
„Канаш“ хаҫат ҫумӗн^Бв тухаФ.

ЕДЯЕӐВ
Ийулшӗн, 1927 ҫ. З-мӗш ҫуя тухаӲ.

Пӳрократ сыхлӑх ернинъе.

—  Саветуйушъи йулташ, ответ пама ыйтаҫҫӗ!
Кӑпинетах кӗртеси вӗсене?

—  Ответ памалла? Ҫырса хатӗрлӗр малтан. ИсхоТашъи 
номӗрне лартма ан манӗр. Ыран ал пусса йарӑпӑр.
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Симӗс карттуслӑ ҫынсем.
Анатран килекен пӑрахут тутӑ вӑ- 

кӑр пек мӗкӗрсе илдӗ те, Шупашкар 
пристӑнне пырса §арӑн§ӗ. Прахутҫин- 
§ен тухакансемпе пӗрле икӗ симӗс 
карттуслӑ ҫын тухрӗҫ те, ҫырла сутса 
ларакан ыайрасеи хушшипе иртсе, пус- 
ма тӑрӑх худа хушшинелле хӑпарса 
карӗҫ. Шупашкар ураыӗсем тӑрӑх ку- 
нӗ-кунӗне ӗҫсӗр аптраса ноттннккӑ 
кӗлисене йакатса ҫӳрекен меш§енккӑсем 
симӗс карггуслӑ ҫынсене курсан:

— Пӑх-ха, иӑх, Шурккӑ, ҫаксем 
стутентсем кпл§ӗҫ пулас. Каҫпа пу§- 
вара тухӗҫши вӗсем, ах паллашас§ӗ 
вӗсемпе, тесе ил§ӗҫ.

Тимӗр шиптсӑпа кӑтралатнӑ ҫӳҫ 
ункисем айӗн§ен тӑватӑ хура куҫ сту- 
тентсем курӑнми п)"ли§§енех, вӗсея 
ҫурӑмӗсем ҫин§ен вӗҫернмерӗҫ. Курӑн- 
ми пулсан сӑрланӑ тута хӗррисем тем 
ҫин^ен мӑкӑлгатса и.тсе йӑл кул§ӗҫ. 
Стутентсен пайан хӗрсен куҫӗсене па- 
халаса тӑма вӑхӑт ҫук. Сӑрт ҫине хӑ- 
парса ҫитсенех иккӗшӗ икӗ ҫулпа пӗр- 
пӗрне ырӑ сунса у§рештенисем тӑрӑх 
прӑктӗк вырӑнне шырама карӗҫ. Иак- 
ку йатдн, надхуҫаИствн шкулӗнде вӗ- 
реннӗ майӗпе Ҫер Комнссариа§ӗ йен- 
нелле утрӗ. Виктӑр йатлп технӗккӑ 
шкулӗн§е вӗренет, вӑл ҫавӑнпа хӑйне 
кнрлӗ удрештенисене утгар§ӗ.

Внктӑр вырӑн тупапмасран ннм хӑ- 
рамасӑрах ута¥— унӑя пӗр у§рештени- 
ре пуҫлӑхӗ лайӑх палланӑ ҫын пулнӑ 
мӗн. Вӗҫтерсе ҫитрӗ... ан§ах... ак, 
хуҫӑк кӗвенте!—Палланӑ пуҫлӑха тах- 
ҫанах вӗри хӗвелпе пӗҫергме Турк- 
кестана йанӑ. Виктӑрӑн §унне §ӑмӑр- 
таса ахалех тепср уҫрештеннйе тухса 
кайма.тла пул^ӗ. Пытӗ тепӗр урреште- 
нийе.

— Стравствуйте, тет Внктӑр нуҫлӑх 
патне кӗрсе. Хирӗҫ дӗнекен ҫук. Ҫте- 
насем те пулсан нлтсе йул§§ӑр, тесе 
Виктӑр тепӗр хут сторовӑ турӗ ге:— 
Епӗ ҫапла, ҫапла нрактӗкке...

— Товарпш. по еттому вопросу оп-- 
раттиттӗҫ в Иаркомпрос, теое ху§ӗ 
кахал §ӗлхе хӑй пуҫлӑхӗн ҫӑварӗн§ен 
вӗҫне кӑшт кӑртса.

Карӗ ВпЕтӑр Ҫут Комиссарнатне. Ку- 
сем Ӗҫ Комиссарпатне йа§ӗҫ. Ӗҫ Ко- 
миссарна§ӗ калдех паҫӑрхи ҫӗре йа§ӗ.

Кунтан каллех Ҫут Комнссарнатне... 
Ӗҫ Комиссариатне... каллех... Ик-вяҫ 
кун вӗҫсӗр ункӑ тавра 'ҫупсан Виктӑ- 
ра ва§§н Сывлӑх Комиссарпа^ӗн^е аран 
пӗр шӑтӑк тупӑнТ)ӗ. Кунтнсем:—Есе 
технӗккӑ шкулӗн'§е ’ вӗрене'тӗя, пире 
санашкал ҫын кирлӗ ыар, тесетӑмарӗҫ. 
Айта, лар, ак сана ӗҫ. Пирӗн шур хут 
нумай, ҫыр та ҫыр. Телопронсвотитт'ӗл 
шутӗн'§е пурӑн, 'герӗҫ.

Виктӑр, прахут ҫпн§е ларса килнӗ 
■бух та. Хусан са^ҫесен^е хӗрсемпе 
нушӑ кӑсйисене икӗ ал.тине 'ҫиксе 
ҫӳренӗ 'ҫух та, кунашкал вырӑна 
кӗрес тесе нпхӑҫан та шутламан^^ӗ. 
Ранфакра вӗреннӗ ҫухнех:

—  Ак. рапфак хыҫҫӑн полнттехннҫ- 
ҫескн ннститут пӗтерсе тухатӑп та, 
сахалтан техннҫ^ҫескн тиректӑр нулап, 
тесе хавасланса ҫӳреҫҫӗ.

Тнректӑр пуласса шансах пулас,
Хусана вӗренме кӗрсен тепӗр куннех 
симӗс карттус туйанса йа^ҫӗ.

— Ех!... '§орт воҫми... мӗн майӗ 
пурха вӑл, манашкал кирлӗ ҫынран 
кунта усӑ курса йулма пӗлмеҫҫӗ вӗт, 
тет Виктӑр йаланах симӗс картус
айӗн'^!! пуҫне хыҫса.

Халӗ Впктӑр хӑнӑхса ҫнтрӗ. Уҫреш- 
теннпре ӗҫ ҫнтелӗклӗ мар пиркн,
сащатти вӑхӑтӗнҫех пасара тухат те, 
пӗр 800 крам хӑмла ҫырли ҫимесӗр 
тавӑрӑныаст. Каҫпа кашни кунах пу§- 
вар тӑршшӗне виҫет, ан^^ах нийепле те 
виҫсе ҫитереймест. Пу.ҫвар тӑршшӗ 
ВиЕтӑр ӑсӑнҫен вӑрӑмрах пулнӑ мӗн. 

^Малтанах Виктӑр ҫине кӑтралатнӑ 
ҫӳҫ айӗнҫи хура куҫсем пнтӗ йӑвашӑн 
пӑха^^^^ӗҫ. Халӗ телопроисвотиттӗлте 
пурӑннине пӗлсен, Виктӑра асӑрхами 
пулҫӗҫ. Виктӑр куншӑн пуҫне усса 
ҫӳремеот: ҫавах хӑҫанта пулсан сахал- 
тан техниҫ^ески тиректӑр пулатпӑр, 
вӗт, тет.

Пакку Шупашкарта Виктӑр ҫулӗ- 
семпех пк-впҫ куя '§улса ҫӳресен 
ывӑпса тепӗр хулана карӗ. Ку хулара 
та вырӑн ҫук.

Хула тесе песприсорни толшнӑҫӗн§в 
пурӑнма.тла мар вет,— каймалла пул§* 
Паккуя йалах. Пакку ашшӗсем на§а- 
рах пурӑнакан ҫынсем ыар.
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Йалти пӗве.

—  Ку пӗвере пулӑ нумай пулмалла.
—  Ма? 
- -  Ара, пӗвинъен пулӑ шӑрши керет,--хамӑрӑн копперат- 

тиври пулӑ шӑрши... Ой, шӑршлӑҫке! Сӑмсана витӗрех ҫураӳ.

—̂ Ну амӗшӗ... ӑҫта ҫав пнрӗн 
нӳхрепре сӑра йулни, илсе кил, Иакку 
килнӗ йа§ӗпе кӑшт ӗҫес, терӗ Иакку 
ашшӗ. Сӗтел ҫине сӑра витри ҫумне 
симӗсси те тухса лар§ӗ. ']§ӗлхе-ҫӑвар 
ҫемҫеле§§ен ӗҫсен, Пакку йал хушши- 
нелле карӗ.

