
Какӗ 4 0  пус
(Петӗм тӗнчгрч пролетаравем, пӗрлашӗр!
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Харламнйӗв—Енгер ӳкерчӗвӗ.

— Атте! Тӗне хирӗҫ кӗрешесси пирӗн районра мӗа.1е пы.чя ҫинчен мзна отчот туса 
пар-ха?

— Ма сана?
— СанЗн чӗлхӳ-ҫӑвару, отчот тунӑ чухне, пал та ҫу кӑ.тараӐ тесҫӗ. Пылне ҫак ста« 

кана йарас та, чей ӗҫзс.



Мӗснӗн Упаннна
Ну, йулташсем, сире епӗ пӗр истори каласа 

парам. Епӗ ӑна хамӑн кукша пуҫран шухӑшласа 
кӑларман. Манӑн ватӑлнӑ пуҫ мими ӑна шухӑш- 
ласа кӑларма пултарас ҫук.

Тӳрех каласан, ҫав истори хамӑрйалти Упанк- 
ка ҫинчен пула1. Ҫав Упанккана пӗрре мӗлке 
пуҫлӑ пуп хӑй патне чӗнсе кӳртсе:

— Хуйхӑ сана, турӑ мӗн-мӗн тума хушнине 
тытса пыман Упанкка!—тенӗ.

Упанкка турӑсемпе ангӗлсем ҫинчен нумай 
шухӑшланипе шуралнӑ пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫ- 
са илнӗ те:

— Халӗ те сан сӑмахунтан тухмастӑп. Пӗр- 
май чиркӳве ҫӳретӗп. Мӗн ҫитмест-ши мана? — 
тенӗ.

— Акӑ мӗн,--тенӗ пуп.—Пирӗн хушӑра хал^хи 
вӑхӑтра ҫветуйа тухнӑ ҫынсем ниҫта та ҫук ха. 
Сана епӗ ҫветуйа кӑларма шухӑш тытрӑм. Ма 
куҫна чарса пӑрахрӑнРАкӑ сана йеванкӗликӗнеки. 
Унта ҫырнисене пӗтӗмпех тьпса пурӑнсан, пилӗк 
ҫултан пирӗн чиркӳре Упанкка сӑнӗ умне пӗтӗм 
халӑх ҫурта лартӗ.

Пуп панӑ йеванкӗлийе Упанкка вӗренме лар- 
нӑ. Пӗр ерне вӗреннӗ, ик ерне, виҫ ерне вӗреннӗ. 
Тӑваттӑмӗш ернен малтанхи кунӗнче Упанкка 
ирех тӑрса аслӑ урам варринчи вагӑ йӑмра тӑр« 
не хӑпарса хӑлат пек сарӑлса ларнӑ.

Кӗтӳ йарзкан хӗрарӑмсем ӑна курсан, малтаЪ 
вӑл турат касма унта хӑпарнӑ пулӗ, тенӗ. Кай- 
ран, вӑл ним тапранмасӑр ларнияе кура, унран 
мӗн тума хӑпарни ҫинчен ыйтнӑ. Упанкка хирӗҫ 
пӗр сӑмэх та чӗнмен. —

: Г'’" _ :— Ан чӑрмантарӑр! Вӑ,  ̂ ҫӑмарта тума ларнӑ, : 
_Ҫӑмарт1№,е тусан хӑйех 'анӗ-ха, — тенӗ тахӑшӗ 
кулса.

Кӗтӳ те тухса кайнӑ, Упанкка ҫав турат ҫин- 
чех ларнӑ. Чылай вӑхӑт иртсен, арӑмӗпе хурӑн-; 
ташӗсем чупса пырса, Упанккӑна.. 'йӑвӑҫ ҫинчен 
вӑйпа тытса антарнӑ. Вӑйпа антар.нӑшан Упанкка 

;._ҫиленнӗ. Антаракансене вӑрҫнӑ, к.ащкӑрнӑт .
■'—' Мана есӗр йеванкӗлт! кӗнекщ.тӑрӑх' лурӑнма 

памастӑр!—тенӗ те, кӗсйинчен йевӑнкӗли туртса 
кӑларса, хушшине хӑйу хурса палӑ тунӑ листине 
уҫса, вуласа панӑ:—Акӑ итлӗр Матвей апостол 
ҫырнӑ йеванкӗли кӗнекнн 6-мӗш главари 25-мӗш 
стихӗнче мӗн каланине: „Хӑвӑр чунӑршӑн, мӗн 
ӗҫес. мӗн ҫийес тесе ан кул)анӑр; хӑвӑр ӳтӗршӗн 
те, мӗн тӑхӑнас тесе ан хуйхӑрӑр. Чун ҫимӗҫрен, 
ӳт-пӳ тумтиртен паха мар-и? Вӗҫен кайӑксем ҫи- 
не пӑхӑр-ха: вӗсе.м ӑк.маҫҫӗ те, вырмаҫҫӗ те, кӗ- 
лете те пухса хумаҫҫӗ; вӗсене ҫӳлти аҫӑр тӑран- 
тара¥“._ Епӗ те вӗҫен кайӑксем пек пулас, терӗм.

— Йал кулли! Сан) кам тӑрантарӗ-ха унта?
— Ҫӳлти атте!—терӗ Упанкка, кӑвак тӳпере 

ӗне тирӗ пысӑкӗш вӗҫсе ҫӳрекен пӗлӗтсем ҫине- 
ле кӑтартса,

— Мӗн хӑтланма тытӑнтӑн ара, упӑшкам!— 
терӗ Упанккана ватӑ йенеле сулӑннӑ арӑмӗ, шӑ- 
мӑлӑ чӑмӑрӗпе куҫне шӑлса.

— Ҫухал куҫран, тамӑк хуранӗ!—терӗ ӑна хи- 
рӗҫ Упанкка.—Сан ҫинчен Павӗл апостӑл акӑ мӗн 
каланӑ: „хӗрарӑм килтен тухса ҫӳремеле мар, ха- 
лӑх хушшинче пуху таврашӗнче пулса ҫӑвар уҫ-

мала мар“. Халӑх хушшине тухса ма ҫӑварна уҫ- 
рӑн? Ак сана, ак сана!—тесе чышмах тытӑнчӗ 
арӑмне.

Халӑх хушшинчен темиҫе ҫын тухса, Упанк- 
кана чарма тытӑнчӗҫ.

— Ан чарӑр^мана!—кӑшкӑрат хайхи чаракан- 
сене.—Антони Иегипӗтски каланӑ: „Есӗр хӗрарӑ- 
ма курсан, хӑвӑр умӑрта етем мар, шуйттан хӑ- 
йех тӑрат тейӗр. Хӗрарӑм сасси—вӑл ҫӗлен шӑ- 
хӑрни пулаТ“ тенӗ.

Аран-аран, Упанккана лӑплантаркаласа килеле 
салантӑмӑр.

Ҫакӑ пулса иртнӗхыҫҫӑн, Упанкка ҫинчен каш- 
ни кун ҫӗнӗ хыпар сарӑла пуҫларӗ.

Чи малтан вӑл пӳрт-ҫуртне сутса йанӑ. Кӑна 
вӑл Матвей ҫырнӑ йеванкӗлин 19-мӗш главинчи 
20-мӗш стихра каланине тӑвас шухӑшпа сутнӑ.

— „Иисус каланӑ: пит сӑваплӑ пулассу килсен, 
кай та, мӗн пур пурлӑхна сутса, мӗскӗнсене ва- 
леҫсе пар, санӑн мулу пӗлӗт ҫинче пулӗ вара, 
тенӗ“. Пӗтӗм мулӑма сутатӑп та, пӗлӗт ҫинче 
мул тупатӑп,—тесе лӑплантарнӑ вӑл хӑйӗн пӳрт- 
ҫурт сутнӑшӑн каҫса-кайсах йӗме тытӑннӑ арӑмне. 
Ҫак ӗҫ пулнине илтсен, Упанкка патне пуп пынӑ.

— Укҫуна пӗтӗмӗшпех мана пар. Епӗ вара 
ӑна НИ.М ӳркенмесӗрех мӗскӗнсене валеҫсе па- 
рӑп,—тенӗ Упанккэна.

Упанкка йеванкӗлире: „ыйтакана пар“ тенине 
аса илсе, мӗн пур укҫине пупа тыттарнӑ.

Ҫак ӗҫ хыҫҫӑн Упанккан, вырсарникун чиркӳ- 
рен таврӑннӑ чухне, ӳсӗр пракуха тӗл пулнӑ. Пра- 
кухӗ:'

Кам епӗ?—тесе шӑлӗсене шатӑртӑттарсах 
'ы й н ӑ ‘Упанккаран. , ■ -

— Есӗ'турӑн чури пулатӑн.
Сана „турӑн чури“ парам,—генӗСте, Упанк- 

кана сылтӑм питҫӑмартинчцн пӗтӗм вӑйран"ҫиҫсе 
Данӑ.,..,

Ӑна Упанкка: „Пӗри-пӗри сана сылтӑм п и тҫа - ' 
мартинчен ҫапсан, есӗ ӑна теприне - те ҫавӑрса 
;Пӑр.“,.'тӗаине аса илсе, сулахай-пвтҫӑмацтине ҫа-', 
вӑрса панӑ. Лешӗ сулахайӗнчен те ҫаинӑ. Упанк- 
ки вара каллех сцлтӑммине ҫавӑрса панӑ, Пра- 
кухӗ сылтӑмминчен те ҫапнӑ...

Пракухӗ чарӑна пӗлменнине кура, ӑна хирӗҫ 
тӑрас шухӑшпа, Упанккан сылтӑм алли пӳрни- 
сем чышкӑ пулма чӑмӑртанма тытӑннӑ мӗн те, 
анчах „усала хирӗҫ зн тӑр“ тенине аса илсе, вӑл 
чышкине сӳтсе йанӑ. Ҫавӑнтах ӳсӗр хулигантан 
тармах тытӑннӑ. Тарнӑ май такӑнса ӳксе, алли 
етем тислӗкӗ ҫине пулса вараланнӑ.

Киле таврӑнсан, вар/!анса пӗтнӗ аллипех апат 
ҫиме ларнӑ. Арӑмӗ ӑна:

— Ма аллуна ҫумастӑн?—тенӗ.
Упанкка Марк ҫырнӑ йеванкӗлине уҫса, ҫакна 

вуласа панӑ:
— „Фариҫейсемпе кӗнекеҫӗсем Иисусран ыйт- 

нӑ: Санӑн вӗренекенӳсем ваттисен йӑлине мӗншӗн 
тытмаҫҫӗ, аллисене ҫумасӑрах ҫӑкӑр ҫийеҫҫӗ, те- 
нӗ. Вӑл вӗсене хирӗҫ каланӑ: ҫынна ӑшне кӗре- 
кенни нимӗн те ирсӗрлентермест, ӑшӗнчен туха- 
канни ирсӗрлентерет, тенӗ“. Ҫавӑнпа ҫумастӑп.



Тепӗр кунне Упанкка тухтӑра кайнӑ. Тухтӑр 
патне кӗрсен малтан сӑхсӑхса илнӗ.

— Мӗн ыратат?—ыйтнӑ тухтӑрӗ.
— Нимӗн те ыратмаст. Ҫак сылтӑм алла кас- 

са памӑн-ши, тесе килтӗм те.
— Ма касас?
— Ҫылӑха кӗме илӗртнӗшӗн. Енер Пракух 

йатлӑ етем, хама хӗненӗ чухне, ҫак сылтӑм алӑм 
ӑща хирӗҫ тӑрасшӑн, тӑхӑнтарса йарасшӑн пулчӗ. 
Йеванкӗлире каланӑ: „Сана аллу йе уру илӗртет 
пулсан, ху ҫумӑнтан касса пӑрах вӗсене“ тенӗ. 
Касса пӑрахмасан вӑл ал татах мана илӗртме 
хӑтланӗ...

Тухтӑр чӗрӗ алла касма килӗшмен. Упанкка 
вара хӑйӗн хӑрах куҫне кӑларса пама ыйта пуҫ- 
ланӑ.

— Куҫӑм Упрам арӑмне ӑмсанчӗ. Аскӑн шу- 
хӑшсем йенеле илӗртсе кайасшӑн вӑл. Йеванкӗли- 
ре: Сана куҫу илӗртет пулсан, ӑна чавса кӑларса 
ывӑтса йар: икӗ куҫпа вутлӑ тамӑка кӗрсе ӳкич- 
чен, чӗрӗлӗхе хӑрах куҫпа кӗни авантарах пулӗ 
сана“—тенӗ. Ҫавӑнпа епӗ ӑна кӑларса ывӑтасшӑн. 
Хамӑн ӑна тума халӑм ҫителӗксӗр...

Тухтӑрӗ сывӑ куҫа кӑларса__ывӑтма килӗшмен.
— Лӑпланса килна кайах. Ӳлӗмрен нихӑҫан та 

сывӑ ӳте кастарма пирӗн пата ан кил!—тенӗ ху- 
шӑра Упанккан ҫийелти тумтирӗнче пыйтӑсем 
йӑшӑлтатнине курнӑ. Пӗр пыйтине тытнӑ та, ура- 
па пусса вӗлерме, урайне йанӑ.

— Ан вӗлер ӑна. Турӑ усала хирӗҫ тӑ.ма хуш- 
ман,—тесе ӳкӗтлеме тытӑннӑ тухтӑра Упанкка.

Тухтӑр патӗнчен киле таврӑннӑ хушӑра хай- 
хи Упанккана пӗр ыйткаласа ҫӳрекен йевӗрлӗс- 
кер тӗл пулнӑ. __ —

— (|Ҫу ыйткалакана.-Д^рӑ хӑй ман %татак йачӗ 
пулмала. Хамӑр тӑрӑхра йулашки ҫулсенче ыйт- 
каласа ҫӳрекенсене пӗре те курӑнманччӗ-ха, тесе 
шухӑшласа илнӗ вӑл, колхозӑн аслӑ уйӗнче йӗ- 
шӗрсе сарӑлакан калча ҫине пӑхса.

— Ман кӗпе ҫӗтӗк. Хывса памӑн-ши кӗпӳна,— 
тенӗ вӑрӑ-хурахӑнни пек ҫиҫсе тӑракан куҫлӑ 
„ыйткялакан“.

„Пӗри-пӗри кӗпӳна илес тесе тавлашсан, есӗ 
ӑна ҫийелти тумтирна та хывса пар“ тенине аса 
илнипе, пирӗн Упанкка вӑр-вар ҫийелти кӗпипе 
сӑкманне хывса тыттарнӑ.“

Унтан „ыйткалзкан" .чалтан айалти кӗпине, ун- 
тан айалти йӗмне ыйтса сӳсе илнӗ. Упанкка ҫап- 
па-ҫарамас тӑрса йулнӑ, хирти чечексем хушши- 
не кӗрсе ларса пуп панӑ йеванкӗли кӗнекине кӑ-

ларнӑ та, Иисус ту ҫинче вӗрентнӗ чухне каланӑ 
сӑмахсене вуласа лӑпланма тытӑннӑ:

— „Тумтиршӗн мӗншӗн хуйхӑратӑр? Хнрти 
чечексем ҫине пӑхӑр-ха, вӗсем йепле ӳсеҫҫӗ. Вӗ- 
сем ӗҫлемеҫҫӗ те, авӑрламаҫҫӗ те. Епӗ калатӑп 
сире: Соломон пит чаплӑ патша пулнӑ пулин те, 
вӗсем пек пӗрин чухлӗ те тумланайман. Ей са- 
хал ӗненекенсем, пайан пур, ыран кӑмакана пӑ- 
рахмали хирти курӑка турӑ ҫав тери тумланта- 
рат пулсан, сире вӗсенчен авантарах тумлантар- 
мӗ-и“, тенӗ йеванкӗлире. Турӑ мана та ҫак хирти 
курӑксенчен авантарах тумлантарӗ-ха, — тесе 
Упанкка хирти чечексем хушшине, ҫемҫе курӑк 
ҫине сарӑлса выртнӑ.

Выртнӑ-выртнӑ. Уйра каҫхи хӗвел урисем тӑ- 
сӑлса чупма пуҫланӑ. Хӗвел аннӑ. Турӑ Упанкка- 
на хирти чечексенчен авантарах тумлантарма пы- 
ман. Пӗлӗт ҫинче ҫӑлтӑрсем мӗкӗлтетме пуҫла- 
сассӑн, каҫ сивви вӑйлах чӗпӗтме тытӑнсассӑн 
тин Упанкка хӑйӗн йалӗпе килӗ йеннеле тӑрса 
утнӑ. Килне таврӑннӑ-таврӑнман арӑмӗнчен ҫиме 
пама ыйтнӑ:

— Ҫимели йенчен пӗр татӑк ҫӑкӑр вӗҫнех 
йултӑмӑр. Ӑна пайанах ҫисе йарсан, ыран мӗн ҫи- 
йӗпӗр-ши?—тенӗ арӑмӗ куҫҫулне шӑлса.

— „Ыранхи куншӑн ан тӑрӑшӑр, ыранхи кун 
хӑйшӗн хӑй тӑрӑшӗ... Мӗн ӗҫес, мӗн ҫийес тесе 
ан куЛ)Знӑр. Чун ҫимӗҫрен пахарах,—тенӗ вӑл 
арӑмӗ каланине хирӗҫ йеванкӗли кӗнеки ҫиичи 
сӑмахсемпе.

