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Хӑшпӗр автӑрсем сахал ӗҫлесех укҫа илесшӗн, халтураӑ 
очӗрксем ҫыраҫҫӗ те, редакцасене йараҫҫӗ.

I Х а л т у р ш ч и  к— „п и с а т ӗ л": Ларатӑп, ларатӑп, хыпмарӗҫке плйаи, иихӑш тв сӑхма- 
ИҪг—ки иадатӑлетви, ни рвдвкци..



Ивап Мучи

Ҫуралнӑранпа 125 ҫул тултарнӑ хыҫҫӑ 
кунта килнӗ Гого;^

(Фантазилӗ
— Мӗн ӗҫлесе пурӑнатӑн? >
Тӗксӗм ҫӳртук тӑхӑннӑ, ҫӳҫӗсене ик йенеле тир-

пейлӗн тураса антарнӑ,ш ӗвӗр сӑмсалӑ ҫын хӑйӗн- 
чен ыйтакан ҫине кӑмӑллӑ ҫутӑлакан куҫӗсемпе 
пӑхса илчӗ те, тенӑр майлӑрах сасӑпа:

— Писатӗл енӗ,—терӗ.
Ыйтаканни хӑй курнине хӑй ӗненмен пек пулчӗ: 

сасартӑк тӗлӗннине палӑртакан куҫӗсемпе хыпаш- 
ларӗ вӑл хӑй умӗнче тӑракан ҫӳртуклӑ ҫынна:

— Ҫӗнӗ устав тӑрӑх та писатӗлсен сойузне кӗ- 
ме пултаратӑн пулсан аваы.

„Писатӗл* текенни питне-куҫне* ҫӳлеле хӑпартрӗ, 
куҫ ш ӑтӑкӗсем ӑшне таҫтан пырса ҫапӑннӑ ӗмӗл- 
кесем 'кӗрсе  тулчӗҫ, ӑвӑсран тунӑ пӗкӗ йевӗр ку- 
рӑнакан шӗвӗр сӑмси ҫӳлеле хӑпарчӗ.,

— Устав?! Сойуз?! Писатӗле усгавпа илеҫҫӗ-и-ха?,^
— Ӑаа та пӗлместӗн пулсан, писатӗл... хм!.. а... 

ӑҫта ҫапӑннӑ сан произведенисем?
— „Московитянин", „Северная пчела", .Биб.ти- 

отека для чтения“. Уйрӑм изданисемпе те сахал 
мар тухкаланӑ,

— Мӗн халпа килтӗн пирӗн хулана?
Пӗлес килет. Курас килет. Ӗлӗкрех пӗчӗк 

хуласем ҫинчен ҫырнӑччӗ. Хамӑн в ӗ т .. Реалисӑм...
— Палланӑ ҫынсем пур-и?
— Пушкин ман тус пулнӑ, Погодин, Аксаков, 

ДеД)Виг, Ж уковски, ПлетН)Ов, Данилевски, Шчеп- 
кин, Йазыков...

Пушкинпа туслӑ пулнӑ, тесе суйма вӑтанма- 
стӑн пулсзссӑч, Гоголӗн ,,Ревизор“ комедири Хле- 
стаков мар и е^ӗ.—Ҫын варне тытсах кулма ты- 
тӑнчӗ.

Хлесгаков мар. Хлестакова тӑвакан ГогоД) ка- 
лаҫнӑ унпа. Да! ГогоЛ) ҫав! 1809-мӗш ҫулта ҫурал- 
са !852-мӗш ҫулта вилнӗ, халӗ те чӗрӗ ГогоД)!

ГоюД) хӑйне ӗненмен ҫынна хӑварсэ, ҫӑмӑл, 
пзтмар яусӑмсемпе ккшер ретӗн ҫамрӑк йӑвӑҫсем 
лартса тухнӑ урамсем тӑрӑх карӗ. Урам айакки- 
сенче строитӗлсем темӗнле мӑнттай ҫуртсем тӑ- 
ваҫҫӗ. Хӗрлӗ галстукла ачасем ҫӳреҫҫӗ, работни- 
цӑсем, портфӗллӗ служашчисем Николай Ваҫилча 
хирӗҫ васкавлӑ пусӑмсемпе ирте-ирте кайаҫҫӗ. 
Николай Ваҫилчӑ тӗрлӗрен плакатсем, лозунгсем 
тӗл пулса вулат, анчах вӗсенче халичен илтмен

калав^) ..
хӗстерсе пыракан кӑтра ҫӳҫлӗ ачаран,— мӗн 
ваҫҫӗ вӗсем?

— Вӗсем-и? Типвграфи ҫурчӗ тӑваҫҫӗ, вуҫ у\ 
мунча пулат. Л ере, хула вӗҫӗнче, Советсен ас 
ҫурчӗ. Ун ҫумӗнче строитӗлсен клубӗ...

— Аха! Ӑван учрежденисем.-ассӑн сывласа ю 
ГогоД).-Ман вӑхӑтра ун пек хуласенче, сӑмахран,« 
ҫы рнӑМ иргородра, переулкӑсенчеталпиҫенсем ( 
чашласа лараччӗҫ, мӑн урамсенче лачакасем ҫутаг 
выртаччӗҫ. Иван Ивановичӑн хӑмӑр сыснис 
Иван Никофировичӑн прошенисене вӑрлаччӗҫ... 
. — Прошенисем вӑрлаччӗҫ... Ав пӑх-ха плак 
илсе 'пы раҫҫӗ— ,Кам ӑҫталэ, епӗ ҫберкассал!
Укҫу ҫберкассӑра пур-и.

Тем хӑйамачӗ-ха Нкколай Ваҫилчӑшӑн пулс 
,сберкассӑ“ тени. Ача хӑй пӗлнӗ пек ӑнлантас 
парат ӑна.

- -  Пирӗн вӑхӑтра Акаки Акакийевичсем пӗр-» 
йапала, сӑмахран, шине.ъ илмелӗх укҫа пухса хур 
пулсассӑн „тӑккалама халаланӑ кашни -тенкӗреш 
пӗрер-икшер пус“ уйӑрса, укҫа пӑрахмашкӑн й 
тарласа шӑтӑк каснӑ, ҫӑрапа питӗрвӗ пӗчӗк йев 
чӗк ӑшне хураччӗҫ. Ҫур ҫулталӑк иртсессӗн, Ҫ1 
йешчӗке пухӑннӑ пӑхӑр укҫасене вак кӗмӗлсеис 
улӑштарса йарачӗҫ.

— Хад) апла мар. Перекет касснне хывнӑ ук( 
социалисӑм строитӗлствине ка(!ат.

— Есӗ вирлӗ, чӗрӗ ача,—тет ГогоД) ӑна пуҫра 
'ш ӑлса .-К ам  патӗнче вӗренетӗн?

— ФЗС-ра.
— Ман вӑхӑгра Чичиков учитли _калаччӗ: ,ачз1 

ӑсӗпе тӑнӗ маншӑч -йерунда, вӑл хӑйне хӑй лаМ 
тытни ҫеҫ кирле“ теччӗ.

— Уи пек калакан учитӗлсене епӗр Созет шк)' 
лӗнче тытмастпӑр.

— Курма май ҫук-ши санӑн учитлӳна?
— Май пулмасӑр. Лйта, кӑтартам!
Гогод) ҫӳҫӗсене силлетсе илчӗ те, ҫӳҫ пайарк»- 

семпе пӗрле, хӑйӗн пичӗ ҫине ӳкнӗ ӗмӗлкесене 
сирсе йачӗ. Унтан, ача Тсӑтартнипеле, учитӗл пу- 
рӑннӑ хватер йенеле утса карӗ.

„ударник", „соцсореввовани", ,колхоз , ,со вет‘
,комсомол“, ,колхозник“ тейекен самахсем тел 
пула-пула иртеҫҫӗ. Нимӗн те ӑнланмаст вӑл. „ Е й ӗ  
чӑнахах урампа утап-ши?“ тесе шухӑшланӑ май 
тротузрсем ҫинчи хӑй сӑмси йевӗр шӗвӗр кӗтеслӗ 
чулсем ҫине хытӑраххӑн пусса пӑхат: ,Ҫук, ҫи- 
рӗпех... Урампах утатӑп иккен“—тет вӑл, чул ҫи- 
не татах хытӑраххӑн пусса.

— Кала-ха,—хӑйусӑрӑн ыйтат Ник*лай Ваҫилчӑ 
хӑйне хирӗҫ хулхушшине политграмӑтӑ кӗнеки

*) Гогол, произведенвсене пӗлмен ҫынна вулама сунмастӑп.
Автӑр.

— ...Пулнӑччӗ кулӑшӑн пӗрремӗш сыпӑкӗ манӑк 
епӗ хастар хӗрарӑм ӳсӗр ватӑ упӑшкине хӗненин- 
чен кулаттӑмчӗ. Кулӑшӑн иккӗмӗш сы пӑкӗте  пу.т 
нӑ. Вӑл сыпӑкра епӗ Раҫҫей ҫӗршывӗнче „етем п иткӳ  
ҫӗсем вырӑнне, темӗнле сысна питкуҫӗсем‘ӳ куря» 
Лайӑх ҫынсем ҫинчен ҫырас шухӑш та пысӑк пу»' 
нӑ манӑн ун чухне, анчах ун чухнехи пурнӑҫ ма- 
на, дайӑххи вырӑнне, Ноздрева пулмасан—Манк- 
лӑва,‘ Собакевича пулмасан—Петр Петрович Пе 
туха ҫуратса панӑ. Лайӑххисене пурӑнма памаь
1-мӗш Николай. Ҫавӑнпа манӑн Попришчин ухнЗ’ 
ха йерсе кайат, Пискарев хӑйне хӑй пусса вӗле’ 
рет. Пӗр Пирогов поручик ҫеҫ Не^ски п р о ҫ п е к т р -  
ырӑ курса пурӑнат. Анчах ӑна та пулин Шиллер:
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I тапкӑпа пӗрхӗнтерсе кӑлараҫҫӗ савни панчен. 
пахвӑл хӑйне хӗненӗшӗн кӳрӗннине тутлӑ кукӑД)- 
1пе пӗрле ҫӑтса йарат, чынсем илсессӗн хӑй те 
(ӑн пек ыттисене хӗнеме пултарас ӗмӗт ҫитес- 
)е шанса, лӑпланат ларат...
-  Санӑн Петришчин: „Испанире корол) пур.
1 корол) епӗ“ тенӗ. Испанире короД) ҫук халӗ... 
'огоД) темиҫе минут хушши шухӑша кайса лар- 
хыҫҫӑн, ыйту пачӗ:
-Ҫтепан, Ҫелифан, Петрушкӑ чӗрех пул-ха, вил- 
I пулӗ ха. „Пӗтӗм оркестӑр трубасем каланӑ 

хырӑмра пакӑртӑтат“ текен Оҫип халӗ те 
)лӑхне ӗҫсе-ҫисе, картла выд)3са пӗтернӗ улпут 
ӗнчех службӑра тӑрат-и-ха.
-  Ҫтепансем, Ҫелифансем халӗ хапрӑк-савӑт- 
че,.ҫӗнӗ строитӗлствӑсенче ударниксем пӳлса 
е̂ҫҫӗ. Вӗсенчен Изотовсем пулаҫҫӗ. Оҫип тепӗр 

;ара—комунхоз пуҫлӑхӗ. Пит тирпейлӗскер.
мӗн? Вӗрен? Вӗрен татӑкӗ те ҫул ҫинче кирлӗ 

