
„Канаш“ хаҫат ҫумӗн^ҫе тухаФ.

Авкустшӑн, 1927 ҫ. З-мӗш ҫул тууаӲ.

Шута кӗмен капан.

Кил хуҫи. Кӑҫал ыраш вӑйлах пудмарӗ манӑн— 3 капан аран тукаларӑм, 
ПускиЛ) ҫынни. Виҫҫӗ мар-ҫке—тӑваттӑ. Пӗрине ма шутламастӑн тата?.. 
Кил хуҫи. Вӑл капан ҫавах хамӑр пыра кӗрес ҫук. Салат тӑвап унтан. 

Еҫкӗ-ҫикӗре хӑнасен пырнех кайса пӗтет ӗнтӗ вӑл, ҫавӑнпа епӗ ӑна капан 
шутне те хуыастӑп.
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Патша вӑхӑтӗнье салтака кайнӑ ъухне ашшӗ- 
амӑшӗ макӑрса йулнӑ.

Усен-пулан йапала.
(Некролӑк вырӑнне *).

Мӑйан ҫин§ен...
Манӑн хади§§ен тус кутне йус кӗ- 

мен тусӑм, Ухливан Мӗкӗти, 1921-мӗш 
ҫулта мӑйана вара ӑш патне пыракан 
апат вырӑннех хураддӗ. Мӑйан ҫӑкӑ- 
рӗ пӗҫерсен вара, ннкаыа та апат 
лартмасдӗ.

Виҫӗмкун йала пырсан, ашшӗйӗн, ывӑ- 
лӗйӗн, ҫветтуй сывлӑшӗн йадӗпе, тӳрех 
унӑн ыӑйан шӑтса ларнӑ кил-картпне 
кӗретӗп. Кӗтӗм те, тӗлӗнсе, пӗрене пек, 
хытса карӑы. Ара, тӗнде пулнӑран та 
пулман йапала: Ух.ливан Мӗкӗтпн кпл- 
картянде пӗр мӑйан та ҫук. Каккуй 
пӗр ыӑйан, куҫа дармакласа пӑхеан 
та ҫур мӑйан пӗрди тупаймӑн. Тупа- 
та! килкартпне Уртеый сухалӗ некех 
туса йанӑ.

— Ку, кпвҫен паракан йулташлӑх 
урлӑ, лаша илнӗ-и мӗн, тегӗп.

Хӑй ҫук.
Хӗвел ӑҫта ҫитннне пӑхас шухӑшпа 

сарай тӑрнелле пӑхрӑм та, Ухливан 
Мӗкӗти сарай ҫннде тӑнияе курах ка- 
рӑм. Аллнне ҫурла тытнӑ (раподн 
пулнӑ пулсан мӑлатук тытнӑ пуле-§§е 
те).

*) Кӑшта! Ломаккбн майтӑ.

— Мӑйансене тасататӑн? Улӑм внт- 
нӗ сарай ҫинде ӳсеҫҫӗ ҫав шуйттан 
курӑкӗсем, терӗы.

—  Ан шарла, терӗ нк аллине ыа- 
лалла тӑсса.— Ҫынсене ан и.лтгер!

—  Сутнӑскери мӗн сан мӑйану? 
Мӗн шарлама.гла маррн пур унта, 
терӗм.

— Сутман. Хамӑн. Мӑйан пуррине 
и.лтсен паятитсем ҫаратса кайма пуд- 
тараҫҫӗ мана, тет.

—  Карл Маркс, ҫырлахах!— Ку ух- 
маха йерсе кайнӑ! Ухыахӑн су§ӗ хӑй- 
ӗнпе пӗрлех, тенӗ ӑслӑ ваттисеы. Та- 
рас кунтан терӗм пӗре.

Ан§ах епӗ вы.-§ӑх маррине аса ил- 
тӗм те, Ух.1иван Мӗкӗтине хӗрхентӗм.

— Ан унтан, терӗм.
Ухливан Мӗкӗтн анас вырӑнне:

— Санӑн тапак пурп, терӗ.
— Пур. На, турт! Ан'§ах малтан 

хӗвелшӗя те пулсан анха унтан, тетӗп.
— Апла пулсан тӑварӗ те пулӗ 

санӑн?
—  Тӑвар * та пур арӑмӑн. Килте 

ту.§ккӑ.
— Мӗн тӑвас?— тет шӑппӑн Ухли- 

ван Мӗкӗти.— Нӳхрепе пытанаси мӗн? 
Нӳхрепе пыгансан, тупӗҫши?
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у л ш а н ъ е.
Халӗ

'̂ емиерлен макӑрат.

— Кам?
— Акӑл§ансеы, йуппунисем, киттай- 

сем...
— Анха, ан! Ансая каласа парӑп. 

Есӗ ҫӳле хӑпарса кайнӑ та, нысӑк ҫын 
пулнӑ. Пысӑк ҫынпа кадаҫма хӑратӑп 
енӗ, ан-ха тархаешӑн, тетеп.

— Ҫур пӑт танак илместӗнп манне, 
тет.

— Мӗн тӑвас манӑн ҫур пӑтпа, те- 
рӗм.—Оҫмушкнне нлӗп.

— Тархасшӑн ил-ха. Ҫур пӑ§ӗпех 
пл.

— Ан-ха тархасшӑн унтан... Мӗн 
еоӗ—услаы тӑватӑни мӗн? Мӗнле рас- 
ретха сан паттент?

— Вӑрҫӑ пулат тесе, 3 пӑт тапак 
ПЛС0 хутӑы, нӗр лав тӑвар, пӗр пи- 
§ӗке краҫҫын. Пурара, уҫтинп пох, 
пӗр пӑр§ӑ тырӑ йулмарӗ. Сутрӑм та, 
ыйткаласа ҫӳренӗ §ухне паман йапа- 
ласене илсе хутӑм. Пӗр кӗренкке тӑ- 
варшӑн икӗ кӗренкке ҫӑкӑр илес те- 
рӗм те вӑрҫӑ тухсан... Халӗ ӗнтӗ, йы- 
тӑ пек, выҫӑ. Ҫименни лан виҫӗ кун...

Епӗр ҫапла калаҫса тӑнӑ ҫӗре йӑ- 
пӑш, Пӗмтип Павӑдӗ, усдам тӑвакан- 
скер, пырса тӑ§ӗ:

— Шед сана, Мӗкӗте пи§§е!
Санӑн таварна хамах плем. Хам

сутнӑ тавар хам патах пытӑр. Ан§ах 
хакне ҫур хак ан§ах паратӑп, йура¥п 
Мӗкӗте Ш1§§е тесе тӑрат. Упрам Мӗ- 
кӗти ҫавна—плтсен ҫӑварӗн§ен кӑпӑк

кӑларма пуҫларӗ. Уҫ тунанӗсене шӑр- 
шӑятарма ла§ сурса и.лсе, §ышкисене 
■ҫӑмӑртарӗ. Куҫесене §армакларӗ.

— Шуйттан кӗвентп, ӑҫта санӑн 
вӑрҫу! Пар ырна вӑрҫӑ! Вӑрҫас килет 
ыанӑн! Суйрӑн!... дӗп §иперех суйрӑн 
вӗт есӗ вӑрҫӑ пуҫланнӑ тесе. Сана, 
шуйттапа, таварна с}’тса пултӑр. 
Ӑҫта вӑрҫӑ, тесе сарай тӳпин§ен аныа 
тытӑн§ӗ те... Лен! турӗ. 'Ухлнван Мӗ- 
кӗти, хырса йанӑ ҫӗр ҫине лаша вил- 
ли пек карӑнса выртрӗ, Пӑхатпӑр: 
сывламаст те. Сывлаттарао тесен те 
сывласшӑн ыар.

Халӑх пухӑн§е. Палсовет иы§ӗ. 
Акт ҫыр§ӗҫ. Никамран расрешшенн и,1- 
месӗрех сарай тӳпин§ен ӳкрӗ те вил- 
§е“ , тесе ҫыр§ӗҫ акги ҫин§е. Мн.1итси 
патне йа§ӗҫ. Ҫав кунах унӑн мош§ине 
хуралама пушар трушинисеяе тӑрат- 
рӗҫ.

— Ҫӑмӑл тӑпри видӗ пу.1тӑр, ан§ах 
пӗре пулса пртнӗ ӗҫе урӑх ан асӑнӑр, 
ахалӗн ыана ҫвитеттӗле §ӗнме пул- 
тараҫҫӗ. Иурӗ-и? ЙӐВАН— МУ'§И.

Хырӑм каснӑ ҫӗрте.
Тухтӑр.— Шуйттанла йапала. Ҫыв- 

ратмалли еыел пӗтнӗ. Мӗнле ҫывратас 
ӑна?

