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Ытти кунсенче 300-шер процент тунӑ бригадӑ.
—  Ма сирӗн бригадир салхулла?

Ун вырӑнче пулсан ху та салхулӑ пулӑн. Пайанхи плана вст фигадӑ 10Э про-
иент сес тултапнӑ.



САХРУН САЛТАН АЧИСЕМ
МНТТА ПЕТӖРӖ

Урамра пылчӑк. Трангас кустӑрмисем йӑвӑррӑн 
ҫавӑрӑнса ҫӑра пылчӑка ҫӑраҫҫӗ. Трантас ҫин- 
че салтак ачисем. Вӗсем аллисеке сулкаласа, 
мӗнпур вӑйӗсемпе мекӗрленнӗ май,хайаррйн кӑш- 
кӑрса хурлӑхлӑ йурӑ йурлаҫҫӗ:

Ах, аттенӗн пахчи улма пахчи,
Пахча тавра виҫҫӗ ҫаврӑнтӑм 
Хӗрлӗ улмисене шыраса.
Тӑраниччен ҫисе ай пулмарӗ.
Мӗншӗн тесен, улма тупӑнмарӗ.
Ах, тӑван йал манӑн пит пысӑк йал,
Йалӗ тавра виҫҫӗ ҫаврӑнтӑм 
Хам савнӑ тусӑма шыраса.
Макӑрса та куҫҫулӗм тухмарӗ,
Мӗншӗн тесен, тусӑм тупӑнмарӗ.

Трантаса кӳлӗннӗ лашасем ӗнтӗ паҫӑрах чӑм 
шыва ӳкнӗ. Йӑвӑррӑн хашкаса тулхӑраҫҫӗ вӗсем. 
Шӑна-пӑван аптӑратнӑ чухнехи пек, пуҫӗсене хӑ- 
вӑрттӑн авӑса-авӑса ухаҫҫӗ. Хӑвала1' вӗсене ӳсӗр 
йамшӑк:

— Ехе-е-ей!—тесе чӗн пушӑпа хӑмсарса ҫап- 
тара1 .

Лашасем йургаҫҫӗ. Йуртаҫҫӗ-йуртаҫҫӗ те тапах 
чарӑнаҫҫӗ. Салтак ачисем те йурлама пӑрахаҫҫӗ. 
Усӗрӗлсе алчӑранӑ куҫсемпе пӗр-пӗрин ҫике шӑ- 
тарас пек пӑхаҫҫӗ. Акӑ пӗр ачи темшӗн сиксе 
анчӗ. Анчӗ те пылчӑк ӑшне лапах кӗрсе ӳкрӗ. 
Йамшӑк ҫӗклесе тӑратрӗ ӑна. Ача ҫӑварне кӗрсе 
тулнӑ пылчӑка пушаврипе чакаласа тасатрӗ.

— Ай хай теле-е-ейсӗр ман ҫамрӑк пу-у-уҫ!— 
тесе йурӑ пуҫларӗ тин ҫеҫ пылчӑкран тасалкала- 
нӑ салтак ачи.

Кайатпӑр вӗ-ӗ-ӗт гӑванӑм курса йу-у-ул! — 
тесе ответлерӗҫ ӑна урапа ҫинчисем.

— Кайрӑмӑр. Хе-е-ей!—терӗ йамшӑк.
Малала кайаҫҫӗ. Ахӑраҫҫӗ. Хреслӗ урам тӗлне

ҫитсен чарӑнчӗҫ каллех. Каллех хайхи пылчӑк- 
ланнӑ ача сиксе анчӗ. Анчӗ те вӑл хӗвеле хирӗҫ 
ларакан пӗр шатрун ҫурт умне тайкаланса пычӗ. 
Ывҫнне хыттӑн чӑмӑртарӗ. Чӑмӑртарӗ те, чӳрече 
йанахне тан-тан-тан! шаккарӗ:

— Пур-и хуҫисем?!
Шалтан сасӑ пулмарӗ. Вара тепӗр хут хыттӑн 

шаккарӗ. Чӳрече кантӑкӗ чанкӑртатса саланчӗ. 
Килхуҫи пахчаран сиксе тухрӗ:

— Мӗн кирлӗ-ха, ырӑ ҫыннӑм?—терӗ вӑл йӑ- 
вашшӑн.

— Аҫта ҫухалса ҫӳрерӗн? Курмастӑн-им кам- 
сем иртсе кайнине?!

— Куратӑп, ара... курагӑп. Айӑплӑ. Пахчара... 
ҫӗрулми кӑлараттӑмӑрччӗ те...

— Касас пула]( улман ай ҫу-уррине,
Пусас пула-аК СЫСН0  ҫурине,—тесе йурласа йачӗҫ 

трантас ҫинчисем,
— Ара, ҫапла ӗнтӗ, ҫапла,—терӗ шатрун ҫурт 

хуҫи.—Хӑна тӑвасшанччӗ-ха сире. Йурийех, си- 
рӗншӗн сысна ҫури пусса ҫатма ҫинче шаритлес- 
шӗнчӗ.

— Хӑҫан хӑна тӑватӑн?—терӗ кантӑк ҫӗмерекен 
салтак"ачн.

— Хӑ1' ыранах... ыран нрех пырса чӗнӗп еипин.
— Тоттӑ!—терӗ салтак ачи. —Нихӑҫан та пӗр 

ача салтака парса курман вӗт есӗ. Ху та суккӑр... 
йурӑхсӑр пулнӑ.

— Ҫапла ӗнтӗ, ҫапла. Ыран хӑналанӑпӑр еппин.
Трантас ҫинчисем тепӗр хут йурӑ пуҫларӗҫ;

— И вӑштӑр та вӑштӑр ҫил вӗрет,
Макӑн, чечексене ҫав тӑка1 .
Хӑрах куҫӑм кула1, тепри йӗрет— 
Мӗншӗн ҫӗмӗрес мар кантӑка.

— Ехе-ей!—тет йамшӑк.—Йара па-а-аррр!
Лашасем чавтараҫҫӗ ҫеҫ. Салтак ачисем йурӑ

шӑрантараҫҫӗ:

Ҫӳлтенех те кӗтӳ ай ана^ҫке,
Ула качакисем сиккелеҫ.
Куҫма хӗрӗ Акуҫ ай чармак куҫ, 
Хыпаланса тухса хапха уҫ!

— Хе-ей!—тет йамшӑк. Кайатпӑр вӗ-ӗ-ӗт тӑ- 
ванӑм курса йу-у-ул...

Каҫ пулса килет. Хыҫал йеичен сивӗ ҫил шӑ- 
хӑрса вӗрет. Хӑрах каспа иртнӗ чухне салтак 
ачисен трантасӗ пӗр лачакана кӗрсе ларчӗ. Ла- 
шасем малала утмаҫҫӗ. Кунӗпе йуртса ывӑннӑ вӗ- 
сем. Пуҫӗсене те аран ҫеҫ авӑсаҫҫӗ, йулхавлӑн 
тулхӑраҫҫӗ— кану ыйтаҫҫӗ.

— Тӗнӗл хуҫӑлнӑ!—ҫивӗччӗн йевитлерӗ йам- 
шӑк.—Катаччи чупса пулмас}} кӗҫӗр урӑх.

— Ай-хай ҫамрӑ-а-ӑк пуҫсем телейсӗр!—йурӑпа 
ответлерӗҫ салтак ачисем.—Кайатпӑр. Ҫурран ут- 
са та ҫӳреме пултаратпӑр.

Кайрӗҫ. Путса ларнӑ трантас патне пӗр йам- 
шӑк ҫеҫ тӑрса йулчӗ.

Инҫех те мар уллах пӳрчӗ. Хӗрсем уллах ла- 
раҫҫӗ. Кӑнчала арлаҫҫӗ, тӗрӗ тӗрлеҫҫӗ. Вӗсем пат- 
не хайхи салтак ачисем кӗрлесе кӗреҫҫӗ.

— Хе-е-ей!- -теҫҫӗ вӗсем.—Иула-а-атӑр вӗт сав- 
нӑ тусӑмӑрсем...

Хӗрсем те вӗсемпе иӗрле хурланса йурлаҫҫӗ: 
Кайатӑр вӗ-ӗ-ӗт савнӑ каччӑ-ӑсем,
Сирӗншӗн йухаҫҫӗ куҫҫул,сем.

— Тутӑр парӑр-ха пире, тутӑр?!—теҫҫӗ салтак 
ачисем. Хӗрсен пуҫӗнчи тутӑрсене гӑпалтараҫҫӗ, 
хӑйсен мӑйӗ тавра йавкаласа усӑнтараҫҫӗ. Кураҫ- 
Ҫ ӗ: кӗтесре ларакан пӗр хӗрӗн тутӑр ҫук, вӑл па- 
ҫӑрах ҫарапуҫӑн пулнӑ.

— Ӑҫта санӑн тутӑр?--терӗ пӗр ачи.—Мӗншӗн 
ҫарапуҫӑн килнӗ?!

Хӗр чӗнмерӗ. Кӑштах вӑтанчӗ пулас.
— Мӗншӗн тутӑр памастӑн?!—терӗ хайхи ача 

тепӗр хут. Ывҫине чӑмӑртарӗ вӑл. Чӑмӑртарӗ те„ 
маччаран ҫакӑнса тӑракан лампӑна ҫапса салатрӗ.

— А-а-ай!—тере хӗр.—Мӗн алхасатӑн, чунӑм. 
Енер каҫхине ҫеҫ ху тӑпӑлтарса кайрӑн вӗт ма- 
нӑн тутӑра? Ҫавӑнпа кӗҫӗр ҫыхса килеймерӗм.

Салтак ачисем тухса кайрӗҫ. Иурӑ пуҫларӗҫ:

Ӑсатса йар йалӑм ай ывӑлна,
Урвхран кура-а-ас та ҫук ес ӑна!



... Уи та н па ла  ӗнтӗ  нумай вӑхӑт иртрӗ. Ҫав Кун- 1  

сенс иайан та манаймас1-ха Сахрун салтак. Час-! 
часах асаилет вӑл. Асаилет те: ^

— Ӗнтӗ ан та асӑн... калама та аван мар,—те- 
се хура1.—Пулнӑ ун чухне. Алхаснӑ. Ухмах пуҫ- 
па сахал мар харкашса ҫӳренӗ. Салтак ачи пул- 
са курнӑ вӗт епӗ те. Салтак пулайман. Катаччи 
Чупнӑ чух урана амантса ӗмерлӗхе уксах пулса 
йулнӑ. Ҫавӑнпа каланӑ ӗнтӗ__ мана... „Сахрун сал- 
так“ тесе кулса йат панӑ. Йурӗ. Кирлӗшӗн кала- 
нӑ пулӗ. Ун чухнехи ҫинчен мар-ха епӗ, хал,хи 
ҫинчен, хамӑн ачасем—Сахрун салтак ачисем 
ҫинчен каласшӑн. Акӑ, виҫӗмҫулхине аслӑ ывӑлӑ- 
ма, трактӑрис пулса ӗҫлекеннине Хӗрлӗ Ҫар 
ретне ӑсатрӑм. Вӑл командир ха./ь- Танк коман- 
дире. Трактӑр пекех тет танк та. Тумтирӗ ҫеҫ 
урӑхрах, теое пӗлтерет. Кӑҫал ак тепӗрне, Ка- 
вӑрле йатлине ӑсататӑп. Кӑвалерис пулаГ вӑл,— 
ҫапла каланӑ кӑмиссар.

... Акӑ, Кавӑрлене ӑсата1  Сахрун. Вӑл ҫеҫ мар, 
ана' пӗтӗм йал халӑхӗ ӑсата^. СывпуллашаК-. Йал 
хапхи ҫумӗнчи ҫерем лаптӑкне хуп-хура халӑх 
сӑрса илнӗ. Кавӑрле тантӑшӗ аллинчи хуткупӑс 
пӗтӗм уйа ҫӗмӗрсе мӗкӗрет. Сӑра витрисем чӑн- 
кӑртатаҫҫӗ. Йурлаҫҫӗ ҫыннисем. Ҫӗнӗ йурӑ, ҫӗр- 
шыв йурри, сыхлӑх йурри шӑрантараҫҫӗ. Кӑмӑл- 
лӑн хавхаланса калаҫаҫҫӗ. Кавӑрлене сывлӑх сун- 
са, чун-чӗререн савса алӑ параҫҫӗ.

Чипер кай, ачам... телейлӗ пул!—ывӑлне ыта- 
ласа чуптурӗ Сахрун.—Шанатӑп. Сана пӗтӗм кол- 
хоз шанаГ. Командир пулмасӑр йала килме ан та 
шутла. Килсенех кунти ҫамрӑксене вӗрентме пи-

|кеиӗн. Ҫар ӗҫпе' тӗплӗп вӗренсе ҫӗршывӑмӑ^ӳ» 
Гсыхлама пӗлни сывлӑш пекех кирлӗ пире.
? Сахрун ӑсату курки, ҫулкурки тултара^. Ка- 

вӑрле умне тӑра1 . Йӗри тавра пӑхкаласа илет:
— Тӑванӑмсем!—тет вӑл, сухала шӑлкаласа.— 

Кавӑрле ӑсана1. Тепӗр виҫӗ сехетрен вокзалра 
пулмала ун. Итле, Кавӑрле. Тепӗр хут калатӑп. 
Телейлӗ пул! Хӑвӑн харсӑрлӑхна нихӑҫан тӑ ан 
хавшаклат. Ҫӗршывӑмӑр ҫирӗп. Ҫирӗп. ҫӗршыв- 
шӑн ҫирӗп ҫар кирлӗ. Ҫирӗп ҫар речӗ ҫирӗп ҫын 
ыйта'}'. Паратпӑр. Саншӑн, Кавӑрле (аллинчи кур- 
кине ҫӗклерӗ Сахрун). Санӑн телейӳшӗн... Сывлӑ- 
хушӑн... Ҫар })етӗнчи пиччӳшӗн... Кунта йула- 
кансемшӗн... Усекен паттӑрсемшӗн. Мӗнпур ха- 
лӑха тӑванлӑн пӗрлештерсе тӑракан Аслӑ ҫӗр- 
шывӑмшӑн, унӑн никам ҫӗнейми хурҫӑ тӗрекӗшӗн 
ҫӗклетӗп ҫак хӑймалӑ сӑрапа тулнӑ куркана!..

Тӑвӑллӑн алӑ ҫуппипе пӗр харрӑссӑн урра! кӑш- 
кӑравӗ витӗр талпӑнса хускалчӗҫ Кавӑрле ларнӑ 
чи лайӑх лашасем. Йулчӗ... Иӑмрасемлӗ йуратнӑ 
йал хыҫа ларса йулчӗ.

