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Шашкар йалсоветӗн-Би „шлепкесем"
Ш аш кар йалсоветӗн-БИ (Тутаркас р.) уйрӑм хуҫалӑхсвм
нумайӗшӗ майӑн 20-мӗш-Бен те ҫӗрулмн лартма ты тӑам аа.

Петӗр пи^и, пӑххалӗ мӗнле '^е^ек тупса килтӗм!
Сӗрулми -^е^екӗ мар пу;ьҫке ха вӑл?
Ҫӗрулма ьеъекӗ пулма ҫӗрулминв сирӗн уйрӑм хуҫалӑхлисем лартманта-ха.

I

■

ЕШ

И Я

) Н 11 1111

ШАПАЭШАШСА Ш И

Й арук пи-бт^е кашни хӗллех колхоса кӗресси
ҫинт,ен шухӑш ласа хурат,
— Хӑйамата кун пек пурнӑҫа! К олхоса кӗретӗпех кӑҫал,—тет сӗтел хушшин-5е а ^ а кӗписем сапласа ларакан арӑмӗ ҫинелле пӑхса.
— Епӗ хирӗҫместӗп вӑл ӗҫпеле, ан ^ах ӗненесех
килместҫке есӗ колхоса кӗрессине,— тет Краҫук
пӗрле пурӑннӑ вунҫи-^ӗ ҫул хушшин^йе упӑшкин
ӑсӗ-йӑлисене тӗппипех вӗренсе ҫитнӗскер.
Ҫапла пуҫланса кайнӑ калаҫува вара арӑмӗ
саплӑксем
ҫӗлесе пӗтери'5'5енех тӑсат пирӗн
Й арук. Унтан ҫил кӗрекен кӗрӗкне тӑхӑна'г те,
'йӗлӗмне 'йӗртсе йарса, йал тӑрӑх ҫынсем мӗн
калаҫнинӗ итлеме тухса кайат.
Туртӑмӗ унӑн колхоҫнӗксем патнеллех.
Й арука хирӗҫ колхос фермин-5ен икӗ хӗрарӑм
ӗне^сем суса тухрӗҫ.
Й арук хӑйӗн сухалӗсене уҫ тупанӗ варрипе
ш ӑлса, хӑрах куҫне хӗссе илсе, сӑмах хуш ат ҫав
хӗрарӑмсене:
— Ку сӗтне мӗнле валеҫетӗрха? Т)ерет тӑрса
кайса валеҫес тетӗриха?
— Санӑн ӗнӳка '5ерет тӑрса сусан та, ҫур^ ҫулхи
а^йзна пурӑнмаллӑх сӗ-бӗ тухас ҫук,—тет Йарука
вӑрӑм рах кӗлеткеллӗ колхоҫнӗтсӑ, сӑмаха ҫӑтӑрпатӑр татса калама йуратаканскер.
Й арукӑн колхоҫнӗксем ҫуртри вӑрлӑхне тасатнине курма кайас кил!,^. Трийӗр пан^е кускаласа
тӑракан колхоҫнӗксем патне пырса тӑ ^ ӗ те, ҫӗлӗкне илсе:
— Турӑ пулӑш тӑр... Тфу, йытӑ ҫийесшӗ, манса
та кайнӑ есӗр турра ӗненменнине,— терӗ аса илеймен пек пулса.
Куҫӗсем сорттировкӑ ҫийӗн 'вейеллӗн '5упса
ҫӳреҫҫӗ.
— Ех, мурилеш ӗсем, вырсарни кунах ӗҫлетӗр!
Колхоҫнӗксен^бен пӗри, ҫаннипе ҫӗлӗкне пуҫ
тӳпинерех тӗртсе лартсэ, Й арук ҫинелле пӑхса
илсе, хирӗҫ ҫапла ҫапса йа-вӗ:
^ — Каллех сӑыах ҫаптарма килтӗни? Ан^йах, итле,
Й арук, есӗ йурӑхсӑр елементсен йуррине йурлатӑн. П ӑрахас пулат санӑн ҫавна туыа. Мккулай
Й ӑкӑна^ӗсен йуррине йурланипе хӑна ырӑ тӑвайыӑн, тусӑм!

К алакака хирӗҫ пӑхма И арук куҫ вӑйӗ тупаймарӗ. Йур ҫинелле йа-вӗ именнӗ куҫӗсене.
Унтан сорттировкӑ витӗр тухакан вӑрлӑхне уҫӑ
ӑш не илсе, ты тсах пӑхрӗ те, никам ҫине пӑхмасӑрах, уттара па^йӗ айакалла.
Ӗнесене апат паракан Хветӳҫа курсан, каллех
сӑмах хушрӗ:
— Ну, мӗнле, Хветӳҫ, ӗҫсем?— терӗ, ура айке
пулнӑ тислӗк муклашкине тапса йарса.
— Хӑй ыайӗпе пыраҫҫӗ-ха.
— Вы^ьӑхусем ҫин^ен ы йтатӑп.
— Ӳ пкелеш иеллийех ҫук. Самӑр вӗсем.
— Хӳрисен^ен ты тса тӑратмастӑри-ха?
— Ху куратӑн,— терӗ Хветӳҫ, аллин-5и патакпа
ӗнисем ҫйне кӑтартса.
— Варӗсем ыратмарӗҫи куна ҫитернӗ хыҫҫӑн...
Мӗн-й-бӗха вӑл?
— Ҫилос.
— Н у та, ҫулас ҫинӗ хыҫҫӑн?
— Ей, пар ан^ах, нумайрах. Сӗ-5ӗсене хушса
пама пуҫларӗҫ, тупата, Й арук пий-ье!
— Хм... апла йура'г те ӗнтӗ, суймастӑнах пулсан... ^
— Ӑҫта кайан капла, Ваҫҫа шӑллӑм? — тесе
ыйта'г урисене кут айне хуҫса ҫуна ҫине ларса
пыракан ҫӗнӗ сар кӗрӗклӗ колхоҫнӗкрен.
— Армана ҫӑнӑх авӑртма панӑ-^^ӗ те, илсе килсе
ыран пасара кайса сутас тетӗп-ха, Й арук пи^^ве!
— Хырӑмӗ -йӑттӑри вара йулашки ҫӑкӑхна сутсан?
— Ун ва;ь.^и такҫанах авӑртса хунӑ-ха, Уншӑн
ку.^анмастпӑр. Кӑҫал ӗҫкунӗ тӑрӑх -йылай^ тырӑ
кил^йӗ те .т ем п е к тӑрӑш сан та ҫисе йараймӑпӑр ӑна.
— Мӗншӗн мӑш кӑлама йурататӑп-ха епӗ вӗсен•ьен? Колхоҫнӗксем питӗ йӗркеллӗн ӗҫлеҫҫӗ, ӗҫӗсем,
пирӗнни пек мар, ӑнса пыраҫҫӗ,— тесе шухӑшлат
хӑйне хӑй урампа утса пынӑ май пирӗн Йарук.
Хамӑр калӑпӑр: колхоспа колхоҫнӗксем пулнӑ
пирки, хӑйӗн авалтанпах хӑнӑхса ҫитнӗ пурнӑҫне
пӑрахас пулатҫке-ха унӑн халӗ. Колхоҫнӗксем айӑплӑ пек туйӑнат унӑн пуҫӗн-ве ҫавӑн йышши ҫӗнӗ
майлӑ туртӑм пуҫланса кайнӑш ӑн. Тепӗр йен^ен
хӑй ҫине колхоса кӗменшӗн ҫилленнипе те ■§ӗлхи
ҫавӑн пек 'варусӑр сӑмахсем авӑртса кӑларма тытӑнат. Хали-вен колхоса кӗмен 'йунне пусарасшӑн
ӗнтӗ ҫапла тунипе.
Ан-вах колхоҫнӗксем вӑл мӑш кӑлас тӗлӗшпе
каланӑ сӑмахсене пит ҫыпӑҫуллӑн витсе хураҫҫӗ.
— Тфу! Ыранах кӗретӗп колхоса!—^тет Яарук
йулашкин^йен, ҫунса пӗтнӗ 'йӗлӗмне патакки ҫумне
ш аккаса.
Ан-вах, ыран та иртет, виҫмене те иртет... пӗре
мар, темиҫе ерне те иртет. И арук ҫапах колхосра
мар. Пуҫӗ кайасшӑн, колхоса, кӗлетки пымаст, ■
алли кайасшӑн, ури пымаст. Х ырӑмӗ„те к а й а с ш ӑ н , ;
йӑвӑр купарҫи кайалла туртат. Пӗр Й арук вырӑн- ;
не икӗ И арук пулса кайса вилӗмех тавлашаҫҫӗун
ӑшӗн^ве.

Ех, тӑнсӑр ҫын есӗ, Йарук!—тет пӗрремӗш
[кӗ.—Колхосри пӗрлеш ӳллӗ ӗҫ аваннине лайӑх
1зтан, колхоса кӗместӗн. Сысна есӗ!
Ху^ сысна! тет иккӗмӗшӗ. Акӑ пӗрре питӗнҫуталтарса^йарсан ҫапла каланӑшӑн! Ман халӗ
с еҫлес камӑлӑм пур 'вухне ӗҫлетӗп, ӗҫлес
ен 5ухне кунӗпех сӑмса шӑтӑкӗсене тасатса
пултаратӑп. Никам та мана пӗр сӑмах кала,Т|армас'г.
Йӗммӳ та^ санӑн авӑ саплӑклӑ!
Ан^ах^ вӑл саплӑка епӗ... самостойаттӗлнӑ
ке тупнӑ („самостойаттӗлнӑ“ сӑмаха пӗлет мӗн
]Иарук пи^^ве те).
Колхосӑн уйӗсем нумай пусӑллӑ. Й ур тытаҫМашшинӗсем„. Ӑслӑлӑх хушнипе ӗҫлесе пынӑ
колхосра тӑракансен тупӑшӗсем те пысӑк
пыраҫҫӗ. Хырӑмӗсем те вӗсен тутӑ. Ҫи-пуҫ[■е лайӑхрах.
-Тӗрӗс ^ӗнтӗ, с р а л манӑн тупӑш , ан^ьах епӗ
[саыостойаттӗлнӑ... сахал туса илнӗҫке-ха.
- Колхоҫнӗксем ты рӑ вырнӑ вӑхӑтра уйрах
[апат пӗҫерсе ҫийеҫҫӗ. Есӗ ун 'вухне вара
1ҫакарна уйранна йӗпетсе ҫеҫ ҫийетӗн. Ҫавӑнпа
ӑн иртнӗ ӗҫ вӑхӑтӗн-^е хырӑму ыратнӑ.
- Ыратсассӑн та... вӑл... самостойаттӗлнӑ ыратнӑ.
вӑн пек нумай-й-бен тавлаш аҫҫӗ „пӗррем ӗш “
,-кпа „иккӗмӗш" И арук. Пӗрремӗш Й арукӗ
ашура ҫийелле тухса ларнӑ кунсен^^е, Й арук
ук ҫӗртенех, паҫӑр кӑтартнӑ пек, колхоҫнӗке калаҫкаласа ҫӳреме кайат. Колхос кӗн^еущӗн кунне виҫ-тӑват хут та, 'вӳре^исем ҫине
Дклӑн пӑха-пӑха илсе, иртсе кайат. Пӗре колкӗме сайавлени ҫырса, ултӑ хут^йен ҫитрӗ
10с кӗн-5елерӗ патне. Хапха алӑкӗн хӑлӑпне
II, уҫнӑ 5ухне алӑкӗ кӑринклатнине илтет 'ге,
пек кайалла ҫавӑрӑнса йӑпшӑнса тараЕ Хӑш
: сайавлени пама тесе тухсан, лушӑ витрепе
|Кан хӗрарӑма тӗл пулат те, телей пулас ҫук
оса кӗрсен, тесе кайалла уттара парат пуҫне
(I Ҫын тавраш пи^гех пымаст >н килне. Хуткйтрен Микулай Йӑкӑна^^ӗ ҫеҫ кӗрсе тухкаласа
Ьт 5ӗлӗм туртма йӳтӗмпе.
Ц ҫҫа ларнӑ май, колхос ҫин-^ен аса илеҫҫӗ
Иакур хӑйӗн колхос пирки пуҫа кӗнӗ шуКсене кӑларса тӑрата-г, Йӑкӑна-^ӗ хӑйӗнне...
ршин шухӑшӗсем пӗр майлах пек, ан^ах тем|(|мщни калаҫнӑ хыҫҫӑнах, Й арук темиҫе кун
:^и вара колхоса кӗрсе унта ӗҫлесси ҫин-^ен
йшлама ^арӑнса ларат.
Колхоса кӗмелле унта,—тет Йӑкӑна^бӗ.
|дах „кӗмелле ун та“ тени унӑн темӗскерле
[,кӗмеллемарунта“ тене майлӑ тухса кайат,—
(кӑн лайӑх шухӑшӗсене ҫӗлен сӑхса, хӑйӗн
м кӳрекен сӗлехине йарса хӑварат тейӗн.
, ӑна Йарук сисмест. Вӑл:
I •К у л а к сем ■^арса тӑраҫҫӗ •^ухӑнсемпе вӑтамгколхоса кӗмешкӗн, теҫҫӗ хӑшпӗрисем. Тӗрӗс
I вӑл. Авӑ Й ӑкӑнатах илер те, вӑл кулак йатне
ҫын пулин те, колхоса хирӗҫ сӑм ах^п ӗрре
|^ларса йанине илтмен,—тет, тухса кайнӑ Йӑкӑ® урайне пӑрахса хӑварнӑ сур-^ӑкӗсене ш ӑпӑр|рӑлса.
1*кӑнатпала халапланса ларни пилӗк-ултӑ кун
'|®«ӗн, пирӗн Й арукӑн пуҫ мимисем каллех
пирки тискуҫҫи тума тытӑнаҫҫӗ.
рсем пӗр майах малалла шуса, пӗрисен вы^ теприсем тухса пыраҫҫӗ.

— Атте, терӗ пӗре И ӑрук пи^^^ен кӗҫӗн
тӗлӗн-тӗлӗн типнӗ ҫӗр ҫийӗн хӑрах урипе аш ш ӗ
патнелле сиксе пырса.—Колхоҫнӗксем сухана тухнӑ
никак—трактӑрсем кӗрлени илтӗнет уйра.
— Мӗн йӗкӗлтесе ҫӳретӗн кунта!—ш ӑмарса ил^^ӗ
ашшӗ сарӑ пуҫлӑ а^^ине. Акӑ пӗрре, хулӑ илсец,
ҫав тери лайӑх ӑш алантарса йарам , виҫӗ кун
купар^^уна хыҫса ҫӳрӗн!
Мӗншӗн?
Ашшӗн^^ен уйӑрӑлса кайсан,
ашшӗ мӗншӗн
ҫиленнине •^ылай^ен ш ыраса ҫӳрерӗ а^а. А н^ах
тупаймарӗ, пӗлеймерӗ.
— Колхоса кӗрес шухӑша пӑрахрӑни вара?— тесе
аса илтерет упӑш кине арӑм ӗ сарайӗн^ен ватӑ
сухапуҫне сӗтӗрсе кӑларнине курсан.
Йарук ҫилӗллӗн аллине сула'г.
— Ӑн ҫыпҫӑн-ха!— теҫҫӗ унӑн аллисем ҫапла
сулнипе ('5ӗлхи вӑтанат пулмалла арӑмне хирӗҫ
тӳрӗ сӑмах калама).
Вӑрмансем урлӑ, уйсем урлӑ сиксе куҫса килнӗ
ҫуркунне хӑйӗн тивӗҫлӗхне тӗппипех йышӑнса
ларнӑ. Курӑксем йешӗрме пуҫларӗҫ. Ҫӗрнӗ ватӑ
сухапуҫпе '^ӗркелесе, вӑрлӑхӗсене кунтӑк тӗпӗн^^ен
З^ҫласа анасем ҫийӗн сапалантарса тухнӑ хыҫҫӑн,
И арук пи^^^бен колхоса кӗмен ■5унӗ-'5ӗри лӑпланнӑ
майлӑ пулнӑ55ӗ мӗн те. Кайран, темиҫе ернесем
пӗрин хыҫҫӑн пӗри иртсе кайсассӑн, лӑплан^ӑкӗ
каллех сӳнсе ларнӑ ^унӑн. К аллех „пӗррем ӗш “
Й арукпа ,и к к ӗм ӗш “ Йарук вӑйлӑн тавлаш аҫҫӗ.
Каҫар ентӗ, йуратнӑ вулакан, ку фелйеттон ман
ытти ф елйеттонсен^ен йӑвӑртарах тухрӗ, керойӗ
ҫавӑн пек йӑвӑр кӗлеткеллӗскер пул^ӗ те, ҫавӑнпа
пӳлӗ. Мӗн тетӗн? Колхоса кӗнӗ-и вӑл ку ҫуракин56 те пулин?—тесе ыйтатӑн-и ееӗ? Кӗмен^ ҫав.
Кӗнӗ пулсан ку фелйеттона та ҫырас ҫук^ӗ. Кӗ^
ресси нумайах йулман та унӑн, пуҫӗ кӗме пуҫланӑ
та, ан^ах хыҫӗ, кӗлетки кӗреймест, тет-ха. Пулӑшмалла пулӗ ӑна, йулташсем, хамӑр йен^ен, ахалӗн
кӗреймӗ, тен, ку ҫӗнӗ петтилегкӑн пуҫламӑш ӗ
ҫулӗн^ех. П улӑш ас тенипе килӗш етӗр пулсассӑн,
алӑ тӑратмасӑ{)ах кайар пулӗ, йулташ сем, ҫавна
пулӑшма. Йура^г-и? Й урат пулсассӑн фелйеттон
айне ал пусатӑп. Акӑ, пӑхӑр:
Иван Муьи.

