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Ыр-ӑ-ла тӑп!



Пӗтӗм тӗнчери пролетариатӑн йуратнӑ писатӗлӗ, тӑвӑл йӑхрав- 
ҫийӗ, комуниеӑмшӑн ҫулӑмлӑн кӗрешнӗ, Совет Сойузӗнчи ха-  
л ӑ х еен  литературиеене йертее пьтраканӗ—Алекҫей Макҫимович 

Горький вилни пур ӗҫеынниеене те хурлантарат.



„Патшалӑх ҫекречӗ“
Пӗрре ҫапла каҫ пулнӑ, урампа иртсе пыратӑп. 

Сасартӑк ман тӗлти икӗ хутлӑ ҫуртӑн айалти ху- 
чӗн пӗр чӳречи шӑлтӑр-шалтӑр уҫӑлчӗ.

— Иулташ, ҫывӑхрах килӗр-ха. Ман сирӗнпе 
пӗр-икӗ сӑмах калаҫмали пур,—тенӗ хӗрарӑм сас- 
си илтӗнчӗ.

Ҫаврӑнса пӑхрӑм. Ман ҫине кӑтра ҫӳҫлӗ сарӑ 
хӗрарӑм чӳрече витӗр пӑхса тӑрат.

Епӗ ним иккенне пӗлмесӗр, чӳрече умне утса 
пытӑм.

— Мӗн калаҫмали пур, калӑр. Епӗ васкатӑп. 
Ман театӑра ҫитмеле, унта мана арӑм к ӗтет ,~ те- 
тӗп васкаса.

— Ах, чӳрече витӗр калаҫма кичемрех. Епӗр 
калаҫнине урампа иртсе ҫӳрекенсем илтме, курма 
пултараҫҫӗ, Аван мар,—тет хӗрарӑм, хӑй темшӗн 
ун кун пӑхкзлат.

— Ҫук,  епӗ кӗрсе тӑмастӑп! Васкатӑп. Калама- 
ли сӑмахсем пулсан ҫакӑнтах кала. Епӗр калаҫнине 
ҫынсем курсан та, илтсен те, ним пулас ҫук, мӗн- 
шӗн тесен епӗр пӗрне-пӗри паллакан ҫынсем мар, 
пирвайхи хут куратпӑр,—тетӗп.

— Чӳрече витӗр калама йурамасЕ Патшалӑх 
ҫекречӗ. Пӗр минута ҫеҫ кӗрсе тух, тархасш ӑн,— 
йӑлӑнсах чӗнет хӗрарӑм.

— Тӗлӗнмеле. Мӗнле патшалӑх ҫекречӗ пулиа 
пултарат халиччен курман, илтмен ҫынсен хуш- 
шинче?—тесе шухӑшлатӑп хам пуҫпа.

Хӗрарӑм тархасласах йӑлӑнат. Хваттерне кӗме 
ыйтат.

Мӗн тӑвас тетӗн? Ман кӑмӑл ҫемҫе. Ҫын ыйт- 
нине хирӗҫ пулма пултараймастӑп.

— Иурӗ еппин. Пӗр мируга ҫеҫ,—хӗрарӑм хва- 
терне кӗтӗм...

Хватерӗ пӗчӗкӗ ҫеҫ—пӗр пӳлӗм. Ааӑкран кӗр- 
сенех^ лайӑх одейал витнӗ, тирпейлӗ пуҫгарнӑ 
краэат ларат; тӗпелти кӗтесре пӗр сӗтел, сӗтел 
ҫинче кӗнекесем, хӳтсем тирпейлӗн купаланса тӑ- 
раҫҫӗ...  ̂  ̂ ^

— Акӑ мӗн, йулгаш, есӗр халӑх сутӗнче ӗҫлетӗр 
пулас? Епӗ сире ҫавӑнта час-часах куратӑп. Ҫа-

^вӑнпа сиртен саккун йӗркине ыйтса пӗлесшӗн ҫеҫ 
чӗнсе кӳртрӗм,—тесе ыйтат манран хӗрарӑм.

Епӗ пуҫа пӑркалатӑп:
— Ҫук, епӗ халӑх сучӗ таврашӗнче нихӑҫан та 

ӗҫлемен. Саккун тӗлӗшпе сахал пӗлегӗп. Епӗ фи- 
нанс ӗҫӗнче,—тетӗп...

— Ой, суйатӑр! Епӗ сире сутра темиҫе хут та 
курнӑ. Сирӗн хушаматӑр мӗнле-ха?

Хам та сисмерӗм, йата ш атӑртаттарса каласа 
патӑм.

— Апла епӗ йӑнӑшрӑм пулас. Ҫын тӗслӗ ҫын 
пулат ҫав. Ҫапах та есӗр практикӑра ӗҫлекен ҫын 
саккун йӗркине пӗлеттӗр ӗнтӗ.

— Кӑшт-кашт пӗлкелетӗп.
— Епӗ студенткӑ. Ҫамрӑк мар ӗнтӗ—28 ҫулта. 

Иртнӗ ҫуркунне епӗ пӗр илемлӗ ҫынпа паллаш- 
рӑм. Вӑл мана малтанах: „Авланман. Сана качча 
илетӗп '—тесе суйрӗ. Епӗ ун сӑмахне ӗнентӗм. 
Виҫӗ уйӑх вӑхӑт иртсен тин пӗлтӗм:вӑл авланнӑ, 
ачи те пур. Халӗ ӗнтӗ епӗ те йӑвӑр ҫын. В^л хӑ- 
йӗ_н йатне йарасран хӑраса, мана ача пӑрахтарас- 
шӑн тӑрӑш ат. Епӗ пӑрахасшӑн мар. Ҫавӑн пирки

вӑл: „Пӑрахмастӑн пулсан, епӗ сана курман та, 
илтмен те. Е_сӗ мана нимӗн те тума пултараймас- 
тӑн“_—тесе хӑратат. Чӑнах та епӗр пӗр-пӗринпе 
ҫывӑх пӗрлешсе пурӑннине никам та курман, ни- 
кам та пӗлмест. Сута парсан та ҫвидетӗл ҫук...

— Ав мӗнле ҫекрет сирӗн?—шухӑшласа илтӗм.
— Ах,>пӗтрӗмӗр! Ав килет!—сиксе ӳкрӗ хӗрарӑм.
— Кам килет?
— Ҫав, ман пата ҫӳрекен арҫын. Пытан хӑвӑрт- 

рах. Есӗр ман хватерте иккенне курсан, вӑл вара 
пӗтӗмӗшпех отказат тума та пултарат. Ун ӑсӗ ҫи- 
тӗ. Вӑл пӗр айӑпсӑр ҫын ҫине, тан  ҫине те йӑван- 
тарӗ,—терӗ хӗрарӑм, хӑй хӑраса ӳкнипе сиксе 
чӗтрет.

Чӳрече витӗр пӑхрӑм. Ак тамаша, пирӗн финанс 
учрежденири пуҫлӑхсенчен пӗри Иван Иванчӑ 
Хӗрлемесӑв йулташ килет.

— Ӑҫта пытанас?
—■ Крават айне кӗрсе вырг.
Урӑх шухӑшласа тӑма вӑхӑт ҫук, Хӗрлемесӑв 

коритора кӗчӗ, ура сасси илтӗнет. Ш ӑлтӑр-шалтӑр 
кроват айне кӗрсе выртрӑм. Хӗрарӑм уҫӑ чӳрече- 
рен урамала пӑхса тӑрат. Епӗ кроват айӗнче ма- 
лала мӗн пуласса кӗтетӗп. Ҫӗрти ҫӳлтине хама 
хам хӑвармасӑр вӑрҫатӑп: „Мӗншӗн, ухмах, кӗтӗм“?

Иван Иванӑч хм-хм... ӳсӗркелесе кӗчӗ. Тӳрех 
кроват ҫине ларчӗ. Урисене хутласа кроват айне- 
ле чикрӗ. Урисем шӑп ман ҫӑвар тӗлне пулчӗҫ. 
Атти тӗпӗнчен тӳсме ҫук шӑрш кӗрет, те сысна 
навусӗ ҫине пуснӑ, те етемӗнни ҫинех чиксе кӑ- 
ларнӑ... Фу, ирсӗр шӑршӑ!..

— Ну, Маруҫҫӑ! Епӗ сан патна йулашки хут 
килтӗм. Хырӑм пӑрахсан, хам арӑмран уйӑрӑлса, 
сана качча илетӗп. Пӑрахмастӑн пулсан, епӗ сана 
курман та, илтмен те. Ҫвидетӗл ҫук,—тет Хӗрле- 
месӑв, хӑй савӑнӑҫлӑн лӑх-лӑх-лӑх кулат...

Маруҫҫӑ чӗямест. Вӑл пӗрех уҫӑ чӳрече вигӗр 
урамала пӑхса тӑрат, ним тӑвайман йенне пӳрнин- 
чи чӗрнине ҫырта-ҫырта илсе сурат урайне.

Тинех лекрӗм, ку хӗрарӑм мана Иван Иванчӑ 
килессе пӗлсе, хӑй хватгерне ҫвидетӗл тума чӗнсе 
кӗртнӗ. Вӑл сута парсан, епӗ Иван Иванчӑ ҫинчен 
ҫвидетӗл пулса тухсан, вӑл мана хӑйӗн учрежде- 
нинчен хуса кӑларса йарӗ, тесе ш ухӑшласа Иван 
Иванчӑ атти тӗпенчи „тутлӑ" ш ӑрша шӑршласа 
выртатӑп.

— Ҫвидетӗлсӗр ача.на ман ҫумма ҫькпӑҫтарса 
хураймастӑн,—тет Хӗрлемесӑв.

М аруҫҫӑ ури ҫиче сиксе тӑчӗ:
— Ултавҫӑ! Есӗ мана пӗрре улталарӑн. Тата 

улталаса ача пӑрахатарасшӑн. Ҫук, халӗ ӗнтӗ ул- 
талаймӑн. Епӗ хырӑм пӑрахмастӑп. Ача ҫурата- 
тӑп,—татса хучӗ Маруҫҫӑ.

Хӗрлемесӑв ури ҫине тӑчӗ. Алӑк патнеле угса 
пычӗ;

— Ним те  тӑваймастӑн есӗ мана. Епӗ сана кур- 
ман та, илтмен те, сан патна ҫӳремен, никам та 
курман, илтмен. Сыв^ пул!—тухса кайма алӑк хӑ- 
лӑпӗнчен йарса тытрӗ.

Маруҫҫӑ кроват патне хӑвӑрт утса пычӗ.
— Суйатӑн! Манӑн ҫвидетӗл пур. Акӑ вӑл. Тух 

йулташ!—хӗрарӑм ман урарав тытса, кроват ай- 
ӗнчен сӗтӗрсе кӑларчӗ.



Хӗрлемесӑв алӑк умӗнче йупа пек хытса карӗ. 
Епӗ хӑпӑл-хапӑл ура ҫине сиксе тӑтӑм:
— Хӗрлемесӑв йулташ, есӗ ман ҫине ан ҫилен! 

Епӗ айӑплӑ мар кунта. Вӑл мана „патшалӑх ҫек- 
речӗ“ тесе суйса кӳртрӗ. Халӗ ӗнтӗ ҫвидетӗл туса 
хучӗ.

— Чейе шухӑш ланӑ,—хӑй тӗллӗн калаҫса илчӗ 
Хӗрлемесӑв.

— Ха-ха-ха-ха!.. Есӗ манран чейе пулма тӑрӑш-

рӑн та, Пултараймарӑн,—савӑнӑҫлӑн кулса йачӗ 
Маруҫҫӑ...

Ҫапла епӗ кӗтмен ҫӗртен ҫвидетӗл пулса тӑтӑм.
Маруҫҫӑ ача ҫуратрӗ. Сут пулчӗ. Хӗрлемесевӑн 

ш алунетӑваттапӳлчӗҫ, пӗр пайне М аруҫҫӑна ачцне 
пӑхса ӳстерме пачӗҫ.

Ак ҫапла пуҫланса пӗтрӗ .патш алӑх ҫекречӗ“.
Иван Иванчӑ мана айӑпламарӗ. Халӗ те ҫав 

учрежденинчех ӗҫлетӗп.
М. Н. Данилӑв-Чалдун.

Шаклапуҫ Шӑнттарайӗ хӗр шырани
Халиччен курман инкеке курса лараттӑм еп кӑ- 

ҫал, атсемӗр! Никам^^ айӑпӗпе те мар, хам айван 
пуҫӑм пирки кӑна. Ӳлӗмрен нихӑҫан та кун пек 
ухмахланассӑм ҫук,—пӗтӗм хура халӑх умӗнче сӑ- 
мах паратӑп.

сҫ ӗ  ак ҫакӑн пек пулчӗ: Ш елепи уйавӗ хыҫҫӑн, 
пӗр ирхяне, хӗвел тухнӑ-тухманах, ман хваттер 
алӑкне такам ҫав тери хайаррӑн ш аккама пуҫла- 
рӗ. Ш артах сиксе вӑранса кайрӑм ирхи пылаклӑ 
ыйӑхран.

— Кам шаккат? Мӗн ҫывӑрма памастӑр?—тесе 
ыйтатӑп.

—Епӗ, Ш аклапуҫ Ш ӑнттзрайӗ,—илтӗнет тул йен- 
чен ҫилӗлӗ сасӑ.

— Мӗн кирлӗ сана?
— Уҫса кӗрт хӑвӑртрах, вара мӗн кирлине *хӑ- 

вах курӑн.
—  Мӗн пулнӑ тата?—ыйтатӑп тарӑхнипе.
— Уҫ, уҫ1 Нумай калэҫса ан тӑр. Унсӑрӑн алӑк- 

на ҫӗмӗрсех кӗретӗп,—тет Ш ӑнттарай, чышкисем- 
пе алӑка кӗмсӗртеттерсе. Нимӗн те тума пулмарӗ 
вӗт, уҫса кӗртесех пулчӗ.

Ман Ш аклапуҫ Ш ӑнттарайӗ, алӑк сулли урлӑ 
каҫнӑ-каҫманах, куҫӗсене алтӑр пек чарса пӑрахрӗ 
те, чышкисене чӑмӑртаса ман патӑма ӗрленсе пы- 
чӗ:

— Ех-е-е! Есӗ-им-ха вӑл ман ҫинчен „Капкӑн" 
ҫине ҫырса, ырӑ йатӑма республикӑ умӗнче на- 
мӑса йараканни?—тесе кӑш кӑрса йачӗ вӑл, шӑлӗ- 
сене Краснов Кӗҫӗннин сӑввинчи хайар шаккал 
пек ш атӑртаттарса.

—  Мӗн ҫӗмӗрлетӗн ара? Нимӗн те ӑнланаймастӑп, 
—терӗм епӗ, кайала чакса.

— Ме, вула, саттана пуҫӗ!—сӑмсаран тӗртрӗ ма- 
на Ш аклапуҫ „Капкӑнӑн“ 4-мӗш нумӗрӗпе.—Ман 
ҫинчен ҫырмасӑр темӑ тупаймарӑн пуд). Халӗ ӗн- 
тӗ мана никам хӗрӗ качча тухас ҫук, так авланай- 
масӑрах аслапланса ӗмӗрӗм иртсе кайӗ...

Тинех ӑнланса илтӗм Ш аклапуҫ Ш ӑнттарайӗ 
ман ҫине мӗн пирки тарӑхнине. Ӑнланса илтӗм те 
хамӑн та шеллес килсе кайрӗ мӗскӗне.

— Чим-ха, чим,_ ес ытлашши ан хӑмпӑлан-ха, 
— лӑплантарма тытӑнтӑм еп ӑна.—Авланас кӑмӑлу 
пулсан, хам пулӑшӑп сана ку ӗҫре,—терӗм.

— Те-ем, пултарайрӑнах-ши?—ыйтат Ш ӑнттарай, 
ӗненчӗксӗрӗн ман ҫине пӑхса.

— Епӗ-и? Ара, епӗ чи чаплӑ йевӗчӗ вӗт!—тегӗп 
хавхаланса.— Хам ӗмӗрӗмре епӗ сан пек йӗкӗтсе- 
не ҫеҫ-им мӑш ӑрлантарса курнӑ? Ата халех тух- 
са кайӑпӑр хӗр ш ырама.

Ку сӑмахсем хыҫҫӑн манӑн тусӑм кӑш тах лӑп- 
ланчӗ. Вара епӗр тепӗр ҫирӗм минутранах йал-

сем тӑрӑх Ш аклапуҫ Ш ӑнттарайне вад>Л)И хӗр 
шырама тухса кайрӑмӑр.

Ҫигсе кӗтӗмӗр Хыркасси вӑрманне. Тухрӑмӑр 
пӗр ывӑҫтупанӗ ҫинчипек курӑнса ларакан илемлӗ 
уҫланкӑна. П ӑхатпӑр—пирӗнтен 5 — 6 чалӑшра 
тенӗ пек кӑна, тунката ҫинче пӗр ачалӑ хӗрарӑм 
лара парат. Хӑй вӑл пӗр 30—32 ҫулсене ҫитнӗ- 
скер пулмала. Хӗрарӑма курсанах Ш аклапуҫ мана 
айакран тӗртрӗ те ытарлӑн куҫне хӗссе вӑрттӑн 
кулса илчӗ. Анчах та хӗрарӑм ӑна курсанах шар- 
тах  сиксе ӳксе ҫари-н! ҫухӑрса йачӗ:

— Ы-ыхх! Хӑрарӑмҫке!—терӗ вӑл.
— Мӗнрен хӑрарӑн апла?—ыйтрӗ Ш ӑнттарай 

йӑвашшӑн.
— Ара, ты тса чуптӑват пуд) тесе ,—тавӑрчӗ хӗр- 

арӑм, именнӗ пек пӑркаланса.
— Кхых-кхык-кхык!—ҫӑварне уҫмасӑрах кулса 

йачӗ Ш аклапуҫ.— Сана ӑҫтан чуптӑвӑп епӗ, сан ар- 
ку ҫинче ачу пур вӗт?

