
Ч. С. С. Р.
Хӑш чух тӗк тӑвӑ ҫӗргех ыратман 

пуҫ ырата! Хӑш чух ыратаканвийех 
ыратми пу.гат. Йе тата пит „ӑелӑ“ 
урасем пуҫа канӑҫ памаҫҫӗ, йе ,.ӑслӑ“ 
пуҫ урисеяе канӑҫлӑх памас!'.

Пурнӑҫра тӗрлӗ пулаП
Чӑваш оадӑҫӗнче, халичен пулиан 

уйесра, ответлӑ йулташ Лу ка Луккич 
Чӑваш Респуплӗкӗ пулмалла тенине 
илтнӗ. Ҫав вӑхӑтрах пӗр йулташӗ ӑва 
шӳт туса;

— Респуплӗк пулсан сава нарком 
тӑвӑпӑр,—тенӗ.

Ҫакна илтсенех Лукка Луккич ҫӗп 
ҫывӑрмасӑр варком пуласса ӗмӗтлен- 
се иртерет.

Лукка Луккич юугса кайат, шухӑш- 
пала апат ҫими пула!'. Са^атти пӗтсен 
килв таврӑнсан арӑыӗ кушак пек, ҫем- 
ҫев;

— Луккич, а!а  апат ҫийер. тутли, 
ес йуратви пур,—тесв апат ҫиме чӗн- 
сен, Луккич урса кайса арӑмне урнӑ 
йытӑ пек гулласа пӑрахат;

— У, у мур хирешшӗ, шухӑша пӑт- 
ратрӑн, —тесв ҫухӑроа аӑраха!.

Ҫапда ҫухӑрса нлсен Лукквч хӑй 
капинетне пӑрахса кайат. Уита ҫемҫе 
тиван ҫиве выртса райа куҫнӑ пек 
телейлӗ вырга!. Ҫаз вӑхӑтрах вырӑн- 
тан сике сике тӑрса варком пулсан 
мӗнле пурӑнассине реппетитси туеа 
илет

— Маларах хатӗрлвЕсен авантарах,— 
тет хӑйае хӑй. Ча малтаи вӑл йепле 
ярысакс мпе“ ҫӳрессине туса идет;

— Тру, тру! Пошол! Ей, сгоровись! 
тесе хайаррӑн кӑшкӑрса йара!, хӑй 
аллисене тилкепе тытнӑ пек чӑмӑрта- 
са ӑйӑр пек каллӗ маллӗ чупкала!.

Унтан кааане ра ӗҫпе аыракансене 
йепле хӑй патне кӳртессе аогӑваЕ

— Кхӑм, кхӑм!—тесе ӳсӗрсе илет, 
сӗтел хушшине ларса.

— Вам что угодно! тесе вӑшеӑрса 
ипет арӑмне.^ Ес очеретсӗр кӗнӗ. Ей 
швейтсар кӑдар кӑяа,—тесе хӑйех

Суйлавввнче.
Оӗчӗк ка.чаҫу. 

ЮЕЛЬСОВЕТ.

Чухӑн хресчен: ҫук, ҫук... Кунта са- 
ва ҫул ҫу к .. ӑҫтан кяднб ҫавӑнтах 
кай...

Кулак Са.лл0не чӑмӑртаса) V, мур 
пӗтерменӗ! Кӑтаргӑпха епӗ сана...

арӑмнв тӗрткелрсе кӑларса йара¥.
— Ех, турҫӑм! Мӗя пудчӗши кӑна! — 

сехӗрлевет арӑмӗ.
Пӗр сӑмахран Луккпч ҫывӑрми 

пула!. Ш ухӑша кайса арӑмӗ ҫывӑрма 
чӗнсен те каймао!.

— Ман Совнарком саҫҫетанине кай- 
ма.гла.—-тет, Ачине швейтсар вырӑнне 
шугласа;

— Вызовите мне из гаража автомо- 
бяль,—тет.

Ҫзв вӑхӑтра Луккичӑн йулташӗ чуп 
са пырса кӗрег:

— А, Луккич. сывӑи?
— Прос(ите! Я тороплюеь, ва засе- 

дание Совнар...
— Мӗп, мӗн? Мӗн калан ес? Сов- 

н а-р к-о м-а?—тет те йулташӗ ахӑ.ч- 
татса кудса йара!:

— Ха, ха, ха! Респуплӗк пулман 
вӗтха—тет йулташӗ.

Алӑк хыҫӗнче темиҫе ура сасси ил- 
тӗвет Кун хыҫҫӑн 5 ҫын кӗрсе Лук- 
кича ҫыхса илсе. ухмахланнӑ ҫынсен 
ҫуртве илсе кайаҫҫӗ. Кашӑк.
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Йеплв Ш у п а ш к а р  
вулӑвӗмче ҫӗнӗ Ком^ 
ҫти ту тви  шуз^ӑшла- 

ва  кӑларми.
I.

СоБвт влаҫӗн Конҫтитутсийӗнче (тӗп 
саккунӗнче) каланӑ тӑрӑх, 18 ҫултан 
пуҫласа мӗн ьиличенех Совет респуп- 
дӗаӗсенчи ҫынсем краштан правине 
илеҫҫӗ (арҫынӗ те, хӗрарӑмӗ те пур 
пӗрех). Тата пухӑва тухманшӑя штрав 
хумалли ҫивчен те Конҫтитутсире ка- 
ламав, Ҫавӑн пекех: суйлав ӗҫӗ ҫинчен 
хаҫата ҫырнӑшӑн краштан правинчен 
Еӑлармалла, тесе ҫырни те Конҫтитут 
сире ҫук.

