
,Канаш“ хаҫат  ҫумӗн^ве тухат.

„Капкӑна‘- ҫаклаенисем.
..Турӑ'^ копператтивӗ‘-‘, серен йаракан пу ?, Иван му- 

чисем пайан капнӑна ҫакланӑ

Вупӑр, пурте вулӑр!

Вӑрнарти йадхуҫайстви технӗккӑмне 
тыта-тыта «Капкӑнӑм» шӑлт пӑсӑлчӗ. 
Улатӑра кайса канкӑна тӳрлетыелле 
пулчӗ. Халӗ канкӑн лайӑх ӗҫзет. Кал- 
лех тӗрлӗ шанна хырӑмсене, ҫын йун- 
не ӗҫвкенсене, ӗнсе хыҫӗнчисене гыт 
ма пуҫлӑпӑр. Кӗрӗҫ. Кӗыӗҫ, теместпӗр.

—  Лартарха капЕӑна ҫакӑнта.
Шарт! турӗ капкӑн. Хӑрасах карӑи.

Шуркасси турӑ копператтивӗ ҫаклан- 
нӑ! Тискер, хӑрушӑ кайӑк, икӗ пуҫлӑ 
„ҫвер“. Пӗр пуҫӗ чиркӳ старӑсги Йех- 
рем Елекҫейчӗ, тепӗр пуҫӗ псаломшчӗк 
Макҫӑм пуп кӗрӳшӗ. Кун пек «ҫвер» 
курманнипе Шуркасси чухӑене Майака 
чӗнее илгӗм.

— Мӗнле йапала ку? тетӗп Майак 
вара ӑнлантарса паче. Шуркасси коп 
ператтивӗнче турӑ ҫыннисем лараҫҫӗ. 
Прикасчӗкре чиркӳ сгарӑсти, счетовот- 
ра псаломшчӗк. Пуйансене йӳн хакпа, 
чухӑнсене пысӑк хакпа таварсеы сугаҫ- 
ҫӗ. терӗ

Е, апла пулоан ку «ҫвере» лайӑхах 
тытасха, тесе икӗ пуҫлӑ «ҫвере» кап- 
кӑнран хӑтарса аанкӑн картиве кӗртсе 
йахӑмӑр.

— Шарт! турӗ капкӑн. Патӗрйел 
уйесӗнчи Алманчӑ пупӗ Топросмыслӑв 
ҫакланчӗ! Вӑт шеремет, кун пек шам- 
пасене нумай тытнӑ. йӑлӑхтарчӗҫ ӗн- 
тӗ тесе капкӑнран кӑзарса ҫырмаЕа 
ывӑтсах йарасшӑнчӗ.

— Ҫук, ҫырмана ӑна ан ывӑтха. вӑд 
турӑ ӗҫӗпе ҫакланман, акатуй ӗҫӗпе

ҫакланнӑ терӗ Алманчӑ «сӑпси».
— Мӗнле апла?
— жӑдманчӑра акатуй пулчӗ. Ҫак 

акӑтуйра пуп Топросмыслӑв та хӑй 
кӗсри ҫине утланса тутарсемпе сӗрен 
йачӗ, терӗ «Сӑпса».

— Х а ха-ха! Сӗрея йаракан пуп ҫук- 
чӗха пирӗа... Ку „ҫвере" капкӑн кар- 
тине кӗртетпӗр.

— Шарт! турӗ капкӑн. Пӑхатӑп, 
хам куҫа шӑлатӑп, ӗненмеотӗп. Кап- 
кӑнра Иван мучи тӑра!! Мӗнле капла? 
Иван мучи хӑй шампа хырӑмсене аа- 
ла!, халӗ хӑй капкӑнра «шампа хы- 
рӑм» пулса тӑрат', тетбп.

Унчен те пулмарӗ, тискер сасӑпа 
Иван мучи кӑшкӑрса та йачӗ:

— Урӑх нихӑҫан та тумӑп, кӑларӑр 
капкӑнран... Ай-ай ай! тесе ахӑра!.

Пысӑк «ҫвер» Иван мучи. Хӑй „ҫвер- 
сене“ тытакан „ҫвер“ . Хӑранипе ура- 
сеы чӗтресех кайрӗҫ. Кӑзарас ку „ҫвере“ 
капкӑнран, атту хама та ҫисе йарӗ, 
терӗм.

Капкӑвран кӑларсан Иван мучи 
мӑн 'алине ман худпуҫҫи ҫине хучӗ те:

—  „К апкӑн“ шурналра шӑршӑ мар- 
шӑсене сахал ҫутатнӑшӑн капкӑна ҫак- 
лавтӑм. терӗ.

Епӗ ҫамрӑк капкӑнҫӑ:
— Е! тесе анчах йултӑм вара...
Иван ыучи хыҫҫӑн капкӑна претҫе-

таттӗлсем кӗре пуҫларӗҫ. Темиҫе прет- 
ҫетаттӗл кӗчӗ. Ха.^ вӗоем ҫинчен ка- 
ламастӑпха. Тепӗр вӑхӑтра калӑп.