Васкаман ҫын

Тутаркас районӗн^^и хӑш пӗр
шкулсем халӗ те
хӑйсен увасткисем ҫине паранкӑсем лартман.

— М а-ха пирӗн ш куп пуҫлӑхӗ хам ӑр

ш кул

у^ астки ҫине па-

ра н кӑ л ар тм а ва с ка м а ст ?
— Вӑл ва тти се м каланипе пурӑнат: п^р кун л ӑх

кай а с тесео-

сӗн, ҫи-ьӗ куна ҫӑкӑр илме хуш н ӑ в а тт и с е м . А р ӑ м ӗ ҫи^ьӗ кун л ӑ*
ҫӑкӑр пӗҫерсе

п а н а с?, тет те, ҫавӑнпа та п р а н са ту ха й м а с?, тет.
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уйарнӑ 5ухне ҫи^ӗ пӑт кӑна патӑр тӑк, сна^бт
халӗ мӑка кусарпа пуссассӑн та вите мӑм
пымастӑп. Кирлӗ мар мана колхос вити, Нуыа!
утарнӑк тенисем ҫӗрш ер пӑт ты рӑ ил^ӗҫ, а ы
пӗтӗмпе те ҫи^ӗ пӑт кӑна парса йа^ӗҫ. Акӑ Ҫ
й м а х илес, ӑна утарнӗк, примерлӑ колхоҫнӗк!
ҫӗр те вунҫи^ӗ пӑт ты рӑ па^ӗҫ. Ха, ҫӗр те I
ҫи ^ӗ пӑт кӑна! М ӗнрен вара ман уйрӑм вӑл,
У тарнӗк текелеҫҫӗ. Мӗн вара вӑл ытах? X
сухаллӑ, хура ҫӳҫпуҫлӑ нӗрсӗр ҫын, епӗ хӑт лу
сарӑ манерлӗ етем. Ш утласа пӑхӑр-хӑ, мӗн
мана ҫи^ӗ пӑт кӑна парас? У тарнӗк пулма
пултараймастӑп штолӗ? Ай-ай-аай! 'Р)ӑтма ҫук I
кӑл, тарӑхнипе ха^|) л у ^ ^ ӑ ҫурӑлса кайӑт
п ӗ р ӗ м ӗ ш к у р ӑ н н и .
М ӑш кӑлран та мӑш кӑл, е-е-ех!
Макар (ура ҫине тӑрса). Вӑрлӑх суртлама
(Пӗ^-икӗ минутлӑха Куҫма пӗр ^ӗнмесӗр ^ӗлӗммастӑп тетӗн апла? П уҫҫапмастпӑр, акӑ хы|
не мӑкӑрлантарат).
^арлатм а пуҫласан хӑвах пирӗн пата лапсӑрт
Куҫма (м з55а ҫине пӑхса). Арӑм пайан татах
йатларӗ.
пырӑн. Ҫи^ӗ пӑт ты рӑ илнишӗн кам айӑплӑ?
— Ех, лотӑр-лотӑр1~ т е т мана. Санпа пурӑн- айӑплӑ, прокулш ^ӗке пӗр пӗр^ӗ те ытлашши
м астпӑр. 'Гырӑ вырнӑ вӑхӑтра хӑйаккӑн вы
масп... тесех каларӗ, невуш ч и сивӗннӗ Анна?
Е-е-ех! У лш ӑн^ӗ са-ма-на-аа! (Ҫенӗк алӑкне уҫса пурӑнатӑн, ҫавӑ кирлӗ сана. Кахалсене епӗрз!
хупнӑ сасӑ илтӗнет Куҫма утийал ӑшне кӗосе ламастпӑр. (Тӑрӑхласа). Кӳҫма, вӑл ҫи^ӗ пӑт т
па мӗнле пурӑнас-ха санан-е? Ш алккӑ сана
пытанат, хӑрах ури’ кӑна курӑнат. Васкаса М акар
пӳрте кӗрсе тӑрат. Урлӑ-пирлӗ пӑхкалат, Куҫма кӗне, сан пек пулсан ^ӑнахах ҫурӑлса кайш
Ха-ха-ха-ха! Айай ытла та шел, шеремет! К]
урине пырса ты тса пӑхат. Л ахлатса кулат).
есӗ миҫе ӗҫ кунӗ тунӑ вара кӑҫал, кала-ха?
Макар (Куҫмана урин^ен туртса).
Куҫма (^ы ш кине ^ӑм ӑртаса, кӑш кӑрса). Есӗ
Ей Куҫма!
усал мана ыйтусем парса тӑратӑн! Сана мӗ1
Вӑхӑт куҫ уҫма,
Х утте миҫе ӗҫ кунӗ тунӑ пултӑр. Сысна есӗ!
Ӑҫтан тухат ку ыйхӑ сан?
пек лӑпӑртисемш ӗн епӗ нипо550м -ха та,—;
Намӑс пӗр ӗҫсӗр пурӑнсан!
хуйхисеи нумай. (П уҫне хыҫат, ^ӗлӗм не тур
(кӑш кӑрса)
Калхус ӳсет,—хӑвах куратӑн,
Макар. Мӗнле хуйхӑсем вӗсем санӑн, Куҫма’
Куҫма! Айай ес пит кахал,
Куҫм а (крават ҫине выртса). Есӗ мӗн, кула
Кӑҫал тӑрлавлӑ ӗҫ тумарӑн.
ним вара? Хуйхӑсем нумай ҫавӑ. Ш утласа кӑ)
Сан пек айван йалта сахал!
ма пултаратӑп, итле. Пӗр хуйхӑ—есӗр шӑпӑр
(Ураран хы тӑрах туртат).
сем тырӑ ҫи^ӗ пӑт кӑна патӑр. ЙккӗмӗшКуҫма (вырӑн ҫинелле туртӑнса). Тӑхта-тӑхта!
йат хура хӑма ҫин^ен анма пӗлм ерӗ кӑҫал.
Ы тла ан кӑш кӑр.
ҫӗмӗш хуйхӑ—арӑм манран уйӑрлат. Пурте
Ас-ту-у-у-у! Ытла ҫӑвар ан кар.
кахал, лвтӑр... теҫҫӗ. О-хо-хо-хооох! (ку;ь-’!
Кахал сӑмах илтме вӗт-мӑш кӑл.
вӑрӑммӑн ха-ӑшш! сы влат). Мӗнле пурӑнас
Енсе кӗҫӗтетим сан Макар!?
нашкал, пета!
(Васкаса ^ӗлӗм не паклаттарат).
Макар (алҫапса кулат), Ш алккӑ сана, калам
Макар (пукан ҫине кайса ларат).
ҫук ш алккӑ, Н у та, паллах санаш кал хӑй»
Айта ӗҫе, айта, Куҫма!
вы ртса пурӑнакан арҫынна хӗрарӑм йуратма
Кӑҫал тӑрлавлӑ ӗҫ тумарӑн
:т. ;Акӑ арӑму 68 пӑт ты рӑ ил^ӗ, есӗ з]
тараймаст.
Тӑхта, ак пуҫлӑн пуҫ хыҫма.
пулин те ҫи^ӗ пӑт кӑна. Епӗ сан арӑму пр
Куҫм а (тарӑхса кӑш кӑрса сиксе тӑрат). Тепӗр
тахҫанах сан ҫине сурмалла та уйӑрӑлса кайй
тесен есӗ ман ҫумма курш анак пек ҫыпӑҫатӑн!
Куҫма (кӑш кӑрса). Ой-ой-ой-ой! Тепре кз>
Кӑйса ӗҫле ӗҫӳ пулин! Ха-а, мӑш кӑлат вӗт-ха? йулашки сӑмахна.
Айта, тет! Ҫук, рас мана прокулш ^ӗк тесе тырӑ
Макар. Кахал, найан тетӗп.
1. Макар. ЗЗҫул та, патмар ҫын, колхос активисӗ.
2. Аниа. 26 ҫулта, илемлӗ йаш така хӗрарӑм,
колхос утарнитси, Куҫма арӑмӗ.
К уҫм а. 30 ҫулта, прокулш ^ӗк, кахал.
Стсеиа. Куҫма пӳр^ӗ. Т ӗпелти кӗтесре сӗтел.
Алӑк патӗн^е крават. П ӳрт икӗ кантӑклӑ. Куҫма
крават ҫийӗн^е ^ӗлӗм туртса вы ртат. '^ӗлӗм туртат, крават ҫийӗн^ен тӗпелелле л а^латтарса сурат. Пӗр йен^ен тепӗр йенелле тек ҫавӑрӑнкаласа
вы ртат. '^ӗлӗм туртнӑ 5ух ^ӗлӗм ^ӑпӑкӗ мӑрлатат. Пӳртре урӑх никам та ҫук, куш ак кӑна сӗтел
айӗн^е Куҫма ҫине пӑхкаласа ларат.

К][ҫма (ш ӑртланса каллӗ-маллӗ хӑвӑрт уткалама
.(цтӑнаг). Епӗ сана йарса тытсан ^ы ш кӑ муклаш; *пе таккуйски ^ а р ар а н кахал кӑтартам. Пшшол!
гса кайнӑ пултӑр, ҫак минутра, ҫак ҫеккунтра
|ӑя кунта ш ӑрш у та ан пултӑр. Ха, пулса ҫит1Нҫын, киле килсех мӑшкӑлат, каналӗ. Санашкал
]мпуҫпа йумахламастӑп текех!..
Макар. Тӑхта, Куҫма!.. Ак сан ҫин^ен калхус
^мрӑкӗсем акӑ мӗнле йурлаҫҫӗ, итле! („Кӗтӗм
рӑм пах^ана" кӗввипе йурлат).
Пирӗн йалта Куҫма пур та
Ене пекех лӳппер мур!
Тӑнӗ тухса ун тарнӑ та )
Ампар пӑсса ҫунтарнӑ! ) ^
Кахалсем пек пурӑнсассӑн
Аҫтан калхус вӑл ӑнат?
Пирӗн Куҫман ӑсӗ катӑк
)
Хӑйаккӑн выртсах пурӑн ат!) ^
Куҫма. Ан кӑш кӑр йытӑ!
Макар. Ы тла киревсӗр пурӑнатӑн.
П рокулш ^ӗк, лотӑр, ех, кахал!
Иӗмна ерехш ӗн сутса йатӑн
Санран кулат пӗтӗм йал.
Куҫма (ура тапса). М оол-^^а-ааат! (П ӳрге Анна
гсрег).
Макар. А-а-а, Анна! Епӗ Куҫмана ӗҫе ^ӗнм е
илтӗм те, вӑл пымаст. Й атлаҫма пуҫларӗ. Ну,
|Анна, мӗнле ^упатрӑр?
Анна. Сывах М акар, аван ^упатпӑр,
Ес мӗн пуп пек выртан, Куҫма?
ганпа пурнмастп тек, уйӑрлатпӑр,
Бӑхӑт Куҫма, сан—куҫ уҫма!
|Епир утарнӗк,
Хастар ӗҫлетпӗр,
Кахал етем вӑл— кирлӗ мар.
Калхусшӑн паттӑр
Епир тӑратпӑр.
Куҫма кахал, тек кирлӗ мар!
Куҫма (утийал ӑш ӗн^ен пуҫне кӑларса).
Ҫи^йӗ пӑт ҫеҫ ты рӑ па^ӗҫ
Ҫавӑнпа та ӗҫлемесп,
Ех, мӑнтарӑн, ӗмӗт тал^ӗ
Анна, 5ӑн калатӑни ес?
Анна. П рокулш ^ӗкпе пурӑнма
Калама ҫук намӑс,
Ҫавӑнпа тауй ӑрл ап .
Кирлӗ мар мана ес!
Колхоспала пурӑнсан
Калама ҫук ырӑ,
Кӑхаллушӑн Куҫма сан
Ҫи^ӗ пӑт ҫеҫ тырӑ.
Иуратмастӑп тек сана
Тӑнран тухса карӑн,
Пулса тӑтӑн тӑмана
Тыр вырма тухмарӑн!
Куҫма (вы рӑн ҫин^ен сиксе тӑрат).
Суймасп, сана еп йурататӑп.
Сана кӑна савап, Анна,
Ҫук-ҫук! Пуссан та уйӑрлмастпӑр •
Макар, 5оррт! П ӑсрӑн арӑма!
Анна, Макар.

Прокулш^ӗке савмастпӑр епӗр
Епӗр утарнӗк колхосра,
Епир колхосш ӑн кӗреш етпӗр.
Пире кахал ҫын кирлӗ мар!

Анна (хавасланса).
Куҫма кахал,
Куҫма—прокулш ^ӗк,
Питне ҫӗлерӗ вӑл кӗҫҫе!
Куҫма (сиксе ^ӗтрет).
Мана мӗскершӗн хур тӑваттӑр?
Хурлатӑр темӗншӗн— пӗлмесп!
Анна. Пӗр ӗҫ тумасӑр пурӑнатӑн
Колхос тӑшманӗ, найан ес!
Анна, Макар.

