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Т ӗ р ӗ с  п ӑ х н ӑ .

Румыни офитсерӗ (салтака вӗрентнӗ ъ ухн е):~Е п ӗ сана ҫӗр хут та каланӑ иу:ь^ ӗнтӗ 
винттовкка авӑрланӑ ъухне малалла, тӑшман ҫинелле пӑхмалла тесе. А есӗ ӑҫталла пӑхатӑн 
вы^ьӑх!? 

Салтак:— Сан ҫинслле, вашшӑ плакороти!

Илме йӑвӑр поҫитси.
М аневӑр тунӑ ьухне Копылккина арттилери 

нап^ьутаттӗлӗ тунӑ. 5 “  “ эла кайса тӑшман кил- 
нине сыхлама хушнӑ.

Копылккин сӑрт ҫин§е ларакан ҫӳлӗ хыр тӑрне 
хӑпарса кайнӑ та, ҫӑмарта тӑвакан §ӑх  пек са- 
рӑлса ларнӑ икӗ сарлака турат хушшине.

Ех,—тет Копылккин хӑй ӑш ӗнье,—мӗнле аван 
пӑхса ларма кунтан! Вун-вунпилӗк ҫухрӑмрине уҫ 
тупанӗ ҫиньи пекех куратӑп. Халӗ ӗнтӗ пӗр тӑшман 
ҫынни мар, пӗтӗм полккӑпа килсен те ман куҫ 
тӗлне пулмасӑр иртсе кайаймӗҫ, тет.

Копылккин пиноккӑЛ)не туртса кӑларьӗ те, пӑ- 
хат малалла. Пӑхсан-пӑхсан шухӑша кайса лар§ӗ. 
Таҫта та ҫитрӗ шухӑшӗ. Йут патшалӑха та ҫитсе 
кильӗ, хӑй ҫуралса ӳснӗ йала та пырса перӗньӗ, 
кӑнтӑрлахи апат тума пӑтӑ пӗҫернӗ ҫӗрте те пульӗ.

Сасартӑк айалтан темиҫе ҫын харӑс кӑш кӑрса 
йа§ӗҫ:

— Ей, теҫҫӗ,—тӑмана ьӗппи, анха унтан, епӗр 
сяна тыткӑна илтӗмӗр, теҫҫӗ.

Тӑшман раҫвет§ӑкӗсем пулнӑ кӑшкӑраканнисем. 
Копылккин, капла пулассине кӗтменскер, шартах 
сикнӗ кӑна илтсен. Ант,ах хӑрасах каймарӗ.

— Кайӑр кунтан! Каймастӑртӑк халех патта- 
рейа систеретӗп, тесе кӑш- ӑрат. ^

Телефон трупкине илет те, кӑш кӑрат:
— А^{>ьо! ПаттареВӑ! Инҫетрен тӑшман килни 

курӑнат... А.§Л)01

Кулаҫҫӗ „симӗс ҫар салтакӗсем".
—  Кӑшкӑрах,—теҫҫӗ.— Пурпӗрех епӗр телефт 

провӑлккисене татса йанӑ.
Теприсем калаҫҫӗ;
— Ан тивӗрха ӑна мӗскӗне,—теҫҫӗ.—Вӑл, тев 

кунта хӗвел тӗттӗмленессине сыхлама килсе ларн! 
пу.§, теҫҫӗ.

Ҫилленсе карӗ Копылккӗн.
— Култарам еп сире!—тет.
„Симӗссисем" Копылккӗна тыткӑна и л м е  йӑвӑ:

тӑрринелле улӑхаҫҫӗ. Копылккӗн вӗсене атӑ кун 
Ьипе тапат.

Харкашу.
Харкашнине илтсе маневӑр мӗнле пынине х31 

паракан посретнӗк ьупса пырат. Вӑл вара ӗҪ' 
мӗнле пулкине пӗлсессӗн, Копылккӗна плена лекя' 
ҫын хисепне кӳртет.

Куншӑн Копылккӗн ҫилленнӗ. Пит хытӑ ҫил 
леннӗ. „ .

—  Мана плена лекнӗ ҫын тесе шутлани тер& 
мар вӑл,—тет .—Ман поҫитси пит лайӑх§ӗ. Ника» 
та мана вӑл поҫитсирен тыткӑна илейрес ҫукЬ  ̂
Ш ена илме тытӑнсан, еп вӗсене атӑ куньипе тап 
сах кайалла ьакаратӑпьӗ,—тет.

Ҫавӑн пек истори пул§ӗ ӗнтӗ пирӗн маневарт 
Атӑ кун§ипе тапса тӑшмансен§ен хӑтӑласшая 
пулнӑ пирӗн хисеплӗ „напл)утаттӗл“ Копылккей.



Вӗрентмелле!.. Вӗрентмелле!..
Ку ӗҫ пирки ҫутӗҫ инҫпектӑрӗн пуҫне пайан 

ҫеҫ ҫавӑрман. Хӗллене кӗнӗренпех ун пирки аптра- 
таҫҫӗ. Ҫапах та вӗҫне тупайман, ҫак темӑллӑ ыйту- 
(зеиех килсе тийенеҫҫӗ.

Каллех ҫи§-сакӑр йалтан хут йанӑ:
,Пирӗн ликвитаттӑр тарса кайрӗ“... ҫыраҫҫӗ 

Аман кассин§ен. „Ликвитаттӑр, пуйан хӗрӗпе тус- 
яашса ӗҫе пӑрахрӗ. „Ликвитаттӑр ьирленипе хут 
вӗрентес ӗҫ^т,арӑнса л ар § ӗ“—телефон тӑрӑх хы- 
яарларӗҫ М ӑрсакран.

Татах тем ьухлӗ хыпар, вуласа кӑна ӗлкӗр. 
Йӑлт тӗлӗнсе ӳкрӗ инҫпектӑр.

Нимӗнле ӗҫ патне те пырса ҫыпӑҫаймаҫҫӗ ал- 
яисем, йӑлтӑркка куҫӗсем таврана ал§ӑрарӗҫ.

— Мӗн тумалла кӑсемпе, мӗншӗнха пурте мана 
уртӑннӑ... авкаланьӑк сас кӑларьӗ вӑл.
I Сана уртӑнмасӑр, кама уртӑнт,ьӑр, есӗ вӗт 
ҫутта кӑларас тӗлӗшпе ӗҫлетӗн, тенӗ сасӑсем хӑлхи 
яатне ҫывӑхарьӗҫ.

— Есӗ... есӗ... пӗлетӗн ха^ь те... ан§ах ликви- 
:аттӑрпа йалсгне тӑрантарасси ман ӗҫ марах...

— Камӑн пултӑр тата!..
— Каланӑ манӑн мар тесе, сна§т,ӑт манӑн м ар,— 

;иленсе тавӑр§ӗ инҫпектӑр.
— Саҫҫетанийе!— кӑшкэрнӑ сасӑ пӳлмен пулсан 

татах та темӗскер калаььӗ  пу.ь, ан§ах...

Саҫҫетани хӗрсех пырат.
Сӗтел тавра ларса тухнӑ претставиттӗлсем 

ҫивт,ӗ ьӗлхепе сӑмах вӗҫлеҫҫӗ. Сӑмах вӗҫлесси 
йалсене тухса ӗҫ тӑвассийех мар ҫав, ӑна такам 
та пултарат.

Кун йӗрки инҫпектӑра тарӑхтарнӑ ыйтӑвах— 
.ликвитаттӑр ҫук“.

— Йулташсем!.. ӑ-ӑ-ӑ!.. ликвитаттӑрсем тӗрлӗ 
иай хӑтланнипе... пайтах йалсен§е хут вӗрентес 
ӗҫ ьарӑнса ларнӑ. Ку ҫеҫ те мар: хӑшпӗр йалсен- 
5ен „шкулсен§е парттӑсем ҫук... урайӗн§е ҫырат- 
пӑр“, тесе пӗлтереҫҫӗ. Сан шутпа мӗнле пек 
пнҫпектӑр?

— Аван пек... парттӑ ҫукшӑн та пире пӗлте- 
реҫҫӗ.

— А... малтанхи ыйтусем ҫине мӗнле пӑха- 
тӑн ес?

— Пӑхасси мӗнӗ... пӗтерес пулат хут пӗлмен- 
пӗхе, ан йултӑр вӑл!

— Йулташ Номӗрӗв, сан шутпа монле?
— Ман шутпа тошӑ пӗтермелле...
— Йулташ Проттокколӑв, мӗн каласшӑн кун 

пирки?
— Пӗтерес пулат... пӗтерес!.. Унсӑрӑн ӗҫ тух- 

иастех.
— Урӑх калакансем пури?
— Ҫук!..^
— Иышӑпатпӑр-и?
— Йышӑнас!..
Каланӑ тунӑ, йышӑн§ӗҫ те.

* * *
Саҫҫетани саланма хатӗрлен§ӗ.
Сӳтсе-йавма пухӑннӑ инҫпектӑрсем тухса ут- 

'•ашкӑн урисене те хатӗрлесе хуьӗҫ.
те пулмаст хыҫалти кӗтесрен:

~~ А мӗнле пӗ)ермелле?—тенӗ сасӑ сывлӑшпа 
®*транса шухӑша йаьӗ.

— И вернӑ, мӗнле пӗтермелле?—-шӗвӗр шӳрнипе 
ҫамкине тӗреклесе шухӑша карӗ „хӗрӳ“ калаҫакам 
инҫпектӑр.

— 5 йнах та, мӗнле пӗтермелле?—шухӑша карӗҫ 
пурте.

— А... мӗнле пӗтермелле—шухӑша кайрӗ 
саҫҫетани.

— Тупрӑм мӗнле пӗтермеллине!—сас паьӗ пӗр 
инҫпектӑр.

— Мӗнле?—тӗлӗнсе ыйтрӗҫ пурте.
— Хут пӗлменлӗхе пӗтерес тесен вурне те 

вӗрентмелле!
— Тӗрӗс! Пурне те вӗрентмелле,—кӑш кӑрьӗҫ 

иккӗн пӗр-пӗринпе ӑмӑртса.
— Епӗ те килӗшетӗп, пурне те вӗрентмелле,— 

сас паьӗ Номӗрӗв.
— Вӗренни кирлӗ йапала, вӗрентмеллех,—ху- 

тӑшрӗ ун ҫумне йунашар ларакан.
— Вӗрентмелле! Вӗрентмеллех!—ҫирӗплетрӗ 

Проттокколӑв.
— Кам килӗшмест?
— Ҫук!—вӑрӑммӑн тӑсрӗҫ пурте.
— Вӗрентмелле! Вӗрентмелле!—йышӑньӗ еаҫҫе- 

тани.
— Тӗрӗс, йулташсем! Ман шутпа тошӗ вӗрент- 

мелле, тесе йулашкин§ен сӑмах татрӗ йертсе иы- 
ракан.

Пирӗн шутпа, хут пӗлменлӗхе пӗтерес ӗҫре 
„вӗрентмелле“ тесе ҫеҫ ирттерекенсене тивӗҫлӗ 
оркӑнсен тошӗ вэрентмелле!

Ҫеркей Атраи„

Р. 8. Лайӑх сӑяӑр, вулакансам, сирӗн таврара 
ҫакӑн пек ӗҫсем пулмаҫҫӗ и?

Пур ҫӗртех мар пулсан та, хӑш-иӗр 1«тесре 
кун пеккисем пулкалаҫҫех.

Ҫ. А.

Шалӑпӑ памаллисем.