Хвершӑл. Пурунта! Еп ӑна от§от 
кӗнекияе вулама параы. —  Вара пит 
хӑвӑрт ҫывӑрса кайӗ.
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Сӳсленнӗ ъӗлхесем.
Ваттисем, тӗн§ере ҫитмӗл ҫи§ тӗслӗ 

халӑх, ҫитмӗд ҫи§ тӗелӗ §ӗлхе пур, 
теҫҫӗ. ГГрофессӑрсем ҫи§ӗ хут ҫитмӗл 
ҫи§§ӗ те шутласа кӑларнӑ пу.1ӗ. Ҫит- 
мӗл си§ §ӗлхепе калаҫма пӗ.тсен ҫит- 
мӗл ҫи§ халӑх хушшин§е пурӑнма пу- 
ла¥. Ҫи§ӗ §ӗлхе иӗлсен ҫи§ӗ халӑх
хушшин§е пӗр §ӗлхе пӗлсен пӗр ха-
лӑх хушшин§е пӗр §ӗлхе те нӗлые-
сен... ай хӑйамат!... ыӗнле-ха капла... 
Кунпек ҫынӑн ӑҫта нурнас?... Ыхти 
ҫынсемпе йунашар икӗ ура ҫин§е утса 
ҫӳренӗ ҫӗртенех тӑват ураллисем пат- 
не каймалла пулат-и-ха. Ай-ай-ай!... 
Питӗ шалккӑ вӑд ҫынна... Ну, топуҫ- 
тӗм, кунпек ҫын утсен кӗтуне кайса 
ватӑ ӑйӑр нек кӗҫенсе ҫӳретӗр. А в ӑт ,' 
тата §ӑваш хушшин§е пурӑнакан §ӑ- 
ваш [слушӑш§и, §ӑваш §ӗлхипе ни 
калаҫма, ни вулама, ни ҫырма пӗ.тае- 
сен, унӑн кам кӑмаки хыҫне пытанас- 
ши? Вӑл кӑмака хыҫне тарса кӗнине 
курсан, кил хуҫи арӑме тур§ӑка илсе 
таккуй пӗре ку§ӗсем ҫин§е кӑмпасем 
шӑти§§ен ислетсе йарӗ.Халӗ хӗрарӑмсеы, 
равноправи пу.1сан та, тур§ӑкапа ҫат- 
ыа аврине расвот паман вӗтха.... ку- 
нашкал ҫынна епӗ шеллеме те аптра- 
тӑп, §ӑхсемпе кушак кайӑксем шелле§- 
§ӗр унашкал ҫынсене.

'§ӑвашла пӗлмен §ӑвашсем калаҫнп- 
не курсан вӗсен §ӗлхи ҫпне йури тин- 
керсе пӑхатӑп вара епӗ.

— '§ӗлхи ҫӗтӗк ҫӑпата пек сӳсленсе 
шӑтса пӗтмен-ши, тесе шутлатӑп хам 
ирӗксӗрех. '§ӗлхи диперех, ни ытлаш- 
ши пӗ§ӗкҫӗ ыар, нн ытдашши пысӑк 
ыар. Вырӑсла калаҫас пу.1сан вӗсен 
§ӗлхи Хусан улшуҫӗн хӑрӑк §ӗнрен 
йавнӑ пущи йекех тивертет. '§ӑвашла 
калаҫма тытӑнсан— ампар умӗн§е ҫа- 
кӑнса тӑракан сӳсленсе кайнӑ хӑмӑт 
пӑйавӗ пек. Калаҫнин§ен ытла ҫырнӑ 
§ух...ху¥ хурах кӑшкӑр.... Ҫырнӑ §ух 
кун пек ҫын аллин§е ру§ккӑ мар ва- 
ра—тӑватулккӑ урапа турти ҫеҫ. Шу- 
рӑ хут ҫине саспадлисем тӑвас вырӑн- 
не, ҫав урапа туртп кӗркунне уни§ана 
ӗнесӗм лапӑртаса пӗтерне пек варала¥.

Пӗр у§рештеннре сана¥ти вӑхӑтен- 
дех икӗ слушӑш§и вырӑсларан §ӑвашла 
сӑмӑхсем шӑратса дараҫҫӗ. Вӗсем пӗр 
сӑмах шӑрати§§ен Иешки.1т тиыӗрҫи

ик урапа шиналӗ.... питӗ надар ш ӑра- 
нат шереыет §аваш §ӗлхи.

— Норма-ли-са-тси-йа... норыалис... 
§ӑвашла—хисепдес.... тепӗр хут вы- 
рӑсла куҫарсан— по§ита¥.... каллех §ӑ- 
вашла куҫарсан—вулакадас.... Ак шуй- 
тан.... мӗнле куҫарас ку сӑмаха! пӗр- 
неклетес... йӗркелес... §орт, §орт тӑ - 
вас!!... Ку сӑмаха §ӑвашда куҫари§- 
§ен лу§§ӗ ҫӗн роман ҫырам...

Ҫапла вӑрҫат пӗри.
Тепри уя ҫумӗн§ех:
—  Коренисатси, теҫҫӗ, §ӑвашла ҫыр- 

ыалла, теҫҫӗ. ,,Канаш“ ҫине вырӑсла 
ҫырнӑ постановленисене ҫапса кӑлар- 
ыалда мар, теҫҫӗ... Кам ҫыра¥-ха §ӑ- 
вашда? Ех-ех-ех!... Ну, латнӑ, айта 
ҫыр та.§шӗ. Тепри ҫырнӑ пек пулса 
мӑкӑртатса лараГ:

.— Ҫретинное свено... мӗн ха вӑ.х 
ҫветинное ҫвено? Те вӑтамри ункӑ, те 
хуҫӑк, те сыпӑк, те §авса... хуҫӑк 
§авса... тем йерехме§ӗ пулат-ҫке?

— Нимӗнле йерехмет те пудмаст.... 
Есӗ ху йерехмет— §ӑвашла ҫырма пӗл- 
местӗн, тесе ил§ӗ анаеӑр ҫӑварӗпе 
йатлаҫса лараканӗ.

Виҫӗ сехет ҫурӑ ҫитсен у§рвштен- 
нирен слушӑш§исем ҫырма пуҫланӑ 
сӑмахсене ыраи ва.§.§и пӑрахса хӑ- 
варса Еилӗсене тухса шӑвӗн§ӗҫ.

Пирӗн паттӑр коренисаттӑрсем ҫап- 
лах лараҫҫӗ. Никаы та §ӑваш §ӗ.1хипе 
постановленисене куҫарма пӗлме.1ле 
ыар. Такамра ӗнтӗ ку йапалан сийенӗ?' 
Те пӗрмай йатлаҫса ҫӳрекен карма 
ҫӑварсем сийенлӗ... те хут ҫине йанах- 
хпне тӗксе ларакан йӗпе сӑмсасем... 
Кам пӗлет...

ВАҪҪИНИӖВ П.

Шупашкара.

(Еппикраммӑ).

Кӑмӑллӑҫке мана ҫак хула,

Ан тив пултӑр вӑл йӑвӑҫ хапха.1Лӑ. 

Урамрах тухат, теҫҫӗ, тула 

Пасара кидекен §ӑваш хадӑх.

Ҫ и п п ӑ т т и .
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Ал таса.
Илемке ӳкер§ӗкӗ.

— Ха ес, ВаН)ук, вӑлъана алпах илсе хуратӑнҫке.
— Анйӗрӗн, инке! Епӗр алла кайран вҫоровно ҫӑватпӑ- 

рах, вӗт!

Пуҫа килнӗ шухӑшсем.
Ӗҫекен ҫын оасартак ӗҫме пӑрахрӗ 

пу.чсан, вӑл партгине кӗме сайавлени 
ланине, хӑй каламасӑрах пӗлме пула¥.

Тула-мӗн кайас пулсан ҫиле хирӗҫ 
ан лар— ҫийе йулма пу.1тарат. Ҫилрен 
адимеат шырама ҫук.

А§асем ҫирӗп §ӗреллӗ пул§§ӑр тесен, 
пупсен куҫ умне тӑратыасан та лайӑх. 
Пунсем §ӗрене ҫеҫ ыар, тӑна пуҫа та 
пӑсаҫҫӗ.

Санӑн лавпала каймаллн ҫул ҫин§е 
кӗнерсем пу.тсан, хӑмасем тийесех кай. 
Аӑмасем сармасӑр кӗпер урлӑ каҫма 
хӗя—каҫаймӑн.

Вулама, ҫырма пӗлмен ҫын— «Кап- 
кӑн» ҫине лексен—вулама вӗренет; 
ыилитси пырса топрос туоан—ҫырма 
вӗренет, ал пусат.

Выртакан ҫырма шывсӑр пулмаст; 
копператтив та растрат§ӑксӑр пудмас¥.

Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен. Ан§ах сӑ- 
макун ӗҫме ан вӗрен. Апла вӗренмел- 
ли малалла нимӗн те йулмӗ.

Йӑтӑ пуллисӗр пӗве ҫук. Пӳрократ- 
сӑр у§рештени ҫук.

Авӑн ҫапас килмесен ху.тана вырӑн 
шырама кай. Авӑн ҫапса пӗтерсен киле 
каллех тавӑрӑнма пултаратӑн.

Пӗр кун каймалла пу.тсан, ҫи§ӗкун- 
лӑх ҫӑкӑр §ик. Хӗрпе пӗрре курса ка- 
лаҫма пин тенкӗ укҫа хатӗрле.
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Хӑш-пӗр вӑхӑтра «йӗпрен лом пул- 
нӑ» тенӗ пек, пӗ§ӗк ниме кирлӗ мар 
ӗҫренех, калама ҫук пысӑк ӗҫ пулса 
кайа¥.

