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В И Ч ӗК ӗН

ӑСЛӑ П у Л Н И П ӑ Т е р Н ӗ .
'дташ кадаоа пааинчен).

Хӗрдӗ ҫарта та пудтӑм, анчах умта
Вячӗкӗн йсдӑ ҫын няҫта та ҫухад.,пот винттовкӑ“ тйратмасчӗҫ, Темдв
зеҫҫӗ; а н ч а х ,г ӑ л ауотуй йасада.
Ая ӗвеаӗр ӑна! Йуря кадаҫҫӗ апда. вичӗкӗя ӑслӑ сӑмахсеа кадасан та
Йуратнӑ Мудташӑм, савӑн кӑш т та ҫиденыесчӗҫ.
Кайрав!.. КаМран пӗр учрештенийе
пудин &с внчӗкӗн пулсав; чӗлхӳ тӑрри
кӗгӗм. П яссӑра идчӗҫ. Ну, ӗвтй, твткӑих та пулин ҫавӗчӗрех пулсан, есӗ
вара телеМсӗр ҫын пул&тӑн. Санран т?м, ку учрештвнирв ватӑлс» вилвчетезейсӗрри тӗнчиае те урӑх ҫуа. Ӗ аен нех ӗҫлесв пурӑвӑа, видессв те каадӗ
мана! Ӗаӗ чӗлхӳ ҫивӗчзеянинв сивсес- видӗмпе видӗп. Анчах епӗ вичӗкӗн
сӗн, нӑйанах пӗраӗр вӑйлӑрах ҫы зна ӑсдӑ...
Еӗичӗдвр пуҫдӑхӗ, ӗяӗа чиеовник
тун та, вӑл сан вачӗкӗн ӑсна ҫапсах
кӑаарса Йатӑр. Укҫуна ан хӗрхен, 20 пулнӑокӗр, пӗр хута йӑнӑш ҫырса панӑшӑн, тзпратрӗ мана ыӑвӑрлантарма.
пуо парсан ҫапса кӑларӗҫ.
1пӗ пӗчӗкҫӗ чухнех кудӑшда вирдӗ Пӗтерет! Е п ӗ харӗҫ калама тытӑнтӑм.
сӑхадвеи хадама йуратагтӑмчӗ. Пӗрре Вӑд ыана:
— Икоӗмӗртен хӑш ухмах: есӗи,
хава ҫуратакан атге пасартан ӳсӗр
аклчӗ. Ҫӑварӗнчен шӑршӑ перет. Атте епӗя? тесе кӑш кӑрса идчӗ.
Епӗ:
патнв пытӑх та:
— Ун ҫйячен нккеленмедди ҫук,
— Атте, терӗн. всӗ пнтнв тутлӑ
палдах ӗатӗ: яксӗмӗр.., терӗм.
тӑршӑдлӑ супӑ1{)иа ҫурӑнЕ мӗа— тутлӑ
Сдушӑшчисем яо.ч-лох-дох кулоа йашӑршӑ кӗрет савран, терӗм.
Вӑл йаштамрах хулӑ идчӗ те, тап- чӗҫ. Нача]§нив хӗз-хӗрдӗ хӗредсе карӗ,
— Есӗ, тет, ытда вичӗкӗн ӑодӑ...
ратрӗ мава ӑшалама. Виҫӗ кун хыҫса
Кадлех учрештевирен тухса каймаяҫӳрерӗм йӗме.
Хут вӗреннӗ чухне те мана уяшӑн да пудчӗ. Профсойуса шалӑпӑ парае
ленкеленӗ. Пӗрре Ш ӑхасанта вӗреннӗ терӗм те, памарӑм. У ята та вичӗкӗя
чухне Соаакейевзч хушаматдӑ (хуш а- ӑслисенв йуратсах кайаӗҫ, тесе шухӑшматне тв епӗ панӑчӗ) учитдӗ дарас дарӑм. Ш адӑажне памаддах пуднӑчӗ
пткан ҫвнэ тачӑка ҫӑкӑр тӗоренчӗкне мӗн те...
Ҫурадассах вичӗкӗн-ӑсдӑ ҫурздман
ҫыпӑҫтароа хутӑм. Учитдӗ, мӑнтӑрскер,
хӑйгн дармаддя сардака ӳчӗсемав ҫав пудоан, епӗ чӑпта ҫапма кайӑттӑм тея,
пуван -эҫнне ларчӗ те урок калама йе атӑҫӑ пудӑттӑм; авчах епӗ вичӗкӗн
тапратрӗ. .Чарсан-ларсан хдао тӑрӑх ӑсдӑ... Йуратнӑ йудташӑм, мавшӑн
санӑн пӗр тумлам та аулин куҫҫӳя
утеа ҫӳрехе пуҫларӗ. Вӗренекен ача
сеи дах дах-дах кудса йачӗҫ. Учитдӗ пудмӗши? Хӗрхен мава: епӗ кулӑшда
сверӗ. Тӗпчеме тапратрӗҫ. Тепӗр куя- шурвадсенче ӗҫлеме пуҫдарӑм.
Тӗрдӗрен орканисагсисем манз йуране хава швудран кӑдарса йачӗҫ.
Салтасрз иурӑнтӑм. Патш а офитсе- таҫҫӗ, ӑолӑрах ҫынсем пурте маа хута
кӗрсе пыраҫҫӗ. Анчах... мана йуратрӗсем те вичӗеӗн ӑсдӑ ҫынва йуратмаҫҫӗ хккев. Пӗрпӗр кудӑшларах сӑ- ман ҫывсеи те вумзй Пурннчен ытд»
хах Ӗаласанах «пот винттовв .ӑ» тӑ- ҫкв пӳрократ, растратчӗк текевнисем
рататчӗҫ. Еоӗр, ҫамрӑксем, пӗдиестӗр и ав а ктраймаҫҫӗ. Вӗдерме хе хатӗр
пу4-*а мӗнле йапада вӑд «пот винт- пудмалда вӗсем. Кам ыанӑн тедейсӗртовккӑ». Ну, ун ҫвнчен хадӗ епӗ ка- дӗхе туйса илеймеот, вӑд хӑй внчӗкӗк
лахӑп. Пӗлес текенсем ватӑраххисен- ӑслӑ ҫын мар.
Й ӑ в а н - м у ч и ҫыроа нянӗ.
эея ыйгса пӗлӗр.
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Тӗттӗм йалӑн кӑлентарӗ.
Теккапӗр
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Совет влаҫӗ пбтсе ларат, тенӗ сасӑ илтӗвчӗ. Ӑна
илтсеи йалти пуйан Михетер, хӗпӗртеннае, ӗҫсв ӳсРрлнӗ
I Т0 арӑмӗде вӑрҫма тапратнӑ. Теҫерттир пулса пурӑнакан Хветӗре тӗа сакайӗвчен туртса кӑдароа салтака
илое вайвӑ.
1923
СӑмлкунБкӑ тӑвакапсвм Еумайлансах пыраҫҫӗ.
Кашнн 10 киде пӗр хаҫат... хаҫат мар, пӗр апаарат
тивет.
1918
Йада садтаксем килнедде. Пуйавсем хӑративпе,
Пнтймӗр мучи хӑйӗн ҫӗтӗк кӗрӗкне ҫӗмед айне пыгарса хунӑ.
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„К апвӑн“ шурнадра йалти пуйан, Мӑнтӑр Мвхади
ҫввчен пит кулӑшда йааааасеи ҫырвӑ. Пухха пынӑ
х ааӑк кулсах видех. Ҫакна илтсен Михали арӑмӗ; санпа, ҫын кулли пулнӑскерпе, урӑх пурӑнаймӑа, теее Михалиран уйӑрӑлсах кайнӑ.
Йала Тӑрӑнтй Хӗрдӗ Ҫӳҫ (пуа хушамачӗ) кидсе
ннмӗҫсене ҫӗнтерме турӑ пудӑштӑр тесе, молепӗн туса
карӗ. Ӑ яа ваф^а кашни кндӗрен пӗрер пӑт ты рӑ вух
рӗҫ. Пупӗ ҫӑнарта ыйтрӗ те, тупса параймарӗҫ.
Йадтн Ҫеиен М акарчӑ ҫиве контрипутск хувӑшӑн
чухӑвсем пӑдхантӗҫ. Ҫеиен Макарчи халӑха ерех ӗҫ
терчӗ. Ерехне хйваглинех туанӑ тата; пӗр черкке ӗҫсен кайсах ӳбмелле. Арӑмӗсемае вӑрҫаканоем чыдай
пулчӗҫ.
Петӗрке Ваҫлп ывӑдӗ комсомола ҫырӑннӑ. Хадӑх
ӑна урчпа тапсах йатдарӗ. Ах, ҫӗтӗк йӗи!...
Шуррисене хӗрлисем ҫӗкӗрее пӗтеряӗ хыпар илтӗнчӗ. Ӑна идгсен Ҫемен Макарчӗ (пуйав) нӑйӗвчен
алшӑдипо ҫаБӑвса видвӗ. Ах, шеремет!..
Хыткач Кӗрвурийе пытарчӗҫ. Арӑкӗн пытарнӑшӑн пуа» тӳленеддӗх увҫа пулман. Пуаа укҫа ҫук пирки качака вӳрсе панӑ: качакиве тукӑк ҫумне хувӑ, ҫине хӗрес хувӑ Чйркӳ патне ҫите^ехае качали ӗҫерӗнсе кайса тарма тытӑвнӑ. Халӑх аран-аран тытнӑ ҫав
кача»анз. Ку ырра мар, кидео ҫул выҫлӑх иуяа!', теҫҫӗ
хреотенсеи.
Хӗллехи Мивуд. Капши килӗрв ӗҫкӗ. Йалт» пихӗ
вӑйлӑ ҫапӑҫу пудчӗ. К урак ывӑдӗсенӗн пуҫӗсене шӑтарвӑ, Хӗдеп чалӑш Буҫдавса вайнӑ, Ваҫлив ӑанаххи
сулахай йенелде иӑрӑнса кайнӑ, Хулӑоӑр Антон шӑнса
внлвӗ.