аг“ тет халӗ те вӑл. , ,
- Подколеҫҫин авланнӑ и?
-  Агафйе Тихӑнӑвнӑна алимент тӳлет.' 
Алимент" Г о г о Д )Ш ӑ н  ниме пӗлтермен сӑмах.
- Марйӑ Антоновнӑ?
- Машинисткӑчӗ те, халӗ кӑларса йанӑ, тег, 

(]нат. Качча тухма 1-мӗш ҫпискӑпа пайок илекен 
кочийе ш ырат,—тет.
- ^^апкин-Тапкин, Иван Кузмич Шпекин.
- ^г^апкин-Тапкин.^ ревод,уци хыҫҫӑнах сутйе- 

р( тухса ӳкнӗ. Ш пеквнсене те почтӑ пуҫлӑхӗн- 
« кӑларса сирпӗтрӗҫ, .Халӗ Шпекин Иван Кузми- 
«хушаматне Кузмин туса, Хӗрлӗчутай районӗн- 
ч(пиҫмоносцӑ вырӑнце шӑвӑнса кӗнӗ.те Мучикас- 
айалӗ ҫыннисен ҫкрӑвӗсене уҫа-уҫа 1ӑулат“*)
-  Г1д)ӳшкинӑн ҫынннсем халӗ те „шӑнасем 

г(ех вилсе" пыраҫҫӗ-и?
Пд)ӳшкинсем, Собакевичсем, Манилӑвселг, 

К')обочкӑсе!к, Свистуновпа Держиморлӑсем, куп 
1((ем, чубсем пӗтни такҫанах. Вӗсене- пӗтернӗ 
Ш(ки халӗ клзссӑр, социалисӑмла обшчӗствӑ 
патпӑр. Пд)ӳшкинӑн сӗтелипе пӳлӗм кӗтессинчи 
Яйӗнче йӗркесӗр выртакан кивӗ атӑ подошви- 
сее, „темӗскерле симӗс шӗ(зӗ йапала туЛтарнӑ 
ческисене", „вӗттӗн-вӗттӗн ҫырса пӗгернӗ хут 
тг1кӗсене“, таҫтан тупса пынӑ ҫӗтӗк ҫатӑксене, 
ч(нилпа вараланнӑ кивӗ перисене, ҫӗмрӗк гра- 
ф1чиксене“ пионерсем пӗтӗмпех утилсырЯо скла- 
Д|' кайса панӑ,

'огоф ӑнланаймасӑр пуҫне силлесе кӑна ларат. 
Н,. вӗсем калаҫнине пӗтӗмпех ҫырса пыма пул- 
М' Ҫтенографискӑ мар.*

■Гогод) 1-ухса кайма тесе, аллине шӗлепке тыт- 
с;:  ̂ ^

-  Йала кайса курса килесчӗ. Ех, ӑҫташи епӗ 
«1зртвые ду(ни“ повӗҫре асӑннӑ тройкӑ, „кайӑк- 
Т[|йкӑ“! Ларӑтгӑм та кайӑттӑм.

-  Ай! Тройкӑпа мар. Автомобилпе кай. Пӗр 
Цамтрах йалта пулӑн.

'ого.ть—чаплӑ писатӗл автомобил мӗнне пӗл- 
М'т. Вӑд хӑй пурнӑҫӗнче улпутсен „кайӑкла трой- 
Х1:емпе“ хресченсен Сорочински йармӑркӑна кӳл- 
с*пйнӑ вӑкӑрсемсӗр пуҫне нимӗнле транспӑрт та 
ч;)айман.

I Кӑна учитӗл Хӗрлӗчутай р,айонӗяче _туха)«н „Ҫвнтерӳ 
хаҫатӑн 41 ( 12б;-мӗш № вуласа пӗляӗ.

— Йӑл, йал! ,*Иалти .мӗм пур строеиисем ҫниЧҫ 
те темӗскерле ӑрасна йышщи кивелчӗк пуррии 
курнӑ Чичиков. Пӳрт пӗренисем тҫксӗм, ватӑ; ну- 
майӗшӗн ҫивиттийӗсем ала пекех шӑтӑк, Хӑшӗсеа 
ҫӳлте лаш а кӗлетки ҫеҫ тата айак-пӗрчи шӑммн- 
сем йевӗрлӗ уҫӑлса выртакан жердӗсем ҫеҫ йулнӑ. 
Пӗчӗк пӳртсен чӳречисем кантӑксӑрах, хӑшӗсене 
ҫӗтӗуҫ-ҫатӑкпа йе сӑхманпа питӗрнӗ. Неушлӗ .ҫавӑм 
пек йала каллех курӑп халӗ?

— Ех, Гогод), Гогод)! Чӑнахах' та ГогоД)-и ес, 
йе кукӑд)-и?

Квлхоз... пуйан пурнӑҫ... Колхвзниксене хӑйсем 
ӑшне кӗрсе ларма йӑхӑракан клубсемпе вулав 
ҫурчӗсем... Артеми Филиппӑчпа Хриҫтиан Иванч- 
сем мар, совет медицини ҫыннисем пӑхса упраса 
пынипе ӗҫлекен, ӗлӗк йалта нихӑҫан пулиан (5о»ь- 
ницзсем... пӗлместӗн, илтмен есӗ вӗсем ҫинчен, 
курман вӗсеце.

ГогоД) пит-куҫӗ чулланчӗ.
Ҫав вӑхӑтра епӗ те учитӗлпе иккӗшин хушши- 

ые курӑнми пырса кӗрсе тӑтӑм. Сӑмах хушрӑм.
—- Акӑ аса килнӗ май, Днвпр ҫиычен...— терӗм 

епӗ хӑйусӑрӑн.—
Есӗ унӑн илемне, унӑн кӑмӑлне никам пулта- 

райми ӑсталӑхпа ӳкерсе хӑварнӑ. „Днепӑр варринӗ 
вӗҫен кайӑксем те пӑхма хӑйаймаҫҫӗ, никам та, 

(Вӗҫӗ тепӗр страницӗра).

Канашри горпо столовӑйӗнче
Ген. Фнлиппӑв ӳкерчӗкӗ.

—  Пзйан пирв ҫӳрприв тунӑ етоловӑй пуҫлӑхӑевм — 
шӑна йврса йашка пӗҫврсв панӑ, менӳ ҫинчв 
хӑйевм ун ҫимчвн квламан.



хӗвелпе кӑвак пӗлӗтсер пуҫне, пырса пахаЙмас. 
„Ҫук, Ннколай Ваҫилйевич, Д непӑр варрине те 
кӳлгӗмӗр. Пӗвелерӗмӗр Д непра. Урса кайнӑ шыв 
пӗтӗм Д непр сарлакӑшпех пырса, 37 метр ҫӳлӗ- 
шӗнчен сикет айалала. Тӗнчере ҫук чи пысӑк 
гидростанци ш авласа л арат хад> унта.

Гого.т, аллисене чӑмӑртаӗа галсгукӗ патне илсе 
пычӗ:

— Господи, боже мой!
— Д непрогрес ларакан вы рӑнта Тарас БӳД)ба 

йачӗпе паыӗтник п'улнӑчч'ӗ авал. Махнопа Маруҫ,- 
ҫӑ Никифӑрӑвӑ бандитсем, намӑса пӗлмесӗрех, 
ишӗлгерсе антарнӑ ӑна. Халӗ унта тӑватӑ тулли 
вакун йӑвӑрӑшне хӑпартма пултаракан кран хӑйӗн 
пысӑкӗшпе каппайса ларат. Есӗ „Тарас БуД)бара“ 
сӑнласа панӑ казаксем социалисӑм тавас_ ӗҫе пит 
хӗрӳлӗн кӳлӗнсе тӗлӗнтермӗшле патӑрлӑхсем 
кӑтарта ҫҫӗ тӗнчене. Колхозсенче, предприйати- 
сенче вӗсем ударлз ӗҫленине кирек хӑҫан та кур- 
ма пулат. Червонно—казаксен девизийӗ кӑҫал 
ҫитес декабр уйӑхӗнче 15 ҫулхи йубилейне уйав- 
лат...

Гогод) пичӗсем тӗксӗмленчӗҫ, куҫӗсем сӳвчӗҫ, 
сасартӑк вӑл аллисене пӗрле тытса ш ӑтӑртатса 
илчӗ те, темӗнле ҫинҫе, мулкачла сассипе кӑшкӑр- 
са йачӗ:

— Ӑҫта ман геройсем? Ӑҫта, ну... хӑт Иван 
Иваноиич Переперенко? Чаплӑ бекешкӑ тӑхӑнса 
ҫӳрекенни. Вӑл та ҫук-и?

—̂ О-о! Вӑл вилни уж ҫур ӗмӗр ытла пулӗ. 
нчин ачи ун б^ӗкешкинчзн ф ренч ҫӗленӗ. „Пӗтӗм 
килкарти, амбарӗ-стройенисем мӗнӗпех вырнаҫма-

лӑхах са рлака ш алаварне“ те унӑнне текех кур 
мӑн. Вӑл каннӑ лупасайӗнче М иргород гражданӗ 
сывлӑш_ ванни илеҫҫӗ.

Чаилӑ писатӗле лӑплантарас ш ухӑш па епӗ , 
унтан илсе тухса театр патӗичи кӗпер патне 1 
се карӑм. Унта горкомунхози-ха ҫав, пӗр ҫӗр ; 
ытла нзвус шыв хӗррипе купаласа тухаине к 
сан, Гоголӗн пичӗнче шеД)Мӑллӑ кулӑш ҫуталса ил

—  Манӑн городничи, леш, Скврзник-Дмухан 
ски текенни, тӗрӗс каланӑ авал; ӑҫта та пул 
памӗтник йе забор лартсасӑнах, ш уйгая пӗлет 
тен, таҫтан тӗрлӗ йышши йӗрӗнчӗксем илсе пь 
са тултараҫҫӗ”...

— Хула Совечӗ айӑплӑ куншӑн,—терӗм е. 
хам айӑплӑ пек, куҫа айалала йарса.

— Ну, еп карӑм. Сывӑ пул!—терӗ мана Гогс
Урамра каҫхи хӗвел урисем тӑсӑлса чупр

Гогод) тӗксӗм ҫӳртукне тӳмелесе, хулпуҫҫисе 
хутлантарса, малала карӗ. Библиотекӑ умӗн ирт 
кайнӑ чухне, ӑна хирӗҫ икӗ-ӳпӗчӗкҫӗ хӗрача чу 
са тухрӗҫ. Кӗтес тйенеле ҫавӑрӑннӑ чухне, иккӗи 
пӗр-пӗринпе пит уҫҫӑн шакӑлтатма тытӑнчӗҫ;

— Есӗ, Д)ӳҪҪӑ, мӗнле-мӗнле кӗнекесем илтӗ, 
Г оголе?Д ӑл мӗнле, историлӗ йапала пулӗ ӗнтӗ.

— Да! Авалхи ҫинчен пит аван ҫырнӑ!
—  Кам п ӗл ет~ тен  пурнӑҫ чӑнахах ун чухг 

ҫавӑн пек пулнӑ пулӗ... _
Николай Ваҫилчӑн ырӑ, кӑмӑллӑ куҫӗсенчен шу/, 

тӑра куҫҫӳл тумламӗсем лккӗн  харӑц йухса анс 
пичӗсем ҫинче ҫуталса тӑчӗҫ.

Иван Мучи.

