. 
„Пӗтӗм вӑйпа“ ,Кам кама“ 
„Пурпӑҫӑн йӑнӑшӗпе“ 
Пикенсех те суйланӑ. 
Йулашкннъен „Куршанаксем* 
Хӑйӗн ҫумне ҫакланнӑ 
Ҫапах .Тӑлӑх Сухвине“
Вӑл ,Ҫутталла“ уттарнӑ.
Мӗн ҫырсан та ыррисем 
5 ӗр?не тытаймаҫҫӗ.
[^алӑх пнт,ӗ-куҫӗсем—
Тусан, кӗлпе сапнаҫҫӗ.
Йут ъӗлхерен илнипе 
Лшӑнса та ҫӳреҫҫӗ.

„Тер««сине кадани—тӑванне йура.част“ _

Кӑсйисене манитсем 
Кӗтмен ҫӗртен кӗнипе 
Каппайса та йуртаҫҫӗ.
Кӑшт астусан, сӑнасан 
Пусрӑнса та лэраҫҫӗ.
Йе ҫилленсе кӑшкӑрсан- 
Такӑнайса ӳкеҫҫӗ.
5 ӗлхене те пуҫ пекех 
Кирӗксенъен ҫумалла 
Хутрап-ҫитрен пур пӗрех: 
Ҫум курӑка ҫӑлмалла.
Атту, т,ӗлхе таврашне 
Тӗрлӗ лӗкӗ ҫыпӑҫнӑ.
Унӑн ъапне, нлемне 
Халӑхран та хупланӑ, 
Ҫыракянсем пуҫӗсене 
,Сӗрӗм“ айне путарнӑ. 
Т)ӗлхе ҫинТ)И кирӗке 
Тасатма еп пулӑшӑп 
Хушӑмӑрти йӗксӗке 
Пӗрлешсе те тустарӑп, 
Курнӑ, илтнӗ, сӑнанӑ 
Кӑлтӑксене пытармӑп.
Суйах айне пытаннӑ 
Хӑнтӑлана хӑвармӑп, 
Пӑрҫасене, тараккана 
Тивӗҫлинъен хӑтармӑп .. 
Тарсем сапса, кассем йарсз 
Ҫунтарса та пӗтерӗп. 
Есӗр-мана вӑл ӗҫре,
Ыйтап сире, пулӑшӑр! 
Хӗсӗнсе те кӗтесре 
Кирлӗ ъухне ан тӑрӑр. 
Пӗъъон пӗр пуҫ мӗн тӑвӑп. 
Сурнӑ суръӑк ҫеҫ пулӑп... 
Сирӗнпеле хутшӑнӑп 
Кнрлӗ ҫӗре-кӳл тӑвӑп. 
Сирӗнпеле пӗрлешсе 
Тӑшмансемпе кӗрешсе 
Епӗ йалан йӑпанӑп. 
Кӑмӑлпала ъӗрене,
Кирлӗ пуҫри шухӑшпа, 
Умри аслӑ ӗҫӗмпе 
Ҫыхӑнса та тӑранӑп.
Хӗсӗк ъухне тинӗс пулса 
Хум.ханса та пӑтранӑп.
Ӗҫре ъу^не хӗвел пек 
Ҫутатса та сарӑлӑп. 
Тӗрӗслӗхе калани 
Кив тӗнъене шӑнӑҫман. 
Кӑна епӗ ха.т, ҫырни 
Ҫӗнӗ ҫыниа хупламан. ’

Й. АЛ]Жпнн»ки

Лишшентсӑ килйышӗньо.*

— Алла ал ҫӑзат, тенӗ ваттн- 
сем.

— Копперяттив т,ленне кӗрей- 
мен ҫын пулнӑ пул) ӑна кала- 
канни. Т)я^н маррисем «нтӗ 
алӑпа алла супӑисӑрах_! ҫӑва<?ҫӗ.



Пуҫра шбхлиъу пулсанта. .
— Ҫапла, ҫапла, нихҫан пулман хулинъи пета- 

кокӗккӑ факул)тетӗнъе вӗренетӗп епӗ, стутентсем 
хушшинъи ъи „переговой“ стутент, тесе темиҫе 
ҫул та пулӗ, ҫыру йарса тӑъӗ„ Тӑманайӗв Корми- 
лийӗн, Йӑван йатлӑ ывӑлӗ. Йалти ҫынсем пурте 
пӗлеҫҫӗ Йӑван ашшӗнъен уйрӑлса кайнине. Халӗ 
ъылай пулат кайни.

