Теккапӗр, 1930-мӗш ҫул.

Ӗӗтӗм тӗнщери ггролегптарисем, пӗрлешӗр!

Пуршуэллӑ Йевроппӑ ҫӗнҫул алӑк сулли ҫиг^ъв
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Теккапӗрӗн йулашки каҫӗ. Пашнӗ сӗхеъӗ йӑвӑррӑн, ывӑннӑ сасӑпа Ю хутъен ҫапса, ҫӗнҫул
ҫитесси икӗ сехет йулнине систеръӗ.
Кивӗ самӑкра**) шухӑша кайса, йанахне хырнӑ,
кӑвак ҫӳҫлӗ старик ларат пӗБъенех. Усӑннӑ пуҫне
Ъӗркуҫҫи ҫинъе тӑракан аллипе тӗкӗленӗ. Шӗл
кӑвар пулнӑ каминри***) вутӑ ҫути ҫине салхуллӑн
пӑхса, Хусанти Т ер ш ав и ^ * * ) памӗтнӗкӗ пекех хытса
ларнӑ.
Камха вӑл старик? Ахад) ҫынах мар. Паллӑскер.
Кӑпитал тӗнБИн пайан (теккапӗрӗн 31-мӗшӗнъе)
пӗтекен кивҫулӗ теҫҫӗ ӑна.
Йанвар ҫитес умӗн Кивҫул йатне илтнӗскер,
хӑй кайасси икӗ сехет кӑна йулнине пашнӗ сехеъӗ
ҫапнине илтмесӗрех сисет вӑл.
Пуҫӗ тавра ҫӳрекен шухӑшӗсем ҫулталӑкра хӑй
тунӑ карттинсене пӗтӗмпех ун умне йӑта-йӑта пыраҫҫӗ васкаса.
Шухӑшӗн Би пысӑкрах пӗръи пӗр пысӑк ъӑркам карттинсем илсе пырса, старик куҫӗ умне
тӳрех сарса хуъӗ.
Карттинӗ ҫине вут ъӗлхи пек саспаллисемпе
«Криҫӗс» тесе ҫырса хунӑ: укҫа панккисем, вута
пӑрахнӑ ъӗрӗ ҫӑмарта пек, лат! та, лат! ҫурӑлса
сикеҫҫӗ; йумахри вупӑр каръӑк пӗ^с, хапрӑк-савӑт
хуҫисем мӑрйе витӗр вӗҫе-вӗҫе тухаҫҫӗ; фрак тӑхӑннӑ кӑпиталиссем туххи шӑрши кӗрекен ҫӳҫпуҫсене салатса „кравул* та, „кравул!” тесе пӗр
вырӑнта ташласа тӑраҫҫӗ; укҫасем, тӗсӗсене ҫухатса, хакӗсене йӳнетсе
выртаҫҫӗ;
сутуилӳпе
происвотствӑ кӑлтӑрмаъисем ӗлӗкхи пек ҫавӑрӑнса нумайах опорот тӑваймаҫҫӗ ..
Старик ик аллипех хӑвалама пуҫларӗ шухӑшӗсене. Шухӑшӗсем вара камин ӑшӗнъи кӑвар ҫине
ӳкрӗҫ те, пӗр самантлӑха ҫухалъӗҫ.
Каллех, тӗтре ӑшӗнъен тухнӑ пек, тепӗр карттин тухса пырат. Акӑ вӑл (карттин) старик куҫӗ
умне пырса тӑрса, пӗтӗм ҫтенана хупласа илъӗ:
савӑтсенъен рапоъъисем еҫсӗр йулса, тухса кайаҫҫӗ,—25 мӗлйун рапоъъи. Татах тухаҫҫӗ ӗҫсӗррисем, татах... Вӗсем хыҫҫӑн ҫемйисем. Ҫемйисемпе 100 мӗлйуна ҫитсе ларъӗҫ (ӗҫ тупайманнипе аптранисем). Ҫӑкӑр ыйтаҫҫӗ... Нуша ҫӳрет ъаплӑ ҫуртсен Бӳреъисем умӗиъе.
100 мӗлйун ҫын. Ҫӗнӗрен тунӑ савӑтсемпе йалкӑшакан Совет Сойусӗ ҫине шанъӑклӑн пӑхаҫҫӗ.
Совет Сойусӗ_ ҫине „ӗҫсӗрлӗх (безработица) пӗтрӗ“,
твсе ҫырни пӗтӗм тӗнъипех й 1 .-;кӑшат.

Тепӗр йышши картгин; Амерӗкри тимӗр-тӑмӑр
ъавакансем ҫулталӑк хушшинъе, пӗрре мар, темиҫе хутъен те туса илнӗ вӑйлӑ пастовккӑсем,
Кӑнтӑрти Испанири пастовккӑсем, Франтсири метталиссен, тата пир авӑр хапрӑкӗсенъе ӗҫлекенсен
нумайа пынӑ пастовккӑсем, Перлинра рапоъБисенЪен ҫурри ытла комуниссемшӗн ал тӑратнисем,
ПоД)Шӑри, ФинД)антири, Румынири, Керманири
-пастовккӑсемпе стаъкӑсем, И ттали ри.. Вӗҫӗ-хӗррисӗр пастовккӑ, стаъкӑ,- хирӗҫӳллӗ темонстратсисем.. Кигайри краштӑн вӑрҫи. Интири...
Политсисем, фараонсем, фашшиссем тухса тйраҫҫӗ екран ҫине пӑшалсемпе хӗҫсемпе. 67.612 ревоД)утсионера вӗлерсе тӑкаҫҫӗ, 66.443-шне аман
таҫҫӗ. Ку малтанхи ҫур ҫул хушшинъехи ъыхвӑрсем кӑнаха. Кайранхи...
— Аха!—терӗ старик ку ъыхвӑрсене курсан.—Пултаратпӑр пулмалла; пултарас ҫук—тухас ҫук,
кӑмака ҫинъен анас ҫук, тесе кӑшкӑрсах йурлама
тытӑнъӗ йӳтеме пуҫланӑскер.
Фу-фу-фу! Старикӗн шӑтӑкӗсене тӗк тухнӑ сӑмсине тар шӑрши кӗрсе карӗ.
Каллех йӑлтӑртатма тытӑнъӗҫ тепӗр йышши
карттинсем. Вӑл (1930-мӗш ҫул) пилленипе тупӑсем шӑранса купалана-купалана тӑраҫҫӗ, вӑрҫӑ
карапӗсем ҫӗяӗрен те ҫӗнӗрен ҫуралса тухаҫҫӗ.
Китайра тупӑ сасси кӗрлет. Аллисене ҫурхи ъеъексем тытса Лонтӑнра пухӑннӑ тинӗс конферентсийӗ ӗҫӗсем мӗнӗпех Темсӑ шывне кайса ҫухалат.
Шеневӑри конферентси*) Ад)ппӑ тӑвӗ ҫинъен кутпа шӑвса ҫӗр тӗпне ҫитиБъенех анса кайат. Франтсипе Иттали пӗрпӗрне, усал кӗсресем пек, шӑмарса хӑратма хӑтланаҫҫӗ. Амерӗкпе Анкли...
Совет Сойусӗ ҫине ъылай патшалӑхсем тупӑсем тӗллеме тытӑннӑ. Халӗ тула каймалли вырӑна
кӗрсе ӳкнӗ паппӑн восванийӗ... Т ф у!.
Кивӗ ҫул, кӑпиталӑн кивӗ ҫулӗ, темиҫе тонлӑ
шухӑшӗсене пуҫ ҫинъен сирпӗнтерсе антарас тесе,
сурӑхла пуҫне силлет. Пуҫӗпе пӗрле шур ҫӳҫӗсем
те силленсе, шухӑшсене тарса хӑтӑлма ъӗнеҫҫӗ.
Тем Бул тӑрӑшсан та, ырӑ тӑвайман иккен
Кивӗ ҫул хӑйӗн хуҫине—кӑпитал тӗнъине.
Ҫав вӑхӑтрах Совет Сойусӗн йумахри Улӑп пек
паттӑр пулнӑ кивӗ ҫулӗ, под^шевикла хэстарлӑ
5 ҫуллӑх планӑн икӗ ҫулӗ, калама ҫук пысӑк ӗҫсем, хӗрӳллӗ ӗҫсем, сотсиалисӑмла ӗҫсем туса мухтава тухни старик асне килет.
Сарлакан алӑк уҫӑлса карӗ. Фракпа, ылттан
Ъассисемпе, ъилинтӑрпа пӗр ырханкка ҫамрак
кӗрсе тӑъӗ.
— Кам ес?
— Ҫӗнӗ ҫул. Мухтавлӑ кӑпиталӑн Ҫӗнӗ ҫулӗ.
— Мӗн илсе килтӗн?
— Нимӗн те илсе килеймерӗм. Санӑн вӑхӑтунта пулнӑ ӗҫсене татах малалла йарас тетӗп.
— Криҫӗса-и?
Ӗҫсӗрлӗхе-и?
Пастовккӑсемпе
востанисене-и? Сывлӑшра ҫӳрекен тар (пӑшал
тарӗ) шӑршине-и?..
*) Вӑрҫӑ хатӗрӗсене ъакарас йатпа пухӑнакан конферентси
*•) С а м ӑ к-х ӳ м е п е унӑн ӑшӗнъи ҫ у р т , авалхи улпутсемп
рытсӑрсем пурӑннӑ ҫурт.
***) Кам ин— в у т сыпписене тӑратса ҫунтармалли камака.
***») Терш авин— 174.3-181в-мӗш ҫулсенъе
пурӑннӑ
поеъӗ. Ун йадӗпе Хусанта памстпӗк лартнӑ.

Урӑх калаймарӗ старик. Ҫавӑнтах ирӗлсе пӗтМӗлки те йулмарӗ.
Ҫӗнҫул (кӑпиталиссен Ҫӗнҫулӗ) сӗтел хушшине
аарса ӗҫе тытӑнъӗ.
Пӑхат те, сӗтел ҫинъе икӗ телекрам выртнине
сурах кайат (ҫӗнӗ куҫлӑх витӗр). Васкаса вулама
ытӑнат:
«Рур таврашӗнъе 33 шахтӑра 40 пин рапоъъи
(а с т о в к к ӑ пуҫласа йанӑ»...
«Кӑнтӑрти УеД)Сра 150 пин рапоъъи пастовккӑ
е

ларъӗ.

ЪИРКӲ

ЙУРРИ.

