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Суйе чӑптисем
Берлин хули. Мӑнттай ҫуртӑн ҫутӑ пӳлӗмӗ. Гит- 

лӗр портречӗ умӗнчи капӑр сӗтел хушшинче фг- 
шиссен хаҫачӗн ҫекретарӗ ларат. Ручкӑ тыгнӑ ал- 
ли хут ҫинче хытсах кайнӑ. Мачанала пӑхса ил- 
чӗ Каллех куҫне кӗтесселе тӗллесе хытса ларчӗ. 
Пит чиперӗн каснӑ ҫӳҫне сӑптӑра-сӑптӑра илнӗ 
хыҫҫӑн, куҫӗсем йӑлкӑшнӑ пек пулчӗҫ. Ҫекретар 
ҫырма тытӑнчӗ. Нумай ҫыраймарӗ. Ручкине шар- 
тах сӗтел ҫине ҫилӗлӗн пӑрахса, каллӗ-маллӗ пӳ- 
лӗм тӑрӑх утса ҫӳреме пуҫларӗ. Пӳлӗме редактӑр 
кӗнине -те илтеймерӗ.

— Ну,—терӗ редактӑр.-тпайанхи номӗре Со- 
вет Сойузӗ ҫинчен суйа хыпарсем ытларах пама- 
лине манмарӑн пулӗҫке!

Ҫекретар ӑна илтмӗш пулса:
— Уйав иртнӗ!—терӗ.
— Мӗнле уйав?
—  Пӗтӗм тӗнчери ҫамрӑксен уйавӗ. Делегатсем 

тавӑрӑнчӗҫ.
— Мӗнле делегатсем?
—  Мускава кайнӑ делегатсем.
—  Хм!... Ҫыр: „Мускава пынӑ делегатсен хи- 

сепке бод)Ш евиксем ӳстерсе каланӑ“,— те.

— Анчах унтан тавӑрӑннӑ делегатсем рабочи- 
сен собранийӗсенче Совег Сойузӗнчи ҫамрӑксен 
пурнӑҫӗсем пирӗннинчен лайӑххи ҫинчен калаҫа 
параҫҫӗ.

— „Пурнӑҫӗсене ӳстерсе каланӑ" тесе ҫыр.
— ,Ап_ла та, анчах вӗсем унги ҫамрӑкҫем пысӑк 

хаҫтарлӑхпа социалисӑм туни ҫинчен калаҫҫӗ.
— „Хастарлӑхне ӳстерсе каланӑ“ тесе ҫыр.
— Анчах вӗсем...
— Итле-ха! Миҫе хут каланӑ сана... Ун пек 

чухне мӗале ҫырмалине халӗ те вӗренсе ҫнтейме' 
рӗни-ха!..

Ҫекретар йӑвӑрӑн сывласа илчӗ, сӗтел патнелг 
утса пырса пукан ҫине ларчӗ те, ҫапла сӑмахсем- 
пе ҫырма пуҫласа йачӗ:

„Бо-ьшевиксен ҫӗнӗ суйи.
Тӗнчери ҫамрӑксен кунӗ иртрӗ. БоД)шевиксем 

каланине ӗненсен, кӑҫалхи ҫамрӑксен кунӗ 22-мӗш 
пулат. Ку пӗтӗмпех суйа. 22-мӗш тенине бвД)ше- 
виксем ӳстерсе каланӑ. Пирӗн алла кӗнӗ чи тӗрӗс 
ҫведӗнисем тӑрӑх, тӗнчери ҫамрӑксен уйавӗ пуҫ- 
ланса кайни пӗтӗмпе те ҫулталӑк ҫурӑ ҫеҫ ҫи- 
тет“... тесе ҫырчӗ те, чӑх чӑх кулса илчӗ. И.

В ЬЦЬ Ӑ X
—  Иут шухӑшлӑ етемсем ӗҫҫыннисен ретнекӗр-  

се кайасран питех те сыхӑ тӑмала, теҫҫӗ. Анчах 
сыхӑ тӑма п»т йӑвӑрҫке-ха. Сыхӑ тӑрас ӗҫре йӑнӑш- 
сем пулма пултараҫҫӗ.

— Мӗнле йышши йӑнӑшсем ҫинчен калатӑн есӗ?
— Хӑш-пӗрисем хӑйсене аван тытаҫҫӗ. Вӗсем ҫи- 

ве нихӑш йенчен пырса та ҫапӑнса илмеле мар. 
Ӗҫре аван, анчах вӗсен ӑшӗнче хупхура трвцкис- 
ла йун пулма пултарат.

— Ан хӑра! Пурте сыхӑ тӑрсан, ун пек елемент- 
сен ӑшӗнче мӗн пуррине те тавӑрса пӑхӗҫ.

— Ҫӑмӑл ыар ҫав тавӑрса пӑхма. Майне тупай- 
мӑн.

—  Мӗншӗн?
— Ҫавӑншӑн. Сӑмахран, ун йышши етем пирӗн 

хушӑмӑрта акӑ пуррине хамах пӗлетӗп. Вӑл хӑйне 
хушнӑ ӗҫсене пурне те тӗплӗн туса пынӑ пек пулса 
пурӑнат. Тӗрӗссипе илсен, вӑл контр, трвцкист, 
йут елемент.

— Кам ҫинчен калатӑн ҫак есӗ?
—  Кам ҫинчен каланипе санӑн ӗҫ ҫук. Хушамат- 

не каламӑп. Вӑл халӗ тытӑннӑ пӗр троцкиспа пи- 
тӗ туслӑ пурӑнса иртерет. Хӑйпе пӗр шухӑшли- 
семпе калаҫнӑ чухне кирек хӑҫҫан та партипе хи- 
рӗҫсе калаҫат. Ҫийӗнчен чӑваша ним вырӑнне ху- 
маст. Йеврейсене пӗртте йуратмаст. Ҫавна, сыхӑ 
тӑрас пулсан, тӑрӑ шыв ҫине кӑлармасӑр хӑвчр- 
мала мар. Партирен те, вырӑнтан та сирпӗтсех 
кӑларса йамала ӑна.

—  С и р п ^ ӗ ҫ  те.
—  Мӗнле сӑлтав тупса сирпӗтсе кӑларса йарӗҫ?
— Мӗнле сӑлтавпа тетӗн-и ҫак есӗ? Ара, бур- 

жуйсем майлӑ ӗҫлесе иртернӗшӗн, троцкисӑмшӑн, 
мошеник пулса пурӑнна.шӑн, шовинисӑмпа анти- 
ҫемитисӑмшӑн.

—  Ухмах, кам вӑл апла ҫын иккене пӗлет-ха?

Хӑйӗн тусӗсемсӗр пуҫне епӗ ҫеҫ пӗлетӗп. Апла 
пулсан) ун ҫинчен кам каласа парӗ?

— Мӗнле „кам“! Есӗ каласа парӑн!
— Ухмаха йеретӗн-и мӗн? Ун пеккипе ҫыхлана- 

кан ҫын мар епӗ. Ҫийӗнчен тата партире те тӑмас- 
тӑп.

— Тӑмасан та систерес пулат.
— Ой, пулмаст! Мана хирӗҫ мӗнле те пулин та- 

вӑрма пултарат вӑл. Ачам-пӑчамсем, арӑм пур... 
пӳрт-ҫурт... Систересси манран пулмӗ^

— Апла пулсан кайса епӗ систерӗп.*
— Есӗ мӗн ҫинчен систерме пултарӑн-ха?
— Ҫакӑнта есӗ халӗ каланисем ҫинчен.
— Ан ухмахлан! Унӑн хушаматне те пӗлместӗн 

те, мӗнле систерме пултаратӑн? Сана епӗ хушамат- 
не каламанҫке-ха, калӑмастӑп та.

— Хушаматне санран ыйтса пӗлме хушӑп. Вӑл 
хушаматне те пӗлет, мӗнлр-мӗнле ӗҫсем тунине те 
тӗпӗ-йӗрӗпех пӗлсе тӑрат, Тсйӗп.

— Апла пулсан епӗ нимӗа те пӗлместӗп, нимӗн 
те сана каламан. Есӗ ху пуҫущтан ӑна шухӑщласа 
кӑларнӑ. ВыД)ӑх!

- -  Выд)ӑх тесе кам ҫинчен каларйн^ҫак есӗ?
— Сана выд)ӑх, терӗм. Сысна есӗ! Йытӑ пичӗ! 

Ху манӑн ҫывӑх йулташ тетӗн? Сан пек етемпе, 
пӗлнӗ пулсан, калаҫас та  ҫук.

—  Такам выд^ӑх-ха. Такам йытӑ пичӗ-ха?Й ы тӑ 
та хӑйне ырӑ тӑвакан хуҫине парӑнӗа сыхлат, есӗ 
хӑвна ырӑ пурнӑҫ туса панӑ йӗркепе килӗшмен- 
нисене хӑвӑн ухмах ҫунатту айӗнче пытарса усрас- 
шӑн, сыхӑ тӑрас ӗҫе чӑрмав кӳрсе тӑрагӑн!—тесе 
йулташран уйӑрлса кайрӑм.

Ыран татах унпа тепӗре курӑнса калаҫма шухӑш 
пур-ха. Хӑй выд)ӑхне пӗлмен выД)ӑха май пур та- 
ранах ӑнлантарса ӑса кӗртес пулат. М.



Пурнӑҫ йумахӗсем
Икӗ хут ҫуралнӑ ача ҫинчен
Ҫав-ҫав ҫӗрте ҫав ҫӗрте Хӗрлӗ-Чутай вӑрман 

промхозӗн 5-мӗш №-лӗ складӗнче' счетоводра 
ӗҫлекен Фадейӗва Анастаҫи, йумахра та мар, кӑ- 
ҫалхи ҫулах, хӑйӗн ачине икӗ хутчен йат хурса 
йалсовечӗн предҫедатӗлӗпе ҫекретарне ухмах Иван 
вырӑнне тӑратса хӑварнӑ. Вӗсем пӗр ачанах 6 
уйӑх иртсен тепӗр йат хурса справка панӑ. Наҫ- 
тукӗ вӗсен ухмахлӑхӗпе усӑ кураканни пулнӑ. Мал- 
танхи справкипе хӑйӗн уйӑрӑлнӑ упӑшкинчен-Фа- 
дейӗвран алимент шыраса илнӗ, иккӗмӗш справ- 
кипе леспромхоз директӑрӗнчен Коновалӑвран 
алимент шыраса илме сута панӑ. Канцед)аринчӗ 
ларнӑ ҫӗртех йумах йарса йӑпаиса ларакан пред- 
ҫедатӗлпе ҫекретар тӗлӗк курнӑ вӑхӑтра Наҫтук 
пӗртен пӗр ачине тӑватӑ-пилӗк хут ҫутӑ тӗнчене 
ҫуратса справкӑ илме те пултарӗ.

Йумах йупа тӑрне ан пултӑр, йумах туппи про- 
курор аллине кӗрсе ӳктӗр..

Чаплӑ хуралҫӑ

о
Йупийӗ пур

Йупийӗ пур, пралуке ҫук? Ҫавӑ мӗн пулат?— 
тене пулӗччӗҫ авалхи йумахҫӑсем. Епӗр йумах йар- 
са ларакансем мар та пӗлместпӗр унӑа туппине. 
Ҫак йумахӑн туппине пӗлес килекексене Ҫӗрпӳри 
ҫыхӑну уйрӑмӗнчен ыйтса пӑхма хушатпӑр.

Ҫӗрпӳри ҫыхӑну пайӗ виҫӗ ҫул кайала Шӗнерпе 
Ҫӗрпӳ хушшине телефон карма йупасем ларттар- 
чӗ. Телефон пралукне халӗ те кармаҫҫӗ.

Пӗлме хӗн, те йумахри пек ҫутӑ хунарсем ҫак* 
ма шутлаҫҫӗ ҫыхӑну уйрӑмӗнчисем, те ҫыхӑну па- 
йӗн пуҫлӑхе хӑйӗн портфӗлне йупа ҫине ҫакса пӗ- 
тӗм халӑха тӗлӗнтересшӗн?

Филиппӑв чӗлхи
Йумахсенче виҫӗ чалӑш тӑршшӗ вутлӑ хӗмлӗ 

чӗлхесем ҫинчен каланӑ. Мартынкассйнчи „Хӗрлӗ 
хӗвелтухӑҫ* колхоз предҫедатӗлӗн (Трак р.) чӗл- 
хийӗ пӗр шит тӑршӗ пулин те самахпа пӗтӗм кол- 
хоза ыталаса илет. Ҫак чӗлхе: — Кӑҫал витнӗ 
итем туса пӗтерме сӑмах паратӑп, — терӗ март уйӑ- 
хӗнче. Витнӗ итемӗ халӗ те ҫук. Пулас итем вырӑнче 
32*йупа ҫеҫ купаланса выртат. Авӑн ҫапнӑ чух ҫу- 
мӑр ҫума пуҫласан Филиппӑв хӑйӗн чӗлхипе 
ыраш кӗлтисене витсе хума шутламаст-ши? — 
тесе ӑнран кайрӑмӑр ӗнтӗ.

Авалхи йумахсем „тет“ тесе пуҫланаҫҫӗ. Хад)хи 
ҫынсем ,т е т “ хыҫҫӑн кайса йумахрн шӗвӗрсем 
пекаташса ҫӳремеҫҫа пурнӑҫ ҫулӗпе.

Ҫерпӳ районӗнчи Шӗнерти ,Глиҫӗр“ колхоз 
правленийӗ йумахри йумаи тӑрине хӑпарса ларма- 
сӑрах ултӑ уйӑх бригадирсен курсӗнче вӗреннӗ 
Фадейӑва пӑрҫа хуралҫи туса хунӑ- Бригадирсем 
вырӑнче курӑсра вӗренм^^внисемех ӗҫлеҫҫӗ.

Пйре мӗа, хут^курсра вӗреннӗ пултӑр, хут 
вӗренмен пултӑр. Еҫкунӗ пӗрех мар-и? — теҫҫӗ 
правленирисем.

Пурнӑҫ йумахӗн хӳрийӗ парнӑҫ мзр, кол<оз пра- 
вленийӗн те курсра вӗренсе тухнӑ ҫынсенчен пӑ- 
рӑнмала мар.

Ш ӑна йашки
Йумах йзтӑм йуптартӑм, тетчӗҫ ӗлӗк асаттеҫем 

пӑхӑр чӗлӗмсене паклаттарса. Троицкӑри „Свет“ 
квлхозра (Шӑхасан р.) шӑна йашки ҫитерекен сто- 
ловӑй ҫинчен йумах йарса та йуптарма ҫук. Сто- 
ловӑй пуҫлӑхӗ Проклӑва Евдокийа сголовайӗнче 
кӗтӳ-кӗтӗ ӗпе вӗҫсе ҫӳрекен шӑнасене пӗтересси 
ҫинчен шухӑшламаст те.

Шӑна мӗн вӑл? Шӑна кӗрсе ӳкни шапа кӗрсе 
ӳкнийех мар ӗнтӗ,—тесе шутлат пулӗ ҫав тирӗксем 
ӑшӗнче йӑваланса выргакан шӑнасем ҫине пӑхса.

Вӑл шӑнасем ҫине пӑхтӑр, тасалӑх комиҫҫийӗ 
Проклӑвӑн ӗҫӗ ҫиве пӑхса самокритикӑ ҫатми ҫин- 
че ӑнлантартӑр.

Пуп:—Ш уйттан илесшӗ! Ӗнер кунӗпех ӑшра 
Зиновйӗва, Камӗнӗва тата твӗсен йулташӗсене вӑ- 
рӑм ӗмӗр сунса ҫӳрерӗм, пайанхи хаҫатра вӗсе- 
не персе пӑрахмала туни ҫинчен пӗлтереҫҫӗ,
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К а ппаи  п о е т
Пӗр пысӑк мар „Ҫ* йатлӑ хулана, тепӗр „Ш “ 

йатлӑ пысӑк хуларан пӗр ҫара йанахлӑ ҫын пынӑ. 
Вӑл тӳрех хула советне кӗнӗ:

— Епӗ ҫав хуларан, ҫав хаҫат редакцинче ӗҫле- 
кен паллӑ поет, — тесе пӗлтернӗ.

— А-а-а... пӗлетпӗр, Каппай поет. Сӑввусене ву- 
ламасан та, сан ҫинчен илтнӗ. Каплипех ҫырсапыр- 
сан есе, пур поетсенчен те иртсе кайӑн-ха, — тенӗ ' 
сӗтел хушшинче хутсемпе кӗрешсе ларакан хула 
совет предҫедатӗлӗ.

Предҫедатӗл мухтанипе, Каппай шӑварнӑ купӑ- 
ста пек ҫӳлеле ӳснӗ. Ахал) те вӑрӑм пулӗскерӗн 
пуҫӗ чут маччана ҫитсе лекмен:

— О-о-о... пур поетсенчен те иртесси... Хусан- 
кай ҫулне ҫитсен епӗ, тӗрӗс, унран иртетӗп, — те- 
нӗ Каппай сӑмси вӗҫне шуса аннӑ куҫлӑхне тӳр- 
летселартса .

— Шӑп вӑхӑтлӑ ҫитрӗн-ха есӗ, Каппай йулташ! 
Кӗҫӗр пирӗн клубра вечӗр пулат. Ҫавӑнта есӗ хӑ- 
вӑн сӑввусене пӗр-иккӗшне тухса каласан пит 
аван пулӗччӗ. Савӑн йату тата ытлараххалӑх хуш- 
шинче сар ӑл ӗч ч ӗ ,— тенӗ предҫедатӗл.