5 иперех астӑваҫҫӗ Йӑван ун ЪУ  ̂ хут пӗлмен- 
нине. Ӑк калӑпӑр иӑван иртсе пырат:

— 5 нпер ӑслӑ пуҫлӑ ҫынах пулӗ теха ку, тесе 
йулаъъӗҫ унтан йут ҫыисем.

Вӑл „таса“ ҫӳрет,ъӗ- Тути хӗрӗнт,ен кӑпӑк та- 
тӑлман, куҫӗ вӑкӑрла пӑхат пулин те пӳрлӗ, пиъӗ 
хура. Урисем т,зрыак, ҫурӗмӗ курпун.

— Йӑван стутепт халӗ, пӑхха ҫыруне, тесе тӗк- 
ре пӗрре Кормиле пускил карт,ӑкне сӑмси айӗн- 
•бен. „

— Иӑван халӗ ҫын пулъӗ ӗнтӗ...
— Кунта пулсан тавно ухмаха тухмалла.
— Мӗн калаҫмали пур, текелерӗҫ ъыллай, па- 

раппан ҫапма йуратакан Тушши арӗмӗсем.
* ♦

— Кте шивет, Тӑманайӗк Корнил, ыйтрӗ.. Тис- 
сор ҫинъе ларакан пӗр етем ҫури йевӗрлӗскер.

Кӗлетки те кӑ.миссартан кайа мар. Ҫийелтен 
пӑхсзн куҫлӑх пур, портфӗл, туйапа, ӗнен’ пексар- 
лака тутинъе пирус. Калас ъи пуҫлӑх ротийех 
ӗнтӗ. Хут ҫӗре кутӑн ъниӗнсе пӑхӑр, вӑл ҫзвах 
урӑх йышши ,косӗр“.

— Ата йертсе кайам, тесе утрӗ урам тӑрӑх ҫум- 
яе  пиъет ҫакнӑ ҫын.

— Нӳшел райӗҫтӑвкомран, ревнҫи, хоспоти! Сӗ- 
тел хушшинъен тытаканлӑ пек тухса вӗркӗнъӗ 
ҫекреттар претҫетаттсл такама йертсе утнине кура.

— Пӑхха темлескер о ох! ҫырлах, кантӑк виттӗр 
пуҫне кӑтартмасӑр хӗрарӑмсем пӑхаҫҫӗ йут ҫынна. 
Арҫынсем урам тӑрӑх пӑ-ӑ-ӑшт, ҫеҫ йӑпшӑнса 
утаҫҫӗ.

— Тфу, кӑ-кӑ-ӑра, пӑрр, пӑрр, такам .. ъ^мланӑ 
ҫӑккӑрне ҫӑвартан пӗрӗхтерсе ъыхӑнъӗ арман хуҫи 
Кормиле, хӑй патне риссор ҫитсе ъ^рӑнсан.

Ним туман йепне кӑвакарса, шуралса илъӗ, 
унтан йупа пек кӑнт хытса ларъӗ.

— Раскулаъъӗт тума килъӗҫ... лишшонӑйра кӑ- 
ларма... шухӑшсем ъупаҫҫӗ пуҫра.

— Сторовӑ папашшӑ!
— Тӑп пӑхрӗ Кормиле ухмах йӗвӗрлӗ. Пӑхсан, 

пӑхсан тин туйрӗ. хӑй ывӑлӗ стутент килнине. 
Кӳлӗри шапа пек тутине йеръӗ.

— Ме ерех ӗҫха, пуҫтарӗнъӗҫӗ Кормилен тӑва- 
нӗсем сӗтел тавра.

— По русски ковори, твой йасык сапыл, та- 
аӑрса хуъӗ Тӑмана Йӑванӗ Иван Корниловиъ тенӗ 
йата илтнӗскер.

— Т)2кӑт ҫиха, ывӑлӑм, кускаласа ҫӳрет йӗгтӗр 
пек хавша амӑшӗ.

