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Е л ӗ к х и н е  а с ӑ н с а .

—  Ма аъуна хытӑ хӗнетӗн?
—  Ара, ӗлӗк пӗьӗкҫӗ ъухне хама хӗнеъъ^ҫ. вӑл мӗншӗн манран 

лайӑхрах. Ҫавӑнпа хӗнетӗп.
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Аьа-пӑъа— пурӑнӑҫ веьекӗ.
Ҫапла ҫав. А §а-пӑ§авал хӑш §ухне 

кирлӗ мар вӑхӑтра ҫурала¥ пулин те, 
пурӑнӑҫ 'ҫе§екӗ пулса тӑра¥. Ҫавӑнпа 
есӗр мӑшӑрланнӑ ҫынсемпе мӑшӑрлан- 
ман ҫынсем, хӑвӑрӑн а§ӑрсене, 'ҫсҫеке 
пӑхса ӳстернӗ пекех, пӑхса ӳстерӗр.

Арӑмсемпе хӗрсем, хӑвӑрӑн а^ҫӑрсе- 
не хырӑмра 'вухнех йуратӑр! Вӑхӑт 
ҫитмесӗрех вӗсене ҫут тӗн^^ене кӑла- 
расшӑн ан тӑрӑшӑр. Вӑл тӗлӗшпе 
еиелсем ак ӗҫӗр, йӑтыа пултарайман 
йапаласем ан йӑтӑр. Ҫитерме вӑхӑт 
ҫитсен те, волоккиттӑсӑрах ҫитерӗр,— 
темиҫе хут йӗрсе сайавлевисем парас- 
са ан кӗтӗр.

Арҫынсем! А-§ӑрсене йут арӑмсене 
йуратнин^^ен те ытларах йуратӑр. 
Хунеме кар§ӑкӗсем ҫине ҫилленсен, 
а§усемпе ан вӑрҫӑр. Хунеме кар§ӑк 
тепине а§у туман, вӗт,— арӑму пирки 
пулнӑскер вӑл. А§усем ваади пасар- 
тан кула§ илсе пыма ан манӑр. А§а 
вӑл кула§а, есӗ ху §ӗдӗмна йуратнӑ 
пекех, йуратаӖ

А§уна ӗҫлеттерес килсен, ытлашши

ан ӗҫлеттер. А§а-пӑ§ана хушнин§ен 
хушманни лу§§ӑ, тенипех иртерсе 
йар. Ытлашши ӗҫлеттерсен пурӑнӑҫ 
§е§екӗ, хӑвӑн тапак хутаҫҫи пекех 
лу§ӑрканса кайма пултара!.

Ы йхӑсӑр аптрасан есӗр вӑрӑи ток- 
латсем итлеме кайатгӑр, от§от кӗнеки- 
сене вулаттӑр. А§ӑрсене епӗр ун пек 
йапаласемпе тӑрантарма хушмастпӑр. 
Ун пек йапаласене хӑвӑра халалат- 
пӑр, а§асемшӗн вӗсем ерех пекех йӳҫӗ, 
тапак пекех сийен.тӗ.

А§ӑрсен сывлӑхне, хӑвӑрӑн мӑй 
ҫин§и пуҫа сыхланӑ пекех, сыхласа 
тӑрӑр.

Хусах ҫынсем! Авалхи ҫынсем, а§и- 
не ҫурагмасӑр кипкине хатӗрдеме 
хушман та... есӗр авалхи ҫынсем 
майлӑ мар—а§ине ҫурата§§енех алн- 
ментне хатӗрлесе хурӑр.

Ҫӑксене пурне те туса пырсан, 
а§а-пӑ§а тусӗсен оп§ӗствин§е §и 
падлӑ §лен шутӗн§е пулӑр (§лен укҫи- 
сене тӳдемесен те).

КАПКӐН.

К о м а н т и р .
(Иуптару).

Ушкӑн ҫин§е пӗ§ӗк кайӑк, 
Тарман хӑйӗн §ӗпӗ мамӗк 

Иурӑ шӑрата^:
Ҫунаттине саркаласа, 
Мӑнӑланса, хӑлтӑланса

Сивве хӑрата'г.

Ун йуррине хапӑл туса, 
Урисене пуса-пуса

Итлеҫ ыттисем;
Вӗсемпелех хӗпӗртесе, 
Сӑмахсене тӗрӗслесе

Тӑраҫ ваттисем.

Йурӑ ӑсти хавасланса, 
Хуллен-хуллен мала тухса 

Пула¥ комантир.

Иурӑра та, пулӑра та, 
Ташӑра та, вӑйӑра та

Тӑва1’ аван тим. 
Хӑйӗн ҫемҫе сӑмахӗпе, 
Килӗшекен йумахӗпе

Пурне пӗҫертет; 
Хӑй пек ӑслӑ-тӑнлӑ пулма, 
Вӑтанмасӑр йур йурлама

Пурне в<5рентет.
* * *

Пӗ§ӗкренех хастарланса,
Ӗҫе пиҫет хӑйуланса

Пӗ§ск пионер.
Унӑн токлатне итлерӗҫ 
Ашшӗсеы те хӗпӗртерӗҫ

Иртнӗ кун— ӗнер,
Ҫ. ШӐ1Г§ӐН\
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Хӗл хырӑмӗ.

— Атте, пӑх-ха хӗл хырӑмӗ кайа?.
—  Мӗнле хӗл хырӑмӗ?
—  Ара есӗ хӗл хырӑмӗ аслӑ тетӗнъӗ те, ҫав хыргмсем пек 

хырӑмсене хӗл хырӑмӗ, теҫҫӗ пу/ь-

Кӗл тунин  хакӗ.
Епӗ йала пырсан, пӗр палланӑ ҫын 

патне пӳрте кӗтӗм.
Пӳртре никам та ҫук.
Пӗр Кришкӑ йатдӑ 8 ҫулхи а§а ҫеҫ 

т у р ӑ ш  у м н е  т ӑ н ӑ  та, §ун- 
тан пуҫҫапса тӑра1. Мӗнле ку а§а тур- 
ра пуҫҫапма вӗреннӗ, ашшӗ турра ӗнен- 
мест^ӗҫке унӑн, тетӗп ӑшӑмра.

