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^ӑоаш |«си11уляӗкӗ ҫулйӗр строиттӗлстви тӗлӗшпе Ь м ӗ ш вырӑнта тӑраУ. Ҫулйер ӗҫне
втах лайӑхлатса йарар!

— Ай-оой, ҫырми, ҫырлахах ҫырми, кай ку пирӗн йалӑн ҫырми мар пулӗ, хӗвелш ӗн пирӗн йалӑн. мар, ара, М икихвӗр, епӗр хӑш йал патне ҫитрӗмӗр, пӑхха ҫырми, пӑхха -пӑх, мӗн сысналанса
тӑратӑн пӑх тетӗп,—йулашки сӑмахне кӑш кӑрарах
пӗтерьӗ Макҫӑм.
— Вӑт, шатун, ватӑ пуҫпах хамӑр йалтан тухса^
нах ҫухалса кайрӑмӑриҫ! Айта мӗнле пулсан та
ҫырма урлӑ каҫатпӑрах. Пайан тин ҫул ҫӳренӗ
ҫынсем мар.
— М икихвӗр, сан лӑш а ҫирӗпрех, айта малтан
сана
антарӑпӑр, — йӑваш раххӑн сӑмах хушрӗ
Макҫӑм.
— Ҫууук, есӗ хӑрамастӑн, малтан сана антарар.
— Айук анмастӑп.
— Апла пулсан ҫакӑнтах ларатпӑри?
^ ^ ”
—- Ҫакӑнти мӗнӗ... тӑхтаха акӑ мӗнле„_тӑвӑпӑр.
Куптан лаш апа анмалли ҫуках, ҫавӑнпа та лашасене тӑварар та урӑписене ҫыхса, тилхепепе тытса антарар. А халӗ» епӗр ниҫтан та каҫас ҫук ӑхӑ
Микихвӗр.

— Ахӑ.
Ҫапла килӗшрӗҫ. Лаш нсене тӑв ар ьӗҫ Ураписене ҫыхрӗҫ. 5 ӗл ӗм сен е ҫыртса шӑнӑрсеме хытарьӗҫ.
— Хытӑ тыт.
— Епӗ те ҫав.
— Хуллен.
— Вот, вот.
Аха, 0, аха-а!
— Ҫирӗп ты т.
— Ан Йар.
— Айай ьӑтайм астӑп,
— Вил те ьӑт.
— Тыт, мур!
— Ес ху, мур!
— -КайаЕ
— Ай!
— Ай!
М икихвӗрпе Макҫӑм аллиньен 3 михӗ ыраш лӑ
урапа вӗҫерӗнсе вӗҫрӗ ҫырма тӗпнелле. Макҫӑмӑн
та ьӗлӗмӗ ҫырманалла уткӑньӗ.
Ну мӗн тӑвас тетӗн, хисеплӗ вулаканӑм, сан умна ҫакӑн пек ӗҫ сиксе' тухсан. А ньах епӗ пӗлместӗп есӗ камне, Есӗ ҫулйӗр йусас ӗҫре М акҫӑмпа
Микихвӗр пӗлтӗр Ш ӑппӑр йалӗньи хресьенсем
ҫул-йӗр йусанӑ ьу х 3 ерне варсӑр выртнӑ пек
выртсан, сана та унашкал телейсӗр ӗҫ тӗл пулма
пултарат,
Ҫапла вара вӗсен урапи кутӑн-пуҫӑн, ӳпне-питне,
ьикӗм -ьакӑм ҫӗр сирпӗтсе, кусгӑрмисем хӑй тӗл■!ӗн, туртисем хӑй тӗлл^н, михӗсем хӑй тӗллӗн
ҫырма тӗпне ҫитрӗҫ.
Мим)1хвӗрпе М акҫӑм та ӗнсисене хыҫса ывӑннӑ
хыҫҫӑн, ӗҫе ты тӑнса каҫ пулас умӗн пӗр урапана

икӗ лаш а кӳлсе михӗсене пӗр урапа ҫине тийе
ҫырма хӗрипе кайакан ҫулпа ҫырма пуҫне шыр
са тӑвалла васкарӗҫ. Ҫапла пынӑ ҫӗртех пысӑщ
та мар кӗпер патне ҫитрӗҫ. М икихвӗрпе иккӑа
те кӗпер ҫине кӗрсе пӑхса кайалла лашисем пап
ҫитрӗҫ.
Каҫма ты тӑньӗҫ. Лӑп ҫур кӗпер тӗлне ҫитс
М акҫӑм ӑххӑм! кӑш кӑрса ӗсӗрьӗ. Микихвӗр Ма
ҫӑм сассине татӑклӑн илтейменнипе, кӗпер ху(
лат пулӗ тесе, Макҫӑмран тепӗр йенӗнье пы[
канскер, лашине пӑрахса вӗлт ҫеҫ тепӗр йеш
к урвяьӗ. Хӑранипе ҫӗлӗкӗ те пуҫа перӗнмес
ҫӗкленсех тӑрат.
— Макҫӑм, Макҫӑм тетӗп, Макҫӑм!—Микиш
рӗн те ьӗри тапсах сикме ты тӑньӗ.
— Епӗ кунта, ьасрах каҫ,—кӑш кӑрат Мзкҫа
тепӗр йенье.
— Тур ҫырлахах, пӗтрӗмиҫ, пӗтрӗм, тпруу
Микихвӗр те лашисене хӑварса кӗпер ҫин|
тарьӗ.
Ҫапла вара хӑйсем ҫӑлӑньӗҫ. Аньах лашас
хӑйсемех каҫмаҫҫӗ.
М икихвӗрпе М акҫӑм ьы лайьен:
Пох, пох, на, пох!— тесе лашисене ьӗнкел!
каҫарьӗҫех.
Хайхисем, армана кайаканскерсем , пӗр ург
ҫӗмӗрсе кунӗпе ҫӳресе ывӑннӑ хыҫҫӑн йал анш
ти хыҫне ҫитсе лаш исене тӑварса ҫывӑрма вы
рӗҫ. Ҫапла вара уйрах ҫӗр каҫрӗҫ. Ирхинепе
вак ҫутӑ килсенех йӗри тавра тӗтре карса и.т
Макҫӑм та шуҫӑмйа пӗрлех вӑранса:—Айгаха
лӗҫтӑвкомне,—кӑш кӑрьӗ Микихвӗре.
— А есӗр Совет влаҫӗн ы рлӑхӗнье шыҫмакл
са пурӑнма пвлеттӗр, мӗншӗн пайан кун та Ва
сар ҫырми урлӑ кайзкан ҫула^йусаттармастӑр
харӑс кӑш кӑрьӗҫ тарӑхнӑ ш ухӑшӗсене лӑплан
рас шутпа.
— Мӗн тума кирлӗ вӑл ҫул сире,—ый
пӗри.
— Кушка армана кайм а,—ответлерӗҫ вӗсем.
— Ех уйтӑманисем, Валасар урлӑ каиакан ҫ;
тавнах пӑрахӑҫа к ӑ л ф с а , акӑ кунтан Такан в;
пуҫӗпе тӳрех ҫӗнӗ ҫул турӑмӑр вӗт. Ҫул
йусанӑ ьухне есӗр хусамӑрта пулнӑ пулӗхг
хутш ӑньӗ пӗри,
— Пулнӑ сана, вӗсен вар ыратнине асту!
тӑни,— кульӗ пӗри. Кульӗҫ ыттисем те.
Микихвӗрпе Макҫӑм та намӑсланса хӗрелнӗ
Ьӗсене нимӗнпе иртереймееӗр йӑлт ҫеҫ тухса )
рӗҫ кӑньӗлертен.

Сӳпвиккз Илл1'

Ҫемен аптранӑ
)йстнйех аптраса ҫятнӗ Ҫемен. Унӑн пуҫне
[Дшсем пӗр ҫеккунт та канаҫ памаҫҫӗ. Мӑн шусем йӑтса ҫӳренипех ырханланса карӗ.
уҫне шухӑшсем ытлашши ҫӗмӗрнипе ҫамка
«м татӑлса кайасран та шикленмех пуҫларӗ
1ен.
а„. Хӑрамалла ҫлв. Ҫамка тирӗ ҫурӑлса пӗтсен
! тетӗри? Саплӑклӑ ҫамкапа ҫӳресси питех те
ар...
1ухӑшсем асаплантарнипех ҫӗрӗ ҫӗрӗпе ҫывиаст Ҫемен. Пӗр айак ҫиньен тепӗр айак ҫи^аврӑнкаласа выртсах ҫӗрсем ьупеа иртеҫҫӗ.
I, Унӑн куҫӗ хупӑнма ш ухӑш ламаст. ^
(-^орт!.., Выртат ӗне пек* сарӑлса... Ӑҫташи
иухӑш?—шон тутарьӗ Ҫемен хӑйӗн арӑмнӗ
ирхине ирех- тӑнӑ хыҫҫӑн.
Ай!—ҫухӑрьӗ арӑмӗ, йолт сиксе тӑр са.—Уха йертӗни, старик? Мӗншӗн ҫапатӑн?
Ах, шуйттансем! Тарӑхтарзҫҫӗ.
- Епӗ-и? Ҫирӗм ҫул пурӑнса та сана тарӑхтарбӗ-ҫке.
- Сана мар еп. П о.ьш евкксене вӑрҫап. Халех
пул пу.хса кӗрес камппаиине хагӗрленеҫҫӗ.
анха тырпул пухасси?.. Хӑҫан?!—к ӑш кӑрьӗ Ҫепӳртри тӑракансемпе шӑнасене хӑратмаллах
арса.
НТ8Н йӑвӑр ш ухӑшӗсене ҫилпе вӗҫтерсе йама
1мӗши-ха тесе, урам алла тухса утрӗ.
рӑнах та ҫӑмӑлансах кайрӗ Ҫемен урам тӑрӑ.х
йпы нӑьух, хӗвелӗ, хитре хӗрсем пек, кӑмӑлI та ӑшшӑн ихӗлтетсе кулат.
Ц ах ҫул ҫинье вӑл тимӗрӗҫ лаҫҫи умне ҫитсе
|»ӗнет.
нӑн хӑлхисем млатуксен хаваслӑ сассине йарса
аҫҫӗ.
- Хӗ! Ш уйттанҫем!— сӑмахлама ты тӑньӗ ту-хатӗрленеҫҫӗ. Ӑҫта васкаҫш и, ӑссӑрсем? Тен
нах тӗнье пӗтет. Ьх, тара уссӑр тӑкаҫҫӗ ҫав,
ӑр йухтараҫҫӗ тар.
^
ун хыҫҫӑн вуламалли ҫурта утгарьӗ. Хаҫатсем
ас, терӗ пулмалла.
- Е-е... Ҫемен пиьье! Кнлех, кил. Хаҫатсем
1а. Тырпула пӗр тӑкаксӑр пухса кӗресси ҫинI ге ҫыраҫҫӗ хаиь,—терӗ испаь.
- Есӗ мӗскер аппаланан?
- Ӳпорккӑна хатӗрленетӗп. Уйа ратио илсе
са ахӑртаратӑп кӑҫал. Контсертсем, йурӑсем
траььӗр уйра!.. Вӑл кӗвӗпе ӗ ҫ л е ь ь ӗр колхоҫсем. Лашасемпе
трактӑрсем таш ласа ҫеҫ
ӗҫ.
‘У сӑмахсене илтсенех кӑвакарат Ҫемен.
масК Ҫав тери васканипе алӑкран кӗрекен
крушшени тусах тухса тарат.
равлени патнелле васкат.
• 0, Ҫемен пиьье! пирг: „пулӑш ма“ килетӗн
терӗ хӗрарӑмсен пуҫлӑхӗ Наҫтаҫ, Ҫемен
хаса пынине курсан тӑрӑхласа.
^Мӗн тумаллаха... Пит вашнӑ ӗҫи? Тавай ҫул
' кӑштах пулӑшса хӑварам. М ӑрйе ш ӑтӑкне
атмалла-и?.. Мӗскер?..
И, пурнӑҫран йулнӑ нккен ес,—терӗ Наҫтаҫ,—
'Р вӗт упорккӑна хӗрсе хатӗрленетпӗр. Йаҫлӗ,
•''овӑй уҫмалла.