— Е-е, ҫапла пулмасӑр,—терӗ хӗрарӑм .^А чине 
чечск парӑпӑр та выд>аса ларат вӑл.

Ш ӑнттарай мана каллех айӑкран кӑлт-кӑлт тӗрт- 
келет:

— Кур ав, хӗрарӑм ларат. Тен вӑл пире хӗр 
шырама п р ӑ ш ӗ ?

—Хӑйулӑрах пул. Еҫ хута кайат, калаҫ дцмӗн 
именмесӗрех,—тетӗп епӗ ӑна шӑппӑн. Ш аклапуҫ 
чӑнахах та хӑйулӑланса хӗрарӑм умне пырса тӑчӗ те, 
сӑмах ваклама тытӑнчӗ.

— Есӗ, инке, пирӗнтен пӗртте ан хӑра. Епӗр ырӑ 
шухӑшлӑ ҫынсем, хӗр шырама тухрӑмӑр.

— Е -е , ырӑ шухӑш лӑ пулмасӑр... Апла-капла 
п ул сан , винавачӗ сан ҫинче,— йӑраланат хӗрарӑм, 
Ш аклапуҫ ҫинчен куҫне илмесӗр.

— Чӑн та ҫапла,—тет Ш ӑнттарай.—Чӑн та хӗр 
шырама тухрӑмӑр. Ҫук шн, инке, сирӗн таврара 
качча кайма тивӗҫлӗ пикесем?

— Ереччӗ... Л епле ҫук пултӑр? Епӗ те качча 
кайма шухӑшлатӑп-иҫ.

— Ҫук, инке, мана ҫамрӑкраххи кирлӗ. Епӗ сар- 
рине те вӑрӑммине, ҫӳҫхӗррипе кӑтрине.ш ыратӑп.

— Епӗ те ҫамрӑк-иҫ, епӗ те сарӑ-иҫ...—хып- 
каланса ӳксе ури ҫине сиксе тӑчӗ хӗрарӑм. Анчах 
Ш аклапуҫ унӑн-кунӑн вӑД)Т-вад)Т ҫеҫ пӑхкаласа 
илчӗ те йӑлт кӑна курӑнчӗ уҫланкӑ тӑрӑх. Аран- 
аран хӑваласа ҫитрӗм епӗ ӑна.

— Ех, тӑмписмен!—кӑшкӑрса йатӑм епӗ ӑна, 
хулӗнчен ҫавӑрса тытса.—Ҫапла пӑрахса тараҫҫӗ-и 
вара телей тӗлне пулсассӑн.

— Кирлӗ мар мана ун пек телей. Ху качча илсе ҫӳре



ачалӑ хӗрарӑмсене,—мӑкӑртатса илче Ш аклапуҫ.
— Ех, тусӑм, ес капла калаҫнипе нихӑҫан та 

арӑм туйанаймӑн. Мана, ватӑ ҫынна, кӑштах ит- 
лес пулат санӑн.

^  Ну, мӗн, вӗрентме пултаратӑн-ха вара ес ма- 
на хӑвӑн ватӑлӑхуп!?

— Еп сана вӗрентӗп, итле кӑна.
— Ну, итлетӗп... Вара?
— Есӗ хӗр пӑхнӑ чух йӑвашшӑн та ҫемӗҫӗн, ма- 

йӗпен те йерипен калаҫма тӑрӑш. Хӗрӗ санран; 
—Йурататӑн-и?—тесе ыйтсан, чунтан-вартан йу- 
рататӑп те:—Йута ч^упмӑн-и?—тесен, ӗмӗрӗмре те, 
пӗр хӗрарӑмпа та пурӑнассӑм ҫук те. Ача-пӑча- 
ран хӑракан арҫынсене кураймастӑп те; уйӑрӑлас, 
тӑвас пулсан, алимент тӳлетӗп, те. Саккунӗ ҫапла 
хаД)* щӑллӑм!

— Йурӗҫке, йурӗ... Ес каланӑ пек пултӑр. Анчах 
тархасшӑн хӑвӑртрах ут,— терӗ те Ш ӑнттарай, 
виҫшер метӑрлӑ утӑмсемпе малала йарӑнчӗ.

* **
Ҫитрӗмӗр Хыркассине. Ш ыраса тупрӑмӑр пике 

пек илемлӗ ҫамрӑк хӗре. Ш аклапуҫпе иккӗшне, 
калаҫса сӑмах татмашкӑн тесе, ҫенӗке кӗртсе йа- 
тӑмӑр. Хам вара, ҫамрӑксене калаҫма чӑрмантарас 
мар тесе, ҫенӗк хыҫне тухса лартӑм та кукӑр чӑ- 
пӑклӑ пӑхӑр чӗлӗмӗме паклагтарма пуҫларӑм.

Ш аклӑпуҫпе хӗр-пике шалта мӑкӑр-мӑкӑр ка- 
лаҫса лараҫҫӗ. Епӗ икӗ хӑлхана чанк тӑратса ит- 
летӗп.

— Есӗ манран пуҫне кама та пулин йурат- 
мастӑн-и?—ыйтат хӗрӗ.

— Чунтан-вартан йурататӑп!—ответлет Ш акла- 
пуҫ ҫӑвар туллин.

— Есӗ манпа мӑшӑрлансан, йута чупмӑн-и? 
—татах ыйтат ҫамрӑк хӗр.

— Ӗмӗрӗмре те пӗр хӗрарӑмпа пурнассӑм ҫук! 
-те т  Ш ӑнттарай.

—Есӗ ача ашшӗ пулма йурататӑн-и?
— Кураймастӑп епӗ вӗсене!— перет ман Шакла- 

пуҫӑм.
— Мӗншӗн вара?—ыйтат хӗр.
— Алимент тӳдетӗп,—кӑшкӑрса йачӗ Ш ӑнтта- 

рай. Унччен те пулмарӗ, ҫенӗк алӑкӗ шалтлатса 
уҫӑлчӗ те Ш ӑнттарай тулала ҫил пек вӑрхӑнса 
тухрӗ.

Пулаймарӗ-ӗ!—тесе ҫухӑрса йачӗ вӑл, аран-аран 
сывлӑш ҫавӑрса илсе.—Ӗнсерен кӑна персе кӑ- 
ларса йачӗ вӑл мана...

— Мӗн килӗшеймерӗ-ха апла?
— Есӗ пӗтертӗн ман пуҫа, есӗ пӗтертӗн! Урӑх 

нихӑҫан та сан сӑмаххуна итлессӗм ҫук.
— Вӑйпах вӗрентесшӗн ҫунмастӑп та. Тепӗр ҫӗ- 

ре ҫитсен, ху пӗлнӗ пек калаҫ, анчах ман ҫине 
ӳпкелемеле ан пултӑр,—тавӑртӑм еп Ш аклапуҫ 
ҫине ҫавтери вӗчӗрхенсе (темӗнчул тӑрӑш сан 
та ыр йат илтеймӗн ҫав етемрен).

Пӗр-пӗрин ҫине тарӑхнипе тутасене тӑсрӑмӑр 
та, пӗрне-пӗри урӑх нимӗн сӑмах чӗнмесӗрех тух- 
са утрӑмӑр. Кайсан-кайсан, ҫитсе кӗтӗмӗр тепӗр 
салана, шыраса тупрӑмӑр качча кайма ҫул ҫитнӗ 
йаштака хӗре. Халӗ ӗнтӗ Ш аклапуҫ хӑй пӗлнӗ 
пек калаҫат, епӗ пӗр сӑмах та шарламастӑп.

Ку хутра ман Ш ӑнттарай правуртарах калаҫма 
пуҫларӗ. Анчах хӗрӗ унтан та маттуртарах кала- 
ҫат—ҫӑмаха сӑвӑрат кӑна. Шыв пек йухат хӗрпе 
каччӑн халапӗ.

Хӗр:—Апла, апла... Маттур каччӑ ес, Ш ӑнттарай. 
Ҫитменнине тата сӑвӑсем те ҫыркалатӑн пулас-ха?

ШаклаЪуҫ:-^Ка-акшӑ1 Ман ҫинчен „Капкӑнра* 
та пичетленсе тухнӑ,—карахтӗристӗк.

Хӗр:—Авланасах тетӗн-и вара ес?
Ш аклапуҫ:—Ка-акшӑ! Ҫемйелӗ пурнӑҫа епӗ пи- 

те хисеп тӑватӑп, Хӑвӑн кил-ҫурту, хӑвӑн кӗрекӳ, 
хӑвӑн мӑшӑру...

Хӗр:—Апла ача-пӑчана та йурататӑн пуд) есӗ?
Ш аклапуҫ (кулат);—Кхык, кхык! Ҫу-ук, йурат- 

мастӑп. Ача-пӑча вӑл мӑшӑрлӑ пурнӑҫа чӑрман- 
тарма кӑна.

Хӗр:—Вӑл апла пулӗ те-ха, анчах ача вӑл сан- 
ран ыйтмасӑрах ҫуралма пултарат-ҫке-ха?

Ш аклапуҫ:—Какшӑ так? Тӑвас мар тесен нихӑ- 
ҫан та ҫуралмасЕ Аборт тутарма пулат вӗт.

Хср:—Апла ес ачалӑ-пӑчалӑ пулӑсшӑн мар ик- 
кен-ха?

Ш аклапуҫ:—Йаснӑ!
Хӗр:Авлаясан ҫырӑнас та темӗн апла есӗ?
Ш аклапуҫ:—Йаснӑ! Мӗн ҫырӑнса тӑккаланмала. 

Ҫырӑннӑ чух укҫа тӳле, уйӑрӑлнӑ чух укҫа тӳле, 
— капла манӑн пӗтӗм мулӑм та ҫитес ҫук.

Х ӗр:—Ну, ҫитӗ. Сӑмах татӑлчӗ; епӗ сана кач- 
ча тухмастӑп. Саккун ес шутланӑ пек тума хуш- 
маст. Сывӑ пул!

Ш аклапуҫ тӗлӗннипе ҫӑварне ҫерҫи вӗҫсе кӗрес 
пек карса пӑрахрӗ те йупа пек хытса ларчӗ. Урӑх 
пӗр с ӑ м а х т а  тупса калаймарӗ вӑл хӗре хирӗҫ. 
Сӑмсатӑрӑх кӑна пӑхса тухса кайрамӑр вара хӗр 
патӗнчен.

Ш ӑнттарайпэ епӗр хӗр шыраса тата ҫичӗ йала 
ҫитрӗмӗр. Анчах епӗр пӑхнӑ хӗрсем пӗри те Шакла- 
пуҫа качча тухасшӑн пулмарӗҫ. Ш аклапуҫ Шӑнт- 
тарайӗ пайан кун та пулин хусах пурнӑҫпа пу- 
рӑнаЕ Епӗ хам та пайан кунчченех ӑна вад^Д)И 
хӗр шыратӑп.

Ш ӑнттарайӑн йевӗчи Илле Тукташ

Пӗр селӗп чӑваш ҫинчен
Ҫверчков ӳкернӗ

— Михал Ф едорович! Акӑ „К апкӑн" ҫӗнӗ но- 
мерӗ, — вула-ха!

.— „К апкӑн“ я не читал) ни пли какой погоде
и...читать не намелен!

{Малала мӗн пулнине 7-мӗш страницӑра тупса еула).



А. Флит

т Е л п у л н и
Иккӗн вьцьамали кулӑшла пйесӑ.

Пӗчӗк станци умӗ. П илеш  Иӑвӑҫ айӗнче тӑрӑхаа сак ларат 
Сак ҫинче—каҫӑр сӑмсалӑ хӗр. П уҫне тутӑр ҫы хнӑ. Ҫумне 
чӑмадан лартнӑ. Аван хӗр. Ун патне кепкӑ тӑхӑннӑкаччӑ тух- 
рӗ. Л^ӑйне каш не ҫыхнӑ, уринче ҫутӑ калуш , аллинче чӑмадан. 
Аван каччӑ. П ы рса хӗрпе йунаш ар ларат.

Каччӑ;—Кӑштах... сиксе лараймӑр-ши?
Хӗр:—Ларах, лар, вырӑн ҫитет.
Каччӑ:—Инҫӗ кайатӑн пуд>-ха?
Хӗр:—Ҫук, вӑтӑр икӗ километӑра ҫех, автобус- 

па каймала.
Каччӑ:— „Коминтерна" мар пуд> те?
Хӗр:—Ҫавӑнта.
Каччӑ:—Унта пурӑнатӑр-и?
Хӗр (панулми ҫинӗ май):—Унта пурӑнатӑп...
К аччӑ:—Ҫемйӳпех и?
Хӗр:—Ҫемйепех.
Каччӑ:—Колхозра-и?
Хӗр:—Колхозра.
Каччӑ:-з-хг,ҫлетӗр-и?
Х ӗр:—Ӗҫлетӗп.
Каччӑ (ҫум нерех  сиксе)'.—Епӗ сире таҫта курнӑ, 

палланӑ ҫын пек есӗр.
Хӗр (ун  ҫумӗнчен сиксе)-.—Епӗ сире курнине 

астумастӑр. Интересленместӗл те.
Каччӑ:— Калаҫасшӑн та марҫке есӗр. Ыгла 

чӗмсӗр.
Х ӗр— (хит реленсе)-.— Ҫапла ҫуралнӑ пуд).,.
Каччӑ (халӑха )-.—Ман куҫ курат? Ку тем тесен 

те, пӑхсах курӑнат ӗнтӗ, йалти хӗр. Хула мӗн ик- 
кенне ш ӑрш ласа та  пӑхман пулас-ха, куд^турӑ йенӗ- 
пе те айван. Кӑштах авкалас пулат.

Хӗр {кулсараху.— Есо. пулмӑн-ши ҫав авкала- 
канни?

К аччӑ:—Тен епӗ те пулӑп.
Хӗр:—Асту, шӑлна хуҫса пӑрахӑп!
Кӑччӑ:—Е-е-хе... ес хайар-ҫке. Сирӗнпе паллаш- 

ма ирӗк парӑрччӗ, ӗнтӗ. Мана „Ваҫили Лукич Ҫи- 
дӑрӑв" теҫҫӗ. Есӗр мӗн йатлӑ?

Хӗр:— Ним йатлӑ та  мар. (Тепӗр  у л м а  ҫиме  
пуҫларӗ).

Каччк-{вӑрӑмӑн сывласау.—Айап антонӑвкӑ.
Х ӗ р — (кӗсйинчен т епӗр у л м а  кӑларса пачӗ).
К ач ч ӑ :-С п аси б ӑси р е . Епӗ сирӗнпе чипер, ку/ь- 

турӑлӑ ҫын пек, нимӗн усал ш ухӑш семсӗрех кала- 
ҫатӑп вӗт. Ҫитменннне пӗр сак ҫинче ларса пӗр 
автобуса кӗтетпӗр.

Хӗр:—Есӗр те „Коминтерна" кайатӑр-и мӗн?
Каччӑ:— Мучи патне ҫитсе курас терӗм. Кӗске 

вӑхӑтлӑх отпускра та...
Хӗр:—Мучун хушамачӗ мӗнле вара?
Каччӑ:—Ҫидӑрӑв, Иван М аркӑч.
Х ӗр {пӗлнӗ  пулса):—Хӑрах куҫсӑрскер-и?
Каччӑ:—Сулахай куҫӗ ҫук.
Х ӗр:—Карчӑкӗ харсӑр-и унӑн?
Каччӑ:— Карчӑкӗ питӗ харсӑр ҫав.
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Чӑваш Репертко.и сценӑ ҫинче ларт м а  
ирӗк  панӑ.

Х ӗр:—Пӗлетӗп. Пирӗнтен тӑват кил урлӑ пу- 
рӑнат.

Каччӑ:—Ну, куратӑн и епӗ суйманнине! Есӗ аха- 
лех хӑратӑн.

Х ӗр:—Нимӗнрен те хӑрамастӑп, еп ахад) ҫех.'
Каччӑ:—Епӗ ҫавӑн пек тӗттӗм кӗтесе мӗншӗн 

кайни ҫинчен есӗ мӗншӗн ыйтмастӑн.
Х ӗр:—Вӑл теттӗм кӗтесри колхозниксем районӗ- 

пе пӗрремӗш вырӑн йышӑнчӗҫ пулсан, ытла та 
аван кӗтес пулса тӑрат ман шутпа.

Каччӑ;—Охо.. сан пуҫ ничево ӗҫлет пулас.
Хӗр:—Есӗ йалти хӗр, пуҫне тутӑр ҫыхнӑ та, 

тӑмсай ларат тесе, унпа вӑхӑт иртерме тытӑнтӑн 
пулас.

К аччӑ (пӑлханса):—Тӗрӗс мар... ун пек тискер 
шухӑшсем пуҫра та пулман ман. Есӗр апла ка- 
ласса кӗтменччӗ... Епӗ кунти ҫын мар вӗт, кунтан 
300 ҫухрӑмра совхозра комбайнерта ӗҫлетӗп...

Хӗр:—Ӑҫта апла?
Каччӑ:— „Розӑ /^уксем бург* йатлӑ тӗштыр сов- 

хвзӗнче.
Х ӗр (савӑнса):— Пӗлетӗп, пӗлетӗп... Хура хӑма 

ҫинче ҫакӑнса тӑрат. Ҫӗрӗҫ пайӗнче куртӑм... мӗн- 
ле пӗлес мар-ха, пӗлетӗп.