Ҫак Упанкка тепӗр кунне, каҫала йенне, хы- 
рӑмӗ выҫсан, пуп патне кайса тарҫа кӗршсе су- 
тӑннӑ, терӗҫ йалти ҫыноем.

Пупӗ, Упанкка нимӗнсӗр, выҫӑ тӑрса йулнине 
пӗлсен, ӑна тарҫӑ ӗҫне туса пурӑнма питех те 
йӳне тытнӑ, терӗҫ. Тарҫӑра пурӑнса ирттеркеле- 
сен Упанккан катӑк ӑсӗ хушӑнма тытӑннӑ хыпар 
та пулчӗ. Пупӗ ӑна малтан каланӑ хакран 14 тен- 
кӗ те 50 пус чакарса тӳленине туйса илсен, йе- 
ванкӗлире: „Хӑвӑр тӑшманӑрсене йуратӑр... хӑвӑ- 
ра хурлӑх тӑвакансемшӗн кӗл тӑвӑр“ тенине ман- 
ман хушӑрах, Упанкка ултавҫӑ пупа питӗнчен 
сурсах вӑрҫнӑ, терӗҫ. Тата йеванкӗлирех: „Анайӑп- 
лӑр, хӑвӑрта айӑплӑ пулмӑр; йепле айӑппа айӑп- 
лӑр, хӑвӑра та ҫав айӑппах айӑплӗҫ“ тенине ман- 
ман хушӑрах, пӳрт-ҫурт сутса туса панӑ укҫаран 
пӗр пусне те тавӑрса паманшӑн айӑпласа пупа 
сута панӑ терӗҫ-ха. Сучӗ тепбр ернеренех хамӑр 
йалтах пулмала терӗҫ-ха.

- 0 ^ 0 -

К А Р А Ҫ Ӑ В А Р
Пирӗн выл)ӑх-чӗрлӗх совхозӗнчи комсомбл ор- 

ганизатӑрӗ Шалапай Куҫми пайан шӑлтах аптра- 
са ҫитрӗ. Тата виҫӗ кунтан стаханӑвла йухӑм пуҫ- 
ланнӑранпа икӗ ҫул тула1 ,̂ анчах ӑна палӑртса хӑ- 
варма нимӗн те хатӗр мар-ха. Куҫма кӑнтӑрлапа 
совхоз икӗ ҫул хушшинче тунӑ ҫитӗнӳсене кӑтар- 
такан диаграммӑсем тума цифӑрсем майлаштарма 
тытӑннӑччӗ, лозунгсем хатӗррипе хатӗрмаррине 
пӗлме парткома тухса чупрӗ. Ҫул ҫинче арӑмне 
тӗл пулса унпа чарӑнса тӑмала пулчӗ. Унтан хӑ- 
тӑлса партком алӑкӗ патне чупса ҫитнӗччӗ, ло- 
зунгсем ҫырма комсомол организаципе хӑйне хуш-

нине аса илсе, кайала вирхӗнме тиврӗ. Тата сӑр- 
сем ҫук. Каллех чӑрмав. Куҫма клуб умне ҫитсе 
чарӑнса чӑм шыва ӳкнӗ ҫамкине тутӑрпа шӑлса 
типӗтрӗ. Унӑн пуҫне хӑшпӗр ӗҫсене тума комсо- 
молӗссене йавӑҫтарас шухӑш пырса кӗчӗ. Анчах 
пӗр-икӗ минут пек иртсенех Куҫма вӑл шухӑша 
пӑрахӑҫласа сӑрсем илме магазинала вӗтеленсе 
чупрӗ.

—Активис тӑк активис,—терӗ вӑл хӑй ӑшӗнче. 
—Неччӳ ӗҫсене ҫынсем ҫине тийеме. Пӗтӗмӗшпех 
хам тӑватӑп. Хамах ытларах чыс пула1 .̂

Магазинра пайан канмали кун иккен тата. Чӑн-



нипех тв—инкек ҫиие синкек. Нимӗн тума т» ҫук 
—сӑрсем туйанас ӗҫе ырана хӑварма тиврӗ.

Куҫма кун каҫа ҫитмӗл те пӗр ҫӗре ҫитсе ҫит- 
мӗл те пӗр ҫӗртен те пушӑла таврӑнчӗ.

Тепӗр кун каллех ҫакнашкал тӗркӗшӳре ирт- 
рӗ. Унта пычӗ, кунта пычӗ, антраса ҫитнӗ йенне 
пӗр сӑлтавсӑрах арӑмне хӑтӑрса илчӗ те кун ирт- 
се те карӗ.

Уйав ыран тенӗ кун Куҫма ирхи апат ҫимесӗ- 
рех совхоз поҫолки тӑрӑх вӗтеленсе ҫӳреме ты- 
тӑнчӗ. Пайан тин вӑл пур ӗҫсене те пӗччен туса 
ҫитерейрес ҫуккине ӑнланса илчӗ. Хӑй тума хив- 
реленнӗ пур ӗҫсене те тенӗ пек комсомолӗссене 
валеҫсе пачӗ. Анчах кунта та чӑрмав сиксе тух- 
рӗ. Срук ытла сахал йулнипе диаграммӑсем тума 
комсомолӗссенчен пӗри те килӗшесшӗн пулмарӗ.

Куҫма тарӑхса ҫитнипе диаграммӑсем тӑвакан 
шырама поҫолӑк тӑрӑх тухса чупрӗ...

Тепӗр ҫур сехетрен пирӗн пӗлӗш пӗр усӑнчӑк 
хырӑмлӑ ырхан ҫынна йертсе клубри хӑй ӗҫлекен 
пӳлӗме пырса кӗчӗ.

— Апла есӗр чӑн-чӑн художникех пулатӑр!— 
терӗ Куҫма усӑнчӑк хырӑмлӑ ҫыннӑн картинӑсем 
тумали хатӗрӗсем ҫине савӑнӑҫлӑн пӑхса.—Отпуск 
вӑхӑтӗнче пӑртак курса ҫӳрес терӗр пу.Ь'* Аван 
йапала... инҫе кайма хатӗрленнӗччӗ-и есӗр? Тӑ- 
вансем патне—и? Инҫетре пурнаҫҫи? Бугуруслан- 
та. Аплаҫ... Вырнаҫсаларӑрах ҫак сӗтелхушшине. 
Хушаматӑр мӗнлеччӗ ҫак сирӗн?

— Сидоров,—терӗ усӑнчӑк хырӑмлӑетем.

—Анла халех ӗҫлеме тытӑнӑр есӗр, Сидоров 
йулташ! .. Чӑрмантартӑм пу.ь *пӗ сире. Урам 
варринчех тытса чартӑм та...

—Ним те мар,—терӗ усӑнчӑк хырӑмлӑ етем.— 
Тӑвансем патне пайан мар иккен—ыран та ҫитсе 
ӗлкеретӗп. Йулташа инкекрен хӑтарасси вӑл ман- 
шӑн—чи пысӑк парӑм... Диаграммӑсем тумала те- 
тӗр-и-ха есӗр? Мӗнле сведӗнисем тӑрӑх тума- 
ла? Сӑрсем пури тата?

Куҫма ытлашши савӑнса кайнипе художнике 
чу1 кӑна чуптуса илмерӗ. Вӑл кӗтесри пысӑк 
шкапа уҫса сӗтел ҫине темиҫе тӗрлӗ сӑрсем тата 
виҫ-тӑватӑ папкӑ хут кӑларса хучӗ:

— Кунта—сӑрсем, акӑ кунта вара—тӗрлӗ све- 
дӗнисем,—папкӑсен ӑшӗнчи хутсене сӗтел ҫине 
саркаласа хучӗ Куҫма.—Вӗсене ӗнер диаграммӑ- 
сем тума совхоз кантурӗнчен илсеттӗм. Мӗнкир- 
лине пурне те тупма пултаратӑр унта. Малтан 
есӗр стаханӑвла йухӑм тата совхоз туса кӑлара- 
кан продукци ӳссе пынисене кӑтартакан диаграм- 
мӑсем тума тытӑнӑр... Епӗ каҫпа наччаса кӗрсе 
тухӑп. Еҫленӗшӗн укҫине те тӳлесе хӑварӑп. Хал- 
лӗхе манӑн пӗр ҫӗре васкамала-ха,—тесе алӑкран 
тухса сирпӗнчӗ Куҫма.

Караҫӑвар Куҫма,- тивӗҫлӗ ҫынсем хистереен 
тин, хӑйне Сидоров текен етем—художник мар, 
шпион пулнине пӗлнӗ.

X. Сухари -Матаксем.

-ап о-

ЧЫ СЛАМА
Ваҫка, ҫӗнӗ арӑм туйанни икӗ кун.
•— Н)урӑ!—тенӗ вӑл виҫҫӗмӗш кунне ирхине, 

—хамӑрӑн ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хӑта-тӑхлачӗсене чӗн- 
се ӗҫкӗ тӑвас мар-и?

— Ара тӑвас, Ваҫушкӑ,—тенӗ арӑмӗ йӑл кул- 
са. Вара Ваҫка арӑмӗн хулне ҫаклатса хӑй пуҫ 
пулса тӑракан лавкасем, магазинсем тӑрӑх ҫӳре- 
ме тухса утнӑ.

Пӗр магазинне кӗнӗ. Куҫ умӗнче ҫӗлӗкпе кӑ- 
ҫатгемсӗр пуҫне нимӗн те пулман. Ваҫка прикаш- 
чик ҫине ҫилӗллӗн пӑхса илнӗ те:

— Мӗн ҫу кунӗсенче кӑҫатсемпе сутӑ тӑва- 
тӑр! Халӗ, хӗвел шӑрантарнӑ вӑхӑтра пушмак 
сутмала. Ех, сирӗн пуҫсем!—тесе вӑрҫнӑ Ваҫка. 
Унтан Еӑрҫсах тухса кайнӑ. Вӑрҫсах тепӗр лавка- 
на ҫитсе кӗнӗ.

— Ваҫушкӑ! Аттесене чыслама кӑлбаси, пӗре- 
мӗк, апелсин, хӗрлӗ ерех илесчӗ, — нӑйкӑшнӑ 
арӑмӗ.

Ваҫка арӑмне итлесе пӗтермесӗрех:
— Кӑлбаса турттарса парӑр,—тенӗ.
— Ара,—тенӗ пӗр пиркашчикӗ хӗрлӗ ер х кӗ- 

ленчисем ҫине кӑтартса,—пире кӑлбаси тытма 
хушман. Кӑлбаси ҫулахи вӑхӑтра шӑршланса 
кайасран хӑранипе кӑлбаси тытмаЬтпӑр.

— Кам хушнӑ сире. Епӗ-и? Епӗ мар, ӑна ма- 
газин заведуйушчийӗ хушнӑ,

Ваҫкӑпа арӑмӗ магазинран тухса кайнӑ.

Ентӗ Ваҫка умӗнче пысӑк саспаллилӗ вывӗс- 
кӑ „Ресторан". Ваҫка ури те, арӑмӗн ури те ҫа- 
вӑнталах йарӑннӑ. Ваҫка куҫ умне кӑлбюисем 
курӑнса кайнӑ.

— Илес,—тенӗ вӗсем арӑмӗпе пӗрхарӑс.
Буфетчик пиллӗк кило виҫсе панӑ. Ваҫка арӑ-

мӗ кӑлбасине ҫӑварне хыпма та ӗлкӗрнӗ.
— Ай!—тенӗ вӑл,—шӑршӑ кӗрет, ҫӗрӗк!
Ваҫка сӑмси те ҫӗрӗк шӑршз туйса илнӗ.
— Ресторан заведуйушчине кунта!—тенӗ Ваҫ- 

ках.
Пӗр ҫинҫешке типшӗм ҫын пырса тӑнӑ. Ан- 

чах Ваҫка вӑрҫма пикенйӗскер, ҫав вӑхӑтрах 
арӑмӗн хайар куҫне курнӑ та тула тухнӑ.

— Мӗн ес йыснана ман умра намӑслантар- 
ма-и!—тене арӑмӗ.

Ваҫка арӑмне лӑплантарас тесе, перус сутакан 
ларйок йенне пӑрӑннӑ. Кунта та махоркӑран пуҫ- 
не нимӗн те курайман вӑл.

— Мӗн сутти тӑватӑр есӗр, —тесенех ӑна арӑ- 
мӗ пӳлнӗ.

— Есӗ прикашчиксене вӑрҫнине куруа тух- 
ман епӗ, тенӗ.

Ваҫка нимӗн те чӗнмен. Чӗнмен арӑмӗ те.
Иртнӗ ерне, иртнӗ ытларах та. Хӑна пухас 

шухӑша тепӗр уйӑха хӑварнӑ.

И. Кашлинке.



...ш

— Ш ухӑш лам а та  х ӑр у ш ӑ . Каш ни в ӗт  ҫак  п у х у р а  л ар ак ан н и сен ч ен  м ан  к ан д и д атурӑш ӑн  вӑрттӑн  сасӑл акан н и  
пулса тара1

Вунулттӑмӗш
Кивӗ пиншак тӑхӑннӑ ҫын мӑя кружкӑри сӑ- 

рана ҫуррине ӗҫрӗ те, хӑйпе пӗрле тӑракана 
каларӗ:

— Питӗ хакла ӳкнӗ етем епӗ. Государствӑна 
2 пин тенке ларнӑскер епӗ.

— Ӳкӗнетӗн!—кулса илчӗ кӳршӗ ҫынни унтан, 
типӗ воблӑ ҫыртса илнӗ майӑн.—Уголрозыска хӑ- 
ҫан кайса ӳкӗнме шутлдн?

— Ма уголрозыска?
— Ара есӗ: 2 пин тенкӗ растратӑ турӑм, тесе 

каларӑн-ҫке.
— Растратӑ турӑм темерӗм-ҫке. Государствӑ 

маншӑн 2 пин тенкӗ укҫа пӗтернӗ, терӗм. Усси пӗр 
пуслӑх та пулман.

— Хаклӑ етем иккен есӗ. Пӗр-пӗр специалис 
пулӗ-ха.

— Специалис... Йурӑхсӑр етем. Ӗҫкӗ пиркийех 
пӗтетӗп.

Кӳршӗ ҫынни воблӑ чӑ.млама пӑрахнине кура, 
хайхн етем ӑна ак ҫапла ӑнлантарчӗ:

— Ӗҫкӗ чирӗнчен сывалма мана пӗр хулари 
пуЛ)Ницӑна йачӗҫ. Мана сыватма государствӑн пӗ- 
тӗмпе 2 пин тенкӗ ытла укҫа пӗтнӗ. Акӑ халӗ 
куратӑн, каллех епӗ ӗҫкӗ ҫынни пулса кайрӑм.

— Ма-ха апла? Чӑтаймарӑн пула1.
— Чӑтаймарӑм ҫав. Мӗншӗн тесен епӗ вунул- 

тӑмӗш етем пулнӑ. Ҫӗр ҫынран 15-мӗшӗ сывалаҫ- 
ҫӗ, ыттисем сывалаймаҫҫӗ, теҫҫӗ тухтӑрсем. 16-мӗ- 
шӗ пулман пулсан епӗ те сывалаттӑмччӗ.

Вӑл кӑштах ним шарламасӑр тӑчӗ те, кайран 
тепӗр сӗтел умӗнче ӗҫсе тӑракан мужик йеннеле 
пӑхса, ҫапла каларӗ:

— Мӗн тери шел ҫав укҫана! Пӗр пин мар 
вӗт, икӗ пин! Вӑл икӗ пин укҫапа миҫе пин литр 
сӑра илме пула1, миҫе пин кружкӑ, миҫе пин ста- 
кан сӑра... Ех, мӗн тери нумай укҫа!—терӗ те, 
пушӑ кружкине, лартса кӑштах тайкаланкаласа 
тухмали алӑк патнеле утса карӗ.

В. Т.



Хӗллене хатӗр мар пуҫлӑх
Ӳкерчӗкӗ „Ч айан“ ж урналӑн, текст хамӑрӑн.

— Х ӗвел е  ҫап л а  к ӑ к а р с а  илесчӗ... А халӗн  вӑл х ӗл  йен- 
неле х ы т ӑ  кайм а п уҫларӗ.

К А Ш К Д Р
— Вула-ха, пӗтӗмӗшпех вула,—тет ашшӗ шкул- 

та виҫҫӗмӗш ҫул „отлично“ вӗренсе пыракан ывӑл- 
не.—Питӗ интереснӑ йумах ку. Вула-ха.

Ывӑлӗ вула1:
„Пӗр выҫӑхнӑ кашкӑр картана кӗрсе кайнӑ. 

Унта вӑл така тӗл пулнӑ. Тӗлпулнӑ та каланӑ: 
Итле-ха, така тусӑм!

