
капка

ЧаваҫсС.



По^ьшӑ урлӑ Совет Сойузӗнчен тавӑрӑнакан 
Генке йатлӑ ҫамрӑк ҫынна Германири штурмовик- 
сем чикӗ урлӑ каҫнӑ чухне тытнӑ та, ухтарма ты- 
тӑннӑ.

Ҫитти вырӑнне унта тухакан ,А кгриф “ йатлӑ 
хаҫат сарнӑ сӗтел ҫинче чӗлӗмпе тапак йенчӗкӗ 
выртаҫҫӗ. Генкен ҫамки хӑпарса тухса кӑвакарнӑ. 
Ш турмовиксенчен пӗри Генкен па.^тв кӑсйинчен 
пилӗк кукӑ.)ь пӗр харӑс туртса кӑларсан, савӑнни- 
пе, кӑш кӑрсах йачӗ:

— Тӑхтӑр! Тӑхтӑр! Тупӑнчӗ!.. Пуҫлӑхсене сис- 
термеле. Есӗр мар, епӗ тупрӑм.

— Мӗн тупрӑн?
— Ухмах! Курмастӑн-и, бо.^шевиксен пропа- 

гандй.
— Ҫавӑ пропагардӑ-и, кукӑ^ь-и?
— Ҫавӑ ҫав! Кукӑ^ь Ҫав! Пӗрне хуҫса пӑх-ха — 

ашран тунӑ ӑна. Епӗ пуҫлӑх патне чупам. Пропа- 
гандине сӗтел ҫинчен ан илӗр.

Темиҫо минутран Вилли Шредӗр пырса кӗчӗ. 
Вилли Ш редӗр кусенчен кӑштах аслӑраххи иккен. 
Пилӗк кукӑле курсан, вӑл Генке ҫине сиксех 
ӳкрӗ.

— А-а! Шуйттан! Пропагандӑ чиксе ҫӳретӗн. 
Бо./Ьшевисӑм кӳресшӗи. Кала ӑҫтан тупрӑн, ӑҫтан 
тупрӑн пропагандӑна?

— Мӗнле пропагандӑна? — хӑйусӑрӑн ыйтрӗ 
Генке.

—̂ Ак ҫакна, аш раз  тунине!—ура тапса аллисе- 
не силлесех кӑшкӑрса тӑкрӗ ӑна хирӗҫ Шредӗр.

— Ӑнз-и? Ӑна... лере... Совет Сбйузӗнче сутӑн 
илтӗм. Пит тутлӑн туйӑнчӗ те, Пофшӑ урлӑ ка- 
ҫарса кунтах илсе килтӗм. Ыгтисене ҫул ҫинче ҫи- 
се йатӑм, йуляшкн пиллӗкӗшне чикӗ урлӑ каҫса- 
нах ҫийес тенӗччӗ те, сирӗн ҫынсем чарчӗҫ.

— Сутӑн илтӗм тетӗн? Суйатӑн! Сана ӑна Ко- 
минтерн укҫасӑрах панӑ. Ҫийӗнчен кунта илсе кил- 
иӗшӗн сана уншӑн укҫа нумай тӳленӗ. Тытса ка- 
йӑр ӑна. Пропагандине сӗтел ҫинчех хӑварӑр. Ху- 
ралта пуҫлӑх киличчен хам тӑрӑп. Марш!

Генкена штыксемпе сыхласа илсе тухаҫҫӗ.
Кусем кайнӑ хыҫҫӑн Вилли Ш редӗр алӑксене хуп- 

рӗ те. пуҫлӑхӗ патне донесени ҫырчӗ. Унтан ре- 
вс.фвӗрне кӑларса ҫавӑркаласа сӑнаса пӑхрӗ те, 
каллех сӗтел хушшине ларса шухӑшӑ кайрӗ.

Умӗнче аш куклисем, иле.млӗн выртаҫҫӗ.
— Иш, шуйтансем!—илтӗнмеле шухӑшлама ты- 

тӑнчӗ, хамӑрӑн тӑватӑ ҫуллӑх план тӑрӑх, Германи 
ҫыннисен аш ҫике пӑрахмала. Сирӗн ҫиме аш ҫук, 
пирӗн нумай, тесе каппайса, бо.^шевиксем Герма- 
ни ҫӗршывне килме тухнӑ ҫынсене укҫасӑрах аш 
куклисем парса йагаҫҫӗ. Сӗт-ҫу, аш-пӑш ҫукшӑн 
кунта пӑлхав кӑларасшӑн... Пит чейен ӗҫлеҫҫӗ. 
Епӗр тата чейерех— пропагандӑ чиксе килнӗ ҫын- 
на тытрӑмӑр. Куншӑн мааа наградӑ пулӗ-ха. На- 
градӑ укҫипе аш илетӗп те, арӑма ҫакӑн пеккукӑ.^  
пӗҫерттеретӗп. Е-ех, кашни уйӑхрах доход пӗр виҫ- 
ҫӗршер маркӑран кайа мар илсессӗн, аш куклисем

ҫимесӗр пурӑнас ҫукчӗ те... Пит нумай пулат^ащ. 
пӑш ҫисе курманни. Ҫулталӑк та ҫитет пулӗ. Тфу| 
Ку ашран тунӑ пропагандӑ ҫине пӑхса ларнӑ ху. 
шӑра сӗлехесем йухса анма тытӑннӑ.

Кукӑ.;ь ҫинчен шухӑшлама пӑрахас тесе, умӗнче 
выртакан „Дер дейче фо.;ьксвирт" журнала тытса 
вулама тытӑнчӗ. „Пирӗн апат-ҫимӗҫ ытлашши па- 
ха пулни кирлӗ мар, хура ҫӑкӑр ҫисе пурӑнмала. 
Сӗт-ҫу, аш пӑш тавраш ҫийес килсессӗн те, аӗсеМ- 
сӗрех пурӑнма вӗренни кирлӗ. Германи халӑхӗн 
хӑйне кирлӗ ҫимелисене сахалрах ҫинипех пурӑн- 
ма хӑнӑхмала* тенисене вуланӑ хыҫҫӑн,сӗтелҫин- 
че выртакан шап шур кукӑ.;ьсем ҫине ирӗксӗрех 
пӑхса илчӗ те, урӑх вулама пултараймарӗ.

Кукӑлӗсене хыт аллипе хыпашлакаласа пӑхрӗ.
— Тулӗ ҫеаТҫе, хытӑ мар иккен. Пулат халӑх! 

Бозванисем салатаҫҫӗ, аш куклисем пӗҫереҫҫӗ... Воз- 
ванисене вуламан, анчах, тӗрӗссипе каласан, ҫак 
аш куклч тенине ҫулталӑк ытла хырӑ.ма йарса 
куоман. Тфу!

Йухса аннӑ сӗлехисене шӑлса илчӗ те, кукӑ.^се- 
не аллипе тытса хӑй йатнерех шутарса хучӗ. Ун- 
тан каллех илтӗнмеле шухӑшлама тытӑнчӗ:

— Пӑхсассӑн—кукӑ.;ь. хӑй— пропаг.шдӑ. Совет 
Сойузӗн аш-пӑш нумаййи, фашиссен—^ҫителӗксӗрри 
ҫинчен каласа паракан кукӑ.;ьс^М ” Ку шур чуста- 
лӑ пропагандӑна тутанса пӑхсан мӗнле-ши? Тути 
пур-ши унӑн, ҫук-ши?

Ш редӗр пӗр кукӑлне сӑмсинчен ҫыртса илсе 
васкавлӑн чӑмласа ҫӑтса йачӗ.

— Тути пит селӗм!
Тата ҫыртса илчӗ.
— Кунта пропагандӑ ҫуккӑн туйӑнчӗ,—терӗ ик- 

кӗмӗш кукӑле ҫиме тытӑннӑ'майӑн.
— Аван пӗҫернӗ. Ха! Пулат вӗт халӑх! Шурӑ 

чустапа ашран пропагандӑ пӗҫерсе салатаҫҫе... Леш, 
Коминтерн тени тӑват ӗнтӗ ӑна. Хӑй мӗнлескер- 
ши вӑл, ҫамрӑкскер-ши? Рабочисемпе хресченсем- 
шӗн тӑрӑшсах вӑхӑт иртерет, теҫҫӗ.

Виҫҫӗмӗш кукӑлӗ хырӑмне кӗрсе вырнаҫнӑ хыҫ- 
ҫӑн, тӑваттӑмӗшне йарса илет.

— Ҫулталӑкӗпе ҫисе курман. Епӗ хам та кунта 
киличчен хресчен ҫынни пулвӑскер... Ех, ҫавӑн 
пек тутлӑ аш куклисем пӗҫерекен Коминтерн пи- 
рӗн хамӑрӑн пуласчӗ... Пурвӑҫ вара ӑраснах урӑх- 
ланӗччӗ... Хӑвӑншӑн ху хуҫа, кам ӗҫлемехт — вӑл 
ҫимест, кам ӗҫлет— вӑл ҫийет... Кунта... Тфу! Мӗн- 
ле капла кирлӗ мар сӑмах ҫӑвартан тухса карӗ- 
ха? Никам та илтмерӗ пулсан йурӗ...

Пиллӗкӗмӗш кукӑ^ь тӗпренчӗкӗсене тумтир арки 
ҫинчен шӑлса тӑкнӑ хыҫҫӑн, Ш редӗр пуҫлӑх патне 
ҫырнӑ донеҫени хутне татӑкӑн-татӑкӑн туса ҫӗтсе 
тӑкрӗ. Уьтан тутлӑн анасласа, тӑрӑхла сак ҫине 
тӑсӑлса выртрӗ.

— Генке ухмах!—терӗ 5вӑл куҫӗсем хупӑннипе 
хӑй ҫывӑрса кайнӑ май.—Ма вӑл ун йышши тут- 
лӑ пропагандӑна пиллӗк ҫеҫ илсе килнӗ!.. Е-ех!..

Иван Мучи.



(ывӑракан ашшӗпе ачасен
Мӑн Етмен (Хӗрлӗ Чутай р )  йалпонӗ раотратӑоем 

айне путнӑ, кирек хӑш  йенчен тв иачар ӗҫлет.

— Ытла шавлатӑр, ачасем! Аҫуна вӑрататӑр!
—  Ан хӑра! Вӑратас ҫук, Иртнӗ пухура пӗр оратӑр Мӑн Етмен йалповӗн прав- 

ленинче ларакансене тупӑ сассипе те вӑратас ҫук, терӗ.

25-мӗш помошник
Епӗ ҫуралассах артис пулса ҫуралнӑ, анчах кай- 

ран пултарулӑха манне йытӑ кӑшласа кайнӑ. Ҫа- 
вӑнпа епӗ... сценӑ ҫинче, айакри пурнӑҫри номӗр- 
сене тӑваканни епӗ, Ҫавах та епӗ театӑр тавра- 
шӗнчен айакках каймастӑп, паЯан тэ ак директӑ- 
рӑн 25-мӗш помошникӗ пулса ӗҫлетӗп. Пурнӑҫ ман 
лайӑх, укҫа нумай илетӗп, сӑран пиншак, шӗлепке 
тӑхӑнмасӑр ҫӳреместӗп. Хӑлхуна кунгарах пар-ха 
пӑштӑн калам! Пурӑнма пӗлес пула1^, йулташ, пу- 
рӑяма!.. Иртнӗ ҫулла епӗ чӑвашсен академилӗ те- 
втӑрӗн вырӑс труппипе Дзержинск йатлӑ хулана 
карӑм. Ытлашшийех ачасене хӑваласах ӗҫлеттер- 
мерӗм, мӗскер— май киляӗ чухне канччӑр-иҫ, 45 
кунта та 15 ҫпектакӑть аран лартрӑмӑр, а мӗскер 
--укҫине параҫҫӗ вӗт. Киле килнӗ чухше пӗрре 
пуйас, терӗм, Артиссем кайса пӗтсен квитанципе

труппӑ багажне пристӑнрен кайала илтӗм те, кир* 
лӗрех хаклӑ тумсене йешчӗкрен кӑларса туоттар- 
тӑм, вырӑнне ҫав виҫелӗ чул чиксехутӑм. Анлан- 
тӑн-и?.. Ш упашкара ҫитсен ҫынсемпе пӗрле епӗ 
те тӗлӗнтӗм йепле чул кӗрсе выртни ҫинчен, ни- 
хӑшӗнчен хытӑрах ҫӑвара карса пӑрахрӑм. Чӑнах 
та йепле-ха лайӑх тумтирсем вырӑнне сӑхман вар- 
не чул чӗркенӗ-ха, тесе тӑратӑп. Мана уншӑн ни- 
мӗн те пулман. Халӗ акӑ тир савӑтӗнчен атӑ тума 
сарӑ тир виҫӗ тенкӗ парса илтӗм, кайса пӑх-ха,— 
сана параҫҫи? Вот, йулташ, ҫапла, пурӑнма ш^лес 
пулат!_ Театӑрга пирӗы шӗлепкесем нумай, пурин- 
чен пӗр шӗлепке тӑватӑп та тӑхӑнтаратӑп, чӑваш 
труппи ӑшӑнса лартӑр. Пурӑнма пӗлес пула!-, йул- 
таш, пурӑнма!

Хамӑрсем.



Ҫен!*абӗрӗн 25-мӗшӗнче чӑваш сен паллӑ 
писатӗлӗ, Совет писатӗлӗсен С ойузӗн  чле- 
нӗ Хум м а Ҫеменӗ (Чӗкеҫ) вӑхӑтсӑр  вилчӗ.

„Шишкӑ** тесе вырӑссем пӗр-пӗр мӑкӑ^ф йапа- 
лана калаҫҫӗ. Сӑмахран, хыр йӗкелне, чӑрӑш 
йӗкелне „сосновая ш иш ка“, „еловая шиш ка“ 
теҫҫӗ. Ҫавӑн пекех, ҫын йе вы.^ӑхчӗрлӗх шыҫӑнса 
кайсан, ӳт  ҫинче час-часах мӑкӑть сиксе тухаЕ 
Ана та „ш иш кӑ“ теҫҫӗ. Вӑл вара пӗре те ыр 
йапала мар. Ҫавӑнпа ӑна тепӗр тӗрлӗ те калаҫ- 
ҫӗ. Сӑмахран, „инкек“, „чир“, „сийен“, „усал“, 
тата урӑх йат та пур унӑн. Епӗ вӗсем ҫинчен 
ҫырасшӑн мар. Вӗсем, ыаншӑн пулсан, питех 
яинтереснӑ" мар.

Пурнӑҫра урӑх йышши ,ш иш кӑсем “ те пулаҫ- 
ҫӗ. Калӑпӑр, хамӑр хушӑмӑрти чипер сывӑ ҫынах 
акӑ, темле хӑватпа трук обчӑ ҫинчи мӑкӑ;ь... ха- 
мӑртан кӗретех уйрӑм, хӑйне-хӑй „пысӑк“ ҫын 
пулса тӑ р а Е  Вырӑссем ӑна та „шишкӑ“ теҫҫӗ. 
Ман шутпа, чи усал »шишкӑ“— ҫак кайран асӑн- 
ни пулат. Ха.ъхи вӑхӑтра ун пек „шишкӑсем*

* Ку калава Хумма Ҫеманӗ
ҫудта кӑларнӑ.

,С ун тал “ ж урналта 1925-мӗш

курӑнкалаҫҫӗ, Ун ҫинчен килтен тухман йалти 
ватӑ карчӑк та илтнӗ, тет.

Пӗрре, пирӗн килте, кӳршӗ-хурӑнташ ҫыннисем 
пухӑннӑ та, „шишкӑсем" ҫинчен халапласа ларнӑ.

