
Пӗр-мӗрне тасӑнас мар пирки Австрипе догӑвӑр тука хатӗр епӗр.
(Гитлер).

Йтте, и^яяеекер еӑл ҫивӗч ҫӗҫӗсен- 
тяйӑ'шӑЛпа тискер'■каӑӑк? 
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.тӗлӗшӗкчӗн урса нӑйяййе лалӑртакан, 
:^ут тӗнчере вӑрҫасшӑн ҫеҫ пурӑнтаракан 
чӗрӗ чирӗ лула1-.



Парӑм Кӗркурийӗн

Е, мӗн вӑл Парӑм Кӗркури? Халиччен ҫынна 
памалӑх пӗр чӗлӗ ҫӑкӑр пулман вӗт унӑн,—тенӗ 
пӗринче шӗшлӗ пек кукӑр сӑмсалӑ ҫын.

— Ара, ара! Вӑрӑм пушӑ сӗтӗрсех сухалне шит 
тӑрӑш ӗ ӳстерчӗ,— чӗлӗмне паклаттарнӑ унпа йу- 
ваш ар  лараканӗ.

Авал никам хисеплемен Парӑм Кӗркурийӗ халӗ 
колхозри чи хисеплӗ ҫын, выД)ӑх пӑхакан. Акӑ 
пайан та вӑл анат урамала колхоз сыснисене хуса 
пырат.

Ну. ну, Ҫветлана, айта! Уг малала,—тет вӑл ка- 
йарах йулнӑ сысна амине. Ҫапла калат те сысна- 
на ҫапанҫи пек туса хӑратат. Нӑрӑх! тенӗ ӑна хи- 
рӗҫ сыснийӗ, нӑрӑх! „Нӑрх“ тенӗ сасӑ Кӗркуришӗн 
ӑшӑ сӑмах кланӑнах туйӑннӑ. Иӑл! кулкаласа ил- 
нӗ вӑл сыснасем ҫине пӑхсь. Хӑйӗн шап-шурӑ 
пуҫлӑ ывӑлӗ ҫине пӑхнӑнах туйӑннӑ ӑна.

Хӑй чӗререн савса ӳстерекен аллӑ пуҫ сыснана 
аслӑ улӑха хуса ҫитрӗ вӑл. Самӑр тусӗсем симӗс 
курӑк ҫинче хӑнана килнӗ пек чаплӑн нӑрӑх-нӑ- 
рӑх тукаласа ҫӳреҫҫӗ. Кӗркури те симӗс курӑк 
ҫине ларса вӗрҫӗнӗ шалавар кӗсйинчен пирус кӑ- 
ларса чӗртсе йарат. Ларат ҫапла Кӗркури. Ним 
ҫинчен те шухӑшламаст. Сасартӑк унӑн хӑлхине:

— Мӗнле пурӑнатӑн, Кӗркури пичче?—тенӗ са- 
сӑ илтӗнет. Сасӑ йенеле пуҫне пӑрат те пӗр илем- 
лӗ ҫын кулкаласа тӑнине курат.

^— Ара, сывви сывах та-ха? Епӗ сана паллаймас- 
тӑп-ха: кам пулатӑн есӗ мана паллаканскер?

— Санӑн авал пулнӑ тусу,—тет лешӗ.
— Хӑшӗ?
— Микулай йатли.
Вӗсем пӗр-пӗрин аллине хӗрпе каччӑ пек чӑмӑр- 

таҫҫӗ те симӗс курӑк ҫине лараҫҫӗ.
Сӑмах хыҫҫӑн сӑмах шыв пек йухат. Авал пул- 

са иртнӗ ӗҫсене асӑнаҫҫӗ. Иккӗшӗ пӗрле Ҫпири- 
тун  кулак патӗнче пилӗксене пӗкӗ пек авнине 
тапратаҫҫӗ.

— Ах! —тесе йарат ҫапла калаҫса ларнӑ вӑхӑтра 
Кӗркури пичче,—епӗ иртнӗ кӗркунне савӑнтӑмҫке.

— Ну?
— „Ну“ мар ҫав. Чӑнах. „Н у‘ тейиччен итле, 

есӗ,—тет Кӗркури пичче малалакалам а пуҫласа.— 
Колхозра тырӑ валеҫеҫҫӗ. Епӗ те колхвзниксем 
хушшинче хӑлхана чӑнк тӑратса ларатӑп. Кама 
ты рӑ миҫе пӑт тивнине вулаҫҫӗ. Манӑн йат та  
тухрӗ.

— Кӗркури Микихвӗрчӗ 250 пӑт тырӑ тивет,— 
теҫҫӗ.

Итлетӗп те хам хӑлхана хам ӗненместӗп.
— Верук!—тетӗп хампа йунашар ларакан арӑма,— 

миҫе пӑт терӗҫ ҫав?
— 250.
—  Ой,ой1—тетӗп тӗлӗннипе. Тӗлӗнетӗп те савӑ- 

натӑп та. Ним тума пӗлмен йенне лӑх-лӑх кулатӑп.

Вӑт телей, тетӗп, ӑҫта вӑл савӑнӑҫ. Колхоза кӗнӗ- 
рен вара савӑнса пурӑнма вӗреняӗскер вӑл кун 
татах та савӑнсах карӑм.

Киле таврӑнсан пӗчӗк ачана алла илтӗи те 
пӳртре уткаласа ҫӳретӗп. Урамала пӑхатӑп—тӗ- 
пелте авалхи пек мар, темӗнле сӑрласа лартнӑ 
пек туйӑнат.

— Пайан темӗнле, ҫанталӑк илемлӗн туйӑнса 
пӗтеретех,—тет арӑм та.

— Ара, туйӑнмасӑр, туйӑнатех ӗнтӗ,—тетӗп ӑна 
хирӗҫ.

Ҫур йенне ула пӑру илсе йаратпӑр. „Горбатски* 
тесе сутрӗҫ йунашар колхозсем.

— -_Горбатски-и,мӗни?~тетпӗр арӑмпэ,— пуҫӗ пу- 
рӑнтӑр. Ҫирӗм ҫ^л ӗнесӗр пурӑннӑ пекех пул- 
мӗ,—тетпӗр те пӑрӑва ҫавӑтса киле таврӑнатпӑр. 

Манӑн ачасем _ пӑруран уйӑрӑлма та пӗлмеҫҫӗ.
— Атте,—теҫҫӗ,— пирӗн пӑру кайри урисене ҫӳ- 

леле ҫӗклесех выд^ат. Мӑк, мок! тесе чупа! пио 
пе пӗрле.

—  Выд)атӑр, ачамсем, выд^атӑр,—тетпӗр арӑмпа 
иксӗмӗр те.

Еҫе тухма чӗнессе кӗтместпӗр.
— Еҫлес,—тет арӑм,—ара, епӗр 250 пӑта авал 

пилӗк ҫул ӗҫлесе те илсе курман.
„— Кӗркуннесем хӗрӗхщер пӑт тухсан, ҫирӗм 

пӑтне Ҫӗпритуна параттӑмӑр вӗт-ха. Ҫитменнине 
ҫу каҫипе ун ӗҫне ӗҫлесе,—тетӗп арӑма хирӗҫ, 

Пӗр ӗҫне тӑватпӑр, теприне. Еҫ ҫыпӑҫулӑ пул- 
са пырат. Ывӑннипе те сисми пултӑм. Ӗҫленӗ 
ҫемӗн^ӗҫлес килет.

— Йашланатӑп пулмала; Верук,—тетӗп хӑш чух 
шӳт туса.

— Епӗ хам та таса тумланса ҫӳреме пуҫланӑран 
вара хӗр пекех пулса кайрӑм-ха,—тет арӑм та.

(улкалатпӑр вара шӳт туса. Ара, авал шӳт тума 
мар, ӗҫрен _ таврӑнсан йаланах: „епӗ сана качча 
илсех пӗтрӗм“, епӗ сана качча тухсах пуҫа ҫирӗм“, 
тесе харкашаттӑмӑр. Тӳсейменнипе епӗ чышкӑ 
чӑмӑртаттӑм, арӑм йаланах турчӑкапа хирӗҫ тӑ- 
раччӗ.

— Есӗ выд)ӑх илсе килмен пиркийех ҫур анине 
тара патӑм.

— Есӗ тарҫӑра пурӑннӑ пиркййех ачасем ҫара- 
кутӑн ҫӳреҫҫӗ,—тетчӗ арӑм йӗре-йӗре.

^— А хад)?—кулса йачӗ Кӗркури хӑйӗнтусӗ ҫине 
пӑхса,—халӗ ахалтатсах кулас килет ҫавна аса ил- 
сен: пӗлтӗр ҫеҫ лартнӑ ҫӗнӗ пӳрте кӗретӗн—радио 
кӗрлесе ларат, Ритӑ сӗрмели купӑспа йурӑсем 
шӑрантарат, килкартине тухатӑн, картишӗнчи вы- 
Д)ӑхсем ҫинчен куҫ каймаст,

Ӗҫрен пушанна вӑхӑтра арӑмпа сӗтел хушшине 
ларатпӑр та:—Хай „Анатран хӑпарэт шурӑ пӑра- 
хут“ йурӑлӑ пластинкине патефонпа йарам-и?— 
тетӗп.



— Иар,йар! Ҫав тери итлес килет,—теҫҫӗ ачя* 
семпе арӑм.

Хам та  итлетӗп, ачасем те ҫӑварӗсене' карсах 
тӑраҫҫӗ.

Хӑш чухне тата арӑмпа иксӗмӗр кинона тухса 
утатпӑр.

— Кино курмасан апат ҫименӗн туйӑнат,—тет 
арӑм.

Ара, ҫаплах ӗнтӗ, ҫаплах,—тетӗп ӑна хирӗҫ,— 
темӗскер ҫитмен пек туйӑнат.

Ие тата хӗллехи каҫсенче тӑман та в р аа ӗ  пулат и? 
Тухма ҫук ниҫта та. Вара Ритӑ сӗрмели купӑсӗпе 
чӗрлӗ^йурӑсем йурлаттарат, амӑшӗ ҫинҫе уҫӑ сас- 
сипе йурласа йарат. Ех, итлесе савӑнатӑп вара.

Хамӑн та хут купӑс илсе шӑрантарма шухӑш пур‘ 
ха,—тет йулташӗ ҫине пӑхса Кӗркури.

Микулай хуларан илсе килнӗ пируса туртаҫҫӗ 
вӗсем. Пирус тӗтӗмӗ ункӑн-ункӑн йавӑнса хӑпарат. 
Пирус туртнӑ май:—Есӗ питӗ савӑнӑҫлӑ пурӑна- 
тӑн иккен, Кӗркури пичче, пӗтӗм искуствӑ саа 
килӗнте вӗт,—тет.

— Ара, искусствӑ колхозник килӗнче пулмасӑр. 
Акӑ тата хӑшпӗр хатӗрсене илме хулана ныра- 
тӑп-ха.

Вӗсен пнчӗсем ҫинче савӑнӑҫ выд>ат. Илемлӗ 
пурнӑҫ грексен искусстви пек вӗсен сӑнӗ ҫинче 
палӑрса тӑрат.

И. Кашлинке.

Иединоличниксенз нолхоза кӳртес тӗлӗшпе ӗҫлемзн 
предҫедатӗл

— Мӗскер иккӗш те пуҫӗсене чиксех 
шухӑшлаҫҫӗ?

— Ку ҫынни, йединоличник, колхоза  
кӗресси ҫинчен шухӑшлат. Лешӗ тата, йал- 
совет предҫедатӗлӗ, колхоза илесси ҫин- 
чен шухӑшлат. Анчах ӗҫӗ иккӗшӗн те 
шухӑшласа ларнипӗх иртсе кайат.



Мирунпа Аньук
Пухура хытӑ тарӑхрӗ Мирун мучи. Такам та 

тарӑхмала, ара предҫедатӗл тухрӗ те:
— Сначӑт кӑҫал,—терӗ,—ликвидаци тӑвагпӑр хут 

пӗлменлӗхе. Текех тӳсме кирлӗ мар капиталисӑм- 
ран йулнӑ тӗттӗмлӗхе. Акӑ пӑхӑр, постановлени... 
Епӗ самокритккӑ пуҫлатӑп. Вот Мируна илӗр. Хут- 
ла ним те пӗлмест. Ӗнер укҫа илмели справкӑна 
кирлӗ мар хут тесе тапак туртса йанӑ...

— Епӗ анчах-им хуг пӗлменни. Есӗ мӗн ман ҫи- 
не кӑтартатӑн. Акӑ Хветӗр тата ачин перекет 
кӗнекине ҫтена ҫумне ҫыпӑҫтарнӑ. Татах калап: 
укҫа илмели справкӑсене ун пек перус хучӗ ҫине 
ҫапмала мар Сирӗн ун ҫине ҫаварӑнса йе ҫавӑрӑн 
масӑр пӑхмапа.

Лайӑх мар пулчӗ пулас Мируна. Вӑл тарӑхман-и 
тен, так ун ҫапла ӑшчик тулса ҫитнӗ пул). Вӑл 
хут пӗлменни ҫине нумай тарахнӑ. Ҫавӑнпа та пӑ- 
ру тир калпакне чалӑшла пусса л а р тр ӗ те  уттарчӗ 
килеле.

— Ай, ара, ҫавна картатӑп-и. Ҫавна та вӗреней- 
мссен ҫакӑктах пӗверсӗр пулас. Стоп!—терӗ те 
пӳрнисене рас хуҫлатса илчӗ.—Ей, Палкан, есӗ те 
вӗт хут таврашне ним те пӗлместӗн,—терӗ йуна- 
шар утакан йыттине.

— Карчӑк, тӗп тӑватпӑр! Йачӗ-шывӗ ан пултӑр 
пирсн таврашра,—терӗ арӑмӗ умне пырса.

— Ех, Мирун, ман ҫине тӑрӑнатӑн. Есӗ мӗн, 
ӗлӗкхи самана терӗн-им? Санран нихҫан та вӑл 
,тӗп  тӑватӑп“тенӗ сӑмаха илтменччӗ.

— Сан ҫинчен каламастӑп, АН)ук! Хут пӗлмен- 
нине сӗц тумала пирӗн. Предҫедатӗл каланӑ пек, 
„ликвидаци* гумала. Мӗн ҫынаа култарас. Хут 
пӗл.местӗн есӗ. Саншӑн хут ҫакӑ кӗнскс, хут ҫакӑ,— 
сывлӑшала пӳрнипе кӑтӑртрӗ.

— Каккуй есӗ арҫын, хутла та пӗлместӗн!
— А есе чаккуй хӗрарӑм, хутла та пӗлместӗн! 
Каҫхи апатра Мирун мучипе карчӑкӗ тата Петкӑ

пионер Еӗренӳ ҫинчен догӑвӑр турӗҫ. Хут ҫине 
ҫырман, кашӑк сасси шакӑлтатни алӑ пуснӑ пекех 
ҫирӗп вӗсен.
■ — Ой, Петкӑ, епӗр вӗреннине никама та ан ка- 
ла, кулса вилӗҫ. Мирун, есӗте  ан пакӑлтатса ҫӳре! 
Саа пуҫу тӗпсӗр пичке пек ним те тытса тӑмаст. 
Тем те курзн, утмӑла ҫитесси ултӑ ҫ у л - х у т  вӗ- 
ренме тытӑнатӑп.

— Аллӑ ҫулччен кӑна верентеҫҫӗ, сана вӗренме- 
ссн те йурат,—1'ерӗ Петкӑ.

— Ҫук, ватлӑхра та пулин вӗренес, Мирун вӗ- 
ренсен, епӗ тата... вӑл вӗреннине епӗ вӗренеймес- 
тӗп-и?

Тепӗр каҫхине Петкӑ букварӗ ӗҫлеме пуҫларӗ. 
Сӗтел хушшинче виҫҫӗн, Петкӑ варӗнче.

— Малтанах калатӑп, урока хатӗрленмесен 
„плохо" лартатӑп. Атте анне тесе тӑмастӑл.

— Апла ан калаҫ, Петкӑ, ҫӗнӗ картус илсе. па- 
мастӑп,—терӗ Мирун мучи кулкаласа. Ун вӑрӑм 
сухалли сӗтеле шӑлса илчӗ.

Малтанхи кунӗнче Петкӑ икӗ саспалли вӗрентрӗ:

,А “, „Н“. Ҫурҫӗр иргичченех пӳртре „а 1“, „на“, 
„Ана“, тени йантраса тӑчӗ.

Ирпеле икерчӗсем те Ан^ук инкен „А“, „Н“ май- 
лӑ пулаҫҫӗ. Вӗри ҫагма ҫинче „на“, „ана“ тенӗ 
сӑмахсене. ҫупа шаритлет. Ка пни икерчӗ хыҫҫӑнах: 
Петкз, тӗрӗс вӗт! Ав аҫу маннӑ пуд),—тет кулка- 
ласа. Мирун мучи ҫуллӑ, вӗри ,н а “ „ан“, „ана“- 
сене иккӗ-виҫҫӗ кайла майла вуласа тухат те, 
сухалне сирсе ҫӑвара тӗркелесе чикет.