Ха^ьхи тӗн^ен кунсем утарлӑ
Кунран кунах колхос усет,
Епир ӗҫпе пурӑнатпӑр варлӑ,
Куҫма ҫеҫ хуйхӑсем тӳсет!
Айван тӗн ^е ҫухал^ӗ, вил^ӗ
Совет тӗн^и вӑл—кивви мар,
Куҫма 7 пӑт ҫеҫ ты рӑ ил^ӗ.
Айванлӑха йӑлт аркатар!
Макар (аллисене ҫӗклесе).
Епир утарнӗк, тайош —ӗҫ! тетпӗр
Ҫутҫӑлтӑр пирӗн колхосплан.
Анна (Куҫма ҫине пӑхса).
П рокулш ^ӗке савмастпӑр епӗр
Тапса утатпӑр колхосран!
Куҫма (хурлан^ӑклӑн). Анна, ҫи^ӗ пӑт кӑна ты
рӑ илнӗшӗн ан йатла-ха. Хам та ^ӑтм а ҫук кууь.^анма пуҫларӑм. М алашне кун пек найан пулмӑттӑм, ьӑн ах та намӑс. Утарлӑн ӗҫлеме хатӗр. Куҫман тек пушӑ пуҫ мар!
Анна. Кахаллуна йал култартӑн
Еҫлемесӗр пӳртре лартӑн.
Н ӗрсӗр шухӑш ес усран
К ӑларатпӑр колхусран!
^ Куҫма (хӑраса, кӑшкӑрса).
Йӑлӑнатӑп, колхосран
Мана ан кӑларӑр!
Ӳкӗнетӗп сирӗн умра
Винават,—каҫарӑр.
Макар. Камсемпе пӗрле ҫисе йатӑн?
Куҫма (уткаласа ҫӳрет).
Калхус ӳснӗ вӑхӑтра
Пуйансемпе вӗҫрӗм,
Тӑхӑр ^ӑхӑ, виҫ кӑркка
Сутса йарса ӗҫрӗм.
Урӑх вы.5ӑх манӑн ҫук
Пӗр куш ак ҫеҫ йулнӑ,
Вӑл га ш ӑш и тытнӑ ьу х
П ростутитсӑ пулнӑ.
Анна (кӑш кӑрса хӑйуллӑн).
Ара намӑс ӑҫта сан?..
Куҫма (куҫҫулӗсене ш ӑлат, макӑрат).
Ах, кар^ӑкӑм , Анна
Ыйтап каҫармашкӑн,
Пултараймасп тупата
Сансӑр пурӑнмашкӑн!
Анна. Калхус йатне асӑнсан
Ш ӑртланса кайаттӑн!
^ Макар (Куҫма ҫине пӑхса).
Ӑҫта карӗ ӗне сан?
Мӗншӗн пытаратӑн?
Куҫма (ьӗлӗм туртма пуҫлат).
Т ӗн^е пӗтет терӗҫ те
Ш ухӑш па аптрарӑм,
Ҫавӑнпа та ӗнене
Пупа кайса патӑм.

Макар. Куҫма, пуп патӗньен ӗнене пайанах
кайалла илсе килес пулат!
Анна. Илтетни, Куҫма-аа! Пупа култаратӑн, ееех,
уйри хӑрӑк тунката!
Куҫма (Аннапа М акар умне пырса). Тархасш ӑн
каҫарӑр, пош алстӑ колхосран ан кӑларӑр. Е-ей,
Анна, тархасш ӑн каҫар мана. П ош алстӑ каҫар,
сана колхоса кӳртнӗш ӗн сахал мар ӗнселерӗм пулин те каҫар. Епӗ ухмахланнӑ. М ана пуп хупларӗ.
Пошалстӑ каҫарӑр.
Макар. Татах пуп хыҫҫӑн каймӑни есӗ, Куҫма?
Куҫма. Ҫамкаран ш ертеш никпе ҫапсан та текех
пуп хыҫҫӑн каймӑп тесе хурҫӑ пек сӑ.мах паратӑп.
М алашне колхосш ӑн тӑрӑщ са ӗҫлеме хатӗр, хам
сӑмаха пурнӑҫа
кӗртмесен мана ҫакӑнтах ҫӗр
ҫӑттӑр! Куҫма тек пушӑ пуҫ мар!
Макӑр (пуплӗккӑ йенне тӑрса).
Тӑван йалӑм ҫӗнӗ йал
У тат малалла.
Куҫма (М акар ҫумне тӑрса).
Айзан пулмӑп малашне
Хӑт ес мӗн кала!
Анна, Куҫма, Макар (виҫҫӗн ретӗн тӑрса харӑс).
И антӑратӑр лайӑхрах
П ӗрлеш ӳллӗ сас!
Ҫитменлӗхе колхосран
Ш ӑлса тасатас.
Макар. Вӗтӗр-ш ӑкӑр анаран
Ан кӗт пархатар.
Куҫма. Т екех йал а култарм а
Епӗ тӑм пуҫ мар!
Анна, Куҫм а, Макар.

Й антӑратӑр лайӑхрах
У гарнӗклӗ с а с 1
Кахалсене колхосран
Хуса кӑл арас.
Акна.

Куҫма текех пупсемпе
Пӗрле ан кӗрле!

„ Куҫма. Колхосщӑн еп —малашне!
Еҫлӗпӗр пӗрле.
Макар, Куҫма, Анна.

Й антӑратӑр лайӑхрах
Еҫпе пиҫнӗ сас!
К улаксене колхосран
Тапса ывМтас.
К уҫм а (хастарӑн).
Айтӑр, ьасрах, 5ухӑнсем,
К ӗрӗр колхоса!
Анна. Мӗн латти пур тек ун пек
П ӗ^ ьен пурӑнса?
Анна, Куҫма, Макар,

Й антӑратӑр лайӑхрах
Ҫӗнтерӳ^ллӗ сас!
Колхоссемш ӗн йаланах
Вирлӗн ҫапӑҫас.
Макар.

П урнӑҫ лайӑх ьӑн -ьӑн ах
П ӗрле пурӑнсан!
Анна.

Унта кӑна кун-ҫулу
Ҫ ӑмӑлланӗ сан!
М аквр (Куҫма ҫине пӑхса).
— Ну, айтӑр, вӑрлӑх суртлама!
Анна.— Куҫма, айта йурӑ тӑсса йар!
Куҫм а (хӑйне к ӑкӑр н е тӗллесе кӑтартса. хг
ҫине пӑхса), Ман пек ухмах пулнӑ ҫынсем! Ка
ланса^ пурӑнма намӑс. П урте хастарлӑн пулса I
хосш ӑн кар гӑрар. Сат пах-§исем тӑвар, пӗр т;
ҫӗр те усӑсӑр ан вы рттӑр. Косхосра найан б
ан пултӑр. Аратлӑ вы,5ӑх-5ӗрлӗхсем, тата кро
сем ӗрьетсе нумай тупӑш курар! ^Ну, айтӑр
тытӑнар! (йурласа тухса кайаҫҫӗ. Й урӑ сассн ы
тан хытӑ, унтан хулленрех-хулленрех илтӗ)
пуҫлат).
•
:
Т) а р ш а в.

Енесем пӑлханаҫҫӗ.
— М у-му-му...—харӑс, камантӑпа мӗкӗрнӗ пек
мӗкӗреҫҫӗ ӗнесем.
— Мӗн амакӗ?... Кунта мӗн те пулсан пулнах
ӗнтӗ,—^тесе ӗне вити умне ҫитсе тӑтӑм. Куҫӑмсем
витери тӗлӗнмелли карттина курсан, -йут ҫеҫ йӑванса каймарӑм... 59 ӗне пӗр ҫӗре пуҫтарӑнса
тӑнӑ та мӑйӗсене тӑсса хурлӑхлӑн мӗкӗреҫҫӗ. Вӑл
хурлӑхлӑ сассем ^ӗрен ех ьӗпӗте ^ӗп ӗте илеҫҫӗ.
Курӑнман аллисем пе мӑйран пӑва-пӑва тӑкаҫҫӗ.
Ҫемҫе кӑм ӑлӑма мӗлйун тонлӑ пуканпа пусарнӑ
пек пусараҫҫӗ. Кашнин куҫӗньен ҫӗлӗк пек куҫҫӳлсем нат та пат ҫӗрелле патлатаҫҫӗ.
— Йулташ сем, сӗт ҫӑлкуҫӗсем...—терӗ пӗр ӗни
малалла тухса. А н§ах вӑйӗ пӗр миликрам та йулманниле к ӗ м сӗ р г персе ан ^ӗ ҫӗре.
— Йулташ сем,— терӗ вара тепри,— пирӗн ҫине
правлени ҫаврӑнса та пӑхмаст. Хӗлӗпех фермӑ
пуҫлӑхӗ ҫук. ^Виҫӗ выл)ӑх пӑхаканран пӗри т е '
пире лайӑх пӑхаканни ҫук. Хӑшӗсем 7-ш ер кун
фермӑна килсе курмаҫҫӗ. Епӗр ҫак витере пурӑннине йанса кай н ӑ пулхмалла вӗсем.
— Маннӑ ҫав... маннӑ,—терӗ у.ла ӗ н и .—Вӗсем
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пуҫ миммисене ҫухатнӑ пулмалла. Аха.5тен ҫӑ|
пек истори пулас ҫук.
I
— Тайош пире лайӑх пӑхакансем... Шӑм
тирсем ҫеҫ елӗр ха.Т),.. 15 пӑру вильӗ. Епӗр лав
рах пӑх^а ы йтатпӑр...—кӗр кӗрлесе карӗҫ ӗнес
Тайош лайӑх пӑхакансем!.. А йтӑр правл(
пуҫлӑхӗ Й екорӑв патне. Кам паттӑр, ан йул
манран.— Ҫапла ҫухӑрсах пӗр харсӑр ӗни урама
тухс^а сирпӗн^ӗ. Ун хыҫҫӑн пурте пропкӑ
ывтӑнаҫҫӗ. Правленн йенелле ҫиҫӗм пек вӗҫтер
— М ӗскер тӑваҫҫӗ-ха кусем? Кайса курас, тв
епӗ те вӗсем хыҫҫӑн суллӑнтӑм. Ай-пай-па1
Енесем веҫех правлени ҫуртне кӗрсе кайнӑ. Пу
мӑйракисене тӑсса, Й екорӑв патнелле пыраҫҫе
— Мӗкшӗн пирӗн ҫине вы.5ӑхла пӑхатӑр—а
раҫҫӗ хӑйсем.
— Вӗлерес ӑна, вӗлерес!..
Турикас Туш килти (В ӑрмар р.) ,,Хӗрлӗ ҫ
колхосра ф ерм ӑри ӗнесем ҫавӑн пек пӑл.х<
тунӑ. „Хӗрлӗ ҫар“ колхос пуҫлӑхӗсем ҫавна
курнӑ, те курман,— курман пулсан колхос §ле1
сем вӗсене хӑлхисен5ен тытса ҫавӑтса кайсах кӑтаа
Ьӑр халтерех.
Вениамин Туртуш

— Ех, кӗсел!.. Тутлӑран та тутлӑ кӗсел!.. Сана
ҫисен манӑн хырӑм ҫав терийех сарӑлат те савӑнат. Ҫавӑнпа та епӗ саншӑн ҫапӑҫма йаланах хатӗр. Сывӑ пултӑр кӗсел! Урра!.. терӗ кӗсел ҫисе
тӑраннӑ хыҫҫӑн М ихал Е верйанӑв—хырӑмне йӗке
пек вӑрӑ.м пӳрнисемпе ш аккаса.
— Есӗ, арӑм, пӗрмайах кӗсел пӗҫерсе ҫитер
мана! Вара еп, сана ҫав терийех йурататӑп. Ех,
арӑм,—терӗ кун хыҫҫӑн арӑмне хыттӑн пӑ§ӑртаса.
—Ай!..—терӗ арӑмӗ ыратнипе.
— Епӗ сана кӗсел пекех йурататӑп вӗт.
— Кӗселпех аташ са карӑн ӗнтӗ, кӗселпех. Урӑх
апат ҫиме пӗлместӗн,—терӗ арӑмӗ тути йерипен
ҫеҫ ьӗтреясе илсе.
Ҫакӑн хыҫҫӑн Михалӑн хырӑмӗ пӗр майах;
— Пар кӗсел, пар!—тесе ҫеҫ приккассем парса
ларнӑ.
Пӗр майах кӗсел ыйтнӑ. Ш алтах антранӑ Михал.
Пӳлмери сӗлӗ ҫӑнӑхне те ҫисе йанӑ. Аньах ^ун
хырӑмӗ ӑна пӗлмесг. Ҫывӑрма га канӑҫ ҫук. Йулашкин§ен М ихалӑн тӳсӗмӗ партах татӑлса карӗ.
Антранӑ йенне урисене Кавал пасарнелле уттарЬӗ
П асар
Ҫӑнӑх урамӗсе.м. Сӗлӗ ҫӑнӑхӗсене курсан М ихалӑн сӗлехисем ш ӑпӑртатсах йухма тытӑньӗҫ. Кӑсйийе хыпаларӗ. Укҫи ҫук.
— Ех, кӗсел! М ӗн5ул кунта кӗсел!—терӗ вӑл
хыттӑнах ҫухӑрса.
— Хырӑмупа ан пӑх. Куҫупа пӑх-ха ес, йултапт,
кӗсел мар ку, ҫ ӑ н ӑ х .^ т е р ӗ пӗр сухал Михал сассине йарса ты тнӑ хыҫҫӑн.
—- Кӗсел тума ҫӑнӑх кирлӗьӗ мана,—терӗ Михал
хайхи сухала хирӗҫ.
— Ил! Ил! Ман ҫӑнӑха ил те кай.
— Ил тетни?.. Ех, лайӑх-ҫке есӗ, лайӑх ҫын.
Мӗскер тӑзасш и сана,—тесе ыталаса ьуптум а тытӑн§ӗ Михал.
— Мӗскер ьуптӑван.
Еп сан арӑму ш^олӗ?
Айта, ил т е —к а й ! -^ е р ӗ старик ҫав терийех
ҫиленсе.
— Апла пулсан йурӗ. Ну, сывӑ пул, ырӑ ҫып!..—
Ҫав тери хӗпӗртенипе ҫур мих ҫӑнӑха хулпуҫҫи
ҫине ҫавӑрса хурса ҫил пек вӗҫтер§ӗ Михал.
— Ну, киле ҫитеп те кӗсел ҫийетӗп. Ех, кӗсел!
терӗ вӑл хӑй ӑш ӗн§е.
— Кравуул!.. Ҫаратат!.. Тытӑрр!—ҫухӑра ҫухӑра
Михала хӑвала пуҫларӗ хайхи ҫын.
Халӑх тимӗр карта пек
кӑш ӑлласа
ил.Т)ӗ
Михала.
— Вӑрӑ!— пур йен^ен те ывтӑнаҫҫӗ сӑмахсем.
— Мӗнле вӑрӑ? Вӑл хӑй „ил те кай“ терӗ вӗт.
— Ҫаплах каларӑни вара? — тӗп^еҫҫӗ
ҫӑнӑх
хуҫин5 ен.
— Каланӑ.Каланӑ.
— Укҫасӑрахи?
--- Укҫасӑр?.. Ҫук. Ӑна хӑйӗнех пӗлмелле. Укҫасӑр кам ҫӑнӑх патӑр.

