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У Л П У Т С Е М
Париж хулин пӗр пысӑк урамӗнче, капӑр ресто- 

ранӑн ҫтена ҫумӗнчи сӗтел хушшинче типсе сарал- 
са кайнӑ икӗ сгарик, ӗлӗк помешчик пулнӑскер- 
сеи, хялап ҫапса лараҫҫӗ.

— Ну, мӗн пур санӑн, мӗн пур1 — тет пӗрремӗш 
помешчикӗ сассине хӑпартарах .— Мӗн есӗ ман 
умра хӗвӑн именипе каппайса ларатӑн. Пӗлетӗн и 
есӗ, милостивый государ, ман им«нире халӗ пӗр 
сухапуҫ те тупма ҫук. Ман именире трактӑрсемпе 
сухалаҫҫӗ Пӗлетӗн-и есӗ ман именире кӑҫал тырӑ 
мӗн чухлӗ туса илнӗ, а?

Иккӗиӗшӗ пӗрремӗшӗ патнерех пуканӗпе сиксе 
ларса ӑна пӳлсе калат:

— Тӗлӗнмеле санран, Аркади Петрввич, тет. 
— Санӑн именӳнта ҫеҫ аван иккен, ыттисенне кур- 
иастӑн. Пӗлетӗн-и есӗ ман именире ӑратлӑ шултӑ- 
ра вы;ьз* пит нумай усранине? Пӗлетӗн-и есӗ ӗне- 
сем унта мӗн чухлӗ нумай сӗт панине?

Пӗрремӗшӗ самантлӑха шӑп пулат.
— Мӗншӗн-ха есӗ ман умра бнесемпе мухтанса 

ларатӑн? Мӗншӗн-ха епӗ манӑн именире лартса 
тунӑ паха сатсемпе каппаймьстӑп. Мӗншӗн епӗ 
ман именире халӗ ҫӗнӗ савӑт туса хута йанипе 
каппаймастӑп.

Иккӗмӗш ӑна хирӗҫ калама сӑмах тупаймасӑр 
шухӑша кайса, сулахай аллипе ҫӳҫне шӑлма ты- 
тӑнат

— Шӑп пулатӑн-и? — тет ӑна лешӗ_.
— Мӗн шӑп пулма?.. Савӑт, савӑт! Каппайса 

ларатӑн ҫав... Мӗншӗн епӗ сан умра манӑн имени- 
ре лартнӑ електростанципе мухтанмастӑп, а?

— Калаҫма та пӗлмеле мар санпала, — тет хи- 
рӗҫ ассӑн сывласа пӗрремӗшб. _ ,  « „

Иккӗшӗ те шӑп пулаҫҫӗ. Музыкӑ кэлат. Иалкӑ- 
шакан йака урай ҫийӗн ташлакан мӑшӑрсем шӑ- 
ваҫҫӗ. Сасартӑк иккӗмӗшӗ темскере аса илнӗ пек

пулса, пукан ҫинчен сиксе тӑрса, пӗрремӗшне хул- 
пуҫҫинчен силлеме тытӑнат.

— Калаха, милостивый государ, санӑн именире 
инкубатӑрсем пур-и, а ? — тет.

Инкубатӑрсем ҫук, — тет айӑплӑн леи ӗ.
— А-ха!— савӑнса кайа1' т е п р и .— Манӑн име- 

нире икӗ инкубатӑр пур.
— Итле-ха, милостивый госуд ар ,— тет васка- 

масӑр пӗрремӗшӗ. — Мӗншӗн есӗ ман умра инку- 
батӑрпа каппайатӑн. Пӗлетӗн-и есӗ пӗлтӗртенпе 
иан именире комбайнсем ӗҫлеҫҫӗ.

— Апла пулма пултараймаст!— хӑраса пашӑл- 
татат лешӗ.

— Нихӑҫан та суйман, малала та суйассӑм ҫук, 
— тет кӑкӑрне мала кӑларса пӗрремӗшӗ. — Мана 
пӗлмелӗх пулнӑ.

Хӑйӗнпе хирӗҫсе калаҫакан ҫине мӑнкӑмӑллӑн 
пӑхса илсе, пуканӗ ҫине васкамасӑр сарӑлса 
ларат. „ ,

— Мӗншӗн епӗ... — ҫӗнӗрен тавлашма тытанат 
иккӗмӗшӗ, анчах сасартӑк чӗлхине ҫыртса шӑп 
пулат. „ , .

Стариксем ларакан сӗтел патне фрак таханна ҫу- 
лӗ те мӑнтӑр ҫын пырат.

— Ей, есӗр, — кӑшкӑра^ вӑл хайхи помешчик- 
сене. — Мӗн сарӑлса ларатӑр! Курмастӑр-и вунул- 
тӑмӗш номӗрлӗ сӗтел ҫиве ерех лартса памала. 
Ҫирӗмӗш номӗрлӗ сӗтел ҫине мороженнӑй кирлӗ. 
Хӑвартрах! Вӑрвар ҫаврӑнкаламасан пӗр самант- 
рах вырӑнтан тухса ӳкме пултаратӑр. Ну! Марш.

Икӗ помешчик ҫтена ҫумне „официантсен сете-
л и “ тесе ҫырнӑ т ӗ л т е  ларакан сӗтел хушшинчен
васкавлӑн сиксе тӑрса, курпуаӗсене кӑларса ман- 
тӑр ҫын хушнине тума иккӗш ик йеннеле чупса 
кайаҫҫӗ. ^  ^

Урттеме кураймарӑм
„Микул турра пуҫҫапма Ишекелле каймала“, 

тенӗччӗ такҫанах „Арҫури“ йатлӑ йумахра. Унта 
ха./Ьхи Ишлей районӗнчи Ишек йалне асӑнса кала- 
нӑ. Ишек йалӗ ун чухне хӑйӗн „Микул турӑллӑ* 
мӑн чиркӗвӗпе пӗтӗм чӑваш халӑхӗ хушшинче 
палӑрса тӑнӑ Халӗ те палӑрмасӑртӑракан йал мар 
вӑл. Ку йалти колхоз хӑвӑрттӑн вӑй илсе аталан- 
чӗ. Йал йачӗ тӗпренех ҫӗнелсе чаплӑланчӗ. Турри- 
не хъп) никам та пуҫҫапмаст. Пурнӑҫ ҫӑлӑнӑҫӗ 
ӑҫта иккенне ӑнланса ҫитнӗ ха.1)Хи хастарлӑ халӑх 
турӑ пирки асӑнса ҫӑвар тутине те  сайа йамас1(. 
Ҫак йала нумай пулмас^( манӑн та каймала пулчӗ. 
Вӑл йалта питӗлайӑх колхоз кӑна мар, питӗ лайӑх 
клуб пур, вӑл клубӑн пӗр Ҫмирнов Урттем 
йатлӑ пуҫлӑхӗ пур, тенине илтнӗччӗ—чӑн малтанах 
ҫавсемпе паллашас килчӗ.

Епӗ пынӑ кун паллӑ кун пулчӗ. Хӗрарӑмсен ку- 
нӗ. Чаплӑ кун. Мартӑн саккӑрӑмӗшӗ. Ну ӗнтӗ, 
тесе кӑмӑллӑ шухӑшпа ӗмӗтленетӗп. Ку уйавра 
пулатӑпах ӗнтӗ, тетӗп. Ку йалта пысӑк клуб пур, 
ун?н пуҫлӑхӗ Урттем пур— вӑл партийцӑ-ха, чаплӑ 
иртет ӗнтӗ ку уйав, тетӗп. ,

Колхоз канце./ьарӗ тӗиӗнчен иртрӗм те, Унка 
шывӗ урлӑ хывнӑ кӗпер урлӑ каҫса, хайхи чаплӑ

клуба пырса кӗтӗм. Чӑнласах та чапла ку клуб. 
Коридорӗнче тӑратӑп. „Ырӑ сунса кӗ_тетпӗр!“ тесе 
ҫырса хунӑ „общий зал“ тейекен алӑкӑн каҫмакӗ 
ҫине. Пайанхи уйавэ ирттерме килекен хӗрарам- 
сен кӑмӑлӗшӗн ҫырнӑ пу./ь ӗнтӗ кӑна, тетӗп. Анчах, 
ҫавӑнтах, манӑн хам ҫуралсанах пӑхма вӗренне 
куҫӑмсем „обший зал“ алӑкне мӑн ҫӗлӗк пысӑкеш 
ҫӑра ыталаса тӑнине сӑнарӗҫ. Кӗме йураманнине 
сисрӗм. Сулахайри „радиоузел“ тейекен саспалли- 
семлӗ алӑкран пӗр ҫын тухрӗ. „Епӗ Ваҫилйӗв, 
радиоузӗлӑн пуҫлӑхӗ“—тесе хӑйпе паллаштарчӗ 
мана.

— Аван, аван,—-терӗм епӗ.—Клуб пуҫлӑхне ку- 
райӑп-ши?.. Пайан хӗрарӑмсен вечӗрӗ пулат пуле 
ӗнтӗ кунта?..

Шухӑшласа тӑчӗ-тӑчӗ те Ваҫилйӗв: _ _ ^
— Чим х а . . Чӑнах, ҫапла ҫав,—терӗ тӗленне 

пек пулса.—Пайан мартӑн 8-мӗшӗ ҫав. Чӗнем-ха 
еппин... Урттеме чӗнем. .

Кабинетне кӗрсе кайрӗ те, радио тӑрах пуҫлаха 
йӑхӑрма пикенчӗ: ,

— Урттем! Ҫмирнвв Урттем!.. Кил-ха кунта!.. 
Клуба кил! Хӗрарӑмсен кунӗ тет вӗт пайан? Пер 
темӗскерлескер те килнӗ кунта... Сана кӗтет вӑл.



Кил-ха хӑвартрах!.. )(ӗрарӑмсем ва./ь4)И вечӗ^ 
тумала пулат пулӗ?.. Ки-и-ил1?

Ҫак йӑхӑравлӑ сас пӗр самантрах пӗтӗм йалӗпе 
саланнӑ мӗн. Кашни килӗ итленӗ, мӗншӗн тесен, 
Ишекре кашни килӗрех радиорепродуктӑр пур. 
Акӑ хайхи хӗрарӑмсем клуб йеннеле утма пуҫла- 
рӗҫ: инкесем, йӑмӑксем, тӑхлачӑсем, аннесем—- 
пурте уйав йачӗпе капӑрланса тумланнӑ. Хӗрлӗ 
кӗпеллисем те пур^унга, шурӑ-чӑцарлисем те, 
кӑвакарчӑн пӗсехи тӗслисем те, чӗнтбр чӗмеклӗ 
саппунлисем те, ҫапҫутӑ калушлисем те—пурте 
савӑнӑҫлӑ сӑнлӑ, пиҫсе ҫитнӗ панулми _йевӗрлӗ 
питсем. Уйав тума пухӑннӑ вбсем. Анчах Урттеи 
килмерӗ. Епӗ те кураймарӑм ӑяа. „Общий зал“ 
алӑкӗ уҫӑлаймарӗ вара. „Ырӑ сунса кӗтетпӗр!* 
тейекен плакачӗ те „Кунта мӗн шыраса ҫӳретӗр"

теӗ« ыйтвӑ пек, пухӑняӑ халӑха хуса кӑларассӑи 
туйӑнчӗ.

Хӗрарӑм йулташсем!—терӗ пӗр уҫӑ сас.—Пайан 
чаплӑ кун. Апла пулин те, вӑл куна нимӗн хатӗр- 
ленмесӗрех сире саламлатӑп! Каҫарӑр кӑҫаллӑха. 
Ҫмирнов Урттем кӗҫӗр килеймест. Ӗҫкӗ ӗҫме лар- 
нӑ вӑл... Пӗлӗш-хурӑаташӗсене пуҫтарнӑ. Клубуҫҫи 
унӑн аллинче. Уҫӑ пулсаи та, унта кӗме ҫук -  
шӑнма пултаратӑ]). Кӑҫал хутман вӗт? Ентӗ ан 
айӑплӑр, йуратна йӑмӑксем, инкеклӗ каҫ тӗлне 
пулнӑ инкесем, тарӑхуллӑ тӑхлачсем! Вечӗр хупӑн- 
чӗ тесе шутлатӑпг..

Никама та айӑпламарӗҫ вара айӑпсӑр инкесем. 
Йӑмӑксем йарӑнма вӗҫтерчӗҫ. Епӗ, ӑшӑрах хваттер 
шырама, кӑҫал хутман, кӑҫал алӑк уҫман клубран 
тухса утрӑи. '  Ламанас.

Упапа на>1ар сунарҫӑ

У  П А: —  Ан тертлен! Стрелковӑй кружока ҫӳреместӗн. Пурӗпӗр тиврвтейместӗн.



М И~Н И С Т Ӑ Р
Пӗр минйШар Сталина, Ворошилӑва, Кагановича татӑ Мйкдӑана 

курни ҫинчен калакан халлап *)
Й ут патшалӑхра пбр министӑр пурӑннӑ. Ҫак ответ параймарӑн. 'Т ӗн ч ер е  чи хакл и —-ылттӑн 

министӑр ҫӗр ҫинче тӗлӗнмеле ҫӗршыв пурри вӗт, — тет.
ҫинчен илтнӗ, унашкал ҫӗршыв урӑх ниҫта та —  Йурӗ, епӗ сана ҫӗр пӑт ылттӑн парӑп, есӗ
пулман. Ҫӗр айӗнче те унта тӗлӗнмеле ҫуртсем ҫавӑншӑн ав ҫав башН)ӑ ҫинчен сик, тет шенеллӗ
пулнӑ, вӗҫессе те  унта пуринчен ҫӳлӗ вӗҫеҫҫӗ, ҫын кӑна хирӗҫ.
шывсене тӑвала йухтараҫҫӗ, пур ӗҫе те  пӗлеҫҫӗ. Учонӑй хӑраса ӳкет те, чӗтремех пуҫлаТ.
Ҫиленнӗ вара министӑр.

— Пулма пултараймаст ун пек1
—  Чӑн ҫавӑн пек унта, вашӗ ҫийатӗлствӑ.
—  Иурӗ, пухӑр-ха еппин манӑн чи ӑслӑ ҫынӑм 

сене, пурин ва./Ь'Ъи те  плацкартлӑ билет илӗр.

— Тӗрӗс, тӗрӗс, ҫын тӗнчере пуринчен те 
хакли, тесе килӗшет.

Кура 1̂  учонӑй хӑйне намӑс пулнине, чи йӑвӑр 
ыйту пара^(:

Каласа пар-ха пире, ним шухӑшлася тӑма-
Пайан епӗ вӗсемпе унта кайатӑп. Хам куҫӑмпа сӑр ка^ла епӗр мӗн ҫинчен шухӑшлатпӑр? 
курсан вара ӗненӗп те. — Йурӗ, — тет шенеллӗ ҫын, —  малтан инже-

—  Кайсан та еҫ  тухас ҫук, вашӗ ҫийатӗлствӑ! нер ҫине, унтан учонай ҫине, унтан гене^эал ҫи-
— Мӗнле апла? не, унтан повӑр ҫине йӗркипе кӑтартса: есӗ,—
—  Пирӗннисем нумайӗшӗ кайнӑ унта, нимӗн ытларах вӑрласчӗ, есӗ — тата кама та пулин су-

ӑнланаймасӑрах кайала тавӑрӑннӑ. тӑнасчӗ, есӗ —  йут ҫӗре ҫавӑрса илесчӗ, а есӗ —
Министӑр хӑй сӑмахӗнчен чакман: кайатпӑр тутлӑрах ҫийесчӗ, тесе шухӑшлаттӑр, — тет.

та, каЙ1тпӑр, тенӗ. Мӗн тӑвас тетӗн унпа. Ну — А епӗ мӗн ҫинчен шухӑшлатӑп? —  тесе ый-
йурӗ. Туйаннӑ вӗсем билетсем. Министӑр хӑйпе та1( министӑр. 1
пӗрле паллӑ учонӑйа, инженера, генерала тата — Есӗ пӗр вӑхӑтрах ҫавсем ҫинчен пурин ҫин-
повӑра илнӗ те, тӗнчери пӗртен пӗр ҫӗршыва чен те шухӑшлатӑн.
вӗҫтернӗ. Ҫитеҫҫӗ вӗсем ҫав ҫӗршыв патне, ку- Учонӑй ҫӗлӗкне хыйа^ те, пуҫ т а й а ! — Тӗ-
раҫҫӗ салтак т1раГ, ҫӗлӗкӗ ҫинче ҫӑлтӑр.

—  Мӗн ку?
Советник ӗнсине хыҫса илнӗ, унтан пӑртак 

шухӑшланӑ та:
— Вӑл, вашӗ ҫийатӗлствӑ, вӗсем ҫӑлтӑрсене 

пӗлӗт ҫинчен алӑпа илнине пӗлтерет.
— Апла иккен.
Ҫитеҫҫӗ вӗсем вырӑна. Паллах, вӗсене унта 

кӗтсе илеҫҫӗ, хӑйсем патне илсе кайаҫҫӗ. Минис- 
тӑр пӑхат те тӗлӗнет, мӗнле-ха капла? Унӑн ге- 
нералӗ кӑна мар, повӑрӗ те медал)Сем ҫакса тул- 
тарнӑ, кунта пит простӑ — кепкӑсем, пиншаксем 
тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ, пӗри те хӑйне мӑнна хумаст.

