
16'нӗш  ҫул тухатъ

КАПКАН №  6 М А Р Т ^Чйваш Коммупӗ* 
1940 ҫул ҫумӗнче тухать

.„Ку хӗрарӑм ӗ ҫ ӗ  мар“ — 
Гетчӗҫ арҫынсем.

Анчах пурнӑҫ апла мар, 

Савнӑ тусӑмсем.

Хӑть хӗрарӑм, хӑгь арҫыи 

Ӗ ҫ ӗ — пур-пӗрех.

Куртӑр пулӗ, яурте ҫын, 

Пурте хисепрв.



Ҫ У Р X и
Ҫуркуннехи илем пурне те савӑнӑҫ кӳрет, тени 

суя сӑмах иккен. Кун пирки халӗ эпӗ кирек мӗн- 
ле вӗреннӗ ҫынпа та хӗрсех тавлашма пултаратӑп. 
Тавлашнипе ҫеҫ те мар, ӗнентерме те пултаратӑп. 
Акӑ пӗрремӗш факт.

Ҫанталӑк ҫуркунне еннелле сулӑннӑҫемӗн эпӗ, 
тем амакӗшӗн, ыйӑхсӑр аптрама пуҫларӑм. Пӑчӑ 
тӗттӗм пулса ҫитет, ҫемьеллӗ ҫынсем тахҫанах 
тӗлӗксем курса ҫывӑраҫҫӗ пулмалла, а эпӗ ҫап- 
лах лампӑ ҫутинче сӗнксе ларатӑп. Куҫ умӗнче 
мыскараллӑ сӑн-сӑпатсем явӑнса ҫӳреҫҫӗ, халиччен 
сӑвӑ ҫырассипе аппаланман пулин те, пуҫа темӗн- 
ле лирикӑллӑ сӑвӑсем ҫырас шухӑш пыра-пыра 
кӗрет.

Кӗскен каласан, ҫепӗҫ ҫуркунне манӑн канӑҫ- 
лӑха ҫухатрӗ. А сӑлтавӗ акӑ мӗнре: пирӗн ялти 
больницӑна нумаях пулмасть ҫӗнӗ фельдшерица 
Раиса Васильева ӗҫлеме килчӗ. Вӑл пӗлтӗр ҫеҫ 
Шупашкартн фармацевтсен шкулне пӗтерсе тух- 
нӑ. Унӑн ҫамрӑк хурӑн пек илемлӗ сӑн-пуҫне 
курсанах эпӗ ҫуркунне ҫывхарнине. туйса илтӗм: 
чӗрене ӑшӑ туйӑм ҫапрӗ.

Шкулта заняти пӗтсенех эпӗ ыратман пуҫа 
ыратнӑ пек туса больницӑна чупрӑм. Тухтӑр пӳ- 
лӗмӗнчех Раисӑпа паллашрӑмӑр. Пӑртак вӑтан- 
чӑкрах тыткалать хӑйне. Тӑтӑшах кулкалама юра- 
тать. Унӑн сӑн-пуҫне сӑмахпа ниепле те каласа 
пама пултараяс ҫук, мӗншӗн тесен ун пек хитре 
хӗр эпӗ ҫуралнӑранпа та курман.

Икӗ кун иртсен каҫпа хире уҫӑлма тухрӑмӑр.
— Рая,—терӗм вара эпӗ тӳрех,—хӗвел пӑхать — 

тӗнче илемӗ килет, хӗвел ҫук пулсан—тӗнче иле- 
мӗ те ҫук. Сана куриччен ман чӗрере те хӗвел 
ҫукчӗ... т. ыт. те, т. ыт. те.

Пӗр сӑмахпа, ҫитмӗл те ҫичӗ юмахри пек юп- 
тарса эпӗ ӑна хам вилес пек юратни ҫинчен ка- 
ласа патӑм.

Раиса вӑтанчӗ. Вара, Чӑвашрадиокомитет ҫынни- 
сем калашле, пӗчӗк тӑхтав тунӑ хыҫҫӑн, калаҫма 
пуҫларӗ. Унӑн Эзоп чӗлхи пек пушшех те юп- 
таруллӑрах сӑмахӗсенчен эпӗ ҫакна ӑнлантӑм: 
Раиса темшӗн учительсене мар, медицина ҫынни- 
сене ытларах кӑмӑллать иккен.

Ку мана пӑртак кӳрентерчӗ те, профессиллӗ 
туйӑма та чӗпӗтсе илчӗ.

Тытӑнтӑм вара калаҫма. Ӑҫтан кӑна тухрӗ пуль 
сӑмах, халӗ хам та тӗлӗнетӗп. Сехет ҫурра яхӑн 
калаҫрӑм, хамӑн профессине мухтарӑм, учитель- 
сенчен чапа тухнӑ ятсене асӑнтӑм...

Ку калаҫу малтанах нимӗнле результат та па- 
марӗ. Пӗр эрне пек иртсен ҫеҫ Раиса шкула пы- 
чӗ. Вӗсен кану кунӗ иккен. Юнашар пӳлӗмре лар- 
са ман урока итлем_е кӑмӑл турӗ.

Юрӑри пек ҫӗкленӳллӗн иртрӗ урок. Ӑчасем те 
чылаях пулӑшрӗҫ: киле панӑ ӗҫсене туса килмен- 
ни вӗсенчен пӗрре те тупӑнмарӗ.

Уроксем пӗтсен Раисӑпа классене курса ҫӳре- 
рӗмӗр. Чӗкеҫ йӑви пек таса та илемлӗ классем, 
ачасем, тӗрлӗ тӗслӗ экспонатсем, стена хаҫачӗ— 
пурте кӑмӑла кайнӑн туйӑнчӗҫ Раисӑна. Халь ӗн- 
тӗ вӑл хӑех учитель профессийӗ ҫинчен калаҫу

хускатса ячӗ. Юлашкинчен, килте вулама тесе, 
манран Н. Г. Чернышевскин халӑха ҫутта кӑла- 
рас ӗҫ ҫинчен ҫырнӑ статьисен сборникне илсе 
кайрӗ.

„Тинех Рая хӗвелӗ ман еннелле ҫаврӑнчӗ ик- 
кен“, терӗм вара эпӗ.

Ӑнчах эрне те иртрӗ, иккӗ те иртсе кайрӗ, ул- 
муҫҫисем те чечеке ларчӗҫ, Раиса ҫинчен нимӗн- 
ле йӑпатуллӑ хыпар-хӑнар та илтеймерӗм. Тем- 
шӗн пӗрре Шупашкара кайса килнӗ, терӗҫ, теп- 
ре— Ҫӗрпӗве. Виҫҫӗмӗш эрне ҫине кайсан тин 
больницӑри техничка ман хваттере Чернышев- 
ский кӗнекине тата пӗр ҫыру татки пырса пачӗ. 
Ҫырӑвӗнче ҫапла ҫырнӑччӗ:

М А ТАКИН ЮЛТАШ:
„Тавтапуҫ сире мана тӗняери ш  парха- 

т арлӑ профессисенчен пӗрне—учит ель ӗҫне 
юратма пулӑшнӑшӑн. Эпӗ сирӗнпе пӗрремӗш  
хут  калаҫнӑ хыҫҫӑнах Ленинградри Герцен 
ячӗпе тӑракан пединститута заявлени янӑч- 
чӗ. Х а л ӗ  подготовительный курса илтӗмӗр, 
вӗренме кил, тесе ҫырса пӗлтерчӗҫ. Манӑн  
пурнӑҫри т ӗллев—институтран вӗренсе ,тух- 
са совет учит елӗ пуласси.

Эсӗ ку ҫырӑва иличчен эпӗ Ҫӗрпӳре пула- 
тӑп. Кӗрсе т ухма вӑхӑт пулмарӗ. Ан ҫилен.

Салампа Рая В.

Р. 5. Тепӗр ҫул  улмуҫҫисем чӗчеке ларнӑ  
вӑхӑтра каникула  килетӗп. Ун чухне ытла- 
рах калаҫӑпӑр, тен, пӗрне-пӗри... юратсах та 
пӑрахӑпӑр.

Р. В.“

Куртӑр-и мӗн пулса тӑчӗ ман калаҫусенчен? 
Эпӗ ӑна хам майлӑ ҫавӑрас тесе тӑрашатӑп, а 
вӑл... пӑрахса каять.

Юрать ӗнтӗ, кӗтӗпӗр. Тӑват-пилӗк ҫултан каял- 
ла таврӑнасса та шансах тӑрӑпӑр. Ун чухне вара 
улмуҫҫисем ҫеҫ мар, пирӗн иксӗмӗрӗн хушӑри 
пурнӑҫ та пӗрлешсе шап-шур чечеке ларӗ.

С, МАТАКИН.

Камӑн мӗнрен асӑрханмалла
* * Ишлей районӗнчи „Строитель“ колхоз п р едседател ӗ  

Константинов юлташ! Э сӗ колхоз лаш исенчен х ӑр ар ах  
ҫӳр е. Лашасем валли тесе  вӑрманпромхозран илнӗ 200 
килограмм сӗлле хӑвӑн кӑсъю на персе чикнӗшӗн сан ҫи- 
не вӗсем  ҫиленнӗ, тет, кайри урисем пе тапса амантма  
пултараҫҫӗ.

* ♦ Шупашкарти автомаш инӑсене ремонтлакан за в о д  
дирекцийӗ! Хӑвӑр ер тсе  пыракан зав одр а  ремонтланӑ  
машина ҫине ларса и н ҫеҫу л а  тухм а хӑрарах тӑрӑр.

* * Ч ӑваш потребсою з ҫы ннисем! Кӗсел пӗҫерм еш кӗн  
кӗтмӗл илме пасара хӑвӑр ан кайӑр, арӑм усенех илтерӗр. 
Хӑвӑр кайсан кӗтмӗл сутакан  колхозниксем ^ сир е вӑл 
ҫы рлана тавар ҫавӑрнӑш планне кӗртм есӗр хӑварнӑш ӑн  
ятлама пултараҫҫӗ.



Ҫ у т ӑ  к ӗ р т н ӗ  ку н
Варвари кинеми патне ҫамрӑк хӗр кӗрсе кайрӗ 

те, пысӑк ӗҫпе килнӗ пек, пӗчӗк арчине лак! 
лартрӗ.

— Ну, кинемей, лампа лартса паратӑп сана. 
Ырӑ кур ватлӑхра хам туса панӑ ҫутӑпа.

— Мӗн? Тата мӗн лампи? Лампа пур пирӗн, хӑ- 
йӑвӗ кӗскерех...

— Ҫук, ун пекки мар. Хӑюсӑр, краҫинсӑр ҫу- 
нать. Хӑнк та мар ҫунать. Элек...

— Мӗн, элек лампи те пур-и? Пуҫна пултӑрах...
— Элек мар, электричество. Краҫин кирлӗ 

мар... Мӗн вӑл краҫин? Вот ку ялтӑр ҫуталса 
каять те, ҫутӑлса тӑрать. Ним те тӑваймастӑн, 
ҫутӑлать те ҫутӑлать. Вот, кинемей, акӑ ҫакӑ 
кантӑк ҫутӑлать.

Верук виҫ-тӑватӑ сехет аппаланчӗ. Темле йӗкӗр 
кантрана стена ҫумне ҫыпӑҫтарчӗ. Кантри вӗҫӗ 
самай сӗтел ҫинче ҫакӑнса тӑрать.

— Акӑ ҫакӑнта патрон лартатӑп та...
— Уй-уй, ачам, патрон таврашпе ан хӑтланах. 