— Што такое, ЪУ̂ У̂! 1)У>̂У> калаҫат ъӑзашла 
маннӑскер.

— Ты теперъъӑ кем слушил, ыйтрӗ авалхи тусӗ 
Йӑванран.

— Наркомпоморте!
— Самком по морге, ӑнлант,ӗ ҫавӑнгах, —Виш 

йепле самоксемпе ъӑваша йусасшӑн вӑл, вӗҫгерес 
ъасрах, текелесе тухса таръӗ. Тен пирӗн пеккисем 
ун умӗнъе ҫӳпӗ?

Ӑрман хуҫи Кормилен килӗнъе аслӑ праҫнӗк.

— Стутент Иван Корнилӑъ килнӗ, йат сарӑлъӗ 
йалта.

♦
— Товариши! ҫухӑрса пуҫларӗ Иван Корнилъ 

питӗ взшнӑн аллнсене сулкаласа. Пухури халӑх 
шӑп, стутент сӑмахне нглеҫҫӗ.

— Товприш5и! Колхос у нас ытлашшийӑм 
коворит, вӑл нам пртте не натӑ. Воопше несу- 
раснӑй вӑл ъУ'ӑнсем, тӳррипе каласан колхосӑм 
тӑвасшӑн. Ьто йерунта...

Второй, йалта кино кӑтартакански, фокусы раҫ- 
пил, тово ҫезо калаҫа хнвамут. Йапӑхански сирӗн 
шиҫн в теревне. Иевт куҫҫи (хурсе.м) тошӗ картӑ 
телайут Пӗрин йест милкка—тевкка, то тушша 
вӑр вар телайӗт. Вот пурнӑҫ ваш!...

Пойут тевкки; ах, ха, ха-ха:
„Перет хампаром пелый платйа,
Опорка вӑр-вӑр телайут“...

Раҫвӗ пеҫнӗ, тфу скверный.. йа теревнӑ не 
Л)уп;ьу, темнота та страствуй Изан Корниловиъ, 
Ур-р-ра! ҫухӑръӗ сӗтел ҫине аллипе ҫапса токлат 
пӗтернӗ хыҫҫӑн увашаемӑй стутент.

Ҫынсем ҫеҫ тӗлӗннипе кӑлин пӑхса тӑраҫҫӗ. Пӗ- 
ри те сӑмэх хуш.мат. Шӑп.

— Ну, ыйту парӑр, кӑшкӑръӗ пуху пуҫлӑхӗ 
Туртсаҫап Ҫипийӗ.

— Колхосра ӗҫе мӗнле йӗркелемелле?
— Пухкалтери ӗҫне мӗнрен пуҫламалла кол- 

хосра?
— каларха, мӗн вӑл кектар,—туййи ҫине

арман пек уртӑнса ыйтрӗ Саплӑк'арӑмӗ.
Темшӗн Йван Корнилт,ъӑ хӗп-хӗрлӗ, шап-шурӑ 

пулса илъӗ. Тӑртӑр, тӑр ъӗтрерӗ унтан.
Т)ӗмере макӑрнӑ пек тугинехускатрӗ. Куҫӗ вилнӗ 

сурӑхӑнни пек пулъӗ. Ҫынсем ҫаплах Корнилъъӑ 
ҫине куҫ сиктермесӗр пӑхса тӑраҫҫӗ.

— Есӗр вы стутента опишат хотите, йа как 
есир йӗпе сӑмса, литсо кл^ати коҫтӳм къатЧ) 
ъентраД)Нӑй права, тесе сӗтел ҫине пӗр ҫурри 
ҫӗтӗлсе пӗтнӗ хут татки ҫот кӑларса ҫапрӗ. Унтан 
ыйтусене ответ парас вырӑнне нӑй йӗрсе йаъӗ.

— Мӗн хуъӗ вӑл вулаха, тесе йӑлӑнъӗҫ пӗр икӗ 
харсӑррисем.

№ хулинъи О. Т. Н. йаъейкки Тӑманайӗва ЪЗ' 
нахах та ликп}'нктран 3 уйӑх хушшинъе вӗренсе 
тухрӗ, тесе панӑ, вуларӗ пӗрри.

