
А. С. ПУШКИН  —  Сыва-ишха, палламан ҫамрӑк йӑхӑм!



Вырӑссеи аслӑ поечб А. Ҫ. Пушклн вилнеренпе 
сер ҫул ҫитре

Вӑпӑр
Шиклӗ пулнӑ мӗскӗн Ваь^ӑ, 
Пӗрреччен вӑл каҫпала, 
Чӗтресе кӑна васканӑ 
Килнеле ҫӑвапала.

Мӗскӗн ВаН)ӑ сывламасӑр 
Такӑнса утат аран,
Сиввӗн шӑм кӑшланӑ сасӑ 
Илтӗнет ӑна вара.

Ва11)ӑ тӑчӗ, пулчӗ шӑпӑрт, • 
Пӳлӗхҫӗм!—тет,—мӗн тӑвас?- 
Ку—хӗрлӗ туталӑ вӑпӑр 
Шӑмӑсем кӑшлат пулас!

Пӗтрӗм епӗ! Вӑйӑм тайӑн, 
Вупкӑнран мӗнле хӑпам, 
Кӗллӗме каланӑ майӑн 
Вил тӑпри илсе хыпам.

Мӗн-ха? Вӑпӑр вырӑнне 
(Чухлӑр, Ва^ӑ ҫиллине) 
Тӗттӗм шӑтӑкра пӗр йытӑ 
Шӑм татки кӑшланӑ хытӑ.

Н. Пиктемир кусаряе

ЕПИГРАМСЕМ
Хурткӑпшанкӑсен пуххи

Йепде вӗтӗ вир-вир кукамайсем!*)
Булавкӑ пуҫӗнчен пӗчӗккисем те пур вӗссм^.

Ҫук, вилмӗп еп йӑлтах— ман чун,
ман ӗмӗт йулӗ, 

Вил ӳт ҫӗрсессӗн те, пиллӗ
кӗввӗмсенче—  

Пӗртен-пӗр сӑвӑҫ йулмиччен
мухтавлӑ пулӑп  

Еп ҫак ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче.

Еа пухнӑ хурткӑпшанкӑсем 
Уҫах тӑраҫҫб тусӑмсемшӗн, 
Темли те пур тӗслӗхбсем! 
М ӗнчул еп тӑрӑшнӑ весемшӗн!

Чӑнах та, сурчбсем нумай. 
Акӑ** вир-вир кукамай,
Акӑ*?^ усал ерешмен,
Акӑ** ку Раҫҫей пӑванб,

Акӑ** хура хыт ш ӑ н а ,^
Ку тата** чи вбтб лбпбш.| Ҫ 
Ӑҫтан-ха тупӑннӑ ун чухлб! 
Пурне те  витбр тиосе тухнӑ,

Вӗсеи тирпейлбн рамсенчен 
Курнаҫҫб епиграмсенче.

Крьию*.

Пиктемир куҫараӑ..

Гр. м. С. Воронцова
Ҫурма-милорд, ҫурма-купса, 
Ҫурна ӑслӑ, ҫурма-айванчӑк, 
Ҫурыа-йытӑ, анчах пур шанчӑк 
Кайран йЗлт йытӑ пуласса.

Шалӑп
Аслаҫӑр ҫӗвӗҫ, повӑр пиччӗр, 
А есбр капӑр господин— 
Ҫапла пуплеҫ, ан тблбнсембр- 
Есир ҫеҫ мар-ҫке ун пек ҫын.

Маншӑн, ырҫын йӑхшӗн, ак халӗ, 
Айух, пбр хурӑнташ та ман— 
Фраксем те ҫӗлемест ахалӗн,
Апат та пбҫерсе памас^.

*) Бир-вир «укамай, урӑх л а-у й ар , вырӑсла коровкв.



Пурна^г, пурнат' курилкӑ!
— Пурнатим-ха курилкӑ журналис?— 
,Пурнат-ха, чӗпчӗрех! ҫаплах хӑй типӗ, 
Ҫаплах кичем, айван, кӗвӗҫ те хытӑ,
Иӑлт тултара!—-лист хыҫҫӑн путсӗр лист: 
Кивкирӗке те, кирӗклӗ ҫӗнлӗхе т е “.
-^-Фу! йӑлӑхтарчӗ журналис курилкӑ!
Йепле шӑршлӑ хӑййа ман сӳнтерес?
Йепле ҫав ман курилка пӗтерес?
Парсам канаш.— „...Сур ун ҫиве пӗрре".

Аракчейӗва
Пур Раҫҫейе хӗсӗрлевҫӗ,
Кӗпӗрнаттӑрсен хӗртевҫӗ,
Совета та вӗрентевҫӗ,
А патшашӑн—тус, тӑван.

Туллй ҫилӗ, вӗчӗх, ӑссӑр,
Сисӗмсӗр те тӳрӗ чунсӑр—
Кам ха ҫав „йӑпӑлтатусӑр 
Пӑхӑнан?"—фрунтри салтак.

Ҫарпуҫӗн бӳетне
Кӑлӑх унта йӑнӑш куратӑн:
Ӑсталӑхӑн чечен алли
Ҫак мрамӑр тутана култарнӑ;
Сив ҫамкинче— хайар палли.
Ахалӗн мар сӑн ик чӗлхелӗ.
Ҫапла пулса та  ҫак мӑн ҫын:
Пулма вӑл хӑнӑхса ик питлӗ, 
Пурнӑҫӗпе вӑл—арлекин.

П. Хусанкай куҫарнӑ.

„БОРИС ГОДУНОВ“

П ӗ р и.

Вӗсем пурте хал) аппӑш патӗнче; 
Патриархпа тата бойарсемпе 
Борис унта хаЛ) тин ҫех кӗрсе кайрӗ.

Т е п р и.

Мӗн илтӗнет?

В и ҫ ҫ ӗ м  ӗ ш

Ҫаплах турткаланат-ха,
Ӑнчах ҫапах та шанчӑк ҫухалман.

X ӗ р а  р ӑ  м {ачине).

ДРАМӐ СЫПӐКӖ 

ХӖРУЙӖ. ХӖРУЙ МӐНАСТИРӖ 
X а л ӑ X .

X а  л  ӑ  X {чӗркуҫҫи ҫинче. Улу та йӗрӳ).

Хӗрхен, атте! Ыр кӑмӑлна тупсам!
Пул пирӗншӗн патша, пул аслӑ пуҫлӑх!

П ӗ р и {шӑппӑн).

Мӗскершӗн-ха йӗреҫҫӗ?
Т е п р и.

Пӗлмеккей!
Еҫ пирӗн мар, тек пӗлччӗр бойарсем.

X ӗ р а р  ӑ  м {ачине).

И, ӑнманскер! Йӗрес чухне йӗмест;

Ан макӑр, теп! М укка килет! Мукка! 
Асту! асту! Мукка тытат, ан макӑр!

П ӗ р и.

Картишнеле иртме пулмаст-ши, е?
Т е п р и.

Ӑҫта унта! Уйра та лӑпӑ пек. 
Мӗнпур М ускав капланнӑ пулат те. 
Пӑх-халӗ ав—ҫивиттисем ҫинче, 
Чансем паьче, чиркӳ тӑррисенче, 
Еккей тата—хӗрес урлисенче те— 
Мӗн чухлӗ ҫыв!

П ӗ р р е м ӗ ш
Пула! те.,мыскара!

П ӗ р и.
Мӗскер йӑсла! увта?

Т е п р и. 
Шӑпланӑр-ха!

М ӗскер шавлат? Е, халӑх ула!-ҫке- 
Хум ҫапнӑ пек кайа-кайа укеҫҫӗ, 
Йӗркепӗрӗн... Ак ҫитрӗ... Ну, тӑван, 
Черет пирте—часрах чӗркуҫленер!

Йӗр, мурилеш! Ак еп сана! Мукка килет!
Йӗр, йӗр часрах!
{Ачине ҫӗре пӗрет, леш ҫухӑрат).

Ҫав кирлӗ паҫӑрах.
П ӗ р и.

Йӗреҫҫӗ ҫех, тен епӗр те пуҫлар-и?
Т е п р и

Тем пек, шӑллӑм, йӗресчӗ, ҫук, тухмаст.
П ӗ р р е м ӗ ш .

Манӑн та ҫав. Сухан мӗн ҫук-и сан—
Куҫа сӗрме?

И к к  ӗ м ӗ ш 
Ҫук, тен сурчӑкпала

Йӗпетӗпӗр. Мӗскер тата  унта?
П ӗ р р е м ӗ ш  

Кам мур пӗлсе ҫитертӗр-и кунта!

X а  л ӑ  X.

Вӑл килӗшрӗ! Пуҫкӑшӑлӗ унра!
Борис патша! Борис, ей, сывӑ пултӑр!

Митта Ваҫлейӗ куҫарнӑ.



ЕНЕНМЕРӖҪ
— Пурнӑҫра сахал мар тӗлӗнмеле ӗҫсем пулаҫ- 

ҫӗ ,-—терӗ пӗри хӑрах аллипе — ларакан чей ста- 
канӗнчен тытса, тепӗр ал ли п е— кӑлбасси тирӗпе 
вы/ьаса. — Пӗре манӑн хӗрӗх ҫулхи кӗлеткеме 
йӑтса Атӑл леш йенчи хӑма ҫуракан савӑтран тав- 
рӑнмала пулчӗ. Тӗттӗм. Хам ӑҫтипе вӑрман ӑҫти- 
не те уйӑрма ҫук. Ура айӗнче йур кӑчӑртатат, 
пуҫра унччен пыр шӑтӑкӗ витӗр йӑнклаттарнӑ 
ерех шавлат. Пынӑ хушӑра сасартӑк мана такам 
кавлесе йарасшӑннине сисрӗм. Манӑн чӗлӗм шӑр- 
ши ҫапнӑ аша кам астивсе пӑхасшӑн-ши, тесе 
шӑрпӑк ҫутса пӑхрӑм, — хам умра хайар тигр 
„краковйак“ ташласа тӑнине курах кайрӑм. Икӗ 
куҫӗ — икӗ шӗлкӑвар. Карнӑ ҫӑварне патефон йе 
байан кӗрсе каймала. Епӗ унӑн хырӑмне кӗрсе выр- 
тассинчен хӑтӑлас тесе, ӑна, алла чӗре патне тыт- 
сах, тархаслама тытӑнтӑм.

— Ан тив-ха мана. Килте манӑн арӑм та пур, 
ачамсем те пур. Есӗ мана тытса ҫисен, вӗсем ма- 
кӑрма пултараҫҫӗ, — терӗм.

Тигр хӑнк та тумарӗ. Ман пата тата пӗр пусӑм 
йарса пусрӗ.

— Тархасшӑн ан тив мана. Ҫитӑр Йӑванча вӑ- 
тӑр сакӑр тенкӗ укҫа памали пурччӗ. Санӑн хы- 
рӑмна парӑма тӳлемесӗрех кӗрсессӗн, вӑл ман 
ҫиее ҫиленме пултарат,— терӗм.

— Ҫапла чӑнахах каларӑн-и? — терӗ итлесе ла- 
ракансенчен пӗри — тӑпӑл-тӑпӑл кӗлеткелӗ хура 
ҫын. — Мана тӳлес парӑм ҫинчен ун пек хӑрушӑ 
вӑхӑтра та аса илтӗн пулат, ай-ай! Апла пулсан 
есӗ аван...

— Аса илтӗм ҫав. Сана вӑл парӑма ыранах 
тӳлесе татӑп-ха. Тигр ман сӑмаха итлес-тӑвас те- 
мерӗ. Хирӗҫ шӑлӗсене йӗрсе кулнӑ пек турӗ.

Кулнӑ пек тунӑшӑн епӗ тигр ҫине питӗ ҫилен- 
тӗм. Пуҫӗнчен ҫапас терӗм те , анчах кӗсйере 
штопӑрсӑр пуҫне нимӗн те ҫуккине аса илсе, вӑл 
шухӑша пӑрахрӑм. Тигр та ман ҫине пӑхат, епӗ 
те  ун ҫине п^йсатӑп. Пӑхса тӑнинчен усӑ пулас 
ҫуккине сисрӗ пулмала, ҫӑварне паҫӑрхинчен тата 
сарлакарах карса, мана хам сисмен ҫӗртенех, 
хыпса илчӗ те, епӗ унӑн пыр шӑтӑкӗ витӗр хы- 
рӑмне кайрӑм.

— Пӗтрӗм ӗнтӗ! Ҫитес ернере арӑма лартса ху^ь- 
кассине хӑнана кайса килесси пулмарӗ, тетӗп.

Ҫапла шухӑшласа ларнӑ вӑхӑтра тигр йӗклен- 
ме тытӑннине сисетӗп. Иӗкленсен йӗкленсен мана 
хӑй хырӑмӗнчен хӑсрӗ пӑрахрӗ. Тигр хырӑмӗнчен 
ним_ аманмасӑр тухнӑшӑн калама ҫук савӑнтӑм. 
Савӑннипе тигӑра тав тӑвас тесе, сылтӑм алӑма 
ун патнеле тӑсрӑм. Тигр алӑма тытмарӗ. Сирӗн 
шухӑшпа ыана тигр мӗншӗн хӑсса пӑрахнӑ?

—  Мӗншӗн? — тесе ыйтрӗҫ итлесе ларакансем 
харӑссӑн.

— Епӗ сире хам хӗрӗнкӗрех пулни ҫинчен мал- 
танах каларӑмҫке-ха. Манран ерех шӑрши кӗни- 
не йуратман. Ку ҫынна усал ҫӗпререн тунӑ пул.- 
мала тесе, мана хӑсса пӑрахнӑ.

— Пулма пултарат, — терӗҫ йулташӗсем.
— Манпа та  ҫавӑн пек тӗлӗнмеле ӗҫ пулчӗ! — 

терӗ итлесе ларакансенчен пӗри, шухӑлтерех тум- 
ланнӑ, кӗске уссилӗ, ватӑ мар сӑнлӑ, чӗрӗ куҫлӑ 
етем. — Колхвз ачисем в а . ^ и  йолкӑ тумала. Ма-

на колхвз куЛ)’’Рзботникӗ чӑрӑш касса килме 
хушрӗ. Ачасене йуратнӑран вӑл ыйтнине туса 
парассинчен пӑрӑнса тӑмарӑм. Тумлантӑм та тух- 
са утрӑм. Хамӑр колхоз арманӗ тӗлне ҫитсен, ӑшӑ 
пӳрте кӗрсе, чӗлӗм пехлес килсе кайрӗ. Арман 
пӳртне кӗтӗм. Ой-ой, туртса тултарнӑ! Урайӗнчен 
пуҫласа маччана ҫнтичченех тӗтӗм йавӑнат. Ҫын- 
нисем курӑнмаҫҫӗ, сассисем ҫеҫ илтӗнеҫҫӗ. Пӗр 
ҫынни хуларан таврӑннӑ чухне ҫилтӑманра ҫухал- 
са кайса аран-аран ҫул тупни ҫинчен халап ҫап 
са ларат. Пӳрт тулли тулнӑ чӗлӗм тӗтӗмӗнчен .ха- 
мӑн пуртта ҫакса йатӑм та, епӗ те чӗлӗм кӑларса 
итлеме лартӑм.