Ҫавӑнпа та Шупашкар вулӑсӗнчи 
пӗр пуҫлӑх ҫӗвӗ Конҫтитутси ҫырма 
тытӑннӑ.

— Мӗн пӗлеҫҫӗ вӗоем мускавсем? 
Епӗр хамӑр йал ва^^ьи Ҫӗнӗ Конҫти- 
тутси шухӑшласакӑларӑпӑр, текӗ вӗсем.

Калавӑ, тунӑ.
Йалсенче йалсовет претҫетаттӗлӗсеы 

и р т н ӗ  суйлавра ҫакӑн пек «приакас» 
садатяӑ:

—  Арҫынсем пухӑва 55 ҫула ҫити- 
чен, хӗрарӑмсем 50 ҫула ҫитичен тухма 
пултараҫҫӗ. Тухманнисенчен 50 пус 
штрав илетпӗр 50—55 ҫултан ирт- 
висеы килтех дартчӑр, пухӑва тухнипе 
саккуна хирӗҫ ан пычӑр, тенӗ.

Пӗтӗы вудӑсӗпехвара 50— 55 ҫултая 
иртнисем пысӑк хуйха ӳкнӗ.

—  Ех, хуйхӑ пире... хуйхӑ тенӗ 
пӗрисем.

—  Путех ваттисене вӗлермелли сак- 
кун туха¥ пулӗ Вилмесӗрех пире ҫын 
шутӗнчен кӑларчӗҫ. Ех, хуйхӑ... Хуйхӑ! 
тенӗ теприсем.

П.
50-55 ҫултан иртнисем хуйхӑрви 

ҫинчен пӗри, ҫемҫе чӗрелли «Каваша» 
ҫырса п рат. Ун ҫинчен суйлав уппол- 
номочӗвнӑйӗ пӗлет те, оурчӑксеве сир- 
пӗтсех тулхӑрма, йатлаҫма тытӑна!.

—  Мӗнде апда?.. Вӑл пирӗн Конҫти- 
тутсине хирӗҫ кайа!, вӑл контр, епӗр 
ӑна-а-а... тет те, хайхи „ҫемҫе чӗрел- 
лине краштан правинчен кӑлара! пӑра 
ха¥-‘.

— Малотсы Ш^пашкар вулӑссем!..
А л т т а й.

„Ӗҫ п у л тар ӑв ӗ  ӳвет“.
Пӗр-ик уйӑх ӗлӗкрех,
Вунпӗр сехет тӗлӗнче 
Ӗҫ хӑпарвӑ сисмеллех 
Електритсӑ стантсивче.

Тилӗ пек ҫеҫ йӑашӑнса,
Кӑтра майра ҫавӑтса 
Кӗрсе кайат кантура 
Мӑн хисепдӗ счетовот.

Кӗрет, кура!—ҫуталаҫ 
Електритсӑ ламписем,
Лап! сӳнтерет те даргат—
Пӗтрм ҫуртра пӑч тӗттӗч.

Ех. мӑнтарӑн ыайрийӗ,
Ы тала! те чуатӑва!; 
Счеювотӑн чӗрийӗ 
Еҫ хакӑлне хӑпарта!...

Кун иртет те ҫӗр килет,
Вӑхӑт ху.тлен шӑвӑна!;
Тепӗр майра йерӗҫег,
Ун та мӑшӑр тупӑна!.

Кӗрсе ларнӑ тӑваттӑн 
Управлешчи пӳдӗмне,
«Вырӑс йӳҫҫи» стаканӑн 
Йуха! пурин хырӑмне.

«Ӗҫ, чун савни, ӗҫ а !а  
Черкке хӗрри йантричев! 
Й\ратсассӑн ые тата—
Ӗҫ ыан кӑмӑд туличен»...

Мӗн уссишӗн усрасха 
Ҫакӑ ,,ӗҫчен“ ҫынсене? 
Хӑлхисевчен ҫавӑтса 
Кӑларас кун ҫуттине!

Ҫиппӑтги.

Качака—сат ӑсти.
Сӗнтӗр вугӑсӗнче, сат ӑстисем 

ҫук пирки, вулӗҫтӑвком качака- 
сенчен сат ӑстисеи тума хатӗр- 
лет, тет.

Мӗкӗк—мӗкӗк качака,
Шур сухаллӑ ват мучи, 
Мӑйракаллӑ шур шуӑттан 
Кӗрсв кайа! таҫта га.

Сысна кӗмен хӗсӗк-хушӑк, 
Сурӑх каҫман ракатка 
Уншӑн пулсан пур пӗрех 
Сиксе каҫма ӗҫех мар. 

Вулӗҫтӑвком пахчине 
Шуратмашкӑн ирӗклӗ,
Сат ӑстине вӗренме 
Пултараҫҫӗ маттурсем.