К а п к ӑ н ҫ ӑ.
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, ,Капкӑновкоп“.
Ӗвер ,.Капкӑн“ ретаксине пӗр ҫын 

пырса кӗчӗ. Худпуҫҫи айне пӗр чӑиӑр- 
таклӑ йапала чӑркаса чикнӗ.

Капкӑв хуҫи ҫав чӑмӑртак ҫине ча- 
дӑшӑн пӑхса илчӗ те шухӑша карӗ: 
„ку чӑмӑртак хаҫат ва.1ь.|и ҫырнӑ йа- 
пала пудсан, корҫинкка пӑрахиалла- 
скер ҫеҫ пулмалла. Шурнал ҫине 
ӳкерме тунӑ карттинккӑ пулсан, шур- 
налне мӗн пысӑккӗш кӑлармалла пу- 
ла!,— ӑна шурна.та кӗртес пулсан, тӳ- 
шек ҫиттинчеа те пысӑкрах кӑлармал- 
ла пудат шурналне,—укҫа ҫитес ҫук 
ун пысӑккӗш шурнал кӑларма“ .

Анчах хайхи килнӗ ҫын Капкӑн 
хуҫи шухӑшне туйса илчӗ пулмалда 
та, ҫапла каларӗ:

—  Ҫӗмӗренрен хӑранӑ пек ан хӑ- 
рӑрха манран. Ку чӑмӑртак ,,Сунтал“ 
ва.1Ь.|и ҫырнӑ ҫтихсен чӑмӑртакӗ мар. 
Ун пысӑккӗш ҫтихсене вуданӑ чухне 
куҫсем ҫамка ҫине хӑпарс» ларӗҫ. 
КарттинЕкӑсем те мар вӑл чӑмӑртакра. 
Ун пысӑккӗш карттияӑсене ,.Капкӑна“ 
ӳкерсен лашасем хӑраса айаккалла тар- 
са пӗтӗҫ. Ку манӑн парне. „Капкӑн“ 
ва.:Ь4 И парке идсе вилгӗм. Капкӑн ху- 
ҫи, ил ӑнз. Вӑд йапала саншӑн пит 
усӑллӑ пулӗ.

Килнӗ ҫын хайхи чӑркана садтрӗ 
те, «Капкӑн» хуҫине пӗлӗт ҫинчи ҫӑл- 
тӑрсвЕв пӑхмалли трупа йевӗрдӗ йапа- 
ла пачӗ.

— Кӑна епӗ шухӑшласа кӑлартӑм. 
Йатне „Капкӑноскоп“ тесе йат патӑм. 
Вӑл йапала хӑйаматла лайӑх йапала. 
Ҫакӑнган пусатӑн та, ҫак тӳмене ҫа- 
вӑрса лартатӑн та, ҫакӑнтан' пӑхатӑн.

Пӑхха ӗнтӗ. Тӗнчере мӗн-мӗн пурри 
пурте курӑна!,—уҫ тупанӗ ҫинчи пе- 
квх.

Капкӑн хуҫи ха.|хи йапалана илчӗ 
те, ҫын каланвсеяе пӗгӗмпех турӗ. Хӗ- 
пӗртенипе ҫӑварӗнчи сурчӑкӗсене лӑяк! 
ҫӑтрӗ.

—  Ну-с, пӑхӑпӑр. Канаш стантси 
йеннелле пӑхсан та йура!. Ав, Ш ӑха- 
оан вулӑсӗнчи 2-мӗш Хурамалти коп- 
ператтива ревиҫи тӑваҫҫӗ. Йӑван Йа- 
курчӑн Ифйипе Елекҫи Илйин йӑтӑ 
пек йӗреҫҫӗ. И.-ь:ьийӗ коаператтив ук- 
ҫине 32 тенкӗ салатнӑ, И.:бйинӗ—91 
тенкӗ. Чаплӑ копператтӑрсем. Чусӑнк- 
кӑсем пур, кӗске кутлӑ ҫӗнӗ пиншак- 
сем пур, хӗрсем йуратаҫҫӗ, укҫа ҫук. 
Вӗҫяӗ укҫа! Копператгив укҫипе лайӑх 
тумданса ҫӳренӗрен вӗоем ҫине „куҫ 
ӳкнӗ“' пу.^.

Халӗ тата Пагӑрйел уйесӗнчи Аслӑ- 
Арапуҫ йвнне.1де пӑхӑпӑр. Охо! Куата 
ӗҫке йараҫҫӗ. Милитсионер та ӗссӗр 
(Каҫал вулӑсӗнче пурнаканни), йал 
претҫетаттӗлӗ те ӗссӗр. Савинов милит- 
сионер, парттире пулнӑ ҫын, хӑй ачине 
пупсемпе тӗне кӗртнӗ. Тӗне кӗртнӗ 
йачӗпе икӗ куялӑх ӗҫкӗ тунӑ. Хӑни- 
сем мадта, сӗтел хушшинче лараҫҫӗ, 
хуҫи дара! сӑра умӗнче, чӗтвӗрчӗ ла- 
рат милитсин чӑркуҫҫи ҫинче.