— Мӗн пулат вара вӑл „шишкӑ“ тени?
— Прахха ывӑлӗ, Кӗркури... Урахла каласан, 

йал предҫедатӗлӗ, тени пулат.
—  Е-е-е! тенӗ асанне.
„Шишкӑсене" йалта кӑна мар, вулӑсра та, уйес- 

ре те, Ш упашкарта та тупма пулат. Тен, Мус- 
кавра та пулӗ? Пӗлместӗп унтине. Хам кайса 
курман та—улталама пултараймастӑп.

Хӑйсем вӗсем „шишкӑ“ тенӗшӗн ҫиленеҫҫӗ. Вӗ- 
сене мухтас пулат. Вӗсем умӗнче ҫукаланни кир- 
лӗ.—Есӗр аслӑ ҫын, есӗр пурнӑҫа йертсе пыра- 
тӑр... Ой, есӗр геройсем! тесен, вӗсем сан умӑн- 
та ирӗлсе кайнӑ пек пулаҫҫӗ. Пуканӗсем ҫинче 
чипер ларнӑ ҫӗртенех, улпутла тайанса ӳкеҫҫӗ те, 
кӑмӑллӑн кулма тытӑнаҫҫӗ. Ун пек чух вӗсем са- 
на вырӑн тупса пама та хатӗр. Ш алу ӳстерсе 
пама та пултарзҫҫӗ. Ой, майне ҫеҫ пӗлес пула1! 
ун пек чух...

Анчах хурлама, хирӗҫрех тӑма тытӑнсассӑн, 
пӗтрӗ вара сан пурнӑҫу! Сана пайанах вырӑн- 
сӑр тӑратса хӑварма пултараҫҫӗ.—Кӗрӗн пирӗн 
алла! тесе чӑмӑрласах кӑтартаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 
„шишкӑран“ хӑраҫҫӗ. Пӗр епӗ анчах, ухмах пек 
пулса, „шишкӑ* ҫинчен ҫырма хӑйас, терӗм.

I.
„Шишкӑна" тухиччен, йалти ҫынсем ӑна: Ваҫ- 

лей, тетчӗҫ. РевоЛ)уци умӗн вулӑса писсӑре кӗр- 
сессӗн,— Ваҫлей Иванч, тесе чӗне пуҫларӗҫ. „Шиш- 
кӑна“ тухсан, пӗр сасӑпа: Шишкӑ, тесе ҫӗн йат 
пачӗҫ. Тӳррипе каласан, хӑйне „Шишкӑ* тенӗ- 
шӗн Ш ишкӑ ҫын умӗнче кӑна кӑшт ҫиленнӗ пек 
пулат. Аха/ь чух, ҫиленме мар, ҫав сӑмахшӑн 
хӑйне хӑй ачашлама та хатӗщ Ч ӑнахзх  та, ха;ь 
анчах вӑл йалта пурӑначчӗ. Йалти ҫынсӑр пуҫне, 
ӑна никамах та  пӗлекен ҫукчӗ. Халӗ... халӗ Шу- 
пашкара килсе ӳкнӗ. „Ш ишкӑ“ пулнӑ. Тӗлӗнмеле... 
Тӗлӗнмеле...

Пӗлтӗр мар, иртнӗ ҫулӗнче пулас вӑл,—ун чухие 
епӗ тин ҫеҫ хулана килнӗччӗ,—ҫав Шишкӑна чи 
малтан Атӑл хӗрӗнче тӗл пултӑм. Ҫуллахи хӗвсл 
пу.^)Ниц5 хыҫнеле шутарма тапратнӑ вӑхӑт. Уч- 
режденисенче ӗҫсене тахҫанах пӗтернӗ. Бу./ьвар- 
сенче ҫынсем курӑна пуҫларӗҫ. М алтанах сахал- 
лӑн, унтан нумайлансах... нумайлансах пыраҫҫӗ. 
Пирӗн Шишкӑ, пӗр ҫинҫе пилӗклӗ, пит-куҫне сӑр- 
ланӑ, шупка шарӑфне пуҫ ҫинчен усӑнтарса йа- 
нӑ иайра ҫаклатнӑ та, айал йенчен чинлӑн утса



хӑпараг. Малтанах иалламала та ыар. Кам-шй 
ку?—тетӗп. Хӑй капӑр тумланнӑ: тӑвӑр кунчаллӑ 
атӑ, галифе, пиншак, тем-тем тӗслӗ галстук, ал- 
линче туйа. Анчах куҫӗсем йалтийех: хӗсӗкскер- 
сем, кӑшт пиҫсерех тӑраҫҫӗ. Сулахай аллинчи 
тутрипе вӗсене шӑлкаласах пырат. Мавӑн тем- 
шӗн, ҫак Шишкӑпа ҫӑвар уҫса калаҫасси килсе 
карӗ. Хамӑр йал ҫынӗ пулнӑ вӗт, тетӗп. ,Шиш- 
кӑна“ тухнӑ тесе пӗр сӑмах та чӗнмӗ-ши вара ма- 
на хирӗҫ? Чӗнмесессӗн—чӗнмест, ыйтнӑшӑн ним 
те пулас ҫук. Ҫапла епӗ, скамйе ҫвнче Атӑл 
ҫинеле, Атӑл таврашнеле пӑхса саванса ларнӑ 
ҫӗртен, ура ҫине тӑратӑп та, Ш ишкӑга ҫинҫе 
майри умнеле хӑйуллӑн утса пыратӑп.

— Ваҫлей, ей, Ваҫлей Иванч!
— Што надӑ тебе?
— Палламастӑн-и вара мана?
— Што?.. Нет, незнайу!
— Хӑвӑр йалсемех пулатӑп епӗ.
— Што?.. Нет, незнайу!
— Хӑвӑр йална та пӗлместӗр-и?..
Шишкӑ манпа, ҫӑпаталлӑскерпе, урӑх калаҫма- 

рӗ. Ҫинҫе майрине ачашшӑн;
— Идем, Ленӑчкӑ! Нечего смогреть на него... 

на дурр.. терӗ те, паҫӑрхин пекех, чинлӑн утса 
кайрӗ. Ман ҫиве майри кӑна пӗрре сивӗ куҫӗпе 
шӑтарса пӑхрӗ, хӑй ҫавӑрӑнса та пӑхмарӗ. Шиш- 
кӑ!;. Ҫавӑн пек иккен вӑл ,Ш иш кӑ“. Шишкӑ!.. Ҫынна 
та, йалне те паллами пулса кайат.

Малтанах -унтан манӑн кулса йарассӑм килчӗ, 
анчах бу^ьвар ҫинчи ҫынсем умӗнче тата лайӑх 
мар пек туйӑнчӗ. Тен,—ӑҫтан пӗлен?—ыттисем те: 
дурр... дурр... теме пуҫлӗҫ. Пӗтес пулат вара. 
Таса ҫинченех ухмаха йерсе кайӑн... Ҫавӑнпа та, 
шӑла ҫыртса лартрӑм. Каллех Атӑл сӑрчӗ хӗррине 
кайса тӑтӑм. Шишкӑ ҫинчен ҫӗнӗрен шухӑша 
карӑм.

Шишкӑ!.. Шишкӑ!.. Кунта вӑл халӗ апла ҫӳрет. 
Анчах килӗнчи арӑмӗ унӑн пӗчек ачисемпе тарӑх- 
са пурӑна1Р. Шишкӑ ӑна пӑрахнӑ. Шишкӑ халӗ 
„вырӑса" тухнӑ: вӑл чӑвашла манса кайнӑ. Куҫӗ- 
сем хӗсСк, пиҫӗхеҫҫӗ пулсан та, вӑл „вырӑс“ халӗ. 
Кулмала, кулмала! Хулана килес умӗн, арӑмӗ ма- 
на Ваҫлей Иванч ҫинчен лайӑхрах пӗлме каласа 
йанӑччӗ. Епӗ ӑна манса та кайнӑ. Ех, ухмах 
пуҫӑм! Мӗншӗн маларах аса илтермер?н есӗ? Тӳ- 
рехарӑмӗ ҫинчен каламалаччӗ манӑн.—-Арӑму салам 
йачӗ, темелеччӗ. Ухмах мар-и... тепӗр йенчен та- 
та, апла та ӗҫ тухас ҫукчӗ пулӗ. Ҫук. Ҫук! Ҫит- 
менне. майри хӑйпе пӗрлех,—питне сӑрланӑ, шуп- 
ка шарфне пуҫ ҫинчен усӑнтарса йанӑ, ҫинҫе 
пилӗклӗ майри...

II.
Вӑл вӑхӑтра мавӑн Ш упашкарта нумай пурӑн- 

мала пулчӗ. Ҫавӑнпа Шишкӑ ҫинчен тӗплӗнтере- 
хех каласа пама пултаратӑп. Еп килсессӗн иккӗ- 
мӗш ернинче пулчӗ ку ӗҫ... Хӑйӑсем ҫутнӑ, ҫӗрле 
пулнӑ. Пӗр пӗчӗкрех урам айкипе иртсе пыратӑп. 
Икӗ хутлӑ йӑвӑҫ ҫурт тӗлне ҫитсессӗн, мана пӗр 
шурӑ тутӑрлӑ лутра хӗрарӑм, тата тепӗр тӑла 
сӑкманлӑ ватӑ ҫын, чӑвашсем, тытса чарчӗҫ.

— Хӗветӗр мар-и ҫак?
— Ҫав, тетӗп. Ваҫлей Иванч арӑм?пе ашшӗ 

“ ар-и есир?
— Ҫавсем.
— Мӗншӗи урамра тӑратӑр тата?

— Мх, Хӑввтвр! Ухмах кӑтартат ӗите пире. 
Ҫавӑн пирки намӑс куратпӑр. Хӑй арӑмӗпе хӑй 
ашшӗне те йышӑнасшӑн мар. Йеркӗн ыайрипе 
питӗрӗнсех илчӗҫ, теҫҫӗ.

Ман мӗн калас кусене? Ним калама аптӑраяӑ- 
ран:

— Тӗлӗнмеле, тӗлӗнмеле!—тетӗп вӗсене хирӗҫ.
Арӑмӗ хытса кайнӑ; ни макӑрма, ним тума

пӗлмест. Старикӗн куҫҫулӗсем шӑпӑртатса анаҫҫӗ. 
Анчах ҫавӑнтах сӑкман ҫаннипе шӑлса типӗтет.

— Мӗн тӑвас ӗнтӗ? Мӗн тӑвас?
— Йепле те пулсан^ҫӗр каҫас пулат. Алкумӗн- 

че выртма чармаҫҫӗ. Йурат пире унта та. Халб 
ҫулла, шӑнса вилес ҫук. Ыран вара тул ҫуттипе, 
килеле шутарӑпӑр. Сакӑрвун ҫухрӑм утса килнӗ, 
тата сакӑрвун ҫухрӑм кайала кайма тивет... Ху 
ачу пулсассӑн та, йышӑнмаҫҫӗ, тет старик кинне 
хирӗҫ.

— Атӑр хам хваттере!
Вӗсем итлемеҫҫӗ. Вӗсен шухӑшӗ, вӗсен ӗмӗчӗ 

йалта. Ыран,_тул ҫутипе, хулари ҫынсем хӗрсе 
ҫывӑрнӑ вӑхатра, вӗсем алкумӗнчен тӑраҫҫӗ те, 
утаҫҫӗ таҫта айакка... тӗггӗм, канлӗ кӗтесе... Ху- 
ларан сакӑрвун ҫухрӑма.

— Атӑр!—тесе ченетӗп татах.
Ҫук, итлемеҫҫӗ.
— Есӗ чӑрманаймӑн ӗнтӗ пирӗншӗн. Йепле те 

пулсан алкумӗнчех ҫӗр каҫӑпӑр, теҫҫӗ.
Унччен манӑн ӑшчик нихҫан та хурлӑнса кур- 

манччӗ. Ҫавӑн чухне хурланчӗ. Ватӑ старикпе 
ҫав шурӑ тутӑрлӑ лутра, мӗскӗн хӗрарӑм урамра 
хирӗҫ пулнн ман пуҫа нумайччен ҫӗмӗрсе тӑчӗ. 
Нумайччен канлӗх памарӗ. Есӗр, вулакансем, 
ӗненместӗр пулӗ епӗ ҫырнине? Чӑнах та, хамӑн 
та ӗненессӗм килмест ӑна. Анчах вӑл чӑн пулнӑ 
йапала. Чӑн пулнӑ пирки халӗ те  ман ӑшраи 
тухмаст.

Ш урӑ тутӑрлӑ лутра хӗрарӑм... Шупашкар 
урамӗнче, икӗ хутлӑ йӑвӑҫ ҫурт тӗлӗнче, ҫӗрле, 
хӑйӑсем ҫутсан, мана пӳлсе чаряӑ мӗскӗн чӑваш 
хӗпарӑмӗ! Сана аса влсеиех, ман ума Тургенӗвӗн 
Кулине йатлӑ хӗрарӑм геройӗ сиксе тухат. Кули- 
не, кӗркунне, хурӑн вӑрманне каччипе курӑнма 
пынӑ. Каччи, улпут лаккейӗ, хӗрӗ тилмӗрсе сӑмах 
ыйтнӑ вӑхӑтра, курӑк ҫинче шӑхӑрса мӑшкӑласа 
кӑна выртаЕ Вӑл Кулинене пӑрахса айакка кайас- 
шӑн.

— Ан манӑр мана.Виктӑр Александрӑвич!—тесе 
тилмӗрет хӗрӗ.

— Есӗ, Кулине, ухмах хӗрех мар... мужиклех 
те мар, темеле... Ҫапах та, есӗ вӗренменскер,— ҫа- 
вӑнпа„та, сана каланӑ чухне, санӑн итлес пулат-...

—  Елӗк есӗр, Виктӑр Александрӑвич, манпа 
апла калаҫманччӗ...

— Ӗлӗк?.. Ӗлӗк?.. тенӗ лешӗ.
Шишкӑ та ӗлӗк апла калаҫман тӑр. Анчах ха- 

лӗ вӑл, „Ш ишкӑна“ кӗнӗренпе, пӗтемпех Виктӑр 
Александрӑвич пек пулса тӑчӗ.

— ... Есӗ вӗренменскер,—ҫавӑнпа та, сана кала- 
нӑ чухне, санӑн итлес пулаӖ..

Ҫапла шурӑ тутӑрлӑ, лутра, мӗскӗн чӑваш хӗр- 
арӑмӗн халӗ итлес пулат.

— Ӗлӗк есӗ, Шишкӑ, апла калаҫманччӗ!
— Ӗлӗк?... Ӗлӗк!.. тет те Шишкӑ, ҫинҫе пилӗк- 

лӗ майрипе питӗрӗнсех илет.
Ҫав ӗҫ пулнӑ хыҫҫӑн, тепӗр куннех, епӗ Шиш- 

кӑ ӑҫлакен учреждевийе карӑм. Икӗ хутлӑ чул



ҫурт. Картишӗнчен кӗмеЛе. Варӑм кбриДбр. Пӗр 
хӗррипе вӗт шакӑр служӑшчисем, „совет“ барӑш- 
нисем тӑп тулли ларса тухнӑ. Ҫыраҫҫӗ, машшин- 
кисене ҫӑтти-ҫат, ҫат ҫат ҫатлатараҫҫе. Лере, чи 
шалти вӗҫӗнче— Шишкӑ. Ҫӑварӗнче пирус, сӗтели 
ҫинче пысӑк, ҫутӑ сӑран папки уҫӑлса выртат. 
Шишкӑна хирӗҫ, сӗтелӗн ку йенче, лешӗ ҫинҫе 
пилӗклӗ майра и-хик, и-хик кулса ларат. Кӗлет- 
кийӗ, пуканӗ ҫинче, кулнӑҫеи сике - сике илет. 
Еҫпе пынӑ хресченсем, хӑйаймасӑр, катара, алӑк 
патӗнче, черет кӗтсе тӑраҫҫӗ, Шишкӑ вӗсене 
курмаст. Курсассӑн та, курман пек лараЕ  Унӑн, 
вӗсемсӗр те, калаҫмали ҫынӗ пур. Вӑл— питне 
сӑрланӑ, шупка шарфне пуҫ ҫинчен усӑнтарса 
йанӑ, ҫинҫе пилӗклӗ майра.

