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Апрел.

Авалхи йуМахСӗнчен илсе ӳкерн ӗ  картинсем...
- (Ж урнал хуплаш кнн йулаш ки страннцине пӑх).



Шаклапуҫ Шӗнтарайӗ ҫӳжет шырани
Илле Туктсш

Пурӑннӑ, тет, пӗр карчӑкпа старик. Пулнӑ, тет, 
вӗсен виҫӗ ывӑл: Петӗр, Хветӗр тата Ш аклапуҫ 
Ш ӑнтарай.

Пӗрре, хирте ӗҫленӗ вӑхӑтра, кӑнтӑрлахи апат 
хыҫҫӑн пурте тутлӑ ыйхӑпа ҫывӑрса кайсан, 
аш ш ӗ ывӑлӗсене вӑратат те ҫапла ыйтма тытӑнат:

— Ну, ывӑлӑмсем, есӗр халӗ ӳссе ҫитрӗр ӗнтӗ, 
мана ватлӑхри кунсенче каи  мӗнле тӑрантарса 
усрама шутлатӑр?—тет.

Аслӑ ывӑлӗ, Петӗр, калат:
— Епӗ сана, аттем, ҫак ҫӗр ҫинче тулӑ акса 

туса тӑрантарӑп,—тет.
Вӑгалӑх ывӑлӗ, Хветӗр, калат:
— Епӗ сана, аттем, пичке-катка тӗплесе тӑ- 

рантарӑп,—тет.
Кӗҫӗнни, Ш аклапуҫ Ш ӑнтарай, ҫапла тавӑрат:
—  Епӗ сана сӑвӑ-йурӑсем ҫырсах та тӑранта- 

рӑп,—тет.
Ҫапла каларӗҫ те старикӗн ывӑлӗсем, виҫҫӗшӗ 

виҫӗ ҫӗреле уйӑрӑлса кайрӗҫ: асли—тулӑ ани су- 
халама, вӑтамми—пичке-катка тӗплеме, кӗҫӗнни, 
Ш аклапуҫ Ш ӑнтарайӗ,—сӑвӑ вад>Д)И ҫӳжетсем шы- 
рама.

Пырат Ш аклапуҫ Ш ӑнтарайӗ аслӑ ҫулпала, куҫ- 
не-пуҫне выд)атса, унӑн-кунӑн сӑнаса сӑвӑ ҫӳжечӗ 
шыраса. Сасартӑк пӗр васан вӗҫӗнчен ҫӗрмулкачи 
сикет тухат те Ш аклапуҫ умӗнченех тӗкӗлт-тӗкӗ- 
лӗт сиккелесе иртсе кайат. „Аха-а, акӑ иккен ҫӳ- 
ж ет“ тесе ш угласа илет Ш аклапуҫ. Унтан ҫӗрмул- 
качи хыҫҫӑн хӑвалама тытӑнат. Х ӑвалат-хӑвалаЕ 
нийепле те хӑваласа ҫитеймест. Тарӑхнӑ йенне 
пӑш алпа та персе пӑхат, пурӗпӗр лектереймест: 
мулкач хӳрине йӑкӑлт кӑна ҫӗклесе Ш аклапуҫа 
кӑтартса хӑвадэат.

У тат Ш аклапуҫ Ш ӑнтарай ҫав аслӑ ҫулпалах 
малала. С асартӑк пӗр пӗчӗк ӗшнерен унӑа ҫулне 
пӳлсехӑм ӑр тилӗ чупса тухат. ,Аха-а, татах ҫӳжет 
сиксе тухрӗ иккен-ха” ш утлат Ш аклапуҫ, савӑнса 
кайса. Унтан тилӗ хыҫҫӑн пӑсӑрланса хӑвалама ты- 
тӑнат. Хӑвалат-хӑвалат—нийепле те хӑваласа ҫи- 
теймест. Каллех кӗрслеттерет пӑш алӗпе тилӗ ҫи- 
не тӗллесе, анчах пурӗпӗр лектереймест: хӑмӑр 
тилӗ кайри урисене силлесе кӑна кӑтартса хӑва- 
рат Ш аклапуҫ Ш ӑнтарайа.

Кӳренчӗ Ш аклапуҫ, хурланчӗ Ш ӑнтарай. Хӑй ҫав- 
ҫавах утат аслӑ ҫулпала малала, куҫне-пуҫне 
выл)атса сӑвӑ ҫӳжечӗ ш ыраса. Кайрӗ кайрӗ, утрӗ- 
утрӗ Ш аклапуҫ. Кайсан-кайсан пӗр сӗм вӑрмана 
ҫитсе кӗчӗ. Кӗрлет, кашлат сӗм-вӑрман, вӗҫӗ-хӗр- 
ри курӑнмаст. Те арҫури, те  шуйттан, анчах ҫӳ- 
ж ет тупӑнмаст.

Сасартӑк, Ш аклапуҫ кӗтмен те туман ҫӗртенех, 
пӗр тип ҫырма тӗпӗнче ҫӑмламас упа йӑваланка- 
ласа выртнине курах кайат. „Ну тытрӑм! Тинех 
тытрӑм хай сӑвӑ ҫӳжетне!*—тесе кӑш кӑрса йарат 
Ш ӑнтарай савӑннипе. Упа Ш аклапуҫӑн сассине 
илтсе сикет тӑраТ те вырӑнтан, тӳрех сӑнсӑрӑн 
ыӗкӗрсе йарса, Ш ӑнтарай патнеле кармашма ты- 
тӑнат. Пӑшалне ҫӗклеме те ӗлекереймест Ш ӑнта- 
рай—упа ӑна хӑрах аллипе йарса илсе, тепӗр 
аллипе кӳпкеме тыгӑнат. Кӳпкет-кӳпкет, кӳп- 
кет кӳпкет —  Ш аклапуҫа ш ӑлтах ӑнран йарат.

Вара унӑн пӑшалне чӗлпӗн-чӗлпӗн пуличчен хуҫ- 
каласа тӑкат те  хӑй каллех тип ҫырма тӗпне хӗ- 
вел ӑшшинче йӑваланма анса вы ртаЕ

Нумай пулат-и, сахал-и— Ш аклапуҫа тӑн килсе 
кӗрет. Вӑл куҫне уҫса пӑхат те курах кайат: 
унӑн пӑшалӗнчен турпас чӗрпӗнчӗкӗсем кӑна тӑр- 
са йулнӑ. Кӳренчӗ Ш аклапуҫ, Ш ӑнтарай хурланчӗ, 
Хӑй ҫав-ҫавах утат вӑрман ҫулӗпе малала, куҫ- 
не-пуҫне выд>атса сӑвӑ ҫӳжечӗ шыраса.

Утат-утат хайхи Ш аклапуҫ, халран кайсах утат. 
Кайсан-кайсан унӑн ҫулӗ пӗтсе те ҫитет те виҫӗ 
ҫӗреле сукмаксем пулса йупленсе кайат. Ҫул йуп- 
пинче—ула йупа, йупи ҫине ҫакӑн пек ҫырса ҫапнӑ: 
.сы лтӑм ала кайӑн— оппортунисӑм лачакине кӗрсе 
ӳкӗн, тӳрӗ кайӑн—кайма йӑвӑр пулӗ, сулахайа 
кайӑн—идейӑсӑр ҫӳжетсемсӗр пуҫне нимӗн те ту- 
паймӑн“. Тарӑн шухӑша путрӗ Ш аклапуҫ Ш ӑн- 
тарай. Ӑҫтала кайсан аван пулӗ? Ш утларӗ-шут- 
ларӗ те  сулахай сукмакпа утрӗ.

1ӗр кун утрӗ Ш аклапуҫ нимӗн канмасӑр, икӗ 
кун утрӗ. Виҫҫӗмӗш кунне тӗлӗнмеле. пахчана ҫит- 
се кӗче. Вӑл пахчара пӗр тӗлӗнмеле улмуҫҫи ку- 
рат: улмийӗсем ылтӑнран, ҫулҫийӗсем кӗмӗлрен; 
ҫулҫийӗсем ҫупаҫҫӗ, улмийӗсем ташлаҫҫӗ. Улмуҫ- 
ҫи айӗнче пӗр ҫурт ларнине курах кайат. Ҫуртӑн 
алӑкӗ ҫине „27 № лӗ пӳлӗм* тесе ҫырса ҫапнӑ. 
Ҫак ҫурт алӑкӗнчен Ш ӑнтарай та кӗчӗ пӳлӗме. 
Пӑхат Ш ӑнтарай йӗри-таврала—хӑйӗн куҫне хӑй 
ӗненмест: пӗчӗк те хӗсӗк ҫуртӑнах шалти ӑшчик- 
ки ҫав тери пысӑк та темӗн чухлӗ уйрӑмлӑ. Каш- 
ни уйрӑмӗнчех темӗнле сасӑ шавласа кӑна тӑрат, 
кашни уйрӑм умӗнчех темӗн чухлӗ ҫынсем черете 
тӑрса тухнӑ.

Пирӗн Ш ӑнтарай черетре тӑракан пӗр куҫлӑхлӑ 
йӗкӗт патне пычӗ те хӑравҫӑ сасӑпа ҫапла ыйтрӗ:

— Камсем есӗр, йепле ҫынсем? Мӗн кӗпӗрленсе 
тӑратӑр  кунта?

— Хе-е, сана мӗн ӗҫ. Епӗр—поетсем. Кунта ха- 
тӗр ҫӳжетсем сутаҫҫӗ,—терӗ йӗкӗт сӑмсине ка- 
'ҫӑртса.

„Ҫӳжет“ тенӗ сӑмаха илтсенех, Ш ӑнтарай ха- 
васланса ш артах сикрӗ те, черетре тӑракан етем- 
сене тӗрте-тӗрте йарсах ш алала хирӗнсе кӗчӗ. 
Ш алта, пысӑк сӗтел хушшинче, пӗр каҫҫӑр сӑм- 
салӑ, йӗпхӗм хура куҫлӑ, хура ҫӳҫлӗ, курпунтарах 
ҫамрӑк ҫын ларат. Хӑй умне вӑл пысӑк папкӑсем, 
хут листисем, тетратсем , кӗнекесем купаласа ху- 
нӑ. Ш ӑнтарай хӑйусӑрӑн кӗрсе тӑрсанах вӑл пӗчӗк 
ача пек йӑл кулса йачӗ те пуҫне хыҫалала ывӑтрӗ:

— Й ов в! Сана мӗн кирлӗ?—ыйтрӗ вӑл.
—  Ҫӳжет кирлӗ—ҫӳжет!— кӑшкӑрса йачӗ Ш ак- 

лапуҫ савӑнса.
— Пҫевдоним мӗнле санӑн?
— Ш аклапуҫ Ш ӑнтарайӗ.
—  Халех шыраса пӑхӑп. Ҫпискӑна кӗнӗ-ши есӗ?
Ҫамрӑк ҫын хулӑм кӗнекесене пӗрин хыҫҫӑн теп-

рине илсе уҫса-хупса тӗрӗслеме пуҫларӗ.
—  Ку кӗнекере К а й - п а  вӗҫлене^кеннисем... А й , 

З а й ,  К а й , Лай, Най... ТАЙ. РАЙ-па пӗтекенни 
ҫук кунта... Тепӗр кӗнекииче пулӗ-ха. Ӑха... ку кӗ- 
нӗкере ТТА-па пӗтекеннисем... И тта, Фитта... И 
тоД)КИ-и1 Кунта та ҫук. Ак ку кӗнекичне хутламлӑ



хушаматсем: Лев-Тӑрӑхлан — Уливас — Тарайӗв —* 
Хӗркке... Ш ӑлт нимӗҫ хушамачӗсем пек. Кунта та 
ҫук. Ак ку кӗнекинче тата С л и-пе вӗҫлекен ху- 
шаматсем... Пӗртен пӗр пҫевдоним: Иуҫли... и 
тоД)КИ-и!

Н умайчченш ыраса тӗртленаӗ хыҫҫӑн ҫамрӑк ҫын 
пуҫне ҫӗклерӗ те вӑрӑмӑн хашкаса сывласа илчӗ.

— Ҫук, йулташ, ку кӗнекере те ҫук санӑн йату. 
Ҫписка лекеймен... Сана хатӗр рифмӑсем памт 
пултаратпӑр.

Ш аклапуҫ Ш ӑнтарайӗ хатӗр рифмӑсем туйанса 
кайас тесе „ҫӳжет магазинӗнчен* тухрӗ те, кӑри- 
дор тӑрӑх малала утса кайрӗ. Кӑридорӑн икӗ йе- 
нӗпе те Ш ӑнтарай куҫӗ умӗнчи уйрӑм пӳлӗмсем 
вӗлтлетсе йулаҫҫӗ: „сӑвӑ ремонтлакан маҫтер-
ской“, „Роман сыпӑкӗсен уйрӑмӗ", „Критиксен 
кану пӳлӗмӗ“, „Хатӗр рифмӑсен ларйокӗ“...

Рифмӑ ларйокне кӗриччен малтан Ш ӑнтарайӑн 
критиксем йепле каннине кӗрсе курас килчӗ. Вӑл 
пӳлӗмӗн алӑкне йеррипен ш аккарӗ, анчах шалтан 
нимӗн сас-чӗвӗ те тухмарӗ. Татах ш аккарӗ—татах 
нимӗнле сас та илтӗнмерӗ. Вара Шаклапуҫ шикле- 
не-шикленех алӑка уҫрӗ те шала кӗрсе тӑчӗ.

Пӳлӗме ӗретӗн ӗретӗн ҫемҫе дивансем лартса 
тухнӑ. Ҫич-сакӑр ҫын ҫав ҫемҫе дивансем ҫине 
тайӑнса ӳкнӗ те, пичӗсене пӗчӗк кӗнекесемпе вит- 
се, харлаттарса ҫывӑрса выртаҫҫӗ. Ӗҫлесе лара- 
канни те пӗртен пӗр ҫын кӑна. Вӑл сӗтел ҫине 
сӑвӑ кӗнеки уҫса хунӑ та, кӗнеке страници ҫиае 
микроскоп витӗр пӑхса темӗн шыраса аппаланат. 
Ҫав сӗтел ҫинчех тата пӗр ик виҫ том „Суйласа 
илнӗ савӑ йӗркисем“ тенӗ сборниксем выртаҫҫӗ.