Куна илтсен Ҫемен кутне урнсемпе хӗнесех килне ьупрӗ. Вӑл ьупса иртнине курса ҫынсем ьы лайӗш урама ьупса-ьупа тухрӗҫ.
Колхоҫнӗксен пуххи. Тырпул пухса кӗрес камппанине хатӗрленессипе ӑна пухса кӗрӗсси ҫиньен
сӳтсе-йаваҫҫӗ.
■— Йулташсем, ман питӗ пысӑк сӑмах пур,—терӗ
Ҫемен ура ҫине тӑрса.
— Питӗ пысӑк сӑмах. Ку пӳрте кӗрети?.. Кӗрет
пулсан парас!
— Пысӑк сӑмах итлесе пӑхас!
— Тавӑй!—йанрарӗҫ сассем.
— Кала еппин,—сӑмах парат претҫетаттӗл.
— Хаклӑран та хаклӑрах колхоҫнӗк йулташсем!..
Манӑн йӗрес килет...
— Й ӗрес килсен йӗр... Йӗмешкӗн нимӗнле протоккол та кирлӗ мар,—пӳлеҫҫӗ пӗьӗк сӑмахсем
Ҫеменӗн пысӑк сӑмахне.
— Манӑн йӗрес килет снрӗн уссӑр ӗҫсене курсан,— сӑмахне тӑсат Ҫемен,—мӗншӗн халех ремонтсемпе аппаланса укҫа-тенкӗсем тӑккалас. Инҫе вӗт-ха ты рпул пухас к^мппани. Ҫитменннне
авӑн ҫапассине те халех хатерленме тытӑнтӑрГТен
вӑл ты рра пуҫтарса илес тесен те пуҫтарса илеймӗпӗр. Темскер те пулма пултарӗха унььен!.. Тен
сирӗн пуҫӑрсем пек пысӑк пӑрсем ҫуса пулнӑ
тырпула^ тӗппех пӗтереҫҫӗ... Тен хӗвел пирӗнтен
кулса пӑхас тесе шухӑшлӗ те пирӗн тырӑсене
веҫех ҫунтарса йе ӗнтсе йарӗ... Тен пирӗн ҫӗр ьймӑрӗ, хӗвел тавра ҫав терийех хытӑ ҫаврӑнаканскер, пӗр пӗр планеттӑ ҫумне пырса перӗнсе ьӑлпар! саланӗ. М ӗскер тума кирлӗ пулӗҫха вара лайӑх машшинсемпе ӗҫ хатӗрӗсем, ратио тавраш ӗ
тата йаҫлӗпе столовӑйсем?! Ҫаксене 100 проььӑнӗпех шута илсе ку камппанине хатӗрленме ьарӑнас!—ҫӑмахне пӗтерьӗ Ҫемен.
— Йулташсем!—терӗ утарник Ҫӳппи йолт сиксӗ тӑрса,—ку Ҫемен питех те аван калат...
— Во-во!— Ҫ ухӑрьӗ Ҫемен ку сасса илтсен,-—
пашка ӗҫлет ҫав ман, пашка!—терӗ ҫутӑ ҫамкине
икӗ ьы ш киае те шок, шок, шок тутарса.
— А ньах,--сӑм ахне тӑсрӗ Ҫӳппи.—Унӑн сӑмахӗсем веҫех кӳлак сӑмахӗсем. Ун пек шухӑшсене
кулаксен класне пӗтернӗ пекех пӗтермелле.
— Поткулаьнӗк!..
— Тырра пӗр тӑкаксӑр пуҫгарса кӗрессине, пире—колхоҫнӗксене пуйан пурнакансем тӑвассине
хирӗҫ пыракан!..
Ӑньах Ҫемен хӑй те сисмен пӳртрен йепле тухса сирпӗнн^не. Тула тухнӑ тухманах:
—- Хӑтӑлтӑм1-г-терӗ те тӗттӗмленнӗурампа ҫавра
ҫил пек улӑхса карӗ. Хӑваламаҫҫӗши тесе кайалла
пӑха пӑха тар ьӗ. Хӑранипе йӳҫӗ курми пульӗ. Унтан ҫил пек вӗҫсе пырса шан! ҫапӑньӗ телефон
йупи ҫумяе.^
~ Ҫук!. Еҫ тухмарӗ. Ҫураки те ӑнӑҫлӑн иртрӗ.
Тырпул пухса кӗресси те ӑнӑҫлӑн иртет. Ех!.. Ним
тума пӗлменнипе ҫӗре ьы ш а ьы ш а ильӗ Ҫемен...
Тин ҫеҫ пӗлӗт айӗньен мӗшӗлтетсе тухна уйӑх
ҫеҫ Ҫемен ҫине тӗлӗнсе пӑхрӗ пӑхрӗ те, каллех
пӗлӗтсем ӑшне тарса пытаньӗ.
Ввниамин Туртуш.

Капкӑн йуррисем
Йӗпреҫтакмакӗсем.
Й ӗпреҫ
поҫҫолккн
I (Й ӗпр еҫ районӗ) ҫулсеве йусас и ҫине ҫавӑрӑнса та пӑхмаст.
Поҫҫолккӑ а
тулли
лавсемпе пырса кеме
ҫук. Лупаш каллӑ, тӗмелле ҫ у л н е пӗртте
тӳрлетм ен.

Алла илтӗм хыр тумра
Кӗвӗ йантратмаш кӑн,
Савни пекки хам ҫумра
Кӳр-ха йурлар М аш кӑ.
Ҫулйӗрсем, ех, ҫулйӗрсем
Питӗ хӑлтӑр-халтӑр,
Йантрӑр хурҫӑ струнӑсем
Айванлӑх ҫухалтӑр.
Пӗр темскерле урапа
Хуннӗм тупса паьӗ,
Л анкаш каллӑ ҫулпала
5 у т ӑш ьик тухатьӗ.
Еккей пулат „ьаплӑ ҫул“
Пӑхма ҫеҫ хӑруш ӑ,
Пирӗн йалти йалсовет
Мӑш та тумаст уншӑн.
Леш тӗньене пӗр кар ьӑк
'Ш утсӑрах кайасшӑн,
Пивӗн кӗпер ҫавнашкал
Й ӑтӑнса анасшӑн.
Пирӗн йалта кахалсем
Ш ӑпах ҫӗр те саккӑр,
Ҫавӑнпа та ҫул-йӗрсем
Питӗ куккӑр-маккӑр.
Сӑмса Матти Ҫӑварне
Шӑп нӳхреп пек уҫнӑ,

П оттомуш тӑ тӗнӗлне
Ш аррт! тутарса хуҫнӑ.

Сайом такмакӗсек

Пирӗн патри ҫул-№ӗрсем
Тӗлӗнмелле тирлӗ.
Тӗнӗл тумах йулташсӗм
гайка вӑрман кирлӗ.

Й алпа хула пӗрлешнӗшӗн
Кули ьунӑм савӑнмаст.
Ҫӗнӗ сайЪм ҫырӑнсассӑн
Кули пурнӑҫ йусанмаст.
Пирн йал виттӗр сирн йал витт1|
Й ӑмра виттӗр хӗр курнат.
Хӗрӗ пулнӑ комсомолккӑ
Ҫӗнӗ сайом ҫырӑннӑ.
Кӗтӗм карӑм пахьине те
Й ӑвӑҫш ӑн мар улмишӗн.
Ҫӗнӗ сайом ҫырӑнтӑм та
И аьӗш ӗн мар уссишӗн.
Финутӑрнӗк пзттӑрӗсене
П ӗр хаваспа ьймӑртас.
Сайом сарас тӗлӗшпе те
По^ьшӗвикла ӑмӑртас.
Х ӗрлӗ-хӗрлӗ Улмине те
Астивмесӗр ан йулӑр.
П еттилеткӑ сайомне тӗ
И лмесӗрех ан йулӑр.
т.щ

Л ӑь ӑр -л а ьӑ р тет кӗпер
Кӗҫ тӳнсе кайасш ӑн,
Ҫ авах пирӗн йалсовет
Трактӑр каҫарасшӑн.
Мӑн кӗперӗн ш ӑтӑкӗсем
Ш ӑпах виҫҫӗр аллӑ,
я 5 у н ӗ тухса кайасси*
Такама та паллӑ.
Тусран ҫыру илменрен
Нинӑ пуҫне тайнӑ, )
Мӗн-ха тӑвӑн ш еремет
П оьтӑ шыва кайнӑ.
Апайтӑрух ку Й ӑван
Мӗнйгӗи персе аннӑ?
Е-е-е, несьасни, урапин
Ш ӑлӗсем арканнӑ.
Айтӑр халӗ, иптеш сем,
Ҫулйӗрсене йӗркелер,
Халран кайнӑ кӗперсене
Хыпалансах тӳрлетер.
Тул ҫутӑлса кийнӗ ьух
Кайӑксем пит йурлаҫҫӗ,
Сотсиалисӑм тунӑ ьу х
Акӑ ҫапла калаҫҫӗ:
Н аьар ҫул-йӗр кирлӗ мар
Хӑт ха^ь мура кайтӑр.
Ҫул йусама тытӑнар
п,ҫе тухаргайтӑр!

Кӗькей йуррн
Кӗнер касси халӑхсем
Тӑрӑш са ӗҫлеҫҫӗ,
К араь вӑрӑм ҫул ҫине
Й ӑмрасем ла^^таҫҫӗ.
Ҫуркуннепе ҫӗр ҫине
Тирсе хӑварсассӑн,
Пайан кунта йӑмринеШ утламан пӑхмашкӑн.
5 и к м еҫи н ӗн пур кӗпер
Ы тла уҫӑ саслӑ,
Каҫас тесе—кӗтӗмӗр
1Цӑтӑксем пит аслӑ.
Гир. 1|

Мврк Аттай.

Мулкаьсем.
(Йуптару).
М улкаьсем варманта пынӑ ьу х
>
Каш кӑр ҫурине тӗл пулнӑ.
Ха!— теҫҫӗ мулкаьсем,—^а!
Ҫакӑн ашшӗ ӗнтӗ пиртен кулнӑ...
— Ех, йӑт турташ ш ӗ,
Ытла та у с а л ь ь ӗ ун ашшӗ...
Манӑн ьи п ьи п ер аппана
Ҫавӑн ашшӗ ҫирӗ шӑпӑрлан!
— Тытас!—тет пӗри.—Тытас!
Тытрӗҫ. Пӑхкалаҫҫӗ.
5 имӗр-ха... Ш ӑлне катас!
5 и п ь и п е р сӑмахсем вӑт калаҫҫӗ.
Кашкӑр ҫурийӗ аьаш ш ӑн
Сӑмах калэрӗ ҫаксене:
— Ан тивӗр мана тархасшӑн,
Сирӗншӗн еп тӑрам малашне...
— Ш алккӑ,—терӗҫ м улкаьсем ,— шалккӑ

4

П ӗьӗкскер вӑл ш ӑлсӑр выҫса йулӗ,
Тивсессӗн пире те ҫылӑх пулӗ...
— Йарас ӑна,— терӗҫ—ьӑтлӑха,
Унта хӑйӗх вӑл ҫӗтсе кайӗ...
Аьаш ш ӑн, йӑтрӗҫ те тӑлӑха Хӑйсен раш ьине кайса -йаьӗҫ.

„Телей“ м улкаьсен темӗньул.
Хайхи каш кӑрсен тепӗр ҫул
о^лт-ҫиь м улкаьа пусса хунӑ,
Кашкӑрӑн саккунӗ ҫапла унӑн.
Каш кӑрпа м улкаь майлисем
Ҫынсем хуш ш инье те пур вӗсем.
Кашкӑрсем тулаҫҫӗ, пӑваҫҫӗ.
М улкӑьсем турра ҫеҫ кӗл тӑваҫҫӗ.

-г

Марк Атт1

ВыикрЗш
Г. Ф илнппӑв ӳкерБӗкӗ.

— Кашниньех саиом 1 лма ҫырӑнатӑн та... Выикрӑшнв илеИместӗн.
— Авӑ ман вы икрӑш .

Алвкӗр Ввҫлв

Икӗ пайлӑ комати
(Вӗҫӗ).
Йӑкӑнат. Пастай, пастай!.. Халӑх ҫине ьӑненҫи
тусаи ^ х м а р ӗ ? .. а м . . . Выҫӑ л аран ^ак тесе каларӑм
та еп ана?..
Па^ук. Каланӑ ан аппалан тесе, пурпӗр пӗлейместӗн вӗт.
йӑкӑкат. Шуйгтан пӗлетн
Ьӗлхине пӗлетӗн пу^ь ес?1

мӗн

санне!..

Кахал

ПаЛ|УК. Имӗннӑ (кулӑ^*
Йӑиӑиат. Кала ӗнтӗ?
•%
Па^ьук. Нет уш, халех каламастӑп! Ку мӗн! Есӗ,

2-М ӗШ ПАЙӗ.
Стеанӑ.. Урам. К уракансеньен сулахай й«
ампар кӗтесси курӑнат. Сылтӑыра машшин о
йӗн умӗ. Сарай умӗн^ье пӑсса тӑкнӑ плук пайӗ(
ураписем выҫтаҫҫӗ. Ентри муьи плук тимҫ
тасатса ларат.
Ентри (тасӑтаД-). Й апалана ӑна, 'ьипер усрас т)
ҫак таранььенех тутӑхтарса йаракан мар^ь^ьӗ
Тирпейлӗ етемҫем кӗркуннех тасатса хураҫҫӗ
ӑна... Ҫук ҫав, вӗренеймен .. Колхосӑн тетпӗ{
веҫ... Айта, латнӑ, йура^. Тирпейлӗ етемсем 1
тӑвакан мар^ььӗ те... (Ануш ампар хыҫӗн^ьен г
хутаҫ ҫӗклесе туха'г).