— Ха, ха, ха, ха, стутент, лохл, лохл, лохӑм, 
лӑх-лӑх-лӑх... урайӗнъе выртса йӑванса кулат ха- 
лӑк. Хӑшӗ ҫинҫе сасӑпа, хӑшӗ мӑн сасӑпа, е-ех!.-

— Ха-ха-ха, хо-хо-хо...
— „Ха, ха“ парӑп сире, тесе йунаса хӑваръ® 

кантӑкран стутент пуху халӑхне.
♦ ♦

Шӗшлӗпе сӑмсисене ъаваланнӑ хыҫҫӑн, щурӳ* 
пӗлъӗҫӗ Иӑван стутент пулманпине. Шелмӗ, 
суйа токументпе хулана стурӑша кайса кӗнӗ мен. 
Стутент хурмӗ тумланса килсе, йалти колхоса са- 
латас шухӑш пулнӑ унӑн пуҫӗнъе. Стутент сӑмах- 
не ӗнеяессе шаннӑ вӑл. Шиккарнирах пулма пуҫл '̂ 
хӑн мӗн пур йапалине вӑрласа тарнӑ вӑл. Ҫзпл® 
киле ҫитнӗ. Кураттӑри вулакансем кулак ъӗппишен 
ӗҫ тухман.

Ех, шел аъа Тӑмана Иӑванӗ вырӑнне Изн 
Корниловит, йатне илтпӗъъӗ. Ҫырусене йулташе- 
сене ҫыртарсаъъӗ. Ӑс ҫитерет мӗн тӑм ҫамк» 
е-ех шӑхлиъӑ! Кашлинкв.
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ЧИТАЙТЕ

Нрьтработники национальнык республик,
ОБЛАСТЕЙ Н РАЙОНОВ!

ЕЖ ЕМЕСЯЧНЫ Й ОБЩЕ- 
СТВЕННО - ПОЛИТП- 
ЧЕСКИЙ и Н АУЧН О - 

ПЕДАГО ГПЧЕСКИЙ 
Ж  У Р Н А  Л

ВСЕ интерееующиеся ВОПРОСАМИ 
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
кацйональных респуОлкн, облзотей н райоков

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Оргаи ЦК Союза Рабпроса вы ю дит при ближайшв» 
участии НКП Союзных н Азтсномных рвспубли;. 
Отвэтственный р е д а т р  А. К. АБОЛУН. 

Рвдткционная кэллегия: А. К. Аболнн, М. Бату,
Г В. Гасилоо, С. М. Димакш.т8йн, Н. К. Нрупская,
Д Д Кучкнский, Г. 3 Литвин Мояотов, Н. Я. Мэрр,
А. И Нухрат. А. А Голоцкий. А Платун,
А Р Рахкмбавз

В ближайших номерах в. 7, 8, 9 и Ю) будут помещены 
следующие ,материалы.

О достижениях национальных республик (к  10-летию Чувашской, Еарельской и Татарскон АССР). О клас- 
сово-чуждых влияннях в культурной и общественной работе среди изциональностей. И тош  X V I иартс‘езда 
(вопросы культурного строительства, колхозного движения, профессиональпой работы. нодготовки кадров в 
национальных ранонах). Осевний сев и задачи культпросвегработника. Опыт построения культпятилетки на 
местах. Борьба за культпоход. К  2б-летию резолюцаи 1905 года (воспоминашм нацработников о революцнон- 
ном движении на местах). Итогн I I  нартсовещания по народному образованию. К  с‘езду по подитехнизации 
тко лы . Проблема нового учебника для национальных районов в реконструктивяый период. (Всероссийская 
конференция по учебной книги, подготовка к  новомз> учебному году, опыт работы мест над учебной книгой).
Вопросы подготовки нацкадров. О всесоюзпой олиыпиаде театров и искусства нарэдов ССҪГ н др. В отделе 
очерков будут по.чещены: „О  Красной Чуваш ии“ , „Гам , где прошел Турксиб“ , „П о  лгзгинскш

„Хяопок“  н др.
лгзгинскнм а}'лзм“ .