Каппай хӑй те сисмен, ӗнси хыҫне катӑр-катӑр 
хыҫса илнӗ:

— Вечӗрсенче сӑвӑсем калама пӗтӗм чунтан 
йурататӑп. Анчах, предҫедатӗл йулташ, кӗҫӗр пул- 
тараймастӑп, мӗншӗн тесен, сӑвӑсен пуххи тет- 
радне илмен, киле манса хӑварнӑ. Ан ӳ п к е л ӗ р ,— 
тенӗ Каппай айӑплӑн.

Предҫедатӗл чӗнмен. „Е “, ҫапла ҫав есӗр поет- 
сем. Хӑчӑр ҫырнӑ сӑвӑсене хӑвӑр та пӑхмасӑр 
калаймастӑр. Поет мар ҫынсем йепле вулаччӑр 
вӗсене? Ху ҫапах пур поетсечен те иртесшӗн тӑр- 
машан. Пулмаст пул) ҫав санран“ — тесеш ухӑш ла- 
нӑ иредҫедатӗл. Унтан Каппай ҫине сивӗ куҫӗпе - 
пӑхса:

— Апла 'пулсан, мӗншӗн килнӗ вара есӗр пи- 
рӗн хулана ? — тес'е ыйтнӑ.

— Хамӑр хаҫат ваЛ)Л)И материалсем пуҫтарма, 
кӗскен тавӑрнӑ Каппай. *

— Пуҫтар еппин, — тенӗ предҫедатӗл  кӑмӑлсӑр 
пулса. Унтан сӗтел ҫинчи хучӗсене пуҫтарса, шкап- 
не хунӑ т_а, тухса кайнӑ. „Поет тесе каппайса 
ҫеҫ ҫӳретӗн п у ^  ҫав есӗ. Санӑн хушаматӑ та Кай- 
пай“ тесе шухӑшланӑ.

Каппай хула тӑрӑх хаҫат ваЛ)Л)И материал шы- 
рама тухса утнӑ.

II.
Каҫпа клуба туллийех халӑх пуҫтарӑннӑ. Кап- 

пай хула тӑрӑх материял шыраса ҫӳренӗ-ҫӳренӗ 
те ним те тупайман. Ӗҫсӗр аптранипе “клубра 
материал тупӑнмӗ-ши‘ тесе, унта пырса кӗнӗ.

Пӗчӗк хулари ҫынсем пӗрне-пӗри паллаҫҫӗ. Кап- 
пайа никам та палламаст. Ҫавӑнна:

— Ӑҫтан килнӗ! Катч ку?-тесе пӗр-пӗри1м ен  ый- 
таҫҫӗ ҫыксем Каппай ҫине кӑтартса.

— Каппай хуш ам атлӑскер .„Ш “ хуларан килнӗ. 
Хӑйне хӑй „поет'* тет. Кам пӗлет ӑна? Ун пек 
Каппай, Машкай, Хускай... йатлӑ поетсем пирӗн 
республикре туллийех, шучӗ теҫук , — тесе пӗлтер- 
нӗ предҫедатӗл.

Ҫапла Каппайа клубри ҫынсем часах паллянӑ. 
П урте  ун ҫине чалӑшӑн-чалсҫшӑн нӑхнӑ.

Каппай пуҫӗнчи шӗлепкине чалӑш лартса, йа- 
нахне_ каҫӑртса калле-маллӗ уткаласа ҫӳренӗ. Ун 
пӗр-пӗр ҫамрӑк хӗрпе паллашас килнӗ.

Ҫавӑнпа ҫав вӑл час-часах хӗрсем ҫине куҫӗсенӗ 
сирпӗтнӗ.

Нумайах та вӑхӑт иртмен, Каппай мӗн шухӑш- 
лани ҫитнӗ. Вӑл хӑй те сисмен, ун умне пӗр кя- 
тра ҫӳҫлӗ хӗр пырса тӑнӑ:

— Сирӗнпе паллашма пула¥-и?— тенӗ хӗр йӑл 
кулса.

Каппай хӗр ҫине ӑшшӑн пӑхнӑ:
— Пулмаст, мӗншӗн пулмаст. Епӗ хам та ҫавна 

шыратӑп, — тенӗ Каппай мухтанарах. Ҫавӑнтах хӗ- 
ре хулӗ айӗнчен ҫавӑрса тытнӑ: — Мӗн йатлӑ 
ҫсӗр? — ыйтнӑ.

— Верӑ. Хӑвӑр мӗн йатлӑ? — тенӗ хӗр кӑшт вӑ- 
танарах.

— Ман йат Гришук. Хушамат Каппай. Епӗ 
Чӑваш республикинче чи паллӑ поет. Есӗр вара 
ман сӑвӑсене вуламан.-им?..

— Вуланӑ пулӗ те. Маннӑ. Халӗ предҫедатӗл 
пӗлтерчӗ те, ҫавӑнпа паллашас терӗм, — тенӗ хӗр.

Ҫапла Каппайпа Верӑ часах паллашнӑ.
— Поетсм укҫа 'пит нумай ӗҫлесе илеҫҫӗ теҫ- 

ҫӗ. Чӑн-и вӑл? — тесе ыйтнӑ Верӑ алла-аллӑн ты- 
тӑнса утнӑ май.

— Ытти поетсене епӗ пӗлместӗп. Ман укҫана 
чӑх та сӑхса пӗтерес ҫук. Хамран ытлашши виҫӗ 
пин тенкӗ перекет кассинче выртат. Хӑш уйӑхра 
пин тенкӗ, хӑш уйӑхра ытларах та ӗҫлесе илме 
п у л таратӑп ,— тесе мухтанӑт Каппай. Хӑй те сис- 
мест пӗр чул катӑкӗ ҫине пат тӑкӑнат. Ури ҫине 
пӑхат: шеплечӗн тӗпӗ хӑпса кайнӑ, чӑлхи те ҫӗ-- 
тӗк пулас, ури пӳрцисем курӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа Кап- 
пай кӑшт вӑтаннӑ пек пулнӑ. Ҫӗтӗк шеплечӗ 
ҫине хӗр куҫӗ ӳкесрен хӑраса, сӑмахне тепӗр 
май ҫавӑрса йанӑ:

— Ҫӳре-ҫӳре шеплет ҫӗтӗлсе пӗтрӗ ӗнтӗ. Ниҫта 
та лайӑх шегглет сутмаҫҫӗ. Начарне илес килмест.

— Пирӗн магазинра питӗ лайӑх шеплетсем 
пур. Хаклӑ_ мар. Ҫӗраллӑ тенкӗ ҫеҫ, — тесе пӗл- 
тернӗ Верӑ.

— Чӑнах-и? Апла пулсан ыран илес, — кӑшкӑр- 
са йанӑ Каппай. Унтан кӑсйине хыпаласа пӑх- 
нӑ. Ах, манӑн вӗт пурӗ пӗр тенкӗ ҫурӑ укҫам 
пур. Мбнле киле тавӑрӑнса ҫитӗп-ши? Ҫитсен 
те... — шухӑшланӑ хӑй ӑшӗнче.

Верӑ утса ҫӳренӗ ҫӗрте шухӑша кайнӑ:„Укҫалӑ 
ҫын. Авланнӑ-щи, авланман-ши ку?“

— Перекет кассинче укҫа нумай вырта<( тетӗн? 
Апла сан ҫемйу ҫук пуд>? ~  тесе ыйтнӑ Верӑ сӑ- 
мах ҫавӑрнӑҫӗ май.

Ку ыйтӑва хирӗҫ Каппай труках тавӑрман, мӗн- 
шӗн тесен вӑл икӗ ачипе арӑмне кунта киличчен 
малтан пӗр ерне ӗлӗк йала леҫсе пӑра«нӑ. Унтан 
тавӑрӑнсаи: „Арӑмран уйӑрлтӑм “ тесе мухтанра 
ҫӳренӗ.

— Ҫемйе ҫук. Пӗччен епӗ., Авланман-ха. Авлан- 
ма хамӑн кӑмӑла йурӑхлӑ хӗр тупаймарӑм, ~  те- 
нӗ Каппай ӳкнӗ сасеипе.

Ҫакна илтсен Верӑ пӗтӗмпех шухӑша кайнӑ. Ун 
йепле те пулсан Каппайӑн кӑмӑлне йурасси кил- 
нӗ. Вӑл ун ҫумне ныл хурчӗ чечек ҫумне ҫыпӑҫ-



нӑ пек ҫыпӑҫнӑ. Ачашшӑн нӑйлатса калаҫнӑ. Ӑна 
Каппай часах чух'ласа илнӗ.

— Ак сан пек хӗр пулсан енӗ авланӑттӑм та, 
ҫук, — тенӗ Каппай йуптарса.

— Ҫук мар вӗт, — тенӗ Верӑ пӑшӑлтатса. Хӑй 
пӗрех Каппай ҫумне ҫылӑҫнӑ.

Каппай пирвайхи хут мар ӗнтӗ хӗрсене ултала- 
ни. Ҫавӑнпа вӑрах шухӑшласа тӑман. Верӑна йар- 
са тытнӑ та, пуҫне кайала каҫӑртса, тутисенчен 
ӗмсе чуптунӑ.

— Гришук, Гришук! Йурататӑп епӗ сана. Есӗ 
ил мана качча! — тесе чух илтӗнмеле пӑшӑлтат- 
нӑ Верӑ.

Ҫутӑлса, хӗвел тухас умӗн тин вӗсем пӗр-пӗ- 
ринчен уйӑрӑлнӑ.

— Малашне ӗнтӗ есӗман арӑм пулӑн, Верӑ. Епӗ 
киле кайса укҫа илсе килем, вара туй тӑвӑпӑр, 
— тенӗ Каппай йулашки хут чуптуса уйӑрӑлнӑ чух.

Верӑ Каппайӑн с}йа сӑмахне пӗтӗмпех шаннӑ:

— Иур&. Епӗ есӗ килнӗ ҫӗре сӑра туса хатӗр- 
ленсе тӑрӑп,— тенӗ ачашланса.

Ҫапла Каппай, „хаҫат ваЛ)Л)И м атериал“ тупса 
Верӑран уйӑрӑлнӑ.

Верӑ хӑйӗн туйӗ вал)Л)И сӑра туса хунӑ. Кап- 
пай илме пырасса кун иртнӗ, ерне кӗтнӗ, уйӑх 
кӗтнӗ. Ҫук, Каппай поета кӗтсе илеймен.

„Ш“ хулари редакцине ҫыру ҫырса йанӑ. Ҫук, 
нимӗнле ответ та кӗтсе илеймен.

Иулашкинчен вара хаҫат редактарӗ шеллесе 
ҫырса пӗлтернӗ: Каппай поет авланнӑ. Унӑн икӗ 
ачи пур. Вӑл сана ахалех .качча илетӗп* тесе ул- 
таланӑ. Халӗ вӑл пирӗн редакцинче ӗҫлемест. 
Иалта, арӑмӗ патӗнче пурӑнат".

Ҫакӑн хыҫҫӑн вара Верӑ тинех ултӑланине пӗл- 
нӗ. Хӑйне-хӑй айӑпласа йӗнӗ. Чавса ҫывӑх та, 
ҫыртма пит инҫе пулнӑ.

на Каппай поетӗм ӗр  манми улталанӑ...
Данилӑв— Чалдун.

Арбуз илнӗ ҫӗрте

Гражданнн, тнркеме жирлӗ мар! Арбузӗ пиҫее ҫитнӗ, хӗпхӗрлӗ... 
Да „хӗпхӗрлӗ". Пирӗн учрежденире те Самайӗв хӑйне х ӑ н  хӗрлӗ ейнлӑж курӑм-

мала тытаччӗ, тӗрӗслеее пӑхсан шурри, троцкист пулии палӑрчӗ.



Мӳнхгаузӗн Автаркистана кайни*)
... Барон Мӳнхгаузӗн стакканне тултарчӗ те ма- 

лала калаҫма пуҫларӗ:
— Хама Автаркистан утравне леҫсе хӑварма 

килӗшекен карап хуҫине тупиччен, тусӑмсем, пай- 
тах ернесем иртсе карӗҫ. Автаркистан акӑш-ма- 
кӑш пысак окейан варринче ларат пулин те, унта 
кайма ытлашши йӑвӑрах мар. Анчах Авгаркистан 
ҫынӗсем йашни ҫывхаракан йут пагшалӑх карап- 
не хирӗҫ вӑрҫӑпа тухнипе вӑл утрава пурӗ те те- 
миҫе ҫулҫӳревҫӗ ҫеҫ кайса курнӑ. Автаркистан 
иртнӗ ӗмӗртех тӗкчере чн вӑйлӑ суту-илӳ тӑвакан 
патшалӑхсенчен пӗри пулнӑ.

Шутласа кӑларайми нумай пуйанлӑх пынӑ вӑл 
ҫӗршыва. Ҫӗр чӑмӑрӗн пур кӗтесӗсенче те Автар- 
кистан патшалӑхӗн карапӗсемпе таварӗсене курма 
пулнӑ. Автаркистан хӑй те тӗнчери промышлӗннӑ- 
ҫӑн чи аван йапалисене сутӑн илсе тӑракан пат- 
шалӑх пулнӑ.

Тӗнче вӑрҫи пуҫланкӑ май авалхи пуйанлӑхӑн 
никӗсӗ те сиккеленме тытӑннӑ. ^
г Автаркистанра вАвгаркистан автарксемшӗн“ те- 
кен шухӑшлӑ нацилӗ йухӑм пуҫланса кайнӑ.

Ҫак вӑхӑтран пуҫласа Авгаркистан хӑй патшалӑ- 
хӗьчи пурлӑхӗсемпе ҫеҫ пурӑнма тытӑннӑ.

Ҫак кӗске умсӑмах хыҫҫӑн, тусӑмсем, епӗ сире 
хам ҫав  тӗлӗнмеле ҫӗршыва мӗнле кайнине тата 
унта мӗн мен курннне каласа парасшӑн.

Автаркистанала кайас ҫул аван иртрӗ. Тӑватӑ- 
мӗш кунне ирхина айакра ҫӗр курӑнма пуҫларӗ.

Епӗр пурте карап арки ҫине тухрӑмӑр. Умра ан- 
чах тухса сарӑлнӑ хӗш л хӗлхемӗ айӗнче йӗри тав- 
рах калама ҫук ҫӳлӗ ҫтенапа картласа ҫавӑрнӑ 
утрав курӑнса выртат.

Мана ҫӳлӗ стенинчен ытла темӗн ҫӳллӗш йӑтӑн- 
са тӑракан хапрӑк мӑрйисем ҫумне калама ҫук пы- 
сӑк саспаллисемпе ,тохубоху“ тесе ҫырни тӗлӗн- 
терчӗ. Пирӗнле каласан, вӑл сӑмах „Автаркистан 
таварӗсене ил“ тенине пӗлтерет.

Пӑртакранах пирӗн карап патне пӗр пысӑках 
мар кимӗ пырса чарӑнчӗ. Ҫыннисем пиртен епӗр 
мӗн тума килнине ыйтса пӗлчӗҫ.

Пайтах тата хӗрӳллӗн калаҫнӑ хыҫҫӑн, тата епӗ: 
вӑл_ патшалӑхӑн пур саккунӗсемпе йӑлкгсене те 
пӑхӑнатӑп, тесе сӑмэх парсан тин, мана пӗр кун- 
лӑха Автаркистана кӳртме пулчӗҫ. Пӗрре кӗрсен 
унта пурнас срука вӑрӑмлатма шанчӑк пуррипе, епӗ 
вил кӗске срукпа та килӗшрӗм.

Пирӗн пӗч к кимӗ гавзщ урлӑ питӗхӑвӑрт  каҫрӗ. 
Гавӑне карапсем чарӑнса тӑма ҫеҫ тунӑ пулмала, 
йӗри тавра пӗг) ҫын таврашӗ те курӑнмарӗ.

I авӑн) взрри тӗлӗнче каснӑ-лартнӑ авалхи сама- 
насенчи маклӗр сӑнлӑ акӑш-макӑш пысӑк памйат- 
ник ларат.

Мана илсе кайакан ав арксем (Автаркистан ҫы- 
нӗсем) елӗ ҫав мӑнтай памйатник умӗнче ӳксе пуҫ- 
ҫ а п м а н р н е  кура тӗлӗнсе, хӑраса ӳкрӗҫ. Вӗсен сӑ- 
махӗ тӑрӑх, ҫак арҫын утрава упраса усракан тата 
автарксен тӗнне пуҫласа йаракан Банкротус й^т- 
лӑ ҫзетуй пулнӑ иккен, Банкротус пуҫласа йанӑ 
тӗнӗн тӗп туртӑмӗ тавар хакӗсене йаланах ӳстерсе

• )  Ку калав Лондӑнра (Англи) тухакан „Э коном ист' йатлӑ 
ж у р н 1,1ра пичетленсе тухнӑ. Унта авгӑр кризисран  хӑтӑлас 
тӗлӑш .те капиталиссем мӗн хӑтлавнисенчен кулат.
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пырса, вӗсене никам илейми хаклӑлатса йарасси 
пулат, имӗш. Ҫав вӑхӑтрах ӗҫленӗшӗн тӳлекен ук- 
ҫана пӗрмаи чакарса пыраҫҫӗ.

— Ҫапла туни -  патшалӑха пуйанлатмали пӗр- 
тен-пӗр ҫул, — тенӗ Банкротус.

Тӗлӗнмеле хаклӑланса кайнипе таварсем сутӑнми 
пулса магазинсене капланса тулсан, вӗсене Бан- 
кротус йачӗпе цамйатник патӗнче ҫунтарса йарса 
чӳк тӑваҫҫӗ. Бӑнкротуса асӑнса кашни кунах 
60-70 шер пин килограм чи лайӑх таварсене ҫун- 
тарса йама пултарни автарксемшӗн мухтанмали 
ӗҫ пулса тӑрат.