вӑл мӗнле ӗҫленике кур! Йейпох ҫӑварна лаш тах
карса пӑрахатӑн!
Иӑкӑнат. Несна ай!„
1-М Ӗ Ш К У Р Ӑ Н Н И.
Пагьук. Каларӗ тесе калӑн ак.
Йӑхӑнат. Таҫтан пӗлен, те вӑрлӑх
суртлама
•' Ануш, Ес ха.ь те кайманҫке, Ентри муьи? ^
кайнӑ-ха?
Ентри (пуҫне ҫӗклесе). Е-е, А нуш !,
а;ьук. Ак сӑна пиллӗк (а.ллине парат).
Аиуш. Ҫитӗҫке ӗнтӗ, Ентри муьи, апату сш
ӑкӑнат (аллине тытса); Латнӑ. Курӑпӑр.
се карӗ пу.ь?
Па%ук. Айта!
Ентри. Апа^ьӗ тармӗ терӗм те... (таҪата^йӑкӑнат. Тӑхта! Ӑм... Вӑл унта пулмасан тавАнуш. Ҫынсем паҫӑрах кайса пӗтрӗҫ те.
лӑшни шута мар вара?
Еитри. Апатне ҫийесси ҫимеллех те ха ӑна,
хӑрах
тимӗре тасатса пӗтерем, терӗм те... )
Пап|ук. Айта, айта, еп сокласнӑ.
калапха,
ҫак йапалапа х а ^ аппаланма кирлӗ
Йӑкӑнат. Ну айта еппин. Ҫапла вара?
^
ПаЛ|УК. Еп сана улталама кулак щтолӗ... Айта! мар та веҫ... Кӗркуннех тасагса хумалла та |
Ануш. Ара, вӑрлӑхне те ҫ^пнӑ ьУ^нех тасг
(тухса кайаҫҫӗ).
хатӗрлемелле
пулнӑ та... Туман йапалана ни
Йӑкӑнат сасси. Латнӑ курӑпӑр.
тума та 'ҫук ӗнтӗ... Хамӑр винават.
1
Ентрн.
Машшин
тавраш
ӗ
вӑл,
аха,.ь
те
а|
5-М Ӗ Ш К У Р А Н Н И.
йапала та, кӑш тах тирпейлӗ ты ткаламарӑн [
вара, ьасах ьӑлахлана'!. Хурҫӑпа тимӗр таврз!
Лариван (ьылайран кӗрет. Сентре кашти ҫиньен
илемлӗ куш ак пиҫҫи илсе пилӗкне ҫыха'?. Кантӑк ӑна аха.ь те 'ьӗьӗ аьине пахса ҫитӗнтернӗ па
катӑкне айакка тытса хӑй ҫине пӑха^- Хы, инте- аьаш ш ӑн пӑхса усрас пула'г. Ей, мӗн каламэ’
|
реснӑ... Калап мӗн те пулин манса йула^' тесе... пур ара, вӑл та хамӑр пекех ьунлӑ мари!..
Ануш (йӑвашшӑн кулса). 5 унлах мар п у ь
Ну, ха.ь ӗнтӗ, мана Ануш ыар, хула майри те
Ентри. 5 ипер тасатса, сӗрсе хунӑ пулсан тут
йуратмалла (тухса кайма тӑра'г. Ӑна хирӗҫ Сухви
м ӑ ь ь ӗ ак вӑл. Сӗрсе хуыан та, ак вӑл, тутӑг
улӑм кӗлтисем ҫӗклесе кӗрет).
Сталӑпӑ'1 ӑна апат кирлӗ. Сӗрмесӗр пурнайм!
сталӑпӑт.
Сана хӑвнах ак, муньа кӳртмесӗр ус
6-М Ӗ Ш К У Р Ӑ Н Н И.
ха. Пӗр-ик уйӑх хуш ш инье ес те тутӑхма пу/
ратӑн. Калӑпӑр, пӗр-ик виҫ кун хушши апат
Сухви. Ара, ес ыӑшкӑлатни, Лариван?
усрас.Х
ӗрлӗ питҫӑмартийӗсем тарса кӗнине сис
Лариван. Мӗн?
мӗн те а^ьам. Х а ^ ак сан ҫине пӑхма та сз1
Сухви. Ӗҫ патне ҫав пиҫҫийе ҫыхса каймалла-и?
тӗкӗр пек йӑлкӑшатӑн. Ка^ь^ьӑсен кӑмӑлне кил/
Ара, ухмах пуиь ес, Лариван?! Салтнӑ пултӑр!
теретӗн. Выҫӑ усранӑ пулсан сая ҫине никам '
ҫаврӑнса пӑхас ҫук.
Ларнван (тарӑхса). Каланӑ сана пилӗк ыратат
Ануш. Еп хӑ'г егем...
тесе! (ьупса тухса. кайат).
Ектри. Есӗ етемми етем ха... Сана никам та
Сухви. Ара, Л ариван, Лариван!! И-ий,' есреллӗ
тӑ темест.
'
,
ывӑлӗ! (хыҫран хыпӑнса тухат). Лариван!.. Лариван
Ануш (вӑрттӑн кула-г).тенӗ сана!
Ентрн. Ак ҫакӑн пек тутӑхнӑ тимӗр ҫине ка:|
5 3 р ш а в.
пӑхас килет? Тасатса сӗрсе хунӑ пулсан пӑхма!
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1вӑк, ӗҫлессине те ун ҫуттине ытараймасӑрах
•лес кйлет. Таса йапалана пурин те куҫ курат.
[урте йуратаҫҫӗ. Хӑрӑк йапалана упа айӗнье тапанса выртсан та, куракан ҫук. Мӗншӗн хӑрат-ха
1л? Калӑпӑр, ҫзк тнмӗрех, мӗншӗн тугӑхнӑ те!н ес ӑна?
Ануш . Тасатса сӗрсе хуманран ӗнтӗ вӑл.
Ентри. Сталӑпӑт ӑна мун^ьа кӳртмен, сталӑпӑт
ыҫӑ усранӑ^ Пӑхман. Ҫталӑпӑ^г машшинӑн та ьун
ур^ Сталӑпӑт вӑл тӑ апатсӑр 'пурӑнма пултарайаст. А епӗр ӑна ӗҫлеттеретпӗр, тӑрантарас теен, н^т шалиш, тӑхта пӑртак... Апатсӑр ӑҫтан
ҫлеме
пултартӑр вӑл!
Ӑна
пӑхас
пула-г,
^ашшӑн пӑхса усрас пулат (тасата-т).
Ануш. Вӑл ҫаплах ӗнтӗ...
Ентри. Стӑлӑпат машшинӑн 'ь^^н пур.
С а с 1 Старик, старик!.. Ара хаҫанььен кӗттереен тата?! Саншӑн тепӗр хут хуран ҫакмалла-и!..
Ентри. Аптрамалла вӑл карьӑкпа. Таҫта васкат
)тӗ.
Ануш . Ҫитӗ-ҫке ӗнтӗ. Кайса ҫийех...
Сасӑ, Старик, старик тенӗ сана!
^
Ентри (тӑрат). Ах, ҫавӑ-ҫке... (хыттӑн). ПыраДпҫке, пырап! Ҫапла, Ануш, сталӑпӑт машшинӑн
!а ьун пур .. Ара, ес те кайса ҫисеми ӗнтӗ, хӗрӗм.
Ануш . (Кайапӑр еппин (тухса кайаҫҫӗ. Кӑшт тӑран 11а.ьукпа Й ӑкӑнат кӗреҫҫӗ).

2-МӖШ

КУРӐННИ.

Па/ьук (Йӑкӑната). Тӑхта, ес, ан шарла (амнвр
Гыҫнелле йерипен, сас-ьӗв тумасӑр йӑпшӑнса кӗрсе ҫухалат).
Йӗкӑнат (ьылайран). Ну, мӗнле?
Пал,уч (стсенӑ хыҫӗнье). Тс-с! ..
Йӑкӑнат. Несна ай, кахал кахалач пу^ьвӑл?... Ҫав
Ларивана ьӑнахах ӗҫе илсе тухнӑ лулсан, ҫакӑнтах
ҫӗр ҫӑттӑр мана (Пал>ук нимӗнле мар пулса
Тхат).

3-М Е Ш К У Р Ӑ Н Н И.
Йӑкӑнат. Ну, мӗнле?
Пап>ук (са.тхуллӑн). Килмен...
Йӑкӗнат. Каларӑм сана кахалсене хӗрхенмелли
ҫук тесе!
Пал,ук. Тосатнӑ... Йусанат пу.ь терӗм те...
Йӑкӑнат. Йусанат!.. К ӗ т - х а " а к вӑл йусанасся!
Пайан-ыран акава тухас пулат... А пирӗн хатӗр
мар.
Па;ьук (тӑвӑнса). Имӗннӑ.
Йӑкӑнат. Каларӑм кӑларса ҫапас пулат тесе!
Итлемерӗр.
Пал,ук. Ш алккӑ-ҫке ха .. Хамӑр пек ҫынах терӗ.ч те...
Йӑкӑнат. Ш алккӑ?'
Пая,ук. Имӗннӑ.
Йӑкӑнат. Апла пулсан тистсиплинӑ та кирлӗ
иар? Пайан ак 4-ӑн ӗҫе тухыарӗҫ. Ыран пиллӗкӗн. .
Вӑхӑтра акса хӑвараймарӑмӑр тӑк, кӗркунне улакуракла ҫӑвара карса лар! Шалккӑ! Ш алккӑ пул«н аьашла! Т^ан^аксене ь ӗ ь ӗ хыптармалла мари
тата?
Пал,ук (тӑвӑнса). Тӑхта еп сана, Лариван!.. Сволӑь!” Ес ӑна хӗрхенетӗн, а вӑл сана, ЬУ-'’ муклашки!
Йӑкӑнат. Ни^ь^ьава, кӑларса ҫапсан хӑйсемех туйса илӗҫ-ха. М аььа хӑмисене шутласа выртнипех
инҫе кэйаймӑн! (Раман кӗрет). "

4-М Е Ш

К У Р А Н Н И. .

Йвкӑнат (Рамана). Раман п н ь ь е тошӗ!
раман. Мӗн?
Йӑкйнат. ^ Кахалсене хӳтӗлеттӗр! (мӑшкӑласа)

Йусана'г.,. Йусанат асту!
Раман, Е-е, уншӑн нулсан ес мӗн! Еп .мӗите пулин пулнӑ тесе... Йусанӗ-ха йерипен. Ӑҫта васкас.
Йӑкӑнат Гмӑшкӑласа). У тар«ӗк'тош ӗ... Ех, а х ^ ! . .
ПаЛ|ук. Ҫитӗҫке ӗнтӗ ӑнланатпӑр.
Йӑкӑнат. Каларӑм кӑларса ҫапас пула'1' тесе!
Итлемерӗр. Тавлаш атӑн тош ӗ. Ех, пӑру хӳри!
Раман. Е-е, ҫамрӑк ӑшшӑ... Пурӑнса курман,
Пӗр кунтах тытса йусама пурт аври мар вӗг
вӑл.
Пал,ук. Имӗннӑ.
Йӑ 1^ нат (мӑшкӑласа). Имӗннӑ!.. Ех, пӑру хӳри!..
Пӑ^ьлан луь^ьӑ! .
Пагьук. Ан тарӑхтар, Йӑкӑнат, ҫавна илсе килес
марта-и, йейпох та виҫ кун хушши ҫӑкӑр ҫиместӗп!
Йӑкӑнат. Ҫук ӗнтӗ, ан та аппалан, пулас ҫук
санран...
Па;ЬУК< Ан тарӑхтар, Йакӑнат!
Йӑкӑнат. Ех, ҫекрет! Тфу!.. Кахал гухтӑрӗ тесе
каппайа^^ тата, пӑру хӳри.
Па;ьук. Тарӑхтаратни?!
Раман. Ех, ҫур автансем... Пурӑнса курман ӑшшӑ. Л аривана колхосран кӑларса пӑрахсан ай хӗсӗр ӗне сӗт пама пуҫла'г теттӗр? Ҫу-ук!.. Тивме
кирлӗ мар, пурӑнсан пурӑнсан хӑйех тӳрленӗ-ха...
Мӗн тӑваттӑр унпа, ҫӳретӗриҫ.
Па;ЬУК. Тарӑхтаратни?!
Йӑкӑнат. Питех тарӑхас килет пулсан, пыльӑк
ҫине выр^гса йӑван еппин (Па.ьук картусне сӑмсин^ьен тытса антарса лартат). Ех, шӗлепке!..
Па;ЬУК (тарӑхса). Сана кулгарас пур та, йейпох
та виҫ кун хушши ҫӑкӑр ҫиместӗп ('вупса тухса
кайат).
Йӑкӑнат. Ха-ха-ха-ха!.. Ех, шӗлепке!.. Ну ҫитӗ!
Сирӗнпе калаҫса тӑрса апат ҫимесӗрех тӑрса йулӑп тата (тухса кайа'г).
Раман (Плук пайӗсем йӑваланса выртнӑ ҫӗре
пырат. Ҫӗрте выртакан кайккӑсене илет. Ывӑҫӗ
ҫин-ье ты тса 'ьы лайь’5ен ҫавӑркаласа пӑхса тӑрат.
Тавралла пӑхкаласа илет. Кайккӑсене васкавлӑн
кӗсйине пуҫтарса^^^ьикет те тухса шӑвӑна'г. Т)ылайран Л ариван салтакла утса кӗрет).

5-МӖШ

КУРӐННИ.

Лариван (ампар хыҫне кӗрсе ҫухала-?. Кӑшт тӑрсан туха'г). Хы, интереснӑ... (шухӑшласа тӑрат,
тӳпере кайӑк сасси илтӗнет. Лариван пуҫне ҫӳлӗлле ҫӗклесе). Хы, интереснӑ!.. (пуҫне пушшех каҫӑртса). Вот пурнӑҫ покранимер! Ик ҫунатта саркаланӑ та, шӑрантара'г кӑна йурра. Ха йепле вӑл!..
Пӗсехене карӑнтарса йурлат, ше.»ьмӑ пуҫӗ. Ара,
ун пек пулсан ма йурлас мар? (пуҫне пушшех
ҫӳлелле ҫӗклесе пӑха'г). Вӑрлӑхне тасатнӑ, акнӑ,
машшин тасатас хуйхи ҫук, авӑнне ҫапнӑ, ҫи-пуҫ
питӗ... (ҫӳлелле пӑхса пӗрре кутӑн -ьакса, тепре
малалла ута'г). Интереснӑ... Ха, ха йепле вӑл! Хӑй
усал пӗьиик ҫеҫ, пӳрнепе пусса лап^ьӑтмалла ше.ьмӑна! А хӑй манран темиҫе пин хут телейлӑ... Вот
пурнӑҫ покранимер! Ни авланас хуйхи ҫук ӗнтӗ
ҫавӑн... А ман вӑт... Авланмалла (кутӑн ута'!). Ха,

ха ш ӑрантарат ше^ьмӑ!,.. (ьакат). Хал>,"'хал) йепле
йарӑнат вӑл!.. (плук урапи патне ҫывХарся ҫитет).
Хы, ийтереснӑ... ('урапаран такӑнса -уткӑнса кайа'?,
М ӗшӗлтетсе тӑрса ларат) БРь!й, ш уйттан уряпи!..
(урапана тапса утса йараЕ Каллех ҫӳлелле пӑхат).
Интереснӑ... (ҫав вӑхӑтра Ануш кӗрет. Вӑл Ануша
асӑрхамасӑр ҫӳлелле пӑхса ларат).