Тухиа пултараӳ.
Ӑслӑ ҫынсем каланӑ тӑрӑх, кӑҫалхи ҫуракинче 

куд^тобслуАивани пулма пултарат теҫҫӗ. Мӗншӗн 
тесен ку тӗлӗшпе Хӗрлӗчутайра йатарласах уйрӑм 
бригадӑ организациленӗ.

— Кӑларатпӑр, уйа кул>тком$аӑна кӑларатпӑр...
— лптрамастпӑр, бригадӑна кӑларас пулат,—те- 

рӗҫ унти паллӑ ҫынсем: Ф едоров—пропогандис, 
Кочеканӑв—райгазетран, Теплвв—киноработник, 
Йегоров—радиоработник, Бы ков—гармонйст, Зо- 
рин—агроном, М и.ювидӑвӑ—сывлӑх коииссари- 
ачӗнчен, Майский—райфвран, М арийевски—фото- 
граф.

Тӑхӑр ҫын, тӑхӑр тӗслӗ ҫпец. Куд>ткомбайн йала 
ҫитсен, колхозникӗн куд)турсӑрлӑхне тӑхӑр йенчен 
йарса илсен пӑхатӑр вара. Пропагандӑна ҫурхи 
шывГсем пек анлӑ сарса тӑсса йарсан, шӑӑрӑк- 
сене, ака ӗҫӗнчи ҫитменлӗхсене райгазег ҫатми ҫи- 
не хурса ӑшаласан, агрономи наукипа плуг тимӗ- 
рӗсене хӑйраса уйхире ҫӗтсе, акса, сухаласа тавӑр- 
са тӑксан ӑҫта кайса кӗрӗ колхозри куд)Турсӑрлӑх.

Радио, кино, фото...
Ним йулмӗ. Лаши, плуги, сӳри, уйхирӗ, вӑрлӑхӗ.
— Ним йулмӗ^епӗр пырса перӗнменни. Куд>ту- 

рӑпа искусствӑ кӑмӑлӗсене ҫавӑрса илсе, наукӑлӑ 
двкладсем тусан тырпул тухӑҫӗ ӑҫта ҫитме пултарӗ...

Калаҫрӗҫ, каппайрӗҫ, йала ҫитсен куд^турсӑрлӑха 
зулласах тӑкатпӑр, терӗҫ. Иртет кун ,'иртет иккӗ...

— Лаш ӑ пур-и?.. Повозкӑ йантӑ-и?
— Лаша 'ҫук, повозкӑ ҫук.. Тупса паиаҫҫӗ«~-Тӑх- 

хӑрӑн кӑшкӑраҫҫӗ.—Лаша ҫук .. Повоякӑ ҫу-у-у-к...
— Камӑн туямал»?

— Лашана камӑн кӳлмеле?
— Лашине кӳлсе таратсан тилкепине камӑн тыт 

са пымала,—тавлашу тап’ранаЕ
— Епӗ штвлӗ! Ман кӳлмеле-и лашана? Кам лаш! 

кӳлсе курнӑ. Ман мар тилкепе тупса хумала.- 
Хӗрсех пырат тавлашу.

— Епӗ медработник, епӗ фэто, ман рацио... но 
манӑн чисти првпагандӑ. Пропагандӑра лашапа 
ӑна кӳлмели хатӗрсе.м ҫинчен калатӑп, но вӗсемпе 
хам аппаланмастӑп. •

Колхозяиксем 5 -6 кун суха-ака тӑваҫҫӗ, тырӑ-пу* 
лӑ акаҫҫӗ. Анчах куд)ТКОмбайӑн Чутайран тухмас^и

— Кайатпӑр-и, йе каймастпӑр?
— Тухма пултаратпӑр, анчах лаша камӑн кӳ* 

меле? Камӑн тилхепе тупса хумала?—Тӑхӑр тӗслӗ 
спец, харпӑр-хӑйӗн ӗҫ... Мӗн пур ӗҫӗ ҫавӑнта...

— Тӑхтӑр-ха... Сирӗн хӑвӑртрах совешчӑни уҫо 
обезличкӑна пӗтермеле. Совешчанире чн малгаа 
картаран камӑн лашана тытса тухэссине, кӳляӗ 
чух камӑн х ӑ л  тургине ҫӗклесе тӑрассине, хӑш 
йенчи тилхепи вӗҫне камӑн ҫыхаҫсине калаҫса 
татӑлсан, повозки ҫине камӑн ӑҫга лармалнне та- 
тас пулат. Унсӑрӑн ӑҫтан пулат. Комбайи унсӑрйн 
Чутайран ниҫта та тухаймат.

— Пулат, ҫапла тусан комбайӑн чӑнахах тухма 
пӳлтарат.

Унсӑрӑн нийепле темайсем ҫук. Ну уш, хад) ку̂ ьт- 
комбайн тухма пултарат... Вот загвозкӑ ӑҫта пулнӑ!.. 
Анчах ҫураки пӗтрӗ-ҫке.

Халӗ убврочнӑй. кампанине кайма хатӗрленеҫҫӗ 
тет вӗсем. Чӑнах кайӗҫ-ши?.. . К“



Кышлакансем
Гремйачевсхи ӳкерчӗкӗ.

Тнвӗшри (Елӗк р.) вудав ҫурчӗ кӑнтӑрла та,. каҫна га хупӑ тӑрат.

'  —  Ҫапла ӗнтӗ, ахг^ьрен мар ли{о вӗреинӗ ҫынсем „кышлакаи чӗрӗчунсем“ твнӗ. Еп^р анчах ку
еулаиали ҫурта кӗрсв наукӑ гранитнв кышлама пултаратпӑр.

Хурама Иванӗн ӗнепе гармонӗ
Пӗрре крават ҫинче выртнӑ вӑхӑтра ӗне йурри- 

!рри ҫийес килсе кайнӑ Хурама Иванӗн: с.ӗт, ҫу, 
1кӑт, уйран тата ытти те. Анчах ӗне ҫукки хуп- 
1т, качакапа нумайах ҫийеймӗн. Колхозникӑн кун 
;к нуша ҫинчен те квлхоз правленине пӗлтерме 
/рат, ыӗншӗн тесен, пӗр колхозник килӗ те ӗнесӗр 
/лмала ыар, ӗне илме*правленин пулӑшмала те- 
1не илтнӗ ҫак Иван.
— Выртасси пуҫу, кайса ыйтас-ха правлениичен 
/лӑшу. Тен пулӑшӗҫ ӗне илмешкӗн,—терӗ те тух- 
I сирпӗнтерчӗ правленинс-

~  Хурама Иванне ӗне илмешкӗн 15 пӑт тырӑ 
1рас,—терӗ правлени.
Ку хыпара илтсен нихӑҫӑн хӗпӗртеыен хаваслӑхпа 
‘пӗртесе илчӗ Хурама. Нумайа чӑсмарӗ вӑл хӑйӗн 

иесӗр пурнӑҫне, туйанса та йачӗ.

Акӑ ӗне.члӗ пулчӗ колхозник Хурама Иванӗ, сӗт- 
ҫу ҫителӗклӗ, мӗншӗн тесен, пӗччен пӗр ӗне сӑват- 
ҫке-ха. Анчах йӑлӑхтарчӗ пулмалӑ Ивана ӗне йур- 
ри-варри, кӑҫал сутса йачӗ вӑл ӗнине.

— Пуйан пурнӑҫпа пурӑнса куртӑм, тата „кул- 
турӑллӑ“ пурӑнса пӑхасчӗ-ха,—терӗ вӑл.

с,не укҫипе „културӑлӑ“ пурӑнма кирлӗ хатӗр- 
сем: гармон), пад>то, часи туйанса йачӗ.

Пурӑнмаллипех „куД)Турлӑ“ пурӑнат Хурама 
Иванӗ, анчах, кахал пирки йурри-варри текен йа- 
паласем ҫук.

Ҫапла вӑл ӗне укҫипе «културӑлӑг ^ 1урӑн.ма пуҫ- 
ланипе йышлӑ выд)ӑх-чӗрлӗхшӗн пыракан Сталин- 
ла походран уйӑрӑлса кайса, ҫамрӑк пӑрӑва пуса- 
кан активис Никифоров („Хавас“ колхоз, Канаш р.) 
пек вӑл пысӑк сийенлӗ ӗҫ туса хучӗ. Анчах сис- 
мест вӑл сийенлӗ ӗҫ тунине. Снсӗмне гармоние 
илсе ӗҫке кайса ҫухатнӑ, теҫҫӗ пӗлекеысем.

-К. Д. Швкровски.



ШтЛПМ. 
И)ӗ11 «

Хисеплӗ вулакан, камиа калаҫатӑн? Ай палласа 
нлеймерӗн? Епӗ Тойдерекри .Коммунисӑм ҫулӗ“- 
(Ш упашкар районӗ А. В.) промколхоз пуҫдӑхе 
Иванов вӗт-ха. Мӗнле палласа илеймӗрӗн?.. Ех, йӗ- 
пе мучала!.. Каҫар тархасшӗн, ытлашширех кала- 
рӑм пулас, епӗ санпа кӑмӑллах калаҫас тенӗччӗ. 
Тӗрӗссипе каласан ку, савни тарӑхтарнипе пулса 
тухрӗ те ха, ну, пӗрелӗхе каҫар!

Хӑвах шухӑшласа пӑх-ха... Иепле тарӑхас мар, 
йепле чӑтса иртерӗн ҫавнашкал мӑшкӑла! Ес пур 
вилес пек ӑшталанатӑн, сан пӳҫна пӑрса татас пек 
ыраттараҫҫӗ ш ухӑш сем... Вӑл пур, тухатыӗштеме- 
рӗн ҫав, ,Е с  мана пайан пӗрре те чуп тумарӑн, ес 
мана йуратмастӑн, саншӑн колхоз пулсан савни 
те кирлӗ мар... ӳ-ӳ-ӳ-ӳ-“ тет. Вот, пыр та калаҫ 
ӗнтӗ ҫавнашкал савнипе. Отчот т>ма хатӗрленмен 
вӑхӑтра пулсан татах хӑт, апла та, капла та май- 
лаштарма май/пулӗччӗ. Ш алкӑ мар тута айта ӗм, 
ӑшу каниччен... Анчах отчот тума хатӗрленнӗ чух- 
не ан ҫыхлан ман ҫумма! Ҫук ҫав, савни .мар, темскер, 
пӑтратмӗш манерлӗскер.

Вӗт ман колхоз пӗчиккӗ мар. Йышне вара, тӳрех 
калас пулат, турӑ панӑ. Тойдерекпе ЧураЛ)не"пӗр- 
ле илсен 67 хуҫалӑх вӗт. Ш уткӑ кураттӑр-и мӗн? 
67 хуҫалӑхра тӗрлӗ етем, тӗрлӗ шухӑш. Отчот ту- 
нӑ чухне ҫавсене пурне те шута илес пулат вӗт-ха. 
Кам пӗлет, тен кӑштах суйма та кирлӗ пулат, у_н- 
сӑрӑн отчот тени вӑл илемлех пулакан мар. Ҫусӑр 
йашка-и вӑл, тепӗр тесен! Ҫавӑрса калама пӗлес 
пулат, пӗр сӑмахпа каласан, кунта пуҫ пысӑк кир- 
лӗ. Калӑпӑр, Феодӑрӑв (офицер пулнӑскер) фермӑ- 
ран патшалӑха ва.Т)Д)И сысна нлсе леҫсе панӑ чух- 
не 3 сысна вӗлерчӗ. Саккун тӑрӑх ӗнтӗ, унтан укҫа 
шыраса илмеле пулнӑ. Илмен. Мӗншӗн? Мӗншӗн- 
не вара шухӑшласа тупас пулат. Отчотра, Феодо- 
ров вӑл хамӑр ҫын, тесе аппаланмали ҫук ӗнтӗ. 
Унта мӗн те пулин урӑххи кирлӗ. А мӗн вӑл урӑх- 
хи? Тож ӗ шухӑшламасӑрах персе йамали ҫук. Пуҫ 
кирлӗ.

