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Ҫывӑхланчпӑр йал, хзтлз,~ 
Тӳрлетер, йусар ҫула! 
Ҫулӗсрм пулччӗртакӑр'Тӳрӗ, 
Лайӑх ҫул ку4)Турӑ кӳрӗ, 
Кӳрӗ тем чухлӗ тавар,— 
Атӑр лайӑхрах тӑвар!

(У йӑп Мншшн).
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Йв1ӗрне районӗнчи Кӑкшӑм йэлӗнчи хӑш-пӗо етем патне йанӑ ҫыру
Сирйи пата пӗр-пӗр йерҫнӗ вӑхӑтра хӑнана пырас 

тенӗччӗ, анчах пушӑ вӑхӑт тупайман пирки пыма 
май килмерӗ. Ҫавӑнпа халӗ ҫыру урлӑ сирӗнпе 
калаҫса илме шухӑш тытрӑм.

Ҫырун малганхи йӗркисенче Тилӗ Ва1{,хине салам 
йаратӑп. Мӗнле пурӑнатӑн, халӑха мӗнле улталатӑн, 
Тилӗ тусӑм? Санӑн хут ҫинче ҫырмали хушамату 
мӗвлеччӗ-ха?Манса карӑм-ҫ:<е-ха,—Лиҫинцинчӗи-ха? 
Чӑнах та мантӑм. Район прокурорӗ те маннӑ сана. 
Санӑн л к  ывӑнма пӗлмесӗр вӑрласа, колхоза 
чавса т ^ ш е х  ларгса пурӑнакан ҫыяна сутпа след- 
стви оргӑнӗсем йенчен манӑҫа хӑварни килӗш ех 
каймаст. Манакансем ҫине кӳренетӗн пулсан, пирӗн 
пата жалӑбӑ ҫырса йама пултаратӑн, вара епӗр, 
„Капкӑнӑн* мӑн хуранӗнчен йӗплӗ ҫӑмах антарса 
вӗсене хырӑмӗсем тӑраничченех ҫитерсе йама пул- 
таратпӑр. Епӗ илтнӗ тӑрӑх, Кӑкшӑм колхозникӗсем 
иртнӗ кӗркунне Ҫӗмӗрлене Йетӗрнери ҫпирт савӑ- 
тӗнчен 20 пичке ҫпирт илсе кайнӑ та, 2 витре, 
ҫпиртне ҫул ҫинче „ҫухатнӑ“ . Хӗле кӗрсен, ҫпиртпа 
Шупашкара килсен пӗриаче— 130 литр, тепринчӗ 
114 литр спирт тухман. Ку спирт вӑррисен йӑви 
санӑн патӑнта пулнӑ, тҫҫҫӗ.

Кӑна илтсен епӗр тӗлӗнсе хытсах кайрӑмӑр. Мен- 
рен вара ҫав тери тӗлӗнтӗр-ши?—тесе ыйтӑн есӗ, 
калам: епӗр пит хытӑ тӗлӗнтӗмӗр вӑл вӑрӑсен йӑви 
санӑн патӑнта пулнинчен мар, ҫпирчӗ ҫав терийех 
нумай ҫухалнинчен те мар, мӗнле майпа есӗ ҫаван 
пек ӗҫсем тунӑ хыҫҫӑн та, халичченехгирӗкре ҫӳре- 
нинчен, тӗрмене кайса ларманнинчен тӗлӗнтӗмӗр.

Тата ыйтмали пуҫ: Малай йатлӑ ҫынпа есӗ ӗлӗк- 
ренпех туслӑ-и, йе Йетӗрнери ҫу савӑтӗнчен Ҫӗмӗр- 
лене кантӑр ҫувӗпе кайсан, Малай хватере хӑйӗн 
килне кӗрсе выртнӑ каҫ кӑна тусланса кайнӑ? Ара 
вӑл каҫ есӗ ҫур литӑр ҫпиртпӑ илӗртсе, Малайа 
ҫу пнчкине ҫӗмӗрсе, виҫӗ витре ҫу илсе, виҫӗ витре 
шыв йартарнӑ. Шывӗ шӑнса ларнипе.кайран Ҫӗмӗр- 
лере Малайа тытаҫҫӗ.

Иксӗр пит туслӑ пулсан ӑна салам _кала-ха ман- 
ран. Ыйтса пӗл-ха унран: намӑсӗ унӑн та, санӑн 
пекех, ҫухалнӑ-ши? Чӑнахах ҫухалнӑ пулсан, мана 
пайанах ҫырса пӗлтерӗр, вара епӗ хаҫат урлӑ 
шыраса тупса пама пултаратӑп.

Санран тата ыйтмали пур: есӗ колхозӑнне каҫал 
12 пӑт пӑрҫа вӑрлӑх вӑрласа сугнӑ, 16 пӑт лаша- 
сен посыпкине вӑрланӑ. Ҫавна сутса тунӑ укҫапа

мӗн илтӗн? Кирлӗ-кирлӗ мар йапаласем илсех 
пӗтертӗн пулс-ха ӑна? Кирлӗ-кирлӗ мзр йап.чла 
иличч н... нумай ҫуллӑх тӗрме илмелеччӗ. Питӗ 
кирлӗ пулат вӑл сана йусанма.

Тата салам йаратӑп Йаробейкин-Ваҫлипе А. Анд 
рейӗва. Епӗ илтнӗ тӑрӑх^ есӗр иксӗр хӑвӑр «олхо- 
зӑнне пыл вӑрланипе тытӑанӑ. Пылӗ тутлӑ пулчӗ н? 
Уншӑн сире пуҫран ҫеҫ ачашларӗҫ-и? Сахал.унпа: 
Анчах сахалшӑн ан кул>/ьан, ҫав ӗҫе тунӑшӑн сире 
шурӑ чул ҫурта илсе кайассине ӗненсех тӑратӑп. 
^гТата манран пы ӑк салам Малов йулташа. Есӗ 
колхоз предҫедатӗлӗ пулса ӗҫлетӗн ӗнтӗ. Епӗр 
илтнӗ, есӗ пирӗн пата Шупашкара килсе кайма 
шухӑшлатӑн, теҫҫӗ. Килетӗн пулсан, иртнӗ апрел 
уйӑхӗнче 2 ват лашапа 2 пӑт пӑрҫа парса мытар- 
никрен илнӗ пилӗксӗр-урасӑр лашана кӳлсе ан кил. 
Вӑл лаша сирӗн, ийу^ь уйӑхӗччен ура ҫинче пӗр 
сехет те тӑман,вӗрен ҫинчех ҫакӑнса пурӑннӑ.Кала-ха 
мана: ҫав лашана илнӗ чухне есӗ мӗнле тӗлӗксем 
куртӑн? Хӑвӑрӑн колхозниксен аслӑ пуххинче вӑл 
лашашӑн сана пит' лайӑх пӗҫертсе йарасса тӗллен 
мерӗн-и?

Вӑрман илсе паратпӑр тесе, кӗркунпе колхоз- 
никсенчен 13-шер тенкӗ укҫа пуҫтарнӑччӗ есӗр. 
Укҫи саланса кайнӑ, вӑрманӗ ҫучса кайнӑ, тесе 
ӳпкелешеҫҫӗ колхозниксем. Тӗрӗс-и, тӗрӗс мар-и 
вӑл, ҫавӑн ҫинчен пире ним вӑтанмасӑр ҫырса 
пӗлтер. Унпа пӗрлех сирӗн колхозӑн ревизи комиҫ- 
ҫи талӑкра миҫешер сехет ҫывӑрат, ҫавӑн ҫинчен 
те епӗр пӗлесшӗн.

Сирӗи колхоз, кӗркунне лартса хӑварма тесе. 
нойабӗр уйӑхӗнче 19 теҫетке улмуҫҫи (теҫеткине 
17 тенкӗ ге 60 пус парса) илнӗччӗ. Улмуҫҫине 
кӗркунне мар, ҫуркунне те ларгайман. Ҫырса йар 
ха пирӗи пата: ҫавна лартмасӑр пурӑннӑ вӑхӑтра 
санӑн пуҫунта мӗн пулнӑ—ҫуртри улӑмӗ-и, ыраш 
улӑмӗ-и?

Тата чи йулашкинче пер-ик сӑмах ҫакӑн ҫипчен 
пӗлтер: ку ҫырура кӑтартнӑ йеркесӗрлӗхсене пӗ- 
терсе хурасшӑн кӗреш ес'вӑхӑтра есӗ ӑҫти ҫӑва 
тӗпӗнче пулнӑ,—хӑвӑр йалӑн ҫӑви тӗпӗнче-и йе 
урӑх йалӑн ҫӑви тӗпӗнче йе Кӑкшӑм колхоз пред- 
ҫедатӗлӗ тесе, кӑкшӑм ӑшне кӗрсе лартӑн?

Тивӗҫлисене ответ тыттярас ӗмӗтпеле ку ҫыру- 
ран сывӑ йулса ал пусатӑп:

Иван Мучи.

Хут вӗрентсе кӑларакан.
Ҫынпа вӑл нумай калаҫма йуратман. Тути херри 

ҫӳхелсе кайасран хӑраса пурӑннӑ. ,К у ликвида- 
тӑра ма кӗтӗм-ши?“—тесе шухӑшласа ҫӳренӗ хыҫ-
ҫӑн вӑл: , '

—Ой, ҫитет мана, вунсакӑр кун вӗрентрем, пайан 
,вы пуск“ тӑвас!—тенӗ.

Тӗрлӗ ҫӗртен преАставитӗлсем пухӑнсан, хут 
сахал пӗлекен арҫынсемпе хӗрарӑмсем пухса:

— Вот, йулташсем, вунсакӑр кун вӗрентӗмӗр, 
пайан сире вӗрентсе кӑларатпӑр,—терӗ Иванов.

— Ой, чипер калаҫах, Иванов, ара епӗр ӑҫтан 
вӗренсе тухатпӑр, саспаллисене те лайӑхӑнах пал- 
ламастпӑр вӗт1—тенӗ хыҫалтан хӗрарӑм сассисем.

— Ну, ничево. Есӗр пӗлменшӗн епӗ айӑплӑ мар.
— Ҫак кӗнеке йатне вула-ха есӗ, Наҫтуҫ?
— Темле кӗнеке вӑл, пӗлместӗп,—тесе пуҫне 

партӑ ҫине чикнӗ Наҫтуҫ.
— Е! Вулама пӗлет ку1—терӗ ликвидатӑр.
— Пӗлместӗп ҫав,—тет Наҫтуҫ.
— Хирӗҫ кӑлаҫса тӑнӑ ан пӳлтӑр. Пӗлетӗн,— 

•теҫҫӗ сана.
Ҫавӑн пек хут вӗрентсе кӑларчӗҫ Марткнкасси 

йалӗнче {Трак р.) хут пӗлмениисене. Хут пӗлмен- 
нисене вӗрентсе кӑларчӗҫ, Иванов вӗрентекене 
никам та ^флараканни ҫук.

^  Шаҫ-Ваҫ



Кашӑнҫӑм!
Хушямата' улӑштарас тӗлӗшпе ӑҫта каймала? 

Епӗр Йенших Нӑрвашри колхозницӑсем (Тӑвай 
районӗ) хамӑрӑн сӗт илекен пунктра прийомшчик 
пулса ӗҫлекен М. Ваҫилйӗвӑн хушаматне улӑшта- 
рас, тетпӗр. ,Кушак“ тесе хушамат парас, тетпӗр 
ӑна. Мӗншӗн тесен вӑл хӑйма тата сӗг вӑрлама 
йуратат. Литр ҫурӑ сӗт илсе пырсан, 1, 3 литр 
илнӗ тесе ҫырса хурат. „Кушак“ теме йурамаст 
пулсан ӑна ӗне пӑрушӗ тесессӗн те йурат.

Йенших-Нӑрваш колхозницисем.

Капкӑн тус!
Мартынкасси йалӗнчи (Трак р-нӗ) „Хӗрлӗ хӗ- 

велтухӑҫ* колхоз ҫумӗнчи комсомол организаци 
тӗрлӗрен кампанисем вӑхӑтӗнче кӑмака хыҫне пы- 
танса выртат. Нихӑш кампанипе те йерсе ӗҫленн 
ҫук. Ҫулталӑк ытла член укҫи те пӗр пус пухман. 
Мӗнле майпа тӗксе кӑларма пулӗ-ши ҫавкӑм ака 
хыҫӗнчен комсомол организанине. Турчӑкапа-ши?

Шаҫ Ваҫ.

Хаклӑ Капкӑн!
Епӗр Улатӑр хулине вӑхӑтлӑха (пӗрер-икшер 

уйӑха) ӗҫлеме пьшӑ чӑвашсем пӗр-пӗр куя „Кап- 
кӑн“ тата „Сунтал* журнала вуламах Шупяшкара 
пырас терӗмӗр-ха (кунти предприйатисем ҫумӗнчи 
читалнӗсемпе тӗп библиотекӑра вӑл журналсене 
тупма ҫук). Хакла ӳкет пулӗ те кунтан Шупаш- 
кара пыма, анчах кӑштах билет хакне чакарга 
памӗҫ-ши ҫеҫ тетпӗр. Билет хакне йӳнерех, илме- 
ле тӑвассишӗн хлопотат тӑвас ӗҫе „Капкӑн* ре- 
Аакцийӗ ҫине хуратпӑр.

Хулана вӑхӑтлӑха пынӑ рабочисемпе колхоз- 
никссм хушнипе Ник. Овчиников.

Хйклӑ Капкӑн!
Епӗ Тутаркас районӗнчи Йункӑ йӑлсоветӗнче 

ҫур кило пӑта илтӗм. Ҫур кило пӑта ҫине 1 тен- 
кӗ те 75 пуслӑх катӑк татӑк ҫӗҫӗсем тыттарчӗҫ. 
1^артасем тытсассӑн пӑти пӗтнӗ хыҫҫӑн кнллех 
ҫур кило илтӗм те каллех мана татӑк ҫӗҫӗ ем 
ирӗксӗрлесех тыттарса йачӗҫ.-Ҫавӑ ирӗксӗрлесе 
панӑ татӑк ҫӗҫӗсемпе мӗн тумала-ха ман? Тепӗр 
тавар илме кайсан катӑк пуртӑ, кӗреҫе, тата ытги 
ҫавӑн пек утилсырйо йапалисем тыттарса йамата 
пултараҫҫӗ мана. Вӑл утилсырйо йапалисене хума 
склад кирлӗ пулат.