^
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Лариван Гҫӳлелле пӑхса). Ха, ха есрел ӗ

кайӑк
ки!.. (Ануш ун хыҫне йӑпшӑнса пырса пытанат^.
П улат кам тӗн ьере. Хӑй усал пӗьиик ҫеҫ а йурлат. Интереснӑ. Ара, ляйӑхрах ҫыртсан йейпох
пӗр ҫӑвара кӳртеп!.. Ҫавна-и, ҫавна пӗр ҫӑвара
кӳртес марта-и! (Ануш шӗлепке витӗр тухса тӑракан ҫӳҫне ьӗпӗтсе туртяЕ Ларинан йӑпӑр-йапӑр
пуҫне хыпашласа илет. Ш ӗлепкине хывса ьы лайь-.
т,ен ҫавӑркяласа пӑхат те, каллех тӑхӑнат. Йк
йенелле пӑхат. Кайалла ҫаврӑнса пӑхма тӑнӑ май
ӗнсине Баскавлӑн йарса илет). Ап апа-па-пап1...
Шуйтан^ кайӑккине пӑхса лаоса, ӗнсе ыратаканах
пулнӑ. Енсе шӑмми куҫса лармарӗ пулсан йурятха (ӗнсине нк аллий^^^тытса пуҫне тӗрлӗ май пӑркаласа пӑхат). Ай, ай.-ай!.. (каллех пӑркалзт). Аха,
аха!.. (пӑркалат) так. так-так...Х ы , куҫ мав!Вырӑнтах ларат. Интереснӑ (Ануш каллех ҫӳҫрен ьӗпӗтсе туртат. Йашт сиксе тӑрсӑ тавралла пӑхса ҫавӑрӑнат. Й улаш киньен ҫӗрелле пӑхса Ануша асӑрхат). Хе... хе!..
Ануш (хыттӑн ахӑлтатса кулат)Лариван (Ануш ҫинӗ'ьалӑш ш ӑн пӑхса)._^Хе... (пуҫне хыпашлат).
'
Лариван Хы!.. Ӑхик!. Хы... (вӗттӗн кулат). Еп
сана... Еп сана... (хӑй ӑссӗн) Мӗн-ха еп сана?.. Хы,
еп сана...„Килмест пу.ь тесе.
Аиуш. Ӗҫлеме-и?
Лариван. Хы... Ӗҫлеме.
Ануш (кулса). Килте киьем пу^ьха?
Лариван. Хы... Киьем ҫав.
Ануш. Каҫ пуларахпа килнӗ пулсан татях та
авантарах пулаьъӗ те... Темме васкаса килнӗҫкеха есӗ? Пӑхха хӗвел ҫине!.. Ир,- ир килнӗ ес...
Лариван (хӗвел ҫине пӑхат). Хы... Кӑш тах иртерех те.
Ануш. Тек-текех ӗҫе ку вӑхӑтра тин тухатӑн
тӑк, ӗҫ патне ҫывхартмастпӑр, смотри!
Лариван. Мӗн?
Ануш. Ир килтӗн, тетӗп!
Лариван. Интереснӑ (ҫав хушӑра стсенӑ сулахай
йенье сасӑсем илтӗне пуҫлаҫҫӗ),
Сасӑсем. Тпр-ру!.. Тпр-ру-у! Еккей-ха! Ха! Ха1
Ну, ну! Ха.ь ӗнтӗ ха^ъ!.. Ак пӗре туртса парсан!
Хы. хы ӗнтӗ! Ил урана! Ара, ес мӑшкӑлатни? Еккей, ха!..
'
Ануш. Карӑмӑр апла пулсан!
Лариван (ӗнсине хыҫкаласа тӑрат). Интереснӑ.
Ануш. Ара, ес, пыратни, ҫуки?
Лариван (хыҫкаланса). Хӑ?.. Интереснӑ.
Ануш. Ну, еп карӑм!
(ампар хыҫне кайса
ҫухалат).
Лариван. Хы,. Л атнӑ уш ('Ануш хыҫҫӑн утат).
Систермест ше.ьмӑ хӗрӗ (тухса кайат. Ҫав хуш ӑра
сулахай йеньен ик-виҫӗ колхоҫнӗк тулли михӗсем
ҫӗклесе кӗрсе Ануш кайнӑ ҫӗрелле тухса кайаҫҫӗ.
Вӗсем темиҫе хутьен ҫӗклесе кӗрсе пушатаҫҫӗ).
Ануш сасси. Ара, Лариван, ес кунта туй курма
килмен пу.ь те? Пулӑш хӑвӑртрах!
'

8

Лариван ’(туха^). Интереснӑ... (колхоҫнӗксем кӗ
нӗ ҫӗрелле утат. Кӑшт тӑрсан колхоҫнӗксемпе пӗр
ле тулли михӗсем ҫӗкле-ҫӗкле кӗрсе Ануш патн»
илсе кайса пушатма тытӑнат. Ҫапла темиҫе хут
ье н ҫӗкле-ҫӗкле кӗрсе тухат. Ҫав вӑхӑтра Пал)УК
па Й ӑкӑнат кӗреҫҫӗ).

7-МӖШ
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Йӑкӑнат. Каларӑм сана, тупанмастӑн тесе!

Па1ьук (ҫамки ҫиньи тарие шӑлса). Тӑхта сана
Лаоиван!..
Иӑкӑнат. Ех, шӗлепке! К ахал тухтӑрӗ те с ^ кап
пайан, тош ӗ...
ПаЛ)УК. Ҫигӗҫке ӗнтӗ, Й ӑкӑнат. Ну, пулнӑ пу.т
тӑр рппин! Еп йумӑшнӑ.
^
Йӑкӑнат. Тоттӑ... Тавлаш атӑн тошӗ... Ех, шӗлеп
ке (Лариван ампар хыҫӗньен тухса лавсем патш
кайнӑ май ьарӑнса тӑрса ҫамкине шӑлат).

^ -м Ӗ ш
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Ларнван. Интереснӑ...
Па/ьук (хаваслансаЧ О-о!.. Лариван!..
Л»риваа ^кӑм ӑлсӑррӑн). Л ариван ҫав.
П»;ьук. Ӗҫлетӗн?
Лариван. Ан та кала аьам!.. (тарне

шӑлат).

Ф у-у!..'
А нуш сзсси. Лариван,
Лариван!.. Ӑҫта, ҫӗр
ҫӑтрӗ-и мӗн сана? Х ӑвӑртрах пушатса пӗтер те...
Кунта кирлӗ!
Ласиван. Ах, хоспоти!.
Ануш сасси. Лариван!
Лариван. Пырапҫке, пырап! Ах, хоспоти!-. Фу-у!
(ьупса тухса кайат).
Па;ьук (тӗлӗнсе тӑракан Й ӑкӑнат картусне пусса
антарат). Ну, мӗнле, куртӑни ӗнтӗ, хур сӑмси!
пӑкӑнат (нимӗнле мар пулса). Куртӑм та ха...
Па/ьук. Тоттӑ!.. Каларӑм сана ан тавлаш тесе!
(Л ариван колхоҫнӗксемпе пӗрле вӗҫӗмсӗрех тулли
михӗсем ҫӗкле -ҫӗкле кӗрсе тухат). Ех, хур сӑмси!.

, — Ха, ха есрелӑ кайӑкки! Пулат кам м1н тӗн^ер!
Хӑй усал пӗ^и-ик ҫаҫ, а йур лаЕ Иктврвснӑ...

йӑкӑнат. Латнӑ уш, кунье есех ҫӗнтернӗ пултӑр.

Ца/ьук. Каларӑм сана, ан тавлаш тесе!.. Итлерӗн... (мӑшкӑласа). Йусаймастӑн!... Ак ха.ь.
ртӑни ӗнтӗ? Икҫӗр утмӑл лаш а вӑйӗпе ӗҫлекен
)ттор пек сӗтӗрет! Ех, хур сӑмси!
Йӑкӑнат. Ҫук, аха;ь мар к у 1 Тем тесен те кахал
Ӗлхине пӗлетӗн ес, Па;ьук1
|з;ьук. Имӗннӑ.
1ӑкӑнат. Мӗнле-ха апла?
Ца;ЬУ'<- Ей, ан аппалан кирлӗ ыара. Пурпӗр
!лейрес ҫук вӗт е с . Ҫамкуна хӗрхен. Ш ухӑш
тлашши 'ьыхӑннипе ҫурӑлса кайма пултарӗ тата.
1та луььӑ. кайса ӗҫлер, усӑллӑрах пулӗ.
..ӑкӑнат, Мӗнле-ха апла? (Ануш кайнӑ ҫӗрелле
1са кайаҫҫӗ. Кӑш т тӑрсан Л ариван паш каса
хат).

9-М Ӗ Ш К У Р Ӑ Н Н И.
Лариван (ҫамки ҫиньи тарне шӑлат. Кушак
!ҫҫине салтса хӑй ҫине ҫакат те, пиншакне
ле йарат). Ф-у-у!.. (тарне шӑлат). Интереснӑ...
/-у.. Хӑй мана йуратса вилес патне ҫитнӗ. Фу-у!.
ӗрипе кӑларса ты ттарма хатӗр, систермест вӗт,
ел)Мӑ хӗрӗ? (тарне шӑлат), Фу-у!.. Кашни авланас
:мессерен кун -ьухлӗ тар йухтарсан, ҫӗр ҫине
:р типӗ вырӑн та йулмӗ... Фу-у!
Ануш сасси. Лариван!...
Лариван. Фу-у!.. Т)ӗнес мар;ха.
—
Ануш сасси. Л ариван, Л арйван!..
Лариван. Фу у!.. Интереснӑ.
Ларивӑн (тарӑхса). Ҫ иььас! Аа, хоспоти! (тухс^
1йат. Кӑшт тӑ^сан сылтӑм йеньен Ентрн муьи,
аиан, тата ике колхоҫнӗк кӗреҫҫӗ. Вӗсем пурте
црнаҫса ларса плук пай.ӗсене тасатм а, йусама
шнаҫҫӗ).

Ануш са^си. Мӗн?
Ентри. Кил-ха наььзс!
Анӳш саоси. Пырап! Ме-ха *с, Лариваи, ак ҫакна

тытса тӑр (Ануш кӗрет).

1 1 - МӖШ К У Р Ӑ Н Н И .
Ануш. Ну, вара?

Ентри. Ара, еп ҫакӑнта плук кайккисене пӑрахн ӑ ььӗ те сталӑпӑт... сталӑпӑт ха-ь Ҫук. Ес маларах
килнӗ те... Курмарӑн пу;ь?
Ануш Тем, асӑрхаман...
Ентри. Сталӑпӑт тахӑш ӗ пӗҫертсе кайнӑ. Ех
инкек!.. Пилӗк плук кайкки!..
Ануш. (хыпӑнса). Мӗн? Пилӗк плук?.. Ара, ес,
лайӑхрах шыраха, Ентри муьи! (пӗрле'^ ш ырама
пуҫлат).
Еитри
(ш ыранӑ май). Сталӑпӑт, пӗр-пӗр каттӑрш найӗ пӗҫертсе кайнӑ. Пӗҫертыен пулсан, ӑҫта
ҫӑвапатне, кайма пултар-ььӑр вӗсем?.. Ех, инкек!
А|^ш (тупаймасӑр) Ҫук...
Ентри. Ех, инкек!.. (пуҫне хыҫят),^
Ануш (кӑш кӑрат). Йӑкӑнат!.. Йӑкӑнат!..
Йӑкйнат сасси. Йах!
Ануш. Кил-ха наььзс!
Йӑкӑиат сасси. С иььас! (Иӑкӑнатпа Па;ьук хыпӑнса кӗреҫҫӗ).

1 2 - МӖШ К У Р Ӑ Н Н И .