Вӑшӑл-вӑшшш! тӑва1 кӗрхи сулхӑм ҫил. Хӑрнӑ 
хӑмӑлсене сӗртӗнсе йурӑ йурланӑ пекех шӑхӑра1? 
вӑл. Асатакансемпе кайакансен сассисемпе пӗрле, 
ҫак шӑхӑрса вӗрекен уйри ҫил те:

Аслати авӑта^, ҫиҫӗм ҫиҫет—
Кӑвалерист лаши кӗҫенет.
Мӑкӑрланаҫ хура пӗлӗтсем...
Сы.чӑ тӑрӑр паттӑр йӗкӗтсем! — тенӗ сӑ- 

махсемлӗ йурра пӗр харӑссӑн йурласа йарассӑн 
туйӑна^.

К апиталисӑм  промышлӗннӑҫӗ крвзисра пулин те, вӑрҫӑ хл- 
тӗрӗсеи тӑвакан  првдприйатнсен хуҫисем пуйса пыраҫҫӗ. (Ха- 
ҫатсенчен).

/У. Ҫверчкоб ӳкернӗкӗ.

— Ох, вӑрҫа хатӗрленесси мӗн патне илсе ҫитерчӗ. Пирус чӗртсе илме те май
Ҫук.



И Д Е А Л И С Т
ИЛЛЕ ТУКТАШ

Манӑн йулташ ҫав тери сарлака та шукӑ«Ъ 
пурнӑҫпа цурӑнма йурата!!. Кашни ернере хӑна 
пухат вӑл, ҫывӑх тусӗ тантӑшӗсене, хӗрупраҫӗ- 
сене пуҫтарат, унтан вара тытӑнаҫҫӗ ӗҫсе-ҫисе са- 
вӑнма, йурлама та ташлама. Мӗн ҫурҫӗр ҫитич- 
ченех шӑв-шав пыра!' ман йулташӑн хваттерӗнче 
ер)нере пӗр хут. Ҫурҫӗр иртсен... Ерне, кун ҫин- 
чен сире калама та кирлӗ мар, мӗншӗн тесен 
ҫурҫӗр иртсен хусах ҫыннӑн хватерӗнче мӗн пул- 
нине есӗр еп каламасӑрах пурте пит лайӑх пӗл- 
се тӑратӑр. Еп сире ун ҫинчен мар, урӑххи ҫин- 
чен каласа парасшӑн.

Иртнӗ каҫ манӑн тепле ӑнсӑртран йулташ пат- 
не пырса кӗмеле пулчӗ. Пырса кӗретӗп те хай- 
хин патне—ман йулташ пӗчченех сӗтел хушшин- 
че сӗнксе лараГ. Хӑй кӑштах хӗрӗнкӗрех пулма- 
ла,—епӗ алӑка уҫса кӗнине те сисмерӗ.

— Ей, шӑхлич, здоровӑ! Мӗншӗн пӗчченех ла- 
ратӑн, ай мӗн ҫинчен те пулин шухӑшлатӑн-и? — 
тесе ыйтатӑп кунтан.

— Пурнӑҫ ҫинчен шухӑшлатӑп,—тесе тавӑра^ 
мана хирӗҫ йулташ.

— Ну, йепле пек туйӑна!- сана пурнӑҫ?—ыйта- 
тӑп еп каллех.

— Пурнӑҫ-и? Пурнӑҫ вӑл ҫав тери сарӑмлӑн 
саркаланса ларакан чечеклӗ улӑх йевӗрлӗ. Мӗн- 
мӗн тӗслӗ чечек ҫук унта, мӗн-мӗн тӗслӗ ырӑ 
шӑршӑ кӑлармаҫҫӗ пу./ь вӗсем!—тет ку мана хи- 
рӗҫ кулкаласа.

— Ех, каларӑн те иккен сӑмахна!—тетӗп еп 
кӑна.—Пурнӑҫа ӑна чечеклӗ улӑхпа ӑҫтан танаш- 
тарӑн? Идеалист иккен есӗ!

— Ан тив, идеалист пулам, анчах епӗ хам пур- 
нӑҫӑ.ма нихӑҫан та тӑвӑллӑ океанпа танаштарас- 
сӑм ҫук, мӗншӗн тесен...

Йулташӑм ман хӑйӗн шухӑшне каласа пӗтерме 
те ӗлкӗреймерӗ, мӗншӗн тесен шӑп та шай ҫак 
самантра таҫтан хӑма хушӑкӗнчен икӗ пы-ысӑк 
хура таракансем ҫума-ҫумӑн йӑраланса чупса тух- 
рӗҫ. Еп, хӑнкӑла-тараккансене чӑтма та пулта- 
райманскер, нимӗн шухӑшласа тӑмасӑрах, ура- 
иӗнче ларакан пылчӑклӑ калуша илтӗм те шач! 
анчах тутартӑм ҫамсене. Нӑч! туса ҫыпҫӑнса лар- 
чӗҫ йӗрӗнчӗк чӗрчунсем урай хӑми ҫумне. Еп 
мӗн хӑтланнине курсан, ман йулташ шартах ура 
ҫине сиксе тӑчӗ:

— Ка-ак! Йепле хӑйрӑн ес вӗсене вӗлермеш- 
кӗн? Кам сана ирӗк пачӗ?-—тесе кӑшкӑрса йачӗ 
вӑл, пӗтӗмпе хӗремесленсе кайса.

Шӑлт тӗлӗнсе хытса кайрӑм еп йулташ ҫапла 
калаҫнинчен.

— Вӑт тӑк раз1 Как йепле? Тараккана вӗлер- 
ме те камран та пулин ирӗк ыйтмала-и вара?— 
тетӗп.

— Ес паман вӗсене пурнӑҫ, вӑл пурнӑҫа татма 
та пултараймастӑн. Туса :пар хал, ак мана ҫавӑн 
пек чунлӑ йапала, пултаратӑн-и? Ҫук, пултарай- 
мастӑн! Никам та пултараймаст! Никам та!

— Ан тӗлӗнтер-ха,—тетӗп кӑна хирӗҫ, нимӗн 
калама аптӑранӑ йенне,—ҫав ирсӗр чӗрчунсем 
пирки мӗн шӑртланмали пур вара?

^  Саншӑн ирсӗр, а маншӑн ирсӗр мар. Мӗн-

шӗн тесен вӗсем те чунлах, вӗсен те пурнасси 
килет. Тен вӗсем ҫак самантра пӗрне-пӗри ҫав 
тери йуратса калаҫса пурна^^чӗҫ пулӗ? Мӗншӗн 
татрӑн ес вӗсен ӗмӗтне? Кала, мӗншӗн татрӑн?— 
тулхӑра1  ман йулташ.

— Мӗншӗн тесен вӗсем сийенлӗ йапаласем,— 
ответлетӗп епӗ лӑпкӑнах.

— Есӗ те сийенлӗ, епӗ те сийенлӗ, пурте епӗр 
сийенлӗ. Апла пулсан, пире пурне те пӗтермеле! 
—пӑсӑрлантара1 ' мана йулташ.

— Тӗрӗс калатӑн,—тетӗп,—еп,—кам ҫак ҫӗр ҫин- 
че сийен кӳрет, ӑна нимӗн шеллемесӗр пӗтер- 
меле. Епӗ сийен тӑватӑп пулсан, мана та ҫав ху- 
ра таракансене ҫапса лапчӑтнӑ пекех ҫапса лап- 
чӑтчӑр.

Ҫак пӗчӗк инцидент пирки епӗр йулташп^ ик- 
сӗмӗр кӗҫех пӗрне-пӗри ҫӳҫрен йарса илес патне 
ҫитиччен хирӗҫсе кӗрсе кайаймарӑмӑр. Ыр та 
пирӗн телейӗмӗре, хваттер хуҫи карчӑкки йул- 
таш пӳлӗмин алӑкне пырса шаккаса, апат хатӗр- 
ри ҫинчен пӗлтерчӗ.

— Апат хатӗр, кухн)ӑна тухса ҫийӗр,—терӗ 
вӑл.

Тухрӑмӑр кухц)ӑна. Ҫав тери таса мар, вара- 
ланчӑк пӳлӗм. Урайӗнче пӳрне хулӑмӗш пылчӑк, 
Сӗтелне ернере те ҫуман пулӗ. Пӗрене хушӑкӗ- 
сенче темӗн чухлӗ хӗрлӗ, хура тараккансем кӗ- 
шӗлтетсе лараҫҫӗ. Ҫаксене курнӑ хыҫҫӑн епӗ йӗк- 
леннипеле кӗҫех хӑсса йараймарӑм. „Иепле ара 
ман йулташ, пурнӑҫа илемлӗн кӑтартакан тӗкӗр 
витӗр анчах курса тӑраканскер, ку условисенче 
чӑтса пурӑна^^-ха? Еп хам пулсан, пӗр самант та 
пурнийас ҫук“,—тесе шухӑшлатӑп ӑшӑмра.

Мана йулташ хӑйпе пӗрле ҫиме лартасшӑн, а 
ман ҫиме ларма мар, йӗри-тавра пӑхнипе ӑш пӑт- 
рана'}'. Анчах ҫынпа ҫын пӗр мар иккен, ман йул- 
таш. хӑнӑхнӑскер, ӑна-кӑна пӑхмасӑрах, сивӗнме 
пуҫланӑ йашкана хӗрӗплеттерме пуҫларӗ. Епӗ 
йӗрӗнкелесе пӑхса ҫеҫ ларатӑп.

Унччен пулчӗ-и, кунччен пулчӗ-и, мачча ҫинчен 
лап татӑлса анчӗ пӗр тем пысӑкӗш хура тарак- 
кан. Татӑлса анчӗ. те тӳрех турилкери йашка 
ӑшне кӗрсе ӳкрӗ.

— Ех, сволӑч! Ҫиме те канлӗх ҫук!-—терӗ мап 
йулташ, йашка ӑшӗнче мӗшӗлтетекен тараккана 
кашӑкпа ӑсса урайне ҫавӑрса ҫапса.

— Чим-ха,—-тетӗп епӗ хайхине,—есӗ мар-и-ха 
паҫӑр тараккан пирки манпа харкашса кӗрсе кай- 
рӑн? А ха.ъ мӗншӗн кӑларса ҫапрӑн-ха ес ӑна 
йашку ӑшӗнчен? Урайне ҫапса вӗлерес мар пу- 
ла̂ К̂ чӗ ӑна, вилсех кайайманскерне, вара унӑп 
пурнӑҫне татман пулӑттӑн ес,—тетӗп.

Мана хирӗҫ йулташ ни.мӗн те отвеглемерӗ, ту- 
тине йӗрӗнчӗклӗн чалӑштарса илчӗ те, ҫисе тӑ- 
ранмасӑрах, сӗтел хушшинчен тухрӗ.

— Ну, йепле: ӑнлантӑн-и ӗнГӗ ха,/  ̂ сийен кӳ- 
рекен йапаласене пӗтӗмпех пӗтерме кирлине,— 
тӑрӑхласа кулса илтӗм еп йулташран. Ман йул- 
таш тарӑхнипе хӗремесленсе кӑна кайрӗ. Унтан 
кухН)ӑ алӑкне шартлаттарса хупрӗ те таҫта тух- 
сӑ шӑвӑнчӗ...



Еп сире, йулташсем, пӗр сӑмах каламасӑр ман- 
са хӑварнӑ. Ӑна ман калав пуҫламӗшӗнчех кала- 
ма кирлӗччӗ те, каҫарӑр ӗнтӗ. Сире еп хампа 
паллаштараймарӑм: паллашӑр—епӗ профеҫҫи тӗ- 
лӗшӗнчен писатӗл мар, тухтӑр. Ҫавӑнпа та ман 
патӑма хваттере тӑтӑшах пациентсем пырса тӑ- 
раҫҫӗ.

Кӑна епӗ сире акӑ мӗн тӗлне калатӑп: пайан 
ирхине илӗм-тилӗм киличченех тахӑшин ман 
хваттер алӑкне ҫав тери хытӑ шаккама тытӑнчӗ. 
Еп, пӗр-пӗр чирлӗ ҫын пирвайхи пулӑшу ыйтма 
килчӗ пул) тесе, хӑвӑртрах халата уртса йатӑм 
та алӑка тухса уҫрӑм. Пӑхатӑп—ман умра хамӑн 
йулташӑм тӑра-пара1. Хӑй айалти кӗпе вӗҫҫӗнех, 
куҫӗсем, темӗнрен хӑранӑ чухнехи пек, пӗтӗмпе 
сапаланса кайнӑ.

— Мӗн ес ҫынсен ыйхисене татса ҫӳретӗн 
ҫак?—тетӗп кӑна.

— Пӗтрӗм еп, Ваҫҫа, хӑвӑртрах пулӑшу пар! — 
тет ку мана, аран-аран хӑшкӑлтатса.

— Мӗн пулчӗ апла?—ыйтатӑп епӗ.
— Хӑлха шӑтӑкӗнче темӗскер лӑпӑртата1,—тет 

мана йулташ.
— Йурӗ, пӑхӑпӑр. А1а кабинета!—чӗнтӗм йул- 

таша хам хыҫран.
Кабинета кӗтӗмӗр те, йулташӑн хӑлхи шӑтӑк- 

не электричӗствӑпа ҫутатса пӑхма тытӑнтӑм. Пӑ- 
хатӑп хайхине—сылтӑм хӑлха шӑтӑкӗнче темле 
хура йапала лара пара1. Ну, еп ҫавӑнтах пин-

цет нлегӗп те хай хура йапалана туртса та кӑ- 
ларатӑп.

— Мӗн лекнӗ?—тесе ыйта1 манран йулташ.
— Акӑ пӑх,—тетӗп йулташа, пинцет хушшинче 

тапӑлтатакан хура тараккан ҫине тӗллесе кӑтарт- 
са. Йулташ пинцет ҫине ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те лач 
кӑна тутарса сурчӗ.

— Ффу ты, сволӑч! Ниҫта та канлӗх ҫукку ху- 
ра тараккансенчен. Ыранах ку хваттертен урӑх 
ҫӗре тухса таратӑп!—терӗ вӑл, ҫав тери тарӑхса 
кайса.

— А урӑх хваттер тупӑнмасассӑн мӗн тӑвӑн?— 
ыйтатӑп епӗ.

— Тупӑнмасан вара хам хваттерех тасатма ты- 
тӑнап мӗнпур хӑнкӑла-тараккансенчен. Йӑхӗ ан 
пултӑр вӗсен ҫутӗ тӗнчере!—терӗ ман йулташ, 
татӑклӑн аллипе сулса илсе.

