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Ҫт. Лашман
Вы/ьакансем;
1. Кармйнӑв,
етем.

колхос

претҫетаттӗлӗ,

2.
Арманӑв, колхос ҫекреттарӗ,
шийех.
3. Ҫывӑрайккбк, коЧ)ух.
4. Аптралӑв, прнкатир.
5. Кулакков, „хисеплӗ етем“.

пӑсӑлнӑ

ҫавӑн

йыш-

6. Ш/ьапкӗи, йалсовет претҫетаттелӗ, пӑсӑлнӑ
ҫынсен тивӗҫсӗр ӗҫӗсене пытарса пураканскер.
7. Шапкӑн, исполниттӗл.
8. Пионар.
9. Хбрарам , телекаткӑ.
10. Старик,
11. Урине инкв.
12. Упполномоьӑннӑй.

К о л х о с к ӗ я ь е л е р ӗ . Т ӑ в а т ӑ с ӗт ел . Каш ии с ӗтел ҫинье.х п ӗ р е р ҫып
к ӗ н ь е л е р е ьӑ л ан та н К у л а к к о в т у х ат .

Кулакков. Пур вӑйсене те вырӑнсене тӑратса
тухнӑ ӗнтӗ. Халӗ колхос ман алра. Халӗ ӗнтӗ
ҫуракине мар, хӑт темле ^хӑйамата та хатӗрленӗр. Сирӗн ӗҫ тухас ҫук, Еҫ ман алӑра... Вилиббен, пӗтиББен мӗн пур вӑйсемпе ҫапӑҫӑпӑрха...
Ие вилӗм, йе пурнӑҫ! РаскулЗББӑт турӑр пулсаи
та, пирӗн вӑйа Басах пӗтереймӗр-ха. Ьпӗр снрӗн
пек мар ьейе... (ҫывӑракансен ҫине пӑхса). Пурте
вырӑнта. Кашнийех хӑй ӗҫне тӑват. Акӑ кунта
колхос претҫетаттӗлӗ Карманӑв. Акку колхос ҫекреттарӗ Арманӑв. Кӑсем иккӗш те манӑн би ҫывӑх
тусӑмсем. Ку ко1^ух Ҫывӑрайккӗн, акку прикатир
Аптралӑв... Ҫуракине хатӗрленеҫҫӗ... Хо-хо-хо!
(Иӗритавра пӑхкаласа). Такамсем килеҫҫӗ. Пытапамха каллех хам вырӑна. (Кӗрет Бӑлана).
К б р е ҫ ҫ ӗ Ш.^ьапкӗнпа Ш апкӗн.

Ш,1Ьапк8н. Каллех ҫывӑраҫҫӗ... Паҫӑр кӑна килсе
карӑм, ытла аванах ӗҫлесе лараББӗҫ. Халӗ каллех ҫывӑраҫҫӗ.
Шапкбн. Аҫтан кӑна вӗсен ӑйхи тухат? Кунӗнҫӗрӗн пӗр татӑксӑр ҫывӑраҫҫӗ...
Ш/{,8пкӗн. Ҫынсем пур ҫуракине ҫӗр ҫывӑрмасӑр хатӗрленеҫҫӗ, вӗсем ҫураки ҫинБен шутламаҫҫӗ те. Аҫтан кӑна тупӑннӑ кун пек етемсем?
Ата, Шапкӗн й-ш, тытӑн вӑратма. Капла йурамӗ...
(тӑратат). Карманӑв! Ей, Карманӑв! Кун ҫуттипех
ҫывӑратӑрҫке:.. Тӑрӑр! Тӑрӑр!
Шапкбн. Арманӑв! Тӑрӑр! Ей, Арманӑв!
Ш/ьапкбн. Аптралӑв, ес тата мӗн тӑсӑлса выртнӑ... Вӑран, тетӗп.
Шапкбн. Ҫывӑрайккӗн, лашусене витерен илсе
тухаҫҫӗ, тӑр.,
Ш/ьапкбн. Пӗр сас-Бӳ та ҫук.:. Мӗнле ҫав тӗрлӗҫывӑраҫҫӗ.
Шапкбн. Вилсе кайнӑи вӗсем? Епӗ Бӗпшӑммипе
сӑмси айӗнБен кӑтӑкласа пӑхамха.
Шфапкӑн. Тӳӑнах та. Кӑтӑкласа пӑхха еппии.
•) Ҫ урвкиве
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Карманӑв. А п б х и !
Ш/ьапкбн. 5 ӗ р ӗ , хӑйамат.
Шапкбн. Ыттисем тата мӗнлеши? Парха тата
кӑтӑкласа пӑхам (кӑтӑклат).
Арманӑв. А п б х и !
Аптрапӑв. А п б х н !
Ҫывӑрайккбн. А п б х и !
Ш/ьапкӗн. '5 ӗр ӗ пурте,., Ата как иипут тӑратар.
Икбшб те Карманӑв! Арманӑв! Аптралӑв! Ҫывӑрайккӗн!
Ш/ьапкӗи. Те тупӑ пемелле тата? Капла та вӑранмарӗ.
Шапкбн. Темле ӑйхӑ Бирӗпе ьирлемени вӗсем?
Епӗ пӗрре пӗр кӗнекере ҫавӑн пек ^ир ҫинБен
вуланЙББӗ- Ун пей Бирлӗ ҫынсем вара хӑшӗ ҫулталӑкӗпех ҫывӑраҫҫӗ,
Ш/ьапкбн. Ҫавӑн пек Бир марши? тетӗп епӗ
Ш.БЗпкӗн йулташ, неуштӑ вара ӑйхӑ ^ирӗ? 5 нрӗ
те тата вырӑнсӑр ҫакланБӗ. Ҫынсем ҫуракине
хатӗрленеҫҫӗ. Епӗр Бирлетпӗр. Мӗн тӑвасха ӗнтӗ,
Шапкӗн й-ш?
Шапкӗн. Мӗн тӑвас? 5 у и а с пу.Бнитсана. Тухтӑр
илсе килес. Пӑхтарас. Унсӑрӑн Бӑнахах тем шуйттанӗ пулӗ тата. Колхос правлени пӗтӗм составӗпех вӗт, шуткӑ мар. Еп Бупамха пу.Бнитсапа...
(тухса кайат)(Т ел еф о н

ш ӑн к ӑртатн и )

Ш/ьапкбн (пырса). Кам кирлӗ тетӗн? Районтаии?..
Епӗ хамах йалсовет претҫетаттӗлӗ пулатӑп. Хушаматзм ман Ш.Бапкӗн. Хатӗрленетпӗр! Какшӗ! ^интӗ
вӑрлӑхсене шӑлт тасатса хунӑ. 100 проБьӑнӗпех!
Происвотствӑпа финанс планне пӑхса тухса ҫирӗплетнӗ... Какшӗ? Колхос претҫетаттӗлӗ халӗ
машшинсем йусанӑ ҫӗрте ҫӳрет-ха... Ҫекреттарӗ
те ҫавӑнтах... Йурӗ. Калӑп. Калӑпҫке... Апрелӗн
15-мӗшне тетӗни? Йурӗ, йурӗ... (калаҫма пӑрахса,
ҫывӑракансем патне, ьупса
пыра!). Карманӑв
районтан ьӗнеҫҫӗ. Вӑран! Тархасшӑн. Вӑран. Рай-

вҫтӑвком претҫетагтӗлӗ вӗ-г телефон патӗнье кӗ*
тет. Колхоса срамит ая ту пишалстӑ... Карманӑв,
Бунӑм!.. (ҫиленсе). Акаш ӑйӑрӗ! Тӑмпуҫ! Киремет!
Тар, тетӗп! (Лешӗ тӑмас!'. Каллех шӑнкӑртаттараҫҫӗ. Ш.фапкин телефон патне пырса). Претҫе*
таттӗл й-ш! Колхос претҫетаттӗлне тупаймарӑм
вӗт. Таҫта кайса ҫухалнӑ... Иурӗ еппин. Ырана...
Калӑп... Сывӑ пулса тӑрӑрха.. (Калаҫса пӗтерсен).
Ну, ку Карманӑвпа намӑс кӑна куратӑн... Мӗн
кӑна тӑвас унпа? 'Ҫ>ас кӑна килетши леш тухтӑрӗ
тата?.. (Уткаласа ҫӳфет)
Кӗреҫҫӗ Шапкиппа Уриие инке.

Шапкбн. Тухтӑр тупаймарӑм, Ш.БЗпкӗн Й-ш. Акӑ
Урине инке куҫ айне тӗл пульӗ те ҫавна Бӗнес
терӗм. Вӑл карБӑк кӑна пулсан та тухтӑртан иртерет. Ҫавӑнпа та ьӗнес терӗм. Хӑй те тӑта пырса
пӑхма хапӑл турӗ.
Ш/ьапкбн. Мӗн пӑхса тӑмалли пур. Йурат, Урине инке те пулӑшма пултарат кунта. Урине инке,
Бӗртсе парха ҫак ҫывӑракансене.
Уринв инка. Мӗн пулнӑ тата ку етемсене? Ӗҫсе
<>срӗлментӗрҫке вӗсем?
Ш/Ь^пкбн. Ӑйхӑ Бирӗпе Бирленӗ. '^ӗртсе парха,
тархасшӑн, Урине инке. Ҫынсем ҫуракине хатӗрленеҫҫӗ, вӗсем пур ҫывӑраҫҫӗ. Калама та намӑс
Урине инке.
Урике ИНК9. Ун пеккисене сываткаланӑ епӗр.
Ҫавӑнтан, витререн куркапа шыв илсе парӑрха
мана. Унтан кӑмрӑк. Тӑвар та парӑр. НаББЭс тӑрататпӑр ҫывӑракансене.
Шапкбн. Акӑ тыт, Урине ннке, шывӗ те, кӑмрӑкӗ те, тӑварӗ те пур.
Урина иика. Сирӗн тата пӑлтӑрта иӗрене шаккама тунӑ пысӑк йӑвӑҫ мӑлатук сӗтрӗнсе ҫӳреь(•5ӗ, ҫавна та илсе кӗрӗр ха пӳргӗре...
Шапкбн. Халех илсе килеп (кӗрсе). Ҫакӑ и?
Урике ИНК9. Ҫакӑ, ҫакӑ, ЗБам. Есӗ Ш.;ьапкӗн,
тытха ыӑлатукне. Санӑн вӑйу та нумайтарах. Есӗ,
Шапкӗн, выртакансене тӑратса пырӑн. Малтан епӗ
кӗлӗ тӑвӑп. Унтан ларакана шывпа пӗрӗхӗп, ҫав хушӑрах вараесӗ, Ш.Бапкӗн, ларакана мӑлат}кпа пуҫ
тӳпинБен шарт! тутарса ҫап. Аньах хытах мар...
Есӗ Шапкӗн, тӑратса лартхз ҫакна... Ну, хатӗр,
тӑрӑр иксӗр те. Еп пуҫлатӑп (вулат) „Е, пӗсмелле! Вупкӑн турӑ, вупкӑн ашшӗ, вупкӑн акӗшӗ
ҫырлаха парӑр. Ӑша каҫарӑр. Иалти Бире тасатса
тухса кайӑр! Хӗн асап ан парӑр. Тӑват кӗтеслӗ
ҫннталӑк ӑҫта савнӑ, ҫавӑнта кайар, пирӗн йалта
ан пулӑр“... (пӗрӗхет). Ну, ҫап, ҫап пуҫ тӳпинБен,
мӗн пӑхан тата... (Ш.Бапкӗн ҫапат).
Карианӑв. Ай йай! Мӗн хӑтланатӑр есӗр капла?
Ҫынна вӗлерсе пӑрахма та пултаратӑр.
Ш.;Ь>пкбн. Пӗри тӑБӗха. Анса лар ҫакӑнта. Ҫекреттарне тата вӑратас пулат. Урине инке, ата ӗҫле хӑвӑнне,..
Уриав инка. Е, пӗсмелле! Вупкӑн турӑ... (кӗллине пӗтерсен). Ҫап! Ҫап! Мӗн пӑхан тата...
Ш^ьалкбн. Ку та тӑьӗ.
Арманӑв. Мӗн тӑватӑр есӗр капла пирӗнпе?
Ш/ьапкбн. Анса лар ҫакӑнта...
Арманӑв. Ӑыа ларӑпӑрҫке... Темле ҫывӑрас килнӗ
пак...
Урина инкв. Кӑсене иккӗшне те харӑсах... Е,
пӗсмелле! Вупкӑн турӑ... (пӗрӗхет), Ҫап! Ҫап!
Аятралӑв. Хурах!
Кармаиӑв. Пбтераҫҫӗ!

Ш/ьаакбн. Анса ларӑр ҫакӑнга... (Лараҫҫӗ).
Шалкбн. Ш.Бапкӗн й-ш! Каллех кӗсем ҫывӑрнӑ,

ларнӑ ҫертех ҫывӑрса лараҫҫӗ.
Урине инка. Ш аккаса тухӑр вӑхӑтрах пуҫ тӳписеньен... Вӗсем вӑранса ҫитеймӗнха.
Ш/Ь8пкбн. (Шапкӗна). Ме, илха есӗ. Епӗ шаккашакка ывӑнтӑм ӗнтӗ. Ес ҫапах ҫамрӑкрах... Шаккаса тухха епин лайӑх кӑна.
Шапкӗн. Парха еппин (хӑвӑрттӑн пуҫӗсенБен
шаккаса тухат, лешсем ура ҫине сиксе тӑраҫҫӗ.
Ш/ьапкбн. Ну, вӑоантӑра ӗнгӗ ҫакӑнпа?...
Пурта. Вӑрантӑмӑрҫке...
Ш/ьапкбн. Ну, есӗ Урине инке, халӗ кайма та
пултаратӑн. Тав пире пулӑшнӑшӑн.
Урина инке. Тата ҫапла кирлӗ пулсан килсе ьӗнӗр. Епӗ йаланах хатӗр сире пулӑшма. Тен кайран хӑвӑр та пулӑшӑр.
Ҫӑкӑр тӑвар вӑл хирехирӗҫ, теттӗмӗр епӗр ӗлӗкрех.
Ш/ьалкбн. Шапкӗн, ӑсатса йар Урине инкене.
(Шапкӗнпа Урине инке тухаҫҫӗ.
Ш/ьапкбн. Ну, ларӑр хӑвӑр вырӑнӑрсене (пурте
лараҫ,ӗ, аллисене хӑшӗ ШБут, хӑшӗ хут, хӑшӗ
кӑранташ тытаҫҫӗ.
Петтилеткӑна пӗтертӗмӗр ӗнтӗ. Иккӗмӗшне кӗтӗмӗр. Иккӗмӗшӗн пӗррӗмӗш ҫуракине хатӗрленмелле.
Ытти колхоссем шавласа хатӗрленеҫҫӗ. Есӗр пур пӗр
ӗҫ туман. Камӑн ответ тытмалла? Манӑн! Паҫӑр райӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗпе калаҫрӑм та сирӗншӗнех
суймалла пулБӗ. Мӗн шутлатӑр есӗр? Е! Ыйтатӑп сиртен? Мана кунта районтан та, Шупашкартан та... Есӗр п у р .. Ых...
Карманӑв. Мӗн калаҫуалли пур унта, Ш ^апкӗн
й-ш. Аҫта в^скамалла? Рас колхоссене орканисатсилевӗ, вӗсене ӗҫлеме машшинсем панӑ, вӗсене
трак-гӑр ҫине лартнӑ, малалла ӗҫ ҫупа сӗт ҫинби
пек йухса пымалла... Мӗн унта калаҫмалли пур...
Арманӑв. Суха пуҫӗпе ҫӗре тӑрмалама йӑвӑр
пулнӑ, плукӑпа, пушшех те трактӑрпа ҫӗре ӗҫлеме
ҫӑмӑл. Кунтӑкран алӑпа тырӑ акма йӑвӑр пулнӑ,
машшинпа акма ҫӑмӑл. ТӑпаБӑпа авӑн ҫапса тинке
тухнӑ, молотилкӑпа шӑрантар ҫеҫ. Ак халӗ те
трактӑр ҫине лар тасухала кӑна. Ҫейӑллки. Вейӑлкки унта йурра кӑна шӑрантар. Ман шутпа епӗр
ҫуракине хатӗрленмесен те, -5аплӑн иртерме пулгаратпӑр.
Аптралав. Аптранӑ епӗ снрӗнпе. Пӗрре апла,
тепре капла. Мӗн тумаллаха пирӗн? Хатӗрленмеллеи, ҫуки? Каласа парӑр мана?
Ҫывӑрайккӗн. Хатӗрленмелле пулӗ тетӗп епӗ.
Аньах мӗнлеха? Кун ҫинБен пирӗн Шл)3пкӗн йулташран ыйтса пӗлес пулаЬ Ата, Ш.Бапкӗн, тӑнлантарса пар.
Ш/ьапкбн. Малтанах хамӑр вӑрлӑха суртлӑ вӑрлӑхпа улӑштармалла, Йалхуҫалӑх машшинӗсене
йусамалла. Лашасене пӑхмалла, вӗсеи ва/ь/ьи апат
хатӗрлемелле. Йҫ
сӳсмен-пӑйава, спруй
таврашне тӳрлетмелле. Иртерех акасси ҫинБен
шутламалла. Прикатӑсем тумалла. Ӗҫ вӑйне тӗрӗс
тӑратса тухмалла. Ҫуркунне майӗпе колхоса БУхӑнсемпе вӑтамсене кӳргмелле... Вара ытти те
нумай. Ну халӗ ӑнлантӑри?
Карманӑв. Ес каланине пурне те тусан, ҫывӑрма
вӑхӑт та тупас ҫук. Ман шутпа, васкамасан та
йура!. Вӑхӑт нумайха.
Арманӑа. Ш.ьапкӗн каланине итлесен, ухмахах
тухса кайӑн. Мӗн кирлӗха вӑл пире вы.Бӑх апаьӗ.

