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.Ҫилли т у л с а ҫитни.
Макар Йӑван^ҫӑ, копсераттнв прикаш^ӗкӗн^ҫв пурӑноа 50— 60 тенкӗ шалу
ишенскер, пайан темӗншӗн тутисене
иӑрт тытнӑ, йулташӗсемпе калаҫмас!,
тавар илме сыпакансемпе сӑмахласшӑн
та мар, кӑнтӑрла иртн.. пӗр сехвт^ен
пируе 1 на^вкӑ, 25 пируолинв, туутса
йаҫӗ. Ытти прикаш^дӑксем: ку М а*ар
Йӑвая^бӑн мухмӑр яирки пуҫӗ ы рат»!
пулӗҫке, ун пек кам пулмас!, мухмӑртан тӗн^дере викам та хӑтӑдаймӗ ӗнтӗ
тесе, ун кӑмӑлне каймалли сӑмахоем
те калаоа пӑхаҫҫӗ, пируо парса т а х ӑ иалаҫҫӗ, кудса та илеҫҫӗ, ан:§ах вӗсен
мыокараллӑ сӑмахӗоем хӑйсене кӑна
култараҫҫӗ иккен, Макар Й ӑванҫа шӑл
айӗн Т0 пулин култароа илтермеҫҫӗ.
— Мӗн пулнӑ капла парӗн ы рӑ кӑмӑллӑ Макар Йӑван^еӑна, твт пӗр прикаш|?кӗ, сарӑрахскер,— внрӑн ҫин^ен
сулахзй ури ҫине тӑнӑ пули ан^ҫах?
— Ху^амӗшпе вӑрҫнӑ пу,^. У н п атН8 ху^амӗш килнӗ^в^дӗ, тет тепри, хӗрл? оухалди.
Миҫе свкет ҫитнине асӑрхаса пурӑнааан пушарниксеи Уҫпенски ҫир кӳ
цанне пӗр х у т тон ҫапса йа^бӗҫ. П р и каш^ӗксенв макаҫӑна хупоа киде, кӑнтӑрдахп аиат тума кайма вӑхӑг. М акар
Иӑвав^ӑ та хӑйӗн кивелерех панӑ, авланв^вен пӗрик ҫул малтантарах илнӗ
пг^тине тӑ хӑ н а ! те, ним 'ҫӗнмесӗр макаҫӑнтан тухоа кял йснелле у т а !.
Киле ҫитсен алӑксене пуп кӗмелӗ*
хех сарлака уҫса йарса, шалх хупса
ларта!. У нпа пӗрлв тултан сив а^дясем
кӑнкӑвак тӗтсм йевӗрлӗ пулса кӗрсе
Сйвӗ пӳрте татах очвӗтсе пӑрахрӗҫ.

Ҫӗтӗкрех па^ьттине хывса пӑрахса
сак ҫЕне ҫатдаттарса ху§ӗ те ка]§:|ӑ-

ка,%]Ьӑ уткаласа ҫӳреме пуҫларӗ.
Лар;§ӗ апат ҫиме нимӗн -ҫӗнмесӗрех.
Майри темиҫе хут та, сӑмах пуҫлаоа
йарас тесе, ҫантапӑк сивви ҫин^^ен, пасара кайни ҫив-^ен калаҫма тытӑн^^ӗ.
Макар Иӑван^^ӑ, ҫӑварно шыв хыпнӑ
пеьвх, нямӗя ^ӗпмеот, илтмбш пулса
шухӑша кайнӑ пек пулоа ларат.
К ьш ка хп ҫҫӑн икк?мӗш тирӗкне
(бнодо)— хуратул пӑттине ҫинӗ '§ухне
ма^йрийӗ:
— Макарушка, теме пайан сивӗ, тииӗр кӑмакине хутса йарсан та пыиадла пек ман шутпа, терӗ йӑпшӑнса.
Макар Иӑван^^ӑ саоартӑв кашӑкне
ҫат пӑрахрӗ, ик урри ҫине сикрӗ тӑ§ӗ
— Еоӗ мана ш ӑнтсах вӗлересшӗни?
Арӑыя ес? Арӑы мар, '^ун илешшӗ!
К ӑна пӗлнӗ пулсан сана, майра—ҫаврана, арӑы туса хаы хушаыата пара^ь■^ен, '§ӑваша, ;§ӑваш матвине илмвяле
пулнӑ мӗн. Икӗ ҫул та ик уйӑх пурӑнатпӑр— мап вагь^ьи пӗр йапала та туйапмарӑн. Тумтирсем ҫӗтӗдсв п ӗ т ^ ҫ ,
кӗҫе атти шӑтӑк, йур кӗрет, махаҫӑнз
ҫите^ыенех урана тӑм илсе йа^ьӗ. Х ӑна
ва^ьфи пур1 Кашни шалу илмесренех
тумланма пӗлетӗн. Ех1 Кӑтартӑп еп
сана, аскӑв^ьӑка!...
Хали^ьен ырӑ кӑмӑлдӑ пулнӑ М акзр
И ӑван^ӑ п^кан ил^ьӗ те арӑыне хӑвалаоа ҫӳреме пуҫларӗ. Хӑй йӗркерен тухса кайнӑ; йун, йун1 Иун кирлӗ манаГ
Иуь, тесе кӑшкӑрса ҫӳрет, куҫ пуҫӗн!§ен хӗлхем туха!, ҫӑварӗи;§а оӗлехи
пӑхма ҫук хӑрушӑ.
Пулаҫҫӗ ҫа-в кам-мӗн тӗн^^ере ҫавӑн
пек йӗркарен тухса кайнӑ турӑ ҫырнине пӗрлешнӗ ыӑшӑрсеы.
Мами.
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Ҫӗнӗ ҫул каҫ йумӑҫ пӑхни.