Кулак пупа тӗл пулаЕ
— Сыви, па§ӑшкӑ! Ну, мӗнле' сан... халӑх сзгтӗньич^ 

ӗҫ мӗнле пӗтрӗ?
— Ох, на§ар... Сут мана сӑтӑрҫӑ, терӗ.
— Ну?
— Ну вара пилӗк ҫул хушши кунта пурӑнмалла 

мар турӗ.
—  Апла пулсан сан, паьӑш кӑ, Аслӑ сута ш алӑпӑ 

памаллаььӗ.
—  Патӑм та, ӗҫ тухмарӗ.
— Паьӑш кӑ, санзн Мускава шалӑпӑ памаллаьӗ. 

о^нти Аслӑ сут каҫарӗььӗ-и тен. »
— Унта та ларса пӑхрӑм. Халӗ ӗнтӗ ш алӑпӑ 

памалли урӑх вырӑн йулмарӗ...
— Мӗнле „урӑх вырӑн ҫук“. Ара ху, па§ӑшкӑ, 

есӗ: ҫитес кунсен§е сграшнӑй сут пулат, тесе ҫӳре- 
тӗн§ӗ. Вот ҫав хӑрушӑ суга ш алӑпӑ памаллаь§ӗ.

— Ну, санпа! Мӗн калаҫса тӑрагӑн. Пирӗнпе 
иксӗмӗршӗн совег суьӗньен хӑрушӑраххи урӑх 
нимӗн те ҫук ӗнтӗ.

Н. Коп—й



П О л м е н н и п е  и н к е н .
Икӗ кун аптӑрат Марук вар ыратнипе.
— Ах, тем амакӗ пульӗ вар-хырӑма. Ш ӗшлӗ 

аврипе пӑтратнӑ пек хирет,—ҫӳҫе хулли пек ав- 
каланат М арук пӗрре хуран хӑлӑпӗ пек, тепре 
кӗлентӗр пек, хӑш ьух  тата прушинӑ пек кукӑ- 
рӑлса.

— Тем пулмалла ӗнтӗ, ҫӗпӗр ьирӗ йернӗ. Пи- 
рӗн, хай, пӗлен пулӗ-ха, ула йытӑ ами пурььӗ, ҫав 
ҫапла авкаланаььӗ.

— Ох-ох, хырӑмлӑха тавӑрса силленӗ пек. Ох 
ҫурса пӑхасьӗ!— пушшех хытӑ авкаланат тапхӑрӑн.

— Е.мел ӗҫсе пӑхас. Акӑ хай Михал сӗлӗ вӑр- 
лӑхӗ ҫума «хорма^ьнӑ» тенӗ емел илсе кил§ӗ. пҫ 
ҫавна. Тырӑ вӑрлӑхне йуранӑскер сана та йурат 
вӑл.

М аруҫпа Таруҫ кӑвак сӗрӗм майлӑ кукӑрӑлса 
тӑракан шывлӑ кӗлент,ене илсе турат куҫӗн§ен 
авӑтса тунӑ пӗ§ӗк йӑвӑҫ курка ӑшне йанӑ ҫӗре, 
Лилуҫпа Кавруҫ кинемисем кӗрсе кайрӗҫ.

—  Емел ӗҫес. Халӗ вӗт нумай парса йани. Ли- 
луҫ мамак хурама пӗрне ӑшӗньен ҫирӗм вӑтӑр

Хӗрлӗ ҫ ра кайи]^ е̂н ҫар ӗҫне 
вӗреннӗ д о .

Кӑмантир:— Мӗнле ..ншала тӗллемеллине 
мӑхса тӑнлантӑни? 

Топрисывнӗк— оппорттуннс:— Йулташ кӑ- 
мантир, ман шутпа сылтӑмарах тӗллемелле 
пек.

вӗтӗ кӗлеиье, тепӗр вунӑ-вунпилӗк пӗьӗк короп 
туртса кӑларьӗ. Иӗркипе кӑмака умне ӑшӑп 
лартса тухрӗ.

— Ех, ҫыплах йаптаккӑ пек. Ӑшӑнса ҫитнӗ ҫ 
мӗн кашни 1̂ ӗленьин|,ен кӑшт та кӑшт сыпса пӑ 
са тӑьӗ.

Тӑнӑ ҫемӗн Лилуҫ сыпса пӑхнӑ ҫӗртех; ах, 
вара мӗн пӗтеретши?—кукӑрӑлса Марукран 
хытӑ тапӑртатма пуҫларӗ. Урамрн ҫын кусен п 
йан туй иртереҫҫӗ темелле.

Лешсем ним тума аптӑранипе хӳре пиҫнӗ к 
шак пек вӗткӗнеҫҫӗ.

— Хӑгнне ӗҫтеремши? Ку ытла симӗс тӗслӗ, 
пӑрҫа ҫӑнӑхӗ пек,— пӗтӗмпех тӗрӗслесе тухрӗҫ к 
лен§есене.

— Ак-ку, ҫакӑ, йӑвӑҫ ҫӑвӗ тӗслине ӗҫтерес 
кӑтартрӗ Татук кинеми шӑхли§ӑ пек куккӑр т 
таллӑ пӗ§ӗк кӗлен§ене силлесе,

— Ӑна мар, ҫакӑ ҫутӑ тӗслине,—кӑтартрӗ п 
карьӑкӗ пиҫнӗ панулми пек пӗркеленьӗк пит 
кӗсел пек ьӗтретсе пенҫин кӗленьине тытса.

— Ҫырнисене вуласа пӑхас. Ма хут пӗлместӗ 
ши?—ьупкал рӗҫ карьӑксем.—Мишшана ьӗнес!

Мишша кӑҫал пӗрремӗш ҫул шкула ҫӳрет. С 
паллисене пӗрлештерет.

— На-ша-тир-най ҫпирт.
— Лаша тирлӗ ҫпирт,—хыҫҫӑн каласа пы 

Татук кинеми.
— Ҫук, ку йурас ҫук. Лаш а тирӗ таврашӗ 

тан ӑша йурат?
— Кам пӗлет, тен хырӑм тирӗ лаша тирӗ п 

ҫирӗпленет. Ӗҫсе пӑхас.
— Куна ӗҫмесен те, урӑххи те нумай вӗт.
—  Й отӑ,— вуларӗ тепӗр кӗлент,и ҫиньен.
— Кай, кай йутӑ тавраш ӗ, путлӗ пулас ҫук.
— А-нисс-и-вые кап.§а.
— Ку анис тени панулми шывӗ пулӗ. Иар у 

пӑтӑ ӑшне.
Л акӑртатса вӗрекен сӗлӗ пӗрьи ӑшне пушатр 

вара «анис» тенине.
— Кре-кре-асат.
— Асат,—каларӗҫ хыҫҫӑн икӗ карьӑкӗ.— 

астаракан тавраш  кирлӗ мар.
— Ва.ьи-ва.ьи-ран кап.ьз,—вуларӗ Мишша
— Ва.§и капла. Иар куна. ӗҫ! Ва.§и! тенӗ ве
ВиЛ)-ви;Ь‘Ви^ькинсона маҫ,-—вуларӗ кӗсел п

лӗьӗрке йапала тулгарнӑ пӗьӗк кантӑк па.' 
кӑран.

— Ой-ой хоспоти! Ви.§-ви.7ь “ аҪ- Кирлӗ 
кирлӗ мар, ҫунтар кӑмакана пӑрахса. Ҫунтар! 
ле ма кертрӗн ун пеккине!—хӑраса ӳкрӗҫ 
Ьӑксем.

— Куҫӑн вилмелли маҫсем пӳрте кӗртеҫҫӗ-
Ку «маҫ випкинсона» тенине вуласан карьакс

хӑранипе тута хӗррисем тӑр тӑр-тӑр ьӗтреҫҫӗ.'' 
пуҫӑм ьалхӑрса ҫу)ӑлса кайрӗҫ, алурисем сӑпка 
пек лӑкапма пуҫларӗҫ. _

— Кӑларса пӑрах! Кӑларса пӑрах! Иртнӗ У<'; 
ра лаш а вил§ӗ ҫав емелрен пулӗ. Пӑрах, тяк' 
пар хыҫне, йур вит! Ан пултӑр ун пек йапала 
рӗн килге.



Кун, пек ӗҫ Толки Острӑв йалӗнье Ш ӑнкӑртам ра- 
[онӗнье пулнӑ. Пӗри Кели Мулла хутсӑр емеле 
|{лмесӗр ӗҫсе кӑшт вилмен.

Марук йепле авкаланнине пӗлместӗп. Емелсене 
^ҫеймерӗ. Ун вырӑнне кинеми «ҫветтуй шыв» туса 
1зрса кӑшт ҫеҫ вӗлермен.

Цатӑрйел пу.§нитсине ҫигсе кӗрсе кайрӗ.
Вилеп! 5 а с р а х  емел! Вилеп! Майук кинӗмӗн 

ҫветтуй шывӗ» вӗлерет! Кравул!—ҫухӑрат Марук. 
Марук инкене емел парса йа§ӗҫ. Кашни кун 

иҫшер ьей кашӑкӗпе: ир, каҫ, кӑнтӑрла ӗҫмеллине. 
Мнрук киле пырсанах амӑшӗ емел тутине ӗҫсе 

|хрӗ.
Ир ӗҫсен М арукӑн хырӑм ыратни кӑшт тӑмал- 
, ак§ах па§ах '§арӑнмарӗ.
— Ӗх, ара ҫав пӗр 'ьей кашӑкӗпе ӑҫтан хырӑ.м 

[рленет. тӳрленес тесен пӗтӗмпе ӗҫес пула'г. 
гр хут ӗҫ те ҫигет, мӗн ӑна тумлакӑн ӗҫмелле,— 
рептеҫҫӗ М арука кинемисем.
М; рука вӑйпах '§ас тӳрлетес, йусас тесе, ла- 

1хах «тӳрлетрӗҫ».
Кайалла пул)нитсана илсе кайса аран 'ьӗртрӗҫ. 

фук тепӗр ернерен  пул)Нитсара 'ьӗрӗл'5ӗ.
— Халӗ ӗнтӗ ҫитӗ сире итлесе. Пул^нитса, тух- 
сӑмахӗпе ҫеҫ йусанма пултаратпӑр.

— Ара пӗлмен Марук,—ӳкӗн§ӗҫ кинемисем. 
Тепӗр куннех кинемисем хӑйсем «ҫветтуй шыв- 
йупа ҫумне тухса пе-ьӗҫ.

— Хут пӗлменни пӗтерет ҫав пире. Пӗрре плот- 
йх веренмеллеха,—тесе тухса кайрӗҫ кинеми-

шкула кӑсйене пӗр 'ьӗлӗ ҫемҫе ҫӑккӑр
ссе.
Вӗсем хыҫҫӑн намӑс халлӗнех ыттисем те. Кӑн- 
|ла пурте кӗнекесем хӗстерсе кӑмӑллӑн тав- 
&ӗҫ.
— Хамӑр ухмах, ара пӗлтӗрсемех вӗренмелле,— 
йҫаҫҫӗ хӑйсем.
Ҫавӑнтанпа ку йалта «ҫветтуйсем» те пӗтрӗҫ, 
лсене те тухтӑр хушнипе ӗҫеҫҫӗ, пур хӗрарӑм 
шкула ҫӳрет.

Шан]^ӑкне ҫухатм^нха.

Н. 'Ьурпай.

Ҫ У л.
Хӗрарӑма ҫул памалла, ҫӳл!“ 
ӗрӗс. Хӗрарама ҫул памаллах.