—  Кришкӑ1~терӗм.
Кришкӑ кӗлӗ сӑмахӗсене каласа ман 

йенелле пӑхса ид§ӗ те, каллех сӑхсӑх- 
ма тапратрӗ.

—  Кришкӑ, терӗм каллех епӗ ӑна, 
мӗнле есӗ турра пуҫҫапатӑн? Турра 
ӗненме тытӑнтӑни мӗн?

Кришкӑ куҫӗсене §алӑштарса алӑк

ҫинелле пӑхса ил§ӗ те, каллех мӑкӑр- 
татма пуҫларӗ.

— Охо1 Ку а§а манаха кайма ха- 
тӗрлепет пулмалла, терӗм кулса.

Кӑна илтсен, Кришкӑ кӗтеселле лӑ§ 
сурса ил§ӗ те, урмӑшнӑ сасӑпа ка- 
ларӗ:

— Манаха кайатӑпи ара епӗ... Ак 
халех тултан асанне килет. Асаннеае 
епӗр ҫапла килӗшӳ тунӑ: епӗ атте ҫук 
§ухне турра пуҫҫапатӑп, асанне мана 
уншӑн удма пара!'. Пит лай ӑх 
пуҫҫапас пула'1, ахалӗн вӑл мана ҫӗ- 
рӗк улма тыттараЕ Тӑнлантӑни?

Епӗ тӑнлантӑм.
ҪӐПАТА.
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Ш У Й Т Т А Н  Т Ы Т Н И .
Пирӗн йалти Микулай Ҫумккипе 

Петӗр Ваҫли. хӑйсем ҫурални 15-шер 
ҫуд тудтарайман пулсан та, урнӑ йӑ- 
тӑран мар, шуйттантан та хӑрамаҫҫӗ. 
Кала вӗсене: сан ҫумӑнта вӑрӑм хӳ- 
реллӗ шуйттан турӑх ҫисе лараГтесе... 
Тупата хӑрамаҫҫӗ! Хӑрама мар, мӑш 
та тӑвас ҫук.

Пӗре, апат хуранӗ пек, тӗттӗм каҫ, 
Микудай Ҫумкки Петӗр Ваҫдине хӑй 
хӑлхи патне илсе пыраГ те, кала1:

—  Ваҫли, тет, кӗҫӗр Калӑм каҫ! Пӗ- 
летӗни есӗ, Калӑм каҫ шуйттансеы йал 
тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ. А1а шуйттансене хӳ- 
рин§ен тытма кайӑпӑр, тет.

—  Ата, тет Ваҫлийӗ.
Тытаҫҫӗ иккӗш те тимӗр сенӗксеы. 

Шухӑшлаҫҫӗ ӑҫта кайасси ҫин^ен.
—  Ӑҫгалла кайарха епӗр? Ӑҫта хӳ- 

реллӗ шуйттансем нумайрахши? Мун- 
■ҫара-ши, йе анкартисен§е.

— Малтан анкартисене сӑнамаллӑх 
кайса пӑхӑпӑрха, тет Ваҫли, кайран 
мун§асене кайӑпӑр.

—  Йурӗ, еппии, анкартисене кайӑ- 
пӑр. Ш уйттанӗ хӑраса тарса ан хӑ- 
тӑлтӑр ан§ах... Ӑна тытатпӑрах.

Тӗттӗмсӗр пуҫне нимӗн те курӑнмасГ. 
Ҫӑлтӑрсем те пӗлӗтпе витӗнсе тухат- 
ьӑшсен§ен хӑраса пытанса выртнӑ.

Ҫумккапа Ваҫли В аца йатлӑ ҫын 
анкартине пит хӑйуллӑн кӗрсе пыраҫ- 
ҫӗ. Аллисен§е сенӗк,— шуйттана тыт- 
малли сенӗк.

Сасартӑк Ҫумкки:
—  Ваҫли килха! "васрах кид!—тесе 

кӑшкӑрса йара¥.
—  Мӗн тума, тет ҫӑнӑх пек ҫемҫе 

йуртан такӑнса ӳкнӗ йулташӗ.
—  Елле, есе курмастӑни! Ара, шуйт- 

тан пур, вӗт!
—  Аҫта, ӑҫта? Хӳрн мӗн тӑршшӗ? 

'§упса пыраГ хайхи Ваҫли.
—  Хӳри, тӗттӗм пирки, курӑнмас^. 

Кил §асрах. Сенӗкна тӑрат, §икес.
Тытӑнаҫҫӗ шуйттана §икме. Шуйт- 

танӗ §иктерӗсшӗн мар—тараЕ Кусем 
хӑвалаҫҫӗ.

Хӑваласан-хӑваласан, хӑваласа ҫит- 
се, сенӗкпе лашттах ■ҫиксе илеҫҫӗ 
шуйттан пакартин§ен.

Шуйттанӗ:
—  Нӑрит-вӑрит!— тесе, шӑши пек

тапаланса вырткаласан, §унне кӑлара!' 
пӑраха¥.

Шуйттан §унӗ ҫӳдти патшалӑхакуҫ 
сан, Микулай Ҫумкки када¥:

—  Ваҫли, шуйттан хӑлхине касса 
илха! Турӑш ҫине хурӑпӑр, ирхине 
вара, шуйттан хӑлхи мӗнле иккенне, 
ҫынсене те кӑтартӑпӑр, тет.

Ваҫлийӗ шуйттан хӑлхине касса 
илет те, кӑсйине персе те §икет.

Ну, хайхисем ӗнтӗ, виляӗ шуйтта- 
нӑн хурӑнташне шырама, мун§ана ҫа- 
тӑлтаттараҫҫӗ.