Иалпо членӗ.

Паха Напкӑн!
Пӗлместӗн-и есӗ ӑҫти йалпора хунар сутаҫҫӗ-шн? 

Пирӗн Турхан йалловӗнче (Хӗрлӗ Чутай р.) хунар 
ҫук. Хамӑрӑн Турхан йалповӗн ревизи комиҫҫине 
шырамала. Лавкасене ревизи туманни ҫӳлталӑк 
иртнӗ. Хунарпа шырасан тупӑнӗ-ши?

Хамӑрӑн ӗҫлемен ревизи комиҫҫине пӗр-пӗр йу- 
рӑхсӑр елемента ҫур кило пӑта ҫипе нагрузкӑ 
вырӑнне тыттарса йама пу^мӗ-ши?

Чеблуков.

Паха Катӑн!
Чернилсӑрах чернилпа ҫырмали майсем ҫук ши? 

Аптраса ҫитнӗ ӗнтӗ епӗр Шупашкарти Бубновпа 
Крупскайа йачӗпе тӑра^сан шкулсенче Ьмӗш груп- 
пӑра вӗренекен ачасем. Учитӗлсем пире чернил 
кӗлеьчисене кашни кунах киле ч)1ксе кайса, ир- 
хине гнкула чиксе пыма хушаҫҫӗ. Чернилӗ илсе 
ҫӳренӗ чухне пирӗн тумтирсем ҫине тӑкӑнат. Ан- 
несем вӑрҫаҫҫӗ кӗпесене вараланӑшӑн. Малала ха- 
мӑр шкулти парттӑсене те кашнн кунах шкулган 
хватере, хватертен шкула йӑтса ҫӳремеле пулат 
пулӗ.

Вӗренекен Лууҫҫӑ И.

Подпискӑ кампанинче.
Мартынкассинчи (Трак р.) пиҫмоноҫӗцхаҫат-жур- 

налсене халӑх хушшинче ытларах сарассишӗн 
'■‘ӑрӑшмаст.

—_ Сирӗн пиҫмоноҫӗц хаҫат-журналсем сарас- 
сищӗн тӑрӑшат-и?

— Питӗ тӑрӑшса сарат, кашни каҫах хаҫат-жур- 
Цалсене хайӗн айне сарса ҫывӑрат.

Шаҫ-Ваҫ.

Выходной кун.
Мартынкассинчи кӗҫӗн вӑтам шкулта хӗлӗпех 

йӳҫ купӑста йагаки ҫитереҫҫӗ.
Ҫавӑнпа та чылай вӗренекенсем апатсене гт!"''- 

сӗрех тула тухса сапаҫҫӗ.
Вӗренекен: Ех-ех-хей, хӑҫан пирӗн шкул лй( 

тӑрӗ ҫак купӑста йашкине выходной кун гявӗ ши?

Ш аҫ-Ваҫ.



Йетӗрнене кайас тесен
Халапа тӳрех' пуҫлӑпӑр.
Лкӑ, калапӑр, есер Йстӗрнене кайма хатӗрлене- 

тӗр. Хагерленсе те ҫитнӗ пек туйӑнат сирӗн шут- 
на. Савна матку-и йе кам та пулсан урӑххи пу- 
лаг-и, вӑл:

— Тата мӗн илмеле пулӗ ара?—ыИту парӗ сире.
Нсӗр те:
— Мӗн тата, ҫитрӗ пулӗ ӗнтӗ,—тейӗр.
Есӗр васкатӑр... Ьара ҫав васканӑ вӑхӑтра ҫак- 

^накӑш ттаанм анӑр . Калатпӑр вӗт-ха, хытӑ асаилӗр!
Малтанах кружкӑ лайӑхханах чӗркесе чикӗр. 

Какай етеме ҫиме йурӑхлӑраххине илӗр. Ҫитро 
йе квас малтанах багажпа иарсан авантарах.

Хаҫат, шахмат, шашкӑ, домино, радио тата ра- 
дивпитани непременнӑ илӗр.

Нимрен ытла—лаыпӑ, краҫҫин хатӗрлӗр тата 
кроват манса ан хӑварар.

Май пулсан авангарах кино ленти тата меха- 
пикые те запас илсе тухсаы, ыгла та аван пулат.

Но вот, ҫак йапаласемпе шаычакланах Йетӗрне- 
не кайма пултаратӑр. Урӑх намех те кирлӗ мар, 
ыттисене Йегӗрнерех тупма пулат. Анчах чӑтӑм- 
лах тенӗ йапалана чылайтарах илмеле тивет. Ӑна 
хайпӗр ҫӗрте те расхутлама пулӑт. Ширпотреб 
иапали еппин вӑл Иетернере.

Тӗлӗнмели ни^иех те ҫук кунта. Ҫак канашсем 
сире чӑнах га иетӗрнере усӑлӑ пулма пултараҫҫӗ.

Акӑ есӗр Йетӗрнене ҫитрер. ҫинчен пынӑ
ҫынӑн сирӗн каштах ҫийес килет. Г0Р1Ю  столо- 
вӑйне чупса керетер.

— Ҫимели мен пур?—ыйтатӑр.
— Иимех те ҫук: постный суп, сӗт тата коклет 

пур,—тесе ответлеҫҫе сире.
Апатсен хакесемне палашатӑр.
— Сӗг '6 тенкӗ те 40 пусах гӑратӗ-и вара?—чӑ- 

таймасэр ыйту паратар.
— Петӗмпе вал—сет 40 пус тата кружкӑшӑн 

залог 3 тенкӗ,—отвеглет сире буфетчица. Ьара 
есӗр, залвг хума укҫа тупаймасан, паҫар илсе 
гухна кружкӑпа сӗт илетер. Тата шаршлӑ какаи- 
ран туиа коклетне йе калоасси ҫисе хаван ашна 
1авӑрса калариччен, хӑвӑн чӑмаданри какайна 
. ш а н а х  уса курма нулат,

— Ӗҫмели товраш пури тата сирӗн столовӑйра?
— пимен те ҫук. 4еи ҫук, сахар ҫук, воооше 

н и м ӗ н  те ҫук,— геҫҫе сире.
Ку йапаласене хаипер ҫӗрте те тем чухлех ил- 

ме пулат. Йетерне сголоваие вал йапаласене Сӑ- 
ра шывепе хугшанюрса еҫгерме ӳркеиет иккен,— 
.лухӑшлагӑр есер.

— Ҫигро пур и еппин?
— и й ,  ан калаҫӑрах. Ҫитро вӑл пирӗн Иетӗр- 

пере халиччен пулман йааала,—отнет илетӗр, ка- 
лаҫма вӑтанман буфетчицаран.

Официанкӑсем анаг пырса парасса 30—40 мн- 
1,уг сахалтан та кегсе ларна чух, паҫӑр манса ха- 
влрман хаҫатсем каллех усса йураҫҫе.

Унта-куьта ҫиткелссен, каҫ та нулма пӑхат. 
Колхозник 1,уртне выртма вӗҫтерегӗр. Унта ҫама- 
.шнах -кӗретер.

— Халах ҫук, пошалӑстӑ, кӗрсе выртӑр. вырӑц 
^итет,—теҫҫе сире.

— Кунта ^сопротивлени" ҫук иккен,—шутлатӑр 
.сӗр.

Пропуск пекки илсе вырнаҫатӑр есӗр. Анчах 
кроиат ҫине выртма „ӑрасна сыхлӑх* кирлине 
конешна, есӗр унти йӑлана ханӑхманскерсем пӗл, 
местӗр. Хӑвӑн килти (хватерти) пекех кроват- 
ҫине кӑштах чӑсӑлса выртатӑр. Вара сирӗ шӑна 
вӗҫнипех хумханса ларакан кроваг пуҫран та, 
ураран та шӑши таппи пек ҫапса ларат, Паллах, 
вӑл тапӑран пӗччен тухма ҫук.

— Пулӑшӑр!—кӑшкӑратӑр есӗр.
„Хӑвӑрт пулӑшу“ паракансем часах чупса пы- 

раҫҫӗ.
— Мӗн ара, варсӑр пултӑр-им?..
— Куратар :хусамӑрах!..
— А-а-а! конешнӑ, конешнӑ! Асӑрхас пулаччӗ, 

Пирӗн ҫавӑн пек ҫав,— теҫҫӗ хавӑрт пулӑшакаисем.
— Порар урӑх кроват!..
— Пурте ҫав сургах...
— Урайне выртатӑп еппин, билет хакне чакарӑр.
— Хакӗ пӗр хаках; хӑт урайӗнче, хӑт кроват 

ҫинче... /
Ҫакӑн пек, физку.^турӑн норминче те ҫук при- 

йомсем сирен кӑмала каймаҫҫе. Ьара есӗр каллех 
паҫар манса Хӑварман кровате кертсе вырнаҫтар- 
са ларгатӑр, килти пекех шаачаклӑн саралса 
выртатӑр.

Пӳлӗмре тӗттӗм.
— Ху(,и, лампа парӑр-ха?—тетӗр.
— Ой, ан шарлах! Мен пурӗ тс икӗ лампӑ ҫеҫ 

пирӗн,—ответлеҫҫӗ сире.
Каллех хӑвӑн запас илнӗ лампӑна ҫутса йаратӑн.
Конешна^ есер куфтурла ҫын: ха,ат вулас ки- 

лет сирен, радио итлессшӗн есӗр, шашкӑ тата 
шахма1ла д а  вы.'ьама ӳркенместер, Ыйтатар ку 
иапаласене те.

— Ҫ>к вӗсем пирӗн, нихӑшӗ те ҫук,—илетӗр 
хӑвӑрграх ответ колхозник ҫуртенчи служӑшчирен,

Мен тӑвас тетӗр-ха? Чӑрмав пулсан та, каллех 
хаварӑн запасла фондраи кӑларма килет ку йа- 
паласене те. Конешнӑ Иапӑх мар—унта та, кунта 
та самообслуживани! ‘

Ҫав кварталгах кино клубе. Нимех те тӑмаст сире 
унга ҫигме. Ьӑхага куфтурлӑрах иртерме хӑнӑхнӑ 
халӗ есер.

Клубра „Зарэ“ картин пырат, 7 пайлӑ вӑрӑм 
картин вал. Есер виҫе пайне куриччен етемреи 
тарахлама вӗреннӗ механиксем 10—15 хутчен кар- 
тина чара-чара ларгса сирӗн чӑтӑмлӑха каларсах 
илечче>{. Ьара есер те та^ах асаи курасран йу- 
лашки таьага паине ыран курма хӑварса халӑхпа 
иерлех клубраи тухса утатар.

^амла 'ҫав, пирен канашсемпе аса илтернисем 
самайах вырӑнла пулнине халӗ есӗр лаиӑх анлан- 
са илеюр еиге. Ьал терӗс.

Ҫапах та Иетериене 8 сехет нртсен каҫхине 
ҫитме ыгла Та наиах.—Пер Пдчкӑ пирус и л м е  ие 
иӗр кружкӑ шыв еҫме те уҫӑ алак тунаймасгӑи.

1'ата ҫакна ха хытах аса илгересшеи епӗр. Ие- 
тӗрнене каинӑ чух паҫӑр усӑлӑ пулна йипаласеш’ 
илсе кайниие пӗрлех, хашпӗр епӗр асӑниа учреж- 
денисемае оргаиизацисем ваффч маилӑрих пу,- 
лахсем илсе кайсан, авантарах пулмала.

Епӗр ҫаваншӑн сасалатпар.
Пик. Пушкин.



Правлени-^кахаллӑхӗ
К ивпулӑхри  „Х ӗрлӗту* колхоз (И ш л ей  районӗ) урам  х у ш ш и н е  йӑвӑҫ 

лартм а тесе ш алчасем  ҫапса тухнӑ. А нчах, те ҫӑка, те  йӑм ра л ар тас  тесех  
вӑхӑт иртсе кайнӑ.

И н к е:— Мӗн туса ларан кунта? Ку мӗн шалчисем ара?
П р а в л е н и  к а х а л л ӑ х ӗ ;  Ҫав шалчасем тӗлне йӑвӑҫ лартма шухӑшланӑччӗ. Анчах, 

те ҫӑка, те йӑмра лартас, тесе татӑлаймасӑр ик уйӑх аптӑраса пурӑнтӑмӑр. Халӗ 
лартма вӑхӑт иртнӗ те, ҫак шӗшкӗ шалчисемех сипсимӗс ҫулҫӑ кӑларасса ӗмӗтленсе 
ларатӑп.

Райсойуз пичче йӗм шырат.
Тутаркас районӗнчи Райсойузпиччетекенкаччӑ— 

райвнри потребсойуз питӗ те ӑс ҫитерме пӗлекен 
пулса ҫитрӗ йулашки вӑхӑтра. Халӗ вӑл раснах пӗр 
ӗҫшӗн питӗ тапаланат—пысӑк ӑмӑртӑва хатӗрленет 
пулас—тасаран таса тумланса кӗрнеклӗрен кӗрнеклӗ 
те нӗрлӗ ҫӳресшӗн. Ун пек кун пек кӑна мар, вӑйлӑ 
тумланас. Коҫтум пултӑр Шупашкартан илн1̂ , йе 
брӳки, йӗм, тата кирек-мӗн плашчсем-мӗнсем, 
Кӗҫнерннре ҫукки...

Ҫавӑнпа та ӑна хамӑр ҫиҫтемӑ урлӑ илес мар та, 
хамӑр лавкасенче сутмала тӑвас мар... ыттисем 
туйанма пултарӗҫ те, пӗтрӗ вара , каччӑ-пиччен 
пӗр пӗччен йалкӑшса, ҫуталса ҫӳрӗсси... Ҫавӑнпа 
та Райсойуз пичче, хӑйӗн бухгалтӗрӗ Баранӑв йул- 
таш аллипе, ҫыру чарлаттарчӗ Шупашкара. ГОРТ- 
ан Шупашкарти отделенийӗнчи упаковшчикне— 
Трахвин Мӗтрине, Грачов йулташа адрӗсленет 
Ҫырӑвӗ. Петр Ҫергейӗвич Баранӑв ӑна, паллах, 
внрӑсла тата упаковшчикӗ хӑй кӑна вуламала 
ҪЬфнӑ. Акӑ ҫырӑвӗ:

.Д м и тр и й  Трофимович! Я посы лаю  с  Х аритоновы м  
деньги 120 р ублей . П о старай тесь  п о ж ал у й ста  д о стать  
костю м 50 разм ера. Е слй костю м не м ож ете достать, то

постарайся купить хотьбы  брю ки 48 разм ера  ил и  ш ы щ . 
П р о ш у  вас  убедительно  после праздника приеду сам 
лично . Т огда поговорю  с В ами кое что.