Йалти ҫынсем Иакку карттусӗ ҫине, 
хура шалаварӗ айӗн^ен курӑнакан 
шӗвӗр путмакӗ ҫине пӑхса;—

— Пӑхӑр-ха есӗр Иакку ҫине, йал- 
тан кайни нуыай та пулмас¥, мӗнле 
капӑр тумланса килнӗ вӑл, теҫҫӗ. 
Иакку стутент йа§ӗ ҫӗресрен хӑраса 
ҫынсемпе питех калаҫыас¥.

Тепӗр кунне Иакку йыснӑшсеяе 
курма карӗ. Унтан куккӑшсем патне, 
унтан акӑшсем... йулташсем патне. 
Хурӑнташӗсем патӗн§е пӗр ерне 
йахӑн ҫӳресе иртерсен:

—  Ну, урӑх кунашкал ҫӳреме йу- 
рамас¥, йалта ӗҫлес пула¥, терӗ Иак- 
кун пуҫ мими.

Пӗр каҫ Иакку шур хут идет те 
ҫырат; Иалсоветне. Ы рая 12 сехетре 
пуху пухса парӑр, токлат туса парап, 
тет. Тепӗр кунне 10 сехетре ҫывӑрса 
тӑ§ӗ те, пӗр ҫур сехет йакалкаласан, 
тӳрех хурал патне утрӗ.

Пӑхат— никам та ҫук. Кӗтет— ҫук. 
Хурад патӗн§ен пӗр кӳршӗ ҫынни 

иртсе кайнине курдӗ те:— Иӑван Мнт- 
ри§, халӑх мӗншӗн пухӑнмас¥ ара 
пайан, тесе ыйтаЬ 

Иӑван Митри§, темшӗн сухад айӗн- 
§и тутине 'ҫалӑшӑн пӑрса ил̂ вӗ те:—ара 
пайан пурте ирех утӑ ҫине кайнӑ вӗт, 
терӗ.

ВАҪҪИЛИӖВ П.
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Ван)ук такмакӗсем.

Ианрах кармощ, хыгйанра, 
Ес ха.§ улдах пуҫӗ.
Тимкка Вав,и санпала 
'Ҫӑн удлаха уҫӗ.

Мадтан на^щом хамӑртан 
Моло¥ошлӑ пултӑр; 
Иунӑшӗски шӑ.ттӑрма 
У.тлаха тӑк ту.ттӑр.

Иатӑм ращшӗ пыд Ио-а-а-н 
Хрансус пыл тӑк Шан-§§ӗ, 
Комрат йухнӑ хытхуран 
Как леш ҫеҫпӗл шаннӑ§§ӗ. 

Тӗштырпи ха.§, Тӗштырпи 
Еп комсомол ҫынӗ,
Во вҫом мире тӑван тин 
Пролеггарски теҫис. 

Тӗштыршг еп, Тӗштырпи 
■Ҫӑваш комсомолӗсӗ,
Кив кункрарах выртӑпи, 
Ҫумра Ленин лосӑнкӗ.

Тедӑ пылӑ в Ок¥апре, 
Пылӑ ой каккойски:
Твпех пултӑр покрӗпре 
Пыл каткн паршуйски. 

Ҫӗнгертӗмӗр пуршуййа, 
Вӑрҫнӑ кӑпитгалпа,
Ха§ 0 пылом спойу йа 
Калап кармощпала.

Тӗштырпи еп, Тӗштырпи 
Тнптӗм Тимкка ывӑдӗ,
Кив кункрарах выртӑпн 
Манӑн пашка сыв вӗт.

Ни вырӑс еп, нн §ӑваш 
Хама хаы неснайски,
Ие ураххӑл, йе йӑваш 
Микул тур пыл снамӗнсЕи.

Типтӗм Тпмкки тпкки пул, 
Неснай как порнаххӑл.
Ырҫын кулнӑ, кулнӑ пуп, 
Иапӑлт у.1талаххӑл.

Саплаткӑы ҫеҫ нурнӑҫу 
Мӑнтӑрсен пиншакӗшӗн;
Хӑйсем тӑрӑх йуха¥ ҫу,
Татах йун ҫӑтасшӑн. 

Тинкӗл-танкӑл §ан ҫапса 
Пӑхӑнтара¥ пупӗ;
Упаленсе пуҫ-ҫапса 
Аллӑма §уп-ту, тет.

Киреметпе турӑ пӗр,
Тири-тири! там-там!
Текех §прке ҫӳрӗпи?—
Ҫӳремӗп нихҫан та!

Ай-йай! по§нӑ йывӑр§ шнҫнӗ 
Выртсах та, уллаххӑл;
Ҫанах кяҫпа кӗрт йыттин 
Иӑрт-йӑрт! и... по уллаххӑм!.. 

Улахсем те халӗ ҫӗнӗ 
Вӗрҫӗнехҫке шухӗш те,
Хӗвеланӑҫ йепле хӗрлӗ, 
Хӗп-хӗрлехҫке тухӗҫ те...

ВАҪАНККА.

Ратнисене хывнӑ.

Уьитлӗ: Сан ывӑлу пит надар вӗ- 
ренет. Шкулта нимӗн те тӑпасшӑн 
мар.

Хупа ҫынни: Амӗш ратнине хыв- 
нӑ пу.§. Амӗш ратнисем пурте у§- 
рештенисене кӗрсе пӗтнӗ. Еҫдеме йу- 
ратмаҫҫӗ, нимӗн те тӑвасшӑн мар.
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Кӗпӗрнере отвот туни.
ВулӗҫтӑБЕОм претҫетаттӗлӗ— самӑр- 

скер, §ейескер уҫ тупанӗпе хутсем ҫи- 
не ҫат ҫапса мӑкӑртатса илнӗ:

— Кӗпӗриене кайас пулат. От§от 
тумал.та.

— Но?—тӗлӗнсе кайяӑ ҫевреттар.
— Ак, сана но! Пирӗн, вӗт... ҫур 

ҫул хушшин§е совет ӗҫӗсене ӗҫлеме 
ал та пыраймарӗ. Елӗк ӗҫленипе пу- 
рӑнатпӑр... Усалли пулӗ вӑл,— §ӗрне- 
сене хыйпӑтсах илӗҫ, тенӗ претҫе- 
татгӗл.

— Сана-иг—тӗлӗнсе кайнӑ ҫекрет- 
тар.—Хали§§ен пулман йапада. От- 
§отне тума есӗ пӗлетӗн. «Иусанат», 
«сарӑлса пырат», тетӗн унта. Пӗлнӗ 
ӗҫ вӗт.

— Ухмах ес,—тет претҫетаттӗд ҫил- 
ленсе.— Пӗлнӗ ӗҫ пирки хӑрамалла 
ҫав. Хадӗ ӗнтӗ ӗлӗкхи пек мар, «ӗҫсем 
вусанса пыраҫҫӗ» тесен, такам та: 
кусем ннмӗн те туман иккен, тесе шу- 
хӑшдаса илӗ. Тӑнлантӑни?

Ҫекреттар сур§ӑкне ҫӑтса:
— '.§ӑнах та-ҫке! Мӗн.ле тӑвӑн вара 

апла?—тет.
— А-а! Хӑрамаллийех ҫук,—терӗ 

цретҫетаттӗд ҫамкине тӑват пӳрнипе 
ҫапса илсе,— Ахалтен мар Кермащ вӑр- 
ҫин§е унтӗр-офитсер пулса куртӑм. 
Епӗ пуҫлӑхсене вӑрҫӑри пек инҫетрен 
ҫавӑрса илем, тенӗ.

Кӗпӗрнери ӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ 
кӑпинетӗн^е кӗпӗрнери влаҫсем, тата 
вулӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ ларнӑ.

— Ну, йурӗ, тенӗ кӗпӗҫтӑвком прет- 
ҫетаттӗлӗ.—^Хӑвӑр ӗҫсем ҫин§ен тӗпӗ- 
йӗрӗпе от§от тума йӑвӑр пудсан, ый- 
тусен§ен пуҫлӑпӑр. Мӗнде сирӗн тох- 
хотпа расхут? Хӑвӑра-хӑвӑр сип- 
лешсе пыраттӑри?

Вудӗҫтӑвкоы претҫетаттӗлӗ мӗскӗнӗн 
сывласа идсе аллипе сулнӑ:

— .Ӑҫтан сиплешетӗн? Пирӗн ву- 
лӑсра сип.лешмеллине тупаймӑн ӗнтӗ. 
Кӳршӗрп вулӑссен маҫтерскойсем пур, 
ӗне §уптарма.тли, кирпӗ§ савӑ§ӗсем. 
Пирӗн... алсем даштах кайаҫҫӗ. Пӗр 
арман пур та, вӑл та пулин кулак 
аллин§е,—кулака тара панӑ.