— Пуртта чӗлӗм тӗтӗмӗнчен ҫакрӑм тетӗн?
— Чӗлӗм тӗтӗмӗнчен ҫакрӑм ҫав. Пуртӑ ӳкме- 

рӗ. Тупата суймастӑп.
— Мӗн тӗлӗнмели пур, — терӗ тепри. — Пулма 

пултарат. — Иртнӗ ҫулта манпа та пӗр тӗлӗнсе 
хытсах каймали ӗҫ пулса иртрӗ. Пӗрре епӗ иртнӗ 
йанвар уйӑхӗн малтанхи кунӗсенче йӗлтӗрпе вӑр- 
мана кайрам. „Вӑрман урлӑ каҫрӑмӑр" тесе йур- 
лакаласа пынӑ хушӑра, сасартӑк лӗмсӗркке упа 
тӗлне пултӑм. Ҫантадӑкӗ сивӗ. Йӑвӑҫсем шарт та 
ш арт ҫурӑлаҫҫӗ. Мӗн тӑвас? Ку упана мӗнле те 
пулсан тытасах пулат, тетӗп. Есӗр хут вӗреннӗ 
ҫынсем пӗлетӗр ӗнтӗ — сивӗпе йапаласем пӑчӑр- 
танса лараҫҫӗ. Пӑхатӑп: манӑн пӑшал, ҫанталӑк 
ытла сивӗ пирки, пӑчӑртаннӑ ҫемӗн пӑчӑртанса 
рево/ьвӗр пысӑкӑш ҫеҫ тӑрса йулчӗ, икӗ кӗпҫелӗ 
пулнӑскер пӗр кӗпҫелӗ пӑшал пулса йулчӗ. Мӗн тӑ- 
вас? Нимӗн тума та ҫук. Анчах ман телейе, упа та 
сивӗ пирки пӑчӑртанса пӗчӗкленнӗ ҫемӗн пӗчӗклен- 
ме тытӑннине куртӑм. Кирлӗ таранах пӗчӗкленсе 
ҫитсен, епӗ ӑна ҫӑмӑлӑнах алла илтӗм те, хамӑн 
ӑшӑ кӗрӗк кӑсйине персе чикрӗм. Кайсан-кайсан 
кӗрӗк кӑсйинче ӑшӑ пирки упа сарӑлнӑ ҫемӗн са- 
рӑлма тытӑннипе, кӗсйере вырнаҫми пулчӗ. Кӑштах 
тӑхтасан, ӑшӑ пирки тата нумайрах сарӑлса, кӑс- 
йене ҫурчӗ йачӗ. Мӗн тӑвас тетӗн. Манран тар- 
чӗ. Упа тытсз килесси пулмарӗ.

— Пулма п ул тарат ,— терӗҫ итлесе ларакансем
— Епӗ халӗ пыракан февра.^ уйӑхӗнче пулса 

иртнӗ пӗр тӗлӗнмеле ӗҫ ҫинчен ним суймасӑр ка- 
ласа парам-ха сире, — терӗ тепӗр хӑни тигр хӑс- 
ни, чӗлӗм тӗтӗмӗ тата  упа тытни ҫинчен каласа 
панӑ йулташӗсем ҫине ӑмсанса п ӑхса .— Февралӗн 
10-мӗш кунӗнче, пӑртакҫӑ ҫанталӑк капӑртарах 
пек туйӑнчӗ те, Турикаса лапӑстаттартӑм. Тури- 
кассен библиотекӑ пысӑк. Белински кӗнекине киле 
илсе килсе тепӗр хут вуласа тухас, терӗм. Пыра- 
тӑп урампа. Мана хирӗҫ пӗр йӗкӗг, ҫӑварне пирус 
хыпнӑ пырат. Ана йулташӗ тӗл пулчӗ те:

— Кӗҫӗр клубра Пушкин каҫӗ пулмала. Курма 
пыратни? —  терӗ.

— Пушкин?! Мӗнлескер вӑл? Епӗ халиччен илт- 
мен-ҫке! — герӗ йӗкӗт.

— Ой-ой-ой! Пушкин ҫинчен пӗлместӗн-и?
— Илтмен те, ӑҫтан пӗлес!—терӗ йӗкӗт именсе.
— Кӑна есӗ суйрӑн! — тесе малала калама па- 

марӗҫ итлесе ларакан йулташӗсем ҫакӑн ҫинчен 
калакана. —  Кусене суйса кӑтартам-ха, терӗн пулӗ 
те, анчах суйма вӗренме санӑн нумай ҫӑкӑр ҫи- 
меле-ха...



— Ха! Пушкин ҫинчен пӗлмен ҫамрӑк ҫынна 
куртӑм, тесе тыттарма хӑтланат, сана ӗненме кун- 
та ухмах ҫук-ха, — терӗ килхуҫи те хайхи ҫынна.

— Ай-ай ай! Мӗнле вӑл, а? Пушкина пӗлмен 
ҫынна ниҫти ҫамрӑксем хушшинче те никам та 
тупас ҫук.

Ҫын хирӗҫ нимӗя калама пӗлменнипе ӗнси хыҫ- 
не тӗреклӗ пӳрнисемпе кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса ил-

чӗ те: — Мӗнле-ха, ыттисене ӗненчӗҫ, манӑнне — 
ӗненмерӗҫ, — тесе ҫӗлбкне шырама тытӑнчӗ.

Ун хыҫҫӑн, чей ӗҫме пухӑннӑ ытти йулташӗсем 
те килхуҫине ал парса, тухса кайрӗҫ.

Унччен чип-чипер пынӑ калаҫу Пушкина пӗл- 
мен ҫынна курни суйа сӑмах туйӑннӑшӑнах сӳнсе 
пӗтрӗ.

Иван Мучи.

Йурӑхсӑр прикашчик
— „Капкӑн“ кӑмӑлне кайма нийепле те май сем умӗнче хӑйне улпутла тытат* тесе ҫырнӑ, 

ҫук. Пӗлтӗр ман ҫинчен „тавар илекенсемпе йы- тӗлӗнмеле! 
тӑла калаҫат" тесе ҫырчӗҫ, кӑҫал „тавар илекен- П.

Йатне кӑна тӑвакан ко̂ у̂х
:р;>

N

Есӗ ма ку  лаш ан пуҫне ҫеҫ тасатнӑ?
Мӗншӗн тесен пирӗн предҫедатӗл лаш асем  патӗнчен иртсе ҫеҫ кайат те лашасен 

пуҫӗсене ҫеҫ кура!'.



Задачӑ
Икӗ вырӑнлӑ хисеп (двухзначное число) 

ҫырӑр та ун ҫумне ҫав хисепех ҫырса тӑ- 
ватӑ вырӑнлӑ хисеп тӑвӑр. Ҫак тӑватӑ вы- 
рӑнлӑ хисепе малтан ҫырнӑ икӗ вырӑнлӑ 
хисеп ҫине пайлӑр та, пулнинчен хӗрӗх кӑ- 
ларса пӑрахӑр. Вара Имелевӑ йалти (Шӑха- 
сан районӗ) Тихӑн Петров миҫе ҫула ҫит- 
нине кӑтартакан хисеп пулат.

Ҫак хисепрен пӗрре кӑларса тӑватта пай- 
ласа пулнинчен пиллӗк кӑларса пӑрахсан, 
Тихӑн Петров пӗлтӗрхи ҫул вӑтанма пӗлме- 
сӗр миҫе хут авланнине кӑтартакан хисеп 
пулат, тесе пӗлтерчӗҫ пире. Ку хисеп пире 
ытла нумай туйӑнчӗ те, епӗр вӑл йалти со- 
ветран Тихӑн Петров ҫулталӑк иртиччен ми- 
ҫе хут авланнине ыйтрӑмӑр. Вара пире: есӗр 
тунӑ хисеп Чӗрӗс мар, вӑл сирӗн хисепрен 
пӗрре сахалрах авланнӑ, тесе пӗлтерчӗҫ.

Вӑтанма пӗлмен Тихӑн Петров 1936-мӗш 
ҫулта миҫе хут авланнине пӗлмеле.

Ш урсухал.

Хурламала мар
Пӗр йалсовет предҫедатӗлӗнчен ыйтнӑ:
— Иван Терентйӗвич, есӗ ҫураки кампани вал)./ьи 

мӗн-мӗн тума шухӑшлатӑн?—тенӗ.
Лешӗ каланӑ:
— Шухӑшламан. Мӗншӗн тесен шухӑшлассине 

маншӑн хамран аслӑраххисем шухӑшлаҫҫӗ, тӑвас- 
сине —кӗҫӗнреххисем тӑваҫҫӗ, тенӗ.

Кӗлкешри {Вӑрмар р.) „Комбайн" колхоз пред- 
ҫедатӗлӗ те ҫавӑн пекех аслӑраххисем шухӑшлас- 
са, кӗҫӗнреххисем тӑвасса ӗмӗтленсе пурӑнат. Ҫа- 
вӑнпа вӑл колхоз ҫуракине пит йапӑх хатӗрленет 
(кул)тиватӑрсем, плугсем йур айӗнчех лараҫҫӗ;
5-мӗш бригадӑ торф кӑларман, т. ыт. те).

Шухӑшлассине—аслӑраххисем шухӑшласса, тӑ- 
вассине—кӗҫӗнреххисем тӑвасса кӗтекен предҫе- 
датӗл ҫийессе ыттисем ҫисе парасса кӗтмест. 
Ҫавӑнпа та йӗплӗ ҫӑмаха та хӑйех ҫирӗ. Ӗҫкунӗ- 
сене те хӑйне тивӗҫлисене хӑйех ҫийет. Ҫийес- 
ӗҫес йенчен ӑна хурлама ҫук.

Тамаша
Пушнарти (Йетӗрне р.) Мичурин йачӗпе тӑракан 

колхоз завхозӗн—Й. Алекҫейӗвӑн чип-чипер хӗсӗн-

се тӑракан, лӑпкӑ кӳлӗ йевӗр йӑваш куҫӗсем 
сасартӑк пысӑк алтӑр ҫӑварӗ йевӗр чарӑлса кайнӑ. 
Халиччен куҫхаршийӗсем айне шытанса пурӑнакан 
куҫ шӑрҫисем харпӑрхӑй вырӑнне шӑнӑҫаймасӑр 
чалт сиксе тухса ҫамкасем ҫине уха-уха ларнӑ. 
Мӗн пулнӑ?

Ҫын курман арпа ӳплине хунӑ 10 лав купӑста 
ҫавӑнтах шӑнса кайнӑ! — Ак тамаша!

— Тамаши тамаша та, анчах Алекҫейӗв комсо- 
молӗс ҫавӑн хыҫҫӑн ҫийӗнчех лӑпланнӑ, тет, Ива- 
нов ачине пуппа кумма туса йат хунӑ ҫӗре кайнӑ, 
тет. Унтан таврӑннӑ чухне хӑрах ури „Капкӑна" 
хӗсӗннӗ, тет те, ыратакан пулнӑ, тет, анчах ура 
хуҫи Алекҫейӗв ҫынсем умӗнче уксахлама вӑтанат', 
ыратнине никама систермест, тет.

Чей ӗҫмест
Салтыков-Шчедрин писатӗлӗн кӗпӗрнатӑрӗ ӗлӗк:
— Шампански ерех ӗҫме май пур чухне ма 

шыв ӗҫес,—тенӗ.
Турхан районӗнчи Буденный йачӗпе тӑракан 

колхоз предҫедатӗлӗн Иванов Ива^^ӑн шампански 
ерех ҫук та, ҫапах вӑл чей йе вӗретнӗ шыв ӗҫмест, 
ерех ҫеҫ ӗҫет.

Ҫуракине йапӑх хатӗрленет. Ҫураки плугисене 
ҫӑмӑр шывӗпе „ҫутатнӑ“. Лашасӗм ырханкка, вӑй- 
сӑр. Навус тӑкман. Йур тытман...

Иванов ӗҫке пирки пӗрре хӑрах пӳрнесӗр йулнӑ, 
тепре ҫӗлӗк ҫухатса пуҫа тӑхӑнмалисӗр йулнӑ. 
Халӗ пасартан ҫӗлӗк илнӗ, ҫӗлӗкне тӑхӑнмали 
пуҫӗсӗр йуласран хӑрамала.

Сӑнанайман чӗлхе
Совет территорийӗнчи вӗренсе сӑнаса пӗтерейч 

мен чӗлхесен хисепне хӑшпӗр ҫтена хаҫачӗсен 
чӗлхисене кӗртме пулат.

Акӑ Ҫӗрпӳ районӗнчи Тӑвӑшкасси йалсовечӗ 
ҫумӗнче тухса тӑракан „Ударлӑ ӗҫлер“ ҫтена ха- 
ҫатӑн 13-мӗш номӗрӗнчи „Срыват тӑват“ тесе йат 
панӑ замегкӑн темиҫе йӗркине илсе кӑтартатпӑр:

„Выездная президиум Цив. района йышӑннӑ 
постановлсни тӑрӑххӑн. 5 декабӗрте техкультур 
и хлебо—закуп выполнит тӑвас ыйтупа. 6-мӗш— 
XII президиум правление колхоз „Коминтерн* 
тума асӑннӑ плана выполнит тӑвас тесе ҫав кунах 
каҫхине-общий собрани туса членӗсене пӗлтерес 
тенӗ вӑхӑтра пред. правлени Егорӑв В. чирлерӗм 
тесе кабинетра йӑнӑшса выргат ҫав кунах Егоров В. 
веденскине ӗҫме. пӑрлӑ ҫул пулсан та лашапа как 
машинпа кайанах“... ^

Кун пек чӗлхепе ҫырнӑ заметка музӑк ҫине 
куҫарса йурласа парсан... ех, мӗнле паникӑ пулӗччӗ!



Шӑпчӑкпа куккук
Вӑрмансенче, сӗм каҫсенче,
Ыр ҫурӑн чаплӑ йурӑҫи 
Тӗрлеттерет, шӑхрат, кӗрлет.
Анчах тӑрлавсӑр пӗр куккук,
Хӑйне ҫеҫ мухтакан каппайчӑк,

Пӗр куккуне кӑна тӑсат.
Ҫавнах тӑсат ун хыҫҫӑн сас та.
Шав куккукларӗҫ, йӑлӑхтарчӗҫ.
Хӑт тар халех ес. Тур, хӑтарччӗ 
Елегилӗ куккуксенчен!

А. Ҫ. ПУШ КИН.

Шӑпчӑк ҫинчен тавлашни
„Кама каланӑ пулӗ Пушкин,
Суркуннехи шӑпчӑк, тесе?“—
Тавлашнӑ икӗ сӑвӑҫ, уншӑн 
Пӗрне пӗри кӳрентерсе.

Пӗри калат: мана каланӑ, ^
Ман сӑвӑсем йепле хӗрӳлӗ,
Кӑварлӑ,
Хӗмлӗ те

Мухтавлӑ^
Паттӑрлӑ,
Ҫӗнтерӳлӗ...
Хӗрӳлӗн, кӑварлӑн еп йурлатӑя...

Кӑварлӑ хӗлхемпе, хӗрӳ ҫулӑмпа та 
Ҫунатӑп хӗмлеасе, ҫу-лӑм-лан-са...
— Стой!
Сана мар,—тесе теприйӗ 
Пуҫларӗ уҫҫӑатавлашма:
,Сан сӑввусем—сӑмах купийӗ,
Ес пӗр стройа та кӑтартман,
Вӑт, еп зато мӗн пур стрвйа та 
Кӑтартнӑ, курӑр ак пурте:

Волховстрой!
Кузнецстрой!
Днепрострой!..
Стой! Ангарстрой та пур,
Пулас Атӑл стройӗ те!
Шӑпчӑк тесе мана каланӑ,
Вӑл ман сасса илтсе мухтанӑ.