Хӑвӑрт кайрӗ вӗренӳ. Тепӗр уйӑхран пурте тухса 
кайсан:—Петкӑна пайан екзамӗн паоатӑп,—терӗ те 
кукӑ.^ ҫӑмах пӗҫерме тытӑнчӗ. Петкӑпа Мирун 
таврӑннӑ ҫӗре сӗтел ҫинче тул чустинчен тунӑ 
тутлӑ апат-ҫимӗҫсем выртнӑ. .Пета, сана тав! Кол- 
хоз сыв полтӑр!“ тӗрлесе ҫырнӑ кукӑл)-ҫӑмахсем 
ҫине.

Мирун мучи кӗрсе тӑчӗ,
— „Колхоз сыв полтӑр!“ „Ҫуракиаки“ ,—вуласа 

тухрӗ вӑл ҫу шӑршине нӑш-нӑш шӑршласа. Тӳсме 
пулмарӗ, сазӑннипе пӗрре кулса йачӗ, тепре куҫ- 
ҫулӗ тухрӗ.—Илемлӗҫке пурнӑҫ!

— Ан)ук, есӗ мӗн вӗреннӗ ҫемӗн йӳтеме пуҫла- 
рӑн и мӗн?

— Мзн пайан екзамӗн памала,—Мируна пӑхса, 
типӗтнӗ панулми пек пӗрмекленнӗ питне чӗтретсе 
кулчӗ.

— Апла пулсан епӗ лозунг ҫыратӑп.
Сӗтел ҫинче икӗ ватӑ тӗрмешнӗ вӑхӑтра Петук 

кӗчӗ.
— Унта пӑнчӑ мар, кӑшкӑру палли кирлӗ,— 

терӗ вӑл.
— Есӗ ӑна вӗренменнине, ан ыйт, Петкӑ,—апла 

пал)ТО илместӗп,-  кулса йачӗ Мирун, арӑмӗхыҫҫӑн.
Виҫӗ уйӑх каҫсерен хзй ҫути ҫурҫӗр иртиччен 

чашкӑрса ларчӗ. Ыран хут пӗлменнисене аӗренме 
пухас тенӗ чух пр^ дҫедатӗл ҫапла ҫырнӑ хут илчӗ. 
„Совет влаҫне тав. Ӗсӗ пайан хӑнанз кил. Ал пу- 
сатӑп:“ „Мирун, Ан)Ук“.

— А, каллех вӗренессинчен пӑрӑнга йуласшӑн ку 
Мирун! Ҫук. Ӗҫ тухмӗ!—пуҫне тытса пӑрахнӑ пек 
чӗтретсе илчӗ предҫедатӗл.

Пухура Мирунпа А^ьук та пур. Предҫедатӗл 
Мирунсем хут вӗренессинчеа пӑранэсшӑн хӑтланни 
ҫинчен „самокрити1-ӑ“ тӑзат.

— Кам каларӗ пӗлмест тесе? Ан)-к, давай ҫырса 
кӑтартӑпӑр! Мен ҫырас, халӑх?

— Ҫыр, пуҫна мӗн килет ҫавна ҫыр!
Мирун туска ҫснче: „Мана ырӑ сунан ҫын хут 

пӗлменни ан пултӑр“, тесе ҫырса хучӗ. А^ьук ун 
айне: „Хветӳҫҫийе, Вассийе вӗренме сӗнетӗп“, —те- 
се кукӑрткаласа хучӗ.-А^ьук, сан сӑмах сичсе 
йулчӗ, Кунта „хутлз“ кирлӗ,— терӗ Мирун мучи 
„вӗренме“ сӑмах умне пӳгнипе кӑтартса.

Предҫедатӗлӗн тӗлӗннипе куҫӗ ҫутӑлса кайрӗ, 
ҫамки хуг купӑс пек куп ланса картланчӗ. Пурте 
алӑ ҫупса кулса йачӗҫ. Мирун мучипе Агьук халӗ 
те вӗреиеҫҫӗ.

Н. Чурпай.



Ыйтусем
1. Дворикри (Трак р.) ,П рав да“ колхоз пред- 

седатӗлӗ Григорйӗв Матвей! Сивӗ ҫанталӑксенче 
есӗ  ̂хӑвӑрӑн фермӑри сыснасем пек шӑнмастӑн 
пулӗ? Ара, есӗ сивӗре пӳртре ларатӑн, сыснасем, 
вите ҫук пирки, тулта сивве тӳссе иртереҫҫӗ. Епӗр 
сана сыснасене шантнӑшӑн пӗҫертсе йарас тетпӗр. 
Пӗҫертсе йанин ӑшшипе сыснасем те кӑштах 
ӑшӑнса йуласса шанатпӑр. (Ҫеменке).

2. Ищлей районӗнчи Автанкасси колхоз правле- 
нийӗ! Ҫентабӗрте туса пӗтернӗ пахча-ҫимӗҫ усра- 
мали сирӗн йанвар уйӑхӗнче йӑтӑнса аннӑ. 700 пӑт 
паранкӑ ниме усӑсӑр нимӗр пулнӑ. Нимӗрне пред- 
ҫедатӗле ҫигеретӗр-и, йе правленин ытти членӗсе- 
не те тутанса пӑхтаратӑр?

3. ПишпуЛ)ак районӗнчи (Пушкӑрт республикӗ) 
1<аганович йачӗпе тӑракан колхоз! Сирӗн лабора- 
тори пӳрчӗн кӗрхи акан суха касси тарӑнӑшне 
виҫмели хӑма пурччӗ. Лаборатори пӳрчӗн ӗҫӗсене 
Ахливанӑв Галей „хытӑ“ йертсе пынипе, хӑмйсем 
чӑтаймасӑр кӗленче йешчӗкне кӗрсе выртнӑ, ӗҫӗ- 
сем куҫа курӑнми^ пулса кайнӑ. Епӗр курайман 
ӗҫӗрсене есӗр хӑвӑр курма пултаратӑр - ши? 
(Г. Хунар).

4. Пайсупин йалӗнчи (Трак '  районӗ) „Хӗрлӗар- 
меец“ колхоз! Сирӗн предҫедатӗл Трофимӑв кол- 
хозӑнне 400 пӑт тырӑ пытарса хӑварнӑ тенӗ 
сӑмаха илгнг-и есӗр? Ревизи комиҫҫи сирӗн ӑҫта? 
Трофимӑв вӑрланине пытаракан етемсӗм Трофи- 
мӑвпа пӗрле йусанмали ҫурта хӑйсем те  кайса 
ларса йусанма шухӑшламаҫҫӗ-и? (Алхай).

5. Пушнарти (ЙеТӗрне р.) „Мичурин“ колхоз 
предҫедатӗлӗ Иарантайкин й-ш! Мичурин месле- 
чӗпе ӗҫлетпӗр тесе-ши есӗр колхозӑн тасатман 
клевӗр вӑррине кирпӗч сарайӗнче выртарса йур 
айне туса хунӑ? Вӑл вӑрлӑха аксан, уйа клевӗр- 
семех шӑтса тухӗҫ-ши, йе колхоз предҫедатӗлӗ 
Иарантайкина чысласа ӳсекен хурхух йатлӑ курӑк 
шӑтса вӑй илсе кайӗ-ши? (Ленски).

6. Ентрейелӗнчи (Шӑхасан районӗ) „Герой“ 
промколхоз правленийӗ! Есӗ колхозниксене хӑҫан 
ҫуртри улӑмӗ валеҫсе паран? Вӑл улӑма шӑшисем 
вакласа арпа тусан-и?

Германири кӗҫӗн шкулта

— Господин министр, пирӗн шкулӑн ӗҫӗсемпе 
паллашма килгӗр-и есӗр?

~  Ҫук. Епӗ сире ачасене часрах, ҫак ҫитес 
уйӑхсенчех, ӳстерсе ҫитерсе мӑн ҫынсем туса йама 
хушса хӑварас тесе килтӗм... Пире ачасем мар, 
салтаксем кирлӗ.

Сыхлакан тумтир
Й алсенче халӗ те хӗрсене тӳргх алӑ- 
па ҫавӑрса илсе вӑрҫтарас йӑла пӗтсе 
ҫитеймен.

„Капкӑн“ шухӑшӗпе хӗрсен тӗрлӗрен  
улахсене тухса ҫӳренӗ чухне ҫакӑнта 
кӑтартнӑ йӗплӗ кӗпесем тӑхӑнса кай-
мала.

Вӗсем хӑраҫҫӗ
— „Иване“ сӑмахра „е“ тӑррине мӗншӗн ларт- 

мастӑр пӗри те?
В ӗ р е н е к е н с е  м.—Учитӗл туска ҫине ҫапла 

ҫырса панӑ та... тетратсем ҫине „ӗ“ ҫырсан, учи- 
тӗл „плохо" лартасран хӑрарӑмӑр.

ШЫВҪИ.



Аса илме ҫыхнӑ тӗвӗ
Вӑл—вак йапала, вак йапала, теҫҫӗ. Хӑш чухне 

вак йапаларан та мӑнттай йапала пулма пултарат. 
Сӑмахран, пирӗн колхоз предҫедатӗлӗ Йармула 
Терентйич ПохД)Обкинпа пулнӑ ӗҫе илер. Чи пӗ- 
чӗкҫӗ йапаларанаг калама ҫук пысӑк йапалӑ пул- 
са ^ӑнӑ  уншӑн.

Йармула Терентйӗвич пӗрре колхоз правленин- 
че хӑйне пит ыӑнкӑмӑллӑн тытса ларнӑ. Ларнӑ 
хушӑра Йармулан пичӗ-куҫӗ сасартӑках пӑхма 
хитре мар пулса чалӑшса кайнӑ: сӑмси ҫунаттисем 
сарӑлса тухнӑ, пичӗсем картланса кайнз. Паллах— 
ҫынни сунас килнипе ӳсӗрме хӑтланни палӑрнӑ. 
Сунас ӳсӗрсе аппэланма ӗҫ вӑ^ӑтӗнче питех мар 
та, анчах сӑмсана чарма ҫук. Йармула улӑп пек 
вӑйлӑн сунаспа ӳсӗрнӗ те, куд)турӑ ревод^уци вӑ- 
хӑчӗ пынине аса илсе, пиншак касйинчен сӑмса 
тутрине кӑларса, сӑмсине тутӑрпа шӑла-шӑла ти- 
пӗтме тытӑнпӑ, тепӗр майла калас пулсан, сӑмси- 
не мелиораци тунӑ.

Ку йурат-ха. Йармула сӑмсине шӑлса илнӗ хыҫ- 
ҫӑн, аллинчи тутри ҫине пӑхнӑ та, тутринче аса 
илме ҫыхнӑ тӗвӗ пуррине курах кайнӑ.

— Хм!—1пухӑша кайнӑ пирӗн хисепе тивӗҫлӗ 
Йармула.—Ӗнер каҫ, пайан темӗскере аса илмеле 
пултӑр тесе, тутӑр вӗҫне тӗвӗ туса ҫыхнӑччӗ. Мӗ- 
не аса илме кирлине—маннӑ кайнӑ. Питех те па- 
ха ӗҫ ҫинчен аса илесшӗн пулнине лайӑх астӑва- 
тӑп. Анчах мӗне аса илесшӗн пулнӑ-ши епӗ? Вӗ- 
лерсен те аса илейместӗп.

Предҫедатӗл асапланнине, вӑл темскере аса 
и-есшӗн тӑрмашнине епӗр сисрӗмӗр. Ӑна аса 
илме пулӑшас шухӑшпа:

— Тен, есӗ плугсене ҫураки ваД)Д)И хатӗрленӗ 
май пӑхса тухасшӑн пулӗ,—терӗ пирӗнтен пӗри.— 
Ыгти колхозсем такҫанах ремонт туса пӗгернӗ, 
сӑнавлӑ тух>сем туса иртернӗ, епӗр плугсене те 
тӗрӗслесе пӑхайман. Ҫавӑн ҫинчен аса илме тӗвӗ 
ҫыхнӑ пулӗ есӗ?

— Ҫук,—терӗ Йармула.
— Апла пулсан есӗ вӑрлӑхсене протравит тӑвас 

ӗҫе аса илесшӗн пулнӑ п}лӗ?—ӑна аса илтерме 
хӑтланса пӑхрӗ тепӗр колхозник.—Акмали вӑрлӑ- 
хӑн ҫуррине анчах епӗр протравит тунӑ, пӗтӗм- 
пех тума кирлӗ... „

— Вӑл мар-ха. Ӗнер епӗ ун ҫинчен шухӑшла- 
ман,—пулчӗ предҫедатӗлӗн отвечӗ.

— Апла пулсан есӗ минераллӑ имҫамсем ҫинчен 
аса илме шухӑшласа хунӑ пулӗ?— ыйтрӗ тепӗр 
колхозникӗ.— Хулана кайса ҫав имҫамсене тахҫа- 
нах илсе килме тивӗҫлӗччӗ.

— Ҫук,—тарӑхса аллипе сулса йачӗ предҫеда- 
т ӗ л ,~ ӗ н е р  манӑн пуҫ ҫӗре ҫемҫетесси ҫинчен 
шухӑшламан.

Гата тимлӗрех шухӑшлама пуҫларӑмӑр епӗр 
пурте. Пурте предҫедатӗлӗн маннӑ шухӑшне аса 
илтересшӗн.

— Тен ӗсе дисциплинӑна хӑпартас тӗлӗшпе ту-

мали ӗҫсене аса илесшӗн пулнӑ гулӗ?  — тесе 
ыйтрӗ Мӗкӗте ударник. — Ахалӗн к-^хал етемсене 
ҫирӗппӗнтерех тыткэлаймастӑн...

Пред^едатӗл пуҫне ҫилӗлӗн сулласа илчӗ.
—  Дисциплинӑ пирки мар-ха. Ун ҫинчен асӑнуа 

манӑн халӗ вӑхӑт та ҫук. Ак вӑт ҫуракине иртернӗ 
хыҫҫӑн ун ҫинчен те аса илме пулӗ...

— Санӑн тӗвӗ колхозниксем вад^ьи пӗрле апат- 
ланас ӗҫе организацилес пирки ҫыхнӑскер пулӗ, — 
терӗ тепӗр кблхозникӗ. — Ытти колхозсенче хӗлле 
те пҫрле апатланмали столовӑйсем пур. Пирӗн ун 
пирки никамах та хыҫкалан^маст-ха.

Капла ыйтвине хирӗҫ*те Йармула п}ҫне сулла- 
рине кура, колхозниксем татах та ӑна пулӑ- 
шасшӑн аса илтерме тӑрӑшаҫҫӗ.

— Зайомшӑн колхозниксенчен пухнӑ укҫана 
банка кайса хурасси ҫинчен аса илме шухӑшланӑ 
пулӗ есӗ ӗнер. Ӑна ӗнтӗ тахҫахан леҫсе пама 
кирлӗ пулнӑ. Тыгса усранӑшӑн сана ырӑламӗҫ. 
Вӑл та мар-и? Апла пулсан кадӑрсем ьирли ҫин- 
чен аса илме шухӑшласа хунӑ п ул ӗ?—- Колхоз 
ҫамрӑкӗсене агротехник ӗҫне вӗрентес тӗлӗшпе 
пирӗн колхозра ӗҫсем начар пыраҫҫӗ. Ун ҫинчен 
те мар-и? Тен есӗ пирӗн колхозра халиччен те 
йаҫли ҫукки ҫипчен аса илсе, йаҫли уҫас ӗҫе пу- 
ҫарса йама шухӑшласа хунӑ пулӗ?..

Йармуда хӑй ҫине хӑй тарӑхчӑ кӑмӑлӗпе аллипе 
сулса ҫеҫ ларат. Ун ҫинчен мар, урӑххи ҫинчен 
аса илме шухӑшласа хунӑ пулнӑ иккен вӑл.

Пӗр сехет ҫурра йахӑн епӗр колхозри ҫитмен- 
лӗхсене шута иле-иле лартӑмӑр... Ларсан ларсан 
вӑл сасартӑк ура ҫине сичсе тӑчӗ те, хӑйӗн ҫам- 
кинчен ҫапса илсе, кӑшкӑрсах йачӗ:

— Аса илтӗм! Аса илтӗм! Пайан кӑнтӑрла арӑм 
тӑпӑрчӑ йӗкерчи пӗҫерет, тӑпӑрчӑ йӗкерчине вӑ- 
хӑтра ҫиме кайассине манас мар тесе тутӑр вӗҫне 
тӗвӗ туса ҫыхнӑччӗ, — терӗ.

Епӗр тӗлӗннипе ҫӑварӑмӑрсене карсах йатӑмӑр. 
Предҫедатӗле тӑпӑрчӑ йӗкерчӗ ҫиме каймалинеаса 
илтерес тӗлӗшпе епӗр пӗр икӗ сехете йахӑн ап- 
паланса ларнӑ?! Кӑна пӗлнӗ хыҫҫӑн, суртӑмӑр та 
килӗмӗрсене саланас тесе ура ҫине тӑнӑччӗ, кол- 
хозӑн чи малта пыракан чаплӑ ударник Ваҫӳтӑв 
тухрӗ те Йармулана сиввӗн ҫапла каларӗ:

— Ну, вӗҫтере пар тӑпӑрчӑ йӗкерчи ҫиме халех. 
Есӗ ҫинӗ хушӑра, епӗр сана начар ӗҫленӗшӗн пӗ 
ҫертсе илес тӗлӗшпе тӗвӗ ҫыхса хурӑпӑр. Тӑпӑрчӑ 
йӗкерчи ҫинчен малтанэх шухӑшласа хума пӗле- 
тӗн, колхозри ҫитменлӗхсем ытлашши нумайланса 
кайнине аса илсе пӑхма тӑрӑшмастӑн, — терӗ.