лашн, сӳсмен-пӑйавӗ? Неушга вара трактӑр иур
Бух ҫав пӗ^ӗк ӗҫсемпе муталанса ларӑпӑр. Пире
пывӑк ӗҫ кирлӗ!
Аптрӑлӑв. Аптранӑ епӗ сирӗнпе, пӗрре ҫапла,
тепре саҫҫем урӑхла... Те сӳсмен-пӑйавне, те трактӑрне тытас? Премӑ пета сирӗнпе...
ҪывЭрайккбн. Мӗн аптрамалли пур унта? Ӗҫлес
ларса.. Протоколне ҫырнӑ, актне ҫырнӑ, выппискине, панӑ пӗлтернӗ ӗҫӗ те пӗтнӗ. Хатӗрленнӗ те. Мӗн
унта шугламалли пур?
Карманӑв. Сзна реви ҫи .. Сана вӑрлӑх... Сана
прикатирсем. Сана колхос ху.мӗ.. Ну, ӗҫлӗр...
Кашнийех мана икшер пысӑк план ҫырнӑ пултӑр,
кашнийӗ ха;ь панӑ ӗҫӗпе.
Аптрэлӑв. Аптранӑ епӗ сирӗнпе, пӗрре ку майлӑ,
тепре тепӗр майлӑ...
Кармаиӑв. Каланӑ сире пӗрре... Текех калама
стӑп. Халӗ ӗҫлес пула! ӗнтӗ... (Хӑшӗсем шБутпа
шутлаҫҫӗ, хӑшӑсем ҫыраҫҫӗ).
Ш/ьаикбн. Такҫанах ҫапл'а кирлӗББӗ. Капла ӗҫлесен епӗр пӗрик кунтанах таврари пур колхоссене те хӑваласа ҫитӗпӗр... План, план пире би
кирли. Вара ӗҫ тухӗ. Есӗр ӗҫлӗрха кунта мансӑрах.
Ман йалсовет кӗнБелерке кайса килмелле... Пӗрер
сехетрен епӗ кайалла та тавӑрӑнӑхпа... (Ш.БЗпкӗн
тухат). Вӑл тухнӑ хыҫҫӑнах кусем каллех найанзн
майӗпен сӗтелсем ҫине пырса выртаҫҫӗ те калаҫу
пуҫлаҫҫӗ).
Карманӑв. Еҫ кашкӑр мар вӗт вӑл, вӑрмана
тармӗха. Темле ывӑннӑ пек пулБӗ. Выртарха пӗр
саманта... Ха.Т) хӑй тухса кайрӗ ӗнтӗ. Выртӑр,
аБЗсем, выртӑр...
Арманӑв. Т)ӑнах, выртар-ха, васкамалли ним те
ҫук... Васкакан намӑс курнӑ, теҫҫӗ.
Аптралӑв. Аптрамалла сирӗнпе, пӗрре апла,
тепре капла. Те выртас, те ларас?
Ҫывӑрайккбн. Мӗн иккӗленмелли пур унтз? Пурте ҫаплах... Ав претҫетаттӗл ҫывӑрат те ӗнтӗ.
Есӗ унтан мӗнрен кайа? Вырт та ҫывӑр... Пурте
харлаттарсах ҫывӑрса кайаҫҫӗ).
Кӗрет старик.

Старик. Ҫывӑраҫҫӗ, Колхоса кӗме сайавлени илсе
килмӗББӗ те. Никам та сайавлени пӑхакан ҫук.
Кайас кайалла. Ыран килсе пӑхӑпха тата...
Стврнк

тухат,

кӗрет

хӗрарӑм-телекаткӑ,

Хбрарӑм. Ху,

шӑршӑ! Ҫӗрӗк пулӑ шӑршийех
сӑмсана ҫапаЕ Те Бӗрӗлле ҫӗреҫҫе вара? Сывлама
та ҫук. Кайас тухса. Ҫурзки вӑхӑтӗнБе столовӑй
тӑзасси ҫинБен калас тенӗБьӗ те... Кайран ӗнтӗ,
(Сӑмсине тытса тула тухса кайат).
Кӗрет пионер.

Пконер. Вӑрлӑх ӳстерсе пӑхрӑмӑр. Ҫӗр пӗрбӗрен

80 ҫеҫ шӑтнӑ. Вӑрлӑх нзБар, улӑш тарас пулат.
Ей, правлени, ӑҫта есӗр? (Ҫзк вӑхӑтра Бӑлантан
Кулакков тухат... Пионер Кулаккова курӑнмасӑр
вӑл мӗи тӑвассине пӗлес шугпа сӗтел айне кӗрсе
лсрат).
Кӗрет Кулакков.

Кулакков. Маттур! Вӑт маттур та маттур. Еп
шутланинБсн те лайӑх ӗҫлеҫҫӗ. Капла ӗҫлесен,
ман кунҫулсем ҫавӑрнасси те инҫех йулмарӗ ӗнтӗ.
Ей, йуратнӑ тӑвансем! Итлӗрха епӗ каланине.
Епӗ сире ырӑ сӑмах каласшӑн... Итлӗрха пӗр
саманта. Вара еп каланине тусан, сирӗн ӗҫӗрсем
те лайӑхрах кайӗҫ„.

Кари1ан&в. (лареа). Мӑн каламалли тата туйрӑн,
хнсеплӗ етем? Сан с&махна итлеме епбр йаланах
хатӗр тӑратпӑр.
Кулакков. Итлӗр есӗр ман сӑмаха.. Епӗ сире

ырӑ сунса калатӑп, Тӗрлӗрен сатанисем акӑ тӳлетӗр: тырӑ, аш, ҫӗрулми, пахБаҫимӗҫ, кантӑрварри,
йӗтӗнвӑрри, йӗтӗн, сӳс? Мӗн кӑна тӳлеместӗр? Калӑрха мана мӗн пирки ҫавсене хӑвӑрттӑн пама
васкатӑр? Акӑ тата ҫуракине хатӗрленетӗр. Ҫӗр
ҫывӑрмасӑр ӗҫлетӗр. Акӑ, пӑхӑрха уйрӑм хуҫалӑхлӑ хресБенсем ҫине, вӗсем тӳлемеҫҫӗ те, вӗсем
васкамаҫҫӗ те. Мӗншӗн сирӗн васкаса ӗҫлемелле?
Карманӑв. Епӗр васкамастпӑрҫке... Пӗр кӗрешӳсӗр, алӑсене кайалла тытса, тӳлӗккӗн, лӑпкӑн сотсиалисӑма кӗрес тетпӗр епӗр... Ҫынсем мӗнле пуф?
Епӗ ҫапла... Ха-ха-ха? Майӗпентерех, йерипентерех,
таҫта хӑйамата тӳнсе йулас мар. Васканипе Б^нахах тӳнсе те кайӑн.
Кулакков. Ҫавна калатӑп та... Лслӑ ҫынпа ка.1аҫсан пылпа ҫу ҫинӗ пекех туйӑнат. Акӑ есӗр ҫуракине хатӗрленетӗр... Уйрӑм хуҫалӑхсем хатӗрленмесӗрех ирттерӗҫха.
Арманӑв. Майӗпентерех, йерипентерех, таҫта
хӑйамата тӳнсе йулас мар! Ха-ха-ха!
Кулакков. Ес манаи?
Арманӑв. Ҫук-ҫке. Епӗ хамӑнне... Хам сӑмаха...
Кулакков. '5ейе хӑтланас пулат, Бейе хӑтлансан,
нимте пулас ҫук. Авӑ пӗлтӗр „Хӑмӑш“ колхосра
мӗнле ӗҫлерӗҫ: ҫуракине тухмалла, вӗсен ҫейӑлккӑсев винттисене кӑларса илнӗ, сӳсмен пӑйавне
татса пӑрахнӑ, ҫухатнӑ, тилхепине вӑрланӑ. Плукӗсене йусаймарӗҫ. Тытӑньӗҫ сухалама. Шӑйрӑкла
сухаланӑ, таса мар вӑрлӑх акнӑ, лашисене вӗрилле шӑварса пӑсса пӗтернӗ, апаБӗ пулман. Кайран
лашиснне пӗрлештернӗ витерен кайалла хуҫисене
валеҫсе тухнӑ... 'Р)ӑнахах шутлӑрха, мӗнлеха вӑл
хресБен ҫынни лашасӑр пурӑнат. Лаша пулмасан,
хуҫа та мар... Ҫавӑнпа епӗ уйрӑм хуҫалӑхсене
колхоса кӗресрен тытса Бзратӑп та.
Карманӑв. Ҫитӗ, Кулакков й-ш, вӑхӑтсӑр ан
пуплеха. ҪуракиББен вӑхӑт пурха. Пурне те туса
иртерӗпӗр. Ан канҫӗрле, выртса ҫывӑрарха... Халӗ
ҫӗр ӑшӑнса ҫитиББен вӑхӑт нумайха...
Кулакков. Ш.ъапкӗнпа Шапкӗна тата мӗн ҫитмен? Хыҫалтан хӑваласа ҫӳреҫҫӗ.
Карманӑв. Ан тив ҫӳреББӗр, муталанББӑр... Епӗр
хамӑрӑннех.
Кулакков. Ну, ҫывӑрӑр'ҫы вӑрӑр. Ырӑ каҫ пултӑр.
Еахам пӳлӗмелле тухамха. Такамсем килеҫҫӗ. Выртӑр, Лӑплӑнӑр. (Кулакков тухат, кӑсем выртаҫҫӗ.
Пионер хӑй вырӑнӗнБен тӑра!' те урамалла тухса
Бупа!).
Пионер. А, ҫуракине есӗр капла хатӗрленетӗр
иккен! '5 имӗрха епӗ сире тӑрӑ шыв ҫине кӑларам. Халех телефонпа йалсоветӗнБен хулана пӗлтерем.
Пионер тухса кайре. Кӗреҫҫӗ Ш.(ьапкӗнпа Шапкӗн.

Ш/ьапкбн. Каллех ҫывӑрнӑ. Ата, Шапкӗн, тӑратса лармасӑрах паҫӑрхи пек шаккаса тухар пуҫӗсенБен.
Шапкбн. Парха еппин мӑлатукне. (Ш аккаса
тухат, лешсем тӑрса лараҫҫӗ).
Ш/ьапкбн. Сапотташ! Контр-рево.ъутси1 Еҫлес
мар тетӗрим есӗр? Халех сута ҫырса паратӑп.
Карманбв. Пӑртак канас тенӗББӗ. Ҫав тӗрлӗ
ӗҫлен, ӗҫлен те, канма та йурамас!и тата? (йулташ сем тӑрса сӗтел хушшиие лараҫҫӗ).

ШЛ|йГ1к8н, ХалвК манӑ ӗҫлеме ларвӑ пултӑр.
Ҫынсем хатӗрленеҫҫӗ, всӗр мӗн тӑватӑр. Е?
Карманӑв. Еҫлетпӗрҫке. Мӗн есӗ пустуйах вӑрҫатӑн? (Еҫлеҫҫӗ).
Ш/ьапкби. Ну, хӑвӑртрах. хӑвӑртрах, хӑвӑртлӑхӑрсене хӑпартӑр...
Арманӑв. Халӗ те хӑвӑртлӑхсем пысӑк. Кунтан
хӑвӑрт ӗҫлеме майӗ те ҫук.
Ш^апкбн. НзБар ӗҫлетӗр. Ку хӑвӑртлӑхсемпе
епӗ килӗшме пултараймастӑп. Уҫӑлса кӗрӗрха
пӑртак. Унсӑрӑн ӗҫ тухмас! сирӗн. Есӗр каллех
ӗҫленӗ ҫӗртех ҫывӑрса кайасшӑн...
Тухаҫҫӗ. Сасартӑк телефон шанкӑртаттара!.

Ш/ьапкбн (пырса). Епӗ Ш;ьапкӗн. Сывӑха, хӑвӑр
мӗнле? Пирӗн пурте хатӗр... Ӑмӑртӑва? Хутшӑнма пулгаратпӑр. сҫсем лайӑх пыраҫҫӗ. Пӗрремӗш преми, тетӗни? Йурат, йурат. Епӗ халех...
(телефон патӗнБен кайса). Ӑмӑртӑва хутшӑнма
Ьӗнеҫҫӗ. Мӗн тӑвас? Мӗнле ӗҫлеттерес кусене?Ӗҫлемесен намӑса та йулма пултаратпӑр. Мӗн тӑвасха Бӑнах?
Кбрэт пионер

Пионвр. Мӗн тӑвас? Паллах. Пирӗн саккунсемпе
ӗҫлемесен тапмалла та сиктермелле. Унтан сута.
Вӑт мӗн тӑвас пулат. Есӗр аьаш ласа тӑратӑр.
Ш/ьапкбн. Ҫамрӑкха есӗ мана канашлама. Тап
та сиктер! Ун пек тума вӑл ҫӑмӑл, анБах ҫыннисене ӑҫтан тупасха? Нийепле те вӗсене ӗҫрен
кӑларас ҫук. Кусенех ӗҫлеттерес... (Ш ухӑшла!).
Тупрӑм. Тупрӑм! Шапкӗн! Копператсинье' пуриха
пирӗн мануфактурӑ?^
Швпибн. Пурҫке. Ӗнер кӑна райоятан илсе килБӗҫ.

Ш/ьапкбн. Ата, Буп, халех йӑтса кил пӗр тӗрки
не. Ҫураки утарнӗкӗсене парнелеме, тесе кала.
Кайран унта татӑлӑпӑр. Ну, вӗҫтер хӑвӑртрах...
Ну, ку йуратха, йурат. Пит лайӑх шухӑш пырса
«ӗъӗ... (йурласа ҫӳрет). Шапкӗк, кустар хӑвӑртрах...
Швпкбн. Халех вӗҫтеретӗп.
Пиоивр. Парнелеме тата? Епӗ пулсан, ӗнси ъик-

кисенБен парнелеттӗм.
Ш/ьапкбн. Мӗн пӗлен есӗ? Хӑйсенех ӗҫлеттерес
пулат. ^ у п , Бӗнсе кӗр правлени Бленӗсене.
Пиоивр. Усси мӗн? (Тухат, пӑртак тӑрсан, лешсем кӗреҫҫӗ).
Ш/ьвпкбн. Ха.Б ҫеҫ пире ҫураки ӑмартӑвне хутшӑнасси ҫиньен пӗлтерБӗҫ. Пирӗн ӑмӑртӑва хутшӑнса, угарлӑн ӗҫлесе, пӗрремӗш вырӑн йышӑнас
сишӗн кӗрешес пулат. Есӗр мӗнле шутлатӑр кун
ҫинБен,^Карманӑв й ш?
Кврмвнӑв. Мӗн шутлас? Епӗр халӗ ӑмӑртсах
ӗҫлетпӗрҫке... Тата кунтан та хытӑрах ӗҫлемӗллеим?
Швпкбн. Акӑ, илсе килтӗм. (Пӗр тӗрке манфакттур илсе килсе сӗтел ҫине х у р а ! те тухат). Ман
каймалли пурБ ьӗ-ха...

Ш/Ь8пкбн. П ӑ1ӑр кунталла. Куратӑри мӗнле йапала?
Пуртв. Мануфактурӑ!
Ш/ьвпкби. Ҫак манфактурӑ сире пула!... Ҫакӑншӑн сирӗн ҫураки ӑмӑртӑвне хутшӑнса, утарлӑн
ӗҫлесе, би малти вырӑна тухас пула!. Вара сире
манфактурӑ. Хамах халех уйӑрса паратӑп.
Пурто (харӑс). Неуштӑ?Апла пулсан епӗр®ӑннипех
ӗҫлеме пуҫлатпӑр.