Карап ҫинче чухне мана автарксен ҫи-пуҫӗ тӗ- 
лӗнтерчӗ Шартлама сивве пӑхмасӑр вӗсем пурте 
ҫӳп ҫ ӳ х е ' тумтирсем тӑхӑннӑчӗ. Хӑйсем те пуд)НИ- 
цари етем шӑмми пек ырханчӗ.

Патшалӑхне ҫитсе кӗрсен епӗ пур Автаркистан 
ҫынӗсем те калама ҫук ҫӳхе тумтирсемпе ҫӳрени- 
не курсан, тата та ытларах тӗлӗнсе кайрӑм. Ҫак 
тӗлӗнмеле йапалан сӑлгавне мана кайарахпа тин 
ӑнлантарса пачӗҫ.

Ҫӗр мамӑкӗсӗр пуҫне Автаркистанра пир-авӑр 
тӗртмели нимӗнле чӗр тавар та ҫук. Шӑп ҫав вӑ- 
хӑтала вӑл патшалӑхра ҫӗр мамӑкӗпе урамсем 
сармалй май тупнӑ пулнӑ. Автарксем пӗлтернӗ тӑ- 
рӑх, Автаркистанӑн пур ҫулӗсем те 20—25 санти- 
метӑр хулӑмӗш ҫӗр мамӑкӗпе витӗнсе тӑраҫҫӗик- 
кен. Ҫапла туни, хӑйсем каларӗш, сулсем тӑрӑх 
ҫӳреме чылай ҫӑмӑллатат.

Ҫак истври мана ӗненме майӗ ҫук ухмахла 
йапала пек туйӑнчӗ, анчах епӗ Автаркистанӑн 
пур саккунӗсемпе йӑлисене те пӑхӑнма сӑмах па- 
нипе хам шухӑшсене хыттӑн каласран чарӑнса 
тӑтӑм.

Ҫӗр мамӑкӗн хакне калама ҫук ӳстерсей анипе  
ҫӗр мамӑкӗнчен тунӑ кӗпе-йӗмсемпе коҫтӳмсене 
пур патшалӑхӗпе те ик-виҫӗ чи пуйан хуҫасем 
ҫеҫ илме пултараҫҫӗ.

Епӗр нумайах та кайаймавчӗ, ман хӑлхана са- 
сартӑк темӗскер ҫухӑрни пырса кӗчӗ. Епӗ аптра- 
са тӑнине кура манпа йунашар пыракан чинов- 
никсенчен йӑвашрах сӑнли вӑл сасӑ ӗне мӗкӗрни 
пулнине пӗлтерчӗ. Ҫав темӗнле тунӑ вырӑнта ӗне, 
йе вӑкӑр пӗр икӗ минут хушшинче ҫилӗм пулса 
тӑрат иккен.

~  1^шни уйӑхрах 50 пин вӑкӑрсемпе ӗнесене 
аппаратсем хушшинче лапчӑтса ҫилӗм йухтарса 
кӑларатпӑр, — терӗ чиновник мухтанчӑклӑрах са- 
сӑпа.

—Вӑл тери нумай -ҫилӗм мӗн тума кайат си- 
рӗн? —  ыйтрӑм епӗ.

— Ухмахла ыйту...—мӑкӑртатса илчӗ чиновник.— 
Утрав йӗри таврах километӑр сарлакӗш ҫыран 
чавса ҫилӗмпе тултарнине пӗлместӗр-и мӗн есӗр? 
Ӑна йут патшалӑх ҫынӗсем утрав ҫине кӗресрен 
ҫапла, тунӑ.

Тинех епӗ у рава кӗнӗ чухне епӗр мӗншӗн ҫте- 
на айӗнчи пӗчӗк шӑтӑк витӗр кӗнине ӑнласа ил- 
тӗм. Вӑл шӑтӑк уграва, Автаркистан патшалӑхне, 
кӗмели пӗртен-пӗр ҫул иккен.

Пӗр-пӗр йут патшалӑх ҫынни хулана кӗрес 
тесен, ,Смерть мухам“ текен ҫуллӑ хут ҫине ҫы-



пӑҫса ларна шана пек, ҫилем тултарна шатакра 
асапланс.ч вилет.

Чӑннипе каласан, Автаркистан патшалӑхӗ пуҫ- 
ланнӑранпа та вӑл ҫилӗм шӑтӑкне никам та лексе 
курман. Ҫапах та утрав ҫынӗсем патшалӑх сыхлӑх- 
не тӗреклетме кашни уйӑхрах ҫилӗм тума 50 пин 
мӑйракалӑ шултра выд)ӑх парса тӑраҫҫӗ.

Йулашкинчен епӗр хулана пырса ҫитрӗмӗр. Ав- 
таркистан халӗ нихӑш патшалӑхпа та суту-илӳ ту- 
маст. Ҫавӑнпа епӗ хамӑр ҫӗршывра чухне автар- 
ксен укҫине тупса илеймерӗм. Халӗ епӗ тӳрех ху- 
лари банка кайса хам укҫана автарксен укҫипе 
улӑштарса пама ыйтрӑм.

— Ку мӗнле пӗчӗк картинӑсем?— терӗ каҫҫйр 
ман укҫана ҫавӑркаласа пӑхса.

— Картинӑсем мар вӗсем, — тавӑртӑм епӗ ҫилен- 
се,—йут патшалӑхра вӗсем кашнийех ҫӗршер тен- 
кӗ ылтӑн укҫа 'хакне тӑраҫҫӗ.

Каҫҫир мана итлесшӗн те пулмарӗ.
— Автаркистанра авалхи ӗмӗрсенче пулнӑ укҫа- 

сем такҫанах пӗтнӗ, — терӗ вӑл. — Йапалапа йапа- 
ла улӑштарма пулат. Мӗн те пулин кирлӗ пулсан, 
сехетӗрпе, йе ҫӗрӗрпе улӑштарса илме пултара- 
тӑр. Анчах полицисем аллине ан ҫакланӑр, йут 
патшалӑх таварӗсемпе суту-илӳ тунӑшӑн часах 
ҫакса вӗлерме пултараҫҫӗ, — хӑлхаран систерчӗ 
вӑл мана шӑппӑн кӑна.

Епӗ унпа сывпулашрӑм та малала тухса утрӑм. 
Банкран тухсанах сӑмсана анчах ҫеҫ вӗретнӗ тут- 
дӑ кофӗ шӑрши пырса кӗчӗ. Ик-виҫӗ уйӑх выҫӑ 
пурӑннӑ пек сасартӑк хырӑм тӳсмеле мар выҫса 
кайрӗ.

— Кофӗ ӑҫта ӗҫме пулат-ши кунта? — ыйтрӑм 
епӗ урам кӗтессинче тӑракан полицейскинчен.

— Кофӗ?.. ӗҫме? — терӗ вӑл ман ҫине ухмаха 
йернӗ ҫын ҫине пӑхнӑ пек хӑраса пӑхса.— Кофӗ 
вӑл сыснасене тӑрантармали апат, унтан ҫынна 
вӗлермели газ та тума пулат. Ӗҫме, тесен ҫук ва- 
ра! Мӗнле ҫав таранчченех ухмахланса кайнӑ-ха 
есӗр? Кофӗ вӑл ӗҫмели йапала мар вӗт.

Епӗ полицейскипе тавлашса тӑни шиклӗреххине 
пӗлсе унтан кофӗ шӑрши ӑҫтан тухнине ҫеҫ ӑнлан- 
тарса пама ыйтрӑм. Вӑл пӳрнипе епӗ ӳнчченех 
курнӑ елес-мелес. ҫӳллӗ хапрӑк мӑрйисен йенеле 
тӗллесе кӑтартрӗ. Унтан вӑл хапрӑксем„Автаркис- 
тан промышлӗннӑҫне хӑпартассишӗн тӑрӑшакан 
нацилӗ ассоциацийӗ' текен организацийӗн иккене 
пӗлтерчӗ.

— Вӑл хапрӑксенче питӗ тӑрӑшса ӗҫлеҫҫӗ, — те- 
рӗ малала, калаҫма йуратакан чиновник. — Вӗсем 
хамӑр патшалӑхра тӑвакан тӗрлӗ апат-ҫимӗҫсене 
пӗгермели ҫӗнӗ меслетсем шыраҫҫӗ. Хад)ӗ ассоци-

аци тропикра усекен ҫимӗҫсене ӗрчетме анкарти 
пек пысӑк пахчана типӗ кофӗпе хутса ӑшӑтат. Вӑл 
ӗҫе тытӑнни уйӑх ытла ӗнтӗ.

Епӗ тӗлӗнсе хытсах кайрӑм:
— Апла сире калама ҫук хакла ларат вӗт! — те- 

рӗм епӗ.—Ма есӗр вӗсене ҫав ҫимӗҫсем пулакан пат- 
шалӑхсенчен кӳместӗр? ХаД) вутӑ вырӑнне ҫунтара- 
кан кофӗпе те темӗн чухлех улӑштарса илме пулӗччӗ.

Вилес пек хӑраса ӳкнипе прлицейски темиҫе 
м р у т  хушши лӗр сӑмах чӗнеймесӗр хытса тӑчӗ, 
Тӑяӗ кӗрсен, вӑл мана хӑй хыҫҫӑн утма хушрӗ. 
Ҫывӑхри полици участкинче мана турра мӑшкӑла- 
са Авгаркистан саккунне пӑҫнӑшӑн ҫакса вӗлерме- 
ле туни ҫиичен пӗлтерчӗҫ. Хам йут патшалӑх ҫын- 
нй пулнипе кӑна, тусӑмсем, вилӗмрен хӑтӑлса йул- 
тӑм.

— Ӑҫтан килнӗ— ҫавӑнтах кай,—терӗ мана пах- 
ча мӗлки пек ырхан начад^ник. — Халех тасал?... 
Ҫур сехет хушшинче кайса ӗлкӗреймесен, ҫилӗм 
шӑтӑкне тытса перетпӗр...

Епӗ гавӑн) йеннеле тухса утрӑм. Ҫула май епӗ 
урамсенч.е ҫынсем тем ӗҫсе тӑнинеасӑрхарӑм. Ӗҫеҫ- 
ҫӗ —- ӗҫеҫҫӗ те, чул ҫтенана ҫуласа илеҫҫӗ, унтан 
татах ӗҫеҫҫӗ...

Кусем гурра ҫапла кӗлтӑваҫҫӗ пулмала,-  шухӑш- 
ларӑм епӗ. Ҫапах та иртсе пыракан ҫынран тӗп- 
лӗреххӗн ыйтса пӗлес килчӗ. Вӑл каланӑ тӑрӑх, 
1933-мӗш ҫулта вӗреннӗ ҫынсем сахӑр хутӑштарсан 
цемӗнт ҫирӗпленнине пӗлнӗ пулнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
сахӑр хакӗ калама ҫук ӳссе кайат. СахӑрЛа чей 
ӗҫекенсем патшалӑхӗпе те 7-8 пуйан хуҫа кӑна 
йулнӑ. Чухӑнсем чей ӗҫнӗ вӑхӑтра сахӑрпа хутӑш- 
тарса купаланӑ ҫурт ҫтенисене ҫуллаҫҫӗ.

Ҫитет! Автаркистан ҫынӗсем ухмахланни мана 
йулашкинчен шиклентерме те пуҫларӗ. Епӗ пиҫи- 
хийе хытӑрах туртса ҫыхрӑм та, пӗр ҫаврӑнса пӑх- 
масӑр хамӑр карап тӑракан йал йеннеле вӗҫтертӗм...

Мӳнхгаузӗн калаҫма чарӑнса стакканне ӳпӗн- 
терсе хучӗ.

— Ку историйе ӗненме йӑвӑргарах,—терӗ Мӳнх- 
гаузӗнпа пӗрле^аракансенчен  пӗри. — Есӗр йала- 
нах суйатӑр*... ^

— Автаркистанри пурнӑҫ ҫинчен суйрӑм пулӗ 
тетӗр-и есӗр? Хӑш чухне епӗ хам калавсене, 
тен, илемлӗлетме те тарӑшатӑп пулӗ. Анчах пайаи, 
тусӑмсем, хам курни илтни ҫумне нимӗскер те 
хушмарӑм. Сире каласа пани—тӗрӗсрен те тӗрӗс 
истори...

Мӳнхгаузӗн тепӗр стаккан ерех тултарса ӗҫрӗ 
те килнеле тухса утрӗ.

>«ч

Вырӑсларан Хветӗр У. куҫараӑ.

— Часрах ҫийӗпӗр те, ҫӑмарта тума каиӑпӑр. [Пирӗн хуҫа 
10 ҫӑмарта укҫппе хӑйӗн кпл-йышӗ вал,:^и ҫулталӑклӑх „Капкӑя" 

! илме шухӑшлат.



Сывӑ-а, Ант онйвпа Умов.
Ҫакӑ ҫырӑвӑн пуҫламӗшӗнчех сирӗн аллӑрсене 

чунтан вартан йуратса „Капкӑн“ пӗкечипе шӑтӑрт! 
темен^шӑмӑ йулмиччен ҫемҫен чӑмӑ{)татӑп.

Хаклӑ йулташсем, пӗтӗм ӑслӑлӑх сирӗн аллӑр- 
сене кӗрсе ӳкрӗ ӗнтӗ. Ывҫӑ тупанӗсене хыпашласа 
пӑхӑр-ха: унта ытти кунсем ерех кӗленчи йӑва- 
ланса выртнӑ ҫӗре пӗр-пӗр ҫӗнӗ открытисем кӗрсе 
выртмӑн-и? Пӗтӗм чӗререн, ӳпке пӗвертен савӑн- 
нипе еиӗ пӗтӗм халӑха есӗр ҫырнӑ справкӑпа 
тӗлӗнтерсе телейлӗ тӑвасшӑн. Есӗр вӑрман тӑмани- 
сем ҫинчен шухӑшласа ларнӑ вӑхӑтра ҫырнӑ хут 
акӑ вӑл:

С п р а в к а.

Г р-ка пос ,В о л га“ Н -Кумаш кинского сеяьсовета Ш у- 
мврлинского района Нидеркина Зоя  Григорьевна рож дение 
8 декабря  1936 года

Что и удостоверяется.
Н астоящ ая выдана дл я  представление в учебнов заведение.

Пред. селсовета А н т о н о *
С екретарь У м о »

25 мая 1936 г.
№ 1—1 1 - 3  .

Ну, тутусем хӑлха патнех ҫитрӗҫ пулӗ хӑвӑр 
ҫырнӑ хутӑн чаплӑлӑхне курсан. Есӗр тӑрӑшнипеле 
ҫуралман ҫынсенех хут вӗренме йама пулат иккен. 
Мӗнле, Антонов йулташ, йӑвӑр ҫын хӗрарӑмсен 
ачисемпе пуринпе те калаҫса пӑхнӑ-и? Вӗсем те 
тен ҫураличчен 7—8 уйӑх малтан справкӑсем илес- 
шӗн пулӗ. Тӑрӑшакан ҫын есӗ, никама та вӗрент- 
месӗр ан хӑвар. Мӗн сана шеллӗ-им шурӑ хут?  Акӑ 
епӗ авланман та, авланас тетӗп, анчах та ҫавпулас 
арӑмӑн ҫуралас ачийӗ вӗренме кайатех пулӗ тетӗп. 
Ҫавӑнпа та есӗ ачи ҫуралачченех справкине ҫырса 
хатӗрле-ха, пичетне те пусса хӑвӑн хушаматна 
шӑши хӳри пек шурӑ хут ҫине чӗркелесе хур. Ех, 
сана епӗ кӑна мар, пӗтӗм халӑх савса урра ҫӗклӗччӗ. 
Сисетӗн-и, есӗ йепле усӑлӑ ӗҫ тӑватӑн?

Мӗнле тата, ҫак ҫуралман хӗр сирӗн ҫӗнӗ вӗренӳ 
ҫулне мӗнле хатӗрленме шутлат: йе пӗр-пӗр ин- 
ститута кӗчӗ-и вӑл, йе пӗр-пӗр пуҫламӗш шкула? 
Ҫавӑн ҫинчен тархасшӑн пӗлтерӗр, пӗлтересех 
килмест пулсан та, хӑвӑн пуҫӑрсене шаккаса пире 
илтӗнтерӗр.

К апкӑнла салам !
Сисетӗн-и, Волкӑв, сана саламлатпӑр вӗт , чыс 

туса санӑн ӳпке-пӗверӳсене савӑнтаратпӑр. Есӗ 
савӑнӑҫсӑр ӗҫ тунипе Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи 
Кӗчкей колхозӗн кролик ферми ҫӗр нимине путса 
ҫухалнӑ, тет  ав Йалокин йалкор. Ҫапла калани 
тӗрӗс-и, колхоз предҫедатӗлӗ йулташ, тӗрӗс м«р

пулсан пире ҫырса пӗлтерессе шанса ларатпӑр. 
Колхозниксем тӑрӑшнипе кролик ферми уҫни 
ҫинчен те, кӑҫалхи ҫул 30 кроликрен пӗр кролик 
йулманни ҫинчен те ҫыр есӗ.

— Колхоза тӗп тӑват ку фермӑ. Вите ту, апат 
хатӗрле. Инкек... тесе шухӑшлакан пуҫна пире 
килсе кӑтартсамчӗ есӗ: питӗ тӗлӗнмеле пуҫ пуд, 
вӑл санӑн. Есӗ тата ҫывӑрма выртсан вилсе 
пӗтнӗ кроликсене курса савӑнатӑн мар-и ҫав? 
Савӑнатӑн пулсан пире те савӑнтар-ха, савӑннӑ 
май пӗрре ^,йӗплӗ ҫӑмах“ хыптарса пӑхтарӑпӑр 
сана. Есӗ вара ҫырса пӗлтер: кролик ашӗ тутлӑ- 
рах-и йе „йӗплӗ ҫӑмах“ аванрах-и?

