
1,Канаш “ хаҫат ҫӳмен^ве тухат.

Е&ПК&8 •мӗш

|№

Ийулшӗн 1926 ҫ. 2-мӗш ҫул тухаӲ.

1 7 1  Х 7 Й 1 1
Ш ухӑш ӗ (тема)— Х-и т р о в ӑ н.

Ӳкердӗкӗ— У  р х а м а х ӑ н

Пуп: Еп ыр1 курса пурӑнни пурте карб Совета. Ҫуртран ха -  

мах тухрӑм, 'ҫаххп хуҫа патне тара1, ҫӑм хапрӑка карӗ, ыраш— 
кресткома, ҫӑмарти—копператтива, пйтавки те кпрлӗ мар. Ак, 
■йорӗле тамӑк. ^асрах ҫӳҫе касса у^ҫрештениӑе кӗрес. Унта шакла 
пуҫлӑ ҫынеене йуратаҫҫӗ, теҫҫӗ.
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ҪӖННИПЕ КПВӖ САНПОВӖТСЕМ.
Халӗ ӗнтӗ, пурӑнӑҫ ыалаала шывнӑ 

май, турӑ сапновегсене тв удӑштарна 
вӑхӑт ҫитнӗ пулиалла. Вӑхӑдӗ ҫнтнех. 
Ҫӗнӗ двркӳве ӗнеаекенсен < кӑмӑднв 
кайтӑр тесе, епӗ кив саповӗтовнв улӑш- 
тароа ҫӗнӗ ыайлӑ турӑы. А к вӗсвн:

1-Ыӗш сапповӗт (кивви). «Санӑн тур- 
ру впӗ: манран пуҫнв санӑн урӑх тур- 
русем ан пулдӑр».

Кӑна ҫапла улӑштармалда:
«Ӗаӗр санӑн пӗлӗт ҫивди Тепӗҫтӑв 

Еом»... (мадалла та ҫаплах).
2-мӗш. Х уяа  Еа.ь^и кӗлвткесем туса, 

тытса ан тӑр.
К у ӗнтӗ ҫаплипех йулсан т *  йура¥; 

«ан ту» темелде авдах.
3-мӗш. «Турӑ йатне вырӑясӑр ан 

асӑя».
Кӗ(уштмелле «Вырӑнсӑр» хенӗ сӑма- 

ха кӑдарса пӑрахсан та Йураиалла.
4 мӗш. Ш ӑматкуна уйама астуса тӑр; 

пур ӗҫӳсене те ӗҫдеме сана ултӑ куя 
дултӑр, ҫвддӗмӗш куя, шӑмаг кун, 
турӑшӑн пултӑр.

’ Сапповӗтсене вуласан хӑш профсо- 
йуора дденра тӑвиве кура улӑштар 
малда. (Хӑш  профоойусра тунти кун 
канаҫҫӗ, хӑшӗнде вырсарни кун, хӑ- 
шӗнде... «Ҫиддӗмӗш кун, шӑмат кун, 
турӑшӑя пултӑр» тене сӑмахсвне, ҫап- 
ла сӑмахсемпв улӑштармалда „ҫиддӗ- 
мӗш кун (кун йатне асӑн)— ху¥ те 
ӑҫта та кайыа пултаран".

5 мӗш. Аҫуна аннӳяе хисеплвсе пу- 
рӑн: хӑвах ырӑ пулӗ, ҫӗр ҫинде ӗмӗрӳ 
вӑрӑм кидӗ.

«Аҫупа аннӳ йеплв ҫыноем икквнне 
кура» тесе вуламадла, унтан мӗн те 
пулсан хушоа кааамалла.

6-мӗш. «Ан вӗдер».
К т  сапповӗге пӗтӗмӗшпех кӑларса 

пӑрахмалда. П ур пӗрех— вӑрӑ тавраш  
тытӑвсан еоӗ вӗлермӗн те вара сана 
хӑна вӗдерӗҫ.

7-мӗш. «Аскӑнланса аа ҫӳре».
«Аскӑнланса тейекен оӑмах вырӑняе

«ашкӑнса» тесен те йурамазда.
8 мӗш. „А н  вӑрла“ .
Ку саяповӗт патшалӑх сутуилӳсем

трестсем ва;ььз, копператтцв 'бленӗ- 
семае.тата ҫавӑн майди урӑххисем иаь- 
:§и тӑ ҫаалипех йудса пӑхтӑр.

9-мӗш. Ҫын ҫинден суйа ан кӑтарг.
Вӑхӑтдӑха ҫапдипех йудтӑр, мӗяшӗя 

тесен суйа суйакансене ’  «Канаш» пӗ- 
тӗыӗшпе аӗлиесен те, «Капкӑн» пур 
пӗрех пурне те паляа¥; хӑҫан та пуд- 
сан ҫакдататех.

10 мӗш. „Хуна ҫывӑх ҫын арӑмнв 
аа ӑмсан, ҫын килне ҫуртне ая хап- 
сӑя, ҫын уйне-хирне, ардурине, хӗр- 
арӑм дурине, вӑкӑрнв, ашакне (лаши- 
не) пур выьӑх дӗрдӗхне те, ниме те 
ҫынӑнве аа хапсӑя.

Питӗ те пӑтрандӑклӑ сапповӗт. Кун- 
та пур те пӗр ҫӗрте: йут ҫын арӑмӗ, 
вӑкӑрӗ, лаши, пӳрт ҫурдӗ т. ыг. те.

Пирӗн шутпа «зрӑй» сӑмаха кӑлар- 
оа пӑрахмадла. «Ан ӑмсав»?! теаӗ. 
Ӑмсанас килсен...

«Арӑма“ Еӑларса пӑрахӑпӑр. Вӑкӑр ■ 
оа лашава хӑварао. Кусем ҫумне тата 
ҫак сӑмахсене хушас; «тимӗр акапуҫ, 
трактӑр, тата дервонтсӑ», мӗншӗн те- 
сен ку йанадасем халӗ кашни килтвх 
ҫук пулсан, ӳлӗмрен пулма пултараҫҫӗ, 
пудаҫҫех.

Иулашкивдвн, урҫаоемпе йашсеи 
ва.ь.ьи ҫӗнӗрен тепӗр сапповӗт хуш- 
малла.

11 -мӗш. Ал айӗндине ан ӗҫӗрт, а н ц х ,  
асту, ан ҫакдан.

М ӗнтӗн тесен ҫур ӗмӗрӳ «аддимеат» 
укҫи тӳдееех иртӗ.

Е 1 Х Е Р И .

Ҫаклатат ҫав.
—  М», есӗ «Капкӑн» ҫырӑнса иа- 

местӗн?
—  Ҫырӑяса влессане илесдӗ те, 

андах хӑратӑпҫке.
—  Мӗашӗв?
—  „Каикӑн“ шурнад еа сӑмакунк- 

кӑ йухтарсз д»рнине ӳкереорен.*
П . В е р X 9 в.



№ 13 (23) К А П К Ӑ Н 3

П у с т у й  ^ е р е т .

—  Мӗнле дерет тарат унта сая дӳредӳ уиӗнде?
—  АрЗ|! дӳрлдз уине детверт кӗленди ларгнӑ та, халӑх,' куята хупах пуь  

теое, дерет тӑроа кайнӑ.

ХӗрҪллӗ сметтӑ.
Еоӗр кӑнтӑрла андах шӑрӑх пуда¥ 

тесе шухӑшлаттӑр|пуяиалла. Ҫук, хӑш- 
хӑш вӑхӑтра каҫа сулӑннӑ вӑхӑтран 
пуҫааоа ҫӗрӗаех, ирдденех шӑрӑх пу- 
ла¥. Шӑматкун, ийудӗн 10 мӗш кунӗн- 
де, 20 селетреа пуҫзаса шӑрӑх тавдӑк 
ҫурӑ йахӑн тӑдӗ. Ш упаш карти канаш  
удрештевийӗсем таряаса халран кайрӗҫ.