П а й р а  ш К.
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•)')РЕВИСОРСЕМ
Нурӑе пуштинв ревиҫж тума Ш упашкартиге, Йетӗрнери нуштӑ 

пуҫлӑхӗсем пыпӑ. Виҫб кун хушшинче 25 четвӗрт квас. виҫӗ чет- 
вӗрт ҫуттине ӗҫкӗ. Урам тӑрӑх купӑспа ыталанса ҫӳренӗ. Таш- 
лаиа Ыурӑс майрнсене чӗннӗ...

(Йалтан килиӗ ҫыруран).

П ул уйӑхӗя пӗр кунхине Нурӑс 
пугатнне хаҫатсем ҫырса илме, хӑйсен 
Хӗрлӗ Ҫарти ывӑлӗсенв ҫырусем ҫырса 
йама пынӑ хресченсем пуштӑ алӑкӗ 
ҫине урлӑшпех пысӑк хут ҫине ҫаила 
ҫырса ҫапаӑ хут тӗл пуднӑ;

Оплӑҫрен Еилнӗ нача^нӗксем пуш- 
та тӗрӗслеме тытӑнвӑ пирки, пуш- 
тӑ кантурӗ виҫӗ куа хушши ӗҫле- 

мест.

Алӑк умӗнче чылайах хресчен пу- 
хӑввӑ. 10-шар ҫухрӑм килее ывӑанипе, 
хӑшӗ кры^ьтса пусыи ҫинче канса ла- 
раҫҫӗ. Чӗлӗмсене мӑкӑрлантарнӑ май, 
сӑмах та ҫыпӑҫуллӑ пыра!.

— Ех, ахалех пулчӗ ! 0 ҫухрӑм лап- 
каса кизни! тет тарӑхса ҫӗтӗкрех кӗ- 
рӗклӗ пӗр стзрикки

— Мӗя тӑвас тен—пуштине те тӗ- 
рӗслемеллех пулӗ ҫав.

— Тӗрӗслемеллиее пӗлетӗп теха, пус- 
туй ҫӳрес килмест, мӗн ӗҫ йудчӗ ӗнтӗ 
кун пирки пайан килте, тет старик 
хуйхӑрса.

—  Сан ӗҫӳ—хӑвӑн ӗҫӳ, терӗ стари- 
ке хирӗҫ ҫамрӑкки,— ку ӗҫ— патшалӑх 
ӗҫӗ. Пушта патшалӑх тытса тӑра!, ҫа- 
вӑнпа унӑн ӑна тӗрӗслесех тӑмалла... 
Совег влаҫӗ нача^ьнӗкне те иртӗнсе 
ӗҫлеме памаст. терӗ йудашкинчен.

Калаҫса ларнӑ хушӑра пуштӑ кан- 
турӗнчен те хытӑрах сасӑсем илтӗне 
пуҫларӗҫ. Пӗри ытларах га кӑшкӑрса 
калаҫат,— ахӑртне пуштӑ нача.:б®ӗ®не 
тустариа тытӑнчӗ пулас.

Хресченсем хӑлхасене чанках тӑ- 
ратрӗҫ. Кантуртз шав.лаҫҫӗ, тӗпӗртетме 
те тытӑнчӗҫ.

— А!ӑр, уттарӑпӑр килелле, кунта 
тӑреа пӗрех епӗр вӗсене пулӑшаймӑ- 
пӑр, терӗ старик ура ҫине тӑрса.

— Ан к-айха, Уртем пиче, кунта 
йурлама та тытӑнчӗҫ, терӗ ҫамрӑкки 
•тарике чарса.

Чӑнах та пуштӑ кантурӗнчен йурӑ 
вассн ядгӗнсе кайрӗ. Хресченсвм пӗр- 
пӗрнн ҫнне, чӑр1 пӑхрӗҫ.

Хмм1...
Е  хи-и1 «ррвиҫи» тӑваҫҫӗ пудмалда 

кунта, терӗҫ хресченсем.
Нурӑс пуштӑ кангурӗнче виҫӗ куа 

хушши „ревиҫи“ пырат Ревисорсем 
,,ӗҫд8ҫҫӗ’‘, шав.таҫҫӗ, пыр тианӗ май 
стаккан хыҫҫӑн стаккан йанкдатга- 
раҫҫӗ. Нурӑсри мӗн пур кваса такҫа- 
вах ӗҫсе пӗтернӗ— 25-мӗш четвӗрт,терӗ 
йулашкинчея кавтурти сгурӑш.

— Сӑмакон тавай!
Илсе килеҫ сӑмакоане. Ӗҫеҫҫӗ.
— Тата тавай!
— Стурӑш ывӑннипе халран кайса 

вырта!.
— Пуштӑ йамшӑкне йар!
Пуштӑ йамшӑкӗ ҫук, срук тухнӑ, 

тет.
Ҫӗнӗ йамшӑа тытаҫҫӗ. Йамшӑкӑн 

лашасем вӑйдӑ, сӑмакон туртарма пул- 
тараҫҫӗ.

Нурӑсра сӑмакон пӗтнӗ, ытти йал- 
сенче те пӗтсе пыра!, тет.

— Мӗн гӑвас?
— Тавай карму^, тавай майра.
Илсе пыраҫҫӗ карму^, чӗнсе пухаҫ-

ҫӗ майрасем.
— Игргӑр, ташлӑр, е ех'

Бывадо в дни веселые 
Г уд ял  я  мододец.....

Ҫапта ревиҫи пулчӗ Нурӑори пуштӑ 
кантурӗнче.