•) К уита 10-кбш чи сгаран анчах суҫгатпӑр.
'т а йурб.

И ргсе вг.йвӑ ч и п а с е и ҫинчеп ҫырмасач
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10 мӗш

Антнхрист килвӗ, терӗҫ.
Хуларан киднӗ камига куртӑмйр. Ҫӳреҫҫӗ ҫав ӗҫсӗр аптраса!..
Копператтив уҫас текенсем пулчӗҫ те, хадӑх йышӑниарӗ. Еомуниса ҫыраоран хӑраҫҫӗ.
Вӗри чирпе вилекевсем нуиаӑданчӗҫ, йумӑҫоем те
пудӑшайиаҫҫӗ. Чӳкӗ турӑмӑр.
Хулар»н килнӗ ҫын „К анаш ' хаҫат илесои ҫинчен калаҫкаласа ларчӗ тв, халӑх ӑна: епӗр чухӑн, „К анаш “ илейместпӗр, тесе йачӗ. „К анаш ра" хресченсенв
вӑрнан пзрасси ҫввчен ҫырнӑ тет те, анчах хаҫатне
тупаймарӑиӑр— аретҫетаттӗлӗ чӗдӗм туртаканскер пулчӗ те, хаҫата чӗлӗм туртсах пӗтерет.
Булӑш у комитгечӗ ампарӗнче йӗке хӳресем йышданса кайвӑ: 20 пӑт тырӑран пӑтне ӑӗсе-хӳресенех
ҫисе кайнӑ. Ку ырра мар. теҫҫӗ.
Леш касри Микудайз сӑмакунккӑпа тытнӑ. Сӑмакункки ӑшӗнче тапак нумай пуднӑ, тет.
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У ӑӑха вӑпӑр пуорб. Х алӑх вут пуҫҫисем ҫӳдедле
пӑрахкаларӗ тв, вӑаӑрӗ тарчӗ.
П айан тӗнче пӗтмелечӗ, анчах пӗтеймерӗ.
Удшуҫӑ В а ^ з турра курнӑ, теҫҫӗ.
Хуларан шехсем киднӗ, пуху аухвӑ. Х а зӑ х ~ к у
шеф тенисен нимӗҫсем пу.% тесе, пухха пуҫтарӑнман.
Пӗлӗт ҫинчеп Маро татӑдса ӳкмедде, тенӗ хыпар идтӗвнӗ. Йал ҫыннисем, Марс ӳксе лапчӑгасран
хӑраса, урӑх сӗре куҫса дарас, тесе ҫуренӗ,
Й — н МУ Ч И .

Рвтаксирен. Ку кӑлентара Й ӑван
мучн ҫуд ҫянче туанӑ. Кӑзентарне
ҫираканӗ йалти пур усал ӗҫсене те
ҫыроа пывӑ, лайӑх ӗҫоене ун куҫӗсем

курайиан, п у д и аи а. Ҫзв йал ҫыноене
ӑса кӗртес теое, ҫав кӑдентара ҫапса
кӑдзрао, терӗиӗр.

ОО П

Чй чи, кӑсййа, йӑснйа,
Ӑҫта кайан, кӑсчйа, кӑсийа?

К А II К А II

АЛТАН
Хӗвел ансан ваҫаада
Х&васенв хаы кидв
Е аӗ вуҫтархӑв.
Сӑрдӑ оӑра виф инв
Тудгартӑм еп ҫуттине,—
Уксв пуҫҫапрӑи...
Ӗҫсев, ӗҫсен ыьйӗае
Ман хӑвасеи ӳсӗрӗлое
Йачӗҫ Йурласа,
Сахар Павӑд купӑове
Йара пачӗ кӗвӗае
Чӑваш ташшине.
Ах, савӑвах, савӑвах
Аа урава пит канӑҫ
Чвпер кӗввие!..
Вӗҫее кайна пӗдиесӗр
М атка ташда¥ твраейсӗр
Ш ӑва¥ урайпе,
Алтӑрпала, куркапа
Еҫтер, арӑи, хӑнаяа,
Чипертерех ут!
Сӑра тудтар хӑнава,
Ан пушавтар куркана,
Пичке пӑкки турт!
Теи ҫнтменшӗн хӑнасем
Урчӗҫ карӗҫ маткасем.
Тӗпелте йӑолаҫҫӗ.
ТанЕӑиала, ҫупкӑпа
Мав хӑвасем вӑрҫӑра
Шӑасеыпе кӑш.таҫҫӗ.
Киа картинче инкенв
Пичче туста¥ ҫупкипе,
Алтанда вӑрҫаҫҫӗ.
Аслаттепе асдапай
Тем ҫитиеншӗн пай, пай, пай
Сиксе йатлаҫҫӗ.
Йӑван мучи хӑлхиве
Пӗри ҫыртаӑ пикенсв,
Иӑлг хӗп хӗрлӗ Йун.
Алган йашки аит тутлӑ,
Х&ваоене, вӑмӑлдӑ
Савӑва^ иаы чун.
Пӗр Бӑмака кукӑ.^сем,
Шадт исдевчӗҫ шӑртансем,
М атка, ан шарда.
Сӗтед ҫинчя еӑрана
Ӗ ҫ 1врее йар Йӑвана,
Ӗҫтер хӑнана...
Мавӑн ӗҫкӗ ернияе
Ҫапла вртрӗ майӗпе,
Ҫутги вЗйӗпе.
Иал варринш Укҫине
Ӳксе хуҫнӑ пӗҫҫиае
Ӳсӗр .майӗпе.

10-мсш -V'

ИАШКИ.
Алтан йашки ӑулашкв
Л арса ҫвйер, Палушкн,
Тыг ес кашӑкне!
Алтан йашкн, сывӑ пуд,
Матха мавран пвт ан куд
А втар йашкуна!
Сӑвӑ пӗтрӗ, ӗҫ та.%чӗ,
Адтан йашки ман вртрӗ,
Еп х а4 мухмӑрда!..
А I * » й.

УХМАХРАН.
Икӗ ҫын пит хытӑ тавдаше» тӑраҫҫӗ,
т8т; пӗрве-аӗри ҫӗнтереймен смркн, пӗри
тепӗрне;
~ „Еоӗ ннмӗн те пҪдмветӗн” тет.
Тепри те ӑн а хирӗҫ;
— „Есӗ ху нимӗн тв пӗаиввгӗя,“
твт.
— ,,Ҫук, епӗ пӗдетӗп, есӗ ӑна пӗлмеотӗн, тет—тепри каддех.
— „ Ҫук хадӗ, ваӗ аӗдетӗа,
есӗ
ӑна пӗр йапада та пӗдмввтӗн," тет
твпӗри,
Ҫаада тавдашс» пӗрне пӗри: ,.еоӗ
яинӗн те пӗлместӗн, ' теквдвоен, пӗри
каддех:
— „Е иӗ цур йапалана та йепде
пулннне пӗлетӗп," тет. Тепӗрн чӗрнне
тӳсейнесӗр, (ҫиддвне шӑвараймасӑр)
ӑва хирӗҫ:
— „Иур йападава та йепле пулиина
пӗлетӗн пулсан, чӑхӑ мӗнтея пулнине
пӗлетне?.
Ку та ӑн а хирӗҫ, шухӑшлаоа тус»
тӑмасӑрах;— „ҫӑыартаран,“ тех.
Лешӗ каллех: „Ҫӑыарта иӗнтвн пулнӑ? ' тет. Ку татах;— „чӑхӑрав,'* тет.
— „Ч ӑхӑ мӗвтея пуднӑ‘^“ тевен,
„ҫӑмартауан,“ тет. Ҫапла тавлаш еа
у р \х инмӗн сӑмах калама пӗднесӗр;
„чӑхӑран, ҫӑмартарав, чӑхӑран,ҫӑы артаран ", тесе тек калаҫса тӑраҫҫӗ, тет.
Ҫав вӑхӑтра кӑсеы ҫапда харкашоа
кадаҫс» тӑнвне идтсев внҫҫӗмӗшӗ вӗсем патне пычӗ, тет тс:
— „Кӑсем мӗнскер дӑкӑртатса тӑраҫҫӗ-ши?“ тесе пӑхоа тӑчӗ-тйчӗ твт
те, „ухмахран'-, терӗ тег. Хайхисвк
ҫав сӑмаха илтсен, иккӗш те тӑиах
пулчӗҫ, тет.
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— Санӑн куҫ начар кур а!, тетӗн... Кадаха, ҫ к мӗнле
—
—
—
—
—

еаслалли?
Пӗлместӗп.
Ку иӗн тата.'
Иӗляеетӗп.
Ку тата мӗнлв саспаллн? Каллех пӗлместӗни? Сункӑри
м1н ес?
Ҫук! Х у т пӗлиестӗпҫке епӗ.