— Тӗрӗс!—терӗм еп ӑна хирӗҫ.—Сийенлӗ йа- 
паласене йаланах тӗпӗ-йӗрӗ йулмиччен пӗтерме^те.

Вӑт ҫапла, йулташсем. Нумай сийӗн тума пул- 
тараГ иккен хура тараккан етеме. Анчах етем- 
сем хушшинче те сахал мар ҫав хура тараккан- 
сем пек ирсӗрсем. Вӗсене те нимӗн хӗрхенмесӗр 
хамӑр хушӑмӑртан нимӗн йӑхӗ йулмиччен пӗтер- 
меле.

МӖНЛЕ ҪЫН МОХӐВ
Епӗ Чӑвашсойузра пушар охранин инспектӑрӗ, 

тейӗпӗр. Центросойуз хушнӑ тӑрӑх мана, пушар 
охранин инспектӑрне, учрежденин инспектӑр фор- 
ми памала. Саккун тӑрӑх вӑл ҫапла. Чӑвашсойуз 
предҫеаатӗлӗ те ӑна хирӗҫ мар:

— Кай,—тет,—суту-илӳ пайне, Мохӑв патне, 
ҫак резотьуци тӑрӑх ил,—тет.

Кайатӑп Мохӑв патне. Хайхи, резо^ьуци хунӑ 
зайавленийе тыттаратӑп,

— Ой, ой, ой!—тет Мохӑв, вуланӑ вуламанах. 
—Сана ун чухлӗ кам пара1 ,—тет.

— Центросойуз бӳлетенӗ тӑрӑх,—тетӗп.—Хам 
шухӑшласа кӑларман,—тетӗп.

— Бӳлетенне илсе кил-ха, тет.
Бӳлетене кӑтартсан:—Чӑнах та,—тет,—да-а,— 

тет, памала пулаГ,—-тет.—Анчах т а , -  тет, кӑшт 
шухӑшласа пӑхрӗ те,—вӑл тумтирсене санӑн за- 
Н)ати вӑхӑтӗнче ҫеҫ тӑхӑнса ларас пулаГ. Епӗр 
шкап лартӑпӑр,—тет,—ирхине килсен шкапран 
илсе тӑхӑнатӑн, за^ьати пӗтсен хывса хӑваратӑн, 
— тет.

Кулсах йатӑм. „Мӗн калаҫат ку“, тетӗп хам 
ӑшӑмра.

— Мӗн есӗ, .манран кулма килтӗн-и? Камран 
кулатӑн?—тет.

— Кулас теменччӗ,—тетӗп.—Есӗху кулмала ка- 
латӑн та, чӑтаймарӑ.м,—тетӗп,—Кзҫар, —тетӗп, Мо- 
хӑв хытах ҫилленсе кайнине кура.

— Итле-ха, ес ҫарта пулнӑ-и,—тесе ыйтатӑп.— 
Епӗ Хӗрлӗ Ҫарта та пулса курнӑ, милиционер 
пулса та виҫ ҫул ҫӳренӗ,—ниҫта та обмундиро- 
ванийе есӗ каланӑ пек шкапра усраттарнине кур- 
ман,—тетӗп,—Кунта аллӑ ҫын ытла ӗҫлет, ҫав та-

ран ҫын умӗнче кашни ир-каҫ кӗпе-йӗмсем хыв- 
са хӑтланма епӗ ухмаха йермен-ха,—тетӗп,

Мохӑв ман пушшех ҫилленсе кайрӗ.
— Ӗнер каҫхине ӑҫта пултӑн?—тесе хучӗ.— 

Ресторанра пулман-и?—тет.
— Килте пулнӑччӗ,—тетӗп,—каҫхине урама 

тухсан кӑвас ӗҫес тесе ресторана та кӗнӗччӗ, 
кӑвасӗ ҫукччӗ те, пӗр кружкӑ сӑра ӗҫсе тухрӑм,— 
тетӗп.

Ӑша кӗрсех кай рӗ-вӑл  каҫ Мохӑв хӑй те ун- 
та „стопочку* текелесе тӑра^чӗ. Йурийех:

— Ун ҫинчен сана кам каларӗ?—тетӗп.
Нимех те каламарӗ вӑл хирӗҫ, урӑх ӗҫ ҫннеле

куҫарса йачӗ.
— Чебоксарскайа урамра ҫӗнӗ строитӗлствӑна 

кайса курнӑ-и есӗ?—тесе ыйтса пачӗ.
— Мӗнле ҫӗнӗ строитӗлствӑ? Пирӗн ҫӗнӗ строи- 

тӗлствӑ ҫук-ҫке,—тетӗп.
— А, есӗ ҫавна та пӗлместӗй-и, ҫавӑншӑн ӗҫ- 

рен кӑларатпӑр сана,—тесе хучӗ мана хирӗҫ.
Еҫрен тухсан йурийех кайса пӑхрӑм Мохов ка- 

ланӑ ҫӗре. Пӑхатӑп—нимӗнле строитӗлствӑ тав- 
раш та ҫук. Чӑвашсойузӑн пӗр ҫуртне кӗрсе пӑх- 
рӑм та, унта, чӑнах та, епӗ ҫуркуннех хушса хӑ- 
варнӑ тӑрӑх кӑмакасене йусаҫҫӗ.

Тепӗр кунне Мохӑва ҫав ,строитӗлствӑ“ ҫин- 
чен каласа патӑм.—Хам хушнӑ тӑрӑх кӑмакасем 
йусаҫҫӗ ҫеҫ унта,—тетӗп.

— Иурб,—тет,—епӗр иккӗн пӗр-пӗрне ӑнланай- 
ман пулас,—тет.—Ха,/ь ®н чӑрмантар-ха,-тет.

Мӗнле ҫын ку Мохӑв, шухӑшларӑм ҫапла пул- 
са иртнӗ хыҫҫӑн: волокитчик йе аха^ь ҫавӑн пек... 
Бӳрократ пу.ъ терӗм вара, аптранипе. Ҫавӑн пир- 
кийех обмундированисӗр пурӑнмала пулчӗ. А. П.



Мӗн тесе Йурланӑ сехетсӗм
(ЛЕГЕНДӐ)

„Тнк-так, тик-так... шакка1 стахановец хвате- 
рӗнче куккукла сехет.-г-Вӑхӑта ӗлӗкхи иекех ви- 
ҫетӗп. Анчах мана хуҫа сӗтйрӗнчӗк тесе шутла^ 
нулас. Ӑна вӑхӑт ман пек хӑвӑртлЗхпа виҫекен 
сехет кирлӗ .мар. Манпа ӑмӑрта1^. Кашни каҫ хва- 
тере танӑрӑнсан: „Икӗ кун тӑвасса пӗр кунтах 
Турӑм“ тесе хура1. Енер каҫхине пӳрнипе йунаса 
Мйна: „есӗ те ман пекех нкӗ кун ӗҫлессе пӑр кун- 
та вӗҫле" тесе тӑрӑхласа илчӗ, чӑн-чӑн, чӑк-чӑн! 
Чӑнк-чӑнк, чӑьк-чӑнк. чӑик-чӑн. Чӑнкӑрт, шӑл- 
тӑрт... Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!“...

„Тӑк-тӑк, тӑк-тӑк“—вӑра.х-ХаН шакка1' Ҫутӗҫ ко- 
миссариачӗн ҫтени ҫумӗнче нумай ҫул хушши 
ҫакӑнса тӑракан мӑнӑ сехет.—Кӑҫал 14 миллион 
хут ытла шаккаса вӑхӑта малала хӑваласа пытӑм. 
Шкулсен строптӗлстви планне тултарса ҫитерме- 
рӗҫ.. Вӗренӳ литературине... тик-так. . Чавашиз- 
дат... .чӗрӑх те тӑват... йат-йат вырӑнне, тик-так... 
12 йат кӑна ай кӑларнӑ... Тик-так, тик-так... Ап- 
лах тӑк-тӑк-тӑк... кӑлтӑк тӑк-тӑк.. кӑтарта^... тӑк- 
тӑк... мӑшкӑл!... тӑк-так-тӑк. Тӑк-тӑк...

„Тик-тик, тик-тик, -тесе  пурла!' Ҫӗрпӳ райо- 
нӗнчи „Кулебак металисӗ" колхоз предҫедатӗлӗн 
кӑсйере чиксе ҫӳремели тӑхлан сехечӗ. Тик-тик, 
тик-тик. Хуҫам -шӑнтик... доклад тӑва!... Суйа!, 
суйа!, района суйат. „Кӗркунне кӑҫал 50 пуҫ 
сысна вырнаҫмалӑх вите пула!“ тесе суйа!. Ан 
ӗненӗр... Тума тытӑнни 4 ҫул. Унтанпа манӑн 
пысӑк йӗпӗм пӗчӗккине 35.040 хут хуса ҫитсе 
ирте-ирте кайнӑ, пайан куна та строитӗлствӑн- 
50 ироцентне пурнӑҫламан. Тик-тнк, тик-тик... се-

Емӗлке
М. О тар ӑв  ӳ к е р ч ӗ к ӗ  ( .П р е с е к л и ш е " ) ,

хет йӗпписемпе пружинӗсене ним усӑсӑр 
терет, ӑх.

Тик-тик, тик-тик. 
Тинкӗлеччӗ...
Тинкӗле мар 
Тинкенекчӗ 
Ун чӗлхине.
Сӑмахӗ—тикӗс,
Еҫ-пуҫ—тирӗс.
Тикӗс-тикӗс 
Калаҫмашкӑн 
Тикӗт сӗрнӗ 
Хӑй чӗлхине.
Тик-тик, тик-тик... 
Уссӑр-мӗнсӗр 
„Тик-тик“ —тесе 
Тек-тек чупма 
Тинкем тухрӗ 
Тик-тик, тик-тик...

ӗҫлет-

*
„Чӑнк-чӑнк, чӑнк-чӑнк,- йанӑраса йурла! про- 

гулшчик хватерӗнче сӗтел ҫинче ларакан будил- 
ник-- сехет.—Ним усӑ та ҫук вӑхӑт виҫсе чӑнкӑр- 
татса ларнинчен. Хуҫан урӑ мар алли кашни ка- 
ҫах чӗтре-чӗтре манӑн тӑватӑ винтӑсенчен пӗрне 
пӑрса „7“ ҫине ларта!. Ҫавӑн хыҫҫӑн, нрхинелан 
„7“ сехетре йанӑрама тытӑнатӑп епӗ, анчах ху- 
ҫам хӑнк та тумас!. Хам йанӑраса йанӑ хыҫҫӑн| 
ыйхӑран вӑранса уҫӑлнӑ куҫ-пуҫсене пӑхса савӑнма 
вӗрентнӗ мана савӑтра. Ун вырӑнне мухмӑрла 
хуҫан хупӑ куҫӗсемпе уҫӑ ҫӑварне ҫеҫ курма 
тивет. Чӑнк-чӑнк, чӑнк-чӑнк. Чӑн-чанк, чӑнк 
тулнӑ, пуҫ. купташки чӑнк тулнӑ. Мӗнпе тулнӑ 
тетӗн-ши, тӑмран тунӑ чӑкӑтпа. Чӑн-чӑнк, чӑн-чӑн. 
чӑнк-чӑнк...

Ив, М.

Вутпуҫҫисем

Ишлей районӗнчи „Волгарь" колхОзра виҫ ҫу. 
хушшинче тӑватӑ предҫедатӗл улӑштарнӑ, у: 
таврашсене виҫ ҫул хушшинче пӗрре те улӑштар 
ман. «Паша кӳлме тӑрсан йӗвенӗ йе пӗкки йе урӑ: 
хатӗр ҫуккипе аптӑраҫҫӗ. Правлени членӗсем у !

I таврашсене йусас йе ҫӗнӗрен илес тесе шухӑш 
, лама пултараҫҫӗ те, анчах шухӑшӗсене пурнӑҫ:

кӗртессине манса кайаҫҫӗ.

Мӗнле хӑтӑлмала-ши ку ӗмӗлкерен?

Аксу районӗнчи (Тутар республикӗ) Саврӑш 
пуҫ лавкине Саврӑшпуҫ йалӗнчен Тударинӑв ху 
шаматлӑ продавец пурӑннӑ йала куҫармала.' Уп| 
та куҫарсан Тударинӑва килне кайса ҫӳреме ҫы 
вӑх пула! те, вара лавка йаланах хупӑ тӑма пӑ| 
рахӗ. Лавкине куҫармасан Тударинӑва лавкара 
урӑх вырӑна куҫарса лартас пулат.



Тата пахалӑх пирки

Мӑн каткана 5 витре кӗчӗ. Ку пӗчӗкреххи 16 вйтрепе те тулаймарӗ?!

А Р М А Н Т А
Инҫстри йалсем Канаш районӗнчи Шмядт йа- 

чӗпе тӑракан колхоз арманне пынӑ. Паллах ӗнтӗ, 
армана кайсан малтанах мелникпе калаҫатӑн.

— Черет халех тивмест-ха. Тыррӑрсене хурса 
хӑварса килӗре кайма пултаратӑр,—тенӗ вӗсене 
мелник Кириллӑв Иван. Лешсем ӳкӗтленӗ. Халех 
авӑртасчӗ, тенӗ.

Так! чышнӑ хайхи Кириллӑв пӗрин айак пӗр- 
чинчен, унтан куҫне хӗссе аллине ҫӑварӗ патнс 
млсе пынӑ та пуҫне кайала тайӑлтарнӑ. Лешсем 
кӑна ӑнланнӑ. Еҫкӗ пулсан халех авӑртма пула!, 
тенине пӗлтерчӗ ӗнтӗ ку. Армана пынисем пӗр- 
пӗрин куҫӗсенчен пӑха-пӑха илнӗ.

— Мӗн тӑвас тетӗн, ним тума та ҫук. Еҫтерер 
пуЛ)—калаҫса нлнӗ армана пынисем.

Мелник Кириллӑв пӗр четвӗрт кӑрчамана ӗҫ- 
сенмехапик пулса ӗҫлекеи Мн!ков Ивана двн- 
гатӗле йама хушнӑ.

— Сан ӗҫмеле те, Чган ӗҫмеле те мар-н? , Йа- 
мастӑп двйгӑтӗле,—тенӗ Ми!ковӗ. Кириллӑв пусах- 
ланӑ, анчах Ми!ков ӳкӗте кӗмен.

— Механике сӗрмеле. Унсӑрӑн авӑрттарыас!,— 
тенӗ Кириллӑв. армана пынӑ ҫынсене. Хӑй 
тайкалана-тайкалана армантан тухса кайма тӑнӑ. 
Ӑна ҫзвӑнтах армана пынӑ ҫынсем йарса та тытнӑ.