27— V— 1—35 г. С почтением  П. Б а р а н о в ,

' Мӗн каласшӑн-ши ҫак Райсвйуз пичче хисепҫи 
Баранов йулташ?

Тӑнлӑр, ытти райсойузсем! Вӗренӗр ӑмӑртма 
Тутаркассенчен. Вӑл Грачова пӑшӑлтатсах хӑлха- 
ран ҫакна пӗлтересгцӗн; „Епӗр суту-илӳ тума пӗл- 
местпӗр, анчах ӗҫне майлама пӗлетпӗр", тесшӗн 
вӑл. Тӳрех ГОРТ директӑрӗ патне йе базӑ пуҫлӑхӗ 
йачӑпе коҫтум ыйтса ҫыру йарас—намӑс! „Атӑҫӑ— 
атӑ пушмаксӑр, ҫӑпатаҫӑ—ҫӑпатасӑр" тесе калас- 
сӑн туйӑнчӗ, йе „тимӗрҫӗн пурти катӑк* тенӗ пек 
туйӑнчӗ те, тӳрех сан урлӑ ӗҫе майлас, терӗмӗр, 
тесе каласщӑн вӑл.

Мӗн тӑвас тетӗн ӗнтӗ, упаковшчик йулташ? 
Намӑса ан хӑвар ҫав тутаркас каччине—Райсойуз 
пиччене! Ӑмӑртса суту-илӳ тӑватӑп, тет вӗт-ха вӑл, 
Йӗмсӗр, коҫтумсӑр аван мар пулӗ, епӗр нӗрлӗн те 
ӑмӑртулӑн суту-илу тӑватпӑр тесе, магазинра тӗр- 
лӗрен шӑкӑртти-макӑртти сутса ларма!

Н. Ваҫанкка



Кахал
Ирхине шӑп 9 сехетрӗ"План ҫектӑрӗн пӗчӗкеҫ- 

ҫӗ пӳлӗмне ӗҫлекенсем пухӑнаҫҫӗ. Машинискӑ ҫи- 
тет. Вӑл хӑйӗн ҫыракан машинне хӑй. ӗҫлекен 
вырӑнне лартат те ша>.кама пуҫлаЕ Пӗринхыҫҫӑн 
м при ы ти ӗҫлекенсем килеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен 
ӗтелесен йешчекӗсене уҫаҫҫӗ те хучӗсене сӗтел 

ҫинг ху. са ^учӗсем ҫине ӳпӗнеҫҫӗ. План ҫектӑ- 
рӗнче кашни кунхи пек ӗҫ кунӗ пуҫлаьат.

Чи йулашкинчен Дубинин Йаккӑв Иванчӑ ҫи- 
тет Вӑл кӗрет те савӑнӑҫлӑн:

— Ылӑ кун! Сы ӑ и, Федӑр Ни«олайчӑ! Сывӑ-и, 
Л^удмила Филипӑвня! Пурне те пӗрле саламла- 
тӑп! те :е ял тине ҫӗклесе са./1)УТ парат.

Унтан вӑл васкаса хӑй сӗтелӗ ҫине пӑхса илет: 
сӗтелӗ ҫинче пӗр купа ӗҫ хучӗсем ӗҫлек,ене кӗтсе 
выртаҫҫӗ. Ҫавӑн чухлӗ нумнй ӗҫ выртнине курса 
Йаккӑв Иванчӑ ҫавӑнтах шанса кайат.

Пӗр самант вӑл хучӗсем ҫине пӑхса • ларат, ун- 
тан тем пулнӑ пек хӑвӑрттӑн ҫӗкленет те „Прав- 
дӑ" вулама тытӑнат.

Вунӑ ми утран:
— Пӑх-ха! Мӗн хӑтланаҫҫӗ нимӗҫсем? Француз- 

сен хаҫачӗ „Ер Нуве > пӗлтернӗ тӑрӑх...—хӑйне 
хӑй пуплеме пуҫлат ц л.

Ытти ӗҫлекенсем ни..1те чӗнмеҫҫӗ.
Дубинин умӗнче тумали ӗҫсем выртаҫҫӗ. Анчах 

вӑл васкамаст-ха: темле ҫӗнтерме ҫук вӑй ӑна 
хаҫатне малала вулама илӗртет.

Куҫ харшисене ҫӳлеҫӗклесе вӑл сасартӑк:
, Йулташсем, итлӗр-ха, мӗн ҫыраҫҫӗ кунта! 
Пайанхи „Правдӑна" вуланӑ-и есӗр?—тесе кӑш- 
кӑ£са йар^ат.

Еҫлесе ларакансем ӗҫленипе тӗтреленсе кайнӑ 
куҫӗсене Дубинин ҫине ҫӗклеҫҫӗ. Л)удмилӑ Фили- 
пӑвнӑ пӗр самантлӑха пичетлеме те чарӑнаЕ

— Халӗ ӗнтӗ хӗрарӑмсем ыратусӑр ача ҫурат- 
ма пултараҫҫӗ! И.лтрӗр-и? Мӗнле лайӑх пулат, е?

Ҫакна каланӑ чухне Дубинин хӑй темиҫе ӑст- 
рӑм ҫурагнӑ, ҫурагнӑ чухне калама ҫук пысӑк- 
ыратусем тӳснӗ ҫын пек ҫӗкленсе калат.

Ҫыракан машинӗ ҫӗнӗрен шаккама тытӑнат, 
Йаккӑв Иванчӑ малала вулат. Хаҫатра ҫырнисене 
вӑл пӗтӗмпе, йӗркипе, пӗр сиктермесӗр вулат.

Вулянӑ хушӑра:
— Ҫураки ӗҫӗ лайӑх пыраЬха. Пур ҫӗрте те 

акаҫҫӗ Анчах кӑҫалхи ҫул мӗншӗн ха пылчӑк ҫи- 
не акни ҫук? Тен акаҫҫӗ те пу./ь? Тен хаҫат ҫине 
кӑна ҫырмаҫҫӗ пу./|)? Ну, хад) малала кайӑпӑр. 
Аха! Каллех хулигансем! Тупататуршӑн, епӗ вӗсе- 
не пӗрте хӗрхенес ҫук... Пиккар ,профессӑр Вар- 
шавӑна килнӗ. Хам пулсан, епӗ нихӑҫан та стра- 
(осферӑна вӗҫес ҫук: хӑт мана ылтӑнлӑр есӗр... 
Иу-с, Аслӑ театрта пайан .Садко* оппӗрӑ пырат 
мӗш „Град Китеж“ тесе паллӑ тунӑ билетеене ҫи- 
рӗм саккӑрмӑш числана хӑварнӑ. Мэлӑла мӗн? 
Беатӑ Малкин концерчӗ пулмала. Сатирӑпа кулӑш 
каҫӗ пулат... 598-мӗш пӳлӗме партколлеги Ники- 
тин йулташа кӗрсе ту.хма чӗнет... Ҫапла... Ҫапла... 
Редакци телефонӗсем... Главлит упполномочӑннӑ- 
йӗ 22624-мӗш номӗр...—тесе хӑйне хӑй калаҫса 
пырят.

Дубинин сехет ҫине пӑхса илет; 11 сехет ҫеҫ 
ҫитнӗ-ха.

— ,И звеҫти“ хаҫат тата ӑҫта? ,И звеҫти“^парӑр 
мана, Федӑр Николайчӑ, ӑҫта, „Извеҫти“? Ӗмӗрех 
ӗнтӗ ҫав ылханлӑ курйершӑ хаҫатсене таҫта чик- 
сехурат!

— Пайан „Извеҫтн“ ҫук,—гесе типпӗа ответлет 
Дубинина Федӑр Николвйчӑ.

— Мӗнле апла ҫук?
— Канмали кун хыҫҫӑн ,Извеҫти“ нихӑҫан та 

пулмаст.
Урӑх нимте вулама ҫуккине курса Йаккӑв Иван- 

чӑ шурса-кӑвакарса кайат. Ӑшӗ вӗҫнипе вӑл пӳр- 
нисене шатӑртагтарса илег, чӗрӗк сехет хушши 
те пулӗ пӗр хускалмасӑр - чӳрече йенне пӑхса 
темскер шухӑшласа ларат. Унтан вӑл хӑйне хӑй 
алла илет те васкамасӑр кӑаа хӑй паспӑрчӗ ваД)- 
Д)И картонран хытӑ хупӑ хатӗрлеме Иуҫлат. Вӑл 
ку ӗҫе пит те тӑрӑшса тлват, ҫӗҫӗпе те касат, 
ҫилӗмпе те ҫыпӑҫтарат, унтан чӗлхи вӗҫве ҫырг- 
сах туйӑ хупӑ ҫине ,Я. И. Дубинин“, тесе хӑй 
йатне ҫырса хурат.

Кӑнтӑрла иртсен пӗр ссхет тӗлне ҫак пысӑкӗҫе 
вӑл пӗтерет. Халӗ ӗнтӗ унӑн план ӗҫӗсене ты-1ӑн- 
мала. Анчах Йаккӑв Иванчӑ тытӑнасшӑн мар, хӑй 
сӗтелӗ ҫинчен хутсем ҫине вӑл ӳсӗр ҫын тӗтӗмпе 
чыхӑнтарнӑ кушак йевӗрлӗ пӑхат—тӗтӗмрен пӑ- 
рӑннӑ пек пӑрӑнат. Хутсем ӑна йӑлӑхтарнӑ, вӑл 
вӗсем ҫине пӑхса чыхӑнсах кайат.

Тулта ҫуркунне шавӗ илтӗнет. Йаккӑв Иванчӑ 
кун ҫинчен пӳлӗмре пӗрле ӗҫлекенсене каласа 
парасшӑн.

— Тулта пайан тӳлек, хӗвеллӗ... Ех, утса ҫӳре- 
ме лайӑхҫке...

— Ӗҫлеме ан кансӗрле,—ответлесе хучӗ Д)УД' 
милӑ Филипӑвнӑ.

— Епӗ кунта пурне те кансӗрлеп пулас^.. Кай- 
ма та пултаратӑп,—айӑпсӑр айӑпа хӑварнӑ ҫын 
пек хуйхӑрса калат вӑл.

Унтан вӑл тула тухмали ҫӗре тухса кайат. Кун 
та вӑл хӗрӗх минут таран йулташӗсем ӑна курай- 
манни ҫинчен, Пиккар профессӑр ҫинчен, тата 
„Град Китеж“ тесе паллӑ тунӑ билетсене ҫирӗм 
саккӑрм^ш числана хӑварни ҫинчен шухӑшласа 
пӑшӑрханса лараЕ

„Вӑт, шуйтансем,- театрсем тӑрӑх ҫӳреме те вӑ- 
хӑт тупаҫҫӗ. Вӑхӑчӗ нумай, ҫавӑнпа ҫӳреҫҫӗ те^,— 
тесе шутлат вӑл.

Дубинин хӑйсен пӳлӗмне хайар кӑмӑлпа таврӑнат.
— Сирӗн пата ӗҫпе килнӗ ҫын пур,—тет ӑна 

Л)удмилӑ Филипӑвнӑ.—Кӗленче планӗ пирки. Вӑл 
халӗ те коридорта кӗтет пулмала.

— Сирӗнсӗр те пӗлетӗп. Епӗ унта пӗр самант- 
рах ӗҫе татма пултаратӑп... Тула тухма кӑна кай- 
нӑччӗ.

Ҫак самантра ӑча пуҫлӑх патне чӗнеҫҫӗ.
Ҫиленсе:
— Итлӗр-ха, Дубинин йулташ, есӗр пайан та 

вунӑ минут кайа йулса килнӗ. Службӑна ӑна вӑ- 
хӑтра ҫӳреҫҫӗ. Капла мӗн пулат-ха вӑл? Патша- 
лӑхран вунӑ минут пытарса йулни мӗне пӗлтер- 
нине пӗлетӗр-и есӗр? Епӗ сирӗн ҫинчен приказра 
сире йатлани ҫинчея пӗлтермеле тӑватӑп. Халӗ 
кайма пултаратӑр, текех епӗ сире тытса чӑрмас- 
тӑп, тесе йатлат ӑна пуҫлӑхӗ.



Коридор тӑрӑх кайала таврӑннӑ чухне Йаккӑв 
Иванчӑ пуҫӗнче хуйхӑллӑ шухӑшсем варкаҫҫӗ.

„Пӑх-ха, мӗн калаҫат. Тупнӑ калаҫма. Ҫын кунта 
вӑйне хӗрхенмесӗр тискер-кайӑк пек ӗҫлет, вӑл 
ӑна пӗлесшӗн мар, кӗҫеленсе кайнӑ бӳрократ! 
Пиншак тӑхӑнса йанӑ городовой!“—тесе вӑрҫат 
вӑл хӑй ӑшӗнче пуҫлӑхне.

— Ҫук, ку ӗҫв- епӗ ахад) хӑварас ҫук! Чӑнахах, 
вунӑ минута епӗ кайа йулнӑ ӗнтӗ. Анчах, мӗнле 
пулнӑ-ха вӑл? Ҫакӑн ҫинчен ун манпа выл)ӑхпа ка- 
лаҫнӑ пек калаҫмала и-ха? ,Епӗ сире тытса чар- 
мастӑп", тет. Путсӗр, мана тытса чарасшӑн! „Кай- 
ма пултаратӑр!", тет. Мӗнле апла калаҫат ха вӑл? 
Тепре каласан, епӗ кайма та пултаратӑп. Епӗ ун 
ҫнне Н'алӑпӑ паратӑп!

Пӳлӗмри ӗҫлекҫнсене вӑл аллисенчен тытат, вӗ- 
сен сӗтелӗсем ҫине пырса ларат, пӗр вӗҫӗ.-чсӗр 
табак туртат. Унган вӑл хӑй сӗтелӗ хушшине 
кӗрсе ларат те ҫырма тытӑнат.