Оуйлав пуххинче.
Хааӑт пуҫтарӑнн&. Совета суйдама
вулӑсраа кжлаӗ претотавиттӗл тв пур.
Претҫетаттӗл, Н у, пярӗн кан-каМ Совета суйланӑ чухнв сасӑ 'пама пултарайиас?. жалЗр! Кам ҫын ӗ^ӗпе уса
куроа аурӑна^^?
Чухӑнсенчен пӗри. Ҫвмек Павӑячӑ
чӑпта ҫ»птара¥, ӑна еаеӑ пама йура-

масб.
Претҫвтаттӗя. Н у, Ҫемен Павӑдчӑ,
чӑн* ку? Миҫе етанук ӗҫдеттерев? М ушӗт ху ҫааатӑк.
Ҫемвн Павӑдчӑ. Претҫвтаттӗлйужтага,
еиӗ чӑптиив хам ҫапмастӑп та... 15
вгажук ӗҫдвҫҫӗ. Анчах мааа сасӑ памагл‘« . епӗ натгемг мтмен. У и та 2-мӗш
раеретдӑ п&ттент и д н и с ^ е ҫеҫ сасӑ
ааиазл» мар, теиӗ.
Иретҫегаттӗл. 4, апза пулоаи есӗ
паттенгсӑрах *уттӑиатйв? Хадвх саиа иаттент идие ҫнрса паратӑп.
Ҫенен Иавӑлчӑ М ан иаттенчӗ пур.
Аитӑх впӗ копператтив йачӗпе паттевт
иднӗч!. Х а н йатва туеан надук нумай
Д/раҫҫӗҫве.
У .т и а.

Аелӑ ҫын.
— Пирӗа Мӗтри хаяӗ авлӑ ҫын
пудчӗ.
— Мӗн тата? Вудӗҫтӑвком претҫвтатгӗднв ленкри мӗн?
— Ҫук, тата аслӑрах
— Невушлӗ, уйеса суйдарӗҫ?
— Т ата ҫӳдерех ҫӗкле!
— Опзӑҫра пуҫдӑха кӗни мӗн?
—- Тата ҫӳдерех ҫӗкдв.
— АЗ-уй! Мӗвдв вырӑнта апда вӑл ?
— Нииӗнлв вырӑнта та нзр. Халӗ
вӑз пухура. Чйвашӗҫгйвкоиӗн претҫвтатгӗлӗ уя умӗнчв отчот тӑва1?. Ун
отчотив сӳтсв йава^.
— .4пда еппин, Хӗ!

А1а, тан 1ӑш , хиреял*
Хир курассу килсеосӗй,
Ван укҫуна ан хӗрхен
,,Капкӑн“ вулас «илоессӗк.
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Ӗ ҫ хыҫҫӑн канма тив§ҫлӗ.

Ҫбнб угою вр.Зй котоко тӑрЯх а та ш с а 5|р еко н се н е
(хугн вансеие) пы сӑкрах н а яасан я панажха.

бавӑнӑр, ачасен!
Ӗнер еаӗр, вӑт, Взҫзнйа вакка йаэӑм ӑр —ПйТ кулӑшда!

Ех, самавз, М ш кара тума та йураиас^. Пӗр каҫ кузвттуса ҫӳренӗшӗнех
нкӗ ҫулчен кантараҫҫӗ. Пӗтрӗм ӗвтӗ,
пӗтрӗ пуҫ!

ШУйтнн

ДЧИ“

Ч упай ту .ӑсбрче п6р„ком уяяс хӑй а ч я ю йлйнви иек тӗае «ӳртмев,
Советра анчах ҫыртарнӑ. Йавти иарчЗксеи „шужтаи вчн“ тесв й а т сарай.
Йахти
хыпартан.

Ш уйтан теов йаатя ҫынсем тӗрлӗ
ҫынна тата тӗрлӗ мухнв кзлаҫҫӗ—хӗроек катчӑеснв
хӑйеен
кӑкӑрӗсевв
ы вӑҫзаса тыгнӑшӑн шуйтан, теҫҫӗ.
Кӑмака умӗнчи хӗрарӑмсем тв ӑнеӑргран турчка ҫамкаран ҫапсан шуйтаиах, теҫҫӗ. Ҫавӑн пекех Карачӑм Мпкулапв унӑн арӑынв те шуйган йачӗ
плтмв пысӑк сӑлтавах киряӗ ‘ пулиан.
Вӗвем Еомуниссвн парттинв ҫырӑнипех
,ш уйтан“ пулса тӑчӗҫ. Анчах ку ннмех те марха, ват карчӑксеишӗн ҫак
„шуйтансенчея“ ҫуралнӑ тепӗр „шуйтан“ тата та ытларах хӑратса пӑрахрӗ.
— Иятнн есӗ? тесв ыйтат суккӑр
КрахМзнз.
— Ей, ан та кала ӗнтӗ, тет Алтати
карчӑк Тӗнчв пӗтво йвввв кайрӗ п у ^
— Тӗнв кӳртмен, темеҫҫи?
— Кӳртмсн, кӳртесшӗн те мар, тег,
— Ах, ҫӗр ҫӑттӑрлх ҫак комунвенв.

Икб карчӑк калаҫоа харнӑ ҫбртех.
типшбм аллисемав сӑхха пеме тытӑнаҫҫб.
Сӑхсӑсха ывӑнсан кахдех еупӗхтетвҫҫӗ.
— Ачн тв ача йевӗрхӗ мар твт, твсе пӗлтерет Крахйани.
— Ш уйтан тӗслвх твҫҫӗ.
— Мӑйракя тв пур твт, теев хушса
хура'?
К рахй ан я, казлах
сӑхсӑхса илет. Ана кура Алтати кзрчӑк та
ш ӑна хӑвалама тытӑва¥.
Тепӗр кунне пӗтӗм йзл шуйтан ҫинчен халаҫа!': хӳреллб,
мӑйрахаллӑ,...
качака ураллӑ, темле тв пгр тӗолӗ..^'
Йал нӑш ӑлтата!, шуйтаи ҫуралнӑ пӳрт
уыӗнчен иртсе ҫӳреие хӑра!.
Анчах Карачӑм Мнхулн ача ача
ачах, ыттисем пекех сӑнкара мзкӑреа
выргат.
Ҫапла ӗнтӗ ват карчӑксем чнпвр
ачаранах шуйтан туса хураҫҫӗ.

10-мӗш Л?
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Самакун тавра.
С»1а йалӗ нилитсийӗ
ӳсӗр ҫӳрет ҫӗрхута,
Яалкорӗсем, ыӗн пӑхатӑр,
ӖҪС8 *илет, тупата!
Вӑштӑр, вӑш тӑр ҫиа ибрсессӗн.
Длран йӑвӑҫ авӑн а!,
Сала пуиӗ ӳсӗрлсессӗн
Пы.ъчӑк ҫнвче йӑвана!.
Хве?уҫ ВНК0 ир тӑрсаосӑн
Тарӑн вара чуптара!,
Ҫу кувӗнчв йара куна
Савакунккӑ йухтара!.
Ат, иӑнтарӑн саы акови!
Пит асаап» тухатӑн;
Пӑчӑ-пӑчӑ тумлавяаех
Бӗр ик витрв йухатӑн.
Пкрӗн хыҫрн йӑмра ҫннче
1ура курак йӑви пур,
Хветуҫ ивкен сак айӗнче
Пӗр ик витре шӗвви нур.
Патӑрйелне— пасар йахне,
Тӗрлӗ тавар кӳреҫҫӗ,
Асзӑ урамиех ӳсӗр ҫынсем
Тайлалаиса ҫӳреҫҫӗ.
Семпв яБкв хӑйӗн хӗрне
Урӑх ӗӳв вӗреитет,
Ержен ҫичӗ Еунӗнче те
Саиакуякхӑ вӗретет.
Йал вӗҫӗвчв аиаткасра
Анва аппа мӗв ӗҫлет?
Санакувккӑ сутвӑ укҫи
В&рттӑн ҫӗртре хисеалет.
Каврук тете ҫав шӗввишӗн
Ҫӑпатннв сутяӑ тет,
Саиаконпа суту туса
Микик лаша нднӗ, тет.
Мӗтрн пиччв усӗрпеле
Пахча ҫумве йӑваннӑ,
Сӗлвсвне чӗлхипелв
Сысна пырса ҫулавӑ.
Рашта* хӑвин, мӑз йваиӑн,

Шӑнвӑ кайвӑ пӳрнвсем,
Ӗҫкб пиркн ҫак айвавӑн
Тукмак пулчӗҫ аллнсем.
Варук нвке ӳсӗ’', йурла!.
Саоси таҫта нлтӗнет,
Атӑл ҫннчи кимӗ пекех
Каллӗ-маллӗ чухенет.
Кӗркурийӗн, ӳсӗр куҫӑн,
Хулӑм тути уоӑнвӑ,
Сӗлвкнпе синӗо мавки
ХмрА* тӑрӑх тӑсӑлвӑ.
Н.