Пирӗн Ш ӑнтарай микроскоппа аппаланакан ҫын 
мӗн ӗҫленине пӗлес тесе, сӗтел умне пырса тӑчӗ 
те, йерипен ыйтрӗ:

— Мӗнле ҫынсем есӗр? Мӗн ӗҫлетӗр кунта?— 
терӗ.

Епӗр—критиксем. Кунта пирӗн критиксем 
хӑйсен йӑвӑр ӗҫӗ хыҫҫӑн канаҫҫӗ-ха. Пӗр епӗ ҫеҫ 
аппаланса ларатӑп. Пӗр уйӑх хушши ӗнтӗ ҫак сӑ- 
вӑсенче формалисӑмпа натуралисӑм текен баци- 
лӑсгм шыратӑп. Нийепле те тупаймастӑп, куҫ тӗл- 
не пулмаҫҫӗ. Хамах пӗлетӗп, пур вӑл бацилӑсем 
сӑвӑсемпе калавсенче, ҫавӑнпа сӑвӑ-калавсем им- 
шерленсе кайнӑ, анчах нийепле те тытаймастӑп-ха. 
Микроскоп тблне лекмеҫҫӗ. „Примитивитимус*, 
„схематизимус*, .халтуримус" тенӗ бактерисем 
пайтах ак... Да-ас...

■— Сирӗн критиксем пурте кунта-и?— ыйгрӗ 
Ш ӑнтарай.

— Кунтӑ пирӗн пур критиксем те ҫук ха, кун- 
та сӑмсаланаканнисем кӑна канаҫҫӗ. Ытгисем, мат* 
туртараххисем, ӗҫе тухса кайнӑ.

Ку ҫын урӑх сӑмах калаҫасшӑи пулмарӗ. Вара 
Ш ӑнтарай тепӗр пӳлӗме пырса кӗчӗ.

Ку пӳлӗм, ытти пӳлӗмсемпе танаштарсан, шӑл- 
тах урӑхла. Ҫтенисем ҫине йӗри тавралах пӑта- 
сем ҫапса тухнӑ та ҫав пӑтасем ҫине мӑйи-мӑйипе 
хатӗр^ рифмӑсем ҫакса панӑ. Хӑшпӗр пӑти ҫинче 
„ат-ат“ рифмӑсем, хӑш-пӗринче—„сем-сем“ риф- 
мӑсем, теприсенче— „аҫҫӗ-аҫҫӗ“ рифмӑсем ҫакӑнса 
тӑраҫҫӗ. Рифмӑпа сутӑ тӑвакан ҫынни Ш ӑнтарай 
кӗнӗ-кӗменех кӑмӑллӑн йумахлама пуҫларӗ:

— А-а-а! Рифмӑсем кирлӗ-и? Пожалстӑ, пожалстӑ! 
Мӗнлисене парас: ӗҫхӗл рифмисем-и, сӑпатлисе- 
не-и, мӗнлине? Ҫӗнӗ рифмӑсем те пур—ассонанс- 
лисем... Анчах вӗсем прейс-курант тӑрӑх...

Ш аклапуҫ Ш ӑнтарай утмӑл пус укҫипе виҫӗ 
мӑшӑр ,ат-ат-лӗ“ рифмӑ илчӗ те киле кайма тух- 
ма тӑчӗ. Анчах та тухнӑ чух, алӑк ҫумӗнчех ыт- 
арма ҫук вӗрҫӗнӗ рифмӑ ҫакӑнса тӑнине кур- 
чӗ. Рифмӑ параканӗ айаккала пӑхнӑ хушӑра вӑл 
ҫав рифма кап! кӑна йарса илчӗ те чупсах тух- 
са тарчӗ. Анчах ҫак вӑхӑтра пур пӳлӗмсенчен те 
аслати пек сасӑ ҫӗкленсе хӑпарчӗ, пур пӳлӗмсен- 
чен те ҫынсем чупса Фухса, чы икисемпе йунаса 
Ш ӑнтарай хыҫӗнчен хӑвалама тытӑнчӗҫ.

— Вӑрӑ! Авӑ вӑрӑ пырат!
— Рифмӑ вӑрри!
— Плагиат!
— Тытӑр вӑрра! Ан йарӑр!
— А т т а —та-ах!
... Ш ӑнтарай пӗтӗм халран кайса чупзт. Акӑ 

унӑн вӑйӗ пӗтсе ҫигрӗ, акӑ куҫӗ хуралса килчӗ.
— Хурах! Кӑравул! Ҫӑлӑрах!—кӑшкӑрса йачӗ 

Ш ӑнтарай. Унтан, йулашки вӑйне пухса, куҫне 
уҫрӗ. Пзхат Ш ӑнтарай—ни критиксем ҫук, ии 
шав-шав сасӑ ҫук. Вӑл хирте, тулӑ кӗлгисен тӗ- 
мӗ ҫинче выртет иккеп, ӳн умӗнче икӗ пнччсшӗ 
П етӗрпе Хветӗр кулса тӑраҫҫӗ.

— Мӗн кӑш кӑран ара есӗ?—ыйтрӗ Пегӗр.
— Тӗлӗк курнӑ.
— Мӗнле тӗлӗк?
— Сӑвӑ ҫӳжечӗ шырани ҫинчен.—Ш ӑнтарай пӗ- 

тӗм тӗлӗке тӗпӗ йӗрӗпе пиччӗшсене каласа пачӗ.
—^Ех, айван!—терӗ вара П етӗр ,—Ара ҫапла 

шырамала-и вара ҫӳжета? Ҫӳжет вӑл—-епӗр хамӑр 
вӗт, пирӗнпе пӗр ушкӑнта ӗҫлекен етемсем, пӗтӗм 
ӗҫхалӑхӗ вӗт ҫӳжет. Ҫыр ҫавӑн ҫинчен!

Ш ӑнтарай ура ҫине тӑрса питяе ҫума кайрӗ.

Ҫаппа-ҫарамаҫ коро^ь
Андерсен йумахӗнче пӗр королевсгвӑри ҫынсем 

пурте кород) тӑхӑннӑ тумтир пиг илемлӗ тесе 
шухӑшланӑ Пӗр пӗчӗк ача, мӑннисен шухӑшне 
пӑхмасӑр, корол) ҫинче нимӗнле тумтир та ҫук, вӑл 
ҫара пакартан ҫӳрет, тесе калама хӑйнӑ.

Халӗ ӗнтӗ вӑл ача ӳссе ҫигнӗ. Вӑл пӗччен мар. 
Уйрӑм кород)сем кӑна мар, буржуала правитӗл- 
ствӑсемпе буржуала политик партисем те, асӑннӑ

кород) пек, ҫара пакартан иккенне пӗлсе тӑракан- 
сем тӗрлӗрен ҫӗршывсенчи ӗҫҫыннисем хушшинче 
нумайланнӑ ҫемӗн нумайланса пыраҫҫӗ. Вӑл пар- 
тисем хӑйсен ҫапа ҫарзмаслӑхне чечексемпе илем- 
летнӗ программӑсемпе вигсе хума хӑтланаҫҫо, ан- 
чах тӗрӗссипе илсен хӑйсен ҫара пакартисене ни- 
мӗнпе вигсе те пытанакан тум 1 пулгараймаҫҫӗ.



Кӗске калавсем
И ва н М учи п е  х а л ӑ х

Кролик тарӑхни, Йе „ӳлӗм кун усрарӗҫ-им ?-тенӗ
о и  „....X  ......... .....  т т .м и -  _________пек ан пултар

Кролика фермӑра пӑрҫапа тӑрантарса усранӑ.
— Панӑ пӑрҫана пӗтӗмпех ҫисе пыма халӑм 

ҫитмест. Ытлашши йулнине хулана кайса сутас,— 
тесе ш ухӑш ласа илнӗ пӗрре кролик.

Ҫав шухӑш хыҫҫӑн хӑйсен крвд>чатникне пӑха- 
каини ӳкерсе хӑварнӑ хаҫат номӗрне тупнӑ та, 
вулама тытӑннӑ. Унта Ш упаш карта мартӑн 25-мӗ- 
шӗнчен пуҫласа 5 кунлӑх йармӑркӑ пуласси ҫин- 
чен горвнуторг пӗлтерӳ пичетлесе кӑларнӑ.

Кӑна вуласан кролик хӑйӗн чалӑш урисемпе 
пилӗк-ултӑ хутчен сиккелесе илнӗ. Арӑмне пӑрҫа 
тултарыа хутаҫ хатӗрлеме хушнӑ.

Хайхи кролик тепӗр кунне (шӑматкун) йармӑр- 
кӑна кайакан колхозниксен ҫуна тупанӗ ҫинелар- 
са,_^Шупашкара пынӑ.

Й армӑркӑ ӑҫтине Ш упаш карта ш ыранӑ - шыра- 
нӑ—ниҫта та тупман. Арӑмӗ илме хушнӑ таварсе- 
не тӑват сехет шыраса та тупайман.

Киле таврӑнсан, кро/ьчихӑ, турчӑка вырӑнне. 
туратлӑ патак йарса тытса, сура-сурах упӑшкине 
вӑрҫма тытӑннӑ.

— Ун пек ултавҫӑ упӑшка кирлӗ мар мана. Па- 
йанах уйӑрӑлса кайатӑп,—тенӗ.

Аптранӑ кролик макӑрса йанӑ. Пӑрҫа сутса тунӑ 
укҫине пӗтӗмпех кролчихӑ умне кӑларса хурсан 
тин упӑшки „йармӑркӑра" чӑн-чӑнах илме ӗмӗт- 
леннӗ таварсене тупайманни палӑрнӑ.

Кролчихӑпа кролик „горвнуторг” ҫыннисене 
вӑрҫа-вӑрҫа илнӗ. Кролчихӑ малти сылтӑм урине 
парса упӑшкипе ҫураҫнӑ.

Ача фаш иссем тӗлне пулни
Лаши хуҫине каланӑ: унта чике тӑрш ш ӗ старик- 

сем (фашиссем) ларӗҫ, есӗ ҫӗлӗкна ил те: .Ч аплӑ 
Ари ӑрӑвӗнчен тухнӑ халӑх сывӑ пурӑнтӑр! Вӑл 
ӑруран маррисем вӗсене пӑхӑнса пурӑнмала пул- 
тӑр1“ тесе кала, тенӗ

Ача вут хӗрне пырсан чӑнах та чике тӑрӑш ш ӗ 
стариксене тӗл пулнӑ. Л аш ине айӑккарах кӑкарнӑ 
та, лараканнисем патне пырса, ҫӗлӗкне илсе, лаша 
вӗрентсе каланӑ сӑмаха каланӑ. Фашиссем;

— Апла каламан пулсан сан пуҫна епӗр ҫисе 
йаратгӑмӑрччӗ. Халӗ пуҫна ҫиместпӗр, сана ҫыхса 
пӑрахса пирӗнпе сойузлӑ пулма догӑвӑр тутарса 
ал пустаратпӑр,—тенӗ.

Кӑна илтсен ача йӗрсе йанӑ. Куҫҫулӗнчен ҫырма 
ш ывӗ пулнӑ. Вӑл ҫырма шывӗпе фашиссем кӳршӗ 
патш алӑхӗн  тинӗсве тухма май ш ыраҫҫӗ, тет.

Йумахпа фашиссем кайала, хам малала!

Тигрпа кушак
Тигр вӑрманта куш ака тӗл пулнӑ.
— Пӑхсан есӗ ман пекех, анчах есӗ ма*ха ма- 

нӑн ачамсенчен те пӗчӗкрех?—тенӗ.
— Етем аллинче пулнӑран,— тенӗ кушак.

тигр.
— Мӗн ес! — тенӗ кушак. — Лайӑх тӑрантарса 

ачаш пурнӑҫпа усрарӗҫ. Сивӗре кӑмака ҫинче, 
ш ӑрӑхра сулхӑнта выртсах вӑхӑтӑма иртертӗм.

— Апла пулсан есӗ мӗншӗн ҫитӗнеймен-ха?
— Етемрен хӑранӑран пулӗ.
Тигӑрӑн хӑруш ӑ етеме курас килнӗ.
Кушак ӑна етемпе паллашма илсе кайнӑ. Кай- 

сан-кайсан ҫаксем ҫаран ҫинче курӑк ҫисе ҫӳре- 
кен мӑнттай ӗнесене тӗл пулнӑ. Тигр:
- — Кусем ӗнтӗ етемсем пулӗ?—тенӗ.

— Ҫук, ӗнесем кусем. Вӗсене етем ҫийет,—тенӗ 
кушак.

— Кун пек мӑнӑ, мӑйракалӑ выд)ӑха ҫӑтма пул- 
тарат пулсассӑн, ӗтем тени чӑнахах та мӑнӑ, хӑру- 
шӑ^ пулмала,—шухӑшласа илнӗ тигр.

Йал патне ҫигерехпа „Хӗрлӗ Сормӑвӑ* колхо- 
зӗн мӑнӑ клубӗ тухса тӑнӑ.

— Мӗн ку?—ыйтнӑ тигр.
— Унта етем пурӑнат,—тенӗ кушак.
— Тигр кӑна илтсен хӑрама тытӑннӑ.
— Йӑви ун пысӑкӗш пулсан, ытла та пысӑк-ҫке 

вӑл.
Кӑштах малала утсан, пӗр етем (Орининран 

мар, йут йалтан) ҫул ҫинче выртнине курнӑ. Ку- 
шак:

— Акӑ етем выртат, тенӗ.
Тигр етеме ҫӑварне хыпнӑ та, ҫӑгнӑ йанӑ. Ҫӑт- 

са йарсан йӗкленме тытӑннӑ. Тӑрсан тӑрсан ҫагнӑ 
етеме^хӑсса пӑрахнӑ:

— Тфу! Ку етем шӑршлӑ шыв ӗҫсе тултарнӑ!— 
тенӗ тарӑхса.