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Микки илсе килнӗйЧӗ те, Хветте 
кӑмакана пӑрахса чут ҫунгарса яратчӗ. Ҫук, ан 
хӑтлан... Верук, ара кантра тӑрӑх краҫин мӗнле 
юхать?

— Ара, кинеми, эсӗ илтмен-и колхозра электри- 
чество станци лартнине?

— Илтмесӗр! Макар хӗрачи илсе кайса кӑтарт- 
нӑччӗ. Тем пралук тӑрӑх ҫутӑ пырать тенӗччӗ...

— Каҫхине станци ӗҫлеме тытӑнсан, ҫутатӑн та 
яратӑн. Кӑнтӑрлахи пек ҫутӑ пулать,— терӗ Ве- 
рук монтер.

Вӑл тухса кайрӗ.
Кинемей проволӑкӑна, лампӑна нумайччен тыт- 

каласа пӑхса тӑчӗ.
Каҫхине Варвари кинеми ӗненмесӗр пек пӑхка- 

ласа тӑркзласан: ну мӗн пулать, мӗн килет, терӗ 
те спичка илсе чар ҫутрӗ. Хуллен лампа патне 
илсе пырса кӑшт-кӑшт тӗккелесе илчӗ. Ҫук, ҫун- 
масть. Тагах тепре ҫутса лампӑна пырса тӗкрӗ. 
Ҫук, каллех ҫунмасть.

— Верук тӑрӑхларӗ пулмалла... А-а, тен хӗрсе 
каймасӑр ҫунмасть пуль? Кай, ара кун ӑшӗнче 
ним те ҫук. Краҫинӗ юхмасть пу-ль.

Унтан, хӗртес тесе лампӑ айне хыйӑ ҫутса тыт- 
рӗ. Енне-енне ҫавӑрса хӗртет, лампа ҫумӗнчи шу- 
рӑ тӳме пек япалана ҫавӑркаласа пӑхать. Сасар- 
тӑк ялтӑрр: ҫутӑлса кайрӗ.

— Ай-уй! Пушар! Ҫунатпӑр! Наҫтук!—хӑраса 
ӳкрӗ кйнеми сасартӑк.—Пушар!—терӗ те пӗр ти- 
мӗр витре шыва лампа ҫине шапӑр! тутарчӗ. Ҫук, 
сӳнмест. '

— Пӗтерчӗ ку Верук!—хыпкаланса сӑхманне 
хыврӗ те лампа ҫине ывӑтрӗ. Унтан ним тума 
пӗлмесӗр кӑмака умӗнчен вутӑ пуленки илчӗ те 
шап! тутарчӗ лампӑна, лампа пар! саланса кайрӗ 
те шапах сӳнсе ларчӗ.

— Ах, аран сӳнтерсе! Пӑх та тӑр, кӗҫех пушар 
туса хураттӑмччӗ.

Ҫав вӑхӑтра шавланине илтсе Наҫтук чупса 
кӗчӗ.

— Мӗн? Мӗн пулчӗ?

— Ой, чут пушар тӑваттӑмччӗ. Малтан йол- 
тӑрр! ҫутӑлса кайрӗ те...

— Эх, анйем, аннем, лампӑпа вут пуленкипе 
вӑрҫнӑ вӗт. Ӑна пит те ҫӑмӑл сӳнтерме. Ӑкӑ пӑх...— 
тепӗр лампа лартса сӳнтерсе кӑтартрӗ Наҫтук.

— Ой, чӑнах-ҫке. Ахаль мар ҫав: ӗмӗр пурӑн, 
ӗмӗр вӗрен, тенӗ. Пӑх-ха, ахалех хӑранӑ.

Кӑшт тӑхтасан лампа сасартӑк тӗксӗмленсе 
кайрӗ.

— Наҫтук, ҫавӑнта станцӑра тӳрӗ ҫынсем лар- 
маҫҫӗ пуль. Пӑх-ха, тӗксӗм ҫунать. Краҫҫинне хӑ- 
йӗн патне киле илсе кайнӑ пуль те, ун вырӑнне 
шыв ячӗ иуль...

— Электричество, вӑл шывпа хутӑшмасть... ҫӗ- 
^ӗпе ӑнлантарчӗ НаҫЛук.

— Кай, тем те пуль ку тӗнчере,—тӗлӗнсе лар- 
чӗ Варвари. ^

Н. ЧУРПАЙ.

Пуҫа килнӗ шухӑшсем
Таса уйра, шӑтман хурӑн айӗнче, ҫуралман мулкач 

выртнӑ, тет. (.Гавас* агентстви).
Цс * *

Пӗр учреж денире пӗр кун хуш ш инче: ҫӗн ӗ сӗтел  туян- 
нӑ тата ҫӗнӗ работник илнӗ. Паллӑ мар; сӗтелн е работ- 
ник валли-ши, е работниксене сӗтел валли илнӗ-ши?

НАВИ КИНВИ шухӑшлани.

А . К озю ренков худож ник  ӳкер чӗкӗ .

Вӑрҫӑ чӗртекенсен лагерӗнчи вӗчӗрхенӳ.



С У Х Ӑ Р Л А  С Ӑ Р
Хура куҫсене юрас тесе сарӑ сӑран пинжака 

хураттарма патӑм.
— Нумай ан кӗттерӗр. Манӑн ҫичӗ кунтан ӑна 

командировкӑна тӑхӑнса каймалла,—тесе хӑвар- 
тӑм.

Анчах заказчиксемпе калаҫма лартнӑ ҫын, ӑсран 
тухнӑ ват этем мар пулин те, эпӗ каланӑ сӑмах- 
сене илтнӗ хыҫҫӑнах манса кайнӑ, ҫичӗ кунтан 
кайса пӑхсан: хуратма тытӑнман-ха, тесе хучӗ.

Манӑн сивӗ сӑмах калас килчӗ ӑна, анчах „си- 
вӗ яшка сивӗтмест, сивӗ сӑмах сивӗтет" тенине 
аса илсе, калас сӑмаха каламарӑм, ӑша ҫӑтса ху- 
тӑм.

Кунсем иртеҫҫӗ, эрнесем иртеҫҫӗ, уйӑхсем ир- 
теҫҫӗ, ман пинжак хуралмасӑрах выртать. Тӳсӗм 
пӗте пуҫларӗ.

— Выртан каска мӑкланать. Эсир ман пинжака 
мӑклантарса та ярӑр,— тесе хӑвартӑм заказчиксем- 
пе калаҫакан кӑмӑллӑ ҫынна.

Ваттисем каланине аса илтерсе хӑварни усӑллӑ 
пулчӗ.

Хуратма панӑ пинжак—каска мар, мӑкланасран 
хӑрамалла мар. Апла пулин те, Кожупряж мас- 
терской ҫыянисем манӑн сарӑ пинжакӑм, мастер- 
скойра нумай вырттарсан, мӑкланасран хӑранӑ: 
заказа йышӑнни ултӑ уйӑх тултарса ҫиччӗмӗш 
уйӑх ҫине кайнӑ малтанхи кунсенчех хуратса 
пачӗҫ.

Сӑршӑн тата ӗҫӗшӗн укҫа тӳленӗ хыҫҫӑн пин- 
жака киле илсе кайма ирӗк пачӗҫ те, кӑмӑлӑм 
сар ҫу пекех ирӗлсе карӗ.

— Ай-хай сирӗн аппарат хӳхӗм ӗҫлет: нумай 
тытмарйр, ҫур ҫултанах туса патӑр. Ман пинжак- 
шӑн ултӑ уйӑх хушшинче мӗн тери терт куртӑр 
пулӗ.' Спасибо, куншӑн виличченех манмӑп, тесе 
хӑвартӑм.

Тав туни юрамарӗ пулмалла, ҫав пинжака киле 
илсе тавӑрӑннӑ каҫах инкек хыҫҫӑн синкек курса 
пӗтрӗм.

Вӗсем ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе каласа • пама сӑмах 
хутаҫҫи пысӑк кирлӗ. Пысӑккине ҫӗлеттерейме- 
рӗм, ҫавӑнпа сире кӗскен ҫеҫ каласа панӑшӑн ан 
айӑплӑр мана.

Ваттисем каланӑ: инкек ура айӗнченех тухать, 
тенӗ. Манӑн инкекӗм ура айӗнчен мар, хура пин- 
жак тулашӗнчен тухса тӑраканни пулнӑ. Ма те- 
сен, мана мастерскойӗнчен хура тумтир мар, ху- 
ратакан тумтир туса панӑ, тепӗр майлӑ каласан, 
пинжак сӑрӗ типекенни пулман, ӗмӗр-ӗмӗр йӗп- 
ресе тӑраканни пулнӑ. Анчах малтан сисмен ҫав- 
на. Сисмен пирки, ҫав каҫах вара хайхи, тасатнӑ 
атӑ кунчи пекех хура, кивелмен калуш пекех ял- 
кӑшакан пинжака тӑхӑнса урама тухрӑм.

Хамӑн савнипе, хура куҫпа нумай мар, сахал 
мар, пӗр сехете яхӑн уҫӑлса ҫӳрерӗмӗр.

Уҫӑлса ҫӳренӗ хушӑра эпӗ хура куҫа пӗр тӑ- 
кӑрлӑкра, хунар ҫуккипе усӑ курса, сахал мар, 
нумай мар виҫӗ хут чуптуса илтӗм.

Хамӑн пит-куҫӑм хупхура иккенне пӗлнӗ пулсан 
чуптумалла марччӗ. Ара пинжак ҫухи янаха тикӗт 
сӗрнӗ пекех туса янӑ. Ҫитменне тата унчух ҫан- 
талӑкӗ сивӗччӗ. Сивӗре шӑнасран сӑмсана пҫрчат-

кӑпа тытса ӑшӑтма вӗреннӗ эпӗ. Манӑн хура ку- 
ҫа чуптума юратакан тутам, пинжак сӑрӗ ҫып- 
ҫӑнса тулнӑ перчаткӑпа тыткаланӑран, сӑмала 
пичкин тути пекех хуралса ларнӑ. Чуптунӑ хыҫ- 
ҫӑн хура куҫӑн пичӗ ҫине манӑн хура тута йӗрӗ- 
сем юлнӑ. Анчах тӗттӗмре эпир ӑна-кӑна курма 
пултарайман, сисеймен, пӗлеймен, малалла утнӑ.

Утсан-утсан, халӗ кинона кайма иртерех-ха, те- 
келесе, эпӗ пӗр хӳме ҫумне сӗвӗнсе тӑтӑм. Унта 
афиша пулнӑ. Афиши манӑн сӑрлӑ -ҫурӑм ҫине 
сухӑрсӑрах ҫыпӑҫса ларнӑ та, ҫил вӑйлах пулман 
пирки, хӑйпӑнайман, уйӑрӑлайман.

Пирӗн театрсем хӑш чух хут хӗрхенсе кивӗ 
афишӑсен тӳнтер (шурӑ) енӗпе усӑ кураҫҫӗ. Ман 
ҫурӑмҫумне ҫыпӑҫнӑ афишӑн тӳнтер енче „Обма- 
нутый муж“ („Улталаннӑ упӑшка“) тесе пысӑк 
саспаллисемпе ҫырнӑ афиша пулнӑ (ах инкек!). 
Пирӗн хыҫра куҫ ҫук пирки, эпир „Обманутый 
м уж “тенӗ сӑмахсем манӑн ҫурӑм ҫинче катаранах 
курӑнса пынине пӗлме пултарайман, малалла ут- 
нӑ. Ҫапҫутӑ кино-театр ҫуртне ҫав пӑхма хӑру- 
шӑ пит-куҫпа тата авланмасӑрах „улталаннӑ упӑш- 
к а “ туса хуракан ҫурӑмпа пырса кӗрсен, кино 
курма пухӑннисем лахӑл-лахӑл кулса ячӗҫ.

