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Урампа пыракансем:~ухмаххинчен ҫигнб ӗнтӗ, тӑр ухмахах вара, 
I ородовой:—есӗр патшана мӗншӗн ухмах тетӗр, а?1 
Урампа пыракансем; —епӗр патша ҫинчен асине те илмен. 
Городовой:—А,-а-а, пӗлетпӗр епӗр Раҫҫейре кам ухмаххине!..



„Чаплӑ йубилей“
(Пулса иртнине аса илни)

— Ну, чунтан-вартан йуратнӑ мӑшӑрӑм, савӑн. 
Ҫак кунсенче манӑн чаплӑ йатӑм пӗтӗм тӗнчене 
сарӑлӗ, есӗ те ырантан вара пур хӗрарӑмсенчен 
те мухтавли пулӑн,—тенӗ Виктӑо Василийӗвич 
Тумеоӑв пӗр ирхине, вырӑнӗ ҫинчен тӑрсанах 
арӑмне.

Хӑппӑл-хаппӑл тумланнӑ та, хӑй ӗҫлекен Гос- 
страх кантурне тухса вӗҫтернӗ. Васкамала, ӗҫ ну- 
май. Ыран унӑн йубилейӗ пулмала. Финанс пайӗ 
ҫумӗнчи II номӗрлӗ йачейкӑ вӑл „рево^ьуцилӗ ӗҫе* 
тытӑнни 20 ҫул тултарнине асӑнса уйавлат. Ыран- 
хи кун йӗркине хатӗрлемеле, ,репетици“ тумала.

Вӑл кантура пырса ҫитнӗ ҫӗре кунта йачейкӑ 
бӳровӗн членӗсем тата йачейкӑри паллӑраххисем 
пуҫтарӑнкӑ та. Тытӑннӑ „чаплӑ уйав* программи- 
не тума.

— Есӗ, Скворцов йулташ, чаплӑ лару уҫӑлсан, 
ҫак хут тӑрӑх манӑн автобиографипе манӑн „ре- 
во./{)УЦилӗ ӗҫсем* ҫинчен каласа парӑн,— тенӗ Тӳ- 
мерӑв хӑйӗн сотрудникне, сакӑр листа хут ҫине 
мгшинкӑпа ҫапнӑ автобиографине портфӗлӗнчен 
кӑларса тыттарса.

— Есӗ, К...ЦОВ й-ш, „Канаш“ редактӑрӗ Ми- 
кулай Золотӑвпа аван пурӑнатӑн. Акӑ сана авто- 
биографин тепӗр екземп.тьарне. Халех ҫитер ӑна 
редакцине. „Канашӑн* ыранхи номӗрне йепле те 
пул;;ан кӗртме тӑрӑш,— тенӗ тепӗр йулташа.

Автобиографин виҫҫӗмӗш екземп^ьарне „йуби- 
Л)3р“ хӑйне хӑварнӑ. Ӑна вӑл хӑйӗн «личное де- 
. о “ тенӗ хутсем ҫумне ҫӗлесе хума хатӗрленӗ.

— Есӗ, Федорӑв йулташ, хуҫалӑх ӗҫӗсене лайӑх 
ӑнтаратӑн, ҫавӑнпа та  сана веччӗр ва.^.фи ӗҫме-ҫи-

р хатӗрлеметивет,—тенӗ Тӳмерӑв виҫҫӗмӗш йул- 
таша. ' — —

Кашнинех тивӗҫлӗ „нагрузкӑ" лекнӗ. Савандейӗ- 
ва «урра“ кӑшкӑрма тапратса йама, Котефникӑва 
ташӑ пуҫласа йама, т. ыт. те.

Унтан тытӑннӑ резо^ьуци пройектне тишкӗрме. 
Пысӑк резо,;ьуЦи, историлӗ резол)уци хатӗрленӗ 
иккен „йуби.;ьар“-

— Кунта ҫитменлӗхсем пур. Ман шухӑшпа Шу- 
пашкар хулине „Тӳмерӑв хули“ тесе йат пама 
ыйту лартмала,— тенӗ пӗр подхалимӗ.

— Ман шухӑшпа, Виктӑр Ваҫилйӗвич чӗрӗ чух- 
нех, ӑна памӗтник лартма йышӑнас пулат,—тенӗ 
тепӗри.

„Ват рево;ьуционер“ ку сӗнӳсемпе килӗшмен, 
вӑл нумайа хапсӑнакан ҫын мар.

— Шупашкар йачӗ халлӗхе ҫаплах йултӑр, ха- 
мӑр Кӗчкей вулӑсне нан хушамата пама йышӑнни 
те ҫитӗ; памӗтник лартассине те халех тапратас 
мар, мӗвшӗн тесен мана истори манас ҫук, кирлӗ 
вӑхӑтра памӗтникне лартӗҫех,—тенӗ вӑл лешсене 
хирӗҫ.

Урӑх сӗнӳ пулман,резо.^уцийе пӗр сасӑпах йышӑн- 
нӑ, вара кашни хӑйне хушнӑ ӗҫе тума саланнӑ.

„Ватӑ рево.;ьуЦионерӑн“ автобиографийӗ те ре- 
дакцине пырса ҫитнӗ.

— Ой, батушки. Ку мӗнле тамаша пулат-ха та- 
та?—тенӗ Н. Золотӑв сакӑр листа ҫине ҫапӑннине 
вуласа тухсан.

— Кунта тӗнчере пулман йапала курӑнат-ҫке.

Тӳмерӑв миҫе ҫул тӗрмерӗ ларнине шутласа пӑх- 
сан, вӑл хӑй ҫураличченех пилӗк ҫул малтан 
тӗрмене лекни курӑнат кунтан,—тенӗ те, сирпӗт- 
нӗ ,йуби.;ьар“ автобиографине сӗтел ҫинчен.

Тепӗр кунче, за^ьати пӗтнӗ хыҫҫӑнах, апат тав- 
рашӗ ҫимесӗрех, II  номӗрлӗ йачейкӑри комму- 
ниссем тата ҫав йачейкӑ пӗрлештерсе тӑракан уч- 
режденисенчи сотрудниксем хӑйсен арӑмӗсемпе 
чаплӑ ларӑва кайма хатӗрленме тытӑннӑ. Камӑн 
улӑштармали^ кӗпе-йӗм пуррисем кӗпе-йӗмсене 
улӑштарса тӑхӑннӑ, праҫниксенче тӑхӑнакан тум- 
тирӗсене тӑхӑннӑ, сухаллисем сухалӗсене хыртар- 
нӑ, вӑрӑмрах ҫӳҫлисем тикӗслетнӗ. Хӗрарӑмсем 
тата капӑртарах хатӗрленнӗ. Вӗсем, капӑр тум- 
ланнинчен пуҫне, хӑшӗ пӗри пичӗсене штукатур-| 
ланӑ, куҫ харшисене спичкӑ пуҫӗ ҫунтарса ху- 
ратнӑ, чӗрнисене сӑрланӑ, чӑлхисене ҫӗнӗ резин- 
кӑсемпе кӑшӑлланӑ (унсӑрӑн ташланӑ чухне чӑлха 
кунчисем анса ларма пултараҫҫӗ), саралнӑ шӑлли- 
сем ш ӑлӗсӗненаш такпорош окӗпетасатнӑ,т . ытте.

Ҫапла хатӗрленнӗ халӑх кӑтартнӑ вӑхзтра пӗр 
ҫын пек Госстрах кантурне пуҫтарӑннӑ. Унта 
хӗрлӗ мӑйҫыххи (галстӑк) ҫакнӑ „йуби.;ь^р“ мал- 
танах ҫитсе ларнӑ.

— Чаплӑ ларӑва уҫатӑп,—тенӗ вӑл сӗгел хуш- 
шинчен ура ҫине тӑрса.

Унтан Скворцов доклад тума тытӑннӑ. Сехет 
ҫурӑ вулэнӑ „йуби,;ьцрӑн“ пурнӑҫӗпе ,рево,;ьуЦ^1 
лӗ ӗҫӗсем“ ҫинчен.

— Сывӑ пултӑр чӑваш ҫӑлтӑрӗ Тӳмерӑв!—тесе 
пӗтернӗ вӑл хӑй докладне. Ҫавӑнтах Савандейӗв:-— 
урра-а-а!—тесе кӑшкӑрса йанӑ таТӳмерӑва ытала- 
са илсе ҫӳлеле сиктерме тытӑннӑ. Ӑна пулӑшма 
вун-вуникӗ ҫын чупса пынӑ.

Вӗлт те  вӗлт тӑват „йубилзр* мачанала, йӑл- 
тӑр та  йӑлтӑр тӑваҫҫӗ електричӗствӑ ҫутипе унан 
пуҫӗнчи ҫӳҫсӗр вырӑнсем.

— Ех, шеремет! Нумай ӗҫаенипе мӗскӗнӗн пу 
ҫӗнчи ҫӳҫӗсем те тӑкӑннӑ-ҫке,—тесе ӗсӗклесе ма 
кӑрса йанӑ кӑмака хыҫӗнче тӑракан уборшчицӑ.

— Урра-а-а! Урр-а-а-а!.. кӑшкӑрнӑ уйава пу- 
хӑннӑ халӑх.

— Сывӑ пултӑр Тӳмерӑв! Сывӑ пултӑр ватӑ... 
тенӗ сасӑ пӗтӗм пӳрте кисрентернӗ.

Шӑпӑр-шӑпӑр йухнӑ „йуби;ьар“ куҫӗсенчен са- 
вӑнӑҫлӑ куҫҫулӗ.

Унтан пуҫланса кайнӑ ӗҫкӗ-ҫикӗ, вӑйӑ, таша, 
йурӑ, пӗрне-пӗри чуптуни.

Хӑшӗ пӗри килтенех ҫуттиае „хӗҫпӑшалланса* 
пынисем, ,йуби.;ьзра“ хисеплесе ,Вы жертвою 
пали“ тенӗ йурра шӑрантарнӑ.

Пӗр сӑмахран, ӗлӗк „содом“тени тапранса кайнӑ.
Кам мӗнле манерпе килне таврӑннине каласа 

пама пултараймастӑп. Анчах ҫынсем хушшинче 
ҫакӑн пек хыпар пулчӗ: хӑшӗ киле таврӑнас вы- 
рӑнне кӳршӗ хӳми ҫине утланса^ ларса, хапха 
йупине ыталаса илсе ҫывӑрса кайнӑ иккен; хӑшӗ- 
пӗри телефон йупине, хӑй арӑмӗ тесе, ҫӗрӗпе ки ' 
леле сӗтернӗ иккен, т. ыт. те.

Ҫапла ,чаплӑ“ иртнӗ 1925 ҫулти йанварте Тӳ 
мер Виктӑрӗн „уйавӗ“

С-к.



Ӑслӑ директӑр
Сӗрпелӗнчи кӗҫӗн-вӑтам ш кулӑн директӑрб (Вӑрнар р.) Крас- 

нов й. шкул пахчинчи панулмисене таҫта салатса пӗтерчӗ. 
Ачасене пӗр улма та хӑварса памарӗ.

Ҫ ӗрпелсем .

В. М акаров художник ӳкерчӗкӗ.

Вӗренекенсем:—Панулми ҫийес килет те, пӗрер улма та пулин памӑрши, директӑр йулташ? 
Директӑр:—Вӑн унта, йӑвӑҫҫи ҫинче, пӗр улма ҫакӑнса тӑрат. Сире ва.ь-Т)И хӑварнӑ, кайса ҫийӗр, мӗи

манран ыйтмали пур.

Ку.г^турӑ шыраса.
— Ку.;{)Турӑ кам сутат? Илтмени есӗ никамран 

та?—ыйтат, Катӑк сӑмса Чакӑр куҫран.
— Мӗн тӑватӑн есӗ ку.Ч)Турӑпа?—пӗлесшӗн вас- 

кат Чакӑр куҫ Поканкин йалӗнче.
— Сӑмсана тӳрлетме кирлӗ, — тавӑрат Катӑк 

сӑмса.
— Ӑҫта ҫӗмӗртӗн сӑмсуна?
— Нойабӗрӗн 30-мӗшӗнче, лайӑх уҫӑ кун, ха- 

вассӑм вӑйлӑ хӑпарнӑ вӑхӑтра, ку;ьтурӑ шырама 
тухса утрӑм. Хам пуҫра Поканкӑра сӗт-ҫу ферми- 
не кайас шухӑш пусса илнӗ. Ну-и карӑм. Фермӑна 
ҫитсе кӗтӗм. Унтан сӗт-ҫу тирпейленӗ комнӑта 
кӗрсе тӑтӑм. Пӳрте кӗрсенех, алӑк патне тӑкнӑ 
шыврӑн шуса ӳкрӗм. Унтан хӑвӑртрах сиксетӑтӑм 
та, пӑруран тӑкӑнса ҫӗртре выртакан пӑҫҫалӑ йӑ* 
тӑ ҫине ҫитсе пусрӑм. йӑтӑ  тарӑхнипе шалне йӗр- 
се йанинчен хӑраса, тарыа тӑнӑ хушӑра, пӑру на- 
вусӗ ҫинчен шуса кайса, сӗтел кӗтессине пырса 
ҫапӑнтӑм. Тӑтӑм та пӑхатӑп. Сӗтел хушшине ури- 
аллипе кӗрсе выртнӑ, тусан ҫинче тапӑртатса выр-

тат ку.фтурӑ. Аха, тупрӑм ку.^ьтурӑ, тесе шутлатӑп, 
унпа пӗрле тапӑртатса. Анчах, ун уринчен комнӑ- 
тӑна тусан вӗҫтернисӗр пуҫсӑр нимӗн те тухман 
нине сиссе, тухса утрӑм малала хӗрлӗ сӑмсана пӑ- 
чӑртаса тытса.

Акӑ урам хушшипе талкӑштарса пыратӑп ку;ь- 
турӑ шыраса. Йалсовет канце;ьарине ҫитсе кӗтӗм. 
Пӳлӗмсем нумай.

— Кунта ҫӗтсе кайас марчӗ?—хамран хам шик- 
ленсе утатӑп шалала.

Кунта ку;ьтурӑ туллийех лулӗ.тетӗп. Аачах как- 
тӑк зана“весиксем тусан айне пулнине курах кай- 
рӑм. Ех, ку;ьтурӑ1—терӗм. Ытти кабинетсене кӗ- 
мерӗм. Мӗншӗн тесен, кӑмрӑк укҫи патне килнӗ 
старик те, кабинетсем хушшинче колхоз каҫҫирне 
икӗ кун та пӗр каҫ шырарӗ.

Киле ку;ьтурӑ тупаймасӑрах тавӑрӑнтӑм. Иер- 
мошкӑ йалсоветӗнче ку.^турӑлӑ учрежденисем 
тупасси никамшӗн та паллӑ мар.

М.Иванов— Пуксай.



М И Ш КӐ П А А Р К А Ш К Ӑ
Питӗ те килӗштереҫҫӗ пӗр-пӗрне Мишкӑпа Ар- 

кашкӑ. Уйрӑлмаҫҫӗ вӗсем пӗр-пӗринчен. Ӗҫеҫҫӗ 
пӗрлешсе. Вӑрҫасса та вӑрҫаҫҫӗ пӗрлешсех. У М р- 
на ҫук вӗсене пӗрне пӗринчен.

— Венчет тунӑ пу.^ сире Аркади Петровчӑпа?— 
тет вара Мишкӑ арӑмӗ, Аннӑ Ивановнӑ, йаланах 
пӗрле ӗҫнине сивлесе.