■|адтӑр районӗньи Йамской поссатра Йекорӑвӑ- 
иквитаттӑркка пулма ҫул уҫса панӑ. Аван ӗн- 
" Ант,ах Йекорӑва хӑйне панӑ ҫулпа кайас- 
чулман, ҫӑварни ҫулӗпе кайнӑ. 
зчарни кунӗсен'5е ликпункт вара питӗрӗнсех

■̂ орава, саншӑн ҫаплах ҫӑварни пулмӗ, ҫуллӑ 
'Ьӗсем пиҫмӗҫ, халӗ ӗнтӗ „типпе тухнӑ майпа“ 
йӗплӗ ҫӑмах та ҫисе пӑхха.

Ш упаш кар типокрафни^в р»- 
НО55И Коношшилӑв ик уйӑх 
ҫурӑ ентӗ Сӗве хулине ратн*- 
сем патне поссылккӑ йанӑ. Пое- 
сылккине лерисем халӗ тс 
илеймея.

- Мӗн кашни кунзх кӗтсе ларан кунта, 
ыр хӑта?

-  Ех, тӑхла-ьӑм, лоссылккӑ кипмеплеҫке! 
3 уйӑх ҫитет ӗнгӗ —килмерӗ. Те пуштӑ лаши- 
сем ҫисе йанӑ, те урӑххи...

Хартнӑ сӑмса.

Тенсӗр (Ҫӗрпӳ р.) уЬ'5итлӗн сӑмси Капкӑнӑн 
™ номӗрие ҫаклаиса катӑлнӑ темеҫҫи?

катайман. Пӑртак ҫех картнӑ. _______
Ивкаи.

Строиттӗяствӑ пирки.
Пуп (хрес§ене): Ан ӗнен кӑҫалхи хаҫатсене 

Пысӑк строигтӗлствӑ ҫин-^ен ҫырма пуҫлани мӗм 
•5ул вӑхӑт иртрӗ ӗнтӗ, хӑйсем пӗр ъиркӳ те 
тӑваймарӗҫ.

ӑ^екай.



Инҫетри ная.

— Есӗр пӗлместӗри—ӑҫта вӑл ҫав Ҫӗрпӳ райо- 
нӗ? Ӑҫта Ытмар йалӗ?

— Кам пӗлет... Инҫетре пу.§ тетпӗр.
5 ӑ н а х  та, пит инҫетре. Ҫав тери инҫетре— 

Совет влаҫӗ ҫуракине хатӗрленме хушни халӗ те 
уита ҫитеймен.

Ҫитессе йалсовет кӗн§елерне ҫитаӗ те, ан§ах 
кӗньелертен кашни киле ҫитеймен. *

Вӑрлӑх фоньӗ, страхфонт туман, йалхуҫалӑх 
машшинӗсене йусаман.

Ы тмар йалҫыннисем! Ҫурхи шӑршӑ сӑмсана 
ҫурат. Сирӗнне кӗмест пул) те, мӗншӗн тесен, есӗр 
сӑмсусене мӑкпа питӗрнӗ. Пирӗнне кӗрет.

Шӑхлиьӑ.

Аксу районӗнТ)И (Вӑтам Атӑл крайӗ) Пеловккӑ 
ноҫҫолккиньи йалсовет ьленӗсем: Филиппӑв, Фо- 
мин, т‘Л а  Наумӑв ш ӑхли§ӑ тупнӑ. Ш ӑхли§и кула- 
кӑн пулнӑ.

Колхос йухӑмне вӑйлатма тӑрӑшас ьух, вӗсем 
Ьӑрмантарса пыраҫҫӗ. Епӗд) ӗмӗрне те колхоса 
к ӗ р е с ҫ у к , теҫҫӗ. Колхоса хирӗҫ акитатсилеҫҫӗ.
*. Йалсовет ьленӗсем ш ӑхлиьӑ тупнӑ. Епӗр 3 

винттӑ тупрӑмӑр. Винттӑсем Пеловккӑ йалсовет 
Ьленӗсен пуҫӗсецьҫн тухса ӳкнӗскерсем пулнӑ.

Ҫи(ӗп 10, ҫнрӗп мар«

Пупсене, йӑвӑркилнӗвӑхӑтра, пулӑшу парасшӑн 
каҫҫа кайаканни никамахта ҫук... хӑш-пӗр йалсо- 
вет ьленӗсемсӗр пуҫне.

Ш уркасси йалӗҫӗтӑвкомӗ §ленӗсем Ҫеменӑвпа 
Наумӑв, сӑмахран, тийеьука суйлав прави парас- 
шӑн аллисене пусса панӑ. Тӗлӗнмеллийех ҫук 
кунтан—Ҫеменӑвпа Наумӑв йалӗҫтӑвком ьленӗнье 
те тӑраҫҫӗ, тата Ш уркасси §иркӳ ревиҫи комиҫ- 
ҫинье те тӑраҫҫӗ.

Иалӗҫтӑвкомӑн ҫыхӑнувӗ ҫирӗп... ьиркӳпе.аньах  
ӗҫхалӑхӗпе ҫыхӑнасси ҫирӗп теме пултараймастпӑр.

Хӑтармалла.

Ҫӳлтикасси (Ш упаш кар р.) сала та вӑл, ҫапах 
та унта ,скуш нӑ“ пурӑнма. Пӗр йалсовет претҫе- 
гаттӗлӗ ҫеҫ хӑйне ва.§.ьи уҫӑлса ҫӳремелли тупат. 
вӑмахран вӑл кулаксем патӗн§е ерех ӗҫсе уҫӑлса 
ҫӳрет. Хуҫалӑхлӑ камппанисем вӑл йалсоветра 
йапӑх пыраҫҫӗпулин те, уншӑн ку.§Л)ансах каймаст. 
Кулаксеие хӳтӗлесшӗн ҫунсах вилет вара. Хӳтӗлес- 
се 'ьаппанпа мар, хӑш 'йухне хутпа, хӑш 'вухнҫ 
Ьӗлхипе хӳтӗлет.

Кулаксем пӗтсен кама х^тӗлӗпши? тесе хуйхӑрса 
ҫӳрет. Шел, ҫынна—хуйхапах пӗтӗ. Пӗтесрен ҫав 
ответлӑ ӗҫрен хӑтар.малла ӑна?

6

3

Ҫук та, пур та.

Ҫук йапаларан пур тума пула'г. Пур йапал; 
ран ҫук тума пула'г.

Кипе-^ касси (Ш упашкар районӗ) копператтивӑ 
лавкка комиҫҫн пулнӑ. Халӗ пулнӑскерӗн^венех ҫ 
тунӑ?

— Кам?
— М ануфактурӑ.
М ануфактурӑ лавккана пыман та, лавккӑ к( 

миҫҫи те хӑйне суйланӑранпа пӗрре те лавккз! 
пырса пӑхмак, тет 5 ^ваш.

Ҫывӑрат. Утарлӑ йӗркепе ҫывӑрат лавкка к 
миҫҫи. Утарлӑ йӗркепе «утарит» туса вӑратмалл

Йурӑри сӑмах.

Ҫакӑн пек йурӑ пур: „Епӗ хамӑн кӗтессе 'г,е'5е 
семпе илемлетрӗм“. Ескетен йалӗҫтӑвкомӗ ҫак йур 
сӑмахӗсене кӑштах улӑн1тарса пурнӑҫз кӗртнӗ. 
малтан, вӑл кӗтессе мар, кӗн^^елере илемлеп 
иккӗмӗш—кӗн-5елерне илемлетессине вара 'ьеье 
семпеле мар, карт вӑйипе илемлетнӗ.

Калаҫҫӗ: йурӑран сӑмах кӑларса пӑрахайм; 
теҫҫӗ,— сӑмаха кӑларса пӑрахмалла мар пулсаса 
тен, ҫав йалсоветран хӑшне-пӗрне кӑларса пӑраг 
май пулӗ,

Ака пирки,

Мӗн акан, ҫавна выран, тег ваттисен а(1 
халапӗ. I

Малти Паҫпак (Ш упашкар районӗ) йа«ш 
„КИМ“ йалхуҫалӑх ерттелӗ '§ленӗсем мӗн выР 
илессине пӗлместпӗр, ан^вах ҫуракине в ӗ с е м  ха'г( 
ленме тытӑнманнине пӗлетпӗр.

Тырри пиҫсе ҫитес умӗн хатӗрленме тытӑнаҫҫ* 
вӗсем.

Ретаксиргн ыйт!!сем.

АХМАНЕ (Тутаркас районӗ) йалӗҫтӑвком я|: 
ҫетаттӗлӗ, калаха: есӗ сурхурн кун ҫамрӑк' 
шкулта ҫпектаккӗл лартнӑ ҫӗре пырса х ӑ с с а  хзв 
нӑ^й̂ йӗ мар-и (ӳсӗрпе),— намӑсна ӑҫта '^икрӗн' 
лӗке-и, йе кӑсйуна-и?

П Ӗ ^Б ^Е Н  ХЫР Й А Л Е Н 5И  (Сӗнтӗрвӑрри Р 
комсомол йа-^ейккин ҫыруҫи, калаха пире: есе 
вӑн 2 ҫулхи тыхуна пуснӑ,— ашӗ тутлӑ п)' 
Ашӗн^йен ҫамрӑк вы.ьӑхсене пусма хушман 
нгӑрши кӗмери?

ТУКТАШ (Елӗк районӗ) йалсовет п р еҫ е т а я  
есӗ пуйансем патӗн^йе нумай ӗҫме пултара! 
сахал ӗҫме пултаратӑни, пултармастӑни? 
ӗҫме (йе пӗртте ӗҫмесӗр пурӑнма) пул'гараи!'< 
туйӑнаЕ мӗншӗн тесен сахал ӗҫме санӑп хал 
мест.



Мӗн тата, наи пулӑшрӗ?
Ларат ак пайан Урапакассин§и Ватрасккӗн Ка- 

раҫӑмӗ хӑйӗн пысӑк ьулҫуртӗнье тарӑн шухӑша 
ййса. Пайан уншӑн ьуна хаваслантаракан кун 
ҫитнӗ. Унӑн йаштака арӑмӗ сарӑ ҫӳҫлӗ, мӑн ҫам- 
каллӑ а§а ҫуратнӑ. Хӗпӗртенипеле автан кикирикӗ 
иайлӑ хӗрлӗ тута хӗррийӗ пӗрре йӗрӗлсе, тепре 
т)ӑмӑртанса илет.

— Арӑм!
— Мӗн ^ҫ?
— Кума кама тӑвӑпӑр?

Йалти ,ы р  ҫынсене“.
— Вӗсем килте ^ҫукҫке...

Ҫук пулсан Йетӗрне хулин§и Анттип Па-
,ӑлььа тӑвӑпӑр. Проккурор умӗнт,е ӗҫлекенскере.

— Тавай тӑвӑпӑр ҫавна, ырӑ ҫынна. Хамӑра хӗ- 
серлеме пуҫласан ьупӑпӑр унта. Пулӑшӗ пире...

йут ҫынах мар... Кума кушак!..—терӗ. 
(араҫӑм  ̂хӗпӗртесе.

— Тӑпру!—тесе ь а р ь ӗ  Караҫӑм хӑйӗн пысӑк, 
[ӑмарта пек мӑнтӑр лашине Йетӗрнери прокку- 
1аттурӑ ҫурьӗ тӗлне ҫитсен.

Хуллен ҫуни ҫин^ен ансан ҫуртӑн иккӗмӗш 
!етташа хӑпарса кайрӗ.