Кунтӑ йатлӑ §иркӳллӗ йалти йалсо- 
вет претҫетаттӗллӗ, ирхине ирех тӑрса, 
хӑйӗн йал варӗн§е ларакан кӗн§елер- 
не, йерипен тухса шутар§ӗ. Вӑл пӗр 
аллипе кирлӗ хутсене, тепӗр алднпе 
пи§ет тытса пыра¥. Урам хушшипе 
пынӑ вӑхӑтра, ла§акара Ҫитӑр пи§- 
§есен сыснийӗ, ҫурисемпе нӗрле вырт- 
нине асӑрхарӗ. Сысна ҫурисем калама 
ҫук шупка хӗрлӗ хӗслӗ илемлӗн курӑн- 
са выртаҫҫӗ. Иалсовет претҫетаттӗлӗ 
пуҫри пысӑк ӗҫлӗ шухӑшпа, ҫав тӗрлӗ 
телейлӗ ҫемйе ҫин§ен манса, асӑрха- 
масӑр пӗр еысна ҫурин хӳри ҫине нус- 
рӗ. Сысна ҫури хӳри ҫине пусма йу- 
рамас¥, текен саккун ҫук пулин те, 
ку ӗҫ ахалех иртмерӗ. Сысна ҫури 
кӑштах ҫиллен§ӗ те, ҫӑвар ҫурласла 
кӑшкӑрса, претҫетатлӗ ури айӗн§ен 
тухса шурӗ, претсетатлӗ ура шунӑ 
майӗпе, пӗррех сысна выртакан ла§а- 
кана §ӑмрӗ. Уяпа пӗр.тех кирлӗ хут^ 
сем те, пи§ег те §ӑмрӗҫ.

Претҫетатдӗ кӗн§елере калама ҫук 
ҫи.иенсе, тутасене тӑсса пырса кӗ§ӗ.

— Иулташ Картоххӗн,— терӗ йа.тео- 
вет ҫыруҫи. Ӗяер пулнӑ саҫҫетани 
нртакулне а'л пусмалла.

— §орт хӳри айне!—терӗ кӑшкӑрса 
ҫыруҫине хирӗҫ.

—  Нимӗнде пртакул та кирдӗ ыар! 
Хутсем ҫырса волокиттӑ ҫеҫ тӑваттӑр, 
сысналла пӳрократсем! терӗ те, алӑка 
хыттӑн хупса тухса уттар§ӗ.

Ҫыруҫӑ нимӗн тума антраса, ҫил- 
ленипе кӗн§едер варӗн§е, йупа пек 
тӑрса йул§ӗ.

Ҫав вӑхӑтрах, пулӑшу комитте§ӗн 
'ренӗ Ҫӗпритун пырса кӗ§ӗ.
' — Мӗн есӗ, йулташ ҫыруҫӑ, ҫӑвар- 

на карса хунӑ,—терӗ. кулкаласа ӑн- 
ланмасӑр Ҫӗпритун. Хуп ҫӑварна, асту 
уда курак пырса кӗрет, ха! ха! Ан§ах 
епӗ сан патна ӗҫпе килтӗм, пирӗн пу- 
лӑшу комитте§ӗ ва4).Т)И справккӑ ил- 
мелле§т,ӗ.......

— Шуйтан амӗш сулахай худхуна 
кӗтӗр, терӗ кӑшкӑрса ҫыруҫӑ.

Таҫта ҫӑва патӗн§ен есрелӗ сӗтӗрсе 
кплет спре, пӗр май справккӑ, тем- 
скер  сирӗншӗнех кӗн§елер уҫнӑ-и

Сысна ҫури хӳри.
мӗн, хут ҫийекенсем! Ӗҫ туни курӑн- 
мас¥, пӗр май §ӑрмантарса ҫӳреттӗрГ 
терӗ тата хытӑрах ҫилленсе ҫыруҫӑ.

Ҫӗпритун ҫилленипе, хӑвӑрт кӗв§е- 
лертен тухса уттар§ӗ. Урамра ӑна хи- 
рӗҫ васкаоа копператтив пуҫ.1ӑхӗ пыр- 
са ҫыпҫӑн§ӗ.

—  Епӗ сана шыратӑп, йулт. Ҫӗпри- 
тун. Пирӗн лавккари тавар хакӗсене 
йӳяетес тӗлӗшпе калаҫмалли пур, лавк- 
кари тавара §ухӑнсене и.лмедле 
тӑвас§ӗ—терӗ хавасланса копперат- 
тив пуҫлӑхӗ.

— Кай ман патран шуйтан ҫӑпатй 
ӑшне, хӑвӑн копператтивупа!—терӗ- 
ҫилленсе Ҫӗпритун,— ман сансӑр пуҫ- 
нех шухӑш нуыай, вӑд унта пустуй
ӗҫпе ҫыпҫӑнаГ Копператтив пуҫлӑхӗ,
пӗр йен§ен тӗлӗнсе, тепӗр йен§ен ҫил- 
ленсе, §ылай§§ен утса пыракан Ҫӗпри- 
туна, темӗн те пӗр каласа йатлаҫса 
тӑрса йул§ӗ.

У§иттӗ.§нитсӑ копператтива кӗ§ӗ те„ 
пуҫлӑх патне пырса:

—  Хулана тавар п.ше кайсан, кӑ- 
ранташсем тетратсем нумайтарах и.тее 
килӗр-ха, унсӑр пуҫне а§асене вӗрен- 
ме хӗнтерех пула¥, тесе ыйтрӗ.

— Ви.§ шапасем илсе кидеп сана 
ва4).§и!—-терӗ ҫилленсе пуҫлӑх.-—Кашни 
йӗке хӳре, му§ала хӗрарӑм ыана мӗн- 
де тавар илмел.тиче вӗрентет татаГ 
Пшол кунтан. Ӗнсӳне калпассипе 
ҫапсан.

У§итгӗ.§нитсӑ хӑранипе копперат- 
тивран хӑвӑрт тухса вӗҫтер§ӗ.

— Ӑҫта, капла васкаса §уптаратӑн? 
— тесе §ар§ӗ ӑна вуламалли ҫурт пуҫ- 
лӑхӗ.—Тӑхта-ха пӗр минута пулнн, 
ман сирӗнпе калаҫмалли ӗҫ нур. Епӗр 
хытгӑн сасӑпа вуламалли крушок уҫас 
тетпӗр, есӗ пире пулӑшмӑн-ши? Сансӑр 
пуҫне епӗр вӑл ӗҫе тума пул ..........

— Ан §ӑрмаятарса ҫӳрӗр-ха мана! 
терӗ ҫиллевсе у§иттӗ.т,нитсӑ:—хӑйсем 
кахал хӳтерсе иурӑнаҫҫӗ, епӗ вӗсем- 
шӗн ӗҫ.1е.... кара ҫӑварсем!

Пӗр пилӗк ыннут хушшп, испа§- 
нимӗн тӑндамасӑр ухмаха йернӗ ҫыя 
пек щмса тӑ§ӗ.

Каҫхнпе вулаыаллп ҫурта Макар- 
пи§§е пырса кӗрет.

— Иулташ исна§ ыана вулаыа ҫӗнӗ- 
хаҫат пар-ха!— терӗ хавасланса Макар 
пи§§е.
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Ъапташкин ваккат.
— Ваккат тесен вара...
Ваккат вара вй.1 , аӗлсехтӑр... У-у-у! 

вӑл ваккат тени.
Ваккат пӗлмен ӗҫ тӗн§ере ҫук пулӗ. 

Вӗсем вӗтӗ пурӑнӑҫ пуҫӗ.
«Пултаратпӑр пулмалла, 
Ҫакӑ йалӑн хӗрсене 
Улталатпйр пулмалла»! 

тесе Сйкеҫҫӗ вара туй а§исем. Вӗсем 
сикмеллипех сикеҫҫӗ. Тепӗр §ухне ва- 
ра пӗрпӗринпе хирӗҫсе кайса пӗрпӗр- 
не ӗнселеме те пултараҫҫӗ. Ры§акласа 
§ӗп§ӗр йун тусах та кӑтартаҫҫӗ.

Пултарасса пултараҫҫӗ. Ан§ах туйа- 
§исем пултарни мӗн вӑл? Вӗсем нихӑ- 
ҫан та ваккагсен пултаруллӑхне ҫитес 
ҫук. Йурласса та ваккатсем урӑхларах, 
вӑрттӑнтарах ҫӗрте ҫеҫ, ҫу.1лӑ камппа- 
нипе йурласа параҫҫӗ те:

«Пултаратпӑр пулмалла, 
Йалти тӗттӗм ҫынсене 
Улгалатпӑр пулыалла»...

§ӑнах, §ейе вара хӑйсем. Карак- 
тӗрне тилӗ ӑсӗн§ен тунӑ пулӗ. Шӑрш- 
даса кӑна ҫӳреҫҫӗ.

'Ҫӑпташкнн текенни татах матур 
вара. Вӑл хӑй вырӑс. Хушаматне те, 
тнлӗдле, §ӑвашсен тӗп нроисвотсвипе 
ҫыхнӑ. — '§ӑпташкин вырӑсла Ангрей 
Иваи§ РокошЕин теҫҫӗ, хӑйне. ,

— Укҫа йакал§ӗ. Ҫапах, ан ку.§.§а- 
нӑр... халех тухӑм укҫа тӑватӑп. Пул- 
тарас ҫук— пурвас ҫук! Тухса кайрӗ 
те 25 тенкӗ туса та кил§ӗ.

Пӗрин§е, ӑшӑ каыппани вйхӑтӗн§е, 
унӑн йулташӗсене хӑйӗн ӑсталлӑхне 
кӑтартасси кплвӗ.

— Ӗнсе шӑыэп кирлӗ ыарп сана?— 
терӗ испа§. Мӗн ӑнланатӑн есӗ унта, 
хывӑх пуҫ!

Киле тавӑрнсаи Макар, ним айӑпсӑ- 
рах хӑй арӑмне пӗҫертме тытӑн1)ӗ.