— Михал Йакӑлчӑ пӗтерет сана. Ӗҫкӗпех пӗте- 
тӗр иксӗр те. Вӑл хӑй те ӗҫсӗр тӑрса йулчӗ те, 
сана та ӗҫсӗр тӑратса хӑварасшӑн йурийех ӗҫтерсе 
ҫӳрет. Ӑна та сисместӗв есӗ,—тесе вӑрҫат йаланах 
Аркашкӑ арӑмӗ, Клавди Константиновнӑ, Аркашкӑ

. ӳсӗр таврӑнсан.
Те йури ӗҫтерет, те аха.ф—пӗлместпӗр. Анчах’ 

пӗррехине ҫапла каласа хучӗ Мишкӑ хӗрӗнкӗпе:
«Хӑйне шутсӑр йурататӑп Аркашкӑна. Ӑнчах 

арӑмне йуратмастӑп. Пуйан ҫын хӗрӗ. Мӑа кӑмӑллӑ. 
Сторов тусан та сторов тумаст Аркашки ӗҫе выр- 
наҫсан. л н а  сторов тугарасшӑнах вара ман Аркаш- 
кине ӗҫрен кӑларасшӑн вӗтеленсе ҫӳреме лекет. 
Хам ӗҫлеменскер, йаланах укҫа пулмаст. Укҫа ҫын- 
ран кивҫен илсе ӗҫтерсе ӳсӗртсе прогул тутарма 
лекет вара мана, мӗскӗне. Пӗррехине епӗ те, Ар- 
кашкӑ та ӗҫсӗр тӑрса йултӑмӑр. ,А, а-а, здрав- 
ствуйте, Михал Иакӑлчӑ!* тесе урам урлӑ сторов 
туса иртсе кайрӗ. Упӑшки ӗҫлеме пӑрахсан акӑ 
йепле лайӑхланса кайат мӗн ку арӑм, терӗм. Тепӗр 
виҫ-тӑватӑ кунтан, п ӗл етӗп -А р к аш к ӑ  ӗҫлемекӗнӗ. 
Лӑпах станцӑ урамӗнче куратӑп Аркашкӑ арӑмне. 
Куратӑп та сторов тӑватӑп. Нимӗн те чӗнмерӗ. Ах 
питкуҫ пӗҫерсе кайрӗ. Ниӑҫта кайса кӗрейместӗп. 
Тӑхта-ха, терӗм. Вӗрентӗп, вӗрентӗпех епӗ сана 
сторов тума, терӗм. Анчах кӗсйере пӗр пус укҫа 
та ҫук.

— Пушалстӑ, пӗр ҫирӗм тенкӗ пар, Ҫтепан Ва- 
ҫилчӑ. Сысна ҫурисем питӗ лайӑххисем пур пасар- 
та,—тетӗп аптекӑна кӗрсе.

Аркашкӑ вӑрманпромхозра бухгалтӗрте ӗҫлет. 
Кӑнтӑрла апат ҫиме обйазатӗлнӑ киле таврӑнат. 
Ҫур литӑр кӑсйене чикрӗм те, Аркашкӑ апата ту- 
хасса кӗгсе тӑратӑп.

— Здоровӑ, Аркашкӑ. Мӗнле пурӑнатӑн? Чылай- 
ранпа ӗҫлетӗн-и кунта?—йӑпататӑп Аркашкӑна.

— Ернене йахӑн ӗҫлетӗп. Уйӑхне виҫӗ ҫӗр тенкӗ. 
Аван. Ҫак ернере ӗҫмен те хал> Пӑрахас тетӗп, 
Мишӑ,— мӑн кӑмӑллӑн калаҫат Аркашкӑ.

— Ӑй, ан калаҫкаласа тӑр-ха, Аркашкӑ,—тетӗп.
—  Чӑн калатӑп,—тет Аркашкӑ.
— Есӗ мана чукмарпа пуҫран хунӑ пекех ҫапса 

хуҫрӑн. Есӗ ӗҫлеме кӗнӗшӗн йури хӗпӗртесе ҫур 
литӑр чиксе килтӗм. Икӗ сехете йахӑн кӗтсе тӑра- 
тӑп. Акӑ: перем те ҫӗмӗрем, хам таҫта вӑрмана 
тухса кайам. Сыв пул! —вӑрман йенеле утма ты- 
тӑнатӑп. ,Ч ӑтаймӑн ӗҫмесӗр“—тетӗп ӑшӑмра.

—  Ан аппалан, Мишӑ. Кай та ӗҫ килне ман 
йатпа,— ҫемҫен пуҫларӗ Аркашкӑ.

—  Сансӑр пултараймастӑп,—тетӗп.
— Пӑрах, ан ухмахлан,—тет Аркашкӑ.
—  Неушелӗ пӗр ҫӑвар та сыпмастӑн, Аркашкӑ?— 

йӑваш куҫсемпе тархасласа пӑхнӑ пек пӑхатӑп 
Аркашкӑ куҫӗсенчен.

—  Сана хӗрхенсех ӗҫмеле, Мишӑ. й у р ӗ —ӗҫӗп. 
Анчах ха.;ь пултараймастӑп: апат ҫиме киле кайа- 
тӑп,— тет Аркашкӑ, ҫемҫелнӗ пек пулса.

— Как раз апат анмалӑх кӑна. Айта столовӑйне 
кӗрсе тухатпӑр,—утрӑм ҫав вӑхӑтрах столовӑй 
йеннеле. Аркашкӑ утрӗ ман хыҫран, чӑтаймарӗ.

— Васкарах майлаштарас. Атту за^ьатине ӗлкӗ- 
рейместӗп,—тет Аркашкӑ...

— .Ничево. Ӗлкӗретӗн,— тетӗп.
Пӗр стакан тулли тултарса патӑм.„Ҫавӑрсахур“— 

тетӗп. Ҫавӑрса хурчӗ Аркашкӑ. Хыпаланса пӗр 
пӗчӗк хӑйар тыттартӑм.

— Киле кайас пу.^. Атту ӗлкӗрейместӗп,—тет 
Аркашкӑ.

— Мӗн киле каймали пур? Тавай котлет илет- 
пӗр. Вӑт сана кӑнтӑрлахи апат ҫитрӗ те. Урӑх мӗн 
кирлӗ. Тавай,—тетӗп. Аркашкӑ килӗшрӗ.

— Ҫавӑрса хур1—тетӗп тепре тултарса парса.
— Усӗрлетӗп вӗт, Мишӑ,—тет Аркашкӑ стакана 

тытмасӑр.
— Васкарах. Ҫынсем сисеҫҫӗ. Хӑвӑрт,—васкаса, 

хаҫат хӳгипе тыттаратӑп.
Ӑркашкӑ иккӗмӗш стаканне те тӗпне пӗр тум- 

лам йулмичченех ҫавӑрса хучӗ. Котлетсе.м ҫийет- 
пӗр.
^—  Ерехпе шӑршӑ кӗме пултарат. Пӗрер курка 

сӑра ӗҫес пу.;ь- Сӑра кӑна ӗҫнӗ, тетчӗр,—тетӗп ге, 
васкаса тӑватӑ бутылкӑ сӑра илсе пырса лартатӑп.

Ҫур литровкӑн йулашкине сӑра ҫине йарса пз- 
тӑм Аркашкӑна, хӑй сисиччен.

Икӗ сехет лартӑмӑр. Аркашкӑ кӗселленсе ҫитрӗ. 
Ури ҫине те  тӑраймаст. Аран калаҫат.

— Киле ӑсат, Мишкӑ,—тет.
— Киле ан кай, Дркашкӑ. За^ативех кай. Х щ  

есӗ ӳсӗр мар вӗт. Ӗҫлеме пултаратӑн. Ылтӑн вӗг, 
есӗ Аркашкӑ. Ху йатна ан ҫӗрт. Загьатинех кай. 
Прогул тӑват тейӗҫ. Айта хам ҫавӑртса леҫем,— 
тетӗп.

Аран-аран ҫавӑртса илсе ҫитертӗм.
— Чипер кӗр,—тесе алӑк уҫса кӗртсе хӑвзртӑм. 

Катанарах кайса пӑхса тӑратӑп. Лайӑх пӗлегӗп 
епӗ унӑн ӳсӗрне. Ех, унчен те пулмарӗ: чанкӑр, 
чанкӑррр!—ванма тапратрӗҫ чӳречесем.-кантӑксем. 
Вӗлт! вӗлт!—тухса тараҫҫӗ чӳрече витӗр пукансем. 
Ҫынсем чупа-чупа тухаҫҫӗ вӑрманпромхоз кан- 
це^аринчен.

Иулашкинчен тухрӗ Аркашкӑ та. Елхери пек, 
хырӑма каҫӑртса тӑраЕ  УтаймасЕ Лап1—ҫаврӑнса 
анчӗ. Урӑх тӑмарӗ вырӑнтан.

— Хамӑн миҫҫине пӗтертӗм,—терӗм те, утрӑм, 
епӗ те малала.

— Здравствуйте, Клавди Константиновнӑ!—те- 
тӗп тата икӗ кунтан Аркашкӑ арӑмне урамра 
курса.

— Здавствуйте, здравствуйте, Михал Йакӑлчӑ, 
здравствуйте!—тет пӗтӗмпе ҫемҫелсе кайса.

„Охӑ, йусарӑм иккен сана“—тетӗп хам ӑшӑмра.
— Аркадий Петрович мӗнле пурӑнкалат?—тетӗп. 
■— Шӗкӗр. Пигӗ те лайӑх. Еҫме пӑрахрӗ. Х а ^

тӑрӑшсах ӗҫлет,—тет.
„Пӗлетпӗр мӗнле пурӑннине“—тетӗп хам ӑшӑмра’ 

Виҫҫӗмӗш кун вӗт-ха ӑна ӗҫрен кӑларса йани. Ӑна 
ӗҫрен кӑларса йани хӗпӗртеттермест мана. Ӑна 
ӗҫрен кӑларни хӑйне мӗнле хуйхӑртарат, мана та 
ҫавах хуйхӑртарат. Анчах вӑл ӗҫлеме кӗрсенех 
арӑмӗ сторов тума та, калаҫма та пӑрахни тарӑх- 
тарат мана.



Ҫавӑнпа кивҫей укҫа илсе ӗҫтерсех кӑларма 
лекет Аркашкӑна вырӑнтан.

Аркашкӑна та, унӑн арӑмне те чылайччен ку- 
рӑнмасӑр пурӑнтӑм. Йури тарса ҫӳремен. Ахал, ку- 
рӑнмала пулмарӗ вӑл хушӑра. Пӗр икӗ ерне иртрӗ 
пу^Ь курӑнӑҫманни.

Пӗрре, ирхине, станцӑнала пыратӑп. Аркашкӑ 
арӑмӗ пасар йенчен пыраЕ Шӑпах хирӗҫ пултӑмӑр.

— Здравствуйте, Клавди Константиновнӑ!—пуҫа 
тзйса, ӑшӑ кӑмӑллӑн сторвв турӑм Аркашкӑ арӑмне. 
Нимӗн те чӗнмерӗ. Ой, намӑс. Ӑҫта хурас намӑ- 
са? Пӑхса тӑракансем чӑтаймарӗҫ—кулса йачӗҫ_. 
Пит пӗҫерсе кайрӗ пӗтӗмпе. „Неушелӗ Аркашкӑ 
еҫлеме кӗнӗ?“-шухӑша кайрӑм стаицӑнала утнӑ май.

— А-а-а-а, здоровӑ, Мишӑ!—катаран аллине кӑн- 
тарна, мана хирӗҫ пӗтӗм савӑнса пырат станцӑ 
йенчен Аркашкӑ.

— Здоровӑ, здвровӑ! Мӗнле пурӑнатӑн? Еҫсем 
мӗнле? Ха.ф те вӑрманпр*мхозрах-и?—тетӗп, унтан 
кӑларса йани пӗр-икӗ ерне иртнине лайӑх пӗлетӗп 
пулин те.

— Унтан куҫрӑм Мишӑ. Ҫӳреме инҫерех терӗм. 
Шалу та сахалтарахчӗ. Инвалидсен ертелне кӗтӗм. 
Кунта шалу та чылайрахтивет. Рехмет. Ш ӗкӗр,—са- 
вӑнат Аркашкӑ.

— Айта, ирхине пыршӑтӑксене чӳхемеле кӗрсе 
тухар пивнойа,—тетӗп.

— Тӑхӑр сехет ҫитет. За^ьатине каймалз. Еҫсен 
лайӑх мар. Тӗп пултӑр ха./ь» Мишӑ. Кайран хӑҫан 
та пулин,—турткалаш ат Аркашкӑ.

— Чӗрӗкне илес пу.;ь* Атту сӑри кӑмсӑкланнӑ,— 
тетӗп.

Тытӑнтӑмӑр. Чӗрӗк вырӑнне ҫур литӑр илтӗм. 
Васкаса ӗҫетпӗр. Вӑхӑт 10 сехете ҫывхарат. Пирӗн 
иккӗмӗш ҫур литӑр пушана^'. Сӑри вӑл—хӑй тӗллӗн.

Аркашкӑ прогул тӑвасшӑн: киле кайса ҫыврас- 
шӑн.

— Ылтӑн вӗт, есӗ, Аркашкӑ — тетӗп. Прогул 
туса ху йатна ху ан ҫӗрт. Заььатинех кай,—тетӗп. 
Ҫавӑртса леҫсе йатӑм. Аран-аран сулланса кӗчӗ 
канце^ьарине. Сӗлехисем йухаҫҫӗ—нимӗн латти ҫук. 
Ну, кӑтартӗ вӑл латтине. Унччен те пулмарӗ— 
кантӑксем чанкӑртатма тытӑнчӗҫ учрежденире. 
Пукансем вӗҫсе тухаҫҫӗ чӳречерен урамала. Ҫын- 
нисем чупса тухаҫҫӗ. Аркашкӑ аркатат.

Аркашкӑна кӑларчӗҫ ӗҫрен ҫав кунах. Ӳсӗрсене 
урӑлтармали ҫӗре кайса хупрӗҫ. Аркашкӑ—ӗҫсӗр. 
Ечӗ те ӗҫсӗр. Анчах вӑл каллех ӗҫе кӗме пултарат. 
Мӗншӗн тесен, пӗр ӗҫме пӑрахсан— икӗ кун ӗҫме- 
сӗр пурӑнма пултарат. Ҫав вӑхӑтра вара ӗҫе те 
кӗрсе вырнаҫат,—терӗ Мишӑ кайала сулӑнса.

---------------  Ҫ. Ш.

Телейлӗ сысна.
Кӑш ар кассинчи (Ҫӗрпӳ р.) вулав ҫурчӗ питӗ 

йапӑхса кӑйнӑ. Вулав ҫуртне сыснасем кӗрсе 
выргнӑ.

— Ма есӗ пайан киле час тавӑранаймарӑн?— 
тесе вӑрҫа пуҫланӑ хуҫи картара улӑм йӑштаса 
тӑракан сыснана курса.

— Епӗ ҫывӑрма ӑшӑ вырӑн тупрӑм!—тенӗ сысна.
— Ӑҫта?—тӗлӗннӗ хуҫи.
— Вулзв ҫуртӗнче. Кӑмака хыҫне кӗрсе вырт- 

рӑм та сысна пек харлаттарса ҫывӑртӑм. Халӗ 
вырӑн айне хума улӑм илсе кайас тетӗп-ха,—тенӗ 
сысни мӑн кӑмӑллӑн. Ст. Матеш.