Каҫалка сулӑннӑ. Сехет данӑ 8 ҫа- 
па¥. Удрешгени ҫуртӗнде ӑшӑсывлӑш- 
па тусан авдах вӗркет. Стурӑшсӑр 
пуҫве ннкам та ҫук.

—  ...Тр-р-р1 Тр-р-р! Ҫатӑр... ҫатӑр... 
ҫатӑр!

—  Кам вӑд телехвун уиӗнде? Кам 
дӗнв!!

—  58. Тедехвонокрам илӗр-ха!
—  Иурӗ! Калӑр!.. Тунтикуна, 12 се- 

хетрен кайа хӑаармаоӑр, 1926-27 ҫул- 
та оператсилӗ пулас расхуган сметти- 
нв тӑратӑр... (алӑ пуонисем)... Урӑх  
ҫука? Ҫук? Иурӗ, кадӑп!

Ех, тытӑндӗ шӑрӑх пурне те кустар • 
ма! Удрештени пуҫлӑхӗндеа тыгӑнса, 
машшяниокӑ патне ҫитедденех пӑлхав- 
?ӗ халӑх. Пуриж те, мунда хыҫҫӑнхи

пеквх тар йуха¥. Ҫметтӑ ҫыраҫҫӗ. 
Кӳпдеҫҫӗ.

—  Ваҫи.4 Ванддӑ! Машшиниоаӑна 
дӗнтер-ха!

(Машшянискӑ кӗрет. Ҫанӑсӑр, уҫӑ 
кӑкӑраӑ кофтӑ, хӗсӗк йунскӑ тӑхӑявӑ, 
ҫӳове кӑтрадатнӑ, куҫ тавра деряилпа 
ҫавӑрнӑ. Хул-хушши айяе .кавалвр* 
хӗетернӗ). Еаӗ, тупата туршӑн, ӗҫ вӑ- 
хӑтӗнден хртсе ӗҫлемеотӗп. Ӗсир иана 
пурпӗрех тӳдеместӗр!

—  Тӳдӗпӗр, тӳлӗпӗр! Тархасшӑн 
ҫап! Ҫеклеттерв дӗнов ккдӗр! Хӑвӑр дӗ- 
нӗр! Ӑҫта-ха пулкахтӗр!

Тан... тан... тан... 12... Ҫӗрӗаех 
ӗҫлеҫҫӗ, тардаҫҫӗ, вӑрҫаҫҫӗ— ҫиеттӑ тӑ- 
рӗолеҫҫӗ.

Туд ҫутӑддӗ. Акӑ шӑрӑх! Тӑварлӑ 
тар оӑмса вӗҫӗвден татӑлса анса хут  
ҫине ӳкет;

—  Ах, шуйттан! Пудмарӗ, пӗтӗм 
ҫметтӑна шӗветрӗм!.. Куҫӗоем, вӑхӑта 
ыйхӑсӑр, давоа, оӑтӑроа лжрнипе хӗ- 
релсе, тӑртанса кайнӑ.

Кӑнтӑрла ҫитрӗ. Лараҫҫӗ. Каҫ пул- 
§ӗ— лараҫҫӗ. Тунтикун 12 сехвтре 
смегтӑ хатӗр. Акӑ шӑрӑх! КЕ.ӑИ.
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Ваттисен сӑмахӗсене
нтлеме йуратакан- 

скербем.
Икӗ ҫнн коаператтив хупӑкса лар- 

Би ҫвндвв кадаҫса тӑраҫҫӗ. Иккӗш  
те ватӑ, ваттисен сӑмахӗовне аса илсе 
кклаҫнж йуратакансем.

—  Ҫапла ҫав, тет пӗри, руҫтарыа 
ӗмӗрпӗх, саланма виҫ кундӑх, коапе- 
раттив та ҫавах...

—  Паллах ӗнтӗ— пӳртре вут йепле 
шарлаоа ҫуна¥, пурӑнӑҫ та лайӑх пу- 
рӑнвӑ §ух ҫагла ӑвса пыра¥. авдах... 
нӑр ҫӳхелсен вара пугса анасси те 
дасах пула¥

—  Путрӗ ҫав копператтив, мӗышӗя 
тесен пӗлсе ӗҫлемвҫҫӗ. Пӗдмесӗр хӑт- 
аанакан пуҫне ҫинӗ, теҫҫӗ. Претҫетат- 
тӗл те суҫне ҫайетак.

—  Вӑя §ййв. Халӗ ӗнтӗ пӗлмен ҫине 
йар»¥ тет. Пӗлмерӗы пӗр сӑмах, нӗл- 
гӗв— ҫӗр сӑмах, тениЕв вӑл та илтнӗ щщ.

—  Вӑл пул1»?ӗ те. '§вйе ҫын нихӑ- 
ҫ»н та пуҫне ҫухатмао¥, теҫҫӗ. -

—  '§к малтан куштансенв ҫӳ сӗрӗ. 
Шупашкартисем патне кайса пуҫ тайӗ. 
Тайӑлакан пуҫа хӗҫ витмест.

—  Пӗреллӗхе внтмесен те, тенрин- 
де ВИ1М0 пултара¥. Вӑрӑя пурвӑҫӗ 
малалла кайайиас^, теҫҫӗ.

—  Е-ей1 Мӗн калаҫса тӑрав? Мул- 
лӑ ҫын, вӗт! Муллӑ ҫыняа мур тив- 
мея, тенине илтмеви мӗн ес?

—  Илтнӗ те, андах ҫаплах ҫӑваряи 
пул«ас_¥, типпине те тыгас нуда¥.

—  Ӑна ха:ь ҫӑлӑнсз пултӑр, ӳдӗм- 
хишӗн вӑл хӑрамао¥ те... Кашкӑртая 
хӑраканскер аулсан, вбрмавӑ та кай- 
мӗ§§ӗ.

—  Кашкӑртан ҫалӑнсан та, упа пур- 
ҫке,— упа айнв пулма пултара¥.

—  Упа, уп»!.. Мӗн харӗҫ таваашса 
тӑран! Ухмах ес! Улмах ҫын умӗвде 
ияи каласа та тӳрре тухайиӑн.

—  Ей, Иехрем! Ҫывна сивӗ сӑмах 
калидден пӗр §ӗл ҫӑкӑр ҫи!

—  Ухмах ҫав! Ухмахӑн пӗр йур, 
санӑн та...

—  Вӗрентӗп сана ҫапла калаҫма! 
Патакпа ҫапсан, упа ташши ташлат- 
тарам.

—  Ухмаха тӗЕде тикӗс, теҫҫӗ, ан- 
дах ҫапа пӗлменӗн пушшийӗ хӑйне 
ҫаврӑвс» тивнӗ, тет.

—  Вӑйлӑ ҫывпа ан тавлаш! Ак,

Иалхуҫайстви налокне 
пухас умӗн.

■ ы севье нумаЛӗшб в». 
ю крвн хӑтӑлас тесе, 

ееве нытараҫҫӗ.
(,,Кааашран“).

А§и: Атте, мӗн тӑвав?
Ашшӗ: Пӑлукран хӑтӑлас тесе, ӗне- 

не маьда тӑрринв хӑпартап. Кунта 
финакӗнтсем кӳрзймаҫҫӗ.

сана! (Хӗпег). Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр ҫын- 
па каз»ҫма вӗрвн... Ак, сана! Ак!..

Вӗдереп! Ввлӗана ан ьӗт, вӑл хӑйех 
киддӗ.