Вара ҫявӑнтах пуху уҫрӗҫ те, колхозри ҫитмен- 
лӗхсене пӗтӗмӗшпех пӗтерсе хурасшӑн тӑрӑшман 
Йармулана пӗтӗм халӑхпа пите вирлӗ пӗҫертсе 
йачӗҫ.

Ҫапла хад)Хи саманара вӑл, — пӗчӗк йапалара- 
нах пысӑк йапала пулса кайма пултарат.

Д - в .



Маннӑ пашалу вырӑнне.
Каҫарӑр пире, Мартынкассинчи (Трак р.) йалпо 

лавкиЕче ӗҫлекен ҫынсем! Епӗр сире вал>Л)И маннӑ 
пашалу вырӑнне тимӗр муклашки хӗртсе хатӗр- 
лерӗмӗр. Татах ҫӗнӗрен маннӑ пашалу ҫигерсен, 
есӗр, сулахай алсатулӗсемпе ҫеҫ сут тума вӗрен- 
нӗскерсем, с у 1ахай кӑҫатсем, тумтирсен сулахай 
ҫаннисем йе сулахай урана тӑхӑнмали атӑсем ҫеҫ 
сутма пуҫлӑр хӑвӑр лапкӑрта. Сире, сулахай алса 
тулӗсем ҫеҫ сутма вӗреннӗ ҫынсене, сулахай йет- 
чен „тимӗр муклашки“ хыптарсан пиг аван пул- 
мала. Вара купӑста хурчӗ пек авкалана-авкалана 
мӑшӑр алса тулӗ шырама тухса чупӑтгӑрчӑ.

Памӗтник лартатпӑр.
Сан йатута памӗтник ларгас тетпӗр, Кӑшаркассн 

(Ҫӗрпӳ р ) йалсовечӗн куд^тсекци пуҫпӑхӗ Руков 
йулташ.

Памӗгникӗ айне хӑв ҫыряӑ куд>тмассӑлӑ ӗҫӗн 
планӗнчен илнӗ пӗр сыпӑкне:

„Все общи дела (чигальня) канцед^ари правле- 
ний колхозов ферми канцед^ари с-с и други. При- 
вестя турни вид“, — тесе пысӑк саспзлчисемпе 
ҫырса хурасшӑн.

Кунпа килӗшетӗн-и есӗ, Руков? Килӗшместӗн 
пулсан памӗтник пройектке ху туса пар. Пройект 
не тӑвиччен колхозпа йалсовет канцед^арине кайса 
урайӗнчи пылчӑк миҫе шит хулӑнӑшӗ, пӗренесем 
ҫинче, чӳрече анисенче купаланса тӑракан тугана 
пӑхса кил. Ахалӗн хӑвӑн чапна ҫухатма пулга- 
ратӑн.

Ш ӑ н к ӑ р ч ӑ.
Есӗ хӑвна ху „шӑнкӑрчӑ“ тесе шутлатӑн пулсан 

та, епӗр сана „Скворцов“ тесех чӗнетпӗр. Шӑн 
кӑрчӑн тӗкӗ ҫеҫ темӗнле хӑ.мӑр тӗрлӗ. Кӑҫал ҫу1 - 
куннепе ҫавна сӑнаса пӑх-ха? Ахалӗн есӗ коллоз- 
сене краскӑпа вараласа, машинкӑпа ҫапнине етем 
вуламала мар туса тӗрленӗ хутсем йарса, хӑвна 
„шӑнкӑрчӑ пек тӗрл ӗ“ тесе шутлатӑн. иӑнӑшатӑн 
есӗ, ш ӑллӑм !

Сана епӗр йӗплӗ ҫӑмах хыптарса акӑ мӗнле ӑс 
паратпӑр: малащне есӗ шурӑ хут ҫине пылчӑклӑ 
хулӑпа виҫӗ-тӑватӑ хутчен туртса ҫап та „зав 
райзо Цивильского рика С кворцов ', тесе ^алӑ 
пусса йар. Капла гуни йӳнӗрех ларат вӑл. Ене 
нессӳ килмест пулсан, ,Буденный“ колхоза фев- 
ралӗн 13-мӗш числинче йанӑ огношенине вуласа 
пӑх: мӗн ҫиячен ҫчрнӑ унта? Ху вуласа ӑнланма

пултаратӑн и ӑна, йе колхэзник ем-и? Ху та в - 
лаймастӑн пулсан, сана шурӑ хута варалак ш 
„шӑнкӑрчӑ'* темех пуҫлӗҫ.

Еҫкӗ ашшӗ.
Есӗ хӑвна, Чебайӗв Ваҫлейӗ тенӗрен, чапа тух 

ма ш уг ты грӑн-и? Сана, Ҫатра Маркари (Иш гей р.) 
колхоз предҫедагӗлне, епӗр те паллатпӑр. Есӗ 
чейе ҫы г, аҫунтан та чейерех, ан)унтан та чейере.х

Ишек тимӗрҫине мою тилкӑ йусанӑшӑн 130 тен- 
кӗ тӳленӗ те, ыглашшг 200 тенкияе ӗҫсе йанӑ. .А.ш 
хатӗрлев планне тултарма 1°0 тенкӗ парга сысна 
илнӗ хыҫҫӑн 50 тенкӗ ӗҫсе йанӑ. Хӑвӑн завхозпа 
(Маркӑв Н ) пӗрэе йапӑласем йусатгар;ан 6 тенкӗ 
тӳленӗ те, 12 тенкӗ шучӗпе счот ҫырнӑ Йулаши! 
6 тенкипе ӗҫнӗ.

Ну, кала-ха, халӗ урӑлтӑн пуд :̂ колхоз укҫипе 
илсе ӗҫнӗ ерех тутлӑ-и? Тутлӑ пулсан та, тутлӑ 
мар пулсан та пире ун ҫинчен ҫырса пӗлгер есӗ. 
Ахалӗя „ӗҫкӗ ашшӗн“ иырӗ мӗнле тутлӑ ерехе 
йуратнине пӗлеймӗпӗр.

Ш ӑ н а с е м.
Ф.^зикӑ саккуяӗ тӑрӑх ҫӳлеле ҫӗкленнеҫӗмӗн 

.'ҫанталӑк сивӗрех. Анчах Сухари—М,1так йалӗнчи 
(Исаклӑ р., Куйбышӗв краЗӗ) йалсоветпа колхо< 
правлени ҫурчӗсем вӑл саккуна пӑхӑнмаҫҫӗ. Урай 
ҫумӗнче тӳсмеле мар сивӗ, пур йенчен те ҫил вс- 
рет. Мачча ҫумнеле ҫӗкленсен ӑшӑ ҫапма тытӑнат. 
Ҫавӑнпа каҫхи дежурнисем пӗр 5 - 6  сехег тӗлне- 
ле саксем ҫине^ хӑпарса ҫывӑраҫҫӗ. Тата виҫ 
тӑват^сехетрен ҫзвсемех сӗтелсем ҫинче ҫывӑрни 
не курма пулат. Ҫурҫӗр иртнӗ ҫӗреле пыр.а  кӗр- 
сен пӗр ушкӑн аитӑраса тӑратӑн: таҫтан паллӑ 
мар ҫӗртсн харлатт; рса ҫывӑ, нисем ҫеҫ илтӗнеҫҫе. 
Анчах дежурнӑйсем сак ҫинче те, сӗгел (.инче ге 
ҫук. Аптраса пуҫа м ш ш н ал а  ҫӗклетӗн. И унаш .р 
ларгнӑ икӗ шкап тӑрӑнчен лапсӑркка ҫӳҫлӗ пуҫсе 1 
курӑнаҫҫӗ. Урайӗнчеа сивӗ хӑвзланипе мачча ҫул- 
неле ҫӗкленекен ӑшӑ хыҫҫӑн унта ҫитсе выртнз 
иккен вӗсем.

Дежурнисем, тул ҫутӑлас йенне, ӑшӑ сийӗ хӑма 
ҫумне ҫеҫ тӑрса йулсан, шӑна пек мачча ҫумне 
ҫыпӑҫса тӑмали меслетсем тупса усӑ курасшӑн. 
Еҫӗсем физи<ӑ саккунне хирӗҫле пулнипе ун ҫиа- 
чен кӗнекесем ҫичче те тупайман. Те тупайреҫ 
ӗнтӗ.

Петровӑ, М. Н.



ЧӖРЕ ИУРАТСАН
Ҫапла чип-чипер пурӑннӑ ҫӗртех Петӗр Кӗркур- 

чӑ ҫӑварне шыв сыпнӑ пек вӑрахӑн ҫӳре пуҫланӑ. 
Ҫитменине ирхине вырӑн ҫинчен тӑрсанах хаш 
хуйхӑрнӑ вӑл. Кӑкӑрне ҫав тери тӑвӑр пек туйӑн- 
нӑ. Колхоз выд)ӑх картине тухса кайас умӗн те 
никампа та калаҫман вӑл. Ни арӑмӗ ҫине ӑшшӑн 
пӑхман, ни ачине тытса ачашламан. Васкаса ҫӗ- 
лӗкне куҫӗ ҫине пусарах лартнӑ^ та пӳртрен тухнӑ.

— Мӗн нулнӑ ӑна?—тӗлӗннӗ ЙуД)ӑ йатлӑ савнӑ 
арӑмӗ,— колхозра растратӑ тӑвас—растратӑ^ тума- 
ли ҫӗрте мар, пӗрпӗр йӑнӑш пулнӑ т-ес, йӑнӑшӗ те 
ҫук пек?

Пӗр кун шухӑшланӑ арӑмӗ упӑшки ҫикчен, икӗ 
кун.

— Е, е!—тенӗ вӑл йулашкинчен,—такама йурат- 
нӑҫке вӑл. Ӗлӗк йаш чух ҫапла хӑтланаччӗ. Епӗ 
ҫилентерсенех калаҫмасчӗ, йӑвӑррӑн сывлаччӗ. 
Халӗ те ҫапла. Иуратнӑ. Ват пуҫӗпе урӑххине йу* 
ратнӑ!

Ӑҫта ҫитнӗ унта сӑнама пуҫланӑ Иу/ьӑ хӑйӗн 
шанчӑксӑра тухнӑ упӑшкине. Колхоз картишне 
кайса ҫӳренӗ. Упӑшкийӗ ӗнесене тасатнӑ ҫӗрте, йе 
навус хырнӑ ҫӗрте йут хӗрарӑмсемпе калаҫмаст- 
ши?—тесе шутланӑ вӑл. Ҫав хушӑрах упӑшкийӗпе 
йунашар тӑрса ӗҫленӗ, навус хырнӑ, ӗнесене шчут- 
кӑпа тасатнӑ,

— Тен кӑшт тӑхтасан пӗр-пӗр хӗрарӑм кнлсе 
тухӗ-ха ӑнсӑртран,—тенӗ вӑл хӑйне хӑй.

Пӗрле ӗҫленӗ пулин те, упӑшки питех калаҫас- 
шӑн пулман унпала. Хутран-ситрен хаш хуйхӑрнӑ 
вӑл. Арӑмӗ ҫине те савӑнӑҫлӑ куҫӗсемпе^ пӑхман.

— Йуратнах вӑл, урӑххине йуратса пӑрахнӑ!— 
тенӗ те килне хурлӑхлӑн таврӑннӑ.

Пӗринче ҫапла Петӗр Кӗркурчӑ тимӗр кро- 
ват ҫинче ҫывӑрнӑ пулнӑ. Кун каҫипе ӗҫлесе 
ывӑннӑскер ҫав тери хытӑ ҫывӑрнӑ вӑл. Йуд>ӑ 
ҫывӑракан упӑшки ҫине пӑхса алӗҫӗ туса ларнӑ. 
Темӗнле тӗлӗк курнипе-и тен, Петӗр Кӗркурчӑ ка- 
лаҫма пуҫланӑ. Ыйхӑ тӗлӗшпе темӗнле сӑмахсем 
каланӑ хушӑрах:

— Дуҫӑ! Дуҫӑ, ура ҫине тӑр-ха,--тесе хыттӑнах 
ҫухӑрса йанӑ.

Упӑшки темӗнле хӗрарӑм йатне асӑннине илтсе- 
нех Йуд)ӑн кӑкрине темӗнле тутӑр татӑкӗсемпе 
питӗрсе лартнӑн туйӑннӑ.

— Ватлӑхра мана пӑрахасшӑн. Урӑххине йура- 
тат, Ех, ман ачамсем— Веруҫ, Та^ьӑ!—тесе вӑрах- 
хӑн ӗсӗкленӗ вӑл.

Тепӗр икӗ кунтан Петӗр Кӗркурчӑ хӑй арӑмне 
колхоз витинчи пӗр ӗне чирлени ҫинчен калама 
пуҫланӑ, Ҫулӑ вӗри йашкана вӗрсе сыпнӑ май:^

— Вилетех пуд> тесе хӑранӑччӗ, чӗрӗлчӗ. Кӑн- 
тӑрла та, каҫ та кайа кайа пӑхаттӑм. Ара^ шел, ху 
ачуна йуратнӑ пекех йурататӑн вӗт выд)ӑха та,— 
текелесе ларнӑ,

Йуд)ӑ шанчӑксӑра тухнӑ упӑшкине ӗненме те 
шутламан.

—Ҫапла пуд) санӑн, есӗ ӗне чирленӗ йӳтӗмпе 
темӗнле Дуҫӑсем патне ҫӳретӗн те?—шутланӑ Йуд)ӑ 
хӑйӗн пуҫӗнче. Анчах вӑл хӑй шухӑшие сасартӑк 
калама шутламан. Тӗплӗрех сӑнаса пӑхам-ха“— 
тенӗ.

Упӑшкине сӑнас йӳтӗмпе вӑл колхозпа йалсовет
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пленумӗсене, канашлусене чзнмесӗрех ҫӳреме пул- 
ланӑ.

Анчах Петӗр Кӗркурчӑ никам хӗрарӑмӗпе те ка“ 
лаҫман. Калаҫсан та, ахад) ҫеҫ калаҫнӑ: ни куҫ 
хӗсмен, ни алӑ панӑ чух хытӑ чӑмӑртамаман, ни 
тула тухнӑ чух ураран тапса тухса кайман.

— Ха,—тенӗ вӑл,— ак, чейе мур! Хӑй йалан 
хуйхӑрат, тата ҫитменнине колхозра пур ӗҫне те 
тимлег^ех тӑват. Те ӗҫленине кӑтартса йураттарас- 
шян? Йураттартӑр. Епӗ те ударницӑ-ха: пӗчченех 
виҫҫӗр ӗҫкунӗ тунӑ...

Упӑшки киле таврӑннӑ. Унпа пӗрле ЙуД)ӑ та 
шанчӑксӑрӑн утнӑ. Упӑшкийӗ пӗрмай ӗҫленӗ. Ҫав 
хушӑрах пӑшӑрханнӑ. Кун пек истори куллен-ку- 
нах пулса пынӑ.

Йулашкинчен тӳсеймен Йуд)ӑ:
— Чим-ха, вӑл ҫырусем ҫырмаст-и?
Пӗрре каҫхине упӑшки ҫывӑрса кайсан унӑн 

тумтирне илнӗ те пӗтӗм кӑсйисене ухтарма пуҫ- 
ланӑ. Хут кӗрсе кайнӑ унӑн аллине. Ҫырнӑ хут. 
Йӑпӑр-йапӑр турса кӑларнӑ вӑл хута.

Хӗвел ҫути пек йӑлтӑртатса ларакан лампӑ ҫути 
умне пырса вӑрттӑн вула пуҫланӑ.

„Хаклӑ Иван Петрович!
„Дуҫӑ“ сывала пуҫларӗ. Ыран каллех кнлсе пӑ- 

хӑр-ха.
Ҫӗрӗн-кунӗн уйӑрӑлмасӑр пӑхатӑп.

Петр Григорйӗв—тесе аллине 
кукӑр-макӑр пускаласа пӑнчӑ лартнӑ.

Пӗрре вуласа тухнӑ вӑл, иккӗ. Пӗтӗм ҫан-ҫурӑм- 
не вӗри утукпа хӗртсе пуснӑн туйӑннӑ. Халиччен 
Петӗр Кӗркурчӑ ӑна савса пурӑнни, иккӗшӗ пӗр 
тӗвӗ туса колхозра ударлӑ ӗҫлени, колхозри пу- 
йан пурнӑҫ килсе тухнӑ ун куҫӗ умне.

— Мӗн пулнӑ ӑна? Мӗншӗн урӑххисем патне 
вӑрттӑн ҫырусем ҫырат?—тесе сасӑпах йӗрсе йанӑ 
вӑл.

Вӑл йӗнӗ сасса илгсен Петӗр Кӗркурчӑ вӑраннӑ.
— Мӗн пулвӑ сана, Йуд)ӑ?—тенӗ вӑл йӑвашшӑн.
— На, на! Кайах Дуҫу патне. Манпа ан пурӑн!— 

тесе пенӗ вӑл хут таткине.
Петӗр Кӗркурчӑ нимӗн те ӑнланман.
— Мӗн?—тенӗ вӑл каллех.
— Кайах тетӗп Дуҫу патне!—тенӗ Иуд)ӑ тата 

ҫиленерех.
Петӗр Кӗркурчӑ хут таткине вуласа тухнӑ та 

лӑх-лӑх-лӑх! кулса йанӑ. Вӑл кулни Иуд>ӑна татах 
ҫилентернӗ.