Рационализатӑрсем.
Вӑтакас Татмӑш колхоз кӑнцеле- 

ринче пӗр пукан та ҫук; хӑйсем пич- 
кесем, каткасем ҫинче ларса ӗҫлеҫҫӗ.

Художник В. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

Предҫедатӗлӗ:— Ку пичке ытла та ҫӳлӗ вара: 
алпусма нийепле те пӗшкӗнсе 
ҫитмеле мар. Ҫекретар йул- 
таш, платниксем шыра-ха, пи- 
чкин тӗпне таттарас.

Ҫекретарӗ:— Платник мар унта, реконструкци 
тумала— сӗтелӗ ҫинеларсапички 
ҫинче ал пусмала тумала.



К у т ӑ н.
Йегорӑв сӳннӗ чӗлӗмӗнчен кӗлне шаккаса кӑлар- 

чӗ те  кантӑк витӗр урамала пырса пӑхрӗ. Урам- 
ра; кӳлӗ хӗринче, ха;ь ҫеҫ шывран вы.^аса тухнӑ 
хур чӗпписем пӗсехисене хыҫса лараҫҫӗ. Хура 
ҫуиатлӑ, шурӑ купарчалӑ хураҫи, кракӑвски кӑл- 
баса пек авӑнчӑк, вӑрӑм мӑйне тӑснӑ та, мерчен 
куҫӗсеыпе пӗре пӗлӗт ҫине, тепре урисем ҫине 
пӑхса илет.

Пӗлӗт чӑнахах питӗ илемлӗ пулнӑ вӑл кунхине, 
ула хураҫи аха.^тен пуҫне чалӑштарса пӑхман ун 
ҫине. Икӗ ернипе пӗр тӑтӑшран ҫумӑр ҫунӑ хыҫ- 
ҫӑн, ҫанталӑк уйартса йанӑ. Виҫҫӗмӗш кун ӗнтӗ, 
хӗртсе хӗвел пӑхат.

1ирӗн Йегорӑв хур чӗпписене пӑхса тӑраннӑ 
хыҫҫӑн, тепре чӗлӗм туртас тесе кӗсйинчен тапак 
йенчӗкне кӑларма пуҫланӑччӗ, урампа утӑ лавӗ 
иртсе пынине курах кайрӗ.

— Чимӗр-ха, атсемӗр,—терӗ вӑл ҫамкине сыл- 
тӑм аллипе ҫапса,—чимӗр-ха, йулташсем, пирӗк 
те утӑ пуҫтарса пӗтермен вӗт-ха? Пуҫтарас пула^. 
Епӗ мансах кайнӑ ун ҫинчен, йулташсем, — терӗ 
вӑл пӳртре хӑйӗнчен пуҫне никам пулманнине кура- 
тӑркаҫах.

Тилпӗрен ҫисе минкӗренӗ сурӑх пек, вӑл пӳртре 
ик-виҫ хут ҫаврӑннӑ хыҫҫӑн, алӑкне хытӑ хупса 
хӑварчӗ те чӑхсене хӑратса, урам тӑрӑх васкаса 
утнӑ.

—  Да, — тенӗ вӑл хӑйне хӑй — да, ӗлкӗрме ҫук 
ниҫта та. Кунта каймала, унта каймала. Ҫуккӑ 
ӗлкӗрме. Вӑт, калӑпӑр, утӑ пуҫтармала. А кама 
пуҫтарттарас? Кам кайса пуҫтарса парӗ-ши? На- 
Йан пирӗн йал ҫыннисем. Кахал. Ӗҫме ҫеҫ пулта- 
раҫҫӗ, киккириксем. Ӗҫме пулсан вара нимӗн те 
кирлӗ мар. Мӑкӑртатса пынӑ вӑл сӑмси айӗнчен.

— Улатимӗр Иванчӑ, ӑҫта кайатӑн?—илтнӗ вӑл 
сасӑ.

Пӑхат: ӗҫкӗ. Сӗтел ҫинчи сӑра  витри кантӑкра- 
нах курӑнса ларат.

—  Инҫе кайатзр-и?
—  Ҫук, так ҫапла урам тӑрӑх...
Васкамастӑр пулсан, кӗрӗр наччаса.
—  Васкамаллийех | ҫ у к  та-ха. Пӗр минутлӑха 

кӗрсе тухӑп.
,П ӗ р  минутлӑх“ тесе кӗни, тӗрӗссипе каласан, 

пӗр каҫлӑха тени пулат. Вӑл кунхине Улатимӗр 
Иванчӑ утӑ пуҫтарма никама та тупса йарайман; 
ҫын шыраиа вӑхӑт пулман.

Тепӗр кун ирхЕне вӑл Кадейӗва хирӗҫ пулсан, 
мухмӑрпа аптӑранӑ ҫын „сыпмали* тупнӑ пек хӗ- 
иӗртенӗ.

—  Вӑт мӗскер, Кадейӗв йулташ. Ҫаран ҫинче 
пирӗн пуҫтарман утӑ выртат. Есӗ хӑвӑн бригаду- 
па кайса пуҫтарса кил, вара епӗ са^на преми парӑп.

—  Премй-и-и? Мӗнле преми? Ӗҫкунне йӗркелӗ 
шутласан та  .йурӗ. Преми терӗ-ха.

Колхозниксем ӑна шанми пулнине Йегорӑв па- 
йан кун ҫеҫ мар, тахҫанах пӗлет, анчах вӑл ҫапах 
та  хӑйне сума суманшӑн ҫиленнӗ. Халӗ те Каде- 
йӗв ӑна ҫапла каланӑшӑн вӑл хытӑ пӑшӑрханнӑ.

Анчах унта тавлашса тӑма май ҫук: пайан Ка- 
дейӗв ҫав тери кирлӗ ҫын.

— Вӑт, шанмаст тата. Парап тенӗ тӗк, паратӑ- 
пах ӗнтӗ. Йепле преми!— тесе хӗскеленӗ вӑл хӗ- 
релнӗ куҫӗсене.—Ну? Мӗнле?

—  Кайма пулаЕ Улталаыастӑн-и?
— Каланӑ сана преми пулат тесе, пулатех.
— Ну, йурӗ. Каҫчен пӗтерсе килетпӗр.

Кунӗпе тӑрӑшса ӗҫленӗ Кадейӗв бригади ҫаран 
ҫинче. Хӗвел хӗртет, вӑрӑм тунасем ҫыртаҫҫӗ. Йӳҫ- 
лӗхре утӑ йӗпенет. Кадейӗв йулташсене васка- 
та^',—хавха л антар ат.

— Авантарах тӑрӑшӑр, йулташсем, намӑс курас 
мар. Каҫчен пӗтерес. Преми пулаЕ

— Преми-и? Кам каларӗ?
— Улатимӗр Иванчӑ.
—  Темӗн... шанчӑк ҫук манӑн ун ҫинче, — тет 

пӗри.—Шанмастӑп епӗ ӑна.
Каҫхине Кадейӗв бригади ӗҫ пӗтерсе таврӑна^. 

Чӗрисем пурин те, савӑннӑ: пысӑк ӗҫ туса килнӗ 
вӗт-хӑ вӗсем. Пӗр-пӗринпе ӑмӑртса ӗҫлесе пысӑк 
ӗҫ тунӑ. Мӗн чул утӑ сайа кайнӑ пулӗччӗ вӗсем 
кайса пуҫтарман пулсан. Пуҫтарнӑ—сийен пулман. 
Йепле савӑнмала мар?!

Пурте килӗсене апат ҫиме салансан, Кадейӗв 
предҫедатӗл патне кайат. Бригадӑ членӗсене пре- 
ми пулат тесе тӑрӑшса ӗҫлеттернӗ-ҫке-ха вӑл... 
Халӗ сӑмах ҫине тӑрас пулат. Кадейӗв кӑнцелере 
васкаса пырса ҫитет. Анчах унта ннкам та ҫук. 
Ҫур сехетрен Йегорӑв пырса ҫитет. Тӑм илнӗ 
пӑру урисем тайлӑк-тӑйлӑк уткалаҫҫӗ.

— А-а, Кадейӗв йулташ. Ну, ӗҫсем мӗнле? Пӗ- 
тертӗр-и?

— Пӗтертӗмӗр!
— Йурат. Аван. А епӗ сире преми хатӗрлерӗм, 

—тет вӑл шкап патнеле тайкаланса.
—  Акӑ!—пырса лартат Кадейӗв умне сӗтел ҫине 

икӗ литӑр ерех,—Есӗ памӗ терӗн пулӗ? Вӑл кӑна 
мар. Тата икӗ литӑр пур,—тет вӑл икӗ хул хуш- 
шине тата икӗ литӑр хӗстерсе.—Тепӗрне епӗр те- 
пӗр членпа ӗҫсе^йатӑмӑр, пробу'!' туса. Лайӑх, питӗ 
хайар,—мухта!' Йегорӑв ерехне.

Кадейӗв тӗлӗннипе ӑнтан кайнӑ та, ним тума 
аптраса ӗнсине хыҫса тӑрат.

— Есӗ преми парап терӗн вӗт?
— А ку преми мар-и мӗн? — куҫне хӗскелет 

Йегорӑв.—-Мӗнтен кайа преми ку? Ну, аҫа ҫапнӑ 
ҫын пек, минкӗресе ан тӑр. Ӑҫта бригадӑ члевӗ- 
сем? Айда. Пӗрле ӗҫӗпӗр. Пулӑшӑп хам та как 
никак,—утат вӑл икӗ хул хушшиве икӗ литӑр хӗс- 
терсе.

Кадейӗв нумайччен пӑхса тӑра^ те, тарӑхнӑ пирки 
икӗ литӑрне те илсе Иегорӑв хыҫҫӑн урамала 
вӑрӑнтараЕ

Ӗҫне сут аллине панӑ. Йегорӑва тивӗҫлӗ „преми" 
парасса кӗтеҫҫӗ.

Сергей Иалавин.
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Внукӗпе аслашшӗ.
• Тин ҫеҫ хаҫат ҫинчен куҫне илнӗ Коҫкӑ пивнер 

кӑмака сакки ҫинче кехлетсе ларакан аслашшӗ 
умне ҫнтсе тӑчӗ те:

— Ну, йумах калам-и, асатте?—кулараххӑн 
аашларӗ вӑл аслашшин аллине.

— Мӗн? Турӑ ҫукки ҫинчен-и?—ыйтрӗ аслашшӗ 
зӑрахӑн.

— Ҫук-
— Електрицӑ ҫинчен-и?
— Ҫук. Пӑхатырсем ҫинчен. Есӗ калакан пӑха- 

гырсенчен те вӑйлӑраххисем ҫинчен. Чӑн-чӑн тӗн- 
чере халӗ пурнакан, вут чӗрелӗ ҫынсем ҫинчен,— 
герӗ Коҫкӑ.

Ку сӑмахсене илтсея старик шартах сикрӗ. Ыт- 
лах та хӑрарӗ вӑл вут чӗрелӗ тенӗ сӑмахран.

— Кай, Куҫук ачам, вут чӗрелех пулсан, етемех 
иар пу.;ь вӗсем?

— Етемех, асатте, етемех. Хӗрӳлӗ ҫынсем. Сан йу- 
^«ахунти пӑхатырсенчен тенумай хӗрӳлӗскерсем,— 
|гавӑрчӗ Коҫкӑ кӗскенреххӗн.

— Добры^ь Никитичран та иртерекен етем-и 
зара? Унтан та пултаракан ҫынах тӗнчерех ҫурал- 
зӑши-ха?

— Унтан темиҫе хут хӑватлӑ ку етем— Бусыгин. 
Лвтомашинсен ашшӗ,—ӑнлантарат Коҫкӑ.

— Ҫук пу.1), Куҫук, ҫук пу./ь- Добрын> Никитич 
2 пуҫлӑ ҫӗлене ҫапӑҫса ҫӗнтернӗ. Ӑнах ҫитеймест 

1у;Ь сан паттӑру,—тет аслашшӗ тӑрӑшсах.
— А ку вӗт пӗччен 8 сехетре 780 коленчатӑй 

зал туптанӑ,— ответлет Коҫкӑ.
— Ну, ҫапах та, Буслай Ваҫҫине ҫитес ҫук ун 

сӑвачӗ. Ваҫҫа вӗт хӑрах аллипе 80 пӑтлӑ хӗҫе 
*аштах туртса кӑларнӑ ҫӗр айӗнчен,— парӑнасшӑн 
«ар пулса, ҫинех тӑрат аслашшӗ.

— А-а, Степаненко 33.672 пӑт кӑмрӑка, ҫӗр айӗн- 
«ен туртса кӑларнӑ,—кулат Коҫкӑ.
^— Ь1тла ҫӑвар вы.;ьататӑр еҫӗр, ҫамрӑк-ха, ҫам- 

)ӑк,—тет аслашшӗ ҫиленсех.—Ай, тепӗр тесен, 
сӑтартӑттӑм епӗ сире Илйа Муремец вӑйне...

— Пӗлетӗп, асатте, пӗлетӗп,— пӳлет аслашшӗне 
(оҫкӑ.—Намӑссӑр И.;ьйене те пӗлетеп, И.^)йе пек 
иревсӗр ҫынсене совет саккунӗ сута парса айӑп-

лат, асатте. Хура хӑма ҫине ҫыратпӑр халӗ ун 
оеккисене. Пухура пӗҫертнӗ пулӑттӑмӑр ӑна,—хӗ- 
рӳленет Коҫкӑ.
 ̂ — А ҫапах та  вӑл вӑйлӑ пӑхатыр вӗт,—тет аслаш- 
Шӗ йӑвашшӑы.
. — Пирӗн унтан вӑйли Стаханӑв пур,—тет Коҫ- 
кӑ паттӑрӑн.

— А пирӗн гервй Александӑр Невский.
) — Пирӗн Чапайӗв.

— Пирӗн И.;ьйе пророк, пӗлӗтре ҫӳрекенни.
— А пирӗн Коккинакки, Громов, Д)апидев- 

ҫкий...—харӑсах ҫич-сакӑр йат калат Коҫкӑ.
— А еп хам Стаханӑв пек, Бусыгин пек пӑхатыр 

пулатӑп,—тет Коҫки татах.
— Миҫене ҫитеҫҫӗ-ши вӗсем? Теҫетке те пур- 

ши вара ун пеккисем ҫӗр ҫинче?— парӑннӑ сасӑпа 
ыйтат аслашшӗ.

— Вӗсем пинпе. Хапрӑк-савӑт, шахтӑ, уй-хир 
пинпе ӗрчетеҫҫӗ вӗсене.

~~ Ҫӗр чӑтайми пулӗ, ачам, ҫӗр чӑтайми,—тет 
вслашшӗ шухӑша кайса.

Чанах^ та тӗлӗнмелипех тӗлӗнет унӑн 60 ҫулхи 
чери. Вӑл патшан йӳҫӗк саманинче пурӑнса, йу- 
махсем урлӑ турӑ пуррине, темле Ил>йе Муро- 
мец, Добры^ь Никитич, Ваҫили Буслайӗв пур те- 
нине илткеленӗскер, халӗ вӗсенчен хӑватлӑ етем- 
сем пинпе шӑтса тухнӑ тесен, турӑран хӑватлӑ— 
електрицӑ, радио, тем-тем пур иккенне илтсея 
пуҫне пӗр-ик хут хыҫат те:

— Тепӗр 30 ҫул кайарах ҫуралмала пулнӑ та, 
телей ҫапла килнӗ иккен,—тет вӑрӑииӑн сывласа.

