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Пашпӑрт^р йулнӑ тӑшман
(Калав-фелйеттон).

— Йулташсем! Партипе правитӗлствӑн йьш 
Хурал пӳрче умне пилӗк ,ҫын тухса тӑьӗҫ. Вӗ- нӑвие нртнӗ пухурах вуласа, татӑклӑн ӑнланта^ 

сенчеи пӗри вӑл—хуралҫӑ И урттай  старик. Вӑл панӑччӗ сире. Колхозри хӗрарӑмсем хушшин 
хӑй умӗнче тӑракан тӑватӑ кутамкаллӑ ҫынна мӗс- сехӗрленӳллӗ пӑлхану тухса кайнӑ пирки, акӑ 
кӗн йевӗрлӗн калаҫса йулашки хут алӑ пачӗ: -  -
—Темшӗн ытла васкарӑр. Л арм алччӗ-ха.. тспрер 
чӗлӗм туртса йамалаччӗ.
• — Ҫӑпаҫҫипӑ, етарик... Сӑпаҫҫипӑ .Чылай лартӑ- 

мӑр.
Кутамкаллӑ тӑватӑ ҫын урӑхран калаҫса тӑма- 

рӗҫ. Пасар кассипеле тӳрех вӗсем аслӑ кӗпер 
йеннелле анса кайрӗҫ.

Камсемши вӗсем... мӗнле ҫынеем? Пӗлмест ни- 
кам та. Тен Й урттай старик те вӗсем камнеӗрет- 
лӗн пӗлсе йулаймарӗ пулӗ. Ҫапах вӑл вӗсемпе 
чылай калаҫрӗ... чылай хурланулӑ ҫӗнӗ хыпарсем 
туйанса йулчӗ вӑл вӗсенчен. Те ҫавӑнпах та-и 
тен, Йурттай старик пяйан тул ҫутӑлмасӑрах ху- 
рал пӳртне питӗрсе илсе, килӗнчи карчӑкӗ патне 
васкарӗ.

Кӑнтӑрла ҫитес умӗн -хурал пӳрт умне Акуҫ 
аппа. та персе ҫитрӗ:— Есир нимӗн те пӗЛместӗр 
ха... Ш ӑхӑрса Йулатӑр ак тӑварсӑр... ҫпичкӑсӑр.

— Мӗскӗр... мӗскер?.. тесе пырса тӑчӗҫ ун умне 
Уринепе Кулине инке.

— Вӑрҫӑ пуҫланат,—калаҫат Акуҫ аппа:—Йурт- 
тай карчӑкӗ йӑлтах кзласа пачӗ. Енер каҫ хурал 
пӳртне тӑватӑ рабочи кӗрсе Йурттай старике 
пӗтӗмӗшпех ӑнлантарсе хӑварнӑ.

— Мӗнле рабоччигем?
— Мускаври самӑй пысӑк хапрӑкра ӗҫленӗ тет 

вӗсем. Х аь  хапрӑкие хупга лартрӗҫ, тет. Рабо-
чисене пӗтӗмӗшпех в ӑ р ҫ а   тет. Вӗсем
аран тарса хӑтӑлтӑмӑр т е т ..

— Ей-йай-йай!.. пӗтрӗ иккен ман Мирун... пӗт- 
рӗ... ӗ-ӗ!—тесе саппун аркипе куҫне шӑлса иг.чӗ 
Кулике инке, хӑйӗн Хӗрлӗ ҫарти ывӑлӗ Мирунне 
аса илсе.—Пулмарӗ иккен киле тавӑрнасси...

— ... М ускав ҫинче йараплансем вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ 
тет... Ахтапуссем те вӗҫеҫҫӗ тет.

— Ех-ай-йай!.. тет каллех Кулине.
Еҫлекен колхозниксем пурте макӑракан инкесем 

патне пырса кӗпӗрленчӗҫ.
— Мӗскер пулнӑ... мӗн?—тет бригадир Куҫма.
— Сирӗн камсамул тӗнчине пӗтереҫҫӗ тет... 

Вӑрҫӑ ауҫланат. Тӑвар... краҫҫын... ҫпичкӑ... Па- 
йан в?!сене копператтивран пӗтӗмпех илсе пӗтер- 
чӗҫ. Ҫиче пӑт тӑвар илкелесе йултӑм, краҫҫынне 
илме ӗлкӗреймерӗм.

— Мана пӗр пӑт ҫурӑ тӑварне парӑнха еппин...
— Х аь  хама та сахал,—тет Акуҫ аппа.
Куҫма зхӑлтатса ҫиллессӗн кулса йачӗ:—Мӗн

тумалла ӗнтӗ сирӗнпе?.. Мӗнле вӑрҫӑ?.. Кам-ха ун 
ҫинчен сире суйса панӑ?!

— Рабочисем каланӑ... рзбочисем...' суйса па- 
ма урман вӗт вӗсем.

/  П
Колхозниксен аслӑ пуххи.
Предҫедатӗл калаҫнине пӗтӗм колхозник ҫӑва- 

рӗсене карса итлесе лараҫҫӗ.

йан ку ыйтупа тепӗр хӳт калаҫмала пулчӗ.
Мускавпа Леникград, тата Харкӑв хулисем р 

рӗя сойузӑн тӗп чӗрисем пулса тӑраҫҫӗ. Х аь  
хуласенче паспӑртизаци пырат. Паспӑрт ил« 
мен ҫынсем вӑл хуласенче, тата вӑл хуласен т 
рашӗнче ҫӗр ҫухрӑм таран пурӑнма пултар 
маҫҫӗ.

Паллах, вӑл паспӑрта пирӗи правитӗлствӑ т( 
лӗ сийенлӗ, йурӑхсӑр елемент ла ҫынсене пама 
Вара ирӗксӗрех вӗсен ҫав хулаеенчен тухса шӑв 
мала пулат.

_Акӑ курӑр ӗнтӗ! Йуртгай старнк патне кӗр 
.ӑнлантарса* тухакансем рабочи йачӗпе сӗтӗрӗ 
се ҫӳрекенсем камсем пулнӑ.

Акӑ курӑр ӗнгӗ!.. Астӑватӑри? 3 —4 ҫул кайал| 
ҫеҫ вӗсем пасарсенче лавка лартса суту туса  ̂
речӗҫ. Сӗнтӗр йалӗнчи сутуҫӑ—Михалкка ӑрӑб 
1930-мӗш ҫултанпах вӗсем йалтан тухса кайӳ 
Мускаври пӗр савӑта кӗрсе вырнаҫнӑ пулнӑ. Ц 
сем унта мӗн^е ӗҫлесе пынисем халӗ паллӑ мад 
тӗрӗслӳ пӗтмен-ха, I

Акӑ ӗнтӗ мӗнле витӗнсе пирӗн строитӗлств£| 
кӗрсе кайма пултараҫҫӗ пирӗн тӑшмансем!.. Л 
ӗнтӗ мӗнле меслетсемпе пӑлхану хускатса йараҫ 
вӗсем пирӗн Йурттай йевӗрлӗ стариксем урлӑ!

— Вӑрҫӑ пуҫланманим апла?— тет Кулине.
— Вӑрҫӑ х а ь  Совет сойузӗнче ҫуккӑ—вӑр 

пур... вӑл клас вӑрҫи—клас кӗрбшӗвӗ.
— Ҫичӗ пӑт тӑварна ӑҫта хуратӑя ӗнтӗ, Ак 

аппа?—тесе ыйтрӗ шӑл йӗрен пӗри хыҫалтан.
Пз^ху кӗрлесе карӗ. Ахӑлтатаҫҫӗ. Тӑшман х! 

ланчӑкӗсенчен ҫиленсе тӗлӗнеҫҫӗ. Акӑ пӗр с: 
сухаллӑ колхозник сиксе тӑчӗ:

— Нихӑҫан та ҫав тӑшмансем „тет" сӑмахӗс« 
хыҫҫӑн ан кайӑр, хӗрарӑм йулташсем. Вӗсен с 
мӑхӗсен хыҫҫӑн кайас вырӑн^е пирӗн—вӗсен и 
сӗр ӗҫӗсене шыраса тупса, чӗлхисене нихӑҫ 
калаҫма пултарайми туса хума тӑрӑшас пул£ 
Клас тӑшманӗсемпе кӗрешесси—пирӗн умри  ̂ч 
пысӑк задачӑ пулса тӑрат, колхозник йулташҫе»

Ҫак тӑшмаисен ӗҫӗсене ответлесе, вӗсемпе кӗ] 
шес ӗҫе татах та хайарлатса йзрассине аса ил 
епӗ хам йенчен ҫитес уборкӑра ударлӑ ӗҫла 
чӗнетӗп, йулташсем!

— Йышӑнас!—тет Кулине инке.
—  Уй ӗҫне 12 кун тӑвас вырӑнне—8 кунтату 

пӗтерме хамӑн бригадӑ йачӗпе обесаттӗлст 
илетӗп, тет Куҫма.

— Ташмансене хамӑрӑн ударлӑхпа вӑйлӑн отд 
парар! Тӗкӗнме ан пулгарччӑр пире вӗсем тек!

*
Тӑшманӑн кунҫулӗ вилӗм шӑтӑкӗ патне ҫиг 

тӑнӑ, Йулашки вӑйне хурса вӑл пирӗнпе кӗреш« 
Анчах, пирӗн ӗҫ аллийӗ вӑйлӑ. Пирӗн вӑйа ним 
ле хайар тӑшман та ҫӗнме пултараймӗ.



Л  Н аЮ Ц инце.

Асаттен йӑлине пула
Сӗтел ҫиие сариӑ ҫивитти пек яУрпаш? колхозӗи 

|йртишӗ тап таса выртаЕ Йӗри тавра ҫӑра турат- 
й йӑмрасӗмпе хы р.ем  йешӗрсе лараҫҫӗ. Сарӑ хӗ- 
1ел ылттӑн шӑлӗсене йӗрсе, савӑнса гу л а Ь  Кол- 
юзниксем те хӗвел пекех савӑнса аван ҫапаҫҫӗ. 
1ӗри те а х а ь  тӑракаини ҫук, ӗҫре хӗреҫҫӗ.
— Канар пуь, йулташсем,—терӗ хурарах уссилӗ 
ригадир.^
— Еппин канар кӑшт чӗлӗм туртнӑ хушӑлӑха,— 

ӑкшрӗҫ ко 1хозниксем.
Пӗри чӗлӗм чӗртет, тепӗри—тивретет. Еҫлӗ ӗнтӗ 

утисем те.
— Елексантӑр пич>1е,—терӗ сарӑрах ҫӳҫлӗ ком- 

змолӗс,—ху колхоза ма кӗни ҫинчен каласа кӑ- 
зрт-ха?..

! — А тӑхта-ха, мӗн каламали пур ун ҫинчен,— 
имлесех чӗлӗмне чӗртме пуҫларӗ Елексантӑр 
ичче.
— Кала, кала...
— Кала.„

: — Еппин итлӗр,— сухалне шӑлма пуҫларӗ Елек- 
Ьнтӑр пичче.—Вӑт ҫапла пӗр кунхине, конешнӑ, 
■тнӗхӗлле-ха вӑл, епӗ ҫупа улма ҫисе ларнӑҫӗре 
фигадирсем ҫитсе кӗчӗҫ —5 пӑт ыраш улӑмӗ,— 
)вҫҫӗ. Пӑтӑм конешнӑ. Пӳрте кӗрегӗп те, ҫапла- 
^п.та тетӗп, епӗ ҫураки вӑхӑтӗнче колхоза кӗрем 

1, заготовкӑсем иртсе кайсан колхозран тухам. 
:ӗ колхова ан кӗр, сире тӑлӑх тесе нии налук 
, заготовкӑ та тӳлеттермӗҫ.
-  Йурӗ!—терӗ матка.
Килӗшрӗмӗр. Савӑнса пӑхрӑмӑр, конешнӑ, пӗр- 
рин ҫине,—куҫӗсене чарсатуса кӑтартрӗ Елек- 
итӑрпичче.
-  Ха-ха, савӑнҫа!—ахӑрса йачӗҫ квлхозниксем.
-  Конешнӑ,—сухалне шӑлчӗ каллех.—Унтан 
лкоза кӗтӗм. Ҫураки ҫитрӗ. Ну, тетӗп, колхоз- 
я пурӗ пӗр тухатӑп, ҫӗрӗ хуралтӑп, пырӗ. Шӑй- 
к та пулат, ӑшӑх та пулат. Асӑрханӑ ҫавна' 
нгадир Михала. Халиччеа ӗҫлесе йала култар- 
|рӑн та, мана Култартӑн. Мӗн ку? Намӑс мари 
ва? тет. Ну, икӗ питрен вут такӑнчӗ.— К чортту
ӗп—сухалас настойашчи. ьара  пуҫларӑм суха- 
13 пӳрне пысӑкӗш шӑйрӑк хӑвармасӑр.
- Тырӑ вырнине кала, тырӑ вырнине!~кулса 
1ӗ Кавӑрле матки,
-Ӑна-и—ӳсӗркелет Елексантӑр пичче.—Есӗрте 
I ӗнтӗ унта, конешнӑ. Тырӑ выратпӑр Мӑнҫурт- 

АК чортту колхоз тырри, пурпӗрех тухатӑп,те- 
Ҫынсем кунне 160—200 кӗлте тӑваҫҫӗ, епӗ 
йе 60 тӑватӑп. Йе хӑш чух пилӗк ыратни ҫи- 

[перетӗп те, Мирун старик сысии пек месерле 
датӑп. Е-ей шутлатӑп ӑшӑмра.—маткапа пӗрле 
'ӑ вырас ҫӗрте колхозӑнне выратӑпиҫ...
- Ха, ха, ха матку аса килеччӗ п у ь ,— ахӑраҫ- 
«тлекенсем, ’
• Ей, ҫав калаҫатӑр,—тет Елексантӑр пичче.— 
глӑн унта. Кахаланнӑшӑн хура хӑма ҫине ҫыр- 
конешнӑ, ҫитменнине сӑмсама хам кӗлетке- 
1шс1к тунӑ. Епӗ ҫы вӑрса выртатӑп, снащ,

, пу, тинех нит пиҫрӗ, йал кулчӗ ӗнтӗ,—татӗи, 
рҪятрӗ, тирӑ валаҫаҫҫв. Ҫм«е«м'1в0, ЭОО, 800

ӗҫкунӗсем, а м ам ӑй ~ 22 . Ҫынсем пур мзн пек Б 
йедаклисемех ма^ран икӗ хут ытла тырӑ илчӗҫ. 
Колхоз маррисен тыррисем сахал. Ҫынсен тырӑ 
пур, манӑн ҫук.