Пӑхӑпӑр тата Турай вулӑснелле. 
Анаткас йалсовечӗ пупран пилдӗх иясе



5-1иӗш № К  А  П К  А  Н

псЕодниттӗлсенв ун вг. .̂%и ҫӑмарта 
пухма хушнӑ. Иеподниттӗдсем тӗдӗне- 
ҫҫӗ: Совет влаҫӗ пупсеи майлӑ кайа!- 
ҫке, теҫҫӗ.

Жуккӑ тата ҫывӑхри вырӑнсенче 
мӗн курӑна!. Кӗтеселле пӑхӑпӑр. Ав, 
Шупашкарти Комунхос пуҫлӑхӗ „Ка 
наш“ хаҫат вула! Кайпудккӑ ҫинчи 
Еӗпер ҫинчен вулама тытӑнчӗ. Ай уй1 
Пит ҫидденсе кайиӑ. Хӑвӑртрах ӑста- 
ҫӑсене чӗнсе идче те ҫав йапӑх кӗпе- 
ре тӗпӗ-йӗрӗпех пӑсса тӑкма хушрӗ. 
„Малашне ҫав кӗпер вырӑнне ыдха- 
натӑп. Етем ӑрӑвӗ пӗтиченех ҫав вы- 
рӑнта кӗпер ан пултӑр, терӗ. Бара 
ӑстаҫӑсем „Канашра“ йурӑхсӑр теое 
ҫырнӑ кӗпере куҫран ҫухатма карӗҫ. 
Вӑл вырӑнта чул ҫинче чул та йул- 
ман,—пӗтӗмпех тасатса лартнӑ. Кай- 
пулккӑ ҫинчи кӗпер ӑҫта пудни ҫин- 
чен суккӑр кӗслеҫӗсем сӑвӑсеи туса йур- 
лаҫҫӗ, кӑмака ҫинчи карчӑксем йумах 
йарса кӑтаргаҫҫӗ. Ӗнерхи каҫ пӗр хӗ- 
рӗнкӗрех ҫын ҫав ҫук кӗпере шыраса 
ҫырмана анса кайнӑ.

Капкӑн хуҫи пӑхма чарӑнчӗ. Килнӗ 
ҫынна алӑ парса ҫапла каларӗ:

— Тавтапуҫ сана. Есӗ шухӑшласа 
кӑларнӑ йапала маншӑн пит усӑллӑ. 
Мӗнпе сана тавӑрам ҫав ырӑ йапала 
панӑшӑн? Сӑнна шурнала ӳкереми, йе 
пурнӑҫу ҫинчен ҫырса халӑха пӗлте- 
реми?

— Ҫук, кирлӗ мар,—тет килнӗ ҫын. 
Енӗ сана хисеплекен ӗҫлекен. Чапшӑн 
та мар, укҫа тенкӗшӗн те мар шухӑш- 
ласа турӑм епӗ вӑл йапалана. Хам 
шухӑшласа тунине ҫынна пӗлтерес 
мар тетӗп.

Килнӗ ҫын алӑксене уҫрӗ те тухса 
карӗ. Вӑл алӑкран тухсанах Канкӑн 
хуҫи ачисем ҫав йападана курасшӑн 
ҫапӑҫмах тытӑнчӗҫ. Пӗри кала!: епӗ 
пӑхап!— тапри када!: ҫук, епӗ пӑхап!

— Акӑ мӗн, ачамсем,—терӗ Капкӑн 
хуҫи.— Ку йапалана халӗ сӗтел арчина 
питӗрсе хурам. Курма ӗдкӗрӗрха.

Ҫавӑнтанвара «Капкӑн» хуҫи респуп- 
лӗкра мӗя пулнине пурне те пӗдсе 
тӑма пуҫларӗ. Пурне те пӗлет пӗр 
турӑ, теҫҫӗ айваноем, пурне те кура! 
„Капкӑн* хуҫи,!геҫҫӗ вудакансеи.

Йӑван Мучи.

Икӗ тув.

1̂

Ес те лайӑх ӳсӗртев,

Еп те дайӑх тялпӗрен. 

Ес те ман тус чӗрӗ чух 

Еп те сава ыанас ҫук.

Вулӗҫтӑвкомра,

— Ей, Ваҫлей, есӗ ма кунта чӗлӗм 
туртатӑнха? Пӗлетӗни есӗ Уӗҫтӑвкомӑн 
йанварти онесате.у)Нӑй посгановлениве? 
Учрештенинче туртнӑшӑн 10 тенкӗ 
штрав.

— Е  ей, есӗ, ухыах, ӑна та ку та- 
ранчен пӗдместӗнҫкеха. Унта: «не ку- 
ренне табаку воспрещается, за неиспод- 
нение в 10 руб. шграф» тес вырӑнне 
ҫекреттарӗ йӑнӑш: «курение табаку 
воспрещается, за неисполнение в 10 р. 
штраф» тесе ҫырнӑ лартнӑ тет. Епӗ 
ӗнер анчах Уӗҫтӑвкомра пултӑм. Унта 
слушӑшчисем штрав тӑвасран хӑраоа 
ӗҫлеяӗ чухне тапак тӗтӗмне, сысна ӗнт- 
нӗ чухнехи пек, мӑкӑрдантарса ла- 
раҫҫӗ. Е  е, терӗм вара, пирӗн ҫекрет- 
тар йӑнӑш ҫырса лартниҫ. Арӑмӗпе 
вӑрҫнӑ вӑхӑтра ҫырнӑ пу.ь, терӗм.