М. Шенгер.

Хула ҫывӑхӗнче.
Хуласен тавраш не тислӗксвм нуиай 
тӑкаҫҫӗ, анасем ҫине кӑлармаҫҫӗ.

Н. Е вграф ов  ӳкерчӗкӗ.

Хулана ҫывхаратпӑр пулмала?
—  Мӗнтен пӗлетӗн? 

Сӑмсана тавӑрас пек шӑрӑш кӗре пуҫ-
ларӗ.

Ф изикӑ урокӗнче.
Учитлӗ ачасем иртнӗ урока йепле ӑнланнине 

тӗрӗслеме пуҫларӗ.
— Кала-ха, Иванов, йапаланӑн йепле свойствӑ 

пур?
— Пур йапала та ӑшӑтсан сарӑлат, сивӗтсен 

пӗрӗнет.
—  Ҫук!..—илтӗнчӗ тепӗр сасӑ,—Ку тӗрӗс мар.
— Иепле тӗрӗс мар?
—  Акӑ Шупашкарти „Д инам о“ магазиннех илес. 

Ҫулла, шӑрӑх чух, йӗлтӗрсене 15 тенкӗпе сутатчӗ, 
ҫав магазинах ха^ , хӗл ларчӗ те, йӗлтӗрсен хакӗсене 
сарса йачӗ. Халӗ ҫав 15 тенкӗпе сутнӑ йӗлтӗрсенех 
22 тенкӗпе сутат. Учитлӗ хирӗҫлеймерӗ.

Иван Алтай.



Манӑн кино.
Нук-кӑ, нук-кӑ, пӗр ҫӗре, 
Пӗр ҫӗре.
Симӗс курӑк ҫӗр ҫине,
Ҫӗр ҫине.
Епӗ сире пуҫтарам, 
Пуҫтарам.
Кино-картин кӑтартам, 
Кӑтартам.
Манӑн картин йапӑх мар, 
И а п ӑ х м ар :
Ухмах Йӑван ҫинчен мар, 
Ҫинчен мӑр.
Курпун ҫысна ҫинчен мар, 
Ҫинчен мар.
Уҫук аппа, ес ан тар,
Ес ан тар.
Пирӗн ҫумма килсе лар, 
Килсе лар.
Манӑи кино ак ҫапла,
Ак ҫапла.
Пуриншӗн те пит чаплӑ, 
Пит чаплӑ.
Карас пулӑ йашки пек, 
Йашки пек.
Ҫийӗр: кинӗм, хунеми, 
Хунеми.
Ывӑл пултӑр, кинеми, 
Кинени.
Акӑ пулли, суханӗ,
Суханӗ.
Йурне-варие хам йарам, 
Хам йарам.
Хам тавара хам мухтам, 
Хам мухтам.
Епӗ пӑртак сисетӗп, 
Сисетӗп.
Ман кинона мухтассине 
Сисетӗп.
Мухтанмарӗ, суймарӗ, 
Суймарӗ.
Чӑннипеле каларӗ,
Каларӗ,—
Тесе есӗр тав тӑвӑр,
Тав тӑвӑр.
Ман кинона пит мухтӑр, 
Пит мухтӑр.
Акӑ ӗнтӗ пуҫлатӑп, 
Пуҫлатӑп.
Хам кинона кӑтартма, 
Кӑтартма:

Ак ку картин кунти мар, 
Кунти мар.
Кунти тесе суйас мар, 
Суйас мар.
Тӑван, кӳршӗ тутарсен, 
Тутарсен,
Кивӗ Упи йалӗсен, 
Йалӗсен.
Колхоз йачӗ „Броневик“ 
„Броневик“.
Пуҫлӑхӗсем такамсеы, 
Такамсем.
Йачӗсене пӗлместпӗр, 
Пӗлместпӗр.
ҪакнаГ кӑна пӗлетпӗр, 
Пӗлетпӗр:
Кӑнце.ьари тӑррине, 
Тӑррине,
Сыхламашкӑн мӑйрине, 
Мӑйрине.
Вутӑ хутса йарсассӑн 
Йарсассӑн.
Пӳрчӗ хыпса кайасран, 
Кайасран.
Тӑратаҫҫӗ хуралҫӑ, 
Хуралҫӑ.
—  Ех, —тейӗр халапҫӑ, 
Халапҫӑ.
Халапҫӑ мар, чӑн халлэп, 
Чӑн халлап.
Пӗр суйи ҫук, чӑн калап, 
Чӑн калап.
Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук, 
Суйи ҫук.
Кив Уписен тӑрпи ҫук, 
Тӑрпи ҫук...

Акӑ кусем кунтисем, 
Кунтисеи.
Мартынкасси йалӗсем, 
Йалӗсем:
.Хӗвел тухӑҫ“ колхозӗ, 
Колхозӗ.
Кахалсенӗн мӑн тусӗ. 
Мӑи тусӗ:
Лашисем те йӗвенсӗр, 
Йӗвенсӗр.
Хӑиӑчӗсем пӗвенсӗр 
Пӗвенсӗр,
Акӑ тата сыснисем, 
Сыснисеи 
Улӑмури ншеҫҫӗ,

Ишеҫҫӗ.
Ах, анчах мӗскӗнсем, 
Мӗскӗнсем.
Витесӗрех тӳсеҫҫӗ, 
Тӳсеҫҫӗ.
Вити пулнӑ пулсассӑн, 
Пулсассӑн,
Вӗсем кунта пулас ҫук, 
Пулас ҫук.
Ех, шеремет, ҫав касат, 
Ҫав касат.
Вите ҫиТмест, так сказат, 
Так сказат...

Акӑ тепӗр картинӑ, 
Картинӑ:
Авӑн ҫапан машинӑ, 
Машинӑ.
Енехметсен—Т ракс ен, 
Траксен,
„Хӗрлӗ йалав“ квлхозӑн, 
Квлхозӑн.
Йур айӗнче савӑнат, 
Савӑнат.
Шӑм-шакӗпе авӑнат, 
Ӑвӑнат.
Еҫ пӗтернӗ хыҫӗнчен,

Хыҫӗнчен—
Ҫурхи хӗвел пӑхиччен.



ПЙхиччен.
1нса выртат „курвртра* 
[урортра",
;ӑ пӑхӑр—куратра? 

ӳратра?
кӑ тӑрат мӑк сухал,

Л ӑк  сухал.
Вйрпуҫӗнчи мӑн кахал, 
Мӑн кахал.
И. Афанаҫӗв, теҫҫӗ ӑна, 
Тӗҫҫӗ ӑна.
Сӑнӗ пӗтнӗ ҫывӑрса, 
Ҫывӑрса.
1^ҫе тухман ҫӑвӗпе, 
Ҫӑвӗпе.

те ҫыврат хӗлӗпе, 
Хӗлӗпе,
Вх, анчах, мӑнтарӑн, 
Мӑнтарӑн,
Кахалпала мӗн тӑвӑн?
Мӗн тӑвӑн?

Кӗске, тесе, ан вӑрҫӑр,
Ан вӑрҫӑр.
Манӑн ҫитес кинона, 
Кинбна.
Килме чунтан тилмӗреп, 
Тилмӗреп.
Тепрехиччен сыв пулӑр, 
Сыв пулӑр.
Сыв пулӑр, та пур пулӑр, 
Пур пулӑр!..

ӑканпала петереп, 
Шӗтереп.

♦ ♦  • «  ♦♦

Сӑсар ҫӗлӗн.
Уртемей хирти хуралҫӑ 
Тӑснӑ тутлӑ ӑйхине, 
Пуҫӗнчен йытсем хываҫҫӗ 
Сӑсар тирлӗ ҫӗлӗкне, 
Кутӑн-пуҫӑн тӑлпалаҫҫӗ, 
Пытараҫҫӗ тыр ӑшне. 
Ҫамкине ӳксессӗн сывлӑм, 
Тӑнӑ имӗш Уртемей,
Вӑрӑсем тивмеи, тет, сывӑ,

Ҫумӗнчех иккен телей. 
Ҫӗлӗкӗ ҫук—хуйхӑ йывӑр. 
Ухтарат', тет, пур тӗле.
— Ҫӗлӗкӳ ӑҫта ҫухалчӗ!— 
Ыйтнӑ арӑмӗ пӗрре.
— „Ҫил сасартӑках хускалчӗ, 
Еп каҫаттӑм кӗперпе,
Ҫӗлӗке ҫапса ӳкерчӗ, 
Ҫырмана, вӑта ҫӗре“ . 
Ҫапларах суйса парачӗ 
Уртемей чылай вара.
Тыр вырас ӗҫсем пуҫланчӗҫ. 
Кӗр-кӗрлерӗ пусӑра,
Путене пӗрре хӑпарчӗ 
Вӑрттӑн тунӑ йӑваран. 
Кӗлтесем ҫыхан хӗрарӑм 
Тупнӑ унӑн йӑвине,
Сӑсар ҫӗлӗкрен мӑнтарӑн 
Й ӑза  тунӑ путене.
Уртемей пичче, мӑнтарӑн, 
Хыҫкалат ӗнсе хыҫне.

♦♦
Уксай Йаккӑвӗ 

• •  ♦ ♦

П У С Т А Ш О В
Тӗлӗнмеле ҫын вӑл. Ӗлӗк, шкулта вӗреннӗ чух- 

ех, ытти ачасенчен уйрӑмрахчӗ. Вӗренессе питӗ 
1апах вӗренеччӗ, ашкӑнасран—никам та ӑна ҫите- 
;ен пулман. Тата питӗ алӑ хыпанлӗччӗ: куҫ хупнӑ 
:ушӑрах мӗн те пулин хӑй йулташӗсенне „шӑхӑрт- 
;а“ сутса—премӗк, йе канхветкӑ илсе ҫийеччӗ... Пӗр- 
)е ӗҫлеме кайсан епӗ пӗр уйӑх хушши унпа пӗр- 
е пурӑнтӑм. Питӗ тирпейсӗрчӗ, тата дисциплинӑ 
енчен те ун пек йапӑх ҫын пулман. Ҫитмен- 

чине тата ҫамрӑк чухнехи йӑлана унта та пӑрах- 
иарӗ^ ӑҫта мӗн йапӑх выртакана пуҫтарма йура- 
гачче. Йулташсенне йапалисене вӑрласа, пасарта 
сутса ,,йӳҫҫине“ тупса ӗҫеччӗ... Мӗн чул лекнӗ 
эулӗ вал... Ахалех мар—ҫавӑнпа пулӗ—ӑна йулта- 
песем кулӑшла „Пусташвв“ хушамаг кӑларчӗҫӗ 
ге, ҫав хушаматпах пурӑнчӗ вара... Епӗр Колчак- 
па вӑрҫма тухса кайсан, пирӗн Пусташов ҫул ҫин- 
чех тарса йулчӗ... Ҫавӑнтан вара епӗ ӑна курман, 
манса та кайнӑ ун ҫинчен.

Пӗрре пасарта ҫӳренӗ чухне курах кайап ҫакна: 
«ҫавах-ши»—тесе, ӗненмесӗр, куҫсене шӑлсах пӑ- 
хатап.
■ Пусташов? Йепле пурӑнатӑн? Мӗн
эӗнсе ӗҫлетӗн?—тесе ыйтрӑм ҫакӑнтан тӗ-

, У-У-У-У' Манпа мӗн калаҫмала: таҫта ҫитнӗ 
^уле епӗ. Темле ӗҫре те ӗҫленӗ. 1929 ҫулта тех- 
эикум пӗтертӗм, пӗр ҫула йахӑн техникра ӗҫле- 
Рем... Ана пӑрахса ха.;ь суту-илӳ ӗҫӗпе ҫыхӑнтӑм.

Ма-ха есӗ ху вӗреннӗ ӗҫпе ӗҫлеместӗн? Сире 
верентни те патшалӑхшӑн ахалех пулат вӗт?

V Е*. ухмах!—терӗ ку мана хирӗҫ:— Пулӑ та- 
>ана, етем ывӑл-хӗрӗ лайӑха шырат... Техникре 
'Уранни мӗн усси пур? Ку таринччен епӗ ҫӑкӑр 
■Утти магазинӗсенче прикашчикра пурӑнса чыла- 
'Зх хӑваркалаттӑмччӗ. Халӗ ҫитми турттарнипех

варҫма пуҫларӗҫ те —унта пурӑнма питех тулки 
сахал... Тухрӑм вӑл ӗҫрен. Халӗ пӗр ҫул ытларах 
сӑра-ерех лапкисенче, пивнойсенче ӗҫлекелетӗп- 
ха... Питӗ май кӳреп вара, каласан ӗненес ҫук: 
Канашра ҫӑра лапкинче п ӗ р ’уйӑх хушшинче 400 
тенкӗ ытла чистӑй укҫа хӑвартӑм...

— Неужели сӑра-ерех лапкисенче те ҫавӑн чул 
пысак шалу параҫҫӗ?

„—  Ех, чудак. Шалура мар унта ӗҫ... Шалу пы- 
саках мар... Анчах пурӑнма тӗлне пӗлмеле: халӗ 
сарана пичкесенчен сутаҫҫӗ вӗт, йаран пӗр пичке 
сара ӑшне пӗр витре тӑрӑ шыв, вот сана укҫа. 
Уйахра миҫе пичке сутан— пӗрер витре пичкерен 
хурса, витре сӑра мӗн хак тӑнипе хутласан, пы- 
сӑк укҫа пухӑнат вӗт. Иртнӗ ҫулла Хусанта ерех 
лапкинче пӗр уйӑхра 600 тенкӗ ытларах илтӗм. 
Хӗрлӗ ерех те пичкерен сутаҫҫӗ, ну... значит, йа- 
ран шыв... Хӗрлӗ ерехӗ сӑраран хаклӑрах вӗт, 
значит—усси те чылайрах... ^'сӗр ҫынна шыв пар- 
сан та пӗлмест. Сиссен те, нимех те тумали ҫук: 
ш_ыв панӑ пулсан—ан ӗҫ, кам хушнӑ сана! Жалӑ- 
бӑ парас—хӑйнех лайӑх мар: „ку ӗҫме йуратакан 
ҫын, ҫавӑнпа та сӑра-ерех ҫинчен тиркесе ҫӳрет*— 
тесе шутлама пултараҫҫӗ. Сӑра, йе ерехҫирӗпӗш - 
не никам та виҫсе пӑхакан ҫук... Миҫе ҫын усӑ 
кураҫҫӗ пу.;ь Ҫав ӗҫпеле тӗлне пӗлекенсем? Мана 
хама та ӑна техникре пурӑннӑ чух пӗр прикашчик 
Сӗнтӗрвӑрринче аса илтерсе ӑс пачӗ... Анчах 
пӗр вырӑнта нумайах пурӑнма йурамаст— сиссе 
ҫитеҫҫӗ. Халӗ Ш упашкартан тухса кунта, Ҫӗмӗр- 
лене, килтӗм-ха... Пивнвйсенче, йе ресторансенче 
тупяйратӑп-и пӗр-пӗр ӗҫ... Тупсан— пырӑр: ш ывпа 
хутӑштарманнинех йарӑпӑр!—терӗ те, пуҫне тай- 
са, алӑ парса, уттарчӗ Пусташов ЗРК кантурӗ 
йенеле.

Шӗшкӑ Йаккӑвӗ.