Пӗрин мун§и иатне ҫитсен, вӑрӑсем 
пек §арӑнса тӑрса, сылтӑмпа сулахай 
хӑдхисене §анк тӑратса, итлесе пӑхаҫ- 
ҫӗ. Мун§ара темӗскер ҫатӑлтатнӑ сасӑ 
илтӗнет. Ҫатӑлтатнӑ сасӑсем тӑрӑх, 
Ҫумккапа Ваҫли мун§ара шуйттансем 
пурине сиссе, шуйттансем патне мун- 
§ана кӗреҫҫӗ.

Кӗрсессӗнех... Ех, самана улшӑнса 
карӗ. Шуйттансем Ҫумккапа Ваҫука 
ҫавӑрса илеҫҫӗ те, тытӑнаҫҫӗ хӗнеме. 
% мккапа Ваҫук шуйттансем умӗн§е:

—  Воспоти помилуй, воспоти поми- 
луй, тесе ҫеҫ тӑраҫҫӗ.

Сенӗкӗсене туртса илсе веҫ хуҫса 
яӗтер§ӗҫ шуйттансем. Хӳрисемпе ҫа- 
паҫҫӗ. Ҫумккапа Ваҫук аран-аран 
«воспоти помилуй» тесе ҫӑлӑнкаласа 
тухса тараҫҫӗ мун§аран.

Ваҫли киле пырсан, шуйтган хӑлхи- 
не турӑш ҫине хура¥ те, хӗненипе 
ӗшеннӗ ӗнсине хыҫкаласа тӑрансан, 
выртса ҫывӑра'1.

** *
Ирхине хӑйсен йалӗсем тӑватӑ ҫын 

калаҫса дарни Ваҫлин сылтӑм хӑлхине 
кӗрех кайаЕ Калаҫса ларакансенҫен 
пӗрн кала'1:

— Епӗр иргнӗ каҫ, праҫник каҫ 
теое, виҫҫӗн мун^ҫа кӗтӗмӗр. Хай пирӗя 
мун^вана икӗ шуйттан сенӗкпе пырса 
кӗ^ҫӗҫ. Ех, шуйтгансене хӗртрӗмӗр те, 
ҫав тери хӗнерӗмӗр, тет.

Ваҫли, ҫавна идтсен, 'вупса иыроа:
—  Епӗр те, иртнӗ каҫ шуйттан 

тытрӑмӑр, тет.
— Тытрӑмӑр та, хӑлхине касса ил- 

тӗмӗр. Ак шуйттан хӑлхи, тесе кӑс- 
йин^ҫи хӑлхине кӑларса пара)/.

Ҫав вӑхӑтра В аца Ҫеменӗ урам тӑ-
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Нумайа хапсӑнакан.

—  Пуйан ҫынӑн кушакки те пулӑ тыта?, теҫҫӗ. Ман 
пуйан. Кушака шыва йарасха, пулӑ тытаТи?

атте

рӑх сӗтӗрӗнсе сысна шыраса ҫӳренӗ. 
ПӑхаГ В аца Ҫемен, хайхи Ваҫли 
аллин§и шуйттан хӑлхи ҫине. Шуйт- 
тан хӑлхи хӑйсен сысни хӑлхи пекех. 
Хӑлхи шӑтӑкӗсеы те ҫав майлах. Хӑл- 
хи вӗҫне шуйттансен патши ха§ӑпа 
§ӗрсе йанӑ тата. Ва1§а Ҫеменсен сыс- 
нин хӑлхи ҫурӑкӗ пекех туса йанӑ.

—  Сирӗн анкартин§е тытрӑмӑр, ту- 
пата,— тет мухтанас шутпа шуйттана 
тытакан керой.

Ҫав вӑхӑтра калаҫса тӑнӑ ҫӗре 
Ҫумкка та пырса тӑра¥. Пырсассӑнах 
мӑн сасӑпа, мӑн ҫынсем пек, ӳсӗрсе 
тӑра!/.

В а^а  Ҫемен тыта¥ те иккӗшне, ты- 
тӑна!' вӗсене хӗнеые. Ҫупкӑпа, кӗсел 
ҫитермелле, Хусан кӑтармалла... Ех, 
хӗнет!

Ҫумккапа Ваҫли ҫухӑраҫҫӗ. Ҫухӑр- 
сан та ҫынсем-тсуднӑ пирки, ннмӗн те

тӑваймӑн. Кӑсйерен кӑларнӑ шуйттан 
хӑлхи— шуйттан хӑлхи пулман та... 
сысна хӑлхи пулнӑ та. Шуйгтанӗ вӑд 
тӗн§ере те ҫук, тет те... Ҫук ан§ах 
мар, ҫукран та ҫукрах пулмалла ҫав.

ИВ. МУҪИПЕ
Планет йатлӑ ывӑлӗ.

„Капкӑна“
ҫамрӑксем хушшин^е

•СараС Тесен ҫамрӑксен- 
Ъан укҫа пухса „Капкӑн‘‘ . 
вы1ьавӗсем туса иртерӗр.'
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Ш ӑ х л и ъ с е н е  пула .
Курак Мишшипе Хветли инке Йӑ- 

ванӗ, пӗр ҫуллахи ӑшӑ кун, ашшӗсем 
хыҫӗн§ен ирех тӑрса тухса, арман 
вешникӗ хыҫне пулӑ тытма карӗҫ.

—  Но, Миссӑ, пайан ҫанталӑк питӗ 
аван, пӗрер хутаҫ тытмасӑр тавӑрнар 
мар, йура1-и, тет Хветли Иӑванӗ ан- 
карти хыҫӗн§е пынӑ §ух, селӗирех 
§ӗлхипе.

—  Кӑтарт-ха хутаҫҫуна, пысӑки... 
Ех... хех-ех!.. хутаҪи вӑл сан— 20— 30 
пулӑ §ик те... коттовӑ. Акӑ, ман хута- 
ҫа 1000 пулӑ та ытла кӗрӗ, тесе мух- 
танаГ Мишшӑ.