Есӗ грамӑтнӑй вӗт! Мана пӗр пӗчӗкҫӗ справкӑ 
ҫырса пар-ха?—тенӗ. Така итленӗ. Ҫырма пикен- 
нӗ: „Ку кашкӑр калама ҫук ырӑ кашкӑр. Унӑн 
ашшӗ те нихӑҫан никама та сийен туман. Йун 
ӗҫсе пурӑнман. Амӑшӗ те, мулкачӑран тӑванскер, 
питӗ йӑваш пулнӑ. Пӗтӗм вӑрманти чӗрӗ чун вӗ- 
секе ӗмӗр-ӗмӗрех йуратса пурӑннӑ. Пӗр сӑмахпа 
каласан, ку кашкӑр тискер кайӑк мар, тесе, акӑ, 
кайри ура чӗрнипе пичет пуссах ӗнентеретӗп“. 
Пичет пуснӑ така. Кашкӑр савӑнсах тав тунӑ 
ӑна. Тав туса такана ыталанӑ та мӑнӗнчен пӑвса 
пӑрахнӑ Йунне ӗҫпӗ. Еҫнӗ те вӑрманала ӗрӗх- 
тернӗ“.

— Пӗтрӗ,^—терӗ вулавҫӑ ача.
— Интереснӑ, — терӗ ашшӗ. — Ман пата та 

ӗнер пӗр икӗ уралӑ кашкӑр пырса кӗчӗ. „Есӗ 
председатӗл вӗт. Мана ҫапла-ҫапл !, суйлав пра- 
випе те усӑ кура1, кирек мӗнле ӗҫе те илме йу- 
рат; пуп пулнӑ пулсан та чиркӗве хӑйех, халӑх 
ыйтнипе хуптарчӗ, тесе справкӑ ҫырса пар-ха?“— 
тет. Епӗ ӑна: тӑхта-ха, терӗм.

Пуҫсӑр купӑстасем

Лайӑх пурӑнатпӑр,—тет Тӑвай районӗнчи „Ҫӑл- 
тӑр“ колхозӑн колхозникӗ, иртен-ҫӳрен ӑна тӗл- 
пулса сывлӑх суннӑ хыҫҫӑн.—Йурла-йурла ака 
турӑмӑр кӑҫал. Тырӑсем калама ҫук лайӑх шӑтса 
тухрӗҫ. Иурла-йурла вӗсене пӑхса ҫитӗнтертӗмӗр. 
Йурла-йурлах ак вырса та пӗтертӗмӗр, ҫапма пи- 
кентӗмӗр—пӗр гектартан икӗ ҫӗр пӑт тырӑ туха1 
йе ытларах та. Мӗншӗн савӑнас мар? Ӗҫленӗ ӗҫӳ 
ӑнӑҫнӑҫемӗн ӑнӑҫса пынӑ чухне йурлани те килӗ- 
шӳлӗ вӗт. Тӗрексӗр ыар пирӗн ертелӗн хуҫалӑхӗ! 
Тӗштырӑ тӑвас тӗлӗшпе ҫеҫ мар, вы.ь2х-черлӗх 
ӗрчетес йенӗпе те ӗнтӗ епӗр мӗн колхоз пуҫлан- 
нӑранпах районри кайри вырӑна пӗрре те йышӑн- 
са курман. Сысна ӗрчететпӗр, сурӑх, пӑрусем те 
пӗчӗкрен пысӑкланса ӗне пулаҫҫӗ. Пылхурчӗ те 
нумай пирӗн. Пылсӑр нихӑҫан та чей ӗҫместпӗр, 
хӑш чухне вӑл пыла сӑра ҫине йарса та йӳҫӗтке- 
летпӗр. Пахча та пур пирӗн—ертел пахчи. Ҫулта- 
лӑкне икшер йе хӑшпӗр чухне, астӑваймасӑр, 
виҫшер хут килсе кайакан агрономсем „промо- 
город“ теҫҫӗ ӑна. Унта темӗнле йышши пахча- 
ҫимӗҫӗ те пур взра пирӗн:_ҫарӑкӗ, хӑйарӗ, кишӗ- 
рӗ, помидорӗ—пур те, Кӑҫал купӑста ытларах 
лартса хӑвартӑмӑр... Купӑста.

Ку тӗле ҫитсен „Ҫӑлтӑр“ колхозникӗ сасартӑк 
паузӑ тӑва1. Унтан сана ҫавӑтат те тӳрех пахчана 
илсе кайа1. Ҫитетӗн. Ҫарӑк кӑларса пара1. Ҫап- 
ҫаврака ҫарӑк. Тутлӑ. Кишӗр акӑ. Хӗп-хӗрлӗ ки- 
шӗр: ҫинӗҫемӗн ҫийес килет ӑна. Тутлӑ. Умрах 
хӑйар йӑранӗ. Лайӑх йышши хӑйарсем.^ Татса иле- 
тӗн. Тутлӑ. Унтан помидор ҫийетӗн. Йурла1 кол- 
хозник. Йурла-йурла калаҫат. Тата кӑштах утсан 
сасси сасартӑк ҫухала^ ун. Илтӗнми пулат. Ый- 
татӑн:

— Ӑҫта вара есӗ? И-у-ук?!
— Кунта епӗ, кунта! Купӑста йӑранӗ хушшин- 

че. Ки-и-ил?!
Ун хыҫӗнчен утатӑн, Купӑста йӑранӗ хушшине 

кӗрсе кайатӑн. Кайатӑн ыар, кӗрсе пытанатӑн. Ху 
мӗнле кӑна вӑрӑм пулсан та, хӑвӑнтан та ҫӳлӗ 
купӑстасем йӗри тавра кашласа лараҫҫӗ: тунисем 
вӗсен тӑпачӑ аври пек, ҫулҫисем каснӑ-лартнӑ... 
йӑмра ҫӳлҫисем пек.

— Мӗн ку? Купӑста мар пулӗ ку?! .
— Мар пулӗ те,—тет колхозник.—Ҫапах купӑс- 

та тесе акнӑ ӗнтӗ ӑна.
— Пуҫӗсем ӑҫта?.. Пуҫӗсем?
— Ҫаврӑнайман-ха. Захарова кӗтеҫҫӗ.
Захаров хушаматлӑ ҫын ҫинчен кала1 колхоз-

ник. Канашра пахча-ҫимӗҫ вӑрлӑх базин пуҫлӑхӗ 
пулса ӗҫлет Захаров. Ҫак вӑрлӑха вӑл иртнӗ ҫур- 
кунне: „Пӗтӗм тӗнчери чи лайӑх йышши купӑста 
вӑрлӑхӗ ку“ тесе колхозниксене парса йзнӑ. Акӑ, 
„чи чаплӑ“ йышши купӑста йӑранӗпе пыратӑн.

— Ой-й,—тет колхозник.—Купӑста пуҫӗсем 
ҫавӑрӑнаймарӗҫӗ ҫав. Захарова кӗтетпӗр-ха. Мӗн 
калӗ-ши килсе кур:ан. Тен ҫак пуҫсӑр вӑрӑм ту- 
налӑ купӑста ҫине пӑхсан хӑйӗн те пуҫӗ ҫавӑрӑнса 
кайӗ.

Кула¥ колхозник. Тарӑха-тарӑха кула1. Пур 
йенчен те пурлӑхлӑ ертелӗн хуҫалӑхне купӑста- 
сӑр тӑратса хӑварнӑшӑн Захарова чӗререн тарӑхса 
йатла1. Тӗрӗс йатлат.

П. Ламаиас.
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а н и т е л
Клирӑс ҫйнче Отлукавин тийечук тӑра1, вӑл тӑс- 

нӑ ҫуллӑ пӳрнисем хушшинче кышласа пӗтерне 
хур тӗкӗ *) тытнӑ. Унӑн пӗчӗкҫӗ ҫамки картлаш- 
каланса пӗтнӗ, мӗн пур шупка-хӗрлӗрен пуҫласа 
тӗксӗм кӑвака ҫитиччен мӗнле тӗссем пур, ҫав- 
сем пӗтӗмпех унӑн сӑмси ҫинче пӑнчӑсем туса 
вы?ьанса тӑраҫҫӗ. Ун умӗнче, Цветной Триодь 
кӗнекен хытхуплашкийӗ ҫинче икӗ хут татӑкӗ 
выртаҫҫӗ. Пӗрин ҫинче „о здравии” ҫырнӑ, теп- 
рин ҫинче “за упокой", вӗсен иккӗшӗн айӗнче 
те темиҫешер йат... Клирӑс ҫывӑхӗнче ҫурӑм 
хыҫне ҫакнӑ кутамкалӑ, ӗҫлӗ-шухӑшлӑ питлӗ пӗ- 
чӗкҫӗ карчӑк тӑраТ. Шухӑша кайнӑ вӑл.

— Тата кама?—хӑлхи хыҫне кахалӑн хыҫкала- 
са ыйта'? тийечук.—Хӑвӑртрах шухӑшла, мӗскӗн 
чун, ахалӗн манӑн вӑхӑт ҫук. Халех часси вулама 
тытӑнатӑп.

— Халех, пачӑшкӑ... Ҫыр еппин... Турӑн чури- 
сене сывлӑх патӑр; Андрейпа Дарйеще ачисемпе 
пӗрле... Мигрийе, каллех Андрейа, Йентипа, Мар- 
йене...

— Тӑхта ӗнтӗ, ан васка... Мулкач хыҫҫӑн чуп- 
мастӑн ҫке, ӗлкӗрӗн-ха.

—Марйене ҫыртӑн-и? Ну, халӗ ӗнтӗ Кирилла, 
Гордейа, халӗ кӑна вилнӗ ачана Герасима, Панте- 
лейа... Вилнӗ Пантелейа ҫыртӑн-и?

— Тӑхта... Пантелей вилни-ха вара?
— Вилнӗ...—йӑвӑррӑн сывласа илет карчӑк.
— Апла ес ӑна ма чӗррисем патне ҫыртаратӑн?— 

ҫилленет тийечук, Пантелейа вӑл хут ҫинчен 
чӗрсе пӑрахса, тепӗр хут ҫине ӳкерсе.—Ав мӗнле 
есӗ... Есӗ тулкӑлӑн кала, ан пӑтраштар. Вилнисем 
патне тата кама ҫырмала?

— Вилнисем патне-и? Халех... тӑхтаха... Ҫыр еп- 
пин. Ивана, Утатйене тата Дарйене, Йакура... Ҫыр- 
са хур... Захар салтака... Тӑватӑм ҫул служба кайнӑ- 
ранпа ним хыпар та пулмарӗ.

— Вӑл апла пулсан, вилнӗ?
— Кам пӗлет ӑна! Те вилнӗ, те чӗрӗ... Есӗ 

ҫыр кӑна...
— Ана манӑн хӑшӗн ҫине ҫырас-ха? Ежӗли, 

калӑпӑр, вилнӗ пулсан, вилнисем патне, чӗрӗ 
пулсан, чӗррисем патне.. Ӑнлан вара сирӗн пек- 
кисем каланине.

— Хм... Ӑна есӗ, ывӑлӑм, икӗ хучӗ ҫине те 
ҫырса пар-ха, вара курӑнӗ. А, тепӗр тесен, кирек 
ӑҫта ҫырсан та пурӗ пӗрехҫке, тараватсӑр етем... 
пӗтнӗскер... Ҫыртӑн-и? Халӗ вилнисем патне 
Маркка, Левонтийе, Уринене... Ну, тата Куҫмапа 
Аннӑна... чирлӗ Феодоҫийе...

— Чирлӗ Феодоҫийе вилнисем патне. Тӳ!
— Мана та вилнисем патне тетӗн? Ухмаха 

йертӗн пул)?
— Тфу( Есӗ, ват супнӑскер, арпаштарса йа- 

тӑн мана. Халиччен вилеймен пулсан, ҫаплах кала, 
вилмен-ха те, вилнисем хушшине сӗртӗнсе кӗрсе 
ан кай. Арпаштаратӑн ҫеҫ. Халӗ Феодоҫийе кӑларса 
тепӗр вырӑна ҫырмала пулчӗ... пӗтӗм хута вар- 
ларӑн. Ну, итле, сана вуласа парам... О здравии 
Андрейа, Дарйене ачисемпе пӗрле, каллех Андрейа,

*) Хур тӗкпе ӗлӗк ҫырнӑ.

Антипа, Марийана, Кирилла халӗ вилнӗ ачана... 
Тӑхта-ха, Герасим кунта мӗнле-ха лекнӗ? Нумай- 
ах пулмас^ вилнӗскер сасартӑк чӗрри пулса тӑнӑ. 
Ҫук, арпаштарса йатӑн мана, ват супнӑскер! Ту- 
рӑ пултӑр санпала, пӗтӗмпех арпаштарса йатӑн.— 
Тийечук пуҫне сулкала1, Герасима чӗрсе пӑрахаГ 
те, вилнисене ҫырнӑ пайа кӗртсе хурат.

— Итле! О здравии Марийана, Кирилла, сал- 
так Захара... Тата кама?

— Утаттийе ҫыртӑн-и?
— Утатти? Хм... А в д ^ | | ^ . .  Евдоки^...—тийе- 

чук икӗ хутне те пӑхса туха¥.—Ӑна ҫырнине ас- 
тӑватӑа, халӗ хӑйамат... нимӗнле те тупаймас^гӑп... 
Акӑ вӑл! Вилнисем патне ҫырнӑ.

— Утаттийе вилнисем патне?—тӗлӗнет кар- 
чӗк.—Качча тухни ҫулталӑк ҫук, есӗ ӑна вилӗм 
сунатӑн... Есӗ ху, ырӑ ҫынӑм, арпашатӑн та, кай- 
ран мана вӗчӗркенен. Есӗ кӗл туса ҫыр, чӗрере вӗ- 
чӗркенес кӑмӑл пулсассӑн, усал хӗпӗртет. Сана 
кунта шуйттан ҫавӑрса арпаштара'1'.

— Тӑхтд, ан чӑрмантар...
Тийечук тӗксӗмленсе илет, унтан шухӑшласа 

тӑнӑ хыҫҫӑн, вилнисен хучӗ ҫинчен йерипен Ав- 
дотйене чӗрсе пӑраха1. Перийӗ „д“ саспаллине 
ҫырнӑ чухне ҫуйӑхса кайатЕ' те, ыӑнӑ варланчӑк 
туса хӑвараГ. Тийечук нимӗнле мар пулса, ӗнси- 
не хыҫат!'.  ' ч к

— Апла пулсанЦунтан-/Авдотйӗна » сирпӗтет- 
пӗр!—тесе мӑкӑртатаТП^ вӑтаннӑ пек пулса:— 
ӑна ҫавӑнта ҫырмала... Ҫапла. Тӑхта-ха... Ӑна ун- 
та ҫырсассӑн, чӗррисем патӗнче пула1, кунта 
ҫырсассӑн, вилнисем патӗнче пула'г... Пӗтӗмпех 
арпаштарса йачӗ карчӗк. Захари!^ салтакӗ кӗрсе 
ларнӑ тата унта... Хзйамат илсе кйлнӗ ӑна... 
Нимӗн те ӑн/анмастӑп. Ҫӗнӗрен ҫырмала пулчӗ... 
Тийечук пӗчӗкҫӗ шкапа уҫса, унтан аҫмушкӑ та- 
са хут туртса кӑлара1.

— Апла пулсан, Захарне кӑларса пӑрах еппин!
— тет карчӑкӗ. —Богҫним, кӑларса ывӑг... ^

— Ан чӗн!
Тийечук перине чернил ӑшне йерипен ч и к ^ ^  

те^^ҫырнӑ йатсене икӗ хучӗ ҫинчен те ҫӗнӗ хут 
ҫине м й .

— Еп вӗсене пӳрне те пӗр.Ӳе курттавай ҫыр- 
са лартам,—-тет кӑл,—есӗ вара тийакӑн аттене 
леҫсе пар. Кунта кам чӗррине, кам виллине пуш- 
шай вӑл шухӑшласа туптӑр; вӑл семинаринче 
вӗреннӗ, епӗ ун пек ӗҫсене... вӗлерсен те нимӗн 
те пӗлместӗп.

Карчӑк хута алла илет, тийечука авалхи пӗр 
пус ҫурӑ укҫа тыттара1 те, кӑштӑртатса алтарА 
патнеле ута1. >

Мами куҫарнӑ.

Пахчари калаҫу
— Айуй есӗ питӗ ҫӳле хӑпарнӑ!
— Ҫӳле хӑпармасан хуҫи курат.
— Футболкӑна мӗншӗн йӑвӑҫ ҫине хӑпарнӑ 

чух тӑхӑнтӑн? ^
— Хуҫи курсан, вӑрҫма тытӑнсан: спартаковец 

епӗ, тренировкӑна тухрӑм, тетӗп.
Аполлон. М.



V/

ИЕТЕМ ҪИНЧЕ
— А¥а „Правда“ колхозӑн йӗтемми ҫине кайса 

курар, мӗнле ӗҫлеҫҫӗ унта.
— А1а1
Ҫакӑн пек кӗске калаҫу хыҫҫӑн хамӑрӑн Иетӗр- 

не районӗнчи „Правда“ колхозӑн йӗтемми ҫинеле 
утрӑмӑр Йемелйанӑв йулташпа иккӗн. (Йемел- 
йанӑв йалсовет председатӗлӗ).