—  Ай-уй! Ан вӗлер, тархасшӑв! 
А й -у й !. Вилетӗв!..

—  Вилес текен кардӑк вилеймеи. 
Ак, сава!..

—  Хурах, расзой! Вӑйӑран вӑкӑр 
тухрӗ! Ҫӑлӑрах!..

Иехрем, ҫитӗ ӗнтӗ... ӑ й !. Ҫ н тӗ!.. кӑ- 
мӑл хурам пӗр турам, теҫҫӗ. М  И.
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Т А Р А Н А  И Л В Т .

Мӗн §ул Натӑн алукне?
Хакла А<а.§ усламҫӑранах илтбм тв 52 теыкӗ патӑм.
Тарӑна ваети?
У  у у! Питӗ тарӑна илет. Укҫа хутаҫҫи тӗпвех иддӗ.

К . П И Л Е Ш .

Местком 'йаплӑ ӗсленӗ.
'Ҫӗлӗм туртса .тултарнӑ пӗдек пӳлӗм- 

ре сдушӑшдисен пуххи пулмалла. 
Местксмпа ревиҫи комиҫҫя дленӗсем 
пурте пухӑнса ҫитвӗ ыгтисем пухӑн- 
мзнха. Пӗрпӗраапе дыдайден' курӑнеа 
калаҫиа май килеймен пиркн, проф- 
оойуо твишениве (дӑватла  кзласан—  
профоойуо хуекануне) йертсе^ пыракан 
йуаташоем месткома ҫӗнӗрен оуйдас 
вӑхӑт ҫитсе пынӑ пирки пуҫа килнӗ 
шухӑшсем ҫивден шакӑдтатса лараҫҫӗ.

—  Ех, суйдав хыҫҫӑн... пивнойа 
кайӑттӑм, тет хаваолаяса мӑн сӑисал- 
лӑ, сӑран пиншаклӑ етемми, ҫекреттар 
пулнӑскер.

Ӑна ийсен, сӗтел ҫинв куяардисем- 
овх хӑпароа ларнӑ ырхантарах ҫын:

—  Мӗа хавасданзтӑн? Ҫекреттартен

преГҫетаттӗле ленкесшӗни мӗн, терӗ.
Лешӗ ниыӗн вӑтанмасӑрах:
—  Хавасланыасӑр. Ара, месткомран 

тухатпӑр. терӗ.
—  Тухӑн унта... Пуртв калаҫҫӗ—  

местаом лайӑх ӗҫлерӗ, теҫҫӗ. Кусе.и 
ӗҫдемв пултараҫҫӗха тесе тагах оуӖ- 
дао, тейӗҫ.

—  Ӗҫдеосв дай1х  ӗҫдерӗмӗр те... 
андах ӗҫӗ курӑамао¥ҫке .

Ав, хама хушнӑ ӗҫ ҫиндвнех калас, 
ку.§ттурӑ ҫннден.. Ку.§ттурӑ тӗлӗшпе... 
вӗревтес тӗлӗшпе нумай ӗҫлерӗмӗр. 
Лексисем, юклатсем, хӑйаматсвм... 18 
лекси тунӑ, авдах длеясем пырсапӑх- 
марӗҫ. Тӑхӑр тӗрл? крушок уҫрӑмӑр—  
пӗр ҫын та пымарӗ. 'Ҫлевсене кимӗпе 
и тм в вӗрентес тесе, кимӗ туйантӑиӑр, 
андах киммине иляӗ хыҫҫӑн твпӗр 
куннех такаи вӑрласа кайяӑ. Ҫтена 
хаҫӑдӗсем кӑдзртӑмӑр, андах ста¥исе-
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Пмт кулӑшла.

—  Мӗя каҫса кайсах кудан?
—  Х а  ха ха ха!.. Уй, вилетӗп. «Кап- 

кӑн» вуларӑм. Сан ҫинденех, ҫырнӑ 
вудмалла. Х а-ха-ха  ха!

Тӗшмӗшлӗ арӑм ҫинден ҫырнӑ. 
Х а х а ,..

Ах, мур влешшӗ! Лҫта ҫав тур-

Пӗре пуҫран парсан...

Иккӗн пӗр тӑван.
Икӗ ҫын пулдӗҫ. Пӗрн хулӑн 

ҫын, кӳпшек питлӗскер, тепрн ырхан- 
карахскер, шур йӗмпе, шур саппанпа.

Хулӑвраххн ыйта¥:
—  Ваҫли, хзлӗ есӗ тырӑсем сутка- 

ларӑн пудас. Укҫупа... тирпейлӗх ре- 
шимӗпе ҫирӗп пурӑнас тегӗни? Ав ха- 
лӗ пур хаҫат-шурналсенде те тирпвй- 
л?х ҫинден андах ҫыраҫҫӗ. Тирнейлӗ 
пулас пула¥.

—  Ҫапла, Матвей Мирондӑ. Тир- 
пейлӗ пурӑнао тетӗпха.

—  Апда пулоан, Ваҫли, пар мана 
укҫуна,— виҫ-тӑват уйӑх усӑ кураи. 
А тгу вӑл сан аллувта катӑлсах пыра!. 
Хӑвах пӗлетӗн, кӑсйере ҫимелли йапа- 
ла пулоая ҫимеоӗр тӳсеймесгӗн. Укҫа 
та ҫавах...

—  Есӗ каланн дӑнах та, Махвей 
Мирондӑ, андах... тирпейлӗх решимӗ 
хушнине халӗ укҫаоене перекег кас- 
сине хума вӗрейтӗмӗр.

Хадӗ тата вӑхӑдӗ тв ӗлӗкхи мар. 
Сире укҫа пароах мӑйсене кӑшдат- 
тармӑпӑр. Халӗ епӗр иккӗн пӗр тӑван 
пӗрлешнӗ.

—  Кампа? Кам санӑн тӑвану?
—  '§ухӑнпа вӑтам пӗрлешрӗмӗр.
—  Ах, мур!..

У Т И К .

ве хамӑрӑнах ҫырса пытӑмӑр, никам 
та ҫырса варакан ҫук. Хаҫата ҫыра- 
каннисем сахаллине ҫынсем ан пӗлдӗр 
тесе, цуштӑ йешдӗкӗ турӑмӑр. Унта  
суйа кореспотентсенв ответсем парса 
пытӑмӑр. Атӑлӑн леш айаккине кайоа 
екскурҫҫи туса килтӗмӗр. Андах екс- 
вурҫҫи вырӑнне ӗҫкурҫҫн пулдӗ.

Пуртв кӑсйисене пулштухсем диксв 
пынӑ та, екскурҫҫи мӗвӗпе аппзлан- 
масӑрах, ӗҫме тапратрӗҫ. '§аплӑ ӗҫкӗ 
пулдӗ. '§аплӑ ӗҫкӗ хыҫҫӑн, даплӑ ҫа-. 
пӑҫу пуддӗ— спорт майлӑскер. Епӗр 
айӑпли унта?

Ҫпектаккӑ:§сем тӑвас терӗмӗр, вы- 
:§акансен пулмарӗҫ. Пинлиоттеккӑ 
дайӑхдатрӑмӑр, ҫӗнӗ, каснан кӗвекесем 
туйантӑмӑр. Кӗнекиеем касмасӑрах 
Быртрӗҫ, хӑш -хӑш  кӗнекисенв шӑши- 
сеы вуламз пуҫланӑ. «Прсфоойуссен 
вртнӗ сйесӗн постаЕОВлевийӗоеи» йат- 
дӑ кӗнекеп ҫурривв вуласа тухнӑ

ӗнтӗ.
Ш е ф  ӗҫне ӗҫлеме никам та кайао- 

шӑя мар. Пӗрвсем кайса килдӗҫ те, 
икӗ кун вурӑннӑшӑн «сугтӑднӑй» ый- 
ма пуҫларӗҫ.

