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Ийу;ф, 1926 ҫ 12-мӗш № 2-мӗш ҫул тухат.

О

Т И Р П Е И Л Е Х .
Пӗр йалта копператтӑр пурӑннӑ, 

Вӑт ҫав копнераттӑра ьи аслӑ кӗпӗр- 
нере дӗнеҫҫӗ те, калаҫҫӗ:

— Иулташ, еккономи кирлӗ, тир- 
пейлӗх. Кашнй пуо укҫанах сыхлас» 
усра, ахалӗн пирӗн мӑрйе витхӗр вӗҫсе 
тухмалла пула¥.

Ну, копператтӑр, маттурскер, итлерӗ. 
Килне таврӑна¥ тв, шухӑшла!:

— 'Ҫӑнах та ӗнтӗ вӑл, укҫа тени 
вӑл шутз йуратат.

Тавайха, екксноми пултӑр тесе, при- 
каш^бӑкоӑр ӗҫлесе пӑхам: ҫу вӑхӑтӗндв 
хам та прикаш^ҫӑк вырӑнӗадв ӗҫдеое 
пыма ӗлкӗрӗпха.

Прикаш^вӑкЕв кӑлзрса йа§ӗ.
Прикашдӑкӗ аха:§ ҫыннах пулмав, 

даплӑ ҫын: вулӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ • 
пе ратнеллӗ пулвӑ.

Претҫетатгӗл копператтӑр ҫнне ҫа- 
вӑншӑн ҫиденнӗ.

— Ну, тет, кӑтартӑпха епӗ сана 
ман ратнесене вырӑнтан кӑларса екко- 
номи тума.

Копператтӑр ■§арӑнма пӗлмест. Та- 
тах еккономисем тӑва¥.

Ун патне йадейккӑ ҫекреттарӗ пынӑ:
— Кӗгесле тавар памӑвшв?

«опператтӑр:
—  ИурамасП Сан кӑсйуята аха:^ 

тв копператси укҫи ҫӗр тенкӗ ҫӳрет, 
Парӑмна пар, вара парӑп, тет.

Ҫекреттар йатдаҫса мӗя тӑмарӗ,
—  Иурат. Сан тирпейлӗхне еп 

манмӑпха, терӗ.
Копоераттӑршӑн пулсан нимӗн те 

мар. Хӑрамаст.
Ун патне ревиҫи комиҫҫи хӑнан» 

пыра¥, кӑлпаосисенв шӑршдаса нӑха¥, 
йӳҫҫа ҫпяеалв пӑхоа дӗдхисене ҫуласа 
идет. Вӑя вӗоене хӑналамаст те, кулоа 
авдах тӑра¥.

—  Мая, тет, пурте йӗркеллӗ. Ытти- 
сем пек пуҫлӑхсеяе хӑналас тӗлӗшпв 
тӑкак мӗн кӑларса тӑмастӑп.

Мӗн твтӗн ес?
Ҫав коппвраттӑра вырӑнган сирпӗтсв 

кӑлардӗҫ кӑлардӗҫех, вӗт.
Ҫийӗнден тата ун ҫин^ҫен проюккол 

ҫырса лартрӗҫ.
—  Екеономи туиа нӗлиеншӗн вы- 

рӑнтан кӑларса йатӑмӑр.
Аха.Ь мар ҫав ваттисем каланӑ:
—  Тирпейлӗхӗ вӑд пудтӑр, андах 

пуҫлӑхоене хисеплеме ан ман.
ПРОЕОФ КЕВ.
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В ӗ р е н н и- ҫ  у  т а
Йал ҫынни вӑд тӗттӗм йапала, Ыӑн- 

кун каҫ духнвхи пек, мӗншӗн теоен 
вӑл куфттурӑ мӗнне пӗлмест. Мӗн вӑл 
ку^ьттурӑ тесе ыйтсан унтан, вӑд те- 
ыиҫе сехет шухӑшдасан та, хирӗҫ та- 
вӑрса кадаймӗ. Стало пы¥, вӑл хуг вӗ- 
ренмен, ман пек мар. Еп, хӑ¥, нумай 
мар та, ҫапах вӗреннӗ ҫын— ликви- 
таттӑр шкудӗвдв пӗрик уйӑх вӗреннӗ, 
Совет вдаҫӗпе. Малтанах вӗренес квл- 
месдӗ, арӑм пирки. Ун духне епӗ, хӗн- 
дере тӑр пӗдден пурӑнма хурлӑхдине 
кура, арӑм идме шухӑш тытнӑдӗ. Ав- 
ланакан ҫынна хут вӗренни килӗшмест 
мӗншӗн тесея, отало пыт, вӗренекен 
ҫынна пӗдӗк, айван адз шухӗяде шут- 
даҫҫӗ. Кам вӗренет? Паллах, у^рах 
ҫын, ӑолӑ ҫын вӑл вӗренмесӗрех ӑвдӑ. 
Ак, дашанах илер. Паша теня вӑл ¥ы- 
ха ьухнв, соснани ҫук пирки, суха ту- 
ма пӗлеймест, ӑна вӗрентес пула¥. Вӗ- 
рентсен вӑл к у . § т т у р л й  пуда¥ те, 
краштанин шутве кӗрсе ӑсланса ӗҫе 
вӗренет. Ҫапл» ^шухӑшлакалаоан, авла- 
нассине пӑхмасӑрах, вӗренме шут тыг- 
рӑм. Вӗрвнтӗм те халӗ хаҫатра ӗҫле- 
кенсем пекех ӑсланса мӑнгӑмӑлланса 
к»рӑм та вӗренин уссине тӗпӗ йерипех 
пӗлое ҫитрӗм. Еп пӗлменви ха.ь нимӗн 
те ҫук. Пур кӗкеке ҫнвде ҫырвисене тв 
пӗлетӗп, вудас пулат андах. Пӗр сл»- 
венла андах пӗлместӗп, мӗншӗн тесен 
ликвитаттӑрӗ, комунис пулнӑ пврки, 
славен дӗлхине вӗрентиерӗ. Славен 
дӗлхи вӑл сӗрӗм тет, ҫӗрӗмпе впӗр 
кӗрешетпӗр. Сӗрӗм вӑл §ӑнах та 
тӗттӗмлӗх. Халӗ ҫутӑанӑранпа мана 
пӗре те сӗрӗм тавмен, поюму што епӗ 
халӗ, сгало пы¥ ҫӗнӗ ҫын. Ҫӗнӗ ҫынна 
пурӑнма лайӑх ӗнтӗ. Ак, епӗ ҫырма— 
вулас тӗдӗшпе ку^ьттурлӑнӑранаа тӗрлӗ 
дӗлхесем вӗрентӗм,—йут патшалӑх дӗл- 
хисенв мар, йуг патшалӑхра пуршуй- 
сем пурӑнаҫҫӗ, йуыӑҫ 'бӗлхвсене ҫырса 
ядсв вӗрентӗм.

Хадӗ ӗнтӗ епӗ инкек-синкек пулас- 
ран, старый решим духнехи пек, хӑ-

ранастӑп. Пӗрпӗр ҫын хама хӗнесав, 
йв еп хам ҫынна хӗнесен сута кай- 
малла пулсан, сут '§ӗяхи пӗлвгӗп. Пес- 
соснаттӗляос¥ пирки алла ҫӗҫӗ кассан, 
каллех дӗлхе пӗлни пулаша¥. Арӑмран 
йӑлӑхсан, ҫӗнӗ арӑм илео тесен, кал- 
лех пуҫ ҫавӑрыа пула¥... Хут вӗренви 
пур ҫӗрте усӑллӑ. Ак, вӑпример калӑ 
пӑр, Шупашкара кайатӑн, Йут хула. 
Ӑҫта пивнойсем пуррине пӗдместӗн. 
Леш вывӗски ҫинди саопаллисенв вула- 
тӑн та, тӳррх тупатӑн. Ӗлӗк пулсан, 
соснаттӗлнӑҫт ҫук пирка, тупас ҫуг. 
Тата тапак илмелли пула¥и унта. Кал- 
лех ку.ьттурлй пулни ’ пулӑша¥. «'§ер- 
вонӗс* тапак ху§ӗ ҫинӗ «дервонӗс» 
тесе ҫырнӑ.—усдамҫи удталас тесев, 
тв ултадайыӗ, мӗншӗн тесен, стало 
пыт, вӗренни— ҫутӑ.