(Темйан Петнӑй сӑвви).
Амвон ҫинъе тийаккӑн
Пӑхса тӑрат хӑйаккӑн,
Турӑпала калаҫат;
Пуҫне тайса сӑх-сӑхат.
Савели пуп таҫтан ӗҫсе
Пынӑ унта ӳсӗрлсе.
Йурла, йурла, вӑл алттартан
Ҫапла ыйтат тийеъукран:
— Тийаккӑн, тийаккӑн
Пӑхха есӗ вӑраххӑн,
Кантӑк виттӗр хӑйаккӑн—
Кам та пулин килмест-и?
Мӗн те пулин йӑтман-и-и?
Хӑйӗн мӗн пур сассипе
Тийаккӑнӗ тавӑрса:
— Вилнӗ Мирункка каръӑкки
Ҫап сар ҫӑва куршакпала
Йӑтса килет ак кунталла-а-а?!
Клирӗс ҫинБи ъеъукӗ
Каъакан пек сассипе:
— „Пар турӑ-ӑ-ӑ?1“
Хӗпӗртесе пупӗ татах
Тийаккӑнтан ыйтат сӑмах:
„Тийаккӑн, тийаккӑн,—
Урӑх килекен ҫуки?
Мӗн те пулин йӑтмани-и-и?“
Ӑна хирӗҫ тийаккӑн
Ҫапла калат вӑраххӑн:
■— Паххом муБИ ҫулпала
Утса килет кунталла;
Карҫинккӑпа ҫӑмарта
Иӑтса килет пулмалла-а-а!“
Клирӑс ҫинБИ ъеъукӗ
Каъакан пек сассипе:
— „Пар турӑ-ӑ-ӑ!“
Алтарте Савели пуп
Кӑшкӑрат виҫҫӗмӗш хут:
— Тийаккӑн, тийаккӑн
Кантӑк витӗр вӑраххӑн—
Татах пӑхха хӑйаккӑн—
Кам та пулин килЛ^ести?
Мӗн те пулин йӑт.мани-и-и?“
Тийаккӑнӗ хӑраса:
— „Курап Вавил старик килет
Сухалӗсене ъӗтретет,
Пысӑк туйа йӑтса килет,
Вӑл туйийӗ мана мар—
Пуп ҫурӑмне тивӗҫтере-е-е-ет!“
Клирӗс ҫинБИ Бийеъук,
Тур умӗнБИ Савели пуп,
Каитак панъи тийаккӑн
Пурте харӑс сӑх-сӑхсз,
Иурларӑҫӗ кӑшкӑрса:
— Сяна ей турӑ!

пуҫласа йарса, ыттисене те пастовккӑсем тума
Ъӗнеҫҫӗ».
Ҫӗнҫул телекрамсене хайаррӑн ъӗрсе тӑкса,
хаш! хуйхӑрса йаъӗ лашалла.
Хаш!
Пуҫне усрӗ Ҫӗнҫул (кӑпиталӑн ҫӗнӗ ҫулӗ).
Пуҫне усакана ҫӳлтен ҫеклӗ ҫакланат, теҫҫӗ пирӗн
Ъӑваш ӗҫҫыннисем мӗн авалтанпах. Ҫакланатех
пулӗха, ъӑнах та. Ырринех курас ,,ҫуках вӑл. Сӑнӗнъенех паллӑ.
Йӑван Муъи.

Антарасъӗ.
Ъылай районсенде шкула ҫӳргкен
Бухӑнсен адисене урана тӑхӑнмалли
парас ӗҫе нӗркелемен.

Сывяӑшра ҫакӑнса тӑракн ыйту

Х у с а ш а й П.

Ҫӗнӗ

ҫул

Ӗлӗк-авал

хӑнисем.
Пихампара

вунвиҫӗ ҫул кайа,
йе ытларах та пулӗ аса илсен —
пуҫтарӑнаъБӗҫӗ ӗнтӗ

пайан
Ван Ванӑъпа
Тит Титтӑъ
майлисем.
Пуҫтарӑнатъӗҫ
ӑшӑ йӑвана.
Сӗтел ҫинъе—
ҫутти,
курка-ъеркке;
Сӑмавартан
ҫӑра пӑс йавӑнат;
пӗтӗм сысна ҫури,
кӑркка—
йӗрке.
«Ҫӗн ҫул,
ҫӗнӗ телей!»—
тута ъӑп-Бап,
курка шӑк-шак,
ъеркке—
Бӗн-ъен ъӗн-ъен...
— Ҫуралтӑр
хурт кӗшки пек
аъапъа,
тур патӑр
выд)ӑх перекетӗнъен.
Пӗр вӗҫӗ катара,
тепри шывра:
ӗни тулта,
ҫӑвӗ кӗнекере.
Рахмат
пире пӑхан

Пӗлтӗр те,
хад) те,
ӗмӗр-ӗмӗрех...—
— Ҫӗи ҫул,
ҫӗнӗ телей...
Хӑм... лартнӑ...
Ҫӗнни мӗн?—
тейӗр.
О,
ҫӗнни вӗҫсӗр:
Ван Ванӑ^ӑн
хӑла кӗсри
хӑмланӑ,
Тит Титтӑъӑн—
сысна ҫурлат
кӗҫӗр.
Ван Ванӑ '5
пӗлтӗр
пӗр тапак йуратнӑ,
кӑҫал вӑл
урӑх йышшине
шӑршлат;
Тит Титтӑъӑн
матки
пӗрер ҫуратнӑ,
кӑҫал —
сасартӑк виҫҫӗ,
тупӑшлӑ.
Хуҫа—
йӑл-йӑл;
тумраҫӗ—
тӗнкӗл-тенкӗл.
Виҫ иппостаҫлӗ
йатлӑ кӑҫтина.

ПИРӖН

Курка тӗпне
пӑхӑр пус,
кӗмӗл тенкӗ
ҫӗр иртнӗҫем
йантравлӑн тапӑнат.
Ҫаплаъъӗ
ӗлӗкхи
хӑна-вӗрле
хад) епӗр маннӑ
кивӗ
ҫӗн ҫулта.
Ван Ванӑ^па,
Тит Титтӑъпа пӗрле
Руҫ Раҫҫейӗъ
утнӑ ҫав ҫулпа.
Анъах
пӑртӑмӑр епӗр
ун ҫулне:
хад)
п и н т е т ӑ х ӑ р ҫӗрсе»
мар пире—
вунвиҫҫӗ,
в у н т ӑ в а т т ӑ с е м ҫумн
тӑваттӑ,
пиллӗ к
ларт кӑлентаре!
Ҫитес ҫӗнӗ ҫулсем
пур ҫӗрӗпе
пӗр хисепе куҫмашкӑн—
кӑҫал епӗр
иккех Бисла
сӑрлатпӑр хӗрлӗпе:
пӗрремӗш май та
ҫи 5 ъӗмӗш нойапӗр.

ХӖВЕТӖР.

Хӗллехи сивӗ кун. Йакуркел (Октапӗр районӗ,
Тутар респуплӗкӗ) урамӗнъе, сивӗ пирки, ыт^ашши
ҫын ҫӳресех каймаст. Комсомолсен ҫекраттарӗ
Тимахви кӑна пӗр пӗъ^енех таҫта хыпаланса хытӑ
вӗҫтерсе пырат. Унъъен те пулмарӗ Хӗветӗр сиксе
тухрӗ. Хветӗре курсанах Тимахви:
— Епӗр сана куд)тармейтса суйларӑмӑр. Сан
20 ҫын пысӑккисене ҫырӑва вӗрентмелле пулат.
Хӗветӗр Тимахви ҫине ъӑррр пӑхса илсе:
— Епӗ хулана ӗҫлеме кайатӑп. Вӗсене вӗрентме
пултарамастӑп, терӗ те, хӑвӑртрах малалла утса
пер такӑрлӑкран кӗрсе кайса, Тимахви куҫӗнъен
ҫухалъӗ.
Тимахви те ӑна ҫилленсе утрӗ малалла.
Хӗветӗр ку хыпара илтиӗ хыҫҫӑн, ҫӗрӗпе арӑмӗ
ҫумӗнъе, куд^тармейтсӑран йепле хӑтӑлас тесе,
хуйхӑрса выртрӗ. Ҫапла мӗскӗн Хӗветӗр вӑл каҫ
ҫывӑраймасӑрах ҫӗр каҫрӗ.
Ирхине тӑъӗ те, вӗҫтеръӗ вара Нӑрлат стантсине.
Хӗветӗр ран тсӑра ъукун ҫул хӗрне кайса ҫынсем
менле „сарӑпӑтка“ пойӑс ҫине лара-лара кайнине
пӑхса тӑрсан-тӑрсан, .^пилет илме укҫи ҫуккипе
аптраса, кӗрсе карӗ РЕК-а.
РЕК-ра пӗр сарӑ ҫӳҫлӗ майра патне пырса калаҫкаларӗ те, те_ майри те Хӗветӗр хуйхине пӗлекен
йапала пулъӗ, ҫиъъас Хӗветӗр аллике пӗр хут
ҫырса парса:

— Есӗ упполномоББӑннӑй
лока, терӗ.

по контрактатси мо-

Хӗветӗр ку хута хӑй кӑсйине ъиксе:
— Халӗ мана^ урӑх ӗҫ хушма никам та пултЗ'
раймаст, тесе РЕК ран тухса вӗҫтеръӗ килне.
Каҫпала комсомолӗссен пухӑвӗ. Хӑйсен ӗҫӗсе:
ҫинъен сӳтсе-йаваҫҫӗ.
Вӗсен хушшинъен пӗри тӑъӗ те, еле пионерсе
пӗрпӗринпе ъышкӑлашсатӑнине кура:
— Иулташсем, епӗр Тавӑт Хӗветӗрне пӗркуна
пионерсен вошаттӑйӗ пулма суйланӑъъӗ, ааъд
вӑл халиБъен те пионерсемпе нимӗн те ӗҫлемерӗ
пионерсем хуликана тухса^карӗҫ, терӗ те, лар^б'
УнБъен те пулмарӗ—Хӗветӗр сиксе тӑ^ӗ те: йу^'
ташсем!—терӗ.
Капла каласанах ъышкӑлашма пӑрахса, ну
ранпа вошаттӑй курман йапаласем, ҫӑварӗсев'
карсах итлеме тытӑнъӗҫ. Хӗветӗр:

— Мана райӗҫтӑвкомран сӗт контратси гр
упполномоББи парса йаъӗҫ. Ҫавӑнпа пионерсем»
ӗҫлеме пултараймастӑп, терӗ.

Ҫак сопрани хыҫҫӑн, пионерсем тата хытар^
ӗнентересшӗн хӑйсен вошаттӑй ӗҫлеменнине, вуа>
ҫуртне пырса, кӗрешмелле, пӗр-пӗрне сӑмсГ
ҫапа-ҫапа йун кӑлармалла выд^ама пуҫларӗҫ.
Хӗветӗр, Хӗветӗр, есӗр ӑна пӗлетбр, тенӗ
пӗр поет. Пӗлетпӗр ҫав.
Т.

ХДРУШД

СӐМАХ.

Хӗрлӗдутай районӗнъе рапрос сойусӗ 770 ҫынна х ут вӗре пм®
пулнӑ, андах к у таранБъен 62 ҫынна ҫеҫ вӗрентме тытӑкнӑ.