Н. Й у ш ш у н ӗ в .
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С ӗ м  в ӑ р м а н .
(Чӑн пуднӑ майлах). 

илемлӗРаҫҫейре чи илемлӗ йал пур 
пахчасем йал хушшинче, йал варрин- 
че илемлӗ пӗве, пӗви йӗри тавра шур 
хурӑноеы,—йадӗнчи ҫынсем, ҫӗр ӗҫӗ- 
сӗр уҫне, сӑиакунккӑ ремеслияе те 
хӑтдаваҫҫӗ.

Пӗрре ҫав йзлта пур краштӑнсен 
пуххи пуднӑ.

—  Православнӑй хриҫтиансем,— те- 
кӗ ҫутӑ сехетлӗ пӗр хресчея,—йалху- 
ҫайствиве ура ҫине тӑратас тесен, сӑ- 
макунккӑ нумайрах тума тӑрӑшмалла. 
Сӑмакунккӑ вӑл—сӑмакунккӑ,—сӑма- 
кунккӑ тумасан епӗр пурнӑҫа хӳрин- 
чен тытса илеймӗпӗр. Чи мадтан пи- 
рӗн пӗрлешӳ тумалла. Пӗрлешӳре вӑй, 
теҫҫӗ по.’{(Шевиксем. Йалӗпе сӑмакунк- 
кӑ сойусӗ тӑвӑпӑр...

—  Ревиҫи килсен пушар чанне ҫап- 
малла, тет тепӗри.

—  Чӑн сӑмах. Хурад чанне мар, 
леш, 100 пӑтлине ҫапмалла

—  Ҫук, апла йурамас^. Чан ҫапсан 
ревисор мурсем сисме пултараҫгҫӗ. Че- 
ретдӗ хурад тӑратмалда. Килнине кур- 
санах хурзл шаккине шаккаса ҫӳре- 
мелле йал тӑрӑх. Ма шаккаттӑр тесен, 
вӑрӑсенчен шикленешӗр темелле.

чин ывӑлӗ.— Вӑл шыв пӗчӗк ачаран 
пулнӑ. Чирлӗ ача пур. Ҫав ҫаплах 
упаленсе йӗпвтое ҫӳрет.

Ревиҫи кук.%аноа ларса ;шӑрпӑк чӑр1 
ҫутса ҫав лачашкана тивретсе пӑха¥. 
Шыв симӗс ҫудӑмпа ҫуна¥, ҫпирт 
пекех.

— Вӑл простутӑран, тет Наҫтӳк, 
ача амӑшӗ.—Ача варвиттийе йернӗчӗ. 
Краҫҫын ӗҫтерсе пӑхрӑм.

Йӗп шыранӑ пекех шыранӑ пӳрт 
таврашӗсенчв сӑмакункка тупайиан. 
Тепӗр ҫын патне шырама кайнӑ кӳрше.

Шӑршӑ. лачака, тӑмпа сапданӑ кур- 
шаксем.

— Вӑл куршаксенче епӗр пир хӗ- 
ретнӗчӗ, тенӗ тепӗр пӳртри карчӑк. 
Тухса кайӑрах кунтан.

Ҫав вӑхӑтра хурал тӑма черет ҫит- 
нӗ ҫын Тӑхтаман лаша ҫине утланса 
йал тӑрӑх икӗ хут шаккаоа туха¥. 
Ревиҫи виҫҫӗмӗш пӳрте кайа^. Мал- 
танхи пӳртри мучи тепӗр хут йӑк! 
туса илет те кил йышӗсене кзлаЕ

— Тапратар пу^, хамӑрӑн ӗҫе. Ре- 
вкҫи пире тӗрӗслерӗ, урӑх килес ҫук. 
Каланӑ. тунӑ, Тытӑнаҫҫӗ сӑмакунккӑ 
пӗҫерме.

Ҫав йалта сӑмакунккӑ пӗҫерни ҫнн- 
чвн влаҫсем сиснӗ. Ревисорсене йанӑ 
хуларан. Лоп!! пырса кӗреҫҫӗ хӗрӗнчи 
пӳрте. Пӳртрисем алӑкне уҫмасӑр тӑ- 
раҫҫӗ малганах, Уҫаҫҫӗ. Кӗреҫҫӗ. Пӳрт 
хуҫисем каҫхи апат ҫисе ларнӑ иккен 
нимӗн сасчӳ те ҫук пӳртре, Ват мучи 
йӗксӳ килнипе йӑк! туса илет те ре- 
висорсене ад парса туха^.

— Есӗр сӑмакунккӑ пӗҫернӗ. Сыв- 
лӑшра шӑрши пур, тенӗ ревиҫи.