— На§ар. Мӗнле сирӗн вудӑсраҫу.т- 
йӗрсем?

—  Ҫулсемп? Ҫулсем ҫук. Епӗ прет- 
ҫвтаттӗле кӗни нумайах пу.>1маст те, 
ыӗншӗн апла пу.тнине пӗлместӗп,— 
ҫулсем ҫук. Ҫӳреме йурӑхсӑра тухнӑ 
ҫулсем иур вара. Ҫудсемпе кӑн тухнӑ 
ӗнтӗ: пӗр йала та пырса кӗмелле мар. 
Претҫетаттӗлтен тухса тарас патнех 
ҫитрӗм.

— Апла еппин. Пире сирӗн вулӑсри 
ҫудсем лайӑх тесе пӗлтернӗ§§ӗ ӗлӗк.

— Лайӑх? Хе-хе! Кам сире суйрӗ? 
Ӗлӗкхи претҫетаттӗли? Хӗллехн ҫин§ен 
каланӑ пу.§ вӑл? Хе-хе! Хӗлле пур 
ҫудсем те лайӑх. Ун §ухве кӗперсем 
те кирлӗ мар.

— На§ар, на§ар! Ну халӗ ӗнтӗ 
шкулсем ҫин§ен ыйтатпӑр. Шкулсем 
те шӑтса кайнӑ пу§ сирӗн апла?

Вулӗҫтӑвком претҫетаттӗл ик а.тлине 
сулса

—  Суйма пу.ттараймастӑн. Шӑтса 
кайни нимех те марха вӑл. Вӑл ни§е- 
во. Витмесӗр лараҫҫӗ, крышшисем ҫук! 
Претҫетаттӗ-ттен тухса тармалла!

*
Кайалла вулӑоа вулӗҫтӑвком претҫе- 

таттӗлӗ савӑнса таврӑннӑ.
—  Ну, мӗнле?—тесе ыйтнӑ ҫек- 

реттар.
—  Ҫанлах!—тенӗ претҫетаттӗл, са- 

вӑннипе пӗҫҫнне шарт ҫапса илнӗ.
—  Ах, мат §еснайа! Вӗсем мана: 

ӗҫсем йатламалла мар, теҫҫӗ. Епӗ вӗ- 
сене: мӗнле йатламалла мар, ҫакӑнса 
вилес патяех ҫитрӗм, пӗтӗмпех ҫӗнӗрен 
тумалла, терӗм. Ҫав тери суйрӑм, кӗ- 
пӗрнери претҫетаттӗл, кӑмӑлӗ хуҫӑлса 
кайнипе: пит хавас сан пек тӳрӗ ҫын- 
па калаҫма. Пӗр пытармасӑрах кала- 
рӑн. Хӑвӑрӑн ҫитменлӗхсем пуррине 
пӗлсе гӑни аван напала вӑл. Тӑрӑш 
ҫулталӑк вӗҫӗн§е хам пырса пӑхӑп 
сирӗн вулӑса, терӗ.

—  Тата мӗн?
—  Иӗтрӗ ӗнтӗ. Килгӗр. Пирӗн, вӗт 

ӗҫсем ытла на^арах мар. Ҫынсенден 
на§артарах та, ан§ах питех на§ар 
марха. Килсен: кусем ӗҫленӗ, ҫавӑнпа 
кашни кун туса пымалли вак ӗҫсем 
йапӑха тухса йулнӑ, тет ант)ах. Тӑн- 
лантӑни? Вӑт мӗнле §ейе епӗ! Ҫӳлти- 
сем пире хисеплеҫҫӗ, саваҫҫӗ, вак-тӗ- 
век ӗҫсене ӗҫдеме те кирлӗ мар.

ПРОКОФЙЕВ (ывӑ.тӗ).
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Платник йатне илтни.
Ку йапала тӗрбс пулнӑ. Тӗрӗсси Хве- 

тӗр сӑмахӗнденех иаллӑ, Терентисен • 
Хветӗрӗ сӑмахӗн§ен. Вӑл хӑй каласа 
кӑтартрӗ мана ун ҫин§ен.

Ак мӗнле каларӗ вӑл:
Вӑт, есӗр хулара тислӗк тасатни 

ҫин^ен каларӑр. Телей пулмасан тис- 
лӗк гасатма мар, платник та пулай- 
мӑн.

Платник пулса пӑхнӑ епӗ те. Нимех 
те ҫук вӑл ӗҫре. Сурыалли ӗҫ андах 
вӑл. Йӑрунта!

Конешнӑ, тарӑнрах шухӑшласа пӑх- 
сассӑн, платник ӗҫӗн§е те кӑмӑда ка- 
йакан йапаласем тупӑнаҫҫӗ. Ҫурт тӑр- 
не хӑпарса кайатӑн унта, турпассем 
вӗҫеҫҫӗ, хӗрарӑмсем турпас пуҫтарса 
ҫӳреҫҫӗ, санӑн тнслӗкне пухнӑннах ту- 
йӑна¥ вара. Ҫыннисем хнсеплеҫҫӗ са- 
на, пӑрмнс вырӑннех хураҫҫӗ... Кул- 
малла!..

Епӗр иртнӗ ҫура, конешнӑ, Ҫитӑр- 
пала иксӗмӗр платнике (каскадама) вӗ- 
ренме т}’мӑ¥ турӑмӑр. Ан§ах икӗ пӗл- 
мен,—иЕСӗмӗр те платник йӗркине пӗл- 
местпӗр. Ҫитӑр та хӑй арӑмӗ §ухлӗ 
ан§ах пӗлет пдатник ӗҫне, ӗпе т е ’хам 
арӑм §ухлӗ ан-аах пӗлетӗп. Платникре 
ӗҫдемелли хатӗрсен йа§ӗсене те наисуҫ 
пӗлеймӗстпӗр.

Пӗре тумӑ¥ тунӑ ӗҫе пӑрахас ки.л- 
мест. Пасарта пӗр платник майлӑ ҫын- 
на тупрӑмӑр. Ырханкка, унтан та кун- 
тан пӑт-пат шӑтса кайнӑ сухал, ҫӗтӗк- 
рех кӗпе,— пурте платникӑн. '§ӗлхине 
ҫемҫетме ерех ӗҫтертбмӗр те, вӑл пире 
платник ӗҫӗ ҫин^ен пӗр вӑтанмасӑрах 
кадаса па§ӗ. Савапа саваланӑ §ӳхне, 
йӗмӳсене ан ҫӗтӗр, терӗ йулашкин§ен. 
Аван ҫын. Хамӑра кӑна мар, пирӗн 
йӗмсене те хӗрхенет.

Хулана кайса платник хатӗрӗсем ту- 
йанса Енлтӗмӗр. Пурӑнатпӑр, иурӑнат- 
пӑр—пнре нлатнпке §ӗнмеҫҫӗ.

Ҫитӑр каларӗ:
— Капла мар епӗр. Ирӗке кайар. 

Прӗкре ӗҫ тупма пула¥, терӗ.
Тепӗр виҫӗ кунтан, арӑмсем пиллесе 

йанипе, Кӗнер тенӗ ҫӗрелле тухса ка- 
рӑмӑр. Иалсоветран „Ҫитӑрпа Хветӗр 
(Хветӗрӗ епӗ ӗнтӗ) ҫуралнӑранпах плат- 
ник ӗҫӗпе пурӑнаҫҫӗ“ , тесе ҫырнӑ хут 
нлес терӗмӗр. Памарӗҫ. Ара куштан- 
сем кӗрсе ларнӑ та йалсовета, §ухӑн-

сене ӗҫ тупса парасси ҫпн§ен шухӑш- 
ламаҫҫӗ те.

Ҫитрӗмӗр пӗр йала. Ман Ҫитӑр 1:ама 
курнӑ ӑна:

—  Камӑн мӗн ӗҫ пур. Платниксеы 
епӗр. Пурне те тума пу.ттаратпӑр, тет.

— Ҫук, теҫҫӗ.
Пӗрри:
— Лаша вӑррисем мари есӗр, тесе 

ыйтрӗ.
Кулса кадарӗ пу.§, терӗыӗр. Ҫапда!.* 

Епӗ савӑннипе нимӗн калаҫма та пӗл- 
местӗп. Платник йатне тин н.ттрӗмӗ- 
риҫ, тетӗп.

Ку йалта ӗҫ туяаймарӑмар. Те пӗл- 
мен платник йатне хураҫҫӗ пире.— 
СО.ТОМОН йарса пӑхнӑ пулсан пӗднӗ пу- 
лӑттӑмӑр та, ун §ухнех ӑша кӗмерӗ,— 
тем пирки ӗҫӗ тупӑнаймарӗ. Тата те- 
пӗр йала ҫитрӗмӗр. Кунта, воспоти 
плакословп, йата кӗрсенех пӗр ҫынран 
идатник кирли тесе ыйтрӑмӑр та. вӑд 
— пур, терӗ.