рӗс, — т е т .—-Халӗ ӗнтӗ есӗ пурне те пӗлнине 
хам куҫпа куратӑп. Манӑн кунта ним тума^1и те 
ҫук, — тет.

Министӑр пӗринчен ыйта^:
— Кам пула4 вӑл сирӗн? — тет.
— Вӑл пирӗн чи лайӑх стаханӑвцӑ.
Вара чаплӑ генерал тӑра'^ те:
— Халӗ ӗнтӗ пӑшал персе пӑхӑпӑр. Кам тӗл 

тивертет, вӑл ҫӗнтерет, — тет.
Генералпа тавлашса пӑшал пеме ылттӑн ҫӑл- 

тӑрлӑ петлицӑлӑ сарӑ ҫын туха^.
— Тавай, персе пӑхар!
Ҫынсем буржуй портретне тупса пыраҫҫӗ те.

Пӑха1' министар, шенел тӑхӑннӑ ҫын вӗсем пат- ӑна ҫӗр утӑм айаккарах вырнаҫтараҫҫӗ. Генералӗ 
неле утса пырат, ҫӑварне чӗлӗм хьшнӑ. Пурне те пӑхмаст те. Шӑпа йарсан, генералӑн малтан пе- 
алӑ парса тухрӗ те вӑл, пукан ҫине ларчӗ, кул- меле пула!'. Тӗллет те генерал, курат, ӑшӑрхаса 
кала!' хӑй.  ̂ каР1а^, аллисем чӗтреҫҫӗ. Тепре перет — вӑл та

Советник министӑра пӑшӑлтатса кала!': тивмест. Перет те перӗт, пемессеренех ҫӗр утӑм
— ьӑл вӗсен чи ӑслӑ ҫынни пулаГ пулас, тет. ай.^кка лекет.
Министӑр хӑйӗн учонӑйне айакран тӗртет  те: — Ну, — тет сарӑ ҫын, — мана санпа тупӑшма
—  Тух! — тет. та н а м ӑ с . , Пӑхса тӑрар кантӑ.^ран, кам малтан 
Учонӑйӗ вара йӗрсе йара¥: епӗ ҫавӑн чухлӗ иртсе пырӗ — ҫавӑ маншӑн перекенӗ пулӗ. Пӑ-

ҫул, ҫавӑн чухлӗ уйӑх, ҫавӑн чухлӗ кун пурӑннӑ, хаҫҫӗ, пӗр ҫамрӑк ача иртсе пыраГ. Чӗнсе илеҫ- 
ӑслӑлӑх ӗҫӗнче ватӑлнӑ, манӑн мужикпе мӗн ка- ҫӗ ӑна пӳлӗме, каласа параҫҫӗ мӗн тумалине.
лаҫмали пултӑр, тет. Ача, нумай шухӑшласа тӑмас1(, рево.ъвӗр илет

Министӑр ӑна ыттисем сисиччен наь^ӑс сӑмах- те, кӗрст, кӗрст тутара^, буржуйа ҫамкинченех
па вӑрҫса илет: тух, тет, унсӑрӑн сана, усала, лектерет.
пуҫна касса вӗлерттерӗп, тет. — Куратӑн ӗнтӗ мӗнле переҫҫӗ п и рӗн ,— тет

Учонӑй туха'^ те, хӑйсем патне пынӑ шенел- сарӑ ҫын.
лӗ ҫынна ӑслӑ ыйту пара1‘:

— Тӗнчере пуринчен хакли мӗн-ши? — тет. 
Л еш ӗ чӗлӗмне ҫӑварӗнчен кӑлара']^.
— Ҫын, —  тет.
Учонӑй кулса йара1^ те  калаГ:

— Кам вӑл'’ — тесе ыйтаГ министӑр тепринчен.
— Пирӗн чи лайӑх стаханӑвцӑ.
Министӑр хулпуҫҫисене пӑркала^, анчах хӑй 

хумханнине палӑртмас^. Вара инженер тӑра'^. 
Ӑна хирӗҫ, чӗлӗмлӗ ҫын йевӗрлӗрех тепӗр ҫын

— Ох, култарса вӗлеретӗн. Ҫӑмӑл ыйту ҫине туха]('. Инженер ун умӗнче мухтанма тытӑнаГ:
-------------- : пурне те пӗлеп тет вӑл, тем тума пултарап тет,

* КуйбышЪ об.1ӑҫӗнчи Отважнӑй йалӗнче пурнакан унашкал маҫтӑр тӗнчере те урӑх ҫук тет. Ун
п а тн е ту х н ӑ  ҫын итлесен-итлесен, ҫапла каласа 
хура¥:



— Телейлӗ пурнӑҫтумй пултаратӑн-и есӗ?— тет, 
Инженер шухӑшла!' те, пуҫне сулкала]?.

— Ҫук, пултараймастӑп, тет.
— Апла-тӑк, ҫынсене урӑхлатма пултаратӑн 

пулӗ?
— Куна та пултараймастӑп.
— Апла пулсан, мӗнле инженер есӗ? Ех, начар 

вӗрентнӗ сана! Йурӗ, сана кӑштах кӑтартса парӑп 
еппин, —  тет.

Хӑнасене метрона илсе кайрӗҫ. Инженер, мет- 
рона курнӑ та, хӑйпе тупӑшакана пилӗк таран пуҫ 
тайа .̂

— Халӗ ӗнтӗ епӗ хамах куратӑп, есӗ пур ӗҫе 
те тума пӗлетӗн, — тет инженер.

Министӑр каллех ыйта¥:
— Мӗнле ҫын вӑл? — тет.
— Вӑл пирӗн чи лайӑх стаханӑвцӑ.
Каллех стаханӑвцӑ, тесе тӗлӗнет министӑр.— 

Стаханӑв текен ҫын вӑл пуринчен те асли пул- 
мала. Ун патне кӗртес те ҫук пулӗ мана.

Йулашкинчен повӑр туха'^. Ҫав тери шыҫмак- 
скер мӑн хырӑмӗ чӗркуҫҫине перӗнет, питҫӑмар- 
тисем йун пек хӗрлӗ.

— Ну, —  тет повӑр, — кама кӑтартса парас ман 
хамӑн искусствӑна?

Ҫакӑн пек каларӗ анчах, ун умне пӗчӗкрех, ху- 
рарах сӑнлӑ ҫын тухса тӑра]? те:

— Тавай манпа, тет.
Повӑр ахӑлтатса кулнипе урайне кайса ӳкнӗ, 

икӗ тенкел ҫӗмӗрнӗ, генералӑн урине хӗстернӗ, 
лешӗ ҫав тери хыттӑн усал сасӑпа кӑшкӑрса йа- 
нӑ. Тахӑшӗ кантӑкран пожарнӑй командӑна чӗн- 
ме тытӑннӑ.

Министӑр ҫухалса кайман.
— Мӗн тӗлӗнмели пур? Йаланах унпа ҫавӑн 

пек пулат!' тенӗ вӑл.
Горчицӑ илсе килме хушнӑ. Ӑна илсе килсен, 

унпа кирлӗ ҫӗртен сӗрсен, повӑр сиксе тӑнӑ та 
пит хулӑм саспа каланӑ:

— Айтӑр пуҫлӑпӑр. Мӗн вӑхӑта ахал) сайа 
йарас.

1ачӗҫ вӗсене тӗрлӗрен апат-ҫимӗҫ пӗҫермели- 
сем. Повӑрӗ те, леш ҫынни те ҫанӑсене тавӑрса 
хӗрӳ еҫе пикенчӗҫ. Иккӗшӗ те калама ҫук хӑвӑрт 
та  хӗрӳлӗ ӗҫлеме тытӑнчӗҫ. Тӗтӗм тухат кӑна, 
повӑр ҫӑмарта хӑпартни тӑва](, леш ҫынни те 
ҫӑмарта хӑпартни, повӑр — окорок, леш ҫынни те 
ҫавнах тӑва'1', повӑр — соҫискӑсем тума тытӑна](, 
деш ҫынни те соҫискӑсем тӑва'!’, повӑр кекс тӑ- 
ва](, лешӗ те кекс, повӑр — морожӗнӑй, леш ҫын- 
ни — ескимо.

Повӑр халран кайрӗ, пӑха]( леш ҫынни ҫине — 
леш ҫынни малтанхичен те лы тӑрах  ӗҫлет. Пур 
ҫимӗҫӗ те тутлӑ та илӗртӳлӗ... Чӑтма хал ҫит- 
меннипе, повӑр пилӗк кило чухлӗ сыр илет те 
ҫӑтма пуҫла](.

Леш ҫыннй, повӑрӑн ӗҫ тухманнине кура¥ те, 
кала!^:^

—  Йӳрӗ ӗнтӗ, тавай чӗлӗм туртӑпӑр. Кала-ха, 
есӗ миҫе ҫын ва./ьфи апат хатӗрлеме пултара- 
тӑн?— тет.

— Господин министӑр ва./ьфи тата тепӗр-вунӑ 
буржуй вал)-1)И.

Пӗчӗк ҫын аллине сулчӗ те кала¥:
— Анчах-и? Апла-тӑк манӑн санпа мӗн тупӑш* 

мали пур. Епӗ вӗт кашни кунах ийҫӗр мӗлйун 
ҫын в а . /^ и  ҫимели хатӗрлетӗп.

Л айӑх ҫиме пултаракан йедоксем манӑн икҫӗр 
мӗлйун. Пӗлетӗн-и?

Ҫакна илтсен, повӑр аллинчи ҫӗҫҫцне ҫӗре 
ывӑтрӗ те, йӗме пуҫларӗ.

— Манӑн, — тет, — сирӗн патӑрта нимӗскер ту- 
мали те ҫук. Ватӑ ӗнтӗ еп тепӗр хут ҫӗнӗоен 
вӗренме.

— Кам вӑл? — тесе ыйта¥ министӑр тӑваттӑ- 
мӗшӗнчен.

— Вӑл пирӗн чи лайӑх стаханӑвцӑ. Есӗ хӑв 
тата ыӗн тума пӗлет^ӗн?

Министӑр ҫиленсе кайрӗ.
— Епӗ министӑр, нимӗн тумв та пӗлместӗп.
Шухӑшларӗ-шухӑшларӗ министӑр, унӑн вӗсен

тӗп начал)_никне курасси килсе кайрӗ.
— Манӑн Стаханӑв ҫийатӗлствӑна хӑйне ку 

рас килет! — тет вӑл.
— Курассӑр килсен, курӑр, мӗн вара.
— Хӑҫан?
— Хут те халех!
Министӑр вӗркӗнсе ӳкрӗ.
— Чимӗр-ха еппин, епӗр кайса ҫӗн тумсем тӑ- 

хӑнса килер-ха.
Гостиницӑна кайса, вӗсем хаклӑ йышши коҫ- 

тумсем тӑхӑнчӗҫ, хӑйсен пур пек медалӗсене 
ҫакрӗҫ, пичӗсене пудрӑпа сӗрчӗҫ те кайала пы- 
чӗҫ. Вара вӗсене пуйӑс ҫине лартрӗҫ те Ста- 
ханӑв патне илсе кайрӗҫ.

— Аха! —• шухӑшла'г министӑр, — Стаханӑв ҫи- 
йатӗлствӑ вӑл хӑйӗн дворецӗнче пурӑнат пулас.

Ҫитеҫҫӗ Стаханӑв ӗҫлекен Ирминона. Хӑнасем 
ниҫта та нимӗнле дворец ҫуккине кураҫҫӗ.

— Ӑҫта илсе килтӗр ш р е ?
— Ӑҫта кирлӗ ҫӗре.
Вӗсене шахтӑна антаракан кӗлет ӑшне ларт- 

рӗҫ те, шахтӑна антарчӗҫ. Хӑнасем вараланса 
пӗтнӗ, хӑраса кайнӑ, мӗнле шӑтӑка антараҫҫӗ, 
пире, теҫҫӗ хӑйсем. Ш ахтӑра нихӑҫан та пулса 
курман вӗсем.

Шахтӑна ансан, кураҫҫӗ — ҫын тӑра¥, хӑй хуп- 
хура, куҫӗсем анчах курӑнаҫҫӗ, кӑмрӑк катат.

— Министӑр ыйта](:
— Стаханӑв ҫийатӗлствӑ ӑҫта вара кунта?
— Акӑ _вӑл, теҫҫӗ ӑна хирӗҫ.
Министӑр Стаханӑв ҫине пӑхса илет те ҫи- 

леннипе вӑрҫма пуҫлат:
— Безобрази! Ултав! Манӑн кун пек Стаха- 

нӑвсем темӗн чухлӗ, епӗ вӗсене хамӑн алӑк пат- 
не те йамастӑп, тет.

Калаҫса илчӗҫ ҫынсем пӗр-пӗринпе.
Хӑнасене каллех кӗлет ӑшне лартрӗҫ  те ҫӳле 

илсе тухрӗҫ. Хӑнасем пуйӑс ҫине ларчӗҫ, кураҫ- 
ҫӗ, темӗн чухлӗ халӑх пухӑннӑ, — чечексемпе, 
йалавсемпе тата музыкӑпа.

Министӑр савӑннипе аллисене кӗсйине чикет те:
— Кусем пире ӑстатаҫҫӗ иккен, тет.
— Ҫук, сире мар. Сире пуйӑспа пирӗн ҫӗр- 

шыври чи чаплӑ машинис илсе кайа^. Сире хӑ- 
вӑртрах леҫсе хӑварма хушнӑ. Халӑх машиниса 
ӑсатат. Министӑр сиссе те йулаймарӗ,'пуйӑс са- 
сартӑк малала туртӑнчӗ, сивкӑ-буркӑ пек тап- 
ранса кайрӗ. Сӗм вӑрмансем, йухан шывсемпе 
сӑрт-тусем урлӑ, хӗрлӗ ҫӑлтӑрсемлӗ салтаксем 
умӗпе ҫил пек иртсе пычӗ.

Вырӑсларан Йехрем Иванӗ куҫарнӑ.



МИТТА ПЕТӖРӖ

И К Ӗ ) К А Л А В
Ку"калавсене Кавӑрлӗ пичче каласа панӑччӗ ма- 

на. Вӑл ватӑ ҫын. Хӑй калааӑ тӑрӑх, иртнӗ ҫулхи 
акатуйченех утуӑл урлӑ каҫнӑ. Епӗ ӑна хурал 
пӳртӗнче тӗлпултӑм. Ватӑ пулин те, а<а./{) ларич- 
чен кӗрӗк арки те пулин йӑваламаст — усӑлӑ ӗҫ 
тӑват. Халӑх ҫуртне йаланах таса, питӗ тирпейлӗ 
тытат. Урайне урлӑ выртакан ҫӳп-ҫапсене тЙ! ӑх 
ҫеҫ ҫавӑрса хумаст — шӑлса та кайат. Ернесеренех 
хӑйӗн килӗнчи кинне чӗнсе (кинӗ колхозра ӗҫле- 
мен кунсенче) лӗп шывпах ислетсӗ' урайне, сак- 
сене, сӗтелне те ҫутарат. Кашни сехетренех Ка- 
вӗрле старик каланча умне тухса чан ҫапат, пӗтӗм 
йал халӑхне миҫе сехет ҫитнӗ вӑхӑга пӗлтерет. 
Хӑшпӗр чухне вара ку ӗҫре вӑл кӑштах йӑнӑшса 
суйеҫтерсе те илет. Акӑ ҫапла пӗрринче, ҫак калав- 
сене каласа паьӑ каҫхине, епӗ урамаала иртсе пы- 
ратӑп. Вӑл чан шаккат. Сӑватап: миҫе сехет? Вун- 
на ҫитертӗм. Вунпӗр... Вуниккӗ... Вунвиҫҫӗ шак- 
латтарчӗ Кавӗрле.

— Мӗншӗн ҫавӑн чухлӗ!
— Есӗ пултӑнам-ха?— терӗ вӑл, ман ҫине тӑ- 

рӑххӑн пӑхса.
— Епӗ пултӑм-ха та, — тетӗп. — Мӗншӗн вунви- 

ҫӗ сехет ҫапрӑн?
— Иаҫӑр ьунпӗр вырӑнне в/ннӑ  ҫеҫ ҫэпнӑччӗ 

те, — терӗ Кавӑрле, пӗр кулмасӑр, тунмасӑр, — 
Пӗрре кайа пулнӑ вӗт. Вара ҫавӑн шайне хлЛ)- 
хинче пӗрре ытлэшши ҫапса тултарас терӗм. Ун- 
шӑн нимӗнех те пулас ҫук. Кӗҫӗр терӗстеме кил- 
меҫҫӗ-ха, — вуннӑрах ҫывӑрма выртнӑ вӗсем. Ата, 
пӳрте кӗрсе ларӑпӑр.