— Мӗншӗн есӗ пртнӗ ернере тутлӑ 
йашка пӗҫерсе памарӑн? Мӗншӗн ирт- 
нӗ ҫулта пӗр куршак сӗт тӑкса йатӑн? 
Еаӗ сана вӗрентӗп!—тесе арӑмне хӗ- 
неме тытӑн§ӗ.

'Гепӗр икӗ кун иртсен, пӗтӗм йалӗ- 
пе вӑрҫӑ тухса карӗ. Ла§акарп сысна, 
ҫурпсемпе пӗр тапранмасӑр лӑпьӑ выр- 
таӖ Ан§ах ку вӑрҫӑ мӗнтен тухса 
кайнине ннкам та яӗлмен.

Т. ТОЛӖВ.

—  Еҫт!—терӗ 3 тенкӗ сӗтел ҫине 
хурса.

Виҫӗ теньӗ вырнаҫрӗ. Тата лайӑх 
мӗн те...

Ан§ах...
— Ну,, ҫитес ернесен§е шатӑртатта- 

ратпӑр. Иӑнклаттарар-ха. Хут кӗсйере. 
Алӑ пуснӑ уя ҫине, вулат:

«... Настоящую росписку А. И. Ро-
гожкину в том, что, я  Степанида
Тимофеева обязалась уплатить по
первому требоваиию 25 рублей...

Сгепанида Тим.
1925 г., 23 мая.

— Молотетсӑ! текелесе тииӗтрӗҫ 
§ерккесене. Мухтаса пӗтер§ӗҫӗ '§ӑи- 
ташкин матурлӑхне.

Ан§ах... Ӗҫ ахалех пӗтмерӗ. Ҫак 
хутах 'Ҫӑпташкинӑн тепӗр хуг вуласа 
пама тиврӗ. Ҫӗрпӳ уйесӗн 4-мӗшу§аст- 
кӑри халӑх сутйи патне леҫрӗ.

—  Сут ту! Мана Сӑпани укҫа па- 
маст. Роҫписки ҫине: Епӗ Туҫисеы вӑ- 
рӑ ӗҫӗпе икӗ ҫуллӑха ленкнӗскер, ҫак 
тӗрмррен кирек йенле хӑтарсасрӑн та 
25 тенкӗ вакката—'Ҫӑпташкина тӳле- 
тӗп, тенӗ ху§ӗ ҫин§е.

Пӑхӑсӑн. Амниҫтипе тухнӑ та, арӑмӗ 
укҫа тӳллемест.

— Рат старатсӑ, 4-мӗш у§асткӑ 
сутйи. Вӑл йӗркеллӗхшӗн, хӑй кому- 
нис. 1926-мӗш ҫудти ыай уйӑхӗн 18- 
мӗш кунӗн§е 'ҪӑпташЕива ӗҫ кӑларса 
парат.

— 25 шыраса ил, есӗ ӑна ӗҫлесе 
тупяӑ.

Ан§ах «пултаратпӑр пулма.лласенне» 
те хӳрнсене хӗстерме пӗлеҫҫӗ. Сӑпа- 
нин те, тӗрмене лекнӗ ҫын пулин те, 
ӑс ҫитмест ыар.

ГПупашкаралла хут шартлаттар§ӗ:
Ҫапла та ҫапла. §ӑпгашкинсем ут- 

ланса лараҫҫӗ. Пӗр ӗҫдемесӗрех укҫа 
шыйӑраҫҫӗ т. ыт.

Т)ӑпташк1ш 25 тенкӗ илеймерӗ.
'Ҫухӑнсен тӗттӗмлӗхӗпе усӑ курса, 

ултав роҫпискӑсем ҫырасси туйра си- 
кессн ҫеҫ мар пккен.

Саш^итнӗксен коллекин§е тӑман, §йн- 
§ӑя Совет вакка§ӗсен хпсепӗн§е мар 
'рӑпташкннсене тилӗлетмелле та-ха ла- 
йӑхрах.

С11ккеле§§ӗр-ха тата ҫавнашкал.

ВАҪАЫККА.
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Ротҫанӑв комсомолӗс „ремонт 
камппанинъе“ .

Ремонт тетпӗр. Ремонта пурте, пур 
ҫӗрте те тӑваҫҫӗ. Акӑ хуласен§е—хула 
урамӗсене, ҫуртсене ҫултан ҫула йуса- 
са пыраҫҫӗ. Иалсенде ремонт §и вӑй- 
ли ҫуркуннепе кӗркунне. Вӑл капла-ха. 
Ан§ах темшӗя §йркӳ ремон§ӗ питӗ 
кайа йул§е. Епӗр астӑва пуҫлани ӗнтӗ 
вунӑ ҫул ҫптет, тата епӗр астуманни 
темиҫе ҫул пулӗ—§пркӳсене тин йуса- 
ма пуҫларӗҫ. Пупсем, пӗр сӑмахпа ка- 
ласан йусав „камппанин§ен“ питӗ 
кайа йул§ӗҫ. Те васкаса туса ҫынна 
култарасран хӑрарӗҫ, те.... вӑйӗ ҫитей- 
мерӗ. Кӑҫал мӗнле пу.тсан та ремонт 
тума пуҫламалдах пул§ӗ.

Ҫӗнӗ йаналана йӗркеллӗ тӑвас пулат. 
Ҫавӑн пекех кунсемте. Малтан кашни 
вырсарникун сайран проппӗвӗт калама 
пуҫларӗҫ, унтан §ерковнӑй схот, ку- 
семпе пӗрлех ,,крушкӑ укҫи“ те пы- 
ра¥. Ҫак крушкӑ укҫи пуисене питех 
уралаяма памарӗ пулас. Крушкӑна 
укҫа пухӑна¥и уяга, пухӑнмасти, §ир- 
кӳне йусасах пулаЕ Укҫа пухӑнмасан 
та пуп хӑйӗн кутрй йӗмне ыӗнле пул- 
сан та хывса памаст ӗнтӗ. Ҫав кутри 
йӗмне хывса парас мар тесех, Вӑта- 
кас пупӗ те (Кара§. вул.) йалсем ҫине 
„оплошени“ хума пуҫларӗ. Есӗр вот 
Кин§ерсем ҫавӑн §ухлӗ тӳлӗр, §ӗкету- 
сем— ҫавӑн §ухлӗ, Шӑхапыл Пинер 
калӑпӑр 400 тенкӗ йахӑн, Малтикас- 
сем— 100 тенкӗ.

— Сӑхрани пох, йеҫли сирӗн йалта 
3-4 кил §иркӳве йусама укҫа тӳлеме- 
сен, вилӗсене §иркӳ алкумне те пыр- 
са лартма ан-та шухӑшлӑр. Анафемӑ... 
ҫапла пропповӗт ка,1аса йара¥ „кӗтӳҫ“ 
хӑйӗн тӗттӗм „сурӑхӗсене“ .

—  Иепле тӳлеместӗн, па§ӑшкӑ, тӳ- 
лес пула¥. Хамӑр вилсен пире ӑҫта 
кайса §икӗҫ §иркӳве кӗртсе пытар- 
иасан, тесе тӑраҫҫӗ ,,кӗтӳҫӗ“ каланине 
хирӗҫ „сурӑх“— кар§ӑкӗсем.

— Ҫавна калатӑп та ӗнтӗ.
II.

,,Кӗтӳҫ“ пропповӗтне тӑранп§§ен ит- 
ленӗ хыҫҫӑн, тургЧ ,,сурӑхӗсем“ хӑй- 
сен сӑваплӑ §унӗсеыпе йӑвашӑн ки- 
лелле саланаҫҫӗ. Вӗсене пил.1ӗкие 
„марш“ кӗввп каласа Вӑтакас ҫиркӳ 
§анӗ ӑсатса йара¥.

—  Тӗнкӗл—тӗнкӗл, тинкӗл—тан, 
Тӗнкӗл-тӗнкӗл, тинкӗл-та-анни.

Ҫырмасем, сӑртсем гӑрӑх таҫта.тла 
кайса ташласа килет §ан сасси.

„Марш“ кадаыа такҫанах дарӑннӑ. 
'Ҫиркӳрен тавӑрӑнакан ҫынсем те йу- 
лашЕИ ушкӑн хапхаран кӗрсе карӗҫ.

III.
— Ну, терӗ §иркӳ „упполномо§1 ӑнӗ“ 

лампаткӑ ҫӑвӗпе ҫутатса тухнӑ пуҫне 
пӑртак си.тлекелесе,—§иркӳ йусама 
ӑҫтан укҫа тупӑпӑр халӑх?

—  Мӗнле, памасан йурамӗши вара?
—  Кам кала¥ ҫавна?
—  Хветут.
— Ӗмӗр кӗлӗмӗҫ ҫав Хветут. А§п- 

сем те хӑй пекех латлӑ мар.
—  Ҫаран ҫӗрӗ пур вӗт, ҫаран ҫӗрне 

тара парас?!
—  Парас, парас.
—  Кам мӗя §ул парат, тавай вылет- 

тай.
Пӗр на§§асра МалтпЕасра туркн 

турӗҫ. Шӑхапыл Пинерте те.
IV

Ма.ттикас йалсове§ӗн претҫетаттӗлӗ 
— Шӑхапыл Пинер ПСҪЛКС йалйа- 
■ҫейЕкин ҫекреттарӗ. Вӑлах Иенкасси 
вулком §.тенӗ. Рогҫанӑв тесе ҫеҫ §ӗ- 
неҫҫӗ хӑйне. Вот самӑй ҫак Ротҫанӑв 
торки хушшине хавӑшса карӗ. Кӑҫал 
шкул тума йӑвӑҫ кӑларнӑ тесе ҫӳрет- 
§ӗҫ те, халӗ ремонт айне пул§ӗ. 'Ҫип 
§ипер ҫӳрекен а§ах рӗмонт айне пул- 
нӑ пирки таҫта кайса ҫухал§ӗ, сасси 
те илтӗнмест.