Каччӑ {пӑлханнине систермесӗр):—Вӑл тӗрӗс 
пулма)!... ҫакнӑ та. каллах илнӗ.

Хӗр:— Ҫ-у-ук... илмен. Ма суйатӑн? Енер ҫеҫ 
куртӑм, пӗтӗм совхозӗпех ҫакӑнса тӑратӑрчӗ-ха.

Каччӑ:—Мӗнех уншӑн? Ҫакӑнса тӑратпӑр-тӑрат- 
пӑр та, унтан анатпӑр. Мӗнех вӑл хӑма!

Хӗр:—Е-е-х.. намӑс та вара! Хӑй ҫавӑн_'пек мат- 
тур каччӑ!..

Каччӑ (хасгпарланса): — Мӗн вара? Начарах 
мар-и мӗн?

Хӗр (ӑна пӑхкаласа):—Кепкӑпа, кашнепе, ҫӗнӗ 
калуш  тӑхӑннӑ, кхм... {кулса  йачӗ). Ҫав тери аван 
каччӑ ӑҫта ҫакӑнса тӑрат! Ху-ра хӑма ҫинче!

Каччӑ:—Ман бригадӑ кайра пыраканнийех мар> 
Вӑтам йулса пыраканни. Епӗр плана 80 процента 
ҫитертӗмӗр. Анчах пирӗн вӑйлӑ уксакланисем пур 
вӑт, 50 процент аран тултараҫҫӗ.

Х ӑ р (к у р а к а н  х а лӑ ха ):  Пӑхӑр-ха, есӗр илтетӗр-и, 
ҫамрӑксем?... Ай-йа-й, ай, ай!.. М ӗнле кулӑш та! 
Илтетӗр-и, мӗнпе мудтанат? Вӑтам йулса пыракан- 
ни тет!

Каччӑ {ҫиленсеу. Е-ех, мӗн пӗлетӗн есӗ пирӗн 
ӗҫре? Карташӗнче купӑста йӑранӗ чаватӑн пулӗ 
ҫав йе ӗне картивчи улӑма улӑш тарса тӑратӑн 
пуД), ҫавӑ ҫех. А комбайнер вӑл—специалист. Хут 
те ӑҫтала ҫаврӑнсан та—руд> те, рукойаткӑ!

Хӗр:—Пирӗн „Коминтернта" комбайнерсем 129 
процент тултараҫҫӗ. Мӗн калӑн кун пирки?

Каччӑ:— Сана аван калаҫма. Хура тӑпра ҫинче 
сана епӗ 150 процент та ш артлаттарса паратӑп.



Ак есӗ хӗрлӗ тӑпра ҫинче тытӑнса пӑх-ха—тӑпра 
муклашкисем унта, ҫум курӑкӗ...

Хӗр:—Ҫӗрӗнчен килмест вӑл, сирӗн ҫынӗсем сӳс- 
ленчӗк.

Каччӑ:—Апла епӗ те сӳсленчӗк-и?
Хӗр:—Вӑл хӑвна авантарах курӑнма кирлӗ: 80 

првцент ҫеҫ тултартӑн пулсан...
Каччӑ:—Ак тытӑнатӑп та, ҫӗре ҫитеретӗп.
Хӗр:—Тытӑн ҫав.
Каччӑ:—Тытӑнатӑп т а —санран та ыйтмастӑп.
Хӗр {каччӑ ҫаннанчен тытса):— Есс ан ҫилен, 

епӗ санпа кӑмӑлран калаҫатӑп...
Каччӑ:—Мӗн йатлӑ есӗ?
Хӗр:—Машӑ тесе чӗа мана.
Каччӑ:—Пӗтӗмӗшпе каласан та-и?
Хӗр:—Мӗнле пӗтӗмӗшпех каласан вӑл?
Каччӑ:—Итле-ха, Машӑ, сирӗн „Коминтернта‘‘ 

Елизавета Иванӑвнӑ Карпӑвӑ йатлӑ хӗр пур, ҫав- 
на пӗлетӗн-и?

Хӗр:—Лизӑна-и? Пӗлетӗп. Мӗн-ха вара?
Каччӑ:—Сан шутпа аван хӗр-и вӑл?
Хӗр:—Апграмаст, аванскер. Ман кӑмӑла кайат 

вӑл.
Каччӑ:— Ҫав хӗре, пӗлтӗр мучи мана тупса па- 

расшӑнчӗ, анчах килме нимӗнле те вӑхӑт тупай- 
марӑм. Халӗ, вӑхӑт пур чухне, ҫитсе пӑхас терӗи. 
Кӑмӑла кайсан—авланатӑп. Нимӗн пӑхмасӑрах ав- 
ланатӑп. Отпуска ахалех иртерес мар.

Хӗр {пит  хы т ӑ тӗлӗнсе): У-уй... ес мӗнле хас- 
тарскер! Лизӑ сана пырӗ-ши? Ыйтрӑн-и ес унтан?

Каччӑ:—Пыма кирлӗ. Тӑн-пуҫлӑ хӗр пулсан пы 
р а т р  вӑл. Камӑн хӑйӗн телейӗнчен пӑрӑнас килет. 
Есӗ тӑнлӑ-пуҫлӑ хӗр пулас, М аше^чӑ, шухӑшласа 
пӑх-ха ес, Машещкӑ: 24 ҫулхи каччӑ, комбайнер- 
бригадир. Вӑтам ш утпа шутласан уйӑхне 350 тен- 
кӗ ӗҫ укҫи илет тата хватер пур.

Хӗр:—Тата хура хӑма ҫинчен анаймаст. Мӗнрен 
упӑшка мар вара?

Каччӑ:—Мӗн ӗҫ пур ун хура хӑмапа? Хӑмапа 
пурӑнмаст вӗт вӑл, манпа пурӑнат.

_Хӗр {хастарӑн): —Мӗнлеесӗр ҫавӑн пек калаҫа- 
тӑр-ха? Вӑтам йулса пыракан каччӑпа ҫыхӑнма пи- 
тех аван тетӗр-и мӗн?

Каччӑ:—Анчах уншӑн вӑл ҫвинар мар,— комбай- 
нер.

Хӗр:—Комбайнер пулса хура хӑма ҫинче ҫакӑн- 
са тӑриччен, ҫвинар пулса хӗрлӗ хӑма ҫинче ҫа- 
кӑнса тӑрас.

Каччӑ:—Есӗ хаД)Хи пурнӑҫа ӑнланмастӑн, Машӑ! 
Мӗнле вӑл техйикӑна сыснапа танлаш тармала.

Хӗр:—Лизӑ сана качча пымасЕ Епӗ ӑна аван 
пӗлетӗп.

Каччӑ;—М ӗнле пымаст?
Хӗр:—Пӗлес тетӗн пудсан, ун хыҫҫӑн икӗ агро- 

ном, пӗр фелдшӗр, —ӑна тухтӑрах темеле ӗнтӗ 
(ассӑн сывлаҫа) тата МТС-ри аслӑ механик иккӗ- 
мӗш ҫул ҫӳреҫҫӗ... йулашки вӑхӑтра районри про- 
курор ӑшшӑн пӑхкалат... Куратӑн-и сан Лизӑ мӗн- 
лескер?

Каччӑ;—Мӗншӗн ытла нумай?
Х ӗр:—Хӗрӗ ҫавнашкал.

Каччӑ:— Ытла хитре-и мӗн?
Хӗр:—Ман пек каҫӑр сӑмсалӑскер.
Каччӑ;—Ҫамрӑк-и?
Хӗр:—Мӗн ҫамрӑкӗ ҫинчен калаҫмали пур? Май 

уйӑхӗнче 22 тултарат.
Каччӑ:—Мӗншӗн вӗсем пурте ӑна йуратса пӑ- 

рахнӑ?
Хӗр:—Хӗрӗ ҫавнашкал.
К аччӑ:—Хад) кампа ҫӳрет?
Хӗр:—Лизӑ-и?
Каччӑ:—Ӑхӑ!
Хӗр:—Никампа та ҫӳремест. „Никама та кай- 

мастӑп". „Сирлӗр ман ҫумраи, ман пуҫра урӑхла 
плав‘ , тет.

Каччӑ: Мӗн ӗҫлет варасирӗн  Лизӑ? Правленннче 
ларат-и? Сысна фермияче ӗҫлет-и?

Хӗр: —Ҫук, вӑл пӗчӗк ӗҫре. Сахӑр кӑшманӗ ӗҫӗн- 
че звеновой.

Каччӑ;— Сахӑр кӑшманӗ ӗҫӗнче?. Сахӑр пек пы- 
лак хӗр апла?

Хӗр:—Шӑп сахӑр пекех (кулат ).
Каччӑ:—Хӗрлӗ хӑма ҫинче пулӗ-ха?
Х ӗр:—Ҫапла пулмасӑр тата.
Каччӑ:—Чыса тухнӑскер апла?
Хӗр:—Ҫапла пулмасӑр.
Каччӑ;—Пйатисотницӑсенчен пӗри апла?
Хӗр:— Пӗри пулмасӑр.
Каччӑ:—Гектартан 500 центнӗр сахӑр кӑшманӗ 

туса илет-и?
Хӗр;—Кӑшт ытларах. Ултҫӗрӗшӗпех илет.
Каччӑ:—М ускава та кайеӑ пулӗ-ха?
Хӗр:—Кайнӑ ҫав.
Каччӑ:—Тен ордӗн та илнӗ пулӗ-ха?
Хӗр:—Ордӗн та илнӗ.
Каччӑ:— Ак йепле хӗр вӑл?
Х ӗр:--С ан  хӑвӑнзх пӗлме кирлӗ Лизӑ Карпӑвӑ- 

на, ӑна пурте пӗлеҫҫӗ.
Каччӑ;—Ес ӑна аван пӗлетӗн-и?
Х ӗр:—Лизӑна-и? Пӗлмесӗр, пит аван пӗлегӗп.
К аччӑ:—Апла, мана пырас ҫук вӑл?
Хӗр:— Е-ех... Ваҫҫа! Ес ху ш утласа ил-ха. Пйа- 

тисвтиицӑсенчен пӗри, ордӗн илнӗ, икӗ агроном, 
пӗр фзлдш ӗр, аслӑ механик, прокурор пур... Есӗ 
хура хӑмупа ҫыхланатӑн.

Каччӑ:—Хамӑн телей патне ҫитесси 32 киломе- 
тӑр анчах йулнӑччӗ, кайала таврӑнмала пулчӗ пу- 
лас.

Хӗр:—Кайала таврӑнас пулат... Усси пулас ҫук 
Тӑрӑш сах йӑнӑшусене тӳрлет.

Каччӑ;—Тӑрӑш ма кирлӗ-ши? Лизӑ сан пекех те- 
тӗни-ха?

Хӗр (кулса ).— Каснӑ - лартнӑ ман пекех... Мӗнле, 
асапланма хакне тӑрат-и?

К аччӑ:—Е-ех1... Мӗнле асапланӑттӑм та...
Х ӗр:—-„Розӑ Л )укҫем бурга‘ кай та, хӑвӑн ӗҫна 

майлаш тар, ку пӗрре, ытти бригадӑсене те хӑвӑн- 
па танлаш тар, ку иккӗ, хура хӑма ҫинчен ан, ку 
виҫҫӗ, хӗрлӗ хӑма ҫине кӗме тивӗҫ ил—ку тӑват- 
тӑ, унтан вара хӗр ҫураҫма кил,—ку пиллӗк.



Каччӑ (куҫӗ-пуҫӗ чалт ӑркаса кайнипӗ):—Улт- 
ҫӗр... Гектартан ултҫӗр центнӗр... (Х аст арӑн) Есӗ 
ӑҫтан Лизӑ ҫинчен пурне те пӗлетӗн?

Хӗр;—Мӗнле пӗлес мар-ха? Лизӑ текенни еп хам 
пулатӑп вӗт.

Каччӑ (т ӗлӗнсе):— А,а ,М аш ш ӑ“ кам вӑл?
Хӗр:—М ашшӑ тесе сана . ахад> ҫеҫ каларӑм... 

хад) сывӑ пул, автвбус ҫитрӗ... Совхоза кай та— 
ӗҫле, хӑвӑн ӗҫӳ мӗнле пыни ҫинчен мана ҫыру 
ҫырса тӑр. Ачи пӑхма аван-ха есӗ. Мӗн калӑн, 
тен вӑхӑт ҫитсен ӗҫ тухма та пултарӗ...

(Х ӗ р  чупса т ухса  кайрӗ. „Вӑтам й улса  пыра- 
к а н “ комбайнер Ҫидӑрӑв чылайччен у н  хыҫҫӑн  
пӑхса  т ӑчӗ т ӗ т арӑнӑн сывласа илчӗ).

Каччӑ:— Станцине кайас пула!-, кайала кайма 
билет илес пулат!

(Вӗҫӗ).
1 . Ш ерни куҫарнӑ.

5-ш страницӑра ӳкернӗ картин вӗҫӗ

— М ихал Ф едорович! Кунта сан ҫинчен ҫырнӑ.

— Тавай, ш уйттан, тавай, тавай!..

М Е Т А Д
Епӗ сана, хисеплӗ вулаканӑм, Трак районӗнчи 

Мӑн Ш етмӗ йалсовечӗ мӗнле метӑдпа ӗҫленипе 
паллаш тарасш ӑн. Ҫапла ӗнтӗ иксӗмӗр Мӑн Ш ет- 
мӗре.

—  Турӑ хуплатӑр ӗнтӗ сире, ш алт аптӑрарӑмӑр, 
кӑҫал хӗл каҫиччен районран ЮО^уполномочӗннӑй 
йатӑмӑр пулӗ, анчах ӗҫ тухмаст. Ӗҫ метӑдне пӗл- 
местӗр пулӗ есӗр. Кашни квартӑлра сирӗн 20—30 
процент ҫеҫ. Пайанхи кун тӗлне есӗр районра 
26-мӗш вырӑн йышӑнатӑр. М ӗншӗн-ха есӗр ӗҫле- 
местӗр? Мӗн ҫитмест сире?—йалсовет канце/ьари- 
не кӗнӗ-кӗменех харкаш ма тытӑнчӗ Трак районӗн 
финанс пайӗн пуҫлӑхӗ Игнатйӗв йулташ.

— Ӗҫлетпӗр-ҫке!—ответлерӗ йалсовет предҫеда- 
тӗлӗ Петров йулташ.

— Д а, есӗ ху килсе ӗҫлесе пӑх-ха кунта!— ҫин- 
ҫерех сасӑпа калаҫрӗ ҫыруҫи, кабинетне кӗрсе ҫу- 
халиччен.

Счетоввчӗ Александрӑв чӗнмерӗ.
Сехет йӗппи 9 ҫине ҫитнӗ. Савӑт труби кӑш кӑрт- 

сан  ӗҫлекенсем пухӑвнӑ пек, пухӑнаҫҫӗ йалсовет- 
н е .ӑш ӑ  кӑмӑллӑ кайӑксем.

Й алсовет канцед>арине 7—8 хут ҫӗмӗрсе йусанӑ 
хыҫҫӑн кашнине пӗрер пӳлӗм тутарса вырнаҫрӗҫ. 
Калӑпӑр, кашнин хӑйне пӳлӗм. Пӳлӗмсенче чечек- 
сем, радио, хыҫлӑ пукансем тата хытӑ дивансем. 
Калӑпӑр—куд)турлӑ канцед^ари. Петров хӑй пӳлӗм- 
не кӗрсе ларсан пирус тӗпӗсене кӑларса пӑрахат, 
чечексен тӑприсене тытса пӑхат, типӗреххисене 
ш ӑварат. Пирус чӗркесе ӗмме тытӑнат. Пукансене 
ӗретӗн лартат, портретсене пӑхса тухат, ҫтена 
ҫумне ҫыпӑҫтарнӑ плакатсене вуласа ҫавӑрӑнат. 
Каллех пирус чӗркет, каллех пирус чӗркет... Ку 
„каллех пирус" сӑмаха П етров пӗр кун хушшинче 
миҫе пирус туртнине пӗлес пулсан 191 хут кала- 
мала.

—  Ҫӗнӗ хаҫатсем!—кӗскен сӑмах хушса Петров 
умне хаҫатсем пӑрахса пуштӑ агӗнчӗ кабинетран 
тухрӗ.
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— Та-а-а-ак, редактӑр Иванов вырӑнне Алек- 
са{|дрӑв заместитӗл ал пуснӑ... „Пӗр сурӑх пӳтек 
Фунӑ”, „Ракетӑри чӗрчунсем", „Пирӗн хроникӑ“, 
„Ш ахмӑт турнирӗ", „Курилкӑри халӑх сучӗ“. Ҫук 
интереснӑ мар Ш упашкар хаҫачӗсем!—хушса хучӗ 
йулаш ки страницзна пӑхса пӗтерсен Пӗтров. Йал- 
советне илсе пынӑ 7—8 тӗслӗ хаҫатсене пӑхса 
тухма П етрова 3—4 сехет кирлӗ пулчӗ. Халӗ ӗнтӗ 
апат ҫиме каймала, терӗ те, вӑл канцед>артен 
йалпо лав.<иве тухса утрӗ.