Йӑкӑнат (Ануша пырса -ьеҫ пӑрат). Саншӑн пулсан
кирек хӑҫан та хавас!
Па^ьук (тепӗр йеньен пырса ьеҫ парат'. Итлетӗп,
кӑмантир йултащ?
Ануш (пӑлханса). Пӑрахӑр-ха шӳт тума. Кунта
кайккӑсем ҫухалнӑ,
Й ӑкӑиат (сасартӑк). Мӗн?!
10-МӖШ К У Р Ӑ Н
П«;ьук (куҫ-пуҫне ьарса)- Кайккӑсем?!
Йӑкӑнат! Кайккӑсем ҫухалнӑ тетӗн?
Ентри (плук тимрине тасатат). Ха;ь йепле тутӑхса
Ентри. Ҫакӑнта кӑларса хутӑм терӗм те... сталӑфнӑ вӑл. '5унлӑ йапала темерӗн ҫав,
пӑт.... Сталӑпӑт ха;ь Ҫук- Сталӑпӑт тахӑшӗ пӗҫерхсе
Ранан. Тутӑхнишӗн хамӑрах винават та ҫав...' кайнӑ.
(ӗнекен ҫу/с мари ара! Хӗнекен ҫук!
Ануш. Есӗр ман хыҫранах килтӗр. Курмарӑр
1-мӗш к о л х о ҫ н . Сирӗн тасатса хумалла
пулнӑ п у ^ те?
а ӑнз.
Йӑкӑнатпа Па^ьук (харӑс). Ҫу-ук.
Раман. Ара пӗлтӗр йыш сахал пирки нийепле
Ентри. Сталӑпӑт, пӗҫертсех кайнӑ... Ех, инкек!..
е ал ҫитереймерӗмӗр.
Пӗр плук кайкки кӑна пулнӑ пулсан тагахьӗ хӑт...
Ентри, Алли ҫитерсен ҫитет те ха вӑл, Кахал, Пилӗк плук ьӑлахланаҫҫӗ.
ахал пӗтерет, аьсемӗр? Епӗр хӑт колхосне те
„ Йӑкӑнат. Пилӗк плук? (пуҫне ьӑм ӑртат). Ам-мм...
ӑҫал тин кӗтӗмӗр те.
Йавӑлсе-ем!..
Па/ЬУК ('Ануша). Ес пирӗнтен маларах килнӗҫке.
Раман, Вӑл ҫаплах ӗнтӗ, Ентри пи-ьье*
Ентри.
Аран-аран
хыркаласа
пӗтертӗм. Ес к и л н ӗ з у х н е кунта никам та ҫукьи?
Ануш. Ӑм... (шухӑшлаГ). 5 ӑнах та ҫке!..
■
1уша (ҫӗре хыпаш лат. Ҫуккине кура пушшех
Па;ьук. Мӗн? (пурте' Ануш
куҫӗньен пӑхса
аскавлӑн хыпашлама тытӑнат. Ҫӗре тавралла пӑхса
авӑрнат. Ура ҫине тӑрса шырама пуҫлаЕ Утка- тӑраҫҫӗ).
Ануш. Мӗнле асран кӑларса йанӑ-ха еп ӑна?..
аса ҫӳресех шырат). Еккей-ха...
Ҫакӑнта плук
айккисене пӑрахнӑььӗ те... я ҫ та ҫӑва ш ӑтӑкне Еп килнӗ ьухне ҫак плук ҫумӗнье Л ариван
айса кӗьӗҫ тата? (шырат). Ҫук вӗт)
(шырат), лараььӗ!.,
^
|а;ЬУН (сасартӑк). Лариван?..
)ип-ьиперех ак ҫак^нта хурсз хӑвартӑм терӗмҫке?
1ӑкӑнат (Па;ьука). Каларӑм сана кӑларса ҫапас
И1Ь1рат), Ҫук. Ах, инкек татас (Йулташӗсене). Есӗр
пулат тесе, И тлем ерӗн. Тавлаш ат тошӗ... Ех,
*Урман пу.ь те? (ш ырат).
шӗлепке!..
2-мӗш к о л х о ҫ . 'Гем, тытман.
Па;ЬУН (Ануша). '^ӑнахи?
Ентри. Ӑҫта ҫӑва ш ӑтӑкне кайса кӗнӗ вӗсем?
Ануш. Т)ӑнах ара. Ененместӗр пулсан хӑйӗньен
Рнмаи. Ху ӑҫта хунине астумастӑн пу;ь?
Ентри. Ара, •ьип ъиперех ак ҫакӑнта хутӑм ый^ӑр еппин.
Йӑкӑнат. Кахал тухтӑрӗ тесе каппайат тата, ех,
'^ӳРмҫке... (шырат), Ҫук. 'Р)имха, Анушран ыйтса
йвхам, ҫав курманши?. Ах, инкек!.. Ӑнуш, Ануш! пӑру хӳри... Каларӑм сана кахалсене хӗрхенмелли
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ҫук тесе! Итлемерӗн. Тавлашатӑн тошӗ... (Па.ьук
ьеныест). ^ ӗ н х а Лариванне!
Айуш. Л ариван, Ларнван!.
Лариван сасси. Ах, хоспоти!
Ануш. Лариван.
Ларивзн С8ССИ. Пырапҫке, пырап, Ах, хоспоти!..
(Лариван кӗретӳ.

15-М Ӗ Ш

КУРӐННИ.

Ларк§8н (тарне шӑлса). Фу-у!.._.
Йӑкӑнат с ю с и . Ентрв муьи-и!
Ентри. Мӗн?
Йӑкӑнат сасси- Кил.ха наььас!
Ентри. Пырап-ҫке ара, пырап... (тухса кайат)
Лариван, Фу-у... интереснӑ... (Ентри вырӑнн.
13-М Ӗ Ш К У Р Ӑ Н Н И .
кайса ларат). Кашни авланмассерен кун ьухл'
Ларивен (тарне шӑлса). Фу-у!..
тар йухтарсан, ҫӗр ҫинье типӗ вырӑн йулмӗ (тарн
Йӑкӑнат. Итле ха, Лариван!
шӑлат). Фу-у! Вӗлерет ӗҫлеттерсе, шуйттан хӗрӗ.,
Лариван. Ну? Фу-у!.. (тарне шӑлат).
Ч 4а.»Ь авланман ӑшшӑ. Авлансан хам ҫине хӑпарҫ
Иӑкӑнат. Ес паҫӑр ҫак плук ҫум ӗнье л а р а и ӑ н
лараг шелмӑ... Фу-у!..
вӗт-ха?
Ануш еассн. Лариван, Лариван!
Лариван. Хӑм... Интереснӑ...
Лариван. '^ӗнее^ мар-ха.
Пушшай кӑшкӑра
Аиуш. Ну, еп килнӗ ьухнӗ еппин?
карланки тавӑрӑнса туххиьен (Выртат. Питне шӗ
Лариван. Ну?
лепкепе хуплат).
Йӑхӑнат. Итле. Кала тӗрӗссипе, ан тун, тунсан
Ануш сасси. Лариващ Лариван!
хӑвнах аван мар пулат...
Лариван (йусанка.ааса выртат). Ха.>ь, йепле вӑ;
Лвриван (тӗлӗнсе). Хӑм!.. Ьнтереснӑ... (ҫав вӑхӑтра
хуҫа майри пек кӑш кӑрат. Нет уш, пӑкати!.. Ха;
стсенӑ ҫине ик-виҫӗ пионер ьупса кӗреҫҫӗ).
М икулай патша ьухнехи мар... (Ануш кӗрег).

14-М Ӗ Ш К У Р Ӑ Н Н И .
1-юӗш пионвр (Ентри муьине картус

ҫине

тулЕнтри

тарнӑ кайккӑсене кӑтартса). Пӑх-ха, пӑх,
муьи!.. Еп тупрӑм!
2-м ӗш пионер. Тем тума кирлӗ сан йапалу?
" 1-мӗш пионер. Пӑх-ха, Ентри муьи!
Ентри (йерипен ҫаврӑнса картус ҫине пӑхат,
Сасартӑк). Ей, ара, тупӑньӗ, аьсемӗр! (картуса
йарса тытат).
Па;ЬУК (хыпӑнса). Мӗн, мӗн тупӑньӗ?
Ентри. Ара, кайккӑсем тупӑньӗҫ!
Пурто. К айккӑсем ?..
2-мӗш пнонер (1 мӗш пионера). Тем тумалла сан
йапалупа (Раман айаккарах пӑрӑнса тӑраГ). Рамащ
м уьи кӑларса тӑкнӑскерне пуҫтарнӑ та...
('■ӑкӑнат. Раман п и ь ь е кӑларса тӑкнӑ?...
Ентри. Раман?
Йӑкӑнат (Раман шӑвӑннине
асӑрхаса). Нет,
пастай, пастай, Раман пиььс! Тӑхта есӗ (ҫулие
пӳлет).
Раман. А ьа-пӑьа калӗ вӑл... Кайккӑсене тӑкса
ҫӳреме пӗьӗк аьа штолӗ.
2-мӗш пйонер. Е-е суйаг, суй^т вӑл! Хам куртӑм!
Лариван. Хы, интереснӑ...
Па/ЬУХ Каларӑм сире колхоса илнӗ ьухнех,
кулака ан илӗр тесе! Итлемерӗр. Ашшӗньен уйӑрӑлкӑ теттӗр? Уйӑрӑлнӑ асту! Кайккӑсене пӗҫертсе
' кайнӑтӑк уйӑрӑлман сталӑпӑЕ..
Ануш (Рамана питрен сурат). Намӑссӑр.
Йӑкӑнат (ӗҫлеме пынӑ колхоҫнӗкссне). Нат,ьаслӑха хурал пӳртне (икӗ колхоҫнӗк Рам ана—ҫатӑрласа тытса ҫавӑтса тухса кайаҫҫӗ). Сволӑь! (писнерсем кайаҫҫӗ).
Ануш. Ну, айтӑр ӗнтӗ! Пайанхи нормӑна тултарар (Анушпа Лариван кайаҫҫӗ).
Па;ЬУХ (Йӑкӑната), Ну, мӗнле, куртӑни, хур сӑмси.
Йӑкӑнат. Куртӑм та-ха.
Па;ЬУХ. Каларӑм сзна, ан тавлаш тесе. Итлемерӗн. Ех, хур ҫӑмси.
Йӑкӑкат. Латнӑ уш...
Па;ЬУ><- Тоттӑ!.. Ех, йӗпе пӑруЕ Тавлаш ат тата!..
Йӑкӑнат. Ҫитӗҫке ӗнтӗ, айта... Еҫлер...
Па;ьуи. Айта (ытакланса тухса кайаҫҫӗ).
Па;ЬУк сасси. Айта, кӗрлеттер, Ануш! К ӗрлеп ер,
(кӑшт тӑрсан стсенӑ ҫине Лариван тухаГ).
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1б-М Ӗ Ш

КУРӐННИ.

Аиушг^Лариван!.. тавралла пӑхат. (Асӑрхаса). Е-е!
(йӑпшӑнса пырса ҫӳҫрен ьӗпӗтме тӑрат).
Лариван (пуҫне айаккалла илсе ). Пошол к •&орту.
Ануш (тӗлӗнсе). Хӑм... (шухӑшлат. Сасартӑк таг
ҫӑрса нлсе) Ӑхӑ... (йӑвашшӑн кулкаласа). Лариван.
(Лариван -ьарӑнса тӑрат. '^ӗнм ест). Лариван!
Лариван (Ануш ҫине пӑхмасӑр кӑмӑлсӑррӑн). Ӑк
Ануш. Есӗ ман ҫине... (паусӑ) ҫиленмврӗн пу.ьте
Л|риван (хускалмасӑр). Вара?
Ануш. Ҫаврӑнса та пӑхасшӑн мар та...
Лариван (хӑй ӑссӑн). Хӑм... ингереснӑ (Ануша
Вара?
Ануш (ӗӑтаннӑ пек пулса'. Ман сана... (Ларива
Ануш ҫине вӑрттӑн пӑхат). Ман сана... (паусӑ) и
ламалли пурьӗ те...
Лариван (Ануш ҫинелле ҫаврӑнса пӑхаГ. Хӑвӑр
пуҫне айакалла пӑрса илсе, савӑнӑҫлӑн) хы!
Анущ (Лариван пӑхнине кура пуҫне ҫӗрелле’ьи
кет. Йӑвашшӑн). Лариван.
Лариван (Ануш патнелле ҫаврӑнӑҫемӗн ҫаврӑн
са'. Ну?.
. Ануш. Еп с а н а ..
Лариван (шӗлепкине илсе нуҫне йакатса илет). Хы
Ануш. Ун пекех ӗҫлеме пултараймасГ пу.ь
Лариван (йусанкаласа). Хы ы... Епӗ... •ьӑлах мз1
вӗт.
Ануш (пуҫне ҫӗрелле
'Р)ӑлах мар ҫав
(Лариван ҫумне тайӑна-г).
Лариван (Ануша йерипен ытакласа тавралл;
пӑхса ҫаврӑнат). Хы .. Епӗ... тӑрӑшсан, утарнӗкт»
пулма лултаратӑп (пуҫне ■ьикет).
Ануш. Утарнӗк?..
Лариван (каллех тавралла пӑхса ҫаврӑнат те
Ануша „ӑхӑ“ тесе ьу п туса лартаГ. Вӗсем^ ьуп
туса тӑнӑ вӑхӑтра П а.ьукпа Йӑкӑнат
кӗреҫҫе
Анушпа Ларивана асӑрхаса васкавлӑн кукленеҫҫе
Л ариван Ануша вӗҫерсе йарса). Оу-у... Интереснӑ..
Кашни авланмассерен кун ьухлӗ тар йухтарсая
ҫӗр ҫинье типӗ вырӑн йулмӗ... Фу-у!.. (каллех ЬУ"
тӑваГ).

Шутлама кирлӗ мар.
Ӗҫӗ ҫакӑн пек пульӗ. Епӗ пӗр кунхине Упакас(сине Сахрун йулташӑм патне кайма тухрӑм. Йал
[патнерех ҫитерехпе, кӗпер патӗньи сӑртра ҫынсем
выртнине куртӑм.— Ну,—тетӗп ӑш ӑмра,—йепле вӗ^ем кӑваписене пӗҫертсе сӑрта тухса выртнӑ. Мӑкӑртататӑп хама май,—ӗҫсӗрскерсем вы ртаҫҫӗ, текедетӗп. Ҫапла утса пынӑ ьух, сисмен те,- хӑрах
ура йанках анса кайрӗ. Теприйӗ те унтан йулашӑн мар конешнӑ, сикрӗ вӑл та. Унтан пӗтӗм кӗлетке тамлӑ ҫырмана кӗрсе аньӗ.—Н у тетӗп йал
'кульӗ. Сӑртра кӑвапасене пӗҫертсе вы ртиььен ма
ҫу.ла йусамаҫҫӗ-ши? Йатлаҫрӑм конешнӑ. ТеРле
зса кильӗ, сӑмсама тытса пӑхрӑм,—-вырӑньех.
Сӑмсам пӗре аньахҫке ман, ӳксе хӑйпӑтса пӑрахсан сӑмсасӑр мӗнле ҫӳрес? Иккӗ пулсан пӗри йулӗььӗ хут, а вӗт сӑмсам пӗрре аньах!
Иатлаҫкаласа ҫынсем патне ҫитетӗп.—Кил—теҫҫӗ мана,—ларса канмалла ьӗйӗм турт! Килӗшрӗм
конешнӑ, ьӗлӗм ыхра мар вӗт!
Тӳсеймер>ӗм:— Есир к ӳ кӗреҫесемпе мӗн тумӑ
пухӑннӑ,—тетӗп.
—Авӑ куратӑн,—тет Упакасси йалСовет претҫетаттӗлӗ, сулахай аллиньи ш ӗвӗр пӳрлипе кӑтарт
са,—кӗпер у.чӗньи'ҫула тикӗслерӗмӗр!
^ ӑ н а х та кӗпер ум ӗньи ш ӑтӑк-^ланкаш сене ҫеремпе витсе, тикӗслесе лартнӑ. Й апйаках снаш
тикӗс ҫул.
—Есӗр тетӗп, ма ҫапӑ хурса тултармдрӑр ку
ланкашкасене, кӗркунне йе ҫуркунне каллех ҫӑрӑлса кайат вӗт, тетӗп.
! —Е ,—тет месерле выртнӑ, ҫамрӑкрах хура уссилӗскер,—каккуй ҫӑрӑлмалли, халӗ те ав полни
таптаса питӗрсе хугӑмӑр, хутте трактӑрпа кӗрсе
кай!
Кӑсене сӑмахпа ӑнлантарма ҫуккине шуга илсе
пӑрахрӑм ланкаш ка ҫиньен. Мӗн калӗҫха тата,
ҫул хӗриньи ҫырсене тултарса тикӗслеменни ҫиньен?