— Еҫрӗн те, хаЛ) тарас тетӗн-и?—тенӗ вӗсем. 
Армана пынисенчеи пӗри кӑрчама шырама чупнӑ, 
ыттисем мелнике тытса тӑнӑ.

Нумай та вӑхӑт нртмен, кӑрчама ҫнтнӗ. Ми!- 
ковпа Кириллӑв пӗрне-пӗри тав туса ӗҫнӗ. Тепӗр 
сехетрен двигатӗл—хоп! хоп! хоп)—хоплатнӑ, ар- 
ман чулӗ ҫаврӑннӑ.

Иллс Пайташ.



Шупашкарта ачасен сатне тунӑ ҫӗрте
Н. Ҫ верчков  ӳ к ер ч ӗк ӗ .

— Сирӗн строитӗлствӑра ӗҫлекенсем ҫтена хаҫачӗ кӑлараҫҫи-ха?
— Ҫук.
— Ма?

Ҫтена хаҫатне ҫакмалӑх ҫтенисене те хывман т а . . . __________

Ҫӗмӗрле районӗнчи Анат Кӑмаш йалсоветне 
Тури Кӑмаш йалӗ те кӗрет. Ҫак Тури Кӑмаш 
йалӗнчи колхозра икӗ Фомин пурӑнаҫҫӗ. Пӗри, 
Фомин Кӗркури тейекенни, счетовод пулса, теп- 
ри, Фомин Павӑл тейекенни, ко^ьух пулса ӗҫлеҫ- 
ҫӗ. Хӑйсен ӗҫӗсене те йуратаҫҫӗ вӗсем, те йурат- 
маҫҫӗ—ӑна пӗлместӗп, анчах кулма вӗсем ҫав те- 
ри йуратаҫҫӗ—кӑна вара лайӑх пӗлетӗп. Кирек 
камран та кулаҫҫӗ вӗсем: лашасенчен те, пурин- 
чен ытла ҫынсенчен мӑшкӑласа кулаҫҫӗ. Пӗрре- 
хинче ҫапла йалсовет вӗсенчен колхозри ҫамрӑк 
лашасен спискине ыйтнӑ. Итленӗ счетовод. Коььу- 
ха чӗнсе илнӗ. Пӗр-пӗрин куҫӗнчен пӑхса кулнӑ- 
кулнӑ та вӗсем:

- А!а-ха пӗр интерес тӑвар,—тенӗ.—А!а-ха 
йалсоветӗнчен те мӑшкӑласа кулар. Пӗр инте- 
реснӑ списӑк туса йарар.

Ҫапла шутланӑ икӗ шутник. Йалсовет вать^ь® 
акӑ мӗнле ҫписӑк тунӑ вӗсем (хӑйсем ҫырнӑ пе- 
кех, анчах кӑштах кӗскетсе кӗртетпвр);

КУЛАКАН ФОМИНСЕМ
с п и с о к

лошадей-молодняка рожд. 1937—38 гг.
Пол—же-

Кличка ребчик или Масть
кобыла

Волков Константин Кобыла чалый
Долгова Нина Жеребчик рябой
Дрождев Алексей Кобыла гнедой

Год
рожд

1937
1938 
1937

т. ыт. те.

Пред. колхоза (Алӑ пусман)
Счетовод (Фомин Павел)
Ко1Ьух (Фомин Григорий)

Халӗ те кулаҫҫӗ-ха ҫак Павӑлпа Кӗркури. Тӗ- 
лӗнетӗп: кула-кула мӗнле-ха хырӑмӗсем хытмаҫҫӗ?

Арс. Матвейӗвич.
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Т А К А С Е М

Мӑн Чурашри Чарлак ывӑлӗпе, Ишекасси Чу- 
рашри Йефремӑв Сахар августӑн 2б-мӗш кунӗн- 
че лаша кӳлсе тӑратнӑ та, патшалӑха аш парса 
татма__кайма хатӗрленеҫҫӗ;

— Йысна, ҫӗҫӗ чикрӗн и? -тесе ыйта! Чарлак 
ывӑлӗ, Сахартан.

— Чикмен,—тет Сахарӗ.
- Ҫул ҫине ҫӗҫӗ чикмесӗр, мӗнле тухса кайа- 

тӑн, акӑ епӗ хуҫмала ҫӗҫӗ чикрӗм,—тет Чарлак 
ывӑлӗ.

— Манӑн хуҫмалаҫӗҫӗҫук ҫав —тет Сахарӗ.
— Аха^ь ҫӗҫӗ пулсан та чик, —тет Чарлак 

ывӑлӗ.
Иккӗшӗ те ҫӗҫӗсем чикеҫҫӗ те, пӑру, тата така 

хурса тухса кайаҫҫӗ. Кайсан-кайсаи пӗр уй урлӑ 
каҫаҫҫӗ, тепӗр мӑн шыв урлӑ каҫса улӑхпала пы- 
раҫҫӗ. Кайсан-кайсан Лапракасси йалне ҫитсе пӑ- 
рушне параҫҫӗ, такнне илмеҫҫӗ.

Лапкаран ҫур литр ерех илсе тухаҫҫӗ те киле 
таврӑнаҫҫӗ. Ҫул ҫинче Кӑмакасси колхозӗн шыв 
арманне ҫитсе, лашине тӑратса армана кӗреҫҫӗ 
те, Кӑмакасси йалӗнчи Веччипе Усейӗва курса 
арман пӳрчӗ ҫумне калаҫма лараҫҫӗ.

~ Ӑҫта кайрӑр?—тесе, ыйта! Веччи.
— Патшалӑха аш пама кайсаччӗ те, иӑрушне 

патӑмӑр, такине илмерӗҫ,—тет Сахарӗ.
— Сут апла ӑна?—тет Уҫейӗв.
— Сутатӑп,—тет Сахарӗ.
1 пӑт та 1 0  кӗренке парса килӗштереҫҫӗ те 

арман мелникне параҫҫӗ. Така сутса Сахарӑн 
ҫур литр ерехне ҫавӑрса хураҫҫӗ те, Пучкова 
Лапракасси йалне тата ерех патне чуптараҫҫӗ.

Сахарпа Чарлак ывӑлӗ иккӗшӗ икӗ ҫӗҫӗ кӑла- 
раҫҫӗ те такана ҫӑтӑр-ҫатӑр пусса пӑрахса, пӗр 
арӑма пӗҫерме параҫҫӗ. Пучков апат пиҫиччен

Лапракасси йалне ҫитсе ерех илсе пыра! те, ӗҫ- 
ме тапратаҫҫӗ. Ӗҫеҫҫӗ. Еҫеҫҫӗ-ӗҫеҫҫӗ те арман кӗ- 
летне кайса выртаҫҫӗ, така пулса пӗр-пӗринпе 
тӗкӗшме тапратаҫҫӗ. Сӗкӗше-сӗкӗше шыҫса тух- 
нӑ ҫамкисемпе пыра-пыра шаклаттараҫҫӗ, арман 
кӗлечӗ йантраса кайа!. Армана пынӑ ҫынсем ҫак 
„такасем" тӗкесрен хӑраса малтанах тухса тарса 
пӗтеҫҫӗ. Ҫав хушӑра Кӑмакасси колхозӗн завхо- 
зӗ Федӑрӑв армана ҫӑнӑх илме пырса кӗрет те, 
„такасем" тӗксе ӑна хӗп-хӗрлӗ йун тӑваҫҫӗ, аран 
тухса тарат. Арман авӑра!, авӑра! те чул хуш- 
шине ҫӑнӑх тулса чарӑнса ларат. Апат пӗҫере- 
кен арӑм, апатне пӗҫерсе пырса лартса пара! те, 
Сахарпа Чарлак ашне ҫисе йараҫҫӗ тата пӗҫерме 
хушаҫҫӗ.

Ашне хӑйсемех ҫисе йачӗҫӗ, мелник мӗн тума 
вӗсене тырӑ парса йара!,—тет апат пӗҫерекен 
арӑм.

— Пире тырӑ парса йамасан, пӗр мӑйӑхне ху- 
ратпӑр та, кайатпӑр,—тет Чарлак ывӑлӗ.

Выртсан-выртсан арман мелникӗ тӑра! те;
— Епӗ халӗ мелник мар, манраы мӗн тыррн 

шыратӑр!—тесе выртса йӑваланса каллех ,та к а “ 
пула! те Сахарпа Чарлак ывӑлне тӗкме тапрата!.

Ку такана „пусса пӑрахатпӑр“ тесе тытма тӑ- 
заҫҫӗ лешсем, така ним туса та тытма памас!. 
1 ыра-пыра тӗксе хӑратса армантан кӑларса йара!.

Усейӗв килне кайа! те „така“ пулса арӑмне 
тӗксе пӗтерет.

— Краул! Вӗлерет!—тесе кӑшкӑра! арӑмӗ. Усе- 
йӗв тата хытӑрах чупса пырса мӑйракасӑр ҫам- 
кипе арӑмне шаклатарат. Арӑмӗ, килтен тухса та- 
рат. Ҫак „така“ Уҫейӗв пайанчченех арӑмсӑр 
пурнат. Леш „такисем* те пурӑнаҫҫӗ.

Скорикӑв-Ма/ь-

Испанири паттӑр бойец сӑмахӗ

Пӑшалне ҫирӗп тыт кӑна— 
Тӑшман пуҫхирлӗн ыткӑнат. 
Ҫӗнтерес тесех вӗт кунта килнӗ- 
Италинчен, Германинчен...
Сахал мар вӗсене алла илнӗ, 
Кӳпкенӗ епӗр нур йенчен.
Часах пурне те ак ҫапла 
Чӑл-пар салатӑиӑр ҫапса.



- -  Ачам, градуҫнике  ̂ ӑшӑ сывлӑшпа вӗрсе хӑпарт-ха! Квартирант 
ллех вут хутман, тейӗ.

килет.
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Халӑх кӗпӗрленсе пынипе
— Хула ҫӑпан тухрӗ, нимпе те шӑтмас!. Мӗн- 

ле шӑтарас-ши? Уншӑнах тухтӑр патне кайам-шн?
— Тухтӑр патне уншӑнах кайаймӑн ӗнтб.
— Мӗн тӑвам-ха апла?
— Каҫ умӗн хӗрлӗ плошчӗде хула тӑрӑх ҫӳре- 

кен 1 -мӗш номӗрлӗ автобус ҫине ларма кай. 
Ларнӑ чухне ҫӑпанна тухтӑрсӑрах шӑтарса парӗҫ.

Мыскараҫӑ
— Пирӗн Кӳкеҫри кинобазӑ механикӗ шутсӑр 

мыскараҫӑ.
— Ну? Мӗн йышши мыскарасем тӑва!?
— Кино кӑтартнӑ чух ҫынсен урисем ҫӳлте, 

пуҫӗсем айалта йе тата пуҫӗсем ҫинче урисем ҫӳ- 
ренӗ пек туса кӑтарта!.

Хӑй виҫипе виҫет
— Ав тӑрнасем кӑнтӑр йенеле вӗҫсе кайаҫҫӗ.

~ Пӗлесчӗ —хӑйсен укҫипе кайаҫҫӗ-ши, коман- 
дировкӑ шучӗпе-ши?

Иурӑхсӑр член
П ӗр п ӗр н е  п улӑш м али  к ассӑр ан  

к и в ҫ е н  илнӗ у к ҫа -т ен к е  т а в ӑ р с а  п а- 
ман ҫы нсем  пур .

Укҫа кирлӗ пулсан хам парам. Илме пулта- 
ратӑн. Пӗр 200 тенкӗ парӑп.

— Ҫук, илместӗп. Сзнран илсен, кайала тавӑр- 
са парас пула!. Епӗ пулӑшу кассинчен илеп 
луччӑ.

Тухтӑр патӗнче
— Ытлашши вӑйлӑ ӗҫлеттернипе ик куҫу та 

сан вӑйсӑрланнӑ. Каҫхине ҫырма-вулама пӑрах- 
мала пула!.

— Каҫхишӗн хуйхӑрмастӑп-ха, кӑнтӑрла ҫырма- 
вулама йурамаст, тесе ҫырса парсан аванрахчӗ... 
мӗншӗн тесен еп делопроизводитӗл... кӑшт кан- 
каласа пурӑнасчӗ.

Пиччӗшшӗн

Задач
Сехетре'25 километр кайакан автобус Шупаш- 

картан Канаша 3 сехет те 5 минутра ҫитрӗ. Ҫав 
автобусах кайала—Канашран Шупашкара 6  сехет 
килчӗ. Малтан Шупашкартан Канашв миҫе кило’ 
метрне, унтан Канашран Шупашкара миҫе кило- 
метрне пӗлес пула!.

Аҫта ҫетелни палла
Арӑмӗ (упӑшкине):—Йӗммӳ ҫӗтӗлсе кайнӑ. Кал- 

лех промсойуз кӑларакан, хулӑран авса тунӑ пу 
кан ҫине ларнӑ пулмала ес. Санэ миҫе хут кала- 
нӑ, унта ан лар, тесе.

Шӑшисем
1-мӗш шӑши:--Пире тытаҫран хӑрамастӑн-и? 
П-мӗш:—Ну, мӗн хӑрасси пур. Правлени хал 

шӑшисемпе кӗрешме хушакан циркул^ар килессе 
кӗтсе пурӑна!.

Обшчежитири йапӑхсем
— Ма канма сӗтел ҫинех выртрӑн?
- -  Ман крова! ҫине кӑнтӑрлахи апат ҫиме ыт 

тисем ларнӑ.

Столовӑйра
— Мӗн йышши апат кӳрсе парас?—Менӳ тӑрӑ> 

калатӑн-и?
— Менӳ мар, жалӑбӑ кӗнеки пар мана.
— Ма?
— Жалӑбӑ кӗнеки ҫине хӑш. апат ҫннчен сахал 

рах ҫырнӑ, ҫавна ҫийесшӗн епӗ.

Илменни паллӑ
— Пайан килнӗ хаҫат таҫта ҫухалчӗ. Шырарӑм- 

шырарӑм, тупӑнмарӗ. Малтан ес илмени, тес< 
шухӑшласа пӑхрӑм, анчах есӗ хаҫат вулакан ҫы1 

мар та, урӑххй илнӗ пулӗ тесе шухӑшлатӑп.

Ҫӗвӗҫ маҫтерскойӗнче
Ш у п аш к ар ти  ҫӗвӗҫ  м аҫтерскон! 

ҫентабӗрти  за к азсе н е  килес ҫул  тус; 
пам ала  й ы ш ӑнат . |

— Ку избач шӑлнӗ пайан кунӗпе „Капкӑн“ 
вула!.