Ку.§ткомиҫҫи суйдарӑмӑр, андзх, 
ыашшивяс1ӑоем декнӗ пирки, пӗр ӗҫ 
те пулаймарӗ, ҫынсене мар, хӑйсене 
те ҫутӑлтараймарӗҫ. Кам винават унта? 
Епӗр мар. Ӗпӗр ӗҫлене. Ҫигедӗклӗ ӗҫ-, 
ленӗ, андзх длвЕсем, малалла пырао 
вырӑнне, ^рак  пек дакса пыдӗҫ. Еа 
урӑх месткома кӗместӗп. Унпала ап- 
палавма!

—  Вӑйпах суйласан?
—  Суйлаоан т» ӗҫдемвстӗп. Пуху^ 

Ехлемесен, ак ҫапла тӑвао тетӗш куҫ- 
оене дзрмакдаса, шӑдсене шатӑртат- 
тарса ухмаха йернӗ ҫын пек аулса 
сопранири ҫынсеве хӗртме тытӑнам. 
Ку ухмаха йеряӗха хесв, вара ыеот- 
кома суйламӗҫ.
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Васкавдӑ авлану.

йав кувӗ. Пӗр ^ проулк-
рап пӗр урапа сиксе
тухрӗ. У рапа ҫивде пӗр 
лапсӑрккаскер Илйе йат- 

1ӑ ҫын ларса пырат. Пӗр пӳрт 
умӗнде хӗрарӑм ларнинв вурса ура- 
па ҫинден сиксе авдӗ те вӑл хӗр- 
крӑм патне пырса:

—  Инке! каласа пар ха мана: хӗр
тупса пула¥ ши сирӗн йалта? Арӑм
вилаи 40 кун ҫитет ӗнтӗ, 3 а§а, хӑв  
та пӗлетӗн ха:§ ӗҫ вӑхӑдӗ. Пӗдден на- 
мӗн те тӑвас ҫук. Н у , кала! оирӗн 
йалга §и илемсӗр (хигрв мар) хӗр 
п }ри?— тет.

’ Гарйе ӑна хвр^^ҫ:
—  Теҫетски Матӗрни патне кай, 

вӑл пырӗ сана,— терӗ.
—  Ӑҫта, ӑҫта вӑ ? Кала хӑвӑрграх.
—  Авӑ унта тараса кутӗнде шыв 

ӑса¥...
Илйе Тарйе сӑмахн^ каласа пӗтеред- 

{евех урапа ҫиве дарде те Теҫетски 
Ыатӗрне йеннелле дуптардӗ.

Ҫав вӑхӑтра Матӗрне шыв витрисе- 
Ее ҫӗклесе йунагаар кил клрти умне 
Еырса тӑ§?. Илйе ӑна тытса §ар§ӗ те:

—  Н у, кала хз, хӗрӗм: еоӗ-и йалта 
{и  илемсӗр хӗр? тесе худӗ. Матӗрне 
{ӑнахах та илемлӗсверех (дипер) мар

та, андах ҫапах та вӑл сӑмахсеве 
илтсесоӗн кӳреннӗ пек пулса ҫавӑрӑа- 
са тӑ§ӗ.

Илйе каллех ӑна анрата пуҫларӗ:
—  Ну, кадда пыратнн есӗ мана? 

Арӑм вилни 40 кун ҫитвт, 3 ада, 1 
лаша, ӗне... ну тата хуҫайствӑ та на- 
дар мар мзн.

НУ а¥а, лар урапа ҫине!... тет.
Матӗрне ним дӗвмесӗр пуҫве усс» 

тӑра¥.
—  Мӗя есӗ, хӗрӗм, дӗныеотӗн? Йе 

кӳрентӗнии?— тесе ыйта¥ Идйе. Тӑрйв 
вилсв кайас пек кулса лара¥.— Атгв  
патне кай,— терӗ унтан Матӗрне.

—  Н у мӗн тума вӑл пире? А  есӗ 
хӑв пыратни-ха мана? Иӗрне ӳкнӗ 
«атте» те «атте».Еаӗ санран ыйтатӑп, 
вӗт!

—  Н у сана шуйтан патве, лапсӑрк- 
ка! тесе сасартӑк кӑшвӑрса пӑрахса 
Матӗрне витрисене влсе кил квртиве 
кӗрсв тардӗ.

—  Илйе а.тлисемпе сӑмсине шӑн- 
карса, шухӑша кайнӑ пек пулса аллн- 
сеяе сӑхман аркипе шӑлс» илдӗ. Ун- 
тан каллех;

—  Тата кам та пулса урӑх ҫук-н 
кувта сврӗн? Ҫук? Н у ҫук пулсассӑн 
тепӗр йала ҫитес пуд. У нта  та дипер 
мар хӗрсем пур, тет§ӗҫ-ха. Сывӑ пул!

ПА^ҪУРА.

—  Е п  те ӑсне туцвӑ, тет претҫе- 
таттӗл— Вӑйпах суйлама тапр»тс»н, 
■врсфсойус дденӗндея тухам. '§лентан 
тухоая месгкома оуйлама хӑйаймӗҫ. 
Кайран калдех кӗмв йура¥.

—  Апла мар, тет ырханккарах §ае- 
вӗ, ак пайан пирӗн суйлав комиҫҫи 
суйлам»лла. Ҫав суйлав коыиҫҫине пи- 
ре йуратман ҫынсенв суйлас» лартас. 
Кам йуратмас¥ нире?— Леш, ӗҫ вӑхӑ- 
тӗв§8 пивнойсене ҫӳрекенни, гӗвделе- 
ра ӗҫне пӗлменскерех кӗндвлери пуҫ- 
аӑхӗ вырӑннв йышӑнса тӑраканни, 
тата... тата, леш, пире хӗнес текевни. 
Вӗсем пирв суйлаттарасшӑн маршӑн 
акитагси тума лайӑх пултараҫҫӗ...

—  Никам та килмерӗҫке пухха, те- 
рӗ йӗри-таврадда пӑхкаласа прехҫетат- 
тӗл.

—  Ав. пӗр ада килет. П ухха  мари 
ҫав?

—  А, вӑл пирус сутса ҫӳрекен ту-

тар а§и, пирӗн слушӑшди мар.
Прегҫетаттӗд пухӑннӑ ҫынсеяе ш уг- 

даса тухрӗ;
—  Пӗрре, аккӗ, виҫҫӗ, тӑватгӑ... Тӑ- 

ваттӑн андах пухӑннӑ Пирӗд 50 §лен. 
Сопрани тӑваймастпӑр пу.§.

—  Хупас, хупас сопранвйе!— терӗҫ 
ыттиоем.

Претҫетаттӗл ура ҫинв тӑдӗ те, ал 
айӗн ӳсӗрое и.лсе:

—  Ҫынсем килеймен пирки уҫӑлай- 
ман пухха хупӑннӑ тесе шуглатӑп. 
«Йнтернатсионал» йурдама...

Интернатсионал йурлама хушатӑп, 
тесшӗн пулдӗ те, андах, ҫын оахалли- 
не ас» вхсе, ка.лаймарӗ.

Суйса ҫырнӑ кунта тейӗр есӗр. Суй» 
мар. Хӑвӑр месткоыран кайса ыйтӑр. 
Вӗсем пӗлеҫҫӗ. Ӑҫта пулнинв те када- 
с» кӑтартӗҫ. М АМ И .



8 К А П К А Н № 13 (23)

Й А Л С Е М  Т А Р А Х .
{Ҫӗпӗ йгурӑсем).