—  Ҫук. Сӑмакун шӑрши мар вӑл. 
Ӗне кучӗ хуртланнӑчӗ те, нашатырнӑй 
ҫпирт нлнӗчӗ—ҫавӑн шӑршн пу;ьи ан- 
чах, тет тепӗр хут йӑк! туса ват мучи.

—  Ҫук. Пӗҫерни паллах. Ав, унта 
пӗр лачака шыв вырта¥, Сӑмакунккӑ 
вӑл.

—  Ҫук, пӗдеймерӗн, тег Упрам му-

Ревиҫа 4-мӗш пӳрте кайа¥, 2-мӗш 
пӳртре сӑмакун пӗҫерме пуҫлаҫҫӗ. Ир 
патнелле ревиҫи 41-мӗшпӳртре—39-мӗ- 
шӗнче ӗҫлеме тапратаҫҫӗ.

— Ҫук, тытмалла мар, тет ревиҫи. 
Епӗр гухса кайсзнах сӑмакун йухтарма 
тытӑнаҫҫӗ мурсем. Ав, кураттӑрн?—пур 
ыӑрйесенчен те тӗтӗм кӑкӑрлапса ту- 
ха¥. Тхву! Ывӑнса ҫитрӗмӗр. Шухӑш-
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лат, шухӑшла^ те ревиҫи тепӗр майлӑ, 
кайалла, ҫӳреме туха'1. Каллех ҫав 
истори. Ревиҫн 39-мӗш пӳрте кӗрет, 
41-мӗшӗнче ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ. Ревиҫи 
38 мӗш пӳртре, 40-ыӗшӗнпе тӗтӗм тух- 
ма пуҫлат... Ревиҫи ҫиллевипе лӑч! 
сурса и.тет те, ҫын курман ҫӗре ҫывӑр- 
ма кайа!'. Ҫӗрле лоа! каллех йала пыр- 
са кӗрет.

— Халӗ епӗр икӗ йенчен те тӗрӗс- 
леме тытӑнӑпӑр. Вӗсене йал варринче 
ҫавӑрсӑ идӗпӗр илӗнӗрех.

Кадлех нимӗн те тухмас^. Йал вар- 
рине ҫывхарнӑ ҫемӗн йалӑн икӗ хӗр- 
риачи пӳртсенчен тухакан тӗтӗмсем 
вӑйлансах пыраҫҫӗ. Аптрамалда

Нимӗн тума пӗлыесӗр вӗҫтереҫҫӗ ре- 
висорсем хуланадда. Ҫыраҫҫӗ пуҫлӑх- 
сем патне хут; «сӑиакункка пӗтерес 
тесен, кашни пӳртех хурал тӑма пӗрер 
члев йамалла».

Пуҫлӑхӗсем, ку усалла тымаррипех

пӗтерес тесе, кашни пӳрте пӗрер член 
кӗртсе лартаҫҫӗ.

Членсем пӗрер кун хурал тӑраҫҫӗ, 
иаӗ куя, Сӑмакунккӑ пӗҫервкен ҫук. 
Виҫӗаӗш кунно йалти ҫынсем вӑрттӑн 
пуху туса ҫапла постановлени йышӑ 
наҫҫӗ: „вӑриӑн сӑмакуввхӑ тӑвас ӗҫо 
сӗм вӑрмана куҫарас. Пире сыхлама 
кашни йӑвӑҫ кутнех пӗрер член лар- 
таймӗҫ,— членӗсем ҫитес ҫук“.

Тытӑваҫҫӗ сӗм вӑрманта сӑмакунккӑ 
йухтарма. Ревиҫи пӳртсенче 10 кун 
та 10 ҫӗр ларсан, ҫзпла постановлени 
тӑва!^: „ҫак 10 кун хушшинче те пулин 
йалта сӑмакунккӑ туни курӑнмарӗ. 
Хресченсем ӑоа кӗчӗҫ“,

— Малганах ҫапла кирлӗчӗ, теҫҫӗ 
хресченсене ревисорсем.—Кӑмӑл хуҫӑл- 
с‘л килет есӗр ӑса кӗяине кура. Кидӗр, 
чуп туса тухар сире, теҫҫӗ.

— Ах, кутӳвсем, теҫҫӗ хресчвнсем.— 
Пире тӑнсӑр теттӗри? Ш и ш к ӑ .

Чӑхӑпа Нрахвине инке.

Крахвинв инке. Чӑх тусӑм! Мӗнде, 
килӗшети сана ха,ьхи пураӑҫ? Лайӑх 
пӑхатӑпҫхе епӗ сана.

Чӑххи. Килӗшсех каймас1( ҫав. Ламп- 
пӑ вырӑнЕв електритсӑ кирлӗчӗ. Ман 
ҫӑмартака пуранчен ытла вӗреннӗ ха- 
лӑхсе?л ҪЕйеҫҫӗ. Кӑт-кӑтнв!

Пӗчӗк калаҫусем.

— Ей, Ми^ух! Есӗ: епӗ кореспотвнт 
теместӗнчи.