Хӗрвем кама ка§§а кайасвине пӗд■^ӗкеҫ инквн нуйао килнӗ. Ватхивем ме ҫӗнӗ ҫул к а | йумӑҫ пӑхаҫҫӗ. Ан^^ах
каланйгтӑрӑл, Сурхурн каҫ вӑд ҫапла нӑхмалли майсем пувте кивӗ, тӗппнпех
тунӑ. Такана ӑшӗн^е алӑ-ура ҫунӑ.' кӑтартса памаҫҫӗ. Кивӗ майсем аха:§
У ^йран ҫав, адӑ-ура ҫунӑ шывна 'руота ҫынна— '§ухӑна йе пуйана, ҫамрӑка йе
хурса ҫӑкӑр тунӑ. Ҫав ҫӑкӑра ҫисен, ватта кайаоонне ҫеҫ кӑтартаҫҫӗ. Халӗ
ҫын вара хӑй оиеиесӗрех пуйа!, тет. тӗплӗрех кӑтартакан майсем тв пур.
А нҫах '^ӗкеҫ иякен пуйавои-мӗнӗ пул- 'Ҫынлӑ ҫынна кайасоине те пӗлме пула!.
ман. Тепӗр выроарни кун каҫ ҫиркӳвӗ
Хамӑр сӑваса пӑхнӑ тӑрӑх ҫак ыайкайсан унӑн шур йапллиоенв ҫӳцҫи мӗ- сем лайӑх тесе хӗроеве шантарма пулнӗпех ҫаратса кайнӑ вӑрӑсем. '§ӗкеҫ таратн ӑр.
инке шухӑша кайнӑ. Те, ҫавӑн ҫухне
1. Кӗмӗл укҫа ил те, ҫӗре пӑрах.
адӑ-урама лайӑхрах ҫӑваймарӑм, те Ҫурладлӑ йенӗ ҫӳлелле пулсан— хрест а т а шуйтаноем, мана пуйтарасшӑн ^ене кайатӑн, ҫӑвӗпех тырӑ вырмалла
нарш ӑн, иан йаиадасене хӑйсеиех ҫа- кжлвт. Ришки ҫӳлелле ӳксен— копперахратса кайнӑ. Пуйма йӑвӑр ҫав, тет тив претҫетатгӗлне кайатӑн. Копперагпуҫне кӑтӑрт хыҫоа '^ӗкеҫ инке.
тив укҫжне салатоа пбтернӗшӗн ӑна
тӗрмене решуткӑ хыҫне лартаҫҫӗ.
2. Йӗркипе ларӑр та, пурне те выЙ арак нуҫи, шӑнтаканпа выртнӑ '§ух, ^ ан ӑ ^ухнехи пвк пӗр-пӗрин патве
шӑнтма пуҫланвне сисое, каткасем ӑш- ҫӳрӗр. Камра карт нумайрах пула!,
не шыв тулгарса лартоа, каткаоем хыҫ- вӑл хӗр ҫекреттаре ка^^^а кайа!
3. Ҫурҫӗр тӗлӗн^^е уйа ҫуд>ӑваткалне пытанса ларнӑ.
— Мӗн тум» кӗрсе лартӑнунха, те- не тухоа выртса нглемелле. 1Пйн5ӑрав
се ыйтсан вӑл:
сасси ндтӗнеен— ораттӑра ка^^^а кайа'!,
— Ан шавла! Е аӗ шӑнтакантан пы- й ӑтӑ сасси илгӗноен— ижт йатлаҫакан
тантӑм. Ҫапла тусан ш ӑнтакан шывран ҫкнн а кайа!, йурланӑ оасӑ илтӗнсен
хӑраса ҫын патне пымас!, тет. Кайран — ӳоӗр тийе-^ука ка^^^а кайа¥.
ҫилленнине нихӑҫан та пырса йермест,
теҫҫӗ.
— Апла м ар,~ терӗм еп унтан кудса,— асанне каланӑ тӑрӑх, кил-йышӗнЙ ӑкӑнат Павӑлӗн салтака кайасси
:§е ш ӑнтаканпа выртакан пулоан, хут
кнлмен.
Вӑл, ваттисем каланӑ тӑрӑх,
ҫине „ҫав ҫав ҫын (ш ӑнтакаяпа ҫаршапшурӑ
лаша ҫине утланоа, шапшуяенӗ ҫын) килте ҫук“ тесе ҫырса пӗрене ҫиве ҫапса хурсан, шӑнтакан рӑ кӗҫепе, шапшурӑ тумтирпе сӗвек
(асамат) кӗперри внтӗр тухасшӑн пулиртсе кайа! теҫҫв, терӗм.
Тепӗр кунне вӑл '§йнах та епӗ ка- нӑ. Ҫапла тусан арҫынган—хӗрарӑм
ланӑ пек тунӑ. Пӗрене ҫумне „Й арак пула!, хӗрарӑмран—арҫын пула!, теҫҫӗ.
килте ҫук, хӑнана кайнӑ“ тесе хут та- Ан^ҫах П авӑлтан нийепле те Кудине
пулайман. Сӗвек кӗперри, Павӑл хӑва*
тӑ к ҫине ҫырса ҫапнӑ.
Пулаҫҫӗ ҫав 1ӗв§ере «пурӑнӑҫ тун- ланӑ ҫемӗн, малалла тароа пыра!, тет.
Арҫынран хӗрарӑм пулма йӑвӑр ҫав!
катисем».
Тухтӑрсем ӑна тума пудгараҫҫӗ теҫҫӗ
те, ан^ах вӑл ыраттармасӑрах пудай«Капкӑнӑн» 10 мӗш нумӗрӗ ҫӗнӗ ҫуд мас! пулмалла.
кунне тухрӗ. Апла пуяван пнрӗн ҫулталӑкӗпех „Капкӑн“ кӑлармалла пула!
(ҫӗнӗ-ҫуд кунне мӗн тӑван, ҫултавӑкӗТӗшмӗшлӗ ҫынсем ҫвн^^ен вӑрӑм йунех ҫавна тумалла пула!, теҫҫӗ). Йурӗ, мах йарса кӑтартма та пултаратӑа та
ку тӗшмӗше ,К ааЕ ӑн“ хуҫи те ӗяенвт. епӗ, ав^^ах... Ан^дах пӳртре пугек пур
„К апкӑн“ ҫултадӑкӗпех дайӑх тухса '§ухне йуиах йароан путвкӗн пуҫ ҫавпыраосине ӗненетпӗр, ӗненнинв кяласа рӑнакан пула!, твҫҫӗҫке.
саратпӑр.
Йван-.и и.
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ЕНТИП ПАВАЛӖ.
Еятип Павӑлӗ пурӑннӑ тӗн^ҫерв.
Арӑмӗ пулвӑ, а^исемпе йытти, тырӑ
пурисем пушах йанклатарса дарнӑ.
Ҫапла ӗнтӗ Ентип Павӑлӗн худана
кайоа телей шыраса пӑхас вилнӗ.
Шухӑшланӑ—хунӑ.
Кӳршӗ ҫы Е нинрн 50 пус Еивҫен илое йара п ар а! хуланалла хӗллехи ҫудиала.
Ҫятрӗ хутана.
Тӳрех савӑта ҫитрӗ.
— Хӑшӗ хунта сирӗн 'Ҫа Асли? тесв ыйта!.
'Ҫй Аслине ӑҫтан кайса мӗнде тупмаздине кӑтартса па^ҫӗҫ. П авӑд ун патне иырса тӑрса:
— Турӑ пул, ӗҫ тупса парха, тет.
— Ео сойуора^^тӑратни? тет Асди.
— Мӗняе сойус?
— Ну, еппия, кадӑнӑр, пӗрдешӳре
тӑратнБ?
— Ма тӑмастӑп? Тӑратӑп. 15 ҫул
ӗнтӗ хамӑн арӑмпа, Кулинепе, пӗрлешсе пурӑнатаӑр. Пурӑнатпӑр та пурӑннин^ҫвн усои ҫукпа пӗрех.
Асди куаса йа§ӗ те каларӗ:
— Вӑл ыар. Е п сапа профсойуо ҫин§ен ыйгатӑп.
Павӑа тӑрӑмӑн сывласа ил^ҫӗ те кала!.
— Уя пекЕине пӗлместӗп.
— Ҫапла ҫав, твг Аоли, малтая сойуса кайеа ҫырӑвса кил, кайран вара
ӗҫземе кӗртӗпӗр.
Аслине канаш панӑшӑн тав турӗ те,
вӗҫтер^бӗ сойус патаеяде.
. Ҫитрӗ.
Сойус ун кӑмӑлнв карӗ. Ҫутӑ, ӑшӑ.
Иӗри тавра уйри шӑрт^ӑксем пек майра хӗрсем шӑлгӑртаттароа лараҫҫӗ машшинккисеме.
Идемлӗ майрасем. Тирпейлӗ.
Жӗрин патне пыра! те, вӑл ыйтат:
— Калаха, хӗрӗм, мӗнле ман сойӳса левкес?
—- Ео ӑҫта ӗҫлетӗн? тет майра.
— Хаяӗ епӗ ниҫта та ӗҫлемен, пайан ав^ҫах йалтан килгӗм те, тет.
— Вӑл ҫаплах ҫав ӗнтӗ, терӗ хирӗҫ
майра,—мадтан пӗрпӗр вырӑна кӗрес
иулз’1, кайран вар а сойуоа ҫырӑнӑн.
Евтип Павӑлӗ ырӑ кӑмӑлдӑ канаш
панӑшӑн майра хӗрне тав турӗ те, тух■са карӗ урама. Тампӑ йупи ҫине утланса ларса шухӑша карӗ:
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Иад пуйанлӑхӗ.
Е с авлавао тесессӗн,
Хӗр суйлаиа пӗлоессӗн,
(Хирӗн йала пь'р та кӗр,
Уснӗ кунта хӗрсем вӗг!
Пӗрин йа^вӗ Хветуҫҫа—
Кӗтсех тӑр а! хапх уҫса,
Тепри хитре Укҫане—
П ӑхтаратех хӑй ҫине.
Кӳршб хӗрӗ Маране
Л арта! йадан хӑй ҫумне;
]^аттур, хитре Алтатйе
У свӗ '§ӑнах телейлӗ.
Х ура куҫлӑ ҫав Туппа—
Пырсах тӑрӗ сан умга.
Ӑолӑ мари ҫав Сухха—
Тӗрӗс ты та! сӑиаха.
Вилнӗ теҫҫӗ Миха:§ук,
Ун арӑме Сӑпа^ук
Тухса
кайас тет,
Ҫамрӑк ка^^^ӑ вӑл кӗтет.
Пӗ^^ӗк пи^'!^ Ирннен
Ввлнӗ ҫыру килеймен,
У нӑн хитре арӑиӗ
Пымӑп, тесе кздамӗ.
Хветке хӗрӗ Хветкулла
Л айӑх арӑм пулмалла:
Пӗвӗ-сийӗ илемлӗ,
Ҫын кӑиӑлне каймалла.
Ӑоа кӗнӗ Елех^^ук,
Аплах ыар^^ӗ ӗдӑк ’§ух,
Тулдй, самӑр сӑпайлӑ,
Арӑм тума пйт майдӑ.
Хамӑн савви Униҫҫе
Ҫӗрӗ, сулӑ, пер^^етке
Па^^ӗ мава темиҫе.
'0й'§ек тийен Кӑраҫук,—
Ӳнтан хигри йалта ҫук!
Пуйавӗҫке пирӗя йал—
Нумай куата хитрв хӗр,
Хӗр шырама тухсассӑн
Пирӗн йала пыр та вӗр!
Ы ттаг йалне тупмасан
Пӗдӗв есӗ каласан,—
— Йалӑн йа^^ӗ Шуранна,
ПХыра та туа ҫав йатпа;
Тӗлве-йӗрне каласан
'1)3 сах тупӑн шырасан
Хура вӑрман хыҫӗн^ве
Тархан шывӗ хӗррвнҫе,
Н. Евтоннмӑз.

— Кам вӗсене пӑтратса йавӑ, тет.
Аптрамалда. Кунта шухӑгаласа ларни
вӑа усӑллӑ та, &Н'§ах хырӑм выҫҫи
систерет ҫке!
М н:

К А П К Ӑ Н

Л»

1

(11)

Й Ӳ ҫ ҫ и.
Йажсен^йе руескв

корк и

ерехпе

суттӑв ак ан сек

иумажжан'}^?.
!1Ш» И И Х к
П / Ь

-V* V .

— Ш рв тытӑнна ӗҫ0 пӑрахма хӗн ҫав. Ь лӗк сӑмакунвкӑпа суттӑваттӑм, халӗ «вырӑс йӳҫҫипе».
Арҫыясем мана та ман «йӳҫҫине* те йуратаҫҫӗ.