Кӑшт тӑхтасан Петӗр Кӗркурчӑ:
— Чирленӗ хура ӗнен йачӗ мӗнле-чӗ-ха?— тесе 

ыйтнӑ.
Йуд)ӑ йӗрме чарӑнса шухӑшланӑ-шухӑшланӑ та:
— ,Д уҫӑ“ марчи ҫак?—тенӗ.
— Ну ӑнлантӑн-и?
Йу/ьӑ нимӗн те чӗнмен. Хӑйӗн питне икӗ аллипе 

хупланӑ та  хӑйӗнчен хӑй тӗлӗннипе ахӑлтатсах 
кулса йанӑ.

— Есӗ ӗне чирленӗшен ҫавӑн пек хуйӑратӑн-н?
— Хуйхӑрӑн, чӗререн йурэтса пӑхнӑ йапала 

вӗт. Хамӑрӑн вӑл —колхозӑн!
Вӗсем иккӗшӗ те колхозри выд)ӑх-чӗрлӗх ҫинчен 

ҫав тери савӑнса калаҫма пуҫланӑ.
И. Кашлинке.



Кивӗ ерехе ҫӗнӗ савӑт-сапа ӑшне
В. М акарӑв ӳкерчӗкӗ

Ма сирӗн хор: „туй, туй, туй т есе“ йурлас вырӑнне, „до, до, до тесе пурнас 
йытта вӗлерсе прапан туса килтӗмӗр“ тесе йурла1г! 
I   „Туй“ сӑмах— авалхи сӑмах. Авалхи сӑмаха ҫӗнӗ сӑмахпа улӑштарас тесе 
'ҫавӑн пек „до, до, до тесе“ йурлаҫҫӗ.

В ӑ р ӑ м  ч ӗ л х е .
•

Похвиҫнӗ райвнӗнчи ҫыхӑну уйрӑмӗн пуҫлӑхӗ 
Обл)асӑв вӑрӑ < ҫынах мар, чӗахи—хӑйне кура мар 
вӑрӑм. Темӗн те супӑД)тетет вӑл ҫав чӑсӑк чӗчхе- 
пе. Сӑмахран, нумайах пулмаст, йалсенчи пуштӑ 
агӗнчӗсене пухса ҫакнашкал супӑд)тетнӗ вӑл:

— Мэлала Шупашкар хаҫаг-журналӗсене пӗрне 
те ан ҫырӑнтарӑр. Улталаҫҫӗ вӗсем. Ҫигменнине 
чылайӗшӗ хупӑнкаланӑ та вӗсенчен: „Сунтал", 
„Капкӑн“, калӑпӑр.. Халӑхсем те пирӗн ытларах 
вырӑсла вуларах параҫҫӗ, т. ыт. те.

Ҫакӑн хыҫҫӑнах вӑл чӑвашла хаҫат-журналсе- 
не сарма йалсенчи агӗнствӑсене паракан заданийе 
те пӗгерсе лартат.

Ҫак ытла та иртӗнсе кайнӑ Обд^асӑвӑн супӗл- 
тетме йуратакан вӑрӑм чӗлхине „Капкӑн“ пӗкечи- 
сен хушшине хӗстерсе хутӑмӑр.

Мӗнле-ши хад) Обд^асӑв? Кайса ыйтӑр—чӗлхи 
ыратмаст-ши унӑн? ХВ.

„ Й ӗ к ӗ р е ш с е  м“.
Вӑтам—Еверкелӗччи (Похвиҫнӗ"' р„ КуйбыШӗв 

крайӗ) пуштӑ с;гӗнчӗ Ф. Йелтуковпа пиҫмоноҫӗц 
Ш чербакоз И. А. питӗ туслэ пурӑнаҫҫӗ. Йӗкӗрӗш- 
сем тесен те пырат, ҫапах йӗкӗрешсем мар вӗсем. 
Йӗкӗрешсем марри хушамачӗсенченех паллӑ.

Вӗсем иккӗшӗ пӗрлешсе каталӑгри хаҫат-жур- 
нал хакӗсене кашни уйӑха 20—30 шар пус ӳстер- 
се ҫырӑнтарнипе чылайах укҫа тенке хатӗрленӗ. 
Халӗ агӗнствӑна пырса кӗмесӗр, иккӗшӗ те таҫта 
ӗ>»се ҫӳреҫҫӗ. Ш нрзса та тупма ҫук. Хӑш планетӑ 
ҫинче шыраса пӑхмала-ши вӗсене?

ХВ.



Йулашкинчен паллӑ пулнӑ
Ҫынпа хирӗҫме йуратман вӑл. Мӗн каланине, 

сӗнннне пӗтӗмпех ырласа йышӑннӑ. Мана хисеп- 
леҫҫӗ, пур ӗҫе те лартма тӑрӑшаҫҫӗ тесе тути хӗр- 
рисенекӑмӑллӑн выл^аткаласа хавасланса илнӗ вӑл. 
Хавасланнине курсан хӑш-пӗрисем татах та кӑмӑл- 
ланса кайнӑ. Ӑна ӗҫ пама тӑрӑшнӑ.

— Иван Наумчӑ,—сана отрйад вожатӑйӗ тӑвас,— 
тенӗ комсорг Йаккӑв Иванович

— Хушатӑр пулсан пулас пулат. Мӗн тӑвас тетӗн 
тата,—тавӑрнӑ Иван Наумчӑ.

— Иван Наумчӑ, есӗ политшкула йертсе пыра- 
канни,— пӗлтернӗ Хӗрлӗ Чутайри райкомолран.^

— Килӗшес, — тарӑнрах шухӑшласа тавӑрнӑ 
Наумчӑ.

— Иван Наумчӑ, сана йалсовет президиумӗ 
куД)Турӑ ҫекципе йертсе пыма суйларӗ,—хут тат- 
кипе пӗлтернӗ Мӑн Етмен йалсоветӗнчен.

Икӗ п}7рнипе сӑмси тӑррине хӗстерсе тытса, 
комсомолӗсӑн хирӗҫме йураманнине аса илсе, ки- 
лӗшес тенӗ йалсоветне кӑмӑлласа.

— Иван Наумчӑ, есӗ вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ. 
Вулав ҫурчӗ нимӗн те ӗҫлемест пулсан та, драм- 
кружок йе ытти кружоксен ӗҫне йӗркелесе йарас 
пулат,—хирӗҫнӗ комсомол организатӑрӗ Челейкин.

— Колхозра ҫитменлӗхсем йышлана пуҫларӗҫ. 
Ҫуракине хатӗрленмеле, плугӑсем йур айӗнчех 
лараҫҫӗ, ко1()ухсем лашасене начар пӑхаҫҫӗ. Ҫак 
ҫитменлӗхсене никам та куракан ҫук. Ҫтена хаҫачӗ 
те тухмастхут. Иртнӗ ҫулта ҫитменлӗхсене вӑхӑт- 
рах ҫутатса пынипе ӗҫ аванлансах пыратчӗ,— вӑрҫ- 
нӑ Шемшешри „М отор“ колхозри колхозниксем.

Ҫак сӑмах Иван Наумчӑн хӑлхине те пырса кӗ- 
рет. Сӑмаха илтсенех ҫамки ҫине пӑчӑр-пӑчӑр тар 
тухат, чӗри хӑвӑрттӑн тапа пуҫлат. Тарӑхсах^ сӑ- 
махлама тытӑнат вара хисеплӗ ӗҫсен „паттӑрӗ" 
Иван Наумчӑ.

— Миме пӗгӗмпех саланса кайрӗ. Тахӑш ӗҫӗн- 
чен тытӑнмала. Отрйад... политшкул... куД)Тҫекци... 
вулав ҫурчӗ... кӗнекесем сахал... Д рам круж ок .. 
Хӗрлӗ улах... ҫтена хаҫачӗ... Ну хӑш ӗҫӗнчен ты- 
тӑнас ӗнтӗ,—ҫамкине вунпилӗк силлӗ картлантарса, 
лӗпкинчи ҫӳҫне ыраттармалах туртса илнӗ Изан 
Наумчӑ. Ку вӑхӑтра вӑл вулав ҫуртӗнче ларнӑ. 
Умӗиче чӗлӗм тӗтӗмӗпе хуралнӑ пӗренесем. Пӗчӗк 
пӳлӗм. Питех те тӑвӑррӑн туйӑннӑ ӑна.

— Изан Наумчӑ, отрйад сборӗ хӑҫаа п у л 1т 
ши?—ыйгнӑ ҫак вӑхӑтрах пӗр пионерки.

^— Паллӑ мар-ха. Еҫе ӑҫтан тытӑнмаллине шу 
хӑшласа ларатӑп. Ан канҫӗрле,—хыттӑн тавӑрнӑ 
пионеркӑна хирӗҫ Иван Наумчӑ.

— „Чапайӗв“ кӗнекене пар-ха еппин. Питӗ те 
аван кӗнеке теҫҫӗ ӑна,—ҫине тӑрсах ыйта пуҫланӑ 
пионеркӑ.

— Ҫук. Пӗр кӗнеке пурччӗ те, такама парса 
йатӑм,—ҫӑварӗнчен сӗлекине сирпӗтсех кӑшкӑрнӑ 
Иван Наумчӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн пионеркӑ вулав ҫур- 
тӗнчен кӑмӑлсӑрланса тухса шӑвӑннӑ.

Вулав ҫурчӗн алӑкӗ каллех йар-р уҫӑлса кайнгӑ. 
Пӳлӗме кӑкӑр таран сухаллӑ, колхозӑа ватӑ удар 
нннӗ Макар Тимофейчӗ кӗрсе тӑнӑ.

— Иван Нзумчӑ, сирӗа хӑҫан полигикӑна вӗрен 
мели кружок ӗҫлеме пуҫлат?—кӑмӑллӑн ыйтяӑ вӑл

— Ҫук-ха, паллӑ мар. План туман.Кайран калӑ 
пӑр,—тавӑрнӑ Йван Наумчӑ. Макар Тимофайчӑ та 
вулав ҫуртӗнчен кӑмӑлсӑрланса тухса утнӑ.

Иван Наумчӑ пӗччен нумай хушӑ ларайман, 
Марфа васкавлӑи чупса кӗнӗ. Иван Наумчӑ кӑмӑл- 
лӑн йышӑннӑ. Хӗрсене вӑл калама ҫук йуратат, 
Кашни пасарах, вулав ҫуртне питӗрсе хӑварса, 
хӗрсем пӑхса ҫӳреме сулланат. Уншӑн ӑна йатла- 
мӑпӑр. Халӗ ӑна арӑм кирлӗ. Мӗншӗн тесен, пӗр- 
ремӗн! хут авланнӑ арӑмне хӑваласа йанӑ,

— Йӑван, ташлас килет! Хӑҫан та пулса хӗрлӗ 
улах тӑватпӑр-и?— ыйта пуҫларӗ Марфа.

— Хӗрлӗ улах тата. Ташла хӑвӑн килӗнте,—■ 
сассине мӑнӑлатса тавӑрнӑ Иаан Наумчӑ. Ҫакӑн 
пек сӑмахсене илтсен Марфа та нумай хушӑ тӑман. 
Колхозра ӗҫсем пур-ха, тесе васкавлӑн тухса уттарнӑ

Иван Наумчӑ вулав ҫурчӗн пӳлӗмӗнче пӗчченех 
йулнӑ. Килсе кайнӑ ҫынсем ӑна питӗ те тарӑн шу- 
хӑша йанӑ.

— Еп вожатӑй, пропагандис, куд)Турӑ ҫекцин 
руководитӗлӗ, вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ, тата ытги 
те... Пӗр ӗҫне анчах йышӑнмалаччӗ те. Хамӑн тем 
ҫав пур ӗҫе те хапсӑнас йӑла пур. Мӗнле те пулс*1 
ӗҫе хамэ лартмасан шӑмшакра канлӗх ҫук пек. 
Еҫсем^илсен те канлӗх ҫук иккен. Ҫулталӑк иртег 
ӗнтӗ. Ӑҫта манӑн ӗҫ? Чӑнах, нимӗн те ӗҫлеймерӗм,— 
ҫил тухсан ҫинҫерех йӑвӑҫсем силеннӗ пек вӑл 
пуҫне сйллесе илцӗ. Ал. Афорин.

Чирлӗ Исайӗв
Ха-ха-ха1 Тӗлӗнмеле. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кравул, 

вилетӗп кулса! Ҫӑлӑрах! Пит те кулӑшла! Пулат 
мӗн ҫын, кулӑшласкер. Ха-ха-ха!..

- -  Мӗншӗн кулатӑн ҫак есӗ?
— Ара йепле чӑтас тен? Йепле чӑтас ун пеккин- 

чен кулмасӑр? Еп ҫеҫ-и-ха. Есӗр те кулӑр-ха йӗр- 
кипе каласан. Пуҫлам еппин, пуҫлам, Вӑл кулӑшла 
ҫынпа паллаштарам.

Вӑрмарти Сойузпичет. Унта Исайӗв хушаматлӑ- 
скер ӗҫлет. Вӑл, ҫийелтея пӑхсан, ыгти ҫын- 
сем пекех. Темиҫе пин хуг пысӑклатса кӑтартакан 
кантӑк-трубасем витӗр пӑхсан та унӑн уйрӑмлӑхне 
кӑтартакан паллӑсене тупма пулмӗ. Сӑмси те, куҫӗ- 
сем те, урисем те хӑйсен вырӑнӗнчех. П^ллах, 
аллисем те хырӑм ҫинче мар. Ҫийет. Йурлат. 
Ҫывӑрат. Сӑмахлат. Тем те тӑват. Пӗр сӑмахпа,
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унӑн оргӑнӗсем тӗрӗсех ӗҫлеҫҫӗ пек. Винтисем те 
пушанман, Гайкисем те туха-туха ӳкнине никам 
та курман. Анчах кӑҫал, Сойузпичете ӗҫлеме кӗр- 
сен, темӗнле тӗлӗнмеле инкек килсе ҫапрӗ ӑна. 
Хытах ҫапрӗ. Ҫакинкек хытӑ ҫапнипех пул), халич- 
чен ахӑл та сахӑл кулаканскер шӑпӑрт пулчӗ. 
Пӑрахрӗ кулма. Чистийех, ҫӗр проценчӗпех манчӗ. 
Тӗнчери чи чаплӑ мыскараҫӑ—комик те, тинӗс 
пек тар йухтарсан та, ӑна култараймӗ. Хӑт пӗрех 
ихик! тенине те илтеймӗ. Ха-ха! -тенине те. Ҫук, 
тутине те пӗр милимегр чалӑшгармӗ.

Ей, кулмин, мӗн тӑвасунпа кулгарся, гейетӗр есӗр!
Апла калама ҫук ҫав. Курӑр-ха мӗншснне...
Вӑл ытти ҫынсен хаваслӑ куллине те чӑтма 

пулгараймаст. Калӑпӑр, есӗ ун умӗнчех ха-ха ха 
тесе кулса йарагӑн, Исайӗв пуд)ӑ пек сирпӗнег.



Ҫил пек шӑхӑрса вӗҫсе пынипе хӑйне тӗл пулан 
ҫынсене ӳпне-пигне, кӗрст те кӗрст, шӑп та шап 
тутарса тӳнтерсе, хӑшӗнне тутине, хӑшӗнне сӑм- 
сине ката-ката хӑварни кӑмӑллӑ йапала тетӗр-и?Ку- 
лӑ тетри ун умӗнче кулма.

Пӗрре ҫапла почтӑна патӑм та ха-ха-ха! кулса 
йатӑм. „Капкӑн" ҫыр-ха мана улт уйӑха, йулташ 
Исайӗв. Пит кулӑшласкер вӑл. Пӗлтӗрхинӗ аса 
илсе кулатӑп-ха, пӗлгӗр вуланине аса илсе. Пит 
шӳглӗ ҫыраҫҫӗ унга. Йалта ҫырӑннисем ҫитмеҫҫӗ 
те, сан патнах килес терӗм.

_Тин хам умра тӑратчӗ—таҫта ҫухалчӗ Исайӗв. 
Вӑл ӑҫтала кайнине те курса йулаймарӑм. Куҫ 
курми пулчӗ-и ҫак, ак инкек, ак инкек, хам умри 
ҫынна та ҫӗтертӗм-ҫке тесе аптрзнипе, куҫсене 
алтӑр пек чарса пӑхатӑп.

-— Кама шыратӑн? Исайӗва-и?..
Ха-ха-ха! Ун умӗнче кулма йурат и? Вӑл кулнине 

чӑгма пултарайиаст вӗг. Ун ҫинчен илтмен-и ес? 
Инҫетрисем пу/ь-ха. Ахалех хӑратса йатӑн кулса,— 
теҫҫӗ почтӑра ӗҫлекенсем. •

— _Ех, ахалех пулчӗ килни,—тесе тухрӑм вара 
почтӑран. Мӗн тӑвас? Утрӑм вара пуҫа хыҫса.