— Ваҫили Иванч!.. А? Ваҫили Иванч!.. Епӗ 
ӗнерхи хут пирки сӑмахласшӑн.

Шишкӑ кӗҫӗн служӑшчине хайаррӑн пӑхса илчӗ. 
Хӑй— вӑйне ҫинҫе майри умӗнче кӑтартасшӑн 
пулӗ-;;хыттӑн вӑрҫса тӑкрӗ ӑна,

— Йа тебйа взгрейу за етӑ! Понимайешь?.. 
Взгррйу йа тебйа!

Чӑвашла каласассӑн—пӗҫертетӗп епӗ сана, лӗҫер- 
тетӗп тени пулат ӗнтӗ вӑл. Темшӗн пӗҫертесшӗи 
пулнӑ вара, ӑна пӗлеймерӗм. Служӑшчи, чӗрӗп 
пек, хутланса ӳкрӗ. Мӗнле калӑнха Шишкӑна 
хирӗҫ? Ҫук, ӑна хирӗҫ каламали ҫук. Вӑл вӑйлӑ... 
Вӑл тем тума та пултарат. Мӗскӗн служӑшчи, 
пӗрре ҫиллӗн, тепре йӑвашшӑн пӑхрӗ те, хӑй 
вырӑнне кайса ларчӗ. Вӑл хайарШ иш кӑна  парӑн- 
чӗ. Ҫинҫе майра хӗпӗртерӗ. Ш ишкӑна шурӑ 
алли виттӗр пӑхса, йӑпӑшлӑн кулса илчӗ.

Ҫынсем тахҫантакпзх кӗтеҫҫӗ.
— Йулташ заведушчи! Пушантӑр-и есир? 
Шишкӑ вӗсене хирӗҫ хӗсӗк куҫӗсене кӑна ҫа-

вӑрса кӑтартрӗ.
— Подождите!.. Подождите!.. терӗ.
Унтан, ҫинсе майрине тем каларӗ те, таҫта кай- 

ма хӑвӑрттӑн хатӗрленме пуҫларӗ. Ҫутӑ сӑран 
папкине хул айне хӗстерчӗ. Туйине тепӗр аллйне 
тытрӗ.

— Идиге к заместителю! Вон заместитель!—те- 
се таҫтала тӗллесе кӑтартрӗ те, шак-шак тутарса 
ҫинҫе майрипе тухах карӗҫ,

Еҫпе пынӑ ҫынсем куҫӗсене чарса кӑна йулчӗҫ.
— В_от Шишкӑ!.. Чӑн-чӑн Шишкӑ!..
Манӑн пӗлес килчӗ.
—  Ӑҫта карӗ-ши ку Шишкӑ? тетӗп.
Ухмахла, хамӑн ӗҫ пур ҫинченех, чуптартӑм

кусем хыҫҫӑн, Ҫунатлӑ тарантас ҫине ларнӑ та, 
кӗнеке магазинӗ патнеле сиккипе пыраҫҫӗ. Лаши 
лайӑхскер. Хура, пысӑк лаша. Ҫилхисем варӑм: 
усӑнса, силленсе пыраҫҫӗ. Урамри халӑх ҫак хӗ- 
сӗк куҫлӑ, улпутла Шишкӑ ҫинҫе майрапа йуна- 
шар ларса пыни ҫине, тем халччен курмзн йапа- 
ла пек, тӗлӗнсе пӑха-пӑха йулат. Магазин тӗлне 
ҫитсен, Ш ишкӑ ҫинҫе майрине, ҫӗклесе антарнӑ 
пекех, аллинчен тытса антарчӗ. Ахӑр, пӗрне пӗри 
хытӑ йуратаҫҫӗ пулмала.

Епӗ те магазина ҫитрӗм, Ш ишкӑпа ҫинҫепилӗк- 
лӗ майри кӗнекесем пӑхаҫҫӗ. Ш ишкӑ прикашчӑкпа 
мӑн сасӑпа калаҫат.

—  Ш го есть у вас?
— Пурте пур. Акӑ пӑхӑр.
— Это все я знаю... читал. Б вльш е нет-ту?
— Урӑх ҫук.

-— В такой случае, м ъ&и оставлм 1-ыЙ том 
журнала... А мне дайте другие томы.

—- Епӗр ушкӑнӗпе сутатпӑр.
— Ка-эк?.. Нельзя, значит!.. Почему нельзя?
— Епӗр уш... кя... нӗпе... комоплектипе сутат- 

пӑр,—-тет Шишкӑран хӑраса ӳкнӗ прикашчӑк.
Шишкӑ итлемест. Шишкӑ, прикашчӑк каланиве 

тӑнласшӑн та мар. Вӑл хӗрсе кайсах кӑшкӑрма 
тытӑна!-. Пӗрре ҫинҫе пилӗклӗ майри ҫине пӑхса 
илет, тепре прикашчӑкпа йатлаҫа!'. Шишкӑ!.. Шиш- 
кӑ!.. Хӑрушӑ вӑл Шишкӑ!..

Ш.
Каласассӑн -калам али  тухсах пыраЕ Сӑмаха 

пурне те нихҫан та каласа пӗтереймӗн, Шишкӑ 
ҫинчен те пӗтӗмпех каласа пӗтермели ҫук. Уй-й, 
пурне те каластӑк, нумай хут варлама тивет. Ҫа- 
вӑнпа епӗ калав вӗҫне кӗскентерех каласа пбтере- 
тӗп. ^

Шишкӑран та вӑйлӑраххи пур иккен тӗнчере! 
Пурӑнсан, пурӑнсан, Шишкӑ умне ҫакӑн пек хут 
пырса выртат:

..................за некоммунистические, бюрократи-
ческие поступки, тов. Иванова, В. И.. исключить
из рядов РКП(б). П р ед л о ж и ть ...................................
..................снять его с завед ы в ан и я ............................•
. . . Отв. секретарь Партколлегии (алӑ пуснӑ).

Акӑ инкек! Кӗтмен-туман ҫӗртенех, Шишкӑна 
пуҫне устарат. Шишкӑ хуйха ӳкет. Ҫинҫе пилӗк- 
лӗ майри те кӑмӑлсӑр. Йалан харкашма пӑхат. 

,Хам курман та хут,—йулташсем, пӗлекенсем, ҫапла 
каласа кӑтартаҫҫӗ. Пӗрре, ҫӗрле пулсассӑн, ҫак- 
сем лайӑххӑнах вӑрҫма тытӑннӑ, тет. Ҫинҫе май- 
)а, ӗлӗк йӑпӑлтатса-кулкаласа кӑна ҫӳрекенскер, 
Дишкӑ ҫине (ха./ь Ш ишкӑ мар ӗнтӗ те, анчах 

епӗр ҫаплах калӑпӑр) лач! сурса лартрӗ, тет.
— Чӑваш... Хӗсӗк куҫ... Невежӑ... Пурӑнмастӑп 

санпа урӑх!—тесе каларӗ,тет .
Чӑнах тэ, ҫавӑн хыҫҫӑн, ҫинҫе майра Шишкӑ- 

на пӑрахса кайнӑ. Ш ишкӑ халӗ пӗчченех, пӗр 
пӗчӗк вырӑнта пурӑнаЕ Ӑна епӗ, тепре, кӗркун- 
не куртӑм. Ш упашкара килсессӗн, йаланах, Ӑтӑл 
хӗрӗнче ҫӳрес килет. Атӑл ҫийӗ такама та  илӗр- 
тет. Утатӑн, утатӑн хӗррипе пӗтӗм чуну канса 
пыраЕ Пӑрахутсем, пӗчӗк кимсем, паршӑсем, 
ҫӳлте тата, пуҫ тӑрринче, пӗлӗтсем йарӑнсаҫӳре- 
ни... ҫавсем пурте сана, тыткӑна илнӗ пек, ҫавӑр- 
са илеҫҫӗ... Шишкӑ пӗр тӗлте карлӑк ҫине тайан- 
нӑ та, тем шухӑша кайса, Атӑл ҫинеле пӑхса тӗ- 
лӗрсе тӑрат. Кивӗ па.фтопа. Кивӗрех картузпа. 
Туйи ҫук. Тем-тем тӗслӗ галстукне те мӑйӗнчен 
вӗҫертсе пӑрахнӑ. Ҫуллахи тумӗпе танаштарсан, 
хӗрхенес килчӗ ӑна манӑн.

— Хӗветӗр мар-и ҫак есӗ?
— Ҫав. Палларӑн-и вара халӗ?
— Кӑшт астуса илетӗп... паллатӑп, тет.
Вӑл мана хӑй служби ҫинчен калама тапратрӗ. 

Калассине чӑвашлах калъА халӗ. Партирен тӗрӗс- 
мар кӑларса йачӗҫ, тесе ӳпкелешме пуларӗ. Ан- 
чах епӗ нумай итлесе тӑмарӑм. Мана Атӑл вӑй- 
хӑвачӗ ҫавӑрса илчӗ. Епӗ, кӗрхи Атӑлпа паллашас 
тесе, Атӑл сӑрчӗ хӗррипе тӑвала утса карӑм.

— Сыв пул, Шишкӑ!

Хумма Ҫеменӗ.



Пӗр художник
— Мана ни политкружоксене 

ҫӳреместӗн, ни художниксен 
произведенис(не тиш'<ӗрсе пы- 
ракан журналсене вуламастӑв, 
ни художӗсгвӑ ыйтувӗсем ҫин- 
чен ҫыракач кӗнекесене туйан- 
мастӑн, теҫҫӗ. Литературӑ илме 
укҫа, вӗренме вӑхӑт пӗтерме!.. Е, 
ҫук. Мана хам тунӑ йӑнӑшсем 
тӑрӑх вӗренсе пынипе те ҫитӗ.

Умлӑ-хыҫлӑн
Шупаш><арта тротуарсене т а н с ӑ р  

туни палӑрат. П ӗр-пӗр учреж денн тунӑ 
тротуара йе Водосвет, йе ҫыхӑну тех- 
никӗсем ҫӗмӗрсе пӑрахаҫҫӗ.

Виҫ рабочи пӗр учреждени 
ҫурчӗ умӗнчи тротуара ҫӗнӗрен 
хываҫҫӗ. Вӗсем патне тепӗр виҫӗ 
рабочи лумсем йӑтса пырса тӑ- 
раҫҫӗ.

Тротуар саракан рабочисем 
ыйтаҫҫӗ:

— Лумсем йӑтса мӗн тума 
килтӗр кунта?

Лумсем йӑтнисем калаҫҫӗ:
-— Хывӑр! Хӑвӑрграх хывӑр! 

Нумай ан кӗттерӗр. Пирӗн те 
ӗҫлемеле.

—Мӗн ӗҫлемеле?
— Есӗр тунӑ тротуара епӗр 

лумсемпе ҫӗмӗрме килвине сис- 
местӗн-и мӗн? Есӗр тунӑ тро- 
туар айӗн водопровод каймала.

Бӳрократпа унӑн йулташӗ
~  Итле-ха, сан ӑҫта та пулсан 

вырӑн шыракан палланӑ бух- 
галтӗр ҫук-и?

■— Мӗн тума сана? Санӑн вӗт 
укҫа-тенкӗ ӗҫне пӗр бухгалтӗрех 
тытса пыма пултарат.

— Мӗн тӑвас тейӗн ӗнтӗ. 
Штат ҫавӑн пек те... кама та пу- 
лин илсе штата тултарасах 
пулат.

Йут патшалӑхри савӑтра
Рабочи {хӑй йулт аш не): — 

'-овет Сойузӗнчи рабочисем хӑй- 
сем хуҫа. унха пурӑнма иит

Савӑт хуҫи:—Епӗр ҫук ҫӗрге 
йаланах аван, теҫҫӗ.

Рабочи:—Епӗ те ҫапла шу- 
хӑшлатӑп: есӗр ҫук ҫӗрта пит 
аван, тетӗп.

Ликпункг умӗнче
— Ура! Ура!
— Мӗн ес, тӑхлачӑ, савӑнатӑн? 

Ӑсран кайрӑн-и мӗн?
— Ман ма савӑнас мар. Упӑш- 

ка ликпунктран отличнӑ вӗрен- 
се тухрӗ.

*^У<4)Турлӑ-ку;ьтурсӑр
— Пирӗн Ҫергей Иванов пи- 

тӗ кул)турланса кайнӑ.
— Аҫтан паллӑ ку./1)турланни?
— Арӑмне вӑрҫнӑ чухне ни- 

мӗҫле каласа вӑрҫат, амӑшпе-чӑ- 
вашла, ытгисемпе вырӑсла.

Начар пйессӑн автӑрӗ
— Ман пйесса йышӑнчӗҫ.
— Ӑҫта? Чӑвашсен академи- 

лӗ театӑрӗнче и?
— Мар. Дежурнӑй магазинта. 

Тавар чӗркеме.

Хӗрлӗ Чутай почтинче
— Мӗн-ха кунта ҫынсем ха- 

ҫатсем хуҫлатаҫҫӗ, типографи 
мар пулӗҫке?

— Типографи мар, пуштӑ. Пуш- 
тӑра канвертсем ҫуккипе ҫынсем 
хаҫатсенченех канвертсем туса 
ҫырусем йараҫҫӗ.

Ҫитес ҫук
Пирӗн колхозри бригадир- 

сененихӑш колхозри бригадир- 
сем те ҫитес ҫук.

— Ӑҫти бригадирсене?
— Трак районӗнчи Тӑхӑртака- 

ри „Хӗрлӗ ҫӑлтӑр* колхозрнсене.
— Ма?
— Ҫынсен колхозӗнче ӗҫлени- 

не шута илсе пырас ӗҫ темрен 
те аван пыра¥. Пирӗн пӗлтӗр- 
тен пуҫласа пайанхи куна ҫитсе 
те ӗҫкунӗсене ӗҫкӗнекисем ҫине 
лартса паман.

Еҫлеме пултарайман
— Епӗ ӗҫе йурӑхсӑр ҫын шут- 

не кӗтӗм. Мзна пособи паратӑр-и?
— Есӗ ӗҫлеме ӑҫтан Йурӑхсӑр 

пулатӑн: ҫамрӑк, инвалид тавраш 
мар, вӑкӑр пек сывӑ.....

— Мӗн калаҫатӑр! Ӗненмесен 
хам ӗҫленӗ вырӑнтан панӑ удо- 
стоверени ҫине пӑхӑр. Унта ма- 
на вырӑнтан ӗҫе йурӑхсӑр пирки 
кӑларса йанӑ, тесе ҫырнӑ.

„Капкӑн“ канцезьарине 
пынӑ ҫын калани

— Есӗр апла Пухтел районӗн- 
чи ҫӗнӗ Улкаш йалӗ пулагӑр?

— Тӗрӗс.
— Сирӗн йалсовет предҫеда- 

тӗлӗпе ҫекретарӗ мӗнле хуша- 
матлӑ ҫынсем?

— Предҫедатӗлӗ — Кумтынӑв 
хушаматлӑ, ҫекретарӗ Илмен- 
дейӗв.

— Аван ҫынсем-и вӗсем?
— Вӗсем-и? Вӗсем ҫынсем мар, 

вы./ьӑхсем пулӗ тетӗп.
— Мӗншӗн?
— Ӗнеле ӗҫеҫҫӗ.

Ҫӗрпӳ районӗнчи 
„Шумашар" колхозра

— Анне, вы.1ьама кайам-и?
— Кайасси кайахта, вӑйӑран 

вӑкӑр пулат, теҫҫӗ.
Апла пулсан каймастӑп та, 

вӑкӑр пулсан хӗлле те, хамӑ- 
рӑн колхозря 24 ӗне пек тултах 
пурӑнас пулат.