Шӑтӑк пуҫ.
Раш тавра икӗ ҫын пит хытӑ ҫапӑҫнӑ урамра. Кӑсеи ҫапла ҫапӑҫнинетвпӗр ҫын курсан, вӗоем патне §упса пырса, тытӑнат вӗсене §арма,— пӗрнете, твпӗрнв те ҫапма ирӗк памас!. Ҫав вӑхӑтра тӳпелешекенсен§ен пӗри, кӑна
ҫапма ирӗк намантзн ҫиленипе, пит
хытӑ сӑптӑрса йароа, кунӑн пуҫяв шӑтарса пӑраха!. Кӑоем ҫапӑҫнине ыттисем те курсая, §асах тӳпелешнӗ ҫӗре
пыраҫҫӗ те, кӑсене 'еара пуҫлаҫҫӗ. Малтан §арыа хытӑнийӗн пуҫне ҫапса шӑтарса пӑрахвине курсан, ыттиееы ӑна
шеллеов §асах хӑйсен йалӗн§и декӗр
(тухтӑр) патне тӳрлетмв идсе кайаҫҫӗ
тухтӑрӗ кунӑн пуҫне шӑтарнине курсан:
— 'Ҫимӗр халӗ, кунӑя ьуҫче шӑтарнӑ иккен уяӑн пуҫ миливе сийен туманши, §ипертерех астӑвам, тет,
Ҫав вӑхӑтра шӑтӑк пуҫли те.
— Тухтӑр, манӑн пуҫа кӑлӑхах ан
пӑх та, унта манӑн мими ҫуктӑр, мими
пу.5сан, епӗ тӳпелешекен ҫынсем патне
§упоа пырса хам пуҫа хам шӑтарттарман та пулӑттӑм, ӗҫсе те ҫӳремӗгтӗм, тет.
Ив. Йурккин.

„Капкӑн килнӗ, вӗт,.
й ад а^
Ш ӑякӑр-ш анкӑр ш ӑнкӑрта!
Йала пуштӑ килнӗ пек,
Мӗскерши твсе курма тухсасоӑн—
«Каькӑн» килнӗ, вӗт, йала!
Ур.лӑ-пирлӗ пӑхсассӑн
Тытса ӑна курсассӑн
Пупсеи, кулаксем шак хы трӗҫ—
«Капкӑя» килнӗ, вӗт, йага:
Ҫаирӑксем пӑхса йул§ӗҫӗ.
Кулаксом, ах тур, терӗҫӗ
Пупсен оехрисем хӑпнӑ—
,,В апкӑн“ килнӗ, вӗг йала!
Е й есӗ, пулӑшу комитте§ӗ,
Саха.трах кӑна алхасха!
Х алех сана ҫаклатат
«Капкӑн» киляӗ, вӗт, йали!
Ей, есӗ, коппэраттив,
Нумай а н б ҫ х а шерпетне
Ҫемҫетӗ шӑдлу тымарае
«Капкӑн» килӗ, вӗт, йаяа!
Ей, есӗ, найан йалсовет,
Ӗҫӳ мӗнле пӑхса тух!
Ҫаклата! сан хӳрӳяе—
„К апкӑа" кизнӗ, вӗт, йала!
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Пур йен^йен те айӑплӑ.
'^йвашпроисБотсойус хресденсене кетесла панӑ сЕйенлӗ ааш асен хакӗсенв
у1ертвр80 тӗлӗш пе кочиҫҫи тӑваҫҫӗ.
Кокиҫҫин^е у§асскӑри акроноисем, вы:§йх тухтӑрӗсем.

— Ну, сан лашу мӗнтен айӑадӑ,
^ирлӗи? теое ыйтаҫҫӗ нӗр шӗвӗр сухаллӑ ҫынтаз.
— Айӑпдӑ ҫав, пур йен§ен те. Суха
пагӗв§е лайӑх пыыаст, тапат, ҫырта!,
кӗҫенет, ҫынна ты ттараас!.
— Апла айӑплӑ пуда!иха сан лашу? Ун иек айӑпсене...
— Сире каласа ӗнентерме хӗп. Ха:ь
кӑна каларӑм, вӗт1 Айӑпӗ вумай.
— '§ирлӗ ыарц, тетӗп, сан лашу?
— ^ирлӗ мар... е, 'вирдӗ^лӗиҫ! П ӗҫертсе пӑраха!...
У т и к.

ХуН)ашшӗпе кинӗ.
Аван пӗр Уймӑл йатлӑ кукша, пыеӑк сӑмсалӑ кинӗпе иккӗш 'ав§ах пурӑнвӑ, тет. Акӑ вӗсон пӗрре авӑн ҫапыалла пула!. ИрхиЕв ирех кинӗ тула
тухса кӗрет те. Хувьашшӗ ӑна:
К к1§, пайан к )н уйари? тет.
Кинӗ ӑна хирӗҫ.
— Уйар пек, Уймӑлпек, Уйнӑл пуҫӗ
кукша пек, твт?
— Ху:%ашшӗ хурлаиса, ку мӑшкӑл»
йенле тавӑрас, тесе ҫӳрет. Акӑ пӗрре
вӑл пасара кайа-!. Паоартан таврӑнсан кинӗ хапха уҫма § 7пса туха! тв:
— Ати! пайан мӗн хаклӑ, мӗн Йӳн,
тет?
Пысӑк оӑмса ҫӗр ҫирӗм пус, тесе
каларӗ тет ху1§аЕ1шӗ.
Ц[ е л е п и.

.„Капкӑнран^^ хараҫҫӗ.
— Е х, Иӑван, пӑхха кунта. Пире
те ҫтена хаҫа^ҫӗ ҫине ӳкернӗ. Камшн
ӑна?
— Ан та шарла! Латнӑ «Капкӑн»
«ҫине кӗртмен,
Х у р ’5 ӑ к а П е т ӗ р .
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Раштав хыҫҫӑн Халӑх
сутне пынӑ сайавленисем.
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Йалхуҫайстви выстӑвнкин^е.

1. „Ситимӗр маиӑн хӑлхана ҫыртс»
татрӗ. Е аӗ ӑна, ҫӑва тӗпно Еайманскере, нимӗв тв тумаяҫке, сутйе тус! Тӑп
тӑнӑ ҫӗртех (хӑй ӳеӗр) ыан пата пы§ӗ
те: е-е, есиха ҫав мана тӗлӗкре хӗнекен, тет. Пӗрех ҫугӑлтарса йа§ӗ. Питкуҫран хӗдхеи тухса карӗ. Ҫӑв вӑхӑгра манӑн темӗншӗн ҫӗре пӗкӗрдмелле
пул§ӗ. Тӑрсассӑн пӑхатӑа,— нан хӑлхан а Ситимӗр ҫыртса илнӗ. Ҫавӑншӑн
ӑна катӑрка йарйр“ .
Т)упай вулӑс ҫынни Л^аваҫ.

2. ,,Ситймӗр ман ҫин§ен сайавлени
панӑ, тет. Вӑл суйат. Хӑй мана вӑд
хӗнерӗ. Сӑмсаран ҫапрӗ те, сӑиса ку.■^ӑрлсах карӗ. Мӗнлв пурӑнас ӗнтӗ оӑмсасӑр? Сӑмси манӑн ҫынсен пек мар,
пнт клемдӗ^!?. Ҫавӑншӑн ӑна 100 тенкЗ штраф тӳлеттарӗр, шграф укҫине
хама парӑр. Сут ун ыайлӑ пулсассӑн
такҫан та пулсан еп ӑн а тавӑрӑп-тавӑрӑпах. Ҫӑкӑр тӑвар хире-хирӗҫ, теҫҫӗ“ .

«8Й .
— '§ӑххи мапӑя пиг хастар^ӗҫке.
Пӗрмайах ҫӑмарта тӑва¥. Вӑл тунӑ
ҫӑмартапах пупоене тӑрангаратпӑр,
милитсисенв хӑнааатаӑр, хвершӑлсене
ама^ тутаратаӑр...

Хыптар Клемукӗ.

3. Ман упӑшкана вӗлер§ӗҫ. Кам вӗдернвне пӗлместӗп. Й алта пысӑк ҫапӑҫу пул§5,— пӗр 5 0 —60 ҫын тӳаелешрӗҫ. Тахӑш ӗ вӗлернӗ? У п ӑ г о к а м та
пӗреҫех^ӗ. Л§амаӑ§амсем урай тудли.
Тархаошӑн ҫемйене пенҫи парӑр. Ахалӗн а§амсем выҫӑ вилеҫҫӗ. Вял.нӗ упӑшкам вырӑнне урӑх упӑшка тупасси ҫинр н шухӑшламалли те ҫуз, еп ун пек
ҫын мар, ҫийӗн§ен тата, епӗ ватӑ,
55 ҫул тултарса 56 шне кайнӑ“ .
В и л н ӗ У р У у х х а арӑмӗ К рахвина.

4. „Питимӗр арӑмӗ пирки ҫунса карӑмӑр. Ӗҫкӗрен таврӑноан вӑд хунар
ҫугса сурӑхсем пӑранланине сӑхма тесе
вы:§ӑх картине кайнӑ. Темӗн хӑйаыатран такӑннӑ та, ӳсӗрскер, ҫӗре тӑоӑлСӑпаҫипӑ куккукне
Ҫи-ъ ҫӑмӑрта Т)Нӑшӑн.
Сӑпаҫипӑ савнине
«Капкӑц» илсе панӑшӑн.