Йӑван, Мишшӑн хутаҫҫи §ӑнах та 
питӗ пысӑккине курса ку§анаЕ

—  Миссӑ, епӗ хам хутаҫа шӑнӑҫай- 
ыан пудӑсене сан хутаҫҫа хурам, йу- 
ра1-и. Кайран уйӑрса илӗпӗр, терӗ 
тархаслакан сасӑпа.

—  Аннӳн темӗн §ул пир иудӗ— ху- 
таҫлӑх вӑрлаймастӑн... есӗ те... Ну йу- 
рӗ, тултар, шалккӑ мар. Кайран, ва- 
леҫнӗ §ух ан кутӑнланнӑ пу.лтӑр тодӗк.

Вешник хыҫне ҫитсен иккӗшӗ те 
вӑлтисене шывалла йарса лар§ӗҫ. Ла- 
раҫҫӗ, лараҫҫӗ, ан§ах тгашӗн пӗр пулӑ 
та ҫекленыест. Тепӗр ҫӗре куҫса лар- 
§ӗҫ— ҫапдах ҫук.

Кӑнтӑрла§§ен ларса та, йӗп пек 
ҫин§е 5 кутан пулӑ аран тытрӗҫ. 
Каҫ§ен ларнӑ пулсан, тепӗр 5 пулӑ 
тыта§§ӗҫ-и тен, ан§ах выҫӑ хырӑм, 
пулӑсене кӑнтӑрда иртсенех килелле 
уттар§ӗ.

—  Ну Миссӑ, тавай пулӑсене вале- 
ҫер, терӗ Хветли Иӑванӗ тӑвайкки ҫи- 
нелле улӑхнӑ §ух.

Мишшӑ ним 'бӗнмесӗрех хутаҫран 
икӗ пулӑ кӑларса па^ҫӗ.

—  Х ӑна вазди  есӗ ма виҫҫӗ хӑва- 
ран?.. Улталас тетӗн штолӗ. Епӗ виҫӗ 
пулӑ тытнӑ^б^ӗ.

' —  Есӗ иккӗ ҫеҫ, епӗ виҫҫӗ, тет 
Мишшӑ.

—  Есӗ мар— епӗ-ӗ-ӗ...
Па... памасан... а... ат... тене... ка- 

лап-ха... Ууу... уе-е-е... ка^ҫака путекки 
пекех мӗкӗрме пуҫларӗ Иӑван.

—  А-а-а... вӑт мӗнле! Аҫуна кала- 
тӑп тесе хӑратасшӑн-и есӗ. Аҫу парам 
епӗ сана!-М иш ш ӑ И ӑвана ҫулса ил§ӗ 
те параГ те параК— Вӑт сана, аҫу... 
вӑт сана аннӳ... вӑт аппу... вӑт... кур- 
тӑн-и...

Иӑван Мншшӑ аллин^ҫен темле сис- 
мес.1в вӗҫерн§ӗ те, вӑлга аврипе Миш- 
шӑ пуҫӗ урлӑ шарт! тутарса ил§ӗ. 
Мишшӑ шурӑ питне пӗр саманра хӗр- 
дӗ лентӑ илемлетрӗ.

Мӗн пулннне, Мишшӑ ӑнланса или^ҫ- 
■̂ ен Иӑван, киле ҫитсе амӗш умӗн- 
■§6 йӗрме тытӑн^ҫӗ:

—  Анне-е-е! мана Ми... Ми... Миш- 
шӑ хӗ... нерӗ... е-е-ӗ...

Мишшӑ та киле ҫитнӗ ҫитменех 
амӗшне от^ҫот па^ҫӗ.

Тепӗр кунне Мишшӑ амӗшӗпе Иӑ- 
ван амӗшӗ ҫӑл кутне шыв ӑсма тух- 
сан тӗл пул^ҫӗҫ.

—  А^ҫуна ма нӗртте ’§армастӑн ара 
есӗ, Хветли кин, ӗнер пирӗн Мишшӑн 
пуҫне ҫапса ҫурнӑ вӗт, терӗ Мишшӑ 
амӗшӗ Хветлийа курсанах.

— Ху а^ҫуна 'ҫар малтан. Иӑвана 
■Вутах хӗнесе вӗлермен шуйттан а^ҫи... 
Е-ех мурсем! тесе вӑрҫа! Хветли.

—  Шуйттан кӑтартам сана, кӗвепте 
илсен. Пуҫна ҫапса арпалатам. Ху йут 
арҫынсеипе пурӑнни ҫитмес!, тата се- 
лӗп а^ҫуна та халех усалла вӗрентен.

—  Ара ман кӗвенте ҫук терӗн-иы. 
Ҫапса пӑхха, мӗн пулӗ! Е х, кӗҫҫе пит! 
Мана йут арҫынсемпе пурӑнан, тейи^ҫ- 
■ҫен, пӗркун упӑшку Ҫӗриӳве кайсан, 
ху Михалапа ахӑрса ҫӗр каҫнине аса 
илесвӗ санӑн. Кӗҫҫе пит, темерӗн...

—  Есӗ курнӑ-и, епӗ Михалапа ҫӗр 
каҫнине... курни. (Иуман кӗвенте ҫу- 
рӑм тӑрӑх, тавай толӗк, йарӑнма пуҫ- 
ларӗ)— курни... курни...— тесе хӗнет 
Мишшӑ амӗшӗ Хветлийа.

—  Ай-ай1 а-а-ай... вӗлереҫҫӗ... ху- 
рах-а-ах... а-а ах-..

Киле пырсан ӗнер пулӑ тытакан 
шӑхли§ӗсен амӗшсем, упӑшкисене пӗр- 
пӗр уҫрештенирен те маларах от-вот 
туса па^вӗҫ.

Ҫак кунах каҫпа, йала панӑ вӑрма- 
на валеҫме тесе, йал халӑхӗ хурал 
пухӑн^ҫӗ. Хӗветли упӑшки— Иӑван аш- 
шӗ халӑх ҫине тухманни 5— 6 ҫулта 
ҫитет пулӗ. Ҫавӑнпа ывӑлне те, Ваҫук 
Иӑванӗ текен йадта яикам та ҫук. 
Пурте Хӗветли Иӑванӗ теҫҫӗ. Пайан 
Хӗветли упӑшки Курака курас тесвх,
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халӑх ҫине йури иртерех тухрӗ. Ку- 
ракӗ Ваҫукран та ыалтарахран ҫитсе 
ларнӑ.