Евю квм ӑв,

„Еапкӑн^^ хуҫи идне хыпарсем.
Й ут п атш алӑхсенч е.
Перлин. Раҫҫейсӗр пурӑнаймастнӑр*
Париш. Раҫҫейсӑр епӗр тв пурӑваймастаӑр.
Лонтӑн. Раҫҫейоӗр пурӑнма май килмест.

Рим. Май килмеот, пу%, Раҫҫейсӑр
пурӑвма.
Вашинктон. Раҫҫейсӑр пурӑвма хӗнтерех.
Токио. Расҫейсӑр пурӑнаймастӑа,
Мускав. Еиӗр 9-мӗш ҫул ӗнтӗ вӗсвм*
сӗрех пурӑватпӑр. Вӗоем ҫинчен аса
илсен сурао килет анчах.

Совет Сойусӗнче.
Т у т а р е е н т у р ӑ ам ӑш ӗ.
Хусан. Тутяр респуплӗкӗнче т н р ӑ
праҫнӑкнв лайӑх иртерчӗҫ. Хӑш-хӑш
вулӗҫтӑвкоиеем ҫав праҫьӑка Тутар
респупзӗкӗнчи (касански) турӑ амӗпг
лраҫвӑк хувӗ иртерсе йаяӑ.

Ал п ареа т у х а е йӑла
п ӗ т м е п у ҫл а р ӗ.
Петровсн. Пӗрпӗр паллаиӑ ҫыяна
курсан ал парао йӑла пӗчбккбн-пӗчӗккӗинвх пӗтсв пыра!. Кӗҫнерни кун
вр ҫивче
Коспанк ҫгртне вкӗ ҫым
пырса кӗяӗ. Вӗсем, ал паряв вырӑине,
каҫҫвра ревон&вӗр кӑтартвӑ. Каҫҫвр
хӑраса ӳкаиие внм тума пӗлмесӗр, ҫав.
ҫынсеав кассӑри укҫасенв парса йанӑ.
Укҫввв илсен ҫывӗсен ад памасӑрах
тухса кайнӑ.

Ҫ утӑллӑх ӗҫ м алаллах
пыра!'.
Шупашкӑр. Хуларя ҫызсеи наувк&па
твхнӗккӑ ҫиачен пӗлесшӗя ивтвресленвв,
лексвсеичв кирек-хӑҫан та: мӗн чухаӗ
тӑ р а ! ха.^ ҫитсӑ? тесе ыйтусем параҫҫӗ.

11Ьп 4 сухан ҫимест, тет,
Ҫксен хуппи йулмасӲ, тет.
„К а п к ӑ н " сахал илеҫҫӗ,
Йлсен пӑрахма пӗамеҫҫӗ.

8

К А П К Ӑ Н

10-мӗш Ӑ1‘

в и ҫ Ӗ ҫ Ӳ ҫ п Ӗ р ч и.
У тагга пӗтбм чунтан-вартан йурат©а дӑрахнӑ Хӗлӗз Мӗтринв. Йуратннде
пӗр кун асаалана!, нкӗ кун асадлана¥, внҫӗ кун... Хӗр нвмӗн ҫиӑеймв
пулнӑ, кулен-кунах тнпшемденсв пнМӗтришӗн пудоан иӗв! Ҫӳрет вӑл
хут купӑспа урам тӑрӑх, хуйхн су1хине те пӗлмвст, ҫнйӗнчен тата Ухат■шн Билхарти азӑкве тикӗтпе вараласа
кайвӑ ҫӗрде.
Утатти асаилаЕнвне кур», унӑн йуратиӑ асавиийӗ Тӑхтаман йумӑҫ патев кайса кил»е хушнӑ. Утатти итленӗ.
К аҫпа, сала кайӑксек чӑликлатна чарӑнсаи, йӑмра ҫиичи кураксен ҫывӑрн а выртсан, Утаттн тутӑр ҫы ха! тв,
пахча витӗр йӑаш ӑвса Тӑктаман патЕӗ чупа!. Пӳрт умне ҫитеея алӑкӗнчея
шак-шак-шак шаекарӗ. Уҫса кӗртрӗҫ.
Тӑхтаман мучин сиаӗс суквлӗ, тата
кӑмака ҫввчв ларакан хура кушак
Угаттн чӗрине кӑрЕ тутӑрчӗҫ. Вӑд хӑрарӗ. Х ӑравнпе чӗтресех Утатти хӑйӗи
хуйхи ҫинчеи Тӑхтаман йумӑҫа тӗпӗй^рӗпех каласа зӑтартрӗ, Ӗулашкинчен
Тӑхтамана пӗр чӑрза пир тыттарчӗ.
— Сана тӳрлетме, хӗрӗи, пит йӑвӑр, ох, йӑвӑр. Ҫапах та тума тӑрӑш ӑа. Кӗпӳсенв хывса пӑрахха. Ҫаппаҫарамав йул! Ан вӑтав! Хырӑмва ҫӳлелде туоа вырт та, ҫав Мӗтри ҫиЕчен
шужӑшла.
Йумӑҫ пӗр внтрв шыв илет те, твмӗсЕвр мӑЕӑргаткаласа ҫав шыва йврипен Утатти кӑвапи ҫине йама пуҫла!.
Ш нвӗ йухнӑ ҫемӗи ыӑЕӑртата!:
— Ҫятмӗл те ҫичӗ тӗолӗ ҫут ҫанталӑк. Ҫут ҫантазӑкра ҫ /т ӑ пахча. Ҫут
пахчара кӗмӗл хуран. Кӗмӗл хуранта
шур кӗрпв. Ҫав кӗрпе мӗнле вӗресв
ивҫвт, ҫавӑн пекех Мбтрж чунӗ Утаттишӗн Еӗресв тӑтӑр.
Ҫитмӗл тв ҫжчӗ тӗслӗ".
— Сйвӗ. Чӑтаймасгӑп, твт.
— Чӑтао пула!, чӑтмасан пулаймае¥, тесв хӑратат йуыӑҫ.
К айрав, витрерж шыва йарса пӗтерн ӗ хыҫҫӑн, Утатгв тумланвӑ чухнв,—
йуиӑҫ ҫапла каваш пара! ӑва:
— Ернекуи каҫ, хуахура кушак
тупоа ҫурҫӗр тӗлнелле ҫуд йупиБв кайва ҫаа кушак хӳрвнчев ввҫӗ тӗк татоа ил. Кайран, жжлв таврӑасан, ҫав
тӗксене ҫӑкӑр ҫвмеж ӑшне йӑвалкса чжк.

Ҫав чӑклака, мӗнле тв пулая, Мӗтрвйе ҫыгарма тӑрӑш. Ҫнсеовӗн ӗҫ пула¥ вара, Мӗтри сава Мурататех...
Тепӗр ервервн пу:%аитса жкӗ чирдӗ
ҫын нлсв кидчӗҫ. Пӗрн Угаттм, теарн Мӗтря. У татгвн хырӑмнв проотутӑ
чир^ декнӗ, Мӗтрин хырӑмӗ ы ратат.
— Саваж! Халӗ ӗнтӗ ӗмӗр-ӗмӗрех
пӗрлв пурнӑпӑр, твт ш ӑапӑн Утатти
вӗрнленсе выртаканскер.
— Пу.^нитоӑран тухаи азч ах . Ш ӑлна ҫапса пӗтерепвх. айав пӗрчӳсеив
шутласа ту х ӑо х а Кукӑ% ҫитерчӗ, ҫӗрҫӑташше! У х! Уоал кӗсрв, тет Мӗгри
к р агн ӑ варие тытеа.
ҪӐПАТА.

