
№  3 —4  Февраль 1939 ҫ. »>Чӑваш К ом м унӗ“  ̂ хаҫат кӑларать.

КАПКАН ■ ш

■ Кунне 3 норма тултаракан шофер сирӗн ялсем, тет. Кам ывӑлЗ вӑл? 
'Тӑван ҫӗршыв ывӑлӗ.



САЛАМ КАЛАМА
Пирӗнпе юнашар ларакан ҫуртра пурӑнакан 

Марья Ивановнӑн ывӑлӗ, Хасан кӳлли патӗнчи 
ҫапӑҫура пулнӑскер, ыран ирех амӑшне курма 
килне таврӑнать, тенине илтсен, пирӗн хватер- 
те пурӑнакан хӗр Дуся, ирхине никамран малтан 
тӑрса, ҫав красноармееца ал парса, тӑван ҫӗр- 
шывшӑи паттӑр ҫапӑҫнӑшӑн тав тума шухӑш 
тытнӑ.

Калас пулать, Дуся пур ӗҫре те малта пырать, 
ҫынӗ ҫавӑн пек вӑл.

Учрежденире вӗсен авио-мото-мехкружок 
•рганизациленӗ—Дуся никамран малтан кайса 
ҫырӑннӑ. Пухусенче те никамран малтан сӑмах 
тухса калать, демонстрацинче те хӑйӗн ҫинҫе 
сассипе никамран малтан юрласа ярать.

Пирӗн хватерте Дусян пӗр пысӑк конкурент 
пурччӗ: Игнат Дубков ятлӑ студент.

Дубков та пирӗн хватерте пурӑнакансене: эпӗ 
пуринчен иртерех тӑрса никамран малтан салам- 
ласа килетӗп, тетчӗ.

Анчах Дуся чееленчӗ. Каҫхине, студент ҫывӑр- 
ма выртас умӗн, вӑл ун патне ,Бакалеяра“ кас- 
сиршӑра ӗҫлекен Аннӑ Петровнӑн Люся ятлӑ 
хӗрачине разведкӑна ячӗ.

Хушнӑ ӗҫе Люся отлично пурнӑҫларӗ. Вӑл 
студентран Дуся аппӑш валли кӗнеке парса яма 
ыйтнӑ. Каялла таврӑнсан вара ҫапла пӑшӑлтатса 
пӗлтерчӗ:

— Вӑл хӑйӗн будильникне вунпилӗк минутсӑр 
пиллӗк ҫине лартнӑ, суймастӑп!

— Эс лайӑх пӑхрӑн-и? — тесе ыйтрӗ Дуся 
тимлӗн.

— Вырӑнтан тапранам мар, лайӑх пӑхрӑм. Вӑл 
кӗнекине шыранӑ чухне, эпӗ, Дуся аппа, шутсӑр 
аван куртӑм.

Дуся хӑйӗн будильникне пиллӗк сехет ҫине 
лартрӗ те, канлӗнех ҫывӑрса кайрӗ.

Кассирша Люси пекех будильник те хӑйӗн ӗҫне 
пурнӑҫларӗ. Вӑл шӑпах пиллӗк сехет тӗлӗнче 
хӗрӗн хӑлхи патӗнче чӑнкӑртатма пуҫларӗ. Вырӑ- 
нӗ ҫинчен Дуся яшт сиксе тӑчӗ те, халатне 
пӗркенсе, пит ҫума тухса чупрӗ.

Пӑхать, пит ҫумалли пӳлӗмре такам пит-куҫ 
ҫуса тӑнӑ сасӑ илтӗнет.

— Эсӗ пултӑни-ха ку, Игнат? —тесе ыйтрӗ 
Дуся ӳкенӗҫлӗ сасӑпа.

— Эпӗ...Ӑнланатӑн-и, эпӗ хамӑн будильникрен... 
ой шывӗ сивӗ... брр... ҫур сехет малтан сиксе 
тӑтӑм...

Питне ҫусан Дусян хӑйӗн платьене якатма , 
тиврӗ, унтан тата тӳмми вӑхӑтсӑр татӑлса ӳкрӗ, 
унтан вунпиллӗк минут ҫӳҫне турамалла пулчӗ. 
Юрать, Игыат Дубков кӑмӑллӑ каччӑ пулчӗ, 
Дусяна кӗтме килӗшрӗ.

Пӗр сӑмахпа каласан, пиллӗк сехет ҫурӑра 
Дусяпа студент пусма картлашкисем тӑрӑх чуп- 
са анчӗҫ те параднӑй алӑка харӑс уҫса урама 
тухрӗҫ.

Лапах ҫав вӑхӑтра пирӗн хватерте пурнакан 
ватӑ наборщицӑ Авдотья Никитична ятлӑ тӑлӑх 
таҫтан таврӑннине курах каяҫҫӗ.

— Пограничнике ал тытса саламлама-и? —кул- 
каласа ыйтрӗ Авдотья Никитична ҫамрӑк ҫынсен- 
чен; —Ну, чупӑр! Эпӗ саламларӑм. Халь ҫеҫ кил- 
чӗ вӑл. Чей те ӗҫейменччӗ-ха хӑй.

— Саламларӑн та-и? —тесе ыйтрӗ Дуся хӑранипе.
— Саламларӑм. Эпӗ унта пиллӗк сехетрен пуҫ- 

ласа хурал тӑтӑм. Ҫапла вара никамран малтан 
саламларӑм.

Дусяпа студент, саламланӑ хыҫҫӑн, хватере 
савӑнӑҫлӑн таврӑнчӗҫ, анчах хӑйсене хӑйсем тӑп- 
тӑп тыткалаҫҫӗ. Авдотья Никитична вӗсенчен 
ирттернине хватерте унччен пурте пӗлнӗ, анчах 
Дусяпа Игнатран нихӑш те тӑрӑхламаҫҫӗ.

Люсян кукамӑшб, сакӑрвун ҫулхи Елизавета 
Петровна, хӑйӗн ҫулӗсене пӑхмасӑр пӗчченех 
тухса утрӗ красноармееца саламлама.

Пӗр сехет иртрӗ-и, иртмерӗ-и, пирӗн хватерте 
пурӑнакансем пурте вӑхӑтлӑха килне тавӑрӑннӑ 
красноармеец патӗнче пулса килнӗ. Пурте унӑн 
тӗреклӗ аллине чӑмӑртаса, паттӑр пограничник- 
сене ӑшӑ салам калама ыйтнӑ.

— Хӗрлӗ ҫар ҫыннисене пӗтӗм кӑмӑлтан сават- 
пӑр эпир, кирлӗ чухне сире пулӑшма яланах 
хатӗр эпир. Хӗрлӗ Ҫар тӗрекӗ—пирӗн тӗрек. Пи- 
рӗн тӗрек—Хӗрлӗ Ҫар тӗрекӗ!—тенӗ Петр Ивано- 
вич тухтӑр, саламлама кайсан.

Кассирша хӗрӗ Люся пӳлӗмрен пӳлӗме ҫӳресе, 
ҫӗнӗ кӑвак хӑю янӑ ҫивӗтне силлентеркелесе, 
кӑшт вӑтанчӑкрах сасӑпа кашнинченех ҫапла 
ыйтать:

— Итлеме кӑмӑл пур-и, зпӗ сире пограничник- 
сем ҫинчен поэт ҫырнӑ сӑвва вуласа парам.

— Итлетпӗр!
Люся вара мачча ҫинелле пӑхса, хӑйӗн ҫинҫе 

сассипе тӑсарах ҫапла пуҫласа ярать вулама:

„Чикӗре тӑрать тимлӗ хуралҫӑ.
Вӑрманта шухӑ шӑпчӑк шӑхӑрать.
Халлӗхе танксем пирӗн канаҫҫӗ 
Ҫулҫӑ сарнӑ тӳлек чӑтлӑхра.

Сывлӑм сыпнӑ сӗткенлӗ чӗр ҫулҫӑ 
Систерсе чӗтренет ҫил вӗрсен.
Ҫулҫӑсем хушшипе пин-пин куҫӑн 
Пӑхаҫ пирӗн пограничниксем...“

М.Д.



Тивӗҫлӗ нӑказани
Хӗлӗн сивӗ кунӗсенче Пинер колхозникӗсен 

хӑлхисем ӑшӑ сӑмахсем ярса тытрӗҫ: „Пинер клуб- 
не избач килнӗ, читальня ӗҫлеме пуҫларӗ'... Ну- 
май вӑхӑт избачсӑр пурӑннӑ вулавҫӑсем клуба 
чылайӑн пухӑннӑ. Анчах хӑй хӑнисене кӗтсе илме 
клубӗ ним те хатӗрленмен, тем чул тинкерсе пӑх- 

-сан та ун стенисем ҫинче пӗр картин, пӗр плакат 
курӑнмасть. Тӗксӗмӗн, хуйхӑллӑн пӑхса лараҫҫӗ 
стенисем. Сивӗрен тем териех пуян вара клубӗ.

— Ҫурҫӗр полюсӗ кунтах мӗн, — теҫҫӗ колхоз- 
никсем.

Сивве парӑннипе пӗр-пӗрне шаккас ӗҫе тытӑнчӗҫ 
вулавҫӑсен шӑлӗсем. К. Иванов, избач текенни, кил- 
се кӗчӗ.

— Эп пуринчен малтан килнӗччӗ, хисеплӗ избач, 
ик-виҫ сехет хушши клубри сивӗпе паттӑрӑн кӗ- 
решрӗм. Мана пуринчен малтан парса яр кӗнеке,— 
терӗ васкасах пӗр сухаллӑ колхозник (хӑйӗн сӑ- 
махӗсем аран тухаҫҫӗ, мӗншӗн тесен шӑлӗсем 
сиксех ташлаҫҫӗ).

— Ҫӗнӗ хаҫатсемпе журналсем вуласчӗ... терӗҫ 
темиҫе сасӑ харӑс.

— Юлташсем, ӑҫтан ӗҫлес м̂ 1н кун пек сивӗре? 
Пӗр сисӗмсӗр тетӗр-и мана?.. Йӑвӑҫран туман вӗт 
ӳтӗм-пӗвӗме. Хӑварах пӗлетӗр — кунта кӑҫал вут 
хутман. Кӗнекесем панӑ чух пӳрнесене тӑм илсе 
яма пултарать. Эсир хаҫатсем вуласа каясса та 
кӗтсе ларма пултараймастӑп. Эпӗ час шӑнакан 
этем. Вӗҫтерӗрех килӗрсене. Ҫулла килӗр! Халь 
ҫуллаччен сыв пулӑр-ха, — терӗ те избач клубпа 
ҫыпӑҫсах ларакан ялсовет канцелярине кӗрсе ҫу- 
халчӗ. Унӑн ,ӗҫӗ“ пуҫланчӗ. Ун ӗҫӗ — пукан пушӑ 
ан' лартӑр тесе (ӑна ларма ‘тунӑ вӗт!) ялсовет 
пуканне тултарса ларасси. Ларсан-ларсан:

— Ох, ларса супрӑм. Хваттере кайса пӑртак 
канас-ха, — тесе тухса уттарать.

Пӗрре, хӑйӗн кашни кунах пулакан канмалли 
кунӗсенчен пӗринче, Иванов килне кайрӗ, Мӑн- 
ҫырмана.

— Канас тӑк канас, — терӗ Иванов.
Пӗр куншӑн виҫ кун канчӗ. Тӑваттӑмӗш кунне

те канма хатӗрленнӗччӗ вӑл, анчах кӗтмен ҫӗртен 
пӗр шухӑш хускатрӗ ӑна, — ӗҫ дисциплини ҫинчен 
йышӑннӑ закона аса илтерчӗ. Тинех вара урисене 
вӑл Пинерелле уттарчӗ.

— Кӑларса ҫапмасан юрӗччӗ,— тесе пӑшӑлтат- 
са, ялсовет канцелярине кӗрсе кайрӗ.

Прогул ҫинчен шарлакан пулмарӗ. Халӗ ӗнтӗ 
Иванов пушшех хӗпӗртерӗ.

— Эх, аван иккен Пинер ялсовечӗ! Ӑҫтан пӗлсе 
килнӗ эп кунта! Хамран та пысӑкрах иккен ман 
телей! — Ҫакӑн пек шухӑшсемпе хӑпартланса кай- 
нипе избач хӑй ялсоветра тӑнине те кӑштах манса 
кайман, кӑмӑл хумханнипе кӑштах ташша яман.

Иртеҫҫӗ кунсем, иргеҫҫӗ эрнесем те. Пӗрин 
хыҫҫӑн тепри ҫитсе тӑраҫҫӗ канмалли кунсем. 
Иванов каллех килӗнче, Мӑнҫырмара.

Хальхинче ун, хӑй малтанах туса хунӑ план 
тӑрӑх, пӗр кун вырӑнне тӑватӑ кун канмалла.

— Канас нормӑна 400 процент тултартӑм. Эх 
пурнӑҫ! Курортри пекех пурӑнатӑп эп. пҫлемесӗр 
тенӗ пек ҫапап укҫа. Кун пек ик-виҫ ҫул пурӑнсан, 
ялта чи мӑнтӑр ҫын пулма пултарӑп. Вот, пырса 
пӑх вара мана. Ах, пӗрмай ҫапла кровать ҫинче 
выртасчӗ ман. Ах, мӗнле лайӑх выртма, мӗнле лайӑхК 
Еҫлес килми пулчӗ. Каллех Пинере кайма лекӗ-ши? 
Каймаллах пулӗ ҫав. Ахалӗн унта ман ҫинчен 
манса кайӗҫ те укҫа та памӗҫ, е урӑх избач ту- 
пӗҫ. — Хӑйпе хӑй калаҫса выртнӑ ҫӗртен тӑчӗ 
Иванов. Хырӑмне тӑрантарчӗ те Пинерелле ут- 
тарчӗ.