— Ма, кореспотентҫке.^
— Еппин сан ҫырусем мӗншӗн „Ка- 

наш“ ҫинче тухмаҫҫӗ. Есӗ ҫырнине ву- 
ласа курман епӗ халичен.

— Курман. Мӗнле курман? Ав, леш 
иргнӗ номӗрта тухнӑчӗ, „почтӑ йеш- 
чӗкӗ“ тенӗ пайра. Епӗ ӗмӗрех почтӑ 
йешчӗкӗ ва.:б]ьи ҫыратӑп. Есӗ ҫавӑнта 
вула, вара ман саметкӑсеяе курӑн.

У т и к.
—  Мӗашӗн есӗ, ҫӑва тӗпне кай 

манскер, ман ҫинчен 1 ртакол ҫьгрса ва 
рӑЕ? Есӗ хӑна ху: епӗ претҫетаттӗл, 
темӗн те тума пудтаратӑп, тетӗн мӗн?

— Пӗрелӗха каҫар, Упрам мучи 
Шуйтан илӗртрӗ... Епӗ уя чукнӗ ӳсӗр' 
че... Ӳсӗрпе пулчӗ...

Ун!ӑркка.—Мӗнле апла есӗ? Арӑму 
чирлесен йумӑҫ патне кайатӑн. Халӗ 
вӗсрӳ чирленӗ те вы.-ьӑх тухтӑрне кӑ- 
тартасшӑн.

Упрам.— Арӑм мӗн вӑл. Карчӑк— кар- 
чӑках ӗнтӗ вӑл. Кӗсре вилсен пурнӑҫ 
пӗтет. Никам та кӗсрене укҫасӑр па- 
мас'1.
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Чаплӑ хӗручитлӗ  Стефвмвом'**'.

Чиркӳллӗ Кӗҫӗн Шетмӗри хӗручитдӗ 
Лӑриван Ваҫӗлей хӗрӗ ж\дексантрӑ чана 
тухрӗ.

—  Мӗнле апла? тейӗр есӗр.
Каласа парам, еппин. Ӗҫӗ ак ҫапла.

„Ч ап“ твнӗ йапала, хӑвӑр пӗлетӗр ӗн- 
тӗ, пӗрре сиксе тухсан, ӗмӗрех пырат. 
Пушкӗна, Некрассӑва, Кокӑль*  ̂ идӗпӗр. 
Вӗсем пӗрре чапа тухна та чапӗ хадӗ 
те пыра¥. Йе тата пӑраххотсем шу- 
хӑшласа кӑларакана Стефенсона идер. 
Стефенсон пӗрре пӑраххот шутласа 
кӑларнӑ та чап тунӑ. Чапӗ халӗ те 
пыра¥. Кӗҫӗн Шетмӗри хӗручитлӗ 
.•^дексантрӑ Лӑриванӑвна ҫаксене лайӑх 
пӗлсе тӑвӑ.

—  Чап кирлӗ мана, чап1 тесе кӑш- 
Еӑрсах каланӑ вӑл пӗрре школ сту- 
рӑшне (хӑйӗн йӑмӑкне), мӑнтӑр питлӗ 
Марйене.— £пӗ те Стефенсонран кайа 
йулмӑн, епӗ те унпа тан пудӑп. Чап, 
чап. Еирлӗ мана!

Мӑнтӑр питлӗ Марйи куҫне ҫӗрелле 
чикнӗ те:

— Есӗ асли, есӗ нумай вӗреннӗ, 
пурне те пӗлетӗн. Чанлӑ пудас тесен 
пулатӑнах ӗнтӗ. Хӑвӑн йатва ӗмӗре 
чапа хӑварсан ман йата та чапа 
кӑлар. Епӗ те чапа йурататӑп, тенӗ 
сӑмси айне шӑлказаса хӑйӗн аслӑ 
йӑмӑкнв Марйе.

ж\дексантрӑ Лӑриванӑвна, чапа ту- 
хасшӑн ҫӗрӗн-кунӗн ҫывӑрмаст.^ Чап- 
шӑн вӑд ҫиме те пӑрахрӗ. Лна та 
туса пӑха!, кӑна та тӑва!'. Чапӗ ҫук 
та ҫук! Пушкӗнпа Стефевсон чапӗсем 
тӗлӗкре те курӑнаҫҫӗ.

Чап, чӑп, ӑҫта есӗ ҫӳретӗн,
Мӗншӗн манран таратӑн?
Анчах чап тенӗ йапала вӑд курӑнса 

килмест, вӑл сасартӑк, ҫиҫӗм нек персе 
ҫитет, жАлексантрӑ Лӑриванӑвнӑ чапӗ 
те ҫапдах сиксе тухрӗ. Пӗчӗк ӗҫренех 
гухса кайрӗ. Ӗҫӗ ниме те тӑмаст. Ун- 
шӑн калаҫмазли те ҫук. .4нчах чап 
тухрӗ. Пысӑк чап тухрӗ. Стефенсон 
чапӗнчен те пысӑк.