Караҫӑм проккурор пӳлӗмне хавасланса кӗ§ӗ. 
1НТТИП П авӑлььа курсан §ӑтаймарӗ, кулса йа§ӗ 
ӗпӗртенипе.

— Сывӑ пурӑнаттӑри, Анттип Павӑл§?—терӗ 
е Караҫӑм, унӑн аллине хыттӑн §ӑмӑртаса ильӗ.

— Сывах пурӑнатӑп, хусамӑр мӗнле, лайӑх пу- 
шаттӑри?—тесе хушрӗ Анттип Павӑль.

— Пурте сывӑ, лайӑх пурӑнатпӑр. Нумай пул- 
|аст арӑм аьа  ҫуратрӗ.

— 5 ӑнахат,а ҫуратса-и?Хӑҫан тӗне кӳртетгӗр?^— 
авасланса ыйтрӗ Антт^дп Павӑль.

— Ҫуратрӗ... Сурхури кун тӗне кӳртетпӗр.
— Мана кума тӑвӑр, мана... ҫывӑх пӗлӗшӗмӗр...

— Кума санах тӑвӑпӑр, ҫавӑнпа та килсеььӗ ..
— Йурат, ырӑ ӗҫ.
— Астуман та... мӗнле ӗҫре ӗҫлеттӗр есӗр?—- 

ыйтрӗ Караҫӑм.
— Вӑхӑтлӑх проккурор помошнӗкӗн§е.
Сурхури кун Караҫӑм а§ине тӗне кӳртсе килнӗ

хыҫҫӑн, хӗрмеллӗх ӗҫсессӗн Упа Никкифӑрӗ (пу- 
йанскер) патне ӗҫме кайнӑ. Вӑл Атӑлӑн леш йенье 
вӑрманта ӗҫленӗ ьух  пӳрнисене шӑнтса йарсан 
ернеллӗх киле килнӗ.

Унӑн сӗтелӗ хушшинье йалти паллӑ ҫынсем 
(кулаксем) лараҫҫӗ. Вӗсемпе пӗрле Анттип Па- 
вӑл§па арӑмӗ. Упа Никкифӑрӗ икӗ литтӑр ерехне 
сӗтел ҫине лартса йӑпӑлтатса калаҫма пуҫларӗ 
Анттип Павӑл§па.

— Анттип П авӑль, мана Атӑлӑн леш йеннв 
вӑрман ӗҫлеме йа§ӗҫ. Мӗнле ҫав инҫетри ӗҫрен 
хӑтӑлас?

— А-а-а, мӗн пирки аплаха?..
— Улмапа сут туса ҫӳренӗшӗн, ҫӗр тара илсе 

акнӑшӑн, терӗ те ерехне Анттип П авӑлььа тыт- 
тарьӗ.

— Уншӑн мӗн хӑрамалли пур. Пуҫтак! Улмапа 
сут туса ҫӳренӗшӗн, ҫӗр тара илнӗшӗн мӗн хӑра' 
малли пур! Пыр Йатрина, пирӗн пата... Мӗнле ӗ. 
туса памалла, йӑлт туса паратпӑр... терӗ Анттин 
Павӑл§.

Ей тытӑньӗҫ хайхи хӑнасем! .Литтӑр хыҫҫӑн— 
литтӑр. Пуҫа-куҫа славнийех пыьӗ пулас, йурлама 
та тытӑн§ӗҫ.

Упа Никкифӑрӗ тепӗр икӗ кунтан Йетӗрнерм 
вӑхӑтлӑх ӗҫлекен проккурор помошнӗкне—Анттип 
Павӑльӑ патне кайса ӗҫне тутарса кильӗ. Ернелӗхе 
вӑрмантан киле килнӗскер, пӗтӗмпех киле йул§ӗ. 
Пулӑшрӗ ерех. Пулӑшрӗ Караҫӑм кумийӗ Анттип 
Павӑл§. Аптул.

Хӑшпӗрисен кайа йулса турӗҫ.
Т)ӑваш респуплӗкӗнҫиСоветсен тӑваттӑмӗш сйесӗ телека^ӗсем 
пӑрлӑ ҫулсем тӑвас ӗ ^ и  ҫитменлӗхсене кӑтартса хӑвар^ӗҫ.

Сирӗн вӑрманпроАпхос вӑрман хатӗрлес тӗлӗшпе кӑҫал мӗн турӗ? 
Пӑрлӑ ҫул турӗ. 
Тата урӑххине мӗн турӗ? 
Урӑххине ҫулла тӑва?.



М А Н Е В А Р Т А

Петров, ма есӗ ҫӑварна хупса лартрӑн. Тупӑ пенӗ ъухне ҫӑварна уҫӑ тытма кирлӗ. 
А-а... апла... а-а... снарет ҫӑвара кӗрсе кайсан.

Х а т ӗ р л е т п ӗ р .
АкшкӳЛ) вӑрман промхосӗ. Вӑл ьаплӑ промхос. 

Вӑрыан ӗҫлекенсен паракӗсем куҫлӑх пек. Пурӑн- 
малли парак виттӗр йур кӗмӗл пек йӑлтӑртатса 
выртни курӑнат. Ку парака ҫил рас-рас^ ҫех кӗрсе 
тухат. Ку мӗнха, вӑттӑк тимӗр кӑмаки! Йӗри тавра 
алтан киккирикӗ пек хӗрсе тӑрат.

— Ара кӑмаки §аплӑ вӗт. Витӗр кӑвар рас ку- 
рӑнат. Ну, куншӑн сирӗн пуҫлӑхсене кӑштах лек- 
термелле, терӗм епӗ паракра канса ларакансене.

— Л ектерсе пӑхха. Хгмӑра аван лектереҫҫӗ 
■ӗсем—сӑмах хушрӗ пӗри.

Епӗр лараттӑмӑр т,ипер. Улӑх йен§ен вӑйлӑ 
ҫил кил§ӗ те, вӑр-р йурпа ҫил пирӗн парака хват- 
тере кӗьӗҫ. Ҫилӗ нумайах тӑмарӗ, тухса вӗҫрӗ. 
Й урӗ параках хваттере йул§ӗ.

Ш упашкар вӑрман промхосӗн§и лашасем ха- 
шӗсем суккӑр, хӑшӗсем урасӑр. Лашасене пӑхма 
та ҫӗнӗ май тупнӑ вӗсем—нихӑҫан та кантармаҫҫӗ.

П ӗрььен  ҫавӑн пек Ш упашкара ҫунасем илме, 
11 лашапа мулкат,ӑ пек хытӑ килнӗ. Лашасене 
ун ьух  ним усӑсӑр §ӑпӑрккапа кӑна тивертсе ьуп- 
тарса ҫӳренӗ.

Йулашкин§ен лашисем суккӑр, уксах пулса 
■ӗтнӗ.

Тиректӑр Ҫверӑв Ш упаш кар промхос тирек- 
тӑрӗ, '^ ап л ӑ  тиректӑр вара. Ҫӳҫсем кӑтра та, лу- 
яас^^пек. Куҫӗсем тилӗнни пек. Хӑй те тилӗ пек.

Йанварӗн 27-мӗшӗнье Ҫверӗв ӗҫӗсене тӗрӗс- 
лерӗҫ.

— Еҫлерӗм. Ӑна та турӑм, кӑна та турӑм,— 
»ерӗ вӑл.

— Мӗн турӑн?
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— Ыранах вӑрмана 100 лав кӑларса йаратӑп-
— Ку тарант,т,ен мӗн тунӑ?
— Ҫунасем, воопш §е вӑрман ӗҫӗнье кирлӗ к1- 

паласем хатӗрленӗ.
— Лашасем, ҫунасем хатӗри?
— Хатӗр пулат.
Тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн ерне ытла иртрӗ пул> Вӑр- 

мана пӗр лав та йаман Ҫверӗв.
Йалсем тӑрӑх ҫвер пек кӑна асса ҫӳренӗ. Вӑр- 

ман ҫав вӑхӑтра, турттаракан ҫуккипе, йӗрсе ларнӑ. 
Ҫверӑва ҫверсемпе вӑрмана кӑна кайса йамалля 
пулнӑ.

Вӑрман ӗҫне мопилисатсилес вырӑнне, тиван- 
сем ҫин§е тӗлӗксем тӗлленсе, пӳрнесем витӗр, ку- 
ҫӗҫене хӗссе пӑхса ларнӑ.

*
*

Ш упашкар райпо вӑрман ӗҫлекенсене парнеле- 
ме шут тытнӑ.

— Мӗн уйӑрса хывас вӗсем ва.§Л)И. Ҫитсӑ, кӗ- 
пе, ҫӑм атӑсем пама ш алккӑ вӗсене. Ӑна хамӑр 
тӑхӑнсан авантарах,—тет Райпо пуҫлӑхӗ.

— Правилно!—тет вырӑсларах ьӑваш  ( Р а й п о  
Ьленӗ). Тавай пурҫӑн ьулхасем, тутӑрсем, туххисем. 
тата ҫавӑн пек вӗтӗрех йапаласем • уйӑрса х ы в а с ,  
терӗҫ пурте харӑс райпо ьленӗсем.

Килӗшрӗҫ... Тӑватпӑр ҫавӑн пек тесе йыиӑн- 
Ьӗҫ.

Пронин Мишши.
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Ликвитаттӑр.
Хпшпӗр ликвитаттарсем 

хӑйсем те ҫырма-вулама ла- 
йӑх иӗлмеҫҫӗ.

Ӑҫта тухса тарьӗ ара пи- 
ен ликвитатгӑр урок вӑхӑтӗн-
и?
— У'5итлӗ патне ьупрӗ пул- 

й л ла ... саккӑра тӑхӑр хут илсен 
иҫе пулнине ыйтса пӗлме.

Кулак шӑлӗ.

г-, „

-  Ах, 'ьӑгмалла мар шӑл 
|ратат-

-  Колхоса хытӑ кышла- 
р̂ан пулнӑ ӗнтӗ вӑл. 

Ӗмӗрлӗх курсант.

~  Мӗнле ӗҫпе есӗ тӑранса 
рӑнатӑн?
— Мӗн?
— Мӗнле сан профеҫҫи?

— Тӗрлӗрен курссен^е вӗррен- 
япех 4 ҫул ӗнтӗ тӑранса пурӑ- 
*тӑп...

'  Лайӑх профеҫҫи сан апла.
'  Лайӑх. Выҫӑ ларман.

Волоккиттӑ йӗркипе.

'  Мӗшле шухӑшлаттӑр есӗр: 
рҫал Ахӑл пӑрӗ ьас кайӗши?

"  Пнрӗн вӑрман хатӗрлес ӗҫ- 
волоккиттӑна пӑхсан... ийу.§ 

Г«*ӗсӗрех кайас ҫук.

Ҫак „ш/ьаппӑсен::’  ̂
(шлепкесене) Аслӑпа- 
тӑрйел райкопа^йус н- 
Ье т пма пулат. Вӗсем 
аш хатӗ лес плз а 9 
проьъӑн ҫеҫ т/лтарнӑ. 

Хут тӑрӑх.

— Епӗ сирӗнпе вӑрман касма 
п:>1раймастӑп.

— Ма'.-'
— Вилес пекех ьирлерӗм.
— Ху сывӑ ҫын пекехҫке.
— Сывах та, аньах хвершӑл 

туса паиӑ хут тӑрӑх. епӗ вилес 
пекех 'ьирленӗ!

Ун ьухне.

— 1918-мӗш ҫулта Самарта 
пурӑнтӑм, тегӗн. Калаха: Хӗрлӗ 
ҫар Самара илнӗ ьухне хӑш 
урамра пулнӑ вара есӗ.-

— Урамра мар.
— Ӑҫта тата?
—- Тиван айӗнье.