— Ш ӑршлӑ шыв тени—ерех вӑл. Есӗ ҫӑтса йар- 
сан хӑсса пӑрахни етем йатне илтме те тивӗҫлӗ 
мар,—тенӗ кушак.

'игр малала кайас темен. Чӑн-чӑн хӑрушӑ ете- 
ме курмасӑр арӑмӗпе ачисене хӑварвӑ вырӑна 
тавӑрӑннӑ. Ҫул ҫинче ҫав „етем йатне илтме ти- 
вӗҫлӗ мар чӗрчун“ аса килсенех хӑӗас килнӗ. Ки- 
ле ҫитсен арӑмӗ мйатнӑй капли ӗҫтерсен тин 
ӑшчикӗ йӗкленме чарӑннӑ.

Кӗвенте йӑтнӑ хӗр
Уйӑх ҫинче кӗвентепе шыв йӑтнӑ хӗр тӑрат. 

Ҫав хӗр „авал* Ш упашкарти Рабочисен поҫол- 
кинче пурӑннӑ, тет. Поҫолкӑн водопровод буд- 
кинче час та  часах шыв пулман пирки, хӗрӗн 
шыв ӑсма питӗ тарӑн ҫырмана ҫӳремеле пулнӑ, 
тет. Пӗрре ҫав хӗр, водопроводран шыв парасса 
ӗмӗтленнипе, шывсӑрах йулнӑ. Ана, ҫурҫӗр тӗлӗн 
че тӑван мар пиччӗшсем театӑртан тавӑрӑнсан, 
шыв патне йанӑ, тет. Ҫӗрӗ тӗттӗм, ҫанталӑкӗ йӗ- 
пе-сапа, ҫулӗ лапралӑ-ҫӗпрелӗ пулнӑ, тет. Ҫавӑята 
хайхи, хӗр макӑрса каланӑ, тет: ку ҫырмана шыв 
патне ҫӳресе асап курса пурӑначчен мана уйӑх 
хӑй патне илинччӗ, тенӗ. Вара ӑна уйӑх хӑй патне 
илнӗ. Ҫапла ӗнтӗ уйӑх ҫинче кӗвентепе шыв йӑт- 
нӑ хӗр пирӗн Рабочи поҫолӑк хӗрӗ пулат, тет.



Те йумах, те чӑн пулни
{Тӗ Чӑвашиздатра, ш е Ҫутӗҫ комиссариатӗтӗ, тӗ Чӑваш писателсӗн сойузӗт^)

Шакыакӑм вырӑнне халӗ портфӗл ҫӳрет, теҫҫӗ 
пулмала.

Вуник пуҫлӑ ҫӗлен, вуник пуҫне тӑратса, ҫирӗм 
тӑватӑ куҫӗнчен вутлӑ хӗм кӑларса:

— Манӑн та вуник пуҫӑмпах ачасен кӗнекине 
кӗрес килет,—терӗ.

Нарт-нарт карчӑк мала тухса т ӑ ч ӗ ..
Кӳ тӗлте ҫекретар аллине кӑранташ тытрӗ те... 
Варанса карӗ. Пӑхат: пӳлӗмре ни Вуник пуҫлӑ 

ҫӗлен, ни Упа мучи, ни Тилӗ, ни Ҫилҫунатлӑ ла- 
ша, ни Чике старик—хур сухал, ни Нарт-нарт 
карчӑк, ни Сивачи, ни Шур кашкӑр, ни Кукша 
Йӑван ҫук. Пӗр ватӑ йенеле сулӑннӑ сторожихӑ 
ҫеҫ турӑх (простоквашӑ) ҫисе ларат.
^ _____________  Мучисен Ив.

Йумахри чике старик хур сухал

Коридорта урапа тапӑртатнисем, шавланисем, 
мӑрлатнисем, сӗрленисем илтӗнсе тӑчӗҫ. Сторо- 
жихӑ:

— Кӗрӗкӗрсене хывас пулат, тенине хирӗҫ ху- 
лӑн сас:

— Манӑн мӗнле хывӑнас? Манӑн кӗрӗкӗ ҫавӑв 
йышши. Ут ҫумӗнчен туртсан та уйрӑлмаст, тесе 
мӑкӑртатни пӳлӗмех илтӗнчӗ.
_ У н тан  коридортан пурте пӳлӗме кӗрсе тулчӗҫ.

Вӗсем ҫине ҫекретар чӑрр пӑхса илчӗ. Унтан 
хӑй куҫӗсем курнине хӑй ӗненменнипе тунката 
пек хытса ларчӗ. Тытӑвса ларнӑ чӗлхине арац- 
аран ҫавӑркаласа:

— К-к—камсем есӗр?—тӗсе ыйтрӗ.
Лӗмсӗркки, „кӗрӗкӗм ман хывӑнмаст* текеннийӗ,

чи мала тухса тӑрса:
— Епӗ Упа мучи пулатӑп,— терӗ.—Манпа пӗр- 

ле килнисем: акӑ ку—Тилӗ тус, ку— „мӑрмӑр, кӳр 
пӑРав туртам ҫыхам“ текен К уш ак,аҫи  пулат, 
лешӗ— „йенчӗк тулли сӗтӗм пур* тесе йурлакан 
Качака, ку—Кукша Йӑван, ун ҫумӗнче тӑракан- 
ни—Ухмах Йӑван, ку —Вуник пуҫлӑ ҫӗлен, ун ҫу- 
мӗнчи—Сизачи, ку—Чике старик хур сухал, ку— 
Нарт-нарт карчӑк... Пуринпе те паллаштарма нумай 
вӑхӑт кирлӗ... Йӑван патша, Патша хӗрӗ, Вӑпӑрлӑ 
карчӑк, пуппа мулла кунта кӗме вӑтанарах тӑ- 
чӗҫ, мӗншӗн тесен клас тӗлӗшӗнчен йут шутла- 
ваҫҫӗ. Ҫилҫунатлӑ лаша пурччӗ, вӑл извошчикпа 
калаҫса йулчӗ... лаш а ӗҫӗсем пирки калаҫса пӑх- 
мали пур, тет пулас. Епӗр пуҫлӑхпа калаҫма кил- 
тӗмӗр.

— Агли халӗ командирогкӑра,—терӗ килнисем 
ҫине хярарах тата чалӑшӑн пӑхса илсе ҫекре- 
т а р .-М ӗ н  каласси пур—калӑр. Тавӑрӑнсан сис- 
терӗп...

— Пит аван пулӗччӗ. Ч ӑваш азлат пирӗн ҫин- 
чен ачасем ваЛ)Д)И йумах кӗнекисем кӑлармаст. 
Сӑмахран, акӑ епӗ—тилӗ. Манран .. кӗрӗк ҫухи ту- 
ма ҫеҫ шухӑшлаҫҫӗ пулыала. Епӗ тӑрнана ҫатма 
ҫине пӑтӑ хурса парса хӑналаман, тесе калаҫҫӗ 
пулмала. Сывӑ пултӑр йумах!..

— Кушак аҫи атӑ тӑхӑнса ҫӳреме пултарай- 
маст теҫҫӗ пулмала,—терӗ сӑран атӑ тӑхӑннӑ ку 
шак аҫи.—Атӑ мцнӑн ма тӑхӑнмала мар-ха,—-епӗ, 
тен, пуйан пурӑнма тытӑннӑ.

— Хӑта, мана та тӳсме ҫук кӳрентереҫ^,ӗ,—терӗ 
Сивачи.— Нимӗнле Сивачи те тӗнчере ҫук, тер- 
мометрпа нуд)рен айалта тӑракан температурӑ 
ҫеҫ пур, тесе шухӑшлаҫҫӗ пулмэла. Кала есӗ 
вӗсене —ҫырччӑр вӗсем ачасем ваД)Д)И ман ҫинчен 
йумахсем.—Упа мучи ҫинчен те ҫырмаҫҫӗ. Упа, 
чӑвашсен авалхи йумахесенче, дезинтерипе чирле 
кенскер, халичен вилнӗ пулӗ вӑл, тесе калаҫҫӗ 
пулмала.

— Мана та картмаҫҫӗ,—терӗ Кукша Йӑван кук- 
ша пуҫне хыҫкаласа.—Манӑн „шакмакӑм-тукма- 
кӑм, сик тух“ тенӗ хыҫҫӑн 12 салтак хӑй ӑшӗнчен 
сиктерсе кӑларакан шакмака чӑваш художникӗсем 
те кӗнекесем ҫине ачасем вад^д>и ӳкерсе паман.

- Ма есӗ с})хална ҫав терийӗх устерсе йанӑ? 
-Ҫуман пирки хуралса  ларнӑ ҫуха кур? насран.



Урӑхла йышши етемсем
Пӗр чӑваш йумахӗнче Йӑван йатлӑ ҫын вӗрен 

тӑрӑх  шӑтӑка ансан, кутӑн ҫакӑнса утса ҫӳрекен 
ҫынсене тӗл пулнӑ. Йӑван айалта тӑрат, тет, леш- 
сем мачча ҫумӗнче утса ҫӳреҫҫӗ, тет, ҫӳҫӗсем 
айалала усӑнса тӑраҫҫӗ, тет.

Ҫавӑн майлӑ, пирӗн пек мар, урӑхла пурӑнакан- 
сене еп^ӗр вакунсем йусакан савӑтӑн К1наш райо- 
нӗнчи Йанкӑлч патӗнчи совхозӗнче тупма пулта- 
ратпӑр. Тӗрӗссипе каласан, вӗсем, кирек хӑҫан та 
м ар пулин те, пысӑк тухӑҫлӑ тырпулпа пахча-ҫи- 
мӗҫшӗн кӗреш ес ӗҫ патне кутӑн утса пыраҫҫӗ; епӗр 
выд)ӑх-чӗрлӗх навусне уйа кӑларса тӑкатпӑр, 
вӗсем хӗлӗпех ҫырма лупаш кине йӑвантарса тӑк- 
са пынӑ.

Ҫапла авалхи йумахра Йӑван курнӑ урӑхла ҫын- 
сене курма вӗрен тӑрӑх шӑтӑка анса кайма кир- 
лӗ мар, ҫав асӑннӑ совхоза ҫеҫ каймала иккен.

Кахала вил мулкач
Французсен ҫакӑн йышши йумах пур: пӗр ҫам- 

рӑк ача кӑнтӑрла иртни ик сехет ҫитиччен арҫын 
пулнӑ, ик сехет иртсен—хӗрача пулса тӑнӑ.

Ҫӗнӗ Ирчемесре (Хӗрлӗ Чутай р.) пӗр Ҫемен Фа- 
дейӗв йатлӑ етем, колхоз ӗҫне тума чӗнсен кахал 
сӑнлӑ курӑнат, ӗҫчен арӑмӗ ҫиме апат лартса пар- 
сан— .ударник* сӑнлӑ курӑнакан пулат.

Кахала вил мулкач тенӗ пек, халӗ вӑл ,К апкӑн“ 
йӗплӗ ҫӑмахне ҫийет.*

Ҫыртакансемпе ҫырттаракансем
Д агестан йумахӗнче пӗр Ходзар-<оджа йатлӑ 

ҫын хӑйне ҫыртакан хӑнкӑласене вӗлерес тесе кро- 
ватне вут тӗртсе тӳш екӗ мӗнӗпех ҫунтарса йанӑ.

Тӗтӗм тухнине кура, кӳршӗ ҫыннисем чупсапы - 
нӑ та, Хбдзар-Ходжана:  ̂ ^

— Тӑр. Тӳшекӳ ҫунат,—тесе турткалама тытӑнна.
— Ҫунат пулин,—тенӗ Ходзар-Ходжа — Ой, пӗ- 

ҫерет! О й !. Пӗтетӗп. Анчах хӑнкӑласене те ман- 
ран ырӑ мар-ха, тесе выртнӑ, тет хӑй.

Хӑнкӑласемпе те, пыйтӑс.емпе те ун пек кӗреш- 
ме хушмастпӑр. Анчах вӗсене хирӗҫ ҫине тӑрсах 
кӗреш ме кирлех. Кӗрешмесен... Ҫӗнӗ М амипе(Ш ӑ- 
хасан районӗ) Пӗччен Хыр (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) 
ш кул ачисем пыйтланса кайнӑ (Сывлӑх комисса- 
риачӗнчен пырса тӗрӗсленӗ тӑрӑх).

—Ма кӗрешместӗр? Ҫыртаҫҫӗ вӗт ачасене, тесес-
сӗн:

— Ҫыртаҫҫӗ пулин! Ҫыртмасан вӗсене пыйтӑ те- 
се те калас ҫук,— теҫҫӗ тет, шкул пуҫлӑхӗсем.

Хӑшне капкӑнпа ,ҫы ртм ала“: ачисене-и, ачасен 
ашшӗ-амӑшӗсене-и, шкул пуҫлӑхӗсене-и, трах- 
пунктсене-и, райсывлӑхпайӗсене-и?—ҫырса пӗлте- 
рӗр.

К и р е м е т
Авал тӗттӗм чӑваш киремете пуҫапнӑ. Пуҫапнӑ 

кӑна мар, парне кӳнӗ. „Акӑ сана, киремет, хур па- 
ратпӑр, мӗн вӑй ҫитнипелен анчах* тенӗ.

Й ӗпреҫ районӗнчи Пысӑк Упакассинчи алӑста- 
лӑх ертелӗн пуҫлӑхӗ Виссарионӑв Йегор киремете 
тухнӑ. Ергел членӗсене пама банкран 8-шар, 
4-шар пин укҫа илсе таврӑнсан Упакасси киреме- 
чӗ укҫине ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе йӳҫӗ ерехпе валеҫсе пӗтерет. 
„Кам йӳҫӗ ерех ӗҫтереймест—ҫав укҫа илеймест“, 
— ҫапла Упакасси киремечӗн йӑлийӗ.

П рокурор куҫӗ тӗлне пулсан ку киремет пӗтес- 
се шанма пулат.