Такмаксем.
(„К апкӑя" гавра).
Иакку, Иакку йалкор тетӗр
Иалкор каиве пӗзмеетӗр.
Ирсӗр ӗҫсем тӑватӑр та
,,К апкӑн'‘ ӑш вв кӗретӗр.
Иелчӗк лӑпкӑ йал тетӗрян?
У вта куш тая сахал мар.
Тытиӗ тесв шанатӑрим?
„К ап кӑн" азли кӗске мар.
Ула лаш а хӑй тамаша,
Ака туртмао!, мӗн тӑвас?
Улталантӑм аппаланса—
„К апкӑн" хыпрӗ, мӗн тӑвас?
Пурис пичче путсӗр ӗҫкв—
Ирсӗр ӗҫсеи туаала!,
Пирӗн „К апкӑн" хайар ӗҫке —
Чаоах тытса „кап“ тӑв»!.
М анӑн туссем ултӑ-ҫиччӗ
Пӗри прахоан, тепря пур,
Йал ачивен комсоыолсен
Вврлӗ йудтааз: „К апЕ ӑн'' пур.
П атрак РЦйв кӗтӳ кӗтет
Хурамаллӑ сӑрт ҫввче.
Ӑна халӗ улталао ҫук—
„К ап кӑн " Ифйе аллиичи
Иал ҫыруҫи мӑн кӑмӑллӑ—
Буҫне ҫуле ҫӗкленӗ;
Пуйан Мжкик мӑн мӗлкжвв
,К ан к ӑн “ ҫине ӳЕврнӗ
Ш упаш кара, ҫывӑт пулсая,
Куннв иккй кайӑттӑн;
Хуҫан ултав ӗҫсем ҫиячея
Калас»— ҫеҫ парйттӑм
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,,Т У Р Ӑ
А а ӑ Хура-каерх 1 мӗш а ы а ӑ ы ӑ
шзуд учвтдк, хӑҫанЕв тӗрӗсех кӑтарт.4» пултараймасгпӑр, анчах Оь!»пӗр
Рево^утсв цудаа чыдай ҫуд жртсея
пумадда, Йал ҫыннпеем Еухура та.
ӗҫкӗсевче те тата ҫавӑн пек пӗрерӗникхбк пухӑнс» дарнӑ ҫӗрта те кадаҫЕахаеа пӑшӑдтатЕНЕе идткеде пуҫдаеаж, арӑжӗив ҫевретвӑй совешчавв
туна шут тытрӗ. Ӗ ҫе вӑрӑма йамасӑрах, кӗр вырсарнж кун арӑмнв хӑ1
ҫужжербх зартрӑ те, ҫапза сӑмах пуҫдарӗ:
— Савйӑ Марнве, йадга п в р ӗ н ҫ а к чен аванах мар сӑмахсем ҫӳреҫҫӗ—
иирӗн шкуд ҫуртӗачен Мжкуд туррӑн

Твмӗр кӑжак дашам пудеан—
Хӳрняе йавва тудӗттӗм,
Пуйая Мксвк йад пӑтратӑт—
.,Капс&н * ӑшнв кӗртӗттӗм.
Копцераттив ӗҫденб чух
Тӗрӗо ҫудтан пӑрӑннӑ,
Ун пуҫдӑхсен тӗп йачӗсвм
„Капкӑв“ ҫжне ҫырӑннӑ.
Цуйан Хветкен тухтӑр хӗрӑ
Хӑ1 чӗххянв манвӑ, тет,
^1ӑваш чӗдхн в рентмешкӗк
.,Кап8ӑя“ пырса ҫитнӗ твт.
Чучу муча хӑй тарҫинв
Иӑвӑр ӗҫпе тӗп зӑва!;
,,Каикӑн‘ вярдб кӑшк&рсассӑн
Пуйан чӗрк „ЕӑЛ1“ тӑва!.
'Евтокямӑв.

Ҫ Е М Й П-‘.
таса сӑвне урӑх ҫӗре куҫармаллах
пул»!.
Мнкул турӑ, тежӗрен арӑмӗ шартах
олхрӗ, хӑранисе пӗр-яккӗ сӑхвӑхси
идчӗ.*
— Арӑмӑм, ан хӑраха-. Пӑртак тӗплӗрех шутдаса пӑхар. Дра, ееӗ астӑват&а пуясан, 1918 мӗш ҫултак ун
ҫиЕчен текрет тухнӑччӗ, пирӗн ӑна
итлемеллех пула!.
Х ӗрарӑнӑн ҫуҫӗ вӑрӑм та, ӑсӗ кӗвке
тевд аха% каланан—^Трофим Йакк&.ъ^^
та арӑкнв текрвтсвне нтлеиенвя вӗвен
телвйгӗ пурнӑҫнв чылай ыугаламапултарасси ҫинчеи ӑнлантарыа ҫӑназах
пулмарӗ. Ҫапах та, чылай калаҫкааасан, ҫакӑн пек постановдениае кияӗштерчйҫ:
«Мнкул туррӑн таеа сӑвне власран
илсе пуҫтарса хурао, анчах йал ҫннчя с&махсен пӑртак лӑплансан...
ыӗн тумаллнне мал&лла курӑпӑр.
Тепӗр ернерен Трофии Й аккӑ^чӑ
арӑмӗ ача туыа шут тытрӗ. Тв ачи
урлӑ кидняае, та тата урӑх м айяа—
учиглӗ арӑмӗ, ҫари, ҫарн! ҫухӑра пуҫларӗ. Учнтля тв хӑраоах ӳкрӗ.
— Мӗн тӑвас?
— Тухтӑра чӗнэв.
— Ах, ан ҫӳрв тархашшӑв, тухтӑрӗ
те яяыӗя тв тӑвас ҫуа. Пысӑк ҫыл&ха
кбтӗмӗр еаӗр Миау.ч турӑ умӗвче, ҫавӑншӑн аоапланатӑп пудӗ, тере арӑыӗ.
Микуя турӑ тесенех учитзи арӑмӗ умне чӗрьуҫаавеа .чарчӗ.
— Т&рхашшӑа
каҫар,
Маряне,
ыаншӑн аоапланан есӗ—-епӗ, вӗт, ух
махланса ӑ н а кӑдарасшӑн пултӑм.
— Йурӗ, терб арӑыӗ, ваҫзратӑп,
анчах часрах илсе кид Мнкул турра,—
чун тухаччен кӗл туса йулам.
Твпӗр мннугран Миаул турӑ хӑй
вырӑнне килсв ларчӗ. Ҫ-ав вӑхӑтрах
учнглӗ майрв тв лӑштах кайрӗ, Пӑртак тӑрсан, нӑй! туса 'ҫӗн ӗ чуя Трофим
Каквӑ.Ъ’ ^
ҫемйа хушӑаняне
пӗлтррчӗ.
Учиглӗ савӑна!, Мзвул турра тав
тӑва!. Кӗгворв ҫакӑноа тӑракан хӑм а
таттм ҫяачи хайар старвк тв ӑш ӑ куҫпа телейлӗ ҫеыйв ҫлнв пӑхса савӑноа
лара!.
П ӑ т м а я.

К А Ц К А Н
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,К а п к ӑ н ‘‘ :куҫим кӗнчелерӗнчв.
ГядД~тыгмя йягдйяҫг.1

Н у м а й а х ул тал ай м ӑн !
теяб ӗлӗв ваттиеем. Ч ӑ яа х та вӑл. Ав,
Аваткасра (Турай вул.) йалсоввчӗж кив ҫв*ретгарвв, Мнха^ьи Никаят&рне, казяех йаасовет ҫыруҫи
иулйа суйяавӑ чух, пӗр ҫын икаллиЕ8 зар ӑс ҫӗклевӗ. Сӑмакунвкӑ йухтарма пуяӑшакан, хӑй тв аиварат
ты такая ҫыруҫа пӗр оӑваконшчӗвӗ
валлвх совета кӗргесшӗн пулвӑ.
(Ҫунат).
Ҫӗленпе каята пӗр чӗдхеляб теҫҫӗ те,
анчах пӗррв тӳянӗ пӑтавка гудиас!,—
Н яваЕтӑр» та соввта оуйланан вара.

^

Кӑтра ҫӳҫлӗ ҫын пуҫвв йӗе турасӑр
уҫас ҫук теҫҫӗ те, Лукка ыв&лӗв п^ҫнв
уҫма урӑх тура кирлӗ пулчалла. Ш траф
тӳлеттериелле тусав, штаф ужҫжяв туринв илсе пама йура¥.
й

С ур ӑх йуратакан тухтӑр.
Сгккчееи пу^нитеа пуҫлӑхӗ Клвковекн тухтӑр Сиккасся хреочвнӗв, Иван
Мурсукковӑн, оурӑхнв уйран тытоа
кӗрсв пӗр уй1х усразӑ пу^нитсӑра,
Тухтӑр майрвйӗ сурӑга тытса хӑлхине
ш ӑтара! хура!. Хайхн еурӑх хӑйсвн-

Ҫ ӗн ӗ к о тек е.
Ҫӗвӗрген ҫыраҫҫӗ:
Бачагский районтй Кавантсӗвӑ
йатзӑ йадта пулӑшу к о м н т ч ^ н ч я в нб Н вквф \рӑв А. тӗттӗм чӑвашвене
ҫапла валаса в«ревтет: пачшкӑран
вжхӑҫан та куямаляа мар, тата ув
ҫвячеи пӗр сӑмах та сӑнахлама 1урамас!. Тӗя ҫиячвн вузса сӑмахдавав, труках тытаҫҫӗ тв, кайаҫҫӗ.
тӗрмвне 2— 3 уйӑхдӑха хупаҫҫӗ,
тет.
Мур. ҫавӑн пек калҫ&кавсвве хӑйсеве 2— 3 уйӑхзӑх хупаалла. Пӗчвн
лармалля ҫӗре зупса лартсан тӗв ҫинЧ6В сӑмахдакавевЕв курайаӗ. увӑн чунӗ
вара яӑпдавӗ.

И нвалит.
„Турчӑка пеккукгӗр.ҫӳпҫв пекхӑвӑл,
мӗн нула! вӑл? теҫҫӗ йумах йаракан
ачавем. Ман шухӑшса, Турайра Лувка
Мвкуляне пӗлтерет пу:^ ку йааала.
Турайри .Тувка Мнкули чар хыҫҪЕШ уксак
П7лса
йулнӑскер:
енӗ Еернавн вӑрҫинче сусӑрӑвса
квяаӗокер тесе, ан вазат шучӗпе паттенг тугарнӑ.