Вӗсем тавлашнӑ, вӑрҫнӑ та... Анчах пӗри те, 
Пушкин ырланӑ шӑпчӑк-сӑвӑҫ мар.
Вӗсем пирки ҫапла каланӑ Пушкин:
Турӑ, пире ун пек куккуксенчен хӑтар.

М. М ихайлӑв.

Инӗ куккук

Ватерпас
Вӑтакас Татмӑшри (Канаш районӗ) кӗҫӗн вӑтам 

шкулта вӗренекен ачаран ыйтрӑмӑр:
— Мӗн вӑл „ватерпас“ ?
— „Ватерпас" тесе пирӗн вӗрентекен Ивановӑн 

урока начар хатӗрленсе пынӑ ачасен йанах шӑм- 
мисене виҫмели хатӗрне калаҫҫӗ,—терӗ.

— Критик, хӑтарччӗ  кун пек елегилӗ 
куккуксенчен!_________________

Ҫӳлти вырӑна
— Сирӗн Вӑтакас Татмӑшри Порфирйӗв пиҫмо- 

ноҫӗц хаҫат-журнал сарас ӗҫе ҫӳлти вырӑна ху- 
ра?-и?

— Хурат. Кашни кунах подписчиксене памасар 
хӑварнӑ хаҫат-журналсене ҫӳлти сентре ҫине 
хура^. Ваҫ. Ҫмирнов.



0, мӑнтарӑн Ҫӗрпӳвӗ!
...Соцкул)Турӑ ҫуртӗнче туп-тулли халӑх. Сценӑ 

ҫинче президиум. Трибунӑ ҫинче район предста- 
витӗлӗ доклад тунӑ.

Оратӑр хӑйӗн докладне каласа пӗтернӗ. Унтан- 
кунтан пӑч-пач ыйтусем паркаланӑ...

— Кам тухса калас тет?—тенӗ пуху предҫедатӗ- 
лӗ. Никам та алӑ ҫӗклемен. Йӑпӑлтатса та пӑхнӑ 
вара предҫедатӗл, ҫилленсе те кӑтартнӑ, анчах 
ҫапах тухса калакансем тупӑнман. Вара пуху 
предҫедатӗлӗ хай каламэ тытӑннӑ. Илемлӗ те 
вирлӗ каланӑ вӑл. Малтанах тӗрлӗ организацисен 
пуҫлӑхӗсене отчотлӑ пухӑва начар хатӗрленнӗ те- 
се палӑртса хӑварнӑ, унтан майӗпе ытти ыйтусем 
ҫине куҫнӑ. Уйрӑмӑнах ку/ьтурӑ ыйтӑвӗ ҫинче 
нумай чарӑнса тӑяӑ. Ҫӗрпӳ хулиь пӗртен-пӗр 
ку-ътурлӑ ҫуртне чӑн-чӑн ку/ьтурлӑ сӑн кӳртмели 
ҫинчен, унӑн сцени ҫинче тӗрлӗ-тӗрлӗ концертсем, 
спектакӑ/ьсем, ӑслӑлӑх йенӗпе докладсем тумали 
ҫинчен, кино мӗн пуҫланиччен кӗтыели пӳлӗмре, 
фойере, буфет, тӗрлӗрен хаҫат-журналсем пулма 
кирли ҫинчен, афишӑ-лозунгсене пӗр йӑнӑшсӑр 
ҫырмали ҫинчен нумай каланӑ вӑл.

-  Ну, кун хыҫҫӑн улшӑну пулатех,—тесе шу- 
хӑшласа илнӗ залӑра ларакансем.

Чӑн та, улшӑнусем пулнӑ, анчат... кутӑнла май. 
Тахӑш ир, тахӑш каҫ, фойе мар, буфет мар, халч- 
чен пулкаланӑ хаҫат-журналсене те  пӗтерсе хунӑ. 
Йӑнӑш ҫыракансене тӳсме пултарайман Павлӑв 
йулташ (райӗҫтӑвком предҫедатӗлӗн ззмеҫтитӗлӗ) 
хулана тӳсмеле мар йӑнӑш ҫырнӑ пӗлтерӳ салатат. 
Унӑн ҫеҫ чӗре, ҫынсен мунча чулӗ, тет пу.^ вӑл. 
Ӳркенмесӗрех вуласа тухӑр-ха хӑш-пӗр вырӑнсене. 
Акӑ иккӗмӗш парагрӑф:

„Явке подлежат военнообязанные рождения 
с 1914 по 1896 года включительно проживающие 
в городе Цивильске и дер. три избы место явки 
горсовет".

6-мӗш парагрӑфра:
,Л ица  уклонившийся от явки, руководителям 

учереждений, предприйатий и домовладельцы за 
не выполнение настоящего об‘явления будут 
привлечены к ответственности... подвергнуть 
штрафу до 50 руб. •

Зам. председатель раисполкома П ав ло в“ 
тата икӗ ҫын алӑ пуснӑ.

Ир пулнӑ та каҫ пулнӑ—вӑхӑт кайнӑ. Соцку/ь- 
турӑ ҫуртӗнче каллех пуху, каллех доклад, кал- 
лех тухса калани. Ку черетре прокурор хӑй ка- 
ланӑ. Вӑл хӑйӗн сӑмахӗнче ревоЛ)УЦИ-'1ӗ саккунлӑ- 
ха пӑсакансемпе, бӳрократисӑмпа хытӑ кӗрешме- 
ли ҫинчен, тата ҫавнашкал ытти кирлӗ ӗҫсем 
ҫинчен нумай, хӗрӳлӗ каланӑ.

— Ну, кун хыҫҫӑн улшӑну пулатех,—тесе шу- 
хӑшласа илнӗ залӑра ларакансем.

Чӑн та, улшӑнусем пулнӑ, анчах... Растратчик- 
сен шучӗ пушшех ӳссе пынӑ. Пожарнӑй ушкӑнӗн 
нача/ьникӗ 4 пин тенкӗ растратӑ тӑва^, ӑна суд 
тӑваҫҫӗ, унччен те пулмас^г хула совечӗн бухгал- 
тӗрӗ 3 пин тенке йахӑн ӗҫсе йарат, ӑна каллех 
суд тӑваҫҫӗ. Ҫав взхӑтрах лавка прикашчикӗсем 
пӗринчен-пӗринпетупӑшмала, пӗри 18 пин, тепри 
23 пин, виҫҫӗмӗшӗ 40, 50, 75 пин ҫаратаҫҫӗ, пе- 
карнӗре ҫаратаҫҫӗ, столовӑйӗнче, парикмахӗрскин- 
че те ҫаратаҫҫӗ.

Жуликсем те мах парса пурӑнман. Пуринчен 
ытла суту-илӳ организацийӗсенче ишӗхсе пурӑннӑ 
вӗсем. Ах, ытла та чейеҫке Ҫӗрпӳри хӑш-хӑш 
„коммерсантсем“1 Кунта пӗтӗм ӗҫ майне^ пӗлни 
ҫинче. Майне пӗлмесен, вӗсен йӗркисене ӳкмесен, 
есӗ выҫӑ вилме те пултаран, нихӑҫан пӗр литӑр 
краҫин, пӗр метӑр пусма, пӗр мӑшӑр калуш илсе 
кураймастӑн. Вӗсен сана чике тӑршшӗ лартса 
хӑварма ҫӗр тӗрлӗ меслет пур. Пӗр магазинӗ кай- 
ри алӑкпа таварне киле ӑсатат (Ивановски ко- 
оперативӗ), тепри ирхине, 6 сехетре, есӗ тӑрса 
ӗлкӗриччен „сутса“ пӗтерет (Раймаг), виҫҫӗмӗшӗ— 
хӑйӗн тусӗсене лупас хыҫне чӗнсе тухса унта 
майла'г (краҫин сутакан Гурйӗв), тӑваттӑмӗшӗ— 
хулана та илсе ҫитермест, Канашран тийесе кил- 
нӗ чухнех ҫул ҫинчех сутса пӗтерет (ҫӑнӑхсемпе 
сутӑ тӑвакан Гурйӗв). Кун пек вӑл, нумайах пул- 
маст, Кӗлешкасси ҫыннисене сутнӑ. Мӗн тӑвас 
тетӗн, ҫапла кунти хӑшпӗр ҫынсен кӑмӑлӗ. 
Ҫӗрпӳре чылай йапала хӑйне май тӳнтерле. Елек- 
тростанци, сӑмахран, сахал чух йӗркелӗ ӗҫлет: 10 
сехет ҫитсен, ҫывӑрма выртас умӗн, тин ҫутӑ 
паоат. Столовӑйсенче малтан иккӗмӗшне, унтан 
пӗрремӗшне пзраҫҫӗ. Ҫӑкӑр сутакан лавкана алӑк- 
ран кӳртеҫҫӗ, кантӑкран кӑлараҫҫӗ. О, мӑнтарӑн 
Ҫӗрпӳвӗ! В. Ҫаваҫ.

Й У Р А Т У
Й урату тенӗ йапала тӗрлӗ ҫыннӑн тӗрлӗ тӗслӗ 

пулма пултара'1'.
Акӑ Шӑхасан районӗнчи ,А катуй“ йатлӑ колхоз 

иртнӗ ҫул^ги ҫурккуне хӑйӗн счетоводче авлан- 
тарчӗ. Арӑмне питӗ йуратат счетовод. Йуратнипе 
пӗр ӗҫе те кӑлармаст ӑна вӑл. Йаланах хӑй куҫ 
умӗнче тӑратат. Канцел)Эринче унӑн арӑмӗ кунӗ- 
кунӗпе паниски ҫыхса ларат. Ку счетовод арӑмне 
кӑна мар, ку./ьтурӑна та ҫав тери йуратат. Ӑна йу- 
ратса вӑл кӑнце./ЬзриЦ тӗпелти ҫтени урлӑшӗпех 
„Саҫитӑчнӑй тата  ку/ьтурнӑй пурӑнассишӗн кӗре- 
ш е р “ тенӗ сӑмахсемлӗ лозунгне хӑй аллипе хӑйех 
ҫырса хунӑ. Ку.льтурӑна кӑна мар, тата таса мар 
кӑнце.^аринче ӗҫлесе ларма йурата’1 ҫакӑ счетовод. 
Мӗн-мӗн ҫук-ши вӑл кӑнцел>арин урайӗнче, сакки-

сем ҫинче: сурчӑкӗ те, пылчӑкӗ те, тислӗкӗ те ,  
тӑпри т е — пурте пур. Ҫтена ҫумӗнче вара асӑн- 
нӑ лозунгпа урӑм-сурӑм ерешмен картисемсӗр 
пуҫне нимӗнех те ҫук.

Акӑ тата тепӗр тӗслӗ йурату. Пайкилтри (кал- 
лех Шӑхасан р.) Иван^ук Микули ӗҫе йуратакан 
пӗр хӗре качча илме шухӑш тытнӑ. Анчах ӗҫе 
йуратакан хӗр ӗҫекене йуратман. „Качча пымас- 
тӑп “,—тенӗ. Вара Микула, йуратнипе тарӑхса ӗҫ- 
се ӳсӗрӗлнӗ те, ҫак хӗре ҫӗҫӗпе чикме тӑнӑ. Ку ӗҫ 
иртнӗ уйӑхра мар, ӗлӗкхинчех районри прокурор 
аллине кайнӑ. Прокурорӗ' тата ӗҫе сӗтӗрӗнсе 
тума йуратнипе — ку ӗҫе халӗ те татса параймас!’.

Ҫапла вӑл йурату — тӗрлӗ ҫынӑн тӗрлӗ тӗслӗ 
пулма пултарат. П. Ламанас.
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Аха^ь мар
Карач йалӗнчи (Куславкка районӗ) Прамнек йа- 

чӗпе тӑракан колхозри завхозран ыйтрӑмӑр:
—3 Николайӗв йулташ! Есӗ колхоз пурлӑхне 

йапӑхтарма пуҫланӑ, кашни кун* ӗҫсе ӳсӗрӗлсе 
тайкаланса ҫеҫ ҫӳретӗн. Кунӗ-кунӗпе ним ӗҫ ту- 
масӑр ахалех вӑхӑт иртеретӗн.

— Кам каларӗ сана „аха./ь" тксе. Пӗртте ахал) мар, 
ӗҫкунӗ тӳлеҫҫӗ,—терӗ.

Ҫӳрени
— Сирӗн Мартынкасскнчи Ҫергейӗв Петрпа 

Димитрийӗв Петр комсоиолӗссем политкружока 
ҫӳреҫҫӗ-и?

— Политкружока ҫӳренине курман, Курган 
Микулайӗ патне очкола вы/ьама ҫӳренине курнӑ.

Ун пеккисем пур
— Библиотекӑр йулташ! Словар пар-ха! „Ритм“ 

сӑмах мӗнне лӗлмеле.
—  Сана зӑл сӑмах ма кирлӗ?
— Епӗ поет пулас Ҫын. Редакцирен темиҫе хут 

та: сӑввунта „ритм ҫук“ тесе пӗлтерчӗҫ. „Ритм“ 
тени епӗ хам сӑвӑсемпе ватӑрах поетсенчен иртсе 
кайса вӗсене путарса хунине пӗлтермест-ши?

Камӑн хушмала
Ҫӗпрел районӗнчи (Тутар республикӗ) Хурӑн- 

вар йалповӗн ӗҫӗсем ҫинчен ревизи комиҫҫи док- 
лачӗпе прикашчик отчотне итленӗ хыҫҫӑн ҫакӑн 
манерлӗ калаҫу пулмала:

— Предҫедатӗл йулташ, Упи лавкинчи прикаш- 
чик Шаталин отчочӗ ҫумне мӗн хушма пулта- 
ратӑн?

^— Вӑл пӗр уйӑх хушшинче 270 тенкӗ растра- 
тӑ тунӑ та, манӑн хушмала-и? Вӑл хуштӑр. Ҫын- 
шӑн мана хуштарма (тӳлеттерме) пултараймастӑр.

Тухтӑр патӗнче
Т ухтӑр :—Есӗ пирус хытӑ туртатӑн пулмала, 

сан чӗре йӑлтах хавшаса кайнӑ.
Чирлӗ ҫын:— Ҫук, уншӑн пулас ҫук. Пирус 

туртма пӑрахса чӗлӗм туртма пуҫлани ҫулталӑк 
ытла ӗнтӗ.

Хут сахал пӗлекенсем калаҫни
— Епӗ хамӑрӑн Мартынкассинчи хутла сахал 

пӗлекенсене вӗрентекен М итрофанӑва курайми 
пултӑм.

— Ма курайми пултӑн. Ҫилентерчӗ-и мӗн?
— Ҫиленнӗшӗн мар. Шкула ҫӳремест те, курма 

май ҫук.

Хухнӑ
Тутаркас районӗнче мунчасем халӗ те ҫителӗксӗр.

— Тасалӑх. тасалӑх, теҫҫӗ. Вӑл тасалӑх пирки 
епӗ хухса ларнӑ.