—  Кирил Лӗкҫей§! Сан арӑм мӗн 
ҫӑл кутӗн§е вӑрҫса ҫӳрет ҫак. '§арас 
пула! санӑн ӑна, терӗ Ваҫук ҫиллине 
пытарса.

—  Ман арӑм мар вӑл—сан арӑм... 
Есӗ хӗрарӑм тарҫи пулса ыанпа йат- 
лаҫма килтӗн-и ҫак?..

— Конешнӑ, йатлаҫма мар—санӑн 
нӗр-нк айӑк пӗр§ияе стройран кӑлар- 
сан та ҫылӑхах пулмӗ, тетӗн.

— Попропуй... А раншшӗ!.. тесе йӗ- 
кӗлтет йурийех Ваҫук.

—  ПропӑвӑГ мар... Айӑк пӗр§исене 
хуҫыасан, санран ҫын пулас ҫук.

— Ах, есӗ унашкал-и?...
Пӗр самантра хурал пӳр§ӗ умӗн§е 

ташӑк иуҫланса карӗ.
Питӗ маттур йусаҫҫӗ пӗр-пӗрине.
Пӗри йӑтӑ пек харкашса теприн 

йанаххп урлӑ §ант та §ант, тутара/!. 
Тепри хӑлха §иккин§ен сӗре-сӗре илет.

Кӗҫ хурал пӳртӗн§и халӑх веҫех 
Куракпа Ваҫук вӑрҫнине курма тух- 
рӗҫ. Театтӑрти пек пӑхса тӑраҫҫӗ...

Ҫак вӑхӑтра, кӗтыен ҫӗртенех милит- 
си ҫитмен пу.юан, хурал патне пухӑн- 
нӑ халӑх пӗтӗмпех вӑрҫа кӗрсе кайа§- 
§и тен. Спаҫипӑ милитси кил§ӗ.

ж ж
Вӑт, сире шӑхли§ӑ! Вӑт, шӗвӗр! 

Куртӑри ӗнтӗ халӗ, шӑхли§сем ыӗн

Ҫ у л л а.
Кӑтик-кӑтик, кӑт-кӑтик!... 
Петӗр пиъъе Петукӗн 
Кӑтук йатлӑ сар тусӗ 
Сар ҫӑмарта турӗ, тет.

—  Кӑтик-кӑтик, кӑт-кӑтик!.. 
Кӗтӗм лартӑм йӑвине,
Йӑви тӗпне ӑшӑтрӑм,
Сар ҫӑмарта еп турӑм.

Йӑви тӗпӗ пит тарӑн,
Ик ҫӑмарта ӑшӗнт,е:
Пӗри— майи, тепри— ман. 
Петук тусӑм, ӑҫта ес? 

Петук, Петук, Петук тус, 
'^унӑм савни, кӑтра пуҫ, 
Кукӑр сӑмса, ҫивӗъ ка^а, 
Киккирекки... сик тух!

Кӗте-рук ту-у-ус!

П а т м а н.

Авӑн йашки ҫинӗ ҫӗрте.

Кил хуҫи аьи. Тавай Сан,ук итес 
туртар.

П ускил аьи. Епӗ сана улталасан, 
ыӗн паран вара ес?

Кил хуҫи аьи. А, ес мӗн паран?.. 
П ускил  аьи.Пӗркун пирӗн аттесем 

пӗр §етвӗрт ерехле тавлашса хуҫрӗҫ. 
А1а епӗр пӗр пулштавла тавлашар. 
Ҫитӗ пире.

П. В.

Килти ревиҫи.

Авӑн ҫапма кайас умӗн.

—  Атте ҫӑпатуна салтса парха?
—  Пысӑк—ку сана, хӑвӑнта ҫӗтӗл- 

менҫкеха.
—  Хамӑн ҫӗтӗлессе-ҫӗтӗлмен ге, 

авӑн ҫапнӑ ҫӗртв пыоӑкрах ҫӑпата 
ӑшне ыраш ытларах кӗри, тӗтӗп.

—  Мӗн тӑван ҫӑпата ӑшне ыраш 
ытдарах кӗргсе? ^

—  Мӗн тӑвасси. Пӗдетӗн пулӗ ҫын- 
сем хӑйсен а§исене «Капкӑн» илсе 
параҫҫӗ, епӗ ес илсе паыасан та хаы 
вӑйпа илес, тетӗп.

К и р. М— н в.
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Аъа-пӑъасен хрестоматти 
кӗненинъен.

Лапах пулӗ.

Ва^ккӑ, 14 ҫулхи а§а, Варварийе, 
13 ҫулхи хӗре премӗкрен те ытларах 
й у р ат 'ӑ  Варвари те ӑна, ӗлӗк §ухне 
пуканене йуратнӑ некех йуратнӑ. Пӗр- 
пӗрне ҫав тери йуратнӑ пирки, вӗсем 
Сакӑса кайаҫҫӗ. Саккӑсри ҫын кала! 
вӗсене:

—  15 ҫу.ла та ҫитменха есӗр. Сире 
мӑшӑрланма йурамасГ, тет.

В..ц,8ки кала1:
—  Кавтурта хадӗ есӗр сӗтӗрӗнсе 

ӗҫлеттӗр те, ӳлӗм авланасси ҫиь§ен 
халех килсе пӗлтерес терӗмӗр Еаӗр 
18 ҫула ҫити§§рн кнрлӗ хутсеве туса 
оӗгерме лапах ӗлкерегтӗр, тет.

Перекетсӗр кӗнеке.

Тӑхӑр ҫулхи Ваҫҫӑ вырсарви кун 
амӗшае §иркӳве кайнӑ. '§иркӳре тӑр- 
сан-тӑрсан, амӗшӗ поминаии кӗнеки 
ҫине 10 пус укҫа хурса пупа тыт- 
тарнӑ.