Мӑн Ш етмӗ йалсоветӗнйе кашни кунах ҫакӑ 
картидӑ, ҫакӑ тӗслӗх:

— Кизйал шкулӗнче „Ленин вӑрманта тарса 
ҫӳренӗ чух ӳксе вилнӗ“, тесе вӗрентеҫҫӗ. Урок 
вӑхӑтӗнче класра чӗлӗм туртаҫҫӗ. Кашни урок 
хыҫҫӑн сыпма шкапрах ерех усраҫҫӗ. Йулташ Пет- 
ров, мӗншӗн ҫаврӑнса пӑхмастӑр ара шкул ҫине?

— Темле метӑдпа ҫаврӑнса пӑхмала.
— Мӑн Ш етме йалсоветӗнче 76 ҫын хутла пӗл- 

мест, 150 ҫын сахал пӗлет, ку йулташсем вӗре- 
несшӗа хыпаланаҫҫӗ. Йулташ  Петров, ӗҫе органи- 
зацилеме учитӗлсене пулӑшӑр-ха!

— Тахӑш метӑдпа пулӑшмала.
— Патш алӑха памали парӑмсене парса татас 

тӗлӗшпе йалсовечӗ 2 —3 ҫул пур ӗҫпе те чӑтма 
ҫук кайра пырат, мӗншӗн ӗ ҫ л е м ес т ^  есӗр?

— М етӑд тӗлне пӗлместпӗр-ҫке!
— Кӗперсем йӑтӑнса анчӗҫ, ҫулсем ҫӳреме хӑ- 

руш ӑ, йусаттарӑр-ха тархасшӑн...
— Вӗсен метӑчӗ ҫитмен-ха.
— Ох, метӑд! Мӗн чул тӑратӑн-ш и есӗ метӑд, 

хӑш хулари савӑт ш ӑратса кӑларат-ш и сана вад>- 
Д)И метӑд?—Хуйхӑ айне путрӗҫ йалсовечӗн ӗҫлӗ 
ҫынӗсем.

Районри организацисем те Мӑн Ш етмӗ йалсо- 
ветне ӗҫлеттерме ,м ет ӑ д “ тупса пама пӗлмеҫҫӗ 
пулас.

* Ш етмӗсем.



Н в а с  ҫ ӑ л ч ӗ
Граждӑнсем, есӗр темле, епӗ прврыва кӗрсе 

ляртӑм. Арӑм тухса тарчӗ.
Т ухсакай ас  умӗн: ача тӑватӑп, теме пуҫларӗ. 

Паллах ӗнтӗ, епӗ „ача-пӑча пурнӑҫ чечекӗ“ тени- 
не пӗлетӗп, пурнӑҫ чечекне хирӗҫ мар. Анчах ӑна, 
тӗплӗнрех шухӑшласан, лайӑх ҫӗр ҫинче ӳстерес 
пулат. Ман арӑм хыткан. Хытӑ ҫӗр ҫинче пурнӑҫ 
чечекӗ ӑҫтан лайӑх ӳсме пултарат? Ҫавӑнпа чечек 
тӑвас щухӑшпа килӗшмерӗм. ,Ь сӗ  мана кӑҫал ҫеҫ 
качча тухнӑскер тӗрекленсе ҫитеймен, хыткан, ла- 
йӑх чечек тӑваймӑн“, терӗм. Чечекрен хӑтӑлма 
пуД)Ницӑна хӑваласа йатӑм. Чӑпӑрккапа мар, ри- 
чакпа мар, сӑмахпа ҫапса хӑваласа йатӑм. Кайрӗ. 
Виҫӗ кунтан тавӑрӑнчӗ. Тавӑрӑнсассӑн калаҫу пул- 
чӗ. Ана епӗ мӗнле сортлӑ сӑмахсем каланине ун 
чухне астӑватӑпчӗ. Халӗ астумастӑп. Астума та 
кирлӗ мар. Астунӑшӑн преми парас ҫук. Сивӗ ка- 
лаҫу хыҫҫӑн вӑл хӑйне пурнӑҫ чечекӗ туса йанӑ 
амӑшӗпе пурӑама кайрӗ. Хӑйпе пӗрле илсе килнӗ 
йапалисене пӗрне те хӑвармарӗ.

Манӑн характӗр уншӑн йӑвӑр пулнӑ, тет. Йӑ- 
вӑррине ӑҫтан пӗлме пултарнӑ-ха? Тараса ҫине 
хурса турттарса пӑхнӑ-шим?

М алала мӗн пулнине каласан, виҫӗ кунтан ху- 
ла сатӗнче хӗрпе паллашни ҫине куҫас пулат. 
Кунӗ илемлӗ пулни тата хам отпускӑра пулни ун- 
па паллашма май пачӗ. Хӗрӗ ман ҫинеле темле 
куҫ хӳрипе питӗ тутлӑн пӑхат, епӗ те ун ҫинеле 
куҫа ачаш ш ӑн курӑнакан туса  пӑхатӑп.

Сехете йахӑн калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн: мана качча 
тухатӑн-и?—терӗм. Тухмастӑп,—терӗ. Ма тухмас- 
тӑн?—терӗм. Хӗр качча тухмаст, пырат,—терӗ. 
Мана чуп туса илчӗ. Ун пек тутлӑ чуптума арӑм 
пӗлмесчӗ. Пырас кӑмӑлу пулсан, кайар еппин,— 
терӗм. Ӑҫта?—Хамӑр мӑшӑрланни ҫинчен патшалӑ- 
ха пӗлтерме.

Хӑрах хулӗнчен ҫаклатрӑм. Сатран илсе тухрӑм. 
ЗАГС-а утатпӑр. Квас киоски тӗлне ҫитрӗмӗр. Мӑ- 
ш ӑрланаӑ йатпа квас ӗҫес, терӗмӗр. ’

Квас ӗҫнӗшӗн укҫине уншӑн та, хамшӑн та 
тӳлес тесе щ ухӑшласа, ӑна квас будки патне 
илсе пытӑм. Еҫес текенсем питӗ нумай. Кунӗ шӑ- 
рӑх кун та, мӑшӑрланас теменнисем те, пирӗн 
пек, квас ӗҫме пынӑ. Пӗр-пӗрне тӗртсе мала 
тухсах ӗҫеҫҫӗ. Епӗ те икӗ мӑнӑ кружкӑш ӑн 26 пус 
вак укҫа хатӗрлесе ал чӑмӑрӗнче тытатӑп. Квас 
ср акан ӑн  сӗтелӗ пекки ҫине укҫа хурса пама 
хӑтланап,— манран малтан тепри укҫа хурса парат. 
Укҫа хунӑ хыҫҫӑн, паллах, квасне вӑл ӗҫет, епӗр 
мар. Епб каллех укҫа хума тытӑнатӑп,—манран 
малтан тепри хурса парат...

Ҫапла темиҫе минут хушши хӑтланса тӑнӑ хыҫ- 
ҫӑн, пулас арӑм мана: ма хурса памастӑн, ара, тет. 
Епӗ: куратӑн пулӗ-ҫке, тетӗп. Вӑл: куратӑп ҫав, 
тет. Епӗ: мӗне куратӑн, тегӗп. Вӑл: есӗ мӗшӗлтет- 
нине куратӑп, тет. Мӗнле мӗшӗлтетнине?.. Сӑмах 
хыҫҫӑн сӑмах. Пулас арӑмпа йатлаҫсах кайрӑмӑр.

Йулашкинчен вӑл: есӗ ниме йурӑхсӑр, тет. Епӗ: 
есӗ ниме йурӑхсӑр,— тетӗп. Вӑл: есӗ!—тет. Епӗ: 
есӗ!—тетӗп.

Квас ӗҫме пӑрахсах халӑх  пирӗн ҫине пӑхат. 
Бакалей магазинӗнчен тухакансем те, иртсе пыра- 
кансем те епӗр мӗиле йатлаҫнине курма пухӑнчӗҫ

(тупнӑ камит!). Ҫур плошчӗд пире куракан халӑх- 
пах тулчӗ. Автомашинӑсем те иртсе кайма ҫул ту- 
пайми пулчӗҫ.

Милицн шӗхличӗ сассине илгсен, халӑх хушши- 
пе шӑлӑнса ҫухалтӑм. Тарман пулсан, протокол 
кӗнеки ҫине ӳксе намӑс курмала пулаччӗ, Унтан 
вара та курман ҫав хӗрарӑма.

Вӑл усалскерпе хам та ара мӗнле ҫыхланса кай- 
ма пӗлнӗши? Квас ӗҫмен пулсан, регистрациленсе 
килеттӗмӗрччӗ вӗт! Квас еҫни ҫӑлчӗ.

Хад) квас киоскине курсассӑнах ҫӗлӗке илсе 
пуҫа тайса, „тавсийе“ сӑмахсем каласа пӑшӑл- 
татса иртсе кайатӑп. Ҫавӑнпа ӗнтӗ есӗр, мӑшӑр- 
ланма ш ухӑш лакан граждӑнсем, ҫырӑнма сӑмах 
татнӑ хыҫҫӑн, ЗАГС-а каймали ҫул ҫинче ларакан 
киоскӑран, квас ӗҫӗр. Ахалӗн пулас арӑмӑн ӑсӗпе 
кӑмӑлне сӑнама вӑхӑт пулмӗ. Ахалӗн ҫырӑнса 
ЗАГС-ран тухнӑ хыҫҫӑнах кайала уйӑрӑлу хучӗ 
илме каймала пулӗ. Пулмӗ теме ҫук, йулташсем, 
ҫу-ук!

Иван Мучи.

Сӑлтавӗ пур
В. ЛГ, Филицпӑв ӳкерчӗкӗ.

—  Йакӑвлӗв, есӗ мӗншӗн вӗренме пӑ- 
рахсах ко!1)ухра ӗҫлетӗн?

-.и г^г^в^т ят ^ят т т ш т »

—  Вӗрентекен пӗр кун: ӳлӗм 'ко1ьухсем  
те вӗреннӗ ҫынсенчен пулаҫҫӗ, терӗ те, 
ыттисем вӗренсе тухса пыриччен^^^часрах 
хам кӗрсе йулас терӗм.



Пурӑнма васкакан. Трак районӗнче
Ф отограф патӗнче халӗ ҫеҫ 

авланнӑ ҫынпа арӑмӗ сӑн ӳке- 
реҫҫӗ. Авланнӑ ҫынҫи сӑн ӳкере- 
кенрен ыйтат:

— Халӗ ӳкернӗ фотокартӑчкӑ- 
сене хӑҫчан хатӗрлесе паран?— 
тет.

Сӑн ӳкерекен калат:
— Виҫ ернерен,—-тет.
Упӑшки сӑн ӳкерекене тархас-

ласа калат:
— Хӑвӑртрах май килмест-и?— 

тет.
— Ма? Г -
—  Виҫ ерне хушшинче епӗ ку 

арӑма уйӑрса йама пултаратӑп,— 
тет.

Ҫурма тӑлах ача
— Аван ача пулмала ку. Тӑн- 

лӑ. Пуплеме пултараканскер ӑн- 
ланма та пултарассӑн туйӑнат. 
Ей, шӑхличӗ, кам ачи есӗ?

— Ӑҫтан пӗлетӗп. Анне ни- 
камран та алимент илмест те, 
хам кам ачи пулнине калама 
пӗлмесгӗп.

Шиклӗ шикленнӗ
— Кунта акӑ: „Ҫумкурӑксем 

'ч еч еке  ларасса кӗтеҫҫӗ" тесе
пысӑк саспаллисемпех статйа 
ҫырнӑ.

—• Ну?! Апла- пулсан пирӗн 
колхоз ҫинчен пул). Вуласа тух-ха.

Хӑш - пӗр парикма- 
хӗр патӗнче

— Есӗ мана ним вырӑнне ху- 
расш ӑн мар. Мӗн пирки епӗ йун 
тӑкнӑ?

Мӗн ӗҫлесе пурӑнатӑн есӗ 
П арикмахӗр—пирӗн ӗҫре 

хӑҫан та пулсан йун тӑкӑнатех? 
ӗнтӗ.

Промертелсем ӑҫта та пулсан умы- 
ва.^рниксем сахал кӑлараҫҫӗ пулсан, 
промкоопераципе йалсоБетсен вӑл ӗҫе 
тӳрлетсе  йамала (И. Д. Кузнецов стат- 
йинчен)

— Пирӗн районра ма ниҫта та 
умывад)ник сутни курӑнмаст?

— Промкоопераци лайӑх ӗҫ- 
лени курӑнманран.

Сутра
Сутйе: — Корнейӗз Ваҫили, 

стрелочник, хӑйӗн ачине тӑрантар ■ 
ма укҫа тӳлеменшӗн айӑпланат.

А йӑпланакан: — Килӗш.местӗп. 
Авалхи майлӑ айӑплама шухӑш- 
латӑр. Авалхи вӑхӑтра: кирек 
хӑҫан та стрелочник айӑплӑ, 
тетчӗҫ.

Ытти интереса  
пӗлмен ача

Ашшӗ ачине вӑрҫат:
— Ҫавна та пӗлместӗн. Сана 

хулпуҫҫи* ҫине мӗншӗн пуҫ ларт- 
са панӑ?

—  Футболла выд)ама. Мечӗке 
кайала ҫапса йама,— тет.

Усӑлӑ канаш
Трахома пӗтерес тесен, куҫа таса

тытмала. (Тухтӑрсен сӑмахснчен).

— Пи т - к у ҫ  кирек хӑҫан та 
тасан курӑнтӑр тесен мӗнле ныш- 
ши емел сӗрмеле?

— Ир те  каҫӑн супӑщче ҫу- 
мала.

К уҫӗсем
Ш упаш карти  П ичет ҫуртне туса 

пӗгериччех ҫтен исен е , урай ӗсен е, 
алӑксене ремонтламала пулнӑ.
— Ку ҫурта миҫе ҫул турӑр, 

турӑр, халӗ туса пӗтеричченех 
ремонтлама ты тӑнтӑр. Сирӗн

стровтӗлсен куҫӗсем ӑна тунӑ чух- 
не ӑҫга пулнӑ?

_— Куҫӗсем вӗсен хӑйсен вы- 
рӑнӗнчех пулнӑ та, анчах вӗсем 
ӗҫ ҫине м а р ,  кӑД)Тӑр-каД)Тӑр 
ӗҫлесех укҫа илесси ҫине пӑхнӑ.

- Иапӑх столовӑйра
— Е е-е! Пирӗн столовӑйра 

'заведуйушчисем мӗнле час та 
часах улӑшӑна-улӑшӑна пыраҫҫӗ, 
ара!

— Ун вырӑнне менӳ нихӑҫан 
тт улӑшӑнмаст.

Икӗ магазин
Икӗ ача калаҫаҫҫӗ. Иккӗшӗн- 

чен пӗри-КоД)ӑ йагли -совет пио- 
нерӗ, ‘ тепри—Ганс йатли—Гер- 
мани ҫӗршывӗнчен килнӗ ача.

Ганс, Сирӗн хулари чи пысӑк 
магазин миҫе хутлӑ?

КоЛ)ӑ ултӑ хутлӑ,

Ганс. Вӑл магазинра сутса
тӑракансем миҫе ҫын?

КоЛ)ӑ. Ш утласа кӑлараймӑн. 
Пит нумайӑн. Сирӗн хулари чи 
пысӑк магазин миҫе хутлӑ
тата?

Ганс. Пирӗн хулари чи пы-
сӑкки вунӑ хутлӑ.

КоЛ)ӑ. Вӑл магазинра сутса
тӑракансем миҫен?

Ганс. Пӗр ҫын.

КоД)ӑ. Мӗнле пӗчченех вӑл ыӗн 
пур ӗҫе туса ҫитерме пултарат?

Ганс. Мӗн пултармала марри 
пур унта. Алӑк патӗнче кашни 
пыракан ҫыннах: „продуктӑсем 
магазинра ҫук“ тесе ҫеҫ тӑра'г.
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Урапа пушарӗ

Ҫ верчков ӳкерчӗкӗ.

Чӑваш Сурӑмӗнчи (Елӗк районӗ) .Ҫ урлапа Млатук* колхвЗ- 
ра уйа навус турттарнӑ чух, тикӗт виҫӗ кун сӗрменнипе, ура- 
на тнвсе кайнӑ. Ҫунса ҫур тӗнӗле ҫитнӗ. (Терентйӗв).

— Мӗнле капла, хӗвел купарчаран  пӗҫертме пуҫларӗ...

И В А Н  М У Ч И Ҫӗртрен тупнӑ хутсем
Ҫемен тусӑм! Есӗ мстӑн мӗн 

пур туссенчен те ҫывӑх тус. 
Ыанӑн сащжш ҫыру ур лӑ  ҫа т а  
ыйтассӑ.ч пур.

Ка.игс пулат, манӑн хватерте 
А ннӑ В аҫилйӗвнӑ  пурӑнат. В ӑл  
.чаншӑн гсам п у л н и н е  фам пӗл- 
местӗп: те арӑм пулат, те арӑм 
мар, хурӑнташ тесеи— хДрӑнташ 
мар, арӑ.ч тесен —  арӑ.ч мар. 
Простӑ А н н ӑ  Ваҫи.гйӗвнӑ теме.ге 
п улӗ  ӑна.

Иртнӗ уйӑхра  ҫав «простӑ А н-  
нӑ Вӑҫи.чйӗвнӑна», вӑл  йӑвӑр  
ҫын пулгт не кура, спӗ пӗрре питӗ 
хӗрхептӗм: ача ҫурат.ча .ман
хватер п ы сӑ щ х мар тесе, ае.гӑ- 
рах хватер гиыра.ча пуҫӗп ех  кӑ- 
лорса йатӑм. Ман хватертен тух- 
са гсайсаи и кӗ  ерп'е иртсен ҫав 
«Прпстӑ А н н ӑ  В аҫилйӗвнӑн» ача  
ҫурсшгӑ. А ч и н  куҫӗсем манӑн  
пек хур а  .чар тет, кӑвак  тет. Кс- 
мт ки те .чанӑн пек мӑнӑ мар, тет, 
ггсчӗкҫӗ, тет. А н ч а х  ачин  сӑмси 
каснӑ-.гартнӑ маи сӑмса пекех, 
тет. Ҫав сӑ.чсашйн .чанӑн мӗн 
ч у х л ӗ  а.шмеит тӳле.челе пулат?