Ялсовет пленумӗ. Тӗрлӗ ӗҫсем ҫинчен ялсовет 
членӗсем сӳтсе-яврӗҫ. Юлашкинчен Иванов ҫинчен 
тапратрӗҫ. Ун ҫинчен те ыйту лартрӗҫ. Ӑна калама 
ҫук хӗрӳ самокритикӑ хӗмӗпе пӗҫергрӗҫ. Мӗнле 
тӳссе ларчӗ-ши, мӗскӗн! Колхозри чи ӑнса пулнӑ, 
чи хӗрлӗ чӗкӗнтӗр пек хӗрелчӗ самокритикӑ хӗмӗ 
пӗҫертнипе. Прогулшӑн хӑйне вырӑнтан кӑларса 
ҫапнине илтсен ним те шарламарӗ. Пуҫне усса, 
тарӑн шухӑш тинӗсне путрӗ.

Хӗрсех ҫапӑҫаҫҫӗ унта икӗ тӗрлӗ шухӑшсем. 
Пӗрисем— прогулпа кахаллӑха хӳтлеме те хатбр. 
Теприсем — вӗсене хирӗҫ.

Вениамин Туртуш.

Кӗнеке илнӗ ҫӗрте
Петр Иванович йӗркеллӗ ҫын, тирпейлӗ, хӑйне 

хӑй такам умӗнче те тыткалама пӗлет, пӗр сӑмах- 
па каласан—унӑн культурӑ пысӑк. Апла пулин те 
унӑн пӗррехинче чиперех хӗрелмелле пулнӑ.

Вӑл пӗр кунхине ВКП(б) историйӗн кӗнеки кил- 
ни ҫинчен илтнӗ те тӳрех магазина уттарнӑ. Вӑл 
ҫитнӗ ҫӗре магазинра туллиех ҫын. Продавецсем 
ниҫтан ӗлкереймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та унӑн черете тӑ- 
малла пулчӗ. Вӑл черетре тӑракан ватӑрах хӗр- 
арӑм патне пычӗ те „чӑн кайри эсир пулатӑр-и?* 
тесе ыйтрӗ.

Хӗрарӑм ун ҫине темӗнлерех пӑхса илчӗ те йӑл! 
кулса ячӗ.

— Ма мӑшкӑлатӑр эсир мана! — терӗ вӑл.—Эпӗ 
мӗнле чӑн кайра пулма пултарӑп? Эпӗ утмӑл ви- 
ҫӗ ҫулта. Манӑн виҫӗ хӗр, ви^ӗ ывӑл, арҫыннӑм 
пур. Арҫын заводра стахановец. Асдӑ ывӑлӑм,

Вася — инженер-геолог, вӑталӑххи, Коля — врач, 
кӗҫӗнни, Митя — лейтенант. Хӗрӗмсем те пурте 
ӗҫре: пӗри врач — хирург, теп р и у ч и те л ьн и ц а ,  
виҫҫӗмӗшӗ — институтра вӗренет. Мӗншӗн мӑшкӑ- 
латӑр эсир мана?! Мӗншӗн эпӗ чӑн кайри пулӑп-ха?

Петр Иванович йӑлт хӗрелсе карӗ. Сӑмахшӑн ' 
нихӑҫан та кивҫене кӗменскер, хальхинче вӑл ним 
калама пӗлмерӗ.

— Эсир мана чӑнласах ятлатӑр-и? — ыйтрӗ вӑл.
Ҫу-ук, шӑллӑм! Анчах ӑнлан, эпӗ чӑн кайри

хӗрарӑм пулма пултараймастӑп.
— Эпӗ ӑна мар-ҫке, эпӗ черетри ҫинчен .ыйтатӑп, 

—терӗ Петр Иванович.
— Черетре те эпӗ чӑн кайри мар.
— Кам тата?
— Эсир. Эсир вӗт ман хыҫра тӑратӑр.

Я. Муратов.



А С А Т Т Е  К А Л А В Ӗ
(„Тӑшмансем" повесть сыпӑкӗ)

В. Д убровйн

Пӗрре пире асатте хӑй мӗншӗн тӗрлӗрен пуп- 
семпе «начетчиксене» курайми пулни ҫинчен ка- 
ласа пачӗ.

Аннепе асанне кӑмака сакки ҫине юнашар лар- 
нӑ та, ӑшаланӑ кавӑн вӑррисене шӗкӗлче-шӗкӗл- 
че, питӗ тимлӗн итлесе лараҫҫӗ. Асанне, асаттепе 
килӗшнӗ самантсенче, пуҫне тая-тая илкелет, ан- 
чах анне лӑплансах ҫитеймек-ха, вӑл пупсене ху- 
та кӗнине кӑтартакан сӑмахсемпе хутран-ситрен 
асаттене тӗрте-тӗрте илкелет. Атте каллех сен- 
тӗре ҫине улӑхрӗ. Вӑл асатте каланӑ хушӑрасай- 
ра-хутра ҫеҫ пӗр ик-виҫӗ сӑмах кӗрте-кӗрте ларт- 
калать.

— „Пӳрте кӗме ирӗк параҫҫӗ ҫав тасамарлӑха— 
пуп таврашӗсене,—тет асатте, ыр шӑршӑллӑ вӗри 
шывне лӗрплеттере-лӗрплеттере.—Ну, хам чӗрӗ 
чух, хам пӳрте варалама ирӗк парас ҫук эпӗ. 
Пупсем вӗт вӗсем, ҫыннисем ҫавӑн йышшисем:—- 
калассине капла калаҫҫӗ, анчах ӗҫне урӑхла туса 
пыраҫҫӗ. Пырса кӗретӗп пӗрре эпӗ, хайхиХрисаш- 
ка патне, киле. Аслӑ типӗре пулчӗ пулас-ха вӑл—■ 
пӗр вӑтӑр ҫула яхӑн иртрӗ пуль ӗнтӗ унтанпа. 
Пӑхатӑп, —вӑл пур, ҫӑмарта хӑпартнипе колбасса 
кӳпсе ларать. А? Мӗнле ӑнланмалла-ха ӑна? Ан- 
чах пире юрамасть—«ҫылӑх пулать, аслӑ ,типӗ 
вӗт-ха». Вӑл-ку ҫӑвапатне, тейӗпӗр: пирӗншӗн 
пулсан, кӳпех, виҫӗ ҫыншӑн ҫи, анчах тӳрӗ пул. 
Ҫук вӗт-ха? Тепрере эпир ун патне Петрухӑна 
илсе кайрӑмӑр, Петруха тин ҫеҫ ҫуралнӑ-ха ун- 
чух, тӗне кӗртмелле ӗнтӗ. Петрав чухне пулас-ха 
вӑл. Пуҫлассине чип-чиперех пуҫласа ячӗ ӗнтӗ 
Хрисанф пуп, пирӗн ачана пит йӗркеллӗ тӗне 
кӗртет тес килет, ҫитменне тата шыва та чике 
пуҫланӑччӗ. Шӑп ҫав вӑхӑтра, хӑяматран сиксе 
тухрӗ-ҫке-ха вӑл, тиечук пычӗ кӗчӗ. Пырса кӗчӗ 
те, пупа хӑлхаран пӑшӑлтатса темскер каласа 
хучӗ. А лешӗ, Хрисашки, вӑрӑм ҫилхеллӗ тунката, 
ачана тӗне кӗртесси ҫинчен манчӗ карӗ... Хӑй, 
аран-аран мӑкӑртаткаласа, кӗлтӑванҫи пулать та- 
та. Кӗлтӑвасса асра та ҫук пулӗ хӑйӗн, тиечук 
каланине итлет-итлет те... йӑл-л кулса ярать. Пет- 
руха ҫинчен аса та илмест:—Мӗнле шыЬа чикнӗ, 
ҫаплипех тытса тӑрать. Кӑларасси асра та ҫук. 
Юрать Софрон кум пулчӗ, Софрон кум сӑнаса 
тӑман пулсан, хреснаывӑлне манса, тӗлӗрсе тӑнӑ 
пулсан-и... Мӗнне калан ӗнтӗ... Пӑхать хайхи 
Софрон кум каткана, каткара шыв пӑкӑртатать...— 
анчах пупӗ пӗрехмай мӑкӑртатать-мӑкӑртатать, 
мӑкӑртатать те, хӑрах хӑлхипе тиечука итлет,— 
чӑтса тӑраймарӗ Софрон, ӳсӗрсе илчӗ те хаяррӑн 
сӑмах хушрӗ:

— Пачӑшкӑ,—терӗ вӑл,—эс ман хреснаывӑла ан 
путар.

Ҫапла каласан тин тӑна кӗчӗ пулас Хрисанф 
пуп, хыпкаланма пуҫларӗ. Петрухӑна каткаран 
туртса кӑларчӗ те хайхи, тӳрех Алтатти кума 
тыттарчӗ, ачи ман йӗп-йӗпе, тыттарчӗ те хайхи, 
чиркӳрен тухре тарчӗ.—Кайран тӗне кӗртсе ҫи- 
терӗп,—терӗ. Кайран!—Петруха ман кӑн-кӑвак 
каварса кайнӑ, антӑхнӑ ӗнтӗ, мӗскӗн.

* Алҫырӑвӗ т^рӑ:: куҫарса пичетлетпӗр.

Алтатти кума Петруха ҫине пӑхрӗ те, хӑрани- 
пе кӗл пек шурса карӗ. Тытӑнчӗ хайхи шыва 
путма пуҫланӑ ачана йӑвалама. Аран-аран киле 
чӗррӗн илсе ҫитерчӗ, аран-аран чӗртрӗ. Ҫавӑн 
пек ҫав вӗсем —пупсем. Вӗсене мӗн, шеллеме пӗ- 
леҫҫӗ-и мӗн вӗсем? Вилсе каяччӗ Петруха; вилсен 
те, каллех пупа тупӑш пулать—пыӲарнӑшӑн тӳ- 
лемелле.

Пӗр-пӗр кирлӗ ӗҫпе чӗнсе кайнӑ пулсан татах- 
чӗ хуть, ҫӑвапатне, тӗлӗнес ҫукчӗ, анчах Хри- 
сашкӑна нимшӗн те мар, темскерле пыкник тума 
тет-и ҫав, чӗнсе кайнӑ. Урядникпе старшина хӗр- 
арӑмсемпе явӑҫса кайнӑ, тет те пыраҫҫӗ тет чиркӳ 
умӗпе кӗрлеттерсе. Вӑрмана, пыкник тума, каяҫ- 
ҫӗ, тет. Ку хайхи, кӑна та, вӑрӑм ҫилхене, ҫавӑн- 
та, пыкник тума чӗннӗ. Туслӑ пулнӑ, тет, вӑл 
вӗсемпе. Ҫапла ҫав. Петруха паян кун та тӗне 
кӗртсе ҫитерейменнипех пурӑнать"...

Атте сентӗре ҫинче ахӑлтатса кулать, юлашкин- 
чен кӑшкӑрать:

— Во-от, пиҫмен паранкӑ, ӗҫсем мӗнле! Тен, 
ман ҫавӑнпа чиркӳве ҫӳрес килмест: чиркӳве ҫӳ- 
рес кӑмӑла ачаранпах ҫапса хуҫнӑран пуль вӑл. 
Ахаль мар каланӑ пуль ҫав:—кама вяле, а пупсе- 
не—тавар.

Асатте сиввӗн пӑхса илчӗ.
— „Кулӑш мар вӑл ача: сана тӗне кӗртнӗшӗн 

виҫ тенкӗ укҫана малтан илчӗ вӑл, вӑрӑм ҫилхе, 
анчах ӗҫне туса пӗтереймерӗ. Ну эпӗ ӑна, ҫам- 
рӑк нуҫпа мар-и ара, ҫӑ.мартапа колбассишӗн те, 
тӗне кӗртсе ҫитерейменшӗн те каҫартӑм. Ҫӑва- 
патне, пупӗ-качки: хӑйӗн ҫылӑхӗ, ответне те хӑех 
тытгӑр, терӗм. Анчах чӑн-чӑннипе калас пулсан, 
эпир унпа, вӑрӑм ҫилхеллӗ тӑшманпа, кил вырӑ- 
нӗшӗн вӑрҫса кайрӑмӑр. Вырӑнӗ ӗнтӗ, хамӑрӑнч- 
чӗ, ӗмӗр-ӗмӗрех пирӗн йӑх пурӑннӑ унта. Ҫав 
ҫулне пирӗн ялта пушар пулчӗ; пӗчӗкҫеҫ пӳрт 
пурччӗ ман, йӑлт ҫунса карӗ хайхи, нимӗн те 
юлмарӗ. Ҫавӑнтан вара виҫӗ ҫул хушши ҫын 
панче ӗҫлесе ҫӳрерӗм, ҫӗнӗ пӳрт лартма тесе, 
укҫа пухрӑм. Ҫемье ман ун чухне ҫӗр пӳртре пу- 
рӑнчӗ. Пухса ҫитертӗм хайхи укҫана. Пура ту- 
янтӑм, турттарса килтӗм, хайхи кивӗ вырӑнах 
вырнаҫтарса лартрӑм. Хрисанф пуп пырать те, 
калать: —ку чиркӳ ҫӗрӗ, пӳрт лартма юрамасть 
кунта,—куҫарса ларт ӑҫта та пулин, пӗр-пӗр урӑх 
вырӑна,—тет.

Хам та пӗлеп ӗнтӗ, чиркӳпе юнашар ҫӗр ҫине 
хресчен ҫурчӗсене лартма юрамасть, хӗрӗх чалӑш 
аякка кайса лартмалла законӗ, ҫавӑн пек пулнӑ 
ун чухне. Виҫсе тухрӑм эпӗ ун чух хам кил вы- 
рӑнӗнчен чиркӳ патне ҫитиччен—аллӑ чалӑш тух- 
рӗ. Эхе, тетӗп хам ӑшра, значӑт, пӳрт лартма 
юрать,—никамӑн та мана хирӗҫ тӑма закон ҫук, 
тетӗп. Тытӑнатӑп хайхи пурана майлаштарма, 
чӳречисене .тартагӑп, алӑкне касса кӑларап. Ку- 
рать хайхи пуп, мана кӑмӑлпа пистерме ҫуккине, 
вӑйпа пистерес, тет, ӗнтӗ. Чӗнсе илет хайхи хӑй 
патне старшинапа ктитора, пӗр пвлӗк мужике, 
пуянраххисене, чӗнсе илет те ӗҫтерет, пӑхатӑп, 
хайхисем ман пата ушкӑнӗпе кӑшкӑрса пыраҫҫӗ.