Илтӗа кӗолв, й&тарданса ■ 
Ӗнтерейрӗм «Капкӑнлӑ»:

Иадги мӗи пур хыаар-хӑнар 
Хӑналавтӑр «Капхӑнра».

Писӗн йалсем-ытарма ҫук, 
Ытарма ҫук— хӗвед пев;

Иӗя пур, мӗн ҫук пытарма ҫук 
«Капкӑн» вуртӑр ыӗн пурне.

Тӑхӑр ҫулҫке пурӑнатоӑр 
Хааӑр Канаш ҫӗрӗндӗ.

Иала йан йӑн1 йянратӑпӑр: 
Тӗнкӗлтетсвм, йӗс хӗлӗх.

Иикев-еинквк, хӗнхурлӑха 
Палтан йӑлгах тӳятервз,

. • ^ Щ р о п ^ т и в  14 - "  

. /  г  в г  г  '
-Т

Ироӗр ӗҫпе найанлӑха 
Ушвӑнданоа пӗтерес:.
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Ҫи§ уй урлӑх кайасшиха  
Те ҫбклемпе каҫарао?

Ҫи§ уй урла пулсассӑн та 
Иаяа дансем туртгараҫ.

Тур-му§иллӗ цуп-аттесем 
Ӗҫлеҫ яӑйсен Ҫҫсенех:

'§ан кунӗшбн— саппун витсех 
Пиллеҫ претҫетатгӗдБв.

Пӑхар хазӗ кӗперсеввх—  
Иалсеревех вӑл ҫапла 

Кӗатв кӳрсе килеквнсем 
Тӑраҫ пӗҫҫе шарт! ҫапса

Кӑнтӑр кундех пантидӗсем 
Тапӑраҫҫӗ кӗтӳҫве,

Ы р  ҫывсем те— ырах кв тв- 
Тарҫӑяаҫҫӗ Хветӳҫне.

(Малалла пуда¥).

К А Л А М П И .

Еалаҫусем.
Хӑлймон Ыатвед. мӗале ҫав сана]|5- 

ыӗш раеретран 7 мӗшнв куҫароан, сан 
хырӑм та ҫитӗнв пуҫларӗ?

—  Ан калаҫ Х^акӑн Йекорд, ҫук... 
Апат ҫвееа андах ҫитӗнет. 5 сехет ҫн 
месессӗн ҫурӑм шӑннн ҫумнех ҫыпӑҫса 
лара¥.

И Е Р И Н К Е .
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Хӑнара. 77

С?

Па—'§е'8'бенскиV.!

Арӑмп» лашапа хуй^касоинв (Йурта- 
вассине. Шемшер вул.) ӗҫке кайрӑмӑр. 
Уйсем, вӑрмансем тат» тарӑн хӗртӗ 
ҫырмасем урлӑ каҫса пӗтернӗ хыҫҫӑн 
ҫитсе кӗтӗмӗр. Хурӑнт»шсвм хирӗҫ 
тухсах кӗтсе илдӗҫ; маткан амӑшӗ, 
(дӑвашсем пвЕ каласан н»вӑн та авяв 
ру^га¥, ыӑтка туйаввӑ хыҫҫӑн икӗ аи- 
недлӗ пулхӑи, телей вӗт!..) алӑк уҫсах 
кӗртрӗ.

Пӳртӗвде ман пек хӑвасем туллнйех, 
саксем ҫине, йӑраасем ҫи_в§и купӑота- 
сем пекех, ларс» тухнӑ. Ӗҫеҫҫӗ. Епӗр 
те арӑмпа иксӗмӗр, хӑвасене ал пароа 
тухнӑ хыҫҫӑн, курка тытса лартАмӑр, 
Ҫул ҫйнде нумай вӑгӑт килсе дылайах 
ӑш хыпнӑ: сухалсенв шӑлоах ӗҫе пуҫ- 
дарӑм.

—  Кӗтерин, ҫав комунран тухс»  
пӗгрӗни ҫак есӗ? тесе пуҫларӗ йумах- 
ха пуҫана.

—  Е  е е... ара епӗ комуннех кӗрей- 
мен ҫав, консомол тениве ҫеҫ кӗрсе 
курнӑ.

— ̂ ---- , _ —
вӑн упӑшки.

—  Ҫ»плах ҫав. Комсомол» кӗни м&- 
ва Сӗнтӗр Вӑрривди П-мӗш сыпӑкаӑ 
швула вӗме пулӑшрӗ. Унта вӗренсен, 
хӗр шутне вӗрсен, ҫынсен йӗркипв 
кадда тухиалла пулдӗ. '§иркӳве кайса 
вендетв кӗнӗ хыҫҫӑн К И М  снаддовне 
хывса пӑрахса уя вырӑнне анне идсв

„Тукай втжЯсӗнт,ц.Уйкас- 
ра Пун]1^а Йеххӗиӗ пӗр 
аслӑ нӑраҫиӑк кунӗ ■дет- 
Бӗртренех самӑкон ӗҫсе ҫу- 
ресе дашине ры^ҫакпа ҫап- 
са вӗлерщӗ. Кап.1ах пултар- 
сан вӑл ҫынна вӗлерме те 
коттовӑ“.

П ӑ р | ӑ к а т

ПунПа Иеххӗмӗ: Ҫапла ӑна ҫӳреҫҫӗ. 
Сапорошӗски хусак, йв йа дедденсви,.. 
Алӑра детвӗрт пур духне л»ш»н» та 
пӗрре ҫеҫ пар айӑкран, ҫынна т«. 
Тӑсӑадӗ те выртрӗ.

.1»шинв, дӑнах тӑсӑлтарса выртарвӑ.

панӑ хӗресе ҫакса йатӑм вара, тет 
Кӗтеривӗ.

—  Вот молотетсӑ, Кӗтеринушкӑ: тур- 
ра пӑрахмарӑн, комунрах пурӑннӑ 
пудсан, сана видсен таыӑв хуранне 
шайттансем тӳрех кутӑн тытеа йараҫ- 
дӗҫ. Хавӗ ӗнтӗ есӗ таса ҫын, терб 
сухал ҫумне ҫыоӑҫнӑ сӑра вӑпӑкве 
шӑдкадаса сӑра вӳпме пынӑ кӳршӗ 
ҫынни куштач Ҫтаппан.

Нвм дӗвмӗсӗр тӗлӗное дартӑм. Кӗте- 
рин мӑшӑрланви хыҫҫӑн упӑшкасӑр 
пуҫне нимӗн те кирлӗ иар, коысомолра 
тӑни тв кирлӗ мар тени пктвк те ӗб- 
лӗнтердӗ.

П А И Р А Ш  К.
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Асдӑ ӗҫкӗ^’.77

(Агнар йалӗндв, Хӗрлӗ '§утай вул.). 
Ҫӗртмв пуссинв валеҫив тухао умӗн, 

ҫӗнӗрен Еил вырӑвсем виҫсе хӑвардӗҫ. 
Ҫав квл вырӑн тытакансенден, иашер 
|втвӗрт сӑмакун ӗҫрӗҫ. Вара ӗҫкӗ тап- 
ранса карӗ. Мӗн пурӗ 17 детвӗрт оӑ- 
макун, тата сӑра виҫине те пӗлес ҫук. 
Ҫур ҫӗрдденех ӗҫрӗҫӗ.

Теаӗр кунне те мухмӑр уҫма пуҫ- 
тарнаҫҫӗ те т е п р е р ҫӗр виҫмв 
кайайиаҫҫӗ. Вырӑн виҫсе тавӑрӑвсая 
казлех ӗҫкӗ тапранса кайа¥.