— Мӗнле апла?
— Ҫаплах. Тӑват уйӑх мунча кӗмен. Ҫав ху- 

шӑра' пылчӑк пит вумай ҫыпӑҫса тулнӑ. Мунча 
умӗн тараса ҫине ларса пӑхрӑм та 72 кило турт- 
рӑм, мунча хыҫҫӑн — 69 кило ҫеҫ тайрӑм. Тасалӑх 
пирки 3 кило хухнӑ!

Зоологи сатӗнче
Йӗпреҫ вӑрманпромхозӗ вӑрман хатӗрлес тӗлӗшпе ыт-

тисенчен чи кайра пырат.

— Ҫак тимӗршапасем ҫине пӑхатӑп та, Лӑп- 
кӑ океанри утравсем аса килеҫҫӗ. Вӗсем картӑ 
ҫинче тимӗршапа йевӗрлӗн курӑнаҫҫӗ,—- есӗ асӑр- 
хани ҫавна?

— Мана, тимӗршапасем ҫине пӑхсан, вӑл мар, 
урӑххи — хамӑрӑн Йӗпреҫ вӑрманпрочхозӗн вӑр- 
ман хатӗрлес ӗҫӗ аса килет.

Гитлӗрпа хӑйсене хӑйсем 
вӗлерекенсем

Гитлӗр, Германире хӑйсене хӑйсем вӗлерекен- 
нисем нумайланни ҫинчен илтсен, ҫапла каланӑ:

— Хӑйсене хӑйсем пере-пере вӗлереҫҫӗ тетӗн. 
Ухмаха йерни мӗн апла вӗсем. Германи ҫӗршы- 
вӗн пурнӑҫне аванлатас тесен, йут патшалӑх 
ҫыннисем йенеле тӗллесе пемеле, тенӗ.

Васкама хушман
Германире чирлӗ ҫынсейе сиплеме емелсем ҫителӗксӗр.

Берлинри тухтӑр вилес патне ҫитнӗ чирлӗ ҫын- 
на рецепт ҫырса тыттара'г:

— Акӑ сана рецепт. Унта кӑтартнӑ емел халӗ. 
ҫук, темиҫе ҫултан пула'г. Ҫавӑнпа санӑн унччен 
чир айне пулма йурамасг. Чӑтас пулат. Вилме 
ан васка. Рецептра кӑтартнӑ емеле ӑша илсенех 
сывалатӑн.

Литератӑрсем хушшинче
— Хӑшпӗр чӑвашла хаҫат-журналсенче Пуш- 

кин сӑввисене пит пӑсса куҫараҫҫӗ. Ҫав пӑсса 
куҫарнӑ сӑвӑсене Пушкин хӑй вуласан мӗн ка- 
лӗ-ши?

— Вӑл-и? Вӑл сӑмахӑн нимӗн те каламӗ, ,Н е  
искажай меня без нужды“ романса йурласа ҫеҫ 
йарӗ.



Вулакансен жалӑбисем
Капкӑн асатте!

Кӑҫал, йанварӗн 12-мӗшӗнче атте мана ,Пио- 
нер сасси* хаҫаг 5 ҫул тултарни ҫинчен каласа 
пачӗ. Ун ҫинчен вӑл „Пионер сасси“ хаҫатра ву- 
ланӑ, тата редакцинче ӗҫлекенсем кзласа панӑ. 
Кӑҫал ,Пионер сасси“ хаҫат 5 ҫул тултарасси 
ҫинчен редакцире ӗҫлекенсем хаҫатра ҫырнисӗр 
пуҫне, ытти хуласенчи пионер организацисене те 
ҫырусем йарса пӗлтераӗ, тесе калаҫҫӗ. Ку хыпара 
илтсен епӗ питӗ савӑнтӑм. Мӗншӗн тесен кӑҫал 
ӗпе те пилӗк ҫул тултартӑм. Ҫавӑнпа та (савӑн- 
нипе) аттене ҫыру ҫыргарса „Пионер сасси“ ре- 
дакцине салам йатӑм. Пирӗн аппасем вӗренекен 
шкулта „Пионер сасси“ хаҫат пилӗк ҫул тултарнӑ 
йатпа вечӗр пулса иртрӗ.

Акӑ пайан йубилей кунӗнче тухнӑ хаҫата и.ттӗ- 
мӗр. Мана аппа вӑл хаҫата пӗтӗмпех вуласа пачӗ. 
Анчах савӑнас вырӑнне кул)анмала пулчӗ. Унта ,пн- 
лӗк  ҫул тултарвӑ йатпа салам латпӑр“ тесеҫы рнӑ 
ҫырусене пӗгӗмпех улгӑ ҫул тесе ҫырса тухнӑ. 
Малтан („Пионер сасси“ хаҫат тухма пуҫлани 5 
ҫул тултарат тени йӑнӑш пулнӑ мӗн!)

Епӗ пӗчӗк пулсанта, вунна ҫитиччен шутламапӗ- 
летӗп. „Пионер саҫсинче" пысӑк ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ, 
тет, вӗсем нумай вӗреннӗ, тет. Анчах вӗсем хӑй- 
сен хаҫачӗ миҫе ҫул тултарнине шутласа кӑларма 
пултарайман. Ҫакӑн хыҫҫӑн манӑн ҫапла калас 
килет: „Пионер сасси" хаҫатра .ӗҫлекенсем вунна 
ҫитиччен шутлама пӗлеҫҫӗ-ши? Пӗлмеҫҫӗ пулсан, 
мӗншӗн Капкӑн асаттерен ыйтмаҫҫӗ-ши?

Михал^а ывӑлӗ.

Капкӑн йулташ!
Сан патна епӗ тахҫанад^ҫыру ҫырасшӑнчӗ, ан- 

чах ҫырма перо тупаймарӑм. Ҫӗрпу хулинче ни- 
хӑш магазинра та ҫырмалли перо тупса илме 
ҫук. Хур тӗкӗпе ҫырса йарас терӗм, анчах тӗкне 
татса илнӗ чухне хурӗ сӑхасран хӑрарӑм.

Халӗ йала кайса перо тупса килнӗ хыҫҫӑн, Ҫӗр- 
пӳ хулинчи ку.^таварсен магазинӗ пуҫлӑхӗн шкул 
ачисене перо тупса парасси ҫинчен шухӑшла- 
ма ӑсӗ ҫитейменни ҫинчен сан патна ҫыру йама 
май килчӗ.

Емелкин.

Тусӑмҫӑм капкӑн!
Пирӗн Тӑвай районӗнчи Ураскасси йалае кил- 

келесе курнӑ ӗнтӗ есӗ. Ҫапла, ҫӗмӗрттеретпӗр кӑ- 
н а е п ӗ р — драмкружок членӗсем. „Тухатмӑш" пйес- 
сӑна та  лартрӑмӑр. „Ҫӳпҫипе хупӑлчине“ те вы- 
/ьаса патӑмӑр. Ҫак кружокра пирӗнтен хӑшӗсем 
виҫшер ҫул пӗр кахалланмасӑр ӗҫлеҫҫӗ, тепӗр ҫит- 
мӗл ҫул вы./1)асан та йӑлӑхмастпӑр, теҫҫӗ. Кура- 
кансем питӗ йуратаҫҫӗ пире. Йалсовечӗ те пирӗн 
ӗҫе пахалат. Нумай пулмаст вӑл пирӗн хушӑмӑр- 
тан чӑн маттуррисене сакӑр ҫын суйласа илчӗ те: 
„сире преми паратӑп“ тесе ҫуршар метр лентӑ 
тыттарчӗ. Мӗн тумала ӗнтӗ ву йапалапа, тесе

шалт ӑнтан карӑмӑр. Пилӗке ҫыхма пикентӗмӗр, 
кӗске—ҫаврӑнса ҫитмест. „Артиссемпе артискӑсем 
ҫинҫе пилӗклӗ пулма кирлӗччӗ",— тет предҫеда- 
тӗл. Епӗр аплах мар взт-ха. Вара мӑгГсене ҫыхса 
йама хушрӗ. „Ку хаклӑ йышши лентӑ, сире панӑ 
ҫур метӑрӗ ҫирӗм виҫӗ пус тӑрат“, —тет. Кулма 
ҫав тери ӑста пирӗн предҫӗдатӗл. Пирӗн ӗҫе хи- 
сеп тунӑ май, кашнине мухтаса кулат. Епӗр ха-  
мӑр та кулатпӑр. Мӗн тӑвас тен, преми илнӗ вӗт, 
хаваслантӑмӑэ пула1'.

У лтӑ  арҫы нпа икӗ хӗрача алӑ  пуснӑ.

Капкӑн тус!
Тархасшӑн каласа парччӗ: февра/ь у й 1хӗнчекӑ- 

ҫал миҫе кун пула'?. Епӗ хаи: кӑҫал февра/ь уйӑ- 
хӗнче 28 кун пулаЧ, тенӗччӗ. Анчах Ҫӗрпӳ пу/ь- 
ницинче аслӑ врач кабинечӗн алӑкӗпе йунашар 
ҫакӑнса тӑракан хут ҫинче феврал) уйӑхӑнче кӑ- 
ҫал 30 кун пула^, тенӗ. „План работы раймест- 
ко.ма“ тесе йат панӑ хутӑн 7-мӗш парагрӑфӗнче; 
„февралӗн 30-.мӗшӗнче обшчи собрани пухса ир- 
терм еле“... „февралӗн 30-мӗшӗнче кӗҫӗн контро/ь 
ӗҫӗсене вӑйлатассине тусз пӗтермеле“ тенӗ.

Ман^шухӑшпа 30 кунлӑ февра/ь нихӑҫан та пул- 
мас^. Йе пурнӑҫ лзйӑхланнӑ май, райместкомра 
ӗҫлекенсем, ҫут тӗнчере ытларах пурӑнмала тӑ- 
вас тесе, уйӑхсен кун хисепӗсенэ н>майлатма шу- 
хӑш тытнӑ. Апла пулсан райместкомра ӗҫлекенсем 
„февралӗн 30-мӗшӗнче“ об ччж собрани пухса ир- 
тернӗ-ши, йе иртереймен-ши?—есгр телефон тӑ- 
рӑх вӗсгнчен ыйгса пӑхсан пит аван пулӗччӗ.

Им-й.

Капкӑн тус!
Куславкка районӗнчи Чӗнкасси колхозӗ 1936 

ҫулхи доходран лашасем ва/ь/ьи 3.000 пӑт хӑвар- 
мали вы/ь5х апатне ӗҫкунӗсем тӑрӑх валеҫсе йа- 
чӗ. Йакӑвлӗв предҫедатӗлпе Михайлӑв счетовод 
вы/ьӑх чӗрлӗх ӗрчетес плана тултарасси ҫине 
ерех кӗленчн витӗр пӑхса лараҫҫӗ те, ҫааӑнпа па- 
йанхи куна лашасем Ю кӗрен кеугӑ  ҫинче тӑраҫҫӗ.

Вы.Т)ӑх апачӗ ҫителӗклӗ пур ҫинчех лашасене 
ҫавӑн пек выҫӑлӑ-тутӑлӑ усракана мӗнле йат па- 
мала? Епӗр „вы/ьӑх мурӗ“ тесшӗн, ун ҫинчен си- 
рӗн журнал урлӑ ытти ҫынсене пӗлтересшӗн.

К олхозниксем .

Тӑван пачче Капкӑн!
Пирӗн Ҫӗрпӳ хулинчи калаҫакан кино-театр 

ҫуртне кино курма каймала пӳлсан тӑлӑп тӑхӑнса 
кайас пула'г те, киноран тавӑрӑнсан тӑрпа ҫумӗн- 
че виҫӗ сехет ӑшӑнас пула'г.

Ҫурт пуҫлӑхӗ Белоусӑв йулгаш кинора ытла 
ӑшӑ пуласран пач хутмасӑрах усрат. Кино пуҫ- 
лӑхӗсене тимӗр сенӗк ҫеклипе ты тса  ӑшӑтма хуш- 
мӑн-ши?

Георги Шумилӑв.
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Пӗтсе ҫитмен мешченлӗх
Пушкин 'Варламӗ пек (айалта асӑннӑ сӑмахсем) калакан етемсем халӗ те 

оирӗн хушӑра курӑнкалаҫҫӗ. Мешченлӗхе тӗппипех пӗтермеле.

— Литва-и, Руҫ-и, пылак-и, йӳҫ-и: пире пурпӗрех, пулгӑр ҫеҫ ерех... ачӑ вӑл... кӗрекерех!
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М. АЙЗМАН

„Амлетпа Винигрет“
ВЫ/ЬАКАНСЕМ:

1. Чиперкин—служӑшчи, спектакӑле пыракан.
2. Маруҫҫӑ— кассиршӑ, билет сутакан.
3. Хутти—станцӑна кайакан.

4. Хеврон—мунчана кайакан.
5. Кавкай— столовӑйне кайакан.
6. Лари—кинона кайакан.

Декораци: Икӗ чӳрече, пӗр чӳречи ҫине ,кассӑ“, тепри ҫине ,администратӑр“ тесе ҫырнӑ. Кассӑ чӳречи уҫӑ. Чӳречерен 
Маруҫҫан пуҫӗ ҫеҫ курӑнат. Сценӑ ҫинче .ГАМЛЕТ*, .ВИНИГРЕТ* тесе ҫырса хунӑ.

Ч и п е р к и н  {кӗрет, аллиняи сехечӗ ҫине пӑхса). 
Тепӗр пилӗк минут ҫеҫ, унтан заседани {Кассӑ  
ум не пырса). Здравствуйте, мадам!

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Здравствуйте!
Ч и п е р к и н .  Билет пур-и?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Пур.
Ч и п е р к и н .  Кӗҫӗр сирӗн ,Г ам лет“ йатлӑ пйесӑ 

пулат-и-ха?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Амлет ҫав.
Ч и п е р к и н .  Гамлет вӑл аван йапала. Кӗрсе 

курас.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Есӗ Гамлет терӗн-и ҫав? 
Ч и п е р к и н .  Гамлет ҫав.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ҫук, кӗҫӗр Гамлет пулмаст. 
Ч и п е р к и н .  М ӗншӗн?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Пӗлместӗп.
Ч и п е р к и н .  Мӗн пулат еппин?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Амлет. Чӑн-чӑн йачӗ Винигрет. 
Ч и п е р к и н .  Есӗ... мӗн...мӑшкӑламастӑнпу.^те? 
М а р у ҫ ҫ ӑ. Нимӗнле мӑшкӑл та ҫук.
Ч  и п е р к и н. Ман шухӑшпа, театӑр вӑл столо- 

вӑй мар. Унта амлетпа винигрет хатӗрлемеҫҫӗ пек 
туйӑнат.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Туйӑнатпулӗ те, пирӗн хатӗрлерӗҫ. 
Ч и п е р к и н .  Ҫуралнӑранпа та  ку хулана 

пӗрремӗш хут ҫеҫ килме лекрӗ те, анчах, мана 
ҫывсем тӗрӗсех кӑтартса йачӗҫ пу/ь тетӗп. Неушлӗ 
епӗ йӑнӑш лекрӗм-и? Ку столовӑй пулчӗ-и вара? 