ТРЕБУЙТЕ

П О Д Л И С К А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

У:Я9ВНЯ П0Д1ЙЗНИ: ка гс-д— 8 р ,  8 йбв— 4 р. 58 к ,  3 я^с.— 2 р. 50 к.
Цена отдельного н ом ера—1 руб.

|>о всэх газвтных киосках н книж -
ны< магазннах, во всох отдвлбн ПСД Й^КЗ ПрККЙ¥авТСЯ! Москвэ, 9. ул. Гввцвна, 10, в 
и магазинах из-ва ; в киссках п П яплп, ■■■

ОППИ изд-ства , .Г  ОатЬКЙ ПСССЗКэнтраг печатииу письяаносцвв

СУНТАЛ Ъӑваш Пролгттари Писаттӗ- 

лӗсен Асотсиатсийӗ кӑларакан
‘̂йвашсси пӗртен пӗр илемдӗ .титтераттур, криттӗк, по-шттӗк, 

искуствӑ тата пауккӑ шурнадӗ.

Пайанхи кун ы йтӑве сене  ҫ у та т с э  паракан  к алавсем , 
повӗҫсем , о ъ ь ӗ р к се м ,  п й е ссӑ с эм  пнъетлет . Мӗн пур 

хӑйсенв  палӑртнӑ  сӑвӑ ҫсен  сӑвви -поеми сене  кӗр- 
тет . Ҫы рм а  ты тӑнакан сене  о тве т  парат, ҫ и т -  

менлӗхсенв  кӑтартаТ . П ултаруллӑхӗсенв  сӑ -  
нас майпа  ли ткр уш оксен  с трани т си сем  

т ӑ в а Е

ТЕОРИПЕ КРИТТӖК ПАЙӖН^Е литте- 
раттурӑ ыйтӑвӗсене ҫутатса парат, пи- 
Ъетленсе тухнӑ кӗнекесене. хак парат.
Кулӑшсем, фотто-ӳкеръӗксем, тӗрл? хы- 
парсем кӗреҫҫӗ.

ХАКӖ ҪАПЛА; 3 уйӑха— 60 пус; П уйӑха— 1 тепкӗ 
тв 20 пус; 1 ҫула— 2 тенкӗ те 40 пус.

Вулакан!
„Капканпа“ пӗрле сан пата цйваш ӗҫҫамрӑкӗ- 

сен пӗртен пӗр хаҫаъӗ „Ҫамрӑк ко.1хоҫнӗк“ тв 
пырса тӑрасвдйн.

„Ҫ зм рӑк ко.доҫнвй'’ Г “с"о“ Ӳ=Т\
тӑман ӗҫҫамрӑкӗсене Совет Сойусӗпо йут патша- 
лӑхсепъе иулса нртекен падлӑрах ӗҫсемпе пал- 
лашгараК

Совет Сойусӗнце сотсиадисӑмлӑ сгроиттӗдствӑпа, 
йалхуҫалӑхӗн ӳсӗмӗсемпе паллаштараК вӑл ӗҫсем 
тавра ӗҫҫамрӑкӗсене пӗгӗҫтерсе тӑрат.

Ҫитменлӗхсемпе кӗрешсе комсо.молпа сойусра 
таман ӗҫҫамрӑкӗсене ӗҫлеме вӗрентет.

Т)ӑваш ко.мсомолӗ вунӑ ҫул тултарнӑ тӗле каш- 
нп комсомолӗс аллипъе „Ҫамрӑк колхоҫнӗк" пул- 
тӑр

Ҫулта.цӑка 
Пӗр уйӑха 
Виҫ уйӑха 
Ҫур ҫула

1

1
:|

ХАКӖ ГАПЛА; 1 т. 80 пус. 
15 пус. 
45 пус, 
90 пуҫ.

15
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^ К ӑ п й Ӳ в л  т а р ҫи:  А ш  пулсан хуплу т ' саТтШ  пскТ тӳпа Сооет
Слйуене таяӑттӗм, ан-ьах штык ҫинв тӑрӑнасран хгратап Штекӗ ^ӗргрэн тграксан ъересср 
щ ӗиле пурӑнмаллине пӗлменни ъарса тӑраИ.______________________________ -

Ч ув л в м т  № 575 Гор. Чебвввары, тяв. № 1 Ч) »ашгс£издата .{ик&т 1/66

Вӑхӑтлӑх ответля ретактйр К. Т. Алентбйӗв

Ыагвч. .'■.ввО вв8.


