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Вӑрӑм мар калавсем
И В А Н М У Ч И

Пуласси
Пулкӑн-пулкӑн халӑх ута!У*ҫбнб чукунҫул 

станци патнелеШупашкартӑй'. Халӑхпа лӑках тулнӑ 
грузовиксемпе^МтобутССе^вашт та вӑшт ирте- 
ирте кайаҫҫӗ ҫӑтм а^пӗ^г^^ка ҫулпа пыракан ха- 
лӑх ушкӑнесенчеш^дУ^^

Сылтӑмрау4 ^ ^ ^ 1йгбадки йалӗнчен иртсен, ков-
бойкӑ тӑхӑннӑ Йаштак ҫамрӑк:

— Ытлашши ҫук-ши сан?—тесе ыйтрӗ, хӑйӗн 
ӑшша пиҫнӗ питне Йӑван пичӗ умне тытса.

— Ик билет ман,—терӗ хирӗҫ Иӑван,—анчах 
мана станци патӗнче кӗтекен ҫын пур... Хӗр. 
Пӗри ӑна вафЛ)И... ехер вӑл пулмасан...

— А? Мӗн? Билет? Ӑҫта? Еп илеп!.. Йарӑр! 
Мана, мана! Камӑн вара? Ан тӗрт! Мана, мана! 
Ырҫын пул! Билечӗ ӑҫта? Мана!

йӑванпа пӗрле пыракан ушкӑнри халӑх кӑткӑ 
пек йӑшӑлтатма тытӑнса карӗ.

- -  Чӑп пулӑр,—кӑшкӑрса хучб лутра Иӑвана 
сырӑннӑ халӑха, ковбойкӑ тӑхӑннӑ ҫамрӑк йӗкӗт. 
—Еп малтан ыйтрӑм. Епӗ... Хӗрӗ килес ҫук... 
Билетне мана...Укҫасӑр мар.укҫала. Еп—пӗрремӗш!

— Ха.Т) памастӑп. Пӗрле Канаша кайса килме 
пулнӑ хӗр пымасан...

Пурте Йӑвана, билет илесшӗн, йӑпӑлтатма ты- 
тӑнаҫҫӗ.

— Ванӗчка утма памастӑр. Сирӗлсемӗр ӗнтӗ,— 
тет ковбойкӑ тӑхӑннӑ йӗкӗт, Йӑвана сырӑннӑ ха- 
лӑха сирсе йама тӑрмашса.

Пӗри, тахӑшӗ „хисеплӗ Иван Ксенофонтович" 
тесе чӗнчӗ Йӑвана. Тахӑшӗ Йӑванӑн пичӗ ҫине 
тапса тухнӑ тарне хӑйӗн сӑмси тутрипе шӑлса 
илчӗ. Темиҫе ҫын ун пичӗ умне тутрисемпе вӑш- 
вӑш ҫил туса пыраҫҫӗ. Ӑна мӑйӑр параҫҫӗ. Пӗр 
пике шоколад тыттарчӗ. Тахӑшӗ „хурӑнташ* тесе 
чӗнсе пӑхре ӑна.

— Мана пар! Мана пар! Маруҫҫу килмест,— 
тесе ӗнентерме хӑтлана! пӗрле утакан халӑх 
Йӑвана.

Йӑпӑлтатса та пулин ытлашши билете ҫавӑрса 
илесшӗн тӑрмашакансем, вакзал патне ҫитерехпе, 
Йӑвана алӑ ҫинче йӑтса пыма тытӑнчӗҫ. Хыҫҫӑн 
кӗпӗрленсе пыракан халӑх нумайланнӑ ҫемӗн ну- 
майлана11.

Иван Кҫенофонтович йатлӑ пӗр йӗкӗтӗн ыт- 
лашши пӗр билет пурри ҫинчен,—ҫав билета вӑл, 
Маруҫҫӑ йатлӑ хӗрӗ килмесен, урӑх ҫынна сутма 
шухӑшлани ҫинчен калакан хыпар халӑх хуш^иине 
кӑрах сарӑла!. Пурте билетсӗр йулнисем Йӑван 
тавра кӗпӗрленсе тӑрса, ни малала утма, ни ка- 
йала чакма памаҫҫӗ ӑна.

— Ку чукунҫула туса пӗтерсен, малтанхи пу- 
йӑспа ӑҫта та пулин кайса килетӗпех, тесе сӑмах 
парса хунӑччӗ. Парах ӗнтӗ мана!

— Билетне ӗнер сутассине пӗл.мен. Хам та 
сӑмах парса хунӑччӗ. Манах пар ӗнтӗ!

— Епӗ пӗрремӗш! Пӗрремӗш епӗ!—кӑшкӑрса 
тӑрат, халӑха чавснсемпе сире-сире йарса, ков- 
бойкӑ тӑхӑннӑ йаштак йӗкӗт. Пӗр май кӑшкӑрса 
пынипе сасси урмӑшсах ларнӑ хӑйӗн.

Пуйӑс ҫине ларма вӑхӑт ҫитрӗ. Маруҫҫӑ хаф 
те ҫук.

Билет пуррисем пуйӑс ҫине ларма вашкӑнчӗҫ. 
Билетсӗр йулташсем Йӑвана хӗссех хучӗҫ.

— Вилетӗп. Ан хӗсӗр!—тесе пӗтӗм вӑйран 
кӑшкӑрса йарсан кӑштах сирӗлнӗ пек пулчӗ халӑх.

— Ав пӗрремӗш звонок. Пар билетна. Маруҫ- 
ҫу килессе текех ан кӗтсе тӑр!—терӗ ковбойкӑ 
тӑхӑннӑ йаштак йӗкӗт ӑна.

Иккӗмӗш звонок пулчӗ.
Билетне кӑларма, аллине чӗре тӗлӗнчи кӑсйи- 

не чиксе йара! Йӑван. Унччен те пулмин сӑнӗ- 
пичӗ шапшурӑ пулса лара!^ ун. Йӑван хыҫҫӑи 
пӗтӗм кӗтекен халӑх сӑнран ӳкет.

— Манса хӑварнӑ!—билет параҫса кӗтекенсен 
чӗррине ҫуракан сасӑ тухса карӗ Йӑван ҫӑварӗн- 
чен.—Киле, тепӗр пиншак кӑсйине йулнӑ!

Тӑр-тӑр чӗтресе ытти кӑсйнсенче шыраса пӑ- 
ха! шанчӑкне ҫухатасшӑн мар пулнӑ Йӑван. Кӑс- 
йисене тавӑрса йарсах шыра!'. Ҫӳп-ҫапсем туха- 
туха ӳккелеҫҫӗ, анчах... билет ҫук.

— Ей, ураланайман пӑру!— тесе вӑрҫса илчӗ 
ӑна ковбойкӑ тӑхӑнса йанӑ йаштак йӗкӗт.—Ма 
шантарса пытӑн мана!

Хирӗҫ ним те каламарӗ Йӑван. Шухӑшӗ ков- 
бойкӑлӑ йӗкӗт ҫинче мар ун текех,—Маруҫҫӑ ут- 
са килнине курнӑ мбн х ал  вӑл.

— Маруҫҫӑ?! Килнӗ?!.Билет!.. Киле йулнӑ!..Ех!

Ҫакӑнта каланисе.м веҫех Шупашкартан Каиа- 
ша пӑссажирсен пуйӑсӗ малтанхи хут тухса ка- 
йас паха кун пулассӑн туйӑнат. Нумай ҫул хуш- 
ши ҫунса кӗтсе тӑнӑ ӗмӗт ҫитнӗ йатпа камӑн 
малтанхи пуйӑспа Ҫӗрпӳве те пулин кайса килес 
кӑмӑлӗ пулмӗ ӗнтӗ!

Вӑхӑтлӑха ҫӗтнӗ пуҫ
Апрелӗн 26-ыӗшӗнче Платон Иванович Сал- 

мин, ыйхӑран вӑрансан, карӑнса илнӗ. Унтан вы- 
рӑн ҫинчен тӑрса ларса, чӗлӗм туртас „паха ӗҫ€“ 
тӑвас килнӗ ун. Вӑл шухӑша пурнӑҫа кӗртес май- 
па, Платон хӑрах чавси ҫине тайӑнса, пуҫне ҫы- 
тар ҫинчен илес, тенӗ. Пуҫӗ нн ҫытар ҫинче, ни 
мӑй ҫинче ҫук пек туйӑннӑ.

Сехри хӑпса тухнӑ. Ним тума пӗлменнипе, 
пуҫне ик аллипех йарса тытас тенӗ, аллисем 
сывлӑшра пуҫ майлӑ хыт йапала тупаймасӑр, хире- 
хирӗҫ тонк пырса перӗннӗ.

Платон вӑшӑл-вашӑл сиксе тӑрса, тӗкӗр умяе 
пырса пӑхнӑ. Пуҫ чӑнах та ҫук. Пуҫ ларма тивӗҫ- 
лӗ вырӑнта—пуш вырӑн.

Тарӑхнипе урайнеле лач сурса пӑрахасшӑн 
пулнӑ,—ҫӑвар ҫук пирки сурма та пултарайман.

Ҫухалнӑ пуҫне шырама тытӑннӑ. Крова'! айӗн- 
че те, сӗтел-пукан айӗнче те шыранӑ. Пуҫӑм кӑ- 
макана кӗрсе ларман-ши?—тесе кӑмака питлӗхне 
уҫса пӑхнӑ. Унта та ҫук.

— Ара^ иртне каҫхине пуҫӑм етем калама ҫук 
ӳсӗрччӗ. Ӳсӗрскер ӑҫта та пулин выртсах йулнӑ 
ӗнтӗ вӑл, те хампа пӗрле киле тавӑрӑннӑ хушӑра 
пӑлахайа персе ҫул ҫине ӳксе йулнӑ-ха?



Пуҫсӑр халӑх хушшине мӗнле тухса ҫӳрес? 
Кулсах вилӗҫ. Кайран: ма култарса вӗлеретӗн, 
тесе хамах ответ тыттарма хӑтланӗҫ.

Тултан арӑмӗ кӗрсе тӑнӑ. Плагон ӑна:
— Арӑм, арӑм!—тенӗ хурлӑхлӑ сасӑпа.—Кил- 

ха кунта. Пӑх-ха, ман ҫакӑнта, мӑй ҫинче пуҫ 
ҫуках вӗт. Пуҫӑм ҫухалнӑ манӑн. Ес курман пу.Т)...

Кӑнтӑрлахи хӗвел ун тути ҫине хуллен шуса 
пырса лап хупласа лартсан, Платон ыйхинчен 
вӑранса, хӑйӗн ҫухалнӑ пуҫӗ ҫинчен аса илет те, 
хаш хуйхӑрса йара!. Кӗҫех хӑрах алли ни хытӑ 
мар, ни ҫемҫе мар ҫаврака йапала тӗлне пула! 
те, Платон Иванович кулат йара!:

— Ехе! Веҫех тӗлӗкре пулнӑ тем?!
Шанмасӑр тӗкӗр витӗр кайса пӑхат. Пуҫӗ мӑй

ҫинчех ларат. Шӑрт пек тӑракан сухалӗ те пур, 
хуран кукли майлӑ сӑмсй те вырӑнтах ларат. 
Ҫырӑ куҫӗсем тӗкӗр витӗр чӑр пӑхаҫҫӗ Платон 
ҫине. Ҫуҫӗсем тӑрмаланнӑ. Пичӗ ҫинче, шӗпӗнӗн- 
чен ҫӳлтерехр“, лапра пур. Кӑна ҫумала ӗнтӗ. 
Ҫусан кайӗ.

— Ку веҫех тӗлӗкре пулнӑ. Анчах аса илме 
те намӑс, ӗнер мӑнкун ӗҫкине йерсе кайнӑ епӗ. 
Ку вара пуҫа, тӗлӗкре мар, чӑнласах ҫухатни пу- 
ла!. Намӑс, намӑс! Урам тӑрӑх пӗтӗм йала кул- 
тарса асса ҫӳренӗ... Пуҫ пулнӑ пулсан, турра 
ӗненмен хушӑрах, мӑнкунта ӗҫсе ӳсӗрӗлсе пӳр- 
тӗм-ҫуртӑм ӑҫтине манса урамра выртса ҫывӑрман 
та пулӑтгӑм. Текех ан ӗҫсемех, Платон!—терӗ 
те хайхискер, бригадиртан ыран ваЛ)Л)И ӗҫ ыйтма 
тухса утрӗ.

3  А В
Ҫакӑн пе*к ҫырнӑ плакат алӑк ҫинче.
Алӑк умӗнче—шала кӗме кӗтекеннисем. Ла- 

раҫҫӗ, ура ҫинче тӑраҫҫӗ, сӑнпичӗсенчен вӗсем 
кӗтсе йӑлӑхса ҫитни палӑрат!

Мӑн куҫлӑхлӑ лутра етем шалти пӳлӗмре чӳ- 
речепе алӑк хушшинчи урай хӑмисем тӑрӑх кал- 
лӗ-маллӗ уткаласа ҫӳрет. Май мар пысӑк шухӑш 
ун пуҫӗнче.

„Ҫур ҫитрӗ. Хӗвел вӑйӗ ҫметӑра кӑтартнинчен 
ытларах тухат. Тфу! Мӗн каласа хутӑм! Ҫӳлти 
хӗвел вӑйӗ ҫметӑсӑрах расхутланат-ха вӑл. Н-да!.. 
Учрежденире ҫурхи илеме тивӗҫлӗ реорганизаци- 
сем тумала“...

Хайхискер вӑшӑл-вашӑл сӗтел хушшине кӗрсе 
ларчӗ те, блок-нот ҫине ҫыра пуҫларӗ. Тӑват- 
пилӗк сӑмах ҫырат те, шухӑша кайса ларат. Шу- 
хӑша кайса килнӗ хыҫҫӑн, каллех виҫшер-тӑват- 
шар сӑмах ҫырса хура!.

Ҫур сехете йахӑн ҫапла шухӑша кайса, 
ҫыра-ҫыра ларчӗ. Унтан кабинетӗнчен, вӑхӑтлӑха 
пулас, тухса шурӗ.

Вулаканӑм, епӗр иксӗмӗр ун сӗтел ҫинех тӑр- 
са йулнӑ блок-ночӗ ҫине мӗн-мӗн ҫырса хӑ- 
варнине вӑрттӑн вуласа пӑхӑпӑр. Акӑ мӗн ҫырнӑ 
унта вӑл:

„Ҫура тухнӑ май, хамӑн учрежденире ҫакӑн 
йыита ӗҫсем туса ларакан пайсемпе сӗтел- 
сем тата комиҫҫисем уҫасси ҫинчен шухӑшласа 
пӑхас:

1. Пӗлтӗрхи йура учота илсе хурас тӗлӗш- 
пе ӗҫлекен комиҫҫи.