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ҫук, столовӑй мар.
Ч и п е р к и н .  Мӗн еппин?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Театӑр.
Ч и п е р к и н .  Сирӗн театӑрта амлетпа винигрет 

хатӗрлеҫҫӗ и вара?
М а р у ҫ ҫ ӑ. Унтан мӗн тӗлӗнмели пур, „Винигрет“ 

вӑл пйесӑ йачӗ вӗт,
Ч и п е р к и н .  Аванрах йат тупса хурайман пу- 

лат.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Питӗ илемлӗ йат.
Ч и п е р к и н .  Тӗлӗнмеле. Мӗншӗн винигрет тесе 

йат панӑ?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Драматургсем сахал ҫырнӑ пирки, 

пирӗн, нимӗн лартма аптраҫҫӗ те, пилӗк ултӑ 
пйесӑран тӗрлӗрен вырӑнсене кӑларса илеҫҫӗ те, 
пӗр ҫӗре ҫыпӑҫтараҫҫӗ те, пйесӑ тӑваҫҫӗ. Вот вара 
ҫавӑн пек пйесӑсене „Винигрет* тесе йат параҫ- 
ҫӗ те.

Ч и п е р к и н . А х а ,  тавта пуҫ! Ӑнлантӑм. Мӗншӗн 
афишӑ ҫине Гамлет тесе ҫырнӑ-ха.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Гамлет мар вӑл, Амлет. 
Ч и п е р к и н .  Мӗншӗн амлет?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Просто типографинче опечаткӑ ту- 

нӑ. Вӑл ҫак пйессах. Малтан ку пйесӑна амлет
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тесе йат парасшӑнчӗ. Тӗнчере халиччен те амлет 
йатлӑ пйесӑ пулман та... Ну, афишӑ пичетлекенсем 
ку амлет мар, Гамлет йатлӑ пйесӑ пу/ь тесе, 
Гамлет тесе ҫырса хунӑ. Афишине урама ҫыпӑҫта- 
рас умӗн администратӑр мухмӑр пирки , Г “ саспал- 
лине асӑрхайман, хуратман. Кайран варэ „Амлет“ 
ҫав тери йанракан йат мар, тавай „Винигрет“ тесе 
йат парас, терӗҫ.

Ч и п е р к и н .  Вон сирӗн ӗҫсем мӗнле кунта?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Нимӗн тӗлӗнмели те ҫук. Ун пек 

йапаласем пулкалаҫҫӗ.
Ч и п е р к и н .  Тата... епӗ сирӗн репертуар 

ҫинче Микишӑн „Аслати“ йатлӑ пйесӑ кайат те- 
нине илтнӗччӗ. Аван пйесӑ-и вӑл?

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Калама пултараймастӑп.
Ч и п е р к и н .  Мӗншӗн?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ҫырман пйесӑ ҫинчен мӗн калас.
Ч и п е р к и н .  Ҫырман пулсан мӗншӗн репер- 

туара кӳртеҫҫӗ-ха?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Репертуарта унта... ҫырманниҫем 

ҫуррипе пӗрех.
Ч и п е р к и н  {часси ҫи н еп ӑхса).Ой-ой-ой... Вун- 

пилӗк минут заседанинчен йултӑм. Тавай хӑвӑрт- 
рах билет.

М а р у ҫ ҫ ӑ  Ҫук, еп тин билет сутмастӑп.
Ч и п е р к и н .  Мӗншӗн?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Кассӑ ӗҫлемест, вунӑ минут вӑхӑт 

иртнӗ.
Ч и п е р к и н .  Пӗр билетшӗн нумай вӑхӑт ирт- 

мест вӗт.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Пултараймастӑп. Сана сутатӑн, 

тепри килет, унтан тата.Г.
Ч и п е р к и н .  Епӗ вӑхӑт иртичченех килнӗ ҫын 

вӗт.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Ну, йурӗ еппин. Миҫемӗш рет?
Ч и п е р к и н .  Пилӗкӗмӗш.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Кӳр укҫуна!
Ч и п е р к и н .  Авантарах вырӑн пар. Варӗнчине.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Варӗнчи ҫук, сутса пӗтернӗ.
Ч и п е р к и н .  Ну, йурат, пӗрелӗхе хӗрӗнчи те 

йурӗ. {Илет). Ой-оӑ!.. Ҫирӗм икӗ минут йултӑм! 
{Кайаш).

Х у т т и  {кӗрет). Хутти, хосподи! (Кассӑна). 
Билет пур-и?

М а р у ҫ ҫ ӑ. Вӑхӑт иртнӗ, тепӗр икӗ сехетрен 
кил. (Хупат ).

Х у т т и  {хыпӑнса ӳксе). Итле-ха, хӗрӗм... Мана 
ултӑ билет ҫех.

М а р у ҫ ҫ ӑ. Ҫук, ҫук!
Х у т т и .  Манӑн ачасем пӗр ҫын патӗнче кӗтсе 

лараҫҫӗ.



М а р у ҫ ҫ ӑ. Ачасене кӳртмеҫҫӗ. Калаҫмали те 
ҫук.

Х у т т и .  Йепле кӳртмеҫҫӗ. Епӗ аха./ь мар вӗт, 
билет илетӗп.

М а р у ҫ ҫ ӑ. Ачасем ва/ь-/ьи билет сутмастпӑр.
Х у т т и .  Ахалехи вара?
М а р у ҫ ҫ ӑ. Ачасен каҫхине ҫывӑрас пулат. 

Вӗсене йатарласа кӑнтӑрла кӑтартаҫҫӗ. Билетне те 
кӑнтӑрлах сутаҫҫӗ.

Х у т т и .  Аҫта сутаҫҫӗ?
М а р у ҫ ҫ ӑ. Пӗлместӗп! {Кассӑ чӳрешне хупат).
Х у т т и .  Хутти, хосподи!.. Автобус станци ҫа- 

кӑнта терӗҫ-ҫке?! Кӗҫӗр ларса кайаймасанпвйӑс ҫйне 
те ӗлкӗрейместӗп. Кунта ыран каҫчен пурӑнмала 
килсе тухсан пӗр талӑк хушшинче ҫул укҫине те 
ҫисе йарас пулат. Ҫук, капла ӗҫ тухмаст. (Кассӑна). 
Ей, итле-ха!.. Грузовик та пулмаст-и? (Яаз;за) Хут- 
ти, хосподи!.. Чӗнмест вӗт. Мӗн тӑвас? Мӗн тӑвас? 
Ҫук, кунталарса ӗҫ тухмаст. Ӑҫтата пулсан, камран 
та пулсан, кайса ыйтса пӗлес пулат. Грузовйксем 
час-часах ҫӳрекенччӗ-ха вӗсем. {Кайат).

Х е в р о н ^  {кӗрет. Аллинче сумкӑ, сумкӑран  
милӗк курӑнат ). Ай-ай!..' Мунчи таса-ҫке. Халӑхӗ 
те ҫук иккеш Ну, пӗрре хамӑра ирӗккӗн ҫӑвӑнат- 
пӑр ӗнтӗ. Емӗр тӑрӑшпех хулари мунчара ҫӑвӑнас 
тесе ӗмӗтленеттӗм. Аранах ӗмӗт ҫавӑрӑнса ҫитрӗ. 
Мунчин ӑшши пурши хӑт...Иййа...йа-а. {Ҫаврӑнса пӑ- 
хат) .Кин... Ӑҫта кайса кӗчӗ ман кин... Килтен пӗрлех 
тухрӑмӑр-ҫке, йе пасар урамӗпе тухнӑ чух уйӑ- 
рӑлса кайрӑмӑр-и? Ак, ачам! Пӗтрӗмӗрех! {Паузӑ). 
Е е, килте, супӑ^ь ҫук текелеччӗ. Супӑ^ь илме 
лавкана кӗрсе йулнӑ ӗнтӗ. Вӑл килсе тухаччен 
билетне илсе хатӗрлем. {Кассӑнӑ). Билет ҫакӑнта 
сутаҫҫӗ-и?

М а р у  ҫ ҫ ӑ .  Ҫакӑнта.
Х е в р о н .  Мана икӗ билет пар-ха.
М а р у Ҫ ҫ ӑ. Есӗ те килсе курас терӗни, кинеми?
X е в р 0 н. Хам ӗмӗр тӑршшипех шухӑшласа пу- 

рӑннӑччӗ. Хӑҫан ҫакӑнта килсе тасалса пӑхам-ши 
теттӗм.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ҫапла пулмасӑр. Кунта тасалма 
пулат. Кунта пӗтӗм ӗлӗкхи йӑласенчен тасалма пу- 
лат. Пӗтӗмӗшпех ҫӗнӗле пурӑнма вӗрентеҫҫӗ.

X е в р о н. Ҫак пӗр-ик ҫултанпа пуҫпа аптра- 
рӑм та... так .. темскер пур пуҫра. Хам та пӗл- 
местӗп. Тӗлкӗшет кӑна. Ҫакӑнта илсе килсе, кӗҫӗр, 
кин мана тасатас терӗ-ха. Темле хут илнӗ вӑл... 
Ш ампуьь- шампу^ь. Шому... Шоу... тери ҫав...

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Шоу. Пур-пур, ун пек писатӗл пур. 
Сана вӑл апла Ш оу ҫырнӑ кӗнекесемпе пуҫӑнтан 
кирлӗ мар шухӑшсене тасатас терӗ пулат.

X е в р 0 н. Ҫапла терӗ. Ман кин вӑл пултарат. 
Еп хам, ак, хал} ҫеҫ тенӗ пек йалтан ывӑл патне, 
кунта пурӑнма куҫрӑм та... Хам еп кин чухлӗ 
ҫук, пултараймастӑп. Иййа... Йа-а!

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ей ним те шарламарӑм-ҫке.
Х е в р о н .  Иййа... Кинпе кӗрес терӗмӗр ҫав. 

Мана икӗ билет парха, хӗрӗм!
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ха./ь билет сутма вӑхӑт ҫитеймерӗ- 

ха, кӑшт тӑхтасан кил.
X е в р  0 н.  ̂Йа-а?
М а  р у ҫ ҫ  ӑ.^Кӑшт тӑхтасан кил тетӗп.
X е в р о н. Йурӗҫке. Еппи^й еп кайам-ха. Килтен 

чей ӗҫсе тухрӑм та... (Кайат).
К а в к а й  {кӗрет). Апчху!.. Хӑйамат! {Ӳсӗр).
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ак татах ҫын килчӗ.
К а в к а й .  Пар-ха пӗр порци амле’-, ик!

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Кунта буфет касси мар. Кунта ам- 
лет сутмаҫҫӗ.

К а в к а й. Мӗншӗн ,менӳ“... не... ик... пысӑк 
саспалисемех ҫапса хунӑ еппин.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Мӗнле „менӳ“? Ӑҫта?
К а в к а й (афигиӑ ҫине кӑтартса). Акӑ пӑх! ,Ви- 

ни-грет“ тата скобкӑ ӑшӗнче „Амлет“.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Вӑл пйесӑ йачӗ вӗт!
К а в к а й. Положӗм, амлетпа винигрет мӗн ик- 

кенне санран авантарах пӗлетпӗр ӗнтӗ. Нечевӑ 
нӑшкӑлас!

М а р у ҫ ҫ ӑ. Итле-ха, епӗ сана каласа ӑнлантарам.
К а в к а й .  Нимӗн ӑнлантармалли те ҫук. Тавай 

пӗр порци амлет. И-ик!
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Калаҫҫӗ вӗт сана „Амлет“ вӑл пйесӑ 

йачӗ тесе. Вӑл ҫимели йапала мар вӗт.
К а в к а  й. Амлет мар пулсан еппин винегрет.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Есӗ мӗн кунта... мӑшкӑлас тетни?
К а в к а й. Епӗ мӑшкӑламастӑп, есӗ вӑт манран 

мӑшкӑлан. Маа ҫав тери ҫийес килет. Ҫав тери 
хырӑм выҫрӗ. Ну пар ха тархасшӗн пӗр порци. 
Хут котлет та пулсан пар.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ни амлет, ни вивигрет, нимӗнле 
котлет та ҫук. Татах калатӑп: кунта столовӑй мар. 
Кунта амлет ҫимеҫҫӗ, „Амлетне“ кӑтартаҫҫӗ ҫеҫ.

К а в к а й .  Винигретне-те-и?
М а р у ҫ ҫ ӑ. Винегретне те.
К а в к а й .  Укҫалаи?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Укҫала.
К а в к а й. Мӗн хак?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ик тенкӗрен пуҫласа улт тенкӗне 

ҫитиччен.
К а в к а й .  Пар-ха еппин пӗр билет, кӗрсе курам 

винигрет.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Ҫук, ха./ь билет сутма вӑхӑт ҫитмен- 

ха. Тепрер ҫур сехетрен кил.
К а в к а й. Ак тата... Унчен выҫса вилес-и. Ну, 

дудки!.. Урӑх столовӑйне кайса ҫийем те, анчах ун 
чухлӗ кӗтме пултараймастӑп. (Кайат).

Л а р и {кӗрет) Билет пур-и?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Пур.
Л а р и. Пайан мӗнле картинӑ кайат.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Есир афишӑ вуламастӑр-и вара?
Л а р и .  Тӗл пулса вулаймарӑм ҫав.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Ӑҫтисем ха?
Л а р и .  Вӑтам Атӑл йенчисем.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Апла пулсан татах хут.
Л а р и .  Чӑнах, мӗнле картинӑ пулаГ вара?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  „Винигрет“.
Л ар ^ ! .  Винигрет. Ха-ха-ха!.. Пит кулӑшла пул- 

мала. Йачӗ те пит интереснӑй та...
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Кулӑшлине пӗлместӗп. Кӗҫӗр пӗр- 

ремӗш хут ҫеҫ кайат-ха.
Л а р и .  Кунта ӗнтӗ сирӗн калаҫаканни пул>-ха.
М а р у ҫ ҫ ӑ. Йурласа выл)акансем ҫукрахха пи- 

рӗн. Калаҫса вы.^аҫҫӗ.
Л  а р и. Миҫе ҫеанс пулат.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Пӗрре ҫех.
Л а р и .  Апла пулсан мана 2 билет пар-ха. Мӗн 

чухлӗ тӑрат-ха?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Пӗререн пуҫласа виҫҫе ҫитиччеи.
Л  а р и. Ой-ой-ой!.. Ыгла та хаклӑ-ҫке, ӑҫта ҫӑ- 

вапатне... Пирӗн йалта пӗр тенкӗ тӳле те хут те 
йӑлӑхичченех пӑх. Ун чухлӗ тӳлесен... Укҫа ҫит- 
мест. Пӗр билет ҫеҫ илес-и. Чӑнах та пӗр билет 
илес. Кӳр-ха еппин пӗр билет!
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М а р у ҫ ҫ ӑ .  Хал|. вӑхӑт ҫитмен-ха. Кӑштах тӑх- 
тасассӑн кил.

Л а р и. Мана пӗр билет ҫех.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Вӑхӑт ҫитмен! (Чӳречине хупат ).
Л а р и. Ей-ей-ей!.. Ан хуп-ха!
М а р у ҫ ҫ ӑ Вӑхӑт ҫитмен терӗмиҫ?
Л а р и. Тархасшӑн уҫ-ха ӗнтӗ. Кунта килсе тух- 

нӑ чух кӗрсе кураи пӗреххут.
М а р у ҫ ҫ а .  (уҫса). Мӗн ухмаха йернӗ ҫын пек 

палкаса тӑратӑн? Каланӑ сана вӑхӑт ҫитмен тесе. 
Тепӗр ҫур сехетрен кил.