Чӗмсӗр хут
Арабсен ,1001 каҫ“ йатлӑ йумах кӗнекинче ҫап- 

ла каланӑ вырӑн пур: „Хӑвӑн вӑрттӑн шухӑшна 
пур етемрен те сыхласа пурӑн, ахалӗн есӗ ӑна 
ытти ҫынна шанса парсан, вӑл вара текех вӑрт- 
тӑн шухӑш пулаймаани паллӑ“ тенӗ.

Вӑрнар райӗҫтӑвкомӗн оргпайӗя Мӑн Йавӑш 
йалсоветне пӗлтермели темӗнле вӑрттӑн шухӑш 
пулнӑ. Анчах вӑрттдн шухӑша пӗлтерсен вӑл вара 
урӑх вӑрттӑн шухӑш пулайманнине аса илсе, вӑл 
хӑйӗн шухӑшӗсене хут ҫине начар машинкӑпа ни- 
мӗнле ӑнланмала мар ҫаптарса канверт ӑшне пы- 
тарса йанӑ. Й алсовет работникӗсем хута илнӗ те, 
нимӗн те ӑнланман пирки, пирӗн редакцине „ӑн- 
лантарса п а р ӑ р ' тесе ыйтса йачӗҫ.

Епӗр те ӑнланаймарӑмӑр. Ниме тусан та ӑнла- 
нас ҫук.

Шыв чарланӗпе телеграф
Похвиҫнӗ районӗнчй ҫӑм хатӗрлев кантурӗнче 

ӗҫлекен Адакҫин Похвиҫнӗри (Куйбышӗв крайӗ) 
пуштӑ ҫумӗнчи телеграфпа ҫакӑн пек телеграмӑ 
панӑ:

.С авр у х а  Подбельского раНона Сою ззагогш ерсть
Еланскому

В ы езж айте Похвистнево
Адаксин



4 кунта телеграмӑ Елански патне (20 ҫухрӑма) 
ҫакӑн пек текстпа ҫитнӗ:

Испокосновой № 213,8 слоф, 20-1-36. 16 часоф С а в р у  
ха Подбелискова района здали ш ерись слант школы 
выезжайте в Покысниву.

Пиредал Адаксин 
Принил Зобнин'

Степан Писаков ҫырнӑ „Сурҫӗрти Мӳнхаузен" йат- 
лӑ йумах йевӗр калавсен кӗнекинче пӗр сунарҫӑ 
Мурмӑнран хӑйӗн Уймӑ йалне арӑмӗ патне хӑй 
пулӑ пит нумай тытни ҫинчен ҫапла пӗлтерет: 
шыв чарланне тытса унӑн сӑмси ҫине адрес ҫы- 
рат, хӳрине хӑй арӑмӗ патне йарае хут татӑкне 
ҫыхат те, ҫапла майпа йанӑ „телеграммӑ" арӑмӗ 
патне ҫав сехетрех ҫитет. Прхвиҫнӗ телеграфӗпе 
йанӑ телеграм пек мар, сӑмахӗсем те хӑй мӗнле 
ҫырнӑ ҫаплипех арӑмӗ патне ҫитнӗ.

Телеграфпа йанӑ сӑмахсене адресат патне улӑш- 
тарса панӑ ӗҫсемшӗн взыскани тунисем ҫинчен 
пӗлтерекен „МО-мӗш номӗрлӗ “приказ („Бюлетень 
Народного комиссариата связи" 11. 1935 ҫ.) Мус- 
кавран хӑй вӑхӑтӗнчех Похвиҫнӗри ҫыхӑну кан- 
турне ҫитнӗ пулмала та, анчах ҫыхӑну кантурӗн 
чисем ӑна вулама вӑхат тупайман пулас.

Йумах мар.
— Тутар республикинчи Ҫӗпрел (Буденый р.) 

РКШ курсанчӗсен хӑйсен столовӑйне накидкӑ- 
семпе плашчсем тӑхӑнса ҫӳреме кирлӗ. Ахалӗн 
мачаран йухса тӑракан шыв йӗпетме пултарат. 
(М. Буйкопа С. Вулко).

— Иӗпрес районӗнчи укҫа-тенкӗ ӗҫне пӑхакан- 
сен С. М ӑрат йалӗнчи трахработник Акҫанӑвпа 
тир-сӑраи илекен Безрукӑва шалу тӳлеме укҫа 
йама кирлӗ мар. Вӗсем кашни кунах ухутана 
чупса учреж денире лармаҫҫӗ. (Утӑмӑл).

— .Тухтӑрсен" пырса пӑхмала Малтикасӑн 
.П ӗрлеш ӳ“ колхозӗнчи (Вӑрнар районӗ) сӗг-ҫу 
фермӑ пуҫлӑхӗнче тӑракан Игнатйӗва. Вӑл кӳпӗн- 
се вилесрен хӑрамасӑр 502 литр сӗте .п ӗр  тӑру- 
ках* ӗҫсе йанӑ (ревизи тунӑ хыҫҫӑн палӑрнӑ). 
Выд)ӑх кӳпӗнсен ӑна супӑн) шывӗ параҫҫӗ, кӑна 
йӗплӗ ҫӑмах ҫитерсе хырӑмне шантарас (Ф. Ҫмил- 
ков).

— Ҫӗпрел районӗнчи (Тутар республикӗ) .Ка- 
линин* колхоз правленкн районри хаҫатра ҫакӑн 
пек пӗлтерӳ ҫапса кӑларма тӑрӑш мала; .Ҫуркун- 
не, ӑш ӑтсассӑн, хире йулнӑ 500 пуҫ купӑстана 
ани ҫинченех сутатпӑр. Сутасса М атросӑв Тимо- 
фей сутат. Кама кирлӗ—пырса илме пултаратӑр“.

— Ҫӗнӗ Ахпӳрт (А. Патӑрйел р.) колхозӗнче ко- 
Н)ухсем пурӑнакан пӗчӗк пӳрте вут хутнӑ чухне 
унти пожарниксен пичкесемпе, насуссемпе, шыв- 
семпе хурал тӑма пыма кирлӗ. 'Ахалӗн, кӑмака 
мӑрйи начар пирки, вут-кӑвар тухма пултарат. 
(Волкӑв).

— Патрекел йалӗнчи (Кӗҫӗн Йелчӗк р.) „Осоа- 
виахим“ колхозниксене ҫуркунне ҫитнӗ йатпа са- 
вӑнма хушатпӑр. Сирӗн текех лаш а кӳлсе кайма- 
ла пулсан пӗр виҫӗ кун ҫуна шырамала пулмаст, 
ҫуна вырӑнне урапа шырамала пулат. (Куракан).

— Атнашри (Ш ӑхасан р-нӗ) Кино Елекҫейӗ сӑ- 
ра тата ерех сутат. Финанс тӗлӗшпе ӗҫлекенсен 
шут шӑрҫи илсе, кунне Елекҫей мӗн чухлӗ тупӑш 
курнине ш утласа кӑларма кирлӗ. Хӑй ҫапах та 
куд)Тсбор укҫине ку таранччен те татайманнине 
никама та калама кирлӗ мар. (Шӑршӑ).

Йумахри вӑпӑрлӑ карчӑк йе...
Ҫверчков художник ӳкерчӗкӗ.

Патша Раҫҫейӗнчи „воздухоплавани".

Килти вьцьӑха йапӑх пӑхакан
— Ӑҫтан тупма пулат симӗс тӗслӗ кӑтартакан 

ӗне куҫлӑхӗ? Унсӑрӑн ӗне ыраш улӑмне ҫийесшӗн 
мар. Симӗс куҫлӑх тӑхӑнтартсан „утӑ панӑ“ тесе 
улталанмӗ-ши ман ӗне?

М. Шенкер.



Хыпарсем
(Йумах)

Инҫетре те мар, ҫывӑхра та мар, пӗр йалта 
Чӗкеҫ йатлӑ карчӑк пурӑннӑ, тет. Сӑнӗнчен пӑх- 
сан вӑл илемлӗн курӑнман: курпун пулнӑ, сӑмси 
ҫеклӗ йевӗр, анчах хастӑрлӑхӗ унӑн пысӑк пул- 
нӑ теме пулат: кирек йепле „хы пара“ та ытти 
ҫынсенчен икӗ кун малтан пӗлсе тӑма пултарнӑ.

Вӑхӑт ш ӑвнӑ шӑвнӑ, карчӑк ҫапах пурӑннӑ, 
вилме хатӗрленмен. Утмӑл ҫула ҫитнӗ, ҫитмӗлӗш- 
не тултарнӑ, сакӑрвуннӑран та иртнӗ. Ҫынсем 
ыйтнӑ унтан:

— Есӗ, карчӑк мӗнле вилместӗн? Вӑхӑт пек 
туйӑнат, а?

Ҫапах та кирек камӑн та, кирек хӑҫан та пу- 
лин вилмелине аса илсе, пӗрре карчӑк вилме 
хатӗрленнӗ. Пӳртре сак ҫинче сӗм пӗчченех выр- 
тат, тет, таса тумтир тӑхӑннӑ, тет, пӑхсан: халех 
вилсе кайат, тесе шухӑшламала, тет. Вилес тесе 
куҫне хупмах хатӗрленнӗччӗ, сэсартӑк;

— М ӗнле вилетӗп-ха халӗ епӗ? Кӳршӗ карчӑкӗ 
епӗ вилни ҫинчен пуринчен малтан килӗрен киле 
ҫӳресе пӗлтерет? Кӑна чӑтма пултараймастӑп,— 
тет.

Карчӑк тӑрат те, сӑкманне кӗлетки ҫине уртса 
йарса, урама тухат. Ҫӑл кутне ҫитсен чарӑнат 
те, кӳршӗ арӑмӗсене систерсе калат:

— Вӗрҫӗнӗ хыпар илтнӗ-ши есӗр?
— Мӗнле йышши хыпар?
— Епӗ вилме хатӗрлентӗм. Выртрӑм ӗнтӗ, таса

кӗпе-йӗи тӑхӑнтӑм.
— Ну?1 Чӑнах-и вара?
— Тупата, суйатӑп пулсассӑн ҫакӑнтах ҫӗр 

ҫӑтса йатӑр! Ма суйас?
Пӗтӗм йал тӑрӑх  каласа ҫӳрерӗ, тет, ҫак хы- 

пара. Киле тавӑрӑнчӗ, тет те, вилессине вӗҫлеме 
каллех сак ҫине улӑхса выртрӗ, тет. Анчах май 
килмерӗ, тет (ҫийӗнче, хӑй вӑхӑтӗнче туса пӗте- 
реймен ӗҫ кирек хӑҫан та ӑнӑҫлӑ пулаймаст). 
Выртсан-выртсан сасартӑк ун пуҫне ҫӗвӗ йапала 
аса килчӗ, тет:

—  Епӗ вилни ҫинчен пуринчен малтан кӳршӗ 
карчӑкӗ килӗрен киле ҫӳресе пӗлтерӗ. Кӑна чӑтма 
пултараймастӑп,—тесе каларӗ, тет.

Карчӑк тӑрят, тет те, каллех урама хӑй вилни 
ҫинчен калама тухса чупат, тет.

— Еп вилтӗм,—-тесе валат тет.
— Ӑҫта, вилмениҫ?
— Вилмен те, вилнӗ хыпара сире каласа хӑва- 

рас, тетӗп. Ахалӗн пӗлеймӗр есӗр.
Ҫултан ҫ /л  пурӑнат, тет, карчэк йалти хыпар- 

сене пӗтӗмпех кала-кала парат, тет, вилме нимӗн- 
ле майпа та пултараймаст. Нумайах пурӑнмӗ те- 
ха ӗнтӗ, йалта карчӑк хыпарне итлекенсем теми- 
ҫе ҫын анчах йулнӑ. Вӗсем—хӑйпе пӗр ҫулхисем, 
патша „ырлӑхне" пула хут пӗлеймесӗр йулнисем, 
хаҫат-журнал вулама пӗлейменнисен кӑна, тет.

Иван Сӳре.

Кукаиӗшӗпе ачи
Ид)уш йут йалтан килнӗ кукамӑшӗ ҫинеле чы- 

лайччен сӑнаса пӑхса ларнӑ хыҫҫӑн, хӑш сывласа 
илет те, урисене сулама чарӑнса, шӑппӑнта- 
раххӑн ыйтат:

— Сирӗн кил кунтан инҫе-и?
Кукамӑшӗ, ыйхӑласа лараканскер, картах сиксе 

илет те, йулхавлӑн калат:
— Инҫе!—тет.
Унтан тутлӑн анасласа тути ҫине хӗрес хунӑ 

хыҫҫӑн:
— Миҫе ҫулта есӗ, ачам?—тет.
—  Саккӑрта.
— Мункунта кӗлле карӑн-и?
Ил)уш шарламаст.
— Кайман пулмала есӗ, ҫавӑнпа шарламастӑн. 

Каймалаччӗ. Мункун кун вӗт Христос чӗрӗлет.
— Мӗн?—ҫамкисене картлантарса ыйтат Ид>уш.
— Христос чӗрӗлет тетӗп.
— Ма чӗрӗлет?
— Вилӗмӗнчен чӗрӗлет.
— Кам вӑл Христос?
— Христос-и? Христос ҫинчен те пӗлместӗн-и 

вара? Христос вилнӗ, эупӑкра виҫӗ кун выртнӑ, 
кайран тӑнӑ.

—  Кам тӑнӑ?
— Христос.

—  Апла пулсан вилмен вӑл?
— Вилнӗ.
— Вилнӗ пулсан мӗнле тӑнӑ вӑл?
—  Ҫаппах: виҫӗ кун выртнӑ та, кайран тӑнӑ.
Ид)уш шухӑша кайат.
— Епӗ пӗлетӗп!—тесе хавассӑн кӑшкчрса йарат 

сасартӑк.— Вӑл йури вилнӗ пек тунӑ.
.  — Турамӑшӗ ҫырлахах! —хӑраса ӳкет кукамӑ- 
шӗ.— Ҫылӑха пӗлмен ача турӑ ҫинчен ҫавӑн пек 
калаҫса ҫылӑха кӗрет.