са выртнӑ. Азлин§и хувартан улӑм
тивсе кайнӑ. 2 кил тӗаӗ йӗрӗпех ҫувоа
карӑмӑр, вӗт, ҫаппа-ҫарамас “ултӑмӑр.
Ҫавӑншӑн Краҫукпа упӑш кинете, а§ип§§йС8не те Ҫӗпӗре йама ыйтатӑп. Сана
ӗнтӗ, сугйв, вҫаткӑ ыӗн параймастӑп,
мӗншӗн теобн ҫуннӑ хы ҫҫӑа хамӑр ха
арая-аран сывлӑга ҫавӑркззатпӑр, аха%
§ухне пуднӑ пулсан....
Х ы ткан Павӑа.

5.
Манӑн упӑшкам '§злӑш Взҫан
йатлӑ. Ы ана ҫураҫнӑ §ухве вӑл: сана
алӑ ҫин§ех йӑтса ҫӳрӗп, ҫизеноен те
йатдамӑп, вӑрҫма мар, ка§а пӳрнепе те
пырса тӗ&ӗныӗп, тет§ӗ. Хазӗ» Раш тав
кувӗсен§0, кашни кунах манпа вӑрҫрӗ.
'§ыша! татз, шуйтан, аллн шыҫманскер!
Хадӗ ӗвтӗ впӗ унпа уйӑрлтӑм. Хама
хӗненӗшӗн оута паратӑп. Вӑд йӑвӑр
аллипе ҫапса тувӑ мувлашкаоем тӳрленв§18н сутне туса пӗтермэ ыйтатӑп.
Сутйе, ввӗ тархасшӑн ман майлӑ пулса
ҫав упӑтене вирдӗрех айӑплаха, У нш ӑк
оана аха^ь тумӑп“...
Мӗлне Кулини.

ЙӐВАН-М-'^!! ҫыроа нлнӗ_
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Симӗс кайӑк—пуҫана.
Кӗркувне йадти ҫынсен цурте пекех
к5р мӑнтӑрӗпе тыр пулӑ праҫникне
бҫкӗ ҫикӗпе уйавлаоа иртерме йуратаҫҫӗ. Бӗр 30 ҫул ӗлӗк ку праҫниксене
сӑрапа ан§ах, теме йура!, асӑвса,
§унӗсене йурӑсемпе савӑнтарса иртере^^ӗҫ. П урӑна пыра ҫутти те сӑрада хутӑш кайа пуҫларӗ, кайран ҫӗнтерме те тапратрӗ.
Сӑмакон
та пӗр
самана х ы тӑ
ахӑр1ӗ.
Кӑҫал пӗр праҫникне йааа карӑм.
Хӑна пухӑннӑ ӗҫкӗ-ҫикӗллӗ пӳрте
кӗтӗи.
Йурланипе ташлани хуш ӑра пӗри—
пуҫӗ патнв пынӑскер талпаса ҫаптара!:
— Такки, такки такаыа,
Симӗс кайӑк—пуҫана,
Вӗҫрӗ тухрӗ йӑвин§ен,
Сӑхрӗ ил§е си сец ен .
Хӗрлӗ шдепку айӗв^е
Каҫӑр пуҫӗ тем пекех,
Вуткӑвар пек ӑшӗн^э
Сӗлехийӗ пыл пекех.
Татах та нумай такмакдарӗ, пурне
те астуса ҫитернрас ҫук. Ӑва тепри
татса каларӗ.
‘
— Мур ҫименнӗскер— §ун ҫвйет.
Хуласен^е, пасароен§э уйрӑм-уйрӑм
ашкӑнат, иртен ҫынва сӑхма тапратат, оывлама та памао! персех антарат.
— Сивӗ §ир8 лектерет, ҫапах 'та
кирлӗ йапала. Кирлӗ пул§ӗ— 1упрӑн
карӑн,—ИЛС0 те килетӗн. Пӗр тухӑмӗн§е хатӗр, ҫырма хӗрин-5и даҫсен^е тӗтӗм
кӑларса ларни мар, тет пӗр ватӑрах
кӑвэк сухзллӑ ҫын.
Мадтан пуҫлаканӗ каллех йурла¥:
такки такки, такяна. симӗс кайӑк пуҫана.,, Хуҫи арӑмӗ кӑиа итле итле,
тутисене шӑл ҫумне хупаймас!. Хӑнине |ерки §еркипв тыхтара!.
«Симӗс кайӑк» ури ҫип^е тӑми
пул^ӗ.
Еҫкелесен иӗн тусан, «симӗс кайӑк»
тухса сулӑн§ӗ: ҫырыа урлӑ пуҫанн
иатне кайан, терӗ.
Тепӗр кунне идтетӗп: «Симӗс кайӑк
пуҫана» текенскер йалти пуҫани патпе
ҫитеймен, теҫҫӗ, кӗпер айне кӗрсе кайса 'ҫапврвх ӑнтӑрканӑ пуднӑ тз, ан§ах
шкултан
ҫпектаккӑ.!§тен таврӑнакжн
комсомолсем курса йала сӗтӗрсв хӑвар ■
нӑ, «Симӗс кайӑк» сиктерет, пудао,
Н. Ш у п у ҫ ҫ ы н н и .

ЕДХЕРЕЙ ХуЙХИТимухха елхерей туд ҫутӑлнӑ ҫутӑлманах §ашлаттарса ҫитрӗ хура лашипе
Таниле елхерей патне. Хӑй шап-шурӑ
шуралеа кайнӑ хӑранипе. Аллив§в
портфӗл, Портфӗлне 166-мӗш нумӗрлӑ
«Канаш» §икнӗ. Кӗнӗ кӗменех: Танид!
тесв тискер сасӑпа Бӑшкӑроа йа^ӗ.
Вӑл пынӑ вӑхӑтра Таниле вырӑн
ҫин§ен те тӑмзн. Таниле сасартӑк вӑранса кайса нимӗне те пӗдмвсер тӳшек
ҫытарне ывӑтса йа^ӗ ҫӗрелле.
— Пӗтрӗмӗр, вӗт, тет кӑшкӑрса Тимухха. Ы рӑ курмадли кунеем ҫухал^ӗҫ.
К апда...
Таниле: мӗн-мӗн? терӗ те вырӑн ҫин■ҫен тӑрса Тимухха ҫумпе нырса дар-ҫӗ
Тытӑв§ӗҫ халааланма.
Танил, есӗ пӗлмен пулмапда нирӗн
хуйха. Жпӗ пӗртте куҫа хупман кӗҫӗр.
Ы йхӑ килмест. Ак ҫак 166-нӗш нумӗрлӗ «Еанаш ра».
Таниле тӑруках шурадса кайрӗ,
— Мӗн, 'бвркӳсене хупмалла туни
мӗн?
— Вӑд марха. Пирӗн самӑй аслӑ
пуп И. Афанаҫйӗв пупран тухнӑ.
— Ну-у1 Ак, тамаша!. Вӑл пиртен
те кӗҫӗнех м а р ц ӗ нумайах. Тухнӑ еппин? Ну-кӑ ӑҫтаха? Вуласа вӑхӑм. Вула!: «енӗ 20 ҫуд ытла тӗрдӗ шкулсен§8 вӗрентекенре пурӑнтӑм».., '|и й е ҫав:
20 ҫул_ытла пупра пурӑнппне кӑтартман «Йулашки 3 ҫул хушшан^е пупра
пурӑнви мана хам йуратнӑ ӗҫе туоа
пыма '§арса пы'1)ӗ» (мӗнле ӗҫе йуратнӑ
ӗҫ теее Еала!гаи. вӑл?) «ҫавӑняа пуп
ӗҫӗ никама та усӑсӑррине Еуро», халӗ
впӗ пупран тухатӑп. Протойорей аулнӑ
ҫын И. Афанаҫйӗв».
Вӑт, тепе на!„.
— Х алӑх турра манса пӗтӗ ӗнтӗ.
Е аӗр суйнине Афанаҫйӗвсем йӑлтах
тӑр шыва кӑларӗҫ. Хурзх! тесе йӑванса кайса тӑнсӑр пула!.
Тимухха халӗ сывмар вырта!. Афанаҫйӗв хуларан парсан:
— Е пӗ вӑхӑтлӑха кӑна пупран тухрӑм. Ман вырӑва урӑх ҫынса ан лартӑр, тееен ҫеҫ Тамухха елхерей хӑй
1ирӗБ'Еен сывалнӑ.
У Т И К.
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„Капкӑн“ хуҫин кӗн^^елерин^ҫе.
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Ҫӗн5 ВАҫесем,
Ҫӗрпӳ ху.5вн§а вьсьӑх тухгӑрӗ 3 . А.
Пнлвттӑв ҫӗнӗрзн тараса пукаьӗсем
ш ухӑш яаеа кӑларн». Е . К-н ҫырса
пӗлтернӗ тӑрӑх:
Вӑл киловрам вы рГ нне, кирп£§ к р а ы ӑсем т у н ӑ ҪавГя пех ки 1 п ӗ§ тӗп р ен §ӗЕӗовЕ§вн т у н ӑ клрӗоем ун п ӗ р хутаҫ
тулдЕ й ех. Пур ама.§сене те вӑд к и рпӗ§ кирисем по ту р т т а р с а п а р а ! , те г.
Н ауккӑ тем то тӑвӗ. Ҫӗнӗрен йанада
шухӑшласа кӑларакансене накратӑ пжраҫҫӗ те, &в§ах куншӑн накратинв тв
парӗҫ, те паыӗҫ. — У йесри сывдӑх пайӗн§вн ндтсе пӗлмелде.