Ҫйтменнине районри бригадир; ҫак Елексантӑр 
лодӑрӗсемпе колхоз ӑҫтан малала кайтӑр, терӗ. 
Тф у—тетӗп, пӗгрӗм!

Ватӑ пуҫампа чут йӗрсе йараттӑм. Колхозран 
тухас—сӗр памаҫҫӗ, е-ех, тетӗп.

— Щ трӗнехи? Ха-ха ха...
— Пӗтрӗм сана ваьь«>  маткаы тетӗп, те кол- 

хозран тухас, те тухас мар. М атка чӑр пӑхрӗ ку- 
ҫӑмран,—ав, —тет, хамӑр кумасем 150 пӑт тырӑ 
илчӗҫ. Пирӗн 50 пӑтне аран ҫывхараЕ..

Чӗрем лашт ҫурӑлса кайрӗ. Ну, гетӗп, кӑҫал 
мӑн сӑмсаллӑ ыар, ҫитмӗл ҫнчӗ хутлӑ куҫлӑх тӑ- 
хӑнтартсах хура хӑма ҫине ӳкереҫҫӗ ӗнтӗ тетӗп.

— Халӗ те тӑлӑх хӗрарӑмсем пек ӗҫлесе _ хӑш- 
кӑлатӑп, колхозри хӗрарӑмсем кам ман пек нуша 
кураканни пур,—тет арӑм.

— Кӗр еппин,—тетӗп чуна хӑтарса.
М аткам^та кӗчӗ.—Ну, тетӗп, Кӑҫал кахаланса

пулмзст. Ӗҫлес, ҫын пекех, хамах усӑлӑ. Иртен те <’ 
ир акассинче те, ҫуракинче те, бригадир кӑтартнӑ 
срукчен, ӗҫе йӗркелӗ тӗплӗ туса пытӑм, хӗрлӗ хӑ- 
ма ҫинчен тухмарӑм. М алашне те тухассӑм ҫук- 
ха,—тв^: кулкаласа. ^

— Йе хура хӑма ҫине ленксен?—кулатМ атруне."
— Е .е хура хӑма ҫине пӗлтӗрхи Елексантӑр Ти- 

мофейч'ӳктӗр, кӑҫалхине шалиш. Е-ех, ҫупкӑпа 
та ҫӳҫрен илӗттӗм кӑҫалхи пек пулсан хама хам,— 
турткаласа тапкаланма пуҫларӗ Елексантӑр пичче, 
—ак, ҫапла, ак ҫапла...

— Ха-ха-ха-ха вӑт ҫаплах-и?..
— Ну, кулса мар, пайан пӗтерес ку еҫе,— тӑчӗ 

унтан Ӗлексантӑр'пичче, Пур^е ун хыҫҫӑн тӑрса 
утрӗҫ.

— Чӑнах пӗлтӗр пит те кахалчӗ,—терӗ Иван 
матки.

— Ак кӑ;ал  саҫҫемех расна ҫын, пур ;ӗҫре те 
вӑлхастар, пӗлтӗр сыснала выргҫа ҫӳреччӗ.

— Пӗлтӗр асатте йӑлине пула,—терӗ ге Елексаи- 
тӑр пичче ӗҫе тытӑнчӗ.

Вӗренӳ ҫулӗ ҫигсен
(Хӑшпӗр шкулсене ,хнсеплесе“).
Учитӗл хӗпӗртет.
Ҫитейнӗ ҫӗаӗ ҫул.
Кӗнекесем килнӗ 
Кашни в а ь ь и , урра!
Хут-кӑрандаш та пур,
1 етрат те темӗн чул,
Вӑл клас ҫине ^
Савса пӑхса тӑрат;
— Х а ь  петӗмӗр...
Начарччӗ ӗлӗкрех...

Ну, шел —
Ку пулнӑ ■ӗтӑмнвх вӑт 
Тӑлӗкре. йв Ник-в.
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Хӗвел ӑшшине тӳсейменнипе ватӑ йӑмра маш- 
латса ҫеҫ лзрат кил карти варринче. Иӑмри айӗн- 
че вӗлтӗрен, ерӗмути,. хупах шӑтса ларнӑ ҫӗр 
ҫинче, ҫ.ирӗм тӑватӑ ҫулхи хусах выртат ҫӑварне 
карса. Ӗҫсӗр аптӑранӑ шӑнисем хусахӑн тути хӗр- 
ринче ҫӳреҫҫӗ-ҫӳреҫҫӗ те; кунта уборнӑй пулӗ-ха 
тесе билет илмесӗрех ҫӑварне кӗрсе кайаҫҫӗ.

Ҫӑвар хуҫи шӑнасем мӑшкӑланине сисеймест 
мӗн. Вӗсемпе аппаланма унӑн пӗр самантлӑха _ та 
вӑхӑт пулман, мӗншӗн тесен вӑл вӑхӑтра унӑн.._. 
хырӑмне питех те пысӑк шухӑшсем кӗрсе выртнӑ 
пулнӑ.

Ҫынна курсан:
— Кил-ха мана вырмашкӑн!—тесе пуҫне тайса 

йӑлӑнса йулакан ыраш уйне чӑнкӑр-чӑнкӑр ҫурла-
.сем утса пырса ҫавӑрса илеҫҫӗ тӑватӑ йенчен. 
Хӗвел ҫутинче хурҫисем ҫиҫӗм пек вы ьаса тӑ- 
раҫҫӗ.

Кампала кам ӑмӑртассине палӑртса тухнӑ хыҫ- 
ҫӑн, пин ҫурла ытла колхозӑн уй пек сарлака та 
вӑрӑм анине вырма тытӑнса карӗҫ. Кӑчӑртатнӑ 
сасӑ пӗтӗм сывлӑша хупласа тӑчӗ. Етемсӗр мӗн- 
сӗр выраҫҫӗ вӗт ҫурласем! Тӗлӗнмелеҫке!

— Васкӑр, васкӑр, Раманӑн хырӑм выҫнӑ,—теҫ- 
ҫӗ малтарахра пыракан ҫурласем кайрарахрисене 
раскатса. |

Вырса тӑкнӑ ырашран кӗлтесем уйӑрӑлса ҫы- 
хӑнса оыраҫҫӗ. Кӗлтесем, тӗмсем пулма, утса ка- 
йаҫҫӗ. Тӗмре темиҫе самант хушши ларсассӑн ана 
тӑрӑх сиккипе чупса пырса ҫӗмел пулса купала- 
наҫҫӗ.

— Мӗн ҫӗмеле купаланса аппаланмзла! Айтӑр 
урапа ҫине купаланса йӗтем ҫине кайӑпӑр. Рама- 
нӑн хырӑм выҫнӑ вӗт!—тенӗ сасӑсем илтӗнчӗҫ кӗл- 
тесем^хушшинчен.

— Ӑҫта урапи?
Урапи шӑлтӑртатса лашасӑр-мӗнсӗрех кусса 

пырса ларчӗ кӗлтесем патне. Лаши те ҫавӑнтах 
чупса пырса, туртасем хушшине кӗрсе тӑрса, ихо- 
хо|, кӗҫенсе йачӗ.

Йӗнерчӗкӗ те ҫавӑнтах пулнӑ. Йалт! сикрӗ вӑл 
лашин ҫурӑмӗ ҫине. Хырӑмайлӑхне унтах тӑракак 
хӑмӑчӗ хӑйӗн клешшисемпе тытса ҫыхса йачӗ.

Унтан ӗҫчен хӑмӑт Л аш а умне пырса тӑрса унӑн 
куҫӗнчен ҫутӑ тӳмисемпе пӑхса:

— Пӑр мӑйна!—терӗ хыттӑн.
Лаша итлерӗ. Хӑмӑт лаша мӑйне хӑй ӑшне кӗрт- 

се йачӗ те, пӑйавӗсемпе выьатса илчӗ. Хӑвӑртрах 
кӳлсе пӗтерме хушрӗ вӑл ҫапла тувипе.

Икӗ кӗлте пычӗҫ те, лашана пӗр начасра кӳлсе 
лартрӗҫ. Ҫапла, кӗлтесем хӑйсемех кӳлчӗҫ.

Иван-Мучи.

Халӗ ӗнфӗ тийесси ҫеҫ йулчӗ. Ҫавна сиссе,_йа_ 
ра айӗнче'вы ртакан Раман, ҫӑварне тата вӑйл! 
рах сарса йарат.  ̂ „„ 1

Урапб( ҫине кӗлтесем сиксе хӑпарса _ йӗркел{ 
купаланаҫҫӗ. Урапе пӗчӗк пӳрт пысӑкӗш _ пулг 
тулчӗ. Пуслӑхӗ йалт! сиксе хӑпарса выртрӗ кӗ 
тесене урлӑ.  ̂  ̂ I

Пуслӑхӑн вӗренне мӗнле туртса ҫыхӗҫ-ха ӗу 
кусем? „ _ ]

Ҫак шухӑш пуҫне кӗрсе кайнипе, вӗрен, хӑмӑ 
пек, салхулӑн хумханса илчӗ. ||

Рамана чӗнес ҫыхмашкӑн, вӑл ӗнтӗ час киле, 
мӗ. Ҫийӗнчен татаунӑн  хырӑмӗ выҫӑ. Выҫӑ Х1 
рӑмлӑ е-^ме ӗҫлеттерсе вӑйне пӗтерме шел. • 

Инҫетрех мар, ҫул хӗрринче мӑн чул выр1| 
никама усӑ кӳмесӗр. Ҫав чул, кусен хуйхине Щ  
се хӑйӗн кӗлеткине йӑвӑррӑн ҫавӑра-ҫавӑра ку

тарса пырат хайхисем тӑнӑ ҫӗре. Сике-сикех 
тӑнса пуслӑха хытарса та парат вӑл.

— Ну, вӗҫтер хӑвӑртрах! Раманӑн хырӑм 
нӑ,—терӗ чул лашана васкатса.

Л аЬ и  ахаььи й ех  пулман, ҫил ҫунатлийех 
нӑ. Пӗр самантрах турттарса ҫитерчӗ кӗлте 
пине Раманӑн йӗтемӗ ҫине.

Тпру!—терӗ унта ҫитсен хӑйне хӑй.
Йӗтемне, кӗлте урапи пыраччен, кӗреҫесем хе 

семех касса йакатса, шӑпӑрсем тытса шӑлса ( 
тел пек тап таса ним ҫӳп-ҫапсӑр туса йанӑ. К( 
тесем урапа ҫинчен анса, шуҫ пек йӑлкӑшак



итем ҫине сарӑнчӗҫ. Ҫапуҫҫисем никам тмтмасӑ- 
)зх сывлӑшра вы ьанса кӗлте сарӑмне пуҫӗнчен 
■анклаттарма тытӑнчӗҫ (молотиякӑсемпе аппалан- 
кз йуратман пирӗн Раман).

Кӗреҫи сӑвӑрат, тасатат.
Михӗсем пырса тулчӗҫ. Ҫӑварӗсене ■''6

[ӗштыр тултарса хӑйсемех, патаксенчен тунӑ ури- 
[емпе утса, армана карӗҫ.

Арманӗ тырӑран ҫӑнӑх туса пачӗ, Пит вӗтӗ 
ввӑртрӗ,—хӑпартлу тумашкӑн аван пулмала вӑл 
ҫӑнӑхпа.

Раманӑн уҫса хунӑ ҫӑварӗнчен сӗлехисем йухма 
[гытӑнаҫҫӗ.

...Ҫӑнӑхпа тулнӑ михӗсем Раман кӗлетне кӗрсе

чыхӑнчӗҫ. Пӗр михӗ тӳрех пӳртре ларакан кӑвас 
^рес ӑшне ӳпӗнчӗ. Ҫатма аври, ҫӑлтан шыв кӳр- 
“ килсе хатӗрлесе хунӑ пулнӑ унччен, вӗсем ки- 
[еччен.
I Ҫӑнӑх кӑвас чӗрес ӑшӗнче вы ьаса ҫӑрӑнчӗ. Ун- 
к чусти йӳҫсе хӑпӑрса пӑш пӑш! тума пуҫларӗ. 
Вут пуленккисем утса кӗрсе пӗр кӑмака тулчӗҫ. 

рӗр пуленкине мӑн ҫӗҫӗ тытрӗ те, хӑйӑсем чӗлсе 
нлчӗ унтан. Ш ӑрпӑк курапки хӑй ӑшӗнчен шӑр- 
ӑкне кӑл арса ҫутса йачӗ. Ҫунакан' хӑйӑсем кӑма- 
ана кӗрсе кайса вутта тивертрӗҫ те, кӑмаки шар- 
атарсах ҫунма пуҫларе.

Кӑмака ҫӳннӑ зӑхӑтра чусти хӑйех кӑвас чӗре 
сӗнчӗн тухса, кункӑра ҫинче темиҫе хут йытӑ пек 
йӑваланса ҫавӑрӑнкаларӗ те, чустаран ҫӑкйр кӗ- 
леткисем пулса тӑчӗҫ.

Инҫех йулмарӗ ӗнтӗ Раманӑн ҫийесси.
Унанӑ ҫӑкӑрсем ҫӑкӑр кӗреҫи ҫине утланса лар- 

са кӑмакана вӗлт! ҫеҫ кӗрсе выртаҫҫӗ.
Кӑмакан вйушкисем халтӑрт!туса хупӑнаҫҫӗ.
Раман ҫӑварӗнчен йухакан сӗлехӗсем татах ҫӑ- 

раланаҫҫӗ,—инҫех йулмарӗ ӗнтӗ пиҫесси те. Чӑ- 
нахах та, пӗр виҫ-тӑват минутранах пӗр ҫӑкри кӑ- 
мака питлӗхне уҫса;

— Ой, пиҫсе ывӑнтӑм! Пит шӑрӑх кӑмакара!— 
тесекӑмака анине тухсаларчӗ.