- - Вӑл вуламас! вӗт, ҫынсем ан вулаччӑр тесе 
тытса лара!. Вӑл „Капкӑн“ ҫипче пирӗи нзбач 
ӗҫлеыепнн ҫиичен ҫырнӑ.

— Туытирне кам ваЛ)Ъи ҫӗлемеле? Ачу ва.ъл)*  ̂
терӗн-ҫке!

— Ачам вать-Ъ̂  ̂ тб» анчах виҫине хаыран виҫг 
терсе хӑварас, тетӗп.

-  Ма апла?
• Есӗр ҫӗлесе параччен ачам та хам некс' 

пула!.
3
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П у ш а р
Иван Ара

Иурла!:
— Тункӑр-тункӑр тунка-а-та,
Ла])са ҫӳҫӗме тура-ам-и... Ех, арӑм. Савнӑ чу- 

1ӑм, нӗлетни-ха есӗ, манӑн мӗн пысӑкӗш савнӑҫ?
— Пулӗ ҫав пӗр тунката пысӑкӗш.
— Ан мӑшкӑла, манӑн йурӑ вӗт вӑл... Ну, кала, 

1ӗле1 ӗн-и?
— Каласан пӗлӗп те... Епӗ вӗт ҫавӑн йышши: 

;аласанах чухласа илетӗп.
— Калама калӑп та, анчах... хмм... анчах... 

ггле-ха арӑм, ҫур литр кайс^а ил-ха.
— Тупрӑн тата... Ха, вӑл савӑна! пула! те, ма- 

1ӑн ҫур литр кайса илмеле пула!.
— Ӗх, чунӑм-чӗрем. Йурататӑп-ҫке сана еп. А 

:сӗ епӗ савӑннине курасшӑн мар. Манӑн савнӑҫ 
•5 л—санӑн... санӑн та пула! вӗт. Епӗр ӑна иксӗ- 
1ӗр хушшӑмӑрта пайлатпӑр. Ну, пӗлетӗн-и, мӗн- 
1С са )ӑнӑҫа пайлатпӑр-ха?

— Епӗ ӑҫтан пӗлем. Темӗнле савӑнӑҫ санӑн. 
Гупса йатӑн пул>-ха пӗр-п'ӗр хӗрлӗ тута. Ҫавна 
лаппала пайласшӑн-и вара ес?

— Мӗн?! Ну, йурӗ. Унпек-кунпексене аса илме- 
,ен те йурамӑла. Ех, чунӑм, санран та ытларах 
шкама та йуратман вӗт епӗ.

— Матви арӑмӗпе йунашар выртнӑ чухне те-ши?
Мӗн?! Ну, йурӗ. Тивместӗп сана куншӑн.

Иӗншӗн тесен, ман пысӑк савӑнӑҫ. Кун пек са- 
Гӑнӑҫ вӑл тӗнчере никамӑи та пулман.

— Хуларан преми парса йачӗҫ-к вара?
Преми! Ха-ха-ха... преми...
Кулат тата. Пулсан пырӗччӗ те, сана лек- 

1ест-ха преми.
- Кулмастӑп, чунӑм. Ун пек савӑнӑҫ кашни 

:ыинннах пулма пултара! тесшӗн епӗ... Ех, чу- 
1ӑы. Есӗ вӗт манӑн ҫумри арӑмӑм. Емӗрне манпа 
1ӗрлс ирттерме ҫуралнӑ есӗ. Сана савса, чун-чӗ- 
эерен йуратса тӑнипе пайан тапак туртма пӑ- 
)ахрлм.

— Е-ей, ун пек „тӗнчере ҫук савӑнӑҫ“ пӗркуп 
хамӑ]) ҫумри Мӗтри пиччепе те пулса иртрӗ. 
Нӗр кунӗнче туртма пӑрахнӑ та, тепӗр .кунне 
вара инкине хӗне-хӗнех чӗлӗмне туптарнӑ.

— Е, унӑн манӑнни пекех пулман ҫав: вӑл пӗр- 
ре туртма пӑрахнӑ та кайалах туртма тытӑннӑ, 
1 епӗ пӗрре туртма пӑрахнӑ та и бастӑ... урӑх 

пӗр сыпма та... ӑ-хик, пӗр сывлама та кирлӗ мар.
— Есӗ вӑт сыпма та пӑрахсаччӗ.
— Лна та пӑрахатпӑр.
— Ун чухне вара, ерех ӗҫме пӑрахнӑ йачӗпе, 

маиа тапак илме йарӑн-ши?
— ерех. Вернӑ. Епӗ мансах кайнӑ. Кайса 

илет£ I путь ҪУР литр. Савнӑ чунӑм, итле тар- 
хасшӑ 1.

— Пустуйа ан аташса лар. Ҫитнӗ сана.
— Ҫӗр ҫӑттӑр вӑт, пайан иртенпех туртман. 

Енен.местӗн пулсан, акӑ, тапак хутаҫҫи те ҫых- 
иппех тӑра!... Пытар. Шӑрпӑк та куҫ умӗнче ан 
пултйр... Ох, вӗлерет, ҫунтара!. Ҫавӑн йачӗпе 
ерех ӗҫсе йарасшӑн. Нимле йамала та вӗт унсӑ- 
рӑи иулмас!, атту кайалах тапак туртас ӗҫе ты- 
тӑнма пултаратйп.

— Йурӗ еппин, кайса илӗп. Анчах сӑмах ҫап- 
ла пултӑр: хӑҫан-та-хӑҫан ерех ӗҫме пӑрахсан, 
мана пирус илме йамала мар вара.

— Ак, каллех ӗнтӗ йамала мар. Тапакне халех 
туртма пӑрахатӑп вӗт-ха епӗ. Есӗ аташа пуҫла- 
рӑн. Ну, часрах, аташса кайиччен, кайса ил.

— Епӗ аташса кайасран есӗ ан хӑра. Анчахху 
аташса кайса, епӗ ҫаврӑнса киличчен тапак 
чӗртсе ан йар.

— А, пытарса хутӑни-ха?
— Кӑмаканах пӑрахса ҫунтартӑм.
— Пӗтӗмпех пӑрахрӑм иккен туртма.
Калаҫу ҫине калаҫу карӗ кунта. Ох, йуратмас-

тӑп та епӗ ҫакӑн пек ытлашши калаҫакан ҫынна.
Хамӑр йалта пурӑнаҫҫӗ ҫакӑ ҫынсем. Пӗри вӑл 

упӑшки, —ӑна ӑнлантӑр есӗр,—Микихвер йатлӑ- 
скер, тепри,—кӑна та, паллах, пӗлетӗр —Миких- 
верӗн „тӗнчере ҫук“ арӑмӗ. Арӑмӗ, Микихвер та- 
пак туртма пӑрахнӑ йачӗпе, ӗнтӗ ерех илме кай- 
рӗ. Упӑшки, ларсах йулчӗ. Вӑл пӑртак хӗрнӗ. 
Усӗрӗлсен ете.мӗн куҫӗ-пуҫӗ урӑхларах пӑхма 
пуҫла! вӗт. Акӑ Микихверӗн хӗсӗк куҫӗсемех 
ха.Ъ чарӑлса пӑхаҫҫӗ. Сарӑхнӑ шӑлӗсене витсе 
тӑракан капӑртма пек тутисем урӑ чухне унӑн 
нихӑҫан та пайанхи пек йӳҫмен икерчӗ йевӗрлӗ 
йейӗлсе кайман. Сӑмси.. пӗр кӗрепенке пуканӗ 
йевӗрлӗ сӑмси... ех, ан та пӑхӑр луччӗ , ун ҫине. 
вӑл тепрер ернеренех шӑтса йухас ҫӑпан пек 
хӗп-хӗрлӗ. Сухалӗ тата... ех, сухалӗ, урӑ чухне 
хӗвел ҫине сарса типӗтнӗ пек кушкӑркаса тӑра- 
канскер, а ха^ь, ой, калама та аван мар та, ^апах 
калас пу.ъ-" курнӑ вӗт есӗр йӗпе чӑх хӳрине. 
Курман пулсан, Микихвер сухалӗ ҫине пӑхӑр... 
Ҫапла, унӑн ҫине-пуҫне ытлашши ҫырса тӑма 
кирлӗ мар пире. Ну, кӗпи-йӗмӗ варланнӑ тейӗ- 
пӗр, ҫӳҫ-пуҫӗ пылчӑк ҫеҫ. Мӗнех вара? А- кар- 
тусне мӗне кирлӗ асӑнма? Вӑл таҫта ӳксе йулнӑ. 
Ҫавӑн пекех, хӑрах уринчи вӗрҫӗнӗ калушне те 
асӑнса вӑхӑт иртермӗпӗр, вӑл хуларан килнӗ чух- 
не урапа ҫине ҫакланаймасӑр ӳксе йулнӑ.

Ентӗ сисрӗр пулӗ вӑл ӑҫта кайса килнине? Ак 
ӗнтӗ, тин кӑна каларӑмӑрҫке-ха, хуларан килнӗ 
чухне... терӗмӗр. Завхоз йатлӑ пулса кайнӑ вӑл 
унта. Шӑп кӑна тырӑсене вырса пӗтернӗ кун 
жнейкӑ илме каймали нарйад килнӗ колхоза. 
Микихвере Канаша машинӑ илме йанӑ. Вӑл ҫитнӗ 
ҫӗре машинӑ базӑна ҫитме ӗлкӗреймен. Вара вӑл, 
тарӑхнипе тенӗ пек, ерех ӗҫнӗ. Ҫавна пула ӳсӗ- 
рӗлнӗ Микихвер, Канаш хушшинче таҫтан пӗр 
лупашка пылчӑк шыраса тупнӑ та, ҫавӑнта ,хав- 
халанса“ выртнӑ ӗнтӗ.

Ирхине пӗр хӗрарӑм за^ьатине кайнӑ чухне, лу- 
пашкара темӗскер йӑваланса выртнине курнӑ. 
Вӑл Микихвер пулнӑ. Хӗрарӑм сӑмаха сутӑн иле- 
кенни пулман тата. Микихвер патне пынӑ тз, 
ҫапла каланӑ:

~  Мӗн тӑватӑн?—тенӗ.
— Выртатӑп,—тенӗ Микихве]^.
— Мӗн пулчӗ?
—  Сана мӗн 6ҫ.
— Тбрӗсснпе?
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— Ерех ӗҫрӗм. М>хмӑр. Тапак туртас килет. 
Сан ҫук-и? Хӗрарӑм сӑмаха тӑкма пуҫланӑ. Ми- 
кихвере ерех, тапак сийенӗ ҫинчен вунпилӗк ми- 
нутлӑ лекци вуласа хӑварнӑ.

— Итле мана, епӗ врач,—тенӗ те вӑл йулаш- 
кинчен, Микихвере алӑ памасӑрах уттарнӑ.

Туртма пӑрахас,—тенӗ Микихвер.—Вот аван 
майра. Ман арӑм та ҫавӑн пек пулсан, ерех ӗҫме 
те пӑрахмала.

Ну, пӑрахӑр пӑхма Микихвер ҫине, арӑмӗ ерех 
илсе килет.

Кӗчӗ арӑмӗ. Шӑнкӑлт туса ларчӗ ҫур литр ҫур 
сӗтел ҫине.

Мӗнле ҫур сӗтел тата?
А, астӑваймарӑм, арӑмӗ час килейменнипе та- 

рӑхса кайса сӗтеллине пӗрех ҫапса ҫурмаран 
ҫурса пӑрахрӗ Микихвер. Ҫавӑнпа унӑн ҫилли пу- 
шанчӗ, ҫавӑнпа арӑмне те пӗр сӑмах чӗнмерӗ 
вӑл, чӑн малтан ерехпе калаҫма пикенчӗ.

— О, ерех! О, ерех! Миҫе хӗл, миҫе ҫул, тӗ- 
рӗссипе ӗнертенпех курман вӗт еп сана...

Тӗл пулчӗҫ иккӗшӗ. Чуптӑваҫҫӗ. Курнӑ пу/ь 
ерехпе етем мӗнле чуптунине. Ҫавӑн пек.

<— Тав сана!—терӗ арӑмне Микихвер, пӗр ста- 
кан ерехе ҫӑварӗ патне тытса.

— Ентӗ ан чӑрман.
Микихвер ҫурри ӗҫнӗ стаканне ҫӑварӗнчен ка- 

йала илчӗ те арӑмне кӑшкӑрса пӑрахрӗ;
— Тав тенӗ сана! Вӑт ӑссӑр, мӑкриччине пӗч- 

чен ӗҫеймӗн,—терӗ йулашкинчен йӑвашшӑн.— 
Тав сана.

— Мӗнле мӑкриччи тата?
— Ну, мӑкриччи мар тейӗпӗр. Епӗ тапак турт- 

ма пӑрахнӑ йачӗпе, тав сана.
Ха.Ъхинче, „тав ӗҫ“ тесе каласса кӗтсе тӑмарӗ 

Микихвер. Ҫур стаканне ланкӑртатарсах ӗҫсе йачӗ.
Малала та ҫаплах хӑтланчӗ вӑл. Виҫӗ стакан 

тав туса ӗҫрӗ те арӑмне пушӑ стакан тытхарчӗ.
Йура!-ха, арӑмӗ йатлаҫакан ҫын мар. Паттӑр- 

тараххи пулсан, кӗленчипе пуҫран ҫапса вата! 
вӗт. Ентӗ ун пекки вӑл сахал__ пула!. Упӑшкине 
йурата! Микихверӗн арӑмӗ. Йуратнипе ''ӑна вӑл 
ерех, тапак ӗҫме... фу-ти, тапак туртма пӑрахта- 
расшӑн тӑрӑша!. „Чӗре ҫуне ирӗлтеретӗн“, тесе 
ӑнлантара! ӑна вӑл. Анчах Микихверӗ тӑна кӗ- 
мест. Ну, калӑпӑр, тапак туртма пӑрахрӗ. Анчах, 
ерех ӗҫет вӗт-ха вӑл, тав тусах ӗҫет.

Кӗленчере ерех пӗтиччен ҫавӑн ҫинчен кӑна 
шухӑшла! вара хӑшпӗр ӗҫевҫӗ. К&ленчи пушан- 
сан, кӑсйине хыпӑшласа пӑха!. Унта мӗн пур? 
Укҫа, тейӗр есӗр. Ҫук, тапак. Микихвер те, та- 
пак туртма пӑрахнӑскер, хыпашласа пӑхрӗ. Ҫук 
ҫав, унӑн тапак хутаҫҫине кӑмакана пӑрахса ҫун- 
тарнӑ. Мӗн тумала? Мӑкриччине тума турӗ, анчах 
та пурпӗрех туртас килет.