Ҫутӑ пирки, Еу:§Т1урдӑ пулнЗранна 
ҫак впӗ пӗрре ҫвҫ улталантӑм. Ӗҫӗ, 
сгало пы¥, ҫапла пулдӗ.

Шрре епӗ. самакунккӑпа кӗрешес те- 
се, русскй корки ӗҫрӗм. Ӗҫни нумай- 
рах пулдӗ пудмалда, мӗншӗн тесен, 
стало ны¥, кайран ҫӑвартан тухмз 
пуҫларӗ наопорот. Пыратӑя реопуплбг- 
па (Шупашкзрпа). Й ара патӑм паопа 
йурпа:

«Ӗҫетпӗр те ҫийетпӗр, виҫта наыӑс 
курмастпӑр»... Хӗрлӗ милитсионер пы- 
ра¥ те: мӗя ес тишина и спогойҫтвйе, 
тет. Тытрӗ те левзй сторонти хулӑран 
вӗҫтере падӗ путодник патнедле. Прта- 
ккод ҫыр^бӗҫ. Мӗнле йурӑ йурларӑн, 
теҫҫӗ. Е а  тӳрипвх кадарӑм, пӗр вӑтан- 
маоӑрах.

'§ово потелӑш? Пӗрик ернерен штрав 
килдӗ. Виҫӗ тенкӗ, соввтски угҫа. Ма- 
нӑн урӑх йурӑ йурдамалла пулвӑ мӗн, 
ҫӗннине. Ҫапда епӗ, несозБани елемеат 
пек, улталантӑм. '§ово потелӑш? Хут 
пӗдни вӑл... тӗвде пӗлнн, Тӗяде пӗг- 
сен андах хут пӗлни кирлех пулмӗ, 
тетӗп.

ЙӐВАН-МУ^ЙИ.
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ПИРЕН АКРОНОМСЕМ.
..Пӗпреҫ хулинг̂ и авроном трупски кунӗ 

х<тй нӳрт унне йӑвӑҫсем дартса тухнӑ 
„Вӑрман кунӗ“  ҫывӑуат.

(Хыпартан).

Акроном: „Вӑрман кунӗ“ духне йӑлтат манса вайнӑ йӑвЗҫ лартма. Халӗ 
хӑ¥, каонӑ йӑвӑҫсен^ те пулин, лартса тухас пу:^...

Надок ҫписки туса ҫӳ- Тӗн сӗрӗмӗпе кӗреше- 
ренӗ 'йух. кен.

— Ваҫнли пидде, санӑн шултӑра 
мӑйракаллӑ вБЦ§ӑх пури?

—  Ҫук.
— Мӗндв ҫук. Ик«ӗ те пурҫке?
—  Пурра пур та, вӗсем ихкӗш те 

ибйракасӑр. Мӑйракисем хуҫӑднӑ.
АВА1§.

— Сирӗн турра хирӗҫ пыракан 
йадейкЕи мӗншӗн ӗҫлемест?

—  Ара, туррн ҫук та... Ҫук турӑпа 
кӗрешсе дӑрманас мар, тетпӗр.
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Ҫптӑр Ваҫдп ерех ӗҫме пӑрахнп.
Ҫатӑр Ваҫли дӗлӗмне вӑйлӑпах ӗмое 

влдӗ те, дӗдӗмӗ ҫӗлен оек шӑхӑрса 
йӑвӑрӑн сывлама тытӑвдӗ- кӑиӑлсӑр 
пул§5 пулаалла, увтая Взҫли ҫӑвара 
пухӑанӑ сурдӑкӗоеяе лӑ§ оуроа пӑрах- 
рӗ те. сулахай аллипе сухал аӗрдаоевв 
йакаткаласа пирӗн ҫинелле пӑхса илсе 
тытӑвдӗ "йериш н хӑй ерех ӗҫые 
пӑрзхви ҫинден тӑнлангарма:

— Арӑы, а§ам-пӑ§змоем. мана ерех 
тутлӑн ан туйӑнттӑр тесв, турра та мо- 
депӗн туса пӑкнӑ, йумӑҫа та дупкала- 
нӑ, андах уооп када пӳрни тӑришӗ тв 
пулман. Арӑм таҫтан Ишвври Микул 
турӑ ерех пӑрахгарма вултара¥ твнянв. 
илтвӗ те, мававӑйпах Ишекедуптардӗ. 
Кайас кадместдӗ, андах арӑм, Ишеке 
каймасаа ҫӑкӑр та памӑсгӑп терӗ тв, 
и"дерӗм. Каймаллӑх укҫа пулгӑр тесв, 
нкӗ сурӑх, путекки мӗнӗпех, оутрӑмӑр 
(арӑм сутрӗ). Сурӑх еугнӑ укҫана ша- 
ларах дикрӗи те, арӑм пилленяпе, ут- 
тара патӑм Ишеке.

Ҫулӗ иаҫе. Икӗ кунтан тин ҫитрӗм. 
Ҫятрӗм те, дцркӳяе пятӗрнӗ пулнӑ. 
Ыравден кӗгмелле. Ыран тӑв ыран, 
мана пурӗ пӗр!

Пӗр шӗвӗр сухаллӑ 'вӑваш патне 
хваттбрв кӗтӗм. Хваттертьеем ыйтаҫҫӗ:

— Мӗнле . хуйхӑпа кялтӗв? Арӑму 
вйдди мӗн, теҫҫӗ.

— Арӑм марха. ерех... Ерех пӑрах- 
ма тесе жилтӗм. Арӑм йа§ӗ те...

Лах-лах лах кулса й»§ӗҫ.
— Калаоа парӑрха, тетӗп вӗсем 

кулоа тӑрансан, спрӗн Ми&ул турӑ 
мӗне йуратарах парат. Мӗя пареан 
ҫырлаха}?

— Есӗ ҫапла ту, теҫҫӗ хваттер ху- 
ҫи ывӑлӗсем.— Кӗҫӗр ҫӗрӗпех ӗҫ. Ан 
ҫывӑр. Ерех пӑрахас пудсан ӳсӗр 
пуҫпа диркӳве кӗрве 3 пуслӑх ҫур- 
та лартса тухаҫҫӗ анат йеяди §ӑ- 
вашсем. Санӑн та ҫанлах тумадла. 
Ҫуртине лартас умӗн ҫитмӗд те ҫидӗ 
хутден ҫӗре ӳксз пуҫҫзпатӑн. Кашви 
пуҫҫапыассӗрея— хӑтар мава урӑ турӑ 
ерехрен. тесе йӑлӑнатӑп, Андах пӗлми 
ӳсӗр пулас пула¥, унсӑрӑн ерех пӑ- 
рахаймастӑн, терӗҫ.

Микул турӑ хӑй патне ӳсӗрпе пы- 
нине йурата¥ пулсан, йураК

Усӗрдые пудтаратпӑр.
Ну, ӗҫрӗыӗр вара хваттер хуҫисеыпе! 

Пӗр ҫ?р ӗҫрӗмӗр. Еп дӑтаймзеӑр ҫы-

вӑрса кайнӑ. Каллех тепӗр ҫӗр ӗҫмел- 
де пуддӗ. Виҫӗмӗш куяне аран, йулаш- 
кп укҫава дзков, Микул турра ҫырхах- 
тарма карӑм. Хзм ӳсӗр. Лран угатӑа.

Кӗтӗи тв диркӳве, пуҫҫапса тӑрапдӗ. 
Йурлакансем пит савӑнӑҫлӑ йурласа 
йадӗҫ. Еп ташдаоах йатӑм. Ташлатӑп,. 
йурлатӑн;

«Ӗҫетпӗр те ҫийетпӗр,
Ниҫта намӑс курмкотпӑр» ..

Тзиркӳре тӑнЕне те мавсз кайнӑ, 
ухмах. Ундвн те пулмарӗ икӗ сторов- 
рах ҫын пыдӗҫ те, тапратрӗҫ мана 
ҫылӑхлӑскере ӗнселеме. '§ышкисем 
пы-ысӑк-^пӗре парсан дӗренех пырс» 
тявеҫҫӗ. Ӗаселесех днркӳрея кӑларса 
йадӗҫ,

— Ну, мӗнле? Нӑрахрӑни вара ерех 
ӗҫме? тесе ыйтрӑмӑр унтап.