^— Ах, мӗн тӑвас унпа, Исайӗвпа? Хӑҫан пулӗ 
вӑл кулакан? Антрасах ҫитрӗ.мӗр ӗнгӗ вӑл кулма 
пӑрахнипе. „Капкӑн" вуласчӗҫке. Ах, „Капкӑн“

„Капкӑн“... Хӑҫан вулас сана? Хӑҫан? Ҫырӑнасчӗ, 
сана. Пурпӗр памаст Сойузпичет. Епӗр саяа вула- 
са куласран хӑрат. Вӑл чӑт^ймаст енӗр кулнине, 
есӗ култарнине,— ҫапла тарӑхаҫҫӗ Вӑрмар районӗн- 
чи .Капкӑн" тусӗсем, подписчиксем Пӗр Пинер 
йалӗнчех вунӑ ҫын ҫырӑннӑ „Капкӑна". Пӗри ҫеҫ 
илет „Кшкӑнне". (Ах, телей ҫаз ҫыннӑн!) Ыгти 
йалсенче миҫе-ши вӗсем, ,Капкӑн“ ҫырӑнса та ӑна 
илейменнисем? Ы йгӑр—кашни йалгах пур ун пек 
телейсӗрсем. Ытти журналсемпе хаҫатсем те час- 
часах ҫит.меҫҫӗ. Паллах. Исайӗз пеккисем памаҫҫӗ 
вӗсене. Вӗсенче те кулӑшла й-апалзсем пулма пул- 
тараҫҫӗ вӗг. Пзгӗ.м ргйонги потписчиксем пурте 
кулӑ пла йапаласем ву.^аса кулсан, ӑҫтан чӑггӑр 
вара Иса1ӗвсен кутла йурагман хӑлхнсем.

Ҫук, кулӑшлах пу,пмарӗ фелейтонӑн вӗҫӗ. Ӑҫтан 
кулас тетӗн кун пек ӗҫсемпе. Тӳрлетмелех Исайӗв 
чирне. Районри .тухтӑрсем", подписчиксем йачӗпе 
ыйтатпӑр, тасатӑр; X чиртен Сой\зпичете. Ах, вӗ- 
рентӗр Исайӗза кулма, кулла йуратма. Шел мар 
вӗт 3 — 4 ту м л 1м емел. Ну, ун пек май килмесен, 
аслати пек кулнине те чӑгма пултаракан лурҫӑ 
хӑлхасем те пулин лартса парӑрсам. Ата, хытӑрах 
ҫухӑрсан, илтӗҫ. Вара ҫапах „Капкӑнлӑ“ пулӑпӑр-я 
тен. Ӑна вуласа кулӑпӑр тӑраниччен.

Вениамин Туртуш.

— Кам ку?
—  Ку-и? Ку Урапакасси йалсовет предҫедатӗлӗ Емелйаиӑв.
— Мӗн тӑват вӑл?
—  Хӗллехи ҫанталӑкра уй урлӑ каҫакан ҫынсем тӑман тухсан ҫухалса кайма 

п р т а р а ҫҫӗ . Ҫавӑнпа та ҫ^л ҫӳрекен ҫынсем ан ҫухалса кайччӑр тесе майак вы- 
рӑнне хӑй тухса ларнӑ. Ӳсӗр пулин те ҫул ҫӳрекенсемш ӗн тӑрӑшма пӗлет.
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Куҫма Чулкаҫ.

Ҫамрӑк писатӗл Куҫма Чулкаҫ халӗ иртекен ача-пӑчасем вад)Д)И ҫырнӑ илемлӗ литерату- 
рӑ конкурсне „Сунарҫӑ халлапӗсем“ йатлӑ произведени ҫырса панӑ. Ҫак произзеденире 
автӑр сунарҫӑ Лапшу Ҫтаппанӗ тискер кайӑксемпе вӗҫен кзйӑксене тӗлӗнмеле мелсемпе тытни 
ҫинчен суйеҫтерсе каланине кӑтартса парат. Вулакансене ҫак произведенипе паллаштарас 
шутпа, епӗр унтан тӑваттӑмӗш халлапне илсе пиче?летпӗр, кунта автӑр—кашкӑра мӗнле тыт- 
ни ҫинчен каласа парат.

— Ҫтаппан пичче! Санӑн аллуна мӗн пулнӑ?— 
тесе ыйтат пӗр ачи, манӑн сылтӑм алӑ ҫинчи мӑ- 
йӑр пысӑкӗш аманнӑ вырӑна кӑтартса. Унӑн хыҫ- 
ҫӑн ытгисем те мана сырӑнса илсе йӑлӑнма ты- 
тӑнчӗҫ. '

— Ҫтаппан пичче! Каласа парсам, санӑн аллуна 
мӗн пулнӑ вара?

— Епӗ, ачасем, мӑн кӑмӑллӑ ҫын мар. Есӗр пи- 
тех итлесшӗн пулсан, алла мӗн пулни ҫинчен ка- 
ласа пама пултаратӑп. Анчах унӑн хӑйӗн истори- 
йӗ пур.

— Апла пулсан, ҫав историрен пуҫласа каласа 
парӑр?—теҫҫӗ вӗсем.

— Есӗр итлесшӗн чӑнласах ҫунатӑр пулсан. ка- 
ласа пама пултаратӑп. Анчах есӗр ывӑнса ҫывӑр- 
са кайасран хӑратӑп.

— Ҫук, ҫук, Ҫтаппан пичче, ҫывӑрмастпӑр,— 
теҫҫӗ вӗсем.

— Ҫтаппан пичче, питех вӑрӑм и вӑл истори?— 
ыйтат тепри.

— Калама ҫук вӑрӑм, ачасем. Ҫип пек тӑсса 
кайсан—уйӑх патне ҫитет, ҫӑмхаласан—хуран пы- 
сӑкӗш ҫӑмха пулат, перчетке ҫыхас пулсан— пӗр 
пурнескине те  ҫыхма ҫитмест, каласа парас пул- 
сан— пӗр уйӑхах тӑсӑлат.

— Вӑрӑм пулсан та каласа пар, ҫывӑрмастпӑр,— 
теҫҫӗ вӗсем.

— Шантарсах калатӑр пулсан, каласа парӑп. 
Анчах малтан ҫакна асӑрхаттаратӑп. Пӗр уйӑх 
итлесе ларнӑ хыҫҫӑн, выҫӑпа вилсен, вара уншӑн 
мана ан ӳпкелӗр.

— Ҫук, ҫук, Ҫтаппан пичче,— теҫҫӗ пурте.
— Апла пулсан, вӑл истори ҫинчен каласа па- 

рам сире. Ҫапла, ачасем, манӑн сылтӑм ал аман- 
нин хӑйӗн историйӗ пур. Акӑ вӑл йепле пулса 
кайрӗ.

Есӗр, ачасем, манӑн карчӑка пурте пӗлетӗр. 
Колхоза кӗриччен питех никрес карчӑкчӗ вӑл. 
У-у-х, мӗн чухлӗ тарӑхтарман-ши вӑл мана? Ҫын 
тунӑ ӗҫе йаланах тиркетчӗ, пӗр ӗҫ ҫиачен уйӑх- 
шар мӑкӑртатса ҫӳретчӗ.

— Вӑл ҫапса амантри мӗн?—тетӗн есӗ.
— Ҫук. Манӑн карчӑк вӑл йенчен питех аван
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варз. Хӗрӗх ҫул пурӑнса та вӑл мана пӳрнипе те 
тӗксе курман,

— Мӗн пулнӑ-ха тата сан аллуна?—тетӗр есӗр.
Ҫавӑн историйӗ ҫинчен калатӑп та ӗнтӗ. Вӑл

истори ҫав карчӑкпа кӗвеате пирки пуҫланса кай- 
рӗ. Пӗрдеччен, вӑл пысӑк витресемпе шыв кӳме 
кайнӑ та, кӗвентене вӑтаранах хуҫса килнӗ.

— Ҫтаппан, хуҫӑлман кӗвенте илсе пар-ха?— 
тесе минретме тытӑнчӗ ман карчӑк. Йурийех Тун- 
ти пасарне кайса пӗр лайӑх кӗвенте илсе кил- 
тӗм те:

— Акӑ карчӑк, текех ан хуҫ кӗвентене тетӗп. 
Макӑн карчӑк ҫавӑркаласа пӑхрӗ те кӗвентен 
айӑпне тупрӗ.

— Куҫусем тепӗр пасара кайрӗҫи мӗн кӗвенте 
илнӗ чухне?—тет варринчен хуҫӑлма пуҫланине 
кӑтартса.

Пӑхатӑп та, тӗлӗнсех кайчтӑп. Пасарта чип-чи- 
пер кӗвентечӗ, киле ҫитнӗ ҫӗре хуҫӑлма та пуҫланӑ 
амак. Ҫав хушӑрах хам; Ҫӗрпӳ пасарнех каймала 
ҫав кӗвенте илме тесе шухӑшлатӑп.

—  Ну, карчӑк, винават! Ҫитес шӑматкун Ҫӗрпӳ 
пасарне иксӗмӗр кайӑпӑр. Унта вара хӑвнз мӗнли 
килӗшет, ҫавна суйласа илӗн тетӗп.

Карчӑк килӗшрӗ. Анчах, шӑматкун ҫитесси икӗ 
кун ҫеҫ тӑрса йулнӑ пулсан та, аран-аран кӗтсе 
илтӗм Ҫӗрпӳ пасарне, Карчӑк шыв кӳме каймас- 
серен йатлаҫат. Пӗрре ҫинче, лайӑх саваласа йа- 
катман кӗвенте, тин ҫӗлетнӗ ҫӗнӗ сӑхманах хул 
ҫинчен ҫӗтӗлтернӗ. Иккӗмӗш хут кзйсан, пӗр хут 
кӗпе витӗр ӳтне шӑйӑрттарачченех ыратгарнӑ.

— Кӗвенте илме пӗлместӗн те, ҫыя-и есӗ?— 
тесе й а т л а ҫ т  карчӑк.

Нимӗн тума аптӑранипе Тунти пасӑрне кайса, 
ҫак пӳтсӗр кӗвентене хуҫине хӑйне сутас тетӗп. 
Анчах уншӑнах кам кайтӑр-ха ҫав Тунти пасарне?

Пулмаст терӗм те, иккӗмӗш хут Ҫӗрпӳ пасар- 
нех кайма шугларӑм. Тунти пасарӗн кӗвентн чӑн- 
ласах пӳтсӗр иккен. Пӗрре ҫинче шыв кӳме хам 
кайрӑм. Хулпуҫҫисене мӑка пӑчкӑ пекех сӗрнӗрен, 
пуш витресемпех тагӑрӑнмала пулчӗ.

Ҫапла тахҫантанпа кӗтекен Ҫӗрпӳ пасарне кай- 
мали кун ҫывхарса ҫитрӗ. Ҫӗрпӳ пирӗнтен ҫирӗм



километӑр, ҫитменнине хӗлӗн кунӗ те кӗске. Ҫа- 
вӑнпа епӗр пасара тул ҫутӑличченех тухса кай- 
рӑмӑр.

Вӑл кун чӑтма ҫук сивӗччӗ. Манӑн ҫуна тупанӗ- 
сем .колхозри лодӑрсем пек йурласа пыраҫҫӗ. Пӗр 
ултӑ километӑра йахӑн ҫеҫ кайрӑмӑр.

— Хар-р-р-т!—тесе хартлатса илчӗ те лаша тӑп 
чарӑнчӗ.

Мӗн пулчӗ капла тесе тӑлӑп ӑшне чикнӗ пуҫа 
кӑларса пӑхатӑп. Лаша умӗнчех кашкӑр лара па 
рат. Хӑйӗн куҫӗсем кӑвар пекех йӑлтӑргатаҫҫӗ, 
ҫул ҫинчен йахӑнне те пӑрӑнмаст.

Ачасем! Хӑвӑрах пӗлетӗр епӗ кашкӑрсене пай- 
тах тытнӑ, вӗсенчен пӗрре те хӑрамастӑп. Ҫапах 
та ҫак кашкӑртан хытах хӑрзрӑм. Вӑл ҫӑварне 
карса пӑрахнӑ та  хама та тӑлӑпӗ мӗнӗпех ҫӑтса 
йарасшӑн туйӑнат.

— Карчӑк тетӗл. Пирӗн умра выҫӑ кашкӑр ла- 
рат. Ҫӑварне хам кӗрсе кайам-и, йе сана пӑрахса 
параси?—тетӗп.

Карчӑк хӑранипе шартах сикрӗ. Халиччен каш- 
кӑр курманскер куҫҫулӗпех йӗме тытӑнчӗ.

— Ҫтаппан, хӑв та ан кӗр, мана та ан пар,— 
тет.

Епӗ кашкӑр тӗл пулассине пӗлмен. Ӑна пӗлнӗ 
пулсан, ик ҫӑварлӑ пӑшал илсе тухнӑ пулӑттӑм.

Анчах, есӗр хӑвӑрах пӗлетӗр, ачасем, ҫакӑн пек 
инкек килсен мааӑн пуҫа калама ҫук ӑслӑ шу- 
хӑшсем пырса кӗреҫҫӗ. Ҫуна ҫинчен сиксе антӑм 
та тӑлӑп ҫаннине чавса таран тавӑрса, сылтӑм 
алла кашкӑр ҫаварне чикрӗм йатӑм. Чӗлхиве ывӑҫ 
тавра ҫавӑрса йарса тытрӑм та шаларан шала 
чикетӗп алла. Манӑн кашкӑр нимӗн те тӑваймаст, 
}|>исемпе те тапкаланаймаст.

— Акӑ, пӑх тетӗп карчӑка, ҫуна ҫине ларса. 
Ҫӗрпӳве ҫитиччен ывӑнӗ тесе кашкӑра та хампала 
йунашарах лартрӑм. /

— Ҫтаппан, пӗтрӗн-ҫке, тет карчӑк. Пӑх-ха, ал- 
луна пӗтӗмӗшпех хыпса Йанӑ вӗт, чӑлах пулса 
йулатӑн,—тет.

— Карчӑк, ан кул)ан тетӗп. Ыр кашкӑрӗ усалах 
пулмзрӗ, хама пӗтӗмӗшпех хыпса йамарӗ тетӗп. 
Пӗр алӑсӑр та пурӑнма пулӗ-ха.

— Ҫтаппан, ара, хам та ватӑлса ҫитетӗп, тет 
карчӑк.

— Макӑрма кирлӗ мар. Алла татсах илнӗ пул-

сан,^ Ҫӗрпӳри пу/ьницӑра ҫӗнӗ алӑ ларттарса ту- 
хӑпӑр. Халӗ вӗт, тухтӑрсем ӑсгалансах ҫитрӗҫ— 
ура татӑлсан, унӑн вырӑнне вилнӗ ҫын урине те 
лартса йама пултараҫҫӗ, тетӗп.

Карчӑк савӑнчӗ, Ҫӗрпӳне часрах ҫитес тесе ла- 
ша хӑвалама пуҫларӗ. Епӗ кашкӑр ҫине пӑхса пы- 
ратӑп. Манӑн кашкэр куҫӗсене ӳпнеле ҫавӑрса пӑ- 
рахнӑ, ҫӑварӗнчен шап-шур кӑпӑк тухат. Вилсе 
кайи ку хӑйамат тетӗп. Алла пӑртак кӑларма та 
шутлатӑп—анчах кашкӑр тарӑхнипе хама мӑйран 
пӑвса илӗ тетӗп. Кашкӑрсем вӗсем калама ҫук 
усал, хӑйсене шеллесен те сана пӗрре те шелле- 
меҫҫӗ.

Ҫӗрпӳне часах ҫитрӗмӗр. Лапшу Ҫтаппанне кур- 
са тӗлӗнччӗр тесе карчӑка пасар варрипе тухма 
хушрӑм. Пасар тулли пухӑннӑ халӑх хӑравипе 
икӗ йеннеле ҫеҫ сирӗлсе йулат, ҫынсем пӗҫҫисене 
ҫапса тӗлӗнеҫҫӗ манран, хӑраманнисем ҫуна патне 
пырса^манран ҫапла ыйтаҫҫӗ:

— Йепле тытрӑн ку кашкӑра?
— Тӗлӗнмели нимӗн те ҫук унта. Кашкӑрсем 

те упасем пекех пыл (име йуратаҫҫӗ, аллусене 
пыл сӗрӗр те уйа ҫеҫ тухса выртӑр. Кашкӑр пыр- 
сэнах сан аллуна хыпса йарӗ, есӗ ӑна чӗлхинчен 
ҫавӑрса тыт,— тетӗп.

— Пултарат ҫав Лапшу Ҫтаппанӗ!—тесе тӗлӗн- 
се йулчӗ пӗтӗм пасар.

Сунарҫӑсен к нтурне пырса кӗтӗм. Сӗтел хуш- 
шинче ларакан пред;едатӗл мана курсанах месер- 
ле кайса ӳкрӗ.

— Хӑрама кирлӗ мар, Кирил Вунихватӑвич, 
тетӗп.

Кирил Вунихватӑвич чӗтре чӗтрех ура ҫине тӑ- 
чӗ те:

— Ҫтаппан Петровчӑ, мӗншӗн капла чӗрӗлех 
тытрӑн, хад) йепле вӗлерӗпӗр ӑна?—тет.

Тепӗр айванӗ наганне туртса кӑларчӗ те каш- 
кӑра хырӑмӗнчен хӑплаттарчӗ.