Кӗтӗмӗр пӳрте, Кавӑрле старик, калаҫас тесен 
каҫсах кайат вара. Хӗрсе кайнӑ вӑхатра ҫынна 
сӑмах хушма та ирӗк па.иаст. Акӑ пуҫланчӗ унӑн 
пӗр кутӑн упӑшка арӑмӗ ҫинчен калакан калзаӗ.

Кутӑн упӑшка арӑмӗ
— Нумай пулмас]( карӗҫ-ха вӗсем. Хам ӑсатса 

йатӑм, — терӗ Кавӑрле, никамӑн йагне те, хуша- 
мат1 е теасанмасӑр. — Упӑшкипе ӗҫкӗрен таврӑнаҫ- 
ҫӗ. Хӑрях касри йыснӑшӗсем патӗнче хӑналаннӑ 
пулас. Ана-кӑна, зҫта пулнисенех чӗптесе тӑрай- 
марӑм. Упӑшки ҫав тери ӳсӗр. Ҫул варрине йӑ- 
ваннӑ та, тӑрасшӑн та мар. Арӑмӗ йӑлӑнса сӗтӗ- 
рет. Тӗрлӗрен сӑмахсемпе ӳкӗглет. ,Ата ӗнтӗ, киле 
ҫитсен те ҫывӑрма ӗлкӗретӗн.. Мӗнш -н ҫав тери 
ӗҫсе тултартӑн-ха?“ — тет. „Есӗ ӗҫейместӗн те 
вӗт, — тесе ӗнерлесе йӗкӗлтет ӳсӗр упӑшки —Ар- 
ҫыьсемпе йӑлтах танлашрӑм, тесе сӑмахупа ҫеҫ 
мухтанма пӗлетӗн, ман чухлӗ те ӗҫейместӗн" - -  
тет. Арӑмӗ ҫиленмерӗ. „Сан пек арҫынсемпе тан- 
лашасшӑн йӗрсех те тӑмастӑп“, тесе хучӗ.

... Кутӑвах ҫав унӑн упӑшки. Колхоза кӗриччен: 
„Х а/ керксшӗн епӗ, ертелле пӗрле ӗҫлесшӗн... Ан- 
чах арӑм итлемест; кӗрю ш ӗн мар, ӗҫлесшӗн мар“, 
тесе йал ҫине йат сарса ҫӳретчӗ. Ӑкӑ халӗ, хӑй 
ыррӑн ӗҫлени ҫук н::хӑҫан та —  арӑмӗ еҫлет, пре- 
ми те илет. Пӗтӗм ертел савса тӑра1' ӑна, унпала 
мухтанаК. Кӑчухне.хи саманара ҫавӑн пек кутӑн 
упӑшкашэн ҫавӑн пек ӑслӑ арӑм сайа кӑна кайат 
вӗт?

— Ҫапла ҫав, — тесе ҫирӗплетрӗм епӗ Кавӑрлен 
пӗрремӗш калавне.

Вӑл, вӑхӑта вӑраха йамасӑр, иккӗмӗшве пуҫларӗ.

Самар кулачи
— Тӗр-тӗр халап нумай пулӗ... Ҫынсем ҫинчен 

сӑмах ҫаптарнипе кӑна^пулмӗ, хам ҫинчен калам- 
х а , — терӗ Кавӑрле. — Ӗлӗкех еп пӗрре, тахҫанах 
хамӑн Рахур йатлӑ пӗр тантяшпа ҫӗр шырама 
Самар йенне кайма шутларӑм. Унтала тулӑ 
аван пула]( тетчӗҫ. Самар кулачи ҫисе п/рӑнас 
тетпӗр пулат. Вӑл йупах тыхине, епӗ пӗртен-пӗр 
ӗнене сутса йатӑм — вара ҫав укҫасемпе тухса 
кайрӑмӑр. Ӗҫ ӑнӑҫлӑ пулмарӗ. Хусантанах ӗҫме пи- 
кеннӗ те, антӑранӑ ҫех вара. Хамӑр ӗмӗтленнӗ ҫӗ- 
ре, Самара ҫигеймен. Чӗмпӗр тӗлӗнчех хӑваласа 
антарнӑ. Еҫнӗ тепӗр хут. Ӑн йӑлтах ҫухалнӑ. Вӑ- 
рачатӑп та, нимӗн те пӗлместӗп: те  ирхине те 
ҫӗрле. Хӗвелӗ текурӑнмаст, уйӑхӗ те ҫук. Тӗтре... 
сӗг пек шапшурӑ тӗтре йӑсӑрланат. Атӑл... Прис- 
тӑН) икксн, кӑшт ӑн кӗчӗ. Пӗрене... Пӗрене купи 
айккинче йӑваланса выртатӑп. Рахур ҫумра ҫук. 
Ӑҫта вӑл? Аран шыраса тупрӑм. Хамран инҫет те 
мар, пилӗк таран ҫаппа ҫарамас вырта парат. Тӗ- 
лӗнсе кулмали ӗҫсем татах та темӗн чухлӗ пулса 
иртрӗҫ. Вӗсем ҫинчен никама та катамач хатич- 
чен, са^а ҫеҫ калатӑп. Аван мар вӗт. Рал 
хура вӑратрӑм та шӑлазара хызса патӑм. Хам- 
а«алти шурӑ йӗм вӗҫҫен ҫеҫ тярса йултӑм. 
Вара шӑ а зар  илме тесе толчока утрймӑр. 
Тӗл пултӑмӑр пӗр шӑлсӑр карчӑка. Сакӑр 
саплӑклӑскерне тӑ»ӑр тенкӗ ыйтат. Ҫи<ӗ тен- 
кӗпе кигӗшрӗ Рахур. Укҫине х пашларе. Ҫук, 
Вара йӗмне хывса каӑнӑ та, кам сана укҫа хӑ- 
вартӑр?“ терӗм. „Ҫапл5 ҫав, — ӑнланса илчӗ.— Тӳ- 
ле-ха маншӑн“, т«т. Мӗн тӑвас тен йулташа пулӑшас 
пулат вӗт. Парас. Алла касйене чикетӗп. Укҫа!.. 
Тепӗр хут анс1р пулса тӑтӑм вара. кӑсйе те ҫук 
манӑн, укҫа та ҫук... укҫа кӑсйине каснӑ та кайнӑ. 
Ҫав Рахура ҫарамаслангараначнийех хӑтланнӑ пу- 
лас. Хай саплӑклӑ шӑлавара та илеймеремӗр. К ф -  
чӑк хирӗлме пикенчӗ тата: .Килӗш етӗр те, илмес- 
тӗр! Шпанасем пу.^ есӗр“, тег.

Чӗнмерӗмӗр. Мухмӑр иксӗмӗрӗн те. Пуҫ пӑркӑч- 
ланӑ пек ыратат. Выҫӑ. Х/ р ӑ м  ҫурӑм шӑмм-1 ҫум- 
нех ҫыпҫӑнса ларнӑ пекех туйӑна'^. К а л 1Ҫ с та 
килмест. Каллех пристӑн) ҫине антӑмӑр. Грузчик- 
сем арпус пушатаҫҫӗ. Ыӑтрӑмӑр. Пӗр ҫурӑкскерне 
тыггарчӗҫ. Пы ы-сак арпусӗ. Хырӑм кӳпенчӗ кай- 
ре. Рахур та аран-аран сывлат. Кӑштах выртса 
кантӑм 'р . Каллех ҫийес килет. Пӗр-пӗрин ҫине 
пӑхатпӑр. Иксӗмӗрӗн те икӗ пус укҫа ҫук.

„Ыйтсан параҫҫӗ-ши хула ҫыннисем?* — тет 
Рахур

„Ыйткаласа ҫӳремеле-и ӗнтӗ?“ — тетӗп.
„Ҫӳремесӗр. Выҫӑчса вилеймӗн,"—тет ман Рахур. 

Вара, хулайа хӑпарса, икӗ хуглӑ ҫурта кӗрсе кай- 
рӑмӑр.

„Пуҫтарса ҫӳреттӗмӗрччӗ т е Р '— сӑхсӑхса илчӗ 
Рахур.



,Ч аво?“ — терӗ кил карчӑкӗ вырӑсла. Рагур  пӗр 
сӑмах та пӗлмест: „Ҫӑкӑр памӗҫ-и тесе ҫӳреттӗ- 
м ӗр .те?“

Кил карчӑкӗ каллех „чаво?“ — тесе хучӗ. Епӗ 
чӗнмерӗм. Рахур ман ҫине пӑ*рӗ те: ,Ҫ ы а  темеле-и 
ӗнтӗ ҫакна! Епӗр ыйтнине те пӗлмест пулат те... 
Йурласа йарас пу./|) пӗреххут“, терӗ тарӑхса. Хӗ- 
релсӗ карӗ те вара, турӑ йурри йурласа йачӗ чӑ- 
вашла. Япӗ те сӑхсӑхма пуҫларӑм. Нуша тем тума 
та вӗрентӗ. „Чи-чи кӑсйана" турӑ йурри туса 
йурларӗ Рахур. Шӑрантара]( ҫеҫ пӗр такӑнмасӑр. 
Аран-аран кулмасӑр чӑтса, вӑл кӑншӑрнӑ май, хӑ- 
вӑрттӑн сӑхсӑхса тӑтӑм еп. Кил карчӑкӗ ҫине Ра- 
хур шӑтарас пек пӑхнӑ та, мӑйне тӑсса хунӑ:

,Ч и  чи... и... и кӑсӑйа! тет.
Ӑҫга кайан кӑсӑ.. ӑ... йа?
Кантӑр вӑрри вӑрлама.
Ие хуҫи..и.. и курсассӑн?

Тарӑп-тарӑп хӑтӑлӑп.
Йе уруна хуҫсрссӑн?

Тимӗрҫе кайӑп сыптарӑп.
Йе тимрӗҫ килте ҫук пулсан?

Тапӑп-тапӑп, тапӑ айне кӗрех кайӑ,.ӑ..ӑп!
Чи-чи чипер инке. Ҫӑкӑр памаҫҫӗ-и тесӗ

ҫӳреттӗмӗр те?“..
Ҫаплах кяласӑ йурлат вӗт ача. Кӑшни сӑмахне 

темиҫе тӗолӗ авкалантарса кӑшкӑрат. Кил карчӑкӗ 
иксӗмӗре икӗ кукӑл) тытгарчӗ. Тепӗр пӳлӗме ҫ6- 
мӗрттерсе кӗгӗмӗр. Каллех ,чи-чи кӑсӑйа“ пуҫлан- 
чӗ. „Т<-пӑп тапӑп тапӑ айне...“ тейекен сӑмахӗ 
тӗлн* ҫитей.мерӗ Рахур. Пирӗн ҫине тӗлӗисе пӑх- 
са тӑракзн кнл хуҫи: ,Акӑ лайӑх кӑна тапӑп-та- 
пӑп та, лаша тапнӑ пек, иксӗре те сирпӗтсе кӑ- 
ларса йарӑп! — тесе ахӑрса пӑрахрӗ. — Мӗн капла 
сӗт- рӗнсе Чӗмпӗр тӑрӑх чӑваш йатне йарса ҫӳре- 
тӗр!“

_,_Есӗ те чӑваш-и? — ыйтрӗ Рахур. — Пӑртакҫах 
ҫӑкӑр йе хукӑ./Ь татӑкӗ памӗҫӗ-и тесе ҫӳреттӗ- 
мӗр те ? “

Хуҫа ахӑлтатсах кулса йачӗ. Хамӑр та кулатпӑр. 
Капла хӑтланса ҫӳреме хушмарӗ. Атӑл хӗрринче 
ӗҫ пур тенине пӗлтерчӗ. Кайрӑмӑр. Икӗ кун вун- 
ласа, сатра, ҫилпе силл^нсе тӑкӑннӑ панулмисем 
пуҫтарнӑ ҫӗрте ӗҫлерӗмӗр. Укҫине илтӗмӗр те, 
п ура |рех  Самара ҫитсе пулмаст тесе киле тухса 
килтӗмӗр.

— Урӑх каймарӑр-и вара? — ыйтрӑм епӗ.
— Тагах кайасшавччӗ епӗ, — терӗ Кавӑрле, теп- 

ре кайса ҫӳрейменшӗн хуйхӑрнӑ пек, ӳкӗтлӗ са- 
сӑпа. — Лашана сутса кайасшӑнччӗ. Арӑм ӳкӗте 
кӗмерӗ.

— Мӗншӗн хамӑр йалтан .уйӑрӑласшӑн пулнӑ ха 
есӗр?

— Ҫитмен пурнӑҫ тем ҫинченте шухӑшлаттарӗ. 
Каларӑмҫке ха, Самар кулачи ҫисе пурӑнасшӑн 
пулнӑ, терӗм. Акӑ хаф, унта каймасӑрах ьулачӑта, 
пӳремечӗ те, кукӑф те пур — пурте хамӑрӑн, пур- 
не те хамӑр тӑватпӑр. Ахал^^ен мар, пурсӑмӑр та 
ҫак колхоз йӗркине тавтапуҫ калатпӑр. Пӗр ҫав 
йӗрке ҫес вӗт пире ҫӑлӑнӑҫ тупса пачӗ. Чунӑм 
ҫамрӑкланчӗ. Ватӑлас та килмест.

— Ҫапла пулмасӑр, — ҫирӗплетрӗм епӗ Кавӑрле 
старикӗн сӑмахне.

Вӑл ӳлӗ-рен  те хӑй патне кӗрсе тухма хушрӗ. 
Та-ах  та калавсем каласа парӑп, терӗ. Епӗ итле- 
рӗм. Вӑхӑт пулсан, ыран-тепӗркун каҫсенчех кил- 
се ларӑп, терӗм.

Урамра
Чурпайӗнчи (Йетӗрне районӗ) Ҫергейӗв А. 

комсомолӗс тӗн праҫникӗсенче ӳсӗр ҫӳрет. 
вечӗрта пионерсене.ҫапса макӑртса пӗтернӗ.

— Мӗне есӗр, ачасем, тӗлӗнсе хытсах 
пӑхатӑр?

—  Пире вожатӑй комсомолӗссенчен  
пример илме хушнӑччӗ, халӗ акӑ пӑхат- 
пӑр.



Ҫӗрпӳ районӗнчи „Планетӑ“|колхозникӗ- 
сем тӑватгӑн ыйтаҫҫӗ:—Суха тунӑ, йупа 
днӑтӑкӗ алтнӑ йе ыттн чухне тупнӑ паллӑ 
йапаласемпе мӗн тумала?_

Ответ:— Шупашкар районӗнчи Апаш тата Кус- 
лавкка райвнӗнчи Паланкасси ҫывӑхӗнче чулран, 
бронзӑран тунӑ мӑлатуксем, тӑм чӳлмексем, тискер 
тата килти выл>ӑх-чӗрлӗхсен шӑммисем, йатарласа 
капӑрланма бронзӑран тунӑ йапаласем, пытарнӑ 
ҫынсен шӑммисем, т. ыт тупнӑ. Ҫав йапаласене 
тӗпчесе вӗреннипе темиҫе пин ҫул ӗлӗк чӑвашсен 
ҫӗршывӗнче пурӑинӑ халӑхсен пурнӑҫне пӗлме 
пултаратпӑр. Ун йышши йапаласене Чӑваш тӗп 
музейне парас пулат. Сирӗн колхозниксем сысна 
ферми патӗнчи тислӗке тӑкнӑ чухне тупнӑ 25 сысна 
ҫурине музейе памала мар. Мӗншӗн тесен, вӗсене 
кура темиҫе пин ҫул авал пурӑннӑ халӑхсен пур- 
нӑҫне сӑнаса пӗлме ҫук, тӗнчере халӗ те пурӑна- 
кан йапӑх ҫынсен ӗҫӗсене сӑнаса пӗлме ҫеҫ пулаЯ

Йалкай ыйтат?:>—Кала-ха, Капкӑн тусӑм, 
пирӗн Вӑрмар районӗнчи Хуруй йалсовет 
предҫедатӗлӗпе ҫекретарне ӑйхӑран мӗнпе 
вӑратас (пӗрремӗш квартӑлти укҫа-тенкӗ пухас 
плана мартӑн 1-мӗшчен пӗр проценг, вӑрман ха- 
тӗрлес плана 40 процент тсӑна тултарнӑ, йединв- 
личниксене ҫуракине хат^л ен терм ен , йалхуҫалӑх 
машинӗсем хӑшпӗрисем йур айӗнчех т. ыт. те). 
Вӑратмали машин ҫук-ши?

О твет:—Пур. Венгрин Будапеш т хулинче сехет 
тӑвакан пӗр маҫтӑр питӗ те тӗлӗнмеле будил)ник 
(ҫывракан ҫынна вӑратакан сехет) тунӑ. Малтанхи 
хут, ытти будиЛ)Никсем пекех, вӑл йӗркелӗн шӑн- 
кӑртатаЦ икӗ минутран вара тепӗр хут малтан- 
хинчен нумай хытӑрах сасӑпа шӑнкӑртата^.