Хрисашки чӑн малта пырать, кӗпе ҫухисене йӳле 
янӑ, кӑкри ҫара, хӑлаҫланать хӑй, рясси тусан 
шӑлать, кӑкри ҫинче хӗрес йӑлтӑртатать, —ун 
хыҫҫӑн тусӗсем пыраҫҫӗ — пуртӑсем, пакурсем 
ҫӗкленӗ. Эпӗ ӗнтӗ, алла пуртӑ тытнӑ та, мӗн 
пулать-ха тесе, тӑратӑп кӗтсе хам пӳрт умӗнче. 
Хайхи пуп ман умма пырса тӑчӗ те, ҫухӑрса ячӗ:

— Ҫылӑх чӑмаки! Мӗн тӑван эсӗ? Тӑна кӗр. 
Турӑ ҫӗрӗ ҫине хӑвӑн вараланчӑк пӳртне лартан, 
вӗт. Ҫӗмӗрӗр ӑна, тусӑмсем! Пурпӗрех чӑтса 
ларас ҫук вӑл; турӑ ҫилӗшӗ ӗнтсе, яратех ӑна. 
Ҫак ҫылӑхлӑ ҫын пӳртне-и, аҫа ҫаптаратех ӑна 
хӑватлӑ турӑ. Пурӗпӗр ишсе антарать...

Сӑнчӑрти йытӑсем пекех ӗнтӗ мужикӗсем те, 
ӳсӗр хӑйсем, тӳрех ман мӗскӗн пӳрт ҫине сиксе 
ӳкрӗҫ. Курӑнать, ҫителӗклӗ сыпнӑ хӑйсем. Эпӗ 
ӗнтӗ, вӗсен ҫулне пӳлес тесе, ктитора пуртӑпа 
хӑмсартӑм,—анчах мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, куран, хам 
ҫынна вӗлерме пултарасса, мӗн усси пултӑр-ха 
унтан,~-пурӗпӗр пӗччен ҫӗнтерес ҫук эпӗ вӗсене.

Йӗрсе ятӑм эпӗ... Хам йӗрсе янинчен вӑтанни- 
пе, ҫак тискер кайӑксем .ман куҫҫулӗн пӗр тумлам- 
не те ан курччӗр тесе,—пӑрӑнса кайрӑм эпӗ вӗ- 
сенчен...^ Ҫылӑхран пӑрӑнас терӗм. Шыв хӗрнелле 
утрӑм. Йывӑҫ тӗмисем хушшине кӗрсе лартӑм та 
хайхисем мӗн хӑтланнине пӑхса ларатӑп. Вӗсем 
ман мӗскӗн пӳртӗме тустараҫҫӗ, турӑ ячӗпе тус- 
тараҫҫӗ ӗнтӗ, пӗр пӗрене хӑварми ишсе антарчӗҫ.

— Анчах пачӑшкӑ санран тӗрӗсрех виҫнӗ,—терӗ 
анне, кӑвакарнӑ тутисене пӑчӑртаса.

Ку сӑмахсене вӑл асаттене тӗртсе илес шухӑш- 
па каларӗ.

— Мӗ-ӗн?!—сасартӑк хускалчӗ асатте.
Курӑнсах тӑрать, ҫиллине шӑнарайманнипе, унӑн

пысӑк та кӑвак куҫӗсем юнпа тӑвӑнса хӗрелеҫҫӗ.
— Тӗрӗсрех ҫав,—терӗ анне, ҫине тӑрса, асат- 

тен сиввӗн пӑхакан куҫӗсем хӑратаймарӗҫ ӑна.— 
Эсӗ чалӑшпа виҫнӗ, кил вырӑнӗнчен пуҫласа чиркӳ 
крыльци таран виҫнӗ эсӗ, анчах сан чиркӳ карти 
таран ҫеҫ виҫмелле пулнӑ. Вара сан пачӑшкӑнни 
пек тухатчӗ,—хӗрӗх чалӑшран каярах пулатчӗ, 
эс виҫнӗ пек алӑ чалӑш пулмастчӗ.

Асатте ҫак самантра, анне ҫине хаяррӑн пӑхса, 
чылайччен ним чӗнмесӗр ларчӗ. Шӑнарайми ҫилӗ- 
пе тӑвӑнса ларчӗ вӑл, сӑмах чӗнеймиех пулса 
ларчӗ.

Юлашкинчен, вӑл урайне лачлаттарса сурчӗ те, 
кӑшкӑрса пӑрахрӗ:

— Мӗн, закона чиркӳ картине, ҫӗрӗк картана 
сыхлама ҫырнӑ-им? Тьфу, пӳтсӗр! Пуп хӳри!..

Хӗрсе кайнӑ асатге хӑш-хаш сывласа илчӗ те 
, малалла калама пуҫларӗ.

«—Тепӗр кунне пӗлтӗм эпӗ, пуп мана мӗншӗн 
хӑваланине. Пӑх-ха эс ӑна, сысна витине аслӑла- 
тасшӑн пулнӑ,—кӳршӗри улпутран темскерле, 
оркшир сыснисене, каҫӑр сӑмсасене, пилӗк сыс- 
на туяннӑ та, пӑх-ха эс ӑна. Ӑратлӑ чӑхсене ӗр- 
четме ӑшӑ сарай тӑвасшӑн пулнӑ тата. Паллах 
ӗнтӗ—пуп куҫӗ хырӑмӗнчен те пысӑкрах. Ҫакна 
пӗлтӗм те эпӗ, ҫилӗ тӑвӑлса килчӗ, чӗре ҫурӑлса 
каять пуль, терӗм. Мӗнле-ха апла,—тетӗп,—ҫав 
каҫӑр сӑмсаллӑ оркшир тӗшне те тӑмастӑп-и 
эпӗ? Унӑн ҫӑмламас автанӗ тӗшне те тӑмас-и? 
Ухмах чӑхран та йунӗ-и? Ҫук! Хама пуп выльӑх- 
хипе танлаштарма ирӗк памастӑп. Юлашки пус 
укҫама пӗтерем те, анчах пӳртӗме хамӑр вырӑна 
лартаппах, ӗмӗрхи вырӑн вӗт-ха вӑл, тетӗп.

Ни.ме турӑм та хайхи пурана каллех малтанхи 
вырӑна куҫарса лартрӑм. Хрисашка хӑҫан 'та пу- 
лин ӑса кӗрӗ-ха, тетӗп. Анчах апла пулмарӗ. Ҫит- 
рӗм хайхи патне ҫылӑх каҫарттарма... Ухмах пул- 
нӑ ҫав эп ун чухне—чиркӳве ҫӳренӗ, пупсене 
ӗненнӗ. Ҫитрӗм те хайхи патне ҫылӑх каҫарттар- 
ма, вӑл ман ҫине, «христос сурӑххисене пӑхакана» 
итлеменшӗн, ҫав тери йӑвӑр епитими хучӗ ларт- 
рӗ. Кашни кун тӑватҫӗршер хут Христос сӑнӗ 
умне тӑрса ҫӗре пуҫҫапмалла, ҫитменне тата 
Иисус кӗллине каламалла. Вӑт мӗн туса хучӗ вӑл. 
Ҫапла ҫав—хӗрӗх кун. Шухӑшлама хӑрушӑ. Ҫу- 
хӑрса ярӑн. Ну, юрӗ, тетӗп эпӗ, аппаланса пӑхам, 
вӑл каланисене пурнӑҫа кӗртсен пӳрт хӑй вырӑ- 
нӗнчех ларӗ, таҫта ҫӑва шӑтӑкӗнче пулмӗ, 
вырӑнта пулӗ, тетӗп. Тытӑнтӑм хайхи айӑпа кӗ- 
нӗшӗн кӗлтума. Вӑтӑр кун хушши татти-сыппи- 
сӗр тӑватҫӗршер хут пуҫа пӗке-пӗке кӗлтӑватӑп. 
Ҫан-ҫурӑм чиксе ыратма пуҫларӗ, хыт ҫӗр ҫине 
чӗркуҫлене-чӗркуҫлене ларнипе, чӗркуҫҫисем 
шӑйрӑлса карӗҫ, туртса ыратма тытӑнчӗҫ, пӗр- 
май кӗлӗ вуланипе пуҫ ҫавӑрна пуҫларӗ. Сисе- 
тӗп ӗнтӗ, тискерленнӗҫемӗн тискерленсе пырап 
хам, ҫапах та, хама хам ҫирӗп тытатӑп. Нумаях 
юлмарӗ ӗнтӗ кӗлтумалли, тетӗп, юлсан юлчӗ пу- 
лӗ пӗр вунӑ кун... Ну вӑт, тухрӑм эпӗ пӗр выр- 
сарникун, ирхи кӗлле каяп ӗнтӗ, пӑхап хам пӳрт 
ҫине—пӳрт ҫук та ман. Пӗренисем кӑна йӑвалан- 
са выртаҫҫӗ, вӗсене те пулин пура ларнӑ вырӑн- 
тан таҫта аякка кая-кая пӑрахнӑ. Эх, таса турӑ 
амӑшӗ!.. Ҫнлӗ килсе кайрӗ, чун тӑвӑнса ҫитрӗ, 
ӑш хыпса ҫунать хайхи ман—куҫҫуль тымарӗсем 
типсе ларчӗҫ, тейӗн, пӗр тумлам куҫҫулӗ тух- 
масть. Нӗрес килет хамӑн, нӑйкӑшкаласа илеп, 
кӳрентерсе ҫитернипе шӑлсенехӑйрап, анчах куҫ- 
ҫулӗ, куҫҫулӗ ҫаплах тухмасть. Кӑкӑр ҫурӑлса 
тухасси ҫеҫ юлнӑ...

Пуҫларӑм вара тӗрӗслӗх шырама. Начальство 
патӗнчен начальство патне ҫӳреп, кӗрсе тухман 
канцеляри.хӑвармарӑм пуль—пристав патӗнче те, 
земский патӗнче те, старшина патӗнче те пултӑм... 
Ултӑ уйӑх хушши сӗрӗмри пек пурӑнтӑм“...

...Асатте сӑмаххине пӗтерчӗ, кашӑкне сӗтел ҫине 
хучӗ те пӑта ҫинчен алшӑлли илсе тарланӑ ҫамки- 
не шӑла пуҫларӗ. Сисрӗм эпӗ—асатте пуринчен 
ытла хӗрелсе кайнӑ куҫӗсене тимлерех шӑлчӗ.

— Начальниксем мӗн каларӗҫ вара? А, асатте- 
ҫӗм?—ыйтрӑм эпӗ. Сисетӗп, манне те куҫӑмсене 
куҫҫулӗ чӗпӗткелесе илет.

Асатте алшӑллине ҫакрӗ те, сак ҫинчен йӑвӑр- 
рӑн ҫӗкленсе, кӑмака патнелле утнӑ май аллине 
сулчӗ:

— Пурге вӗсем пӗр урапа ҫинче, начальникӗ- 
сем те ҫавах, пупсемпе наставникӗсем те, кулу- 
гурсен ҫектинчен-и унта, пур те пӗр йышши вӗ- 
сем, пурте тӑшмансем. Шайкки пӗрех вӗсен.

Н А Ч А Р
Шупашкар районӗнчи Чӗнкасси комсомол пуҫла- 
мӗш организацинче политлекцисене сахал вӗреннӗ, 
политикӑна сахал пӗлекен Насильев ирттере!.

— Эсӗ ку ,лекцине“ итленӗхыҫҫӑн мӗн ӑнлантӑн?
— Те̂  хӑлхасем, те куҫ айӑплӑ, ку лекцирен пу- 

ҫа нимӗн те юлмарӗ. Эсӗ ху мӗн ӑнлантӑн?
— Эпӗ-и? Эпӗ лекци вулаканӗ хӑй те полити- 

кӑна сахал пӗлнине ӑнлантӑм.
П. Петров-Ландӑш.



_м.КАИПК ЮРРИ
Эпӗ астӑвасса пирӗн ялта Круҫка ятлӑ ватӑ ҫын 

пурнатчӗ. Вӑл халӗ ҫук, вилнӗ. Анчах унӑн вилӗ- 
мӗпе ҫыхӑннӑ пӗр халлап халӗ те ял хушшинче 
ҫӳрет.

Ҫапла вӑл пӗррехинче апат ҫисе ларнӑ хушӑрах 
шӑм-шак вӗриленсе-килнине сиснӗ. Пуҫӗ те ырат- 
ма тытӑнсан, вӑл вырӑн ҫине выртнӑ.

— Больницӑна илсе кӑяс, — тенӗ ывӑлӗпе кинӗ.
— Ҫук, ачасем,—тенӗ унӑн карчӑкӗ,—ку пӗрре 

те больница йӗрки мар, ӑна курайман ҫынсем тӑ- 
ваҫҫӗ. Пӑсса панӑ ӗнтӗ.

Ывӑлӗпе кинӗ чӗнмен, мӗншӗн тесен карчӑк хӑ- 
йӗн тӗшмӗшле ӑнланӑвсемпе ялта паллӑ хӗрарӑм 
пулса тӑнӑ.

Круҫкана чӳрече умне вырттарнӑ. Ҫав чӳрече 
умӗнчех чирлӗ ҫынна кирлӗ мар хӗвел ҫуттине 
хупӑрласа тӑракан кӗлет пулнӑ.