Л а р и. Пӗр билет ҫех...
М а р у ҫ ҫ ӑ. Сутмастӑп. (Хупат ).
Л а р и. Бӳрократкӑ! (Администратӑр чӳречин- 

чен шаккат). Йулташ, администратӑр!.. Админис- 
тратӑр  йулташ!..

М а р у ҫ ҫ ӑ (администратӑр чӳречине уҫса). Ад- 
министратӑо ҫук.

Л а р и. Ӑҫта кайнӑ?
М а р у ҫ ҫ ӑ ,  Пӑта шырама командировка кайнӑ.
Л а р и .  Тӗлӗнмеле. Пӑта мӗн тума кирлӗ-ши вӗ- 

сене кунта. Шуйтан пӗлети вӗсене (кайат).
Х у т т и  (кӗрет). Ниҫта та тупаймарӑм. Кассӑ 

халех уҫӑлат пул)-ха. Ҫын ҫукки пит аван-ха ку.
Х е в р о н  (кӗрет). Билет сутма пуҫламан-и-ха?
Х у т т и .  Ҫук.
Х е в р о н .  Ҫынсем кӗтнине кӗтес пу/ь ӗнтӗ, ха- 

ыӑн та.
К а в к а й  (кӗрет). Ха./ь тр пуҫланмани-ха?
X у т т и. Ҫук-ха,
К а в к а й. Ҫитмен столовӑй хӑвармарӑм пу/ь. пур 

ҫӗрте те хупӑ. Пӗр ҫӗре пыран— перерыв. Тепӗр 
ҫӗре пыран — перерыв. Ну тарӑхнипе татах кунта 
килес терӗм, Кунта, пур столовӑй та пилӗкрен 
пуҫласа ҫиччӗчен перерыв тӑват иккен.

Х у т т и .  Ӑна ес халиччен те пӗлмен-и?
К а в к а й. Пӗлмен.
Л а р и (кӗрет). Есир пурте билет патяе-и?
Х у  т т и  Пурте.
Л а р и. Епӗ мала тӑратӑп. Мӗншӗн тесен еп па- 

ҫӑрах черет йышӑнса хӑвартӑм.
Х у т т и .  Хутти, хосподи, ара... еп хам та иккӗ- 

мӗш хут килтӗм.
К а в к а й .  Еп те иккӗмӗш хутчен...
X е в р о н. Епӗ те.
Л а р и. Кам хӳринчен еппин.
К а в к а й .  Епӗ.
Л а р и. Епӗ тӑваттӑмӗш апла?
М а р у ҫ ҫ ӑ (чӳрече уҫса). Ну кама билет?
Х у т т и .  Манӑн малтанхи черет. Мана пар-ха 

улт билет.
М а  р у ҫ ҫ ӑ. Партера йе балкона-и?
Х у т т и .  Ӑнланмарӑм. Мӗн терӗр?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Айала йе ҫӳле, тетӗп?
Х у т т и .  Вырӑнӗ пӗрех пу/ь те... Айала пар!
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Миҫе билет?
Х у т т и .  Улттӑ.
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Хӑш рате?
X у т т и. Ӑҫта вырӑн пур, ҫа вӑнта!
М а р у ҫ ҫ ӑ. Миҫе тенкӗлӗххине.
Х у т т и .  Мӗн? М ӗскерле стапца?
Л а р и .  Ей, йулташ, ес кунта автобус станци 

терӗним?
Х у т т и .  Ку авгобус станци мар-и вара?
Л а р и .  Мар.
Х у т т и .  Хутти, хосподи! Автобус станци ӑҫта 

вара.

Л а р и. Ак кунта йунашарах.
Х у т т и .  Ех!.. Ҫиччӗмӗш сехетре кайакан авто- 

бусран йултӑм пу/Ь-
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Йулман, йулман! Вунпилӗк минут-ха 

ҫиччӗ ҫитесси.
Х у т т и .  Ара, хутти хосподи!.. (кайат).
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Автобус станци шырама кунта кил- 

нӗ„. ха-ха-ха!...
Л а р и .  Чӑнах та вӗт... ха-ха-ха!..
К а в к а й .  Вот тӑк ухмах!.. Ха ха-ха!..
Х е в р о н .  Ку ҫынӑн пит мыскара^ӑ пулчӗ ^ а р а ,  

хе-хе-хе!...
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Малала камӑн черет?
Х е в р о н .  Манӑн пулмала,
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Сана миҫе билет?
Х е в р о н .  Икӗ билет те-ха... Манӑн кин ҫаплах 

ҫитмерӗ-ха. Кала ха: Мунчинче ӑшши пур-ши хут?
М а р у ҫ ҫ ӑ.  ̂ Мӗн тен?
Х е в р о н .  Ӑшши пур-ши, терӗм те...
Л а р и .  Ес кунта мунча терсним? Ха-ха ха!..
К а в  к а й .  Вот тӑк тӗнч-е! . Ха-ха-ха!..
Х е в р о н .  Есир ан кулӑр-ха. Мана ҫакӑнгах те- 

рӗҫ те.„
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Мунча акӑ, кунтан тухсанах, йуна- 

шар!
Х е в р о н .  Е-е, пӗлмен, пӗлмен! Ек-кей, кин ма- 

на ҫухатрӗ пул) (кайат).
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Малала камӑн черет.
К а в к а й .  Манӑн. Мана пӗр порци винигрет. 

И-ик!..
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Паҫӑрах каларӑм сана. Кунта виниг- 

рет сутмаҫҫӗ.
К а в к а й .  Мӗн сутаҫҫӗ еппин.
М а р у ҫ ҫ ӑ ,  Нимӗн те сутмаҫҫӗ. Сан пек ӳсӗр 

ҫынсене кунта кӳртмеҫҫӗ те.
Л а р и .  Итле-ха, йулташ, ес кунта столовӑй те- 

рӗвим. Ку вӗт, столовӑй мар.
К а в к а й .  Мӗн еппин?
Л а р и .  Ку театӑр
К а в к а й .  Т е а т ӑ р . . Вот те раз. Неушлӗ ку теа- 

тӑр пулчӗ-и... Столовӑй ӑҫтарах вара?
Л а р и .  Акӑ кунтан тухсанах пӗр столовӑй пур, 

паҫӑр куртӑм. Йара пар!
К а в к а й. Ну, тавта пуҫ сире! (Пуҫне тытса пӑ- 

уат). Фу, урӑлҫах карӑм (кайат).
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Йепле тӗлӗнмеле ҫынсем кӗҫӗр. Ха- 

ха-ха!..
Л а р и. Кулса вилес пулат. Ха-ха ха-ха .. театӑр 

ӑҫта ларнине те пӗлмест!
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ну, сана миҫе билет?
Л а р и .  Мана пӗо билет ҫеҫ. Иккӗ илес тенӗччӗ 

те, пигӗ хаклӑ, укҫа ҫитеймест. Савнӑ хӗрӗм ку- 
раймасӑрах йула^' ӗнтӗ.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ес малти рате ан ил, кайрисем йӳ- 
нӗрех.

Л а р и .  Мӗнле апла пултӑр ха. Пярӗн йалта кӑ- 
тартаӑ чух малти регсене йӳнӗ тӑваҫҫӗ ҫке.

М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ӑна, кино-театӑрсенче ҫеҫ апла тӑ- 
ваҫҫӗ.

Л а р и .  Ку кино-театӑр мар и?
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Ҫук, ку драм театӑр.
Л а р и .  А а?!. Еп кино-театӑр тесе, кунтах те- 

рӗҫ те... Ну сывӑ пул! (кайат).
М а р у ҫ ҫ ӑ .  Урӑх ннкам та ҫук-и уптеӑ (Чӳрече- 

рен пуҫне кӑларса пӑхат). Аха... акӑ... килеҫҫӗ 
иккӗн. *

Чаршав.
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МУЗЕИРИ ПОРТРЕТ
Музейре сивӗпе хаклӑ картинсем пасарса пӑсӑлаҫҫӗ.

У

ПУШКИН (халатпа витӗнсе):
Пӗлӗте хупла!' ҫил тӑвӑл, 

.Чарӑнмасӑр йур вӗҫет, 
Музейе те кӗркелет вӑл, 
Хӳтлӗхсемшӗн кӗвӗҫет;

Пирӗн кивӗ пӗчӗк пулӗм 
Пит салхулӑ сивӗре, 
Йурӗ ирӗлсессӗн ӳлӗм 
Ӑшӑ кансӗрлӗ пире.
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Виҫӗ  т у с
{Х аллап)

Ку ӗҫ халӗ мар, авалтарах пулса иртнӗ. Епӗ ӑна 
хаы шухӑшласа кӑдарман. Ҫынсем каланине илткӗ.

Пӗр йалта Чанкка йатлӑ чухӑн чӑваш пурӑннӑ. 
Вӑл тӗрлӗ меслетсемпе хӑйӗн чухӑн пурнӑҫне йу- 
сама тӑрӑшнӑ. Анчах пурнӑҫӗ нимпе те малала 
кайман. Аптӑраса ҫитсен ҫемйине пӑрахса, ҫурӑмӗ 
хыҫне кутамкка ҫакса тӗнче тӑрӑх ӗҫ шырама 
тухса  кайнӑ.

Ҫулла. Ш ӑрӑх, хӗвел хӗртсе пӑхнӑ. Ура айӗнчи 
ҫӗр вутла пӗҫернӗ. Питҫӑмартисем тӑрӑх шапӑр- 
татса тар тумланӑ. Кун иртнӗ те ҫӗр пулнӑ. 
Утсан-утсан Чанкка пӗр тутара тӗл пулнӑ:

— Аҫта кайатӑн, пӗлӗш? — тесе ыйтнӑ Чанкка.
— Тӗнче тӑрӑхӗҫ шырама,—тесе пӗлтернӗ тутар.
— Пӗччен йут ҫӗршывра ҫӳреме кансӗр. Айта 

иккӗн тус пулар. Ӗҫ тупсан яӗрле ӗҫлетпӗр. Мӗн 
ӗҫлесе илнине ҫурмала уйӑрӑпӑр, — тенӗ Чанкка.

— Айта, — тенӗ тутар килӗшсе.
Унтан икӗ тус пӗрлешсе малала утнӑ. Кайсан- 

кайсан ларса тапак туртнӑ. Кансан каллех тӑрса 
утеӑ. Пырсан-пырсан вӗсем тепӗр вырӑса хуса ҫитнӗ

— Ӑҫталла ҫул тытатӑн, зем/ьак? — тесе ыйтнӑ.
— Хулана, ӗҫ ш ы рам а,— тенӗ вырӑс кӗскен.
— Айта пирӗнпе, виҫҫӗн тус пулӑпӑр. Пӗрле 

ӗҫлӗпӗр. Мӗн ӗҫлесе илнине виҫҫе уйӑрӑпӑр, — 
тенӗ Чанккапа тутар.

— Йурат, — килӗшнӗ вырӑс.
Унтан виҫӗ тус: чӑваш, тутар тата вырӑс пӗр- 

лешсе, вӑрӑм ҫула кӗске туса малала кайнӑ.
Туссем, ҫырмасем урлӑ каҫнӑ. Хура вӑрмансем 

витӗр тухнӑ. Кайсан-кайсан вӗсем ҫул хӗрринче 
пӗр упа вилли тупнӑ.

—  Туссем, айтӑр ҫак упа тирне сӳсе илер ,— 
тенӗ пӗри.

—  Мӗн тӑвӑпӑр унпа?
— Хулана ҫитсен сутӑпӑр та, укҫа тӑвӑпӑр, ук- 

ҫипе ӗҫме-ҫиме илӗпӗр.
— Чӑн ҫапла тумала!
Ҫавӑнтах упа тирне сӳсе нлнӗ те, йӑтса утнӑ.
Чылай кайсан-кайсан;
—  Мӗншӗн йӑтса пыратпӑр*ха епӗр ку упа тир- 

не? Айтӑр хӳринчен тытса сӗтӗрсе пырар, —  тенӗ 
пӗри.

— Чӑн, сӗтӗрсен ҫӑмӑлтарах пулӗ,—тенӗ тепри.
Унтан упа тирне виҫҫӗн хӳринчен тытса сӗтӗрнӗ.
Утсан-утсан Чанкка пуҫне каллех ҫӗнӗ шухӑш

ҫитсе кӗнӗ:
—  Мӗншӗн ахалех сӗтӗрсе пыратӑр-ха ку ти- 

ре? Айтӑр иккӗн сӗтӗрер, пӗри тир ҫине ларса 
кансӑ пытӑр, — тенӗ Чанкка.

— Кам мӗн чухлӗ ларса пырассине ӑҫтан чух- 
лапӑр, пирӗн вӗт сехет ҫук, —  тенӗ вырӑс.

— Ӑна чухласси ним те мар, кам мӗн чухлӗ 
йурлат, ҫавӑн чул ларса пырат тир ҫинче. Йурри 
пӗтсен анат, —  тенӗ Чанкка.

— Ну, малтан епӗ ларам, — тенӗ вырӑс тир ҫи- 
не ларса.

— Лар. Й урру пӗтиччен йурла.
Чанккапа тутар  упа тирне хӳререн сӗтӗрнӗ.
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Вырӑс йурра чӑснӑ:
— Разлука ты, разлука, 
Чужая сторона!..

Маруся отравилась 
В больницу повезут...

Унтан вырӑс тата пӗр-икӗ йурӑ йурланӑ та:
— ман йурӑ пӗтрӗ, — тенӗ тир ҫинчен анса. 

Тутар улӑхса ларнӑ.
Вырӑспа Чанкка тиресӗтӗрнӗ. Тутар йурра йанз: 

— Ак-Идӗл пуйлара,
Кӗмӗш кӗпӗк суларӑ...

Аккӑш кӳллӗрте була.
Бӑрӑнӑ сулартӑ була...

Тутар та тепбр-икӗ йурӑ йурланӑ та:_̂
—  Урӑх йурлама пултараймастӑп. Йурӑ пӗт- 

рӗ, — тенӗ тир ҫинчен анса.
— Ну, халӗ ӗн тӗм аначерет  ҫитрӗ— тенӗ Чанкка.
Вырӑспа тутар упа тирне сӗтӗрнӗ. Чанкка йур-

ла пуҫланӑ:
Лутрайах та шӗшкӗ,
Сарӑ мӑйӑр...

Тӑванӑм-тӑванӑм 
Мӗн тӑвар та 
Ыталанса чуптӑвар...

Чанкка пуҫланӑ йуррине те йурласа пӗтерей- 
мен, вӗсем пӗр йала ҫитсе кӗнӗ.

— Ну, туссем, ку йалта каҫ выртар, — тенӗ 
Чанкка, тир ҫинчен анса.

Йалти ҫынсем вӗсем ҫине пӑхса тӗлӗннӗ:
— Мӗнле кулӑшла ҫынсем кусем? Пӗри упа ти- 

рӗ ҫинче йурласа ларса пырат. Иккӗшӗ ӑна сӗтӗ- 
реҫҫӗ — тенӗ. Пуринчен ытла ача-пӑчасем вӗсене 
курма пуҫтарӑннӑ.

^—  Епӗр упа ташлатса ҫӳрекенсем. Анчах упава- 
тӑлса вилчӗ те, халӗ ӗнтӗ тирне ҫеҫ сӗтӗрсе ки- 
летпӗр, — тенӗ Чанкка. Ҫынсем чӑнах та ӗненнӗ.