Ш/ьапк1н. Апла йулсӑн ӗҫлӗр. Сана в1рлӑх.
Сана йусав ӗҫӗ. Сана лашасем. Сана акроттехнӗккӑ.
Карманӑв, Сотсиалисӑмла ӑмӑрту токӑвӑрӗ ҫырма сӗнетӗп. Хамӑра хамӑр утариӗксем тесе пӗлтерер. Иулташсем, атӑрха мӗн пур вӑйхала хурса
утарлӑн ҫуракине хатӗрленер.
Арманбв. Хама хам утарнӗк, тесе пӗлтеретӗп.
Аптрапӑв. Епӗ те.
Ҫӑвӑрыйккбн. Апла пулсан, атӑр тытӑнар ӗҫлеме. Аптралӑв, Бупха копперативран метр илсе кил.
Ш/ьвпкбн. Метр тата мӗншӗн?
Карманӑх. Неуштӑ вара манфактурине метӑрсӑрах валеҫмелле?
Ш.БЭпкби. Ехе! Епӗ ӑнланатӑп! Есӗр мануфактурӑ
валеҫесшӗн .. Ҫук, ҫук, йулташсем, малтан ӗҫлӗрха,
унтан тин валеҫӗпӗр. Малтан Бӑн пысӑк хӑвӑртлӑхсем кӑтартӑрха...
Карманӑв. Ну, йурӗ. Апла пулсан, ӗҫлӗпӗр. Тытӑнар, йулташсем ӗҫе... Утарлӑн! Амӑртуллӑ! (Ҫыраҫ
ҫӗ, шутлаҫҫӗ, телефонпа калаҫҫӗ, унталча-кунталла Бупкалаҫҫӗ, пӗр - пӗринпе калаҫаҫҫӗ, ӗҫ
вӗҫӗхӗррисӗр ҫавӑрнат).
Ш/ьапкбн. Ну, турра шӗкӗр. Перелом ҫапах пул
Б ӗ ... Ну, хам та хам!.. Пултаратӑп та! Ҫавӑн пек
йӗртсе пыраҫҫӗ ӑна ӗҫре. Ну ӗҫлӗрха, ӗҫлӗрха, а1 а
сем... Колхоса малти вырӑна кӑларӑр...
Телефон сасси илтӗнме пуҫлаЬ

Ш/ьапкбн (пырса). Колхос правленийӗ... Е п ӗ ..
Еҫсем пит Баплӑн пыраҫҫӗ. Тӑваттӑшӗ те утарлӑн
ӗҫлеҫҫӗ. Хӑйсен ӗҫӗсене хипӗҫле план тӑрӑхыглаш
шипех тултарса пыраҫҫӗ. Амӑртура малти вырӑна
тухатпӑр, пулӗ тесе шанатпӑр. Хатӗрлӗр унта пирӗн ва.Б-1)И парнесем. Мӗнле? Йурат, йурат... (телефонпа калаҫма пӑрахса). Сирӗн ҫиньен районтан ыйтаҫҫӗ. Малти вырӑна тухасшӑн кӗрешӗр,
теҫҫӗ. Вот мӗнле ӑна! Еҫлӗр, ӗҫлӗр, йулташсем!
Карманӑв. Ну, аьасем, тата хытӑрах. Хӑвӑртлӑхӑрсене ӳстерӗр. Кусем ҫителӗксӗрха... Ну, кам
малти вырӑна?.. (ӗҫлеҫҫӗ, унтан пӗр вӑхӑтращ
кашнийӗ пӗр купа хут ҫӗлесе Ш;ьапкӗна параҫҫӗ.
Лешӗ илет).
Арманӑз. Акӑ епӗ хамӑнне ытлашшипех ӗҫлерӑм
(хурат), Ҫакӑнта хураси?.
Аптаралӑв. Акӑ епӗ те хатӗрленӗ.
Ҫывӑрайкнӑн. Акӑ епӗ те
Карманӑв. Акӑ епӗ те... Ну, халӗ мануфактурӑ
валеҫме те йура-! пулӗ. Ӑҫтаха метӑрӗ? Кунтаи?
Аарманӑв Пар, епӗ виҫекенни пулам. Ман асат*
тесем пит ӑста пулнӑ, теҫҫӗ.
Кармаиӑв. Еп хамах виҫетӗп.
Аптаралӑв. Ӑҫтаха мануфактурӗ, ҫӗрмени? Ҫакӑнтан туртса пӑхам. (Туртса п ӑха^. Ҫук, ҫӗрмен
иккен. Ата виҫ мана ва.Б-ЪИ пӗр ҫирӗм метр.
Ш/ьапкбн. Малтан ӗҫӗрсене шутласа пӑхарха.
Кам нумайтарах ӗҫленӗ, ҫавна ытларах парӑпӑр.
П арӑрхахугӑрсене ..Кӑна кам ҫырнӑ? Ку камӑн. Ку?
Пӗрремӗш преии Карманӑва, иккӗмӗшӗ Арманӑва,
виҫҫӗмӗшӗ Аптралӑва, тӑвагтӑмӗшӗ Ҫывӑрайккӗна.
Ҫывӑрайккбн. Ҫук, епӗ кунпа килӗшместӗп. Мана
тӑваттӑмӗш мар, пӗрремӗш парне парӑр.
Аптралӑв. Мана та пӗрремӗш. Епӗ хам ӗҫе ытлашшипех тултарнӑ.
Ш/ьапкӑн. Мӗнле каланӑ, ҫаплах тӑватӑн. Урӑхла вимле те пулмаст.

Мр«т-сирмк.
•твркк (ййхса). Те ҫапӑҫаҫҫӗ кунта? Пасар туиӑ кӑ•аас. Мӗн нкрки тавлашаҫҫӗха? С, вом в8л мӗн йапаЛ 8... Иулташсеи, товаришБисеы! Каыпа ыанкалаҫыалла? Колхоса кӗрес, тесе килтӗмҫке. Кама сайавлени памалла? (Карманӑв патне пырса хулпуҫҫи ҫине аллине хурат, унтан ыттисем патне, кашии патнех пырса перӗнет).
Карманӑв. Еҫленӗ ҫӗрте кансӗрлесе ан ҫӳре,
старик. Куратӑн кунта утарлӑ ӗҫленӗшӗн мануфактурӑ валеҫетпӗр...
Армамӑв. Кэланӑ сана пӗр кунах, сайавленисем
илме халӗ Барнӑ, тесе. Мӗн тата вӗьӗлтетсе ҫӳретӗн.
Аптралӑв. Епӗ претҫетаттӗл мар, мӗн манпа
калаҫатӑн...
Сывӑрайккӗн. Ав ҫавӑнта кайса ^ларха, кайраи
калаҫӑпӑр санпа. Куратӑн ӗҫлетпӗр х а ^ . Пушӑ
мар. Куратӑн хӑвах.
Старкк. Сайавленийе хӑт илсе йулӑр...
ШЛ|апквн. Старик, ан канҫӗрлеха... Колхоса
илессипе акӑ ха.^ ҫеҫ планпе ҫырса пӗтертӗмӗр...
Ларха ав ҫавӑнта... Малтан валеҫерха...
Старик пер кӗтессе кайса лараЬ -Б^^антан Кулакков тухат
т* хуллен ҫеҫ старикпе калаҫма тытӑна!'. Лешсем хӑйсене
парве валеҫеҫҫӗ.
Кӗрет Урине инке.

Урине инкв. Мӗн тӑваҫҫӗ кӑсем, тесе иртсе кайатӑп. Каллех ҫывӑрса каймани те, халӑхсем килсе вӑратмаҫҫӗи, тесе шутларӑм. Вӗсем пур тап
тасах иккен, тавлашаҫҫӗ хӑйсемех... Ну, йурӗ, йурӗ еппин... Сыватни усӑсӑр пулмарӗ... Ларамха
ҫакӑнта кӗтессе... Темле ывӑнвӑ пек пульӗ...
К & вт херарӑм телекаткӑ. Ҫак вӑхӑтра телефон шӑнкӑртатса
мйат. Пилдӗкӗшӗ тв твлефон патне Бупаҫҫӗ. Телефон трупкане тытаҫҫӗ.

11||ьапквн. Мана Б ӗ н е ҫ ҫ ӗ . . . Ӑмӑрту ӗ ҫ ӗ п е .
Карийнвв. Парта хамах калаҫам... Кам халӗпӗрраыӗш парне илБӗ, Епӗ! Пар, хам калаҫам.
Ш1ьапкан. Памастӑп...
Аптралвв. Парха хам калаҫса пӑхам.
Арианӑв. Майӗпентерех! Хуллентерех! Таҫти
хӑйамата тӳнсе ан йул... Ха-ха-ха!
Тмефон шӑнкӑртаттара!. Кусем ҫапдах тавлашаҫҫӗ. Йулашк н в н н Ш;ь*пкӗн трупкнне илет те калаҫма луҫла!'.

Ш/ьанквн. Итлетӗп... Епӗ, епӗ... Ҫ , кдлама ҫук
лайӑх! О, 150 п р о ы ӑ н та пулӗ! О, пӗрремӗш
преыи! Хаыа тата мӗн? Неуштӑ?. Епӗ пит те килӗштеретӗп... Ну, йурӗ... Колхос хумӗ мӗнле тетӗни?
Лайӑх, лайӑх. Кӗрес текенсем тем Бухлӗ. Илнӗ,
илнӗ!.. Столовӑй та уҫнӑ.,.
Хврарви. Ӑҫта уҫнӑ? Шутламан та...
Ш/ьапквн (телефона хупласа). Хуллент»ерех, шеремет сасси. Райӗҫгӑвком претҫетаттӗлӗ хӑйех калаҫа! вӗт. Есӗ шавлатӑн. Илтсен мӗн тӑвас? Уҫыан пулсан та уҫнӑ тейес пулат, ҫуракияе тухиБ■Ьен вунӑ столовӑй та уҫӑпӑр... Вӗрентес пулат
сире...
Хӑрврви. Путсӗр... Питне кӗҫҫе ҫӗленӗ... Ӗнтӗ
пӗр ерне ун пятне столовӑй тӑвасси пирки ҫӳретӗв, вӑл хӑйӗннех. Уҫман вӑл столовӑД уҫма та
шутлаыаст...
1ШЬй"К&н. Хуллентерех, шеремет сасси... (телефона). 5 а р ӑ н с а тӑмалли пульӗ пӑртак... Хатӗр,
хатӗр, пурте хатӗр... Ну, сывӑ, пулӑрха...
Карманвв. Мӗи таҫҫӗ^райоитаи?

Ш/Ьйхквн. Мухтаҫҫӗ. Пӗрремӗш праын, теҫҫӗ.
Районта ман ва.Б>&и те преми хатӗрлеҫҫӗ-ха. Ну
а!ӑр хӑвӑртрах валеҫсе пӑрахар та ӗҫӗ те пӗтнӗ.
Атту ҫынсем кӗрсе тӑраҫҫӗ авӑ.
Карманвв. 5 * " з х а х валеҫсе пӑрахар та, ӗҫӗ те
пӗтнӗ. Унтан хулари ҫинБен шутлӑпӑр.
Арманвв. Парха метӑрне, епӗ хам шал^^ь» хамах
виҫем...
Карманвв. Памастӑп, виҫекенни епӗ. Епӗ првтҫетаттӗл, есӗ ҫекреттар ҫеҫ.
Арманвв. Пар тетӗп.
Карманвв. Апла пулсан, акӑ сана!
Арманвв. Хурах! Вӗлереҫҫӗ!
Кӗреҫҫӗ упполномоББӑннӑйпа Ш апкея, тата пионер.

Уполн. Мӗн хӑтланатӑр капла есӗр кунта? (пурте тӑраҫҫӗ хытса кайнӑ, пӑхаҫҫӗ).
Ш/ьапкӗн. Уйхир утарнӗкӗсем хушшинБе париесем уйӑратпӑр. Ҫавӑ ыйтупаҫке... Есӗр кам пулатӑрха?
Уппол. Епӗ ҫураки ӗҫӗпе Ш упашкартан килнӗ
упполномпББӑннӑй пулатӑп. Районта мана сирӗн
колхос ӑмӑртура малта пырат, тесе каларӗҫ те
ҫав сирӗн ӗҫӗрсемпе паллашма килтӗмха епӗ.
Пурта. А, вон вӑл мӗнле йапала.
Ш/ьапкӗи. Ӑнланатӑп. Апла пулсан, мануфактурӑ
валеҫессине вӑхӑтлӑха хӑварарха. Хуларан килнӗ
йулташа хамӑр ӗҫсемпе паллаштарха. Вӑл та пире мухтӗ вара.
Уппол. Атӑрха, атӑрха, паллаштарӑр. Ҫавӑншӑн
та килнӗ.
Карманӑв (пӗр купа хут илсе пырса). Акӑ пирӗн вӑрлӑх. Акку машшинсен йусавӗ... Акку туртакан вӑй. Акку катӑрсем. Кунта колхос хумӗ.
Кунта столовӑйсем... йаҫли...
Уполн. Вӑт тӑк йапала! Ку сирӗн хут хапрӑкӗ
мари? Ҫынсем хутран аптӑраҫҫӗ, вӗсем пур купикупипе... Мӗн йапалаха ку сирӗн?
Ш/ьапкбн. (савӑнӑҫлӑн). Плансем. Ҫураки планӗсем!
Упполн. Неуштӑ вара плансем сирӗн ҫакӑн Бухлӗ? Апла пулсан сирӗн ӗҫсем калама ҫук пысӑк
пулӗ?
Ш/ьапкбн. Мӗнле ӗҫсем тата? Кунта пурте пурҫке...
Упполн. (нумай пӑхса ларсан); Та, нумай ӗҫленӗ,
анБах тулкисӗр. Камха сирӗн йалсоват претҫетаттӗлӗ?
Ш/ьапкбн. Епӗ!
Упполн. Колхос претҫетаттӗлӗ?
Карманвв. Епӗ.
Упоян. Мӗншӗнха тата есӗр кунта икӗ тӗрлӗ
план тунӑ?
Ш/ьапкӗн. Епӗр кирӗк хӑҫан та икӗ тӗслӗ тӑватпӑр. Пӗри хамӑра, тепӗри р ай о н а..
Уполн. Ехе... Каласа парӑрьӗ мана вӑрлӑхсене
есӗр тасатнӑи? Сортлине илсе килнӗи? Плуксене
йусанӑи?
Карманав. Какшӗ? Какшӗ? Пурне те тунӑ. Ав хут
ҫинБе...
Упоян. 'Ҫ)ӑннипе, ӗҫре тунӑи?
Арманӑв. Хут ҫинБипе вара ҫитместим? Ӗҫре
тӑвассине епӗр ҫӗр типсен ҫеҫ тума шутланӑ.
Кармавӑв. Мӗн васкамалли пур.. Малтан
хут
ҫине ӳкерес пулаЕ Ҫӗр ӑшӑнасси инҫеха.
Уполн. Ҫураки вӑхӑтӗЦБс ҫитврме лашаеене ва.Б
апат уйӑрнӑи?

Ҫыаврайккби. Мӗн уйӑрмалли пур, пнрӑн аха;ь
та ҫитет.
ҫуракине иртернӗ, кӑҫал та
иртерӗпӗрха.
Уполи. Сӳсмен пӑбав, спруй мӗнле?
Ҫывврайккбн. Ҫавӑнта ампарта выртаҫҫӗха.
Уполн. Колхоса ҫӗнӗ Бленсем кӗрессипе мӗн тунӑ?
Карманвв. Ку тӗлӗшпе питӗ
лайӑх ӗҫлетпӗр
вара. Акӑ кӗрес текенсем кунтах лараҫҫӗ.
Старик. Суйат, суйат. Ерне ытла ҫӳретӗп ӗнтӗ.
Илмеҫҫӗ. Сайавлени те паратӑп. Темскер ҫитмест
хӑйаматсене.
Кулакков. Акӑ епӗ те кӗресшӗн колхоса. Такҫантанпах ҫӳретӗп.
Пионер. Колхоса? Есӗ! '^имха, вӑхӑт ҫиттӗр епӗ
сана тӑрӑ шыв ҫ»не.
Ш/Ь8пкӗн. 5 зр ӑн . Пӗьӗккӗха есӗ пирӗнпе калаҫма
Уполн. Апла пулсан есӗр кунта нимӗскер те
туман иккен. Епӗр вӗсем ҫине шанса тӑратпӑр,
ӗҫлеҫҫӗ, тесе, вӗсем пур нимӗн те туман мӗн. Кунпек ӗҫленӗшӗн епӗр сута паратпӑр...
Ш/ьапкбн Мӗнле сута? Сута мар, пире райӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ парне пама пульӗ. Еҫленӗ
епӗр. Акӑ мӗн Бухлӗ хут ҫырса тултарнӑ. Кунта
пурте пур. Кунта вӑрлӑх ҫинБен те, ӑна сортласси,
тасатасси, улӑштарасси ҫинБен те каланӑ. Ҫавӑн
пекех кунта есӗр йалхуҫалӑх ыашшинсем йусавӗ
ҫинБе те тупӑр. Ытти те ҫавах.
Уполн. Мӗн кирлӗха сире ку хут куписем, ӗҫӗ
пулмасан.
Карманӑ^. Дкку вара ӗҫ марим?
Уполн. Еҫ! Еҫ мӑр ҫав.
Урина инка. Епӗ те калатӑп ӗҫи вӑл, тесе? Ҫывӑраҫҫӗ кунӗн-ҫӗрӗн. Акӑ паҫӑр кӑна йалсовеБӗпе
пырса мана вӗсене ӑйхӑ БИрӗНБен тӑратма ьӗннӗББӗха?...
Уполн! Кам ес телекаткӑ пулатӑни?
Урина инка. Телекӑткӑ ҫав, телекаткӑ пеккийех...
Пиоиер. Телекаткӑ! Телекаткӑ мар вӑл, епи
карБӑк...
Упоян. Мӗнле епи карьӑк? Аьа ҫуратакӑнсем
патне ҫӳрекенни?
Пионер. Вара, вара! Пирӗн колхос правленинБе
ӗҫлекенсене емеллесе ҫӳрет вӑл...
Уполн. Ха ха-ха! '^ӑнахах вӗсене емеллемелле
ҫав. Акку тата кам?
Пионер. Йалти раскулаББӑт тунӑ Кулакков ку.
Уполн. Вӑл мӗн тӑват тата кунта?
Пионор. Правленине
ҫуракине^ хирӗҫ ӗҫлеме
вӗрентсе пырат. Паҫӑр итлесе лартӑм та, пӗтӗм ӗҫе
пӑсса пыма вӗрентрӗ. Клас тӑшманӗ вӑл... Хӗсӗнсе
колхоса кӗресшӗн тата?
Уполн. Кун пирки мӗн калама пултаратӑр тата?
Карманвв. Пустуй калат пионер. Кулакков
хисеплӗ етем.
Уоопн. Нуи ну! Кун пек йӗркесем епӗ "Ьӑваш
респуплӗкӗ тӑрӑх ҫӳресе курманьБӗха. Сирте тин
куратӑп.
Ш/ьапкӗн. Иӗрке йӗркех. Ҫынсем пекех хатӗрленетпӗр.
Уполн. Каккуй унта ҫынсем пек. Ҫвнсем пур
такҫанах вӑрлӑхне те тасатнӑ, машшинсене те йуйусанӑ, сӳсмен-пӑйавне те хатӗрленӗ. Есӗр пур
такам ҫине шанса ларатӑр... Ҫӑварӑрсене карнӑ та...
Неушттӑ вара есӗр никӗсӗ ҫинье ҫуръӗ хӑйех
ӳссе ларӗ, тесе шутлатӑр. Куратӑри мӗнле вӗсем
сӑрт тайлӑмӗнБен ҫунашка ҫинБе ларса аниӑ пак
ҫамӑллви, хутсем ҫмрса хувипех ҫуракнне кӑрес-