Хӗрлӗ Чутай районӗнчи 
Турханта

Учитӗл:—Сан ывӑлу пит на- 
чар вӗренет. ^Шкулга нимӗн те 
тӑвашсӑн мар.

Ача-амӑшӗ:— Ашшӗ ратнисене 
хывнӑ пу/ь. Ашшӗ ратнисем пӗ- 
ри колхозри ревизи комиҫҫивче, 
тепри хамӑр колхозри „Осоави- 
ахим“ организацинче. цҫлеме 
йуратмаҫҫӗ. Нимӗн те тӑвашсӑн 
мар.



Тултан лайӑх, шалтан йапӑх
Хаш-хаш вулав ҫурчвсеив кврсвя тухса тарас килет: 

келхоз ьитинчен тс капӑхрах ты таҫҫӗ Ы с е н е .
Фнлиппав ӳкерчӗкӗ.

—  Ах, ку лашана! Вулав ҫуртне курсассӑнах кайала туртӑнма пуҫларӗ. Пурӑнмп 
уита кӗртсе хӑварасран хӑра1 пулмала.

Мӗн-нӗн ҫун-ши?
Ех, исн тӗрлӗ вӑйӑ ҫук ҫав ачасен! Вӗсен ӑсӗ 

темлв вӑйӑ та туртса кӑларӗ. Вы.ъ.ъа та вы./1)фа: 
лашала, тыхала, паттӑрла, вӑрҫӑла... темле те. 
Вӑйӑ вӗрентекен ҫук пулсан та, пит ку./ьанса 
лармаҫҫӗ. Анчах... ҫав »анчах“ тенӗ сӑмаха кам 
шутласа кӑларнӑ-ши? „Анчах" хыҫӗнче тем те 
пытанса тӑрат. „Пирӗн шкул пур йенчен те аван 
ӗҫлет, анчах“... Темле ҫав, тепӗр чух ҫав „анчах“ 
та пысӑк пулат иккея. Ҫапла акӑ кунта та.

— Петӗр, мӗншӗн ман сумкӑна таракан тултар- 
са лартрӑн? Есӗ шкула таракан тултарса лартма 
килнӗ-им? Мана таракан тултарса ҫӳреме сумкӑ 
ҫӗлесе панӑ и?

— Мана ӗнер анне шкултан пырсан анкартиш-
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не кайса силленмесӗр пӳрте кӗртмерӗ. „Кашни 
кун таракан шкултан йертсе килетӗн, пӳрт ҫывӑх- 
не йарас ҫук сана“, тет.

— Мана та атте... Айтӑр пӗтерсе тӑкар! Долой 
таракан! Пире аннесене йатлаттара1Р.

Вырӑс Сурӑм (Елӗк р.) тулли мар вӑтам шкулӗнче 
вӗренекенсен учитӗлсем пыриччен таракансемпе 
„вӑрҫӑ“ пуҫланчӗ. Оруди вырӑнае вӗсен кӗнеке. 
Вӗсемпе ҫтена ҫинче, кӑмака хыҫӗнче „тӳрӗ навод- 
кӑпа“ тӗллесе таракансене шатлаттараҫҫӗ. Пуле* 
метсем вырӑнне тегратсем ҫатӑлтатаҫҫӗ. Танк та 
ҫук вӗсен. Танк вырӑнне ура лапписем, ҫӳлтен 
ӳкекен таракансене пӗр бата.^)йон ура лаппи тап- 
таса пырат, Хӑш-пӗрисем штыксемпе атакӑна



тӑрӑнчӗҫ: перосем пӗрин хыҫҫӑн тепри таракан- 
сеие тирӗнсе лараҫҫӗ. Гранатӑ вӗсен—панулми вар- 
ри. Панулмн варри ҫтена ҫумне пырса ҫапӑннӑ 
ҫемӗн отделени отделенипе тӑкӑнаҫҫӗ.

— Атакӑ! Пер!—Анчах вӗреме пуҫланӑ сӗлӗ 
пӑтти пек пӑтранат клас. Анчах тӑшман кайала 
чакса окопсене тулчӗ. Окопӗсем хатӗр, вӗҫ хӗр- 
рисӗр нумай.

— Стой! Мӗнле ҫапӑҫу ку?—кӗрсе кайрӗ вӗренӳ 
пайӗн пуҫлӑхӗ Шумилӑв.

— Нестӑр Кӗркорчӑ, килте таракан йертсе кн- 
летӗн тесе вӑрҫаҫҫӗ, Пӗтерес терӗмӗр те...

— Сирӗн ӗҫ мар ку. Таракан вӑл урнӑ йытӑ 
мар унтан хӑрама, Апат памасан хӑйсемех пӗтӗҫ.

Шкул ҫтенисем хӗрлӗ, вызь-ъанса тӑракан че- 
чекпе илемлетнӗ пек йалтӑртатаҫҫӗ. Мача ҫинчен 
таракансем ӗнсе хыҫне тӗллесе ачасем ҫине пӗрин 
хыҫҫӑн тепри сикеҫҫӗ те ҫухави айне пыганса 
йӗкӗлтесе тӑраҫҫӗ. Звонок пулса пӗтейиерӗ, вӗре- 
некенсем пӗр-пӗринчен ӑмӑртса витре кутне пыр- 
са куклене-куклене лараҫҫӗ. Епӗ физку./Ь'Урӑпа 
хӑтланаҫҫӗ тесе. Ҫук, витререн шыв ӗҫеҫҫӗ иккен, 
крушкӑ ҫук. Ара, мӗн тӑвас крушкӑпа? Шыв вӑл 
сӑра-ерех таврашӗ мар крушкӑпа ӗҫме. Ӑна ва./Ь' 
.Т)И лайӑх шутласан витре те кирлӗ мар. Ҫӑла 
тӳрех пусма хумала та, ана ана ӗҫмеле ӗҫесех 
текенсен. Кӑна директӑр Храбров шутласа илей- 
мен-ха,

Ну, мӗн вара ӑна шутласа илейменшӗн. Ун 
вырӑнне урӑххине пит те ӑслӑ шутласа кӑларнӑ. 
Классене пӗр-пӗринчен чус татӑкӗсемпе виҫшер 
пӳрне сарлакӑш хушӑк хӑварса уйӑрнӑ. Пит те

ӑслӑ вара ку. Ку шӑтӑксем витӗр вӗренӳ пайпуҫ- 
лӑхӗ сасартӑках виҫӗ класра вӗрентнине тӗрӗсле- 
ме пултарат. Тепӗр йенчен вӗренекенсем те пӗр 
вӑхӑтрах виҫӗ учитӗле итлеме пултараҫҫӗ: ариф- 
метикӑ, биологи, географн пӗр вӑхӑтрах вӗренме 
пулат. Анчах ап.ла тума ҫынӑн хӑлха сахалтарах: 
пӗри арифметикӑ, тепри  биологи итлесен, геогра- 
фи р л е м е  урӑх хӑлха та йулмаст.

Кӑна та чипер шутласан йӗркелеме пулат ик- 
кен, ӗҫ те нумай кирлӗ мар. Мӗн пурӗ те ҫирӗп 
расписм и кӑна_ тӑвас ҫук. Ну, ӑна вӗсем йаланах 
тумаҫҫӗ те. Акӑ ҫен1^абӗрӗн 17-мӗшӗнче вӗренте- 
кенсемпе вӗренекенсем пухӑнчӗҫ—расписани ҫук. 
Нумай шутласа тӑмали ҫук—йарӑр киввипе. План 
ҫинчен каламӑпӑр та, вӗренӳ планӗ, вӗренӳ конс- 
пекчӗ нихӑшин те ҫук,

Мӗн вӗсене план? Пӗлтӗр Сатлайкинӑра тӑват- 
тӑмӗш клас ахалех, суйапах чапа тухрӗ, вӗренте- 
кенӗ преми илчӗ.

Х а^  мӗнле? Хатъ вӗренекенсем ним те пӗлменни 
паллӑ пулчӗ. Вӗсем виҫҫӗмӗш клас программине 
те тӗплӗн пӗлмеҫҫӗ. Райҫутпайне те нимех те 
мар, Вӑл сана тӳрех йака та тирпейлӗ тетратсем 
кӑларса кӑтартат. Мӗнле тунӑ-ши вӑл тетратсе- 
не? Мӗншӗн суйана пытармала-ши?

Ытти ӗҫсем те ҫавах. Вгренӳ планӗнчен пуҫла- 
са, защати вӑхӑтра пуҫламанни патне ҫитичченех.

Ех, мӗн-мӗн ҫук-ши ку шкулта? Тетратсем ҫук, 
кӗнекесем _ҫук, ручкӑ, крушкӑ т. ыт. ҫук. Тӗрӗссипе 
каласан чӑн-чӑн директӑрпа вӗренӳ пайӗн пуҫ- 
лӑхӗ те „ҫук“, Районра ҫутӗҫ пайӗ пур, анчах 
(каллех анчах).. вӑл курмаст. Н. Чурпай.
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 ______
Иван Дормидонӑвич! Ӑҫталла есӗ!
Епӑ-и? Епӗ хуларан йала. Укҫа растратӑ  турӑм . А есӗ? 
Епӑ-и? Йалтан хулана. Укҫа растратӑ  турӑм .

В, Филиппӑ* ӳкернӗкӗ.



Телейсӗр ача
(7— 8 у й ӑ х  кайирах п улса  иртнӗ)

— Снахвун Снахвунч, ҫак ачасене сӑнаса пӑх- 
ха,— тенӗ педтехникум дирекгӑрӗ, пӗр ҫичӗ сакӑр 
уйӑх кайарах, канце./ь9ри алӑкӗ умне пухӑннӑ ача- 
сем ҫине кӑтартса.

Снахвун Снахвунч ӗнсе хыҫӗнчен вӗри шыв 
сапнӑ пек сиксе тӑма хӑтланчӗ, тӑраймарӗ: пичке 
йевӗрлӗ хырӑмӗ сӗтелпе пукан хушшине хӗсӗнсе 
ларни канҫӗрлерӗ. Унтан темӗнле мӗшӗлтеткеле- 
се тӑчӗ те алӑк патнеле утрӗ.

- Есӗ пуҫӗсен пысӑкӗшне лайӑхрах виҫ, пире 
ӑслӑраххисем кирлӗ,—ҫухӑрса йулчӗ Снахвунӑн 
суха калакӗ йевӗрлӗ ҫурӑмӗ ҫике пӑхса пӗр вӗ- 
рентекенӗ.

Тепӗр икӗ-тиҫӗ микутран Снахвун пӗр васкама- 
сӑр, ӗнер ҫеҫ тӗнчене ҫуралма ӗлкӗрнӗ пӑру пек 
уткаласа, хӑйӗн кабинетне ҫитсе кӗчӗ, Икерчӗыв- 
си пек куҫлӑхне сӑмси ҫине углантарса лартрӗ те:

— Микулайӗв, кил-ха кунта,— терӗ пӗр ачана 
пӳрнипе тӗллесе.

Вунпиллӗк ҫулхи ҫамрӑк ача ӑслӑ куҫӗсемпе йӑ- 
вашшӑн пӑхса педолӑг умне пырса тӑчӗ. Пӗр са- 
мантра педолӑг гллинчи лентӑ ача пуҫӗ йӗритав- 
ра йаваланчӗ. Вӑл, кивелсе шӑтнӑ вӗрксҫӗ пек 
мӑшлатса, ачан ҫурӑмне, пӳрне сыппине, асав шӑл- 
не, хӑлха сарлакӑшне, ӗнсечиккине, ҫамка ҫӳлӗш- 
не виҫме пуҫларӗ. Йулашкинчен ура тупанне виҫ-

Ашшӗпе ачи
К ӑ ш ^ к а с с и  йалсовечӗн отчотлӑ пу- 

хӑвне С ӗлескер йалӗнче (Ҫ ӗрпӳ райо- 
нӗ) иртернӗ чухне суйлавҫӑсем  пухӑва 
сахал пычӗҫ. (Сак-Сак).

Филиппӑвукернӗ.

— Атте, атте, тетӗп! Епӗ пайан пухура пултӑм, 
Пухури халӑха пӗтӗмпех шутласа тухрам...

— Суйатӑн пу./ь?'. Тӑхта-ха!.. Есӗ шутлама пӗл- 
местӗн х)ар-чи?

— Мӗнле ,пӗлмесгӗп“, 10 таран щутлама пул- 
таратӑп,
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се пӑхасшӑнчӗ те ӳркенчӗ, виҫмерӗ.—Кирлӗ мар,— 
тесе аллине сулчӗ.

Ачан ҫан ҫурӑмне сехетҫурӑ  виҫнӗ хыҫҫӑн, ачан 
куҫӗ умне темӗнле кукӑр-ыакӑр йӗрлӗ чӗркеленӗ 
хутсем, саспаллисене пӑтраштарса ҫырнӑ таблицӑ- 
сем тухса ҫакӑнчӗҫ.

— Пӗр самантра ҫак таблицӑри „А“ саспалли- 
сене чӗрсе тух!—терӗ ачана Снахвун Снахвунчӑ.

Ача йӗп-йӗпе шыва ӳкиччен, чӗлхине шӑлӗ айнӗ 
ҫавӑрса ҫыртса, ,А “ саспаллине чӗрме пуҫларӗ.

— Л х ӑ ,~ те р ӗ  ача ҫине пӑхса педолӑг,—куачан 
зрителни памӗт вӑйлӑ, вӑл талантлӑ художник 
пулм ала .,

Вунпиллӗкри ача хӑйӗн ӗҫне пӗтерсен, пӑрҫа пек 
тар тумламӗсене ҫамки ҫинчен шӑлса илчӗ.

— Аҫу,—терӗ педолӑг кӑшт чӗнмесӗр ларнӑ хыҫ- 
ҫӑн,— 1905 ҫулхи рево^уциччен патша влаҫне хи- 
рӗҫ кӗрешме шутлаччӗ-и?

— Атте,—терӗ те ача, чӗлхи ҫыхланса ларчӗ,— 
ара, епӗ 1921-мӗш ҫулта ҫуралнӑ та, хам ҫуралич- 
чен вунпилӗк ҫул авал пулнине епӗ ӑҫтан пӗлем,— 
тӗсе шутласа илчӗ. Урӑх нимӗн те чӗнмерӗ вӑл, 
пӗрре вӗриленсе, тепӗре ҫӳҫенсе чӗтресе илчӗ.

Снахвун Снахвунч та хӑйне хӑй ҫапла шутласа 
илчӗ:—Ун чух вӑл ҫуралман пулсан та ашшӗ-амӑ- 
шӗн шухӑшӗ унӑн пуҫ мимине ҫуралас умӗн куҫ- 
нзх ӗнтӗ.

Ыйту хыҫҫӑн ыйту пама пуҫларӗ педолӑг.
— Мӗншӗн ҫынсем совета йуратаҫҫӗ?
— Совет пире кирлӗ-и?
— Пӗр ҫын урампа пынӑ чух автомобил айне 

пулнӑ та хӑйне хӑй пӑвса вӗлертӗм тесе шутлат. 
Ҫав тӗрӗс-и?

— Мӗншӗн хӗвел хӗвеланӑҫӗнчен тухмас^?
Ҫитмӗл ҫиччӗмӗш ыйтуне ответ парас умӗн ача

хӗрелсе кайрӗ те, тӳсеймесӗр йӗрсе йачӗ,
— Пуҫ ыратат, ывӑнтӑм,—терӗ вӑл ӗсӗклесе.
Педолӑг куҫхарши айӗн ҫиленсе пӑхрӗ, хура ку-

ҫӗ пӗрре ҫӗлен ҫине пӑхнӑ пек чарӑлса карӗ,теп- 
р е —хӗсӗнсе хушӑк витӗр хӗвел ҫути ӳкнӗ пек ҫеҫ 
йӑлтӑртатма пуҫларӗ.