— Мӗнде чап? Ӗретдӗ пул. часрах 
кала! Мӗн сӑмахусене, пӑру кӗпе ар- 
кине чӑмланӑ пек, чӑмласа тӑратӑн...

Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук.

— Чичас, чичас! Самантрах калӑп... 
Алексантрӑ Лӑриванӑвнӑ шкул вуттине 
вӑрласа «апа тухрӗ вӗт! Ак мӗв! 6 дав 
вутӑ тийенӗ те каҫпа килнелле тӗр- 
леттерсе анчах пыра!...

Е х чап, ех чап,

Акӑ ӑҫта вӑл чап!

Ҫапла пула? ҫав вӑл. Ҫын ӗҫлет, 
тертленет. Стефенсон пек пӑраххот 
шутла_са кӑларса чапа тухас тет. Кӗ- 
тет. Ӗҫлет. Кӗтсе ывӑнат. Кӗтмв те 
пӑрахат. Унтан сасартӑк чапӗ сиксв 
те тухат. Чап вӑя, мур, телей пекех 
вӑртгӑн ҫӳрет.

ж4,лексантрӑ Лӑриванӑвнӑ ҫапда чап* 
тухрӗ. Вӑл Стефенсон пек пӑраххутне 
шутласа кӑлармарӗ пулсан та «пӑрах- 
хутне» хутма вутӑ тупрӗ.

Чӑп сарӑлаӖ Алексантрӑ чапӗ те 
сарӑлчӗ. Сарӑзнӑ майӗпе Алексантрӑ 
чапӗ «Капкӑна» та пырса кӗчӗ.

Алексантрӑ .Тӑриванӑвна. 

Ҫиленсе мар сан ҫине 

Йатна йанӑ ҫын ҫине,

Шкул ачине шеллесе,

«Касна» мулне сыхласа,

Санӑ чапа кӑларнӑ!

К а п к ӑ н ҫ ӑ .



5-1У1ӗш № К А  П К А  Н

К у п ӑ ш в в м .

— Ваҫли ӑҫта ҫӑва тӗпне кайса 
кӗчӗ ҫав.

— Йерҫейместӗп, ӗҫ нумай тет.
— Мӗн тӑва^ апла вӑд?
— Хӗрсем ҫинчен токлат тума ха- 

тӗрленет. Ӗнер каҫпа тухса карӗ те, 
халӗ те таврӑнайман. Варук аппа па- 
тӗнче токдат туса дарат пу^ьха. Пӗчен 
ҫӗрте Варук ун токлатне итлеме йура- 
та? пулмалда.

*
— Мӗншӗн сирӗн копператтивра 

тавар сахал?
— Правленине тепӗр ернерен суй 

ламалларан. Кнрек хӑҫан та вӑл ҫапла, 
налтанах нумай, кайран ытла та сахал.

Тепӗр ик ернерен:
— Мӗншӗн сирӗн коппвраттивра 

нимӗнле тавар та ҫук.
— Нумай пулмас! ҫӗнӗ нравлени 

суйланӑран. Паллӑ ӗвтӗ: ҫӗнӗ шӑпӑр 
таса шӑлат!

Копнератгивра нихӑҫан та кирлӗ 
таварсем пулман: хӗлле сахӑр кирлӗ 
пулнӑ пудсан—урапана сӗрмепли ҫу 
— ҫеҫ пулнӑ. Сӑран атӑ кпрлӗ —  ҫӑм 
атӑсем нуыай.

— Ма есӗр апла сутӑ тӑваттӑр? 
Апла сирӗнтен никам та тавар плес 
ҫукҫке.

—  И;1ес килмесен ан идчӗр. Хамӑра 
ва]Ь,1Ьи нумай йулӗ.

Комвомопӗв хӗрвв- 
пв ҫӳрвт.

Ҫӗнӗ Ейпеҫри (Ш  ӑ м а л а к вуд. > 
РҪЛКС йачейккивчи член Шурт Йак- 
ку Ваҫилийӗ кӑҫал мӑнкун ернинче 
пуасем иккснсемпе кидсен, вӗсем хыҫ- 
ҫӑн хӗрес йӑтса пуп ва̂ ь-̂ би ҫӑмарта- 
сем пуҫтарса ҫӳрерӗ. Ваҫили комсомо 
ла 24 ҫулта ҫулла кӗчӗ. Вӑд ҫыру 
аван пӗлекен ача, кӗнекесем те вуда- 
кала¥, турӑ ҫинчен те аван пӗлет, ан- 
чах ҫапах та ҫакӑн пек ӗҫсем туса 
йалти йачвйккӑ йатне ҫӗртсе ҫӳрет.

„Капкӑна“ ҫаклатса комсомолран 
кӑларас пула!^.
Й а л т и  ҫ а м р ӑ к  к о м с о м о л ӗ с .

Усӗрӗлсе ҫӳрекен ҫын. Сӑмакунккӑпа 
кӗрешес тесен ҫакна пӗлмелле: „40- 
хӗрӗхшер 140 пулмӗ“ .

