
АВКУСТ. 1930-мӗш ҫул 6-мӗш ҫул Туха1".

шуйттан оппортуниса! Кулак шӑхлиьинв каласа пире, патшалӑха пама тырӑ 
^Ракансенв, хула ҫулЗньен пӑрса йарасшӑн.



й у р Ӑ х с А  р.
Ватӑ каръӑкӑн— куҫсем шывлӑ пулаҫҫӗ. Траххо '/- 

па шывлани ҫинъен каласшӑн мар епӗ кунта. 5 и р -  
лӗ куҫ шывланса тӑнине пурте пӗлеҫҫҫӗ, анъах, те 
шывланса тӑнипе ънр йерет куҫа, те ъирлӗ пулни- 
пе шывлӑн пулат вӑл, ӑна калама пултараймастӑп 
вара, епӗ тултӑр мар. Пуҫланӑ йапала ҫинъен ка- 
ласа татӑлар: хам шухӑш а калас тесеи, ман шутпа  
ҫапла пек: мӗнле калас, пошзлӑй штӑ, пирӗн ъӑваш  
арӑм куҫӗ вӑл шывлӑ пулнӑран йерет пулмалла 
кирлӗ-кирлӗ маршӑн йӗрет те, тасамар аллипе сӑ 
тӑрат, тепри тата хуралнӑ алӑшӑллипе сӑтӑрат 
Кунта епӗ^ ун ҫинъен лекси вуласшӑн мар, (вӗрен 
мен^епӗ вӑл ӗҫе, вӑхӑт пулман) вӑл тӗлӗшпе Пеф 
ремӑв тухтӑр гшт ӑста, ҫав.пша калаҫса пӑхӑр.

Пирӗн йалти Саррӑ йатлӑ каръӑка пӗлетӗр пулӗ? 
Н иуш лӗ пӗлмастӗр? Уксахрахскер. Хӑрах куҫлӑ (ка- 
ларӑм вӗт) кӗпи арки малта, улма сутакан чута- 
рӑнни пек, усӑнса ҫӳрет. Капла та пӗлместӗри? Йа- 
ланах хуп-хура кӗпепе ҫӳрег. (^ ӑ в а ш  арӑмӗ хӑшӗ 
таса кӗпепе ҫӳрени пур  тейӗр). Тӗрӗс; епс хам та 
ъӑваш та. тӳррипех калас пулат, пирӗн хӗрарӑм- 
сем тумтире, кӗпе-йӗме таса тытма пӗлмеҫҫӗ. Ку, 
Саррӑ каръӑк вара ыттисенъен те хура, таса мар 
ҫӳрет. Ах,^калам^а маннӑ, ҫавна каласанах пурте  
паллаҫҫӗ ӑнз. Вӑт мӗскер, пӗрре вӑл мунт,аран ҫа- 
рамас тарса килнӗ, хал,пӗлетӗр ӗнтӗ.? Вӑл истори- 
йе кунта  каласа тӑраймастӑп, вӑхӑт та, пуш ӑ вы- 
рӑн та ҫук, ӳлӗмрен каласа парӑп, пӗлес текепсене, 
конеш нӑ. Хӑш та пӗр^ҫын, вӑт ш ут тунине нурат- 
сах каймаст— ӑна тарӑхмалли калав пар, вуланӑ ъух- 
н8 ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑмалли пултӑр, кулӑшлӑ ка 
лав тавраш вуламаст вӑл.

— Ҫыраҫҫӗ вӗт ӗҫсӗр аптӑраса, ъупо кӳрентер- 
мелли ҫырасъӗ,— тет уп пек ҫын.

Йурӑхсӑр условисем ҫине йара^ан.
Тырӑ хатӗрлес камппанпре напӑх ӗҫ- 

л е н и -  практӗккӑри сылтӑм сулӑнБӑк 
пулат.

—  Есӗр тырӗ хэтӗрлес плана нала ҫи- 
тертӗри?

—  Ҫитерсс тенӗъъӗ те, йӗпе-сапа тап- 
ранса иарӗ те, плакӗ ҫул динъе йӗленсе ка- 
)-асран хӗрарӗмӗр.

Ӑна епӗр хамӑр та аван пӗлетпӗр, анъах пурнӑ 
ра кулӑшлӑ йапаласем нумай пулаҫҫӗҫке? Мӗн 
вӑн? Хӑйсем .перо айне кӗреҫҫӗ вӗт.

Вулакан епӗ мӗн ҫинъен ҫырма пулнине мант; 
тесе ш утлӑт пулӗ. Ҫ ук аван астӑватӑп епӗ ӑна, 
ъах малтан епӗ хам керои1§ӑпа палаштарас терӗ| 
Ҫынсемпе паллашнишӗн сийен ҫук пулӗ вӗт?

^А кӑ  вӑл ӗне суса пӗтеръӗ те кӳрш ине (йе ка.. 
пӑр, пускилне) каҫрӗ. Уи хыҫҫӑн епӗр те кайард 
итлер мсн калаҫат вӑл? Ма ватӑ пуҫне, ывӑннӑ 
пӗ пек, ҫӗрелле уснӑ вӑл.

—  Таврӑнманиха? —ыйтрӗ унтан кӳрщ ӗ араа 
Наҫтаҫ.

—  Ҫ ук, кинӗм, таврӑнайгларӗҫ ҫавха,—нӑшӑкл,]; 
ма пуҫларӗ Саррӑ каръӑк, йӗпе куҫне хура ҫанш 
пе шӑлкаласа.— 5 У “ ӑм сисет манӑн, кин, илеҫҫ 
ӑиа, тем каласан та нлеҫҫӗ. Пнрӗн телейӗ ҫапла.

Наҫтаҫ ҫӑнӑх аллат, Сӑррӑ карт,ӑкпа кзлаҫса тӑи 
вӑхӑъӗ ҫу к  унӑн, анъах ҫапах та, ӑпа ҫилентер; 
мар тесе, мӗнле те пулин сӑмах хушмаллах пула

— И^нгишӗн мӗн йӗмелли пур, халӗ ӗлӗкхиьа 
вӗт, авӑ манӑн М ӗкӗге унта кайса килъӗ те, ха 
вулама та ҫыр.ма та пӗлет, ҫын пулса килъ ӗ,—те 
Наҫтаҫ.— Тупнӑ мӗншӗн куҫа пӑсма!

—  Ей, кип, калаҫатӑн вӗт, шухӑшламасӑр. Кӑҫ 
епӗр ӑна авлантзрасшӑнъӗ, килте ӗҫлекен ҫук. К 
умӗнъен ху  ывӑлпа йепле кӑларса наратӑн,—и 
шӑклатат Саррӑ карт,ӑк.— Пирӗн вӑл т,и аслкҫ!

Саррӑ каръӑкӑи йӗпе сӑмси ҫипе пӗр, хулкк 
пек ӗмӗтсӗр шӑна пырса ларъӗ те, пит хытӑ ҫы 
рӗ курӑнат, мӗншӗн тесен Саррӑ каръӑк вӑл ҫы 
нӑ вырӑна канрзн нумайт.ъен т,атӑртаттарса хыҫ

Пӳртре урӑх сас-т,ӗвӗ ҫук, шӑп, Наҫтаҫ шултз 
алӑпа ҫӑнӑх аланл ҫеҫ илтонет.

Вӑл мӗншӗн йӗнкне сисетри есӗр, ҫуки? К  
„илеҫҫех“ тесе сехри хӑппӑ упӑн? Куратри , сҫ мӗн 
уаӑн аслӑ ывӑлӗ Ваҫук присӑза кайнӑ. Ӑна са.г 
ка илсен, пурнӑҫ йӑвӑр пулат, тесе, лӑшӑклз' 
вӑл. У пӑш ки  ӑна унш ӑн пӗрре ҫех йатламак та, 
тӑвӑн ҫемҫе кӑмӑллз, шывлӑ куҫлӑ ъӑваш арӑ.че

~  Ҫынна ан култар тархасшӑн,—  вӗрентет 
Е рхип пит,ъе-— Ан нӑш ӑклат пустуйа, ан култ 
тӗнъене. Хал)хи вахӑтра салтака илнӑшӗн кам  ̂
рет? У-у-у, тӑм пуҫ! Тфу!— сурат Ерхип  
паклаттарса.

—  Тӑваи аъу пулӗ вӑл санӑн?
—  Н у штошӗ.
—  Илсе пӑрахсан вара?
—  Н у штошӗ.
—  Тфу, вагсупнӑскер!--лаҫлатгарса сурат хг 

хннъ - Саррӑ карьӑк, хӑиӗн ватӑ упӑщ кине ҫиленсе 
Асран тайӑлпӑ пулӗ ӗсӗ?

—  Такам тайӑлнӑ вар.: ӑсран. Н у ъзрӑн, иӑл 
таргӑн пайан!— тесе тухса кайат вара Ерхип ур^

1>ӳршӗрсн килсеи Саррӑ каръӑк пӗр хуран 
ранкӑ ҫакса йаъӗ те, урама ха.тха умне т у х с а  та

Вӑрӑм сакӑ ҫинъе уыӑн упӑш ки  сӳнмен 
паклаттарса ларат.

— Есӗ мӗн кунта ларатӑн?
—  Санӑн нӑшӑклатнине и глесе лармалла-и вара 

отвег паъӗ пуҫне ҫавӑрмасӑр Ерхип.— Кӗр нул 
па асту!

—  Сансӑр пуҫне те пӗлеҫҫӗ.
Ерхип урӑх ъӗнмерӗ,—ӗмет ъӗлӗмне.

ка  хытӑ хупсан та, вӑл унталла ҫаврӑнса пах =



Парат, кӗлтума ларнӑ мулла пек. Пуҫра унӑн хӑйӗн 
лухӑш, ӑна вӑл никама та каламаст,

Паранкӑ пнҫне ҫӗре Ваҫук килсе ҫитрӗ. Карта- 
цӑнъенех куҫне ш урӑ тутӑрпа шӑлса, ӗсӗклесе йӗр- 
;е кӗрет.

— Илнех, нлнех, ывӑлӑма!— сасӑпа йӗме пуҫла- 
,ӗ Сяррӑ каръӑк.'—Манӑн ъӗре таҫтан сисет. Ех, 
[^ам, аъам!—-пырса ыталарӗ вӑл Ваҫука, вӑл та 
сӗклесех йӗрет, пӗр Ерхип пиъъе ҫеҫ йӗмест, ҫил- 
,и тулнӑ унӑн, шӑнарапми ҫилӗ.

— Наҫмих. Ҫыи куллй!
Аптӑранӑ йенне ъӗлӗмӗиъи туртса пӗтереймен та- 

акне ш аккаса силлет.
- Хӑҫан тухса каймалла, аъам! Миҫе кун пур- 

ан килте?—  авкаланат Саррӑ каръӑк.
Ваҫук сӗтел хуш ш ине кайса ларъӗ те, вӑрӑмӑн, 

1вӑннӑ лаша пек, хашлатса сывласа йаъӗ.
— Намӑс, ҫынтан намӑс, аннеҫӗм, пӗр мана кӑна 

лмерӗҫ Еӗт, йалӗпе те епӗ ҫеҫ йурӑхсӑр, хӗрлӗҫара 
урӑхсӑр. Урама тухыа намӑс, анне!—тесе ҫӗпӗрен 
кӑрса йат)ӗ Ваҫук ъӗри тулса ҫитниие.

Саррӑ каръӑк... ним тума пӗлмест, пӗрре ывӑлӗ 
ҫине тепре упӑш ки  ҫине шывлӑ куҫпа пӑхат, ывӑ- 
лепе ашшӗ мӗншӗн кул)аннине, ватӑскер, тӗттӗм  
хӗрарӑм, ӑнланаймаст!

—  Епӗ сана салтака илнӗ пулӗ, ҫапӑнпа йӗрет 
пулӗ тесе, есӗ зӑп,..— мӑтӑртатат Сзррӑ каръӑк.—  
Е-ей, айван!

—  Пирӗн пек траххумлӑ ҫынсене илмеҫҫӗ ҫавӑ ун- 
та, илнӗ пулсан епӗ ташласа килмелле, анне! Ил- 
мерӗҫ некотнӑй терӗҫ. Урама тухма намӑс,— тарӑхат 
Ваҫук.

Аш ш ӗ пӑхса тӑъӗ-тӑъӗ те, пырса -  пӗркеленнӗ, 
ҫӑмлӑ аллипе В аҫук хулпуҫҫи ҫине хуъӗ.

Тӳрлет куҫна, тӳрлет те, тепӗр ҫул ху  ирӗк- 
кӗи кай, капла, капла... урама тухма намӑс— терӗ 
вӑл ъӗтрекен сассипе .-С алтака  кайса килмесер 
авлангармастӑп.

—  Епӗ айӑплӑ мар, а^те, епӗ хам та тем пек ка- 
йасшӑнъъӗ те, йурӑхсӑр терӗҫ, илмерӗҫ, тет Ваҫук. 
Саррӑ каръӑк хурантан пӗр ъашкӑ вӗри паранкӑ 
антарат. Ҫуртра вӑл ҫеҫ сазӑннӑ. Ҫ. Йалавин .

Р.-иарлааа й/ра =л:Ч:. /.Нратрп (И ӗпр .ҫ  р.) ;'и р -  
илаз милнтсионор к,1нтӑрлапа йуратмаст. Кӑнтӑрла 
'ҫсен ҫыиссм кураҫҫӗ, тет. Ҫавӑина вӑл йалсепе пыр- 

каҫсереп ӗҫсе ҫӳрет Лвкустӑи 16 ыӗшӗнт,е Тука- 
а пырсан каҫалапа тип ӳсср пуҫне уйӑхпа ҫӑлтӑр- 
'сне кӑтартмл тухнӑ. Уиӑхӗпе ҫӑлтӑрӗсем вӑл \сӗр  
)ш;с те курнӑ те курм ан— „К а .ж ӑ н " вара лайӑх 
(урса „савӑнъӗ.“
Таталӑха куратакгн. Аслӑ 5 у р зъ кӑ р и  (Йӗпреҫр ) 

Уомсомолӗс И оъ акков  тасалӑха йуратат. Хӑйӗп 
м  ҫуралнӑ а'§нне, таса тӑвас тесе, шыва кӳртне  
пуппа). Ш ы ва кӳртпӗ хыҫҫӑн ачуи тасални палӑр- 
12Н, хӑйне тасатмаллн (комсомлтан) палӑрнӑ.
Хураҫь!рг.:а кӳкл!з Ишеке куҫпӑ. Ш ӑматкунсем Ху- 

раҫырма йалӗп кӳлли И ш ек салине (Ш уп.р .) куҫса 
®ра'г те, вӑрттӑн сутмалли ерехпе тулса лзра'г. 
Еҫекексем вӑл кӳлӗри ер)ехе лпттӑрпс 7 - 8  тенкӗ  
ирса ӗҫеҫҫӗ. Кӳллине тултарма пулӑшакснни 5 е н г -  
роҫпирт прикаш '5ӗкс О ланккип (хӑйсн тусӗсене ним 
1еретсӗрех 3 —4 лнттӑр парса йараклннн). Оланк- 
№н прнкаш^ьӑка вӑл кӳлӗрен урӑх пулӑ кӳллине 
^амалла.