шби. Ик-виҫ уйӑх хатӗрленсе пӗр ӗҫ те
туса
ҫитермен. Ха;ь ӗятӗ епӗ есӗр ҫуракине тухиа хатӗр
марри ҫинБеи ҫеҫ калаиа пултаратӑа. Хутсеи
ҫырса лариББен сирӗн ӗҫ тӑвасьӗ. Кунта сирӗн
пур ӗҫ те ак ҫак кулакран. Вӑл сире кунта ӗҫсене
пӑсма хӗтӗртнӗ. Есӗр кулака парйнса, ӗҫлемесӗр
йури ларнӑ. Кулак хӗтӗртни сирӗн ӑша кӗнӗ. Вӑл
сире ҫуракине пӑсма хушнӑ. Есӗр в й л ӗҫе тунӑ.
Ш/ьапкӗн. Каккой унта кулак? пӗр кулаксемпе
Би хайаррӑн кӗрешетпӗр. Хамӑр йалсоветӗнБе епӗр
ӑна пуҫӗпех пӗтернӗ.
Карманӑв. Кулак! Кулак. Кулака курманни виҫӗ
ҫул та ҫитет пулӗ ӗнтӗ,
Аптралӑв. Аптранӑ епӗсирӗнпе; кулак та кулак...
Ӗнтӗ кулака курманни...
Ҫывӑрайккбн. Кулак! Мӗнле вӑл кулак?
Арманвв. Кулака епӗр тахҫанӑх класӗпех пӗтеряӗ.
Карманӑв. Пирӗн колхосра кулаксем ҫук...
Пионвр. Пур, пур (Кулакков ҫине кӑтартса). Акку,
кулак мари? Коренной кулак. Арман хуҫи, усламҫа
пулнӑ! Хӑвӑр тата кулак мари? Кулак ӗҫне тумастӑри? Ҫуракине хатӗрленмесӗр виҫӗ уйӑх ытлашши ҫывӑрса выртаканни кам пульӗха? Есӗр. Есӗр
ӑна ӗҫлемесӗр кулакланса выртрӑр.
Хбрарӑм твлекат. Тӗрӗс калат. Епӗ те ҫавнах
каласшӗн. Пӗр пӗрБӗ Бӗрӗ—ӗҫ туман вӗсем. Пур
ӗҫе те хупласа пынӑ. Паҫӑр Шлапкӗнӗ куҫ умӗиБе
телефон тӑрӑх района столовӑй уҫнӑ, тесе суйат.
Столовӑйне тӑвас теме те шутламанха...
Ш/Ьапкби. Ҫын умӗнБе елеклемесен те й у р а ц ӗ
ӗнтӗ...
Старик 'Ьӑнахах суйаҫҫӗ вӗсем...
Уполн. Кунта Бӑнахах, есӗр кулака парӑимӑ иккен. Капла ӗҫлесе сирӗн ӗҫ тухмастех. Колхос
претҫетаттӗлӗ, йалсовет претҫетаттӗлӗ сирӗн халех
хулана каймалла пулат. Епӗ кунта ҫӗнӗ суйлав
туса иртеретӗп... Сирӗн вырӑна ҫӗнӗ ҫынсем
лартма тивет.
Пвонер. (Ш;ьапкӗна). А, мӗн каланӑББе епӗ сана.
Ҫаплах мари?
Ш/ьапкбн. Пшол, анБӑк ҫури!
Уполн. Мануфактурне халех копператсине каиса
парӑр. Найансене, рваБсене нимӗнле парне те ҫук.
(амха сирӗн кунта исполниттӗл?
Шпапкбн. Епӗ.
Уполн. Халех колхоҫнӗксене те, уйрӑм хуҫалахсене те пухӑва шаккаса тухӑрха. Халех йалсоветне
пухӑнБъӗр.
Шапкбн. Иурат. Халех шакаса тухап.
Уполн. Кулака хулана. (Тухса кайаҫҫӗ. Пауса).
Ш/ьапкбн. Ӗҫлетӗн, ӗҫлетӗн, ӗҫе пӗтӗм Буна парса
ӗҫлетӗн, ҫапах нимӗнле спаҫҫипӑ та ҫук.
Карманӑв. Каланӑ сана, ӗҫлесен те, ӗҫлемесен те
пурӗ пӗрех тесе...
^
Апгралӑв. Аптранӑ ӗнтӗ епӗ кунта сиренпе. Те
апла, те капла?
„
Арманвв. Майӗпентерех, майӗпентерех, унсаран
таҫта хӑйамата тӳнсе йулма пултаратӑн... Ха-ха-ха.
Неправи;ьнӑ тесе района прошшени ҫырас...
Пурта. Ҫырас... Ҫырас...
Кулакквв. Е,е,е,е! Епӗ те пусатӑп...
,
Урина инка. Тухса кайас. Еҫсем кунта тепӗр майла
ҫаврӑнма пуҫларӗҫ. (ТухаФ).
Тулта ш*в. Халӑхсвм н р те ^ ӗ ,

Саав. Пухӑва! ПухӑваКолхос правлииме суйлама!
Ьасрах!
•тарнк. Ҫбмӗ правлани Еышӑябха мана (туит).

Шӑхя.БРе (Вӑрнар рай.) .Сотсиалисӑм" колхосӗнБв 1-мӗш >^^лӗ прикатӑн прикатирӗ—Петӗр
Павйлӗ ӗҫмесӗр сахал вӑхӑт тӳссе пурнат вӑл.
Павӑл ӗҫес йенБсн, ӗҫес тӗлӗшпе... питӗ харсӑр
ҫын. Павӑла пӗр хут ӗҫтерсе ӳсӗртес пулсан
витре ҫурӑ ерех кирлӗ, тата витре ҫурӑ сӑра кирлӗ.
Пӗр ҫӗрӗнБе, каҫхине, Павӑл хӑй ӳсӗр пулсан
та татах ӗмӗБӗ-кӑмӑлӗ ӳсӗрлеймен, тӑранайман
пулмалла. Павӑл ниҫта кайса, никам патне кӗрсе
ӗҫме аптраса урам тӑрӑх сӑнкӑлтатса, сулланса
утга ҫӳрет.
ЙулашкинБен Хӗлип ВаҫилБӑ хапхине пырса шаккарӗ... Сасӑ сывлӑша кӗрлесе кайрӗ. Йытӑсем ,хам!„
тесе вӗрме пуҫларӗҫ.
— Хӑвӑртрах!?
Шак-шак-шак-шак!!. Питӗрсе хунӑ хапхине вилессе пӗлмесӗр уҫманшӑн ҫиленнӗ пек пулса П авӑл хапхана вирлӗрен те вирлӗ, хытӑран та хытӑ
хӑйӗнБен хӑй хавхаланса шаккат.
Хапхана шакканӑ сасса илтсе ВаҫилБӑ ыйӑхӗнБен вӑранБӗ пулмалла. Пӳртре »тук!, “ тунӑ саса хапхайне... ыткӑнса тухрӗ. ,Шӑнкӑрт1.-“ тунӑ
сасӑсем илтӗнБӗ. Пӳрт алӑкӗпе алкум алӑкӗ уҫӑллса-хупӑннӑ пек пульӗ.
— Кам вӑл шаккаканни?
— Епӗ!

—
—
—
—
—
—
—

Кам есӗ?
Епӗ! Павӑл.
Мӗн тумалла?
Тумаллах мар та.
А!.. Ма шаккан?
Уҫ-ха?
Ма?

— Ҫур литр ӗҫтермвсен леш„.

— Мӗн тата вӑл леш?
— 4 ӗҫ кунӗ лекмест сана...
— Ҫур литр ӗҫме ӳлӗмрен кил! Халӗ ҫывӑрма
вӑхӑт.
ВаҫилБӑ урӑх сас кӑлармарӗ, алӑкӗсене хупса
ҫас кӑларса пӳртне кӗрсе кайнӑ пек пулБӗ.
ВаҫилБӑ хапхи патӗнБен Павӑл ҫапах та кай
маст, кайма та шухӑшламаст.

— Есӗ прикатира пӑхӑнмастна?
— Ей!.. Асту сана.
— Вот!.. Прикатира пӑхӑнмаст.
— Уҫ хапхуна!—тетӗп епӗ сана.
— Вот!..
— Ну!..
— Шуйттан!.,
— Ара... куна!
— Вот!.. Ват супнӑ колхоҫнӗкӗ мана уҫмаст
вӗт!?
Павӑл хапхана шаккаса, тем пӗр каласа кӑшкӑрашса тӑнине тӳсеймесӗр тарӑхса ҫиленсе пулмалла ВаҫилБӑ тепӗр хут алкум вӗҫне васкасахтухрӗ.
— Павӑл-и?
— Епӗ!
у
— Мӗн кирлӗ терӗн-ха?
— Еҫтер!
— Намӑссӑр!.. Мантая 66 ҫулти старикрен, ҫынтан колхоҫнӗкрен ерех ыйтса, хапхана шаккаса
тӑма намӑс мар-и?
— Тӗп пултӑр намӑс!.
— Ӗҫтерес ҫук епӗ сана! Сакун йӗрки никама
та, нимӗншӗн те ӗҫтерме хушмасЬ 4 ӗҫкунне кӗнеке ҫине ҫырманшӑн, лартманшӑн епӗ айӑплӑ
мар... Есӗ хӑвах айӑплӑ.
— ХапхайнБе йанӑрса, антратса, хапхана шаккаса та ан тӑр. Санпа епӗ халӗ урӑх, текех калаҫмастӑп.
ВаҫилБӑ урӑх, малалла текех калаҫса ьӑнах та
тӑмарӗ.
— „Павӑла ӗҫтерсен ӗҫ кӑларма пулат...“ тесе
калаҫҫӗ Павӑлпа ӗҫсе ҫисе куркаланӑ ҫынсем.
■Ьӑнах та ӗҫе кӑларма, тума пулат иккен Павӑла
ӗҫтерсен.
Павӑл хӑш-пӗр колхоҫнӗксен ӗҫкунӗсене ҫӗтерме, ҫухатма, пӗтерме те пултарат, тата ӗҫлемесӗрех ӗҫкунӗсем илме та пулат Павӑлтан.
Паьӑл пек суйа Бунлӑ коахос прикатирӗсене
йӗплӗ ҫӑмах хыптарса тимӗр
шӑпӑрпа шӑлса
тасатмалла.
Волкар Ва^ькки.

Лашман пйессин йулашки.
Йулнисем кашнийӗ хӑйне пер кбтессе тӑрса тухнӑ. Инҫемарӑв
пулӗм варинБе. Малта Кулакков. Пурте пуҫӗсене Бикнӗ.

Кулакков. Каларӑм ан ӗҫлӗр, тесе. Пурӗ пӗрех
ав ӗҫлесен ӗҫлемесен те пӗтерьӗҫ. Итлемерӗр. Ну
халӗ хӑвӑра хӑвӑр айӑплӑр ӗнтӗ. Ман каймалли
пурББӗха... Ҫынсем ҫук Бухне тухса кайас (Тухса
кайа^Р).
Ш/ьапкбн. Тӑшман! Тухса тарьӗ. Тытӑр. Ей,
халӑхсем, хӑвалӑр хыҫалтаа... Ҫук... Никам та
итлемерӗ... Мӗн турӑмха, мӗн турӑм хама хам?
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Ӑҫта пулнӑ ман пуҫ? Кулак аллине кӗрсе ӳкнӗ...
Клас тӑшманӗ пулса тӑнӑ...
Карманӑв. Каланӑ сана ан васка, васкакан арӑмӗнБен намӑс курнӑ, тесе. Есӗ итлемерӗн... Акӑ ха.^
хӑвах куратӑн ӗнтӗ... Ну, какнипут, васкамасӑрах,
лӑпкӑн. тӳлеккӗн, кӗмелли ҫӗре кӗрӗпӗрех...
Сасб. Пухӑва! Пухӑва Колхос правленине суйлама!
Ш/ьапкбн. Мӗн пулБӗха ку? Мӗн пулса тӑБӗ?
■Ьаршав

Намӑса пӗлменсем
Ҫӗнӗ
(Йӗпреҫ р ) йалӗнБн колхоҫиӗксем уйрӗм хресБвнсем вӑрмаа ӗҫлеме Бӗнме
пырсан, тепӗр куннех 77 ҫын куҫ Бирӗпв пу^Биитсава справкаӑ илме пына.

— Мӗнле ҫынсем кусем пит иумййӑн пу/ьнитса йалнелла кайаҫҫӗ.
~ Намӑссене ҫухатнӑ ҫынсем.

Хаклӑ тӑракан катӑрсем.
Ӗҫ кӑмиссаризБӗн катӑрсене валеҫекен распретелиттӗл алӑкӗ ҫинБе иртенпех „кӑнтӑрлахи апат
ҫиме хупнӑ“ тесе ҫырнӑ плаккат ҫакӑнса тӑнӑ.
АнБах хӑшпӗрисем ӑна кӑна уйаман. Лавкка
умӗнБе Берет тӑракансен йаланхи халаппинех
ҫаптарса, Берет кӗтсе ларнӑ вӗсем. Ку етемсем
паллах пули-пулмискерсем пулман. Тӗрлӗ уБрештенисемпе преприйаттисен пуҫлӑхӗсем, аньах б з с Бзсах ҫӑварсене карса кирлӗ ӗҫех, тума май килнӗ ҫӗртенех тӑваймасӑр тӑрса йулакан йышшнскерсем пулнӑ. ^
— Иртнӗ уйӑхра икшер вытвишентсӑ, параБмӗҫ ку уйӑхра кам пӗлет, тен перне те илейБӗпӗр.
— Мӗнне калан ӗнтӗ, ӗҫлекенсем пӗрре те лӗр
вырӑнта тӗплӗн вырнаҫса ӗҫлени ҫук та... йалан
шӑвӑнаҫҫӗ...
— Ҫук ҫынсем. Ҫынсем ҫук!.. Ан та калаҫ
ӗнтӗ... Ниҫтан та шыраса тупаймӑн ҫукка...
— Мана савхос кирлӗББӗ те... ПырБьӗха кирӗк
мӗнли пулсан та. Ниҫта тупма ҫукҫке-ха.
— Епӗ ӗнер пӗрскерне, хам арӑмӑн шӑлнӗне
тупрӑм та-ха.
— Итле, пар ӑна мана!
Мана та пайа кӳрт-ха!
— Аҫта параҫҫӗ?
— Ансӑртран кӑна ҫав! Йелапукӑран килБе.
Хама та сахал.
— Ӑҫта ҫӑва патне кайса пӗтрӗ-ха ку халӑх?
Ответлӑ ӗҫе никама та лартма ҫук вӗт-ха.
— Ӗлӗкрех апла марББӗ... Мӗн калаҫмалли пур
ара, кашнийех: ,М ан арӑмӑн шӑлнӗ ва.Б^Ъи мӗнле
те пулин вырӑн тупма май килмӗши, ыан арӑма
вырнаҫтарасБӗ, ман ҫав Хветука пӗр-пӗр вырӑн
тупса парасБӗ те—хамӑр ҫын, мӗиле, май килмӗши?“ тесе минтретекеннисем темӗн БухлехББӗ.

Ха.Бак арӑм шӑлнӗсем те, Хветуксем те, таҫта ҫӑва патне кайса ҫухалБӗҫ.
— Нумайӗшӗ саппаслӑх тытса усраҫҫӗ мари
ара.
— Епӗ Бенттӑртан та ыйтса пӑхрӑы! ,.Хӑвӑр
патрах тупӑр, сирӗн хулара 200
пин халӑх
пурӑнат вӗт“, “теҫҫӗ.
— Ех, пурнӑҫа пӗлмеҫҫӗ вӗсем.
— Пулин ара, 200 пин пултӑр, анБах вӑл 200
пинрен мӗн усси пурха!
— Ӑҫтан 200 пин пулма пултарат! ВӗсенБеи
ҫурри ытла хӗрарӑм! Ҫапла вара мӗн пурри те
200 пинрен кайарах тӑрса йулат,
— Тӗрӗс калатӑн! ХулинБе те пӗр икӗ пине
йахӑн кӑна тӑрса йулат вара. ВӗсенБен хама кир
лӗ пек хурӑнташсем пӗр ҫӗре йахӑн тупӑнсан
йураББ^ ӗнтӗ. Анбэх вӗсем те пулин вырнаҫса
пӗтнӗ.
— Прем аптрашкн, — ӑҫта пынӑ унта—•етеы.
Кинора та, театтӑрта та, Атӑл леш йенБИ хӑйӑр
ҫине пӑхсан та халӑх туллийех. Ман савӑтрах ак
виҫӗ пин ытла халӑх: утарнӗксем—мӗнБухлӗ кӑмӑлна килет, ҫавӑн
темелле. Темӗн ^ тӗрлӗ
пуҫаруллӑ етемсем, прикатӑсем, темӗн те пӗр пур,
анБЗХ савхос тенӗ йапалана вара, тупма ҫук!
— Савхос тенӗ йапалана тупма ансат тетӗримӗн есӗр! Ман патра ак пӗр молотетсӑ, Петрейӗв
текенскер пур. Происвотствӑра вӑл аван ӗҫленипе пӗтӗм тӗнБе умӗнБе малти вырӑна тухса тӑьӗ
Ну вот, пӗрре еп ӑна Бӗнсе илтӗм те: „Маттур
есӗ, молотетсӑ есӗ, Петрейӗв, пӗтӗм тӗнБипе паллӑ орканисаттӑр есе! Сана —тетӗп епӗ,—реккомен
тӑтси, ну хӑт, аха.Б пилет кӑна кирлӗ, вара есӗ
виҫесӗр хаклӑ етемпулса тӑма пултаратӑн. СаветушБИ самеҫтиттӗлӗ Бынне кармашса ҫитме пултараттӑн есӗ ман патра. Мана хал) тем герийех

Елӗк районӗн^и куракӑш калавӗ
— АБЗсем, атӑр кӗҫӗр тыр вырма! Уйӑх ҫути
ахалех сайа кайат, ҫур кун шӳБӗ вырсан та хамӑра усӑ!—терӗ.
Ҫамрӑксем хавасланса, ӗҫ кӗввипе йурласа,
колхос хнр йенеле утрӗҫ, пӗр Елен анБах, мӑнтӑр, шурӑ, ҫемҫе аллине хыҫалалла тытса, тӑвалла утрӗ.
Ҫамрӑксем карталарӗҫ тыррине „Турӑсӑр" колхос ырлӑхпе. Ҫӗршер кӗлте туса пухрӗҫӗ т е , шуҫйм килнӗ вӑхӑтра киле таврӑньӗҫ.
Йалта ним с.асси те илтӗнмест, мишавайпа
«симӗс туттӑр“ икӗ йывӑҫ хушшинБе лараҫҫӗ,
шӑппӑя сӑмах калаҫҫӗ, шурӑм - пуҫ ҫӑлтӑр ҫех
итлет вӗсене.
Акӑ тырӑ вырса пӗтрӗ, кӗлтесем кӗртеҫҫӗ, хӑнь,с( м ҫиме тырӑ ҫапаҫҫӗ. Твикатӗл паклатат,
•;0 " -ти“кя кӗлте ҫапат, ҫынсене те кантармаст.
Г-»< >!нпа пӗр тӗсленнӗ „ырӑпа усала пӗлтерекен"
змпне пайан шыва кӗртнӗ пулмалла. Хури —
хупхуря,^хӗрли—хӗп хӗрлӗ курӑнат. Хури ҫине
ҫьт[ нӑ „Ӗҫрен тарса ҫӳрекен улшуҫ Йӑкӑнат Елен,
нпмӑс са»на“ тенӗ.
>,

— А к тата! Симӗс туттӑр хурала та ■уҫларӗ,
хӗретсен лайӑх та!—тесе йӗтем ҫинье, колхоҫнехсем кулаҫҫӗ.
Урамра урапа сасси хӑлтӑртатат. Ӑҫта кайаҫҫӗ?
Йӗтем ҫиие тыр илме. Епӗ те мӑйӑхсене мӑшӑрласа, лаша кӳлсе хӑлтӑртатартӑм. Вуншар кӗрепенке ӗҫ кунне параҫҫӗ. Сииӗс туттӑр та хутаҫке
силлесе, йӗтем ҫине пырса тӑБӗ.
— Сана тӳпе тырӑ ҫук, уйра кайӑксем ҫисе
йанӑ,—терӗҫҫӗ. Кайран тем пулБӗ, епӗ киле тырӑ
леҫме карӑм.
— Танаштаратпӑр теҫҫӗ тата, мур колхоссем!—
тесе Йӑкӑнат Еленӗ хз.1ь те ҫапкаланса ҫӳрет. Тыр
ри те ҫук халӗ унӑн, мишавай та кайнӑ пулас, ӗҫ
кунӗ те ҫук.
Танашнӑ ҫав, пур те ӗҫ кунӗ тӑрӑх илтӗмӗр.
Аҫу ӗлӗк улшу тунӑ ьух ӗҫ кунӗсӗрех лайӑхьӗ
т€, сана. Есӗ комсомолкӑ пулин те, сухӑма йуратса, апуна колхосран кӑларасшӑн пултӑн та, май
килмерӗ.
Умш.