Ун хыҫҫӑн ыгти ҫӑкрисем те: епӗр те пиҫрӗмӗр, 
тесе тухса карӗҫ. Пичӗсем хӗрелнӗ хӑйсен.

— Аҫта ҫӗҫӗ? Касас пулат мана. Раманӑн хырӑм 
выҫнӑ,—терӗ малтан тухнӑ ҫӑкри пӳртри йапала- 
сене.

Ҫӗҫҫи унтах пулнӑ. Ҫӑкӑра касрӗ те вӑл, ҫывӑх- 
ра ларакан пукан ҫине пӑрахса йачӗ. Пуканӗ, тӑ- 
ватӑ урипе утса, пӑсланса выртакан ҫӑкӑр чӗлӗсе- 
не йӑмра айӗнче выртакан Раман патне {илсе 
пырса, тӳрех унӑн ҫӑварӗ тӗлне ӳпӗнтерчӗ.

— Хырӑм выҫрӗ п у ь  сан, Раман! Ҫи-ха ҫӗнӗ 
тырӑран тунӑ ӑшӑ ҫӑкӑра, терӗ аран тухакан сас- 
сипе.

Раман ланк! хыпрӗ. Тутлӑ сӗлехисене„ пухса 
чӑмлама тытӑнчӗ. ,Тфу! Мӗнле ҫӑкӑр ку? Йӗклен- 
терет.

Курак мекӗрленсе хӑйӗн вараланчӑкне пӑрахса 
йанӑ пулнӑ, Раманӑн уҫӑ ҫӑварӗ тӗлне.

— Тфу!
Раманӑн ҫӗнӗ тырри ҫавӑ пулнӑ. Ара нимӗн те 

тумали ҫук ӗнтӗ,—хӗлӗпе ҫу каҫипе колхозра вӑл 
5 ӗҫкунӗ ҫеҫ тунӑ та, тем ҫисе пурӑнас, тег ӗнтӗ. 
Колхоз тырри хӑйех пуҫтарӑнса кӗрсе ҫӑкӑр пу- 
лаҫса шанса выртнӑ та вӑл...

Йумахӑм пӗтрӗ, кахалсем пӗтмен-ха. Вӗсемпе 
кӗрешетпӗр малала та.

Йатӑм ман 
Араман,'
Еп ҫынтан хӑраман. 
Йуратмасн 
Еп ӗҫе,
Ну сагто 
Хыт ӗҫеп,
Ес манран 
Ан хӑра,
Пурӑнап
Ыйхӑра!
Карчӑк
Чорт вӗт хусз 
Кӳртрӗ ҫав 
колхоза.
Пурӑнап 
Хама май,
Ҫывӑрап 
Пит нумай!
Епӗ хам 
Ӑраман!
Ҫакнашкал 
Еҫсем ман.

Кахал йурри
Ех, ӗҫ!
Есӗ—хӗҫ;
Ман. умран 
К чорту вӗҫ. 
Тыр вырмасн-- 
Хӑратат,  ̂
Пилӗк вӗт 
Ыратат. 
Кил-кил! 
Михаил,
Ман ҫине 

V Пӑхса ил.
Ах, сӑра— 
Тӑварла,
Еп—куран 
Мухмӑрла! 

-<;итрӗ ҫав 
Араштав, 
Ҫимели 
Ман ӑҫта? 
Кӑравул!
Мӗн курас? 
Пурнӑҫ ман

Пит начар, 
Хырӑмра— 
Чарр-чарр-чарр! 
Лотӑр теҫҫӗ 
Мана,
Пулат кам 
Самана! 
Чӑнах-шим 
Еп кахал?
Ма кулат 
Манран йал? 
Ман айра 
Кӑмака,
Чӑн калап 
Сӑмаха!
Пӳртӗм ман 
Ав ҫӗрет, 
Кӑмаки 
Пӗҫерег.
Ей, йулташ—
Пыршӑсем,
Лӑпланӑр
Шуйтансем!
Ҫӑкӑр ҫук
Ай-ай-ай! Марк Аттай.



8ергей Иадавйн.

Иванов шофӗр хӑйне шанса панӑ машин ҫине 
ларсанах урса кайнине нумайӗшӗ куркаланӑ, кур- 
нӑ ҫеҫ мар, ҫамкине хунар та кӑларкаланӑ.

Ҫапла пӗр ҫынӑн Канаша каймала пулнӑ. Урам- 
ра тӑракан пӗр машйн патне пырат.

— Лҫта кайат ку машин?— ыЯтат вӑл ӑшӑпа 
тарланӑ шофӗртан.

— Канаша.
— Манӑн та Канаша ҫитмеле пайан, вырӑн пу- 

лат-и?
— Укҫа тӳле, илсе кайатӑп.
— Пошалстӑ, ме,—тӑсат пулат пӑссажир 20 

тенкӗ укҫа,—пожалӑстӑ. Укҫасӑр мар, конешнӑ.А, 
билет?

— Билетне кайран парӑп,—ҫаннипе сӑмсине са- 
тӑрат ,ы рӑ шофӗр*,—Канаша ҫитерехпе,—тет вӑл 
укҫине чиксе.

Пӑсажир ун ҫине тӗлӗнсе пӑхса илет те, чӑма- 
данӗсене грузовик ҫине хума пуҫлат.

— Билечӗ мӗнӗ-ҫӑва патне, мана ҫитнӗ пултӑр 
вӑхӑта, укҫа тӳленӗ. Ну кайрӑмӑри?

— Манӑн тата лартмалисем пур-ха, ӑҫта есӗ 
питӗ васкатӑн? - чакарат ӑна шофӗр.

Лартас пеккисене лартса пӗтерсен, пирӗн »ырӑ 
шофӗр” машинӑна ,в о  веҫ дух“ йарат, шинасем 
тивнӗ ҫӗре тивеҫҫӗ, тивмен ҫӗре тивмеҫҫӗ. Куҫа 
уҫса хупнӑ ҫӗре Ш упашкартан тухса вӗҫет машин.

_— Вӑт ҫуллахи ҫилҫуна ӑҫта!—чӗтрекен сассипе 
хӑраман пек пулса калат пӗр килне таврӑнакан 
студент, кӳршине мӑйран ыталаса. Ыталамасан 
сирпӗнсе йуласран хӑрат. Тепӗр пӑсажйф кӳршин 
калифинчен ҫавӑрса тытнӑ.

— Калифене ҫуран, чорт!—ун аллине хӑрах ,пу- 
ш ӑ‘ аллипе вӗҫересшӗн калифе тӑхӑннӑ ҫын. Те- 
пӗр аллипе вӑл хӑй умӗнче чӗркуҫҫи ҫинче ларса 
пыракан колхозникӗн хӑрӑм пек хура, шӗвӗр су- 
халне ҫавӑрса тытнӑ.

— Сухала ҫӑлса кӑларан, есремет,—кӑшкӑрат 
вӑл хулӑм, хайар сасӑпа, хӑрах „пушӑ“ аллипе 
сухалне тытнӑран вӗҫерес тесе, тепӗр аллипе вӑл 
хӑй те ун умӗнче, вӗҫес тесе тӑракан халат пек 
саркаланнӑ мӑнтӑр иайрав.А тӑл пек сарлака йуп- 
кинчен тытнӑ. Майра вӑл ӳксен те ҫӗре ӳкес мӑр, 
мӗнле те пулсан аранчӑ ҫӳлеле вӗҫсе йулас тесе, 
конешнӑ, хӗвелпе пиҫнӗ пахӑр тӗслӗ хулӑм аллн- 
сеие ҫ^леле тӑратнӑ.

— Йупкӑяа ҫурая вӑт, махаиет, уккайаияӑб,— 
ҫапиа пуҫларӗ вӑл силтӑи аллина.-^Йар, кӗпене, 
йар лайӑхлӑхпа! 

А втонебвл вӗҫвт, хнҫра туоев туса1, хнрӗҫле 
ҫид сӑмва шбтӑкӗнчен кӗрсе хблхарвн ш Ш р са  
туха^,

— Охо-'ХО'ХО*хо>о-Ы--<^к1шнбр|т мйшин. Ҫвттӑр

ҫаттӑр, ҫаттӑр, ҫаттар терле теле, урдписене 
мӗрсе, канавсем урлӑ, автомобилтен кайа мар в 
тереҫҫӗ хирӗҫ пулнӑ лавсем.

— Тпру-тпру-у-у у!тенӗ сана,—тилхепине йӑвз! 
кайса туртат сухалӗ тӗслӗ хӑмӑр картуӗ тӑхӑ! 
ҫын.—Тпру!

Каккуй ӳнта ,тп р у “, лашин урисем кинори г 
вы ьаҫҫӗ, тӑваттӑ мар, вунтӑватӑ ура курӑнат с 
ри хӑпнӑ ,урхамахӑн“.

Охо-хо-хо-о-о!—тепӗрре ҫухӑрса йарат грузов
Машин сикет, машин лӑкат, такана ҫинче к( 

чӳхенӗ пек чӳхет телейсӗр пӑссажирсене. Х( 
мӗскер-ха „телейсӗр* унта, итлӗр малала, ырмар 
пулсан,

Ман ,пускил“ ӑшпа аптӑранӑ, вдл хӑрах алл! 
вӑрӑм сӑмсалӑ кепкине тытнӑ, тепӗринпе ӑш не! 
валат. ;

Х аь  ҫеҫ апат ҫисе тухнӑччӗ, ох, пӗтерет к; 
ахлатат вӑл. кепкине айне хурса.—Ҫӗрпӳне 
тейес ҫук, темӗн. Ш аккӑрха шофӗра, йерипен 
рех кайтӑр!—пӗтӗм вӑйӗпе кӑшкӑрса йачӗ вӑл. 
сассине ҫил ҫав ҫекундрах аллӑ-утмӑл чалӑша 
се кайрӗ. —

Ш ӑрӑхпа аптӑранӑ, темле курак пек ҫӑва{ 
карнӑ мӑнтӑр майра тем каласшӑн пулчӗ, туп 
сиккелентерчӗ ҫеҫ, ҫав вӑхӑтра машин трук чэр 
нипе, хура сухал майрана ҫурӑмӗнчен качакз тг 
пек тӑрӑслаттарчӗ, майра тӑратнӑ хулӑм алл! 
хӑмӑр сухала ӗнсерен „ҫаклатса* йачӗ, (ӑнсӑрт{ 
конешнӑ, йури мар ӗнгӗ), хӑмӑр сухал сарла 
ҫамкипе автомобил кузӑвне кайса шанлаттарчӗ 
ҫамкине хыпаласа пӑхрӗ, кузӑвӗ ҫемҫе мар п| 
мала—ҫамки пӗр тӗлтен кӑвакарнӑ.

— Абашш-ш!—сывласа йачӗҫ пӑссажирсем. ;
Ш офӗр пирӗн тимӗр шапа пек, кабинӑран п|

не кӑтартрӗ те, тусан тулнӑ куҫне сӑтӑркаласа 3 
сасси пачӗ. Пӑссажирсем пурте тӗлӗннӗ, ӑнт! 
кайнӑ, ним чӗнме хӑрзҫҫӗ. Кабинкӑра хӳрй 
шуйттаа ларса- пырат п у ь  тесе шутланӑ вӗсенч! 
хӑшӗ-пӗрисем, пуҫ ҫаврӑнса ӑвтан кайманнисе

—  Анакан ҫук и?—илтӗнчӗ сасӑ.
»Х аь ҫеҫ апат ҫисе тухнӑ“ тӗкен ^ р а  сул 

анма тесе хӑрах урине ҫӗреле йанӑччӗ ҫеҫ, авт 
мобил тӑрлатса хускатса кайрӗ, ой ты, боже мо 
Абӑш ҫурчӗсем вӗлт те вӗлт ҫеҫ иртсе йулаҫ( 
мйнут хушшинче йалӗ/те куҫран ҫухалчӗ.

Калас пулӑт, машин ҫинче икӗ ачалӑ арӑм ла| 
са пынӑ, пӑссажнрсем хӑйсен чуиие хӗрхенсс, I 
свнв астуман та. Тепӗр тӗрлӗ оркестр, ачасем I 
роҫҫӗ. 1

- -  Аи хӑм ла в&л тери, черт, ачасвме хбра1{ 
чиолвтмв пултамтбя. !;

Ядтмввт шофч», хӑвалат , ю  вӳу*. МвщщиМ



)1ашин лӑкат, ҫил кышлат, тусан тусат, ачайӗрет, 
и1нтӑр майра турра кӗлтӑват.

— Ей, мӗн хӑтланатӑн есӗ?—тӗлӗннипе кӑшкӑр- 
д  ыйтат унтан студент, хӑй машин кӳзӑвне алли- 
й ыталанӑ, урине багажсемпе хӗстернӗ.—Мӗн пул- 
[8 сана?
— Ҫул ҫинчв. вилес мар тетӗп, ывлӑм!
— Епӗ санӑн ывлу пулма пултараймастӑп, тӗт- 

гӗм карчӑка анне теме пултараймаст... Каласа пӗ- 
1ереймерӗ, машин сасартӑк чарӑннипе вӑл чӗлхине 
(ыртнӑ.
Г — Ҫӗрпӳ! Чылайӗшӗ аиса тарчӗҫ, кузӑв ҫумӗнче 
рмӑр сухал выртат. г
9 — Ей мӗн пулнӑ сана! Тӑр! "
'Г Старик тӑчӗ те унтала кунтала пӑхкалат.

(— Чӗриха епӗ? '
-  Чӗрӗ.

— Чӗпӗт-ха мана.
, — Вӑхӑт ҫук, ,ту л а“ каймала,—тет хура сухал. 
|иса вӗҫтерет вӑл та.

, Мӑнтӑр майра виҫ тӑват хут лачлаттарса сурчӗ 
вӑрӑм йупкине шӑналӑк пек вӗҫтеркелесеутрӗ 

щаланса килнеле.
Ҫӗрпӳ. Шӑрӑх. Тусан.' Сивӗ 
ӗри шофӗр патне пычӗ.