Футл^арӗ кӑна.
Макар хӑй хӑҫан ҫуралнине тем чухлӗ шутласан 

та чухлаймаст. Вӑл хӑй пурнӑҫӗнчен нимех те ас- 
тумаст. Мӗн пурӗ те ҫаксене пӗлет: пӗрре вӑл— 
панулми вӑрлама кайсан (ача чухне) улмуҫҫи ҫин- 
чен татӑлса анса шарӑварӗ кӑшӑлӗнчен пуҫласа 
вӗҫне ҫитичченех ҫурӑлса тухнӑ, ун чух унӑн ша- 
раварсӑр киле таврӑнмала пулчӗ. Тепре тата хӑ- 
нана кайсан, палламасӑр, упӑшки тесе, Марине 
инкӗшӗ тӗттӗм ҫелникре чуп туса илнине. Урӑх ни- 
мӗн те астумаст.

Хӑйӗн пурнӑҫӗнче мӗн курни-илтнине ианнӑшӑн, 
Макара суйат, теччӗҫ. Суйат теме те май пур. 
Пӗрре вӑл ӳсӗрпе пускил сыснине тапса ҫурӑ па- 
рахтарнине, тасалӑх комиҫҫи членӗн чуречине ҫап- 
са ҫӗмӗрнине „астумастӑп" тет; ҫавӑн чухнех 
Ваҫили ачине йӗмне хӑпартса панине лайӑх астӑ- 
ваЕ

Йалта пӗр вӑхӑтра ӑна ку./ьтурлӑхшӑн, ӑслӑлӑха 
вӗренесшӗн хытӑ тӑрмашат теччӗҫ. Ҫтена хаҫачӗ 
ҫинче те пӗрре „килҫурт тасалӑхӗ, тирпейлӗх, та- 
та ӑслӑлӑха вӗренсс тӗлӗшпе Макарпа танлашӑр" 
тесе ҫырнӑччӗ. Шкулти астрономи кружокне пӗр 
за^ьати сиктермесӗрех ҫӳреччӗ, унта та  вӑл ак- 
тивлӑ, хытӑ днланаччӗ.

Ҫӗр хӗвел тавра ҫавӑрна'!, хӑйӗн тавра та ҫа- 
вӑрнаЕ  Планетӑсем пӗр чарӑнмасӑр харпӑрхӑй ҫу- 
лӗпе кӑна ахӑрса вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ, тесе вӗрентнӗ 
кружвкра.

— Ха-ха, ҫӗр вӑл... мӗн... пуҫ ҫавӑрӑннӑ путек-и 
мӗн-ха ҫӗр тавра ҫавӑрӑнма?—ӗненмен Макар.

— Ҫӗр, вӑл питӗ хытӑ шӑват...
— Апла пулсан, пӗрре ҫӗртен татӑлса йулсан 

хуса ҫитме ҫук вара. Епӗ питӗ хытӑ ҫывӑратӑп, 
ҫывӑрса йулас марччӗ,—тенӗ Макар.

— А вӑт пирӗн ҫӗре пӗр-пӗр ашкӑнса ҫӳрекен 
клас тӑшманле планетӑ пырса ҫапӑнма пултар- 
маст-и?-—хӑраса ыйтнӑ вӑл.

—  Пултаратмаст!—тесе хӑйне-хӑйех пусарма ты- 
тӑннӑ. А мӗн ытлашши уншӑн хуйхӑратӑп? Мана 
мӗн питех? Хам йапаласене кутаыкаласа чикеп те 
вӗҫтеретӗп кӑна тепӗр планетӑ ҫине.

— Епӗ хал) ӑслӑлӑхсене во! мӗнле пӗлетӗп,— 
шӗшлӗ аври пек мӑкӑ.;ьӑк пуҫ пӳрнине тӑратса кӑ- 
тартнӑ Макар.

Пӗр сӑмахпа: тӑрӑшнӑ. Ҫынсзмпе хирӗҫ пулсав 
чарса алӑ парса илнӗ. Курмасӑр иртсе кайакан- 
сене хуса ҫитсе „Здравствуй* тесе алӑ панӑ. Ле- 
шӗ: Сан мӗн ыйтмэли пур-и?“—тесен: „Ҫук, сан- 
па ал тытас терӗм “ ответленӗ Макар.

М акар ку./ьтурлах пулнӑ ҫав. Йака тумланнӑ, 
кӑвак кӗпе ҫинчен сумӗс калстӑк ҫакмасӑр урама 
та тухман. Тумтирӗнчен одеколон шӑрши кӗнӗ. 
Пухусенче вӑл ку.^турӑ, тасалӑх, ӑслӑлӑха алла 
илесси ҫинчен ҫӗмӗрттернӗ. „Мунча кӗресси, урай 
ҫӑвасси, кӗпе-йӗм улӑштарасси, пӗр-пӗрне йура- 
тасси, кӗнеке-журнал вуласси* пулнӑ ун сӑмахӗ- 
сем.

*  *  
*

Макар пурнӑҫне таврари халӑха кӑтартса ку^Ъ' 
турлӑ пурӑнма вӗрентес тесе пӗрре темле комиҫ- 
ҫи килсе кӗчӗ ун патве. Ун сӑнне райхаҫат ҫине

ҫапас тесе пӗрле фотоаппарат илсе пынӑ. Темле 
комиҫҫи терем епӗ, ҫук, йалти ку.тьтҫут комиҫҫи 
(унта Макар та члента пулнӑ), тата хаҫат редак- 
цинчен пӗр ҫын. Макар ун чух кӑмака ҫинче ху- 
ра тӑлла пек кӗпепе урисене тӑрпа ҫине улӑхтар- 
са хурса ҫывӑрнӑ, кӗтесре, пӗр куйкӑ хитрескер 
ларнӑ. Ун айӗнче темшӗн виҫӗ чӑх, пӗр автан ка- 
каласа выльанӑ. Урайӗнче ҫӗрулми хуппи, мучалан- 
нӑ ыраш улӑмӗ, ҫӑкӑр чӗллисем арпашса выртнӑ.

•— Есӗ-и вӑл Макар?
^— Ой, епӗ! — тесе хыпаланса сиксе анса пылчӑк- 

лӑ кӗпе ан курӑнтӑр тесе кӑвак сатинне тэхӑнса йа- 
нӑ вӑл. Одеквлон та сапнӑ.

— У райнехӑҫан ҫунӑ?
— Астумастӑп. Хӑҫан ҫунине арӑм пӗлет пу.^, 

еп урай ҫумастӑп вӗт. Марйе, хӑҫан ҫунӑччӗ-ха 
ҫав? - ыйтнӑ Макар пӳрнине сурчӑкпа шӑлкалса.

— Мӗн хӑҫан пулас-ха, иртнӗ уйӑхӑра анчах ҫу- 
нӑ, уйӑх та иртмен!—тенӗ арӑмӗ ҫилленсе.

— Урай ҫуман,—сас панӑ кӑмака хыҫӑнчи ачи.
— Ей, еп сана!—чӗн пиҫехипе йунанӑ Макар.
— Мунча хӑҫан кӗнӗ?
—- Мунча кӗни те нумай пулмаст, авӑн ҫапса 

пӗтерсен. Лстумастӑп.
— Мунча кашни кунах кӗртет вӑл, ӗнер те айӑк 

пӗрчисем авӑнса кайиччен хӗнерӗ!—тенӗ арӑмӗ. 
Макар лайӑххӑн йунама та ӗлкереймен.

— Мӗншӗн суйатӑн, айӑкран ӗнер мар, виҫӗм 
кун ҫапрӑм, пуртӑ аврипе ӗнер ҫурӑмран. Ех, ку4>- 
турсӑр, ҫавна та маннӑ!—кӑшкӑрнӑ тарӑхса арӑмӗ 
ҫине.

Комиҫҫи темшӗн ним те шарламан. Тӗлӗннипе 
ҫеҫ пӗр-пӗрин ҫине пӑхса илнӗ.

—  Макар, есӗ ху вуланӑ кӗнекесене кӑтарт-ха?
— Мӗнле кӗнекесене? Астумастӑп.
—  А вӗт есӗ вуланисене?
— Мӗн калаҫатӑр есӗр? Ман нимӗнле кӗнеке те 

вихҫан та пулман. Вӑн ҫавӑнта лапкаран пулӑ чӗр- 
кесе килнӗ хаҫат татӑкӗ пурччӗ, тӗлӗннӗ Макар.

— Есӗ хут пӗлетӗн-и ара, Макар?-—ыйтнӑ арӑмӗ 
унтан.

— Ӑслӑлӑхпа ку.ьтурӑ ҫинчен нумай калаҫатӑн, 
ара, ӑҫта вӑл санӑн?— ыйтнӑ Варвари кинеми.— 
Епӗ карчӑк пулин те хаҫат та вулатӑп, урай та 
таса.

— Тӗлӗнтеретӗр. Ҫапла пӗлтермесӗр килме йӳ- 
ра^г-и вара. Сирӗн малтан калас пулаччӗ. Епӗ ара- 
ма урай ҫутарттӑмчӗ, тен мунчана та кайса килнӗ 
пулӑттӑмӑр. Епӗ сире хӑтлантарса ҫӳретӗп!—кӑш- 
кӑрса йанӑ Макар.

Хӑнасем тухса кайсан та вӑл кӑшкӑрса йулнӑ..
--- Фут.^арӗ кӑна!—тенӗ тухса кайакансем.

Н. КОД)УШКИН.
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Н ационалассемпе есерсем .—Ку пнрӗн памйатник пулас... Ларас улӑхса! 
Рабони:-'- Улӑхас? Сирӗн вырӑн историн шӑпӑр кӗтессинче!
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М У Н Ч А.
Х ӑш пӗр йалсовечӗсем йалти колхозниксем- 

пе ӗҫхалӑхне мунчасем лартса, таса пурӑнма вӗ- 
рентес вырӑнне, йалсовет аллине куҫнӑ мунчасене 
никама памасӑр вутӑ туса хутса п ӗтереҫҫӗ.

— Ех, пӗре хам ватӑлса виличчен мунча кӗрӗт- 
тӗм... Чылай вӑхӑт пулат ӗнтӗ еп мунча кӗменни, 
пӗркуанех, пӗр икӗ уйӑх та  ытла пулӗ, хамӑрӑн 
Л ;ш касри аннесем патӗнче кӗрсеттӗм те, ҫавӑнтан 
вара та кӗмен... Ха.Ь^ пӗтӗм шӑм-шак кӗҫтекен пул- 
чӗ. Ех, мунча-а-а... Ӑҫта, хӑҫан тепӗре мунча кӗ- 
рем-ши? Камӑн мунча пур-ши? Кам мунчине хутам- 
ши?.. Тем, урӑх вилличчен те мунча кӗресси пул- 
маст пулӗ-и?—терӗ те Сӑпани аппа, икӗ уйӑх ытла 
шыв курман ҫурӑмне, чусталлӑ кӑвас чӗресине 
мӑка ҫӗҫӗпе катӑрттарса хырнӑ пек, катӑртаттар* 
са хыҫса илчӗ. Ҫурӑмне хыҫса илсен унӑн икӗ 
ерне ытла касман чӗрни хушшисене сахалтан та 
пӗр 20 грам пулӗ ӳт  ҫийӗнчи тасамарлӑх ҫыпҫӑн- 
са тухрӗ. Есӗр, тен вулакан йулташсем, унӑн 
вӑрӑм тӑватӑ ерне ытла касман чӗрнисенчен те: 
— Ма вара ҫав вӑхӑтах чӗрнисене касиан-ши—те- 
се тӗлӗнеттӗр пулӗ. Ҫук, Сӑпани аппан вӑрӑм чӗр- 
нисенчен нимӗн тӗлӗнмели те ҫук. Вӑл ӑна йури

ҫавӑн пек, хӑйӗн ӳт-тирӗсем ҫийӗнчи тасамарлӑх- 
сене хы рсатасатмаӳстернӗ. Тепӗр майлӑ каласан— 
унӑн чӗрнисем хӑйӗншӗн мунча.

— Манӑн та шӑм-шак кӗҫтег, епӗ те чылай вӑ- 
хӑт пулат мунча кӗменни,—терӗ те, Сухви аппа 
та хӑйӗн тӑса мар, и :-виҫ уйӑх ытла шыв кур- 
ман, пы.;5чӑклӑ ӗнсине катӑртаттарса хыҫса илчӗ..

— Аҫта, камӑн мунча пур-ши? Камӑн мунчине ху- 
тас-ши?

-— Тем, виличчен те мунча кӗресси пулмаст пу- 
лӗ. Кам мунчине хутас? Пӳртрех, сив шывпах ҫӑ- 
вӑнас пулӗ?—терӗ те, Сӑпани аппа кӗпе вӑлаш- 
кине пӗр витре сив шыв йачӗ те, кӗпине хывмд 
тытӑнчӗ.

— Тӑхта-ха, Сӑпани тӑхлачӑ!—терӗ Сухви аппа 
йалта мунча пуррине астуса илсе,—капла сив 
шывпах ан ҫӑвӑн-ха, сив шывпа ҫӑвӑнсав ҫын пӑ- 
сӑлма та пултарат. Тӑхта-ха, тӑхта—сив шывпа 
ҫӑвӑнма... А йалта йалсовет аллине йулнӑ кулак 
мунчи пур вӗт. Тавай йалсоветне кайса ыйтар. 
Предҫедател мунча хутса кӗме чармастпулӗ. Унӑн 
таса пурӑнтарма тӑрӑшмала...

— Чӑнахта-ҫке, ара—терӗ Сӑпани аппа кӗпине

Шыв черетӗнче
Ишлейри вӑтам шкулта 230 ача ытла вӗренеҫҫӗ. Переменӑсен- 

че шыв ӗҫме черете тӑрса вӑхӑт иртет. Хӑш пӗрисем икӗ-виҫӗ хут 
черете тӑрса шыв ӗҫме черете ҫнтеймеҫҫӗ. П ӗр катка унта, пӗр
курка. В. М алы ш ев.

В. М ак ар ӑв  художник укерчӗкӗ.

л ч а сем  черет ре: —  Есӗ паҫӑрхи черетре' ҫукчӗ-ха. Пӗрре черете тӑрсах шыв
ӗҫесш ӗн. 
— А епӗ кунта виҫӗ хут тӑратӑп...
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„Раштав кӳллинче“.
В. М акаров художник ӳкерчӗкӗ.

[х, мӗнтарӑн ӗҫкӗ-ҫикӗ! 
1улӗ-ши сан хӑҫан чикӗ?

Санпа пӗтет мӗн чул пурнӑҫ. 
Йепле кура1! етем хурлӑх?!

тавма чарӑнса. Ата хӑвӑртрах, тен урӑххисем килсекаларӑмӑр кӑна, м унчахутм атухсата  карӗҫ,— 
■ырса хутӗҫ,—терӗҫ те, йалсоветне тухса утрӗҫ. тесе савӑнса килӗсене таврӑнчӗҫ. *

* *
*

*

Йалсввет канце.^арийӗнче пӑрлӑ тинӗс ҫийӗнчи 
Ьекех сивӗ, сурсан сурчӑн та ӳкмест, пӗтӗмпех 
|у та  ҫумне шӑнса ларат. Йалсоветӗнче ӗҫлекенсем 
1урте кӗрӗксемпе, алсасемпе сӗтел хушшине кӗр- 
;ел арн ӑта  пурте хутсемпе тӗрмешкелесе лараҫҫӗ..