Аньахпа-аньах.
— Мӗншӗн февра.Т) уйӑхӗн'5е 

тума шутласа хунӑ плана вӑхӑтра 
тултараймарӑр?

— Тултараттӑм ӑрь^ӗ те, ан- 
Ьах кунӗ февра.ь уйӑхӗнье 28 
аньах пулнӑ.

Илтоймен.
— Сут пулас умӗн турра пуҫ- 

ҫапрӑм, пуҫҫапрӑм, ҫапах тӗрмене 
кӗрсе лармалла пульӗ.

— Турри илтеймен апла са- 
нӑн кӗллӳна?

— Турри илтессе илтнӗ те, 
аньах сутйисем илгеймен.

Тӑнланайман пирки.

Куславккари к о л х о с 
ҫамрӑкӗсен шкулӗн акрономӗ 
сысна ҫин§ен лекси вулаиӑ ьух- 
нех, шкулӑн 1 ватӑ сысна, 9 ҫу- 
рӑ вилсе кайнӑ, тет.

— Вилсе кайнӑ ҫав, мӗншӗн 
тесен сыснисем акроном лексине 
тӑнланайман пулнӑ.

Иртересси.

— Темле иртерсе йарас ӗнтӗ?
— Мӗне? Ҫураки камппани- 

не-и?
— Мар. Ревиҫи комиҫҫи»е.

Тархасшӑн ан ҫаратӑр.

Ш упашкарти «уш'ха 
уйрӑмӗ хаҫат-шуралсеие 
тӗрӗс валеҫсе памаст.

— Ш упашкар пуштине сута 
парас тетӗп. Мӑшкӑлама пуҫларӗ 
манран.

— Мӗнле мӑшкӑларӗ?
— Мана, виҫӗ аслӑ шкул пс- 

тернӗскере,хут сахал пӗлекенсен 
хисепне кӳртсе лартнӑ. Ӗнер хут 
сахал пӗлекенсем валрьи Мус- 
кавра тухакан хаҫата ман пата 
пӑрахса хӑварнӑ. Мӗнле тӳсес ку 
мӑшкӑла?

Сивӗ.

— Коспанкка тӑлӑппах кӗтӗы 
те, мана ҫур^ӗ сиввӗн туйӑнмарӗ. 
Сотругиӗкӗсем ьӗтресе лараҫҫӗ.

— А-а! 5 и с т к ӑ  пуҫлаинӑрак 
вӑл.

—  „Капкӑн^ ҫитес номӗре 
хӗрарӑмсен йаьӗпе тухат тет- 
ха. Кайса 15-мӗш странитсӑиа 
вулас. Унта ҫырӑнса идмеялм 
условисене ҫапнӑ, тет.



Унӑн камппанийӗ.
Пвйан те кӑн§елеринье ҫынсем ҫукран, те ҫӑ- 

«арн* кунӗ пулнӑран, йалсовет претҫетаттӗлӗ 
Немойӑв, хӑйӗн сӗтелӗ хушшине пӗртте лармарӗ. 
Хутсем ӑшӗн хур ами пек аврашакан ҫыру- 
ҫӑн сӗтелӗ умӗпе алӑк патне ҫити§ьен, калле- 
малле ним ьӗнмесӗр, куккӑр-маккӑр шӑши ҫулӗ 
йевӗрлӗрех утса ҫӳрерӗ. Ҫыруҫӑ та, те претҫетат- 
тӗл хайарланнине кура, те сӑмах ьӗнме хӑтланса, 
мӑйне пӑру пек тӑсса карӑнкаларӗ, ан§ах нимӗн 
те ьӗнмерӗ.

Кӗн§елере пӑшал ҫакнӑ вӑрман хуралҫи кӑрсе 
кайрӗ. Тен претҫетаттӗл ӑна курман та пулӗ пу- 
л ӗььӗ , алӑк—шарт! тесе йанранӑран ҫеҫ ҫаврӑнса 
иӑхрӗ.

— Мӗн ӗҫпе?—ҫухӑрьӗ леҫник кӗнине кура 
Немойӑв. Хӑй пӗрре шуралса, тепре хӗрелсе, кӑ- 
вакарса ил§ӗ.—Фу, ьорт! Ло§! сур§ӗ урайне ха- 
йарланса леҫник ҫине куҫӗ ҫӗтӗлес пек сиввӗн 
пӑхса.

— Как мӗн ӗҫпе, йулташ! Пайан ҫӑварнине 
хирӗҫ кӗреш ес камппани май супотнӗк туса ирт- 
тересьӗ?..

— Супотнӗк?
— А супотнӗк ҫав, супотнӗк,—хӗпӗртенӗ пек 

пулса претҫетаттӗл умнерех утса пыьӗ хай леҫник.
— Йулташ , ыран та кун пур супотнӗк ва;ь.ьи, 

нирӗн камппани.. йерҫейместпӗр!?
— Супотнӗк тӑвас теместӗни?
— Пулмаст!—ҫавӑрӑньӗ прегҫетаттӗл ьӳреье  

йеннелле, урама ыталанса йурлакан ку.мӗсене 
пӑхма.

— Ну, пошли!—ҫавӑтса тухса кайрӗ претҫетат- 
гӗл ҫыруҫине унтан.

Леҫник ухмаха йернӗ пек пӗрре маь§ана, тепре 
урайне пӑхса ил§ӗ те, тӳсеймерӗ:—Супотнӗк ту- 
мастӑни?— тесе кӑш кӑр§ӗ хыҫҫӑн ьупса тухса.

— Пулмаст!—ҫухӑрьӗ претҫетаттӗл.
— А-а-аҫт! йанраса кайрӗ унӑн сасси ҫырма 

тӑрӑх М ӑнҫул йеннелле.
— О, о, килех, Павӑл, килех!.. ҫӑтӑр ыталаса 

ьуп турӗ претҫетаттӗле пӗлтӗр раскулаььӗт тунӑ 
кӑшкар пек ҫӳҫлӗ ҫын.

Пӳртри ҫынсем пурте пӗр-пӗрин ҫине пӑхса 
йӑл, йӑл, йӑл! кулса ил§ӗҫ вӑл алӑкран пӳртелле 
кӗрсе тӑрсанах. Пурте алӑ сӗнсе,«.хитре хӗрсем 
пек куҫӗсене ьейен вы .ььатса пӑхрӗҫ ун ҫине.

— А, а сывӑ-и, ырӑ тӑванӑмсем!?
Хӗпӗртенипе Немойӑвӑн урийӗсем пӗр вырӑнта

тӑрасшӑн пулмарӗҫ. Кил хуҫи тӗртнипе хӑйсемех 
сӗтел х>;^шшине туртса кайрӗҫ. Питӗ канлӗн кӗрсе 
ларьӗ вӑл унта.

— Ҫакӑнта лар, кум, акӑ ҫакӑнта!—Кашни хӑй 
ҫумне туртса лартасшӑн. Савӑннипе Немойӑв кул- 
каласа ҫеҫ ларат.

— Ойторох! М ихаль, ме ӗҫха?
Хӑлхаран икӗ аллипе тытса тута тунӑ хыҫҫӑн, 

тӗп тӑрӑ ерехлӗ с-'аккан претҫетатлӗ аллине кӗрсе 
ӳкрӗ. Унтан тепре, иккӗ, пиллӗк, вуннӑ... ҫӗр, е-ех, 
кайрӗ( Кӗленье хыҫҫӑн кӗлен§е пушанса сак айнел- 
ле ӳпӗнет. Пушанни вырӑнне хитре хӗр пек илем- 
лисем тухса лараҫҫӗ сӗтел ҫине. 5 ^^ӑрт тӑ ьӑ- 
пӑрт! тӑват претҫетатлӗ тути.

Вӑл хӗрнӗ пӑшатан пек хӗрсе кайрӗ. 5 ^ л х и  ҫу 
пек ҫаврӑнат. Пуҫӗ пӑтранса кайнипе, кӗлетки йӑк
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та, йак йӗппе §икнӗ пек сиккеле пуҫларӗ. Урийӗ- 
сем хӑпсемех таҫталла йӑтса кайаҫҫӗ ӑна.

— Е-ех, кум Унтӑри! Ей! Пӑраски кума, пурӑ- 
нар-ха? Епӗ пурӑннӑ §ух вилмӗр!..

Урай вяррине унӑн урисем авкаланса^пускалама 
пуҫларӗҫ. Хавасланнипе хӗрлӗ сухаллӑ Йакур пит- 
лӗх ҫапса авкаланма пуҫларӗ. Ыттисем харӑс алӑ 
ҫупаҫҫӗ. Пӳрт те тӑп ларма тӳсеймен ун ьух, 
вӑл та пӗтӗм ҫтенине ьӗтретсе ташланӑ пек ьӳ! 
хеннӗ.

— Ей! кум, пурӑнарха.
— Пурнар, пурӑнар, Михал§!
— Ме ӗҫхе, ырӑ ҫын, ӗҫ.
Ан5 ах ан пӑрах пире!— хӑлхаран тем каларӗ 

кил хуҫи претҫетаттӗле тута тӑванҫи пек пулса.
— Кунта пурте хамӑр тӑвансем, епӗ пур ьух 

сирӗн никӗссем вырӑнтан тапранаймӗҫ. Хам пур 
Ьух... мейӗр пи§ет, тӑвӑр хӑвӑр мӗн пӗлеттӗр!

Ҫавӑнтах кӑсйери п^ьетне пӗрне тытгарьӗ. 
Йӑл, йӑл йӑл!—ҫурхи хӗвел пек ирӗлсе кайрӗҫ 
кулаксен тутисем кӑна курсан.

*
Вӑхат та §ылай кӗттермерӗ. Вӗҫет вӑл та, ми- 

нутсерен мӑлалла вӗҫет. Иртрӗ ҫӑварни, катанах 
йул^ӗ вӑл. К ӗнььелеринье ӗлӗкхи пекех ӗҫе туса 
пы§ӗ Немойӑв. Пӗрре ҫапла пӗр кун претҫетаттӗл 
питӗ канлӗ ларнӑ вӑхӑтра пӗр етем ҫитсе кӗьӗ. 
Пӑхмарӗ те Немойӑв ун ҫине. Калаҫмарӗ те.

—- Ну, санз кулаксене хут туса панӑшӑн прет- 
ҫетаттӗлрен те сирпӗтнӗ, сута та панӑ тет,—терӗ.|

— Тинех пӗтрӗм!—терӗ претҫетаттӗл макӑрас 
пек сасӑпа. _____________________И. Кашлинке.

П Ы Л А К Ш Ы В.
Камӑн пылак шыв ӗҫес килет? Ҫавсем манран 

ыйтса пӗлме пултараҫҫӗ.
К р а л г а  (Вӑрмар р.^ пӗр кулак, паллӑ сутйҫ 

пулнӑскер, Ваҫка Тимахви пурӑнат. Хӑй пи-и-тӗ 
ьейе вӑл... тилӗ тейӗн, тилӗ. Кунсем улшӑнаҫҫӗ. 
Кулаксемшӗн сивӗрен те сивӗ ҫанталӑк ҫитет. Вӗ- 
сен ҫанҫурӑмне ҫатӑр-р... ҫзтӑр-р...^ тӑм илет.

— Мӗн тӑвас? Ӑҫта хӗсӗнес? Йапӑласене ӑҫта 
пытарас? Ҫапла шухӑшлаҫҫӗ кулаксем. Ҫаплах 
шухӑщлат Ваҫка Тимахви те.