— Аппу-уй етсемри! —йӗтем ҫине ҫигсен ӳт-пӳ 
тӑрӑх вӗри йун мар, сив шыв чупнӑ пек шӑмшак 
ҫӳҫенсе илчӗ те, ҫӳҫ-пуҫ кӑшӑлах вирелле тӑчӗ. 
Ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑнипе, хамӑн шӗвӗр пуҫ ҫинче 
ларса пыракан картус ҫӗре ҫатлатрӗ.

— Авӑ мӗнле картус пула1,—вӑрҫса илтӗм ха- 
мӑн картуса,—йепле вӑл пуҫ ҫинче ларса пырас- 
шӑн мар; йӗтем ҫинче ыраш улӑмӗ тирпейсӗр 
сапаланса выртнине курсанах пуҫ ҫинчен анса 
тарчӗ.

Улӑмӗ те ҫав ытла та тирпейсӗр, чуна хӑрат- 
ыала сапаланса выртат. Витнӗ йӗтем ҫине витме 
пӗр 7—8 урапа илсе пырса тӑкнӑ та, сарлака 
йӗтемӗн 6-мӗш пайне йышӑнса, сапаланса выртаК', 
ҫывӑхне ан та пыр; виҫӗ лашапа кӗрсе кайсан та, 
ашса тухайрас ҫук. Хӑшпӗр вырӑнсенче, улӑмӗ 
ҫине, симӗс курӑк шӑтма та ӗлкӗрнӗ. Кун пек 
тирпейсӗрлӗхе курсан, пуҫри картус мар, тем те 
хывӑнса ӳкӗ.

— Витнӗ йӗтемӗ мӗнле тата?—тесе ыйтӑр есӗр. 
Тӳррипех калас пулат: витнӗ йӗтем мар, „уҫнӑ йӗ- 
тем“ теме йура1. Витнӗ йӗтем тӑррине пӗр 10—12 
сенӗк чухлӗ улӑм хӑпартса хунӑ та, ӗҫӗ те пӗтнӗ. 
Ҫап-ҫарах. Каҫ пырса витнӗ йӗтем айне кӗрсе тӑр- 
сан, тӳпере миҫе ҫӑлтӑрне те шутласа кӑларма 
пула1. Кӑнтӑр канни канма выртсан—колхозник- 
сем витнӗ йӗтем айӗнче, пичӗсем ҫине хӗвел ӳкес- 
рен, пичӗсене аллисемпе хупласа выртнине кур- 
тӑмӑр.

—^Ма витместӗр-ха ку йӗтемсем ҫине?—ыйтат- 
пӑр Йемелйанов йулташпа иккӗн,—ҫӑмӑр ҫусан 
ҫапнӑ тьфӑсем, пучахсем йӗпенсе кайаҫҫӗ вӗт!

— Йӗпенсе кайасран тырӑ кӑшӑлӗсем ҫине 
пуш кӗлтесем витетпӗр,^—ответлеҫҫӗ колхозник- 
сем.

— Ҫавӑнпа витмесгӗр-и'вара?
— Пӗркуннерех кощухсем витме пуҫланӑччӗ 

те, кайран вӗсем те пӑрахнӑ, хал) вӗт никам та 
пырса тӗкӗнекен ҫук.

— Колхозниксем каласассӑн витсе параччӗҫ, 
тетпӗр колхоз председатӗлне.

' '— Дисциплинӑ ҫук. Суха патне кайма хушсан

сӳреме, сӳреме хушсан—авӑн ҫапма; авӑн ҫапыа 
хушсан—пасара кайакансем пур. Хӑшӗсем акӑ, 
тӗслӗхрен, Григорйев Ариферий тырӑ вырнӑ 
чухне, кӑнтӑрхи апат ҫинӗ хыҫҫӑн, темиҫе хут та 
ӗҫрен киле тарнӑ.

— Пуша-ар!—ҫухӑрса йатӑм еп, капансем хы- 
ҫӗнче тӗтӗм мӑкӑрланса тухнине курсан.

— Ӑҫта?
— Вӑ-ӑн капансем хыҫӗнче!—терӗм еп, сылтӑм 

аллӑн шӗп-шӗвӗр пӳрнипе, капансем йеннеле тӗл- 
лесе кӑтартса. ‘

Е-ей, ухмах, ма хӑратрӑнах, пӗтӗм ӑш тапран- 
чӗ, чӗрем те сиксе тухаччӗ. Пушар мар вӑл, вӑл 
пирӗн ҫило-ос. Ҫавна та пӗлместӗн-им?

— Ҫилос, мӗнле ҫилос? Есӗр ҫилоса пӗҫерсе 
тӑваттӑр-им? Апла пулсан вы.^ӑхсем йуратсах 
ҫийеҫҫӗ пул) еппин ӑна,—терӗм те, ҫилос пӗҫерсе 
тунине курма утрӑм. Курас килет. Халиччен кур- 
ман-илтмен йапалана камӑн курас килмӗ-ха. Ҫӗнӗ 
йапалана такамӑн та курас килмеле.

— Ф-фу-у сӑмсана!-ҫилос ҫывӑхне ҫитичче- 
нех темӗнле усал шӑршӑ сӑмсана, ҫӗҫӗпе каснӑ 
пекех, ҫурса кайрӗ. Сӑмсана аран аран икӗ алӑпа 
пӑчӑртаса тытрӑм. Тытман пулсан, пӗлместӗп, тем 
пулаччӗ. Ҫилоса пӗҫерсе мар, ҫӗртсе тӑваҫҫӗ мӗн. 
Ҫилос шӑтӑкне (виҫӗ тоннӑ чухлӗ пулӗ) тӗрлӗрен 
курӑк тураса тултарнӑ та, ҫине витмесӗрех ҫӗртсе 
выртараҫҫӗ. Ҫилос ҫӗрсе кайнипе хӗрсе, шӑрш- 
ланса, пӑс кӑларса вырта1, епӗ тӗтӗм тесе. Кун 
пек ҫӗрӗк те шӑршлӑ ҫилоса йуратса мар, ҫичӗ 
кун выҫӑ тӑрсан та, пӗр вы./ьӑх та пырса шӑрш- 
ласа пӑхас ҫук. Ҫилос шӑтӑкне тултарса пӗтерей- 
мен курӑксем ҫилос шӑтӑкӗ тавра хуп-хура ҫӗрсе 
выртаҫҫӗ.

— Мӗнле курӑксем тултарнӑ ха есӗр кунта? — 
ыйтатпӑр колхозниксенчен.

— Мӑйан, утмӑл-турат, виккӑ, 0,15 гектар 
ҫинчен ҫулса килсе ҫакӑнта тултартӑмӑр.

— Ҫине те витмерӗр?!
Ку ыйту ҫине нимӗнле ответ та пулмарӗ.
Мӑйан, утмӑл-турат, виккӑ-пурте аван, тутлӑ 

курӑксем. Ку курӑксене хӗвелте типӗтнӗ пулсан, 
сахалтан та пӗр капан утӑ пулнӑ пулӗччӗ; выл)8х- 
сем те йуратса ҫинӗ пулӗччӗҫ. Ха./ь ҫӗрет...

Ҫиаоса ҫӗртеҫҫӗ. Ҫилоспа пӗрле колхоза йертсе 
пыракан п>ҫлӑхсен пуҫ мимисем ҫӗрмеҫҫӗ-ши? — 
терӗмӗр те, сӑмсасене пӑчӑртаса, йӗтем ҫинчен 
тухрӑмӑр.

Марк. Дангер.

Ҫук
Чурачкӑ йалсоветӗнчи (Ҫ ӗрпӳ р.) вулав ҫурчӗн пуҫ- 

лӑхӗ М. Григорйев тӗн праҫникӗсенче ӗ ҫм сен е  ҫӳрет. 
Вулас текенсене кӗнеке памаст.

— Тӗн праҫникӗн сийенӗ ҫинчен тата вӑл ӑҫ- 
тан пуҫланСа кайни ҫинчен пӗлме кӗнекесем илсе 
вулас тесе килнӗччӗ епӗ.

— Еп те ҫавӑнпах килнӗчӗ те. Анчах вулав 
ҫурт пуҫлӑхӗ тӗн праҫникӗ йачӗпе ӗҫсе ҫӳреме 
тухса кайнӑ.

В. Шишвв.
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Канашри чукунҫул 
столовӑйӗнче

— Мӗн чул тӑраГ ҫак 4 стакан кофӗ?
— Пӗр тенкӗ те хӗрӗх минут.
— Мӗнле апла тенкӗ те хӗрӗх минут пултӑр-ха? 
—^_Ҫаплах. Тӑват стакан кофӗ пӗр тенкӗ тй-

рат. Ӑна официанкӑ илсе килеччен шӑпах хӗрӗх 
минут иртрӗ. Ҫапла кашни стаканӗ ҫирӗм пилӗк 
пус та вунӑ минута ӳкрӗ.

Ҫи^ьвес.



Чейе ревизор
Ура тупанӗпе мар, пуҫпа шутласа ҫырнӑ ҫак 

хута Хурӑн Чӑкӑрти (Шупашкар р.) „Ҫӗнӗ йал“ 
колхозӑн ревкомиҫҫи членӗсем.

С ч е т о в о д у
Согласво решения ревизионная комиссия при к-зе 

„Новая деревня* израсходовать за февра^|) м-ца денеж- 
ного средства в сумме 70 руб. (еемьдгсят руб.) 28 коп. 
как подереного дукументы очетоводом Максимова 
Петра.

П ред ревкома: Максимов Петр.
Члевы Ерусланов Ар.

Мвхавлов Ал.
Ку хута ҫырнин тӗп сӑлтавне вӑрттӑн каласа 

парар: Вӑхӑтлӑха счетовод ӗҫне туса пурӑннӑ 
ревкомиҫҫи председатӗлӗ—Максимов Петрпа ре- 
визи комиҫҫин ытти членӗсен ӗҫме укҫа тупас 
килнӗ. Ҫавӑнпа вӗсем ҫакӑн пек приказ Макси- 
мов Петр вырӑнне ӗҫлеме кӗнӗ ҫӗнӗ счетовода 
ҫырса панӑ, тесе пӗлтерчӗҫ ҫак хута пирӗн алла 
паракансем. Халӗ ӗнтӗ „ҫухалнӑ документ“ тӑрӑх 
70 тенкӗ те 28 пус укҫа расхутлама хушакансен 
тӳрӗ чӗри ҫухалнӑ, тупма ҫук, тесе калаҫаҫҫӗ 
колхозниксем.

Шӑр>шла шыв
Пӗри ӗлӗк сарӑ кӗрӗк тӑхӑнма йуратнӑ, тет. 

Вара ҫӗвӗҫ кӗртнӗ, тет те: есӗ мана тӗнчере ҫук 
сарӑ кӗрӗк ҫӗлесе пар, тесе каларӗ. тет.

Ҫӗвӗҫ шухӑшларе-шухӑшларӗ, тет, шухӑшла- 
сан-шухӑшласан ҫӗлеме пуҫларӗ, тет. Сарӑ тире 
темиҫе татӑк-кӗсбк касса тултарчӗ, тет те, кайран 
пӗрне ҫӑмне тулала туса, тепӗр татӑкне сар 
тирне тулала туса ҫӗлесе хучӗ, тет.

Хуҫана, ҫӗлесе пӗтерсен тӑхӑнтартрӗ, тет те, 
хуҫа нимле мар пулса карӗ, тет.^

Ҫавӑн пекех Кӗлӗмкассинчи (Йӗпреҫ р.) „Хӗр- 
лӗ фронтовик“ колхоз председатӗлӗ Шемек Ҫта- 
ианӗ те Совет Сойузӗнче урӑх пулма пултарай- 
ман йапала туса тӗлӗнтернӗ. Уйра тыр выракан 
3-мӗш бригадӑри колхозниксем патне ӗҫмели вӗри 
шыва фекали турттарнӑ пичкепе илсе тухтарнӑ. 
Пичкерн шӑршлӑ шыва ӗҫнӗ хыҫҫӑн колхозниксем 
вӑйран кайичченех хӑсса аптӑранӑ, 5 ҫын вар- 
хырӑм чирӗпе чирленӗ.

Кунсӑр пуҫне ҫак колхозрах колхозниксене 
хуртланнӑ какай ҫитернӗ. 5-мӗш бригадӑра, апат 
ҫинчи какайран, сӗлӗрен пысӑк хуртсем тухнипе 
колхозниксем колхоз столовӑйӗнче апатланма пӑ- 
рахнӑ.

Халӗ ӑна колхозниксем: „Шӑршлӑ шыв хуҫи“ 
тесе йат панӑ. Прокурор мӗнле йат парасси пайан 
паллӑ мар, ыран паллӑ пулб.

Чакак Ан т у н ӗ
Антон Сорокина, ытла хайаршӑн, йалти ҫын- 

сем Куштан Антун тесе йат панӑ. Вӑл Хӗрлӗ Чу- 
тай районӗнчи Тури Ҫӗрпӳкасси йалӗнче вулав 
ҫурчӗн пуҫлӑхӗ пулса пурӑна^. Унӑн сарлака хырӑм- 
не илсе пӑхсан, вӑл уншӑн ерех тултармали са- 
вӑт-сапа пулса тӑрат. Карланки унӑн ерехе ҫав 
савӑт-сапана йамали варанка шутлана1. Чӗлхи 
унӑн, хырӑмне ерех тулса ҫитнӗ хыҫҫӑн, усал сӑ- 
махсене каламали варкан шутланса тӑраК'. Икӗ 
хӑлха таран сарӑлса тӑракан хулӑм тути ҫав усал 
сӑмахсене уҫӑ сывлӑша ӑсатмали рупӑр шутӗнче 
тӑрат.

Унӑн вулав ҫуртӗнче тӑрӑшса ӗҫлемели нимӗн- 
ле оргӑн та ҫук. Ҫавӑнпа та вулав ҫурчӗ „йапӑх 
кӗвви“ шӑхӑрса лара1. Й. Некич,

Кума
Пӗр ухмаха пуп турра пуҫҫапма хушнӑ, тӗт 

те, леш хӑй ҫамкине пуҫҫапса шӑтарнӑ, тет. Ту- 
тарк 1С райҫут пайӗн ҫыруҫине—Максимов Ивана 
пуп, ҫамлине ҫапса ҫӗмӗресрен сыхлас тӗлӗшпе, 
турра пуҫҫапма .мар, чиркӳре кума пулма хушнӑ. 
Леш вара, хӑй идеологи фронтӗнче ӗҫлесе пурӑн- 
нине манса, чиркӳре кума пулнӑ чухне: шуйттан- 
ран уйӑрлатӑп, турра ӗненетӗп, тесе тӑнӑ.

Халӗ ӗнтӗ Максимов Петр, ҫук шуйттанран 
„уйӑрӑлнӑ" та, анчах „уйӑрӑлнӑ" хыҫҫӑнах, „Кап- 
канӑн“ йӗплӗ ҫӑмах пӗҫерекеа в5ри хуранне ури- 
мӗнӗпех кӗрсе ӳкрӗ.

Ҫарӑк
Тойтерек (Ишлей р.) колхозӗн арман пӳртне 

кӗтӗм. Шлепкеме пӑтаран ҫакрӑм. Арман авӑрта- 
кансемпе ҫур сехет калаҫкаласа лартӑм. Унтан 
киле кайма хатӗрленсе пӑта ҫине ҫакнӑ шлепкеме 
шырама тытӑнтӑм. Шлепке вырӑнне пӑта ҫинче 
темӗскер ҫакӑнса тӑра1.

— Мӗн ку?—хӑраса ыйтрӑм епӗ сторӑжран.
— Шлепке!
— Камӑн?
— Сан!
— Ҫу-ук. Шлепке мар ку. Пахчари йӑран та- 

тӑкӗ ку. Авӑ ун ҫинче ҫарӑк ҫулҫӑланса ӳсет. Чӑ- 
нахах шлепкем пулсан, ун ҫинче ҫарӑк ӳсме мӗн- 
ле пултарӗ-ха.

— Пултарнӑ ӗнтӗ. Арман пӳрчӗ пит пылчӑклӑ, 
тусанлӑ. Пӗрене ҫинчен тусан сан шлепку ҫине 
ҫыпҫӑнса тулнӑ. Шлепкӳ ҫинчи тусан ӑшне ҫарӑк 
вӑрри лекнӗ пулмала та, шӑтса тухса ҫулҫӑ кӑ- 
ларнӑ. Хе-хе-хе!—терӗ.



Илле п е  пуп
Тӳпе кӗрхи ҫӑмӑр пӗлӗчӗсемпе хупӑрланнӑ. 

Урамра пы^чӑк ҫӑралнӑ.
Ҫурҫӗр ҫывхарса ҫитес умӗн, чирлӗ арӑмӗ, 

хушнӑ тӑрӑх, хӑйӗнчен икӗ кил урлӑ пурӑнакан 
пуп патне тухса утнӑ Илле. Тулта сӗм тӗттӗм 
пулнӑ: такам пырса куҫран шӗчӗпе тӗртсен те 
палласа йулаймӑн.

Ҫенӗк алӑкне шакканине илтсеннех тутлӑ ӑй- 
хӑ ӑшне путнӑ пуп сасартӑк вӑраннӑ.