— Ой-ой! Пӗтрӗмер!
— Мана...
— Ой-ой!.. Кирлӗ мар1

ФОСФОРИТ.
Анат-Муъар йалӗн(Йетӗрне районӗ) хурал пӳрирӗксӗрех
'‘(ӑша йараҫҫӗ. 3-4 ъентнӗр пул) ҫӳпӗ, вутӑ пуЭнкисем.сава турпасӗ, вершук хулӑмӗш пылъӑк
сарӑлса выртаҫҫӗ.
Камаки тайлӑк, тӑрпи йӑтӑнса аннӑ, анийӗ хӑйхг
ӳкнӗ, кирпӗъБисене тапса ватса пӗтер)нӗ.
атаймарӑм:
Ку, кӑмаки ма апла вара?—терӗм пӳртре
‘Ракан ҫыннинъен.
Ма^ апла?! Ӑҫтан ҫитерес кунта кӑмака.
кӗреҫҫӗ „йашӑсем", тапратаҫҫӗ выл)ама
^^'‘''аа, „лоттолла", унтан выл)ама, кӗр
кӗрешме, ҫа1тма’
" пулъӗ сана в ад ъ и вара кӑмака
>■
55 икҫӗр тӗслӗ ,утид)‘ йапалисем,

дГ~.Т)имха, ку куккӑрти мӗн тата? -тӗлӗнсе
Рам, кӑмяка хыҫӗнъг, куккӑрта пӗр кӗтӳ мӑРМиищук) „урсаи.

— Ҫав, темскер фосфорит теҫҫӗ пулмалла. Ӑна
пӗлтӗр ҫуркуннех илсе килнӗБъӗ, анъах йалӗҫтӑвкомрисем: хӑш ъух ӳсӗр, хӑш ъух мухмӑрла, хӗвел аъашлат, ыйӑх та килет.. ҫаплипех ирте-ирте
кайрӗ ҫураки, фосфорит та тапранмарӗ вырӑнтан.
Ҫураки хыҫҫӑн персе ҫитрӗ кӗраки, анъах йалӗҫтӑвкомӗнБи „ъаплӑ“ етемсем хад) те мухмӑрлах,
вӗсен пуҫӗнъе фосфоритпа усӑ курасси мар .. вӗсем халӗ ун ҫинъен маннӑ. Вӗсен пуҫӗ: ерех...
сӑра.. тутлӑ кукӑ.ъсем.
5 ӑ н а х та ултӑ мӑйӑх фосфорит урай тулли сапаланса выртат.
— Аъисем вара выд^аъъӗҫ шереметсем фосфоритпа сапмалла, ывӑҫлаҫҫӗ те йараҫҫӗ пит тӑрӑх,—
тесе хушрӗ малти кӗтесре хуйхӑллӑ лараканни.
Хуйхӑллӑ карттин.
Й а л к а н.

ЫРАНТАН
— Тху! Ӗҫи вӑл? Ҫураки камппанине хӗл вар"
ринъе хатӗрлен! Сӑмса вӗҫне пӑр шӑнат те, ҫураки те. Васкас марха, уҫпейӑм-шӑ,—хресъен ҫуртӗнБИ пусма пек вӑрӑм картлӑ ҫамкине вькъъатса,
хӑрах куҫне Ишекелле, теприне Шупашкаралла
пӑхтарса пуҫларӗ сӑмахне:
— Малтан хатӗрленес пулат!— кӑшкӑрса тухса
Ъӑмрӗ сӑранланнӑ сумккӑ ҫакнӑ аъа.
— Е-е, йӗп сӑмса! Мана вӗрентме тата кӑркка
Ъӗппи! Ҫтена хаҫа^ӗ ҫине те ес ҫырнӑ пул)-ха?—
кассӑ кӗнекипе персе хӑваласа кайрӗ урамалла
аъана.
Тарӑхрӗ Васкамас Еҫҫукӗ.—Ах, арӑм ал айӗнъе
пулмарӗ, пӗрре тӑлласа тӑкаттӑмБъӗтеха,—терӗ.
Ҫуркунне ҫитессипе ҫитмессине пӳрт хыҫне пырса тумла йухнине пӑхса справккӑ илъӗ.—Е-е успели-шӑ. Тумла пӗр тумлам та йухман пулат те,—
терӗ ҫул ҫин^е.
— Минерал ҫӑнӑхӗсем илсе
килмелле,—хут
ҫинъен вуласа тухрӗ претҫӗтатлӗ.
— Ак-ку тата мӗн мурле ҫӑнӑх?
— Е, вӑли? Вӑл... вӑл шутсӑр лайӑх ҫӑнӑх.
Апат таврашӗ пит кӑпӑшка пулат. Епӗ Ентимерте
Макаркки панъе ҫав ҫӑнӑхран пӗҫернӗ пашалу
ҫисе пӑхрӑм. Пит тутлӑ! Ҫемҫе, кӑпӑшкка, тул тутийех калат,—ӑнлантарса паъӗ Сӳпӗлти ӑслӑ ҫын
пек.
— Куна уш хама ва.ъд^и илсе килеп, никама
та памастӑщ—ӑшӗнъе шутларӗ Васкэмас.
— Ҫемфонта 20 проБъӑн пухса хумалла,—вуларӗ малалла,
— Е, ҫирӗм нумайи? Кашни кун пӗр проБъӑн
пухсан та ҫирӗм кунлӑх. Уҫпем-шӑ.
— Пӗтӗм сӗлӗ вӑрлӑхне
„типпе" вӑрлӑхпа
улӑштармалла...
— Ниъаво. Пирӗн кунти те типӗ. Нӳрӗ пулсан
типӗтетпӗр тата. Ку котовӑ.
— ҪуракиБъен техниъӗски куд^ттурӑсене хатӗрлемелле. Кун ҫинъен виҫӗ кун хушшинъе
райӗҫтӑвкома пӗлтермелле,—вуласа пӗтеръӗ отношенине претҫетатлӗ.
— Пирӗн мӗн технӗк таврашӗ пур кунта. Епӗр
малокрамӑтни вӗт. Йалӗпе те пӗр технӗк ҫук. Леш,
Митрахван, Ҫӗмӗрлере технӗк патӗнъе^ сторӑшра
пурӑнат те, ӑна кӑтартма та не стойӑт. Та, тата
Мӑнтута Па,ъукӗ Антар вӑрманӗнъе куД)Ттурнин5 е
пурӑнат. Урӑх ҫук та.
ҪиБъас тӗрленӗ руБкӑ йӑтса:
„Пирӗн йалта технӗкпа куд)ттурни те ҫук. Пӗр
Пад)ук куд)ттурнин 5 е, тепӗр Ваҫук технӗк патӗнъе
сторӑшра пурнаҫҫӗ. Урӑх ҫук. Хатӗрлеме пултараймастӑп. Ҫавна йалсовет утостоверайӗт,—-ҫырса
йаъӗ райӗҫтавкома.
Пайан иртрӗ. Ыран иртрӗ...
— Еҫҫук, пирӗн ҫураки камппанине хатӗрленес
пулат,—калат йалсовет ъленӗ.
— Уҫпеш! Ирхи куккук пуҫне ҫухатат, тенине
ылтмени?
Ыран иртет, иккӗ иртет...
— Ӗҫҫук, пирӗн тытӑнас пулат. Пайан пӗри
кнлсе йатлаҫса кайрӗ.
— Уҫпеш, васкасан суккӑр иулат.
Ерне иртет. Иккӗ иртет...
— Халг тытӑнмаллах иулат.
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ЫРАНА.
— Ирхи кушак ҫийет, уҫпеш. „Ыран та куа
пур вӗт. Ман пайан урӑх ӗҫ пур. (Ӗҫке каймалл!
пулнӑ).
Ыран иртет. Ерне иртет...
— Тавай тытӑнас ҫуракине хатӗрленме.
— Уҫпеш, ирхи калъана сивӗ пӗтерет тенит
илтмени есӗ? Ыран та кун пур вӗт. Ман...
Ырантан ырана Ун хыҫҫӑн та ҫавах. Ыран ҫӗ
ҫинъе пӗтес ҫук вӗт!
Вӑхӑт иртет. Ыран ҫитмест.
— Ах пӗтрӗмӗр! Ыран халӑхсуха патне кайат,пӗлтеръӗ ҫыруҫӑ Васкамас.
— Как тойӗҫ ыран. Неушлӗ вӗсене ырантав
ыран кун ҫук.
— Кайаҫҫӗ, хатӗрленнӗ.
— Мӗншӗн пирӗнсӗр? Тавай план тӑвас. Ты'
хут! Ҫыр!—хӑшкӑръӗ претҫетатлӗ тарӑхнипе.
Вӑл хытӑ кӑшкӑрнипе сӗтел ҫинъи хутсем, дас
си лӑканса ъӗтренсе илъӗ.
♦
♦
♦
... Кӑтартуллӑ сут Еҫтуман йалсовет претҫетат
тӗлне айӑплассине... пуҫласа йаъӗ сутйе.
... Икӗ ҫуллӑх тӗр.мене хупмалла,—пулъӗ сут'
йен йулашки сӑмаххи.
— Уҫпеш. Неушлӗ ыран нелъе,—тесе кӑшкӑр
Ъӗ Васкаман прикӑвӑр вуланӑ хыҫҫӑн милитсионе[
тӗрмене тытса кайнӑ ъух.
Гӗрмерен тухнине пӗлместӗп. Те вӑл ун '§у:
т ■: Уҫпем, неушлӗ ыран нелҫа—тенӗ, те урӑхл;
таланӑ. Ыйтса тӗпъемен.
Н. 5УРГ16Й (Кодушкӗн),
V

Ӳ п р е.
Ӳпре, ӳпре, ӳпре те,
Ӳпре ӗмӗр ик ерне.
Лаъакаран тухрӗ те,
Вӗҫсе кайрӗ леш йенне.
Ӳпре ҫулпа пынӑ май,
Тӑрӑнса ларъӗ ӗнене.
Вӑрӑм сӑмси пӗрех май
Йун сӑрӑхтаръӗ хырӑмне.
Ӗни йуна ӗҫнине,
Ыратнинъен сиссӗрӗ.
Ну, вара кун ҫине,
5ӑтм алла мар тарӑхрӗ.
— Епӗ кунта кунӗпе,
Хам ӗҫлесе тӑранап.
А, ку, ҫынсен йунӗпе,
Харам ӗҫсе тӑрана'г.
— Мӗнле капла ҫӗр ҫинъе,
Кун пеккисем пулъъӑрха!
Мӗлле ҫын ӗҫ шутӗнъен,
Ӗҫлемесӗр пурнъъӑрха!
Ҫат! тутаръӗ хай ӗне,
Иурӑм ҫине хӳрипе.
Йун ӗҫекен ӳпрене
ЛапБӑнтаръӗ пӗтӗмпе.
Йун ӗҫекен кулакне
Ҫапса хуҫнӑ епӗр те.
Хветӗр

Макаре.

Кӑмакари сасасем.

— Макар, Макар!
— Ну, мӗн? Калаҫассипех санӑн. Хӗлле ытлашки
•^алаҫмаҫҫӗ, ъӗлхӳне тӑм илме пултараЕ
— Макар, Макар, сисетни—сивӗҫке пирӗн кӑмакара.
— Суйатӑн. Сивӗ пулма пултараймаст. Кӑмакине
*утни уйӑх та ҫитмест халӗ.
~~ Макар, а Макар! Мӗнле шухӑшлатӑн есӗ—кӑштах ӗҫлемелле марши пирӗн?
Ухмахи мӗн есӗ! Сивӗ ҫанталӑкра ӑҫтан ӗҫлеме
"Ултармалла. Хӗлле ӗҫлеме мар, кӑмакара ӑшӑнса
^‘‘Ртмалла. Ес ӗҫлесшӗн...
.
Макар, Макар, вӑрҫӑ ӗҫне вӗренес тӗлӗшпе
Ҫӑесе пӑхмастпӑри.