— Нумай тӑратпӑр-и?
— Ҫур сехет,—терӗ вӑл пӗр 

нса.
— Миҫе сехет килтӗмӗр?
— Сехе-ет терӗ, 38 минут, вӑт мӗнчул килнӗ. 
Хӑшӗсем квас шырама кайрӗҫ, хӑшӗсем апат 
ме, хӗрарӑмсем канашлаҫҫӗ.

Кайар-ши, кайар мар-шй малала, ҫигерейес 
;к ку Канаша.
— Билет илнӗ, йепле тӑрса йулас тетӗн ҫынсея- 
1н, пӗтсен те пӗтетпӗр, кайас. Аҫта, шурлӑха 
йса ҫухалчӗ шофӗр? Е? Ӑҫта вӑл вӗҫкӗн?
Кӗтеҫҫӗ, ҫук шофӗр. 43 минут иртсен, шофӗр... 
йкаланса ҫитрӗ машин патне; Ш упашкартан пӗр 
ӑшне хӑй кабинкине лартса 'пынӑччӗ. Ҫӗрпӳре 
га икӗ амӑшӗ, тупӑннӑ.., Ӑна виҫӗ амӑшӑ ҫуратнӑ 
н, ҫавӑнпа вӑл нимӗнрен те, никамрая та хӑ- 
1маст,

Чашин патне ҫынсем пухӑннӑ, шофӗр вӗсен ҫи- 
сӳнме пуҫланӑ куҫӗсемпе пӑхса илчӗ те, регӗнт 
|к  аллине сулчӗ.
I—  Ларӑр пурте, камӑн Канаша кай.мала, илсе 
|йап пурне те, епӗ вӗт, никамран та хӑрамастӑп,—• 
,»ӗ вӑл вӗсене.-7-Момент ҫитеретӗп.
!§1арчӗҫ, конешна, пурте хӑпарса, укҫине илнӗ.

квас еҫес килет.

паралукала су-

билет пани курӑнмарӗ.
— Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ... вуинӑ, ҫирӗы, ҫнрем виҫ- 

ҫӗ. Ҫирӗм виҫ^ ҫын. Ларма ҫук, ура ҫинче тӑрса 
пырсан, спаҫҫибӑ кала. Нормӑ— 15— 16 ҫын пул- 
ыала.

Ачасем макӑраҫҫӗ, вӗсене хӗссе хунӑ. Пӗр му* 
ж икетепри .хӑй  ларасшӑн уринчен туртса антарчӗ.

— Ан кунтан, мана ларма ҫук! Тавлашу-харкашу, 
темӗн те пур

— М ашина ҫӗмӗрен вӗт, идиот! Ма ун чул ҫын 
лартрӑн?—ыйтат пӗри шофӗртан.

—  Санӑн ӗҫ ҫук, епӗхам ответ парап (виҫ йа- 
таш лӑ сӑмах). Ларсан лар, аттутӑратса хӑваратӑп.

Ну, хускалса кайрӗ машин, батушки мои, ҫил_, 
тӑвӑл, ҫиҫӗм. Пӗри Ҫӗрпӳрен тухичченех кабинкӑ 
ҫине шаккама пуҫларӗ. г

— Чар, машинӑна, ачасене таптаса_ вӗлеретӗн! 
Чар, чорт1—икӗ аллипе шаккат кабинкӑна.

Ӑнса шофӗра йатлас тесе пычӗ ун патнеле, шо- 
фӗр кӑшкӑрса пӑрахрӗ те, „тустарчӗтусана“. Пӑс- 
сажирӗн йапалисем автомобил ҫинче кайрӗҫ, ку 
аллипе тӑскзласа йулчӗ. Вӑл шофӗрпа тавлашнӑ 
вӑхӑтра пӗр хӗ^арӑм икӗ ҫамрӑкачипе анса йулнӑ. 

- -  -1у, мӗн таватпӑр ӗнтӗ?
— Тепӗр машина кӗгмеле пулат.
— Ҫӗнӗрен билетсем илмеле пулат пулӗ?
— 'Гемӗн тумала? Аптӑрарӑм, нимӗн тума та 

пӗлместӗп...
Пирӗн повӗҫ нумайа тӑсӑлчӗ. Кӗскерех каласа 

пӗтерес, штолӗ.
Каҫ пуличчен Ш упашкара кзлла ҫавӑрнап тесе 

мухтанакан ӳсӗр, вӗҫкӗн, чарусӑр шофӗр тепӗр 
кун каҫчен Чурачӑкра ларнӑ. Ытти машинсем ун- 
тала та иртсе кайаҫҫӗ, кунтала та, а Иванов_ йӗс 
ҫамкине сӑтӑрса, пӗр сутка ытла ларнӑ Чурачӑкра.

— Епӗ машин чӑтат пулӗ тесе шутларӑм,—мух- 
мӑрлӑ куҫӗсене хупкалат вӑл,гг-ҫук чӑт>ймарӗ, ха- 
лер, ванчӗ.

Унӑн мухмӑрлӑ пуҫӗ ыратат, ваннӑ машин, вӑл 
ухмах пирки тарӑхса л арат ,”пӑссажирсен укҫисем 
йӗреҫҫӗ, патшалӑх ӗнси чӑтма ҫук ыратат. Ҫурӑл- 
нӑ камӗрӑ шофӗрӑн к ^ е в с ӗ р , сута ленкмеле „ӗҫӗ- 
шӗн“, вӑтанса ларат. Пӗр шофӗр Иванов ҫеҫ ни- 
камран та вӑтанмаст, никамран та хӑрамаст.

Пӗр пӑссажир хӑйӗн багажне халӗ те илеймен- 
ха, те ҫухатнӑ, те сутса ӗҫсе йанӑ шофӗр Иванов, 

Вӑт ҫаплала ӗҫсем пулчӗҫ иртнӗ кунсенче. Ун 
пек „йапаласем" час-часах пулкалат тени илтӗнке- 
пет.

Шн унта, Йӑван кунта... 
*в Йӑванах таҫта та.

1ш-хӑш ҫӗрте районра, 
илсенче те ҫав йуррах: 
Ьлӗ пуху ларура,
||иӑнаҫҫӗ пӗр ҫынна.

^фсойусӑн пуххинче; 
ройуз ӗҫне щ у т  тума 
8рас пулаГ’ Йӑвана...

Йӑвана
—Коопераци суйлавра, 
Мӗнле ҫынва тӳпмала?
—Хушас пулат Иӑвана.
- -М ОПР ӗҫӗ пит начар, 
Ӑҫтан тупас пӗр хастар?

—Ара, пирӗн Йӑванах... 
Суйлас пулат Йӑванах. 
—Начаркасра йалсовет 
Ытла шутсӑр хӳрере, 
Чарса пыра!' пур ӗҫе

Каыа йарас йусама?
—Ма йарас мар Йӑвана. 
Хӑш-хӑш ҫӗрте ҫак йумах 
Пулат п у ь  ҫав вырӑнтах.

Астӑвӑр-ха, йулташсем,
Сирӗн мӗнле ӗҫ йӗрсем?
Пур ҫӗрте те^ӗҫ тума 
Хушмастӑри Йӑвана?

Кӑтрв Пввал.



Кирӗксем
Митта Г^тӗрӗ.

I.
Шетник Махали ҫинченхаь йалйышсем хутран- 

ситрен ҫеҫ аса илсе калаҫкалаҫҫӗ. М ӗншӗя тесен, 
х а ь  Михала хӑй те, хӑйӗнчен тӗвӗленсе пулнӑ 
ачипӑчисем те йачта ҫук. А, арӑиӗ... Унӑн санӑ арӑ- 
мӗ виҫӗмҫулах Йавӑшри кӗрушӗсен ӗҫки-ҫикипе 
„ыр курса" тавӑрӑннӑ чух хуплӑ ҫуна ҫинче ӗнер- 

, лесе пынӑ ҫӗртрех сыв ӑшӗ пӗлӗг ҫинелле кӑва- 
карчӑн пулмасӑр х вӗҫсе тухса кайвӑ. Вилнӗ вӑл. 
Вара ӑна пытарнӑ. Апла тӑк х а ь  вӑл та йалта 
ҫуккӑ, значӑг.

Михалана йал ҫыннисем (тӗрӗсрех каласан: кол- 
хоз ҫыннисем) унӑн ӗлӗкхи „ырӑ“ кӑмӑлне аса 
илсе, пурлӑхне (кунта ӗнт^ 120 пуҫ вӗлле, тата 
ултӑ ҫунатлӑ ҫил армавӗ те кӗрет). Пурне те шу- 
та илсе, вӑл пурлӑхӑн тупӑшӗ 4 батрака ҫӳҫпуҫ 
шураличев ӗҫлегтерсе пурӑннинчен килнине те чӑн 
тагӑклӑн хисепе илсе, Михалана хисеплӗн кӑна 
раскулачӑт туса ҫемйипех йалтан хӑваласа кӑларса 
йараҫҫӗ. Ун чухне вӑл йал тӗрлӗ 'дӗслӗ сӑмахсем 
кунчаларӗ:

— Ҫӗрне-кунне^пӗлмесӗр тӑрӑшса ӗҫлерӗ те... 
ӗҫле-ӗҫле пурлӑк пухрӗ те . Халӗ хӑваласа калар- 
са йачӗҫӗ иккен,—терӗҫ кулаксем.

— Ҫынсем чунне мӗнне пӗлмесӗр йун ӗҫсе кӳпченӗ 
ерешмене хамӑр хушӑра усрама пултараймастпӑр, 
сӑмах татӑклӑ,—терӗҫ чухӑнсем.

— Ҫург кирлӗ ӗнтӗ. Колхозӑн .ӗмӗчӗ-.. Ав Ми- 
хала ҫуртне те колхозӑн кӗнчелерӗ туса хунӑ.

— Тепӗр пӳулӗмне йаҫлӗ тӑвасшӑн тет-ха тата...
—- Ҫитет ӗнтӗ... Ыр курчӗ.
~  Тӗрӗс.
Ҫавӑн пек Михала асӑннӑ хыҫҫӑн умлӑ-хыҫлӑ 

йӗркешерӗн тух^-туха ӳкнӗ Паҫал йалӗнчи пурӑ- 
накансенӗн ҫӑ»арӗнчен сӑмахсем.

Унтанпа ӗнтӗ чылай кун ҫулсем иртрӗҫӗ. Йал 
йачӗ улшӑннӑҫемӗн ула ӑнса колхоз йачӗпе витӗн- 
се пырат.

— 54% колхозра,—тет райанхи Паҫал сасси.— 
Ҫитес ҫулчен 80%-та ҫитетпӗрех.

II.
— Епӗ кунта килни иккӗмӗш уйӑх ҫине кайрӗ 

пулин те, манӑн ӗҫри улшӑнусем ҫителӗклӗнӗх ку- 
ранаймаҫҫӗ,— есе хӑйне хӑй йӑвӑррӑн шухӑша 
кайса ларнӑ пӗр ирхине Миронӑв й-ш:—Мӗнма 
капла?.. Мӗншӗн таврари йалсем патшалӑха тырӑ 
парас ӗҫӗн планне пӗтемӗшпех тултарнӑ пулсан, 
пирӗн Йавӑш йалӗн оО% ҫеҫ тӑрат. Йал пуҫлӑхӗ 
Суманӑв та шянчӑклӑ етем... Ватӑ партийцӑ. 4 мӗш 
ҫул пуҫлӑх пулса ӗҫлег. Анчах темӗскер, иртнӗ 
каҫхи пленумра мана ун кӑмӑлӗ таҫтала пӑрӑн а 
кӗрсе кайнӑ пек туйянса кайрӗ-ха...

...Ну, и райком Райкомрисем катлех мана ӗнтӗ 
ку прорывшӑн пите хӗретеҫҫӗ,— терӗ те, Миронӑв 
й-ш йалсовет кӑнчелерне кайас шутпа картусне 
илсе тӑхӑнса йачӗ.

— Ҫана паккег.. терӗ алӑкран кӑрсе тӑнӑ пуш- 
талйун’' сасси.

—  Паккет? Йурат... Мурат.
„Йавӑшри паргти й ачей км  ҫекратарнв—Ми*

/
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ронӑв й-ша“ тесе ҫырса хунӑ паккечӗ ҫине.
— Райкомра... Прорывшӑн ӗнтӗ... ҫавӑмшӑн
Паккета ҫурса салатрӗ. '
„Йавӑш йалӗнче ҫӳралса ӳснӗскер. Парти член

Йачӗ Кадкин Иван. Совпартшкулра вӗренсетук^ 
Халӗ Хеншикри ШКМ-ра обшчествовед пулса в 
рентет... Ҫав ҫыннӑн тӗп килӗнчи пурнӑҫне к 
тартса, тага хдй ҫинчен характериҫтикӑ ҫыр 
ыранах райкомӑ нарӑчнӑйпа йар.

Р.1ЙК0М ҫекретарӗ (алӑ пуснӑ)“.
— Да... Мӗн тӑвасшӑн-ши варӑ унпа. Тасату { 

тӗ... Чисткӑ. Гасатӑвӑн кирӗкӗ п у ь  ха ку етӗ 
Пӗлместӗп. Суйланӑа пӗлсессӗн ҫеҫ.

III.
...Чӑнах, хӑш йалсемчӗ ха вӑл ҫын... Кадки( 

Кадкин... Кад... Ҫук. о^н пек йатлӑ ҫын ҫук пир 
йалта... И»ансем чылай вӗсем те... Ну... Кадй 
ҫук,—тет Суйланӑв Миронӑв й-ш тӗпченӗ хыҫҫг

— Ку йал мар апла... Апла пулсан, ҫапла ҫыр 
йарӑпӑр.

— Мӗнма кирлӗ вара вӑл ҫын пире?
— Сана еп, Суйланӑв й-ш, ватӑ партийцӑ, 

чӑклӑ етем тесе калатӑп: райкомран ӑна ыйтаҫҫ
— Райкомран... Кадкин Ивана... Чисктӑ... Пао 

билет... Миронӑв й-ш. Сана та епӗ шанса калат! 
Анчах... Кадкия...

Суйланӑвпа Кадкнн камнӗ вӑл йал пайан 
татӑклӑн пӗлсе татӑклӑн хак пачӗ.