Алла ҫӑтӑр чӗпӗтсе илнӗ пек туйӑнчӗ. Алла 
туртса кӑларатӑп та тӗлӗнсех кайатӑп—алран пал- 
каса йун йухат, наган пу/ььи кашкӑр ҫӑварӗнчен 
чиксе йанӑ ал витӗрех тухса кайнӑ иккен. Акӑ 
ӑҫта аманчӗ манӑн сылтӑм алӑ, ачасем!

Ш упаш кар, 1936.

Памӗтник
Р ед ак ш н о  радиопрнйо.мниксеу ӗҫлеменни ҫинче 
нумай ҫырусем килеҫҫӗ.

Вулаиан ачасем хушшинче

1-мӗш ача (вулат): — „Пирӗн районӑн тӑват - 
хаҫат, пиллӗкӗмӗш —- радио бӳлетген тухат. Кол 
хозниксем пурте ватти-вӗттипе йуратса вулаҫҫӗ 
хамӑр хаҫата.. „Колхозник" хаҫата ҫырӑнмӑн ҫын 
та пирӗн районра пит сахал вара“.

2-мӗш ача: — Мӗн вулан есӗ? Хаҫагри йэлкор 
заметкине-и?

1-мӗш ача: — Ҫук, сӑвӑ вӑл! Акӑ' „Сунталӑн" 
12-мӗш номӗрӗнче ҫапӑннӑ. —  '  ’’

'2-мӗш ача:— Ун пек чӗлхепе ҫырнӑ йапалана 
ӑҫтан сӑвӑ теме пулат?

Гмӗш ача: — Епӗ пӗлетӗп-и. Ӑна пичетлесе кӑ “ 
ларнӑ отвеглӑ редактӑртан ыйт!

Вилнӗ (чӗлхесӗр пулнӑ) радцоприйомниксен йачепе памӗтник 
хартатпӑр. Памӗтник проектне— .Капкӑн* «инженерсем* тун, 
адио итлесшӗн ҫунӑкансем ҫирӗплетнӗ.
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Пурӑнма „пӗлекен<< ҫын
Курса-и есӗр хӑҫан та пулин Пурӑш Ҫимунне? 

Тйскергерех ҫын вӑл. Хӑй хӑрах куҫлӑ. Шӑтса 
йухнӑ куҫӗ тӗлӗнчи ҫамки те, питҫӑмарти те ҫӗ- 
вӗлӗ. Ҫынсем каларӗш ӑна хӑй ҫамрӑк чух темӗн- 
ле тӗгтӗм „ӗҫ* тунӑшӑн ҫапса амантнӑ пулат... 
Хӑйӗнчен ҫав ҫӗвӗ историне нихҫан та илтмен.

Пичӗ-куҫӗ те, ҫӳҫӗсем те унӑн йаланах лӗчӗр- 
кенчӗк. Пӗртенпӗр куҫӗ ҫын ҫине тӗтӗм витӗр 
пӑхнӑ пек тӗтрелӗн те ыйӑхлӑи пӑхат. Калаҫакан 
ҫын урӑх йенеле пӑхат пулсан ҫеҫ сасартӑк ҫи- 
вӗчленсе таврала тӗллет.

Тата тепӗр характӗрлӗ йӗр: Ҫимун ыгларах
ҫывӑрма йуратат. Куҫ хыҫӗнче ӑна чылайӗшӗ 
„услап*, теприсем ,кахал“ тесе те чӗнеҫҫӗ.

Пурӑш Ҫимунӗпе чылайранпа хурӑиташлӑ пу- 
лин те, пӗр-пӗрне йуратсах каймастпӑр епӗр. Тӗл 
пулсан та, пӗрпӗринпе ҫурма—шӳтле, ҫурма—йу- 
махла калаҫнипех иртсе кайат.

Еиӗ колхоза 1930-мӗш ҫулта кӗтӗм. Унччен Ҫи- 
мун патне кайса курманни нумай пулатчӗ (вӑл 
кӳршӗ йалта пурӑнат). Ҫӗнӗ хыпара пӗлтерес 
сӑлтавпа хӑнана вӗҫтертӗм.

Пӳртӗнче пӗр Ҫимун ҫеҫ. Вӑл та пулин крават 
ҫинче ҫывӑрнӑ пек куҫне хупса выртат. Урисене, 
халапри вупӑр пек, ҫтена ҫине тӑратнӑ.

— Авани?—тетӗп, хушмасӑрах пукан ҫине ларса,
— Ахӑ!..—тет Ҫимун, епӗ каланишӗн тарӑхнӑ 

пек, ҫтена ҫумнеле ҫаврӑнса выртса.
Тарӑхса карӑм. „Ҫапла хӑналат-и-ха вӑл мана*—- 

т тӗп ӑшӑмра— „хам пата пырсан епӗ те асӑнта- 
рӑп-ха“...

Тӳрех ҫӗнӗ хыпарэ каласа ыйхӑран вӑратас 
килчӗ.

— Колхоза кӗгӗм!—тетӗп хайхине.—Есӗ кӗме 
шутлатӑн-и?

Ҫимун чӑнях та пӑртак интересленнӗ пек пулчӗ:
— Колхоза? • А, колхоза!—сасартӑк ыйӑхласа пуҫ- 

не минтер ҫине хучӗ вял, ҫӑварне карса анасларӗ 
те:—Колхоз—колхоз... Еп темскгр пулнӑ тесе. Уь- 
( шкал пуҫтаксеье хуллентерех пӗлтереҫҫӗ ӑна. А

; есӗ пур... тӗве пек мӗкӗрен. Колхоза-и? Есӗ и? Кӗнӗ 
те пуД), ара. Кам тавлашат-ха санпа кӗмен тесе. 
Тавлашакан ҫынна ҫавӑн пек ҫухӑрса калаҫҫӗ 
ӑна... Тӗрӗссипе каласан, сан пек шӗшлӗсем 1929- 
мӗш ҫултанпах колхозра.

Алӑ хурт-кӑпшанкӑ чупнӑ пек кӗҫӗтсе карӗ,
— „Епӗ-и шӗшлӗ?“~ т е т ӗ п  хайхискер епӗ ӑшӑм- 

ра,—кӑтартӑп еп сана „шӗшлӗсем".
Анчах хам хӑнара иккенне астуса чарӑнтӑм.

’ Ӑнсӑртран тивнипе йулашки куҫӗ шӑтса йухас- 
ран шикленни те пулчӗ пулмала. Мӗн пулсан та — 
тивмерӗм.

— Ан та хӑпартлан, Ҫимун! Ху та кӗретӗн.
— Еп-и? Ан та ӗмӗтлен. Нихҫан та. Вилсен те 

колхоз мас рӗ ҫине пытарма хушмастӑп.
— Чӑнах-и?
Ҫимун урӑх сӑмах чӗнмесӗр пуҫ ҫинченех сӑх- 

манпа чӑрканчӗ.
Ҫавӑнтавпа виҫӗ ҫул кайса кӗмерӗм ун патне. 

Лнчах 1933-мӗш ҫулта тӳссе пулмарӗ. Хаваслӑха 
нчҫта чикгйиерӗм: ӗҫкунӗсем тӑрӑх колхозран
ҫӗр пӑт тырӑ лекрӗ. Ун чул тырра халиччен шӑ- 
ши йӑви пулнӑ п}'лмесем текурман. Ниҫта шӑнӑҫ-
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тарайми савӑнӑҫа пӗлтерме каллех Ҫимун сатне 
карӑм. (Кайас та ҫукчӗ те, сӑрт ҫамки пек тӑлӑх- 
турат ҫитӗннӗскерӗн, пӗлӗшӗм-тӑванӑм урӑх ҫук).

Ҫимун ҫав вырӑнтах выртат. Анчах айӗнче ҫӗ- 
тӗк кӗҫҫе вырӑнне ҫемҫе тӳшек. Хӑпартланса тӑ- 
ракан мамӑк минтер. Ҫӗнӗ одейал.

Малги кӗгесре кӗҫӗн алӑкран кӑшт ҫеҫ пӗчӗк- 
рех „Вуникӗ апостӑл‘‘ турӑшӗ, ҫтейасем ҫинче 
авалхи картинсем. Виҫҫӗшне пуҫхӗрлӗ ҫакнӑ.

— Кусене ма капла ҫакрӑн?—тӗтӗп.
— Епӗ колхоз мар вӗт,—тет.—Хам пӳргре хам 

хуҫа; мӗнле кӑмӑла кайат—ҫапла тӑватӑп,—тет.
— Епӗ те хуҫа,—тетӗп,—ҫавах та картинсене 

пуҫхӗрлӗ ҫакмастӑп. Хитре мар апла,~тетӗп.
— Пулин!—тет Ҫимун парӑнмасӑр.—Епӗ хам 

пӗлнӗ пек пурӑнатӑп. Колхозниксем кӗҫӗн алӑк- 
ран тухса ҫӳреҫҫӗ пулсан, епӗ хапхаран ҫӳретӗп, 
йе хӳме урлӑ,—тет. ч

Апла калаҫса ҫӗнтерейес ҫуккине кура хам те- 
лей ҫинчен пӗлтерме шуглатӑп (сӑмах чӗнеймийех 
пулӗ!).

Ҫимун аллине кӑна сӗлтет:
— Сан пек активиссене парӗҫ т е .. Епӗ кол- 

хозсӑрах аван пурӑнатӑп. Куратӑн-и?—тет вӑг 
пӳрт тавра аллисене кӑнтарса —Мӗн тенӗ—вӑл 
пур. Кӗгесри вуник апостӑл патретне те х а ^  
туйантӑм,—тет.

— Ниҫта ӗҫлеме те каймастӑн-ҫке, ку пурлӑха 
ӑҫтан туйантӑн?—тетӗп.

— Пурӑнма пӗлес пулат,—тет. —Колхозран тух- 
сан сана та вӗрен^ӗп. Чӑн калатӑп. Колхозра ӗҫ- 
лесе чахотка кайас тетӗн-им?—тег Ҫимун, ахал) 
те арпашса тӑракан ҫӳҫӗсене пурнисемпе пӑлхатса.

Икӗ виҫӗ сехет тявяашса та пӗр пӗрне ҫӗнте- 
реймерӗмӗр: вӑл хӑйӗнне калат, епӗ—хамӑнне, 
Вӑл „колхозран тух, ӗҫлемесӗр пурӑнассин ҫекрет- 
не вӗрентӗп“ тет, епӗ „колхоза кӗр, тӑрӑшса ӗҫ- 
лесе тырӑ ыгларах илме вӗрентӗп" тетӗп. Ик-ви- 
ҫӗ сехет тавлашса кӑмӑла ернелӗх пӑсни ҫеҫ пул- 
чӗ. Таврӑннӑ чух чипер лашана Ҫимун ҫине та- 
рӑхнипех ҫапрӑм. АхаД) пулсан пӳрнепе те тӗкӗ- 
нес ҫукчӗ.

Аптрас пулат, мӗале майпа -пуйса кайнӑ-ши ку 
Ҫимун?

1934-мӗш ҫулта тепре карӑм. Картиш алӑкӗсене 
пӑтасемпех питӗрсе лартнипе лашана урамах хӑ- 
варма тиврӗ. Хам, вӑрӑ-хурах пек, пусмапа хӳме 
урлӑ кӑҫса кӗтӗм.

—  Ачасем пусмӑрласа ҫитерчӗҫ, мӑшкзлаҫҫӗ, 
ҫавӑнпа пигӗртӗм, хамӑр хыҫалти алӑкран тухса 
ҫӳретпӗр,—терӗ ун пирли Ҫимун.

Пӳртӗнче магазинри пек тӗрлӗ йапаласем шутсӑ- 
рах нумайччӗ.

— Епӗ пуйса кайнинчен тӗлӗнетӗн и?—Ҫимун 
курортра канакан ҫын пек пуҫне ҫемҫе минт* р 
ҫинчен ҫӗклесе. Халӗ „индӳксенчен“ пурӑнма пӗл- 
меннисем ҫеҫ начар пурӑнаҫҫӗ. Ыттисем, манаш- 
кал, пурӑнма чухлакансем, анграсах каймаҫ|,ӗ. 
Кӗрӗвех илес... Колхозран тухсан сана та ӗҫлемс- 
сӗрех пурӑнма вӗрентӗп, тет.

Иртнӗ ернере йе ӑна колхоза кӳртӗп, йе ӗмӗр- 
лӗхех пӑсӑлса кяйатпӑр тесе й\ ашки хут кэрӑм.



Пуҫа пӗр шухӑш ҫавӑрат: чӑнахах мӗвле майпа 
пуйса кайнӑ-ши вӑлҪимун?

Хапха умне кӑна ҫитнӗччӗ, Ҫимун килкартинчен 
мана хирӗҫ халӑх кӗпӗрленсе тухрӗ. Малтан пӗр 
лав. Унта тӑваттӑн ларнӑ икӗ милиционер, Ҫимун, 
тата унӑн кӗрӳшӗ.

Епӗ тӗлӗннипе хытса тӑнине кура ман пата пӗр 
пӗчӗк ача пычӗ.

— Икӗ ҫынна тыгса карӗҫ,—терӗ вӑл хӑрах

аллипе йӗмне йӑтса,—колхоз пурлӑхне ҫаратса 
пурӑннӑ вӗсем.

Тинех вултса илтӗм Ҫимун мӗнле пурӑнма пӗл- 
нине... хӑрах куҫне те ҫамрӑк чух ҫакнашкал 
„ӗҫшӗн* ҫапса амантнӑ пулас.

Ҫак истори нумайах пулмаст Кив-Пукан йалӗн- 
че (Куйбышӗв крайӗ, Исаклӑ районӗ) пулса иртрӗ.

Вулакансем! Сирӗн йалта та ҫук-и манӑн ӗлӗк 
рех хурӑнташ пулнӑ ПурӑшҪимунӗ пек .пурӑнма 
пӗлекенсем"? Хытӑ сӑнӑр! Хв. Уйар.

Унчен арӑмӗн ҫӑкрине ҫисе самӑрлнӑ кахал
Ҫ верчков ӳксрчӗкӗ

М ӗскер  ш у хӑш л ага  л ар атӑн , М икиш?
У йӑрӑлса к ай н ӑ  арӑм  ш оф ӗра  в ӗр е н с е  ту х н ӑ , твт . К ай ал а  м аш инӗпех  и лсе к и л м ел и .м ай а  ш ухӑш латӑп .
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У Ҫ А Ҫ Ы Р У
Сире, нихӑш йенчен пӑхсан та етем майӗ ҫук 

ҫынсене, капкӑнла хаваслӑхпа, хамӑн тимӗр пӗ- 
кечесемпе хӗссе кӑмӑллатӑп. Шӑмӑр - шзкӑрсем 
шӑтӑртатса хуҫӑлсан та есӗр ан ҫухӑрӑр, ҫилен- 
сен те ан ҫиленӗр. Епӗ сире кӑмӑлласа хӗсетӗп 
пулин те, есӗр нӑйкӑшатӑр пулмала. Апла пулсан 
ҫӗнӗ купӑста пек ҫемҫешкесем есӗр, купӑста мар 
пулсан, ҫӗрнӗ хӑйар пек еппин.

Акӑ Шӑхасзнти кӑтартулӑ вӑтам шкулти пуҫ- 
лӑхсем тимӗр пӗкечепе ыталаса кӑмӑлланипе ки- 
лӗшсех каймаҫҫӗ.

— Етӗр 10 центнӗр купӑста ҫӗргсе йанӑ. Пире 
пысӑкрах чыс кирлӗ, — тесе тутисене мӑртлатта- 
раҫҫӗ. Ҫавӑнпа та епӗр вӗсене купӑста вырӑяне 
йӗплӗ^ҫӑмах ҫитерсе пӑхас терӗмӗр. Питӗ савӑнса 
ҫийессен 'туйӑнат. Кзтартулӑ шкулги пуҫлӑхсем 
йеплӗ ҫӑмаха та кӑтартулӑ ҫинине курма Мартын- 
кассинчи (Трак р.) „Хӗрлӗ хӗвелтухӑҫ* колхоз 
завхозне А. Иванов йулгаша чӗнме шутлатпӑр. 
Ҫак ӑслӑ ҫын колхоз улмине 500 пӑт шӑнтса йанӑ 
вӗт! Епӗр ӑна „Капкӑн* генӗкӗпе йанахӗнчен кӑшт 
ҫӗклесе пӑхрӑмӑр т а : — Маа улмзна хур ҫӑмарги 
пек пӑхса усрамала-и мӗн! — тесех ҫухӑрчӗ вӑл. 
Етем майлах ҫухӑрат хӑй! Сасси пысӑк, упа сасси 
йевӗрлӗрех.

Ҫак кармаҫӑзар ҫухӑрнӑ сасӑпа Йеккӗмушкӑн 
(Йӗтӗрне р.) колхоз предҫедзтӗлӗпе бригадирне 
ташлатма шутлатпӑр. Тӑватӑ-пилӗк К01бух1 пурӑн- 
ма метӑр ҫурӑ тӑрш ӗ пӳрт лартса  панӑ вӗсем. 
Ҫав пӳртре ташласшӑн ҫунаҫҫех хӑйсем. Питӗ 
ирӗккӗн туйӑнат пулмала вӗсене тупӑк пек хӗсӗк 
пӳртре. Пӗчӗк пӳрт тата ирӗкрех  пултӑр тесе 
урайӗсене капкӑн лаҫҫинче хӗртнӗ пӑтасем ҫапса 
нарасшӑн епӗр. Вара хоп-хоп, ойорох, оД)Орох! — 
тесе  сикчӗр вӗсем.