Савнипеле иксӗмӗр куҫран куҫа пӑхса илтӗмӗр. 
Эпӗ унӑн пичӗ ҫине тута йӗррисем юлнине кур- 
тӑм, вӑл манӑн пит-куҫӑм мӑрье тасатса аннӑ ҫы- 
нӑн пекех хуралса кайнине курнӑ.

Вара кино курмасӑрах килӗмӗрсене салантӑмӑр.
Хваттере тавӑрӑнсан хуратакан пинжака, мас- 

терскойри ҫынсем ҫине ҫиленнипе, пӑтаран ҫак- 
марӑм, пукан ҫине ывӑтрӑм.

" Ҫӗрле, ҫывӑрса кайсан, кушак макӑрни вӑратса 
ячӗ мана. Ай ҫуйӑхать, ай ҫуйӑхать! Мӗн пулнӑ, 
тетӗп. Электричество лампочкине пӑрса ҫутрӑм 
та, кушак ман пинжак ҫумне ҫыпӑҫса ларнине ку- 
рах кайрӑм. Аран хӑйпӑтса илтӗм вӗт. Вара шу- 
хӑшларӑм: шӑшисемпе йӗке-хӳресене тытма аван 
пулас ку пинжакпа (ҫу кунӗсенче шӑнасене тыт- 
ма та юрать). Ыран,ирхине пинжака амбарти сиен 
тӑвакан чӗр-чунсемпе кӗрешекен организацине су- 
тас мар-ши. тесе илтӗм. Анчах тӑхӑнма ҫӗлетнӗс- 
керне тӑхӑнсах ҫӳрес килет-ҫке.

Паян кун та ҫав пинжаках тӑхӑнса ҫӳренӗрен 
паллакан ҫынсем ал пами пулчӗҫ мана; манӑн ху- 
ра алла чӑмӑртаса хӑйсен шурӑ аллисене хуратса 
пӑрахасран шикленеҫҫӗ. Ларма пукан пами пул- 
чӗҫ: пукан ларкӑчӗ хуратасран сыхланаҫҫӗ.

Ҫынсене хуратас мар тесе, уҫӑлса ҫӳреме ура- 
ма та ҫӗрле пулсан тин туха пуҫларӑм.

Ҫакӑн ҫинчен каласа панине итлекенсен шухӑ- 
шӗсем ялан икӗ еннелле уйӑрӑлса каяҫҫӗ. Хӑшӗ- 
сем калаҫҫӗ: ун пек хуратса пани ҫынран мӑш- 
кӑлани пулать вӑл, теҫҫӗ. Теприсем калаҫҫӗ: ху- 
ратма паракансем хӑйсем айӑплӑ, кам хушнӑ вӗ- 
сене укҫа тӳлесех тавара пӑстарма, теҫҫӗ.

Эпӗ вӗсене те, хама та лӑплантарас шухӑшпа, 
ҫапла каласа пӗтеретӗп:

— Юрать, пинжака ҫеҫ хураттартӑм, брюкине 
те хураттарнӑ пулсан, тата ытларах мӑшкӑл кур- 
ма тиветчӗ.



Юлташ каласа пӗтерчб. Халӗ сӑмах калама ав- 
тора парӑр.

Сарӑ сӑран тужуркӑна хуратма парсан ҫур ҫул 
иртсен, Шупашкарти тК ож уп ряж ” 'мастерскойӗн- 
че заказчика хур^! тумтир мар, хуратакан тумтир 
туса пани ҫинчен мана Верхсудӑн суд исполнителӗ 
Потянов юлташ каласа пачӗ. Хуратакан пинжака 
та хам куҫӑнах куртӑм. Ыттине хам шухӑшласа 
турӑм.

ИВАН МУЧИ.
 ^ < а > ---------

Ч Е X А Р Д А
Ӗҫпе пынӑ ҫын кабинетра ларакан тулли питлӗ 

ҫынна курсан тӗлӗнсе тӑрать.
— Айӑп ан тӑвӑр тӑ,—тет кӑштах тӑркаласан.— 

Спичкин^юлташа хӑш вӑхӑтра килсен курма пу- 
лӗ-ши?

■ — Спичкин кунта ӗҫлемест,—тет сӗтел хуш-
шинче ларӑканни, килнӗ ҫын ҫине чӑрр пӑхса.

— А-а-а... Апла ун вырӑнче эсир ӗҫлетӗр?
— Халӗ эпӗ заведующий пулса ӗҫлетӗп,—тет 

лешӗ.
—- Хӑҫантанпа? Спичкин юлташа курас шухӑш- 

па килтӗм те... Апла вӑл хӑйӗн ӗҫӗсене сире 
парса хӑварнӑ? •

— Ҫук, мана мар. Зав. пулма Спичкин хыҫҫӑн 
Коробкина лартнӑ.

— Коробкин хыҫҫӑн сире,~ҫапла-и?
— Мар. Папироскина лартнӑ.

. — Папироскина? Палламастӑп.
— Кама паллаймастӑн?
— Спрӗн умӗнхи зава—Папироскина палламастӑп.
— Ман умра ӗҫленӗ за в -П а п и р о с к и н  хуша- 

матлӑ мар. Папироскин тухса кайсан Курилкина 
ячӗҫ. Анчах учреждени ӗҫӗсӗне вӑл та йӗркене 
кӳртсе яма ӗлкӗреймерӗ, кӗҫех урӑх ӗҫе куҫар- 
чӗҫ.

— Апла пулсан сире, унӑн тирпейлесе хурай- 
ман ӗҫӗсене йӗркене кӳртме, ҫӑмӑлах пулман.

— Мана? Ма мана? Унӑн ӗҫӗсене Бумажкин 
йышӑннӑ,—эпӗ мар.

— Бӳмажкина урӑх ӗҫе куҫарсан, сире дирек- 
тор тунӑ. Тин чухласа илтӗм.

— Чухлаймарӑн. Бумажкин хыҫҫӑн—Сетруков, 
Сетруков хыҫҫӑн- Петряков, Петряков хыҫҫӑн— 
Самарин, Самарин хь1ҫҫӑн Иванов. Иванова урӑх 
ӗҫе куҫарсан Павлова лартнӑ...

Килнӗ ҫынӑн куҫӗ стена ҫинчи сехет ҫине ӳкрӗ.
— Ай! Тӑватӑ сехет иртни ҫирӗм минут. Вас- 

камалла. Тепӗр чух килӗп. Тепӗр эрнерен килсен 
эсир кунтах пулӑр-ши?

— Урӑх ӗҫе куҫармасан кунтах пулатӑп ӗнтӗ,— 
терӗ те сӗтел хушшинче лараканни, шӑнкӑрта- 
такан телефон трубкине тытрӗ.—Кам калаҫать? 
Ага! 10-мӗш чыслаччен? Мӗн? Постановленине 
йышӑнса хунӑ? Учреждени ӗҫӗсене Петрова пар- 
са хӑварма хушатӑр апла? Подъемнӑй пулать? '

Еҫпе пынӑ ҫын, паянхи зав. ӗҫлеме кам хыҫҫӑн 
кӗнине пӗлмесӗрех, тухса утрӗ.

Ку ӑҫти учрежденире пулса иртнине пӗлес те- 
сен, тата пиллӗк-ултӑ йӗрке вуламалла:

„Виҫӗм ҫулхи май уйӑхӗнчен пуҫласа пӗлтӗрхи 
ноябрь уйӑхӗччен хуласенчи коммуналлӑ хуҫалӑх 
пайӗсен заведующисем Шупашкарта 5 ҫын, Канаш- 
ра 3 ҫын, Улатӑрта 4 ҫын, Ҫӗрпӳре 4 ҫын улшӑннӑ. 
Шупашкарти коммуналлӑ хуҫалӑхӑн автотран- 
спорчӗн заведующийӗ пулса 1939 ҫулти зиай уйӑ- 
хӗнченпе 7-мӗш ҫын ӗҫлет. Мунча заведующийӗ 
пулса 9-мӗш ҫын ӗҫлет ӗнтӗ. Чӑвашстройтрестра 
аслӑ инженерсем 5 хутчен улшӑннӑ тата ыт. т е “.

   -■ -

II Д у э т II

Мулкачӑ:

Светлов:

Балдайри (Етӗрне р.) ларекӑн 
продавецЗ Светлов час-часах 
ӳсӗр пулса ларека тавар ил- 
ме пынӑ ҫынсене ятлаҫать, е 
тата ларека та пымасть. 
Хваттерне чӗнме кайсан—пыта- 
нать.

Шик-шиклентӗм, куклентӗм, 
Тӗмӗ хыҫне пытантӑм.
Килес пек те перес пек,
Ҫурӑм хыҫне ҫакас пек. 
(пытанса).
Шик-шиклентӗм, куклентӗм, 
Кӑмака хыҫне пытантӑм.
Килес пек те тупас пек,
„Ма пытантӑн“,—теес пек, 
Еҫрен кӑларса ярас пек.

В. Ярус.

Плансем пысӑкчӗ те, анчах...
Я . Головин ӳкерчӗкЧ.

„Ӗмӗт, ӗмӗт, ӑҫта-ши сан сӗтекӗ?"



И. ТУ К ТА Ш

Шаклапуҫ Шӑнтарайӗ тамаша курса ҫӳрени*)
Савнӑ тусӑмсемпеле юлташӑмсем пӗр самант 

хушши мана пачах куҫран ҫухатрӗҫ пулас. Анчах 
эп сывах, ӗлӗкхинчен те сывӑрах! Инкек ҫине 
синкек вӑрӑнса пынипеле кӑна мана пӗр хушӑ 
никампа та курнӑҫма тӗл килмерӗ.

Йӗркипеле каласа парам-ха ун ҫинчен. Икӗ ҫул 
ӗлӗкрех эпӗ сӑвӑсем ҫырса чапа тухма шут тыт- 
нӑччӗ. Ҫак шухӑшпала Шупашкар хулине пырса 
тухнӑччӗ. Астӑватӑр пулӗ-ха,—хатӗр рифмӑсен 
ларекне кӗрсен ал айне лекнӗ икӗ ҫӗнӗ рифмӑ 
ҫаклатма тӑнӑшӑн критиксем мана питӗ хытӑ 
кӳпкесе янӑччӗ. Ну, хӑвӑрах куратӑр, кунта ман 
айӑпӑм йӗп ҫӑрти пысӑккӑш те пулман. Кам вӑр- 
ламан тӑр вӑл вӑхӑтра? Урӑ пуҫпа шутласан, пур- 
те вӑрланӑ, манран та намӑслӑрах майпа—ҫын 
кӑсъисенех кӗрсе вӑрланӑ. А мана складра нимӗн 
усӑсӑр ҫакӑнса тӑракан пӗр хӑрӑк рифмӑшӑнах 
ӗнсе тирне сӳсе ячӗҫ. Халь те, епле кӑна урам- 
сем хӑтарчӗҫ мана, мӗскӗне. Урамсем ҫивӗч пул- 
ман пулсан, виҫӗ хут ӗнсе тирне мар, пӗр шӑмӑ 
ванчӑкне те илсе таврӑнаяс ҫукчӗ-тӑр эпӗ хама 
ҫуратнӑ атте-анне килне!