— Ҫуркунне ҫитсен ӗҫлесе пӑхӑпӑр, халӗ... хкрӑ
ма тӑм илесрен хӑрамалла.
— Мӗншӗн хырӑма тӑм илӗха? Тӑм илсессӗн хырӑма мар, ура тупанне, йе ытти вырӑнсене илмелле.
— Мӗншӗн тесен пӑшал пенӗ ъухне хырӑм ҫине
выртса пемеллеҫке.
— Тӗрӗс ӗнтӗ вӑл, тӗрӗс! Макар, а Макар, етемӗн
пыршисене тӑм и л с е с с ӗ н ,
мӗн пулма пултарат?
(Макарӗ щӗнмест/ Иккӗш те тӑлӑпӗсемпе туҫ
ҫинщенех
витӗнеҫҫӗ те харлаттарма
тытӑ'
наҫҫӗ).

м.

1905-мӗш ҫулхи шуриалсеньен.
' '

^'1 р '

0' ''1^'

(

.-'' ' '->'} 6 ' . ' *' <4 ' '^Л"''

— Ну, сӗтӗрӗн, кӑ ва к лашам!

М инистӑр вӗрет.

Дс пани.
Тӗреклӗ ларнӑ шӑл тымарӗнъенех ҫӗрнӗ пулсан,
ӑня кӑларса пӑрахмалла; кӑларнӑ ъухне корони“)
ӳкет пулсан, унлах сахал: ӑна тымарӗпех кӑкламялла, йӑвӑр пулсан та кӑкламалла.
(«Зритель» шурнал).

Министӑр, ма йытӑ пек вӗретӗн?
Пастовшъӗксене хӑрататӑп.
Министӑо, мӗншӗн хӳруна пуҫтарса хутӑн?
Пастовшъӗксенъен хӑратӑп.
(«Стрелы»"шурнал)^

*) К оронӑ тесе шӑл ҫунаттине калаҫҫӗ, тата патш а ҫӗлӗкнв
км а ҫҫв .

Петрушккасем.
(.З р и т е л ь “ шурналтан).

— Каппут!
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— Так тоънӑ!

Сатаъ.
4711 №. Салтака тавлӑкра 2 кӗренкке те оҫмушкӑ ҫӑкӑр, пӗр катӑкӑн 16-мӗш пайӗ сахӑр,
1 сулатник какай (аш), тата 333 ҫупкӑ параҫҫӗ.
Пӗлес пулат: хӑҫан вӑл пӑлхав кӑларӗ?
(„Ш уппӗл“ шурнал, 1905-мӗш ҫул).

Йуман хӑвӑлӗ ӑшӗн^^е.
Леспромхоссем вӑрман касакансене
ку.дтгур
тӗлӗшпе пулӑшасси ҫине
пӳрне витӗр пӑхаҫҫӗ.

Дслӑ политси.
'П ӗр р е вӑрҫӑ вӑхӑтӗнъе икӗ салтак трактирт^
халапланса ларнӑ. Калаҫасси вӗсем Харпинран
йулташӗнъен и л н ӗ^ы р у ҫинъеи калаҫнӑ. Ҫырунъе
каланӑ пулнӑ; савнӑ тӑвансем, епӗр, хамӑрӑн паттӑр ҫарпуҫлӑхӗ йертсе пынипе, пит хӑвӑрт кайалла ъакса пыратпӑр. М алалла та каплах турӑ пулӑшса пырсан, мункунта киле ҫитетпӗр") тенӗ.
— Тур пулӑштӑрах!—тесе ларнӑ салтаксем.—
Ун пекех пулсан пирӗнсӗрех вӑрҫӑ пӗтет.
— А мӗн тума кирлӗ вӑл вӑрҫӑ? А?
— Илтнӗ епӗ —вӑрҫӑ патша ухмах пирки тухнӑ теҫҫӗ. Вӑл...
Ҫак сӑмаха каласа пӗтернӗ-пӗтермепех сллтака
хыҫалтан такӑшӗ йӑвӑр алӑлӑскер йарса та илет.
Салтак хӑранипе кайалла ҫавӑрӑнса пӑхнӑ та,
политсийе курах-кайнӑ.
— Аха! Ав мӗн калатӑн есӗ,—тенӗ политси,—
айта путка. Унта сана вӗрентӗҫ ҫавӑн пек калаҫма.
Салтак нимӗн тума та пӗлмен. Йулташӗ вара,
ӑна пулӑшас тесе, политсийе каланӑ:
— Есӗ, вашӗ плакороти, вӑл мӗн каланине
тӑнланаймарӑн. Вӑл Иаппони патши ухмаххи ҫин■ьен каларӗ. Пирӗн патша ҫинъен мар, тенӗ.
— Ан ъ ӗн ?- кӑшкӑрса тӑкнӑ ӑна политси.—
Мӗн тетӗи мана есӗ? Пӗлместӗп терӗни мӗн хӑш
патша ухмахне. Ухмах тесен пирӗнни ҫинъен калани пулат. Айтаха путка... тенӗ коротовой.
(«Пикантные анекдоты» кӗнеке).
Хӗлӗпӗн камппани.
Партти кӑнтитаъӗ,
—Колхос претҫетаттӗлӗ,
Авланас шухӑш тытнӑ
Кӗр вӑхӑтӗнъе.
Ҫынсем уйра ӗҫленӗ,
Вӑл килте ларнӑ;
Хӑй йуратнӑ савнине
Ыталаса ъуп тунӑ.
Тырпул уйӑрас пирки колхосӑн пуху пухмалла.
Ӑ-. претҫетаттӗлӗн мухмӑрпа выртмалла.
^!^ӗн тӑвас?..
Ҫаплах тӑвас, тет Хӗлӗп.
Кӗрхи вӑхӑт иртет,
Сив хӗл ҫитет.
—Хӗлӗп те шӑръӑк пек сиккелет,^
— Кӗр ыйхинъен вӑранма шухӑшлаЕ
Ҫилос, выл)ӑх вити, кӗрхи ҫсрт.ме тӑвас тенӗ,
^4'Ьах йышӑннине тӑвайман.
<"ӗншӗн ку ӗҫ капла?
■^Кӗракинъе Хӗлӗп авланнӑшӑн.
Акӑ пирӗн умри опорттунис,
Авлантарха Хӗлӗпе Колхоссойус?!
Вӗт хамӑр патри оппорттунис,
Икӗ хут а^ ан тар с ан та йурӗ.

Коллективисӑмӑв.

Вӑрман кагакансвне куЛ]Тҫут телашпе пулӑшасран хӑраса, йуман хӑвӑлне кӗрсе ларнӑ леспромхос.

Вьцьӑх-ъӗрлӗх уйӗхлӑхӗнъе.
— Сирӗн миҫе выД)ӑх?
— Пӗртте ҫук.
— Патшалӑха сутрӑрим?
— Каккуй патшалӑха та, атте претҫетаттӗл
Бух хамӑрӑн хырӑма сутас терӗ.
Х а л а п ҫ ӑ н П.

Хуш ман ревиҫи.
Ей, повӑр! Нумайрах кӑларха йӗплӗ ҫӑмахсене.
Ҫӗрпӳ районӗнБи мӗн пур ооканисатсисене те
йӗплӗ ҫӑмах ҫитермелле. Нумайӑн вӗсем.
Ҫӗрпӳ районӗнъе 4600 хуг пӗлмен ҫынна, 250
хут^ сахал пӗлекене вӗрентмелле пулнӑ (йанварӗн
1-мӗшӗ тӗлне). Ан^ах йалсен^е хут пӗлменнисем
1943 ҫын ҫеҫ вӗренме ҫӳреҫҫӗ.
Пуринъен ытла аслисене пысӑкрах йӗплӗ ҫӑмах хыптар. Вӑйпах хыптар. Хугпӗлменлӗхе пӗтерессине йертсе пырас ӗҫе тытӑнас вырӑнне, вӗсем
никам хушмасӑрах, ревиҫи ӗҫне тытӑннӑ; сӑмса
шӑтӑкӗсене (хӑнсенне) пӳрнисемпе ревиҫи туса
лараҫҫӗ.
Тыт, тыт!
Тыт, тыт! Ах, тараҫҫӗ Ш упашкар районӗнъи
Ҫӗнйалпа Илпеш йалсовейӗсем. Тыт!..
Тытрӑмӑри! Ҫӑварӗсене карӑр! Лайӑхртх карӑр.
Иӗплӗ ҫӑмах...
Йлпешпе Ҫӗнйал йалсовеъӗсем вӑрман хатӗрлеме рапоББисем пухас тӗлӗшпе нимӗн те туман.
Ҫитменнине тата Ҫӗнйал йалсоветӗнъе 4 кулака
колхос арманӗсене мелнике кӗртнӗ.
Кулак колхос арманне кӗрег—алилуйа, йалсовет ӑна кӑмӑлтан хӗрхенет—кирлӗ туйа! Кама?
Ҫӗнйалтан кивйал тӑвасшӑн тӑрмашакан оппорттуниссене.
Сусленсе кайнӑ етемсем.
Тулта шӑнсассӑн, пӳртре тӑлӑп тӑхӑнса ларнӑ
теҫҫӗ дӑвашсем. Пӑраъкав райӗҫтӑвкомӗнъе ӗҫлекенсем, те тӑлӑпах тӑхӑнса ларнӑ, те ъаппансемпе
анъах.
План тӑрӑх 200 тоннӑ йӗтӗн сӳс пухма.1ла пулнӑ пулсан, вӗсем 53 тоннӑ анъах пухнӑ. Районти
орканисатсисем йалсене плансем паман, йал хушшинъе ӑнлантарусем туман.
Аҫтан ӑнлантарӗҫ ӗнтӗ вӗсем... хӑйсем те ӑнланаймаҫҫӗ те.
Ш уш ккӑ проъъ^н.
? Шупашкар районӗпе Сӗнтӗрвӑрри хули утарлӑ кварттӑлта пухма шутласа хунӑ страхховккӑ
укҫине «шушккӑ» (сушккӑ) проъъӑн ҫех пухнӑ.
Мӗнле «шушккӑ» проъъӑн?
«О» проБъӑн еппин.
Вӑл «шушкка» унти ӗҫлӗ ҫынсен мӑйӗсене хӑмӑт пек тӑхӑнтарса йарса, вӗсене урам тӑрӑх илсе
ҫӳремелле. Куръъӑр пурте «коловоттапсем» мӗнле
иккенне.
Лгш аран хӑракансем.
5 у м а н лашана ҫӗр пушӑ, лайӑх лашана пӗр
пушӑ, тенӗ ваттисем. Пӗр пушӑ та кирлӗ мар лашине, хуҫисене пушӑ кирлӗ.