Вара вырнаҫрӑмӑр. Платник пултӑ- 
мӑр. Пӗренесем §утлатпӑр, турпассем 
вӗҫеҫҫӗ. Пӑ§кӑ кӗрппсеы пӳлаҫҫӗ,— 
аван!..

Такам каданӑ хуҫана епӗр илатник 
ӗҫне тпн вӗренме пуҫлани ҫин§ен. Ха- 
мӑр йал шуйтанӗсемех килсе каланӑ 
пулмалла. Пӗр виҫ-тӑват кун ӗҫлеке- 
ленӗ хыҫҫӑн, хуҫа пире:

— Спрӗн ӗҫ латлӑ пулмас¥. Ҫыпӑ- 
ҫуллӑ мар. Ад-урусем хытса ларнӑ си- 
рӗн. Мӗн туыа ҫак пӗренене ҫакӑнтан 
касмалла пулнӑ-ха. Пӗрене мурӗсем!— 
тесе харкашма пуҫларӗ.

Харкашмалдах харкашат.
—  Ӑна ҫилӗмпе ҫыпӑҫтарма пулат, 

тетпӗр хамӑр.
Ннм каласа та ӗненмест. Такаы су- 

йине ӗненнӗ. Пилӗк кун ӗҫ.тесен ултӑ- 
мӗш кунне ӗнселесех кӑларса йа^ӗ 
пире. Укҫине те памарӗ. Тупата!

Телей пулмарӗ. Пилӗк кун хушшин- 
'Ве платник йатне илтсе пурӑннӑ хыҫ- 
ҫӑн, у.1тӑмӗш кунӗн§е киле таврӑныад- 
ла пул§ӗ. Шӑпн пнрӗн ҫавӑн пек пу- 
лӗ, тетпӗр.

Мулка§ӑ айӑплӑ!.. Конешнӑ вӑл!.. 
Ара платннк хатӗрӗсем илме кайнӑ 
§ухяе пӗр мулка§ даша умӗн йӑнк ан- 
§ах ҫула урлӑ каҫса карӗ. Ӑҫтан те-
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Пушӑ ҫуртӑн пушӑ пуҫ* Шупашкарта тул ҫӑнӑхӗ 
лӑхӗ. ҫук пирки.
Вӑрнарти ву̂ амалли ҫурт 

пуҫлӑхӗ ҫыпсеврен тарса ҫӳрет. 
Ҫынсем хӑн патне пыраоран, 
алӑкни ҫине: „входить нелзя“  те- 
се ҫырса хунӑ Хӑв, ҫырка та 
пӗлмсст. П, П.

—  Мӗншӗн ку пушӑ врам аллп ҫур- 
та вулама.ллн ҫурт тесе йат панӑ?

—  ВывӗСЕи пуртан. Вывӗскине ву- 
лама пулат.

лей пулат вара унта? Конешнӑ пул- 
мас¥. Мулка§ каҫса кайнӑ хыҫҫӑн:

— Мӗнде канла —■ мулка§ каҫеа 
кайнп ырра мар теҫҫӗ, те-рӗ Ҫитӑр.

Енӗ;
— Пустуйа мари вӑлӑ. Унӑн ҫулӗ 

ҫавӑнтан пулнӑ пулӗ, терӗм.
,,Ҫавӑнтан“ пу.лнӑ ҫав. Пире усал 

тӑьасшӑн ҫавӑнтан иртсе кайнӑ. Мур 
кайӑкӗ! Хам ухутник пулсан... ҫугҫан- 
талӑкри ыулка^ссне пӗтӗмпех вӗлерсе 
нӗтӗрме.тле... Ан§ах унта та хелей пу- 
дас ҫу к -ҫу л  урлӑ мулка§ каҫса кай- 
сан, мулкад тытасси те пулас ҫук. Те- 
лей кирлӗ-ӗ! Телейсӗр, конешнӑ, тис- 
дӗк тасатыа кайнӑ §ухне те ҫул урлӑ 
мулка§ каҫса кайӗ.

МАМИ.

Шупашкара тул ҫӑнӑхӗ ҫителӗклӗ 
кплсе тӑманран, тухтӑрсем хура ҫакӑр 
ҫиме хушман ҫынсем, Шупашкартан 
тулӑ ӳсекен вырӑнсене тухса шӑвӑныа 
шутлаҫҫӗ. Пӗр пин ҫын кайсан, хват- 
тер тӗлӗшӗн§ен пурӑнма аван пула§§ӗ.

Пу.§нитсӑсен§е, шур ҫӑкӑр ҫук пир- 
кп, ҫынсеи хӑвӑртрах сывалса киле 
кайма пуҫларӗҫ, тет. Тухтӑрсеяе ҫӑ- 
мӑллӑх пулат ӗнтӗ. Пурнӑҫ ҫӑмӑ.ллан- 
нӑ ыайӗпе, малашне тухтӑрсем Т)ӑваш 
респуп.1 ӗкӗн§ен тухса тарма прахӗҫ-ши 
хут.

Тул ҫӑнӑхӗ ҫук ыайӗпе, Шупашкар- 
ти сугуилӳ оркӑнӗсен§е пушӑ мӑйӑхсем 
(.михӗсем) нумай выртаҫҫӗ. Вӑл пушӑ 
мӑйӑхсем йурӑхсӑра тухнӑ от§отсене' 
тултарса хума питех те кирлӗ пудаҫҫӗ.

Тул ҫӑнӑхӗ шыранӑ майпа сутуилӳ 
орканисатсисен§е ӗҫлекенсем ерни ер- 
нппе команттировккӑра ҫӳреҫҫӗ. Ко- 
мантировЕкӑра прахут ҫин§е ҫӳренӗ- 
шӗн, тӗрлӗ хулари номӗрсен§е укҫа тӳ- 
лесе пурӑнса патшалӑха пуйтараҫҫӗ. 
Усӑллӑ йапала.

Кӑҫал тул ҫӑнӑхӗ ҫителӗклӗ пулнӑ 
пулсан, Т)ӑваш Сутуилӳ Комиссариа§ӗ 
кплес ҫул га ҫӑнӑх кӳмеллп плансем 
тума вӗренес ҫук§ӗ. Кӑҫал план тума 
вӗренет пу.§, тӗтпӗр.

П. В.

Вӑрман ӳстерекенсем.

— Кӑҫал сирӗн «Вӑрман кунӗ» .та- 
йӑх иртри?

— Ла»ӑх пртертӗмӗр. 30 йӑвӑҫ вӑр- 
мантан кӑларса, ҫырмасене ларт- 
рӑыӑр.

— Лайӑх ӳсрӗҫи?
— 30 хунав йумана ҫирӗпреххисене 

лартнӑ кунах касса кнлсе карта тыт- 
рӑмӑр та, ӳсеймерӗҫ.

М и к у л а  В а ҫ л е й ӗ.
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Типпе тухнӑ пулӑсем.

Ҫаырӑк шӑлӗсемпе ӑслӑлӑх ^улӗсене 
кышлакан стутентсен, Шупашкара кил- 
сен, ӑс.тӑлӑх §улӗсене кышлас вырӑнне, 
аха.§ §улсене кышламалла пулнӑ.

Ак вӗсем:
Химӗк стутентӑя—'Ҫӑвашпроис-

вотсойусра ҫӗтӗк-ҫурак скла§ӗн саве- 
туйуш§ийӗ пулмалла пулнӑ,;пӗр ыех- 
ханнӗк—Комӳнпайӗн§е с§егговота
кӗнӗ, тепӗр технӗк— Сывлӑх Комисса- 
риатӗн§е телопроисвотиттӗлте ӗҫлет. 
Кашни хӑй Бырӑнӗнре ӗҫлет: Сывлӑх 

Коыиссарнатӗн§и технӗке телопроис- 
вотствӑна технӗккӑ йенрен пӳ- 
рократтисӑы патне ҫывхартас тӗлӗшпе 
ӗҫлеме хушнӑ, Комунпайне кӗнӗ ыех- 
ханнӗк сҫетовотствӑ ӗҫне машшннла- 
та¥, Пропсвотсойусри хнмӗк—ҫӗтӗк- 
ҫурӑксенрп пылрӑксене (тусансене) 
шӑршласа сӑмса витӗр хими§§ӗскп ре- 
аксп туса кӑлараЕ Аван практӗккӑ!

Ҫӗнӗ саспали.
Ха-§хи вӑхӑтра кам ӑслӑ пулас тет, 

§ӑваш §ӗлхи ва.§.§и ҫӗнӗ саспалли шу- 
хӑшласа кӑларма тӑрӑша¥.