— Кам унта?—тесе ыйтнӑ вӑл хулӑм сасӑпа.
— Епӗ, кӳршӗ Илле,—тенӗ тулти сасӑ.
Пуп алӑкне уҫса йарса Иллене пӳрте кӳртнӗ, 

хӑй ӑйӑхлӑ куҫӗсене чармакласа лампӑ ҫутнӑ. 
Иллене сак ҫине ларма сӗннӗ те, кантӑкран тула- 
ла кармашса пӑхнӑ.

— Ҫӑмӑр ҫӑват-им?—тесе ыйтнӗ вӑл, вӑрӑм 
ҫилхелӗ пуҫне хыҫкаласа.

— Ҫӑва^ ҫав,—тенӗ' Илле.
— Хӑм!—тенӗ пуп, Илле ҫине пӑхса.
— Серафим атте, епӗ сан пата ӗҫпе килнӗччӗ, 

—тенӗ Илле.
— Мӗнле ӗҫпе?—ыйтнӑ пуп.
— Манӑн арӑм чирленӗ, питӗ начарланчӗ, ҫав- 

на славит тутарасшӑнччӗ.
— Ҫӑмӑр ҫӑва1, пылчӑк вӗт-ха?—тенӗ пуп.
— Тархасшӑн, Серафим атте, хакне те хӗр- 

хенсе тӑмӑп,—тесе йӑлӑннӑ Илле.
— Пыраймӑп ҫав, пылчӑк, тата тӗттӗм,—тенӗ 

пуп.
— Тархасшӑн, Серафим атте, арӑм вилет вӗт?
— Йӗпе вӗт-ха, тумтирӗмсем те вараланса 

пӗтӗҫ,—тенӗ пуп.
— Серафим атте, еппин хам ҫеклесе кайӑп,—

★

ача пек, мӗскӗн сасӑпа йӑлӑннӑ Илле.
— Йурӗ еппин,—килӗшнӗ пуп.
Хӑйне кирлӗ тумтиррисене тӑхӑнса йанӑ вӑл. 

Илле ҫурӑмӗ ҫине хӑпарса ларнӑ.
— Урампа кайас мар, ҫынсем курсан намӑслан- 

мала пулӗ,—тенӗ пуп, картишне тухнӑ май мӑ- 
кӑртатса.

— Лупас хыҫӗпе кайар-и апла?—тенӗ Илле.
— Ҫавӑнтан кайар ҫав,—тенӗ пуп.
Хыҫалти алӑкран лупас хыҫне тухнӑ вӗсем.

Пупӑн сурӑх вити алӑкран тухсанах, лапах ҫак 
каҫхине сурӑх вӑрлама икӗ вӑрӑ пынӑ пулнӑ. 
Пӗр вӑрри витене сурӑх тытма кӗнӗ, тепӗри 
хыҫалти хапха патӗнче хуҫисем тухасран сыхланӑ. 
Тӗттӗмре нимӗн те курӑнман. Илле пупа ҫӗклесе 
вӑрӑ тӑракан вырӑнала ҫитнӗ. Вӑрӑ ура сассине 
илтсессӗн:

— Илсе тухрӑн-им?—тесе ыйтнӑ.
^  — Илсе тухрӑм,—тенӗ Илле, нимне пӗлмесӗр.

— А1а еппин, пахча хыҫне илсе кайар та пусӑ- 
пӑр,—тенӗ вӑрӑ.

Пуп ку сӑмахсене илтсен ҫав тери сехӗрлен- 
нӗ. Качака пек кӑшкӑрса йанӑ вӑл, Илле ҫурӑмӗ 
ҫинчен анса, чӑлха вӗҫҫӗнех кӗрхи пыЛ)Ч̂ >̂  ашса 
тарнӑ. Вӑррисеы те хӑранипе ҫавӑнтах куҫран 
ҫухалнӑ.

Ҫак ӗҫ ҫинчен килне ҫитсенех Иляе арӑмне 
каласа кӑтартнӑ Арӑмӗ кула-кула ахӑлтатса ҫав 
каҫхинех чиртен сывалнӑ.

Ку калава мана асатте каласа пачӗ. Илле 
тейекенни те хӑйех пулнӑ вӑл. Асанне халӗ те 
кулаГ. Пупа асӑнкала1: пупӗ йалта ҫук.

Максим Йули.
О ★

Тен тӗрӗсех калат вӑл
Пӳртре Борисов ҫеҫ. Тата ерешменсем мачча 

кӗтесӗсене картасем карталаса капӑрлатаҫҫӗ. Лӑп- 
кӑ. Шӑнасем вӗҫни илтӗнет: вӗсем нумайӑн, ҫӑвӑр 
уйӑрнӑ чухнехи пылхурчӗсем пекех сӑрӑлтатаҫҫӗ. 
Хӑрах аллин пӳрнисем хушшине пирускӑ хӗстер- 
нӗ Борисов, тепӗр аллипе отношени тытнӑ—ву- 
лат: „Хӗрлӗ Чутай райӗҫтӑвкомӗ йулашки хут 
асӑрхаттара1 сана, Ишеккасси йалсовечӗн предсе- 
датӗлне. Мӗншӗн халиччен те хӑвӑр йала пырса 
кӗрекен ҫул ҫинчи ҫырма урлӑ такҫан авал хывнӑ 
кӗпере йусаттармастӑн? Часах йӑтӑнса ана1 вӗт. 
Пӗтӗм района намӑслантаратӑн..“

Малала вуламарӗ Борисов. Вуламасан та ӑк- 
ланмала, апла та, капла та, пурпӗрех ку отноше- 
нине „деласен“ хушшине чиксе^ хумала пулат, 
терӗ. Хӑй ҫапах, хӑйӗн ӑшӗнче: „Йусамала пула1- 
ха та вӑл кӗпере" тесе илчӗ. Унтан ура ҫине 
тӑчӗ те алӑкӑн-тӗпелӗн уткаласа ҫӳреме пуҫларӗ. 
Шӑнасем ҫӑрӑлтатаҫҫӗ. Кӗтесри ерешменсем кар- 
та карталаҫҫӗ. Икӗ чӳрече хушшинче ҫӗнӗ стена 
хаҫачӗ ҫакӑнса тӑра1. Ун патне утса пычӗ Бори- 
сов. Кура1—кӗперӗн кӗлеткине карикатурӑласа 
хунӑ. Кӗпер айӗнче—частушкӑ:

Лӑчӑр-лачӑр тет кӗпер 
Йӑтӑнса анасшӑн.
Ҫапах хамӑр калаҫатпӑр,
Трактӑр каҫарасшӑм.

1 0

Пӑрӑнса кайрӗ Борисов. „Йусаттармалах пулат 
вӑл кӗиере“ терӗ каллех хӑй ӑшӗнче. Алӑк уҫӑл- 
че те, районран килнӗ агроном кӗрсе тӑчӗ:

— Ой-й! Аран-аран каҫса ки-«тӗм сирӗн унри 
кӗпер урлӑ,—ҫакӑ пулчӗ унӑн чи малганхи сӑмахӗ.

Ҫапла ҫав! Начартарах ҫав,—терӗ Борисов. 
—Йусаттармала пулат-ха та вӑл кӗпере. Никкак 
алӑ ҫаврӑнаймарӗ.

Каҫхи пухура пусуҫаврӑнӑшӗсем мӗнле пулма- 
ли ҫинчен доклад пекскер туса пачӗ агроном. 
Докладӑн йулашки пайӗнче вӑл, сӑмах май, кӗпер 
ҫинчен чарӑнса тӑчӗ. Вара ун хыҫӗнчен тухса ка- 
лаҫзканӗсем те пусуҫаврӑнӑшӗ ҫинчен мар, кӗпере 
асӑна-асӑна калаҫрӗҫ.

— Кӗпер ҫинчен чарӑнса тӑмалах,—терӗҫӗ вӗ- 
сем,—Мӗншӗн тесен, ун урлӑ каҫнӑ чухне те са- 
хал мар сехӗрленсе чарӑнса тӑма тӗл килет. Ӗнтӗ 
виҫҫӗмӗш ҫул кӗпере йусас пирки сӑмах вак- 
латпӑр.

— Ҫапах ӗҫне тумастпӑр. Калама та аван мар 
вӗт. Вӑл кӗпер урлӑ каҫнӑ чух пӗтӗм ҫан ҫурӑм 
ҫӳҫенсе и.^̂ ет, ҫӳҫ-пуҫ виреле ҫӗкленет.

— Ҫапла ҫав, ҫапла,—терӗ тепри.—Пӗркунхи- 
не хамӑр йала килме тухнӑ автомобил те ун урлӑ 
каҫма хӑраса, вара Мӑнйалтанах ҫаврӑнса пирӗн 
йала килнӗ.

— Ха-ха-ха! Чӑнласах-и? Шупашкартан Мус-



кава Хабаровск хули урлӑ кайнӑ пекех ӗнтӗ вӑл... урлӑ каҫса района нумайах ҫӳрес ҫук. Часах суЙ-
— Давайтӗ-ка по существу вопроса калаҫарха, лзв пуҫланат теҫҫӗ вӗт... Ҫӗнӗ суйлав.

—терӗ агроном.—Пусуҫаврӑнӑшӗ пирки калаҫӑр. Пурте Борисов ҫине чӑр-р-р пӑхса илчвҫ. Тен
— Чим-ха,—терӗ председатӗл Борисов.-—Ку тӗрӗсех калаГ Борисвв. 

ыйтӑва татас пулат. Кӗпере йусамалах пул), граж-
дӑнсем! Анчах маншӑн пулсан ӗҫ сахал. Епӗ ун П. Ламанас.

ч- О ч- ,
Тухтӑр патӗнче

Ч Л' '

' "•Ич ■ ‘ .С..5. .. \ ..А-*'. <,.ч\.
Г','.'

— Т у и ӑр , ман пуҫа ап пӑх та, унта манӑн миме ҫуктӑр; пуҫ мими пулсан, епӗ чиркӳ праҫникӗнче ӗҫсе ӳсӗрӗлсе. тӳпеле- 
шекенсем патне пырса, хам пуҫа шӑтарттарман та пулӑттӑм.
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ЛЙЗМАН Н. С.

ащмаи
г

1 пайлӑ пйееӑ.
Ш Ы  А К  А Н  С Е М :

1. ПРАМУН—ватӑ, колхозник.
2. ЛИСУК—Прамун кинб, бригадир.

Прамук пӳрче. Прамун сывӑмар.
ПРАМУН.—Ох!.. Вилес пулат, ох-ох!.. Кин, 

кин, тетбп. Ой, ой, вилетбп!..
ЛИСУК; {кӗрет):—Мӗн кирлӗ пулчӗ, атте?
ПРАМУН: Ой, ой, вилетӗп!.. Ҫав тери хырӑ- 

ма пӑчӑртаса лартрӗ.
ЛИСУК;—ПуЛ)НицЗна кайма кам чарат сана?
ПРАМУН:—Леш, хӗртсурчех кӗрсе ларчӗ путь- 

Темиҫе ҫулах ҫитрӗ ӗнтӗ Ишеке кайманнн.
ЛИСУК;—Ишекӗнче унта ха./ь чиркӳвӗ те ҫук.
ПРАМУН;—Ҫавах мари вӑл. Микул турра чир- 

кӳ вырӑнне кайса асӑнсан та, кирек ӑҫта асӑнсан 
та, хута кӗме пултара1^, теҫҫӗ.

ЛИСУК:—Кунта чӳкленипех ҫырлаха¥ пулсан, 
мӗншӗн Ишеке ҫитийех утмала.

ПРАМУН:—Пӗлетӗн ес... Санпа калаҫса, пур 
пӗрех вӗҫне ҫитес ҫук. Кай, тасал кунтан..

ЛИСУК;—Есӗ сасартӑках, вӑрҫса ан пӑрах-ха. 
Киремет ӗҫне епӗ хам та чухлакалап.

ПРАМУН:—Ӑҫта вӗренкелерӗн ес?
ЛИСУК:—Пирӗн, леш... Вӑрманкасри, Сала- 

мат Иван мучисен Кикирик Кӗркурийӗсен Хве- 
тӗрӗн пичӗшӗ арӑмӗ питӗ ӑста пултараК' те .. Епӗ 
ҫав,1нтан, пӗр што.<ьЦЦ кӗпи парсах вӗрентӗм. Кил- 
ха йерлесе пӑхам, кам сулса пӑрахнине тупайра- 
тӑп-и?

ПРАМУН:—Ах, тархасшӑн турӑ пул есӗ, ки- 
нӗм, сыватсамчӗ мана ҫак чиртен.

ЛИСУК {айакран кармашса «аха/й):—Чим-ха, 
атте, унта сан тем... киремет ӗҫӗпе мар пектуй- 
ӑнат.

ПРАМУН;—Ҫук есӗ, кин, йӑнӑшатӑн пулмала. 
Тем каласан та, епӗ ахалрен мар асапланатӑп. 
Кам та пулсан кнлсе сулнах.

ЛИСУК:—Пулӗ те, пӗлме ҫук, Кӑтра Мишан... 
леш Неҫук арӑмӗ питӗ ҫиленнӗ тети... Тен ҫавах 
хӑтланати.

ПРАМУН:—Ах, мӗн курса ларас? Неҫук арӑ- 
мӗ пиркийех пӗтетӗп пу/ь ҫав...

ЛИСУК {сасартӑк хӑратмала кӑшкӑрса):— 
Ой, ой, атте!.. Унта сан... хырӑмунта... Кунтан 
айакран пӑхсан... Ҫап ҫутӑ ҫул вырта1^.

ПРАМУН;—Ну-у... Кайчӗ... Чӑнахи?
ЛИСУК:—Чӑн пулмасӑр.
ПРАМУН:—Тур ҫырлахах... Пур хӗртсурта, 

усала ес хӑвах. Чӑнах та ҫапҫутах курватй?
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3. ПЛа ТУН—колхоз председатблӗ.
4. ПУП.

ЛИСУК:—Курнат пулмасӑр. Пӗр ҫул ҫеҫ мар- 
ха... унта сан...

ПРАМУН;—Лайӑхрах пӑх-ха есӗ, кин, мӗи кур- 
нат? Мӗншӗн тек вӑл нуша кӑтартат. {Науза).

Мӗнле кин, ес чӑнах чухлатӑни ҫак?
ЛИСУК:—Чухлап пулмасӑр. Вырт-ха, лайӑх- 

рах йусанса.
ПРАМУН:-Ҫапла-и?
ЛИСУК:—Ан тапран. {Айакран пӑхат). Еп 

ҫул пур терӗмҫке.. атте, ҫав ҫул вӗҫӗнчех укҫа 
ҫуталса вырта1. Хӑйпе пӗрле сана та ҫавӑ ҫулпа- 
лах туртат. Ку чире санӑнне, нимӗнле ӑсгаҫӑ та 
сиплеме пултараймас1. Пу/ьницӑнах кайас пулат. 
Унсӑрӑн вилме пултаран.

ПРАМУН:—Тфу... Шуйтан ачи пӑчи!... Пӑх-ха 
йепле мӑшкӑла1. Еп сана пукан илсен, пуҫна ҫап- 
са салатам.

ЛИСУК:—Ухмах! Епӗ сана чиртен чӗртесшӗи, 
есӗ мана усӑсӑрах хӗнесшӗн.

ПРАМУН: —„Усӑсӑрах“... Ой, ой. кин! Йумӑҫ 
патне каймарӑн... хӑ^те пупа чӗнсе килсемчӗ.

ЛИСУК:—Шуйтан пупне чӗннипе ҫӑмӑлӑх пу- 
лати сана, аГа ха вӑт пу/ьницӑна.

ПРАМУН:—Халиччен кайманна.. тем тӑватӑп 
еп унта. Ҫӑмӑлӑх пултӑр тесе, ача-пӑча ӳстерен... 
Вӗсем пӗчӗккӗ тесе, ҫирен тумтир тухмарӗ. Вӗ- 
сем кипкере чухне; „Хӑҫан ларма пуҫла^-ши? Хӑ- 
ҫан утма пуҫла1-ши? Ура ҫинче тӑра1-ха, пирӗн 
кашӑк тыта1-ха“, тесе кӗтен вӗсене... Ҫитӗнсе 
ҫнтсен ашшӗсем ҫине ҫавӑрӑнса та пӑхмаҫҫӗ

ЛИСУК:—Кашни кун пӗр йапала! А1а вӑт 
пу^ьницӑна. Ну, пырап тесе каласам. Сывлӑх су- 
нап вӗт сана.

ПЛАТУН (/сщ/^ш):—Чупаҫҫи?
ЛИСУК:—Сиккипех чупатпӑр. Атте ҫавлах 

чирлет-ха.
ПЛАТУН:—Пу^ьннцана леҫес пула1. Ну ӗҫсем 

мӗнле пыраҫҫӗ?
ЛИСУК;—Пайан виҫӗ га сухаласа пӗтернӗ.
ПЛАТУН:—Пайанхи нормйна тултарнӑ апла 

пулсан?
ЛИСУК:—Ҫапла.
ПЛАТУН:—Пит аван.
ЛИСУК:—Сӳрелесе пӗтермен.
ПЛАТУН:—Мӗншӗи?
ЛИСУК:—Лаша ҫитмерӗ.