Пӗр кун аванах йӑвашланса ҫитнӗ Круҫкан хӑл- 
хине илемлӗ юрӑ сасси кӗрсе кайнӑ. Юрри чӳрече 
умӗнчи кӗлет ҫинчен илтӗннӗ. Савӑннӑ Круҫка, 
ҫавна итлесе чылайччен йӑпанса пурӑннӑ. Анчах 
вӑхӑт иртнӗ май, чирлӗ ҫынна илемлӗ юрӑ та 
йзлӑхтарса ҫитернӗ. Вӑл карчӑкне чӗнсе илнӗ те 
каланӑ:

— Карчӑк, мӗнле кайӑк ҫав? Хӑйӗн юррипе мана 
йӑлт йӑлӑхтарса ҫитерчӗ. Хӑваласа яр, тархасшӑн!

Карчӑк чӳрече янахне пырса шакканӑ. Тулти 
кайӑк ӑна хӑлхана та чикмен, хӑйӗн илемлӗ юрри- 
не малалла шӑрантарнӑ. Вӑл ӑна тула тухсах хӑ- 
валаса ярасшӑн пулнӑ, ҫавӑнтах тата „Амаҫури" 
текен халлапоа пӗр кайӑк арман чулӗпе пӗр ала 
йӗп ярса карчӑкпа старике вӗлернине аса илнӗ те 
кутӑн чакса тӑнӑ.

— Ара, чим-ха, Круҫка, — тенӗ вӑл, —ку ырӑ 
япала мар. Турӑ кайӑкӗ ӗнтӗ вӑл, сан чунна илмел- 
лех килнӗ пуль ҫав! Курайман ҫынсемех пӗтер- 
чӗҫ ,— тесе йӗрсе янӑ Круҫка арӑмӗ.

Кун хыҫҫӑн кун иртнӗ. Круҫкан чирӗ вӑйлӑлан- 
сах пынӑ. Ашне пусарма тесе, унӑн арӑмӗ кӳрӗ- 
ше каҫа-каҫа ларнӑ. Пӗррехинче, килне таврӑннӑ 
чух, вӑл хӑйсен пӳртумӗнче хура кушак явкалан- 
са ҫӳренине курнӑ. Курнӑ ҫеҫ мар, ӑна вӑл тухса 
тарнӑ ҫӗртен (темле хӑраман тата) ярса тытнӑ.

— Тытрӑм хайхине, тытрӑм! — ҫухӑрса янӑ вӑл, 
пӳрт алӑкне уҫса.

— Мӗн тытрӑн?—ыйтнӑ пӳртри ҫУнсем пӗрхарӑс.
— Акӑ вӑл, акӑ Круҫкана асап кӑтартакан 

тӑш.ман! Кам ҫак, паллаят-ри?
— Кам кушакки тетӗн-и?
— Кушак ыар вӗт ку, тухатмӑш — ҫынран пул- 

нӑ кушак!
Кушак тавра комиҫҫи пекки пуҫтарӑнса, ыйтӑва 

темиҫе майлӑ ҫавӑркалама тытӑннӑ.

— Никам та мар, Кӗпитун арӑмӗ ку, ҫавӑ ҫапла 
ҫӳренине хамах курнӑ эпӗ, — тенӗ Круҫка арӑмӗ.

— Ҫав пулӗ ҫав ,— тенӗ Круҫки те.
— Тата кам пултӑр, ҫавах ӗнтӗ, мур, пӗтерет! 

Эпӗ пӗркунах вӗсен автанӗн урине ҫапса хуҫнӑч- 
чӗ, ҫав ҫилӗпе усал ячӗ ӗнтӗ вӑл пирӗн ҫине, — 
тенӗ тата Круҫкан ывӑлӗ.

— Эсех вӗт, Кӗпитун арӑм кин, кала луччӗ, 
эпир никама та шарламӑпӑр, — вӗҫӗмсӗр калаҫнӑ 
карчӑк. Кун пек допрос туНине нихӑҫан та курман 
кушак пӗр сасӑ та паман. Ӑна шӑпӑрпа ҫаптар- 
ма тытӑннӑ. Мӗскӗн чун, хӑйне асаплантаракансе.м 
ҫине ыратнине пӗлтерекен куҫӗсемпе пӑхса ма- 
кӑрнӑ.

— Э-е, ҫапла аван мар-и? Ҫынна усал тунӑ 
чухне аван! — ятлаҫнӑ карчӑк. „Ҫынран пулнӑ ку- 
шак“ ҫапах Та чӗлхе кӑларман. Юлашкинчен унӑн 
хӑрах урине касса татнӑ. Ҫапла пӗтнӗ тӑшман. 
Анчах вӑл пӗри ҫеҫ пулнӑ, тепри халӗ те ч}фече 
умне кашни кун киле-килӗ юрланӑ. Круҫкан чирӗ 
пит вӑрӑма кайнӑ. Кайран-кайран вӑл ҫӗнтерсе 
килнӗ, вара Круҫкан аллӑ пилӗк ҫулхи ывӑлӗ тӑ- 
лӑха тӑрса юлнӑ. Йӗнӗ вӑл. Тӑлӑха юлтӑм тесе 
ҫитмӗл ҫулхи карчӑкӗ те макӑрнӑ.

Упӑшкин пумилки ҫитсен, карчӑк пумилке 
ирттерме килнӗ ҫынсене хӗвелҫавӑрнӑш ҫигерес- 
шӗн пулнӑ. Вӑл кучченеҫ унӑн кӗлет маччинче 
ала ҫинче пулнӑ. Мачча ҫинче хӗвелҫавӑрнӑш 
хуппи пур ҫӗрте те сапаланса выртнине курсан, 
карчӑк шалл- тӗлӗнсе кайнӑ. Кам мурӗ шӗкӗлчесе 
ҫӳренӗ кунта? — тесе шухӑшланӑ вӑл. Ала ҫине 
пӑхнӑ та, унта та хӗвелҫавӑрнӑш хуппи анчах 
шӗкӗлченсе юлнӑ. Тӗшмӗшлӗ карчӑк кӑна тӗп-тӗ- 
рӗс ӑнланса илме пултарайман. Вӑл пӳрте кӗнӗ 
те пӗтӗм ҫынсен умӗнче кинӗн ачисене вӑрҫма 
пуҫланӑ. Ҫакӑнта ӑна ывӑлӗн шкулта вӗренекен 
ывӑлӗ хайхи кайӑк ҫинчен аса илтернӗ.

— Ара мур, чӑнах ҫав кайӑк ӗҫӗ вӗт ку. Вӑл 
Круҫкаиа мар, ҫакна иленнӗ пулнӑ-ҫке ҫӗрҫӑтас- 
шӗ! — тенӗ вара карчӑк.

Ҫак вӑхӑтрах вӗсем патне кӳршӗри Сантӑр 
арӑмӗ ятлаҫса кӗнӗ.

— Ма ятлаҫатӑн-ха? — ыйтнӑ унтан.
— Ара эсир ухмаха тухнӑ-им мӗн? Ман куша- 

кӑн урине эсир касса татнӑ тенине илтрӗм эпӗ. 
Мӗн усал турӗ вӑл сире?

Круҫкана асӑнма турӑ умне тӑнӑ ҫынсем ҫакӑ 
сӑмахсене илтнӗ те сӑхсӑхма пӑрахсах, пӗҫҫисене 
ҫапа-ҫапа, ахӑлтатса кулма тытӑннӑ.

Ку халлапа илтсен, пирӗн ялсем халӗ те ку- 
лаҫҫӗ.

М. Аркай.

Эскетенри калаҫусем

Трахпунктра

Трахомлӑ ҫын: Ку алӑка ма ҫаклатса лартнӑ? 
Трахсестра: Паян анчах урай ҫутартӑм. Урай 

хуралать, ҫавӑнпа та халех кӗртместӗп.
Трахомлӑ ҫын: Эппин халӗ каяс пуль. 
Трахсестра: — Кай, тепӗр виҫӗ кунтан кил.

Туллимар вӑтам шкулта

— Ку юр купине ма хыртарман?
— Юр хырсан картлашкапа хӑпарса ура вӑйӗ 

пӗтет. Капла лайӑхрах. Юр купи ҫинчен ларса 
ярӑнеа тӳрех ,учительскине“ кӗме пулать.

Эскетень.



Пӗр профсоюз обкомӗнче

— Марья Павловна, сана Мускава путев- Паянах ярасчӗ... Ай-уй! Марья Павловна 
кӑсем ҫинчен срочно хут ҫырса яма кала- 3 сехетченех килне тарнӑ тем?! 
нӑччӗ. Ҫыртӑн пулсан...

Ш ыраса тупаймӗҫ
Ку калаҫу Вӑрмар районӗнчи „Маяк“ колхозра 

пулса иртет.
— Пирӗн бригадӑра икӗ тӗрлӗ плугсем пур. 

Пӗрисем „яланах“ ялта пурнаканнисем, теприсем 
.вӑхӑтлӑха урӑх ҫӗрте пурӑнаканнисем“.

— Мӗнле апла?
— Мӗнле пултӑр... Пирӗн „Маяк“ колхозра 

ҫитес ҫуракине хатӗрленес плугсене иртнӗ ҫулах 
уя, ана пуҫне лартса хӑварнӑ. Сӑмахран, сасар- 
тӑк, сисмен хушӑран ҫуракине тухмалла пулсан, 
сӳсмен тӑхӑнтарса лаша ҫине утланса сиккйпех 
тухса каятпӑр. Кун пек тусан ӗҫ хӑвӑртрах пу- 
ласса, эпир иртнӗ ҫулах пӗлсе тӑнӑ. Тата ку ӗҫ 
пире халӗ юр тытас ӗҫре те питӗ пысӑк усӑ парать...

— Сирӗн плугсене вӑрламаҫҫӗ-и вара?
— Ҫук, вӗсем халӗ юр айӗнче, ҫавӑнпа вӑрлас 

текен ҫын та ӑна шыраса тупайрас ҫук.

Йӗкехӳресем
Пӗрре ҫуллахн шӑрӑх кун йӗкехӳ_ре ҫип пек 

тӳрӗ выртакан такӑр ҫул ҫине тухса Йӗршу шывӗ 
еннелле упаленме пуҫланӑ. Упаленсен-упаленсен 
ҫак пысӑк нӗкехӳре хӑйӗнчен пӗчекрех йӗкехӳре- 
не хирӗҫ пулнӑ.

— Ӑҫталла ҫул тЫтрӑн, хисеплӗ тӑванӑм?-— 
ыйтнӑ пысӑк йӗкехӳре пӗчӗкрех йӗкехӳререн.

— Ӑшӑ вырӑн шырама каятӑп, — тенӗ ӑна хи- 
рӗҫ пӗчӗкрех йӗкехӳре.

— Апла эпир иккӗн пӗр касу. Эпӗ те ҫав шут- 
пах ҫӳретӗп. Иккӗн пӗрле кайӑпӑр, — тенӗ пысӑк 
йӗкехӳре.

Пысӑк йӗкехӳрепе пӗчӗкрех йӗкехӳре ҫул тӑрӑх 
малау1ла шӑвӑнтарчӗҫ.

Кайсан-кайсан тепӗр йӗкехӳрене тӗл пулчӗҫ. 
Кайсан-кайсан каллех тепӗр йӗкехӳрене тӗл пул- 
чӗҫ. Кайсан-кайсан каллех, каллех... Мӗнпурӗ пил- 
лӗкӗн пулчӗҫ те Шупашкар районӗнчи Хыркасси 
ялне пырса кӗчӗҫ. Кунта хайхи йӗкехӳресем пил- 
лӗкӗш те ялпона пырса вырнаҫрӗҫ. Пӗри Михайлов 
ялпо председателӗ пулчӗ, тепри Анисимов бух- 
галтер пулчӗ, виҫҫӗмӗшӗ Ухвадинов ялпон Паҫ- 

'пак отделенин заведующийӗ пулчӗ, тӑваттӑмӗшӗ 
Смирнов Шемшер отделенин заведующийӗ пулчӗ 
тата пиллӗкӗмӗшӗ Я. Михайлов Типнер отделе- 
нин заведующийӗ пулчӗ.

Пилӗк йӗкехӳре пӗр кавар пулса пит аван 
ӗҫлерӗҫ. Я. Михайлов, Смирнов тата Ухвадинов 
ятлисем 4—5 уйӑх хушшинче ялпо укҫине 10221 
тенкӗ растрата туса пӗтерчӗҫ. Михайлов текенни 
(председатель) ӗҫукҫине 300-шер тенкӗ илес вы- 
рӑнне ним сӑлтавсарах 475 тенкӗшер илсе пурӑн- 
чӗ, Анисимов текенни (бухгалтер) 270 тенкӗ вы- 
рӑнне 370 тенкӗ ӗҫукҫи илсе пурӑнчӗ.

Ҫак йӗкехӳресем малашне те аванах пурӑнат- 
чӗҫ пулӗ те, анчах февралӗн 5-мӗшӗнче пухӑннӑ 
пайщиксен конференцийӗ йӗкехӳресен компанине 
ҫапса салатрӗ.

Гр. Петров-Ливаш.



К У Л Я С  К И Л Е Т

Почтӑра
— Гражданка, журнал илме ҫырӑнтӑм. Илнӗ 

журнал номӗрӗсем пыманни ҫинчен жалобине ӑҫ- 
та памалла-ха?

•— Ҫав сӗтел хушшинче ларакан ҫынна. Мӗнле 
журнал пыманни ҫинчен жалоба парасшӑнчӗ?

— Паян ҫырӑнни ҫинчен. Вӑл пурӗпӗр вӑхӑтра 
пымасть, ҫавӑнпа жалобине малтанах парса хӑва- 
рас тетӗп.

Театртан тавӑрӑнсан
— Тархасшӑн мӗн те пулсан каласа култар.
— Театрта кулаймарӑн-им?
— Какуй кулма, унта мана акӑш-макӑш кичем 

пулчӗ.
— Мӗн, зртистсем начар вылярӗҫ-им?
— Ҫавӑ ҫав вӑт, начар ’ вылямарӗҫ. Вӗсем ла- 

йӑх вылянӑран ман юратнӑ хӗрӗм вӗсем ҫине 
анчах пӑхса ларчӗ, а ман ҫине... куҫ хӗррипе те 
пӑхса илмерӗ.