— Нӑрахрӑм ҫав. Андзх ун духнех 
мар, кайрарахрав. Ншекрэн таврӑя- 
сан, кидгисем килте ҫук пуднӑ пирки, 
вӗсене шырама кӳршв карӑм. Кӳршӗре 
те накам та ҫук. Ӗҫво киле ет. Видес 
пекех. Ш кззра кусен ерех пулакан- 
§ӗха тесе, шкапне уҫса пӑхрӑм та, 
шкапӗнде ерех кӗлендн лараК Ерехӗ 
те пур. Тытрӑм та йанвлаттара па- 
тӑм. '§ӗрв патнех карӗ. Татах ҫукши 
тесе шкапалда пӑхса тӑратӑпдӗ, кӳр-
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шб арӗм пыдӗ тӑдӗ ман ума. Иӗрет.
— Мӗя пу§ӗ? УпӑшЕа хӗнерн мӗн, 

тетӗп.
— Вилдӗ... Упӑшкам вилдӗ, тет 

ӑӗрсе.
— Мӗвле вилдӗ? Лра ха.§ андзх...
— Ерех ӗҫсех вилдӗ... Тухтӑрсем 

касва пӑхрӗҫ тв... ӑшӗнден ерег тухрӗ. 
Кӑтартаыха сана. Шкапрахде.

Шырарӗ, шырарӗ видӗ ҫын ӑшӗн{ен 
кӑдарнӑ ерехе, тупаймарӗ. Пуш кӗ- 
лендесем андах.

— Еам, мурӗ, ӗҫсе кайвӑ?
— Еп ҫав шкалӗк... мӗне... кӗлевди 

ӑшӗнде ерех тупса ӗҫрӗм.
— Старнк вилли ӑшӗнден кӑдарнӑ

ерехе ӗҫнӗҫ ес? Кӳпсе взлиенскер 
тесе йадӗ карьӑк.

Ҫаква илтсен тааратрӑм хӑсма. Виҫ- 
тӑват сехет хӑсрӑм.

Ҫавӑнган вара ерех шӑрши сӑисана 
кӗрсенех хӑсма тапрататӑп Пӑрахрӑм 
ӗҫме. Микул турӑ пулиан пудсан, 
пайан кун та ӳсӗр ҫӳремелде, терӗ 
Ҫитӑр Ваҫли.

—  Ман тупасдӗ ӑна ҫав вилнӗ ҫын 
ӑшдвккннден кӑжарнӑ ерехе, терӗ кӑ- 
ҫал ӗҫесшӗнех йуаашки ӗнине сутпӑ 
Иакур.

Ун пек ерехе тупас текенсем нумай 
пу-ь те, авдах... 4едей кирдӗҫке...

МАМИ.

В Ӗ  Ҫ К Ӗ  Н.

Кӗтерин патне жарӑм та, 
Вӑлта кӗтсе тӑмарӗ.

Тарн патве карӑмта, 
Вӑл та тарса пытандӗ.

Мари патне кайрӑм та, 
Вӑл та майлӑ пулмарӗ.

Куливапа лартӑм та,
Вӑл та кулса лармарӗ.

Унеҫҫипе утрӑмпа,
Вӑдта утма пӗдмерӗ

Хайхи майхи пулмасан 
Тем тусан та Та¥ан пур.

ИӖиЛӖ.^ҪӐВАШ.

Турхан-касси (Шуп. у.) ^иркӳ- 
ве аҫа ҫапнӑ. 'Ьиркӳв® петӗ.ипех, 
турӑшсем мбаӗпех ҫунса кайнӑ.

(,Ьан»шран“ ).

Пшекри Мпкул турӑ сӑнне 
тийаквӑнӗ вӑрттӑн кӑсйане §иксе 
Еилнех илсе кайнӑ.

(Малай кореспотент).

— Турӑ ҫук, теҫҫӗ. Ӑҫтан вӑл ҫук 
пулӗ иур ҫин^Бе. Турӑ ҫук пулсан, еаӗ 
16 пулас ҫук, арӑм та, адам-пӑ^б-амсем 
те цулас ҫук, мӗвшӗн тесея паре тӳрӑ 
тунӑ, ҫын мар, терӗ Иетренкке 'ьейник 
хупӑ.Ь'52вв влсе '§ейник ҫуине шак- 
шак шак! шаккаса.

'§ей параканни, уксахокер, уксахлк- 
са пы§ӗ те, сывӑ ури ҫвне тӑрса пире 
тата иӗн кирдӗ пулни ҫив^ҫвн ыйтрӗ. 
Епӗр;-

— Укҫа тӳленӗ-тӳленех—тесӗр 'вей- 
викне пар, терӗмӗр.

Вӑл парӗн ҫинелде дӑр пӑхса ил̂ ьӗ 
те ҫӗре лӑ̂ ҫ сур§ӗ. Е а  те ун ҫинелле 
сивӗрех куҫпа пӑхрӑм. Вӑа вара пуш 
'§ейнпке ик аалипе йарса тытрӗ те, 
уксахлаеа ожре ва]§§и '§ей хуранӗнден 
тӑватӑмӗш 'ҫейник ӑсса илсе пирӗн 
ҫӗтӗк пир сарнӑ сӗтед ҫиве лартрӗ.

'§ей кураисене тултарсан, Петренк- 
ке каллех турӑ пурри ҫпн-^ен калам* 
тапр-атрӗ.

—  Турӑ ҫук пулсан 'ҫугӑ та пул- 
мас¥. Сӗнтӗр - Вӑррив^рен инҫех мар 
Турхан-йасси йатлӑ дарӗклӗ йад гур. 
Нум'айах пулмас?, турӑ хӑй 
■ҫутӑ туеа кӑтартас тесе, ҫав
касси ^диркӳнв аҫа ҫапса

хӑватае 
Турхан- 

ҫунтарса 
йа^ҫӗ. Ӗҫӗ ҫапла пулнӑ:

'§иркӳ хӗресӗ ҫине усал хӑпароа 
ларнӑ. Турӑран кудкажанӑ пулмалла. 
Сасартӑк вӑйдӑ. аслатиддӗ ҫӑиӑр тух 
нӑ та, §иркӳ хӗресӗ ҫин^ҫе урисевв 
айдлла Йарса хӳрисемпе выьаса лара- 
кан шуйтана шатӑртах аҫа ҫапнӑ, 
Шуйтанӗпе пӗрде '§нркӳвӗ те ҫунса
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X У Л И К А н.
Бурӑкнӑ, тет, тӗвдене шӑршлактар- 

са пӗр Худикан йатлӑ етем Хайар- 
скер. Вӑл ирӗке йуратнӑ... хӑй ирӗк 
не. Вӑрҫасса вӑл пиг йӑвӑр сӑмахсем 
каласа вӑрҫаӑ... амӗш йаьӗсвне кала- 
са. Теииҫе хуглӑ сӑмахсем каламасӑр 
унӑн ӑш кьвнӑн туйӑнман.

Ҫин д’ра натнех йарса нынӑ хӑйӗн 
сӑмахӗсевв.

Хӗахӗрлӗ хӗрелсе кайат те та-авай 
ма¥—лама.

Амйтне, кукамӑшсене темиҫе хут 
асӑнса илсен, §унӗ т.!Н хьвасланнӑ 
пек пула¥. Вӑрҫни пит йака тухса 
пынӑ.

Пӗррв ҫзв Хуликан пухха тухнӑ 
крзштӑн майӗпе.

Пӑха¥: ҫынсем пуртв йӗркеллӗ ла- 
раҫҫӗ, сӑмахӗсем те пйт йӗркеллӗ ту- 
хаҫҫӗ. Хулякӑн тухрӗ те:

— Ыа¥-ма¥-ма¥, тврӗ. Мӗн кидемӗн 
ларатгӑр, шуйтан ҫап*лисе.ч?

— Хуликансемпе кӗрешесси ҫинден 
канашлатаӑр, терӗ пӗрл, ҫамрӑкраххи.

—  Хулика-знаа?! Ах, ыа¥-ыа¥сем!

Ман дышка сурса йӗпетоен мвҫе пӑг 
туртассине пӗлеттӗри, шуйган ыӑйра- 
ки тӗлве пулмааокерсем!..