Йурату кӑварӗ. Кармал йалӗн^ьи (Кӗҫснйсл-ьск р.) 
^мсомолӗс Ваҫҫилйӗв Ваҫҫили 'Бсри, кулак хӗрне 
®Уратнӑ пирки, „Ей ҫӳлти аттемӗр“ кӗвви каласа
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*ара'г, пупран аи^ьах харамаст.
.^Урта й уратм ан . Кивӗ Ейпсҫ (Ула'гӑр р.) колхосӗ 
' велле хур т тыта'г. К у  аван. Аван та ан'!)^^ хурт- 

пӑхакаинисем утарта лармашшпе, уйӑрӑла-уй- 
*Рӑла тухса вӗҫсе пстнӗ— ку  на^ьар. На'т,арне на^ьар- 
7̂1 на^ьарах мар ҫав—кср вкҫ ҫемкине йут ҫынсем 
*Урса тытса панӑ. Вӗллехур'г,ӗсенепӑ.'акансепехурт 
^Флӗ мар, пылӗ ап^ьах кнрлӗ. Ҫӑварӗсене, пыл ҫиме 

карса хунӑ, пыл вырӑнне шӑна ьсрсе кайнӑ. 
0'3ртти кантитаъӗ. Елӗк райкоморканисатсин^ьи 
“̂Риллӑв Илйа 'ьухӑн ҫын вырӑнсн'5е хисепленет.

5 р ӑ н н е  ӗнтӗ вӑл 'бӑнахах та '5ухӑк, мӗншӗп тесен 
арӑмӗ а^ъа тусан, хӑйӗн лаши ҫуккипе ҫын лашипе 
пуа илсе пынӑ (аъипе тӗае кӗргме). Хӑй вӑл парт- 
ти ктгита^ӗа^ое  тӑрат терӗмер. Партти каитита- 
■5бн5 ен кӑларса ^ и р к ӳ  старӑсти кӑнтитатне кӗрт- 
мелле.

Ӗне хы р ӑм н э  арпа пногдаат, ҫавӑи пекех Нурӑс вӑр- 
манлӑхӗн „Ҫ арӑклӑ“ ҫулӗ ҫин'5е вӑрман сыхлакан  
хуралҫӑ хырӑмне ерех нӑсмас'т. Ерех пӑсманран вӑл 
Алкаҫӑнри Ҫеркн Лӑризаппе (утар хуҫине) ерех 
ӗ.термслле ӗни-лашипех вӑрман'та усра1. К у  хурал- 
ҫӑ хырӑмне ерех пӑсмаст нӳ.ткн те, „Капкӑнӑи" йӗп- 
.:ӗ ҫамлхӗ пӑсасси курӑнсах тӑра'Т.(Ваҫҫил:тӗв).

Т А С Д Л А Х  П И РК И .

Ш упашкартп ҫесэипӗксем: ппрӗи ху- 
шара тасалӑх ҫук,^ тссе ӳпкелеш еҫҫӗ.

■ \  !.Л \

— Ытла та есо пыл^аӑклансо к»йнӑҫ'кз. ?4а нукӑата  кзй- 
мастӑн?

Сӑхӑт ҫу’.{. Тасзлӑх ҫиньсн кашкн купах к?пзҫгз ла- 
реттсф 13, н у ^ з н ; кзйиа  та вӑхӑт тупаймастпӑр.



...Ан 'тунӑр ӗнтӗ, вулакан тусӑмсем. Вӑл йӑла 
сирӗн пурах, ҫук темелле мар. «Капкӑна» тытсан  
вара сирӗн описаттӗлнӑ кулмалла!.. Сирӗн шутпа, 
капкӑнҫӑсем сире йалан култарма кӑна ҫуралнӑ 
ҫӗр ҫине. Анъах, йӑнӑшаттӑр есӗр. Ҫӗр ҫӑ .гӑр  
мана,— йӑнӑшаттӑр!..

А кӑ пайан, сӑмахран, манӑн пӗртте кулас кил- 
мест. Тарӑхнӑ еп. Ш утсӑр хытӑ тарӑхнӑ. «Капкӑп»  
кӑм антнровккинъе пултам та, кайаллз тавӑрӑннӑ 
ъ ух тӑхӑр хут  тӑранттас пылъӑклӑ лакӑм ӑшне 
кӗрсе ларъӗ, кашнинт,ех ҫуршар сехет ытла пыл- 
т,ӑк ӑшшӗн ъаваланмалла пул^ӗ, икӗ хут.ьен, кӗпер 
урлӑ каҫнӑ т,ух лавҫӑ лашин урисем кӗпер ҫин^и  
шӑтӑксене кӗрсе карӗҫ. Кунта  каллех пӗрер сехет 
тапалннтӑмӑр лавҫӑпа иккӗн. Й улаш кинъен вара, 
Ш упаш кара  ҫитес умӗн хам ҫине пӑхрӑм та, ҫӳҫ 
вирелле тӑрса карӗ... Ҫав тери илемлӗ уиӑте пек 
пулса кайкӑ  епӗ. Ы тти тата нимех те мар та— манӑн 
виҫӗмҫулах илсе тӑхӑннӑ ҫӗнӗ коҫтум  ытла та 
ете.мрен уйӑрлнипе ъун кӳр е н ъ ӗ .. Еп ӑна шывпа  
та, краҫҫинпа та, йулаш кинъен тикӗтпе те тасатса 
пӑхрӑм— ӗҫ тухмарӗ. Хал) вӑт ларатӑп... упиҫан  
йевӗр.

А  есӗр мана кулмалла ҫыртарасшӑн. халӑх!
Итлӗр вӑт луъъӑ, пӗр истори каласа кӑтартам  
сире. Хамран шухӑшласа кӑларман еп ӑна. Пӗр 
старик каласа катартрӗ мааа кун ҫинъен. Старикне  
епӗ Йетӗрнери ҫу ҫавӑъӗ пӑтӗнъе, «Кремеъке» тӑвӗ 
ҫинъе тӗл пултӑм. Йетӗрнене, сы ппункта  тырӑ илсе 
кайаканскерӗн урапи лакӑма ленксе тӳнме тапрат- 
нӑъъӗ.

—  Пулӑшха, тавариш йулташ !— терӗ мана вӑл, 
еп ҫавӑнтан иртсе пыраттӑм та.

И ккӗн , мекерленкелесе, тырӑ лавне лакӑмран 
кӑлартӑмӑр та, ту  ҫине хӑпарса ҫитсен старик  
сӑхсӑхма тӑиӑ пек тӑрсах виҫ йатташлӑн тахш ин  
амӑшне аса илъӗ.

—  Ҫитмӗл те ҫиъӗ ҫӑпан тухтӑръъӗ кунти  совет 
претҫетатлине! Ҫав ҫула йусаймаҫҫӗ, мӗскӗнсем! 
Епӗр ъунтан пагшалӑха пулӑшасшӑн, а вӗсем...

—  Мӗн тӑван ӗнтӗ,—терӗм епӗ, старике лӑплан- 
тарас ш утпа,— ҫулсем пирӗн... А йтур-тур  вӗт!.. 
П ур ҫӗрте те...

С тарик тр ук  ман ҫине сиввӗн пӑхса илъӗ.
— Суйатӑн, тавариш йулташ! П ур ҫӗрте те мар. 

Вот, пирӗн...
—  Ну, мӗн сирӗн?
— Апла мар.
—  Мӗнле тата? Калаха еппин.
—  Калас тетӗп те ӗнтӗ...
С тарик хӗвӗнъен сахалтан та пӗр виҫӗ тетсимет- 

тӑр тӑршшӗ Бӑпӑклӑ ъӗлӗм туртса кӑларса тивер- 
трӗ те, калама тытӑнъӗ.

—  Ш ухӑш латӑп та, пирӗн йалти пек путсӗр ҫул 
ниӑҫта та ҫук пулнӑ п у ^ . Премӗ, калас пулат, 
Ъ ортски усалБъӗ. Вот, йӗркипе калам... Тӑвалла 
каймалли ҫул... Уй  хапхи патӗнъе— пӗр ҫур ъалӑш  
тарӑмӗш лакӑм нуръъӗ. Ҫӑмӑр ҫук ъух татах та 
нимӗн те маръъӗ, ҫӑмӑр ҫусан вара... И -их, мӗн мӗн 
пулмастъӗ-ш и унта! Кӗҫ пӗри ксрсе ӳкет, кӗҫ

тепри... Пӗрре, тавариш йулташ , ҫакӑн пек истори 
пулъӗ. Пирӗн йала пуп пырса ҫӑмарта пухса ҫӳренӗ. 
5 « р к ӳ  старӑсти патне кӗрсен— ӗҫнӗ те, ҫӗрӗк атӑ 
ку н ^и  пекех пулнӑ. Каҫалапа тухса утнӑ вара.,, 
А н 53х хапхара ури шуҫнӑ та ҫӑмзрти-мӗнӗпех 
ш ыв ӑшне ӳкнӗ! Т е — канлӗ пек туйӑннӑ, выртнӑ 
тет влл унта пӗр тапхӑр... Кайран ҫӑмартисене 
пухса ҫӳрет тет ҫав... Кулӑш! Унтан, ҫавнашкал, 
к*ака Ь а ку  тенӗскер.. Пур пирӗн йалта пӗр ҫӑмӑлт- 
тай... Ат)Ине тӗне кӗртсе килнӗ ъух арӑмӗ, аъи, 
куми-хӑйамаБӗ — курттӑм ъӑмнӑ лакӑмри шыва! 
Кайран вара Йака Й а к к /  а^ине икӗ хут тӗне 
кӗртнӗ тесе кула^ъӗҫ...

Старик, ъӗлӗмне туртса пӗтерсе, виҫӗ тетсимет- 
тӑр тӑршшӗ '^ӑпӑкне каллех хӗвие '^икрӗ.

—  Тата мӗн? Есӗ пӗтертӗни?—ыйтрӑм епӗ.
—  Ҫ ук халӗ, ытла ан вас -а,—терӗ ста рик.—Вӑт 

тата... Ҫаз лакӑмах тепре пирӗн йал хушшипе 
иртсе кайакан ахтонопил кӗрсе ларнӑъъӗ те... Е-ех, 
ҫухӑра'г ҫаз, хӗсӗнсе ларнӑ сыснз пек! Ну, тавариш 
йулташ, хӑтлантӑмӑр та вара! Пӗр ҫирӗм веренпе 
кӑкарса турттартӑмӑр пул)... Кайран вара ахтоно- 
пилне шат пӗрер винттӑн сӳтсе тийесе карӗҫ вӗт..

—  Унган,— терӗ старик малалла,— йалӑн анат 
вӗҫӗн^е... Н у, кунта вара, премӗ. каламалла, ҫӗр 
ҪИН5 И тамӑк^^ӗ йал халӑхӗшӗн. Мӗп -^ухлӗ тене.'! 
хуҫӑл-^ӗ пул)-, пурне пӗрле пухган пӗр хорошши 
ш кула пӗр ҫулталӑк хутса ӑшӑтма ҫитмелле. Пӗрикӗ 
лаша йурӑхсӑра тухрӗ унта. Тата мӗи -^ухлӗ ҫуна 
аркан-^ӗ пул) хӗллехи вӑхӑтра...

—  Хӗлле... мӗнле?
—  Ара, 'ьӑнкӑ ытла, йӑвӑҫ тӑрне хӑпарнӑ пек 

вӗт!.. Нта... Кунсӑр пуҫне тата йал ҫывӑхӗн^и ҫул- 
сем ҫин-^е мӗн асап куртӑмӑр пуд). Ӑҫта лав тӳнсе 
кайа'г, ӑҫта тенел хуҫӑлат, ӑҫта лаша кӗрсе ӳкет... 
Асап, и вҫо.

—  М а йусамастӑр^^-^ӗха тата?— ыйтрӑм еп.
—  М з, тетӗи... Такамӑн йусамаллаха унта...
—  А  йал халӑхӗн?
С тарик ла^б! сур-^ӗ.
—  нҫтан итлеттеретӗн йал халӑхне? П ӗри—ман 

ӗҫ мар, те п р и —ман ӗҫ м а р ..
—  Вара, ха.Д) те ҫавнашкалахи-ха?— терӗм епӗ, 

тарӑхма пуҫласа.
—- Нет уш , тавариш йулташ, хад) пире ун пек 

усраймӑн!
—  Мӗнлеха тата?
—  Йусарӑмӑр! терӗ старик, ман ҫине кӑштах 

хулпуҫҫи урлӑ пӑхса. Ес мана хад) простой етем 
вырӑнне хурса пыратӑн пуд)? Нет, шалиш, тавариш 
йулгаш . Еп во-ппервых колхоҫнӗк, во-тторых— 
колхос правлени '^ленӗ. Вот хад) те колхосӑн ма^ 
танхи тыррине хулана леҫме йа^^ӗҫ мана... Мӗншен 
тесен колхоссен хулана вирлӗ пулӑш ^ памалла, 
а мӗншӗн тесен унсӑрӑн епӗр машшина 'ьас илей- 
месгпӗр...

—  Пастайха,—'ъартӑм еп старике.— Ес ҫул Ҫйй' 
'Ьен...

—  Ҫул ҫин-ьен? Иусарӑмӑр, тетӗпҫке...
—  Мӗнле?