Кадкин (Ш егник) Йванӗ Йавӑш йалӗнче кар 
Паҫал_ йалӗнче ҫуралса ӳснӗ, Шетник Михал» 
вӑталӑх ывӑлӗ вӑл. Суйланӑв—Михалан кӗрӳц 
Ивацӑн йыснӑшӗ. Иван, йыснӑшӗ туса панӑ ӗне 
терӳпе „батрак“ Пулса Совпартшкулран вӗрен 
тухнӑ Пзрти ӗретне кӗрсе кайнӑ. Х аь  вӑл х; 
ҫуралса ӳснӗ районра мар, йут районра витӗн 
ӗҫлет. Анчах тӗплӗнех витӗнсе ӗлкӗреймен ■ п{ 
кӗнчӗк ӑнсӑртран уҫӑлса кайса, Н адкик—„батр 
кӑн“ ӳпки-пӗверне йал халӑхӗ ҫаплнпех кур 
илнӗ.

Обшчествовед. Чухӑн, колхозник ачисенехӑва 
са, „хӑйматлӑхсен“ ачисене КҪШ не кӗме мӗн. 
меслетсемпе Кадкин тӑрӑшса пыни ҫинчен кув 
чылайах чарӑнса тӑмӑпӑр. Ун пек ӗҫсем унӑн с 
хал мар. Сахалах мар выгӑвӑрсем туйаннӑ в1 
райкоыран ун пек ӗҫсемшӗн.

Обшчествовед... Йалхуҫалӑхӗ хушшинче те а 
тивлӑ ҫын пулмаллаҫке ха. Йалсоветне пулӑш 
пымвла. Кадкин ,п ул ӑш ат“.

Пӗр самокритикяна йуратакан чухӑна колхс! 
пян кӑларса пӑрахаҫҫӗ. Раскулачӑт тӑваҫҫӗ. Ӗн( 
Ени те унӑн раскулачӑг тӑвӑнат.

— Давай сутас. Торги тӑвас,—тет Кадкии. X
тӑ хак. 30 тенке хакланат ӗне.

— Хам илетӗп, ыан укҫа пур,—тет Кадкин.
Енене илет. Мӗскӗн ӗне, хуҫийӗн ачи-пӑчийӗсе:

типӗтсе хӑварса, Кадкинӑн Йавӑшри йыснӑшӗ 
Сӳймусӑв патне куҫа^.

— Ӗнентерӳшӗн... Пичетлишӗн. Тӑваншӑв... 
Йурж!(. М авса кайыакшӑв тав тӑвас.»



IV.
— Д а ... Еҫлеҫҫӗ.
— Тблӗнтереҫҫӗ—каляҫат ӗҫхялӑх.
— Нимӗн тӗ.'1ӗнмели те ҫук, тет йал активӗ;— 

Клас тӑшманӗ пӗтмен. Тӑшман тӗпӗ-йӗрипех пӗт- 
иеини—вӗсемпе кӗрешес ӗҫе татах та, татах ҫи- 
вӗчлетсе йамаллине пӗлтерет. Тӑшманпа кӗрешме 
^йрушӑ та, меслетлӗ. Пуринчен ытла партбилетпа 
пӗркеннӗ тӑшмансемпе кӗрешме хӗнтерех.

„Районри халӑх сучӗ сире айӑплисен шучӗпе 
хӑйин уҫӑ ларуне килме чӗнет. Килмесен мӗн пу- 
ласси тепӗр йенче“ тесе ҫырнӑ повескӑна илсен, 
Кадкинпа Суйланӑв пӗр-пӗрин куҫӗнчен чылайчен 
члӗнтеряи кӑвакарса кайса пӑхса тӑчӗҫ.

йӑпатат Петрова. Йӑпата-йӑпатах кроват ҫине 
вырттаоа!'. Ачашла-ачашлах ҫывӑрттараҫҫӗ.

— Апуҫ.апуҫ!—теҫҫӗ пурте харӑс. Хӑшӗ куҫиуҫ- 
пе савса ачашлаҫҫӗ. Хӑшӗ ҫурӑмран лӑпкаҫҫӗ. Хӑ- 
шӗ тата чӗлхисене пӗрер метр.<тӑсса йанӑ та пи- 
чӗсене, ура тупанӗсене каҫса кайсах ҫулаҫҫӗ.

— Ех, райҫке кунта, рай! Кулаксем йепле аван 
вӗсем. Сывӑ пултӑр кулачӗствӑ. Ҫапла мӑкӑртатса 
выртнӑ ҫӗртех ыйӑхӑн курӑни '  курӑнми аллисем 
унӑн чӗлхине ҫыхса лартаҫҫӗ. Вӑл алли урипех 
ыйӑх тинӗсне путат. Сӑмси анчах хутран ситрен 
кулакла кӗвӗсем каласах шӑхӑра-шӑхӑра илет. -

Тасатӗҫ

ПӗтетАнчах инкек. Тасату силлемеле Петрова. 
Петровӑн райӗ. Ех, ку тасату...

Вениамин Туртуш.

Манӑн ге'рой ҫирӗп боьш евиксемпе пӗрлечаплӑ 
та йӑвӑр ҫул .тӑрӑх тӗрлӗрен тумхахсене ҫӗмӗре- 
.̂ ӗмӗрв утайман. Тумхахсене таптаса ҫӗмӗрме тӑр- 
сан унӑн ачаш урисем—апап, айай!— тесе йӑнӑшма 
вӗренсе кайнӑ. Ҫитменнине вӑйӗ те, мӗскӗнскерӗн, 
пӗр миликрама йахӑн ҫеҫ туртн ӑ .. А куҫӗ тата. 
Куҫӗ тра.ххомлӑ пулмасан та витӗрех курман. Пу 
простӑ, пӗрепе—улӑм пӗрчи пек, хапрӑк-савӑтсем— 
ҫпичкӑ коропки пек ҫеҫ курӑннӑ. Ҫавӑйпа та вӑл 
хӑй те сисмен, сылтӑм йенелле пӑрӑнса кайнӑ.

Вӑл ҫапла майпа тӗп ҫулйӗртен аташса кайса 
наланах утнӑ. Утсан-утсан, пӗр иӳрте кӗрсе тӑнӑ. 
Акӑ вӑл кулак хырӑмӗ пек аслӑ пӳлемрс.

Мӑн сӗтел. Сӗтел тавра чухӑнсен • йунне ӗҫые 
йуратакан хайартан та хайар тискер кайӑксем. 
Пурте у-у-у тесе шӑлӗсене шаккаҫҫӗ. Трофимӑв 
йатлӑскер пуринчен те тискерӗн курӑнат.

— А, киьах , киьах, йулташ, ПеТров! 
Вӗт есӗ Вутланти -„Радио" колхозӗн ҫек- 
ретарӗ. Правлени членӗ. Комунис... Пирӗнпе кй- 
лӗштерекен чӗрчунсене килӗштеретпӗр епӗр,—кӑ- 
мака ҫӑварӗсем пек карӑла-карӑла илчӗҫҫӑварӗсем 
Петрова курсан.

Тепӗр минутран Петров сӑпка ҫинче йдрӑнна 
пек йарӑннӑ. Ӑна:

-— Урра... Урра!..—тесе хисеплесе ҫӑмхана вы- 
^Ьатнӑ пек сывлӑшра сиктернӗ.

Нумай та тӑман сӗтел ҫине литрсем шӑта-шӑта 
ларнӑ. Пурте сӗтел хушшине чӑмаҫ.

Меха, Петров, пушат,—тет, Трофимӑвӗ ерех
тыттарса,—кун пеккине райра та ӗ ҫ ^ м ӗ н , райра. 

Ианк та йанк тутараҫ хырӑмсем. л и тр  хыҫҫӑн

Пахча ҫимбҫ хуйхи.
Пахча-ҫимӗҫ ва.ъ.Би Ш упашкарта ҫш елӗкле 

складсем хатӗрлемен.

литр ҫӑтаҫҫӗ вӗсем.
Хӗрелеҫ питсем. Хӗреҫ оркӑнсем.
— Епӗ кам?—ҫухӑрат Петровӗ. -
— О, «сӗ—Ҫӗрпӳ районӗнчи „Радио“ патши.
— Тӗрҫс. Еп патша. „Радио" колхозӗн патши... 

Пурне те пултаракан ҫын... Чухӑн колхозниксенчен 
кулса сиое кулаксене, клас тӑшманӗсене, ӗҫкунӗ- 
сем ытларах лартатӑп. Вот епӗ кам...

Колхоз тыррине сирӗнпе салатнӑ. Патшалӑх за- 
данийӗсене йалан хирӗҫ пулнӑ. Ҫапла мари? Еп 
сире пулӑшмани? Ну, пулӑшман штолӗ?—хӗрсе 
кайнипе Трофимӑв йатлӑ.каш кӑрне силлесех ҫу-> 
хӑрчӗ Петров.

— Ҫапла .. Ҫапла, Петров, “ Пӗтӗм вӑйхалпах

Паранкӑ (Ш упашкар хулин планӗ ҫине пӑхса);— 
Ку план ҫинче мана кирлӗ складсем курӑнсах 
каймаҫҫӗ ӗнтӗ. Апла... ӑҫта хурӗҫ-ха мана. Не- 
ушлӗ рабочисен хырӑмне кӗмӗсӗрех ҫӗрсе каймала 
пулат?!
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Пбриле йулман.
ӑвӑ увм втан луҫдаычӗ.
„Хӗвел“ колхоара авӑн ҫапса пӗтерсе патшалӑ- 

ха тӳлемелине тӳлесе татрӗҫ те, ҫак ҫул пуҫлан- 
нӑранпа ӗҫлесе тунӑ дохода ӗҫкунӗсем тӑрӑх ва- 
леҫрӗҫ. Кӗнеке ҫине миҫе ӗҫкунӗ ҫырнӑ, пурне те 
ҫавсем тӑрӑх илетӗн. Анчах ҫапла туни хӑшне- 
пӗрке уйар куя йур ҫунӑ хӑйех кӳрентерчӗ. Ара, 
кӳренмеллех ӗнтӗ; ҫынсем тырӑ лавӗ-лавӗпе, аш- 
какайӗсене темиҫеш ер пӑтӑн йӑтнӑ вӑхӑтра, вӗ- 
сене хул хушшипе хӗстерсе каймалӑх тивни тем- 
рен ытла кӳрентерчӗ.

Вӗсем тепӗр кун пӗр-икшерӗн правлени патне 
пухӑнма пуҫларӗҫ. Лайӑх ӗҫленӗшӗн кайа йулса 
пыракан „Йӑмралӑх“ колхоза куҫарнӑ колхоз 
пуҫлӑхӗ вырӑнӗнче иккӗмӗш ерне ӗҫлекен Салтак 
Ваҫҫи бригадӑсене кайма' тесе кр ы ьд а  умне тух- 
сан вӗсем пӗр-пӗрне пӳлсе кӑшкӑрма тапратрӗҫ.

Чӑпар Илле сӑхман кӗсйинчен шурӑ тутӑр кӑ- 
ларса сӑмсине шӑлчӗ те, колхоз пуҫлӑхӗ йеннеле 
ҫавӑрӑнчӗ.

— А, есир мана, Ваҫҫили Петрович, пӗр сӑлтав- 
сӑрах обижат тдватӑр. Мӗн пурӗ 34 кӗрепенке 
ҫӑяӑх панӑ. М ӑшкӑл ку, хаклӑ иптешӗм.

Хӑй ӗнер колхоз кӗлетӗнче ҫӑкӑх илсен ытла 
сахал илнипе ҫынсем куласран картасем хыҫӗнчи 
ҫырма тӑрӑх пынӑ чух лачакана кӗрсе ӳкнине, 
тата ҫырма хӗрӗнче вы ьакан - вӗт-шакӑр ача-пӑча- 
сем курса .ты тӑр, тытӑр“ тесе ӗрлешсе чупнине 
астуса пушшех вӗриленсе кайрӗ.

Суран пур ман. Халӗ вӑл ҫийелтеи ӳт илнипе 
суран пек те мар. Анчах ӗҫлеме кайма тесе тум- 
тир тӑхӑнма пуҫласанах чӗре тӗлӗнчен хӗртнӗ 
пӑшатанпа чикнӗ пек чикет. Суран ҫапла ыратяи- 
не кура ӗҫлеме тухма никак там айсем  пулмарӗҫ...

— Епӗ,—пӳлчӗ Нллине Храмӑв,—колхозсем 
пуҫланнӑранпах сивӗ тытнипе аптратӑп. Чирӗ вӑл 
ак мӗнтен пулса. 1918-мӗш ҫулта хамӑр партизан- 
сен отречӗпе ш урӑ ҫӑхансене йӗрлесе ҫӳреттӗмӗр. 
Взт ҫавӑнтанпах ҫав сивӗ тытьипе аптратӑп та. 
Бригадир ӗҫлеме кайма пырса чӗнсенех ҫил-тӑ- 
ман йӑвӑр курӑка силенӗ хӑйех силеме тапратат. 
Тата леш...

— И-и-и ачасем!—хутшӑнчӗ калаҫӑва мӑнтӑр

питҫӑмартию  хуйхяракан |ы н  пек чышкипе тӗрӗ] 
терсе тӑракан Тятук инке,—мӗн калаҫмали пур., 
Ак сӑмахран, епӗ ӗҫлеме пултарайманнине такэ! 
та пӗлет п у ь  тетӗп. Пӗтӗм шӑм-шак ыра 
тат. Пуҫра аслати авӑтнӑ пек темӗскер кӗрлет 
Айӑк пӗрчисем йӗппе чикнӗ пек чнкеҫҫӗ. Вырсар 
никунсенче ҫеҫ пӑртак самайланса ҫӳреп. Ҫавӑнш 
манӑ^^тухтӑр та ӗҫлеме хушмарӗ. Сӗт-ҫу, аш-ка 
кайсем ҫийес пулат, атту тепӗр тепӗркулес текен 
ни йерет, тет. Есир аш-какай мар, ҫӑнӑхне те 1' 
кӗрепенке ҫеҫ панӑ...

Ҫапла харкаш са тӑнипе, ҫынсем хыҫне Петрух- 
ха мучи пырса тӑнине пӗри те сисмен. Тӳрех 
калас пулат, Петрухха мучи пирӗн колхозри чи 
хастар уварниксенчен пӗри шутланат, .Рӑл хӑй 
ватӑ пулин те п и к ей е  ӗҫлеме тытӑнсан йаш 
ҫамрӑк-кӗрӗмсенчен пӗртте йулмаст.