Анчах эп атте-анне килне кайма шут тумарӑм 
ун чухне. „Манӑн хамӑн ача-пӑча ашшӗ пулма 
вӑхӑт. Таврӑнам мар-ха текех тӑван киле, ку ху- 
ларах шыраса пӑхам-ха хам телейӗма", тесе тав- 
ҫӑрса 0 1лтӗм урӑ пуҫӑмпала.

Ҫапла шутларӑм эпӗ ун чухне. Шутлар^м та, 
тӑван хулан пӗр-пӗр хӗсӗк кӗтессине вырнаҫса 
пулмӗ-и тесе, хула советне хваттер ыйтма кайма 
тухрӑм. Пыратӑп ӗнтӗ тротуарпала сулланса. 
Мана хирӗҫ хамӑн ӗлӗкхи тусӑм поэт Тӑрнаккай 
киле парать.

Ӑҫта каятӑп, Шаклапуҫ?—тесе ыйтӑть ман-
ран.

— Хула советне хваттер ыйтма каятӑп,—тетӗп.
— Э э, тусӑм, ан та хӑвала ҫеҫен-хирти мул- 

кача. Еҫ тухас ҫук,—тет мана Тӑрнаккай.
— Мӗншӗн апла?—тесе ыйтатӑп эпӗ.
— Нумай унта сан пек шаклапуҫсем,—тет ку 

мана тӑрӑхласа.— Ҫӗре те ҫитет пуль вӗсен хи- 
сепӗ,—тет.

— Камсен хисепӗ?—ыйтатӑп эпӗ.
— Хваттер нлме черете ҫырӑннисен,—тет мана 

Тӑрнаккай.
— Кӗрсе пӑхам-ха. Тен эпӗ ҫӗр те пӗрремӗшӗ, 

пуринчен те телейлӗреххи пулӑп,— тетӗп.
— Атя, суллан. Ытах памасан, хам патӑма пы- 

рӑн. Эаӗ Кадыков урамӗ вӗҫӗнчи тӑвар склачӗн 
маччи ҫинче_ пурӑнатӑп. Паллакан сторож патӗн- 
че,—терӗ-Тӑрнаккай мана аллипеле Ӑтӑл еннелле 
тӗллесе кӑтартса.— Ӑвӑ ҫав кӗпер урлӑ каҫмалла 
та сулахаялла пӑрӑнмалла... Эпӗ Бальзак пек мач- 
чара пурӑнатӑп, вдохновени кӗтме аван, чӑрман- 
таракан та ҫук...

Манӑн Тӑрнаккай хӑй ҫулӗпе уттарчӗ, эпӗ хула 
советне кӗрсе юлтӑм.

*) Калаврн ӗҫсем 1928—29-мӗш ҫулсенче пулса пртеҫҫӗ.

— Мӗнле ыйтупа?— тесе ыйтать манран ку ӗҫ- 
пе ларакан пуҫлӑх.

■— Хваттер илсе пулмӗ-ши?—тетӗп.
— Эс кӑм пулатӑн-ха, мӗнле ӗҫпе пурӑнатӑн?— 

тет ку ман ҫине ӗненчӗксӗрӗн пӑхса.—Горсовет- 
ра пӗр-пӗр хурӑнташ пур-и мӗн?

— Эп ҫапла-ҫапла этем, ҫапла-ҫапла ӗҫпе пурӑ- 
наканскер,—ӑнлантаратӑп кӑна хирӗҫ.— Паллакан 
ҫыннӑм кунта ҫук.

— Парӑттӑм та, анчах пирӗн ниҫта та пумаиа- 
кан хваттер ҫук. Ыттисене туса пӗтереймсн-ха. 
Ху шыраса туп та, вара сана ордер ҫырса пама 
пултаратпӑр,—тет.

Эпӗ сӑвӑннипеле кӗҫех маччана ҫитиччен сик- 
се ӳкмерӗм. Пулчӗ вӗт ӗмӗтленни! Хӑвӑ[)трах 
Тӑрнаккай патне хашкаса ҫитетӗп.

— Ӑтя, тумлан! Ман валли коммунальнӑй хват- 
тер шырама каятпӑр!—тетӗп.

— Ӑҫта? Хресчен ҫуртне-и?—тет ку маиа ӗнен- 
месӗр. Эпӗ ӑнлантӑрса патӑм, вара вӑл килӗши- 
килӗшмиех манпа пӗрле ӑҫта та пулин пӗр-пӗр 
пӳлӗм пушаннине шырама, тӗрӗсрех каласан шӑрш- 
ласа ҫӳреме кӑмӑл турӗ.

„Иккӗн икерчӗ ҫиме аван“, тетчӗ ӗлӗк пирӗн 
асатте. Ӑнчах хваттер шырас ӗҫре те иккӗн-ик- 
кӗнех ҫав ӗнтӗ. Тӑрнаккайпа иксӗмӗр Атӑл хӗр- 
рине тухрӑ 1Йӑр та пӗр пушӑ тенкел ҫине ларса 
„генеральнӑй план“ тума тытӑнтӑмӑр. Мӗнрен 
пуҫӑнмалла? Ӑҫта тупмалла пушанакан пӳлӗм?

Планӑмӑр пирӗн ҫапла пулчӗ: эпӗ хулан пӗр 
ҫурма пайӗнче, Тӑрнаккай тепӗр ҫурма папӗнче 
йӗрлеме пӳОгтӑмӑр. ТПутланӑ—тунӑ. Тытӑнтӑм 
хайхи эпӗ хамӑн пысӑк пархатарлӑхлӑ ӗҫе. Кил- 
тен-киле тенӗ пек кӗрсе ҫӳретӗп, кама курнӑ ун- 
тан ыйтатӑп: хваттер пушанассине пӗлместӗре? 
тетӗп. Хӑш тӗлте мана йӑпатса кала.са яраҫҫӗ, 
хӑш ҫӗрте ӗнсерен персех те ӑсатаҫҫӗ:

— Пӗлетпӗр эпир сирӗн йышшисем епле хват- 
тер шыранине!—теҫҫӗ.

Ҫапла мана пӗр икӗ хутлӑ йывӑҫ ҫуртран шӗш- 
лӗ пек каҫӑр сӑмсаллӑ усламҫӑ кутран тапсах 
кӑларса ячӗ. Питӗ тарӑхса кайрӑм. Каккуй тарӑх- 
са, хӑйне ҫавӑнтӑх тем туса пӑрахасса ҫнтрӗм. 
Вара эпӗ ӑна тавӑрма шут тытрӑм. „Усламҫӑсе- 
нех хамран култарас мар-ха“, терӗм.

Тепӗр ҫуртӑн аялти хутӗнчи чӳрече кантӑкӗ 
ҫине шал енчен ҫапла пӗлтерӳ ҫырса ҫапнӑччӗ: 

„Продаются ка д ш  и бочки всевозможных 
размеров в неограниченном количестве. Мож- 
но с доставкой на дом“.
Ҫавӑнтах кӗсъерен блокнот кӑларатӑп та ҫа- 

кӑн пек пӗлтерӳ ҫыратӑп:
„Срочно т ребую т ся бочки и кадки всеаоз- 

можных размеров в неограниченном коли- 
честве.
Желательно с доставкой на дом“.
Аяла усламӑҫ адресне кӑтартса патӑм. Вара ҫак 

хут татӑккине чӳрече кантӑкӗ ҫине тул енчен 
шалалла курӑнмалла туса ҫапрӑм та, хам малалла 
танккарӑм.
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Пӗрер квартал утрӑм-и, ҫӳк-и,— пӑхрӑм та ку- 
рах кайрӑм: урам варрипе тулли тиевлӗ лав хӳн- 
тӗртеттерсе пырать. Лавӗ ҫине кроватьсем, мат- 
рацсем, сӗтелсем, пукансем тата ыт4и упӑр-апӑр- 
сем тиесе тултарнӑ. Чи ҫиеле пӗр хулӑм кӑна 
майра улӑхса ларнӑ та аллинче каҫхине тула тух- 
малли чӳлмек тытса пырать. ,Эхе1—тесе тавҫӑр- 
са илтӗм эпӗ ҫавӑнтах,—ку этемсем ҫӗнӗ хват- 
тере куҫаҫҫӗ пулас-ха. Ахӑртнех кӑсен малтанхи 
хваттерӗ пушаннӑ-тӑр“,—тетӗп.

Ҫапла шутлатӑп_ та, ҫавӑнтах лавӑҫӑ патне 
пырса юмахлама шӳтлатӑп.

— Хӑта, санӑн лашу хӑвӑрт пушанать-н?—тесе 
ыйтатӑп, сӑмах ҫукран сӑмах тупас майпала.

— Мӗн, япала турттармалли пур-им?—^тет ку.
— Пур ҫав,—тетӗп, , ҫ у к “ тесе калама аван 

маррине кура.
— Мӗн турттармалла?—тет лавӑҫӑ.
— Пичке-каткасем сутакансем пулсан, ҫавӑнта 

турттарса каймалла, тесе ӑнлантарса паратӑп, хӑ- 
ма хӳтӗртсе кӑларса янӑ усламҫӑ ҫурчӗ ҫине кӑ- 
'тартса.

— Мушнӗ!—тет ман хӑта.—Кунсӑр пуҫне тата 
тепре хутлатӑп тӑ вара, каҫала тӗлне санӑн пич- 
кӳ-каткусене те турттарма пулать,—тет.

— Санӑн час пулмасть пуль ҫав, хӑта, ҫӳремел- 
ли ҫулу инҫе пулӗ,—тетӗп эп.

— Ҫу-ук,—тет ку мана хирӗҫ.—Ак ҫак урамри 
18-мӗш нумӗрлӗ ҫуртран ярмарка площадьне кӑ- 
на ҫйгмелле. Хуҫисем унта хӑйсем -ҫурт лартнӑ 
та,ҫавӑнта куҫаҫҫӗ кунтан.

— Апла хӑйсен хваттерӗ пушах юлать-и?—тесе 
ыйтатӑп эпӗ, шанчӑкӑма хавхалантарса.

— Мӗн хзаттер тӗмеллӗх пур ӑна. Пӗц спичка 
курупки пек пӳлӗм кӑна унта!—терӗ лавӑҫ сарӑх- 
са кайнӑ сайра шӑлӗсем витӗр чарлаттарса сур- 
са —Л сан п^гчкӳсем ӑҫта выртаҫҫӗ?

Эпӗ тата тепӗр хут ӑнлантарса патӑм. Унтан 
заняти пӗтиччен ӗлкӗрес тесе, хӑвӑртрах хай 
пушанса юлнӑ пӳлӗме пӑхма вӗҫтертӗм.

Ҫитетӗп асӑннӑ ҫурта, тупатӑп асӑннӑ пӳлӗме. 
Тул енчен темӗн пысӑккӗш ҫӑра ҫакӑнса тӑрать. 
Чӳречерен шалалла кармашса пӑхатӑп. Пӑхатӑп 
та куратӑп -  шалта чӑнахах та пуш-пушах, ура- 
йӗнче пирус тӗпӗсе.м кӑна йӑваланса выртаҫҫӗ.

— Пулчӗ иккен хваттер!—тесе кӑшкӑрса ятӑм, 
савӑннипеле ик-виҫӗ хутчен хӑрах ура тӑррин 
сиккелесе илсе. Унтан хӑвӑртрах хула советнел- 
ле тапса сикрӗм. „Кам та пулин манран малтан 
персе ан ҫиттӗрччӗ”,—^̂ тесе шикленсе чупатӑп 
хам.

