а

аеккпшан.

омйсгш рпсат-

спп!?

тырпул

праҫг1бК1бшв£ШРсе4

Октапӗрӗн 1-мӗшӗн^ен пуҫласа нойапӗрӗн Гмӗш^ен пымалли
„коллективасатснп е тырпул уйахлӑхӗ^-политтӗкла пысӑк
камппани, рево^ьутсиллӗ, йалхуҫалӑх происвотствин массӑлла
праҫникӗ пулса тӑрат. ПСК(п)П 'Ьӑваш опиом пӳровӗ ҫентапӗрӗн 11-мӗшӗнъе
йы ш ӑм нӑ п о с т а н о в л е н и р е н .

ӑЯВКШ

Партти, профсойус, иомсомол тата ытти опьа орканисатсисен вӑйӗпе
илмеллӗхех

мӗн пур йалсене, респуплӗкӗпе
массӑллӑ

акиттатси ӗҫне

ҫазарса

сарса йамалла.

Парттин Ъӑвашопком пӳровӗн постановлениньен.
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КОЛЛЕКТИВИСАТСИПЕ ТЫРЛУЛ УЙӐХЛАХНЕ ИРТЕРМЕЛЛИ

Л О С Ӑ Н К С Е М
1. Совет влаҫӗн йалги тӗп тӗревӗ внрӑнӗн§е тӑракан совхоссеипе колхоссеншӗн—мадалла!
2. Рапо^Басем, колхоҫвӗксем,
пӗ§§ен хуҫадӑхдӑ Бухӑнсемпе вӑтамсем! Комуииссенпарттайӗтавра та§ӑрах пӗтӗҫӗр. Иаргтин тӗн
ҫулйӗрӗшӗн! Сотсиадисӑм ҫӗнтерӗвӗшӗв!
3. КолдеЕгивисатсиае тырпуд
уйӑхлӑхӗн§в тыраул хатӗрлемелт ҫителӗклӗ плана 100 про§8ӑвӗнех тудтарар.
4. Коллективисатоипе тырпул
уйӑхлӑхне колхоссеипе совхоссен}е, МТ стантсисенҫе сотсиалисӑмла ӑиӑртупа утардӑ ӗҫ сарӑлса пынине тбрӗсдемелли уйӑхлӑх
тӑвар, ҫӗнӗрен токӑвӑрсеы тӑвар.
Ҫӳлерех ҫӗклер сотсиалисӑмла
ӑыӑртупа утарлӑ ӗҫсен йаяавне!
5. Кӗрхиҫӗртме—кӗрхи ҫӑмӑрсен нӳрӗдӗхне, тата йур шывне
Еилес ҫулхи ҫуртырри ва§§и сыхласа усрамалли §н лайӑх май
пудса тӑра1?.
Кӗрхи ҫӗртме туса тыраул тутӑҫлӑхве ик хут ӳотерер.
6. Худара та, йалта та сотсиалисӑм строиттӗдстви ҫитӗнӗвӗсене ҫирӗпдетер.
Пӗр водхоҫнӗк те, пӗр пӗ§вен
хуҫалӑхдӑ хрес§вн те пилӗк ҫуллӑхӑн татӑклӑ 3 мӗш ҫулӗн сайоиӗсӗр пулмалла мар.
7. Интустриалисатсин по§шевикла хӑвӑртлӑхсемшӗн, тадкӑшпех кодхоса куҫнипе кулаксеве
пӗтерессишӗн, сохсиалисӑила екЕономӗв никӗсне хывса ҫитерессишӗв!
8. Уйхир утарнӗксевв—согсиалисӑмшӑн мадта кӗрешсе пыраЕансене, по.§шевикда х ӗ р ӳ д д ӗ
оалам! Ҫӳлервх ҫӗклер сотсиалиоӑила ӑнӑрту йалавне!
9. Колхос строиттӗлотвинепӑсса пыракансене, кахалсене, проЕу.§ш§ӗксене намӑс! Сывӑ пуд% колхоосвн§н ҫирӗп тиотсиплинӑ!
10. Колхоҫнӗксен
мӗлйунлӑ
Ҫарне—Совет вдаҫӗн ҫирӗн тӗрвкае—прореттарилде салам!
11. Коисомолӗсоем, кӗрешес ӗҫРс надти ӗретре пулӑр. Ленинда
%евӳшӗн, ввадификкатсиае ӳс1брессишӗя, технӗввӑаа ҫавӑрса
««ессишӗн!

12. Клао сиоӗмлӗхне ҫивӗ§1втер,
хитӑрах ҫапар кулакеене.
13. Сотсиалисӑмла вы§ӑх-§ӗрдӗх ӗр§етессине сарлакан сарса
йарар, колхоссен§и тавардӑ сӗтҫу тата сызна фермисене вы§ӑх'Вӗрдӗх тӑратас плана тултарар,
вы^ӑхсене усрама хуралтсем ҫитедӗвлӗ тӑвар.
14. Сотсиалисӑмла вы.§ӑх-'ҫӗрдӗх ва^ъи ҫирӗл атат нилӗсӗ хывар, ҫилос хывас нлана ытлашшипех тултарзр!
15. Кодхоссенв орканисатеипв
хуҫалӑх ӗҫӗоем йеь§ен ҫирӗплетви—сотсиалисӑмӑн
малашвехи
ҫитӗнӗвӗсем патне утмалли тӗрӗс ҫул.
16. Колхосӑн тӗп формияе—
йалхуҫалӑх ергелне ҫирӗплетесои,
йе происвотствӑ хатӗрӗсвне, уйрӑмӑнах ӗҫ вы^ӑхӗсене пӗрлештвреоси—пайа?хи пагтӑрласата§.
17. „Каи нуиай, тата лвйӑх
вҫлет, ҫав нумай илет, каи ӗҫлемеот, вӑл нимӗн те илмесг“ (Советсӗн 6-мӗш сйесӗ йышӑн18. Ҫтелш§ӗнӑпа колхос хумне
вӑйлатма §арса пыраван кулаксемпв вӗсен акӗнрӗсене ҫааар.
19. Колхоҫнӗксемпе колхоҫаӗтсӑсем, Леникӑн ҫак лосӑнкне асра тыгӑр: „Укҫа-тенвӗ шугне
йӗркеллӗ, тата тӗрӗс туса пыр,
хуҫалӑх ӗҫне типтерлӗ ту, анкахаллан, ан вӑрха, ҫнрӗп тистсипдинӑ тытса тӑр“.
20. „Пӗ8§ея хуҫалӑхна яушаран хӑтӑдса тудма ҫув“ (Ленан)
.Ӗлӗкхи пекех вав хуҫалӑх*
семпв йулас пулсан, ирӗклӗ ҫӗр
ҫин§в ирӗвдӗ враштӑнсем ӗҫдеҫҫӗ пулсан та, пире пурӗ пӗрех
пӗтсе ларасои хӑратса тӑра1^“.
(Ленин)
Империалисӑм
вӑрҫи
хуса
кӗгтсе ниҫталда пӑрӑнса тухмаяда мар вырӑнсем пире пӗрлешӳддӗ ергтедлӗ, йулташдӑхпа, ӗҫ ан■8ах хӑгврса кӑларма пултара¥.“
(Ленин).
21. Ҫтвлш§ӗнӑна тӗрӗс орканисатоидессишӗв!—
22. «У§§)тсӑр кожоз орканисатсиллӗ хуҫздӑх пулаа пултараймас^ »
„Ӑҫта у^^ог ҫук, —уята стелш§ӗнӑ ҫук.“

Колдективисагсипе т ы р п у д
уйӑхдӑхӗн^е пур кодхосоен8е те
тӗрӗс У880Т туса стелшъӗнӑна тӗрӗс майласд йарар.
24. „Пролеттариат политтӗвлӑ
пуҫ пулоа тӑрассине тунӑ пулсан,
ӑва ҫирӗпдетаӗ пулоан—туяӑ хиС£Пӗте ярогуктӑоеве валеҫчссияв
ув^ота илсе контро§ туса пырасси— согсиалисӑмла улшӑну
тӑвассин тӗн вырӑнӗ пула{.
(Ленкн).
25. „Епӗр сотсиалисӑм таӑхӑрне кетӗмӗр, халӗ сотсиалнсӑмлаҫекгӑр аетӗм халӑх хуҫалӑхӗя мӗа пур хуҫалӑхла ры§акӗсеве хӑй аллинсе тытса тӑра{“.
(Стадин).
26. Рапо^^н влаопа пӗрде колхоссем тума пудӑшакан,
кудаксемпе хирӗҫ татӑклӑ кӗрешӳ
тума пулӑшакан 'вухӑнпа вӑгам
ҫеҫ рапо^ҫ^н класӑа сойуснӗкӗ
пудма пудгара^,
(Советсен 6-мӗш сйесӗ йышӑннин§ен)
27. .Кодхоо строитгӗлствин^ҫе
пур йен§ен ыгла—кодхоо хуҫалӑхбн шалти орканиоатсилехне тӗрвклетеоои, уяӑн пуҫлӑлӑхне,
ку^гтурлӑхне,
инттеаҫивлӑхне
хӑпартасси ҫине хыгтӑн ҫавӑрӑнса пӑхмалла*.
(ПСК(н)П Тӗпкомӗ
Ҫурҫӗр
Капкао Крайвомӗ тунӑ токлат
тӑрӑх йышӑанӑ решшенирен),
28. «Вуяшар мӗэйуа хресҫенсемшӗн йалхуҫалӑх ертелӗ ушкӑнлӑ, йудташлӑхла ӗҫе туса
пырсан, тата пӗрдешӳддӗ ӗҫве
шута илсе пырассин тӗп шкулӗ,
оп§ӑлӑк ҫӗяӗ тисгсилинӑн шкулӗ, йалти согсиалиоӑм строиттӗдстввпе оотсиалнсӑмла ӑмӑргу
шкулӗ пудса тӑра"^».
(Советсен 6 мӗш сйесӗ йышӑнБин^вев)
29. «Кам тупӑшсвне '8уя тӑрӑх
валеҫесоишӗн—вӑл колхоса хирӗҫ»
Кодхоосен§в тупӑшсемпе тырпулсене йатав тӑрӑх вадеҫяи—
колхсссене ҫӗмӗрна, колхоҫнбксен
тупӑшсене ҫӗмерни пулаЕ
Пирӗн колхос саквунӗ: тупӑшсене ӗҫ кунӗоем тӑрӑх валеҫвсси
П СК(п)П Ь а в а ш О пкомӗн
та тси п а м а сс ӑ л л ӑ ӗҫсен

акипа ӗ

утарнӗксен

#

ил. ту к та ш

инстсенировккӑ *)

Й арунка Й ӑва н ӗ ,— питӗ патвар
— А ӗҫре епӗ пурин^ен те иршӑмшаклӑскер, тенкел ҫине сӗ- теретӗп. Тепӗр 5 ух хамран хам
веннӗ те хулӑм сасӑпа йурласа шикленетӗп вара. Мӗн тетӗн, ытларат:
ларах сатурпа ӗҫлӗн те сисмесӗ„Улӑх тӑрӑх уттартӑм,
рех ҫамрӑк шӑмшака лутӑркаса
Уттартӑм,
тӑкӑн. Ҫакӑн пирки йаланах йулКӑшкар ути пуҫтартӑм,
ташсене асӑрхама хушатӑп вара.
Пуҫтартӑм.
—Есӗр, йулташсем, ман хыҫҫӑн
Ухмахсене тыттартӑм,
лайӑхрах сӑнаса тӑрӑр, унсӑрӑн
Тыттартӑм,
епӗ мӗн вили 55 енех ӗҫлеме пулКушак пӑхне хыптартӑм,
таратӑп. Ытлашши ӗрӗхсе кайХыптартӑм...“
сан тытса ^арӑр,—тетӗп. Ну вара
— Епӗ хам та тыттартӑм. Ту- вӗсем итлеҫҫӗ...
пата...’(Халӑх пуррине аса илсе)
(Халӑх ҫине тӗлӗнсе пӑхса),
Ҫук! Епӗ урана ыраттартӑм тес— Мӗн? Мӗн тетӗн есӗ?! Кам
шӗн§§ӗ...
каларӗ сана епӗ суйатӑп тесе!
Мӗ-ӗн? Мӗн тетӗр есӗр? Ӗнеи- (Ура тапса кӑш кӑра’г). Кам каместӗр пулсан ирӗксӗр ӗнентер- ларӗ!? Халех хӑвӑн сӑмахна каме ҫук. Кирлӗ пулсан—тухтӑр- йалла ил!
тан справккӑ кӑтартма пултараКурса л а р а к а н с е н ь е н пӗри:
тӑп. Мӗн мана справккӑ илесси.
— Никам та сана нимӗн те
Тухтӑрсемпе вӗсемпе йӑпӑлтатма каламан. Тӗлленетӗн пулӗ.
кана пӗл. ^им -ха, епӗ сире тӗпӗЙ а р ун ка— Ҫук, тӑванӑм, есӗ ху
йӗрӗпех каласа парам-ха. Ан§ах тӗлленетӗн. Каларӑн-тӑк пытарайколхос претҫетаттӗлне ан пӗлте- мӑн. Мӗн кӑвакал ами пек пӗсерӗр. (Шӑппӑн). Тухтӑрсене вӗ- хӳне каҫӑртса йавкаланса тӑрасене пӑспа хӑратас пулат. Ла- тӑн? Е? Кала тӗрӗссине: есӗ кӑшйӑхрах пӑсӑрлантарсан
вӗсем кӑртӑн вӗт?!
темле хут та ҫырса пама хатӗр...
С а с ӑ — Епӗ нимӗн те кӑшкӑрI ^Епӗ хам та ҫавнашкалах ту- ман.
рӑм. Пырса кӗтӗм те тухтӑр патЙ а р у н к а — Ҫук, пытараймӑн. Есӗ
не тӳрех -5ышка сетел ҫине ҫап- мана кӑшкӑрмасӑр нимӗнпе те
рӑм.—Епӗ утарнӗк, сотстроиттӗл- 5 ӑтса ларма пултарайман, мӗнствӑ паттӑрӗ, невӑрнӑй ҫын те- шӗн тесен ку вырӑна каласа кӑтӗп.—Парӑр мана виҫ ернелӗх тартнӑ 5 ух мана пурте „суйатӑн“
отпуск, тетӗп. Тухтӑр итлесе тесе кӑшкӑр^т^ӗҫ.
пӑхрӗ.—Нимӗн те ыратмаст сиС а сӑ —Пурте
калаҫҫӗ пулсан
рӗн, отпуск пама пултараймас- суйатӑн сна^^ӑтсӑ.
тӑп, тет.—Аха-а, есӗ отпуск паЙ арунка —Ехе! Акӑ йепле! Ак
ма пултараймастӑн-и, ватӑ крыс! камӑн ҫӑварӗ пысӑк! Илтр>ӗр-и,
Акӑ, куратӑн-и ку мӗн.—тесе краштӑнсем? Пурте
илтрӗр-и?
кӑтартрӑм хамӑн (^ӑмӑрӑма (ҫа- (Сассине хӑпартса). Кун пек ирнисене тавӑрса ^ышкисене кӑ- сӗр елеке епӗ ахал^ хӑварма пултартат). А вӑй йен-^ен мана ат- тараймастӑп. Халех сута паратепе аннем тайлӑк ту-у...
тӑп!.. Епӗ.. епӗ... (Сасартӑк йӑ(Астуса илет). Ах, мӗн супӗл- вашланса). Е-е-е, мана мӗн-ха
тетрӗм епӗ... Ах, ах... улӑм пӗр- ытах тет... Наретсене тӗплӗн ту■
5 И -5ухлӗ те вӑйӑм йулмарӗҫке... са иртерменшӗн мана ҫтена хаҪийелтен пӑхма кӑна епӗ патвар ҫатӗн^е те сӑптӑр^ӗҫ те итту
ка-^-^ӑ. Ӑш^^иккӗм йӑвӑр ӗҫпе хӑнк та тумарӑм... Хе-хе-хе-ей,
хӑлтӑ-хӑлтах пулса ҫитрӗ. Кашни нещоснаттӗлнӑй колхоҫяӗк...
ир пӗрер витре йун суратӑп.
Йурлат:
Йӑвӑртарах ӗҫе нарет парсан ваАх, 5 унӑм ыратат,
ра кктаранах, ӗҫлеме тытӑни-5Ь1ратат.
■ьенех шӑмӑсем шатӑртатма пуҫМана сар хӗр йуратат,
лаҫҫӗ...
Йуратат.
(Хурлан§ӑклӑн йурла^г);
(1-мӗш утарнӗк кӗрет).
А-ах '5унӑм ырата’г,
У т а р н ӗ к —Итле-ха, „5 унӑм“,есӗ
Ыратат.
мӗншӗн ӗҫе тухмастӑн?
Мана сар хӗр йуратат,
Й а р у н к а —Епӗ санӑн 5 уну мар.
Йуратат...
Тепӗр тесен—санӑн нимӗн ӗҫ те
ҫук ман ҫумра. Манӑн ура ырата т.
*) А. Ресапкин ҫу1ие§ӗ тӑрӑх ҫырнӑ.

Кахал каштийӗ ыоят
^
Й ар у н к а— Кирек те мӗн калама
пултаратӑн. Манӑи
хӑЛхамсем
шӑтӑк; пӗрин^ен кӗрет те теп
рин^ен ши-ик! ан^ах шӑхӑрса
тухса кайат.,
У та р н ӗ к — Кахалсен йаланах ҫавӑн пек ӗнтӗ вӑл.
И ар унка— Йӑнӑшатӑн, тӑванӑм
Епӗ 5 ӗрне хури тӑршшӗ те кахал мар.
^ Утарнӗк— ӳ1апла кирлӗ те. Тимлӗ пулни хӑвӑншӑн та пирӗншӗн
те аванрах. Епӗр халӗ хамӑр прикатӑпа утарникле ӗҫлеме сӑмах
патӑмӑр. Мӗн пур ӗҫе те пӗр есӗ
кӑна пӑсса тӑратӑн...
Й ар унка— А епӗ утарнӗкле ӗҫме сӑмах паратӑп!
У та р н ӗ к — Лайӑх йапала тупнӑ
мухтанмалли. Маттур...
Й аруика -М атту р ҫав.
Сӑмах
майӗпе ыйтам-ха: есӗ ҫакнашкал
такмаксем йурланине илтнӗ-и?
Йурла'г:
Манӑн тусӑм—сарӑ ка^^ӑ
ӳтарнӗке ҫырӑн^ӗ.
Елӗк лӑпкӑн ҫывӑрат^ӗ,
Ха.§ утарлӑн тытӑн^ӗ.
У та р н ӗ к —Ку йурӑри сӑмахсене
йепле шутласа кӑларма пӗлтӗнех.
Сирӗн пек йарункасемшӗн самӑй
тӗсех ӗнтӗ. А епӗр урӑхла такмаксем йурлатпӑр. Ак итле:
Ушкӑн йышӗ сахал мар.
Епӗр—ҫӗрӗн, пинӗн...
Ҫана^йевӗр кахал мар,
^ Ӗҫ тӑватпӑр тимлӗн.
Й ар ун ка —Ех, кушак хӳри! (Йурлат);
Мухтанаймӑр есӗр урӑх,
Мӗскер кирлӗ-ха тпга?
Пур утарнӗк—мӑкла сурӑх,
Прикатирӗ—тунката.
У та р н ӗ к —

мас^г-и?

У та р н ӗ к —

Кӑлӑхах хал> кӑшкӑратӑн,.
Тин кураймӑн ку тава.
Пирӗн ш ан^ӑклӑ прикатӑ
„ Ӗҫпе тухӗ' мухтава!
Й а р у н к а —Йепле мухтавз?
У та р н ӗ к — Ӑмӑртса
ӗҫленипе
мухтава тухатпӑр. Епӗр токӑвӑр
тащ урӑмӑр ӗнтӗ.
Й ар у н к а —Тунӑ пулсан йурӗЕпӗ ҫирӗплетекенни пулӑп. Пыра
лармасан пыратех ӗнтӗ вӑл. Мана
сирӗн токӑвӑрӑр нимӗн тума та
кирлӗ мар. Сирӗнпе ӗҫлес кӑмӑлӑм та пӗтрӗ ӗнтӗ манӑн.
У та р н ӗ к —Мӗншӗн апла?
Й ар унка —Мӗншӗн тесен сирӗн
у н т а ӗ ҫ ш ӗ н т ӗ р ӗ с тӳлемеҫҫӗ. Тӗ“-

Рӗс пултӑр тееен ӗҫ тӑрӑх мар
Кун тӑрӑх тӳлемелле. Есӗр таҫти
ҫӑва шӑтӑкӗн^ен ҫтелш^инӑ шухӑшласа кӑларнӑ...
Ҫывӑрма та вӑхӑт ҫук,
Кӑшт канма та ирӗк ҫук.
Нормӑсем тӑваҫҫӗ,
„Трудодень“ сӑваҫҫӗ...
Прикатӑсем-мурӗсем тата,
Мана кӑмӑллӑ мар ку йапала.
5 асах ҫӳ р ес пулат туйапала...
Анран йараҫҫӗ суйапала.,.
Утарнӗк:

— Хархам каЛаҫатӑн, шӳтле.
Тавӑрса калам-ха, итле;
Колхосра йаланах епӗр
Кунӑн мар ӗҫӗн тӳлетпӗр.
Ҫтелш^инӑ уссине пӗлетпӗр.
Унсӑрӑн малалла кайаймӑн,
Происвотствӑна вӑйлӑлатаймӑн.
Кун тӑрӑх тӳлени—
Кахала хӳтлени.
Ун пек 5 ухне
Еҫ^еннисем ӗҫлеҫҫӗ,
Найаннисем—
Ыйха вӗҫлеҫҫӗ.
Укҫине илнӗ 5 ух
Ҫывӑраканӗ ҫук,
Ун 5 ух кахал та кайра мар,
Ӑна та пӗр пек пар.
Акӑ ӑҫта туртат вӑл
„Кун укҫи“
Кахалсемшӗн канлӗ 5 унУҪҪи.
И арунка (тарӑхса);
— Куна мана тӗртсе калатна?
Покка пакӑлтатах ха, латнӑ...
Ҫапах,
Хуллентерех калаҫ, тӑванӑм,
Атту ҫӑмха пек
Тусан ҫин^е йӑванӑн!
Утарнӗк:

— Тӗрӗссине тӗрӗссипех калатӑп,
Пӗртак тивет пулас сана та.
Йарункка:

— Апла пулсан пырӗ,
Ҫтелш^инӑ та йурӗ.
Ӑн^ах акӑ мӗн епӗ ӑиланаймастӑп:
Мӗншӗн пурне те пӗр пек
тӳлемеҫҫӗ?
Мӗншӗн ыттисем
Манран ытларах илеҫҫӗ?
Мӗнщӗн тесен;
Ҫ тӐ п ^и н ӑ 5ух
Тӑртавӗ ҫук—
Пысӑк расретлисем
Укҫа илеҫҫӗ.
Кӗҫӗннисем—
Выҫса вилеҫҫӗ.
Ҫакна вара
Рас-с-с рет! теҫҫӗ.
Утарнӗк:

— Ех, айван!
Шухӑшлаг-ха пуҫупа:

Ӑ ҫталла кайан

Ку ҫулпа?
Сӳреҫӗпе сухаҫӑсӗи
Пӗр пек марҫке ӗҫӗсем?
Иӑвӑртарах вӗт
Сухаҫӑн ӗҫӗ,
Ӑҫтан унпа
Танаштӑр сӳреҫӗ?
Йарунка:

— Темӗн те калаҫӑн есӗ.
Утарнӗк:

— Ҫапла ҫав.
Сӑмах та тупаймастӑн ав.
Йарунка:

— Е-ей! Мӗн каласси пур,
Сур та хур!
(Хура Йӑван кӗрет).
Иӑван (питӗ тарӑхса):
— Килте ӗҫлен, хирте—
Ниҫта та ҫук йӗрке.
Хӑшин пӗрер лаша,
А манӑн виҫҫӗ...
„Мӗскершӗн туллашан
Рва 5 вӗт ес“, —теҫҫӗ.
Т)унтан ӗҫлен хирте...
Аҫта кунта йӗрке?!
^ Мӗн пур нушта пирте!
Йарунка:

Куратӑн-и, тӑванӑм.
Йепле ӳпкев Йӑваиӑм?
Утарнӗк:

— Апла, „курап.
Т)орнох Йӑванӗ—
Рва^сен тӑванӗ,
Ӑна укҫа пултӑр,
_^Ыттийӗ хӑт ҫунтӑр.
(Йӑвана).
— Есӗ, Йӑван,
Кампа тӑван:
Колхоспа-и?
Кулакпа-и?
Йӑван:
— Кулак мар вӗт епӗ,
Пурсӑр та пӗлетӗр.
Утарнӗк;

— Апла пулсан
Карланкуна ан кар,
Пыр шӑтӑкне ан хыр!

Хор:

“

Кун тӑрӑх

тӳлесси тӗп
пултӑр!
Сывӑ' пултӑр ҫтелш^инӑ!
1-мӗш утар н ӗк— Урал оплӑҫӗн56 Варней районӗн^е 15 колхосран 5-шӗ кӑна ӗҫ укҫине ӗҫ тӑрӑх тӳлеҫҫӗ...
2-м ӗш
ута р н ӗ к — Йулашки
10
колхосӗ ӗҫ укҫине пурлӑх тӑрӑх
тӳлеҫҫӗ.
(Ку сӑмахсем вырӑнне районри прнмерсене илсе кӑтартмалла).
Хор:

— Ҫӗнӗ йӗрке
Кирлӗ пире,
Пурте пӗрле
Тимлер ӗҫре!
1 -м ӗ ш утарнӗк:

— Нормӑсене ӳстерер!
2-мӗш ӗ:

>

— Расретсене йӗркелер.
Хор:

— Утарнӗксен йалавне
Ҫӗклентерер ҫӳлерех!
4 мӗшӗ:

— Малаллӑхщӑн мар-щи
Хускан^ӗ 5 ӗре?
5-м ӗш :

Й ӑващ

— Колхос ҫывӑхне те ан пыр
Тесшӗн мар-и тата?

— Утарнӗксен маршӗ
Йанрарӗ ӗҫре.
Хор;

Йарунка;

— Ну та!
(Стсенӑ хыҫӗн^е
йурлани илтӗнет).

Паттӑрлӑ ҫӑр,
Харӑссӑн пуҫтарнӑр,
Харӑссӑн марш!
(Пӗр утас малалла йарса пусаҫҫӗ).
Еҫе тимлӗн иртеретпӗр,
Колхос ӳстӗр ҫирӗпрех.
Кунпа мар хал) ҫитӗнетпӗр
Минутпа та сехетпе.
Тистсиплинӑ ҫирӗп пултӑр,
Айтӑртухӑр ӑмӑртса!
Пурте харӑс-харӑс утӑр
Ирӗк йурӑ йанратса.Пирӗн йурӑ шӑнкӑравлӑн
Кӗвӗленгӗр йан та йан!..
Амӑрту кунҫулӗ анлӑ,
Пӑрӑн, ҫул ҪИН5 И найан!
(Иккӗн плаккат ҫӗклеҫҫӗ).
„Лайӑх ӗҫшӗн—мухтава,
Иапӑх ӗҫшӗн—ответа".

утарнӗксем

Ан кансерлер, кахаллисем.
Ҫул парӑр хаД) пире!
Утарнӗксен коллоннисем
Тухаҫҫӗ уй-хире.
(Утарнӗксем улттӑн ҫи^^ӗн
утса кӗреҫҫӗ).
1 -м ӗ ш у та р н ӗ к (камант парат):
— Прикатӑ, стой!
На ле-во-оп!
П ри катӑ (хорпа текламатсилет):
— Пурсӑмӑр утарнӗк,

— Шӑла йӗрсе
Ахад) ан лар,
Хӗрӳ ӗҫре
Хастарланар!
1-мӗш:

— Илтӗмӗр сатани,
2-м ӗш :

— Вӑхӑ^ӗ кӗтмест...
3-мӗш :

— Пухӑнтӑр-и пурте?
Хор:

— Пухӑнтӑмӑр... йест!
(Камантӑ парат):
— Направо шакӑм марш-ш!
(Стсенӑ тӑрӑх утеа ҫавӑрӑнаҫ1-мӗш ута р н ӗ к

пурне те ‘ьӗнетӗп

комппи^ьӑтси Йӗркипв оырнӑ клоунатӑ

ВЫЛ)АКАНСЕМ иккӗн: Мишккӑпа Тришккӑ.
МИШКаПА ТРИШКӐ {тухаҫҫӗ, тскӗгиӗ гпе харӑс
камгҫаҫҫе), Ырӑ каҫ сунатӑп йуратнӑ краштанккӑсемпе йуратнӑ крӑштӑнсем. Епӗр ^аплӑ камитсем
Мишккӑпа Тришккӑ, килтӗмӗр кунта сире савӑн
тарма-култарма. Ҫавӑн пек пирӗн сатани. Вӑл сатанийе ҫӗр про 55 ӑнӗпех тултармашкӑн, сире 101
номӗрлӗ приккас парас тетпӗр. Итлӗр! Акӑ ҫакӑ
пулат пирӗн приккас: хӑлхусене тӑратса ляртӑр,
куҫӑрсене ^армакласа пирӗн ҫине шӑтарасла пӑхса шӑппӑн ларӑр. Кулас текенсем вара хырӑма
')ытсах кулӑр, йӗрес текенсем ӗсӗклесех йӗрӗр.
(иккӗш пӗрпӗрин ҫине пӑхса кулаҫҫӗ). Итлеха,
йулташ, есӗ манз, кулак колхоса ^ӑрмантарнӑ пекех, ^ӑрмантаратӑн. Епӗ мар, есӗ ху мана ^ӑрмантаратӑн. {Иккӗгиӑ те аллисене сарса, халӑх
патнелле утса калаҫҫӗ). Краштӑн йулташсем!
Вӑл мана ^ӑрмантарса тӑрат кунта. Хӑлха ^икки
парса кӑларса йарӑрха ӑна. Капла епӗ калас сӑмаха та каламасӑр хӑварма пултаратӑп. Пӑхӑрха—каллех ман сӑмахсене катаса пырат—илтетӗри?
Апла пулсассӑн тухса кайатӑп епӗ кунтан. А ес
тухса кайма—и? Йурӗ. Ун пек, кун пек ан пултӑр тесен иксӗмӗр шӑпа йарӑпӑр: кама шӑпа тухат, унӑщ вара малтан халӑх умне тухса калаҫмалла пулат... (Иккӗгиӗ гпе нггмӗн щӗнмесӗр лараҫҫӗ).
Тришкӑ ^ӑтаеманьипе темиҫе ху'§5 ен те сӑмах
персе .йарасш ӑн тутисане выд)Чтса илет, ан^ах
калаҫма йураманнине аса илсе, хӑйне хӑй ^арса
л яр тса, тутине аллипе тытат. Мишкӑ ним сасӑсӑр тутине у ҫ а —уҫа хупса ларат. Унтан Мишкӑ
хӑй мишшукӗн^ен пӗр плаккат туртса кӑларат.
П лакка^ӗ ҫине: Тришкӑ—ӑслӑ ҫын мар: вӑл татӑклӑ 3-мӗш ҫулӑн сайомне халӗ те ҫырӑнса илмен“ тесе ҫырнӑ пулнӑ. Плакатне халӑха кӑтартат, пурнипе Тришкӑ
ҫине тӗллесе сасӑсӑр
кула'г.)
ТРИШКӐ (пӗтӗм пыргиӑ'пакпргпгтщен кӑгикӑрса йарса). Краштӑнсем! Суйат вӑл, тупӑта
суйат: епӗ ҫӗнӗ сайома 50 тенкӗллӗх ҫырӑннӑ
(Сасаргпӑк хӑй улталаннине сиссе ҫӑварне аллгте хупласа илет).
ҫӗ, ҫав вӑхӑтрах утариӗксен йуррине йурлаҫҫӗ).
У тар н б ксен йурри:

Ан кансӗрлӗр, кахаллисем,
Ҫул парӑр хад) пире!..
Й арунка (утарнӗксем умне пӳлмелле тӑрса).
— Тӑванӑмсем!
Ан йатлӑр, 5 ур..,
Ман хамӑн та
Хастарлӑх пур.
Ҫп хам та ҫак отретпалах
Еҫе тухап пур вӑйпалах.
Мӗн пур вӑйа-хӑватӑма
Хурам ерттел ӗҫне.
Утарнӗкле прикатӑна
Кӗретӗп епӗ те.
В о ш а тт ӑ й (Йарунка умне тухса)
— Ҫирӗп-и ку сасӑ?