1—2-мӗш бригадӑ тулӑ ҫапнине илсе пӑхсан та 
ҫавнашкал фокусах пулса тухат. РайКК тулль 
начар ҫапнӑ т^есе, тепӗр хут, ӗҫкунӗсеи памасӑрах 
ҫапма сӗнчӗ. Ана цалама аван. Латкӑ вӗсем кар- 
тӑчкӑпа ҫӑкӑр иле^ҫӗ. А пирӗн промколхозра ун 
пек йӑла конешнӑ ҫук. Выҫӑ хырӑмпа кирек кам 
лулсан та, ӗҫлес килес ҫук. Трактӑр ав, етем мар 
пулсан та. ҫунтармаллисӗр ӗҫлемест. Епӗр ӑна, ко- 
нешнӑ, аван чухлатпӑр, а хут ҫивче ларакан ҫын 
ӑна-кӑна чухласа илме пӗлмест вӗт-ха.—Айта, ҫа- 
пӑр1—тет те, ӗҫӗ те пӗтрӗ. Ҫапса пӑх-ха ху ӗҫку- 
нӗсӗр... Йурат 23 ӗҫкунӗ парса ҫзптартӑм, унсӑрӑн 
хад) теҫапмасӑрахйулаччӗ-ха. У-у-у-у, кӗтеймӗн уш, 
шӑшисем прр пӗрчӗ те;хӑварас ҫук. Отчотра епӗр

ҫапла-ҫапла турӑмӑр, 23 ӗҫкунӗ парса ҫаптарт 
тесе персе йарса пӑх-ха; таккойски кӑтар 
Турӑр-и?—тесе ыйтсан тожӗ. мӗн те пулин ш] 
ласа кӑлараӗ пулат ӗнтӗ, а мӗн шухӑшласа к 
мала. Аптрил. Мӗн калаҫмали пур ара,_с 
1932-мӗш ҫулта, кӗрхи ака тунӑ чухне-ха вӑл 
ма пӗлмен колхозниксен ӑсталӑхне хӑпартас 
(кадр хатӗрлес йӗркепе пулчӗ те-ха вӑл) 
тырӑ актартӑм. Колхозниксем чӑнах та маҫтӑ 
чӗҫ ӗнтӗ, а тырри вот 25 процент анчах ш 
Ӗҫлеттерсе пӑхтармасӑр, паллах, кадр хатӗр 
ҫук, „на ошибках учимся“ тенӗ вӗт-ха. Кам кал 
чӗ-ха ҫавна? Ара, ӑҫтан пурне те астуса ҫите 
Кирек кам каланӑ пулсан та ҫавах мар-и 
Ҫавӑн ҫинчен отчотра, епӗр ҫапла-ҫапла, кад] 
тӗрлес тӗлӗшпе пысӑк ҫитӗнӳсем турӑмӑр, 
каласа пӑх ха.. Никам та ӗненес ҫук, хӑвнах. 
лама пултараҫҫӗ. Пухупа килӗшмесӗрех ма 6] 
дир уйӑрса лартрӑр, тесе те ҫыпҫӑнма пулт; 
Мӗнле те пулин, - хугькассине Ишекпе ҫавӑр 
кайнӑ пек, тавраран ҫавӑрӑнса пырса калас.чн 
тах хӑт... Отчот тенӗ йапалана ҫавӑрса каламг 
лес пула4- ҫав, унсӑрӑн хӑвна вал)Л)И хӑвах 
чавнӑ пекех мар-и вӑл!..

Ей, йай ай! Вӗт тҫаксене ман савни, ҫӗрҫӑт: 
скер, нийепле те ӑнланаймӑст. Шухӑшлассиш 
пуҫпа мар, тутапа. шухӑшлат те вӑл, ӑҫтан ӑн; 
тӑр! Ӑнланнӑ пулсан тахҫанах ҫӑварне пӗте 
чикнӗ пулӗччӗ вӑл тутине...

— Есӗр, правленцӑсем, ударнӑй картӑчкӑс 
хӑвӑр ҫумма чикетӗр,—тесе кӳренте_рет_ мана ( 
на ҫыракан колхозннк. Чӑн та, сухӑрлӑ в^тӗ 
лачах ӗнтӗ... Ҫыпҫӑнчӗ, ҫулламан пӑру! Хӑй ан 
ҫыпҫӑнсан нимех те мар-ха вӑл, пӗтӗм халӑха с 
ратат, кайаннӑй. Хаыӑр алла лекнӗ каргӑчв 
йепле ҫын ал.чине паран!.. Вӗт пирӗн пуҫа шӑ 
ран туман... Аха.Т) мар правленине кӳртсе лартн 
Ҫынна парса йар та вара, хӑв алчӑрнӑ куҫуа 
ҫамка ҫине ухтарса ларт та, ҫӑварна ула кур 
вӗҫсе кӗмеле карса хурса.ш ӑх та тӑрса йул. Уя 
теҫҫӗ пул) пире, асту ^ухмах пуд), епӗр тожӗ ( 
кӑр ҫисе ҫитӗннӗ вӗт. Иӑпӑр йапӑрах вӗҫерсе илс 
мӗн! Отчвтра вара, тӳрех татса калама, конеш) 
аван мар, „хӑйшӗн тӑрӑш ат“ теме пултараҫҫӗ.

Хад) ак, хӑвах куратӑн, хисенлӗ вулакан, * 
пуҫ тӳпи ҫӗтӗлсе тухиччен шухӑшла, сана ник 
та хӗрхенекен пулас ҫук. Ҫынна мӗскер, ҫын » 
хыпат-им, ӑна отчот итлесе пултӑр, а ес  вӑт I 
те кугӑн тӑр, шухӑшласӑ кӑлар, сӑмах тенӗ йаҫ 
лана -чипер йӗрӗлче пек ҫавӑрса к^лама пӗл. Мв 
шӗн хурлӑх куратӑп, йулташсем, мӗншӗн? Ник; 
та, 1—2-мӗш бригадӑ та хӗрхенес ҫук, хӑйсе» 
хамӑр ҫынсем теӗе, авӑн ҫинче 800 грам ҪУ> ‘
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литр сӗт,-3-мӗш бригадӑ куриччен, вӑрттӑн ҫитер- 
тӗм... Йура купал^нӑ чухне те, вӗсене 134 купа 
ҫеҫ тутартӑм (виҫҫӗмӗш бригадӑри ҫыннисем усал- 
рах тесе 4 га ҫине йур тьптартӑм). Ей, ара мӗн 
каламали пур, 1—2-мӗш бригадӑ хутче кӗмен те- 
сен, йейпох та ҫылӑх... Октабӗрте веҫ, 3-мӗш бри- 
гадӑна 3 кун субботникре ӗҫлеттертӗм, а 1—2-мӗш- 
не ни-ни,.. Кӗлте кӳнӗ чухне те ҫаплах мари, 
]_-2-бригадӑна кашни 200 кӗлтешӗн пӗр ӗҫкунӗ, 
а лешсене веҫ, тырӑ тухнӑ тӑрӑххӑн парса пынӑ. 
Ҫук ҫав, хӑйсем майлӑрах пулнине шута илес ҫук 
вӗсем, отчот тунӑ чухне хӗрхенес ҫук... Хӗрхенме 
каларӗ ха, хӑв ҫине хӑпарса ларса кӳпкеме пуҫла- 
масан сӑпаҫипӑ кала.

Хисеплӗ вулакан, пуҫлӑх пулма аван. Иачӗ чыслӑ. 
Анчах отчот тума вӑхӑт ҫитсен вара, ӗнсӳне хыҫ- 
кала тӑратӑн. Хӑвах шухӑшла, ак хад) ҫуркунне.. 
Пӗтӗм ҫӗршыв илемлӗ вӗҫен кайӑксен хитрен  ̂кӗ- 
вӗленекен чӗвӗл йуррисемпе ачашланат... Ӑҫта 
лынӑ унтах йалтӑрка кӗмӗл «сапакалӑ ҫӗмӗрт че-

чекӗсем йарӑмлана-йарӑмлана тӑраҫҫӗ... Ех, аван, 
аванҫке ҫуркунне!.. Хӗвел ҫинче тикӑд)-макӑд) ту- 
мала вы.ьас, вырта-вырта йӑванас килет!.. Ҫав ху- 
шӑрах хӑв ҫине ҫавӑрӑнса пӑхатӑн та, ӗненес кил- 
мест. Сан пуҫӑнта отчот, пӗтӗм шӑм-шакка ҫӳҫен- 
терекен, кашни самантрах' шиклентерекен инкек. 
Кашни ура йарса пусмассеренех,—33-мӗш ҫулта 
3 ӗне пурччӗ, ма тимӗр пӑта хыптара-хыптара пус- 
мала туса пӗтертӗр? Ӑҫта ӗнесем? Вӗллесене 2хут 
ҫаратнӑ тесе сӑмахкӑлартӑн, маайӑплисене халич- 
чен те шыраса тупса суд аллине паман?—тесе 
ыйтассӑнах туйӑнзт. Тулта^уркунне, ам анӑш ра— 
тискертен те тискер кӗркунне. Йепле тарӑхас 
мар, йепле чӑтас ман харкашмасӑр!. Ес ӗиен- 
ыестӗы? Шеллемӗстӗн мана? Ӗненместӗн_ пул- 
сан хам пата, вӑхӑтлӑха пырса кур. Тӗлне пӗлмес- 
тӗп тенӗн? Каларӑм вӗт-ха, мӗн пӗлмеле марри 
йур унта! Ес ыйт^ Тойдерекри „Коммунисӑм ҫулӗ“ 
йатлӑ промколхоз пуҫлӑхӗ, Иванов П. И. ӑҫта 
пурӑнат?—тесе ыйт. Мана унта пурте пӗлеҫҫӗ.

Калаҫнине иглеее тӑрса ҫыреа илекенӗ АЛАГЕР.

Балладӑ Иван Ивник

Миедтинри хӑма ҫуракан савӑтра кроликсене йапӑх пӑхаҫҫе. 
Кроликсе.м вйлеҫҫӗ.

Еп ларап та 
Пӗр вӗҫсӗр шутлатӑп, 
Чылай хускатап шухӑша. 
Ҫавӑнтах,
Йнтереснӑ ытла та,  ̂
Алӑкра ман 
Тахшин шаккат.
-^Кӗрӗрсем, ан именӗр,
Йурат!—теп,
Шухӑшсем вакланайрӗҫ икке.
Алӑк уҫрӗ те кӗчӗ... тӑратӗ
Ман патра етем мар... кролик иккен!
Нменмерӗ сайка. Вӑл дажӗ 
Чӑмӑртарӗ манне алла... ,
Чӑмӑртарӗ те хушрӗ:— „Иулташӑм, 
Сан патна ман пӗррех халлап".
—Пит аван,—теп,—савсах еп итлӗп . 
(Ман пур-пӗр сӑвӑ ҫеҫ ҫырмала). 
Ҫакӑн хыҫҫӑн хад) кролик 
Иевитлӗн
Пит имшер туртса\йачӗ халап:
—„Ес 'куратӑн йепле 
Начаркка еп,
Ав, йепле имшеркке ҫӳреп!
Завкомра, еп пӗлеп, пӗтӗм айӑп, 
Завкомпа йатлаҫап кӗҫӗр еп.