Ҫав ӗҫ март уйӑхӗнче пулчӗ, анчах 
хресченсем ха.!б те маныаҫҫӗӑна, ма- 
нас та ҫук.

Ха^ь тв урамра ӳсӗр ҫын курсан 
Нурӑс хресченӗсем пӗр пӗрин куҫӗн- 
чен, кӑв! пӑхса 

— Ревиҫи члевӗ, теҫҫӗ.
П а т м а  н.
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К О П П Е Р А Т Т И В С Е Н Ч Е .
Тӗттӗм-касри „Й урӑхсӑр^^ йатлӑ копператтив членӗн 

тневнйкӗ*).
Хевралӗн 1-мӗш кунӗнче. 1924-мӗш ҫул.

Пайан пухура пултӑм. Йакку Йӑва- 
нӗн Сан,ккийӗ тӑрӑшнипе, копператтив 
уҫрӑмӑр. Лавкка пула!, терӗ. Таварсене 
малалла йӳнӗ хакпах илетсӗр. Хӗаӗр- 
тетӗи. Лавккана таварсем илсе кил- 
сен, арӑма саппувлӑх илсе йама пул- 
тӑм. Малалла сахӑрсӑр вей ӗҫместпӗр 
ӗнтӗ, кӑраҫҫинсӑр ларас ҫук... Сан^ккӑ 
аваш х сутӑҫӑ пулнӑскер, сутма илме 
пӗлекен Шанчӑклӑ ҫын.

13-мӗш числара.

Тавар илсе ки1ниве пӗлсен, лаввка- 
на чупрӑм. Чупни ахалех пулнӑ. Пире 
Еирлӗ таварсем килейменха. Пирускӑ 
пӑ кӑнахветкӑсӑр пуҫне урӑх нимӗн 
те килмев. Пире кирлӗ йааа.ласем ҫул 
ҫинче килме тухнӑ, тет. Ҫулӗ такӑр 
пултӑр! Арӑм ҫиллеввӗ, тутиоене тӑс- 
нӑ, ЛПншӗн ҫилленнине пӗлеймерӗя. 
Ир тӑреан сулахай ури ҫине тӑнӑ пу%...

29 мӗш числара.

Пайан ирех лавкана тавар киянӗ, 
Ӑна пӗлсен васканнпе пит ҫумасӑрзх 
дс.вкана чупрӑм,—тӑвар пӗтнӗчӗ. Тӑ- 
варӗ килнӗ те,_ анчах... Анчах хаклӑ- 
раххи пулвӑ. Ӗ.1ӗк улпутсем ҫццӗ тӑ- 
вар пулмалла. Ҫаппах та 5 кӗрвнкке 
илтӗм, ыӗвшӗн тесен ҫӑкӑр-тӑварсӑр 
пурӑнма хӗнтерех. Кӑраҫҫин та килнӗ, 
анчах кӑраҫҫинӗ те ӗлӗк Микулай пат- 
ша ҫ\тнийех пуднӑ пулмалла, пасар- 
тинчен 3 пус хаклӑ. Пурӑна-киле пур- 
те йӳнӗ пулӗха.. Киле ҫитрӗм. Арӑм 
каллех ҫилленнӗ. Алӑка шӑлт-шалт 
хупкаласа ҫӳрет, тутисеве мӑрт тытнӑ. 
Кӑн гӑрлахи апатчен пӗр сӑмах та чӗн- 
мерӗ ЙашЕине те хамах антарса ҫи- 
рӗм. Мӗн чӗмере?.. Йашка ҫине тӑвар 
йаратӑп йаратӑп, калаймасӖ Уҫипех 
уҫласа йароан тин каларӗ Ак мӗвле; 
улпутсен тӑварӗ хӑватдӑ пудайман ик-

* „Тневннк“ тесе кашни кун мӗн-мӗн туни- 
не уыреа пымад.ти кӗнек.не калаҫҫв.

кен; вӗсем тутлӑ ҫиме вӗреннӗскерсем 
(сахӑрлӑ шушкӑ ҫксех пурӑннӑ пу:{, 
вӗсем) тӑварлӑ ҫиме йуратман.

Хевралӗн 1-мӗш кукӗ. 1925-мӗш ҫул.

Колператгив уҫӑлни пайан ҫулталӑк 
ҫитрӗ. Таварсем пасартинчен хаклӑ. 
СаН)Ккӑ Еопператтив йачӗпе кӑуат 
1000 пӑт тырӑ 40-шер пуса илсе 
1 тенкӗ ҫурра сутрӗ. Ак, мӑзтарӑн 
ыр ҫынӗ— хӑй те̂  усӑ кура¥, копсерат- 
тивра та ӗҫлег. Ӑсӗ пур ҫав!.. Арӑмпа 
кашни кунах йатлаҫатпӑр. Саппунлӑх 
илсе памапа1ӑн та ҫилленсе ҫӳрет, кир- 
дӗ йапалаоем туйанманшӑя та йатла- 
ҫат. Ман мӗн тӑвас? Копператтивра 
пире кирлӗ йапаласем халӗ те ҫук, 
пудсан та хаклӑ. Пасартн усламҫӑсене 
усӑ парас килмест. Хамӑрӑн лавка 
ранах таварсем илсе, копператтивг 
пулӑшмаллине пӗлмест ҫав манӑн арӑм. 
Аха:^ мар пу:§ ҫав; хӗрарӑмӑя ҫӳҫӗ 
вӑрӑм, ӑоӗ Еӗске, теҫҫӗ.