— Ҫак шӑпчӑксен йуррине ан итлӗр,--терӗ 
вӑл предҫедатӗл ум не.утҫа пырса.—Епӗ ватӑ пу- 
лин те шӑрӑх вӑхӑтра вӗсем пек сулхӑнта вырт- 
марӑм. Сулхӑнтан тухман пулсан манӑн та 89 ӗҫ- 
кунне ҫитместчӗ. Чӑпар Иллен нимӗнле суранӗ те 
ҫук ун. Вӑл ӗҫлеие ӳркеннипе ҫеҫ сирӗн куҫӑр 
умне тӗтре сарат. Храмӑв ҫинчен калас пулсан, 
вӑл—лодӑр, найан, суйеҫҫӗ. Бригадир кашни кун 
виҫ-тӑват ӗҫ патне чӗнсен те вӑл хырӑм _ ыратат, 
пуҫ ыратат, т е с е , суйса ӗҫе тухмасчӗ. Татук инке 
ҫинчен каламастӑп та. Вӑл ӗҫ тумасӑр сулхӑнта 
выртса самӑрланнипҫ аптраЕ Колхоз ферминчи 
сыснасем ытла мӑнтӑрланса кайса ӑшӗсене ҫу 
тулнипе сывлаймасӑр, шартлад^а сивӗсенче пӑр 
ҫине туха - туха выртнине '  хамӑр та лайӑх 
курнӑ. Ку та ҫавнаш калах пула пуҫланӑ.

— Вӗсем.,.—терӗ Петрухха мучи „инвалидсӗм“ 
йеннеле ҫаврӑнса.

Анчах ҫул ҫинчи ҫӳп-ҫапа ҫил вӗҫтерсе тасатса 
кайнӑ пек кры.ьда. умӗнчй паҫӑрхи „инвалидсен- 
чен“ пӗри те йулман. Вӑл Татук инке ҫырма хӗ- 
рӗнчи тайлӑк мунчана вӗҫтерсе кӗрсе кайнине, 
тата Храмӑв хӑйсен ҫумӗвчи хушлӑхпа автомо- 
бил пек тусан кӑларса чупнине ҫеҫ курса йулчӗ.

Уйар (Хв. Уй хир).

Сехре хӑппи
Кашни 5 кунтан чупса кӗрет колхоз кӗнчелерне 

бригадир Роман Митрофанчӑ бригадӑн ӗҫкунӗсене 
ларттарма.

— А мӗншӗн автомат пекех чупат вӑл?
— Унӑн положенийӗ ҫавнашкал, Еҫлеиисене, ҫӗр 

шутне учота илнисене веҫех пуҫра чиксе ҫӳрет. 
Пуҫӗнче ӗҫкунӗсене лартма/ш уйрӑм (отделени), 
ҫӗрӗ шута илмели тепре, тет. Вӑт башка тӑк 
башка! Башка малтанах ӗҫкунӗсене веҫех маныӑ 
иулат.

Вӑхӑт ҫитсен вара питӗ хытӑ чупса килнӗ мпй 
башка, метеорит сывлӑшра вӗҫсе пынӑ чух хӗрсе 
ҫуннӑ пек, хӗрсе кайса мӗя пур сведӗнисене аса 
илет. Урӑх ним те ҫук  уита.

— Илсе йул ӗҫкум4свив,~ҫуяӗрса йачӗ хайхис- 
квр сю тваод иатие {щрса.

— А ^ а  шуйтаиа ҫмрас твтвн вӑсеме. Каларӑн

Аолӑ-Нукаш ри (Ҫбнтӗрвӑрри р-иӗ) .С талнн* р о л х о зр ак у  
таранччен т« ҫуркуннвхи ӗҫсвие вдлхозниксен ш ута  илее 
ӗҫ кӗневнсем ҫине ҫырманнисвм пур.

сана иртнинчех, ̂ гйӑхран тин кил тесе,—тата хы-
та кашкарче счетовод.

— Вырӑн ҫитет,—лӑплантарчӗ бригздир.
— И1>тнинче ӑҫта ҫырса панӑччӗ-ха епӗ сана?

- — Ҫакӑнта.
— Ну тавай, ҫавӑр еппин ҫурӑмна.
Анчах ҫурӑм ҫине ҫырма май пулмарӗ.
— Мӗн тявас? Ӑҫта ҫырас?
Романӑн башка теме те йарса влӗ.
— А, хӗрлӗпе хура хӑма ҫине ҫырас. Вӗсемпе 

ҫителӗклӗ усӑ курмала тесе конкретлӑ каласа 
хӑварчӗ вӗт ударниксен сйезӗ.

Рас, рас, ӗҫкунӗсене хӑма ҫине.
Пӗтрӗ пуҫ. Хура хӑма 100% -ӗпех..
Ромаиӑн башкн те, кӗлетки те шап тулли чых- 

хӑревмпе. Ар*и-а|ми уткалаеа ҫӳрвт. Вӑт сехре
■ «4н тдгахӑппй. Райҫӗрпайӗ, сирӗх! та мӗилв? Еривс.
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Вӗ|1енмв пуҫтарбнтӑмбр, Шкул ҫуртне пайан туеа пбтервееи паллб мар.



Йӑпӑлти ҫын ӳкӗнни
Пайан манран мӑшкӑларӗҫ.
Хгйар, мӑнкӑмӑллӑ пите тирекен пӗр сӑмах тӑ- 

рӑнтарчӗҫ:—намӑссӑр, йӑпӑлти! терӗҫ.
Мӑшкӑлакан ҫынна епӗ пӗрре ҫапас терӗм те, 

авӑк шухӑш куҫа чалӑртса хучӗ, ҫӗкленнӗ аллӑма 
чарса тартрӗ. '

Тен чӑнах та иулӗ унӑн сӑмахӗ. Хамӑр ҫитмен- 
лӗхсене епӗр курмастпӑр, вӗсем айакран пӑх- 
сан анчах авзн курӑнаҫҫӗ.

Хама кӳрентерекенрен айаккарах тӑрӑнтӑм та 
хам пурнӑҫра мӗн пулнине аса илме пуҫларӑм. 
Хӑҫан йӑпӑлти пултӑмши, хама хам тытасчӗ, терӗм.

Хам ҫуралнӑ кунтан пуҫласа аса илме тапрат- 
рӑм. Анне мана калаччӗ: епӗ ун ӑшӗнчен тухсанах 

% тти  ачасем пек ҫӑвара карса ҫухӑрман,. шӑпӑрт 
та шарламарӑм тетчӗ.

Манӑн йӑпӑлтатасси ҫак сехетренех пуҫланмаст- 
ши? Аннене ҫнлентерес мар тесе, епӗ пӗрттб 
шарламарӑм. Тен, анне кӑмӑлне ҫавӑрас тесе епӗ 
тата ҫӑварӑма чипер пуҫтарса тытрӑм пулӗ?

Тен, пирӗн йӑпӑлти шухӑшӗ хамӑ^^тан тухмаст 
те пулӗ. Пулат вӑхӑт, пирӗн туйӑм хамӑртан та 
килмест. Акӑ калас:—хама хирӗҫ пуҫлӑх утса кил 
нине курсан, ман пит-куҫсем хавасланса шыв ҫинчи 
ҫу тумламӗ сарӑлнӑ пек хӗпӗртесе сарӑлса выь* 
•Ьанаҫҫӗ. Епӗ хам пит-куҫ вы ььан и н е  пӗрсе, пӑ- 
чӑртаса уссисем айне пытарасшӑн тутасене чӑмӑр- 
татӑп. Чармалли ҫук. Ман питҫӑмартисем выл,- 
.ьанма чарӑнмаҫҫӗ.

Хам йӑпӑлти пӳлнишӗн епӗ айӑплӑ та мар. ЛАан 
йӑпӑлтату историлле пулса тӑнӑскер. Ман асатте- 
сене патша атти килли 300 ҫул таптаса пурӑннӑ. 
Асаттесем сӑмаха та йӑпшӑнса, вӑрӑ пек лӑпчӑнса 
кайалла ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхса анчах каланӑ.

Ҫавӑн пек аслисем умӗнчетайӑлни, полици умӗн- 
че чӗтрени, вӑйлисем умӗнче йӑпӑлтатни вӗсен 
туйӑмне лапчӑтса лартнӑ (Дарвин теори те ҫакнах 
ҫирӗплетет), кайран ҫак туйӑм ҫуралнӑ ачисем 'ҫи- 
ие куҫат, вӗсен чӗринче кашни ҫӗнӗ сыпӑкра ҫи- 
рӗпленсе ларат. ^

Тата, тепӗр тесен, хам йӑпӑлтатнинче еиӗ пӗч- 
чен анчах айӑплӑ-ши вара?! Ҫук, спӗ пӗччен мар, 
нурте айӑплӑ.

.Етем “ тенӗ сӑмах—путсӗр сӑмах.
Епӗ ҫын умӗнчс кӑлтӑрмач пек ҫавӑрӑнса йӑпӑл- 

тататӑп, ҫав сехетрех хам умра тӑракан ҫынна хы- 
тӑ агӑрхатӑп.

Епӗ ҫак ҫынна сӑмахӑн ырӑлатӑп,—лайӑх ҫын, 
тӑну-пуҫу аван, есӗ ӑслӑ, тесе мухтатӑп. Унӑн тӑнӗ 
пуҫӗнче, ӑсӗнче мухтамалли ҫуккине лайӑх пӗле- 
тӗп, вӑл хӑй мухтамалли нимӗн те ҫук ҫинчех хӑй- 
не м/хтанине пӗлет; ҫавах мухтасан пӗт-пӗтӗмпех 
пулса кайат. Хӑй сӗвенмелли пукан ҫине ларнӑ, 
хӗпӗртенипе мӑшлатса анчах ларат. Лайӑх, ырӑ 
ҫын тен!^ ун чунне килӗшет. _

Етем тени (хӑшпӗри) ҫаккӑн пек ӗнтӗ.
Мана укҫа кирлӗ чух епӗ хам ӗҫленӗ ҫӗре кайса 

аслӑ бухалтӗр патне пыратӑп та, ӑван пероскӑ 
сӗнетӗп, хам йӑпанса ыйтатӑп; Иван Иванчӑ, ачу- 
сем лайӑх ҫӳреҫҫи-ха?

Ах, ачасем тесен, ашшӗ пеккн такам т ӑ ' ҫемҫе- 
лет. Санӑн ачу ытти. ачасем пек мар, тесе каласан,

ачасен ашшӗ аванс укҫи мар, хӑй чуние те кӑлзр 
са парӗ.

Иван Иванч йӑл кулат.
— Чупаҫҫӗ-ха, йулташ, аван чупаҫҫӗ. Пе 

чӗк Катокӑн икӗ шӑл ш ӑтса тухнӑ, акҫакӑн-ӑнпы 
сӑккӗш шӑлӗсем!

Иван Иванчӑ кӑранташ  кӑтартат.
Епӗ тата мухтатӑп;
— Чӑнах та сирӗн ачасем. пит паллӑ ачасец 

Кама хунӑ-ши ҫав ачасем?!
Ҫавӑнта епӗ ун ачисем тунӑ пӗр-пӗр йапзла аа 

илетӗп, йе вӗсем тӗлсӗр каланӑ кӗнеке ҫинчи с) 
маха астутаратӑп.

И ванИ ванчӑн сӑнӗ хӗпӗртенипе ҫавракаланса 
кайаЕ Унӑн ҫӑварӗ хӑлхи патне ҫитех чӑсӑлса ш 
йат; хутсем хумалли папкӑ яапах; ҫак папкӑа 
кантрасем кӑкарса ҫыхса лартасси кӑна пулат.

Иван. Иванчӑ патӗнчен киле тухса утиччен авак 
укҫи ман кӑсйене ш ӑйкӑрт кӗрсе выртни палла! 
ӗнтӗ. I

Хӑш чухне ман ӑшӑмра чӑн.чӑн етем вӑрансг 
палӑрат, вара епӗ мӑнкӑмӑлланатӑп. Ҫав сехетр» 
мНн ума заведӳйушчи йытти чупса иытӑр, мав 
пит-куҫ савӑнса йӑл кулат. 1

Калама пӗлместӗп,—тен ытти хӑй чӑнах килӗ 
шӳлли, йе вӑл мана анчах аван пск курӑнат-и' 
Тем' тесен ман заведуйушчин йытти усал пулас 
ҫук. Ҫак шухӑша хам пуҫра сиссе епӗ лапах тыт' 
рӑм та хама йӑпӑлти тесе хӑртса мӑшкӑлакан ҫын’ 
на каҫартӑм. Ун сӑмахӗ—чӑн. Епӗ йӑпӑлти ҫын 
Х аьхи  хӑй апла пулмӗ, мана атте вӗрентетчӗ: Есӗ 
ҫынсене хирӗҫ пулсан пӗрмайах пуҫа тайса ирт; 
уншӑн пуҫ татӑлса ӳкес ҫук. Ҫынни вӑл тепӗр се 
хетре кирлӗ пулма пултарат, тетчӗ. Ҫавӑнпа та 
йӑпӑлти ҫын пулнӑ ӗнтӗ.

Ваҫ. Паруссӑв.

Чӑхӑ тата укҫа.
Пусма ларнӑ чӑх кирек хӑҫан та хӑй айӗнчв 

ҫӑмартасем ӑшӗнчен чӗпӗ тухасса кӗтсе ларса тин- 
кине кӑларат, теҫҫӗ. Аслӑ-Арапуҫӗнчи (А. Патӑр- 
йел районӗ) йалпора ӗҫлекенсем чӑхран нимпе те 
начар мар. Вӗсем те пукан пичӗпе хӑйсен ларма- 
ли пайӗ хушшинчен пай укҫи тухасса кӗтсех 
лармали пайӗсене хуртлантарса йарас вӗҫне ҫи- 
тернӗ. Усси Пулнӑ пулсан татах-чӗ хӑт... анчат 
авӑ августӑн 20-мӗш тӗлне те 2500 тенкӗрен 683 
тенки аран-аран шӑтса тухнӑ. Те малашне те ҫап- 
лах ларас теҫҫӗ вӗсем. Ҫапла лаосан, тӑхта-ха еп 
вӗсене,—купарчисем айне „Капкӑн* лартса хурам.