,.Тӑнлантарулӑ ҫыру",—тесе листа'варрине ҫыр- 
са хурат вӑл.

Кӳршӗ пӳлӗмрен хӗрлӗ чернил илсе килсе кӑ- 
вак чернилпа ҫырни айне илемлӗн кӑна хӗрлӗпе 
йӗр туртат.

— Дубинин йулташ, мӗнле, кӑнтӑрти савӑт тӑ- - 
рӑх есӗр плансем хатӗрлесе ҫитертӗр-и?—Дубинин 
патне лӑпкӑн кӑна пырса хуллен ыйтрӗ Федӑр 
Николайчӑ.

— Ӗҫлеме канҫӗрлетӗр! Кунта ҫынна айӑп тӑ- 
Баҫҫӗ, варалаҫҫӗ! Ӗнтӗ ман халӗ тӳрре тухмашкӑн 
тӑнлантарса ҫырма та йурамаст еппин? Етемрен 
унӑн йулашки гивлетне—шалӑпӑ парассине те 
туртса илесшӗн! — хайаррӑн кӑшкӑрат Йаккӑв 
Иванчӑ.

Федӑр Николайчӑ часах калаҫма чарӑнса хӑй 
сӗтелӗ йенеле шӑват.

— Епӗ вӗсеае кӑтартӑп-ха!
Пуҫланӑ хутне Дубинин малала ҫырма тытӑнаЕ

,,Ҫак уйӑхӑн 25-мӗшӗнче мана Пытд^аҫҫинскн 
йулташ кабинетне чӗнтерчӗҫ. Кунта мана етем 
тӳсмеле мар йатларӗҫ

Йаккӑв Иванчӑ калама ҫук пысӑк хӗрӳлӗхпе 
ҫырат, чернилӗсем унӑн сӗтел тӑрӑх сирпӗнеҫҫӗ. 
Ҫырӑв нче вӑл хӑйӗн патшалӑх умӗнче тунӑ пы- 
сӑк ӗҫӗсене кӑтартасшӑн тӑрӑшат;

„Чӑнахах, етем калаҫиа. пултарат ӗнтӗ вӑл. Ан- 
чах ӗҫсене тӗплӗн пӑхма кирлӗ-ҫке. Мӗн пирки 
епӗ вунӑ минут кайа’ йулса килнӗ-ха? Мӗншӗн те- 
сен, трамвай чарӑннипе епӗ вӑхӑтра ҫитеймен".

— Дубинин йулташ килнӗ-и? Ӗнтӗ ӑна епӗ кун- 
та икӗ сехет кӗтсе тӑратӑп. Мӗнле-ши?

— Мӗн калас тетӗр?
— Епӗ, йулташ, кӗленче пирки.
— Суккӑр-им вара? Куратӑр пуд>-ҫке, ҫын ӗҫ- 

ленине? Епӗ кунта калама ҫук кирлӗ доклад ҫы- 
ратӑп, есӗр кӗленчепе... Пулаҫҫӗ те чунсӑр 
етемсем!

Йаккӑв Ивзнчӑ ӗҫпе килнӗ ҫынна кӑларса йӑрат 
те каллех ҫырма пуҫлат.

„Трамвай ҫӳреме чарӑьнипе вӑхӑгра ҫитеймен 
пулсан, ПытД)аҫҫински йулташ мана ҫавӑн пек 
хулиганла йатлама пултарнӑ-и-ха?..“

Пилӗк сехет ҫине ҫирӗм ' минут кайсан, Дуби- 
нин сӗтел хушшинчен тӑрат. Сехет ҫине пӑхат те:

— Каллех ҫак йуна сӑрхӑнтаракан ылханлӑ уч- 
режденире ҫирӗм минут ытлашши иртертӗм. Тис- 
кер кайӑк пек кунта хӑна хӗрхенмесӗр ӗҫлетӗн, 
н<гкам та сана тав тӑваканни ҫук!—тесе мӑкӑртат- 
са илет.

Йакӑв Иванчӑ тӑнлантарулӑ ҫыруне тепӗр кун- 
не ҫырса пӗтерме пулса, васкаса тухса кайат 
киднеле.

Ӗҫ кунӗ пӗтет.
ИД)йа ИД)фпа Йевгений Петров.

Куҫарни Лашманӑн.

Хурах, ҫаратаҫҫӗ!
Йалсоветне кӗнӗ пиҫмоносӗц пӗр ҫамрӑк сарӑ 

кӑгра ҫӳҫлӗ учцтӗле хаҫатсемпе пӗрле „Капкӑн“ 
журнала тыттарса хӑварчӗ те кӑллех тухса ҫу- 
халчӗ.

— Давай „Капкӑн“ вулас,—тСрӗ йалсовет иред- 
ҫедатӗлӗ учитӗл аллинчи „Капкӑна“ курсан.

— Памастӑп,—тавӑрчӗ учитӗл.
— Ай-уй вулаттармастӑнта-и?—ыЙ1 рӗ ҫекретар. -
— Вулатгармастӑп! Иртнӗ номӗре те есирех ҫӗт- 

се пӗтертӗр.
— Мана анчах пар! —кӑшкӑрчӗ счетовод.
— Никама та памастӑп.
—̂ Мӗн пӑхса тӑратӑр! Атӑр тытса туртса илет- 

пӗр!—хыгтӑн кӑшкӑрчӗ предҫедагӗл сӗтел ҫине 
улӑхса.

— Атӑр! —герӗ ге халиччен чӗнмесӗр дарнӑ кол- 
хоз бригадирӗ тӳрех' учитӗл мӑйӗ ҫине сиксе ларчӗ.

— Тыгӑр! Туртса и лӗр!-терӗҫ сасӑсем. Унччен 
те пулмарӗ учитӗл ,Капкӑн“-не портфӗлне чиксе 
><учӗ. Ҫак хушӑрах ӑна виҫ-тӑватӑ,ҫын пырса тыгрӗҫ.

—-Ай-уй ҫавна та, итеймесгпӗр-и! —терӗ прсдҫеда- 
тӗл сӗтел ҫннчен сиксе анса.

Предҫедатӗл кыҫҫӑн счетовод га учигӗле йарса 
тытрӗ. Лна ҫӗре пусса антарчӗҫ.

— Хурах, „Капкӑн" ҫаратаҫҫӗ!!!
— Ма кӑҫкӑратӑн!
— Крау-у-л! Хурах! Каикӑн...
— „Капкӑн“-на пар, вара йарагпӑр!
— Ай-ай! Портфӗл ҫӗтеҫҫӗ! Хурах!
— Хыт ан кӑҫкӑр!—терӗ предҫедатӗл учнтӗл ту- 

тине аллипе хупласа. Ҫак вӑхӑтрах канцефари 
коридорӗпче ура сасси илтӗнчӗ. Куна илтссн шал- 
тиссм учитӗле турткалашма пӑрахрӗҫ.

Вара учитӗл пулӗ пек тухса сирпӗнчӗ йалсове- 
тӗнчен.

— Мӗн нулнӑ сире?—ыйтрӗ 1!алсоветне кӗнӗ шур 
сухаллӑ старик хашкаса.

— Нимӗн те пулман,—тавӑрчӗ предҫедагӗл.
— Ара „хурах“ кӑшкӑратӑр та. Ҫыисем пургс 

кунтала чупаҫҫӗ.
— Татах килеҫҫӗ,—илтӗнчӗ сасӑ.
— Айда ес тух та: нимӗн те ҫук те,—терӗ ге 

предҫедатӗл старике вӑйпах кӑлзрса йачӗ; Кун 
хыҫҫӑн йалсоветне кӗрекенсем пулмзрӗҫ. Йалсо- 
ветри актив „Капкӑн“ вуламаншӑн чылайччен хур- 
ланса ларчӗ. Мзлала кун пекки ан пултӑр. Ҫа- 
вӑнпа пурке ге „Капкӑн" ҫырӑнса илме хушаган.

..Кчпкӑн" тусе—Вл. Дубровский.



Кам ӗҫленест-вӑл илмест
М итрофап—пултаран; 
Ҫут тӗнчсне култараи;' 
Сивӗ-сивӗ хӗл ҫитсен, 
Хырӑмна мӗн т^лтаран?

*

,,Митрофан... Митрофан...' 
Митрофанӑи пӗр автан.
Нал та пулин у к с а х л а т . < 
Темӗн пулнӑ хӑйамат.'''’'̂ "® 
Урӑх унӑн выд)ӑх ҫук,
Ны.т,ӑх хупма карти ҫук; 
Хӑйне ваД)Д)И пӗр ӳпле 
Тукаларӗ тем тепле.
Ашшӗ тунӑ кил-ҫуртне} 
Сута-сута пӗтерчӗ;
Кахал пирки хӑйӗнне \  
Ырӑ йатне ҫӗтерчӗ".—
Тесе кулаҫ ачаҫем 
Митрофанран пайан кун. 
Сакпа илтсен пичӗсеы 
Хӗрелеҫ-ши—ҫук-тии ун?

*

-^Митрофан! Митрофан!.. 
Кӑнтӑр ҫитет, чзс вӑран!.. 
Хӑвӑнах вӗт туймала:
Ака тума каймала.
Сынсем темчул сҫленӗ-^- 
Зяданисем вӗҫленӗ.
Уйра вӗрет хӗрӳ ӗҫ 
Чарӑнмасӑр вӗҫрен-вӗҫ.
— Пӗлеп, пӗлеп... Пӗлмесӗр: 
Вӗсем чӗлӗм чӗртмесӗр 
Халӗ уйра ӗҫлеҫҫс;
Пӗр пӗринчен иртеҫҫӗ... 
Анчах мӗпех тӑван-ха 
Ман пек сывмар пулсассӑн?. 
Уйа мӗнле утан-ха 
Ура таврӑш сурсассӑп?.. 
Кача пӳрни виҫӗ кун 
Сӗрсе йухма хӑтланат,
Вӗче тӑрӑх вӗри йун 
Аран-аран чупкалат...
Утса парам акӑ пӑх; 
Хӑлтгин-хӑлттин пустарат 
Те тухатмӑш, темле йӑх 
Чуна нуша чӑттарат!—

** *•

Хӗвел кашни кулленех 
Ҫӳлерен ҫӳле хӑпарчӗ. 
Уйхир, вӑрман, мӑн улӑх 
Симӗс сӑнна хупланчӗ 
Пирӗи найан Мнтрофан 
Ӗҫлемешкӗн тухмарӗ.
Ака тӑвас шутпалан 
Уйа ура пусмарӗ.

* *

Хӑвӑнах вӗт туймала:
Утӑ тума каймала.
Сынсем хӗрсе ӗҫлеҫҫӗ.
1',се хявӑрт вӗҫлеҫҫс. 
Пӗо-пӗринпе ӑмӑртса 
Утя ҫулаҫ васкаса.
- Пӗлеп. пӗлеп... Пелмесӗр: 
Дажӗ сӑмах чӗнмесср; 
^Теречӗпе харӑс тӑрса, 
Пӗвӗсене выд^атса 
Вҫҫыннийӗ ут ҫулат.
Ик кун нимӗн ҫимерӗм 
Пӗтӗм ӑш-чик каснӑран. 
Аран-аран ҫурерӗм 
Ҫамка хыҫӗ хытнӑран.
—Тухтӑр патне кайасчӗ,
Вял' хушнипе тӑвасчӗ.
Унтан чир-чӗр пӗтӗ сап;м_ 
Атту хӑҫҫан йусанан?
—Вӑд пуД)... Анчах Силемпи; 
„Кӑмака ҫинчен ан 'ан“ тет, 
„Пуртрен тула ян тух" тет, 
..Ҫынпа сӑмах ан хуш" тет.— 
Сапла сӑмах ҫаптарчӗ — 
Врнгалира шантарчӗ. 
Митрофан—„пултаран"
Хяҫҫан нэмӑс пулӗ сан.
Суйа сӑмах йухтаран—
Хӑвна хӑвах улталаи.

*

—Митрофан, а—Митрофан!. 
Кӑмака ҫинчен хӑҫан анан?..

Кун иртет те каҫ пулат, 
Вӑхӑт гаӑват малала.^ 
Ҫулла темле ӗҫ дулат:
Пур ӗҫне те тумала. 
Ҫынсем хӗрсе выраҫҫс— 
Тырӑ пулӑ пухаҫҫс.
Анчах „пирӗн" Митрбфан 
Ку ӗҫе те хутшӑнман. 
Бригаднре каланӑ:
„Вӑйхал йӑлтах ҫухалнӑ... 
Лран-аран ҫӳретӗп.
Тӗрлӗ чир-чӗр тӳсетӗп. 
Тухтӑр патне ҫитрӗм те 
Ҫилемпилҫх каларӗ: 
Йӗпе-сапа ӑщӑ кун 
Тула тухма хушмарӗ. 
Иайанлаиса пурӑвсан 
Тамашасӑр нртеймӗн.
Суйа туни курӑ.нсан 
Ыр пуласса кӗтеймӗн... 
Ертел пуҫлӑх хад) ӑна  ̂
Справкӑ нлме чуптарнӑ. 
Ҫавӑнпа вӑл хулана 
Хашка хашка васкаиӑ. 
„...Колхозник Митрофан 
Ҫаиҫурӑмӗ пнт ӑван...
Чир чӗр тавраш ҫукӑ ун, 
Клетке тулли вӗрри йун... 
Пур ӗҫре те чӑтмала— 
Вӑйлӑ ӗҫсем памала..."— 
Ҫапла унӑн сывлӑхне 
'Гухтӑр ҫырнӑ хут ҫине.

Хӑт мӗнле ӗҫ колхозра 
Ударлӑхпа ӗҫленет. 
Удаолӑхпа ӗҫленет те 
Хӑвӑрт. пахян вӗҫленет. 
Унта пӗр нӗр найаишӑн 
Ӗс чаранса тӑпас ҫу 1̂ . 
Псрленп"лӗ вӑйхалшан 
Митрофана шеллес ҫук.