Мартӑн 11-мӗш кунӗнче.

Виҫӗм кунхи „Канаш“ хаҫатра пи- 
рӗн копператтивӑн ӗҫ кӗнекисем тӗрӗс 
мар терӗ (С а^зӑ хут лайӑх пӗлетҫке! 
Ӗҫ нумай пулнипе ҫырса пыма ӗлке- 
ррймен пу,;§й анчах). Каҫпа пухӑ улчӗ. 
Инсгруктӑр пире Сан,кӑ чавса тӑрш- 
шех лартса пынине ӑалантарса пачӗ. 
Урӑх, чухӑн ҫынва суйласа лартрӑмӑр. 
Ах, мур! „Капкӑва* лвктермеллв ӑна, 
Килте мана арӑм чут турчӑкапа тӗк- 
мерӗ.

Апрелӗн 5-мӗш кунзн' е.

Ҫӗнӗ претҫетаттӗл, чухӑн ҫын пуд- 
сая та, пит авзн ӗҫлет. Арӑмпа йаг- 
лаҫма_ пӑрахрӑмӑр Чей сахӑраа ӗҫет- 
пӗр. Ӗ 1ӗк, Бӑрҫӑ чухне, сакайне кайса 
лартнӑ пыоӑк лампа ҫутатса йатӑмӑр. 
3 ҫулхи ачана йӗмлӗх илсе патӑм. 
Пайан хӗпӗртениие арӑма виҫӗ хут 
чуптуса илтӗм.

Ҫырса илнӗ ЙӑБӑн мучи.
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Иӑван мучн кепкӑнее ҫакланвисем.
Снвӑн, йулт шсем! 

Кӑптӑр каптӑр кӑп-кӑп! Манӑн кап- 
кӑн кап-кап Охо! 'Ҫакланнӑ та пбри. 
Ку, леш, Кусар Кӗркури ГХыйма-кас- 
сисем, Шурча вулӑссем). Ку ҫын хйй- 
ма йурата!, турӑх лексен пӗрӗхсе пӑ- 
рахаӖ Вӑл тырӑпа сут тӑват, паттевт 
илме манса пыра!, чухӑнсене хӗсӗрлет, 
вӑйсӑрсене хӗнет, кунӗн ҫӗрӗя ӗҫег. 
Иалсоветне тепӗр хут суйламалли пу- 
хура ҫав кулак та вуш ӑ, сасӑ парса 
тӑвӑ.

Кусарсенене йакалатма, куштансене 
куштркатма кулзксене кӑмпалатма, 
пире шӑпӑр кирлӗчӗ, шӑпӑр хулли ту- 
машкӑн, пӗрдешмелелле пулнӑчӗ, шӑ- 
пӑр аври тумашкӑн йуман патак кир- 
лӗчӗ „ырҫынс8не“ шӑлмашкӑн ыр ача- 
сем, комсомолсем кирлӗчӗ.

Таррт! Кап! Ҫакӑ ӗнтӗ Тирмӗч-касси 
Йамшӑк Елекҫи! Вулӑс йачӗ Кӗчӗкей 
(ан ман ӑва, кинемей). Йалсавет урлӑ 
темле майла 14 ҫыншӑн 4 кварттӑл 
вӑрман илвӗ. Ҫав вӑрманӑн ҫуррине 
(^утнӑ йааӑ Трухиме Кӗчӗкейри пуйана. 
Йалсоветве у.1т а 1анӑ, ҫын вуттине сут- 
нӑ йанӑ. куншӑн ӑна капкӑн хыпвӑ. 

.Йамшӑк Лекҫи, йамшӑксӑрах леҫери 
сана чуллӑ тӗрмене, Совет саккунне 
пӗлтерме.

Ай-ай! Милитсисем, килӗр; вулсовет- 
сем, итлӗр. Капкӑна ҫӗмӗрсех кайас- 
шӑв, ытла та нумайӑн! Пӗр пин ҫын- 
на йахӑн. Кусем пурте кулаксем, су- 
тӑҫӑсем, чухӑн йуннв ӗҫекеесем. Ҫӗнӗ- 
рен паттент илнӗ чухне, хаҫат илмел- 
дине маннӑ кайиӑ. Ман капкӑнран 
хӑраса, хаҫат илесрен пӑрӑнаҫҫӗ, 
3 твнкӗ шедлеҫҫӗ. Капвӑна кышласа 
татасшӑн, «Каааша» ҫӑтса йарасшӑн- 
шӑлӗсемпе кӑчӑр кӑчӑр тӑваҫҫӗ, куҫӗ- 
семпе чӑр чӑр пӑхаҫҫӗ. тутисснчен су- 
хал ҫине сурчӑк йуха!, мӑш-мӑш туса 
сӑмсисенчен туги ҫине тӑр шыв йухач', 
куҫ пуҫӗнчвн хӗлхем гухаК 

Ынлитсисем, хаҫат туссэм! Ҫавӑ тис- 
кер кайӑксене, асавшӑллӑ ҫӑртансене 
Опӗҫтӑвком туоӑн опесаттелнӑй поста- 
новленипе паллаштарӑр.