Мӑн ьышккинв дӑмӑртарӗ те, ҫын- 
сем йенеллв сулса йадӗ.

Милитсйонер курдӗ те тытрӗ дыш- 
Ейндея.

— Мӗн ес хуликанда ӗҫ тӑватӑн? 
Курни ҫакна?

Кӑойерея хӑй дышккнв кӑлардӗ. 
Мӑя дышкӑ. Хуликан дышккинден т& 
ыӑвӑрах.

— Сана мӗн? Е а, вӗг, соэета хнрӗҫ 
каймастӑп .. совет майлӑ... Ирӗквйура- 
татӑп.

— Вӑт ҫавӑнпа та йурамас¥. Ху- 
ли55нла ӗҫеви тума ирӗк ҫук. Хал& 
свопогӑ!..

Тӗлӗнсе хыгсах карӗ Хуликан:
—  Намӗн тума та ирӗк ҫук. Рҫс- 

пуалӗки ку! Тӗп сакайӗнда сек пур- 
вао пула¥. Кӑна пӗлнӗ пулсан анн& 
хырӑмӗнден те тухмалла мардӗ...

ИЛСАРАЙ.:

кайвӑ. туррисем те йудм&н '§утӑ пул- 
§ӗ ку. Турӑ ҫук пулсан диркӳве аҫа 
ҫапса ҫунгармӗдӗ. Мухтав сана, тур- 
рӑ. хӑвӑн хӑватна кӑтартнӑшӑн!

Петреакке, сӑхсӑхма [тесе, сылтӑм 
аллине ҫзвки патнел.тв и.тсв пы§ӗ те, 
авдах кӗтесре турӑшсем пулманкнне 
кура а.1 ливе лӑшгах йадӗ. Унган кхи 
текелесв §ей курканв адляне ҫавӑроа 
тытрӗ, тутисене ункӑлатса кашнп сыа- 
ыаореввх унки витӗр вӗри §вй ҫине 
вӗрсе, куҫӗсене дармакзасах ӗҫмв тап- 
ратрӗ. Куркири дрйае ӗҫсе пӗтерсен 
турӑх ҫинӗ ьухяехи пек, тутисене шӑл- 
са илдӗ те какӑркаласа тепӗр куркка 
тултароа лартрӗ.

Турра ӗве нмен науккӑ аҫа ҫааниндея 
хӑтӑлмалли йапа.ла шухӑшласа кӑларви 
ҫиньен каласа стариаа ҫидленгермв- 
рӗм

— Вӑт, терӗ кзллех Пбтрвнкхв зл- 
лисеаае оухалӗсене шӑртласа.— Ишек 
§иркун§“, Михул турӑ патӗвд», тепӗр 
Ьутӑ пулвӑ. Ишек тяпаккӑнӗ ӑшне

шуйган кӗрсе кайнӑ та, илӗртме ты- 
тӑвнӑ. „Вӑрла та, _вӑрла, тет, ҫав Ми- 
куд турӑн сӑнне. Каӑран икконинв- 
илсе, '§ӗмпӗр кӗпӗрнери 'бӑвагасем пат- 
не кайса: «Микул турӑ кунта куҫрӗ»- 
тесе ҫӳре. Вара сан пата Иш екепы вӑ 
пекех халӑх пыиа яуҫлӗ. Вӑг сана 
вара тоххвг! Ивхрем хуҫа пулса кайӑн. 
Шушкӑ ҫисе авдах пурӑнӑв, тег шуй- 
танӗ куаӗв-ҫӗрӗн сулахай хӑлхи ҫи- 
не тухса ларса.

Тийаккӑн шухӑша кайа¥. Ҫӗр, ҫы- 
вӑрмасӑр шухӑшла¥. Ҫӑкӑр та ҫвмест^ 
кайриое те... калаҫмас?.

Пбрре Ишекри ерхелей ■ҫзркӳрв кӗл 
туса пӗтероен, халӑха Микуд туррине 
дуптутарнӑ хыҫҫӑн икконинв ҫав усал 
йернӗ тийаккӑна кайоа хума хушнӑ. 
Лешӗ, хӑяха ҫин^ҫех даракан шуй- 
тан илӗртяипе, кайса хурас вырӑнне, 
пӗ^вӗккӗскере, кӑойине персе 'ҫвквӗ те, 
кнзелле вӗҫтервӗ. Пупӗсем кайран 
пӑхкалаҫҫӗ, пӑхкаяаҫҫӗ. Ҫук. Ҫук Ыи- 
кул турӑ. '§утӑ!
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Ырра мар. Пит "йейе.
— Микита, есӗ ҫав Уҫлизине ҫӑнах 

пнтӗ йуратктӑн н ҫак? Пртнӗ уйӑхсен- 
§6 кашвӑ каҫах уя хыҫҫӑт ҫуаатгӑн 
та, ҫавӑнп* пӗлес килетҫке-ха?

— Ех, Ҫитук, йуратасси каҫкн кӑшт 
ӗлӗкрех питӗ йурататтӑм. '§ӑнах-та 
увсӑр цурнас та кплмесҫӗ. Халӗ...

— Мӗн халӗ?
— Халӗ пакки пысӑклана пуҫдарӗ 

тв, курао та килыэст.
— Е  е-е, хаҫ  апат ҫпнӗ пирки хы- 

рӑма карӗ пудӗ, хӗрарӑм мӑнтӑрри 
кидӗшет теҫҫӗ ҫке?

— Ҫук. апла нулӗ те .. кун 'хырӑмӗ 
кӑва пысӑклана?, сӑвӗ шуралсах пы- 
ра!...

— Е е е, еппия ыррз марах,
— 'Гогтӑ, халӗ тухса тарма кнлет...
— Ӑмта. АТТАИ.

100° 0*
— Пирӗн крушока ҫӳрекенсем йулаш- 

ви вӑхӑтра нумайланҫӗҫ. Пӗтӗмпе ЮОо/о 
хушӑннӑ.

— Суйатӑн пу.§.
— Тупӑта. Крушокра малтанах пӗр 

ҫын ӗҫлетҫӗ, хадӗ 2 ҫын пулҫӗ.

^ —  Утатти, кӳрха 3 хут §уа туса 
илем.

—  Ай-ай ҫейе есӗ? 'йуп тӑвкс пул- 
с»н 3 хут ҫуп тӑвасшӑн, авланасшӑн 
пулоан 1 хуг та пуапн авланса йарао- 
шӑн ыар.

Микуд турӑ .тарнӑ вырӑн ҫине пӑх- 
са молепӗн кӗлли те туса иднӗ. Ҫӳаӗ 
ӑшне кайс» кӗмени тесе, сторӑшне 
темвҫе хут та урай шӑлтарвӑ. Хунар- 
па кайса §ан ҫапмалли ҫинв те хӑпар- 
са пӑхвӑ. Пӑхмзсӑр вимӗн те хӑвар- 
ман—-ерхедейӗн алтарте лармалли пу- 
кан айне те пӑхаӑ. Ҫук Микул турӑ.

Йулашхивден, ҫветтуй сывдӑш хӑ- 
вадӗае, пӗр ӳсӗр пулвӑ пирки кӗллв 
вӑхӑта ҫитые ӗлкерейыесӗр хадӗ тин 
{иркӳвӗ пынӑ ҫылӑхлӑ ҫыя ӑшне турӑ 
авкӗлӗ кӗрет те, икконкне кам вӑрла- 
ни ҫив§9н ырӑ хыпар пӗдтерет.

— Тийаккӑя вӑрланӑ ауь. Ха^ь ан- 
{ах вӑл мана хирӗҫ тухс» тардӗ. Кӑс- 
йине тытаӑ. тет ӳсӗрскер ҫветтуй сыв- 
лӑш хӑвадӗпе хӑватлавсз.

— Апла пулсан дуп, Ҫемен Взҫҫил- 
Ьӑ, тет ерхелей.

Ҫемен Ваҫҫилдӑ турӑ хӑвадӗ пулӑш- 
ниае, пит хытӑ дупнӑ. Пыра! те тийак- 
нӑн патпе, шырама тапрата!. Микул 
туррз кӑсйивьен туртса та кӑнара!.