нех пу.5са тӑтӗ. Кайран ҫав сурӑха
5 тенкв сутса йараҫҫӗ Сухвя йатлӑ
арӑма. Пӗр уйӑх нртсен тия Мурсукков вара ҫав сурӑха тулса кнлие илов
кайвӑ.
Куншӑн тухтӑра сута пареа «Еапкӑи» кӗлеми ҫапса йамалла ҫамвннчев.
Ахалӗн пӑрахас ҫук вӑя ҫавӑн пек ӗҫсем тума.

Ю мӗш Зй

К А П К 1 Н

ВАТТИСЕНЕ А С А Н Н И .
Нойапӗрбн 7-мӗшӗ. Ш ӑмада* чарвӳ
чанӗ (Шӑмадак вуд., Патӗрйед у.) нрех
ӗҫлв пуҫланӑ:
— Тов!.. тон!.. тоа!.. «К яам!...
I нам!.. нам!..» Стариксвмпе карчӑссем
ичӗсвне ҫувӑ ҫумавах ваттисенв аоӑнва чашвӑшне пӑтӑоем хурса чвркӳвеляе уттараҫҫӗ.
— Мбя праҫнӑк? Вырсарви нар,...
Е-е-е... вырсарнирен те пысӑкрах праҫв в е : Шӑмадак йадӗ пайан
ваттввене
асӑаа!. Вырсарни кашвн ернерех килвт, ку ҫулталӑара пӗриккб ҫеҫ пуза!.
Тбалӗрех шутласан, пайанхн кун-мӑнвунран кӑшт кӗҫӗнтереххи пуда!, ҫимӗҫ хатӗрлени йенчен пӑхсан, мӑнкувӑх ҫитпӗ тенелле. Сӑра, самӑконкЕӑ кашни кидӗрех пур. Тытакан «кашЕӑрвем» ҫук: н а пӗҫерес кар, твее
шутланӑ та пӗҫерсе те хунӑ Ш ӑиадак
йааӗ.
Пӗр пуп аячах пӗҫерме ӳркеннӗ.
Хӑ! ӑяа пӗҫерессн те кирдӗ ыар: ҫынсен пулсан, пупӑн т а пур. Чиркӳрен
тухсан, тӳрех хӑнана вӗҫнӗ иур, тийаккӑнпа чечукЕине систермеоӗрех
зӑварвӑ.
Каҫалапа, чяркӳрен тухнӑ хыҫҫӑн,
й а т ӗҫкӗ пуҫланса вай&!, самӑконЕКӑ
пурин пырне те вырнаҫаӖ Ӗҫаӗ... ӗҫнӗ... ӗҫвӗ.... тӑнран тухнчеаех ӗҫнй.
Каҫхиве теиӗнзе урам хушшинче «мнттӗвЕ» та пуҫланоа кайаӑ. 10— 15 ҫын
хӑйсен паттӑрдӑтӗсевв вӑтартмаш кӑя
ҫааӑҫу кӑлэрса йанӑ, вӑсем хушшинче
вулӗҫтӑввомра ӗҫлекенсем те, учитлӗсем те вулнӑ. Чӑтаймасӑр тийаквӑн та
сиков тухнӑ.
— Ну, параҫҫӗ, пӗр пӗрине ӑҫтав
Еирлӗ унтан ҫутӑлтараҫҫӗ. Тийаккӑн
та нӑн чышвиве пӑмӑртаса тӑра!:
пӗрре ҫапакан пулсан, хярӗҫ ҫапса
сӑмоине лӑчӑртсах лартӑп, тесе шухӑшаа! пулӗ.
— Лӑч! тутарчӗ сасартак тпйаккӑн
сӑмс1н°ен такамӑн чышки.
— Тур, тур! Тур ҫырдахах, ҫввттурӑ ҫӑлах, атге аннвсенчен патак
ҫвмев... вӗдереҫҫӗ... тарас.... Хӗрдӗ
сӑмйап» л й -ккӑн кӑвак о ӑм сат тухнӑ маткж патвв вӗҫтерчӗ. Йура!. Нӗрж
«телей» тупса вӗҫрӗ,
— Парӑр!.. парӑр!... пэрӑр ӑа а тесе
кӑшЕӑраҫҫӗ.
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Н и к ам п ӗ л м е н йапалае е м ҫ и н ч е н ҫыр.
Пӗр нача;|нек йалхора чӗиое нлет
те, к»ла¥;
— Ну, мӗя аускуй йападасем
чен ҫыратӑя хаҫатра, вудаиа та ен чем. Ак, ман ҫирен есӗ, вӑз вҫатккӑ
ждме, вӑрҫса ҫӳреме йуратжканскер,
тесв ҫы рнӑ.
Мӗн тума ун ҫинчен
ҫырао? Е п апла пурӑннняв пурте пӗлеҫҫӗ.
— Мӗн ҫанчен ҫариадла тата? тег
йалхорӗ.
— Мӗн «мСн ҫмнчвн?» Нжкам та
пӗдмен ӗҫсем ҫинчем. ак кялӑп&р,
мавӑн дайӑх ӗҫсви ҫянчен ҫкриаила
санӑн. Ун ҫвнчеж някаи та пӗлмвет.

ХРЕСЧЕН САЙО^Ӗ.

— Ылтӑн ҫӑкартасеи тӑвакаи чӑхӑ.
— Тӗп-твп, тӑп тап!.. Хӑшӗ чышкӑаа, тепри тапкӑоа, хӑшаӗрноем натакпа, пурте хӗрсе ӗҫдеҫҫӗ.
Хӑшӗн пнчӗ кӑя кӑвак, хӑшӗеем
сӑмсисенчея йун йухтараҫҫй ... пуртв
пур.
Ҫапда. пайтахах вӑрҫеа чилай&Еӗ
суранланса пӗтрӗҫӗ.
Ирхине ҫапӑҫура ӗҫлвнӗ ҫш оеач вЕ
сана мӗн пулнӑ: уксахлан,тесвы1тваЕ,
дашана ва:ъ%и апат илме х&парсав,
аслӑк ҫинчен ӳкрӗм, теҫҫӗ.
Л айӑх аслӑк!.. Ваттясен у1»8§?%ша
мӗя кирдине туйантарта хӑваркӗ, щ лӗ ӗнтӗ Ш ӑаадак ҫивнквен а у р « ҫ н тет пу]|!..
П А Й Р А Ж К.

К А П К Ӑ Н
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ШУРӐ ЙӖВ.

Типӗ тытни.

Авадхв саканара пӗр чӑвагп чквав
ниае тухиӑ. Ҫавӑ х&М ч5вашран пуднянв ЫРТЕ ҫнновнв чӑвашсенв нккама
та пбхтереошӗн пулкан. Пӗрре ҫаала
ҫак чнваввин ӗҫав чӑваш аахкв пнроав, мунча вӗыв каМвӑ. С&гг&нв& вӑх&тра чӑвашӗсеы кхваввжкӗв айавтв
ззвак йӗмнз шур& тӗпхенв ӑзсӗртран
курах кайвӑ т а,—ку чӑваш вухӗ тесе,
увтав:
— Бкӗ чӑвашв мӗж? теав чӑвашла
ыйтва пӗдвҫҫӗ.
Ч иваввякӗ кӗавн «ӗж
калааввв
пӗдкев пек. нлгквн нек пулоа, хкрӗҫ
пӗр ^ ж а х та чбннввг. Ч&вашӗвен тахах
— Евӗ чӑвашв ыӗв? твҫҫӗ.
Чинаввккӗ кӗсвк ҫжне чӑрр' пӑхса
вирЗсла
— 1кй р а ӗ я вазаҫатӑр.' твое нйха!.
Чӑвашӗсеи те выр&сда.
— Ееӗ чӑвашн мӗн? теев ийтса пӗлеҫҫӗ.
— г'^ук, тет ку тунса.
— Ҫук, е«ӗ чӑваш, теҫҫӗ чӑвашӗсби.
— В аӗ внрӑо, тег ку кадлех тунса.
— Хпнр ожвк чӑвашне палларКмӑр,
теҫҫӗ.
— Ӑҫтаж палларӑр? теве ыйта!, Ку,
хӑж ӑшӗвчв, шалт< тӗлӗнат: чӑвашоек
»ан а, епӗ чӑвашне ӑҫтан кӑаа палларӗҫ ша? гвсе.
Кӗоем те:
— Падларӑиӑр, теҫҫӗ, кулва.
— Кпӗ чӑвагане всжр жана ӑҫтжк
аӗдтӗр? твсв щ |1» ! хайхж, ӗдӗк хӑйае
хӑй вырӑв твкен ҫын, чӑвашла калаҫжа пӗлменскер, ч&вашла кӑлаҫса.
— Йӗжыӳ оаЕӑк чЗваш йӗмӗ, шурӑ
тӗпл*, шурӑ куг, твҫҫӗ лвшовк хӑйӗнчен
вудеа.
Чӑвлавах та кнатрж чӑвашсеы ӗлӗк
ҫапва шурӑ тӗялӗ йӗиеем тӑхӑнса ҫӳрввӗ.
— Мк' твее, каларӗ тет чжнаввккӗ
тв; еиӗ хаи чӑвашрая пулнквв внкан»
та пблтвркевгӗнчӗ;
чӑвашсеы мажа
йӗм гӗаӗвчвм те вулян налларӗҫӗ, твр1
твт врзежвв.