Пӗтӗ.ч ӳт-пӗвӗшӗн хам иж кен  
игалун 4-.чӗш пайне тӳлеттереҫҫӗ, 
сӑ.чсишӗн мӗн чух.гӗ тӳлеттерес- 
сине пӗ.гсй.честӗгг.
Йулташ.гӑ салампа

ПЕТӖРМЕЙКПП.
^ *

Матгчка! П ирӗн хал ,хи  техни- 
кӑпа .чаш инизаци тапхӑрӗнче 
спӗ машинисткӑсене ыт.горах йу- 
рататӑп. Ҫ авӑнпа сана епӗ йу- 
ратниггс-йурат.ианни ҫннчен  от- 
ноигсни ҫырса йа.часӑрах пӗ.г.че 
пултаратӑн. Сан патна еггӗ иртнӗ 
срнере йанӑ 32-ш но.чӗр.гӗ гг,ыр- 
кул)0р.гӑ ҫы рури кӑтартусегге пур- 
■нӑҫа ■нӗтӗ.чӗшпех кӗртсе ҫитерее 
тӗлӗгипе, есӗ ҫакӑ 36-.чӗиг по.чӗр- 
лӗ  отногиенггне и л н ӗ  куна х , хы- 
рӑ.ча й у л н ӑ  ачаран хӑтӑлмашкӑн 
операци тутар.ча кайасса игана- 
тӑп. Ҫак ка.гагшне есӗ пурнӑҫ.гаг1- 
масасҫӑн, ггксӗмӗр х у и щ м  ха-_ 
.ш ч чен  иу.гнӑ йурату прорыва 
кӗрсе ӳкм с пултарат. Ко.чиҫҫине 
кӑтарт.чали хутне хам ах хатср- 
лерӗм.

Ҫут тӗнчене кур.иасӑрах пӗте- 
кен  ачуш ӑн кул^аннӑ ч ухн е  ,ту- 
хас куҫҫу.Л) тумломӗсене типст.ие,
II ромака шкӑ йацютӑп.

Пу.гуницӑ^кгн тухсан, ӗлӗкхи  
пскех пӗр-пӗрне савса ггурнас 
ӗ.иӗтпе, 'саца иит ҫемҫен а/чаиС 
ла.ча йуратакан алӑпа а.гпусптӑп

м. хльиьЕВСкпй.
♦ Ф *

Сансӑр иурнӑҫ  —  «ну.г)». Сан- 
па.ш  —  «по.гожительная вели- 
чина» пулӗ . Т ӳрӗ йӗр (иря.чая  
л и н и я )  —  ггкӗ пӑнчӑ хуш ш и нчи  
ч и  кӗске ҫ у л  пу.гса тӑ]ют, —  ҫа- 
вӑигиг тӳрех ка.гатӑгг: есӗ мпиӑн . 
йуратнӑ гипотеиузӑм пу.гмӑн-ши?  
Е пӗ сана .гайӑх пӑхса усрпсси—  
санш ӑн акҫио.иӑ пу.гтӑр. Мӑшӑр- 
ланас теоремӑиа иксӗ.иӗр х у ш ӑ т  
татии ҫинчен 8А Г С  тенс учреж- 

. денирс регист]юцилс.ие кир.гӗ 
.иар,^ .нӗншӗн тесен .иате.иатикӑ 
ве.гйчинисе.и ])егистраци тусан 
та, ту.чатн та иурӗ псрех ним  
улш ӑн.ии пурӑнаҫҫӗ.

Мате.иапгк Ив— в.
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А. П. Чехӑв

Й а л т и  е н е л ҫ ӗ с е м
Земствӑ пулници. Ир.
Становойпа ухутана кайнӑ тухтӑр вырӑнне, чир- 

лисене хвершӑлсем йышӑнаҫҫӗ: Куҫма Й егорӑвпа 
Глеб Глебӑч. Чирлисем вӑтӑр ҫынна йахӑн. Куҫ- 
ма Йегорӑв, чирлисем ҫырӑнса тухассине кӗтсе 
прийомнӑйӗнче цикори кофӗ ӗҫсе лараЕ  Глеб Гле- 
бӑч, мӗн ҫуралнӑравпах пит-куҫне ҫуманскер, ҫӳҫ- 

• пуҫне тураманскер, кӑкӑрӗпе тата хырӑмӗпе сӗтел 
ҫинче выртат, ҫилене-ҫилене илет те чирлисене 
ҫыраЕ Ҫырассине статистикӑ вад>Д)И ҫыраҫҫӗ. Чир- 
лин йатне, ашшӗ йатне, хушаматне, вӑл мӗнле 
ӗҫпе, ӑҫта пурӑннине, хут пӗлнипе пӗлменнине, 
ҫулӗсене, кайран, ӑна пӑхнӑ хыҫҫӑн, вӑл мӗнпе 
чирлине тата ӑна мӗнле емел панине ҫыра-ҫыра 
пыраҫҫӗ.

— Ку перосем мӗнлине ш уйттан пӗлет-и тен!— 
пысӑк кӗнеке тата пӗчӗкҫӗ хут листисем ҫине тӗ- 
лӗнмеле „азбукисем” йӗрлесе ӳкернӗ хуш ӑра ҫи- 
ленсе илет, Глеб Глебӑч. — Мӗнле чернил ку? 
Чернил мар, тикӗт ку. Тӗлӗнетӗп епӗ вӑл земст- 
вӑран. Чирлисене ҫырса пыма хуш ат, чернилне 
илмешкӗн ҫулталӑка икӗ пус укҫа парат.—Кунта 
кил!—кӑш кӑрат вӑл.

Пит-куҫне чӑрканӑ мужик тата М ихайло ,б а с “ 
пырса тӑраҫҫӗ.

— М ӗнлескер есӗ?
— Иван Микулӑв.
А? Мӗн? Вырӑслах кала.
— Иван Микулӑв! Санран ы йгм астӑп. Айаккала 

кайса тӑр! Есӗ! Мӗн йатлӑ?
М ихайло кулналаса тӑрат.
—Пӗлместӗн-им вара?—-ыйтат вӑл.
— Ма кулатӑн? М ӗнле шуйттанла есӗр? Ҫын- 

ни йерҫеймест,^вӑхӑчӗ хаклӑ тӑрат, вӗсем мыска- 
ра тӑвассипе. Йату мӗнле?

— Пӗлместӗн-и мӗн? Сӗрӗм тиври?
—  Пӗлетӗп, анчах манӑн ыйтасах пулат, мӗн- 

шӗн тесен йӗрки ҫавӑн пек... Сӗрӗм—нимрен те 
тивмели ҫук ха. Сан пек ӳсӗр ҫӳреместӗп. Ӗҫкӗ- 
сӗр пурӑнайман ҫын мар...Й атупа хушамату?

— Ху пӗлсе тӑнӑ хуш ӑрах сана мӗн тума ка- 
лас? Пӗлни пилӗк ҫул...Улттӑмӗшӗнче мантӑн-и 
мӗн?

 ̂ — Манман, анчах йӗрки ҫавӑн пек. Ӑнланатӑн-и? 
Йе вырӑсла каланине ӑнланаймастӑн? Йӗрки!

— Йӗрки апла пулсассӑн, санпала еппин шуйт- 
тан пултӑр! Ҫыр! Михайло Федорович Измученко...

— Измученкв мар, Измученкӑв.
— Измученкӑв пултӑр еппин. Мӗнле ҫырсан та, 

сыватса йар анчах... Ш ут Иванӑч те хӑт... П урӗ- 
пӗрех...

— Мӗнле сослвви?
— Бас.
—  М иҫе ҫулта?
— Кам пӗлет.
—  Пӗр хӗрӗхре пур-и?

•) А. П Чехӑв ку произведенире патш а Раҫҫийӗнчи земствӑ 
пу/|)ницисенче халӑха сыватас ӗҫе мӗнле й ӗркеп е  ту са  пыни- 
не тата халӑх ун чухне мӗн тери  тӗттӗм пулнине сӑнласа па 
рат.
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— Тен, пулӗ те, тен ун чухлех те пулмӗ... Мӗнле 
кӑмӑл пур, ҫавӑн пек ҫыр.

Глеб Глебӑч пӗр самантлӑха М ихайло ҫине шу- 
хӑшлӑн пӑхса илет те, 37 тесе ҫырса лартат. Ун- 
тан шухӑш ласа илнӗ хыҫҫӑн 37— не хуратса 41 
туса хурат.

— Хут пӗлетӗн-и?
— Певчи хут пӗлменни пулат-и? Ех, пуҫу!
—  Санӑн мана ҫынсем умӗнче „есӗр“ тесе чӗн- 

меле, ун пек кӑш кӑрмала мар. Тата кам унта? 
М ӗнлескер есӗ? Мӗн йатлӑ?

— Пуголов М икихвӑрӗ, Хапловӑран.
— Хаплвврисене сиплеместпӗр. Ун хыҫҫӑн кам? 

Айаккала кайса тӑр! Кунта чӗлӗм ан туртнӑ пул- 
тӑр!

— Еп, Глеб Глебӑч, туртмастӑп.
— Апла аллунта мӗн санӑн?
— Ку манӑн, Глеб Глебӑч, пӳрнене ҫыхса йани.
— Пирус мар-и? Хапловрисеае йышӑнмастпӑр.
Глеб Глебӑч ҫырса тухассине пӗтерет, Куҫма

Йегорӑч кофӗ ӗҫсе тӑранат, чирлисене пӑхса ту- 
хасси пуҫланса кайаК Лешӗ хӑй ҫине фармацевт 
пайне илсе— аптекӑва кайат, ку терапевт пайне 
илсе клейонкӑ саппан ҫакса йарат.

—-^Марйӑ Заплакҫинӑ,—кӗнеки тӑрӑх чӗнет Куҫ- 
ма Й егорӑв.

— Кунта, ырӑ ҫынӑм!
Прийомнӑйне темиҫе кукӑр хуҫкаланса пӗтнӗ 

асат хуҫвӑ пек пӗкӗрӗлсе ларнӑ пӗчӗкҫӗ карчӑк 
кӗрет. Вӑл сӑхсӑхса илсе тухтӑр пулнисене хисеп- 
лесе пуҫне тайат.

— Кхм...Алӑкна хуп! Мӗн ыратат?
-— Пуҫ, ырӑ ҫынӑм!
— Апла пултӑр...Пӗтӗмпех-и йе ҫурри анчах?
— Пӗтӗмпех, ырӑ ҫынӑм...мӗн пур таран пӗтӗ- 

мӗшпе.
— Пуҫна апла чӗркесе ан ҫӳре...Ку ҫӗтӗк-ҫатӑк- 

на салт! Пуҫ сивӗре, ура ӑшӑра, кӗлетке вӑтам 
климӑтра пулма кирлӗ. Вар ыратнипе аптратни?

— Аптӑратӑп ҫав, ырӑ ҫынӑм!..
— Апла пултӑр...ну кӑ, айалти куҫ хупаххинчен 

ты тса турт-ха! Йурат, ҫитӗ! Санӑн йун сахал...Еп 
сана тумламсем парам...И рхине, кӑнтӑрла каҫхи- 
не вуншар тумлам...

Куҫма Иегорӑв ларса рецепт ҫыраЕ
„Кр Е1^иог 1егг1 3 гр. леш, чӳрече ҫинче тӑра- 

каннине; ҫӳлӗк ҫине хунине хӑйсӗр уҫма хупман 
вуншар тумлам кунне виҫӗ хутчен Мариа Заплак- 
ҫинӑна“ .

Карчӑк емеле мӗн ҫине тумлатса ӗҫмели ҫинчен 
ыйтат, пуҫне тайса тухса кайат.

Рецептне Куҫма Йегорӑв ҫтенана касса тунӑ, 
пӗчӗкҫӗ чӳрече витӗр пӑрахат те, тепӗр чирлӗ ҫын- 
на кӗме чӗнет.

— Тимофей Стукотей!
— Кунта.
Прийомнӑйне катаран пӑхсан мӑнӑ чӑмӑр вӗҫлӗ 

туйа пек курӑнакан ҫинҫе те вӑрӑм Стукотей кӗ- 
рет.



=  Мӗн ыратат? ^
— Чӗре, Куҫма Йегврӑч!
— Хӑш тӗлтен?

Стукотей кӑкӑр шӑмми айне кӑтартат.
— Апла...Тахҫантанпах-и?
— Мункунтанпах...Паҫӑр ҫуран утрӑм, пӗр вунӑ 

хут пулӗ ларса кантӑм... Щӑнтат, Куҫма Йегорӑч! 
Пӗҫергсе пӑрахат, Куҫма Йегорӑч!

—Хм... Тата мӗн ыратат? '
^ Т ӳ р р и п е  каласан, Куҫма Йегорӑч, пурте ыра- 

тат, анчах есӗ ыттипе ан асаплан, чӗрене кӑна 
йусаса йар. Ыттисене карчӑксем те сиплӗҫ. Чӗ- 
ре патне капланса пырса тухмала ан пултӑр тесе 
есӗр мана пӗр пӗр йышши ҫпирт илме ҫырса па- 
рӑр. Чӗре пат.не капланнӑ ҫемӗн капланса пырат 
те, кайран ак ҫак тӗлеле ы раттарса кайса чӑтма 
та памаст... Сурӑмран туртат...П уҫра чул пур пе- 
кех пулат... Ӳслӗкӗ те...

— Аппетит пур и?
— Ним чухлӗ те ҫук.
Куҫма Йегорӑвич Стукотей пагне пырса тӑрат, 

ӑна мӑйӗнчен тытса пӗкӗрӗлтерсе хурат те, унӑн 
кӑкӑр шӑми айӗнчен чышкипе пусат.

— Капла тусан ыратат-и?
— Ой... ой...ввв...Ыратат!
— Ак капла тата, ыратат-и?
— Ввв... Вилӗм!
Куҫма Йегорӑв тата темиҫе ыйту парат, шухӑш- 

ласа илет те хӑйне пулӑшма Глеб Глебӑча чӗнет. 
Конҫилиум тапранат.

— Чӗлхӳна кӑларса кӑтарт-хя!—тет Глеб Глебӑч, 
чирлӗ ҫын йеннеле пӑхса.

Чирлӗ ҫын ҫӑварне сарлакан уҫса чӗлхине кӑ- 
ларса йараК

— Ытларах кӑлар!
— Ыгларах тухмаст, Глеб Глебӑч!
— Ку тӗнчере темӗн тума та май пур.

Темиҫе самант хушши Глеб Глебӑч чирлӗ ҫын
ҫине пӑхса тӑрат, темӗн ҫинчен пит асапланса 
шухӑшлат, хулпуҫҫйсене сиккелеатерсе илет те, 
нимӗн чӗнмесӗрех прийомнӑран тухса кайат.

— Катарр пулмала!— кӑшкӑрат вӑл хӑйӗн апте 
кинчен.
0_1е1 Г1С1Ш тат^а аш топ й  саиз1с1 парӑр ӑна,— кӑш- 
кӑрат Куҫма Йегорӑв.—Ирӗн-каҫӑн хырӑмна сӑтӑр- 
са шӑлмала. Тата кам унта?

Чирлӗ ҫын прийомнӑйран тухса каридортан ап- 
тека тухакан пӗчӗкҫӗ чӳрече патнеле утат. Глеб 
Глебӑч чей стаканӗн виҫҫӗмӗш пайне касторкӑ 
йарса хурса Стукотейе парат. Стукотей васка- 
масӑр ӗҫсе йарат, тутисене ҫуласа илет, куҫӗсене 
хупса пӳрни ҫумне пӳрнине хурса сӑптӑрса кӑ- 

тартсӑ тата мӗн те пулинҫыртмали кирлӗ пулнине 
систерет.

— Саншӑн ку ҫпирт мар!—тесе кӑшкӑрса калат 
ӑна Глеб Глебӑч, ӑна нашатыр ҫпирчӗ тултарнӑ 
пӗчӗк кӗленче ты ттарса .— Хырӑмна ирӗн те каҫӑн 
пусма татӑкӗпе сӗркеле... Посудине кайала тавӑр- 
са пар. Чавсаланма йурамаст. Айаккала кайса тӑр.

Тутине мӑн тугӑрпа хупласа кулкаласа, Григори 
аттен кухарки Пӑлаки пӗчӗкҫӗ чӳрече умне пыр- 
са тӑрат.

— Сире мӗн кирлӗ?—ыйтат Глеб Глебӑч унран.
— Глеб Глебӑч, сире Лизаветӑ Григорйӗвнӑ

салам каласа йачӗ, мйатнӑй лепйошкӑ парса йама 
ыйтрӗ.

— Пиг хавас-ссс...Илемлӗ хӗрарӑмсемшӗн кирек 
мӗн тума та хатӗр!

Глеб Глебӑч ҫӳлӗк ҫинчен мйатнӑй лепйошкӑ 
тултарнӑ банкӑна кармашса илет те, ҫур банкине 
Плаки тутӑрӗ ҫине йарса парат.

— Калӑр ӑна,—тет вӑл:—Глеб Глебӑч лепйош- 
кине панӑ чухне кӑмӑлӗ хавасланнипе йӑл та йӑл 
кулса илчӗ те. Ҫырува илнӗ-ши вӑл?