Ҫак каччӑсем ташланине курма Раккассинчи 
(„Будйонӑй“ р. Тутар рес.) йалсоветпа колхоз 
председатӗлӗсене чӗнес тетпӗр. Вӗсем, ҫӑварни 
вӑхӑтӗнче ӗҫсе ӳсӗрӗлсе тӑватӑ-пилӗк кун канце- 
Д)арине пырса курӑнманскерсем, чӳрече умӗнче 
тахҫанчченех пӑхса тӑрассӑн туйӑнса пӗтерег. Пи- 
лӗк кун хушши канцед)^!, ине пырса курӑнман ҫын- 
сем ҫулталӑкӗпех ахад) тӑрса хаклӑ вӑхӑта ирте- 
ресрен те хӑратпӑр тата. Ҫавӑнпа та пире Сӗнгӗр- 
вӑрринчи йалхуҫалӑх техникумӗнчи пуҫлӑхсем питӗ 
кирлӗ пулчӗҫ. Ара, вӗсем хӑйсен студенчӗсем об-

„Есӗр ыйгнӑ тӑрӑх"
Кив Йакалӗнчи, Аслӑ Микӳшкӗлӗнчи т. ыт. 

йалсенчи кӗҫӗн-вӑтам шкулсем (Исаклӑ р-нӗ, 
Куйбышӗв крайӗ) пӗр-ик уйӑх кайарах Ш упашкар- 
ти Чӑваш книготоргран кӗнекесгм ҫырӑнса илчӗҫ.

— Епӗр ыйтса йанӑ кӗнекесене пӗрне те йаман 
та, пырӗ ӗнтӗ, — текелерӗҫ заказчиксем, лйессӑ- 
сем вырӑнне выД)ӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси ҫинчен ка- 
лакзн кӗнекесене ҫавӑркаласа.

Н)Май иртри, сахал и, ҫав шкулсенех Чӑваш- 
книТ^оторг магазинӗнчен тата тепрер арча, 30—50 
-шер тенкӗлӗх, кӗнекесем персе ҫитрӗҫ. Ҫырӑвӗ 
ҫинче: „Есӗр ыйтнӑ тӑрӑх, сирӗн пата 11— шер № 
„Трактӑр“ ад)манаха, тата вы.ьӑх-чӗрлӗх ӗрчегесси 
ҫинчен калакан кӗнекесене йаратпӑр", тесе ҫырнӑ.

шчежитинеле куллен кун ҫунашкӑсемпе вугӑ турт- 
тарнйне куркаланӑ ҫынсем. Урам хушшипе ҫунаш- 
ка тургса ҫӳренине куркаланӑскерсем пирӗн пӑхса 
тӑракан ҫынсене канцед>арине ӗҫлеме леҫсе йарасса 
шанатпӑр вӗт! Ҫунашка ҫинче ларса пыраймасӑр 
ӳксе йулнисене пуҫтарма Мартынкассинчи (Трак 
р.) колхоз предҫедатӗлӗпе тимӗрҫе чӗнсех хугӑ- 
мӑр. Вӗсем, никам тытса шӗвӗргмен пулсан та, 
шӗвӗрленсе кайнӑскерсе^м, тимрӗҫ лаҫҫинчен йур 
хыртарса кӑлартгарнӑ. Йурӗпе пӗрле хыпкӑҫӗсем 
те, мӑлатукӗсем те тулала сирпӗнсе тухса пӗтнӗ. 
Ҫуракине хагӗрленнӗ май, йалхуҫалӑх машинӗсене 
йусама кирлӗ хатӗрсене шырама тухсаи ҫунашка 
ҫинчен ӳксе йулнӑ ҫынсене те ҫӗклесе кӗме пул- 
тарӗҫ тетпӗрҫке!,.

Мӑлатуксем, хыпкӑҫсеи ҫурхи ^шывпа Атӑла 
йухса ан кайччӗр, хӑй;ен ҫырминех выртс-а йул- 
чӗр тесе, пӗве тума та палӑртса хутӑмӑр. Пӗвине 
пӗвелеме хӑйсен колхозӗн ҫӗрсе кайнӑ 8.000 кан- 
тӑр ҫурӑмӗпе усӑ курма канашларӑмӑр. Пӗве пу- 
ҫӗнчи сӑвай йупи вырӑнне колхоз завхозне йӗплӗ 
ҫӑмах хыптарса тӑратсан аван пулмала. Ҫынни 
питӗ тӗреклӗ, тирӗ те хулӑ.и.

Ҫак пулас пысӑк пӗвери шыва турттарма Лал- 
тикассиячи (Вӑрнар р.) „Пӗрлешӳ“ колхозкикӗсе- 
не ,чӗнетаӗр. Етемрен ҫуралнӑ когь^хсемпе пӗрле 
колхоз канцелД)аринче фзрмӑри виҫӗ пӑру, пӗр йы- 
тӑ пурӑнаҫҫӗ. Хӑмӑтсем, ӗнерчӗксем, тилхеписем 
ӑҫта кирлӗ—унта йӑвзланса выртаҫҫӗ. Хайсен тир- 
пейсӗрлӗхӗсене ҫуса тасатма ку шыва нагрузкӑ- 
сӑрах парагпӑр. Епӗр Ҫӗнйалти (Ҫӗрпӳ р.) ГОРТ 
отделенин прикашчикӗ Фадейӗв Йакӑп пек хытӑ 
ҫынсем мар. Вӑл кӑраҫҫин литӑрне 73 пуса сутас 
вырӑнне „супӑ1ь порош окӗ“ нагрузкӑ парса 1 тенкӗ 
те 7 пуса сутат. Пуҫ кукшаланса кайичченех шуг- 
ларӑмӑр, шутларӑмӑр та: — аслӑраххисен куҫӗсем 
ӑҫта-ши, Ҫӗрпӳ пасарӗнче-ши, йе пӗр-пӗр пысӑк 
портфӗлте-ши? — терӗмӗр тарӑхса.

Сире пурсӑра та йӗплӗ ҫӑмах хыптарса пар- 
нелетӗп. "Ҫӑмах ҫийес килменнисене „шӗлепке“ 
тӑхӑнтарса ”Капкӑн“ страници ҫине ӳкерсе лартма 
шухӑш та пур.

Сывӑ пулӑр еппин тепӗре ӑшалантарса илич- 
ч н1

Сирӗн ,КАПКӐН“ (хӑйех алӑ пуснӑ).

— „Есӗр ыйтнӑ тӑрӑх, сирӗн пага пӗр йеш- 
чӗк... кирпӗчӗсем йаратпӑр“ текен посылкӑ кил- 
месен^ лайӑхчӗ, — теҫҫӗ хад) Аслӑ Микӳшкелӗнчи, 
Кив Йакӑлӗнчи т. ыт. йалсенчи шкул директӑ- 
рӗсем. X.

Йатлӑ ҫынсем
Тарӑнҫырмари (Ишлен р.) .К омбайн" колхоз предҫеда- 

тӗлӗ Осипов ӗҫсе ӳсӗрлсе колхозӑн чи лайӑх лаш ипе па- 
сарсем тӑрӑх чупса ҫӳрет.

— Ҫак пирӗнтен тӗрлетерсе иртсе кайакансем 
сирӗн йалти йатлӑрах ҫынсем пулӗ. Лаши ҫине 
те шап-шурӑ ашӑк 'витнӗ.

— Куҫу курмарӗ пуд). Ашӑк витмен вӗсем. Ла- 
шине ӳсӗрпе чупса шуп-шурӑ кӑпӑк тӑвачен му- 
ритленӗ. В. ҪЕРГЕЙӖВ.



Нино терчӗ
Пирӗн Ыхракасси колхозӗ Ишлейри кинобазӑаа 

икӗ ернере пӗрре колхозниксене кино кӑтартиа 
догӑвӑр тунӑ. Ҫавӑнпа кашни колхозник 6 тенкӗ- 
лӗх кино-абонеменг туйаннЗ. Манӑн та пур. Ан- 
чах вӑт абонементпа епӗ... Пӗрремӗш кинэ пирӗн 
йааа ийунӗн 28-мӗшӗнче килчӗ. Ҫав тери хытӑ 
хӗпӗртерӗмӗр вара вӑл кун. Нимле ӗҫ патне те 
ал пымаст. Кино курасси ҫинчен кӑна шухӑшлаг- 
пӑр. Ним тӑвас килменнипех кӑнтӑрла иртни виҫ 
сехетренех кино пулакан вырӑна кайса ларгӑм. 
Кӗтсе, кӗтсе аран каҫ пулчӗ. Хзлӑх калама ҫук 
нумай пуҫгарӑнчӗ. Кино пуҫланчӗ. Кино-картинин 
йатне пӗри те пӗлйестпӗр. Екранӗ ҫине каргинӑ 
ӳкрӗ. Тискер ҫӑмӑр пӗлӗчӗсем шуса иртеҫҫӗ. Ас- 
лати авӑтат, ҫиҫӗм ҫиҫет. Акӑ тырпулӑ йешӗре- 
кен хир тӑрӑх пӗр взтам ҫулхи ҫын ҫӑмӑртан тар- 
са йал йенеле ыткӑнат. Ҫӑмӑр чашлатма пуҫларӗ. 
Хайхн ҫын йала тарса ҫитме ӗлкӗреймерӗ те пӗр 
уй варринчи йуман хӳгяне тӑчӗ, Ҫиҫӗм йӑлтӑргат- 
са ҫиҫрӗ те  йу.мана аслати кӗмсӗргегтерсе ҫапрӗ. 
Ҫын йуман кутне йӑванса кайрӗ.

Ҫак каргинӑсене чипер курса ларнӑ ҫӗртенех 
електрицӑ лампи сӳнчӗ.

— Кино пӗтрӗ!—кӑшкӑрса йачӗ кино-механик 
Матвейӗв.

— Пӗр пайне курмасӑрах-и?— ыйтаҫҫӗ темиҫе 
сасӑ харЗс.

— Динамӑна ҫавӑракан ручкӑ хуҫӑтса кайрӗ,— 
ответлет Матвейӗв.

— Аслати ҫапрӗ пулӗ,— гет шӳг тума йуратакап

„Тӗрӗс марсем"
Акӑ кунта Шӑхасан районӗнчи Ухман йалсовет- 

не кӗрекен промколхоз чтенӗсен ларӑвӗн, сутӗҫне 
тӗрӗсленӗ протоколне кӑтартатпӑр.

П р о т о к о л
/

Ф евралӗя 8-мӗш Ух.мая й|канашне кӗрекен колхоз 
„Тобеда* обшчий собрани пулчӗ, собранинче 47 ҫын 
арҫын, хӗрарӑм  15 ҫын.

И тленӗ; Рогош кин Ивана зйӑпланӑ пирхи тӗрӗс 
мапри йе тӗрӗсси ҫинчен сӳтсе-йавнӑ.

И ы ш ӑн н ӑ: Рогошкин Ивапа айӑплани тӗрӗс мар, 
сут тӗрӗс туман.

Пуху пуҫлӑхӗ Абрамӑв
Ҫыруҫи М яхайлӑв Григорий,

Анчах промколхоз пухӑве, сут тӗрӗс тумзннине 
тупнӑ пулсан та, малалз вӑт суга мӗн тума ху- 
шат— протокол ҫине кӑгартман, тепӗр хут , пӑхма 
хушат-и йе ӗҫе пӗгерсе л аргат—лаллӑ мар. Ух- 
ман промколхозӗ касациле жзлзбӑсӑрах пӑхат, ма- 
лала сутпа айӑпланнӑ ҫынсен, касацилӗ жалӑбӑсе- 
не Ухман проУ1колхозн:> памала пулас, вара Ухман 
промколхозӗнчеӗҫлекенсем суг пригӑвӑрӗсене пӑх- 
са Г / С 1 гел ге гума пултарӗҫ.

А. Куҫмин.

Са^ук. Анчах кулакансем никам та ҫук. Пурте 
ҫилебнӗ.

— Пӗрре кизнӗ кинона та кураймастпӑр та 
зра,— тесе пурте килӗсене вӑрҫса саланчӗҫ.

— Ан вӑрҫӑр, ыран килетӗп,—тет Матвейӗв. 
Анчах „ыран“ мар, урӑх...

Иккӗмӗш кино декабӗрӗн малтанхи кунӗсенче 
ҫитрӗ. Ку кино Шупашкартан, ЧӑвашкуД)Промсо- 
йузран килнӗскер. Кино картини „Рйаза^  арӑмӗ- 
сем“ йаглӑ. Курма пуҫларӑмӑр. Картинӑна пӗр-ик 
минуг куратпӑр та пӗгсе ларат. Пӗртакран мала- 
ла куратпӑр. Тепӗр минутран каллех пӗгсе ларат.

— Мӗн пулнӑ?—ыйтатпӑр.
— Динамӑна ҫавӑракан ручкӑ йакалҫа кайнЗ 

та, динамӑна ҫавӑрмаст,— тет механик Йермаков.
— Йусас пулат,—илтӗнчӗ сасӑ.
Кун хыҫҫӑн чӑнах та йусама пуҫларӗҫ. Ручкӑна 

кантрасемпе^ пралукпа ҫыхкаласа динамӑна ҫа- 
вӑракан турӗҫ. Анчах тата таҫта темӗскер инкеке 
пур. Картинӑсем рам.чӑран тухса кайаҫҫӗ, хӑш 
чухне ҫурри курӑнат, ҫурри курӑнмаст. Кашни 
минутрах кӑтаргма чарӑаса лентӑна йусаса лар- 
тат. Кинона 6 сехетре курма пуҫласа 12 сехет 
иртсен аран аран курса пӗтертӗмӗр. Анчах нимӗн 
те ӑнланмарӑмӑр.

Ҫапла вара, хисеплӗ вулакансем, 1935-мӗш ҫул- 
та епӗр кино иккӗ курнӑ пултӑмӑр. Йулашкинчен 
есӗр ИшлеЯ кинобазинче ӗҫлекен пуҫлӑхсем, 
1936-мӗш ҫулта та 1935-мӗш ҫулти пек киносем 
кӑтартӑр-ши?—тесе ыйту паратпӑр епӗр. В. Ҫ.

Архитектӑр шыраҫҫӗ
— Колхоз правлени ларӑвӗнче мӗнле ыйту сӳгсе 

йаваҫҫӗ пайан?
—  Ка#|цед)ари умне уборнӑй тӑвас ычгува.
— Ун ҫинчен правленин иртнӗ ларӑвӗнчех сӳгсе- 

йавнӑччӗ-ҫке!
— Пайан тата сӳтсе йавмала?
Малзла ҫырса панӑ калаҫу тата уйӑх ҫурӑ ирт- 

сен пулса иртет:
— Колхоз правлени ларӑвӗнче пайан мӗнле ыйту 

сӳтсе-йаваҫҫӗ?
—  КавпеД)ари умне уборнӑй тӑвас ыйтува.
— Ун ҫинчен правзенин иртнӗ ларӑвӗнчех сӳтсе 

йавнӑччӗҫке.
— Пайан тата сӳтсе-йаваҫҫӗ.
Тата уйӑхран каллех ҫавӑн пек калаҫу.
Вӑл ыйтува ҫулталӑка йахӑн зӑхӑт хушшинче 

7 хут колхоз правленин заҫеданинче хӗрӳлӗн сӳт- 
се-йавнӑ. Анчах ҫав тери .пы сӑк ' строитӗлствӑ 
пайанхи кунтанпа та никӗсне тунипех тӑрат.

Вӗсем уборнӑй тума Ш упашкартан „архитек- 
тӑр“ парасса кӗтеҫҫӗ. П. КИРИЛЛОВ.

Куҫ хыҫӗнче вӗренни
— Ҫ ӗрпӳ районӗнчп 2-мӗш Вӑрманкас ш кулӗнчи учитӗлсем

ачасене лайӑх ҫырмт Еӗрентвссишӗн тӑрӑш маҫҫӗ. Малтанхи
ҫур ҫулта выр.тсла 4 хут, чӑвашла 5 хуг ҫеҫ ҫыртарнӑ.
— Ачасене лайӑх ҫырма вӗрентес тӗлӗшпе мӗн 

тӑватӑр?
— Хамӑр „заочнӑ“ вӗренетпӗр.
— Ачасем?
— Ачасем те ,заочнӑ“ вӗренеҫҫӗ. Ф. ПЕТРОВ,
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Ыйхӑламан куҫ
Ж. Е. С алт ы ков—Ш чедрин

Пӗр патшалӑхра пурӑннӑ—пулнӑ Прокурор, 
пулнӑ унӑн икӗ куҫ: пӗри -  ыйхэлаканни, тепӗри 
ыйхӑламанни. Ыйхӑлакан куҫӗпе вӑл нимӗскер те 
курман, ыйхӑламаннипе—ниме йурӑхсӑр йапаласем 
ҫеҫ курма пултарнӑ.