Хапӑс— Вӑрнар— Шупашкар.

Т елефон— рукковотстви.

Вӑрнар район Бенттӑрӗ. Унӑн ҫурҫӗр йенБС 5
километӑра Хапӑс йалӗ сарӑлса лара'г. Хапӑс
йал копператтивӗнье кашни кулленех:
— Краҫҫин пури?
— Кантӑк пуриУ
— Кашӑк пури?
'
— Витре пури...? тесе
темиҫе вуншзр ҫын
ый^га-ыйта тухса кайаҫҫӗ.
Йзлпо пуҫлӑхӗ хӑвӑртӑн ответлесе ҫе тӑрат.
— Ҫук... тесе ответлесе те ҫитереЛмест хӑшпӗр
Бухне.
— Хӑҫан пулат?
— Ун ҫинБен шухӑшласа пӑхман...
Мӗншӗн ҫук-ха таварсем? Мӗншӗн тесен Хапӑс
йал копператтивӗ таварсене райсойус килсе парасса кӗтнӗ. Районти алӑста ертелӗсемпе те токӑвӑрсем туман. Ҫав вӑхӑтрах райсойус та Т>ӑвашсойусрзн килсе парассине кӗтнӗ. Ь зваш сойус та
Мускавран килессе кӗтнӗ. Пурте кӗтеҫҫӗ... Ҫпекку.Бантсем кӗтмеҫҫӗ, вӗсем „ӗҫлеҫҫӗ*.
М. Титтвв.
саветушБИ самеҫтиттӗлӗ кирлӗ, ӑҫтан тупан-ха?“ —

тетӗп.
Ҫав вӑхӑтра лавкка алӑкӗ шӑнкарт туса уҫӑлЬӗ. Алӑкран ыйхӑран пӗтӗмӗшпех вӑранса ҫитме
ӗлкӗреймен саветушьи кӳлепи карӑпкаласа тухрӗ.
Калаҫса лараканнисем хускал^ьӗҫ.
— Ха.Б пама пуҫлаҫҫӗ пулмалла ӗнгӗ! -с и к с е
тӑьӗҫ кара ҫӑварсем.—'Ьерете, ьерете тӑрӑр! Ха,
ха!.. Ӑҫта кпрмашатӑн есӗ! Ай ьерет пуррине
курмастӑн.
СаветушБИ патнелле кӗрлесе пы,ьӗ 'верет.
— Лӑпланӑр, тархасшӑн,—терӗ саветуш^ьи.
— Пайан памастпӑр.
— СаветушБИ йулташ! Виҫҫӗмӗш уйӑх самсаасӑр пурнатӑп! Тзрхашӗн, парӑр кама та пулин.
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— А-а пӑхха мӗнешкел рукковотствӑ.
Кунӗн ҫӗрӗн телефон
ш ӑнкӑртаттарат.
-- Ниме йурӑхсӑр
рукковотствӑ ку.
— Ҫавнашкал рукковотттвӑпа плансене тултарассиньен
уйӑрӑлса кайяҫҫӗ.
Кеакретлӑ рукковотствӑ
мар ҫак.
Конкретлӑ рукковотствӑ кирлӗ пире—
по.1)шевиксене, хамӑрӑн куленхи ӗҫсене
пурнӑҫлама.

— Пӑхӑрха унта, склатра пӗр-пӗр выртса ҫӳрекен ответлӑ ӗҫӗ йурӑхли тӑрса йулмани?
— Арӑмӑн шӑлнӗне тупса парӑр хӑт! Мӗнле-ха
апла!..
СаветушБи алӑк умӗнье ҫакӑнса тӑракан плаккага тӳнтер йенне хайаррӑн ҫавӑрса ҫакрӗ. Унтл
„Ҫынсем ҫук“—тесе ҫырнӑ пулнӑ. Алӑка хупнӑхупманах шалу илме вӗҫтерьӗ саветушьи. Паллах шалува ҫтелнӗ ӗҫлесе мар, вопье илнӗ ӗнтӗ
вӑл.
— Каллех кӗтме тивет пулмалла ӗнтӗ,—йӑвӑррӑн сывласа хуйхӑрса ильӗҫ ьеретри халӑхсем,—
кам пӗлет, тен кӗҫ-вӗҫех пама пуҫлаҫҫӗ.
Каллех распретелиттӗл умне, хӑйсен карӑньӑк
Ьӗркуҫҫийӗсем ҫине хурса вмрнаҫса ларьӗҫ вӗсем.
П. С.

Сыхӑ тӑмалла

— Колхооа та винтт^вккӑмш таеатнӑ пвквх тасзтмаяла.
— Есб питӑ тӑрӑс!
.
— Ха 00 хӑҫан курнӑ мана'йӑиӑшнинв. Епӑ йалаиах тӑрӑс калатӑп

II

1^ап. Л уиий
I.
Иван Миххайлӑв йулташа комсомол йаьейккинБе
БИ хӗрӳллӗ токлатьӗк тесе хисепленӗ.
Вӑл пӗтӗм тӗньери .пысӑк ыйтусем" тӑрӑх ҫеҫ
токлат тума йуратнӑ. Токлатне кирек хӑҫан та
пӗр ,к ал ӑп “ тӑрӑх: малтанах тӗньери икӗ ҫиҫтемӑ
ҫиньен, унтан пирӗн ӳсӗмсем ҫиньен, йулашкиньен
столовӑйсенБИ ьеретсем тата параксеньи хӑнкласем ҫиньен каланӑ. Иван Миххайлӑва аха.ьренех
бнтӗ „сӑмах ьӑпти“ тесе йат паман; вӑл ҫавӑн
пвк ьаплӑ мухтав илтме пӗтӗмпех тивӗҫлӗ пулнӑ.
II.
Пӗр илемлӗ кун Иван Миххайлӑв столовӑйа
кӗрсен вӑрӑм ререт хыҫне тӑьӗ. 'Ь еретре вӑхӑт
нумай иртмерӗ: сехет ҫурӑ тӑрсанах талон ильӗ,
тепӗр ҫакӑн
вӑхӑтран ӑна офитсианкӑ апат
илсе пыьӗ.
Сӗтел ҫинБи апат умӗнье Миххайлӑв ыран ҫамрӑк рапоББИсен пухӑвӗнье хӑйӗн токлатне мӗнле
сӑмахран пуҫласси ҫиньен ш ухӑш латьӗ.
ТоклатБӗке маттериал ҫав тери кирлине пӗлнӗ
пекех, кӑмака ҫин§и тараккансеньен пӗри Иван
Миххайлӑв ларакан сӗтел патнелле утса пыьӗ.
— Ав, тараккан;—тесе кӑтартрӗ Ҫтаппан ҫиме
ьарӑнса.
— Аха1—терӗ Иван Миххайлӑх,—вӑхӑтлах ку,
токлат тума лайӑх тӗслӗхсем пулаҫҫӗ-ха, кирлӗ-ха
тараккансем, ахалӗн токлат „хӑвӑл" пулат,—терӗ
савӑннипе.
И. Миххайлӑв столовӑй таса, ҫутӑ пулнӑ пулсан
ҫавӑн пек савӑнмасьӗ, халӗ мӗншӗн савӑнас мар.
Ку тараккзн
..сӑмах ьӑпти*
ва;|).Би пӗрӗмӗш
тӗслӗх!..
— Иван, ҫак столовӑйа тасарах усрас тӗлӗшпе
тӗрлӗрен лайӑх майсене кӑтартса шалӑпӑ кӗнеки
ҫине ҫыр-ха, терӗҫ йулташӗсем.
— »фу, есӗр ухмахсем!—тесе хӑратса кӑш кӑрьӗ
„сӑмах Бӑпти“ / 1ван.—Мӗнле вӑл „теҫис» ҫине
кӗртиБЬенех шалӑпӑ кӗнеки ҫине—тесе хушрӗ
хайаррӑн тепӗр сӑмах. „Есӗр мана хӗрӳллӗ токлатран пӑрма хӑтланатӑри” теме шухӑшларӗ Иван,
аиьах ь а р ӑ н 5ӗ.
Тараккан никама та тивмерӗ. Таракан ҫак „сӑмах ьӑпти* тӗлне пулса, ун аллинье „теҫис“ вырӑнне ҫеҫ пульӗ; унтан каллех кӑмака тӑрӑх ьупса
м аьъа патне ҫитрӗ.
К1ван Миххайлӑв ҫак тараккан историне плокнот ҫине ҫы рьӗ те иккӗмӗш ьзш ӑка кӗтмесӗрех
столовӑйран тухрӗ.
III.

4 сехетре „сӑмах ьӑпти" Иаан Миххайлӑв
стутентсен опшьешиттине кӗьӗ. Йепле кӗьӗ, алӑка
хупрӗ, тӳрех; ,плок-нота манса хӑвармарӑми“
тесе кӑкӑр ҫииьи кӑсйине алӑпа хыпашласа пӑхрӗ. Пур.
Стутентсем ӑна аван кӗгсе йышӑньӗҫ. Вӗсем
пурте сӗтел тавралла пухӑньӗҫ.
Пурнӑҫ ӑнат! Сӗтел те теҫис ва.ь-ъп лайӑх тӗслӗх пулат; ун ҫиньи пирус тӗпӗсем, умла ҫыртӑ
кӗсем—токлатра шӑпах иккӗмӗш тӗслӗх!
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Иван Миххайлӑв ҫак сӗтел ҫинбн ирсӗрлӗхсем
ҫине пӗтӗм тӗньери рево^ьутся ыйтӑвӗ йеньен
пӑхрӗ.
Аньах вӑл опшьешиттинБИ ҫнтменлӗхсем ҫиньен кунта мар, сарлака пухура, шыв крафинӗ
умӗнье тӑрса калас терӗ. Икӗ йапалан—уйрӑмлӑх
пур. Йе опшБешигти; 16 стутент та 11 крова!,
йе ӑҫта та пулин сарлака пуху. Сарлака пухура
ҫакӑн лек инттереснӑ тӗслӗхсене каласан, пуху
„алӑ ҫупассиньен оватсине к у ҫа!“.
Стутентсен пурнӑҫӗпе паллашмасӑрах, Миххайлӑв;
— Аха! Теҫис тума тӗслӗх пульӗ-ха, тесе урп
тупанӗньен ҫамка патне ҫитиББенех
савӑнса
тухрӗ.
* *
Сӑмах Бӑпти столовӑйри, тата паракри пек
йӗрӗньӗк тӗслӗхсене урӑх ҫӗрте те курнӑ тесен,
хаклӑ вулакан мана ӗненет. Еппин впӗ, вӑл, макаҫӑнсенье, пристӑ/^сенье т. ыт. кӗтессенье теҫис
шырани ҫиньен ҫырмастӑл.
IV.
Иван Миххайлӑв ытти ьухнехи пекех, кафетӑр
умӗнье аллисене хӑлаҫласа ӑш ҫуннипе пӗр крафинри шыва сотоклатьӗксӗрех, пӗьБенех ӗҫсе
пӗтерьӗ. Сарлака пуху вӑл шыв ӗҫнине тимлӗн
сӑнаса ларьӗ.
Иван Миххайлӑв хӑйӗн сӑмахне малалла тӑсрӗ;
— Совет сойусӗ ҫине интервентсипе тапӑнас
ӗҫре иккӗмӗш интернатсионӑл ҫулпуҫ вырӑнӗнье
тӑнине епӗ паҫӑрах каларӑм... Ку ҫеҫ мар, епӗ
курнӑ тараккансем, хӑнкӑласем пирӗн ҫӗнтерӳллӗ
строиттӗлствӑна ӑнланасшӑн мар... Мӗншӗн ҫав
тараккан сӗтел ҫинех аньӗ. Тараккан аннӑ сӑлтава пӗлес пулсан, ьи малтанах Китайри рево.ьутсин ҫиттуатсийӗ ҫиньен ӑнланас пулат, терӗ
токлатьӗк.
„ПараксенБИ ӗҫе аванлатасси* йатлӑ токлатран
вӑл МанБшури ҫине куҫрӗ. Вӑл хӑйӗн „сӑмах
5ӑпти‘ пултаруллӑхӗпе ’5 ан-Кайш ине параксеньи
вретиттӗлсемпе ҫыхӑнтарма пултарьӗ.
Пуху пуҫлӑхӗ токлатьӗкӑн ҫав тери ӑшӗҫуннине
пӗлет пулин те иккӗмӗш крафин илсе пымарӗ.
Токлатьӗк хӑйӗн кӗске токлатне... 3 сехет каларӗ.
~ Ҫитет, кӗскен, конкретлӑн!~тесе сас паьӗ
пӗри пухуран.
— Ҫитет, ҫитет!.. Сасӑсем.
Пуху пуҫлӑхӗ шӑнкӑрав тытса силлерӗ те;
— Токлатьӗк тата 1 сехет те 58 минут, йулашки сӑмах калама тепӗр ҫавӑн ьухлӗ ыйта!, терӗ.
— Ҫигет! Ҫитет!
— Ҫитет!м
Парас бминут.
— 3 минут!
Токлатьӗк Б^т®ймарӗ: „алӑ ҫупса ҫирӗплетес
вырӑнне— 3 минут!“ тесе шухӑшларӗ.
Вӑл 3 минутне те илмерӗ. ОпшьешиттинБИ сӗгелсем ҫинБИ ирсӗрлӗхсем патие ҫитмесӗрех ьарш ав
хыҫне кайса ҫухальӗ.