Иккӗмӗш хут шӑнкӑртатнӑ хыҫҫӑн 5 минут ирт- 
сен, будиЛ)Ник ҫывракан ҫываа тӑма вӑхӑт ҫитни 
ҫинчен виҫҫӗмӗш хут асӑрхаттарат. Ҫывракан 
ҫынна виҫҫӗмӗш хут асӑрхаттарнӑ чухне буди./Ь' 
ник шӑнкӑртатмаст вара, вӑл пӗтӗм пӳрте илтӗн- 
меле темиҫе хут „кахал“ тесе хытӑ кӑшкӑрат. 
Ҫав сехете лартмала Йегорӑвпа Лаврентйӗвӑн 
ҫывӑрса лармали „канцефари* тесе йат панӑ пӳ- 
лӗмне.

Ыйту:—Пирӗн Ок^^абӗр районӗнчи (Тутар 
республикӗ) Илӳтка йалӗнчи йалпо лавкинче 
нимӗнле тавар та ҫук. Ытти ҫӗрте никам 
илсе пӗтереймен таварсем (сахӑр, канфет, 
краҫҫин т. ыт.) пама ыйтсан, ,ҫ у к “ тенӗ от- 
вет илетӗн. Мӗн пур сирӗн?—тесе ыйтсан,— 
вӑтанмасӑрах: 1936 ҫулта 23 пин растратӑ 
пур,—т^ейӗҫ. Вӑл растратӑсенчеи мӗнле хӑтӑл- 
мала?
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Ответ;—Ленинградра Францирен илнӗ моторпа 
ӗҫлекен шӑпӑра сӑнаса пӑхнӑ. Ку машинпа хула 
урамӗсене, плошчӑдсене йуртан, ҫӳпҫапран тата 
пылчӑкран, тасатаҫҫӗ. Ҫак маторлӑ шӑпӑр пӗр сехет 
хушшинче 10 пин тӑваткал метӑрлӑ вырӑна шӑлса 
тасатнӑ. Илӳтка йалповне растратчиксенчен мо- 
тврлӑ шӑпӑрпа шӑлса тасатмала.

А. П. Шенни ыйтат:—Чалӑш куҫа мӗнпе
йусама пулат?

Ответ:— Чалӑшг куҫа операци туса йусама пу- 
лат. Вӑл операцийе тутарма куҫ тухтӑрӗ патне 
каймала. Анчах ун пек операципе сирӗн Ҫӗнйал 
Йавӑш (Вӑрнар р.) колхоз предҫедатӗлӗ Пухӑв 
йулташӑи квлхоз пурлӑхӗ ҫине чалӑш пӑхакан 
куҫне йусама ҫук. Ирт^нӗ кӗркуйне патщалӑха ты- 
рӑ сутна укҫапа колхозниксем жнейкӑ илме шу- 
хӑшласа хунӑ. Анчах Пухӑв, жяейкӑ илес вырӑн- 
не, велосипед илсе сутса ӗҫнӗ. Колхозри хӑшпӗр 
машинсем йур айӗнчех ларнипе хӑшпӗр машин 
пайӗсем ҫуккине те куҫӗ чалӑш пиркийех курай- 
маст. Чейе ҫынӑн куҫӗ саккӑр сӑват, тенӗ. Кун 
тӑххӑр та сӑват пулмала.

Ш урчасем ыйта!^:—Етем хӑй вӑхӑтне мӗн- 
ле иртернине хисепе илни пулнӑ-и?

О твет:—Венӑри првфессӑр пӗр 72 ҫулхи ҫын 
хӑйӗн пурнӑҫӗнче мӗн туса вӑхӑтаиртернине шут- 
ласа кӑларнӑ. Ҫав ҫын 23 ҫулта 4 уйӑх хушши 
ҫывӑрнӑ, 19 ҫул та 3 уйӑх ӗҫленӗ, 6 ҫул та 2 уйӑх ҫи- 
нӗ, 6 ҫул тӗрлӗ вырӑнсенче пулса иртернӗ, 4 ҫул 
чирлӗ пулнӑ. Ҫав ҫын хӑйӗн вӑхӑтне хӑйне пӑхас 
ӗҫе нумай йанӑ,—ҫапла вара сухал хырмах унӑн 
2 ҫул пӗтнӗ. Сирӗн Шурча йалӗнчи (Ишлей р.) 
вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Илйин Петр мӗн туса вӑхӑта 
иртернине шутласа пӑхакан пулман. Иртнӗҫулхи- 
пе кӑҫалхи пурнӑҫне сӑнакансем унӑн пӗтӗм вӑхӑт 
ҫывӑрса, ҫисе, тӗрлӗ вырӑнсенче пулса,тата кӗрӗк 
арки йӑваласа, ӗҫлемесӗрех иргет (ҫӗнӗ кӗнекесем, 
хаҫат журналсем ку вулав ҫуртӗнче ҫук, икӗ ҫул 
хушшинче ҫур ҫтена хаҫачӗ те тухман, нимбнле 
кружок та пулман, т. ыт. те). Пуринчен ытла унӑн 
вӑхӑт, сухал хырса мар, сӑмса шӑтӑкне чакаласа 
иртет пулмала.

Иваншков ыйтат?:—Мӗн вӑл дал^тонизм?
О твет :—Хӑшпӗр ҫынӑн куҫӗ йапаласен тӗсӗсене 

уйӑрайми п у л а !  Ҫав ҫитменлӗхе—да./ьтонизм теҫ- 
ҫӗ. Тухтӑрсем шутласа кӑларнӑ тӑрӑх, ҫынсенчен 
4 проценчӗ ҫавӑн пек ҫитменлӗхпе асапланат. Мӗн 
пур тӗссене те уйӑрайман ҫын сахал пула¥. Пу- 
рлнчен ытларах пӗр тӗсе, сӑмахран, хӗрлӗ йе си- 
мӗс тӗсе, уйӑрайманнисем пулаҫҫӗ. Ҫӗрпӳ районӗн- 
чи .Х ӗрлӗ етновец“ колхозӑн правлени членӗсем 
улмуҫҫисем качакасем кышланипе шуралнине кур- 
ми пулеӑ. Ыгти ҫӗрти шурра кураҫҫӗ, тет. Кӑна 
кураймаҫҫӗ, тет. Кун пек ҫитменлӗхе „да.;ьтонизм“ 
теме ҫук, ,йапӑхизм“ тесе калама ҫеҫ пулат пулмала.



ШЫРАСАН ТА ТУПМА ҪУК
.Хуйхӑ ҫукран хуйхӑ тупрӑм“ тетчӗҫ ӗлӗкрех- 

хя ватӑ ҫынсем сутӑн илнӗ ӗни хӗсӗр пулсан. Епӗ 
те ҫавӑн пекех, пӗр ҫулталӑклӑх (1936 ҫулшӑн) 
Палтайри почтӑ уйрӑмӗ урлӑ (Йетӗрне р.) ,Сун- 
тал“ ҫырӑнса илсен, чӗп чиперех хуйхӑ тупрӑм. 
,С унталӗ“ килет, анчах тӳллевсӗр .С унтал  биб- 
лиотеки“ нийепле те ман пата ҫитеймест, таҫта 
ҫухалса кайат. Хуйхӑрмалипех хуйхӑратӑп, каҫ 
ҫывӑрма выртсан та ыйӑх килмест, ҫиме ларсан 
та апат анмас1(...

Пӗр 5 уйӑх ытларах хуйхӑрса пурӑннӑ хыҫҫӑн, 
Чӑвашиздата жалӑбӑ ҫырса патӑм. Кӑшт пулӑшу 
пачӗ пек туйӑнчӗ. 5-мӗш №-лӗ кӗнеке—Лермӑн- 
тӑвӑн „Тама^“ йатлӑ произведенийӗ ман пата 
ҫитрӗ. Ш утсӑрах хӗпӗртенипе, хам ташлама пӗл- 
местӗп пулсан та, купӑссӑр-мӗнсӗрех чакак пек 
сиккелесе ташласа илтӗм. Ма хӗпӗртес мар, ҫу- 
халнӑ йапала тупӑнчӗ вӗт... Вӑл ,Там а1ьа“ вара, 
килтеа ан тухса кайтӑр тесе, арчанах питӗрсе 
илтӗм.

Ак, тамаша, ман хӗпӗртемели вӑхӑт нума^^^ах 
пымарӗ, малтанхинчен те пысӑк хуйхӑ ҫитсе 
ҫапрӗ. Ха.^ ӗнтӗ тӳллевсӗр „Сунтал библиотеки* 
мар, укҫа парса ҫырӑнса илнӗ ,С унталӗ“ те ман 
пата пыми пулчӗ. Кӗтетӗп, кӗтетӗп, ҫук. Ман „Сун- 
тал“ ҫухалмалипех ҫухалчӗ. Каллех хуйхӑрма пуҫ- 
ларӑм. Хуйхӑрнипе хӗрлӗ сӑнӑм та кӗл пек шу- 
ралса кайрӗ. Хуйхӑрнипех пӗр шӑл катӑлса ӳкрӗ, 
ку та мар-ха, пуҫри ҫӳ те тӑкӑнма пуҫларӗ. 
Камран ыйтмарӑм пул), никам та ман „Сунтала“ 
куракан ҫук. Мӗн туса пӑхмарӑм пул)! Пӳрт кӗ- 
тессинӗ хӑма татӑкӗ ҫине хам йатпа хушамата 
ҫырса ҫапрӑм. Хатха алӑкне те уҫса хурса пӑх- 
рӑм. Ҫук. „Аптранӑ кӑвакал кутӑн чӑмнӑ“ тенӗ 
пек, аптранӑ йенне почтӑ уйрӑмӗнчен хамӑрӑн 
хапха алӑкне ҫити-ҫитми майак лартса та пӑхрӑм. 
Вӑл та усӑсӑрах пулчӗ. „Сунталсем“ апла та ман 
пата ҫитеймеҫҫӗ.

— Капла хуйхӑрса усси пулас ҫук, почтӑ уй- 
рӑмне хамӑн кайса пӑхас,— терӗм. Тытӑнтӑм ҫӳ- 
реме. Почтӑ уйрӑмне пилӗк хут ҫитрӗм. Пуҫлӑхӗ 
ҫук. — Отпуска кайнӑ,—теҫҫӗ.

Хал, ӗнтӗ ман „Сунталне“ мар, почтӑ начал)- 
никне— Соловйова шырамала пулчӗ. Шыратӑп, 
шыратӑп, ни Соловйова, ни „Сунтал библиоте- 
кине“, ни „Сунталӗсене“ тупаймастӑп. -Мӗн тӑ- 
вас? Пӗр ирхине кӑшт апат ҫикелесен, Солов- 
йовне тупӑп-и, ,Сунталӗсенр.“ тупӑп-и ,тесе , тух- 
св утрӑм.

— Стоп!—-терӗ пӗри ман хыҫра,— ӑҫта кайатӑн? 
Епӗ калла ҫаврӑнса пӑхрӑм та, тӑра пара]( ман 
хычра Урапакассинчи Куҫмин Макҫӑм.

— Ху ӑҫта чупатӑн?— ыйтрӑм епӗ.
— Ара, 4 уйӑхлӑха „На страже* хаҫат ҫырӑнса 

илтӗм те, таҫта ҫулалчӗ, нийепле те алла илей- 
местӗп, ҫултан пӑрӑнса кайса ҫӗтсе ҫӳремеҫҫӗ-ши 
тесе ш ыгама тухрӑм тата почтӑ уйрӑмӗнче ӗҫле- 
кенсемпе те кадаҫса пӑхас тетӗп-ха,—терӗ,

Епӗ те ӑна хам мӗн ӗҫпе, мӗн шырама тухнине 
пӗтӗмпех каласа патӑм.

— Тӑхта-ха, ав лешсем камсем тата? Вӗсем те 
пирӗн пекех тухнӑ,— чарчӗ мана Куҫмин.

Кусем Пырҫирлан шкулӗнчи уч и 1ӗлсем—Ми- 
хайлӑвпа Муравйов пулчеҫ.

— Ӑҫтажайатӑр капла?
— Хаҫат-журнал шырама,— ответлерӗҫ Михай- 

лӑвпа Муравйов.—2-шер уйӑхлӑха „Начальная 
ш кола“ хаҫат ҫырӑнтӑмӑр та,' таҫга ҫухалчӗ, пӗр 
хаҫат та илеймерӗмӗр.

— Ӑтӑр Палтайри почтӑ уйрӑмне, епӗр укҫине 
унта тӳлленӗ вӗт ха... Палтайала утрӑмӑр. Ҫула 
м айчы лайӑн  пухӑнтӑмӑр. Пу^ин те пӗр хуйхӑ. 
Сӗпӗрленсе кӗтӗмӗр Палтайри почтӑ уйрӑмне. 
Соловйов отпускӑран таврӑннӑ иккен, ӗҫлет.

— Укҫа тӳлене квитанцийӗ пур-и сирӗн?— 
ыйтрӗ Соловйов.

Епӗ хам укҫа тӳлленӗ 033329 № квитанци кӑ- 
ларса тыттартӑм.

— Ах,—-терӗ Соловйов,—тупса пама пултарай- 
мастӑп.

— Укҫине те тавӑрса пама пултараймастӑп, 
вӑхӑт иртнӗ...

Ман 6 —7 хут почтӑ уйрӑмне ҫитни пустуй 
пулчӗ. 6 тенкӗ укҫа тӗтӗмсӗрех ҫунса кайрӗ. 
Ыттисем те ман пекех илеймерӗҫ.

Ҫапла пӑхаҫҫӗ почтӑра„ӗҫлӗ пулса ларакансем“ 
жалӑбӑсем ҫине. . М. Дангер.

вырЛс чӗлхине вӗрентекен
Чылай шкулсенче йӑнӑш ҫы ракан 

ачасен проценчӗ пысӑк.

У ч и т ӗ  л; Халӗ те лайӑх  пурӑнатпӑр. Кашни тӳрлетнӗ йӑ- 
нӑшшӑн ҫде.ъвӑ тӳлемеле тусан, тата ла .ӑхрах пурӑнмала.



'^'^Шупашкарта
Тротуарсене хӑйӑр сапмаҫҫӗ. Шуҫ-

са ӳксе аманакансем пулаҫҫӗ.

— Есӗ ку ҫуртӑн килхуҫи пу- 
латӑн-и-ха?

—  Килхуҫи пулатӑн.
— Урама тухса мӗн пӑхса тӑ- 

ран?
— Ав, лерен пирӗн йенчи тро- 

туарпа иккӗн килеҫҫӗ. Ҫавсем 
пӑрлӑ тротуар ҫинче шуҫса ӳк- 
нине курас, тетӗп.

— Апла мар, шуҫса ӳкнине 
куртӑм тесшӗн пулӗ.

— Ҫук. Халӗ ӳкмен-ха. Ман 
ҫурт тӗлне ҫитсен, ӳкмесӗр иртсе 
кайаймаҫҫӗ. Ара, манӑн сӑнави 
пур: кам та пулин шуҫса ӳкнипе 
аманиан кун сайра пулат.

Улма сутнӑ ҫӗрте
— Иртнӗ пасарта манран улма 

чи малтан илекенвин алли ҫӑмӑл 
пулн^. Улма часах сутӑнса пӗт- 
рӗ. Пайан та ҫӑмӑл алӑлӑ ҫынна 
сутасчӗ. Сиртен иксӗртен хӑшӗн 
алли ҫӑмӑлтарах.

— Манӑн.
—  Санӑн аллу ҫӑмӑл-в?.. Ҫук. 

Санӑн мар, манӑн алӑ ҫаиӑл. 
Есӗ авӑ ҫав магазинра ҫӑкӑр су- 
такан прикашчик марчи-ха?

— Ҫавӑ.
— Апла пулсан, ал ҫӑмӑл тесе 

ан та  калаҫ. Тараса ҫиие турт- 
тарма ҫӑкӑр хуракан аллу, питӗ 
йӑвӑр пулнӑ пирки, туртман ҫӗр- 
тенех ҫӑкӑра туртакан туса хурат.

Пӗрмайах ӗҫекен
— Турхан районӗнчи Анат Ча- 

кӑ колхоз предҫедатӗлӗнчен ыйт- 
рӑмӑр;

— Есӗ ма салхулӑ ларатӑн?— 
терӗмӗр.

Вӑл каларӗ:
— Вар ыратакан пулчӗ,—-терӗ.
— Апла пулсан вар-хырӑму 

ҫине вӗри бутылка хурса вырт- 
малаччӗ. Ыратни лӑпланат! теҫҫӗ.

— Бутылка? Детвӗрт те пу- 
лӑшмарӗ!—терӗ.