Ҫыр, ҫырас килмесен те ҫыр.

В ы вӗскӑ ҫыракансем!
Тавтапуҫ сире, Патӗрйелӗнчи ӑслӑ ҫынсем, 

есӗр ҫырнӑ вывӗскӑсене курман пулсан епӗ вы- 
вӗскӑсем ҫырма вӗренмен те пулнӑ пулӑттӑм. Есӗр 
ҫырнӑ вывӗскӑ акӑ вӑл:

А с л ӑ  П ат ӗрйелӗняи пат ш алӑхӑн  ҫӑкӑр пеҫерекен 
Пекарня

Бдльш е Батьсревская...

Ак тамаша, мӗнле Патӗрйелӗнчи патшалӑх? 
Мӗне пӗлтерет  ку? Куҫсем йӑнӑш кӑтартрӗҫ пул, 
тесе куҫсене чарса тепӗр хут вулатӑп. Ҫавах. 
Нимӗн уйрӑмлӑхӗ те ҫук. Пӗр вывӗскине вуласан 
ытти вывӗскисене те вулас килсе кайат. Вӗсенче 
те „Аслӑ Патӗрйелӗнчи патшалӑх" тени пур.

Ҫук, вулакан йулташ, Патӗрйелӗнчи не- 
карщӑра ӗҫлекенсем „А. П атӗрйелӗнче 'патш алӑх“ 
пур тесе хут те йепле ӗнентересшӗн пулсассӑн 
та, Патӗрйелӗнче нимӗнле уйрӑм- патшалӑх та 
ҫук. „Пӗҫерекен" сӑмах вырӑнне „пеҫерекен” тесе 
ҫырмаҫҫӗ. Чӑвсшлине ҫырсах пӗтернӗ пулсан вы- 
рӑслине „Больше Баты ревская“ тенӗ сӑмах хыҫ- 
ҫӑн нумай пӑнчӑсем лартса кайцине мӗйле вула- 
м ^а -ш и ?  „Больше Батыревская пӑнчӑсем" тесе-и. 
йе „йалкуллиле ӗҫлекенсем“ тесе-и?



По ч т ӑ  чӗлхи
{Канаш почтине сума суса ҫырат ӑп)

_Пӗр сехет ҫурӑ хушши упа йӑвӑҫ тункатине 
кӑкланӑ йевӗрлӗ мекӗрленсе, асапланса ҫыру ҫыр- 
нӑ хыҫҫӑн хама хам ҫамкаран ҫат! тутӑртӑм та:

— Стоп, Микулай ывӑлӗ Митрахван, ҫырӑва 
пайанах йарас пулат вӗт. Ахалӗн Кавуҫӑн чӗри 
ҫатма ҫинче ӑшаланӑ кӑвӑрчӑ пек кукӑрланса ла- 
рӗ, — тесе ҫухӑрса йатӑм.

Епӗ ҫухӑрса йанӑ сасса илтсе йунашар пӳлӗмре 
пурнаканквартирантӑн пиллӗк уйӑхри ывӑлӗ ый- 
хӑран вӑранса а - у ,  а -у !  — теме те пуҫларӗ.

— Ну, мухтаннӑ пек ҫухӑрат тата. Авлансан 
акӑ хамӑн та сан пек ҫухӑракансем дйужинех ҫи- 
тӗҫ-ха, — тесе, пӳлӗмрен тухса утрӑм. Манӑн ӗнер 
ҫеҫ илсе сырнӑ ҫӑпата пуҫӗ почтӑ йенеле пӑрӑнчӗ. 
Епӗ пвчта ҫыру йама кайатӑп еппин.

Канаш почтине ҫитсе кӗтӗм. Куҫ-пуҫ чарӑлса 
кайрӗ: йӗри таврах пӗчӗкҫеҫ чӳрече. Кашни чӳре- 
чи умнех вывӗскӑ ҫырса ҫапнӑ. Вывӗскийӗсем хи- 
тре хӗрӗн ҫӳхе тутийӗпе илемлӗ куҫӗ йевӗрлех 
илӗртеҫҫӗ сана. Конвертпа маркӑ илес тесе пӗр 
чӳречи умне пытӑм та:

— Конвертсене кунта параҫҫӗ и? — тесе ый- 
трӑм пӗр ҫинҫешке старикрен.

— Мӗн? — терӗ вӑл ман ҫине пӑхса, — мӗн ый- 
татӑн, авӑ вуласа пӑх вывӗскӑ ҫине...

Кӑвак куҫӑмсем хулӑм карӑнтӑк ҫине хӗрлӗ сӑр- 
па ҫырнӑ рекламӑсем ҫине тӑрӑнчӗҫ.

— Аха, чӑвашлах ҫырнӑҫке. Аван, аван, — те- 
се пӗр вывӗскине вулама пуҫларӑм: „Телефонпа 
калаҫакансен заказсене йышӑнаҫҫӗ, билетсем тӑ- 
рӑх корреспондентсем параҫҫӗ."

— Мана корреспондент таврашӗ кирлӗ мар, 
пӗр-пӗр районри хаҫатсем кирлӗ пулсан килсе ил- 
се кайччӗр корреспонденчӗсене, — тесе ствйкӑ ур-

лӑ карӑнса пӑхатӑп. Ниҫгатанимӗн те курӑнмаст. 
— Корреспонденчӗсене м^нле билет тӑрӑх параҫ- 
ҫӗ-ши, — тесе нимӗн ӑнланмасӑрах малала утрӑм 
вара. Ҫапла вара хаҫат ҫине ҫыракан ҫынсене би- 
летпа илме май пуррине тин ҫеҫ ӑнлантӑм.

Мӑкӑртаткаласа тепӗр чӳречи умне ҫитсе тӑтӑм. 
Куҫ умӗнче калех вывӗскӑ. Вулатӑп; .й а р а к а н  ук- 
ҫасене хаклӑ ҫырусене поссылкӑсене килӗрен 
кирлӗ йарэвсене тӳлевлӗ йаравсене илеҫҫӗ, — те- 
се ҫырнӑ. Вуласа тухнӑ хыҫҫӑн ҫамка тирне карт- 
лантарсах шутлатӑп, анчах „йарав" мӗн иккенне 
нийепле те пӗлейместӗп. Почтӑра ӗҫлекеннинчен 
ыйтса пӗлес шутӑм пурччӗ те, янчах, ку ҫын лик- 
пунктра вӗренмесӗр йуйнӑ тесе пуҫламӗш шкула 
хут вӗренме леҫсе йарасран хӑрарӑм. Вара алла 
султӑм та тепӗр вывӗскине вулама утрӑм. „Хаҫат 
журналсен подписчӗкӗсене ҫыраҫҫӗ", —- тенӗ вывӗ- 
скӑ пулчӗ куҫӑм умне.

— Ҫырӗҫин, мӗн ӗҫ манӑн вӗсемпе. Анчах хӑҫат 
журнал подписчӗкӗсене мӗн ҫине ҫыраҫҫӗ-ши,— 
тесе пуҫа чиксе малала утрӑм.

Акӑ ӗнтӗ ыанӑн умра йулашки вывӗскӑ. Вывӗс- 
ки ҫине ҫапла ҫырнӑ: „Закасла ҫырусене марка- 
сӑр йанӑ ҫырусене ыйтуллӑ ҫырусене телекрамсе- 
не илеҫҫӗ“,—тенӗ унта. Хӑвӑртрах васкаса маркӑпа 
канверт илтӗм те ҫырӑва пуштӑ йешчӗкне йатӑм.

Почтӑран тухсан хаш! хуйхӑрса йатӑм.
— Ех, Матруве упӑшки Митрахван, есӗ тӑватӑ 

ҫул Шупашкарта пурӑнса мӗн чухлӗ пурнӑҫран 
йулнӑ; „ыйтулӑ ҫыру“, „тӳлевлӗ йарав“ мӗн иккен- 
не те пӗлместӗн'* — тесе хурланса илтӗм хама-хам.

Ҫанталӑкӗ шӑрӑх, сӑмахӗсем ӑнланмала мар, Ка- 
нашри почтӑ чӗлхине ӑнланаймастӑп. Мӗн курас 
ӗнтӗ манӑн? И. К-ке.

ШӲРПЕ ҪИМЕ ПЫРӐР
Ш ӑхасанти столовӑй пуҫлӑхӗ Оҫипӑв, хӑй найаннипе сто- 

ловӑйӗнче какай йашки ҫиыесӗр чылай пурӑннӑ хыҫҫӑн, пӗр-, 
рехинче хӑйне хӑй ҫапла калат:

— Кун пек май килмест, мӗнле те пулин выфӑх тупса 
пусса какай тӑвас пулат. Хамӑн та хырӑм какай йашкишӗн, 
еккей, ма дун ҫинчен малтанрах шухӑшламанха епӗ? — тенӗ.

Хайхискӗр, Хурамал пасарне тухса та вӗҫтернӗ. Ҫӳресен- 
ҫӳресен ҫакӑ пасара пӗр ҫын ӗне илсе тухнине курах кайнӑ.

— Акӑ ӑҫта вӑл какай йашки! — тенӗ те, савӑннипе кӑшт 
кӑна тэшласа йамаи Оҫипӑв •

— Ӗни ытла та самӑрскер пулнӑ пулмала, ҫавӑнпа хӗпӗр- 
1енӗ ӗнтӗ вӑл, — теме пултаратӑр есӗр, вулакан йулташсем. 
Ӗни хӑй вӑхӑтӗнче самӑр пулнӑ, теҫҫӗ. Сӗт те сахал мар па- 
нӑ пек калаҫҫӗ, анчах... Темле телей килмен ҫав. Вьиьӑхсен 
те вӗт инкек сахал мар пулат. Темле усал ӗнесем хулиган- 
ланса, ^ӗнен чип-чипер -чырӑмне виҫӗ ҫӗртен тӗкнӗ те шӑ- 
тарнӑ. Ӗне хуҫи тем пек сыватасшӑн тӑрӑшнӑ. Тӗксе шӑтарнӑ 
вырӑнсене карболкӑпа та сапса пӑхнӑ, ҫук, ӗне кунран кун 
начарланнӑ.

— Капла пулмаст, — тенӗ те аманнӑ ӗнене Хурамал пасар- 
не сутма ҫавӑтса тухнӑ.

Ш ӑхасан столовай пуҫлӑхӗ О ҫипӑв йулташ ҫак ӗне патӗн- 
че тӑнӑ та ӗнтӗ.

— Тупата ку ӗнене илетӗп! — тенӗ вӑл.
Вӑхӑта нумай тӑсса тӑма йуратаканскер мар вӑл Оҫипӑв 

йулташ. Кӗҫех ал ҫапнӑ та, илсе те пӑрахнӑ. 11]ӑхасанта О ҫи- 
пӑв столовӑй в а з д и  ӗне илсе пырасса малтанах пӗлсе тӑнӑ. 
Махтанах тупса хатӗрленӗ тӑватӑ меҫник.

Кӗҫех столовӑй пуҫлӑхӗ Оҫипӑв йулташ  ӗнене ҫавӑтса, 
хӑйӗн хваттерне ҫитсе те кӗрет.

Ш ӑхасан райӗҫтӑвкомӗ ыарт уйӑхӗнче йы ш ӑннӑ постанов- 
лени тӑрӑх, вы.Т)ӑх-чӗрлӗ1е кашни килте пусма йурамас! пу- 
лин те, столовӑй пуҫлӑхӗ О ҫипӑвпа унӑн меҫникӗсем уна-ку- 
на пӑхса тӑх^рн.

Тапратнӑ ӳсӗр меҫниксем ӗҫме. Аллисене ҫуса чӑрманман 
вӗсем, .вӑхӑт — ылттӑн“ тенӗ те, ӗне тирне сӳме пуҫланӑ-пуҫ- 
ламан хырӑмне тӗртсе те шӑтарнӑ.

Карболкӑ сапяӑ вырӑнне те касса пӑрахман.
— П ур татӑкӗсене те кунта хурӑр, — тесе кӑна тӑрат сто- 

ловӑй пуҫлӑхӗ.
— П ы рат, ка1>болкӑлӑ пулин те, епӗр ҫийес ҫук вӗт йаш- 

кине, — теҫҫӗ мухмӑр тарне йухтарса меҫникӗсем.
Пилӗк ҫын пӗр бригадӑ. Бригадӑпа ӗҫлесен тем тума та 

пулат вӗт. Ӗне пусасси мӗн вӑл? Бригадӑпа ӗҫлеҫен 100 ҫул 
ӳснӗ йумана та кӗҫех касса йараҫҫӗ пулат те. Ӗне какайне 
тӑварласа та хучӗҫ. Ч ипер столовӑйсенче тухтӑр пӑхман ка- 
кайа пӗҫермеҫҫӗ, вы;ьӑх пуснӑ чух санитарипе гигийенӑна 
хытӑ пӑхӑнаҫҫӗ. А кусем...

— Ӳссӗрсемшӗн тинӗс те чӗркуҫҫи таран, — тесе аха;ь 
ламан пулӗ ҫав. Ӑна-кӑна пӑхмарӗҫ вӗсем.

Какайне тӑварласан меҫниксем хӑвӑртрах ӗнеи пуҫ-урисе- 
не, ӑшчиккисене тата пӗр литӑр ерехе 5 пайа уйӑрчӗҫ те... 
карӗҫ килеле. Тепӗр кунне Ш ӑхасаи столовӑйӗнче апатлана- 
каисене какай йашки ҫитерчӗҫ.

Гр. Захарӑв .



Трак районӗнчи „Хӗрлӗ хӗвелтухӑҫ"

— Иулташсем! Ҫуракине пӗтертӗмӗр. Халӗ ӗнтӗ иртнӗ март уйӑхӗнче колхозник- 
сея аслӑ пухӑвӗнне витнӗ йӗтем тума хушнине пурнӑҫлама тытӑнас пулат...

— Тырӑ вырса пӗтернӗ ҫӗре витнӗ йӗтем хатӗр пулмала. Тырӑ вырма тухни ерне 
иртнине аса илсе, витнӗ йӗтеме тума тытӑнасах пулат...

Б А Н К Ӑ Р И  С Ц Е Н К Ӑ
Тӗлӗнмели нимӗн те ҫук кунта. Калӑпӑр есӗр 

лайӑх ӳпке-чӗрепех патшалӑх банкин Йетӗрнери 
уйрӑмне пырса кӗретӗр. Есӗр катаран килнӗ ҫын, 
сире учитӗлсем йе рабочисем ӗҫ укҫи илме, ҫит- 
менни ҫинче иртнӗ уйӑхсемшӗн тӗ илме хушса 
йанӑ. Ҫаплаччӗ сирӗн ӗмӗт: укҫине илее кайатӑп 
та кунпа ӗҫ те пӗтет, урӑх ӗҫе тытӑнатӑп. Пӗ- 
летпӗр  сире —  ес^р уборкӑ вӑхӑтӗнче васкасах 
килсе кайас тенӗ вӗт-ха хулана. Анчах... анчах 
сирӗн ӗмӗт супӑН) хӑмпу пек пӑртах саланса ка- 
йат.

— Пайан укҫа памастпӑр, — илетӗр кӗтмен от- 
вет госбанкӑрисенчен.

—  Мӗншӗн, хӑҫан паратӑр тата?  — ыйту пара- 
тӑр ирӗксӗрех.

— Укҫа ҫук, ыран к и л ӗ р , и л е т ӗ р  есӗр кал- 
лех кӗске ответ.

Чӑтаймастӑр есӗр, лӑплантармаст сире нимӗн 
чухлӗ те ку ответ.

— Ыран каллех утмала-и, ӗҫ ҫакӑ анчах мар 
в ӗ т ? — йӑлӑнатӑр татах есӗр.

Анчах ҫав-ҫавах сире тытса лӑскакан ответ 
илетӗр:

— Ҫук, пайан пулмаст!..
Вара сирӗн таврӑнса утасси- ҫеҫ йулат. Тавӑ- 

'рӑнса утакансем есӗр кӑна мар-ха, вӗсем кашни 
кунах темиҫе деҫйаткӑ, ун ҫинчен сӑмах та ҫук. 
Епӗр кунта хамӑр асӑрханӑ кун, пӗр сехет хуш- 
шинче^ пулса иртнӗ сценкӑна ҫеҫ илсе кӑтартас- 
шӑн. Ӗмӗтленмен ҫӗртенех курма май килчӗ ӑна 
пирӗн. Тӗрӗсрех ҫакӑн пек пулса пычӗ вӑл.

— Килме именекен% ултӑм ӗнтӗ, тӑн ҫӗтрӗ?— 
вӑрҫмалипех вӑрҫат хӑйне (мӗншӗн тесе.н, бан- 
кӑрисене вӑрҫма йурамаст, унта ҫавӑн пек йӑла) 
Палтай йалсовечӗн ҫекретарӗ Николай Уткин, 
тен ҫийӗнчи кӗпине те ҫурса тӑкӗччӗ, анчах ху- 
лиган мар-ха вӑл.

— Мӗн вара сирӗн?-—ыйту патӑмӑр епӗр ӑна 
хута кӗнӗ пек пулса.

— Колхозниксем ыйтнипе йалта ҫӑл тутартӑмӑр 
ӗҫлекенсене 300 тенкӗ укҫа памала. Вӗсем укҫи 
не те алла илмеҫҫӗ, хӑйсен тӳлевӗсем шутне кӗрт 
ме хушса йачӗ.ҫ. Документсемпе кӑна йӗркелеме 
ле ку ӗҫе. Укҫи те хамӑр счот ҫинче пур. Ҫав ӗҫ 
шӗн вӗт пайанхипе 25 хутчен госбанка ҫитрӗм 
кӑшни килмессӗрен 40 пус каҫӑ укҫи тӳлерӗм, та
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колхозра пулна еҫсемпе пулас еҫсем

Авӑн ҫапас ӗҫ хӗрӳлӗн пыраТ. Витнӗ йӗтеме тума тытӑнаеах пулат.