Авкуст уйӑхӗ. Ҫанталӑк муньари пек вӗри. Хӗвелӗ ьарӑнма пӗлмесӗр ахӑлтатса кулат. Кула кулах вӑл хӑйӗн вӗри йӗпписемпе вы.Баса ӗнсерен,
питрен, ӑҫта ҫара вырӑн пур, веҫех шыраса тупса
тире-тире илет.
Колхоҫнӗксем ирех пӑрҫа ҫулма тухнӑ, ,3ӗсем
ӑмӑртуллӑ ӗҫре хӗрсе кайсах ҫулаҫ. Пӑрҫа пуҫтараҫ. Хастар та вӑйлӑ аллисеиьи ҫзвасем ӑмӑртуллӑн малалла ыткӑнаҫҫӗ.
Акӑ кунтах колхос савхосӗ Хӗветӗр Петров.
Вӑл ытла та хӗпӗртенӗ. Ӑна савӑнӑҫ алли хыттӑн
йарса илсе пӑьӑртанӑ. Ҫан-ҫурӑмне лӑпканӑ. Какшӗ. Савӑниагӑр. Вӗт Петров хӑйне колхос ,патш и“
тесе шутлат.
Колхосра мӗн тӑвас тенӗ, ҫавна тунӑ. Ҫавӑнпа та:
— Епӗ кам?—тесе пӗтӗм тӗньене сивле тытна
пек Б^третес тесе шухӑшланӑЬБ^ вӑл. Аньах ьӗлхи ӳркеньӗ. Ҫухӑрмарӗ.
Хӗвел мӗшӗлтетсе шуса ъ » Ҫӳлӗ вырӑна хӑпарса
ҫитрӗ. Татах ҫӳлелле хӑпарасшӑн пӗтӗм вӑйне кӑларса тапаланьӗ. Аньах вӑйӗ иксельӗ пулмалла,
йерипенех айалалла кусса анса карӗ.
Петров арӑмӗ хӗвел йӗаписеньен хӑранӑ иккен.
Тин тухрӗ ана ҫине. Кахал алли ҫава тытса ытти
колхоҫнӗксен хыҫҫӑн йӑраланьӗ.
Хӗвел кулса тӑраньӗ пулас. Такамран вӑтаньӗ.
Вӑл хӗпхӗрлӗ хӗрелсе кайса сӑртсем айне тарса
пытаньӗ.
— Тавай ӗҫкунӗсене ҫыр!-—колхоҫнӗксем хупӑрларӗҫ Петрвва,
1ӗрер ҫурӑ ӗҫкунӗ ҫырса паьӗ Петров колхоҫнӗксене. Унтан арӑмӗнне те лартрӗ... Хӑй арӑмӗнне. Аньах ӑна ҫур кун ҫеҫ ӗҫленӗскере, ытларах
лартрӗ.—2 кун ҫурӑ турӗ.
— Мӗнле вара ес, Хӗветер пиБье?-'- Арӑмна ҫур
кун ӗҫленӗшӗн 2 кун ҫурӑ лартатӑн? Мӗнле йышши сурт вара сан арӑму?—ьӑтаймасӑр ыйтрӗ комсомолккӑ Крикорйӗвӑ Таиҫҫи.
— Сана мӗн ӗҫ!.. Епӗ кам ?!~урса карӗ Петров.—„ 0 0 0 “ колхосӑн хуҫи кам?! Епӗ!.. Ҫ и б м с
сан ӗҫкунӗсене кулаксене ликвитатсиленӗ пек
ликвитироват тӑватӑп. Ҫилли тӑвӑнса килнипе аллисем кӑкӑрӗ ҫинье тарлиьъенех шоп-шоп-шоп
тутарса ташша йаьӗҫ.
— Епӗ кам?! Епӗ!..
Ҫул тӑршӗпех колхос урапине ьышса пыьӗ
Пӗтров БУнӗ кӳтнипе. Аньах урапи хӑранипе ним
те шарламарӗ. Шӑппӑн кӑна шӑлтӑртатса пыьӗ.
— Епӗ кам?.. Епӗ!..—терӗ вӑл киле ҫитсен пӗр
сурӑх курса. Аньах сурӑхӗ .макӑра макарах тарьӗ.
Петров ҫӑтса йарасран хӑрарӗ пулмалла. Мӗншӗн
тесен Петров пурне те ҫӑтма йуратат. Сӑмахран,
колхос тыррине 10-шар пӑтӑн коп та коп тытса
ҫӑта! (ытлашши ӗҫкуиӗсем ҫырса) сыхлӑх кектарӗн
5 пӑт сӗллине пӗр ҫеккунтӑрах ҫӑтса йанӑ. ,О С С О “

колхосӑнне 800 тенкӗ укҫа ьӑмласа й?нӑ. Вот
мӗнле ьӗр 'Ьун вӑл Петров!.. Карап хырӑмлӑскер!..
Кантур-кассипе (Ухман йалсовеьӗ, Канаш р.)
утса пыратӑп. Тӑрук—шатӑр!—текен сасӑ урам
тӑрӑх шатӑртатса тухса карӗ. Унтан уйалла тухса
кайса ҫухальӗ.
— Ш атӑррр!.. Шатӑрр!.. Щатӑррр!!!-—татах виҫӗ
хутьен хӑлха параппанне ҫатлаттарьӗ сас.
— Мӗскер?.. Мӗн сасси ку?—йӑшӑл сиксе ильӗ
пуҫри шухӑш. Урасем иккӗш те топ! Бнрӑньӗҫ-..
Хӑранипе ьӗтре пуҫларӗҫ вӗсем.
— Хут мӗн пултӑр. Кайса пӑхас,—тесе сасӑ
илтӗнекен ҫӗрелле васка пуҫларӑм.
Ҫак сасса йӗрлесех пӗр пӳрте кӗрсе тӑтӑм.
Айпай-пай-пай!.. Ку ,О С С О “ колхос правленийӗ
иккӗн. Сӗтел хушшинье иккӗн лараҫҫӗ, Пӗри колхос претҫетаттӗлӗ Иван Саххарӑв, тепри—малтан
паллашнӑ ,к ер о й “ Петров. Хӑйсем иккӗшӗ те шӑлӗсене шатӑррр! тутараҫҫӗ. Куҫӗсем ьӑлт та ьнлт
хӗлхем сирпӗтеҫҫӗ. Ҫӑварӑсем нӳхреп шӑтӑкӗсем
пек карӑла карӑла ҫухӑраҫҫӗ:
— К Бортту!.. Шуйттан шӑтӑкне сикӗр—колхоса
никама та илместӗп .. Мӗншӗн малтан колхосран
тухрӗҫ... Каттиҫ!—Унтан аллисем хӗрсе кайса пӗр
айӑпсӑр сӗтеле кӗрслетерсе ильӗҫ. Сайавленисене
таткаласа вӗҫтерьӗҫ.
Сайавлени таткисем куҫҫӳл йухтарсах сакайнелле кӗрсе шӑпланьӗҫ.
— Ну, сана мӗн кирлӗ? колхоса кӗрешӗни ес?
С волӑь!—'Бышкисене ьӑмӑрласа сӗтел хушшиньен
тухрӗ Сахарӑв.
~ Ҫук. Епӗ аха.Б ҫеҫ килнӗ.
—Апла пулсан йурат. К о л х о ^ кӗме килнӗ пулсан
ак ҫакна туйанаттӑн, ҫакна!.. Ӗнсӳ ҫинье ташлатБӗҫ ҫаксем!..—икӗ ьышкине сывлӑшра вы.ьатса
ильӗ Саххарӑв.—Епӗр камсем? Кантуркас патшисем! Епӗр пурне те пултаратпӑр... Пӗркун колхос
итемӗ ҫинье пӗр вретиттӗлне персе вӗлертӗм.
Толой вретиттӗлсене!..
— Вретиттӗл?.. Колхос тыррине вӑрлама пынӑ-и?
— Ну та... вретиттӗл. Колхос итемне^ пынӑ та
колхос тыррине вӑрлат'... Хырӑмне йарат. Авкустӑн 7-мӗшӗнье йышӑниӑ саккун тӑрӑх вӗсене веҫех персе вӗлермелле!..
— Мӗнле ҫын вара вӑл... Тырра хырӑмне йараканскер.
Мӗскер
кулатӑн?—тесе
Бӑтаймасӑр
ыйтрӑм.
— Сысна йатлӑскер вӑл... Нӑрик Нӑриккӑв.
Вот самӑй ҫавна кӗрслеттерсе антартӑм. Уншӑн
пысӑк нарне параҫ пу^ьха... парӑр парне!—ҫухӑрЬӗ Саххарӑв сассине пӗлӗт ҫинех хӑпартса.
Колхоса кӗрес текенсене ӗнсерен панипех аллисем те кӑвакарса кайнӑ. Шел. Питӗ шел Саххарӑва. Ӑна тахҫанах ,прем и“ парса «Исправтом»
йатлӑ курорта канма йамалла. Епӗрҫавна кӗтетпӗр.
Вениамин Туртуш.
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Мӗн еп ӗҫлеме пултарайман ҫын-и?
♦
*
Ҫтаппан Ҫитӑрь колхос пуххиньен таврӑнсан
*
Былай вӑхӑт шухӑшласа ларьӗ.
— Ес колхос ӗҫне пӑсатӑя, колхосра ӗҫлес хас— Хӑ... Мӗнле пу^ььӗ ара капла? 123 ӗҫкунӗ ҫеҫ.
тарлӑха
пӗтеретӗн, ху тӑвансемшӗн ӗҫлетӗн. ВоллоМӗтри ТанилБъӑн 143 ӗҫкунӗ. Мӗтри манран пӗр
киттӑ,
пӳрократ,
пӑрттунис! пӑсӑрлантарат ҫеҫ
кун та ытлашши ӗҫлемен. Епӑ те пӗр кун та йулман. Унӑн 143, манӑн 123 ҫеҫ?.. Шалт тӗлӗнмелле. Ҫтаппан Са]%ккана.
— Тӑхтаха есӗ, Ҫтаппан пиьБе! ҪатӑртатиБьен
Апла та капла та шутласа пӑхрӗ вӑл. Аньах
малтан
тӑнла. Мӗтри ьӑнах та 135 кун ҫеҫ ӗҫлеме
ыӗншӗн ҫакнашкал пулнин сӑлтавне нийепле те
тухнӑ.
Епӗр ӗҫлӗ кун шуьӗпе ҫеҫ мар, панӑ нортавҫӑрса илеймерӗ.
— Ҫук, кунта манне ҫырмасӑр хӑварнӑ. Прика- мӑна тултарнӑ тӑрӑх, тата ӗҫ пахалӑхне пӑхса
шута илетпӗр. Вӑл тӑрӑшнипе ӗҫе нормӑран иртир тунӑ. Тем гесен те Са^ькках тунӑ.
терсе,
тӗплӗ тунӑ. Ҫавӑнпа епӗр ӑна 8 ӗҫ кунӗ
Ҫтаппан тӗрӗслесе тупасах тесеӗҫ кӗнекинешыхушса
патӑмӑр. Санӑн та кун ш уьӗпе шутласан
рама тытӑньӗ. Йӗпе ҫине сапа тенӗ пек, вӑл та
135
кунах
пулнӑ. Аньах ес ӗҫре нормӑна тулта.
тупӑнмаст тата шеремет.
райман,
ӗҫе
йапӑхрах тукаланисем те пучкаланӑ— Тфу! Йытӑ ҫимесшӗ-тарӑхнипе ҫывракан арӑҪавӑнпа
санне
12 кун ьакарнӑ.
мне айаккиньен тӗртсе ильӗ.
— Хӑ-ӑ? Ҫгаппан ӑнланамайсӑр Былайьен ним
— 'б о р т сирӗнпе. Упа пек ҫывӑрма ҫеҫ пӗлетӗр.
Арӑмӗ хӑранипе ьӑпӗ пек хутланса ларьӗ. Ҫӳҫ- шарламасӑр тӑьӗ.
— Кам Бӗмери пӗлтӗр, епӗ ун пек тумастӑр
пуҫне мӗлӗк пек салатса йзнӑ.
пулӗ
тесе.
— Мӗи пулнӑ вара?—ыйтрӗ вӑл ьӗтреЕен сасҪтаппан хӑй айӑпне сиссе урӑх хирӗҫмерӗ.
сипе.
* *
— Мӗн пуласси, нимех те марха та, ӗҫ кӗнекине тупаймарӑм. Пирӗн ӗҫ кунӗсене пурне те кӗрт— Малалла асӑмра пултӑр ку йапала,—торӗ вӑл
мен, ҫавна тӗрӗслес тенӗБъӗ*
— П ӗьӗк ш капрахьӗҫке, лайӑхрах шырамарӑн хӑйӑссӗнех. Асӑмра пултӑр...
Арӑмӗ ҫине-ҫине ыйтат:
пулӗ?
— Ну, мӗнле тӗпйӗрне тупрӑри?
— ХӑЛамат пӗлети сирӗнне тепӗр тесен, васка—
Тупрӑмӑр,—ҫавӑрьӗ Ҫтаппан вӑрӑмӑн сывсах утрӗ вӑл шкап патне.
— А-а-а-а ,. тупрӑм, тупрӑм, кӗнекене шут илсе ласа, айӑп хамӑртах.
— Мӗнле пулнӑ—каллех тӗпьет арӑмӗ.
ламппӑ патне шутлама ларьӗ.
— Мӗн мӗнле пулнӑ, ӗҫе тӗплӗ туманран, норШутла{)ӗ, шутларӗ... кутӑн та, пуҫӑн та, малтан
мӑна
тултарайманран ьакарса панӑ. Кам аса нлтӗр
та, хыҫран та шутласа пӑхрӗ, пур пӗрех 123 ӗҫӑна, ман асра пӗрте пулман вӑл. Ҫуркунне пухӑкунӗ геҫ тухат.
— "Т^фу! Кунта та 123 ҫеҫ. Хам ҫырнипе шутласа ра ун ҫиньен каланӑьБӗ, еп пӗтӗмпех манса
кайнӑ ӑна.
пӑхамха.
— Апла малалла лайӑхрах ӗҫлемелле,—терӗ
Калех шутлама тытӑньӗ.
Сухара 6 кун, акара 3 кун, тислӗк тӑкнӑ ҫӗрте арӑмӗ.
— Ак ыран вите вӑ.ь^БИ вӑрман касма каймалла.
3 куи, салатнӑ ҫӗрте 2 кун, ҫавӑн ЬУХлӗ, ҫавӑн
Унта
кӑтартӑпха. Мӗн еп ӗҫлеме пултарайман
Бухли, ун БУ^лӗ, ун ьухлӗ... так так тухат! 135 ӗҫкунӗ! Калатӑп 135 кун ӗҫленӗ тесе, Такки ҫаплах, ҫын штолӗ!
ку йӑнӑша п р и к а т и р е х тунӑ, тем тесен те
вӑлах тунӑ.
— Ҫтаппан вӑрман каснӑ ҫӗрте ьӗнахта 3 кун
Мӗтрин те 135 ӗҫкунӗ ҫеҫ пулмалла, унне 143
тунӑ. Кунта мошшеннӗклӗх пур. Прикатир Са^кка хушшинье 4 ӗҫкунӗ илнӗ. Нормӑна ытлашшипех
Мӗтрин кӗрӳшӗ, ҫавӑнпа ҫавнашкал тунӑ. Манне тултарнӑ вӑл. Прикатир унӑн ӗҫне лайӑх пахаьакарса Мӗтрин ҫине хушса лартнӑ. Пӗрре килне лӑхлӑ тесе шута илнӗ. Ҫавӑнпа Ҫтаппан хӑй те:
кайсах пӑскӑртасьӗха вӑл мошшеннӗке. Иепле хӑт— Мӗн еп ӗҫлеме пултарайман ҫын што.б >—терӗ
те хавас.ааннипе каснӑ п ӗ р е н е с е н е купалама
ланаҫҫӗ вӗсем.
— Ҫтаппан тарӑхнипе вӑрт-варт тумтирне тӑ- тытӑньӗ.
Тороней
хӑньӗ те каллех тухса ьупрӗ.

Йапӑхлӑха пӗтерме
„Кӑмӑрккари ш кулра пӗр кладра 36 а ^ а вӗренеҫҫӗ. 36 вӗрвнек«н ка^ь^ьк пӗр п арттӑ" (Халӑх
кӑмиссарӗсен канаш ӗн првтҫетаттӗле Токҫин йулташ Тӗпӗҫтӑвкомӗн 5-ш ҫвҫҫинБв туи ӑ токлатран).

Политехнисатси цирӗ
Иернӗ ку шкула,
Ҫавӑнпа та ҫурӑм тирӗ
Парттй пулнӑ уята.
1ӳсан питлӗ урайӗ
Ӗмӗр каилӗх курабмӗ.
Ҫӗрӗк, сивӗ ҫтвни—
Вйлах парттӑ-сӗт-аллн.
Х»«ланБаллӑ 1*ркуҫҫ«
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Парттӑ вырӑнне Бун уҫҫи!
Сумккӑ пулат парттӑ ҫи—Т)У” *т ӗҫрех катаьБИПит илемлӗ пит „лайӑх“,
ӗӳсем т^)сме ҫук йапӑх.
Йапӑхлаха пӗтерме
Камӑн тирне сӗвмвлле.
Ҫ. Шӑпьӑк.

Ҫинҫешке хӑйу вӗҫенье авкаланса тӑракНн ҫӳлӑм ьӗлхипе ҫутӑлат пӗьӗк пӳрт ӑшьикки. Унан
ҫутти ытлашши тӑрах мар, тӗксӗмрех. Ҫӳлте, маьь а ҫумне тирпейлесе тунӑ вырӑн ҫиньо ҫывӑракан аьасем вӑрахӑн сывлани кӑна илтӗнет пӳртре.
Никкӑн ЙӑванБ сӗтел умне пырса ламппӑ хӑйуне
хӑпартрӗ. Хӑйӗн ӑшӑ пиншакне хывса пӑрахрӗ
вӑл. Йулашкиньен сак ҫинье йӑшӑлтаткаласа выртакан арӑмӗ патне пыьӗ те:
— Тарйе, мӗн есӗ хулхасӑрланса лармарӑн пулӗ те? Тӑрха, тӑр, ҫулталӑк хушшинье 365 каҫ,
ҫывӑрса тӑранмалӑх пур, ха.^ тӑрса апат ҫитерха,—терӗ вӑл арӑмне лӑкаса.
Тарйе вӑраньӗ. Ҫара уранах тӑрса утрӗ вӑл
кӑмака умне.
—Аҫта ҫӑва патӗнье ҫӳретӗн ку тариньБен...
Арӑ, ҫурҫӗр ҫитнӗ вӗт?—анаслакаласа, ухватпа
кӗмсӗртекелесе ыйтрӗ Тарйе.
— Пуху вӑрӑха карӗ,—сӗтел^ хушшине кӗрсе
ларнӑ майӑн пуҫларӗ Никкӑн ЙӑванБ,—тӗрлӗрен,
кулленхи ыйтусене сӳтсе йаврӑмӑр. Йулашкиньен
тата леш хӗрлӗ ҫартан тавӑрӑннӑ Мӗксте Кӗркуррийӗ, пирӗн колхоса кролӗк ӗрьетесси ҫиньен
каласа паьӗ те...
Тек - текех шарламарӗ вӑл. Ҫав тӗрлӗ опшорла лӗрплеттерсе сыпма пуҫларӗ купӑста йашкине.
Тарйе сак ҫине тирӗнсе л ар ь ӗ.
Йашкине тепӗр так аитарса параси?—терӗ вӑл
ыйхӑллӑ сассипе,
-— Ҫитӗ!.
Никкӑн ИӑванБ йашка ьзш кине айакалла снрсе
Бӗлӗмне тивретсе йаьӗ... Сасаргӑк савӑнӑҫлӑн,
хавасланса калаҫма пуҫларӗ вӑл:
— Ну вот, ҫапла вара! Пуҫларӗ вара вӑл ӑнлантарма леш хайхи кролӗксем ҫиньен. Епӗ тет,
хамӑр полкра вы^ьӑх-ьӗрлӗх ӗрьетес ӗҫе, тата
кролӗксене ӗрьетес ӗҫе вӗрентекен курса вӗренсе тухрӑм, тет. Кролӗк хӑл ҫав тери усӑллӑ^ колхоса нумай тупӑш пама пултаракан йапала, тет.
Ҫапла пуҫларӗ те, карӗ вара малалла. Ех, ҫаптараф те ҫаптарат вара. Леш ха;ь><и кролӗксем
ҫав тери ӗрьекенскерсем, вӗсен ашӗ те лайӑх,
тирӗсем те хаклӑ, ьикӗ леш йеньи пуршуаллӑ
патшалӑхсем те интересленеҫҫӗ унпа, кролӗк тирӗсемшӗн вӗсем пире машшинсем пама пултараҫҫӗ, тет... Йулашкиньен, каласан-каласан вара, хамӑр колхосра кролӗксене усрамалли ҫурт тӑвас
пулат тесе лаплаттарьӗ хуьӗ. Епӗ ӑна унта сиксе
тӑтӑм та, ай-ай-й ҫапрӑм пӗрре! Епӗ вы;ьбх ьӗрлӗх ӗрьетес ӗҫе вӗрентекен курсран вӗренсе тухассине тухмантаха, тетӗп, епӗ мӗн пур ӗҫе те
практӗккӑра кӑна вӗреннӗ тетӗп, аньах епӗ колхосра выфӑх-ьӗрлӗх ӗрьетес тӗлӗшпе ӗҫлвтӗп пулин те, кролӗк ӗрьетессинБе хирӗҫ тетӗп. Пуриньен ытларах шултра вы;ьйха, тата Бӑх-Бӗпе ӗрьетес ӗҫ ҫине знрӗнмелле тетӗп. Кролӗк вӑл мӗн,
кролӗксем вӗсем колхос укҫине йухӑнтарма кӑиа!
Сӗт ӗҫме пӗлекавскерсвм кӑна мари ара вӑсеы!