17-мӗш нурӑнни.
Пал|УК1>& Йӑкӑнат Гхыттӑн ахӑлтатса кулаҫҫӗ).
Ануш (сасартӑкч Ах! (Лариван аллиньеи хӑвӑрт

вӗҫӗрӗнсе айакалла кайса тӑраГ. В ӑтан ат)^
Лариван (нимӗнле мар пулаГ. Пӗрре Анущ ҫине,
тепре Па.ьӳкпа Й ӑкӑнат ҫине пӑхса илет. Йулашкиньен кулкаласа). Хӑм... И ятереснӑ.
Па^ьук. Иыӗннӑ.
Йӗкӑнат хӑй ӑссӗн>. Ӑм ., Т)ӑнахах та интереснӑ.
Ануш (пуҫне ҫӗрелле ь^ксе). Утарнӗк пулап терӗ те...
ПаЛ|ук (сасартӑк'. Утарнӗк?
Йӑнӑнат (хавасланса). Ну-у?!
Лариван (савӑнӑҫлӑн>. Ӑхӑ...
Па^ук (хавасланса). Апла пулсан, тыт Йӑкӑнат!..
'Анушпа Л аривана пӗтӗҫтерсе урра ҫӗклеме ты тӑнаҫҫҫӗ. Виҫ-тӑватӑ хутьен ҫӗкленӗ хыҫҫӑн ҫӗклеме ьарӑнса). Фу у...
Лариван (питне кӗпе аркипе ш ӑлса) Фу-у..., Интереснӑ... Кашни авланмассерен кун ьухлӗ тар
йухтарсан, ҫӗр ҫине типӗ вырӑн йулмӗ... Фу-у!..
Т>ари1ав.

— Е-е,—теҫҫӗ,—ҫул варри тикӗс вӗт, куҫ пур, ан
кӗрсе кай!
Пӗтӗм халӑх вырӑнӗньен тапранса киле кайма
тытӑн^ьӗ. Кӗпер патне ҫитерехпе претҫетаттӗл,—
пӑх, тет,— ак ку ҫулпа хуГ пӗр кӗтӳ трактӑр иртсе кай.
И ртнӗ ҫуркунне иртнӗ, иртнӗ кӗркуние те иртрӗ Сахал ыар шыв йухрӗ конешнӑ Й акорккӗн
ҫырминье. Сахал мар каҫҫа ҫӳрерӗҫ Упакасси кӗперри урлӑ лавсем.
Каҫхипе пӳрт умне пухӑнаҫҫӗ хресьенсем, йе
пӗренесем ҫине. Конешнӑ ьӗлӗм ӗсене ьбртсе йараҫҫӗ унта. Вара халапа пикенеҫҫӗ. Ҫапла, ҫапла,
теҫҫӗ, ку кап.^а. Ҫав вӑхӑтрах:
— Ах; иртнӗ кӗркунне У пакасся кӗперри урлӑ
каҫсан хӑранӑ пек епӗ, ҫакӑн пек пулса та хӑраса
курман,-—пуҫарса йарат пӗри. Унтан тепӗрисем:
—Теме лайӑх йусамаҫҫӗ ҫавсем ҫулне, пӗр май
тӗнӗл хуҫӑлат.
— А, манӑн... манӑн ватӑ кӗсрем ланкашкана кӗрсе
ӳксе, урине хуҫрӗ.
—Вӑт тата М ӑнсӗнтӗрсем, армантан таврӑнаканскер, хай мӑн ланкаш кине кӗрсе ӳксе вильӗ- Усӗр
пулнӑ хӑй, ӳкнӗ лавӗ ҫиньен, уьӗ ӑна кӗтесшӗн
пулман, малти урапипе килнелле вӗҫтернӗ.
— Ха-ха-ха! Тинӗсре путса вильӗ...
Истори кунпах пӗтме шутламан. Ҫаврӑнас т е р ӗ '
пулӗ, татах малалла. Ҫаврӑнас пулсан ҫаврӑнтӑр,
епӗр ьирар мар ӑна,
И стори урапийӗ ҫаврӑннӑ пекехг манӑн та каникула килнӗ май Упакасси пуҫӗпе иртсе каймалла нульӗ. Йамшӑк ватӑ, кӗсрийӗ наьар, урапийӗсем те тӗрексӗртерех. Упакасси ланкаш кисеньрн
мӗнле тӳхар-ш и ку кӗсрепе, тетӗп шикленсе. Тӳаере тӑри йурлат, тӑр, тӑр, тӑр! тӑват хӑйӗн ьӗлхипе.—Е-е,—тетӗп тарӑхса,—сана ҫӳлте йурлама
аван, ҫак ҫулпа/уттарсан есӗ йурлама пӗлӗттӗн те
тетӗп. Ҫырмана анса кайрӑмӑр, вар пуҫӗ ҫаврӑнатпӑр. Урапа кисрентернипе вар-хырӑм йӗплӗ
хулӑпа пӑтратнӑ пек ыратат.
Ҫӳҫе тӗмисеньен иртсен, кӗперӗн икӗ йеннипех
шап шурӑ халӑх курӑнсах кайрӗ^ Пӗри кӗреҫепе
ҫерем касат, тепри нуҫилкӑпа йӑтнӑ, виҫҫӗмӗшӗ
ҫӗклемпе ҫапӑ сӗтӗрет, тӑваттӑмӗш ӗ кивӗ кӑмакаран йулнӑ кирпӗьсене лавпа тийесе анат.
—Срастӗ,— тетӗп.
—С растӗ,—теҫҫӗ.—Е е, Йурӗн, пӗлтӗр те ҫул йусанӑ ьу х куртӑмӑр, кӑҫал та,— тет йалсовеӳ претҫетаттӗлӗ.— Кӑҫал,—тет,— ҫапӑ сарса, шӑтӑксене
Ьулсем тултарса сарса пыратпӑр. Леш ҫыранӗсе, не те тултаратпӑрха,— кулкалат претҫетаттӗл.
— Пӗлтӗрхи аван пулмарӗ-им? тетӗп.''
—Аван, сана ва.ьл)И, районран тавӑрӑннӑ .ьух
кӗрсе ӳксе, сыл^ӑм аллӑма мӑкӑлтарӑм.
Сывпуллаш рӑмӑр. Упакасгисем каллех ӗҫе тытӑньӗҫ. Хӑшӗ ^ул, хӑшӗ ҫапӑ, хӑшӗ кирпӗь. хӑшӗ
тӑпра турттараҫҫӗ.
Ӑса кӗртнӗ пулмалла мӗскӗнсене. Кӑҫал ьӑнласах пикенне ӗнтӗ.
Текех тӗнӗл хуҫӑлмӗ/
И. К а ш ш и ке .
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Тӗрлӗ сӑлтавсемпе кӗҫенме пултараҫҫӗ лашасем:
савӑннипе, хуйхӑрнипе, выҫӑпа, тутӑпа. „Хирлеп“
колхосӗн лашисем те тӗрлӗ сӑлтавсемпе кӗҫенеҫҫӗ.

епӗ сирӗн пек хӑр типӗ ыраш улӑмӗ ҫинье тӑмас‘
тӑп. Мана виҫӗ пл>утӑран ҫитереҫҫӗ: пӗремӗш
п^ьутӑ—улӑм пӑтратнийӗ, иккӗмӗш п^ьутӑ—утӑ,
виҫҫӗмӗш ӗ—сӗлӗ. Акӑ йепле пулса кайрӑм, хал>
епӗ, ты тса кӑна ьар са пыр. Пӗр кун, колхос тыррине авӑртма Ҫӗмӗрле стантсинӗ кайнӑ ЬУБ
Т)артакан кӗперӗнье анаталла пӗрех тапса "сик)ӗм, малти тӗнеле ш а р т ' ан ьах хуҫса хӑвартӑм.
<у аньах-им? Стантса ҫитсен тата мӗнле мыскара
тумарӑм-ши? Пуйӑс килнине куртӑм та тӳрех
пӗрене куписем урлӑ сиккипе илтертӗм. Ытти
ман^ нипоььом-