Ситрӗ хайхи кӗркунне. 
Еҫсем нӗте пуҫларӗҫ. 
к^олхозннксем ӗҫкунне 
Миҫе тунӑ—шутларӗҫ. 
Чакак, Мӗтри, Ухлипан 
Икҫӗршер кун ӗҫленӗ, 
Пӑраскипе Сар Иван 
Икҫӗртеп тр иртернӗ. 
Комсомолӗс Йевдокким 
Икҫӗр алӑ асӑпат. ^
.Пеш киссинчи мӑн Йеккнм 
Виҫҫӗрпсле савӑпат. 
Мйтрофап та тытӑнчӗ 
Ӗсӗсрне шутлама 
Шҫвӗр сӑмса усӑнчӗ — 
Хисеп ҫуктӑр савӑима.

* ** •
Аслӑ ампар умӗнче 
Колхозннксем куратӑн. 
Тата вӗсен питӗнче 
Савӑк кӑмӑл туйатӑи. 
Унтах лавсем тӑраҫҫӗ. 
Хӗрлӗ йал;Гв вӗлкӗшет, 
Пайан уйав тӑваҫҫӗ— 
Ергел тупӑш валсҫет 
Йашӑ кӗрӗм хаваслӑ.

Хумка нурӑ кӗвӗлет. 
Вагӑраххи талпаслӑн 
Шекер сӑмах шӗкӗлчет. 
Акӑ ҫитрӗ кладовшчнк 
Уҫрӗ ампар алӑкне.
Уппа пӗрле весовшчик 
Тӑчӗ хӑйӗн вырӑннс.
Уҫрӗҫ аслӑ журнала:
Уитаи пӑхса пӗлмеле:
Кама мӗншӗн памала, 
Миҫе путав виҫмсле. 
Хайхи „пирӗн" Митрафан 
Ҫигсе тӑнӑ чи малтан.
Хул хушшине мӑйӑхне 
Йӑтнӑ тата тваттӑ тан,
—Мана виҫсе парӑр-ха... 
Ҫакна илсен хад) ҫитет,— 
Ҫапла ҫапрӗ сӑмаха,
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Хӑй мӑйӑхсем хатӗрлег. 
.упӑн Рагпе тупрӗҫӗ, 
Еҫкунсепс кӑтартрӗҫ:

-Пит тс сахал тиветҫке: 
Тӑватӑ мӑйӑх хатӗрлен.
Псри пулсан ҫитӗҫке—
Вӑл та пулин тулмӗ тен. 
-г-Мӗнлс?! Мӗнле?!.. Аплала!.. 
Пуҫ ҫаврӑнат каплала. 
Тӗлӗнтертӗр гапҫимах... 
Тӗлӗки ку?.. Йе чӑнах?!
—Тӗлӗк мар ку: чӑн-сӑмах—

Виҫӗ пугав ытлдрах...
Кӳр мййӑхпа—акӑ ил:
Урӑх тивмест...
Кам ӗҫлемест—вӑл илмест, 
Сакна маннӑ имӗш ес. 
Йалан „сывмар" ҫӳренчӗ— 
Тӗрлӗ „чир-чӗр" тӳсенчӗ. 
Ухливансем, Ивансем 
Улт ҫичшер лав тултарчӗҫ. 
Митрофанӑи куҫӗсем 
Ҫакна курсан шывланчӗҫ. 
Ҫынсем ҫине пӑхсассӑн

Куҫӗ-пуҫӗ ҫаврӑнат,
Тулли лавссм курсассӑн 
ХаД) тин найан хуйхӑрат. 
Ей, Митрофан... Митрофзн.. 
Мӗн ӗҫленӗ—йӑлгах сан. 
Еҫлеместӗн—илместӗн, 
Илместӗн тӗк ҫиместӗн. 
Митрофан—„пултаран"
Ҫут тӗнчене култараи. 
Анчах сивӗ хӗл ҫитссн 
Хырӑмна мӗн тултаран?

Г сорш и Волж скич.

Йӗплӗ ҫӑиах
ч

Каҫхине выртмалн пӳлемре сыснасем вз.|ь.'{,и 
лапраран тунӑ „тӳшек ҫытар* урай тӑртш ӗпҫх 
сарӑлса выртат, иылчӑклӑ сыснасепе хӑй ҫине 
выртма чӗвет.

Сысиа ферми пуҫлӑхӗсем ӑҫта выртса кунӗн-ҫс- 
рӗн ҫывӑрнине пӗлместпӗр. Тен ҫук та пуле вӗ- 
сем,—пурри палӑрмаст.

А. Киҫҫерин.

Ывӑлӗнчен пытармаст.

Йуратнӑ ӗҫӗ.
Тяманлӑ Выҫли йалӗнчи (Йӗпреҫ р.) пнҫмЬпоҫӗц 

Давыдӑвӑп ӗнси ҫине виҫӗ пуҫлӑ кахал хӑпарса 
ларпӑ. Тен ӑна ӗнсе ҫинчен акгарсан, хӗрӳ сҫ вӑ- 
}<чтӗнче сӗтел хушшинче ҫывӑрса ларча пӑрахӗ. 
Ӗҫрсн упарап хӑрапӑ пек хӑрат. Ытлашши ӗҫку- 
нс пуласрзн хӑрат. Унӑн йуратнӑ ӗҫӗ ерех ӗҫесси 
кӑна.

Маркӑсем пайан алӑра ҫук, кӳр ҫырупа укҫупа, 
почтӑра хам ҫыпӑҫтарса йарам, тссе илнӗ укҫа- 
сене шалавзр кӗсйине ерех илмешкӗн чнкет. Кан- 
вертсем ҫине „доплатной“ тесе ҫырса хурат(ку 
ӗҫе вӑл вара пит йуратат).

Хаҫатсене ҫухатат. Пуҫпе те ҫухатмала та, ан- 
чах ҫухатсан ҫӗлӗк тӑхӑнса ҫӳремели пулмасран 
хӑраса, сыхланарах ҫӳрет.

— Давыдӑв, санроп хӑҫан псрлӗ ҫын нулс?
Ун йыпшш ыйту Ҫ1Ш& ответ пама иӗлмест пи- 

рӗн „Капкӑнра" нумай асӑмма тивӗҫлӗ Давыдӑв
йулгаш. \ Пайман И.

Ҫапла ӗҫсем.
Ӗҫлемест. Кашни кун ӳсӗр. 300 тснкӗ йахӑн 

рветратӑ. Кам ҫиичен пулӗ ку?
Сан ҫннчса тс, унӑн ҫинчен те, лсшӗн ҫинчен 

ге, кун ҫинчен те ун пек сӑмахсем калама пулта- 
раймастпӑр, Аслӑ Чак (Вӑрмар р.) йалпо предҫе- 
даФслӗ Степанӑв Петр ҫинчен кӑна ҫав сӑмахсене 
калама нулат. Вӑл сӑмахсенс каланӑ хыҫҫӑн: „на- 
мӑсӗ ӑҫта-ши унӑн! тенӗ виҫ сӑмаха хушса кала- 
мала. Вара пирӗн ӗҫӗ те пӗтрӗ, малала ревизи 
комиҫҫин ӗҫлсмелс.

^Ваназар ҫурутравӗ^.
Кулавари (Трак р.) „Ваназар' колхозӗи сысна 

ферми пнг илемлӗ вырӑнта ларатТ унӑн веҫ тав- 
ралах шыв йухса выртат. Еверке йенчвц анчах 
Ҫӗрне чикӗленсе тӑрат, ҫавӑнна__^ӑна „полӳострӑв 
(ҫурутрав) Ваназар* теме пулат.

Сысна витин килкарти алӑкне уҫсан унган ви- 
тине кайас пулсан, ҫӑпата сырнӑ ҫыи ан пырса 
кӗр; чӗркуҫ таранах лапра ҫине кӗрсе ларӑн. Сыс- 
насен пӳлӗмӗн навуслӑ урайӗсем кам та пулин 
тасатса парасса кӗтсе тӗксӗмӗн выртаҫҫӗ.

Ачи:-—Ма есӗ хура хӑма ҫине тилмӗрсе пӑхатӑн? 
Клас тӑшманӗ: — Хама усӑ кӳрекенсем кам кам 

пуррине пӑхатӑп. Кунта вӗт мӗв пур ӳс^рсене, 
прогулшчиксенӗ, кахалсене ӳкерсе хунӑ.
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Процентлӑ телей
Сиве каҫ. Ҫӗнйал Шетмӗн аслӑ урамӗпе епӗ 

Салат Ҫтапанӗпе ^пухуран килеле тавӑрӑнатпӑр. 
Михалка Караҫӗ телне ҫитерехпе темӗнскерле хӑй- 
хай ҫуйдашнӑ сасӑсем хӑлхана илтӗнчӗҫ.

— Ҫтапан, итле-ха, Караҫ арӑмне ватмаст-и? 
хӑлхасене тӑратрӑмӑр.

— ТеМ) Караҫ арӑмӗ патак ҫимест пулӗ вӑл, 
Караҫне хӑйне тытса силлес тейӗ,—ответлерӗ 
Ҫтапан.

Вӑрҫаҫҫӗ-ши кусем тесе итлесе тӑрсан, пӳртри 
хайкашу хытӑран та хытӑрах илтӗнме пуҫласан, 
епӗр Ҫтапанпа Караҫ патне кӗрсе чӑрмантарма 
шутларӑмӑр. Мӗншӗн тесен манӑн хамӑн килйышра 
та ун пек тӗслӗхсем с ^ а л  мар пулкалаҫҫӗ. Кар- 
чӑкпа иккӗн анчах тытанатпӑр пӳртре ҫавра ҫил 
ҫаврӑма, ҫав вӑхӑтрах карчӑк; чэрӑн мӑн ҫӑвар, 
чарӑн ҫын килет, тет те, вара епӗ анчах вӗресе 
тӑкӑнма тытӑннӑ хуран айне Лур сапнӑ пек шӑпах 
чарӑнатӑп. Пӳрте кӗрекен ҫынна мӗнле те пулсан 
кӑмӑлӑ питкуҫпа кӗтсе илме тӑрӑшса пӗр-пӗр йапала 
тытса,—пӗлтӗр анчах илтӗм ҫак картуса, кивелчӗ, 
тӗсӗ карӗ шелмӑн,—тесе ларатӑн. Ҫавӑн пек тен 
ҫавра ҫиле чарӑпӑр, тесе кӗрес терӗмӗр Караҫ 
патне.

— Пирӗн килес!

Бӳрократ.

— Килӗрех. Есӗр пухуран тавӑрӑнатӑр пулӗ,— 
ыйтрӗ пирӗнтен Караҫ арамӗ.

— Пухуран-ҫке,—харӑс ответ патӑмӑр.
г— Унта есӗр тӗнче ухчахӗ курмарӑр-и?
— Тем, пайанхи пухура ухмах ҫын курмарӑм, 

кашнийех чипер ӑс тӑнпах пынӑ пулӗ терӗм, мӗн- 
шӗн тесен, йалсовет ҫыруҫи пайанхи пухура 5 пин 
тенкӗлӗх зайом салатрӗ,—терӗм епӗ ҫирӗп сасӑпа.

—Аван иртрӗ пайан пуху, зайома хапӑл тусах 
йышӑнтӑмӑр, 50-шер тенкӗ ҫырӑнтӑ.мӑр,—хушрӗ 
Ҫтапан.

— Хапӑл тусах йышӑнмасӑр, зайома ӗнтӗ аш 
вырӑнне апат ҫине йарса ҫийетӗр пулӗ те-ха, мӗн 
кирлӗ мар, сӑмаха лӗпӗртетсе лараттзр,—шӑртлан- 
ма пуҫларӗ Караҫ арӑмӗ,

— Ухмаха йертӗн пулӗ есӗ, кин, есӗ кӑшкӑрни 
анатри урамах илтӗнет, ҫӑвар санӑн анчах мар вӗт, 
епӗ кӑшкӑрма тытӑнсан, санран та хытӑ кӑшкӑра- 
тӑп...

— Е е, есӗр мана чарма килтӗр-и, есӗр пусмӑр- 
ласа ҫӳретӗр-и, ан тарӑхтарса ларнӑ пултӑр кунта, 
пшол ман патран, намӑссӑрсем, йытӑсем!—Кзраҫ 
арӑмӗ урса кзйсах кӑшкӑрма тытӑнчӗ.

Чӗрес-хуран, чашӑк-тирӗк. ҫӑкӑр-кукӑл>, кашни 
харпӑрхӑй тӗлӗн алӑк патнеле кусаҫҫӗ. Епӗр ним 
калама аптӑранипӗ:—айга, Караҫ, хамӑрпа, тесе 
шӑвӑнтӑмӑр, хамӑра ӗнселеме тытӑначчен.

— Тухса кай ман патрэн, есӗ ман пата пӗр лав 
йапала тийесе килмен, ӗне —лаша ҫавӑтса килмен, 
есӗ ман пата пуш кӗлеткӳна ҫеҫ ҫакса килтӗн. 
Кай, тетӗп, кай! Мӗн тӑмана пек пӑхса ларатӑн? 
И-и-и тӑмана, уй тункати, намӑссӑр, вӗриҫӗлен! 
Тӗкетӗп ҫатма аврипе тугун ан, леҫсе пар зайомна, 
кайала, халех леҫсе пар. Ай тор ҫырлах, Караҫ 
зайом туйаннӑ! Епӗ процентлӑ зайома 100 тенкӗ- 
лӗх ҫырӑнатӑп, тесе .тутине чӑсса ларат, пулӗ 
пухура. И-и, вилменскер. ма ҫӑва илсе каймаст 
сяна чӑсланкӑна. Ҫӑва тӗлне мангӑн-им? Тухса кай 
тетӗп, тухса кай,—йулашки сӑмахие калама ҫук

хытӑ кӑшкӑрнипе мачча хӑми тӑрӑх утса ҫӳрекен 
таракансем шапӑрах тӑкӑнчӗҫ.
К'араҫ чылайччен пим чӗнмесӗр чӑтса ларнӑ хыҫҫӑн, 
кайӑп, терӗ те, ҫӗлӗкнр нлсе пӳртрен тухрӗ.