Те;1ӗр ҫур сехет тӑхтасан, поыинани 
кӗнекине кайалла и.тсе тухса Ваҫҫӑ 
амӗшне параҫҫӗ. Ваҫҫӑ—хӑйамӗшӗн§ен 
ыйга1;

—  Мӗн §ул хутӑн, тет.
—  Амӑшӗ.
—  10 пус, тет.
Ваҫҫи хирӗҫ. *
—  Анне, ес.ӗ ҫав кӗнеке ҫине }кҫа 

хуратӑн-хуратӑн, укҫу хушӑнмас!', ■ҫак- 
сах лыраЕ Ҫынсем кӗнеке ҫине укҫа 
хурсан, укҫисем хушӑнсах пыраҫҫӗ. 
Удталаҫҫӗ пу.§ сана, тет.

Амӗшӗ ӑна хирӗҫ ним калама та 
пӗлеймен.

Пур инкек те ҫавӑнтан.

Уртеми, 5 ҫулхи а§а, кӗписене хы- 
ҫалтан тытса уҫса ҫӳреые вӗреннӗ. 

Амӑшӗ кала1;
—  Кӗпӳяа ма уҫса ҫӳрен, тенӗ.
—  Уҫсан §упма ҫӑмӑл, тенӗ а§и.
—  Мӗнле апла?

—  Ара атте кирек-хыҫан та, ӳсӗр 
килсен, мана хӗненӗ §ухне, ман кӗ- 
пене уҫаГ те, епӗ вара, уҫӑ кӗпепе. 
пит ҫӑмӑллӑн тарса хӑтӑлатӑп, тенӗ.

Шур куракпа рак.

Шур курак кӳлӗ ҫийӗн вӗҫсе саҫҫе- 
танирен таврӑннӑ; пӑха! куҫлӑх айӗн 
айа.чалла— рак пыра! упаленсе. Хай- 
хискер, хӑйӗн перо пек шӗвӗр сӑмси- 
пе рака хоп! йарса илсе, каллех ҫӳ- 
лелле хӑпарса кайат йеропланла. Ла- 
ра1 йӑвӑҫ ҫине; ракӑн сывдӑлне вы- 
рӑнсӑр тӑратса хӑварма хатӗрленет.

Рак, ырӑ мар пулассине сиссе, мӗнле 
(е пулсан хӑгӑлса йулас шутпа, шур 
курака кала1:

—  Ех, §апдӑ кайӑкҫӑм! Санӑн аҫу- 
аннӳна та епӗ пӗлеттӗмрӗ,—аван ку- 
раксем§§ӗ. Шур курак мар, вӗсене 
хӗрлӗ курак темелле. Есӗ те хӗрлӗ ку- 
рак, тет.

— Ӑхӑ, ӑхӑ!— тет шур курак ҫӑ- 
варне уҫмасӑр,

—  Санӑн йӑмӑкусемпе шӑлнусене 
те пӗлеттӗм§§ӗ: аван пионерсем^ҫ^ӗ, 
вошатӑйӗн§е тӑра1§ӗҫ.

—  Ехе, ехе!—терӗ калдех шур ку- 
рак ҫӑварне уҫмасӑр.

—  Санӑн хурӑнташусем те, у§реш- 
тенире ларнӑ §ухне пӳрократлӑ ӗҫле- 
мест§ӗҫ, ҫапах сана ҫитекенни пӗтӗм 
тӗн§ери пролеттари—куравсем хушшин- 
§е шырасан та, тупас ҫук.

Хайхи шур курак, пӗтӗм ҫӑварне 
ратио групи пек карса йарса, аха! 
тесе йа§ӗ, Ракӗ шомпӑ.лт тухса ӳкрӗ 
кӳлӗ ҫине.

Рак халӗ те ҫавӑнтах пурӑнаӖ тет. 
Кӳлӗре пурӑнакансен штатне пулӑҫӑ- 
сем §акарасран хӑрамасГ, тет вӑл.

Л ӳ т м и л ӑ.
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ЯШШ£ ҫтх шштмг̂ п!

Утне тивмен туртине.
Хӑш §ухне типӗ сӑмсаллӑ мӑн ҫын- 

сем те, йӗпе сӑмсаллӑ а§асен§ен ай- 
ванрах пулаҫҫӗ.

Патӗрйел вулӑсӗн§и Вӑтайелӗн§е 
пӗре хӗрарӑмсем пухӑннӑ та: Петӗр 
арӑмӗ вен§ет тумасӑрах кунта пурӑ 
на1, ҫавӑнпа ҫӑмӑр ҫумас!. Тавай ҫав- 
на сивӗ шывпа у§ук тӑвар, тенӗ. Ка- 
ланӑтунӑ. Петӗр арӑмне шывпа сапма 
темиҫе витрепе пыраҫҫӗ. Ае§ах шывӗ 
арӑма тивмен, а§ине тивнӗ. Мӗншӗн 
айӑплӑ пулнӑ-ха ҫав пӗ§ӗк а§а, тет 
Ҫурла.
Ара, мӗншӗн айӑпли... Иалти хӗр- 

арӑмсен пуҫӗн§е ҫил шӑхӑрсах вӗрет. 
Ш ӑхӑрса вӗрекен ҫил вӗсен пуҫ ыи- 
мисене те шӑхӑртса кайнӑ. Ҫавӑяшӑн 
ӗнтӗ а§а айӑплӑ пулнӑ.

Аъисем ъилер те, сӑмсисем 
п ы /ъ ъ а и л ӑ .