Инҫетри ҫурҫӗрте
Халӗ хӑш-пӗр месткомсем ҫу- 

мӗнче географи кружокӗсем ӗҫ-

леҫҫӗҫке-ха. Ҫапла пӗр учрежде- 
нире пӗр бӳрократ географи 
урокӗнче инҫетри ҫурҫӗрте кун 
тӑршшӗ 6 уйӑх, ҫӗр тӑршшӗ 
6 уйӑх пыни ҫинчен илтсен кӑш- 
кӑрсах йанӑ,

— Мӗнле лайӑх унта ҫурҫӗрте 
ӗҫлеме!—тевӗ.— Пӗр-пӗр ӗҫпе пы- 
вӑ ҫынна: ,ы ран  кил тесе ӑсата- 
тӑн та, вӑл вара ыран пуласса 
кӗтсе сзн пата 6 уйӑх хушши 
ура йарса пусмаст.

Ачасем хушшинче
— Йӗлтӗрпе ҫӳреме епӗ вӗрен- 

меле те...
— Мӗн чарат?

 ̂ — Йур чарат, ҫӳреме памаст. 
Йур ҫук пулсан... вӗренме мана 
та ҫӑмӑл пулмала.

Шӑмӑршӑ вӑрман 
промхозӗнче

— Февра./Ь уйӑхӗнче сирӗн вӑр- 
ман турттарас план ма тулайман?

— Мӗншӗнни паллӑ. Ара, фев- 
ра./Ьте 28 кун анчах, 31 кун пул- 
нӑ чулсан тулаччӗ.

Лартакансем
Ш упашкарти хӑш-пӗр учреждени- 

-  сем вӳтта хулари вутӑ сутакая орга- 
низацирен мар, уйрӑм ҫыноенчен ил- 
келеҫҫӗ.

— Епӗ Петр Ивановичпа Шу 
пашкарти тӗп библиотека вутӑ 
тӑратма пултӑмӑр.

— Ну? Тӑратрӑр-и?
— Тӑратса пӗтерме май кил- 

мерӗ. Лартрӑмӑр. ^

Ҫерпӳри шкулта
Ҫӗрпӳри ачасен техникӑ станцчйӗ, 

йулашки ҫулсенче 8 хватер улӑш- 
тарнӑ хыҫҫӑн, хзлӗ ахзлех ларат. 
Хватер парасси ҫинчен никам та шу* 
хӑшламаст.
— Ачасем! Вырӑнтан вырӑна 

куҫса ҫӳрекеннисенчен мӗнле йат 
лӑ йӑхсем пуррине пӗлетӗр есӗр?

— Вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳ- 
рекен йӑхсем-и? Йут патшалӑх- 
сенчи цыгансем...

— Тата?
— Хулари ачасен техникӑ стан- 

цййӗ.

Тӗрӗееипе
Ш упэшкар районӗнчи Шӑмӑрш 

кӗҫӗн вӑтам шкулӗнче чӑваш 
чӗлхине вӗрентекенрев €пӗр ыйт- 
рӑмӑр:

— Илле Иванчӑ, -есӗ ма пӗртте 
вӗреннӗ ҫын пек мар, арӑмна 
кашни кун пекех хӗнесе ҫӳҫрен 
сӗтӗретэн?—терӗмӗр.

Вӑл каларӗ:
— Кашни кун хӗнесе ҫӳҫрен 

сӗтӗретӗп?! Ҫук! Тӗрӗс мӑр: /\ ар- 
тӑн 8-мӗшӗнче пӗре те ҫӳҫрен 
сӗтӗрмен, —терӗ.

Вӗренмеле ӳкерекен 
ФОтогрӑФ патӗнче
— Ну, Пашшӑ, начар фото- 

грӑф есӗ! Ман сӑна пӗтӗмпех 
палламала мар... пӑсса пӑрахнӑ. 
Ку мӑшкӑла епӗ тӳсеймесгӗп.

—  Аппарачӗ манӑн ҫавӑн пек. 
Ҫынна самокритикӑ тӑват, сӑнне 
пӗтӗмпех улӑштарса пӑрахат. 
Санӑн сӑн-сӑпату самокритикӑ 
витӗр кӑларсаа ҫавӑн пек курӑ- 
нат пулӗ.

Улшу курӑна^г
Ҫӑварни тӑвакан йалӗпе те вӑл 

пӗччен кӑна пулнӑ. Икерчӗ ҫисе, 
ерех-сӑра кӳпсе тултарнӑскер, 
урампа пынӑ чухне пӗр ҫынна 
тӗл пулса кала](:

— А! Ваҫили Петрович, ҫӑвар- 
ни ернинче мӗнле-ха есӗ пит 
улшӑнса кайнӑ? Палламвла та 
мар...

— Епӗ Ваҫили Петрович мар, 
Иван Йакӑлчӑ...

— Аха./Ь мар улшӑнса кайнӑ, 
терӗм. Йату тя улшӑннӑ.

И1^утка йалӗнче
— Сирӗн прикашчик коопера- 

тив укҫине хӑй укҫи пекех сых- 
Л5са усранӑ.

— Ма ха тата ӑна вӑл ӗҫсе 
пӗтернӗ?

— Кооперативӑнпе пӗрле хӑ- 
йӗнне те пӗтернӗ. Хзйӗн укҫине 
сыхланӑ пекех пулат ӗнтӗ хӑйӗн- 
не те пӗтернӗ пулсан.
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Хӑшпӗр ҫтена хлҫатсенче орфографи йӑиӑшӗсвм пит яумай.

—Ликпунктран хут лайӑх пӗлекен пулса тухрӑи.
— Ҫтенхаҫат вуларӑм  та, хут лайӑх пӗлекенрен сахал 

пӗлекен пулса карӑм никак: кунта пӗтӗмпех мана вӗрент- 
не пек ыар ҫыраҫҫӗ. 11



1И1Ш « 4е
Пысӑк сӑмах

Пысӑк сзмах каличчен пксӑк  чӗлӗ ҫӑкӑр тыт, 
теҫҫӗ. Пысӑк чӗлӗ ҫ?кӑр тытмалӑх хырӑм выҫман, 
ҫавӑнпа пысӑк сӑмахах калас пулӗ. Тӑрӑнти (Иш- 
лей районӗ) промколхозӗн правлени членне Гри- 
горйев Ивана вӑрӑ тесе калас пулӗ.

Чанашран курӑс тийесе килнӗ чухне вӑл икӗ 
лав курӑс, вӑрлас шухӑшпа, хӑй патне кӗртнӗ. 
Анчах Йефнмӑв Ваҫили прикашчик сиссе ӑна ҫи- 
йӗнчех тытнӑ. •

Вӑрӑ вӑрӑм, куҫӗ чармак, пилӗкӗ ҫинҫе, теҫҫӗ. 
Ку вӑрӑ вӑрӑмах та мар, пилӗкӗ те ҫинҫех мар, 
куҫӗ ҫеҫ чармак Анчах куҫӗ чармак пулин те, 
кукӑр аллине „Капкӑна" хӗстерчӗ. Ха.^ ак колхоз- 
никсен умӗнче отвег та тыгас пула](, кукӑр алли- 
не „Капкӑнран* та вӗҫертсе кӑларас пула4‘. Инкек!

Выртнӑ ҫерҫи
Выртнӑ ҫерҫийе ан хускат, теҫҫӗ. Трак районӗн- 

чи Ҫирӗклӗри колхоз предҫедатӗлӗ ҫерҫи мар та, 
ҫавӑнпа ӑна выртнӑ ҫҫртенех хускатас терӗмӗр.

Тырӑ тасатмали машина вӑл, авӑн ҫапас ӗҫе 
пӗтерсен, ҫитес ҫул ӗҫлеме тата аванрах йурӑхлӑ 
пултӑр тесе, 1935-мӗш ҫулта уйа ,практикӑна“ 
хӑварнӑ. Машинӑ унтах ҫу каҫнӑ, хӗл каҫнӑ, 
1936 мӗш ҫ \л т а  та уйрах ҫу каҫнӑ, кӗркунне усӑ 
пама пултарайман, йурӑхсӑра тухнӑ, винтисем 
ҫӗтнӗ.

Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ—вӑл колхозра винтӑсем тӑмаҫҫӗ, 
туха туха ӳкеҫҫӗ: тырӑ тасатмали машвн винхисем 
туха-т \ха  ӳкнӗ, тата вӑл машива темиҫе ҫу, те- 
миҫе хӗл уйрах усракан предҫедатӗлӗн пуҫ мими- 
сене тытакан винтисем туха туха ӳкнӗ.

Хӑвзртах йусамала... машинне те, предҫедатӗл- 
те  те.

Курман
Кивӗ Упирл (Ҫӗпрел районӗ) ,Б р о н е ви к “ кол- 

хоз предҫедатӗле 24 лашана 7 ҫуна, 4 йӗнерчек, 
3 тилхепе, 5 хӑмӑт кӑна пуррине курас мар тесе, 
йаланах куҫесене хупса ҫӳрет. Куҫ хупса ҫӳресен, 
хама хам курман пек, ирте.ч-ҫӳрен ,К ап кан “ та 
курайрас ҫук мана, тесе шухашла!( вӑл.

Шухӑшлама ирӗк. Анчах хӑйне „Капкӑн* пырса 
ҫаклатса кайнине те курмасӑрах йулнӑ вӑл.

Майсӑр ҫын
М зйсӑр 'ҫынна кушак пйхма та хушман, теҫҫӗ. 

Анат Ч;1кри (Турхан райоыӗ) Иаанов майсӑр ҫын 
та, ҫапах ӑна кушак пӑхма мар... колхоз предҫе-

датӗлӗ пулма суйланӑ. Халӗ вӑл хӗлӗн хырӑмӗ 
зслӑ тесе, сыснасеие выҫӑ пекех усраЯ П^хаканӗ 
начар пирки сыснисем ҫурласан ҫурисене ҫисе 
йараҫҫӗ. Колхоз пурлӑхне йапӑх тыта!'. Тислӗк 
тӑкма кайнӑ чух лашасене ҫавӑтса йе утланса 
ҫӳреҫҫӗ. Лаши суккӑртан ыар, тилкепе ҫукран. 
Иванов пӗрмайах ерех пички ӑшӗнче „ваннӑри 
пек* пурчна^(.

Пирӗн шухӑшпа, Ивановран тухакан ерех шӑр- 
шине унран мар, ерех пичкинчен тухнӑ, тесе  
шутламяла, ыӗншӗн тесен Иванов хӑйне тиркени- 
не йуратмас!(, тет.

Йал тавра 15 минутра
Ухмзха турра пуҫҫапма хушнӑ, т е т т е ,  вӑлҫамки- 

не ватса пӗтернӗ, тет. Халӗ турра пуҫҫапакансем 
ҫук та, Трак районӗнчи Ҫирӗклӗри колхоз членне— 
Илйин Никифӑра пӗр литӑр ерехле йал таврЯ 
ҫара уран йур ҫинчен чупса ҫаврӑнма хушшӑ. Вӑл 
йал тавра 15 минутра ҫаврӑннӑ.

Илйин йзл тавра ҫавӑрӑининчен ватӑ ҫынсем тӗ- 
лӗнеҫҫӗ. Чӑтӑмлӑ ҫын пулнӑ, теҫҫӗ. Илйин вӑл 
колАозра ӗҫлемен ҫын, ӗҫлеме тухмас!(.

Хӑмла йӑвӑҫ тӑрне улӑхтара¥, тенӗ ваттисем. 
Ерех йал тзвра ҫара уран йур ҫинчен чупса ҫав- 
рӑнтара](, темеле пула!' малала.

Химипе биологи ♦

Пӗр 45 ҫула йахӑн ӗлӗк Александр патшан ҫу_- 
тӗҫ министӑрӗнчен' шкулсенче ачасене физикӑ 
ӑслӑлӑхӗн никӗсӗсемпе паллаштарма ирӗк ыйтнӑ.

— Взще прешосходитӗлствӑ,—тенӗ ыитма пынӑ 
ҫынни,— ачасене Нйутон саккунӗпе, А рхииедсак- 
кунӗпе, Бой.^ Маривт саккунӗпе малтанах паллаш- 
тармала тусан пит аван пулмала...

— Ачасене мӗн тума ун чухлех саккун парас- 
ха,— тенӗ хулпуҫҫисене хӑпартса министӑр,— вӗ- 
сене пӗринпе —турӑ саккунӗпе те ҫитет, тенӗ.

Хале физикӑн хӑшпӗр саккунӗсемпе пирӗн Совет 
Сойузӗнчи пуҫламӗш шкулсенчех паллаштарма 
тытӑнаҫҫӗ. Физикӑ, хими, биологи ӑслӑлӑхӗсеие 
пирӗн ачасем пиг йуратса вӗренеҫҫӗ.

— Епӗр ҫеҫ ҫителӗклӗ пӗлмес пӗр,—теме пул- 
тараҫҫӗ Ҫӗпрел районӗнчи (Тутар республикӗ) 
Хурӑнварти кӑтартулӑ вӑтам шкултавӗренекенсем.

— Ма?
— Кӑҫал ха^ьхи вӑхӑта ҫитсе те пире биологи- 

пе хими вӗрентекен ҫук.
— Кӑҫал вӗредсе тухакан ачасем аслӑ шкулсене 

вӗренме кӗнӗ чухне химипе биологи ҫинчен ыйт- 
сан мӗн калӗҫ?
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— Вӑл ӑслӑлӑхсеие вӗреятекен вырӑяше, рай- 
ҫутпайӗ „Торичелева пустота“ туса пани ҫннчен 
каласа парӗҫ.

Шкул дирекципе райҫутпайне паралич пулнӑ, 
преподаватӗл тупас йенӗпе хускалми пулнӑ.

Тӗттӗмре
Ӑстаран пӑста тухнӑ, теҫҫӗ. Чӑвашметро- 

весра аетасемех лараҫҫӗ,анчах Тутаркас районӗн- 
чи „Наука“ колхоза йанӑ открыткӑна ҫыракан 
ӑстаран пӑста тухнӑ. Акӑ еткрыткӑн тепӗр йенче 
ҫырнӑ сӑмахсем:

.Содчяу что вашы весы ХДУВОО к Готовы ато за хранея
будям дратх Чувашйбтровес*.
Хамӑр йенчен епӗр Чӑвашметровеса ҫӑкӑрпа 

аш пекех кирлӗ канаш парасшӑн. Чӑвашметро- 
весра ликпувкт уҫас йенӗпе. Вӗренменни тӗттӗм, 
вӗренни ҫутӑ, тенӗ. Ахалӗн пӑч тӗттӗмре пӗр-пӗр 
сотрудник ку./1)Турлӑ йапала ҫине кӗрсе кайса ҫӗ- 
мӗрсе хурӗ.

10 кун хватерте
Хурамалта (Йӗпреҫ р.) пурӑнакан Ҫмирнов учи- 

тӗл патне Ш упашкарта пурӑнакан арӑмӗ хӑй ача 
ҫуратыа хатӗрленни ҫинчен пӗлтерсе ҫыру йанӑ. 
Васкавлӑ пулсан та, хӑй ҫумне ҫунат хушса йе 
ура лартса чупма хал ҫук ҫырун. Вырта]( хашкаса, 
Шупашкартан тухса кайса таҫта хватере кӗрсе 
10 кун выртат. Арӑы Хурамала таврӑнса ача ҫу- 
ратса парсан 4 кун пурӑнсан кӑна хайхи ҫыру 
Хурамала ҫитсе Ҫмирнов аллине лекет.

„Ҫырӑва арӑма вуласа пэтӑм. Ман арӑм ахӑл- 
татса кулчӗ“ тет Ҫмирнвв. Етем мар, чӑхӑ та 
ҫунатсене ҫапсах кулӗ.

Актӑпа расхутланӑ
Шупуҫӗнчи (Трак р.) ,Хӗрлӗ сухаҫ* колхозри 

ревизи комтҫҫи членӗ колхоз счетоводӗнчен ыйтат:
— Мӗншӗн-ха сирӗн ҫӑмартасем тухмаҫҫӗ, ӑҫта 

расхутлани паллӑ мар.
— Вӗсен ту х ӗ ,-^ т е т  колхоз счетовочӗ, — акӑ 

актине вула, вара ӑнланатӑн ӑҫта кайнине.

Актӑ •
1*36-мӗш ҫулта, нйуеӗя 12-мӗш кунӗнче епвр айалп  алӑ 

пусакан .Красяый пахарь* колхозӑн чӑх-чӗп ферми щуҫлӑхв 
Николайӗв М ихаилтиа колхозник Тӳнӗ Кӑмрӑк Елекҫейӗ чӑн- 
чӑнах (вӑтӑр пилӗк) 35 ҫӑмарта пӗҫерсе ҫирӗмӗр тесе алӑ пу- 
сатпӑр.

Кунашкал актӑ нкӗ екаемпжяр ҫырнӑ, вӗсевчен пӗри хамӑ- 
ра йулат, теприйӗ кслхоз тытӑнне кайнӑ.

Фермӑ пуҫлӑхӗ Николайӗв 
Колхозник Тӳнӗ Кӑмрӑк Елекҫейӗ.