— ,Тестсене“ пӗтермен,— терӗ вӑл йулашкия- 
чен,— експеримент тумасӑрах сана хак пама пӗ- 
лейместӗп.

Ача тата нумай ыйтӑва втветлерӗ.
Унтан темӗнле приборсем, кӑлтӑрмачӑсем илсе, 

Снахвун Снахвунчӑ ачан чӗрнисене, кӑкӑрне, айӑк 
пӗрчи шӑммин тӑрӑшне виҫсе пӑхма пуҫларӗ.

Сехет йӗппи шӑват—9 сехетрен икӗ сехет ҫинех 
ҫитрӗ. Снахвун Снахвунчӑ сехет йӗппи ҫине куҫлӑ- 
хӗ витӗр пӑхрӗ те, вӑрӑмӑн сывласа йачӗ,

— Санӑн,—терӗ тухса кайас умӗн,— пуҫкӑшӑлу 
800 сантиметр: арифметикӑпа алгӗбрӑна «отличнӑ" 
вӗренме дултармалз, географипе химине .очень 
плохо*-ран мала вӗренме пултараймастӑн, мӗншӗн 
тесен пуҫкӑшӑлун виҫи 2 сантиметр кайарах...

Вунпиллӗк ҫулхи ача педолӑга каласа пӗтерме 
памарӗ:

Епӗ  географипе йаланах аван вӗреннӗ те, 
есӗр ахатъ суйатӑр!—терӗ.

— Пулин,—терӗ педолӑг,— „тест“ тӑрӑх ҫапла 
тухат пулсан мака мӗн... И. Кашлинке.
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— Хӑнана ма ес ман ҫы тар  ҫинеТвыртарнӑ! Епӗ вӑл ҫы тар  ҫинче выртнӑ чухне мӗн-мен 
Ҫинчвн ш ухӑш лам ан  пулӗ. Политик йенчен йӑнӑш ш ухӑш сем  те сахел мар п у л н ӑ . . Хӑна, 
ман ҫы тар  ҫинче выртнӑ чухнехи ш ухӑш сене пӗлсен, темӗн те курса ларӑпӑр
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Лйзмӑн М икули .

„ҪУПҪИПЕ ХУПАЛэЧИ“
Пӗр пайлӑ комеди

Чӑваш Р епертком  сценӑ ҫинче лартм а  ирбк панӑ.

В Ы ^ Ь А К Д Н С Е М :
3. В е р у к —Хветӗр амӑшӗ.

2. Алтати—хӗр, Вӑрманкассем, колхозницӑ. К у л и н с —Алтати инкӗшӗ.

I. Кӑҫят Х ӑветӗрӑ— каччӑ, Арманкасси колхоз- 
никӗ.

С уд пуҫланиччен кӗтсе лармали вы рӑн  ( Х в е т ӗ р п е  В е р у к  кӗреҫҫӗ).

Х ветӗр—Анне, есӗ ҫакӑнта кӗтсе лар-ха, епӗ 
Ваҫлей куккасем патне кайса лаша тӑратам.

Верук—Кай та, час кил. Суд пуҫланиччен леш- 
семпе калаҫса пӑхас, тен май кӳрӗпӗр-и?

Х ветӗр—Йурат, анне, епӗ халех! (Кайат ).
Верук—Васкавипе пайан апат та ларса ҫиме 

пулмарӗ. Никам та ҫук чухне кӑшт ҫырткалам-ха. 
(Аса илсе). Ей, чунилтӗр, ара, апачӗ трантас ҫин- 
чех йулнӑ. Хветӗрӗ лашине ҫавӑрса та карӗ пу./ь- 
(Васкаса т ухат ).

Кулине (кӗрет )—Ҫакӑнтах терӗҫ те, пӗркун 
ҫакӑнта килсе кайнӑччӗ те. Л ара-тӑра пӗлмен 
хӗрупраҫшӑн сулланса ҫӳрес пула1*. Алтатийӗ те  
мана, хӑйӗн инкӗшне, ҫвидетӗле ҫыртарнӑ. Епӗ 
вӗсене пӑхса тӑнӑ-им. Намӑса пӗлыен ача-пӑча- 
шӑн теы те курса ларас пулӗ.

Алтати (кӗрет )— Килте мӑркани те ҫитӗ-ҫке 
ӗнтӗ. Мӗскерле вӑл чӗлхе-ҫӑвара кӑштах чармала 
ыар.

Кулине— Чӗлхене калаҫма тунӑ пу./ь-
А лтати—Й ӗркелӗрех  пулас пулат. Есӗ судра 

та тем те /ӑпӑртатӑн .
Кулине— Судра калаҫмасан ӑҫта калаҫмала та- 

та. Чупкӑн! Епӗр те йаш пулнӑ, сирӗн пек пӗре 
те ҫӳремен.

А лтати—Санпа сӑмах вӗҫне нихӑҫан та  ҫитес 
ҫук. (Кайат ).

Кулине—Чупкӑн! Хӗр пуҫӑн ача тӑват те, тата 
вӑлах правӑ. Епех усал иккен. Кӑшт чӗнмели 
те ҫук, часах тутасем ҫӗре перӗниччен тӑсӑлаҫҫӗ.

Верук (лг^/7т)—-Пирӗнтен иртерех килнисем 
те пур иккен.

Кулине—Пур-ха. Иртсе лар. Инҫетрисем-и?
В е р у к —Айакрийех мар.
К улине—Тем ӗҫпе килмеле пулнӑ тата?
Вер^ук— Хатъ те ҫул тӑрӑшшипех йатлаҫса кил- 

тӗм. Еҫсӗр аптранӑ пек „слон сутса“ ҫӳреттереҫ- 
ҫӗ. Виҫ ерне кайарах пӗрре килсе кайрӑмӑр, 
свидетӗлсем ҫук, терӗҫ. Суда пайана хӑварчӗҫ. 
У-ух, хӗрӗн амӑшне пӗрре тытса силлесчӗ. Хӗр- 
не чараймаст. Ҫакӑн пек тарӑхнӑ вӑхӑтра куҫ 
умӗче пуласчӗ. Питӗнчен сурнӑ пулӑттӑм.

К улине—Еп хам та ҫапла шухӑшлатӑп. Ман 
хӗрсеме намӑс тӑвакан амӑшне курасчӗ, тетӗп, 
епӗ те питӗнчен сурнӑ пулӑттӑм, тетӗп.

В ерук—Пӗр кунне пӗр ӗҫкунӗ иртрӗ. Пайан 
тепӗр ӗҫкунӗ иртет.

К улине—-Ҫапла пулмасӑр, тӑхлачӑ. Ак, пайан 
та, нрех, купӑста кутне хускатма пырса каларӗҫ, 
ҫук, каймала мар, кунта килес пулат.

Верук— Сирӗн купӑстасем самай ӳсрӗҫ путьӗнтӗ?

Кулине—Ӳсеҫҫӗ самайах. Пирӗн шыв хӗрине 
лартрӗҫ те  кӑҫал. Шӑварма та ҫывӑх, купӑсти те 
таса.

В ерук—Ҫапла пулмзсӑр. (П ауза). К-хм!..
К у л и н е—Е :ӗр  ӗҫкунӗсем чылай турӑр путь кӑ- 

ҫал?
В ерук—Темиҫе пулнӑ-ҫке. Ывӑлпа 256 ӗҫкунӗ 

пулнӑ тери ҫав бригадир. Епӗр ывӑлпа ҫеҫ пурӑ- 
'  натпӑр т*а...

Кулине-—Епӗр те хӗрсемпе ҫеҫ пурӑнатпӑр ҫав.
В ерук—Есӗр самай турӑр-и?
К улине—Ҫӑва тухнӑранпа ӗҫсӗр ларманччӗ те- 

ха, ҫаплах. Хӗрсем ман, темскер чире карӗ те... 
Хатъ ҫине пӗчченех ӗҫлекелерӗм-ха.

В ерук—Тем тӗлне пулнӑ ӗнтӗ сан хӗрсем?
Кулине— Кӑҫалхи ача-пӑча тем тӗлне те пулӗ. 

Сыхланма пӗлмесӗрех хӑйне валлитупрӗ-ха ӗнтӗ.
Верук-—Те ӗҫленӗ ҫӗрте ҫав шыв ӗҫнӗ-ха ӗнтӗ?
К улине—Ч ӗр  шыв ӗҫсе хырӑмӗ карӑнчӗ пул- 

мала ҫав.
В ерук—Апла пулсан, вотанкӑ чирӗ пулӗ. Пу.>Ь' 

ницана кайса пӑхрӑр-и?
К улине—Кайман.
Верук—Ма илсе каймарӑр ара? Пӳвӗ ҫитнӗ 

хӗрех пулсан, шелҫке-ха.
Кулине—Шел те, мӗя тӑвас тен. Кӑҫалхи ҫул 

пирӗн анчах мар. Нумайӗшӗ ун пек чирпе чир- 
лекенни. Районги тухтӑрпа калаҫса пӑхрӑм та, 
чирне тӳрлетме йурамаст, тет.

В ерук—Тӳрлетме йураман чирсем ,те  пур-им 
вара?

Кулине—Пур иккен. Вӑхӑчӗ ҫитсен хӑйех тӳр- 
ленет, терӗ те...

В ерук—Районри тухтӑр, леш Моҫҫи Исайчӑ 
путь?

К у л и н е —Ҫавӑ ара.
Верук— Ун патне ман ывӑл ачи те кайса пӑхрӗ 

те...
К улине—Мӗн ӗҫпе-ши?
В ерук—Сана никам та ҫук чухне каласа парам- 

ха. Ман ачи пӗр хӗре йӑвӑр ҫын тунӑччӗ те... 
Ҫав хырӑма пӑрахма май ҫук-ши тесе, калаҫса 
пӑхрӑм, тет те, йурамаст тесе каланӑ, тет. Ха.% 
урӑх саккун тухнӑ, тет, те-ха... Пӑрахмала мар, 
тет, вара.

К улине—Епӗ те сана никам та ҫук чухне ка- 
ласа парам-ха. Ман хӗрсем те ача туса пачӗ ҫав.

В ерук—Нумай пула1!и тата?
К улине—Нумай пулмаст. Вӑт ха./ь» какой-ни- 

бут пӗр уйӑх иртрӗ-и, иртмерӗ-и.
В ерук—Кампа тунӑ-ши тата?
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Кулине—Еп хам курман та иӗлместӗп. Хӑй сӑ-
варне шыв хыпнӑ пекех, пӗр ҫӑвар та шарла-
мас¥. Ах, _мӗн чухлӗ хытармарӑм пу;ь, мӗн чухлӗ
хытармарам пу^ь! Ача-пӑчаиа кӗпе аркинчен тыт-
са ҫӳрес тетни-им? Кампа тунӑ тенӗрен, пайан 
судра курапӑр. к » ^ а

В е р у к -А п л а  пирӗн иксӗмӗрӗн те пӗр хуйхӑ. 
Епӗ те хӗрне хам куҫпа курман та-ха. Пайан суд- 
ра куратӑп пулинех. Манерлӗ хӗр пулсан ачине 
авлантарсан та пырӗччӗ. Ҫын сӑмахӗ тӑрӑх хӗрӗ 
ним латти те ҫук, теҫҫӗ.

Кулине Епӗ_ хам та  хӗрсеме качча парасси- 
шен хирӗҫместӗп те... Анчах, ес калашле, каччи 
ним латти те ҫук, теҫҫӗ. Пӗтрӗмӗрех ӗнтӗ, пӗтӗм 
йал-йыш умӗнче намӑс курас пулат.

Верук—Ы тла ку.^ансах ан ӳк-ха. Е-ей, сахал-и 
ку чухне хӗрсем ача туни. Пирӗн йалтах акӑ ре- 
чепех шутласа кайма пула¥. Петӗр Мищокӗ ҫу- 
р р н и  ҫур ҫул та ҫитмен-ха. Микита Лисокӗ х ал  
пер ик кун тенӗ чух туса пачӗ. Кавӗрле Матрунӗ 
ҫуратни ҫулталӑк ҫитет ӗнтӗ. У-у, шучӗ те ҫук1 
Каҫалхи ҫул йӑлана карӗ ӗнтӗ вӑл.

Кулине Ара, ес калани... Пирӗн йалта Микуҫ 
Натили ҫуратрӗ те, 25 тенкӗ шыраса илмеле туса 
пачӗҫ. Матви Марйи тата... Унӑн, уйӑхнех ҫӗр 
тенкӗ ытла тухат тери.

Верук—Е-ей, темӗн те пулӗ ку чухне!
Кулине Ман хӗрсеме темӗн чухлӗ шыраса па- 

раҫҫе ӗнтӗ. Каччи укҫа ҫинче пурнаканни пулсан, 
ытларах пула1^ пу./Ь. укҫа ҫинче пурӑнмавни пул- 
« н ,  ӗҫкунӗнчен шутласа парӗҫ. Мӗн пурӗпе ҫитӗ. 
Пӗр ачана темле те пӑхса ӳстерӗпӗр. Ех, тӑхлачӑ, 
сан ачине курасчӗ, хам ӗмӗрте те  ун пек таса 
ача курман! Пулӑ пекех ҫатӑлтатат. Ҫуралсанах 
10 кӗрепенке тайре тери ҫав.

В ерук—Ман ывӑл пекех пулнӑ апла пулсан. 
м ан  ывал пӗчӗккӗ чух ҫавӑн гек  таса ачаччӗ. Ман 
ывале хаиь те питӗ маттур та-ха. Лаптак кашта 
пек йаштак ман ывӑл. Ес курман пу;ь-ха.

Кулине—Аҫта пурне те курса ҫитерӗн, харпӑр- 
хая ачи харпӑрхӑйшӗн кирек кемӑн та аван пу./ь- 
Курак та вӑн ,хура пулсан та хамӑннах" тесе ка- 
тата?^^^' хӗрӗпе ҫыхланнӑ

Верук— Ҫак иртнӗ ҫурӑ, кӗре хирӗҫ, ту йенеле 
1'аҫат йӑвалама тесе кайнӑччӗ те... Ҫавӑнта темле 
путсер хӗр ҫумне ҫыпӑҫнӑ тэ, хӗре йӑвӑр ҫын ту- 
на, херӗ ача туса панӑ, тет. Ха./ь зкӑ суда чӗн- 
терчӗҫ. Хӗрне курасчӗ-ха, курсанах пӗтӗм питге 
тамаласа тӑкатӑп. Ахӑрса ҫӳреҫҫӗ-ҫӳреҫҫӗ те, вӗ- 
сем ахӑрнишӗн типшар курса ларас пулат.

Кулине—Сан ачу ту йенеле кӑҫат йӑвалама 
кайнӑ темерӗн-и? Мӗн йатлӑ вара  сан ачу?

Верук—Ачи ман Хветӗр йатлӑ та-ха.
Кулине—Хветӗр?! Хӑш йалсем вара ес?
Верук—Иалне Арманкасси теҫҫӗ.
Кулине—Арманкасси?! Арманкассинчи КӑҫӑтХӗ- 

®етӗрӗ апла?
^ е р у к —Иййа! Кӑҫат Хветӗрӗ тесе чӗнеҫҫӗ ҫав.
Кулине {сасартӑк ҫаленсе)— к п ла  пулсан сан 

Аветӗрӳ-и-ха ман хӗрсеме ача тутараканни?
«ерук  (т ӗлӗнсе).—Ес хӑш йалсем вара?
Кулине—Вӑрманкасси.
“ ерук—Хӗрӗ мӗн йатлӑ?
К улине—Алтати.
Верук—Алтати?! Ха-а1... Кси-ха вӑл хӑвӑн хӗр 

иултӑрна чараймастӑн?