Ӑста капас-ха ӗнгӗ? Елӗк ҫук пурнӑҫ пирки киле 
кӗмеле пулчӗ. Арӑма пулах колхоза кӗреймерӗм, 
ӑна пулах халӑх куҫ умне тухма та намӑс. Ех пур- 
иӑҫӑм, тесе тарӑнӑн сывласа илчӗ те тӑвала утрӗ. 
Ко 1У03 вити тӗлне ҫитсен кощухсем патне кӗрсе 
калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн, урайӗнче ларнӑ ҫӗртех 
ҫывӑрса карӗ.

—  Епӗ сана хӑвӑн ыйгупа пайан 12 сахет тв 5 
минутра КИЛМ8 каланӑччӑ. Есб каланӑ вӑхӗтра кил- 
мврбн Халӗ ыран килмесӗр пӑхса тухаймастӑп.

—  Ху халб нимбн тумасӑрах ларанҫкв.
—  Сан ыйтуна лӑхса тухма сахалтан 5 минут 

кирлӑ. 12 08ХВТ сурӑра ку пӳлбма заҫвдани тум а  
Сынсвм пухӑнма тытӑнмала.

Мӗн шырятӑн в.ара е 'ӗ , Ездоки Петровнӑ, упӑш- 
кунтан, — ыйтрӗ’ Трак районӗнчи Халӑх сугйи 
Алтатирен.

— Ара епӗ унтан нииех те шыраймастӑп. Вӑл ман 
иата киле пырса кӗнӗ чух,.пӗр кӑвак сӑхмзн ҫеҫ 
уртса пы яӗ. Ман патра 10 ҫул пурӑнчӗ. 10 ҫул 
пурӑннӑ хыҫҫӑн пӗр каҫне темскер шут т ы т рӗ ,  тухрӗ 
те кзрӗ. Мянӑн 1Ц0 тенкӗ укҫа пурччӗ, ҫавна чиксе 
карӗ. Епӗ сирӗнген ҫав укҫанз шыраса пама ҫеҫ 
ыйтатӑп, сӑмгхсене ӑнланмааа Уҫҫӑя каларӗ Ал- 
тагйи.

—, Мӗншӗн есӗ упӑшку сан патран тухса кайин
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4—5ҫул иргсентин ӗҫе сут аллине патӑа?—ыйгрӗ 
сутйепе йунашар ларакаи заҫедатӗл.

— Мӗншӗн тесен манран илсе кайнӑ 100 тенкӗ 
укҫа ахад) укҫа пулуан, телейлӗ укҫа пулнӑ.

— Мӗнле телейлӗ укҫа? '
— Мӗнлине хӑйӗнчен ыйтӑр. Чӗлхесӗр мар вӑл 

кзлама пултарат.
— Ҫав ҫӗр тенке кайяла илес тетӗн пулат, апла? 

Ҫапла ҫав. Мӗни ӗм тесенвӑлукҫи а.хзлли пул-
ман, телейли пулнӑ.

— Урӑх есӗ унрзн нимӗн те шырамастӑн-и?
— Ҫук, урӑх нкмӗн те шырамастӑп, ҫав 100 тенке 

ҫеҫ шыратӑп,
— Герасим Михайлович, есӗ мӗн каласа парагӑн 

ҫак ӗҫпе?
- -  Епӗ кӗскен калатӑп.
— Кӗскен кала ҫав.
— 1920-мӗш ҫулта епӗ ҫук пурнӑҫпа ниҫта кай- 
кӗреймесӗр 16 ҫултах, ҫамрӑклах Алтатйи патне

киле кӗтӗм. 1930-мӗш ҫула ҫитиччен унӑн упӑшки 
пулса пурӑнтӑм.

1930-мӗш ҫулта “пйатилеткӑ 4 ҫулта“ зайом тухрӗ. 
Ҫав зайома сарас тӗлӗшпе йалта вуху туса 
ӑнлантарчӗҫ. Епӗ зайом усӑ панине ӑнланса илтӗм 
те процентлӑ облигацине ЮО тенкӗлӗх ҫырӑнса 
илтӗм. Киле тавӑрӑнсан Алтатйи мана чутах ҫисе

йаратчӗ. Т у х са ^ ай , тет, зайомне леҫсе пар, тет. 
Мӗн алла кӗнӗ ҫавӑнпа ҫапма тытӑнчӗ. Тем те пӗр 
каласӑ пӗтерчӗ. Вара епӗ ҫав мӑшкӑла чӑтаймасӑр 
облигацине илтӗм те, тухса карӑм. Крлхоза кӗтӗм. 
КоН)ухра ӗҫлеме тытӑнтӑм. 1931 ҫултӑ манӑн обли- 
гаци 6 тенкӗ процент пачӗ. Вӑл укҫапа пӗр мӑшӑр 
сысна ҫури туйантӑм. 1932 ҫулта манӑн облигаци 
каллех 6 тенкӗ процент пачӗ. Вӑл укҫапа чӗчӗ 
пӑрушӗ илтӗм. 1933—34-мӗш ҫулсенче 12 тенкӗ 
процент пачӗ, татах йапаласем туйантӑм. Колхозра 
ӗҫлесе илнӗ тырӑпа сарай тата ампар туйантӑм. 
Кӑҫал пилӗк ҫтеналӑ пӳрт лартас тетӗп-ха...

— Сут заҫеданине кайат,—тесе ҫыруҫи пӗлтерчӗ 
те, сутйесем урӑх пӳлӗме кӗрсе карӗҫ.

-т- Анлантӑн-и, Петровӑ Йевдвкк?
— Сӑмахпа каласа парӑр-ха тепре,—ыйтрӗ Алта- 

тйи пригӑвӑра ӑнланмасӑр.
— Сана епӗр, санӑн пулнӑ упӑшкунтан пӗр пус 

та шыраса илсе памастпӑр. Упӑшкуна процентлӑ 
рблигаци илнӗшӗн вӑрҫман пулсан, тата иксӗр те 
пӗрле колхоза кӗнӗ пулсан, есӗ те Ҫтапан пекех 
телейлӗ колхозник пулаттӑн,—ӑнлантарчӗ арӑма 
сутйе.

И. Сӳпенкке

Кинора
Киаона кӑшт пӑхса ларнӑ -хыҫҫӑн, халӑх умне 

ӑнсӑртран ҫур клеткелӗ ҫын тухса тӑчӗ. Ку „Блес- 
тящця карьера" кино| картинӑн геройӗ Андрей.

— Ну-и тӗлӗнмеле ҫын,—тесе илчӗҫ курма пы- 
ракансем.—Тути, ҫур сӑмси пур, анчах та куҫӗ 
тата ҫамки тавраш нимӗн те ҫук. Мӗнле ши ку 
ҫын шутлама пултарат?—тесе сӑмахласа илчӗҫ.

Ҫав хушӑрах пӗри: „—Рамкӑ]“—тесе пыр шӑтӑк- 
не ҫав тери вирлӗн хырса кӑшкӑрчӗ. Кӑшкӑрьине 
илтсен киномеханик Иванов шалт! сикрӗ те, рам- 
кӑна йусарӗ. Паҫӑрхи^ ҫур сӑмсалӑ, куҫсӑр ҫын 
чистӑй ҫынах. Тути, сӑмси, куҫӗ-пуҫӗ пурте пур.

— Ну-и механик, шутник шелмӑ! Пӗр ҫынна 
темиҫе тӗслӗ кӑтартма пултарат тесе сӑмахласа 
йлчӗҫ пӗр-пӗринпе.

Кинона пынӑ ҫынсем нумай хушӑлӑпланса пӑх- 
са лараймарӗҫ. Ак, каллех темӗскерле тискер са- 
сӑ шӑлтӑр-шалтӑр, хӑлтӑр-халтӑр илтӗне пуҫларӗ. 
Екран ҫинчи картинӑ пӗр вырӑнтах тӑрат.

— Ей, механик! Давай малала кӑтарт. Ку кӑт- 
ра майрана курса йӑлӑхрӑмӑр ӗнтӗ!—тесе тарӑх- 
са кӑшкӑрчӗ Митак.

Капла кӑшкӑрсан, механик шӑлт аптраса ҫитрӗ. 
Темӗнле майпа та ҫавӑрса пӑхаГ, винттисене те 
тыткаласа пӑхаГ, ҫапах та кӑтра майра пӗр вы- 
рӑнтах тӑрат. Тарӑхса ҫитнипе механик кӑтартма 
чарӑнчӗ. Залри лампӑ та йӑлтӑр-йалтӑр ҫутӑлса 
кайрӗ. Иванов механик аппаратне пӑсса тӑкса йу- 
сама тытӑнчӗ.

Аппарат йусасса ҫур сехет хушши кӗтсе ларчӗҫ 
^алӑхсем.

Иванов механик йӑлтах аптраса ҫитрӗ. Унӑн 
йнтӗнчен ҫӑмӑр шывӗ пек тар тӑкӑнат.

— Халӑхсем! Аппарат ҫӗмӗрӗлнӗшӗн епӗ айӑплӑ 
мар. Есӗр айӑплӑ. Ма васкататӑр? Ак кураттӑр 
пулӗ ӗнер хам патра аппарат винттисене вӗрене

йӑвӑҫҫинчен турӑм вӗт. Васкатсан ӑҫтан чӑтат вӑл 
Вӗсем часах тухса ӳкме пулгараҫҫӗ вӗг.—Шывла 
на пуҫланӑ куҫӗсене мӑч-мач хупкаласа ӑнланта 
рат халӑха. Халӑхсем ҫилленсех ҫитрӗҫ.

— Аппарат винтисене вӗрене йӑвӑҫҫинчен тӑ- 
ваҫҫӗ-и?—терӗ пӗри.

— Ес ху вӗрене тункати!—хирӗҫсе илчӗ тепри.
Пӗр ҫур сехет хушшинче механик аппаратне

йусанӑ пек турӗ те, малала кӑтартма тытӑнчӗ. 
Пӗрик картинӑ кӑгартнӑ хыҫҫӑн аппараг каллех 
ҫӗмӗрӗлсе кайрӗ. Ҫу сӗрмен урапа пек чӗриклет- 
ме тытӑнчӗ. Халӑхсем каллех хирӗҫме тытӑнчӗҫ.

— Аппаратне Хӑнатар ҫырмиае кайса пӑрахма- 
ла, хуна ӑна сыхлама чучӗлӑ туса тӑратмала! — 
тесе харкашса илчӗҫ халӑхсем.

Ҫакӑн пек кино курчӗҫ Мӑн-Етмен шкулӗнче 
(Хӗрлӗ Чутай районӗнче). ■ Ҫичӗ нартинлӑ кино- 
фил)мӑн картинне канӑҫлӑн пӑхмасӑрах тарӑхса, 
йатлаҫса таврӑнчӗҫ килӗсене.

Кино куракан А. Афорин.

Ретӗн,— ретӗн ҫулсем тӑрӑх 
Лартса тухӑа симӗс йӑвӗҫ.—  
Ҫул ҫӳреншӗн пӳлмӗ шӑрӑх. 

* Сулхӑнра, йака ҫул тӑрӑх 
Йарӑнсах автосем шӑвӗҫ.
Пур ватти тв, пур вӗттн те 
Савӑнсах сире тав тӑвӗҫ.

А. ПЕТТОКИ.

п



Иарослав Гашек

Чӑх йашки
(„Саттур салт ак  Ш вейк ҫуревӗсем- кӗнекерен и л н ӗ  сыпӑк)

Лукапг поручик малала чӑтса тӑма пултарэйма- 
рӗ. Швейк аллинчен чӑххине туртса антярчӗ те:

— П1вейк, пӗлетӗр-и 'есӗр вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче мир- 
лӗ халзха ҫаратакан салтака мӗн тунине?—терӗ.

— Пӗлетӗп, господин поручик, ун пек салтака 
хисеплӗ вилӗмпе, пӑшалпа персе вӗлеоеҫҫӗ,—йӑ- 
вашшӑн кӑна хирӗҫҫӗн сӑмах каларӗ Швейк.

— Апла пулсассӑн, гана ҫак ӗҫшӗн кантӑра ту- 
пантарас пулат. Есӗ, Швейк, чи малтан ҫаратма 
пуҫланӑ ҫын. Путсӗр есӗ, йупӑхсӑр ҫын есӗ... Не- 
^штӑ вара есӗ хӑвӑн приҫагӑна маннӑ?.. Ҫук, те- 
кех чӑтаймастӑп епӗ, ман пуҫ ҫурӑлса кайма пат- 
пех ҫитнӗ...

Швейк Л ^ а ш  поручик ҫине ыйтулӑн пӑхса 
илет те васкавлӑн калаҫма пуҫлат:

— Господин поручик, пур салтаксем те, тыта- 
кан приҫагӑна епӗ пӗр самант та манман. Госпо- 
лин поручик, калама ирӗк нарӑр-ха, епӗ хамӑн ас- 
ла патшана 1-мӗш Франц-Иосифа тата унян апос- 
тӑллӑ величествӑн генералӗсене тӗрӗс пӑхӑнса пу- 
рӑнма, ҫавӑи пекех, пур пуҫлӑхсемпе аслисене те 
сума-суса пупӑнма, вӗсене хутлесе тӑма, службӑ- 
ра та, службӑ тулашӗнче те, пур вӑхӑтра та, пур 
ӗспе те паракан вӗсен пур хушувӗсене те итлесе, 
вӗссне туса пыма приҫагӑ тытнӑ. (Ҫак сӑмахсене 
каланӑ хыҫҫӑн, Швейк урайӗнче выртакан чӑххи- 
ие илет те, ҫарти йӗркепе туррӗн тӑрса, пуҫлӑхне 
куҫран пӑхса малала калаҫат). Кусемсӗр пуҫне та-

императӑр—корол> величестви хушнӑ тӑрӑх.га
манан кашни ташманпах хире-хирӗҫ тӑрса ҫапӑҫ- 
мала. Вӑл тӑшман кирек те ӑҫта пултӑр—хӑ'? шыв-
ра, хӑ'? шыв айӗнче, ҫӗр ҫинче, сывлӑшоа, кӑнтӑр- 
лэ, ҫӗрле, иаступленире, отступленир^! Нихӑҫан 
га ниҫта та епӗ ҫар чаҫне, тата унӑн йалавне 
иӑрахса каймала мар. Хирӗҫ ҫапӑҫакан тӑшманпа 
иимӗнле ҫыхӑну та тытмала мар. Хӑвна ху ҫар 
гаккунӗсем хушнӑ пек тӳррӗн тытмала. Тӳрӗ пу- 
рӑнмала, тӳррӗнех вилӗм умне те пырса тӑмала. 
Турӑ пулӑштӑрччӗ ӗнтӗ мана та ҫакӑн пек тӳррӗн 
нурӑнма... Амиф!.. Господин поручик, калама ирӗк 
нарӑр-ха манз, епӗ вӑрламан та, ҫарат^ан та, хам 
цриҫагӑна епӗ асӑрхаса тытнӑ...