Ҫирӗп-и

# й. му1^И

МИШКӐ. Есӗ манран малтан ал са йатӑн!
ТРИШКӐ. Ху шулӗкла хӑтланса мана улгаларӑн та...
МИШКӐ^. Халӗ ӗнтӗ епӗ тухап халӑх умне.
ТРИШКӐ. Тухатӑн пулсан тух.
МИШКӐ {халӑха). Улталарӑм вӗт Тришкӑна.
ТРИШКӐ. Мӗн?
МИШКӐ. Нимӗн те мар, нимӗр. Санран малтан халӑх умне тухса камит пулас терӗм те, ан53Х сансӑрӑн май килмест пулмалла. Итлеха,
стсенӑ хыҫӗн^ен вӑлта илсе килха.
ТРИШКӐ. Мӗнле вӑлта?
МИШКӐ. Мӗнле вӑлта пула'?—пулӑ тытмалли
илсе кил тенӗ сана—йӑвӑри мӗн?
ТРИШКӐ. Мӗн тӑван вара вӑлтапа?
МИШКӐ. Сӑра ӗҫме мар ӗнтӗ. Пулӑ тытма.
ТРЙШКӐ. ^Пулли ӑҫта?
МИШКӐ. Ӑҫтине кайран курӑн.
ТРИШКӐ {сгпсенӑ хыҫӗнгн^ен 'валгпа гглсе кгглет),
На.
МИШКӐ Пуҫларӗ ӗҫлеме. {Стсенӑ хыҫне вӑлгпа йарагн гпе, щӑпта ггьургггеа кӑларагп).
ТРИШКӐ. Пулӑ вырӑнне ^ӑпта кӗ^ӗ тем.
МИШКӐ. '5ӑпта ҫав. Ахад) ^ӑпта мар вӑл.
Ыйӑх ^ӑпти теҫҫӗ ӑна. Ҫак ыйӑх ^ӑп-гине пирӗн
йалсовет претҫетаттӗлӗпе ҫекреттарӗ тӗртнӗ.
ТРИШКӐ. Хӑҫан тӗртнӗ?
МИШКӐ Ҫ ы н с е м к у Д ) т е с т а ф е т т ӑ и р т е р н ӗ вӑх ӑ т р а . Ы й ӑ х ^ ӑ п т и ҫ а п н ӑ п и р к и ш к у л ваД)Д)И
ву тӑ х атӗр л ем е вӗсем вӑх ӑт н и й еп л е те тупайм ан.
(Зуӑгштте вӑлггги вӗҫӗнггг^ен кӑ.гареа Тригикӑна гпыгпгпарагп. Угшпан кал,9ех вӑлтгте йарса, тепӗр йапала
сӑра /м/ртса кӑларат).
ТРЙШКӐ. Самок тем?
МИШКӐ. Самок—вырӑсла, ^ӑваш ла — ҫӑра
теҫҫӗ ӑна.
ТРИШКӐ. Мӗн питӗресшӗн асӗ унпала?
МИШКӐ. Поткула^нӗк (йагпне кала) ҫӑварне.
Вӑл пӗрмайах колхос ҫин^ен суйа сӑмахсем сарса ҫӳрет. Тутине питӗрсе илсе, ытлашши сӑмахсем калама ^арас тетӗп (перекет касеи кӗнеки
тургггса кӑлараггъ).

Й арунка:

— Сирӗнпе пулсассӑн
Ҫулӑм пек хӗрӳ!
В ош аттӑй :

— Апла пулсан
Пуҫна ан ус.
Ӗҫе тухсан
Ес пирӗн ттс.
(Утарнӗксем Йарункӑна хӑйсен ӗретне хутшӑнтараҫҫӗ).
Вош аттӑй:

^— Прикатӑ, марш-ш!
(Йурласа утма тытӑнаҫҫӗ).
Йурӑ:

Ҫул парӑр-ха, кахаллисем,
Ӑн кансӗрлӗр пире!
Утарнӗксен колоннисем
Тухаҫҫӗ уй-хире.
Х у ш с а й уҫла м ал ли :

Пурсӑмӑр утарнек

Ӑмӑртуллӑ ҫар.
Харсӑрӑн пуҫтарнӑр,
^ Паттӑрӑн марш!
Ӗҫе тимлӗн иртеретпӗр,
Колхос ӳстӗр ҫирӗпрех.
Кунпа мар хаД) ҫитӗнетпӗр—
Минутпа та, сехетпе.
Пурсӑмӑр утарнӗк, т. ы. те.
Тистсиплинӑ^ҫирӗп_ пултӑр,
А^гӑр тухӑр ӑм ӑртск
Пурте харӑс-харӑс ^ ӑ р
Ирӗк йурӑ йанратса.
Лурсӑмӑр утарнӗк, т. ы.теПирӗн йурӑ йанӑравлӑн
Кӗвӗлентӗр йан та йан!
Ӑмӑрту кунҫулӗ анлӑ—
Пӑрӑн, ҫул ҪИН5 Н найан!
Пурсӑмӑр утариӗк, т. ы. те.
(Утса тухса кайаҫҫӗ).
'Ьар ш а в,

ТРИШКӐ. Мӗнле кӗнеке ку? Кӳрха, тытса
пӑхам. (Мишккӑ парат). Ҫук, лайӑхкӗнеке мар ку?
МИШКӐ. Ма лайӑх мар?
ТРИШКӐ. Хулӑн хутран тунӑ. Пирус ҫавӑрма
йурӑхлӑ мар. Ун пеккине епӗр йуратмастпӑр.
МИШКӐ. Лайӑх мар кӗнеке терӗн те, кӗнеки
йатне вуласа пӑхрӑниха ху?
ТРИШКӐ. (вулат). „Пер-е-кет кӗ-неки.“
МИШКӐ. Перекет кӗнеки ҫавӑ ӗнтӗ. Вӑл кӗнекене ҫакӑнта ларакансене, камӑн ҫук, пурне те
парас тетӗп Пурин^ен ытла (хӑй укҫине перекет
тссшще шыупмап ҫыи йашие иаласа). Петӗр Иӑванне памалла. Вӑл тырӑ сутнӑ укҫине тӗп сакайне кӗртсе тутӑрпа ^ӗркесе хунӑ. (Ҫӗҫӗ туртса кӑларат).
ТРИШКА. Ҫӗҫӗ тухрӗ тем? Кам ҫӗҫҫи вал?
МИШКӐ Ку ҫӗҫӗ... (йатне гсалӑ) Ласӑр Йак
ку ҫӗҫҫи пулат. Ӑна вӑл ҫамрӑк пӑрушне пуСма
хӑйраса хунӑ.
ТРИШКӐ. Партти Тӗпкомӗ сотсиалисӑмла вы§ӑх-5 ӗрлӗх ӗр^етесси ҫин^ен кӑларнӑ ^ӗнӳве вуламани вӑл?
МИШКӐ. Вуламан пулмалла ҫав. Вуланӑ пулсан апла хӑтланас ҫук та. Комсомолӗссем на^ар
ӗҫлеҫҫӗ, ун ҫин^ен ӑнлантарман ӑна. {Вӑлтине
шрса еехет кӑларагп).
ТРИШКӐ- Сехет тухрӗ тем? Мӗн инттересни
пур вӑл сехетре? АхаД) сехетехиҫ ку?
МИШКӐ. Ахад) сехетех мар ҫав—кайа йулса
ӗҫлекенни. Вӑл сехет тӑрӑх пирӗн йалсове^ӗ ӗҫлесе пырат. Паранкӑ, тата ытти пах^а-ҫимӗҫсем пуҫтарса патшалӑха парас васкавлӑ ӗҫе пирӗн йалсовет ҫак кайа йулса пыракан сехет тӑрӑх ^ у са пырат {кунта кӑтаргпнисен вырӑнне, йалсоветӑн вӑхӑтш гпӑвӑнайман урӑх ӗҫеем ҫинг/уен каланисемне гулшӑнтармаллӑ).
ТРИШКӐ. Сутаҫҫи вӑл сехете?
МИШКӐ. Райбнран выкӑвӑр^ пари^йен хӑйсене кирлӗха вӑл. Кайран, выкӑвӑр парсан, сутма
та пултараҫҫӗ.
ТРИШ Кл. Тата йарса пӑхха.
МИШКӐ. {Вӑлтине йарса пгугпылккӑ туртса кӑтрат).
ТРИШКӐ. Путылкӑ тем?
МИШКӐ. Путылкӑ ҫав. Ҫак путылкка^^ ӳ “^не
(ӗҫекен колхоҫнӗк йатне кала)
Пракух Йӑванӗ
иртнӗ ернере алли-ури мӗнӗпех кӗрсе^ ларнӑ та,
ВДлхос авӑнне ҫапма пыма маннӑ кайнӑ. {Вӑлшине
прса еӑрен пгуртса кӑларат).
ТРИШКӐ. Вӗрен кӑлартӑн тем? Кама хӗнетӗн
иу вӗренпе?
МИШКӐ. Хӗнемелли вӗрен мар ку. Ку вӗрен
икӗ ҫын туслӑ пулсан, туртса уйӑрмалли. Ан^ах
(цлакпа поткулащнӗк йатне кала) Хӗлӗп Курмили
чулакпа Ваҫли Уртемине, пӗрпӗринпе туслӑ пурӑваканскерсене, ҫав вӗренпе туртсан та пӗрпӗрин№н уйараймӑн. {Вӑлтине йарса гшшалу туртса кӑ^артк).
ТРИШКӐ. Ай, пашалу тухрӗ. Тавай ҫийетпӗр.
МИШКӐ. Ҫийессипе санӑн.
^ ТРИШКӐ. Ҫимели мар пулсан, мӗнле пашалу
вал?
МИШКӐ. Ахад) пашалу мар ҫав вӑл. „Маннӑ паШалу" теҫҫӗӑна—кӑмакараманса йулнӑ пашалу. Ҫав
(»г/р ҫиищвх хӑй ҫпие хунӑ на.юка гпӳлемесӗр
^^ракан ҫын йатне кала). Хветӗр Каврили ҫинӗ те,

налока вӑхӑтра тӳлеме кирли ҫин^ен
маннӑ
кайнӑ.
ТРИШКӐ. Маннӑ пашалува ҫинӗшӗн пулни
вара вӑл?
МИШКӐ. Уншӑн мар та, йури ҫапла каларӑм.
Ун пек тӗшмӗше хам епӗ ӗненместӗн те, ыттисене
те ӗненме хушмастӑп. (Шӑхли^ӑ туртса кӑларат).
ТРИШКӐ. Па-па-па-па! Шӑхли^ӑ ҫакланнӑ.
МИШКӐ. Ҫак шӑхли^а кулак калат те, ҫав
кулак каланӑ шӑхли^па йалсовет ^ленӗ {кулаксем
.чайлӑ ӗҫлекен щлен йатне кала) Петров Варлам
ташлат. Кулак мӗнле кӗвӗ калат, ҫав кӗвӗпе Варлам та ҫынсем умӗн^е никамран вӑтанмасӑрах
ташласа пырат. {Кунта кулак ҫине сатани сахал
хуни ҫинпуен каласа памалла).
ТРИШКӐ. Виш, мӗнле ш ӑхли^ӑ иккен вӑл
(шӑхли^ине шӑхӑрса пӑхат).
МИШКӐ {вӑлта йарат).
ТРИШКӐ. Ҫитӗ ӗнтӗ сана. Нумай пулӗ унта
санӑн вӑлтана ҫаклатмаллисем. Мана халӑх умне
тухса хамӑн ӑсталӑха кӑтартма памастӑн. {Вӑлтингщегс йпрса тытат, лешӗ парасгаӑн .чпр).
МЙШКӐ. Ан ^ӑрмантарха. Пит пысӑк пулӑ лекме тытӑннӑ 55 ӗ .. Капан пек еппин. Капанран та
пысӑкрах та. Акӑ ҫакӑн пек {Ик аллине сареа йарса, хӑрах аллипе Тришкӑ сӑмсинщен ггтвретет).
ТРИШКӐ. (Ыратнӑ сӑмсине гпытса). Ай1 Сӑмсана сулахай оппортунисла кукӑртса лартрӑн.
МИШКӐ. Сӑмса ыратни мӗн вӑл. Сӑмс 1 хырӑмах
мар. Унсӑр пурӑнма пулат. Авӑ пирӗн йалсовет
5 ленӗ. (йатне кала) сӑмсасӑрах пурӑнат.
ТРИШКӐ. Сӑмсасӑр тетӗн?
МИШКӐ. Сӑмсасӑр ҫав. Клас шӑршине сисми
пулнӑ. (Еулак йатне кала)... кулак ҫине паранкӑ
сатанийӗ сахал хунӑ. Мӗншӗн? Сӑмси клас шӑршине сисми пулнӑран ӗнтӗ вӑл.
ТРИШКӐ. Итлеха? Акӑ мӗн.
МИШКӐ. Мӗн?
ТРИШКӐ. Епӗ акӑ ҫакӑ пукан ҫине хыҫалалла
ҫавӑрӑнса ларам. Ак ҫапла. (Халӑх йенеллв с^урӑмпа
ларат). Есӗ манран ыйтатӑн ҫав-ҫав ҫын мӗн ҫин5 ен шухӑшлат?—тетӗн. Епӗ есӗ кӑтартнӑ ҫын шухӑшне пӗтӗмпех каласа пама пултаратӑп.
МИШКӐ. Ну-ну-ну! Курӑпӑр. Калаха еппин: ав
лере ларат пӗр краштанин. (Халӑх ҫинелле ^сӑтартса). Мӗн ҫин^ен шухӑшласа ларат халӗ вӑл,—
пӗтме пултарӑни?
ТРИШКӐ. Вӑл-и? Вӑл... вӑл..., Колхос тупӑшне
валеҫнӗ 5 ухне ыттисемпе танах илме пулмӗши,
тесе шухӑшласа ларат.
МИШКӐ. Ай-уй! Пӗлтӗнҫке. '^ӑ н ӗитӗ: ты рӑ^
вырнӑ 5 ухне кӗлтесем ун пек йапӑх ҫыхса пыракаи
пулман. Ҫийӗн^ен тата ӗҫленӗ вӑхӑтра вар ыратат
тесе, пурин^ен ытларах ҫӗмел сулхӑнӗн^е выртма
йурата^^ӗ. Халӗ утарлӑ ӗҫлекенсемпе танах илесси
ҫин^ен шухӑшлат. Калаха тата: ак ҫакӑ краштанин мӗне ытларах йуратат: сотсиалисӑмла выд)ӑх5 ӗрлӗх ӗр 5 етессине-и, ҫӗрӗҫ техниккине вӗренме и,
сайом илме-и, кӗнеке-хаҫат вулама-и?
ТРИШКӐ. Есӗ каланисен^ен пурин^ен ытларах
вӑл... пӑрҫа кукли йуратарах парат.
МИШКӐ. Тӗрӗс. Кам ҫак ҫын?ТРИШ КӐ. Меҫник. Кулак тенӗ йапала вӑл '
кирек-хӑҫан та, меҫник пек... пӗр вӑкӑртанах 7-шер
хут тир ҫӗвсе илме йуратат.
МИШКӐ. Тӗрӗс. тӗрӗс. Пӗл^ӗ. Мӗншӗн ҫак копператтӑр колхос йенне питпех ҫавӑрӑнса тӑрайман.

к о л л е к ти в л ӑ т е к л а м а т с и

• елкер
(8 ҫын йунтиар тухса тӑраҫҫе).
4-мӗшпе 5-мӗш {малгтсечпе иӗр ӗрете гпӑрса):
ПУРТЕ ХАРӐС:
Урал—Куспастрой.
Епир пролеттарлӑ ӗҫҫарӗн
ПУРТЕ ПӖР ХАРӐС:
Мӗлйун-мӗлйуншар ҫынниҫем,
Ӳсеҫҫӗ пит йышлӑн
Совет ҫӗрне талкӑшпе таррӑн
Ун пек кикантсем;
Хурҫ никӗс хыван паттӑрсем—
Ӗҫхалӑхшӗн ^ыслӑ
1 -м ӗш п е 8 -м ӗ ш {маладла йунашар гпуха тӑрса):
Вӗсен йа^ӗсӗм.
Пулас ҫут тӗн^ешӗн ум-хыҫлӑн
{Пгурте пер угпӑм малалла, 6-мӗщ икӗ утӑм маТӑватпӑр хӑват—ҫитӗнӳ,
лалла тухса,—харӑс):
{1-мӗшпе 8-мӗги икӗ айӑккалла, ытгписем пбр утӑм
Йалсем те ак пирӗн
малалла утса):
Ҫӗнел^ӗҫ кӑкран,
Тӳакмастпӑр—хут ҫӗтӗк, хут выҫӑ,—
Ваклан^ӑк уй-хирӗн
Ҫампах та пирте—ҫӗнтерӳ!
Сирлет 5 ик-йӑран.
4 -м ӗ ш п е 5 -м ӗ ш {Вырӑнтах):
3—6-мӗш {Йуггашар гпгухса):
Ӗҫхалӑх ҫулпуҫӗ—компартти,
Кив йал ҫине шӑтрӗ
Ҫак партти ӑс-хал панипе
Ҫӗн оп^ӑ {Нгурте)—колхос.
Ӗҫҫарӗ тимне ак хӑпартрӗ,
Ҫеҫен хире ҫӑтрӗ
Пурат вӑл ҫӗн пурнӑҫ ҫуртне.
Тыр хапрӗк {Пургпӗ)— совхос.
2-мӗшпе 7-мӗш пӗр утӑм кайалла, 4-мӗгипе о-мӗт
Тагггахмагтиинӑ кӗрленӗ пек—м-.ч-.ч-ч-с-с-с-с текен
икӗ угпӑм кайалла щакаҫҫӗ. Пурггге аллггсемие маги- сасӑ гпӑвасҫӗ).
шин ҫавӑрӑннӑ пек ҫавӑрса <гм-м-м-м-м-с-с-с-с'^ тесе
ПУРТЕ ХАРӐС:
машшинӑ сасси ггараҫҫӗ. Вщ-ӗ хут ҫавӑрсам, 1-мӗите
Кӗрлет Совет ҫӗрӗ,
8-мӗш ҫаплах кӗрле^ҫӗ, ытгпггсем хуллен, машшин сасКӗрлет тӗппипе.
си .чайӑн пуҫлаҫҫӗ).
Ҫӗршыв пирӗн 5 ӗрӗ,
Кӗрлет Совет ҫӗрӗ,
Вӗрет вӑл ӗҫпе.
Кӗрлет тӗппипе {Хытӑрах).
7-мӗшӗ {икӗ утӑм малалла гггухса):
Ҫӗршыв пирӗн 5 ӗрӗ {Таггга хытӑрах)
Мӗлйун-мӗлйуншарлӑ
Вӗрет вӑл ӗҫпе {Питӗ хьтӑ).
Ӗҫхалӑх ҫынни
1 -м ӗ ш п е 8 -м ӗ ш {Пӗрер утӑм малалла пусса):
Ӗҫлет ак утарлӑн—
Кӗрлет Трактрострой ак,
Хавас, ывӑнми.
2 -м ӗ ш п е 7 -м ӗ ш Ҫ-мӗмгге 8-мӗшне тагшшса):
Ӗҫлет вӑл вут тимлӗн
Ҫелмаш—Автострой.
Хӗрсе, ӑмӑртса,
3 -м ӗ ш п е 6 -м ӗ ш {малгписемгъе танашса):
Пилӗк ҫул виҫишӗн
. Ӳсет Тнепрострой та
Васкат тупӑшса.

ТРИШКӐ. Мӗншӗн тесен унӑр мӑйӗ ҫин^е ҫӑпан ратха вӑл арӑмӗ ыйтнисене, Ухмах ҫынах мар.
ларат. Ҫӑнанлӑ мӑйпа колхоспа совхос йенелле Кам ҫак?
ҫавӑрӑнса тӑма хӗнтерех,
ТРИШКӐ. Телекаткӑ. Активисткӑ.
МИШКӐ. Ӑҫтан палӑра¥ унӑн активнӑҫӗ, йе теМИШКӐ. Мӗн ҫин^ен шухӑшлат ҫак крашатанин?
ТРИШКӐ. Ман йата асӑнмӗҫши.кунта тесе хӑра- пӗр майлӑ каласан хастарлӑхӗ.
ТРИШКӐ. Телекаткӑсен пуххи вӑхӑтӗн^е хастарса ларат.
лӑн... кӗпе ҫума кайат.
МИШКӐ. Айӑпсӑрах мар пулӗ ӗнтӗ вӑл апла.
МИШКӐ. Ӑн хӗрел, йӑмӑкӑм! Вӑл тӗрӗсех каТРИШКӐ. Айӗпӗ унӑн... пыҫӑках мар. Арӑмӗ ӑна ларӗ. Ну ҫакӑнта хамӑр номӗра пӗтеретпӗр. Пире
„Канашпа" „Капкӑн", тата „Ӗҫхӗрарӑмӗ“ ҫырӑнса тепре курас килсен, тепӗр '§ухне килӗр. Кармоилтересшӗн аптӑратат. Вӑл укҫа тӑвамха, вара ил- нист! Йара пар марш кӗввине! {Еаршнисггъ маргк
се парӑп, тесе тӑсат.
калагп. Мигикӑпа Трииӗкӑ алӑк патгьслле ут аҫф )МИШКӐ. Тӗрӗс каларӑн. Ну ҫапах та илсе па- Сывӑ пулӑр. Алӑ ҫупма ан манӑр
{Т^аршав)

2'М ӗш ӗ (икӗ у тӑ м м ал ал л а тухса):

М ай ак—пилӗк ҫуллӑх
Т уртат малалла,
Парат вӑл хӑйуллӑх,—
У ҫат в ӑй -х ала.
Ҫавӑнпа ак нихҫан та,
Никам курманла
Ҫовег ҫӗрӗ ^аплӑн
Ӳсет малалла.
(1— 3— 0— 8-мӗш малалла утса ыттисемие танаиюҫҫӗ)
ПУРТЕ ХАРАС;
Интустрилисатси,
Коллективисатси —
7-МӖШ:
Тӗппех ытамлаҫҫӗ
Совет ҫӗршывне,
2-МӖШ:
Вилми 5 ун хываҫҫӗ
Хыт ҫӗр кӑкӑрне.
[1— 3—5—7-мӗгисем пер утӑм кайадло,2—4—6-8-м ӗш
сем пӗр угпӑм малалла тухса)
ПУРТЕ ХАРӐС:
Ин-тус-три-ли-сат си...
[1—3—Ъ=7-мӗшсем пӗр утӑм малалла, 2-^4—6— 8мӗшсем пӗр утӑм кайалла гщакса)
ПУРТЕ ХАРӐС:
Ко-лек-ти-ви-сат си—
Пилӗк ҫуллӑх урлӑ
Илеҫҫӗ 5 ӗр ӳт.
Тулли пилӗк ҫуллӑх—
Пирӗншӗн мӑн хут!
4-МӖШ:
Пилӗк ҫуллӑхпах ак
Татах вӑй хушсан,
Пире пӗр тӑшман та
Текех ан ҫыхлап!
5-МӖШ:
Ун 5 ух ҫӗн историн
Пурнӑҫ тараси
Хӑйех ӳпӗнтерӗ
Кивӗ тӗн^ене.
3-МӖШ:
Ҫавӑнпах пуршуаҫи
Урат, туллашат.
Сӳсленнӗ шуркварти
Хӗҫне тек хӑйрат.
Пуршуй—монархисӗ,
Вӗсен лаккейсем,
Таҫти йут фашшисӗ,
Айри сӑтӑрсем—
Хӗрсех шӑл хӑйрзҫҫӗ

Ҫовет ҫинелле,
Йе вӑрттӑн кӑшлаҫҫӗ
Ун хурҫ никӗсне.
6-МЕШ:
Ан^ах 5 ӗр сӗткенлӗ
Ҫӗн вӑйлӑ Совет
Нимрен те сикленмӗ,
Сарлат вӑл, ӳсет.
1-МЕШ:
Совет пӗ 55 ен мар вӑл—
Ун май мӗлйунсем,
Унпа пролеттарлӑ
Тӗн 5 е ҫыннисем.
ПУРТЕ:
Ҫампа та хӑйуллӑ
Ӗпир тӗн^ере,
Тӑшман хӗҫӗ урлӑ
Тӑватпӑр ӗҫе.
Ҫавӑнпах хӑйаймаст-тӑр
Тӑшман ҫыхланма^,
Комунисӑм—паттӑр,
Ҫӗнет малалла.
Кӗрлет Совет ҫӗрӗ
Кӗрлет тӗппипе,
Ҫӗршыв пирӗн ^ӗрӗ,
Вӗрет вӑл ӗҫпе.
(Пурте сылтӑм аллисеие сылтӑм йегшлле ҫӗклеҫҫӗ)—
Интустрилисатси...
Сылтӑм аллисене усса, пурте сулахай аллисене ҫӗклесе:
Коллективисатси...
Пурте аллисеие п ӗ р ^ ҫын урлӑ хӗреслӗн тьтшҫҫӗ):
Тӗппех ытамлаҫҫӗ
Совет ҫӗршывне,
Вилми 5 ун хываҫҫӗ
Хыт ҫӗр кӑкӑрне. (Алӑсене усаҫҫӗ)
Йалсем те ак пирӗн
Ҫӗнел^ӗҫ кӑкран,
Ваклан^ӑк уй-хирӗн
Сирлет 5 ик-йӑран.
4-МЕШ;
Кив йал ҫинӗ шӑтрӗ
Ҫӗн оп^ӑ (/—2—4-мӗш пврле) колхос.
5-МЕШ:
Ҫеҫен хире ҫӑтрӗ
Тыр хапрӗк{6—7— 8-мӗщ пӗрле) совхос.
ПУРТЕ {хыттӑн):
Ӳсет колхос,—ҫӗн^ӗ
Кулаклӑ йала.
Хастар хрес^ен пӗл^ӗ
{Пгурте алсТселте съшпӑмалла кӑтартса):
— Телей колхосра!
Мисанстсениленӗ АЙСМӐН М.

йай, упӑшкам! Кам ылханӗ ҫитрӗши сан ҫине. Па'Ьӑшкӑ патне кайса килес пул). Унсӑрӑн нимӗнле
те ӗҫ тухаймӗ...
ПЕТРОВ. Пупсем — харам пырсем, тенӗ Карлӑ
Маркс.
МАТРУНЕ {сӑхсӑхат). Ей, турӑ, турӑҫӑм! Хӗрхенсем ӗнтӗ пире ҫылӑх ӑшнепутнӑскерсене (алӑк
патне кайса ҫухалат),
3-мӗш КУРӐННИ.
ПЕТРОВ. Карӗ тӗк кайтӑр. Пуппа манӑн пурӗ
пӗрех калаҫмалла пулатха. Аван турӑм вӗт тӗне хирӗҫ акитатси. Испа^ та ун пек пултарас ҫук. (Турӑшсем ҫине пӑха'г). Акӑ кӑна ӑҫта пуҫтарса хурамши? Кӑмаканах пӑрахамши? Ҫук, унта йурамаст
—кам пӗлет, тен кирлӗ те пулӗ... Пытарса хурас
ӑна пӗрпӗр ҫӗре. (Турӑшсене илет те, кӑмака айне
5 иксе хура'г). В ыр^^ӑр кунта. (Сӗтел ҫин^ен „Тӗнпе кӗрешӗр, вӑл—сотсиалисӑм тӑшманӗ* тенӗ плакката илсе, ҫтена ҫумне ҫапса хурат. Унтан тепӗр
плаккатне „Колхос—^ухӑна ҫӑлат, кулака тӗп тӑват“ тенине илсе каллех ҫтена ҫумне ҫапса хура'г).
Матруне кӗрет те. упӑшкине курсан алӑк сулли ҫинех ьарӑнса Та-ак! Лайӑх шухӑшласа кӑлартӑм. Ну, ӗнтӗ мӗн
тӑрса ним калама пӗлмест.Упӑшки ӑна курмаст.
пулӗ, мӗн килӗ! Кулак ӑслӑ пулсан, ӑна ^асах пӗПЕТРОВ. Йурӗ. Халӗ ӗнтӗ санпа урӑхларах ^ӗл- терсе хураймӑр! Халӗ ӗнтӗ партретсем туйанса
тур кӗтессине ҫакса йамалла пулат. Вара...
хепе калаҫӑпӑр. Аванрах пулӗ.
4-мӗш КУРӐННИ.
МАТРУНЕ {упӑгикитгг^ен уртӑнсӑ). Мӗн ухмаха
Ҫтаппан кӗрет, турра сӑхсӑхма тытӑнат те, турӑ кӗтесси пушйеретӗн. Намӑссӑр, йытӑ пи^ӗ, мӗн хӑтланан?
ПЕТРОВ. Ну, ну! Ан мӑкӑртатса тӑнӑ пултӑр шине кура, пит-куҫне тӗлӗннӗ пек тӑват.
ПЕТРОВ. Турӑшсем шыратӑн? Пуҫтарса хунӑ
кунта! Пӗлетӗп сансӑрӑнах... Ыйтмаҫҫӗ санран.
МАТРУНЕ. Ӑ-ӑх! Ҫӑва тӗпне кайса ҫухалманскер. епӗ вӗсене такҫанах—наркӑмӑш ан^ах вӗсен^ен,
М ӗнле сана ҫӗр ^ӑтса тӑрат! {турӑшне илет). Ах тӗттӗмлӗх сараҫҫӗ. Нимӗнле турӑ та ҫук. Турӑсене
тур, тур, тур! Мӑн турӑн мӑн тур амӑшӗ! Ан ҫил- пӗтӗмпех пупсем шухӑшласа кӑларнӑ.
ҪТАППАН. Т)ӑн ӗнтӗ вӑл. Хам та ҫунтарса йаленех ҫав намӑса пӗлмен шӑршл^ӑ йытӑ ҫине!
раттӑм 5 5 ӗ те вӗсене, ан^ах арӑм хирӗҫет.
ПЕТРОВ {ҫилленсе). Кам шӑрлӑ йытӑ!
ПЕТРОВ. Тӑнсӑр халӑх вӑл хӗрарӑм[ Есӗ ларха,
МАТРУНЕ. (алӑк патнелле ^акса). Есӗ! Есе антиҪтеппан Микит^ӑ, улпут патне мар, хӑвӑн тӑвану
христ. Есӗ тамӑк 5 ури!
ПЕТРОВ (ун ҫинелле ^ышкине ^ӑмӑртаса пыр- хрес^ен патне килнине асрах тыт!
ҪТАППАН. Ларса тӑрма вӑхӑ^ӗ те ҫук та... Сан
са). Ну, пӗре пул^ӗ ӗнтӗ сана пайан ӗмӗр асӑнмапата епӗ ак мӗншӗн килтӗм. Виҫӗ тенкӗ санран
лӑхах! Авӑртса ҫӑнӑх туса йарам.
МАТРУНЕ (кайалла ^акса). На, ҫап, ҫап! Ҫап! кивҫен илнӗ^^ӗ, астӑватӑни? Ҫавна пама кил^гӗм.
Христос тӗнӗшӗн тем тӗрлӗ асаплантарнине те тӳс- Виҫҫӗвырӑннетӑваттӑ пама пулнӑ^^ӗ те, тӑваттӑшпех парам ӗнтӗ. Каланӑ вӑхӑтрах тӳлеме май килме хатӗр.
ПЕТРОВ (^арӑнса тӑрат, пӑртак тӑреан сасартӑк мерӗ. Ан айӑпла ӗнтӗ (хутаҫран виҫ тенкӗлӗххипе
ҫемҫе кӑмӑланса). Ну, Матруне Иванӑвнӑ, санӑн пӗр тенкӗлӗх хут кӑларса парат).
1ЕТР0В . Ха-ха-ха! 'Ьутак есӗ, тӑванӑм! Епӗ ӑна
тӑн-пуҫу ҫук пирки, ӗнсе ^икки парса аппаланмӑп
ӗнтӗ. Ун вырӑнне тӗн наркамӑшӗ ҫин^ен сӑмахпа шуг туса каланӑ^^ӗ. Мӗн тӑвап епӗ ытлашшипе.
Епӗ кретит йулташлӑхӗ мар санрян про^^ӑн илме.
каласа акитатси туса парам.
МАТРУНЕ (^арӑнса тарат, упӑшки ҫине тӗлӗнсе Мӗн 5 ул илтӗн, ҫавӑн ^ухлӗ пар. (Виҫӗ тенкине
пӑхат, унтан пит хыттӑн ҫухӑрса йарат)- Ай, пӗт- илет). Кирлӗ пулсан татах та пама пултаратӑп.
ҪТАППАН {хӗпӗртесе). Турӑ ҫӑлтӑр сана!
рӗмӗрех! Вӑл ^ӑнах та ухмаха йернӗ. Ай-ай-йайВЬЦЬАКАНСЕМ:
1) ПЕТРОВ СЕМЕН, кулак.
2) МАТРУНЕ, унӑн арӑмӗ
3) ВАҪККӐ, унӑн 13 ҫулхи ывӑлӗ.
4) ҪТАППАН, 5 ухӑн хрес^ен.
5) ПУП.
Ӗҫ Петров пӳртӗн^е пулса иртет. Т)аршав уҫӑлнӑ 5 ух Петров турӑш кӗтессин^ен турамӗш сӑнне
кӑларса илсе сӗтел ҫине лартат.
1-мӗш КУРӐННИ.
ПЕТРОВ. Ҫитӗ! Сарӑлса лартӑр турӑ кӗтессин^е,
пӗр пуслӑх усӑ та тӑваймарӑр. (Турамӗш ҫине
ҫиввӗн 5 ылай 5 5 ен пӑхса тӑрса). Турамӗш! Пукрав!
Тфу! Турамӗш мар есӗ, пӗр-пӗр ӳсӗр ҫын амӑшӗ
пулма та тивӗҫлӗ мар. 28 ҫул татӑн манӑн турӑ
кӗтессин^е, пӗр 5 утӑ та тӑваймарӑн. Ӑҫтан вара
турамӗш теме пулат. Кахал ес, хӗрарӑм пулин те.
Сан пек кахал хӗрарӑма епӗ арӑм тума та илес
ҫук. Сана вӗт укҫа парса илнӗ епӗ. Пилӗк тенкӗ
ҫурӑ панӑ.
2-мӗш КУРӐННИ.
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ПЕТРОВ. Ай, мӗн калаҫмалли пур вара. Ӳлӗм те
нуша килсен, хам пата кил, ахад) кӑларса йарас
йӑла ҫук та, пулман та манӑн.
ҪТАППАН. Нушасӑр пурнаймастпӑр ҫав ӗнтӗ
епӗр. (Кӑштах -йӗнмесӗр тӑнӑ хыҫҫӑн), Илтнӗ пулӗха есӗ, Ҫемен Петрови^, пирӗн йалсем те колхос
тума тытӑннӑ. Вӑт ҫавӑнта те ҫырӑнсан лайӑх, те
ҫырӑнмасан лайӑх. Санран ыйтса пӑхасшӑн^^ӗ.
ПЕТРОВ. Шухӑшласа тӑмалли ҫук унта—тӳрех
ҫырӑн. (Плаккат ҫине кӑтартса)- Акӑ пӑх кунта
мӗн ҫырнӑ: „колхос—5 ухӑн ҫӑлӑнӑҫӗ", тенӗ.
ҪТАППАН. Епӗ шухӑшланӑ^^ӗ: ку колхоса хирӗҫ ӗнтӗ, тесе.
ПЕТРОВ. Тем те калӗҫ кӑ^ухнехи халӑх. Хӑшне
ӗненсен... Мана кулак туса хурас текенсем те пулӗҫ... Епӗ хамах ҫырӑнмалла колхоса, хӑвӑр йышӑнсан.
ҪТАППАН. Йышӑнас пулат. Ма йышӑнас мар.
ПЕТРОВ. Санӑн... нимӗн шухӑшласа тӑма та кирлӗ мар. Кай та, ҫырӑн. Ан^ах сана акӑ мӗн епӗ каласшӑн: ӗнӳна малтан пусса хур. Аш хаклӑ халӗ.
Колхоса кӗрсен, сӗтсӗр йулмалла пулӗ. Тыхуна та
тутарсене аш тума сутса йар. Укҫине шан^ӑклӑрах
ҫӗре пытарса хурсан тӑрат вӑл. Хам та епӗ выд)ӑх§ӗрлӗхӗме сутнӑ пулӑттӑм^ӗ те, ан^ах манӑн выфӑх хисепне пурте пӗлеҫҫӗ те, ма сутрӑн тесе,
анӑратса ҫитересрен хӑратӑп.
ҪТАППАН, Тӗрӗс пулмалла вӑл есӗ каланӑ
сӑмахсем. (Тӑрат)- Ну тав сана ӑс парса йанӑшӑн,
Есӗ каланӑ пекех тӑватӑп.
ПЕТРОВ. Ларас пула^^ӗ. Акӑ арӑм килсен, сӑмавар лартса хӑналаса йама пулат.
ҪТАППАН. Тав ырӑ сӑмахшӑн. Тепӗр 5 ухне май
килсен кӗрсе тухӑп, халӗ армана каймаллаха.
ПЕТРОВ. Ну, апла пулсан, тепӗр ^ухне кӗрсе
тухмасӑр иртсе ан кай еппин. (Ҫтаппан кайат).
5-мӗш КУРӐННИ.
ПЕТРОВ. {пӗщщен). Йурӗ. Ҫырӑнах колхоса. Ймйум!
Ан^ах манран ҫапах уйӑрӑлаймӑнха. Шухӑшласа
кӑларнӑ тошӗ—„^ухӑна ҫӑлӑнӑҫ, кулака—вилӗм“.
Вилесси пирки... тахӑшӗ малтащ вилӗха. Ку Ҫтаппан кнлни йурарӗ мӗн мана. Йал хушшин^е урӑх
йышши хыпар сарӑлма пуҫлӗ ман ҫин^ен. Тата
хӑшпӗринпе калаҫса пӑхмалла пулатха... Хе-х-хе!
Аслӑ ҫынна ^асах пӗтереймӗр ӗнтӗ тем ^ухлӗ тӑрӑшсан та.
6-мӗш КУРӐННИ.
Ваҫккӑ кӗрет. Турӑшпа плаккатсем ҫине тӗлӗнсе пӑхат.