— Х а-ха-ха 1..—ахӑлтатрӗҫ сассем сывлӑш ра пӗр
ҫаврӑм ташласа.
— Ех, ӑҫтан тупас ҫӑнӑх,— ҫул тӑрӑш ӗпех 3 пӑтлӑ шухӑшне йӑтса пы ^ӗ Михал. Ҫапла шухӑшлаш ухӑш лах колхос лашисене апат пама карӗ (ко^ьух
вӑл).
Л аш асене пӑтратса панӑ хыҫҫӑн транк! сикрӗ
ҫӳлелле. Шоп! пырса перӗн§ӗ м аь^ана. Аньах савӑннипе ыратнине те манса карӗ вӑл.
— Тупрӑм!.. Тупрӑм!.. Май тупрӑм!.. Ей, кӗсел!..—тесе килнелле тухса ьупрӗ,
»
*
Ҫ акӑн хыҫҫӑн ьӑнах та май тупрӗ Михал.
Л аш асем ҫимесӗр те пурӑнӗҫха вӗсем тесе, лаш асене пӑтратса ҫитермелли сӗлӗ ҫӑнӑхне хӑй ҫиме пуҫларӗ.
— Вӗсемшӗн хам ҫийетӗп л у ььӗ. Вӗсене ьӑрм антарас мар. Хӗрхенес. Ха.^ те пӗрмайах ӗҫлеҫҫӗ.
Ҫитменнине ҫисе ывӑнаҫҫӗ м ӗскӗнсем ,~тет йаланах арӑмне кӗсел ҫинӗ 5ух.
Л аш асем ҫийес ӗҫрен майӗпенех хӑтӑлса пынипе
паллам алла мар пулса карӗҫ. Урисем ҫип ҫинҫе.
Хырӑмӗсем пӗр 5ы ш кӑ ытамне кӗрсе ӳкеҫҫӗ.
— Вот ха.5 вӗсене ҫиме те сахал кирлӗ. Ҫнмесӗрех пурӑнма вӗрентӗпха вӗсене. Епӗ ҫав— вӑл...
Епӗ!..—тет вара вӑл кашни тӗл пулсан йыт пекех
хирӗҫсе.
*
— Ей, Михал, пурнари те таш лӑри. Ойоройооох...—тесе йурласа ҫил ҫинье сулланса ларакан йӑмра пекех тайкаланса кӗьӗ П азлӑв Петӗр
Михал патне.
- — Айта кил)ах, ки.§ах ерехсен ҫывӑх тусӗ.
Путылккасен ^аплӑ королӗ!—терӗ Михӑл ьаш ӑк
тӗпӗн^и кӗселе куш ак пек ҫулласа.
— Сывӑ-и кӗсел тусӗ... Кӗселсен патшийӗ!—
тавӑрьӗ Петӗр.
— Ан шарла, Петӗр. Ҫынсем илтсен пӗтетпӗр.
Еп_ лашасене ҫитермелли ҫӑнӑхран кӗселсе.м пӗҫерсе ҫийетӗп.
— Ес— лашасене ҫитермеллн сӗлле ’с^тса ерех
кӳпетӗн.
— Ей, кам пӗлтӗр ӑпа. Хамӑр ҫеҫ пӗлетпӗр.
— Ҫапла таха, сыхланас аулат.
— Тепӗр каласан—лашасене ҫийес ӗҫрен хӑтаратп ӑр-вӗт. Куншӑн хӗг.ӗфгеҫҫӗ ҫеҫ вӗсем.
— Хӗпӗртеҫҫӗ... Ҫуракин^е плуксене туртаймасан мӗн тӑвӑпӑр вара,—тере Михал арӑмӗ ьӗнмесӗр ларнӑ хыҫҫӑн.
— Ей, аптратпӑри вара?—Унтан вӑл сӑмсипе
тӗрлӗрен кӗвӗсем йурласах ыйӑх оккеанне путрӗ.
'Ҫ ап л а „хатерленнӗ" ҫуракине Вӑрмарти „П05ш евик“ колхосри 3 -мӗш прикатӑ коН)ухӗсем.
Ввниамин Туртуш .

„ЙУТ ПАТШ АЛӐХРАН“
Сивӗ ты такан ҫыннӑн хӑш ьухне тим ператтурӑ
39 кратӑса ҫитет, тепӗр ^ухн е норма.5нӑ—36® пулат, Ҫӗмӗрле кӑмпинатӗньи КО РТ м акаҫӗнӗнье те
ҫавах.
Пушӑ вӑхӑт тупса пӗр ҫын ҫав макаҫӗна пырса
кӗрет. Вӑл хӑй вӑхӑтӗн§е аванс хунӑ пулнӑ та,
халӗ унӑн аванспа хӑҫан таварсем парассине пӗлесси килнӗ.
^Макаҫӗна кӗрет те, ҫак ҫын, тӗлӗнсе кайат:
^ӑнахах КОРТ-гаи вара ку? Кунта темӗн тӑрӑш ш ӗ
^ерет, нимӗн илтӗнми шавлани, кӗрлени, ахӑраш ни
пулакан55ӗ, а халӗ ним сас-ьӗвӗ те ҫук. Приккаш ьӗтсӑсем: П опповӑпа Топрикковӑ иккӗш ӗ те,
П арлӑ тинӗс ҫиньи пинквинсем пек, ҫуиаттисене
хӑйсен айне хунӑ та тӗлӗрсе лараҫҫӗ, каҫҫиршӑ
Сы ккӑвӑ, хӗвел ҫуттипе суккӑрланнӑ хир тӑмани
пек, кассӑ реш етки ӑш ӗн§е ларат, приккас§ӗк
М отторӗн, ним тума аптӑраса, прилавккӑ хыҫӗн^е,
тусан густарса каллӗ-каллӗ уткаласа ҫӳрет.
Пынӑ ҫын тепӗр хут йӗри тавра пӑхкаласа илет:
'§ӑнахах та ^ вара КОРТ-ши ку? Ахӑрашни, ҫухӑрашни илтӗнместҫке. Й епле пул^ӗха ку йапала?
КОРТ-ри ӗҫлекенсем ьерете, шавляни - кӗрленине
хӑйсем ирӗкӗпв тӑваҫҫӗ вӗт. Ш анмастӑри? И тлӗр
еппин. А кӑ макаҫина таварсем килеҫҫӗ. Ҫав таварсене йӗркеллӗн салатас вырӑнне, КО РТ пуҫлӑхӗ
Шишкин урӑхла майпа салатат: унӑн принтсӗпӗ
ҫаплалла. „Кам илме ӗлкӗрет, вӑл илет, ыттисем
вара ан ӳпкелӗр тархашшӑн, сире нимӗн те йулмарӗ, пӗр-икӗ ернерен пулат“ . '5 а с -§ а с ах уйӑх та
иртет.
Ҫавӑнпа тавар килнӗ кунсенье КО РТ .Вавилонра пашнӗ тунӑ ^ухнехи пек кӗрлет“.
— Аҫта пыран, ӑҫта мала тухатӑн.есӗ ман хыҫра!
— Епӗ, епӗ сан хыҫра-и? Куҫусем ӑҫта санӑн?
— Ман куҫ вырӑнтах, санӑн хӑвӑн вырӑнӗньеи?
Ай-ай, пӗр йавӑлӗ ура ҫине пусрӗ.
^ — Сан уру ҫине ҫеҫ мар, ^ӗлхӳ ҫине пусмалла.
Тфу, ха-а-лир!
М акаҫӗна кӗме те, кӗрсен тухма та ҫук вара ун
5ухне.
— Шав, шав, шав, шав. Кӗр, кӗр, кӗр, кӗр, кӗр!
Ҫавӑн пек ^ухне вара Ш ишкин тухса тӑрат те
унӑн пӳрократла ^ӗр и ҫав тери савӑнат. Ратио
консер^ӗ пекех туйӑна^г вара ӑна ҫав сасӑ.
Утарнӗксем, хастарлӑрах рапотнӗксем вӑл вӑхӑтр а происвотствӑра. Тавар салатнине илтсен вӗсем
те пырса пӑхаҫҫӗ те, ан-ьах, вӑл таварсем ҫуккӑ
ун ьухне.
— Вӑхӑтӗнье килмелле^^йӗ, ав вӑхӑтра килнисем
ил§ӗҫиҫ, есӗр ҫы вӑрса вы ртатӑр—аҫа кушак пек
куҫӗсене хӗскелет Шишкин, — вӑхӑтра килмелле
пулнӑ.
^— Епӗр происвотствӑра ӗҫленӗ вӑл вӑхӑтра,
хӑҫан тавар^ парассине пӗлмен епӗр. Сирӗн хӑвармалла пулнӑ пирӗншӗн те, пирӗн пайа. Йе алфавитпа парас пулат К О РТ вас воҫми!
— Мана ан вӗрентӗр, епӗ хам пӗлетӗп,—тет вӑл
ӗлӗкхи паллӑ филоссӑф пек.
Кашнин§ех ҫапла хӑтланат Ш ишкин. '^ ер ете
пӗтерме май пур пулсан та, вӑл ун ҫиньен нимӗн
те шутламаст.
Макаҫӗна кӗнӗ ҫын КО РТ-ра ҫынсем ҫуккине
курсан тӗлӗнсе кайнӑ терӗмӗр.
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— Хунӑ аванссене хӑҫан тавар парса тӳле
татм а шухӑш пур?— ы йтат вӑл пӗриньен.
— '5 а с таварсем килмелле, тавар килсенех пар
татӑпӑр.
Кун хыҫҫӑн вӑл тухса кайма тытӑнат, ан^б!
нумай пулмаст канӗхвит панине аса илет,
—^_Канӗхвит илейменнисене хӑҫан парса тат»
шухӑш?—ы йтат вӑл М отторинтан.
— Т)ас пула'г. Килсенех парӑпӑр.
— А-а, йурӗ еппин,—тесе тухса кайма тытӑш
макаҫӗна пынӑ ^ҫын, ан ьах ҫав вӑхӑтра вӑл щ
приккаш ьӗк
(И еффимӑв йатласкерӗ) паккетг
канӗхвит виҫнине кура'г.
— Кам вал)Л)И ку?
— Воронкков
— Кам вӑл Воронкков? Есӗ канӗхвит пӗп
тетӗнҫке^ ернӗ ытла ӗнтӗ никама та памастӑр!
— Епӗ пӗлместӗп. М отторинтан ыйтӑр.
— М отторин йулташ, есӗ канӗхвит ҫук терӗ
канӗхвит пур вӗт сирӗн?
М отторин ӗмӗр тӗлӗнменнине тӗлӗннӗ. Тӗлӗн!
ҫеҫ мар, ҫиленнӗ вӑл ҫав тери.
— Пирӗн макаҫӗнта мӗн пурри ҫуккипе санӑн !
— Иепле манан ӗҫ ҫук, куҫ кӗретӗн суйатӑр т
—^ Санӑн ӗҫ ҫук тетӗп, ку канӗхвите „йут па
ш алӑхрзн килнӗ иншенерсем" ва.5.5и хӑварнӑ.
^ 5 И М ,
иноҫпегсиалис кӑмпина^йӗпе '
пӗрре ҫеҫ, вӑл та пулин И Т Р ларйокӗньен ил1
тӑрат. Сирӗн приккаш ьӗксем хӑш патшалӑхрг
килнӗ?
— Сан ӗҫ ҫук унта.
А н§ах пынӑ ҫыннӑн ӗҫӗ пулнӑ, вӑл вӗсене т
рӗслеме те пултарнӑ. Суйнӑшӑн, хӑй ӗҫне пӗлме!
шӗн, макаҫӗна пы ракансене ахӑраш са хӑратнӑшӑ
пӗр сӑиахпа каласан, пӳрократла, йурӑхсӑр ӗҫл
нӗшӗн ҫак макаҫӑна пынӑ ҫын М отторина йӑтлаь
пуҫланӑ.
П а§5уш ки мои! Мӗн тухнӑ вара ун хыҫӗнье
ҫы рса пама та пӗлейес ҫук, Ҫил. Тӑвӑл. Аслат;
Ҫиҫӗм. П урте пӗрле.
С ӑньӑртан вӗҫерӗннӗ йытӑ пек. ун^ьен тӗлӗр(
вы ртакан приккаш ^ӗтсӑ Попповӑ ьупса пыр(
макаҫӗна кӗнӗ ҫынна „ҫавӑрса“ илет. Вӑлҫавте]:
хы тӑ кӑш кӑрса йатлаҫнипе, унӑн пуҫӗньи хит{
ш лепкки те, сивӗ ты тиӑ ҫын пекех ^ӗтреме пу
ла^г. Ҫав вӑхӑтрах тепӗр йеньен, кассӑ клеткин§£
С ы ккӑвӑ сиксе тухат, М отторин париттонпа ах;
раша'г. Хӑлхусене мамӑк ^икмесен хӑлху парапп;
нӗ шӑтма пултара'г. Тепӗр прикаш^вӗтси—Топри
кӑвӑ та, наь^алнӗка йурас тесе пулмалла, сӑма
хуш са хура'г.
Йытӑ та нумай вӗрсен ывӑнат, (макаҫӗна пЫ1
ҫын ҫавна шанса тӑнӑ) ахӑраш сан, ахӑрашса
приккаш ьӗксем те лӑпланаҫҫӗ.
— Макаҫӗн пуҫлӑхӗ кам сирӗн?
— Шишкин.
— Ха.5 ӑҫта вӑл?
— Таҫта кайнӑ пӗлместпӗр.
— Пайан пулат-и вӑл кунта?
— 'Р)ас килмелле вӑл кунта,—терӗ пӗр при;
каш ьӗкӗ.
М акӑҫӗна пынӑ ҫын актӑ ҫырат, вӑл вӑхй:
Ш ишкин та пырса ҫитет, Февралӗн 18-мӗшӗн1

йвком претставиттӗлӗ, Опком тата „Канаш “ ре*
акси претставиттӗлӗсем леттуьий ревиҫи тӑваҫҫӗ
{ акӑ мӗн палӑрнӑ унта; КО РТ-ра нимӗнле у5I отсӑрах ӗҫлеҫҫӗ. Сӑмахран, аьасене пама пеь^ени
йлнӗ, панине панӑ, паманнине паман, йулашкине
1^йсем илнӗ, хӑйсене ҫывӑх ҫынсене, (кӗрӳшне,
йтӑшне, кумӗсене т. ыт. те сахалим ун пек ҫы: й ҫыи пӳрократсен) пилӗкшер кило салатнӑ,
1Ьасене ҫурш ар кило. Питӗ ^ейе ӗҫлеҫҫӗ вӗсем,
(еьрени панӑ хыҫҫӑн, картӑькисене... ҫунтарса
|аяӑ. Ш ыраса туп вара, аьасене мӗньул панине,
!^нострантсӑсене“ мӗньул хӑварнине.
Малалла тата уйрӑм саппискӑсемпе ҫӑматсем,
иьттосбм, пусма тавар, тата темӗн те пӗр хӑйсезе ҫывӑх ҫынсене салатвӑ. Вӑл таварсем пурге
1^арнӗксене валеҫмелле пулнӑ. Акӑ ҫав сап[кскӑсем:
.Клавти! Пӗр мӑш ӑр ҫӑматӑ парса йар. Шишкин.
|]Х—32 ҫ.“ Кама? Мӗншӗн? Мӗнле наретпа? Ӑна
кр Шишкин ҫеҫ пӗлет.
Топрикковӑ! Укҫине ил те, пӗр мӑшӑр
пӗ511К ҫӑмат парса й ар“. „П ор“.. тесе алӑ пуснӑ,
ш алла вулама ҫук.
„Хӗрарӑм па.5ттипарса й ар “.
Ҫавах алӑ пуснӑ. Кунта вара кама хушнине
)ге, кам ва.15;5и памаллице те калама хӑйайман,
нӗскӗн.
Доприкковӑ! Укҫине и л т е 17 кат. ҫип парса й э р “.
„Топрикковӑ! 50 шт. хурипе шурӑ ҫип парса йар.
Й-У1П—32“^
„ Епӗр, Й асы ккӑвӑри пулӑҫӑсен ерттелӗ, КОРТран 7 мӑшӑр ҫӑматӑ илтӗм ӗр“. Алӑ пуснӑ.
Малалла: „Йефимӑв! Укҫине ил те, Й асыккӑвӑ
пулӑҫисене 10 мӑшӑр ҫӑматӑ парса йар. Ш и ш ки н “ .
„Топрикковӑ! Торофейев иншенера, кӑмпинат
норминьен пӗр мӑшӑр пӗьик ҫӑматӑ парса йар,

„Охотсойуса 4 мӑшӑр ҫӑматӑ парса йар. Ш иш кин“ . „.Микуншӗнӑна пӗр пар пӗьик ҫӑмат парса
йар. Ш иш кин“ „Топриккӑвӑ! „Труш енник" савӑтне
190 меттӑр пусма парса йар. Ш ишкин“ . т. ыт. т.
ыт. т., шутласа та тухас ҫук. Парса йар, парса,
йар, тата парса йар, ҫавна ҫеҫ вулатӑн ҫырӑвӗсен56. Пит пысӑк шишкӑҫке-ха вӑл Шишкин.
КОРТ-ра вӑл ҫеҫ пулнӑ теттӗри? Ҫ-у-у-к, унта
ӗҫлекенсем, йулашки намӑсне ҫухатса, темӗн т е
пӗр хӑтланаҫҫӗ. Хӑйсем вӗсем нимрен те аптӑраса
тӑмаҫҫӗ, ҫӑнӑх та пур вӗсен, паранкӑ та ҫителӗклӗ, канӗхвит те тӑрани^ьенех ҫийеҫҫӗ, пе^ьен и
те пур, мӗншӗн тесен никам та вӗсен ӗҫне пырсз
тӗрӗслемен.
М отторин текенни макаҫӗнта вӑрланипе ҫеҫ тӑранман, пӗрре сто.%арнӑ тсеха пуфет илме кайнӑ
та, проппускине пӑсса тсехран... пӗр кроват ҫаклатса, тӗрӗсрех каласан—вӑрласа тухнӑ. К рова^ӗ
ҫав тери илемлӗ пулнӑ, ытарайманнипе ҫаклатмасӑр ьӑтайман. КОРТ-ра ун пек илемлӗ те хаклӑ
йапаласем ьас-^асах лулкалаҫҫӗ, ун пек „хастарл ӑ“ ҫын ҫывӑрмаст пулӗ КО РТ-ра та. КОРТ-ӑн
ҫуРЪӗ ҫав тери хитре тата, пӗр кунхине, ҫынсем
курман 5ухне, ҫурьӗпех ҫаклатса кайӗши, шанма
ҫук, куҫсем унӑн ҫӑрттан пулӑнни пекех, ҫынна
хӑратса вы.5аса тӑраҫҫӗ.
Кроватне туртса илнӗ тени илтӗньӗ те, вӑррине
темме сута паман, ӑна ӑнланма хӗн.
Кураттӑри, ку „инострантсӑсем“ мӗн хӑтланма
пуҫланӑ? Хӑйсене хӑйсем йурӑхлӑ йат пама пӗлеҫҫӗ вара нӗсем, „йут патш алӑхран килнӗ ҫынсем“ пекех, вӗсем те пирӗн Совет саккунӗсене
пӗлеймеҫҫӗ. Паллаш тарас пулат, рево.5утсиллӗ
саккунлӑхпала, ьасрах паллаштармалла!