— ТиЗаккӑвах вӑрдавӑ.
Тумтир аркинден тытоа тзйзккӑна 

турӑ хӑвадӗпв диркӳве илсе пыраҫҫӗ.
—  Ма вӑрларӑв? теҫҫӗ.
Вӑп тӳрипех, ним тунмзсӑрах:
—  Шуйтан влӗртрӗ. тет.
Ҫйпла ҫав. '^утӑ вӑл ҫавӑн аек пу- 

лат, терӗ Петренккв ьутӑсем ҫиндеа 
каласа нӗтернӗ хыҫҫӑн.

— Кашни вӑрӑ тыгмассервн §утӑ 
пула¥я вара, тврӗм те, старик нимӗн 
те дӗнмерӗ.

'§ейникри шыва какӑра-какӑрах ӗҫсв 
йарсан, §ей параканине 20 шер пуе 
тӳллесе дайниньен тухрӑаӑр.

Ҫӗр уйар. Тӳаери ҫӑлтӑрсем хӗвел 
ҫивдв выртакан кӗяендв вандӑкӗсем 
пек йалгӑргатаҫҫӗ.

—  Ишвк даркӳ ҫиае ҫӑзтӑр анмзл- 
ла тесе пуплеҫҫӗ. Невавкӗлирв те ҫаи- 
ла катанӑ тет, терӗ етарик ал парса. 
• —  Пилӗк кӗтеслӗ ҫӑлтӑри? терӗм те 

Петрӗнкке манран сӑхсӑхсах тарма 
пуҫларӗ. ИӐВАН-МУ^^И.
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Й А Л С Е М  Т Й Р Й Х .
{Ҫзнӗ йурӑсем).

Пирӗв йалсем ытарма ҫук, 
Ытармӑ ҫук— хӗввл пек, 

«КапЕйн»ран вим пытарма ҫук 
«Капкӑн», тесе, ҫӗвер пек.

Кулсан пулсан, пу.тнӑ майпех, 
Иӗрое ахлатсах йарӑн; 

Иалӗ пулвӑ мӑшкӑд айнех— 
Хӑшӗ путяӑ пит тарӑн.

Асран каймас! кӗяеми,
«КапЕӑн» пуснӑ кӗлеми.

Хадӑх ҫине тухма вамӑо:
Ҫам каҫивде «наыӑс», „намӑс".

Хӗвел'’ҫӳ.1те йӑлтӑр-йалтӑр, 
Иӑлтӑр-йалтӑр ҫутата:;

Хӗвел пекех пудмасӑр, 
Кулмасӑр та кам дӑтас?

Иалти йатлӑ пуҫлӑхӗсем 
Саккун ҫинв ла§ сураҫҫӗ;

Вулӑссенде, Хутарсевде , 
Еп Тротски текен нулаҫҫӗ

ПРЕД 
6Р.Л й?8Ет

К у н п е к  «Тротскисемаеле» тв 
Ӗҫсеы каймӗҫ ивҫекех. 

Ку^ьттурлансах пыраскерсем 
Йадсем йулӗҫ тӗттӗмсех.
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КОППЕРАТТПВА ЛАРТАҪҪӖ.

Тӳнеҫҫӗ ҫав аха:ьрен мар 
Палти копператтивсем

'§ухӑн ҫине утлаясах
Лараҫ даогвӑй сутӑҫсем

Ахаьрен мар кӗперӗсем 

Татах аннӑ йӑтӑнса;

Утӑ кӳрсе кидекенсем 

Тӑраҫ пӗҫҫе шарт ҫӑпса 

(Малалла пула¥).

КАЛАМПИ.
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П А М Ӗ Т Н II К.
— Хӑш шуйтан ҫӗдӗкӗ ӑшӗвде пу- 

рӑнатши вӑл претҫетапӗл пулма йу- 
рӑхлӑ тӳрӗ ҫын, тесе йа§ӗ пӗтӗм ха- 
лӑх ревиҫи Еомиҫҫи отдотне итленӗ 
хыҫҫӑн.

Пухӑва пывӑ Сӗлтӗрме ҫыннисем 
пур те шухӑша карӗҫ,— пӗрпӗрин ҫине 
§ӑр пӑхса ил§*ҫ.

Копператтив прегҫетаттӗлӗ Иекур 
ШулиЕкӑв сӗгел умӗнде мӑшласз ҫеҫ 
тӑра!.

— Кирек мӗн тӑвӑр. Еп унта айӑп- 
лӑ мар, тет. Ҫӗрле вӑрӑсвм пыдӗҫ те, 
вӑрдаоа карӗҫ. Епӗ мар вӑрлаканви.

Ҫав вӑхӑтра Хура ИавЗл сӑмах ка- 
лама ыйтрӗ.

Шӑп пулдӗҫ. Тапратрӗ Павӑл ка- 
лама:

— Ылтӑн пет хахаӑ йулташсем! 
Хамӑрӑн копператтяв удҫиве салата- 
кавсене пӗгерес тесев, ман шухӑшпа 
ҫакна тумалла. Хуласееде ырӑ ӗҫ тӑ- 
вахавсен йадӗпе паметник лартаҫҫӗ. 
Ӗаӗр те памӗтник туса пӑхӑпӑр; авдах 
тӳрӗ ӗҫлекен ҫыя йадӗпе мар, растрат- 
тӑ тӑвак*нсен йаҫӗпв. Вара растрат- 
дӑксенв ӗве •бӗлхипе ҫуласа пӗтернӗ 
пекех пӗтерӗпӗр, тесе худӗ.

Халӑх пӑлхавма пуҫлзрӗ:
— Мӗнле аплв? А ш а тусан раот- 

ратьӑксем татах нумайланоа кайӗҫ. 
Ухыаха йертӗн-и мӗн. теҫҫӗ.

— Пӗдме-зӗр ан лӗпӗртвтӗрха, терӗ 
Павӑд й^-рипев. Куле» кадамасгӑп. Ак 
кунта паметникӑн планне те ӳкерсв 
килтӗм. Ҫӗр ҫывӑрмасӑр гоухӑшдаса 
лар;ӑм. Пит лайӑх паиӗтник.

Мишавай пек хӑйӗн сумккЕндня пы- 
сӑк х у г  кӑларса пӗгӗм халӑх умне 
уҫса  ху§а.

Пӑхатаӑр: хуҫӗ ҫиае пысӑк лаха1§ 
ӳкерсе хунӑ.

— Мӗнлв паметннЕ? Лаха^иҫ ку, 
терӗмӗр.

— ЛахаЦ) ҫав, терӗ пӗр иккӗлевмв- 
сӗр Павӑл. Хулара удрештенисенде, 
тата даалӑрах ураыоенде сурдӑк оур- 
малли, ҫӳя ҫзп пӑрахмалли лахан,тем 
ларта ларта тухнӑ, вырӑсла вӗсене 
плввзттӗлнЕтсӑ теҫҫӗ. Вӑт ҫак лахан,а 
та епӗр урам варрине лартӑпӑр. Ла- 
ханӗ ҫнне ҫапла ҫырӑпӑр: «ҫак лахан,а 
Иекур Шуликкӑв йадӗпе 'лартрӑмӑр».

Ҫыру айне Иекур Шулвккӑв сӑнн& 
кӗртсе хурӑаӑр, тата взл мӗя духдӗ 
халӑх укҫине вӑрлани ҫинден те пӗл- 
терекен хӑма татӑкӗ ҫыпӑҫтарӑпӑр. 
Варз урампа иртсе кайаЕаннисен пур- 
те ҫав лаха^  ҫине сурм»сӑр иртсе ан 
к»й§§ӑр. Растратбӗк ҫив® сурнӑ пек 
пултӑр.

Иекур ҫакна илтсен пӗтӗм ӳг-пӗвӗае 
дӗтрезе карӗ.

— Иулташсем, тет, ӳкӗнетӗп, шуй- 
тан идӗртрӗ, §ӑн дӑнах халӑх укҫинв 
вӑрларӑм. Урӑх апла тӑвас ҫ у к .. Ун 
пек памӗтник тархасшӑн ан лартӑр. 
Пӗтӗм илвӗ укҫияе кайалда кӳрсе па- 
рӑп. Кзҫарӑр, терӗ дӑркуҫҫи ҫинв 
тӑрса.