Пула¥ ҫав ун пекки те. Ак, Шем- 
шер вулӑсӗн§ен (Шуп. у.) ҫыраҫҫӗ: 

Хыркассин§е пионерсем, тырӑ 
вырнӑ вӑхӑтра киле йулаҫҫӗ те, пӗр 
ҫынӑн улмине те хӑвармаҫҫӗ. Мӗн 
тумалла ҫавӑн пек пионерсене, тет 
Хӑмла-ҫырли.
Улма вырӑнне йӗплӗ ҫӑмах ҫитер- 

мелде. Ҫӑмахне ҫитерсе пӑхрӑмӑр та... 
Те тутлӑ пул§ӗ, те йӳҫӗ,— ыйтса пӗ- 
лӗр-ха, а§асем!

Мы?ак Арҫукӗ.
Хӑш-хӑш ҫынсем вара ҫын а§исене 

пит йуратаҫҫӗ:
Хурӑн-Кӑкшӑм йалӗн§е (Нурӑс 

вул.) урапа тӑвакан Мы1ак Арҫукӗ 
а§асене кӗп§ек ҫавӑрттараГ. Кӗп§е- 
ке пӗр мӑшӑрне ҫавӑрма 3 пус ан- 
§ах пара1. Хӑш §ухне укҫине па- 
мас¥ те, тет Мӑлатук.
Кӗп§ек ҫавӑракан Арҫука сут тав- 

ра ҫавӑркалас,— пуҫӗ ҫаврӑнми?

'Аъасен мурӗ.
Лӑлӑмкас вулӑсӗн§ен ҫыраҫҫӗ: 

Шуркассян§е пӗр а§а Шорок Ми- 
кулайӗ кӑнтӑр кун§ех пӑшалпа йал 
хушшин§и а§асене хӑратса ҫӳрет. 
А§асем аллин§ен апатсем туртса 
илет. Ш кула пыракая пиояерсене 
хӑратса кӗнекисене, тата пӗр кун 
пурӑямаллӑх апатсене туртса илет. 
Шорок Микулайӗ кашкӑр ӑраттин- 

§ен пулнӑскер пуф вӑл сирӗн. Аш- 
шӗн§ен ыйтса пӗлӗрха. Ашшӗ пӗлет 
пу§. Ашшӗ пӗлмесен амӑшӗ те пулин 
пӗлет ӗнтӗ.

Йӑлантару.
Ӗлӗк пӗрне:
—  Ыраш ҫапма кай, тесен:
— Вар ыратаӖ тенӗ тет.
— Кил, пӑтӑ ҫиме лар, тесен:
—  Пысӑк кашӑкӑм ӑҫташи?—тенӗ 

тет.
Ҫавӑн пекех П ӑва канттонӗн (Ту- 

тар респуплӗкӗн) Пӑрӑнтӑк вулӑсӗн|и 
Такавар йалӗн ҫекреттарӗ те.

А§асем:
— Утостоверени вӗренме кайма 

ҫырса парха, тесен:
—  Путылкка ерехсӗр ВӖК ҫырса 

пама хушмасГ, тет.
Тамаша ку ҫынпала!
— А1аха, ҫекреттар „Капкӑн“ кар- 

тияе.
—  Йершместӗп.
—  Килха йӗплӗ ҫӑмах ҫиме.
—  Ҫӑмах ҫиме? Ӑҫта-ха ҫав манӑн 

ҫӑмах шал§и, пысӑкраххи...

Ӑслӗр ах.
У. Ман атте советра ӗҫлет, §лен.
М. Ман атте сан аҫуран ӑслӑрах.
У. Сан аҫу ман аттерен кивҫен ук- 

ҫа ил§ӗ.
М. Ман атте ӑна кайалла памас^.

В - в .
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Иӑвӑҫҫин^ен айакка 
укмен улмасем.

Ашшӗ ӳссӗр, амӗш усал 
Харкашаҫҫӗ пккӗш те.—•

Мишши пуҫсӑр, Вацкки куштан 
Ҫӗыӗрлеҫҫӗ вӗеем те...

Ашгаӗ шутсӑр, амӗш шухӑ,— 
Пурнаймаҫҫӗ нийепле.

А§н ӑссӑр, хӗрӗ шухӑ 
Ҫапкалаҫҫӗ иӗрпӗрне...

Мишша ӳсрӗ, пуҫсӑрлая§ӗ 
Тӗпе йул§ӗ ашшӗпе.

Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫле ҫӳрет,
Шӑлт йакатрӗ ки.1-ҫуртне. 

ВаН)Кки ӳсрӗ, куштанлан§ӗ, 
Уралан§ӗ ҫын тарпех,—

Ш акка шакка §ухӑнсене 
Иал куштанӗ пул§ӗ те;

Ӑссӑр а§и ӳссе ҫитрӗ 
Кунӗн ҫӗрӗн урамра.

В ацкка ы в ӑ | астарнипе 
Тыр-пуллипе йакатрӗ.

Ш ухӑ хӗрӗ пысӑклан§ӗ, 
Пысӑклан§ӗ «ӑслӑлан§ӗ».

Пилӗк ывӑл туса па§ӗ; 
А.1иментпах ӳстерет... 

_________________ К. РУССАКОВ.

Сыснапа „Капкӑн“ .

Йумах.

Сысна:— Епӗ ҫулталӑкра икӗ 
хут ҫурӑлатӑп, кашнинъе 8 шар 
ҫурӑ тӑватӑп.

,Капкӑн“— Епӗ ҫулталӑкра 24
хут тухатап, кашнинт^е темиҫе- 
шер ҫурӑ тӑватӑп. Аъасем ҫы- 
рӑнса илсен тата нумайӑн тух- 
ма пуҫлап.

Айтрамалла ӗнтӗ, ку канӗҫсӗр Л§а- 
вакпа.

Кашнп каҫ, ҫав сакӑр ҫулхи, пысӑк 
пуҫлӑ Л)авак, ман пӳлӗме пырса, вӑ- 
рӑм туна пек яӑйлатса кайа1.

—  А, есӗ нарттире тӑратни?
—  Ҫук, тӑмастӑн, тесе пӑрӑнатӑн 

унтан.
—  Мӗншӗн тӑмастӑн? —тет.
Епӗ шарламастӑп.
.1|)авак ман ҫине ҫӑра куҫ тӗксене 

антароа пӑха!^ те, мӗн пур вӑй ҫитнӗ 
таран, сӑмси шӑтӑкне §авма тытӑна!.