— Иулташсем, пире внтнӗ йӗтем ҫинчен сӳтсе-йавассине пӗтериченех йур витсе 
хуплайа лартрӗ. Внтнӗ йӗтеме тума тытӑнасах пулат.

та мансӑр пуҫне плотник Черкесӗв икӗ хутчен 
ҫитрӗ. Ҫ а п л а — 300 тенкӗ укҫашӑн 27 хутчен Йе- 
тӗрнене ҫитрӗмӗр. Мӑшкӑл вӗт ку! — вашталан- 
са пӗлтерчӗ пире Уткин.

Халӑх черечӗ ҫав-ҫавах пӗр чӳрече умӗнче кӗ- 
пӗрленет.

— Ну мӗнле, укҫа паратӑр-и мана пайан? — 
пырса ыйтрӗ районри сывлӑх пайӗн пуҫлӑхӗ Пер- 
лович

— Ҫук, ыран килсе пӑх, — терӗҫ ӑна.
Кӑна та укҫа хӑвӑрт кирлӗ пулнӑ. Районра еп- 

пидеми хытӑ сарӑлнӑ — ачасем вилеҫҫӗ. Ку тӗлӗш- 
пе районра ӗҫлекен медицинӑ работникӗсен бри- 
гадине укҫа тӳлемеле мӗн унӑн.

-- Пионер лагӗрне вал)Л)И продуктӑсем илме 
укҫа кирлӗ, пӗтӗмпе те 300 тенкӗ ҫеҫ, майлаштар- 
са парӑр ӗнтб, — йӑлӑнаҫҫӗ райкомолӑн пионер 
работникӗсем.

— Ҫук, ҫук, пулмаст тенӗ вӗт сире...
— Пирӗнмай уйӑхӗшӗн ӗҫукҫи парса татман,— 

чекнӗ кӑмтарат тепӗр ҫын.
— Пулмаст, пулмаст...
— Миҫе хутчен килтӗм, ҫапах ӗҫ тухмаст, ӗҫ- 

сӗр ҫын мар епӗр! — вӑрҫса халӑхсене сирсе тух- 
рӗ Мучар йалсовечӗн предҫедатӗлӗ Ҫемйонӑв—

Ийун) уйӑхӗшӗн ӗҫукҫи паман учитӗлсемпе йал- 
совет работникӗсене, мӗн латти ку! — тарӑхат вӑл.

— Пирӗн наборшчицӑ сывмар пулчӗ, отпуска 
йатӑмӑр, пӗтӗмпе те 83 тенкӗ ҫеҫ идмеле, парӑ- 
рах ӗн тӗ?— ыйтаҫҫӗ типографинчен пынисем.

— Ҫук, пулмаст пайан...
— Отпуска тухни ерне иртрӗ ӗнтӗ, укҫине ҫа- 

пах илейместӗп, — тесе банк коридорӗнче калӗ- 
малӗ уткаласа канат районри „Сойузпичет“ пуҫ- 
лӑхӗ Силивестрӑв.

Ҫакӑн пек сценкӑ пулса иртет, кашни ку- 
нах ир пуҫласа каҫчен пырат вӑл патшалӑх бан- 
кин Йетӗрнери уйрӑмӗнче. Вӑл сценкӑн аслӑ ре- 
жиҫорӗ — банк управл)айушчийӗ вырӑнне йулнӑ 
Бурашникӑв С. М. гтулса тӑрат.

Чӑнах та, укҫа-тенкӗ парса илес ӗҫе ҫирӗппӗн 
йӗркелесе пынине вуҫҫех хирӗҫ мар епӗр. Анчах 
ҫав ҫирӗплӗх йӳтӗмӗпе пулса пыракан ^ӳрокра- 
тисӑма, май пур ҫинчех килекенсене укҫа пама- 
сӑр темиҫе хутчен ҫӳретсе ӗҫ вӑхӑтне уссӑр рас- 
хутланине тата ӗҫукҫине темиҫе уйӑхшар пама- 
сӑр чӑсса пынине тӗпренех хирӗҫлетпӗр епӗр.

—„Кирлӗ мар пире кун пек сценӑ ҫинчи сцен- 
кӑ. Йетӗрнери прокурор пӑхса савӑнтӑр ӑна!..

Ник, Пушкин.

И



Т И Р П Е Й С Е Р
Хӑш-пӗр чухне арӑмӑмпа ачасем лавкана кайсан 

час таяӑрӑнмаҫҫӗ. Ир кайсан кӑнтӑрла тавӑрӑнаҫ- 
ҫӗ,_кӑнтӑрла кайсан—каҫ тавӑрӑнаҫҫӗ. Епӗ уншӑн 
арӑмпа ачасене вӑрҫатӑп. Вӗсем ку айӑпа:

— Прикашчикӗ ӳсӗр пулнӑ пирки лавкана час 
уҫмарӗ,— тесе Николайӗв ҫине ӳпӗнтереҫҫӗ...

Пӗр_ хамӑн йуратнӑ хӗрӗме шупӑр туса парас те- 
се арӑма кооператива катам пир илме йатӑм. Ма- 
нӑн арӑм лавкаран час тавӑрнаймарӗ, ирхи апат- 
рак а й н ӑ ск е р ,  кӑнтӑр иртсен 2 сехетрен тин та- 
врӑнчӗ. Темӗн тӗрлӗ те шухӑшласа пӑхрӑм.

— Мӗншӗн лавкаран час тавӑрӑнмарӑн? Ӑҫта 
ҫӑва тӗпӗнче ҫапкаланса ҫӳрерӗн! — тесе хӑтӑрса 
тӑкрӑм. Арӑм манӑи ҫӑвартан тухнӑ ирсӗр сӑмах- 
сене чӑтаймасӑр йӗрсе йачӗ.

— Епӗ нимӗн те айӑплӑ мар, йаланах есӗ ма- 
на ҫапла вӑрҫатӑн, ниҫта та ҫапкаланса ҫӳремен. 
Прикашчик мухмӑрпа аптранипе лавкана час уҫ- 
ман пирки, нумай кӗтсе тӑмала пулчӗ,— тесе кал- 
лех Николайӗв ҫинчен калама тытӑнчӗ. Арӑма вы- 
рӑрӑнсӑр хӑтӑрса тӑкнӑ пек туйӑнчӗ те, пуҫа ҫӗ- 
релле усрӑм...

Арӑм илсе килнӗ катан пире алӑнах тытса пӑ- 
хас килчӗ ман. Катам пире хам алла илтӗм те:

_— Ап-пу-уй, ваҫка, ваҫка, ҫара ҫамка-а!— тӗ- 
лӗнсе хытсах кайрӑм. Нийепле те шур катампир 
теме м_ай ҫук, таса мар тикӗтлӗ алӑсемпе тытка- 
ласа пӗтӗмпех вараласа пӗтернӗ.

—  Тӑ-ф-фу! Шур катампир пулчӗ-и вара вӑл? 
Кам шурӑ тейӗ ун пек вараланчӑк йапалана? Сук- 
кӑр ҫын та „шурӑ“ тейес ҫук; шурӑ мар, ула ка- 
тампир теме пулат, — сурчӑк тухмаст пулин те, 
ҫӗре лачлаттарса суртӑм.

— Кам кун пек вараласа пҫтернӗ? — ыйтрӑм 
арӑмран.

— Виҫсе панӑ чухне прикашчик взраланӑ пуд>, 
вӑл мана виҫсе париччен пӗр ҫынна 3 литр тавар- 
ни тикӗт тултарса пачӗ, — втветлерӗ арӑм.

— Неуштӑ Никвлайӗвах ҫавӑн пек тирпейсӗр

тыткалат йапаласене? — каллех шухӑшлатӑп хам 
ӑшӑмра.

Манӑн тата пӗр ирхине сахӑр пӗтсе ҫитрӗ. Са- 
хӑр кирлӗ. Пӗрре чей ӗҫме вӗреннӗскер нийепле те 
чей ӗҫмесӗр пурӑнаймастӑп. Ачана сахӑр илме кал- 
лех НиколаЗӗв патне лавкана йатӑм. Ача ман кӑн- 
тӑрла кайнӑскер хӗвел аннӑ йӑхӑтра тин киле ҫитрӗ.

— Ма час килмерӗн, ӑҫта ҫӑва тӗпӗнче выд^аса 
ҫӳрерӗн! — ачана хӑтӑрса тӑкрӑм.

— Ниҫта та выд^аса ҫӳрем ен, прикашчик час 
пымарӗ те, ӑна кӗтсе тӑтӑм.

— Неуштӑ Николайӗв ытла та пӑсӑлса кайнӑ.
Вӗресе ҫитнӗ сӑмавара сӗтел ҫине лартрӑм та,

сӗтел т£?вра чей ӗҫме лартӑмӑр.
— Ф-фу-у, сӑмсана! — Сахӑра тута ҫывӑхне те 

йама ҫук, краҫҫин шӑрши сӑмсана ҫӗҫӗпе каснӑ 
пекех ҫурат.

— Мӗнле чей ӗҫес ку сахӑрпа?
— Ӑҫта краҫҫинпа вараласа килтӗн сахӑра? — 

йатлама тйтӑнтӑм ачана.
— Еп мар, атте, прикашчикӗн алли краҫҫинлӑ 

пулнӑ пу.>ь- Мана сахӑр турттарса париччен вӑл 
пӗр ҫынна краҫҫин тултарса пачӗ те, кайран ал- 
лине ҫумарӗ пулмала, — тархасласа калама ты- 
тӑнчӗ манӑн ача...

— Ну, йурӗ, — тҫтӗп ачана, хам кӑшт йӑвашлан- 
нӑ пек пулса,— чей ӗҫме мар, ламппӑ вырӑнне ҫут- 
са ҫунтарма йурат пуд>.

— Ан ухмахланса калаҫ, — тет арӑм.
Епӗ кӑсйерен шӑрпӑк кӑлартӑм та, йӗпенсе тӑра- 

кан краҫҫинлӑ сахӑра чӗртсе йатӑм. Тӗлӗнмеле, 
манӑн сахӑр 10 линейлӑ лампӑ пекех йалкӑшса 
ҫунат. Чей ӗҫесси пулаймарӗ лирӗн. Сӗтел хуш- 
шинчен тухрӑмӑр та, пӗрер курка сив шыв ҫатлат- 
тартӑмӑр... Ҫакӑнтан кайран Николайӗв йулташа, 
кооператив членӗсен аслӑ пухувӗ ыйтнипе, при- 
кашчикран кӑларса пӑрахачченех, лавкана ачана 
та, арӑма та тавар илме йамарӑм. Тирпейли килич- 
чен тӑхтарӑм. Марк. Дангер.

Павӑлпа Иван
( У р а м р и  с ц е н ӑ ) .

П а в ӑ л :  На! На!... к га  карӑыӑр. {Т илкепинкен  
т урт калат , пуш ипе хӑмсаратп).

И в а н :  Тррр... Тӑхта-ха!
П а в ӑ л :  Но! Ата, кайа йулатпӑр вӗт1 Бригадир 

килсе ан тухтӑр тата.
И в а н :  Тррр... Т ӑхтаха!  - 
П а в ӑ л: Мӗн пулчӗ тата?
И в а н: Хӑла лаша вад)Д)И тилкепе манса йулнӑ. 
П а в ӑ л: Тфу... ӗне пӑруш, ӑҫта кайассине 

пӗлен пуд) вӗт! Ата кайар. На, на!..
_И в а н: Тррр... Пӗлеп-ха, хыт суха тума кайатпӑр. 

Тӑхта-ха теп вӗт ӗнтӗ! {Тилкеперен тытат. 
Л аш ана чарма тшкенет).

П а в ӑ л :  На!.. Ата карӑмӑр!
И в а н: {Ларса). _Унта тилкепесӗр мӗн тӑвӑпӑр? 
П а в ӑ л :  Капла тӑвӑпӑр; лаша пуҫӗнчен ҫавӑтса 

ҫӳрӗпӗр, ата, карӑмӑр, но!

И в а н :  {Хыҫне ҫаврӑнса п ӑ х с ӑ )— Тррр... Тӑх- 
та-ха!

П а в ӑ л :  Мӗн пулчӗ тата? Кайа йулатпӑр вӗт! 
Ата, хӑвӑртрах!

И в а н :  Тррр... Вон ӑв, плук' ӗҫерӗнсе йулнӑ! 
{Урапа ҫинчен анатп).

П а в ӑ л :  Ех, анкӑ-минкӗ, анкӑ-минкӗ, пуҫу та- 
тӑлса йулмарӗ-и тата? .

И в а н :  Пуҫ хам ҫумрах никак та, анчах плуг- 
сӑр мӗн тӑвӑпӑр?

П а в ӑ л :  Тӑват лашана пӗр плуг кӳлсе сухалӑ- 
пӑр.

Ив а н : А ,  еп мӗн тӑвӑп? {Урапа ҫине ларатп). 
П а в ӑ л: Еп каннӑ чух ес сухалӑн.
И в а н :  Еп сухаланӑ чух, ес мӗн тӑвӑн?
П а в ӑ л :  Канӑпӑр, на ата, кайӑпӑр.
И в а н :  Тррр... Тӑхта-ха.



П а в ӑ л :  На1... Ата хӑвӑртрах, кӑнтӑрла ҫитрӗ 
вӗт ӗнтӗ. Сан пирки манӑн нормӑ тулмасӑр йулат, 
но, ата карӑмӑр!

И в а н :  Тррр, теп, тӑхта ӗнтӗ... {анат).
П а в ӑ  л: На... мӗн пулчӗ тата шешлӗ аври?
И в а н :  Ҫӑкӑр манса йулнӑ.
П а в ӑ л: Ҫӑкӑр? Манӑн та ҫавӑнтаччӗ-и?
И в а н :  Ҫавӑнтаччӗ ҫав. .
П а в ӑ л :  Тррр... апла пулсан йӑпӑрт кӑна чупса 

кайса илсе кил.
И в а н: Чуп, есӗ илсе кил, ман алӑ ыратат. '
П а в а л; Ҫук, ес кай, срочнӑ, кай, та  кил.
И в а н :  Еп каймастӑп.
П а в ӑ л :  Апла пулсан еп кайап, тилкепе ӑҫта 

тетӗн-ха?

И в а н :  Тилкепе виге умӗнче, плуг хапха патӗн- 
че, ҫӑкӑр пщапра.

П а в ӑ л :  Йурат, апла пулсан, еп карӑм.
И в а н ;  Тупайӑн-ши ара ес?
П а в ӑ л :  Как тупмас тет, тилкепе шкапра, ҫӑкӑр 

хапха патӗнче, плуг вите умӗнче.
И в а н :  Вот анкӑ-минкӗ тенӗччӗ ху мана, ес ху 

та анкӑ-минкӗ иккен.
П а  в ӑ л :  Еп хӑт васканипе манатӑщ а ес... Пӑх-ха 

хӗвел ҫине, ача, пӑх халӗ хӗвел ҫине?..
И 8 а н: Мӗн пулнӑ?
П а в ӑ л :  Кӑнтӑрла ҫитнӗ вӗт, на!..
И в а н: Кӑнтӑрла ҫитнӗ, апла пулсан ата, иксӗ- 

мӗр те кӑнтӑрлахи апата таврӑнар. Но .. ата, хӑ- 
вӑртрах. Но!.. Мих. Сирен

Ултӑ ҫулхи Петук,
Лшшӗпеле пӗрле 
Пусу хӗррипеле 
Иртсе пынӑ чух,
Тулӑ ани ҫииче утмӑлтурат 
Ларнине кура1?.
— „ Атте, — тет, —  атте,
Кунтала пӑхха:
Акӑ ларат тетте —
Ытарма ҫук паха.
Чечекӗсем лараҫҫӗ ун умра 

. Ытла илемлӗ...
Еп вӗсене пуҫ кӑшӑлӗ тума 
Татса илем - и?..
Итле - ха, атте:
Ҫӗркаҫ епӗ тӗлӗк тӗллентӗм...
Ну, вара тӗлӗнтӗм:
Кайатӑп пек еп куккасем патне... 
Ҫанталӑк шӑрӑх пек.
Утма ҫул тӑрӑх еп 
Кукк ^сен йалне,Тури-касса 
Утса пыратӑп пек пит васкаса. 
Пӑхатӑп та тавранала,
Тӗлӗнсех каймала:
Ҫак уйра талкишпех, веҫех,

Т Е Т Т Е
(Йуптару) Кӑн-кӑвак чечек...

Ах, ҫав тери савӑнтӑм еп вара 
Чечексене*курсассӑн таврара...“
— „Ха-ха... Ах, тур чухлашшӗ!.. 
Айван ача-пӑча“,—
Кулат Петукран ашшӗ,—
„Ас кӗмен сан пуҫа:
Ара, утмӑлтурат,
Мӗн тума вӑл йурат?
Унӑн кӑвак чечекӗсем кӑна 
Астараҫҫӗ сана,
Хӑй вӑл ларат тулла 
Ӳ(5ме чарса.
Ҫавӑнпа ҫумлас пулат 
Ӑна часрах“.

* *
*

Тӗрлӗ искусствӑн, литературӑн 
Произведенийӗсенче те,
Вулаканӑм, час-часах ес курӑн 
Тулӑ анийӗ ҫинчи пек,
Сийен кӳрен ҫумкурӑк тетти йевӗр, 
Суйа илемлӗхлӗ „шедевӑр*.
Ес ҫав „теттен* сийенлӗхне чухла: 
Курсан ӑна ан хапсӑн Петукла.