Вӑрӑм сӑкманлӑ, сар аалпаклӑ ҫын 
килет, хӑй пӗлӗт ҫинелле пӑхат, хӑрах 
аллипе сӑхсӑха!, тепӗр аляивче кур- 
ҫи кка , курҫннккара ҫӑмарта. Урам 
тӑрӑх кыра! турӑх Й1т«а пӗр арӑм.

Ха.-^хи ҫын унӑн чӗрессине уҫсах пӗш- 
кӗнсе пӑха!. Кам ку хӑйам.ат?Тррт шат! 
Ленкрӗ каикӑва. Выртрӗ сарӑлса. Ку 
ҫын Мами вулӑсеячи Ача йалӗнчи пуп 
мучи пулнӑ мӗн. Ҫав пупа йалти ҫын- 
сем туйапа хӑзаяаса, йытӑпа ӳскӗртсе 
кӑларса йама тапратнӑ та, пупӗ йад 
куштапӗсене пухнӑ та, 40 четвӗрт сӑ- 
макунккӑ, тата пӗр пӑт шушкӑ ӗҫтер- 
се—ҫитерсе пӗтернӗ. Ӗҫнӗ хыҫҫӑн, ха- 
лӑхран вӑрттӑн, прикӑвӑр тутарат те 
ҫав йалтах йулат.

Асӑрхӑрха: пуп халӑха турӑпа та 
пуҫ ҫавӑрат, ерехпе те тӑравтарат. 
Амчн,, амй!^! Куҫа курӑнмин,.. Пупсен- 
чен уйӑрлар—Ача йалӗсем иулсан та 
текех епӗр ача мар.

Ну, ҫитӗ ӗнтӗ пайанлӑха. Ыран та- 
та тытӑпӑрха. Йуратяӑ вулакансем, 
Йӑван мучийа ырлакансем ҫавӑн пек 
шампасем, тискер шӑллӑ кпйӑксг-м ҫин- 
чен есӗр мӗн те иулий и.л!сессӗн, Иӑ- 
ван мучуна систерӗр.

Ну, халӗ сывӑ пулӑр, усал йатпа 
ан асӑнар.

Йӑван мучи мыскараҫӑ.

Шупашкар пасарӗнче.

—  Йӑван Йӑванч, темме йап«.ласем 
кайми пулчӗҫ.

— Нумай тӑмзст, кайма тапрага¥. 
1-мӗш числа ҫитсен вӗренекенсем ҫти- 
пенти идме тапрзтаҫҫӗ. Вара ҫемӗчкӑ, 
паппируе, мӑМӑр кайма тапрата?. 1"

Йерииве.
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„Х анш а"
(«Чӗлӗм йури» майлӑ).

Тӗнче ашшӗ,
Ы рӑ ханша!
Мухтав сана 
Йӳҫӗ тус.

Санӑн ырӑ 
Пӗр стаккану 
Тӑрат вӗтӗ 
Алдӑ пус.

Сана клонче,
Сгакан ҫине 
Йарса тытса 
Ларатсӑр.

Санӑн хитре 
Сӑну ҫине 
Савса иӑхса 
Тӑратпӑр. 

Сыпичевех 
Малтан хадӗ 
Тутасене 
Ҫуллатпӑр.

Майпентерех 
Ваекамасӑр 
Йанкӑр йанкӑр 
Ҫӑтатпӑр.

ПӗрвБ стаккан 
Вара йарсан—
Чух машлатса 
Ларатпӑр.

Теаӗр курка 
Тата парсан—
Выҫ дарнияе 
Манатпӑр.

Хамӑр вӑосӑр 
Пулсассӑн та,
Савпа вӑрҫма 
Пӗлетпӗр.

Тепӗр ухыах 
Тупӑнсассӑн 
Ҫапӑҫма та 
Пӑхатпӑр.

^Л айӑх“ нанаш пани.

Нӑрвашри Хвати Капачӑмӗ. 3 мӗш 
круппӑра шутланса тӑракан иввалит 
Ҫӗрпӳ хулинчи пӗр пуҫлӑхӗ патне пы- 
нӑ та, хӑй нушти ҫинчен калама ты- 
тйннӑ.

—  Ҫапла, ҫапла... Манӑн ӗлӗк арман 
пурчӗ. Халӗ вӑд аха.лех питӗрӗнсе 
лара!. Хам аманнӑ ҫын, ӗҫлейместӗп, 
Ҫав арманпа манӑн иввалит шучӗпе 
паттевтсӑр усӑ курма пулмас^ши? тенӗ 
вӑл.

—  Йура¥, тенӗ пуҫлӑхР, анчах са- 
нӑн м апан  ҫуртӑнтан, выл^ӑх чӗрлӗх- 
рен, пӗтӗм хуҫайствӑран «откаса!ҫа» 
тумалла пула!, тенӗ.

Ҫанва илтет те, Карачӑм инвалиг 
хӑвӑртрах хуларан тухса тара¥.

— Тӗп пултӑр ку хула... Мур, усад, 
вилӗм оунакан... Чорт! тесе Карачӑм 
35 ҫухрӑм хушши вара Нӑрваша ҫити- 
ченех тарӑхса пыраК

А л т т а й .

Тӗре патне 
Пыратӑн ес.
Ҫавӑвпа пу^ь —
Ӗҫеҫҫӗ.