Виҫӗ катка пыл. Ӗне пек ҫийет Тимахви. Кунӗн 
ҫӗрӗн ҫийет. Хырӑмӗ ӳсет. Кӳпӗнет шелмӑ хы- 
рӑмӗ.

— Ех, ьорт пылӗ... Хут те мӗн ьул ҫи—пӗт- 
мест.

— Ҫат... ҫат... ҫат... турӗ. Ш ӑмпӑл шампӑл... 
асаплӑ хумханьӗ тарасари (пураллӑ ҫӑл) шыв. 
Виҫӗ катка пыл умлӑ хыҫлӑн пӗрпӗрне хӑваласа 
тарасана ьӑмрӗҫ.

Тимахви вӗсене пӗр хурланмасӑрах ӑсатрӗ. 
Хытӑ ьӗреллӗскер!

Пылакланьӗ шыв. Тутлӑ. Кулаксемшӗн мӗскер 
вӑл пыл... Ҫитменнине виҫӗ катка аньах!.. Уншӑн 
хӑй ӗҫлемен вӗт. 5 ухӑнсеи йунӗ вӑл... ьухӑнсен.

Ан§ах ш ал§и тул^ӗ вӗсен. Карланкине пыллй 
шыв ларьӗ... пыллӑ шыв!..

Ҫула май, Кавала пасара пырсан, сире ҫак пы- 
лак шыва кӗрсе ӗҫме сӗнетӗп. Ш ывӗ ьӑнах т* 
шерпет шывӗ пек пылак. .4н§ах пылӗ сайа кайр‘ 
гак. Т. В.



71-мӗш номӗрлӗ хут.
Пӗрре уйар кун, ҫурхи хӗвел ҫураки камппа- 

ийне хатӗрленнӗ йевӗр, тӳпере, вырӑнтан тапран- 
«асӑр пӗҫертет. Ҫапах та пӳртре т,ӑтма ҫук сивӗ. 
Кӑмака тӑрриньен анмастӑп, ликпункт ҫин§ен те 
шутламастӑп. Ӑҫтан кайан ликпункта, сивӗ вӗт 
',рамра. Вӑрман хатӗрлекен камппани йевӗрлех 
хам та кӑмака тӑрринт,е хусканмасӑр выртатӑп 
т,ире кӗтсе.

Сасартӑк ҫенӗк ?л|]<ӗ сасси илтӗн§ӗ. Пӗтрӗм, 
гетӗп. Хам ӑш ра „ликвитаттӑр“, „ш трав“ тенӗ 
шухӑшсем пуҫра нимне пӗлмесӗр ьупаҫҫӗ. 
васканипе хура сурпанпа пите ҫыхса лартрӑм куҫ 
урлӑ...

— Мӗн пульӗ сана мӗн?—терӗ Униҫҫе алӑк 
уҫсанах.

— А... а... епӗ питӗ хӑрарӑм, ликвиааттӑр пулӗ 
тесе...

— Мӗн хӑрамалли пур унтан. Йалӗҫтӑвкома 
кай та, вӗренме пултараймаст, тесе хут тутар. 
Епӗ куҫ курмаст тесе хут тутартӑм, ликпункта 
ҫӳреме пӑрахатӑп, терӗ те хутне мана тыттар§ӗ.

Епӗ маткаран кӑшт хутла вӗреннӗскер паллатӑп 
ҫав кӑшт пуквӑсене. Куҫа ьармакласа тытӑнтӑм 
зара вулама;

1р. Чнтаевскйй селисполкои  
Красно-Читаевского района 

Ч А С С Р
,8“ февраля 19 3 1  г .. № 71 

п/0.  Кр. Ч итай.

— - Шел пулсассӑн йур айӗньен ьавса кӑлар- 
маллаььӗ.

— Ухмахи мӗн епӗ апла хӑтланма! Ман мар 
вӗт ҫейӑлкки, халӑхӑн.

Сивӗннӗ.

— Мӗн ес, Клавти, Йӑванпа есӗр варлӑ пурӑ- 
наттӑрьӗҫке. Мӗншӗн сивӗнтӗн?

— Ну, унпала! Колхоса кӗресшӗн мар.

С п р а в к а.

Настояшую справку выдана 
гражданке Андюковой Анисье 
освободить от занятий т-е от лик- 
видаций неграмотных по слабости 
глаз.

Пред. СИК‘а Стеколыциков П.
Секретарь Кораков.

Тӗлӗнсех кайрӑм. Тухтӑртан илтӗни тетӗп?
— Тухтӑра кайаҫҫи, унта виҫҫӗ ҫитсе те, хут 

туса памарӗҫ... Ҫелсоветран илтӗм,—терӗ хӗпӗрте- 
нипе Униҫҫе.

— Ну епӗ те урӑх ликпункта ҫӳреме пӑраха- 
тӑп,—тесе ьупрӑм йалсовета.

Хӗпӗртенипе ватӑ шӑмшака йӑтса ьупатӑп, пы- 
ратӑп васкаса, пуп ӗни пек хашкаса. Ҫитрӗм йал- 
совета, тӑтӑм §ерете, паьӗҫ хут туса. Вара лик- 
пунта ҫӳреме аранах пӑрахтарьӗҫ.

Аванҫке пурнӑҫ кӑьухне, пулаҫҫӗ ҫав ырӑ ҫын- 
сем тӗв§ере. Пурянма пӗлсен йалпуҫлӑхӗсем те 
вра§ пулма пултараҫҫӗ.

Иалсове§ӗпе хутла пӗлменни 312 ҫын, халӗ 
ликпунта хут ҫин§е 82 ҫын ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ, тӗрӗссипе 
каласан 40 ҫын.

Сывӑ пулӑр, шӑллӑмсем!
Унтри. В.

Кун пек тӑрӑшакан кирлӗ мар.

— Пирӗн ҫейӑлккӑ йур айӗн§е вьтртса тутӑхса 
>(айма пуҫланӑ...

— Мӗн савӑнмаали пур вара унта?
— Савӑнмастӑпҫке! Тутӑхса кайнӑ, тетӗп.
— Мӗн мана ун ҫин§ен калатӑн... савӑнмастӑн 

пулсассӑн.
— Мӗи каламалла марха. Ҫурри ытла йур 

айӗн§е ларат. Шел вӗт. Ҫав ҫейӑлккӑ пирки 
''Уйхӑрннпех ырханлаФтса карӑм пулмалла епӗ.

Хуйхӑллӑ пӑшал.

В и н т т о в к к ӑ .  Ех, инвалита тухатӑоГ 
Хуҫа мана тасатасшӑн мар. Мана тасатман- 
шӑн хӑйне лайӑхрах тасатса йамалла... хӑ- 
йӑрпа, протирккӑпа!
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Кратӑв.

(2 пайлӑ камит).

ВЬК/Ь.АКАНӖСЕМ:

ШАМПА М ӖТРИ ЙӖ (Мӗтри К ур§§ӑ)—йалти 
кулак, 60 ҫулта.

КРАХВИНЕ—унӑн арӑмӗ, хӑразҫӑрах, упӑшки 
иатакне §ылай туйанса курпӑскер. Пӗр хӑлхи ви- 
тӗрех мар,. ^

А Л ТА ТТИ —патра§кӑ, 17 ҫулта.
ЙАШУК МАТКИ (С ӑп ан и )-Е л екҫӑ  арӑм, йӗ- 

иӗлтискер.
МИХАЛА—йалсрвет т,ленӗ, комсомолӗс.
ПӐТА ЙӐВАНӖ ЙЯ1ТИ 'к^хянгрм5А П Р А С  ЙАККУ Ъ Ухансем.

Стсенӑ Ш ампа Мӗтри пӳртӗн§е.

1-мӗш ПАЙӖ.

1-мӗш курӑну.

Ш ампа §ӳре§ерен пӑхат. Крахвине ал ӗҫӗпе сӗтел 
хуш ш ин§е ларат.

ШАМГ1А (тенкеле §ыш са). Шуйттансем! Арҫури 
ҫамкисем... Ы-ых есреметсене... Сире... Леш  тӗн- 
§ере  пыршисене кумса пӑтапа тирсе ҫакмалла тӑ- 
•ӑттӑм .

КРАХВИИЕ. Ах, Мӗтри, Мӗтри. М ӗтри Курт,§ӑ, 
мӗн есӗ ҫак пысӑк праҫнике хирӗҫех ҫавӑн пек 
сӑмахсемпе ҫы...

ШЛМП.А. Сан пуҫпах ҫавӑрса илмелли ӗҫ мар 
вӑл. Ан §ӗннӗ пултӑр.

КРАХВИНЕ. '5ӗнместӗпҫке, Мӗтри Курт,§ӑ, 
§ӗнместӗп

Ш АМ ПА. 5ы хӑнтзраҫҫӗ , §ыхӑнтараҫҫӗ коппе- 
раттивне тырӑпа. Кунӗпе тургтараҫҫӗ. Иртенпе 
пӗр 10 лав ытла ӗнтӗ килсе такрӗҫ. Ш атах ухмаха 
йер§ӗҫ кумуниссем,— ҫутварсем, тушкассисем, ҫат- 
расем... Пур йен§ен те красни споспа флаксем 
тӑратнӑ, уй-шыл)ӑк §ухнехи пек йурӑсем ҫухӑрса 
илеҫҫӗ. Пурте тырӑ тийенӗ, копператтив лапки 
умнелле ҫаврӑнаҫҫӗ. Ак, тухха §иркӳ ва.§.§и, §ир- 
кӳ йусаттарас тесе пухмашкӑн йӑлӑнса хӑшкӑлӑн. 
Ел, ӗлӗкхи самани... Пурте турӑ мӗн парӗ, унӑн 
ирӗкӗ, п^-боҫ. Халӗ—турӑсӑр-мӗнсӗр пултаратпӑр, 
5 ҫул малалла курса тӑратпар. Мӗншӗн, мӗн, тата 
иӗнле пуласгине §ухлатпӑр, теҫҫӗ. Мӗншӗн тесен— 
■еттилеткӑ. ТФу!
• КРАХВИНЕ. Мӗн ҫак есӗ, Мӗтри Кур§§ӑ, 

иит те...
ШАМПА. Ан §ӗннӗ пултӑр.
КРАХВИНЕ. 5ӗнм естӗпҫке, М ӗтри, ъӗнместӗп.
ШАМПА. Праҫнӗк... лайӑх праҫнӗк, калама та 

ҫук. Ак ӑҫта ҫитсе перӗнтӗмӗр. Раш тав каҫӗ халӑх
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пуххи пухаҫҫӗ. Колхос ҫнн^ен калаҫ. А?.. Ҫавӑн 
пеккине тӳссе тӑмалла-и. Милке пуҫ, санран ый- 
таҫҫӗ?

КРа ХВИНЕ. Есӗ хӑвах лайӑхрах пӗлетӗн ӗнтӗ— 
§ӑтса тямалла и, тӑмалла мар-и...