Ку актӑ ҫинчен пӗлсен фермӑ чӑххя каланӑ:
— Ҫӑмарта тӑватӑп, тӑватӑп, колхоза усӑ кӳ- 

мелӗх нийепле те тӑваймастӑп,—фермӑ пуҫлӑхӗ 
Николайӗв хушаматлӑ шур кураках ҫисе, аӗте- 
рет,—теиӗ.

С. Илйин.

Ҫӗмӗрлере
— Шеремет колхозӗ... вы^ьӑхсен айала пулаҫҫӗ 

ӗнтӗ кӑҫал.
— Мӗн пуплен, халӗ ун пек йапӑх колхоз пур-и 

вара? Вы.^ӑх вити мар—Ҫӗмӗрле комбишачӗн 
клубӗ вӑл. •

— Е-е-е, пӗлмениҫ!
Шӗшкӗ Йакку.

ТУТЛӐ КАЛАҪУСЕМ
Икӗ кӳршӗ

— Иван Макарч! Сан сысну тӑ- 
ватӑм кун ман килкартине кснӗ те, 
шӑнса кайнӑ. Хӗрхентӗм. Ӑшӑнма 
кӗлетки тӑрӑх вӗри шыв сапрӑы...

— Йурат. Епӗ те  парӑма йул- 
марӑм. Ачама санӑн арӑму ти- 
пӗтме ҫакнӑ кӗпесене, лайӑхрах 
шуралчӑр тесе, карта ҫинчен ил- 
се, ,йур ҫине пӑрахма хушрӑм.

— Епӗ ашкӑнса ҫӳрекен ачуна 
чарма санӑн вӑхӑт ҫуккине аса 
илсе, хулӑпа хамах ҫаптарса йа- 
тӑм.

— Тав! Епӗ те парӑма йулма- 
рӑм. Есӗ чӑххусем ҫине ҫӑмарта 
туманшӑн ҫиленнӗччӗ. Сана ҫи- 
лентернӗшӗн, епӗ вӗсене мӑйӗ- 
сене пӑрса йатӑм. Халӗ ӗнтӗ са- 
нӑн чӑхсене тӑрантарас хуйхӑ 
ҫук.

— Епӗ те парӑма йулмӑп. Са- 
нӑн йытӑ тӑрантарма тӑкак ту- 
хат. Вӑл тӑкакран хӑтарӑп. Йыт- 
туна вӗлерӗп...

— Санӑн хӑлха чикки ҫук пул- 
иала. Пама пултаратӑп.

— Ну... Санӑн ҫӳҫ взрӑмланса 
кайнӑ пулыала... Тытсан бесплат- 
нах татса йарӑп.

Лапкара
— Хаклӑ прикашчик! Мэна 

200 грами кӑлбаси касса па- 
ыӑн-ши? Тӑварлӑ пулӑпа пӗрле 
выргаканнине. Пулӑ тути кала- 
кан кӑлбаси ҫисе курас. Тут- 
лӑ ши вӑл?

— Укҫа тӳле те, киле кайса 
ҫисе пӑх.

— Тӗрӗс калатӑНк Апла пул- 
сан мана 200 грам кӑлбаси касса 
пар-ха.

— Итлетӗп, гражданин! Ҫак 
кӑвакарса ларнине параси-ха? 
Йурат.

—  Хӗрхенетӗп сана, йуратнӑ 
продавец, кашни турттармассе- 
рен тавара тараса ҫине пусса 
хуиипе аллу ывӑнат пулӗ.

пуле.— Киле кайма васкатӑн 
Калаҫса тӑрар ыар.

—  Савнӑ каҫҫиршӑ! Сана те- 
пӗр хут чӑрмав тума лайӑх иар 
та, анчах... есӗ мана кайалла 
укҫа ҫителӗклӗ тавӑрса памарӑн. 
Санӑн, мӗскӗв хӗрӗм, ҫверхуроч- 
нӑ ӗҫленипе пуҫ мимя ывӑнат 
пулмала та, ҫавӑнпах кайала ыӗн 
чухлӗ тавӑрса памаллине шутла- 
са кӑлараймарӑн пулмала.

— О, ҫук! Унпа мар. Епӗ сана 
киле кайма ҫӑнӑл пултӑр, терӗм. 
Кайала тавӑрса парас укҫана пӑ- 
хӑр укҫан памала. Есӗ ватӑрах 
пирки вӑйсӑр ҫын пулӗ тесе, ҫул 
ҫинче йӑвӑр пӑхӑр укҫа сана 
халран йарасран хӑрарӑм.

— 0 , кассӑ читлӗхӗнче асап- 
ланса ларакан ырӑ чун!

— Сывпул, куҫҫуллӗ сыр пек 
ырӑкӑмӑллӑ потребитӗл!

Калаҫусен моралӗ: Тутлӑ ка- 
лаҫу та хӑш-пӗр чух йӳҫӗ пула'?.

М.
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Тарӑхса ҫитсен
—  Чӑнахзх та тарӑхмала.—тесе лӑканса ларат 

сӗтел хушшинче Шараҫкин Мӗтри,—есӗ чунт.ан, 
хӑвна шеллемесӗр тӑрӑщса ӗҫлетӗн, ҫапах та сана 
паллакансем те, сан ҫинчен хаҫатсем ҫине ҫырса 
пӗлтерекен те ҫук. Тӗнчепе те пур есӗ, те ҫук. 
Вӑт мана илес: епӗ ӗҫленӗ чухлӗ урӑх кам етемми 
ӗҫ..енӗ пулӗ... Ҫапах та мана хамӑр йалти ҫын- 
семсӗр пуҫне урӑх никям та палласа ҫӗлӗк хыв- 
са сторовӑ тӑвакан ҫук. Тарӑхмала, ман ҫинчен 
хаҫатсем ҫине ҫырса пӗлтерекен никам та ҫук... 
Ҫыраҫҫӗ пӗр-пӗр Ҫидӑрӑв йе Иванов вӑрманта 
йе урӑх ҫӗртре Стаханӑв пек ӗҫлесе мала тухни 
ҫинч н, ҫав вӑхӑтрах ман ҫинчен ҫырма... м наҫ- 
ҫӗ... Епӗ кам? Епӗ Ҫӗмӗрле йалӗнчи Октабӗр ре- 
во./ЬУЦИ 14 ҫул тултарнӑ йачӗпе тӑрякан колхоз 
пуҫлӑхӗ пулатӑп. Колхоз правлени пуҫлӑхӗ! Ҫӗ- 
мӗрле райӗҫтӑвкомӗнче мана пурте пт аҫҫӗ. Есӗ 
ҫеҫ пӗлместӗн. Мӗн пур, тавай! — кӑшкӑрчӗ тул- 
тан кӗрекен арӑмне.

— Мӗн пудтӑр. Кунӗн-ҫӗрӗн кӳпсе ҫӳретӗн, та- 
та тӑранмарӑн-и? Капла ӗҫсен сана ним те ҫитес 
ҫук. Тем курса ларӑн пурӑнма пӗлменнипе...

— Кам, епӗ-и? Епӗ пурӑнма пӗлместӗп-и? Епӗ 
ӗҫэен _ те пултарӑп. Ман хурӑнташсем йалга ну- 
май. Йлӗпӗр, сӑмахран, Йегорӑв Николайа. Вӑл — 
пысӑк ҫын, йалсовег предҫедатӗле тата... манӑн 
Хйта'... Унӑн шӑлнӗ Ҫирки йалпора прикашчикре 
пурӑнат, тада тепӗр шӑлнӗ—килтех... Ҫигсӑ-тавар 
йенчен аптрас ҫук. Ҫирки пулӑшс? пынӑ майӗпе... 
нумайах пулмаст аллӑшар мелӑр ҫитсӑ туйантӑмӑр, 
карчӑк Ахал) ҫынсем шӑхӑрса лараҫҫӗ килте... Та- 
та йала килнӗ краҫҫина .7 0  пус вырӑнне 80 пуса 
сутса пӗтерчӗ те, виҫӗ кун хушши ним куҫ^кур- 
мийех ӗҫрӗмӗо вара... Илепӗр ман хӑтана, Йего- 
рӑв Николай тенине. Йалсовет пуҫлӑхӗ, Питӗ яслӑ 
ҫын вӑл... Йалта шкул тума турт>арнӑ йӑвӑҫран 
хӑйне ва^ь-ъи ҪУРт туса лартрӗ вӗт, санӑн ун пек 
ӑслӑ хурӑнташу ӗмӗрте те пулман. Тата манса 
кайнӑ-ха: пирӗн колхозра Ларанти Захарӗ завхоз 
ӗҫкунӗсем тӑрӑх тырпулӑ валеҫнӗ чух ҫитейми турт- 
тарса парса, чылай пысӑк фонд хӑварат. Вара 
пӗрле..'. ӗҫсе пурӑнатпӑр ҫав „фондран*... Атту ку-

нӗн-ҫӗрӗн ӗҫме ӑҫтан тупӑн укҫа-тенкӗ?. Ну йурӗ, 
ҫитӗ... Халӗ хам ҫинчен... епӗ те аптрамала ҫын мар. 
Тӗрӗссипе кадасан — Йегорӑв тени те мана ҫи- 
теймест. Илӗпӗр, сӑмахран: епӗ малтан йалсовет 
пуҫлӑхӗ пулнӑ. Ҫавӑн чух ман ҫумра куД)Тсбор 
шучӗпе пухнӑ укҫа пӗр тӑват-пилӗк пин тенкӗ 
тзран пулса. Пӑхатӑп та укҫа нумай, мӗн тӑвас? 
Укҫана чиперӗн пуҫтарса чик те кӑсйана... ҫав 
каҫах манӑн кил-ҫурт ҫулса та карӗ. Ирхине 
ирех райӗҫтӑвкома пырса — „мана активлӑ ӗҫле- 
иӗшӗн вут тӗртсе ҫунтарса йачӗҫӗ", тесе тыттар- 
тӑм та, пухнӑ куЛ) сбор укҫине те манран ыйта- 
кан пулмарӗ... ҫийӗнчех ҫӗнӗрен, ыалтанхинчен 
вӑйлӑ илемлӗ ҫурт ҫавӑрса лартрӑм. Есӗ улмах 
пуҫупа, маня пурӑнмч пӗлместӗн, тесе хутӑн. Та- 
та астӑеатӑн-и перринче 25 пӑт колхоз пылне 
Сверцловскй хулине илсе карӑм та, майлӑ хакпа 
сутса килтӗм. Есӗ ,к у  укҫине колхоза панӑ* те- 
тӗн пулӗ ха... ҫук, пӗтӗмӗшпех хам ҫума хӑваргӑм... 
Вӑт, аначит, пурӑнма пӗлни мӗн тӑват. Есӗ савӑн 
пек хӑтланса пӑх ха, ы^)анах суда лекетӗч. Тӗлне 
пӗлмеле ҫав... Сӑмахран, колхозра патефонпа 
рздиоприйомник ахалех лараччӗҫ... ҫийӗнчех суг- 
са йатӑм, укҫи — каллех хам ҫумра, Пыо та пуп- 
ле пиргнпеле. Ҫапах та йалта чзкӑрташма йура- 
такан, кураймач ҫынсем нумай: „колхоз йапӑх ӗҫ- 
лет, тырпул тухӑҫне хӑпнртас ту т п а  ним те ту- 
маҫҫӗ, ултӑ капан ыраш улӑмӗ, 260 лав арпа ҫӗрт- 
се йачеҫ 400 пӑт ҫӗрулми шӑнтса йачӗҫ, ултӑ ла- 
ша вӗлерчӗҫ тата ҫуракинӗ хатӗрлеиес телӗшпе 
ним те туиаҫҫӗ", тесе хӑш-пӗрисем ман ҫинчен 
сӑмах сарса ҫӳреҫ;ӗ . .  Чӑнахах та ыраш улӑмӗпе 
арпа ҫӗрсе каре. Мӗн тӑвас-ха ҫӗрекенпе. Лаши- 
сем те ви»1чеҫ,.. Шутласа пӑх-ха: вилес шуг тыт- 
нӑ вы./1)3хсем вилкелеҫҫӗ пулсан манӑн мӗн тӑвас- 
ха вӗсемпе? Калаҫаҫҫӗ ҫав тӗлне пӗл е с ӗ р . . Ҫап- 
ла, арӑм, аха.^рен мар мана Шараҫкин Мӗтри, 
теҫҫӗ. Пурӑнма пӗлетӗа! — терӗ те арӑмӗ малган 
тӑнӑ вырӑна пӑхрӗ. Арӑмӗ ҫук, тула тухга кайнӑ. 
Ваоа хӑй пурӑныа пӗлни ҫинчец калассине унпа 
пӗтерчӗ. Епӗр татах. калатгарасшӑн ӑна... халӑх 
сучӗ умӗнче.

Шӗшкӗ Йакку.

Ц и р к  а р т и о ӗ
Икӗ билетшӑн 4 тенкӗ тӳлерӗмӗр те, Трак ра- 

йонӗн и „Хӗрлӗ Ш етмӗ“ канцел^арне кӗрсе лар- 
тӑмӑр. Билет илекен-ем нумай. Вӑрҫса тавлашсах 
билет туйанаҫҫӗ. Туйанмасӑр, Хусан 1Диркӗ Мӑн 
Шетме килнӗ вӗт.

Епӗр билетсем илсе кӗрсе ларни Гсехет ҫитнӗ 
ҫӗре ,ц и р к “ лӑках тулчб. Лӑках тулчӗ сӑмаха 
ҫаплипех ӑнланмала. Мӗншӗн тесен пире^  колхоз 
канце./Ьарне 200 ҫын кӗрсе вырнаҫсан урӑх вырӑн 
йулманнине такам та  ӑнланӗ Ҫитменнине „Хӗрлӗ 
Ш стмӗ“ колхозӗн канце^ьарӗн тӑршшӗ 6 метӑр, 
урлӑш ӗ 4 метр ҫу-рӑ ҫеҫ.

Пӗр сехет, виҫҫӗ, тӑватӑ сехет»ҫитнӗ ҫӗре, 3—4 
ҫынна артис хватерне чуптарнӑ хыҫҫӑн, аран- 
аран Димигрйӗв артиса кӗтсе илгӗмӗр.
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*Йулташсем!.. Ахӑ, есӗ, кассир, мана малтан ук- 
ҫине шутласа Д1ар, а есӗ, купӑсҫа, мӗн вӑйу пӗти- 
ченех вал)С кал а .'

— Халӗ ӗнтӗ Димитрийӗв артис г.ире хӑйӗн 
программин черетлӗ номӗрне ид)./ь>'зийе выл^аса 
парат, алӑ ҫу са кӗгсе илӗпӗр, — пӗлгерчӗ Димит- 
рий 'вӑн йӑмӑкӗ Сӑпани.

Димитрийӗв тухрӗ, пуҫне халӑх йеннеле тайса 
илчӗ те стакан шыва ҫамки ҫине лартса выртса 
тӑчӗ, каллех пуҫ тайрӗ те пӳлӗме кӗрсе ҫухалчӗ.

— Кун пек-иҫ вӑл „иД)Д)узи“! — тесе йултӑмӑр 
епӗр.

Ларатпӑр 5, 10, 15, 20 минут.
Тӑвӑллӑн алӑ ҫупатпӑр.



— Епӗ пӗлетӗп манӑн нвмӗрсем интереслӑ 
пирки алӑ ҫупнчне, анчах пайан сӗрӗи тивнӗ те 
чӑтма ҫук пуҫ ыратат, каҫарӑр тепӗр пилӗк ми- 
нут кӗтӗрех, — ответлере Димитрийӗв.

— Халӗ йулташ Димитрийӗв акробатикӑ выд>а- 
са парат, — пӗлтерче Сӑпани.

Димитрийӗв кӗҫҫе ҫнне тухат те пӗчӗк ачасем 
„чикӗа кукли" тене вӑййа пуҫ урлӑ ҫурӑм ҫине 
ӳксе кӑтартат. Пуҫне тайат те 10 минуглӑх кӗр- 
се ҫухалат. Тӑвӑллӑн алӑ ҫупатпӑр, программӑна 
пӗтерӗр, тесе кӑшкӑрагпӑр.

— Пирӗн про раммӑн йулашки номӗрӗ сире 
фокстрот ташлама вӗрентесси!—терӗ Димитрииӗв.

Вӗрентӗр, вӗреатӗр! — твсе кӑшкӑратпӑр.
— Сирентен каи та пулиа фэксгрог ташлама 

пӗлзкен пур-и? — ыйга¥ Димитрийев.
— Ҫук! — ответлетпӗр.
— Апла пулсан фокстрота пӗччен ташлама ыай 

ҫук пирки вӗрентеймесгӗп. Чӗререн тав тӑватӑ1| 
ыана хисепл се пухӑннӑшӑн, с ы в ӑ 'п у л ӑ р ,  — терӗ 
те кусран ҫухалче пирӗн артис.