Шишкин“ .

Исторек.

Хӑй те ҫимест— ҫынна та йеҫмест
П роф сой уссен вырӑнти кӑмитте-ҫӗсем кул,тфонта
ннӑҫта салатмасӑр темиҫе ҫул ты тса усраҫҫӗ.
Пи^ет С ойусӗн типокрафин-ҫй кӑмиттеҫв ниӑҫта
пӗр пус салатмасӑр виҫӗ ҫул хушшин^ве вунпӗр
пине йахӑн пухнӑ. Ку.%ттурӑ ӗҫӗпе ха.т^те пӗр
пус та уй ӑрса памает.
Унтисем.

Йытӑ, тет,
ВыртаӖ тет,
Утӑлӑх ҫинье.
Ҫимест те,
Иеҫмест те
Утӑ ҫывӑхне.
— Хам, хам, хам! хам-хам!
Кунта хуҫи хам?!
А^ам,
Есӗ кам!
— Епӗ, тет, колхоҫнӗк лаши.
Хӑвах та пӗлетӗн: ҫавӑн пек нуши:
Сан айри утӑ аха.15 ҫӗресрен
Памӑнши, пӗьӗк, хӑрах хӗрин^ен!
— Хам, хам, хам! Хам-хам!
Кунта хуҫи хам!
Патӑма ан кил.
Вӑт сана ман пил!

— Утӑ вӗт ҫиместӗн ҫавах
Пӗлетӗн хӑвах.
Камӑн ӗҫленӗ унта алли?
Хатӗрленӗ вӗт ӑна ман ва^^^и!
5 е м . сан айӑнта аха.15 ҫӗри^ьен,
Навус пулитьен,
Пар та мана тивӗҫлӗ пайа
Тав тӑватӑп епӗ те сана.
Сайа та каймӗ сан айри утӑ
Епӗ те пулӑп тивӗҫлӗ тутӑ.
Ҫакӑ ҫеҫ манӑн санран тӗп ыйту:
Виҫине пӗлсе—хӑвах кӑмӑл ту!
—Хам, хам, хам! Хам-хам!
Кунта хуҫи хам!
Ан ҫывхар, ан кил,
Ех, шуйттан, ват тил!
Хайарланьӗ, тет, йӑтӑ шур шӑлне йӗрсе,
Хайартан хайар ҫилленсе вӗрсе.

Ш ел/ҫав, шел.
Пулашмаст кунти мехел.
Й ы тӑпа—
'П улм алла иккен йытӑлла!
Ҫ. Ш ӑпьӑк.
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Кеокрафи

кӗнекине

Й апӑх йамш ӑкра, тет-§ӗҫ. Х алӗ йапӑхсем „йамш ӑкран“ тухса йалти ш култа 3—4-мӗш ҫулсен5е
вӗренмелли кеокрафи кӗнеки кӑларса йӑнӑ. Мӗнле
ленкнӗ весем вӑл ӗҫе—кӗнеке хуплаш кине пӑхсан
паллӑ мар.
Сӑмох пырат 2.100 екҫемпл^ар тухнӑ, А. Толковпа А. Ваҫҫилйӗз кеокрафи кӗнеки ҫин^ен.
Ҫырма тивӗҫлӗ пур вырӑнсене те илсе кӑтартса
ҫыраймӑпӑр, мӗншӗн тесен пурин ҫиньен те
ҫырсассӑн ру5кӑ ывӑнма пултарат.
Хӑш странигсӑран пуҫлас? Аха! Акӑ кунта!..
Епӗр артеҫиан ҫӑлӗсене етем хӑй пӑрапа ш ӑтарса йе 5авса тӑват тесе шухӑш ласа пурӑннӑ хаЛИ5СН. Ан^ах пирӗн шухӑш тӗрӗс пулман. Ш ывӗ
ҫӗр айӗньен хӑйех тухса ҫӳлелле пӗрхӗнет иккен,
мӗншӗн тесен, кеокрафин 10-мӗш странитсин^е
ун ҫиньен ак ҫапла ҫырса вӗрентнӗ:
„Хӑш вырӑнта ҫӗр айӗнТ)И шыв пысӑк вӑйпа
тухса ҫӳлелле пӗрхӗтет. Ун ^ у х артеҫиан ҫӑлӗ
Т€ҫҫӗ“ тенӗ.
Нумай пурӑн, нумай вӗрен...
Кӗнекен 44-мӗш странитсин, 3-мӗш йӗркин^е
(айалтан): „Совет сойусӗн ьи кӑнтӑрта Крым?!
йатлӑ утрав п ур“ тенӗ.
Крым утрав маррине (ҫурутрав кӑна) такам та
пӗлет ӗнтӗ кеокрафи науккине урӑх автӑрсем
ҫырни тӑрӑх вӗреннисем.
Толковпа Взҫҫилйӗв Крыма курорта кайасшӑн
пулӗха вӗсе.м. Страхкассӑна сайавлени парсан
кайма пултараҫҫӗ, ан^ах сайавленине ҫапла ҫырмалла: „епӗр кеокр:<фи кӗнеки ҫыракансем хали'Ьен Крым утрав маррине пӗлместпӗр, ҫавӑнпа ҫавна пӗлмелле тӑвас тесе пире Крыма курорта
йама ыйтатпӑр" темелле.
Полуш арисем ҫиньен кал^ҫнӑ ^ухне ҫакӑн пек
ҫы рнӑ: „Пӗр ҫурьӑм ӑрне (Й европ) —хӗвелтухӑҫ
ҫур^ӑм ӑрӗ, теприне (Амерӗк) хӑвеланӑҫ ҫур^ӑм ӑрӗ
т е ҫ ҫ ӗ “, тенӗ.
Хӗвелтухӑҫ ҫурьӑм ӑрӗн^е Й европ аиьахш иха?
Каланӑ тӑк Иевроппӑна аньах мар, хӗвелтухӑҫ
ҫурьӑм ӑрӗньи ыгти тӗнье пайӗсене те -каламалла
пулнӑ. Аньах вӗсем калама ӳркеннӗ, а^асеы хӑйсемех п ӗ л ь ь ӗ р тенӗ пулмалла (самостоятелькая
гроработка!) хӑйсен кахал пуҫӗсемпе.
30-мӗш странитсӑра, 15-мӗш йӗркере „хӗвел
пуҫ ҫинье т ӑ р а т “ тенӗ. Автӑрӗсене палламастӑп
та, аньах кукша пуҫлӑ ҫынсем пулӗ тетӗп вӗсем,
мӗншӗн
тесен,
кукша
пуҫлӑ ҫынсен хӗвел
пуҫӗсем ҫинье тӑраЕ теҫҫӗ. Кукша пуҫлӑ^маррисемшӗн хӗвел ,пуҫ тӗл ӗн ье” тӑрат вӑл кирек
хӑҫан та.
14-мӗш странитсӑра, 18 йӗркере „Анклири КриЯИ5 хули витӗр тухакан йӗре (Ленинкрат ҫывӑхӗнье) йышӑннӑ* тенӗ.
Анклире К риии5 йатлӑ хула ҫук. Крини^ тесе
Л онтӑн хулин хӗвелтухӑҫ пайне калаҫҫӗ.
Конешнӑ, Толковпа Ваҫҫилйӗв К риниь хула
йаьӗ-и вӑл, хула йа^ӗ мари—ун ҫиньен пӗлме те
пултарас ҫук, мӗншӗн тесен кӗнекине вӗсем Шупашкар хулинье ҫырнӑ, а Криниьӗ вӑл Совет
сойусӗн^е те мар, ьикӗн леш йенье, Ш упашкарта н пйт инҫетре лараЕ
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ҫыракан „йакӑравсем‘ ‘.
Тӗньен уйрӑм пайӗсенье мӗнле патшалӑ:
пуррине (кӗнеке тӑрӑх ,,тӑнине“) ак ҫапла ӑн
тарса^параҫҫӗ пире ухмахсене:
„1 Йевроп. Вӑл ҫакнаш кал уйрӑм патшалӑ;
56Н тӑрат; ССРС, Анкли, Кермани, Франтси, 1
веки, Ш ветси. Фин.фанти, Естони, Латви, -Ле
По.5шӑ,
Румыни, Полкари,
Туртси, Пе|
т. ыт. т е “.
41 пин тӑваткӑл километр йышӑнса тӑракан
тонийе кӑтартнӑ, 505 пин тӑваткӑл кило)
йыш ӑнса вы ртакан Испанийе, 310 пин тӑвт
километтӑрлӑ И тталийе 248 пин тӑваткӑл к)
м еттӑрлӑ Йуко-Славийе, тата ытти ҫавӑн
пысӑк патш алӑхсене асӑнман, „тата ыттис
тенипех иртерсе йанӑ. ^ з с р а х иртсе кайаа
пулнӑ пулмалла. ^
Туртсин ҫӗрӗ Й европпӑра 33 пин тӑваткӑд
лометр ҫеҫ, ытти ҫӗрӗ (1247 тӑваткӑл килом!
Аҫире выртат. Ҫавӑнпа ӑна Й ӗвроппӑпа пӗр
Аҫири патшалӑхсем хисепне кӗртменни йӑ|
пулат (автӑрсем кӑна туманни малаллахи йӗ]
сеньен палӑрат).
^ Тата... сисрӗри, йулташсем: „Перҫҫи Йев
ҫӗрӗн5б“ тенӗ. Пайанпа ӗнер куҫсл ларнӑ ӑ
ан ьах вӑл И европпӑ ҫӗрӗ ҫине. Ӗлӗк вӑл
ӗмӗртенпех Аҫири Иран ҫурмаутравӗ ҫинье!
ратьӗҫке. Хӑҫан куҫма ӗлкӗрнӗ? Ӗиерши, пайз!)
М алзлла кайӑпӑр—Толковпа Ваҫҫилйӗвӑн (
ҫӗнтерӳвӗсем патнелле малалла.
Ҫав странитсӑрах акӑ мӗн вулатпӑр:
„2. Аҫн. Вӑл ҫак уйрӑм патш алӑхсеньен та
Китай, Интокитай, Йаппони, Арави, ССРС хӗ1
тухӑҫ пайӗ, т. ыт. т е “.
Интокитай в ӑ л —патш алӑх тесен каллехтӗр!
пулмаст, мӗншӗн тесен Интокитай йатлӑ ҫур
утравӑра патшалӑхсем темиҫе те пур: Ҫиам,Мз1
ки, Пирмӑ, Ассам, Пенкали, Франтси колонийӗ
т. ыт. те.
Ҫавнах капас пулат кӑнтӑрпа хӗвеланӑҫ Аа
Арави ҫурмаутрэвӗ ҫин^ен те,— ӑна пӗтӗмӗш
Арави патшӑлӑхӗ те.ме май кнлмест, мӗншӗя
сен Аравире, Вӑтам А рависӗр пуҫне, Аҫир, II
шас, Йемен Приттани аллиньи п г^ӗк патшалӑт
пур, тесе шутлатпӑр епӗр, хамӑрӑн коекр!
ҫы рм а пултарайм ан пуҫӑмӑрсемпе.
Ҫав пуҫпах епӗр „Иаппонин пӗр тӑваткӑл
лометӑра 1601 ҫын ти в ет“ тенине ӗненмест
( 109-мӗш сгр.). П и^ӗке ӑшӗнт,и ҫелоткӑсем пе
пурӑнаҫҫӗҫке апла вӗсем! Ҫук, апла мар пу
йумах йаратӑр пулӗ, 114 ҫын аньах пулӗ.
34 мӗш странитсӑра 22-мӗш йӗркере ,ССР1
Литвапа ^икӗленсе т ӑ р а т “ тснине те, пуҫ
кисӗппе ҫапса ӗнентерсен те, ӗненес ҫук.
Ах „5икеленсе“ каймаискерсеы, ку автӑр йа
илтме васкакансем! Вӑл автӑрсене, вӗсем у^Ш
сем пулсан, темиҫе уйӑхлӑх ӗҫрен хӑтармя
В ӗрен^ӗр вӗсем пушӑ вӑхӑтра кеокрафийе. П
5 ӗ р —По.5шӑпа Л атвире пирӗнни пек сотсиалиС
ла ревофутси хусан ҫеҫ, Л итва вара пирӗн Са
сойусӗпе ^икӗленсе тӑма пултарат.
:
87-мӗш странитсӑра ҫакна вуласа пӗлетпӗр:!
,Е с ӗ р Совет сойус картти ҫин^е Аҫин хӗя
нӑҫ пайӗнье Елпӑ шывне тупӑр.Ҫ ав шыв хӗррв
нехтӑ тупаҫҫӗ“...

Пит кутӑн (хирӗҫекен) ҫынсем мӗн Толковпа
Ваҫҫилйӗв кеокрӑфсем: пӗтӗм тӗнье калат: Ел>пӑ
шывӗ вӑл Й европпӑра, тет (Ҫурҫӗр Покеми, Саксони, Ҫурҫӗр Кермани ҫӗрӗсене ш ӑварса выртат
вӑл шыв), вӗсем пӗтӗм тӗн^е каланипе хирӗҫеҫҫӗ:
апла мар, Е;ьпӑ Аҫирех вӑл, теҫҫӗ. Кутӑн (хирӗҫекен) ҫынсем мар-и вӗсем.
Е.Ьпӑ шывӗ Аҫире пулсан, унӑн приттокӗсем
(унта йухса кӗрекен п ӗьӗк шывсем): М олтава,
Екбр, Мул)тта, Саал йатлисем^ӑҫташ и вара вӗсен
шухӑшӗпе—Аҫирех-ши, йе Й европпӑрах-ш и, йе
криҫӗсран хӑтӑлас тесе таҫти пит инҫетри утрава

кайса „5икӗленсе“ выртаҫҫӗши?—Кусем ҫиньен
автӑрсем нимӗн те каласа хӑварман.
Кунта ирӗксӗрех Макҫим Коркки 1931-мӗш ҫулта „Исвеҫти" хаҫатра (108 мӗш номӗр) „пӗлмесӗр,
йапӑххӑн, найарлӑн тунӑ ӗҫ ҫиньен" тесе йат
парса ҫырнӑ статйара каланӑ сӑмахсем аса килсе
кайаҫҫӗ: „Мӗн туса иртеҫҫӗ-ши, мӗн тӑваҫҫӗш и
истаттӗлствӑсеньи ретактӑрсем —камсемши вӗеем?
Мӗншӗнши вӗсем ретактӑрсем?“
Темӗншӗнҫке!
Иван Муьи.