Кулине— Еси-ха вӑл хӑвӑн ывӑлуна чараймастӑн?
Верук—Ман ывӑл пӗре те уи пек ҫын мар. 

Мӗн пӗчӗкренпех тӳлек ӳснӗ. Такамран ыйтсан 
та, ман ывӑла ун пек-кун пек тесе калас ҫук. Них- 
ҫан та хӗрсем хыҫҫӑн чупман.

К улине— Ха./Ь ҫеҫ ху каларӑн мар-и?
Верук—Каларӑм пулсан та, пулман. Ашшӗсӗр 

ӳснӗскер питӗ тӳлек ача.
Кулине—Мӗн тата тунас тетни-им? Хӗрсеме на- 

мӑс туса йат сартӑр та, х щ  тата тунас тетри. Ах, 
шуйтан!..

В ерук—Ман ывӑл мар шуйтан, сан хӗр пултӑру 
шуйтан!

Кулине — Есӗ мӗн кунта ывӑлу хутне кӗрсе 
ҫӳретӗн?

Верук — Есӗ тата мӗн хӗр пултӑру хутнекӗр- 
се ҫӳретӗн? Ес ман ывӑлпа иккӗшне ҫӳренине 
куртӑни, калаҫнине куртӑн и!..

Кулине —  Ни ҫӳренине курман, ни калаҫнине 
курман!

Верук — Еппин сиксе лармали те ҫук.
Кулине — Сан ывӑл пек шӗшлӗсем, малтан ки- 

рек хӑҫан та качча илеҫҫӗ. Кайран, хырӑм ӳсе 
пуҫласанах, кайала ҫавӑрӑнса пӑхмасӑрах тараҫҫӗ.

Верук—Ан павраса лар! Курман, илтмен нимӗн 
те ҫук, тап-таса. Пирӗн ҫумра нимӗн шыраса ил- 
мели те ҫук.

Кулине— Ывӑлу кӑҫат йӑвалат темерӗн-и?
Верук—Сирӗн хырӑмшӑн йӑваламан.
Кулине—Апла пулсан ӗҫкунӗнчен шыраса па- 

рӗҫ.
В ерук—Вӑл кӑҫал пӗр ӗҫкунӗ те туман. Кӗр- 

куннех килтен тухса кайнӑ та, таҫта ҫапкаланса 
ҫӳрет.

Кулине— Ҫӗнӗ саккун тӑрӑх 2 ҫула тӗрмене 
ларасси ҫеҫ йулат еппин.

Верук—Тӗрмене?! Хӗре ача тутарнӑшӑн хӑш 
ӗмӗрте тӗрмене лартни пур?

Кулине— Нихӑш ӗмӗрте те лартман пу./ь тӗ> 
халь лартаҫҫӗ.

В ерук—Пӑх_ хэ./Ь> йепле саккун йӗркисене пӗле- 
кенни тупӑннӑ. Ҫав тери саккун йӗркисене пӗле- 
тӗн пулсан, мӗн шырама килтӗн ес кунта? Сан 
хӑвӑннах судйе пулмала. Ача тӑвакансене килна 
пухмала та, тек судит туса лармала. Хӗрне кур- 
сан мӗн пулӗ тесе шухӑшланӑччӗ, ывӑла авлан- 
тараси мӗн тенӗччӗ. Х щ  ӗнтӗ хӗрне курмасӑрах 
паллӑ. Хӗрӗ те сан пекех кутӑн пулмала. Улми йӑ- 
вӑҫҫинчен айакка ӳкмест, теҫҫӗ. Ҫук, ҫук, ҫук, тем 
парсан та кирлӗ мар. Хам ҫӳлли укҫа купаласа 
парсан та, еп санпа хурӑнташлӑ нулас ҫук. Ҫӗр 
ҫ} хрӑм айакка кайса илем те, еп сан хӗрна илес 
ҫук. Тфу, тфу!..

Кулине—Еп сана ҫакӑн пеккине курах хӗр пар- 
са ларатӑп тетӗн-и? Елӗк пирӗн аттесен ула автан 
пурччӗ. Есӗ пӗре ае ҫавӑытан уйрӑм мар иккен. 
Ах, ула автан, Ҫакӑн пек кӑмӑла хуҫнӑшӑн сана 
суда парас пулат.

Верук—Суд? Ес суккӑр ҫынсене суда кайса пар, 
мана мар. Епӗха;ь. мухтав турра: куҫлӑ-пуҫлӑ, сӑм- 
салӑ-туталлӑ, чӗлхе-ҫӑварлӑ, алӑлӑ-ураллӑ, суда 
парсан та, санӑн айнах пулас ҫук. Хам ӗмӗрте 
пайтах судлашса курнӑ, никам айне те пулман. 
Халиччен ниҫта та намӑс курман. ^■фу! 1'фу!.. Ҫи- 
не-ҫике тфу!.. (т ухса  кайатН).

Кулине— Чӑн ухмахах пу.;ь ку хӗрарӑм. Чӑна- 
хах Кӑҫат Хветӗрӗн амӑшӗ пулсан, кунтан ырри-
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нех кстме ҫук. Кун пек шӑртне ниҫга та вырнаҫ- 
тарма пӗлменскер, пырса тивертсе те йарӗ.

Хветӗр (лг^ра/и)—Кунта та  никамах та ҫук ик- 
кен. Судйисем килмерӗҫ-и-ха?

Кулине— Ҫук ха.
Х в етӗр —Килни иртерех пулчӗ пулас.
Кулине —Есӗ мӗн, заҫедатӗл мар пу./ь те? 
Х вегӗр—М а р .. ах да, заҫедатӗл ҫав.
Кулине— Пӑхсах паллӑ, судлашма килекенскер 

мар пек туйӑнат.
Хветӗр—Да .. ҫапла ҫав!
К улине—Ак есӗ ӗнтӗ суд ӗҫӗсене аван пӗлетӗн 

пулмала. Тӳррипех кала-ха: манӑн хӗрсем ача ту- 
вӑ та, ҫавна шыраса илес тесе суда панӑччӗ, ҫак 
ҫӗнӗ саккун йӗркипе ыӗн чухлӗ шыраса илмеле 
тенӗ-ши? Пӗри пӗр куи халӑх ҫинче вуласа кӑ- 
тартрӗ те тӗплӗнех ӑнланса йулаймарӑм пулас.

Х в е тӗ р —Ха.1) ӑна ӑҫтан чӑннипе калама пулта- 
рӑн-ха? Суд тунӑ чухне курӑнат. Унта курнат. 
Ха./Ь нумай пулмаст пӗрине суд турӗҫ те, пӗр пус 
та тӳлемеле пулмарӗ. Хӗрӗ ачине пӑхса ӳсгерме 
пултарайманнине кӑтартса пачӗҫ те, хӗртен ачине 
тытса илсе, ашшӗне памала турӗҫ.

Кулине— Ак тата. Апла та пулзт иккен.
Хветӗр—Тӗрлӗрен пулат.
Кулине -А х , ывӑлӑм, есӗ ман хӗрачашӑн тӑр- 

сая, еп сана ахалех тумӑттӑм. Есӗ мӗнле пулсан 
та судйесем ҫумӗнчи ҫын. Сирӗн сӑмаха кӗрӗшме 

, те пултараҫҫӗ.
Х ветӗр—Кӑҫал^ апла суд тумаҫҫӗ, тӑхлач! Кӑҫал 

саккун мӗнле хушат, ҫапла тӑваҫҫӗ.
К улине—Ҫапла пу./ь Ҫав. Епӗ, кӑҫал та илке- 

леҫҫӗ пу./ь терӗм те...
Х ветӗр—Ҫук, калаҫмали те ҫук.
К улине—Вӑт ес, ача, ӑслӑ калаҫатӑн. Ман хӗр- 

семӗн ачи, сан пек ӑс-тӑнлӑ ҫынпа пулнӑ пулсан, 
пӗр сӑмахсӑра^ качча памала. Ха;ь акӑ каччин 
амӑшӗпе калаҫрӑм та, амӑшӗ ҫавра ҫил пекех. 
Ывӑлӗ те амӑшне хывнӑ пулсан, шухӑшламали те 
ҫук.

Х ветӗр—Кам пӗлет ӑна? Ҫынсем тӗрлӗрен пу- 
лаҫҫӗ. Пӗр ҫемйерех пӗр пек мар. Акӑ пайан 13 
алимент сучӗ пулмала, теҫҫӗ. Унта тем тӗрлӗҫын 
та пулӗ. Тӳррипе каласан: епӗ хам та ҫав ӗҫпех 
килнӗ те-ха... Хӗрӗпе, тата хӗрӗн амӑшпе курса 
калаҫас та, килӗштереҫҫӗ пулсан суд туса аппа- 
ланиччен, илес те кайас, тенӗччӗ.

Кулине—Мирлӗ тунине мӗн ҫиттӗр ӗнтӗ. 
Х ветӗр—Ьх, тӑхлачӑ! Санӑн вӑл хӗре курасчӗ. 

Кантӑк умӗнчк чечек пекех вӗт. Пӗр кашӑк шыв- 
пах ҫӑтса йамала.

К у л и н е—Пӳвӗ пури хӑт?
Хветӗр -М ӗн  каласси пур. Йаш гак хулӑ пекех. 

Хамран пӗр шит лутрарах та... уншӑн ничево. Ик 
ҫӳҫ хӗрри кӑтра, ҫӳҫӗ сарӑ, куҫӗсем вара кӑн-кӑ- 
вак. Сӑмси: ни ытла вӑрӑм мар, ни ытла кӗске 
мар, так чохэ. Тути вара: пӗчӗкӗ, шӑратса тунӑ 
йӗрӗлче пекех. Праҫниксенче пурҫӑн кӗпе тӑхӑ- 
нат те, ҫилпе варкӑшат кӑна. Пушмакӗ те ҫап-ҫу- 
тӑ: ларт-ларт тутарат. Хӑвӑн ывӑлу пулсан, тӳр- 
рех ҫавна илмеле. Тӗнчипе шырасан та  ун пек 
хӗр ес тупас ҫук.

Кулине—Мӗншӗн ес ӑна ачине ҫуратаччен кач- 
ча илмерӗн?

Х ветӗр—Аппӑшӗ питӗ хайар, теҫҫӗ те... Хӗрӗ 
ман, ҫеиҫе кӑмӑллӑскер. Хаи аппаыа хирӗҫ кайса, 
аппана вӑрҫтарас килмест, тет. Дмӑшӗ ҫук. Ап-
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пӑшӗ тата хама курмасӑрах мана тиркесе пӑрах- 
нӑ, тет.

Кулине—Кӑҫалхи ҫамрӑксем ашшӗ-амӑшӗсенчен 
питех те ыйтса тӑмаҫҫӗ вӗт ха.

Х ветӗр— Ҫапла та... Ак, есӗ илес хӗрех аппӑш 
сӑмаххинчен тухасшӑн мар.

Кулине—Есӗ калашле, лирӗн килни чӑнах та 
иртерех пулчӗ пулас. Тула тухса уҫӑлас-ха, кунта 
ытла та шӑрӑх. (Кайат).

Х ветӗр—Алтати аппӑшӗ мӗскерле-ши? Курса 
виҫ сӑмах калаҫасчӗ. Алтати хӑйӗн аппӑшне ҫви- 
детӗле панӑ тенӗ. Килетех пу./ь те-ха.

Алтати {кӗрет )—кш ш Ь  килсе ларнӑ иккен, 
урӑх никам та ҫук. Ну, йурӗ. {Кайма тӑратк), 

Х ветӗр—Алтати, ан кай ха!
А лтати—Мӗн тата?
Хветӗр —Лар-ха манпа йунашар! Ан вӑтан. 
А лтати—Санпа пурӑнма вӑтанманскер, йунашар 

лармах вӑтанмӑпӑр-ха. {Л арат ) Ну, мӗн?
Х в е т ӗ р —Еп акӑ мӗнле шухӑшлатӑп: суд туса 

пӑтраниччен, ата, пӗрлешер те йурӗ.
А лтати—Санпа епӗ ним парсан та пӗрлешмес- 

тӗп. Мана мӑшкӑласа пӗтӗм йал-йыш умӗнче на- 
мӑса кӳртрӗн те, хал, манӑннах сана качча т /хса  
лармала. Пӗр авланнӑ ҫынна кайам та, сан пата 
ура та йарса пусмастӑп.

Х в е тӗ р —Неушлӗ епӗ йалта никамран та начар 
каччӑ пулса тӑтӑм-и? Неушлӗ есӗ те йут ҫынна 
кайса ман чӗрене ҫунтарӑн-ши? Дущӑ!.. Еп сана 
никамран та ытларах йурататӑп. Иуратман пул- 
сан еп ҫумна ҫыхланман та пулӑттӑм. Есӗ те ун чух- 
не мана йурататӑп тетӗнччӗ ҫке. Есӗ те саватӑп 
теттӗн.

А лтати—Савнӑ та, иртнӗ.
Хветӗр —Дущӑ, ан асаплантар ес мана. Еп сан- 

шӑн тем тума та хатӗр. Ес мана ан пӑрах ҫеҫ.
А лтати—Ун ҫинчен х щ  суда килсен мар, кӑшт 

маларах калаҫмалаччӗ. Манӑн хырӑма йулсан ес 
пирӗн йалтан кайрӑн та, ҫак тарана ҫитсе те  пыр- 
са пӑхмарӑн.

Х ветӗр—Инкӳ питӗ хайар теҫҫӗ те... пыма шик- 
лентӗм. Тата ҫынсем куласран хӑрарӑм. Еп уншӑн 
сана йуратма пӑрахман вӗт. Есӗ ху та  айӑплӑ. 

А лтати—Мӗншӗн?
Х ветӗр—Ху йӑвӑр ҫын иккенне мӗншӗн час 

пӗлтермерӗн? 6 уйӑх ҫитнӗ те, мана тин ҫырса 
пӗлтертӗн. Ытлашши палӑрман чухне систерме- 
леччӗ те, пӗрлешмелеччӗ ҫеҫ.

А л т а т и —Ха./Ь епӗ хама ва./ьъи урӑх каччӑ туп- 
нӑ. Санран пӗре те кайа мар.

Х ветӗр—Суйатӑн пу./ь? Итле ха, Дущӑ, манӑн 
сан инкупа курса калаҫасчӗ. Пайан кунта килет-и 
вӑл?

А лтати—Килет. Анчах еп хам инкенесанпя пӗр 
сӑмах та калаҫтармастӑп.

Х ветӗр—Мӗншӗн, Алтати?
А лтати—Сана курсанах, вӑл сан ҫине араслан 

пек сикселарӗ  те, пӗтӗ>| пит-куҫне тӑрмаласа пӗ- 
терӗ. Пирӗн инке вӑл ҫав тери хайар, ҫав тери 
матур. Хамӑр йалта ӑна ҫӗнекен пӗр ҫын та ҫук.

Х в етӗр —Апла тума ирӗк ан пар ес, Алтати! 
Ах, мӗнле унӑн кӑмӑлӗ ҫавӑрӑннӑ тӗле пуласчӗ.

А л т а т и -С а н  ҫине вӑл ӗмӗрлӗхех ҫиленнӗ, кӑ- 
мӑл ҫавӑриассине пӗре те  кӗтмели ҫук.

Х ветӗр— Ну, йурӗ! Епӗр те санран кайивех туп- 
мӑпӑр ха. Ата, суд туччӗр, мӗн чухлӗ тӳлемелине



аӳлӗп, анчах, сан умантаурӑх пуҫ тайасси аи 
пултӑр. {Хӑаӑрт т ухса кайагк).