— Илчӗ те ҫӗтсе тӑкрӗ. Лизаветӑ Григорйӗвнӑ 
йуратӳпа аппаланмаст.

— Мӗнле гризеткӑ вара вӑл. Калӑр ӑна—вӑл 
гризеткӑ.

— М ихайло ^Измученков!—тесе кӑшкӑрса кӗме 
хушат^ Куҫма Йегорӑв.

Прийомнӑйне Михайло „бас“ кӗрет.
— Михайло Федогыча! Манран салам! Мӗн ыра- 

тат?
— Пыр, Куҫма Иегорӑч! Сан патна епӗ, тӗрӗс- 

сипе каласан. санӑн кӑмӑлу пулсан, ман сывлӑх 
пирки есӗ... Ытлашши тӑкаклӑ анпултӑр. .Чир пир- 
кийех йурлама пултараймастӑп, регӗнт ьашни 
кӑнтӑрлахи кӗлӗшӗнех хӗрӗхшер пус укҫа тытса 
йулат. Каҫхи кӗлӗшӗн ӗнер четвертак тытса йул- 
чӗ. Пайан улпут панихидӑ тутарнӑ, йурлакансене 
виҫӗ тенкӗ панӑ, ман тӳпе чир пирки нимӗн те 
тухман. Санӑн кӑмӑлу пулсан, пырӑм пирки сире 
ҫакна калама пултаратӑп: вӑл ытла хырӑнса хӑрӑл- 
татакан пулчӗ. Пыра темӗскер кушак аҫи кӗрсе 
ларса урисемпе темӗскер тунӑ пек ..Кхм...Кхм...

— Вӗрилентерекен ӗҫмелисем пиркийех ҫавӑ н 
пек пулӗ вӑл?

— Чирӗм м ӗнч 1ирки пулни ҫинчен калама пӗл- 
местӗп, анчах, кӑмӑлу п/лсан, вӗрилентерекен 
ӗҫмелисем вӗсем тенӑрсенесийен кӳреҫҫӗ, бассене 
нимӗн чухлӗ те сийен кӳреймеҫҫӗ, теме пулта- 
ратӑп. Бас вӑл, Куҫма Йегорӑч, ӗҫкеленӗ хыҫҫӑн, 
ҫӑрарах, мӑнӑраххӑн илтӗнекен пулса кайат. Баса 
ытларах простудӑ сийен кӳрет.

Чӳречерен Глеб Глебӑч пуҫӗ тухса тӑрат.
— Карчӑка мӗн парас?—ыйтат Глеб Глебӑч.— 

Чӳрече ҫинчи тимӗрӗ пӗтнӗ. Ҫӳлӗк ҫинш не илсе 
уҫас-и?

— Ҫук, ҫук! Иван Йакӑвлӗвич хушман. Ҫиленӗ.
— Мӗн парас вара ӑна?
—  Мӗн те пулин.
Глеб Глебӑч чӗлхи „мӗн. те пулин“ парас тени 

„содӑ парас" тени пулат.
— Вӗриленгерекен ӗҫмелисене ӑша илме йура- 

маст.
— Епӗ халӗ те виҫӗ кун ӗнтӗ ӗҫместӗп. Ман 

вӑл простудӑран...Чӑнах, баса ерех хӑрӑлтатакан 
тӑват, анчах хӑрӑлтатуран вктавӑ пулат. Куҫма 
Йегорӑч, есӗ пӗлетӗн, луччӑ...Ерехсӗр ман пекки- 
сене йурамаст... Мӗнле певчи пулат вӑл ерех ӗҫ- 
мен ҫын. Певчи мар, есӗ ирӗк панӑ тӑрӑх, ирови 
ҫеҫ пулса тӑрат вӑл. Ун пек вы рӑнта пулмасан, 
епӗ—ӑна, ылханлӑскерне, ҫӑвара хыпас ҫук. Ерех 
вӑл шуйтан йунӗ...

— Акӑ мӗн... Епӗ сана порош вк парам. Есӗ 
ӑна бутылкӑ ӑшӗнче ирӗлтер те, каҫхине те, ир- 
хине те пырна чӳхе.

— Ҫӑтма йурат-и?
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— Йурат.
— Пит аван...Ҫӑтма йураман чухне пит тарӑхта- 

рат. Чӳхетӗн-чӳхетӗн, сурса п ӑ р а х ат ӑ н -ш е л  вӗт! 
Сиртен епӗ акӑ мӗн ҫинчен, калас пулсан, ыйтса 
пӗлесшӗнччӗ... Вар хырӑм начартарах та, ҫавӑн 
пирки, санӑн кӑмӑлу пулсан, кашни уйӑхрах хам 
ӑша йун йаратӑп тата курӑк шывӗ ӗҫетӗп, ҫапла 
пурӑннӑ хушӑра манӑн саккун йӗркипе авланма 
йурат-и?

Куҫма Йегорӑч, темиҫе самант хушши шухӑш- 
ласа тӑрат те, калат:

— Ҫук, авланма хушмастӑп.
— Чӗререн^тав сире...Пирӗншӗн аван сиплевҫӗ 

есӗр, Куҫма Йегорӑч! Пур тухтӑрсенчен те лайӑх- 
рах! Тупата! Миҫе чун саншӑн турра пуҫҫапат 
пуЛ)! И-„ц-и! Пйт нумай!

Куҫма Йегорӑв йӑвашшӑн куҫӗсене ангарат те 
хӑйулӑн Ма1п й!саг с1оп!с1, тепӗр майлӑ каласан
сода илме ҫырса парат.

К а х а л  х у й х и
Мами куҫарнӑ. ?=

Мӗнле пурнан?
Виҫӗ сехетчен  аван , виҫӗ сехет иртсен—иачар. 
Виҫӗ сехет иртсен л а начар?
Виҫӗ сехетре  ӗҫлем е тухатӑп .
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Виҫесӗр вӑхӑтсем
„Виҫе“, ,в ӑ х ӑ т“ ҫинчеи. ӑнлантармастӑп епӗ. 

Вӑл сӑмахсем темле йут патшялӑхран куҫнӑ сӑ- 
махсем мар, такам та пӗлет. ,В иҫе“ тесен темле 
ҫын та метр, килограм, литр тата ытти виҫесем 
ҫинчен аса илет.—Мӗн калаҫмали пултӑр ун ҫин- 
чен, виҫе-тӑк виҫе. Виҫе вӑл пуриншӗн те пӗрех, 
метр такамшӑн та метр. литр та ҫавах,—тейӗр 
есӗр. Ҫук, тӗрӗс мар. Тӳрех калатӑп, йышӑннӑ 
виҫесемсӗр пуҫне кашни ҫынӑн тата хӑйне майлӑ 
виҫесем пур. Акӑ сан умра пйанцӑ. Есӗ ӑна—ҫе- 
Л)0дкӑ п у л ӑ  Ш упашкарти Бакалей лапквнче 
5 тенкӗ те 20 пус тӑрат тесен, вӑл сана ним 
шутламасӑрах ҫапла калат: тата 80 пус хушсан 
шӑп ҫур литр килег, тет. Шалу илме йуратаканни 
пур йапалана та хӑйӗн шалӑвӗпе виҫет. Лапкари 
прейскуранг ҫинче 5 тенкӗ тӑни вырӑнне чӗрсе 
.сатин метӑрӗ 5 тенкӗ те 10 пус“ тенӗ пулсан, 
„ҫуркунхи шалу ҫумне тата 10 пус хуш мала” тет 
вӑл. Ман асанненех илер. Вӑл пур йапалана та 
ҫӑмаргапа ви ;ет. Краҫҫин-и спичкӑ и, супӑщ-и, ку- 
лач-и--пурте ҫӑмартапа: ку пилӗк ҫӑмарта, ку 
икӗ теҫетке, тет.

Ҫапла ӗнтӗ, виҫе пӗр мар, кашнин хӑйӗн. Ка- 
мӑн мӗнле виҫе? Каласа пӗтерме ҫук камӑн мӗнле 
виҫине. Хӑш-пӗр прикашчиксен, буфетчицӑсен ви- 
ҫисем йаланпа п*рех саккун йышӑннинчен кӗс- 
керех пулаҫҫӗ. М ртӑрта вӗсен ыттисенни пек 
10 дециметр мар, пӗрре катӑк—тӑххӑр, Литр та 
Ҫавах, пӗр цецилитр пӗчӗкрех. Куратӑр ӗнтӗ вӗ- 
сен виҫесем пӗр пекрех, пӗчӗкрех. Есӗр каллех 
ӗненмӗр-ха. Ман сӑмаха тӗрӗслес тесен Атӑл хӗр- 
ринчи киоскӑ патне пырса виҫӗ крушкӑ квас ил. 
Киле пырсан, литӑрпа виҫ, виҫ крушкӑран шӑп 
литр пулат, кашни крушки ҫур литр. Вара есӗ 
тӳрех пӗлӗн виҫесем мӗнле тӗслӗ пулнине. Йе кай 
буфета, пристӑща, йе пӗр-пӗр лапкана, ил мӗн те 
пулин ҫур килограм, пачах ан тӑк, тепӗр лапкаиа 
кӗрсе виҫсепӑх.В араун чух килограм килограмран 
пӗчӗкреххине каллех тупма пултарассӑн туйӑнат 
(кашнинче мар та).

Виҫе тени виҫекенӗн алӑсталӑхӗнчен те нумай 
килет. „Ловкость рук“ тени кунга та питӗ кирлӗ 
иккен. Хӑш-пӗрисен ҫакӑн пек халап пур: мӗн 
тери прикашчик алли хӑвӑртрах ӗҫлет, ҫав тери 
виҫе пӗчӗкрех пулма пултарат. Пит хӑвӑрт су- 
такан прикашчик(нимрен ыгла черетпур чух) кило- 
грамран ҫур килограм ытларах ҫеҫ тума пултарат, 
метӑра пӗр-икӗ дециметӑр таран кӗскетет, теҫҫӗ. 
Тӗрӗс мар. Виҫе пӗчӗкленесси прнкашчик алли 
хӑвӑрт ӗҫленинчен килмест.

Акӑ мӗнле! Тавара тараса ҫатми ҫине ывӑтат, 
вара таварӗ (тӗслӗхрен воблӑ пулӑ тейӗпӗр) 
ҫатмана пырса перӗнме ӗлкериччен ҫулса тытса 
чӗркесе те парат. Йе ҫатма лапчӑнасран хӑрама- 
сӑрах тавара ҫӳле йӑтса мӗн пур вӑйпа пӑрахат 
те, тавар ӳкнӗ ҫатма ҫиҫӗм пек йӑлкӑшса анса 
кайнӑ вӑхӑтра илет. Ун пек чух илекен те кӑ- 
мӑллӑ пулат, .прикаш чик тӗрӗс ҫын, похотлӑ пачӗ“ 
тет. Ҫапла пулин те виҫе пӗчӗкрех.

Анчах та есӗр пачах ан шухӑшлӑр, епӗ хавӑот 
еҫлекен прикашчиксене хирӗҫ тесе. Ҫук! Епӗ вӗ- 

ӗҫлеттересш ӗа, анчах та пӗр кило- 
тӑвасшӑн ’“ ® ^зрз~“ етр тӑршшӗ

Ҫавнашкалах укҫа-тенкӗн те виҫи пур. При- 
кашчиксем, столовӑйсенче апат паракансем сай-

ч п ’ тавӑрса параҫҫӗ. Пӗр ху-
таҫ 1, г, д пус йаванса выртат пулсан та, вӑл 
сана_ р ҫ а р а р _  ман сана 1 пус кайала ҫук“ тет 
те, аша камӑлан, сана вӑл чӗререн савса йуратнӑ 
пек кулса илет. Ш ярламастӑн вара. Мӗн, виҫе 
темереа-и есӗ ӑна? Унӑн та виҫи пур.

Вӑхӑт в и ҫ и т е  тӗрлӗрен. Вӑхӑта хӑшӗсем йав- 
лени варӑмашӗ теҫҫӗ. Ан тив, аултӑр, хут те мӗн- 
ле пултар, кирек те мӗнле ӗҫӗя йӑвӑрӑшне пӗл- 
тертер. Анчах вӑхӑт та пӗр мар. Вӑхӑт вӑл хут 
купӑс пек часӑлма та, лапчӑнма, хӗсӗнме те пул- 
тарат. ■'

_Вӑхӑт пуриншӗн те пӗрре: кун, сехет, ерне, 
уиах, ҫулталак,—темеле есӗр тавлашма йуратат- 
тарах пулсан.

Акӑ ӗнтӗ, стаханӑвцӑ уйӑхлӑх панӑ плана вунӑ 
кунра тултарат, Ваҫлейӗн вӑл 1 уйӑх та ернене 
тасалат. Аҫтан вара уйӑх пӗр пек пултӑр 
Ҫтапаншӑн 6 сехет тени учрежденире вӑхӑт ир 
терессе кӗтсе сехет ҫине пӑхса лармали хушӑ 
Ҫулталӑк тейӗпӗр. Мӗншӗн вӑл ҫулталӑк? 'Тӗр 
лӗрен рулма пултарат. Хӑш пӗр райӗҫтӑвкомсем 
шен вал жалӑбӑ пӑхса тухмали вӑхӑт,‘ шкул ди 
ректӑрӗш ӗн кавтӑк лартасси чӑсӑлса пынине пӗл 
терекен вӑхӑт.

Ҫитменяе тата пурин те хӑйӗн вӑхӑчӗ пур. Пурин 
те мар хут те. Акӑ А. Патӗрйел районӗнчи Нӗр- 
кеч колхозӗн кладовшчикӗ Краснов. кӗркунне 
кӗрхи тулӑ вырӑнне ҫурхине парса актарнӑ. Ҫур 
гектар тулӑ шӑтман взра. Нумай сийен тӑват вӑл 
вахат унпа усӑ курма пӗлмесен. Вӑхӑт тухӑҫлӑ 
ӗҫре те, буд)варта ҫӳресе те, пухура ларса та, 
ӗҫкӗре те иртме пултарат. Усси пӗрре мӑр. Мӗн- 
ле пулат-ши вӑл вӑхӑта виҫме? Вӑхӑта перекет- 
лени питех те кирлӗ. Вӑхӑт вӑл тӗрӗс усӑ курсан 
-п уй ян лӑх . _Ех, пӗтереҫҫӗ хӑшӗсем пуйанлӑха. 
Акӑ, Иуманлӑх йалсовет (Тутаркас р.) пӗр пӗчӗк 
кӗпер тутармасӑр лашапа икӗ ҫухрӑм тавра ҫӳ- 
ретет. Ҫӳреччӗр йал тавра йала кӗреймесӗр, тет 
пулӗ ӗнтӗ.

Вӑн тата Уйпуҫӗнчи (Хӗрлӗ Чутай р.) Зайцӗв 
Иван виҫӗ ҫул хушшинче 21 ӗҫкунӗ кӑна тунӑ. 
Ыгти вӑхӑтра мӗн тунӑ-ши? Мулкач Иванӗ мул- 
качла пӗр ӗҫкунӗсӗрех пурнас тет пулӗ ӗнтӗ.

Тӗслӗхсем кӑтартса ҫитӗ, вӑхӑт нумай иртет, 
йӗтӗн-кантӑр шӑварма каймала. Вӑхӑтра шӑвар- 
масан типсе кайма пултарат, типсе ларсан —мал- 
тан ӗҫленӗ пӗтӗм вӑхӑт ахалех ҫухалма пултарат.

' Н. Чурпай
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Иӗплӗ рецептсем
Кӗрӗк татӗк Кӗркури

Ҫук, Кӗркури йатлӑ мар есӗ, Григорйӗв йатлӑ 
ҫын—Канаш районӗнчи Итемен Кошкӑри пушар 
Дружинин начал)Никӗ. Есӗ „чирленӗ" теяине илт- 
сенех епӗр ҫав тери хӑраса ӳкрӗмӗр.

—  Ах!—терӗмӗр епӗр „К апкӑя“ пуд)ницинче ӗҫ- 
лекенсем,—ҫав тери ерехе аван ӗҫекен ҫын сайа 
кайат. Хӑй пурӑнмасан та унӑн ерехпе тулнӑ пыр- 
шисемпе хӑмпӑвӗсем сывӑ пурӑнса пире савӑн- 
тарччӑр хут. М алашне ӗнтӗ пушар хатӗрӗсене 
йусама панӑ укҫана кам ӗҫсе йарӗ?Тупайрӑпӑр-ш и 
ун пек ҫын.?

Хӑвӑр йал ҫынӗсен ыйтнӑ тӑрӑх епӗр сана сы- 
ватма сӑи^ах патӑмӑр. Хӑвӑн чирӗнтен сываласах 
килет пулсан, есӗ акӑ мӗн ту: урам хушшинче 
йӑванса ҫӳрекен пушар шыв пички ӑш не кӗрсе 
выртса пӑх. Вара пушар тухсан пичкен ш ӑтӑкӗ- 
сене хӑвӑн ҫӗлӗкӳпе, чӗлӗм чӑпӑкӗпе, пӳрнӳсемпе 
питӗр. Пичке ӑшне шыв тултаргсан та шывӗ ӑш- 
ӗнчех лар, ерех ӗҫнӗ ҫынна сивӗ ҫапмаст, сивӗ 
ҫапсан та ан шарла. Есӗ ҫухӑрнине илтсен хӑвӑр 
йал ҫынӗсем сана йатласах 'пӗтерӗҫ:—халӑх укҫи- 
не ӗҫсе йатӑн та, пуш ар хатӗрӗсене йусаттарма- 
рӑн, халӗ пичке вырӑнне хӑвӑн хырӑмупа шыв 
тӳрттар ,—тейӗҫ.