Темӗн муршӗн, оратӑр сӑмахӗ 
Саҫҫимех тӑрантмаст мана,
Ҫавӑнпа унӑн пуҫӗ мана хад) 
Купӑста пуҫӗ пек 
Туйӑнат.
Умра пултӑр ман утӑ та сӗлӗ, 
Оратӑр йурри кирлӗ мар саҫҫимех. 
Завкомри тӑмпӑшал ҫакна пӗлсен, 
Самӑрланӑттӑм ептинех".—
Вӑл пӗтерчӗ.
Кантӑкра, еп паллатӑп,
Самӑр йр шӑратат сар ҫу.
Еп пӑхап та, умра ман— „Балпадӑ“ .
А пӳртре нимле кролик та
Ҫук.

Пӗрре мар
Вӗри йунлӑ оратӑр
Ман ҫинчен каласа пуд) сӑмах.
„Лпла та  капла... куратӑр...
Кролик пирӗн... ӗрчетӗр ӑна...“
Пит хӗрӳлӗ калаччӗ докладчик; 
„Кролик усрӑпӑр кашни йулташ".. 
А еп—хуйӑха кам чухлат-ши? 
Выҫап та шӑнатӑп тулта.

Долгопол,а- 
нӑри савӑтӑн 
обшчежитинче 
тасалӑх ҫук.

—  Аттуна мӑишен сӗтвл ҫиив 
хурса тасататӑн?

—  Атӑ та маиӑн хаи пвк таса- 
лӑха йуратаГ,— ҫавӑнпа. .



Кама ӑшӑ, кама сивӗ
Ҫӳлӗ тӳпери сарӑ хӗвел- хӗртсе пӑхнипе сӑрг 

тӑррисем Макҫӑм Петри старик пуҫӗ тӳпи пек 
курӑна пуҫларӗҫ. Тепӗр виҫӗ кун т а  пайанхи пекех 
хӗртсен, йур ирӗлсе ш ӑнкӑртатсах йухса пӗтмеле.

— Йур хӑҫан кайса пӗтет-ши?
~  Йур кайсан, вара акана хӑҫан -тухаҫҫӗ-ши?
Ҫапла калаҫса ларнӑ районри пӗр учрежденири 

шеф комиҫҫи хӑйӗн ларӑвӗнче. Вӗсеы' пайан шефа 
илнӗ МаЕкасси йалне ҫуракинче п'улӑшма кайаҫ 
ыйтӑва сӳтсе-йаваҫҫӗ. Пурте ҫуракныче йала вир- 
лӗн пулӑшасси ҫинчен калаҫса килӗш еҫҫӗ те, вара 
кама йала ӗҫлеме йарасси ҫинчеа калаҫма пуҫ- 
ларӗҫ.

— П етрвв Ивана йарас! , _ ^
— Ҫук. Ан йарӑр. Епӗ йал тӗлне тӗ пӗлместӗп.
— Тимофейев Йакима йаратпӑр.
— Ан йаеӑр. Епӗ ҫураки ҫинчен, иртен ир акас- 

сн ҫинчен нимӗн те вулаыан.
— Тата Лукина йала йарас п улат.
— Епӗ кулаксене тупма, вӗсемпе кӗрешме пӗл- 

местӗп. Халӗ вӗсем картинкӑри пек  мар, урӑхла.
— Теприне хӗре—Кузнецовӑна?
— Тархасш ӑн йала ан йарӑр. У кта ытла ш арӑх 

пулат, Епӗ хӗвел ҫинче ҫӳреме пултараймастӑп.
— Ҫергей Петрине те йала йарас пулат. Ана 

йамасав ара кама йарӑпӑр.
— Епӗ хам ирӗккӗнех, савӑнсах кайаттӑм та^.. 

Анчах... Пайан мана тухтӑр: есӗ ш ӑнса ҫӳренӗ, 
сана сивӗ ты тма пуҫлат, тесе каларӗ. Ҫавӑнпа та 
епӗ йала каймастӑп. Тен мана пайан, йе ыранах 
сивӗ тытма пуҫлаЕ..

Ҫапла чылайчен шеф квмиҫҫи йала „пулӑшасси“ 
ҫинчен сӳтсе йаврӗҫ. Пурте вӑрмана кайма, упаран 
хӑравӑ пекех, йала кайма хӑраҫҫӗ.

Вара тем пекех тавлаш сассӑн та ҫапах йала кай- 
ма ултӑ ҫынтан бригадӑ суйласӑ хучӗҫ. Ну, ӗнтӗ 

халӗ ӗҫ пулчӗ.
— Протокола профсовета йарас. Пурте ал 

пусӑр. ‘
Вара пурте алӑ пусса килӗсене тухса кайса са- 

ланчӗҫ.
Вӑхӑт васкат. Ҫырма тӗпӗнчи ш урӑ йурпа пӑр 

та ирӗл се пӗтрӗ. Пӗтӗм ҫурхи тӗнче ташласа, 
йурласЦ кӑна тӑрат. Ӑшӑ йенчен хури, шурри, 
хӗрли, хӑмӑрри, сарри, пур тӗслӗ кайаксем те вӗҫ- 
ҫе ҫитрӗҫ, Пайанхи куна халӗ ҫураки пӗтермен кол- 
хоз йулман та. Ш ефа илнӗ М аткасси _ колхозӗ те 
такҫанах, пӗркуннех, ҫуракине туса пӗтернӗ.

Шеф бригадисен каллех йала тухса каймала,— 
терӗ пуҫлӑхӗ, бригадӑна йертсе пыраканнине тӗл 
пулсан.

— Епӗр виҫӗм куннех кайса килнӗ те... тата ви- 
ҫӗм куннех вӗсем ҫуракине туса пӗтервӗ.,

— Ҫуракнне пӗтернӗ?!
— Пӗркӳннех пӗтернӗ ҫав.
— Мӗнле пӗтернӗ-ши?
— Б о д ) Ш е в и к л а . ^  ^
— Апла йурат. Йала каймасӑр та аван ӗҫлеҫҫе. 

Тепре тырпула уйран пуҫтарӗа кӗнӗ чухне ҫапла 
тепре пулӑшма каймала.

Аслисем ҫапла калаҫса килӗшеҫҫӗ.
Халӗ бригадӑ урӑх йала каймарӗ. Ш еф лӑп- 

ланчӗ.

Чылай колхозсем тырпула вырма тухнӑ, Кац 
кунах хирте ҫӗмелсем йышланса илемлӗн ку 
ш ҫҫӗ .

Халӗ йала каймала,—терӗ шеф пуҫлӑхӗ.
— Айтӑр кайар, Тырӑ вырма пӗркуннех туг
Шеф ӗҫе тытӑна пуҫларӗ.
— Йала кӑймалах пурин те.
— Тӑхтӑр-ха. манӑн мунча кӗмеле пайан.
— Манӑн арӑм сывӑ мар, чирлӗ выртат.
Каллех- шеф бригади пайан йала каймасӑр ыр

на йулчӗ. - .
Тепӗр кунне ирех пурте пухӑннӑ та хулар: 

тухрӗҫ.
т -  Ей, Ваҫҫа, ҫӑмӑр килет,
— Чӑнахах та.
— Пайан каймастпӑр. Ыран йала кайатпӑр.
Ҫапла кун иртрӗ. Пӗр пӗрчӗ ҫӑмӑр ҫумасӑрз):,
Ирхине пурӗ те пӗр пӗчӗк хура пӗлӗт ҫеҫ йар|

са ҫӳренӗ.
Вара тепӗр кунне каллех пурте т,кайатпӑрах‘, 

тесе ҫӑмӑлланса аслӑ ҫулпа тухса карӗҫ, Сарӑ к 
вел вӗсем ҫине пӑхса хӗртет. Ш ӑрӑх. Брига; 
пуҫлӑхӗн сӗлекисем шӑрӑхпа Йухса пыра пуҫлар» 
Пурте мӳнчари пекех 'тарланӑ.

-?г- Кӑнтӑрла ҫитет.
— Ах, ытла пӑчӑ.
— Епӗ ку паД)Топа йала ҫитейместӗп.
— Пайан ытла шӑрӑх, терӗҫ те пайан та ӗнерл 

пекех йала каймасӑрах килӗсене саланчӗҫ.
Шӗф бригади икӗ ерне иртсен те йала каймарӗ 

Кама ӑшӑ, кама сивӗ пулни пӗтӗрчӗ.
Тепӗр виҫӗ ернерен шеф бригади аран Маткага 

йалне ҫитсе авӑн ҫапса пӗтернӗ йулашки шӑпӑр 
ҫулӑксене пуҫтарса пама ӗлкӗрнӗ. Анчах кунта п 
пӗрер ҫулӑкпа ш ӑпӑра пуҫтарса панисӗр урӑх нпмӑ 
те туман.

Йал хулцна, хуяа йала*пулӑшнипе ҫех епӗр ҫӗ- 
нӗ пурнаҫ тӑватпӑр. Ҫакӑн пек хулари шеф' ӗҫӗсе» 
йапӑх пыни ҫахал мар. Канаш районӗнчи куӗҫ 
пушшех те нӑ.чар, ырхан тимӗр шапа утӑмӗпе пн 
рат. Райсойуз, вӑрйанпромхозӗ, чугун ҫул ҫинче 
ӗҫлекенсен шеф ӗҫӗ бинокӑд>пе пӑхсассӑн та на 
мӗн те курӑнмаст. ^

А. Каховсш

Калаҫуран
Шупашкарти Чӑваш й.-х. 

рабфакӗяче РОКК членӗнче 120 
ҫын шутланса тӑраг. Ҫынӗ ну- 
май пулин те, ӗҫӗ ҫур ҫынлӑх 

'  ӗҫлени те палӑрмаст.

Икӗ студент, П ӗтӗрпе Ентри, хирӗҫ пулаҫҫӗ.^Пе- 
тӗрӗ ыйгат:

— Мӗн кун пулат пайан Ентри?
—  Кунӗ (Айан паллӑ кун—рабфакри РОКК й»- 

чейки ӗҫлеме пӑрахсдн канлӗ ыйӑхпа ҫывӑр«а 
выртни ҫулталӑк ҫитрӗ.

И. Асиан.
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тӑмӖРй отвЕт ПАМА^, ҫ а б Анла р а й о »1а  т а  о т в е т  ҫук
■ ' т  - X “ .г районӗнчи ,РОКК* колхозга лашасем пит начар.
I. Фмпмпӑв укерчекӗ. . Тырпула пухса кӗртме хатӗрленмен.

Колхоз продҫвАателӗ (тӗкӗр ҫинчи хӑйӗн сӑнӗ ҫине нӑхса):—Ну, кала, када ӗнтӗ сӑнсӑр: тырпула 
*У'а кӗртес ӗҫе хатӗрленесси мӗнле пырат халӗ санӑн? Райвнран ыйтаҫҫӗ!
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Иваи Мучи

— Филиппов! Ваҫили Андреевич! Художник' 
„Капкӑн“ художникӗ! Есӗ айӑплӑ!

Айӑплине сиснӗ пек пуҫне усрӗ ман умра тӑра- 
кан художник. '

Пӗлмен епӗ ун пек пулассине. Пӗлнӗ пулсан 
хамӑн авалхи тусӑма тупса парас ҫукчӗ ҫавӑн пек 
усала. Качча тухаччен вӗсем пурӗш те аванӑн ку- 
рӑнаҫҫӗ.