— Ы-ых сивӗҫке!—чӗтӗрет иредҫедатбл,—шӑнса 
|илетпӗр капла ларса.

— Мӗн хутас? Вутӑ ҫук!—ҫӳҫенсе илет ҫекре- 
гарӗ.

— Как ҫук?.. А пирӗн алӑра кулак мунчи пур 
»ӗт. Ҫав мунчана пӑсас та, хутас. Шӑнса вилсе 
:ала култарӑн тата,—ответлерӗ счетовод.

— Чӑнахтаҫке,—ҫирӗплетрӗ предҫедатӗл,— мӗн 
гума кирлб пире вӑл мунча. Ҫапла калаҫса ларнӑ 
вахӑтра Сӑпани аппапа Сухвй аппа кӑштӑот кӗп- 
ге тӑчӗҫ.

— Мӗн ӗҫпе килтӗр?—ыйтрӗ предҫедатӗл.
— Муяча хутас тетпӗр те, пире йалсовет аллин- 

| |и  мунчана хутса кӗме ирӗк парӑр ши?—ыйтрӗҫ 
^ӑпани  аппапа Сухви аппа.
1 —■ Хамӑрах хутатпӑр!—ответлерӗ счетовод.

— Ата, пӑчӑкӑ ил, епӗ пуртӑ илетӗп,—терӗ пред- 
ҫедатӗл ҫекретарне,—мувчана кайатпӑр. Пӗри пӑ- 
№ а ,  тепри пуртӑ илчӗҫ те, мунчана тухса карӗҫ.

^ыҫҫӑн Сӑпани аппапа Сухви аппа та: 
^^--Ватпирӗн йалсоветӗнче ӗҫлекенсем ытла та ырӑ 
рамӑллӑ. Халӑха таса усрас теҫҫӗ. Ав йепле, кӑшт

Хӗвел каҫалана сулӑнсан Сӑпани аппапа Сухви 
аппа шур кӗпе йӗмсем илсе мунчана тухса утрӗҫ.

— Ну, пайан пӗрре,—терӗ Сӑпани аппа,—шӑм- 
шак каничченех вӗри шывпа ҫӑвӑнатӑп ӗнтӗ.

— Епй те шӑм-шак каничченех ӳт-тире вӗри 
шывпа пӗҫертетӗп. Ес супӑн) илнӗ-и? — ыйтрӗ 
Сухви Сӑпанирен.

— Илне, супӑфсӑр мӗнле мунчана кайан...
— А-па-пап-паай, етсемри!—тӗлӗнсех кайрӗҫ Сӑ- 

пани аппапа Сухви аппа йалсовет мунчи) патне 
ҫитсен.

Мунча вырӑнӗнче пӗр мунча пӗрени те, никӗсӗ 
те ҫук. Пӗр мунча кӑмаки кӑна мунча вырӑнне ху- 
рал тӑма ларса йулнӑ пек ларат, тата пӑчӑкӑ 
кӗрпи ӑҫта кирлӗ унта сапаланса в ы р та !  Урӑх 
ьимӗн те ҫук.

— Ӑҫта кайса кӗнӗ мунча? Ӑҫта тарнӑ? Никам 
та курман, никам та илтмен, ннкам та пӗлмеҫҫӗ

— Ей, мунча, ӑҫта тартӑн есӗ? Ҫук, Сӑпани ап 
папа Сухви аппана никам та хирӗҫ сас памарӗ..

— Мӗнле пӑчӑкӑ кӗрпи ку?—ыйтрӗ Сӑпани Сух 
ви аппаран хӑйӗн ури айӗнчи пӑчӑкӑ кӗрпине асӑр 
хаса илсе,

— Ей, ара, чӑнах та, паҫӑр предҫедатӗлпе ҫекре 
тар мунчана пӑчӑкӑсемпе, пуртӑсемпе килчӗҫ. Вӗ 
сем мунча хутма мар, мунча пӗреннсенчен вутӑ ту 
ма килнӗҫке,—терӗ Сухви.

Марк Дангер
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Х ӳ р е с ӗ р  1̂ ыха.
Инҫе те мар, ҫывӑх та мар; авал та мар, ха.;ь те 

мар пурӑннӑ тет пӗр чӑваш. Пурнӑҫӗ пит чухӑн 
пулнӑ. Никам та ӑна сумас умӑн. Ҫӗр валеҫнӗчух 
ӑна чи начар ана парса хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та унӑн 
тырӑ аксан та, нихӑҫан та хӑй ҫӑкӑрӗ ҫиме ҫит- 
мен. Йалан сутӑн илсе тӑранса пурӑннӑ.

Пӗрре ҫапла ана Шӑнгу тӑррине ана панӑ: „Кун- 
та аксан та, акмасан та пурӗпӗр пулмаст“—шу- 
хӑшласа тӑрат чуллӑ ани ҫине пӑхса.

— Старик!—тет арӑмӗ.
— Мӗн?—ҫавӑрӑнса пӑхат чӑваш.
— Ку чуллӑ ӑна ҫине тырӑ аксан та, акмасан 

та пурӗпӗр пулмаст. Вӑрлӑха сайа йариччен, айта 
ды 1ьӑ^акса пӑхар. Тен, турӑ парсан, пулӗ.

— Йурӗ,—килӗшет чӑваш арӑмин сӑмахӗсемпе.
Сарӑ кӗсрине кӳлсе, сухаласа дыд,ӑ акаҫҫӗ.
Д ы ^ӑ  ӳсет, ҫеҫкисем калама та ҫук вӑйлӑ. Ан-

чах ани ҫинче мӗн пурӗ те пӗр дьпьӑ кӑна.
„Мӗн тӑвас ӗнтӗ кунпа: ҫисен—ҫимелӗх ҫук, сут- 

сан—сутмалӑх?“.. шухӑша кайат чӑваш.
Ш ухӑшласан-шухӑшласан шыраса тупат: „ҫийес 

мар ку ды^ӑна, сутас. Хаклӑраха сутас“.
Сарӑ кӗсрине урапана кӳлет те, йалсем тӑрӑх 

д ы ^ ӑ  сутма тухса кайат. Урам тӑрӑх кӑшкӑрса 
пырат.

— Сутап, сутап!
Мӗн сутат? Ӑна каламаст.
— Мӗн сутатӑн?—ыйтаҫҫӗ хирӗҫ пулакан ҫын- 

сем.
—  Кӗс1)е ҫӑмарти,— кӗскен тавӑрат чӑваш.
— Ухмах! Кӗсре чӑхӑ мар, вӑл ҫӑмарта тумаст. 

„Ӑсӗ ларса ҫитеймен ҫын пу.^ к у “—тесе пӑрӑнса 
кайаҫҫӗ ҫынсем чӑвашран. Никам та ӗненмест. 
Чӑваш  пӗрех кӑшкӑрса пырат.

Ак пуп арӑмӗ чупса тухрӗ:
— Мӗн сутатӑн?
— Кӗсре ҫӑмарти,—йаланхи пек кӗскен тавӑрат 

чӑваш.

Пуп арӑмӗ тӗлӗнсе кайат:
— Мӗнле-ха, кӗсре те ҫӑмарта тӑватим?
Ененмесен ак тытса нӑх,—урапа ҫинче вырта-

кан сарӑ д ы ^ ӑ  ҫине кӑтартат.
Пуп арӑмӗ пӗрре дьщӑ ҫине, тепре кӗсре ҫине 

пӑхат те:
— •„Чӑнахпу^Ь- Кӗсри те сарӑ, ҫӑмарти те са» 

р ӑ “ шухӑшлаК Унтан пӳртне чупса кӗрет:
— Пачӑшкӑ, пӗр чаваш кӗсре ҫӑмарти сутма 

килнӗ.
— Ан ухмахлан, матӑшкӑ.Кӗсре ҫӑмарта тӑват-и,— 

вӑрҫса тӑкат пачӑшкӑ.
^— Мана ӗненмесен, тухса пӑх. Ак, тупата,—ту- 

рӑшӗ ҫине пӑхса сӑхсӑхат матӑшкӑ.
Пуп арӑмин сӑмахне пӗрре ӗненсе, тепре ӗнен- 

месӗр, кула-кула чӑваш патне тухат:
— Мӗн сутан?
— Кӗсре ҫӑмарти!
— Ан ухмахлан! Ӑҫта-ха, кӑтарт!
— Ав, пӑх. Куҫна шанмасан, аллупа тытса пӑх.
Пуп дьщӑна пурнипе чышкаласа пӑхаЕ
— Чӑнах вӗт, ҫӑмарта,—пуп ӗненсе ҫитет.
— Суйма пӗчӗк ача мар вӗт епӗ.
— Мӗн тума йурат ку ҫӑмарта?
— Хе, мӗн тума?Пусса ларсан тыха кӑларма пулат.
— Мӗн хак ыйтатӑн.
— Хаклӑ мар: ҫӗр тенкӗ.
— Айта илер, матӑшкӑ.
— Илер. Тен амӑшӗ пекех сарӑ тыхах кӑларӑ- 

пӑр.
Унтан чӑваш пуппа арӑмне мӗнле майпа пусса 

тыха кӑлармалине каласа параТ:
— Кӗсре тыха кӑларас тесен—хӗрарӑи пусса 

лармала, ӑйӑр тыха кирлӗ пулсан—арҫын пусса 
лармалг...

Чӑваш укҫана кӑсйине чикет те, ҫавӑрӑнса пӑх- 
масӑр килне зӗҫтерет. Пуппа арӑмӗ ды^ьӑна йӑт- 
са кӗреҫҫӗ.

Ҫыхӑну ҫыхӑнман ҫӗрте
Х удож ник Ҫ вер ч ко в  ӳкерчӗкӗ Х ӑш пӗр йалсовечӗсем колхоз пурнӑҫӗ 

ҫнне сахал ҫавӑрӑнса пӑхаҫҫӗ.

Сысна\ —  Предҫедатӗл йулташ, кол- 

хоз вите туса паманни ҫинчен жа- 

лӑбӑпа килтӗм те.1...

\  ч .

П ӑру  — Ах, ан вӑрат! Ӗнер кӑна 

ҫывӑрса кайнӑ. Вӑхӑтсӑр вӑратас 

мар. Ҫитменнине, витешӗн пулсан, 

ан та ҫӳре. Епӗ хам та ҫак кӑнцел^а- 

ринче виҫӗ уйӑх пурӑнатӑп.
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Чылайччен пуппа арӑмӗ тавлашаҫҫӗ; мӗнле ты- 
'ха пусса кӑларас: айӑр-и, кӗсре-и? Тавлашсан-тав- 
лашсан пуп ҫӗнтерет. Ӑйӑр 1гыха пусса кӑлӑрма- 
ла тӑваҫҫӗ. Пуп ды 1ьа ҫине хӑпарса ларат.

Пӗр кун лара1г, икӗ кун ларат. Тыха тухасса 
кӗтеҫҫӗ.

Шӑп ҫав вӑхӑтра пӗр чӑвашӑн арӑмӗ вилет. Вӑл 
вӑхӑтра вилнӗ ҫынна пупсӑр пытарма йураман. 
Ҫавӑнпа чӑваш лаша кӳлет те пуп патне пырат:

— Пачӑшкӑ, арӑм вилчӗ, пырса пытарса пар.
— Ман хад) ҫӳреме вӑхӑт ҫук. Епӗ кӗсре ҫӑмар- 

тине пусса ларатӑп.
Чӑваш йӑлӑнаЕ
— Тархасшӑн пырса пытар. Виҫӗ кун ӗнтӗ, 

шӑршлана та пуҫларӗ.Мӗн чул ыйтан—ҫавнапарӑп.
Пуп йулашкинчен килӗшет.
— Пырасса пырӑп та, есӗ мана йӑвамиах ларт- 

са кай. Асту, ан чӗтрет. Тыхалӑ ҫӑмартана ҫӗмӗр- 
:ен пуҫу та ҫитмӗ. Ҫӗр тенкӗ тӑрат вӑл.

— ҪУ' »̂ Ҫук» пачӑшкӑ, еп сана хуллен илсе 
кайӑп.

Хай чӑваш пупа йӑви-мӗнӗпе ларта'! те, ҫул ҫи- 
не туха'г.

Урапа кӑшт чӗтре пуҫласанах:
— Асту, хуллентерех!—асӑрхаттарат пуп. 
Сасартӑк ҫавраҫил туха'! те, пупӑн пуҫӗнчи

пӗлепкине вӗҫтерсе кайат. Ҫӳҫӗ мӗлке пек ла- 
пӑстата'!. Чӑвашӑн лаши хыҫалала ҫавӑрӑнса пӑ- 
ха'г те, пуп ҫӳҫӗнчен хӑраЕ Хӑлхисене йӑлт-йалт 
выд>атса, сасартӑк сиккипе пӗр вырӑнтан тапса 
сикет. Пуп хыҫалала йӑви мӗнӗпе '!ухса ӳксе 
Иула '̂. Укнӗ май айӗнчи ды 1ьӑ пӑшал пенӗ пек 
шартлатса ҫурӑлат. Ҫав сасӑран хӑраса ҫултан 
чнҫе мар пӗр мулкач тухса тара'г. Пуп мулкача 
<урсан сиксе тӑрат те, хыҫӗнчен чупса кӑшкӑра'!.

Мулкач хӳрине сирпӗтсе пушшех те хытӑрах 
гарат.—Ех, шеремет! Тыха пулсах- ҫитнӗ. Хӳри ' 
ҫеҫ ӳссе ҫитеймеа. Шуйтан чӑваш арӑмӗ, вӑхӑт- 
сӑр вӑхӑтра вилнӗ!—вӑрҫса тӑрат яуп.

Чӑвашӑн лаши ҫавӑрна-ҫавӑрна пӑхса тара'! 
пупран.

*— Тпру, тпру!—кӑшкӑрат, чӑваш тилкӗпинчей 
туртса.

Аҫа-ҫиҫӗм пек ҫиҫтерсе пырса кӗрет йала чӑ- 
ваш. Пӑхат: урам тӑрӑх халӑх кӗрлесе килет. Ха- 
лӑха курсан лаши тӑп чарӑнат. Хӑваласа та ут- 
маст:

— Но о!—кӑшкӑра^! чӑваш.
Халӑх кӗрлесе ҫитет. Ак тамаша, унӑн вилнӗ 

арӑмне пытараҫҫӗ.
Чӑваш урапи ҫинчен сиксе ана1! те, ҫӗлӗкне 

илсе:
— Сывӑ пул, арӑм! Йӑвӑр тӑпру ҫӑмӑл пултӑр!.. 

тесе йула'г.
Халӑх йумахӗ тӑрӑх  

М. Данилӑв-Чалдун ҫырнӑ.

Сӗтелоен канашлӑвӗнчен.
Нумай пулмаст, епӗ сӗтелсен канашлӑвӗнче пул- 

тӑм. Вӗсем хӑйсен пурнӑҫӗпе прависем ҫинчен сӳт- 
се йаврӗҫ. Хӑш—пӗрисен ытла та кансӗр пурнаҫҫӗ. 
Лайӑх пурнаканнисем те пур. Анчах епӗ ку ҫыру- 
ра вӗсен хушшинчи кансӗрлӗхсене ҫеҫ аса илесшӗн.

Акӑ мӗн калаҫҫӗ вӗсем:
—  Епӗ Вӑрмар РИК-ӗн ҫӗр пайӗнчея. Ман, хамӑн 

тӳр ӗҫсӗр пуҫне нагрузкӑ пысӑк. Кӑнтӑрла ман 
ҫинче ҫырнипе ҫитмест, ҫӗрле пулсан хам ҫине хӑ- 
парсах выртаҫҫӗ вара.