2. Ҫулти вӗҫен кайӑксене йышӑнакан тата 
регистрацилекен комиҫҫи.

3. Йур ҫӑвасса тӗп тӑвакан комиҫҫи,
4. Сывлӑшри електричӗства регистрацилекен 

сӗтел. ^
5. Йӑвӑҫ кӑчкисене-папкисене сӑнаса выртас 

тӗлӗшпе ӗҫлекен комиҫҫи.
6. М алтанхи ҫеҫпӗлсене шыраса ларакан 

комиҫҫи.
7. Ландӑш чечексе.ч сӗм вӑрмана ӳсме мӗн 

чухлӗ пулӑшнине сӑнаса выртакан гпройкӑ.
8. Чӑхсен йӑва ҫинки ларӑвӗсен протоколӗ- 

сене регистрацилекен тройкӑ.
9. Ҫӳлти хӗвел вӑйне миҫе киловат ӳстерес^ 

си ҫинчен сӳтсе-йаван комиҫҫи...
Вулакансем! Айӑп ан тӑвӑр! Суйрӑм епӗ кунта 

кӑштах. Миҫе процент суйнине хӑвӑр шутласа 
тупӑр.^ Кӑна есӗр пултарассӑн туйӑнат ӗнтӗ. Ан- 
чах бӳрократсен хисепӗ йулашки квартӑлта миҫе 
процент чакнӑ тесен... ним калама та пӗлейрес 
ҫук ӗсӗр те, ыттисем те...

Йӗпе-сапара
Ш у п аш к ар ти  пичет 

ти н ч ен  ш ы в анат.
ҫу р че  ҫиви-

Енгер ӳкерч^кӗ.

ШАНКАРЧ: Ку йӑвана Шупашкарти пичет ҫурт- 
не виттерекен инженер тунӑ пулас. Ҫӑмӑр шывӗ 
ана!^.



Ех, Лӑриван, Лӑриван!
М И 7ТА ПЕТӖРӖ

Тнмйрҫб чӗлӑм турта 1(. Мӑлатукпа сунтал ҫине 
шак-шак шакканӑ пекех вӑл тутисемпе чӗлбм 
чӑпӑкне пак-пак тутараЕ Тӗтӗм мӑкӑрлана1(, Ла- 
ҫӑ ӑшне тӗтӗм тула11. Тфу! Лаҫӑ ӑшне мар—кан- 
це.Ъзри ӑшне. Мӗншӗн тесессӗн тимӗрҫӗ лаҫӑра 
мар, колхоз канце.Ъзринче чӗлӗм мӑкӑрлантарат. 
Ун ҫумӗнчех йаштакаскер, мӑкӑртарах сӑмсалӑ 
картуслӑскер, картлӑ-картлӑ кунчалӑ атӑлӑскер, 
тепӗр ҫьш лара!. Вӑл—аслӑ коН)Ух. КоЦ)Ух та 
ахалех лармас1(. Чыкаркӑ мӑкӑрлантарат. Ларсан- 
ларсан, ик-виҫӗ сӑмах хуша!. Ик-виҫӗ сӑмах ху- 
ша1( те, авӑтнӑ чухнехи автан пек авӑнса, урай- 
не лачлаттарса сура!. Унтан каллех сӑмах ху- 
ша!-:

— Мӗнле ӗҫсем? Аван пу.ъ?
— Пӗр майлӑ,—тет тимӗрҫӗ.—Хӑвӑр мӗнле? 

Ҫемйесем ҫӳреҫҫӗ-и?
— Ҫӳреҫҫӗ-ха, сывлӑхлӑ. Ху та куртӑн пу.^- 

Лӑриван патӗнчен тухсан ман патӑмра та пултӑн 
вӗт ӗнер каҫ?

■— Пулнӑ, тет ҫав. Нимӗн те астумастӑп.
— Астӑватӑн пуЛ). Ташларӑн иккен те?
— Ташланӑ, тет ҫав. Йурланӑ та тет. Нимӗн 

те астумастӑп.
— Суйатӑн пу.ъ- Арӑмна та йепле кӳпкербн 

иккен те?
— Ҫапла, тет ҫав. Ҫивӗт тунинченех ҫавӑрса 

тытса, урайне тӑсса антарнӑ, тет. Пайан ир хӑй 
каласа пачӗ. Нимӗн те астумастӑп.

—  Астӑватӑн ӗнтӗ. Аха.ъ каламастӑн. Манӑн 
кантӑка та ҫапса ҫӗмӗрсе хӑвартӑн иккен те?

— Ҫӗмернӗ, тет ҫав. Ытла та ашкӑннӑ, тет- 
Нимӗн те астумастӑп. Ытла та хайар пулнӑ Лӑ- 
риван ӗҫки. Ытла та нумай ӗҫнӗ.

—  Курман пек ӗҫнӗ!— терӗ коньух.
— Ху та манпа пӗрлех пулнӑ. Ху та вӗт ӗҫ- 

нӗ!—терӗ тимӗрҫӗ.
— Еҫнӗ ҫав. Нимӗн те астумастӑп.
— Есӗ те астумастӑн-и?
— Сан пекех.
— Ҫук. Суйатӑн. Манӑн арӑмпа ыталансах 

йурларӑн иккен те? Ташларӑн.
— Ташланӑ, тет ҫав. Ҫук. Астумастӑп.
— Суйатӑн. Астӑватӑн есӗ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ 

сан ҫине ҫиленсе арӑма хӗнерӗм.
Ҫапла, тет ҫав. Ҫук. Астумастӑп.
— Астӑватӑн есӗ. Аха^ь ҫеҫ суйатӑн.

— Апла-тӑк, есӗ те суйатӑн.
— Епӗ те ҫав... Йӑлтах астӑватӑп.
— Ех, тимӗрҫӗ, тимӗрҫӗ!—тесе мухмӑрлӑ пуҫ- 

па йурра тӑсрӗ кон)ух. — Ва-ку, ва-куу-знецы!.. 
Кузнецы куют и поют, приговаривают!.. Итле-ха, 
тимӗрҫӗ тус! Ҫураки... ҫитрӗ.

Тимӗрҫӗ самантлӑха нимӗн те чӗнмерӗ. Коц>ух 
та ӑна хирӗҫ, фото ӳкернӗ чут^нехи пекех, тӳп- 
тӳрӗ каҫӑрӑлса, йӗпенсе исленнӗ чыкаркӑ тӗпне 
пӗр сасӑ кӑлармасӑр ӗмсе ларчӗ.

Тӗтӗм мӑкӑрланат.
— Итле-ха, тимӗрҫӗ тус! Манӑн урапасене йу- 

самала вӗт... Ҫураки. Мӗншӗн халиччен те йу- 
самастӑн?

— Итле-ха, коЦ)Ух пӑйахам,— терӗ тимӗрҫӗ, чӗ-

лӗмӗ ӑшне тепӗр хут тапак тултарса,—Вара есӗ 
мӗншӗн халиччен те урапусене епӗ ӗҫлекен лаҫӑ 
умне илсе пымастӑн? Такҫанах йусаса параттӑм.

— Суйатӑн,—терӗ ко^ьух,—Атла пулсассӑн 
мӗншӗн плугсене халӗ те йусамастӑн, такҫан- 
танпах лаҫӑ умӗнче лараҫҫӗ вӗт?

— Йусама май пулман вӗсене, йур айӗнче 
ларнӑ.

— Ха-ха-ха! Манӑн урапасем те йур айӗнче 
хӗл каҫнӑ ҫав. Халӗ тухрӗҫӗ ӗнтӗ... йур ирӗлчӗ 
те. Халӗ илсе пыратӑп ӗнтӗ. Анчах, малтан 
предҫедатӗл патне килсе пӑхас терӗм-ха. Мӗнле 
илсе каймалине пӗлес терӗм.

— Епӗ те ҫавӑн патне килнӗ ҫав,—терӗ ти- 
мӗрҫб.—Ӑҫтаха предҫедатӗл?

— Килеймен-ха!—тенӗ сасӑ, уборшчицӑ сасси, 
илтӗнчӗ пӳлӗмрен.

Путексем шар-р-ри-и-и! ҫухӑрса йачӗҫ пӗр ха- 
рӑс.

Шартах сиксе ӳкрӗ тимӗрҫӗ.
— Мӗншӗн кунта ку путексем? Пӑх-ха... миҫе! 

Вуннӑ, вунпӗр, ҫирӗм. Ффу! Вӑтӑр та ытла пуА?!
— Ытла пулмасӑр,—терӗ кон>ух,—тин ҫеҫ ку- 

ратӑа-и?
— Тин ҫеҫ. Хӗл каҫса та килмен еп ку кӑнце- 

Л)арине. Чӗнтермен. Чӗнмесӗрех килме кирлех 
те мар пу.ъ> тенӗ.

— Хӗрӗх икӗ путек,—терӗ коН)УХ.—Татах та 
пулаҫ-ха. Тапратса тултарнӑ сурӑхсем татах та 
пур. Фермӑ вӗт. Сурӑх ферми.

— Вара ҫак канцел)3 риаче-и фермӑ? Вара вӑл 
фермӑ ва.ъ-Ъ® иртнӗ ҫулхинех вите тума пуҫла- 
нӑччӗ те.

— Иртнӗ ҫулхине ҫеҫ ҫав. Виҫӗмҫулхинех пуҫ- 
ламала пулнӑ йе тӑватӑмҫулхинех—вара кӑҫал 
ваЛ).Ъи ӗлкӗретчӗ те пу^ь.

— Да-а,—терӗ тимӗрҫӗ.—Начартарах ӗҫлет пи- 
рӗн колхоз. Кам-ха пирӗн предҫедатӗл? Халӗ те 
ҫав Иванов Кӗркури-и?

— Ҫук,—терӗ коН)Ух.—Ӑна кӑларса Миронӑв 
Мифодине суйланӑ вӗт.

— Ҫук-ук!—терӗ уборшчицӑ, хӑй пӳлӗмӗнчен 
тухса.—Миронӑвне те кӑларнӑ халӗ. Иртнӗ пуху- 
ра Гераҫимӑв йулташа суйларӗҫ.

— Ҫапла пу.ъ Ҫа®. ҫапла,—тесе хӑй сӑмахне 
кайала илчӗ коН)УХ.—Иртнӗ пухура пулайман еп. 
Кама суйланине пӗлме пултарайман.

Алӑкран кӑвакарма пуҫланӑ сухаллӑ старик 
килсе кӗчӗ.

— Предҫедатӗл пурчӗ-ши?—терӗ вӑл, кӗнӗ- 
кӗменех ҫӗлӗкне хывса.

— Ҫук ҫав-ха. Килеймен.
— Вара мӗн туса тӑра!-ха халиччен. Пӑйав- 

сене йусама хушаҫҫӗ-ши тесе килтӗм те. Кал- 
лех ак иртнӗ ҫулхн пек, акана тухсассӑн тин пӑ- 
йавсем йавма, сӳсменсене йусама шухӑшлаҫҫӗ-им 
вара? Халӗ, вӑхӑт пур чухне, йусаса парасшӑнччӗ 
те. Ей, ай-йай!

Ҫав вӑхӑтрах предҫедатӗл килсе кӗчӗ. Гераҫи- 
мӑв. Унпа пӗрлех шутӗҫлевҫӗ тата кладовшчик. 
Кӑнце^ьаринче чӗлӗм мӑкӑрлантаракансем ҫине 
чылайчен пӑхса тӑчӗ предҫедатӗл. Пӑхса тӑчӗ- 
тӑчӗ те, сӗтел хушшине хутланса ларнӑ хыҫҫӑн:



Пайанхи ларӑва уҫӑлнӑ тесе Шутлатӑп'— 
терӗ.—Кун йӗркинче пӗртен-пӗр ыйту. Пурне те 
паллӑ ыйту—ҫуракине хатӗрленесси. Ку ыйтупа 
калаҫма хам сӑмах илетӗп. Мӗн тунӑ епӗр ку 
ӗҫпе, ҫуракине хатӗрленессипе? Калас пула!, питӗ 
сахал ӗҫ тунӑ. Вӑрлӑхсене ҫителӗклӗ хатӗрленӗ 
епӗр, анчах вӗсене суртламан. Йалхуҫалӑх маши- 
нӗсем ҫителӗклӗ, анчах вӗсене йусаман. Кала-ха, 
тимӗрҫӗ, мӗншӗн йусаман? Ан кала. Каламасӑрах 
пӗлетӗп. Лашасем те мӑнтӑр мар. Вӗсене вӑйлӑ 
апат ҫине халӗ те тӑратман. Кала-ха, коиьух, 
мӗншӗн тӑратман? Ан кала. Каламасӑрах пӗлетӗп. 
Тфу! Ҫӑвар типсе кайрӗ, ҫурӑла!. Пар-ха шыв, 
е-е-й-р! (уборшчицӑ ӑна пӗр ҫӑпала сивӗ шыв 
парат). Та-ак! Вот, йулташсем! Ҫитес ҫуракине 
чӑн-чӑнах ҫураки пек ирттерес тесессӗн, мӗн 
тумала-ха пирӗн? Чи малтанах производствӑлӑ ӗҫ 
планӗ тумала. Вӑл плана мӗншӗн халиччен те 
туман? Кала-ха, хамран еп ыйтатӑп. Ан кала. 
Каламасӑрах пӗлетӗп. Есӗр те пӗлетӗр, йулташ- 
сем! Епӗ пӗр уйӑх ҫеҫ-ха предҫедатӗл пулса 
ӗҫлетӗп. Пӗлетпӗр, пирӗн кашни уйӑхрах пред- 
ҫедатӗл улшӑна!. Питӗ начар ӗҫлеҫҫӗ.

Еҫлемеҫҫӗ, ӗҫеҫҫӗ!-—терӗ старнк.
— Чӑш-ш-ш!—терӗ предҫедатӗл.—Тӗрӗс калат 

старик. Питӗ вӑйлӑ ӗҫеҫҫӗ.
— Ху та!
— Чӑш-ш-ш!

Путексем, хӗрӗх икӗ путек, пӗр харӑс шар- 
ри-и-и! ҫухӑрса йачӗҫ.

— Мӗншӗн ӗмӗртместӗн!—терӗ предҫедатӗл, 
уборшчицӑ ҫине сиввбн пӑхса.—Мӗншӗн амӑшӗ- 
сене кӳртместӗн?

— Халех. Акӑ, халех...
Путек амӑшӗсем пӗр пӳрт кӗрсе тулчбҫ.

XX пӳтек хӗрӗх икӗ сурӑх айне кукленсе
чӗчӗ ласкама пуҫларӗҫ.

предҫедатӗл. —— Перерыв тӑватпӑр, — терӗ 
Вунӑ минутлӑха. Чӑш-ш-ш!