Ҫитрӗм. Хваттер валеҫекеннин пӳлӗмӗнче те- 
мӗн чул халӑх—шавлаҫҫӗ кӑна. „Ниушлӗ кусем 
пӳрте хваттер ыйтӑвӗпе шӑкӑлса тулнӑ?“—тесе 
тӗлӗнетӗп. Пӗр маттур кӑна вӑйпитти йӗкӗт, ал- 
лине ҫапҫутӑ ҫивӗч пуртӑ тытнӑскер, хӗремесленсе 
:\айса кӑшкӑрать:

— Каймастӑп! Ху кайса ху ӗҫле! Выльӑх мар 
эпӗ ӑҫта кирлӗ унта йӑваланса ҫӳреме!—тет.

Пӗтрӗ пуҫ! Ак халех пуртӑ тӳртӗшӗпе ӗнсе 
сыппинчен туртса ярать вӗт ку теветкел каччӑ! — 
тетӗп.

— Ну, юрӗ ӗнтӗ, юрӗ. Паянах майлаштарма 
тӑрӑшӑп. А халӗ кайӑр та, ав леш урамри кӗпере

юсама тытӑнӑр,—тесе пӑхмасӑрах темӗнле хута 
алӑ пусса пачӗ пуҫлӑх.

Иӗкӗтсем тепӗр самант хушши шавлакаларӗҫ 
те лӑпкӑнах тухса кайрӗҫ. Эпӗ вара сапӑрланса 
пуҫлӑх сӗтелӗ умне пырса тӑтӑм.

— Ҫырӑр ордер!—тетӗп.
— Пӳлӗм пушаннӑ-им?—савӑнса кайрӗ ку.
— Пушаннӑ, анчах халех ордер ҫырӑр,—тавӑ- 

ратӑп эпӗ.
Пуҫлӑх ҫавӑнтах сӗтелӗнчен ордер кӗнеки турт- 

са кӑларчӗ те ман куҫӑмран шӑтарас пек тӗлле- 
се пӑхрӗ.

— Кала, хӑш урамра!
— Карл Маркс урамӗ, 18-мӗш номер, тӑватгӑ- 

мӗш хваттер,—персе ятӑм эп, ӑна-кӑна чухлама- 
сӑрах.

Пуҫлӑх ман адреса хӑвӑртрах кӗнеки ҫине ҫыр- 
са хучӗ те аллаппийӗпе сӗтел ҫине ҫапрӗ.

— Ну-с, юлташ, тем пекех тавтапуҫ сана кун- 
шӑн! Эс мана пӗр нушаран хӑтартӑн. Ку пӳлӗме 
эпӗ плотниксен бригадирне паратӑп ӗнтӗ. Унсӑ- 
рӑн вӑл ӗҫе тухмастӑп тесе тинкерен кӑларчӗ 
мана. Тавтапуҫ, юлташ!

— А эпӗ?!—тӗлӗннипе ҫӑвара ҫерҫи вӗҫсе кӗ- 
рес пек карса пӑрахрӑм эпӗ.

— А эс ниҫта та тарас ҫук-ха. Тарсан та пӗр 
ҫыншӑн хула пушанса юлмӗ,—ҫавӑрса хучӗ мана 
хирӗҫ пуҫлӑх.

Урӑ пуҫпа шутласан, тӗлӗннипе тепех кайса 
ӳкнӗ пулӗччӗ те тепӗр ҫын ку мӑшкӑл хыҫҫӑн, 
анчах эпӗ кайса ӳкмерӗм, ура ҫинче кӑна енчен- 
еннелле сулланса илтӗм. Вара, нимӗн тума та ҫук- 
кипе ирӗксӗрех, аллӑмсене усса урамалла тухса 
утрӑм.

Каҫ пулса килет. Ӑҫта каймалла ӗнтӗ халӗ ма- 
нӑн? Каяс Тӑрнаккай тусӑм патне! -

Ҫитетӗп паҫӑрхи усламӑҫ ҫурчӗ тӗлне. Кил 
картинче усламӑҫпа темӗнле ур.чӑш сасӑллӑ му- 
жик тата ҫинче сасӑллӑ этем тӑвӑл тустарса тав- 
лашаҫҫӗ.

— Раз заказ панӑ—ил! Эп хам ирӗкпе турттар- 
са килмен сан патна! —ҫатӑртатать ҫинҫе сасӑлли.

— Халех тӳленӗ пултӑр лав укҫи. Унсӑрӑн пур- 
сӑра та милицине сӗтӗрсе каятӑп. Ишь, тупӑннӑ 
шайкӑсем,—чышкисемпе хӑлаҫланать хулӑм сасӑл- 
ли.

— Намӑса пӗлӗр, тӑвансем, пите пӗлӗр. Эп ни 
заказ паман, ни лавне тытман. Нимӗн тума та 
кирлӗ мар мана сирӗн пичӗкӗр-каткӑр. Эпӗ хам 
сутасшӑн, пуллине сутса пӗтертӗм те, картиш 
тулли пушӑ пичӗкесем йӑванса выртаҫҫӗ,—ӳкӗте 
кӳртме тӑрӑшать хӗрсе кайнӑ ҫынсене хайхи ус- 
ламӑҫ.

— Знать не знаю, тӳлӗр лав укҫи!—чӑкрашать 
хулӑм сар.

Ҫак вӑхӑтра эпӗ чуспа ҫапса тунӑ ҫӳлӗ хӳме хушӑ- 
кӗнчен йӑпшӑнса пӑхрӑм та ҫакна куртӑм: килкар- 
ти варринче пӗр ырхан кӗсре кӳлсе янӑ тулли лав 
тӑрать, лавӗ ҫине темӗн чухлӗ тӗрлӗрен пичке- 
каткасем тиесе тултарнӑ. Ҫавӑнтах тата шӗшлӗ 
сӑмсаллӑ этемпеле в1рӑм аркӑллӑ сӑхман тӑхӑн- 
нӑ лавҫӑ усламӑҫа пӗр кӗтесселле хӗссе пыраҫҫӗ. 
Ку этемсене эпӗ иккӗшне те палласа илтӗм: пӗ- 
ри—темӗнле курпунтарах хулӑм ҫын, тенри—па- 
ҫӑр хам пичкесем турттарса пыма хушнӑ лавӑҫӑ.



Куртӑм та эпӗ ҫаксене, юмахри тилӗ пек, йӑх-йӑх- 
йӑх тутарса кулса ҫеҫ ятӑм. Ҫавтери канса кайрӗ 
кӳреннӗ чунӑм, паҫӑрхи тарӑхӑм та таҫтах кайса 
ҫухалчӗ.

Ҫак ҫынсем укҫа шӑйӑрса илчӗҫ илчӗҫех усла- 
мӑҫран. Вара катка-пичкисене картишне йӑван- 
тарчӗҫ те килӗсене юрттарчӗҫ.

Усламӑҫ тарӑхнипе вӗсен хыҫҫӑн харкашса 
хапха умне тухрӗ те, мана курах кайрӗ. Вара 
тӳрех ман еннелле ыткӑнчӗ.

— А-а-а, эсӗ-и ха вӑл мана инкек тӑваканӗ!
Эпӗ йӑлт! кӑна тапса сикрӗм,ҫеҫен хирти мул- 

качла, Кадыков урамӗ тӑрӑх Хӗрлӗ площадь ен- 
нелле. Эх чӳпатӑп, эх чупатӑп, ик урасем ку- 
парчана тивсе пыраҫҫӗ, хыҫалтан пӑс кӑна йӑсӑр- 
ланса юлать пулӗ. Эпӗ ҫивӗч те лешӗ манран та 
ҫивӗчрех мӗн; мана хуса ҫитсех пырать, ак халь- 
халь пусса кӗрет.

Пӑхатӑп-мац умрах, сулахай еннелле хӗсӗк тӑ- 
кӑрлӑк пӑрӑнса кӗрсе каять. Тӳрех илтертӗм ҫак 
тӑкӑрлӑк тӑрӑх пӗр урамалла, хам хыҫран йӗр- 
лекене куҫран ҫӗтерсе хӑварма пулмӗ-итесе ӗмӗт- 
ленсе. Куҫран ҫӗтерӗн таҫта ун пек вӗшлене! 
Ман хыҫӑмран пӗр шит юлмасӑр пӗсӗрлентерет, 
аллисемпе мӑлалла кармашса пырать хӑй.

Эй чупа-чупа шӑлт халран кайрӑм, лачкам шы- 
ва ӳкрӗм хам. А чупасса ҫапах чупатӑп, тавар 
турттаракан правус пек хошт-хошт! тутарса сыв- 
ласа.

Инкек ҫине синкек, тесе ахаль каламан. Пӑха- 
тӑп: умра кӗпер, кӗперне паҫӑрхи плотниксен 
бригади хӗрсе сӳтет. Ку енче те, леш енче те 
темӗн чухлӗ лавсем умлӑн-хыҫлӑн кӗпӗрленсе 
тулнӑ та, ҫул уҫса паманшӑн, темиҫе тӗрлӗ сасӑ-

пала кӑшкӑрашаҫҫӗ. Эпӗ ниҫта кайса кӗме иӗл- 
местӗп.

— Тытӑр! Ан ярӑр  ҫав мошеннике!—тесе ахӑ- 
)ашать ман хыҫран вӗткеленсе килекен усламӑҫ. 
<уҫа уҫса-хупма та ӗлкӗреймерӗм,—мана пӗр 

тапчам кӗлеткеллӗ маттур йӗкӗт ярса ‘та тытрӗ. 
Апла та турткалантӑм, капла та турткалантӑм,— 
ниепле те вӗҫерӗнсе пулмарӗ.

— Ак сана, мошеннике! Акӑ сана, жулика!—те- 
се енчен-енчен икӗ хут ҫутӑлтарса ячӗ мана ват 
пек йӳҫсе кайнӑ усламӑҫ. Икӗ куҫран хӗлхем кӑ- 
на^сирпӗнчӗ.

Йытӑ виллиех туса хуратчӗ пулӗ те ҫак ҫын 
мана, ыр та хам телейӗме, хама тытса чарнӑ тӗ- 
реклӗ йӗкӗт хута кӗчӗ.

— Чим-ха, гражданин, мӗн эсӗ чип-чипер ҫьш- 
на ҫапса ҫӗмӗретӗн? Мӗн тунӑ вӑлсана?— аяккал- 
л а 'т ӗ р тс е  ячӗ йӗкӗт ман ҫумма сӑвӑс пек ҫых- 
ланнӑ усламӑҫа.

— Какуй чип-чипер ҫын, жулик вӑл. Шупаш- 
кар Остапӗ! Халех тӗрмене хупса хумалла ӑна!—- 
тесе айкашать усламӑҫ.

— А вҫутки, мӗн тунӑ?— тӗпчет йӗкӗт.
Лешӗ тӗпӗ-йӗрӗпе, м ӗ /п у л н и  иртнине нимӗн 

пытармасӑр, шӑлса кӑтартрӗ. Вара йӗкӗт ман куҫ- 
ран шӑтарас пек пӑхрӗ те, мана часрах щӗвӗнме 
хушрӗ.

— А эсӗ шӑп пул,—терӗ вӑл усламӑҫ еннелле 
ҫаврӑнса.—Эпӗ сан ҫинчен паян анчах милицине 
пӗлтертӗм. Эсӗ патентсӑр сутӑ туса пурӑннӑ тет 
иккен халиччен...

Ҫапла тавӑртӑм эпӗ хама пӗр сӑлтавсӑрах кут- 
ран тапнӑ пӳтсӗр усламӑҫа.

Больницӑра

В Р Л К
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ТУХТӐР: Ҫӳлти йӗркере мӗн ҫырнӑ?