Ҫветтуй сывлӑш.
А х «ц5 мар пу]ь ҫав ҫЕвттуй сывдӑш
хӑватлӑ, теҫҫӗ.
„М аки вулӑсӗн§е А§акасри §ир»ӳ
старӑ^ти §иркӳ оӑрлама тесс халӑхран 4500 тенкӗ й ахӑя укҫа пухнӑ
т » х ӑй н 0 в аад и § ап л ӑ пӳрт туса лартнӑ, халӗ пӳрт тунӑ йатяа 'ваплӑ ӗҫкӗ
тунӑ.“
Ҫвзттуй турӑ укҫа пуҫтарттара!,
ҫветтуй хӑватлӑ «хӑватлине» ӗҫтерет,
ҫветгуй сывлӑш йурӑхсӑроенв тӑрантарса ӑшӑтсЕ усраЕ

Йӗлме касрӑм, кӗсле турӑм
А ш а кӗрсек калама,
Илсе йулӑр „К апкӑнне“
Нулас килсен сулама.

П о косло в.
Ш упашкарти Покровски § 0ркӳ пупӗ
Иавӑш йалне ш рӑ-паранкӑ пухма пыр •
сан Удпут Йеххӗмонне кӗн§оле аврн
ҫумӗн^ден ҫӑм кӗя§9ли вӑрлаоа тухса
кайнӑ, твсе ҫыра! пӗр ҫын.
Вӑл пун „ан вӑрда“ тенӗ 8 мӗш
саповӗт вырӑине „ҫӑварна карса ан
йул, тенӗ саповӗте шухӑшласа кӑларн ӑ енпин. Матгур покосдов!
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Ш упӑш нар ^аплӑ хула.
Пирӗн Ш упашкар хули куден-кунах
■банд-ӑланоа пыра!, иккен. Пурӑнсанпурӑнсан вӑл, Меккӑ *) вы рӑанех
пулоа тӑрӗ.
Йетӗрнв уйесӗн§а Нурӑо копператтивӗн§е ӗҫлвкен Кор^акин йатарласах
Ш уплшкара респуплӗк „курма“ килсе
копператтив укҫине 2 0 —30 тенкӗ пӗтерсв кайнӑ.
ЙураП Ш упашкар уоламҫисем пуЙ1§ӑр тата. Ш упашкара нихам та килекен пулмасан выҫсах вилӗҫ тата уоламҫӑсеы.

Шуйтанран хӑраман
те^йук.
Ку ӗҫ '5§мпӗр кӗпӗрнин Йалавар чӑв»ш йалӗн^бв пулнӑ. Каҫхинв арманта
хресвенсем шуйтан ҫин§ен йумах йарса ларнӑ. Вӗсемпе пӗрле пӗр А ^акка
*) М акозгет тбняе ты такансем
хӑнсен
турри н е пуҫҫапма тесе М еккӑ хулине ҫУреҫҫб.
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йатдӑ те^ув пулнӑ, епб шуйтансвн^ен
ним те хӑрамаотӑп, молитвӑ ҫеҫ калатӑп, тесе лара!.
Йумахха йарсан, йарсаи хрво§енобм
пурге кнлелле саланоа пӗтнӗ, пӗр А.%аква те§ӳк ҫеҫ ыраш авӑртса йулнӑ.
Тата’ айаяти хутӗн§е Агьакка сисе§ ■
■§9н, теаӗр йӗкӗт йуднӑ.
Пӑргааҫӑ тӑрсан хай йӗкӗт, айада
анакан шӑтӑкран А.§акка вӑрӑи аркин§вн йарса илнӗ хе айалалда турта пуҫла!.
— Мӗн тӑвас? А ^акка те^ук молитвӑ
задама тытӑна!; пӗтӗм молитвӑоенв
пӗтвр§ӗ, шуйтанӗ ҫапах йамаст, айалаллах турта!. Те§ук
пуҫве ҫапл^
шухӑш пырсе кӗрет: автан авӑтсан
щуйхан тарат, теҫҫӗҫке. Те§ук та автанлаки Еи-ри-рик тесе, кӑшкӑрса йарса тепле ӗҫӗрӗнсе армантан тухса тара!.
Вара мӗн киле ҫи тец ен ех ки ки-ририк теса кӑшкӑроа пынӑ, Киле ҫитзен
Матгине: Машшӑ алӑк уҫха! Еи ли-рири-рик! теее кӑш кӑра!, тет.
Ҫакӑн хыҫҫӑн А.§акка хӑраннпе §ирленӗ, §ирденӗ ҫӗрте те аташ са ка-ки ^
ри-рик, тесе кӑшкӑроа вырта!^ тет.

Суйеҫҫӗ комсомолӗс.
Песупинсаири РҪЛКС
йа§ейккин
"}1енӗ (Патӑрйед у.) Адексактр Екорӑв
пирӗн пата пйудӗн 13-мӗшӗв§в, ҫапла
ҫыру й ан ӑ ц ӗ : ■«сирӗн пата 4 тенкӗ те
23 пуо укҫа йатӑм, ҫав укҫашӑн есӗр
ман пата ҫапда-ҫапда йатлӑ кӗнекесбы
йарӑр».
Укҫйне кӗтрӗмӗр кӗтрӗмӗр.
Ы ран
кидети, пайан килети, ҫӗрле килети,
кӑатӑрла кидети'^— Ҫук. Нимӗн тума
пӗдмесӗр по§та айӑпдас тврӗмӗр. 6 уйӑхран тин вара Екорӑв комсоиодӗс
•пирз улталанлне туйса илтӗмӗр.
Ех, Едекоӑнтӑр
шӑллӑм! Ҫамрӑк
пуҫпах улга.11ама вӗрентӗни? Ну, вӗренни йурӗҫке! Ҫамрӑкла вӗренеймесен
ватӑлоан вӗренме хӗн пула!. Ан^ах
оуйупа тӗн§8 ватӗр тухӑн, кайадла таврӑнаймӑн, тенине ан ман.

Майсӑр ҫынна кушак
пӑхма та йураман, теҫҫӗ.
Сиккасси вудӑоӗн-ви Сухӑр ҫыра!:
Кив-Шелтемри Хура '§ыкан Иӑванне хӑйӗн ывӑлӗ, Иахур йат-
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лӑокер, хӗнесе . уҫне ҫурса пӗтер,нӗ. 80 ҫулхи огарика х ӗя ец ен
унӑЕ хӑйӗн пуҫне ҫапоа ҫурналла,
тет.
Хӑйне хӑй хӗнемӗ ӗнтӗ вӑл, Сухӑр
тус! Ман шухӑшпа ӑна сут умно аж§ах тӑратмалла, Цуҫве ҫанса ҫурсаж
йун тухыа пултарат. Иун кӑлароая
хӑвах сута денкме пултаратӑн.

Таксӑ.
Ш ӑмӑрш ӑ вудӑсӗв^а ’§ 1ткасра хут
пӗлекенсем пит сахал пулмалда.
У ята Ваҫли йаглӑ ӑстаҫӑ пур.
Иӗр сайавлени ҫыроа п ан ӑтӑн
вӑл Хпетке Накавурнс пӗр теҫвттин ыраш Быртарнӑ.
Еу ӗҫ ҫулла пулнӑ ӗнгӗ. Хӗлле ҫыртарао пулсан мӗя туса памаллаши ӑна?
«Еапкӑаа» леяктернинех ҫырлахмао!

щщ.

Вӑтанман ҫын.
Пӗри ҫыра!:
„ Й а н в а р ӗ н 15 мӗшӗн§е, каҫхиве,
Ш уиӑшкарги по§тӑ кавтурнв кӗретея
те, по§тӑра ӗҫлекен Еаранин й. видее
иек ӳсӗр лара!. Пурне те илтмедлвх
натерш^ипӑсем каласа вӑрҫат. Хӗрсем,
хӗрарӑмсем ҫав сӑмахсенв илтсен, вӑтанса карӗҫ" тет.

к Хӗрарӑмсем вӑтанаҫҫӗ те, ан^ах Каранинӗ вӑтаниас!ҫке. «Еапкӑна» ҫаклансан вӑтани ан§»х.

Кӗпер айне анас мар,
Куркасӑр шыв ӗҫес мар,
10 пус укҫа шеллес мар
„К апкӑнсӑрах“ йулас мар.
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Ватӑлнӑ кунсен^е'‘.
К а в а т вужӑсбн^эи ХПӑхадре 55 ҫулхи сгарикка^
53 ҫ у и и кар54кӑн труках виҫб х8р ҫуралнӑ.

— Хӑҫан вӑкӑр парса пӗтереи свре. Пӗрне панӑ ^ухне—топрн м тк ӑр а!. 'Ҫвретв ҫырӑнӑр! 'Ҫеретсӗр кӑкӑр памастӑп!

Палдӑ шалӑпӑ.