— Арӑм, тапак хутаҫҫи ӑҫта ман?—терӗ вӑл, 
тӳссе тӑма пултараймасӑр.

— Мӗн?—терӗ ӑна хирӗҫ арӑмӗ.
— Тапак хутаҫҫи ӑҫта, тетӗп?
— Кӑмакана пӑрахса ҫунтартӑм.
— Кам хушрӗ сана ҫын тапакне кӑмакана пӑ- 

рахса ҫунтарма?
— Есӗ ху. Туртма пӑрахрӑм терӗн, ҫунтартӑм.
— Ан суй ват пуҫупа. Есӗ пайан кӑмака хут- 

ман вӗт.
Нимӗн тума та аптӑрарӗ арӑмӗ. Халха чикки 

йепле йантраса кайниие те сисеймерӗ вӑл. Упӑш-

ки ӑна тӑнлавранах й>рахса нлчӗ.
Ҫапах та Микихверӗн арӑмӗ хаЛ)Хинче хытӑрах 

тӑма шутларӗ мӗн. Тепре ҫутӑлтарнӑ ҫутӑпа та та- 
пак хутаҫҫине тупса памарӗ вӑл. Ҫаплипех тухса 
кайрӗ те, Микихвер ҫине ҫаврӑнса та пӑхмарӗ.

Микихвер ӳсӗр, тапкалана!. Пӳрхре ҫитсе ҫа- 
вӑрман вырӑн йулмарӗ ун. Хал)хинче сӗтел ҫеҫ 
мар, нумайтарах ҫӗмӗрсе ҫӳресен хӑй те ҫурри 
анчах йулат пул) ахӑрнех. Пӗр йапалана тытса 
урайне ҫапат,—алли ванат, теприн __патне пырса 
перӗнет—тепӗр ҫӗртен йун туха!. Йулашкинчен 
лаххана ӳпне сирпӗнтерчӗ.

— А!—тесе йачӗ Микихвер. Чӑннипе унӑн ҫӑ- 
варӗ „а“ пек мар, „о“ пек те марпулса карӑлчӗ. 
Мӗскер пулчӗ? Нимӗн те пулман. Тапак хутаҫҫи- 
не лаххан айне пӑрахса „ҫунтарнӑ“ пулнӑ.

— Так, та-а-ак,— тесе илчӗ Микихвер тапак 
хутаҫҫине.—А, хучӗ те пур.

Хучӗ те пур, чӑнах та. Ҫӳхе кӑна хут, нирус 
хучӗ. Канашран илсе килнӗ вӑл ӑна.

Хутне чарӑлтаттарса ҫурчӗ Микихвер. Сахал 
мар ҫурчӗ, виҫсех пӑхас тесен, пӗр вунпилӗк 
сантиметрлӑ виҫе кирлех пула! пу./ь-

Чӗркерӗ. Ӗнтӗ !ыха ури пекех силленсе ҫӳре 
пуҫларӗ ҫӑварӗнчи чыкаркӑ.

Пӗр кӑсйине хыпашласа пӑхрӗ вӑл—спичкӑ 
ҫук; тепӗр кӑсйине хыпашласа пӑхрӗ—ҫук; кар- 
нис ҫине пӑхрӗ—ҫук. Ниҫта та тупаймаст. Кӑна 
тата та тӗплӗрех пытарнӑ пулмала. Кӑна тупас 
килсен, тата мӗн те пулсан ҫӗмӗрме тивет пул,-

Ҫӗмӗрет Микихвер. Алӑри пуртӑ пӗрех ҫӗк- 
ленсе лачлатрӗ, арча хуппи уҫӑлса та карӗ. Кун- 
та шӑрпӑк. Микихвертен ним пытарса та тӑрас ҫук.

Чӑрӑлтатса тивсе карӗ шӑрпӑк. Микихвер чы- 
карне тивертме пуҫ&арӗ те... Ой, бак!—маччанӑн 
хӑмисем ҫӗкленсе ӳкес пекех ахӑрса йачӗ вӑл. 
Мӗн амакӗ пулчӗ тата? Тутине йӗкӗрлесе тытрӗ Ми- 
кихвер.

Хатьхинче капӑртма пек ҫеҫ мар, хӑпарту май- 
лах хӑпаланса тухнӑ ун туги. Кайалах арӑм ви- 
новат. Шӑрпӑка вӑл пытарнӑ. Ана шыра-шыра. 
чыкарӗнчи тапак йӑлтах йухса тухнӑ. Хӑвӑллан- 
са йулнӑ ҫӳхе хучӗ тар пек тивсе кайнӑ та... Ну, 
тути хӑпаланнӑ терӗмӗр.

Мӗн тӑвас тетӗн: инкек куҫа курӑнса килмест. 
Тарӑхнипе вӑл тата та пысӑкрах чӗркерӗ те чзс- 
рах тивертсе йачӗ. Анчах, туртса киленеймерӗ 
вӑл унпа. Текех нумай ҫӗмӗрсе ҫӳреймерӗ вӑл. 
урайне йӑванса карӗ месерле. Чыкарӗ хырӑм 
ҫине выртрӗ—ҫӑвартан та кӑвапа таран.

Тепӗр ҫич-сакӑр минутран урамра— ,пушар!“ 
тенӗ сасӑ илтӗнчӗ. Пӗрене ҫинче ларакансем таҫ- 
танах уйӑрса илчӗҫ Микихверӗн сассине.

— Кам ҫунат?
- Епӗ ҫунатӑп,—терӗ те Мнкихвер, йулашки 

вӑйне пуҫтарса йӑванса карӗ.
Пӑхаҫҫӗ, Микихверӗн ҫурчӗ тӗрӗсех. Суйат ку. 

Ӑҫта пушар?.
— Акӑ!—терӗ пӗри. Микихверӗн ҫурчӗ мар, 

чӑнласах та вӑл хӑй ҫуна! иккен. Сӳнме шухӑш- 
ламан чикарӗ урайӗнче вӑл выртнӑ чухне унӑн 
кӗпи-йӗмне йӑлтах шӑтарса пӗтернӗ те тата 
ӳтне-тирне ӑшалама пикеннӗ.

Ана урапа ҫине йӑтса выртарчӗҫ. Туртана кӳ- 
лӗннӗ хӑла лаша пул^ница йенне уттарчӗ.

— Туртма пӑрахни ҫакӑ пулчӗ-им ӗнтӗ,—терӗ 
тепӗр кунне арӑмӗ.
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Качака тата пурне те пултаракан турӑ.
Й арослав Гашек

Мӑн Караджиначпа Кӗҫӗн Караджинач! Ҫак икӗ 
ӑал хӑйсен интересӗсем тӗлӗшпе ҫав тери пӗр 
гӗслӗ, анчах ҫав вӑхӑтрах пӗр-пӗринчен ҫав тери 
расна. Еҫ акӑ мӗнре: Кӗҫӗн Караджинач Ҫербире 
'тулнӑ, Мӑнни—Турцире. Пушӑ, тӑвайккилӗ вы- 
рӑнта вырнаҫнӑ ҫак икӗ йалти ҫынсем, хӑйсене 

^ӑгӑрантарассишӗн пӗтӗм вӑйран тапаланнӑ. Вӗсем 
тӑранмали тӗп меслет -сӗлӗ акни, тата сӑртсем 
гӑрӑх . ҫӑмӑллӑнах сиккелесе ҫӳрекен качакасем 

1<усрани пулнӑ.
Хресченсем качакасене сутнӑ пулсан -Кӗҫӗн 

:гКараджиначра куна Ҫерби коро-ъне куланай тӳ- 
лемешкӗн, Мӑннинче—падишӑха тесеттин укҫи 

гтӳлемешкӗн тунӑ. Ку ӗнтӗ, паллах, пурпӗрех пул- 
на. Уйрӑмлӑхӗ йатсенче ҫеҫ. Православнӑйсене 

йтӗрмене куланай тӳлеменшӗн лартнӑ, магоме- 
тансене—теҫеттин укҫи тӳлеменшӗн.

:( Кӗҫӗн Караджиначра пиркӳ тӑрринче ылттӑн 
•?тӗслӗ йӳнӗ сӑрпа сӑрланӑ хӗрес саралса тӑнӑ, 
гМ.ӑн Караджиначчи мечетӗн тӑрринчи ҫуруйӑха 
нта ҫавӑн пекех ылттӑн тӗслӗн сӑрланӑ пулнӑ. 
Хӗрессемпе те, ҫуруйӑхсемпе те инҫетрех мар, 

Гграницӑ хӗрринчи хуласенчен пӗринче пурӑна- 
лкан ермен-купец сутӑ тунӑ. Православнӑйсем те, 
магометансем те ҫав ӑпӑр-тапӑр йапаласемпе 
(мӑнкӑмӑлланнӑ.
I Пӗрре Мӑн Караджиначри туркӑсем хӑйсен 
мечетне шуратсан, православнӑйсем те хӑйсен 
чиркӳне шурӑ известкӑпа шӑлса лартнӑ, вара вӗ- 
сем иккӗшӗ те Ҫерби йенчен те, Турци йенчен 
|те йӑлтӑртатса ларнӑ. Православнӑйсем пур чан- 
сене ҫапма тытӑнсан, тепӗр йенче мулла ҫав чан 
сассине хӑй кӑшкӑрса хупласа лартма тӑрӑшнӑ:

— Аллах вӑл - аллах! Аслӑ аллах!
Мулла Изрим хӑйӗн чӗнӗвӗсене кӑшкӑрса пӗ- 

терсе минарет ҫинчен ансан, вӑрӑм чӑпӑклӑ чӗ- 
лӗмне чӗртсе православнӑй пуп Богумирӑвпа 
пуплеме кайнӑ.

Вӗсем йаланах Османски империне Ҫерби ко- 
ролевствинчен уйӑрса тӑракан шывсикки патӗнче 
тӗл пулнӑ.

Ббгумирӑв пуп та чӑпӑклӑ чӗлӗм туртнӑ. Вӗсен 
калаҫӑвӗ йаланах пӗр-пӗрине хӑтӑрса йатланин- 
чен пуҫланнӑ.

— Ес мӗн уксаклатӑн, туркӑ йытти?
— Санӑн куҫусем айӗнче мӗнешкел михӗсем, 

ылханлӑ хриҫтиан чунӗ! тенӗ мулла Изрим.
Унтан калаҫу лӑпланса пынӑ; сӑмах кирлӗрех 

ыйту ҫине куҫсан, вӗсем качакасем ҫинчен ха- 
лаплама тытӑнсан—аллах та, пурне пултаракан 
турӑ та кайри нырӑна тӑрса йулнӑ.

Еҫӗ кунта акӑ мӗнре пулнӑ:ҫветуй ӗҫӗсене туса 
пыракансем иккӗшӗ те качакасем ӗрчетнӗ те, вӗ- 
сенчеи кашнийех хӑй ку тӗлӗшпе тӑвакан ҫитӗ- 
нӳсемле мухтаннӑ. Тен, вӗсен шучӗпе^вӑл кача- 
касем -  аха.ъ качакасем мар, магометан качакисем 
йе хриҫтиан качакисем пулнӑ.

■- Манӑн качакасем санӑн качакусенчен мӑптӑр- 
тарах, мулла, • мухтаннӑ пуп.

Мӑнтӑртарах? Кала-ха ес мана тархасшӑн, 
ес манйн Мири пек хитрине ӑҫта курнӑ? Леш 
\\ 'ри, паллатӑн-и? Иепле илемлӗ вӑл. ^'нӑи мӑй- 
рӑкпсем Венгрн ӗнии пек.

Ку тӗрӗс пулнӑ ӗнтӗ. Мири йатлӑ качака ҫу- 
рисене пӗринчен теприне авантарах туса панӑ.

Мулла Изрим каланӑ тӑрӑх, вӑл качакан куҫӗ- 
сем старӑстӑ хӗрӗн -Кӳлӳтӑн куҫӗсенчен те аван- 
тарах пулнӑ. Кӑмӑлӗ ҫӳлерех хӑпарнӑ самантсен- 
че ҫав качака ӑшне Гаврил пророк ушкӑнбнче 
пулнӑ пӗр ҫветуйӑн чунӗ куҫса ларнӑ тесе те ка- 
ланӑ.

Шӑп ҫав качака пирки тунсӑхланӑ пулнӑ та 
ӗнтӗ Богумирӑв пуп.

Ха./Ь сӑртсем тӑрӑх пӗрре пысӑк чулсем хыҫӗн- 
че ҫухалса, тепре имшеркке ӳсен-тӑранпа витӗн- 
нӗ кӑвак сӑрт хысакӗсем ҫине тухса, сайра ку- 
рӑка чӗпӗткелесе ҫӳрекен хӑйӗн кӗтӗвӗн ӑратти- 
не ку качакапа йепле аванлатнӑ пулӗччӗ вӑл.

Шывсикки шавланӑ, Балкан тӑвӗсем ҫинче пир- 
вайхи ҫӑлтӑрсем йалтӑртатма пуҫланӑ.

Ку пит те кӑмӑл тулса ҫитнӗ самант пулнӑ.
— Итле-ха, мулла,—тенӗ Богумирӑв пуп,—-са- 

нӑн качаку ҫав терийех илемлӗ мар ӗнтӗ, анчах 
та вӑл мана кирлӗ пулма пултарӗччӗ. Пӗлетӗн-и, 
манӑн чи лайӑх качакам турӑ ирӗкӗпе вилсе кай- 
рӗ. Турӑшӑн кӑмӑллӑ пулчӗ...

Пуп сӑхсӑхса илнӗ.
—- Чаплӑ аллах!-—кӑшкӑрса йанӑ мулла,—Ман 

качака сутӑнмасг.
— Итле, мулла, -тенӗ малала пуп санӑн ал- 

лаху православнӑй турӑ пекех чаплӑ мар. Вӑл 
йепле те пулин чудӑсем тунӑ-и? Сире чудотвор- 
цӑсем йарса панӑ-и? Манӑн турӑ, хӑйӗн кӑмӑл 
пулсан, манран чудотворцӑ тума пултара!, анчах 
та есӗ ӗмӗрлӗхех ухмах, тӑмсай басурман пулса 
йулатӑн. Епӗ, турӑ кӑмӑлӗпе, вилнӗ ҫынсене чӗрт- 
ме пултаратӑп, а есӗ мӗн виличченех минарет 
ҫинчен: „Аллах вӑл--аллах!“ тесе ҫухӑрӑн, кача- 
ка пек снккеленӗ май.