Шупашкар райоиӗнъи «Карл Маркс» колхосӑн
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ҫуллахн вӑхӑтра 22 лаша пулнӑ, халӗ 13 лаша ҫеҫ
йулнӑ.
Кӑтра ҫӳҫлӗ ҫынсем пулмалла колхос правле
нинт,е ларакансем. Кӑтра ҫ}^ҫлӗ ҫынна йӗс турасӑр уҫас^ҫук, теҫҫӗ. Йӗс тура илсе кайса ҫӳҫӗсеке
уҫса пӑхӑрха. Ӑсӗсем миме хупӑлъи ӑшӗнъен тухса ҫав тураман ҫӳҫ^ем ӑшне кӗрсе ларнӑ пулмалла.
Майсӑр ҫы нсем.
Майсӑр ҫынна кушак пӑхма та йурзман, тенӗ.
Куславкка райппо сыснасем уср .т, анъах сыснисем, пӑхма йураман (пӗлмен) пирки вилеҫҫӗ.
Ара 10-15 пуҫ сысна усрамалли пӳлӗме, 36 сысна
хупса пӑ^лантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 35 сыснаран
5-ӗш вилнӗ, ыттисем те вилес патӗнъех (тухтӑр
каланӑ тӑрӑх).
Райппорз ӗҫлекенсем. хӑзӑр йапӑх пирки сысна
ашӗ ҫисе кураймӑр ӗнтӗ есӗр. Шел сире! Сысна
ашӗ вырӑнне, йӗплӗ ҫӑмахпах пурӑнмалла пулат
ӗнтӗ сирӗн.
Пиравӑр ӑстисем.
л
Ҫӑнӑх пулсан, кукӑ.ъ тӑвасъӗ те, аяъах аш ҫук,
тесе каларӗ тет ӗлӗк пӗри.
Ҫӑнӑхӗ пур, ашӗ ҫук, тесе лараҫҫӗ Иетӗрнепе
Хӗрлӗъутай, тата Елӗк районӗсем.
Йетӗрне районӗ аш-пӑш хатӗрлессин утарлӑ
кварттӑлӑн планне 2 проБъӑн, Хӗрлӗъутай районӗ
8 проБъӑн, Елӗк районӗ Ю проБъӑн ҫеҫ тул
тарнӑ.
Плана тултарайман та вӗсем, ун вырӑнне ыйӑх
Бӑптине тултарнӑ. Ыйӑх ъӑптине тӗртме те пӗ
леҫҫӗ районра еҫлекенсем. Текҫтилшъӗксен сойусне кӗресшӗн пулӗ те, анъах унта кӗртес ҫукха
Хура хӑма ҫине кӗртӗҫ. Унта вырӑн пур.
С ы сна— лайӑх вьцьӑх.
5 и п е р ӑслӑ етемӗнех хӑш ъухне ӑс пуҫ сапаланса кайат. Хӑшӗ ҫӑварӗнъи ъӗлӗмне шыраҫҫӗ
хӑшӗ...
Аслӑпатӑрйел районӗнъи милитсийе сысна тирӗсене ӗнтсе сайа йаракансене тытма хушнӑ. Вал
хушнине манса кайнӑ, хресъенсене: каҫхине пусй
ҫунтарсан, никам та курса йулаймаст, каҫхине
пусса ҫунтарӑр, тесе вӗрентсе ҫӳренӗ. Вӑл, хӑйӗн
сыснине те каҫхине пусса, ^ т п а ӗнтсе хунӑ.
— Сысна тирне -ӗнтнӗ, хайне ӗнтекен кам пулӗши, тет кун ҫинъен ҫырса пӗлтерекен кореспотент.
Хӑйне ӗнтЛ мар, мӗншӗн тесен вӑл сысна^ маР'
Сысна лайӑх выД)ӑх, ку—вретиттӗл. Ҫ ӑ в а р л ӑ х л а р
та ӑна, хӑй кайас килмен ҫӗре илсе кайар. Ҫап^“
ӗнтӗ, сысна унран лайӑхоах выд)ӑх, усӑллӑ... Ваэ
милитсионерпа танлаштарнӑшӑн сысна ҫиленмет^
пултараЕ

Опйективлӑ сӑлтавсем.
№ йалӗ варринерех, хӑмаран ҫапса тунӑ йур тӑрӑллӑ хуралтӑ ларат. Умӗнъе ҫи ъ -сакӑр лаша тӑман айӗнъе пуҫӗсене усса тӑраҫҫӗ. Лавӗ ҫинъе
каш нийӗн м иш уксем .
— М ӗскер кунта?— сӗмленсе пыратӑп хам тӗллӗн.
— Пул)нитса тесен, ъ ӳре^исем ҫук, коппер аттив тесен, каллех вӑл мар, нимӗскер те ҫырса
ҫапман.
Н ум ай вӑхӑт
ш ухӑш а кайса тӑнӑ хыҫҫӑн,
ҫуна патӗнъе пуҫне каҫӑртса пӑрҫа кукӑд) ҫийекен
ҫынтан;
— Апатланма ъарӑнтӑри?— ҫепӗҫӗнтерех ы йтрӑм.
— Апатласси мӗнӗ... ӗҫпе килтӗмӗр те...
Ваклама йуратм аст пулас к у ҫын, сӑмяхне пӗтермесӗрех татрӗ, те калаҫса ывӑннӑ, кам пӗлет
ӑна, манӑн тем пек вӗсем мӗн ӗҫпе килнине пӗлес
килет. ^Ҫавӑнпа епӗ сӑмаха ҫӗнӗрен хускататӑп.
— Еҫпе тен, пиъъей?
— Ӗ ҫпе ҫав, ӗҫсӗр кам ҫӳрет к у вӑхӑтра. Виҫҫӗмӗш к у н килетпӗр ӗнтӗ к у ӗҫпе, анъах ӗҫне тума ҫукха.
— Иӑвӑрим вара ӗҫӗ?— ыйтатӑп епӗ.
— Й ӑвӑрри йӑвӑрах та мар та, пуҫлӑх ҫ у кки п е
тӑратпӑр.
— Мӗнле пуҫлӑх вара вӑл?
— Ты рӑ тасатмалли пун ктӑ н полном оэъийӗ.
— Унсӑрӑн тума ҫуки?
— Ҫ у к ҫав, нимех те тума ҫук, с о р тти р о в ккӑ н
ҫавӑрмаллисене пӗтӗмпех килне илсе кайнӑ.—
Алисем те пур те мар, машш инсем те виҫҫӗш пех ш акӑртатса лараҫҫӗ,— тет сарайалла п ӳрни пе
тӑсса.

Сарайра ъӑнах та виҫӗ сорттировккӑ, пӗри
месерле^ йӑванса, пилӗкӗпе ҫтена ҫумне тайӑннӑ,
те выД)ӑх тавраш тӳнтерсе йанӑ.
УнБ ъ ен те пулм аст лавӗ ҫине пӗъӗккӗрех икӗ
м иш ук хунӑ етем А наткасран ъуптарса кил ъ ӗ те,
лашине сарай умне тӑратрӗ. Хӑй аллисемпе сулкала-сулкала тем скер пуплет:
— ПолномоББИ пайан та килмест!
— Ма?— тӗлӗнсе ыйтаҫҫӗ кӗтсе ы вӑннӑ ҫынсем.
— М унъ а кӗ.ме кайатӑп, терӗ
— А х-х!— шавласа илъӗҫ нумай сасӑпа.— Вӑт
хурлӑх— виҫ к у н ҫӳретпӗр вӗт к у ӗҫ п и р ки . Ҫулӗ
те ҫывӑх мар, „ы ран к и л “ тесе йарат. В иҫӗм кун
килтӗмӗр— пуҫ ы ратат терӗ, ӗнер— сивӗ, тесе килмерӗ, пайан— мунъа кӗрет, хӑҫан килмелле к у полномоББи патне,— тӗлӗнсе пӗҫҫине ҫапат манпала
малтан паллаш нӑ м у^и .
— Ы ран килм е каланӑтӑк ыран килес п ул а т,—
мӑкӑртата-мӑкӑртата лашине ҫавӑрат п о л но м о бби
патӗнъе пулнӑ ҫын.

Ъӗ. Пысӑк пӳлӗмре туллийех ҫын. Йалсенъе вӑрлӑх тасаттарма уйӑрнӑ полно 5 ъисем сатанийе миҫе проБъӑн пурнӑҫа кӗртни ҫинъен отъот параҫҫӗ.
Йтлесе тӑратӑн-тӑратӑн та сахаллӑшӗ сатанийе
пурнӑҫа кӗртнӗ. Пӗри калат: ҫавӑн пек сӑлтав
пулъӗ, тепри калат: сорттировккӑ пӑсӑлнипе пурнӑҫа кӗртеймерӗмӗр, тет. ( ӑмах пирӗя полномоъБийе паъӗҫ. Пиъӗ-куҫӗн карглашкисене сиктеркелесе илъӗ те, нумайъъен шухӑша кайса тӑнӑ хыҫҫӑн, труках:—сатанийе 100 проБъӑнӗпех пурнӑҫа
кӗртетӗп... сӑмахсем пӗрӗхтерсе кӑларъӗ.
— Пулмаст унтан, халиъъен тултарманне ӑҫтан тултарайтӑр вӑл,—тӑлхӑраҫҫӗ ӑна хирӗҫ.
— римӗрха...
йулташсем!—тархаслат
вӑл.
— Ҫавӑн пек ӗҫ пулъӗ... сӑлтавсем ҫавӑн пек
пулъӗҫ...^ ӑшалана пуҫларӗ хайхи.
— Мӗн сӑлтавӗ?—ыйтаҫҫӗ унтан итлекенсем.
— Йеплеха апла, пилӗк кунта пӗр те
ман. Ҫапах мана айӑплаттӑр. .

ахаД) тӑ-

«ЛиБнӑй СБОтта. ку сирӗн,—ҫиленнӗ майлӑ пулЪӗ полномоББИ.
^— Тунтикун—мунъа кӗнӗ, мунъасӑр ҫын пурӑнаймпстех—пӗрре, хисеплесе пырат пӳрнипе,—
ытларикунпа йункун ҫанталӑк сивӗ пулъӗ,ҫавӑнпа
тасатаймарӑмӑр. Кӗҫнерникун кунӗпех пуҫ ыратрӗ,
Бирлӗ пуҫпа кайаймарӑм. Ернекун—канмаллл кун,
канмалли кун ӗҫлейместӗнех.
ОтБота ҫак сӑмахсемпе пӗтеръӗ
.
Пилӗк куншӗн пӗтӗмпех ответ паъӗ. Ҫакӑн пек ӗҫлесе, сатанийе опйективлӑ сӑлтавсемпе тултараракансене, улттӑмӗш кунне вырӑнган сирпӗтсе ответлемелле. Кун пек туни опйективлӑ пулатех.
К а р т с ӗ в—А т р а к.
п о л н о м о б б и

Н и м е п е.
К ипек кассинде (Ш уп а ш ка р р.) пӗлтӗр сӗлӗ алланӑ хыҫҫӑн йулнӑ трвйӗр
халӗ те й ур айӗндех тутӑхса ларат.

Н умай та вӑхӑт иртм ерӗ, кӗтсе ывӑннӑ лавсем
килӗсене ӑсанъӗҫ
Сарай ум не тем ъу.хлӗ улӑм пухӑннӑ, ка ш ни
нун полномоББи кӗтсе кавлекен лашасен умӗсен■бен йулнӑ улӑмсем.