—  Турӑ ҫук, пулман та, пулас та ҫук,—тет Ид)уш 
каллех урисене сулантарма тытӑнса.—Вӑпӑрсем 
те ҫук, шуйтан та ҫук... Вӗсем пурте йумахра ҫеҫ.

Ашшӗ кӗрет.
— Мӗн ҫинчен калаҫса ларатӑр ачапа?—ыйтат 

хунамӑшӗнчен.
— Ачуна йумах йарса кӑтартрӑм.
— Мӗн ҫинчсн? Качакапа упа йумахне и?
— Ӑна мар. Христос чӗрӗлни ҫинчен калакан 

йумаха.
— Ӑна есӗ йумах мар терӗн-иҫ,—тет Ид)уш ку- 

камӑшӗ ҫине тӳррӗн пӑхса. Кукамӑшӗ ватӑ куҫӗ- 
семпе пӗрре Ид)уш ҫине, тепре кӗрӳшӗ ҫиье хӑ- 
йусӑрӑн пӑхса илнӗ хыҫҫан:

— Ӑнланмасӑр йултӑн пулӗ есӗ,—тет Ид)уша.
ҪАВАХ.
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Фашисӑи вӗриҫӗленӗ
В, Ф илиппӑв художанк ӳкернӗ.

—  Ку арийцӑсем мар пурӑннӑ ҫурта мӑрйерен кӗрсе кайса унтл ҫынсем 
мӗн-мӗн шухӑшланине пӗлсе тухсассӑн Гитлӗр мана мухтамасӑр хӑварас ҫук.

Пикшик витри— ҫук витре
Колхоз правлени членӗ Григорйӗв Филипп:
— Пухӑва уҫӑлвӑ тесе шутлатпӑр. Пухӑва иртерме пӗр 

виҫӗ ҫынран президиум суйласа парӑр,—терӗ.
Ҫав минутрах ҫур халӑхе ытла та пулӗ тулала тухса 

кайрӗҫ.
Халӑх тухса кайнине кура Ы хракасси промколхоаӗнчен 

(Ишлей р.) килнӗ Н икитин Ф. хӑранӑ сасӑпа:
—  Ӑҫта, пухуран тухса тарчӗҫ-и, ара, ку халӑхсем?—тесе 

ыйтат счетоводӗнчен.
— Ҫук,— тет счетовод Тарасӑв,— Пирӗн налҫыннисем унаш - 

кал отчетлӑ пухӑра итлесе ларма пит йуратаҫҫӗ. Вӗсем пухӑ 
пуҫӑначчен килӗсене кайса, йе ҫы рмара ларакан лаш асене 
шӑвармали куритерен шыв ӗҫсе килеҫҫӗ. П уху пуҫӑнса кай-

цулмӗ-

илсе

сан пур сӑмахсене те итлемесӗр йуласран хӑраҫҫӗ.
— Ш ывне витрепе кунта ӑсса килсен питӗ авав 

чӗ-и?—тесе ыйтат Никитин.
— Колхоз правлени... хӗл каҫипех калатпӑр витре 

пар тесе. Сук, нимӗн те итлемест.
— Л аш асене мӗнпе ш ӑваратӑр?

— Л аш асене... епӗр шыв ӑсма аннӑ ҫынсенчен витрине 
илетпӗр те, куритене тултаратпӑр,—тесе ответлерӗ аслӑ коЦ)ух 
Ҫтепанӑв.

— П ӗр май ҫынран витре ыйтма лайӑх мар пирки. ҫур- 
куннех урамра шыв йухнӑ чух витре кирлӗ мар, теҫҫӗ ко- 
П,ухсем. К ол хозн и к .
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Краҫҫин черетӗнче тӑнӑ каҫ.
Ш упаш карта тӗпрен илсен черетсем пӗтнӗ. Анчах 

хӑш пӗр кунсенче краҫҫин патӗнче черетпулат.

Амӑшӗ ачисемпе йумах йарса ларат:
— Вара вӗсем ҫарӑкран тытса туртӑнма тытӑн- 

нӑ. Аслашшӗ—ҫарӑкӑн ҫӳлҫисенчен йарса тытвӑ, 
асламӑш ӗ — аслашшӗнчен, ывӑлӗ асламӑшӗнчен, 
йытти— ывӑл ачинчен; вӗсем патне кӑт-кӑтик чӑх- 
хи чупса пырса васкавлӑн ыйтнӑ:

— Чи кайри черетре кам? Ун хыҫҫӑн черет епӗ 
йы ш ӑнатӑп ,~тенӗ.

Килти калаҫу.

— Пӗлетӗн-и?.. Выртнӑ хуш ӑра вулама хуш- 
мӑҫҫӗ.

Ан хӑра. Йумах кӗнекнне вулатӑп. Хӑшпӗр 
очерк вуланӑ чухнехи пекҫы вӑрса  кайас ҫук.

Йумах „ӑсти".
— Паҫӑр килсе кайнӑ йулгаш у командировкӑра 

ҫӳренӗ чухне чылай халӑх хушшинчи йумахсене 
пухрӑм тет. Ма-ха вӑл вӗсене чӑвашсен тӗпчев 
инҫтитучӗ ҫумӗнчи фо.Т)Клор комиҫҫине усӑ курма 
леҫсе памаст?

— Унта леҫсе паргараймӑн ӑна. Пухнӑ йумах- 
сепе вӑл „хам ш ухӑшласа ҫыртӑм“ тесе тӗрлӗрен 
журналсен редакцисеяе валеҫме ш ухӑш лат.

Ачасем хушшинче.
~  Авалхи Грецири Диоген философ мӗнле тӗ- 

лӗнмеле ҫынна кӑнтӑрлах хунар ҫутса шыранӑ?
— „Капкӑн" ж урнала нихӑҫан та вуласа кур- 

ман ҫынна.

Йулашки тӗшмӗш.
„Кунта тӗрлӗ йышши справкӑсем параҫҫӗ“ тесе 

ҫтена ҫумне хут ҫырса ҫапнӑ тӗлте ларакан  сӗтел 
умне 80 ҫулхи карчӑк пырса тӑрат.

Сӗгел хушшинче ҫырса ларакан хӗр унран йы- 
тат.

—  Мӗн ӗҫпе килтӗн?—тет.
—  Ман санран пӗр справкӑ илмели пур.
— Мӗнле справкӑ—кала?
— Акӑ мӗн: йумахри вӑпӑр карчӑксем, арҫури- 

сӗм, вӗриҫӗленсем тӗнчере пулнӑ-ши, пулман-ши? 
Ҫавна пӗлсе кайас тесе кунта килгӗм,—тет кар- 
чӑк.
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Ашшӗпе ачисем.
А ш ш ӗ :— Карчӑкпа старик пурӑннӑ. Вӗсен виҫӗ 

ывӑл пулнӑ; иккӗш ӗ—ӑслӑ, виҫҫӗмӗш—ухмах.
А ч и с е м П ӗ л е т п ӗ р ,  пӗлетпӗр. Ухмаххи кахал 

пулнӑ—кӑмака ҫинче выртсах иртерне^ Ҫулталӑ- 
кӗпе вунӑ ӗҫкунӗнчен ытла тӑвайман...

Ы йтусемпе ответсем.
Ы й т у : —Кама вӑпӑрлӑ карчӑк тесе каланӑ?
О т в е т : —Вӑпӑрлӑ карчӑксем авалхи саманара 

пуччушши ҫине утланса уйӑх патне хӑпарса ҫӳ- 
ренӗ (тӗттӗм ҫынсем шухӑшӗпе). Халӗ вӗсем Шу- 
паш кар пасарӗнче сарлака сак ҫине утланса лар- 
са хапрӑк ҫӗпри' сутса услам тӑваҫҫӗ.

Ы й т у : —Перҫин авалхи патши Кҫеркс тинӗсе 
хӗнеме мӗншӗн хушнӑ?

О т в е т : —Тинӗсре, хӑшпӗр отчот тӑваканӑн сӑ- 
махӗнчи пек, ытлашши нумай шыв пулнӑран.

Ы й т у : —Мӗн вӑл Авгий витисем?
О т в е т :  —Авгий вӑл грексен турӑсем ҫинчен 

калакан йумахри патша пулнӑ (Елидӑ патши). 
Унӑн лаш а витисем нумай пулнӑ. Вӗгене вӑл ни- 
хӑҫан та тасаттарман. Халӗ Авгий витисем тесе 
хӑшпӗр йапӑх колхоз витине калама пулат. Хӗрлӗ 
ҫарта пирӗн ун пек тасатман витесем пӗрре те 
ҫук. Ку аван.

Сутмали йумахсем.
1. Кӑмака ҫинче пуҫламан паш алу выртат. (Ку- 

вакинӑпа Турхан райӗҫтӑвкомӗсен шкул строитӗл- 
стви планӗ).

2. Ҫил ҫинче таш ласа тӑрат, ҫаннисемпе силле- 
се вӑрӑсене хӑратат, ревизи комиҫҫи мар, анчах 
вӑрлӑха вӑрлама памаст. (Пахчара кайӑксене хӑ- 
ратма тунӑ кӗлетке)

3. Пӗчӗк йытӑ сарӑлса выртат, ҫыртмаст, вӗр- 
мест, столовӑйа кӗртмеот. (Йапӑх столовӑйра па- 
ракан йашка ҫине ӳкнӗ таракан).

4. М аҫтерскойра— паттӑр, пухура сӗтел айне 
пытанса ларат. (Хӑшпӗр тиркевҫӗ критик).

5. Хӑҫан Гитлӗр вӑрҫӑ ҫинчен шухӑшламаст? 
(Ҫывӑрнӑ чухне, ҫывӑрсан та тӗлӗккурм ан чухне).



Хӑшпӗр ҫӗрте растратӑ туса вараланнӑ ҫынсенех пӗрпӗр ҫын ҫырнӑ „служебнӑй запискӑ" тӑрӑх ӗҫе илнисем пулнӑ
(Потребкоопераци отчочӗ тӑрӑх).

— Хам пата ҫавӑн пек ,кум * панӑ ҫунатсемпе вӗҫсе килекен ҫынна йышӑнма кирек хӑҫан та хатӗр!



Александр Кӑлкан
(П ӗр п а й л ӑ  пйесӑ)

Выууакансем: СаН)ӑ, Т а^а , Ваҫҫа, Ҫергей.
Колхозри медпунктӑн прийом пӳлӗмӗ. Сулахайпа сылтӑмра алӑксем. Тӳрех икӗ чӳрече, пери

уҫа.

С а II) а  {сӗт ел ҫинче апт ечкӑ  м айласа  йур- 
лӑ т ):

Колхоз хирӗ тинӗс пек те 
Вӗҫӗ>хӗрри курӑнмаст.
Х олхозра ҫеҫ вӑхӑт ҫитрӗ 
Хавасланса пурӑнма...

{Сы лт ӑмран Тан,а чупса кӗрет).
Т а  Н) а {хыпӑнса). Мӗн уйавлама тытӑннӑ есӗ?
С а Н) а. Иккӗмӗш бригадӑна аптечкӑ леҫмеле. 

Тӗрӗслетӗп: ванни ҫук-и тетӗп.
Т а Н) а {ларчӗ). Пирӗн йодӑна такам тӑмани 

тӑкса йанӑ... Чупса килсе халран карӑм.
С а II) а. Мӗн пулчӗ апла?
Т а н ) а .  Пайан Ваҫҫан иртенпех жнейки хирӗ- 

ҫет...
С а 11) а .  Елле жнейкӑна тӳрлетме йвдӑ кирлӗ 

пулчӗ-и?
Та Н) а .  Ан аташ. Ж нейкӑ тӳрлетнӗ чух Ваҫҫа 

аллине ҫурса йанӑ.
Са Ц) а .  Хӑрушах пулсан мӗншӗн хӑй килмерӗ?
Т а Н) а .  Хӑрушӑ мар, ывӑҫ тупанне анчах ҫур- 

са Йанӑ.
С а  Н) а. {Е м елӗсене хы паланса  пуҫтарат), Ха- 

лех, йодӑ йаратӑп та, пӗрле чупӑпӑр. {С улахайа  
кӗрсе кайрӗ).

Та Ц) а .  Миҫе ҫын ӗҫсӗр тӑрат ӗнтӗ у н т а .. Па- 
йан пӗри пӗр ҫурла илсе пыман вӗт тата. Хут 
алӑпа вырнӑ пулӑттӑмӑр.

С а н ,а .  (ш алт ан). Ҫул. майӑн складран илсе 
тухӑпӑр. Ж нейкӑ пӑсӑлнӑ пулсан неччу ахад) ҫӑ- 
вар кзрса тӑма.

Т а Н ) а  (к а лл ӗ -м а ллӗ  у т к а ла са ). Ех, Сггьа! 
Ӑмӑртни пулат-и ӗнтӗ ку?! Пӗрремӗш звено ӗҫӗ 
шыв пек йухса пырат ав.

С а ^ а .  Есӗр начар ӗҫлени мӗнрен килет пулӗ 
тетӗн есӗ?

Т а ц ) а .  Еп Ваҫҫаран килет пулӗ тетӗп, Ваҫҫа 
жнейкӑран, тет.

С а Ц ) а .  Пӗрремӗш звено лайӑх ӗҫлени мӗнрен 
килет тесе шутлатӑн?

Та Н) а .  Еп Ҫергейрен тетӗп, Ваҫҫа жнейкӑран 
тет. Вӗсен жнейки ҫӗнӗ тет.

С а  1Ь а  (т ухса). Пайан Ҫергей районра-ҫке.
Т а Ц) а. Ҫергей пулмасан, Иван лайӑх ӗҫлет. 