—  Мӗнле терӗн? П ит аван. Пухӑнтӑмӑр, снаъъӑт 
та, пӗрре... Претҫетатлӗ каласа кӑтартрӗ пире епӗр  
йапӑх ҫулсенъен мӗнешкел упы ткӑ  курнине... Унӑн  
веҫ ъыхвӑрсем, снаъъӑт та... Н у, карӑмӑр тухса  
пӗтӗм колхосӗпе те, виҫ кунта  йусарӑмӑр! Вот и 
ҫо! Хад), тавариш йулташ, пирӗн ҫулсем тӑрӑх хӑт 
те йар^апланпа ҫӳре!..

—  Йараплан ҫӗр ҫинъе ҫӳремест,— тӳрлетрӗм еп 
старике.

—  Ну, хӑт ҫав ахтонопилпе!.. Хӑт ҫӗр ахтоно- 
пилпе! Хӑт икҫӗрпе!

Сасартӑк— старикӑн урапи наъӑрт, турӗ. Унтан  
темскер йӑвӑрскер ҫӗре ӳкни  илтӗнъӗ. Пӑхрӑм: 
калаҫса пынӑ ҫӗрте сисмен те, Йетӗрнери ҫу савӑъӗ 
патӗнъи поҫҫолккӑн уй хапхи патне ҫитнӗ епӗр. 
Хамӑр кайарах утса пынипе асӑрхайман—старик  
лаши лакӑмлӑ ҫӗре пырса ленкнӗ. Лав ҫинъен пӗр 
миххи ӳкнӗ...

С тзрик мих патне ъупса пыъӗ те, каллех такш ин  
амӑшне аса илт,ӗ.

—  Тырӑ тӑкӑнса кайнӑ!.. ҫухӑрса йаъӗ вӑл.— Ты- 
ы-рӑ-ӑ!.. Колхас тырри-и, хула вал)Д)ИСке-ер... Ну, 
ма йусас мар ӗнтӗ ҫак ҫулсене? Ма йусас мар?! Ҫит- 
мӗл ҫиъӗ ҫӑпан тухтӑр кунти  халӑха!

гТӗрес патне ҫитсе, вӑл тырра ывҫипе пухма 
тытӑнъӗ. Еп утрӑм...

*« *
Ӗнтӗ, хисеплӗ вулакансем, ъӑнах та кулмалли  

ҫук кунта . Малтанах каларӑм вӗт сире. Макӑрас 
килет, кулма мар. Есӗр йепле шухӑшлатуӑр? Е? 
А епӗ ҫапла ш ухӑш латӑп: ҫак старик сӑмаххисене 
итлес пулат. Вӗсен колхосӗ мӗпле тунӑ тетха? 
Ара, ҫавӑн пек... Леоиит Акаккӑв.

Пӗрлешӳре.
Пайан тем пек еп хаваслаптӑм,
'^ӗре те ман ӗнерхи мар.
Пӗ^ӗк ҫыру 'ҫӗрешӗн кӳ^ҫӗ 
Телейлӗ савнӑҫлӑ хыпар.

Пӗ^^ӗк ҫыру— тӑван йалтан вӑ.т.
Марук савни йара¥ ҫырса:
— Ва1|)ук, пӗдсем, манран мӑн савнӑҫ: 
Йал-йиш пӗрлешрӗ колхосра.

Леш, хай, кулак Карттай Ваҫҫи те 
Кӗресшӗн пул^ҫб тем пекех,
Ан-§ах ӑна, тем пек ыйтсан та,
Унта кӗртмерӗҫ пурпӗрех.

Кулак мӗнне пӗлен ес лайӑх—- 
Тӑшман вӑл ҫӗнб ҫул ҫип-ҫе..,
Ӑна йалтан ха1§ хуса йа^ӗҫ.
Ъиттгцнӑ, клуп— ун ҫуртӗн^ҫе.

Нумай пулмас! ак, кӳ-бӗҫ трактӑр.
Ай-ай пит мӑн! мӗн '§ул ун вӑй! 
Ҫи-ҫ-сакӑр ут тӗшне, пӗр тӑтӑш 
Еҫлет канмасӑр вӑл пӗр хай.

Мӗнле хыпар! мӗн.те мӑн савнӑҫ!
Тӑвая йал-йышӑм колхосра,
Ҫанпа пайан еп хӗпӗртерӗм,
Ҫанпа пайан еп хавасра 

„  Йехрим Иваиӗ.
ШАРШДПА.

—- Халӗ ӗҫленӗ савӑтран^тарса^тухса, тутлӑрах шӑршӑ кбрекен вырӑн шырама васкаҫҫӗ манӑн урал 
м.^Пусӑмсем лысӑк. Прсисвстствӑ пусӑмӑ ~ „пысӑккипе пысӑк маррине пӗлместӗп.



Сйеспа унӑн претставиттӗлӗсем.
—  Пастайха, пастай, тӑхтӑр, еп калам,— сарлака 

ҫулҫисемпе лӑпӑстатса тухрӗ хупах.
—  Тӑхтӑр еппин, йулташсем, хупах калатӑр,— 

терӗ преҫитиумра ларакан претҫетатлӗ, вӗтӗрех 
ҫулҫӑллӑ, хы ткан кӗлеткеллӗ мӑйан.

—  Калат пулсан калатӑр ара.
—  Калатӑр ма ъарас.
—  Кала хупах, кала.
—  Итлерха, мӗн калӗ,— сирпӗне пуҫларӗҫ сӑмах- 

се.м.
—  — хайаррӑн ҫулҫисемпе силленсе илъӗ 

мӑйан.
Ш ӑп. Хупах трнпунӑ ҫинъе. Нийепле те лӑпла- 

наймаст. Аманиӑ хуръ ка  ҫунаттисемпе лапӑстатса 
выртпӑ пек лапӑстатат вӑл.

—  Ай, ай, ап ай !—вӑрӑм туна пек ҫинҫе саспа 
кӑш кӑрса йа^ӗ уткӑш карӗ.

—  Мӗн, мӗн ҫуйӑхатӑн есӗ унта, халех кӑларса 
сирпӗтетпӗр,— паттӑрланъӗ мӑйан.

Лреҫитиумра мӑйанӑн икӗ йеннипе ларакан ҫӗр- 
улми тунипе йӳҫ кӑшман ҫулҫи сасартӑк тӑр- 
тӑр-ррр... ъӗтренсе илъӗҫ.

— Хайар!—терӗ пӗри.
—  Хӑруш ,— терӗ тепри.
—  Ара, епӗ... епӗ йури мар вӗт ӑна, мана вӗлт- 

рен йулташ пӗҫертрӗ...
—  Вӗлтрен? Вӗлтрен!
—  Х и -хи -хи к !— кулкаларӗ вӗлтрен.— Кам ӑна ман 

ҫине тайанса ларма хуш ат,— пӗтеръӗ вӑл.
—  А н ъӑрмантарса тӑр, айаккарах сиксе ларха 

есӗ,— терӗ мӑйан.
Вӗлтрен кӑмӑлсӑр пулса сайхалӑх карта ҫумне 

кайса тӑрӑяъӗ. Нимӗн ъӗнмесӗр хупах  самаххисене 
итлесе ларъӗ.

—  Акӑ, епӗр кунта тӗрлӗ ҫумкурӑкӗсенъен суй- 
ласа йанӑ телекатсем. Кунта  вӗлтренсен, мӑйансеи, 
уткӑш карӗсен, хӑмӑшпа хӑйахсен, ҫӗрулми тунисен, 
т. ыт. курӑксен претставиттӗлӗсем те пур. 5 ӑнни- 
пех калас пулат, епӗр кунта  ҫынсемшӗн йурӑхсӑр- 
рисем пухӑннӑ. Виҫӗ пуслӑх усӑ кӑтартаймасӑрлх 
ӗмӗр иртет пирӗн. Ҫук, апла ӗҫ тухмаст, ҫӗнӗ сак- 
кун  унаш кал пурӑнма хуш м аст пире. Сотсиалисӑм  
строиттӗлствинъе усӑллӑ пулма тӑрӑшас пулат. 
Ӑпа епӗр ҫилос урлӑ ҫеҫ тума пултаратпӑр. Уш - 
кӑнпа ҫилоса кӗрсен выД)ӑх-ъӗрлӗхшӗн те пулин  
усӑллӑ пулатпӑрах.

Вы.Д)ӑх-ъӗрлӗхсем епӗр пулӑш нӑ май тупӑшлӑрах  
пулӗҫ. Тупӑш ӗ ӑҫта кайасси паллах ӗнтӗ... Сотси- 
алисӑмлӑ хуҫалӑха тӗреклетме,— сарлака ҫулҫн- 
семпе лапӑстатма ъарӑнмасӑр каласа пӗтеръӗ хупах.

- -  Ш ухӑш ӗ аван, анъах маншӑн мар, — терӗ 
ъейен кулкаласа арӑмути,—-Н и ка к  не м оку сотси- 
алисӑм тумаш кӑн, хутш ӑнмастӑп,— пӗтеръӗ вӑл.

—  Арӑмути каланипе соклаҫкӑ пулма пултарай- 
мастӑп. Пӑтамуштӑ некотнӑй кур ӑ к  вӑл, куш таи...

—  Пӑкатиха, пуҫ тавра шухӑш ласа калас пулат 
сӑмаха. Арӑмутине пустуйах кӳрентеретӗн есӗ... 
М ан шухӑш па ҫилоса вуҫех кӗмелле мар, к у  таран 5 - 
ъен ахалех пурӑннӑ,—йӗпписене кармакларӗ тал'- 
пнҫенӗ.

—  Конеш нӑ ҫапла— тӑрӑхла ҫулҫисене лапӑстат- 
таръе кикен.

—  Вопъе гире пӑхӑнма ш утламастпӑр епӗр.
И теолоки тӗлӗшӗнъен уксахлакӑн ҫынсене пӗр

лайӑх орканисатсийе те нлмеҫҫӗ. Есӗр те ҫавнаш- 
кал. Н еъ ъу калаҫм ата!— шӑртланса ҫитрӗ вслтрен.

—  Пӗрерӗн-пӗрерӗн,йулташсеы!— кӑш кӑръӗ ыӑйаи.

—  Вӗлтрене ҫилоса кӗртеттӗр пулсан... Кӗместӗп 
епӗ. Пӗҫертет вӑл...— нӑйкӑшрӗ уткӑш карӗ.

—' Пӗҫертсе вӗлерет!
—  та пӗҫертсе вӗлерет!
—  Хутшӑнтармастпӑр...
— Кирлӗ мар...
—  Толой ӑна, толой!.. — умлӑн-хыҫлӑн тӑкӑна| 

пуҫларӗҫ сӑмахсем.
— Нет, стой йулташсем!— сиксе тӑъӗ„мӑйан.
—  Вӗлтрене ҫилоса кӗртес пулат. Еҫре само- 

криттӗк кирлине манаттӑр есӗр. Кама ^кнрлӗ,! 
пӗҫерттӗр вӑл. Ы тлаш ш и пуҫ пулма хӑтланат 
пулсан хӑйне те тиркесех тӑмӑпӑр.

—  Тӗрӗс, тӗрӗс, мӑйан йулташ... |
—  Конешнӑ ҫапла, —  ҫатӑлтатса илъӗҫ тымар' 

ҫимӗҫ ҫулҫисем.
—  Есӗр апла та капла калаҫкалаттӑр, анъах тем 

вара.. Сирнешкел манкасенъен пулати вара вӑл. 
Ай упорнӑйа кӗрсе ларасшӑн есӗр... Пуҫкӑшкарӗ 
тавра шухӑшлама пӗлес пулат. Ҫнлосне кам туса 
хатӗрленӗ сире вад^Д)И?!— терӗ ҫӳҫентерекен сассипе 
халиъъен ъӗнмесӗр хытса тӑракан хӑмӑш.

Ластӑр-ластӑр, кӑшӑл-кашӑл, ^кӑш тӑр-рр . -т;хум- 
ханса илъӗҫ ҫумкурӑкӗсем. П ӑш ӑлта  пӑшӑл пӗрин- 
ъен тепри патне шу.Д)ӑксем пек нӑпшӑнса йуртрӗҫ 
сӑмахсем.

—  '5ӑнахта.
— Вӑт, Й акким  Йӑванъ...

—  Асата нлмен.
—  Ай-та, хӑмӑш...
Мӑйан сехӗрлене сехӗрлене шухӑшланӑ хыҫҫӑн,; 

йернпен пуҫне ҫӗклерӗ.
— Ман шухӑшпалан... ҫынсем патне хамӑртан 

и к  виҫӗ претставиттӗл суйласа йарас. Ҫилос тӑвас 
пирки  калаҫса татӑлъъӑр вӗсем.

—  Хӑмӑш та хӑмӑш, ант,ах мӑйан...
- -  Тӗрӗс!..
— Суйлас пулат, суйлас!..
—  Суйлас!—хаваслан^ӗ сйес.
—  Кама суйлас, кӑнтитаъӗсене кӑтартса парӑр...
--  Хуплха...— Мӑйана...— Хӑмӑша...—-Арӑмутнне...

— Кикене!— ҫтена ҫумне ывӑҫласа сапнӑ пӑрҫа пек 
шапӑртатрӗҫ сасӑсем.

—  Лрӑ.чутипе Кикҫне йарас мар, вӗсем паҫар 
та хирӗҫ тӑ^ӗҫ— сысна ҫури пек ҫухӑръӗ хӑйне 
тӗллеменшӗн кӳреннӗ вӗлтрен.

—  Йзрас м зр!— ҫухӑръӗ Сйес. ^
—  Апла пулсан хупах, мӑйап, хӑмӑш суйланаҫҫе', 

Хирӗҫ калас текенсем ҫукн?— кастаръӗ мӑйан.
-— Ҫ ук,— кӗрлерӗ Сйес.

Претставиттӗлсем ннҫе ҫула кайма тулнӑ пек 
кутамккасем  ҫаксах тухнӑ. Йалсовет кӑнт,елере 
патне ҫитсен: .

—  Мӑйан йулташ, есӗ паттӑртарах п у л а к а н ^  
Кӗрсе тухха ,— лӑпӑстатрӗ хупах.

—  Ҫук, кӗрсен виҫҫӗн пӗрле кӗретпӗр. 
алӑк патӗнъе хурал тӑма суйламап вӗт,— вӗтӗ ҫу-’’ 
ҫисене ташлаттаръӗ мӑйан.