Урампала халӑх иртет. Пурте пуҫӗсене уснӑ. 
Малта пыраканӗсем пӗр пӗчӗкҫӗ тупӑк йӑтнӑ.

— Мӗн? Кам вара вилнӗ?
Лӑриван Бӗт ку, тупӑк хыҫҫӑн пыраканӗ. 

Ачи вилнӗ-и мӗн?
Халӑхран уйрӑлса, перерыв тӑвакансен умне 

Лӑриван утса пычб.
•— Пысӑк хуйхӑ, предҫедатӗл^ йулташ,—терӗ 

вӑл, Гераҫимӑв куҫӗнчен пӑхса.—Ӗнер каҫхи ӗҫ- 
кӗре манӑн ҫывӑракан ача ҫине пӗр ӳсӗрӗ выртнӑ 
та... вӗлернӗ.

Вӗлернӗ?! Кам? Кам пулнӑ санӑн ӗҫкӗре?
— Ху та пулнӑ. Ху та, йулташ предҫедатӗл. 
Предҫедатӗл сасартӑк сехӗрленсе ӳкрӗ. Лӑри-

ван патӗнче ӗҫкӗре пулнӑ тимӗрҫӗпе коН)УХ та 
пӗр-пӗрин ҫине пӑхса чӗтренчӗҫ.

— Йура!,—терӗ предҫедатӗл.—Ку ыйтӑва еп 
пайанхи ларурах сӳтсе йаватӑп. Ку ӗҫре кам 
айӑпли курӑнӗ унта. Кайах, Лӑриван пичче!

Лӑриван пӑрӑнса кайрӗ. Хӑйне-хӑй мӑкӑртатрӗ:
— Ех, Лӑриван, Лӑриван!—терӗ вӑл.—Мӗнле-ха 

Лӑриван еп. Ҫав ҫынсене, хулигансене, ӗҫме те 
ӗҫлеме те пӗлменскерсене ӗҫке чӗнетӗп. Ех, Лӑ- 
риван, Лӑриван!..

Ҫакӑ вӑл интереснӑ та, хурлӑхлӑ, калама ҫук 
киревсӗр ӗҫ хам пуҫран шухӑшласа кӑларнӑскер 
мар. Ҫакӑ хурлӑхлӑ та, калама ҫук киревсӗр, 
каҫарусӑр ӗҫ Патӑрйел районӗнче, Ҫӗнӗ Тӑрӑн 
йалӗнчи колхозра, пайан кунченех Гераҫимӑв те- 
кенскер предҫедатӗл пулса ӗҫлекен колхозра 
нумайах та пулмаст пулса иртнӗ. Лӑриван ачине 
лапчӑгса вӗлерекене халӗ те тупса ответ умне 
тӑратман-ха.

Вулаканпа итлекен
Ч ӑ в аш с ен  р зд и о  сар акан  станци  у р л ӑ  илвм лӗ л и тер ату р ӑ  п р о и звед ен и о ен е  

час-часах  н лем сӗр  в у л аса  п ар аҫҫӗ  М охӑ* ӳ кер ч ӗкӗ

Радио паракан пӳлӗмре
М и к р о ф о н  у м ӗ н ч и  в у л а к а н :  

Ҫ ы вӑр , чун ӑм , йӑпӑш  пул,
Тӑм рапа й у р л а !  Д ж ам бул.
Х ӗлӗхсен е  й а н р а та т  вӑл;
Ы рӑ ватӑ алаипе 
С и к тер е т  сан  сӑпкун а  вӑл.
Ш ӑп п ан  й у р ӑ  й у х т ар а !  ха;ь ,—
Ҫ ы в ӑ р , к ан ӑҫлӑн , пепкем!..

Радио итлекенӗн пӳлӗмӗнче
~  Ай. ар ӑм , х ӑр ар ӑм !
— М ӗнрен  х ӑр ар ӑн ?
—  Х ам ӑрӑн сӑпкара  вы р такан  ачам ӑрш ӑн хӑр ар ӑм .
— - А р а  сӑпка ачи п н рӗн  ҫук-ҫке!
— Ҫ укне п ӗл етӗп  те.. А ра пулнӑ п улсан , „С ӑп ка  йуррине* 

вулан ӑ  сасса  нлтсен , с ар ӑ н с ӑр  в ӑр ан са , а сса  кай а!ч ӗ  вӑл .



Шӑшисемпе йӗкехӳресем
Колхозниксене валеҫмели тырра Пухтел ра- 

йонӗнчи (Куйбышӗв облӑҫӗ) Кив Улхаш колхозӗ... 
вулав ҫуртне купаласа хуни тӑваттӑмӗш уйӑх 
ҫине кайнӑ кунсенчен пӗринче, шӑшисем, тырӑ 
шӗкӗлчесе тӑрансан, сӑмах шӗкӗлчеме тытӑнса 
кайнӑ:

— Аванни пимех те ҫук,—чӗриклетнӗ ватӑ 
шӑши.—Шӑлсӑр йултӑм...

— Пирӗн шӑлсем ҫирӗп-ха,—хирӗҫ тавӑрса ху- 
нӑ тепӗр шӑши.—Чикен тирекен пулчӗ. Тырри 
шутсӑр чӗрӗ.

— Чӗрӗрен ӗнтӗ вӑл чул пекех хытса ларнӑ.
— Чул пекех хы са ларни нимех те мар. Кол- 

хозниксем пи 'ӗнпе кӗрешме тытӑкаср-н хӑратӑп- 
ха,—тенӗ ватӑрах тепӗр шӑшийӗ.

— „Кӗрешме* тетӗн. Колхоз правлени улшӑн- 
масан, хамӑрӑн шӑши ӗмӗрне пурӑнкаласа ирт- 
терӗпӗр-ха,—тенӗ тепӗр ҫамрӑкрах шӑши

— Шиклӗ пурӑннине нимӗн те ҫитмӗ. Внҫ 
уйӑх чиперех пурӑнтӑмӑр...

Ҫав хушӑра вулав ҫурт алӑкӗ йар уҫӑлса кай- 
нӑ. Колхоз председатӗлӗпе кладовшчик пырса 
кӗнӗ. Ырашӗ, алӑка уҫсан та, йухса анман. Тырӑ, 
шӑннӑ лапра пек, хытса ларнӑ. Кладовшчик кӗ- 
реҫе тытса ыраша чавса катӑкӑн-катӑкӑн уйӑрма 
тытӑннӑ...

— Пирӗн г'ӗн ҫакна та шеллеҫҫӗ,— шӑппӑн ка- 
ласа йанӑ кӗтессе пытанса ларнӑ скептик-шӑши.— 
Колхозниксене валеҫсе паратпӑр, теҫҫӗ. Ҫавна 
ҫиме колхозниксем епӗр мар вӗт.

— Ан шарла! Йӗкехӳресем илтӗҫ.
— Мбнле йӗкехӳресем?
— Ав ҫавсем. Канце.Ъзри йӗкехӳрисем. Виҫӗ 

уйӑх ытла канцел)3 рире ларса, хӑйсен тырри 
мӗнлине пӗрре те килсе пӑхма вӑхӑт „тупайман" 
етемсем,—тенӗ.

Ҫӑкӑр ҫиме пӗлекенсем
Авал пӗр етемрен ыйтнӑ:
— Ҫӑкӑр ҫиме пӗлетӗн-и?
- Пӗлетӗп,—тенӗ лешӗ.

— Тата мӗн тума пӗлетӗн?—татах ыйтнӑ 
унтан.

— Тултарса парсан, ерех ӗҫме чухлатӑп,—те- 
нӗ лешӗ хирӗҫ.

Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи „Бойевик“ колхоз ко- 
Н)ухӗсем Воробйовпа Степанӑв ҫӑкӑр ҫиме те, 
ерех ӗҫме те чухланине пӗлетпӗр, лашасем пӑх- 
ма чухланине пӗлмесгпӗр вара. Тата вбсем ла- 
шасене тӑрантарма панӑ сӗлле вӑрттӑн сутса 
ерех ӗҫме чухланине май мар лайӑх пӗлетпӗр.

Вӑрланӑ сысна ҫӳри хӑлхара ҫуйӑхат, теҫҫӗ; 
ерех пулса хырӑма кӗнӗ сӗлӗ, ҫуйӑхас ҫук, кал- 
чана кайса, хырӑм тирне шӑтарса тухӗ кӑна.

Чӑхӑран ӗне
Акӑлчан ваттисем:
— Ҫӗр кроликран та пӗр лаша туса йараймӑн, 

тенӗ.
Трак районӗнчи Чатукассн йалсовет ҫекрета- 

рӗ П. Романӑвӑн лаша тума 100 мар, пӗр кролик 
та ҫук. Ҫавӑнпа нумай кроликгенчен лаша туса 
аппалаиса пӑхас, темен вӑл. Нумай кролик вы- 
рӑнне, пӗр чӑхха тытнӑ та, никам кӗтмен ҫӗрте- 
нех, унтан ӗне туса хунӑ. Тепӗр майлӑ каласан, 
аш хатӗрлевӗ йенӗпе чӑхӑ ашӗ панӑ квитанци 
ҫине, „ӗне пана“ тесе ҫырса го ударствӑна улта- 
ласа ытлашши укҫа илнӗ. Татах тепӗр майлӑ (вы- 
рӑс ваттисем майлӑ) каласан; совӗҫне атӑ кӗлли 
айне, намӑсне атӑ тӗпӗ айне хунӑ.

Пулӑҫӑсем
Пулӑҫӑ пулла ҫӳрет, теҫҫӗ, анчах Канаш ра- 

йонӗн Мӑкӑр йалӗнчи пулӑҫӑсем пулла ҫӳремеҫ- 
ҫӗ, мӗншӗн тесен пулӑ пурӑнакан кӳлӗ шывне 
колхоз правленийӗ, тасатас тесе, уҫса йухтарса 
йанӑ та, шывӗ такана синчи пек анчах тӑрса 
йулнӑ. Пуллисем пӗтнӗ. Пулӑсем пурӑннӑ вырӑна 
пӗлтӗр кӗр умӗн шапа курӑкӗ сырса илнӗччӗ. Ҫав 
пулӑ кӳллине йурӑхсӑра кӑларнӑшӑн колхозник- 
сем пайан кун та тек ӳпкелесе ҫӳреҫҫӗ колхоз 
правлени адрӗсӗпе. Типӗ пулӑ кӳлли ҫурхи шыв- 
па тулӗ вӑхӑтлӑха, анчах колхозниксен пулӑ ҫи- 
йес кӑмӑлне тултарма правленин пайан ыранах 
ҫав кӳлле йӗркене кӳртмеле.

Сӗвек кӗперри
Вуник арман хушшине вуник пӑрӑс хутӑмӑр, 

вуник пӑрӑс хушшине йӑсран кӗпер^хыврӑмӑр, 
тенӗ йурӑра. Тутаркас районӗнчи Иакаткасси 
йалсовечӗ, вуник пӑрӑс хушшине йӑсран кӗпер 
хывма мар, начар кӗпере те йусаттарма шутламаст.

Йалсовет председатӗлӗ пӗрре ҫурхи ҫӑмӑр 
хыҫҫӑн пӗлӗт ҫинче сӗвек (асамат) кӗперри пулса 
тӑнине курах кайнӑ, тет те, хӑйӗн ҫекретарне 
йӑхӑрса илсе, ҫапла калаҫса илнӗ, тет:

— Пӑх-ха сӗвек кӗперри пулнӑ! Мӗнле аван 
кӗпер вӑл: никам та туман ӑна, хӑйех пулнӑ. Ни- 
кам тумасӑрах пулакан кӗперсене йурататӑп епӗ, 
тенӗ.

Л)ӳбимӑв ӳпкевӗ
Трак районӗнчи Мӑн Шетмӗ йалпо председа- 

тӗлӗ Б. Д. Л)убимӑв хӑйӗн шутсӑр ҫывӑх йулта- 
шӗпе ак ҫапла калаҫса ларнине илтрӗмӗр:

— „Есӗ кунӗ-кунӗпе ерех ӗҫсе ҫӳретӗн, йалпо 
лапкинчи чи кирлӗрех таварсене хӑвна ерех бҫ- 
терекенсене ҫеҫ валеҫетӗн“, теҫҫӗ вӗсем. Тӗлӗн- 
меле. Хӑвна сума суса ерех ӗҫтерекен, ырӑ тӑва- 
кан ҫынсене мӗншӗн парас мар-ха таварсем?..



„Ӗсе чи дефии,итл11 таварсене унчЧвнреХ ревй- 
зи комиҫҫин предҫедатӗлӗ пулнӑ Бурдаҫ Кӗҫтук- 
не парса тӑран“, теҫҫӗ мана. Тӳррипех калатӑп— 
урӑхла нимӗн тума та майӗ ҫук вӑл ҫынпа. Вӑл 
ревизй комиҫҫин предҫедатӗлӗ пулнӑ чух манӑн 
пур „айван“ йенсене пӗлсе ҫитнӗ те, ӑна хӑй 
илес тенӗ тарарсене складранах парса й ^асан , 
инкек сиксе тухма пултарат. Вӑл етем тӗлӗнмеле 
вӑрӑм жалӑбӑсем ҫырма йуратаканскер. Иртнӗ 
уйӑхра коҫтум паманшӑнах, Райвнутторга ура тӑ- 
ли тӑршшӗ жалӑбӑ ҫырса йачӗ. Ун хыҫҫӑн та 
чут ҫеҫ вырӑнтан тухса ӳкмерӗм. Ҫавӑнпа ку 
айӑпа айӑп мар тесе шутлатӑп епӗ.

Вӑл ҫеҫ те мар. Мана—ӳсӗр вӑхӑтра есӗ йалпо 
лапки умӗнче выртакан пичӗкесемпе йешчӗксене 
ҫапа-ҫапа ҫӗмӗретӗн, теҫҫӗ. Йалпо уйрӑмӗсен 
продавецӗсене, пекара, правленире ӗҫлеме хӑвна 
ерех ӗҫтерекен ҫынсене лартса тухнӑ. Продавец- 
сем, йе закупшчик растратӑ тусан, есӗ вӗсенчен 
ерех ӗҫен те, растраттисене расход.ч списат тӑван.

теҫҫӗ. Вӗҫӗ-хӗррисӗр айӑп... Хӑлхунтан ҫеҫ калӑ- 
тӑп; епӗ нервни ҫын, мана ытлашши айӑплама 
йурамас!, шӑнӑр туртма, йв чӗмерв пулм* пул- 
тара'?.., терӗ.