Йӗпе ҫанталӑк,

„К апкӑн" пурриЕв ҫынсем кӑна мар,
ӗнесем те пӗлеҫҫӗ иккен. Ӗнисем кунтисем мар тата. Делепей кантонӗн§а
Пишпулек йалӗнҫй §ӑваш ӗнисем. Вӗсем ҫыраҫҫӗ ('§ӗрнисемпв пулмалла):
„ Е кӗр питех тӗ на§ар пурӑнатпӑр,
мӗншӗн тесен пнрӗн йалта ӑратлӑ вӑкӑр ҫу к. Тӑрантараооа пигӗ на§ар тӑрантараҫҫӗ, ҫавӑЕпаеоӗ, „К ап кӑа“ хуҫи, пире йепде пӑхса уорамалги ҫин1вн, .ыӗн-мӗн ҫытароан еиӗр сӗт хушма
лултарни ҫин§ен хресҫенсенв тӑнлантарма Миххейӗв акрома хушха, теҫҫӗ.
Капкӑн хуҫин ресо^ьутси; Мӗн валао
еире, ыӑйракалдӑ йулташсеи? Авалхн
ҫынсем к а л а ц ӗ ҫ : пӑрушӗ ҫинӗ 'вух, ӗнн
пӑр та ҫула!. тет§ӗҫ. Халӗ апла мар
та, ан§ах... 'Ҫӑвашсем тӗттӗмҫке. Ну
йурӗ, сирӗн шадӑпа вы]§ӑхсбм хушшнн^е 1к ӑсдӑ ҫын— акроном патне
йарӑаӑр.

Ш упашкарти хӑш -хӑш л реш тен и сен§й пуҫлӑхсем раосы.|нӑйоеяв кӗҫеатӑ парасса пама йурат тв, ан§ах вйсем ӑшӑрах ҫанталӑк пулсан, кӗҫе атӑпа урисене йӗпетме пултараҫҫӗ, твҫҫӗ.
Пирӗя шутпа унтан хӑраиаллийех
ҫук. Рассы.§найоем, урисенв мар, пырӗоене те йӗцеткелеҫҫӗ, ан§ах §ирлесех кайыаҫҫӗ.

Киввине асӑнакан.
Ш ӑмалак вулӑоӗн§н (Патӑрйед у.)
пӗр йалсовет претҫетаттӗлӗ
пухура
хӑйӗн ӗҫӗсем ҫин§ен сӳтсе-йаввӑ §ухне ҫапла валаса йанӑ: каы виввине
асӑна!, ӑна пӑ^ӑртатса татсах идмеллв,
тенӗ.
Ай-уй1 киБвнне аоӑныа йураыан мӗн1
Епӗр асӑнтӑнӑр. Пӗреллӗхв ваҫариӗши йалсовет?

1 (11)

Е А П К Ӑ Н

„С урӑх тирне тӑхӑкйӑ
нашнӑр'’^
7)аваш пайторкӑн Вӑрнарти мак аҫаи пуҫлахб К истаитин И ван■5* хӑйӗЕ тӑванӗсене м акаҫӑн йа>
%6пе у с л а н тутарат. Т а т а упӑн
м айрн §ӑваш сене пӗртто йратм аст.
(Н ая хы парӗ).

Макаҫӑн ы акаҫӑяах. М акаҫӑна хадӑх
пымасӑр ц/дм ас1'. '§ӑвашӗ те, вырӑсӗ
Т8, тугарӗ тв тавар илмв пыра!. Макаҫӑи сугтн ирӗккӗн сутса гӑгланакан
ус1амҫӑсеЕ§чн вӑйлӑрах пулмалла, та
варӗ те унта кӑшт йӳяерех сутӑнмадла.
Ку ыгти ыакгҫӑвсее^е §ӑвах та пулӗ,
аЕ§ах Вӑрвартин^е кун пек пулмапултзраймаст.
— Мӗяшӗн?
— Пуҫлӑхӗ КозстантЕН И вав^ӑ; унӑн
тӑванӗсем аумай: пӗрп пи§§ӗшӗ, твяришӑлнӗ, Бпҫҫӗмӗшӗ йыова теви, тӑваттӑмӗшав нӗрле ларса „Красбый востов“
ӗҫнӗрен пӗ.1ӗпзлеЕсе Еайиӑ, тата ур. те.
Пурте вӗсем сутӑ тӑваҫҫӗ.
— Констангьн ИваЕ§ӑ, турӑ пул;
иалук тӳдесрен хӑтйр, макаҫӑн йа§ӗпе
услам тусан ваӗр возьнӑй сутӑ тунине
нйкам та пӗлыест, вара налук та тӳлеттераеҫҫӗ, хесе йӑпатаҫҫӗ „тӑванӗсем“.
— Йурат, тӑвансемпе килӗшюрсе
пурӑнвпне ҫитмӗ... Коястантин Иван§
вӗзепе сутӑ тума хӑй ӗз ҫунатти айне
идет.
Ҫапда '§ӑваш пайторк сутти вырӑннв
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сене хирӗҫ каймалли ҫук, мӗишӗв тесен вӗсен хӑйсен реепупгӗкӗ, пирӗн
иккӗнӗя респуплӗк пулнӑ пулеан, вӗсем ҫине куҫ уҫса ха пӑхас ҫукҫӗ.
Хадӗ вӗсемпе урлӑ кайсап мана вырӑнтан сирпӗнтереҫҫӗ, вара иксемӗр те
пыл каткЕНҫен тухса ӳкетпӗр, ҫуллӑ
икерҫӗоем ҫийейвестпӗр. 'ввйне те сахӑрсӑр ӗҫмелде пулӗ...
К ӑиа идтсеа майра ҫарӑнарах пар а!, нрдӑхраы тухса ӳкес килмеот пуямалла. А нҫзх ҫапах та сайра хутр»
ҫӗтӗлкедесв идмесӗр ҫӑтаймас!.
Аллиоем „т а с а “ ҫав. Константин
К ванҫа ,,таоа“ алливе ҫӑвашсеа таса
мар ааӑсем парса вараласран скхдамалла. Унсӑрӑя вӑл ҫирдеме те пултарӗ, К ӑна Т)ӑвашяайторкӑа асӑрхамалла пудмалда.
Пайраш К.

Правлени

саҫҫетанин^^е.

— К асна§5й от§о§ӗ ҫумнв ыӗн хушса калзма пултараттӑр?
— Кам хушма пулгарӗ ӗнгӗ. Е азсӑра укҫа тухайман пулсая, каспа§ейсӑр пуҫне кам хушса хука пултарӗ ьатӗ,

Йӑвар ҫӑклем.

,,ЙваноБС8п“ сутги пулса тӑ р а!.

— Мӗншӗн тавар хаклӑ ,тесе ыйтаҫҫӗ тавзр иаве пынӑ ҫӑвашсем.
— Тавчр х агае епӗр тумасгпӑр, Пайторк хӑй пӗдсе тӑват тесе хурат Консгаптин Иван§.
Хӑшоӗр ҫӑвашссм Константин Ивап1а адӑ пырса параҫҫӗ. Кӑна курсаа
унӑн майри шӑлне йӗрсех вӑрҫа!:
— Не вигал што-ҫ ҫувашскуйу морту и их крйасныв рука, тет.
— Мӗн тӑвасхз, йуратвӑ маткам:«лӑ
парас кидмесен те парасах пула!, вӗ-

Манӑн тугӑр пйт нуиай
■5ентӗрлзнй пӗрре ҫех.
■^ӑвашсен шурнал 2 — 3 пур
Кулӑшлийӑ пӗрре ҫех.

— Ма ҫыхдантӑмши ку кулакпа,
Кнвҫен илнӗ пӗр пӑтшӑн темиҫв п ӑг
тӳлеые тиврӗ. Ой ой йӑвӑр! Пыршӑпакартасеи тухса кайаҫҫӗ щщ капда...
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«КАПКӐН> словарӗ.
A . Аванс. Аванс тенб сӑмах «аван»
тенӗ сӑмахран тухса кайнӑ. Укҫа
кирлӗ пуяоан уҫрештенв. пуҫлӑхӗ
сана хӗрхенсе, шалуран тытоа йулыалла укҫа пароан, пит те авап
ӗнтӗ. Ш ӑлува иӑхӑтра тӳлеиен §ухне тв авано туилакӗоеи в а ҫ ӑ вялесран сыхлаоа усрама пултараҫҫӗ.
Б . Батрак. П атрак теое §ӑвашсем §ас
хуҫӑлакан (патрак) Йапалана кадаҫҫӗ. Вырӑссем тарҫӑсене патрак
теҫҫӗ. Т арҫӑ вӑл §ӑнах та патрак
йапала. Ытлашшн ӗҫлвттерсе вӑйхӑватне пӗтерсен патрак тӳсӗмӗ
хуҫӑлса КАйа! те, вӑл вара патра§кома шалӑпӑ пара!.
B . Венеция. Ш уааш карта Уҫпенски
■ҫяркӳвӗ хирӗҫ ларакан вырӑна калаҫҫӗ' (рӗсторан). Унтан §ао та §асах йӗрни
шӑд ш атӑртаттараи
те® илтӗнет. ’
Г . Гран. Гарасаяа улталамаали виҫе
(метр виҫи). Аха.§ уолакҫӑовм тарасапа турттарнӑ §ухне тавара 1
крам та пулин (§ӗрйк оҫмушкӑран
сахалрах) вӑрлаоа йулаҫҫех, метр
йгркипе турттарнӑ 'вухне ытдарах
вӑрдасз йулиа тӑрӑшаҫҫӗ.
Д . Дезертир. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗн§е теҫертир тесе фронтран хӑрзниие теҫинтери §ирӗае §ярлесе кайписвне ка.ла!§ӗҫ. Халӗ ун пеккноем ҫук ӗнтӗ.
Ӗ ҫрея пӑрӑноа кирзӗ мар §ухнах
комантировккӑпа ҫӳрекеисем пур
вара.
Е . Ересь. Йврӗҫ тесв пӗрпӗр суйа сӑмаха калаҫҫӗ. Ак калӑпӑр, мвншвВИКС8Н сӑмахӗсене йерӗҫ теме йура!.
Ж . Женсний вопрос.— Хӗрарӑм ыйтӑвӗ,
Бӑл ыйгу пурвн^ен ытла пӗрпӗр
хӗр аҫ а туеан сиксе туха!.
3 . Завкои. Хуҫасем, тата хӑш хӑш атмвнистратгӑрсем йуратман тнскер
кайӑк.
И . Икпериӑлизя.— Ӗҫҫынниоемшӗн импӗр пекех йӳҫӗ йапала.
К . Канцелярия.— Твпӗр иайлӑ к а н и т е ^
зриа, теҫҫӗ, Хӑш § 7x^6 унта, аха:ь
л а п г ц е н кӗрӗк аркияе те пулин
йӑвала тевине аса илсе, кнрлӗ-кирлӗ кар хутсенех ҫырса зарказаҫҫӗ.
Л . Ликвидатор.— Хут пӗлмевнине тӗп
тунӑшӑн шзлу идсе тӑракан ҫынна
калаҫҫӗ. Хӑш §ухне тата, дикви
таттӑрӑн пӗлменлӗхне тӗп тума те-