Хӑмӑш па Х упах ъылайъъен ъӑхӑмҫӑ кӗсресе 
пек турткалагса тӑъӗҫ, ант,ах мӑйан кӑмӑлне ыта- 
раймарӗҫ „ к а к  никак претҫет тлӗ пулпӑскер  
рӗҫ^ пулмалла. Кӗъӗҫ.

Йалсовет претҫетаттӗлӗ кавӑн пек  ̂лаптакр 
ҫавра пуҫне икӗ аллипе ъӑмӑртаса сӗтӗл ҫинв^ 
выртнине курсап, шикленъӗҫ вӗсом. Алӑк йана 
ҫине тымар йанӑ пек ъарӑнса тӑъӗҫ.



__ Епӗр сан патпа ӗҫпе килтӗмӗр, йулташ прет- 
татлӗ, —  терӗ мӑйан ҫинҫерен те ҫинҫе хӑравҫӑ 
сӑпа.^
— Хар-р рр... хар-р-р-рр... ш и-ш и-и!— шахӑръӗҫ 
зетҫетатлӗн каъа пӳрне кӗрекен сӑмси шӑтӑкӗсем. 
Хупахпа Хӑмӑш сасартӑк аллнсене алӑк хӑлӑпӗ 
мне ҫыпҫӑнтарса лартрӗҫ.
— Сто'., ҫывӑрат вӑл, ан шикленӗр,— пӑшӑлтатрӗ 
ӑйан,— Атар харӑс, хорпа кӑшкӑратпӑр... ну, прет- 
етатлӗ йулташ! атӑр ӗнтӗ харӑс.
— Претҫетатлӗ йулташ !— ҫухӑръӗ хор. 
Претҫетатлӗ хӑйӗн пуҫне ҫӗр пӑт туртакан ъул  

уклашкине ҫӗкленӗ пек йерипен ҫӗклерӗ.
— Мӗн?—терӗ вӑл ыйӑх виттӗр ыйтса.— Есӗи 
ак Ҫӗпритун^...
— Й ак Ҫӗпритунъ мар, епӗр ҫумкурӑкӗсен прет- 

тавиттӗлӗсем. Епӗ... епӗ Мӑйан М ӑйан^, ман йул- 
ашсем... Ман йулташсем Х упах Хупахӑ^, тепри  
ӑмӑш Хӑ.мушовӗ^... Епӗр ӗҫпе, —  пуҫне урайие 
ерӗнтерт,ӗ .мӑйан.
— Мӗн? Мӑйан Мӑйаиъ... ха ха ха-ха!—лахлатрӗ 

ӗтел ҫинъе выртакап пуҫ сасартӑк ҫӳлелле ҫӗк- 
1енсе.

Хупах Хупахӑъпа Хӑмӑш Хӑмушовӗъ йӑрт ант,ах 
ухса шурӗҫ. Мӑйан хастарланат. Кӗлетки сив туир 
ъпса пӑрахнӑ пек ъӗтрет.
— Силос тӑвасшӑн епӗр... Сйес... Пирӗн Сйес 
внашкал постановлени йышӑнъӗ, тархасшӗн пу- 
1шӑр.,
— Пуҫ ыратаӖ ыран килӗр!..— касса татрӗ пуҫ 

Ах, тархасшӗн ырана ан хӑварсамъъӗ, -  пуҫне
рай хӑми ҫине тӑрӑнтарБӗ мӑйан.
— Пӑшол, пӑшол, каланӑ вӑт сана!.. К а кко й  

5орт ҫилос!.. Пӗтӗм ӑшт,ик ҫилос пек йӳҫсе тӑраЕ 
Хӑстарас тегсним ӗн мана, ах, тухатмӗш!.. лӑнкӑрт 
‘урӗ претҫетатлӗн канав пек аслӑ карланки.
Мӑйан Мӑйанъ претҫетатлӗ хайарланса пынӑ 

;емӗн алӑк пагнелле рак пек ъакса пы§ӗ. ■
— Пӑшол, пӑшол! -й у п  тымарӑсене карӑнтаръӗ 

претҫетатлӗ.
Ку сӑмахсем Мӑйап Мӑйанъа алӑк ҫумне персе 

хутлатрӗҫ. Пӑлтӑрт тухса ӳкрӗ вӑл ҫенӗке. Сехри 
йпнӑ май ура ҫине тӑраймасӑр, ъы.лайъ^ен тап- 
ранмасӑр выртрӗ вӑл. Претҫетатлӗ Мӑйан Мӑйанъ  
гухса кайманнине кура;

■— Ҫнлос парӑп ак епӗ сана, ак сана,— тере вӑл 
Мӑйан МӑйанБЗ ҫӳҫрен йарса тытса.

— Хамах кайатӑп, - нӑйларӗ Мӑйан Мӑйанъ
— Кай ҫав, тек тек ан кнлсе кӗр! - ҫуйӑхрӗ 

претҫетатлӗ Мӑйан М ӑйан^а ҫепӗкрен кӑларса 
ывӑтса.

Хупах Хупахӑъпа Хӑмӑш Хӑмушовӗъ Мӑйап 
Мӑйавт,а ъылайъъен кры.ътса умӗнъе кӗтсе тӑнӑ. 
^№йан Мӑйан '5 претҫетатлӗ аллипъен вӗҫерӗнсен 
<̂ Ь1влӑш ҫинъе пӗр икӗ ҫеккун т вӗҫсе ҫӳренӗ. Кӗт- 
чен ҫӗртен Хупах Хупахӑъ енси ҫине пырса тӑрӑн- 

вӑл.
Ай-ай ай-й!—лапӑсгатрӗ Хупах Хупахӑъ.

~~ Тарӑр! сывлӑшне ҫавӑрса йа^ӗ Мӑйан Мп- 
иан5.

Асарта писер, ӗрӗхтерсе тухса сирпӗнъӗҫ Сйес 
претставиттӗлӗсем. Крыл)тса умӗнБе ҫӑмарта тӑвас 
умӗн кӑтӑклакан ъӑх пек лахлатса тӑрса йулъӗ 
мухмӑрлӑ претҫетатлӗ.

Хӑмӑш Хӑмушовӗъ малтан, ун хыҫӗнБе Мӑйан 
Мӑйанъ, тата кайарах Хупах Хупахӑъ. Умлӑн-хыҫ- 
лӑн, ӑҫта пырса тӑрӑнассине пӑхмасӑр ӗрӗхеҫҫӗ 
вӗсем. Крыд)тса умне 5 ул мунлашки пырса ҫапӑн- 
нӑ пек, пырса ҫапӑн^ӗ Хӑмӑш Хӑмушовӗъ. Пӑхат,—  
„Комсомол йаъъейккин пӳровӗ, К л уп .“ —  ҫырса 
ҫапнӑ алӑк тӑрне.

—  А-ха-а,— шӑм-ш ак ыратнине манса савӑнъӗ 
Хӑмӑш Хӑмуш овӗ^.— Ей, кунта-а!— ҫухӑрса йаъӗ 
вӑл.

Мӑйан Мӑйанъпа Хупах Хупахӑъ ӗрӗхтерсе ҫит- 
рӗҫ. Пӑсланаҫҫӗ. Тимӗрҫ лаҫҫинъи сӑран хырӑмлӑ 
вӗркӗъ пек хашлатса сывлаҫҫӗ вӗсем,

—  А-ха-а...
—  А-ха-а ..— ъеретлӗн тӑсрӗҫ Мӑйан Мӑйанъпа 

Хупах Хупахӑъ-
Йат,ейккӑ пӳровӗ... Ҫилос тӑвас ӗҫе пуҫарса 

йаракан ъенттӑр... Ш то  путӑт та путӑт... Кӗрер,—  
алӑк хӑлӑпне йарса тытрӗ Мӑйан Мӑйанъ.

—  Кӗрер,— хӑйусӑрлан^ӗҫ Хӑмӑшпа Хупах.
Кӗ'5ӗҫ.

« :р.

—  Ы -ых, сивӗ—шӑм-шакне тӑр тар рр ъӗтрен- 
теръӗ уйра тунсӑхласа ларакан Мӑйан Мӑйанъ.

- Ҫилоса^ кӗреймесӗрех кӗрхи ҫанталӑк мӑш- 
кӑлӗ лултӑмӑриха... Ы-ых, шӑнапҫке,— сарлака ҫул- 
ҫисене хутларӗ Хупах Хупахӑъ.

—  Пӗтрӗмӗр, сотсиалнсӑм ӗҫне хугшӑнаймасӑрах 
шӑнса ларатпӑр,— кӑшӑлтатрӗ ҫӳҫентерекен саслӑ 
Хӑмӑш ХӑмушовӗБ--

—  Ы-ы?, сивӗ, ы-ых, пӗтрӗмӗр,— хутлана хуглана  
ларъӗҫ ҫумкурӑкӗсем.

—  Татса пӑрахаҫҫӗ ӗнтӗ п ире ,— уласа йӗрсе 
йаъӗҫ тымар-ҫимӗҫ ҫулҫисем.

—  Х и -хи -хн к-и хик!— ҫӑмӑлланъӗ арӑмути.
—  Ха-.ха ха-ха,— лахлатрӗ кикеи.
—  Пастайха, пастай, килес ҫул кӑна ҫигтӗр, 

ун'5ухае епӗр кам иккенне кӑтартӑпӑр!—халтӑр- 
лан^^ӗ вӗлтрен.

Й а^ейккӑ  пӳрове Сйес претставитгӗлӗсене йал- 
советне кайма хуш нӑ пулнӑ иккен. Претставиттӗл- 
сем йалсовет претҫетаттӗлӗи^ен ҫав тери хӑранине 
калама именнӗ. Намӑс пек туйӑнаӑ вӗсене.

— Халех, халех кайатпӑр ара, сӑпаҫҫипах сире, 
сӑпаҫҫипах,— тенӗ вӗсем йа^^ейккӑн ответлӑ ҫыруҫ- 
не, тухса кайас умӗн.

Урама тухсан, йзлсоветне кайас вырӑнне каш ни  
харпӑр хӑй килне вӗҫтернӗ вӗсем. Мӑйан Мӑйан^^—  
уйз, Хупах-Хупахӑ^б— пах^^анз, Хӑмӑш Хнмушовӗ-б—  
ш ыв хӗрне.

Ҫавӑнпа шӑнаҫҫӗ, ҫавӑнпа хуйхӑраҫҫӗ ӗптӗ ҫум- 
курӑкӗсем. Тымар-ҫимӗҫ ҫулҫисем те ҫавӑнпа... 
Хӗрхенсемӗр ӗнтӗ вӗсене.

Симӗс Хырӑм.



ш тшжтш А
Ҫаплах пуҫлгмалла пулат пуД): пӗр пуйанӑн ывӑ- 

лӗ иккӗ  пулнӑ,— пӗрри хӑйӗнпе арӑмӗнт,ен пулнӑс- 
кер, тепри—усрама илнӗскер. Тӑван ывӑлӗн хут  
ҫинъи йаъӗ Иӑван пулнӑ, килте ӑна В а^ӑ  тесе ъӗн- 
нӗ, усрав ывӑлӗн хут ҫинъи йаъӗ те, аъашласа ьӗн- 
мелли йаъӗ те М акарах пулнӑ.

Макарӗ лаша пек ӗҫленӗ, хӗл упи пек ҫинӗ, ка- 
йӑк ыйхипе ҫывӑрнӑ. Аӑванӗ тутлӑ ҫинӗ, тутлӑ ҫы- 
вӑрнӑ, ӗҫлессин тути-масине пӗлмен.

Вӑхӑт виҫи малалла шуса пынӑ май, Йӑванпа 
М акарӑн ҫул хисепӗсем 17-мӗш картлаш ка ҫине сик- 
се ларнӑ. Ҫав вӑхӑталла пуйанӑн кивелнӗ арӑмӗ 
вилнӗ те, вӑл вӗр ҫӗнӗ арӑм туйанса, унпа пӗр ҫӑ. 
вартан сурса пурӑнма пуҫланӑ.

'Ҫырла шывӗпе ҫунӑ пек питлӗ арӑмӗ илӗртсе ый- 
тнипе, ҫак пуйан, кайӑк ҫурӑ уйӑрнӑ вӑхӑтра, икӗ  
ывӑлие те уйӑрса йанӑ. Тӑван 'ывӑлне мунд,а илсе 
тухма ирӗк панӑ, пӗр пысӑк хутаҫпа ылттӑн тыттар- 
нӑ (ҫӗнӗ арӑмӗ куриъъен); усрав ывӑлне мӑкалнӑ 
тимӗр кӗреҫе панӑ.

Тӑван ывӑлӗ мунт,ине уй хӗрне кайса лартнӑ, 
сар ылттӑнне мунъа кӑмаки хыҫне 5 иксе хунӑ. Ус- 
рав ывӑлӗ кӗреҫине хулпуҫҫи ҫине ҫавӑрса хунӑ та, 
ҫигмӗл те ҫиъӗ тӗрлӗ уй  урлӑ, ҫитмӗл те ҫиъӗ тӗрлӗ 
вӑрман урлӑ телей шырама кайнӑ.

♦
Уйӑрӑлса тухса вырнаҫса ларнӑ хыҫҫӑн:
—  Нимӗнле пурлӑх та туйанмастӑп. Нимӗн те 

тумастӑп. Укҫапа ҫимелли анъах илетӗп. Укҫа пӗт- 
сен вилетӗп, тесе сӑмах панӑ хӑйне-хӑй Йӑван.

Халӗ вӑл пӗъӗк ъӳреъеллӗ мунт,а умӗнъе ъеъек- 
сем ҫинъе пылхур^ӗсем  тутлӑ ҫимӗҫсем шыраса  
ҫӳренине пӑхса ларат. Хырӑмӗнт,е хваттер укҫи  тӳ- 
лемесӗрех пурӑнакан шӗвӗрлъенӗсем пастовккӑ пуҫ- 
ласа пӑкӑр -пӑкӑр-пӑкӑр -р !—туса ҫӑкӑр пама ый- 
таҫҫӗ.
„  Хырӑмӗ хыр тӑрнех хӑпарса кайсассӑн, пирӗн 
Йӑван кӳрш е ъупат,

—  Ҫапла, ҫапла,— тет,— хырӑм выҫрӗ,— тет.— Ҫӑ- 
кӑрпа сӗт парса йарӑрха,— тет.

Кӳрш ӗ арӑмӗ хад) ҫеҫ сунӑ сӗте йӑттарса йарат 
(укҫалла, конешнӑ).