Аха,§ §ухне— епӗр комсомол, ха§ 
§ухне?....

Ротҫанӑв йулташӗ каларӗ,
ҫыртӑм епӗ— ПИНЕР.

Ъӗртекен емел.
—  Лере унта пӗр ҫын шыва путса 

вилнӗ. Иатне пӗлместӗп—иирӗн коппе- 
раттив §ленӗн§е тӑрат§ӗ вӑл. Силлерӗ- 
мӗр, силлерӗмӗр—тӑна кӗреймерӗ. Вӑ- 
ранаймас! нийепле те.

— Есӗр хытӑрах силлӗр ӑна та, вӑй 
ҫитнӗ таран: копператтнв правленине 
суйларӗҫ сана!—тесе кӑшкӑрӑр. Вара 
труках вӑд вӑранса кайӗ.
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Патракпа хуҫа.

— Шӑркисене тупаймарӑм.
— Куҫу пӑсӑлт)ӗ-’и мӗн? Мӗнле тупаймастӑн! Кӑҫал при- 

сыва каймалла мар пул̂ ҫке ҫак санӑн?

Салтак аьине ьуптарма.
Михха Унтрин Хапӑсран пӳрт пу- 

рил.1ӗх туртарса килмелле. '§ӑвашсен 
авалхи йӑллипе, пураллӑх йӑвӑҫа йа- 
данах ниме туса туртараҫҫӗ. Ҫав пре- 
несене ҫул пӑсӑли§§ен илсе кнлес те- 
се, Унтри пускилсене нимене §ӗнме 
карӗ:

— Иӑван Петрови§, ыран манпа 
пренесем патне пыраймӑн-ши?

— Мм..м.ӑм.. Пырасси пьша.1ла та... 
кӗрӳ а р ш  са.1така каймалла, ҫавна 
1 'уптарма лаша кирлӗ пулӗ, тетӗп.

Унтрн теприне каласа пӑха¥.
— Иыснасен Мӗкӗтне §уптармалла— 

пырийас ҫук, тет ку та.
'Гатах теприне калаГ.
— Санӑн яӗрене шу§ӗ! Кам йерҫет 

халӗ нимене ҫӳреме. Куратӑн салтак 
а§исене §уптарыа та утсеы ҫитмеҫ- 
ҫӗ, терӗ ку ҫи.1ленӗ пек пулса.

Иалӗпе ҫӳресе те пӗр ҫын тупайма- 
рӗ шеремет Унтрийӗ.

—  Лашисем йерҫмеҫҫӗ пулсан Ҫуран 
пырат§ӗҫи тен. Мӗншӗн, пӗренесене 
ҫуран йӑтса килме §ӗныерӗм. Вӑйлӑ 
ҫыншӑн 40 ҫухрӑм—пӗре сурыаллӑх ан- 
§ах вӗ¥, тет тарӑхнипе Уятри.

П. В.

Ытлашши хырӑм.

—  Сирӗн, Ва1§ушккӑ, тыр вырма 
тухиььенех хӗр калаҫнӑ теместьӗҫи? 
Ма ҫапл X авлантараймастӑр?

—  Тыррине выриьъбн сӑра тума 
салат суньӗ. Халӗ тин авлантарма 
ухмахи мӗн еп. Тыррине ьунтен пи- 
лӗк ҫурӑма ыраттарса выр выр та, 
кайран вӑл тырӑпа ытлашши хырӑ- 
ма тӑрантарса пурнаси-ха Е-е-е! 
Ха/ьхи саманара ухмах ҫын тупаймӑн. 
Каььа тухас килсен, тырӑ вырас 
умӗн тухӑн.

П. В.
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Хӑйне хӑй шыракан.
—  Тӗяде тӗрзӗ, трҫҫӗ ваттнсем
—  Шурхутӑн ҫулӗ ҫӗр ҫӗрлӗ, тенине илтвӗи тата есӗ, Сӑ- 

пан,и впке?! (Ҫул ҫинди халдап).

Тен§е тӗрлех пулмалла ҫав. Ун пек 
аха.§ калаыая пулӗ.

Хӑшӗпӗри пуҫне ҫухата¥, хӑшӗ ӑрас- 
калне шыраса антӑхса §упа¥. Тепри- 
сем пур хула урам хушшин§ех калуш 
лартса хӑвараҫҫӗ, йе пивнойсене ҫӗ- 
лӗкӗсене ҫӗр каҫма пӑрахса хӑвараҫҫӗ, 
йе мӗн те пулин тата ҫавӑн пек.

Пулкала¥ вӑл, тӑтӑшах. Портфӗлӗ- 
сем те шыраттаркалаҫҫӗ хӑш §ух 
хӑйсене.

Ку историсеы те инттереслӗ пулӗ те, 
ан§ах пайая ман урӑххи ҫин§ен калас 
килет.

Портфӗл шырани мӗн вӑл? ВАт §ӗ- 
лӗмрен ытла тутлӑ йапалах мар. Хӑш 
духне авӑ ҫӑварти §ӗлӗмех ҫухатаҫҫӗ 
те, хурах кӑшаӑрсах, пӗтӗм ҫемнине 
шыраттараҫҫӗ. Пӑхатӑн, §ӗлӗмӗ ҫӑвар- 
тах, тута хӗррин§ех ҫакӑнса ҫӳрет. 
Шӑпӑрт та шарламасЕ' Поргфӗл те 
шарлас ҫук.

Акӑ пӗр ҫын хӑйне ҫухатса дӑх- 
нӑ та, ун пек ҫеҫ ыар вара, вӑл- кӑш- 
кӑрыасӑр §ӑтайман— ҫухӑрма.тлипех ҫу- 
хӑра¥.

— Вилеп, путап! тесси ҫеҫ йулнӑ.
Кавал вулӑсӗн§е Систепе йатлӑ йал 

пур. Ҫав йал ҫынни Иакур ҫухалнӑ та, 
хӑйне халӗ 3 ҫлм хушши шырат.

Ех, ыӗскӗн! Иӗре-йӗрех шырат, ше- 
ремет. Ашне те пӗҫервӗ ӗнтӗ. Ҫнтмен 
ҫӗр хӑварыан. Ш атах шыра¥.

Пурӑнӑҫӑн ыӗн пур картлашкпсем 
ҫиве улӑха улӑха пӑхнӑ. Ҫапах ҫук.

Тупайӗши ӗвтӗ ку пусман вӗҫне 
хӗррпне?..

Ҫыннп ҫынах. Мускавра та, Ҫӗрнтре 
те пурӑнса пӑхвӑ. Совпартшкулта та 
ӑна Семенов йу.1таш тесех §ӗнеҫҫӗ.

—  Ҫук епӗ Семенӑв мар, мана Пат- 
рӑв кирлӗ. Епӗ Патрӑв Пакурне шы- 
ратӑн.

—  Есӗ Микула йатлӑҫке, Ҫеменӑв 
Никколай Ваҫҫил§ йатлӑ есӗ.

— Ҫук, мана еоӗр Пакурах тейӗр. 
«Пҫтӗннӑ пох» Пакур йатлӑ епӗ,

«туршӑн та» калатӑп тесе ӗнентер§ӗ

пулин те Пакура ӗненеҫҫӗ.
—  Акӑ хамӑр йалсюм те пӗлеҫҫӗ, 

метрӗккӑ кӗнекин§ен ҫырса илнӗ хуг 
та пурҫке.

— Ҫук, ҫук! Тавай, урӑх хуг кӳрсе 
пар, теҫҫӗ.

А§а нимӗн тума аптӑрарӗ те, хӑйне 
шырама тухса кайрӗ.

18 тӗн§ене ҫитсе таврӑн§ӗ ӗнгӗ„ 
ҫаплах хӑйне тупаймаст.

Вӗҫӗ-хӗрри те ҫук ку пурнӑҫӑн.
1. Комсомол Тӗп РСомиттетне ҫитрӗ.
Пышӑнмарӗҫ. —  Есӗ МОНО тенӗ-

ҫӗре кайса нӑх.
2. МОНО (Мускаври халӑха ҫутта 

кйларакан уйрӑм) ман ӗҫ мар ку, есӗ 
а§асен правине сыхлас тӗлӗшпе ӗҫле- 
кен пайа §уп. Унга шыранса тупӑн 
терӗҫ.

3. Кунта йушӑнмаҫҫӗ:—Суга кайса 
пӑх, вӗсеи ӗҫӗ, теҫҫӗ.

Куса¥ кӑна урапи.
4. А§а (а§а мар ӗнтӗ 21 — 22 ҫул- 

та ӗнтӗ хӑй!) Мускав халӑх су§не 
пырса ҪИТ0. Каллех йышӑвыаҫҫӗ, 
проккурор йеннелле ҫул кӑтаргрӗҫ.

Проккурорӗ те йышӑнмас¥, Шал- 
ти Ӗҫ Кӑмпссариатнел.те ҫаврӑнтарса 
йа§ӗ.