Урри. Мӗне пӗлтерет вӑд?
Усӗрри. 40 кратуслине 40-шер пуса 

сутсан Уколовнӑй котексӑн 140-мӗш 
статйипе айӑпданакан пулмӗ.

Урри. Апла мар—-сӑмакунЕкӑ тӑвакан- 
сене 40 хут хӗрӗх кунлӑх тӗрмене 
лартмалла, вара 140 пулмӗ.

Атӑл хӗрринче.

Лавкаҫӑ патне пӗррелескер пырса 
тӑчӗ.

— Е..есӗр мана ыранчен кӗтмелле 
пирус параймӑрши?

— Ҫук ҫав, пама пултараймастӑп. 
«кредита нет»!

— Мушт есӗр, епӗ кам иккенне 
пӗлиестӗр пулӗ...епӗ помощнӗк нача.ь 
нӗка Укӑлрооыска! ^

— Аха... пошадуйста^-^. мӗнле пирус 
кирлӗха вара?..—

— ПушЕи!—  П ӑ р к ӑ ҫ .
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Т у п м а л п и  х а л л а п .  М в а Н — Й а л
<Ч пл йу ата1га':сс1!е савса 

ҫЫ(.ап>.

Пӗрре, Чйваш оалӑҫӗнче, пӗр «Хри- 
сюс турӑ» ҫӑлса, ҫыдӑхсенчен сыхлаеа 
тӑракан уйеере, претҫетаттӗл пулнӑ, 
тет. Йатне, (енӗ тӗнчере нумай прет- 
ҫетаттӗл куркаланӑ, пурне те астусан 
пуҫ та ҫвтес ҫук) халӗ маннӑ, кайран 
астусан тепринче ҫырӑп.

Анчах претҫетаттӗлпе претҫетаттӗлӗя 
уйрӑмӗ пур. Ку, вырӑсла каласан 
«просто» претҫегаттӗл пулман, вӑл 
вун-пилӗк хутлӑ претҫетаттӗл пулаӑ. 
Акӑ итлӗр:

— Уӗҫтӑвком прегҫетаттӗлӗ,— пӗрре.
— Ранен пулнисене пулӑшакан ко 

миҫҫин претҫетаттӗлӗ,—иккӗ,
— Худа вопператтввӗн,— виҫҫӗ,
—  Инвалитсен копперат.,—тӑваттӑ,
—  Пахча ҫимӗҫ комиҫҫин,—пиллӗк
—  ОДН (хут пӗлменнисене вӗрентие 

тӑрӑшакан оншествӑ),—улттӑ.
Тата Рапклупра, Суйлав Комиҫҫинче, 

Ҫар Комиссарӗнче, ыгти ҫӗрте те тӑнӑ. 
•Пурне тв шутласа кӑдарас ҫук.

Вӑт._вулакансем, тупӑр:
— Йепле ҫав 15-хутлӑ претҫетаттӗл, 

20 вырӑнлӑскер, ӗҫ тума ӗякӗрнӗ, ҫа- 
вӑн ӗҫӗвче пур тӗлте те усӑ пуднӑши, 
ҫавна тупса каласа паракана хамран 
Ш упашкара пырсан пӗрре Оплсойус 
столовӑйне идсе кайса апат ҫитерме 
пулап.

Тата.'П ирӗя оплӑҫра уйессем тӑват- 
тах. Хӑш претҫетаттӗл йккенне пӗд- 
медле.

К а ш ӑ к.

с у т э к а н.
Шӗнер пуҫ вулӑсӗнчи 

г.ӗр йалта Влатимӗрӑв 
Иван й.-х. копператтнвӗ 
уҫнӑ, членсем—хӑйӗн ху- 
рӑнташӗсем, тата вилнисои 
йатне ҫырат.

Ҫ ы р у.

Йалӗ Каран, ҫынни Иван:
Йадхй чухӑнсен йачӗпе. 
Йалхуҫайствине йусас йӗркеае 
Ҫак Йван (харсӑр хӑй куран) 
Копнераттив уҫат;
Уҫа!' те ӗҫе тытӑнат.
Хӑйӗн майрине лартат лавккпве:
— СаЕа, савнӑ мӑшӑрӑм,
Килӗшӳллӗ пулӗ ҫак вырӑв.
Пулсам прикашчӑтсӑ 
Чухӑнсене сума сначӑтсӑ...
А сана, тӑван. касиачей тӑвам.—
Тесе ларта!' кӗртсе
Хӑйӗн тепӗр хурӑнташне,—
— Пурӑн еп пур чухне!
Ҫапла майлншрӗҫ,
Виҫҫӗя пӗр чышкӑ пулчӗҫ. 
ж4нчах Еопператтав пушах.
Иван шухӑшлат
Ҫӗнӗ мел шыра!.
Тупрӗ: вилнисене тытат те ҫыра¥,. 
Пайевойне вӗсемшӗн хӑй хура?^. 
Тата усламӑҫсене 
Суту илӳ тумашкӑн 
Ӗяентерӳ ҫырса парат.
Унтан укҫа хӑпӑтат.
— Анла пулсан вӑл Йван 
Сутсах йарӗха Карана...

Ҫ-и.
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