Манӑн тата манпа пӗрлҫ „Цирк артисне" курма 
пынӑ 200 ҫынӑн пӗр ыйтӳ;

— Кам Дим »трийӗ.за ирӗк панӑ-ши районсем тӑ- 
рӑх колхозниксене улталаса ҫӳреме?

Сӳпенкке.

Ш ӳ т  туса тӑрӑхлама йуратакан ҫын
Чӑваш радиокомитет пичетленӗ программӑсене пӑссе 

час-часах урӑх  передачӑсем  параД. Радиокомитет програм- 
мине радио итлекенсем шанми пулчӗҫ.

В. Филиппӑв ӳкерчӗкӗ.

— „635 меттӑрлӑ хум ҫинче" тет .. Кӑна та суйса каламарӗ ши?..
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ҫ ӳ п - ҫап

Мӑшкӑла йулнӑ Макҫӑм
Хурал пӳртне кенӗ-кӗменех чӗлӗм мӑкӑрлан- 

тарчӗ те  Макҫӑм, канма тесе выртрӗ. Выргнӑ- 
выртманах лӗп шывран та ӑшӑрах ӑшӑ ыйхӑ ӑш- 
не путрӗ. Акӑ тӗрлӗ тӗслӗ тӗлӗксем кансӗрлеме 
пуҫларӗҫ ӑна. Вӑрман кашласа лара1' пек. Тем- 
тарӑнӗш ҫырма. Вӑл ҫырма урлӑ нихӑҫан упа та, 
кашкӑр та, пӗр упиҫан та каҫса курман пек, Макҫӑм 
та халлапсенче ҫеҫ илткеленӗ пек ӑна. Акӑ хаЛ) хӑй 
ҫав ҫыриа урлӑ каҫа^... Хӑйне хӑй йатлаҫа¥. 
Аран-аран ҫыран хӗрне улӑхса ҫитрӗ пек. Ҫавӑн- 
тах арӑмӗ те тӑра]( пек. Кӳршӗсем ӗҫкӗ ӗҫеҫҫӗ, 
ҫавӑнтах, ҫуракине хатӗрленнӗ май, вӑрлэх та 
тасатаҫҫӗ пек. Тасатнӑ вӑрлӑхсене кӗлете кӗртсе 
хураҫҫӗ. Кӗлет умне Макҫӑма хурала тӑратаҫҫӗ.

— Шакӑр-шак! шакканчӗ кантӑк каҫмакӗ.
Максӑм ыйхӑран вӑранчӗ.
— Мӗскер! Кам унта?
— Епӗ.М енш ӗн тухмастӑн?.. Кӗлете ҫаратаҫҫӗ 

вӗт!..
— Кам ҫарата](?.. Хамсӑрӑнах ҫаратаҫҫӗ-и!.. Ха- 

ма вӑратмасӑрах-и?.
Тултан урӑх сасӑ илтӗнмерӗ. Макҫӑм хӑпӑл-ха- 

пӑл сиксе тӑчӗ те, хӑйне вӑрэтмасӑрах кӗлетри 
вӑрлӑха „ҫаратакан" патге тухма пикенчӗ. Вӑл 
тӑнӑ-тӑманах, пӳртри йапаласем те вырӑнтан тап- 
ранчӗҫ. Кӑмака умӗнчи питлӗх шалтӑртатса персе 
анчӗ. ПӑхаК Макҫӑм: ҫӑпата кантрипе кӑкарӑннӑ 
иккен питлӗх, ура салтӑннӑ. Кӗтесре ларакан 
сӑмавар та урай варрине тухса чипер инке пек 
ташлама пуҫларӗ, вӑл та кӑкарӑннӑ ҫӑпата кантри- 
пе. Акӑ шӑпӑр^ аври те Макҫӑмран йулмас](, тӗ- 
пелти тенкел те...

— Ну-и мӑшкӑлаҫҫӗ! — сурчӗ Макҫӑм.
Питлӗхс<мпе сӑмаварсенчен хӑтӑлкаласа урине

сыркаларӗ. К ӗлет умне тухрӗ. Никам та ҫук.
— Ну-и мӑшкалаҫҫӗ!— терӗ вӑл каллех. — Ни- 

кам та ҫаратмас]^, ьхалех улталаҫҫӗ.-
Каллех пӳрте кӗчӗ Макҫӑм. Сӑмаварсем ҫине 

ҫилӗллӗн пӑхса илчӗ. Куҫкӗски умне тӑчӗ. Вара... 
Куҫкӗски ҫинче хӑйӗн (ӑнне курсан, чут ҫеҫ кайа- 
ла кайса ӳкмерӗ. Хуратса хӑварнӑ ӑна... Питкуҫ- 
не лаппипех хӑрӑмланӑ.

— Ну-и мӑшкӑлаҫҫӗ!— ҫухӑрса йачӗ вӑл тепӗр 
хут.

—  Мӑшкӑлаҫҫӗ...
Ку ӗҫ, нумайах та пулмас](, Хӗрлӗ Чутай райо- 

нӗнчи „Ҫӗнӗ пурнӑҫ“ колхозра пулса иртнӗ. Мӑш- 
кӑлаканӗ колхоз ирелҫедатӗлӗ пулнӑ теҫҫӗ. Хурал- 
ҫӑ ӗҫне йӗркене кӗртме, ҫакӑ килӗшӳсӗр хӑт- 
ланчӑкран йуҫне, урӑхла маслет тупайман-ши 
вара? Ламанас.

Сӑмах ҫукран сӑмах шыракан
Сӑмах кирлӗ пулсан, хам пата пырса лар, тет 

Аслӑпатӑрйел райӗҫтӑвкомӗн предҫедатӗлӗ Ҫтепа- 
нӑв йулташ. Манӑн темӗн чухлӗ сӑмах, тет  хӑш- 
не-пӗрне так ахалех суйеҫтеркелесе те калама 
пултаратӑп.

Вӑл кала^: Епӗр Кӗҫӗнйелчӗк районӗпе тунӑ 
социалисӑмла ӑмӑрту догӑвӑрне районри пӗтӗм 
ӗҫхалӑхӗ ырларӗ. Ҫуракине хатӗрленес тӗлӗшпе 
те, укҫа-тенкӗ планне тултарассипе те, вӑ р м а н ' 
хатӗрлевӗпе ҫулйӗр строитӗлствин ӗҫӗсемпе те 
Кӗҫӗнйелчӗкрен мала тухассишӗн мӗнпур вӑйхала 
хурса кӗрешетпӗр!

Кӗҫӗнйелчӗк кала^: Сӑмах ҫукран сӑмах ҫеҫ 
тупса каламарӑн-ши есӗ. Ҫтепанӑв йулташ до-. 
гӑвӑрне ҫырайманҫке-ха епӗр,тет.

Ҫтепанӑв йулташ хайпе „ӑмӑртакана” хирӗҫ 
чӗнмерӗ вара. Чӑнласах та сӑмах ҫукран пуЛ), 
урӑхларах сӑмахсем шыраса ларчӗ. Анчах ӑна, 
ҫук сӑмахне, мӗнле асапланса шырасан та, тупса 
калаймарӗ. Петӗр.

Саланса кайнӑ
Кӗҫӗн Кӑпасри (Тутаркас районӗ) „Комбайн" 

колхозӑн ҫейӑлки пӗлтӗр те колхоз уйне кӑлар- 
маншӑн ҫиленсе тата  йур айӗнче сивӗ пирки 
тарӑхса, тапӑртатса ташласа ӑшӑнма шут тытнӑ. 
Ташланӑ, ташланӑ та, саланса кайнӑ. Халӗ квл- 
хозниксем: „Ах, инкек“, тесе ҫӳреҫҫӗ, правлени 
предҫедатӗлӗ ним те шарламас!. Шарласан вӑл 
ҫейӑлкӑна йусама тытӑнуала пуласран хӑра](.

Й акун Мишши.

Н а й ӑ к л а н н ӑ  о ы с н а
Каҫсеренех Сухари Матак шӑплӑхне ҫыхса пӑ- 

рахнӑ сысна ҫухӑрашӑвӗ манерлӗ илтӗнекен тис- 
кер сасӑ пӑсат. Вара урамри ҫынсем сасартӑк 
васкаса ӳксе килӗсене виркӗнеҫҫӗ. Ехер, ҫав вӑ- 
кӑтра урам хушшинче ватӑ карчӑк йе старик 
иӗн пулсан — сывпул вара ҫут тӗнче! Вӑл ытлаш- 
1ни сехӗрленнипе тӳрех ҫӗре персе анаД. Й е ача

чухнехи пек чупма тӑрса чикеленсе кайаД. Ҫит- 
рӗ вара ҫимӗк, чӑвашсем калашле.

Тискер сасӑлӑ ҫын пӗр самантра телейсӗр тар- 
кӑн патне пырса ҫитет.

—  Е-е-е, лекрӗни! — тет вара вӑл гранатӑ йӑт- 
нӑ пек пуш путылкапа йунаса .—Есӗччӗ-и-ха ҫав пу- 
хура мана критиклекенни? Колхоз улӑмне ҫӗртнӗ-
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шӗи суДа парас т?кеийи, Ҫынсене шӳт туса ҫӗҫӗпе 
хӑваланӑшӑн суд урлӑ ответ тыттарас текеааи. 
Иртнӗ-ҫӳренӗ чух иаа  ҫине сивӗ куҫпа пӑхаканни. 
Ах, ухмах, ҫамку урлӑ путылкапа тыттарса йар- 
сан, ху йатна ҫеҫ мар, кукаму миҫе ҫула ҫитнине 
те манса кайӑн.

Урам хушшинче тепӗр чӗрчун таврашӗ курӑн- 
сан, тискер сасӑлӑ ҫын телейсбр таркӑна пӑрахса, 
ун хыҫҫӑн виркӗнет. Хӑвалэса ҫитсе ӑна пуш 
путылкапа ӗнселеме тыТӑнат. Ҫакна пула йулашки 
вӑхӑтра ҫынсем ҫеҫ мар, йыткачласем те Сухари 
Магак у<амӗ тӑрӑх ҫӳреме шикленекен пулса 
ҫитреҫ. Каҫ пулсанах вӗсем карта хыҫне кайса 
пытанса хӑиусӑр вӗркелесе выртаҫҫӗ.

Ҫак тискер сасӑлӑ ҫын Сухари Млтакӗнчи (Ис- 
аклӑ районӗ Куйбышӗв облӑҫӗ) „Чапайӗв“ кол- 
хозӑн бригадире Ахмат Петӗрӗ. Колхозниксем ка- 
лашле, ҫак „кайӑкланнӑ сыснана“ никам та ча- 
расшӑн мар. Вӑл виҫ-тӑват уйӑх хушшинче 7 — 8

колхозНике тытса хӗненӗ, пӗр ҫынна ҫӗҫепе пиксе 
пӑрахма тӑнӑ. Темӗнле тӗгтӗм меслетсемпе укҫа 
туса кулленех ерех ӗҫсе ҫӳрет. Кӗркунне вӑйлӑ 
ҫӑмӑр ҫунӑ вӑхӑтра*купалатгарса колхоз улӑм 
урине ҫертсе йачӗ. Кӗскен каласан, Ахмат Петӗ- 
рӗ тунӑ киревсӗр ӗҫсене ни сӑмахпа каласа, ни 
перопа ҫырса пӗтерейес ҫук,

Колхоз правленинчипе йзлсоветри ҫынсем 
Ахмат Петӗрӗ ҫинчен сӑмах тапратсан, аллисене 
кӑна сулаҫҫӗ.

— Хамӑра тӗкӗнмен ҫӗлен-калта хӑй ҫулӗпех 
ҫӳретӗр, -  теҫҫӗ вбсем,

Ҫук, ҫине тӑрсах чарас пулат Ахмат Петӗрне 
хӑй ҫулӗпе ҫӳреме. „Капкан“ хурас пулат ун ҫулӗ 
ҫине. „Капкӑна“ ҫаклансан халӑх сучӗ аллине 
кайса парас пула1' Унсӑр нимӗн тусан та лӑп- 
ланас ҫук вӑл Ахмат Петӗрӗ тенӗскер,

Пӑшатан.

Тӳрӗ^  мар  п р и к а ш ч и к
В. Филиппӑв ӳкернӗ. |

— М етр виҫине ма тула илсе тухрӑн, упӑш кам?
— Пӗлместен есӗ: физикӑ наука каланӑ тӑрӑх , сивере йапаласем пачартанаҫҫе, аш ара саралаҫҫе. Л авкара аша. 

Ҫ авӑнпа киле кайнӑ чухне метр виҫине тула кӑларса хӑваратӑп . Тулти сивӗпе вӑл кӑш тах кӗскелтер, тетӗп. 17



Ш а к л а  п у ҫ
МИТТАУ1ПЕТӖРӖ

Канаш станцинчи .Хресчен ҫурчӗ* хӑнкӑлалӑ 
тенине _ Мускавра чухнех илтнӗччӗ епӗ. Нумай 
пулмаст манӑн ҫак ҫуртра укҫа тӳлесех каҫ вырт- 
са тухм а/а  пулчӗ. Ман Йевӗрлӗ кӗтмеи хӑнасене 
кӗтсе илекен пӗр вӑтам ҫулхн хӗрарӑи пӗр пӳлӗ- 
ме кӗртсе йачӗ те, каетӑка кутӑн лзракан пу- 
шӑ койкӑ ҫине мана вырӑн пачӗ. Епӗ ӑна тивӗҫ- 
лӗ сӑмахпа тайӑлса тав турӑм. Вӑл, кӑмӑллӑн 
кулса, пӑртакҫах калаҫрӗ' те, кӗнӗ алӑкранах тух- 
са куҫран ҫухалчӗ.

Салтӑнкаласа, пружинлӑ койкӑ ҫине ҫепӗҫ 
утийалпа внтӗнсе выртсаыах, хайхи хӑнкӑласем, 
виҫӗ кун хушши выҫӑхса тарӑхнӑ сӑпсасем пек, 
манӑн ҫанҫурӑма сӑрса илчӗҫ. Епӗ тӑвӑррӑн /:ыв- 
ласа йатӑм. Хӑнкӑла тени пӗри те  ырӑ мар пу- 
лӗ-ха та, ҫапах, ҫак ҫуртри пек усал хӑнкӑласене 
еп нихӑҫан та тӗлпулманччӗ. Манпа йунашарах 
тепӗр койкӑ ҫинче пӗр вӑрӑи пӳллӗскер, хырнӑ 
пуҫлӑ, ыйхӑллӑ куҫлӑ, тӑрӑхларах пйтлӗскер, 
ҫинҫерех мӑн ҫын тӑсӑлса выртат. Кӗҫӗ йеряӗ 
пекех хыҫкаланат хӑй. Хыҫкаланса хӑлаҫланнӑ 
май, челхесӗр хӑнкӑласемпе калаҫа-калаҫа йат- 
лаҫат.

— Ӑҫтан ӗрченӗ вӗсен ҫакӑн чухлӗ? —  терӗм 
епӗ ӑна, хамран та ыгларах хӗр х “нсе.

_— Мур пӗлети вӗсене! — терӗ вӑл, ман ҫине те 
хӑнкӑласеы ҫине тарӑхнӑ пекех, тарӑхулӑн пӑхса.

Унӑн мӑй таврашӗсене, алли-урисене ҫеҫ мар, 
тин ҫеҫ хырнӑ шакла пуҫне те  шатӑртаттарсах 
ҫыртса илеҫҫӗ лешсем. Кансӗр ҫав. Хӑнкӑлалӑ 
ҫуртра ыйхӑ ҫывӑрма ӑна ҫеҫ мар, ҫӳҫлӗ ҫынна 
та ҫав тери асаплӑ.

Кӗҫӗрхи канлӗ каҫ пирӗншӗн маррине курэ, 
вӑхӑт сисӗнӳсӗр ирттӗр тесе, сӑмах ҫине сӑмах 
хума пикентем епӗ. Вӑл та, калаҫма йуратакан- 
скер пулчӗ пулас, хыҫкаланса анасланӑ май, ый- 
хине вӗҫтерчӗ

Хыҫк лансан -хыҫкалансан, калаҫсан - калаҫсан 
тӗрлӗ йумах-халлапсем йарса пама ыйтрӑм епӗ. 
Ҫав йумах-халлапсенчен хӑшпӗрисем ҫав тери 
}сӑлӑ иккенне каласа ӗнентертӗм.

— Мӗнле усӑлӑ пулсан та, — терӗ манӑн шакла 
пуҫлӑ йулташ, - пӗр йумах та пӗлместӗп. Халла- 
пӗсене те, такҫанах илгнӗ. керсене, петӗмпех ман- 
са пӗтнӗ. Чзн пулнине, хам пурнӑҫран илсе ка- 
лама пултаратӑп. Итлессӳ килет пулсан, сӑмахсе- 
не хӗрхенсех тӑыӑп вара...

Е  1е унпала пӗр хирӗҫмесӗрех килӗшрӗм. Ку 
ҫын пурнӑҫри хурапа-шурӑсене чылайзх курса 
ирттернӗскер, тен, граждӑн вӑрҫи вӑхӑтӗнче пар- 
тизанра та ҫӳренӗ пуд>, — ҫавсем ҫивчен каласа 
парат ӗнтӗ, тесе ӗмӗтлентӗм.