Атнар йалӗвде ҫапла 2 тавлӑк тӑсӑ- 
лакан халӑх ӗҫкисем пулаҫҫӗ. .

Ҫӗнӗ дӗре— вӗри йун.

Тӗншӗн тӑрӑшакан 
претҫетаттӗл.

Пӗри ҫырат:
Хӗрлӗ Ҫырта (Кавал вуд.) утӑ ҫул- 

нӑ духне, вырсарни кунпа Каоаноки 
кун, йалвовет пуҫлӑхӗ халӑха ӗҫе 
йаиарӗ. Цраҫник кун ӗҫлеме йура- 
маот, тет. Кайран ернипе ҫӑмӑр тӑ- 
■§5 те, утӑсеве вӑхӑтра пуҫтарайма- 
рӑкӑр, тет.
Манах мар пу^ҫке сирӗн претҫетат- 

тӗл? Хӑй ӗненет пулсан та, ҫыксене 
иа дарас? Тӗяӗнмелле. Советрав кӑ- 
ларса мӑнасгире йарас ӑна. Иурӗ и?

УнЕӑран тунӑ пп̂ йет.
А§а аайӑх та, сӑмеи пы.§дӑклӑ, теҫ- 

ҫ6. Ҫавӑн пекех Сунарти (У п и  вулӑс) 
йалсовет претҫетатл ӗлӗ лайӑх т г— вӑл 
ытдашши расхутоемпе жӗрешет, авдах... 

Вӑл ӳсӗрпв йалсовет пидетне ҫу- 
хатнӑ та, хадӗ, пидет вырӑнне, 
ах»^ ункӑ пек варрннв мӑлатукпа 
ҫурла туса «Сувар йалканашӗ* тесе 
хут ҫинв.паллӑ тӑваҫҫӗ. (Айут). 
Тӗлӗнмеллв пидет. У н  пек пидетв 

пӑхӑр ҫамкаллӑ ҫыноем ҫеҫ шухӑшхаса 
кӑларма пудтараҫҫӗ. Ункипе пуҫӗвден 
ҫапса пӑхас— пуҫӗ пӑхӑрлӑ пулсан 
йавӑрана кирлӗ.

Хӑй ҫуртне ҫунтаракан.
Йӳҫҫи аван: каоунни укҫана та, хӑ- 

вӑннв те тирквйест.
А кӑ К  а т ӗ к йалӗвди (Ҫӗнӗ Маыи 

в., Ҫӗрпӳ у .) Иакур В*1§кки кашиӑ 
пасар кувех Канаша кайоа ҫапкалан- 
са ӗҫое ҫӳрет. Вӑл Происвотсойусӑн 
ҫӗгӗк ҫатӑк пухакан уполномоддӗнни 
текелеое 300 тенкӗ укҫа ӗҫсе йанӑ. 
Кайран вара:

„вимӗн тума аптӑранипв (ҫӗтӗк 
те пухӑнмас¥, ӗҫие тв ҫук, тӳлемв 
те вӑхӑт...) хӑйӗя ҫуртне тӗртсе 
ҫунтарвӑ.

Тата хӑй ҫумӗнде пурӑнакан Куҫ- 
ыа Ваҫливне кид-ҫуртне тӗртсе 
ҫунтарыа хушнӑ хӑйӗн 12 ҫулхи 
хӗрадиве. А§и улӑма дӗртсе йарса 
пуҫӗоене те ӗвхсе йанӑ“ , тет Ҫӗн 
§ашӑк.

К у  ҫапкадандӑка страхховой укҫи, 
тата .вӑрман парасси ҫеҫ йулнӑ ӗнтӗ, 
Иӳҫҫишӗн-йураТҫке.

Пире мӗн пулат?
(Хресдевсен калаҫӑвӗ).

—  Иӑван, сторовӑ. АГӗнле дуаагӑн? 
(Лешӗ ним дӗнмесӗр иртсе кайа¥).

—  ИӑванИ (Хытӑрах кӑшкӑрса) ма 
есӗ пит мӑн кӑмӑлланса карӑн взра, 
сӑмах та дӗнмесгӗн.

И ӑ в а н — Ав удрештенисенде лара- 
..^•кансенден дылайӗшӗ питӗ мӑн кӑмӑл- 

ланса карӗҫ. Ӗнер... ҫавӑвта кайсан 
кантурти ҫеклеттер тени манашкал ҫӑ- 
паталлӑ ҫынсемае сӑыах дӗнмест. Пн- 
ре мӑн кӑмӑллансан ыӗн пулаИ

—  Е  е-е ап.та ӗҫ, унпа есӗ...
Аттай М.



12 К А II К А Н Л» 13 (23)

К а н м а л л и  сат.
Мупашкарта икӗ пнвнлйа хпреҫ каяяаин сат пур. („Кенаш" хрониккии>вн)

/КЗДПАЛЛМ!
П А Х Ч А

—  «1'анмаллн сат». Ӗҫ»е ывӑнеӑхнҫҫДн «Квнмадли оата» кбрге Еанасха] 
'Ҫедехсем хушшиядв сарӑлса выртма лайӑх пулмалла. Милитсисем те курас ҫул]

А К А К П А
Акӑ ула кадака 
Кала! ула дакзка;
К у т ндере длкак, туо.
Мӗя тумалла адана?

—  Вбсем сава курсассӑн 
Алтӑвипе переҫҫӗ,
Мана ката1семпвл8 
Хӑваласа ҫӳреҫҫӗ.

—  Ула дакак тытӑяа!
Хӑй сӑмахне калана, 
Кадакапа пӗрлешсе 
Адаоене хвалама.

—  '§ӑн»х та Ҫ8В адасем 
П и г^ аооа харӗҫӗ,
Хӑҫаа кӑва вӗсене 
Хӑйамата йарӗҫӗ.
Ӑҫта пырса ларсан та 
Вӗоем мана кураҫҫӗ,
Ес пахдава кӗрсесс*н 
'§ ю ах дупса пыраҫҫӗ. 
Алласемпе ҫапаҫҫӗ, 
Урисемпе латаҫҫӗ, 
Мӑйраеӑятан тытаҫҫӗ, 
Пахда урлӑ ылтаҫҫӗ!! 

'Вткак хусӑн сӑмахне 
Клдака яит йурата¥, 
Мӑаракнне тӑрата!
Адасеве хӑрата¥.
Петӗм вӑйпа тытӑна¥ 
Ур.тӑ-нирлӗ пӑлханма,
Тӑлӑх турат, продеттар 
А8',сеае ылханма.

—  Патш» пур §ух худара 
'§ӑваш а§и иурӑЕмав,

К А ^ А К А.
Мӑйӗсенде ха.§ха пек 
Хӗрдӗ калстук курӑниаа. 
Хазӗ ураа тулзийех 
Кӗаӗрлевсе ҫӳреҫҫӗ, 
Хӗряӗ йалав вӗстерсех 
Театӑра кӗреҫҫӗ.

Пӑх-ха Камун шау;§5в 
Тӗм §уд ада пурӑна¥,
Вӗсеа камун пуласси 
Ӗ.НЙ пӑхсах курӑнаК  
Тавай ӑн» тыгӑвао 
Майрзкааа тӗкмешкӗн, 
Пирӗй вӑй ха.д ҫитег вӗт 
Вӑл шкула ишмешкӗн.
Хуса йарао вӗсеве,
Таеатас ку хуларзн, 
Ш упаш карта ан йулддӑр 
Вӗсем кӑҫал ҫуааран.

(/апла уйла¥ кадака 
Ш уяаш кара тасатма, 
Камун сӑнав шкулнв 
Кооловк&ана ӑсатма, 

Тӑрӑш тӑрӑш кздака 
Хытӑ игле §*кака  
Ку дӑваш тӗа х у л и н р  
Мӗн тулалла адатз.