Мускавпа Хусан хушшинри §у- 
кун ҫул ҫпн§и Вӑрмар йатлӑ стант- 
сӑра ҫӗнӗ саспаллн шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ. Саспаллине иурте курса ву- 
ла§§ӑр тесе, стантсӑрн ваксал тӑр- 
рине у.1ӑхтарса хунӑ (вывӗскӑ ҫап- 
нӑ). Ак вӑл:

Вӑл вывӗска витре сӑрлакан вырӑс- 
сем ҫырнӑ. Вывӗска ҫыртараканни хӑй 
те витре сӑрлаканскер пулмалла,—§ӑ- 
ваш §ӗлхине варалама йуратат. Ҫынӑн 
ӑс-хакӑлӗн§ен кн.лет ҫав вӑл.

Комсомолӗссен
Шупашкар вулӑсӗн§ен пнре ҫапла 

ҫырса пӗлтереҫҫӗ:
Ҫӗнйалти комсомол йа§ейкки, йа- 

§ейккӑ ҫыруҫи Шупашкара куҫ сы- 
ватыа кайнӑранпа нимӗн те ӗҫлемерӗ. 
Кайран икӗ комсомолӗс куҫпа §ир- 
лерӗҫ те, ханша ӗҫсе урам тӑрӑх 
киревсӗр йурӑсем йурласа ҫ)"рерӗҫ. 
Иа§ейккӑри активиссем ҫакӑн ҫин§ен 
шухӑшласа пӑхасшӑн мар пулмалла, 
теҫҫӗ икӗ йадкор.

Иалкор йулташсем! Мӗншӗн есӗр 
йа§ейккӑри активиссеы ҫавӑн ҫпн^ен 
шухӑшласа пӑхасшӑн мар, тетӗр. Вӗ- 
сем шухӑшласшӑн пу.тӗ те, ан§ах шу- 
хӑшлаиалли аппаратсӑр мӗнпе шухӑш- 
лӑн ӗнтӗ.

Тул ҫӑнӑх ҫукшӑн.
Кӗвӗҫекен ҫынсем нумай ҫав Шу- 

иашкарта. Пӗрп ҫыра¥:
Шупашкарта тул ҫӑнӑхӗ ҫук. 

Тухтӑр шур ҫӑкӑр ҫиые хушнӑ ҫын- 
сем ва.§.§ц те ҫук, тет.

Хм! Ҫӑнӑх ҫук. Тул ҫӑнӑх кӳре- 
кенсен пуҫӗсен§е мими те ҫук пулмал- 
ла та, ан§ах вӗсеы сирӗн пек кӗвӗҫ- 
меҫҫӗ.

Сасӑсӑр ъухӑн ҫын.
Тор йатлӑ коресаотент ҫапла ҫыра¥: 

Хурамал йадӗн§и йалсовет (Па- 
тӗрйел у.) Пешир Иванӗн Каҫукне 
Ҫӗрпӳри ҫӗвӗҫ шкулие кӗме пит ла- 
йӑх утостоверени панӑ. Утостовере- 
ни ҪИН8 ҫапла ҫырнӑ: вӑл §ухйн 
ҫын ывӑлӗ, тенӗ. '!§ухӑн ҫын ывӑлӗ 
ыар вӑл, уяӑн ашшӗ кудак пнркн 
суйлав правпне ҫухатнӑскер. Мӗнле 
пӑха¥ ҫакӑн ҫине „Капкӑн" тус?— 
тет.

Хӑвӑрах кураттӑр— „Капкӑн“ ун 
ҫине йӗплӗ ҫӑмахӑн вӗҫӗсеы витӗр пӑ- 
ха¥.



Лҫ 14 (47) К А П К А Н

Ҫӗр кастаръӗҫ... валеҫрӗҫ те.
I.

И.К-ВИҪ ҫуд хушши ҫӗр кастарас те- 
лӗшпе тӗпӗртетнӗ хыҫҫӑн, Мӑнал ву- 
лӑсӗн§е пулнӑ йалсем ҫӗрсене уйӑрса 
пӗтер§ӗҫ. Ҫав шутах фантӑр та Иа- 
Бӑшран ҫӗрне кастарса и.л§ӗ.

Тек-с тесе каларӗ тет.
— Ҫӗр кастарса и.тгӗмӗр ӗнтӗ тесе 

'фантӑр хрес§енӗ хура, лаптак сухалне 
тӑрӑххӑн йар-р шӑлса и.1§ӗ.

— Ҫӗр кастартӑмӑр, тесепӗ§ӗк а§а- 
сем те йӑкӑлттн-йакӑлттн сиксе ид§ӗҫ.

Ку ҫи йен§ен. Халӗ шал йенне пӑ- 
хӑпӑр.

— Ну а§асем, Иавӑш лашисене пи- 
рӗн ҫӗр ҫине ан каҫарӑр. Как каҫнӑ, 
тытса кӗрӗр.

Пысӑк наккассемпе '^антӑр хрес§е- 
нӗсеы вырт.иа кайакан а§исене ӑсатса 
аараҫҫӗ.

Ытги-хӗттн тарам та выдӑхсем вӗт 
ҫӗр кастарса илнн ҫин§ен пӗдмеҫҫӗ. 
'Ге Иавӑш хрес§енӗсем хӑйсеы те вӗ- 
сен лашисем ҫӗр кастарса илни ҫнн^ен 
пӗлменнине ■ҫухласа илеймен, те §ӳх- 
ласан та а§исене выртмакайнӑ §ухне:

— Аотӑвӑр, 'Ҫантӑр §иккин5е лаша- 
сем ',§антӑр ҫӗрӗ ҫияе каҫса ан кай§- 
§ӗр, тесе калама маннӑ. Иавӑш лаши- 
сем те ҫарана ҫитнӗ те, хали§§енхн 
майпа, '|антӑрпа Йавӑш хушшин§е 
мише йуписем пуррипе ҫуккине нӑх- 
масӑрах §икӗ урдӑ каҫса кайнӑ. '§ан- 
тӑрсем такҫанах Иавӑш лашпсем ка- 
ҫасса кӗтсе тӑнӑ.

•Ташасене тытрӗҫ.
— Йӗвенсем ӑҫта сирӗн.-
Навӑш а§исем тата те пӗ- 

§ӗкрех пулнӑ, ҫерҫисем пек тӑр-р-р, 
йӗвенӗсене пӑрахса тарнӑ.

.1ашасене... йӗвенӗсене пуҫтарса ка- 
йаҫҫӗ те, '§антӑрсеы, Иавӑшсем пы- 
раоса пӑхыасӑрах йӗвен сутса 10 тен- 
кӗлӗх ӗҫсе йараҫҫӗ.

— '§икӗ урлӑ каҫнӑ тӑк каҫнӑ, ту- 
лес пулат, тесе Иавӑшсем йӑвашшйн 
^антӑртан тухса кайаҫҫӗ.

II.
Йавӑшра. Хадӑх какӑлтатаГ. Сугас, 

сутас тени ан§ах илтӗнет.
— Миҫе §етвӗрт паран.-'
— Иӗр §етвӗрт.
—  Тепӗрне хушан пу.д'-'

— Хамӑр ҫынсем вӗт, хушас та 
пу§.

Икӗ Иавӑш хресҫенӗ Павӑш халӑ- 
хӗн^ҫен икшер 'ҫетвӗртпе ҫуршар те- 
ҫеттин нлеҫҫӗ.

— Иапӑх ҫӗр. Ӗҫсе йулас ҫӗр ва- 
леҫнӗ хыҫҫӑн, тесе калаҫса лараҫҫӗ 
каскасем ҫнн^ҫе Иавӑш хресҫенӗсем. 
Капла питӗ лайӑх, укҫа та пул§ӗ, 
ереке те...

— Тата '§ӗрӗк теҫеттин ытлашшв: 
йу.тҫӗҫке, ӑна кам илет’.>

—  Хам плем.
— Мӗн 'ҫул паран?
—  [§етвӗрт. Мана пӗр ■§етвӗртле 

йурат пу§ тетӗп халӑх? Есӗр епӗ ка- 
ланине пӗлеттӗр пу.§, тетӗн.

Камши вара ку питӗ 'йаплӑ ҫын? 
Леш... хайхи. Пӗлместри? Влассӑв... 
коысомол на-вейккин ҫекреттарӗ.

Влассӑв ал ҫапса пӗр '§етвӗрт.ле §ӗ- 
рӗк ҫӗр ил§ӗ.

Халӑха та савӑнӑҫ, Влассӑва та са- 
вӑнӑҫ.

Савӑнӑҫ хыҫҫӑн... мӗн?
ПИНЕР.