Вӑл манран пӗр-пирус ыйтса илчӗ. Ӑна выртнӑ 
ҫӗртех чӗртсе йачӗ те, кӑвак тӗтӗмне ункӑн-ункӑн 
ыакӑрланта, нӑ май, сӑмахне пуҫларӗ:

— Епӗ безбожник... турӑсӑр ҫын, — терӗ вӑл, 
сӑмси шӑтӑкӗсенчеи тухакан тӗтӗмне кайала ҫӑ- 
еара ҫӑтса. — Ҫамрак ачасем ашшӗн-ывӑлӗн, ҫве- 
туй сызлӑчнӗн хӑвачӗпе ӳтленсе пулнине р  хам 
авланса арӑм ача ҫуратнӑ хыҫҫӑн пуҫӗпех ӗнен- 
ме пӑрахрам. Манӑн ывӑл хампала амӑшӗ пекех 
ҫӳхе шӑмшаклӑ, пуклакрах сӑмсалӑ, сарлака хӑл-
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халЗ, хура куҫлӑ ҫинҫерех питҫӑмартилӗччӗ. 
Арӑмпала пӗрле ларнӑ чухне те, пӗрле утнӑ чух- 
не т е —ывӑл ҫинчен сӑмах хускалсан — йаланах 
пӗр-пӗринпе килӗшсе шухӑшлаттӑыӑр: ку пирӗн 
ача никам хӑвачӗпе те мар, хамӑртанах ӳтленсе 
пулчӗ пулас, тесе куҫран-куҫа пӑхса савӑнӑҫлӑ 
кӳлаттЗмӑр. Ача та кулатчӗ... Макӑра!(че те.

Ун чухне епӗ хамӑр йалти колхозӑн предҫеда- 
тӗлӗ пулса ӗҫлеттӗм. Ь1вӑл ачалӑ арӑма пӗр ӗҫе те 
кӑлармастӑм. Хам пуҫӑмра: сывлӑх пур ҫинче ӗҫ- 
лемесен те пурнӑпӑр-ха, теттӗм. Хӑшпӗр чухне 
арӑм нанпала килӗшмесчӗ. .И аланах  пӳртре ху- 
пӑнса ларнипе кӑна мар, уйа тухса, ертелпе пӗр- 
ле ӗҫлессӗм те килет‘ , — тетчӗ. Епӗ вара кӳле- 
шетгӗм. Уйа тухса, йут арҫынсене курса кала- 
ҫассу килет пуд> ӗнтӗ, — тетгӗм. Арӑм, вӑтанса 
тарӑхнипе, кунӗ-кунӗпе Аӗретчӗ. ,Есӗ  ху... ҫӳре- 
тӗн те, мана та ҫапла пуд> тесе шанмастӑн ик- 
кен ' тетчӗ. Вара тавлашкаласа та илеттӗмӗр. Ма- 
лӑш ве те каплах килӗшӳ пулмасан, ӗмӗр-ӗыӗрех 
пӗрле пурӑнаймастпӑр та пулӗ, теттӗмӗр.

...Хам арӑма кӑна мар еп, чылай арӑмсене та- 
рЗхтарнӑ. Хам арӑма кӑна мар еп, чылай ачалЗ 
арӑмсене ӗҫе тухма чӑрмантарнӑ. Йаҫлӗ уҫӑр тесе, 
укҫа та уйӑрса панӑччӗ районран. Уҫмарӑм. Укҫине 
урӑх ҫӗре расхутларӑм. Ачасен йачӗсемшӗн илсе 
килнӗ ҫемҫе ҫимӗҫсене хамӑр колхоэри ревизи ко- 
миҫҫин предҫедатӗлӗпе иксӗмӗр ерех ӗҫнӗ хыҫҫӑн 
закускӑ вырӑнне чӑмла-чӑмлах ҫисе пӗтертӗмӗр. 
Пурпӗрех пӑсӑлса кайа^^чӗ вӑл ҫимӗҫ. Пӑсӑлсассӑн, 
лайӑх йапала та начарланат вӗт. Пӑсӑлса начарланыӑ 
йапалана епӗ ҫав тери йуратмастӑп. Ҫавӑн пек, 
пӗр кӗркунне хурса хӑварнӑ виҫӗ шӑтӑк ҫилос 
уҫичченех ҫӗрсе кайнӑччӗ Мӗн тӗрлӗ лайӑх апат 
ҫӗрсе пӑсӑлчӗ. Пӑсӑлнӑскере, епӗ хам кӑна мар, 
выД)ӑхсем те йуратмарӗҫ. Актӑ ҫыртӑмӑр та, „ҫӗр- 
тен пулнӑ, ҫӗрех кайгӑр" тесе тӑпра тултарса 
хутӑмӑр вара. Кайран вӑл-ку ан пултӑр тесе, ре- 
визи комиҫҫин предҫедатӗлне те алӑ пустартӑм.

Ҫавӑн пекех тата, колхозри лайӑх лашасенчен 
чӑн лайӑх ,М аш кӑ“ пурччӗ пирӗн. Ҫуна кӳлнӗ-и 
ӑна, урапа-и —  есӗ ларнз-ларманах, ҫӗхӗрен пек 
вӗҫсе ӗрӗлетчӗ. Кӗсре выд)ӑх апла йуртнине еп 
кунчул пулса та астумастӑп. Иртне раштавра 
мар, ӗлӗкхннче, ҫак „Машкӑна* кӳлтеыӗр те, ха- 
ыӑр йалтан 2? ҫухрӑмра пурӑнакан пуҫана пвтне 
хӑнанл тесе карӑмӑр арӑмпа. Хӗл кунӗ вӗт. 
Сивӗ. Ҫапах пиҫнӗ пӑтӑ сивӗниччен пуҫлна килне, 
персе ҫитрӗмӗр. Ҫуна ҫинче килнӗ пӑтӑ ти- 
рӗкне хӑнасен умне лартсан, пурте пӗр харӑс 
тӗлӗнсе пӗҫӗ ҫапрӗҫ. ,П ӑтӑ  сивӗничченех ҫитрӗр-и?‘ 
— теҫҫӗ. Ҫитрӗмӗр ҫав... Пирӗн колхозӑн ла- 
шисем ҫапла лайӑх ҫав, — тетӗп. Мана мухтама 
пуҫларӗҫ. Мухта мухта тавтуса ӗҫтернӗ май, хӑ- 
вӑрттӑнах ӳсӗртсе йачӗҫ. Хӳрине авӑсса авӑтакан 
куккук пек кӑшкӑрса йурлатӑп. Арӑма та, вӑл 
ытлашши ӳсӗр оу^1ыасан та, хампа пӗрлех йур- 
лама хуш-1тап. Йурла-йурла тухса килтӗмӗр. 
Хайхи манӑя „Машкӑ* паҫӑрхинчен те хытӑрах 
йурта!’. Епӗ тата  хытӑрах хӑвалатӑп... Кӑшкӑра- 
тӑп. Вӑл — йуртӑ1^... йурта^( Ахӑрса пушаврйпе 
йунатӑп. Хытӑран хытӑ йуртма хушатӑп. Йурла-



тӑп. Пӗр ҫырыана анатала анвӑ вӑхӑтра, теышӗн, 
пуҫхирлӗ чикеленчӗ ӳкрӗ манӑн „М ашкӑ“. Хам 
ҫав тери тарӑхса ҫитрӗм. Ача амӑшӗпе те, кӗсре- 
пе те йатлаҫатӑп. Вӑл хускалма та шутламас](. 
Тӑвӑррӑн сывлаеа вырта1^. Пӑхатӑп... Лайӑхрах 
тинкерсе пӑхатӑп та, .Машӑ* манӑч хӑм пӑраха¥ 
иккен. Вӑл пӗркунах пӗтӗ пулнӑ. .Машкӑна" хӗр- 
хеьсе макӑриа пуҫларӗ арӑы. Ана хӑтӑрса пӑрах- 
рӑм. Ҫитӗнсе ҫитмесӗр тертленсе ҫуралнӑ ^ыхана 
ҫул айӑккине йӑтса кӗрсе, шурӑ йурпа витсе хӑ- 
вартӑм. Ҫак ӗҫ хыҫҫӑн „М ашкӑ“ хӑй те сывлӑх- 
сӑрланса йулчӗ. 1Аӗн тӗрлӗ лайӑх лаша шӑнса 
пӑсӑлчӗ. Пӑсӑлса начарланвӑ йапалана епӗ ҫав 
тери йуратмастӑп. Тепӗр виҫӗ кунтанах вилсе 
выртрӗ вӑл. Ӑна кайса пытартӑыӑр. Ҫапла, ҫапла, 
хӑрушӑ чирпе чирленӗрен вӑхӑтсӑр вилсе вӑхӑт- 
сӑр ҫӗре кӗчӗ, тесе актӑ ҫырса хутӑм. Каллех, 
кайран вӑл-ку ан пултӑр тесе, хайхи ревизи ко- 
миҫҫин предҫедатӗлне алӑ пустартӑм. Вӑл итлес- 
шӗн мар турткаланчӗ пӑртак. „Мана ӗҫке чӗн- 
мен-ха пуҫану, акӑ алӑ та пусмастап“, тет. Хӑвӑн 
пуҫану та мана ан чӗнтӗр, терӗм. Аран итлерӗ. 
Ӳкӗте кӗчӗ вара.

Ҫавӑн пекех тата тепӗр ӗҫ пулса иртрӗ. Епӗ 
кирек-хӑш вӑхӑтра та хамӑр ертел членӗсене хы- 
паланарах ӗҫлер-ха, тесе хистеместӗи. Ӗлкӗрӗ- 
пӗр-ха йерипе... Кӑҫалхи ӗҫ пур-пӗрех килес ҫула 
йулмас^ вӑл, теттӗм. Анчах ку сӑмах тӗрӗсе кил- 
мерӗ. Пӗр ҫулхнне ҫапла ултӑ гектар тырӑ вы- 
рӑнмасӑрах йур айве пулса йулчӗ. Мӗн тӗрлӗ 
ырӑ йапала йурӑхсӑра тухрӗ вӗт! Пӑсӑлчӗ. Пӑсӑл- 
нӑ йапа.гана епӗ ҫав тери йурагмастӑп. Вара ха- 
ма та йуратмарӗҫ. „Есӗ ху пӑсӑлнӑ" терӗҫ кол- 
хозниксем. Ҫаплах каларӗҫ. Мана предҫедатӗл 
вырӑнӗнчен кӑларчӗҫ те пӑрахрӗҫ. Епӗ, ӗлӗкех 
ӗҫм“ вӗреннӗскер, тарӑхнипе тата хытӑрах ӗҫме 
пуҫларӑм. Кунӗн-ҫӗрӗн хирӗлет манӑн арӑм. Уй- 
пала йаланах йатлаҫатӑп. Ӗҫлес килмест. Пурнӑҫ 
начарланчӗ.

...Ҫапах пурнатӑп. Мана, ытти членсемпе пӗр- 
лех, вӑрман касма йарасшӑн каласрӗҫ пухура. 
Итлемерӗм. Касӗҫ х а .. Вӑрман касассишӗа ҫурал- 
иан-ха епӗ, терӗм.

Ҫуркунне те шӑлне йӗрсе ҫитрӗ. Ака тунӑ ҫӗре 
кайма каларӗ бригадир. Ӑна, — мӗн мӑшкӑласа 
ҫӳретӗн?— тесе, хам патӑмран хӑваларӑм та кӑ- 
ла^^тӑм.

Йзҫлӗ уҫнӑччӗ. Ача унта йулнипе, арӑм йа^ла- 
нах ӗҫреччӗ. Шанас кялместчӗ. Ӗненместӗм. Йут 
арҫынсемпе пӗрлех ӗҫлесе ҫӳрет пул> ӗнтӗ, тет- 
тӗм. Ҫавӑн пек/^х пулнӑ чӑнласах та. Кӗркунне, 
тырӑ валеҫнӗ вӑхӑтра, манӑн арӑм хӑш пӗр арҫын- 
сенчет те ытларах тырӑ илчӗ. Тата ӑна тӗрӗллӗ

кӗпе парса парвелерӗҫ. Мана, пӗр ӗҫкунӗ те ту- 
маншӑн, пӗр пӗрчӗ тырӑсӑр хӑварчӗҫ. „Арҫыя 
пуҫупа епӗ ӗҫлесе тунӑ ҫӑкӑра ҫисе пурӑнма на- 
мӑса пӗлетне?“ — тет ман арӑм. Вара чӑтаймарӑм. 
Тарӑхнипе ӗҫе-ӗҫе, ӗнене сутса йатӑм. Хай арӑм 
ача пек кӑшкӑрса йӗрет. „Кашни колхозник ӗнел- 
лӗ пулас тесе тӑрӑшнӑ чух ссӗ мана ӗнесӗр тн- 
пӗтсе хӑвартӑн“, — тет. Епӗ ӑна нтлерӗм. Ытлаш- 
ши ан хурлантӑр, пӗтӗмпех типӗтсе хӑварас мар 
тесе — качака илсе патӑм. Выд>ӑх вӗт качака та... 
Ш ултра мӑйракалӑ вы л)ӑх..

Паллах,, кӑчухне пӗрӗн-кайӑн ӗҫсӗр„ пурӑнма 
майӗ ҫук. Ӗҫсӗр пурнакана хӗрхенмеҫҫӗ. Ӗҫсӗр пур- 
натӑп тесен, ӗненмеҫҫӗ. Еҫсӗр пурӑнма кансӗр- 
терех хӑвна та. Еҫлемесӗр пурӑнма хӑнӑхса ҫит- 
нӗ ҫынна ҫумӑнти арӑму та йуратма пӑраха!(,

Мана хӑшпӗр хам майлӑ ҫынсем тӑрӑшвипе 
кооператӑр туса хучӗҫ. Е ҫлетӗп .. Еҫетӗп. Ерех 
нумайччӗ манӑн лавкара. Пур патне алӑ пыра^ 
вӗт. Пелӗш-хурӑьташсем йышлӑланчӗҫ. Пурна-ки- 
ле хай манӑн лавка лайӑх таварсенчен самайах 
пушанчӗ. Ревизи тӑватпӑр! — терӗҫ. Лайӑх кӑва 
тепӗр хут ӗҫрӗм те вара, кооператӑртан кӑларса 
пӑрахнине те сисмерӗм. Хам тухасса скввӑнах 
тухрӑм та ҫав, тӑватӑ пине йахӑн укҫа тухм арб ., 
Укҫисем питб аванчӗ. Аван йапалана епб йалааах 
йурататӑп. Анчах хама йуратмарӗҫ. Ывӑл ачалӑ; 
арӑм та, питӗм ҫинех сурса ашшӗ патне тухса’ 
карӗ. Ачине те алла хӑвармарӗ. Ташлакан та пул- 
нӑччӗ ачи... Питӗ аванччӗ.

Халӗ ӗнтӗ пӗтӗм пурлӑхз хут ҫине шута н л -. 
чӗҫ. Ҫуртсӑр тӑратса хӑвараҫҫӗ пуд), тетӗп. Тата) 
хама та ҫак ҫылӑхсемшӗн суд умне тӑратма шу- 
хӑшлаҫҫӗ, тет. Тем те курса тӑрӑн. Пайаа ку ӗ ҫ , 
пирки хам пуҫӑма хыракан парикмахӗрпе _те 
калаҫрӑм. „Есӗ айӑплӑ мар пул>“, — терӗ вӑл. 
Ӗненсрх те пӗтерместӗп. Прокурор хӑй патне 
чӗнтернӗ ха. Ырат ҫавӑнта керетӗп... Хайхи, реви- 
зи комиҫҫин предҫедатӗлне ҫеҫ те_ мар, хам май- 
лисене чылайӑшне манпа пӗрле чӗнтернӗ.

**
Ҫапла пӗтерчӗ хӑйӗн калавне манпала йунашар 

койкӑ ҫинче хыҫкаланса выргакан шакла пуҫ. 
Хӑнкӑласемпе ҫапӑҫса йӑлт йӑлӑхса ҫитрӗм. Ҫа- 
пах, ҫак ҫурт пек хӑнкӑлалӑ ҫурт тата пур-ши, 
тесшӗн мар еп... Вӑл пулӗ. Акӑ, ак ҫак, ман ҫум- 
ра выртакан пек шакла пуҫ тата пур ши, тесе 
ыйтасшӑн еп. Кала-ха, вулаканӑм! Пур-ши тата?.. 
Ӑҫта вӑл? Ӑна тупсанах кирлӗ ҫӗре чӗнтересчӗ. 
Тӳрлетесчӗ. Мӗнле пурӑнмала маррине вӗрен- 
тесчӗ.
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— Господин геверал, унта темгснер ӳксе йулчӗ.
— А-а, в2л Испанин шалти ӗҫне хутшйнмада марри ҫинчен тунӑ догӑвӑр.