Вӑйлӑраххи йалавах 
Вӑйсӑррине ҫул памас¥; 
Вӑ .1 вихҫан та дӗлхипе 
'§аш5ӑ тӗпӗ ҫуламас!.

Ш Е Л Ӗ П И .
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Исполниттӗд.
Исподниттел тесе кирек мӗнле ӗҫе 

Бырӑна кбртсе ҫӳрекенсенв каааҫҫӗ. 
Йсполннттӗлсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ: сут 
неполниттӗл, йалсоветсвм ҫумӗндв тв ис- 
иолнЕТгӗлсем пур, милитсисем тв хӑшпӗр  
1ухве исполнвттӗл пулса кураҫҫӗ. Ми- 
днтсиоем кирек мӗнле йурӑхсӑр ӗҫоене 
йӗркеве кӗргеҫҫӗ, самаккун шырасах 
Ӗмӗр нртет вӗоен, исполниттӗлсем суг  
ттнӑ хыҫҫӑн ҫынтаа укҫа тӑпӑлгароа 
ҫӳреое ӗмӗрсене иртереҫҫӗ, самаккуя 
вӗобмшӗн кӑтӑклакан йаналах мар. 
Вӗсвм хӑшӗ пахараххи ҫинден калас 
пулсан, иккӗшӗ тв пӗр пекех. Туса 
пӑх-ха оӑмаккун, йе кирек канпа сут- 
лаш-ха! Ҫиддас вӗсем сан патва «хӑ- 
нана» персе ҫитеҫҫӗ, х у  килте пурри- 
ҫукки те вӗсеишӗн нимӗя мар.

Ҫавӑн пек ҫав вӗсем! Нвм тума та 
ҫук ҫав!...

Мартын-касоивди (Н урӑс вул.) Пак- 
ровӑ хушаматдӑ тӑлӑх арӑм сутиспол- 
наттӗлсене пит те курайми пулдӗ. 
Иатлаҫа¥ те йатлаҫа¥, ылханса та пӗ- 
трреймӗот.

—  Мӗншӗн йатлаҫа! ха, тейӗр 
есӗр.

'— , А р з ,, лешӗ сутлашнӑ хыҫҫӑа 
Есподниттӗлв исполвитгӗ.§най лист сут- 
ран илсе панӑ та, исполниттӗд ӑна таҫта 
персе дикнӗ. Ҫулталӑк ҫурӑ вртрӗ ӗн 
1'ӗ сут туни. Арӑмӑн хырӑм выҫа¥. 
Исполниттӗлӗ выҫӑ усра! вӗ¥ вӑд 
арӑма.

Исполнипӗлшӗн пуло&н арӑм ним 
те мар, ун пек арӑмсенв сахал м»р 
В1Л курнӑ. Аха;1ь тв хӗрарӑмсем ун 
пек йышши ҫынсевден хӑраса, пӗдӗх 
кдасем матрас вырӑссенден хӑраоа 
пытаннӑ пек, кӑшт ҫеҫ тароа пытан- 
маҫҫӗ. Исполниттӗлӗ шадт! ура тапса 
илсен, яихҫан та: ӗҫ туоа пар, тесе 
ыйтас ҫук вӑл хӗрарӑм тени.

Исподниттӗл арӑмшӑн усазах ҫав. 
Иополниттӗл ва;^]§и уеалсем хӑҫам ту- 
пӑнӗҫ?

Туаӑнсан— йурӗддӗ!
П А И Р А Ш .

Шӳшшӳлмен^).
Есӗр ахӑрне пӗлейместӗр пу^ха вӑд 

ҫынаа. Вӑл ман шӳшшӳлмвн Ш урут  
пу^нигсввде (Мӑрат в. Пат. у.)хӗвер- 
шӑлра пурӑват. Иит даплӑ ҫын, мур 
вдесшӗ пуҫне! Кивӗ Епеҫ ҫӗрмв пуйаа 
Капантсӗв Пиккодай ади. Хӑйве шӳш- 
шӳлменне епӗр Ваҫҫили Ииркодайддӑ 
Касантсӗв тесе аӗлӑдаса дӗнетпӗр. 
И улгаш  Касантсӗв теме хӑратпӑр» 
-чӗвшӗн тесен, вӑл хӗвершӑла кӗрвд- 
§ен дедукра пурӑннӑскер; дедук ҫнн- 
ки  мӗнлине хӑвӑр та пбдетӗр ӗнгӗ.

Ҫак шӳшшӳлмен пу.§нигсара, хӑйнв 
асла хурса. ҫӳлелдв пӑхса ҫӳренмпе, 
дӳт-дӳт дирлӗ ҫынсеяе таптаса кай- 
мас¥. Им (еме.л) павӑ духне дӑвашсен 
кӗлендиоенв таҫта ҫитех сирпӗтсв 
йараЕ Бӗсене ҫӗрти ҫӳп вырӑнве те 
хумасӑр вӑрҫа¥. 'Ҫӑвашӗсем, мӗскӗнсем; 
»х турӑ, ку пяре вӗлермелли те парӗ, 
твсе пӑшӑлтатса тӑраҫҫӗ.

Тата ҫак шӳшшӳлмевех «ханша пи- 
дӗви» тесен те йура¥. Унтан— яКастар- 
ман сыона аҫи“  тесея те пӑсӑкдах 
пулмас¥. Кӳпсе ӳсӗрлӗг те, тавай хӗр- 
арӑмсем патне дуцма (ах шуйттан, 
тийедук пулнӑскер вӗт)! Ҫапда пӗрре 
кӳпсв ӳеӗрлнӗ те уксак— дӑлах хӗр 
Спзтта патне тӳрех -кӳредерен кӗрсв 
кайвӑ. Ирхине вара унта Еадушне 
хурса хӑварнӑ (укҫи ҫитейменнипв 
саклата пудас)!

Шӳшшӳлмен прсфсойус дленӗ шут- 
лана¥. Ман шухӑшпа, ӑна урӑхдарах 
профсойуса кӗртес пула¥. Хевершӑд- 
нан сирпӗтсе йе калдах вӑрӑм ҫӳҫли- 
сен профеойусве кӗтӗр, йе тата, «ылг- 
тӑн ҫуртсем» тытакзн патшадӑха кай- 
тӑр та, хӗрарӑмсене сыхлакансен уш- 
кӑнне кӗтӗр.

У н  пек ҫынсена таса патшалӑхра 
вырӑа мар!

ҪИЛҪУНАТ.

*1 Шӳшшудиен тесе гӑпӑр-хӑпӑр ҫынна ка- 
хаҫҫ''; шӳшшӳ1И1Н вӑд—хӑй цуҫнв асха хураГ.



14’ К А П К Ӑ Н № 13 (23)

Ҫирки поп.
(Комсомодӗссвтӑ йурря).

Ҫыран хӗрринелле,
'|ӑНБӑ вырӑвсемпе 

Хайар поп ута¥.

Хушмад; Ҫирки поп1 Ҫиркй' поз1 
Ҫиркя тйаккӑниа §е§ук, 
Пӑнамарӗ— Ҫирки ычӑ.§, 
'^анае тв Ҫирки ҫш а¥
Йал пуҫне те хӑйпех шутла¥. 

Аздах йадти комсомолоем

У н  пек тв, кун пек калаҫаҫ 
Аай-хай, тантӑшӑмсем,
Ай хай, косомолӗссем,
Тӗрӗс! Тӗрӗс! ҫак сӑиах.

Кӗлӗ ҫурдӗоенде 
Хӑйсен туиӗсемпе 

Комсомодӗсем пуххӑнвӑ.

Хушмад; Ҫирки поп!..