Ерех ӗҫме вӗреннӗ хырӑму санӑн пӗчӗккех мар, 
аппаланса пӑх! Капла та усси пулмасан милици- 
рен кайса ӑс ыйт, вӗсем протокол ҫырса сут умне 
тӑратни тепӗр чух пит лайӑх сыватаканчче.

Самарин
Самарин хуш аматлӑран сана, Самартан килнӗ 

ҫын мар-ши, тесем икрвскоп  витӗр пӑхас терӗмйр. 
Упне хурса та, месерле те, хӑйаккӑн та пӑхрӑмӑр 
сана. Есӗ ӑна хӑв та сисрӗн пуд)? Есӗ Хӗрлӗ Чу- 
тай  районӗнчи Турхан йалӗнчи вулав ҫурчӗн пуҫ- 
лӑхӗ иккен. М икроскоп витӗр ҫапла курӑнат:

Санӑн ӳпкӳсене, пӗверӳсене, ура тупанӗсене 
темӗнле темӗнле приборсем витӗр итлесе пӑхрӑ- 
мӑр та, тӗлӗннипе шак хытса лартӑмӑр. „Капкӑн“ 
тухтӑрӗ санран тӗлӗннипе пайан кун та ав ҫӑвар- 
не карнипех ҫӳрет.

Итле есӗ, Самарин, тухтӑр сӑмахне:—Кахал чи- 
рӗпе чирленб ҫын есӗ! Санӑн уру вулав ҫуртне 
уйӑхра пбрре йе иккӗ ҫеҫ кӗрсе тухат иккен. Са- 
нӑн куҫу колхозниксем кӗнеке вуласшӑн ҫӳренине
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курма пӑрахса, ҫемҫе минтер ҫине ҫеҫ пахма вӗ- 
реннӗ. ,

Ку чиртен сывалма сана епӗр самокритикӑ кис- 
лотипе пӗҫертсе, ӑшалантарса илесшӗн. Самокри- 
тикӑ та  пулӑшмасан Хӗрлӗ Чутай райҫутӗҫпайӗн- 
чен кайса ӑс ыйт. Вӗсем те пулӑшаймасан хамӑр 
пата кил. „Капкӑн“ пӗкечипе хӗссе илсен ҫынсем 
часах йусанаканччӗ.

Сывӑ куҫ сукк^ланни
Авал-авалах грексен Гвмер йатлӑ суккӑр сӑвӑҫӑ 

пурӑннӑ. Хӑй суккӑр пулин те вӑл ҫавтери  илем- 
лӗ поемӑсем ҫырса хӑварнӑ, анчах Быкӑв ҫинчен 
нимӗн те ҫырма пултарайман.

Есӗ, Быкӑв йулташ, Гомер пек суккӑрм ар, грек 
ҫынӗ те м ар—Турханги „Кресгьянин" (Хӗрлӗ Чу- 
тай р.) колхоз предҫедатӗлӗ. Куҫу та пур сащӑн, 
аычах иртнӗ кӗркунне колхоз пахчи тума икҫӗр 
улмуҫҫи лартса хӑварнӑскерне мулкачӑсемпе кача- 
касем кӑшласа пӗтернине курмастӑн. Хупӑсӑр 
шапшурӑ ларакан йӑвӑҫсем сана ҫав терийех ки- 
лӗшеҫҫӗ-им?

Килӗшеҫҫӗ пулсан, райҫӗрпайӗпе хӑвӑр колхоз- 
никсенчен пысӑк йат илтсе пӑх. Апла тусан сывӑ 
куҫ суккӑрланма пӑрахаканччӗ.

Пӑтӑсем
„Капкӑн“ пу/ьницин алӑкӗ чӑрик! уҫӑлсанах пӗр 

шӑши кӗрсе тӑчӗ. Вӑл пӑшатан пек шӗп-шӗвӗр 
хӑлхисене тӑратнӑ та ман патмала пӗр хут татки 
кӑмтарат.

— Чипер хӑтлан, шӑши тус, сире кам ухмахӗ 
отпуск парат?—тетӗп шӑши такамран отпуск илнӗ 
пулӗ тесе.

Ш ӑши мана ҫинҫешке урипе йунарӗ.
— Есӗ лӑпкӑрах пул, етем чӗппи! Мана отпуск 

кирлӗ мар.
Епӗ Чӑваш республикинчи халӑх сывлӑх комис- 

сариачӗ ҫинчен жалӑбӑ пама килтӗм. Хӗсӗрлеҫҫӗ 
пире сывлӑх комиссариачӗн складӗнче. Пӗтӗм 
склачӗпе тӗрлӗ пӑтӑсем, нимӗрсем,сӗткенсем мӗн- 
ле пӗҫересси ҫинчен ҫырнӑ хугсем 15.890 екҫем- 
пд>ар таран купаланса выргнипе пире ҫӳремелӗх 
пушӑ вырӑн та ҫук. Йарасчӗ вӑл хутсене колхоз- 
сене, ан тив вуласа апат пӗҫерме вӗренччӗр,—тет 
шӑши ман патмалла хут таткине кӑмтарса.



— Ох,—тесе сывласа ҫеҫ йатӑм епӗ,—тӗрлӗ 
апатсене мӗнле хатӗрлемели ҫинчен листоксем пи- 
четлеттерсе укҫа тӑкнӑ! Ку йураЕ Анчах листо- 
кӗсем темиҫе ҫул ӗнтӗ складрах купаланса выр- 
таҫҫӗ.

Ох, кунтан сыватмали рецептне Сывлӑх комис- 
сариачӗ хӑй ҫырса патӑрах. Епӗ, пӗчӗкҫеҫҫӗ тух- 
тӑр, хутсенчен пӑтӑ пӗҫерме пӗлместӗп.

Вӗҫен кайӑк
„Вӗҫен кайӑк" чирӗпе чирленӗ есӗ, Ҫемен _Йе- 

фимчӑ Скворцов! Те такам пулӑшнипе, те хӑвӑн 
кӑмӑлу туртнипе есӗ иртнӗ ҫулта Хӗщеланӑҫ Ҫӗ- 
пӗр крайӗнчи, Кисловски районӗнчи Йеловкӑ йал- 
не учитӗле пырҫа кӗнӗ. Почтӑ трубки витӗр пӑх- 
сан сан чӗрунта епӗр акӑ мӗн куртӑмӑр.—Ҫав 
йалта есӗ:—Епӗ гени, пӗтӗм чӑваш халӑхӗ мана 
чыслат!—тесе ҫӗрӗн-кунӗн ӗҫсе пурӑннӑ, хӗрарӑм- 
сем мунча кӗнӗ ҫӗре ерех кӗленчисем ҫӗклесех 
алӑка ватса кӗнӗ. Унтан пӗр хӗре, Шернин Мар- 
фине, качча илем пекки тунӑ та, вӑл ача ҫуратсан 
унӑн йапалисене ҫаклатса тухса тарнӑ. Санӑн 
малтанхи арӑмусем, Трак районӗнчи те, Ҫӗрпӳри 
те ҫав Марфа пекех тертленеҫҫӗ пулӗ. Тата миҫе 
авланма шутлатӑн? Алимент тӳлесрен Кемӗр ху- 
линче ҫӑлӑнса йулӑп тетӗн-и?

Итле есӗ тухтӑр сӑмахне:—Ҫакна вуласанах 
прокурор „вӗҫен кайӑксен“ хисепӗнчен тухма пу- 
лӑшӗ. Епӗр сана рецепт ҫырса паратпӑр, ахалӗн 
есӗ пӗр хӗрарӑм патӗнчен теприн патне вӗҫсе 
ҫӳресе пӗтӗм йала култарӑн..

Тупах переулпинче
Сӑмсусене тытӑр! Тупах йалӗнчи (Вӑрмар р.) 

ҫӗнӗ урам переулкинче сӑмсана кӗрекен хайар 
шӑршӑ ҫинчен ҫыратпӑр.

Илкай ҫырҫа пӗлтернӗ тӑрӑх, вӑл переулкӑра 
фермӑри начарланса вилнӗ путексене, тирӗсене 
сӳсе илнӗ хыҫҫӑн, чылайӗшне тислӗк купи айне 
алтса чикнӗ. Ҫуркунне пӗр йытӑ та выҫӑ мар, пур- 
те какай ҫисе Ьурӑннӑ. Нийепле ҫын та вӑл пере- 
улкӑпа сӑмсине пӑчӑртаса хурлӑх кӑтартмасӑр иртсе 
кайма пултарас ҫук.

Вӑл ш ӑршӑ халӗ те пӗтмен пулсан, унтан иртсе 
кайас пулсан противогаз тӑхӑнмала.

Пӗдӳвӗсене хӑпартаҫҫӗ
Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Ш уркасси йалӗнчи „Куд>- 

турӑпа кану паркӗ* (сачӗ) тесе йат панӑ вырӑна 
савӑнма, канма етемсем пымаҫҫӗ, мӗншӗн тесен, 
вӑл сатӑн „директӑрӗ“ Козин йул. етемҫем вад)Д)И 
нимӗнле куД)Турлӑ ӗҫ те унта организацилемен. 
Унта куд)турлӑ ӗҫсене йӗркелеме хӑйӗн тозкисене- 
качакасене хушнӑ. Кусем пуринчен ытларах си- 
мӗс курӑксене, сарӑлса ларакан улмуҫҫисемпе чийе 
ҫырли йӑвӑҫҫисене, йестествознани йенчен п ӑхса.. 
шӑлӗсемпе кышласа хӑйсен пӗлӳлӗхне хӑпартаҫҫӗ.

Качакасен пӗлӳвӗ мӗн чухлӗ ӳснине тӗрӗслесе 
тухмашкӑн екзамӗн пекки туса иртернӗ чухне Ко- 
зин йулташ хӑйпе пӗр хущ;1матлӑ чӗрчунсене пур- 
не те „отличнв* отметкӑсем лартса парасси ку- 
рӑнат.

Мӗн вӑл всҫпитани?
.Капкӑн* йулташ! Мӑн Хӑмаркка (Хӗрлӗ Ч утай районӗ) 

шкулӗн директӑрӗ Ж елезнов ӗҫӗсем ҫинчен райҫутпайӗ пӗ- 
лет. Есӗр пӗлместӗр ӗнтӗ. Акӑ вӗсем:

— Санӑн мана К0Ц)УХ ҫӳрен лаш ине пӑхнӑ пек пӑхмала. 
Епӗ вӗт хуҫа. Епӗ сана ш алу парса пурӑнатӑп. Мӗн тума ма- 
на хурал тӑмастӑн? Кала, кам питӗрчӗ!—тесе мухмӑрла пуҫне 
ҫӗмрӗк урапа кӳпчекӗ пек силлесе кӑшкӑрчӗ вӑл шкул 
сторӑжне.

—  Ай-уй, А лександр Йегорчӑ, ара, епӗ сире учитӗ/ьницӑпа 
шкулта ӗҫкӗ туса ачасем пухӑничченех ҫывӑрасса кам пӗлнӗ-е. 
Ш култа ӗҫкӗ-ҫикӗ те Йелизаветӑ Константинӑвӑпа... пулкала- 
нӑ. Такам та ҫиленмеле. Ҫитменнине тата алӑк ш ӑтӑкӗ виттӗр 
сире пӗтӗмпех курчӗҫ. Конешнӑ, ачасем умӗнче... вӗрентнӗ 
чух лайӑх мар. Ача-пӑча вӑл ҫапла, задачӑ ш утлас вырӑнне 
те, кӗнеке вулас вырӑнне те ҫавӑн ҫинчен шухӑшласа ларма 
пултарат.'

— Ш ухӑш лаччӑр. Ш ухӑш лама вӗрентни—воҫпитани вулат...
Кала-ха .Капкӑн* Иулташ, ҫапла алӑк ш ӑтӑкӗ виттер воҫ-

питани пама пула1-и? Епӗ учитӗл мар, анчах учнтӗлсем ача- 
сене ҫапла майпа воҫпитани панине илтмен.

— Епӗр КоЛ)Ушкинӑпа пасара кайатпӑр. Вӗрент, Куҫмин, 
икӗ класне те пӗчченех. Мӗн, укҫа навус кӑмпи мар, ил хам 
пур чух.

Каллех ӑнланаймастӑп. Вӗренекенсене пӑрахса кайса час- 
часах пасарсене ҫӳрени те воҫпитани пула^^-и? Течӗр учитли 
пасар кунсем класран класа чупса задани парса ҫ ӳ р е т ._ _ ^

Йалсовет предҫедатӗлӗ;— .Ш култа дисциплинӑ ҫук, вӗренӳ 
йапӑх, ҫавӑн пирки екзамӗн вӑхӑтӗнче У1-мӗш класра вӗрене- 
кен 27 ачаран 24 шӗ вы рӑс чӗлхипе .й апӑх" , йе „ытла йапӑх“ . 
отметкӑсем илчӗҫ тесен, вӑл ҫапла каларӗ.

— Сана мӗн ӗҫ! Ну, ӗҫнӗ, ф изкул,турӑ йӗркелӗ вӗрентмен, 
укҫине илнӗ, вутӑ, хваттер укҫи, ш култа пурӑннӑ пирки тив- 
мест пулин тв, илнӗ, вӗренӳ йапӑх... Вӑл ыӗн вӑрӑ-хурах ту- 
ни-им? Епӗ воҫпитани паратӑп!—терӗ.

Каллех ыйтатӑп. Ҫак ӗҫсем пурте вӗренекенсене воҫпитани 
пани пула!! пулсан, мӗнле ӗҫ воҫпитаян мар-ши? Ман шутпа, 
ку ӗҫсем совет шкулӗн йатне, учитӗлӗн хисеплӗ йатне ҫӗртни 
пулат, воҫпитани пулмаст. ҪИГНАЛ.

АрӑмӗнФен уйӑрлма шухӑшлӑса хунӑ ҫын

— П уринпе те  
пултараймастӑп.

кнлӗш етӗп. Алиментпа ҫеҫ  килӗшме
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К А П К Ӑ Н  МУЧИ!

/ШК>НСЕМ
I

С ЛЛ Л М  С АН Л , К А П К Ӑ Н !
Трак р а ш н ӗ н ч и  Именкасси  

и /к улӗ  вун ӑ  ҫ у л  тултарнине асӑн- 
са са.гам сагш, К апкӑи! В ун ӑ  ҫ у л  
.иар ӗнтӗ, 1927-мӗш ҫу.гта уҫӑлпӑ  
ш к у л  тӑхӑр ҫулта кӑна. А н ч а х  
асту.часӑр ха.гех иртертӗмӗр. Ас- 
ту.чпсӑр .чар ӗнтӗ, астусах. Ари, 
ка.ч ггӗлет тен директӑра килес  
ҫу л ч ч е н  вырӑнтан кӑлараҫҫӗ?  
В у н ӑ  ҫу.гхи уйава  каш ни ҫулагх 
ту.ча ггутИ. В ун ӑ  ҫу.гхи уйава  
вунӑ  хутчен тусан мӗн пулат  
вара?

Райӗҫтӑвком кӑҫа.гхи вунӑ  ҫул -  
х и  уйава  иртер.че 900 тенкӗ па- 
иӑ. К илес ҫу л х и  вунӑ  ҫ у л х и  уйа- 
ва иртер.че мӗн чухлӗ^ парӗ-ш и?

У йава ки р ек  хӑҫан ггртерсен 
те ҫавах мар-и? Пӗр ҫ у л  .ча.гтан, 
пӗр  ҫ у л  кайран— .чӗн уйрӑм лӑхӗ  
ггур? Преми пу.гтӑр, у й а в  пулат. 
Директӑр премисене валеҫме пӗ- 
.гет. Йыснӑгане, Куетаргта, и к ӗ  
у й ӑ х  ӗҫленӗ пу.гин  те —  300 тен- 
кӗ, аггӑшне, ггкӗ у й ӑ х  ӗҫленӗ пу- 
л и н  тс —  17Г), акӑш ӗн ы вӑ.ш е—  

.йенскине  —  125. Вот п у л ч ӗ  те. 
Пурте ха.чӑрӑн, 'пурте премипе.

(сКапкӑн», ка.т -ха, тӑхӑр ҫул -  
х и  гику.ги вунӑ  ҫу.гхи уй а в  ггртер- 
.че рггйӗҫтӑвко.чран ук ҫ а  суйса
и.г.че йурит-и? В ун ӑ  ҫ у л х и  уйава  
ки.гее ҫ у л  тата тума пу.гат-и? 
Преми ук ҫи н е  тӑванӗсене кӑна  
па]тс пулсагг, мӗнгиӗн ггурне те 
гга.ман. К уккӑш ӗ, ашшӗ, ш ӑлнӗ, 
ачи, ггуҫани учит ӗл мар п у л и н  
те. вӗсене- директӑр ггреми гш.ча- 
сӑр хӑварчӗ. А б щ ч ӑ в  вӗҫеие, 
гику.г у.чӗнче каш пи к у н а х  иртсе 
ҫӳреҫҫӗ тесе, пре.ни гшма ггу.гта])- 
нӑ. Па.ча.га .чӗи. Х ал, кугжӑшӗн 
сӑпкари ачи  те: «йыонӑшне,
акӑш не гшнӑ, мана ҫг/к»,— тет.

Н. 'ЧУРПАЙ.