Кулса йатӑм.
— Ӑнланмастӑп сана— мӗскер калаҫагӑн есӗ?

Ҫемйе ҫинчен мар калаҫагӑпсанпала. Есӗ „ Капкӑн“- ра 
хӗвеле кулнӑ пек туса ӳкеркелесе патӑн та, пиоӗн 
ҫамрӑк писатӗлсемпе поетсем пурте „хӗвел кул'ат“ 
тесе ҫырма пуҫларӗҫ. -

— Суйатӑн, пурте мар. Пысӑк 'писатӗлсемпе 
поетсем ун пек каласа^ ҫырнине пӗрте курман, ву- 
ламан епӗ,—чӑкӑрашат манӑн художник.—УМп 
Мишши те епӗ туртса кӑларнӑ метафӑрӑпа ^ с ӑ  
курнине асӑрхаман. - , /

— „Асэрхаман”. Сӑнаман та, асӑрхаман. Ӗлӗк 
1928—29-мӗш ҫулсенче, хӑй ҫырма вӗреннӗ чух- 
нехи вӑхӑтсенче, Уйӑп та „хӗвел ,кулат“ тесе пӗр- 
ик хутчен ҫыркршнине тупса пама пултарагӑп са- 
на. Акӑ „Хир кӗвви“ йатлӑ сӑвви („Сунтал" 4 мӗш 
Л'Ь, 1929-мӗш ҫул) унӑн мӗнле пуҫланат:

.Ҫ ут хӗвелӗ куднӑ майӗ.
Пит те ӑшӑ, шӑрӑх. ,
Иухтарам-ха йуррӑма еп. V
Хир, вӑрмансе.ч тӑрӑх.
„Автозавод“ очеркра та унӑн „ҫӳлтен хӗвелӗ та- 

та ӑшӑнтарах кулат“ тенӗ вырӑн пур. Вӑл ӗлӗк 
пулнӑ. ?^алӗ.ӗнтӗ_вӑл паллӑ писатӗл, ҫынсем пӗрре 
усӑ курнӑ метафӑрӑсем кураймӑн унӑн сӑввисен- 
че. Конкурсра преми, пысӑк премийех памала ту- 
рӗҫ ӑна пур йенчен те лайӑх шӑранса тухнӑ про- 
нзведенисем ҫырнӑшӑн. Ӗ.эӗк чухне... Пысӑккисем, 
Елгерсем, Миттасем, Хусанкайсем ҫинчен каламас- 
тӑп епӗ. Вӗренекенсем ҫинчен.

— ,,Пурте“ терӗн есӗ. Пурте мар вӗт. Вӗрене- 
кеннисем те нумайӗшӗ „хӗвел кулат“ тесе ҫырни- 
не курман, вуламан.

— Пурте мар ҫав. Пурте пулсан;-мӗн пулӗччӗ! 
Хӑшпӗр писатӗлсен сӑмах ҫӳпҫи „трантас кашти 
звӑничен", теприсен—пушах... Ҫавӑнтан килет пу- 
лӗ ӗнтӗ ку пӗрмайах тыткаланӑ пирки йуҫсе кай- 
нӑ метафӑрӑсемпе тӑрантараҫҫӗ вулакансене! Ву- 
лакан вӗсене пӗре ҫийет, иккӗ ҫийет, виҫҫӗмӗшӗн- 
че йӗрӗнекен пулса кайат, йӗкленет унӑн ӑшӗ. Ҫап- 
ла-и?

— Ҫапла пул)!—тесе кклӗшрӗ художник.
Халӗ художнике пӑрахса (кайтӑр вӑл „Капкӑн" 

ва.^ьфи рисункӑсем тума, сахал туса пама пуҫларӗ- 
ха вӑл пире вад)Л)И йулашки вӑхӑтсенче) сйеса пу- 
хӑннӑ совет писатӗлсене темиҫе пример илсе кӑ- 
таотас шухӑшӑм пур.
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„Капкӑн“ журналӑн кӑҫал тухнӑ 4-мӗш номӗ 
че „М атур чӗлхе“ калавӑн пуҫламӗшӗнче Тур 
ҫырат:

„Пӗтӗм певӗпех савӑнӑҫ питне путнӑ хӗвел 
рӑк та хитре хӗртен те  ачашшӑн та ӑшшӑн к] 
пӗ.р васкамасӑр,_ акӑш пек йарӑнат пӗлӗг ҫи1 

Ҫавах, „Капкӑн“ӑн 2 мӗш номӗрӗнче каллех 
веле култарат“ (хӗвелӗ тен куласшӑн мар пул( 
куласах пулат ӗнтӗ автӑр хушсан);

„Лвгуст уйӑхӗ. Ҫанталак мунчари пек вӗри. 
велӗ чарӑнма пӗлмесӗр ахӑлтатса кулат. Кула к 
вӑл хӑйӗн вӗри йӗпписемпе выд,аса ӗнсерен, 
рен, ӑҫта ^ара вырӑн пур, веҫех шыраса г  
тире-тире илет.

Ҫапла каланӑ есӗ, Т>ртуш! Пӗр йенчен 
йулашки метафорӑ аван, тепӗр йенчен „ахӑлт 
кулат“ тенӗ сӑмахсем вулакана йӑлӑхтарса ҫит 
керсем (куншӑн мана есӗ ан ҫиллен. „Каш 
есӗ ҫырнӑ калавусене йаланах хапӑл туса йв 
нат).

Ватӑ писатӗл Данилов М- та „Сунта.’ 
1928 мӗш ҫулта тухнӑ 12 мӗш номӗрӗнче „Й1 
кӗсенсем_“ калавӗнче, III глава пуҫламӗшӗнче, : 
ла ҫырнӑ:

„Пӗрре ҫапла, ирхине, хвввл тин тухнӑ та, ; 
лӗ ту урлӑ вӑрттӑн пӑхса, йӑл куяса ҫутатат.

Малгайа илер. 1931-мӗш ҫулта ҫырнӑ сӑвӑ 
вуласан, Малгайӑн хӗвелӗ кулнине. пит йумай 1 
ма пулат.

Вӗҫӗмсӗрех хӗввл кулат,
Ылттӑн шӑлие йӗрнӗ. •

(.,Ирхи ҫӗртмере")
„Ҫӗршывпа кулса пуплет 
Ҫут хӗвел пӗрчййӗ“

(,,Хирте“).
„Хӗвел кӗрсе пӳрте хӗлхем ӳкерчӗ.
Хӗвел кулли ачашшӑн пӗҫертет“

(„Тӑван килте“).
„Ех, хавас-ҫке,
Пит аван-ҫке,
Ҫакӑ кӑмӑлӑ ирпе!
Ҫутӑ шуҫӑм, ҫутӑ пурҫӑн,
Хӗвел кулчӗ майӗпе. „

(„Ҫуркуннепе ирхине“. „Малтан.чи пщ
сборник).

Ҫӗрпӳри „Колхоз ҫулӗпе“ хаҫатӑн кӑҫал т) 
39—40-мӗш номӗрӗнче „Хӗрлӗ май“ сӑв! 

„Пайан кулакгн 
Ҫут- хӗвелӗ те урӑх 
Ирех ҫӗкленсе 
Алӑ тытрӗ пире“ 

тенӗ Малгай. „Пайан"кулакан“ тенинчен пал.
1) Хурапа паллӑ тунисем пурте манӑн. Иван Мучи.



кирек Аӑш уВар к у н р к у л а т  хӗвел,. макӑрни пул- 
иаст, апла пулсан, „хӗвел жулат“ тени нимӗне те 
пӗлтермест. Исайӗв Мӗгрн „Рӑбфак хӗрӗ“ ка- 
лавӗнче:

„Ахӑлтатса кулакан пӗчӗк ача пек ҫутӑ питлӗ 
хӗвел, айакран тӗве майлӑ курӑнакан лутра тусем 
хыҫӗнчен хал) анчах упаленсе тухса, ҫуллахп каҫӑн 
кӑвак сӑнне _ҫӗр ҫинчен хуса йачӗ" тенӗ.

Кунта вбрӑз пур. „Ахӑлтатса кулакан пӗчӗк ача 
ҫутӑ питлӗ хӗвел“, Хӗвел мар ахӑлтатса кулат, ача 
ахӑлтатса кулат унӑн. Саватпӑр епӗр ахӑлтатса 
кулакан ачан ҫутӑ питне. Хӗвел мӗнлине кӑтартма 
ҫав ӑнланупа усӑ ю рат пирӗн вилнӗ, паха писатӗл 
Иссайӗв Мӗтри.

„Ҫавра хӗвелӗм—сар улма 
Кула?, куяли ун селӗм. ' '
Мӗнле хаваслӑх пуҫӑиа 
Ман^ лӑпкат-ши. тейӗн.

Кӑна Савтей ҫырнӑ „Сунтал“-ӑн 1930-мӗш ҫулхи 
29-мӗш номӗрӗнче.

Хӑшӗн хӗвелӗ кӑмӑллӑ, килӗшӳллӗ—Иссайӗвӑн-и, 
йе Савтейӑн—ыйтма кирлӗ мар. 

ууаман). Ҫавӑнтах ҫырат:
Йӑл кулаи сапсар хӗвелӗ 
Укаланат пайан ир.
Ку ҫӗршыв хисеп тӗпелӗ (V!) *
Пуринчен хакли уйхир... '
Тата:
„Чӑнкӑ тӳпери ылттӑн шӑллӑ хӗвел хӑйӗн пур- 

ҫӑн пайаркисемпе пирӗн йешӗл йыша ачашлаТ. 
Кӑм^ӑлӑн кула? вӑл.

(„Ком. сборник“. Нзамагьӑн „Ӑру хыҫҫӑн ӑру“) 
Самарта тухакан „Колхозник“ хаҫатӑн кӑҫалхи 

33-мӗш номӗрӗнче ,Н. Евстафйӗв „Ҫураки“ сӑввин-' 
че ҫырат:

„Ҫураки сассине 
Хапӑлларӗ 
Сар хӗвел.
Тӳперен йӑл кулса“ ...

Кулса, кулса ҫав! Такамран кулса те... „те“не ка- 
ламӑп.

Ҫав хаҫатрах 40-мӗш номӗрте Йехрим Иванӗ 
.Уйхир станӗнче“ сӑввйнче хӗвеле каллех култа- 
рат (ахӑлтатса мар та, сар кӗр йевӗрлӗ анчах): •

„Ҫурхи кунӗ кассӑн кассӑн 
Сар хӗр йевӗрлӗ кулат.

.Ир ирех пайан ак епӗр,
Акма тухнӑ тырпула“ \

Сар хӗр йевӗрлӗ ҫав! Хура йе ҫырӑ хӗр кулнӑ 
пек мар.

„Ай кунта пит илемлӗҫке сирӗн— 
Тет^хӗвелӗ, хӑй хӗр^пек кулат".

(„Ҫамрӑм колхозник“ 1934 Ҫ. 41 №). 
■' '̂•^СтоД)аров. „Ҫурхи йурату“)

Йумахри Исус Навин каланӑ: хӗвел чарӑн!—тенӗ. 
Ьпӗ те калатӑп: хӗвсл чарӑн кулма! 'Сӑлтавсӑр 
пер майах кулакана „ухмах" теме пултараҫҫӗ.