Ҫнрки поп ҫйлзеннӗ 
Турӑ, тет, тӳсеймӗ 

Мйхйр-мӑкӑр! Мӑкӑр иӑкӑр калаҫа¥. 

Хушиад; Ҫирки поп!..

Акӑ комсомотӗссем 
Карталанса тӑдӗҫҫӗ 

Вӑй вы.|:§а11а, савӑнна.

Хуш иту. Ҫнрки поп...

Ат, Изсус! Иосус, тет поп,
Дайан унӑн кӑмӑх ҫук 

Тӑроти! тӑрсти! тапса йатлаҫа¥.

Хушмад: Ҫяркн поп...

Хӑйаматах кай§дӗр-ха 
Пур ҫвеггуй ге, пупӗ те 

Сурхури вӑл пирӗн уйав.

Хушмад: Ҫирхи поз...

Турӑ та еккономи ре- 
шимӗшӗн.

Ехконоии решймӗ пур кӗгвссе тв 
ҫитсе перӗндӗ. Аслатте те ӑна пӗле 
пуҫларӗ ,'§ерная“ ҫырат:

,М ами вудӑоӗнде Ахпӳгрен икӗ 
ҫухрӑмра йӗрӗх ҫӗмӗрдӗ пурддӗ. Кул- 
ленех кардӑксеы дӗреспе дашӑкпа 
питӗ ҫуллӑ пӑтӑсен йӗрӗхв леҫҫв 
пара¥§ӗҫ. Халӗ ҫав йӗрӗхе аҫа ҫап- 
са ҫунтардӗ кардӑксем питӗ мккӑ- 
раҫҫӗ“ .

Т0Т. Макӑроа макӑрмасӑр. Кардӑк- 
сеи, сгзрикзем ӗдӗкхи оамаиана аҫа 
ҫапоа ҫунгарнӑшӑн |ха йӗреҫҫӗ. А н ц х  
авӑ ҫуллӑ пӑтга йуратакан йӗрӗх аҫа 
ҫапнине ҫӗнтереймерӗ. ҫаввашкалах 
Микула патшасен самани те советӑнне 
ҫӗнтерейнесӗрех ҫуноа кайа¥.

Мӑнтӑр а^аллине.

Пирӗя пуп ыолепӗн тума хушсаа 
ытдашши калаҫса тӑ м а , йуратмасК 
Ыӑга¥ андах;

—  Мӗняине? Хӑшне?
(Хӑш  ҫветтуйа, мӗн хаклӑх)?
Пӗре моленӗн тугармашкӑн пӗр кар- 

§ӑк пынӑ.
—  Ман турӑ амӑшне молвпӗн тута- 

расдӗ т е ..
—  Хӑшнв?
—  Мӗяле хӑшне? Турӑ амӑшне.
—  Илгетӗп турӑ амӑшпе. Хӑш  турӑ 

амӑшне тетӗп.
Кардӑк аптрарӗ. П уп ҫилленет. Мад- 

ти турӑшсем ҫиве пӑхоа илдӗ те:
—  Ну, хӑ¥, ҫакна, мӑнтӑр адаллине, 

терӗ.
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Ха/ьхи ваттисен сӑмаххисем.
Ан% 1>рад§ен твлефонпа та пулин Хӑш  духнв йумаха пула ҫӑмахсӑр 

ийса калаҫ. йулааансеи те сахад пулиаҫҫӗ.

Ут урпа ҫисеи вы.%а¥, слушӑшди 
шаху хушсаа вы«а¥. Пуҫдӑхпа ӗҫекен валмест, пуҫхӑхран

‘ ^ таракавннн вияӗмӗ ҫухрӑмрах тӑрат.

Утрештенирн йулхавӑа (кахааӑн)
прра пӳлӗмрех лара¥. Пуҫлӑхӗ айӑплӑ та, андах айӗпнв

хӑвӑн ҫӗдӗау ӑшне дикео пулат.

Ухҫа ҫӑра ҫӗмӗрттерет, §»п пуҫ» „  .  * я
ҫитертгервт. такӑнсая, тваӗр суйдавдвя.

Ӑсга укрештенй, уята ытдашшн Пӳлӗмри ҫынсеа пӗр плеваттӗлнитоа
ҫынсвм пур сурас пуда¥, унсӑрӑя мур вӗдерме

  пултара¥.

Ӗҫлесоике сахадрах ӗҫне, каяаҫас- 

нне вумайрах кадаҫ. » пулаасоӑя, пуҫра арпа

  пулсан та арпа ӳплиндех лармӑн.

Ӗҫдвмвсӗр шур ҫурт (тӗрме) пулмао¥. —

  '§ейервн асдӑ пула¥, асланоа кайсан
ҫурӑлса кайа¥.

Кирех мӗняе шудӗк та опровершеаи 
Ҫырма пултара¥.

  Сайавдени тенн |ао-даоах сайа кайа!,
пухӑра сӑмахаа калази сӑмсаланоах 

Халӑх хушшинде ӗҫаеймерӗя пуд- пыра¥. 
сан, халӑх тӗттӗиӗ ҫинв йар._____________________________ ____

Суйлавра ӗҫрен хӑрамастӑн, оуйлав 
Кӑпинвтран кӑларса йарсан алӑк иртсен хӑратӑь. 

патӗн{и вырӑапах килӗшео пула¥.

Малитсийв йатна ан када, финакӗн- 
Хӑш духнв кнвӗ ҫын та сӑмаххияе киле ан кӳрт.

Ҫӗнӗ ҫын’ пулмА пултара¥. _

Местком лайӑххи пуҫдӑхшӑн кидти 
Хӑй хӑра¥, арӑмӗ тутара¥ (растратта). ҫемйепе пӗрех.

Хӑш §ухне панӑ хут  т» хутланса Местком калааи хӑш духне йӑтӑ 
*арз» куҫран хӑтӑлма пултара¥. вӗрнӗ пек, ҫил илпе к»йа¥,

  МУ-ҪЙ.
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С а т а ^ ӑ.
(Тяггов Н . шухӑшдаса кӑдарвӑ).

Сакаткӑ.
Мӗн вӑл.

-

г1 II

Еаӗр йапага мар?
Епӗр дӗрӗ— дун мар;
Вӗҫоӗр тв хӗррнсӗр.
Нвкам пӗдми тӗпсӗр;
Епӗр ӗмбр-ӗмӗрех пур ҫӗртв тв

пулатпӑр, 
Ҫут ҫавталӑкра мӗн пуррине

падах куратпӑр; 
У вӑа— хӗрхвнӳ пӗр¥¥е ҫук,
М ан— вӗҫӗые тупао ҫук.

тухмазла. П ур тӑваткаати пааӑсеи 
хушса вуласан ҫӳлтен айалалла та, 
сулахайран сыдтӑмалла та, кӗтессин^вн

Ҫакӑ ҫынган кашни пайне уйӑроа, кӗтесоввелле те 12-шер тухгӑр. 
пайӗоеве тӑваткалсем хушшиве .аартса

Ответ. редактор А. Золотов, 
шш я̂шшфтатяштяшшяттатшяшя

Т^авашсен
ПӖРТЕН-Пе Р 

КУЛӐШЛА

Ш А ^ Р Н А Л Н Е

ҪЫРЛНСА НЛМЕ ТӐРАШӐР! 
=  „КАПКӐН^^ ш урнал =

ХАКЛА МАР. Уйӑхпе 10 пус ҫеҫ тӑрат

10 шарӑн, 20-шерӗн пухӑнса ҪЫРӐНСА ИЛСЕ 
„ К А П К Ӑ Н А “ В Ӑ Й Л А Т А Р !

Чувашгит 876. Чебоксары, ]вп . „Ч у вай ская  Квига“.