—  Ха-ха-ха!— тесе кулса йанӑ, Йӑван ҫисе ларнӑ 
ҫӗре пырса тӑнӑ, Курмила тусӗ,— Ха-ха-ха. 
анинъенех, ҫийетӗн тем?! М а каш ӑк илместӗн, ха- 
ха-ха!— тенӗ.

Курмила „ха-ха-ха“  тенине илтсессӗн, Иӑванӗ ҫам- 
ки  тирне картлантарса хунӑ та, шухӑшлама тытӑн- 
нӑ. БГухӑшласа тӑраннӑ хыҫҫӑн:

—  Есӗ кулса каламастӑн пулсан... Каш ӑкне... ил- 
ме пулат. Хаклӑ йапалах мар вӑл,— тенӗ.

К аш ӑк туйаннӑ хыҫҫӑн, каҫ пулас умӗн, пӗрре 
калаҫнӑскер, каллех сӗт илсе пырат кӳрш ӗ арӑмӗ 
Йӑвана ҫитерме.

-— М ана ъӗресӗ халех кирлӗт,т,ӗ. Ӑҫта йарса хӑ- 
вар/1с ара сӗтне?—тет ъӗресне лартса,

Йӑван ӗне ҫилли шӑрши кӗрекен сӗт ҫине ку - 
шакла пӑхса:

—  К аш ӑк ӑшне йарса хӑвар,— тет.
—  Мӗнле каш ӑк ӑшне?
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—  А к  ҫак каш ӑк ӑшне. Есӗ йарса пар та, епӗ 
лӗпӗрт сыпаканни пулам. Сыпса йанӑ хыҫҫӑн кал- 
лех йарса парӑн.

—  А й -у й ! М ӗ н л е  апла?!—тенӗ ал айӗн кулса 
арӑм,— ъаш ӑку ҫуки мӗн ара апла? Каш ӑкпа пӗрле 
ъаш ӑк та илмеллеъъӗ.

Тепӗр пасартан ^хӗррисене сӑрланӑ тӑм т,аш1к 
йӑтса тавӑрӑнат Йӑван.

—  5 а ш ӑ к  илтӗн тем?*Халӗ ӗнтӗ хуран туйанас 
пулат,— тет ъарӑнма пӗлмен Курмила.

Малалла кайат вара: хуран ваД)Д)И вуъах тӑваҫ- 
ҫӗ, вуъяхне тунӑскер кӑмакине те тӑваҫҫӗ.

—  Ҫынсем малтан пӳрт тӑваҫҫӗ, унтан кӑмака 
тӑваҫҫӗ. Епӗр пӳртне тума маннӑ,— кулат кӑмакипе 
пӑхса Курмила.— Пӳртсӗр кӑмака вӑл килӗшмест,— 
тет.

—  Тфу! Мӗнле кун пекех йапӑх т ы т а т ӑ н  ара 
пӳрт-ҫуртна,— тесе вӑрҫса тӑкнӑ пӗрре пырсан Кур- 
мила.— Ҫук, санпа капла май килмест. Авлантарса 
йамалла. Авланмасан сан нихӑҫан та пӳрт тирпейӗ 
пулас ҫук.

Виҫӗ кун, виҫӗ ҫӗр йалсем тӑрӑх хӗр шыраса ҫӳ- 
ренӗ хыҫҫӑн, Йӑван мӑшӑрлӑ пулат. Ни сарӑ,ни 
хура, ватӑ йенелле сулӑннӑ хӗр илсе йарат.

Мӑшӑр кӑраххин кӗпе-йӗмсӗр пуҫне нимӗн те пул- 
ман.

—  Ҫытар кирлӗ пулат пире ҫывӑрма,— тет пӗр 
ирхине куҫне уҫнӑ уҫманах арӑмӗ.— Капла хы т сак 
ҫинъе пуҫа ыраттарат.

—  Манӑн та пуҫ хӑпарса тухнӑ, тет Йӑванӗ те 
пӑрҫа урапн пек пуҫне хыпашласа.

Ҫытар илеҫҫӗ вара хайхискерсем, ҫытар хыҫҫӑн 
тӳш ек, тӳш ек вад,Д)И... кӗрӗк...

—  Витӗнме.
Арӑмӗ:
— Хӗлле пулсан кӗрӗк ҫийӗн тӑхӑнма тӑлӑп кир- 

лӗ пулат, тет те, Йӑван икӗ тӑлӑп пӗр харӑсах 
туйанса килет.

Тӑлӑп тӑхӑнса пасара ларса кайма лаша илеҫҫе.
Лаш и выҫӑпа „тапак хутаҫҫи шыраса ҫӳреме* 

пуҫлат. Ҫитерме утӑ илеҫҫӗ. ,
Утӑ нумайрах тума ъухӑнсен ҫаранӗсене йӳне 

хакпа тара илеҫҫӗ.
Утӑ ытлаш ши пулма пуҫласан, пӗр кӗтӳ выъах 

илсе йараҫҫӗ.
Пӗррин хыҫҫӑн тепри. Акмалли ҫӗр. Ҫӗр хыҫҫан 

патраксем тапса тухаҫҫӗ. Патраксене ҫӗр ӗ̂ ҫӗнт,ен 
пуш ӑ вӑхӑтра ӗҫлеттерме... пысӑк трупаллӑ сават 
пулса ларат. Хапракӗ те. Ӗҫрен ытлашши^йулна 
укҫисем панккӑра проъъӑн парса выртаҫҫӗ. Ей, каре 
вара ӗҫ!

Еавлат, хӗлтӗртетет, ъӑнкӑртатат пурнӑҫ пит-куҫ- 
сем кӳпш екленнӗ, хырӑмӗ сарӑлнӑ нӑван ^авра. Ҫ *̂ 
нӗрен тунӑ пӳрт-ҫуръӗсем катаранах йӑлтӑртатса 
лараҫҫӗ. Кухнинъе иртен пуҫласа каҫ^ен вилккӑсем, 
ҫӗҫӗсем, йӗтӗрсем ташлаҫҫӗ стрепкӑсем^аллинъ®-

Ас парса пыракан Курмила тусӗ, клавнӑй управ- 
д>айушъи йатне илтсе, питӗ мӑнӑ шалу ҫисе выртат.

Ҫ ут тӳмеллӗ исправнӗксемпе пурҫӑн тумтирл 
пртапуп таврашӗсем ҫӳр ттук  айӗн ылттӑн ъассиҫе.'



курӑнса ҫӳрекен Йӑванӑн мамӑк пек аллине йу- 
ратса пӑъӑртаҫҫӗ:

~  Пирӗн пата та пыр ҫавӑн пек хӑна пулма, 
теҫҫӗ.

Пӗр сӑмахпа каласан, Йӑванӑн пурнӑҫ карапӗ 
нимӗнле хумран та хӑрамасӑр пит вӑйлӑ ишсе ҫӳ- 
ренӗ.

Ту-тут-тут-ту .
...̂  Тпру! Кунта малаллине калама кӑштах ъарӑнса 

тӑрӑпӑр та, тапак хутаҫҫисем кӑларса, ъӗлӗм ъӗр- 
тсе йарӑпӑр.

1930-мӗш ҫул. Пӗр йешӗл курӑксемпе пуъахлан- 
нӑ тырасем ҫине ӑшшӑн хӗвел пӑхса савӑннӑ кун, 
Иӑван ӗлӗк такҫанах ашшӗ килӗнъен хӑйпе пӗр 
кун, пӗр сехетре уйӑрӑлса тухнӑ усрав шӑлнӗне тӗл 
пулат.

Сӑмах шӗкӗлъенет. Ӑҫтан килен, ӑҫталла, еп ҫап- 
ла, апла, мӗнле майпа?..

—  Мӗн ъухлӗ тарҫӑмсем пуръъӗ... стрепккӑмсем... 
Ҫӗрӗмсем... Хапрӑксем пуръъӗ... Нумай, нумай пин- 
шер тенкӗ проъБӑнне илсе выртаттӑм^ъӗ... Рево- 
ъутси пӗтӗмпех хӑй ва-ъъи ҫавӑрса ъикрӗ. Хама 
та кӑҫал раскулаъ турӗҫ те, тӗн5 е тӑрӑх кзларса  
йаъӗҫ, тенӗ сухал пусса илнӗ, ырханланвӑ пирӗн 
ван. М акарӗ (астӑватӑр пуд)— М акар йатлӑъъӗха 
вӑл) кӗске сухалне утукласа каланӑ:

—  Ҫӗрсем, хапрӑксем, проъъӑн илесси, тарҫӑ 
семпе стрепккӑсем — пурте алӑран тухса ӳкрӗҫ, те- 
тӗи? Апла пулсан санран епӗ телейлӗрех. Епӗ ха- 
лӗ те ҫын шутӗнъех тӑратӑп: ҫӗрӗм те нумай, хап- 
рӑкӑм та пур, проъъӑн та илсе пурӑнатӑп, стрепк- 
кӑмсем те пӗрре мар...
Йӑван кӑна илтсен ъӗп амӑшле ҫӗре кукленнӗ ларнӑ.

—  Мӗнле апла!?—теме анъах пултарнӑ ӗлӗк тут- 
лӑ апатсем йӑваласа савӑннӑ, тарҫӑсемпе ӑшӑ кӑ- 
мӑллӑн калаҫма йуратман ъӗлхи.

—  ^Иӗн мӗнли!?—тенӗ Макар ҫӗнтерӳллӗ паттӑр 
пек Йӑван ҫине пӑхса.— Сирӗн пеккисемпе варҫса 
фронтран тавӑрӑннӑ хыҫҫӑнах, коммуна кӗтӗм. Ком- 
мунӑ ӗҫӗсем, хамӑр тӑрӑшнипе, си кки пек малаллз 
ҫӗмӗрттерсе,ӳснӗҫем ӳссе пы^ӗҫ. Халӗ пнрӗн(манӑн 
тесен те йурат)... Халӗ ман«н ти м ӗ р п е  хурҫӑран 
тунӑ тарҫӑмсем те пур, савӑтӑм та пур (коммунӑ  
ӑна пӗлтӗр туса пӗтеръӗ), с т р е п к к ӑ м с е м  те пур 
Щӗрлешсе апатланмалли хамӑр ҫуртра)...—Пурте  
пур. Проьъӑн та илсе тӑратӑп... сайом опликатси- 
сем тӑрӑх.

Йӑванӑн саралнӑ шӑлӗсем шатӑрттарса илнӗ... 
вӑрттӑн. Тапӑп, тапӑп, тапӑ айне кӗрех кайӑп, тесе 
йӑшӑлтатса пӑхнӑ ҫав вӑхӑтра унӑн пӗр кӗтессе пу- 
хӑпса ларнӑ пуҫ мимисе.м. Йулаш кинъен вӑл (пуҫ  
мимисем мар, конешнӑ -Й ӑ в а н ) каланӑ:

— Курмила пулӑшса пыман пулсан, ҫав тери пур- 
лӑх пухма йӑвӑртарах пулнӑ пулӗъъӗ те.... Вӑл, сво- 
лӑъ, пулӑшса пыъӗ, —Поткулаънӗк!..— тесе вӑрҫса 
илнӗ хӑй кӗпи пек ҫывӑх тусне.

—  П откулаънӗксем  сийен йенъен кулакран ну- 
майах йулмаҫҫӗ ҫав, тенӗ хирӗҫ М акар та.

Ҫак сӑмахсем хыҫҫӑн М акарӗ хӑй кайма тухнӑ  
ҫулӗпе хула йенелле кайнӑ, Йӑванӗ пуҫне тытса 
йеррипен тайкаланса виҫӗ пусӑм пуснӑ та, ъарӑнса 
тӑнӑ. Ш ӑтӑррт! тутарнӑ шӑлӗсем. Йӑшӑлл! —  тут- 
арнӑ пуҫ мимисем.

—  Поткулаънӗксем сыв пулсан, вӗсем сире ну- 
майрах^сийен кӳме пулӑшсан... кӗрешӳре кам ҫи- 
йелле тухасси... паллӑ пулӗъъӗ!.. Кӑтартӑттӑмръ- 
Ъӗ...— тенӗ ъыш кисемпе йунаса.

Ш ӑркаланнӑ тыр пуъаххисем ҫилпе пӑшӑлтатса  
илъӗҫ. Кайӑк, пӗъӗк кайӑк ним сасъӳсӗр сывлӑша: 
ҫле-ҫле-ҫи, ӗҫле-ҫле-ҫи!—хесе йанратса йаъӗ. Ш ӑр- 
Ъӑксем ъӗриклетме пуҫларӗҫ, йумахӑм хӳри вӗҫнех 
ҫитсе тӑъӗ.

Йӑзан Муьи.

Ҫӗне колтокӑвӑр камппанинъе.
СлушӑшБисене ӗҫлеме Ӗҫ пирши урлӑ нлсе тӑрас 
ӗҫ халӗ те йапӑх пырат. (ХаҫатсенБен).

— Ҫбнӑ колтокӑвӑра пбр пункт кертмелле, ун тӑрӑх, хамӑрӑн саветушъи в а л л и  сурас килсвн сурмаллн 
''°ват-сапа илсе памалла, ахалон вӑл саккунсем ҫине суркаласа илет.



Сысниоем сгв1ннӑ.

Тӑмран тунӑ пуҫсем курмани есӗр?
Курман пулсан Ту-М уъара (Йетӗрне р.) килӗр. 

Кунта пулӑшкомрисен пурин те пуҫӗсем тӑмран 
хытарса ӑшне арпа тултарнине опператси тумасӑ 
рах пӗлетпӗр. Мӗншӗн тесен ахалех паллӑ. Скаъӑт 
пулӑш ком контрактатси туса паранкӑ лартнз. Кар- 
та тытма маннӑ. Сыснасем (ъӗнмен хӑнасем) пынӑ 
та 1§ам-1§ам тусах атрӗслеаӗ хырӑма.

Сыснасем коиешнӑ савӑннӑ, сӑпаҫҫипӑ каланӑ.
Вӗсем паранкӑ ҫинӗшӗн сӑпаҫҫипӑ каланӑ пулсан 

та, унш ӑн тивӗҫлӗ ответ тыттармаллине калама аса 
илмен.