Тарнӑ та ҫук.
Кӗҫӗн Арапуҫ (А. Патӑрйел) шкулӗнчен шкуа 

алӑкӗ тухса тарнӑ. Пӗтӗм йалсовет сосТавӗпе хӑ- 
валаса та тытайман тет ӑна. Ӗҫсем чӑнахах йапӑх. 
Вӗренӳ ҫулӗ пуҫланнӑ—алӑк ҫук.

„Капкӑн“ ишчейкине йарса памах лекет пулӗ.

12



Хитре Йе1ьук
Гӑвай йалӗн (Канаш районӗ) „Хавас* колхоз 
гнӗсем каланӑ тӑрӑх, ӑна колхоз предҫедатӗлӗ— 
кифӑрӑв, тата правлеии членӗсем йуратнипе 
га „Иелена Прекраснайа“ тесе йатхунӑ. Хитре 
(ьук тени пулат ӗптӗ вӑл. Хитрине чӑнахаххит- 
|пулӗ те ха вӑл, анчах ӗҫлес тӗлӗшпе хитрех 
{) вара.
— Йе.1)ук, айта ҫум ҫумлама?—чӗнеҫҫӗ ӑна кол- 

членӗсем.
-  Вӑхӑт ҫук манӑн,—тет йӑл вӗсене хирӗҫ.
)апах та ӗҫ кунӗсем ыттисен пекех ,.тулса“ 
гаҫҫӗ, мӗншӗн тесессӗн ӑна ӗҫе тухмасӑрах 
иисем, ӑррнисем  ӗҫ кунӗсем лартса пынӑ. Вӑл 
те мар, ӑна час-часах премисем панӑ—хитре-

;шӗн пулмала.
;лӗк йал-йы ш сем 'ӑна—Йаккӑвлӗвӑ Йеленӑ, тесе 

|нӗ. Ҫапла унӑн хут ҫивчи йачӗ. Йе^ьук 18 ҫул 
Ьтнӑ ҫӗре, вӑл йалта „первӑй сорт“ хӗр шут- 
рнӑ. Ну, рара, йалти вак-тӗвек служашчисем 
|ь’ни хӑй йенне ҫавӑрасшӑн уншӑн конкуренцине 
|сйӑ. Вӑрӑм Иакӑпа (Йед>ук ашшӗне ҫапла чӗ- 
ҫҫӗ) йурас шутпа, вӗсем тӗлӗнмеле ӗҫкӗ-ҫик 
Ьласа йанӑ.
ракӑп сӑмаха питӗ ӑста, ун патне „каччӑсем" 

илсе пырсассӑн вӑл питӗ савӑнат вара. 
ь -  КиЛ)ах, кил! Лар сӗтел хушшине,—тет вӑл 
16К пек сухалне сӑтӑркаласа.
1ҫеҫҫӗ, ташлаҫҫӗ, хӑш чухне пӗр-пӗрне айӑк 

||ммисене суйлаҫҫӗ.
-  Ак сана, ак сана!—шанлаттара-г Йӑс Мируиӗ 

§ан Наумчӑна.
Пӳртре ҫил-тӑвӑл пек ҫаврӑпаҫҫӗ.
Ҫакпашкал ӗҫкӗре вара, пӗрннче 18 ҫулхи хӗре 
1^ӗмӗш хут „тӗнекӳфтсе ' „Йелена Прекраснайа* 
Се йат хунӑ.
Еавӑнса ҫеҫ пурӑннӑ Йел)ук, анчах ытти членӗ- 
ге ку ирсӗрлӗхсем питех савӑнтарман.' 
Лупашкартан прокурор пырса колхоз ӗҫне тӗ- 
^ленӗ хыҫҫҫӑн, вӑл ҫеҫ мар, унта питӗ нумай 
рменлӗхсем палӑрнӑ, ҫавӑнпа Никифӑрӑва, шлеп- 
ре ӗҫленӗшӗн 3 ҫуллӑха йусанмалн ҫурта хуп - 
|ла турӗҫ. Ыттисене те тивӗҫлипе айӑпланӑ. 
|Малашне ӗнтӗ „Хитре Йел)ука“ ӗҫлемесӗрех ӗҫ 
(нӗсем тӳлесе премисем парса тӑракансем пулас 
!к, унӑн чӑнахах тивӗҫлӗхпе ырӑ йат илтес те- 
гссӗн, пикенсе,' ҫаннине тавӑрса ӗҫлес пулат, 
(арлӑ ӗҫлесе хӑйне палӑртсассӑн епӗр вара ӑна 
|нех тӗрӗссипе„„Йелена Прекраснайа“ тейӗпӗр. 
ччен... Кахал Йед>ук унӑн чӑн йачӗ.

А. Каврилӑв--АН)Ик.

5 Кӑтартулӑ шкулта.
|Йункӑри (Тутаркас районӗ) кӑтартулӑ ш култа 
^тартулӑ парттӑсем пурӗш 28 пур. Ку ҫирӗм 
«кӑрӗш  ӗнтӗ чылайах кивелсе кайнӑскерсем пу- 
ин те, „кӑтартулӑ" йата илтме тивӗҫлех ӗнтӗ, 
Ьншӗн есен вӗсем куҫа лайӑх курӑнса лараҫҫӗ.Тата 
лъ шкултах 17 ача вад^.^и парггӑсем „пур“,анйах 
«сене епӗр нийепле те „кӑтартулӑ" теме пулта- 
аймастпӑр, мӗншӗн тесен вӗсене куҫпа курма 
айсем ҫук.
— Ара вӗсене, ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ пуҫланнӑ пулин 

е, тума тытӑнман-ха.

ПулЭшрб
—- Есӗ, 'гӑхлачӑ, епӗ каланӑ пекех ту еппин,- 

тенӗ йалтн Илле Йванчӑ Йакӑткин кулак хӑйӗи 
умӗнче ларакан ыйткалакана.—Пыратӑн та унта, 
калатӑн; ҫапла-ҫапла, тетӗн. Мӗн есӗр ухмахланса 
колхоза кӗме хатӗрленетӗр. Ну, кайса куртӑм епӗ... 
пӗр-пӗр ин^етрн йад йатпе калас пулатӗнтӗ кунта. 
Ҫав йалта те, колхозран пурте тухса пӗтнӗ. Еыҫӑ 
лараҫҫӗ. Тыррисене пӗтӗмпех патшалӑх шӑлса 
кайнӑ. Ҫимелӗх пӗр пӗрчӗ те хӑварман. Выҫӑпа 
хӑшӗсем шыҫса кайнӑ. Сӑхсӑхса тупа тусах ӗнен- 
тер ес. Сана ӗненӗҫ вӗсем, есӗ ватӑ...

— Мӗн?—тесе вуннӑмӗш хут ыйтнӑ карчӑк, хӑлхи 
айӑплӑрах ӗҫленӗ пирки унтан.

— Суй, тетӗп, лайӑхрах. Ан кӗрӗр колхоза. Ун- 
та выҫӑ лараҫҫӗ, те.

Илле Иванчӑ сухалӗсене сӑтӑркаласа чӗнмесӗр 
ларкаларӗ темиҫе минут хушши. Унтан кӑсйинчен 
хура укҫа хутаҫҫи туртса кӑларса, карчӑка укҫа 
тыттарчӗ.

— Акӑ сана. Суйса ӗнентерсен татах пӗр тенкӗ 
тыттарӑп.

и урӗ , йурӗ,—терӗ карчӑк.—-Тӑрӑшӑп. Ҫаплах 
калӑп: ан хӑрӑр, тейӗп.

*
Тепӗр сехетрен Илле Иванчӑ йалсовет предҫе- 

датӗлӗ пӳртне васкамасӑрах кӗрсе кайат. Унта кӑ- 
вак тӗтӗм пӗлӗчӗ ӑшӗнче вунӑ хресчен ларнӑ ка- 
лаҫса. Илле Иванчӑ йӗри таврала пӑхса илчӗ те, 
хӗпӗртесех карӗ. Хайхи карчӑк лара'г пӳртӗи пӗр 
кӗтессинче, Карчӑк калаҫат:

— Ырӑ ҫынсенчен илтрӗм епӗ... колхоза пирӗн 
те кӗмеле. Кӗрӗр, кӗрӗр. Епӗ иртнӗ кунсецче Ҫуг- 
кӳл йалӗнче пултӑм. Елӗк, теҫҫӗ, ҫиме ҫитмесчӗ, 
халӗ колхоза кӗтӗмӗр те, ытлашшипех ты рӑ тума 
пуҫларӑмӑр.

— Мӗн ес, шуйттан карчӑкӗ, лапӑртатан. Ухмаха 
йеретӗн-и мӗн,—тесе туртат хайхи Илле унӑнҫан- 
нинчен.

— Мӗн?—терӗ хирӗҫ карчӑк.—Ара, есӗ, ачам. 
ҫаплах каларӑнҫке-ха; кӗрӗр колхоза, теме хуш- 
рӑн. Укҫа патӑн мана ҫавна каласа_ ҫӳренӗшӗн 
пултӑр тесе. Кайран татах пама пултӑн ху...

Илле Иванчӑ пӗре кӑвакарса карӗ.тепре хӗрелсе 
карӗ. Колхозниксем, михӑшӗнчеп тимӗр пӑрҫа сац- 
са йанӑ пек, пит ҫӑран ахӑлтатса йачӗҫ.

— Ох-хо-хо-хо. Ай-йай, маттур! Маттур, тӑхлачӑ! 
Пултаратӑн.

— Вӗрентсе йанӑ та, ӗҫӗ тухайман.
Илле Иванчӑ вӑр-вар пӳртрен тарса тухса ура- 

мала кайса ҫухалчӗ. Колхозниксем кулни тпта 
вӑйлӑраххӑн пӳрте йанратса йачӗ.

Михаил Кр— в.

„Капкӑн^* ҫитес номӗрӗ ыран- 
семех тухат.

Малали уйахсемшӗн ҫырӑнса 
илӗр!
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Шухӑшлакан
I.

Пӗлекен ҫынсем каланӑ тӑрӑх кпрек мӗяле йӑ- 
шӑлтатакан йапалан та чӑы малтан пуҫӗ шухӑш- 
лаЕ Хӑшӗсем хырӑм та шухӑшлат теҫҫӗ Ну ҫапах- 
та ӑна ӗиенмесг хад>хихалӑх,ӗнеяме те кирлӗ мар.

Акӑ илӗпӗр пӗр примершӑн—качака. 13ӑл су- 
халлӑ, мӑйракаллӑ. Вӗт ҫакӑ качака та хӑйне 
манир шухӑшлама пултаракан пуҫӗ пулмасан, тӑ- 
ватӑ ури ҫинче йӑтӑнса ҫӳрекен йӑкӑс'^ӳ хырӑмӗ 
пирки пахчари купӑстасене, никамрая ыйтмасӑрах 
кӗрсе ҫисе хуралҫӑсене йатЛаҫтйрмӗччӗ.Мӗн чухлӗ 
кӑна усал сӑмахсем илтмест пулӗ вӑл пӗр .хырӑ- 
мӗшӗн анчах? Апла пулин те, сысна пек „ахлат- 
са“ вӑл нихӑҫан та хуйхӑрмаст. Сыснасем вӑйлӑ 
хуйхӑраҫҫӗ. Пуринчен ытла, пахчасенчи ҫӗрулми- 
сем пиҫсе ҫитнӗ вӑхӑтра вӗсен усӑнчӑк пуҫӗсем 
ҫине йӑвӑр шухӑшсен ҫӗклемӗ килсе капланат. 
— „Мӗнле кӑна кайас та, мӗнле кӑна хуҫана улма 
кӑларма пулӑшас" тесе ҫӗркаҫах аитӑравлӑн ӗнӗр- 
лесе ҫывӑраҫҫӗ вара вӗсем:— Йе, алтӑвипе хирӗҫ 
тухса илсессӗн? Нӑрк-и-и ик!!1

Анчах, ҫакӑн пек шухӑшпа йантӑ мула хапсӑн- 
са пурӑнакан сыснасем хад, питӗ сахал. Йедино- 
личнӗксен картишӗсенче ҫеҫ кӑшт-кашт йулкала- 
иӑ вӗсем... Ак хамӑр йалтах: чӑн лайӑх, чӑн илем- 
лӗ те чӑ_н ӑслӑ (хуҫисем т к )  сыснасем пурте фер- 
мӑра йӑраланса ҫӳреҫҫӗ. Ир пулсанах вӗсене 
Ван)кка ударник, уйри йешӗ.л, ҫемҫе ҫерем ҫике 
прогулкӑна илсе тухса каркалантароа анаслат- 
тарат. Ш ӑрӑхланма пуҫласан кӳлӗ хӗррине анса 
шывпзла_ ҫӑвӑнаҫҫӗ.„ Ҫанҫурӑмӗсене сулхӑмлан- 
тарса уҫӑлтараҫҫӗ. Кӑмӑллӑ пурйнма та каҫпа ви- 
тере. Вите аслӑ, ҫутӑ, таса... Кашнайӗшне тенӗ 

уйрӑм кайуттӑ. Вара мӗашӗн-ха хуйхӑрас?.. 
пӑхатран вӑхӑта виҫелӗ парса пыракан тӗрлӗ 
теслӗ_ апат-ҫимӗҫсемпе карланкӑ таранах тӑраанӑ 
хыҫҫӑн, пахчари тӑварсӑр, пиҫмен ҫӗрулмисем 
телӗкре те курӑнса тӗлленмеҫҫӗ. Шухӑшсем ӗнгӗ 
пысак: Тӑтӑшрах_ ҫӑвӑрласчӗ... Йышлӑрах та 
шултрарах тӑвасчӗ. Таса ӑрӑва ҫухатса, хамӑра 
хисеплӗн пӑхакан хуҫасен кӑмӑлӗсене тавӑрас 
марчӗ... Аҫисем те шултра йӑхранчӗ-ха та...