Каплах пулсан, хӗрлӗ йалавӑн ҫӳҫине те курас 
ҫук еп ӗр .
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С а 1ь а .  Ну, Тан^а, кайрӑмӑр.
(Вӗсем  а лӑ к  у м н е  ҫитсен Ваҫҫа к ӗр ет ).
В а ҫ ҫ а  {кӗнӗ ш еппӗн). А-а! Мӗн ӗҫлетӗн есӗ 

хал)4ченпе? Асту, Та^ьа! Сана кӗтсе ӳте тумлам 
йун йулмарӗ ман.

Т а 1ь а .  Мӗншӗн килтӗн? Хамӑр та халех пы- 
раттӑмӑр вӗт.

В а ҫ ҫ а .  Сана кӗтсен, вилсе те  кайӑн. (А л л и -  
не тӑсса). Сан^а, есӗ те пулин хӗрхенсем мана. 
Ҫыхса йар тархасшӑн.

С а  1Ь а. Сана хӗрхенме те шалкӑ, мӗскӗне! 
{Бингппа йодӑ кӑларса  ҫыхма пуҫлат ).

Т а 1ь а .  М ӗскӗн мар вӑл, кахал!
В а ҫ ҫ а .  Ҫӑварна хуп, арҫури майра! (Сасар- 

тӑк). Ой, хуллентерех, Сан>а!
С а  1Ь а. Ӑвланиччен тӳрленӗ-ха.
В а ҫ ҫ а  Еп, тен, халех авланасшӑн пулӗ.
Т а  1Ь а {кулса)'.

„Ирпе тӑрсан ҫӑпатине 
Ҫырас килмест урана.
Йурататӑп Сӑпанине,
Авланатӑп ы р ан ах "— ха-ха-ха! М алтан 

макӑрма пӑрах-ха, унтан авланӑн.
В а ҫ ҫ а. Ес мӗн павраса тӑратӑн кунта? Халех 

хире чуп! Унта темиҫе ҫын касӑлса пӗтнӗ.
Т а 1ь а .  Суй, хытӑрах. Пурте сан пек пуд). 

Хирте ӗҫлесси пухура: „Мана ударника ҫы рӑр“ 
тесси мар-им!

С а 1ь а  Ҫитӗ, Тан^а, ан тарӑхтар ӗнтӗ ҫавна.
В а ҫ ҫ а ^ . Ун пирки хӑмӑлтан ҫакӑнасса ҫитнӗ 

ӗнтӗ епӗ. Ӗҫлеме пӗлместӗн, тет. Ҫӗмрӗк жнейкӑ- 
па кам ӗҫлеме пултартӑр-ха? Ой, СаН)з! (Ҫ ы хнине  
сутсе йачӗ).

Т а ^ ь а .  Ак кайатӑп та, бригадиртан жнейкӑпа 
ӗҫлеме ыйтатӑп. Еп пӗлтӗр, Иванпа ӗҫленӗ чух, 
йӑлтах вӗренсе ҫитнӗччӗ...

В а ҫ ҫ а .  Сана жнейкӑ шанса пама ухмахсем 
ҫук пуд)-ха. О ой!

С а ^ ь а .  Тӗк тӑр ӗнтӗ, ҫыхма памастӑн!
Т а 1ь а .  Курӑпӑр-ха, кама лайӑхрах шанса па- 

нине. Ну, Саща, еп вӗҫтеретӗп! Асту, Ваҫҫана хӑ- 
вӑнтан ан хӑвар, атту амантӑм тесе килне те кай- 
са выртӗ вӑл.

В а ҫ ҫ а. Ех, сана! {Тан,ана хирӗҫ  пырат). Тухса 
кайсан тухса кайан... {А лли н е  ҫыхни т ат ах сал- 
т ӑнса кайрӗ).



С а 1ь а .  Ваҫҫа, мӗн хӑтланатӑн есӗ? Елле кунӗ- 
не сан аллуна ҫыхмала-и!

Тан)а. {Тухса тарчӐ).
Ваҫҫа (т ат ах а лли н е  ҫыхтарат). Санитаркӑ 

имӗш. Аран тухса кайрӗ.
Таща_ (чӳречерен пӑхса)... Акӑ пырат Ваҫҫа кӗ- 

пер урлӑ каҫса; кӗчӗ кайрӗ лаҫҫа, ларчӗ ура хуҫ- 
ҫа, ҫулӑ пӑтӑ пуҫҫа ҫирӗ кашӑк хуҫҫа, тухса кай- 
рӗ Заҫҫа хырӑмне хы ҫса“...

С а  Н) а. Ҫитӗ ӗнтӗ, Тан)Л, атгу аллине ҫыхма 
ирӗк памаст вӑл.

В а  ҫ ҫ а. Тухса вӗтсе йариччен вӗҫтер часрах. 
Еҫрен тарса ҫӳретӗн.

Т а 1ьа . Ай, мӑшкӑл! Ваҫҫаран ҫак сӑиаха илгсе 
тӑр-ха. Халех кайса жнейкӑ ҫине ларатӗ.п(Ҫухалчӗ).

Ваҫҫа. Вӑт арҫури. Колхоза кӗриччен урама 
тухма вӑтанатчӗ, хал, ҫӑвар уҫма памасЕ

С а 1Ь а. Колхоза кӗриччен епӗр кӗтӳ те кӗт- 
нӗ те...

В а  ҫ ҫ а. Ех, Сан^а-а, сан ҫинчен мӗн калама 
ентӗ.

С а 1ь  а. Мӗн ара? _
В а ҫ ҫ а .  Чисти майранах тухса кайрӑн есӗ.
С а Н) а. Анчах-и?
В а ҫ ҫ а. Ылттӑн есӗ, ҫутӑ хӗвел! О ой, хул- 

лентерех, Сан^а! (А лли н е  т урт са т ат ах ҫыхни- 
не сӳтсе йачӗ).

С а 1ь  а  Хытӑ та туртмарӑм ҫке. Тӗкех тӑр-ха 
ӗнтӗ, часрах ҫыхар.

В а ҫ ҫ а. Е-еех, Сан)а, пӗлместӗн ҫав есӗ!
С а Н) а. Мӗн ҫинчен ара?
В а ҫ ҫ а. Ылттӑн есӗ, ҫутӑ хӗвел...
С а Ц) а. Илтрӗм ӗнгӗ, каларӑн.
В а ҫ ҫ а. Ҫук, Сан, >1 Каламасӑр тӳсейместӗп 

ҫав... Текех чӑтма пулгараймастӑп. Са^а, кама йу- 
ратагӑн есӗ? (А л л и н е  ҫыхма ирӗк памаст ).

Ҫ. а щ а  ( кулат ). Ай, мӗн пулчӗ сана? Ес аллу 
ыратни ҫинчен те манса кайрӑн ҫке!

В а ҫ ҫ а Алӑ мар, хырӑм ыратсан та, ун ҫин- 
чен сан умӑнта шарлас ҫук епӗ. Сан^а, чунтан- 
вартан йӑлӑнса ыйтатӑп: кама йурататӑн? (А лли -  
не ыраттарчӗ). Ой!

С а 1Ь а  {шӳт туса). Сзна.
В а ҫ ҫ а  (ӗненсе). Мана-и? Ах, чунган-вартан 

йуратнӑ Сан,а! {Ы шаласшӑн).
С а >ь а (сирӗлсе). Хуллен. Аллусене пит ирӗк 

ан пар.
В а ҫ ҫ_а. Са>ьа, ылтгӑнӑм! Ҫутӑ хӗвелӗм! Еп 

йӑнӑшмарӑм икк<н. Мӗнтенпе сана курса калаҫас- 
шӑн ӑшаланса пурӑнтӑм, пайан тин мел тупрӑм.

С а 1Ь а. Ес йури мӑшкӑлатни ара! Мӗн пулчӗ 
сана?

В а ҫ ҫ а. Йури мар, Са^ьа, чеснӑй словӑ йури 
мар. Еп сана гахҫантанпах йурататӑп. Такки сан 
ҫинчен шухӑшласа ҫӳренипе ӗҫ 1ес те килмесг. Ата, 
Сян,а, колхоза пӑрахса хулана кайар. Рай вӗт ун 
та. Ҫичӗ сехет ӗҫлегӗн те, пӑрггавар гӑрӑх гу.ьат 
тума тухса кайатӑн...

Са>ьа. ,И нхуз“ хӗрӗсене илсе кай. Пицӗншӗ 1 
колхозра аван.

В а ҫ ҫ а  Ҫук, Са^а, мана урӑх хӗр кирлӗ мар. 
Еп саншӑн пайан мӗн тунине пӗлетӗн вӗт-ха 
есӗ.

С а Ц) Ну, ну, каласа пар-ха.
В а ҫ ҫ а. Ж нейкӑ та ҫӗмӗрӗлмен, алла та йури 

суранларӑм. Сан патна килме май шыраса, ҫын- 
сем курман чух, аптечкӑри йодӑна тӑхса йатӑм.

Тӳрех чупса килесшӗнччӗ, Тан)3 йамарӗ. Вара вӑл 
курӑнми пулсӑнах...

С а Н) а. Ухмах! Тӑм пуҫ! Тухса кай часрах, ват- 
са кӑлариччен!

В а ҫ ҫ а. Сан)ӑ, мӗн калаҫатӑн есӗ? М ана йура- 
татӑп терӗн-ҫке.

С а 1Ь а. Ш ӳг туса каларӑм епӗ, ухмах! Намӑс- 
сар есӗ. Хирте хӗрсе тырӑ вырас чух, хӑвӑн ух- 
махла йуратӑвӑпа супса ҫӳретӗн.

В а ҫ ҫ а. Ех, Са>ьа-а, калама ҫӑмӑл вӗт вӑл. 
Ес ху лӗрмайах сулхӑнра ларатӑн тата.

С а Н) а. Вӑл сулхӑнра йурату кӗгсе выртат, 
терӗя им. Ыых, уйгӑмани! Еҫе пӑрахсах ҫӳренӗшӗн 
пуҫран шӑлса каҫармӗҫ-ха сана, пухура аванах  
ӑ :а  вӗрентӗҫ. (П аузӑ).

В а ҫ ҫ а (сасарт ӑк Сан,а аллинчен  йарса  
тытрӗ).^ Сан)ӑ, тархасшӑн ку ӗҫ ҫинчен никама 
та ан пӗлтер. Еп халап хыҫҫӑн кайрӑм...

Са >ьа .  Ак тамаша! Ухмахланнӑ пуд, есӗ, тем- 
ле халап ҫинчен аташатӑн тата.

В а ҫ  ҫ а. Аташмастӑп епӗ.Х аллапра пӗр каччӑ 
хӗрне йуратнине алӑ касса ӗнетернӗ, тет.

СаН)а Ех, Ваҫҫа, пӑхатӑп та сан ҫине, тӗлӗне- 
тӗп. Пӗрре пухура намӑслантармасӑр ҫын йӗрки- 
не к^^рес ҫук ӗитӗ есӗ.

В а  ҫ ҫ а. Сан)1 , тархасшӑн, ан хӑрат мана. Еп 
клас тӑшманӗ мар вӗт. Тархасшӑн каҫар, Сан^а!

С а Н) а. Еп мӗн хушнӑ ҫавна итлетӗн-я? Вара 
каҫаратӑп.

В а  ҫ ҫ а. Иглетӗп, Са^а, чеснӑй слввӑ итлетӗп.
С а Н) а. Йурат. Пайантан пуҫласа тӑрӑш са ӗҫ- 

леме тытӑн. Каплах пулсан, сана никам та савас 
ҫук. Колхоз хӗрӗсем кахалсене йуратмаҫҫӗ.

В а  ҫ ҫ а. И глетӗа, Сан)1! Анчах Тад^ана та  ан 
калч вара.

" С а Н) а. Ес лайӑх ӗҫленӗшӗн бригадир санӑн 
жнейку ҫине хӗрлӗ флаг ҫаксан, Та)%ана та кала- 
мӑп.

В а ҫ ҫ а .  Хе, мӗн йенӗпе ҫынран кайаепӗ. Пу- 
лат Сан)а, хӗрлӗ флаг та пулат.

(Т у л т а  ура сасси)
С а >ь а, Ҫигӗ ӗнгӗ. Хал> хире кайиа пултаратӑн.

Сылтӑмран Ҫергей кӗрет .
Ҫ е р г е й (а лӑкран  ҫурри кӗрсе). Каҫарӑр... 

асту.м1н та. Улаха ҫаклантлм пулас.
Са>ьа {вӑтанса). Ҫук-ҫке, Ҫергей! Ҫук.., Ваҫҫа 

алӑ ҫы хтарма килнӗ вӑл.
В а ҫ ҫ а  Санӑн, салтака кайасскерӗн, улахсем 

тӑрӑх ҫӳресси ҫеҫ йулнӑ ӗнтӗ.
Ҫ е р г е й. Салгака мар, хӗрлӗ-ҫара кайатӑч 

епӗ. {М а ла ла  иртрӗ).
С а 1Ь а {ҫӗкленсе). Ҫергей, илчӗҫ-им?
Ҫ е р г е й. Илчӗҫ, Сан^а! Ман ӗмӗгленнӗ ӗмӗ- 

тӗм тйнех ҫигрӗ! {Ларчӗ).
В а  ҫ ҫ а. Мӗн хӗпӗртесси пур-ха уншӑн? Сал- 

така кайичченех айг-двалатса ывӑнтарчӗҫ ӗнтӗ. 
{К аҫӑрӑлса ут ат ). Айт-два, айт-два... {С уранлӑ  
а лли н е  ҫӗклгсе). Еп Хӗрлӗ ҫара каймасӑрах кол- 
хоз ӗҫӗшӗн йун тӑкатӑп!

С а Н) а. Ан суй, ан суй, Ваҫҫа! Татах манса 
карӑн ҫке.

В а ҫ ҫ а {ҫыхланса) А... Мӗн... {хытӑ) Сан^а, ес 
чӗнмесӗрех тӑр-ха.

Ҫ е р г е й. Мӗн ҫинчен пуплетӗр есӗр?
В а  ҫ ҫ а. Мӗн ҫинчен пулсан та, сан ӗҫ ҫук.
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Ҫ е р г е й. Апла пулсан канҫӗрлес мар сире. 
{Кайма тӑрат).