6. САЕС а кустарса ҫитер§ӗҫ.
7. Каллех проккурор патнех.
8. Шкулсоветне.
9. Шкулсове§ӗ каллех проккурор 

патне.
10. Каллех САКС-а.
11. Халӑх сутйн патне.
12. Мускавран '§ӑваш респуплӗкнел- 

ле ҫул кӑтартса йа§ӗҫ.
13. Респуплӗкӗ хӑй проккурог& 

патяе.
1 ‘. Проккурорӗ Кавал йеннелле кӑ- 

таргрӗ. Кавал йалӗ ур.1ӑ ҫывӑхра ха- 
лӑх сутйп патне.

15. Халӑх с}тйн СЛКС-а.1ла кӑ- 
тартрӗ.

16. Ка.1лах Шупашкара, ка.1лех ҫа- 
вӑрса йараҫҫӗ. Пӗрн таврах ҫаврӑнат. 
Ниҫта вӗҫӗ хӗррн ҫук. Ҫавӑрӑнса кай-
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Ргстратъӗк сутра.

—  Краштанин сутйе, епӗ снрӗнтен растраттӑ тунӑ пулсан та каҫарма 
ыйтатӑп.

—  Мӗн йӗркепе сана каҫармалла?
—  Мӗншӗн тесен еп пурӑннӑ у§рештенире текех растратгӑ-ка§ка пулыас¥.
— Ӑҫтан есӗ пӗлетӗпха?
— Еп ӑна пӗлетӗп, мӗпшӗн тесен хам пурӑннӑ у§рештенин пурлӑхне, 

укҫи-тенкине пӗтӗмнех пӗтернӗ епӗ.
МИХАЙЛӐВ А.

рӗ хайхи урапа... А§ин пуҫӗ йепле 
ҫаврӑнмас¥-ши‘» Ҫухалнӑ ҫын мар, унта 
пур ҫыпнийех ҫухалса кайӗ.

Хӑлтӑртатса пыраГ кӗн§елер урапи. 
Някам хуса ҫитес ҫук.

—  '§ӑнахҫке вӑл, шур хутӑн ҫулӗ 
100 ҫӗрлӗ, теҫҫӗ.

А§и кӑшт, ыттисен§ен йулас ыар 
тесе Мускаври а§а ҫуртӗн§ен Ҫӗрпӳ 
хулине таврӑнсассӑн (выҫлӑх пнрки 
ҫӳреме тпвнӗ) йат улӑштарыалла вы- 
•§аса кӑтартнӑ.

— Микула патша ҫук ӗнтӗ, халӗ 
епӗ ун йатне йышӑнам... Пайантан 
ыалашне хушамат та ыан Патрӑв мар 
ӗнтӗ, Ҫеменӑв пулат (леш шур йанрал 
хушаыа§ӗ) теяӗ кулкаласа. Хутсем 
ҫнне те ҫаплах ҫыртаркаланӑ.

Ҫапла, ҫынсем хушаматлании хыҫ- 
ҫӑн §упса, вӗсея§ен йулас мар тесе.

Иакур ҫухалса кайрӗ те.
Халӗ §уп ӗвтӗ. Тӗн§ере вӑл ҫитмен 

вырӑн та йулмас! те я тен?
Тем, хуна ху шыраса тупассиндев 

ҫӗнӗрен ҫуралма ҫӑма.лтарах пу.тӗ.
Ай, ҫапса салатас§ӗ шуйттан ура- 

пине!
Катӑк пуртӑпа персен ан§ах...
Катӑк пуртӑпа персессӗн, ҫавра ҫн.т, 

те пӗтет, теҫҫӗ те...
Тем-ҫке!

ВАҪАПККА.

Етем историйӗ.

— Ҫын упӑте ӑратти, тет.
— Пурте мар пу.§. Ак, вӑт, ыанӑш 

хунеме кар§ӑкӗ нур,—-вӑл §ӑн ӗнте 
упӑте ӑраттпйех пулмалла.
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С Н А К К О М С Т В Ӑ .
Тянйор Тимйанӗ ик уйӑх ӗнтӗ ӗҫсӗр 

ҫӳрет. Хулари у§рештенисен апӑкӗссне 
пурне ге шутласа тухнӑ вӑл,— ан§ах, 
ниҫта та, никӑш кӗтесре те, ун ва.§.§и 
хатӗр.тенӗ вырӑн пулман. Штатсем пур 
•ҫӗрте те тулса ҫитнӗ, пушӑ пукансем- 
пе сӗтелсем ҫук. Ҫавна кура ӗнерпе 
пайан ӗҫе кӗресси ҫин§ен шухӑшлама 
'та пӑрахнӑ вӑл. Шан^ӑкне §истийех 
ҫухатнӑ.

Ак, пайан вӑл, ыӗн иртенпех хула 
пах§ин§е утса ҫӳрет... Ыиҫе сак ҫнне 
пырса лармарӗ пу.§ ӗнтӗ Тимйан, ан- 
§ах пӗрин ҫин§е те внҫ мннутран ытла 
лараймас¥, кӑшт ктларах ларсанах 
пуҫне тӗрлӗ шухӑшсем пӑвсаилеҫҫӗ,— 
вӗсем ӑна йерипенех туллаштарса ны- 
раҫҫӗ.

Тимйан ытла пӗ-рӗк ҫынах мар. Вӑл 
пысӑк вырӑноен§е те ӗҫлесе курнӑ. 
Вӗренмен ҫын та мар. Ку тарана ҫит- 
се темиҫе техниккума та кӗрсе тухнӑ. 
ВУС алӑкне те куриан мар, унта та 
пӗрнк ерне вӗренкеленӗ. Тӗн§е ӑҫтал- 
л а  сӳлӑнса пынине, етемлӗх шыв ҫпн§и 
турпас пек малаллах йарӑнса пыннне 
те пӗлмест ыар вӑл. Ҫавӑнпа та пӳрок- 
ратсене, волокит§ӗксене варлан§ӗк шы- 
ва тӗртсе йарас пекех туллашаГ... Пу- 
рин§ен питрех, йулашки кунсен§е 
«снакЕОмствӑ» текен йапала пнт йӑ- 
лӑхтарнӑ ӑна. Увпа пӗрле ӗҫсӗрпулнӑ 

, ҫынсем пур те «снаккомствӑ» пирки 
ӗҫе вырнаҫса пӗгнӗ. Пурте, ӗҫсӗр пул- 
нӑ §ухне лайӑхах пурӑннӑ Тпмйанпа, 
ха§  ун ҫпне ҫаврӑнса та пӑхыаҫҫӗ... 
Ҫимеллӗх пулӑшу ыйтсан,—ҫук, тесе 
пӑрӑнса кайаҫҫӗ...

—  Вӑт, 20-мӗш ӗмӗр тесе савӑнса 
пурӑн... Кокӑ.§ ӗмӗрӗн§е тӗрлӗ '§и§§ӗр- 
кӑвсем. Аккаккн Аккаккӑви§сем... 
вҫаттӑ§нӗксем, шӑн пурӑнса, пуҫлӑх 
урине ҫуллакансем... снаккомствӑ, текен 
йапаласем пурнӑҫӑн §и ҫӳлти пӗдӗ§ӗ 
ҫин§е йавӑнса тӑнӑ ну.тсан, ха.§... Мн- 
ҫе ҫын ӗнтӗ, ҫак пк уйӑх хушшин§е 
«снаккомствӑ» пнрки ӗҫе кӗ§ӗҫ? Тӑ- 
ватгӑндӗ, ха§ нӗ§§енех йултӑы, виҫҫӗш 
те «снаккомствӑ» пур пиркн кӗрсе 
кайрӗҫ. Пӗрин куккӗш пуҫдӑх, теприн 
тошӗ, таҫтан хӑйаматран килсе леке- 
кен пуҫани те пысӑк ҫынах... Ҫук, 
манран пулмас¥ ун пек пурӑнса, ыт-

тисем хуИе темӗнле пурӑн§§ӑр, еп 
килӗшместӗп. Пӗри снаккомствӑ, тепри 
снаккомствӑ, виҫҫӗмӗш те снаккомствӑ 
— ыӗя пултӑр вара вӑл? Ӑҫтан пултӑр 
вара ҫӗн саыана тӑвасси, калаха? 
Епӗр сотсиалисӑм тӑватпӑр, вӗт, ӗлӗк- 
хи пурнӑҫӑн каревсӗр.1ӗхне ҫӗмӗрсе 
пыратпӑр—ӑна пурив те пӗлес пула¥, 
сисес пула¥— куккасемпе ыр курса пу- 
рӑнма.1ла мар!.. тенӗ§§ӗ вӑл ӗнер, хӗ- 
релсе тулхӑрсах пах§ара хирӗҫ пулса 
паллашнӑ портфӗ.1лӗ ҫынпа...

Портфӗлле ҫын Тнмйан ҫӗршывӗн§е- 
нех пулнӑ пккен. Тимйан — Суркар 
йалӗн§ен тухнӑ ҫын, портфӗллӗ ҫын— 
Сурккассин§ен. Вӗсен хушши ик ҫух- 
рӑм ҫеҫ. Ҫавна кура вӗсем мӗн хӗвел 
ансан пуҫласа ху.тарп ҫынсем пах§а- 
ран саланса пӗти§§енех калаҫнӑ. Порт- 
фӗллӗ ҫын .Л» хулине пӗр пысӑк конфе- 
рентсине килнӗ пуднӑ. Конферентсисе- 
не ҫӳрекен ҫын, паллах, пӗ§ӗк ҫын 
ыар ӗнтӗ. Ан§ах, апла пулсан та, вӑд 
ытти мӑн ҫынсем пекех ыар—простой 
ҫын пулнӑ:

—  Конешно, вӗсем (ыӑн ҫынсем) 
хушшин§е дайӑх ҫынсем нуыай, пур- 
нӑҫ тӑваҫҫӗ, пурнӑҫшӑнах ӗҫлесе пы- 
раҫҫӗ, ҫӗнӗ саманашӑн ӗҫленӗ вӑхӑтра 
«снаккомствӑ» тенӗ сӑмах ҫине ҫав- 
рӑнса та пӑхмаҫҫӗ. Вот, ҫавнах (порт- 
фӗллӗ ҫынна) илер: настойаш§ий со- 
ветски рапотник,— вӑл калаҫннн§енех 
паллӑ. Пурин ҫин§ен те калаҫа¥, тнр- 
кемест—лайӑх нӗлет пурнӑҫа тесе, Тим- 
йан, ка.1лех тӑрса утрӗ сак ҫин§ен.