— Муча, теҫҫӗ пӗчӗк ачасем мучӑшве.
— Мӗн?
— Мӗншӗи ҫыаеене тиаӗ тытта
раҫҫӗ?
— Вӑл ткпб тытас йӑзан» пупсемае
хуҫаеем кӑларнӑ, тет мучӑшӗ,— Мӗжшбя тесен гипӗре ҫыасеи аш ҫкмвҫҫӗ
те. аш йӳвелет, вара пуйансемпв пуасем аш а йӳнӗ хакпах илсв ҫвйеҫҫб.
Пуйансемпв пупсем нихӑҫан та твпӗ
тытиаҫҫӗ. П врӗн хамӑрӑн та ӗлӗк Йармолайӑх пуп пурчӗ, пжтӗ аш ҫнмв йуратагчӗ. Вара тнпӗре те чнркӳве аш
чнксет кайа!чӗ.
— Мучи, мӗншӗи ҫав тага тяпбре
пулӑ ҫимелле тувӑ? Вӑл та ашахҫкв,
— Пулла-в? Ава Аҫтӑрхаирн пӗр
вмтӗ пуйав хуҫа ҫвмелле тунӑ Унӑн
аулӑ ьукай пулнӑ. Мӗн тӑвас? Сутӑвмао!. В ара типӗ тытакансенв пулӑ ҫатермелле укае тугарнӑ патшава.
УТЖК.

М в. Ӗ у р к К X I .

Асап куртӑм.
— Ех, тӑвзнӑн, епб парттжшӗа асап
кургӑм
— Ну? Комуниосен парттйййвӗжи?.
— Ҫук, пӗр партти сӑраж илтӗм.
Сӑранӗ пӗтӗмпех вӑрлавӑскер пулнӑ.
Вӑг, хаз| ӗатӗ 3 ҫул лармадла ; пула!.
.Тартрӗ мана вӑд тавар.

Сехет ҫаратакансем.
— Е я ӗ ӗвер пантнтсем пӗр ҫынна
танйиса сехет ҫаратса кайнжнв кур^ӑи.
— Вӑл иӗ ӗз!— геинҫен пӗр ҫывна
тапӑини. Е пӗ пӗр ҫын пӗтӗм халӑха
тапӑнса еехетсем вЗрлаеа кайвжке куртӑм,..
— Мӗнле ҫын вара вӑд'' Пантити
мӗн?
— П антат мзр. Тулккӑеӑр токлатчӑк.

Еӗтсе ывӑниадда.
— .йайӑх вутӑ тӑва!н снрӗж лавЕкӑ!
— Кӗт :в ывӑнмзлда.
— Вӑл лайӑх. Тавар илеЕвноем жумай су.%?
— Мӗв шуйтанӗ! ПрЕхашчӑк ҫывӑрса тӑрса туха!чен кӗтсе ывӑяатӑн
варз, Лавкан вӑд!

10-меш Лӑ
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Ваттисем каданӑ сӑмах_ сем.
В ӑрхаята арӑмне
хӗмвмв хулӑ тупайиаа,
тесв йатдаҫвӑ квоаер ап м в к а с в а ч е в н е
унӑн йуратнӑ арӑмӗукҫасӑр аатраннне

Сӑна сӗгел ҫннехумаҫҫӗ вхкеи, тенӗ вырӑахан кӑлареа й ааӑ
иӗр ндвмаӗ хтра куҫяӑ
хӗр, куҫӗсене шӑлса.

Хы1ӑ ҫынтан раштанра, та пӗр кӗреҫе
йур идейиӗн, тенӑ кӗтесдв ерех нлмв хупаха пынӑ ҫыя.

ЕРЕХ ХУПАХЕНЧЕ
— Ев, ачам, к а а ва.’ь;|и русскк корьн нввтӗв?
— Атте ва:|;ьи илес тсрӗм, ыучв. Вӑл такҫанах внлнӗ,
ҫавӑнпа т а вӑл кувта киаие птзтарайиао!.

Ҫӳхетрӗҫ-.
— Итдеха, йулташ! Пврӗнве шазу
кмлех ҫӳхетрӗҫ.
-— Йепле?
— Татах игӗ пивкой уҫрӗҫ.

Хуйхӑ.
— Камран кявсен укҫа изесшн?
— Алексантр Иванчӑран ы» илмесТ18?

— Вӑа памас!, ҫавӑнпа илйестӗп.

Ӗмӗртв катӑк пуртӑ
та кирлӗ пулнӑ, г тенӗ
учрвттенврен оираӗятерсе кӑларнӑ Иӑван
йалта пурӑнаааи арӑмӗпе ҫураҫса.

Ҫынна туитир хнтрелетмест, ҫын з ӑ й
тунтнрне хнтрелетет, тенӗ Свапторкра
ӗҫзркен Воровтсов Иван толшиӑҫре
тӑрса преотупдевпсем тувӑшӑн аҫестанг шуаӑрпе тӑхӑнтартсан.

Ҫургра тиркӗ ҫӑпала шӑатӑртатмасӑр пудмас!, тенӗ пукрав кун пукрав
прихутӗнчи (Ш упашкар уйео) ҫыяоем
пӗраӗрае ҫӳҫӗсенчен йареа нлве.
Туылантарсан тунката та хуй арӑм;
тенӗ йадоовет претҫетаттӗлӗ отчбт тума
хатӗрденсе.
Чӑххнве ҫӑмартя вӗрентмесг, тенӗ
пнонер, ашшӗ турра пуҫҫапма хушоан.
М а м и.

и
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Пӑрҫапада таракан,
К ӑ к а ь а ҫивче пурнаван
Ш о ҫунатгӑ тараЕав,
Оевтре тӑрӑх пыяӑ чух
Л апах ӳ*р6 урайне;
Унта кунта чуакада!...
— Йӑмаӑхт турӗ ҫтрӑяа
Акӑ мбокӗк авааах
Тапаҫлана! тухаошӑи,
Ҫын куриччен хӑвӑртрах
К ӑиакана тупаошӑн—
Ҫӳлелле май кайао тет—
У ра савеи идтӗнет,
А йадалла ухӑва!—
У рай еиввӗн туйӑна!.
Ҫакӑ хӗрдӗ тар ак ан
А птӑраоах кайиарӗ,

Ун(и)ччен тв пуамарӗ
Сикрӗ ҫитрӗ вӗҫ пӑрҫа—
— Е сӗ нари, йӑваш чун?
Мӗн ӗҫпеде ҫӳревха?
— Ҫув, тӑхяачӑ, ӗҫпе мар,
К ӑш г ҫех йӑвӑш пудтӑмха.
П аҫӑр хӗв-д ҫугтвпв
Е пӗр мӗн пур ҫемйепе
Кӑнтӑрдана ангӑмӑр.
Хуҫан дашн сӗтед ҫинче
Тивӗҫ хиееи Еуртӑыӑр;
У нта ашӗ, вувӑлӗ...
ӖявЕео ҫув, т е а чухлӗ!

Йҫсе ҫиее тӑрансан
Квл Йенед1в угрӑмӑр.
Х уҫа арӗм вахалне
Ху та пӗден тӗпӗпех,
В ӑл иачапв севтрине
Тасатиарӗ ҫӑвӗпех.
Епир Еырао ҫул ҫинче
Д ы :|чӑ8, тусая тем чухлӗ,
Тутӑ варла утнӑ чух
Такӑнма мар, тем пулӗ!
Х уҫа арӗм кзхалех
М ана ҫаква кӑтартрӗ,
Крешменин карти те
Нуыайӗшве ҫаклатрҪ.
Ҫапла хуҫа тедейяе
ГСаӗр тутӑ пултӑмӑр,
Хӑйаматпя йӑлипе
Тӗрлӗ нуша куртӑнӑр.
— Ҫук!
Ннрӗн вӗтӗ пӑрҫасен
Х акӑр хуҫа арӑиве
о>ав пек вӑрҫи* сӑлтав ҫук!
Нӑд урайве ҫумавни
Нун уаӑх та виҫ ерне,
ОавӑН]а.ча пикеное
; ы тӑБ тӑнӑр ӗрчеме.

10-мбш №

Верттушкӑ.
УтйВ ҫыр»!:
Ишвк
тӑрӑхӗнчв (М ӑвая
вул.)
ҫамрӑЕоем паоароенчв „пӳраесвелдв"
тата вергтушккӑляа
вы .|аса укҫасем вумай пӗтереҫҫӗ.
Хӑшӗ-хӑшӗ
сысна йе
сурӑх сутнӑ укҫисене те
вы^аоа йарса ӗвсвсене хыҫоа валӗсеие таврӑнаҫҫӗ, тет.
„Е апкӑв" рвгаксвве ун
пек ҫырусем
вумай
килеҫҫӗ Хӑшӗ-хӑшӗ
сыснпсене мар, 1»ӗмав сутоа вы.%авансеи те пудаҫҫӗ. Милитоисея чармалда ун пек
хааӑха удталаканоенв.