Взра йалсоввт:
— Пулташсем, терӗ. Иекур укҫинв 

калла кӳрсе парат пулсзн, ун пек па- 
мӗтник лартоах намӑслангарар мар 
пӗреллӗхе. Малалла растратгӑ тӑва- 
каБсен пулсан памӗтник лартсах хисеп- 
лӗпӗр, терӗ.

— Йура¥, йураИ—терӗ халӑх, п5- 
релдӗхе каҫарас!

Ку ӗҫ йанвар уйӑхӗвде пудвӑ§5.
Х»дӗ—авкуот.
Ҫак ҫидӗ уйӑх хушшинде ҫав коп- 

нераттивра пӗр раотраттӑ та пулман. 
ПанӗтЕИк лартса намӑслантарасран 
пур те хӑраҫсӗ, Ӗмӗрлӗхе пуда¥ҫке.

М.
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М А  В А С К А С ?
НадЕорсем пбдтервӗ т ӑ р ӑ х  пур ҫӗрте пе- 

кех пушар хатӗрӗсем йапӑх. Йусас текев- 
сем сахад.

(„Канашран").

Ыӗншӗа еоӗр пушар машшиниоенв йуоама тытӑнмастӑр? 

Мӗв? Ӑҫта пушар тухри мӗн?

Пушзрӗ ҫук та ха.

Мӗн тата?

Пушар хатӗрӗсене йуоама кирлӗ.

Пушарӗ тухмасӑрах мӗн тума йуоамазла.



Ҫылӑха кӗртрӗс.

Ҫылӑх каҫартаракан. Ҫылӑхлӑ епӗ, 
па§ӑшкӑ_ ҫылӑхдӑ. Тиаӗ тӗрӗс тытай- 
марӑи. Ут ҫирӗм.

Пуп. Ҫылӑх, пысӑк ҫылӑх!
Каҫргаракан Е т айӑалӑ ыар унта, 

Коаператтив айӑплӑ. Пулӑ нлтӗм те, 
пулли хуртлӑ нулдӗ. Хурдӗ мӗнӗпех 
ҫирӗм.

Найалла веньет туни.

. '§ьркӳре вендет туса пӗгернӗ. Пуа 
Еаддиндвн укҫа ыйт»¥.

Е а ц и  пилӗк тенлӗ пара¥.
— Сахал, тет пун, вунпилӗк тенкӗ- 

рен кайа илместӗп.
— Епӗр духӑн ҫынсем, тет кадди, 

урӑх парайнастӑп.
—  Параймастӑн? Апла пулсан тавай, 

тийаклӑн, кайалла вевдет туса йарар. 
Ҫӳретдӗр, айвансем, вендчтсӗр.

Тумтирсене тӳнтерле тӑхӑв.
—  Пирӗн турӑ йаланах мухтавлӑ 

мар...— тапратрӗ пуп.
— Ы рӑ кӑмӑлпа турра ан кӗд тӑ- 

вар... тесе мӗкӗрсв йадӗ твйаккӑяӗ.
Ка§§ипе хӗрӗ нимӗн тума та пӗл 

меҫҫӗ.
— Арӑмсем, упӑшкусене пӑхӑнса 

ан пурӑнӑр. Исаийа лнкуй мзр... теое 
йадӗ тийеьукӗ кадака сассипе.

Пурте хӑраса ӳкрӗҫ. Карди хӑвӑрт- 
рах укҫа хут-кҫи кӑлара! те 15 тенкӗ 
шутласа илсе пупа тыттара!.

— На, кӳп.
— Такҫанах ҫапла кирлӗ. Пӗтӗм 

вендет кӗллияе кайалла тунӑ цулоан 
авланаймастйндӗ, тет пуа укҫине кӑс 
ЙИН0 диксе.

Ҫылӑх каҫарнӑ ҫӗрте.
Пуп умӗнде пӗр пӗ^ӗк ада тӑра¥. 

Унтазд» кунтала пӑхса ыйта! вӑл а§а- 
рав: ,  .

— Аҫупа аннӳ жазаҫвисенв итлетни?
—  Итлемен.
— ■Ҫиркӳвв ҫӳретни, тура пуҫҫапа- 

тӑни?
— Ҫылӑхлӑ, паьӑшкӑ.
— 'Гипӗ тытатни?
— Типӗрв §ӑкӑт вӑрласа ҫирӗм.
— Г1а§ӑшкасене хисеплетая, вӗсен- 

ден кудмани?
—  Кулкаланӑ.
—  Пӗрпӗр йапал» вӑрдамави ес?
— Вӑрлакаданӑ.
— Апла пулсая пӗлиестӗн - и кам 

ӗнер ман патдари улмасенв вӑрланӑ?
— Е аӗ п»§ӑшкӑ.
— А-а! Есӗ-и-ха! (Хӑлхиндвн туртса) 

Ак, сааа,  »к сава, вӑрӑ!..
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Ап^ӑЕлӑ майра.
В!|§ӗр тесен вырӑсла: каҫ тенп пу- 

лат. 'Ҫӑвашсем каҫа каҫ теҫҫӗ, та та ’ 
ҫынна карта урлӑ каҫнӑ духне каҫ 
теҫҫӗ.

Метикоавтрут сойусӗ ве§§ӗр туса 
вртернӗ. Ку веддӗр, каҫах пулнӑ, ан- 
р х  урӑхла каҫ. К у  каҫра, витри вит- 
рипе сӑра ӗҫсе тата 40 кратуслине 
витри витрипех профсойус длевӗсем 
,,хыинӑ“ . Ҫамрӑксеве, ерех ӗҫме вӗ- 
рендӗр тесе, пуҫрзн хытсах ӗҫтернӗ. 
Хӗрарӑмсене тв ӗҫме ҫӳремв вӗревддӗр 
тесе, питӗ хытӑ , ӗҫтернӗ. Вара проф- 
сойус дленӗсем хӑгаӗ-хӑссӗ урайнех 
ӳкое, выртга ҫывӑрнӑ, хӑшӗ хӑшӗ Ш у -  
пашкар хулиьде ҫывӑрвӑ,

'Ьаплӑ каҫ, карта урлӑ каҫни мар.

Натакка.

Пасарта.
Йадтп хрес^е сеи метр 

виҫине вбренсо ҫитсйменха. 
Ббрентес пулат. „

(Йалкор).

Мана пӗр метгӑр кӑтассц^ турт- 
тарса пархалӗ!

Усламҫӑ:— Епӗ кӑтассвне меттӑрпа 
сутмастӑп... килокраипа андах!

—  Ентӗ пӗлсе пӗтереймӗрӗи, мет- 
тӑр и хиршлекрамма... виҫ еппан ьӗр 
кӗренкке киввипе.

Корнастай.

Нрокурор номошвӗкб арЯ- 
мӗ бдбкхи хуҫа манрисем пе* 
ураупа ҫӳренӗ щухне аньӑксӑр 
ҫӳреймест. Аттакве сӑитДрпа 
куЕӑрса ҫавӑтса ҫурет. Кап- 
ла кплӗшмест пек.

(ӖҪЕОР).

Хресден: Пӗтрӗ самана! К у  Пехрем 
хуҫа хӗрӗ пулӗ! Мӗнле килнӗ вӗсем? 
Андӑкӗ те пур, сӑндӑрӗ те пур...

Майрм; К у манран тӗлӗнег пуд. Ул- 
пут майри тет пу:ь. Тӗлӗнмеллийех 
ҫук, улпут м айри^ен  те кайа мар: 
туххисеи, сзрсем, андӑксем, мӗнӗсем!. 
Пӗгӗм хула нзем мавӑра!..

Сутра.
Сутйа. Ну, мӗн казӑв? Иванов лашн- 

не ес вӑрларӑнв?
Айӑпланакан (нииӗн те дӗнмест),'
Ҫутйа. Ма дӗнместӗн?
Айӑпланакхн Сӑмах сала кайӑк мар, 

тухса кайсан тытас ҫук, техӗп.

Ыйткалакан.
—  Мӗн йӗрӗнтерсе ҫӳрегӗн. Ы йтка- 

ласа ҫӳреп, тег,— хӑйӗвден сӑмакунк- 
кӑ шӑрши перет.

—  Сӑмакуяккӑ шӑршн кӗмесен мӗн 
шӑрши кӗтӗр ӗвтӗ пиртен. Хаклӑ йыш- 
ши ерехсем ӗҫейместпӗр...