™{ПЛАТУН:—Вӑрлӑх мӗнле ҫапаҫҫӗ?
,'ЛИСУК:—Вӑрлӑх?.. Виҫҫбмбш бригадӑ ҫапа¥ 

вӗт. Йасмӑк ҫулса пуҫтарса... Ҫӗр урапа тул кӗл- 
ти кӳртнӗ, вӑт вҫо!

ПЛАТУН:—Матур, матур Лисук! Пурте сан 
пекех тӑрӑшса ӗҫлесен... Ак, виҫҫӗмӗш бригадӑн 
бригадирех сан пек мар. Тем тумала ӗнтӗ унпа?

ЛИСУК:—Ну, ҫӗнӗ мун)ча туса ҫитереҫҫи? Ҫав- 
на кайса курма та вӑхӑт ҫук.

ПЛАТУН:—Ыран пӗррӗмӗш хут хутса пӑхас 
тетпӗр. Мущча ӗҫлеме пуҫла1 ӗнтӗ пирӗн. Тата 
мӗн ҫитменнине пӗлетни есӗ, Лисук?

ЛИСУК:—Пӗлместӗп. Мӗн кирлӗ?
ПЛАТУН:—Колхозниксем пӗр кун, пухура, 

кулса ҫеҫ каларӗҫ те, хуларӑн парикмахӗр чӗнсе 
илес, теҫҫӗ.

ЛИСУК:—Вӑл пит йӑвӑр ӗҫех мар пу./ь тетӗп, 
ӑна Каҫӑрвунӑпус Ентри те пултара'1'. Хыркала1 
вӗт вӑл тепӗр чух. Ак манӑн ҫӳҫе те вӑл касса 
йачӗ.

Хал^хи ачаеем

ткштт

— Атте, ҫав, кунтала килекенни арифметикӑ 
вӗрентекенскер-и мӗн?

— Ма-ха вӑл сана арифметикӑ вӗрентекен 
пек туйӑна!^?

— Ара кӑкӑрӗ ҫине ,п л 1*с“ палли туса лартнӑ.

ПЛАТУН:—Халӑх ӳсет. Сухалпа ҫӳрее кил- 
мест. Ентрийе ӗҫкунӗ парсах парикмахӗр тӑвӑпӑр.

ЛИСУК:—Ха;ь ун пек ӗҫкунӗсем самай пама 
лекӗ-ха. Малашне колхозниксем калаҫакан кино 
курас тейӗҫ. Колхознике тем те кирлӗ ӗнтӗ. 
Иумахри пек ҫын ӳсет.

ПЛАТУН {кайяа тӑрагН). Ах, да, астуман та, 
итле-ха, Лисук, хор руководитӗлне вӗренме кайас 
пула1. {Пуп кӗрет).

ЛИСУК:—Кама йарас тетӗр!
ПЛАТУН:-Кама йарас... Сансӑр пуҫне, унта 

пултаракан ҫын та ҫук. Иурӑ, ташӑ ӗҫне пӗле- 
кенни есӗ ӗнтӗ.

ЛИСУК:—Хаваслансах кайатӑп.
ПУП {хӗрӗнкӗрех). Сывлӑх пултӑр ҫак киле!
ЛИСУК:—Иртсе ларӑр. Мӗн ҫӑмӑлпа-ши?...
ПУП:—Еҫпе мар еп, ахалех... анатала, хам 

ҫулпа утаттӑм та... курма ҫеҫ.
ПЛАТУН:—Ну, епӗ вӗҫтерем-ха, есӗ хатӗрлен, 

ыран каймала.
ЛИСУК:—Бригадир ӗҫне мӗнле пӑрахса кайас- 

ха ман? Уйра пуҫланӑ ӗҫе пӗрине те пуҫтармаи.
ПЛАТУН:—Есӗ уншӑн ан хӑра. Урӑх ҫынна 

тупӑпӑр.
ПУП:—Итлӗр халӗ, тӑвансем, манӑн савнӑ 

йулташсем, хор йертсе пырас ӗҫре еп пит маҫ- 
тӑр пултарап. Сирӗн кӑмӑлу пулсан ӗҫлеме те 
пултарап. Хӑвӑрах пӗлетӗр, епӗ вӑтӑр ҫул ӗнтӗ 
ҫав ӗҫпе... Епӗ хаклах ыйтас ҫук, вунӑ пӑт ҫитет 
уйӑхне. Еҫлемесӗр ларас ҫук, уссине хӑвӑрах ку-
рӑр.

ПЛАТУН:-Епӗр сана шанма пултараймастпӑр.
Сӑмах-йумгх хускатма та кирлӗ мар.
ПУП:—Мӗншӗн шикленетӗр-ха? Еп хамӑн „сан“ 

ҫинчен тахҫанах шухӑшлама пӑрахса... Манар ӗн- 
тӗ ӗлӗкхи ҫинчен... Есӗр мана колхозра ҫак ер- 
нерех ӗҫ парсан, ыранах пупран тухап. Мӗскер 
хӑрамали пур, хор йертсе пыраканне ил те хур, 
хӑ'г бухгалтӗре, счетовода, ко^ьухра та, пур ӗҫ- 
ре те пултарап. Ак ман зайавлени пур, хамӑн 
кӑсйерех ҫӳрет. „Илес“ тесе ҫыр та хур.

ПЛАТУН:—Есӗ малтан пупран тух, унтан ӗҫ- 
леме кӗресси ҫинчен калаҫ.

ПУП;—Епӗ счетовод пулсан хорне те йертсе 
пырап, нотӑсем ҫукрах пулсан хамах тупса па- 
рап...

ПЛАТУН Йурӗ, телефонпа хулана
ЗВ0НИ1 туса пӑхам, ӑҫта илме хушаҫҫӗ вӗсем сан 
пек пулӑна. А̂ а̂, Лисук, ес ирхине аҫуна пу.<ь**и- 
цӑна кайма лаша хӑвартӑм, терӗн, вӑл лаша ӑҫта
ха-Ъ?

ЛИСУК:—Витерех.
ПЛАТУН:—Мӗншӗн каймарӑр тата?
ЛИСУК:—Каласа итлеттерме ҫук, мӗн тӑвас 

унпа. Каймастӑп, тет.
ПЛАТУН: Лаша ахал) тӑратма йурамаст. Каҫ- 

чен ӗҫе йарас пула1. Ата! {Платунпа Лисук  
кайаҫҫӗ).

ПУП:—Ну, мӗнле, Прамун Савелчӑ?...
ПРАМУН:—Питӗ йӑвӑр!
ПУП:—Есӗ начарри ҫинчен илтрӗм те, килсе 

пӑхас терӗм.
ПРАМУН:—Тем пекех еп вилеччен килсе кӗ- 

ме ӗлкӗрни. Сана чӗнме Лисук кине хӑваларӑм- 
хӑваларӑм, нийепле те пымарӗ.

ПУП:—Вӗсем ҫапла пул) ӗнтӗ. Чӗнмесӗрех кил- 
нӗюӗн ҫиленмели ҫук, епӗр вилтӗр тесе мар, сы-
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1алтӑр тесе кӗлтӑватпӑр. Калла-малла ҫӳриччеи 
тесе, епӗ сапунне те, кленчепе христос йунне 
те, мӗскер кирлӗ пеккине чиксех тухрӑм кӗсйе- 
не. Аҫта ҫав... ҫуртине ҫутса йарас. Ҫынсем кил- 
се кӗриччен ӗҫе пӗтерсе хурас.

ПРАМУН:—Ҫурта ҫук ҫав. Мӗн тӑвас?
ПУП:—Мӗнле тата. Вӑт те рас!
ПРАМУН:—Ҫуртасӑр та йурӗҫке^
ПУП:—Ҫук, ҫуртасӑр йурамас!-. Ӑҫта-ха ман, 

ҫакӑнта, йӗм кӗсйинче пулакан {шырат). Ак, ак, 
ак, тупӑнчӗ! Анчах ку ҫурта тени хаклӑ йышши 
•ара.

ПРАМУН:—мӗн чухлӗ тӑра^ вӑл сан? Вусран 
тунӑ ҫуртах пул>?

ПУП:—Ха./Ьхи хапка шутласан, пӗр вунтенкех 
тӑра1 пу./ь.

ПРАМУН: Ҫак ҫурта ун чухлӗ тӑрсан, ытла 
хаклӑ... ай тур-тур!

ПУП:—Тӑванӑмсем, каҫарӑр, еп сире ҫилом 
памӑп. Есӗ ун пек калаҫатӑн пулсан, епӗ кӗл ту- 
масп. {Пуҫтаркалат). Вилес патне ҫитсен те ук- 
ҫа хӗрхенмеле-ши? Пире тур ҫыннисене ҫаплахи- 
сеплемеле-ши? Асту вилес пулсассӑн укҫуна ӑҫта 
хунине мана каласа хӑвармала, йе халех вилич- 
ченех таса чиркӗве памала.

ПРАМУН:—Ӗҫлеймерӗмҫке кутруҫӑн, укҫи ҫук- 
рах ҫав.

ПУП:—Турра улталаймӑнҫке, турӑ пурне те 
кура1-. Ху виличчен ӳкӗнсен турӑ пурне те каҫа- 
рат. Асту кайран шар килсен ӳкӗнмеле ан пул- 
тӑр. Акӑ вӑт чӗлхӳ ҫӗтсен. уру вӑйӗсем пӗтсен, 
пырсах парас тейӗн те... Куҫна шуйтансем курӑ- 
на пуҫласан... пӳртре тулийех чупма пуҫласан... 
санӑн укҫуна шыраса тупӗҫ те укҫупа пӗрле, са- 
па тз тамӑкала туртса кайӗҫ

ПРАМУН:—О господи!... Сывлӑх пар .. Ес ка- 
лани чӑн пулсан, мана укҫа кнрлӗ -мар. Вун теи- 
кех тӑра1 пулсан, ил еппин вун тенкипех, испо- 
ведӑва1 тусан парса йаратӑп веҫех. Ата ҫутах 
ҫуртине, пуҫласа йар кӗллине. Чунӑм тухса кай- 
иччен, турӑн таса ӳт-йунне ӑша йарса йулам!

ПУП {кӗл тума пуҫлат ):—Пирӗн турӑ йала- 
н а х .. Мухтав ашшӗне... амин... Ҫакӑ Капитун 
ӑшне... Таса сывлӑш вырнаҫтӑр.~ {Сыптарма ха- 
тӗрленет). Турӑ чурн Капитун!..

ПРАМУН:—Капитун мар, Прамун!
ПУП:—Астуман та, Прамун, есӗ пӗчӗк ача мар. 

Нимӗн суймасӑр кала. Ну, мӗскерле хуна ху ҫы- 
лӑх тунӑн туйӑна1?

ПРАМУН:—Тем тӗлне пултӑм ӗнтӗ?
ПУП:—Ну йурӗ... {Сыптарат). Христос йунне 

ӑша илӗр... Алнлуйа... Укҫа тӳлӗр...
ПРАМУН:-Тӑхта, тӑхта, ку мӗн сан...

ПУП:—Христос йунӗ. Ку причӗҫ.
ПРАМУН:—Хрщстос йунӗ? Ку ерех! Шуйтай 

йунӗ!... Еп ҫичас... Ой, тӳсме ҫук, динатур вӗт 
ку... Вӗлерет. Ай тур-тур!,.. {Паузӑ).

ПУП (кӑсйине хыпаласа):—Неушлӗ йӑнӑш 
пулчӗ. {Тупса). Виноват, Прамун Савелчӑ!... Чӑн- 
чӑн причаҫӗ тепӗр кӗсйере пулнӑ. Акӑ кленчи те 
кунтах.

ПРАМУН:—Есӗ вӑрӑм ҫӳҫ, ӗмӗрех ҫынна ул- 
талас тетни:

ПУП:—Пӗре те улталас тесе мар. Йӑнӑш пул- 
нӑ. А1а тепӗр хут кӗлтуса илер.

ПРАМУН:—Ҫук, ҫук, кирлӗ мар!
П У П :-Й урӗ еппи!^ урӑх кӗл тумӑпӑр. Ҫапах 

та ,за хлопот пӑртак тӳлетӗн пулӗ“.
ПРАМУН:—Сана динатуршӑнах ес тӳлессе кӗ- 

тетни? Еп сана шуйтана!..^ Пӗрре ӗнсунтан пар- 
сан тухса ӳкни сисӗнмб. Йепле вӑл кунта ерех 
ӗҫтерсе ҫӳрет. Еп аха./ь те ерехрен аран тенӗ пек 
ҫӳреп, мана ерех йурамаст, вӑл ҫаплах ӗҫтерет. 
Ҫынна уҫма тӑрӑшмас^, вӗлересшӗн ҫеҫ ҫӳрет. 
{Пуп патне пырат). У-у, шуйтан. вӑрӑм ҫӳҫ! Ху 
вил ес путланнӑ пуҫ! {Пуп тарат). На хӑвӑн ди- 
натурна, вун тенкӗлӗх ҫуртуна!

ПУП {кантӑкран). Вилех, вилех ес> шуйтан, 
кӑна пӗлнӗ пулсан, ним парсан та ура йарса пу- 
сас ҫукчӗ еп сан пата!

ПРАМУН:—Акӑ ҫӳҫӗнтан йарс! илсен... {Пуп 
тарат).

ЛИСУК {кӗрет). Мӗн пулчӗ сана, атте?
ПРАМУН:—Ай-ай, кинӗм, пӗтрӗмӗр, хӑвӑрт- 

рах пуьнйцӑна. Шуйтан, пупӗ кӗҫех вӗлереччӗ 
вӗт мана!

ЛИСУК:—Мӗскер турӗ вӑл сана?
ПРАМУН:--Ой-ой, вӑл хал> динатур ӗҫтерчӗ... 

Ой, ман сывтӑш тухмасГ, пыра пӗтӗмпех ҫунтар- 
са йачӗ. Ҫук, ҫук, урӑх ӗненсе пулмаст!' вӑл пупа, 
кӗҫех вӗлереччӗ вӗг динатурпа.

ЛИСУК {кантӑкран пӑхса):—Акӑ хайхи, лаша 
кӳлнӗ! (Уҫса). Михаа Петрович, Михал Петро- 
вич!.,.

САСӐ: —Тр-р-р... Мӗн, Ли'ук?
ЛИСУК:—Есӗ ӑҫта, Арманкасварри уйне кай- 

атни?
САСӐ:—Ҫавӑнта.
ЛИ СУ К:-Ҫула май аттене пу./ьницӑна лартса 

каймалаччӗ те...
САСӐ:—Ата, илсе тух. Мана ҫавах...
ЛИСУК:-Ну, ата, атте!...
ПРАМУН:—Кайасчӗ, хӑвӑртрах пу.ьЦЦЦЗна 

кайасчӗ. {Кайаҫҫӗ).

Чаршав

Ш Ӑ Р Ч Ӑ К П А  К Ӑ Т
Трвнки-тринки шӑрчӑк тус 
Ҫу иртернӗ йурлас*; 
Ҫаврӑнса та пӑхайман,
Хӗл ҫывхарнӑ васкасв. 
Талкӑшпех уй-хир хуралнӑ; 
Ҫутӑ лӗп кунсем ҫухалнӑ: 
Кашнӑ ҫулҫӑ айӗнчех 
Пурччӗ пурте хатӗрех. 
Иртрй йӑлт; хӑлпе пӗрле 
Йа1ӑр пурнӑҫ пуҫлаиа1:
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Шӑрчӑк тус та шӑплана1.
Кам ха вӑл чипер пуҫпа 
Йурлӗ выҫӑ хырӑмпа?
ТарӑхаТ хуйхи ҫине,
Шӑвӑна1 кӑткӑ патне:
—„Ан пӑрах мана, ыр кумӑм! 
Вӑй пухмашкӑн пулӑш, чунӑм! 
Ӑшӑ кунсемччен кӑна 
Тӑрантарччӗ ес мана"!
—,Кумуюкӑ, мӗнле-ха есӗ

„ И. А. Крылов
К А

Ҫу иртертним ӗҫлемесӗр?“ 
Тет хайхи кӑтки ӑна. 
-;;-„Чунӑмҫӑм, ӑҫтан йерҫетӗн? 
Йешӗл курӑк хушшинче 
Савӑнса йурлан сехетӗн 
Пӗтӗм пуҫ ҫаврӑниччен“.
— „Ес апла иккен...“ „Ҫула 
Еп йурра тек шӑрантарнӑ". 
„Ес йурланӑ? Пит пултарнӑ: 
ХаЛ) еппин кайса ташлӑ"!



В ӑ р ҫӑ л ӑ  Турӑсӑ) сен р а й с о Е с т  п р е д с е д а т ӗ л ӗ ; -  Иленкунӗпе Петрав п р а ҫ н и к ӗ  иртсе те кайнӑ тем?! 
Апла пулсан каллех нимӗн тумасӑр пурӑнмали сезон пуҫланса кайрӗ.



Епӗр аттесбр—тӑлӑх ӳснӗ. Аттене 1904-мӗш 
ҫул вӑрҫа илсе кайрӗҫ те, вӑл ҫавӑнтан тавӑрӑ- 
наймарӗ. Хыпар ҫук, те вилӗ, те тыткӑна лекнӗ.