Л Ӑ П К Ӑ М АР...
Хӗрлӗьутай районӗньи Турханра лӑпкӑ мар.
Ӑҫта пынӑ унта хыпкаланьӑк етемсем ӗрӗхсе
ҫӳреҫҫӗ. Кӗрлевлӗ пурнӑҫ хуранӗнье вӗрет Турхан. Вӗремесӗр ара... Пурнӑҫӗ ҫавнаш кал—автопусла ьупат. Кӑшт кӑна тӗлӗртӗн тӗк вара... Пӗтрӗн. Мӗн ҫсре кӗри55енех хуса ҫитеймӗн пурнӑҫна. Ҫук ҫав, пурнӑҫран йулма хӑруш, ҫавӑнпа йӗм
пӗҫҫисене тавӑрсах 5упас пулат. Комсомол ҫекреттарӗ Офишкӗн та, йалканаш ҫекреттарӗ Пикилтӗн та, санитгар Поройккӗн та— етемсемех.
Вӗсен те ыттисен пекех, ^ӗрисем, ,ал-урисемпе
куҫ-пуҫӗсем пур... Вӗсен йун тымарӗсем тӑрӑх та
йун, хӗрӳллӗ те хӗп-хӗрлӗ-йун йуртатҫке-ха... Ма
васкас мар, ма ьу п ас мар вӗсен, ма пурнӑҫран
йулас? Ҫынсеньен йулма вӗсене расна ^устаран
йӑваласа туманҫке- ха... Хӑвӑртлӑх, утарлӑ ӗҫ,
ӑмӑрту мӗншӗн? Паллах пурнӑҫӑн пур уьасткисенье те малта пыма кирлӗ вӗсем ӗҫьенш ӗн. АнЬах кам мӗнле, етемпе етем пӗр мар, ка.ма ыалта
пыма, а теприне...
Пирӗн „активиссем" паллах ӗнтӗ „а теприне“
тейекен каттекорипе хисепленме тивӗҫлисем. Ҫавӑнпа вӗсене кӑмӑллӑн пуҫ тайса ьы сламасӑр
иртсе кайма кӑмӑл ҫук ман Аха.З) п улсаноы сласа
Ьӑрманмӑттӑм та... Тӑрӑш нӑҫке-ха вӗсем. Ӗҫленӗ.
Ҫамка тӑрӑх ахах пӗрьи пек хаклӑ тар пӗрьисене
тумлатса сайа йанӑ. Ҫынсеньен, пурнӑҫран йулас
мар тесе, темиҫе сехет хушши ерех илекенсен
ӗретӗнье пуш кӗлен^есене ш аккаса тӑма шуткӑ
кураттӑр штолӗ, есӗр? Унта тарлаыа мар, хырӑм
пӗрӗнсе ларнипе ӑш ьик тавӑрӑнса тухмӑ та пултарӗ. Ан^ах пирӗн керойсем ьӑтуллӑ, вӗсем аптрас
ҫук... Ӑҫтан ап тр аььӑр , вӗсен орканисӑмӗсене
ҫпиртласа хурҫӑлаиӑҫке...
Вӗсем ^ӑтӗҫ, вӗсемшӗн ма куЛ).5анас! Ант,ах
колхос витинье ҫур метр тарӑнӗш л аьака пыл|)ӑк ҫинье ҫӑрӑнса тӑракан лашасем мӗнле ьӑткалӗҫ... Аха.5 кӑна тӑмалла пулнӑ пулсан татах хӑт...
Урамра апрел хӗвелӗҫке- ха. Ҫураки... П ы льӑк
ҫиньен ишсе тухма хал ҫитереймен пирки вилсе
выртнӑ 4 сысна ҫуриме хӗрхенмесен те йурӗ. Вӗсем ьӑтса иртернӗ хӑт. Тӑприсеы ҫӑмӑл пулььӑр!..
Лашисене ^ӑн ахах та хӗн ҫав. Ӑньах пирӗн активиссем вӗсене шеллеме шухӑшламаҫҫӗ. Мӗншӗн
шеллес? Лаша етем мар вӗт, темӗн ьухлӗ хӗн
пулсан та ш арлас ҫук вӑл. Л аш а ьӗлхесӗр, шалӑп
пӳровне кайса елеклес ҫук аламӗн. Ҫӗрулми те
лаша манерлӗ йапалах ӗнтӗ. ^ ӗ л х е с ӗ р . Ҫавӑнпа
50 пӑт ҫӗрулмине пӗр ш еллемесӗрех ҫӗртсе йанӑ
ӗнтӗ колхос претҫеттаттӗлӗ Паранӑв. Аньах ун
тӗллӗн телей пулманни хупларӗ. Ҫӗрекен ҫӗрул-

мисем Паранӑвран мӑшкӑланӑ пекех, ьӗлхеллӗ
пулнӑ иккен. Так пустуйах шалӑп парса хуптар5ӗҫ вӗсем ҫемҫе кӑмӑллӑ Паранӑва...
Ҫ>к, лӑпкӑ ыар ҫав Турханра, лӑпкӑ мар... Асар
та писер тӑвӑл кӑларса 5упаҫҫӗ партти йат,ейккин
ҫыруҫӗ Кӑпиттонӑвпа
проппакантис Ф еотӑрӑв.
Аҫта? Вӗсем те пурнӑҫран йуласшӑн мари? Кам
пӗлӗт?.. Ҫапла-и тен. А ньах вӗсем уншӑн мар
пулас. Офишкин Унтрине (йалканаш претҫетаттӗлне) шыранӑ иккен. Кӑлӑхах шыранӑ. Ӑпрел
алӑкне вӑхӑтлӑха питӗрсе Кармӑш пасарне кайнӑ
Офишкӗна раҫ тупӑн!.. Кӑлӑхах тар йухтараҫҫӗ
Кӑпиттонӑвпа Ф еотӑрӑв. Пурпӗр ортӗн парас ҫук
вӗт уншӑн.

Хӑшпэрисен кеске „пиокрафнйӗ'.
Пайан та лӑпкӑ мар, ӗнер те лӑпкӑ пулман ҫав
Турханра...
Ӑвраам ывӑлӗ Иисак пулнӑ, Иисак ывӑлӗ ҫавҫав пулнӑ тенӗ пек, Турхан йалӗньи етемсем те
пӗрин^ен тепрн, теприн^ен тепри ҫуралса йышлӑланнӑ. Ҫуралнӑ, ӗҫкӗ-ҫикӗ тунӑ, хурӑнташ ланнӑ.
Ҫук, лӑпкӑ пулман ҫав, лӑпкӑ пулмзн.
П артти йаьейккин ҫекреттарӗ 5бРиь1ш ш ов Е,,
Испуххан йалканашӗн претҫеттатӗлӗ Пыккӑв В.,
„Х рес5ен“ колхос пуҫлӑхӗ Паранӑв П. пулнӑ пульЬӑр-ха. Мӗн тума тивес вӗсене?.. Йалта йатлӑҫы н
.^гулни никам вар-хырӑмне те пӑсмаст вӗт!.. Ҫитменне структурӑ ҫапла хуш ат, ҫавнашкал 5ьш сем
пулмаллах ӗнтӗ йалта, структурӑ хушнӑ тӑрӑх.
Етем тени кирек мӗнле пысӑк ьы нлӑ пулсан та,
хурӑнташ сӑр пулмаст. Етемӗн камран та пулив
ҫуралса ете.м пулмаллах вӗт. Кам хӗрне те пулин
к а ^ ь а илсе ҫемйеленмелле... Ҫемйере хӗр пулсан
кама та пулин к а ь ь а парас пулат, ывӑл пулсан,—
авлантармалла. Пӗр сӑмахпа каласан хурӑнгаш лӑ
пулассиньен нийепле те хӑтӑлма ҫук. Хурӑнташсӑр тӑрса йулгӑн тӑк вара, пурнӑҫ мар. Т арат
санран пурнӑҫу, ес ӑна тек-текех ҫӗре кӗри-ь^ен
те хуса ҫитеймӗн.
Ҫавнаш калах Пыккӑв В. та, ыттисем те хурӑнташ сӑр, тӑвансӑр пулман. Пыккӑв ^В., П ы ккӑз
Петӗрӗ, Пыккӑв Никкантӑр, Пыккӑв Йӑванӗ, тата
ытти П ы ккӑв тураьӗсем те пулнӑ. Ҫы нпаҫы н пӗр
пек мар, хӑшӗн сухалӗ вӑрӑм, хӑшӗн куҫӗ хӗсӗкрех, мӗнле те пулин уйрӑмлӑх пурах ӗнтӗ. Тӑванпа тӑван та, Пыккӑвсем те пурте пӗр пек пулма
пултарайманни паллах ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем
те етемсемех. Ҫапла вара Пыккӑв. В. йалканаш
претҫетаттӗлӗ, Пыккӑв П. Ф. ҫирӗп сатаниллӗ ку-
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лак, Пыккӑв Петӗрӗ коыунис, Пыккӑв Н. раскул а ь ь ӗ т тунӑ кулак, Пыккӑв И. ликвитаттӑр пулнӑ.
Ҫук, пӗр пек пулман ҫав вӗсем, пӗр пек пулман...
Паллах ӗнтӗ, вӗсен кашниннех, харпӑр хӑй оп5 ӑр а мӗнле вырӑн йышӑнса тӑнине кура хурӑнташӗсем пулнӑ. Пыккӑв Никантӑр кулакӑн хӗрне
р аск у л аьь ӗт тунӑ кулак Куҫнетсов Ҫ итӑртан пуҫне урӑх ҫын к а ь ь а илме пултарайманни те паллах. Ҫавнашкал структурӑ, ҫавнаш кал тиферентсиатсиллӗ ҫиҫтемӑ!..
Тӑванпа тӑван пӗрлешет, ҫиьӗ йутӑн мӗн ӗҫ
пур тенӗ пек, пирӗн Пыккӑв В. та тӑванӗсемпе
хурӑнташ ӗсеньен уйӑрлсах пурӑнман.— Хамӑр ҫынсене ма кӳрентересР-лосӑнка пӑхӑннӑ ӗнтӗ вӑл.
Ҫав лосӑнка пурнӑҫлас майпа ҫирӗп сатаниллӗ
П ы ккӑв П. Ф.-па А. М айорӑва вӑтамсен хисепне
кӗртес майпа 5ер,чкесем ш аклаттарнӑ. Пуп ҫур^ӗ
аллиньи ҫурта йут ҫынна париььен
хамаранах пултӑр тесе хӑйӗн пи^ӗш не, Пыккӑв
Петӗрнех сутнӑ. „Хамӑр хурӑнгаш йапалипе мӗн
тавас“ тесе Куҫнетсов кулака тим ӗрь хатӗрӗсене
кайалла тавӑрса панӑ. Колхос ӗҫне ӗҫлекен квалификатсиллӗ тим ӗрь йатне панӑ вӑл ӑна. Аван,
м ан!.. Май килсе пынӑ ьухне ма пурнас мар,
О ерны ш ш овпа Л аранӑв та ерех ҫине йӗрӗнсе пӑхмаҫҫӗ вӗт-ха..
„Ҫӑкӑр-тӑвар хир^е-хирӗҫ“ тенӗ пек, Куҫнетсов
кулак та хӑйне ы рӑ тӑваканнисене манмаст. Куҫ
хупмасӑр ӗҫлет вӑл колхосшӑн. Ара, ӗҫлемесӗр,
урамра апрел хӗвелӗ... Ҫураки. Хатӗрленес пулат...—хама ыр тӑвакан ҫынран ма хаклӑ илес.
Кашни плука йусанӑшӑн 6—7 пӑт ты рӑ илсен те
ҫитӗҫке мана. Ун укҫипех тутӑ пулас ҫук аламӗн,—
тет вӑл ҫемҫе те ӑш ӑ кӑмӑллӑ сассипе. Аха.5рен
кулак темен ҫав ӑна, пысӑк талантлӑран каланӑ
ыен... Ҫӑварӗ калаҫат, хӑрах алли плук туптат,
л-епри умлӑ-хыҫлӑн пырса тӑкӑнакан тырӑ михӗсене^ҫеклет. Талант кӑна мар, кени!..
Еҫлемесӗр ара, ӗҫлес пулат ҫав. Унсӑрӑн пурнаҫи вӑл...^Ҫитменне ^ипер пике пек хӗр ҫитӗнет.
Л иквитаттӑр Пыккӑв Й. кӑмӑлӗпе хӗр мар, хӑрӑк
турата та тепӗр хут ҫӗре ^авса лартса ҫитӗнтерме п р ӗ . Ун хӗрне вӑл хутла вӗрентетӗп тесевӑр ман ӗ^леме кай темест...
Ма ӗҫлес мар Куҫнетсовӑн?.. Темӗн ьухлӗ сахал
еҫлесе илсен те, ҫын кӗсйине мар, хӑй кӗсйинех
керет. Патш алӑхпа ӗҫ ҫук ун. Уншӑн пулсан хӑй
пуҫӗ, тата хӗрӗн пуҫӗ сывӑ пултӑр, мӗн тумалла
натшалӑхпа, патш алӑх ӑна вӗркӗь хӑмпине вӗрсе
карӑнтарса паман вӗт... Пыккӑвсем вара унш ӑн—
5ан-5ӑн патшалӑх. Нихӑҫан та патш алӑха тыр пзр
темеҫҫӗ, ӗҫтер-ха пӗр шкал)Кӑ тейейсе хураҫҫӗ вӗсем. Аван ҫынсем ҫав Пыккӑвсем...
Хурӑнташсӑр мар ҫав етемсем, хурӑнташсӑр
мар... Пурнӑҫ Куҫнетсов кулака та кӑмӑл тумасӑр
тӑратса хӑварман... Унӑн та хӑйне май хӑйматлӑх
кӗрӳгпӗ И арапайккӗн Михали пур. Кашни йӑвӑҫӑнах хӑйне май ту р а^ ӗ пур вӗт-ха. Йарапайккӗн
Михалин те ҫавнаш калах, хӑйне май кӗрӳшӗ, йалсозет ҫыруҫи П икилтин Петрай пур. Урӑхла пулма пултараймаст, мӗншӗн тесен пурнӑҫ ҫапла, мӗн
авалтанпах ҫав пурнӑҫӑн саккунӗсем.
Ӗҫлекен ҫынна пырса ьӑрм ан тари ььен , ҫавӑн
пекки патне кай тенӗ пек Иараппайккӗна та, Пикилтӗна та ^ӑр.мантарас кӑмӑлӑм ҫук ман. Ма
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тивес, ӗҫлеь5ӗр-иҫ!.. Кашни егемӗн хӑйне ма
прохвеҫҫи, кам мӗн тума ӑста, ҫавна тӑват... П1
килтин ак хӑй ьы нне кура ^еретсӗрех ерех ил1
ӑста. 20—30 литтӑр тараи илме спосопнӑҫ пур }
кункаҫиььен. Й арапайккӗнӗ вӑл илсе панӑ ерехг
услам тӑвакаяни. П урнат, йара паратЙарапайккӗ
кункаҫиььен 2 0 —30 литтӑр сутасси йӑвӑр ӗҫ(
мар аламӗн. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ? Нимӗн тума та ҫу
рас етемӗн прохвеҫҫийӗ ҫавнаш кал... Сутат те у
лам илет. Еҫленине кура йал активне пухса каҫс
рен ӗҫкӗ-ҫикӗ те тукаласа илет. Аван ҫав пура
тени, аван...
Ҫук, лӑпкӑ пулман ҫав Турхакра, лӑпкӑ пу
ман. Кашниннех пурнас килнӗ, пурнӑҫран йул:
м ар тесе, йӗм пӗҫҫисене тавӑрсах ^упмал;
пулнӑ
ш ереметсен...
Ҫавӑнпа
васканӑ, ьу:
нӑ, кам мӗнле пӗлет ҫапла ьупнӑ. Ан^ах вӗа
пурнӑҫри тӗллевӗ расна пулман, кашни тӗрлӗ ҫу
па 5упнӑ пулин те, пӗр пӑньӑ патнех пырса ту
нӑ вӗсен ҫулӗсем. Пур етем те пӗр пек вӑйлӑм:
вӗт-ха. Ҫавӑнпа пирӗн керойсем те пурте пӗре!
кел хӑвӑртлӑхпа ьупм а пултарайман. Хӑшӗ х
вӑртрах, теприсем йерипентереххӗн, мӗшӗлтет
'Ьупнӑ, Пӗр сӑмахпа каласан ӑмӑртса ьупнӑ. Ӑмӑ
тура пӗрремӗш преми илекеннисем колхос пре
ҫетаттӗлӗ Паранӑв П. йалканаш претҫетаттӗ
П ы ккӑв В., тата партти йаьейккин ҫекретта
5 ерныш ш ов Е. Вӗсем хӑйсен ҫулӗсем пырса т
хакан пӑньӑ патне, финниш патне ҫитсе перӗш
воп^ӗм пурнӑҫа хӗре ыталанӑ пекех йавакла
илнӗ вӗсем. Вӗсен тӗллевӗ—Совет суьӗ умне тӑ:
тивӗҫленесси пулнӑ иккен. Ҫавӑнпа вӗсен тек-т
кех заскамасан та йурат. Ҫитнӗ вӗт пурнӑҫӑн
ҫӳлти картлаш ки ҫи н ье вырнаҫнӑ стантсӑна! I
васкас?
Вӗсемшӗн ма ку.5анас, вӗсем пурӑнкалӗҫ! Ав
лешсене, ыгти Пыккӑвӗсемпе Иарапайккӗнӗсе)
Пикилтинсемпе Куҫнетсовӗсене, Порейккӗнсе
^ӑнахах та шел..
Ӑҫтан 5ӑтӑн шеллемесӗр?.. Мӗн ҫуралнӑранп
хӑвалаҫҫӗ вӗт вӗсем пурнӑҫа! А ньах темӗн ьу;
хӑваласан та хӑйсен ҫулӗ вӗҫне гухса ҫитейме(
мӗскӗнсем...
Ҫитменне апрел хӗвелӗ илӗртнине уйамас
ҫуракипе аппаланма ш ухӑш ты тмасӑр (колхо!
ҫуракине тухнӑ ^ухне 14 ^ентнӗр суртлӑ вӑрл
кангӑрвӑрри, лаш а апаьӗ, 8 ӗнерьӗк, 5 хӑь
6 урапа, 4 сӳре, т. ыт. ӗҫхатӗрӗсем ҫитмен)
паҫҫӗ. А ньах телей ҫукка нимӗн тума та ҫ
П асара кайса илеймӗн ӗнтӗ ҫук телейе. 1
тош ӗ етемех, манӑн та ыттисен пекех ^ӗре п
Ҫавӑнпа епӗ хамӑн мӗскӗн те телейсӑр керой
сене ш еллемӗсӗр ^ ӑ тс а тӑраймарӑм. Мӗн тӑ
ӗнтӗ?__ Кӑмӑлӗ ҫавнаш кал... М аҫтӑрлӑх ҫителӗ
пулнӑ пулсан, епӗ хам керойсене вал>.5и авто
пил туса панӑ пулӑттӑм та... Маҫтӑрлӑх ҫу
хуплат ҫав. Автомопил туса панӑ пулсан вӗ
П аранӑвпа Пыккӑвран йулас та ҫукьӗи тен?. ^
нӑ уш, хам пултарнӑ таран пулӑшса панипе
ҫитӗ. Ӑн кӳренӗр, тусӑмсем, ку фелйеттона с
^ ӗререн пулӑшас тесе йатарласах ҫыртӑм. Хӑ
пурнӑҫӑн тӗлӗ патне, совет суьӗ умне ьупса (
сен, хама пысӑк кӑмӑлпа тав тӑвасса шанса
латӑп.
Ва;лв1