Анат Юнтапара
— Эсир ма халнчченех клевӗр ҫапман?
— Клевӗр ҫапма лартнӑ .машин юр айнех пул- 

нӑран.
— Ма машинне юр айӗнчен кӑларман?
— Унпа ҫап.малли клевӗрӗ юр айне нулнӑран.

Тӑрӑ ш ы ва
Шупашкарти Рабэчисен поселкин- 

че пурӑнакансем ҫырмари лапра-ҫӗп- 
реллӗ ҫӑлтан шыв ӑсса пурӑнаҫҫӗ. 
Водопровод ӗҫлемест.

(Максимов).
— Рабочпсен иоселокӗнче пурӑнакансене хӑҫан 

та пулсан тӑрӑ шыв ҫине кӑларӗҫ-кӑларӗҫ те-ха.
— Ма? Ним айӑп та туман-ҫке эпир?
— Апла пулсан та, тӑрӑ шыва кӑлараҫҫех сире,— 

пӗлетӗч.
— Хӑҫан?
— Водопровод йӗркеллӗ ӗҫлеме тытӑнсан.

Кая ю лса асӑрхаттарни
— Ман тусӑм эс! Апла пулсан та прогулсем 

тунӑшӑн сана выговор профсоюз енчен парат- 
пӑрах. Ху пирхи местком щышӑннӑ постановленине 
вуларӑн-и-ха?

— Петя, ара мана...

— Ан пӳлсе лар! Саншӑн ку выговор юлашки 
хут асӑрхаттарса калани вырӑнче пултӑр.

— Ара, Петя, мана администраци енчен сиртен 
малтанах асӑрхаттарса хунӑ вӗт.

— Вара?
— Прои-зводствӑран кӑларса ячӗҫ.

Ӗҫме вӗреннӗ ҫын
— Доклад кӑмӑла каймарӗ. Вӑл типӗ тухнӑ 

сан, чӗрӗ фактсем сахал.
— Типӗ тухнӑ тетӗн? Пулма пултарать, мӗн- 

шӗн тесен: докладна ҫырса пӗтермесӗр ӗҫме па- 
мастӑп, терӗ арӑм.

Ӗлкӗреймен пуҫлӑх
Трак районне кӗрекен Типҫырма 

ялсоветӗнчи вулав ҫурчӗ валли унӑн 
пуҫлӑхӗ Димитриев 1939 ҫулшӑн 
пӗр хаҫат та ҫырӑяса илмен.

(Ялкор ҫырӑвӗнчен)
Вулав ҫуртне пынӑ ҫын: Димитриев юлташ, 

кӑҫалхи хаҫатсене ма ҫырӑнман эсир?
Димитриев:—Ма ҫырӑнман... Халь пӗлтӗрхи- 

сене те вуласа пӗтермен.

Ҫывӑхри вӑрман
Тури Ҫӗрпӳкассин ялсовечӗпе кол- 

хоз правленийӗ кӑҫал пӗр пулене ву- 
тӑ та хатӗрлемен. Колхоз председателӗ 
Шивиркин юлташ укӑлча картисене 
ҫунтарттарать.

(Ҫӑрттан.)
Колхозник: Колхоз илнӗ вӑрман пит инҫе-н 

кӑҫал?
Шивиркин: Инҫех мар, ялтан ҫурҫухрӑм та ҫук.
Колхозник: Мӗнле, пирӗн ял ҫумӗнче нимӗнле 

вӑрман та ҫук-ҫке?
Шивиркин: Хе. вӑрманӗ пулмасан, укӑлча кар- 

ти пур, вӑл та вӑрмантан килнӗ япала.

Сахал пӗлнӗрен
Елчӗк районӗнчи „Молот“ колхозӑн 

бригадирӗ Еремеев Ал-др колхозник- 
сен ӗҫкунӗсене тӗрӗс лартмасть. Час- 
часах вӑл ӗҫе пӗчӗк ачасене шанать.

(Г. Рахмуллин).
— Еремеев юлташ, ма эсӗ хутла сахал пӗлекен- 

сен шкулне ҫӳреместӗн? Ху вӗт ӗҫкунӗсем ларт- 
ма та пӗл.местӗн.

— Хе-ей, ӗҫкунӗсене ӑна пӗчӗк ачасем те ларт- 
са параҫҫӗ. Уншӑнах вӗренме ҫӳреймӗн.
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Ытахальтен ӗҫлесе ларакансем хушшинче

—  Паха пирус туртатни?
—  Пит паха. Ана заняти вӑхӑтӗнче 13— 15 штук туртнӑшӑн ҫур кун укҫи илетӗп.



А. П. Чехов

X У И X А‘
Кӗркури Петров ятлӑ токарь, Галчин вулӑсӗн- 

че тахҫантанпах пит лайӑх маҫтӑр, ҫав хушӑрах 
чи йӗркесӗр мужик хисепӗнче тӑраканскер, хӑйӗн 
чирлӗ карчӑкне земски больницӑна лартса каять. 
Унӑн пӗр вӑтӑр ҫухрӑма яхӑн каймалла, анчах ҫу- 
лӗ ҫав тери усал, вӑл ҫулпа Кӗркури токарь йыш- 
ши кахал ҫеҫ мар--хысна почтипе ҫӳрекен те йӗр- 
келлӗ кайма пултарас ҫук. Пите тӳрех хаяр, сивӗ ҫил 
кастарать. Сывлӑшра ӑҫта пӑхнӑ унтах юр пӗрчи- 
сен пӗлӗчӗсем ҫавӑрӑнса тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа та юр, 
таҫтан, те пӗлӗт ҫинчен, те ҫӗр ҫинчен ҫӑвать, 
нимӗн те ӑнланма ҫук. Ҫилтӑман витӗр уй-хирте— 
телеграф юписем те, вӑрман та курӑнмаҫҫӗ. Кӗр- 
кури ҫине уйрӑмзх вӑйлӑ ҫил ҫавӑрттарса пыр- 
сан вара—пӗкӗ те курӑн.ми пулать. Ватӑ та вӑйсӑр 
кӗсре аран-аран лӗпсӗртеткелесе пырать. Унӑн 
пӗтӗм вӑйӗ урисене тарӑн юр ӑшӗнчен/туртса кӑ- 
ларса тата пуҫне сулкаласах пӗтнӗ. Токарь вас- 
кать. Вӑл ларчӑк ҫине ларнӑ та канӑҫсӑрланса, 
сиккелесе, хӑй лашине пӗр май ҫурӑмӗ тӑрӑх ти- 
верткелесе пырать.

— Эс, Матьрун, ан макӑр...—мӑкӑртатать вӑл. — 
Кӑштах тӳс ӗнтӗ. Тур пулӑшсан больницӑна ҫи- 
тӗпӗр те, сан вӑл, леш хайхи пӗр самантрах... 
Павел Иваныч сана пӗр тумлам парӗ, е юн яма хушӗ, 
е тен, кӑмӑлӗ пулсан мӗнле те пулин ҫпиртпа 
шӑлса ярас, тейӗ, вара вӑл леш хайхи... айӑкӗ, 
хӑех ыратма чарӑнать. Павел Иваныч тӑрӑшатех... 
Кӑшкӑрассине кӑшкӑрса пӑрахать ӗнтӗ, урисемпе 
те тапӑртаткаласа илӗ, анчах тӑрӑшассине вара,. 
тӑрӑшатех... Лайӑх господин, пит кӑмӑллӑ, турӑ 
сывлӑх патӑр ӑна... Халь акӑ, эпӗр ҫитнӗ-ҫитме- 
нех, чӑн малтан хӑй хваттерӗнчен сиксе тухать 
те, пуҫлать ӗнтӗ шуйттансене шутлама. „Мӗнле? 
Мӗншӗн апла?—тесе кӑшкӑрать ӗнтӗ.—Мӗншӗн 
вӑхӑтра килмерӗн? Эп сирӗнпе, шуйттансемпе 
кунӗ-кунӗпе тӑрмашма йытӑ-и мӗн? Мӗншӗн ир- 
лесе килмерӗн? Тухса кай! Шӑршу та ан пултӑр 
сан кунта! Ыран кил!“—тет ӗнтӗ. Эпӗ ӑна: „Гос- 
подин тухтӑр! Павел Иваныч' Ваше высокобла- 
городи!*—тейӗп. Уткала ӗнтӗ, ҫӑва пуҫӗ, чорт! Но!

Токарь лашана ҫапать те, карчӑкӗ ҫине пӑхма- 
сӑрах, каллех хӑй ӑссӗн .мӑкӑртатма пуҫлать:

— „Ваше высокоблагороди! Тупата, акӑ, турӑ 
пур... Сӑхсӑхсах^ калатӑп, эпӗ тул ҫутӑлнӑ-ҫугӑл- 
манах тухрӑм. Ӑҫтан вӑхӑтра ҫитетӗн-ха, мехер 
турӑ... Турӑ амӑшӗ... ҫиленсе ҫакнашкал тӑман 
кӑларчӗ пулсан? Хӑвӑрах куратӑр вӗт-ха... Лайӑх- 
рах лаша пулсан, вӑл та хӑвӑрт илсе ҫитерес ҫук, 
анчах манӑн, хӑвӑрах куратӑр вӗт-ха, лаша мар 
вӗт, намӑс!“--Павел Иваныч ҫиленет те ӗнтӗ. 
„Пӗлетпӗр сире! Яланах сӑлтав тупатӑр эсӗр, ни- 
хӑҫан та айӑплӑ мар. Уйрӑмӑнах эсӗ, Гришӑ! Вӗт 
эпӗ сана тахҫанах пӗлетӗп. Пӗр пилӗк хутхупаха 
кӗрсе тухрӑн пуль-ха“,—тесе кӑшкӑрса тӑкать 
ӗнтӗ. Эпӗ ӑна: Ваше высокоблагороди! Мӗн эпӗ, 
ай темскерле тискер этем, е турра ӗненместӗп-и? 
Карчӑк чунке турра парать пулать те, вилет те, 
эпӗ вара хупахсем тӑрӑх чупатӑп пулать. Мӗн

калаҫатӑр, тур ҫырлахах! Ҫӑвапатне вӗсене, ху- 
пахсене!"—Вара Павел Иваныч сана больницӑна 
ҫӗклесе кайма хушать. Эп ун умне чӗркуҫҫи ҫи- 
не ӳкетӗп... „Павел Иваныч! Ваше высокоблаго- 
роди! Пӗтӗм чӗререн тав тӑватпӑр. Каҫарӑр пире, 
ухмахсене, путсӗрсене, тиркесе ан тӑкӑр пире, 
мужиксене! Пире ӗнсерен парса хӑваласа ямалла, 
анчах эсӗр пирӗншӗн хыпкаланатӑр, урӑрсене юр- 
па варалатӑр!“ Павел Иваныч ҫапас килнӗ пек 
пӑхса илет те, ҫапла каласа хурать ӗнтӗ: „Чӗр- 
куҫҫн ҫине ӳксе йӑваланиччен, санӑн, ухмахӑн, 
эрех кӳпес марччӗ, карчӑкна хӗрхенесчӗ. Вӗтес 
пулать сана!“

— „Тӗрӗс, вӗтес пулать, Павел Иваныч, аҫа 
ҫапгӑр мана, вӗтес пулать! Анчах эсир пире ыр 
тӑвакан ҫын пулсан, пирӗн тӑван атте пулсан, 
пирӗн сире мӗнле пуҫҫапас мар-ха? Ваше выско- 
благороди! Терӗс калатӑп... Турӑ умӗнче каланӑ 
пек... Ытах улталатӑп пулсан, сурӑр мана куҫран: 
ну эппин, Матьрун сывалчӗ-тӗк вара, хӑй карт- 
не ларчӗ-тӗк, эпӗ сире мӗн хушнӑ ӑна, веҫех ту- 
са паратӑп! Ытах кӑмӑлӑр пулсан, карели хурӑ- 
нӗнчен портсигар туса парӑп... Крокет валли 
шарсем, кегӗлсе.м туса парӑп, ют патшалӑхринчен 
пӗртте кая мар тӑватӑп... эпӗ сирӗншӗн пулсан 
пурне те тума хатӗр! Сирӗнтен эпӗ пӗр пус та 
илместӗп! Мускавра пулсан сирӗнтен ун пек порт- 
сигаршӑн тӑватӑ тенкӗ илме пултараҫҫӗ, анчах 
эпӗ пӗр пус та илместӗп“. Тухтӑр вара кулса 
ярать те: „Ну юрӗ, юрӗ... Сисетӗп! Анчах, шел, 
ӗҫетӗн эсӗ...“—-тесе хурать. Е-е, карчӑк, госпо- 
дасемпе мӗнле калаҫмалине пӗлетӗп эпӗ. Эпӗ ка- 
лаҫма пултарайман господин та ҫук! Ҫула ҫуха- 
тас марччӗ, ҫула тытса пыма тур пулӑштӑрччӗ 
кӑна. Ав мӗнле вӗҫтерет! Пӗтӗм куҫа хупласа лартрӗ.