14 К А 11 К А Н Л» 12 (22)

Пидӗк 'дервонӗс.
Пуп» кӗм0 пит тв ҫӑмӑл икквн. 
,,'§ашлама ҫырат:

Суйккин йалбвдв (Ш аивкай  вул.) 
пӗр хресдвн, Никкитӑ йатлӑскер, 
Улатӑрги ерхелей патне кайса 50 
тенкӗ укҫа пароа пупа ьӗвӗ, твт.

Хактах мар. 100 тенкӗ парсан ерхя- 
лейе те кӗме пула! пу:ь, 200 тенкӗ 
ларсая митропполита... Вҫаткӑ тем те 
тӑва¥.

Ҫӗнӗ уйрӑм.
Нурӑс вулӗҫтӑвком сотрутнӗкӗ Ҫптӑр 

Карадзм Хӗлӗвӗ вулӗҫивком ҫумае 
ҫӗнӗ уйрӑм уҫнӑ— айак пӗрди сумалди.

Пасар куаӗсем ӗҫсе ӳсӗрлсе, урам 
тӑрӑх вулӗҫтӑвком патнелле пыракан 
ҫынсевв тӗл пудсав: стооониҫ, пвт- 
нотта, йа сам доившяи 'ҫвловек, те- 
се ҫухӑрса ҫӳрет, Ҫаннисене тавӑр- 
вӑ. Ҫзк Хӗлипӗн помошнӗксем пур. 
Унтрушккӑпа Атам Петри, тег ,,Ҫӑ-

Хӑрӑм.

тӑвас ку Атам ывӑлӗсене? Ҫӑ- 
патапа ҫапас пуҫӗоендвн —  хӑрамӗҫ. 
Хуликан отретне йарас.

Хпа.
Мӑрат вулӑсӗнде (Патӑрйел у.) упа- 

сем нумай. Паллах ӗятӗ— вӑрмаялӑ 
вудӑс.

Иӑвашкӗл йалӗнде Иекур Петӗрӗ- 
пе Иекур Ндукӗ ҫӗрле, ҫурҫӗрте, 
Кавӑрле М »^укӗ тевӗ 17 ҫулха хӗ 
ре урамра ларвӑ ҫӗртен вӑрласа 
кайнӑ. Вӑрлаооа Изкур Петӗр в«.§- 
зьи арӑи тума вӑрланӑ. М а^укӗ Пе- 
тӗр п«тӗн§е нумай пурӑнман, 4 кун  
пурӑнсан амӑшсем патне тарвӑ, 
твт Венерӑ корсссотент.
Тармасӑр. Унзран тараҫҫӗ, андзх 

ка§§а кайас вӑхӑт ҫитмесӗрех мӑшкӑл 
тунӑшӑн вӑя упана тытм* кирлӗ. Тыт- 
сан ашӗ те иуда¥. Упа ашӗ тутдӑ, 
теҫҫӗ.

Иудашки вӑхӑтра усяӑмҫӑсем пвт 
дейелввсв кзрӗҫ. Х ӑ ш -хӑн  ҫӗрте вил- 
нӗ аша §ӗрӗ теое сутаҫҫӗ, хӑш ҫӗрте 
татз кӗленде ӑшне сарӑ шыв йараҫҫӗ 
те, а§а пӑрахгармаллн емед тесе су- 
таҫҫӗ_ Теарасеи тата:

Ӗсиел— Тукай пасарӗндисем, кӗ- 
не йӗм кӑвакартмаялн сӑрсвнв хӑ- 
рӑм, йе тата урӑх йаааласем хугӑш- 
тарса сутаҫҫӗ. Паоарта хутӑштарман 
сӑр ҫук Хӑрӑмпа хутӑштарнӑ сӑр- 
севв мӑокалне 10— 15 шер пуса су- 
таҫҫӗ, тет Саваай.
Хӑрӑм хаклӑҫке оирӗн патра. Ш у-  

пашкарта йӳяӗ. Мӑрйе тасатакансем 
йӳнех параҫҫӗ. Тага епӗр тӗрме мӑр- 
йисенде хӑрӑм нумайи ҫинден илгнӗ- 
дӗ. У нган та илме пула¥.

Вӑрласа пупакан.
Вӑрламасӑр пуйаймӑн, теҫҫӗ. Ав,

'§ӑрӑш Туҫари (Ш ӗнерпуҫ вул.) 
арман хуҫи Адекҫей Паъӑздӑ авӑрт- 
ма нынӑ тырӑсене вӑрла!. Пуйма 
шухӑшла! пулмалда. (Савкай).

Пуйасой пуйӗ те, андзх, йуиахра 
пуйма кӑйсан вилсв кнлӗн тенӗ оек, 
вӑрласан пуҫа ҫимелле ан пултӑр. 
Пуҫне ҫимесея те, тӗрмене лвкет-леке- 
тех. Унга йӗрӳ те, шӑт шатӑртӑггару 
та пулӗ.

Сысна пирусӗ.
Пӗри Сӗнтӗр вулӑсӗнден ҫыра¥: 

„Х ура ҫырма йалне пӗр хура сыс- 
на йерсв килнӗ. Ҫав сыонана халӑх 
пуҫтарӑнса тытрӗҫ те сутрӗҫ 4 тен- 
кӗ те 50 пуса. Укҫипе пирус идсе 
туртрӗҫ", тег. (Ҫӗнӗ ҫын).

Сысна ашӗ нит тутлӑ ӗнтӗ, сысна 
пирусӗ мӗвлеши? Тутлах пу.§. Тутлӑ 
пулмасав сутас та ,ҫук. Тӗтӗмӗ те хӑ- 
ватлӑ пулмалла— «Капкӑн» кӗвделе- 
ринех пырса кӗаӗ.
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Ҫутта кӑларакансем. Кула^^ӑ йуратакак.
Иртнӗ уйӑхр» Х утар  вулӑсӗндв 

(Иетӗрне у )  удиглӗсен соаранийӗ пул- 
са нртвӗ.

Паллах ӗнтӗ: сопрани тенинде хӗ- 
рӳлдӗ сӑмахсем, тавлашусем... тем те 
пулма нултара!. Ку сопрани тв ҫав- 
оемсӗр иртмен. Киртӗ ыйгуоем сӳтсе 
йавнӑ, дылай шухӑшласа ларнӑ, хӑш- 
пӗрисен, хӗрӳллӗ сӑмахсем каланӑ хыҫ- 
ҫӑк, ҫамкисене тар та сиксе тухнӑ. 
Ҫапла ш ут туса ларса сопранийе каҫ- 
ден тӑовӑ.

Сопрани пӗгсен, хӑшпӗрисем киле 
уггарнӑ, теприсем, сопранире пвҫӗхсе 
ларса ӗҫес килнине, налланӑ ҫынсем 
патне §8й ӗҫме кӗнв. Сопранире актив- 
лӑрах ӗҫленисем Ҫӑпата Кӗркурипе 
Ыаймассӑв Хутарах йулнӑ. Кӑсем ҫум- 
ве вулас аЬҫономӗ Троитски ҫыпӑҫоа 
кайнӑ

—  Тавай пайзн сыпар, ӗҫ туяӑ 
хыҫҫӑн шӑмшӑкка ҫемҫетме кирлех, 
теҫҫӗ.

Каланӑ— тунӑ. Ш кул  сторӑшне жоп- 
лераттива руокки корккп патне §уп- 
•т»р»ҫҫӗ. Лешӗ персв килет.

Малалла ӗҫ хӑй майпех шӑва¥. Кӗ- 
-леньесене сӑрӑхтараҫҫӗ кӑна... шӑдт 
ла шалт ҫавӑра-ҫавӑра хураҫҫӗ. Руск- 
ки коркки хӑй ӗҫяек тӑва¥: кашви 
сыпмаосерӗнех вӑл пуҫ тӑяне пӗгерсе 
пыоа!.

Ӗҫсе тӑрандӗҫ. Ш ӑмш ак ҫӑмӑлланс» 
кайрӗ. Сиккелеме пуҫларӗҫ. „Саорх“  
вӑйне вы.ьама шкул пахдинв кӗрсе 
кайрӗҫ. «Вӑйӑ» пуҫдандӗ. Троитскн 
Ҫӑпата Кӗркурине йань! андзх ^йанах- 
ран тыттароа йадӗ.