АЛАКӖР ВАҪЛЕЙӖ

Иккӗ пайлӑ комвти.

П Й Е С О Ӑ Р И

Ҫ Ы Н С Е М :

1. Пал)ук—комсомолӗс.
Йӑкӑнат— комсомол йаьейккин ҫекреттарӗ.
Ануш — колхоҫнӗтсӑ.
Ентри М у ь и — ватӑ колхоҫнӗк-утарнӗк.
Лариван— кахал колхоҫнӗк. Ват хусах.
Сухви— Лариван амӑшӗ.
Раман —колхоса хӗсӗнсе кӗнӗ кулак. •
Колхоҫнӗксем, пионерсем т. ыт. те.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-М Ӗ Ш

П А Й Ӗ

Стсенӑ. Хресьен пӳр^ӗ. Пӳртре тирпейлӗх ҫукки
палӑрат. Тӗрлӗ йапаласем ӑҫта пынӑ^унта, урлӑпирлӗ йӑваланкаласа вы ртаҫҫӗ. Урлӑ сак ҫинье
Лариван хзрлаттарса
ҫыврат. Унӑн
урисем
тирпейсӗр, хӑрах ури сак ҫинье, хӑраххи ҫӗрелле
усӑнса тӑрат. ^ь^лайран ш акканӑ сас илтӗнет.
Тулти сасӑ (ьӳреьерен шакканӑ май). Ей, халӑх
ҫине... (Шакка^). Ей, хуҫи, халӑх ^ҫине!.. (Темиҫе
хутьен шаккат). Ей, Лариван! Халӑх ҫине!
Лариван (йӑш ӑлтаткаласа йӗрипен пуҫне ҫӗклет).
Ҫиььас!.. (Каллех ӳпне вы ртса ҫывӑрса кайат.
Харлаттарнӑ сас).

1-МӖШ КУРӐННИ
Пагьук (кӗрет. Ҫывӑракан Л аривана асӑрхаса).
Каллех!.. (Ларивана пырса лӑкат). Лариван! Лариван!.. (Лариван ьӗнмест. Хыттӑн кӑш кӑрат). Ларива-а-ан!!!
Лариван (йӗрипен пуҫне ҫӗклесе пӑхат те, каллех ӳпӗнет).
Па^ьук, Лариван, Лариван!.. (хыттӑн лӑкаса)
Лариван тенӗ сана!
Лариван. Ӑм?..
Пагьук (хыттӑн кӑшкӑрат). Лариван!
Лариван (Па,5ук аллине сирсе). Ан ^ӑрмантарса
ҫӳре... (каллех ӳпӗнет).
Па;ьук (шухӑша кайат. Сасартӑк). Аха, тӑхта
епӗ сана!.. (ҫӑвар ҫурласа кӑш кӑрса кайлӑ-майлӑ
кускаласа ҫурет). Поша-а-ар! Поша-ар!..
Лариван (йӑлт сиксе тӑрса). А?!
Па;ьук. Поша-ар!..
Лариван (васканипе минтерне ытакласа йарса
илет те алӑкран ҫӗмрен пек тухса тарма тӑрат).
Пагьук (Ларивана алӑкра йарса тытат).Тпр-ру-у!..
Стой!.. (хыттӑн ахӑлтатса кулса й а р а ^ Лариван (кӑмӑлсӑрланса).
Пошол к ьорту!,.
(вырӑн патнелле утат).
Па;ьук (кулма ьарӑнса). Хӑрарӑн?
Лариван. Ан ьӑрм антар тенӗ, сана!.. (вырӑн ҫине
пырса ларат. Карӑнкалат).
Па1ьук (йунашар ларат). Итле.
Лариван. Ну?