Ҫӗр упполномод^вӗнӗн

кашни кунхи „кун йӗрки
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К а м к у?
(«Капкӑн»

Пӗрре енӗр Ленинкратра, йерҫнӗ 
кун каҫхине, вырӑс йулташсемпе:— 
ӑҫта кайса вӑхӑта аван, усӑ.1 лӑ, ка- 
нӑҫлӑ иртерме пулӗ-ши, тесе шухӑш- 
ласа пуҫа ҫӗмӗрсе тӑтӑмӑр.

Пӗри: театтӑра кайнине ҫитес ҫук, 
тесе астара¥.

Вара тепри: театтӑрта мӗн унта? 
Айтӑр, а§асем, лу§§ӑ хамӑр клупа! 
Епӗр унта вӑхӑта театтӑртнн^ен те- 
мӗн §ухлех аван иртерме пултаратпӑр, 
тесе путарса хура¥.

Тата виҫҫӗмӗшӗ: '§ӑнахах! Епӗр 
унта ҫав «Пекемота», «Кӑркатила», 
«Ҫмеха§а»"'), тата вӗсем йышшисене 
урӑххисене тӗд пулсассӑн, ытла та вӑ- 
хӑта савӑнӑҫлӑ иртерме пултаратпӑр, 
тесе кӑшкӑрса хура¥ те, пирӗн пуҫсе- 
не хӑй йенелле ҫавӑраЕ Епӗр вара 
клуяада вӗҫтеретпӗр. Пирӗн клупа пы- 
яи, яайана иртерех пул§ӗ пулас: ха- 
лӑх сахал, мӗн пурӗ те пӗр нк-виҫ 
ҫын «Смеха§» ҫӑварӗн§ен пӑхса кулса 
ахлатса лараҫҫӗ. Тата вӗсен§ен инҫех, 
те мар сӗтел хушшин§ех ,,Пекемот“ ’ 
мӑшласа, тӗлӗрсе ларат.

Пирӗн аташса пынӑ сасӑсемпе вӑ- 
ран§ӗ. Кӑштах, епӗр килнӗрен пулас, 
кӑмӑллан§ӗ те пирӗнпе йумахлама пуҫ- 
ларӗ.

Вӑл тӗрлӗ „мӑнӑ“ ҫынсен§ен, тирек- 
тӑрсен§ен, раснӑй саветуйуш^исен^ен 
нумай тӑрӑхласа пире култар§ӗ.

— Есӗ вӗсене тытсан мӗн тӑватӑн, 
тесе ыйтрӑм.

—  Алла кӗрсен, мӗн тумаллнне пӗ- 
летпӗр, тесе шанлаттарса §ышрӗ сӗтел 
ҫнне, хӑйӗн пӗрене пек аллнпе. Сӗтелӗ 
§ӑтаймасӑр ҫӑтӑртаттарса йӑнӑшса 
карӗ.

Ҫак вӑхӑтра йарр! алӑк уҫӑлса ка- 
рӗ. Кӗрсе тӑ^е алӑкран: пӑхсан та 
хӑрамалла, курсан тармалла, пӗр сӑн- 
сӑр иптсӗр хӑрушӑ кайӑк. Унӑн ҫӑва- 
рӗн§в} §укмар пек, пысӑк §ӗлӗ»! усӑн- 
са тӑраК

'§ӗлӗмне хӑйӗн пӑ§ӑкӑ пек шӑлӗ- 
семпе ҫыртса хунӑ та, тутппеле вӑра- 
хӑн пӑклатса тӗтӗм кӑлара¥. Тата

*] <Каркатил>, «Ҫнехад>, <11еЕемот>, Пу- 
со1ор>— .Мускавпа .1внинкратра вырӑс дӗл- 
1 ипе тухакан шурналеем.

туса асӑнса).
унӑн хул хушшин§е тимӗр сенӗк вӗҫӗ- 
курӑнса тӑра¥. Ҫак кайӑкӑн хӳри ава.л 
Кӗтерин патша майрнн тулетир арки 
пек, вӑрӑмӑн сӗтӗрӗнсе пыра¥.

—  ,.Кӑркатил“ , тесе пурте унӑн ҫи- 
нелле пӑхса хаваолан§ӗҫ.

Ҫак хайхи ,,Кӑркатил“ кӗрсессӗн 
пнре пурне те телей сун§ӗ. Кайран 
Мускаври нурӑнӑҫ ҫпн-ҫен, тата йтти 
кукӑр макӑрти кӗтессен§и мыскарасене 
калама танратса каре. Сӑмах-йумах 
ҫавӑрӑнӑҫ майӗпе ҫак хӑйӗн сенӗкне 
ҫӑмах внлкки пек ҫӑмӑллӑн ҫавӑрка- 
ласа, иртӗнсе пурӑнакансене ва§.§н ха- 
тӗр, тесе мухтанса илет. Епӗр сисмен 
те, тата пӗр хрес§ен йевӗрлӗ тумланнӑ 
ҫын кӗрсе тӑнӑ.

—  А-а-а, „Лапӑт“ мое ваы, тесе 
хӑшӗсем ӑна алӑ пама гытӑв§ӗ<;.

Ҫак „Лапӑт“ тенӗ хрес§енӗн ҫурӑм 
ҫийӗн§е пӗр мӑшӑр ҫӑпата ҫӑкӑнса 
тӑра¥.

—  Мӗн йапала тата ку санӑн?
— Мӗа?.. Мӗн йапали... путсӗрсене 

§армалли хатӗр. Кулаксене, тӑта ҫавӑв 
пек ҫын мӑйӗ ҫин§е ларакансеее ҫак 
ҫӑпатапа ҫавӑрса ҫапса йарӑнтарса 
йаратӑп, тесе хӑйуллӑн уткаласа ма- 
лалла иртсе лар§ӗ.

—- Ӑҫта .,Пусотор“ .-'
— Темӗншӗн вӑрахӑн ҫӳрет ҫав... 

вӑхӑтра никҫан та килеймест. тесе 
лараҫҫӗ тепӗр кӗтесре.

Ҫак „кайӑксеы" пнре пнтӗ пумай 
мыскарасем туса култар§ӗҫ.

Вӗсем пӗрин§ен пӗрп ӑыӑртса ыух- 
танса хнтре нумах-сӑмахсем каласа 
тӗлӗнтер§ӗҫ.

Ҫак вӑхӑтра манӑн ,,Капкӑн“ аса 
кӗрсе карӗ.

— Ех! ҫакӑнта „Капкӑн“ пу.тсас- 
сӑн мӗнле идем пулӗ§1 ӗ-ша? Култарма 
та пӗлӗцӗ, мухтанма та пултарӗцӗ.

. Иумах-мыскарасене те кадасран тытӑн- 
са гӑм ӗцӗ. Тата хӑйӗн шат тӑвакан 
капкӑнне кӑтартса тӗлӗнтерме пулта- 
рӗ§§ӗ.

Ҫылӑхсӑр ҫын шухӑш ҫинех ҫитет 
теҫҫӗ. А.лӑк шӑлт-шалт уҫӑдса хупӑн- 
§ӗ. Иӑпӑрт-йапӑрт алӑкран пӗр йашӑ 
кӗрсе тӑ§ӗ.

— Кам ку?
Хййӗн ҫирӗп сассипеле:
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— Ӑҫта ҫакӑнта §ӑваш а§и Кӗр- 
кури Унтрпйӗ, тесе 'бӗн§ӗ.

Епӗ „Капкӑн“ сӑнне тата унӑн сас- 
сине уйӑрса илтӗы те §унса пытӑм.

— Ех, '5унӑм!—тесе ыталаса 'ҫуп- 
туса ил̂ бӗ мана „Еапкӑн“ тус.

— А-а! йуратнӑ пи^ҫ^есем ыӗнле 
'бупкалаттӑр, кайӑксем тупӑнкалаҫҫӗ-и? 
—тесе, леш «Пекемот», «Кӑркатил», 
«Лапӑт», «Смеха§сене» алӑ парса та 
тухрӗ ҫӗнӗ хӑна «Капкӑн».

— Р£ам-шп ку'.-— тесе нумайӗшӗ 
ыйтма хӑйаймасӑр пӑшӑлтатса лараҫҫӗ.

—  Ппре пурне те пӑ.тлат, епӗр пал- 
лайыарӑмӑрха кӑна тесе мӑшлатса 
ларат лешӗ «Пекемо§ӗ» те.

Леш хӑйуллӑрах «Кӑркатилӗ» ҫеҫ 
кайса:

—  Каы есӗ, калаха?—тесе тӳррех 
«Капкӑнтан» ыйтрӗ.

Вара «Капкӑн» ҫапла каласа па§ӗ:

«Епӗ хнре тухсассӑн 
Тискер кайӑк шикленет,
Иала пырса кӗрсессӗн 
Кулак 'ҫунӗ сиккелет.
Кам-ши епӗ?
Мӗн йатлӑ? Пӗлӗр!..