ПЕТРОВ. Мӗн. Турӑсем шыратӑни? Ҫук вӗсемПӗлӗт ҫине вӗҫсе хӑпарнӑ пирӗн турӑсем. Ҫунтарса
йатӑм вӗсене. Кирлӗ мар мана ун пек наркӑмӑшлӑ
йапала.
ВАҪККӐ (савӑнса). Ку аван ӗнтӗ.
ПЕТРОВ. Аван тетӗни? Турра ӗненместӗни есӗ
еара?
ВАҪККӐ. Ӗненместӗп пулмасӑр. Епӗ вӗт шкулта
вӗренетӗп. Пире ун пирки ӑнлантараҫҫӗ лайӑх.
1ЕТР0В. Мана есӗ хали^ен ма ун ҫин^ен каламарӑн.
1АҪККӐ. Калаха сана! Ухмахах марҫке ӑна
калама.
ПЕТРОВ. Халӗ каларӑнҫке.
„ ВАҪККӐ. Ху пуҫласа йанӑ хыҫҫӑн, калама та
“УРат. Хӑрамалла мар.
ПЕТРОВ. Ҫапла, а^ам, ӗнтӗ, ҫапла. Ҫӗнӗлле
‘‘УРӑнас пулат. Ҫӗнӗлле лайӑхрах пулӗ, тен.
’ ВАҪККӐ. П а л л а х ӗ н т ӗ в ӑл к и р ек к ам а та.

ПЕТРОВ. Йурӗ, пурӑнсан курӑпӑр.
ВАҪККӐ. Мӗн курмалли пур, курмасӑрах палла...
Атте, атте!..
ПЕТРОВ. Ну, мӗн кирлӗ пул^ӗ тата?
ВАҪККӐ. А^асем пӗтӗм шкулӗпе пухӑнса пайан
пукрав кун супотнӗк тӑвасшӑн. Стантсире пуд^нитса тума килнӗ кирпӗ^сене кӑларса вакунӗсене
пушатса парасшӑн. Ӗҫлесе тупнӑ укҫи ҫӗнӗ сайом
илме каймалла.
ПЕТРОВ. Йурат.
ВАҪККӐ. Еппин есӗ ^армастӑн. Кайма йурат.
ПЕТРОВ. Йурамасӑр. Есӗ, Ваҫккӑ, акӑ ҫакӑн
пек претлошени пар—кирпӗ^исене вакунсем ҫин5 ен кӑларса ан^ах мар, вырӑна леҫсех памалла
тӑвас те. Лашисене аттесем парӗҫ, те. Вара сар
лашине парса йарӑп хӑвнах кирпӗ^ турттарма.
ВАҪККӐ. Ку пит аван пулат ӗнтӗ. Ахалӗн ман
ҫине йулташсем темӗскерле пӑхаҫҫӗ. Пурне те
тӑваҫҫӗ вӗсем, епӗ йерсе пырайман нихӑҫан та.
ПӖТРОВ. Халӗ ӗнтӗ малалла кирек хӑҫан та,
кайра мар, ^и малта, ӗҫе пуҫарса йараканни пулма
тӑрӑш. Йурати?
ВАҪККӐ. Апла пулсан есӗ вӑрҫмастӑни?
ПЕТРОВ. Хам хушатӑп тӑк, ӑҫтан вӑрҫма пултаратӑп, Каланине итле!
ВАҪККӐ (хавасланса). Ай, атте! Такҫанах ҫапла
тумаллз 55 ӗ санӑн (ҫӗлӗкне илсе). Ну, епӗ а^асем
патне 5 упса кайса пӗлтерем-ха кун ҫин^ен. (5 у п са тухат).
7-мӗш КУРӐННИ.
Петров тӑра? те, пӳлӗм тӑрӑх утса ҫӳреме тытӑнат.

ПЕТРОВ. Ах, шуйттан а^и! Тин кӑтартрӗ хӑйне
хӑй! Ну, тӑхтаха сана... Совет майлӑ ӗҫлем.е вӗрентӗп. Авӑ мӗнле вӑл. Авӑ мӗне вӗрентнӗ ӑна хад)хи
шкул. Шкулсӑр тата ӗҫӗ те тухмаст хӑйамат. Вӗренмесӗр пурӑнмалла мар. Вӑл йурӗха. Халӗ ӗнтӗ
шкул урлӑ та ман ҫин^ен урӑх йышши хыпар
сарӑлма пуҫлӗ. Совет ҫынни, тейӗҫ.
8-мӗш КУРӐННИ.
Пуп кӗрет. Турӑ кӗтессинелле пӑхса хытсах кайат, тӗлӗннипе.

ПЕТРОВ. (Кулат). Па^ӑшкӑ, турӑсем ҫук унта
кӗтесре. Шыраса ан та ^ӑрман.
ПУП. (Пуҫне сулласа). Ай-ай-ай! Мӗнле капла
хӑтланатӑн ес, Ҫемен Петрови^!
ПЕТРОВ. (Тӑрӑхласаӳ Пӗлетӗпҫке есӗ мана
вӑрҫма килнине. Ну, лар еппин, турӑ пилленипе
пуҫла вӑрҫма. (И к к ӗт те лараҫҫӗ).
ПУП. Мӗн туса хутӑн, мӗн туса хутӑн, ухмах.
Аллу хӑрса ларасран мӗнле хӑрамарӑн?
ПЕТРОВ. Хӑрасах тӑмарӑм ҫав. Турӑ кашкӑр
мар, алла хыпса ҫийеймӗ, терӗм.
ПУП. Тамӑк тӗпне кайма хатӗрленсе илнӗ 5 ун!
Мӗнле ҫавӑн щек калама ^ӗлхӳ-ҫӑвару ҫавӑрӑн^ӗ.
ПЕТРОВ. Йара пар, парӑшкӑ! Йара пар. Лайӑхрах ӳкӗтле. Тен усси пулӗ.
ПӲП. Мӗн турӑн, мӗн турӑн. Куншӑн тамӑк
тӗпнех анса кайӑн, ӗмӗр-ӗмӗрех вӗри ҫатма ҫуласа
пурӑнмалла пулӗ. Унта, йеванкӗлире каланӑ пек,
йӗрӳ те, шӑл шатӑртаттару та пулӗ.
„9 мӗш КУРӐННИ.
Матруне кӗрет. Йӗри-тавралла пӑхкалат.

МАТРУНЕ. Турра ӑҫта хутӑн?
ПЕТРОВ. Авӑ, унта... Крават айӗн^е.
МАТРУНЕ. У! Ӑнтихрнс! (Турӑшсене илет).
Па^ӑшкӑ, ҫӗнӗрен ҫветит тумалла пуД) ӗнтӗ кусене.
ПУП. Ҫветит тума кирлӗ мар. Турӑ сӑнӗ ҫын
мӑшкӑланӑшӑн вараланмаст.
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МАТРУНЕ. (Ту]»ӑшсене йӑтса малти кӗтеселле
кайат).
ПЕТРОВ. Ӑҫталла йӑтса кайатӑн ку хӑма татӑккисене. Прыҫ!
МАТРУНЕ. Ай, па55ушки!
ПЕТРОВ (Сӗтелпе хӑмсарса). Прыҫ, тетӗп сана!
(Матруне тарат, турӑшӗсем ӳксе йулаҫҫӗ).
10-мӗш КУРӐННИ.
ПЕТРОВ (Пупа хирӗҫ пырса ларат). Ну, па^ӑшкӑ, есӗ камитле каланисене итлерӗм, итлерӗм,
халӗ ӗнтӗ^ санӑн итлес пулат епӗ каланине. Ҫакӑ
мӗн пулат? (Плаккат ҫине пӳрнипе кӑтартса унта
ҫырнине вулат) „Тӗн-пе кӗ-реш, вӑл сот-сиа-лисӑ-м-ӑн 5 и ха-йар т-ӑш-ма-нӗ“. Илтни ҫавна? Тӗрӗси вӑл?
ПУП. Тӗрӗс пулма та пултарат, мӗншӗн тесен
сотсиалисӑм вӑл—турра хирӗҫ пыракан вӗрентӳ.
Унӑн тымарӗсем шуйттанран тухаҫҫӗ. Сана мӗн
ӗҫ вара унпала.
ПЕТРОВ. Епӗ, па^ӑшкӑ, сотсиалисӑмшӑн халӗ.
ПУП. Сисетни мӗнле хӑрушӑ сӑмахсем калат
санӑн ҫылӑхлӑ ҫӑвару.
ПЕТРОВ. Тӗне толой, турра толой, турӑшсене
толой, пупсене толой, пӗтӗм наркӑмӑша толой!
ПУП. (Тӑрат). Ҫемен Петрови^, ӑса кӗр!
ПЕТРОВ. Толой! Шӑршу ан пултӑр кунта. (Урисемпе тапӑртат).
Пуп шлепккине илсе, васкасах пӳлӗмрен тухса кайа?. Ун
хыҫҫӑн алӑк хыҫӗн§е Матруне йӗрни илтӗнет.

11-мӗш КУРӐННИ.
ПЕТРОВ. (Ларат). Ӗҫсем манӑн малалла кайаҫҫӗха. Тапратат ӗнтӗ пуп мана хурлама. Аван. Вӑл
мана хурланин^ен мана нимӗнле сийен те пулас
ҫук. Усси пур вара. Ҫтаппан пӗре, Ваҫккӑ тепре,
пуп виҫҫӗмӗш! Виҫӗ акитаттӑра хамшӑн каласа
ҫӳреме кӑларса йатӑм, тата хӗрарӑмсем хушшин^е
акитатсилеме кар^ӑкӑма ӑсатмаллаха.
12-мӗш КУРӐННИ.
Матруне кӗрет.

ПЕТРОВ. Ларха, Матруне, итле мӗн каланине!
МАТРУНЕ. Итлесе тӑраннӑ уш сана пайан,
ПЕТРОВ. Лар тенӗ сана.
МАТРУНЕ. (Ларат). Ну?
ПЕТРОВ. Итле! Пӗлетни мӗншӗн епӗ ҫавӑн пек
ӗҫсем пуҫласа йанине, хӑвӑн ухмах пуҫупа.
МАТРУНЕ. Кам сана пӗлет? Ухмаха йертӗн пул).
ПЕТРОВ. Ах, айван! Павӑл Петрови^ ҫин^ен
илтни есӗ. РИК-ра слушит тӑват.
МАТРУНЕ. Илтмен.
ПЕТРОВ. Пуп ывӑлӗ вӑл, ан^ах ашшӗ кам пулнине никама та каламаст. Аван ҫын. Пирӗн майлӑ
ӗҫлесе пыраканскер. Вӑл мана вӗрентрӗ.
МАТРУНЕ. Пӗрле ерех кӳпнӗ ^ухне каларӗ пуд>ха.

ПЕТРОВ. Унта марха еҫӗ. Урӑххин^е. йтле.
Халӗ совет влаҫӗ колхоссем тӑват, колхоссене
тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсем парат. Т)ухӑнпа вӑтамсем
хӑйсем те колхос йенелле туртӑнаҫҫӗ. Пире „ырӑ
ҫынсене" колхоссем урлӑ вилӗм килет. Влаҫ те
кулаксене тӗп тума тӑрӑшат.
МАТРУНЕ. Пӗлетӗпха ӑна. Ан^ах турӑ пулӑшсан хӑтӑлса йулкалӑпӑри тен.
ПЕТРОВ. Пӑрахха туррине. Турӑпа ӗҫ тухмӗ,
хамӑрӑн мӗнле те пулсан йӗркелемелле вӑл ӗҫе.
Павӑл Петрови 5 мӗнле тумаллине лайӑх кӑтартса
йа^ӗ. Хамӑрӑн колхоса кӗмелле. Унта кӗме хама
кулак хисепӗн^ен кӑлармалла. Ҫавӑнпа иккунсене
кӑларса пӑрахрӑм, ^ухансемпе тусланма тытӑнтӑм,
колхос йӗркисене ырӑлатӑп. Павал Петрови^ мана
колхоса кӗме пулӑшса пырӗ.
МАТРУНЕ. Колхоҫнӗксем турра ӗненмеҫҫӗ, теҫҫӗҫке.
ПЕТРОВ. (Ҫилленсе). Каллех хӑвӑн туррупа
аппаланатӑни? Мӗне кирлӗ мана санӑн турру... Ун
тан йытӑ хӳри 5 ухлӗ те усси ҫук.
МАТРУНЕ.^, Колхосри пурнӑҫ лайӑхи вара?
ПЕТРОВ. Ӑслӑ ҫын унта та ҫухалмаст. Унта та
камантуш^и пулма пулат. Пурте сан ваЛ)Л)И ӗҫлесе пырӗҫ, тата тепӗр майлӑ тусан, пӗтӗм колхоса
сапалантарса йама пӳлат. Вара каллех авалхи пек
пулса тӑрӗ. Есӗ те хана-ху улшӑннӑ пек тыткалаха: 5 ухӑнсен кӑмӑлне кайма тӑрӑш, колхоса хирӗҫ
пӗр сӑмах та ан шарла, ҫӗнӗ йӗркесене пӗтӗмпех
мухтаса калаҫ. Ӑнлантӑни?
МАТРУНЕ. Т)ӗлхе ҫавӑрӑнмӗ апла калаҫма.
ПЕТРОВ, Ҫавӑрсан ҫавӑрӑнӗ. 'Ьӗлхе шӑмӑсӑр
теҫҫӗ.
13-мӗш КУРӐННИ.
Ваҫкка кӗрет. Хуйхӑлӑ, макӑрнӑ пек.

ВАҪККӐ. Атте,сопранийе каймалла.
ПЕТРОВ. Менле сопрани?
ВАҪККӐ. Райкомран претставиттӗл килнӗ. Унпа
пӗрлех хулараникӗ рап о^^и килнӗ.
ПЕТРОВ Павӑл.. Петрови^ та унта-и?
ВАҪККӐ. Павӑл Патрови^а райӗҫтӑвкомран сирпӗнтерсе кӑларнӑ, тет.
ПЕТРОВ. Унсӑрӑн ӗҫ тухсах каймӗ...
Ва ҪККӐ. Сана раскула^ӗт тумалла, тет.
ПЕТРОВ. Раскула^ӗт?!
МАТРУНЕ. Ей, турӑ, турӑ! Мӗнле пурӑнӑпӑрха
малалла.
ВАҪККӐ. Пӗтрӗмӗр.
ПЕТРОВ (^ышкисене ^ӑмӑртаса). Пӗрре тытса
ҫӑнӑх тӑвӑттӑм^ӗ...
ВАҪККӐ. Кама?
ПЕТРОВ. Ан 5 ӗнсе тӑнӑ пултӑр! (А^ине хӑвама
тытӑнаӑ-, ^арш ав хупӑнат).

КОЛХОҪНӖКСЕН

ВАСТУШКИ

Килтен-килтен Орлов пуп
Тыр пуха^^ӗ вӑл йалан.
Тутапалан 5 уп та 5 уп
Хӗрессине 5 уп тӑван...

М ул е н тей сӑвви
Пустуйранах тыр илет
Ик-виҫ минут мамласах.
Пӗр пӑт тырӑ паран, тет,
Тепӗр ҫирӗм ҫӑмарта...

Тоннӑн-тоннӑн тыр пӗр^и
Елеваттӑра тулат.
Ав, савӑтри рапо^^и^
Савӑт шавӗпе шавлат.

„Тур шывӗпе* сирпӗтсе
М ӑш кӑла^^ӗ вӑл пире.
Сысна пекех мӗкӗртсе
Х ӑрата^^ӗ сассипе.

Хад)ӗ пупа шиш-корох,
Тыттаратпӑр мӑклашкӑ.
Тыр тӑватпӑр колхосра
Патшалӑха памашкӑн.

Кунсеренех опоссем
Хулана йаратпӑр.
Ун вырӑнне машшинсем
Епӗр илсе тӑратпӑр.
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ЦВӑкӑр

ҫ ы м и “ повӗҫрен илнӗ пӗр пайлӑ п нстсенировккӑ

ил. тутгкш

ТТУКАШ й-ш «Вӑкӑр ҫырми» повӗҫӗниуе колхос строиттӗлсгпеи гпавра ҫивенуленсе
пыракан клас кӗрешрне ҫутатса парат. Ҫамрӑк колхос хӑйӗн ҫулӗгс ҫгтнуе {ӗҫсем
пурте ҫуракине тухас умӗн пулса иртеҫҫӗ) т^ӑрмав хыҫҫӑн нуӑрмав тӗл пулагп, вӑл
щӑр.мавсене ҫӗнтерсе пырагп. Ҫав щӑрмавсенпусн пӗри ЫТС-ри ггӳрократсен сийенлӗхӗ. Инстсенировккӑра ҫав пӳрократсен сӑнсӑпатне ггалӑртса панӑ.
Т Е К К О Р А Т С И ; М Т С п р авл ен и й ӗн пӳлӗмӗ. В иҫӗ
Буре^е. В и ҫ ҫ ӗ ш н е т е с а н а в е с к ӑ с е м п е к а р н ӑ . П л а к кат. « П р и ш е л с п р о с и л , о т в е т п о л у ч и л и... у х о д и » .
П л а к ка т: а ш а к , п ы с ӑ к
пирус
хы пнӑ; ш лепкепе,
туйапа. Т ӗ п р е : — „ З д е с ь к у р и т ь н е л ь зя , а я
курю “
Ҫтсенӑ п у ш а х .
Ь а р ш а в у ҫӑ л а с ум ӗ н стсенӑ у м н е п р е тҫе та ттӗ л п е
и спол ниттӗл т у х а ҫ ҫ ӗ .
П Р Е Т Ҫ Е Т А Т Т Ӗ Л — М и к и ш п а Т а т у к к а й р ӗ ҫ -и ?
И С П О Л Н И Т Т Е Л — К ӑвак ш уҫӑм лах тух са кайрӗҫ
вӗсем.
П Р Е Т Ҫ Е Т А Т Т Е Л — М а ш ш и н ӗ с е м п у р ш и -х а унта?
И С П О Л Н И Т Т Ӗ Л — М а ш ш и н ӗ с е м пулӗҫ, ан^ ах Ҫ арӑмсан у р л ӑ й е п л е к а ҫ с а к а й ӗ ҫ . Ҫ у р х и х ӗ в е л н и мӗн х ӗ р х е н м е с ӗ р ҫ у л л а т в ӗ т х ӑ й ӗ н й ӗ п л ӗ ^ ӗ л х и п е
5ухан ш ы в п и т н е .
П Р Е Т Ҫ Е Т А Т Т Ӗ Л — Й е п л е т е п у л и н к а ҫ к а л а с а кайӗҫ-и ӗ н т ӗ ...
С Ь а р ш а в уҫӑлат)
1 -М Е Ш К У Р Ӑ Н У . (С ӑ м а х с ӑ р стсенӑ)
С в о н о к . С тсе н ӑ хы ҫӗн^ е кӗрленӗ сасӑ. К ӗтм ен
'ҫӗртенех а л ӑ к у ҫ ӑ л с а к а й а т т е с т с е н ӑ ҫ и н е п ы с ӑ к
сӗтел ш у с а т у х а т . Ҫ т е н а ҫ и н ^ е « п -у -ҫ -л -ӑ -х » т е н ӗ
вутлӑ с ӑ м а х ҫ у т ӑ л с а к а й а т . С ӗ т е л х ӑ й ӑ с с ӗ н е х ҫ а в
ҫтена ҫ у м н е п ы р с а в ы р н а ҫ а т .
С в о н о к . С т с е н ӑ хы ҫӗн^ е кӗрленӗ
сасӑ. А л ӑ к
уҫӑлса к а й а т , с т с е н ӑ ҫ и н е
иккӗмӗш
сӗтӗл ш уса
тухат. Ҫ т е н а
х ы ҫ ӗ н ^ е « ҫ -ы -р -у -ҫ -ӑ » т е н ӗ
вутлӑ
самах ҫ у т ӑ л с а к а й а т . И к к ӗ м ӗ ш с ӗ т е л
ҫав
ҫтена
ҫумне п ы р с а в ы р н ӑ ҫ а т .
С в о н о к. С тсе н ӑ хы ҫӗн^ е кал лех
к ӗ р л е н ӗ сасӑ.
Алӑкран в и ҫ ҫ ӗ м ӗ ш с ӗ т е л ш у с а к ӗ р е т . Ҫ т е н а ҫ и н ^ е
* м -а -ш -ш -и -н -и -с -т -к -ӑ » т е н ӗ в у т л ӑ с ӑ м а х ҫ у т а л с а
и й а т. В и ҫ ҫ ӗ м ӗ ш с ӗ т е л т е х ӑ й в ы р ӑ н н е к а й с а в ы р наҫат. К а ш н и с ӗ т е л ӗ к о н в е й ӑ р п а ҫ ы х ӑ н а т .
Стсенӑ ш ӑп . Т ӗ ттӗм .
П -м ӗ ш кур ӑ н у .
Сехет
тӑххӑр
ҫапат.
'Ь У Р е ъ е
санавескисем
Уҫалаҫҫӗ. К о н в е й ӗ р с е м
ӗҫлем е
ты тӑнаҫҫӗ.
Алӑк
Уҫӑлса х у п ӑ н м а т ы т ӑ н а т .
Свонок.
С тсе н ӑ хы ҫӗн^ е кӗрленӗ сасӑ. А л ӑ кр а н
Ҫемҫе т е н к е л ш у с а к ӗ р е т . Т е н к е л
ҫин^ е
пы сӑк
"УҪ- Т е н к е л п у ҫ л ӑ х с ӗ т е л ӗ у м н е
пы рса
^ арӑнат.
С вонок. С тс е н ӑ хы ҫӗн ^ е кӗрл ен ӗ сасӑ. А л ӑ к р а н
"ккӗмӗш т е н к е л ш у с а к ӗ р е т . Т е н к е л ҫ и н ^ е е т е м
^ӗлетки, ан' 5 а х п у ҫ ӗ ҫ у к .
К ӗлетке
хӑрах
аллипе
^
‘Улӑм д е л а с е м
хӗстернӗ,
тепӗр
аллине
хулӑм

портф ӗл ты тнӑ. Ҫ у р ӑ м хы ҫн е вин товккӑ
тӑрш ш е
р у 5 кӑ , к а л а м а т а ҫ у к п ы с ӑ к
кӗлен^ епе ^ ернил
ҫакнӑ.
Ку
тенкел ҫы руҫӗ
сӗтелӗ у м н е
пы рса
5зр ӑн ат.
С в о н о к . С т с е н ӑ х ы ҫ ӗ н ^ е к а л л е х к ӗ р л е н ӗ са сӑ .
А л ӑ кр а н виҫҫӗм ӗш тенкел ш уса тухат. А н ^ ах к у
тенкелӗ т ӳ р е х хӑй вы рӑнне кайса
ларм аст. М алта н а х тен ке л ҫин^ е
ларакан
хӗрарӑм ӑн урисем
кӑна
алӑкран
курӑнаҫҫӗ.
Вӑл урасем
пурҫӑн
^ ӑлхапа. Т е н к е л ^ арӑнат. П у ҫ л ӑ х
пуҫӗпе
ҫы руҫӑ
кӗлетки и ккӗш ӗ
те
а л ӑ к п атн ел л е ҫавӑрӑнаҫҫӗ.
П аусӑ. П ӗ р сам антран тенкел вы рӑнтан хусканса
хӗрарӑм ӑн пӗтсм кӗлетки курӑнат. Х ӗрарӑм
тутиҫене хӗ р е тн ӗ , ҫ у ҫн е кӑ тр а л а тн ӑ . В ӑ л п у ҫ л ӑ х йенелле кӑ м ӑ л л ӑн к у л с а п ӑхса илет, у н т а н х ӑ й ӗ н аллине
5у п т у с а п у ҫ л ӑ х ҫи н е л л е в ӗ р се й а р а т. Ҫ а к ӑ н х ы ҫҫӑн тен кел м а ш ш и н и с т к ӑ сӗтелӗ у м н е п ы р с а 5 арӑ-

на1
В ӑр ӑм свон ок. А л ӑ к ш ӑ р тл а тса хуп ӑ н са ларат.
Ҫ екреттар
сӗтелӗн
сунтӑхӗсем
уҫӑлса
кайаҫҫӗ.
Сӗтел
ҫине
деласем
ту х са купаланаҫҫӗ.
Дела
л и сти се м хӑй сем ех уҫӑлса хупӑнаҫҫӗ.
М а ш ш и н и с т к ӑ сӗтел ӗ ҫи н е « Р ем и н гто н » т у х са
ларат.
М аш ш ни сткӑ
ретиккӳлӗн^ ен
краскӑсе м
кӑ л ар са п и тн е п и се в л е т те ӗ ҫл ем е ты тӑ н а т. М а ш ш и н с тк ӑ пи^ ӗтленӗ х у т се м к о н в е й ӗ р тӑ р ӑ х ҫе кр е тта р
сӗтелӗ
патне
пы рса
ӳкеҫҫӗ,
ҫе к р е тта р вӗсем
ҫине п ы сӑ к ру^ кип е а л п усса п у ҫл ӑ х патне ӑсатат.
П у ҫ л ӑ х п уҫӗ унталла кун тал л а п ӑр каланса
ларат.
П ӑ р т а к ӗҫленӗ х ы ҫ ҫ ӑ н
м а ш ш и н и сткӑ вӑрӑм ӑн,
х ы т ӑ с а с п а х а н асл аса илет. У н х ы ҫҫӑ н ҫ е к р е т т а р п е
п у ҫл ӑ х та анаслани илтӗнет.
М а ш ш и н и с т к ӑ сӗтел ҫине тай ӑн са ҫы в ӑ р са кайат. Ҫ е к р е т т а р х у с к а л м и
пулса
ҫитет,
пуҫлӑх
куҫӗсем хупнаҫҫӗ. Д ела листисем уҫӑлса
хупӑнма
5 арӑн аҫҫӗ. К о н в е й ӗ р ӗҫлем ест. Ш ӑ п . П у р т е й ӑвӑр
ы й ӑ ха п утаҫҫӗ.
III- М Е Ш
КУРӐНУ.
С т се н ӑ хы ҫӗн^ е л ӑ п л а тта р са у т н ӑ сасӑ. А л ӑ к р а н
ш аккаҫҫӗ.
А н^ ах ш аккан и н е ш алтисем туй м аҫҫӗ
Т а т а х ш аккаҫҫӗ.
С А С Ӑ — Е й , й е д ) 0х х ӑ - в с х х ӑ ! У ҫ ӑ р е т е м
ы вӑ
херӗҫене! _
Х Ӗ Р А Р Ӑ М С А С С И — Ш акка, М икиш ,
хы тӑрах.
М ӗ н к ӑ н т ӑ р л а 55 е н
те у ҫ м а ҫ ҫ ӗ . (С т с е н ӑ
хы ҫӗн^ е
тата х ы т ӑ р а х ш акка ҫҫӗ ,
ан^ ах ш алтисем ҫаплах
туй м аҫҫӗӳ.
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САСӐ—Турт хытӑрах, Татук аппа!
ХӖРАРӐМ САССИ—Турт хытӑрах, Микиш^
ХАРӐС—Рас! Рас! Рас! (Алӑк шартласа уҫӑлса
кайат. Шала Микишпа Татук инке кӗреҫҫӗ. Малтанах вӗсем тӗлӗннипе ҫӑварӗсене кӑна карса
пӑрахаҫҫӗ. Иккӗшӗ те пӗр вырӑнтах хытса тӑнӑ).
ТАТУК ИНКЕ (^ӗтӗрен^ек сасӑпа)—Мӗ-мӗ-мӗн
ку? Мӗ... мӗ... Микиш?.. Ӑ-ӑ... ӑҫта лекрӗмӗр епир?
МИКИШ—Куҫ кӗретех-и ку, йе тӗлӗкре-и епир?
(Йеррипен пуҫлӑх пуҫӗ патне утса пырса итлесе
пӑхат).
— Й еД )О ххӑ-воххӑ! Ҫ ы в л а т ! Е т е м п у ҫ ӗ с ы в л а т
( Ҫ т е н а ҪИН5 И « п у ҫ л ӑ х » т е н ӗ с ӑ м а х ҫ и н е т и н к е р с е
пӑхат). Т а т у к ин ке м а ш ш и н и с т к ӑ п а т н е ^ ӗ р н е
в ӗ ҫ ҫ ӗ н ^ й ӑ п ш ӑ н с а у т с а п ы р с а и т л е с е пӑхат);^
ТАТУК ИНКЕ—Кунӑн та 5 унӗ пур. Иумахра
пуд) епир, Микиш?!
МИКИШ—Тс-с... Акӑ пуҫ хускалма пуҫларӗ...
(Пуҫлӑха пуҫӗн^ен лӑкаса пӑхат)—Ей, колова!
Етем ывӑл-хӗрӗн^енех ӳтленсе пулнӑ-и есӗ, йе
сана тӑмран ҫӑрса тунӑ-и? Тӑмран^ туман пулсан
уҫса кӑтарт хӑвӑн куҫусене. (Пуҫлӑхӑн хӑрах куҫне туртса^уҫат.
ПУҪЛӐХ ПУҪЕ (вӑрӑмӑн анаслат)—А-а-а-е-еи-и-й...
МИКИШ—Аха, сана етем ^устин^енех йурса
йусманланӑ иккен. (Хытӑ сасӑпа)—Вӑран, йед)0ххӑ
та воххӑ! (Сӗтел ҫине мӗн пур вӑйпа тӑрслаттарса ҫапат. Пуҫлӑх пуҫӗ шартах сиксе ӳксе сасартӑках кӗлетки мӗнӗпех ӳссе ларат те куҫӗсене
5 ышкисемпе йӑвалама пуҫлат.
ТАТУК ИНКЕ—Ей, майрушка! Ҫитмӗл те ҫи^ӗ
тинӗс
урлӑ вру 5 зк-кур 5 ак тухатмӑшсем килсе
ҫитмӗл те ҫи^ӗ кунлӑх тухатса лартман-и ^ сана?
(Машшинисткӑна силлесе). Йӑраланса тӑр хӑвӑртрах,
5 ысласа йар иртен-ҫӳрен хӑнусене.
МАШШ ИНИСТКл
(пуҫне ҫӗклесе вӑрӑмӑн
анаслат).-^А-а-а-е-е-и-й...
ПУҪЛӐХ (хайар сасӑпа)— Сирӗ кам кирлӗ!
Камсем есир! (Т)ишкипе сӗтел ҫине ҫапат. Ҫекреттар ап^ху! сунаслат. Конвӗйӗрсем ӗҫлеме пуҫлаҫҫӗ,
дела листисем каллех уҫӑлса хупӑнма пуҫлаҫҫӗ.
Микишпа Татук инке пуҫлӑх умне пырса тӑраҫҫӗ).
МИКИШ—Никам та кирлӗ мар пирӗ. Епир
ҫейӑлккӑсем илме килтӗмӗр.
ПУҪЛӐХ—Пирӗн ҫейӑлккӑсем ҫук.
ТАТУК ИНКЕ—Как ҫук? Склат умӗн^ех тӑватӑ

ТЫРПУЛ КУНЕ
сӑвви
Пайан та ҫапҫутӑ уйав—
Ҫурхи 5 ӗрӗ хӗмлӗ кун пек
Ҫанталӑк сӑрларӗ уйа
Т)енӳллӗ хӑма^ сӑнӗпе.
Н. П и ктем и р

Калаҫмӑпӑр епӗ
Алхасмӑпӑр туй
Хастарлӑ кӗрхи
И ртет вӗри йун

нумай,
тунӑ пек.
ӗҫлӗ Май
хӗмӗпе.