Чунтан вартан 
Пйт йуратса 
Кантуртисем 
Йараҫҫӗ.

Курка тӗпне 
Кӑтартнипе 
Пире ӗҫме 
Хушаҫҫӗ.

Хӑйсем хытӑ 
Ӗҫнипеле 
Пире ӗҫые 
Чармаҫҫӗ.

Анчах темме 
Пӗлме хал ҫук 
Комуниссем 
Ӗсмеҫҫӗ.

Ӗнтӗ ханша,
Ӗмӗр Сыв пул,
Сана пурте 
Мухтаҫҫӗ

Хӗрлӗ ҫиҫӗм.
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| \Лунхун типпинче.
Чакак пиче вихӑҫан та ураса тытса 

пӑхыан. Унтан пуп тарҫи пулнӑскер 
Чака.:ьа пӗрре: ма ураса тытмастӑн^ 
тесе ыйтсан, вӑл кулса ҫапла каданӑ_

— Ураса тытнӑ чухне пупсен урине 
тыттараҫҫӗ, тет. Пуп урине тытмӑттӑм, 
пуп урине курмӑттӑм, инке-арӑм ил- 
ыӗттӗм, ҫылӑх мӗнне пӗлмӗтгӗм, тенӗ.

Ҫапах та, пупсене ӗненмест пулсан 
та, пуп таврашӗсем сӗтӗрӗнсе ҫигсен, 
вӑл вӗсене пыл та ҫу ҫитерсе йара!. 
Леш «шӑршлине» тв ӗҫтерет, ҫупа 
чӑхӑт ӑшаласа пара!, пупсем майлӑ 
шутарса казаҫа¥.

Хресченсем тӗ.1ӗнеҫҫӗ:
— Мӗнлеха ку Чакак хӑта? Хӑй: 

пупсене, йытӑ патака йуратнӑ пекех 
йурататӑп, тет. Пупсем уыӗнче ҫатыа 
ҫинчи ҫу пекех ирӗлсе кайат... Чакак 
пиче тӑнсӑр мар, тилӗ пекех пит чейе.

Вӑл гаухӑшла!;
— Арӑм вӑхӑтсӑрах вилсе карӗ. 

Ҫуркуннесем ҫитнӗ майӗпе авлавасш у- 
хӑш кӗме пуҫларӗ. Хам ҫамрӑк. Ҫын 
арӑмӗсем хыҫҫӑн йуртса ҫӳричен ав- 
ланса йама та йураК Урҫа тесе мана 
лайӑх хӗрех пырас ҫук. Пупсӑр вен- 
чет тумалла тусан, пӗр хӗр те кача 
пымӗ тата. Ирӗксӗрех пупсем майлӑ 
шутарас пула^

Чиркӳ чанӗ хуйхӑлӑн „к^ам“!—тесе 
татах ҫухӑрса йара!.

Чакак та ураса тытма шухӑшланӑ. 
Ерняпех килте ларса чан ҫапБисене 
итлесе лара!. Ернекун ҫитсен, тӳрех 
ҫылӑх каҫарттарма тесе чиркӳвв кайма 
тухат. Пурӗ пӗр пуп хирӗҫленсе тӑрао 
ҫук, тус-йус иайӗпе.

Чиркӳве каймалли ҫул пӑсӑлса кай- 
нӑ. Ҫавӑнпа ӑна ӗне ҫулӗсемпе, сурӑх 
ҫулӗсемае кайма тивнӗ. Муркаш шывӗ 
хӗрипе кайнӑ чухне тетед (шакӑ) 
курнӑ^кайнӑ. Тетелӗвче пулӑ туп тул- 
лийех. Мӗя тӑвао? Куна вӑрлама май 
килместши? Пуллисенв тетелрен сил- 
лесе кӑзара!' те, чӑршӑ кутне пытара!.

„Ҫылӑх каҫарттарма“ тесе чиркӳве 
пыра! те, черег ҫитсен, пуп патне 
пырса тӑраЕ

Пупӗ чи малтан хӗрес чуи туыа ху- 
ша!'. Кайран пуҫне унӑн саппунӗ айне 
чикке хуша!.

— Менле ҫылахсем турӑн? Пиыӗя 
пытармасӑрах каласа пар...

Чакак йӑл кулса илет. Ҫылӑхсене 
кадасах пула!'.

— Ҫылӑхлӑ, пит ҫылӑхлӑ. Йӑмӑка 
йагдавӑ чухие «маттершчинӑ» кала- 
рӑм, вырсарни кунсем уйра ӗҫ.1врӗм, 
типӗре турӑх ҫнрӗм, ҫын варлине хап- 
сӑнтӑм...

Пурин ҫивчен те каласа к-ӑтартрӗ. 
Тетелри пулӑсем ҫинчен те каламасӑр 
хӑвармарӗ:

— Кунта килвӗ чухне ҫын тетелӗн- 
чи пулӑсене туртса кӑлартӑм...

— Пуллине ӑҫта хутӑн?—тесе ый- 
та! пупӗ.

— Чӑршӑ айне пытартӑм.
Каҫ пулнӑ. Чакак чиркӳ хурад пӳр- 

тӗнчех ҫывӑрнӑ. Тепӗр кунне, чиркӳ- 
рен киле кайнӑ чухне, ҫав пулӑсем 
ҫинчен аса илнӗ. Чӑршӑ кутнв/пыра! 
те, пудӑсем ҫук. Шыра'!—шыра!. Ҫук! 
Вӗҫрӗҫ пулӑсем!