Пуҫ шухӑшлат. Сыснан та, качакан та хырӑмӗ- 
сем м ар,—пуҫӗсемех шухӑшланине акӑ йепле ла- 
иӑхханах куртӑмӑр. Ҫавсек йевӗрлех шухӑшла- 
масти Сӑпанин тантӑшӗ Кавӑрлен пуҫӗ те?—тейӗн 
есӗ, вулаканӑи. Апла пулсассӑн, ун ҫинчен те 
кӑштах калаҫӑпӑр.

Айлӑмлӑ тип ҫырманӑн тӗве купарчи манирлӗ 
мӑкарӑлса тӑракан ҫыранӗ хӗрринче пӗр ватӑ 
йӑмра лапсартатса ларнӑ. Ку йӑмрана так?ан 
елек вилсе кайнӑ Хуралкка старик, ҫурхи шыв 
ҫырана ишсе хӑйӗн пахчине ҫӗмӗрсе кӗресрен

варрипе йухса
^  х ’ ** .ти п ӗ“ пулсан та шывӗ мӗнле 
шӑрӑхра та типӗнмест. Пӑртак та лулин тӗпӗнче

ҫыранӗ, йешӗл ҫеремлӗ 
пуставпа витӗннӗ ҫыранӗсем Сӑпанин уйавсенче 

аркнйӗпе йапшаррӑн йалкӑшакан 
куҫ^ем  йевӗрлех Кавӑрлвн кӑмӑлнс илӗртеҫҫӗ...

...П4р каҫхите ҫ«к1 йӑмра айӗнче м*«*лтетсе
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калаҫса ларакан икӗ мӗлке--Сӑпанипе Кавӑрлҫ 
мӗлкисем пулнӑ...

~  Ҫак вӑхӑтсем асна килӗҫ-ха. Мана мансанта, 
ҫак ҫырманӑн ҫыраиӗсем шухӑшӑнта йешӗрсе ма- 
нӑямн хурлантарӗҫ.

— Вара мӗн тӑвас-ха... рас ҫул ҫитнӗ тӗк...
— Епӗ каланисене тусан ним те мар йулатӑн,
— Калаиисене...
Ответ парас тейекенӗн пуҫне тантӑшӗн ҫӑна- 

хӗсемлӗ шухӑшсем килсе капланчӗҫ. Ҫывӑхран та 
ҫы ӑх тантӑш. Пӗрин сӑмахӗнчен пӗри нихӑҫав 
та кулман. Ну ҫапах пӗлмест вӗт. Кавӑрлен ӗмӗт- 
лӗ щ ухӑш ӗсене Сӑпани сисеймерӗ. Ашшӗн куҫне 
ылмашӑнтарма пулӑшакан Камали усламҫӑн емелӗ 
пе сиплӗх.теме хушнӑчӗ вӑч ҫӗркаҫ Кавӑрлене:

— Пӑс куҫна. Авӑ манӑн атте вӑрҫа кайасрав 
та  хӑтӑлса йулнӑ. Кӑрӑмсине *) хамах та тупсг 
пама пултарӑп. Салтака кайасран йулакан ҫав 
ҫӗр ҫинче телейлӗ пулӗ...

—  Унта кайсан епӗ хад)Хинчен вунӑ хут ытла 
телейлӗ п улӑп ,~тесе ответлесшӗнчӗ Кавӑрле. Ҫав 
сӑмахӗсене вӑл кӗҫӗр те асне илчӗ. Ҫапах, ҫапав 
та темшӗн каламарӗ. тртӑклӑ шухӑшне. Каланӑ 
пулсассӑн та ӗнтӗ Сӑпанисӗр пуҫне никамах та 
илтсе пӗлес ҫукчӗ, Ҫакӑ йӑмра, ҫакӑ лап сӑрш  
йӑмра вӑл вӑтӑскер, илтнӗ пулсассӑн та, калех 
калатӑп:—никама та елеклесе паман пулӗччӗ.

II-
Йалканаш предҫедатӗлӗ Куҫма сӑмахӗсем хӑлй 

айне йантӑраса кӗреҫҫӗ. Пуҫ йызӑр. Вӑйлӑ шу- 
хӑшсемпе сулмаклӑланса ҫывӑракан пуҫне Кавӑр- 
ле, аран-аран ҫӗклесе тӑратрӗ:

— М ӗнле вара егӗ ир ҫитнӗ йысна?..
— Вара, вара... Ирхи хӑнана тутӑрах тӑвас те-

тӗпха,—тет Кавӑрлен амӑшӗ, савнӑ кӗрӳшне вит- 
рери хдйар хӑймаллӑ сӑраран ӑсӑннӑ чаплашкана 
кӑмӑллӑн ты ттар са .,

— Есӗ тӑрха, кил... Мухмӑр пуд^ха санӑя та„.
Вара пӗртак ӗҫ тупса парӑп...

~  Ӗҫ...
Еҫ ҫинчен каласа ӑнлантарчӗ Куҫма._ Ҫӗркаҫ 

пӗрле мехмӗрленнӗ мухмӑра ҫӗнетсе „урӑлтарнӑ* 
хыҫҫӑн Кавӑрлен, укҫа-тенкӗ пухас ӗҫпе йапхуш- 
шине тухса кайиала:

— Активлӑ ӗҫлени кирлӗ. ^<ашни призывникӗн 
массӑ хушшинче примерлӑ пулас пулат... пуринчен 
ытла санӑн,—тет Куҫма:—Пӗлетниха есӗ, финанс 
фронтӗнчи прорывшӑн мана йепле ӑшӑлантараҫҫӗ, 
Ирӗксӗр ӗҫме вӗренӗн. Ей, хун>акам1 Пӗлиестӗнха 
есӗ... тыр-пул хатӗрлев планӗ те вӗт...
' — Вара, кӗрӗвӗм... Мӗн пӗлетӗпха еп хӗрарӑм, 
тет Кавӑрлен амӑшӗ.—Те илӗҫ ӗнтӗ пире колхоз- 
не кайала?..

— Илӗҫке-ха, илӗ-ӗ-ӗҫ,—тет Куҫма кӗрӳ.
— Те илӗҫ ӗнтӗ Кавӑрлене салтака?..
— Илӗҫ... илӗҫке ха а а-ха...

III.
...Пайанхи чухӑнсен пухувӗ райкомолран килнӗ 

йулташӑн ӑнлантаруллӑ сӑмахне итлерӗ. Вӑл хӑйӗн
•> Йӑкбс—тутлбрах, ҫемҫврвх апатшбн иввӑаакаж хнрЬг.
*) Кӑр&ива—вутак йпӑрлвх чв!е тв хайар кяслервт.



Ҫйтес ҫуд мӗн пулмала мар Кдйдж сииш -йчг тыр аабар4.:«\1 п*т*нч)в ^аьлтгс«.у '(ита* 
п ьта  ҫӑрте шпп-шур с1л§ ҫул« вы ртв! пулий.

—  Кӗнлв кунта шап-шур ҫул вырта!? Хуркайӑк ҫуибн сбяб ?ки *п  пуяӗҫкв купта? 

ак,- йагЛ«™ т^мЕр"ӑ'ҫул" ^ »“ (»̂ »1. т*в4р мЙнЛ ' Лла-



гӑмахеиче; Йалкаиашӗн тыр-пулхатӗрлевӗпе'укҫ.а- 
теккӗ пухас ӗҫри прорывсем каысенчен килсе пы- 
иине, йалти йачейкӑ, призывниксем хушшинче нн- 
мӗнле ӑнла'нтарулӑ ӗҫ тумзсӑр клас сисӗмлӗхне 
сӳнтерсе лартнине, ӳсӗр „йыскасемпе" мухмӑрлӑ 
„активиссем* ҫинчен те татӑклӑн каларӗ.

— Кзвӑрле „активлӑ“ ӗҫлеме пуҫланӑ. Анчах, 
кам-ха вӑл... Мӗнлескер?—тенӗ хыҫҫӑн итлесе ла- 
ракансенчен уилӑн-хыҫлӑн Кавӑрлрн „активлӑхне* 
ӗнентерекен сӑмахсем ывӑтма пуҫларӗҫ.

— Вара, ман пата пырса кӗчӗ те...
— Колхоз пасарӗнче нумай тырӑ сутнӑ есӗр, 

мӗнма сайом илместӗр?—тет.
— Сӑмаварна турки туса сутатпӑр акӑ, терӗ 

те ,—вӑтӑрӑмӗш ҫулхи перегиб курнӑ-им есӗ кун- 
та,—тесе кӑларса йатӑм тӳпелесе.

— Ун чухне хӑйсене те раскулачӗт тунӑ-чӗ вӗт...
— Кӗрӳшӗ пуҫлӑх пулнипе...
— Нивушлӗ ӑна та салтака илеҫҫӗ... Иртнӗ каҫ 

Сӑпанисем патӗнче йӗрсех йурлат.
— Кайӗ те ҫав, старав вӗт...
— Кайичен амӑшӗсене колхоза кӗртсе хӑварас- 

шӑн тет-ха кайаллах.
...Пуху саланчӗ. Унӑн татӑклӑ решшенийӗ:М ӗн- 

пур хатӗрлев планӗсене халех тултарас ӗҫе пӗтӗм 
ӗҫмассине утарлӑн хутшӑнтарас. Хӗрлӗ ҫарӑн хур- 
ҫӑ ӗретне пӗр йурӑхсӗр етеме те кӗрсе кайма 
ирӗкпарас л^р ,—тенӗсӑмахсемпе ҫырӑнсавӗҫленчӗ.

IV.
Тийевлӗ тырӑ лавӗсем хӗвел анса ларсан та ҫап- 

липех урампа вӗҫӗмсӗр,тӑсӑлса иртнӗ. Вӗсене о р - ‘ 
ганизацилекенӗ Куҫма вырӑнне ҫӗнӗрен суйланнӑ, 
иртнӗ кӗркунне Хӗрлӗ ҫартан килнӗ комсомолӗс 
Хӗветӗр, тата призывникоем пулнӑ.

Темӗскер ҫинчен шухӑшласа сар Сӑпани ҫумӗн- 
че Кавӑрле ларнӑ. Сӑпанин „тутлӑ“ сӑмахӗсем те 
хавшаклӑн пӗтӗрӗнсе тухаҫҫӗ:—Пӗлетни-ха есӗ... 
Енер колхоз утарӗнче хурт пӑхнӑ. 38 пӑт пыл 
илнӗ те, ҫавӑнтах патшалӑха леҫсе панӑ..,

— Парӗҫин,—терӗ те Кавӑрле пуҫне пӗшкӗртсе 
иӳрнисемпе ҫереме чакалама пикӗнчӗ. Унӑн куҫӗ, 
умне иртнӗ кунсен сӑнӗсем йӑраланса тухса тӑчӗҫ.

...Ун чухне ытла аванчӗ ҫав. Колхоза та Куҫма 
„йысна“ пулӑшнипе „пыл маҫтӑрӗсем“ тесе кӗрт- 
нӗччӗ Кавӑрлесемпе Сӑпанисене. Вара ,м аҫтӑр“ 
пулмасӑр,— Г8~ ҫул тытӑнса пурӑннӑҫке вӗсен аш- 
шӗсен аллинче икҫӗр пуҫа йахӑн вӗллеллӗ вӑр- 
манти утар. Утар ҫумӗнчех акса пурӑнакан ҫӗр 
лаптӑкӗ те 30 теҫетинӑна йахӑн хисепленетчӗ.

...Вӑхӑтлӑха пӗрне пӗри ним чӗнмесӗр ларчӗҫ. 
Аҫтанха тупӑ». сӑмах. Кӑрӑмсаран та хайар инкек 
килсе ҫакланнӑ.

Акӑ ырансенчех хастарлӑ, таса чунлӑ тантӑш- 
сем, массӑ умӗнче ӗҫри ҫӗнтерӗвсем ҫинчен рап- 
пӑртланӑ хыҫҫӑн Хӗрлӗ ҫар ӗретне пысӑк шанӑҫ- 
пала ӑсанчӗҫ. Хӑмаҫӗ йалав вӗлкӗшрӗ вӗсем ҫин- 
че. Ӑсату маршӗ уҫҫӑн йантрарӗ. Кавӑрле пек 
ирсӗр ӗмӗтлӗ кивӗ тымарсене Хӗрлӗ ҫар нимӗнле 
ултавлӑ сӑлтапа та хӑй ӗрӗтне ҫывӑхлантарманни- 
не татӑклӑн кӑтартрӗҫӗ призывник-ударник тан- 
тӑшсем.

Пнтиккг!! пгртги ҫги. ш М  йиеиииРн...

Чӑвашсойус ҫынни:— Тырӑ илме пуҫлар! 
мӑр. Ск,1адсем ҫук. 

Тепри:— Тыррикилсен скпачбпудӗҫке 
Кулак: — Хам патӑма хурӑр, хам яа 

тӑма.

Клевӗрпе правлени
Анатри Ш урҫырмари (Ҫӗрпӳ р_.) Йурккин ко/ 

хозӗн вӑрлӑх тумашкӑн хӑварнӑ клевӗр вӑрр! 
вырса пуҫтарса кӗмен пирки, ларсан ларсан:

— Ку тулса ҫитнӗ вӑрра йӑтса ларса ватӑлтӑм!- 
тесе лаш! хуйхӑрса йанӑ.

Ҫӗяӗрен кад)Ча ҫуратса хӑверас тесе, вӑррин 
ҫӗр ҫине тӑкнӑ.

Клевӗр вӑ'! рн мӑшкӑланине сиссе, Йурккин ко.[ 
хоз правленийӗ, вӑрри тӑканса пӗтсен, клевӗр хг 
рӑк тунине ҫулса тӑкса:

— Парӑп епӗ сана манран ыйтмасӑрах вӑрр) 
еене тӑкма!--тенӗ тарӑхса.
. Тарӑхнипе ҫумӑр айӗнчех ҫӗрсе выртма пӑрахс 

хӑварнӑ.
Ерне иртцӗ. Пӗр вӗҫӗмсҫр ҫӑмӑр ҫ)ч:а тӑнӑ. Кай 

'ран клевӗр туни каланӑ;
— Йулашкинчен ҫӗреҫемӗҫтерметислӗкпулап!- 

тенӗ.
Правлени, тислӗкне курма кайса килетӗн пул 

ҫавӑнта хӑҫан та пулсан, ху ҫывӑрса тӑрсан.
М.
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