^ Епӗ те ӗҫсӗр аптранӑ сорттировккӑсем ҫинехур■лахлӑн пӑхса шухӑша карӑм.
_ Иеплеха апла, тетӗп хам ӑшӑмра, сорттировк'^апа^сивӗ ъух вӑрлӑх тасатма ҫукшим?
Вӑхӑт иртет, унӑн ӳъӗсем темрен хытӑ малалла
Уткӑнаҫҫӗ. Енер кӑна
сарайӗнъе
ҫынсемБъӗ.
'•айан вӑрлӑх йулташлӑхне пырса перӗнмелле пул-

Килек-касси ҫы ннисем и ур айне

пулнӑ трийӑра

шырамалли поххот туса иртареҫҫӑ.
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Ҫилтӑман.
Ун 5 ух хӗлле пулнӑ. Вӗҫӗмсӗр ҫилтӑман „Капкӑна“ лекнӗ пӳрократ пек улланӑ. Питӗ хытӑ улланӑ вӑл, йыта пекех мӑйне тӑссах хайаррӑн тулланӑ. Ҫанталӑкӗ те сивӗ пулнӑ, ҫӗр проБъӑнӗпех
сивӗ пӳрократран та сиввӗн хӗснӗ. Урамра утса
ҫӳреме май пулман ун ъух, йе хӑлхасӑр, питсӗр
йулмалла пулнӑ. Тепӗр ъух ъӗресӗр тӑрса йулаканни те пулнӑ, Пӳртсем те ҫамкийӗсене картлантарса шурӑ куҫӗсемпе пӑхса ларнӑ. Питӗ тискерӗн пӑхнӑ вӗсем.
Йывӑҫсем шарт! тесех ҫухӑрнӑ, шатӑрт,^ туса
хуҫӑлнӑ тураъӗсем. Йывӑҫсем ҫапах та кӑшкӑрман.
Ҫӑвара уҫсанах сивӗ ъӗлхене татма пултарасси
куҫлӑхсӑрах паллӑ пулнӑ. Шзрт! тенӗ каллех,
ҫапах та хӑнк та ъӗнмен. Таврара ҫилтӑман арҫури
пек аташнӑ, у у-у, тесе хӑратнӑ вӑл пурне те.
Ы-ы-ых, хутланса ларнӑ пӗр ҫӳхе тумтирлӗ,
ҫӗтӗк йӗмлӗ
ҫул варне. Питӗ хытӑ, простӑ
хытӑ ыхлатнӑ. Ы-ы-ых, тенӗ вӑл. Шӑлӗсем шатсртатнӑ, аллисем шӑннипе хускалайман.
— Ан хускал, тесе ташланӑ ун тавра сивӗсе.м,
ҫанҫурӑмне йӗпленӗ пек шӑнтса.
Унтан тӑман пӗръисемпе п и ӗн ъ ен персе мӑшкӑланӑ „ме ҫи“ тесех каланӑ. „Ҫи“ тенӗ те, ҫапах
йурне ҫисен ъӗлхе шӑнса хытасси куҫ умӗнъе пар
лашапах ҫӳренӗ. Питӗ хытӑ ъупнӑ вӑл, йурсем ун
хыҫҫӑн, кӑъӑр-р! тенӗ.
Ы-ы-ых. тесе 5У1<*нӑв каллех авкаланма пуҫланӑ.
Пӳрнисене те выъаткаланӑ вӑл, йӗм ҫӗтӗкӗ ҫумне
те Бикнӗ, ҫук ӑшӑнайман. Сивӗсем пушшех хытӑ
йӗпленӗ. Калас питӗ сивӗ пулнӑ, ы-ы-ых, тенӗ
вӑл каллех.
Ҫав вӑхӑтра 5У *ӑнӑв патӗнъен капан пек сарлака ҫын иртсе пынӑ. Сухалӗсем ун ӑшӑ тӑлӑп
айӗнъен йуман савӑлӗ пек курӑнса тӑнӑ. Сӑмсийӗ
кукӑрла-кукӑрла усӑнса аннӑ. Мӑйӗсем „йокшир ‘
сысна пек кисреннӗ. Куҫӗсем ыталанса „Вад,с“
ташланӑ. Питӗ хавассӑн утнӑ вӑл. Сивӗ аъисем
ун тавра „наш ротной, ротнаш кӑ“ тесе йӑкӑлт
йӑкӑлт сиккелесе пынӑ.
— Мӗн йӳтесе ларатӑн есӗ, тенӗ Пуйанӑв шӑнса
хытнӑ 5ухан ӑва.
— Ы-ы-ых, тенӗ лешӗ пушшех. Ку вӑхӑтра сивӗсем ӑна пушшех хытӑ йӗпленӗ, йанах ъикнӗ айак
пӗрБисенъен.
— Есӗ шӑннӑҫке, кӑххӑм, тенӗ те, кӗр ак хамӑн
тӑлӑп арки ӑшне, епӗ сана ӑшӑтса ҫӳрӗп, ун ъух
есӗ шӑнмӑн, тенӗ Пуйанӑв. Хӑй темшӗн куҫӗсене
выд)Д)атса ъӗрине „аййах“ каласа ташлатнӑ. Йӑл
кулнӑ Пуйанӑв куҫӗсем ку хушӑра.
— Ну кӗр, тенӗ каллех.
— Ы-ы-ых, тен кӗрсен шӑнсах вилмӗпҫке, тенӗ
5 у х ӑн ӑв хайскер ӗнентернӗ хыҫҫӑн. Сивӗсем
■^ухӑнӑва пушшех хытӑ йӗпленӗ те, ирӗксӗрех тӑлӑп айне пуҫне ъикнӗ.
— Вот ҫапла тӑр, тенӗ Пуйанӑв.—Вот ҫапла.
Унтан 5ухӑн ӑв мӑйӗ ҫине утланса, урийӗсене
усса йанӑ. Вартаман муклашка пек аллисемп^е
5 у х ӑн ӑв мӑйӗнъен хыттӑн ҫулса илиӗ вӑл.
нӑв ниҫталла пӑркаланма та пултарайман.
— Айта ташБи!—ҫухӑрнӑ Пуйанӑв 5У^^»бва
айӑк пӗрБинъен пантланттарса.
Лешӗ авӑнсах аннӑ. Мекӗрленсе аран йӑтса тӑнӑ
ӗнси ҫнн^и Пуйанӑва. Питӗ йӑзӑр пулнӑ ӑна,
куҫӗсем шывланнӑ, ъӗрине ҫӗҫӗпе каснӑн туйӑннӑ.
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Аран-аран утнӑ 5ухӑнӑв. Питӗ канлӗн ларса пынӑ
Пуйанӑв, туткйӗсене тӑлӑп ҫухишне ъиксе кулкаланӑ ҫеҫ. Ҫав вӑхӑтрах вӑрман хыҫӗнъен „подш евиксен партти“ йатлӑ хӗвел йӑл! пӑхса йанӑ. Вӑл
питӗ инъе, катара пулнӑ. Йӑл, ҫутӑлтарнӑ вӑл,
анъах унӑн ӑшши 5 у х ӑн ӑв патне ҫитеймен.
— Ах, хӑнъа ӑшӑтӗ-ши?—нӑйкӑшкӑ ^ у х ӑн ӑв хӗвел ҫине пӑхса.
— Ӑ-ӑ, мерсявтсӑ, ташъи!—ҫухӑрнӑ мӑй ҫинъи.
Пӑнт! тутарнӑ унтан тӑлӑплӑ ъышкине. Питӗ
ыратнӑ 5ухӑнӑвӑн, йепле тӳсемши, йе йӑтса ҫапамшн, тенӗ шухӑш ҫӗҫӗ пек тӑрӑннӑ унӑн пуҫне.
Пӗр йенелле сулӑнмах пуҫланӑъБӗ '^ухӑнӑв, ак, ак
пӑрахас тенӗБъӗ. Сасартӑк ҫилтӑман пӗгӗм тӗн'‘■ене хупӑрлага ху 5 ӗ, хӗвел те курӑнми пулъӗ.
йӑмрасем каллех шарт! тесе сикмех пуҫланӑ. Сивӗ
пӑшатан пек йӗплекӗ хайаррӑн.
—- Аха, ес пӑрахасшӑн, йӑт!—ҫухӑрнӑ Пуйанӑв,
мӑйран хытӑрах пӑвса.
— Ах, ах, йӑнӑшнӑ 5У ^ӑнӑв, сывлӑшӗ унӑн
пӗте пуҫланӑ, урийӗсем хускалайман. Кӑшт хускалсанах сивӗсем 5ухӑн ӑва, йанах ъиксе йӗпленӗ.
— Ах, ах, тенӗ сасӑ вӗҫӗмсӗр тухнӑ ҫӑвартан.
— ТашБИ,—тенӗ Пуйанӑв пысӑк сассипе. Питӗ
мекерленнӗ 5 у*^ нзв, аран аран йӑтса утнӑ тӑлӑплине. Йӑмрасем те ҫара тура-ьӗсемпе пассене
йӑтса ларнӑ.
— Шарт! тенӗ вӗсе.м
— Ы-ых, ах-ах! тенӗ 5ух^»2в.
— Мӗн тата шелмӗ ку, тенӗ сивӗ ку сассене
илтсен. Татах хытӑ шӑнт.ма пуҫланӑ, пит хытӑ
шӑнтнӑ. Каламаллиҫук сивӗ пулнӑ, ы-ы-ых!—тесе...

Ҫитнӗ ҫуркунне. «Октапӗр» йатлӑ пулнӑ вӑЛ'
Хӗвел ҫӳл тӳпере кулса выд^д^аса тӑнӑ. Хӑйӗн
ӑшшипе пӗтӗм ҫӗре савӑнтарнӑ. Сивӗсем ҫырмасенъе ҫӗрсе йухнӑ, ҫилтӑмансем ҫӗр тӗпнех путнӑ.
Уйсем, хирсем йешӗл тум тумланнӑ. Ҫара йывӑҫсем хӑйсен тураъӗсем ҫине хӗрлӗ йалавсем ҫака^
ҫака йанӑ. Ҫӗр хӗрлӗ йалавпа ъеъекленсе ырӑ
шӑршӑ кӑларса йанӑ. Пӗтӗм тӗнъе йантратса
„Интернатсионал“ йурласа йанӑ. Хытӑ йанранӑ
ку йурӑ, йан, йан, йан, тенӗ вӑл.
5 у х ӑн ӑв сӑмсине ҫуркунне шӑрши ҫитсе кӗнӗ.
Пӑркаласа пӑхнӑ вӑл хӑйӗн пуҫне те,^ ҫавӑнтах
питне ӑшӑ сывлӑш сӗртӗннине сиснӗ. Кӑшт^пуҫне
каҫӑртсан, хӗвел ҫӳллӗ тӳпере йӑлкӑшса савӑннине
курнӑ. Ҫӗр пиъӗ сивӗрен тасални ҫав тери хаваслантарнӑ ӑна. Ак унӑн куҫӗ умне хӗрлӗ^ йалавпа
илемлечнӗ ъеъек курӑнса, астарса ларнӑ.
— Ата, ата, шивӑ ташъи! ф у-у!—вӗрсе йана
Пуйанӑв.
_ I
Хӑйӗн сасси темшӗн сӳрхӳн илтӗннӗ
Анъах аллисемпе пушшех хӗсме шутланӑ Пуйанӑв.
Пант! тутарнӑ унтач ъышкипе. Хӑй ҫапах, фу-у<
вӗриӗ те, шӑлӗсене кӑъӑртаттарса хӗвел йенелле
йунанӑ. Кӑ-ъӗр, хуҫӑлса тӑкӑннӑ шӑлӗсем. Татах
хӗвел хӗртсен пӑъса вилмӗпши? тесе шутлана
ҫавӑнтах. Тӑлӑп айӗн^и ъӗрине хыпаласа пӑхна
та, ъӗрийӗ тимӗр шапа пек сикнине туйнӑ.
— Халӗ шӑиса вилмӗп. Кӑна ^ ҫавӑрса ҫапсан
йурамӗши!—тарӑхса ҫитнӗ ^ухннӑв. Пӑрахас, ^ парахас, тенӗ шухӑшпа пӑтраннӑ хушӑра, ҫат ҫавӑрса
ҫапнӑ хӑй ӗнси ҫинъи Пуйанӑва.
— Мерсавтсӑ, тесе ҫӗре персе аннӑ П у й а н ӑ В '