Ҫак патшалӑхра авалранпах ҫапла тунӑ пулнӑ: 
обыватӗлӗн ыйхӑлипе ыйхӑламан куҫлӑ ача ҫу- 
ралсанах, ревизи кӗнеки ҫине—„Проказникӑв Ку- 
ралес обыватӗлӗн, Болотӑ ҫинче, Прокурор йатлӑ 
ачалласкер ҫуралнӑ“ тесе ҫырса хунӑ. Унтан вара 
г-чалласкер ҫитӗнессе кӗгсе пурӑннӑ. /■

Ҫаплах пулнӑ хзлӗ те.
Ачалласкер ҫӗр ҫумӗнчен те хӑпма ӗлкӗреймен, 

кантуртисем ӑна ҫитсе каланӑ:
— Пожалӑста!
— Хавассӑнах. Анчах ҫенатӑр') вырӑнӗ час пу- 

шанӗ-ши?
— Ах, кӑмӑл тӑвӑрса.м. Пушансанах кирлӗ пулат.
— Тоттӑ.
Ачалласкер йакалкаланй, тӗкӗр ҫине- пӑхнӑ та, 

лерен те мӗнле чейе ҫын хӑй ҫине вӑрттӑн пӑх- 
11ине курах кайяӑ. Хайхискер хӑйех пулнӑ мӗи. 
Йурат. Пӗр усал сӑмах каламзсӑр-тумасӑр ҫгв 
самантрах ӗҫе тытӑнат: ыйхзлакан куҫӗпе нимӗскер 
те курмаст, ыйхӑламаннипе виме тӑман йапаласем 
курат.

Харампырсем, елекҫӗсем, чуииллисем, тискер 
кайӑкла ҫынсемпе вӑрӑсем ачалласкер хӑйсем ҫи- 
пе ыйхӑламан куҫӗпе пӑхнине кураҫҫӗ те, хӑраса 
ӳкеҫҫӗ. Кун пирки мӗн тумаллине шухӑшласан- 
шухӑшласан, пурте ыйхӑламан куҫ йенчей пярӑн- 
са Прокурорӑн ыйхӑлакан ку,ӗ  хыҫӗнче пытанма 
канаш тӑваҫҫӗ. Сылтӑм йенче вара ни путсӗр ӗҫ 
тӑваксксем, ви вӑрӑсем, ни чуниллисем ӗмӗрне те 
пулман пек, пап-йака та тан-тасан курӑнса тӑнӑ; 
Прокурора, тӗрӗссипе каласан, пӗргте интерес- 
леьтермен: ахал) суйеҫҫӗсем, ҫапчаланса ҫӳренсем, 
икӗ питлӗ ҫынсемпе йӑпӑлтисем ҫеҫ йулнӑ.

Ачзлласкер ыйхӑламан куҫне т п таса ҫавраку- 
рӑмсем уҫ^лни 1е савӑнсах кӑйат. „Н уштӑ,— шу- 
хӑшлат вӑл,— пуҫлӑхсем еп тӑрӑшнине асӑрхамӗҫ?“

Тытӑнат вара вӑл сутпа тытӑм пайӗсен хирӗсем 
тӑрӑх ҫӳреме. Ҫӳренӗ май шӑхӑркаласа илет: 
„Сыхланар! Пӗр кашӑк шывра путарса вӗлерӗп!" — 
тет.

Курэх кайат хтйхискер: пӗр ҫын кӑшкӑрмали- 
пех кӑшкӑрас: „Ҫаратрӗҫ! Батушки, хурах", тет.

Паллах, вӑл ҫаралса йулнӑ ҫын йенеле:
— Мӗн ес, хайамат, тытса пӑрахнӑ пек кӑшкӑ- 

рашатӑн? Ак еп сана!
— Вӑрӑсем, Прокурор Курзлесыч, вӑрӑсем!

' — Ӑҫта вӑрӑсем? Мӗнле вӑрӑсем? Суйан ес: 
нимле вӑрӑсем те пулман, пулас та ҫук (лешсем 
ыйхӑлакяч куҫӗ йенче, сӑмсй айӗнчех пытанса 
ларнӑ). Ӑка есӗр, ӗҫсӗрсем, йури ниме кирлӗ мар 
жалӑбӑсемпе пуҫлӑхсене чӑрмантарасшӑн... Тытса 
арӗслӗр вӑрӑ пур тесе елеклекеннине.

Утат малала, илтет: Прокурор Куралесыч, вҫат-

1) Ҫ ен ат - патша Раҫҫейӗн аслӑ учреж денийӗ, Ҫенатӑр- 
унӑн членӗ.

кӑ илекенсем пусмӑрласа ҫитерчӗҫ. Вҫаткӑ иле- 
кенсем, сӑхӑмсем! Аскӑнсем!

Ӑҫта вҫа гкӑ илекенсем? Мӗнле аскӑнсем? Ни- 
мӗнле вҫаткӑ илекенсене те курмастӑп еп. Йури 
ӑна есӗр, хӑйаматселӗ, ҫын чапӗсене пӗтерес тесе 
кӑшкӑрашатӑр. Тытса арӗслес ку елеклекен ҫынна!

Татах малала утат, илтет:
— Хысна пурлӑхӗпе обшчӗствӑ пурлӑхӗсене йӑт- 

са пӗтереҫҫӗ! Прокурор Куралесыч, мсн пӑхатӑр 
есӗр? Ав, вӑл ҫаратаканӗ вон!

— Ӑҫта сӑтӑрҫӑсем? Кам хысна пурлӑхне тус- 
тарат?

— Авӑ, авӑ. Вон вӗсем! Вӑрланӑ укҫасемпе воч 
вӑл мӗнле пысӑк ҫурт тусз лартрӗ. А лешӗ вӑл — 
хыснанне темиҫе пин теҫетин ҫӗр вӑрларӗ.

— Хуллентерех! Суйан ес, хӑйамат! Сӑтӑрҫӑсем 
мар вӗсем— собственниксем. Хӑ:йсен пурлӑхӗсене 
тытса  ̂пурӑнма вӗсен аллисенче докумӗнтсем те 
пур. Йури есӗр ӑна, ӗҫсӗрсем, харпӑрлӑх прин- 
ципне нурӑхсӑра кӑларасшӑн кӑшкӑрашатӑр. Тыт- 
са хупас кӑна та.

кайнӑҫем—ытларах. „Упӑшки арӑмне хӗнесе 
минтретнӗ." „Ӑча ҫаратнӑ.“ „Кӑна вӗлернӗ”. „Ни- 
мӗскер те есӗр, Прокурсф Куралесыт, асӑрхам с- 
тӑр!“ тенине илтет.

— Епӗ и' асӑрхамастӑп? Ман куҫсем мӗнлиие 
есӗ курнӑ-и? Пӗччен ҫеҫ вӑл ман; анчах, ах, мсн- 
ле, инҫе курмастӑп-ши епӗ унпа! Вӑл ҫеҫ те ыар, 
санӑн чунна та, ӗҫсӗрӗнне, витӗрех куратӑп. Си- 
рӗн, ӗҫсӗрсен, мӗн тӑвас килнине те ӑнланатӑп: 
ҫемйе ҫыхӑнӑчӗсене аркатас китет сирӗн. Тытса 
арӗслес ӑна!

Пӗр сӑмахпа, пӗтӗм сойузсене суйласа тухса 
пур ҫӗртре те ҫакна тупрӗ: сойузӗсем, хӑйсем 
ӑссӗн, пӗр сиккеленмесӗрех лараҫҫӗ, анчтх кӑш- 
'кӑравҫӑсем, ҫӑяарӗсене вӑхӑтра хупламасян, вӗсе- 
не часах такӑнтарасшӑн.

Ачаллӑскер патшалӑх сойузӗссм патнеле ҫитсен, 
кзлаҫми те пулчӗ. Ыйхӑран хӑраса вӑравнӑ ҫын 
пек, кӑгакӑра'! кӑна: „Тытса хупас! Ҫыхас ӑна! 
Ҫапса хӗсес! Пӑчӑигарас!"—ыйхӑламан куҫӗ хӑйӗн 
урапа пек ҫаврӑнкалат.

Ачалласкер к/исерен ҫапла чупса ҫӳрет, сойуз- 
сене сыхлат, каҫпа киле канма таврӑнат. Краэа'т 
ҫнне выртат те шухӑшлама тытӑнат; „Пурне 
епӗ кирлӗ пек, пуҫлӑхсен кӑмӑлне каймала турӑм. 
Сӑтӑрҫӑ ене, киревсӗр ӗҫ тӑвакансене ыйхӑлаыан 
хӑрпх ьуҫпах салатса пӗтертӗм, ӗҫе пӑсакансенс, 
кирлӗ мар жалӑбӑсемпе пуҫлӑхсене чӑрмантара 
кансене хупса лартрӑм. Тап-таса та йап-йака. 
Пуҫлӑхсем те хӑйсен йенчен, ман ӗҫе асӑрхамг- 
сӑрах, хакламасӑрах тӑмӗҫ-ха“.

— Сӑмахран, хама мӗн сунам-ши?—тенӗ вӑл 
хӑйне хӑй.— Ҫената кӗрес тес—хад) еп хӑрах хӑл- 
хапа аванах илтетӗп-ха, ҫеначӗ вӑл манран вӗҫе- 
рҫнеймест те... Вӑт... мӗне кайас п р с а н ,  халех 
мар хӑт, вӑхӑчӗ вӑт... мӗне... ҫук ӗнтӗ, унта шӑр- 
шӑ-маршӑ пӗлми пулсан тин ҫитсен те йура-г. 
Ҫук, вӑт халех, ҫак вӑхӑтрах, мӗн сунзм-ши ха- 
ма? А?
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Астарнӑ-астарнӑ та хӑйӗн ӑс-пуҫне, астарсах та 
ҫитерне. „Мӗн пулсан та, хӑвӑртрах авланас пу- 
лат—вӑт мӗн“,—тенӗ вӑл.

Хӗр шырама ыйхӑламан куҫне ӗҫе йанипе, ча- 
сах тупат те. Ни сӑмахпа каласа, н и п ер о п аҫы р -  
са ӗнентерейми хнтре Агрипинӑ йатлӑ хӗре тупат 
вӑл. Икҫӗр пин тенкӗ укҫа та пур иккен унӑн.

Авланат. Завитайӗвӑн кухмистӗрскинче^) чаплӑ 
туй туса иртерет те киле таврӑнат.

Курасшӑн ачалласкер ҫӗнӗ арӑма, анчах лешӗ 
темшӗн ыйхӑлакан куҫ тӗлне пытанса тӑрат.

Сасартӑк хыпӑнса илсе: „Агрипинӑ мар еп, 
Акахви! МгнеД)Ник те манӑн февралӗн 5-мӗшӗнче 
пулат,—тет лешӗ.

Вӑт тӑк штукӑ! Ачалласкер хӑранипе кӑвакарса 
кайрӗ: неушле вӑл хӑй ӗҫне тунӑ вӑхӑтра ӑна 
усал тӗсӗл пырса хутшӑннӑ?

— А... а... кахви курӑн!—терӗ вӑл.
Пӑхат: Акахвин те, хӑйӗнни пекех, хӑрах куҫӗ— 

ыйхӑлаканни, тепӗри—ыйхӑламанни; хайӗн ыйхӑ- 
ламан куҫӗ—сылтӑмми, арӑмӗн—сулахаййи. Про- 
курор ӗҫне туса пурӑнма пурнӑҫ туса панӑ пекех 
пулса тухнӑ вӗсем.

— Качча тухма пурлӑху пулнӑ-и сав?
— Нимӗнле пурлӑх та ҫук, пурӗ те хӑрах ыйхӑ- 

ламан куҫӑм ҫеҫ.
Ах, аҫа ҫапса кайтӑрах! Агрипинӑччӗ, сасартӑк 

Акахви пулса тӑвӑ. Ҫакнашкал ӗҫ мӗнле пулса 
тӑни ҫиачен шухӑшлама тытӑнчӗ вӑл. Ҫӑмӑллӑнах 
пулнӑ иккен. Вӑл ыйхӑламан куҫӗпе пӗр йенеле 
пӑхкаласа тӑнӑ  ̂ вӑхӑтра, Агрипинӑ минутлӑха 
айаккала пӑрӑннӑ та, офицер арӑмӗ пулса тӑнӑ. 
Хӑйне вад)Д)И вара вӑл... Акахвийа илнӗ.

Нимӗн тума та ҫук ӗнтӗ. Завитайӗва туй тума 
панӑ укҫана ахад) пӗтермеле м а р - м ӗ н л е т е  пулин 
пурӑнасах пулат.

Ҫывӑрма выртнӑ вӗсем, анчах сыхланса ӗлкӗ- 
реймен: чалӑртаҫҫӗ куҫӗсене пӗр-пӗрин ҫине, сех-

2) К ухмистӗрски—столовӑй, хаЛ)Хи ресторан.

ре хӑпса тухмала. Прокурорне ҫав тӗрлӗ хӑрушӑ» 
арӑмне хур ҫине шыв сапнӑ пек, ним те мар.

— Ес вупӑр карчӑк-им?— ыйтнӑ вӑл арӑмӗн- 
чен.—Кала!

— Ҫук, еп вупӑр карчӑк мар, сан саккунлӑ 
арӑму. Халиччен Апраксин пасарӗнче вӑрланӑ чӑл- 
хасемпе сутӑ туса пурӑннӑ.

— Мӗнле „вӑрланисемпе“. Мӗнле еп сана ты- 
тайман?

— Кама тытма пултаратӑн-ха ес? Куҫупа иала- 
нах пӗр йенеле пӑхвипе. сулахай сӑмсу шӑтӑкӗ 
айӗнче мӗн тунине те курмастӑн.

— Апла пулсан, вӑрӑсене иккӗн пӗрлешсе ты- 
тар. Е п ӗ -сы л тӑ м  йевчен, есӗ~сулахайран.

Пӗр сӑмахпа, ҫав тӗрлӗ аван пурӑнма тытӑнаҫ- 
ҫӗ. Ҫулталӑк иртсенех вӗсен, ҫавнашкалах, ы йхӑ-  
ламан куҫлӑ ача ҫуралат.

— Вӑт мыскара!—Гӗлӗннӗ ачалласкер, хӑйӗн 
пирвайхи ачи ҫине пӑхса.

Тин вара вӑл ыйхӑламан куҫ мӗале хаклӑ пул- 
сан та, икӗ ахаД) куҫсем унтан та хаклӑраххине 
ӑнкартса илнӗ.

Служби ун хӑйне май иртсе пынӑ. Тӗрмесене 
кӑшкӑразҫӑсемпе тултарса лартнӑ вӑл, ҫав вӑхӑт- 
рах сӑтӑрҫӑсем, вҫаткӑ илекенсем, сӑхӑмсем, ков- 
цеҫҫионерсемпе чӑн-чӑн усал ӗҫ тӑвакансем унӑн 
ыйхӑлӑ куҫӗ тӗлӗнче пытанса пурӑннӑ.

Нумай иртни ҫапла, сахал.-и, Прокурор хуллен 
икӗ хӑлхипе те „уксахлама“ пуҫланӑ. Ыйхӑламан 
куҫӗ те хуллен—майӑн хупӑнса ларакан пулнӑ. 
Хад) ӗнтӗ шӑп ҫеҫ, шӑршӑ-маршӑна туйасси те 
пӗтиччен ӗҫлеме ҫената кӗме васкамали вӑхӑт.

Илтет... чӗнеҫҫӗ.
Ҫыхса тунӑ фуфайкӑ тӑхӑнса йанӑ вӑл, урисене 

чӑлха пуҫӗпе ҫӑматӑсем ӑшне чикнӗ, хӑлхисене 
чӳпӗкпе питӗрнӗ, йӑвӑҫ ҫӑвӗле сӗрӗннӗ, кӗрӗк 
пӗркеннӗ, Акахвийӗ кӗрӗк ҫинчен шарӑхпа ҫыхнӑ 
ӑна. Вара ҫената тухса кайнӑ. Ҫенатра ларнӑ 
ҫӗрте, малтанлӑха мӗнле тӗлӗк курасси ҫинчен 
шухӑшласа утнӑ вӑл.

Х вет ӗр Уйар куҫарнӑ.

К а п к ӑ н
Ҫырӑнса илес текен республик тула- 

шӗнчи чӑвашсен подпискӑ укҫине (кашни 
уйӑха 25-шер пус) ҫак адрӗспа куҫармала: 
„Чебоксары. Дом связи: Союзпечать". 

Укҫине ҫав адрӗспе куҫарсан журнал 
кашни подписчик патне кунта пичетленӗ 
адрӗспа пырат.

Подпискӑ срокӗ 3 уйӑхран кайа мар 
пулмала. 

Чӑваш республикӗнчисем —  ҫывӑ хри 
почтӑ кантурӗсемпе Сойузпичет уйр ӑмӗ- 
сенчех ҫырӑнса илме пултараҫҫӗ. 
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Р е д а к ц и р е н  а с ӑ р х а т т а р н и :—Ӗҫекенсем ҫинчен редакцийе сахал маҫ ҫь;русем килеҫҫӗ. Вӗсен 
сӑнӗсене .Капкӑн* ҫнне пурне те  кӑларма майсем ҫукки  паллах. Ҫавӑнпа епӗр вулакаясене .ҫак картин 
айне хӑвӑрӑн колхоэри чи паллӑ прогулш чик— пйанцӑ йатне ҫырса ҫтена хаҫачӗ ҫине кӳртсе лартма 
чӗнетпӗр.