Сар хӗвелӗ йӑл-йӑл кулат—
Ҫӗн хйршӗн хаеӑслӑ“

(Ҫавӑнтах, ҫав сграницӑрах Ҫеҫкӗн Ва- 
нин „Ҫӗклен'хаваслӑх“ сӑвви)^

„Ман ҫинчех Пӑлакия кӑв 1 к куҫӗ.
Иӑл кулат сар хӗвел тӳпере“ .

(Ҫав стрӑннцӑрах М; Стод^аровӑн „Ҫурхи 
'  йурату“ сӑвви).

— Литвратурӑ вӑл—географипекех.открытисем- 
пурӑнат, теҫҫӗ пулсассӑн, открытисем ҫукшӑн ку- 
лат пулӗ хӗвелӗ.

Ҫав страницӑрах тата тепӗр поетӑн хӗвелӗ кӑна 
мар, ҫӑлтӑрсем те- кулаҫҫӗ (ах, ахӑлтисем!).

Иерипен ҫӗршывӑм путрӗ
Канма путрӗ шӑплӑха.
Тӳпере ҫут ҫӑлтӑр шутсӑр,

^ Иӑл та йӑл кулса пӑхат.
Ие: „Ҫӑлгӑрсем кулсах пӑхаҫҫӗ- 
Савӑнсахпӑхаттӳпе".(Ф ил. Хазаш „Купӑс походра“).

Самарта 1933-мӗш ҫулта тухнӑ ,,Сыхӑ тӑр“ сбор^ 
никре Н. Асамдт сӑввинче вулатпӑр:

Хӗвел пӳрте хӑйулӑн ’ ,
Именмесӗр ’
Кулса тинкерчӗ
Уҫӑ кантӑкран". („Киле тавӑрӑнсан“ сӑвӑ).

‘„Хӗвел выйьат, кулат. Хӑйӗн вичкӗн пайаркисем- • 
пе ҫан ҫурӑма ҫавӑрса илет“, („Ҫамрӑк колхозник”, 
47 Г.К. .Ҫӗклен хаваслӑх“ очӗркӗ).

Ах, ку кулма йуратакан хӗвелпе! ‘
Пушкай та ытгисенчен йуласш |н мар. „Епӗр 

ӗҫре хастар“ сӑввинчз вӑл та стандартлӑ метафо- 
рӑпа усӑ курат:

„Йакӑр-йакӑр тӑрӑ пӗлӗт 
Ӑшшӑн кӑвакарчӗ...
Ҫурхи дӑпкӑ, ӑшӑ куншӑн 
Хӗвел кулса йачӗ“.

Л. Пушкайӑн „Хатӗр пул“ журналӑн 4-мӗш но- 
мӗрӗяче ҫапӑннӑ пйесси ..Хӗвел кулат* йатлӑ.

Комедисем ҫырӑр! Вара хӗвел кӑна мар, ӗҫҫын- 
нисем.й>е савӑнӑҫлӑн, ҫӗнтерӳлӗн кулӗҫ. _Ай, ӗҫҫын- 
нисене култарма йӑвӑртарах, тесе чарӑнса^ тӑра- 
тӑр-и? Апла та пулма пултарат.

Пушкайпц Вашки „Пионер сассин“ 21 (183)-мӗш 
номӗрӗнче иккӗш пӗрлешнӗ те, хӗвеле таш ла^а 
хушаҫҫӗ (кулма -ҫеҫ мар).

Выд)а, хӗвел!
, Ташла пӗрмай,

Ес ҫамрӑк пек хаваслӑ пул!
Сӑвӑ тӑршинче ҫгк сӑмахсемпе икӗ хутчен х ^ е л е  

ташлама хушса приказ параҫҫӗ, анчах хӗвелӗ^аш - 
ламаст. Итлесшӗн мар. Никам та курман хӗвел 
ташланине.

Хӗвелӗ те кулат, ҫӑлтӑрсем те кулаҫҫӗ, мӗвшӗн 
уйӑхӑн вӗсенчеи йулас?

\П ӗ р  тӳпери уйӑх ҫеҫ ҫап ҫутӑ ҫутӑлса, Петӗр- 
пе Иед)уке ҫине вӑрттӑн -пӑхса кулат. („Капкӑн“ 
1—2-мӗш №, 1934 ҫ. В. Туртуш, „Ишмук П етӗрӗ“).

„Пӗлӗт тӑрӑх ишме тухнӑ уйӑх ҫе \ пухуран таз- 
рӑнакан Перов 'ҫине тинкерсе оӑйнӑ та, савйнӑҫлӑп^ 
кулат.(Ҫавах „Капкӑн“ 4-мӗш №. „Маттур чӗлхе“
'  Арӑслан хӑйӗн нумай пулмаст ҫапӑннӑ... _
Ну, ытлашши ҫырсан хӗвелӗ те, кулма пӑрахса, 
йӗрсе йарӗ. Кун чухлӗ примерсемпе/ҫитӗ. Анчах 
йулташсем, хӗвелпе ҫӑлтӑрсем кулни ҫинчен шу-. 
хӑшласа пӑхӑр-ха. Чӑнах та, йӑлӑхмаст-ши, вула- 
кӑн пӗрмайах „хӗвел кулат“ тесе ҫырнипе.

Епӗ калани тӗрӑс мар пулсан, манрӑн уйӑх та, 
хӗвел те, ҫӑлтӑрсем те кулччӑр, унпа сахал пулсан 
ҫиле те ахӑлтатса култӑр. Ҫапах та вырӑс лите- 
ратуринче хӗвелпе ҫӑлтӑрсем, хӑшпӗр чухне пӗр 
страницӑрах („Ҫамрӑк колхозник“ 41 №) 5 ҫӗрте 
кулнине курман епӗ. Чӑнласах калатӑп—курмак. 
Кулакан хӗвелпе тупа тума пултардтӑп!
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Кроликсем
Шупашкарти' ҫуртйӗр тӑвакан кооперативӑн кроликӗсем пит нуман в илсе пвтнӗ.

Каллех 10 кролик тӑрук вилсв выртнӑ. Пытарма илсе кайаҫҫӗ пу/ь вӗсвне паИанах. 
Менле пытарма шухӑшлаҫҫӗ-ши вӗсвнв— пуппа-ши, йе...
Сук, пуппа мвр, актпа (акт ҫырса) пытараҫҫӗ, тет.

Матеиатикӑ
— Пӗр вырӑнгах, ним улшӑнмасӑр, пӑркаланса 

тӗккеленсе тапранмасӑр шӑнса хытса тӑран йапа- 
ла ҫук—шӑвӑнаҫҫӗ, тӗккеленеҫҫӗ, улшӑнаҫҫӗ, хай- 
сен формисене улшӑнтарсах пыраҫҫӗ,—тенине илт- 
нӗ Хӗрлӗчутай районӗнчи Хырлукассинчи учитӗл- 
ниод Майорӑвӑ, математикӑри тӗп положенисене, 
правӗлӗсене те ^ӗккелесе улшӑнтарма пуҫланӑ. 
Улшӑнтарса тӗрлерен комбинацисем тунӑ хыҫҫӑн 
хӑйех ҫӗнӗрен теорисем кӑларнӑ. М айорӑвӑ хӑй 
1цухӑшласа кӑларнӑ теорипе мӗн чухлӗ, ӑҫта усӑ 
курни витӗрех паллӑ мар пулсан та, ачасенеучрт- 
ласа перепиҫ иртернӗ ӗҫре усӑ курни паллӑ.

Математиксем калана’ тӑрӑх, 109 ҫугмне пӗрре 
хушсан 110 пулат, 209 ҫумне пӗрре хушсан—210, 
309 ҫумне пӗрре хушсан 310... 9 хисеп ҫумне пӗр- 
ре хӳшсан 10 пулат, тесе вӗрентеччӗҫ.

М айорӑвӑ ку теорипе килӗшмен. Мӗншӗн тесен 
„ним те улшӑнмасӑр тӑма пултараймаст“ тенӗ пу- 
лас. Вара арифметикӑ панумираци правилӗсене улг 
шӑнтарса „ҫӗнӗ теорипе“ М айорӑвӑ ҫаплашутланӑ! 
ачасен перепиҫне иртернӗ чух 109 таран .матема- 
тиекри вумерацине улшӑнтармасӑрдх шутласа пы- 
рас, 109 ра ҫитсен 110 ҫырас мар. Мӗншӗн тесен 
ку тӗлте халӗ „ҫӗнӗ теорипе" шутлама пуҫӑнма 
йурат,— тенӗ.

Ш утланӑ та тунӑ. 109-мӗш ачана ҫырсан черетре 
тӑран номӗра улшӑнтарса 200-мӗшпе улшӑн^арнӑ. 
110 вырӑнне тӗрӗс тӗкел 200 пулса ларИӑ. Унтан 
калӗх тӗпӗр тӑхӑр ачана ҫырсан, 209 хыҫҫӑн ну-
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мирацине 300 туса лартвӑ. Ну, малала та ҫ1 
теорипех 309, 400, 409, 500, 509, 600, 609, 70^ 
ҫырса кайса пӗр пӗчӗк йалта 3 ҫулхинчен пуҫла! 
15 ҫулхи та:ранчченхи ачасен хисепне 1107 ача| 
ҫитерсе лартнӑ.

Вот уш теори... Ку теори тӑрӑх Хырлукао 
йалне М айорӑвӑ хуласен шутне те кӗртсе ларт 
Ҫитес ҫул вара Хырлукассинче 1107 ачана шӑн1 
тарма миҫе плошчаткӑ, детсад тата шкул уҫма 
килет-ха?.. Тӗрӗс шутласан Хырлукассинче, пӗт 
мӗшпе те перепиҫ тӑрӑххӑн 237 ача кӑна пулн 
М айорӑвӑ „ҫӗнӗ теорийӗ" тӑрӑх 1107 ҫын пул 
тӑнӑ;

Хырлукассинчен перепиҫ матерйалӗсем килс» 
РОНО-ра „М айоровӑ теорипе" килӗшес мар, 23 
ача хисепне тӗрӗс шутласа тунма пӗлмен учигӗл’ 
ницӑна малашне ачасене вӗрентесрен хӑтарас' 
тесе приказ ҫырса хурас терӗҫ. Мӗн тӑвас? Май» 
рӑвӑ, конешнӑ, ҫӗнӗ открыги тунӑ, анчах ку от| 
крыти пайанхи куншӑн сийенлӗ, математикӑ на)1 
кине ҫӗмӗрекен йерӗҫ тесе „Капкӑн" урлӑ ку^тей 
рине ҫӗмӗрес тетпӗр. I

Майоровӑ ытла кӑмӑлсӑр а в  пултӑр тесе, шкул»! 
кайса математикӑна тепӗр хут вӗренме хушас! 
Пуҫӗ унӑн шуглама пултарат. Тӑрӑшсан математи| 
кӑна вӗренсе ҫитме пултарӗ тесе шанатпӑр.
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Мукай Еще.
Чӑн хуШӑмачӗпе йачӗ унӑн Козлов Алекҫей- 
л ревоД)уцаччен Никитин пуппа пӗрле чиркӳфе 

1салум вулаччӗ. Псалум вӗҫне вӑрӑммӑн ’ тӑсса, 
у-ук! текен вӑкӑр пекех асар-писер хулӑм сасӑйа 
екӗрсе чиркӗве хупланӑ. Ҫакна- пула ӑна Мукай 
})укӗ тесе йат панӑ,
Мукай— Козлов ревод)уци тутине сиссен псалум 
некине аллинчен пӑрӑхса ручкӑ ты грӗ. Кантур> 
;и тӑрӑх писсӑр пулса ҫӳрерӗ. Партине те ҫак- 
цчӗ. Пагӑрйел МТС-ӗн Ҫӗрпӳйел учаски пуҫлӑх- 
кӗрсе ӳкрӗ.