Мӳн савӑнтара!
ҪуркуНненӗн чи илемлӗ вӑхӑчӗ килсе ҫитнӗ- 

шӗн пуриччен те ытларах Вӑрман Тӑванти (Ҫӗ- 
мӗрле районӗ) „Само-ьот^ колхоз коН)Ухӗсе.м 
савзнаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен лашасем шӑварма вӑ- 
лашка витре таврашсем пам 1 ыйтсан, правлени 
вӗсене хӗллехи кунсенче ҫапла каласа ӑсаткала- 
нӑ: Епӗр витре тумастпӑрҫке. Есӗр коньух, кирек- 
йепле шӑварӑр,' хӑ! ҫӗлӗкӳсене шыв тултарса 
ӗҫтерӗр, тенӗ. Халӗ ӗнтӗ лашасем шӑварма ҫӗлӗк 
кирлӗ мар. Ҫырмана хӑваласа ансан, ҫӗлӗкпе шыв 
тултарса йӑтса памасӑрах, лашасене шӑварма 
пулат.

Жункуна уйавлама пӑрахман етем

БоЛЬНЫХ

—  Тухтӑр йулташӑм, ҫак ҫӳҫ пӗрчисем тӑрӑх мункун ӗҫкинче мана ӳсӗрскере 
кам хӗненине пӗлеймӗн-ши?



Пурӑннӑ, тет, асанне,
Унӑн кӑски пулнӑ, тет.
Аҫа кушак Ваҫкӑ тус 
Пӳрт тӑррине ларнӑ та 
Меуклатса йурласа 
Кӑскийе шав астарнӑ

Сикнӗ кӗнӗ Ваҫкӑ тус 
Асаннейӗн кив пӳртне; 
Ҫавӑтнӑ вӑл кӑскийе,
Илсе кайнӑ хӑй патне.

Меукки те мйаукки!
Ваҫки те ҫук, кӑски те. 
Асаннейӗн мӗн латти,— 
Тирпей те ҫук, йӗрки те.

Кӑскипеле Ваҫкӑ тус 
Пӗр кив пӳрте вырнаҫнӑ... 
Ваҫкӑ тусӗ час-часах 
Килтен т}хса ҫӳренӗ.
Кӑски йалан килӗнче 
Тунсӑхласа кун каҫнӑ,
Сӗт пӑттийӗ пӗҫернӗ.

Пӗҫернӗ вӑл, пӗҫернӗ 
Ытлашши вут хутнипе

Нӑски-нушак пӳрчӗ
Ҫурт ҫине хӗм ӳкернӗ, 
Хыпса илнӗ пӗтем пӳрт. 
Танлаттарса чан ҫапа!', 
Пушар патне йыхӑра!'.

Тан! Тан! танлата!',
Кушак пӳрчӗ йалкӑша!-.
Сикрӗ тухрӗ качака, 
Чармакларӗ куҫ-пуҫа 
Мекекек те текелет,—
Вут сӳнтерме пӗлеймест.

Тан! Тан! танлата!',
Кушак пӳрчӗ йалкӑшаТ

Сикрӗ пычӗ мулкачӑ,
Ҫулҫӑ хыпнӑ ҫӑварне, 
Хӑлхисене выл,ата1 ,̂
Вут сӳнтерме пӗлеймест.

Тан! Тан! танлата!',
Кушак пӳрчӗ йалкӑша'т.

Сармантейӗн сар чӑххи 
Пӗр витре шыв илчӗ те, 
Чупа пачӗ сӳнтерме. 
Лапӑстатса чупнипе 
Шывне тӑкса пӗтерчӗ.

Таь! Тан! танлатат,
Кушак пӳрчӗ йалкӑша!'.

Нарттин-нарттин кӑвакал 
Пӗр кашӑк шыв илчӗ те 
Лаплаттарса тухрӗ, тет, 
Шывне тӑкса йачӗ, тет.

Тан! Тан! танлата!^,
Пушар патне йыхӑрат.

Чупа-? кӑски чӳлмекпе, 
Сӳнтересшӗн сӗтпеле.
Ҫӗт чӳлмекпе кӑски тус 
Ӳкерчӗ те ҫемӗрчӗ.

Тан! Тан! танлата'?.
Кӑски йӗрет, ахлата!'.

Ҫурчӗ ҫунсах пӗтрӗ, тет. 
Ҫакӑн хыҫҫӑн кӑски тус 
Асаннейӗн кив пӳртнех 
Таврӑнчӗ, тет, пурӑнма.

Н. Ваҫанкка—куҫарса ҫырнӑ.

А ч и н а ч и
Карчӑкпала старик пурӑнпӑ. Ачин ачи пулнӑ 

вӗсен. Варвари йатлӑ. Карчӑкпа старик Варварирен 
ӑслӑ, вӗреннӗ ҫын тӑвасшӑн пулнӑ. Ҫавӑнпа вӗ- 
ренме йанӑ ӑна.

Вӗреннӗ, вӗреннӗ Варвари. Темиҫе ҫул вӗрен- 
сен, пӗрехинче вӑл шутсӑр савӑнса тавӑрӑннӑ. 
Аслашшӗпе асламӑшӗ патне чупса пынӑ та ҫапла 
каланӑ:

— Шкултан вӗренсе тухрӑм ӗнтӗ. Вӗренсе 
пӗтерни ҫинчен ҫырнӑ ҫвидетӗлствӑ та ак, алӑм- 
рах,—тенӗ.

Ҫакна илтсен аслашшӗпе асламӑшӗ савӑнма- 
липех савӑннӑ. Варварийе тутлӑ апатсем, кӳчче- 
неҫсем илсе панӑ. Пӗрехинче старик Варварирен 
ыйтнӑ:

— Кала-ха, ачамккӑ,—тенӗ,—хӑш патшалӑхра, 
хӑщ государствӑра лара1( Лиссабон?

Тата карчӑкӗ ыйтнӑ:
— Йавӑ, Суматрӑ, Борнео, Целебес утравӗсем 

ӑҫтине карттӑ ҫинче кӑтарт-ха?—тенӗ.
Карттӑ умне пырса тӑнӑ Варвари. Лиссабон 

ӑҫтине те, утравсем ӑҫтине те пӗлмен.
Варвари пӗлменнине кура, аслашшӗ те, асла- 

мӑш те йӗрсе йанӑ. Варвари вӗсене лӑплантарса 
ҫапла каланӑ;

— Отметкӑсем „отлично“ ман. Ҫапах кирлӗ 
чухлӗ пӗлместӗп мӗн еп. Отметкӑ ҫине шаннипе, 
намӑс курмала пулчӗ сирӗн умӑрта. Ан хуйхӑр- 
самӑрах, асаттемпе асаннем! Тытӑнӑп та ак, ге- 
ографийе май мар аван пӗлекен пулӑп. Хам тӗл- 
лӗн вӗреннӗ чухне, мана, „отлично" отметкӑсемпе 
улталаса, пӑсакансем пулмӗҫ, тенӗ.



Пулао екзамӗнра
- Ишрӗм-ишрӗм пайан епӗ.
- Ӑҫта?
- Екзамӗнта. Арифметикӑпа.
- Ишсен-ишсен мӗн пулчӗ?
- Путарчӗҫ.

Сутта тухав
—• Анне, мана та хавӑнни пек пӗкечеле куҫлӑх 

йлсе пар-ха?
— Ан васка, ывӑлӑм, ан васка, есӗ ха;ь 6  ҫулта 

кӑна-ха. Ак килес ҫул аҫу илсе парӗ.
— А куҫлӑхӗ санӑнни пекех хӑлхаран кӑкарса 

йамалли пулат-и анне?
— Ун пек мар. Вӑл куҫлӑхӑн йачб „Буквар“ 

пулат. Ун витӗр пӑхсассӑн есӗ ҫутта тухатӑн.
Арк. Неҫтерӑв.

„Сармантейӑн сар чӑххи“ майлӑ
С апож никӑв  ӳ к ер ч ӗк ӑ

Пулӑҫсойузӑн пулӑҫи ҫӑртан пулӑ тытнӑ, тет. товочӗсем те илесшӗнех, тет. Ҫак асӑннӑ етем-
Ӑна вӑл канце.Ъ®рине илсе пынӑ, тет те, предҫе- сем пекех, Шупашкар ҫыанисем те, тнпӗ тата
датӗлӗ те илесшӗн, тет, заместитӗлӗ те илесшӗн, хадарла пулӑсӑр пуҫне, чӗрӗ пулӑ ҫийесшӗн, тет;
тет, ҫекретарӗ те илесшӗн, тет. Аслӑ бухгалтӗре ^  ̂ „
те илесшӗн, тет, аслӑ мар бухгалтӗрӗ те илес- Ҫавна кура, пулӑҫӑ вӗсене хирӗҫ ҫапла каласа ху-
шӗн, тет. Машинисткӑсем те, деловочӗсемпе сче- нӑ, тет: ку пулӑ хама ҫиме те сахалрах, тенӗ, тет.



1Шт
Фашис кӗлли

Фашис хӑй ачине турра 
кӗлтума вӗрентет.

— Ак ҫапла каласа пуҫҫа- 
пас пулат, ывӑлӑм: ей, ҫӳлти 
аттемӗр, арийцӑсен йачӗ хи- 
сеплентӗр, пайан пурӑнмалӑх 
тупӑсем пар пире...

— Тупӑсемпе мӗя тӑвас, 
атте? Тупӑсӑр пурӑнма пулат, 
ҫӑкӑрсӑр пурӑнма ҫук, тенине 
илтнӗ епӗ.

— Йӑнӑш илтнӗ есӗ. Ҫӑ- 
кӑрсӑр, пурӑнма пулат, тупӑ- 
сӑр пурӑнаймӑпӑр.

Тӗне хирӗҫле, анчах 
ӗҫкӗ майлӑ ҫын

— Раштава хирӗҫ кунсенче 
ӗҫрӗм. Ҫӑварнийе хирӗҫ кун- 
сенче ӗҫрӗм. Мункуна хирӗҫ 
кунсенче ӗҫрӗм. Уятан Трои- 
цӑна хирӗҫ кунсем ҫитӗҫ, 
каллех ӗҫмеле пула1. Хӑҫан 
пӗтӗҫши ун пек праҫнике 
хирӗҫ кунсем. Ӗҫкӗшх пӗтес 
пулат.

ч/
Иетӗрне районӗнчи 

Алексейӗвкӑра
— Пирӗн лашасем ҫуракин- 

че маначар пулчӗҫ? Ҫуракине 
тухас умӗн вӗсенс канма 
уйӑха йахӑн вӑхӑтпагӑмӑрҫке!

— Вӑхӑт панипех сахал 
пулнӑ пулас. Вӑхӑтпа пӗрлех 
утӑ та, сӗлӗ те памала пулнӑ 
пулас.

Месткомсем суйласа 
йама пӗлменни

— Пӗлместӗп, хӑш курор- 
та кайса килем-ши кӑҫал?

—  Епӗ пӗлтӗр пулнӑ к у - 
рор та  кай. У нта  пурӑнм а са- 
на кичем  пулмӗ, м ӗнш ӗн те- 
сен пӗррем ӗш ӗ... вӑл кур о р та  
чирлисем  ш утсӑр  нум ай, и к - 
к ӗ м ӗ ш .. чирлисем  пурте  май 
мар сы ввисем .

Иапӑх принашчик
—  К у  ҫӗҫӗпе есӗ халӗ ҫеҫ 

пӗр хӗрарӑма супӑьь касса 
патӑн. Халӗ ҫав ҫӗҫӗаех мана 
кӑлбасси касса паратӑн.

—  Супӑгь каснӑ чухне  та- 
салнӑ вӑл, к и р е к  мӗнле йапа- 
ла та супӑгьпа тасала!'.

Строитӗлствӑ опычӗ
—  А ч а ҫ у р а гм а л и  ҫ ур т  ҫме- 

ти  п ы гӑ ка х  марҫке!
—  Ӳ сейм ен  хал>. Ҫ ур тн е  

тум а  ты тӑнсан, хӑ йе х ӳсӗ.

Суйа отчотсем 
тӑратанан

—  Канаш па Ш у п а ш к а р  хуш - 
ш инче  ч у к у н  ҫул ӗҫлеме ты - 
тӑнат. М ай  ҫ у к  аван пулат.

—  А в а н н и  аван та ...
—  М ӗ н  тата?
—  Ӗлӗк ко м ан ди ровкӑ  йӗр- 

ки п е  Т р а к  йе И ш лей  рай он - 
не каймала пулсан, лашапах 
кайатпӑрчӗ. Халӗ ирӗксӗрех 
пуйӑспа каймала пула1'.

—  П уйӑспа начар-им  вара?
—  Н ачарах мар та .
—  М ӗ н  тата?
—  Лаш апа ҫӳренӗ  чухн е , 

пӗлетӗн ӗнтӗ, ҫул у к ҫ и  мӗн 
чухл ӗ  ту х н и н е  кӑтартакан 
роҫпискӑсене  мӗнле ҫы ркала- 
са алпустарнине. Халӗ ҫул 
у к ҫ и  у н  пек р оҫпискӑсем  тӑ- 
рӑх мар, таксӑ тӑрӑх тӳлеме 
ты тӑнӗҫ...

Иерҫеймест
— Инструктӑр йулгаш, 

шутсӑр ӗҫ нумай! Ара вулав 
ҫург пуҫлӑхӗ те епӗ, йалсовет 
членӗ те епӗ, йалпо правле- 
ни членӗ те епӗ, вӑрҫӑлӑ ту- 
рӑсӑрсен йачейки ҫекретарӗ 
те елӗ, комсод членӗ те епӗ, 
Мопр йачейки ҫекретарӗ те 
епӗ...

— Чим! Еҫлетӗн-и вара 
вӗсенче?

— Ӗҫлесчӗ те, анчах хӑ- 
шӗнче ӗҫлеме пӗлес? Пӗринче 
ӗҫлеме тытӑнсан, тепри кӳ> 
ренме пултарат (кунта ӗҫле- 
мест тесе), тепринче ӗҫлеме 
тытӑнас—тепри кӳренме пул- 
тарат, Хӑшӗнче ӗҫлесси ҫнн- 
чен шухӑшланипех вӑхӑтӑм 
иртсе пырат.

Чиркӳ ҫыннисем 
хушшинче

— Ҫамрӑксене чиркӳве 
ыгларах ҫӳреттерес, тесе, тут 
лӑ мар, типсе ларнӑ прос- 
фирсем вырӑнне, май мэр тут- 
лӑ пирожнӑйсемпе ,о  здра- 
випе“ ,0 упркой“ асӑнмала 
тӑвас, тетпӗр!

Ӑнланманнипе
Х аҫатри  тер м и н сен е  

нӗлм е, ко л х о зн н ксем п е  
ш кул  ачисем  вал^/ьи сло- 
в а р  кӑларм ала.

— Англи государствинче 
сӑран тавраш сахал пульс.