‘ ЗАВОД ДИРЕКТОРӖ: Курмастӑп ҫав.
Эсир мана аяларахрисене кӑтартӑр.
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Поэт Ш упаш кар мунчинче
Б рискинпа Ф омичев ӳкерчӗкӗ .

Ним тума аптраса 
Ҫакӑнта
Пӗр поэма ҫырса 
Хутӑм та.

Халь, ак пӑхӑр, 
Ларап вуласа... 
Ҫӳлтен ҫӑмӑр 
Кӗтеп, тарӑхса.



Тивӗҫлипе кулать
Н, К. Сверчков ӳкерчӗкӗ .

Тӗрле таварсене ш ӑпах виҫӗ ҫуллӑх хатӗрлесе хутӑм. Тата мӗн илмелли'^^ юлчӗ-ши? 
Кӗҫех юр пӗтмелле теҫҫӗ. Хатӗрлесе хур пӗр вунӑ ҫуллӑх.

Уйӑх ҫутипе „уйӑхлӑ ҫутӑ“
КапкЯн тус: Пуҫламӗш шкулсем валли Чӑвашгосиздат кӑ- 

лариӑ „ВырӑСла-чӑвашла словарь*-пе мӗнле усӑ курмалли 
ҫинчен трактат ҫырса 'кӑлармӑн-ши? Словарьте вырӑс чӗлхин- 
чи па.мӑ ячӗсене ну.чай ҫӗртв туху падежӗпе анчах куҫарса 
иани унпа усӑ куракансене арпаштарать. Сӑмахран, ҫапла 
куҫарнЗ: колхознын—колхозри, еловый—чӑрӑшран тунӑ, до 
рожнӑй—ҫулти (чӑвашсем кун пек чух нихӑҫан та капла ка- 
ламаҫҫӗ, сӑмахран миҫе ҫултиие кӑтартас пулсан анчах ка- 
лаҫҫӗ), железнодорожнӑй—чугуяҫулти (ку сӑмаха та кун пек 
ӑнлав чухне ка^^амаҫҫӗ), же.тезный—тимӗртен, ве.мляной—ҫӗр- 
ти, ключевой—ҫӑлри, кожаный—сӑравтан, земной—ҫӗр ҫинчи, 
луниый—уйӑхлӑ, овчинный—тиртен (эпир ку таранччен овчи- 
нӑна сурӑх тирӗ тесе калаттӑмӑр), сапожный—атӑ тавраш, 
заячий-мулкачӑн, испанский -  Испанири, ка.менный-чултан, кон- 
ный—утлӑ. сердечный-чӗререн, кедровын—кедртан т. ыт. те.

Словарьпе усӑ курса куҫарсан, вӗренекенсен тата ыттисен 
ҫаксене ак мӗнле куҫармалла пулать: колхозный лес, колхоз- 
ное поле—колхозри вӑрман, колхозри хир (ӑна колхоз вӑр- 
манӗ, колхоз хирӗ, теҫҫӗ чӑвашсем); еловый лес—чӑрӑшран 
тунӑ вӑр.ман (эпир чӑрӑш вӑрманӗ тесе калани тӗрӗс мар 
иккен) дорожный мастер-ҫулти мастер, железнодорожный 
мост—чугуи ҫулти кӗпе, железная руда—тимӗртен руда, землян-

ная работа-ҫӗрти  ӗҫ (ҫӗр ӗҫӗтени тӗрӗс мар иккен), ключевая 
вода — ҫӑлри шыв, шыв,(„ҫӑл шывӗ* мар!). кожанные сапоги— 
сӑрантан атӑ (сӑран атӑ терӗс мар иккен), земная ось, земная 
тень—ҫӗр ҫинчи тӗнӗл (урапа тӗнӗлӗ, выртаканни пулмалла 
ӗнгӗ?!), земная т ен ь -ҫӗр  ҫинчи ӗмӗлке (^ӗр ӗмӗлки хӑй ҫине 
ӳкяӗ пулмалла ӗптӗ), лунный свег—уйӑхлӑ ҫутӑ (уйӑх ҫутин 
хӑйӗн тепӗр уйӑх пулмалла-эпир ӑна ку таранччен епле 
курман-ши, астрономсем те пӗлтермеҫҫӗ тата!), овчинный тулуп 
—тиртен тӑлӑп, сапожный гвоздь—атӑ тавраш пӑти (атӑ пӑти 
тӗрӗс мзр иккен) заячий тулуп-мулкачӑн тӑлӑпӗ (хӗллехи 
снвӗ ҫанталӑкра вӑл та тӑлӑп тӑхӑнса ҫӳрет пулмалла), Ис- 
панский язык—Испанири чӗлхе, каменный дом—чулран ҫурт. 
конный завод—лашаллӑ завод, (унӑн лаша яур ӗнтӗ), сердеч- 
ная сум ка-чӗререн  кӗпе (чӗре кӗни мар иккен), кедровый 
лес—кедртан вӑрман. Ку тӗслӗхсемне те ҫитӗ, ытла нумай 
парса сана ывӑнтарас мар. „Словарь капла тума хушмасть' 
тесе калӑн эсӗ, анчах мӗн тӑвӑн—ҫапла тухса тӑрать вӗт ун- 
па усӑ курсан!

Трактатна ҫыратӑн пулсан, словарьте арпашгарса пӗтернӗ 
ытти вырӑнҫене ӑнлантама сана ҫакӑн пек сӑмахсем кирлӗ 
пулаҫҫӗ: япӑх ӗҫ-пуҫ, йӑкӑш купи, хэлтура, тата ыттисем те.

(Улттӑя ал пуснЗ).
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Ӑ ш ш ӗ с е
Эпӗ авланнӑ ҫын. Арӑмпа килӗштерсе пурӑнат- 

пӑр. Арӑм ача ҫуратма ӗмӗтленет. Эпӗ хам та 
тахҫантанпах ача ашшӗ пулассишӗн ҫунатӑп.

Пирӗн хваттертех манӑн ҫывӑх юлташ, авлан- 
ман ҫамрӑк ҫын Петӗр пурӑнать. Питӗ йӑваш, 
лӑпкӑскер. Эпӗ вӑл пӗр-пӗр хӗрпе сӑмах калаҫ- 
нине пӗрре те курман. Те вӑтанать вӑл хӗрарӑм» 
сенчен, те хӑрать— пӗлме ҫук.

— Петӗр, эпӗ акӑ кӗҫех ача ашшӗ пулатӑп. 
А эсӗ авланасси ҫинчен те шухӑшламастӑн. Ва- 
тӑлса ҫитсен тин ача ашшӗ пулас тетӗн-и 
мӗн?—тетӗп эпӗ.

Манӑн ӑна авлӑнтарас килет, чӗкеҫ чӗпписем 
пек шӑкӑлтатса калаҫса пурӑнтарас килет.

Петӗр ман куҫран пӑхса илет .те  йӑл кулать.
— Ан антрат. Вӑхӑт ҫитсен хамах авланӑп-ха. 

Мӗн' васкамалли пур,—тесе хурать вӑл мана хи- 
рӗҫ.

Питӗ тӗлӗнтерет пире ҫак Петӗр. Питех тухса 
ҫӳремест хӑй. Тухсан та часах таврӑнать. Нумӑй 
калаҫмасть. Ҫын патне сайра хутран ҫеҫ кайка- 
лать. Хӑй патне те ҫынсем сахал пыркалаҫҫӗ. 
Анчах хӗрарӑм пынине вуҫех те курман вара эпӗ.

— Петӗр, санӑн п^ӗр-пӗр хӗрпе паллашмалла. 
Кинона е театра иккӗн ҫӳреме авантарах вӗт. 
Юнашар ларатӑн, калаҫатӑн. Вӑхӑт иртни те си- 
сӗнмест,—тетӗп эпӗ.

— Мана пӗччен те аван. Пӗртте кичем мар. 
Хупа пӗрле хӗр илсе кайсан, ӑна валли билет 
илсе тӑкак курас пулцть,—тесе хурать Петӗр.— 
Хӗрпе паллашсан авданса та пӑрахӑп тата. Ав- 
лансан арӑмпа пурӑнма хваттер те аванраххи 
кирлӗ. Капла кансӗрлекен ҫук. Авлӑнсан хваттер- 
те урӑх тупас пулать.

— А хваттерӗ хӑех тупӑнать вӑл. .
— Авланасси вӑл йывӑр мар-ха. Хваттер тупас- 

си йывӑртарах.
Пӗррехинче ӗҫрен тавӑрӑнтӑм. Апатланса ла- 

ратпӑр. Арӑм больницӑна консультацине тухса 
кайрӗ.

Арӑм йывӑр ҫын пулнине пӗлсен савӑнсах кай- 
рӑм. „Эпӗ те йӗркеллӗ ҫынсем пек ача ашшӗ пу- 
латӑп иккен", тесе выртатӑп. Хам та сисмен— 
ҫывӑрах кайнӑ. Алӑк сасси пулсан тин вӑрантӑм; 
„Маня консультацинчен килчӗ пулас. Ача хӑҫан 
ҫуралмаллине халех тӑрса ыйтса пӗлес-ха“,—те- 
се шухӑшлатӑп. Куҫа уҫса пӑхрӑм. Маня мар ик- 
кен, пӗр палламан хӗрарӑм кӗрсе тӑнӑ.

— Аван-и! Манӑн кӗрӳ эсир пулатӑри-ха?
Ку вара мана тӗлӗнмеллипех тӗлӗнтерчӗ. Ҫапах 

та шарламарӑм, малалла мӗн пуласса кӗтес те- 
рӗм.

— Мӗн ҫӑмӑлпаччӗ эсир, тӑхлачӑ?
— Ҫӑмӑлӗ мӗнӗ... Эпӗ Клавдя амӑшӗ пулӑтӑп.
Ак тамаша! Ку тага мӗне пӗлтерет-ши?
— Хӑш, мӗнле Клавдя амӑшӗ?
— Ай, ан шӳтлешӗр-ха эсир,—йӑвашшӑн кулса 

илчӗ хӗрарӑ.м.
,Мӗн аташать ку хӗрарӑм? Мӗнле Клавдя ягне 

ӑсӑнать?“ шухӑшлатӑп хам ӑшӑмра.
— Тӑхлачӑ, эпӗ шӳтпе мар, сире пирвайхи хут
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куратӑп,—^тетӗп. Хӗрарӑм ҫине тӗлӗнсе пӑхатӑп. 
Вӑл та ман ҫинчен куҫне илмест.

— Калӑр эппин мӗн каламалли пур.
— Енер Клавдяна больницана 'леҫрӗм. Ывӑл 

ача ҫурӑтнӑ. Ачи питӗ патвӑр вара. Халӗ унтан 
килетӗп те, кӗрсе салам калама хушса ячӗ.

— Тӑхтӑр-ха, сирӗн кӗрӗвӗр мӗн ятлӑ?— тинех 
тӑна кӗтӗм эпӗ.

— Петӗр,—тет хӗрарӑм.
— Тӑхлачӑ, эсир йӑнӑш килсе лекнӗ пулас. 

Эпӗ Петӗр ятлӑ мар, Павӑл. Ку хваттерте  Петӗр 
ятлӑ ҫамрӑк ҫын пурӑнать те, анчах вӑл эсир 
шыраканни пулас ҫук. Вӑл ача ашшӗ пулма мар, 
авланма та шухӑшламан. Шухӑшл^масть те...

Хӗрарӑм тӗлӗнсех кайрӗ. Куҫӗсене хӑвӑрт-хӑ- 
вӑрт хупса уҫса мӑн ҫине пӑхса тӑрать.