Ӗҫӗ ҫапла пулсаььӗ: иртнӗ ернере мана ватӑ
пуҫӑмпах тапун пӑхма тиврӗ. Тухрӑм ирех йешӗл
хире, вӑрӑм пушӑ сӗтӗрсе. Хӗвелӗ пӑхат хӗрсе.
С асартӑк пӗр лаши, хӳрине ҫурӑмӗ ҫине авса
хуьӗ те, пӗррех кӗҫенсе йаьӗ. Унтан, тапун ҫинеле
пӑхса, уҫӑ сывлӑш а наш-наш! ш ӑрш ларӗ, сӑмсипеле хӑрт-хӑрт! тутарьӗ, пӗтӗм тапун лашисене
кӗҫенсе йӑхӑрма ты тӑньӗ.
Хам пурнӑҫӑм тӗлӗш пе епӗ иккӗмӗш пилӗкҫул)
— И-и-ха-ха-хах! Пуҫтарӑнӑр пӗр ҫӗре хӑвӑртрах. Хура пусу— колхос пусси, аньах пире мӗскер лӑха пурнӑҫа кӗртнӗ тесе ш утлатӑп. Кама пул|
усси? Ҫӳретпӗр кунӗпе, выц^ӑх-ьӗрлӗх сакунӗпе. ҫавтери аванланса кайрӗ-ха ыан пурнӑҫӑм? Ника*
И и-ха-ха хах! Пуҫтарӑнӑр хӑвӑртрах. Халех мит- ма та мар, хам хуҫя, колхос кон^ухӗ М иҫука пула
тӗнк уҫӑпӑр, ха^ьхи вӑхӑтри выльӑх лару тӑруне кӑна. Епӗр ак кунта, хирте ҫӳренӗ ЬУ^. „санӑн-масӳтсе йавӑпӑр, хамӑр тивӗҫлӗхе асран йамӑпӑр. нӑн“ сӑмаха хамӑр хуш ӑра ш ута илместпӗр. Ман
хуҫам колхоҫнӗк пулин те апла мар. Епӗ ун лаши
И-и-ха-ха-ха-ха хах! Пуҫтарӑнӑр хӑвӑртрах!
Л1 ша ҫапла етем ьӗлхипе калаҫниньен тӗлӗн- пулнӑ, ҫавӑнпа мана вӑл раснах лайӑхрах пӑхрӗ.
нипе манӑн ҫӑварӑм капах карӑлса кайрӗ, кӑштах
А есӗр хӑт типсе хытса кӑнтса выртӑр, уншӑн
ҫӑварти ьӗлӗмӗм тухса ӳкеймерӗ- Тапунри лаша- М иҫука ним те мар. Аха^ьрен мар вал лашасене
сем те тӗлӗнсех кайрӗҫ пулӗ ҫав. Вӗсем те пурте сӗлӗ памалли виҫӗне хӑй ӑсӗпех, пӗьӗклетрӗ.
кӗҫенекен мӑн кӗсре йенне пуҫӗсенг ҫавӑрьӗҫ, Ахагьрен мар колхос сопранийӗсенье никамран
хӑлхисене ьан к тӑратса итлеме ты тӑньӗҫ. Кӗҫ%не- та хы тӑ харкаш рӗ. Арлан тавраш ӗ ҫав.
кен мӑн кӗсри тапун умне тухрӗ. Ыттисем пӗр
—Авкустлас пулат ӑна!— йанраса кайрӗ хайар
ҫӗререх пуҫтарӑнса тӑьӗҫ. Вара мӑн кӗсре мит- сасӑ.
тӗнк уҫма сӑмах пуҫларӗ:
- ^ а л е х „хура хӑм а" ҫине ҫатлаттарас!
— Вретиттӗл вӑл!
— Епӗ, тим ӗр-кӑвак мӑн кӗсре, колхос витине
— Ҫимуиьант!
кӗри ььен А4).ьа Миҫук аллинье пурӑнтӑм. Сташ
йеньен илсе пӑхсан манӑн тивӗҫлӗхӗмсем ытлаш—Хе-хе-хе-хе!.,. кӑмӑллӑн кулса ильӗ мӑн кӗсре.
сӑмсасем!
ши нумайах та Лар та, ҫапах миттӗнка хамах . —Есӗр каланйпе пулат-и вӑл, йӗпе
уҫма шутл)арӑм. Мӗншӗн?—Мӗншӗн тӗсен епӗ Ӗсӗр мар, колхос праҫленийӗ те'н и м ӗн те тӑвайсирӗнтен пуриньен те пысӑкрах, сирӗнтен те ытла- маст вӗт. Миҫе хутьен л артн ӑ ку ыйтӑва. Праврах ҫи м ^ пултаратӑп, Есӗр пӗр каҫра пӗрер лӑпӑ лени пуҫлӑхӗ Т)ана Ваҫҫукӗ ьзнклатса, кунешнӑутӑ ҫисе"'йараттӑр, а епӗ пӗр лӑпӑ ҫурӑ ҫи й етӗп .. латса ҫӳретӗр-ха унта. Вӑл вӑхӑтра сирӗн апат— Ҫук, тӗрӗс каламастӑн,—илтӗньӗ пӗр имен- ҫимӗҫӗре ьикм е те пулат, вйтери лашасене веҫех
Ьӗклӗрех лаш а сасси. Лаш ан тивӗҫлӗхӗ хырӑм- хуҫисем патне кайса йама та пулат. Есӗр „хура
ра мар...
_
хӑм а“ теттӗр, Хурине мар, хӗрли ҫине лартмалла
— Ан пӳгь!—кӑш кӑреа тӑкрӗ ӑна Миҫук кӗсри. ӑна. Пӑхӑр-ха есӗр ун ҫине, йепле йарӑнса ҫӳрет
— Камӑн сухал вӑрӑмрах? Камӑн хырӑм пысӑкрах? вӑл: алла ты тат ҫурӑмхыҫне,
тухса кайат йал
Камӑн тута усӑкрах? Намӑн хуҫа ьеййерех? Ка- тӑрӑх. Пуҫлат вара усӑк купарьине прушин ҫиньи
мӑн, ӗ?—Миҫук кӗсри хӗрсе кайнипе ьӗрнисене пек силлесе утмашкӑн. Айалти тути хӗрри те унӑн
авса хуьӗ, ьы ш кӑгене ҫӗрӗ кукалтесе сирпӗтме манӑнни пекех лӑпӑстатса силленсе ҫӳрет, Пӗр
ты тӑньӗ. И рӗксӗрех лӑпланмалла п ульӗ леш мӗс- сӑмахпа каласан иксӗмӗр хуш ӑра уйрӑмлӑх сахал
кӗн лашан.
вара Уйрӑмлӑхӗ те ҫакӑ ҫеҫ, унӑн икӗ ура, манӑн
— Ну, вӑт,—пуҫларӗ каллех мӑн кӗсре.—Лаша- — тӑваттӑ
сен миттӗнкне уҫӑлнӑ тесе шутлӑпӑр. Халӗ пуринМӑн кӗсре хяш тах ҫӑмӑллӑн сывласа ильӗ те
ьен те раппӑртсем итлеме пуҫлӑпӑр. Малтан пуҫ- калама ьарӑньӗ.
лам хамр-нах, итлӗр манӑн раппӑрта.
—Есӗ пӗтертӗн-и? ыйтрӗ пӗр кӗтесрен ҫинҫерех
Епӗ хама-хам пур йеньен те сирӗнтен мала пул- саслӑ лаш а.
ма тивӗҫлӗ тесе ш у м атӑ п . Ҫийетӗп пӗр лаш а
— Пӗтертӗм, конешнӑ.
ҫурӑ тӳпи, ӗҫлетӗп пӗр лаша тӳпи. Кашни кунах
— М ана сӑмах калама йураБш и?
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—Ма йурамас?, пуш алстӑ, кала.
—Е п ӗ 'т е хам ҫиньен кӗскен каласш ӑн...— пуҫларӗ хайхи шӑпаӑнтараххӑн.
—Хытӑрах кала, нимӗн те илтӗнмест.
—Мала тух1
Тапун умне пӗьӗк турӑ кӗсре тухса т ӑ ь ӗ . Вӑл
нимӗнрен малтан миттӗнкӑри лаш асене пурне те
гисеплесе пуҫ тайрӗ те, питӗ сумлӑн ҫапла кала)1а пуҫларӗ:
—Хисеплӗ, тӑватӑ ураллӑ тӑванӑмсем! МалтанХи
араттӑр хыҫҫӑн мана хамӑн пӗьӗк кӗлетке— ҫурӑмӑмпа сӑмах тытма та намӑс пек те... А ньах тепри пӗьӗккӗ те ылттӑн. Мана хам хуҫам Кӑрмак
Гнтрийӗ те ҫаплах ьы слат. Мӗншӗн ьы сл ас мар?
;Ы ттилаш асемпекӗҫпе савӑнтараймасан та манӑн
(«теме киллентермелли хамӑа меслетӗм пур. П ӗрре
тапма пуҫласан епӗ пӗр канмасӑр ҫирӗм пилӗк
хутьен тапма пултарап.
Ахал) кӑна тапатӑп пу.ь тетӗр-и? Ҫук, мыскаралла кисетӗп: кашни тапм ассеренех кута-пуҫа выфагап, ь а р т-ь а р т тутарап, йарт-йӑрт...
—Мӗнле ӑслайпа вӗрентӗн есӗ ку ӗҫе?— ыйтрӗ
тепри.
—Еҫ мар, манӑн профеҫҫийех ӗнтӗ ха;ь ку,—
тавӑрьӗ ӑна кӗсре.— Вӗренесси каьки ҫапла пулЬӗ. Тухатпӑр колхос хари е сухалама. Хуҫам мана хӗрхенет, плукине виҫӗ вершук тарӑнӑш , виҫӗ
вершух сарлакӑш аньах кастаоат. Киле пырсан
раснах лайӑхрах ҫитерет. К уро1)три пек пурӑнса
шӑлтах йусанса кайрӑм . Кашни тымар тӑрӑхах
йашӑ вӑй-хал вы .ьанат. Тухат тепӗр кунне сухана
унӑя хӗрӗ Клати. Ку аш ш ӗ пек ьейех мар, халӑх
пекех сухалат, халӑх пекех хӑвалат. Тоссатнӑ пек
туйӑнса тытӑнтӑм хайхи тапмашкӑн. Ҫ авӑнтах
вара вӗренсех кайрӑм ку ӗҫе. Халӗ ӗнтӗ манӑн
пӗтӗм ӗмӗтӗм те ҫийессипе тапасси. Ку тӗлӗш пе
технӗккӑна аванах алла ҫавӑрса илтӗм. Оайантан
пуҫласа тапас тӗлӗш рен хама утарнӗк тесе хисеплетӗп, сире те хампа танашма &ӗнетӗп. Мӑймай-и! И-и-ха-ха-х!—вӗҫлерӗ ту р ӑ кӗсре хӑйӗн
токлатне.
— Тата камӑн каламалли пур?—ыйтрӗ митӗнк
пуҫлӑхӗ, мӑн кӗсре, тапунри лаш асеньен.
—П арӑр-ха сӑмах!— илтӗньӗ тулхӑрнӑ сасӑ.
^—Кала. Сӑмах Ҫӑккӑл Ҫтапнанӗн лаш инҫ паратӑп. Пӗрин те опьӑйлӑх шухӑшӗ ҫук,—пуҫларӗ
ҫӗнӗ орагтӑр йеррипентереххӗн.—М ухтанатӑр хӑвӑр пӗлнипе, мухтатгӑр хӑвӑр хуҫӑрсене. Пурте
интивитуалиссем ^ с ӗ р . Ӑҫта .сирӗн самокриттӗк
саккунӗ? Хӑвӑр ҫине ҫеҫ мар, ыттисем ҫине те
ҫаврӑнса пӑхас пулат, йулташсем. Ну хат сӑмахран илӗпӗр ман хуҫанах, Ҫӑккӑл Ҫтеппаннех. Сирӗн хуҫӑрсеньен вӑл мӗнрен кайа-ха вара? Вӑ 1 та
ҫӑкӑр ҫисех ӳснӗ,— ҫӑкӑр вырӑнне ҫӑккӑл тет
пулсан та,—вӑл та кон)ухах, вӑл та ьойеллӗх йе-'
нӗпе сирӗн хуҫӑрсеньен пӗр шит те тӑрса йулас
ҫук. Епӗ сире тӗслӗхсем те кӑтартса паиа пултаратӑп. Ҫуракинье, манагхӗрхеннипе, авалхи, Йӑван ӗмпӳ ьухнехи ш ӑлсӑр сӳрене кӳлсе тухрӗ-и?
Тухрӗ. И йу^ уйӑхӗнье пире вал)^и 6-мӗш ьислаьЬен панӑ ҫӑнӑха 3 -мӗш ьислана та ҫитеймерӗ-и?
—Ҫитеймерӗ. Л аш асене витерен хӑваласа кӑларса хуҫисене салатса парас камппанийе хутшӑнЬӗ-и?-Х утш ӑньӗ, утарнӗклех ӗҫлерӗ. Т ата акатуй
хыҫҫӑн, правлени хушнипе пӗр ҫынна Ш упаш кара
леҫмелле ьухне мӗн хӑтланьӗ-ха—„Лаш а манӑн,
им лашала никама та памастӑп“ тесе, мана инҫе