— Ӑҫтан паллӑ?
— Министрсем ваЛ)Т)И порг- 

фӗлсем ҫителӗксӗр вӗсен. Ак 
хаҫатра: „Англин портфӗлсӗр 
министрӗ" тенӗ. Пирӗн ун 
пек аслӑ вырӑнтисем мар, 
10 ҫул тултарнӑ-тултарман 
ачасемех портфӗлсемпе ҫӳ- 
реҫҫӗ.
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Шавлӑ оркестӑрсене лайӑхрах инструментсем туйантарасчӗ.
— Мӗн кирлӗ-ши сана, тӑхлачӑм?
— С ӑ м а в а р  л а р т м а л а ч ч ӗ . У п ӑ ш к а м , т у р х у п л а м а н с к е р ,  с ӑ м а в а р  т р у б и н е  х а м  к у р а ч ч е н  ҫ а к л а т с а  к н л н ӗ  т § , вбр- 

м е л и  и н с т р у м ӗ н т  т у с а ,  ӳ п к и н е  ш е л л е м е с ӗ р е х ,  к ӗ в ӗ  к а л а с а  л а р а ! .
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Халранкайпа тусӗ

Епӗ тахҫан поетсем ҫинчен ҫырнӑччӗ. Хӑшӗсем 
вӑл калава ҫырнӑшӑн урра ҫӗклесе Шупашкарах 
ҫитерме пулчӗҫ, теприсем ҫиленнипе ембрлбхе 
сывпуллашса кайреҫ. Тӗлбнмеле вӑл поет пулай- 
ман поетсенчен: йунбсем хуранти шыв пекех вӗри 
вӗсен.

Ҫавӑн пек вӗри йунлӑ икӗ ҫгмрӑк Шупашкарӑн 
пӗр урамӗнче тӗл пулчбҫ.

— Е-е,-терӗ пӗри,—Халранкай!
— Куратӑп куҫӑмпа, чӗнетӗн чӗлхемпе тута- 

мӑн тусӗ Савик сӑвӑҫа!—ответлерӗ йулташӗ риф- 
мӑласа.

Чылайччен вӗсем калаҫрӗҫ. Тротуар ҫинче 
ҫынсем ан кансӗрлеччӗр тесе, ҫӗвӗ ҫурт вал̂ Л)® 
тийесе килнӗ кирпӗч куписем хыҫнех кӗрсе лар- 
чӗҫ. Кӑсйинчи блок-ночӗсене кӑларчӗҫ.

— Ҫитет,—терӗ калаҫса ывӑннӑ хыҫҫӑн пӗри,— 
таланта пытарса пурӑнма. Ыранах ак „Тӑватӑ 
урапалӑ трактӑр" поемӑ картлаттарма пуҫлатӑп.

— Ну, каларӑн тӑватӑ урапаллӑ. Тӑватӑ ура- 
палли кайа йулнӑ трактӑр вӑл. Епӗ вӑн „ӳпне 
выртнӑ сӳре“ йатлӑ роман ҫырма пуҫланӑ та.

— Сӳре? Сӳрепе мар хаЛ) сухалаҫҫӗ... ав мӗнпе 
сухалаҫҫӗ...

— Мӗнпе?
— Епӗ пӗлетӗп им? Агроно.мран ыйт, ҫураки 

тунине пӑх...
— Ху пӑх трактӑр урапи миҫине... Ху, ху. .
Пуҫланчӗ вӗсен харкашу. Тен хуралҫӑ пырса

чарман пулсан, вӑрҫсах та ьайнӑ пулӗччӗҫ.
Тепӗр сехетрен ҫак хастарлӑ ҫамрӑксене ре- 

дакцинче ларнине куртӑм. Литсотрудник умне 
ларнӑ та, ҫураки ваЛ)'Ъи пӗр поемӑпа роман пу- 
латех, тесе калаҫаҫҫӗ.

— Кӗтетпӗр ҫамрӑксенчен,—-тет лешӗ.
Ҫак калаҫу хыҫҫӑн Халранкай икӗ ҫӗр те вкӗ 

кун ҫырчӗ. Ҫырчӗ-ҫырчӗ те, пӗтӗм хучӗсене ҫӗк- 
лесе тусӗ патне утрӗ. Савик тусӗ вӑл пывӑ вӑ- 
хӑтра тӑвӑл кӑларса ҫырса ларнӑ.

— Ай хӗрлӗ пурҫӑн савни! Тухмас! чунилли! 
Пушкинӗ те, Толстойӗ те ҫураки ҫинчен ҫьфман, 
трактӑр мӗнне пӗл.меҫҫӗ, сӳре сӑмах ҫук вӗсен. 
Тфу, клаҫҫику качку!
Чехословаки ҫӗршывӗн пайне ПоЛ)Шӑ 

та илесшӗн ӑмсанаТ...
(Х аҫатсенчен)

Лаша чӗрнипелв ӑҫтала чавасшӑн, рак та ҫавӑнтах хес- 
кӑчне йарасшӑн.

— Ан тарӑхтар тарӑхнӑ чуна. Манӑн вӑн рифмӑ 
та ҫук, ритӑм та ҫук. Е-ех, ҫураки ҫывхарат...

Чылайччен хуйхӑрса ларнӑ хыҫҫӑн иккӗшӗ те 
пӗр харӑс сиксе тӑчӗҫ.

— Ҫитет,—терӗҫ вӗсем,—хӑйамата ҫураки, ҫыр 
ав Май уйавӗ ҫинчен, чукунҫул туни ҫинчен...

— Ҫыратӑп, Савик, „Хурҫӑ сукмак“ поемӑ, са- 
кӑр пайлӑ, сакӑр сыпӑклӑ поемӑ.

— Пултӑр ҫӗнӗ роман, пултӑр йачӗ „Чӑштик- 
чашт!“ Пуйӑс сасси пултӑр, ҫӗнӗ сас. У-у-ух!— 
ҫухӑрчӗ вӑл, пуйӑс ҫвистокӗ майлӑ.

Кунсем иртрӗҫ, уйӑхсем. Ҫитрӗ ӑшӑ ҫу. Ҫӳлте 
уйӑх ҫутата!, пахчара хӗрсем ҫӳреҫҫӗ. Калас пу- 
лат, чӗрене илӗртекен ҫулахи илем. Ҫак илемлӗ 
каҫхине пахчара Халранкай тусне тӗл пулчӗ.

— Ну, поему йепле?—ыйтрӗ вӑл.
— Ан шарла, ӗҫ тухмарӗ. Халӗ ав „Кукӑр ун- 

кӑ“ йатлине пуҫларӑм. Хай „Ҫӗнтерӳ“ колхозри 
трактӑристкӑ ҫинчен.

— Епӗ йулсах каймастӑп. Киввисем ҫине ал 
сулса „Матрос“ ҫырма пуҫларӑм.

— Кам ҫинчен?
— Кам ҫинчен тата? Хай пристӑН)ре ӗҫлекен 

стаханӑвӗц ҫинчен.
— Иура!',—килӗшрӗ тусӗ,—тӗрле ҫӗршер йӗр- 

ке кунне.
Чылайччен вара вӗсем хӑйсен пуҫӗнче татах 

ҫырмали пилӗк пин йӗрке пурри ҫинчен, чӑваш 
писатблӗсем прологлӑ, епилӑглӑ, вунӑ пййлӑ та 
вунӑ картинлӑ, вунӑ антрактлӑ пйесӑсем ҫырай- 
манни ҫинчен калаҫса утрӗҫ. Пахчари хӗрсем умӗ- 
пе иртсе пынӑ чух мӑнкӑмӑлланса, йури мекӗр- 
ленерех ӳсӗрсе ҫӳрерӗҫ, пуҫ ҫийӗнчи шӗлепки- 
сене куҫ ҫинерех пусса лартса утрӗҫӗ вӗсӗм.

Пӗринче маьйн Атӑл леш йекне шыва кӗме 
каймала пулчӗ. Хӑй£р ҫинче ҫурӑма пӗҫертсе 
выртатӑп. Манӑн ура вӗҫӗнчех Атӑл хӑйӗн вӗтӗ- 
вӗтӗ хумӗсемпе хумханса вырта!. Ҫапла выртнӑ 
ҫӗрте манӑн хӑлхана тавлашса ҫухӑрнӑ сасӑ ҫит- 
се кӗчӗ. Пӑхатӑп та—Халранкайпа Савик. Вӗсен 
калаҫӑвне и^лес тетӗп хама-хам. Савик хӗрсе ҫу- 
хӑрма пуҫларӗ:

— Ҫук, роман ҫырнипе ӗҫ тухмас!. Тӗп пултӑр 
роман!

— Тӗп пултӑр поемӑ! Атте те, анне те, ача- 
мӑн ачи те поемӑ ҫырма ан шутлатӑр,—хушса 
хучӗ Халранкайӗ.

Пӗтӗм тӗнчери поетсене вӑрҫса тӑраннӑ хыҫ- 
ҫӑн, пӗри Толстойӑн „Война и мир“ романне, 
тепӗри—Шота Руставелин поемине куҫарма пулчӗ.

— Ку ӗҫпе чап пулӗ!—терӗҫ иккӗшӗ те пӗр 
харӑс.

Пурнӑҫ малала шунӑ май, ҫураки те, кӗраки 
те иртрб, стаханӑвӗцсем нормӑсене икшер-виҫшер 
хут тултарни те, чукунҫула туса пӗтерни те 
айакка тӑрса йулчӗ вӗсенчен.

Ытти писатӗлсем чукунҫул ҫинчен, стаханӑвӗц- 
сем ҫинчен ҫырнӑ калавсемпе сӑвӑсене вуласан, 
лах, лах, лах кулса илчӗҫӗ вӗсем.

— А, талантсӑр ҫынсем. Пирӗнсӗрех чӑваш ли- 
тератури тӑвасшӑн. Чыслама пӗлмеҫҫӗ пире,— 
тесе чылайччен елеклӗ сӑмахсем сарчӗҫӗ вбсем.

И. В.
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[лӗкри колхозник ҫуртӗнчв
Манӑн ҫула май Елӗке (райой центрйе) кӗмеЛе 

пулчӗ. Елӗке хӗвел аначчен ҫитрӗм. Пустуй ҫӗр- 
Те вырТас мар тесе (куккасем те унта ҫукран) 
колхознйк ҫуртнех хватер ыйтма кайрӑм. Колхоз- 
ник ҫурчӗ анят вӗҫне вырнаҫнӑ. Пйтӗ нумай утса 
ывӑннӑскер (Шулашкартан 60 ҫухрӑм ҫуран утнӑ 
вӗт!) Колхозник ҫуртне аран-аран ҫитсе тӑтӑм. 
Урасене тасаткаланӑ хушӑра ман умӗн икӗ хутлӑ 
ҫурта виҫӗ ача чупса кӗрсе кайрӗҫ. Епӗ те вӑ- 
рахӑнах пысӑк та аслӑ ҫурта кӗтӗм. Ман умӗн 
кӗнӗ ачасем колхозник ҫуртӗнчи пысӑк бака виҫ- 
ҫӗшӗ те, вӑрӑм ҫӳҫлӗ пуҫӗсене чикнӗ те, тем 
тӑваҫҫӗ.

— Мӗн тӑватӑр, ачасем?—ыйтрӑм епӗ.
— Шыв ӗҫетпӗр,—ӑнсӑртран ыйтнӑ пирки чы- 

хӑнса кайса ответлерӗҫ ачасем пурте харӑссӑн.
Чӑнах та вӗсем шыв ӗҫеҫҫӗ мӗн.
— Кунта пурте шыва куркасӑрах ӗҫеҫҫӗ-и?—тӗ- 

лӗнсе ыйтрӑм епӗ.
— Епӗр кӑна мар, ӗнер пӗр ватӑ, вӑрӑм шур су- 

халлӑ старик те пирӗн пекех ӗҫрӗ,—терӗ ачасен- 
чен пӗри.

Нимӗн хирӗҫ калама пӗлмесӗр директӑр патне 
кӗтӗм. Директӑртан, чылай тархасланӑ хыҫҫӑн, 
пӗр каҫ выртма ирӗк илтӗм.

Каҫ пулсан, питӗ хытӑ ӗшеннӗскер, кинона 
каймасӑрах тепӗр йулташпа иккӗн ҫывӑрма выр- 
трӑмӑр.

Питӗ тарӑн, ӑшӑ ыйӑха кайнӑччӗ кана—ҫурӑм 
ҫав тери хытӑ пӗҫерсе кайрӗ. Мӗн пулчех тесе, 
алӑма ҫурӑм ҫине йарах патӑм—пӗр пилӗк-ултӑ 
хӗрлӗ хӑнкӑла алӑма кӗрсе кайрӗҫ. Йунашар выр- 
такан йулташ та ӑшӑ ыйхӑран питӗ йӑвӑррӑн 
кӑшкӑрса йачӗ.

— Ак, шуйтансем!—хулӗ ҫинчен шӑлса пӑрах- 
рӗ хӑнкӑласене. Унӑнне ҫур хулне хӗп-хӗрлӗ 
йунах тунӑ хӑнкӑласем.

— Ҫийӗр тӑраниччен, тӑрансан пӑрахӑр-и мана 
ҫы ртм а,-тесе  йулташ майкияе хывса кроват 
ҫумне ҫакрӗ,—Мӗн килекенне веҫех вӗлеретӗп. 
Чӑнах та вӑл мӗн курнӑ хӑнкӑлана майкӑпа ҫун- 
тарма тытӑнчӗ.

— Ку тарана ҫывӑрманна, тек ҫывӑрмастӑп,— 
тере йулташ.

Чылай ҫывӑрас шухӑшпа выртнӑ хыҫҫӑн тӗлӗр- 
се кайнӑ епӗ.

— Пӗтрӗн вӗт, тӑр хӑвӑртрах!--кӑшкӑрче хай- 
хи йулташ. Нимне пӗлмесӗр епӗ килте ҫывӑрнӑ 
чухнехи пек, анне вӑрата! пулӗ тесе, вӑранса 
кайрӑм.

— Мӗн ара, анне?—ыйтрӑм епӗ..
— Аннӳ килте-ха, йулташӑм, малтан хӑнкӑла 

„аннӳсемпе" калаҫ-ха,— кулчӗ йулташ.
Манӑн кӗпене ҫӳлеле тавӑрса хурса аллипе 

ҫурӑма шӑлса илсе кӑтартрӗ. Чутах кайала кайса 
ӳкетӗмчӗ. Хӗп-хӗрлӗ йун. Ҫурӑм чӑтма ҫук пӗ- 
ҫерсе ыратат. Часах тумланса, кило туртакан 
чӑматана йӑтса, тул ҫутӑлнӑ-ҫутӑлманах пу.ъни' 
цӑна чупрӑм. Елӗке пырса курнӑ ҫынсем пӗлеҫҫӗ 
пулӗ—пуЛ)Ницӑ колхозник ҫурчӗпе йунашарах, 
анаг йенче лара!. Хӑвӑртрах пу.ъницӑ алӑк умне 
ҫитсе таккама тытӑнтӑм.