Ҫук, пӗр вырӑнта нийеп.тс теларай- 
мас¥ Тямйан. Паҫӑртан пуҫласа ку 
тарана ҫити§§ен Тимйан, пах§арисак- 
сене пурне те шутласа пӗтер§ӗ пу§. 
Ан§ах, никӑшин ҫин§е те виҫ-тӑват 
минутран ытла лараймас¥...

Ҫапла ҫав, вӑхӑта иртерес тенӗ §ух 
нимӗнле те иртерме май ҫук. Ав Тим- 
йан, вӑхӑта ирттересшӗн, найанланса, 
йерипен шӑвакан хӗвел ҫине ҫиленсе 
те пӑхаГ,— ҫук, иртмест вӑхӑт.

Тимйаншӑн пурин§ен питрех тӑват 
сехет хаклӑ... Кӑнтӑрла иртсен, тӑват 
сехетре пах§ана, каллех, каҫхи порт- 
фӗ.1лӗ ҫын кнлмелле...

Кун §ас иртмесен те ӗмӗр дас ир- 
тет,— ӑна пурте пӗлеҫҫӗ. Ҫавӑн пекех,
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Тимйан кӗтнӗ тӑват сехет те килсе 
ҫитрӗ. Ка.1ан§§а тӑватӑ хуг§§ен шак- 
канине тӑрсах итлерӗ Тимйан. — Тӑ- 
ваттӑ, халех килет, тесе тинех дӑп- 
лан§ӗ...

Пах§а ҫумӗн§и сарӑ, ҫӳлӗ сӑрт хы- 
ҫӗн§ен прахутӑн мӑн сассн айа.чтан 
вӗрекен ҫилпе ҫулелле улӑхрӗ. Вӑл 
саспа пӗрле пах§ари йӑвӑҫсем те йы- 
нӑшнӑ пек сас па§ӗҫ... Кӗтесри сак 
ҫин§е ларакан Тимйанпа портфӗлдӗ 
ҫыя ура ҫине тӑ§ӗҫ.

—  Ну, айта, ӑсат еппин мана, терӗ 
портфӗллӗ ҫын, портфӗ.тне пӗр хул- 
хушшин§ен тепӗр хулхушши айне хӗо- 
терсе.

—  Айта, уттарар, ман пур пӗрех 
нимӗнле ӗҫ те ҫук. Аптрарӑм ӗнтӗ 
ӗҫсӗр ҫӳресе,— кун пекех пулсан вилес 
пулат.

— Ни§§ево, ҫитсенех майлаштарӑи. 
Хамӑр ҫын вӗт...

— Погоа.1Стӑ, Макар Иаккӑ.§§, йӑ- 
лӑхрӑм кун пек ҫӳресе...

—  Ҫитсенех тӑватӑп— ҫекреттар пн- 
рӗн на§ар ҫын-ха... Ӑна кӑларагпӑр 
та, сан патна, кунта, тедефонкроми 
йарӑп, терӗ ӗнентермеллех портфеллӗ 
ҫын— Макар И а 1скӑ.§§.

Макар И а к к ӑд ан  ӗневтермелле ка- 
ланӑ сӑмахӗсем §истийех шан§ӑклат- 
рӗҫ Тимйана. Пах§аран пристӑщ ҫпне 
аннӑ хушӑра, хӑй виҫ кун ҫименнине 
манса, урӑх, тутлӑ шухӑшсем ӑшне 
кӗрсе кайрӗ. Ку шухӑшсем а§ашлаҫҫӗ 
ӑна... Пынӑ ҫӗртех, ик уйӑх кайал.1а, 
ӗҫрен кӑларса йарсанах, хӑнӗн§ен пӑ- 
рӑннӑ Тащӑна аса ил§ӗ вӑл. — Хула 
хӗрӗ, ҫиҫсе тӑракан куҫлӑ Тащӑ, кал- 
лрх, ыанпалах пулат. Еаллех пӗрде!.. 
Ну, ха.§ манран вӑл пӑрнас ҫук, сойус 
ҫекреттарӗ пуласси вӑл— шуткӑ мар... 
Хваттер тавраш тупасси вӑл хулара 
хӗнех мар, терӗ-ха Макар Иаккӑ.Т)§. 
Хваттер—сал, спа.§нӑ, шӑтӑклаллӑ са- 
навӗскӑ, Тан,ӑ... Ахаи§тен каламаҫҫӗ 
ҫав: ҫӗр тенкӗ укҫа вырне ҫӗр тус тун, 
тесе. Питӗ тӗрӗс вӑл. Ак, ха.§, хамӑр 
йен§и ҫынна хирӗҫ пулыан плмсан, 
мӗн курас пула§§ӗ-ха ман? Пур ҫав 
лайӑх ҫынсем, §ӑнах та. Тӗн§е §исти- 
йех пыл§ӑк айне кӗреймен мӗн-ха.

... Прахут, пристӑц, ҫумӗн§ен тап- 
ранса кайрӗ, айалалда ҫаврӑнса кайрӗ. 
Ана, Тимйан савсах ӑсатрӗ, портфӗ.1лӗ 
ҫын Макар Паккӑ.§§ курӑнми нули§§е-

нех пристӑщӗн пӗр пуҫӗн§ен тутӑрпа 
савсах ӑсатрӗ...

... Тепӗр ернерен, §ӑнахах та, Тим- 
йан телефонокрам и.т§ӗ. Тата тепӗр 
ернерен сойусра ӗҫлеме те пуҫларӗ. 
Иу.1ашкин§ен, тепрер уйӑхран, ҫӗнӗ 
йудташсемпе ҫӳренӗ §ухне, йа.1ланах:

— Ҫук, хут те кирек мӗн каласаа 
та пурнӑҫ мала.1лах шӑватг, иртнӗ ӗмӗр- 
сем иртнех вӗсем, ха§хи кунсем кала- 
ыа ҫук ҫутӑ кунсеы.. Ак, еп хамах. 
илем. Виҫ уйӑх кайалла ӗҫ тупайма- 
сӑр, таҫта ҫитсе ҫапӑнтӑм, уйӑх ҫӳ- 
рерӗм—тупаймарӑм пӗр ӗҫ те. Кайран 
вара, телейрен пулма.1ла, хаыӑр Макар 
Иаккӑ.§§а хирӗҫ пултӑм. Ун§§ен епӗр 
пӗрпӗрне палламан, ан§ах, апла пу.1- 
сан та йуратнӑ Макар Иаккӑ,§ӑ, кӑшт 
калаҫҫанах, хӑй патне илме сӑмах па- 
§ӗ,_ Шутлӑрха, есӗр йулташсем, иртнӗ 
ӗмӗрсен§е снаккомствӑсӑр ӗҫе кӗме 
пултарнӑи камта пулса?! Ҫук, конешно. 
Ну, вӗт, ҫавӑнтанах курнаП пурнӑҫ 
малаллах шӑват, етем тенӗ йапала 
таса.1са, ҫуталса пырат. *Кун ҫин§ен 
пире Макар Наккӑ§§ тасалӑхе пиге 
ҫуттӑн кӑтартса ныратг, настойаш§ий 
современнӑй советский раиотнӗк. Пур- 
те ҫавӑн пек пулсан согсиалисӑы пур- 
нӑҫне едӗр такҫанах кӗмелле, тесе ка- 
ла§§ӗ...

Хваттерте те Тимйанӑн пур те хӑй 
вырӑн§ех; спа§нӑ та Тан,ӑ та пур. 
Пӗрре вӗсем, ҫеыҫе, ӑшӑ вырӑн ҫпне 
вырта§§ен Тащӑ йӑмӑкӗ патне ҫакӑн 
пек ҫыру ҫыр§ӗҫ.

— Вӑл хуларах ӗҫ тупаймастӑн 
пулсан купта ки.§, саншӑн пу.1сан 
сойуса тепӗрер ыашшиннскӑ та нлӗ- 
пӗр...

РСАЙ В.