Питӗ хытӑ ӳкнӗ вӑл, ӗнереи те хытӑрах ӳкнӗ, ҫат!
тесех ҫурӑлнӑ хырӑмӗ.
— Ха-ха-ха, кулса йанӑ 5ухӑнӑв, хӗвел ӑшшипе
антӑхса кайнӑ Пуйанӑв ҫӗрте выртнине курса.
Пуйанӑв вӑкӑр пек пӑхса, шӑлне каъӑртаттарса
5 ухӑн ӑв йенелле пӑхнӑ. Ҫӑмӑллӑн туйӑннӑ 5 у^^‘
нӑв кӗлетки, йӑк-йак сиккелесе илнӗ вӑл. Нок!
тапнӑ Пуйанӑва ъӗри тӗлӗнъен. Ҫот! тесе тивнӗ
ун ури.
— Мерсавтсӑ, тенӗ вилсе кайас умӗн Пуйанӑв.
— Ха-ха-ха, кулнӑ 5У ^знӑв, Пуйанӑва каллех
пуҫӗнъен тапса. Питӗ хавассӑн тапнӑ ун ъӗри.
Пӑт-пӑт, пат, тесех шаккаса йунанӑ Пуйанӑв кӗлеткине.
— Ха-ха-ха!—тенӗ каллех.
— Хи-хи-хик, тенӗ кӑвак Беъек те 5ухӑнӑва
пуҫ тайса.
Пуйанӑв ӳъӗ ҫӗрсе пӗтнӗ. Унӑн вырӑнъе ,.кулак“
йатлӑ тунӑ шӑмми ҫеҫ иртсе ҫӳрекенсене такӑнтарасшӑн ъикӗнсе тӑнӑ. Хӗвел татах хытӑ хӗртнӗ,
хытӑ хӗртнӗ те тунӑ шӑннине те ҫунтарса йама
тытӑннӑ. Тӗппипех пӗтмелле халӗ кулак тенин...
5ухӑнӑв сотсиалисӑм тунӑ ҫӗре вырӑна кӗрсе
„Интернатсионал“ вӑрӑммӑн тӑснӑ.
И. Кашлинке.

Ҫурхи хут купӑс.
(Куплетсем).
Ыран уйар пулмасан
Тӑман пулат, кӗтсех тӑр.
Епир йурра тытӑнсан
Йурламасӑр каймастпӑр.
Пӳрте ӑшӑ тумашкӑн
Кӑмакуна вутӑ хут.
Нумай тырпул тумашкӑн
Акроному патне ут.
Шӑршӑ-маршӑ пӗлмешкӗн
Пулнӑ санӑн мӑн сӑмса.
Трактӑр пултӑр тесессӗн
Ҫырӑн халех колхоса.
Йӑванпала Марйене
Мӑшӑрланма кам ъарин?
Вутпуҫҫисем пӗтерме
Епӗр кӳнӗ формалин.
Сат пахБИНБи улмуна
Пиҫмесӗрех ай ан тат.
Хытнӑ кайнӑ ануна
Кирлӗҫке супперфосфат.
Сарӑ-сарӑ мӑйрине
Кам ӳркенмест вӑл татат.
Тип ҫанталӑк сийенне
Ирхи ҫӗртме хыт хуплат.
Лайӑх Совет пулмасан
Пур кулаксем асаҫҫӗ.
Вӑрлӑх ала курмасан
Ҫум курӑксем ӳсеҫҫӗ.
Ей кума та, ей кума,
Ата иккӗн Лешкасса.
Ыр кун-ҫулпа пурӑнма
Пурте кӗрӗр колхоса.
Йӑван Муъи.

Тирпейл§х.
Тирпейлӗх кирлӗ. Кашни пӗр пус укҫанах тирпейлӗ тытмалла, анъах...
Тӑватӑ пус пени шыраса илес тесе, ^зваш страхкассӑ пуштӑ урлӑ 5 пуслӑх марккӑ ҫыпӑҫтарса
ҫыру йарат (пишъевиксеа сойусне).
Паллӑ ӗнтӗ мӗншӗн ^ӑваш страхкассӑ пулхалттеринъе ӗҫлекенсем 4 пусшӑнах волоккиттӑ пуҫарса йараҫҫӗ. Вӗсемшӗн вӑл укҫа пит пысӑккӑн
туйӑнат, мӗншӗн тесен вӗсем хӑйсем те пӗр пус
пӗр укҫа хакне анъах тӑраҫҫӗ.
Пӗлтермест.
Есӗр калӑр; уърештенирен ҫырса йанӑ хут
мӗне те пулин пӗлтеретех, тейӗр. Ҫырни пӗлтерет
пулӗ те, машшинккӑпа ҫэпни хӑш ъухне ниме те
пӗлтереймест.
Канаш райкомолӗ Йанкӑлъ йаъейккине машшинккӑпа ҫапса пӗр хут йанӑ. Хутӗнъе ытти сӑмахсем пӗртте тӑнланмалла тухман, ҫак сӑмахсем
анъах тӑнланмалла тухнӑ; «Сирӗн йаъейккӑра таракан комсомолӗс... утилсырйо... тенкӗ»..
Тенки темле те, утилсырйона йурӑхлӑ вара вӑл
хуъӗ те, ӑна ҫффакансем те.
Хӑйех тухтӑр.
Тухтӑр пулас пулсан универҫитетра вӗренмелле,
теҫҫӗ. Универҫитетра вӗренмесӗрех тухтӑр пулма
май килет пулмалла. ЙалуполномоБъӑнсем тухтӑр
пулса ак мӗнле хутсем параҫҫӗ:
С п р а в к а.
1930 года Татар касинской района Ч.4ССР. Ахманевско^!
С И К а д. Эхвет касоз гр-н Максимов Ефима на работу иди не
может потому что он старик внутрни полесней аптрает понос.
Й /Х П
сел уполном СкЕорцов.

Йалуполномоъӑнӗ тухтӑр пулас
трайӗт». Пулӑшӑр ӑна!

шухӑшпа «ап-

1350 штук лосӑнк.
Вӑтам Атӑл крайӗнъи Сталӗн районӗ ъӑваш
йалӗсене советсен суйлавӗ вӑхӑтне ҫакӑн пек лосӑнксем пысӑк саспаллисемпе ҫырса салатнӑ:
Советсемшӗн кӗрешни —
Промфинпланшӑн кӗрешни,
Пилӗк ҫуллӑх плана 4 зултах бултарасакиӗн кӗрешни.
йе тата;
^

колхознЕК, : к
вӑтам

хресъен хӗрзрӑмӗсене хӑйуллӑраххӑн
СОВЕТАЦЕ СУПЛДР.

Ҫак лосӑнксене 1350 екҫемпл>ар ҫапса салатнӑ.
Ҫак лосӑнксене пӑхсан, ъӑвашсем: пирӗн ъӗлхерен мӑшкӑласа ҫырнӑҫке кунта, тесе пуҫӗсене
суллаҫҫӗ, тет («Йус пӗлтернӗ тӑрӑх).
Лосӑнксене 1350 штук ҫапса салатнӑ. Епӗр ун
пек «мӑшкӑллӑ» ъӗлхепе ҫырнӑ лосӑнксене ҫапса
салатакансене виъкӗн перо тӑхӑнтартнӑ мӑн руЪӑк вӗҫӗпе ҫапса салатас тетпӗр.
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В ы л ) а к а н с е м : Ӑсли. Айванни.
Стсенӑ ҫине ӑсли тухат, ун хыҫҫӑн айванни сӗтӗрӗнсе пыраЕ