Епӗ вулав ҫуртсенчи сӗтелсен представитӗлӗ. 
Маа^ та тӳр ӗҫсӗр пуҫне урӑха тӳсме тивет. Избач 
йапӑх пиркийех нихҫан питӗм тасалса курмасг. 
Кӗнеке вулама пыракансен усал сӑмахсене кала- 
нипе ӑшӗ канмаст пулас, ҫинчен питӗм ҫине чер- 
нилпа ҫырса хӑвараҫҫӗ.

— Сирӗн пурнӑҫ ҫапах тӳсӗмлӗ. Вӑт пирӗн пур- 
нӑҫа курасчӗ есӗр. Мӗн чухлӗ ҫын ҫийес патака 
ҫийетпӗр-ши епӗр? Предҫедатӗл хуг бригадира 
тарӑхтӑр, хут колхознике, пурӗ пӗр пире йанратса 
илет. Ох-ха-ха! Мӗн чухлӗ чышкӑ ҫимен-ши епӗр?

Апраз!
♦♦ ♦  • ♦ •  ♦ ♦ ♦  V

Варманта.
Художник Ҫ верчков  ӳкерчӗкӗ.

Канце^^аринчен пынӑскер: —  Пӗрре 

сулса йкӗ йенчен те йӗр ту-ха. Ста- 

хановцӑ шутне кӗртӗпӗр. 

Йӑвӑҫ касакан: — Пӑрӑн, пӑрӑн! Ан 

кансӗрле!
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АРМУТИПЕ ЛАИТАШ ТАТА ЙУМАН.
(ЙУПТАРУ).

Хурчкапа кураксем.
Пӗр хӑртнӑра, вӑрманта,
(Еп хам унта пулман та)
Саркаланса ларнӑ пулнӑ Армути, 
Ир-каҫсенче вӗриленсе кулнӑ ун тути.

— Ех,—тенӗ,
Чунтан-вартан хӗпӗртесех:
-^М ӗн пек ырӑ шӑршӑ саратӑп вӑрмана. 
Йулташсен пухӑнса хад) мана,
Урра! ҫӗклесси ҫех йулнӑ малала...

Ну, пурнӑҫ карӗ. Ну-и карӗ...
Армути, вӗт, мӗнтен вӑл култарӗ— ^
(Хӑрах куҫне хупса йӑвашланкаларӗ)
Хам шӑршӑпа хам савӑнап тӑраниччен, 
Ҫывӑрнӑ чух та сывлатӑп ӳпке карӑниччен.

Авӑ, лантӑш, шӗшкӗ айӗнче ларат. 
Унӑн мӗн усси? Мӗн ыррине парат?
А, хӑй ҫавах та, ш ел, качча тухас пек 
Капӑрланса ларнӑ вӗҫкӗн мӗкӗлтек.

Кураксӗм йӑмра тӑрне ларнӑ,
У нта вӗсем чӗпӗсем кӑларнӑ.
Каак!—теҫҫӗ кураксем,—каак! 
Ҫуркуннешӗн ҫӗкленчӗ шӑмшак, 
Лайӑхланчӗ ытла та  тӗнче,
Ех, аван-ҫке кун пек кунсенче!
Пӗрлешсе пурӑнатпӑр—аван.

Ҫакӑнта вӗҫсе ҫитрӗ хурчка.
— Кураксем!—тет вӑл,— кураксем!
Ушкӑна илмӗр-ши, тӑвансем?
Сӑв-сӑпат пӗрешкел вӗт, ара?
Хурчкасем—куракшӑн, тӑшман мар.
— Ха-ха-ха-ха!
Тупат йепле вӑл сӑмаха...
(Кулса йачӗҫ лешсем хурчкаран),—
Йун шӑрши ма кӗрет-ха санран?
-^Й ун шӑрши?—тет хурчка,— йун шӑрши? 
Йӑнӑшатӑр—кӗрет тар шӑрши.
Халиччен йун ӗҫсе пурӑнман,
Ӑҫтан ун пек шӑршӑ пултӑр ман?

Намӑса пӗлес хут ҫӗр ҫине шӑтма, 
Тӳсейместӗп ун шӑршине чӑтмз. 
Уншӑнах пуҫ ыратат, хӑсӑк килет, — 
Армути татах хайарланса илет.

— Кирлӗ мар ес пире, кирлӗмар;
Пирӗн йун сирӗннипе пӗр пек мар;
Кураксем хурчкапа туслашсассӑн— ,
Ырӑ кун курасса ан асӑн! Марк Аттай,

Вӗрсе хаҫат кӑларакансем.
— Ну,ну,ну-у? Ытлашши ан кай иртӗнсе. 
Сан сӑмахпа сахал мар йӗрӗнсе...
Хӑвна шӑршлаха, мӗн шӑрши кӗрет. 
Ҫитменне, ҫил хӑш йенчен вӗрет?—
Тесе Лантӑш, лӑпкӑн каларӗ,
Кӑштах хӑйуллӑн йусанкаларӗ.

А. Степанӑв 
ӳкерчӗкӗ.

Ш ӑхасан р-чи .В ӑйлӑ ты рп ултӑн" ХЗ' 
ҫат 1936 ҫ. йанварӗн 12-шӗнчи №-че 
ҫыра^: .Колхозниксем агрокружокре 
вӗреҫҫӗ* (Ответлӑ р е д а  к т ӑ р ш ӑ *  
М. П у^ьхеровский)

Ӑна илтсен ҫилӗллӗ Армути ҫилли 
Чӗрне вӗҫне ҫитсе те, шӑнӑҫаймарӗ.
—Лантӑш  тавраш, чӗрри ҫеҫ мар, вилли 
Ан вырттӑр манӑн ҫывӑхра!—тесе йунарӗ.

-—Чим, тӑхта, Армути, пӗлес пулат ӗҫе, 
Ӗҫе пӗлмесӗр ытлашши мӗншӗн кӗвӗҫес? 
Сана—Армути, теҫҫӗ, тискер шӑршӑ сая. 
Лантӑш шӑршипеле хавасланса

Хӑвӑн усал шӑршуна та йышӑымастӑн, 
Хӑвӑл пуҫна пухас пулат ӑс-тӑн,
Тенӗ, тавлашӑва илтсен пӗр йуман. 
(Армутине ҫумне лартса йатларӗ.)

—Тӗрӗс! Тӗрӗс!—Ҫулҫӑсем алӑ ҫупрӗҫ, 
Камӑн ырӑ шӑршине тинех тупрӗҫ. 
Урӑх чӗнмерӗ армути, пуҫне усрӗ,
Тем шутларӗ, те ӑйӑхӗ пусрӗ.

Ҫынсем хушшинче те час-часзх 
Ҫавӑн пек пулкаласа иртет, 
Харпӑрхӑй йапӑх ӗҫне пытарса 
Ҫынӑн лайӑх ӗҫне йышӑнса илет.

П. Шулгер.
Луу^херовски: —  Ах, лайӑхҫ-ке капла вӗр- 
се хаҫат кӑларма.
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Васкавсӑр пулӑшупа 
васкавлӑ пулӑшу.

•ч-

Питӗ те ырӑ кӑмӑлланса кайаҫҫӗ вара пирӗн 
хӑшпӗр учрежденисенчи пуҫлӑхсем хӑшпӗр чух. 
Кӗтмен ҫӗртенех ырӑ хыпарсем пырса калаҫҫӗ. 
Хӑвӑн кӑсйусенче виҫ-тӑват коропкӑ ҫпичкӑ шӑ- 
кӑртатса ҫӳрет пулин те хӑйсен ҫпичкипе пирус- 
сем тивретсе параҫҫӗ. Хӑйӗн кӗсйинче икӗ пачкӑ 
,П уш ки“ пирус пулин те санран обйазатӗлнӑ пыр- 
са ыйтат. Ҫитменнине тата умӑнти хаҫатна чӗрсе 
илет пӗр кӗтессинчен пирус ҫавӑрма, Пухусенче 
тухса калаҫма та хатӗр сан ҫинчен мухтаса. „Вӑт 
йепле кадӑрсем хатӗрлетпӗр епӗр. Тава тивӗҫлӗ 
ҫын вӑл пирӗн. Мӗншӗн ҫавӑнтан вӗренес мар ва- 
ра пирӗн ӗҫлеме?“ Ой, кусене анчах калати ара 
вӑл сан ҫинчен. ,Ы лтӑн“—тесе , кӑва калаймаст. 
Кӗтсех тӑр вара учрежденинчи пуҫлӑху сан ҫин- 
чен ҫапла калаҫма пуҫласан: айӑнти пуканна турт- 
са илсе ура ҫине тӑратса хӑвараҫҫӗ обйазатӗлнӑ. 
Пуканӗ вӑл тарам, пуканне урӑххине те тупса лар- 
ма п р ӗ  ӑна учрежденинче. Тӑма та вырӑн памаҫ- 
ҫӗ. Тӑнӑ ҫӗртенех хулран тытаҫҫӗте: ,Н у, простӑ, 
тӗлӗнмеле сирӗншӗн. Мӗн чухлӗ пурӑнатӑп ку 
тӗнчере—сан пек лайӑх ӗҫлекен ҫын курман. Тупӑ- 
та туршӑн курман, Есӗр кирек ӑҫта кайсан та 
выҫӑ вилес ҫук. Анчах нимӗн тума та ҫук. Хӑвӑ- 
рах пӗлетӗр; сире ку ӗҫре усрама намӑс пире. 
Простӑ, намӑс. Хӑвӑрах шутласа илӗр. Малала 
хӑпартма вырӑн ҫук пирӗн учрежденинче. Простӑ, 
хамӑн заместитӗл тӑвӑттӑмчӗ—ну вӗт хӑвӑрах 
пелеттӗр: ку ззместитӗл те сирӗн пекех лайӑх 
ӗҫлет. Ну шутласа пӑхӑр ха хӑвӑрах. Простӑ, си- 
ре хӗрхенсе калатӑп.Так што сире... Ӑнлантӑр-и 
есӗр епӗ мӗн каласшӑннине?.. Так што сире... Хӑ- 
вӑрах шутласа пӑхӑр... Питӗ те шел лайӑх ӗҫле- 
кен йулташа... Ну, нимӗн тума та нимӗн ҫук... Так 
што, сире ӗҫрен хӑтармала пула'!, Ну, компенсаци 
паратпӑр, конечнӑ“,—алӑран тытса хӑй патне ҫа- 
вӑртса кӗрет сире кабинета.

— Итлӗр-ха... Ман положени хал>...—Тытӑнатӑн 
вара йӑлӑнма, куҫусене шывлантарса.

— Тӗрӗс. Тӗрӗс. Сан положенине шута илсе те 
ҫапла тӑвас терӗмӗр.

— Хӑвӑрах пӗлетӗр: ман нумайах та ҫӳремеле 
мар,—йӑлӑнма тытӑнат вара пурйнчен ытла ҫире 
пур хӗрарӑм пулсан.
^— Ой, ҫавсене шута илнӗ те ҫав. Ыран пайан 

ҫӑмӑлланас вӑхӑт ҫитнӗ. Ҫемйе хутшӑнат. Шалу 
чылайтарах кирлӗ пулат. Ку ӗҫре, хӑвӑрах пӗлет- 
тӗр, шалу сахалтарах сире. Сире усал тӑвасшӑн 
мар, ырӑ тӑвасшӑн тӑрӑшатпӑр вӗт. Кадӑрсемшӗн. 
Калама та ҫук шел. Ну, хӑвӑрах пӗлеттӗр... ”ӗҫ- 
рен хӑй ирӗкӗпе тухса кайрӗ” тенӗ хуг тыттараг 
вара сана питӗ те хуйхӑрса.

— Рехмет сире, ырӑ ҫынсене...—шӑла ҫыртнипе 
ирӗксӗр калатӑн тавӑрса,

— Кӗрсе тухӑр иртнӗ ҫӳренӗ чух. Пулӑшу пама 
пултарагпӑр,—алӑкпе хӑй уҫса йӑватш ӑн  кӑларат 
кабинетран.

И так... Истори пз'ҫланат ҫапла: Раисӑ Ӑлексан- 
дровнӑ Илларионӑвӑна 12-мӗш столовӑйран йӑпат-

сах кӑларса йараҫҫӗ. Урӑх тытма усӑ ҫук 
ӑна кунта. Мӗншӗн тесен, ыран-пайанах ҫӑмӑллан- 
мала Илларионӑвӑ.

— Васкавлӑ пулӑшу. Пӗр хӗрарӑм урамрах ҫӑ- 
мӑлланма аптӑраса ӳкнӗ! Часрах васкавла пулӑ- 
шу!—поликлиникран ыйтаҫҫӗ телефон тӑрӑх вас- 
кавлӑ пулӑшу, Часрах васкавлӑ пулӑшу!—васка- 
таҫҫӗ тепӗр хут.

Васкавлӑ пулӑшу сехет ҫурӑран ҫитет ,васкаса“.
— Ма васкамастӑр?—асӑрхаттараҫҫӗ ҫӑмӑлланӑ 

хӗрарӑмӑн йапӑх полвженине кура.
— Кун пек истори пирӗнпе пӗрре кӑна мар!— 

ответлет васкавлӑ пулӑшун каретти. Астӑвӑр: ка- 
ретти ответлет, ҫыннисем чӗнмеҫҫӗ,

„Принимая во внимание... ваше положение... 
пайан сире кӑларатпӑр кунтан“—пырса йевитлеҫ- 
ҫӗ ҫестрасем.

— Мӗншӗн вӑхӑтсӑр?—тӗлӗнет ачан амӑшӗ.
— Есӗ кӑна мар ҫӑмӑлланакан хӗрарӑм. Мӗн 

калаҫмали пур? Тӑр та—тумлан. Вӑт сана тум- 
тирӳсем.

Виҫҫӗмӗш кунне кӑлараҫҫӗ Раисӑна. Раисӑ ту- 
хат. Хӑваланӑ ҫӗртех ирӗксӗр вӑрҫса выртма вы- 
^Ьӑх мар ӗнтӗ вӑл—етем, ывӑл ача амӑшӗ. Раисӑ 
ывӑла ҫӗклет те ута'г хуланала. Анчах ӑҫта кайас? 
Камран пулӑшу ыйтас? Хӑйӗн ӗлӗк пӗрле ӗҫлекӗ 
йулташӗ патее кӗрет. Кунта унӑн пӗртен пӗр хӳтӗ,

— Ха^ь хам тӑрантарса усратӑп. Анчах епӗр ха- 
мӑр та иккӗн пурӑнатпӑр. Пигӗ те шел. Ачи питӗ 
те маттур. Малашне мӗнле пурнӑҫӗ,—хуйхӑрса 
каласа парат Раисӑ ҫинчен Верӑ Бе.фбасӑвӑ.

Ҫакӑн пек хисеплеҫҫӗ Раисӑна васкавсӑр пулӑ- 
шупа васкавлӑ пулӑшу. Чикки пур-ши кун пек 
пулӑшусен? С. То.;ьмйс.

Шулашнарсене--капкӑнла 
к о н с у Д ) Т а ц и .

— Кассӑра черетсӗр чек илмешутлатӑн пулсан, 
ху арӑмна каҫҫире лартма тӑрӑш. Черетре тӑмӑн.

— Столовӑйне чей ӗҫме кайас пулсан килте мал- 
тан шуҫ чейникпе вӗри шыв хатӗрлесе кӗрӗк арки 
айне тытса кӗр. Чей куркисене ан ман.