Нумай пирӗн пурӑнмалли,
Ватти вӗттипех—пӗр ҫӗре!
Кӗрет пурнӑҫа ӗҫ йӑли—
Хӗпӗртеме йерҫӳре.
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машшин лараҫҫӗҫке. Шалта татах та пуртӑр-ха
ПУҪЛӐХ—Пур та, ан^ах сире ваД)Д)И мар.
ТАТУК ИНКЕ—Кама вад^д^и?
ПУҪЛӐХ—Ӑна епир йулташлӑхсене паратпӑр,
МИКИШ—Колхоссене
ашак
какри
витнӑ,
йед)Оххӑ-воххӑ! Апла пулсан пирӗ мӗншӗн 20
ҫухрӑм таран ахалех хӑнкӑртаттарса ҫурететӗр?
П У Ҫ Л лХ -Н икам та ^енмен сирӗ. Ларас пула5§ӗ
килте сарӑлса.
МИКИШ—Ех, йелоххӑ-воххӑ! Сан ҫамкуна те
тӑмран ҫӑрса тунӑ, те арпа ^ыхса тултарнӑ... Мӗншӗн ҫырса 5 ӗнсе йаратӑр? Хусамӑр ^ӗнсе^ йанӑ
вӗт-ха. Акӑ пур. (Микиш кӑсйин^ен хут кӑларса
пуҫлӑх умне ҫатлаттарса хурат. Пуҫлӑх вӑл хута
тилмӗрсе
пӑхат)—Обращайтесь к
секретарю.
(ҫекретарне) найдите имреестрисполнений и дай
те иечерпывающий ответ. (Микишпа Татук инке
ҫекреттар умне пырса тӑраҫҫӗ. Ҫекреттар Микиш
панӑ хута илсе вуламасӑрах сукна хушшине хӗстерсе хурат).
ҪЕКРЕТТАР—Ку хута тиректӑр ҫырнӑ. Кам
ҫырнӑ вӑл
тупса патӑр сире ҫӗйӑлккӑсем. Епӗ
ҫыхӑнмастӑп ку ӗҫе.
ТАТУК ИНКЕ—А есӗ кам?
ҪЕКРЕТТАР—Ҫейӑлккӑсем тупса парасси манӑн ӗҫӗм мар.
МИКИШ (пуҫлӑх ҫине кӑтартса)—А вӑл^ камг
ҪЕКРЕТТӐР—Вӑл пухалттӗр кана. Вӑхӑтлӑха
кӑна пуҫлӑх вырӑнне йулнӑ.
ТАТУК ИНКЕ—Саветуш ^ине пӑхӑнатӑр-и есир,
ҫук-и?
ҪЕКРЕТТАР—Ун ҫин^ен ыйтса пӗлме ыран
килӗр. (Татук инкепе Микиш каллех пуҫлӑх сӗтелӗ умне пыраҫҫӗ)
МИКИШ—Пулат-и пирӗ машшин, ҫук-и?
ПУҪЛӐХ—Машшинсем валеҫесси манӑн ӗҫӗм
мар.
МИКИШ—Тӑм ҫамка еппин есӗ, урӑх нимӗн
те мар! Ыран сухана тухмалла, а есӗ пирӗн ӗҫе
^ӑрмантарасшӑн. Контрӑ теҫҫӗ, сирӗн пеккисене!
ПУҪЛӐХ (Сассине хӑпартса)—Есӗ, йулташ,
кампа калаҫатӑн? Пасарта мар вӗт кунта!^ Каланӑ
сана машшинсем ҫук тесе, урӑх ан ^ӑрмантар
ӗҫлеме. Тух та кай!
МИКИШ—Пӳрократпа хам таурӑх калаҫмастӑп.
Ата. Татук аппа! А сирӗнпе епир тепре тӗлпулӑпӑр-ха (ӑлӑка шартлаттарса хупса тухса кайаҫҫӗ)

Урам тӑрӑх ушкӑн утат,
Хастарлӑх йурри кӗввипе,
Кӗрешӗпӗр епӗр татах
Хушӑмӑрти киввипе.
Тыр-пул пухса кӗнӗ епир—
Типтикӗс ҫех хӑмӑл хирте.
Хӗрӳллӗ кунҫул тилхепи
Йулхавлӑха вилӗм хӗртет.
Пайан пирӗн пысӑк уйав—
Сип-симӗс хӑпарнӑ кал^а,
'Ьасах ак ҫак тикӗс уйа
Иӗрлеймӗ тискер пакал^ак.
Пире йӑвӑр вӑхӑт хистет—
Колхос йухӑмне ҫӗклеме,

Шав ҫӗн хапрӑкра, шавхирте
Пӗр ӗҫ пирӗн, пӗр кӗлеме.
Утарлӑ прикатӑсемпе
Васкавлӑн, хӗрӳллӗн-мала!
Тӗпрен ҫӗнететпӗр йала
Ӑмӑртулла майсемпе.
Нумай пирӗн пурӑнмалли,
Ӗҫ сумӗ татах пысӑкрах.
Куратри, ҫӗмрет ӗҫ алли
Анлӑрах, шаларах, анлӑрах,
Калаҫмӑпӑр епӗр нумай,
Алхасмӑпӑр туй тунӑ пек.
Пайан ытларах пирӗн Май
Ҫиҫет 5 ӗрӗ йун хӗмӗпе.

у
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пӗ^ӗк п й сскӑ

Выл>акансем:
1) 1'УХХА—йулхав.

2) ПАНТУХХА—утарнӗк.
3) МАТВИ ПИЪ^БЕ— ватӑ рапо^ьи.
4) 1-мӗш КОЛХОҪНЕК.
5) 2-мӗш КОЛХОҪНӖК.
(Выл)акан вырӑн: итем (анкарти) тӗлӗн^е, тӗмескерех ҫӗртре пулса иртет. Стсенӑ хыҫӗн^е сӑмахланӑ сасӑсем, авӑн ҫапакан машшин сасси илтӗнет).
ТӲХХА^ (стсенӑ хыҫӗн^ен тухса). Туртмасӑр
ӗҫлесен, вӑл сывлӑхшӑн та на^ар. (Тапак хутаҫҫине кӑларат). Тапакӗ пур, ху^ӗ ^ӑнах та ҫук вара.
(Кӑсйин^ен туртмалли хут шыракалат те, опйавлени хӑми патне пырат)- Кӑҫтаха мӗн ҫырнӑ кунта.
(Вулат). „Колхос тупӑшне валеҫнӗ ҫӗрте йӑнӑшсем тӑвас мар тесен, пӗлтӗр пулнӑ йӑнӑшсене, кашни район, кашни колхосах асра тытса тӑмалла.
Вӑл йӑнӑшсем ҫаксем пулнӑ:
1- Тупӑша ӗҫ виҫипе, лайӑх ӗҫ тӑрӑх мар, йатак тӑрӑх валеҫесси“.
(Хута пӗр хӗррин^ен ҫурса илет те пирус ^ӑркат).
Вот, сволӑ^сем, кӑҫталла ^алӑштараҫҫӗ. шӑп тыыартанах ҫыртаҫҫӗ. Ху^ӗ пырат. Хаҫат хутӗн^ен
нумай паха. Пытарасха. (Хута хуҫлаткаласа ҫӗлӗк
ӑшне хурат).
■Бистийех вӑйран ӳкрӗм... (Тӗмӗске ҫине йӑванса кайат те тӑсӑлкаласа анаслакалат). Хад) пӗрер
сехет хӗртсе илес^ӗ те. парас ҫук ҫав шуйттансем
ҫывӑрма. Пушара васканӑ пек васкаҫҫӗ. (Тӑсӑлкала+С тсенӑ хыҫӗн^и сасӑ)—Тухха, Тухха!
ТУХХА (хулентерех). Мӗнха татах...
САСӐ (ҫывхарса, хытӑрах). Тухха-аа... Кӑҫта
ес хӑлхасӑрим ^орт. Тухха-а!..
ТУХХА.^ Кӑшкӑр, кӑшкӑр ҫӑвару ҫурӑли^^ен.
ҪАСӐ. Тухха-а вилменскер. Тухха-а.
ТУХХА (васкамасӑр тапак туртат).
2-мӗш КОЛ-К (стсенӑ ҫине тухса). Есӗ мӗн вара,
мӑнтӑр пит, ^ӗнместӗн?
^ 1УХХА. Акӑ ӗнтӗ... Епӗ сана ^ӗнтӗм. Ман кӑшкӑра-кӑшкӑра сассӑм тытӑнса лар^ӗ.
2-мӗш КЪЛ-К. Кӑҫан кӑшкӑртӑн вара ес?
ТУХХА. Кунта ҫити^енех кӑшкӑрса килтӗм.
.Кунта“ тетӗп, ес илтместӗн.
^ 2-мӗш КОЛ-К. Илтмерӗм (опйавлени хӑми ҫине
пӑхат). Ку хута кам ҫурса ил^ӗ?
ТӲХХА. Мӗн тетӗн?
2-мӗш КОЛ-К. Ҫакӑнта хут пур^^ӗ, опйӑвлени,
ТУХХА. Пӗлместӗп.
2-мӗш КОЛ-К. Шуйттан пӗлет, темле ҫынсем.
Пӗркунхи петтитневккӑра ҫакн ӑ^^ӗ—сӗвсе карӗҫ,
“Ртнин^е иккӗмӗш хут ҫакрӑм—сӗвсе карӗҫ, па-

с. петрови^ь
йан йурийех виҫҫӗмӗш хут ҫакрӑм—татах сӗвсе
кайнӑ.
ТУХХА (^икаркине ҫавӑркаласа пӑхса). Вот не
соснатӗлнӑйсем...
2-мӗш КОЛ-К. Пырӗ ӗнтӗ. Ҫилос ваД)Д)И тӗрлӗ
курӑксем кайса пухарха епир.
ТУХХА. Ха, мӗне аса ил^ӗ вӑл?..
2-мӗш КОЛ-К. Аса илтӗм ҫав...
ТУХХА. Мӗнле кайса пухас ӑна?
2-мӗш КОЛ-К. Унта куҫ курӗ.
ТУХХА. Куҫ курӗ... Епӗ вот халех куратӑп
есӗр аташнине.
Мӗнле каларӗҫи? Каларӗҫ машшин 4 пулат тесе,
кӑҫтаха вӑл? Алӑсемпе пухса, ҫавӑн пек пысӑк
лакӑма тултарасшӑн есӗ?
2-мӗш КОЛ-К. Пирӗн выД)ӑх хутшӑн^ӗ-и ҫук-и?
ТУХХА. Хутшӑн^ӗ тейӗпӗр.
2-мӗш КОЛ-К. Мӗнле тӑрантарас тесе шухӑшлатӑнха есӗ, йе пӗлтӗрхин пек ҫӗрнӗ улӑм ҫин^е
тӑрянтарасшӑни?
ТУХХА. Нимӗн те епӗ шухӑшламастӑп, епӗ илсе
тултарман выд)ӑх таврашне.
2-мӗш КОЛ-К. Ес пыратӑни, ҫуки?
ТУХХА. Пар мана пӗрер йапала; мӗнпе пухмалла, вара пыратап...
2-мӗш КОЛ-К. Тфу, найан сысна... (Кайат)ТУХХА. Каллех найан. ВыД)ӑх тӑрантма шутлаҫҫӗ вӗсем, ҫынсем трантма вӗсен ӗҫ мар. Пусмалла лу 5 §ӑк пӗр вунӑ пуҫ таран, ытлашшисене,
йе сутса йамалла... Каврил Танил^ лайӑх хаках
парӑ55ӗха...
/у\АТВИ (кӗрсе). Сывӑи, ҫамрӑк?
ТУХХА (тӑмасӑр, йулхавлӑ). Сывӑ.
МАТВИ. Ӗс кӑҫтисем пулатӑн?
ТУХХА, Епӗ и?
МАТВИ- Есӗ ҫав.
ТУХХА. Колхос ҫынни, ес кам?
МАТВИ. Епӗ ҫамрӑк.
Иртен-ҫӳрен старик...
Утатӑп, 5 упатӑп,—
Ҫынсем ҫине пӑхатӑп.
Ес кунта мӗн тӑватӑн?
ТУХХА. Нимӗн те тумастӑп...
МАТВИ. Сан прикату кӑҫта?
ТУХХА. Авӑ ҫавӑнта... (Кулис хыҫнелле кӑтартса.
МАТВИ. Вӑл мӗн тӑват?
ТУХХА. Вӑл та кун шу^ӗпе ӗҫлет.
МАТВИ. Мӗн есӗр ӗҫ ш у^ӗ ҫине куҫманим-хз?
ТУХХА. Куҫнӑ.
МАТВИ. Есӗр мӗншӗн йулнӑ тата?
ТУХХА. Пирӗн, мӗншӗн тесен, прикати йулашки, ыран епӗр те куҫатпӑр.
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МАТВИ'. Апла пулсан ес пайан йулашки хут малли ӗҫ... Ӗҫ кунӗ ҫин^ен каласан унпа есир хӑпраҫник тӑватӑн?
вӑрах ларса макӑраттӑр акӑ.
ТУХХА. Йулашки.
ПАН-ХА. Мӗншӗн ларса макӑратпӑр?
МАТВИ. Ыран апла ӗҫе?
ТУХХА. Ҫавӑншӗнех акӑ...
ТУХХА. Ҫук, ыран епӗ колхосран та тухатӑп.
ПАН-ХА. Йулхавсем макӑрӗҫ, епир макӑрас ҫук.
МАТВИ. Килӗшмерӗим апла?
('Бастушкӑ кӗввипе йурлат).
ТУХХА. Кун пек кама килӗшмелле... Епӗр колКӑвак ҫутпах уйра епӗр,
хоса ҫакӑншӑн кӗмен вӗт...
Тӗттӗмленсен килелле.
МАТВИ. Ма кӗнӗ?
'ГУХХА (мӑшкӑласа Пантухха хыҫӗн^ен йурлат),
ТУХХА. Мӗнле ма... ирӗккӗн пурӑнма кӗнӗ, ӗҫ
Епӗр ӗҫе васкамастпӑр
пире хамӑр килсен^е те йӑлӑхтар^ӗ.
Хамӑр вӑйа хӳтлеме.
МАТВИ. Маттур калаҫатӑн есӗ.
ПАН-ХӐ. Угарнӗкле ӗҫре епир
ТУХХА. Маттур ҫав... Хам вӑйпа епӗ колхосКашни кунах, кашни кун.
сӑр та лайӑх тӑранса пурӑнатӑп.
'ГУХХА. Мана мӗн ӗҫ сирӗн ӗҫӗр
МАТВИ. Мӗнле ес пурӑнӑн?
Тӑвап такки еп мункун.
ТУХХА. Савӑта кайатӑп. Пӗркунне кала^^ӗҫха
ПАН-ХА. Ӗҫе епир уйӑртӑмӑр
5 укун тӑвакан савӑтра ӗҫлекенсем ҫитмест тесе.
Кашни ҫынна хӑйне ӗҫ.
МАТВИ. Унта мӗн ес ӗҫлетермӗҫ тетӗни мӗн?
'ГУХХА. Епӗр лу 55 ӑк турӑмӑр —
ТУХХА. Мӗнле те пулсан... Пирвайах вӗренейӖҫлемен 5 ух ҫутти ӗҫ.
мерӗм-ха тейӗп, ирӗксӗрлемех пуҫласан унтан та
ПАН-ХА. Ӗҫе ик хут ӳстернипе
тарӑп. Епӗ шутсӑр нервӑннӑй, йӑвӑр ӗҫпе ^ирлеПанӑ плана хӑпартса.
тӗп.
"ГУХХА. Епӗр ун 5 ух ӳсӗрпеле
МАТВИ. Еп пӑхатӑп та, ес питӗ тӑнлӑ а^аҫке?
Пенӗ ӑйха харлатса.
ТУХХА. Какшӑ... Ухмахсем пур^^ӗ те пӗтрӗҫ
ПАН-ХА. Ӑмӑртӑвӑн хӗрлӗ хлакне
вӗсем, хад) ҫӗнӗрен ш ыра^^ӗр ӗнтӗ.
Ҫӳле епӗр ҫӗклетпӗр.
МАТВИ. Шырама та кирлӗ мар, кун пек ухмах
'ГУХХА. Сирен ҫулпа ӗмӗтленме
шьщасан та тупас ҫук.
Пулмаст, епӗр ^ирлетпӗр.
ТУХХА. Епӗ те калатӑп ҫав тупас ҫук тесе.
^ТУХХА (йурласа пӗтерсе). Есӗ мӗн манран ту
Авӑ пӑх килет.
тӑрах пуранап тесе шухӑшлатӑни мӗн?
МАТВИ. Кам килет?
ПАН-ХА. Епӗ шухӑшлатӑп хамӑн ӗҫ кунӗсег
ТУХХА. Пантухха мана ^ӗнме килет.
ҫин^ен, унтан сан йулхав кунӗсем ҫин^ен.
МАТВИ. Мӗн вӑл ыран тухатим?
ТУХХА. Ҫаплах пуд) ҫав. Килха л у ^^ӑк хай
ТУХХА. Ҫук, вӑл утарнӗк.
епӗ пӗлтӗр йурлакан йурра йантратар. (Йурлат
МАТВИ. Апла сирӗн утарнӗксем те пурҫке?
Парӑр, пире, парӑр, парӑр—
ТУХХА. Пур, Мӗнле пулас мар, ан^ах пирӗн
Колхос пӗтӗм тыррине!
прикатӑран мар.
Ҫапса пӗтернӗ пӗтерменнипех
МАТВИ. Апла пулсан сирӗн прикатӑр пӗтӗм
Ӗпӗр вырнаҫтарӑпӑр.
колхоса кӗвӗҫтерет пулҫке.
Хӑвта илсе йулаймӑн
Ес питрен пӑхсан, хӑвта утарнӗк пек, ан^ах
■5унран парса тухӑпӑр
тепӗр йен^ен.
Валеҫӗпӗр, салатӑпӑр.
Ну, йулхав прикатирӗ
Киле леҫсе прахӑпӑр,
Перех улӑм ҫин^е ^ире.
Кашни килех леҫӗпӗр,
Епӗ кайамха лерелле...
Пурте пуйан пулӑпӑр.
ТУХХА. Кайах, тасалах, ват шуйттан. СӗтӗрӗнПАН-ХД. Валеҫессе йепле валеҫӗпӗр?
се ҫӳреҫҫӗ кунта кашнийӗ.
■ГУХХя. Валеҫессе тӗрӗс валеҫӗпӗр —
(Матви кайат. Тухха татах улӑм ӑшне варӑнса
Пӗр каласан 5 ун тӗрӑх;
выртат. Пантухха кӗрет).
Кама ^ентнӗр кӑшт ҫукрах.
ПАН-ХА. Тухха, Тухха!
Иулхавсене парас икшер,
ТУХХА. Ӑ!
Прокуд)Ш5 укӗн ҫемйине—пиллӗк
ПАН-ХА. Есӗ мӗн кунта йӑваланса выртатӑн,
Пӗтсен татах килӗ,
мӗнщӗн ӗҫе пымастӑн?
Пйантсӑна параппӑр саккӑр
ТУХХӐ. Ъирлерӗм-ха епӗ,
Йе кӑшт татах хушӑпӑр!
ПАН-ХА. Суйатӑн!
ПАН-ХА. Епӗ кунпа килӗшместӗп!
ТУХХА (тӑрса ларса, йӗрес пек, хырӑм ыратнӑ
ТУХХА. Апла пулсан Каврил Таниле патн
пек тӑвса, аллисемпе хырӑмне сӑтӑркалат).
кай. Зӑл^хӑй хакпех парӗ сана тыррине.
Т)ӑнахах ^ирлерӗм, пӗр канӗҫ ҫук, ой! (татах
ПАН^ГУХХА. Каймастӑп епӗ кулак патне.
хӑй хырӑмне сӑтӑркалат)■ГУХХА. Каймастӑн.... Апла пулсан епӗ йурлак
ПАН-ХА. Мӗн ырататха вара санӑн?
есӗ пулӑш (йурлтп).
ТУХХА. '5 ӗр е ыратат.
Хамӑра, хамӑр ватмашкӑн
ПАН-ХА. Вӑл курӑнат ге ыратни. Асту, 'Гухха,
Епӗр пултарайас ҫук.
пирӗн ха?ь ӗҫлекенсем па^ӗҫ, текех найансене ахад>
Тур хушнӑ пек пурӑнмашкӑн
иртермӗпӗр.
Ӗҫ кун йӗрки пулас ҫук.
'ГУХХА. Мӗн, епӗ найаним?
ПАНТУХХА. Сирӗл ес ман патран!
1АН-ХА. Паллах, найан!
■ГУХХа . Епӗ сирӗлсе савӑтах кӗрсе ӳкӗп, сан|
” УХХА. Нумай пӗлетӗн есӗ... Епӗ сирӗнтен акӑ колхосран йарас ҫук.
кайа хам та пӗртте ӗҫлеместӗп, ан^ах ман ӗҫӗ куПАН-ГУХХА. Йараҫҫӗ.
рӑнмаст вӑл, мӗншӗн тесен, ман пуҫпа шухӑшла'ГУХХА. Еп калатӑп—йамаҫҫӗ.
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ПАНТУХХА. Еп калатӑп—йараҫҫӗ.
МАТВИ {кӗрегп). Мӗн ҫин^ен тавлашу?
ТУХХА. Вӑл ӑна Совета ӗҫлеме йараҫҫӗ, тет,
е п ӗ йамаҫҫӗ, тетӗп.
МАТВИ. Епӗ те йараҫҫӗ тетӗп.
ПАНТУХХА. Есӗ кӑҫтан пӗлетӗн?
МАТВИ. Еп пулатӑп рапо^^и.
Килтӗм кунта ӗҫпе
Хам ӗҫсене пӗлтеретӗп
Пулас сопранин^е.
{Стсенӑ хыҫӗнще ушкӑнлӑ йурӑ йурласа тухни
илтӗнепг),
Акӑ сирӗннисем ҫитрӗҫ
Ӗҫсем ҫин^ен пӗлме.
{Стсенӑ ҫине пӗр ущкӑн, колхос ҫыннисе м тухаҫҫе).
2-мӗш КОЛХОҪНӖК. {Еолхоҫнӗксем стсснӑ ҫине
кӗрсе пӗтнӗ ҫӗре, колхое пуҫлӑхӗ патне пырат.)
Йусарӑм, йулташ прикатир.
КОЛХОС ПУҪЛӐХЕ. Йеплеха!
2-мӗш КОЛХОҪ. Улӑм туракан машшинӑна
вырнаҫтартӑм. Питӗ лайӑх ӗҫлет.
КОЛХОС ПУҪЛӐХЕ. Ку ӗҫ оппортуниссене
пулӗ пысӑк урок.
2-мӗш КОЛХОҪ. Оппортуниссем шанманни
куртӑри тухрӗ пӑрахӑҫа. Ҫак хӗлте выд)ӑхсене
ҫуррине те пулин ӑсатмалла, ахад) мӗнпе тӑрантармалла, тесе кала^^ӗҫ, муталана^^ӗҫ.
КОЛХОС ПУҪЛӐХ. Кам ун пек кала^^ӗ?
2-мӗш КОЛХОҪ. Ав Тухха пурин^ен ытла ка
КОЛХОС ПУҪЛӐХЕ. Иурӗ, ана кайран йӗрлӗпӗр.
Хад) ҫӗнӗ ӗҫе тытӑнӑпӑр.
Вӑт—пирӗн тата
Пӗр ҫын йанӑ савӑт.
КОЛХОС ПУҪЛӐХӖ. Итле, старик,
Пирӗн вӑхӑт нумай мар.
Кала кӗскен, уҫҫӑн хӑйуллӑн
Мӗн ҫин^ен сан хыпар?...
МАТВИ. Хыпаҫ питех пысӑк мар,
Ака мӗнле ӗҫсем:
Ҫитмест пирӗн савӑта
Ъылай ӗҫлекенсем.
Еҫ ҫыннисем шан^ӑклисем
Пул 55 ӑр хӑйсен ӗҫсен^е.
Ҫавӑнпа колхос ҫамрӑксен^ен
Суйлӑр^ҫавнашкалсене.
КОЛХОС ПУҪЛӐХӖ. Пулӑшма сире хавӑс епир,
колхоса уншӑн мӗн парӑр!
МАТВИ. Пирӗн парӑм ҫухалмӗ
Солхоса уншӑн ак мӗн пулӗ:
Сирӗнтен илӗпӗр вренмен ҫын,
Кайалла_ парӑпӑр ӑстаҫ ҫын!
КОЛХОС ПУҪЛӐХӖ. Ун пек епир килӗшетпӗр.
{Пӑхакансен йенелле.)
Кам хирӗҫ? {Магтине),
Пурте пӗр сасӑпа!
( Х.ӑй ушкӑнрисене). А^асем, кам кайас тет савӑта--тух малалла!
ПАНТУХХА. Епӗ!
МАТВи. Питте аван!
ПАНТУХХА. Ан^ах мана вӗренме май ҫук.
ПУРТЕ. Мӗншӗн?
ПАНТУХХА. Манӑн килте шан^ӑксӑр. Аннем
ватӑ. Асатте те илтмест—суккӑр, кӑмака ҫин^ен
анаймаст, вилме те вилеймест.
МАТВи. Вара мӗнех.

1 1А Н 1 У Л Л А . Весене ҫакарсӑр хӑварма май килмесех.
ТУХХА. Ид) мана, старик, маи никаи та ҫук.
Ман ӑш^ик те, мӗн пӗ^ӗкренех, ҫут ҫанталӑк курасшӑщ
МАТВИ. Сана ним парсан та илместӗп. Ҫук.
Ҫ ук- Ҫук-

ТУХХА. Илсем, старик, тархасшӑн илсем. {Картусне илсе пуҫ тайагп. Еартуе ӑшӗнщеи ҫав вӑхӑтра
хайхи хутне ӳкерҫт те, ӑна. пӗр колхое ҫынни пырса
илень.)
ТУХХА. {Хута колхоҫнӗкре'курса). Вӑл ман, кӳр!
КОЛХОС ҪЫННИ. Мӗншӗн вӑл сан, тӑхтаха
вулам.
ТУХХА. Пар тетӗп. Ӑна вулама йурамаст.
КОЛХОС ҪЫННИ. Мӗншӗн йурамаст пултӑрха
ҫырнӑ „хута. „К а ш н и колхоҫнӗкӗннех пӗлмелле.* Йулташ прикатир, акӑ тытрӑмӑр та опйавлени хӑми ҪИН5 И хутсене ҫӗтекен вӑрра. Вӑл пӳтсӗр, вӗсене тапак туртма илет иккен, пӑхӑрха
кӗтесрен ҫурса илнӗ.
МАТВИ. Пӑхха тен ҫак хут ҫин^е есӗ хӑвна
вад)Д)И ответ те тупӑн. Ӑн хыҫ пуҫна уссӑр! Вула
тӑваттӑмӗш раҫтелта „ве“ крахвана, тулӑксӑр.
ПАНТУХХА {вулаггь). „Йурийех протовод)Ствӑ
фон^ӗ уҫаҫҫӗ.
в) Промышлӗннӑҫа ӗҫлеме кайнӑ колхоҫнӗксен
ҫемйисене, вӗсен ӗҫленӗ ӗҫ кунӗ, ӗҫлекенсем сахал
- пирки, ҫителӗклӗ мар пулсан та, пур пӗрех колхосра ӗҫ те, ӗҫме-ҫимелли те, выд^ӑх апа^ӗ те кирлӗ
таранах парса тӑмалла. Ӗҫлеме кайаканӑн ҫемйин56 пӗрерӗш ӗҫлеме пултарсан та колхос ӗҫӗсене
еҫлесшӗн мар пулсан, ун пек ҫемйе, ҫак ҫӳлте
катартнӑ Д)Кбттӑпа усӑ курма пултарӑймаст.
А сар хатар ни . Ӗҫлеме кайакан колхоҫнӗксем ӗҫме
ҫимели протукт таврашне колхос тырпулли^ен
ҫирӗп хакпа тӳллесе илме те пултараҫҫӗ. Матви
—Мӗнлеха ӗнтӗ, Пантухха, пыратӑни?
ПАНТУХХА.-Йарӗ^ҫи?
КОЛХОС ПУҪЛӐХӖ.—АхаД) пулсан нимпе те
иарас ҫук, сансӑр контрактатсине ҫын ҫук.
ТУХХА.—Мана илместӗниха апла?
МАТВИ.— Сан пек ҫынсене шӑпӑртах хӑваламалла рапо 5 5 и ушкӑнӗн^ен. Ес йулхав та, вӑрӑ та.
Есех леттун, кулак шпийунӗ.
^ ПАНТУХХА,—Йулташсем, епӗ сирӗнтен кайса,
самах парса хӑваратӑп.
Сатанисене пӗтерсе,
Техниккӑна вӗренсе,
Тепӗр пӗрер-ик ҫултан,
Килеп кунта, халех мар.
Кирлӗ ҫын пулӑп сире.
Механикре еп ӗҫлеп
Хамӑр М. Т. Стансин^е.
Сире, йулташсем.
Тырӑ пула васкавлӑ пӗтерсе
Ӑна хатӗрлесе вӑхӑтра
Пама ыйтатӑп...
МАТВИ—Ха^5 итлӗр манне:
Куҫатӑп иккӗмӗш пункт ҫине.
Технӗккӑна вӗренме
Кирлӗ вӗт ӑна укҫа.
Ҫавӑнпа сире ӑнланма
Калас пулат ҫакна;
Тырпул пухма кирлех машшин,
Ӑна пӗлтрен прахмаҫҫӗ.
Машшина тӑват вӗт савӑт.
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^ӑтса тӑр, тӑшман, пролеттари вӑйне..!
ҫырнӑ ораттори

Ҫт. Л а ш м а н
Руппӑр;

Пилӗк ҫуллӑхӑн татӑклӑ
Виҫҫӗмӗш ҫулӗ....
Арҫы н:

•

Тӑшман ахӑрат—
Ш алта та, тулта та.
Хбрарӑм;

Хӑрамаспӑр.
Ҫук! Ҫӗнтерес ҫук пире
Тискер кӑпитал.
•

'

А р ҫы н :

Империалис-кӑпиталҫӑ.
Римри паппӑ-ултавҫӑ.