У1укай—Козлов нимӗн те ӗҫлемест. Килте вырт- 
- 150 тенкӗ шалнӑй ҫапсэ^тӑрат. Колхозсене 
тӗс мар кӑтартусем пзрса сӑтӑр тӑват.
\кӑ пӗр тӗслӗх: „Куд^турӑ" колхозра вӑрлӑх 
мен пирки алӑпа актарчӗ. Кайран сайра акнӑ 
:е, районри пахалӑх комаҫҫи тиркенипе ҫав 
оӑнсенех, тепӗр хут актарма тиврӗ. Вӑт Мукай 
а!
2ӗрпӳйелсем М укайӑн кутӑнлӑхне витӗр пӗлеҫ- 
Вӑл пухусенче колхозникҫене уҫнӑ пек сур- 

ше сирпӗтсех тулхӑрат:
Парӑмсене халӗ' те татмастӑр!.. Саботажник

Р- '
Малтан хӑна пӗл ес, ху саботажник! Ҫупа ҫӑ- 

)га тӳлеместӗн! —теҫҫӗ парӑмсӑр колхозниксем. 
Чӑнахах та, Мукай 1933-мӗш ҫулхи ҫу саганине 
тӳлесе татман, таг.ма та ш утлгмаст. Ернэ, пӑ- 
!ум вуланӑ чухнехи пулсан, ҫапла сӑмах илгмӗч- 
ҫӑвӗте ҫук мар.
олхозниксен^чӑн чӗлхи Мукай чӗрине киншал 
тӑрӑнат. Кӑна хирӗҫ;
Кулак есӗ! Кулак пек агитаци тӑван, пайан- 

1|колхозран сирпӗтетпӗр,—тет вара Мукай,
*̂ н̂ӑн хӑйне витӗмлӗ пек туйӑнакан отвечӗ те 

кӑна. Ҫым хӑйне тӗллесе кӑтартсан, ӑна ку- 
тесе хӑртнисӗр пуҫне, унӑн сӑмах ҫӳпҫинче

X нименле саппаста ҫук,

никсем 15 хуҫалӑх. Ҫитменнине кӑҫал 7 хуҫалӑх 
'ӗнисеве сутнӑ, 4 хуҫалӑх пӑрушӗсене пусса ҫинӗ.

— Мӗн тунӑ Мукай пуҫлӑх?
Ишек колхозӗн лашисе.м ытла начар. Акара 

айак пӗрчисене те, цӳрте мар конешнӑ, аран сӗ- 
тӗркелесе'ҫӳрерӗҫ.

— Мӗн гунӑ Мукай пуҫлӑх?
Мӗн аптратагӑр? Паҫӑрах каларӑмиҫ— нимӗн те 

туман. \  ,
Арӑсланпа Ҫул ҫӳреквн.

Чӑвашиздат автӑрӗ
Г. Еигвр /ӳкерчӗкӗ; ^

I . к а с с а  ^

1ӳкай ҫу-ҫӑмарта татманшӑн сӑмсаран хӗртни 
вӑл? Вӑт арӑмӗ пӗлтӗр колхоз кантӑрне вӑр- 

ине каласасӑн, М укайпа ҫапӑҫӑза тытӑҫма ха- 
ленсех тӑр. Унӑн арӑмӗ, Сад^ук йатлӑ, кантӑра 
рка арӑмӗн М атринепе иккӗш йӑкӑртнӑ. Пӗр 
т кун пирки ҫапла ҫырнӑччӗ:

Сагьукоала М етрйне 
Вӗри вутлӑ чӗрине 
Кантӑрпала кантараҫ,
Пусапала пусараҫ, тенӗ.

Кӑна илтсен, Мукай ҫин»)и хӑмач кӗпи тӑхӑр 
Йк пулса ҫӗре вӑркӑнат вара. Кантӑр вӑрланӑ-- 

унӑн арӑмне сут пӗр ҫул „принуд“ панӑ.
1укай Е ^укӗ 1932-мӗш ҫулта М ӑнтӑр чиркӳвӗн- 
11чине тӗне кӳртнй ҫинчен те чарӑнса тӑмӑпӑр. 
Ӗ Тӗне кӳртмесен ачана сӑн кӗмест, тенӗ вӑл. 
|йвӑн пекех пӗлтӗрсенче колхоз лашипе, колхоз 
Интасӗде туй тӑрӑх „ачамӑр та м атур“ тесе 
!йаса ташша ҫапса ҫӳрени те ҫекрет мар. Пӗ- 
(тавра курса, пӗҫҫе ш арт ҫапса халланса тӑнӑ. 
вӑ—йурӑ йурӗ ӗнтӗ, Мукай участкине кӗрекен 
«озсем мӗнле пу{5ӑнаҫҫӗ тата?
- Манӑн ӗҫ найат, тет вӑл хӑй.
'Пер найат тесшӗн мар. „КуД)Турӑ“ колхозра 
Д. ху Мукайӑн сӑмси айӗнчех, ӗ н е с ^  колхоз-

—  ТатА миҫе хут ҫитмеле ши ӗнтӗ ду 
кассӑ умне?

—  Мӗн есир? Ҫав терийех вумай ҫыра- 
тӑрпм йаланах ку кассй умӗнче пулиа? 

—- Нумай ҫырма мар, пӗрре ҫырнишӗн то- 
норарне илме те ҫӗр хут ҫитрӗм пу.Т) ӗнтӗ 
кунта кӑҫал;

Санӑн ҫӗнӗ очӗркна вуласа тухрӑм та, чӑтайма- 
рӑм—куҫҫӳл тухсах карӗ.

— Мӗн, унта кӑтартнӑ геройа шелесе пӑрахрӑн-и 
вара? ^

— Ӑна мар.
—- Героин)ӑна-и? *
— Ӑна та мар. Вуласа вӑхӑт иртерни харама 

-кайнӑн туйӑнчӗ.

1о
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Ш у р ч а  вул а в  ҫ у р ч ӗ Савкай

Колхозник:— Кунта вуламали ҫуртра пайан килнӗ 
хаҫатсене вулама п>мат-ши?

Избач:—Кунта кӗме йурамаст. Урайне мартӑн 
15-мӗшӗнче ҫуса анчах, унтан вараникам ата кӳрт- 
мен. Пайав сире кӳргсен кайалах лапӑртӗса тӑка 
тзр, Романов

С т а н д а р т л ӑ х
ШуПашк,арти Чӑваш Й алхуҫалӑх- инҫти.учӗпе 

рабфак столовӑйӗн сӗтелисем ҫинче к и р е к , хӑҫан 
та пылчӑк, йӗпе йалкӑшса тӑрса( столовӑй пуҫлӑхӗ' 
пулса БеД)айӗв ӗҫленине пӗлтерсе выртаҫҫӗ.'

Черечӗ тата! Темиҫе ӗне хӳрине пӗрле сыпсан 
та, столовӑйра тӑрса кайнӑ черет хӳри пысӑкӗш 
хӳре тума пулас ҫук. ^

Тӑрса ҫисен ача ҫитӗнет, теччӗҫ ватисем. Бед^а- 
йӗв ҫавйа аса илсе, ҫитӗнсе ҫитнӗ студентсене 
татах ҫитӗнтерес тесе, пукансемпе табуреткӑсем 
ҫителӗклӗ памасӑр, ура ҫинчех тӑратса ҫитерет.

Кашни кунах сгандартлӑ йашка: ҫӗрулмипе шыв, 
шывпа ҫӗру.^ми ҫигереҫҫӗ.

Бе^ьайӗв ытла шурӑХҫын пулмала вӑл. Кӑштах 
намӑслантарсан, пичӗ хӗрелме пӗлӗ-ши?

Иван А см а й .'

„Пӗр пӑт*‘ сӑри
Ӑнса пулнӑ тырпула 
Хапӑл турӗ М икула.— 
„Пӗр п ӑт“ сӑри пӗҫерме 
Тыр тултарчӗ шӳтерме.

Мӗне кӗтсе тӑрас,— 
Чдсрах салат тӑвас? 
Тырпул ӑннӑ йачӗпе 
Ӗҫес тантӑш-пӗлӗшпе.

Ҫулталӑкра пӗр ӗҫке 
Пурте хапӑл тӑвӗҫ-ҫке...“ 
Ура хуҫса, авӑнса 
Ташла-ташла, савӑнса 
Ӗҫрӗҫ^/аПӗр пӑт“ сӑрине 
Микулапа Марине.

Вуникӗ хут„ҫулталӑкра 
Сӑра тӑваҫҫӗ пӗр пӑтран: 
Пукрав тата Микулӑн 
Ҫитсен ӗҫке тӗл пулӑн;

Ҫитрӗ Сурхури—
Сӑра тӑваҫҫӗ йури.
Калӑм кунӗ, ҫӑварни 
Тата христос хӑпарни 
Ситнине мухтав туса 
пҫеҫҫӗ йал-йыш пухса. 
Михал праҫникне пахаласа 
Сыпаҫҫӗ йатарласа.

Сӑпаспа Алтаккишкунӗ 
Сикет М^икуларӑн чунӗ: 
Йурла йурла ташша илме 
Унӑн ури ҫӗре тивмест.

Кунсӑр пуҫне хӑта-тзхлачпа 
Ӗҫе-ӗҫе тӑсаҫҫе халапа:

-Ҫгк тӗнчере пӗрех пурнатпӑр, 
Ви^р:ен пурте тӑпра пулатпӑр, 
□урӑннӑ чух савӑнма 
Пире пур-пӗр ҫылӑх мар.“

Пӳлӗмре тырӑ выртнӑ чух 
Микула нек „пуйан" ҫын тӑ ҫук- 
Анчах ҫӑва тухсан 
Мӗн пур вӑйне пухса 
Микулапа Марине 
Тӳсеҫҫӗ „пӗр пӑт“ хуррипе;_
„—Пӗр пӑт парччӗ тархасшӑн кивҫен 
Тӳлесе тататӑп ҫӗн тырӑ вырса илсен'
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?. Снчвр ӳкерчӗкӗ.

К о л х о з ш ӑ н — й ӑ н ӑ ш , Й у х р у н ш ӑ н -к / л ӑ ш
Мӑн Тукташри ,Хирлеп“ колхоз (Елӗк р.) ферминчи сыснасем пнт начЗрлансӑ 

кайнз. Йалти пйанчук Т^оскӑпа фермӑ пуҫлӑхӗ Йухрун йалан ӗҫсе ҫӳреҫҫе. 
Йухрун хӑй ӳсӗрӗпех аҫа сысна ҫӑмартясене каснӑ чух йӑнӑш туса, сысиисем 
внлме пуҫласая, вӗсене пусса, шӑртне ҫаратса, ӗҫнӗ чух закускӑ туса ҫине.

/Ь о с к ӑ : 'А й -й а й , аван закускӑ^хатӗрлетӗн-ҫке пире ӗҫкӗ чухне ҫыртма иксӗмӗре ва.ъ-ьи. 
Йухрун: ,Й ӑнӑш не“ аван турам та закуоки те аваи пулат ӗптӗ.
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ПРЕМИСЕМ ПАНӐ ХЫҪҪӐН ХӐЙНЕ НАМӐСЛАНТАРАССИНЧЕН ХӐРАСА
У д а р н и к:— Мӑн всб тарагӑн? Прймисем пама пуҫларӗҫ вӗт1 
■К а X а л ; -  Ҫавӑнпа таратбп та.