Унтан вӗсем йал варринче пӗр тимӗр витнӗ ҫурта 
хӑватере кӗнӗ. Ӗҫнӗ-ҫине хыҫҫӑн, ҫывӑрма выртнӑ.

Вырӑспа тутар ҫул килсе ывӑннӑскерсем вырт- 
санах ҫывӑрса кайнӑ. Чанк<а ҫывӑрайман, ӑна 
хӑнкӑласем кӑшланӑ. Вӑл пӗр айакки ҫинчен тепӗр 
айакки ҫине ҫӗклене-ҫӗклене ҫапӑннӑ. Ҫапла вӑл 
хӑнкӑласемпе ҫапӑҫса выртнӑ вӑхӑтра сасартӑк 
чӳречерен пӗри: шӑк-шӑк шакканӑ. Чанкка тӑрса 
пӑхнӑ. Чӳрече умӗнче пӗр вӑрӑм ҫӳҫлӗ ҫын тӑнӑ: 
„Кам ку? Хӗрарӑм-и?“ — тесе шухӑшланӑ. Унтан 
палланӑ. Хӗрарӑм мар, пуп пулнӑ: „Е-е, ку хуҫа 
килте ҫук чухне, ун арӑмӗ патнӗ хӑнана килнӗ" —  
шухӑшланӑ. Унтан сассине ҫинҫетсе:

—  Мӗн кирлӗ?
—  Упӑшку килте-и? — тесе ыйтнӑ пуп.
—  Кам пултӑн-ха есӗ? Паллаймарӑм, — тенӗ 

Чанкка ҫинҫе сассипе.
—  Курмастӑним, пачӑшкӑ!



— Упӑшка килте ҫук та, анчах ман патра хай 
упа ташлатса ҫӳрекенсем ҫывӑраҫҫб, — тесе пӑ- 
шӑлтатнӑ Чанкка.

— Апла пулсан, тула тух, —  тенӗ пуп.
— Ҫук, тухма йурамаст, вӗсем шӑп алӑк йа- 

наххи умӗнче выртаҫҫӗ, — тенӗ Чанкка.
— Апла пулсан, пӗреххут чӳрече витӗр те пу- 

лин чуптутар, — тесе йӑлӑннӑ пуп.
Чанкка чӳречене майӗпен уҫнӑ та:
— Ме, чупту!
Пуп, чуптӑвас тесе, тутисене мӑкӑртса, чӳрече- 

рен пуҫне чикнӗ. Чанкка пӗтӗм вӑйӗпе ахлатса, 
пупа ҫӑварӗ урлӑ чышкипе шартлаттарнӑ. Леш пӗр 
хӑранипе, пӗр ыратнипе сысна пек ҫухӑрса ҫӗре 
йӑванса ӳкнӗ. Унтан васкаса сиксе тӑнӑ та, ҫа- 
вӑрӑнса пӑхмасӑр тарнӑ. Кӑсйинче пӗр кӗленче 
ерех пулнӑ, ҫав тухса ӳксе йулнине те сисмен.

Пуп курӑнми пулсан, Чанкка чӳречерен тухса, 
ерех кӗленчине илсе кӗнӗ.

Ҫеникре, хӑна килессе ҫывӑрмасӑр кӗтсе выр- 
такан хуҫа арӑмӗ, пӳртре сас пуррине илтсен 
кӗнӗ.

Мӗн ҫывӑрмастӑр? — ҫиленсе ыйтнӑ.
— Чӳрече витӗр вӑрӑ кӗме тӑчӗ, ҫавна хӑратса 

йатӑм, — тенӗ Чанкка.
„Ах, ҫавӑ пулнӑ ӗнтӗ. Урӑх никам та мар. Мӗн- 

шӗн епӗ сире хаватере кӳртрӗм-ха?“ тесе шухӑш- 
ланӑ хуҫа арӑмӗ. Унтан кӑмӑлсӑр пулса, хӑй 
вырӑнне тухса выртнӑ.

Чанкка, ҫывӑрман. Унӑн ҫак ӗҫе тӑрӑ шыв ҫине 
кӑларасси килнӗ. Кӑшт выртсан вӑл чӳрече витӗр 
тухнӑ та, ҫеник алӑкне: шӑкӑр-шӑкӑр шакканӑ.

—  Кам унта? — тесе ыйтнӑ хуҫа арӑмӗ.
— Епӗ, уҫ, — тенӗ Чанкка пуп. пек хулӑн са- 

сӑпа.
Хуҫа арӑмӗ сассине труках уйӑрса илеймен. Ҫа- 

вӑнпа тепӗр хут ыйтнӑ:
— Кам вара есӗ?
— Паллаймарӑн-им, пачӑшкӑ!
Хуҫа арӑмӗ хӑвӑрт тӑрса уҫса кӳртнӗ:
— Цпӗ килмест пулӗ тесе, кӗтрӗм-кӗтрӗм те 

ҫывӑрах пуҫланӑ.
Чанкка, ан паллатӑр тесе, сассине кӑларман.
— Ҫийессӳ килет-и? тесе ыйтнӑ хуҫа арӑмӗ.
— Килет. Мӗн хатӗрлерӗн?— пӑшӑлтатнӑ Чанкка.

Есӗ пӑртак кӗтсе лар. Епӗ халех ,— йӑпӑр-
йӑпӑр пӳрте кӗрсе пӗр ҫатма ҫуллӑ икерчӗ, тепӗр 
типӗтнӗ хур йӑтса тухнӑ: — Ҫи, хаклӑ хӑна, ҫи, — 
тесе сӗннӗ.

Чанкка пӗр шарламасӑр хур ашне тата-тата хып- 
са чӑмланӑ. Ҫисе йарайманнине кӑсйине тултарнӑ. 
Пилӗк минут хушшинче пӗр ҫатма икӗрчӗ, пӗр 
хур ҫук пулнӑ.

— Тӑрантӑн-и? — тесе ыйтнӑ хуҫа арӑмӗ.
— Тавтапуҫ. Тӑрантӑм, — тенӗ Чанкка, хӑй как 

какӑрнӑ.
Ҫав вӑхӑтра килкартинче шӑптӑр-шаптӑр туни 

илтӗннӗ!
— Тпру!
Хуҫа арӑмӗ Чанкка ҫумӗнчен вӗри шывпа сап- 

нӑ пек сиксе тӑнӑ.
—  Ах! Пӗтрӗмӗр. Ӑҫта пытарас сана? Упӑшка 

пасартан тавӑрӑнчӗ, — васкаса ӳкнӗ хӗрарӑм.
— Ан хӑра. Епӗ леш упа ташлатакансен ҫумне 

кӗрӗп те выртӑп. Упӑшку ҫывӑрсан тухса кайӑп,— 
тенӗ Чанкка.

— Хӑвӑртрах, хӑвӑртрах! — васкатнӑ хуҫа арӑмӗ.

Чанкка пӳртеле кӗрсе кайнӑ. Ҫав вӑхӑтрах ҫе- 
ник алӑкне тӳн-тӳя! шакканӑ:

— Уҫ, илтместӗним тавӑрӑннине! — кӑшкӑрнӑ 
упӑшки тултан.

— Ах, илтмен ҫав. Хытах ҫывӑрса кайнӑ, -— 
айӑплӑн йӑпӑлтатнӑ хӗрарӑм упӑшки умӗнче.

— Пайан^ иртенпе ҫимен. Хатӗрле хӑвӑртрах 
апат! — тенӗ упӑшки арӑмне.

— Епӗ кӗҫӗрех килмест пулӗ тесе, ним те ха- 
тӗрлемен. Кӑшт хур ашӗ пурччӗ, ӑна упа ташлат- 
са ҫӳрекенсене ҫитерсе йатӑм, — тесе йӑпӑлатнӑ 
арӑмӗ.

— Есӗ йалан ҫапла, епӗ тавӑрнасса кӗгместӗн,— 
вӑрҫнӑ упӑшки. Унтан пӳртне кӗрсе лампӑ ҫутнӑ 
та, пӗр чӗлӗ ҫӑкӑр касса илсе, тӑвар сапса, шыв- 
па сыпса ҫийе пуҫланӑ

Хӗрарӑм упӑшки уыӗнче ним пулман пек йӑпӑл- 
татса, калаҫса ларнӑ.

Виҫӗ тус харлаттарса ҫывӑрнӑ пек выртнӑ. 
Чанкка ҫывӑрман, вӑл йури ҫывӑрам пек пулса, 
куҫӗсене хупса выртнӑ. Кӑшт выртсан Чанкка 
вӑранам пек пулса, пуҫне ҫӗклесе пӑхнӑ:

— А -а -а . . , 'х у ҫа  та тавӑрӑннӑ. Аван-и! — тесе 
карӑннӑ Чанкка.

— Аван. Тӑр. Лар манпа апат ҫиме, — тесе ыр- 
сунса чӗннӗ хуҫа.

— Ху пуйан. Ҫуртна тимӗрпе витнӗ. Ҫапах та 
есӗ пит начар пурӑнатӑн. Шывпа ҫӑкӑр ҫеҫ ҫи- 
йетӗн, —  тенӗ Чанкка кулса.

— Арӑм пит хытӑ ман. Епӗ ӑҫтан та пулсан 
тавӑрӑннӑ ҫӗре нихӑҫан та нимӗн та хатӗрле- 
мест, —  тенӗ хуҫа кӑмӑлсӑр пулса.

— Хытӑ пулӗ ҫав. Вӑл пире те нимӗнле апат та 
хатӗрлесе ҫитермерӗ, — тенӗ Чанкка. Унтан вырт- 
нӑ ҫӗртен тӑрса, сӗтел ҫине пӗр кӗленче ерех 
кӑларса лартнӑ. Хур тукмаккисене тата ҫуллӑ 
икерчӗ кӑсйинчен кӑларса хунӑ.

Хуҫа арӑмӗ Чанкка ҫине тӗлӗнсе пӑхнӑ. Тӗсӗ 
пӗрре шуралнӑ, тепре хӗрелнӗ.

— Арӑму хытӑ пулсан хам хӑна туса хӑварам 
хуЦ —  тенӗ Чанкка. Увтан тусӗсене вӑратнӑ. Леш- 
сем те Чанкка ҫине шӑтарас пек пӑхнӑ:
- Есӗ ӑҫтан тупрӑн ку ӗҫме-ҫимене?— тесе ыйтнӑ.

— Ӑҫтан тупнине ыйтса ан тӑрӑр. Ларӑр, ӗҫӗр 
те ҫийӗр, — тенӗ Чанкка. Унтан хуҫана та, арӑм- 
не те, тусӗсене те ерех тултара-тултара панӑ. 
Пӗрне-пӗри тав туса ӗҫнӗ.

Хуҫан кӑшт пуҫӗ хӗрсен:
— Маруҫҫа, хут кӑмака, пӗҫер икерчӗ, ларт 

сӑмавар, шаритле хуркакайӗ,— тесе хушнӑ. Хӑй кӳр- 
шине кайса ерех тупса пынӑ. Елӗк упӑшкине ит- 
лемен арӑмӗ ҫӗнӗ ҫын пек йӑпӑртатса ҫӳренӗ. Кӑ- 
мака ҫуннӑ, икерчӗ пиҫнӗ, сӑмавар вӗренӗ, хур 
ашӗ шаритленнӗ.

Ҫапла ҫутӑличчен виҫӗ тус хуҫа патӗнче хӑна 
пулнӑ. Ҫутӑлсан хуҫапа арӑмӗ ӑсатса йанӑ:

— Иртсе-ҫӳренӗ чух тата кӗрсе ҫӳрӗр, ырӑ ҫын- 
с е м ,— тесе йулнӑ.

— Хуҫа, сан улма пахчине пӗр сысна кӗме вӗ- 
реннӗ, — тенӗ Чанкка йунтарса.

Анчах хуҫа ним те ӑнланман.
—  Сывӑ пулӑр. Спаҫипӑ каланӑшӑн. Епӗ вӑл 

сыснана... тесе йулнӑ хуҫа.
Внҫӗ тус: иккӗш упа тирне сӗтӗрнӗ, пӗри йан- 

таратса йурланӑ. Вӗсем йалтан тухса кайнине 
ҫынсем тӗлӗнсе пӑхса тӑрса йулнӑ.

М. Н. Данилӑв-Чалдун.
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ВУТПУҪҪИСЕМ
Тӑрмӑш ри (Тӑвай районӗ) кӗсре чуптармали 

пунктӑн пуҫлӑхӗ Пнкки Микули, кӗсресене чуп- 
тарас плана тултарса районта пӗрремӗш вырӑн 
йышӑнас тесе, „Зайкӑ* йатлӑ хусах лашана кӗс- 
ре вырӑнне кӗртсе ӑратлӑ ӑйӑрпа чуптарнӑ тесе 
райҫӗрпайне ҫведӗни панӑ. Ҫавна илтсен Ваҫлей 
пиччен сар чӑххи ҫӗрӗпе кашта ҫинче кулса лар- 
нӑ, тет. (Ушаков).

Усӑлӑ йалӗнчи (Павлӑ районӗ, Т утар  респуб- 
ликӗ) вулав ҫурчӗ хватер шырама тухса кайнӑ. 
Август уйӑхӗнчен вара ҫичӗ хватерте пулнӑ. Ки- 
лес ҫулччен миҫе хватерте пулассине йалсовет 
предҫедатӗле те пӗлмест. (Р. М.).

Куш кӑри (Трак районӗ) тулли мар вӑтам шкул 
пуҫлӑхӗсем, ачасем шкул ҫӗрӗ ҫине лартса тунӑ 
8 пӑт суханран, пыл тӑвас тесе пулас, 47 пуҫ ку- 
пӑстапа 26 паранкӑран варени тӑвас тесе пу- 
лас, вӑл ҫимӗҫсене хӗлле т>ла кӑларса хурса 
шӑнтса йанӑ. Анчах шухӑшлани пулайман, шкул 
директӑрӗн йапӑх ӗҫӗсенс кӑтартакан фактсем ҫеҫ 
пулнӑ. ^Ан. Вузай).

Тӑвай районӗн центӑрӗнче пурӑнакансем тӑлӑп- 
сем йама ыйтаҫҫӗ. Тӑлӑп пулмасан унти „Социа- 
лисӑмла ку/ьтурӑ“ ҫуртне кино, ҫпектакӑЛ), ве- 
чӗр курма пыма ҫук, унсӑрӑн шӑнса простудӑ 
пулма пултарат, мӗншӗн тесен дириктӑр Анто- 
нӑвӑ — вӑл ҫурта нихӑҫан та хуттармаст. Тӑлӑп 
пулмасан, чаппансем йарсан та йурат, теҫҫӗ. 
(Тихӑн Турхан).

Сӗнтӗрпуҫӗнчи (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) вулав 
ҫуртне ҫӳрекен Тихӑнӑв избач вырӑнне, „ҫук, ҫук“ 
теме пӗлекен попугайа усрама шухӑшлаҫҫӗ. Ти-

хӑнӑва укҫа парса усраччен, „ҫук“ (кӗнекесем) 
теме пӗлекеа попугайа усрасан усӑллӑрах та, ин- 
тереслӑрах та пулӗ, теҫҫӗ унти вулама йуратакан 
колхозниксем. (Шевле).