•

•

•

•

•

*

•

•

•

Вӑрҫӑ пире кирлӗ мар.
Пӗр пусӑм та йут ҫӗр
Пире кирлӗ мар.
Пӗрле;

Ан^ах...
Хамӑрӑнне те
Пӗр вершук та
Парас ҫук
Тӑшмана.

Хӗрарӑм;

Ҫӗҫӗ, опрес—куята.
Тупӑ, кас—унта.
Пӗтерет тӗн^ене
Под)шевик! тесе
Ахӑрат пуршуаҫи.
А ну ӑна вӑрҫӑпа!—
Вӑслатат пуршуаҫи.
А р ҫы н :

Шавлат, кӗрлет, вӗрет, йӗрет,
Шӑлне шаккат,
Ҫыртат, кӑшлат—
Сӑхӑ пуршуй.
Х ӗрарӑм :

Ан^ах та:
Т)авса ҫывӑх та—
Ҫыртас ҫук.
Хӑрамаҫҫӗ кунта, советра,
Унтан—пӗтмӗш вилерен.
Руппӑр:

Ҫул хыҫҫӑн ҫул...
14 ҫул,
Кашнӑ ҫулӗ—ҫӗр ҫул,
Пӗр ӗмӗр.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул,
Ҫӗнтерӳ хыҫҫӑн
Ҫӗнтерӳ...
Хӑрамаҫҫӗ кунта, советра
Унтан—пӗтмӗш вилерен.

Ҫӳлерех!
Тата ҫӳлерех!
Хӑвӑртрах!
Тата хӑвӑртрах!
Руппӑр:

Ҫӳлерех!
Тата ҫӳлерех!
Арҫы н:

Промфинплан—
100 пр 055ӑн ытлашшипех!
Хӗрарам:

Прорыв ҫук!

А рҫы н;

Дрҫыи:

Вӑрҫӑ пире кирлӗ мар,
Ан^ах ҫапӑҫӑва епӗр хатӗр.

Руппӑр:

Кашни кун штурмӑ!
Хӗрарӑм:

Ҫӗнтерӳ хыҫҫӑн ҫӗнтерӳ.

Хӗрарӑм ;

Тап ӑнас—тӑвас пулсассӑн—
Ъ ӑтса тӑр тӑшман—
Пролеттари вӑйне!
Пӗрле;

Варшавӑ!
Перлин!
Матрит!
Тайош!_^
Хӗрлӗ Йевроппӑ ҫин^е
Вӗлкӗшӗ пирӗн керп!
Йӳлашки
Татӑклӑ
Ҫапӑҫу...
Руппӑр;

Пилӗк ҫуллӑхӑн
Татӑклӑ
Виҫҫӗмӗш ҫулӗ..

Руппӑр:

Пилӗк ҫуллӑх плана
Тултаратпӑр тӑваттӑра!
'5 ӗгр е тӑшман,
Ҫул пар, сирӗл айакка...
Пилӗк ҫуллӑх утат.
Таптатӑп.
Пӗт, тӑшман!
П урте:

Ҫӗршыв питне улӑштаратпӑр.
Ҫӗнӗ пурнӑҫ епӗр хыватпӑр.
Хӗвеланӑҫри йут иатшалӑхсене
Хӑваласа ҫитсе иртсе кайатпӑр.
А р ҫы н :

Рапо55и!
Х ӗрарӑм :

Колхоҫнӗк!

А рҫы н :

Макнитострой!
Автосавӑт!

Пӗрле:

'Р)ухӑнпа вӑтам!

Х ӗр ар ӑм ;

Руппӑр;

Куҫнетскстрой!

АСТу!

А рҫы н:

Вӑхӑт ҫук пире калаҫма.
Х ӗр ар ӑм :
Арҫын:|

Тук та тук!
Шак та шак!

Кӑҫта савӑтӑн укҫа?
Промышлӗннӑҫ укҫасӑр
Нимех те вӗт тӑваймаст
Вӑл хад) пирӗн ӗҫлесшӗн
Ҫӗнӗрен ҫӗнӗ технӗкпа.
Ҫзвӑнпа мариха тӑватпӑр—
Пилӗкҫӗр вунсаккӑр?....
Ӗлӗк хапрӑк хуҫисем
Пӗр сӑмавар ҫеҫ кӑларнӑ.
Хад^хи Совет хуҫисем
Пӑх ак кӑларӗҫ компайн!
Ӗлӗк ҫӗвӗҫ, ат ҫӗлекен,—

Тӑшман ахӑрат.
Сыхӑ тӑр!
Пурте;

Вӑхӑт ҫук пире йӑпанма.

Пӗрле:
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•

Руппӑр:

Руппӑр;

Пурте пӗрле пӗрлешнӗ:
Промпартти.
Меншевик.
Кулак.

Харамастпӑр
Тӑшманран,

•

Кӗмсӗрт те кӗмсӗрг!

Вӑл-ку пулсассӑн —
Малти ӗрете!
'5ӑтса тӑр вара, тӑшман,
Пролеттари вӑйне!

Ӑсем илнӗ хӑт саккас,
Сататкӑ пар ӑна—харс.
Маха Совет хуҫине
Парас мар пирӗн саккас?
Парас сататкӑ, парас!....
Патшалӑх тупӑшӗ пӗлетпӗр ӑҫтан,
Ҫавӑнпа кашнин пуҫӗн^е
Шукӑш пултӑр сайом ҫин^ен.
Ҫӗр про 55 ӑнпах ҫырӑнӑр
Ҫӗнӗрен панӑ сайома!
ПУРТЕ.—Ҫырӑнас, ҫырӑнас!...
„ '^аршав.
Ф. ТРОФИМДв к у ҫ а р н ӑ .

пайлӑ м у с ӑ к л ӑ ст се н к к ӑ *)

Пӳлӗм. Сӗтел. ^ Сӗтел ҫин^е хут купи. Хыҫала
ҫтена ҫине„ Капкӑн ҫекреттарӗ“ тесе ҫырнӑ. Стсенӑ ҫин^е Иван Паттап^ӑ тӑрат. '^арш ав уҫӑлнӑ
хыҫҫӑнах сторӑш кӗрет.
СТОРӐШ. Кайса ^ӗнтӗм. Сащатти пӗтнӗ пулсан
та, килсе калаҫап, терӗ. Ларсам. Мӗн ура ҫин^ех
тӑратӑн?
ПАТТЛП С§ӗнмест).
СТОРӐШ (сӑмах ҫукран сӑмах хушса). Ҫанталӑк
аван тӑрат кӑҫал. Авӑн илме лайӑх. Пирӗн йалсем
патшалӑха тырӑ парса татман тетха. Кулаксем
тӳлесшӗн мар, тет. Колхоҫнӗксем памаллине ытлашшипех тултарнӑ. Харпӑр^ӑксем те вӗсен^ен питех
йуласшӑн мар, халӗ пикенсех ӗҫе тытӑн^ӗҫ. Кулаксене-вӗсенр... тӳлеттерӗҫха, именсе тӑмӗҫ.
ҪЕКРЕТТАР (хӑвӑрт кӗрет). Ну, кам ^ӗнет мана? Ҫак ҫын-и?
СТОРӐШ. Ҫавӑ ӗнтӗ. Пысӑк ӗҫпех килнӗ пулмалла. Калаҫса пӑхха. Ан^ах питте хӗн пулмалла
унпа калаҫма.
ҪЕКРЕТТАР. Ма?
СТОРӐШ. Хирӗҫ нимӗн те ^ӗнмест.
ҪЕКРЕТТАР. Мӗнле ^ӗнмест?
СТОРӐШ. Ҫӑварне шыв хыпнӑ ҫын пекэх. Ман
РКИ-не хут леҫсе памалла^^ӗ те, леҫсе параси?
ҪЕКРЕТТАР. Леҫсӗ пар еппин. (Сӗтел хушшине
ларӑт, хутпа ру^кӑ илет. Патрака:) Ну, калаха,
йулташӑм! Мӗн ҫин^ен ҫыртарасшӑн есӗ „Капкӑна“?
Кам ҫин^ен шалӑпӑ парасшӑн?
ПӐТТЛП (^ӗнмест). Мӗн кушилерен йерипен мӑн
хут купӑс туртса кӑларса, ^ӗркуҫҫи ҫине йӗркеллӗн
лартат. Унтан ҫекреттар ҫине пӑхса, ташӑ кӗвви
каласа йарат).
ҪЕКРЕТТАР (ӑнланаймасӑр ун ҫине ^ӑр пӑхса
илет, унтан хӑй ӑ^ссӑн калат). Мӗнле ҫын пул^ӗ ку?
Хӑй ӗҫпе килнӗ. Ӗҫӗ ҫин^ен калас вырӑнне, кармунпе аташса ларат. Кӗн^елерте кармунпе аташса ларни килӗшсех каймӗ ӗнтӗ, ^арас пулат кӑна.
(Хыттӑн). Ей, йулташ! Кармунине кайран та каласа
кӑтартӑнха. Халӗ вӑхӑт ҫук. Ӗҫӳ ҫин^ен кала.
ПАТТАП (^ӗлхине тытса кӑтартат, пуҫне „ҫук“
тенӗ 5 ухнехи пек сулкалат).
ҪЕКРЕТТАР. А-а! ^ӗлхесӗр!.. Калаҫаймаст. Мӗнле апла калаҫасха унпа! Хут пӗлет пулсан, хут ҫине ҫыртарса калаҫма пулат те... те пӗлет ӗнтӗ. Ну,
мӗнле калаҫӑпӑрха иксӗмӗр?
ПАТТАП (хут купӑсне пӳрнипе тӗллесе кӑтартат, унтан ташӑ кӗвви калама тытӑнат).
ҪЕКРЕТТАР. Ӑнланаймарӑм. Хм! Мӗнлеха? А-а!
Есӗ' кармуни кӗввипе каласа пырасшӑн, йурӑ ^ӗлхипе каласшӑн...
Рессапккӗн майлӑ.

ПАТТАП („5 ӑн, тӗрӗс" тенӗ пек пуҫне тайат,
унтан хут купӑсне нӑрлаттарса йарат).
ҪЕКРЕТТАР. Аван. Аван шухӑшласа кӑларнӑ
Ан^ах май килӗши апла? Тытӑнса пӑхӑпӑр. (Каллех ларат, хутпа ру^кӑ илет, ҫырат). Кам пулатӑнха есӗ? Вӑт, кармани каласа хӑвӑн йатна каласа
пама пултарӑни. Ну, мӗн йатлӑ есӗ?
ПАТТАП („Кай, кай Ивана, ма каймастӑн Ивана“ йурра нӑрлаттарса йарат).
ҪЕКРЕТТА р (хыҫҫӑн йурланӑ пек пулса). „Кай
кай Ивана, ма каймастӑн Ивана“ .. Иван йатлӑ. Йурӗ, ҫырӑпӑр. Епӗ те Иван йатлӑ. Вырӑсла каласан,
епӗр иккӗн „тосккӑ“ пулатпӑр апла. Аван. А хушамату мӗнле санӑн?
ПАТТАП( „Ҫӑпата“ кӗвви калат).
ҪЕКРЕТТАР. Ҫӑпата. Ҫӑпата Йӑванӗ пулатӑн?
Вырӑсла Лаптӗв Иван. Та-ак! Хӑш районтан?
ПАТТАП (Шупашкар туйи “калат).
ҪЕКРЕТТАР. Шупашкар районӗсем. Хӑш йал?
ПАТТАП („Шур шур ҫӑмӑрта, шуратмасӑр ҫийес мар“ кӗвве калат).
ҪЕКРЕТТАР. Шуркасси. Шуркассисем еппин
есӗ? Алӗн йалсоветне кӗрет. Пӗлетӗп. Кам ҫин^ен
ш алӑпӑ парасшӑнха апла есӗ?
ПАТТАП („Ҫӗрпӳ хуҫи ҫӗр хуҫа“ йурри калат).
ҪЕКРЕТТАР. Хуҫа ҫин^ен, кулак ҫин^ен еппин. Мӗн тунӑ__вӑл? Колхоса хирӗҫ пырати?
ПАТТАП( „Ӗҫ йурри калат:
Каҫмисене хывнӑ 5 ух, каҫакан ҫук.
Ийа-йу! каҫакан ҫук.
Атӑр хамӑр тытса каҫари.
Тыррисене....
Тыррисене“ хыҫҫӑн тӑрук ^арӑнсӑ ларат).
ҪЕКРЕТТАР (купӑс сассипе йурласа пынӑ хыҫҫӑн). Тыррисене? Тыррине пытарнӑ пул)ха патшалӑха парасшӑн мар. Ах, каналйе! Нумай пытарнӑши?
ПАТТАП („ 5 ӑн тӳпере ҫи^ ҫӑлтӑр“ кӗввине
калат. Ҫитмӗлӗш те сарӑ хӗр “тенӗ хыҫҫӑн ^арӑнат“)
ҪЕКРЕТТАР. 70 пӑт-и?
ПАТТАП („тӗрӗс“ тенӗ ^ухнехи пек пуҫне сулаГ).
ҪЕКРЕТТАР. Ӑҫта пытарнӑ?
ПАТТАП („Ҫырма хӗрне ансассӑн т а “ кӗввиие
калат).
ҪЕКРЕТТАР. Ҫырмана пытарнӑ. Мӗнпе илсе
кайнӑши вара унта—мишукпаши?
ПАТТАП („Ш ӑлтӑр-шӑлтӑр урапа“ калат)ҪЕКРЕТТАР. Ураиапах еппин. Йурат. Ҫырӑпӑр.
ҪЕКРЕТТАР. Тыррине пытарнӑ тетӗн? Патшалӑха памалли ытти ҫимӗҫсене те пытарнӑ пуд)ха апла вӑл?
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ПАТТАП („Вӗлле хур^ӗ ылттӑн хурт“ калат).
ПАТТАП („Шур кӑвакал вӗҫтертӗм, Илле куҫа
ҪпКРЕТГАР. Вӗлле хур^ӗсен^ен илнӗ пылне ид)уҫа“ йурра калат).
пытарнӑ? Ӑна тата ӑҫта пытарнӑ?
ҪЕКРЕТТАР. Илле йатлӑ! Хушама^ӗ?
ПАТТАП („Уйа тухрӑм, ай уй куртӑм“ кӗвве
ПАТТАП („Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан“ калат).
калат).
ҪЕКРЕТТАР. Илийа '^брйомуххӗн апла? Так,
ҪЕКРЕТТАР. Уйа пытарнӑ? Ъ звса лартнӑ ӗнтӗ. так, так, так! Ҫапла еппин сирӗн йалти кулак ИлНумайши пылӗ?
йа 'Р)ерйомуххӗн. Ыйтамха тата: колхоҫнӗ.ксем,
ПАТТАП. (Виҫ тенкӗлӗх хут купӑс та, виҫ тен- вӑтамсемпе ^ухӑнсем хали^ен тӳлесе татнӑ пулӗкӗлӗх хут купӑс" йурра пуҫласа ъарӑнат).
ҫкеха патшалӑха тырӑ?
ҪЕКРЕТТАР. Виҫӗ пӑти?
ПАТТАП („Сарай тулли сар ҫуна“ кӗвве калат).
ПАТТАП („тӗрӗс“ тесе пуҫне сулат).
ҪЕКРЕТТАР (хыҫҫӑн йурласа, „Сарай тулли сар
ҪЕКРЕТТӐР. Пылшӑн, мур, кулак! ^ Пыл вы- ҫуна...“ Тулли. Туллийех татнӑ. Тултарнӑ, сна^ӑт.
рӑнне, ӑна йӗплӗ ҫӑмах хыптарӑпӑрха. Ӑна ӑн^ах Аван.
мар, ӑна пулӑшакансене те, унпа килӗшекенсене
ПАТТАП („Малалла утар, харӑс пусар“ йурра
те ленкӗ. Йалсовет претҫетаттӗлӗ пӗлмести вара калат.„ Тулит тулит ыр курар, хӗрлӗ йалав, хӗрлӗ
кулак ҫапла хӑтланни ҫин^ен?
йалав ай ӗн ^е' тенӗ хыҫҫӑн калама ^арӑнат).
ПАТТАП („Хыйматлӑх йурри“ калат).
ҪЕКРЕТТАР. Хӗрлӗ йалавпах леҫрӗр еппин.
ҪЕКРЕТТӐР. А-а! хыйматлӑхлӑ. Пӗрпӗринпе Хӗрлӗ опос турӑр. Ӑван, аван. А, леш, кулакне
хыйматлӑхлӑ. Апла пулсассӑн пӗлсессӗн те шарла- ӑна лектерӗпӗрха. Тӑр шыв ҫине кӑларса хурӑмаст ӗнтӗ вӑл. Ратне вӗт. Ну лектерӗпӗрха вӗсене пӑрха. Есӗ каланисене пӗтӗмпех ҫырса хутӑм. Ҫииккӗшне те. Таккойски лектерӗпӗр. Ан хӑра!
тес номӗрте пи^етленсе тухӗ. Ну, халӗ ӗнтӗ йулашПАТГАП („Хӑта пире хваттер йар“ кӗвве ка- кин^ен тӑсса йарха купӑсна... савӑнӑҫлӑрах. '^ун
лат).
хавалӗ хӑпартӑр.
ҪЕКРЕТТАР. Ҫапл^а, ес калашле, кирлӗ пулсан
ПАТТАП (ура ҫине тӑрса „сыв пулаш са“ ҫекхваттер те тупса парӑпӑрха вӗсене... решуткаллӑ реттаре алӑ парат, унтан купӑсне илсе марш кӗв ■
^ӳре^еллинех. А! Ыйтма маннӑ: кулакӗ мӗн йатлӑ- ви каласа алӑк патнелле утат. Секреттар „татах
5 ӗха санӑн?
кил“ тесе ӑсатса йарат).

ТЫРПУЛ МАРШӖ
П е тто к и

сӑвви

Ҫитет!..
Нумай 5 ӑтса ларса!
Ҫитет!
Ҫитет!
Ҫитет!..
Сар тул аксан
—Мӑйан вырса
Нумайтаран ӗнтӗ.
Ҫӗре—саккас—
—Тавай тырпул!
Ҫитет
Типсе
Ларма!
Тӗш ырлӑхпа
Ҫӗр-щывӑм, тул:
Татас пулат
Парӑма!
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Ҫӗн сӗткенпе
Ҫӗн йунпала,
Ҫӗр-шыв!
Вӑйна
Кӑтарт!
Тыр тухӑҫне
Ҫӗн вӑйпала
Ик хут,
Виҫ хут
Хӑпарт!
Тухатпӑрха
Тӑрактӑрпа
Сухалама,
Акма.
Ҫӗнӗрен сӑрпа
Сӑрлатпӑрха
Тӑван ҫӗр-шывӑма.
Колхоссемпе,
Совхоссемпе
Мӗн-пур ҫӗре

Акар!
Компайнсемпе,
Машшинсемпе
Пиншер кектар
Вырар!
Кӳртер хире
Хурҫӑ шӑрши,
Машшин кӗвви
Кӳртер!
Сар тул пӗр5 и,
Ыраш тӗшши,
Лавшар,
Лавшар
Кӳрер!
Ҫӗре приккас:
Пиншер ^ентнӗр
Тӗш-тыр хӑмламалла!
Елеваттӑрсене леҫер
М’'^ лйуншерӗн —
Хӗрлӗ лав!

В ы р ӑссен ъ а с т у ш к и с е м тӑ р ӑ х Л АШ М АН хатӗрл ен ӗ

ХӖРАРӐМ (йурлат). Вырмалли те, ҫапмалли те
Кӗрхи ҫӑмӑр айӗн^е,
Лупас айне кӗртес пирки
ХаД) те ӗҫе татайман...
АРҪЫН. Еп каланӑ пекех пул^ӗ. Машшин ҫинАРҪЫН (йурлат). Итлӗр, тӑнлӑр, а^асем,
5 ен терӗм, персе те йа^ӗ.
Нимте ан хӑварӑр.
Епӗр пилӗкҫӗр йурӑ
ХӖРАРӐМ. Астумасӑр тухса кайрӗ. Хам еп лаЙурласа паратпӑр.
шасем ҫин^ен каласшӑн^ӗ.
ХӖРАРӐМ. Пилӗкҫӗр йурӑ!—ӑҫтан ун ^ухлӗ
АРҪЫН. Мӗнлӗ лашасем ҫин^ен?
йурласа пама пултаратпӑрха? Ун ^ухлӗ йурлама
ХЕРАРӐМ. Колхос лашисем ҫин^ен, ҫав витеесӗ пуп-им? Ес суйатӑн пулсан—суй пӑртак, ан^ах рисем ҫин^ен.
5 икӗрен ан тух.
АРҪЫН.
шыв ҫин^ен, Ман шыв ҫин^ен
АРҪЫН. Ну пӗр вунӑ хут ытларах каларӑм... пур 55 ӗха. (Йурлат).
Мӗн уншӑн... Уншӑн тавлашмалли ҫук... Есӗ тавКолхос лаши утӑ ҫийет,
лашса тӑра^^ен ху йурласа парха пӗрик йурӑ...
Утӑ хыҫҫӑн шыв ӗҫесшӗн
ХӖРАРӐМ (йурлат). Епӗ хатӗр тытӑнма,
Талхӑрат те кӗҫенет...
Пӑхаканӗ: х-р-р! ҫывӑрат.
Йурати, пуҫлатӑп...
ХӖРАРӐМ (йурлат). Лаша лашана калат:
Пирӗн уйхир шуралнӑ—
Тӗвве пулма лайӑхрах—
Ӗнтӗ вӑхӑт вырмашкӑн.
Ним сканталсӑр пӗр ерне
АРҪЫН. Вот тӑк пуҫларӗ. Колхоҫнӗксем ӗнтӗ
Ӗҫмесӗрех ^ӑтат вӑл...
пухнӑ тыррине ҫапса пӗтернӗ, санӑн (йурлат)
АРҪЫН. Упа пулма та на^ар мар...
Пирӗн уйхир шуралнӑ
ХӖР а РӐМ. Ку тата мӗн пирки?
Ӗнтӗ вӑхӑт—вырмашкӑн.
ХӖРАРӐМ. Пуҫларӗ! Ну пуҫларӑм... Мӗнтен
АРҪЫН. Ҫавӑн пиркийех. Упа хӗлле шӑтӑкра
на^арха епӗ ҫак колхос правлени пуҫлӑхӗсен^ен. выртнӑ 5 ухне ҫимесӗрех 3—4 уйӑх пурӑнма пулВӗсем те ман пекех пуҫланӑ. Пӗр епӗ кӑна мар.
тарат. Лашасене упа тусан... пӑхакансен вет хӗлӗАРҪЫН. Мӗнле апла?
пе ҫывӑр. Лашасене на^ар пӑхни ҫин^ен те ман
ХӖРАРӐМ. Ҫаплах. Правлени ^ленӗсем хал^^ен хӑлхана хыпар кӗнӗха...
ХӖРАРӐМ. Апла пулсан шӑтӑртаттарха кун
те тупӑшсене ӗҫ кунӗ тӑрӑх валеҫме план туса
хурайман. Кирлипе ӑна пӗр уйӑх малтан туса ху- ҫин^ен йурӑ.
малла пулнӑ. Ну, мӗнле урӑхла пуҫламалла пулАРҪЫН (йурлат)- Икӗ кӗсре урампала
'5автараҫҫӗ кӗн^елере:
нӑха?
Мӗнле кунта йӗркесӗрлӗх—
АРҪЫН (йурлат)- Хӑвӑртлӑхсем питӗ пысӑк
Ҫак правлени ^ленӗсен,
Пире сӗлӗ памаҫҫӗ.
Виҫ кун хушши тӑвас ӗҫе
ХӖРАРӐМ. Лаша та лаша. Ҫитӗ лаша ҫин^ен.
Виҫӗ уйӑх тӑваҫҫӗ.
Капла епӗр йӑлӑхтарма та пултаратпӑр. Атаха
ХӖРАРӐМ. Ҫапах есӗ правлени ^ленӗсене ап- ҫыннисем ҫин^ен те калаҫса пӑхар.
» лах ан айӑплаха, вӗсем ҫиленме те пултараҫҫӗ.
АРҪЫН. Йурат, йурат. Ҫыннисем ҫин^ен те
Ахад) каласан хӑт пырӗ^^ӗ, есӗ тата йурласах... пур. (*1 урлат).
Пирӗн Петӗр уйхирте 5 ух
Мӗншӗн ҫилентересха вӗсене...
1ҫ нормине тултармарӗ:
АРҪЫН. Хам та сисрӗм те, ан^ах кайран пулЛротоколта вӑл утарнӗк,
5ӗ. Мӗн тӑвас ӗнтӗ, пӗрре сӑмах тухса кайрӗ те
Ӗҫ
пур 5 ухне вӑл сулхӑнра...
кайалла кӗртес ҫук ӗнтӗ. Асту, есӗ тата мӗн те.
ХӖРАРӐМ. Хӑр-р! Хӑр-р! Хӑр! Ҫаплаи? Пит те
пулсан персе ан йар. Сӑмахран колхосри машшинтӗрӗс асӑрхаса илтӗн. Кун пеккисем пирӗн татах
сем ҫин^ен...
ВЫЛ)АКАНСЕМ: 1) Арҫын, 2) Хӗрарӑм, 3) Купӑсҫӑ.
Вьцуакансем йурӑссне купӑе ҫеммипе йурлаҫҫӗ.
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та пурха. (Каласа тухма та йурат). Нормӑ тӗлӗшӗпе тата хӑшӗ ытлашши тултараканни те пур.
АРҪЫН. Пулмасӑр пурах вӑл. Акӑ (йурлат):
Ӗҫ нормипе ӗҫ тухмарӗ,
Тӗлӗнмелле пулса тӑ^ӗ.
ХӖРАРӐМ. Мӗиле апла?
АРҪЫН (йурлат). Пӗр кунлӑха нормӑ па^ӗҫ,
Ҫур сехетре тултар^ӗ.
ХӖРАРӐМ. Кун пек утарнӗксене епӗ хӗрлӗ хӑма ҫине ҫапма сӗнетӗп.
АРҪЫН. Епӗ те сӗнетӗп...
ХӖРАРӐМ. Утарнӗксенеи?
АРҪЫН. Ҫук, ҫавӑн пек иормӑ паракансене. Ан5 ах та хӗрлӗ хӑма ҫине мар, пӑртак урӑхраххи
Ҫинв;,.
ХЕРАРӐМ. Е! Хури ҫинеи?
АРҪЫН. Вара, вара. Сантан премӑ тӗлӗнсе каймалла. Премӑ есӗ ҫак колхосри Павӑл Туткӗн пекех асӑрхатӑн. Ӑна 6 уйӑх ытлашшипех колхосра
стеД)Нӑй ӗҫ йӗркипе ӗҫлеме усӑлли ҫин^ен каласа
панӑ, ан^ах вӑл ӗненмен. Кайран, тупӑшсене уйӑрсан, пысӑк ӗҫшӗн пысӑк тивнине курсан, вӑл стед)нӑй ӗҫ йӗркипе ӗҫлени усӑллине тахҫэнах сиснӗ,
ан^ах сисни ҫин^ен епӗ никама та пӗлтересшӗн
пулман, тенӗ. Ҫавӑн пекех есӗ те...
ХӖРАРӐМ; (йурлат) Вӑл прикатӑ ӗҫре паттӑр
Кунӗпеле ҫывӑрнӑ.
Ҫывӑрнӑшӑн ^апта йалав
Тыттарас^ӗ пӗрех хут.
АРҪЫН. Т)ӑпта йалав вӑл хӑйне, тепри, еп калани,,^тата хӑйне...
ХӖРАРӐМ. Мӗн каланӑ^^ӗха есӗ?
АРҪЫН. Ҫавна та асту^иастӑни? Тупӑша валеҫесси ҫин^ен каларӑмҫке. Ӗҫ вӑхӑтӗн^е ӗҫлемесӗр
кутӑнланса тӑнӑскер, прокулсемшӗн тытса йулма
пуҫланӑ хыҫҫӑн, халӗ ӗнтӗ ӳкӗнет пулмалла, ан|,ах,
^авса ҫывӑх та ҫыртма ҫук, тенӗ м ар^^иха ӗлӗк
пӗри сухаллӑскер? Тепӗр йен^ен—найана^ҫав кирлӗ: ӗҫлемест—ҫимест. Пит те тӗрӗс каланӑ.
ХӖРАРӐМ. Ку тӗрӗс ӗнтӗ. Кунпа епӗ те килӗшетӗп. Ан^ах пирӗн пӗр ҫитменлӗх пур, епӗр йа-

С У X А Н
— Лартмалла сухан!.. Мӗн ҫӗре пушӑ выртарас?
Пушӑ выртарса ҫӗртен мӗн усси пултӑр?— терӗҫ
Турханти (Хӑрлӗ^утай р.) „Хрес^ен” колхос ^ленӗсем.
— Лартас сухан... Лартнӑ сухана контрактатси
тӑвас,—терӗҫ те йалти икӗ пуйанӑн пушанса йулнӑ анкарти вырӑнӗсен^е промокорот туса ху^ӗҫ.
Сухансем ^ӗмӗлен^ӗҫ, ^ашкӑрсах^ ӳссе хӑпар5 ӗҫ; тапак тунатан^ӗ, усӑ пек шул^ӑсем шлепкелвнсе сарӑл^ӗҫ.
— Ӗҫлесен пулат!.. Пӑхха хӑпараҫҫӗ, — а^асем
хӑйсен ӗҫне пӑхса савӑна^^ӗҫ.
Лартнӑ ҫимӗҫ ӳсе пуҫласан темле кахал та куҫ
уҫаГ. Малтан ӗҫлеме ӳркенсен те, кахал йанттине
вӑрлама, сӑтӑр т.ума ӳркенмест.
Унтрӳшка Михалӗн ҫемйе пур: 5 ҫын вӑй питти, 2 ҫын вӗтӗ-шакӑ.
— Ма ӗҫлеме тухмастӑр? Тупӑша валеҫнӗ 5 ух
ка^а мӑйри тытса йулас теттӗ]>и?—тесен:
— Колхосӑн ӗҫ пӗтес ҫук... Ӗҫе уйар тӑват. Ҫитес ернере татах ҫи^ӗ кунха... ӗҫлӗпӗр,—теҫҫӗ Унтрӳшка Михалин.
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лан вӑрҫатпӑр ҫеҫ. Неуштӑ пирӗн колхосра лайӑх
ӗҫлекенсем ҫук? Мӗн калама пултаран кун ҫине?
АРҪЫН. Ун ҫин^ен ыттисем калӗҫ. Пирӗн ӗҫ—
ҫитменлӗхсене кӑтартса парса, вӗсене пӗтерттересси.
Ну мӗнле тата колхоса хӗсӗнсе кӗрсе кайнӑ поткула^нӗксем ҫин^ен калас марха, вӗсем вӗт колхоса пӑтратма пӑхаҫҫӗ, ӗҫлеме кансӗрлеҫҫӗ.
ХӖРАРӐМ. Тӗрӗс калатӑн. Вӗсене те кисрентерсе илмелле, унсӑрӑн кӑмӑлсӑр пулма пултараҫҫӗ.
АРҪЫН (йурлат). Кулаксенӗн вӗҫнс ҫитнӗ,
Сехетсерен ахӑраҫҫӗ,
Поткула^нӗксемпе пӗрле
Колхоса хирӗҫ тӑраҫҫӗ.
ХӖРАРӐМ (йурлат). Ҫтед^нӑй ӗҫ йӗркине хирӗҫ
Вӗсем паттӑр кӗрешеҫҫӗ,
Потоннӑйшӑн кӑшкӑраҫҫӗ,
Ӑна, кӑна та хирӗҫ.
ПӖРЛЕ (йурлаҫҫӗ). Поткула^нӗк те, кулак та
Пире хӑратайас ҫук,
Хайаррӑн епӗр калатпӑр:
Ҫул уҫӑ—колхосран тух!
АРҪЫН. Темле прокул тӑвакансем ҫин^ен сахалтярах каланӑ пек туйӑн^ӗ мана.
ХӖРАРӐМ. Калӑпӑр тата та, мӗн пире. Ата,
пуҫлар кяна!
АРҪЫН (йурлат). Пирӗн куҫсем питӗ ҫив^ӗ—
Ҫӗр ҫухрӑмран куратпӑр.
Авиахим 5 ленӗ пекех
Тӗллесе перетпӗр.
ХӖРАРӐМ (йурлат). Ваҫлей му^и ӗҫре паттӑр,
Вӑл прикатӑра тӑрат.
Ӗлӗкрех вӑл ҫывӑра 55 ӗ,
Хад, утарникле ҫыврат.
ПӖРЛЕ (йурлаҫҫӗ).Ҫул ҫин^ен кай, кутӑн.найан,
Пур ҫӗре те сире ҫул.
Текех колхос ӗретӗн^е
Сире вырӑн пулас ҫук.
Ӗҫе мала йарас тесен,
Колхос паттӑр ӳстӗр тесен,
Тистиплннӑ кирлӗ ҫав,
Колхос унсӑр ӳсес ҫук.
Шутлат Михал: мӗн тӑвас?.. Пуса валеҫнӗ ҫӗртре ҫынсем 100, 120, 150-шар ҫурӑм илеҫ. Михала 10
ҫын пулсан та, 20 ҫурӑм тыттараҫ.
— Йурамаст, кар^ӑк!.. Курайман ҫынсем пӗтереҫ!.. Ҫын ҫине шанма ҫук, ата ӗҫлер!—тесе Михал пур пек ҫемйине ура ҫине тӑратат.
— Атӑр, ӗҫлӗр!.. Никама та ан пӑхӑр! Пире ҫав
тивмести?—тесе сухан ҫине ҫарӑ йанӑ. 12 тӑваткӑл
^алӑш ҪИН5 И сухана йӑлт ҫаратса ^тӗтернӗ; сатӗн
5 И панулмине мӑйӑхласа тултса, хӑй^йенелле сук
мак тунӑ. Ку 5 ух Михал ҫемйи тӑрӑшсах ӗҫленӗ
— Сӑтӑр тӑват Михал. Контрактоват туса пат
шалӑха памалли сухана ^ылай ҫаратнӑ; колхос са
тӗн^и йывӑҫсене силлесе улмине те тултнӑ!..
— Ыр ҫаптӑрах ку Михала!.. Ӗҫлеме ӳркенет,
куна тума ма ӳркенмен?—теҫҫӗ ^ленсем.
— Манӑн 10 йетак!.. Нелҫе выҫӑ в ӗ л е р м е ! — тет
Михал.
„ Ӗ ҫ л е “ т е с е н : — Ӗ л ӗ к т е н у м а й ӗ ҫ л е н ӗ !.. К о лхо сра т а ӗ ҫ л е с е в и л е с и ? — т е т .
Ш утлӑр-ха, колхосра кам темелле Михала?
— Михал—кахал, сухан ҫаратан сӑтӑрҫӑ-ӑстаҫ
тесе йат хумалла.
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Пукане

Л АШ М АН хатӗрленӗ

вӑййи

ВЬЦЬАКАНСЕМ:
1 )П Е Т Р Е Н К Е — хытшӑнӑр—пур кулака та
шӑпӑр.
2) 'ЬЬ1СЛӐ ХӐТА—ҫутӑ нӑхта, ӑй ӑр —йухтарат
хӑйӑр (йанрал).
3) ПАНАМАР—пуп—хырӑмӗ куп.
4) ҪЕЛИВАН ХУҪА—ыраттарат пуҫа.
5) '5ЕМ ПЕРЛЕН—ан тертлен.
§) ҪИЛҪУНАТЛӐ УРХАМАХ^-Петренке лаши.