Капла калани Изрима ҫилентернӗ.
— Ех, ухмах та иккен сан чуну!—кӑшкӑрса йанӑ 

вӑл. Пирӗн Магомет вилнӗ ҫынсене чӗртме йу- 
рийех хушмаст. Вилнӗ ҫынсене те канӑҫ памас! 
пулсан, тӗлӗнмеле сирӗн турӑ. Йешӗл есӗ мана 
ху вилнӗ ҫынсене чӗртме пултараймастӑп тесе 
каласан, епӗ сана хамӑн Мири качакана сутӑн.

Пуп ҫине тӑрсах шухӑшлама пуҫланӑ: пӗр йен- 
чен, Мири йатлӑ качака—унӑн хӗрӳлӗ ӗмӗчӗ, те- 
пӗр ненчен унӑн ҫак басурман умӗнче темрен 
кайала чакас пула!.

Ҫав вӑхӑтрах, мулла лӑпкӑн кӑна хӑйӗн чӑпӑк- 
не ӗмсе тӑнӑ. Сенкертерех тӗтӗм ҫӳлеле хӑпар- 
са, сӑртсем патнеле туртӑннӑ. Пуп чунӗнче ка- 
лама ҫук хӑватлӑ кӗрешӳ пынӑ, вӑл кӗрешӳ 
качакасене йуратнипе пурне пултаракан турра 
йуратни хушшинче пулса пынӑ.

—. Мулла Изрим, мӗскӗн, турра ӗненмен ҫын,— 
тесе сас панӑ йулашкинчен пуп,—епӗ ҫирӗппенех 
калатӑп сана, епӗ турӑ кӑмӑлӗ пулсан та—вил- 
нисене чӗртме пултараймастӑп.

Вӑл хӗрес хывса илнӗ.
— Качакашӑи мӗи чухлӗ нлетӗн-ха ес манран?
Вӗсем хушшинче чылай вӑхӑт килӗшӳ пулса

пыиӑ. Мулла хӑйӗн Мири качакишӗн—икӗ кача- 
ка, тата ҫпйелтеи ҫӗр ппастр итесшӗн пулнӑ.

Пуп пӗр качакапа аллӑ пиастр. пама килӗшнӗ,
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унта* тата аллй пама килбшиӗ, анчах уншМн 
муллан унӑн аллахӗ аллах мар тесе каламала 
пулнӑ.

Халӗ ӗнтӗ хӑй черечӗпе пуп чӗлӗмне чӗртсе, 
лӑпкӑн кӑна туркӑ тапакне туртса тӑнӑ.

— Аллах—аллах мар,—тенӗ те мулла, тата ҫап- 
ла хушса хунӑ;—мӗншӗн тесен ҫӗр пиастр сахал 
укҫа мар.

Ҫапла вара Богумирӑв пуп Изрим муллан ка- 
чакине сутӑн илнӗ.

Тепӗр кунне басурмансем пуп патне Мири ка- 
чакана илсе пынӑ.

Уйар, хӗвеллӗ кун пулнӑ,—ун пек кунсем Бал- 
канра кӗркунне умӗн пулаҫҫӗ.

Ҫавнашкал сенкер пӗлӗт айӗнче етемӗн йурӑ- 
сем ҫеҫ йурламала. Сӑртри пӗчӗк йуханшыв, хӑ- 
йӗн ҫийӗнче палӑрса тӑракан пӗлӗт пекех таса 
та витӗр курӑнаканскер, туран, Кӗҫӗн Караджи- 
нач йенчен—Мӑнни патнеле йухнӑ.

Татах калатӑп, кун пек вӑхӑтра^ етеме савӑнӑҫ- 
лӑ пула!. Анчах Богумирӑв пупа уйрӑмӑнах савӑ- 
нӑҫлӑ пулнӑ, мӗншӗн тесен, вӑл хӑйӗн Мири йат- 
лӑ ҫӗнӗ качакине кантрапа ҫыхса ҫавӑтнӑ пулнӑ, 
вӑл ӑна шывсиккирен тӑвала, Мегадиш! тӑвӗ ҫин- 
чи ҫӑл патне ҫавӑтса пынӑ. Тата вӑл ун чух 
кӑштах сыпнӑ пулнӑ;

Ҫӑл патне ҫитсен вӑл Изримран илнӗ качакана 
шыв ӑшне чикнӗ те: „Господи помилуй! Господи 

помилуй!" тесе йурласа йанӑ.
Ара, качакан мусу,%ман пулса йулмала мар 

ӗнтӗ.
Леонид А гакӑв куҫарнӑ.

Хӑннӑла вилӗмӗ
КаНаШрн колхозниксен ҫуртӗнче выртатӑи. Су 

сартӑк:
— Тан! Тан! Тан1—тунӑ сасӑ илтӗнчӗ манӑ! 

хӑлхана. Епӗ вырӑн ҫинчен сиксе тӑтӑм та чӳре 
черен пӑхрӑм. Пушар пулӗ тесе ӗнтӗ. Ман хӑл 
хара каллех паҫӑрхи сасӑ. Ҫак йапала мӗн иккен 
не аран ӑнланса илтӗм. Ман хӑлхана хӑнкӑл. 
кӗнӗ. Вӑл тапкаланат иккен, ҫавӑнпа ман хӑлх 
йанӑра!. Вырӑн ҫине пӑхатӑп: чӑп-чӑпар хӑнкӑла 
кӗпене уҫса хырӑма пӑхатӑп: унта та вӑрмант! 
сунарҫӑсем мулкач шыраса ҫӳренӗ пекех хӑнкӑ 
ласем урлӑ та пирлӗ чупаҫҫӗ. Хӑвӑртрах кӗпен 
хывса чӳречерен силлерӗм. Хырӑмрисене кӗпеп 
ҫапа-ҫапа пӗтертӗм. Кӑсем пӗтрӗҫ-ха. Тата манӑ 
хӑлхара тепӗр хӑнкӑла пур-ха. Ана мӗнле кӑла 
рас? Ку вара пысӑк инкек.

— Хӑлху ӑшне шыв йар. Вара тухат,—тер 
хампа йунашар койкӑ ҫинче хыҫаланса выртака 
сарӑ сухаллӑ мучи. Епӗ унӑн сӑмахне итлерӗ! 
Хӑлхана пӗр кашӑк шыв йатӑм та, сылтӑм хӑ7 

хана айалала туса выртрӑм. Кӑшт выртсан, ха( 
хискер „лӑкӑр-лӑкӑр“ „лӑкӑр-лӑкӑр“ турӗ те, лӑ! 
ланчӗ. Ман хӑлхари шыв ӑшшӑн туйӑнчӗ те, йу: 
са тухрӗ. Пуҫа ҫӗклесе пӑхатӑп: минтер ҫинч
кӳпӗнсе кайнӑ хӗп-хӗрлӗ хӑнкӑла вырта!. Тапа( 
ланаймас! те хӑй. Вилнӗ.

Канашри колхозник ҫуртӗнче ӗҫлекен пуҫлӑ) 
сем ҫавнашкал йурӑхсӑр чӗр-чунсене пӗтересс 
ҫинчен мӗн шухӑшлаҫҫӗ-ши? Ман пек иртен-ҫ; 
ренсен хӑлхисене кӗре-кӗре ҫав хӑнкӑласем ви, 
се пӗтӗҫ-ха, теҫҫӗ-ши? Илле Пайташ.

Пирӗн проект

Кахалсене ирхзине вӑратма сехет тукмакӗпе ҫыхӑнтарса тунӑ механисӑм.



Хӗллене хатӗр мар администратӑр
Н Ҫ верчков ӳкерчбкб.

— Кӑмакасем хӑҫан йусаса парӑр? Хӗл ҫитрӗ вӗт, кӑмака тумали кирпӗчсем 
.гултах-ха...

— Кирпӗч ҫӗрулми мар, пӑсӑлмас!^.

ХУРЛАНСА ПӖЛТЕРНӖ
Шемшешре (Хӗрлӗ Чутай р-нӗ) нумай пулмас! 

^амрӑксен пухӑвӗ пулса иртнӗ. Ку.^турӑ ыйтӑвӗ- 
\:ене сӳтсе йавнӑ май йалти вулав ҫурчӗ ҫинчен 
ге унӑн пуҫлӑхӗ Александр Тверсков ҫинчен те 
:ӑмах хускалнӑ.

— Ӑнланмастӑп, мӗншӗн пирӗн вулав ҫурчӗ 
йаланах хупӑ?—тенӗ пӗри.—Ҫав вӑхӑтрах, каллех 
Шланмастӑп, вулав ҫурт пуҫлӑхӗн ҫӑварӗ мӗн- 
шӗн йаланах уҫӑ? Питӗ те хитре калаҫа! вӑл. 
Ҫавна тумала, кӑна тумала, тет. Хӑй нимӗн те 
гумас!. Каҫсенче урамра ашкӑнса, кӑшкӑрса ҫӳ- 
эени килӗшӳсӗр, тет. Хӑй ашкӑна!, кӑшкӑра!. 
Ытлашши ӗҫмеле мар, тет. Хӑй кашни кун ӗҫет. 
Тимӗн те ӑнланмастӑп.

- Епӗ те ӑнланмастӑп,—тенӗ тепри.—Вулав 
;урчӗ уҫӑ чухне те кӗнеке шкапӗ хупӑ, Ҫавӑн пекех 
1уҫлӑхӑн ҫӑваре уҫӑ терӗмӗр, — йаланах апла мар. 
Зухусенче ҫеҫ уҫӑунҫӑварӗ. Пӗркунхине ҫапла кӗ- 
1еке улӑштарма тесе пытӑм. Илсе йулмарӗ, ҫӗнцине 
ге парса йа.марӗ. Шкапне те уҫмарӗ, ҫӑварне т е —пӗр

сӑмах та каламарӗ. Таҫта тухса карӗ. Чӑнласах та 
ҫав, епӗ те ӑнланмастӑп.

Ответлӑ сӑчаха вулав ҫурт пуҫлӑхне панӑ пу- 
ху предҫедатӗлӗ.

— Тӗрӗс калаҫҫӗ, тенӗ пуҫлӑх.—Критикӑ пи- 
тӗ те кирлӗ йапала вӑл. Вӑл йапала пирӗн ӗҫри 
ҫитменлӗхсене пӗтерме пулӑша!. Малашне вӑл 
йапалана татах та вӑйлатса йамала. Мана кӑш- 
кӑрма ӑста теҫҫӗ. Вара уншӑн мӗн тӗлӗнмели 
пур. Докладсем тунӑ чух, паллах, хыттӑнрах ка- 
лаҫас килет, ҫитменлӗхсене критиклес килет. Ву- 
лав ҫуртӗнче ларнӑ чух чӗнмест теҫҫӗ мана. Ун- 
шӑн нимӗн тӗлӗнмели те ҫук пек. Вулакансене 
чӗнсе кансӗрлеме кирлӗ мар. Ӑна хӑвӑр та пӗле- 
тӗр. Шкап хупӑ тӑни ҫинчен те калаҫрӗҫ. Вӑл 
мӗншӗн хупӑ иккенне пӗлместӗр. Ултӑ уйӑх ка- 
йала, ҫырмари пӑрсем кайнипе курма тухсассӑн 
ҫав шкапӑн уҫҫи хам ҫумранах ҫухални ҫинчен 
сире, хаклӑ вулакансене, хурланса пӗлтеретӗп...

Татах та нумай каланӑ избач, Каланӑ-каланӑ та 
шыв сыпнӑ, Татах каланӑ. Аф. 1+1ерпи.
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Цыфрӑсем йурламаҫҫӗ
Французсен пӗр поечӗ: цыфрӑсем вӗсем йурлаҫ- 

ҫӗ, тенӗ. Тен, чӑнӑхапла: йурлаҫҫӗ те пулӗ, ӑҫтан 
вӗсем мӗн хӑтланнине сӑнаса тӑрӑн-ха. Хамӑр 
епӗр цыфрӑсем йурлама мар, хӑш чух кравул 
кӑшкӑрма пултарнине пӗлетпӗр ӗнтӗ.

Ун пек кравул кӑшкӑрма пӗлекен цифрӑсене 
тӑвакан ҫынсем Ишлей райҫӗрӗҫпайӗнче пурӑ- 
наҫҫӗ.

Ишлей районӗнче, районӗпе илсен, пӑрусем, 
сыснасем, сурӑхсем нумай вилнӗ.

Епӗр: ма ун чухлех вилнӗ, тесе ыйтмастпӑр. 
Райҫӗрӗҫпайӗнче ӗҫлекенсем выл^ӑх чирӗсемпе 
кӗрешес ӗҫе начар йӗркеленӗрен апла пулнине 
пӗлетпӗр. Пире тепӗр ыйту интереслентерет: ҫав 
вилнисен цыфрисенчен райҫӗрӗҫпайӗнче ӗҫлекен- 
сем ҫинчен „обвинительный акт“ тума май ҫук-ши?

Маннӑ
Йалсовет предҫедатӗлӗ ларнӑ пӳлӗМе йалсовет 

ҫекретарӗ чупса кӗрсе кӑшкӑрсах каланӑ:
- Мӗнле капла? Манӑҫа йулнӑҫке!

— Мӗн манӑҫа йулнӑ? Протокол ҫине алпусса 
парасси-и?

— Мар, унтан та пысӑкрах ӗҫе тума маннӑ ик- 
сӗмӗр.

— Мӗне маннӑ вара? Отчот ҫырма-и?
— Отчот ҫырма мар-ха. Тата пысӑкраха маннӑ.
— Член укҫи тӳлеме-и?
— Мар!
  Мӗне маннӑ тата?

Акӑ мӗне: ара епӗр уйран тырпул такҫанах 
пухса кӗртрӗмӗр-ҫке.

— Ну?
— Анчах пуҫтарса кӗртнӗ тырра ҫапса пӗтер- 

ме пӗтӗмпех маннӑ.
—- Чӑнах та-ҫке!

Ене пӑрӑвӗ
Ӗне пӑрӑвӗ—айван выльӑх. Айван пирки вӑл 

тем тума та пултара!. Аургаз районӗнчи (Баш- 
республикӗ) „Чӑваш Накатак* колхозӗнче фермӑ 
пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ Кириллӑв Иванӑн сӗт, уй- 
ран, турӑх расхучӗсене ҫырса пынӑ хучӗсене пӑ- 
русем ҫисе йанӑ. Счетовод;

— Ӑҫта-ха сан сӗтсене расхут тунӑ хутсем?— 
тесе ыйтсан:—Пӑру пӳртне хунӑччӗ те... пӑрусем 
ҫисе йанӑ, тет.