пӗр ликвитаттӑра тытмадла пула!.
М . Моиах.— К а^ака йевӗрлӗ йапада.
Мовахсем кирпӗ§рвн йе йӑвӑҫран
тунӑ мӑнастир ҫур§ӗсен§е пурӑноа
иртереҫҫӗ. Тӑранасса вӗсем—ҫынО0Н айванлӑхӗпе тӑраноа пурӑнаҫҫӗ.
Пуҫӗсем мӑйрзкалдӑ мзр, пуш витре
Й0 пукзн йевӗрлӗ. Хӳриоем хура,
тадӗ хӳри пысӑккӗш.
Н . Ноль. К зссӑрз мӗн §ухлӗ укҫа пуррине кӑт.гртакан §ихзӑр.
О . Обиен. Тытӑнкӑлӑрах калаҫаканоби,
оаыен гейво вырӑнне, опман тесо
йараҫҫӗ. Озмен тените, опман тени
те пӗр й гаазан ах пӗлтереҫҫӗ.
ГГ. Портфель.— Пур ҫӗре тв сарӑднӑ§ир.
Р . Ревизия.—Тар 'варя^ йергекен йапаза.
С . Секретарь.— У§рештеанрн ҫекретсвне пӗлекея ҫын.
Т . Тридцать
рублей.— Рассы^ьнӑӑсемшӗн 1 и паха йапада. Ҫак йапалана
парассине в5с«ы кӗгеҫҫӗ, «'•ҫах ьӗтсв Елеймеҫҫӗ.
У . Утюг.—Хӗртмелли й ап я1». Гашгав
праҫнЕкӗа§в нумай йадсеБэн ҫыноем п?рпӗрнв у}!укласа тухнӑ, тет.
ф . — '§ӑваш пиосаттӗдӗсемпе шурналиэсем хушшин§в тавдашу кӑларзкан саснзлли.
X . Ханша, Ҫын ӑснв арпаштароа й зракая йапала, пуа ыайлӑскер.
Ц . Ценгр. '§5ваш реопуплӗкнэ пулӑшу
парсз тӑракан ырӑ кӑкӑллӑ йапала.
Ч . Четверть ]Палу илтен ӗҫмелли нормӑ.
Ш . Шарлатая. Ку сӑмаха якӗ пайа
уйӑроа куҫармалла; шарла-тан. Епӗ
аслӑ ҫынсемпо пӗр тан (ах) тесе
шарааса (ш авдаса) ҫӳрекеасене шарлагтан, теҫҫӗ (кам.*н итгеме хӑлхи
пур, иттӗр!).
Э . Элемент.—Икӗ тӗрли та иула!: пӗря— пуршуаҫиллӗ, тепри— пролетхарлӑ едементсем. Самана улшӑннӑ
пирки,
пуршуаҫиллӗ
елементеем
пролеттараӑ пуласшӑн тӑрӑшаҫҫӗ,
лайӑх вырӑна хӗрсе ӳкнӗ продэттарлӑ елементоем тата (пурте мар
та) пуршуаҫи йевӗрлЗ пурӑнма та
хатӗр пудмалда.
Ю.Юстиция. Х алӑх укҫинв ҫаратакапсемшӗн пулозн пит тискерло йапала.
«Капкӑнра» ӗҫлекенсемпв туслӑ.
Я . — Е п ӗ— ҫакна ҫыракан.
Йӑван муьн мысиараҫӑ.

1 (11)

К А П К А Н

13

ПАВАР-КАССИ П1ЕУЛӖНЩЕ.
П а в ар к а с с и (Ҫ ураҫгк в у г ) шктдбв^ве путенсеи
усраҫҫб. Питб врсер,’ м кул а ш ӑрш лантарса пбтереҫҫб.
Виҫ-нуҫ.

Вӗрвнекен аьа. У§игтӗд й ., ка§акисенв, сурӑхсене пӳртрен хӑваласа кӑдарма ирӗк парха. Ш ӑрш лангароа пӗтереҫҫӗ шкула.
Уьиттӗл. Сан ӗҫ ҫук унта. Е с ху та, сурӑх пекех, нииӗн те иӗлместӗн.

Каьаки. Мекекек! Манӑн т», вӗренес килет. Ме ек, уҫиттӗд!...

Пуҫлӑ ыйткалӑнан.

Сӑлтавӗ аван.

Ы йткалакан пӗр пуйан ҫуртне ыйткзлама пырса кӗрет. Пуйанӑн ҫынписем кӑна курсан, куллен пынӑран:—
есӗ пирӗя патра ӗнер те, виҫӗм кун
та, тӑватӑи куя та. куллен тенӗ пек,
кидетӗн-ҫкв? теҫҫӗ. Йепле п ӗ р и е вӑтана
пӗдместӗн? тесв каламасӑр.
— Килмесӗр, тет, ыйхкалзканӗ те...
Хӑр ман патма пӗртте пымастӑр, епӗ
ҫавӑнпа сирӗн патра килетӗп-те, тет;
—- Сан патна унта мӗн тума пымалла? теҫҫӗ, лешсем те кулса.
— Мӗн тума пыраоси мӗпӗ, тет хӑйсеи пек куаоа, епӗ сирӗн патра мӗн
тума килетӗи, есир те ман патма ҫавӑншӑн пырӑр! тег.

Ӗҫкӗ ҫынни куллен кун ерех ӗҫсв
ӳсӗрӗлсе ҫӳреме йуратнӑ. Йалӗн^и ҫыннисем, кӳрши-аршисем вӑд ҫапда зуден кун ӳсӗр ҫӳренине куроа: ку йепде кудлен кун ерех ӗҫет-ши?,,. йеплв
пӗртте тӑрана пӗлместши тесе, унтан
тӗлӗннӗ.!
Йал ҫынни пӗри, ерех ӗҫменви, ӑна,
шеллевӗ пек пудеа, ты тӑнвӑ ӳкӗтлеме.
— Итле халӗ, ырӑ ҫыннӑы, ыӗншӗн
есӗ капла кудлен кун ерех ӗҫсе ӳсӗр
ҫӳретӗн? йепле пӗртте §арӑна пӗлыестӗн?... Ку усал. йӑлӑна есӗ пӑрах!
У нсӑрӑя еҫӗ ниҫта йурӑхсӑр ҫын пудӑн, тет. Ӳсӗрӗ те ӑна хирӗҫ:
-— Куллен кун ӗҫесси-ыӗнӗ, епӗ мухмӑр ан§ах тӳрлететӗпҫке, тет,_хуйхӑрса.

Ив. Й урккин.

Йурккин,
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Ҫынсент^ен уйрӑм,

Улах ларни. .

Пбр мухтав§ӑк хӑй валлн пӳрт кӑмаки тутарыа шухӑшдаоан, кӑмака тӑвакана 'ҫӗнсе пырса, унтан:
— „Итле халӗ, кӑмака тӑвакан, есӗ
ыан пӳрт валли кӑмака туса п арӑн а“?
тесв ыйтрӗ, твт.
„П арап“ , тесе каларӗ тет, кӑ-