С  а Н) а  {Ҫергейе ларт са). Ан кай-ха, Ҫергей, 
лар-ха! Ваҫҫа халех тухса кайат вӑл.

В а ҫ ҫ а. Ҫук, каймастӑп. М ана хӑвалама не 
имееш правӑ есӗ.

С а Н) а  {хӑрат са) Ҫапла-и-ха есӗ? Тӑр, Ҫер- 
гей умне!

В а ҫ ҫ а. Сагьа, м^н хэтланатӑн есӗ?
С а Н) а {хытӑ). Йулашки хут калатӑп!
В а ҫ ҫ а. {Ҫергей у м н ӗ  пырса тӑчӗ). Сан^а, мӗн 

ара... Чӑнах...
С а  Н) а. Ҫмйрнӑ! Ман хыҫҫӑн пӗр сӑмах сик- 

термесӗр каласа пыр.
Ҫ е р г е й (тӗлӗнсе). Сан^а, мӗн тӑватӑн есӗ?
В а ҫ ҫ а. Сан)а...
С а 1Ь а Молчат! Ҫмирнӑ тенӗ сана. {Ҫергейе). 

Ес итлесе лар. {Ваҫҫана). Ну, кала ман хыҫҫӑн: 
йулташсем, еп пайан пысӑк айзплӑ...

В а ҫ ҫ а Еп... еп... еп... Сан^а, никама та кала- 
мэстап терӗн-ҫке?

С ӑ  >ь а. Иглеместӗн-и ха есӗ? Халех Ҫергейе 
каласа паратӑп.

В а ҫ ҫ а. Ай, ай, ан кала, Сан>а, итлетӗп!
С а >ь а. Хал)Ччен епӗ ӳркенсе анчах ӗҫлеттӗм...
В а  ҫ ҫ а Епӗ ӳркенсе анчах ӗҫлеттӗм...
С а  1ь  а. Анчак пайантан пуҫласа тӑрӑш са ӗҫ- 

леме тытӑнатӑп.
В а ҫ ҫ а. Анчах малашне калама ҫук лайӑх ӗҫ- 

леме тытӑнатӑп, чеснӑй словӑ!
Ҫ е р г е й. Са1ьа...
С а  >ь а [Ҫергейа). Ан кансӗрле-ха есӗ. {Ваҫҫа- 

на). Малала кала, Ваҫҫа!..
В а ҫ ҫ а. ,Ан кансӗрле-ха есӗ. М алала кала, 

Ваҫҫа*...
С а 1Ь а. Чим, чим... „Дисциплинӑна лайӑхлат- 

ма, хамӑр звенона малти рете кӑларма сӑмах па- 
р атӑп “ те.

В а ҫ ҫ а .  Чим, чим, дисциплинӑна лайӑхлзтма, 
хам... хам... хамӑр звенона малти рете кӑларма 
чеснӑй словӑ паратӑп.

С а 1ь  а. Вот, вот. Ҫитет. Кру-гом!
В а  ҫ ҫ а  {ҫавӑрӑнса). Ат-два! Ҫак анчах-хи, 

СаН)а?
С а 1ь  а. Алӑкран тухса хирелле шагом марш! 

Ат-два, ат-два!..
В а ҫ ҫ а {т ухса кайсан к а л л а  а лӑ к  уҫса). Ас- 

ту, СаН)Э, Ҫергейе те ан кала вара. (Ҫ ухалчӗ).
С а 1Ь а {ӑшне йӑваласа  кулат ). Ай... ви- 

леп... ай...
Ҫ е р г е й {сиксе т ӑрса). Чорт воҫми! Есӗр 

иксӗр те манран мӑшкӑласа кулма шутланӑ.
С а 1Ь а. Санран мар, Ҫергей, Ваҫҫаран кулатӑп 

епӗ,
Ҫ е р г е й Мӗн пулчӗ ку сирӗн, каласа пар-ха 

тархасш ӑн.
С а 1ь  а „Ҫергейе те ан кал а“, терӗ вӗт. Ӳлӗм- 

рен хӑвах пӗлӗн-ха.
Ҫ е р г е й .  .Ӳ лӗм рен '... хӑҫан-ха вӑл ӳлӗмрен? 

Манӑн, килти ӗҫсене майласанах, Хӗрлӗ ҫара тух 
са кайас пулат вӗт.

С а 1Ь а {лӑпланчӗ). Кайатӑн иккен ӗнтӗ,
Ҫ е р г е й. Кайатӑп, Сан^а! Ҫул май сан патна 

кӗрсе, тав туса тухас терӗм.
{Ларчӗ).
С а 1Ь а. Мӗншӗн тавтумала мана?
С е р г е  й. Ман куҫри трахома тасатнӑш ӑн, ма-
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на Хӗрлӗ ҫара йурӑхлӑ тунӑшӑн, Сатьа. Йуратнӑ 
тӑван ҫӗршыва тӑшмансенчен сыхласси, Хӗрлӗ-ҫар 
шкулӗ витӗр тухасси, мӗнле пысӑк телей вӑл, Са- 
1Ьа! Спасибӑ сана, спаҫибӑ.

С а Н) а. Арҫын-ача пулнӑ пулсан, мана та Хӗр- 
лӗ ҫара илнӗ пулӗччӗҫ. {Ҫергей ҫум не ларчӗ).

Ҫ е р г е й .  Хӗрача пулнӑшӑн хурланатни елле, 
С а II) а ? ^

Са Н) а .  Елӗк, кӗтӳ кӗтсе ҫӳренӗ чух, кулаксе- 
не ӗҫленӗ чух, хурланатгӑм. ХаД) ҫук. Хӗрлӗ-ҫарта 
пулмасан та, уншӑн ӗҫленине туйса илтӗм епӗ.

Ҫ е р г е й. Сан>а, ман сана тата пӗр сӑмах ка- 
ламали пур.

С а Н) а: Мӗн-ши ӗнтӗ? Кала, Ҫергей.
Ҫ е р г е й. Еп сана-а... комсорг ӗҫне парса хӑ- 

вармала, Райкомолра каларӗҫ. Пайан каҫпа пуху 
пулат.

С а Н) а. Еп урӑх сӑмах калатӑн пуд> тесе. Рай- 
комол ман ҫине шанат пулсан, йышӑнас пулат 
ӗнтӗ.

Ҫ е р г е й М олодец, Сан>а! Анчах ман сана та- 
та тепӗр сӑмах каламали пур-ха.

Са Н) а .  Тата мӗн ши ӗнтӗ?
Ҫ е р г е  й. Райздрав Иван Павлӑча уйкассине 

куҫарат, ҫавӑнпа пирӗн медпункта сана заведуйу- 
шчи тунӑ.

С а н ) а .  Ай тамаша, пултарайӑп-ши епӗ?
Ҫ е р г е й .  Пултаратӑн, Сарьа!
С а н , а .  Райсывлӑх пайӗ ман ҫине шанат пул- 

сан, йышӑнас пулат ӗнтӗ,
Ҫ е р г е й .  М олодец, Сан^а! Ну, ман сана тата 

тепӗр сӑмах каламали пур та...
С а Н) а. Кала ӗнтӗ, Ҫергей, ӑна та!
С е р г е й {турт ӑнса тӑрат , айккинеле  х у л -  

лен). Фу, каличченех ҫамка тарла пуҫларӗ. {Сан,а- 
на). Тен, каҫпа, пуху хыҫҫӑн калӑп луччӑ.

С а г ь а .  Интереснӑ... Хзлех кала апла пулсан, 
Халех кала, Ҫергей!

Ҫ е р г е й. {Саща а лли н е  тытса). Сывалма ҫӳ- 
ренӗ чух, санран вӑтанаттӑмччӗ епӗ. Х ад ,.. тӑван 
пек туйӑнат... Уйрӑлма та йӑвӑр...

С а Н) а. Мӗншӗн, Ҫергей? Ну?
Ҫ е р г е й .  Мӗншӗн? {Сиксе т ӑрса чӳрече у м -  

не кайса  тӑчӗ. П аузӑ)
Ҫ е р г е й {сасартӑк ҫаврӑнса). Сап^а... йура- 

татӑп епӗ сана: ^
{Хире-хирӗҫ пырса тӑчӗҫ).

•

С а Н) а. Суймастӑн пулсан, епӗ те йурататӑп 
сана. {чуптӑваҫҫӗ).

Т улт а  у р а  сасси. Ҫергейпе Сан,а у й р ӑ л с а  тӑ- 
чӗҫ. Ваҫҫа васкаса кӗрет .

В а ҫ ҫ а .  Сан)а, часрах велоҫипед ҫине лар та, 
хире вӗҫтер. Унта Тан^а, жнейкӑпа вырнӑ чух, 
куҫне хӑлчӑк кӳртнӗ. Никам та кӑлараймаст.

С а Н) а. Ак нуша! {Тепӗр пӳлӗм е  чупса кӗрсе 
кайрӗ).

Ҫ е р г е й .  Кам велоҫипечӗпе килтӗн?
В а ҫ ҫ а .  Бригадирӑнаипе. Вӑл ман жнейкӑпа 

вырса йулчӗ. {К ӑмӑлсӑр) Саща каласа пачӗ пуд, 
ӗнтӗ сана!

Ҫ е р г е й .  Мӗн ҫинчен?
В а ҫ ҫ а .  Паҫӑрхи ҫинчен,
Ҫ е р г е й .  Мӗн вӑл сирӗн „паҫӑрхи“?
В а ҫ ҫ а .  Каламарӗ стало быт? Тотгӑ, {Хытӑ) 

Са^ьа! Ҫергейе каласа памарӑн-и хайхине?
С а Н ) а  с а с с и .  Каламан Ваҫҫа, каламан!



В а ҫ ҫ а  (хавассӑн). Ну вот! Апла пулсан, Ҫер- ла кирлӗ. Айтӑр хире. Сӑмахӗ кунта, ӗҫӗ—хирте. 
гей, сана Хӗрлӗ ҫзра кайиччен ӗҫлеме ӑмӑртӑва
чӗнетӗп. {И урласа т ухса кайаҫҫӗ).

Я  I I  “ “ Колхоз хирӗ тинӗс пек те
Ҫ е  р г е й .  Чтош, чан калатан пулсан, пит аван. Вӗҫӗ-хӗрри курӑнмасК

Иышанатап. ,  Колхозра ҫеҫ вӑхӑт ҫитрӗ
С а н ) а  {тухсӑ). Молодец, Ваҫҫа! Тахҫанах ҫап- Хавасланса пурӑнма

» Ч а р ш а в.

Вӑл йышши меслетпе ӗҫлекен социал- 
националиссем

В. Ф илт ш ӑв ӳкернӗ.

 ̂ %/ »
И ут  пат ш алахран пы нӑ ҫын:—И ум ахра  Христ оса сирӗн нацаонал-социалиссем  

мӗнш ӗн ревоЛ)уционер т уса хунӑ7  
Министр ҫынни:—Мӗншӗн тесен... 
Пынӑ ҫын:—Ан кала , х а м а х  пӗлетӗп: мӗнш ӗн тесен Христ ос 5  ҫӑкӑрпа 5  пин 

ҫынна т ӑрант арнӑ, национал-социалиссен ҫулпуҫӗсем  те, вӑл  Христ осран при- 
м ер илсе, 5  ҫӑкӑрпа 5  пин ҫынна т ӑрант арм а т ӑрӑш аҫҫӗ.

Г>



Тилӗпе старик йу- 
махран

Тилӗ:— Кун пек хӑтла- 
натӑп та, анчах мана... 
„Капкӑн“ курмасан йурӑч- 
чӗ. Курсассӑн вара „Ти- 
лӗпе старик“ йумахӑн 
вӗҫӗ те урӑхланса кайа1г.

Вилме хатӗрленнӗ ватӑ ҫын
Пӗр ватӑ старик вилме хатӗрленнӗ
Ватӑлӑх канӑҫ паманнине кура, кӑмака ҫине 

улӑхса выртнӑ, вилӗме пулӑшма— йынӑша-йынӑ- 
ша илсе кӑш кӑрнӑ.

Вӑхӑчӗ йынӑшса выртмзли мар,—хӗрӳлӗ ӗҫ вӑхӑ- 
чӗ пулнӑ—авӑн ҫапмала. Пӗтӗм халӑх йӗтем ҫинче.

Унта шавланисемпе кулнисем старик хӑлхине 
кӗрсе тӑнӑ. Старик йынӑшнӑ-йынӑшнӑ, вилесси са- 
сартӑк кичем пек пулса кайнӑ (ҫынсеи ӗҫлеҫҫӗ, 
вӑл кӑмака ҫинче вилӗме пулӑшса выртат).

Кӑмака ҫинчен аннӑ та, йӗтем ҫине тухса утнӑ.
Йӗтем ҫииче савӑнӑҫлӑ.
М олотилкӑ таш ласа ӗҫленӗ.
Урапасем чӗриклетнӗ.
Старик бригадир патне пырса каланӑ:
— Еҫлессӗм килет,—тенӗ.
Ш ухӑшласа илнӗ хыҫҫӑн, бригадир ӑна каланӑ:
— Аван йапала, старик. М ӗнле ӗҫлемелине ҫам 

рӑксене кӑтартса пар-ха, тенӗ.
Ҫавӑнтах старике киле ӗҫ хушса йанӑ:
— Асатте, мана есӗ хӑвӑн ҫӳллӗш йе тата ытла- 

рах тӑват ҫатан туса пар-ха. Ударлӑ хӑвӑртлӑхпа 
ту. Х ӑваран ту! —тенӗ.

Старик ӗҫ хушнӑшӑн хавасланнипе вилме те 
маннӑ.

Пӗр кун йавнӑ, икӗ кун йавнӑ. Ҫав тери 
аван тӑватӑ ҫатан йавса хунӑ. Ш ӑрҫа пек курӑна- 
кан ҫатан хуллисем хушшивче пӳрне кӗмелӗх ху- 
ш ӑк та ҫук.