Атте вӑрҫӑра ҫухалсан, пирӗн анне ҫав тери 
турра ӗненекен ҫын пулса кайрӗ. Кашни кӗлле 
кӗмессерӗн чиркӗве кайа1чӗ.

Пирӗн анне кӗлле кайсан, вӑл пур ҫынсенчен 
те кайран тавӑрна1чӗ. Хӑй кӗлӗрен тавӑрӑнмасӑр 
пире апат ҫиме хушмастчӗ. Кӗлле тухса кайнӑ 
чух:

— Астӑвӑр, ачамсем! Ав, кӗтесре турӑ папай 
лара1. Кӗлӗрен тухмасӑр ҫисе ӑна ан ҫилентерӗр. 
Ҫылӑха ан кӗрӗр ,-тесе  пире кӗтесри турӑпа 
хӑратса хӑвара1?чӗ.

Чӑнах та малтанах епӗр ҫав кӗтесре ларакаи 
хӑма татӑкӗ ҫине сӑрланӑ турӑран ҫав тери шик- 
ленеттӗмӗр. Вӑл пирӗн ҫине куҫне чарса пӑхатчӗ. 
Унӑн сӑнӗ тискеррӗн курӑнатчӗ. Пуринчен ытла 
манран икӗ ҫул кӗҫӗн йӑмӑк Кӗтерне хӑратчӗ:

— Ах, турӑран хӑратӑп епӗ, пичче!—шари 
кӑшкӑрса, кӑмака ҫине улӑхса, трупа хыҫне пы- 
танса лара1чӗ, мӗскӗн.

— Мӗн хӑрамали пур унран? Вӑл вӗт чунлӑ 
мар. Хӑма татӑкӗ ҫеҫ,—тесе йӑпататтӑм йӑмӑка. 
Анчах хам та шикленеттӗм.

— Хӑма татӑкӗ сана!—Ав, йепле вӑл куҫӗсене 
чарса пӑха1. У-у-у... Ан суй! Хӑратӑп епӗ унран, 
тесе пӗтӗм ӳт-пӳвӗпе сиксе чӗтретчӗ Кӗртерне.

Вуннӑран иртсен епӗ хӑрами пула пуҫларӑм. 
Кӑмака ҫинченанса ҫӳреттӗм. Аннекӗтесри турӑпа 
хӑратнине итлемесӗр, вӑрттӑн ҫикеле те пуҫла- 
рӑм, мӗншӗн тесен хӑш чухне анне кӗлӗрен тавӑ- 
рӑнсан та, пире апат часах лекместчӗ. Кӗтерне, 
мӗскӗн, хӑйаймас1че. Анне сӑмахӗнчен тухмас1чӗ. 
Хырӑмӗ выҫӑ пулсан та „ҫийес килет“ тесе нихҫан 
та каламан. Вӑрттӑн нӑштиклесе йӗрсе лара1чӗ. 
Ҫылӑхран хӑратчӗ.

Пурӑна киле, епӗ вӑрттӑн ҫинине анне чух- 
ласа иле пуҫларӗ:

— Каллех кӗлӗрен тухиччен ҫинӗ. Калӑр. Хӑшӗ 
ҫирӗр? Есӗр манран пытараймӑр. Манӑн, есӗр 
килте мӗн тунине сыхласа тӑракан пур. Асту, 
епӗ сана. Куҫма! Тепре ҫапла хӑтлансан хӑлхуна 
пӑрӑп,—тесе ҫиленерех пӳрнипе йунат анне.

„Аҫтан пӗлет-ха ку анне, епӗ вӑрттӑн ҫинине? 
Кам каласа пара1 ӑна? Сисмеле мар туса илетӗп 
ҫке. Кӗтерне кала1 тесен, вӑл нихҫан та сисмест. 
Сисес те ҫук“ тесе шухӑшлатӑп. Анне ӑҫтан пӗл- 
нине нимпе те чухласа илейместӗп.

— Авӑ, куратӑр-и кӗтесри турӑ папайа. Вӑл 
есӗр мӗн тунине пурне те курса ларат. Епӗ кӗлӗ- 
рен килсен каласа пара1,—тесе пӗлтерчӗ анне 
пӗрре.

Кӗтесри турӑ ҫине ҫавӑрӑнса пӑхрӑм. Ман 
ҫине шӑтарас пек пӑха1. Унӑн пӗр аллинче хӗрес,
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тепӗр аллннче сӑнӑ: „Ах, ватсупнӑ старик! Есӗ 
ман ҫинчен елеклесе ларатни-ха! Тепре анне кӗлле 
кайсан, вӗрентӗп-ха епӗ сана“ тесе шухӑшларӑм. 
Ҫавӑнтан вара епӗ вӑл кӗтесри турӑран хӑрама 
мар, ӑна тӑшманла курайми пултӑм.

Пирӗн атте ҫук. Епӗр пит начар пурӑнатпӑр. 
Пӗр ӗне усраттӑмӑр. Лаша чунӗ пулман. Аттерен 
йулнӑ ҫур йат ҫӗр пурччӗ. Вӑл ҫӗре лашалӑ ҫын- 
сене ҫурмала актарса ҫимелӗх тырӑ тӑваттӑмӑр.

Вӑл вӑхӑтра пирӗн анне ҫамрӑк. Панулми пек 
илемлӗ пичӗ ҫинче икӗ хура куҫӗ сивӗ каҫхи 
ҫӑлтӑрсем пек вы./ьанса тӑраҫҫӗ. Тӑп-тӑп тутисем 
йӑл кулаҫҫӗ. Пуринчен ытла вӑл „хӑнасем" умӗн- 
че хӗвел пек йӑлтӑратаГ. Чи лайӑх кӗпине тӑхӑ- 
нат. Пуҫне пурҫӑн тутӑр ҫавӑрса ҫыха1. Вара 
пушшех пике пек илемлӗн курӑнат.

Анне „хӑнасене“ сӑйланине епӗр Кӗтернепе 
кӑмака ҫинчен трупа ҫумӗнчн шӑтӑкран пӑхса 
ларатпӑр. Мӗншӗн-ха ҫав вӑрӑм ҫӳҫлӗ дийакӑнпа 
сутуҫӑ Макар пирӗн аннене йуратаҫҫӗ? Вӗсен вӗт 
хӑйсен те арӑмӗсем пур. Хӑщ чухне тата укҫа 
та параҫҫӗ. Тен ҫав чӑх ашӗ пӗҫерсе ҫитернӗ- 
шӗи? Тен тӑлӑх салтак арӑмӗ тесе шеллесе? Епӗр 
ӑна-кӑна пӗлместпӗр. Вӗсем ерех ӗҫсе, чӑх ашне 
ҫини ҫине пӑхса, тутасене ҫуласа, сурчӑксене 
ҫӑтса ларатпӑр...

■>„Хӑнасем“ нихҫан та иккӗшӗ те пӗрле пымаҫ- 
ҫӗ. Хут те хӑҫэн та пӗрерӗн.

Анне „хӑнасем" умӗнче кулса калаҫат пулсан 
та, вӗсене ӑсатса йарсан, вырӑн ҫине ӳпне выртса, 
шывран типӗ ҫӗре кӑларса пӑрахнӑ пулӑ пек турт- 
каланса йӗрет:

— Ех, ачамсем! Епӗ сире пӑхса ӳстерес пирки, 
ҫакна тӳсетӗп. Сире ҫитерес апата ҫав услапсене 
кӳптерсе йаратӑп,—тесе ӗсӗклет.

Вӑл „хӑнасем" пирӗн пата пуринчен ытла кӗр- 
кунне, к5»ланай укҫи пуҫтарнӑ вӑхӑтра пырса ҫӳ- 
ретчӗҫ.

— Тархасшӑн, куланай укҫи тӳлемелӗх пар 
ӗнтӗ, унсӑрӑн йулашки ӗнене сутоа йарӗҫ те, 
унтан ман ачамсемпе мӗнле пурӑнас?—тесе йӑлӑ- 
натчӗ анне.

„Хӑнасем“ аннене „шеллечӗҫ“ пулас. Укҫа па- 
ра1чӗҫ. Ҫав укҫашӑн анне „хӑнасене“ ыталаса 
чуптӑва1чӗ, Епӗр Кӗтеринпе кӑмака ҫинчен вӑрт- 
тӑн пӑхса лараттӑмӑр.

Пӗр вырсарникун анне йулашки автана пусса 
ҫимели хатӗрлесе лартрӗ те, хӑй чиркӗве кӗлле 
тухса кайрӗ: *

— Асту, Куҫма! Хатӗрлесе хӑварнӑ апата ан 
тив. Пайан сутуҫӑ Макар хӑнана килмеле. Ҫын 
умӗнче намӑс ан ту. Есӗ ӗнтӗ пӗчӗккӗ мар. Пӗле- 
тӗн куланай тӳлеме вӑхӑт ҫитрӗ. „Хӑна“ тусан 
тен пӑртак укҫа парӗ? Унсӑрӑн вбт ниҫтан илме 
ҫук,—тесе хӑварчӗ.



Анне тугса кансанах, епӗ тула тухса шӗвӗр 
хулӑ илее кӗтӗм!

— Ах, ват супнӑ! Есӗ иккен вӑл, епӗ вӑрттӑн 
ҫинине аннене каласа паракан. Ак сана!—шӗвӗр 
хулӑпа чаш чӑсрӑм кӗтесри турра.

— Ай, пичче! Ма турӑ папайа хӗнетӗн? Ҫылӑх 
пула1 вӗт,—кӑшкӑрса йачӗ Кӗтерне.

— Ӳлӗмрен ҫӑварне карса ан лартӑр!—тетӗпГ 
Хулӑпа пӗрех ҫунтаратӑп турра. Унтан кӑмака 
пнтлӗхне уҫса автан ҫунаттине илтӗм.

— Ара, пичче сана вӗт анне аша ан тив, 
„хӑна“ килет терӗ,—тесе мӑкӑртата1 Кӗтерке кӑ- 
мака ҫинчен.

Епӗ Кӗтернене итлеместӗп. Хамӑннех тӑватӑп.
— Ме йытӑ, ҫӑвару хуплантӑр! Есӗ те ҫи. 

Пӗр епӗ ҫеҫ айӑплӑ пулам мар,—тесе автан ҫунат- 
тине турӑ ҫӑварне хыптаратӑп. Хыпасшӑн мар, 
усал.

— Мӗн тӑватӑн пичче?
— Шампа хырӑма аш ҫитеретӗп,—тетӗп.
— Ҫакна курсан, Кӗтернен те аш ҫийессн 

килчӗ пулас:
— Пнчче, мана та пар-ха пӗр татӑкне,—тесе 

ыйта1.
— Мӗн, анса ҫи. Асту! Анчах анне: „автан

Вулав ҫурчӗ умӗнче

— Виҫӗ кун умлӑ-хыҫлӑ килтӗм ӗнтӗ. Вулав 
ҫурчӗ хупӑ тӑра1.

— Виҫӗ кун? Виҫӗ кун вӑл нумай мар-ха, унӑн 
пуҫлӑхӗ, вӑн, виҫӗ уйӑх ӗнтӗ уншӑн ӗҫукҫи ил- 
се тӑрат.

ашне кам ҫирӗ?“—тесе ыйтсан: „турпапай ҫирӗ“ 
те,—тесе вӗреитетӗп.

Кӗтерне кӑмака ҫинчен кӑштӑртатса анчӗ.
Автан ашне ҫуррине ытла ҫирӗмер те, каллех 

кӑмака ҫине улӑхса лартӑмӑр. Чылай вӑхӑт иртрӗ. 
Анне кӗлӗрен тавӑрӑнасса кӗтетпӗр.

Урамра кӗрхи ҫил ача пек: ш-и-и-у-у!... йӑнӑшса 
йӗрет. Вӗтӗ ҫӑмӑр йӑсласа пӗрӗхет. Пӑртак тӑр- 
сан анне кӗлӗрен тавӑрӑнчӗ. Малала мӗн пуласса 
кӗтетнӗр. Кӗтерне ним хуйхӑсӑр лара1. Епӗ ҫапах 
шикленетӗп.

— Аине, „хӑна“ килет терӗн-ҫке? Аҫта хӑну? 
—тесе ыйтрӗ Кӗтерне.

Анне Кӗртерне ыйтуне хирӗҫ чӗнмерӗ. Васкаса 
салтӑнчӗ те, урӑх кӗпе тӑхӑнчӗ. Ҫав вӑхӑтра пӳрт 
алӑкӗ йар уҫӑлчӗ. Пуҫне лӳчӗркеннӗ шӗлӗпке 
тӑхӑннӑ дийакӑн пырса кӗчӗ. „Ара, анне, пайан 
сутуҫӑ Макар „хӑнана“ килет тенӗччӗ-ҫке" тесе 
шухӑшларӑм.

— Иван Иванчӑ, саланӑр! Иртсе ларӑр,—тесе 
васкаса ӳкрӗ анне. Хӑйӗн темшӗн хӑраннпе сӑнӗ 
нӗрре хӗрелчӗ, тепре шуралчӗ.

Дцйакӑн йаланхи пекех тумтнрӗсене хывса, 
сӗтел .хушшнне кӗрсе ларчӗ.

Анне кӑмака умне пырса питлӗхне уҫса нӑхрӗ 
те, тӗлӗнсех кайрӗ. Аллисемпе шарт ҫаирӗ:

— Ара, кам ҫисе йачӗ кӑмакари автан ашне?...
— Туната, анне епӗр мар! Ав, кӗтесрн турпа- 

иай ҫире. Пире ӗненмесен пӑх. Умӗнче пӗр ҫу- 
натти вырта4. Ҫисе йарайманни,—тесе кӗтесри 
турӑ ҫине чӑсса кӑтартрӑм.

Анне турӑ ҫине ҫавӑрӑнса пӑхрӗ. Чӑнах та 
лешӗ пӗтӗм пичекуҫӗпе ҫара ҫу лара1. Умӗнче 
автан ҫунатти вырта1.

Дийакӑн ури ҫине сиксе тӑчӗ. Кӗтесри турӑ 
ҫине тӗлӗнсе пӑха1. Тӳсеймерӗ:

— Ха-ха-ха!—кулса йачӗ,—ну, чейе те санӑн 
ҫак ывӑлу. Кӑмакари аша ҫисе йанӑ та, кӗтесри 
турӑ ҫине йӑвантара1.

— Пичче пӗччен мар, епӗ те ҫирӗм. Иалан 
есӗр ҫеҫ килсе кӳпсе тухса кайатӑр!—тесе нӳлсе 
кӑшкӑрчӗ Кӗтерне.

— Ан шарла, ухмах!—Кӗтернене чышрӑм айак- 
кинчен.

Пӗтрӗ. Пӗтӗм суйа тухрӗ.
Анне ҫиленсе ҫитрӗ. Хай епӗ кӗтесри турра 

хӗртнӗ хулла ҫавӑрса илчӗ те:
— Ах, анчӑк ҫури! Есӗ ҫапла вӑрласа ҫисе, 

суйма вӗренетни-ха!—тесе мана ҫапма пыра1.
Епӗ кӗтессе кӗрсе хӗсӗнсе лартӑм. Тен хытӑ 

лекнӗ те пулӗччӗ. Ман телейрен шӑп ҫав вӑхӑтра 
сутуҫӑ Макар хапхаран кӗни курӑнса кайрӗ.

— Маруҫҫӑ, пӑрах-ха ачупа ҫуйӑхма. Ав сутуҫӑ 
Макар килет. Ман ун куҫне курӑнас марччӗ. 
Хӑвна та ырӑ мар,—терӗ дийакӑн васкаса ӳксе.

— Ай, ӑҫта пытарас сана?—хыпса ӳкрӗ анне. 
Мана ҫапма тытнӑ хуллине ывӑтса йачӗ. Пӗрре 
алӑк патне, тепре тӗпелеле чупса пычӗ.

Тулта, алӑк умӗнче ура сасси илтӗнет. Ак 
халех сутуҫӑ Макар пӳрте кӗрессӗн туйӑна^.

Дийакӑн урай варрине тӑнӑ та, йупа пек хытса 
кайнӑ.

Мӗн хытса тӑратӑн тата? Сик тӗпсакайне!— 
тесе хушрӗ анне урай хӑмине уҫса.

Дийакӑн тӗпсакайне вӗлт ҫеҫ турӗ. Анне урай 
хӑмине хупса ӗлкӗрчӗ. Ҫав вӑхӑтра сутуҫӑ Макар 
пырса та кӗчӗ,
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— Макар Иванӑч, ҫитрӗн-им? Еиӗ сана жайан 
кӗте-кӗте ывӑнтӑм. Иртсе лар, — терӗ анне ним 
пулман пек кулкаласа.