Ф. Ванин.

„Капкӑнӑн“ ҫитес номӗрӗнче „Лчасен страници" тухат. Унта кашкӑрсем ҫиичен 
 ̂ ҫырнӑ материалсем т'е пулӗҫ,
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А. Глебӑв.

У Л Т А Л А Н Н Ӑ
0 ш к 3. Матӗрне.

{Вӗҫӗ. П уҫлам ӑш ӗ ирт нӗ номӗрте)

Р а й с к и. Матӗрне? Ес ма кунта килсе кӗ- 
гӗн-ха? Клуб вырӑнне-и?(.Г)Стӗн-ха? Клуб вырӑнне-и?(.3)0и/л:а пуҫне сулат . Рай- 
ски  ҫӑ м ӑ лка й ла  ҫаврӑнкаласа ӑна  ы т аласа илет ). 
Хӑрамастӑн-и ? Кашкӑр тытса кайсан?.

0 ш к ӑ. Еп кашкӑрӑнне шӑлне ҫапса ватап.
Р  а й с к и. Кашкӑрӑнне-и? Ненай, ватайӑн тем. 

Вӑл сан пеккисене мар курнӑ. Канхвет ҫийетӗн-и?
/Ь  0 ш к ӑ. Ҫийеп. {Канхвет  илсе ҫӑварне хыпрӗ. 

Р айски ӑна ыт аласа илчӗ. Л)0ш кӑ Р айскине ҫап- 
са а лӑ к  пат неле  ыт кӑнт арса йачӗ. Р айски шӑп 
ҫав самант ра килсе  кӗнӗ  М и х а л  Рогож ин а лли -  
не лекрӗ. М и х а л  Рогож ин Упокойнпкӑв пул, те- 
се хӗнем е гпытӑнчӗ).

Р а й с к и. Айуй! Ку кам? ^
М и X. Р  о г о ж и н. Ку-и? Епӗ ку. Ак сана, сволӑч 

Ленӑшӑн! Ак ак! Ҫапах хӑй хвершӑл...
Р  а й с к и. Михал! Ухмаха йернӗ-им ес? Епӗ ку, 

Райски!
М и х .  Р о г о ж и н .  Ес и?
Р а й с  ки.  Мӗн ес нимӗн пӑхмасӑр хӗнетӗн, пут- 

сӗр! Ай! Айӑк пӗрчине хуҫрӗҫ пулмала... Шӑнпуҫ- 
сем!.. (А вкаланса  т ухса  кайрӗ. М и х . Рогожин ним  
т ум а  пӗлм есӗр  т ут ӑрпа пӗркенсе т ӑракан Лош- 
к ӑ  ҫине пӑхса  тӑрат ).

М и X. Р о^г •  ж и н. Вӗт мӗнле щӗвӗртрӗр икк.ен 
есӗр мана! Йури хвершӑл ҫине елекленӗ, Мана айа- 
кала пӑрас тесе... Йурӗ, Ленӑ, асӑнтарӑп-ха еп са- 
на!.. (М айӗпе у т са  пырса .Т)0ш кӑ ҫине сиксе ӳ к -  
рӗ . Л еш ӗ у н ӑ н  аллисенчен ҫавӑрса илчӗ. Ҫав вӑ- 
х ӑ т р а х  Р ою ж инӑ ки лсе  кӗрсе вӗсем т гпне чуп- 
са пычӗ.)

Р о г о ж и н ӑ .  Михал! Ес мӗн хӑтланан кунта? 
Михал, тетӗп! (Л/мл:ад арӑмӗ ҫине т ӗлӗнсе пӑх- 
са ӗЬошкӑ патӗнчен пӑрӑнчӗ. Р ою ж инӑ ла м п ӑ  
ҫугптине пы сӑклат рӗ).

Ми х .  Р о г о ж и н .  Ленӑ? Есӗ-и?.
Р о г о ж и н ӑ .  Епӗ те-ха... ес мӗн хӑтланан кун- 

та? Пӗтӗмпех намӑссӑра тухнӑ иккен ес. Советра 
хӗрпе... манран вӑтанмастӑн пулсан, ҫыисенчен вӑ- 
тан хӑт.

М и X. Р о г о ж и н .  Епӗ... Ленӑ!
?  о г о  ж и н ӑ. Кун хыҫҫӑн нимӗнле Ленӑ та мар 

еп сана! Пирӗн хушӑра нимӗскер пулман та, пулас 
та ҫук. Ҫапла йуратса пурӑнви-ха ес мана? Ир- 
сӗр ҫапкаланчӑк...

М и х .  Р о г о ж И ^ н .  Ленӑ!
Р о г о ж и н ӑ .  Намӑссӑр, кӗҫҫе пит! Кай хӑвӑн 

майру патне. (К уҫҫулне ш ӑлса илет ).
^Ь о ш к ӑ. Ачасем. Тилпӗрен ҫирӗр-и мӗн есӗр? 

Еп камне пӑхӑр есӗр!..
Р о г о ж и н ӑ .  ӲЬошкӑ!
М и X. Р о щ о ж и н .  Вӑт ула шуйттан!
Р  о г о ж  и н ӑ. Ес ма хӗрачала тумланса ҫӳрен?
^Ь о ш к ӑ. Ма, ма? Ҫур сехет ытла ӗнтӗ сана 

шыраса ҫӳретӗп... Праски спектакӑД)Те выд^асшӑн 
мар. Амӑшӗ йамаст, тет. Вечӗр пӑсӑлат.

Р о г о ж и н ӑ .  Ай, ҫырлахах! Мӗнле-ха апла?
/ Ь  0 ш к ӑ. Ҫаплах. Хама хӗрачала тумланмӑ 

тиврӗ.

Ми х .  Р о г о ж и н .  Вӑт шуйгтан! А, еп ухмах... 
Ленӑ! Ес мана йуратан вӗт?

Р о г о ж и н ӑ .  Ак хуйхӑ тупӑнчӗ! Ҫирӗн-и хӑт 
ес пайан? •

М и X. Р о г о ж и н. Ҫикелерӗм... Темтепӗрсем 
вӗретнӗччӗ...

Р о г о ж и н ӑ .  , Мӗн вӗретрӗн? Суйан пулмала. 
М и х .  Р о г о ж и н .  МТС столовӑйӗнчи пекех 

мар та ӗнтӗ... Икӗ улма пӗҫерсе ҫирӗм. П овӑр мар 
вӗт еп.

Р о г о ж и н ӑ .  Вӑт хуйхӑ! [С ӗт ел йеш чӗкӗнчен  
ҫӑкӑр т ат кисем  кӑларчӗ). Ме!

Ми х .  Р о г о ж и н .  Ҫийес кщлмест. 
Р о г о ж и н ӑ .  Ҫи хӑйамат! Сан пек_ индуссене 

колхоз фондӗнчен ҫитермесев.,те йурат те... Шел 
вӗт.

Ми х .  Р о г о ж и н .  Ленӑ... Епӗ зайавлени кӑ- 
тартма килсеттӗм те...

Л) о ш к ӑ. Чӑнах-и? Кайала колхоза . кӗрес 
тесе-и?

Ми х .  Р о г о ж и н .  Райски арпаштарчӗ мана 
кунта... Мӗнле шутлан? Йышӑнӗҫ-ши?

Р р г о ж и н  Пӗлместӗп.
Ми х .  Р о г о ж и н .  Ман майлӑ пулса пӗр-ик 

сӑмах хуш-ха ес унта...
Р о г о ж и н ӑ .  Хуйхӑ мар-и-ха ӗнтӗ ку? Хӑй 

темле мыекарасем туса пӗтернӗ те, сӑмахне кал' 
лех манӑн калас пулат. Мӗн калама пулгарап-ха 
епс сан ҫинчен?

Ми х .  Р о г о ж и н. Йуратзн пулсан...
Р о г о ж и  нӑ.  Йуратни пӗтерет те. Атту пулсан... 

Ну ата-ха, еппин, пӗре чуп туса илер... (М ихала -  
на чуп т ум а тытӑнат. Л еш ӗ айӑкала  пӑрӑнат ). 

Ми х .  Р о г о ж и н .  Тӑхта! А ҫыру?
Р о г о . ж и н ӑ .  Мӗнле ҫыру?
Ми х .  Р о г о ж и н .  Акӑ! Кунтах; выртат. (Лу/то 

т ат ӑкине урайӗнчен ҫӗклегп) .  Кӑна мӗнле ӑнлан- 
мала? (Рогож инӑпа .(р ш к ӑ  тӗлӗнсе вула<;ҫӗ).

Р о г о ж и н ӑ .  Аййуи! Кун ҫиае кам хушса ҫыр- 
нӑ? Чим-ха... Епӗ ӑна Леонарда парса хӑварсатӑм 

ӲЬ о шк ӑ .  Урӑх кам ҫыртӑр?
Ми х .  Р о г о ж и н .  Леонард-иРЧӑнах та... Мӗн- 

ле шухӑшласа илмен ха еп ӑна?
ӲЬ 0 ш к ӑ. Ну маҫтӑр та тунӑ!
М и X. ,Р  ц г 0 ж и н. Ҫавӑ! Ленӑ! Вӑл сана вы- 

рӑнтан кӑларасшӑн. Иртнӗ ернере сана темскерле 
хут ҫине алӑ пустартӑм, тет. Х р  каларӗ... 

Р о г о ж и н ӑ .  Пӗтӗмпех пӗлеп.
М и х  Р о г  о ж и н .  Пӗлетӗн-и?
Р о г о ж и н ӑ .  Епӗ тӑмсайах мар. Йурийех алӑ 

пусса пахӑм, хам ҫав каҫах хулана урӑ^Х хут ҫырса 
йатӑм. Хвершӑл илсе кайрӗ. Ҫапла, ҫапла, терӗм, 
йалсӗнче Райски пек „кадӑрсем“ чӑрмантарнипе 
ӗҫлеме йӑвӑр, терӗм. Хад> РЕК-рен инструктӑр ки- 
лессе кӗтеп.

М и х .  Р о г о ж и н .  Вӑт шуйттан! Шел паҫӑр 
епӗ ӑна сахалтарах ӗнселерӗм. ,

/ Ь о ш к ӑ ,  Ех... епӗ те.
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М и х .  Р в г о ж и н .  Йурӗ ӗнтӗ. Кайран вӗрен* 
тӗпӗр-ха епӗр ӑна.

Р о г о ж и н ӑ .  Есӗр хал> яня пимӗн те ан систе- 
рӗр. Тарма пултарӑЕ Алла лекиччен шарлама йура- 
маст. Пӗр ҫынна кӑнз' тивекен йапала мар вӑл. 
Анлантӑр-и?

Буценкӑ килсе  кӗче. Ун ум ӗнче Райски йӑпӑл- 
татса ҫӳрет .

Р а й с к и. Ак Рогожинӑ йултяш. '
Б у ц е н к ӑ. Аван-и? Епӗ РӖК инструктӑрӗ, 

Буценкӑ.
Р о г о ж и н ӑ .  Аван-ха, Буценкӑ йулташ! Есӗр 

питӗ вӑхӑтра килтӗр. Кӗҫӗр ку^нта вечӗр пулат...
Б у ц е н к ӑ .  Программи мӗнле?
Р о_г о ж и н ӑ. Кул)турӑ пирки. Халех еп сире прог- 

раммӑ тупса пърг.п... (Х ӑ й ӗн  сӗт елӗ  ҫинче шырат) 
Аҫта-ха вӑл? План та, ыттисем те кунтахчӗ. Ӑҫта 
кайса чикрӗм-ха епӗ ӑна? Догӑвӑр та ҫук. Сӑмах 
каламалине ҫырса хунӑччӗ... Ӑҫта кҫйса кӗнӗ-ши 
вӗсем? (Сӗт ел айӗсене, йешчӗксенче шырат).

Б у ц е н к ӑ .  Ыгти кирлӗ хутсене те ҫапла усра- 
тӑр-и есӗр?

Р а й с к и .  Ҫухалассисем пулкалаҫҫӗ. Тӑтӑшах...
Р о г о ж и н ӑ  [хӗрелсе кайса). Райски! Кунтах 

хӑварнӑччӗ-ҫке вӗсене!..^
Р а й с к и .  Суйатӑр, Йеленӑ Денисӑвнӑ, Сирӗн 

тӑн пуҫӑр пӑртак уксахлат пулмала, Паҫӑр пӗтӗм- 
пех хӑвӑрпа пӗрле илсе кайрӑр.

М и X. Р о г 0 ж и Ма суйан?
Р а й с к и .  Мӗнле „суйатӑп*
Ми х .  Р о г о ж и н .  Вӑл хутсемпе пирус чӗркерӗ- 

мӗр-ҫке.
Р о г о ж и н ӑ .  Кам?
Ми х .  Р о г о ж и н .  Епӗ...
Р о г о ж и н ӑ .  Есӗ-в?
Р а й с к и .  Самӑй ҫавӑ! Ҫапла... Тӗр?с! Туртрӗ, 

астӑватӑп. Сӗтел ҫинчен темле хут илчӗ те...
Ми х .  Р о г о ж и н .  Кам илчӗ? Ес ху илтӗн!
Р а й с к и (М их. Рогож ин ҫи^е кӑтартса). Ку 

унӑн упӑшки, Буценкӑ йулташ. Ӑнланатӑр пуд)?
Р о г о ж и н ӑ ,  Питӗ лайӑх ӑнланатӑп. Паҫӑр 

сводкӑсемпе пулнӑ пек-и? Ҫапла и?
Р а й с к и. Елек ку. Йышӑнмастӑп, Буценкӑ йул- 

таш...
Ъуо.о.вж .ӑ (Райскине). Ес хуллентерех шавла 

(Райски Б у ц е н к ӑ  ҫине хӑравҫӑллӑн  пӑхса илчӗ).
Р в г о ж и  н ӑ .  Буценкӑ йулташ, есӗр килнишӗн 

ҫав тӗрлӗ хаваслантӑм епӗ.
Б у ц е н к ӑ .  Иргерех хавасланатӑр.
Р о г о ж и н ӑ .  Мӗнле „иртерех"?
Б у ц е н к ӑ. Сана районта выгӑвӑр пачӗҫ.
Р о г о ж и н ӑ -  Мана-и? Мӗншӗн?
Б у ц е н к ӑ. Пӗлместӗр те-и?
Р о г о ж и н ӑ .  Есӗр ман ҫырӑва илтӗр и?
Б у ц е н к ӑ .  Мӗнле ҫыру?
Р о г о ж и н ӑ .  Упвкойникӑвран парса йанине.
Б у ц е н к ӑ .  Упокойникӑвран?
Р о г о ж и н ӑ .  Упокойникӑвран ҫав... Пирӗн хвер- 

шӑл вӑл... Пӗлетӗр и?
Б у ц е н к ӑ .  Пӗлмесӗр, ман ӗпӗкхи упӑшках вӑл.
Р а й с к и .  Сирӗн упӑшкӑр-и?
Б у ц е н к ӑ .  Епӗ унпа виҫӗмкун курса калаҫрӑм.
Р о г о ж и н ӑ .  Ҫапла. Ҫыру та...
Б у ц е н к ӑ .  НимӗнлЬ ҫыру та памарӗ вӑл мана.
Р о г о ж и н ӑ  Чӑнах-и? Ай, ачасем'.. чуп

часрах Упокойникӑв пӑтне! Кунта"илсе кил. Апла 
есРр епӗ алӑ пусса йанӑ хута ҫех илнӗ пулат? АЙ, 
ҫырлахах!.

Л) 0 ш X ӑ. Ленӑ Рогожинӑна выгӑвӑр панӑ-и? Куд)- 
походра Хӗрлӗ йалав кам илчӗ? Рвгожинӑ мар-и? 
Тырпул тухӑҫлӑхне кам ӳстерме пулӑшрӗ? Ленӑ 
мар-и? Пагшалӑха тырпул кам малтан леҫтерсе 
пӗтерчӗ? Шӑнкасси мар-и? Есӗр вӑл кунта мӗн“ту- 
нине шутласа_тухӑр_ Килӗрен пӑхса ҫӳрӗр. Хӗрарӑм- 
семпе калаҫӑр. Йеленӑ Денисӑвнӑшан епӗр... 
тивӗҫлине пуҫне те пӑрса татма пултаратпӑр, ак 
мӗн. Халех епӗ кунта Упо„оиникӑва сӗтӗрсе киле- 
т Ьп.(Тарӑхнипепуҫҫинчи хӗр  парикне хывса илчӗ. 
Б щ е н к ӑ п а  Райски т ӗлӗнсе пӑхса  тӑраҫҫӗ. .Трш- 
к ӑ  парикне сулка ла са  т ухса  чупрӗ).

Б у ц е н к ӑ .  Епӗ пӗлместӗп те... Пире сирӗн ҫин- 
чен пӗртак пӗлтеркелерӗҫ... Сире йалсвветӗнче 
ӗҫет, теҫҫӗ.

Ми х .  Р о г о ж и н .  Кам калат?
Р о г о ж и н ӑ  Мана и?
Ми х .  Р о г о ж и н .  Ленӑ-и? Сӑхсӑхса илӗр, ин- 

структӑр йулташ!
Ь у ц е н к ӑ .  Сӑхсӑхма маннӑ ӗнтӗ епӗ... Ерехне 

тӗрӗслесе пӑхма пултаратпӑр.
М и х .  Р о г в ж и н .  Кам ҫырса пӗлтерчӗ? Рай- 

ски-и?
Б у ц е н к ӑ .  Райскин ӗҫ те ҫук унта, Ун пирки 

уйрӑмӑн калаҫмала.
Миз{. Р о г о ж и н .  Райски пулмасгн, унӑн уш- 

кӑнӗсенчисем...
Б у ц е н к ӑ  Ак халӗ сирӗн сӗтелте ерех таврг 

шӗ ҫук-и?
Р а й с к и (кулка ла са ). Пулкалат. Мӗн ҫылӑха 

пытармали пур?
Р о г о ж и н ӑ .  Манӑн-и? Ерех-и? Намӑса пӗлмес- 

тӗни есӗ, Райски.
Р а й с к и ,  Ан тунӑр,, Йеленӑ .'■Денисӑвнӑ. Ӑна 

пурте пӗлеҫҫӗ. Тӗрӗслесе пӑхсан хӑвӑрах ы р | мар 
пулӗ.