—  Ай уй!.. ҫыя айие пулаои... йанк! 
каллах Троигски пуҫӗаден.

^§еп! Маймассӑв ҫурӑмне.
Акӑ ӗҫ нуҫланса кайрӗ. Аыанасса 

та пӗлмеҫҫӗ!..
Пӗр-пӗрин кӗпи-йӗмӗсене веҫ ҫуроа 

пӗтердӗҫ. Ҫара пакартанах ӗҫлеҫҫӗ.
= -  Акӑ ҫпвкгаккӑ.§, вот арттисем 

ӑҫта, тесе тӗлӗнеҫҫӗ куракансем.
„Вӑйӑ“  ресу^ьтатне пӗлес тесен, ҫап- 

ла пула¥: ҫайеле нихӑшӗ те тухайман, 
пурве те пӗр тан тивнӗ: ҫамкисене 
кашнийех „сна§§оксем“  ҫыпӑҫтарвӑ, 
упытки акрономӗя пысӑкрах: 50— 60 
тенкӗ тӑракан тумтир ҫӗтӗлсе пӗтнӗ, 
ҫитиеннине йӗмнв ҫурса намӑс вырӑя- 
ден §авса ияяӗ, сывалма ыттисенден

Еудадӑ ҫийес тесессӗя кӑмака ҫинде 
выртма йурамас! теҫҫӗ, авдзх кӑыака 
ҫянден аннипех куладӑ сийеймӗн. Ӑста 
цулас пудат. Ӑста куладӑ ҫиме пулта- 
ра¥.

1авӑси-касси —  Кушкара (Ҫӗрпӳ 
вул.) МОПР йадейкки уҫнӑ хыҫ- 
ҫӑн, ревоьутсишӗн кӗрешекэнсеяе 
пудӑшас тесе ҫпекгӑккӑь лартнӑ. 
Билет сутаканни пилет сутса пухвӑ  
укҫине, ревоьутсишӗн видииоем умӗн- 
§е пултӑр тесе пуь, »у.та§ илсв ҫясе 
йанӑ. Ӑста, халӑха улталаиа пит 
ӑста! (Ш ) .

Ӑста пулнӑран куладӑ ҫинӗ ҫав! У н  
ҫивден уколовнӑй росызкӑ пӗлтерео.—  
вӑд та тупас ҫук вуладине, мбншӗн 
теоен кулади пилет сутаканнин хырӑ- 
мӗнде такҫавах ҫӗрсе кайаӑ пуь- Теп- 
ре ун пек хӑтлансан тыгӑни ан§ах.

кайаспа садтака 
кайас ӗҫ.

Ҫын ӑоӗ темӗн те шухӑшласа кӑларӗ. 
Текерлек ҫырат;

Н /р ӑс  таврашӗвде (Иетӗрне у .) 
хӑш -хӑш  ҫаирӑ,ксвш салтака кайас- 
р»н пит хӑраҫҫӗ. Кнл-йышра ӗҫ- 
лбкенсем пур пирки ^ькоггӑсем илме 
май ЕИЛМ8СГ. Ҫавӑнпа вӗсем, 
илес теое, йӑмӑЕӗсене ҫанрӑклах 
ка§§а параҫҫӗ, тет.

Иӑмӑкӗсене кадда параҫҫӗ-ха... Ӗҫе 
йурӑхлӑ ашшӗ амӑшсене ыӗяле? Вӗсе- 
не кадьа пароан та кайю  ҫук. Ыӗвле 
хӑтӑлӗҫ вӗсем ашшӗ-амӑшсендеа?

расхуг нумайрах тухмалла.
Тепӗр ирхине пӑхаҫҫӗ: кӗпе йӗмсем 

вырӑнта ҫук, пахдара татӑкӗсем ҫеҫ 
выртаҫҫӗ. Ш кул  сюрӑшне кӗпе-йӗм 
ва^ЬЬи маттери илме к»ллех коаперат- 
тива ьуцт»раҫҫӗ. Ҫӳҫӗ туйса ҫӗлетоен 
тин Еиде тухса кайаҫҫӗ.

Н у, ҫутта кӑдарававсем, «ӗҫ» тума 
пултаратӑр ҫав!... Мвлвтси курса тыт- 
са хупаоран та хӑрамастӑр.

Пайраш .



16 К А П К А Н А  12 (22)

Ӗҫсӗр аптӑранӑ '§ухне- 
XII шухӑшсем.

'Ҫи аӳнӗ, саккун дарман вҫаткӑ—  
йӑпӑлтатви. Вӑл вҫаткӑ вур ҫӗре те 
сарӑлса ҫитЕӗ ӗнтӗ.

Хӗрарӑм ирӗкӗ ҫиндвн йалта и л з ҫ -  
ва лайӑх, арӑмаа вӑрҫма кидте лайӑх.

Кам хӑй ӗҫӗсем ҫинден кадаиа нул- 
тара¥, вӑл лайӑх ӗҫлекен 'шутӗвде 
тӑра¥.

Нийепле йытӑ та хуҫи умӗяде вк 
ури ҪЕне тӑрса утса ҫӳремесӗр сахӑр 
кзтӑк тупаймас?.

Айван пуҫлӑх та хӑш духне пуҫне 
шухӑшласа илме пудгарат (киревсӗр 
хуш у панӑ хыҫҫӑн).

Пуҫдӑхран айвавтарах иулма тӑрӑш- 
маоан пуҫлӑха йурайыӑн.

Слушпӑн» ҫӳрвс |:илмест те, андах 
слушаӑ теви усӑдтӑҫке.

КСЗРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
—  Карпӑва. Йӑлгӑртатакгн йапала- 

сзне пурне те ылтӑн темесҫӗ. Саа ыл- 
тӑн ҫинден ҫырнӑ сӑвӑсем те ылтӑн 
шугне кйреймвҫҫӗ.

—  Ш иш ка. Ҫтихсем кӑмӑл» варгҫ. 
Рифкӑоем, ритмӑсем, дзрӑву паллиоевв 
асӑрхаоа пымз м»ннӑ есӗ. Кӑмавана 
манса йулаӑ ҫӑкӑра ҫинӗ-и мба ес?

—  Хурлӑхана. «Каакӑн» пвплиотгеЕ- 
кинв ҫапса кӑларма ыйтатӑя та еоб... 
Темлеха. Укҫа пулсан ҫааса кӑдарӑ- 
пӑр та и твв.

—  Т)анана. Алла перо илтӗм те, 
поех аулмз пултзраосӑн туйӑнса кзрб, 
тетбн. Иура¥. Хӗпӗртербмбр.

—  Пур кореспотенгсене те. Пыоӑх 
фелйетгонсем ҫырма пултараймаотӑр 
пулоан, пӗдӗк калаҫусвм ҫырс» йарӑр, 
■§ӑхӑ пӗдбкаӗн сӑхсах тӑрана¥.

—  Хумана. Мана пуриндвя ыт.т» 
Бӑл ват,ткоем йӑлине мала хуни кзлӗ- 
шет, тотӗн есб. Сана килӗшет те, пи- 
ре киаӗшместҫке.

—  Мӑщӑра. Тв арӑму сана хӗнечб, 
тв ху арӑмна хӗненӗ? Паллӑ мар. Ӗҫӗ 
пзллӑрах пултӑр тесеи, халӑх сутяе 
пар.

—  Сухӑва. «Капкӑн» ретаксин{в 
мана вэгььи ьырӑа пури, твое ыйтатӑн 
есӗ. Пур. Ма ҫук? Пынӑ ҫннсене лар-' 
ма кирек хӑҫан та тӑрӑхла с»к пур.

—  Улиттана. Путрӑ ӑҫта сутнине 
пӗлмеотпӗр. Пӗрпӗр ответлӑ ӗҫре ла- 
рзкавӑя арӑмӗнден ыйт.

О твет. редай.тор А. Золотов. ')

„УЯ!|1||“ ЙОШВЦШЙ
ҫЫранса илекенсем

10-ШАРАН 20 ШЕРӖН пухӑнса, кашнвйех ,,К А П кӐ Н А  
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КАПКӐН^** ӖМӖР вӑрӑм пултӑр, ун потпие- ,,П«11ПЛ.П нумайланф^вӑр!!!
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