— Кам унта?—ыйтрӗ тухтӑр.
— Уҫ хӑвӑртрах,

Тухтӑр, ха.ъ кӑна ӑшӑ ыйхӑран ӑнсӑртран тӑ ' 
нӑскер, шур йӗмсемпе мана хирӗҫ тухса тӑчӗ.

— Мӗнле чир ҫакӑ?—-хӑвӑртрах ҫурӑма ҫавӑрса 
кӗпене тавӑрса кӑтартрӑм тухтӑра.

— Кӗҫӗ,-—терӗ ыйхӑ тӗлӗшӗпе тухтӑр, маНа 
кӗҫӗ емелӗ часах вӑл тыттарса йачӗ. Уссй пулас 
ҫуккине пӗлсе пӗр хут та сӗрмерӗм вӑл емеле. 
Ак пайан та—ҫурӑма чӳрече сулли ҫумне тӗксе
хыҫса ларса, аран-аран калава ҫырса пӗтертӗм.

Алекҫейӗв—Усман.

Кахал такмакӗ

V.»

Еҫлемесӗр, ним тумасӑр 
Манӑн тӑранасчӗ, 
Пурлӑхлӑ пуласчӗ, 
Капӑр тумланасчӗ.

Кунӗн-ҫӗрбн ним канмасӑр 
Канлӗн ҫывӑрасчӗ.
Алсене хыҫа йамасӑр 
Енсене хыҫасчӗ...
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А. / / .  ч е х Ӑ в

Лашала хушамат
Ӗулдайев хушаматлӑ отставной генерал-майор 

шӑлпа аптранӑ. Ҫӑвэр ӑшчикине ерехпе, когйак- 
па чӳхесе аппаланнӑ вЗл, суракан шӑлне чӗлӗм 
лаприпе, опийпе, скипидарпа, краҫҫинпа тытса 
та пӑхнӑ, питҫӑмартине йодӑ сӗрсе лартнӑ, хӑлха 
шӑтӑкӗсене ҫпирта чиксе йӗпетнӗ мамӑкпа пи- 
тӗрнӗ, ҫапах ҫаксем йе ним пулӑпкман йе ӑша 
йӗклентернӗ. Тухтӑр пырса кайнӑ. Шӑла вӑл 
чаваласа пӑхнӑ, хи 1 ӑ ҫырса панӑ, пулӑшу ҫав ҫавэх 
пулман. Суракан шӑла кӑкласа пӑрахма сӗннине 
генерал йышӑнман. Килӗшсем—арӑмӗ, ача-пӑчи, 
тарҫи-тӗрҫи, пӗчӗк повӑр Петкӑ качкипех каш- 
нийех ӑна хӑй пӗлнӗ имҫампа усӑ курса пӑхма сӗ- 
неҫҫӗ. Булдайӗв прикашчикӗ Иван Йевҫейӗич та 
ыттисем хыҫҫӑн ун патне пырса, ӑна чӗлхе вӗр- 
терсе сипленме ӑс парса пӑхат.

— Лере, вунӑ ҫул кайарах,—тет вӑл,—акциз- 
нӑй Йакков Ваҫилчӑ пурӑна^чӗ. Шӑл сурнине 
чӗлхе вӗрсе сиплетчӗ—пит селӗм. Чӳрече йенеле 
ҫавӑрӑнҫа тӑратчӗ те, пӑшӑлтаткаласа илетчӗ, 
суркалатчӗ, шӑл ыратни вара лӑштӑрах пула!чӗ. 
Ҫавӑн пек хӑват пур унӑн.

— Халӗ ӑҫта вӑл?
— Ара акцизнӑйран кӑларса йанӑран вара 

хуц)амӗш патӗнче Саратӑвра пурӑнат. Шӑлпах 
пырне ха.ъ тӑрантара!. Ехер камӑн шӑлӗ ыратат 
пулсан, ун патне килне пыра!, сиплесе пара!. 
Саратӑврисене килӗнче хӑй патӗнче имлег, йут 
хуларисене вара —телеграф тӑрӑх. Ун патне те- 
леграм йарӑр, ваше превосходитӗлствӑ, ҫапла, 
ҫапла, тейӗр, турӑ чури Алексейӑн шӑлӗ сурат, 
пулӑшма ыйтатӑп, тейӗр. Сипленӗ укҫине вара 
почтӑпа йарӑн.

— Ан лӗпӗртет! Ултав ку!
— Сӑнамашкӑн йарса пӑхӑрах ӗнтӗ, ваше 

превосходитблствӑ! Ерех тесен каҫсах кайа!,хӑй, 
арӑмӗпе мар, немкӑпа пурӑнат, йатлаҫаканскер, 
ҫапах тӗлӗнмеле хӑватсем тӑвакан теме пула! 
ӑна.

— Йарса пӑхсам, Атьошӑ!—йӑлӑнма тытӑнаТ 
генераЛ)Шӑ.—Есӗ вӗрӳҫе ӗненместӗн ак, еп хам 
сӑнаса курнӑ вара. Ху ӗненместӗн пулин те, ма 
йарса пӑхас мар вара? Аллу хӑрса лармӗҫке . ун- 
шӑн.

— Е, йурӗҫке!—килӗшет Булдайӗв.—Кун пе- 
кех ыратсассӑн, акцизнӑй патне мар, шуйттан 
патне те телеграм парӑн... Ай-йой! Халӑм йулмарӗ. 
Ӑҫта пурӑнаТ вара сан акцизнӑйу? Ун патне мӗнле 
ҫырмала?

— Ӑна Саратӑвра кашни йӑтӑ-качка пӗлет,— 
тет прикашчик.— Ваше правосходитӗлствӑ, апла- 
тӑк Саратӑв хулине ҫырма кӑмӑл тӑвӑр. Его 
благороди господин Йакков Ваҫилйича... Ваҫи- 
лйича...

— Вара.
— Ваҫилйича... Йакков Ваҫилйича... хушама- 

чӗпе каласассӑн... Хушаматне маннӑ иккен... Ва- 
ҫилйича... Шуйттан... Хушамачӗ мӗнлечӗ-ха. Паҫӑр 
кунта килнӗ чухне астӑвапчӗ... тӑхта-ха...—Иван 
Йевҫейич куҫӗсене мачанала пӑхтарса, тута хӗр- 
рисемпе пӑш-пӑш-пӑш тума тытӑнат. Булдайӗвпа 
генера,Ъшӑ каҫса кайса кӗтеҫҫӗ.

— Ну, мӗнле ӗнтӗ? Йӑпӑртрах шухӑшла!
— Кӗҫех... Ваҫилйича... Йакков Василйича... 

Асран кайнӑ. Калкал хушамаТчӗ те... Лашала ху- 
шама!чӗ пек астӑватӑп. Кобылинчи-ха? Ҫук, Ко- 
былин мар... Тӑхта-ха... Жеребцов мар-и? Ҫук, 
Жеребцов та мар. Хушамачӗ лаша майлине астӑ- 
ватӑп, анчах мӗнлн—пуҫран панклатса тухнӑ.

— Жеребйатников-и?
— Никак ҫук. Тӑхта-ха... Кобылицин... Кобы- 

л^атникӑв... Кобелӗв...
— Кобелӗв. Кобел тесе аҫа йытта калаҫҫӗ-ха. 

Апла вара лашала мар, йытӑла хушамат пулат. 
Жеребчиков и?

— Ҫук, Жеребчиков та мар... Лошадиннн... 
Лошаков... Жеребкин... Капла та мар.

— Ну, мӗнле ҫырас-ха манӑн? Ху шухӑшласа 
пӑх ха ара!

— Халех... Лошадкин... Кобылкин... Коренной...
— Коренников-и?—ыйтрӗ генера.ъшЗ.
— Никак ҫук. Приҫ!ажкин... Ҫук апла та мар. 

Маннӑ.
— Мантӑн пулсаи мӗншӗн вара есӗ, вилӳ 

карӑнманскер, ӑс пама кӗрӗшрӗн!—ҫиленчӗ гене- 
рал.—Тухса кай кунтан!

Иван Йевҫеич мӗшӗлтетсе тухат, генералӗ 
хӑйне питҫӑмартинчен йарса тытса пӳлӗмӗсем 
тӑрӑх кускаласа ҫӳреме тытана!.

Прикашчик сата туха! те, куҫӗсене пӗлӗтеле 
йарса, акиизнӑйӑн хушаматне аса илмехленсе ҫӳрет.

— Жеребчиков... Жеребковски .. Жеребенко... 
ҫук апла мар. Лошадински .. Лошадевич... Же- 
ребкович... КобыЛ)Знски...

Кӑшт тӑхтасан, улпут патне чӗнсе илеҫҫӗ ӑна.
— Аса илтӗн-иР—ыйта! генерал.
— Никак ҫук, вашӗ превосходитӗлствӑ!
— Тен. Кон^авски пу.ъ? Лошадникӑв? Ҫук-и?
Килӗнчисем те, пурте пӗрне пӗри иӳлсех ху-

шаматсем ӑслӑласа кӑларма тытӑнаҫҫӗ. Лашасен 
йачӗсене ватӑ-ҫамрӑк, арлӑхпа ӑратлӑх телӗшӗн- 
чен пӗтӗмпех шута илсе тухаҫҫӗ, ҫилхисене, ура 
чӗрнисене, кӳлмели таврашсене астуса пӑхаҫҫӗ. 
Улпут пурӑннӑ ҫуртра, сат пахчинче, тарҫӑ-тӗр- 
ҫӗсем пурӑннӑ пӳртре, кухнинче ҫьшсем кӗтес- 
рен кӗтеселе утса ҫӳреҫҫӗ, хушамат шыраҫҫӗ...

Прикашчика пӗр майах пӳрте кӗме хушса 
йараҫҫӗ.

— Табунов-и?—ыйтаҫҫӗ унраи. — Копытин-и? 
Жеребовски-и?

— Никак ҫук,—тет те хирӗҫ Иван Иевҫеич, 
куҫӗсене ҫӳлеле пӑхтарса каллех хытӑ сасӑпа шу- 
хӑшлама тытӑнса кайа!.—Коненко... Конченко... 
Жеребейӗв...Кобылейӗв...

— Атте!—ҫуйӑхса йани илтӗнег ача-пӑча пӳлӗ- 
мӗнчен.—Тройкин-и? Уздечкин-и?

Пӗтӗм усатбӑ йӑшӑлтатса кайат. Тертленсе 
пӗтнӗ, чӑтӑмсӑр генерал кирлӗ хушамат тупакан- 
нине пилӗк тенкӗ укҫа пама пулат, вара ҫынсем 
Иван Йевҫеич хыҫҫӑн пулкки-пулккипе ҫӳреме 
тытӑнаҫҫӗ.

— Гнедов! —теҫҫӗ ӑна.—Рысистый! Лошадицки!
Каҫ та пулса ларат, хушамат ҫав-ҫавах тупӑн-

маст. Телеграм йамасӑрах ҫывӑрма выртаҫҫӗ вара.
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Генерал ҫӗрӗпе ҫывӑрмаст, кӗтесрен кӗтеселе 
утса ҫӳрет, йӑнӑша-йӑнӑша илет... Ирхине виҫҫӗ- 
мӗш сехетре килӗнчен тухат те, прикашчик чӳре- 
чинчен пырса шакка!.

Меринӑв мар-и?—йӗресле ыйтат вӑл.
— Ҫук, Меринӑв мар, ваше превосходитӗл- 

ствӑ,—хирӗҫ тавӑрса кала! те, айӑплӑ ҫын пек йӑ- 
вӑрӑн сывласа йарат Иван иевҫеич.

— Тен хушамачӗ лашала мар, мӗнле те пулин 
урӑхларах тӑр.

— Чӑнах, ваше превосходитӗлствӑ, лашала... 
Шутсӑр лайӑх астӑватӑп.

— Мӗнле есӗ манчӑк етем пулнӑ, ачам!.. Вӑл 
хушамат маншӑн халӗ тӗнчере чи хакли пулаГ. 
Муталанса пӗтрӗм —Ирхине генерал каллех тух- 
тӑр патне йарса килтерет.

— Тӑпӑлтарса пӑрахин ара,—ӑс тыта! вӑл.— 
Текех чӑтма ҫук.

Тухтӑрӗ пыраГ, суракан шӑла нӑтӑртах кӑкла- 
са пӑрахат, генералӗ лӑпсӑрах кайат. Хӑй ӗҫне 
пӗтерсе, ӗҫленӗшӗн мӗк тивӗҫлине илсен, тухтӑр 
ҫемҫе урапи ҫине ларса килнеле^ йурттарат. Пус 
хапхин тепӗр йенче уйра Иван Йевҫеича тӗл пу- 
лат вӑл... Прикашчик ҫул хӗрне тӑнӑ та, ури ай- 
неле тинкерсе пӑхса, тем ҫинчен шухӑшласа асап-

□
Чӑрмавлӑ пассажир

Епӗ Куйбышӗврз, шофӗр пулса, ӗҫлетӗп.
Пӗррехинче командировкӑран тавӑрӑнакан ҫын- 

на аеродромран хулана лартса кайма тивлӗ. 
Ҫӗрле. Вӑл каланӑ адрӗс тӑрӑх Чапайӗв плошчӗ- 
дне пырса ҫитсе урам кӗтессине чарӑнтӑм.

— Ак ҫитрӗмӗр те,— тетӗп епӗ хамӑн пас- 
сажира савӑнтарас шутпа.—Арӑмупа ачусем кӗт- 
се ывӑнчӗҫ пу.;ь ӗнтӗ... Таҫтан тутлӑ икерчӗ 
шӑрши кӗ,)ет пек. Сирӗн хваттертенех мар-ши вӑл?

Хайхи етем ман такси алӑкӗнчен пуҫне кӑлар- 
са йӗритавра пӑхкаларӗ те, таҫта инҫе ҫула кай- 
ма хатӗрленнӗ ҫын пек, татаҫирӗпреххӗн вырнаҫ- 
са ларчӗ.

— Ан шӳт туса лар,—тет мана хайхискер 
темӗнле кичемлене пуҫлакӑ сасӑпа.—иурттар 
малала. Часрах киле ҫитес.

— Мӗнле „йурттар мала 1 3 ?“—тетӗп хайхискер 
епӗ, пӑртак тарӑхмд пуҫласа. — Есӗр Чапайӗв 
плошчӗдне илсе кайма хушрӑр и?