— «Капкӑн» тесе пӑштах «.РапӑР» 
х ӑ 1хин§ен пӗ.лтертӗм. Ан§ах ӑн.ланай- 
марӗ пулас, «Капкӑн» тесе каласа 
хураймарӗ.

Епӗ вара тӑрса, пурне те илтыелле 
ҫапла каларӑм:

— Ҫакӑ спрӗн умрп ҫамрӑк §нпер 
а§а «Капкӑн» йатлӑ пулат. Вӑлӑ ирӗк- 
лӗ '§ӑваш халӑхӗн пӗрген-пӗр йуратнӑ 
ывӑтӗ. «Капкӑн» вӑл 'вухӑн ҫынсен 
тусӗ, кулаксем пек тискер ҫывсен ха- 
йар тӑшманӗ, терӗм. Хамӑн тус „Кап- 
кӑн“  ҫин§ен татах нумай каласа тӑ- 
кас тесец ӗ, ан§ах халӑх шавлама 
пуҫларӗ.

„Капкӑнран“ §ӑваш пурӑнӑҫӗн'§и 
мыскарасене каласа памаыйтма пуҫла- 
рӗҫ. Вара ,,Капкӑн“ туртӑнса тӑмарӗ.

Пуҫласа карӗ йуыах-сӑмахсене шӑ- 
рантарма. Птлекенсем „Капкӑн“ ҫӑва- 
рӗн^бен ҫеҫ пӑхса лараҫҫӗ. Епӗ те 
„Капкӑн“ ҫав терп халапсене кастар- 
зине илтсессӗн, ӗлекхин^бен нумай ҫӑ- 
вӗдаеннӗ тесе тӗлӗнсе тӑтӑм. Пумайӗ- 
шӗ „Капкӑн“ ыыскарисен§ен вар ыра- 
тац ен ех  ахлатса кулса лар§ӗҫ.

Ҫапла вара ,,Еапкӑн“ пурне те тӗ- 
лӗнтер§ӗ.

А. КРИ— ӖВ.

— Мӗн акатӑн?
—- Ыраш.
— Мӗншӗн тикӗс акмастӑн?
г -  Аксан турӑ аллине паратӑн. Турӑ 

тикӗслӗ-ха.
К у р к а й.

ЪӖННИ.
Йӑван-Муъи („Капкӑн-‘ ретак- 

си) ,,Хӗрлӗ '̂5ӑваш“ вал̂ -ъи 
5 тенкӗ паТ)ӗ. Йероплан ва.Т)Л)И 
5 тенкӗ ҫумне ну.Т) хушса (50 тен- 
кӗ) ҫак йулташ маррисенъен 
укҫа сӑптӑрса илме т,ӗнет;
2-3-4-5-мӗш расретлӑ паттент 
илнисенъен, паттентсӑр сутӑ.тӑ- 
вакансент,ен, арман хуҫисенъен,, 
хуликансенъен, растрат-ҫӑксен- 
Ъен (килти пурлӑхсене сутса), 
ерех кӳпекенсенъен, сӑмакунк- 
кӑ пӗҫерекенсент,ен, тата ытти 
,,Капкӑна“ ҫывӑх тӑракан ҫын-- 
сен-̂ ен пуринъен те.
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Йуман сысна айӗнье
ИлйинсЕИ вйрманлӑхӗн пуҫлӑхӗ 

И. В. Никкиттӗн, хӑйне пӑхма 
хушнӑ вӑрман хуҫайствине лайӑх 
тытса пырас вырӑнне, сыснаданса 
кайнӑ, тет. «Канашран».

'§ӑваш сыснн айӗн§е 
Иуман хӑрма тапратнӑ. 
Ан§ах пӗрре ҫу кунде, 
Снлленме вӑл тытӑннӑ.

Крылов поетӑн сыснине 
Иуман ҫин§и пӗр ҫӑхан: 
— Пархатӑрсӑр!—тенине, 
Ҫа\| еысна та идтмен мар.

Ан§ах уншӑн ним те мар: 
Ку сыснана сутйе те 
Тӑватӑ хут сут тунӑ,
Уншӑн Вӑрман найӗ те

Ппн тенкӗлӗх штрав панӑ. 
«КроЕОтилпа» «Патрак» та, 
„Трутовойпе“ „Канаш“ та 
Вӑл сыснана сирмен мар.

Сысяа лайӑхах хӑртат, 
Ахӑлтатсах нӑрклатат. 
„Капкӑн“ лартсаи мӗн пулӗ— 
Мӗн птлӗ те мӗн кплӗ.
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Шартлаттарат.
Есӗр вулӑр ,,Капкӑн“ туссем, 

Ҫакӑ манӑн сӑввӑма, 
Рифмӑ, рнгмӑ хитрех маршӑн 

Ан йатлаҫӑр-ха мана. 
Ҫуталӑпӑр.

Халӗ хӑш пер мушнксем те 
Ҫутта тухса карӗҫӗ 

Арӗмсене калитлесе
Кӗҫ уйӑрса йараҫҫӗ 

Ҫутта тухрӗҫ.

Йашшисем те ӑслӑ.1ан§ӗҫ
Хывӑх лартсах гытас ҫук, 

„Илеп“ тесе пурӑнаҫҫӗ те 
Иатне ҫитсен тараҫҫӗ, 

Аслӑлан§ӗҫ.

Хӗрӗсем те йуласшӑн мар,
Кунран кунах ҫуталаҫҫӗ. 

Ҫӑвар карса ҫӳрекене
Иут сӑмахпа паллаштараҫ. 

Ҫутта тухрӗҫ.

Шӑлсӑр ватӑ кар§ӑксем ге 
Пӗ.1месӗрех пурӑнмаҫҫӗ, 

Антихристӑ килнӗ тесе
Открыттисем тӑваҫҫӗ. 

Ӑслӑлан§ӗҫ.

Сутанасӑр стариксем те
Ҫуталасран ннҫех мар-ха: 

Куҫа «трахвим» йерсессӗн те 
Иумӑҫаллах ламсаҫҫӗ 

Ҫутта тухрӗҫ.

Хӑш пӗр йадти а§асем те 
Хастарланся карӗҫӗ, 

Улт-ҫи§ ҫулта пулсассӑн та, 
"^ӗлӗм тувтма пӗлеҫҫӗ. 

'лслӑлан'§ӗҫ.

Пӑрҫата¥лӗ теннсем те
Хӑш-пӗрисем ҫуталаҫҫӗ. 

Пӗрре кӗрсе выртаҫҫӗ те
Вҫаткӑран та вӑтанмаҫҫӗ. 

Ҫуталаҫҫӗ.

Уцрештенин сӗм вӑрман§е
Йӗркесем те на§арах мар: 

Хресден ӗҫне пырсассӑн та 
ЬТран ки.1се пӑхха теҫҫӗ. 

Йӗркелен§ӗҫ.

Туй тусан та хӑш ҫамрӑксем 
Арҫурилле сиЕкелеҫҫӗ,

Хӑтара.

Хӗр ҫураҫма килнисем: Хӑта, килнӗ/ 
ыайӗпе хӗрне курсах кайасҫӗ пирӗн.

Хӗр ашшӗ. ЛТашук, пӳрте кӗрсем, 
ыӗн тулта нменсе тӑратӑн. (Машук
кӗрет].

Пулас упӑшки. Аван хӗр, аван.
Иатламадда мар. Ну, хӑта, кала мӗн 
■ҫухлӗ илес тен ку хӗршӗн худӑм укҫи,

Хӗр ашшӗ. Мӗн мӗн §ул илесси...
50 тенкӗсем параттӑр иудӗ.

Пулас упӑшки. Ей, хӑта, йурӑхсӑра 
калаҫан ҫав есӗ. Ҫӗнӗ ҫулта манӑн 
йулташ хӑи арӑыӗшӗн 30 тенкӗ ҫеҫ 
хулӑм укҫи па^вӗ. Ун арӑмӗ сан хӗр- 
тен нимӗн те кайа мар. Ҫӗн ҫултан 
вара пур йапала хакӗ (те, 1 0  про^дӑн 
ӳкнӗ. Есӗ те 27 тенкӗпе паранах пул& 
ӗнтӗ.

П. В.

Самакункӑ кӳпеҫҫӗ те
А.чтансем пек вӑрҫаҫҫӗ. 

Ҫутта тухрӗҫ.

Ха.§хи по^втӑ текенни те
Хастарлансах пырат-ҫЕе, 

Виҫӗ кунта ҫитес хута
Внҫ уйӑхсӑр леҫмеҫ-ҫке! 