ПЕТРЕНКЕ. Сывӑ-и, а^асем,
Пионерсем, комсомолӗссем.
Хӗрарӑмсемпе хӗра^асем!
Пӑхӑрха ман ҫине—
Мӗнле епӗ салтакла выд^атӑп.
Уткаласа ҫӳресе салтакла йурлат, унтпан пӑшалне пӑрахат
Кар^ӑксемпе стариксем!
Хӑвӑртрах куҫлӑх тӑхӑнӑр.
Пукане вӑййи пуҫлатӑп.
Петренке—хытшӑнӑр—
Пур кулака та шӑпӑр
Еҫлеме пуҫлат.
Ей, пухӑнӑр, пухӑнӑр!
Пуҫлатпӑр! Хӑвӑртрах!
'Ьыслӑ хӑта, ҫутӑ нӑхта,
А йӑр—йухтарат хӑйӑр
Килет, куратӑп.
Ей, васкӑр, васкӑр!
1-мӗш СТСЕНӐ.
ПЕТРЕНКЕПЕ 'ЬЫСЛӐ ХӐТА (йанрал).
Ъыслӑ хӑта лаша ҫинч^е утланса тухат.
дЫСЛӐ ХӐТА. Мӗнлескер есӗ?

т

ПЕТРЕНКЕ. Петренке—хыт шӑнӑр...
Ь)- X. Каласа пар мана, мӗншӗн епӗр вӑрҫа
кайатпӑр.
П. К а л а м а п у л т а р а й м а с т ӑ п .
'Ь- X. Ман хыҫҫӑн каласа пыр: тӗншӗн, патшашӑн, тата ҫӗршывшӑн.
П. Хуҫасемшӗн, тата улпутсемшӗн!
'Ь- X. Мӗнле есӗ мана ҫавӑн пек калама пултаратӑн?!
П. Никкак нет, пӗлместӗп.
Ъ- X. Ухмах иккеи есӗ.
П. 'Ьӑнах ҫапла, ухмаххи есӗ!
'Ь- X. Епӗ мар, есӗ ухмаххи.
П. Епӗ мар, есӗ ухмаххи. То^нӑ так ееӗ ухмаххи.
'Ь- X. Еп сана халех тӗрмене!
П. Выртма вырӑн ҫук унта!
■Ь. X. Еп сана хӗнеме хушатӑп!
П. Хӗнеме патаккисем ҫухалнӑ тет!
'Ь- X. Еп сана пӑшалпа пертеретӗп!
П. Пӑшал пуд)кки ҫук, тет.

). X. 'Ьарӑн!.. Еп сана хӑлху 5 иккин-§ен!
Еп хам та еана хӑлху ^иккин^ен!
Сапӑсаҫҫӗ.
X. Рас!
Тва!
'Ь- X, Рас!
П. Тва!
Ъ- X. Рас!
П. Иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ.
Ан хӑвала вӑҫҫа!
Вӑрҫас тӑк, варҫас улпутпа!
Хапрӑк-савӑт хуҫипе!
Кулакпа.
Хуҫапа.

Л:
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Ӑк сана, ил1
Урӑх ан кил1
Вил!
(Т). X . Анрап кайса ӳкеггг)
Ну сывӑ пул,
Айӑр—йухтарат хӑйӑр.
Сана вилӗм, пире ирӗклӗх—
Пире рапо 5 5 ипе хрес^ен влаҫӗ.
П-мӗш СТСЕНӐ.
ПЕТРЕНКЕ, ЬЫ СЛӐ ХӐТА, ПАНАМАР ПУП.
П. Ав килет тата кунта Панамар—-пуп хырӑмӗ
куп-

Ӗнтӗ мана ^ыслӑ хӑтапа килӗштерме пуҫлат.
Мӗн тӑвасха ман? Т)“ ре перес мари пӗреххутӐ'
ПУП. Сывӑи, йулташӑм!
П. Сан йулташу ав вӑрманта 5 упса ҫӳрет.
ПУП. Мӗн калаҫатӑн ес, тӑванӑм?
П. Сывӑха, сывӑ, тетӗп, Панамар—пуп—хырӑмӗ
куп! Ай, ой, ой!
ПУП. Мӗн пул^ӗ, мӗн пул^ӗ тата?
П. Ай, ай, ай! Мана Ь ы сл ӑ хӑта ҫапса анӑратрӗ. Ай! Вилетӗп, вилетӗп.
ПУП. Епӗ хрес^енсемпе рапо^^исен тусӗ. Самантра сана сыватӑп.
П. Ь ы сл ӑ хӑтана ав сыват, мана кирлӗ мар.
ПУП. (Петренкене). Ӑҫта ыратат, ҫакӑнтаи?
П. Ҫӳлерех.
ПУП. Ҫакӑнтаи?
П. Айаларах.
Т)- X. Ай, вилетӗп!
ПУП. Есӗ те кунтаи? Мӗнле сывӑи, Ь ы сл ӑ
хӑта.
Ь - X. Сывӑха.
ПУП. (Ь ы сл ӑ хӑтана). Ӑҫта ыратат, кунтаи?
Т)- X. Ҫӳлерех.
ПУП. Кунтаи?
Ь - X. Айаларах.
П.УП. (Петренкене). Кунтаи?
П. Леререх.
ПУП. (Ь ы слӑ хӑтана). Кунтаи?
Т)- X. Кунтарах.
ПУП. Ь ы сл ӑ хӑта, хаклӑ Петренке,
Мӗн пур сирӗн пӗрпӗринпе уйӑрма?
Пӗр-пӗрне есӗр кирлӗ,
Ҫавӑнпа та вирлӗ
Парӑрха пӗр-пӗрне
Иуратса алӑрсене.
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X. {Ҫапагп Иапамаре) Ак ман алӑ, тыт!
П. {Ҫапаггг). Ак ман алӑ, хыт!
{Хӗгьеҫҫӗ гшгш.маре).
'Р). X. Акӑ ҫӳлерех!
П. Акӑ айаларах!
'Ь- X. Акӑ кунтарах!
П. Акӑ унтарах!
са). Ыттине кайран, Париш хулин^е
'Р). X. (Ӗайса).
парӑп
ПУП, Ай, ай, ай! Мана та хупа пӗрле илха. Ан
хӑвар мана кунта.
'5 . X. Хӑваласа ҫит.
П. (пӗггуггуен). Ҫӗр тӗпне кайӑр...
Айӑр—йухтарат хӑйӑр.
Панамар—пуп—хырӑмӗ куп.
Иксӗр те ухмах, ҫул ҫин^и тумхах.
Пӗтӗр, пӗтӗмпех.
Ей! {йурлагп).
3-мӗш СТСЕНӐ.
ПЕТРЕНКЕ, ХУҪА, ҪИЛҪУНАТЛӐ УРХАМАХ
ЛАША.
П. {угггланса тухат).
Ну, ҫапӑҫса пӗтертӗм ӗнтӗ. Манӑн халӗ суту-илӳ
тума вӗренес пулат. Пӑрӑнӑр, пӑрӑнӑр, таптаса кайатӑп.
{Хуҫа гггухат).
П. Сывӑи, хуҫа!
X. Лашуна мӗн сутатӑним?
П. Ман лаша ахал) лаша мар, урхамах лаша,
ҫилҫунатлӑ лаша, ҫӗрне ^ават, ҫӗр кисренет, ҫӗр
пӑт лава ним вырӑнне те хумаст. Тпру!

X. Мӗн 5 ухлӗ ыйтатӑн?
П. Мӗн 5 ухлӗ паратӑн?
X. 100 тенкӗ!
П. Кун пек лашана пин тенкӗпе те парас ҫук.
X. Ил 500 тенкӗ!
П. Пин тенкӗ! Пин тенкӗрен пӗр тенкине те
катмастӑп.
X. Ну йурӗ, ил, пин тенкӗ!
П. Ата, укҫана кӑларса хур.
X. {Петренкене укҫа параггъ).
Акӑ сана ҫӗр тенкӗ.
Акӑ сана икӗ ҫӗр.
Акӑ тата икӗ ҫӗр,
Мӗн пурӗ пилӗк ҫӗр.
Ак тата ҫӗр, иккӗ, виҫҫӗ,
Тата иккӗ.

Мӗн пуре пин.
Ил пӗтӗмпе.
П. Ну, ҫилҫунатлӑ лашам,
Сывӑ пул, итле.
Мӑн хырӑмлӑ хуҫана
Хӑратха пӗрик хут.
(Хуҫаиа). Ак сана лаша, ак сана
тавӑрса паратӑп. {Ҫаптп те ҫухалат').
4-мӗш СТСЕНӐ.
ХУҪА, ЬЫ СЛӐ ХӐТА, ПУП, ҪИЛҪУНАТЛӐ ЛАША.
Иу, урхамаха йӳнех туйантӑм, ӑҫтан кӑна
ҫаклан5 ӗ телей.

Лаша ҫине ларса йурласа ҫӳрегн:
Йут патшалӑха кайса,
Илсе килеп ак тавар.
Уҫап кунта ак пасар!
Унтан пулӑп кӑпиталҫӑ,
Тарҫа тытӑп йанрала
Петренкене пӗтерме,
Ан пултӑр Петренке кунта.
Тпру!
Лаши щарӑнмаст, кайри урасем ҫпне тӑрагн, хуҫине ӳкерет тӗ таптаса кайат. Т^ыслӑ хӑтапа Цанамар ггуп тухаҫҫӗ.
Т)- X. Мӗн йӑнӑшатӑн хуҫа?
ПУП. Мӗн пулнӑ сана, хаклӑ хуҫа?
X. Петренке тӑшман лашипе таптаттар^ӗ. Т)ыслӑ хӑта, пулӑш.
ПУП. Унта, унта. Т)^мперлен патне кайса Петренке сӑмсине ҫыртса татма хушар. Ата, ата.

ПУП. Ӳнта.
Ь - X. Унта?
5-мӗш СТСЕНӐ.
ПЕТРЕНКЕПЕ ЬЕМ ПЕРЛЕН, ПАНАМАР ПУППА
ЬЫ СЛА ХӐТА.
П. Йанралне епӗ хӑваласа йатӑм. Панамарӗ
тар 5 ӗ. Хуҫи те пырса тӑрӑн^ӗ. Хад> ӗнтӗ ман аллӑмсем ирӗклӗ. Пуҫлатӑп стройккӑ.
ҪМалатукпа шаккат).
Тук та тук! Волховстрой!
Так та так! Тнепрострой!
Тук та тук! Каширстрой!
Пур йен^е те шаккаҫҫӗ. Пур ҫӗрте те ӗҫлеҫҫӗ.
йурлат. ҪКӗрет хуҫа).
X. Ак Ьемперлен килсе Петренке сӑмсине ҫыртса кайат.
П. Асту хӑвӑнне.
Хуҫана персе ӳкерет, Кун хыҫҫӑн пуп кӗрет.
ПУП. Ак Ьемперлен килсе Петрикке сӑмсине
ҫыртса кайат.
П. Хӑвӑнне асту.
Ҫапагн гпе Панамаре ӳкерет. Т^ыслӑ хӑта кӗрет.
Т). X. Ак Ьемперлен Петренке сӑмсине...
П. Хӑвӑнне асту.
Ҫапат гпе ӳкерет. Стсенӑ хыҫӗнще тискерӗн
сасӑ.
П. Хад) хӑт хӑй Ьемперленӗ килтӗр, хӑрамастӑп.
1)емперлен тухса Петренкене хӑвалама пуҫлагп,
Петренке хӑтӑлат.
П. Ҫӑварна пысӑкрах кар. Акӑ сана ку^^енеҫ.
Сывӑ пултӑр рапо 55 ипе хрес^ен влаҫӗ.
Т)емперлен щыхӑнат.
П. Йулташсем, хаклӑ краштӑнсем. Ак мӗнле
ӑна тӑшмана сайомпа. Ан шеллӗр 5—10 тенкӗ укҫӑра. Хӑвӑртрах илӗр сайом. Епӗр вӑл сайома
империалис пырне, ан тив ^ыхӑнтӑр. Империалиспе
пӗрле кулакне те! Ан тив ^ыхӑнтӑр. Пире хапрӑксем! Пире савӑтсем. Краштӑнсем, илӗр, илӗр. Сайомсӑр ан пулӑр.
Опликатсине 'Цемперлен ҫӑварӗннуеи илет, легиӗ вӑйсӑрланса кайат.
6-мӗш СТСЕНӐ.

Ь - X. Тупӑсем вад);5и укҫа паратни?
X. Пама парас^ӗ те, укҫи ҫук вӗт.
'
Т)- X. Укҫи ҫук пулсан, пулӑшу та ҫук.
ПУП. Укҫу ҫук пулсан, пулӑшу та ҫук. Ата,
кайар.
X. Ӑҫта?

ПЕТРЕНКЕ ПӖТ)Т)ЕНЕХ.
П. (йурлагп). Ну, йулташсем, пур тӑшмансене те
ҫӗнтертӗмӗр. Ӗпӗр сирӗнпе йулташсем, ҫийеле тухрӑмӑр. Халӗ ӗнтӗ епӗр хамӑр хуҫа.
Рапо 55 и, колхоҫнӗк, ^ухӑнпа вӑтам, асту, тӑшмана ан парӑн, тӑшман вӑл ^ейе.
Ес итле-ха мана, еп сана ырра вӗрентеп; кайа.
йулман 5 ух кӗр хӑвӑртрах колхоса. Коллективисатсипе тырпул уйавӗ май хытӑ тӑнла. Шутла та
тӑнла. Ан^ах сулӑм укҫи тӳллессине те ан ман,
Хӑвӑртрах тӳле. 518 та 1040 кӗтмеҫҫӗ.
Пӗтӗм тӗн^ери пролеттарисем, пӗрлешӗр.
Вирлӗ кӑна йулташсем, кулакпа кӗрешӗр!
Ну сывӑ пулӑр, йурлӑр та кулӑр.
Сывӑ пулӑр, йулташсем,
Тепре кили 55 ен.
Сывӑ пулӑр а^а-пӑ^асем,
Тепре тухи 55 ен.
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ВЫД)/ЬАКАНСЕМ:
1. Хӑлхасӑр Хумма—колхос претҫетаттӗлӗ.
2. Суккӑр Сахар—йалканаш претҫетаттӗлӗ
3. Ь ӗл х есӗр 'Ьяппа—колхоспа СИК ҫируҫийӗ.
4. Натили—колхоҫнӗтсӑ.
5. 1-мӗшпе 2 мӗш прикатирсем (:^уларан)
1-мӗш карттин.
(Йалканаш кӑнтселерӗ, унтах колхос правленийӗХумма сӗтел айӗн^и 5 ирккуд>арсем айне путнӑ,
аран ^акаланса ларат).
ХУММА.—Ку 5 ирккуд>арсем вырӑнне штопӑ
мануфактурӑ парса йарас райунран. А^а-пӑ-йзсем
те ҫара кугӑн ^упмӗ^^ӗҫ, арӑм та питӗ пулӗ^^ӗ.
Хам та вара ҫутӑ тӳммеллӗ, нумай кӑсйеллӗ толстовккӑ ҫӗлеттерсе тӑхӑнӑттӑм. Пыр та калаҫ ун
5 ухне вара манпа. Райунтан килнӗ пӳрократсем
пек пируса ҫеҫ мӑкӑрлантарса ларӑттӑм. (Ҫав вӑхӑтра Натили кӗре.т).
Н АТиЛИ —Толстовккине кайран та ҫӗлеттерсе
тӑхӑнӑн, халӗ мана ҫак хута пӑхса пар-ха.
ХУММА.—Тем тет? Хӑлхаран кала.
НАТИЛИ.—(Хумман хӑлхин^ен пӗтӗм саспа)
Кӗпине кайран та ҫӗлеттерӗн тетӗп, халӗ ҫак хута...
(хутне кӑтартат).
ХУММА.—Мӗнле кӗпе?
Н а ТИЛИ.—Ара, ҫутӑ тӳммеллине...
ХУММА.—(ҫилленсе). Кунта кӗпе ҫин^ен калаҫмаҫҫӗ! Кунта колх_}С правленийӗ! Тӳррех кала: мӗн
тума, мӗн кирлӗ! Ӗҫ ҫук пулсан ӗҫлекен ҫынсене
^ӑрмантарса та ан ҫӳре... (Хӑй каллех ^ирккуд^арсене пӑтратат).
НАТИЛИ,—Ара миҫе хут^ен калас ман сана?
Ҫак хута пӑхса парха тетӗп (ху^ӗпе тутин^ен тӗкет).
ХУММА.--А-а... ху-ут!..
НАТИЛИ.—Хут ҫав. Кӑна хамӑн вӗренекен а^и
ҫыр^ӗ. Тӑватӑ йетак, ӗҫлекенӗ хам кӑна, унта та
^ ӗ^ ӗ ӗмекенӗ пур тесе ҫур потеннӑй ан^ах шутлаҫҫӗ ман ӗҫ кунне. Мӗнле тӑрантарасха ман ҫур
потеннӑйпя тӑватӑ а^ана?..
ХУММА.—Акӑ мӗн, Натили. 'Ь ӗ^ӗ 35И пурри,
тата ӗҫлекен ҫын ҫукки ҫин^ен йалсоветран справккӑ
илсе кил, унсӑрӑн кунашкал пӗ^ӗк хут ӗмӗрлӗхе
те ҫухалма пултарат. (Хутне кайалла парат).
НАТИЛИ.—Апла пулсан „сӑправккине" кам
паратха?
ХУММА.—Курмастӑни—мӗн ҪИК тесе ҫырнӑ.
(Йунашар сӗтел патӗн^и вывӗскӑна кӑтартат).
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НАТИЛИ.—Кунта никам та „ҪУК“не есӗ каламасӑрах пӗлетӗп епӗ.
ХУММА. ҪУК теместӗп, ҪИК тетӗп сана!..
НАТИЛи.—Апла пулсан кам ҫырса парӗ-ха
мана?
ХУММА.—(Хӑлхин^ен хыттӑн кӑшкӑрса).ҪИК-ӑн
ҫекреттарӗ ^ӗлхесӗр 'Ьаппа! Вӑлах пирӗн ҪИКӑн
та, колхосӑнта ҫыруҫийӗ.
НАТИЛИ.—Сирӗн пӳрократлӑ ӗҫсем пирки ман
каллех пайанхи ӗҫ кунӗсӗҫ йуласи! Сана та ҫак
хутсемпе пӗрлех пӗр ш ӑтаках ^икмелле... (Сӗтел
ҪИН5 И хутсене пӗтӗмпех ҫӗрелле сапалатса пӗтерет, Хумма хутсене парасшӑн мар сӗтел ҫине хӑпарса тӑрат, Натили Хуммине те сӗтелли мӗнӗпех
тӳнтерсе йарат. Ҫав вӑхӑтра 'Ьаппа кӗрсе тӗлӗнсе
тӑрат). Акӑ санӑн пӳрократлӑ хутусем. Акӑ... акӑ...
ХУММА.—Кӑраву! Хурах! Тытӑр!..
'ЬАППА.—(^ӗлхесӗрскер мӗн пулнине пӗлесшӗн
Натилийе пырса тытат)НАТИЛИ.—СЬаппана аркин^ен сӗтӗрсе сӗтел
хушшине пырса лартат. Ру^кипе хутне парса). Мана аъа пӑ^а вӗтӗ тесе сӑправккӑ ҫырса пар.
ХУММА. (Урайӗн^и хутсене пуҫтарса). Вӑт
анкӑ-минкӗ хӗрарӑмӗ. Районран ахад) те хутсене
тирпейлӗ пуҫтараймастӑр тесе вӑрҫаҫҫӗ, вӑл татах...
(Ыратнӑ ҫамкипе сӑмсине. тыта-тыта пӑхат)'ЬАППА. (Мӑкӑртатат. Хумма справккӑсӑрах
пӗлет вӗт сан а^а-пӑ^а вӗттине тесе каласшӑн).
НАТИЛИ.—Хумма каларӗ. Тавай мана справккӑ,
унсӑрӑн сайавленийе йышӑнмаҫҫе.
ХУММА.—Натили, ^ӗлхесӗр ҫынпа вӑхӑта пустуй иртери 5 5 ен справккине киле кайса хӑвӑн а^уна ҫыртар та, кайран килсе алӑ пустаратӑн кӑна.
Тата ҫул майӗн суккӑр Сахартан хӑвӑн ӗҫ кунӗ
миҫе ҫуркун пулни ҫин^ен те ҫыртарсах кил.
(Кӑнтӑрлахи кану иргет. Стсенӑ хыҫӗн^е 'свисток
хыттӑн шӑхӑртат).
НАТИЛИ.—Вӑт сирӗнпе калаҫса кану та иртсе
кайрӗ. Нихӑҫан та ӗҫе татӑклӑн тӑвайрас ҫук.
Ман авӑн ҫапма каймалла. Сывӑ пулӑр! (кайат)ХУММА.—Таси паха1 (Хуммапа 'Ьаппа ахӑлтатсах кулаҫҫӗ). Ха-ха-ха-ха! Пурте ҫакнашкал тухатуха кайсассӑн ӗҫ татах ҫӑмӑлланӗ^^ӗ. Ытла та
кирлӗ мар ӗҫшӗнех сӗтӗрӗнсе ҫӳреме йуратаҫҫӗ.
Ан^ах ҫапах та ӗҫсӗр лараҫҫӗ тийесрен ҫак хутсене те пулсан суйласа тухар. Пӗрте-пӗр районран
персе ҫйтсен... Ме сана ҫуррине. (Пӗр ытам хут
^ӑмӑрккисене 'Ьаппана парат) Суйла! Унта сана

ваД)Д)И те пурах. (Икӗш те хутсемпе аппаланаҫҫӗ.
Хумма йурлат:)
Нарттин-нарттин Натили,
Натилийӗн ^ӑххине,
Пусса ҫисе йатӑмӑр.
Пусса ҫисе йатӑмӑр,
Актӑ ҫырса хутӑмӑр.
Пуп кушакки тил тытат,
Тил тытат те, ҫу ҫийет.
Пирӗн Ь зп п а 5 ӑх тытат,
Т)зх тытат те ҫмарта ҫат.
Ех, аш-пӑш хатӗрленине аса илсессӗнех, тутаран ҫуллӑ сӗлехесем ирӗлсе анаҫҫӗ.
САХАР (кӗрсе).—Ҫуллӑ сӗлехе мар, вӗри куҫҪУФХУММА.—Тем тет? Хӑлхаран кала!
САХАР (хӑлхин 5 ен),-тчгАш-пӑш хатӗрленӗ ^ухне
'5ӑхсем пусса ҫинине комсомолӗссем пӗлеҫҫӗ, тет.
ХУММА. Кам калат?
САХАР.—Пурте пуплеҫҫӗ. Ун ҫин^ен хаҫат ҫине те ҫырнӑ теҫҫӗ.
ХУММА.—Колхос тыррине сутса ӗҫнине те пӗлеҫҫӗ тетӗн?
САХАР (хӑлхин^ен кӑшкӑрса). - Аш сакоттовкки
5ухне пуҫтарнӑ §ӑхсене пусса ҫини ҫнн^ен хаҫат
ҫине ҫаптарнӑ, тет. Ӑнларӑни?
ХУММА.—Ӑнлантӑм. Пит те аван ӑнлантӑм.
Апла пулсан ӗҫсем на^ар йулташ Т)зпла.
Т)пккин-5 аккин §акакки,
Ь а к а к §ӗппи тийейсе
Хур§ка пусса ҫирӗмӗр.
Ик ҫекреттар—пӗр Ьпппана
Ьйваш §ӑххи тийейсе
Хупса лартӗҫ витене.
_ САХАР. Ҫитӗ сире пӗр пӗрин§ен тӑрӑхлама.
Еҫ ҫин§ен пуҫла. Мӗн тумалла-ха?
ХУММА. Тупнӑ мӗншӗн макӑрмаллине. Пурӗ
пӗрех нимӗн тӑваймаҫҫӗ ^ӗлхесӗрпе. Пуснӑ, ну
ҫинӗ! Ан§ах пирӗн ҫак хутсем пирки йӗркелемелле-ха.
САХАР. Ара сан ӗҫ ӗнтӗ вӑл. Есӗ вӗт колхосӑн
претҫетаттӗлӗ.
ХУММА. Ман ан§ах мар ҫав. Акӑ итле. (Вулат)
„Октапӗрӗн Ьмӗшӗн^ен пуҫласа нойапӗрӗн 1-мӗшне ҫити^^ен тырпулпа коллективисатси уйӑхлӑхӗ
под)шевиклӑ уйав пулса иртет. Ку пысӑк политтӗклӑ камппанийе пӗтӗм массӑна хутшӑнтармалла.“
Илтрӗни? Массӑна! Апла пулсан ман ҫех мар,
санӑн та Т)зппан та ӗҫлемелле. Акӑ суйла. (Хутсем
парат).
САХАР. Мӗн?
ХУММА. Ьирккуд^арсем.
САХАР. Ара, епӗ куҫсӑр ҫын мӗнле суйлӑп
Бирккуд>арсене.
^ХУММА. Апла пулсан акӑ мӗн, йулташсем. Ҫак
уйӑхлӑх иртсе кайи^^ен пирӗн те ӗҫленӗ йатне
тӑвасах пулат, унсӑрӑн районран килсе ӳркенмен
Ҫӑварӗсене карма та пултарӗҫ.
САХАР. Мӗн тӑвас тетӗнха ес апла пулсан?
ХУММА. Халех епӗр пӗр пӗ§ӗк саҫҫетани туса
“лӗпӗр. Саҫҫетанине колхоҫнӗксене §ӗнсе §ӑрман1'армӑпӑр. Вӗсем хад^: хӑшӗсем йулашки авӑна ҫапаҫҫӗ, хӑшӗсем ҫӗрулми кӑлараҫҫӗ. Так. Саҫҫетанийӗ уҫӑлнӑ тесе шутлатӑп. Малтанхи ыйтупа ашнакай, тырӑ-пулӑ пухни тата тӗрлӗрен камппани‘‘ам мӗнле иртни ҫин§ен Т)зипа йулташ токлат
тӑват.