— Ҫавӑнта,—тет.
— 1 2 0 -мӗш №-лӗ ҫурт тсрӗр-и?
— Ҫапла!
— Апла пулсан—анӑр,—тетӗп хайхискере.— 

Пурте тӗрӗс. Шӑп ҫеҫ есӗр каланӑ ҫурт умне 
ҫитсе чарӑннӑ епӗр.

Халӗ ӗнтӗ манӑн пассажир чӗрре кӗме пуҫ- 
ларӗ:

— Епӗ хамӑн хваттер ӑҫтине пӗлместӗп-и мӗн? 
Кунта мӗнле ҫуртсем капланса лараҫҫӗ,—тет вӑл 
такси кантӑкӗ витӗр ҫӗнӗрен туса лартнӑ вуншар 
хутлӑ икб ҫурт ҫине кӑтартса. — Ман хваттер 
патӗнче кун пек ҫуртсем ҫук.

— Унтан на.мӗн тӗлӗнмели те ҫук,—тетӗп 
епӗ.—Вӗсене хулана реконструкцилес тӗлӗшпе 
есӗр командировкӑра ҫӳренӗ вӑхӑтра, ултӑ уйӑх 
хушшинче туса лартнӑ.

Ҫапла майпа, пӗр ҫур сехет хушши пек ӳкӗт- 
ленӗ хыҫҫӑн, аран-аран антарса хӑвартӑм ҫак 
чӑрмавлӑ пассажира. Сухари Матаксем.

лзна!. Ҫамки тирне картлантаракан йӗрсемпе 
куҫӗсенчен унӑн шутсӑр тимлӗ, асаплӑ шухӑшсем 
пулни курӑнат.

— Буланӑв... Чересседелникӑв... — мӑкӑртатса 
тӑра! вӑл.—Засупонин... Лошадски...

— Иван Иевҫеич! —тесе сӑмах хуша! ӑна тух- 
тӑр,..—Санран пӗр пилӗк виҫе сӗлӗ илме пулмӗ- 
ши, ачамкка? Хамӑрӑн мужиксемех мана сутаҫ- 
ҫӗ те, сӗлли майсӑр начар-ҫке...

Тухтӑр ҫинеле кӑн пӑхса илет, Иван Йевҫеич, 
темӗнле нӗрсӗр йелпӗрсе кулсаилет, унтан сӑмах 
шарламасӑр, аллисене шарт ҫапса йарса, урнӑ 
йытӑран тарнӑ пекех уса!бӑ йенеле тапса сикет.

Вӗрхӗнтерсе генерал кабинетне пырса кӗрсе, 
хӑйшӗн йут сасӑпа:

— Шухӑшласа тупрӑм, ваше превосходитӗл- 
ствӑ !-тесе  кӑшкӑрса йара! савӑнса.—Турӑ ыр сыв- 
лӑх патӑр тухтӑра, шухӑшласа тупрӑм. Овсов! 
Акцизнӑйӑн хушамачӗ Овсов! Овсов, ваше пре- 
восходитӗлствӑ! Телеграм Овсов патне йамала.

 ̂ —: Ме сана!—тет генерал йӗрӗнсе, икӗ чӑмӑрӗ 
пӳрнисем хушшинчен икӗ мӑлкач туса кӑтартса 
унӑн пичӗ умне илсе пырса.—Чана санӑн лашала 
хушамату текех кирлӗ мар. Ме сана!

^  ^  Мами куҫарнӑ.

М артян 14-м ӗш ӗнче С овет С ой узӗн  Х ӗвелтухӑҫӗн- 
чи чикки  у р л ӑ  йу тҫӗр ш ы в салтакӗсем  к аҫса  ма- 
лала куҫса пы нӑ. С овет пограничникӗсем  ҫине 
пӑш алпа тата пу.яем етаа пенӗ. С о вет  п огран и ч- 
никӗсем  п и рӗн  сӗрш ы ва сӗм сӗрленсе к ӗр е к ен  
банпитсене х и р ӗҫ  тӑнӑ . К ӗреш ӳ питӗ вӑй л ӑ  пул- 
нӑ. П и рӗн  икӗ п огран и чн и к  15 ҫы нлӑ бандана 
йӑлт сӗм ӗр се  тӑкнӑ.

( ,П р а в д а “ х а ҫ а ф а н )

Чупса пыра! сысна пуйан пахча патне, 
Кӗрсе ҫиме шутла! унти ҫимӗҫсене, 
Шӑрт тӑратсах хире-хире пӑха!,
Анчах пула! ун ӗҫӗ кӑлӑхах.

Хайхи сысна ни.м майсӑр кӗвӗҫет:
Куя пек пахча ниҫта курман еп, тет. 
Пит илӗртеҫҫӗ ҫимӗҫсем ӑна, 
Кӗресшӗнех вӑл ҫакӑ пахчана.

Пуҫла! чунтан мӗкӗрленме,
Хӳмесене вӑйпа хирме.
Сысна нӑрӑхлатнине илтсе,
Пыра! пахчаҫӑ вӗҫтерсе.

Пӗрех ҫапа! вӑл чукмарпа,
Сӗмсӗр сысна пуҫла! тарма... 
Ҫимӗҫсене вӑл ҫийеймен,
Килне те ҫитеймен.

И. Йаковлӗв, В. Михайлӑв.
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СУЙЕҪЕ
И. А. КРЫЖОВ

Инҫе ҫӳревсенчен килсен,
Темле пӗр дворйанин (кчззҫех те пулӗ тен), 
Тусӗпеле уйра угкаласа ҫӳренӗ,
Аҫта пулни ҫинчен тек мухтанса пупленӗ, 

Чӑнни ҫумне хисепсӗр хушнӑ суйине. 
„Ҫук“, тенӗ вӑл: „еп хам мӗн курнине 
Нихҫан кураймӑп пулӗ урӑх.

Мӗнле ҫӗршыв кунта?
Кӗҫ сивӗ сирӗн, кӗҫ пит шӑрӑх,

Хӗвел кӗҫ пытана!', кӗҫ вӑйлӑ ҫутата1г
пӗр тӑрӑх. 

Унта вӑт, рай чӑн та!
Аса илсен ӑҫтан-ха савӑнмастӑн.
Унта ни кӗрӗк, ни ҫурта тупмастӑн: 

Нихҫан пӗлместӗн каҫ тӗттӗммине, 
Ҫулталӑкпех йалан куратӑн Май кунне. 

Нихҫан акмас!', лартмасг никам та, 
Ҫапах ӳсет, пиҫет йӑлт йантӑ!

Римра ак, сӑмахран, еп курнӑччӗ хӑйар:
Ах, пархатар!

Халичченех еп хытӑ тӗлӗнетӗп! 
Ӗненӗн-ши? Сӑрт чухлӗ пур вӑл, тетӗп“. 

— „Ак тамаша!*—тет тусӗ хайхине: 
.Тӗлӗнмели вӑл тӗнчере пурах таҫта та;

Анчах асӑрхамаҫҫӗ хӑшӗ вӗсене.
Ҫитетпӗр хамӑр та тӗлӗнмели патне,
Паллах, ун пеккине ес кураймӑн ниҫта та, 

Еп куншӑн хатӗр тавлашма та.
Пӗлетни, ҫул ҫинчи ҫав кӗаере?

Пӑхма вӑл чиперех,
Анчах тӗлӗнмеле хӑаачӗ питӗ,

Суйеҫ ун урлӑ каҫаймас!' нимли те:
Вӑл ҫывхараймӗ ҫуррине,

Кӗрсе те ӳкӗ шыв ӑшне;
Илес суйманнине,

Е Л Е
Ӗ лӗк-авал  п ӗр  ҫы нӑн икӗ ывӑл пу л н ӑ , тет . Ҫ ак ҫ ы н , ы вӑ- 

лӗсем  ҫ и тӗн се  ҫитсвн , и к ӗ  ы вӑл н е  те  авлан тарн ӑ, т ет . А слӑ 
ы в ӑл ӗн  зр ӑм ӗ  ӗ ҫе  й у р атак ан ск ер  пулнӑ , тет. К ӗҫӗн  ы вӑлӗн  
ар ӑм ӗ  кялзма ҫ у к  кахал х ӗр арӑм  пулнӑ, т ет . А олӑ ы вӑлӗн 
ар ӑм ӗ  ӗҫл ен ӗ-ӗҫлен ӗ , тет, ҫӗр ӗн -к у н ӗн  ӗҫл есе  те хутьаш ӗпе 
ху% ам ӗш не йурайм ан , тет . К ӗҫӗн ы вӑлӗн  ар ӑм ӗ ним ӗҫлем е- 
с« р ех  х у 1|а ш ӗ п е  хуц ,ам ӑш не й у рам а пӗлнӗ, тет . М ӗнле й ура- 
ма пӗлнӗ вӑл? А к ӑ  м ӗнле Унӑн чӗлхи  п и тӗ  й ак а  пулнӑ, тет , 
су й а-с у й м а — елеклем е пи тӗ ӑста  пулнӑ, тет . Ҫ ап л а  вар а  елек- 
л ес е х  йуряса  пурӑннӑ , тет. Ҫ ав м ай сӑр  йака ч ӗл х ел ӗ , су й а  
с у й м а —елек л ем е  ш у тсӑр  ӑста пулнӑ хӗрарӑм ӑн  ач и н  тем иҫе 
сы п зк р и  ачи С. А. М о к ев н и н  у л ттӑм ӗш  ҫул ӗн тӗ  М ӑн У лхаш - 
р и  (Ҫ ӗм ӗр л е  р ай о н ӗ ) п у ҫл ам ӗш  ш култа за в ед у й у ш ч и  пулса 
еҫлет.
_  У лтӑ ҫу л  х у ш ш и н ч е  вӑл елек л сн и п е  20 учи тӗле  ку  ш кул- 
тан  к ӑ л а р с а й а н ӑ . У нсӑр п у ҫн е  елек е  тӳ се й м ес ӗ р  10 у ч и гӗл  
хӑй сем  п ӑрахса  тар н ӑ . К аш ни ҫул ҫӗнӗ  учи тӗл . Т еп ӗр  чухн е  
в ӗ р е в ӳ  ҫу лӑ  х у ш ш и н чех  учи тӗл  у л ш ӑ н а т .. К ӑҫалхи  вӗр ен ӳ  
ҫ у л ӗ н ч е  икӗ ҫ ам р ӑ к  у ч и тй ге  хӑй  у к ҫ и п е х  2 —3 х у т  ӗ ҫт ер с е  
ӳ с ӗ р т н ӗ , К айран  М окевнин : „М анӑн ш ку л а  ӗ ҫе к ен  учи тӗлсем  
к и л се  ди сц и п л и н ӑн а  йапӑхтарчӗҫ*  т е с е  р ай ҫу тӗҫ  п ай н е  те, 
тата  ы тти  ҫ ӗ р е  те  п ӗл тер н ӗ . А нчах у чи тӗл о ен е  ӗҫрен  кӑлар- 
м арӗҫ , кӑл ар м аҫҫӗ  те.

Вӗсем ним мар каҫаҫҫӗ кӳмепе те“.
— ,А  шывӗ мӗнлерех?"
— „Ӑшӑхах мар питех.

Асту-ха, кун пекки пулман вӑл тӗнчипе те. 
Тавлашмӑпӑр, хӑт Рим хӑйарӗ пысӑк та-и, тен, 
Сӑрт чухлӗ терӗн мар-и, ҫав, ес ун ҫинчен?" 
— „Унашкалах пулаймӗ те, ну пӗчӗк мар

пӳртрен“. 
— «Шанмашкӑн йӑвӑр.

Анчах ак, курӑр хӑвӑр,
Кӗперӗ те йулмас!- тӗлӗнтерес йенчен.

Ун хӑмисем суйеҫсене тӳсмеҫҫӗ;
Кӑҫал кӑна, ҫуркуннепе 

Ӳксеччӗ ун ҫинчен (хулипелех пӗлеҫҫӗ)
Ик журналис пӗр ҫӗвӗҫпе.

Тавлашмӑпӑр, хӑйарӗ пултӑр хӑт пӳрт пек, 
Ҫапах вӑл хӑрушла, чӑнах пулсассӑн". 
— Мӗнех вара, хай каласассӑн, 
Йапалана пӗлеҫҫӗ уйӑрма:

Пирӗнни пек вӑл пур ҫӗрте те керменсем-им, 
Вӗт пур, пӳртсем-и:

Ҫиткелӗҫ иккӗн шӑнӑҫма,
Унта та хӗн ларма-тӑма!“̂

— „Пулин, ҫапах та, курӑнат вӗт, витӗр, 
Тӗлӗнмеле тесен те ҫылӑх мар,

Хӑйар ӑшне ик ҫын кӗрсен те ҫитӗ. 
Анчах, кӗперӗ мӗнлерех! 

Суйеҫӗ пилӗк утӑм тӑвиччен, тӳрех 
Шыва та сикӗ ыррӑн!

Хӑт Рим хӑйарӗ сан тӗлӗнмеле"...
„Итле-ха“, тет суйеҫӗ пӳлмеле: 

Даймастпӑр кӗперпе, шырар пу.ъ
ӑшӑх вырӑн“.

Н Ҫ Ӗ
Н. Пиктемир куҫарнӑ.

Т епӗр  ҫ ам р ӑ к  учи тӗлӗн  авто р й тетн е  ҫ у х ат ас  м айпа ,а ч а -  
сен е  х ӗ н ет“ тесе  су й а  йат кӑларнӑ . К ун  ҫинчен р ай ҫу теҫ  
п айне 15 х у т  ы тла пӗл тер н ӗ . Р ай ҫу тӗҫ  пайӗнчи  етем сем  елек - 
ҫӗне  ч и п ер ех  ӗненнӗ. Ҫ ам р ӑк  у чи тӗл е  ӗҫр ен  кӑл ар са  с у ц а  
пама та х а тӗ р  пулнӑ. Анчах л еш ӗ  м ӑш к ӑл а  чӑтай м асӑр  .Учи^- 
тел ьск ая  г а зе т а ” р ед ак ц и н е  ҫы р са  й ан ӑ . „У чительская г а з е и “ 
ф актсен е  тӗплӗн тӗрӗслем е х у ш са н  ҫеҫ  рай ҫу тӗҫ  пай  п у ҫлахе  
К о н стан ги н ӑв  йулташ  ӗҫе  теп ӗр  хут  тӗрӗслесен , М окевнин 
хӑй  .й у р а т н ӑ  верен екен *  ачасен е  у ч и тӗл  ҫи н ?ен  усал  иат 
кӑларм а х у ш н и  п ал ӑр ч ӗ .

Т еп ӗр  аван  ӗҫлекен  ҫам рӑк  учи тӗл н и ц ӑ  ҫинчен елеклем е 
ним ай ӑп  та  ту п ай м асӑр  ап тӑр ан и п е : исто р и  у р о к н е  мана 
кӗр тм ер ӗ , клас алӑк н е  п и тӗр се  лартнӑ, т ес е  елекл ем е  пуҫлана.