— Халех пӑрах чӑхха, халех пӑрах ӑна, вы- 
.■ъӑх!—Лукаш поручик йӗрес пек ҫухӑрса йачӗ те 
Швейка вилнӗ чӑхха т{4тнӑ сылтӑм аллиичен про- 
гокол хучӗпе ҫапрӗ.

— Есӗ пӑх-ха, мӗн ҫырнӑ унта протвколта? Ун- 
та акӑ шурӑ ҫине хурапа: ҫуран ҫар салтакне, 
ординарец пулса ӗҫлекен Иосиф Швейка сирӗн 
иата ӑсататпӑр. Ӑна епӗр ҫарату ӗҫӗпе тытсач- 
мӗ...—тенӗ. Ну, хал) калаҫ ӗнтӗ, мародер, г»{дханлӑ 
иутсӗр ҫын!.. Ҫук. епӗ сана пӗрре вӗлерӗп те-ха, 
чнччен... Вӗлеретӗпех! Чӑнахах, вӗлеретӗп, Ӑнлагн- 
гӑн-и есӗ ҫакна, путсӗр? Намӑссӑр! Мӗнле-ха есӗ
ӑвна лу ҫав тӗрлӗ манма пултарнӑ?
- -  Господин поручик, лӑпланӑр... Кунта нимех 

те ҫук, кунта пирӗн пӗр-пӗрне ӑнланманни кӑ- 
Урса кайнӑ поручика хирӗҫ Швейк ҫемҫен 

кӑна калаҫат.—Итлӗр-ха, господин поручик, ӗҫӗ 
кунта мӗн пурӗ те ҫапла ҫеҫ пулнӑ. Сӗтеклӗ апат

тупса килме сиртен хушу илнӗ хыҫҫӑн. мӗн тӑвам- 
ши, тесе манӑн пит те нумай шухӑшлама тиврӗ, 
мӗншӗн тесен. хӑвӑрах пӗлетӗр, господин пору- 
чик, вакзал патӗнче лаша кӑлбассисӗр, тата ӑшак 
ашӗгӗр пуҫне нимех те сутмаҫҫӗ. Каламз ирӗк 
парӑр-ха.. Епӗ хам ӗҫе пур йеичен те виҫсе, шут- 
ласа тунӑ. Вӑрҫӑ чухнехи йӑвӑрлӑхсем ҫӑмӑлтарах 
пулччӑр тесен сителӗклӗрех лайӑх апат та ҫиме- 
ле-ҫке. Манӑн сире савӑнтарас килчӗ, господин 
поручик: епӗ сирӗн вал^тьи чӑх йашки пӗҫерсе па- 
рас шухӑга тытрӑм.

— Чӑх йа ш к и !— Л у к я ш  п о р у ч и к  икӗ аллипех 
хӑй пуҫне йч рса  тытрӗ.

— Ҫачлах Ӑнтӗ, господин поручик,’ҫаплах Чӑн- 
нипех чӑх йашки пӗҫерсе парас, терӗм. Акӑ—йаш- 
ка вал>Л)И епӗ сухан. тата 50 грам вермишел те 
илнӗ. Акӑ, пӑхӑр. Пӗр кӗсйере манян сухан, теп- 
ринче якӑ вермишел. Тӑварпа пӑрӑҫ хамӑр кан- 
цел>артех пур, терӗм. Ҫапля, йашка пӗҫермешкӗн 
пирӗн чӑххи ҫеҫ ситмесчӗ. Ну, ҫапла ӗпӗ вакзал- 
тян тухрӑм та Ишатарса йеннеле кайрӑм. Ҫак 
Ишатарса тенӗскер вӑл ни хула, ни йал мар. Аи- 
чах та кӗнӗ ҫӗрте, малтанхи урамра, йупа ҫин- 
.Ишатарса—хула“ гесе ҫырса хунӑ. Ҫакӑнтан ҫеҫ 
вӑл хула пулнине пӗлл^ пулатГ~ Пӗчӗк сатсемлӗ 
урампа иртетӗп, иккӗмӗшпе, виҫҫӗмӗшпе, тӑваттӑ- 
мӗшпе, пиллӗкӗмӗшпе, улттӑмӗшпе, ҫиччӗмӗшпе, 
саккӑрӑмӗшпе, тӑххӑрӑмӗшпе, вуннӑмӗшпе, вунпӗ- 
рӗмӗпше, вуниккӗмӗшпе... Вӑтӑрӑмӗш урамсенче 
ҫеҫ, чи вӗҫӗнче, чи хӗринчи ҫурт хыҫӗнче вите 
пятӗнче ҫӳрекен чӑхсене куртӑм. Епӗ чӑхсем ҫы- 
1вӑхнеле пытӑм та чи пысӑккине, чи самӑррине 
суйласа илтӗм. Акӑ, господин поручик, хӑвӑрах 
курма пуятаратӑр, чӑххи—ҫара ҫу, хыпашламали 
те ҫук, пӗрчӗлӗ тырӑ ҫисе самӑрланни тӳрех ку- 
рӑна'г... Ҫяплах, пӑхса тӑракансем умӗнчех, ӑна епӗ 
урисенчен йарса тытрӑм та нимӗсле те, чехла та 
кам чӑххи ку, ӑна епӗ сутӑн илесшӗн, тесе ыйтатӑп. 
Пухӑннӑ ҫынсем мадйарла темскер кӑшкӑрашаҫҫӗ... 
Пӑхятӑп, хӗрринчи ҫуртран ман патала арҫынпа 
хӗрарӑм чупаҫҫӗ, чупаҫҫӗ те мана мадйарла, ун- 
тан нимӗҫле кунҫутипех чӑх вӑрланӑ тесе вӑрҫаҫ- 
ҫӗ. Епӗ вӗсене: ман ҫине ан кӑшкӑрӑр, сирӗн па- 
та чӑх илме мана пуҫлӑх йанӑ, тетӗп. Унтан вӗ- 
секе ӗҫ мӗнле пулнине каласа паратӑп. Хам мад- 
йар чӑххине урисенчен алӑра тытса тӑратӑп. Са- 
сартӑк чӑх ҫунаттисемпе тапранчӗ те ҫӳлеле вӗҫ- 
се хӑпарма шут тытрӗ. Чӑххине епӗ ҫӑмӑллӑн ҫеҫ 
тытса тӑраттӑмччӗ те хӑйпе перле вӑл ман алла 
та ҫӳлелле туртса хӑпарчӗ. Чӑххи тӳрех хуҫи 
сӑмсч ҫине ларчӗ. Лешӗ кӑшкӑрма пуҫларӗ, есӗ 
мана питрен чӑхпа ҫапатӑн, тет. Арӑмӗ те тата: 
„Ай, мян чӑхха пӗтерчӗ, ай, ман тӗпеклӗскерне 
пӗтерчӗ!"^—тесе ҫухӑрат. Ӗҫне тӗплӗ пӗлмесӗрех 
темле ухмахсем ман ҫине патруд>сене кӑтартса 
йачӗҫ. Вара епӗ патруд>сене вакзала комендант 
патне ӑсатма хушрӑм, мӗншӗн тесен, епӗ айӑпсӑр; 
ри такямшӑн та, шыв ҫинчи ҫӳ ҫӳлеле тухса тӑнӑ 
пекех, уҫҫӑн курӑнса тӑраччӗ. Анчах ӗҫ ҫапла та- 
са пулнӑ пулсан та, комендант патӗнче дежур*
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нӑйра тӑракан господип пвручикп^ епӗ путлех 
калаҫаймарӑм, Лайӑх апат тупса килме йани ҫнп- 
чен сиртен телефонпа ыйгса пӑхма каласан та 
вӑл ҫаплах мана итлемерӗ. Ку ҫеҫ мар-ха, вӑл 
ман ҫине кӑшкӑрса пӑрахрӗ,—есӗ ним те ан ка- 
лаҫ,—тет-":-с^н куҫусем тӑрӑхах епӗ саншӑн хулӑн 
туратпа ҫирӗп кантӑра куҫҫуд) тӑкнине куратӑп,— 
тет.—Ман патӑмра ҫавӑн пек жалӑбӑсем тата та 
пур, виҫӗмкун ҫеҫ акӑ ҫакӑнтан инҫех те мар 
кӑркка ҫухални ҫинчен пӗлтерчӗҫ, тет. Епӗ ӑна 
хнрӗҫ: ун чухне епӗр Робе станцинче пулнӑ, те- 
тӗп. Каккуй унта, вӑл маншӑн нимех те мар, тет. 
Вара вӑл мана сирӗн пата ӑсатрӗ. Ҫавӑнгах гата 
ман ҫине темле йефрейтӑрласкер те кӑшкӑрса пӑ- 
рахрӗ, Малтанах ӑна епӗ асӑрхаман та.—Кам 
епӗ?—тесе ыйтат. Хирӗҫ вара:—есӗ йефрейтӑр, 
йегӗрсен полкинче есӗ колоннӑ пуҫӗ, артилеринче 
аслӑ кононир,—тесе ответ патӑм. Кайран ты!са 
тӑмарӗ вара... *

Лукаш поручик Швейк калавне итленӗ хыҫҫӑн 
пӗр минут таран чӗнмесӗр тӑчӗ те тарӑхса:

-— Швейк, си р ^ п е  тӗлӗнмеле, казуслӑ, пиҫта 
пулмаи ӗҫсем, ху калапӑ иек „йӑпӑшсемпе“ пӗр- 
пӗрне „ӑнланманннсем“ ҫав тӗрлӗ нумӑй пулса

пыраҫҫӗ. Сапӑп ҫав ӗҫсепчен хӑтӑласах пулаг. Аӗ- 
ту, унсӑрӑи сана каре хушшинче ҫирӗп кантӑра 
пулӑшма пулгарӗ. Анлантӑн-и, есӗ мана?—терӗ.

— Анлантӑм ҫке, господин поручик, каре тени 
вӑл салтаксене тӑватӑ кӗтеслӗ ӗретпе тӑратса 
тухсан пулат. Хӑшпӗр чухне карене виҫӗ, йе пи- 
лӗк роттӑран та тӑваҫҫӗ... Мӗнле господин пору- 
чик, ҫӑрарах пултӑр, тесе чӑх йашкине ыгларах 
вермишел йамала пулмӗ-ши?'

— Швейк, текех сана чӑтса тӑма пултараймас- 
тӑп, чӑххуна ил те халех тухса кайуа хушатӑп... 
Тухса кай кунтан, ухмах, унсӑрӑн чӑххуна пуҫӑи- 
тап ҫапса ҫурӑп акӑ, тух,—тетӗп.

— Иурат, господин поручик, кайатӑп, анчах та 
калама ирӗк парӑр ха, чӑх йашкине йама ҫелде- 
рейпа кишӗр тупаймарӑм-ҫке... Епӗ йашкана ҫӗр...

„Улми“ теме ӗлкӗреймерӗ—чӑххи-мӗнӗпех Швейк 
вагонтан пуд)ӑ пек вӗҫсе тухрӗ. Лукаш поручик 
сывлӑшне ҫавӑрмасӑр ҫавӑнтах пӗр стакаи конйак 
ӗҫсе йачӗ.

Швейк вагон чӳречисем умӗнче чеҫт пачӗ те 
хӑвӑртах вагонсем хыҫпе кӗрсе ҫухалчӗ.

С. Лашман куҫарнӑ.

Манӑҫа йулнӑ ӗҫ
Ш ух ӑш ӗ йалкорӑн . У керчӗкӗ  В. Ф няиппйвӑн ,

— Дҫта чупан?
— Пирӗн Сиктӗрме йалсовечб 1927-мӗш ҫултах ҫырма варрине кӗпвр туса лартнӑ, анчах кӗперӗн 

йенчи ҫыранпа ҫыхӑнакан дамбӑна пайанхи кун та тума шухӑшламач. Лзмбӑ ҫуккиив кураймасТ 
тесе, районна кайса йапсовот вал^^ьи куҫпӑх нлсе килес, тетӗп. ,
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Тӳсӗмлӗхӗн вӑйӗ
Хама кура мар, епӗ ҫав тери хытӑ тарӑхатӑп. 

Сысна аҫи тем чул шӑрчӗсене тӑратса хартлатсан 
та ман чул тарӑхма пултараймаст пулӗ. Тӳррипех 
каластӑк,^ епӗ пӗрре тарӑхсан йапӑх тарӑхаканни 
мар, тарӑхатӑп тӑк уш питӗ плотнӑ тарӑхатӑп. 
Штоб ҫан-ҫурӑм хӗрнӗ тимӗрпе пуснӑ йевӗр чӑр1 
пӗҫерсе кайтӑр. Ахалӗн мӗн вӑл пустуй ҫиленсе 
тутана мӑрт! тытса ҫӳрени, унтан мӗн усси? Ҫи- 
ленни—тарӑхнинчен те усӑлӑ пултӑр, вӑт мӗнле 
вӑл?..

Пӗрре ҫапла манӑн кӑҫал тарӑхмала пулчӗ. Ан- 
чах _ҫын ҫине мар ҫилентӗм епӗ, хам ҫинех, ҫак 
пысӑк сӑмсапа шӗвӗр сухала ҫӗклесе ҫӳрекен ҫын 
ҫине.

Ҫиленесси, ҫӗр ҫӑтманскер, ак ҫапла пулчӗ: ака 
туй курма Купӑрла варне кайрӑм. Пӗтӗм йал, 
пылхурчӗсем вӗлле ҫывӑхӗнче сӗрленӗ пек, сӗр- 
лесе ларат. Унта хӗрлӗ йалавӗсем вӗл вӗл вӗҫсе 
кӑмӑла ҫӗклентереҫҫӗ. Лӗпӗш пек шап-шур тум- 
ланнӑ хӗрарӑмсемпе арҫынсем пӗтӗм йалӑн илем- 
не кӳреҫҫӗ.