Пэ;ьук. Ӑм.. Акӑ мӗн!.. (Лариван ӳпне ҫаврӑнса
выртат). Пӑхатӑп, пӑхатӑп та епӗ сана... (Л аривак
харлаттарм а пуҫлаЕ А сӑрхаса лӑкат). Л арнван
Лариван!
Лариван. Ӑм?..
Па;ЬУК. Н у вот... Ҫавӑн ьухлӗ аван... (л ӑ к а ^ Лариван, Лариван!
Лариван (тарӑхса). Ну?
Па;ЬУК- Итле, есӗ!
Ларизан (тарӑхса). Ну вара, итлетӗп!
Па;ЬУК< Ҫавӑн ьухлӗ аван, хӑвна ҫав тери йуратакан хӗр пур ҫиньен...
Лариван (пуҫне ҫӗклесе). Мӗн?!
Па;ЬУК- Ҫак таранььен авланмасӑр пурӑнатӑн.
Неушлӗ намӑс мар, сана?.. Неушлӗ хӗрхенместӗн
ес ӑна?..
Лариван (тӑрса ларат). Интереснӑ... Ну вара?
'Па;ЬУК. Пускил каььи пулмасан епӗ санпа^ калаҫас ҫук та... Л атнӑ уш. Хӗрӗ ӑна ьӗрине кӑларса
ты ттарм а хатӗр... Ҫӗр те хӗрӗх пӗр пушар пек
хыпса ҫунат! А вӑл пур, снай ыйӑха паккат... Калаҫа^ь ен калаҫманни авантарах та, латнӑ уш... Пускил К355И пулман пулсан...
Лариоан (урисене ҫӗрелле туса ларат). Интереснӑ...
Пӑ;ЬУК. Итле!
Лариван. Ну?
Па;ЬУК. А вҫотки ьӗ р е ҫук сан, Лариван...
Лариван. Мӗн?
Па;ЬУК. Ну еппин, ^ӗрӳ 5 у л пек хытӑ.
Ларнван Хытӑ?
Па;ьук (салхуллӑн). Хытӑ ҫав, Л ариван, хытӑ...
Лариван. Интереснӑ...
Па;ЬУк. Вӑл пур кунӗн-ҫӗрӗн трийӗр патӗнье
ӗҫлет. Трийӗра вӑрлӑх йарса тӑнӑ май сана аса
илет те, хаш т хуйхӑрса илет. Ан та кала, Лариван,
ҫамки ҫине тар тухи^ьенех ш ухӑш лат вӑл сан
ҫиньен.
Лариван. Хӑм... И нтереснӑ.
Па;ЬУК< Ҫук, ҫав, вҫотки ьӗ р е ҫук сан, Лариван...
Ш топӑ55ӗ кӑмӑллӑ к а ^ ^ ӑ пек пулса, пырса пулӑшас... Хӗрхенместӗн есӗ ӑна... Ех, еп сан вырӑнта
пулсан, ҫав хӗре алран вӗҫертеппи!
Лариван. Интереснӑ. Неушлӗ ҫаплах?
ПаЛ]ук. Ӗненместӗн пулсан, акӑ, тӑпӑлтар ман
ҫӳҫе!.. (пуҫне ьиксе парат).
Лариван. Интереҫнӑ.
ПаЛ|ук (тарӑхса). Тфу, шуйттан!.. И нтереснӑ та
интереснӑ!.. Санпа калаҫиььен луььӑ... Ҫӑвар
тутине сайа йама нестойӑт! Сывӑ пул! Вырт,
ҫывӑр, ҫӗр! (тухса кайма тӑрат).
Лариван (сиксе тӑрса). Па.1)ук!
ПаЛ|ук. Ну?
Лариван. ам ...
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Лариван. Пилӗксӗр пулман пулсан, ӗҫне тума
Па^ЬУК- Калатӑн тӑк, кала! Каламастӑн пулсан
ӳркенсех тӑракан м а р ь ь ӗ те. Ака, кӑҫал хӗлӗпе
Н655У Ҫынна ьар са тӑрас!
пилӗкпе асапланатӑпҫке... (к у к ӑ р л а^ . Ай! Ой-ой!..
Лариван. Суймастӑн пулсан...
Па;ьук. Е-е, ес, апла!.. Санпа палкаса тӑма
Па;ЬУК- М ака мӗн, маншӑн пулсан... Ӗмӗрех
Ьӗлхе каҫоннӑй штолӗ! Сывӑ пул! (тухса кайма ҫывӑр! Пурпӗр пӑнтӑхӑтӑн! Пыратӑн пулсан пыр
пымастӑн пулсан, сансӑрах м айлаш та рӑпӑр...
тӑрат)Лариван. Тӑхта, аха;ь тӑвас ҫук вӗт еп сана.
Лариван. (ку кӑр л а^- Ой-ой!..
Па;ЬУК- Апла пулсан татах хӑт... Калаҫма та
Па;ЬУК- А вҫотки ^ ӗ р е ҫук сан, Лариван... Сывӑ
йурӗ тейӗпӗр. Ну?
пул!
Лариван. Килӗш теретех пулсан,
^ӑн ахах та
Лариван. Итле!
интереснӑ...
Па;ЬУК- Ну?
Па;ЬУК- Имӗннӑ.
Лариван. Пилӗкӗ хӑйаматне!.. Пымалла пулат
Лариван. Трийӗр патӗнье ӗҫлет тетӗн?.. (шухӑшӑштолӗ...
лат). Аха... Кам ш уйттанӗ пулма пултартӑр-ха?..
Па;ЬУК- Ймӗннӑ.
Па;ЬУк> Утарнӗтсӑ.
Лариван. Авланас мар тен ӗь^ ӗ те... Ара лешӗ
Лариван,^ Утарнӗтсӑ?
аптратса ҫитер^ӗ. Ни ҫывӑрма, ни тайӑнса ларма.
ПахЬУК- Ахӑ,
И нтереснӑ.
Лариван. Интереснӑ. Ӑхӑ!.. (шухӑшлат). Неушлӗ
Па;ЬУК. Ха-ха-ха-ха!..
ҫав?.. Ҫук, вӑл мар пу.5хз, вӑл пулас ҫук...
Лариван. Й ейпохта, интереснӑ.
Па;ЬУК- Куҫӗгем хура. Пуҫӗнье хӗрлӗ ту-у...
Пал,ук. Пар аллуна!
Лариван (шухӑша кайат)- Куҫӗсем хура .. П уҫенье
Лариван. (парат). Ме!
хӗрлӗ ту-у-тӑр...
Па;ЬУК- Х ӑвӑтрах то.5Ккӑ!
Па;ЬУК' Пит ҫӑмартийӗсем анис панулми пек.
Лариван. Латнӑ.
Лариван. Куҫӗсем хура. П уҫӗнье хӗрлӗ тутӑр...
Па;ЬУк„ Итле. Асту, ес нимӗн те илтмен, пӗлПит ҫӑмартййӗсем акис ҫӗрулми пек...
местӗн! Ӑм... Есӗ ӑна куҫпа, куҫпа хыпашла!
Па;ЬУК- Ха-ха-ха-ха!.. Ҫӗрулми пек мар, панулми
Лариван. Иинтереснӑ.
пек!
Па;ьук, Имӗннӑ.
Лариван. Пиг ҫӑмартийӗсем анис панулми пек...
Лариван (вырӑн ҫине
пырса ларат. Карӑн(паусӑ). Ха, интереснӑ.
калат.'А наслат). Интереснӑ... (паусӑ). Ӑнта, интеПа;ЬУК- Ех, кӑвалер!.. Ахал) ^ухне „ман сташ, реснӑ. Вӑт ш уйттан хӗрӗ, йуратса вилес патне
вӑтӑр пилӗк ҫул хушши ҫӑкӑр ҫийетӗп“ тесе ҫӳ- ҫитнӗ, а ку тарин55бн систермест... Хе, йепле
рен!.. Кӑвале^) тошӗ. ^ ӑ м л а с а панине хыпма пӗл- вӑл. Ӑм... Ҫук, хамах ухмах ҫав, Ара пӗр кун,
местӗн те... Тфу!.. И тле еппин!
армана кайсан пӗр мешок ҫине тайӑннӑ ӗнтӗ хам.
Лариван. Интереснӑ...
Л аратӑп тӗлӗрсе. Пуҫ тӳпин^ен такам шуйттанӗ
Па;ЬУК* А, ӑннӑ, у, ӑш ...
^ӗпӗтет те ^ӗпӗтет... Нимӗн тума аптранипе шӗлепЛариван. А, ӑннӑ, у, ӑш... И н тер есн ӑ.. А, у,
кене тытса пӑхатӑп. Хӑнкла ҫыпҫӑнса пыман-ши
ӑанӑ, уш...
тетӗп. Ҫук. Ш ӗлепки ■ьип-'ьиперех... Каллех тӗлӗретӗп. Каллех ҫатӑрр ^ӗпӗтет... Ш алт аптраса
Па;ЬУК. Кала ман хыҫҫӑн, А, ӑннӑ, у, ӑш...
ҫитрӗм вӗт. Урӑх вырӑна куҫса лартӑм . Ну, ха.^
Лариван. А, ӑннӑ, у, ӑш! Пастай ха, пастай!..
ӗнтӗ тектекех тивес ҫук тетӗп. Кӑшт кӑна тӗлӗрсе
Интереснӑ... (ш ухӑш лат). Ӑхӑ!.. А-а, инуш!
кайнӑ55ӗ. Ҫатӑрр тутар^ӗ. Ех, ухмах, ман куҫ-пуҫПа;ЬУК- А вҫотки ьей е ес, Лариван.
ран ^ал тӑр р вут тухса карӗ. Хайхи 'ьӗпӗтнӗ вырӑЛариван, 5 ^йе? Интереснӑ.
Па;ЬУК- Ман умра пӗлмен пек пулат тата. Асту, на ты тса пӑхатӑп та, пӗр пӳрне пусмалӑх ҫап-ҫара! Нимӗн тума аптранипе„пуҫа хыҫкала тӑратӑп.
пӗлмеҫҫӗ пу.5? Пӗлместпӗрҫке!
Хыпашлап, нимӗн те ҫук. Иулашкин^ьен вара апЛариван (хавасланса). Ануш! Неушлӗ?
транӑ хӑрах шӗлепкене тавӑрса пӑхатӑп та...
Па;ЬУК. Имӗннӑ.
Пз;ЬУК- Ш ӑши ҫури пу^ьха?
Лариван (савӑнса). Хы, интереснӑ.
Лариван. Каккуй шӑши ҫури те, ман ^шӗлепке
Па;ЬУК. А вҫотки ь ӗ р е ҫук сан, Лӑриван...
тӳпин^е пӗр йӗкӗр ^ы ш кӑ кӗмелӗх ш ӑтӑк пулнӑ.
Лариван. 5 ӗ р е ?
Па;ЬУК- Ха^ха-ха-ха!
Па;ЬУК> Ш еллеместӗн ес ӑна... Вӑ/г ӗҫлет, есӗ...
Лариван. Йейпох та, интереснӑ. Мӗнле ха епӗ
Лариван (хашт хуйхӑрса). Ҫапла ҫав...
Па;ЬУК- 11айан мӗн пур вӑрлӑха тасатса пӗтерес кӑна ку таринь^ен асӑрхаман тетӗп... Шӗлепки
пулат. Тыр акма тухнӑ ҫӗре хӑмӑт-пӑйавсене ь о р т с ним, малтанах ш ӑтӑк ^ пулнӑ пултӑр-ха,
йусаса хатӗрлемелле. Плуксене тимӗрь^патнелеҫес тетӗп. Ҫӳҫе кам ш уйттанӗ тӑп ӑл тарса кӑларьӗ-ха
пулат. Еҫ ҫуккиш ӗн ан хӑра есӗ. Еҫне тупса тетӗп. Ш ухӑшларӑм ш ухӑшларӑм... Ш ухӑшланӑ тӗпарӑпӑр ӑна. Унта та, кунта та Ануш! Хӑвӑнах лӗрсе кайнӑ. Хайхи каллех, ҫатӑрр ьӗпӗтрӗ. Епӗ
шухӑшласа пӗлмелле, Ӑнуш вӑл как никак ӗҫлеме хайхи тӗлӗресси мӗн тӑвасси, йаш т сиксе тӑтӑм]
Пӑхатӑп тавралла, никам та ҫук. Хи-хи-хик!—терӗ
пултаракан хӗр, а вҫотки трактӑр мар ..
ман михӗ хыҫӗнье. Пӑхатӑп. Ануш шуйттанӗ!..
Лариван (хуйхӑрса). Т рактӑр мар ҫав...
Л ах-лах-лах кулат. М ӗншӗн кула'г тетӗп, А вӑл
Па;ЬУК- Тепӗр ҫын пулсан калаҫмӑттӑм та епӗ ав мӗншӗн пулнӑ? И нтереснӑ.
санпа. Пускил. Ануш прикатинье ӗҫ алли ҫитмест.
Па^ЬУ^- Имӗннӑ. А вҫотки плоххой к аььӑ, есӗ.
П роры ва кӗрсе кайма пуҫларӗ вӗт. Сан ҫине шан- Хӗрӗ хыҫран хӑвалат, а есӗ (ҫав хуш ӑра Сух^ви
н ӑ ь ь ӗ . Есӗ... ьӑхӑмлатӑн. П ы ратӑн пу.Т) а^а?
пӗр
ҫӗклем шыв ҫӗклесе кӗрет). Н у, епӗ карӑм.
Лариван! Ӑыта...
Ҫапла вара?
Лариван. л.хӑ. (Пал>ук тухса кайат).
Па;ьук- Ну?
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тытса ьэр м а ҫукки паллах. Йухса тухатех ӗнтӗ,
М ӑклӑс, мӑклама ҫук. М ӑкласан взр хырӑм пӑсӑ1'|}хеи (Па.ьука)* М а лармасӑрах, лармаллат,ьӗ... лат. Ҫук с^ав, май килмест... Выҫ ҫӑвар каллех
||8/1,ук. Хӑвӑр пырса ларӑр, кинемей!.. (кайат)- карӑлат. Ӗмӗр-ӗмӗр ь “ хса та тултарса ҫитерме
|ариван. (Ш ухӑш лат.
К арӑнкалаЕ А н асл ат).' ҫук ӗнтӗ. Ҫӳп-ҫаппа, скашӗм, тӑпра, ьу.л муклаш(ҫреснӑ...
кисемпе тултарма май килет пулсан татах хӑт,
^хви. Ара, Лариван, ес ҫаплах каймани?
урӑхла йумахлама пулаььӗ. Ха^ь ак, ирӗксӗрех
{гриван. Интереснӑ.
мӗкӗрленме лекет. Тыррине ак, сухине сухала,
[][1ви. Ҫынсам пур хӗрсе вӑрлӑх тасатаҫҫӗ... сӳре, выр, кӗлтине турхтар... Ей, ара, мӗн калапулат,
малли пур, ӑҫтан ҫывӑрма вӑхӑт пултӑр унта?
1риван. Ахӑ... Вӑт, шуйттан, мӗншӗн кулат? Каккой ҫывӑрма та, йӗммӳ анса ларсан ӑна та
1Л ... Хы, интереснӑ.
хӑпартай.чӑн... Вӑл ку апла пултӑр-ха еппин...
||хви. Ара, амӗш халаппине хӑлхана та ьикес- А ньах ҫывӑрмасӑр пурӑнма май килмест вӗт-ха?..
(8 мар, та^вӑл. Етем пулат-и ӗнтӗ санран!...
Тфу, шуйттан пурнӑҫӗ, тепӗр каласан хӑпарса
Ьриван. Ахӑ!
лараы та... Ни авлансан, ни авланмасан ырри ҫук.
(рви. Лариван, Лариван!
Ех, лашаннах лайӑх та вӑл... Кастарса йатӑн тӑк,
Игриван. н?
хуйхи ҫук, поккойнӑ покранимер... (паусӑ). Ҫапах
1ВИ. Кайас пулат тенӗ сана!
та, интереснӑ... Ануш. Кам мурӗ ш ухӑш ланӑ-ха
риван. Мӗн?
ӑна?. Хы, интереснӑ... (карӑнкаласа тӑрса ларат.
хви. Ара ес, мӑшкӑлатни, Лариван?
Анаслат)- Л еш касса ҫитиььен ^ т а с пулаЕ Утасси
1гриван. А?
утас килмест те ӗнтӗ.^мӗн тӑвас тен?... Турри
хви Ӗҫе ӑна халӑхпа пӗрле туса хур та, кай- ҫапла ҫырнӑ пу.ь (тӑрат. У райӗнье выртакан канI вара хӑвна ирӗк... Мӗнле пӗре каласа итлеттӑк катӑкне илсе тӗкӗр вырӑнне ^ пӑхат. Пуҫне
целле мар сана!
сурьӑкпа йӗпете-йӗпете йакатаЕ Ҫӗтӗк пиншакне
криван (тарӑхса). Каланӑ сана пилӗк ыратат тӑхӑнат. Хӑйне тӑрӑх пӑхкалаЕ Унтан ^каллех
кантӑк катӑкӗ ҫине пӑхса пуҫне ҫурьӑкпа йӗпетсе
фви (йӑлӑнса). Тархасш ӗн пӑлахайа ан пер, йакатаЕ Унӑн ҫурӑмӗ ҫине пурпа кахал тесе
|11ван. Ай выҫӑ ларас тетӗн?
ҫырнӑ. Й улаш киньен ш ӑтӑк тӳпеллӗ шӗлепкине
Лариван (пушшех тарӑхса). Ы-ый, шуйтан кар- илсе тӑхӑнат. Каллех тӗкӗрӗ ҫине пӑхат). Ӑм,
^и!.. 5 зрнатни ьарӑнмастни?!
Каланӑ сана интереснӑ... Хӑм... Хам та ытла йапӑхах мар ҫав...
кк ыратат тесе!
(тӗкӗрӗ ҫине пӑхат. Кулат). Сухалне кайса хырАиви. И-ни, йы ттурташ ш ӗ ывӑлӗ! Ш уйтан, тарм аллаььӗ те, латнӑ уш... (карӑнкалат. Унӑн
^тан ҫуратнӑ
пу^ь
сана!
Ҫынсен
пур, хӑрах ури салтӑнса тӑрат). Хӑм... интереснӑ...
|ӗн-ҫӗрӗн ӗҫ панье! Вӑл пур кӗлте ҫыхса кӗме (тухса кайма .тӑрат. С асартӑк ьарӑнса). Хӑм... Н у,
аӳркенет те... Н амӑса пӗлесьӗ кӑш тах. Тфу! латнӑ уш (тухса кайнӑ ьухне ҫӑпати кантри алӑк
кллӗ ывӑлӗ! (тухса кайат),
хушшине хӗсӗнет. Туртӑнат. Каллех алӑкне хуп^ат.
мриван (карӑнкалаЕ ^ ӑ с ӑ л с а месерле вы ртат.
Каллех хӗсӗнет, Каллех уҫаЕ Темиҫе хутьен алӑка
юайььен м аььана пӑхаЕ Паусӑ). Интереснӑ... уҫсахупнӑ хыҫҫӑн). И-ии, шуйттан кантри!.. Сӑран
[^интереснӑ.,. (паусӑ). Так, так... Ануш... Хӑм, атӑ туйанмалла та, латнӑ уш (тухса кайат).
1шуйтанӗ шухӑшланӑ-ха ӑна?.. Ну, вӑл апла
|гӑр-ха еппин... Калӑпӑр, еп авланап. Ну, калӑ3-МӖШ КУРӐННИ.
? авланнӑ. Авланнӑ йапала паллах аьасӑр пулПагьук. (5 ылайран йӑпшӑнса кӗрет. Тавралла
Й ӗнтӗ. Хӗрарӑм тенӗ йапала ьи сахал ҫуратҫавӑрна'г Хавасланса). Аха... Кайнӑ хайхи!.. Ей,
1та пӗр тӑхӑр а |,а ҫурататех ӗнтӗ вӑл. Так,
Йӑкӑнат, Йӑкӑнат!.. Каларӑм вӗт еп сана илсе
1 Тӑхӑр аьа тейӗпӗр-ха... Тӑххӑртан виҫҫӗшӗ,
тухатӑп
тесе!
■тӗм, вилеҫҫӗ. Вилмесен... Вилесси вилеҫҫех
•ӗ вӗсем, малолӗ сӑлтав... Ну, калӑпӑр пӗри
4-МӖШ КУРӐННИ.
йа кӗме кайнӑ, ишме пӗлмен п ултӑр, вӑл ш ыва
Йӑкӑнат (кӗрет). Неушлӗ?!
|ӗ вырӑнта тарӑн « ан кӑл та пултӑр-ха еппин...
Па^ьук. Ененместӗн пулсан ухтар еппин!
рв тӗпӗнье мӗн пуррине ӑҫтан пӗлме пултарЙӑкӑнат (тавралла пӑхса ҫавӑр н а^- 5 знах та ҫке!
ш вӑл? Те тӗыеске, те санкӑлта унта?.. Хайхи
Па^ьук. Каларӑм сана ан тавлаш тесе. лзтлемерӗн?..
►рпер утса пынӑ ьухнех, ьӑм пӑлт турӗ тейӗР-. Ку йурӗха ӗнтӗ. Пӗри катӑльӗ тейӗпӗр...
Йӑкӑнат. Хӑ. ^
*ри?„ Ей ара, сахали тӗньере сӑлтав!.. Етем
Па/ьук. Вӑт тӑк хӑ!..
Йӑкӑнат. Мӗнле-ха ес ӑна?
• асӑрхамасӑр простутитсӑ пулса та, ьи рл есе
Па;ьук. Н ет уш , вӑл ҫекрет.
‘вилме пултараг. ^ и р л е с е ан вилтӗр еппин...
Йӑкӑнат. Ҫекрет?
Ну, ш альа тӑрне пулса вилнӗ пултӑр еппин,
»лӗ тӗньере сӑлтав. Так, так. Ха.ь ӗнтӗ виҫПа;ЬУК- Имӗннӑ.
®ӗ вилнӗ п ул ььӑр. Скашӗм ман ултӑ аьа . Ну,
Йӑкӑяат. Хӑм...
^ аьа мар, ултӑ ҫӑвар пултӑр.,. Хӑм... Хӑт аьа,
Па;ЬУК- Пӗл вот.
Йӑкӑяат (шухӑшлат). Ӑм ..
«Ҫӑвар, иккӗшӗ пӗрех ӗнтӗ вӗсем. Ултӑ ҫӑвар.
Пал,ук. Ан та аппалан пустуй, пурпер пелеирес
Р ах карӑлаҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем. Карӑлман ҫӑввр ҫук
рпӗр. Ытлашши ан ка р ӑ л ььӑ р тесен, сн аььӑт, ҫук ес.
-ч тг
Йӑкӑнат. П астай-ха, пастай!.. (шухӑшлат). КодМр ҫитерес пулаЕ Ҫӑкӑрне ӑна пӗреллӗхе
«Рме йурӗ-ха ӗнтӗ. Ш алккӑ мар. Аньах ҫӑкри хосран кӑларатпӑр тесе_ хӑратни пулӑшмари-ха?..
рмра пурпӗр ты тӑкса тӑраймаст ӗнтӗ вӑл. Ӑна
Па;ЬУК< Ей ҫав, каланӑ сана!

2-МЕШ

К У Р А Н Н И

(Пйессӑн вӗҫӗ

ҫитес номӗрта пулат).
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Иӑван. „Капкӑн“ курмасса ан шан!
Т утаркас районӗн-ҫи Калай-касси йалӗн-ве „Капкӑн акара“ хаҫат пы[
сассӑн, пӗҫ^ҫен гуҫалӑхлисем ҫуракине 'ҫиперех тухса кайнӑҫҫӗ, кайр(
„К ап к ӑн " тухса кайсан, ҫуракнне вӑхӑтра пӗтерес ӗҫ каллех сӳрӗлсе кар
^Йалкор ҫырувӗн-Бен).

— Мӗншӗн ҫав Иван ӗнерпе виҫӗмкун ъиперех суха тума тухнӑ-&-5 ӗ, пайан ӗ(
тытӑннӑ?
~ Ара ӗнерпе виҫӗмкун „Капкӑн“ пулнӑ-БЪӗ йалта, пайан кайнӑ вӑл.
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