Алтати {хыҫҫӑн чупса) —Хзетӗр... Хветӗр .. (Па- 
узӑ). Мӗн туса хутӑм-ха епхама-хам? Савнӑ Хве- 
тӗр!.. Ес мана ха.ъте ӗлӗкхи пекех йурата1!-ши, те- 
се курнӑҫлантӑм ҫеҫ, Хветӗр! Еп санах пыратӑп. 
Санах йурататӑп. Епӗ пӗтӗмпех суйрӑм. Инке те 
хирӗҫ ^ар  вӗт. Хветӗр, таврӑн. Таврӑн тетӗп. Ҫук, 
ҫаврӑнса та пӑхмарӗ. Кайрӗ. Урӑх арҫынна качча 
кайсан вӑл мана сӑмах айӗнчех ҫӳретӗ. Унӑн кӑ- 
мӑлӗ нийепле те Хветӗрӗнни пек пулмӗ. Хветӗр 
качча илсенех мана вӗренме йаратӑп, тетчӗ. Ман 
капла сакӑр ҫул хут вӗренни ахалех пӗтет. Ҫитес 
кӗркунне районра аслӑ шкулсене вӗренме кӗме 
хатӗрленмели курс уҫӑлат. Хветӗр, мана йурата- 
канскер, чарса тӑман пулӗччӗ. Ачана пӑхма ватӑ 
амӑшӗ пур. Ех, ухмах! Хам курнӑҫпах пӗтетӗп 
пулӗ.

Верук {кӗрет) — Суд ха./ь те пуҫланман-и-ха?
Алтати—Ҫук-ха. Асанне, еп хӗр чухнех ача ту- 

нӑ пултӑр, санӑн ман телейе ывӑл пулнӑ пултӑр, 
сан ывӑлу мана качча илкӗ пултӑр, есӗ вара ман 
ачана пӑхнӑ пулӑттӑн и?

Верук -Сан пек илемлӗ хӗрарӑмӑнне те пӑхма- 
сан, камӑнне пӑхас тата?

А л т а т и -Е п ӗ  те сана виличченех пӑхса тӑран- 
тарса усранӑ пулӑттӑм.

Верук—Есӗ апла калатӑн та, манӑн тепле кин 
пулат ӗнтӗ.

Алтати—Санӑн ывӑл ача пур-и вара?
Верук—Пур, пур!
А лтати—Итле-ха, асанне, мана ҫулӑхса пӗр ар- 

ҫын ача тутарчӗ те, халӗ ачишӗн мӗн чухлӗ тӳле- 
мелине тӳлетӗп, анчах, еп сана нихӑҫзн та качча 
илместӗп, терӗ те, тухса карӗ.

В ерук—Сан пек хӗре илмест пулат. Каччине 
курса хамӑннах питӗнчен сурасчӗ. Есӗ ман ывӑл- 
па ача тӑвас пулсан, еп сана пӗр сӑмахсӑрах ки- 
ле ҫавӑтса каймала, ачине те хамах малта йӑтса 
пымала.

Алтати—Ах, есӗ курасчӗ, асанне, манӑн каччи 
йепле илемлине! Ҫирӗп, латакаскер... Хулпуҫҫисем 
тем сарлакӑш. Кӑкри вара, пӗр шит малала тухса 
тӑрат, хӑй йӗпкӗм хура. Куҫӗсем ҫӑлтӑр пек йӑл- 
тзртатаҫҫӗ.

Верук—Ха-а! Каснӑ лартнӑ ман ывӑл пекех.
Алт^ати—Кайса шырам-ха еп ӑна, туаайрӑп-и? 

{КайаМ).
В ерук— Пайан сучӗ пулат-ши, пулмаст-ши? 

Кӗтсе ывӑнтарчӗҫ ӗнтӗ пӗтӗмпех. {Ларат).
Кулине—( Я ф т  т епим ӗн  ш арлам асӑр ларӑгп). 

К-хӗм!..
Верук {хыт ӑрах). К-хӗм!..
Кулине (В ерукран хы т ӑрах)— К-хӗм!..
Верук— Есӗ мӗскер ӗсӗр се манран мӑшкӑласа 

ларатӑн?
К улине— Ан шӑртланса лар.
В ерук— Шӑртлӑ ҫынпа шӑртланмасӑр.
Кулине— Тивмен тункатана никам та тивмест.
В ерук— Намӑссӑр, намӑссӑр! Х ӗрсем ӳ хыҫҫӑн 

суда килме намӑса пӗлесчӗ.
К ули не- Санӑн ывӑлу хыҫҫӑн суда килме на- 

мӑса пӗлесчӗ.
Верук— Еп суда килмен. Хӗрпе курса калаҫас 

та, Кйлӗштермеле пулсан, хӗрне илес те кзйас  
тенӗччӗ, Сан пек ҫынран шыраса илме килмен,

К улине—Санран шыраҫҫӗ-и мӗн? Мӗвкер чӗл- 
хуна хыҫса ларатӑн. _

Верук—Ес хыҫмастӑн пу./ь*
Кулине—Выҫ хырӑмлӑ ҫын хытӑ ҫиленет теҫҫӗ; 

мӗн—хырӑму выҫа пуҫларӗ-им?
Верук—Шуйттан выҫа пуҫларӗ. Иӗкӗлтесе лар- 

ха нумайтарах, ак пӗрре сиксе тӑрсан... (Тӑрагк).
Кулине—Епӗр санран кайа йулатпӑр пу.1). Ах, 

ват кӑрпан!.. (Тӑрат).
Верук — Епӗ ватти сана канҫӗрлерӗ-и;мӗн? 

Тфу!.. Намӑса пӗлесчӗ ват ҫынна кӳрентерме. Тфу!.. 
Тфу!.. Тфу!.. Ҫине-ҫине тфу!.. (Тыт ӑҫмах тӑраҫҫӗ).

К у л и н е -А к ,  пӗрре ҫӳҫунтан йарга илсен!..
Верук—Хурах!.. Хурах!...
Кулине—Хурах кӑшкӑрса кама айӑплаҫ тетӗн? 

Еп хам та кӑшкӑрма пултаратӑп. Караул!.. Ка- 
раул!..

Верук—Хурах!...
Иккӗшӗ х а р ӑ с —Хурах!..
(Хвет ӗрпе А лт а т и  кӗреҫҫӗ).
Хветӗр—Мӗн хӑгланатӑр есӗр? {Верука гпигпса 

пӗр йенне тӑрат ат ).
Алтати—^Ухмаха йӗрмерӗн пу./ь те? {К улинене  

тытса тепӗр йеннеле тӑратат).
Хветӗр {А лт ат ине кӑт арт са). Акӑ, анне, ман 

арӑм  пуласси, паллашӑр, Алтати тесе чӗнеҫҫӗ.
Алтати {Верука а л  тытса). Питӗ хавас! {Хве- 

тӗр ҫине кӑт арт са). Акӑ, инке, ман упӑшка пу- 
ласси, Хветӗр тесе чӗнеҫҫӗ.

Кулине— Еси-ха вӑл Кӑҫат Хветӗрӗ текенни? 
Ак ӑҫта телей! {Верука). Ес Хветӗрӗн амӑшех пу- 
латӑн и вара?

В ерук—Хветӗр амӑшех. Есӗ Алтати инкӗшех 
пулатӑк-и?

Кулине—Алтати инкӗшех.
В ерук—Ах, тур-тур!.. Каҫарсамах, тӑхлачӑ, пӗр- 

пӗринпе паллашмасӑр кӗҫех вӑрҫса тилеттӗмӗр. 
Каҫарсам!

 ̂ Кулине—Каҫарасси мӗнни... Хама каҫар ӗнтӗ. 
Йытӑсем пӗр-пӗринпе вӑрҫмасӑр паллашмаҫҫӗ, 
тет, ҫавӑн пекех пулчӗ ӗнтӗ ку.

Верук— Пӗлсе тӑнӑ ҫинчех епӗ сана кӳрентер- 
мен пулӑттӑм.

Кулине—Кӳрентерессишӗн пулсан епӗр иксӗ- 
мӗр те  пӗр-пӗринчен йулмастпӑр пулмала. Чӑн- 
чӑн ҫӳпҫипе хупӑлчийех ӗнтӗ.

Верук—Ха./ь ӗнгӗ тӑватсӑмӑр та ҫӳпҫипе ху- 
пӑлчисем пултӑмӑр.

Кулине—Урӑх нимӗнле сӑмах та тупса кзлас 
ҫук.

Верук—Ах, турӑ!.. Кун пек хӗре кам качча 
илмӗ!

Кулине— Пӗлмен, пӗлмен. Кун пек каччӑна кам 
хӗр памӗ?

Хветӗр— Ну, суд ӗҫне пӗтересси ҫинчен ҫекре- 
тар патне кӗрсе каламала пу./ь- {Кӗме т ӑрат , А л ӑ к  
ҫинче ҫакӑнса т ӑракан  х у т а  вулат )  „Пайан суд 
пулмаст, судйесем пурте Ш упашкара Главсуда ӗҫ- 
пе кайнӑ". Кайччӑрах. Пире текехсуд  кирлӗ мар. 
Ну, тӑхлачӑсем, айгӑр киле. Ҫакӑнта суд курма 
килнисенчен паллаканнисене туйа чӗнсе хӑварӑр. 
Ата, Дущаша, епӗр кайар!

А лтати—Ата, Хвегӗр!.. {Ы т алаш са т ухса ка- 
йаҫҫӗ).

Верукпа К улине—Ҫитес ерне кун ӗнтӗ, Хветӗр 
туйне тума пырӑр, ушкӑнпех! {Кайаҫҫӗ).

Чаршав.
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Сывлӑх ник ӗсӗ
Ӗҫӗ хӗл йуҫланас умӗн, ,Т р у д “ хаҫатра ,Физ- 

кутьтурӑлӑ хӗллвне хирӗҫ тухса илесси тесе йат 
хунӑ статйа тухнӑ хыҫҫӑн пер уйӑха йахӑн ирт- 
сен, пуҫланса кайнӑ.

Шӗвӗр пӳрнипе сулахай сӑмса шӑтӑкне уҫса 
ларакан клуб пуҫлӑхӗ патне Павӑл Никитин кӗчӗ 
те, хӑйусӑртарахӑн чарӑнса тӑчӗ.

Клуб пуҫлӑхӗ, кӗнӗ ҫын ҫине пӑхмасӑр, ӗҫрен 
пушӑ аллипе ҫтена ҫине: „Еҫлеме ан чӑрман- 
тарӑр!‘ тесе ҫырса ҫапнӑ хулӑм хут ҫине тӗллесе 
кӑтартрӗ.

Павӑл ӳслӗк тухман ҫӗртенех ӳсӗркелесе илчӗ 
те, шӑппӑнтарахӑн каларӗ:

—  Иртнӗ ернере есӗр мана кӗрсе пӑхма кала- 
нӑччӗ те... Тупса паратпӑр терӗр.

— Мӗн? Кӗскен кала!
— Йӗлтӗрҫӗсен кружокӗ ва.’ь.ъи...
Клуб пуҫлӑхӗ ш ӗвӗр пӳрни ҫумне ҫыпҫӑннӑ 

темӗскере сӗтел айне пӑрахса:
— ^Гатах кӗскенрех кала. Пӗр сӑмахпа!—терӗ.

— Йӗлтӗрсем!—тесе хучӗ Никитин татӑклӑн. 
Клуб пуҫлӑхӗ пуҫне сулахай йенеле тайрӗ те, 
пӗр пек илтӗнсе тӑракан сасӑпа ҫапла каласа 
мӑкӑртатса илчӗ.

— Физку./Ьтурӑ—сывлӑх никӗсӗ. Хавшаклӑх тӗп 
пултӑр! Декабӗрӗн 2-мӗшӗнче, йункун, тепре кил- 
се пӑхӑн.

Д екабӗрӗн  2-мӗшӗнче Никитин каллех клуб 
пуҫлӑхӗ умӗнче тӑраК'.

К луб пуҫлӑхӗ сӗтел хушшинче кӗнекесен хыт

Ыттисен пек мар
Чӑваш издат коллективӗ к ӑ л а р а к н  

„За  бОлыпевистскую  книгу* утена 
ха ҫатран .

ГО Н О БА Р.

Чӑвашиздат барометрӗ.

хупписем ҫине темӗскерле пит хӑруша, майрака- 
лӑ етемсеи ӳкерсе ларат. Никитина курсан, вӑл, 
анасласа илнӗ хушӑрах ҫапла каласа хура1г:

— Физку./ьтурӑ—сывлӑх никӗсӗ. Хаашаклӑх тӗп- 
пултӑр! Декабӗрӗн 9-мӗшӗнче, йункун, т а т зх т е п -  
ре килсе пӑхӑн.

Декабӗрӗн 9-мӗшӗнче кл /б  пуҫлӑхӗ хӑйӗа сыл- 
тӑм хӑлхин сухӑрне шӑрпӑкпа тасатса ларнӑ ху- 
шӑра каллех Никитин пырса кӗрет.
—' А! Физку.ътурӑ—сывлӑх никӗсӗ. Хавшаклӑх 
тӗп пултӑр! Йункун, декабӗрӗн 16-мӗшӗнче килсе 
пӑхӑн.

""" • • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • « • •

Малтанранпа виҫ уйӑх иртет. 4 уйӑх... Никитин 
клуб пуҫлӑхӗ патне ҫӳреме пӑрахмасЕ Пӗре вӑл 
ун умне ҫилӗлӗн пырса тӑрса:

— Хӑҫанчен, а-а-а! Йӗлтӗрсем пулаҫҫӗ-и санӑн, 
пулмаҫҫӗ-и?—тесе кӑшкӑрса пӑрахаЕ

Клуб пуҫлӑхӗ, бутерброд чӑмласа лараканскер, 
шартах сиксе илет. Унтан Никитин патнех пырса 
тӑрса, ӑна хулпуҫҫинчен лӑска-лӑска ҫапла калат:

— Физку.^турӑ— сывлӑх никӗсӗ. Хавшаклӑх тӗп 
пултӑр! Тепӗр ернерен килсе... Анчах мӗне кирлӗ- 
ха халӗ йӗлтӗр, а? Чӳрече витӗр пӑх-ха, ҫуркун- 
не ҫитет...

Чӑнах та: чӳрече витӗр пӑхсан кӑвак пӗлӗт йар 
уҫӑ, шӑнкӑр-шӑнкӑр йур шывӗсем йухаҫҫӗ, шӑн- 
рӑрч йурри илтӗнет...

Клуб пуҫлӑхӗ Никитина лӑпланнӑ сасӑпа ҫапла 
каласа ӑсатат:

— Акӑ^мӗн! Малала пирӗн иксӗмӗрен футбол 
круж окӗ *организацилес ӗҫе тытӑнмала пулат. 
Кирлӗ хатӗрсем туйанса парассине хам ҫине иле- 
тӗп...

Малала мӗн пулнине пӗлес пулсан, ҫак фелйе- 
тона тепӗр хут пуҫламӗшӗнченех вулама тытӑн- 
мала, анчах вуланӑ чухне „хӗл“ тата „йӗлтӗр- 
сем“ сӑмахсем вырӑнне „ҫуркунне* тата „футбол” 
сӑмахсем каласа вуламала.

Физку/ьтурӑ ӗҫӗ ҫине бӳрократла яӑхса пурӑна- 
кансене ӗҫҫыннисен массисем кирлӗ пек тытка- 
лама пӗлмесен ҫакӑнта сире каласа пани пулма 
та пултарӗ. Анчах ӗҫӗ, тӗрӗссипе каласан, кунта 
калани патнех ҫитеймен: виҫҫӗмӗш хут клуб 
пуҫлӑхӗ патне пырса кайнӑ хыҫҫӑн, Никитин 
клуб членӗсен мӑн пуххинче клуб пуҫлӑхӗ ҫин- 
чен уйрӑм ыйту ларгса сӳтсе-йавма сӗннӗ. Пуху 
итленӗ. Унта вара  клуб пуҫлӑхне пит хытӑ пӗ- 
ҫертнӗ. Унтан пӗр кун пурӑнсан, йӗлтӗрҫӗсен кру- 
жокӗнче тӑракан клуб членӗсем пурӗш те „йел- 
тӗрҫӗсен маршне“ йурласа уйала тухса кайнине 
пурте кур ӑмӑр.