Пилеш хулдипе.
Тутаркас вулӑоӗнчн Вупӑ кавсинче
«Канаш» хзҫат сар-ас вырӑаве «ханӑр
хйвальнине» сарао тӗлӗшпе ӗҫлекенсем
нумайланса пыраҫҫӗ, тет Пилеш йулташ.
Пидеш хуллипех хӗнемелле ҫавӑншӑн. Ҫапла мари, «Пилеш» тус.

Тутлӑ квас.
Туҫи вулӑсри Мӑяал Хапӑора 15 килӗ тутлӑ кваспа сутуилӳ туса пурӑнаҫҫӗ. Ҫав кваса, тутдӑ пиркн ы гарайиа
сӑр идсе ӗҫеҫҫӗ те, кайран арӑмӗсемпе
вӑрҫма
тапратаҫҫӗ,
тет Алекзантрӑва й.
Квао тутлӑ пу^ те, анчах... анчах
квас тӑвакаясене штраф тӳлегтерсен,
тутлах пулмӗ.

Хура таракансем.
Нурӑсран ҫыраҫҫӗ;
Пирӗн пу^нитсӑри вкЗ хвершӑл
куҫшӳлӗаех мавӑроа ҫӳреҫҫӗ. Вутӑ ҫук,
ама.^оем ҫук, ҫӗяӗрӗлсе ю ӑгса пӗтнӗ
чӳречю ене, чаааоем вӗҫса кӗресрен,
хӑмасемпе картдаоа лартвӑ, твҫҫӗ.
Ун пев ҫуртра сывмаррисеи мар,
чРрӗ тӑраканоем тв шӑнса вллме пултараҫҫӗ. Сывйаррисчве хӗрхвнмесен,
чӗрӗ таракансвне хӗр1 »н«вллв,—хура
таракан &жщ тувӑ ҫӗртв пиг уеӑляӑ
теҫҫӗ.
Хуҫа арӑм кагалӗ
Пӑрҫасемшӗн пнт самай!
Ев-ов.

10-м6ш
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Ыдттӑн алӑсем.
Ҫуркунне. ҫур шыв вӑхӑтӗнче, чӳджек тӑвакэн ҫын ӑноӑртран шыва
каВнӑ тег тв; „виле^бп, видетбп, видетӗп!... Ы т ӑ н заяӑысем нӗтеҫҫӗ!...
Тархашшӑн часрахтуртса кӑларӑр!?...
т«се кйшкӑра!, тет.
Ҫав вӑзӑтра вӑя ҫудпа удпут дарса
пыра! тет. Ку ҫапаа шывран тухайкаоӑр аоаплавоа кӑшкӑрнинв нлгсен,
удпучӗ х ӑӑ йаишӑкне: «аыр хааӗ,
ҫаваа шывран тухна пулӑш; ыаттӑн
аиӑмсем пӗтеҫҫӗ, вваетӗп, тесе кӑшкӑра!. Вӑд кам икенне ыйтса пӗд!“
тег.
Йамшӑкӗ чупса пырса хай шывра
кӑшкӑракан ҫынна туртса кӑларчӗ
тет те:—,есӗ кам, йепдвскер пудатӑн?*
тесв ыйтрӗ, тет.
Ку ТА ӑна хирРҫ савӑвнипе;
— ЧӳдмвЕ тӑвакан, тет.
- - Кӑна пӗлнӗ пудоан, епӗ сана
шывран та турхса кӑларман пулӑттӑи,
тет йаишӑкӗ.
— Мӗашӗн апла? тет чӳдитк тӑваканӗ те ӑтланаймасӑр, тӗлӗвсв.
— Чӳдмексене есӗ пит начар тӑва
тӑн, час катӑлаҫҫӗ, тет лешӗ.
— Ҫынсен валаи вачар тусан т»
еаншӑн авантарах тума тӑрӑш ӑп, ҫав,
теое каларӗ, тет чӳдмек тӑваканӗ те
худса. .
И у р к к и н.

СА Е с Р А
— Маҫе хут авзавн ӑ ео, йулташ?
Пӗдивотӗп,. кӗвшӗн тесен вувнӑран
этда шутяама пул.араймаотӑп.
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Ачипе ашшӗ.
— Атге, атте, тетӗа! Еп ха;^ пухура пултӑм. Пухурн хадӑха пӗгӗипех
шутдаса тухрӑм ...
— Суйатӑя пу4 ?..
— Тупата!
— Тӑхтаха!.. Есӗ шутлама пӗдместӗн марчи?
— Мӗнле «пӗлиестӗп».Пиллӗк тараа
ш утлака пудтаратӑп.

Виҫӗ хӗрарӑма пӗр
арҫын.
— Н 'р арҫын виҫ хӗрарӑмп» пурӑпаканвв те пури вара? тет Кирук.
— Пулмасӑр, акӑ вунаӑ пулыас! ннрӗа Ч ӑваш ртспуплӗкӗн тӗп хулннчи
х азӑ х сутӗвче Ш уиашкарта пурӑнакан Коршков йудташӑн сут аулнӑ.
Унӑн пӗр арӑыӗ тепбр арӑнне хӗрарӑм тупрвсеве вӑряанӑшӑн оута навӑ
пулвӑ. Сута Коршкова тата увӑн ввҫӗ
арӑмне те чбвнӗ Увта: кашнинчеиех
есӗ кам тесе ыӑтсан, виҫҫӗшӗ те: ҫак,
Коршков арӑнӗ пудатӑп теое кадаҫҫӗ,
тет. Пӗгео пула! ун пек нумай арӑмсемпе...
Мӑ рса

Саспаллйсен сатаччи,
Хӑйӗн а е л ӑ хӗрӗнчен
Ашшӗ ыйга!: мӗн мӑвтӑр?
— П и рӗн атте кн зӗн чи
К ӑ я а к даша пиг мӑнтӑр.
— А<'дӑ каларӑн хӗрӗм.
Увтав ы й т а !; мӗн тутлӑ?
— Пнрӗн а т т е килӗячн
Вӗллери пыл пнг тутлӑ.
— Ӑодӑ каларӑн , хӗрӗм.
Татах ыйта!; мӗн ҫемҫб?
— □ирӗн а п 0 ки д ӗвча
Тӳгаек миитер пат ҫ е м .е .
— Ӑ ел ӑ каларӑн , хӗрӗм,
Х искп турӑн аҫуна,
Ӗ н 1ӗ сана ҫаЕ ӑвш ӑн
. Ҫур м у л ӑ и а паратӑп.
Ҫак хурапа ҫырнӑ саеиллисенчтн
ваттисем калавӑ сӑиах туиззда.

К А II К Ӑ Н

16

10-мӗш Л?

Хӗрес сатачи 1-мӗш X*
<( К£ладда„ИаиаУ)“
потпиечӗквсене
тв унҫаеӑр паиаетпӑр.
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п

(Почтӑ ыаркиевм

Ҫак саспалзиоепе
клетЕа

Мароан та йура!)-

Вунӑ пуо укҫуна ан хӗрхен— уншӑн паоарта та пӗр пачкӑ пярус
аачах параҫҫӗ.

X

тепӗр

„Е анаш ‘' зантурве, „К азк ӑн " ва:б.%и
твое, кашни уйӑхшӑн 10-ш ар пуо
укҫа йарӑр,

пӗр

Езетхӑран

удӑштарса

лартназла.

АТРӖСӖ: ЧебОЕсары, в коятору
гав. „КАНАШ "

Улӑштарса лартнӑ саспаллисене ҫӳдтен
ву.тсан

та, сулазай

йенчен вулаван

та, зӗр пек сӑмахсем пулчӑр.
Рвтайсирен; Ҫак

сатача тӗрӗс шут-

ласа кӑларакансене „К »пкӑн“ шурнала 3 уйӑхлӑх укҫасӑрах йаратпӑр.

Йури илтӗн Ҫ)Т ҫавл
Симӗо иурӑн ҫулмашиӑн,
Йури илтӗм «Йапкӑнне»
Ҫӑртмнхсене тытмашиӑн.

П Ӗ Л Т Е Р Ӑ С Е М.
Нвгочоттӑв хӑйне 3 ҫул тӗрмере заргма.тла тунӑ
■ вг
халӑх вучӗн ирикӑвӑрнв ҫухатвӑ. Вӑл првЕӑвӑра,
ИВ1ЦИЯИИ1мдЦМ>ац11>а Тӗрӗо прнкӑвӑр тесе ан шутлӑр.
М

Д

Д

А Н Д
к7 АУ У / ^ . ^ И . Г ^
“На

ПАРС А

кам вӑрданӑ, калӑр. Укҫанэ кайаяла
г^рс& пама ыйтатӑа. Асӑамаллӑх
пухса усранӑчӗ те епӗ вӑз уБҫан».

йерсв пычӗ вечӗртан. Тепӗрик купгзн хамӑн тесе
шутлама пулгаратӑп

Отввт. редактор Арк. Золотов.
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