Йалкан .
Ҫӑмӑр комантироекки

Й улаш ки вӑхӑгсенъе вӗреннӗ ҫынсем ҫӑмӑр пул- 
маннипе те кӗрешме пултараҫҫӗ: канавӑсен-веи ана- 
сем ҫине шыв кӳртсе тӑраҫҫӗ, йур шывӗпе"усӑ ку- 
раҫҫӗ, уйар ҫул ӳсекен тырпулсем акса хӑвараҫҫӗ, 
тата... Вӑрманкас (Гутаркас р.) пулӑш ком претҫе- 

. таттӗлӗ— ҫӑмӑр пулманнипе кӗрешме халӑх пухса... 
Ъӳкӗ туса пӑхнӑ. '5 ӳ кн е  туса пӑхнӑ та, ҫумӑрне, 
витӗр пӑх.чалли трупасем пулайман пирки , куран- 
ман. Курасах тесе 4 тенкӗ пулӑш ком укҫине парса 
Иаруш а Куҫмине И ш екри М и кул  турра пуҫҫапма 
ком ангировкка  йанӑ. Хӑйне ком аптирозкка  кӑлар- 
са йамаллаъъӗ пулӑшкомран... пуҫӗпех.

Хӗвел ҫемйи.
Тӳпене пӑхатӑр— хӗвел куратӑр. Хӗве.т тавра ун  

ҫемйи: М еркури, Еенерӑ, Ҫӗр, Марс, Й уппиттӗр, 
Саттурп, тата Н ептун йатлӑ планеттӑсем ҫаврӑнса 
ҫӳреҫҫӗ. Тӳперен айаларах ансан, хамӑрӑн ҫӗр ҫин- 
Т)И Вӑрмар стантси йатлӑ пӑнъӑ тӗлӗн^е ъӑваш  
крйӑк-кӗш ӗк сойусӗнт^е ӗҫлекен Фетоттӑв тавра 
кӗрӳшӗсем, тата тӑванӗсем вырӑн йышӑнса ларнине 
куратпӑр. Хӑйсем пуртарах ҫынсем ъухӑнсене, вы- 
рӑпа илме мар, ним вырӑне те хумаҫҫӗ, мсишӗн 
тесен вӗсем хӑйсене хӑйсем хӗвсл ҫемйи вырӑнне 
хураҫҫӗ.

Гирӗн шухӑшпа вӗсем хӗвел ҫемйипе танлашма 
пултараймаҫҫӗ, мӗпшӗн тесен хӗвел вӑл пысӑк йа- 
пала (ҫӗртен 1.300.000 хут пысӑкрах), Фетоттӑв ун 
иек пысӑках пулайман. Ҫавӑнпа ӑка ҫав ӑшӑ ҫемйе 
пуҫӗнъен кӑларса пӗтӗм ҫемйипех унтан сапалан- 
тарса йамалла. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара вӗсен хӗвел 
ҫемйипе танлашас шухӑш пӗтсе ларӗ.

Шӗверлъен
Ф рантсире туса иртерпӗ сӑнавсем тӑрӑх, выҫӑ 

етем ним ҫимесӗр 34 тавлӑк пурӑнма пултарат (хӑ- 
шӗ пӗри). Ҫӳлти Пӗрлешӳ йалӗн (Ҫӗпӗр, '5епула  
районӗ) „В о л ка р " колхос претҫетаттӗлӗ ӑна пӗлмен.

10

Ӑна пӗлнӗ пулсан райкохоссойусран ҫуршар пӑт 
ҫимелли илсе килсен, 15-шер кӗрепенкке мар ва- 
леҫсе параъ^ӗ, пӗтӗмпех хӑй илсе ҫисе йараъъӗ.

Хырӑмӗнъе увӑн шӗвӗрлъенсем нумай пулнӑ пир- 
ки нумай ҫийекен пулса кайпӑ. Ш ӗвӗрл^енсенета- 
сатмалла, хӑйне те тасатмалла.

Ҫӗйӗ
Пӗр вырӑс вӗреннӗ ҫынни К уъ апкӑ  профессӑр 

ҫын вилсен 6 сехетрен, унӑн ъӗрине каларса клсе, 
Т)ӗрери йун ҫӳретекен тымарсем ӑшне сах;рпатӗс- 
лӗрен тӑвар ирӗлнӗ шыва йанӑ та, ҫав ъӗре вара 
тӗмиҫе сехет хуш ш и ӗҫлепӗ. Хӗҫӗнйел^ӗк райӗҫ- 
тӑвкомӗнт,е ӗҫлекенсен ъӗрисене тем йыш ш и тӑвар 
шывӗсем йарсан та ӗҫлес ҫук (хӑшпӗр ъух)-

Ийулӗн 24-мӗшӗнъе вӗсем ҫырса йанӑ 5774-мӗш 
нумӗрлӗ хут тӑрӑх, сш мекковӑна 12 йалтан пӗр 
100 ҫынна йахӑнтоприсывнӗкконф ерентсийӗпухӑн- 
нӑ. 9 сехетрен пуҫласа 4 сехе^ъен кӗтсе ларнӑ то- 
присывнӗксем, райӗҫтӑвкомран килӳ-тӑву пулман 
(конферентси тума). Ҫзвӑнпа вара пӗр кун  тырӑ 
вырасси пӗтнӗ.

'5ӗре ҫук  пулнӑ вӗсен ийулӗн 24-мӗшӗнъе. 
ҫук пиркп , гоприсывнӗксен ӗҫ кунӗсем йулнине 
сисеймӗн. Ҫӗнӗ ъӗре лартса памалла (киввине  
„К а п кӑ н “ вы стӑвкки вал^ън клсе килсе).

100 тенкӗ укҫз.
Ҫӗр тенкӗ у \ҫ а  тытиъъен ҫср пус пултӑр, тенӗ 

тата тепӗр йыш ш и ватгисем. Ҫӗрпӳ районӗнъи 
Ҫӗнйал ҫыннин Корнилӑв Иванӑн тусӗсем ҫӗрех 
ҫитеймеҫҫӗ те, анъах вӗсем ҫӗр тенкӗрен те ытла 
тӑрзҫҫӗ.

Вӑл хӑйӗнпе туслӑ— ҫак коппсраттив прикаш^ӑ- 
кӗсенъеп: Анаткасри инвалш сен копператтивӗ фи- 
каш йӑкӗн^ен, Самук-касси кустпром  ертелӗн при- 
кашъӗкӗнъен (унпа вӑл ратнеллӗ), Хурӑнсуртин- 
5 еи т. ыт. те, тапаксем илсе 100— 200-
шер паъкӑ илсе кайса сутат.

Тапакне сутат. Ҫпеккул>атси тӑват. Туссем ту- 
пат, копператтнврисене, анъах т ӗ р м е р и с е н е ту :ай- 
манха.



Икӗ етем.
Хумкка

А кӑ Х ум кка  старик:
(Елле курмастӑри?)
„Хӗлхем" колхосӗн т,ленӗ,
И кҫул  унта ӗҫленӗ.

Хуйхи ун ерттелпе пӗрле,
(Хуйхи ҫук-ха, ахалех калат). 
Пайан ерттел ҫӗн уйра кӗрлет, 
Х ум кка  старик те унтах ъупкалат.

ум кка старик пайан прикатир, 
П рикатир вӑл ҫак хӗрӳ ӗҫре. 
Арӑмне аъине тивмест ъир, 
Савӑнса ҫех ҫӳреҫ йаҫлӗре.

Колхос...
Колхосра илмӗн сутӑн.
Кам колхосра:
Ун ҫийӗ питӗ,
Пырӗ тутӑ.

Кӗҫтииан.
А к  Кӗҫтийан,—
Х ум кка  старик кӳрш и.
Пӗлесъӗ ман панан:
У н  мӗн ъул хуйхӑши?

Ҫийӗ иуҫӗ ун ҫӗтӗк-ҫатӑк, 
(Арӑмӗнех ҫав ӑсӗ катӑк..,) 
Аъасен сӑмси урлах манка, 
Кулленех ҫапӑҫаҫ,—

Ҫурӑлат ҫамка 
Кӗҫтийанӑн пӗр лаша пур,
Пӗр суха...
Тата пӗр йывӑҫ сӳре.

И кӗ сурӑх кӗтӳре,
Унта пӗр вилес така.
Тата ыӗн пур урӑхран:
Пулсан пулӗ ш ӑтӑк хуран.

Ҫавӑнпах та Кӗҫтийан  
Ш ӑхӑртат арӑмне йан та йан! 
Пӗр есех пӗтерен мана,
На, туйан!.. тӑмана!
Сан сӑмахиа итлесе...
Кай, ак ҫӳре кӗллесе...

Вулав ҫур-бӗн |^илкарти.

5ӑтайм арӗ Кӗҫтийан, 
Ш ухӑшларӗ лайӑхрах,
— Пурнӑҫ аван колхосрах, 
Тенӗ сӑмахне пайан 
Арӑмне пӗлтеръӗ,
Колхоса вӗҫтеръӗ,
Тепӗр куннех Кӗҫтийан

Ӑш  апат пӗҫеръӗ,
Пӗтӗм аъи-пӑъиие 
Колхоса леҫтеръӗ.

Хумкапалан К ӗ ҫ т и й р  
Ха.Т) те пурнаҫ савӑнса.
Пайан ир йалавпалан 
Вырма кайрӗҫ талпӑнса.

Митта Петӗрӑ.
Паллӑ.

Мӗншӗн ара скрӗн йалсем хитре тӑхӑнпӑ 
^ӗпесене,

— Ара вӗсен йалӗпъе ъӑхсем нумай— ҫавӑнпа.

—  Ку кугӑка ҫулма хушас пула!ха. Аха- 
лӗн вулав ҫуртне ҫуллахи вӑхӑтсенъе никам 
та ҫУремен тейӗҫ.

„Сыпмалли“ йапала.
—  Пирӗн атте улмуҫҫи сыпмалли ҫӗҫӗ илсе килнӗ. 

П ит аван вара.
—  Пирсн атте те илнӗ. Сирӗн аҫу илкийӗ авани?
—  Аван, аван, 1сукӑр, ҫапҫутах. А  сирӗн?
—  чирӗн аттеи те ҫапҫутах... шӗвӗр тӗплӗ. Сып- 

малли стаккан тет вӑл ӗна.
К. Иванов.
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Тавлашу
М сстком  ҫекреттарӗ Климӑв уърештени саветуш- 

Ъийӗ умӗн'5е ларнӑ ъухне тутине 5 сантиметр тӑрш- 
шӗ тӑсса хунӑ. Сылтӑм аллипе сухал шӑтман йанах- 
хине тӗкӗленӗ, пирус тытнӑ сулахай аллине хӑй хӑ- 
рах айаккипе сӗвеннӗ пукан хы ҫн е ^а н ӑ .

—  Мӗн ҫитмерӗ ара, Иван Климӑъ, сана?—тесе 
ыйтнӑ кулнӑ пек туса унтан саветушБи.

Климӑв ҫекреттар ӑна хирӗҫ нимӗн те ъӗнмен. 
Хулпуҫҫисене ҫиллӗн хускатса саветуш ъин^ен пӑ- 
рӑнарах ларнӑ анъах.

—  Тӗлӗнгеретӗн есӗ мана, ■ тенӗ саветушъи.— И к- 
сӗмӗр халӗ пӗр ҫӑвартан сурнӑ пек ӗҫлесе пы раг- 
пӑр. Есӗ местком йаъӗпе мӗн калатӑн пурне те туса 
пыратӑп. Ҫулталӑк хуш ш инъе РаКаКа пӗррете пу- 
хӑнманха халиъъен. Слушӑшъисем саккун  йӗркипе  
ыйтнине тумасӑр тӑман та, РаКаКа та пухӑнмаст. 
Ҫекреттарура ҫине тӑрса хӗрӳллӗн калаҫма тытӑннӑ:

- -  Ҫапла ҫав. Епӗ те ҫавнах каласашӑн. Пухма 
май китмест ҫав РаКаКа тенине. Ҫынсен РаКаКасем  
кап  ни кун  пекех пухӑнаҫҫӗ, пирӗн...

—  Ф у ты! Мӗн тума кирлӗ пулъӗ вара сана РаКаКа  
пухни... ӗҫӗ ҫук пулсан. Конф ликт тума йуратмас- 
тӑп та епӗ. С аккун  хуш нинепурне те туса пыратӑп... 
РаКаКасӑрах.

—  Ҫапла ҫав!—тенӗ шӗвӗр пӳрнине ҫӳлелле тӑс- 
са ҫекреттар.— Конф ликт тумасӑрах слушӑшъисем  
ыйтнине туса паратӑн. Епӗ слушӑшт,исем ыйтни  
ҫинъен каласа пӗтернӗ-пӗтерменех „В ы д ать“ тесе

—  Аптӑрамалла ку хӗрарӑмсемпе. Ннм 
йӗрки те пӗлмвҫҫӗ. Маруҫҫа ман пата хӑй йу- 
ратни ҫннъен ҫыру ҫырнӑ. ИсхоТашъи номӗр- 

нв лартман.
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шыраван.
ресо.ъутси хурса паратӑн. Еҫи вӑл! Ҫынсен РаКаКа 
сем пухӑнаҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ, хӑшпӗр 5 ухне ӗҫӗсене 
трутҫеҫҫине те (сута) йараҫҫӗ. Пирӗн ун пекки ни- 
мӗн те ҫук.

—  Мӗнле калаҫатӑн ара, Иван Климӑъ, ӑҫтан 
вара епӗ саккун  йӗркипе ыйтнине тумасӑр иртерме 
пултарӑп? Ну? Калаха? Тӗлӗнсе хытсах ларнӑ са 
ветушйи Климӑв ҫилли ҫинт,ен шухӑшласа. Хй 
ӑшӗнт,е ку  ухмаха йермени тесе те шухӑшласа пӑхнӑ,

—  5ирлемерӗн пу-ъҫке есӗ?— тесе ыйтнӑ йӑваш 
шӑн вӑл унтан.

—- Ы ттн саветушъисем „откасат“ тесе ресо.ъутси 
хурса параҫҫӗ.

—  С аккун йӗркипе ыйтнине мӗнле „огкасат" те- 
йӗн вара?

—  Ы тти саветушъисем калаҫҫӗҫке. Вӗсем пултар 
кине есӗ пултармаллаҫке?

—  Ҫ ук пултараймастӑп, мӗншӗн тесен епӗ пӳрок 
ратла етем мар— мана кунта  вытвншени йӗркиш 
лартнӑ. Апла хӑтлантарса маиа есӗ сут скамй! 
ҫине лзртса пӑхасшӑн пулмалла та, ант,ах пулаймӗ 
тенӗ саветушъи.