ШАМПА. Ар лӗркесе тӑр!
КРАХВИНЕ. "5 нместӗпҫке, Мӗтри, §ӗнместӗп.
ШАМПА. Турри мӗнле тӳсет вӗсене ҫавнашкал 

ӗҫсемшӗн. Ш ухӑшлатӑн шухӑшлатан тавра мӗн 
пулса иртни ҫин§ен—ҫаврӑнса тӑратӑн вара акӑ, 
ҫакӑн пек, турӑш  йенелле (ҫаврӑнса тӑрат, сӑхсӑ- 
хат). Ей, турӑ, ырӑ турӑмӑр Исус Хрг^стус... ретӗн, 
хӑҫан§§ен манӑн ҫак мӑшкӑла тӳсмелле....^Кӗлмӗҫ, 
проҫти пох, ӗмӗрӗн§е лаша тытса курман Йеххӗм... 
Елӗк §ухие килсех пуҫҫапа§§е.—Мӗтри Кур§§ӑ, 
ҫавна парха, куна пар, ҫӑл, Мӗтри Кур§§ӑ, те^ьӗ, 
Халӗ, ҫӗр ҫӑтасш ӗ—ертгел, йулташлӑхсем, темскер 
коллективесем. Мана вӗт ҫапла, Мӗтри Кур§§ӑна. 
Йеххӗмӗсем мӗ-ӗн... Акӑ хам пӑхса ӳстернӗ, хам 
а§а пек тумлантарса усранӑ Алтатги те урса кай- 
нӑ.—К шкӑр ек пӑхат ман ҫине.

Ҫӳлти херувимсемпе ҫерахвимсем! Кӑтартӑр 
хӑватӑрсене, хӑшне те пулин вӗсен§ен пӗрре шак- 
латтарса хурӑрха. Пурте хӑраса кайса ӳкмелле 
пултйр. Срасӑ пӗрре колхоссен§ен тухса т а р 5§ӗр. 
Х оспӑти—Ей, мӑн турӑ Иҫӳҫе Хреҫҫӗ (Сӑ.хсӑхат, 
ҫав самантрах тем аса илнӗ пек пулса). 5 им- 
Тӑх-та-ха.

КРАХВИНЕ (сасартӑк сиксе ӳксе) Ай-й!
ШАМПА. Тӑхта теҫҫӗ. Тӑхта, тӑхта...
КРАХВИНЕ. Ай-йай-ай! Мӗн-ши?
ШАМПА. Крахвине!
КРАХВИНЕ (хавшаккӑн). Мӗ-ӗн?
ШАМПА. Ан §ӑрмантар. Мол^-^и.
КРАХВИПЕ. '5ӗнместӗп, Мӗтри К ур§§ӑ, ^ӗн- 

л естӗп. (Айаккалла) Пуҫне темле шухӑш пырса кӗ- 
нӗ ӗнтӗ унӑнне, есреметӗнне.

ШАМПА. Кун пек тусассӑн епӗ вӗсене пӗрре, 
^авса тӑрш ш ех лартатӑп та-хӑ. Халӗ... Ҫитменни 
ҫине, телейе, праҫнӑк каҫ пулат. Кунӗ те питӗ ла- 
йӑх майне кил^ӗ. Крахвине! Крахвине (кӑшкӑрса) 
пӗтӗм районӗ районӗпе ^аи  сарӑлӗ те колхосӗ-мӗнӗ 
пӗтӗмпе шанса типсе ларӑҫӗ акӑ. Крахвине...

КРАХВИНЕ (хӑрас I ӳксе). Мӗн, ах турӑ, ҫыр- 
лахах ан§ах, кунтах вӗт епӗ.

ШАМПА. Кил кунта. Килха, кил ҫывхарах 
теҫҫӗ сана—сӑмсуна ҫыртса татмаҫҫӗ вӗт мӗн есӗ... 
И тлеха—епӗ вилем...

КРАХВИНЕ. А, ну-у?
ШАМПА. Ак сана ну. Есӗ мӗнде ӑнлантӑн ҫав- 

на, уй тункати.



КРАХВИНЕ. Ан§ах... сана вилме... епӗ... Манран 
ху ытларах пӗлен ӗнтӗ.

ШАМПА. Акӑ мӗн: есӗ итле те сӑмсу ҫинех 
картса хур. Атту, тӑмпайрах вӗт есӗ... Мӗн те пу- 
лин пӑтраштарса йарӑн та, тур усала сирех! Вара, 
пӗтӗм ӗмӗрӗнте намӑса ниҫта §икме пӗлмӗн. Как, 
сна§§ӑт, мӗн... Мана аҫа ҫапат, епӗ тӳрех вилсе 
выртатӑп. Есӗ мана тирпейлесе сӗтел ҫине, турӑш 
умне хур. Шур катан пир вит. Ҫурта ҫут та, ҫу- 
хӑрма, йӗрме тытӑнӑн.

КРАХВИНЕ. Мӗтри Кур§§ӗ! Апла есӗ §ӑнах та 
вилмеллипех вилме шухӑшлатӑн-и (йӗрет). Кам 
ҫине шанса хӑваран... пӑрахса...

ШАМПА (лат, сурат)- Т-пр-у-у (ҫӑварне аллипе 
хуплат) мӗн ҫакӑ есӗ тӳрех нӑйкама пуҫларӑн— 
гакам урунтан туртнӑ пекех. Вилменӗҫке халех. 
Вилессе те епӗ ыттисем пек §ӑннипех, вҫамте- 
.тишнӗ, вилмсстӗп. Ӑнлантӑн-и?

КРАХВИНЕ. Ӑнлан масӑр, Мӗтри Кур§§ӑ, зп- 
лантӑм ӗнтӗ. Мӗн пурне ӑнлантӑм. Апла, §ӑнласах 
иасар ҫине кайса §икмелле-и сана, тупӑк тума 
памалла пулӗ^халех?

ШАМПА. Тфу! Тукшан! Вӑт шуйттан хӗрарӑ- 
мӗ—вӑл тупӑкне §иксе пӑталасах лартӗ, ҫӗре те 
■̂ авса -йиктерӗ. Каланӑ вӗт сана, ытаха.§рен ҫеҫ 
вилетӗп тесе... Халӑха хӑратма... Епӗ хам т,ӗрех 
пулатӑп, пӗ§икках вилнӗ пек пулса выртатӑп. Тӑ- 
на кӗрсе ҫитрӗн-и?

КРАХВИПЕ. Анлантӑм, Мӗтри Кур§-5ӑ, каланӑ 
пекех тӑнлантӑм. Ху есӗ, еппин, вилетӗн ӗнтӗ, 
ҫапах та т,ӗрӗ пек пулатӑн. Апла пулсан манӑн 
сана лӗп шупа ҫусах тасатса выртарас-и?

ШАМПА. Тфу, тӑмпай! Парӑп епӗ сана лӗп 
лыв—перре шӑхӑртса йарсан—курӑн унта лӗп шу... 
Ьышки(1е §ӑ.мӑрласа хӑмсарат, Крахвине хӑранипе 
5акса пыра-г) Ну, йурӗҫке, йурӗ. Ан лйркаса тӑр 
пурне те халӗ калаҫса тӑраймӑпӑр. Мӗншӗн мӗн 
нкьенне сана кайран та каласа парӑп. Халӗ есӗ 
ма̂ ь-йа ҫине улӑхса кай, акӑ ҫак вӑт сыппине ил. 
Унта сылтӑм йентуе, мӑрйе патӗн-5е тимӗр купа- 
ланӑ. Есӗ пӗр лист тимӗрне илсе ма^^ьа кашти 
ҫине хур та, и, сна^^ьӑт, мӗн... Ҫанна... унта кӗтсе 
лар.

КРАХВИНЕ. Вара мӗн кӗтсе ларас.ха манӑн, 
'1ӗтри Кур§§ӑ?

ШАМПА. Акӑ мӗн: епӗ кӑштах систерӗп, ак 
;апла, есӗ тӳрех йӗтӗрпе тимӗре кӗмсӗр (еттер. 
к̂ӑ санӑн мӗн пур ӗҫӳ те ҫакӑ антуах. Епӗ вилӗп,

КРАХВИПЕ (пӗшкӗнсе пуҫ тайса). Мӗтри Кур-^ 
ЬА тархасшӑн хӑтар мана ку ӗҫрен.

!' АМПА. Мӗ-ӗн? Мснрен сана хӑтарас-ха вара? 
КРАХВИНЕ. Леш, хайхи" ну, ҫавӑнтан... Ӑҫта 

Уртӑн ес ман ҫулхисем раштав каҫсем ма§§асем 
''нье тимӗрсем кӗмсӗртеттерсе ҫӳреннне. 

ШАМПа . Улпут майрийех марҫке! Ҫакна лайӑх 
Йен§ен ес ҫакӑн ҫинт,ен кам хӑлхине те пу- 

'ин пӗр сӑмах урлӑ(н вӗҫтертӗн, кама та пулсан 
Ф сӑмах та пулин... сана тӳпкеп вара, по§§ом 
'йа, тапкӑпах илетӗп. Мӗн ҫураляӑранпа кур- 
'аннине куратӑн вара. Нимрен ытла Алтатти умӗн-р,е 
" шарла. Ӑнлантӑна, ват супнӑ?
. КРАХВИНЕ. Ӑнлантӑм, Мӗтри Кур§§ӑ, тӗпӗ 
^Рӗпех ӑнлантӑм.
. ШАМПА! Епӗ пускилсене (кӳрше) 'йӗнме кай- 

Но, хисеплӗ мушикӗмсем, §ухӑнсем, ҫӗтӗк 
Ҫаракотсем, кӑтартӑп еп тырпул хатӗрлессине

(тӑхана-г) Кӑтартӑп еп сире колхос (савӑннипе 
Крахвинене хулпуҫҫин-5ен лӑпкаса илет). Ех, Крах- 
вине, Крахвнне, ес то.§ккӑ, никак... ӗҫе ан сӳтсе 
хур. Вара иксӗмӗр ш утарӑтам ӑрь^ӗ пурнӑҫа 
(тухса). лсту  есӗ, вӑхӑтра хӑпарса ӗлкӗр, кайа ан 
йул...

И-мӗш КУРӐНУ.

(Крахвине пӗ'5'5ен).

КРАХВИНЕ. И-и, есрел ҫӑпати, шуйттан пуҫӗ! 
Пӗтӗм пурнӑҫа унпала хисепсӗр иртерес пула-г 
Ыр ҫынсем §иркӗве кайаҫҫӗ, турра пуҫҫапаҫҫӗ, 
есӗ пур ак, тухатса лартнӑ пек, ма^^а ҫине улӑх 
та ухмах пек тимӗрсем шаккаса тӑр. Мӗн, епӗ ун- 
шӑн такам йут ҫын штолӗ? Ҫанталӑкӗ сивӗ тата, 
вӑл шаккаса паллӑ тӑвассисене кӗтсе ларма... 
тултах шӑнса хытас пулат. (Кӗрӗк тӑхӑна'г, тутӑр 
тата вут сыппи алла илет).

111-мӗш КУРӐНУ.

(Крахвинене Алтатти).

(Алтатти ҫатрака ҫӗклесе кӗрет. Кӑмака умне пӑ- 
рахҫа шӑнса кайнӑ аллисене вӗрет).

АЛТАТТИ. Ӑста кайма хатӗрлентӗн есӗ, Крахвн- 
не инке?

КРАХВИНЕ. Ах, Ту^ъккӑ, калама та мана... 
Хӑт тем тесен те, пӗр сӑмах та каламастӑп сана, 
пӗр сӑмах та... Акӑ есӗ ху ка5 §а тухатӑч ак, ле- 
кетӗн вӑт манӑнни пек пӗр тухатмӑш аллине те. 
вӑл сана лэйӑх вара... ма^^^а ҫин^ен иа^^^а ҫине 
таҫта хӳтерме пуҫлат те...

АЛТАТ И. Мӗнле ма-б^а ҫине?
КРАХВИНЕ. Ан та ыйт, Тун^ккӑ, аи та ыйт. 