— Ах, вӑрӑи ҫилхе!.. Пулла вӑр.1а- 
са кайнӑ. Ма каларӑмши вӑл ҫылӑха? 
Кам хӗрӗае пурӑннине каланӑ пулсан 
ман савяине те хӑй йенне ҫавӑрса 
илсе кайатчиха ку? Пуп Йӑван, пуп 
Йӑван, пулӑ ҫиме хыпкаланчӑк, ҫын 
арӑмпе хускаланчӑк, йал хушшинче 
йавкалавчӑк, турӑ умчв тургкаланчӑк, 
тесе пупа витлесе йара пара! ҫыдӑх- 
сӑр Чакак квлнелле.

Й ӑ в а н.
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Путӑн ҫӳҫӗ те вӑрӑи. ӑсе 
те „вӑрӑгй“ !

Ҫӗрпз' уйесӗЕчи Кивб-Кар^аз цупӗ— 
Похоттинӑв Комуниссен парттияе кӗме 
сайавдени панӑ. Сайавленинче вӑл:— 
Е аӗ пупа кериччен парттире тӑнӑччӗ, 
анчах арӑм куҫҫу:§яе йатлаҫнине кура, 
парттирен тухса пупа кӗтӗм, тет.— 
Пупра чухве то епӗ йаланах партти 
ӗҫне туса тӑтӑм, анчах унта та арӑм 
кансӗрлесв тӑчӗ; халӗ ӗнтӗ арӑмран 
уйӑрлас, тетӗп, ирӗклӗ враштӑн пулса 
Ш упашкара ӗҫлеме куҫас, тетӗп, тет.— 
Хӑй пупра чухне партти ӗҫне «туса» 
тӑнине вӑл ҫапла ҫырса ӗнентерет... 
«У меня в даныое вреыя в приходе жи- 
вут без вевцов 63 пар граждан...

Теперь жв все это хочу поолать к 
чортовой матери (чӗдхи, чӗлхи мӗнле!— 
У.) и поступить в какую нибудь 'яа 
доджность... так как я  могу теаерь 
яать из поповслой жизни грояадпыС 
материал для агитаций и сцвн... про- 
тив редигии и поповщины. А потоыу 
я ’убедитвльно прошу пранять мевя 
членом РКП и дать мне место на ка- 
кую нибудь доллшость»...

«С истинным почтевием прибываю 
с товарипщским привеюм бывший и 
будущий ярый комунист Пвтр Бога- 
тввов».

К А  П  К  А  Н 2 мӗш №
■ ■■

Ҫветтуй сывлӑша йӗ!У!е 
ҫӗлесе лартпӑ.

Елӗк пЗр вӗренекен ача виҫ ипос- 
таҫлӑ турӑ йачӗсеве пӗлсе ҫитереймен. 
Пупӗ вӗрентнӗ-верентнӗ, ниыӗн уссн 
те ҫук, вӗревсе ҫитеймест. Пуа ҫил- 
ленсе кайвипе нимӗн тума та пӗдмест.

—  Акӑ сана виҫӗ тӳме. Ҫак тӳме- 
С6М турӑн ипосгаҫӗм пудчӑр. Пӗрри 
атте турӑ пудтӑр.

—  Ахте турӑ — тесо пырат ача пуп 
хыҫҫӑн.

— Ку ывӑл турӑ.
— Ы вӑл турӑ.
— Виҫҫӗмӗш—ҫветтуй сывдӑш турӑ.
— Сывлӑс турӑ.
Тепӗр ерне иртсен, пуп ҫав ачара- 

нах виҫ ипостаҫлӑ турӑ ҫинчеи ыйта!.
Пӗркунхи урока кадаса парха. Вӗ- 

■ревтӗни?
Вӗрвнтӗм. Ку атхе хурӑ (ьӑсйикчен 

аӗр тӳме туртса кӑларат)
— Ку ывал турӑ (тепӗр тӳмине кӑ 

ларат).
— 3 мӗш ипостаҫ мӗн йатлӑ?
Ача нимӗн те шарламас!.
— Мӗн, ыанса карӑнв мӗн?

- — 3 мӗш... 3 мӗш. Ҫветтуй сывлӑса 
анне йӗме ҫӗлесе лартнӑ, тет кӗпине 
уҫса ха.ьхи ача.

Й- п

Капкӑе, кап! хып.
Ҫӑпан - оурав,
Йухан - шӑтан 
Чӑваш йалне 
Ҫӗртег пулсан,
Капкӑн, кан! хыя.

Йал кавашвв 
Хӑй туцӑшве 
Сарма кӗнӗ 
«Ырҫынсене», 
Еапкӑн, Кӑп! хып.

^сӗр  тӗее 
У кӗтлесе: 
Ӗҫҫыннине 
Варлан—тесе, 
Капкӑн, кап! хып. 

Мӑнтӑр пупа—
Харам пыра,—
Нӳхреп куҫлӑ 
Намӑссӑра,
Капкӑн, кап! хып.

Ҫицпӑтти.

Чувашоблнт № 10.30. Чвбоксары, Тип. Чувашгосиздата.