Кӗсемшӗн епӗ питӗ савӑнтӑм. Ватӑ шӑмшака 
шеллемесӗрех йашсемпе тавлашса чупса та пӑх- 
рӑм, кӗрешсе те илтӗм, ташласа та кӑтартрӑм.

Й ка пӗтнӗ йатпа тунӑ праҫник, савӑнас пулат! 
лӗк йӗрни те ҫитӗ. Хад> ӗнтӗ уш ҫук, тек-тек 

йӗрекеннисем мар епӗр.
Вӑт савӑннипе пӗр ҫӗре ӑратлӑ ӗнесене, чавса 

тӑршӗ хӳрелӗ сурӑхсене, кукӑр сӑмсалӑ сыснасене 
пӑхса ҫӳретӗп.

Ну> ҫӳретӗп пӑхса. Мӗн тӗлӗнме,аи пур унта? 
Кун пек ӗнесемпе сурӑхсем пирӗн колхозӑн та 
пур. Халӗ кашни колхозрах ӑратлисене туйанаҫҫӗ.

—_ Пастай ха,—гетӗп кӑшт ларса чӗлӗм туртнӑ 
хущӑра,—ытти колхозсен тырӑ сурчӗсене кайса 
курас, тен мӗн те пулин ҫӗнӗреххи пулӗ?

Пӑхса ҫӳретӗп. Темӗнле курупкӑсенче ҫуртлӑ 
ыраш пӗрчисем, тулӑ, сӗлӗ пӗрчисем. Ну, тӑратӑп 
пӑхса. Мӗн тӗлӗнмели пур унта? Пирӗн колхозӑн 
та пур ун пек суртлӑ тырӑсем. Пӗр вунӑ ҫул ка- 
йала пулсан чӑнах та тӗлӗннипе ӗнсесене хыҫса 
ҫӳрӗччӗҫ. Халӗ пире тӗлӗнтериеҫҫӗ кусем. Вӗрен- 
нӗ ӗнтӗ ҫитӗнӳсене курма.

Тӑратӑп ҫапла шухӑшласа.
— Йакӑп!-—терӗ мана тахӑшӗ. Кӗлт тӗртрӗ пӳр- 

нисемпе айӑк пӗрчинчен. Ҫавӑрӑнса пахатӑп— 
матка тӑра парат.

— Мӗн? Ата-ха, ҫавӑнта Йрчемес колхозӗн ӑй- 
рине кайса курар!

Мана матка сӑмаххи те тӗлӗнтермерӗ.—Ӑйӑр, 
ӑйӑрах ӗнтӗ, мӗн унта тӗлӗнмели пур,--тетӗп хам 
ӑшӑнра. Вӑл ӑйӑра курма кайиччен хамӑр кол- 
хозри ӑйӑра кайса тасатам!..

Маткапа ҫынсем хушшипе утатпӑр. Нимӗн те 
тӗлӗнтермест. Чӗрем те вырӑнӗнчех ларат, куҫсем 
те ытлашши чарӑлмаҫҫӗ. '

Хӳмесем ҫумӗнче диаграмсем ҫакӑнса тараҫҫӗ. 
Унта ҫитӗнӳсене^ кӑтартнӑ пулсан, вӑл ҫитӗнӳсем 
пирӗн те пур; хӑш колхозсем хӑйсем кадӑр хатӗр- 
лени ҫинчен цыфӑрпах кӑтартнӑ пулсан, кадӑрсе- 
ь. пирӗн те хатӗрлеҫҫӗ.

I у, мӗн тӗлӗнмели унта? Тӗлӗнсен чӗре, кӑкӑр-

тан чӗре картине ҫӗмӗрсех, тухса кайма пултарат. 
Тӗлӗнместӗп те, чӗре те тапмаст.

Каллех кярчӑк кӗлт!—тӗртрӗ айӑк пӗрчинчен,
— Вӑн пӑх ҫаз ӑйӑра, йепле тӗреклӗ вӑл1
Ӑйӑр тавра ҫынсем, хурт ҫурисем пек, йавӑнса

илнӗ. Шывпа пуҫ тӑрӑх чашлаттарсан та сала- 
нас ҫук.

— Ну,—тетӗп,—епӗ раз лашаседе пӑхакан аслӑ 
бригадир-тӑк пӑхас ҫак ӑйӑра!

Ҫынсене айак пӗрчинчен мӑйӑрласах малти йӗр- 
•кене тухса тӑтӑм.

Ман умра ӑйӑр. Тимӗр кӑвак. Самӑр. Тӗреклӗ. 
Кӗлетки ҫийӗнче тӗкӗр ҫийӗнчи пек сӑнӗсем ку- 
рӑнаҫҫӗ пек.

— Ай,—тетӗп хама хам,—тфу1 Епӗ ҫын и? Епӗ— 
ударник, лаша пӑхатӑп! Мӗншӗн пирен колхрзра 
кун пек чаплӑ ӑйӑр ҫук? Кун пек ӑйӑр ҫитӗнтер- 
ме манӑн тӳсӗмлӗхӗн вӑйӗ ҫуки мӗн?

Вот ҫакӑн пек ӑйӑр ӳстерейменшӗн тарӑхрӑм та 
епӗ хам ҫине хам.

— Тфу!—тесе суратӑп хам ҫине хам.-—Етем-и 
епӗ ҫавӑн пек ӑйар ӳстерейменскер?

Колхоз витине таврӑнтӑм. Тимӗр кӑвак ӑйӑр 
куҫа хупсанах куҫ умне килсе тухат.

— Ну, тетӗп,--манӑн тӳ^сӗмлӗхӗн вӑйӗ ҫук мар, 
ӳстеретӗп чаплӑ ӑйӑрсем!.. \

Лашасене кунне икшер тасатма тытӑнтӑмӑр. Утсем 
ҫап ҫутӑ пулса кайрӗҫ—тӗкӗр пек. Пӑхсаи чун са- 
вӑнат. Анчах хӑщ учӗсем хӑйсене панӑ апачӗсене 
ҫӗре тӑкаҫҫӗ те кайран выҫӑ тӑраҫҫӗ.

— Тӑхта, шӗшлӗсӑмса Йакӑп,—тетӗп хама хам,— 
санӑн тӳсӗмлӗхӗн вӑйӗ пур-ҫке, лашасенчен уйӑ- 
рӑлмала мар!..

Уйӑрӑлмастӑп утсенчен. УЙӑрӑлмаҫҫӗ ытти ко- 
Н)ухсем те. Утсенчен уйӑрӑлсанах чӗрене хуйхӑ 
пуснӑ пек. Утсем хушшинче ҫӳренӗ чух пӗтӗм 
тӗнче илемленсе кайат. Вӑт йепле вӑл ӗҫе йу- 
ратсан!..

Халӗ ӗнтӗ пырса та ан ҫыхлан Ирчемес ӑйри, 
Йакӑп йапӑх ӑйӑр ӳстермӗ ӗнтӗ!..

Анчах пӗлтӗрхи ака туйӗнче намӑс курнине ха- 
лӗ те манмастӑп епӗ. Хам ҫине хам тарӑхрӑм ун 
ч>х. Анчах тарӑхсан та усӑ тумала тарӑхас пу- 
лат. Кӑҫал та тарӑхсан тата хытӑрах чавсана та> 
вӑрса ӗҫлетӗп.

Вӑт ӑна йепле ӗҫлес пулат! _  ч
И. Кашлинке.

Ҫитӑ халб сӑмсана усса тӑма,—  
Кунсем шӑранаҫсӑ кӑварлӑн. 
Пурте тухӑр шоҫҫесем тума, 
Дмӑртса ӗҫлер удерлӑн.

И. ТУКТАШ .
X
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Пӗчӗкҫӗ параппан ҫырса пынинчен.
Пайан епӗ пионерсен хулари 3 мӗш отрйадне 

ленкрӗм. Ачис4м савӑнӑҫлӑ-кӑмӑялӑ. Пит йуратса 
пӑрахрӑм хӑйсене.

Мана Гришӑ аллине пачӗ те вожатӑй ҫапла 
к.чларӗ:

— Ҫзк параппаяшӑн ответ санӑн тытмала пулат. 
Апа куҫ шӑрҫине сыхланӑ пекех сыхласа усра,— 
терӗ. „

— Иурат,—терӗ хганан ҫенӗ хуҫа.
Вӑ-1 мана пит лайӑх сыхласа усрассине систе- 

рес шухӑшпа манӑн тир ҫийӗн ик патакпа ҫав 
тери вӑйлӑ ҫанса илчӗ, епӗ пӗтӗмпех чӗтрекене 
йерсе карӑм.

Уйӑх ӗнгӗ м8на ҫапаҫҫӗ.
Ирхине те мана ҫапаҫҫӗ, кӑнтӑрла та, каҫпа та.
Горт магазинӗнче ҫакӑнса тӑнӑ чухне, мана та- 

хӑшӗ: ҫынсем купне 6—7—8 сехег ҫеҫ ӗҫлеҫҫӗ, 
тенӗччӗ. Апла мар иккен.

Талӑкра 8 сехет ӗҫлемеле пулсассӑн епӗ хама 
хам чи телейлӗ тесе шухӑшлӑттӑм. Мана вӗт кун- 
не 12 шер сехет ҫапаҫҫӗ. Выходной кунсенче 
]6-шер сехет ҫапни те пулкалат.

Мана ҫапнӑ чухне вӗсем урисемпе тапӑртатзҫҫӗ 
тата Йурӑ йурлаҫҫӗ:

„Пара —параппанлӑр,
Пара— параппанлӑр,
П ара-параппанлӑр

Сулмакла.
Пурнӑҫ а! и аплӑ,
Кӗрешсе каҫмалӑх 
Пиччесемпе танлӑ 
Пулмала“

теҫҫӗ (ку тӗлте вара питӗ хытӑ ҫапаҫҫӗ).
Пӗлместӗп, м^анӑн ӗмӗрӗм ку отрйадра миҫе ку- 

на тӑсӑлӗ-ши? Ӗнер ачасем калаҫса тӑниие илт- 
рӗм. Пӗри калат;—иртнӗ ҫура епӗр пилӗк парап- 
пан ҫуртӑмӑр,— тет.

Тепри калат; пилӗк мар, ҫиччӗ, тет!
— Апла мар, пӗлтӗртенпе ҫиччӗмӗга ҫзкӑ пу- 

лат,—терӗ те виҫҫӗмӗш ачи ман тиртен ҫав тери 
чышкӑпа йанлатарса йачӗ, епӗ ангӑхса пӗтес пат- 
нех ҫитрӗм.

Хӑрушӑ ьунсем ҫитрӗҫ. Мана ирхине 6 сехетре 
ҫапма пуҫлаҫҫӗ те ҫурҫӗрчченех ҫапаҫҫӗ. Мӗншӗн? 
Мӗншӗн? Мӗншӗн?

Мӗншӗнни паллӑ'. Такам пирӗн отрйад ӗҫӗсем- 
пе паллашма килет, тет. Ҫавӑнпа мана ҫав тери 
иумай ҫапаҫҫӗ. Килсен жалӑбӑ парас тетӗп-ха.

Ах, хӑвӑрграх, хӑвӑртрах килтӗрчӗ!..
Пуринчен малта—епӗ, ман хыҫҫӑн ачасем. Хӑ- 

рах айккинче вожатӑй. (Ӑна епӗ, пуринчен ытла 
ун аллине лексен, тӳсме пултараймастӑп). Хӑна- 
сене хирӗҫ тухса илме пухӑнса карӑмӑр. Мана 
ҫав тери хытӑ ҫапса пычӗҫ, куҫран-пуҫран вут-хӗм 
тухса ҫеҫ пычӗ.

Иккӗн килнӗ—арҫынпа хӗрарӑм,

Отрйадшӑи кӑмӑллӑ мар ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ 
пулмала. Мана тӗкӗнмеҫҫӗ. Пионерсем кӗтессенче 
тем ҫиичен шӑппӑн 'калаҫкаласа тӑни илтӗнкелет.

Епӗ кӗтесра выртнӑ пӳлӗме ӗнер вожатӑйпе 
пӗрле килнӗ хӑнасем кӗрсе пӑхрӗҫ. Вожатӑй кӑ- 
мӑлсӑр пулнӑ ҫын пек нимӗн те ченмест. Хӑнисем 
ӑна ӑс параҫҫӗ;

— Ӗҫсем начар пыраҫҫӗ сирӗн. Ачасем ӑсланса 
пыни палӑрмаст. Тӗрӗссипе ӳпкелешеҫҫӗ: вӗсене 
талӑкра 12-шер сехет параппӑн хыҫҫӑн чуптара- 
тӑн, теҫҫӗ есӗ. Апла йурат-и? Тата сирӗн йӑвӑр 
темӑсемпе докладсем тӑвас метӑд мӗне кирлӗ 
вӑл? Ӗнер есӗ тӗнчери лару-тӑру ҫинчен ӑиланма- 
ла мар чӗлхепе тунӑ доклада пионерсем мар, ас- 
лӑрахисем те ӑнланма пултарас ҫук. Пуш парап- 
паи ҫапни ҫеҫ пулат ун пек доклад туни. Апла 
йурамаст, йулташ! Аван мар! ачасем ҫеҫ вӗсем,— 
ҫавна манмала мар. Параппан сахалрах ҫапмала, 
ун вырӑнне нумайр^х ӗҫлеме тӑрӑшмала.

„Тӗрӗс!“ тесе кӑшкӑрса йарасшӑн пултӑм ӑяа 
хирӗҫ епӗ, анчах ун вырӑнне туртӑнса илтӗм те, 
тире ҫурсах пӑрахрӑм.

Вӗсем виҫҫӗшӗ те манӑн ҫурӑлнӑ тирӗм патне 
пычӗҫ те, пӗр хӑни вожатӑй ҫине тӗксӗмӗн пӑхса 
каларӗ:

— Ак снрӗн ӗҫсем пирки мӗн пулнӑ, Пӑхӑр ӗн- 
тӗ. Курӑр та хӑвӑра ваД)Д)И вывӑд тӑвӑр!—терӗ.

Б. Л.
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—  Есб, ачам, хбвӑн тбллеве аван куратЛи?
—  Аван куратӑп. Манӑн тӑллев —  социалисӑмла ҫбршыва сыхлаканнисгч пирвайхи 

ретбнче пуласси.