Ҫатансене илме бригадӑран лашасем йанӑ. Ста- 
рик йӗтем ҫине ҫатансемпе ларса кайнӑ. Ун ҫине 
пӑхсан вӑл пит паттӑрӑе ларса пыни курӑннӑ.

Бригадир ӑна йӗтем ҫинче кӗтсе тӑнӑ.М влотил- 
кӑран 50 пусӑмра ш ӑтӑк чавма хушнӑ. Ҫатансене
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ҫавӑнтах тӑратса ларттарнӑ тл, кӑштах айаккарах 
кайса вӗсем ҫине пӑхса, старике каланӑ:

—М аттур старик! Тула тухмали пирӗн брига- 
дӑн пит лайӑх пулат.

Ни.У1ӗнле мар пулса кайнӑ сгарик. Ҫамрӑкс м 
кулма тытӑннӑ сгарикрен:

—Бригадир кӑмӑл турӗ старике. С гзрик нушнн- 
ке вилӗмпе улӑш тарнӑ,—тенӗ.

Б ригадир ҫамрӑксене хӑтӑрса илнӗ.
Старик кӑмӑлсӑр пулнӑ.

 ̂ Каллех вилме тесе кӑмака ҫине улӑхса выртнӑ. 
Й ы нӑш ат—вилӗме пулӑшат.

Вилме ӗлкӗреймен, малтан кулнӑ ачасем чупса 
пынӑ та:

—Асатге!—тенӗ.—Хӑвӑя еҫӳнтан кӑштах уйрӑл-ха. 
Пирӗн хушӑра есӗ чи паха герой. Пирӗн бригадӑ сан 
пирки ӑмӑртура мала тухрӗ,—тенӗ.

Мӗнле мала тухнине ӑнлантарса панӑ. М ологил- 
кӑ ҫеҫен хирте, уҫӑ вырӑнта. Тула кайма тытӑнас 
тесен арҫынсем те, хӗрарӑмсем те н и ҫтатав ы р ӑн  
тупайманнипе аптранӑ. Тула тухасш ӑнах ҫурншр 
ҫухрӑм кайса ҫӳремеле пулнӑ.

Ш утласа пӑхнӑ та бригадрр: ,ҫирӗм  пилӗк ҫын 
вунпилӗкшер минут тула тухса иртерсен .. брига- 
дӑ кунсерен 5 сехет ҫухатса пыни палӑрат", теьӗ. 
Ҫав кунсерен ҫухалса пынӑ сехетсене ста{ ик ма- 
лала ҫухамвала мар ту^а хунӑ. Хайӗн ӗҫӗ ҫав те- 
ри усӑлӑ пулнине пӗлсессӗн, старик кулса илнӗ, 

Кӑмака ҫинчен п. ҫӗпех аниӑ.
—Вилессӗм килмест! Пит а»-ан йӗркепе пы рат 

сирӗн ӗҫӗр,—тенӗ,
Вара бригадӑра тӑтӑш ӑх ӗҫлеме тытӑннӑ.

А. Ҫ им уков.



Картинлӑ задач
{Ӳкерчӗкӗ .Затейникӑн*

Ҫак картин ҫине ҫийелтен пӑхсан унта йӑвӑҫ-курӑксемсӗр пуҫне урӑх нимех те 
курӑнман пек туйӑнат. Тимелрех пӑхсассӑн икӗ ҫын (растрачиксем пулмала) пуррине 
аванах куратӑр. Ҫав асӑннӑ икӗ ҫынна шыраса пӑхӑр-ха, тупма пултарӑр-ши?

Арӑслан, тилӗ тата ытти те
Пӗр профсойуз членӗ чул ҫине ларнӑ та, ма- 

кӑрса йанӑ. Сасартӑк вӑл хӑй тавра тилӗ чупнине 
куркӑ. ^Тилли хӳрелӗ, анчах профсойуз членӗ 
пулнӑ. Йӑпшӑнса ыйтнӑ тилӗ;

— Ма, ухмах, макӑратӑн?—тенӗ.
Лешӗ каланӑ:
— Мӗнле манӑн макӑрас мар: член укҫи тӳле* 

меншӗн сойузран кӑларчӗҫ. Ҫур ҫул тӳлеменччӗ. 
Есб чейе, ӑс тупса пар-ха: иртнӗ уйӑх^емшӗн 
член укҫи те тӳлес марччӗ, профсойуз членӗнч н 
те тухмасӑрах йуласчӗ,—тенӗ.

Кӑна илтсен тилӗ, ахӑлтатсах кулса йанӑ.
— Ӗҫӗ ҫав анчах-и? Апла пулсан ман пек ту. 

Кирек хӑҫан та манран пример ил,—тенӗ.
— Вӗрент-ха мӗнле тумалине мана та.
— Епӗ ҫапла тӑватӑп,—тенӗ тилӗ,—член укҫи 

епӗ тӳлеме йуратмастӑп. Вунӑ ҫулта пӗрре ҫы- 
рӑнатӑп та, кайран мана член укҫине тӳлеменшӗн 
кӑларса пӑрахаҫҫӗ. Пурӑнсан-пурӑнсан, хӑйсемех 
мана члена кӗме тархаслама тытӑнаҫҫӗ. Епӗ кала- 
нӑ хыҫҫӑнах кӗместӗп. Пурӑнсан пурӑнсан кӗре-

тӗп. Кайран каллех малтавхи пек истори пулса 
пырат. Тӳлес укҫа та кӑсйере, профсойуз органи- 
зацинчен те пуҫӗпех тухма памаҫҫӗ.

Тилӗ кӑна каланӑ чухне савӑннӑ, кулнӑ, сикке- 
ленӗ.

— Епӗ те ун пек тӑватӑп,—тенӗ лешӗ хуйхӑрма 
пӑрахса.

Сасартӑк вӑрмантан арӑслан тухнӑ.
-  Тилӗ тусӑм! Санӑн текех ун пек пурӑнасси 

иртрӗ. Халӗ профсойуз членӗсен кӗнекисене улӑш- 
тарас ӗҫе сан пеккисене тыткалас тӗлӗшпе туса 
иртереҫҫӗ,—тенӗ хайаррӑн арӑслан.

Кӑна илтсен ,л е ш ӗ “ те, тилӗ те пӗрле чул ҫине 
ларнӑ та, йӗрсе йанӑ. Нумай вӑхӑт йӗрнӗ-ши вӗ- 
сем, сахал вӑхӑт йӗрнӗ-ши, ун ҫинчев тӗрӗссипе 
каламаш кӑн пултараймастӑп. Пайан вӗсем мест- 
ком пӳлӗмӗнче, предҫедатӗл умӗкче лараччӗҫ. ^

— Тӳлеме укҫа ҫук,—тенӗ сӑмахсене илтрӗм, 
кайран мӗн каланипе ӗҫӗ мӗнпе пӗтнине пӗлей- 
мерӗм.

ЧЛЕН.
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Иумах номӗрне
Тулик Х ураски (Ш упаш кар р.) йалсовечӗ 
апрелӗн 15-мӗш ӗ тӗлне те ҫуракине хатӗр мар.

 '  N.

4. ХӑЙ пӗр чунсӑр, шарламаст, хаш ҫыасене—  
култарат, хӑшӗсене вӑл ҫыртат. („Капкӑн*).

5. Пӗр кӑварсӑр, ҫулӑмсӑр, (курӑнмаст те хӑй 
куҫа) пӗҫертет хӑй пит-куҫа. (Самокритикӑ).

6. Унӑн ӗҫӗ пуплесси, пуплесси те йурласси. 
Анчах темшӗн ш арламаст, ҫулталӑкпех сас па- 
маст. (Ш арламан радиоприйомник).

7. Ҫилсӗр-мӗнсӗр сулланат, ҫӗре ӳкет, пуҫҫапат, 
пылчӑка та чуп тӑват, сӑмсипех суха тӑват. 
('Пйанчук)^

Вениамин Туртуш .

—  Епӗ ҫак хамӑр йалсовет предҫӗдатӗ- 
лӗ майлӑ тунӑ пуканене „Капкӑн" журна- 
лӑн „йумах номӗрне" кӗртме йарастӑн .

—  Ма апла?
—  Лирӗн йалсовет предҫедатӗлӗ „епӗр  

ҫуракине хатӗр“ тесе хӗлӗпех йумах йарса 
пурӑннӑ.

Тупмали йумахсем
1. Тем пек выҫӑ ҫынна та ҫӑкӑрсӑрах-мӗнсӗрех, 

ырансемпех тӑрантат. (Бӳрократ).
2. Пӗр ҫунатсӑр вӑл вӗҫет, пур ҫӗре те вӑл ҫи- 

тет. (Ӗҫ таркӑнӗ).
3. Ӗмӗр-ӗмӗр выртӗччӗ, вырӑнтан та сикмӗччӗ— 

хырӑм пурри тӗрткелет. Кама-ха ку канҫӗрлет? 
(Кахала).
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Хуркайӑкпа тӑванӗсем.
Ашшӗ ачине хуркайӑк йумахӗнчи хурлӑхлӑ хур 

кайӑк йуррине каласа парат:
“Ҫухалнӑ тесе пурӑннӑ хуркайӑкран тӑванӗсем 

хурлӑхлӑ сасӑпа ыйтнӑ:
— Хуркайӑк, куркайӑк, зҫу  килне мантӑн-и, 

ан)1ьу килне мантӑн-и, пиччу килне мантӑн-и, аппу 
килне мантӑн-и?

—  Ай манасса манман та, вӗрене вутти хутрӗҫ 
те, вӗр ҫуната вӗгрӗҫ те, хурӑн вутти хутрӗҫ, хур 
ҫуната вӗтрӗҫ те, вӑтӑр хур тӑла тӗрттерчӗҫ"...

Итлесе ларакан аслӑ ачи:
— Вӑл хуркайӑк фашиссем патве лекнӗ-ши 

мӗн?—гет.

„Вилли-чӗрри, ӗҫ  патне'^
{Сирӗн к о лх о зр и  чи с а х а л  ӗҫкун ӗ  т ӑвакан  ет еме  

хисеплесе  т у н ӑ  йум ах).
Пӗр колхозра йулхав* п улвӑ, тет. Ҫав йулхава пиччӗш ӗ- 

сем ӗҫлеме чӗннӗ, тет. Й улхав каларӗ, тет:

— Сирӗн ӗҫе ӗҫличчен ҫӑва ҫине кайап та, ш ӑтӑк чакахаса 
выртап, терӗ тет.

Тепӗр кун йулхав ҫӑва ҫине карӗ, тет те, ш ӑтӑк чакаларӗ, 
тет. П ӗр кунта 3 верш ук чакаларӗ, тет. Ҫав йулхйв 19 кунта 
ш ӑтӑк чакзласа та хучӗ, тет. 20-мӗш кунӗнче йулхав чакаланӑ 
ш ӑтӑка кӗрсе выргрӗ, тет.

Ҫӗрле пулсан аслӑ пиччӗшӗ чӑпӑрка нлчӗ, тет те, ҫӑва ҫине 
кайса ирчченех; вилли-чӗрри ӗҫ патне!—тесе ҫаплах чӑпӑр- 
кине ш артлаттарса ҫӳрерӗ, тет. И рхине киле кайса выртрӗ, 
тет. Ҫак йулхав чӑпӑрка ш артлаттарнӑ чух хӑраса выртрӗ, 
тет. Тул ҫутӑлсан тӑчӗ, тет те, киле вӗҫтерчӗ, тет.

Киле ҫитрӗ, тет те, калат, тет:
— Унта ы рӑ мар, виллисене те ӗҫ патне хӑвалаҫҫӗ терӗ  

тет.

* ,Й улхав“ сӑмах вырӑнне хӑвӑррӑа колхозри кахал ҫын 
йатне каласан аван пулат.



Качака йумахӗ

Качака йурласа йанӑ:
— Вар-вар урлӑ каҫрӑм,
Вар-вар ути татрӑм;
Хир-хир урлӑ каҫрӑм,
Хир-хир ути татрӑм,
Йенчӗк тулли сӗтӗм пур,
М ӑйӑр хуппи тулли пылӑм пур,
Йӗкел хуппи тулли ҫӑвӑм пур.

Уҫӑрах, ачамсем!
Путекисем шалтан ыйтнӑ:

— Ҫынсем мухтакан „Капкӑн" журнала илсе 
килмерӗн-и?

— Вӑл журнял кулӑшӑн сӗткенлӗ тутине ӑнлан- 
ма пултарайман выд>ӑхсем вал>Л)И мар, пайанхи 
пурнӑҫпа, унӑн интересӗпе пурӑнакан Совет ҫӗр- 
шывӗн ӑнланулӑ строитӗлӗсем вад>Д)И анчах ту- 
хат...

— Апла уҫмастпӑр,—тенӗ ачисем.
Качака каллех йурласа йанӑ:

Вар вар урлӑ каҫрӑм,
Вар-вар ути татрӑм;

Хир-хир урлӑ каҫҫӑм,
Хир-хир ути татрӑм,
Йенчӗк тулли сӗтӗм пур,
М ӑйӑр хуппи тулли пылӑм пур,
Йӗкел хуппи тулли ҫӑвӑм пур,

Уҫӑрах ачамсем!

— ,К апкӑн“ мӗн хак тӑнине пӗлетӗн пулсан, 
есӗ пирӗн тӑшман—Упа мучи маррине пӗлӗпӗр,— 
тенӗ ачисем.

Вара качака йурласа каланӑ:
— Ай, пӗлетӗп, ачамсем:
Ҫулталӑка—300 пус:
Ҫурҫуллӑха— 150 пус,—

Уҫӑрах ачамсем!

Качака йумахӗ пӗтрӗ. Йумахӑн вӗҫӗнче ,Кап- 
кӑн" ж урнала кашни пуштӑ уйрӑмӗнчех ҫырӑнса 
илме йурани ҫинчен аса илтеретпӗр.
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Лвалхи йум ахсенче асӑн н ӑ хал ӑх  ӗмӗчӗ пайанхи кунсенче п урн ӑҫа  кӗрсе
ҫитпине кӑтар такан  картинсем .