Вӗҫӗмсӗрех мӑкӑртатать токарь. Хӑйӗн йӑвӑр 
хуйхине кӑшт та пулин пусарас тесе, вӑл нимӗн 
шухӑшламасӑр калаҫса пырать. Чӗлхе ҫинче сӑ- 
мах нумай, анчах пуҫра шухӑшсемпе ыйтусем 
тата ытларах. Токарь тӗллӗн хуйхӑ кӗтмен-туман 
ҫӗртенех, сасартӑк килсе тухнӑ, ҫавӑнпа та вӑл 
халь ниепле те тавҫӑрса, ӑнланса, шухӑшласа ил- 
ме пултараймасть. Ку таранччен вӑл нимӗн ҫин- 
чен шухӑшламасӑр тенӗ пек, ҫурри ӳсӗр пурнӑҫ- 
па пурӑннӑ пекех, ни хуйхӑ, ни савӑнӑҫ тӗлне пӗл- 
месӗр пурӑннӑ, анчах халь сасартӑк чӗрере ҫав 
тери ыратнине сисет. Халь ӗнтӗ вӑл ҫак таранч- 
чен ялан кахалланса, ӳсӗр пуҫпа нимӗн шухӑш- 
ламасӑр пурӑнаканскер, шухӑшламан-туман ҫӗр- 
тенех ӗҫлӗ, тӑрӑшакан, васкакан, ҫитменне тата 
ҫутҫанталӑкпа та кӗрешекен ҫын вырӑнне кӗрсе 
ӳкрӗ. Токарь ку хуйхӑ ӗнер каҫхине пуҫланнӑ 
иккенне астӑвать.

Ӗнер каҫхине вӑл киле яланхи пекех ӳсӗр та- 
вӑрӑнсан, хӑйӗн кивӗ йӑлипе ятлаҫма, чышкисем- 
пе сулкалама тытӑнсан, карчӑкӗ ун ҫине, хӑйӗн 
чарусӑр упӑшки ҫине халиччен нихӑҫан та пӑх- 
ман пек пӑхса илнӗ. Ытти чухне унӑн ватӑ куҫӗ-

*) ВКП(б) Историйен ксске ку[ сне вӗренекепсене усӑ кур.ма ничетлетпӗр. (Ред.) .-
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сем асаплӑн, нумай хӗнесе апат сахал ҫитерсе 
усракан йытӑсенни пек йӑвашшӑн пӑхнӑ, анчах та 
халӗ вӑл С1̂ ввӗн, куҫӗсене пӗр вылятмасӑр, ту- 

^рӑшсем ҫинчи ҫветуйсеы пек, е халь-халь вилме 
хатӗрленнӗ ҫынсем пек, шӑтарасла пӑхнӑ. Ҫакӑн- 
тан, ҫак тӗлӗнмелле те ырӑ мар пӑхакан куҫсене 
пула пуҫланса кайнӑ ӗнтӗ хуйхӑ. Ҫавсене пула 
ӑнран кайнӑ токарь кӳршӗрен лаша ыйтса илнӗ, 
халь акӑ вӑл хӑйӗн карчӑкне, Павел Иваныч хӑ- 
йӗн порошокӗсемпе, мазӗсемпе нмлесе, ӗлӗкхи 
пекех чипер пӑхакан тӑвасса шанса, больницӑна 
леҫет.

— Эсӗ, Матьрун, асту...—мӑкӑртатать вӑл.—Па- 
вел Иваныч эпӗ сана хӗненӗ-и, е хӗнемен-и тесе 
ыйтсан,—пӗртте ҫук!—ге. Эпӗ сана урӑх хӗнемес- 
тӗп. Ак сана хӗрес. Мӗн эпӗ сана ҫилленнипе хӗ- 
ненӗ-и мӗн? Ахаль, пустуй хӗненӗ. Эпӗ сана хӗр- 
хенетӗп. Тепри пулсан хуйхӑрас та ҫукчӗ ха, ан- 
чах эпӗ вӑт илсе каятӑп... тӑрӑшатӑп. Мӗнле вӗҫ- 
терет, мӗнле вӗҫтерет! Турӑҫӑм, санӑн ирӗкӳ! Турӑ 
ҫул тытӗа пыма пулӑштӑрах... Мӗнле, айӑку ыра- 
тать-и? Матьрун, ма шарламастӑн есӗ? Санран ый- 
татӑп-ҫке: айӑку ыратать-и?

Ӑна карчӑкӗн пичӗ ҫинче юр ирӗлменни тӗлӗн- 
терет, пичӗ темле тӑсӑлса кайни, шурӑ-кӑвак тӗс- 
ленни, сивӗ, салху сӑнлӑ пулса кайни тӗлӗнтерет.

—Вӑт ухмах!—мӑкӑртатать токарь.—Эпӗ санпа 
чӗререн .турӑ умӗнче калаҫнӑ пек калаҫатӑп... а есӗ 
темскерле... Вӑт, ухмах! Илсе каймастӑп ак Павел 
Иваныч патне!

Токарь тилхепине пӑрахса шухӑша каять. Кар- 
чӑкӗ ҫине ҫаврӑнса пӑхма хӑяймасть вӑл: хӑрушӑ! 
Ӑна ыйту парса пӑхсан та,—ответ илеймесӗр юлас- 
ран хӑрушӑ. Юлашкинчен вӑл, хӑйӗн иккӗленчӗк 
те канӑҫ паман шухӑшне сирес тесе, карчӑкки ҫи- 
не ҫаврӑнса пӑхмасӑрах, унӑн сивӗ' аллине хыпаш- 
ласа тупать. Ҫӗкленнӗ алӑ патак пекех ӳкет.

—Вилчӗ эппин. Пыр та калаҫ!
Токарь макӑрма тытӑнать. Вӑл шелленинчен ытла 

кӳренег. Мӗнле-ха ҫак тӗнчере пурте хӑвӑрт пул- 
са пырать! тесе шухӑшлать вӑл. Унӑн хуйхи лайӑх- 
хӑн руҫланма та ӗлкереймерӗ—вӗҫне ҫитсе те 
тухрӗ. Вӑл хӑйӗн карчӑкӗпе пурӑнма та, чӗринче 
мӗн пуррине каласа пама та, ӑна хӗрхенсе илме 
те ӗлкӗреймерӗ, лешӗ вилсе те кайрӗ. Унпа вӑл 
хӗрӗх ҫул пурӑннӑ, анчах ҫав хӗрӗх ҫул хушши 
тӗтре ӑшӗячи пек ҫеҫ иртнӗ вӗт-ха. Ӗҫкӗсем, ҫа- 
пӑҫусем, нуша хушшинче пурнӑҫ сисӗнмен. Анчах 
унӑн карчӑкӗ юри тунӑ пекех вӑл ӑна хӗрхеннине, 
унсӑр пурӑнма пултарайманнине, ун умӗнче пит 
те айӑплине туйса илнӗ вӑхӑтра вилсе кайрӗ.

— Вӑл ыйткаласа ҫӳретчӗ вӗт!—аса илет то- 
карь.—Эп хамах ӑна ҫынсенчен ҫӑкӑр ыйтма янӑ! 
Унӑн, ухмахӑн, тата тепӗр вунӑ ҫул пурӑнмалач- 
чӗ-ха, атту тата эпӗ чӑнах та ҫавнашкал тесе 
шутлать пулать. Таса турамӗшӗ, ӑҫта ҫӑвапатне 
каятӑп-ха эпӗ? Халь имлемелле мар ӗнтӗ, пытар- 
малла. Ҫаврӑн!

Токарь лашине каялла ҫавӑрать те, ӑна пӗтӗм 
вӑйне пухса тивертме тытӑнать. Ҫул сехетрен 
сехете начарланса пырать. Халь ___ӗнтӗ пӗкӗ пачах 
курӑнмасть. Сайра-хутран ҫуна ҫамрӑк чӑрӑш ҫине 
пырса кӗрет, хура япала токарь аллине чӗрет, 
унӑн куҫӗ умӗнче вӗлтлетсе иртет, вара таврӑ 
каллех шуралса каять, ҫаврӑнса тӑнӑн курӑнать. 
„Ҫӗнӗрен пурӑнасчӗ“...—шухӑшлать токарь.

Вӑл Матьрун пӗр хӗрӗх ҫул ӗлӗкрех ҫамрӑк та

чипер, савӑнӑҫлӑ, пуян килти хӗр пулнине аса 
илет. Качча парассине те ӑна, токарь маҫтӑрлӑхне 
ытарайман пирки ҫеҫ панӑ пулнӑ. Лайӑх пурнӑҫ 
тума пур майсем те пулнӑ, анчах пӗтӗм нуша ак 
мӗнрен килнӗ: туй хыҫҫӑн вӑл ӗҫсе ӳсӗрӗлсе кӑ- 
мака ҫине хӑпарса выртнӑ та, унтаи вара пӗрре 
те урӑлса курманпа пӗрех пурӑннӑ.Туйне астӑвать 
вӑл, анчах туй хыҫҫӑнмӗн тумаллине вӗлерсен те 
нимӗн те астумасть, астусан та—ӗҫнине, выртни- 
не, ҫапӑҫнине ҫеҫ астӑвать. Такки ҫапла иртсе кай- 
нӑ вара хӗрӗх ҫул хушши.

Шурӑ юр пӗлӗчӗсем кӑвакарнӑҫемӗн кӑвакарма 
пуҫлаҫҫӗ. Каҫ пулса килет.

—Ӑҫта каягӑп ха- эпӗ?—сасартӑк шухӑшласа 
илет токарь.

—Ман пытармалла, аэпӗ больницӑна каятӑп... 
Ӑнран тухнӑ пек!

Токарь лашине каялла ҫавӑрать те, каллех тив- 
ретме пуҫлать. Кӗсре хӑйӗн мӗн пур вӑйне пух- 
са, тулхӑркаласа, вӗтӗ юртӑпа чупать. Токарь ӑна 
ҫине-ҫинех ҫурӑмӗнчен тивретсе пырать... Хыҫалта 
темӗскер шалтлатса пыни илтӗнет, вара вӑл, каял- 
ла ҫаврӑнса пӑхмасть пулин те, вилнӗ карчӑкӑн 
пуҫӗ ҫуна ҫумне ҫапӑнса пынине чухласа илет. 
Тавра тӗттӗмленнӗҫемӗн тӗттӗмленсех пырать, ҫн- 
лӗ сивӗреххӗн те вичкӗнреххӗн вӗре пуҫлать.

„Ҫӗнӗрен пурӑнма пуҫласчӗ...—шухӑшлать то- 
карь. —Ҫӗнӗ хатӗрсем туянасчӗ, заказсем илес- 
чӗ... укҫине карчӑка парса пырасчӗ... Ҫапла!“

Акӑ, вӑл тилхепине ӳкерет. Ӑна шырать, ҫӗк- 
леме тӑрать, анчах ниепле те ҫӗклеймест; алля- 
сем ӗҫлеймеҫҫӗ...

„Пурпӗрех... — шухӑшлать вӑл,—лаши хӑех 
каять, ҫулне пӗлег. Ҫывӑрасчӗ халӗ... пытариччен, 
е панихида тӑвиччен выртса канасчӗ“.

Токарь куҫӗсене хупать те тӗлӗрме пуҫлать. 
Кӑштах тӑхтасан, вӑл лаши чарӑнса тӑнине сисет. 
Вӑл куҫӗсене уҫать те, умӗнче темле тӗттӗм, 
пӳрт е ҫӗмелмзйлӑ япала курать...

Унӑн ҫуна ҫинчен анса мӗн пулнине пӗл.мелеч- 
чӗ, анчах унӑн шӑм-шгкӗ лашгах кайнӑ, вӑл юл- 
хавланса ҫитнӗ, ҫавӑнпа та вӑл вырӑнтан хускалич- 
чен—шӑнса вилме те хатӗр... Вара вӑл ним ҫин- 
чен шухӑшламасӑр ҫывӑрса каять.

Вӑранассине вӑл пӗр пысӑк пӳлӗмре вӑранать.
Пӳлӗм стенисене сӑрланӑ. Чӳречесенчен ҫап- 

ҫутӑ хӗвел ҫутти кӗрет. Токарь хӑй умӗнче ҫын- 
сене курать те, пуринчен малтан хӑйне йӗркеллӗ, 
ӑнлануллӑ ҫын пек кӑтартма тӑрӑшать.

— Карчӑка асӑнса панихида тӑвасчӗ,'тӑвансем! — 
тет вӑл.

— Пачӑшкӑна каласчӗ...
— Ну, юрӗ, юрӗ! Вырт ӗнтӗ!—пӳлсе хурать 

ӑна тахшин сасси.
— Турӑҫӑм! Павел Иванович!—тӗлӗнет токарь, 

хӑй умӗнче тӑракан тухтӑра ' курса.-—Ваше высо- 
короди, ырӑ ҫыннӑм!

Вӑл часрах сиксе тӑрса медицина умне чӗркуҫ- 
ҫи ҫине тӑма шутлать, анчах аллисем те, урисем 
те хӑйне итлеменнине сисет.

— Ваше высокороди! манӑн урасем ӑҫта? Алӑ- 
сем ӑҫта?

— Сывпуллаш аллу-урусемпе... Тӑм илтернӗ! 
Ну, ну... мӗн макӑран ӗнтӗ? Кун чухлӗ пурӑннӑ, 
тав турра! Утмӑл ҫула та ҫитрӗн пуль-ха—ҫитет 
сана!

— Хуйхӑ!.. Ваше высокороди, хуйхӑ вӗт! Каҫа-
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рӑр тархасшӑн! Тата пӗр пи,1ӗк-улт ҫул пурӑнас- 
чӗ...

— Мӗн тума?
—• Лаши хамӑн мар вӗт-ха кайса парас пулать... 

Карчӑка пытармалла... хМӗнле-ха ку тӗнчере пурте 
хӑвӑрт пулса пырать: Ваше высокороди! Павел 
Иванович! Карели хурӑнӗнчен чи лайӑх портҫи- 
гар тӑвӑп. Кройет туса парӑп...

Тухтӑр аллине сулать те, пӳлӗмрен тухать. 
Токарь пӗтрӗ!

Л. Агаков куҫарнӑ.