Пӗтӗр-пӗтӗр пӗгӗрмелле,
Пӗлтӗрхин§вн иртврмедле
Ҫирӗм пилдӗк хугӑрмалла
Ҫӗтӗк ҫурӑк сапламалда.
Тӑпӑр-тапӑр ура тапсан
Хӗрсэн кӑмӑ.§ тек пулмадлз;
Ники-никн хут купӑспа
Пӗтӗм хӗре ташлатмалда....
Ҫапда-капла тек шавдаса
Мӗн пур ҫамрӑк улах лара!,
Хӑйсем тӗлӗн тек савӑнса
Еула-кула ахӑлгата!....
Ӗххӗм-еххӗм тек ӗаӗрсе
Кар§ӑк вы рта! кӑмак ҫин§е,
Ҫамрӑк хытӑ шавланнае,
Хӑйӗн ыйхӑ вӗҫнипеде,
Пуҫне хыҫат тариакласа,
Куҫне уҫ»! §авкаласа,
'§ӗдхи кала! мӑкӑртатса.
Хӑщ-пӗр дарая хӗр-упраҫсем—
Апай, выртах тек лӑпланса,
Айакунтан тӗртыесяӗр те.
Мӗншӗн вӑрҫан есӗ пире?
Тесе хӑйсем кулаҫҫӗ те
Пӗр пӗриве тӗрткелеҫҫӗ..
Акӑ кил§ӗ пӗр ҫӑмӑлҫах,
Алӑк урлӑ каҫрӗ анрах
Йа§ӗ гашша мӗя пур вӑйпах:
„Ухтй-нухтн темесен те
Хӗреея §унӗ хускалмаст те,
Аӑппя— лаппи ташламашкӑн
Лапӑ ара мар епир те,
Урай хӑми шатӑртатат,
Еантӑр вӑрри §ӑмӑрки пек,—
Хӗрсен тути ыӑрт марг тава!
Е а келнӗшӗя ҫиллеяяипе,
Твсе хытӑ култар§5 те
Кӗрсе дар§ӗ пӗр хӗр ҫумае;
Хӗрӗ тӗртрӗ §авсипеае—
К айах усад манран, терӗ,
А^а пӗртге .хурланмасӑр,
Хӗре тӳртӗн пӗр пӑхиасӑр
Утса кайрӗ тӗпелерех,
Туртса кӑлар§5 пӗр кӗнеке,
К ӑ п а и —каяпи каа „Капкӑнне".,
Ахӑдт&трӗҫ, адӑ ҫупрӗҫ,
К ӑп—-нап хыпма тата хуюрӗҫ.
К. Ӗкорӑв.

мака тӑвакан та.

„Туса парасса парӑн та, есӗ ан§ах

м анӑн пӳрт кӑмаквне мӗнле те
пулия ҫы нсенӗн кӑмакЕСбн§ен у р ӑ х л а р а х ц “ , тет хуҫи.

— „И еяде урӑхларах"? твт ку та
ӑнланаймасӑр.
„Мӗнпв те пулин ҫынсвнӗа^ен
урӑхларах пудтӑр“ , тет хуҫи.
Кӑмака тӑнаканӗ пӑртааҫӑ шухӑшдаоа пӑхса тӑ§ӗ хет те:
„Йурӗ, туоа парӑп, ҫывсенӗн§ен
урӑхларах пулӗ“ , терӗ тет.
Хуҫи кидне кайсая, ку, кӑмака тӑвакан ӑсти пӳрт кӑмакинв пӳртӗн тул
йенне турӗ ху§ӗ, тет те:
„Е пӗ пӳрт кӑмакине туса пӗтертӗм, а !а йепде тувинв пырса пӑхГ'
тесв хуҫинв кӑмака курма §ӗнв пуҫларӗ тет.
„Йепле, ҫынсенӗн пек туса памарӑна?“ тесе ыйт»! тет хуҫи кунтан.
_ ,,Ҫук, ҫыясеяӗн пеа тумарӑм“ ,
— тет ӑсти.
„Апда пулсӑн, а !а хадӗ еппин
й э п д е тувЕне пы рса К ;р а м ‘, тет те
вккӗш ҫӗн ӗ пӳрт кӑмакйнв курма тухв а кайрӗҫ.
Иӳр§ӗ ӑшне кӗрсе пӑхсан, кӑмакине
курмасан;
— „К ӑм агу санӑн йҫта“? теое ыйт а ! тет хуҫи * те кӑмака тӑвакан ӑотин§ен.
„П ӳртӗя кӑмакине еяӗ тул йеннв
туса даргрӑм“ , тет ӑсти.
— ,,Мӗншӗн апла унта туса лартрӑн“? теое, ы йга! тет хуҫи, тӗдӗнсе.
— ,,Мӗкшӗн тӑваоси мӗнӗ, ҫынсенӗя
пед тума ху хушмарӑн ҫкв, ҫавӑнпа епӗ
пӳртӗн кӑмакияе ҫгднсепӗв^ен мӗняе
те нулин уйрӑм тумашкӑя, йури туд
йенне туса лартрӑм, тет.

Ал тасатмалли.
— Инде, мӗншӗн сан азлу хупхура?
— Ҫӑкӑр ҫӑраймарӑм. Ҫӑкӑр ҫӑрсанах шурадакав§ӗ те х а ..

^

Булакансем ,

ҫитес

уйӑха

,,КапЕӑк“' ил м Е сӗ р ан йулӑр
Хакӗ 10 пус.
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„КАПКАН“
САТА^1ИСЕМ.
Саспалдисен сата^^^^и
2 -м ӗ П !
•

Акӑш, ра«, ҫӑр ттан
Пбр лав туртма ты тӑннӑ,
Хӑйсем п у р те ҫав давран
Кӳльӗ м а й л ӑ ҫы хӑнвӑ,
Т у р таҫ, туртаҫ виҫҫӗн т а н —
С икмеег тв лав вырӑнтав!
Л ав ӗ й ӑ в ӑ р а х та мар,
'^у стар о а ҫеҫ кай м аи ла,=
Ан§ах ту р тн и латлӑ мар;
Р а к ӗ § а к а ! жайалда,
А вӑш вӗҫет ҫӳлеиле,
Ҫӑрттан § ӑм а! кӳледле,
Кам т ӳ р ӗр ех вӗевв^ен
П ӗлейм ӗаӗр пит §аоах
Л а в ҫапах т а сикеймен—
Пайан к у а та ҫавӑнтах.

Ҫак хурапа ҫырнӑ саспалли<сен|ен ваттисем каланӑ сӑмах
тумалла.
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„Еапкӑнӑн” 10-меш нумӗрӗн^ве ҫапӑннӑ сата^дсен тупписем.
Хӗрео сатаъи.
с

Саспаллисене улӑштарса
лартмалли сата-^ӑ.
с

с

Р

Р

ш

-ш

к

к

У

У

и

а

а

а

а

а

Ҫа* саопаллисев§ен 4 сӑмах тумалла: нӗремӗш сӑмахӗ вшьӑх йатне пӗлтерег^хенри— ҫын йӑ-еӗ. виҫӗиӗш— „К анашра“ ҫы ракавӑн пҫевтонимӗ' (вӑрттӑн хушама§ӗ), тӑватӑмӗш §еретдӗ тумалла ӗҫ. Ҫав сӑмахсав§а саспаллисене
ҫав кӗдегкӑсем ӑш не кӗртса лзртсан,
ҫӳлтен айалалла вуланӑ §ухне те, сулахай й е н р а сылгӑмалла вуланӑ §ух30 те пӗр пек сӑмахсем пулса п ы ц ӑ р .
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Ҫак с а т а ц ӑ н туппине ҫак йудташсем тӗрӗо шутласа кӑлар§ӗҫ: Никитӑ
Кофтсов (Ш ӗнерпуҫ вул.), Афанаҫи
Сорокквн (Мӑнал вул.) Петр Никантӑрӑвпа Ваҫнлн Ҫемвяӑв (Кавал вул,).
Туппане тупнӑшӑн вӗсем пагне укҫасӑрах 3 уйӑхлӑх „К апвӑн" йаратнӑр.
Саспаллисен сатаъи,
Ку сата§ӑа туппи ҫапда: „аьи ьипер
те, сӑмси пы,§ьӑклӑ“.
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КОРЕСПОТЕНТСВ НЕ.
— М. Шме:|ова. 1 сӗ ҫыратӑн: В ӑрнар стантсин§е^йӑтӑсем пзтех те нумайланса карӗҫ, шутласа пӑхсан сурӑхвев^ен тв ытлзрах пудмалла, тетӗн.
Тӗрӗсрех ш у;таса тухха. „К апкӑн" тӗрӗс шутланивв йурата!.
— Сӑнӑна, Е сӗ ҫыратӑн: «У ,|йанӑвҫкӑри повышевный типдӑ §ӑващ иеттехивБу , 9 Наркомпроо норма^ьвӑй пет-

техникум тумалла постановлени й ы шӑннӑ, тетӗн. Ай уй1 Мӗнле тӑнаанас?
'§ӑваши есӗ, вырӑси? Пирӗп шухӑшпа
еҫӗ §ӑваш та мар, вырӑс та мар, ҫурмалла ҫеҫ пулмалда.
— Шуйтан-кӗвентине. Пит хӑрзм алла
сан пҫевтонимӑнтан. Ш уйтан кӗвентинв курни мӗн еоӗ?
.

^

„КАПКАН“ ВУЛАЕАНСЕМ!
— „К апкӑн“ ҫин§ен мӗн шухӑшлатӑр,— ҫырса й арӑр.
— „К апкӑнра" мӗн-мӗн килӗшет, мӗншӗн кидӗшет?
— Мӗн Билӗшмест, мӗне тӑнланаймастӑр? Мӗвшӗн кӑмала каймарӗ?
— „К апкӑн“ ҫин§е тата мӗнлв ыйтуоем ҫин§ен ҫырсан лайӑх
сек туйӑна¥ сире.

4 В У Л А Р ! ! » *

„КАПКАН‘
ИЛМЕ АН МАНАР!

§

5 КИЛЕ ПӖР „КАПКӐН“
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П У Л Т А Р!

.......

Капкӑн хакӗ пит йхнӗ—уйӑхне Ю пус ан-^ах
(«Канашпа» пӗрле 55 пус)

а
________________р
в в а в -4 кулар; ^ в а а в
Ответ. редактор Арк. Золотов.
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