Тирӗсене илсе пӑхсан, ик-виҫ кунта тах ҫаралса
кайаҫҫӗ, ашӗ шапа ашӗ пек, ни пӗҫермелӗх, нн
ҫимелӗх тетӗп. Практӗккӑ пысӑк ман, пайтах
куркаланӑ епӗ вӑл кролӗксене тетӗп. Ҫамрӑксеньен нумайӗшӗ ун майлӑ ҫапатра пуҫларӗҫ, пысӑк
тавлашу пулса иртрӗ, ҫапах та ман майлах пулса
тухрӗ. ТепреьБен хӑварса пӑхас терӗҫ-ха.
Пӗр с р а н т л ӑ х а шӑпланьӗ. Ҫунса пӗтме пуҫланӑ
пирус тӗпне ҫӗре пӑрахса таптарӗ вӑл.
— Каккуй кролӗк унта? Асап кӑна вӗт вӑл
кролӗксемпе. Каллех ӗнтӗ ман ӗнсе ҫине тийеҫҫӗ.
Аппаланса пӑхха вӑт вӗсемпе!—терӗ вӑл ьылайран.
Тепӗр икӗ кунтан Никкӑн Й ӑвань вы.ьӑх-Бӗрлӗх кар^тиньен тавӑрӑннӑ. Уйрӑмӑнах шухӑшлӑ
пулнӑ вӑл ку самантра.
— Ну, мӗнле, Тарскӗн йулташ, сывӑ пуряатпӑри!—тейекен савӑнӑҫлӑ сасса илтсе ҫавӑрӑнса
пӑхрӗ вӑл. П ӗьек хура пӳрт ҫенӗхӗ умӗнье пӗр
ҫӳллӗ те патмар, кимнаҫторккӑ тӑхӑннӑ, йӑлкӑшакан сӑран атӑлла ҫамрӑк тӑнине курах карӗ.
— Ман пата кӗрсе тух, Тараскӗн йулташ!
— Каккуй сан пата та, вӑхӑт ҫук, Никиттӗн
й-ш,—терӗ вы^ӑх-ьӗрлӗх пӑхакан Никкӑн ЙӑванБ,—киле кӗрсе апат ҫисе тухатӑп та ак, каллех вы;ьӑх картине каймалла. 6 ҫ темӗн
ишсе те тухаймӑн.
— Ҫийессине епӗр хам патра та ҫнме пултаратпӑр,—савӑнӑҫлӑн куҫ хӗссе илБӗ каьБӑ:—ман анне пайан ьӑх ашӗ ӑшаласа хатӗрленӗ—пӳрнӳна
ӗмсе йарӑн!
— 5 ӑх ашӗ тетӗн?—шухӑшланӑ пек пулса тӑсрӗ Никкӑн Йӑвань:—'5 ӑх ашӗ вӑл—йапӑх йапалах мар. Кӗрсе тухас штолӗ пӗр минутлӑх?
— Кӗрсе тух ара, кӗрсе тух. Епӗ сана вы;ьӑхсем патӗньен киле таврӑннине куртӑм ха, Бӑнес
тесе йурийех кӗтсе тӑтӑм^. Калаҫас килБӗ т е ,-терӗ Никиттӗн Никкӑн Й ӑваньа алӑк уҫса кӳртнӗ май.
Никкӑн ЙӑванБ пӳрте кӗнӗ кӗменех тавралла
ҫавӑрӑнкаласа пӑхрӗ. Хӑнана ьӑнахах та кӗтнӗ
пулмалла. Урайсене тап-таса шӑлса тасатнӑ, сӗтелӗ шап-шурӑ сӗтел виттипе витнӗ. Аван. Ҫитменне кӑмака умӗнье ҫутӑ сӑнпа йӑлкӑшакан сӑмавар пӑслаиса ларат тата. Алӑк ҫумне перӗнекен тӑрӑхла сак ҫинье виҫӗ комсомолӗс, Никит
тӗн йулташсем. Кӑмака умӗнье Никиттӗнӗн типшемрех, тӗксӗмрех тӗслӗ тутӑр ҫыхнӑ амӗшӗ темскер хыпаланат. Никкӑн Й ӑвань сӗтел хушшине
кӗрсе ларьӗ. Ӑшӑ пиншак тӳммисене вӗҫерсе йаь ӗ те, пуҫларӗ калаҫма.
— Ан-т-а, ҫапла ҫав, пурнагпӑр епӗр упа шӑтӑкӗнье, нимӗн те пӗлместпӗр хушӑран вара урӑх
пурнӑҫ ҫиньен те илтсе пӗлес килет. Ну, мӗнле
сирӗн унта, хӗрлӗ ҫарта? Неушлӗ хӗрлӗ ҫартж
слушит тӑваканнисем пурте вы;ьАх-'бӗрлӗх ӗрьетес ӗҫе вӗрентекен курсран вӗренсе тухаҫҫб?
— Ҫук, пурте мар,—Никкӑи ҫине пӑхса кульӗ
килхуфмйӗ.
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— Хӑшӗсем трактӑрис пулма, хашӗсем—мехханӗк, теприсем уйхир ӗҫне вӗренеҫҫӗ. Политкраыӑттӑна вара, вӗреяменни ҫук...
— Тӗлӗнмелле!—терӗ хӑна,—саҫсимех вӗреннӗ
ҫын пулса карӗ сан ывӑлу, Укахви!
— Каларӑн ҫав кирлӗ мӑра!—хӑй ывӑлӗшӗн
мӑнаҫланнине палӑртасшӑн пулмарӗ Укахви.
Кӑшт тӑрсан Укахви сӗтел ҫине ӑшаланя, пӑсланса нлӗртекен тутлӑ шӑршлӑ аш ҫатмине илсе
пырса лартрӗ. Никкӑн Й ӑвань илӗртекен шӑрша
сисрӗ. Сӑмси шӑтӑкӗсем карӑна пуҫларӗҫ ун. Сурбӑкне лӑнкӑрт ҫӑтрӗ вӑл.
— Айта, йара пар, Тараскӗн йулташ, хӑмпулантар пӗрре,—терӗ килхуҫи Никкӑн Й ӑвань умнерех лартса парса.
Ҫав тери хыпӑнса, ӑшталанса ҫиые пуҫларӗ
Никкӑн лӑванБ. Ҫатма ҫиньи ь зл т шурӑ аш
татӑкӗсене, ҫупа ҫутӑлса тӑракан ҫӗрулмине ҫав
тери васкавлӑн ҫӑта пуҫларӗ вӑл. ШӑмӑсенеГ ҫулла-ҫулла типӗтсех, никам ҫине ҫавӑрӑнса пӑхмасӑр ҫирӗ. Пӳртре лараканнисем ьылайББбн, пӗр
сас-ьӗв кӑлармасӑр пӑхса ларьӗҫ вӑл ҫинине.
Никиттӗн полатти ҫиньен йуплӗ патак ҫине
карӑнтарнӑ йӑлкӑшакан тӗклӗ тирӗ ильӗ те:
Вот, Тараскӗн йулташ! Мухтанса пӑхас тетӗп. Пӗр кун хулана кайса ҫӗлӗк ва.ьфи туйантӑм-ха ку йапалана.
Вы.ьӑх-Бӗрлӗх пӑхавҫи тутлӑ апатран уйӑрлас
килменнине палӑртрӗ. Аньах аван мар пуласран
шикленьӗ пулас. Ҫуллӑ аллисене шалаварӗ ҫумне
шӑлса типӗтрӗ те, шапшар ҫемҫе ҫӑмлӑ тире аллиПе шӑлкаласа:
— Кунашкаллине куркаланӑ епӗ... Пӗлетӗп...
Ҫав тери паха та хаклӑ тӑракан тир. Ҫӗпӗр тилли,—терӗ вӑл хавасланса.
Килхуҫи ьӑтаймарӗ. Васкавлӑн ьӳреъе патнелле
ҫавӑрӑнса тӑьӗ вӑл. Сак ҫинье ларакан комсомолӗссем те кулса йарасран шӑлӗсене ҫыртса кӑна
лараҫҫӗ. Аньах Никкӑн Й ӑвань вӗсем ҫине ҫаврӑн
са пӑхмарӗ. Каллех ҫатма ҫиньи ш /р аша йавӑнтарма пуҫларӗ вӑл.
— Пурнӑҫра темӗн те пӗр курма лекрӗ мана,
пысӑк практӗк епӗ. Есӗ Кӗркури,, пухура хӑвна
хирӗҫ тухса каланӑшӑн ан кӳрен. Еҫ вӑл хӑй тӗллӗн пыракан йапала. Еҫре темӗн тӗрлӗ хирӗҫӳ те
пулма пултарат... Хӑвах шухӑшласа пӑхха,
нипех каласан, леш хайхи кролӗксеньен мӗн усси пур-ха? Сан хӗрлӗ ҫарта ьӑх-Бӗп ӗрьетес ӗҫе
вӗренмелли курса кӗмеллеьБӗ луьБӑ. 'Ьӑх ашне
каккой нипут ашпа улӑштарап рас епӗ?—терӗ
вӑл, кашӑкӗпе ҫатма ҫиньи ҫуллӑ ҫӗрулмине пӑтраткаласа.

Йввтоккимӑв.

Вотоҫветӑн тиректӑрӗ
Вӑранайман ыйхинБен,
Ҫутӑ памаст ҫак ҫын-мурӗ:
ПТаккамалла сӑмсиньен.
£х, ӗҫлеҫҫӗ трахушкӑнра
Кахал ҫын ҫук пӗрре те;
Ьимха, пӑхха йӗри тавра'Граххом йернӗ пурве тв!

Ман такмаксем
Прокурорӑн (ҫук суймаҫҫӗ)
Ҫак Ш упашкар районин
Шалӑписем пӑхӑнаҫҫӗ
Ҫирӗм хутБен пырсан тин.
Поликлиник пысӑк, аван,
' арри таҫта пӗлӗтре,
Л ирлӗ ҫынсем нумай пайан
1ӗри хытнӑ Беретрӗ.
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— Тӑхта!—кулквласа пӳлье ӑна килхуҫя,—мӗнай1ӗ ҫиньен калаҫасшӑн ҫак, есӗ?
-~ Мӗн? Мӗнлв Б^х ашӗ ҫинБен тетӗн? Вӑт мы
скарҫӗ... ХӑТ ак ҫакнах, ҫатма ҫиньинех илер хӑт...
— Ара, ку Б^х ашӗ мар вӗт, кролӗк ашӗ.
— Кролӗк?!
Никкӑн ЙӑванБ тӗлӗннипе ҫӑварне лаштах карса пӑрахрӗ. 'ЬылайьБен куҫпуҫне ьаркаласа пӑхрӗ вӑл килхуҫи ҫине. Алӑк патӗньи сак ҫинье ларакан каьБӑсем ь^таймарӗҫ. Хыттӑн ахӑлтатса
кулса йаьӗҫ вӗсем.
—Ман кӑмака айӗнье тата тепӗр мӑшӑр п урха..
Тирне паллас тӗлӗшпе те маххӑ патӑн, Никкан
ЙӑванБ. Тирӗ те ес ха.ь аньах ҫисе пӑхнӑ кролӗкӗн в ӗ т х а . т е р ӗ малалла тӑсса килхуҫи.
Никкӑн ЙӑванБ кӑмӑлсӑрланьӗ. Ҫӗлӗкне васкавлӑн илсе тӑхӑньӗ те:
— Апла а иккен! Ҫакнашкал фоккуссем тума
вӗрентеҫҫӗ сире хӗрлӗ ҫарта? Сӑпаҫҫипӑ ҫӑкӑртӑваршӑн. Сывӑ пулӑр!—алӑка хыттӑн хупса тухса вӗҫрӗ Никкӑн Йӑвань.
Хыттӑнахӑлтатса кулса ӑсатрӗҫ ӑна комсомолӗссем
Каҫхине колхос правленийӗнье, колхос претҫетаттӗлӗ хӑйӗн кӗреҫелле кастарса йанӑ пӗьӗк сухалӗн пӗрБисене ьӗпӗткелесе, вы.б 5х - ьӗрлӗх
пӑхаканпа калаҫнӑ.
— Епӗр кунта кролӗксем ҫиньен калаҫрӑмӑр.
Кролӗксем ӗрьетес ӗҫе орконисатсилес терӗмӗр
епӗр. Никиттӗн орканисаттарӗ пулат.
— Претҫетатлӗ йулташ! Йӑван Трофимӑь!—йӗрсе йарас пек йӑлӑнса пуҫларӗ Никкӑн Й ӑвань:—
аха.Б те ман пуҫ ҫавӑрӑна!'... Есӗр тата кролӗксем
теттӗр...
— Вӑл тӗрӗс ӗнтӗ, есӗ ьйнахах та гӗрлӗ ӗҫсемпе пуҫна ҫавӑра пуҫларӑн!—кульӗ претҫетатлӗ,—
ун ҫиньен те калаҫрӑмӑр епӗр. Сана кӑштах ирӗк
парас пулат ӗнтӗ. Вы^ьӑх-ьӗрлӗх ӗрБегес ӗҫе тума Никиттӗна суйларӑмӑр епӗр. Сана вара, прикатӑна куҫарас терӗмӗр...
Н иккӑнИӑванБ нимӗнле мар пулса карӗ.Й улаш
кинБен аллине сульӗ те, пӗр сас-ьӗв кӑлармасӑр урамалла тухса утрӗ. Вӑл пуҫне ҫӗрелле усса, салхуллӑн утнӑ вӑхӑтра пӗрене ҫине тухса
ларнӑ хӗрсемпе каьБӑсем пуҫларӗҫ такмаклама:
Кӑшт кӑна вӗрентмелле
Пирӗн тӑнсӑр Никкӑна.
Вӑл Б^хха кролӗкран
Уйраймарӗ тунката.
Ҫав тери ҫиленьӗ Никкӑн Й ӑвань.
■Ьышкине ьЗ^мӑрласах йунарӗ вӑл к а ы ӑ сем п е
хӗрсене. Йулашкнньен амӑшне, тата ыттисене те
асӑнса илсе утрӗ вӑл килнвлле.
ле
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Пӗьӗккине, аапине,—тет,
^арук аппа аБине;
Ир те кӗтет, каҫ та кӗтет
Алиментин укҫине.
ХуФ камӑн та ӳтне тирие
Йалан таса тытмалла.
Шупашкарӑн мӑн мунБине
Апат илсс каймалла

Вӑрмар районбньи сУп-ҫапоем
). £л пантитеом теса...

Копператив лавки умӗяье пӗр кӗтӳ халӑх. Темскер ҫинБвн йумах ҫапаҫҫӗ.
— Те тавар килнӗ... Кӗрсе тухас-ха, тесе, лавкка патнех ҫывхарса пыратӑп.
Сасартӑк тӗпӗр!—саланьӗ халӑх. Тӗрлӗ ҫӗрелле
автопуссем пек ьупа пуҫларӗҫ ҫынсем.
— Ҫӑлӑнӑр!—тени ҫеҫ урама хайаррӑн ҫурса
йанрарӗ.
— Петрӗм, мӗн пульӗ?.. Ӑҫта кайса кӗрес?.. Мӗн
тӑвас?.. пӗр саманта ьул пекех хытса карӗ кӗлеткем. Унтан пантитсем килеҫҫӗ пу.ь тесе, урасем автомат пек ьупма тытӑньӗҫ. Ҫапла ьупа-ьупах хам
та сисмен епӗ тӗпсӗр ҫырмара выртатӑп. Тӗлӗкре
ҫеҫ аташатӑп пул> тесе ҫатӑр ҫыртрӑм пӳрнене.
Лньах ыратни ьӗренех кӗрсе тиврӗ. Тӗлӗк мар
мӗн ку.
Пӑхатӑп. Ман умрах тепӗр етем выртат иккен.
— Ей, иптешлер, ӑҫтан персе антӑн ес кунтах?
— А, ес-ху ӑҫтан?.. Пӗлӗт ҫиньен пӗрсе аннӑ
штоЛ)ӑ?.. Ку историне каласах парам еппин,—терӗ
хайхискер,—епир Кавал копператтивӗ умӗнье тӑраттӑмӑр. Сасартӑк
пирӗн ҫинелле Кавалти
„Майак“ колхос столовӑйӗн пуҫлӑхӗ Коршков Илле
Ьавтарса килет. Ну, вот... Тӗпӗр! тартӑмӑр унтан
хӑраса.
— Е-е... Уриӑ пул)ха вӑл?..
— Урма пуҫланӑ ҫав. Никамран та .хӑрамсат.
Ҫавӑнпа ҫав столовӑй укҫине 1000 тенкӗ ытла хӑй
кӗсйине Бӑмтарат, Пӗтӗм укҫана хӑй кӗсйине ҫавӑрса Бикесшӗн. Пирӗн укҫасене те ҫавӑрттарса
илӗ вӑл? Хе-хе-хе!..
— Аха... Ҫавӑнпа тарнӑ халӑх. Еп пантитсем
гесе...
Та... Хӑрушӑ Кавал халӑхне... Хӑрушӑ.