— Хӗлле илес кӗҫҫе атта май уйӑхӗнче илсе хур. 
Кайа пулмӗ.

— Ача вад)Л)И магазинсенче выд>амали кӗреҫе 
йличчен, пасарта колхозниксенчен мӑн кӗреҫе ил. 
Вӑл—икӗ хут йӳнӗрех.

— Магазинра картунтан тунӑ ӗне иличчен па- 
сарта чӗрӗ ӗне ил. Вӑл вунӑ хут ҫеҫ хаклӑрах. 
Сӗт пара'г.

— Аш магазинӗнчен ҫтерд^а'! илес тетӗн пул- 
сан—пулӑҫӑ пул та Атӑла сӗрекепе кайса пулӑ 
тытса килсе аш магазинне сут. Унтан—ил.

— „Ура шусан кам ӳкмест. Ӳкнӗ ҫӗрте кам выр- 
тӑ т“—теҫҫӗ. Карл Маркс урамӗнчи тротуарсем 
тӑрӑх утнӑ чух ӳксен ан выртӑр. Тӑрӑр та мала- 
ла утӑр. Урусем хуҫӑлсан та— .вӑрҫӑра аманнӑ"— 
тейӗр, Атту, йут хуласенчен килаӗ йулташсем: 
,килес ҫул, мрамӑрлӑ тротуарсем тусан, мӗнле ҫӳ- 
рӗҫ-ши? Халех, пӑрлӑ тротуарсем ҫинчех, ӳксе 
урисене хуҫма пултараҫҫӗ т е “—-тесе, кулма пул- 
тарӗҫ.
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Пӗ л тер ӳ сем .
Кама мӗн кирлӗ: 200 пӑт шӑннӑ улма, 40 пӑт 

пӑрҫаран тунӑ салат, ҫур гектар кишӗр 
вырӑнӗ ҫинченех сутатпӑр. Зайавкӑ ҫак  адрӗспе 
парӑр; В^^^1ар р., М алтикасри_„Пӗрлещӳ“ тшлхоз.

З а к а з  илетпӗр: Хурал пӳрчӗ тума. Тӑррине сыв-
лашпа витетпӗр. Кантӑкӗсене пӑртан лартатпӑр.
Алӑкне хупран каратпӑр. Урайсене тӑмпа сӑрлат-
пар. Кӑмакасӑр вутӑ хутмала (епӗр хамӑр улӑм
хутатпӑр) тӑватпӑр. Маччисене, ҫтенисене хӑрӑм

сӑмалапа сӑрлатпӑр. Питӗ те лайӑх пулат.
Ку тӗлӗшпе пирӗн темиҫе ҫулхи опыт. Хуралҫисем
пуранасси ҫиячен шанчӑк памастпӑр (хамӑрӑн пу-
ранмаҫҫӗ). Адрес: Иетӗрне р., Й екӗмуш кӗн йал- совечӗ, х: г  ^ _

Лаишсен калуш  хап рӑкӗ  лартрӑмӑр. Питӗ те 
аван. Хамӑр сӑнавпах сӑнаса пӑхрӑмӑр. Калушсене 
тахӑнтарма ҫынсем кирлӗ мар. Витене кӗрсӗ тӑр- 
сан хӑйсемех тӑхӑнаҫҫӗ. Пӗҫ кӑкӗ таранах пулаҫҫӗ 
кунчисем. Ҫуркунне в а . ^ и  кунчисене хырӑм ай- 
не ҫитиччен тума план йышӑннӑ. Килсе курма 
ыйтатпӑр. Адрес: Трак р ^  »К анаш “ колхоз.

Платниксем ш ыратпӑр: Иалсовечӗ вад>Д)И кӑн- 
цед>ари тума нимӗн йӑвӑҫсӑр, нимӗн хатӗрсӗр ӗҫ- 
лесе, сывлӑшран хӑпартса лартакан, сывлӑшпа 
таранса пуранма пултаракан платниксем шырат- 
пар. ламӑр^ колхозри платниксем кахал—йапала 
хатересемтер ӗҫлемеҫҫӗ, тӗпсӗрсем—ҫимесӗр тӑ- 
ранмаҫҫе. Пултаратӑр пулсан—хилӗр! Адрес: Хӗрлӗ 
Чутай р., Тури Сӗрпукасси.

Хӗр ш ыратӑп: Вӑтам кӗлеткелӗ. Пуҫра. пӗр вин- 
тӑсӑр пуҫне, пур винти те пур. Питӗ те ӗҫлӗхлӗ— 
иртне^ ҫулта колхозра ӗҫлесе икӗ кун ҫурӑ „тру- 
д е н .ь“ илнӗ. Пурнӑҫ тӗлӗшӗнчен, ҫав колхозра ӗҫ- 
лен ӗ пек хастарлӑ^^ ӗҫленине пула ҫӑлтӑрсемпе 
витне крышӑлӑ, уйӑхпа карнӑ занавескӑлӑ кантӑк- 
сем Хӗвел пӑхнӑ кун йаланах хӗвел ҫ /татса  са- 
вантарат. Ҫуллахи ҫӑмӑр кунсенче— пӗлӗтрен душ 
пӗрӗхсе тӑраЕ Хӗр шыраканӗ: Калчакассинчи Ка- 
хал Кавӗрле.

«Тӗн склачӗ». Хӗрлипе те, шуррипе те, симӗс- 
сипе те, саррипе те, хурипе те сут тӑваЕ Пичке- 
рен те сутатпӑр.
Адрес; Алатырь, М осковская. №  20. Хусанти Глав- 
спиртӑн  «Тӗн склачӗ».

Мҫ ш ы ратпӑр . Карл Маркс урамӗнчи йӑвӑҫсене 
шуратма чарчӗҫ ҫак кунсенче. х^ҫсӗрех тӑрса йул- 
тамӑр. Вӑхӑтлӑха та пулин ӗҫ шыратпӑр. Шупаш- 
кар  хулинчи качакасем.

Вырӑн ш ыратӑп: Суту-илӳ тума пӗлекен ҫын. 
Практикӑ пысӑк: хам фермӑри сыснасене хун)ӑм- 
сем пӑтне ӑсатса, вӗсен укҫипе паД)То илнӗ прак- 
тикӑ ҫине кӑтартма пултаратӑп ку тӗлӗшпе. Ад- 
рес: Ш ӑхасан р., Троицкӑри  „Ҫ вет“ к ол хозӑн  
сы сна  ф ерм ин  ӑ с л ӑ  директӑрӗ Федорӑв.

Ҫӗнӗ изобретатӗлствӑ ; Йулашки техникӑн йу- 
лашки ӑсталӑхӗсемпе услам ҫӑвӗсем тума тытӑн- 
тӑмӑр. Питӗ те лайӑх пулат. Состав ҫурри— пыл- 
чӑклӑ хӑйма, ыттисем—тӗрлӗрен ҫӳп-ҫаппа сӑвакан 
ӗнесен ҫӑмӗсем. Адрес: Трак Аслӑ Чуллӑри 
„Прогресс" колхозӗн  сӗт-ҫу ферми
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Астаҫӑ ш ыратпӑр: Трахбрат Иванов ҫухалчӗ. 
Трахпункт ҫӑрапа питӗрӗнсе тӑрат. Уҫакан ӑстаҫӑ 
шыратпӑр. Адрес: Ш ӑхасан Кайри Тукай, 
трахдункт.

Хеопӑс пашни: Сыснасем вад)Д)И Хеопӑс пашнн 
тӑватпӑр. Икӗ ҫул хушшинче икӗ йӗрке купала- 
рӑмӑр. Сыснасем сӑнне пӑхсах темле сивве те 
чӑтма пултараҫҫӗ. Заказсем илетпӗр, тума кӗрӗ- 
шетпӗр. Адрес: Ш ӑхасан о.. Ш упуҫ Чуракасин-

~ Й ^ ӗ  крышӑ: Чӑх-чӗпсен фермӑвитине пӗр пус- 
сӑр витсе пама пултаратпӑр, Ни хӑма, ни улӑм,: 
ни пӑта кирлӗ мар. Ҫуркуннехи ӑшӑ хӗвел хӗрт-, 
ме тытӑниччен нимӗн сийенсӗр ларма пултарат, 
Ҫуркунне крышӑ хӑйех илӗнет. Анчах чӑххисем 
мӗнле тухасси пирки шанчӑкне хамӑр ҫине илмест-^ 
пӗр. Адрес: Вӑрмар р., Пысӑк Йенкассинчи Трак- 
т ӑ р “ колхоз.

Вӑта^кас Кипечри (Ш ӑхасан районӗ) 
пуш тӑ агӗнчӗ Г. Павлӑв ҫырӑва 2—3 
уйӑх хуш ш и ты тса усрат. Хӑш-пӗр 
чух ҫы русене ҫынсене вулаттарат, йе 
ҫухатат.

\-м ӗш  ҫыру: Ех, пурнӑҫ! Ҫакӑнта вырт 
сах ӗнтӗ уйӑх иртертӗм. Ҫапах хуҫа пат 
не леҫм еҫҫӗ  

2-м ӗш  ҫыру: Есӗ сахал пурантӑн-ха, 
епӗ 3 уйӑх ҫакӑнтах иртеретӗп. Кунта пур 
нӑҫ питӗ хӑрушӑ, нумай пурӑнаканнисен' 
вӗлереҫҫӗ, ҫунтараҫҫӗ, йе касса ваклаҫҫе|



Телейсӗр тыха.
Кӗперсене , йусаман 

пирки Кӑшкаркассинче 
(Ҫӗрпӳ р.) пӗр тыха шӑ- 
тӑка анса кайса вилнӗ.

Пулас инкеке пӗлнӗ пулсан ку ■!ыха ҫак кӗпер 
урлӑ та каҫман пулӗччӗ, пӗлменни пӗтерчӗҫке. Ин- 
кек куҫа курӑнса килмест ҫав. Кӗпер шӑтӑкӗ те 
тата ҫав тыха каҫнӑ вырӑнтах пулнӑ. Вӑл тыха 
каҫса кайнине курсанах, унӑнне кайри урисене 
хыпса илнӗ тг, шӑтӑрт! тутарса йулнӑ. Тыха мал- 
'ги урисемпе утма тӑнӑ, утайман. Мӗншӗн тесен, 
кайри урисем унӑн хӑй ҫумӗнче пулман. Вара вӑл 
ҫынсем пырса пулӑшасса кӗтнӗ. Анчах лешсем, 
пулӑшас вырӑнне, ҫава ҫӗҫӗсем илсе тухнӑ та 'гы- 
хана ваклама шут тытнӑ.

Тыха вӗсенчен пӗрик сӑмах каласа хӑварма 
вӑхӑт ыйтнӑ.

—Ех,—тенӗ вӑл,—вӑхӑтсӑр вилетӗп. Колхозра 
ӗҫлесе, колхоза пулӑшас тенӗччӗ. Ҫук, пулмарӗ. 
Манӑн вӑхӑтсӑр вилӗмшӗн пӗтӗмпех йалсовечӗ 
айӑплӑ,—тенӗ ҫӗре ӳнӑн сывлӑшӗ пӗтсе ларнӑ.

Ей, мӗн клаҫмали пур ҫав выЛ)ӑхпа. Мӗн вы- 
Д)ӑх сӑмахне итлес, унӑн ,турӑ  ҫырни“ ҫакӑн пек 
вилӗмпе вилемле пулнӑ пуд) тенӗ те ■гыха пуса- 
кансем, телейсӗр 'гыхана майлаштарса та хунӑ.

Степан Матеш
♦♦ ♦♦

Столовӑйӗнче.
Йаланах ҫакан пек пулса иртет пирӗн стол#вӑ- 

йӗнче:
— Васкарах парӑр-ха апатне!
— Леш тӗнчене васкатним?
— Ҫук, заН)Ятине васкатӑп.
— Зан)атине кайакан столовӑйӗнче апат ҫисе 

ҫӳремест.
— Мӗншӗн?
— Мӗншӗн тесен, хЗвах пӗлетӗн, зан,атине кайа 

йулма !)ултаратӑн. Епӗр вӗт, учрежденинче ӗҫле 
кенсем мар, сирӗншӗн васкасах каймастпӑр. Хӑ- 
вӑрах пӗлетӗр.,.

Шчелыванӑв.

ку - у-у'
Кикирек-ку-у-у!
„Капкӑн" илети сан кукку?
Т акҫанах  илӗт пирӗн Йакку.
Есӗ те илме хап ӑл  ту 
Кикирек-ку-у-у!

Хитре инке Урине 
Йерҫмест сырма урине:
Ҫӗнӗ „Капкӑн" вӑл вулат, 
Каҫса-кайса хӑй кула'г, 
Кикирек-ку--у-у!

Кӑтик-кӑтик, кӑткӑтик,
Кулсах вилет пирӗн Кӑтик 
Ни сывлӑшне ҫавраймасг,
Пӗр сӑмах та  калаймаст. 
Кикирек-ку-у-у!

Тӑпӑр-тӑпӑр ташлари, 
Ташлари те йурлари! 
.Капкӑн* илсе вулари,
Вуланӑ хыҫҫӑн йурлари?! 
Кикирек-ку-у-у!

Сармантейӑн сар чӑххи 
Сар ҫӑмарта  тунӑ, тет;
Сарӑ инке Укахви 
Ҫӗнӗ „Капкӑн" илнӗ тет, 
Кикирек-ку-у-у!

Кӑтра пуҫлӑ автанӗ 
Кашта ҫинче йурӑ йурлӑт; 
Кӗсел Сантӑр Иванӗ 
„Капкӑн* илнӗшӗн савӑнат. 
Кикирек-ку у-у!

,К а п к ӑ н “— „К апкӑн“ кап хыпат 
Пӗр ҫыртсассӑн хы т ҫырта'г,
Ҫавӑнпа ,КапкӑнӐ.аллине 
Лекесшӗн мар А^рине.
Кикирек-ку у-у!

Ех, ну Йакку,
Ҫакӑ мӗн акку:
Хал, ҫеҫ килнӗ ҫӗн «Капкӑн»! 
Есӗ те илме ак васкӑн. 
Кикирек-ку-у-у!

ВУЛАКАНСЕНЕ АСАРХАТТАРНИ: „Капкӑнӑн" йулашки хуплашки ҫинче, иккӗмӑш ӳкарчӗк айӗнче 
„Сылкӑран ' шзнчӑклӑ чинавк пулса килнӗ' теса ҫапӑннӑ. Ана тӳрлетсе: .Сылкӑран* шанчӑклӑ чи- 
навник пулса килнӗ“ — тесе вулаиала.

За  секретаря и вып. редактора  Ҫ. Ш Ӑ П Ч Ӑ К . З а  ответ. редактора  Ф . А Л Е К С А Н Д Р О В '
Сдано в производство 21/1—36 г. Подписано к печати 5.Т1—36 г. Уполномоч. Чуааш главлита №  50. Заказ № 0149 

Формат бумаги '/а Об‘ем 1,25 п. ж. Гор. Чебоксары , тип. №  1 Чуваш гиза. Тираж 5660 Изд-газ <Канаш»

4 14



Маскӑсӑр Тӳмерӑв.

I. Переписчик. 2. „Сылкӑран* шанчӑклӑ чинавк пулса килнӗ.

I . Шупашкар советне арката^
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5. Чыслаҫҫӗ. 6. Тасатаҫҫӗ.