—  Кирек йепле тӑнлан!— тенӗ ҫекреттар.— Малал- 
ла та капла пулсан месткомра ӗҫлеме халӑм ҫук 
Ӑҫтан епӗ капла хама хам рапо^^нсемпе слушӑш- 
5 исен сашт,итнӗкӗ теме пултарӑн. Ну, калаха! Ман 
сӑрӑнах ӗҫсем лайӑх пыраҫҫӗ. Ахал, те манран со 
йусра кулаҫҫӗ: пурпӑҫ сан, теҫҫӗ канмалли ҫуртр! 
пек,— атминистратси есӗ каланине пурне те итлет 
теҫҫӗ.

Пӗр самантлӑха ъарӑнса тӑрсан, Климӑв. хӑйӗ! 
кӑсйинъен хут  татӑкӗ туртса кӑларнӑ та, саветушт)! 
патнеллсе тӑсса шӑппӑн каланӑ.

— Пӗре те пулсан „о тка с “ туха. РаКаКа пухмал 
ла пултӑр, тенӗ. Саветушъи икӗ хулпуҫҫине сил 
лесе илсе, хаш хуйхӑрса йанӑ та, руъкӑ илсе: „ҫвер 
хуроъпӑ тӳлессине откас тӑ ва тӑ п / тесе ҫырса пан" 
Мӗн хӑтланӗха ӗнтӗ малалла кун хыҫҫӑн, тенӗ пул 
малла. Сӑнаса пӑхасшӑн пулнӑ.

Климӑв ,откасат“  тесе роъ утси  хунӑ хута илн 
те, кӑпинетран сиккипе тухса кайнӑ.

— Ну? Мӗнле? Ҫверхуроънӑй пат,и?—тесе сыранс 
илнӗ ӑна слушӑшт,исем.

—  Парат сире кӗтсех тӑрӑр. Тем те каласа пӑх 
рӑм — нийепле те итлесшӗн мар. Ҫапах та РаКаК 
урлӑ илетпӗрех РаКаКара май килмесен трутҫеҫ 
ҫийе паратпӑр. Илмеллине илсе парӑпах.^ Кӑтар 
тӑпха епӗ ӑна!— тесе йунанӑ саветушъи кӑпине? 
йенелле.

Куҫӗсем ҫуталса савӑнӑҫлӑн пӑхнӑ. Климӑвӑн кӗ: 
се пурӑннӑ вӑхӑт ҫитнӗ. Конф ликт пур. К у  конфл^ 
кта мӗнле туни ҫинъен саветушт,и ы тти слушӑш 
Бисене каласа парасси ҫинъен шухӑшлама пӗлмео 
тха халӗ вӑл.

Сойуса ъупрӗ конф ликт тухни ҫинъен пӗлтерм
Пылхур^

*) РаКаКа-вырӑсла Раиеночно—Конфликтная комиссн 
Вӑл комиҫҫи шалу, тӗрлӗрен ӗҫленӗшӗи илмеллисене хак хур 
парса, атминистратсипе рагюБЪчсем (слутӑш Биссм) 
конфликтсене татса пара^.

♦♦) Конфликт—тавлаш у.



К ӗ м ӗ л  укҫа .
Кӑнтӑр иртсен икӗ сехетре 5 у л ҫ у р т  Паҫҫийӗ питӗ 

хытӑ тулхӑръӗ. Простӑ питӗ хытӑ. Сӑмса шӑтӑкӗ 
савӑт трупи пек йанраса кайрӗ, тр ук  хӑранипе ҫы- 
руҫӑн аллинъи руъки ӳкрӗ.

—  Ех, тӑшмана, мӗнне п ӗ л е тни ?  Пурнӑҫ ҫитрӗ 
вӗт,~терӗ куркари  шыв пек шӑппӑн хӑлхаран йӗке 
вӗҫӗ пек шӗвӗр сӑмсине ҫеклӗ пек каҫӑртса.

— Мӗн? Мӗншӗн? Мана кӑларса йараҫҫӗ-и, кам 
каларӗ? хыпкзланса ӳкрӗ кӑткӑ тӗмески ҫине тыт- 
са пӑрахнӑ пек хӑйӗн ҫӗркаҫине аса илсе Пуйастеп 
Ваҫҫийӗ.

— Ҫук. Кӗмӗл, хутран икӗ хут хаклӑ тет. Кӗмӗл 
укҫа М ускавра пухаҫҫӗ, тет. Х ут ҫухалат. Пӗтӗмпе 
укҫанакӗмӗл тумалла,— татах шӑппӑнсистеръӗ тусне.

— Кӗмӗл хакланат теъи?
— Ах, кантӑр вӑрри кипекки ! Иаснӑ ъӑнах! Кӗ- 

мӗл укҫа пухмалла.
— Ох, ох, акӑ ^ӑҫта пуйасси! .Аллӑ тенкӗ пухатпӑр 

ҫӗр тенке сугатлӑр, ҫӗр тенкӗрен икҫӗр икҫӗртен 
тӑватҫӗр..^ вунӑ пин, ҫирӗм пин...

— Ах, ӑҫта кайса кӗресех!—хӗпӗртенипе иккӗш  
те купӑссӑрах „сӳстӗаен“  пӗр куккӑ р  ташласа ил- 
§ӗҫ. Халӑхсем хӑранипе ҫине те пӑхмарӗҫ.

— Ой, кӗмӗл укҫа, аллӑ пин! Прем еп велоҫипет 
нлеп!

— Е —е вӗлоҫипет мӗн взл, еп „ъ икл ет“ илеп.
— Еп „ъиклег*’ та мар— ахтӑмопил!
— Еп, еп... Н у  уш  пыратпӑри иккӗн йантрагтар- 

са Ш упашкаралла. Према анатпӑр Ц И К  тӗлие. Пире 
.стравствӑйте, стрзвсгвӑйте" тесе хирӗҫ пырса ал 
и.леҫҫӗ. Ох, пухап! Пухап!

— Вӑл мар, вӑл мар, трамвай илеп еп!
— Е-е етем ухмаххи! Трамвай вӑл пралук тӑрӑх 

лекриъествӑпа ъупат, йурамаст.
— Й у паравос илеп еппин!
— Хал) тата ухмах! Паровос ред,сӑ тӑрӑх ъупат
— Ах томопил, ахтомопил! Снаш яырса тӑратпӑр 

театӑр умне.Пире хирӗҫ м а й р а се м  ,а  гюшалте, 
Ваҫҫӑ Пуйастенӗвпа „Паҫҫӑ 5улҫУР ӑв“ теҫҫӗ ӗнтӗ.

Унтан тӳрех пухвета, кулад,, прӗмӗк, сӑра. Еп уш  
самай таса, 5 ипер майрине, пилет м.тлаи рете!

— Ухмйх кинора пулсан санпа, малти рете ла- 
йӑх майра ма пырат!

— Н у кайа, самай ъӑн кайа.
— Ҫпектаккӗл те пулсан кайа кам ухмаххи кзйат  

санпа.
- -  Н у малтинех. Майра, кулаБ, сӑра. Унтан Атӑл 

хӗрне. Хуларан хула ҫаклатнӑ конешнӑ, лайах хват- 
тер. Ех1

— Кунта пӳрт лартатпӑр, икӗ етташлӑ. Ройзл,, 
купӑс....

— Тӑватпӑр! Тӑватпӑр! Ах так сана ӑслӑ пул- 
нӑшӑн!— пӗр ъӗпъӗм ҫуҫ ҫыртса туртса кӑларъӗ П у- 
йастенӗв, ыталансан хопӗртенипе.

— А, малтан укҫа тума мӗн сутас?
— Йӑлт сугатпӑр! ПаД)Тто, пӳрт, кӗрӗк, лаша! 

йалт, йӑлт!
—  Пӗтӗмпех! Кӗмӗл укҫалла! Пухас!— хӗпӗртени- 

пе сӗтел ҫинт,и йапаласене шӑлса утрӗ, кут  айӗн- 
ЪИ пукана кантӑк виттер вӗҫкӗнтеръӗ.— Кирлӗ мар 
мана подгнӗ кун пек пукан!

Тепӗр кунтан 5улҫуртӑвпа  Пуйастенӗв кӗмӗлукҫа  
пухма пуҫларӗҫ. Алла кӗнӗ кӗмӗл тухмаст пӗр пус 
та кяйалла. Лаша, ӗне, пӳрт, тумтир ҫур хакпах, 
кайарахпа та параҫҫӗ—то-дккӑ кӗмӗлле.

Каш ни хирӗҫ пулмассӗрен:
—  Сан миҫе тенке ҫитрӗ?
—  Сакӑрвуннӑ.
—  Ай-уй, ман утмӑл анъа.х, мӗн сутасах.
—  Мӗн-мӗн сутмалла? йӑлт сут илекен пулсан, 

арӑмна та сут, вӑл малалла кирлӗ мар вӗт.
5ул ҫуртӑ вп а  Пуйастеневӗн хӗпӗртенипе пуҫра 

ахтомопил, театтӑр, йаш майрасем, икӗ хутлӑ пӳр- 
тсем йӑлкӑшаҫҫӗ.

Пӗрре Пуйастенӗв манса кайса ӗҫленӗ ҫӗртех 
„санӑвӗс!“ тесе кӑшкӑрБӗ (Ара, ара вӑл театтӑрти 
пек астунӑ). Тепре тула кайнӑ вырӑнта „пивӑ  тӳ- 
шӗнӑ“  тенӗ.

5 у л ҫ у р тӑ з  ҫисе ларнӑ ъух улма йашки ъаш ккине  
вӑр-вар' йенне-йенке ҫавӑркаланӑ. Вӑл унъух ахта- 
мопил ҫинъе пӑркаласа пынӑ! Тепре вӑл уйра кайнӑ 
Ъух хирӗҫ пыракан милитсине „Н ӳрочка , пойтем  
в пухег“  тесе алран тытнӑ.

—  Кӗмӗл! Тӳшинӑ! Нӳрӑъкӑ! Пилет,— кӑш карнӑ  
вӗсем тӗлӗкре.

Нумайъъен кӗмӗл пухса, ахтомопилсемпе ҫӳрет-
Ъӗҫ пулӗ, анъах  ах, ъорт анъахӗ! Сасартӑк икӗ
милитси кӗъӗҫ тӑ^ӗҫ шырама, ухтарма тесе.

—  Есӗ мӗн тума пухнӑ ун ъул кӗмӗл!
—  Ахтомопил, театтӑр! Нӳрӑъка! Ан тив !—кӑш - 

кӑрнӑ вӗсӗм пӑтрашса кайса.
—  Ах, пурлӑх сутнӑ уншӑн еп! Пилет, рет, Нӳрӑ! 

Тӳш инӑ пивӑ! Атӑл хӗрне!— кӑшкӑрса пынӑ вӗсем 
милитсисем тытса кайнӑ ъух.

Сут хыҫҫӑн та иккӗш  те харӑс: ахтомопнл!—тесе 
кӑшкӑръӗҫ.
Сутйе ҫеҫ хирӗҫ: ҫуран та ҫитӗр, пилӗк ҫуллӑха 
каймалла вӗт, терӗ.

Ҫав кун вара а.хтомопил ураписем те пӗтӗрӗнсе 
тухса ӳкрӗҫ, театтӑр та „на  ҫесон“ тесе хупрӗҫ, икӗ  
хутлӑ ҫурт та ишӗлсе анъӗ, майрасем те ватӑлъӗҫ.

Епӗ йумах ҫырман. „Пуйастексем*' нумай. Вӗсем 
кӗмӗл укҫана кулак халапӗ хыҫҫӑн пытарса пӗтер- 
Ъӗҫ. Нумайӗшӗн ахтомопилпе йарӑнас килет пулмал- 
ла. Ун пеккисене йарӑнтараҫҫӗ.

Н. 'Ъурпай.

ПУРНЕ ТЕ! ПУРНЕ ТЕ! ПУРНЕ ТЕ!
ОкУапӗр уйӑхӗн^ен пуҫласа хресденсен мыснараллӑ

„ К  А  П  К  Ӑ  Н “
шурнала ҫырӑнса илме ан ман.

,Капкӑн“ ха;ьхи пурнӑҫӑн тӳнтер йенӗсене тавӑрса кӑтарта?.
Ҫырӑниалли хакӗ; Ҫулталӑка 1 тенкӗ те 20 пус, кашни уйӑха 10-шар пус. 

Атреоӗ; Чебоксары, Издательству ,Канаш “ ,
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1ерет шыраса.
И арм ӑрккӑ вӑхӑтӗнъи пекех мӑн ҫулпа халӑх 

куҫат Ш упаш кара. Вӗҫӗ-хӗрисӗр урапа лакӑм-сӗкӗм  
тӗрӗслет. Ь кӗ  хӗрипе мӑн ҫулпа танккаҫҫӗ ҫуран 
каръӑксем. Пасара.

—  Мӗн илме капла таранах килетӗр ара хулана? 
тесе ыйтрӗ_ҫынсенъен хирӗҫ пыракан хулари ҫын.

- -  Ара вӑҫҫӑ пуҫланиъъен тӑварпа краҫҫын илсе 
йулас, ш ӑрпак ки р л ӗ ..^5 е р е т  темеҫҫы?

—  Суйа халаа вӑл, тӑвар хад> Атӑл шывне тӑвар- 
ламаллӑх та ҫитӗ Ш упаш карти  склатра, пӗтес ҫук  
ъасах, тата кӳрсе килмелле.

—  Мӗн пулӗ-ха, саппас илсе хуни ҫӑкӑр ҫимест.
Ҫ ы вӑхрк йалти лавккаран кӗренккеш ер илсе пур-

ӑннӑ У ксах  Сахар та шӑлтӑрканӑ кивӗ урапине  
кӳлсе хуланалла хӑлтӑртатат. Тӑварпа краҫҫын илме.

Хула урамӗнъе пӗр пӗъӗк ҫуртум ӗнъ е  туллийех  
халӑх.

— хайхи, мӗн параҫҫӗ-ши кунта?
—  Мӗн пулсан та кирлӗ йапалла пуд>, тавай тӑрар.
—  Аҫта кӗретӗн, тӑр т,ерете...
—  Епӗр пӑхма анъах, мана...
—  Мӗн пур унта пӑхмалли, тӑр. Акӑ, ҫырӑн кунта  

97-мӗш номӗр.
—  Ҫыр апла пулсан, Уксах Саххарэ.в...
Икӗ^сехетрен Сахарӑн шала кӗме дерет ҫитрӗ.