Ӑ с л и. Мӗн есӗ ман хыҫҫӑн ҫӳретӗн? Мӗн
кирлӗ?
А й в а н н и. Шухӑшлатӑп, шухӑшлатӑп—нимӗн те тӑнланаймастӑп. Пур ҫӗрте те сӑтӑр тӑвакансем: уйхирте—сӑтӑр тӑвакан хурт-кӑпшанкӑсем, пахъара—сӑтӑр тӑвакансем, ъиркӳре—сӑтӑрҫӑсем, пирӗн йалти ӗҫсенъе—кулаксӑтӑрҫӑсем,
УБрештенисенъе те сӑтӑрҫӑсем пур теҫҫӗ, пуҫра—
сӑтӑрҫӑсем, ^ пурнӑҫра—ерехпе
сӑра-сӑтӑрҫӑсем,
хам ӑр^та епӗр сӑтӑрҫӑсем. Ӗнер киле таврӑнатӑп
та, арӑм ыйтат: ӑҫта ҫӳрерӗн, сӑтӑрҫӑ?—тет. Вӑл
хӑй_те пит сийенлӗ хӗрарӑм. Мӗнлеха капла?
Ӑ с л и. Мӗн тӗлӗнтерет вара сана унта?
А й в а н н и. Кирек ӑҫта кайсан та, пур ҫӗрте
те сӑтӑрҫӑсем те, сӑтӑрҫӑсем?
Ӑ с л и. Сӑтӑрҫӑсем нумайи епӗр вӗсене пӗтерсе пыманнинъен килет. Сӑтӑрҫӑсем ан пулъЪӑр тесен, пирӗн вӗсемпе кӗрешсе пымалла.
А й в а н н и. Вӗсем пит нумайҫкеха, ӑҫтан вӗсемпе епӗ пӗъъен кӗрешсе ҫитерӗп?
Ӑ с л и. Пӗ 5 Бен кӗрешсен ҫӗнтереймӗн, пӗрлешсе кӗрешмелле.
А й в а н н и. Апла пулсан (кӗрешмесен) малалла мӗн пул.ма пултарат?
Ӑ с л и. Малалла та ҫаплах пулӗ. Ҫав сӑтӑрҫӑсем ӗлӗкхи пекех сан йуна ӗҫсе пырӗҫ.
А й в а н н и. Ман йуна? Нта, ман сывлӑхшӑн
питех лайӑхах пулмӗ вӑл йапала. Пӗлместӗни есӗ
ҫав сӑтӑрҫӑсене пӗтермелли пӗр-пӗр амал)?
Ӑ с л и. Пурне те тӑруках пӗтермелли-и?
А й в а н н и. Пӗрерӗн пӗтерсен те йурат.
Ӑ с л и. Камран пуҫласшӑн есӗ?
А й в а н н и. ■ Камран пуҫлассине пӗлместӗп
ҫав! Пӗлсессӗн епӗ, санран ыйтмасӑрах, пӗтерме
пуҫламалла та. Пӗлменни канҫӗрлет.
Ӑ с л и. Итле еппин. Сӑтӑрҫӑсен ӗҫӗсем пӗрпӗринпе ҫыхӑнса пыраҫҫӗ.
А й в а н н и. Ну?
Ӑ с л и. Малтан сӑтӑрҫӑсенъен ъи аслине ҫавӑрса илмелле.
А й в а н н и. Хӑшӗ вара вӗсенъен ъи асли?
Ӑ с л и . Шыраса пӑхӑпӑр, пӗБикккнъен пуҫлӑпӑр.*Уйхирсене, пахъасене, сатсене сийен тӑвакан
хурт-кӑпшанкӑсем кашни ҫулах пӗр мӗлйарт ҫурӑ
тенкӗллӗх сӑтӑр тӑваҫҫӗ.
А й в а н н и. Ой-ойой! Пӗр мӗлйарт ҫурӑ!
Ӑ с л и. Пӗр мӗлйарт ҫурӑ ҫав.
А й в а н н и. Апла пирӗн хуҫалӑха наъарлатса
пыраҫҫӗҫке вӗсем.
Ӑ с л и. Наъарлатаҫҫӗ ҫав. Санӑн хуҫалӑху иаЪарланат те, вяра иккӗмӗш сӑтӑрҫӑ -кулак сана
хӑйӗн аллине ҫӑмӑллӑнах ҫавӑрса илсе йуннах
ӗмме п у ^ ат . Кулак аллине кӗрсе ӳксессӗн, есӗ
хуйхӑ пирки трактире кайатӑн, ӗҫме вӗренетӗн,
ҫапла виҫҫӗмӗш сӑтӑрҫӑ аллине кӗрсе ӳкетӗн. Ҫавантах турӑ ҫине шанма тытӑнатӑн... Ех, карӗ
вара! Арӑму та сана йуратми пулат.
А й в а н н и. Ӑҫтан пӗлтӗн вара есӗ мана арӑм
йуратманнине. Еп ун ҫинъен никам та пӗлмест
пулӗ, тенӗъъӗҫке.
Ӑ с л и. Ӑрӑму ҫинъен сӑмахран ҫеҫ каларӑм.
Тӗрӗс пулнӑи вара?
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А й в а н н и. Пит те тӗрӗс.
Ӑ с л и. Вӑрлӑхне суртласа хутӑни?
А й в а н н и. Ҫук.
Ӑ с л и. Формалинпа ъӳкерӗни?
А й»в а н н и. Ҫук.
Ӑ с л и. Пӗлместӗни вара сӑтӑр тӑвакансемпе
кӗрешме ҫавсене пӗтӗмпех тумаллине.
А й в а н н и. Пӗлетӗп.
Ӑ с л и. Пӗлетӗн пулсан ма тумарӑн?
А й в а н н и. Вӑрлӑхӗ ҫук.
Ӑ с л и, Мӗнле ҫук?
А й в а н н и. ПурБъӗ те, хал) ҫук.
Ӑ с л и. Ма ҫук?
А й в а н н и. Парса йатӑм.
Ӑ с л и. Кама?
А й в а н н и. Пӗр ъипер пурӑнакан кӳрше
ҫыннине. Вӑл унпа ман анасене акрӗ.
Ӑ с л и. Санран парӑмшӑн илнӗ вӑрлӑхпа сан
анунах акса хӑварнӑ еппин вӑл.
А й в а н н и. Ҫапла пулъӗ ҫав.
Ӑ с л и. Ҫӗрна тара панине йалсоветра рекистратси тунӑи?
А й в а н н и. Туман. Рекистратси тусан леш
илекен ҫынни ҫиленӗ терӗм.
Ӑ с л и.^ Апла пулсан вӑл ҫӗршӗн налокне хӑвах тӳлетӗн? Тара илекен ырӑ ҫынну нал&к тӳлесрен пытанса йулнӑ та, сан мӑйупа патшалӑх
мӑйӗ ҫинъе ларат.
А й в а н н и. Тӳлессе нумайах тӳлемелле пулмарӗ те, анъах вӑл мана уншӑн пулӑшма пулъӗҫке.
Ӑ с л и. Мӗншӗнха вара есӗ хӑна ху пулӑшас
темерӗн?
А й в а н н и. Хама хам пулӑшма пӗлместӗпҫке.
Ӑ с л и. Хӑна ху пулӑшмашкӑн колхоса кӗмерӗни?
А й в а н н и. Кӗме хӑратӑп. Унта ытти ҫыҫсемшӗн_ ӗҫлемелле пулӗ, тетӗп.
Ӑ с л и. А халӗ кам вал)Л)И ӗҫлетӗн?
А й в а н н и. Халӗ ҫав ъипер пурнакан ырӑ
ҫын вал)Л)И ӗҫлетӗп, леш... хам анана акакан
ва.Т)ЖИ.
А с л и. Хӑвӑн вӑрлӑхупа-и?
А й в а^н н и. Ҫапла ҫав, пит йӑвӑр ӗҫӗ тата,
хӑйамат! Ӗнер мана анне ъиркӳве хӑваласа йаъӗ.
Ухмах пулсассӑн турӑран ӑс ыйт хӑт, терӗ.
Ӑ с л и Ну, мӗнле ӑсне паъи вара турри.
А й в а н н и. Пани сисӗнмерӗха.
Ӑ с л и. Епӗ те ҫавнах калатӑп—сисӗнмест ҫав
есӗ ӑсланни.
А й в а н н и. Хуйхӑпа виҫӗмкун ним пӗлмиБъенех ӗҫсе тултартӑм.
Ӑ с л и. Ав, мӗн Бухлӗ сан тавра сӑтӑрҫӑсем.
А й в а н н и. Мӗнле пӗтересха ман вӗсенӗ?
Ӑ с л и. Пурне те-и?
А й в а н н и. Пурне те ҫав.
Ӑ с л и. Пӗрерӗн-пӗрерӗн-и?
А й в а н н и. Пӗрерӗн-пӗрерӗн мар, пурне те
пӗр харӑс пӗтересъӗ.
Ӑ с л и.
малтан аслӑ сӑтӑрҫине п ӗ т е р м е л л е А й в а н н и. Хӑшӗ вара ъи аслӑ сӑтӑрҫи?
Ӑ с л и. Есӗ камне сисеймерӗниха?
А й в а н н и. Сисетӗп те, йӑнӑш пуласран хӑрап.

А с л и. Кала. Йӑнӑш пулмӗ.
А й в а н н и. Апла пулсан ъи аслӑ сӑтӑрҫи епӗ
[улатӑп.
А с л и. Тӗрӗс каларӑн.
А й в а н н и.Арӑм та мана сӑтӑрҫӑ тесе ъӗнет.
^нер алӑк сулли урлӑ каҫнӑ-каҫманах: ӑҫта сӗтӗ)ӗнсе ҫӳрерӗнха, сӑтӑрҫӑ, терӗ. Вӑл хӑй те сӑтӑр;ӑха.
А с л и. Арӑму сан сӑтӑрҫӑ мар, аван ҫын пул1алла. Мӗн каларӗха тата вӑл сана?
А й в а н н и. Ҫуртри вӑрлӑхне формалинпа
}ӳхес пулат, терӗ.
Ӑ с л и. Аслӑсан арӑму.
А й в а н н и. Акмалли ҫӗре кулака тара пама
:ушмарӗ.
Ӑ с л и. Аван ҫын сан арӑму.е
А й в а н н и. Колхдса кӗмелл пирӗн, тет.
Ӑ с л и. Пит те ӑслӑ ҫын санарӑм.
А й в а н н и. Епӗ урӑхла шухӑшланӑ.
Ӑ с л и. Санӑн хӑвӑн пуҫу ӗҫлемест пулсассӑн,
1рӑму каланине итле. Вӑл ӑслӑ ҫын пулнӑ. Салам
:алзха ӑна киле таврӑнсан. Ҫав-ҫав ҫын сана ӑслӑ
ын хисепне хурса, салам каласа йаъӗ, те.
А й в а н н и. Иурӗ калӑп.
Ӑ с л и. Сывӑ пул тепре кураъъен, епин. Ҫап- 5 И аслӑ сӑтӑрҫине тупрӑмӑр ӗнтӗ. (Тухса ка'ат).
А й в а н н и. Иурат арӑмӑм .ман ӑслӑ ҫын пулӑ. Вӑл та айван пулсан, пурнӑҫ тата на^ар пулалла. (Вӑл та тухса кайат).
о

_

_

С у п 0 т т ӗ н.

Йапӑх йамшӑкра мар.
— Матур Т)улхула крайӗнъи пахъа-ҫимӗҫ инструктӑрӗ Кослова! Есӗ килсе Вӑрмар районӗнъи
Коопсойусӗнне 1931-мӗш ҫулта машшинсем илсе
килмелли плана, тата ыттисене те ъиксе кайнӑ,
коопсойус есӗр тухса кайнӑранпах, ҫав плана кӑнтӑрлах, вилес пек тар кӑларса хунарпа, пӗтӗм
слушӑшБисене пухса шырат. Анъах ҫук.
Кослова инструктӑр! Вӑрмар районӗнъи коопсойусӗнне тата малаллахи 1932-33-34 ҫулхи Шупашкартан йаман плансене :е илсе пухса кайма
хатӗр пул) есӗр.
Шалҫа.
Ерехпе.
— Есӗр вӑрман вӑрласа каснӑ вӗт?
— Касман. Леҫнике ерех ӗҫтертӗмӗр те, хӑйех
касса паъӗ.
« Х а л а п ҫ ӑ н П.»
Ҫӑварни умӗн.
— Йулташ претҫетаттӗл,
сирӗн йалсове^ӗн
йалхуҫалӑх машшинӗсем ҫураки поххотне тухма
хатӗри?
— Трийерӑн урапи хуҫӑк, плукӑн винттисем
тухса ӳксе ҫӗтнӗ. Ытти ҫураки машшинӗсем те
инвалитпа пенҫҫи илесшӗн сарайӗнъе хонтӑртатса
лараҫҫӗ. Ку машшинсемпе мӗнле ҫуракине тухас
тетӗн. Машшинсем ҫураки поххотне хатӗр мар
пулсан та, йалсовет претҫетаттӗлӗ ерех поххотне
тухма хатӗр.
Х а л а п ҫ ӑ н П.

:г
; ■ДЛ
>•

//

Ш

ш

п

ф

Ш

ҫ

ӗ

Ф

ишш
ф

ш

и

ш

пумт.
Отввтлӑ ретактӑр А. Ваууилйӗа.
^>вашлит 1646

г. Чебоксары,

Тииография Л6 1 Чувашгосивдпта

З а н и № Ю.

Н м м ч.

%М

•н».

К Е Л Е.

Пайан пурӑнмаллйхЗарах пар яире!.