Каланӑ сана—каламастӑп тесе... Ак унта, ма-^-^а 
ҫин-^е? Кам пӗлет, тен унта хӗртсурт йе ҫавӑн 
йышши уҫял сывлӑш авӑрма пуҫласан...

АЛТАТхИ. Нимӗн ге ӑнланмастӑп. Мӗн тӑван- 
ха есӗ унта ма^^а ҫин^^е?

КРАХВИНЕ. Каланӑ сана! Урӑх нимӗн те ка- 
лама пултараймастӑп. Ватлӑрха акӑ пӗр урипе ҫӑва 
ҫине те, тепринпе тимӗр ҫин-5е тапӑртат.— Вот та- 
та, инкек? . 1’фу!..

АЛТАТТИ (тӗлӗнсе. Есӗ сывах-и ара, тӑнраи 
тухса кайман-и?

КРАХВИНЕ. Нийепле те сывлӑх ҫитмест ҫав! 
Калатӑп хам сывӑ тесе, ан§ах хам вилнӗ пекех. . 
Ах, есӗ тархасшӑн мана ҫӗре ан '5ик'5ӗ. Есӗ х>т 
м^а-^^а ҫине улӑх та, тимӗр ҫин^йе тапӑртат пӗрре... 
(Ӗсӗклесех^йӗрет).

АЛТАТТИ, Ну, йурӗ еппин, саншӑн епӗ хаы 
ма-б^а ҫине хӑпарӑп.

КРАХВИНЕ. Мӗн есӗ! Мӗн есӗ? Мӗнле ма^-^а 
ҫине тата? Епӗ сана ун ҫин^^ен пӗр шӑл-шури те 
уҫм анҫке.,,

АЛТа ТТИ. Калаха есӗ йӗркеллӗ, мӗн пулнӑ ҫак 
сана?

КРАХВиНЕ. Ан та ыйт, ҫавах каламастӑп... 
Мана хай Шампа йышши ырҫын турӑ ҫырлахтӑр 
ан-5ах... Хӑ-г те есӗ манне пыршӑна кумса ух та,— 
ҫавах пӗр сӑмах та каламастӑп... Асаплантарат мӗ>: 
мана турӑ... (Туха^г).

(Жола.км пулат).
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Ҫ ӑ в а р н и ҫ у н и.

Хӑшпӗр йалсенье ҫӑварнире варман хатӗрлесе турттарас ӗҫ ҫапла пулса иртнӗ.

Кун пек те лулаГ.
М акҫӑм Йехим§ӑн пур ҫӗрте те май килмен. 

В ӑ л  шутлат, шутла-г те:
— Еп вӗт кулак мар. Ман халӗ арман та хамра 

мар. Арман хамра пулсан кулак теме те йура§§ӗ, 
мӗншӗн тесен ман арманта „кулак“ йатлӑ пысӑк 
мӑлатук пур§§ӗ. А халӗ мӗн ку? Епӗ вара кулак 
пулма пултарапи?—тесе нумай-5-5ен Макҫӑм хӑйне 
хӑй ыйтусем парса ларнӑ.

Ан§ах тем 5ул ыйтусем нумай панӑ пулсан та, 
ун пуҫӗн§ен нимӗнле ответ та илмелле пулайман, 
мӗншӗн тесен пуҫӗ калаҫмаст, тути ҫех калаҫат. 
Тути, пысӑк тути, кулак мар текен тути, ответла- 
ма пултарайман—вӑл ӗҫленӗ, ыйтусем парса 
ларнӑ.

—- Мӗн тӑвас? Ӑҫта кайас?—терӗ каллех Мак- 
ҫӑм. Ку тем§ул ыйтусем панӑ пулсан та ответла- 
кан ҫапах тупайман. Арӑмӗ те, хыткан, ш ӑрпӑк 
пек арӑмӗ, нимӗн те шарламан, вӑл та пысӑк, ка- 
панран та пысӑк, шухӑша кайнӑ пулнӑ. Вара Мак- 
ҫӑм пурӗ пӗр тарӑхса ҫитет те тухса кайат килӗн- 
•ьен.

Утат. Утнӑ ҫӗрте те ун пӗр шухӑш ҫех пулнӑ.
— Мӗн тӑвас? Еп вӗт кулак мар?! Мӗн мана 

нустуйран кулак тесе калаҫҫӗ. Пӑхха ман килӗ 
■имӗн те ҫук вӗт, хапха пур§ӗ—сутрӗҫ. Икӗ виҫӗ 
■ырӑн тара илсе пурӑнса^-бӗ—туртса ил§ӗҫ; ар- 
ман—колхосра. Никама та тарҫӑра усрамастӑп
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кар-^ӑкран ытла. Ӑна та ирпе ҫех ӗҫлеттереп 
терӗ Макҫӑм сӑнсӑрӑн, куҫӗсене лаша куҫӗ пек 
тутисене сӑмси тӑррин§ен те маларах тӑсса, йал 
совет ҫине кушакран та хайаррӑн, вӑрӑм шухӑш 
кайса пӑхса.

Ш ухӑшӗ унӑн аван шухӑшах пулнӑ, тиркемелл 
мар. Как калас—кунашкал аван шухӑшлама пел 
нӗшӗн преми пама та йурат. Ан§ах Макҫӑм № 
хим§ӑ пӗ-^ик премипех ҫырлахэсшӑн пулман, ӑн 
питӗ пысӑк, хӑй каҫӑр сӑмсин^ен те пысӑк прем 
кирлӗ пулнӑ. Мӗнле преми памаллине никам т 
пӗлмен; пӗлессине пӗлнӗ пулӗ те, ҫынсене пӗлтер 
мелле мар пулнӑ.

Кӑна преми комиҫҫи ^ленӗсем ҫех пӗлнӗ.^
—  Мӗнле преми? Мӗн шутпа? тесе нумайьъ^ 

шутланӑ преми паракан тӑмпӑшалсем. Кун ҫинъе 
нумай^-бен тавлашсан тавлашсан:  ̂ ,

— Кулак мар ку, вӑтам (ах §ухӑн 
кӑш т намӑсрах—оскроплени ли-5ности), терӗҫ 
рисем.

— Ах, шелмӑ, ҫутти пулсан тума х ӗ н е х  м 
та, вара вӑтам тума та йура§ терӗҫ сылтамр  
ларакансем.  ̂ Ь

Кунашкал шутлани Макҫӑмшӑн питӗ хӗперту 
лӗ пулнӑ. Комиҫҫи т,ленӗсем ҫапла шутланине и 
сен, уы куҫӗсем йӑл! кулса йанӑ, сӑмса ҫунатти 
хӑрт-харт! теме те пуҫланӑ.



— Ну пулат! Еҫ тухат!—терӗ те хӑвӑрттӑн вӗҫ- 
1ер§ӗ Макҫӑм хупаха.

Ҫак хушӑра тӑмпӑшалсем питӗ пысӑк хут ҫине: 
Макҫӑм пирӗн кулак мар, ҫынах (ун арманти 

пысак мӑлатукӗ ҫех кулак пулнӑ). Тарҫӑ тыгман 
(усранӑ ан§ах). Сут туман. Ҫавӑнпа та ӑна кулак 
семе йурамаст, вӑтам, тесе ҫырса хунӑ.

Макҫӑм хупахран таврӑннӑ ҫӗре, ку хут шалт! 
хатӗр пулнӑ; комиҫҫи §ленӗсен аллисене ҫех пус- 
калла мӗн,ан§ах типӗлле пусма йураман, аллисем 
пулин те хытса ларнӑ пулнӑ.

Нумайах иртмен вӑхӑт, хӗрлӗ пуҫлӑ Литровски 
йулташ ҫи гр ӗ ^ е .

— Ну,- турӑмӑр тӑк. турӑмӑр,—терӗ Поткула§- 
никӑв.

—^Ара ҫапла кирлӗ, ҫаплах ҫаптар§ӗ кӑна хи- 
рӗҫ йӑвашшӑн Макҫӑм.

— Кум, кум, йуратнӑ кумӑм, нӑйлатрӗ Макҫӑ- 
кӑн шӑрпӑк пек хыткан арӑмӗ.

— Ҫитӗ сире ҫаплах пӑкӑлтатма,— ҫаптар§ӗ 
самеҫтиттӗл йулташ.

— Стоп! пар кунта литтӑр! терӗ тепри.
Вӑл ҫак сӑмахсене илтсен пӗтӗмпех §ӗтрекене

йерсе кайнӑ. Конт! тесе тухса ӳкрӗ кӗлетки ҫин§и 
жрлӗ пуҫӗ, тӑнт! тесе ҫитсе ҫапрӗ Макҫӑм ҫамки- 
не. леш хайхи „епӗ кулак м ар“ текен ҫамкине.

— Ох, савӑнӑҫ!
Комиҫҫи ҫӗрӗпех ӗҫлерӗ. Йулашкин§ен вара 

шсем ҫемҫелсе, §уста пекех пулнӑ майӗпе, преми 
луъӗсем ҫине ҫапла алӑ пуснӑ:

Антон Ваҫҫилйӗв, Ҫеркей Кутравтсӑх, Алекҫе- 
йх Сахар.

Макҫӑма вӑтам туса ху§ӗҫ.
Тури Ҫӗрпӳкасси йалӗҫтӑвком йатне ҫӗртмелли 
пул§ӗ ку. Ҫак йалӗҫтӑвком §ленӗсене „Капкӑн" 

!ура хӑми ҫине пулавккӑсемпе тирсе хурас.
М. Ликовски
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Аьасем хушшинье.

— Иван, сан шутпа мӗнле? Маншӑн турӑ ҫук. 
!тте те, Хӗветӗр ^пи-5§е те ҫавӑн пекех калаҫҫӗ...

— А-ӑх... Хӑвӑр туррусене ҫунтарса йанӑ та, 
>Урӑ ҫук, тесе ҫӳретӗн Маншӑн турӑ пур. Пирӗн 
Урӑсем пӳртре кӗтесрех лараҫҫӗ.

Шӑрҫапи.

,,Капкӑн‘‘ ретаксинрн
«Капкӑн» 2-мӗш номӗрӗн§е Хусанкайӑн Майак- 

®вски сӑвви тӑрӑх ҫырнӑ «Ларса йулнӑскерсем» 
зтла сӑвви ҫапӑн§ӗ. Сӑвви ҫине «8л. Майакков- 

/'‘̂ ''Хусанкнй П.» тесе ал пуснӑ. Кунтан Хусан- 
хӑйне М айакковскипе танлаштарма пӑхни 

УРанат. Ретакси кӑна тӳрлетмесӗр йанине йӑнӑш 
с̂е шутлат.
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Н л ӗ к х й  к а < ) т т 1( Н з  а с а  н л н и .
Ийлх>ч'а.1яхӗит)е йертсе пырпкан пан пулся тӑрякан ӗҫе---Бы.гях-т,ӗрлӗх ӗр-ветсссине взйл.ттса, тата 

маНсемпе Тушаш реснуплӗкне пс.трепиттӗлле райснран тӑвӑмлӑ район тӑвас тӗлӗшпе пысӑк улшӑну туц 
'Т^ӑваш респуплӗкӗн^^и утарлӑ колхоссен 2-к ӗш стьоъӗ ьӗисе каланиньен).

ы
туыа,

—  Ав, мӗнле§§ӗ ӗлӗкхи парттин. Мана та^^^ыттир выл,ӑх-;,ӑрлӗхсене"те хиселлемес§ӗҫ. Халӗ 
Г'а»гчҫал5хне йертсе пыракан пай пулса тӑратпбр.