Р о г о ж и н ӑ .  Тархасшӑн! Акӑ! Курӑр! (Сӗтел 
йешчӗкӗсене т урт а-т урт а кӑларагп): НуРӐҫта 
кунта ерех?

Б у ц е и к ӑ (йеш чӗксене пӑхса т ухрӗ, анчах ни- 
м ӗн те т упмарӗ. Райски пичӗ кӑвакарса кайрӗ).

Ми х .  Р о г о ж и н .  Шыратӑр тӑк, еҫӗр Райски 
сӗтелӗнче шырӑр.

(Райски сӗт елӗн йешчӗкӗсене уҫаҫҫӗ. Б уценкӑ  
ерех  кӗленчи  т урт са кӑларчӗ .' Райски темӗн 
к а ла м а  хӑт ланса  ҫӑварне уҫкалйт ).

Р а й с к и .  Вӑл... ерех мар.
Б у ц е н к ӑ. Мӗскер?
Р а й с к и .  Вӑл... шыв. Шыв кӑна.
Ми х .  Р о г о ж и н .  Турӑ шывӗ-и?
Р а й с к и .  Ҫук, ахалийех. Урайне сзпкалама, 

чернил кӗленчи ҫине йама. Акӑ курӑр ха. (Ерех  
кӗленчине Б уц ен кӑ  аллинчен  т урт са илсе чернил  
кӗленчи ҫмне йарат , йулаш кпне урайне  сапкала  
м а тытӑнат).

Б у ц е н к ӑ .  Сан шывун шЯрши темскерле. .
Р а й с к и .  Кӗленчи, чанях та, ерех тыткаланӑ- 

скер... Шӑрши нумайа пырат. Ҫякнаш .ал сапкаласа 
нах усал шӑрша тухат вара. (Рогож пнӑ ерех кӗ- 
ленчине т урт са илм е тӑррт, Рай кп памасгк.)

Б у ц е н к ӑ. Кӳр-хи к>нта (Е рех кӗленчине Рай- 
скинчен т урт са плчӗ. У покойникӑвпа Луошкӑ 
килсе  кӗчӗҫ. У покопникӑв Буценкӑ ҫине тӗлӗнсс  
пӑхса  т ӑрат ),
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У п о к о й п и к ӑ в .  Ленӑ!
Б у ц е н к ӑ (йут  ҫынпа калаҫнӑ  пек). Упокой- 

никӑв йулташ, сире йалсовет предҫедатӗлӗ ҫыру 
парса йанӑччӗ-и?

У п о к о й н и к ӑ в .  Ах, хӑйамат!..
Б у ц е н к ӑ. Мӗн есӗр ?
У п о к о й н и к ӑ в .  Маннӑ! Пӗтӗмпех маннӑ!
Б у ц е н к ӑ  (ху лл ен ). Елӗкхи пекех... Пӑру...
У п о к о й н и к ӑ в .  Мӗн? (Рогожинӑна). Ӑнлантӑ- 

ри? Пуринчен ытла—Ленӑчкӑпа калаҫса куртӑм...
Б у ц е н к ӑ. Упвкойникӑв йулташ...
У п о к о й н и к ӑ в .  Каҫарӑр... Буценкӑ йулташпа 

тесшӗнчӗ епӗ. Ҫапла. Шӑп ҫех пӗр сехет калаҫрӑ- 
мӑр. Пуринчен ытла — хамӑр хушӑри ӗҫсем ҫинчен. 
Хӑвӑрах пӗлетӗр...

Л) о ш к ӑ. Пӗлетпӗр. Вӑл сирен -ӗлӗкхи арӑмӑр. 
^ М и х .  Р о г о ж и н .  Вӑт кам иккен вӑл Ленӑ. 
Тфу, ухмах! (Х ӑӑне  ҫамкинчен ҫапат).

У п о к о й н и к ӑ в .  Ленӑ, ҫапла... Иккӗшӗ теЛ енӑ  
йатлӑ. Калаҫрӑмӑр... Ҫырӑвӗ халӗ те кунтах выр- 
тат,

Р о г в ж и н ӑ .  Ӑҫта?
У п в к о й н и к ӑ в .  Акӑ (ш алт и кӑсйинчен ҫыру 

т урт са кӑларче). Вӑт чорт, а? Пӑрӑвах иккен 
епӗ.

Б у ц е  н к ӑ. Ес пӑру иккенне тахҫанах пӗлетӗп епӗ.
У п о к о й н и к ӑ в .  Мӗн! (С асарт ӑк ҫиленчӗ). 

Буценкӑ йулташ, тархасшӑн манпа официад>нӑ 
калаҫӑр.

Б у ц е н к ӑ (ҫыруне вулат ). Пӗлетӗр-и мӗн ту- 
са хутӑр есӗр?

У п о к о й н и к ӑ в .  Мӗн турӑм?
Б у ц е н к ӑ .  РӖК уншӑн Рогожинӑна выгӑвӑр 

пачӗ. ,
Л) о ш к ӑ. Ҫак шӑркана ӗненнӗ-и?! (Райски чӗт- 

ресе  кӑвакарса каре).
Б у ц  е н  к ӑ. Вӑл шӑрка иккенне пӗлетӗр-и есӗр?
Л ) 0 ш к ӑ. Ӑна пурте пӗлеҫҫӗ.
Б  у ц е н к ӑ. Пурте пӗлеҫҫӗ? ’ Мӗншӗн халиччен 

никам та шарламан?
Р о г о ж и н ӑ .  Ҫыркаласа йанӑ.
Б у ц е н к ӑ .  Вӑл ш ӑрка иккенне ҫырса пӗлтер- 

нӗ- и? *■
Л ) о ш к ӑ .  Ш ӑрка, тесех ҫырман та... Ҫапларах 

тухнӑ ӗнтӗ.
Б у ц е н к ӑ. Ҫук! Есӗр мана ӑнланмастӑр пул- 

мала. Ш ӑрка вӑл — унӑн чӑн-чӑн хушамачӗ. Епӗр 
справкӑ илтӗмӗр. Йехвин Саввич Ш ӑрка хушамат- 
лӑ. Укҫа салатнӑшӑн тата документссм пӑсса 
тунӑшӑн сута лекнӗ. Виҫӗ ҫул кайарах хушама- 
чӗпе йатне улӑштарнӑ.

У п о к о й н и к ӑ в  (т ӗлӗнниие а лли сен е  сар- 
каларӗ). Леонардӑ!

Р а  й с к и. Лайӑх йат туйанма йурамас^^-и вара?
Б у ц е н  к ӑ. Сирӗнпе епӗр уйрӑмӑн калаҫӑпӑр- 

ха. Районтан хушнӑ тӑрӑх хад> епӗ сире арӗслесе 
хулана ӑсататӑп. (Райски т ухса  т ӑрм а хӑт лан-  
са а л ӑ к  й ен елле  сулӑнчӗ., анчах .Т)Ошкӑ пӳлсе  
т ы т ма ӗлкӗрчӗ),

Б у ц е н к ӑ .  Ӑ сирӗнпе мӗн тӑвас? Акӑ мӗ»... 
Епӗ РӖК-пе калаҫса пӑхӑп. Тӗрӗслесе тухиччен 
выгӑвӑрне памӑпӑр.

Р 0 г 0 ж и н ӑ. Тавтапуҫ! Буценкӑ йулташ, есӗр 
пирӗа веччӗрта тухса ьалаҫатӑр-и?

Б у ц е н к ӑ .  Веччӗр мӗн ҫинчен пулат? Йӗркел- 
лӗн нимӗн те каламарӑр-ха есӗр мвна.

Р о г о ж и н ӑ .  Куд)Турӑ пирки. Епӗ куд^тпоход 
ҫинчен пуплетӗп.

Р а й с к и .  Ка ла-ҫа-тӑп! — теҫҫӗ. Ҫӑва патнеччӗ 
сире пурне те!.'.

Р о г о ж и н ӑ .  Килэрӑмӗсен ӑмӑрту догӑвӑрне 
ҫирӗплӗтетпӗр. А догӑвӑрӗ ӑҫта? У, вредитӗл! Те- 
пӗр хут ҫырма тивет ӗнтӗ... План та ҫухалнӑ. Мӗн- 
ле пуплес... кялаҫас-ха манӑн? Пӗр-пӗр ҫӗрте ман- 
сан, астутарӑр есӗр, ачасем!

Л) 0 ш к ӑ. Астутарӑпӑр. Сире калатӑп, Буценкӑ 
йулташ, Рогожинӑ кунта пурне те пӑтратрӗ...

Б у ц е н к ӑ. Пӑтратрӗ ?
Л ) о ш к ӑ. Вара. Пурне те хускатрӗ. Ҫуртсем 

тул йенчен, унчченхи пекех, тӑм та улӑм. Шала 
кӗрсен тӗлӗнсех каймала — тап-таса та ҫап-ҫутӑ!

>у ц е н кӑ. Апла пулсан питӗ аван! (Рогож инӑ  
а лли н е  чӑмӑртат).

Л) 0 ш к ӑ. Вечӗра атӑр! Клуба паҫӑрах халӑх 
тулса ларнӑ.

У п о к о й н и к ӑ в .  Вечӗрта мана сӑмах кала- 
тармастӑр-им?

Р о г о ж и н ӑ .  Мӗншӗн?
У п о к о й н и к ӑ в .  Пӗр сӑмахпа та асӑнмарӑр та...

_Р 0 г в ж  и н ӑ. Чӑнах-и ? Йури мар, Флегӑнт Иван- 
чӑ! Тӗркӗшсе тӑнипе пуҫ ҫаврӑнса к а й р ӗ .. Сӑ- 
мах .кӑна мар, сана ваД)Д)И ҫӳрприз та хатӗрлерӗм.

_У п о к о й н и к ӑ в ,  Ҫӳрпризӗ ҫӳрприз таха, ма- 
нӑн сӑмах калассипе чӑнах та сӗкӗнсе ҫӳрес 
мар тӑр.

Р о г о ж и н ӑ .  Ара мӗншӗь?
У п о к о й н и к ӑ в .  Н у,  ̂ мӗн ҫинчен калаҫас? 

Ан туртӑр, ан ӗҫӗр тес-и? Йе каллех ф ортӑчкӑсем 
ҫинчен? А медпунктра бинтсем те халат та супӑщ 
те ҫук. Ҫавсем ҫинчен калаҫас-и мӗн?

Р о г о ж и н ӑ .  Вӑт мӗнле ҫын вӑл! Ҫӳрпризне 
халех каласа пама тивет пуд). (Хӗвӗнчен х у т  тат- 
к и  туртЛса кӑларчӗ). Акӑ! Куратӑр-и? Тӑватӑ ап- 
течкӑ, ваткӑсем, бинтсем, супӑН), халатсем илмели 
хут... Пурне те тупрӑм! Райски чыкаркӑ туса турт- 
са йарасран йурийех пытарса хунӑччӗ.

Р а й с к и. Ну хӗрарӑм та!..
У п о к о й н и к ӑ в .  Тупрӑр-и? Йеленӑ Денисӑвнӑ! 

Ку вӗт... Сире куншӑн — хӑма... хӗрлӗ хӑма ҫине! 
Тӗлӗнсе хытсах карӑм! Чӑнахах та  епӗ... кирлӗ 
маррине палкарӑм. Каҫарӑр, йӗрӗх арпаштарчӗ. Ак 
ҫакӑ! (Райски ҫине кӑт ӑрт ат . Леш ӗ а й акала  пӑ- 
//акате). Тухса калаҫапах! Тухап та, уьччен кальс 
Т4нине мар... малашне хам чӑн-чӑн ӗҫлече сӑмах 
паратӑп. Вӑт! (Рогож инӑ а лли н е  чӑмӑртагп).

Р о г о ж и в .  Мана ту^сз КалаҫиаМ и X 
йура1<и ?

Р о г о ж й н ӑ .  Тух а калгҫ, 
йышӑнӗҫ-и, ҫук-и те, куншӑв 
кине ы т аласа ч щ т у са  илчӗ).

Р а й с к и .  Ну — хӗрарам а 
нех турӗ.

Л ) о ш к ӑ .  Ҫапла ҫав, а есӗ улталанса йултӑн
Хв. Уйар куҫарнӑ.

Мишшӑ! Колхоза 
тавгапуҫ! (Упӑш-

Кунта та хӑйӗн-
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АА

> ф ш т
Аха^ь лариччен

Авалхи халапсенче пӗр каҫра акӑш-макӑш ылт- 
тӑн кӗперсем пулса ларнӑ пек, Сухари Матак йа- 
лӗнче те (Исаклӑ р., Куйбышӗв крайӗ), кӗске вӑ- 
хӑтсенчех калама ҫук пысӑк улшӑнусем пулсд ир- 
теҫҫӗ. Калӑпӑр, пайан ҫӗр пӳлӗмлӗ лаша вити йа- 
лӑн пӗр хӗрӗнче ларат. Пӗрер ӗрнелӗхе ӑҫта та 
пулин кайса килсен лашуна ҫавӑтса пыран та — 
вите вырӑнче йӗтем пек йап-йака. Ҫӳрег вара кил- 
нӗ ҫын йал тӑрӑх ҫухалнӑ витене шыраса. Чылай- 
ран тин вите йе йал леш вӗҫӗнче, йе пӗр-пӗр ан- 
картинче тупӑнат.

Ытти чылай ҫуртсен историйӗ те ҫавнлшкалах. 
Пӗр витене кӑна ҫулталӑк хушшинче виҫӗ вырӑна 
куҫарнӑ. Пушар сарайне тӑваттӑмӗш вырӑна, т.ыт. 
те. Пуштӑпа клуб ҫурчӗсем миҫемӗш вырӑна ҫит- 
нин хисепне йалсовет предҫедатӗлӗ Артӳшкинпа 
колхоз предҫедатӗлӗ Йегорӑвсем хӑйсем те манса 
кайнӑ ӗнтӗ.

Кӳршӗ йалсем Сухари Матакӗ кунсерен тенӗ 
пек улшӑнса пынинчен тӗлӗннине хирӗҫ Артӳш- 
кин акӑш-макӑш тарӑн шухӑшлӑ ҫын пек тӳпенеле 
кЗна пӑхат.

— Ҫапла ҫав епӗр, — тет вӑл такама питленӗ 
пек мӑн кӑмӑллӑн. — Ахад> лариччен кӗрӗк арки 
йӑвала, тенӗ авалхи ватӑсем. Ӗҫ ҫук чух колхвз- 
никсем найанланса кайасран ҫуртсем куҫарат- 
пӑр... Шиклӗ шикленет, тенӗ пек Сухари Матак 
колхозникӗсем халӗ ту::^са ҫӳреме шикленеҫҫӗ.

— Кайала тавӑрӑниччен ҫурт йе пӗр-пӗр анкар- 
ти хыҫне кайса ларма, йе вуҫех те ҫухалма пул- 
тарат, — теҫҫӗ вӗсем.

— Ҫак икӗ тӑм писмене (Артӳшкинпа Йего- 
рӑва) ахад) лариччен кӗрӗк аркисем йӑваласа лар- 
ма Сухари Матакӗнчен урӑх ҫӗреле куҫарса кай- 
масӑр та ниҫта тухса ҫӳрессӗмҫук,—теҫҫӗтеприсем.

Кивве йулнӑ ҫилос
Пӗр кахалран авал:
— Ануна ма сухалама тухмастӑн? — тесе ыйтнӑ.
Лешӗ:
— Ав ҫавӑ анана-и? Епӗ вӑл анана виҫӗмҫулах 

сухаланине астӑватӑп та, кӑҫал сухаламасан та 
йурӗ терӗм, — тесе каланӑ, тет.

Каща йалӗнчи (Йухтел районӗ, Куйбышӗв крайӗ) 
,Хум“ колхоз, выд)ӑх апачӗ хӑйӗнчен ытлашши 
мар пулнӑ пулсан та, иртнӗ ҫулта хывса хӑварнӑ 
2 шӑтӑк ҫилосне кивве хӑварнӑ. Вӗсем ӑна хӗлле 
те, халӗ те уҫса пӑхман, мӗнле хупласа хунӑ, ҫап- 
липех тӑрат.

Колхоз кӑҫал пӗр тоннӑ ҫилос та хывман-ха.
- -  Мӗншӗн ҫилос тумастӑр?— тесен;

— Пирӗн пӗлтӗрхи те икӗ шӑтӑк ҫилос пур- 
ха, — теҫҫӗ правленирисем.

Колхоз предҫедатӗлӗ Тушкин йулташ пӗр-пӗр йан- 
кӑс кун „ҫилос хывас плана 100 проценчӗпех 
тултаргӑм* тесе райҫӗрпайне рапӑрт пама шутлас- 
са шанма пулат. Кашари Ел.

Ӗмӗт, ӗмӗт!
_Пер шӑрӑх кун, халӑх хӗрсе ҫуртырри вырнӑ 

вӑхӑтра, Кив Йакад> хирне (Исаклӑ р.), малтан кол- 
хоз предҫедатӗлӗ Ҫемйанӑв ҫӑварӗнчен тухса, ҫак- 
нашкал хыпарсем сарӑлаҫҫӗ:

— Кив Йакад) колхвзникӗсем вад>л^и „Пушкӑрт 
ҫулӗ“ таврашӗнче ҫаран илнӗ, тет...