Вӑл тӑвар илмелли миххине сарса хатӗрлесе алла 
тытрӗ. Ш ала кӗнӗ кӗмекех Сахар вӑлт анъах кайала 
ла ҫавӑрӑкса йатлаҫса тухрӗ.

—  К а ккуй  ҫӳҫ касыалли хуйхӑ та хад)? Тупса-ӗҫ 
деретре^ тӑрса укҫа парсах кастарма?

Еиӗ тӑвар параҫҫӗ тесе.
У ксах  Сахар П айторк макаҫӑнне пырса тӑрӑыъӗ 

Кунта ӑна ^глмелли нимӗн те пулмарӗ. 
раш ҫук. Иӗри тавра прикаш ъӑксем ҫеҫ кун  сутса 
тӑраҫҫӗ. Тухрӗ Сахар иакаҫӑнран, утат ыалалла.

—- Кунта  мӗн ъереъӗ-ши?
—  Оулха параҫҫӗ, кӗнеке пури?
- Ҫ у к .
—  Апла пулсаи ан ъӑрмантар.„
Танккарӗ Сахзр хула урамӗпе. Ӑҫтаъерет тӑракан  

пур-ш и, тесе пӑхкаласа пырат. Халӑх куҫат уптал- 
ла та кунталла. курӑнмаст.

Сӗт сутнӑ пасара пырса кӗдӗ. Кунта пср урапа 
кутӗнъе йӗри тавра туллийех сӑрӑнса илнӗ май- 
расем.

—  Не татим пес оъӗрӗт, встаг^, воъерет, полуъ» 
Ъӗш.

—  Ей ты, куты  леҫӗш, мы тавнӑ стойим... нет, нет..
Пурте урапа ҫинъа выртакан какайа илесшӗн

хьшаланаҫҫӗ.
—  Мана икӗ кило!..
—  Мана кило ҫурӑ...
—  Ей, куты  хватташ , тӑр ъерете.
Хуҫи кайри пӗҫҫинъен касса илсе тараса ҫиие 

аш хуъӗ. 5 е р £ тр и  майра укҫа тӳлесе аш татӑгше 
сумккине хурса сӗт илме вӗҫтерт,ӗ.

— Мана пуҫ-ура лар ха сӳтӗн тума...
—  Пуҫ-ура ҫук, кнлте пӗҫерме хӑварнӑ, терӗ хуҫи.
—  Тӑхта-ха унӑн какайке  илме, кӗлейме ҫапни 

ҫук  вӗт. Кам пӗлет, тен?.,.
—  Самӑй первӑй сорт, свеши, тесе мухтат хуҫи.
—  Тзвай турттар кило, мӗн кӗлемине пӑхса тӑ- 

малла?
Хӑшсем илеҫҫӗ, хӑшсем какай  внлӗ пекех хӗрлӗ 

выртпинъен шикленсе ъарӑнса тӑъӗҫ.Пӗри ҫав са- 
мантрах выД)ӑх тухтӑрне ъӗисе ныъӗ.

—  Вилӗ аш ку , терӗ веттеринар.

— Тӑ-ф у-тти ирсӗр, хӑйнеъдӗ ҫитересси, теме 
тапратрӗҫ ъеретре тӑнисем. Милитсионер пырса 
шӑхлн'5ипе '5ӑрлаттарма тытӑнБС.

Уксах Сахар ҫак карттина курсан '^асрах тепӗр 
ҫӗрелле '^ерет шырама '5упрӗ. Пӗр -5ул ҫурт ҫу- 
мӗн^^е темӗп '5ухлех халӑх тӑрат. Купта ӗнтӗ пал- 
лах краҫҫын параҫҫӗ. Сахар васкасах сункӑлтатат- 
тарса пырса тӑ^^ӗ.

—  Краҫҫинӗ пурб^^ӗ те килте... тӑраҫҫӗ 
те, илес пул)...

Хӗвел кӑнтӑрларан иртсе каҫаланалла сулӑннӑ 
пулин те тар йухмалӑхах пӗҫертет. Хӑшсем ӗнтӗ 
пасартан саланса пӗтнӗ. Сахар краҫҫын патне '^е- 
рете тӑни нкӗ сехет ытла иртрӗ.

—  Краҫҫын пӗтрӗ, ырансӑр пулмаст, терӗ при- 
каш^^к.

Халӑх ҫавах сирӗлмест. П урте илесшӗн кӗтсе пуш 
поссутӑсемпе кӗтсе тӑраҫҫӗ. Никамран ытла Саха- 
рӑн тарӑхмалла пул^бӗ. Унӑн ъерет ҫитнӗ-^^ьӗ. Кӗтсе 
тӑннсем макаҫӑн хупсан тин саланмя тзпрятрӗҫ.

—  Тӑвар патӗнте -берет пур-ши?
—  Кам пслет, кайса пӑх, паҫӑр спӗ илиӗ '5ух 

халӑх ыгла нумайа.^ мар-б-^ӗ халӑх. л зӑ  лере шурӑ 
'5ул ҫуртра.

Сахар -^ӗ.ахине ҫавӑрса ҫыртса хура аара ӳксех 
тӑвар склатие вӗҫтерт,ӗ. Хӗллехи йур кӗр^бӗ пекех 
выр'!£'г тӑвар купи  склатра. Никам илсе те пӗтерес 
ҫук. Илекенӗ пӗр ҫын та ҫук

—  Тӑзар ш тод?
—  Тӑварӗ килте те пур-ха, пӗр ҫулш  та пӗтс: 

ҫук, курас терӗм. ^е р е тп е  параҫҫӗ теҫҫӗ 'ге, у н п а .. 
5 е р е т  ҫуккипе кура У ксах Сахар пуш  миххипе пуш 
поссутине урапа ҫине ҫавӑрса ху^ӗ  ге, крхан  кӗс- 
рп;.е вырӑнтан тапрани-б-бенех тклкепе куъӗпе 
пнҫӗ хут тургса  касрӗ. Л аш ин хӗвелте пиҫсе тӑнӑ 
Ӳ 5ӗӗнтӗркӗиӗскер тӗве пек аранвырӑнтан тапранъӗ

У-Турат

Аш 1иӗ-̂ ‘ [ӳ1йшӗсем, хӗрхенӗр ҫак 
а ^ ь а н а !

Капкӑи хакӗ; кгшня уйӑха 10-шар пуо, ҫр' 
талӑка 1 тенкӗ те 20 пус.
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Ӳ с ӗ р  т о н к у м ӗ н т с е м .

20 пвгуста 1930 г. 
Л"» 959

Токкумӗнтсем, токкумӗнтсем, токкумӗцхсем кӗт}’- 
пех. Т)ей ӑуБӗ ҫине ҫырннсем те пур, лайӑх хутсем  
ҫике ҫырнисем те, ъӗлӗм хуъӗсем ҫине ҫырнисем  
те, крахвйт тунисем те, туманнисем те...

Пурте (ю ккум ӗнтсем ) ерех ӗҫесшӗн.

—  5еретсӗрех.
—  Кам мана ъеретсӗр .'гарасшӑн мар. Ну? Пӗле- 

тӗри—мана хирӗҫ тӑни— созета хирӗҫ тӑни пулат.
Токкухлӗнтсем, токкумӗнгсем, каллех токкумӗнт- 

сем 5 с ‘нтроҫпиртӑн 202-мӗш кумӗрлӑ И ш екри лап- 
ки умӗнъе халтӑртатса тӑраҫҫӗ.

Ъ .л .С .С Р  СпрзБкӑ.
Ш упаш каг райопӗнБи Хыймала к.тси йал сини

Х аймала-кассн йал- т . г т г т  п
канашӗ Ш упаш кгф  рйионе Потро-

неев Василий ерех хыйне
вяли ниме тума илет сутма
мар. Кӑҫа.т уйрлса тухма

пӳрт хатӗрлет—хуҫайстви йенъен наъар.
йӖ к ҫыруҫи (ал пуснӑ)

Иалсовет ҫыруҫи ерех хуйӗн номӗрне „959“ туса 
хунӑ. 959 мар, 15 анъах тумаллаъъӗ, мӗншӗн тесен 
вӑл хут (ҫыраканпипе пӗрле) „Капкӑнӑн” 15-мӗш 
номӗрис к; рсе ӳкрӗ.

Ҫав налсот.ет штямпӗпе.к авкустӑн 3 мӗш ъис-
лин5е тепӗр хут  ҫырӑяса тухса И ш екри хупах
лавккпне (4 ҫухрӑма) тӳрех вӗҫсе пьшӑ.

С'т; С. ЕК8
Хыймала кассп йа.1 ҫыни Егорона Степанида ерех пуме 
тума илет. Сотма-ыар упл нуме туса пӳр туртарма кирле.

Сельуполпомочный СИКа (ал пуснп паллӑ мар—
Н .Белов* мййлӑ).

„П ӳ р “ тутарма ^еретсӗрех ерех илтересшӗн 
пу..1нӑ. Тӗрӗс, йалсовет! Еро; не ӗҫҫессӗн, такампа 
ҫапӑҫсассӑн, г ӑнарса тухсассӑн, ’ хӑиарса тухни  
ҫӗрме пуҫласассӑп, пӳрӗ пулат.

Йалсоветӑн пӳрз хӑйӗп те пур. вӑл тата ҫынсеие 
тутарасшӑн. Сирӗн пӳрсене тасатма „К а п кӑ н “ тух 
тӑрӗсене карӑпӑрха.

413-мӗш номӗрпе, ниъетпе, авкустӑн 23-мӗшӗнъе 
вӗҫсе тухнӑ хут:

Ӗн?нте,-ӳ '
Панӑ Памай кзссн йал каааш ӗ Е.1ӗк рпйунӗ 
ҫавӑнпа пикших йалиди Миранов Семеиа дӑнахах Миро- 
нов х.чгьхи вӑхӑтра мӑшӑрланат хӗр ҫураҫнӑ ҫавӑнпа та 
ӗрекӗ сутма и.^ьмеҫт хыГше кирлӗшен шдет паиӑ ҫак 
ӗнентерӳва хый ы йш ӑ ппрки Иамай касси йал канаше 
ппБет пусса епентерсе парат.

Бред. Ҫика (ал пуснӑ).
Йамай касси йалӑп ӗҫтӑвакан комьттене (хад)хи 

составне)„ӗҫме пулӑш у комнттеъӗ” тесе йат памалла.
И ш екри Созет пу.ънитси штампепе авкустӑн  

25-мӗшӗн'5е к кӗ  хут татӑкӗ утса пыраҫҫӗ 
ҫпирт л.явккнне (кӑш гах хӗрӗнкӗрехскерсем)

'Гсв. Олангин Дорофей без очереди отпустите вина 
т. Ш арова Василия для патирании раненного лежащий 
при больнпче тов Сидорос Павел. Очепв нужны

Зам врач: К. Егвров.

Теприн ҫинъе кама вад>Д)И кирлӗ пулнине ҫыр- 
ман, ахад) ан^бах: „отпустите раненному ’/2 литра 
водки срочно.“ тенӗ (ҫавах ал пуснӑ).

Ку хутне лайӑх алпа ҫырнӑ. Леш хубӗн-^е йӑнӑш- 
сем те пур, алли те -бӗтресе ҫырни палӑрат. Ҫур 
литтӑр ӗҫсен пуҫа кайат ӗнтӗ, пуҫа кайсан алла та 
кайат. „Раненнӑй“ пулнӑ ерехӗпе „Капкӑн " йӗплӗ 
ҫӑмах хуранне кӗрсе выртсан „ниттира 'г“ тумасӑ- 
рах Йекорӑвӑн ерех суранӗ пӗтсе ларъӗ.

Тспӗр хут:
Утостовервнхе

Пред‘явитель сего есть гр-н дер Ш пбачевой Ишаковскаго 
Спка Чебоксарск го р-на Иванов Роман втом что унего 
жена действительно хворый поэтому он нуждается удос- 
товеряется дер. и!ибачево сельуполноиочный в чем и 
подписуюсь Е. Макҫимов. 
вино он от вас проснт один четверт.

„5 и р л ӗ . арӑма ӗҫтерме пӗр '^етвӗрт ерех кирлӗ". 
Арӑм, кӑш тах шӑршласа пӑхха ерехе, йулашкине  
хама хӑвар (ес'^ирленӗ йатпа ӗҫем , хамр^ан йулзш - 
кине йалсовет претҫетаттӗлне ва.ъди хӑвармалла^, 
мӗншӗн тесен унӑн куд)ттурлӑ ревоД)утси^ тунӑ  
ҫӗрте хӑйуллӑн ӗҫлемелле пултӑр тесе, кӑш тах  
сыпмалла, тет.

Вӗсем (ҫӳлте кӑтартнӑ йалсовегсем) ерех ӗҫекен- 
сен камппанике пулӑшса пыраҫҫӗ. Ҫулйӗр й.усас 
кямппянийе хатӗрленесси ҫин^^ен шухӑшламаҫҫӗ.

Пирӗп 5 з и а ш  респуплӗкӗн^^е урапапа ҫӳремелли 
ҫулсем пӗ'гӗмпе 12.705 километр.

Вӑл хисепе (ш ута) Иш скрен ӗҫсе тавзрӑкакпнсеи  
ӳсӗрпе к у к  ф-макӑр ҫырмл шӑтӑкнелле кайса-^вырг- 
малли ҫулӗсем кӗмеҫҫӗ. Вӗсем пире кирлӗ мар. 
Ерех ӗҫме пулӑш зкан йалсоветсене кирлӗ пулс-и  
ан-^ах. Кирлӗ пулсан хисепе илменшӗн ан взрҫг,- 
'5 ӑр. Епӗр те вӗсене вӑрҫмастпӑр, вӑрҫма^мар (вӑр- 
ҫас Еырӑнне) пуҫран а^ашласа йаратпӑр: „ӗм^р  
вӑрӑм пултӑр“ тетпӗр, ан'5ах йалсоветра Оҫлес 
смӗр мар, урӑххи... ал пусса лармалла марри.

й

Пӗр хапракран тепӗр хапрӑка лайах вырӗн шыраса вӗҫекен /ьотъӗк.
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