тхпппппппппппФ
2  Сентапӗр уйӑхӗнъе „Кап- 
^  кӑн“  шурналӑн I I

п АЬА-ПАЬА номӗрӗ ^
Ц  тухаТ. Аъасем, тЫ|*ӑ выр- Ц  
I *  нӑшӑн аҫусене хӑвӑра 2  
I *  ва/ь/ьи „Капкӑн" ҫырӑн-

тарса илтерӗр! Ц

тппппнпппппппт
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Кукӑр ал.
Ианасалти Иеххӗмӗн аллп тӳрӗ ҫӗр- 

тех кукӑрлса каЭнӑ.
1925-ыӗш ҫулта, Шӑмат вулӑсӗн- 

§и пулӑшкомеен претҫетаттӗлӗ пулса 
пурӑннӑ §ухне вӑл, йалсен§ен тыт- 
са килнӗ аппаратсене хумалли ҫурт- 
ран аппарат хатӗрӗсене вӑрлаоа 
кайнӑ. Пӗр аппарат хатӗрне вӑл 
хӑйӗн Прашкушӗн§и хӑтине Ваҫанк- 
ка Иакурне панӑ. 'Ҫукун кӗпҫе Ваҫ- 
ҫанкка Иакурӗ патӗя§е хадӗ те ӗҫлет. 
(Ш. Ы.).
Ҫак сам епа йанӑ ҫын пиртен ый- 

та¥:
—  Ҫак ӗҫе ыӗнде йат пама.ма?— 

тет.
Ну, епӗр ӑҫтан пӗлетпӗр! Уколовнӑй 

Еогекс кӗнекинде шырама ӳркенетӗн 
пу.гсан, прокурортан ыйтса пӗл!

Ашшӗ-амӑшне маннӑ ҫын.
Волоккиттӑ теяӗ сӗтӗрӗя§ӗк йапала- 

сем тӗр.гӗрен пулаҫҫӗ: нысӑкки, пӗ§ӗк- 
кн, вӑтаыми. Волоккиттӑ урапине тур- 
такансеы те пӗ§ӗккисем, вӑтаымисем, 
пысӑккисем пулаҫҫӗ. Ак вӗсен§ен пӗри! 

Ҫӗпӗртен ҫыраҫҫӗ:
Ишим хулин§е окрҫӗруправленин- 

§е пӗр Шупашкар уйес ҫыянн Пур- 
сайӗв тенӗскер пур (§ӑвашсем ӑна 
Парсуй теҫҫӗ). Ҫак ҫын §ӑвашсем 
пырсан пӗр сӑмах та калаҫмаст. 
Хӑйӗн кӑпнне*гӗн§е ҫӑвашла калаҫ- 
сан вӑрҫат, тет Шпннел.
Пӗре §ӑвашсем унтан ыйтнӑ тет:
—  Санӑн аҫу §ӑваш темеҫҫн ҫак? 

Вӑл ка.гааӑ:
— Енӗ атте-аннесӗрех ҫуралнӑ. 
Песпрнсорнӑй вӑ.1 . Укҫа пухса нарас

ыари тата саиа, ватӑ песприсорнӑй? А?

Шӑршӑ пӑлмен йал.

'Ҫнстай канттоаӗн§и (Тутар респуп- 
лӗкӗ) '§ӑваш Мен§а йалӗсем химиллӗ

вӑрҫӑ ҫин§ен пит лайӑх пӗлеҫҫӗ пул- 
малла.

Вӗсен уйӗн§е пӗр тӗпт® сывлама 
йӑвӑр шӑрш нерет. Ӗне масарӗ ҫин- 
§е темпҫе вы.§ӑх виллн вырта¥. Ви- 
лесене ҫӗр ҫине ҫийеллех пӑрахса 
хӑварнӑ.
'§ӑваш Мее§а §ӑвашсен пуҫ пуршп? 

Ҫук пулмалла. Пуҫӗ пу.тсан сӑмсисем 
те пулӗ§§ӗҫ—шӑршӑ-марша пӗлӗ§§ӗҫ.

Хунарпа шырӑр!

Пшекре (Сӗнтӗр вулӑсӗ) Микул укот- 
нӗк сӗрӗмӗпе кӗрешме такҫанах турра 
ӗяенменннсен йа§ейкки уҫнӑ§§ӗ. Пал- 
лах ӗвтӗ вӑл та, ытти оп§ӗствӑллӑ 
орканисатсисем пек, ҫухалса ларнӑ.

Иа§ейккӑ пурри ҫукки палӑрыас!. 
Иа§ейккиБе уҫнӑ проттоколӗ те ҫу- 
халвӑ, коппийӗ кӑна йу.теӑ, тетпӗри. 
Еоппине те пулин пуҫтарса хурӑр,— 

ахалӗн ӑна та шӑшисем ҫисе йама 
пу-гтараҫҫӗ.

Пинпуҫ.

Аслӑ ҫынна авалхисем «пинпуҫ» те- 
нӗ. Лессакра ӗҫлекен ИллеВаҫилйевп§ 
Макарӗ§ӑвӑн та ппнпуҫ пу.1малла.

Вӑл ӗлӗк хӑыа ҫуракан савӑт ху- 
ҫц пулнӑ. Халӗ вӑл лессакра ӗҫлет. 
Унта ӗҫленӗ §ухне, вӑл укҫасене 
кассӑна тӗрӗс парса ны.ман. Вара, 
кассӑна укҫа тултарас тесе, хӑйне 
пӑхӑнакан сотрутнӗксен^ен укҫашы- 
рама тапратнӑ. Ҫавӑн пек пӗр Пе- 
русланӑв йатлӑ сотрутникран 108 
тенкӗ те 84 пус нлнӗ те, укҫине 
нлыен, тенӗ.
Пннпуҫ пулнӑран Макарӗ§ӗв 108 

тенкӗ те 84 пус илнине ыанса кайнӑ. 
999 пуҫне касса пӑрахса, етем шутлӑ 
пӗр пуҫ ан§ах хӑварсан, ун пек йӑ- 
нӑшмӗ§§ӗ те... Хирурксем (тухтӑрсем), 
пулӑшӑр!
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ПРЕНИРЕ .
0§§от иртрӗ, ыйту иртрӗ— 
Лрени иртет-вӑрҫ пулаГ;
Пулат пула¥, вйрҫӑ пула¥ 
'Тапранмаллах тапран§ӗ.

Пуху пуҫлӑх §араймаст-те. 
Ҫӗмӗрлеҫҫӗ, харкашаҫҫӗ— 
Харкашаҫҫӗ кашкӑрла.

Копператтӑр сӑмах кала¥, 
Ҫекреттаре хирӗҫ.!1ег; 
Хирӗҫ.гет-те— хирӗҫеҫҫӗ 
Укҫи алра ҫуккншӗн.

Пӗри кала¥— копяераттӑр! 
Тепри тата: ҫекреттар!
Пуҫлӑх кала¥ ҫекреттарне, 
Ҫекреттарӗ— пуҫлӑхне...

Тавлашаҫҫӗ, ҫӗмӗрлеҫҫӗ 
Кӑшкӑраҫҫӗ пренире;
Пӗрне пӗри йат хумашкӑн 
Ӑмӑртмаллах тытӑннӑ.

П ат хурсассӑн, кӑшкӑрсассӑн 
П ӗрне пӗри тытрӗҫ те—  
Иӑнки-йанкЕИ тыттараҫҫӗ. 
И енне йеннех ӳкеҫҫӗ.

К. РУССАКОВ.

Пулӑшмаст.

Аҫа кушак.
ЙеншЕК-̂ ҪуллЛ (Уни в.) ву- 

ламалли ҫург пуҫлӑхй Саххарӑв й. 
вуламалли ҫурха питӗрсе кайат 
те, ернере те пӗрре пымас!'. 
Хресденсем вӑрҫаҫҫӗ.

В. .Д.

Кушак аҫи кахаллине,
Унран усӑ сахал.гине

Пурте пӗлеҫҫӗ.
Ан§ах пӳртре пу.гтӑр тесе, 
Хӑшӗ-пӗрп хӗпӗртесе <

Ҫавах усраҫҫӗ. 
Ӗҫлеыесӗр тутӑ хырӑм, 
Мӑнтӑрланнӑ ҫутӑ ҫурӑм

Кӑмӑд тули§§ен: 
Кунӗн-ҫӗрӗн вӑл ҫывӑрат,
Апат вӑрттӑв вӑрт! ҫавӑра¥

Хуҫи сиси§§ен...
Хуҫи ыулне шӑши ҫийет,
Витӗр, витӗр сив ҫил вӗрет 

Ара...шйтӑк вӗт! 
Кушак аҫнн—тутӑ пултӑр,
Ӑшӑ, ҫемҫе вырӑн пултӑр 

Вара...ӑна мӗн?!.

Тухтӑр. — Сан ӑшӑнта йун сахал. 
Аш ҫпйес пулат санӑн, сӗт нумайрах 
ӗҫ тата.

Ъирлӗ копператтӑр. — Пулӑшмас!. 
Палхуҫайстви копнераттивӗн 3 ӗнине 
сӗ§ӗ ыӗнӗпех ӗҫсе йатӑм, йуя нумай- 
ланни сисӗнмерӗ.

Пурӑна киле шал§и тула¥, 
Ӑна хуҫи тытса сутат

Тирне сӗвмешкӗн. 
Ун вырӑнне урӑх ‘илет, 
Пӳрте-ҫурта ҫӗн §ун кӗртет

Ӗҫ ӗҫлемешкӗн.
* >1:

Пеншик-^уллӑ ҫурт пуҫлӑхӗ— 
^ӑнах аҫа кушак йӑхӗ—

Пӗртте ӗҫлемест. 
Умран, хыҫран ӗнселессе, 
Ӗҫӗсене тӗрӗслессе

Пӗртте ӗненыест!

Ҫ. ШӐП§ӐК.
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Ӳсӗр ухмахлатат.

•— Ҫитес ернере хупахсем ӗҫлеменни ҫинъен илтрем те, 
илсе хурас терӗм. Ҫак ъетвӗрте перекетлеме илӗр-ха. Ҫитес 
вырсарни к̂ -̂н хӑнасем пухмалла. Хама шанмалли ҫук: пере- 
кетлеме памасан ӗҫсе йарап еп ӑна.
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