ҫула лава кайӑссиньен ҫалса хӑварьӗ. Вӑт покранимӗр хуҫа-тӑк хуҫа! А есӗр пули-пулми ьапӑрсем
пех мухтанаттӑр. Ман хуҫан ьипӗ пуриньен те
ытларах та, ытту мухтанмастӑп.
— Ӗпӗр выҫса вилетпӗр вӗсем ш у.ьӑкла ӗҫсемпе мухтанаҫҫӗ,—кӑш кӑрса йа^ӗ пӗр хыгкан кӗсре.
—Толой ку лашана' тапунтан!
— Кулак акӗньи кирлӗ мар пире!
— Посор к о л ю с правленине!
,
Л аш асем ҫуйӑхаҫҫӗ кӑна. Хӑшӗ кӗҫенеҫҫӗ, хӑшӗ
тулхӑраҫҫӗ, хӑшӗсем пӗр вы рӑнтах тапӑртатса тӑраҫҫӗ. Кӑрмак Унтр.ин турӑ кӗсри хӳрине пӗтӗрсе
хунӑ та кутне пуҫне сиктерет—Тапписемпе сывлӑш а тиверет, ьар т-ьар т тутарат, йарт-йарт...
Л аш асем ҫапла нувгай тӗрм еш етьӗҫ пулӗ те,
ан ьах тапун варрине пӗр хура пысӑк лаш а тухса
хайаррӑн кӑш кӑрса йаьӗ:
—'5 арӑнӑр, уссӑр кӗлеткесем! С ире итдесе тӑрса манӑн, П атш а лашин, хӑсас килекен пульӗ ӗнтӗ. Халӗ пирӗн сӑмаха итлӗр тата.
*
—Мӗн ес кӑшкӑран? Калатӑн пулсан к а л а ,^
ответлерӗ ӑна виҫ-тӑват лаш а
—Мӗн, калаймӗҫ терӗр-им? Тӗрӗссине тӳррипех
ҫ а п т а р ^ епӗ. Манӑн хуҫам П атш а Виссарӗ те
сӑмаха тӳоӗ ҫаптарат. Сирӗн хуҫӑрсем пире кӗҫех вы ҫт/рса вӗлеретьӗҫ. Сыпӑкран сыпӑка ылханлӑ п у л ььӑр вӗсем. Епӗ ӗлӗк аллӑ пӑт туртма
пултараттӑм. А хал), выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурӑннипе
вӑтӑр пӑта та ьух аньах туркалатӑп. Ш ӑмӑпа тирӗм кӑна тӑрса йул^ӗ ӗнтӗ. Кам айӑплӑ? Кощухсем, суккӑр пӑван пек ҫапкаланса ҫӳрекен правленм ьленӗсем айӑплӑ. Халех ответ , ты ттзрм алла
вӗсене! Епӗ кощухсене пурне те сута пама ' 1сушатӑп.
— Тӗрӗс калат, тӗ р ӗ с !'''
—Епӗр те ку шухӑшпа килӗшетпӗр!
— Конешнӑ проттӗв мар,—хушса хуьӗ 'гепӗр
п ӗьӗк тур лаш а.— М ана хама та 'ьӗрӗллех тӑварларӗҫ вӑл кон)ухсем. Епӗ, О рлох Хӗлӗп лашийӗ,
ӗлӗк мӑнтӑр ьухне, инҫе ҫула-йӗре кайсан нихӑҫан та хам ҫийе пушӑ тӗртгермен. М анпа тухса
ҫӳрекенсем урапа ҫинье савӑнса ш ӑхӑрса кӑна
ларса ҫӳретьӗҫ. Халӗ ырӑ ҫынсем куҫӗ умӗнье намӑс
курса кӑна пурӑнатӑп. Иртнӗ уйӑхра Йӑван М уьийа леҫме Ш упаш кара кайса та ш ӑлт тинкем ту_хрӗ. Утмӑлпилӗк ҫухрӑм хушши кайса утмӑлпилӗк
пилеш туйа, утмӑлпилӗк ҫӗмӗрт мана ӑш алантарЬӗҫ. Вӑйӑм ҫук пирки ҫапах Мамӑш^ ҫы рм инье
кӗҫех путса вилеттӗм, П ӗтерьӗҫ маяӑн ӗмӗрӗме
вӑл ко^ухсем, халех ответ ты ттарас пула'г вӗсене.
Кӑрмак У нтрикӗсри ҫине хурап ку ӗҫе. Вӑл тапма спетсиалис, ан тив кон)ухсене пӗре кисрентертӗр,
— Суйлас! КоН)УХсен мӑш кӑлӗ пулас мар!
Ҫак вӑхӑтра Виссар лаш и ресо.ьутсипе тухрӗ.
Акӑ мӗн ҫырнӑ вӑл ресо.ьутсире: „Кощухсене
лашасене наьар пӑхнӑшӑн сута парас. Правленине, ку йӗркесӗрлӗхсене вӑхӑтра сирсе пыманшӑн,
Кӑрмак Унтри кӗсри хӳрипе тӗвлес. Л аш асене
каллех колхос витинех пухса хуптарас, пур лаш ана та пӗр пек ҫитерме хушас. Колхос ӗҫӗсене
тунӑ 'ьух пурин те утарнӗкле, пӗр-пӗринпе сотсиалисӑ.мла ӑмӑртса ӗҫлес“,
Ҫак ресо^ьугсийе вуласа пӗтернӗ хыҫҫӑм лаш асем пурте пӗр харӑс кӗҫенсе, тулхӑрса йарсахӑйсен кимне йурларӗҫ те митӗнк хупӑньӗ.
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Иртнӗ уйӗхри „континкент^
Ҫӗмӗрлс иурнӑҫӗ пит хӑвӑрт улшӑнса пырат. Ну
Похосапылӑв хӑй ларакӑн пукан ҫинье Йӑвӑрӑн’
май пулмаст вӑрман каш латьӗ, халӗ савӑтсем пирӗн йеннелле ҫаврӑн ьӗ те: пултараймастӑп
кӑш кӑрса лараҫҫӗ. Корпо ҫукьӗ, вӑл та пулса лар- Континкент ҫук, теее"хуьӗ.
Ьӗ, унӑн кирлӗ т.аран ш таьӗ те, ҫав ш татра ПохоУ н ьье н те пулмарӗ, тепри тата ҫавӑнти штат
сапылӑв та пулса ла{У&ӗ.
ри ҫынах, пирӗн йӑвӑрлӑха хута кӗрсе, пире ӑс
Ку ӗнтӗ, Ҫӗмӗрлери рапоььисен копператтивӗн- пама ты тӑн^ӗ.
Ьен „ҫунса“' ту )^ а кайнӑекер, ҫӗнӗ коркопа проХалӗ сирӗн картӑькӑсене ларек ҫумне ҫыпӑҫтукт картӑькисене пӑтратса ларма пултаракан .тарма пултарай.мастпӑр, сирӗн хусамӑра ва.ь^н
.,спец“ шутне лартнӑскер.
континкент тупас пулат, терӗ.
„Спецсем“ патне .хӑш йеньен пырса кӗмеллине
— Ӑҫта вӑл?—тетпӗр.
пӗлмесӗрех ан пырса ҫулӑх. Кирлӗ майлӑн йӑп— Районри снаппайӗ урлӑ илӗс пулат,—тесе
шӑнса пымасӑр ан сӑмах хуш (ӗҫ тухасси шан- ӑнлантарат пире.
Ьӑксӑр).
— Унта кайма есир кӑм антировккӑ укҫине паЕпӗр, икӗ йулташ „ ҫак иртнӗ уйӑхра ҫзв „тӗх- ратӑр-и?—тетпӗр.
нӗккӑна“ ҫавӑрса илеймеҫӗр, кӑш тах пӗр уйӑх
Района каймасӑрах та ӗҫ тума пултаратӑр. Ка.^
хушши ҫӑкӑрсӑр ларса йулаттӑм ӑрьӗ... „Контин- та пулсан пирӗн коркопра снапшенире тӑракан
кент веҫ вы ш ел“ тесе йараҫҫӗ те, кунран куна, сеньен Ҫӗмӗрлерен тухса кайнине пӗлсен, ҫавсем
ҫӳр уйӑх хушши, сӑмсасене усса коркопран ҫӑк- вырӑнне есӗр снанш енийе кӗме пултаратӑр,—тесӗ
кгГрсӑр килелле таврӑнатпӑр. Пирӗн картӑькӑсем
тата тепӗр тӗслӗ ӑс п аьӗ хайхи пирӗн хута кӗрсй
ларек ҫӳмне ҫыпӑҫаймаҫҫӗ.
ларакан ырӑ ҫын.
1
Килте, арӑм мӑкӑрлантарат. Аьасен „нейтралиЕсӗр пӗлместӗр-и кам Ҫӗмӗрлӗрен тухса кай
Ь ӗ “ те, йулашки вӑхӑталла, ш аньӑкки сахалланма нине?— тесе татах сӑмах хушрӑм епӗ.
пуҫларӗ. Епӗ континкент ҫиньен хура гарьӗнех
—Пӗлместпӗр.
ӑнлантаратӑп; ҫавна та ҫавӑрса ьухлӑса илесшӗн
— Епир те пӗлместпӗр, тетпӗр.
ыарТ
Нийепле те ӗҫ тухмаст.
Ҫӳренӗ ҫемӗн паллаш калама та пуҫларӑмӑр.
Ҫавнаш кал калаҫса тӑрсан-тӑрсан пире Спеккӑа
Пирешкел „континкентран" тӑлӑха тӑрса йулнӑ- патне кайма тӗллетерсе й ӑҫӗҫ вара! (Спеккӑв по
скерсем тата пур. Пурте епир ,ко н ти н кен т“ пур- ҫолккӑри снапшени йӗркипе уполномоьӑннӑй).
нӑҫра мӗнле паха вырӑн йышӑнса тӑнине палашСпеккӑвӗпе питӗ к ӑ м ^ л ӑ калаҫрӑмӑр. Вӑл пнре,
ма пуҫларӑмӑр.
коркоп претҫетаттӗлӗ патне кайма та хут ҫырса
Ак хайхц йӑпшӑнса пырасси ҫиньен татах сӑ- паьӗ: „
мах пӗтеймерӗ-ха. Ҫав технӗкка пирӗн хушӑмӑр— „Йермиккей йулташ !тӗплӗреххӗн шутласа пӑх-|
танах пӗри ҫавӑрса та илнӗ. '^ ӑ н ах а х та хӑй те сан, континкент ҫитмеллеҫке, илӗр ҫаксене снап-|
ку аптрамаллах ҫын мар ӗнтӗ. Куҫӗ-пуҫӗ те ап- шенийе^ тет.
!
трамаст, ҫӳҫ хӗррисем те хумӑн хумӑн хумханса
'5 зн ах ах та, снапшенийе йышӑнма кирлӗ спис-!
ш уранкарах пиьӗсем ҫумӗн анаҫҫӗ.. Пуҫӗ хӗррин- кине те епӗр вӑхӑтрах тӑратнӑ, пур йеньен те1
Ье мешьей* майрине килӗшекен калпак.
„халӑхпа“ танах, аньах пирӗншӗн континкент ҫук
Ҫак ҫын пӗрре коркопа пырса Похосапылӑв та ҫук.
спецӑна хирӗҫ ларса вирлӗрех пӑхнӑ та, 'лешӗ
Тимӗр хӗрӳре ҫап та ҫап. Ҫав кунах вара ӗҫе
континкент ҫук пулсан та тупса панӑ.
татрӑм ӑр. Уйӑхӑн. хӳри вӗҫӗнье те пулсан ӗҫе пӗКонтинкенгран тӑлӑха йулнисеньен пӗри ӗҫ терсе хутӑмӑр вара Ҫӗмӗрлерн пӳрократсем хушгатнине пӗлсен, пирӗн те хулпуҫсем хӑпарьӗҫ.
шине кӗрсе ларнӑ ӗҫе.
Кранат.
Ак хай, йулаш киньен пире ва;ь.ьи те пульӗ
Елӗкри ҫтенхгҫатран илнӗ ӳкер^ьӗк.
цулмалла, терӗмӗр те, поҫҫолкӑ тӑрӑх урлӑ-лирлӗ
утӑмсене ьалӑш а ҫывӑх уткӑнтарса Похосапылӑв
патне пыргса кӗтӗмӗр.
Протукт картӑькисене йӑкӑш-йӑкӑш умнелле
хутӑмӑр.
— Паллӑ туса лар-ха, тетпӗр.

(„Лаш асем кӗҫенеҫҫӗ^ фелйетон вӗҫӗ).
В ы ^ӑх пуҫӑнах селӗм ресол^утся йыш ӑньӗҫ
шелмӑ лашисем. Тепӗр ьух епӗр етемсемех ыйтӑва ҫакӑн пек конкретлӑ татса параймастпӑр. Тепӗҫ ь у х мар, пайан кунта пайгах ҫӗрте ҫавах пырат. Акӑ Елӗк рай^онӗньи „Х ирлеа“ колхос правленнйех ку ҫитменлӗхсене вӑхӑтра курман, курасшӑн та пулман, лашисем хӑйсемех ш ыраса тупрӗҫ.
Апла пулЪан мӑн кӗсре каланине кӑна ҫирӗплетме
тивет: „Хирлеп" колхосӗнье лашасемпе правлени
хуш ш инье те уйрӑмлӑх сахалтӑр; лаша-вы.ьӑх,
тӑватӑ ураллӑ, правлени ьленӗсем те выл,ӑхсе.мех,
аньах икӗ ураллисем.
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Тени колхосзн ьв, ҫилос

рзҫН,
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кӗрсе

кай н ӗ

ӗнвнв к ӗ л а , >

*

Сайомран пуҫланнӑ харкашӑвӑн телейӑ
— Кирлӗ мар мана сирӗн сайам, рас кирлӗ мзр
'нӗ, снаьӑт кирлӗ мар, патщалӑха укҫа парса
[тереймӗн,— ҫийӗньи пиншакне тарӑхсах хывса
йрахса сӗтел хушшине кӗрсе л ар ье П ӗкӗ Елек^ӗ
— Елекҫей пиьь^, епӗ вӗт сана сайома вӑйпах
ймастӑп. Аньах сайом илсен патш алӑха та хуна
а усӑ пулӗ. Акӑ пирӗн укҫа-тенкӗ хапрӑк-савӑтЕм,_ шкул-пу;ьнитсӑсем, йалхуҫалӑх машшинӗсем
|унӑ ҫӗре кайат. Кусем ӗнтӗ, пурӗ те пирӗн пур1ҫа аванлатаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫаксем ҫителӗкле
/.тсан пирӗн пурнӑҫ ун ьухне во! пулат,—тесӗ
1липе ҫавӑрса кӑтартрӗ сайом сарас ӗҫпе килӗвн ӑнлантарса ҫӳрекен Мӗтри.
|| — Кай-кай, кай кунтан, ӑн лӗпӗртетсе ҫӳре!
||ӗлтӗр ҫырӑнса илнӗ сайомсем те ахалех йӑвазнса выртаҫҫӗ. Нумайрах ҫилентерсе тӑрсан вӗгне те кайалла парсӑ йаратӑп ак.
— Тӗрӗслесе пӑхсаи^ха есӗ вӗсене?
— Ооой, мӗн тӑватӑп^епӗ вӗсеие тӗрӗслесе, пие мар вӑл, хул хуш ш ииье портфел хӗстерсе ҫӳекенсене ҫех тӗрӗслени килӗшете.
— Тен есӗ те вы.»ьаса илнӗ пулӗ?
— Ан пуплесе лар кирлӗ мар сӑмаха.
— Еккей, Елекҫей п и ьье, ыгла та темле кала
йтӑн есӗ. Вы.ьавӑ никама тӗллесе памаҫҫӗ. Есӗ
е темиҫе пин тенкӗ таран . вы.ьаса илме пулташтӑн.
— Ай, темиҫе пин т^ет, ухмах, тухат сана кӗтсех
!ӑр.
Апла марха кӳрха опликатсисене.
— Карьӑк, ҫавӑнтаььи ҫав укҫа пек хутсем
лсе пар ха.
Минутшерӗнех харкаш у лӑпланса калаҫува куҫЬ. Ҫапах та Пӗкӗ с^лекҫейӗ парӑнмаст, сайом
ырӑнса илместех. ^ ӑ н н и п е х каласан Елекҫейе
айом ҫырӑнтарас пулсан ун патӗнье ҫӗр выртсах
ш ҫ м а л л а. Ҫапла ҫын вӑл.
Елекҫей п и ьье, сана 500 тенкӗ вы.ьзв тухнӑ
:т,—лӑпкӑн сӑмах хуш рӗ М ӗтри опликатсисене
атса ларнӑ хыҫҫӑн.
— Тухнӑ сана кӗгсе л арах,— витлерех пуплерӗ
ешӗ.
— Тухнӑ ҫав, Елекҫей пи ьье. халӗ пӗр 10 тен1лӗх ҫырӑнҫа илетӗн пулӗ ҫӗнӗ сайома, тет
ӗтри.
— Ай, астарат, ай астарат, ытла та мыскаралӑ ьейе ҫын есӗ, Мӗтри!
— Елекҫей п и ьье, суйма епӗ те п ӗьӗк а ь а мар.
кӑ ҫак опликатскпе есӗ 500 тенкӗ вы.ьаса
|лнӗ.
'
— Вы.ьаса илнӗ пулсан укҫ^ине пар еппин,—
ркуҫҫисем ьӑтайм арӗҫ Елекҫейӗн.
— Айта патш алах перекет кассине, унта халех
арса йараҫҫӗ.

Епе, рапоььи класпа ӗҫҫыннисем кӑмӑлпе туни
ӗҫлесе пыракан .Капнӑн", хамӑн вулакансане ҫакна
пӗлтерстдп;
Ҫак номӗртен пуҫлгса малалла епӗ „К ап кдн“
ортӗнӗ тума ш ухӑш ты трӑм. Вӑл ортӗна кахалсенв,
рваьсене, йапӑх ӗҫлекенсвнв, пӳрократсанв т. ыт. тв
парса парнелесв ,ь ы сл а сш ӑ н “ .
Вулакансемпе ӗҫйалкорсем, ҫав ортӗна асӗр кама
партарасшӑн— халех ҫырса пӗлтерӗрха пире пурсӑр та!

Мӗтри пӗр кулмасӑр пӗр пек калаҫнипе Елекҫей
аптраса тӑ ь ӗ .—Нивушлӗ епӗ те вы.ьаса илме
пултаратӑп,—шухӑшсем ун пуҫне ҫӗмӗреҫҫӗ.
Ҫапах та Мӗтрипе пӗрле перекет кассине тухса
утрӗ. П ерекет кассинье нумай пуплесе тӑмярӗҫ.
Опликатсине парсанах тӗрӗслесе пӑхса 500 теикӗ
укҫана ты ттарьӗҫ.
— Ҫырлахах, ха, ьипер укҫах, 500 тенкӗ, ара
епӗ Елекҫейех пултӑми? Ех, савӑк, халӗ ӗнтӗ хам
сайом сарма кайатӑп, хам та 100 тенкӗлӗх ҫырӑнса илетӗп.
— Ей, Караҫӑм, Куҫма! Ҫӗнӗ сайом илме килха кил, сайом ҫырӑнатпӑр, пин тенкӗ вы ьаса
илетӗн,— савӑннипе ним 'тума пӗлмесӗр урама тухса кайса кайалла кӗьӗ:
*
Пилӗк кун иртсен— „ Пӗкӗ Елекҫейӗ 120о0 тенкӗллӗх сайом сарнӑ. Сайом сарас ӗҫре утарлӑ ӗҫленӗшӗн ӑна преми памаллаи,—-тесе районри хаҫат ҫине ҫырса пӗлтерьӗҫ.
Сӳпенкка Илли.
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