М ӗнш ӗн-ха вӑл к ап л а  елеклет?  М ӗнш ӗн тесен  хайен  аи ӑп - 
не а в а н  ӗҫл екен  учи тӗлсем  ҫи н е  й ӑван тарса  хӑй таса  ҫын 
п у л с а  й у л м а  п и кен ет . АхаД)Тен м ар ӗнтӗ ҫӗнӗ  вӗр ен ӳ  ҫуле  
пу ҫл ан ас  ум ӗн р а й ҫу тӗ ҫ  пайӗнче: .Т а р ӑх а сш ӑ н  мана кӑҫаллӑ- 
ха  х ӑ в а р ӑ р ' тесе  куҫҫу/|)П е йӑлӑн нӑ. Ҫ авӑн п а  ӑна  хӑварнӑ.

Е леклем е ҫӑм ӑл, елек ш ӗн  о твет  ты тм а й ӑвӑр , т еҫҫе  елек- 
лесе  пӑхнӑ етем сем . М ӑн У лхаш ри М окевнин  елекҫе  елек  
пам а ҫӑм ӑлли не пӗлет , елек ш ӗн  о т в е т  тыт.ма й ӑвӑр р и н е  
пӗлм ест.

Гр. Петров-Ливаш.
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Пуп тумтирӗ ҫук пирки
Йалсеип* колхоасвнчи драыкружоксем спенӑ сине 

тухса выд,амали тумтирсвм ҫуккяпе аптӑраҫсӗ.

—  Тӗне хирӗҫле ҫпектакӑле мӗншӗн вырсарникун каҫ мар, шӑматкун каҫ 
лартатӑр?

—  Вырсарникун каҫ лартма, май ҫук. Вӑрӑм тумтир пупа хӑйне кирлӗ пулаТ.
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Хырӑм ҫурӑм ҫумне хӑнана найсан
Пурнӑҫра тӗл килет вӗт вырӑнтан вырӑна 

куҫса ҫӳреме те. Манӑн йулашки вӑхӑтра Патӑр- 
йелне ӗ ^ е м е  куҫмала пулчӗ. Малала вара Па- 
тӑрйелӗнчех пурӑнма пуҫларӑм.

Каланча ҫинчи чан 12 хут йантӑраса илчӗ. Ку 
аван йапала. Кӑнтӑрла. 12 сехет ҫитнине пӗлте- 
рет пулмала. Вӑшӑл-вашӑл васкарах кӑна пал>то- 
на тӑхӑнса йаратӑп та, утатӑп Патӑрйел урамӗпе 
апат ҫийес шутпа. Утсан-утсан пӗринчен:

— Йулташ, столовӑй ӑҫта кунта сирӗн? — 
ыйтатӑп.

— Столовӑй ҫук кунта,—ответлет.
Столовӑй ҫук тенине илтсен хӑраса ӳкрӗм. Ак

йапала, ӑҫта апатланмала пула!-ха тетӗп. Ҫӳҫӗм 
виреле^тӑрса карттуса пӗр шит ҫӳлеле ҫӗклерӗ.

— Йулташ, йепле-ха район центрӗ столовӑй- 
сӑр пулат,—тетӗп.

— Ҫаплах ара,—тет.
— Ара служӑшчисем ӑҫта апатланса пурӑнаҫ- 

ҫӗ вара?—тетӗп.
— Ааа-а... служӑшчисем... вӗсем ресторанта 

апатланаҫҫӗ,—тесе аллипе ресторан йеннеле чӑс* 
са кӑтартрӗ.

Ҫитсе кӗретӗп ресторана. Ресторанта тулли- 
йех халӑх. Хӑшӗ буфет умне кӗпӗрленнӗ. Хӑшӗ- 
пӗри буфет касси умне черет тӑнӑ. Сахалтан пӗр 
аллӑ-утмӑл ҫып пултӑр.

— Мана, мана пар...
— Аҫта ес черетсӗр?
— Ей, черетсӗр ан парӑр унта!
— Ӑҫта, ма тӗртен,— тесе кӑшкӑраҫҫӗ, тӗрт- 

келешеҫҫӗ.
Буфет кутӗнче пӗр-икӗ сехет черет тӑрса 

ирттернӗ хыҫҫӑн мана та черет ҫитрӗ.
— Йулташсем, буфет касси тек талон сут- 

мас!,—тесе хыттӑн пӗлтерчӗ буфетчик.
— Мӗншӗн те мӗншӗн,—тапранса кайрӗ шав.
— Халех курссантсем 30 ҫын килмеле, апат 

вӗсене кирлӗ,—ответлет буфетчик.
Ман хыҫра тӑраканни пӗри буфетчика палла- 

канскер пулмала:
— Смирнов, мана мӗнле те пулсан апатлан- 

тарса йар-ха, терӗ шӑппӑн.
Ҫапла вара буфетчик мана черетрен хӑварсах 

ман хыҫри ҫынна талон парса йачӗ те:
— Тек пӗрре те сутмастӗп,—терӗ.
— Йулташ, итле-ха ман хыҫри йулташа патӑр 

та, мана сиктерсе хӑвартӑр,—терӗм.
^— Ҫук, тек сутмастӑп,—тере.
Ашӑм-чикӗм йӑлтах тулса ҫитрӗ, пит ҫӑмарти 

тӑрӑх шӑпӑрах тар йухса анчӗ. Е, мӗн тӑвас тен, 
памаст те памас!, Укҫа пур ҫинчех выҫӑ ларма- 
ла пула1(-и тетӗп. Ӗлӗкрех ваттисем калатчӗҫ: 
йалта ҫерҫи вилмест, тетчӗҫ. Ҫерҫи мар, ак хам 
та выҫӑпа антрасах ҫитрӗм. Ирпе те васкаса ҫеҫ 
апатланса тухнӑччӗ те. Хырӑм йӑлтах ҫурӑм ҫум- 
не хӑнана кайрӗ.

— Йулташ, итле-ха, мана ҫеҫ ҫырса пар ӗнтӗ,— 
тесе тарӑхарах ыйтрӑм йулашки хут.

— Ҫырса парам еппин, тек антӑратса ҫитер- 
тӗн ӗнтӗ пайан,-~текелесе вӑраххӑн талон ҫырма 
пуҫларӗ,

Тинех савӑнтӑм вара. Ҫурӑм ҫумне хӑнана кай- 
нӑ хырӑмӑм та катлет ҫиме кайала таврӑнчӗ.

Анчах манӑн савӑнмаллийех те ҫук та-ха унта. 
Ларсан-ларсан савӑннӑскерӗн каллех хурланма 
лекрӗ. Котлетпа лапша вырӑнне,—котлетпа па- 
ранкӑ, аш йашки вырӑнне—пӑрҫа йашки илсе 
пырса пачӗҫ. Ҫакна официанкӑсене ҫийӗнчех:

— Епӗ ку ӗҫме-ҫимене илменччӗ,—терӗм.
— Есӗ илнӗ ӗҫме-ҫимесем пиҫсе ҫитеймен-ха,— 

теҫҫӗ.
— Менӳ ҫине ҫырса хунӑ-ҫке тетӗп.
— Унта ахаЛ) ҫеҫ ҫырнӑ,—теҫҫӗ. Манпа ҫумлӑ 

ларакан йулташсене те урӑх ӗҫме-ҫимели панӑ 
мӗн. Пӗр-пӗринпе кӑмӑлсӑр пулса лараҫҫӗ.

Тата пӑртак лзрсан пӗр официантки ман пата 
пычӗ те:

— Йулташ, пирӗн кофӗ пӗтнӗ. Кофе вырӑнне 
мбн парас,—терӗ.

— Мӗн пур сирӗн?- тетӗп.
— Сӗт пур,—терӗ.
— Ну йурӗ еппйн, сӗтне илсе килсе пар,— 

тетӗп.
Ҫапла вара манпа пӗрле ларакан йулташсем те, 

хӑшӗ кофӗ вырӑнне сӗт, кӗсел, чей ӗҫкелесе 
тухрӗҫ.

Сехет виҫҫӗ ҫапсан ресторанран тухатӑп та, 
хамӑрӑн канцел^ари йеннеле васкатӑп. Тепӗр кун- 
не каллех ресторанра ҫын нумай. Смирнов текен 
буфетчик каллех, ӑйхӑ пусса ҫитнипе, антӑранӑ. 
Кашни 20—25 минутра пӗр ҫынна талон пара!.

Смирнов ӑйхӑ-суйхӑлӑ терӗмӗр. Вӑл ӑйхӑ-суй- 
хӑлӑ пулин те, куҫӗсем тилӗнни йевӗр чейен 
выльаҫҫӗ. 2-мӗш кунхине манран та 69 пус укҫа 
ытлашши илсе йулчӗ. Пӗр-икӗ пуссене нихӑҫан 
та кайала тавӑрмас!-. Ыйтсассӑн: „похутлӑх" тет. 
Ҫак ресторанти ҫитменлӗхсен „ашшӗсене" ыт- 
лашши мӑнтӑрланса кайнӑскерсене, йӗплӗ кӗпе 
ҫӗлесе тӑхӑнтартса, ӑйӑхран вӑратма пулмӗ-ши?— 
тетӗп епӗ.

Ибетӑв-Илем.

Такасем тав туни
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв йухат, шӑнкӑрч чӗппи 

шыв ӗҫет, чӗкеҫ чӗппин мӗн ӗҫ пур?
Епӗр такасене ачасен йаҫлине хупнӑшӑн ытти 

ҫынсене мӗн ӗҫ пур?—теҫҫӗ пулмала Трак райо- 
нӗнчи Мӑн Шетмб йалӗнче ачасен йаҫлике така- 
сем хупса усракансем.

Вӗсене: „пире йаҫлин лайӑх ҫуртӗнче усранӑ- 
шӑн, ачасен теттисемпе вытьаттарнӑшӑн“, тесе 
такасем тав тӑвассине кӗтсех пурӑнма сӗнетпӗр.

С.
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Вулакансен жа.!ӑ6исем
К апкӑн м уча!

Кашни йалах район центре тума ҫук-ши? Мен 
тума кирле кашни йала район?—тесе ыйтӑн есӗ. 
Кирле ҫав. Мӗншен тесен кенеке магазинесем 
район центрӗнче ҫеҫ вет. Ҫапла района кайат- 
пӑр та: истори кӗнеки пур-и?—Ҫук, сутса пбтер- 
не, теҫҫе.—Тетра1^сен пур-и?—Ҫук, сутса петер- 
не.—Перосем пур-и?—Ҫук, сутса петерне, теҫҫе.

Ҫакӑн пек районри шкулсенчен кашни канмали 
кунах темиҫешер ҫер ача 10—15-шер ҫухрӑм та- 
ран район центрне кенекесем илме чупаҫҫе. Ан- 
чах унти магазинти кбнекесене район центренчи 
ачасемех илсе петереҫҫе пулас, йут йалсенчен 
пына ачасене илме ним те йулмасЕ Ҫавӑнпа та 
кашни йалти веренекейсем кенекесем илччер те- 
сен, кашни йалах район центре тумала.

Сӳпенкке.
М ӑн Ш етм ӗ, Т рак  районӗ.

Капкйн йулт аш !

Лсран тайлӑк ҫынна курнӑ-ши есе? Курман 
пулсан Чӑвашполиграфтрестӑн 1 -меш № типогра- 
финче еҫлекен 109-мӗш номерлӑ провершчицӑна 
кайса кур. Ун алли урлӑ тухнӑ 1938 ҫулхи ка- 
лендаре феврален 19-мбш кунӗнче Иетернери 
книготоргра туйанса стена ҫумне ҫапса йатӑм. 
Малтан сисмен, кайран листисене уҫкаласа пӑхнӑ 
хыҫҫӑн, ҫӑвара карсах пӑрахрӑм. Календаре ӗнен-

сен, ҫентабӗрӗн 27-меш6 хыҫҫӑн мартӑн 28, 291, 
30, 31-мбш числисемпе апрелбн 1 , 2, 3, 4-мет 
чыслисем пулаҫҫе иккен кӑҫал. Апрелбн 4-мӗшӑ 
хыҫҫӑн окКабӗрбн 6 -м6 ше пулат.

Кала-ха „Капкӑн“ :ман куҫӑм чысласемпе уйӑх- 
сене улшу куракан пулнӑ-ши, ай ҫав календарӗн 
листисене тӗрӗслекен 109-мбш номерлӑ проверш- 
чицӑн куҫе пулман, куҫе вырӑнне бнси пӑхнӑ.

Ҫав енсепе пӑхса тӗреслене календаре ҫтена 
ҫумӗнчех усрас-и, ай кӑларса ҫапас?

А. Токарӑв.

К апкӑн вӑрт ахӑм !
Есӗ ширпотреб таварӗсене туйанас тетӗн пул- 

сассӑн, пирӗн пата—Трак районӗнчи Мӑн Шетмӗ 
йалне пыр. Унта есӗр Ваҫилий Илйин хушаматлӑ 
чӑсӑк пекӑр пӗҫерекен ҫӑкӑра илсе ҫисе пурӑн- 
сан, пӗр ерне хушшинче хӑвӑра кирлӗ ширпот- 
реб таваресене пурне те тупма пултаратӑр. Сӑ- 
махран, епб ҫав пекӑр пеҫернӗ ҫӑкӑр ӑшбнчен 
виҫӗ кун хушшинчех кӑранташ хуҫӑкб, икӗ перо 
тата чӑх тбкб тупрӑм (ку йулашкийӗ ширпотреб 
таварбсен ҫпискине кӗмест те-ха бнтӗ)... Еҫ ҫак- 
нашкалах ӑнса пырсан, 1938 ҫул тухнӑ ҫӗре епӗ 
вӑл йапаласенчен муҫей организацилес п у ^  те- 
тӗп. Тӗкесене пуҫтарса тӳшек ҫӗлетес.

Пирӗн пата ширпотреб туйанма килес кӑмӑл 
ҫук пулсан, кӗркунне ман музейа та пулнн кил- 
се кур. С. М.
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Хакӗ 4 0  пус

, ҫиае ыиту
Мӗншӗн Сирӗн Куйбыщӗира пысӑк стеоитблсгвӑ пуҫланса кансаИ 

ҫӗпӗрте те. Украйпра та, Казахстанра та хӗпӗртеҫҫӗ?
—  Мӗ1Ш1ӗн пирӗн Куйбышӗвра, йе Ҫӗпӗрте, йе Украипра, йе Казахстанра^ 

»1йеӑк стсоитӗлствӑ пуҫлакса кайсан Берлинра та, Римра та, Токиора та