Т А С А  К А П К Ӑ Н !
Сан патна пырса кӗрсе тухас, 

терӗм. А н ч а х  тумтирӗмрен убор- 
пӑй гиӑрши кӗнӗрен вӑтантӑ.ч. 
М ан ту.чтире у н  пек гиӑршӑ мӗн 
п и р к и  ҫапни  ҫинчен  калас глул- 
сан, х у .ш  совечӗ ҫгт чен ка.га.ча- 
жг. К анаш ран Ш угш ш кара ггырса 
кӗнӗ  вырӑнта (Пединститут ҫывӑ- 
х ӗ н ч е ) х у л а р и  тасамарлӑхсене

гшваггтармали вырӑн тунй. Ҫав вы- 
рӑн ггатӗнчен ҫуран ггртсе ггынӑ 
ч ухн е  уса л  гиӑршӑ сӑ.чсана ҫур- 
гшпе сахал, ту.чтире те ҫапса 
йу.гат.

Ха.гӗ ӗнтӗ епӗ сан натна ҫу л  
тупса ҫагг.га пыма гаухӑш.гатӑп: 
Ш унагикир ҫу.гӗне Л акреихӑ йалӗ  
тӗлне ҫитеен у й  ур.гӑ кайса Йа- 
ким ӑвкӑ йалӗгге ҫаврӑнса ггы.иа 
шухӑш.гатӑп. В ӑл ҫулгга ггырсап, 
сан ггата кӗрсе тухма ту.чтир 
шӑрш.гӑ пу.г.чӗ.

Ҫ уран ҫӳрекен.

К А П К Ӑ Н  Т Е ТЕ !
Еггӗ феврал) уй ӑ хӗнч е  ҫура.гса 

пайан 4 уй ӑ х  тултартӑм. Аттепе 
агггге .чана вал).%и тгг.мӗр кроват- 
кӑ, ҫӑ.мӑл одейа.гӑ, хам йӗпеггсен 
ман айа сар.ма.ги к.гейонкӑ тата 
.иаиа кир.гӗ ытти вак-тӗвек йапа- 
ласе.м Ш уиаш кар .чагазпнӗсенче 
темчул гигмрасан та туггса иж й- 
.черӗҫ. Ш упашкарти горвнуторг 
текен .чучи  епӗ ҫуралаччен  те.иггҫе 

'  ерне ма.гтанах: «Ху.гара ача-пӑ- 
ча .чагазпнӗ уҫӑ.гма.га» тесе ха- 
ҫат ур.гӑ ача-пӑча ӗрчетскен ҫын- 
сене савӑнтарчӗ. В ӑл .чагазин ӑҫ- 
та уҫй.тӑ-шгг? Аннегге ггӗр.ге ху -  
.га тӑрӑх темиҫе хут та шыраса 
ҫӳрерӗм ӗр  —  туг1ай.марӑ.иӑр. Кай- 
ран .вара ҫӳлте, сывлӑш ра гтрато- 
сферӑра уҫӑлнӑ  ггу.гӗ, тесе гиухӑш- 
ларӑ.чӑр. Мӗггле те ггу.гсап стра- 
тосферӑри .иагазина хаЛ)Терех 
айа.га аггтар.ма пу.1гмӗ-шг1 ?

Л И М Ӑ.
П А Х А  К А П К А Н !

Сан ггата тахҫаггих ҫырса йа- 
рад' тенӗччӗ те, а нчах Йетӗрнере 
канверт ҫук . Почтӑра канверт  
гга.ча ыйтсассӑт ки р ек  хӑҫан та: 
Мӗн тӑвас? Ҫ ук,— тесе ответ гш- 
раҫҫӗ.

Паггкӑеем, хӳтсем, ручкӑсе..ч, 
кӑщ т даш сем сутакагь .ыагазгтра 
ларакан ггрикатчиксе.ч: канверт  
тенгте нихӑҫан та сутса курм ап, 
мӗн.п£ йапа.га-ши вӑл, теҫҫӗ.

Паха Капкӑт, почтӑ та, мага- 
зи н  та ҫавӑн пегҫ й а п ӑ х  ӗҫлениие  
кура , чӑтай.иарӑ.ч, сан пата ҫырса 
йарасах, терӗ.ч. Ҫ ыруне гкгмаху- 
.игра тугг.ма ҫу к  канверта та хӗр- 
хенмерӗм. РАБО Ч И.

Еггӗр, УйггуҫӗггЧи хорта йурла- 
кансе.ч, хамӑрӑн художӗствӑлӑ 
пулт арулӑха кӑтарт.ча ггйунӗн 
З-.чӗшӗнче 9 сехет ҫурӑра Хӗр.гӗ 
Чутай район центӑрне пухӑнтӑ- 
.мӑр. Радиофестива.ге ггртер.че 
уйӑриӑ  районти ко.чиҫҫи пггрӗн 
пу.ятарулӑха пӑхса тухмц Х ӗр лӗ  
Чутай клубне пырасса кӗтсе ггӗр 
сехет лартӑмӑр, и к  сехет, вггҫҫӗ... 
тӑваттӑ... пи ллӗк ... у.гтӑ сехет... 
Ҫ апла 9 сехетре ггыма ггу.гнӑ ко- 
миҫҫи пырасса кӗтсе .гарнӑ хуш ӑ- 
рах ггггрӗн хырӑ.чсе.м хы р тӑрне 
хӑггарса .гарнигге, у н ч ч е н  хырнӑ  
гухалсе.м ҫӗнӗрегг хырмала ггу.гса 
кпйнине енсрӗ.мӗр.

Суха.гсене Хӗр.гӗ Чутай клу-  
бӗнче ӗҫ.гекен ггарикмахӗра хыр- 
тартй.чӑр, хыр тӑрне хӑггарсп кай- 

. нӑ хырӑ.иа ним ӗнпе те лӑплан- 
тарай.марӑмӑр. А на  п ӗлнӗ  пулсан  
ггирӗн, ваттисен сӑ.чахне аса иж е, 
х‘а.нӑргга ггӗрж виҫш ер ҫӑкӑр 
чиксе пы.ча.га пулнӑ . Еггӗр ш у- 
хӑги.ганӑччӗ: ко.чиҫҫи ггырасса
кӗтсе ватӑлгах кайатпӑр п ул ӗ  
тенӗччӗ. Вайоггри ко.чиҫҫи г:ӑгг- 
тӑр.га иртни в сехет ҫитсен аран- 
аран пуҫтарӑнса пырса хӑйӗгг 
ӗҫне тыттгчӗ. Ир ггы.ча ггу.гнӑс- 
кер, каҫ ггулсан та пулггн пырса 
курнӑш ӑн, еггӗр вӑ л  ко.ыиҫҫггйе 
Капкӑн ур лӑ  пысӑктав кӳрсгпӗр.

ХОЕИССЕМ.

Й У Р А ТН Ӑ  К А П К А Н !
Пирӗн Хӗр.гӗ Чутай районӗнчи  

Т ур ха н  йалне 1934 ҫ у л  ггӗтнӗ- 
рен вара кино иыжгст. В у л а в  ҫур- 
чӗ , 'ветггункт, йалгго, йалсовечӗ, 
ш к у л  тенисе.м ггур, кгто ҫук. 
К ино кур.ма Ш уггаигкара ггы.ма 
гаухӑшлатӑп. Унта ггырсан сан 
пата та кӗрсе Турхапта радио 
ҫ у к к и  ҫипчеп  те сагга каласа гга- 
рас, тетӗп.

Сывӑ ггулса й у л , Хӗр.гӗ Чутай 
кино бавинс Т ур ха н  ҫыннисен- 
чен :30 градус сивӗ  сала.м кала.

М шиӑ В А П А Д И .

К А П К Ӑ Н  ТУ СӐМ !
«Ҫ ур.йт а .чйл-атук» колхоз  

члснӗсс.ч Иваиовпа Ваҫил^йӗв А ка- 
туй вӑхӑтснче Е л ӗк  райвӑрман- 
хуҫилӑхӗгг леҫникӗсем  Дор.чгг- 
доггтӑвгга йулташ ӗ вӑрмаггта п у-  
шӑт вӑр.шса касгггте г<:урнӑ. Тыт- 
сан вӗсем иккӗш ӗ те: тархасшӑн 
никама та ан калӑр, сире хут те 
.твӗгге касӑр— ча р у ггу.тс ҫ у к ,—  

тенӗ,— ника.ча та калама хуш м ан  
та, есӗр те у н  ҫинчен  никй.ча  
та ан ка.гӑр, К апкӑнра анчах  
пичетлесе кӑларӑр.

Терентйӗв.
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Еҫлӗ ҫынсен канашлӑвӗ
 ̂ Пайан ҫутҫанталӑкӑн анлӑн та симӗс улӑхне ик- 

ке уйӑракан хӑрушӑ та тискер Хуравар ҫырмин 
нумай ҫулсем хушши йусаман кӗперӗ ҫийӗнче 
Ӗлӗк районӗнчи .ӗҫпе* палӑрнӑ колхоз предҫеда- 
тӗлӗсемпе вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗсен канашлӑвӗ 
пулса иртессӗн туйӑнат. Канашлура пӗртен пӗр 
ыйту: Иулашки вӑхӑтра кам мӗнпе хӑйне палӑрт- 
нӑ?— йатлӑ ыйту тӑратассӑн туйӑнат.

Паллах, кашни ҫыннӑнах хӑйне уйрӑм паллӑсем 
пулма пултараҫҫӗ. Хӑшӗ ӗҫлесе. палла тухаҫҫӗ, 
хӑшӗ ерех кӗленчи пушагма, хӑшӗ улаха ҫӳреме, 
хӑшӗ—сӑмса шӑтӑкӗ чавалама йуратат. Сахал-и 
ҫынсем хушшинче паллӑлӑхсем? Анчах кунта пайан 
ӗҫ урӑххи ҫинчен пулса иртессӗн туйӑнат. Канаш- 
лӑва килнисем кашнийех йулашки вӑхӑтра хуҫалӑх 
тӗлӗшпе, кул,турӑ тӗлӗшӗпе, ӑслӑлӑх тӗлӗшпе пы- 
сӑк ҫитӗнӳсем туса тӗнче умӗнче палӑрни ҫинчен 
каласа парассӑн туйӑнат.

Пуху уҫӑлсан, черет йӗркипе сӑмах Мӑн Тукташ- 
ри „АЛ._ Горький" колхоз предҫедатӗлӗ илессӗн 
туйӑнат. Унӑн тӗнчене тӗлӗнтермели ӗҫсем питех 
те нумай. Чи малтанах вӑл иртнӗ ҫуркунне (1935 
ҫулта) шыва хутнӑ курӑса колхоз тӑшманӗсем 
вӑрласргн пӑр_ айӗнче хӗл каҫарни ҫинчен, тума 
пуҫӑннӑ фермӑ ҫурчӗпе колхоз клубне, пӗрре ҫӗр- 
сен тек ҫӗрмеле ан пултӑр тесе, 2 —3 ҫул хушши 
ҫӑмӑр айӗнче ^срани ҫинчен калама тытӑнӗ.

Ана пӳлсех Охверкӑ колхоз предҫедагӗлӗ сиксе 
тухӗ. „

— Иулташсем,—тейӗ хастарлӑн,—епӗр кӑҫалхи 
ҫул Ураскилт колхоз предҫедатӗлӗпе ҫӗрулминчен 
пӗҫермесӗрех улма нимӗрри тумали меслет туп- 
рӑмӑр. Ку тӗлӗшпе Ураскилт колхозӗпе ӑмӑрту 
йӗркипе кашнийех 200—300-шер пӑт ҫӗрулми 
нимӗрри хатӗрлерӗмӗр. Иртсе ҫӳрекенсем тӗсне 
те, шӑршине те, тутиве те тутанса пӑхма улма 
пусси айӑккине пырӑр. Йӗкленнипе хӑсса варала- 
са хӑваракансене айӑплатпӑр,—тейӗ те сӑмахне 
пӗтерӗ.

Черете ҫыраннисем пӗри те пӗри маларах тух- 
са калаҫасшӑн тапӑртатса шавласа кӑна тӑрӗҫ. 
Пӗртен пӗр Мӑн Тукташри ву / а в  ҫурчӗн пуҫлӑхӗ 
ни ӗҫлеме, ни ӗҫме пӗлменскер хӑйенчен хӑй вӑ- 
танса пуҫа усса тӑрӗ. Ҫынсене кӑкӑртан тэ, айак- 
ран та чавсасемпе перкелесех Ураскилтри вулав 
ҫурчӗн пуҫлӑхӗ сиксе тухӗ.

— Мӗншӗн, мӗншӗн мана хисеп памастӑр. Мӗн- 
1нӗн-а? Епӗ комсомолӗс тата вулав ҫурчӗн пуҫлӑ-

хӗ, унтан манӑн ӗҫӗмсем сирӗннинчен шӑши хӳри 
чухлӗ те кайа йулмаҫҫӗ. Епӗ пйесӑсӑр, сценӑсӑр, 
артиссемсӗр тӗнчене тӗлӗнтермеле, йала култарма- 
ла чӗрӗ постановкӑ пама пултаратӑп. Акӑ майӑн 
1-мӗш каҫхине ҫпектакӑд) умӗн ӳсӗрпе шкул элӑ- 
кӗ умне пырса хӑсса выртма тытӑнтӑм (хам хы- 
тах астӑваймастӑп). Тӳрех калас пулат—питӗ ӑнӑҫ- 
лӑ тухрӗ. Хӑшӗ кулчӗҫ, нумайӗшӗ тӗлӗнчӗҫ тата 
ытларах йӗрӗнчӗҫ. Йулашкинчен йӗрӗннисем сур- 
са, тарӑхнисем таптаса хӑварчӗҫ. Ӑҫтан пур ҫынна 
та йураса ҫитеретӗн, тейӗ те халӑх хушшине 
кӗрсе ҫухалӗ.

Пурте ахӑлтатса кулса йарӗҫ. Ватӑ кӗпер те 
чӑтса тӑраймӗ. Кулӑпа пӗрле антӑхса кайсах ӳкӗ. 
Хуравар предҫедатӗлӗ чи айала пулмаласкер те- 
мӗншӗн пӗчченех ҫыран хӗрне йулӗ*)...

Канагалу пӗтмесӗрех саланчӗ.
Канашлу ҫыруҫи. А. Лукин.

♦ •  ♦

Пуштӑ йешчӗкӗ
П арецки йе. Пӗлтӗр паранкӑ кӑларнӑ чухне пулнӑ ҫитмен- 

лӗхсем ҫинчен ма тин ҫырса пӗлтеретӗн? Ҫийӗнчех ҫырса 
пӗлтерме кнрлӗ пулнӑ.

Ф. Ф илиппӑва. Есӗ „Капкӑн" редакиине йанӑ сӑвӑ айне 
ҫырнӑ: „Ҫак ,ҫтиха ҫыракан адрес Хӗвеланӑҫ Ҫ ӗпӗр крайӗ, 
Ш урӑ р-нӗ, Ашӑту йалӗнчи Ф илиппӑв Федор Павлович" тенӗ. 
Апла мар. Вӑл ҫтиха ҫыракан 1768— 1844-мӗш ҫулсем хушшин- 
че пурӑннӑ Крылов Иван А ндрейӗвич поет. Вӑл сӑвӑ чӑваш- 
ла .Ш урӑм пуҫ" журналра пичетленсе тухнӑ. Апла пулсав 
есӗ „сӑвӑ в ӑр р и ” пулса тӑратӑн Ҫапла-и?

Ҫ ӑлтӑра. Д рамкруж окӑн билет сутаканни тӳрӗ ҫын пек мар 
туйӑнат пулсассӑн, унӑн вырӑнне билет сутма урӑхине л ар х  
Клуб заведуйуш чи пулса ху ӗҫлетӗн вӗт. Билетсене сутасси 
не йӗркелесси санран килет.

К. И ванова. Сан ҫинчен й р т а ш у  ҫапла ҫырса пӗлтерчӗ; 
„П ирӗн К. Иванов йалкор хӑйӗнкаш ни ҫырнӑ заметкинех пӗр 
екземп„1)а1 не йалти ҫтена хаҫатне парат, и кк ӗм ӗш н е-р ай о н р и  
хаҫата, виҫҫӗмӗш пе тӑваттӑмӗшне — Ш упаш карта тухса тӑра- 
кан тӗрлӗрен хаҫатсене, пиллӗкӗмӗш не— ,К ап кӑн “ редакцине 
йарат тенӗ. Тӗрӗс-и вӑл?

М алайа. М аркӑсӑр йанӑ ҫы русене ҫӑлса илес пулсан пирӗн 
укҫа тулес пулат. Е сӗ 2 кун хушшинче 7 ҫы ру маркӑ ҫьг.рҫ- 
тармасӑр йанӑ. Вӑл ҫырусенче есӗ паллӑрах ӗҫсем ҫинчен.мар, 
йалти хайар йытӑсем, шӑши тытман куш аксем ҫинчен ҫеҫ 
ҫырнӑ пирки нихӑшӗ те пичете кӗрейм ерӗҫ.

>) Халӗ ҫакӑнта асӑннӑ Х уравар ҫырмине кайса пӑхсан ватӑ 
кӗпер кулӑпа^антӑхса чӑнахах кайсах ӳкни палӑра^.
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I; ^Нурйал хакӗ 25 пус
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Р алиоф остивалӗ нумай »•> 
н о л х б з.х ӗр а р ӑ м ӗсем  хутш ӑячӗҫ.

— Итле. ИТЛ8, Ҫитӑр пичче! Кам йурланине чухласа илтӗП'И-ха?
— Ан чӑрмантарха... Пӗлетӗп... Епӗ мак арӗ'и ук пек йурлайиас1’ 

пулӗ тесе...