Кахаллан§ӗҫ.
АТТАЙ М.
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Куккук 10 авӑтрӗ, алӑкӗ уҫӑлмаст.
Иалти хрес§енсем саккун котексне 

мӗнне пӑхмасӑрах ҫи§-сакӑр сехеттӗл- 
нелле Шупашкарти советӑн ,,по§-нит- 
сине“ пухӑнма пуҫлаҫҫӗ. Килтен, ҫур- 
ран йапала, паллах, тата маларах ту- 
хаҫҫӗ. Вара, ҫи§-сакар сехетрен пуҫ- 
ласа 9 сехете ҫитицен пу.§нитса кар- 
тишӗн§е, пу;§нитсан кӑритурӗсен§е, 
алӑксем патӗн§е кӗтсе выртаҫҫӗ.

Кӗтнӗ вӑхӑт ҫитет. Уҫӑсемпе §ан-

Йалти пушарпа кӗ- 
решес ӗҫ.

—  Са^ӑн тӑрпу (мӑрйе) шӑ- 
тӑкъӗ.^Йусарӑни?

—  Ӗнер анъах сус тӗвипе 
шӑтӑкне мӑкласа антӑм. Хӑпар- 
са пӑхсан та тӑрпа ҫумӗнъе 
шӑтӑк тупаймӑн.

Еӑртаттарса, алӑк йар уҫӑлса кайа¥ те, 
сирӗн ума шурӑ „сараппан" тӑхӑннӑ 
ҫын тухса тӑрат.

Майпен сӗтел кутяе пырса лара¥. 
Майпен шкапне уҫа¥, майпен §ернил 
илет, унтан ...майпен... кӗнеке, май- 
пен ҫырыа пуҫла¥.

— Санӑн йату ыӗнле?
— Валерий.
— Слушӑш§и?
— 4 уйӑхрн а§а.
— Тепри.
Тепрп пырса тӑрат. Ҫапла пӗтӗм 

ҫынсене ҫырса пӗтерет те, каллех при- 
йомнӑйӑн алӑкӗ хупӑнса ларат. Аха^ 
ҫеҫ мар, ҫӑраланса...

10  сехӗт—алӑк уҫӑ.тмаст. 1 1  сехет 
— алӑк татах уҫӑлмасГ.

Варвиттине йернӗ а§асем пӑнӑшма, 
макӑрма пуҫлаҫҫӗ. Вӑйсӑрланҫа ҫите 
пуҫланӑ ватӑ ҫынсемех аран- аран ах- 
латма пуҫлаҫҫӗ. Куҫ §прпе пынисем 
вырӑн сарсах пусыасем айне комнӑт- 
сем тӑрӑх хардӑттарма пуҫлаҫҫӗ.

— Вӑн пӗр сехет ҫур. Алӑк уҫӑл- 
маст.

§пр.тӗ ҫынсем выртакан пӳ.тӗысен§ен 
тухса вра§сем варкӑшма пуҫлаҫҫӗ. 
Пурте утаҫҫӗ. Таҫта кайма васкаҫҫӗ.

Хутран-ситрен хӑшӗ те пӗри шыв 
пирки те пу.тин тулашма пуҫлаҫҫӗ.

— Итлеха сторӑш, мӗншӗн есӗр вӗ- 
ретмен шыв ӗҫтереттӗрха?

—  Вӗретмен гаыв? Ҫӑл шывӗ вӗт 
вӑд шыв, Атӑл шывӗ мар, варах ан- 
тӑратмӗ.

— Иепле вара аптратме.-' Епӗ §ӗр 
шыв ӗҫме пӑрахни 4 уйӑх ҫитет ӗнтӗ, 
ман ӑна мӗн.те ӗҫес?

— Е-е! Хресден пулса курман 
пулӗха есӗ. Хрес§енсем ха.§хи вӑхӑт- 
ра ӗнтӗ таҫтн шыва та ӗҫеҫҫӗ. Еҫес 
кплсен лупашкари шыва та ӗҫӗн.

12 сехет ҫапрӗ. Прийоынӑй а.тӑкӗ те 
уҫӑл§ӗ. Прнйом пуҫдан§ӗ.

А§асеы макраҫҫӗ. Ваттнсем йӑнӑ- 
шаҫҫӗ. Вра§ тулашат.

— Меском. мен астӑватан есӗ! Па- 
йан ман прийом мар, ка.тлех епӗ прн- 
йома т)гхрӑм. 1 2  сохет ҫнтнӗ, прийом 
тпн пуҫланаГ... Ю-рах пуҫланмадла.

— Мӗн тӑвас тен-ха?
ПАВЛАВ 2.
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& С П А  Н И.
Ыйту. Ҫӗнӗ Ушкӑн-Атнкассин§и 

Аттай вул.) йалканаш ҫыруҫин каш- 
ян кунах ӳсӗр гӳреме йӳра¥-иУ

Шӑпӑр.
Ответ. Иурат. Ан§ах ӑна йалканаш 

ӗҫӗсен§ен хӑтарас пулат, ахалӗн унӑн 
ӗҫме вӑхӑт пу.тмӗ. •

Ыйту. Шукассин§и (Ентриӑел вул.) 
кӗтӳҫӗн йалта ӳсӗрӗлсе ҫынсене хӗне- 
ые йура¥-и?

Мӗнле бармалда?
Ш у к-к а.

Отват. Хирте вы§ӑхсене хӗнеме вӗ- 
реннӗскерӗн йалта та алди кӗҫтет пу§.

Хӗнеьенсене §армал.ти Уколовни 
Котекӑс йатлӑ кӗнеке пур, ҫав кӗне- 
кепе пуҫӗн§ен а§ашласан хӑйех §а- 
рӑнат.

Ыйту. Ш упашкарта вырӑн тупма 
май пур-шн/ Калаха «Капкӑн»!

Торинкасси йалканашӗ.
Ответ. Ҫу вӑхӑтӗн§е Шупашкарта 

вырӑн нумай: Атӑл хӗрин§е те прӗк. 
хула урамӗн§е те ҫӗр каҫыа пудат, 
тата лашапа килсен хула тулашӗн§ех 
аван, ан§ах пӗртак вӑрӑм-тунасеы ап- 
тратаҫҫӗ. У§рештенпсен§е вырӑя тупма 
хӗнтерех.

Хуйхӑ.

КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
Швпире (Аттай вул.). Партйа§ейк- 

кӑн ҫыруҫи, ҫынсеыпе калаҫнӑ 1 ухне, 
сӑиаха сутӑн илсе калаҫат, тетӗн. 
Мӗн 1 ул парат вӑл кашни сӑмахшӑн. 
Сутма епӗр те пултаратпӑр. „Капкӑ- 
нӑн“ сӑмах нумай.

408№ (Хоса касси, Упи вул.) Пу- 
лӑшком сӗллине никамран ыйтмасӑрах 
хӑй патне илсе кайяӑ комиттет пуҫлӑ- 
хӗ ҫпн^ен халӑхран ыйтса пӗ.т: акат- 
ши претҫетаттӗл ҫав тырра, йе унтан 
салат тӑват.

Ҫӑптӑра (Хӗрлӗ-^Ҫутай вуд.). Мӑн- 
Хӑмӑркка йалӗн^и Шур Хветӗрӗн ки- 
лӗрен-киле куҫса ҫӳрекен пӳртре йух- 
тариалли аппарат пур, тетӗн. Сирӗн 
килӗрен-киле куҫса ҫӳрекен ,,Капкӑн“ 
ттйаныалла. Мсӑллӑ йапа.ха.

—  Кин, мӗншӗн йӗретӗн?

—  Йӗрмесӗр. Упӗшкам вулӗ- 
са хӗрарӗмсен пуххине карӗ. 
Хӗрарӗмсем хушшинъе ӗҫлетӗп, 
тет. Мана пӗраха! ӗнтӗ вӗл.

М. А-в.

Сатаъ туппи.
«Капкӑнӑн» 13-мӗш .М-ӗн^е ҫапӑн- 

пӑ сата§ туппине шыраса тупакансем 
сахал пу.1 1 ӗҫ. Пӗтӗмпе икӗ ҫын шы- 
раса тупнӑ: Кирилд П. Толннӑв (Туҫж 
вул., Мӑнпал Хапӑс), тата Ваҫҫитйӗв 
(Шур1 а в.).

Туппи ҫапла: Мӑн ҫынсеы 11 пул- 
нӑ, саниттар компҫҫп ренӗсем 8, а^а; 
сем 81.



16 К А П К Ӑ Н №  14 (4 7 )

Коиантировккӑран таврӑннӑ хыҫҫӑн.

—  Сылтӑм аллӑм отъот ҫырма кирлӗ, сулахаййи-суйа 
роҫпискӑсем ҫырма... Тӑнпуҫ пур ман, тӑмпуҫ!...

Ответ. реДкШтор А. Золотов .
Чувашлит 1959 Чебоксары, тип. „Чувашская Книга“.