Хаклӑ ӗҫ. Йӑлкӑшри (Елӗк районӗ) „Ҫӗнӗ вӑй^ 
колхозри М. Ҫтепанӑв бригадир Вонифатийӗв 
Иоҫифа пӗр кун ҫава туптанӑшӑн тата аврисене 
лартнӑшӑн 18 ӗҫкунӗ панӑ. Еҫкунӗ ун чухлӗ мӗн- 
шӗн панине пӗлме „тус“ тенӗ сӑмах мӗне пӗл- 
тернине пӗлмеле. (Дунай).

Вӑрӑмпуҫӗнчи (Канаш районӗ) йалсовет пред- 
ҫедатӗлӗ Кротӑв Н. Р. кирек мӗнле кампанийе 
те четвӗрт кӗленчи ӑшӗнче иртерсе йара!’. Ҫавӑн- 
па укҫа-тенкӗпе ҫулйӗр планӗсене тултарас тата 
уйрӑм хуҫалӑхсене ҫуракине хатӗрлеитерес ӗҫсем 
икшер урисемпех уксахлаҫҫӗ. (Буй).

Улатӑрти художӗствӑлӑ гравйурӑ техникумӗнче 
вӗренекенсем халиччен программӑна кӗмен зан^а- 
ти — обшчежитине тавӑрӑннӑ хыҫҫӑн сивӗпе шӑл- 
сене шаклаттарса лармали за^ати туса иртереҫ- 
ҫӗ. Епӗр дирекцийе, ванчӑк кӑмакасене йусат- 
тарманшӑн хӗртсе йаратпӑр. Хӗртсе йанӑ хыҫ- 
ҫӑн обшчежитинчи ӑшӑ градӑсӗ хӑпарма кир- 
лӗ. (А. Алгай, А Шупуҫ).

Упа хӗлӗпе ҫывӑрат, Мӑчкавӑшри (Хӗрлӗ Чу- 
тай районӗ) Чапайӗв йачӗпе тӑракан колхозри 
Осоавиахим организацин ҫекретарӗ Упа Пурисӗ 
йӑшӑлт тапранмасӑр виҫӗ ҫул ҫывӑрат. Выртан 
каска мӑкланат, теҫҫӗ ваттисем. Мӑчкавшри выр- 
тан каска та мӑкланнӑ, сухалланнӑ, теҫҫӗ. (Фаде- 
йӗвпа Чеблуков).

К а п к ӑ н к у  к к а!
Ӗшенчӗк те пулсан, сана ҫак ҫырӑва ҫырса пӗл- 

терем ха. Епӗ Мӑн Тукташ ҫынни. Пӗлетӗнпу./Ь— 
Елӗк районӗнчен. Мӗн ҫуралнӑранпах ҫак йалӑн 
гражданинӗ пулса пурӑнатӑп. Чухӑнччӗ ӗлӗк, халӗ, 
колхоза кӗнӗренпе, пурнӑҫ ҫителӗклӗ. Ҫапах тарӑ- 
хатӑп. Каҫ пулсан, ниҫта кайса та вӑхата ирттер- 
ме май тупаймастӑп. Акӑ, ӗнер ҫеҫ-ха, хаҫат ву- 
лама тесе карӑм: „Мӗн хаҫзчӗ пултӑр кунта сан 
вал)/ьи?“ — тесе шӑпӑрпа хӳтерсе кӑларчӗ мана пӗр 
шӑлсӑр сторожихӑ. Хамах айӑплӑ пултӑм пулӗ ҫав... 
Вулав ҫурчӗн пуҫлӑхӗ виҫӗ ерне ҫухалса ҫӳретик- 
кен те, епӗ ҫав карчӑка йатлаҫтарса ҫӳретӗп пу- 
лат. Йалсовет канце.^арине пырса кӗтӗм. Ҫапах 
(хам айӑплӑ пулсан та) жалӑбӑ пама пуҫларӑм. 
Хаҫат вулас килетчӗ те манӑн, тупса параймӑр-ши?— 
тетӗп. Вулав ҫуртне кайас пулат, — терб, ҫӑ- 
варне алтӑви пысӑкӗш чыкаркӑ хыпнӑ предҫеда- 
тӗл. Епӗ унта пулниве каларӑм. „Хӑвӑн ҫырӑнса 
илес пулат... Кунта килекен хаҫатсем хаыӑра та- 
пак туртма та ҫитмеҫҫӗ, — терӗ предҫедатӗл. Епӗ 
„Канаш* та ,К ап кӑн ‘ та ҫырӑнса илетӗп, тата 
ытти хаҫатсене те вулас килет вӗт-ха, тетӗп. Ыт- 
тисене те ҫырӑнса илме хушрӗ предҫедатӗл. Вӑл 
хуш аӑ тӑрӑх, манӑн мӗн пурӗ ҫитмӗл икӗ йатлӑ

хаҫат — пӗр пин те тӑватӑ ҫӗр тенкӗлӗх ҫырӑнса 
илес пулаГ. Колхозлӑ йал халӑхӗн вулав ҫурчӗ ху- 
пӑ тӑра1- тесе вӑл ҫурта ман патӑмрауҫасшӑн-и вара 
есӗ? — терӗм. Апла мар та, — терӗ предҫедатӗл,— 
кул)Турӑлӑрах пурӑнас пулаГ ҫав, терӗ. Епӗ вара 
чӗнмерӗм. Чӗнсен те ыррийех пулаҫ ҫук, терӗм. 
Мӗншӗн тесен, хӑй те вӑл ку./ьтурӑ мӗн тӗслӗ пул 
нине пӗлмест. Канцел)арийӗн урайне иртнӗ ҫур- 
куянерен вара, сурчӑксӑр пуҫне, пӗр тумлам шыв 
тивертмен. Вӑл урайӗнчен пирӗн колхозӑн вите 
урайӗ ҫитмӗл ҫичӗ хут тасарах та, ҫутӑрах та. 
Шкап тӑрринче иккӗмеш пилӗкҫуллӑх пуҫланич- 
ченех калаҫма чарӑннӑ радио репродуктӑрӗ карӑн- 
са лара^ — ерешмен карти сӑрса илнӗ ӑна. Тем 
каласан та, Капкӑн кукка, ҫав предҫедатӗл кала- 
масан та — епӗ хам килӗмре кул>турӑлӑрах пурӑ- 
натӑп. Акӑ тин ҫеҫ вӑрлӑх суртласа килтӗм-ха. 
Апат ҫитерчӗ те арӑм, патефона майларӑм. Тӑн- 
кӑлтатса кӑна ларат.^^Ача ташла^. Арӑмпа иксӗ- 
мӗр куҫран куҫа пӑхса кулатпӑр. Хамӑртан мар— 
хамӑра пурӑнма вӗрентекен ку.ътурӑ ҫурчӗсем 
пиртен те ку./ьтурӑсӑр пурӑннинчен вӗсемшӗн вӑ- 
танса кулатпӑр. Сывпул поккз, капкӑн кукка! Е.
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П Е Р Е П И Ҫ Р Е
— Мӗн, Ҫнтӑрка, шкула кайма чӗиме кялтӗн-н?— 

тсрӗ Машук кинени ватӑпа пӗркеленнӗ питне 
ншӑлкаласа.—Епӗ килтех вбренетӗп, мана Марйе 
кан нӗрентет.

— Ҫук1 Унпа мар. Пӗтӗм ҫӗршывӗпе перепиҫ 
тӑватпӑр, халӑх мӗн чухлине тата мӗнле ӗҫпе пурӑн- 
ннне нӗлесшбн.

Апла калэсан Хветӗр мучин ҫӗнӗ пӳртӗнче па- 
тефон итлеме пынисем шӑпах чарӑнчӗҫ.

- — Ҫын шутне пӗлсе мӗн тӑваҫҫӗ-ха вара? Ара,
ҫав Вац>ак арӑмне тӑхӑр ачашӑн темиҫе иин тен- 
кӗ панӑ, тет. Киле килсен виҫ кун ҫемйипе шут- 
ларӗҫ, тет. Апла вӗрентсен кайрӗ вара хунаса...

— Хунас пула1‘ ҫав, кинеми! Пирӗн пек йыш- 
лӑланакан ҫук тӗнчипе те. Халӗ те пирӗн кашни 
ҫул 3 мӗлйун ҫын хутшӑна^.

— Виҫӗ мӗлйун?! Мӗлйун! Кай! Марйе кин, 
есӗ мана ҫав мӗлйун ҫинчен вӗрентмерӗн вӗт. 
Мӗн чухлӗ, ара, вӑл? Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче темиҫе 
ункӑлӑ укҫасене ҫапла каламасчӗҫ-и ҫав, кин!— 
ыйтрӗ Машук инке кӑмака ҫинчен ансах.

— Вӑл пин хут пин тата ҫавӑн чухлӗ виҫҫӗ 
пулат(. Вӑт хамӑр йалта пин ҫын, ҫавӑн чухлӗ 
пин йал тата виҫӗ хут ытларах,— ӑнлантарчӗ 
Ҫитӑрка кинемейе. Кинемей тӗлӗннипе аллипе 
пӗҫҫи ҫине ухлатса ҫапса тӑчӗ.

— Пӗр сӑмахпа, кашни ҫул ФинЛ)анди! Кӑҫал 
Фин/ьанди чухлӗ,—пыр та калаҫ пирнпе,—хушса 
ӑнлантарчӗ кинемейе Ҫитӑрка.

Машук кинеми Финл)3нди таврашне пӗлмерӗ» 
анчах халӑх хытӑ йышланнине лайӑх ӑнланчӗ.

Н. Чурпай.

А С Р А  Т Ы Т М А Л А
Хӑш пӗр шкулсенчв гимнастикӑ тунӑ 
чухне кирлӗ пулакан хатӗрсем ҫук.

— Ачасем, гимнастикӑ туни сывлӑха упра¥ 
Гиинастикӑ тӑвакан ҫын тӗнчере гимнастикӑ 
тума йуратман ҫынран нумайрах пурӑныа пулта- 
рат. Сирӗн те епӗ йертсе пынипе гимнаҫтикӑ туса 
сывлӑхӑрсене тӗреклетмеле. Анчах сирӗн шкулта 
гиынастикӑ упражненисем тумали нимӗнле хатӗр- 
сем те ҫук. Ҫавна аса илсе, епӗ сире вӑл гимнастикӑ 
тенине ориентировӑчнӑ, чӑвашла каласан, сӗмлен- 
се тума хушатӑп. Калӑпӑр, ҫакӑнтз, гипотезӑ тӑрӑх, 
алпа тытса хӑпарма (улӑхма) тунӑ шалча пур, 
тейӗпӗр, Акӑ кунта унӑн тӑрри пултӑр. Тӑррине 
,А ‘ тейӗпӗр. Ак кунта унӑн никӗсӗ пултӑр, ӑна 
„В“ тейӗпӗр. , В “-ран пуҫласа ,А “ патне ҫитиччен 
хӑпармала. Анчах ан манӑр: шалчи сирӗн куҫа 
курӑнмаст, мӗншӗн тесеп, тӗрӗссипе каласан, вӑл 
ҫук, шалча вырӑнӗнче сывлӑш ҫеҫ. Ҫапах та есӗр 
хӑвӑр пуҫӑрсемпе „вӑл шалча пурах“ тесе шухӑш- 
лӑр, ун тӑрӑх хӑпарса, „А“ саспалипе пал тума 
пулнӑ тӑрри патне ҫитӗр. Ну, пуҫлатпӑр...

— Учитӗл йулташ! Ку вара мӗн урокӗ пулат: 
гимнастикӑ урокӗ-и йе геометри урокӗ?

— Тӗпрен илсен, гимнастикӑ урокӗ. Гимнастикӑ 
тумали хатӗрсем ҫук пирки, вӑл урок пир.ӗн... 
геометрипе ҫыхӑнса кайат. Пӗтӗмӗшпе илсен, вӑл— 
шкул директӑрӗ шкул ачисен ӳг-пӳне тӗреклетес- 
сишӗн мӗнле тарӑшнине кӑтартакан факт пулат.

„Нанаш“  хаҫат каларакан чӑнашсен 
сатирӑпа кулӑш литературӑ н(урналӑ

КАПКӐН
чӑваш ӗҫҫыннисене савӑнӑҫлӑ кулӑш 
парӑкан произведенисем пичетлесе пыраГ

Ц  А  П Ц  Д  Ц  халӑх тӑшманӗсене, шови- 
Г 1 М 1 1 1 1 М Г 1  ниссене, бӳрократсемпе 

волокитчиксене, кахалсемпе про- 
гуЛ)Шчиксене, рвачсемпе летунсене, 
туман ҫӗртенех ,турӑм “ тесе суйа- 
кансене, совет саккунне пӑсакан- 
сепе, ӗҫкӗ ӑшне путнӑ етемсене, 
ӗҫҫыннисене кайала туртакан тӗш- 
мӗш хуҫисене, вӗсем камне, ӑҫта 
пурӑнннне, мӗнле сӑнлине тӗллесех 
кӑтартса, боЛ)Шевикла самокритикӑн 
хӗрӳ оргӑнӗ пулса тӑрат.

Ц Д Ц Ц Л & Ц  чӑваш ӗҫҫыннисене тӗн- 
П М 1 1 1 1 М Г 1  чери чи паллӑ сатирик- 

семпе йумориссен произведенисем- 
пе паллаштарат.

Ц Д П Ц Д Ц  йалсемпе колхозсенчи 
П М П П М П т а т а  предприйатисенчи 

драмкружоксем ва̂ ъ<!ЪИ кулӑшла 
пйессӑсемпе сценкӑсем пичетлет.

и
Ц Д П Ц Д Ц  ача-пӑчасем ва^ъ^ъи йа- 
П М П П М Г В  тарласа ҫырнӑ страни- 

цӑсем кӑлара!".

Ц Д П ц Х ц  журналра чӑвашсен пал- 
П М 1 1 П М П  лӑ художникӗсем тунӑ 

кулӑш ла картинкӑсем темиҫе тӗслӗ 
сӑрпа пичетленсе пыраҫҫӗ.

ЖУРНАЛ ХАКӖ: 3 у й ӑха— 1 тенкӗ те 20 пус;
6 у й ӑ х а —2 тенкӗ те 40 пус; 

ҫ у л та л ӑк а —4 тенкӗ  те 80 пус.

Кашни почтӑ уйрӑмӗсенпе агентствӑсен- 
че ҫырӑнса илме пула̂ Р.

Чӑваш республикӗ тулаш ӗнчисем  ,К а п к ӑ н “ 
ҫы рӑннӑ  укҫан а  ҫак адрӗспа куҫараҫҫӗ: 

Ч ебоксары . Дом Связи . Сою зпечать.

Журнал номӗрӗсем пӗр татӑксӑр пырса 
тӑччӗр тесе вӑрӑм вӑхӑта (ҫулталӑка) 

ҫырӑиса илме тӑрӑшар!
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—... Ӳстертӗм сӑртӑиа, ун тӑрринчен иӗн пӑхӑна^ иана— 
ҫавна курап еп. Мӗн пӑхӑнмасТ иана? Еп деиӑн йевӗр 
пуҫ пулӑп тӗнчепе ку сӑрт ҫинчен...

(Пушкваӑн ‘Хыткукар рыаар* 
трагедири барон иоиолагӗвчен)