САХАР. Мӗнле Т)иппа? (Т)аппа мӑкӑртатат).
ХУММА. А, §ӗлхесӗрпе! Апла пулсан йалканашӗн
пуҫлӑхӗ каласа парӗ. Есӗ, Сахар йулташ, .пӗрех хут'5ен поД)шевиклӑ уйяв ҫин^ен те каласах хӑвар.
САХАР. Ара епӗ куҫ' курман пирки вуламан
вӗт. Мӗн уйавӗ ҫин§ен пӗлетӗп. Пӗрех хут§ен ху
каласа пар, хӑвах кала.
ХУММА. Ей, сирӗнпе: пӗри калаҫаймаст, тепри
курмаст. Каллех хамӑннах йанрамалла пул§ӗ. Ну
вот. Есир ыйтусене харӑс ан парӑр, унсӑрӑн нимӗн
илтмесӗрех йулма пултаратӑп. (Хуларан килнӗ прикатирсе^м кӗреҫҫӗ).
1-МӖШ Сторовӑ!
САХАР. Кунта саҫҫетани!
ХУММА. Кам кирлӗ?
2-мӗш. Епир сирӗн пата ӗҫпе, йулташсем. Хораскӑ йалканашӗ ҫак пулати'.-*
САХАР. Ҫакӑ, ҫакӑ.
1-МӖШ. Претҫетаттӗл те кунтахи?
САХАР. Кунтах, епӗ пулатӑп.
2-МӖШ. Ай-уй, йулташ претҫетатлӗ, есӗ сӗм куҫсӑр. Санӑн куҫна мӗн пулнӑ. Кураймастӑн пулмалла есӗ?
САХАР. Курзймастӑп ҫав. Пӗр кун колхоҫнӗксем прорыв тесе сӗтӗрсех авӑн ҫапма илсе тухрӗҫ.
Нумайах та ӗҫлеймерӗм те хӑд)§ӑк кӗ§ӗ.
1-МӖШ. На^ар, на§ар. Сыватас пулат.
ХУММА. Насар мар, Сахар йатлӑ вӑл.
2-МӖШ. Насар темест, на§ар тет куҫсӑр ӗҫлеме.
Ҫыруҫи хӑшӗ пулат тата? (Ьаппа сиксе тӑрат).
Мӗн йатлӑ?
САХӳ\.Р. Ь ӗлхесӗр Т)аппа теҫҫӗ ӑна.
2-МӖШ. Мӗнле ^ӗлӗмсӗр?
ХУММА. Т)ӗлӗмсӗр мар, §ӗлхесӗр.
2-МӖШ. Мӗн пулнӑ сана, йулташ Ь зппа?
ХУММА. Ӗҫ йӑвӑр пирки ҫынсемпе йатлаҫкаласах §ӗлхи ҫухал§ӗ ҫав а§ан. А-ах, сасси пи-ите
хитре^ъӗ. Илтес§ӗ сирӗн, шӑнкрав сасси те.йӗн.
1-МӖШ.—Хитри кирлӗ мар пире, ӗҫлекенни
кирлӗ.
,
ХУММА. Ӗҫекенни?
САХ^АР. Хумма! (айаккин^ен тӗкет).
1-МӖШ. Так!.. Т)ӗлхесӗр пулсан таӗҫлеме пултарати—мӗн вӑл?
ХУММА. Уншзн пулсан макӑрмалли ҫук. Кунсерен виҫшер литтӑр...
1-МӖШ. Сан хӑлха витӗрех мари мӗн.
ХУММА. Витрепех мар, литтӑрпа ҫех.
САХАР. Хӑлхасӑр вӑл, кӑшкӑрса к>алаҫмалла!
2-МӖШ. Ььглайранпахи?
ХУ/ИМА.—Сывмарланмасӑрах.
1-МӖШ. Ху кам пулатӑн?
ХУММА. Хукка мар, хӑлхасӑр Хумма теҫҫӗ...
1-мӗш. (Хӑлхин^ен кӑшкӑрса) Кам ес?
ХУЛ4МӐ Гсавӑнса §ӗтресе). Колхосӑн пуҫлӑхӗ.
2-МӖШ. Хӑлху антратмасти ӗҫлеме?
ХУММА. Ӗҫессе хӑлхасӑрах ӗҫетпӗр.
1-МӖШ. Сан хӑлхуна ерех тулса лармани?
ХУММА. Ерех тулнӑ пулсан халех ӗҫтереттӗм^§ӗ те сире, ерех мар ҫав. Тырӑ пухнӑ §ухне хӑд)§ӑклӑ пӗр§ӗсем кӗрсе лар§ӗҫ.
1-МӖШ. Тасатмалла, тасатмалла! (Прикатирсем
хӑйсен тӗллӗн йумахлаҫҫӗ)
2-МӖШ. Тавай, итлесе пӑхар.
1-МЕШ. Калаҫӑпӑр апла пулсан.
2-МӖШ. Акӑ мӗн, йулташ Хумма. Есир хӑвӑрӑн
саҫҫетанийе малалла тӑсӑрах. Епир сирӗн ӗҫе тӗ-
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рӗслесе тишкӗрсе хак пама килтӗмӗр, ҫавӑнпа та
итлесе ларӑпӑр. Тивӗҫлӗ пулсассӑн преми памалла
тӑвӑпӑр.
ХУММА. Премӗк мар, пирус парсан йурӗ^^ӗ...
2-МӖШ. Премӗкне те... *
1-МӖШ. Пирусне те^парӑпӑр.
2-МӖШ. Преми вырӑнне „инвалитсене" тӳрлетмелли емелне те песплатнах парӑпӑр.
ХУММА. Сахар, Т)эппа, йӗмлӗхне те песплатнах паратпӑр, тет. Ну вот...
ЬМ пШ . Ӗс, йулташ претҫетатлӗ, коллективисатсипе тырпул уйӑхлӑхне мӗнле хатӗрленни ҫин^ен
кала.
_^ХУММА.—Ну вот. 1) Колективисатсипе тырпул
уйӑхлӑхне мӗнле хатӗрленнине пурте питӗ аван
пӗлеҫҫӗ. Иртнӗ ҫулхиньен пӗре те кайа мар. Куншӑн Мускавран килсессӗн те никам усал сӑмах
калас ҫук. Колхос ^ленӗсем ҫывӑрмасӑр тӑрӑшса
ӗҫленипе^ машшинсемсӗрех ҫӗрулми те кӑларса
пӗтертӗмӗр, алӑпах тырӑ акрӑмӑр, утӑ кӳртме те,
кӗлте кӳртме те машшинсем илсе укҫа сайа йамарӑмӑр.
2) Анасене ҫити-ҫитми
навуспах ҫемҫетме
шухӑшларӑмӑр, патшалӑхӑн минерал ҫӑнӑхне хамӑрӑн^хытӑ анасем ҫине тӑкса сайа йамарӑмӑр. Хамӑрӑн ҪИКӗпе 150 §ентнӗре йахӑн минерал ҫӑнӑхӗ
еккономит туса хӑвартӑмӑр.
3) Т ӗ р л ӗ р е н к у р ӑ к с е н § е н ҫи лос т у с а ап п ал ан м асӑр ах, вы л^ӑх-^ӗрлӗхсене 6 0 - 7 0 п р о ^ ^ ӑ н а йахӑн
п у с с а ҫ и с е й а т ӑ м ӑ р . Ҫ и т е с ҫ у вад,Л)И п а т ш а л ӑ х р а н
ш у лтра вӑрлӑх кӗтетпӗр.
4) Ҫулйӗр йапӑххи тата тӗрлӗрен тасамарлӑхпа
та аван кӗрешнӗ. Пӗрре Тапуҫ Йакурин лаши ҫул
ҫин§ех ӳксе вилсен, ҪИК, апла лашасене хытӑ
хӑвалама йураманни ҫин^ен офитсиад,нӑй приккас
кӑларнӑ. Вӑл приккаса „Капкӑн" ҫин§е вулама
пултараттӑр.
5) Укҫа-тенкӗ пухасси пирки штурмӑллӑ уйӑха
калама ҫук аван иртернӗ. ыалта сӑра тата ерех
лавкки уҫнӑ. Сайом тата пай укҫилӗх патшалӑх
кивҫен парасса )<ӗтеҫҫӗ.
*
6) Колхоҫнӗксен ӗҫӗсене, тата тупӑшпа тырра
валеҫесси те ^ӑрмавсӑрах иртнӗ. Кам ӗҫленӗ илнӗ,
ӗҫлемен ҫук! Ун ҫин^ен пӗр тӑлӑх Натили ҫех
а^а-пӑ^аш ӑн пайок памаҫҫӗ тесе вӑрҫса кайрӗ. Ӑна
пама та тивӗҫлӗ мар, мӗншӗн тесен, вӑл хӑйӗн
а§исене пӑхнисӗр пуҫне колхосра нимӗнех те ӗҫлеймест. Кӑҫалхи саккун ҫавнашкал: кам ӗҫлемест,
вӑл ҫимест. Кун пирки урӑх саккун тухассине кӗтетпӗр^.
7) Йулашкин§ен акӑ мӗн каламалла. Вооп§е
Хораскӑ йалканашӗ пек пур камппанисене те вӑхӑтра туса пыракансем сахал темелле. Пирӗн халӑхӗ активлӑ. Тирективсем парасса кӗтсе лармаҫҫӗ.
Вӑхӑ§ӗпе пурне те тумах тапаланаҫҫӗ: тырӑ акмалла-и, вырмалла-и, ҫапмалла-и, сухалама, сӳрелеме,
пуҫтарма, типӗтме тата ытти те вӑхӑтра тата еккономлӑ туса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫакӑнта ларакан
ҫамрӑксем епир ҫак под,шевиклӑ уйава ^ысласа
ӗҫленӗшӗн, пирӗн ӗҫе хакласса кӗтетпӗр. Епӗ пӗтертӗм.
САХАР. Камӑн мӗн ыйтса пӗлмелли пур?
1-МӖШ.—Акӑ мӗн, йулташсем.Кунта нимӗн ыйтса пӗлмелли те ҫук. Пирӗн йыш нумай. Ыттисем
хад) авӑн ҫапнӑ ҫӗрте ӗҫлеҫҫӗ. Ман шухӑшпа пурте
пӗрле пухӑнса, колхоҫнӗксен пухӑвне пуҫтармалла
та, ҫакнаш кал ^ӗлхесӗр, куҫсӑр, хӑлхасӑр „совух-
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махсене" хӑйсене тивӗҫлӗ йат памалла тӑвас
ХАЛӐХ ХУШШИНТ)И САСӐСЕМ: Тӗрӗс! Ҫапла тӑвас! Тавай пуҫлӑр калама! Епир итлетпӗр.
Епир нумаййӑн! Епир кунтах!
2-МӖШ. Йулташсем! Епир сире кунта суйласах
тӑмпуҫсемпе совухмахсене кӑтартрӑмӑр. (Совухмахсем пӗрерӗн-пӗррерӗн туха-туха кайаҫҫӗ). Епир пур
йалсове§ӗсене те на 5 ар ӗҫлеҫҫӗ теме нийепле те
пултараймастпӑр. Нумайӗш йалсове§ӗсем хӑйсен
ӗҫӗн§е калама ҫук пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑ. Ан§ах
ҫакнашкал тӑмпуҫсемпе совухмахсем те сахалах
мар хаД) пирӗн хушӑра. Ҫавнашкал суйа „инвалитсем“ пирки 5 ас-5 асах прорывсем пулкалаҫҫӗ, §ас^асах плансем тулаймасӑр йулаҫҫӗ. Ҫав прорывсене пӗтерес пулсассӑн §и малтан хамӑрӑн хушӑри совухмахсене палӑртса, вӗсене тӑрӑ шыв ҫине
кӑларса тӑратмалла. Ҫак ӗ£ кашни ӗҫхалӑхӗн умӗн§ех тӑр^ат, вӑл пысӑк сата§^ӑ!
1 -МӖШ. Колхос йухӑмне вӑйлӑн ӳстерсе ҫирӗплетесси, тӗрлӗрен хуҫалӑхпа политтӗк камппанисене, сӑмахран тырпул камппанине, тырпул хатӗрлевне иртересси, „Пилӗк ҫуллӑхӑн татӑклӑ виҫҫӗмӗш ҫулӗ“ сайома тултарасси, тат§ ытти те йалсове^ӗсен ӗҫӗсен§е хад,хи вӑхӑтра калама ҫук пысӑк^эата^сем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫакнашкал пысӑк сата§ӑсене ӗҫе йӗркелеме пӗлсен, вӑл ыйтусем тавра мӗн пур актива, мӗн пур ӗҫхалӑх массине мопилисатсилесен тин вӗсене ӑнӑҫлӑн пурнӑҫа кӗртме
пулат.
'Яаршав.
П-мӗш КАРТТИН.
(Ҫул ҫин§е. Т)зппапа Хумма тӗл пулаҫҫӗ)
ХУММ.А. А-а, ^ӗлхесӗр Ь^ппа! Миҫе хӗл миҫе
ҫу курманни. Ну, ӑҫта, йепле пурӑнтӑн, каласа пар.
Т)ӐППА. Мӗн каламалли, ахалех паллӑ.
ХУММА (савӑнса). Калаҫма вӗреннӗ! Килха епӗ
сана 5 уп тӑвам (§уп тӑваҫҫӗ). Епӗ те ҫав, Т)зппа
шӑллӑм, илтекен пултӑм. Ӑстӑватӑни: хӑл§ак кӗнипех илтми пулнӑ 55 ӗ, а халӗ пӗрене кӗрсессӗн
те илтессӗн туйӑнат.
Т)АППА. Ҫапла ҫав, Хумма пи5 §е. Епӗ те ҫав
ҫӑвара ^арма пӗлмесӗрех пулнӑ^^ӗ. Ак халӗ савӑтра 5 ип-§иперех вӗрентӗм. Унга йалти пек ҫех
мар, вырӑсла та вӗрентрӗҫ. Акӑ итле: „Соцсовместительство в крупных предприятиях“!
ХУММА. Вӑт вӗт, 5 ип-§иперех калаҫаТ. Ҫитменнине вырӑсла. (хуллен) Халӗ мӗнле, „совухмах"
тесе савӑтран сирпӗтмерӗҫ пулӗ вӗт.
Т)АППА. Ҫу-ук! Теппер уйӑх ҫурӑлӑх отпуска
тавӑрнатӑп. Ҫур уйӑхне плана ытлашши тултарнӑшӑн хушса пат)ӗҫ. Утарнӗк вӗт!
ХУММА. Ҫапла, епӗ теутарнӗк. Халӗ пӗр уйӑхлӑха хамӑр колхоса комантироват турӗҫ. Савӑтран
ЬАППА. Ну, апла пулсан, кайар пӗрле. (Сахар
кӗрет).
ХУММА. А-а, суккӑр Саха-ар!
ЬАППА. Ӑҫталла вӗҫен? Куратӑн?
САХАР. Куратӑп. Ес калаҫатӑн? Ес илтетӗн?
Ь лП П А . Калаҫатӑп, ^ип-^иперех!
ХУММА. Йап-йаках куратӑп.
САХАР. Ӑҫталла есир?
Т)АППА. Колхоса. Савӑтран.
САХАР. Апла пулсан кайар хӑвӑртрах, тӗлҫнтерем пӗрре сире. Епӗ вӗт хад> колхосӑн п у ҫл ӑ х ӗ.
ХУММА. „Совухмахи“?
САХАР. Ҫук!
ЬАППА. „Ех, даеш ь вторую пятилеткд!“
Т^аршав.

шоаомо
ф
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(Иалӗҫтӑвком преҫитиумӗпе колхос правлени
■^ленӗсен ларӑвӗ. Ытти ҫынсем те пур. Халӑхӗ
пурте ура ҫин^е, хӑшӗсем каллӗ-маллӗ кумкаласа
ҫӳреҫҫӗ).
ПРЕТҪ. Ну, сире калаҫҫӗ вӗт ларӑр тесе! Мӗн
кушак аҫи пек нихӑшӗ те кут вырӑнӗ тупаймастӑр!
Ларӑр! Ну, сире калатӑп, ларӑр! Саҫҫетани ӳҫап,
уҫатӑп. ^
ПЕТЕРККЕ. Есӗ уҫса хупса петлине ан пӑрах
тата.
МИХАЛККА. Пайан тӑвас мар, ропеттӑсем.
Ыран та тем тумаллӑх пур. Мирун ӗҫет вӗт пайан,
Ӑшӑ кӑпӑкпа айак пӗр§исене пи§ке кӑшӑлӗ пек
кумтарас.
ЙЕХХИМККА. Ь аср ах уҫха, манӑн апат пиҫе^§ӗ?.
ХВЕТУЛККА (хыпкаланса). Ман лапкана кай.м алла§ 5 ӗ.
ТИМККА. ^Ман пушӑт касма каймалла^^ӗ.
ПУРТЕ (пӑтращса кайса, хыпкаланса, ура ҫине
тӑрса).
— Ман та каймалла,
— Ман та...
— Ман та...
(Хӑшӗ „§асрах“ тесе кӑшкӑрашаҫҫӗ).
ПРЕТҪ. Мӗн хыпкаланаттӑр! Ларӑр! (Лӑплансан). Акӑ хут—Райколхоссойусран. Вулатӑп. Итлӗр.
„19-мӗшхут. Сире Райколхоссойус йулашки
хут хушат ҫилосшӑтӑкӗ §авса тултарма. Татах тултармасан йапӑх ӗҫленӗшӗн сут аллине паратпӑр“.
ТИМККА. Вӗсен кашнин^ех йулашки хут, ӗмӗрӗмӗрех йулашки хут. (Ь ӑсса йурласа йарса), Халӗ те кирек хӑҫанщ а йулашки ху-ут.
ЙЕХХИМККА. Еҫӗ сут аллине кайат тенӗ. Кайтӑр ӗҫӗ, кӑмака ҫине ӗҫӳ-ка§ку, хамӑрӑн кайас
мар.
ПРЕТҪ. Есӗ, Иеххимкка, Караҫҫи таврашӗ ан
лапӑртатса тӑр, пӑтран§ӑк шу пек тӑвасах пулат.
ХВЕТУЛККА. Аху-у. Пур хушнине тусан, тусан та Атӑл ҫине тухӗ. Вӗсем а§а та пӗрер ан§ах
тума хушаҫҫӗ пулӗ те, вон, Крахвине срасӑ иккӗ
тунӑ каҫхине. Хырӑмӗ татах та пӗрӗкленсех ҫитмен-ха, тен татах тепӗр иккӗшне тӑват пулӗ, теҫҫӗ.
ПУРТЕ (кулкалама пуҫлаҫҫӗ).
ПРЕТҪ. Ан ахӑрса тӑрӑр! Кунта ^иркӳре мар
вӗт! Тумалла.
НАТУК (ахӑркаласа). Туса пӑхас, туса пӑхсан
тутӑ пулӗ, тутӑ пулсан тути кулӗ...
ПУРТЕ (ахӑрса йараҫҫӗ).
ЙЕХХИМККА. Снрӗн халӗ тута кулмасӑр, кашнӑ а§а тумассерен шалу хутшӑнат те.

ПРЕТҪ. Ӗҫ ҫин§ен калаҫӑр...
ЙЕХХЙМККА. Ӑ мӗне йурӑхлӑ-шике вӑл? Ҫилосӗ?
ХВЕТУЛККА (ахӑрса). Ой-ой, йытӑ хӳри, ҫавна
та пӗлместӗни? Ара вӑл выл^ӑха вал>Л)И. Сна§ӑт унпа пӗр стаккан сӗт паракан сан ӗне витре те
стаккан паракан пулат.
ПЕТӖРККЕ. Тӑвас! Тӑвас! Кама тивмест пӗр
патак.
ХВӖТУЛКНА. Мӗнле патак вӑл тата сан?
ПЕТӖРККЕ. Ну пӗр трутнитен.
ХВЕТУЛККА (кулса). Хй-ха, трутни тен. Есӗ
хӑва трутни.
ХВӖТУЛККА. Трутни тен тени йӑвӑр кун тени
пулат, трутотен—ӗҫ кунӗ пулӗ.
ПЕТӖРККЕ, Ҫавах вӑл: хут весерле, хут ӳпне.
ПРЕТҪ. Ан пакӑртатса тӑрӑр кӑркка пырӗсем.
Калӑр ӑҫта тӑватпӑр?
ЙЕХХИМККА. Киремет сӑр§ӗ ҫине...
ПЕТӖРККЕ. Е, ухмах! Утменти! Ҫав кисренсе,
силленсе тӑракан тӑм ҫин§е ҫилос пулати-ке!
МИХ^АЛККА. Кар§ӑк варне тӑвас; Кар§ӑк варне.
ПЕТӖРККЕ. Ей ҫӑмарта калакӗ, Кар§ӑк варӗн§е, ҫилос тӑвасшӗн тата! Арлан тӑпри какӑр тӑпра хытӑллӑ ҫӗрулми пек йӑтӑнса выртат те.
МИХАЛККА. Ну. Услӑха еппин.
ХВЕТУЛККА. Ей, ҫав шӑтӑклӑ хура тӑпра ҫин§6 ӑҫтан май килет.
^ ЙЕХХИМККА. Ну, тата ӑҫта? А, ^имха, атсамӑр, а мӗнрен тӑватпӑр?
МИХАЛККА. Вӗлтрентен.
ПЕТӖРККЕ. Ех, шӗшлӗ аври-и! Вӗлтрене алла
тытмалли ҫук пӗҫертет вӗт. Пулмаст.
МИХ+ЛККА. Ут кӑшкар утин§ен.
ПЕТӖРККЕ. Сӗм ухмахах вара есӗ, Михалкка.
Ут кӑшкар ути пуш§и шанки пек вӗт. Есӗ тата
пӳрт пӗренин^ен тейӗн,
ЙЕХХИМККА. Шур утин§ен.
ХВЕТУЛККА. Сана хуна шур утин§ен тунӑ
пулмалла, шур утин§ен мӗн пулат ухмах Унтук!
Сысна шӑршламаст вӗт, йытӑ тула каймаст ун кутне!
ПЕТЕРККЕ Хупахран ак...
ХВЕТУЛККА.'Ӗсӗ хӑва та хупахран тупмалла,
аран сӳпӗлтетен.
ЙЕХХМИККА (сасартӑк). А ропеттасем, кам §ават. Кама хушас?
ПЕТӖРККЕ. Йеххимккана!
ЙЕХХИМККА. Ан пакӑлтатса тӑр, Петӗрккене!
ЙӐВАНККА. Хветулккана!
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ХВЕТУЛККА. Михалккана!
(Ҫак вӑхӑтра пурте пӗр-пӗрин йатне кӑшкӑрса
пӑтранса йатлаэса кайаҫҫӗ. „Еп тумас!“ „Ҫавнд“
„Кӳр витем“ „Мана мар!“ Ҫапса пӑрахсан та ҫыхӑнмас, тесе кӑшкӑраҫҫӗ).
ХВЕТ. Мана мар Йӑванккана!
ЙЕХХЙМККА. Еп ҫыхӑнмас!
ПРЕТҪ. Лӑпланӑр! Куршанкӑ кӗреш ^ ҫӑварӑраОй, ҫӑпата калӑпӗ^^ӗ карланкӑсене урлӑ.
ХВЕТ. Ропеттӑ-таврашсем!^ Капла пирӗн нимӗн
-те пулмаст. Ман шутпа лу 5 §ӑ парас тверти сатани Ҫурҫын Антакне. Ун сака^ӗ тарӑн, тӑват вӑл
ҫавӑнта, хушас.
ПУРТЕ (хӗпӗртесе). Вернӑ! Ун саканӗ тарӑн,
алӑ лав ҫилос кӗмелле. Хушас атту пирӗн ҫавах
йурӑхлӑ ҫӗр ҫук. Тутӑр, как хош!
- ПРЕТҪ (ҫекреттарне). Ҫыр. Вырӑн, йурӑхлӑ
ҫук пирки ҫирӗп сатанипе сакан§е ҫилос хывас.
Мӗн пурӗ 10 тоннӑ, те.
ЙЕХХИМККА. Вот Хветулкка молотетсӑ, вот
пол§ӗ те.
Вот ӑслӑ.

ҪЕКРЕТТАР (претҫетаттӗл каланисене вуласа
кӑтартат)- Ну, ку хута РКС йамаллаиха?
ПРЕТҪ. Аха. Вот пирӗн классови йӗрке те
пур, ҫилос та пур. (Ҫав вӑхӑтра комсомолӗспа
колхоҫнӗк 5 упса^ кӗреҫҫӗ).
КОМСОМОЛӖС. Претҫетаттӗл йулташ, пире
ҫилос курӑкӗ тийесе килме пӗр- икӗ лаша пар ха.
Шӑтӑксене алтрӑмӑр, курӑкне ҫултӑмӑр, турттарма
лаша ҫитмест.
ПРӖТҪ. Ни§ово та кирлӗ мар. Епӗр Антака
сатани саканӗн^е тума панӑ. Пирӗн атту йурӑхлӑ
ҫӗр ҫук.
(Ҫав вӑхӑтрах)
ХВЕТ. Курӑкне ӑҫтан тупрӑр? Вырӑнне рҫтан?
КОЛХОҪНӖК (кулса йарса). Ну ҫилос тӑвакансем те. Есӗр хусамӑр ҫилоса та йурамастӑр.
КОМСОМОЛӖС. Вернӑ! Сире хусамӑра ^ӗрӗлле
ҫилос шӑтӑкне тултармалла, ҫапла хӑтланнашӑн.
(Хӑшӗ кулса йараҫҫӗ, хӑшӗ тӗлӗннипе „ак тата“
тесе тӑраҫҫӗ).
КОМ-пе КОЛ-К. Атӑр ҫилос хывма тем пуш
параппана ҫапса лари 5 §ен.
(Пурте тухса кайаҫҫӗ).

вал.ахтупай

с у п о т н е к
Кӑнтселерте
Пурах-ха тӑм ҫамка...
Хӑҫан пӗтет
Унги пӳрократтисӑм,
Хӑҫан пӗтет
Оппорттунис ӗҫре!?.
Куратри ав,
Куратри ҫавӑнпах
Шывпа йуха^ вӑрман
Йӗрки-латтисӗр,
Ыӗн§ул вӑрмая
Шыва йулса ҫӗрет!..
•
*
*
Ернен-ервен
Сип-сивӗ кӗркунне
Ҫанталӑка
Ҫӑва ҫӑва шӳтер§ӗ,
Куллен-куллен
Ҫип ҫивӗ§ сивӗ ҫил
Атӑл ҫин§е
Снллерӗ шыв хумне.
Пайан ҫавах
Ҫемҫел^ӗ кӗт.куя тер§ӗ.
Хӗвел кула¥,
'])ӗнет ӗҫе: кил, кил...
Лӑп-лӑпкӑ Атӑл
Йӑм-йухӑм хурҫине
Хуллен хӑва'?
Йулхавлӑ ватӑ Атӑл
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Аҫтӑрхана—
Йумахлӑх Каҫпине.
Шанмашкӑн ҫук,
Ео, ватӑ Атӑл,
Пӗр мӑшкӑл-хур ҫнне
Сулӑсене
Тен вӑйлӑн туртса татӑн,
Кӗтмен ҫӗртен
Сӗм-тӗиӗм каҫхине.
Апла васкар.
Халех тухар ӗҫе!
Мӑн стройккӑри прорыв
Пӗтмешкӗн тивӗҫ.
Сулӑсене
Ҫитерӗр савӑта!
Ъасах тӗн^ҫе
Кӗрет те шур тӗсе...
Ку сулӑсем
Шыврах, тен,
Выртса «типӗҫ»...
Халех, халех пухҫирлӑр,
Ҫавӑтар!..
Йӑвӑҫсене
Пӗтӗм вӑйпа
Туртатпӑр ҫырана.
Тип вырӑна
Мӑн стройккӑ пек
Хаваслӑн
Прене ҫине
Прене вырта¥, каска...

Еу кирлӗ ӗҫ
Йулмас? тек «ыран»-а..
Вӑйхал нумай.
Хастарлӑхӑмӑр аслӑ.
'Васрах!
'Васрах!
Тавай 'ҫасрах, васкар!
Куя пек ӗҫре
Кирлех те тур лаша...
Ан^вах кунта
Лаша вӑйхалӗ пуртӑр,
Хамӑр вӑйпах
Ҫӑлатпӑр сулӑна!..
Ертел турта¥.
'Ҫӗркуҫ таран аша¥.
Тавай '§асрах!
Ей, туртӑр!
Туртӑр,
Туртӑр!..
Тавай 'ҫасрах!
Ей, туртӑр!..
Сулӑна¥...
Кунта пӗр йыш.
Пӗр вӑйлӑ йыш кунта.
«Ӗҫхакӗ» ҫук, нн тапӗл.
Кунта ҫуна!
Кашни ха§ 'ҫӗререн!
Ҫап.та пайан
Кӗрхи кӗске кунтах
Тип ҫырана

Пӗр штапӗл хыҫҫӑн
Штапӗл
Хӗвел ҫине
Тӑраҫҫӗ хӳререн.
Атӑл ҫин^ве
Пайан иртен—каҫ^ҫен
Пртея—каҫ^бен
Кахаллӑхсӑр—канусӑр
Хаваслана'г
Мухтавлӑ ӗҫлӗх-шав.
Ес нӑйлатан
«Тухмас^ вӗт ку ӗҫ» тен.,
Кашни кунах
Плтетпӗр кӑва «тусӑм».
Хура курак!—
Йурру пӗр пек,
Пӗр тӗслӗ ҫав.
» *
*
Сӗи-тӗттӗмре
Килетоӗр штурмӑран.
Тем^вухлӗ йыш,
Тв вӑтӑрӑн, те аллӑн...
Кашни кулат,
'Вӗри вутпа тулли.
Супотнӗкри
«^и аслӑ» штурмӑнраи
Тепри кула¥:
«Ан йул, ан йул,
Мӗскер утан кахаллӑн?..»
Инҫе кайа^
Хавас дӑй-дӑх кул.1и.

щанвӑкӗ татах шанвӗ
— Михал кум! Тырӑ пулӑ хатӗрлес камппани
иӑҫал та пулат вӗтха? Каллех лешӗ, колхоҫнӗксен
мӑрту пулӗха? Лап§ӑтаҫҫӗ вӗт! Майлас пулат.
Цтопӑ лаша хӳри пек майлӑ вырттӑр,—терӗ Ваҫак
ӑмах майӗн хуллен шутарса пырса. Кумне хул(уҫҫин^ен такана пек уҫ лаппипе шап туртса ҫапрӗ.
— Мӗн майлас? Майла ан майла пирӗн праҫник
1ртрӗ. Ахал) те ман шан§ӑк та хупах курӑкӗ пек
цанса кайрӗ.
— Ухмах!Мӗн калаҫан ес? Есӗ еппин ытлашши
ырра^ парас трӗн ? Тху! Еппин ес Совета пулӑцасшӑн? Сан вӑл кукку мар пул>!—терӗ Ваҫҫа ват
ӑйар пек сарӑлса кайнӑ, кивӗ пи^кен хӑми пек
йкалла хирӗнсе тухнӑ шӑлӗсем виттӗр икӗ хут§ен
а§! сурса.—Парат вӗт ухмах!
— Ара парас^ мартаха... пирӗнтен кайрисем
парас, пӗр 20 пӑт ытлашши пек курӑнат, лаша
ерҫмерӗха“ тесе ҫӳреҫҫӗ те. Пире вӗт леш пуаннисем картишпе...
— Кум! Кум! Ҫав тырра парас тӑк, лу 5 §ӑ ман
ӗркуҫҫи шӑнӑрӗ те ҫакӑнтах татӑлса ӳктӗр. Ех,
с тупрӑм^вӗт! Тупрӑм! Кум, тупрӑм!—хӗпӗртение тӑваттӑ-пилӗк пуҫӗн^ен ерех стакканӗпе ^ышил§ӗ.
— Снаш, хамӑр пуҫласа хамӑр опос тӑватпӑр.
от вара ,ҫав тырӑ хатӗрлес ӗҫпе утарлӑ ӗҫлет.
ӑйӗн тыррине перви ^ерӗтӗм кайса хыврӗ“ теҫҫӗ.
тарнӗк пулатпӑр. Хаҫат ҫине ҫапаҫҫӗ.
— Вернӑ! Ну пуҫта вара сан. Питӗ ӑслӑ. Пуҫ
ар—канттур вӑл сан. П ӗ^^ен канттур тӗшне
ӑрат!
— Пул§ӗ вӗт—иккӗшӗ те ыталанса ил§ӗҫ пӗрерин сухаллипе.

н. ^ьурпай

— Пӗр лав ҫине тийесен хӗрлӗ опос пулати
тата вӑл?
Ара вӗсене мӗн? Ҫавах пӗр лав вӗт! Ҫитес
пухура каллех Ваҫак:
— Епӗр тӑватӑ лав тырӑ леҫрӗмӗр. Сире те ӑмӑртӑва ^ӗнетпӗр, сотсиалисӑмлине. Есӗр каймастӑр!
Сотсиалисӑма сийенлеттӗр...
— Ара лашасем йерҫмеҫҫӗха. Нумайах йулман вӗт!
— Тем ырра мар пулӗ. Ку Ваҫак ытла та хыт
тӑрӑшат. Вӑл питӗ хирӗҫ§ӗ вӗт пур камппанисене
те, халӗ пДхха.
Ҫав кунах сӑн ӳкерекен патӗн^ен тӑватӑ ҫын
карттӑ§кӑ пӑхса тухаҫҫӗ.
— Мӗн ухмаххи калаҫатӑн? Ара епӗ хама лайӑх
пӗлетӗп вӗт! Хама тӗкӗр виттӗр сахал курман епӗ.
Акӑ ку епӗ!
— Ан лапӑртатса пыр! Ку вӑл епӗ. Епӗ ун
5 ухне кӑвак кӗпепе^^ӗ, акӑ пӑх. Акӑ тата сӑмса
пӑх! Сан сӑмса вӑрӑм курпун, ман хӗрен ҫунатти
пек сарлака.^ Ку есӗ мар, епӗ.
— Нет вӑл Ваҫак. Вӑл ун§ух атӑпа^^ӗ, есӗ ун
5 ухне ҫӑпатапа пулса.
— Ара кам пӗлет: тен сан атту ман ҫӑпата
тӗлне ӳкнӗ, ман ҫӑпата сан атту тӗлне. Сӑн ҫапнӑ
5 ух ун пек те пулат теҫҫӗ.
— Ан шавлӑр йурат вӑлӑ. Пуш§ех аван. Аха
лӗн пӗлме...
Ҫапла шавласа тухрӗҫ карттӑ§кӑ пӑхса. Карттӑ§ки айне:
„Ь ӑн малтан хӗрлӗ опоспа тырӑ панӑ утарнӗксем“ тесе ҫыртарнӑ.