— Ара, йӑнӑшрӑм-шим апла эпӗ? Клавдя ҫак 
хваттертех терӗ-ҫке!

— Йӑнӑшнӑ эсир, тӑхлачӑ. Петӗр ятлӑ ҫынсем 
тӗнчере вӗҫсӗрех.

Хӗрарӑм ниҫталла мар пулчӗ.
— Апла сирӗн юлташӑр патне кӗрсе пӑхас 

мар-ши? Тен... ҫавӑ пуль?
Ку вара мана тарӑхтарса ячӗ.
— Эсир ман юлташа вараласшӑн-и?—терӗм эпӗ 

ун у.мне пырса тӑрса.—Ҫук, тӑхлачӑ, сирӗн ку 
номер тухмасть. Ан та ӗмӗтленӗр! Вӑл кӑвакар- 
чӑн пекех айӑпсӑр ҫын. Вӑрттӑн алиментсем туса. 
ҫӳреме мар, карта хыҫне те мансӑр тухман вӑл.

„Инкекӗ чӑнахах пулнӑ пулсан та Петӗре хӑта- 
рас пулать“, шутларӑм эпӗ.

Ҫак вӑхӑтра юнашар пӳлӗмре ӳсӗркелени, ун- 
тан ура сассисем илтӗнчӗҫ. Пирӗн пата Петӗр 
тухса тӑчӗ.

— Мӗн пулнӑ?
— Ара, ҫак тӑхлачӑн Клавдя ятлӑ хӗрӗ ача ҫу- 

ратнӑ, тет. Кӗрӳшне шы{5ама тухнӑ.
Клавдя ятне асӑнсан Петӗр тухса кайма тытӑн- 

нӑ хӗрарӑм патне васкаса утса пычӗ.
— Тӑхтӑр-ха. Здравствуйте! Клавдя курортраи 

таврӑнчи-мӗн?
Хӗрарӑм Петӗр ҫинеҫаврӑнса пӑхрӗ те пӗҫҫине 

шарт ҫеҫ ҫапрӗ.
— Ара, кӗрӳ, эсӗ вӗт ку!—савӑнӑҫлӑн кӑш.кӑр- 

са ячӗ вӑл.
— Эпӗ ҫав. Клавдя’ хӑҫан таврӑнчӗ? Мӗншӗн 

тӳрех ман пата килмен?
— Ҫул ҫинчех аптрама пуҫланӑ та, ҫитсенех 

больницӑна илсе кайрӗҫ. ^
— Ай-яй-яй!—пуҫне сулларӗ Петӗр ман еннел- 

ле ҫаврӑнса.—Кӗтменччӗ эпӗ санран кунашкал ка- 
лаҫусем. Ху ҫапах ача ашшӗ пулап, тетӗн. Клав- 
дя илтнӗ пулсан мӗн пулассине пӗлетӗн-и?

— 'Ара, ху авланман теттӗн те...
— Вара ман: элӗ авлантӑм, кӗҫех ача пулать, 

тесе палкаса ҫӳремеллеччӗ-и? Ҫитменнине Клав- 
дя та курорта кайнӑччӗ. Ун умӗн ҫеҫ хам кайса 
килтӗм... Эпӗ сана сюрприз тӑвасшӑщчӗ...

Петӗрпе хӗрарӑм васкаса больницӑна тухса 
кайрӗҫ.

М. Н. ЧАЛДУН, ХВ. УЙХИР. .



П и ч ч е

РК ВЛКСМ-ри хӑш- 
пӗр-работниксем ҫап- 
лах-ха шкулсем ҫине 
тивӗҫлипе ҫавӑрӑнса 
пӑхмаҫҫӗ.

(Х аҫат сенчен).

Нӗпер ҫуккипе

Пӗлӗтре ярӑнать ҫак пичче,
Тем, кичем пек ӑна/ҫӗр ҫинче. 
Иӑпанать вӑл йӑл-йал хӗвелпе, 
Урӑх ним те курмасть куҫӗпе.

Ачасем шав ҫӳреҫ ихӗрсе,
Ҫу((, курмаҫть вӗсене ҫак пичче 
Антарасчӗ ӑна сӗтӗрсе, 
Пӑхтарасчӗ кӑштах ҫӗр ҫине.

Уйкас-Юнтапа ял Совет исполкомӗ Тр.1к 
районӗнчен Калининский районне куҫнӑранпа, 
,КИМ“ крлхоз председателӗ Быков текех 
эпир Трак районне каяс ҫук, тесе Сурӑм шы- 
вӗ урлӑ каҫмалли ишӗлчӗк кӗпере Юсаттарас- 
шӑн та мар.

(Герасимов).

— Аҫта ка ятӑн , Быков ю лтйш ?
— Трака пасара каймалла та, пӑр кайиччен 

шыв урлӑ каҫса юлас тетӗп.
 • -А- • -----------

Усӑ курни
Елчӗкри Ҫутӗҫ пайӗнчен февралӗн 21-мӗшӗнче 

ҫакӑн пек хут тухса кайнӑ:

Председателю Ст.—Янашев. 
сельисполкомӑ тов. Оленевоӑ.

Яльниковский РОНО сообщает, что гр-ну 
д. Старо-Янашеео, Яльчиковского района  
Чув. АССР Щипцову Лидаей надо использова- 
нае коммунальные услуки. Она работ ала  
Зав. изб-читальным вашей деревни.

Политпросвет инспектор В. МАТВЕЕВ.
„Использовать" (усӑ курмалла) тенӗ. 

эпир унпа „Капкӑнра“ усӑ куртӑмӑр.
Ҫавӑнпа
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я я
Хйтре тумланнӑ каччӑ урампа пырать. Ҫур ура- 

ма ҫитсен, икӗ хутлӑ ҫурт умбнче чарӑнчб. Унӑн 
куҫӗсем каҫхи хура тӗс ҫапса тӗксӗмленнӗ кан- 
тӑксем ҫине вӑрттӑн пӑхса илчӗҫ: такама шыраҫ- 
ҫӗ вӗсем, такам кӗлетки вӗсемшӗн илӗртен чечек.

Пысӑк ҫуртӑн алӑкӗ шалтӑртатса уҫӑлсан, ура- 
ма ватӑ енне сулӑннӑ хӗрарӑм, тӗрлӗ краскӑсем- 
пе сӑрласа ту«ӑ илемлӗхпе пуҫа ҫавӑраканскер, 
тухса тӑчӗ.

— Хо!—терӗ кӑна курсан ӗҫрен килне тавӑр- 
накан Иван Петрович, служащи,—хурчӑка мар-и 
ҫав? Епле ку хурчӑка сарӑ кайӑк вӗҫсе тухасса 
сыхлэть. Ай-ай-ай1

Каччӑ ҫине пӑхса сулахай куҫне те хӗссе пӑх- 
рӗ вӑл, сасӑ кӑлармасӑр та кулса илчӗ. „Пӗлетпӗр 
сире, йӗкӗтсене, пӗлетпӗр эсир пӗр-пӗр Маруҫӑн 
пуҫне ҫавӑрма пултарнине,"—терӗ пулас та, хват- 
терӗ еннелле кӗске урисемпе васкаса ҫӑрхаларӗ.

Хваттерне ҫитсе кӗнӗ тӗле унӑн арӑмӗ, Ася, 
куҫхаршине хуратса, питне пудрӑпа шуратса ху- 
ма ӗлкӗрнӗ те иккен, тӗкӗр умӗнче хӑйӗн юлаш- 
ки ӗҫне туса тӑрать: тути хӗррине хӗретет. Арӑм- 
не курсанах ӑна урамри каччӑ аса килчӗ.

— Вӑн, ҫакӑ мӗнтен сар кайӑк мар? Ҫакӑн пек- 
кисене ӗнтӗ йӑрӑ арҫынсем кӑмӑллаҫҫӗ те,—шут- 
ласа илчӗ ҫак кӗвӗҫ упӑшка, Иван Петрович. Ку 
шухӑша арӑмне те каласа парасшӑнччӗ, анчах вӑ- 
хӑта виҫекен сехет*йӗппи хӑваланӑран, Ася вас- 
касах хӑй ӗҫлекен совхоз пахчине ӗҫе тухса кайрӗ.

Пӗччен юлнӑ Иван Петрович вӗри яшкана вӗр- 
се сыпнӑ май:—Хӗрарӑм саркайӑк пекех ҫав: хӑ- 
йӗн илемлӗхӗпе илӗртет. Ну, манӑн та тухса кай- 
рӗ, ну мӗне кирлӗ-ха пахчара ӗҫленӗ чух сӑрланӑ 
тута? Такам та калӗ ӑна хирӗҫ пулсан: „Килсем, 
килсем часрах, чун савни, лӑплантарсам ҫунан 
чӗрене*... тесе.

Тепӗр икӗ кунтан Иван Петрович урамри йӗ- 
кӗте те, арӑмне саркайӑкпа танлаштарассине те 
мансах кайнӑччӗ. Анчах...

Ытлашши сӑмаха ваклӑмасӑр халӗ эпир совхоз 
пахчине Иван Петрович хыҫҫӑн тухса утар. Акӑ 
пырать Петрович, пынӑ ҫӗртех тем пулчӗ ӑна: 
Ася пӑхса ӳстерекен виноградник тӗмми ҫумне 
кукленсе ларчӗ.

— Кам шанас,—терӗ вӑл,—ара, Ася тӗмӗ ҫу- 
мӗнче леш Павӑл Павӑлчпа чуп туса ларатчӗ пу- 
лас?

Виноград тӗммин хуллисене сирсе аванрах сӑ- 
нанӑ_ хыҫҫӑн:

— Ҫук, чуп тумаҫҫӗ. Внноград йывӑҫҫине тем- 
ле йывӑҫпа сыпаҫҫӗ,—терӗ.

Ҫавӑнтах малтанхи шухӑшӗ калле ҫавӑрӑнчӗ:— 
Чуптунинех куртӑм пулас! Ҫук, куҫ йӑнӑш курчӗ 
имӗш!—пӑтранма пуҫларӗҫ шухӑшӗсем.

Ҫак шухӑшпа хумханнӑ Иван Петрович чӗри 
тепӗр кунхине те лӑпланмарӗ. Унӑн пуҫӗнче кӗ- 
вӗҫ шухӑш ҫирӗп йӑва ҫавӑрчӗ. Ӑнсӑртран кӗвӗҫме 
пуҫланӑ упӑшки киле тавӑрӑннӑ ҫӗре Ӑся кино- 
на тухса кайнӑ иккен. Сӗтел ҫине ҫеҫ хӑй кинона кай- 
нине пӗлтерекен хут татки хурса хӑварнӑ.

— Пастай! Манӑн саркайӑка хайхи хурчка вӗҫ-
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терсе кайнӑ мар-ши?—терӗ вӑл хут таткине пӑ- 
рахса,—заседанинчи упӑшкине пӑрахса кинона 
кайма... Ох, пӗтес пулать ку хитре арӑмпа.

Халиччен кӗвӗҫмен Иван Петрович васкаса 
тумланчӗ. Арӑмне сӑнас шутпа кинона каяс-и, каяс 
мар-и, тесе иккӗленсе те пӑхрӗ.

Ниҫталла кайма аптранӑ Иван Петровича кур- 
нӑ килхуҫи карчӑк кулса илчӗ.—Эй, шӑх4р,са юл- 
нӑ иккен эсӗ! Арӑму паҫӑрах Атӑл хӗрнелле пӗр 
йӗкӗтпе шӑвӑнчӗ... Хи-хи-хи-хи!