Сӗт-турӑх расхучӗсене ҫырса пынӑ хутсене пӑ. 
русем ҫисе йанӑ, сӗт-турӑхне кам ытларах ҫинӗ- 
ши? Пӑрусемпе пӗр шухӑшлӑ пулнӑ Кириллӑв 
Иван мар-ши?—теҫҫӗ унти колхозниксем.

Нирлӗ йапала
Кавалта чи кирлӗ хӑшпӗр таваргем ҫителӗк 

сӗрри сисӗнет, сӑмахран, пуҫ мими ҫителексӗ] 
„Майак“ колхоз правленинче ларакансен. Вӗсе.\ 
уйра ларакан улӑмури куписене, колхозниксемш 
килӗшмесӗрех, ҫунтарса йанӑ. Ҫавна курсан, ста 
риксем тӗлӗнсе кайнӑ.

— Ку колхозниксене салатса памали улӑм 
мӗнле-ха кашни ҫулах ҫунтарса йараҫҫӗ,—тенӗ.

„Ухмаха тӗнче тикӗс“ тенӗ халап кзм ҫин1 

пырса ӳкни халӗ паллӑ ӗнтӗ.

Пырса курсан
Вӑрмар районӗнчи пӗр йалта ҫапла калаҫнигк 

илтрӗмӗр;
— Колхоз кӑҫал клуб турӗ.
—• Клубӗ селӗм пулӗ?
— Селӗм. Ҫулталӑк турӗҫ.
— Ҫулталӑк ҫеҫ-и? Хамӑр районри Кӗтеспо] 

клубне ав...
— Кӗтеснерсен те ҫӗн^клуб пур-и вара?
— Пурри мӗнӗ... Клуба вӗсем 1935 ҫултах тӑ 

ва пуҫланӑ.
— Ну?! Апла пулсан вӗсен шутсӑрах иысӑ! 

пулӗ. Пырса курасчӗ.
— Пырсан ӗнтӗ ҫуртне курӑн та... Чӳрече тӑр 

рийӗ таран купаласа ҫитернӗ ӗнтӗ. Тепӗр 2 ҫул 
тан ҫивитти пуласса та шанма пулат.

— Апла вӗсен туса пӗтереймен клуб усӑсӑра> 
ларат?

■— Усӑсӑр тесе ац шухӑшла. Пӗр пӳлӗмӗ: тӑр' 
рине витсе, икӗ ҫул ӗнтӗ, колхоз кӗл пуг гарс: 
хунӑ. Ытти пӳлӗмсем тӗрӗс ӗнтӗ, усӑ кӳмеҫҫӗ 
пылчӑкпа улӑм хутшӑнтарса тунӑ ҫтенисем пшӗл 
се аннӑ. Халӗ вӑл строитӗлсен йапӑхне кӑтарта 
кан „паллӑк* (памӗтник) вырӑнче лара!.

Нулӑшла пултӑр тесе
Йетӗрне райӗҫтӑвкомне вырӑсла тӗрӗс ҫырм: 

пӗлекен сотрудник кирлӗ. Йетӗрне райӗҫтӑкком^ 
.Выдьӑх масарӗсене тирпейлӗ тытасси ҫипчеп 
вырӑсла пичетлесе кӑларнӑ обйазатӗлнӑй поста 
новленийе вуласан палӑра! асӑннӑ сотруднш 
кирли. Акӑ мӗнле ҫырнӑ ӑна:

. „Предлож ить ветеринарно-санитарному над  
зо р у  проверку скотом огильников селений  района  
дачей заключения о возм ож ности  использовани!  
каж дого.

2. Все скотомогильники не отвечаюшие вете 
ринарно-санитарным требованиям, как по мест\ 
расположения почвенным ^словиям и т. д. закоп 
чить и сделать безопасными для распростраиенп' 
заразных болезней...“ малала та ҫав майлак. Кӑ 
на ҫыракансем шӳт тума йуратаҫҫб пулас. Ку 
лӑшларах пултӑр тесе, кун пек чӗлхепе ҫырн; 
пулас.



1935-мӗш ҫултанпа
И ш лей р а й о н ӗ н ч и  ,А л * м о “ квл х вз сыснИвем 193о-меш 

ҫултанпах  ӑ ш ӑ  та , ҫӗн ӗ  витесем  кӗтеҫҫӗ . П лансем пур, анчах 
витесем  ҫ у к .

(А л. С а д ы к о в ) .

Ри.1. илсКос*, ЗТ’

План тӑрӑх мар, плансенчен тунӑ „ӑшӑ“ вите.

Натка Кирукӗ
Ӑрк. Шҫтерӑв.

Сӗтел ҫйиче ҫӗ н ӗ  парайкӑ ПӑсЛанСа Ларат. 'Сӗ* 
'гел хуш ш инче К ирукӑн килйышӗ: ар ӑм ӗ— Укҫине,  
ывӑлӗ— Лӑриван, кинӗ— У т а!т и . Вӗсем  п ӗҫер ек ен  
паранкӑна й ӳ ҫӗт н ӗ  хӑйар ШӳрпиПе сыпса ҫи* 
й еҫҫӗ .

Укҫине хурана вучаха ҫакса, апат умНе пырСа 
ларчӗ, ҫав самантрах урам йенчи чӳрече кис- 
ренчӗ:

Шак, шак-шак!..
— Кам ара ку ҫӗр хута хӑратса ҫӳрет?->-шар' 

тах сикрӗ Укҫине.
— Епӗ-ха ку, Украҫ! Ара есӗр, тӑхлач, хӑвӑра 

ҫаратса кайсассӑн та туймастӑр пу.ъ?
— Мӗн пулнӑ вара ун пекех?—сӗтел хушшин- 

чен сиксе тухрӗ Лӑриван та.
— „Мӗн пулйӑ?“ кӑмака ҫине мӑйан шӑтнӑ, 

тепӗр тесен. Ав аҫуна пасартан турттарса кил- 
тӗмӗр, Вилнӗ.

•- Пирӗн Кирук-и?—йӑнӑшса ыйтрӗ Укҫине.
— Сирӗн Кирук ҫав, КивкассиНчи мар, тӳр- 

летрӗ Украҫ.
Кируксен ҫемйи йӗп-йӗпе тара ӳкрӗ, Пӗр са-

мант НйхӑЮӗ те  вырӑнтан тапранаймарӗҫ, вилнӗ  
пек хытса тӑчӗҫ.

Укрзҫ чӑтса тӑраймарӗ;
— Тухӑр шуйттансӗм, мӗн тӗлӗрсе ларатӑр ҫак! 

Сйрӗн вилнӗ Кирукна сыхласа тӑма, епӗ чиркӳ ху- 
ралҫи мар вӗт.

Кирукӑн ывӑлӗ Лӑриван, вӑй-питтискер, хӑйӗн 
арӑмӗпе ашшӗ виллйне сӗтӗрсе кӗме пӳртрен 
тухрӗ. Укҫине аха.ъ хавшак чӗрелӗскер, вы- 
рӑнтан тапранаймарӗ, тӳрех макӑрма тытӑнчӗ.

Кирука пӳрте кӗртсе пӑрахрӗҫ. Пӗр ывӑҫа кӗ- 
меллӗх хӗрлӗ шӗвӗр сухалӗ пӗтӗмпех хӑсӑк 
ӑшӗнче.

— Мӗнле пулнӑ ара вилесси?—пур-ҫук сасси- 
не кӑларчӗ Укҫине, Украҫ ҫинеле пӑхса.

— Епӗ нимӗн те пӗлместӗп. Пирӗн Тарас, Ва- 
ҫанка, Мирун, Карачӑм, пирӗн Тарасӑн пуҫани Мих- 
ха, Лӑпӑ Ҫимунӗ, Левен)ук тата сирӗн Кирук 
пасарта пӗрле пулнӗ та вӗсем, ниснай как... Ну- 
рӑсран тухнӑ чухне чӗрехчӗ, тет. Вара Елмеи 
тӗлне ҫитсессӗн, чӗмере тытиӑ сурӑх пек, тап- 
каланса илчӗ тет те „Ой, вилеп" терӗ тет те, 
урӑх ним сӑмах та памарӗ чет...
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— У-уу!—кӗрлеме тытӑнчб Кируксен килйышӗ.
„Кирук вилнӗ“ текен хыпар Украҫ Лариван-

сем иатӗнчен тухса кайсассӑнах йал ҫине салан- 
чӗ. Шйп ҫурҫӗр тӗлӗ, ҫапах йал ҫывӑрма вырт- 
ман-ха, пӗтӗмпех Кирук ҫинчен сӳтсе-йаваҫҫӗ.

— Н-да! Херӗх пи.алӗк урлӑ ҫеҫ каҫнӑччӗ. Ва- 
тах марччӗ.

•- Ара, вӑйпитти тес пула! ӗнтӗ.
— Ҫаплах ҫав. Вилӗм ӑна пӑха!-и?
— Аван ҫынччӗ вӑл Кирук Карпчӑ. Пӗр айӑп 

пурччӗ ӗнтӗ—етем шутсӑр ӗҫетчӗ.
— Ну, калаҫрӗ тетата. Ун пек айӑпсӑр кам пул- 

тӑр ҫак?
-— Виҫӗмкун пӗр лнтр симӗссине кивҫенле ил- 

се кайрӗ те .манран, укҫи шӑнчӗ ӗнтӗ унрах. Ех, 
Кирук, Кирук, ма вӑхӑтсӑр вилтӗн ара?

Тӑван-тӗвенсем кӑна мар, йал-йышсем те Ки- 
рук виллине курма пуҫтарӑнчӗҫ. Пуртре шӑп.
Кирукне крава! ҫине тӑсса пӑрахнӑ. Чылайешӗ 
ун ҫине пӑхса макӑрса тӑраҫҫӗ. Ҫурҫӗр иртни 
пӗр сехете Кирук вилли патне тӑвансем кӑна 
йулчӗҫ, йалйышсем саланчӗҫ.

Ҫак ҫӗре иртерме питӗ йӑвӑр пулчӗ вилӗ умӗн- 
че ларакансене.

Ҫурҫӗр иртни виҫ сехет тӗлне ҫитсессӗн пи- 
рӗн тӑхлачсем вилене ҫуса тасатса тупӑка вырт- 
тарма шутларӗҫ. Тӑхлачсен тӗлне гупӑкӗ йанти- 
йех пулнӑ. Кирук хӑйех виҫӗмҫул йатарласах 
ӗмӗрте пӗрре ҫавах кирлӗ пула! тесе тупӑкне 
сӑрлаттарсах тутарнӑччӗ ӗнтӗ.

Тул ҫутӑлнӑ ҫӗре Кирука тупӑк ӑшне тумлан- 
тарса выртарнӑ. Кирук вилмен пекех. Сӑнӗ хӗп- 
хӗрлӗ. Кӑкӑрӗ те ҫӳлеле ҫӗкленсе хӑпара!. Вӗ- 
рен шалчи йевӗрлӗ шӗвӗр сухалӗ ӗлӗкхин пекех 
хӗрлӗ тӗслӗ. Урисене шап-шурӑ пир тӑллапа 
чӳркесе хура путтинккӑ тӑхантартрӗҫ. Чӗлӗмне 
те хӑйпе пӗрлех йарас терӗ Укҫине янке.

— Ара вӑл ерехе ӗҫме ӑстаччӗ, пӗр ҫур лнтр- 
не хӑйпе пӗрле чиксе йамастпӑр-и, Укҫине тӑх- 
лач?—сенӳ пачӗ Левентей старнк.

Пурте килӗшрӗҫ. Ҫур литр симӗссине Кирука 
тупӑка хурса пачӗҫ.

Шӑтӑк алтма та ҫынсем йанӑ ӗнтӗ. Пӳртре 
уйаври пек ӗҫ вӗрет. Хӑшӗсем йухмала икерчӗ 
пеҫереҫҫӗ, хӑшӗсем пӗчӗк чанпа ӑсла йухтараҫҫӗ, 
хӑшӗсем пӗр чарӑнмасӑр макраҫҫӗ.

Вунпӗр сехет тӗлӗнче тупӑк вырӑнтан тапран- 
чӗ. Кӑна Хвекла аппа сӑнасах пӑхрӗ. Вара вӑл 
иӗсехи ҫиие внҫҫӗ хӗрес хурса илчӗ. Ун хыҫҫӑн 
нумайах та вӑхӑт иртмерӗ.

— Ваҫакка, ара тепӗр литрне ыйтмалаччӗ,— 
тесе тупӑк ӑшӗнчен пуҫне ҫӗклерб Кирук.

— Ах, тур анчах, ҫӗр айӗнче те ҫав-ҫавах ка- 
лаҫа! ӗнтӗ вӑл, ырра мар,—тесе ту.хса тарчӗҫ 
пӳртрисем тулала.

~  Ак тамаша?
Ним тӗлӗнмели те ҫук. Катка Кирукӗ Нурӑс 

пасарне колхоз лашине сутма кайнӑ пулнӑ. Ла- 
шине 5^слапасене 1500 тенкӗле сутнӑ пулнӑ та 
пыр шӑтӑкне тулса ларачченех ӗҫнӗ. Еҫсе ним 
пӗлмийех пулнӑ. Кнлтисем Кирука ,вилнӗ“ тесе 
ҫӗр айне чикме шутланӑ. Вот и вҫо.

Катка Кирукне виҫбмкун ҫеҫ куртӑм.
— Аҫа ҫаптӑр ӗнтӗ, тӗнчнпех „Кирук внлнӗ“, 

геҫҫӗ,—тет вӑл шӑл витӗр сурса.
— Ӗҫме пӑрахас пула!. Мутри, ак чӗрӗлех ҫӗр 

айне чикеҫҫӗ сана,—терӗм епӗ хура сухалӑма 
шӑлкаласа.
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Номф хакӗ 40 пус.

Улатӑр райокӗнчи п'/р йалсоветсенче те жут пӗлмеилӗ» 
тӗа тӑвас тӗлӗшпе ӗҫлекен' ҫекцисем пур. Анчах вӗгенче! 
вумайӗшӗя ӗҫӗсем курӑнмаҫҫӗ.

Ҫекци предҫедатӗлӗ: Вӑхӑт пит йерипен шӑвзТ. Йалти хут пӗлмен ҫынсем пурте саь 
ҫ}*лна ҫитессе кӗтетӗп, кӗтстӗп кӗтсе иленместӗп.

Бдтӑ ҫын: Ма ес вӗсеые ман ҫула ҫитерссшӗн?
Ҫекци оредҫедатӗлӗ: Саы ҫулка ҫитсен (аллӑран кртсен) вӗсене хут вӗрентмесен 

й у р а ^ .