— Ҫулакансен шучӗпе валеҫмеле, тет.
— Пӗрлештермен выД)ӑхсем вад)Д)И, тет.
— Утӑ, тесен утмӑл ҫухрӑма та кайма пулат,— 

терӗҫ колхозниксем савӑннипе. — Ку ҫывӑхриске- 
ре пӗр самантрах кайса ҫулатпӑр...

— .Халӗрех кайар мар-и, йулташсем? Ҫынсем 
ҫулса кайасран шиклӗ...

Колхозниксем вырма пӑрахса йала виркӗнчӗҫ. 
Пӑртакранах пӗтӗм йал ҫынни тенӗ пӗк „Пушкӑрт 
ҫулӗ“ текен ҫаранлӑхала туртӑнма тытӑнат. Ҫава 
йӑтма пултаракан ачасенчен пуҫласа урисене се- 
тӗрме пултаракан ватӑсем таран пурте пур кунта. 
(Ара ҫулакансен шучӗпе валеҫмеле тетҫке-ха!).

Тырӑ вырассине манса пур халӑх виҫе кун та 
виҫӗ каҫ утӑ ҫулат. Ҫын шучӗ пултӑр тесе кӗрче- 
нипе хӑйсен йӑчӗсене манса кайа пуҫланӑ карчӑк- 
семпе стариксем те, анчах ҫеҫ вунна-вуниккелле 
шутласа ҫитерме вӗреннӗ ачасем те ҫаран ҫинчех 
вӗтеленсе ҫӳреҫҫӗ.

Вӗсӗ-хӗррисӗр ӑмӑрту тапранса кайат ҫаран ҫин- 
че. Енесене утӑпа тӑрантарса кашниннех хӗлле 
сӗт ытларах ҫийес килет вӗт...

Виҫӗ кунтан ҫаранлӑхутӑ капансемпе шатралан- 
са йулат.

Инкек ҫине синкек, тенӗ пек йала ҫитсен каллех 
ҫӗнӗ хыпар:

— Утӑ колхозниксен ӗнисем валли те мар, ҫу- 
лакансен шучӗпе те валеҫӗнмест — правлени лаши- 
сем валли пулат, —-тесе пӗлтерет колхоз предҫе- 
датӗлӗ Ҫемйанӑв. — Кӑҫал пӗтмесен, тепӗр ҫул вал- 
ли йулӗ... ытлашкине сутма та пулат...

Авал: „ӗҫлессе ӗҫле те, кайран пӑрҫа муклашки* 
тенӗ пек, Кив Йакад) колхозникӗсем виҫӗ кун асап- 
ланнишӗн, ултавҫӑ Ҫемйанӑвӑн „сутма та пулат“ 
тенисӗр пуҫне утӑ та, ҫур ырӑ сӑмах та, ӗҫкунӗсем 
те илеймерӗҫ.

Ха/ь_ӗнтӗ колхозниксен А. С. Пушкин пек ,ӗмӗт, 
ӗмӗт, ӑҫта-ши сан сӗтекӗ!“ — тесе кӑшкӑрмали кӑ- 
на йулат.
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Кирлӗ кӗнекесем туйанма тӑрӑшман шкул директӑрӗ. 
— Начар мар библиотекӑ пулчӗ. Анчах пӗр отдел кӑш'тах пушӑрах-ха...

Кам а й ӑ п л ӑ ?
I.

Кашни ҫын хӑй йепл^е айӑплӑ пулсан та „Епӗ 
айДплӑ тесе“ каламаст. Й еплете  пулсан айӑпне хӑй 
ҫинчен сиресшӑн тӑрӑшат.

Анчах, епӗ сирӗн умра хамӑн айӑпсене пытарас- 
шӑн мар, тӳррипе каласа парасшӑн, мӗншӗн тесен 
епӗ профсойуз членӗ, 1936-мӗш ҫултанпа тӑратӑп. 
Мана профсойуз членне ытти профсойуз членӗ- 
сене ҫӗнӗ билет улӑштарнӑ вӑхӑтра илчӗҫ. Ҫавсӑл- 
тав пулман пулсан тен епӗ хад> те члена ҫырӑн- 
ман пулӑттӑм, мӗншӗн тесен учрежденинче проф- 
сойузра тӑман ҫынсем пулмала мар, тесе ӑнлантар- 
са пачӗ мана пирӗн местком пуҫлӑхӗ. Вара епӗ 
хам та сисмерӗм, члена кӗрсе кайрӑм. Ҫӗнӗ проф- 
сойуз билечӗ пачӗҫ. Мӗншӗн епӗ ӗлӗкрех члена 
кӗмен? Уншӑн кам айӑплӑ, Епӗ-и? йе пирӗн местком 
текенни-и?—Епӗ ӑна пӗлместӗп.

П.
Епӗ кӑҫалхи ҫулччен авланса арӑмпа пурӑнса кур- 

ман. Тен епӗ халех авланман та пулӑттӑм. Ҫа- 
вӑн пек тӗл лвкрӗ. Кӗтмен ҫӗртен сиксе тухрӗ.
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П улат вӑл хӑш чух ун пекки. Пӗрре, ӗлӗк ҫапла, 
хӗрсемпе каччӑсем вӑрмана ҫырла татма кайаҫҫӗ. 
Манӑн та вӗсе^пе йерсе кайас килет. Вӗсем мана 
илесшӗн мар, мӗншӗн тесен кашни мӑшӑрлӑ.

Манран пытанса тухса кайасшӑн пулчӗҫ.Ҫук, ка* 
йаймарӗҫ. Епӗ ҫапах ҫырла кунтине йӑтса, хыҫӗ- 
сенчен лӗпсӗртеттертӗм . Темиҫе хутчен те:

— Йул, Куҫма! Асту, пур пӗр епӗр сана вӑрма- 
на аташ тарса хӑваратпӑр, — тесе хӑратса каларӗҫ.

Епӗ ҫапах итлемерӗм, хыҫӗсенчен йерсе кайрӑм.
Вӑрмана ҫитрӗмӗр. Пӑхатӑп: хай хӗрсемпе кач- 

чӑсем манран мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн тарса пытанса пӗ- 
трӗҫ. Епӗ пӗр пӗччен тӑрса йултӑм.

Кӑшкӑртӑм-кӑшкӑртӑм, никам та сас памарӗ. Вӑр- 
ман тӑрӑх чупса ҫӳресен-ҫӳресен аташса кайрӑм. 
Пуҫӗ ҫавӑрӑнакан сурӑх пен, ниҫтала кайма пӗл- 
месӗр, пӗр вырӑнта ҫавӑрӑнса тӑратӑп. Ҫӳретӗп- 
ҫуретӗп те каллех ҫав вырӑна ҫавӐрӑнса пыратӑп. 
л айар  саспа уласа макӑрса йатӑм. Ҫук, никам та 
сас памаст. Ҫӳресен-ҫӳресен умран те упа, текаш- 
кӑр курӑка чӑштӑртаттарса тухса тарчӗ. Хӑра-



нипе шарри кӑшкӑрса йатӑм. Ҫӗре лаплатса ӳкрӗм.
Каҫ пулчӗ. Ҫӑмӑр ҫӑва пуҫларӗ. Хам шыва чик- 

се кӑларнӑ пек йӗп-йӗпе. Хам та пӗлместӗп, те 
шӑннипе, те хӑранипе сиксе чӗгретӗп.

Хӗвел анчӗ пулас. Вӑрман ӑшӗ тӗттӗмленчӗ. 
„Аҫта кайас? Петрӗм ӗнтӗ. Ҫӗрле пурӗпӗрех йе 
упа, йе кашкӑр тытса ҫийет ',  — тесе шухӑшла- 
тӑп .. Ҫапах вилес килмест, Йӗре-йӗре куҫҫул тух- 
ми пулчӗ. Сас тытӑнса ларчӗ, кӑшкӑрса та тух- 
маст.

Ҫӗрте ларма хӑрушӑ. Ҫавӑнпах пӗр лапсӑрка, ту- 
ратлӑ чӑрӑш шыраса тупрӑм та, тӑррине улӑхса 
лартӑм. „Ӑнсӑртран ҫывӑрса кайсан та, ӳкес ҫук, 
тураттисем тытса чарӗҫ“,—тесе шухӑшласа лара- 
тӑп. Хама-хам ҫӗрти-ҫӳлтине хӑвӑрмасӑр вӑрҫатӑп, 
каларӗҫ вӗг мана, ухмаха, ан пыр пурӗ-пӗр 
аташтарса хӑваратпӑр, тесе, ҫук, итлемерӗм. Кам 
айӑплӑ ӗнте кунта? Хӗрсемпе каччӑсем-и? Епӗ-и?..

Ҫурҫӗр ҫитрӗ пулас. Кайӑксем йурлама чарӑн- 
чӗҫ. Унта кунта вӑрман тӑманисем ^ҫеҫ ӳхлетеҫҫӗ. 
Тата вӑхӑт-вӑхӑт тӳлек ҫил вӗрет. Йӑвӑҫ ҫулҫисем 
пӗр вӑхӑта чӑштӑртатса калаҫса илеҫҫе те, кал- 
лех лӑпланаҫҫӗ. Сасартӑк епӗ ларакан чӑрӑш 
айӗнче чӑштӑр-чӑштӑр сасӑ илтӗнчӗ:

„Пӗтрӗм, упа! Вӑл ман шӑрша сиснӗ те, мана 
тытма йӑвӑҫ тӑрне улӑхат“, тесе йатӑм. Турат ҫине, 
ҫӳлерех улӑхса лартӑм. Иглетӗп: ҫын сассисем мӑ- 
кӑр-мӑкӑр калаҫаҫҫӗ Савӑнса кайрӑм: „Пӗр хӗрпе 
каччӑ ӗнтӗ кӑсем. Киле тавӑрӑнман. Вӑрмантах ул- 
лах вырӑнга ҫӗр каҫма йулнӑ, — тесе шухӑшла- 
са малала мӗн пуласса кӗтсе ларатӑп. Хӑрасси пӗт- 
рӗ. Мӑкӑр-мӑкӑр калаҫрӗҫ-калаҫрӗҫ те, темӗскер 
ӗҫлеме пуҫларӗҫ. Хӑйсем чӑш та, чӑш тӑваҫҫӗ...

— Ну, йурӗ, пулчӗ,—терӗ пӗр сасӑ.
_Маи ҫапах камсем иккенне пӗлес килет. Хам пӗ- 

чӗккӗн-пӗчӗккӗн турат ҫинчен турат ҫине айала- 
ла анатӑш Лешсем пӗрех айалта мӑшӑлтатаҫҫӗ.

Ҫутӑлат. Ата кайар ӗнтӗ. Лӑплансан килсе 
йлӗпӗр, —терӗ тепӗр сасӑ.

Ҫутӑла пуҫларӗ. Кӑшт курӑнат. Пӑхатӑп: хӗр- 
арӑм ҫук, иккӗшӗ те арҫынсем. Авантарах паллас 
тесе, турат тӑрӑх шуса пырса пуҫа кӑларарах 
пӑхма тӑтӑм. Хам та сисмерӗм, ман айри турат 
шатӑрт турӗ. Епӗ ҫӗре лап перӗнсе антӑм. Хам 
та сисмерӗм. Шари кӑшкӑрса йатӑм. Хайхи ҫын- 
сене курса ҫеҫ йултӑм, лаша пек кӗпӗртетсе чуп- 
рӗҫ, хыҫӗсенчен курӑк ҫеҫ чаштӑртатса йулчӗ.

Сиксе тӑтӑм, Ура пусма ҫук ыратат. Сыппи 
сикнӗ, пӑхатӑп вӗсем чӑнах та шӑтӑк авӑтса те- 
мӗскер пытарса хӑварнӑ. Манран хӑранипе тимӗр 
кӗреҫинӗ те пӑрахсах тарнӑ.

Ман малала утма ҫук. Сыппи сикнӗ ура ҫав 
тери ыратат.

Ҫитменнине ӑҫталгг каймалине пӗлместӗп. Вӑ- 
хӑт нумайах та иртмерӗ. Кӑшкӑрнӑ сасӑсем ил- 
тӗне пуҫларӗҫ. .

— Куҫма!..
Мана шырама тухнӑ тетӗп хам ӑшӑмра. Епӗ 

хирӗҫ ҫухӑрнӑ хыҫҫӑн вӗсем мана чзсах шыраса

тупрӗҫ. Еҫ мӗнле пулнине йӗркипе каласа патӑм. 
Ара вӑрӑсем ҫав шӑтӑка кооператив лавкине ҫа- 
ратнӑ йапаласене пытарнӑ пулнӑ.

Манӑн авлану та ҫапла кӗтмен ҫӗртен сиксе 
тухрӗ. Пӗрре ҫа.!1ла ӗҫсӗр аптранӑ йенне киноиа 
кайцӑм_. Фойе тӑрӑх калле-малле уткаласа ҫӳре- 
тӗп. Пӗр хура куҫлӑ илемлӗ хӗрарӑм кашни ҫав- 
рӑнмассерен хирӗҫ пулса йӑл кулса илет. Епӗ х а м ' 
та ӑн_а хирӗҫ ҫемҫен те ӑшшӑн пӑхатӑп. Чӗре 
ыйтнӑ тӑрӑхӑн епӗ билетне те ҫав хӗрарӑмпа йу- 
нашар илтӗм. Хай хӗрарӑм шӑп манпа йунашар 
пырса ларчӗ. Кино кӑтартма пуҫларӗҫ. Астумас- 
тӑп. Тепле йатлӑ киноччӗ: хӗрпе каччӑ чуп тӑ- 
ваҫҫӗ. Ҫавсене пӑхса ларнипе хам та сисмен, йу- 
нашар^ларакан хура куҫа аллинчен йарса та ил- 
тӗм. Вӑл ман алла тӗксе йарас вырӑнне ывӑҫ ту- 
панчен вут хӗм тухас пек пӑчӑртарӗ, ман ҫума- 
рах ҫыпӑҫса ларчӗ. Тута хӗррисене ҫу сӗрнӗ пек 
ҫемҫен калаҫатпӑр.

Мӗн йатлӑ есӗ те т ӗ п ? -х у р а  куҫӗнчен пӑхса. 
Унӑн йачӗ Маруҫӑ иккен. Манӑн чӗре ҫумне са- 
рӑ ҫу пек ҫыпӑҫакан йат.

Кино пӗтрӗ. Атӑл хӗррипе уҫӑлса ҫӳретпӗр. 
Вӑл ман алла тыта-тыта чӑмӑртат. Епӗ те.^ун ху- 
ра куҫӗ ҫине пӑхса сарӑ ҫу пек ирӗлетӗп. Йулаш- 
кинчен ыран каҫхине каллех курнӑҫмала сӑмах 
татса уйӑрӑлтӑмӑр. Ҫапла вара кӗтмен ҫӗртеи 
хура куҫпа паллашрӑм. Кашни каҫ курӑнма пуҫ- 
ларӑмӑр: пирӗн пурнӑҫ пыл та ҫу. Пӗрре ҫапла 
Атӑл хӗрринче, хӑйӑр ҫинче, хӗвел питӗнче хӗ- 
рӗнсе выртнӑ чух: — Куҫма, — терӗ мана Мару- 
ҫӑ, — хӑҫан сан хватерна куҫӑп?

Тепӗр кун вӑл^ ман хватере пӗтӗм йапалисем- 
пе куҫса пычӗ. Йышӑнтӑм... Ҫапла вӑйран вӑкӑр 
тухат тенӗ пек пулчӗ. Пурӑнатпӑр ытти ҫынсем 
пекех. Ҫапла чип-чипер пурӑннӑ вӑхӑтрах епӗр 
савнӑ арӑмпала апатланса ларнӑ.ҫӗре пӗр арҫын 
кӑшкӑрса кӗрсе тӑчӗ. Арҫын ман ҫине чӑр пӑхса 
илчӗ те: — Маруҫӑ, есӗ вара чӑнахах ҫак шӗвӗре 
качча тухрӑн-и? — терӗ. Маруҫӑ чӑтаймарӗ, ури 
ҫине сиксе тӑчӗ те: ■

— Тухса кай, малашне епӗ сан арӑму- мяр. Епӗ- 
санпа виҫӗ ҫул нушаланса пурӑнтӑм. Виҫӗ ҫулта 
виҫӗ ача пӑрахтартӑн. Тӑваттӑмӗш хут „Куҫ ан 
куртӑр“ тесе икӗ уйӑхлӑха командировка тухса 
кайрӑн, — епӗ килнӗ ҫӗре ача пӑрах, — тесе хӑ- 
вартӑн. Ҫук! Епӗ урӑх пӑрахмастӑп. Ҫурататӑп. 
Лвчах санпа мар, ак кампа, — терӗ ман ҫине кӑ- 
тартса.

Д и н  чухласа илтӗм манӑн Маруҫӑ упӑшкинчен 
уйӑрӑлнӑ иккенне.

Арҫын урӑх калаҫмарӗ. Ҫавӑрӑнса тухса кайрӗ. 
Епӗ нимӗн те шарламарӑм.

Иртрӗҫ кунсем. Маруҫӑ хӑй пекех хура куҫлӑ 
хӗрача ҫуратса пачӗ.

— Ну, калӑр кунта, епӗ телейлӗ-и, йе Маруҫӑ?— 
тетӗп епӗ хама-хам унӑн хура куҫӗ ҫине пӑхса.

Данилӑв-Чалдун.
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Амӑшӗпе ачи

—  Анне, есӗ  те пайан шкула кайрӑн, епӗ те шкула кӑ11рӑм. Сана та б}квар панД, 
мана та буквар панӑ. Уроксене давай пӗрле хатӗрлер!