Ку асанне ҫавӑн пек сӑмахсемпе ялан шӳт ту- 
ма юратнине пӗлсе тӑнӑ ҫӗртех, Петрович асан- 
нен пур сӑмахне те ӗненсе лартрӗ.

— Кам шанас!—терӗ вӑл,—тепӗр чух суеҫ ҫӑ- 
вар та тӗрӗс сӑмах ^алать...

Тепӗр пилӗк минутран Иван Петрович сеанс 
пӗтес умӗн кино кӑтартакан зала 'кӗрсе кайнине 
хамах куртӑм.

Акӑ вӑл залӑра. Унӑн куҫӗсем экран ҫинче мар, 
ҫынсем хушшинче ларакан арӑмне шыраҫҫӗ. Шы- 
расан, шырасан икӗ хӑрарӑм хушшинче ларакан 
арӑмне курчӗ.

— Хаклӑ Ася, тутлӑ премӗк Ася, каҫар кӗвӗҫ 
шухӑ.шпа сана кӳрентернӗшӗн,—пӑшӑлтатрӗ вӑл 
арӑмӗ арҫынпа ларманнине курса савӑннипе.

Иван Петровичӑн чӗри лӑпланчӗ. Халӗ вӑл йӑ- 
ваш кӑмӑлпа экран ҫинелле пӑхать. Сасартӑк, 
Петровичӑн лӑпкӑ чӗрине хускатас шутпах пуль, 
балкон ҫинчен хут татки вӗҫсе анчӗ те ун чӑрҫи 
ҫине ӳкрӗ.

— Такам ӳкерчӗ пуль. К ам -ш и?-ш утларӗ  вӑл. 
Карандашпа „А... винограднике пыр. Чӗререн кӗ- 
тетӗп“—тесе ҫырнине курсан, унӑн шухӑшӗ кал- 
лех тӑвӑлланса кайрӗ.

— Ара, Асяна парас ҫыру пулчӗ-ши ку? Пас- 
тай, сӑнаса пӑхни пӑсмасть!

Тепӗр ҫур сехетрен виноград пахчине йӑпшӑн- 
са кӗрекен ҫынна каҫхи уйӑх ҫеҫ курчӗ. Курчӗ 
те кӗвӗҫ ҫын ҫине пӑхма вӑтаннипе пӗлӗт хушши- 
не чӑмрӗ.

Акӑ тӗмӗ хушшинче ларать Петрович. Хула ен- 
чен ура сасси илгӗнессе кӗтет. Таҫта ҫын пӑшӑл- 
Хатнӑн, ҫемҫен кулнӑн туйӑнатьӑна. Ҫапла тӗлӗр- 
се ларнӑ вӑхӑтра ҫывӑхри тӗмере тем шатӑртат- 
рӗ, тахӑшӗ ҫирӗп утӑмсемпе утса пынӑнах туйӑн- 
чӗ ӑна.

— Ася ҫав териех улталама пултарать-ши? Аха, 
ҫитрӗҫ,—ҫаврӑнаҫҫӗ пуҫӗнчи шухӑшсем.

Унӑн шухӑшне пӑтратасшӑнах пуль тата тепӗр 
ура сасси илтӗнчӗ. Вара тӳссе лараймарӗ Петро- 
вич: тӑват уран упаленсе сасӑ еннелле шурӗ. Сас- 
чӗв кӑлармасӑр пыракан Петровичран хӑранӑ 
чӗрчун аякалла сиксе ӳкрӗ те хам-хам вӗрсе ячӗ.

— Тьфу, ял кулли: упӑшка пулать-н вӑл арӑмне 
шанмасӑр тӗмӗсем хушшипе упаленсе ҫӳрекцн,— 
терӗ те Петрович хӗвел тухас умӗн кил еннел- 
ле утрӗ.

* *

Иртнӗ эрнере агрономсен собранийӗ пулчӗ. Ку 
собранине Петровнч та тухса утрӗ. Халӗ унӑн



пуҫӗнче кӗвӗҫ шухӑш ҫук та ӗнтӗ. Арӑмне сых- 
лама кайнӑскер, йытӑ ҫине пырса тухнӑран вара, 
вӑл паян кун та хӑйӗнчен-хӑй вӑтанать.

— Ваня, эсӗ чирлемерӗн-и: ялан кичемӗн ҫӳ- 
рен?—тесе арӑмӗ ыйтсан, нимӗн те калайми пул- 
чӗ, мӗскӗн. Ь. ӳсӗркелесе сӑмаха сирсе ярать е 
уринчи шӗпӗн ыратни ҫине перет.

Собранинче ларакан Петрович хӑйӗн хӑлхине 
хӑй шанмасть, пурте:

— Пирӗн республикӑра виноград ӳсме пуҫларӗ.
— Чаплӑ агроном Ася ӗнтӗ, тӗрлӗ йывӑҫсемпе 

сыпса виноград пахчи ӳстерет.
— Тава тивӗҫлӗ агроном (Ася ҫинчен пырать 

ӗнтӗ сӑмах),—теҫҫӗ тухса калаҫакансем.

Иван Петрович, тӗлӗнсе кайнӑскер, уй тунка- 
ти пек хытса ларчӗ.

— Ася, эсӗ такампа ҫӳреместӗн-и?—ыйтрӗ вӑл 
ҫапах килне таврӑнсан арӑмӗнчен.

— Мӗн?
— Такампа ҫӳреместӗн-и тетӗп?
— А, эсӗ вӑн мӗнле шухӑшпа хирӗлсе ҫӳренӗ! 

Эпӗ ҫӗрӗн-кунӗн виноград ҫинчен, а эсӗ... обыва- 
тель иккен эсӗ. Кивӗ пурнӑҫӑн ҫӗрсе пӗтеймен 
кустӑрмийӗ.

Петрович ассӑн сывласа илчӗ те нимӗн те чӗн- 
мерӗ.

И. КАШЛИНКЕ.

ӖҪСӖР АПТРАНӐ
Куйбышев облаҫӗнчи Тутаркассипе Малиновка ялӗсенчи пуш аҫ друж нн^  

сем пӗр-пӗринпе ӑмӑртса ӗҫлеме договор ҫырнӑ. Акӑ пӗрремӗш пункгри сӑ- 
махсем;

„Эпир пӗлтӗр вуншар пушар ҫеҫ сӳнтернӗ пулсан, кӑҫал 30-шар пушар 
сӳптерме сӑмах паратпӑр". ” (Егоров Г. Д.)

Г. Х арлам пьев ӳкерчӗкӗ.

ПУШАР ДРУЖИНИН НАЧАЛЬНИКӖ: Эсир мӗншӗн нимӗскер те ӗҫлеместӗр? Уйӑх ытла ӗн- 
пӗр пушар та сӳнтермен...

— Ара пушарӗ ҫук та-ха.
— Унта тӗтӗм тухать-ҫке?
— Ӑна Кулина инке икерчӗ пӗҫерме кӑмака хутнӑ.
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А . Чирков ӳкерчӗкӗ. Ача ҫырӑвӗ

„Тупӑшлӑ вырӑн../‘

„Капкӑн" мучи)
Манӑн ботинкӑ ҫӗтӗлчӗ.Анне ӑна Симӗс паҫар- 

ти мастерскойне юсама кайса пачӗ. Виҫӗ канмал- 
ли кун иртсен манӑн ботинкӑна юсаса пачӗҫ. Ан- 
чах, виҫӗ кун тӑхӑнса ҫӳресенех, ботинка хӑй- 
пӑнса кайрӗ. Анне ботинкӑна каллех ҫав мастер- 
скоя кайса леҫрӗ, каллех виҫӗ канмалли кун ир- 
тиччен кӗтмелле пулчӗ. Ботинкӑна кайса илтӗмӗр, 
эпӗ хамӑрӑн ачасен садне тӑхӑнса кайрӑм. Унта 
эпӗ ытти ачасемпе пӗрле ташлама пикентӗм те, 
манӑн ботинка тӗпӗ каллех хӑйпӑнса кайрӗ. Анне 
мана вӑрҫма пуҫларӗ, унтан ботинкӑна каллех 
мастерскоя леҫсе пачӗ.

Халӗ эпӗ ботинкӑна тӑхӑнса ^ам ӑрӑн  сада ка- 
ятӑп та, унта ҫитсенех хйвса хуратӑп, ташласса 
та ҫара уран ташлатӑп.

Эсӗ, „Капкӑн“ мучи, Симӗс пасарти маҫтер- 
скойӗнчи сапожниксем патне кайса пӑх-ха. Вӗсем 
ташланӑ чухне ботинкисене хывса хураҫҫӗ-и? Ма- 
нӑн ботинка час ҫӗтӗлнӗшӗн анне мана вӑрҫать, 
сапожниксене вӑрҫакан пур-ши?

Лена Волкова, 6 ҫулта.

Уйӑхлӑ каҫ

—■ Ку йытӑ ма уйӑх ҫине пӑхса вӗрет?
— Курмастӑн-и—уйӑх ҫур ҫӑкӑр пысӑкӗш кӑна 

тӑрса юлнӑ? Тепӗр ҫуррине ҫаклатса кайнӑ вӑрра 
вӗрет пулас вӑл.

Шупашкарти ки- 
нотеатрта час-ча- 
сах пӗр вырЗнах 
2—3 билет сутаҫҫӗ.

Савеяьев ӳкерчӗкӗ .

Ҫукки курӑнмасть

— Куҫпа пӑхса та палӑрман япаласем чӑнах та 
пур-ши вара тӗнчере?

— Пур, шӑллӑм, пур! ВЛКСМ-ӑн Атликассинчи 
организацин колхозниксем хушшинчи ӗҫӗсем па- 
лӑрмаҫҫӗ.

Айӑплӑ

Амӑшӗ пӳрте кӗнӗ чух, ашшӗ „Ылттӑн пулӑ 
ҫури“ юмаха каласа пӗтерет.

— .Карчӑк каллех ҫурӑк курите умӗнче ла- 
рать“.̂  „

АМАШЕ:—Промсоюз айӑплӑ. Ҫӗнӗ куритесем 
туса сутмасть.
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СТРАХОВКА ТУТАРАНАНСЕНЕ 
П Ӗ Л С Е  Т Ӑ М А

Госстрах оргӑнӗсем^мӗн пур учрежденисен, организацисен тата предприяти- 
сен (союзлӑ тата союзлӑ-республикӑллӑ бюджетсем ҫинче тӑракансемсӗр пуҫне) 
ҫурт-йӗрсемпе вӗсенчи пурлӑхсене, таварсемпе материаллӑ хаклӑхсене ирӗклӗн 
страхлаҫҫӗ.

Чӑваш республикӗнчи Госстрах органӗсем пӗр 1939 ҫулта кӑна пурлӑхсемпе 
таварсене 157.530.000 тенкӗлӗх страхланӑ тата инкек-синкексемшӗн ҫак страхо- 
вани енӗпе 224.000 тенкӗ тӳленӗ.

ӲКЕРЧӖК ҪИНЧЕ: Шупашиарти Ленин ячӗпе тӑракан артелӗн ҫурчӗ, ӑна 1939 
ҫулта Госстрах шучӗпе туса лартнӑ.

Эсир хӑвӑр предприятин пурлӑхне 
тӗрлӗрен иниен-синненсенчен страхларӑр~и?
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Хакӗ 30 пус

Л х В

Хӑватлӑ Хӗрлӗ Ҫар соввт халӑхӗн тӑшманӗсвне малашне те 

тӗпӗ-тымарӗпех кӑнласа пӑрахӗ.