Ҫил хӑваласа ҫӳрекен
Катеев Федор тесен, пирӗн Тури-Выла ялӗнче 

(Хӗрлӗ Чутай р.) пурте пӗлеҫҫӗ. Вӑл—колхозри 
ревко.м председателӗ, вӑл—комсомол организацин 
секретарӗ, вӑл—колхозри клубӑн алӑкне вунӑкун- 
та пӗрре уҫакан пуҫлӑхӗ, вӑл—хамӑртан ултӑ 
ҫухрӑмри Штанаш ялсоветӗнче те ревком пред- 
седателӗ, пӗрсӑмахпа—унӑн кашни пӳрни пуҫне 
пӗр ӗҫ. Тепри пулсан, ниҫтан та ӗлкӗреймӗччӗ. 
Анчах Катеев ӗлкӗрет. Вӑл, мзшинӑсен пайӗсене 
илме ҫеҫ, колхозран 89 т. укҫа илсе, ӑна хӑйӗн 
кӗсйине чикме те ӗлкӗрнӗ; вЗл, колхоз валли укҫа 
тӑвас тесе, колкоз пылӗнчен квзс туса сутса, унӑн 
укҫине ӗҫсе яма та ӗлкӗрнӗ; вӑл лавкана тавзр 
килсен, унта пуринчен малтан кӗрсе тухма та 
ӗлкӗрет. Ӑҫтакӑна ҫитмест-ши? Пур ҫӗре те ҫитет, 
вутра та ҫунмасть, шыврз та путмӑсть, тата ниҫ- 
тан та пушӑ алӑпа тухмасть.

Кӑҫал вӑл колхозри ҫамрӑксенчен пӗр бригада 
организацилесе, вӑрман хатӗрлеме кайрӗ. Тӗлнех 
килнӗ тата, вӑрманти пысӑк йӑвӑҫсене курсанах 
Катеевӑн аяк пӗрчи чиксе кайнӑ.

— Юлташсем!—тенӗ вара Катеев.—Эпӗ кунти 
начальниксемпе кзйса паллашам-ха. Сирӗн валли 
укҫасем-мӗнсем илсе килӗп.

Виҫӗ кун иртиччен таҫта ҫил хӑваласа ҫӳренӗ 
Катеев. Вара, каҫ-хине килнӗ те, бригадӑри юлташӗ- 
сем ҫывӑрса кайсан,- тарӑн шухӑша кайса выртнӑ. 
„Ыран ирех алла пуртӑ тытма тивет,“—аса илнӗ 
вӑл. Унӑн выртнӑ ҫӗртех ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса 
каять, ҫзмки ҫине сивӗ тар нӗрчисем тухаҫҫӗ. 
Ҫӗр каҫиччен канӑҫсӑр ыйхӑпа тӗлӗрсе ирттерет 
вӑл. Вара ирхине тӑрать те, юлташӗсене татах 
темӗскерсем каласа хӑварса, Ҫӗмӗрлене вӗҫет.

Ҫаплз вунӑ кун иртет. Бригада мӗнпур кирлӗ 
ӗҫсене туса пӗтернӗ те колхоза таврӑннӑ. Кун 
хыҫҫӑн Катеев та вӑрманти ҫилсене хӑваласа ҫӳ- 
реме пӑрахнӑ. Бригадӑн укҫине кӗсйине чикнӗ те, 
вӑл та киле таврӑннӑ. Унран укҫа ыйтаҫҫӗ. Катее- 
вӑы пурне те пама ҫитмест, хӑшӗн укҫисене 
„ҫил вӗҫтерсе кайнӑ“.

Ҫапла, темиҫе ӗҫре пулса, пур ҫӗрте ҫил хӑва- 
ласа ҫӳрет Катеев.

Сириус.

Сӗннине виҫӗ ҫул кӗтнӗ
Ӗлӗк-авал, пӗр йытта ҫулла шӑрӑх пулнӑ, тет. 

Вӑл чӗлхине тӑсса кӑларса сулхӑна кӗрсе выртнӑ 
тет-те: Эх, мӗнле хӗле кӗрес, хӗле кӗрсенех хама

валли ҫулла пурӑнма пӑртан нӳрт тӑвӑттӑм, тесе 
каларӗ, тет. Хӗле кӗрсен шӑнса кайнипе пӳрт 
тӑвасси ҫинчен манса кайрӗ, тет.

Хӗле кӗрсен пӳрт умне ҫӑмха евӗрЯӗ чӗркенсе 
юр ҫине выртрӗ, тет те, сиксе чӗтресе:Эх, мӗнле 
ҫӑва тухам, ҫӑва тухсанах хама пурӑнма шӑмӑран 
пӳрт туса лартӑттӑм, тесе шухӑшларӗ, тет. Анчах 
ҫӑва тухсан ӑшӑ пулнипе шӑмӑран пӳрт туса кӗ- 
рессине те манса кайрӗ, тет.

Похвиҫнӗ районӗнчи (Куйбышев обл.) „Канаш“ 
колхозӑн руководителӗсем 1936-мӗш ҫултанпах, 
хӗле кӗрсен, клуб тӑвӑрне кура, ҫӑва тухсан 
клуба аслӑлатма шухӑшлаҫҫӗ, плансем тӑваҫҫӗ,ун 
ҫинчен хӗрсех калаҫаҫҫӗ. Анчах, калаҫни калаҫни- 
пех юлать, планӗ хут ҫинчех выртать.

1936-мӗш ҫултанпа колхозра виҫӗ председатель 
улшӑнчӗҫ. Анчах, клубӑн сӑн-пичӗ улшӑнмарӗ. 
Лаян куна ҫитсе те ҫав ҫавах ларать. Сӗннине 
виҫӗ ҫул кӗтнӗ, тенӗ ӗлӗкхи ҫынсем, кусем те 
ҫичӗ ҫул кӗттересшӗн пулас.

Хӗрлӗ мучи.

Вите шыраса

Эпӗ, Хӗрлӗ Чутай районӗнчи Тури Ҫӗрпӳкассин 
ачи, яла таврӑнтӑм та пӗр-ик кунтан района кай- 
ма шут тытрӑм. Аслӑ конюх лаша илмелли хут 
ҫырса пачӗ. Витене пытӑм. Санӑн кунтан мар, ав 
ҫав урамри витерен илес пулать,—терӗ мана 
конюх, аллипе кӑтартса. Вӑл кӑтартнӑ урампа 
утрӑм. Анчах ниҫта та вите ларни курӑнмасть. 
Лаша витине шыраса ял вӗҫнех тухса кайрӑм, ун- 
та та ҫук.

Аптранӑ енне пӗр урампа иртекен ҫын патне 
пыгӑм та: тӑваттӑмӗш бригадӑн лашисем ӑҫта 
тӑраҫҫӗ?—тесе ыйтрӑм. „Тарас патӗнче“ терӗ 
вӑл мана. Тарас патӗнче? Колхоз-витине унӑн 
каргашнех туса лартнӑ-шим? Вырӑн тупайман-шн 
вара?

Кӗтӗм Тарас патне. Карташӗнче нимӗнле вите 
те ҫук. Конюхӗ манӑн хута илчӗ те лупас айнел- 
ле утрӗ. Вӑл пахчана тухакан алӑк патнеллех 
утнӑран „витине пахчана лартнӑ-шим? тесе 
шухӑшларӑм эпӗ. Анчах та вӑл шӑп алӑк патне 
ҫитсен лупас алӑкне хупӑрласа тӑракан йӑвӑҫсен 
хыҫне пӑрӑнса кӗчӗ. Витине мӗншӗн йӑвӑҫсемпе 
хупӑрласа тӑраҫҫӗ-ши, — тесе шухӑшларӑм. Пырса 
пӑхрӑм та, ак ӑҫта иккен вӗсен вити: лашасем 
ҫара ҫӗрте, картара шапӑртатса тӑраҫҫӗ. Вӑт 
тамаша, лашасен витине шыраса ҫӳресе эпӗ лаша 
карти тупрӑм.

— Колхозӑн урӑх вите ҫук-им вара? — ыйтрӑм 
конюхран.

— Тума тытӑннӑ та-ха, тӑррине витеймен,— 
терӗ конюх.

— Ма витмеҫҫӗ?
—- Тӑррине витме витине туса пӗтересси ҫин- 

чен йышӑннӑ постановленисем ҫитеймеҫҫӗ 
пулмалла-ха,~тесе хучӗ конюх.

П. В.
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Усал выльӑх пиркиех политика енчен шанчӑксӑрӑ тухас пулать. Ман сысна ари-
ец мар ҫын сы снипе выляса ҫӳрет.

И К Е  Б Р И Г А Д А
Яманчӳрелӗнчи (Элӗк районӗ) „Молот“ колхоз 

правленинче, председательпе счетоводсӑр пуҫне, 
никамах та ҫук. Кӑшт тӑрсан, 1-мӗш бригадӑн бри- 
гадирӗ Ермолаев Александр кӗрет. Председатель:

— Ермолаев, эс вӑрман касма ҫынсем ятӑн-и?—тет.
— Мӗнле вӑрмана?
— Мӗнле пулать-и тата, ӗнерех сире наряд панӑ.
— Ӗнер... Ӑҫтан пӗлме пултарам-ха, эп ӳсӗр пулнӑ.
— Енер пӗлмен пулсан, виҫӗмкун собранире вӑр- 

ман касма каясси ҫинчен калаҫрӑмӑр-ҫке, „ырантан 
тепӗр кун касма кайма“ йышӑнтӑмӑр.

— Виҫӗмкун... собранн... ун чухне килме вӑхӑт 
пулман, мӗншӗн тесен арӑмӑн амӑшӗсем тархасла- 
сах сӑра ӗҫме чӗнчӗҫ. Эп унта пулнӑ.

Тепӗр кунне 3—4 колхозник килсе тухвҫҫӗ, вӗ- 
сен аллинче пуртӑ, пӑчкӑ.

— Бригадир ӑҫта? Халӗ те килмен-им? 
Ермолаев тухать:
— Эсир халӗ те кайман-и? — ыйтать вӗсенчен.
— Ҫыннусем ӑҫта? — теҫҫӗ лешсем.

Мӗнле ӑҫта, килнӗ вӗт тата.
— 3—4 ҫынпа вӑрман кассан час пӗтерес ҫук.
— Пӗтет, — тет тӑсарах Ермолаев.
— Пӗтет ҫав нумайӑн тухсан. Ав, 3-мӗш бри- 

гада ҫыннисем ӗнерех пурте тухнӑ та, хавассӑн 
юрласа пӗтерсе килеҫҫӗ.

3-мӗш бригада ҫынни кӗрсе:
— Эсир халь те кайман-и-ха? Епӗр уш пӗтӗмӗш- 

пех касса пӗтертӗмӗр.
— Пирӗнне те-и? — тет Ермолаев.
— Пӗтӗмпех, кахалеене кӗтсе тӑмарӑмӑр.

Г. А. Рахмулин.
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Пӗр вӑрӑ ҫинчен
Ҫӗр^ ҫинче пӗр тӑмана пурӑннӑ. Пӗррехинче 

вӑл кӑнтӑр ҫутинчен пытанса кун каҫнӑ та каҫ 
пуларахпа уҫӑлса ҫӳреме тӗнчене тухса кайнӑ. 
Тутар республикинчи Шугуров районӗнче вӗҫсе 
ҫӳренӗ вӑл. Тӗттӗм пулсах ҫитмен, ҫавӑнпа унӑн 
куҫӗсем витӗрех курайман пулас,—вӑл Кузьми- 
новка ялӗнчи колхозӑн утӑ амбарне уҫӑ алӑкӗн- 
чен тӳрех вӗҫсе кӗнӗ. Алӑкне такамӑн алли хуп- 
са хурсан, тӑмана хӑй ӑҫта ҫакланнине сиснӗ, 
тӗттӗм ҫӗрте унӑн куҫӗсем аван куракан пулнӑ.

Тӗттӗм пулса ҫитнӗ. Хырӑм та выҫнӑ, чӑх тытма 
каймалла. Кӑшкӑрас,—ҫынсем килсе тытасран хӑ- 
рать. Ҫав вӑхӑтра хӑма хушӑ:<ӗнчен пӗр ҫутӑ мӗлт- 
летсе ҫывхарнине курать вӑл. ^кку Осипов конюх- 
сен пӳртӗнчен тухнӑ та хунар ҫутсах утӑ вӑрлама 
пырать. Тӑмана тухса тарма хатӗрленсе тӑрать. Як- 
ку амбар алӑкне уҫса ярать те танк! тӑвать унӑн 
ҫамки. Ҫав темӗскер пырса ҫаиӑннине тӳсеймесӗр 
вӑл йӑванса кайса икӗ сехетчен антӑрзса выртать. 
Ӑна хай тӑмана тухса тарнӑ чухне пырса ҫапӑннӑ.

Ҫара аллисем шӑнса кӳтсен, вӑл тӑна килсе 
кӗрет. Пӑхать йӗри-тавра—ӑна ҫапакан никам 
та ҫук.

— Вӑт сана хуралӗҫ,—тет вӑл аптӑраса,—ҫап- 
нӑ та тарнӑ.

Отчет
Акӑ Сӗнтӗр районӗнчи „Ядро‘ колхоз правле- 

нийӗ ялсовета тӑратнӑ отчет:
ОТЧЕТ о выполнении дорожных работ по колхозу „Ядро“ 

Б. Карачин с/совета на 20 января 1939 года.
1. Заготовка камня — нет
2. Вывозка камня — нет
3. Вывозка песка — нет
4. Заготовка леса — нет
5. Вывозка леса — нет

Пред. правления Ермолаев 
Дор. бригадир (алпусни паллӑ тухман)
Счетовод (алпусни паллӑ тухман)

20-1-39 г.  ̂ ^ ’

Пурте ҫук вӗсен. Ҫулйӗр бригадирӗ ҫеҫ пур.

Вӗрентекенсем ҫитмеҫҫӗ
Етӗрне районӗнчи Шӑ.чат шкулӗнче препода- 

вательсе.\1 ҫитменни ҫпнчен ҫырнӑ за.метка пирки 
Чӑваш АССР Ҫутӗҫ Халӑх Комиссариачӗ „Ҫам- 
рӑк большевик“ хаҫат редакцине ҫапла пӗлтернӗ:

..Наркомпросом Чуваш АССР 14 января 1939 г. в 
Шуматовскую среднюю школз’ послано преподавателя 
по матсматике тов. Михайлова. По остальным дистиб- 

линам будет комплектован по мере возможности.
Ннструктор контролер Васильев"

Ҫак пӗлтерӗве вуланӑ хыҫҫӑн, эпир ыйтас тет- 
пӗр; вӗрентекенсем Наркомпросра ӗҫлекенсене 
кирлӗ мар-ши?