— Мӗскер ухмахланан, айван!—терӗм епӗ Бӑтаймасӑр.
— Лашалла пурӑнма вӗренес тетӗп... Лашалла
Тен правлени малашне ку етем ьис™ лашахҫке
тесе ытларах сӗлӗ парӗ. Лашана сӗлӗ нумай кирлӗ. Ҫапла вара ко^ухра ӗҫленӗшӗн те тырӑ парӗҫ... Ҫитменнине, ,к у етем лаша пекех* тесе лашасене панӑ пекех сӗлӗсем уйӑрса парӗҫ. Ик йенЬен те сӑптӑрса пулмӗ-и тетӗп. Ех, пашка, ӗҫ
тухсан ку.ьай1.. Иха-хо-хо-хо-о!..
— Аха...
— Ахине а х а .. Ха;|) сӗллине вӑрттӑн ҫеҫ вӑрлатӑпха. Лашасен пайне 12 пӑт сӑптӑртӑмха. Еп
лаша мари мӗн. Айта, рысак, йарапар!—терӗ те
вӗлт ҫеҫ ҫухальӗ Иванов.
Вӗрнер ҫыннисем колхосран сӗлӗ ытларах илес
тесе пурте лашаланса кайасран шиклеимелле.
Районри проккурор, есӗр шикленместӗри тата?

3. Хурлӑхлӑ сасӑ.

Ҫӗрле. Еҫпепе йалӗ витӗр утса пыратӑп. Нимле
сас та ҫук. Йӑвӑҫсене ҫиленсе силлекен ҫилӗ те
тутлӑ ыйха путнӑ. Пӗтӗм йал харлаттарсах
ҫывӑрат.
Сасартӑк манӑн хӑлхасем темскерле сасӑ йарса
тытаҫҫӗ. Итлетӗп. Хурлӑхлӑн йӑнӑшни илтӗнет.
— Мӗскер ку?.. Камсем йӑнӑшаҫҫӗ?—ним тума
пӗлмесӗр ьупкаларӗ шухӑш.
Татах утатӑп. Иӑнӑшакан сасӑ вӑйланнӑҫем
вӑйланат. Тата хурлӑхлӑрах йанӑрат. Ех,
Ь ӗрен ех пырса ҫапа!' ку сасӑ. 'Ьӑтаймарӑм.
— Шак-шак-шак!—тутартӑм пӗр ьӲреБбне.
— Ей, кам унта!—сасӑ паьӗ пӳрт.
- Тухха, тух!.. Такам йӑнӑшат. Пӗрне хӗнесе
пӑрахнӑ пулмалла. Тавай кайса пӑхар,—тилмӗретӗп хайхине.
— Йӑнӑшат тен!.. Уншӑн хӑрасси ҫук.—Вал
2. Иха-хо-хо-хо!..
ҫын
мар... Шкул пӗренисем йӑнӑшаҫҫӗ пӗрмай.
а
300 пӗрене унта.
Ҫӗне Вӗрнер витӗр тухмалла пулБӗ. Лашан
— Ма йӑнӑшаҫҫӗ вӗсем?..
хуллен ҫеҫ уттарса пыратӑп. Урамтӑрӑх пӗр етем
Ара... Тахҫантанпах ӗнтӗ асапланса ҫӗреҫҫе,
рыссак пек ьавтарса уха'!-. Хӑй пӗрмайах-И хӑ-хомӗскӗнсем; ӳтпӗвӗсем
кӑвакарса йухан-суран*
хо!..—ахӑра! орловски ӑйӑр пекех.
Ман патӑма ҫитсен тата хытӑрах—иха-хо-хо- карӗҫ. Шкулне кӑҫалах тумалаьБ^ то. • Твмме тумарӗҫ. Вот ха;ь ҫӗреҫҫӗ ӗнтӗ. АБЗсем те вӗренмесӗр
хо!..~-кӗҫенсе йаьӗ лаша ҫине пӑхса.
йулаҫҫӗ.
— Ухмаха йернӗскер!—шухӑшларӗ пуҫӑм.
— Укҫа пулман пу;ь?
— Ес мана ухмах тесе ан шутла. Ку пуҫ ухмах
— Каккуй пулман. 13.000 тенкӗ пулиӑ.
йышши мар,—терӗ хайхискер пуҫне шаккаса.—Вӗт
— Т а .. Шел пӗренесене. Хӗрхенмелле. Шкул
епӗ вҪӗнӗ Мӑрат* колхосӗн коН)ухӗ. Епӗ лашасен
тумасӑр
тӑракансене те хӗрхенмелле. Хӗрхенсе
кӑмантирӗ Иванов Миххаил.
Унтан татах,—иха-хо-хо!.. терӗ те тӳнк! тапрӗ тимӗр шӑпӑрпах шӑлмалла пуҫран.
Вениамин Туртуш.
манӑн лашана хырӑм урлӑ.
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Шкулта пуху. Ытти яухусеньи шекех уйри
ыраш хумш п1к майӗпен йарӑнса ҫӳрекен тапак
тӗтбиӗ ҫинье пухӑва пынӑ колхоҫнӗксем аслӑ
шыв ҫинБи хума ҫурса ишсе пынӑ пек ишсе
ҫӳренӗ. Пуху уҫӑласса кӗтсе нумайӗшӗ ьӗлӗмӗсене
виҫ-тӑватшар хут тивертсе паклаттарьӗҫ. Кайри
скамейккӑсем ҫинье ларакан колхоҫнӗксем хушшинье харлаттарса ҫывӑрнӑ сасӑсем те илтӗнкелеме пуҫларӗҫ.
— Пуху уҫассине ытла та вӑраха йаратӑр, пуҫлар
Ьасрах—Блтӗньӗ вырӑн ҫитменнипе алӑк патӗнье
кӗпӗрленсе тӑракан ҫынсен хушшиньен.
Преҫитиум суйланӑ хыҫҫӑн стсенӑ ҫине пуху
пуҫлӑхӗ Ҫемйун, тухса тӑьӗ.
—Пухӑва уҫӑлнӑ тейӗпӗр. Пайанхи пухӑвӑн кун
йӗркинье йалпо тата йалти “М алалла“ оттелени
ӗҫӗсем ҫиньен йалпо ьленӗ, тата йалти копператтӑо Йекорӑв М. Ф. от^от туса парӗ.
И екорӑв М. Ф. сывламасӑр итлеме хатӗрленсе
ларнӑ халӑх . умне
тухса пуҫне тайрӗ.

пӗр гӗркӗм

хут ҫыххи йӑтса

— Как калас, есир мана, краштӑнсем, 0Г50Т
тутарса ахалех ьӑрмантаратӑр. Ман ӗҫ сире пӗр
йӗппи таранББенех паллӑ. Иапала илме пырсан
никама та откасламан. Укҫа пулмасан хӗрхенсе
кивҫен те паркаласа йанӑ. Ун ҫиньен ҫак инке те
каласа пама пултарӗ,—терӗ вӑл малти йӗркере
ларакан Кулине инке ҫине тӗллесе кӑтартса. Ытти ӗҫ—пуҫсем ҫиньен ак ҫак хутсем ҫиньен йӑлтах паллӑ,—терӗ вӑл хут тӗркӗмӗпе иккӗмӗш хут
халӑх пуҫӗсем ҫинье кайӑк вӗҫнӗ пек лапӑстаттарса. — Ҫырӑва пӗлекенсем вӗсене пуху пӗтсен
■уласа курма п у л т^аҫҫӗ, конешнӑ покка 0Г50Т
пӑтрӗ. Ыйтусем парар.
й екорӑв М. Ф. ларнӑ вырӑна пӑшал йӗтрисем
пырса перӗннӗ пек халӑх хушшиньен ыйтусем
ыткӑнма тытӑньӗҫ.
— Йалпо на кӗрекен йалсеньи колхоҫнӗксемпе
‘ •Ьухӑнсене иккӗмӗш кварттӑл пӗтнӗ ҫӗре копператси ьленне кӗртсе пӗтермеллеББӗ: пулсан
лайан куна миҫе проьБӑн кӗртнӗ?
—
ҪСҪ хз, Иван пиббс- Ара мӗн хӑйамаьӗ
тӑвас-ха вӗсемпе, кӗмеҫҫӗ. Акитатсиленӗ йенне
пыман ҫынпа ним те тӑваймӑн. Хӑнана ҫӳренӗ
пек килӗренех ҫӳремӗп ӗнтӗ.
— Ҫӑмарта хатӗрлеме панӑ плана миҫе проь5ӑн тултарнӑ?
~ Пурӗ те 25 проБьӑн кӑна тултарнӑ.
— Аптрал колхоҫнӗксемпе...
— Копператсинье пире кирлӗ йапаласем ним
те ҫук та. Ҫӑмартасене нимӗнсерех пырса параймастӑп ӗнтӗ,—терӗ хыҫалтискамейккӑ ҫинье ларакан пӗр карьӑк.
— Колхос пасарӗ ва.ь-1)И протуктӑсем илсе
хатӗрлес ӗҫ мӗнле пырат?

Аи манӑр

И
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— Пыраймаст ҫав... Мӗи пурӗ пӗр аллӑ пӑт
ҫӗрулми илкеленӗБьӗ, вӑл та пулии склатра выртнӑ ҫӗртех утопрени пулса тӑна. Пахьанах кайса
йӑвантартӑмӑр...
— Колхос пасарне миҫе хут карӑн?
— Икӗ хутьен кайса 5 пысӑк тутӑр сутрӑм.
— Суйатӑн!—тесе тӑьӗ пӗр 20 ҫулхи хӗр,—
пурӗ те 2 тутӑр ҫеҫьӗ те, пӗрне епӗ илтӗм.
— Маннӑ пу.Б еппин епӗ...
— Копператгив активӗ миҫе ҫын, вӗсем мӗн
ӗҫлеҫҫӗ,
— Миҫе ҫынӗ... вӗсем пурӗ улттӑн пулмалла.
Ак ҫак хутсем хушшинье ҫписки пуртӑр.—Лап
пӑрахрӗ вӑл хут тӗркӗмне преҫитиум сӗтелӗ ҫине.
— Хам шӑлӑмпа Лукка арӑмне астӑватӑп. Вӗсем
мана 40 ҫӑмарта пухеа панӑьБӗ.
— Ку.Бтмассӑлӑ ӗҫ пури?
— Пулмасӑр. Копператсинье пур ҫтенасем ҫинЬе те “Туртма йурамаст", „Урайне ан ҫӳпӗлӗр"
текен лосӑнксем ҫакса тултарнӑ.
— Ш алӑпӑ кӗнеки ӑҫта сирӗн. Мӗншӗн есир ӑна
ыйтсан та никама та памастӑр.
— Парасси мӗнӗ... рас лайӑх ӗҫлеп тӗк никаккой шалӑпӑ та пулма пултараймаст. Кӗнеки вӑл
иртнӗ ернере стойккӑ айӗньех выртаьБӗ... Халӗ,
те мур йӗкехӳресем кӑшласа йанӑ, нийепле те тупаймарӑм.
Пуху пӗтнӗ хыҫҫӑн пухури халӑх шкултан шавласа тухса килӗсене саланьӗҫ.
.Хӑш йал пухӑвӗнье пулнӑ-ши ку отьот* тейӗ
вулакан тӳсеймесӗр. Калатпӑр. Ку отбог СухариМатак (Вӑтам Атӑл крайӗ, Сталин районӗ) 'йалӗиЬе, нойапӗрӗи 23-мӗшӗн5е каҫхине пульӗ. Ҫав
пухурах тата урӑх пысӑк ҫитменлӗхсем пурри те
палӑрьӗ,
Сӑмахран, пӗлгӗр йалло склат тума пӗр пысӑк
пӳрт илнӗ'55ӗ. л н ь ах хӗле кӗртсе вугӑ турттарттарма ӳркенсе ҫак хаклӑ парса илнӗ пӳрте вутта
татса ҫунтарнӑ. Малалла. Уньъенхи копператтӑрсем копператси пурлӑхне 2 пин тенкӗлӗх ытла
салатса ӗҫсе пӗтернӗ (Фетӑрӑв Т. А.—225 т. Петров П. Н., Афанаҫйӗв Ил. Н). Копператси ку
лен-кун тӗрекленсе пырас вырӑнне кашни тавара
каймассӗрен таварсене сахалран-сахал тийесе
килеҫҫӗ. Копператтивра колхоҫнӗксене ва.ь-Ъи
кирлӗ таварсем ҫуккипе кол.гос пасарӗ ва.ь^ьн
протуктӑсем илсе хатӗрлес ӗҫ те, патшалӑх ва.ьЛ)И
аш-какай, ҫӑм, ҫӑмарта хатӗрлес плансем те пурнӑҫланаймаҫҫӗ. Патшалӑх пурлӑхне салатакансем
пайан кун та кӑсйисене тултарса йулнӑ укҫасемпе
ӗҫсе ӳсӗрлсе ҫӳреҫҫӗ.
Тивӗҫлӗ оркӑнсем „Малалла“ копператсин ирсӗрлӗхӗсене пӗтерсе ӗҫе тӗрӗс ҫул ҫине тӑратасса
шанатпӑр.
Уйар.

„Капкӑн^а ҫырӑнса илме! Кашни колхоҫнӗк,
уйрӑм хуҫалӑхлӑ хрес^ен килӗн^ех ^авашсен
кулӑшла шурналӗ „Капкӑн‘‘ пулмаллах,
вӑл,— каннӑ вӑхӑтсен]^8 вулама кирлӑ.

Акроку/ьтпоххотра

О ^ к и

Еитри йалб.
Х ӑ ш п ӗ р орк ан сем , (Ы.псоветсем >
ӗ ҫн е гӗр ӗс т у т а нл м есӗр, обкнллс
куҫп а пӑхса Б ы х п ӑ р с ен е с у й са нанисем и ул калан ӑ. П л а н с ен е т ул г ар м асӑр а х тултарса г е с е — ҫӳлтн орк ӑн еен с
лӑплангарм.т тӑрӑш н н сем нур.

Пайан спе дул майӗпе, ку^ьтпоххот иртерее
йӳтӗмпе иырса кӗтӗм Шӑмӑршӑ районне, Ентри
йалне.
Нҫсем куита ытлах йапӑх. Ӗненмесен пырса
сӑна... Колхос правлени ҫуртӗнье, „Турамӗш сӑнӗ“
пӗр кӗтессинье. Кунта ӗҫ кунне шута илмен, тупӑша та валеҫмен, фермӑ ҫиньен шухӑшламан,
лашасене те пӗрлештермеи.
Пуҫлӑхсем „тирпейлӗ", „ӑслӑ“ пулнӑ,—кӗнекехаҫатпа, тӑкак курман. Пӗр лотӑр—„колхоҫнӗк“
лаша сутнӑ, ӑпа та пуҫлӑхсеы ьарман. Купта ьэп
лӑ „оппӑт“ тунӑ: пӗр вырӑнах ыра^ виҫхут акнӑ.
Ыраш тӑватӑ ьеитнбр тухнӑ, вунулттӑшне ҫум хупланӑ. Тухрӑм ку йалтан каҫ пулиььен- йал хирӗнЬе куртӑм ерӗмпе сӳсен.

Муртва тӳкии.
Акӑ тата Муртва йалӗ,
Мӗнле пурнӑҫ?—Пӑхар халӗ:
Йалӗ пысак, колхос пуйан,
Йал хӗринье пӗр армаи
Йал ҫумӗньех вӑрман...
Ниҫта кун пек йал курман.
Кулен ҫӳрет ункӑллӑ пуштӑ,
Илсе пырат ҫыру, хаҫатсем:
„Колхоҫнӗк”, „Канаш“, „И свеҫпг...
Пӑхар: мӗнле „вулаҫҫӗ" ҫыннисеы.
Хаҫата ҫурма-ьӗрме тытӑньӗҫ.
Тем пек пируссем тӗркерӗҫ.
Хапӑлтра пӳльӗ тӗксӗм,
Йавӑнат кана тӗтӗм.

Кун пек проььӑнсем пулсан пурӑнатпӑр
вара.

А. Ко/ьтсов.

— Аньах кайран ӑрта кайса ларӑр?

Пурне те!.
Пурне те!..
КапкӑН вулакансене: ӗҫлекенсене, колхоҫнӗксене, капкӑн шурнала ^ӗререн йуратса вулакансене.
Капкӑнӑн ҫитес номӗрсен^е ҫакӑн пек йапаласем пи^етленеҫҫӗ.
'5ӑвашсен паллӑ писсаттӗлӗсемпе поетсем ҫырнӑ йапаласем пулаҫҫӗ. 1. Иван Му^ин— „Пӗр вырӑнта тапӑртатС^ тӑни“ (кулӑшла йапала) унӑннах тата
урӑххисем те пур.
2, Марк Аттай—Куҫма— пуш пуҫ. (ПӗТ)ӗк кулӑшла пйессӑ). Унӑннах кулӑшла сӑвӑ
пит)етленет. Ҫ. Шӑпт>ӑкӑн— сӑвӑ т. ыт. те пулаҫҫӗ.

Ответлӑ ретактӑр
самеҫтиттӗ.1б И. Павлӑв— Пинер.
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