Макар хм-хм ӳсӗрчӗ;
— Еҫ пулчӗ, ҫавӑнпа часах килеймерӗм,—терӗ 

тӗпелеле иртсе.
Анне васкаса сӗтел ҫине пуҫтарчӗ. Епӗр ҫинӗ 

йулашки автан ашне лартрӗ:
— Ҫийӗр-ха, ҫийӗр, Макар Иванович, — тесе 

сӗнет анне.
Макар ҫимест. Ҫилӗлӗ куҫӗсемпе анне ҫине 

пӑха-пӑха илет:
— Ҫийес килмест! Есӗ ху илемӗпе мана суйса 

ҫеҫ куҫӑнтан пӑхтаратӑн. Иккӗмӗш ҫул ҫӳретӗп. 
Ним усси те ҫук. Мӗн чухлӗ укҫа панӑ ӗнтӗ епӗ 
сана?

— Епӗ вӗт сапа: ман пата ҫӳре тесе сӗнмес- 
тӗп. Ху ирекӗпе. Йӑлӑхтартӑм пулсан ан кил!— 
тет анне татса.

Сӑмахран сӑмах, аннепе Макар тавлашса кай- 
рӗҫ. Макар ури ҫине сиксе тӑчӗ. Чышкине чӑмӑр- 
таса аннене ҫапма ҫӗклерӗ.

Виӗ ҫав вӑхӑтра кӑмака ҫинчен сиксе анса, 
Макара аллинчен йарса тытрӑм:

— Ан ҫап аннене! Вӑл санӑн мар! тесе кӑш- 
кӑртӑм.

Макар ҫиленсе ҫитрӗ. Ӗҫкеленӗскер, урипе сӗ- 
теле тапса йӑвантарчӗ. Сӗтел ҫинче вӗресе ла- 
ракан сӑмавар урайне персе анчӗ. Шывӗ тӑкӑнса 
тӗпсакайне йуха пуҫларӗ. Сасартӑк тӗпсакайӗнчи 
дийакӑн хайар сасӑпа кӑшкӑрса йачӗ.

Тӗпсакайӗнче сасӑ илтӗнсен Макар хӑраса 
ӳкрӗ. Васкаса тумланчӗ те,—тухса шӑвӑнчӗ.

Макар тухса кайсан, анне тӗпсакайне уҫса 
дийакӑна кӑларчӗ. Вӑл сӑмаварти вӗренӗ шыв 
тӑкӑннипе пиҫсе кайнӑ. Аран-аран тумланкаласа 
тухса кайрӗ.

Анне хӑй тӗллӗн тахҫанччен ӗсӗклесе йӗрсе 
ларчӗ:

— Услап йытӑсем! Хӑйсем кашни кӗлле кӗрсе 
турра кӗл тӑваҫҫӗ. Мана тӑлӑх хӗрзрӑма укҫала 
сутӑн илесшӗн ҫунса ҫӳреҫҫӗ. Чӑнлӑх ҫук ку тӗн- 
чере. Суйа тӗнче...

Ҫакӑн хыҫҫӑн ҫав „хӑнасем“ урӑх пирӗн пата 
пыми пулчӗҫ. Анчах ҫав ҫул вара куланайшӑн 
пирӗн ӗнене сутса йачӗҫ. Вӑл ӗнешӗн мӗн чухлӗ 
куҫҫуЛ) тӑкрӑмӑр..

Ҫавӑнтан вара пирӗн анне те чиркӗве сайра 
хутран ҫеҫ кайкалакан пулчӗ.

О О
М. И. Д а н и л ӑ в — Ч алдун

хулимчЕ
Кунта, хулана, кӑнтӑрла иртсен ҫитмелеччӗ 

пирӗн. Ҫул ҫинче автобус скачӗ ҫурӑлса карӗ. 
Уишӑн скат ответлӑ ӗнтӗ те... Хулана каҫпултти- 
пе ҫитрӗмӗр. Ҫӗрхута, тӗттӗм ҫӗрте, ниҫта та 
кайасси пулмарӗ. Хамӑн тата, ларса килсе ӗшен- 
нӗ нирки, питех тухса ҫӳрес килмерӗ. Гостини- 
цӑра аран, тилӗ- пек йӑпатса, номӗр илтӗм. Хӑн- 
кӑласемпе пӗрер сехет хушши ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн, 
пур-пӗр пур фрончӗпе те ҫӗнтерес ҫуккине кура, 
кайала чакса, нимрен те тутлӑ ӑйхӑпа ҫывӑрса 
карӑм.

Ирхине Мускавран Хусана кайакан пойӑс кӑш- 
кӑртнӑ сасӑпа вӑрантӑм. Часрах тӑрса хулан лӗн- 
чӗр-ланчӑр тротуарӗ тӑрӑх тухса ҫӳресе, хула 
мӗнле сывланине пӗлес терӗм. Вырӑнти „Социа- 
лисӑмшӑн“ хаҫата илсе, ӑна вуласси ҫине тийен- 
тӗм. Хаҫатне, пӑхатӑп та, партн Канаш райкомӗ- 
пе райӗҫтӑвкомӗ кӑлара1‘. 1937 ҫул. Сен1абӗрӗн 
30-мӗш.

Вулатӑп. Тепӗр темиҫе минутран хаҫат тӑрӑх 
екскурҫҫире ҫӳреме пӑрахрӑм та, шухӑшларӑм: 
капла пулсан, хула, есӗ камне-мӗнне пӑхмасӑр, 
пӗтӗмпех улӑштара1, алла агӑл^чан—вырӑс сло- 
варне тыттарат. Вӗрен, ахал) хула, район пурнӑ- 
ҫӗнчен йулатӑн! Ҫӗнӗ чӗлхе, ҫӗнӗ орфографи, 
кам пӗлет, тен, ҫынӗсем йӑлтах ҫӗнӗ! Ан лӗпӗр- 
тетӗр. Калаҫма пӑрахӑр. Улшӑну кунта ҫукпа 
пӗрех. Хаҫатри улшӑну района та, хулана та 
тивмест. Пӗтӗмпех редакцине хӑйне тата хаҫат- 
ри йӗркесерлӗхе сӑнаса пыман парти Канаш рай- 
комӗпе райӗҫтӑвкомне тивет, Хаҫатра хамӑр Тӑ-
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ван Ҫӗршывпа йутҫӗршыв ҫинчен информаци са- 
хдл панӑ. Шупка та тӗксӗм, унта илемсӗр сӑмах 
пӑтти тата хаҫатӗнчен те ытларах та пысӑкрах 
йӑнӑшсем нумай. Ҫитменлӗх. Ҫитменлӗ^х. Ҫитмен- 

• лӗх. Айтӑрух! Пӗтӗм район, хаҫат ҫине пӑхсан, 
пӗтӗм ҫитменлӗх ҫинче пурӑнат: айала тунӑ. Ву- 
лакансем караул кӑшкӑрас патне ҫитсе тӑнӑ. Ва- 
кунсем йусакан завод. Лайӑх ӗҫлекен колхоз. 
Бригадӑ. Стахановед. Шкул. Учитӗл. Пуйан пурӑ- 
накан колхозник. Ӑҫта вӗсем? Хаҫат страници 
ҫинчен йӗрне хӑвармасӑр шӑлса пӑрахнӑ.

Малала вулатӑп: „Ҫӗртсе йанӑ,—заголовки
пулчӗ ӗнтӗ ку,—Асхвари „Хӗрлӗ колхозра 2-мӗш 
бригадирӗ Данилов сандо айӑпӗпе 25 лав ути 
ҫӗртсе йанӑ. Ку ҫӗртни ҫинчен колхоз пленийӗ 
мӗн шутла1-ш“,—тенӗ. Ҫакна вуласан, кам пӗлет, 
темӗнле майпа ун айне икӗ линейкӑ хурса вӗсем 
хушшине алӑ пуснӑ „Ответлӑ редактӑр К. В. Пе- 
тухо“ куҫа курӑнса кайрӗ.

„Петухо!—шухӑша ӳкрӗм.—Неужели ҫав Пе- 
тухов, мӗнле ача ӑсӗпе хӑйӗн хушаматне улӑш- 
тарма пуҫларӗ. Петухо!“

Редактӑр алӑ пусни хыҫӗнче пӗлтерӳсем ку- 
рӑнса кайрӗҫ. Кирлӗ йапала. Хаҫат массӑ патне 
тухаГ. Вулатӑп:

„Канашской артели илидов „Красный Во“ 
(Во! мӗн чухлӗ редактӑр „тимлӗхӗ“. М.) требу- 
ются: рабочие специалисты попожному и швей- 
ному желательно из инвалитак-же принимаются 
учки выше указанную терскую, только инвал.



С предложениям ощаться по адресу: г. Каул. 
Свободы, дом № 30. Правлени*.

Каул. Караул! Мӗнле хула ку? Тӑн-пӳҫа сала- 
татЕ'. Петухо пире Канашрах ҫухатса йачй. Ирӗк- 
сӗр тӗрлӗрен енциклопеди, тӗрлӗрен халӑхсен 
сӑмах словарӗсене пӑхса тухмала пулчӗ. „Сандо, 
илидо, Красный Во, учки, ощаться" сӑмахсем куҫ 
тӗлне пулмарӗҫ. Вӑл кӗнекесем ҫинче „опечатка" 
тата „издевательство* тата ытти ҫавӑн пек ха- 
ҫат редакцийӗн йӗркесӗрлӗхӗсем ҫинчен ӑнлан- 
тарса паракан сӑмахсем татӑлма пӗлмерӗҫ. Епӗр, 
ахалӗн, ку кӗнекесене шыраса ӑнтан тухас ҫукчӗ. 
Пирӗн тата ҫак номӗртех, ҫак Каул хули хыҫӗн- 
чех, тепӗр пӗлтерӳ вуламала пулнӑран, ӑна ӑн- 
ланма ҫӑмӑлтарах та лайӑхрах пултӑр тесе, туп- 
са хатӗрлемеле килсе тухрӗ. Мӑнтӑр айӑкран 
тӗкмест тенӗ пек, илсе хунӑ йапала кансӗрлес- 
сӗн туйӑнмарӗ. Словарсене уҫса хунӑ. Хаҫатри 
пӗлтерӳве вулатпӑр:

„Асхвари „Хӗрлӗ хӗм“ хозӑн 4 ӑратлӑ така 
ҫунӑ. Тӗсӗсем шурӑ“.

Асхвасене ҫӳлтен пара¥ иккен: така (ахалли 
те мар тата: ӑратли!) ҫӑва¥. Каллех кунта енцик- 
лопеди кӗнекипе май килмерӗ. Ӑслӑлӑх кӗнеки- 
сем ҫинче те, мӑнтарӑн хаҫатне пула, така ҫуни 
ҫинчен калакан вырӑнсем тупӑнмарӗҫ.

Петухо! Унпа курса калаҫас хӗрӳ туртӑмпа 
редакцине пырса кӗтӗм.

— Петухо (в), итле,—терӗм кӗрсенех кӑштах 
пӗр-пӗринпе сӑмах парса илнӗ хыҫҫӑн,—хаҫату 
ытла шупка, кичем...

Петухов ман ҫине тӗлӗнсе пӑхрӗ.
— Пӗччен мӗн тума, ачам, пӗлӗп епӗ. Ҫӗнӗ 

ҫынсем, тата, хал) каланӑ пек, ҫамрӑк. Вӗсемпе 
ӗҫл.еме, ойюц, йывӑр.   . ,

— Вӗсемпе пӗрле ӗҫле. Вӑл вӗт, дакӑЪран,; 
'мар, хӑвӑнтан килет.

— Ҫапла- та, калатӑп-ҫке, ҫамрӑк ҫынсем.
Ҫнмрӑкран кадр ӳсет. Ӑван.: Вӗрент. Ха-

.Ҫат тавра активйссене йавӑҫтӑр. Рабкорсене.тата. 
Пысӑк ҫар. ,Т-емӗн тума, хаЛ) ҫак ҫарпа, пӳлтарӑй.

Хай, маӳӑк, -уҫӑ-ҫӑварӑн,. рабкорсец. пиркй 
калаҫни килӗшмерӗ^ Редакцйнчӗ ӗҫле’к$нсенчен 
пӗрне сенТаб^.уйӑхӗнче тухнӑ „Чӑваш'' К б \ц |у -" 
нӗ“ х аҫатӑт  сӗтел ҫинче тӑрак-ан-■ шодшивкййе *’

шкапа илсе хума хушрӗ. Пуҫне айаккала пӑрса 
куҫне вӗлт-вӗлт туса хӗссе илчӗ те шкапне пи- 
тӗрсе хума ыйтрӗ.

— Мӗн пуҫтарӑнатӑр? За^ьати пӗтмӗ халех. 
Кӑнтӑрла кӑна иртрӗ.

— Унпа мар. Тирпейлемесен, пуҫтарса пыма- 
сан, ытла чӑкрашлантараТ. Ун пек чухне ал ҫых- 
лана1?.

— Мана, Петухов, сире кансӗрлетӗп те ӗнтӗ, 
сентабӗр уйӑхӗнчи „Чӑваш Коммунӗ" кирлӗ. 
Сирӗн пулӗ-ха вӑл? Пӑхса тухасчӗ_тегӗп.

— Пурччӗ-и вӑл пирӗн, щарӑр. Ӑҫта, шкапра-и 
вӑл, 'паҫӑр райкома илсе каймарӗҫи-ха ӑна?

Ку хутра куҫа вӗлт-вӗлт туса хӗссе илни пу- 
лӑшмарӗ.

Петухов халӗ калаҫӑва Китай ҫине куҫарчӗ. 
Вӑл вӑхӑтра редакцинче ӗҫлекенсенчен пӗри па- 
ҫӑр ш капа^унӑ вырӑнтан ыйтнӑ хаҫата илсе па- 
чӗ. 1937 ҫул. Сен1абӗрӗн 23-мӗш.

Вулатпӑр: „Ҫураки пӗтнӗ хыҫҫӑн „Ваҫилйев 
кам-ши вӑл?“ йатлӑ заметкӑна Канаш районӗнчи 
„Социалисӑмшӑн“ хаҫат редакцине кӗртсе патӑм. 
Ҫак материал тӑрӑх, сентабӗрӗн 11-мӗшӗнче 
(шутлӑр-ха: пӗрре, иккӗ... тӑваттӑ уйӑх ытла ту- 
ха1' вӗт?) Ҫакӑн пек ответ илтӗм: „Хисеплӗ йул- 
таш Радиков! Сирӗн заметкӑна илтӗмӗр. Хаҫата 
кӗртме йурӑхлӑ пулмарӗ, ытла та кайа йулса 
(Петухо, ытла та кайа йулнӑ ҫав, пӑхса та ку- 
рӑнмастӑр!) ҫитнӗ“. Тепӗр материалне ыраш выр- 
нӑ вӑхӑтра „Социалисӑмшӑн“ хаҫат редакци сек- 
ретарне А. Лискова патӑм. Ҫав материал тӑрӑх 
та, сен^абӗрӗн 11-мӗшӗнче ҫеҫ ответ илтӗм“.

„... Виҫӗ уйӑх ҫитет ӗнтӗ, анчах епӗр хамӑ- 
рӑн ҫыру тӑрӑх редакци мӗн тунине пӗлместпӗр“.

„... Ҫакна пула... редакцине ҫырса тӑма пӑ- 
.рахрӗ“. • -* •. —...
;к.. Петуховпа калӑҪу пӗтрӗ.:: Кӗҫех- автобус пу- 
лат, Шупащкара ҫитме васкарӑы.

' Я- Кӑтартса паниҫем тӗрӗс. Ҫитее тухӑр.
" Редакци ӑлакнӗ, мӑйа уҫсӑ > кӑларкӑ хыҫҫӑн, 

'шад^йенчен хупса йулчӗ. „
•' ■■Тӗрӗе. Акхивиссем, рабкорсӗм.^Тхӑҫатран си- 
вӗнбӗ пӗтнӗ.'Хаҫат ҫкВДщх , ,(Каӳ''л“ хулинче сӑн- 
агйтсӗр тухса тӑра1 .̂'>У-ц\айце-. Летухо(в) ,алӑ пу-

- - Ив.-Мосейев.

Палтерӳсем
Шӳ^ашкарти Тӗп библиотекӑна
   ваЛ)ЛэИ -------

ШАПЛАХ КИРЛӖ
Адрес: Шуйашкар, Р. Лӳксембург урамӗ
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Шупашкарти 
дежуркӑри продавшчицӑсем
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III Таеалӑх ҫухатнӑ щ
— Тупакана вознаграж дена пулагЛ =
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Картипӑн айаятн пзйенче ӳхернӗ йапалзсем;
1—хырӑҫ «ярчӗ {чӑвашсен авлахн ҫырулӑхӗ);
2—ҫӑпата «ааӑпӗ; 3—гаанпя; 4-вутчул,пе хурҫи; 
5 шӗшлӗ; в—1в кӑяпи; 7 —ҫӑгасем: 8 чӑваиыа 
йевавкӗли (ун хыҫӑиче тухЗа вырта1), т ыг.

Сьерчкой худож вик ӳкарчвкӗ.

Националисйм сысни
— Ак ӑҫта вӑл чӑвашӑн чӑн ку/ь* 

тури! Трахсм пӳрне шӑлнӑ кӗпо ҫав- 
ки ҫ е ҫ  тупӑнмарӗ. ҪанРене халӑх 
хушшине ҫӗнӗрен сарсан покрани- 
мер нацилӗ ку^ьтурӑ пулнӑ пулӗччӗ.