Такапа улма йӑвӑҫҫисем
— Та-ак, 385 тӗп улма йӑвӑҫҫине ҫитӗнтертӗ- 

мӗр. Аванах сад пулчӗ. Халь ӗнтӗ хурал тӑрат- 
масан та юрать вӗсене. Мӗншӗн-ха ӗҫкунӗсене 
ахалех сая ярас?

Ҫапла шухӑшланӑ Шӑхасан районӗнчи Шмидт 
ячӗпе тӑракан колхозӑн председателӗ Андреев 
юлташ. Вара вӑл сада хураллама пӑрахтарнӑ.

Ҫакӑц ҫинчен ялта пӗр така илтнӗ. „Мана ӗҫ- 
кунӗ кирлӗ мар. Кайса хураллас“, тенӗ така.

Андреев пӗррехинче колхоз сачӗ патне ҫыв- 
харнӑ та улма йӑвӑҫҫисем шапшур ҫеҫке ҫурса 
ларнине курнӑ. „Ха, шартлама сивӗре улма ҫеҫке 
ҫурать. Мӗне пӗлтерет ку?“—тенӗ вӑл. Андреев 
сада кӗрсе пӑхнӑ та хӑйне куҫӗсем улталанинчен 
тӗлӗнсех кайнӑ. Улма йӑвӑҫҫисен тураттисем мар 
иккен, вӗсен шуралса юлнӑ тунисем ҫеҫкере пек 
курӑннӑ.

— Ме-е-е!—тенӗ сасӑ илтӗннӗ ҫав вӑхӑтра. Та- 
та кӑтӑрт, кӑтӑрт! туни те хӑлхана кӗнӗ.

— Эй, шуйттан сурӑхӗсем!—тесе кӑшкӑрса янӑ 
Андреев.—Т ӑр-я-а!

Хуралҫӑн лӑпкӑ куҫӗсем
Лӑпкӑ' та йӑваш куҫӗсемпе вӑрттӑн-хӗрттӗн пӑх- 

каласа, лавка умӗнче уткаласа ҫӳрет вӑл. _Ӑна 
Ҫӗмӗрле районне кӗрекен Кӑ.\1аш ялӗнчи лавка 
умне хурал тӑратнӑ. Сыхлать вӑл, хытӑ сыхлать. 
Анчах лавкана килекен таварсене тата та хытӑ- 
рах сыхлать Яргунькин. Ах, манӑн та илесчӗ, ыт- 
ларах илме тӑрӑшасчӗ, тесе шухӑша каять вӑл та- 
вар килсен. Унӑн йӑваш куҫӗсем чарӑларах пӑхма 
пуҫлаҫҫӗ. Вара Вершков приказчик патне йӑпшӑн- 
са кӗрет те хул хушшине тавар хӗстерсе тухса, 
ӑна кам патне те пулин кайса хаклӑрах хакпа су- 
тать.
''“Лавкана краҫин килет. Яргунькин краҫина чет- 

вӗрчӗ-четвӗрчӗпе ҫӗклет. Вершковӑн лавкари 
краҫинӗ сутӑнса пӗтсен, вара вӑл сутма тытӑнать. 
Краҫина пӗчӗккӗн, ҫуршар литрӑн ҫеҫ сутать вӑл: 
пурне те ҫитмесрен хӑрать. Укҫине кашнийӗнчен 
пӗрер тенкӗ илсе юлать.

— Хаклӑ-ҫке, — теҫҫӗ илекенсем.
— Йӳнине лавкара илмелеччӗ,—тет Яргунькин.
— Унтине ху илсе пӗтернӗ те.
— Ҫу-ук, — тет Яргунькин, лӑпкӑ куҫӗсене чар- 

са, — эпӗ ытлашши ил.мен, лавкаран илме ӗлкӗрей- 
меннисене суткаламалӑх ҫеҫ.

Ыран
Етӗрне районӗнчи „Победа“ колхозра радио ап- 

паратне илни кӑҫал икӗ ҫул ҫитрӗ. Ҫак икӗ ҫул 
ҫитнӗ ятпа ӑна тем пекех калаҫтарма тӑрӑшрӗҫ. 
Унӑн элеменчӗсене илсе килни те икӗ уйӑх ирт- 
рӗ темелле. Анчах радио мастерӗ Герасимов хӑ- 
йӗн ӑсталӑхне темле кӑтартаймасть-ха. Кашни ку-
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нах аппарат патӗнче тӑрмашать, ҫапах та ӗҫ кӑла- 
раймасть. Колхозниксем пушӑ вӑхӑтсенче яланах 
жанцелярине пыраҫҫӗ те:

— Калаҫма тытӑнчи-ха?—тесе ыйтаҫҫӗ. Гераси- 
мовӑн пӗр ответ; ,Ҫук-ха, ҫук“. Ҫавӑнтах тата: 
,Ыран ӗлкӗртетӗп“, тесе хурать. Пӗрре вӑл кол- 
хозниксене: „Ыран пулатех,* тесе ячӗ.

Тепӗр кунхине хӑшӗсем арӑмӗсемпех ҫитрӗҫ. 
Канцеляринче никам та курӑнмасть. Радио аппара- 
чӗ пӗр пӗчченех вӑхӑтран вӑхӑта „шӑтӑрт, шӑтӑрт“ 
туса ларать.

— А-ха, кзлаҫма тытӑнать пулас. Анчах Гера- 
симовӗ ӑҫта-ши?—терӗ пӗри.

— Тула тухнӑ пуль... Кӗрсен майласа та ярӗ- 
ха,— тавӑрчӗ ӑна тепри.

Ҫав вӑхӑтра Герасимов мастер аппарат хыҫӗнче 
унӑн винтисене пӑркаласа ларать.

— Ах, ма час кӗмест-ши? — чӑтайлмаҫҫӗ кол- 
хозкиксем. — Часрах итлесчӗ.

■— Ыран... ыран... —терӗ вӗсене аппарат хыҫӗн- 
че курӑнмасӑр ларакан Герасимов.

— А-ха, калаҫма тытӑнчӗ,— хӑлхасене тӑратрӗҫ 
колхозниксем. —Малалла мӗн-ши тата? „Ыран, 
ыран...“ Мӗн пулать-ши ыран?

— Радио калаҫакан пулать, — терӗ Герасимов, 
аппарат хыҫӗнчен яш сиксе тӑрса. Колхозниксем 
шалт тӗлӗнсе кайрӗҫ. Ӑна анпарат мар, Герасимов 
хӑй калаҫать иккен. Ҫапла, Герасимов калаҫать. 
Кашни кунах ҫавӑн пекех калаҫать вӑл. Анчах 
радио аппарачӗ темшӗн чӗнмест.

Фотографире

Хураран кӑвак
Эпӗ ҫитнӗ ҫӗре шавлать кӑна Хӗрлӗ Чутай пасарӗ. 

Лашана тӑратсан мӗн илем-ши тесе, пӑхкаласа 
ҫӳреме тухрӑм. Ҫав вӑхӑтра ӑшӑ ҫил ҫитсе ҫап- 
рӗ, вӗтӗ ҫӑмӑр юрпа хутӑш ӳке пуҫларӗ. Пасарта 
пӗр сехете яхӑн ҫӳресен лаша тӑратнӑ ҫӗре кай- 
рӑм, анчах, ман хура лаша вырӑнне, кӑвак лаша 
тӑрать. Эпӗ йӗри-тавра пӑхрӑм та лашана шыра- 
ма чупрӑм. Шырап-шырап лашана, анчах тупай- 
мастӑп, шухӑшсем ҫаврӑнаҫҫӗ пуҫра, халӑх салан- 
са пӗтет... Ним тума аптӑраса малтанхи вырӑна 
кайрӑм, хальхи кӑвак лаша халӗ те тӑрать. Ҫав 
вӑхӑтрах хамӑр ялсем иртсе пынине куртӑм: халӗ 
те ма киле каймастӑн, тесе ыйтрӗ. Эпӗ тӗпӗ-йӗр- 
рипе каласа патӑм. Вӑл кулса ячӗ те:

— Ҫак ӗнтӗ санӑн „Серка“ ятлӑ лашу, конюх- 
сем япӑх пӑхнипе вӑл тислӗкленсе пӗтнӗ, халӗ 
вӑл йӗпеннипе тислӗкӗ ҫӑвӑннӑ,—терӗ.

Эпӗ савӑнсах кайрӑм, иккӗн ларса киле вӗҫтер- 
тӗмӗр кӑна.

Киле ҫитсен конюх ман лашанз ним каламасӑрах 
йышӑнчӗ.

Ку ӗҫ пӗтӗмпех Хвадукасси ялӗнче, Хӗрлӗ Чу- 
тай районӗнче пулса иртрӗ.

Н. Я.

Эпир арӑмпа иксӗмӗр хамӑрӑн юратнӑ ывӑл ачан 
сӑнне пысӑклатса ӳкерме шутларӑмӑр. Пӗр 
лайӑх кӑна сӑнӳкерчӗкне суйласа илтӗмӗр те Шу- 
пашкарти Роза Люксембург урамӗнчи фотогра- 
фине кайса патӑмӑр.

Эпир вӗсене часрах, ну, часрах пулмасан та 
вӑхӑтра тутарасшӑн. Арӑм пӗр вунпилӗк хутчен 
кайса килчӗ пулмалла. Юлашкинчен вара иртнӗ 
ҫулхи нрябрьте кайса панӑскерне кӑҫалхи янва- 
рӗн 24-мӗшӗнче тин илсе килчӗ.

Арӑм унтан-кунтан каскаланӑ картон ҫинчи сӑн- 
ӳкерчӗкне кӑтартать мана. Пӑхрӑм та: кам ачи 
ку?— тесе кӑшкӑрса ятӑм эпӗ.

— Хамӑрӑн пуль, — тет арӑм та иккӗленсе.
— Ҫу-ук, кун пек ача ҫуратманччӗэпир, ху та ас- 

тӑватӑн пуль мӗнле ача ҫуратнине? Такам ачине 
парса янӑ сана! — тетӗп эпӗ.

Хамӑр ачана шурӑ, таса кӗпе тӑхӑнтартса ӳкерт- 
тернӗччӗ эпир. Фотографинче ӑна пылчӑклӑ кӑ- 
вак кӗпе тӑхӑнтарнӑ. Пуҫӗнче тӳпетейччӗ, ун айӗн- 
чен ҫӳҫӗсем ярӑмланса тӑратчӗҫ. Фотографи 
витӗр тухсан, унӑн тӳпетейӑ ҫӳҫ пулса тӑнӑ, тӳ- 
петейӗн хӗрри пуҫӗ тавра ҫавӑрнӑ ҫӑм ҫиппи пек 
тухнӑ. Пичӗ ҫинче пирӗн ачан пӗр ярӑм сӑнӗ те 
юлман. Ҫапҫутӑскер кунта кӑн-кӑвӑк. Куҫӗсен вы- 
рӑнӗнче хура шӑтӑксем. Сӑмси таҫта кайса кӗнӗ. 
Ҫӑварӗн вырӑнӗнче чернил тумласа аннӑ пек вар- 
ланчӑк.

Ку мӑшкӑла тӳсеймесӗр, эпӗ ҫав масасӑр ӳкер- 
чӗке илтӗм те фотографине кайрӑм. „Ҫӗнӗрен 
туса парӑр“ тетӗп. Хӑлхана та чикмерӗҫ. Арӑл! 
кайнӑ та; укҫана кайалла парӑр, тенӗ. Ӑна хӑваласа 
кӑларнӑ.

Ҫӗнӗрен туса памарӗҫ ӗнтӗ. Анчах кун пек сӑн- 
ӳкерчӗкӗсене тума эпӗ хам тытӑнсан та пултар- 
малла. Кала-ха „Капкӑн“ тус, ҫынсен сӑнӗсене ҫа- 
вӑн пек ӳкерме юрасан, манӑн хам патӑмра фо- 
тографи уҫма май килмӗ-ши?

В. Лисицын рабочи

Чаплӑ арман
Камайкассинчи „Камай" колхозри 

(Ҫӗрпӳ р )  ҫӑнӑх арманӗ час-часах 
ӗҫлемесӗр ларать. Унта ӗҫлекенсем: 
Р. Тихонов, Ф Михайлов, Д. Аниси- 
мов ерех ӑшне путнӑ.

Колхозник: — Мӗншӗн сирӗн колхозӑн арманӗ 
час-часах ӗҫлемесӗр ларать?

Тепӗр колхозник: — Арманта ӗҫлекенсем 
„нефть ҫук“ теҫҫӗ. Анчах вӑл тӗрӗс мар. Вӗсене 
хӑйсене те ӗҫлеттерме, армана ӗҫлеттерме кирлӗ 
пекех, 40 градуслӑ горючи кирлӗ пулать.

Колхозник: — Н-да, апла сирӗн арманта ӗҫле- 
кенсем, машинӑсем пек, горючисемсӗр ӗҫлемеҫҫӗ?
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Номер хакӗ--40 пус.

• ■АГ5;а^'ув:'т’ у̂:'

— Икӗ бригада ӑмӑртать. Хӑшӗ мала тухӗ. Пирӗн бригада мала тухсан аванччӗ.
-М а ?
— Вара ҫӗршыв валли вӑрман нумайрах хатӗрленет.
— Апла та, анчах халиччен хӑйӗн нормине 100-шер процент ҫеҫ тултарса пынӑ Иваноа 

бригади мала тухсан, вара ҫӗршыв валли вӑрман тата ытларах хатӗрлесе параттДмӑр.