Халӑх! Тӗлӗнетӗп сиртен, мӗнле есӗр сотсиКомсомолӗссемпе колхоҫнӗксен пухӑвӗ. Тырӑ
йисӑмшӑн мар? Халӗ пирӗн клавни камппани пуҫ- хатӗрлесси ҫин^ен ыйту.
0н§ӗ—тырӑ хатӗрлесси. Тавай леҫсе парар! Каш— Пирӗн, йулташсем, 8 2 0 пӑт ыраш, 6 7 0 пӑт
ӑ килӗрен пӗрер лав! Пулӑшар Совет влаҫне! сӗлӗ ытлашши. Ҫавна леҫсе парар.
[ӗрлӗ опос туса кайӑпӑр!—ик виҫ хут§еи сӑмса
— Ыранах!—кӗрлерӗ пуху.
шнкартрӗ Ваҫак. Хӑй пуху халӑхӗ ҫине пӑхса
— Йулташсем, пирӗн уйрӑм хреҫ§енсем хушвулат пулас таха“ тесе шутлат ӑшӗн^е.
шин§е те пулӑшмалла.
— Вернӑ! Килӗрен пӗрер лав леҫетпӗр! Хӗрлӗ
— Ей, пирӗн леш кулаксем хӑйсем леҫсе панӑ.
пос тӑватпӑр!
Вӗсем мӗнле те пулсан пытанса йуласшӑн. Тырри— Ьимха ара епӗр уна ыраш акса пӗтерсен сене кирек йепле пулсан та пытарнӑ. Халӗ утарнӗк
айатпӑр терӗмӗр вӗтха. Кайатпӑр та. Кашнӑ кук- текелесе минкрелетсе, куҫа тӗтрелетесшӗн. Совет
«ртах мӗй 5 ухлӗ леҫес пирки ӑмӑртаҫҫӗ вӗт,— влаҫне пулӑшнӑ пек туса ^ейеленеҫҫӗ.
антрарӗ халӑхӗ.
— Ей, епӗ сире ҫи 5 §ас тупса кӑтартӑп.
Хӑшпӗрисем Ваҫак капла па^ах Канаш ирӗк
Ирпеле ирех комсомолӗс Мирунпа Ъретҫетатлӗ
кнне „ҫаврӑнса“ ӳкнине курсан тӗлӗн§ӗҫ. Хӑшӗ- Михала урамра тӗл пул^ӗҫ. Комсомолӗс претҫе•ӗрисем:
таттӗле „ан ш арла“ тесе кӑшт тӗкрӗ.
— Миххал Ваҫҫил§! Епӗр сан пата пыраттӑ— Ак тата .хӗрле опоҫнӗксем" тупӑн§ӗҫ, тесе
(л^ӗҫ.
мӑр§ӗ. Сан ҫине Ваҫак куму шалӑпӑ па^ӗ. Есӗ
Тырӑ хатӗрлесси вӑйлӑ пырат. Кашнӑ куккӑрта тырра пытарнӑ, тет.
— Епӗи? Епӗи! Епӗ ҫук, пытарман. Вӑл хӑй
“ӑртса мӗн §ухлӗ тырӑ леҫмеллине ҫпискӑ тӑ‘Ҫҫӗ. Хӑшпӗрисем леҫнӗ те. Хӑшӗ йерҫменнисем утӑ капанӗ айне 120 пӑт ^икрӗ. Ҫын ҫин^ен шалӑпӑ парат тата! Еп ӑна!
Зшисем сухара пулнипе кайайманха.
Ваҫак патне кайса тырӑ тупрӗҫ.
Тепӗр кунне ирхине 4 лав кайрӗ тырӑпа. Йа— Ваҫак! Сан ҫин^ен Михал куму шалӑпӑ па^ӗ...
‘нӗсем ҫине „Епӗр ытлашши тырра патшалӑха
Есӗ мӗншӗн пытартӑн?
^ратпӑр“ ҫырнӑ.
— Вӑл хӑй пытарман штол)? Вӑл тата вите
Тӗлӗнмелле. Кашнӑ лав ҫин^е ик виҫ пӑт.
ӑйне ҫӗр ^авса пытар§ӗ. Ҫын ҫиньен шалӑпӑ па— Мӗншӗн есӗр сахал илсе килтӗр?
рат тата шуйттан! Ликвитироват ун пек кулака!
— Ытлашши веҫ, урӑх ҫук.

А мӗншӗн пӗр лав ҫине тийемерӗр?

Кӑкламалла!
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пуласси?—Пирӗн колхосра кӑҫал пусана ӗҫ тӑрӑхӑн валеҫрӗҫ... Валеҫрӗҫ те пире, 10 етак пулсан
та, 20 ҫурӑм пусапа тӑратса хӑв^ар^ӗҫ. Каплах валеҫсен тырӑсӑр тӑрса йулӑпӑр. Йетак тӑрӑх валеҫмелле тӑвас^ӗ.
— Тимӗр кӑмака тӗплеме пур-и-и?.. витре сӑр— Мта-а... Апла, мӗнле-ха? Сахал ӗҫленӗ-и мӗн
лама, саплама; пӳкӳ сӑрлама-а-а,—тесе урам тӑрӑх есӗр?..
вырӑсла-§ӑвашла хутӑштарса кӑшкӑрса ҫӳре^^ӗ^.
— Ара хам ҫавнашкал, Михала „ӗҫ йурамасӑ*“_
Кам 20 пус, кам 10 пус укҫа йӑтса ҫӗтӗк—ҫатак Укҫине кӑҫал ӗҫлеймерӗ... Сахалтарах пул^ӗ ҫав..‘
кив витресене, кивӗ тутӑх ҫисе шӑтарнӑ питлӗхсене Ҫынсем 120, 150 кун ӗҫленӗ, пирӗн 20 кун ан^ах
йусаттарма 5 упа 5 §ӗҫ.
пулнӑ.
Ш акка§ 5 ӗ вырӑс... „§антик, ^антик, §ан т“ тута— Та-а... терӗ те Стод^аров кӑвак пурҫӑн калӑс
раъъӗ те, ҫӗтӗк-ҫатӑк тавраша унтан кунтан сап- тӑхне туртса „кӑхӑм“ тесе ӗсӗрсе ил^ӗ. Таҫтан ӑс
лакаласа пара§ъӗ те, йе 20 пус, йе 10 пус укҫана тупма хӑтланса лӳрт ҫтенисем тӑрӑх пӑхма пуҫларӗ
кӑсйине §иксе ута^^ӗ малалла.
— 20 ҫурӑм,—тесе пуҫне те хыҫса ил^ӗ те:—
— Питлӗх пур, халӗ ӗнтӗ антрасах каимӑпар, Тӑхтӑр, ҫи 55 ас пуху пухас!.. Ӑҫтан 10 йетаклӑ хо
кар^ӑк,—тесе саплӑклӑ питлӗхе ҫавӑркаласа пӑхса ҫайствӑна 20 ҫурӑм пуса пама пултарнӑ?.. Ӑҫтаи
арӑмӗпе упӑшки калаҫа^^ӗҫ. Пӗрре кӑмака усине, теприсене 120, 150 ҫурӑм памалла пулнӑ?.. Пухӑв;
тепре урайне ларткаласа, тутасене ҫуллантарса хӑвӑр та Пырӑр, кӑшкӑрӑр!.. Правлени неправӗ лн;
тӑват, правленин^е кулаксем!—тейӑр, терӗ те ву
„йӑл“ кулат§ӗҫ йалсен§е. ^
„ „ „ „
— Кулӑн, савӑнӑн унта. Вӗт ниме йураксар ^иа- лав ҫуртне 5 упрӗ.
паларанах, йӳнӗ хакпах йапала туса парса хӑва— Понимаеш, Кавриккӑв?.. Колхосра сирӗн „не
рат,—терӗ те Турхан колхосӗн§и (Хӗрлӗ^утай р-нӗ) правилнӑҫ“, есӗ партти ^ленӗ, испа^... Пуху пухма
Унтрӳшка Михалӗ арӑмне ҫурӑмӗн§ен лӑпкаса, ту- пултаратӑн... Колхоҫнӗксене пухас. Ман арӑмӑ(
тисене шӑлса ил§ӗ.
ашшӗсене пуса 20 ҫурӑм ан^ах панӑ!.. Понимайӗа
— Сайа каймарӗ, пурӑнсан пирӗншӗн пур §ухне вретитӗлствӑ ку?..
те аван питлӗхех пулма пултарат,—терӗ те Михал
— Есӗ, Кавриккӑв, колхос 5 ленӗ-и?..
арӑмӗ те ҫурӑмне хыҫса ил§ӗ.
— Ҫук, колхосра тӑмастӑп... Ман аттесем те
Питлӗхпе питлӗх пӗр мар.^ Ак хаш^ питлехпе ка- хам та колхосра мар...
мака анине картлаҫҫӗ, тепӗр питлӗхпе ^ хӑш-пӗр
— Ҫавах пултаратӑн!.. Пухас колхос пуххи!,
5 ухне теме те картласа, йе хупса хураҫҫӗ^ Питлӗ- Тем, мӗн пулсан, ыйтсан „колхос пуххи мар, ком
хӗ пултӑр, ӑна вара ӗҫе кӗртме, унпа усӑ курма сомол пуххи турӑмӑр тейӗпӗр,—терӗҫ те хӗрс(
пулат.
авӑи ҫапнӑ ҫӗртен колхоҫнӗксене пухха хӑвал
Ак, Унтрӳшка Михалӗ те ҫӗнӗ питлех^ туианна. пуҫларӗҫ.
Питлӗхӗ тата йеплескер?.. Каласан тӗлӗнӗр...
— Пуса, пуса!.. Тӗрӗс мар!.. Ӑҫтан 20 ҫурӑм
Унтрӳшка Михалӗн, темле телейлӑ вӑхӑтра, сарӑ памалла^ 10 йетакшӑн!—тет Стод^аров ҫавӑнтах;хӗр—Укҫине ҫуралнӑ. Ҫуралсан ӳснӗ те, кӑҫалхи Мана РӖК йанӑ!.. Епӗ РӖК уполномо 55 ӑнӑйӗ!-ҫӗҫул пиҫҫе ҫитсе, ка 5 т,а кайма 5 е§ек пек ҫурӑлса мӗртерет.
ларнӑ. Макра-макрах йӗрмӗшсех, пӗр сараппан ҫӗ— Ӗҫлемен, ӗҫлеме ӳркенеҫҫӗ!.. Ӗҫлеме тухмаҫҫӗ?леттернӗ, вырӑс тумлӑ пулас тесе, хӗрлӗ ленттӑ теҫе пуху йанла'г.
илтерсе ҫивӗт вӗҫне ҫыхса йанӑ. Вырӑсла путлӗ
Ӗҫ тухмаст, пӗр пухупа ӗҫ татӑлмарӗ.
пӗлмесен те, виҫ-тӑват сӑмах „пӑт-пат“ перкелешСтод^аров ӑс тупат, тепӗр кунне каллех пуху..
ме вӗреннӗ. Ҫу иртсессӗн йала хыпар сарӑл^ӗ;
— Мӗн пухусемпе аппаланаттӑр? Ӗҫ вӑхӑ^ӗ
—Унтрӳшка Михалӗн Укҫини Хӗрлӗ§утайа ка^- ӗҫлемелле!—теҫҫӗ колхоҫнӗксем.
53 тухнӑ... Темле лайӑх ҫынах, Стод^аров Сащккӑ
—Рас „неправӗлнӑҫ" какой ӗҫ!—тет Стод^аров.ӑна ка 55 а илнӗ,—теме пуҫларӗҫ.
Сирӗн колхосра ӗлӗк пупра пурӑннӑ ҫын, унӑ;
Ҫак ӗҫ пулнӑ. хыҫҫӑн Михалпа арӑмӗ те „ п т - ывӑлӗ у 5 итлӗ пур... Колх-осрап кӑларатӑп!
лӗх“ теме пуҫларӗҫ. „Ш ан^ӑклӑ питлӗхех пулат...
—- Пур, пупра пурӑннӑ ҫын у^итлӗ ашшӗ... пуп
У-у... мӗн калаҫмалли?.. Комсомолӗс, хута кӗме ран тухни 5 ҫул, ӗҫлет.-.. Вӑл пулмасан пирӗн с§е
пултарат,—терӗҫ те ҫӗнӗ кӗрӗве апатсем-мӗнсем товот та ҫук!.. Парӑр с^етовот!.. Уставра у^итлӗ
ҫитеркелесен хущамӗшӗ ҫапла калат:
сен ҫемйи ҫин^еп уйрӑмӑнах каланӑ!..
— Мӗлле-ши, кӗрӳ!.. пулӑщаймӑн-ши?.. Тӳррипех
— Нет', нет йурамасӖ.. Рас 10 йетока 20 ҫур%
калас пулат, есӗ хад> пирӗншӗн йут ҫын мар... Мӗн памалла тунӑ, ку с^етовотпа ӗҫлеме йурамаст
Кун пек протуксне йетокран валеҫмелле!..
— Ма пӑтратан?.. Саккун мӗн калат?..
— Епӗр хамӑр саккун!.. Куна кӑларатпӑр!.. Ка»
Иккӗшӗнне те тупрӗҫ.
Сут умӗн^е иккӗшӗ те „епӗр утарнӗксем, хӗрлӗ хнрӗҫ „шивӑ' менталнӑ“ акт ҫыратпӑр.
—- Тухмастпӑр ӗҫлеме!—тесе ҫ а к пухусем хыҫҫаг
опос турӑмӑр" тесе тӑ^ӗҫ. Ҫавӑнтах пӗр-пӗрин
ҫине пӑхса; „Михал кум! Мӗншӗн калатӑн 50рт!“ 5 ленсем колхос ӗҫне тухми пул^ӗҫ..
— Колхосра провал пулма пуҫларӗ... Т)^ленсе.\
„Есӗ, Ваҫак кум, шуйттан^ кӗвенти, мӗнне курса
пӑлханаҫҫӗ, ӗҫлеме каймаҫҫ.ӗ,г—тенӗ хут Хӗрлӗ§у
ш алӑпӑ патӑн?“ тесе кӑшкӑркаларӗҫ.
тайри РКИ-не ҫитсе выртрӗ. Куҫшӳл виттӗр, е
Йал халӑхӗ кусене курса:
— П ире кун пек „хӗрлӗ опоҫнӗксем" кирлӗ вӑхӑ^ӗн^е, тормӑс тӑвакан Стод>аровсем ҫин^ен
мар. Вӗсем улталаса пӑрӑнса йуласшӑн! Тырӑ ха- ку хута колхос правлени ^ленӗ Ид^йин ҫырнӑ. ^
Тӗрӗслени ҫак ӗҫе?.. Михал х ӗр ӗ—Укҫине упаш
тӗрлес ӗҫе татах вӑйлататпӑр. Пӗр п ӗр^ӗ тырӑ та
кине
палланӑ-и?.. Стод^аров мӗнле питлӗх?..
ҫпеккуд>ант аллине лекмест!—терӗ.
Кв
Т е п ӗ р к у н н е 23 хӗрлӗ лав т ы р ӑ п р и стӑ н е кай рӗ.

питлӗхсеи
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хыҫенье кулан ларна

Вӑл ҫӗр ҫурҫӗр^енех ҫыврайыарӗ. Хӑравҫӑ Пал)Л)а.
йенне ҫаврӑнкалас»' выртнипе унӑй
айак п ӗ | 5 исем_те шӑйрӑла-щӑйрӑла пӗтрӗҫ. Калӑн,
ӑна пӗф'полвкӑ хӑнтӑласем тапӑннӑ тейӗн.
+,А н 58х Квҫӗр хӑнкӑлаӗем ҫыртса асаплантарман,
пуҫне 5 ул пек. капл,а1Щӑ ларна, шухӑшсем аеапла+
тарнӑ ӑна. Цал щухӑшсей' ӳнӑн пуҫне ^утах икйӗнелде ҫӳро(» пӑҫаЗяшн (латнӑ пуҫ шӑкми ҫирӗп.
— .Арӑм, тӑр. тӗтӗп... тӑр хӑвӑртрах.
Пусадӑп! пусй-тӑп!.,
. Н^Са.сартӑк ҫухӑр 5 §. Хӑравҫӑ Пад^л^аг арӑмӗн айӑккин^ен 5 ыщкипе, пакдаттарса.
— Ай-ай!.. КравуЛ!.. ^Ҫурах!.. Пусаҫҫӗ!..
— Тру,к, .кӑщкӑреӑ хӑранӑ пек ҫухӑрса вӑран^ӗ
унӑн хыткӑн тӑ, шадҫа пек вӑрӑм арӑмӗ.
— Бй, ухмах хӗрарӑмӗ, ӳй тункати. Сана пусмаҫҫӗ унтӑ. Сурӑхпа'-ӗн.ене пусас, теҫҫӗ.
— А-ах, М й пул^ӗ сана... ыӗн?.. Вара ыӗнле
пурнас-тетӗнеҫӗ.. А1а ҫӗрле выд)ӑх пусмалла?.. Ма?..
— Ма.;.Ма..., сурӑх пек макӑратӑн. Каланӑ сана
уй тумка^гитесе! Ма пусмалла? Выд)ӑхсене илсе
кайса пӗтереҫҫӗ тенине илтмени ее, тӑы хӑлха.
Туейе Ҫтаппанӗ лайӑх пӗлет, тет, ӑна.
— 'Гет хыҫҫӑн кайса... •
— Мбл^ҫатГ:: Хуп ҫӑвӑрна!—Су.р^ӑкне тӗвен пек
сирпӗ^^гсе вӑрҫса тӑкрӗ арӑмне Па.^д^а. ■
— Ата, тумлан та... тух ман хыҫран,—ҫӗҫҫине
иӑтса тула тухрӗ.
— Асту, ^<ун ҫин^ен шарланӑ пултӑр—ҫӑварна
ҫӗлесех хурӑп.
— Ма есӗ кӗтӳ хума (хӑвалама) тухми пултӑн
ҫак!—ыйтрӗ пӗр ирхине Пад)5 а арӗмӗн^еи Сащук
телекаткӑ.
— Мӗн тӑвас тен... инкек ҫине инкек. Хӗвел
ӗҫертнине тӳсеймесӗр икӗ сурӑхӗ те вил^ӗҫ вӗт.
:не те сывмарлан^ӗ те—пусрӑмӑр.
— Хуйхӑ... хуйхӑ.—Вӑрӑмӑн^тӑсса каларӗ Са 1§ук.
— Ак хад) ӗнтӗ пӗр выд)ӑхсӑр типсе 11урӑн.
1урнӑҫи ку? Лш! хашхӑрса пӗтер^ӗ сӑмаххине
[1а5^а арӑмӗ. Мӗн тӑвас тен, ирӗксӗрех суйас пуит ӗнтӗ.
Ним тути те ҫук. Супӑщ шывӗ ку. Мӗнле ҫимел96 ку йашкана. Йашка пӗҫерме пӗлместӗн!..—вӑрҫса тӑкрӗ арӑмне Пад^д^а апат ҫинӗ ^ухне.
— Ара ӗнене пусни пӗр уйӑх ӗнтӗ.
Пӗр пӗр^ӗ ҫутай улм арӗ Есех типпе хӑвартӑн...
№х, терӗ арӑмӗ хытах ҫухӑрса.
— Мол^ат! Ҫи ху супӑщ шыв пек йашкуна.
— 'Ьаш! сапрӗ тарӑхса ҫитнипе Пад^д^а хӑйӗн
‘рӑмне вӗри йашкапа. Арӑмӗ ӑнсӑртран ҫӗре полт!
‘айса ӳкрӗ.
— Ай—ай! Вӗлерет!.. Вӗлерет!—пӗтӗм вӑйпа
;ухӑр5 ӗ арӑмӗ ним пӗлми пулса.
Ку сасса илтсӗ кӳршисем хашка хашка ҫитрӗҫ.
— Мӗн пулнӑ?..
— Мӗскер?..—ыйтаҫҫӗ Пад^д^аран.
— Вон, арӑмҫке, асӑрхамасӑр вӗри йашкана хӑй
[ине тӑкса йаиӑ.
Арӑмӗ ыратнине ^ӑтаймасӑр:
— Сан айӑп ку. Сан айӑппа пулнӑ. Выд)ӑхсене
хыҫҫӑн кайса пусрӑн та, хаД) тутлӑ йашка
Ц тесе мана сапатӑн. Иытӑ есӗ... йытӑ!.. таРӑсха ҫухӑр^ӗ Пад^д^а арӗмӗ.
Кӳршӗсем кӑн!—хытрӗҫ тӗлӗнсе.

•«

#

туртуш вени

Апла еппин...
— В^т мыскара!..
— ”№ йе кулак сӑмахисене итле!..
— „ т е т “ хыҫҫӗн кай....
Хӑравҫӑ Пад)Д)а рак пек хӗрел^йӗ. Ҫавраҫил пек
тӑвӑн^ӗ ун ҫилли.
.
— „Тет* хыҫне кулак пытанса ларнӑ... ,Т ет“
пӗтӗр^ӗ. Унтан, пуҫне ике аллипе тытса, ҫавраҫил
пек 5 упса тухса 'ҫухал^ӗ.
— Урӑх „тет“ хыҫҫӑн нихҫан та каймастӑп—
терӗ выд)ӑх картин^е вӑрӑмӑн сывласа.

В1кӗ халлап

„Елӗк авзл пӗр кахал туха'г, тет, вырма. Те у 5 50т ӗҫне аван илсе пырас тенипе, те пилӗк ыратасса сиснипе, пӗлместӗп мӗншӗнтӗр, ан^ах ани
патне ҫитсенех тытӑнат, тет виҫме. Виҫҫе, хисеплесе виҫӗ пайа пайласа хурат, тет:—Ку ыран вырма, куна тепӗр кун выратӑп, теприне виҫҫӗмӗш кун
пӗтеретӗп.—Пайан вырма пай та ҫук. Пирӗн кахал
вырта'г, тет те ҫывӑра'г, тет. Тепӗр ирхине хӗвел
тухсан, кӑнтӑрла ҫитерехпе татах ани патне пырат, тет:—куна ыран вырсан ку тепӗр кун пӗтсен,
ку тата тепӗр кунлӑх ҫеҫ. Пайан вырмалли татӑк
татах курӑнмасг,—тесе вырта'г, тет те, ҫывӑрат,
тет. Виҫҫӗмӗш кун та пирӗн найан—„пайан“ вырмалли пайне тем тӗрлӗ шырасан та тупаймаст,
тет; ирӗксӗрех выртса ҫывӑрма тӳр килет, тет.
Ҫынсем вырса, ҫапса, тирпейлесе кӗлетсеие
тыррисене кӳртрӗҫ, тет; пирӗн кахал виҫе-виҫех
тыррине йур айне йа^ӗ, тет.
— Йарук пи55 е, мӗншӗн тыррӑна йу.р айне йатӑн, ӗлкӗреймерӗни елле?.. тесе ыйтсан:
— Йепле ӗлкӗрен ере... Кӑҫал вӗт хӗлӗ те ир
кил^ӗ, иҫмасса, тесе ҫынсен^ен ҫӑкӑр пуҫтарса
ҫӳре 55 ӗ, тет.“
Пурте улшӑнат ҫак тӗн^ере, халлапӗ таран^ен
улщӑнат. Халӗ ҫав халапа ак ҫапла йараҫҫӗ:
„Авал тесен авал мар, кӑсал тесен пӗлтӗр мар,
ҫапах пирӗн ӗмӗрте, епӗр пурӑнӑ ҫӗрте пурӑна'г
Найан—колхоҫнӗк Иван. Ҫав Иван у^от ӗҫне мала хурса тытӑн^ӗ шутляма ҫине тӑрса; „Пурӑнма
(хӗлкаҫма) кирлӗ—ах!.. ӑншӑрт... вунпилӗк пӑт. Ӗҫкунӗшӗн пӑтҫуршар илсен—ҫитет вунӑ кун ӗҫлесен.
Вунӑ кун темӗскер мао
шӑм,;шакка
тылас мар. К олхоҫнӗксем ^ш Й ртЬа^хӑ ^ л /^ ҫ ӗ ,
вӗсен^ен пӗри, Иван аллисем ,вӑлта тытаҫҫӗ.. Ҫӗнӗ
ҫул 55 ен тем те ӗҫлӗн,— шутлат вӑл хӑйӗссӗн.
— Вунӑ кун ӗҫе тухсан... мӗн вӑл маншӑн тытӑншут тӑрӑх ӗҫлесшӗн. (Тен йат тӑрӑх уйӑрӗҫ—
.ӗҫ ку яӗсем харам а
кай ӗҫ. К ӗтес-ха п ӑр так
ӗҫлес мар, ӑйӑха ӗҫш ӗнех татас мар.
Колхос тыррине ҫапса, ытлашшине патшалӑха
парса, ӗҫ кунсем тӑрӑх уйӑр^ӗ. Кахал И ван пӗрмай шутласа (ытлашши, ӗҫлесрен хӑраса) тырӑсӑрах тӑрса йул^ӗ.
— Ех Иван! Иван! Иван!... Ҫиме ҫук-им пайан?'
Сӑмахшӑн ан ҫилен,—ыйтантӑр тырӑ кивҫен.
— Ӗҫе кӑҫал хӑвӑрт п тер 5 'эҫ, ӗҫлеме те вӑхӑт
памарӗҫ—пуплешетпирӗн найан—„шутланан“ Иван.
■

Йелли

Й ех.
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Малалли уйӑхсен§е те „Капкӑн" шурналсӑр пурӑнар мар!

Х АКӖ УНАН ХАКЛӐ МАР:

ҫулталӑка 1 т. те 23 пу:, ҫ/р ҫ / л п х ) 81 п / 2, Зуй))(а ]33 п.,с.

К ОН К К У Р С У Ҫ А Т П Ӑ Р
„КОЛХОҪНӖК" с . р . и

гдвдш лд

хдҫ.т

лурнете,пур«ете,пурнете!

иккРмбш ҫул тухеа т»гат. Уйӑхра 12 номбр туха^. Хаҫат колхос йухӑмбн §еротлӗ ыйтӑвРеене, ку ӗҫрн ҫитӗиусемпе
ҫитменлӗхсене, йалхуҫалӑхве сотсиалисӑмла ҫӗнетесси ҫин§ея, т. ыт. ыйтусенс тӗилӗн ҫутагса тӑраТ.

I

„Колхоҫнбк" ҫырӑнса илме, тата ӑна § ӑ за ш ӗҫхалӑхӗ хуш шин§е ытларах сарма тар\ш ӑр.

ХАҪАТА САРАКАНСЕНЕ РЕТАКСИ ПРЕМИ ПАРА!'.

Премисем

1)
2)
3)
4)

Хаҫата ҫулталӑкӗпех илме 100 потпис§ӗк тупакана—50 тенкӗ укҫа.
Хаҫата ҫтлталӑкӗпех илме 50 потписдӗк тупакана—1 нӑшӑр поттинккӑ.
Хаҫата ҫулталӑкӗпех илме 25 потпнст)ӗк тупакана—1 нӑшӑр калуш.
Хаҫата ҫур ҫултан кайа мар илсе тӑма 100
потаисйӗк тупакана—1 мӑшӑр поттинккӑ.

ҫаксем

пулаҫҫӗ:

5)

6)
7)
8)

Хаҫата

Хаҫата ҫур ҫултан кайа мар илсе тӑма 50 потписйӗк тупакана— 1 мӑшӑр калуш.
Хаҫата ҫур ҫултан кайа мар илсе тӑма 25 потпис§ек ту п акал а! екҫемп%ар „Колхоҫнӗк“ хаҫата ҫултадӑк хушши парса тӑратпӑр.
Ок1апӗр уйӑхӗнт)еп пуҫласа ҫӗаӗ ҫулт,§ен илме
50 потпио§ӗк тупакансевв те 1 екҫемп%ар „Колхоҫаӗк" хаҫата ҫулталӑк хушши парса тӑратпӑр. Хаҫата сараешӑн уйрӑм ытла нумай ӗҫлекенйулташсеи сӑнӗсене хаҫат ҫине ҫапатпӑр.

с а р м а т ы т ӑ н ӑ р , п р е м и и л м е васкӑр!!!

П рем и не п ам а ъ а р а н са тӑ м а стп ӑ р , х а ҫ а т мӗн ]^ухлӗ сарнине п ӗл тер е кен ӗн е н т е -

I

■

ру ху тн е р етакси н е т ӑ р а тс а н а х п аратпӑр.
Хаҫат хакӗ: 1 уйӑха—20 пус, 3 уйӑха—60 пус, 6 уйӑха—1 т. 20 пус, ҫулгалӑка—2 т. 40 пуе.
Потпискӑ укҫине пуштӑ акӗи§ӗ урлӑ Самара ҫак атрӗспа йамллла: г. Самара, Краввому Газатному Бюро.
Ретакси

■
■

атрӗсӗ; Самара, Л енинградская 3 6 - 3 8 .

Ответлӑ ретактӑр А. Ваҫҫилйӗв.
Уаол.
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„КАНДШ“ ХДҪДТ ИСТДТТӖЛСТВИ
^ӐВАШ ПРОЛЕПАРИ ПИССАТТӖЛӖСЕН АССОТСИАТСИН

СУ НТ А Л

ТРАКТАР

уйӑхра пӗрре тухса тӑракан литтераттур, криттӗк, политтӗк, искусствӑ
тата науккӑ шурналӗ
политтӗкпа оп^ӑлӑх ыйтӑвӗн тӗп сата^сене ҫутатса тӑрат. Литтераттурӑна
сотсиалисӑмшӑн кӗрешес ӗҫре партти ал_лии^и витӗмлӗ хӗҫпӑщал тӑвас ҫулпа
илсе пырасшӑн ҫапӑҫат. Маркҫисӑмла
криттӗкпа литгераутур пӗлӳ ыйтӑвӗсене
тӗп^есе, татса парат.

СУНТАЛ

повӗҫсем, калавсем, трамӑсем, о^^ӗрксем, сӑвӑсем, статйасем ҫапса вӗсем урлӑ
вулакансене, ^ӑваш ӗҫхалӑхӗн сотсиалисӑмла рекконструкси тапхӑрӗн^и хастарлӑхӗпе ҫитӗнӗвӗсеие ҫутатса парат.

СУНТАЛ

вырӑссемпе СССР-ти ытти вак халӑхсен литтераттурипе, куд^ттурипе паллаштарат.

лмттераттур, криттӗи, полкттӗк
у р н а л ӗ
—
ҫулталӑкра

6 кӗкеке

тухат

5ӑваш пролеттари писсаттӗлӗсен
ҫӗнӗ прои светен исем : ром ансем , повӗҫсем,
поем ӑ-сӑвӑсем , тр ам ӑс ем кӗреҫҫӗ.

АЛ ]М АН АХА

А Л ]М А Н А Х Р А

уйрӑмӑнах происвотствӑпа колхос

055 ӗркӗсем тнвӗҫлӗ вырӑн йышӑнаҫҫӗ.
•

криттӗкпа теори уйрӑмӗ пулат
Ку пайра литтераттурӑри йухӑмсене тишкерсе ҫутатса памалла. Уйрӑм писсаттӗлсен пултарулӑхӗсене хак панипе литтераттур ӗҫне вӗрентсе ҫырнӑ статйасем (литтераттур шкулӗ) тата ытти те пулаҫҫӗ.

А Л ]М А Н А Х РА

СУНТАЛ

Ь ^ваш пролеттари писсаттӗлӗсен реконструкси тапхӑрӗн^и илемлӗ литтераттур маҫтерскойӗ. Вӑл хӑй тавра литтераттур вӑйӗсене пухса, йертсе пырат. Ҫырма
пуҫлакансене ■вӗрентсе тӑрат, вӗсен вӑйхӑватне уйрӑм литкрушоксен странитсин5 е кӑтартса парат.

вырӑс т. ыт. халӑхсем хушшин^е
тухнӑ пролеттари писсаттӗлӗсен ^ӑваш ла
куҫарнӑ происветенийӗсем пи^етленеҫҫӗ.
Ӑраснах кӳрӗшри халӑхсен: тутар, мари^
пушкӑрт т. ыт. илемлӗ происветенисене
куҫарса кӗртмелле.

АЛ ]М А Н А ХРА

СУНТАЛ

науккӑпа технӗккӑ ҫӗнӗ хыпарӗсӗмпе
те вӑй ҫитнӗ таран паллаштарса тӑрат.
Илемлӗ йурӑсемпе ӳкер^ӗксем пи^етлесе
пырат.

СУНТАЛ

пиплиокрафипе литтераттур арххивӗ йатлӑ уйрӑмсем пулаҫҫӗ-

АЛ ]М А Н А ХРА

1 у й ӑ х а — ЗО п. З у й ӑ х а — 9 0 п . 6 у й ӑ х а — 1 т .8 0 п .
Ҫ у л т а л ӑ к а — 3 т. 60 п.

Потпискӑ

пуштӑ

КӖНЕКЕ

Ь П П А ӗ р е т ӗ н ^ е т ӑр ак ан писсаттӗлсем пе поетсем, криттӗксем , ӑсл ӑлӑх
У5 р е ш т е н и с е н 5 б ӗ ҫ л е к е н с е м ҫ ы р с а т ӑ р а ҫ ҫ ӗ .

А Л ]М А Н А Х РА

уйрӑмӗсем

КИОСКИСЕН-ЬЕ

Пӗр номӗрӗ 1 т. 50 пус тӑрат

урлӑ
ТЕ

ҫырӑнсе

и Л МЕ

ПУЛАТ

илмелле

ЛАК1К Ш П У С .