Йӗлтӑрҫӗ И.

1С



Ӑ с л ӑ  а ч а
Ҫверчквв РкерчӗкР.

— Ачам, ҫакӑ ӗнтӗ санӑн шӑлну пула>. Унпа есӗр туслӑ пурӑнӑр. Ҫемйере туслӑ  
пурӑнни килӗшет.

— Туслӑ пурӑнмасӑр. Совет Сойузӗн ҫемйинче 170 мӗлйун ҫын пӗрпӗринпе 
телӗнмеле туслӑ пурӑнӑ^ те, 12 ҫынлӑ ҫемйере туслӑ пурӑнма пултарӑпӑр-ха.

ФАШИСӐМ КӐЛЕНДАРӖ

Ҫӳлти тӗр^е чӑваш кожхозникӗн к<аи {ияче 
^курм а пула!', айалти 1«рре Турхаж ӑааӑичи 

Чутай равонв) вулав {тртӑнче куратӑн. Кала-ха, Елзӑ, ҫу  хыҫҫӑв мӗи пулаӗ? 
Кӗр. — Кӗр хыҫҫӑвТ — 1ыҫлӑх.
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ҫ ӳ п -ҫ а п

Мӑн Сӗнтӗрсен сӑнавӗ
Мӑн Сӗнтӗрти (Йетӗрне р.) „Комбайн* колхов 

чылай ӗҫсене кӑҫал никам кӑгаргса памасӑрах „ҫӗ- 
нӗле“ турӗ. Агрономсем хушмасӑрах, 0,33 гектар 
ҫинчи ырашз вырмасӑр, авӑн ҫапса вӑрлӑх тума- 
сӑр, ҫӗртме сухине сухаламасӑр, пӗр ҫынсӑр, ма- 
шинисӗр-мӗнсӗр ҫил пулӑш нипе кӗраки акса хӑ- 
варчӗ. Ҫилӗ вырман ырашӑн пӗрчисене силлесе 
кӑларнӑ та,— акнӑ. Еҫленӗшӗн пӗр ӗҫкунӗ те ыйт- 
ман. Кайран Мӑн Сӗнтӗрсем пуш хӑмӑлне пуҫтар- 
са кӗртме 10 ӗҫкунӗ панӑ. Килес ҫул ҫак ҫилпе 
акнӑ ыраш лайӑх ӑнса пулсан, ӳлӗмрен те ҫапла 
акма шутлаҫҫӗ.

Хатъ тата вӗсен ҫак таранчченех пӗр жнейкӑ хир- 
те ларат... Ҫилпе акса хӑварнӑ ыраша килес ҫул 
вырма тесе ӗнтӗ вӗсем жнейкине уйа хӑварнӑ.

Килес ҫул ҫилпе акнӑ ыраш мӗнле пуласси те, 
жнейкӑпа мӗнле вырасси те паллӑ мар-ха. Анчах 
та Мӑн Сӗнтӗрсем кахалли такамшӑн та паллӑ.

М. Дангер.

Такӑнса ӳкни
Епӗр каҫ-ҫӗрле Ачакасси (Хӗрлӗ Чутай р.) ура- 

мӗпе иртсе пыратпӑр. Йӗпи-лаприне тата тӗттӗмне 
пӑхмасӑр, урасене йӗпе ҫийӗн шутара-шутарах 
Ентри тӗлне ҫитрӗмӗр. Сасартӑк епӗ Ентри тӗлӗн- 
че, темӗскертен такӑнса, пухӑнса тӑнӑ ҫӑмӑр лу- 
пашкине чӑмрӑм. Епӗ ӳкнӗ вырӑнта темӗскер ӗнӗр- 
лесе вы ртаЕ  Й улташ а йатран чӗнтӗм, вӑл, нана 
темӗскерле амак пулнӑ пулӗ тесе, ним тума ат- 
тӑраса тӑрат. Епӗ ӳкнипе ӑна та сирпӗтсе питне- 
куҫне варланӑ.

— Санӑн спичкӑ пур-и?—ыйтрӑм епӗ.
— Пурҫке.
Вӑл спичкӑ ҫутрӗ. Епӗ ӳкнӗ вырӑнга каска йе- 

вӗрлӗ йапала выртат. Ҫул ҫинчи шывлӑ вырӑнта 
ҫула урлӑ выртнӑ.

— Ара, ку пирӗн колхозӑи МТФ пуҫлӑхӗ Мур- 
лайӗв Петр вӗт,—терӗ ман йулташ. Епӗр тӗлӗнни- 
пе шанк хытса тӑтӑмӑр. Ана ура ҫине тӑратма ты- 
тӑнтӑмӑр. Анчах вӑл вилӗ ӳсӗр выртат.

— Ех! Мӑрли, Мӑрли! САна йалта ҫапла чӗнеҫ- 
ҫӗ). Есӗ ҫапла ӳсӗр выртса ҫӳресех пӗгӗм МТФ 
ӗҫне йапӑхтартӑн. Кайса пӑх-ха есӗ хӑвӑн ферму- 
на, унта мӗнле йӗркесӗрлӗх. Ӗнесем санӑн чупта- 
раймасӑрах йулса пӑсӑлса кайаҫҫӗ. Нумай пулмаст 
ӑратлӑ вӑкӑр вӑрманта улӑхрах вилчӗ. Унган мал- 
тан ҫавӑн пекех сӑвзкан ӗне вилсе кайрӗ. Тата 
сысна ҫурисемпе ҫамрӑк пӑрусем те вилкелерӗҫ. 
4 сысна чылай самӑртараххисемех сан ҫине тарӑх- 
сах сывлӑшӗсене кӑларса йачӗҫ. Апла пулсан са- 
на мӗн чухлӗ вы.ть^* “ л^аниӑ,— твквлесе епӗр йул- 
гашпа килеле утрӑмӑр.

Игравил,
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Ҫӑмӑрта
Хирпуҫ йалӗнчи (Вӑрнар р.) ,П о б е д а “ колхоз 

предҫедатӗлӗ ҫырмара ӳсӗр выртнине курсан ыйт- 
рӑмӑр:

— Йулташ Куҫмин, есӗ мӗншӗн куҫы рм ана  кӗр- 
се выртрӑн? Ҫӑмӑр ҫусан йӗпенетӗн вӗт?

— Ах, мучи, ҫӑмӑрӗ пулсан тем пекчӗ, вара шыв- 
па йухса, утмасӑрах киле ҫитетгӗмччӗ, терӗ.

Филтерми.

„Тӗлӗнмеле“ ачасем
Епӗ пӗрре Ишлей районне командировкӑна ка- 

)ӑм, унта мана Тивӗш колхозӗпе паллашма йачӗҫ. 
Чолхоза ҫитсен, виҫӗ пӗрчӗ сухаллӑ колхоз пред- 
ҫедатӗлӗ мана Ҫтапан Хветӑрчӑ бригадирӑн 12 
ҫул кайалла ҫуралнӑ Азарийӗпе паллаштарчӗ. Ку 
чӑнах та тӗлӗнмеле вӑйлӑ та, хастар ача. Кун пек 
нийепле ударник-стаханӑвцӑ та ӗҫлеме яултарас 
ҫук. Сӑмахран, Тивӗш колхозӗнчи ударниксем ирт- 
нӗ ҫулла тӑватӑ кун хушши ҫурӑм тӑрӑх тар йух- 
тарса утӑ ҫулнӑ пулин те тӑватшар ӗҫкунӗ анчах 
илнӗ, а паттӑр Азари пӗчӗк ҫавипе тӑвайккисенче 
кӑшлаттярса 8 ӗҫкунӗ „тунӑ“. Азари йаланах икӗ 
ҫыншӑн „ӗҫлесе“ пынӑ. К ^ т а т а х  тӗлӗнтерекен хы- 
пар иар-ха, ҫак бригадирӑннах, те Лиди йатлӑччӗ, 
катӑк йӗмлӗ пӗчӗк хӗр ача пур, ку вара чӑнахах 
та  виҫӗ ҫыншӑн ӗҫлет. Иртнӗ ҫулла Лиди тырӑ 
вырса 22 ӗҫкунӗ тунӑ.

Аха./Ь Ҫын ачи пуличчен, пирӗн колхозри Ҫтап- 
пан Хветӑрчӑ бригадир ачи пул,—теҫҫӗ унти кол- 
хозниксем.

Унтан шӗвӗр йанахлӑ предҫедӑтӗл мана колхоз 
йӗтемми ҫине паллашма илсе карӗ. Унта, малта- 
нах калас пулат, пурнӑҫ йакши, кам мӗнле вы./ь5х 
апатне мӗн чухлӗ илес килет, аЯта йара пар киле 
йӑтаӖ

Епӗ питӗ тӗлӗнекеы ҫын, ҫавӑн пеккисем пулсан 
ҫырса пӗлтерӗр—курма пыратӑп.

Ҫавӑ.

Шыракансем
Ш ыракан тупа11, теҫҫӗ. Чӑн. Хӗрлӗ Чутай райо- 

нӗнчн Тури Ҫӗрпӳкасси колхозиикӗсем лаша кӳл- 
меле пулсан, уг хатӗрӗсем ҫур куна йахӑн кол- 
хозниксен килӗсем тӑрӑх шыраса ҫӳресен тупаҫ- 
ҫех.

Аичах вӑл колхозра учот ӗҫӗ лайӑххине темчул 
шырасассӑн та тупасси пулас ҫук, мӗншӗн тесен 
колхозниксен ӗҫкунӗсене апрелрен пуҫласа окФа- 
бӗрччен те ӗҫкӗнекисем ҫине ҫырса паман.

Колхозниксем уг хатӗрӗсем шыраҫҫӗ, терӗмӗр. 
Правленире ларакаисем мӗн шыраии каламасӑрах 
паллӑ—„Капкӑи* страници ҫине ӳкессе шырана.



Тӑнран йаракан хут
Ҫӗрӗҫ комиссариачӗ ҫумӗнчи „Сельхозснабжени“ 

кантурӗ Трак районӗн ҫӗрӗҫ пайне ҫентабӗрӗн 
16-мӗшӗнче 4-08-мӗш номӗрлӗ хут йарса панӑ. 
Епӗр ӑна чӑвашла куҫарса пичетлесе паратпӑр.

.М олотилкӑсене клевӗр ҫапма йурӑхлӑ тумаш кӑн сирӗн 
район в а а д и  пӗр лист тимӗр уйӑрса  хунӑ. л н а  пнрӗн Седь- 
хозснабженин Ш упаш карти складӗнче илме пултараттӑр.

Колхозсене халех ҫав тимӗре илме нарйад пама ыйтат- 
п ӑ р '.

Хучӗ ҫине Ҫе;1)Х03снабженин чӑваш кантурӗн 
управл)айушчийӗ Шчепе/ьовпа ответлӑ исполнитӗ- 
лӗ Финченко ал пусса йанӑ. *

Ҫак хута ҫентабӗрӗн 20-мӗшӗнче алла илсен, 
Трак ҫӗрӗҫпайӗн пуҫлӑхӗ шухӑша кайнӑ:

— Ҫак вӑхӑтчен клевӗрсене ҫапса пӗтернӗ, те- 
меле (стаханӑвла ӗҫлеҫҫӗ)— ку пӗр йенчен. Пӗр 
листа тимӗрпе районра клевӗр акакан 60 колхозӑн 
молотилкисене клевӗр ҫапма йурӑхлӑ тумала,— 
ку „ШчепеД)0вла рационализаци“ пулат. Ӑҫтан ту- 
пӑннӑ ун пек хут ҫыракан „шлепкесем“?— тенӗ.

— Ӑҫтан? Ара „шлепкесене* акмаҫҫӗ, вырмаҫ- 
ҫӗ, пухмаҫҫӗ, хӑйсемех вӗсем ҫуралаҫҫӗ.

Мӑйракине хыпашлакан
Ҫӗрпӳ районӗнчи „Ш умашар“ колхоз предҫс- 

датӗлӗ Григорйӗв „растратӑ туман пулсан, растра- 
тӑ пулман пулӗччӗ те, анчах 463 тенкӗ растратӑ 
туни чарчӗ“.

Халӗ унтан: укҫана хӑҫан тӳлесе тататӑн?—тесе 
ыйтсан:,

- Сыснана мӑйрака тухсан,—тет.
Сыснана мӑЩрака нихӑҫан та тухмаст, Григор- 

йӗв йулташ! Ененместӗн пулсан, хыпашласа пӑх- 
ха хӑвӑн ҫамкуна,^—мӑйрака тухман вӗт унта. Ай 
ӳлӗмрех тухасса ӗмӗтленетӗн-и?

Учитӗл арӑмӗ
Вӑрмар районӗнче учитӗлре пурӑнакан Портно- 

вӑн арӑмӗ Тӑвай райвнӗнчи Нижар йалӗнче пу- 
рӑнат'.

Йалсовет Портнова хӑйӗн арӑмне хутла вӗрент- 
ме пӗрре мар ӳкӗтленӗ.

Портнов ӳкӗтленӗ хыҫҫӑн кашнинчех шухӑша 
кайат, тет:

— Арӑма хутла вӗрентме хушаҫҫӗ. Арӑм тени 
хутла пӗлсен, ку.^турланса кайсан, упӑшки кутъ- 
турсӑррине сисме пултарат. Тен, еиӗ ӑна, хӗрчух- 
не те хут пӗлменшӗн йуратнӑ. Хутла пӗлни пу- 
риншӗн те чӑн-чӑнах кирлӗ пулсан, ачасем пурте 
хут пӗлекен пулса ҫуралӗччӗҫ, хастарлӑраххисем 
вӑтам шкул пӗтернӗ чухлӗ пӗлекенсем те пулӗч- 
чӗҫ...

Портнов йулташ, есӗ Фонвизин ҫырнӑ „Недо- 
рос^Ь" комедири Скотинин йӑхӗкчен мар-и? Ско- 
тининсем хутла вӗр^нтессине те, вӗреннисене те 
йуратман.

Суй-суй!
Гйоте каланӑ: ҫут ҫанталӑкра тинкерсе пӑхака-' 

нӑн куҫӗ сӑнаса тупайман вӑртӑнлӑх ҫук, тенӗ.
„Сунталӑн“ 8-мӗш номӗрне производствӑна и й у  

лӗн 31-мӗшӗнче панӑ. Икӗ уйӑх тытнӑ хыҫҫӑн, ти- 
пографи, айӑпне хӑй ҫинчен сирес тесе, „производ- 
ствӑна ҫентабӗрӗн 1-мӗшӗнче панӑ“ тесе кӑларат.

Анчах хӑш-пӗр чухне типографи суйнӑ вӑхӑтрах 
сӳтӗлсе кайса хӑй суйипе хӑйне ҫапат:

„Еҫхӗрарӑмӗн“ 8-мӗш номӗрне производствӑна 
августӑн 15-мӗшӗнче панӑ, пичете ийулӗн 31-мӗ. 
шӗнче йанӑ“ тесе кӑларат (производствӑна парич. 
ченех пичете йанӑ!).

Суй, анчах виҫине пӗл,— тенӗ авалхи ваттисем 
пирӗн журналсене пичетлесе паракан Чӑвашизда- 
тӑн 1-мӗш номӗрлӗ типографири производствӑна 
йертсе пыракансем ҫинчен.

1937-мӗш ҫӗнӗ ҫулта „ К А П К Ӑ Н “ хакӗ 
кашни уйӑхшӑн 40-шер пус, ҫулталӑка 
4 тенкӗ те 80 пус пулат. Ҫырӑнса илмесӗр 

ан йулӑр!
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