—  Есӗ мӗн тума килтӗн ман пата? 
тесе ыйтатӑп епӗ.

—  Ахалех!
—  Аха.§ ула-курак та карклатмасГ, 

шӑллӑм.
—  Мӗншӗн?
—  Мӗн мӗяшӗн!
—  Нимӗн те мар! Пулнӑ та иртнӗ. 

Каласа парха мӗн те пулин!
Есӗ кала, епӗ илтмен! Иӗркипе, 

тет.
—  Иумах итлетни?
—  Ну хӑвӑртрах, тет Л^авак.
Епӗ мӗн пур пӗлнӗ йумахсене, а§а 

§ухне илтнине, вуланине аса илме тӑ- 
рӑшатӑп.

— Ак, птле тесе пуҫлатӑп епӗ.— 
Пӗр патшалӑхра, пӗр патша пурӑннӑ...

—  Парттире тӑни вӑд?— тесе ыйта¥ 
ҫавах.

—  Ан §ӑрмантарха, тесе кӑшкӑратӑп 
епӗ.— Патшан виҫӗ ывӑл пулнӑ... '

—  Пионерсеми?
—  Ҫук, тетӗп.
—  Анла пулсан, комсомолӗссеми?
—  Есӗ илтетни, илтместӗни!—тетӗп 

ҫилленсе ^§авака.
—  Ҫук идгместӗп, илтместӗп!— тесе 

ви п ет  мана ^§авук, унтан §ӗлхине кӑ- 
ларса кӑтарта! те, алӑкран тухса ҫу- 
хала¥.

Тепӗр сехетрен, епӗ калдех урӑх пӳ- 
лӗмре .фавак сассине илтетӗп.

—  Анне! Есӗ пӗлетни! Пирӗн патра 
хваттерте пурӑнакан пит аван суйма 
пӗлет! Парттире тӑман, темӗнде патша 
пурӑннӑ, тет, унӑн виҫӗ ывӑл пулнӑ, 
тет, вӗсем те, парттире те, пионерта 
та тӑмаҫҫӗ, тет.

Ӑна хирӗҫ амӗш мӗн каланине енӗ 
илтместӗп. ИВ. САККОЛ.
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Вуламз йурӑхсӑр.

Хресъен аъисен йурри.

(«Пирӗнурам анатадла» кӗввипе).

Ш уртакарӑш авӑта? те ҫипрен ҫин- 
ҫе сассипе; 

Савни тӗрӗ ай тӗрлет те 
Пурҫӑн илем ҫнппипе.

Ҫут-ҫут кӳлӗ, ҫут кӳлӗ те,
Ҫут кӳлӗре пудӑ пур;
Есмӗл, Ӗсмӗл ай йалӗ те 
Ӗсмӗлӗн§е кудак пур.

Арман авра¥, укҫа пула¥
Ӗҫне те Михад Ваҫҫид§ кӑсйин§е 
Ӗҫ те авӑрта¥—ҫӳлех пӑхаГ:
Еп пуҫлӑх, тет йал ҫин§е.

Иехрем пи§§е пулӑ тыта¥
Енӗш шывӗн кукрин§е,
Услам сутӑҫ тире сивет 
Ӗсмел пасар лапкин^е.

Праски аппа авӑн ҫапа¥
Ҫӗнӗ тӑпа§ вудлипе 
Иакку йалкор сӑвӑ ҫыра!
Вӗр ҫӗн кӗмӗл перипе.

А в а и т в й  В.

Выртмари шухӑшсем.

Пирӗн патра ут ҫитерме тухнӑ а§а- 
сене, ҫывӑрнине тӗл пулсан, урисене 
салтаҫҫӗ, ҫӑпата кантрисене тӗвӗлеҫҫӗ. 
Хӑш §ух йӗмӗсене антараҫҫӗ.

Выртма тухакан а§асен урисене ан 
сал§§ӑр тесен, йаланах ҫара уран тух- 
малла. Иӗмсене хывса ан кай§§ӑр те- 
сен, ҫывӑрма йуратакансен ҫӑраҫҫи 
туйанса, йӗмӗсене килтех питӗрсе тух- 
са, уҫҫисене амӑшне парса хӑвар- 
малла.

—  Атте, мана ва.§.§и кӗнеке илме 
сан укҫа ҫук, тетӗн? Апла цулсан хӑ- 
вӑн кӗнекӳсен§ен хӑшне те пулин пар- 
ха мана вулаыа. Кунта нумайиҫ кӗ- 
неке.

— Ара, ку ман §лен пиле§ӗсем, ву- 
ламалли кӗнекӗсем мар вӗсем.

Килте аннӳсем сухан лартса паман 
пулсан, ут ҫитерме кайакан а§асен§ен 
ыйт. Иалти сухан йӑлтах вӗсен ал- 
лин§е.

П. В.

Хырӑмна пула пуҫна ҫийӗн.

Ҫав хырӑма мӗншӗн реҫинккӑ пек 
тӑсӑлмалла туманши?

Тулик-Хураски ’ йалӗн§и (Иӑлӑм- 
кас в.) Миххайлӑв Хветӗр йатлӑ 
а§а пӗр атӑҫӑпа тупӑшса 2 кӗренк- 
ке ПЫ.Т, тата кӗренкке ҫурӑ шуш- 
кӑ ҫисе йанӑ та, кӗҫ каҫӑхса кай- 
ман. Аран ■ҫей шывӗ ӗҫсе уҫӑлнӑ (Ту- 
лнк-а§и).
Хырӑмне ун реҫинккӑран тутармал- 

ла§§ӗ. Ха§хи хырӑмне касас та, ҫӗ- 
нӗрен тутарас. Вара тупӑшма аван 
пулаЕ

Пӗрпӗрне хирӗҫле пуласшӑн.

— Ентри, ес ӳссен кам пуласшӑн?
— Епӗ ӳссен аттерен те мӑнӑ пӳ- 

рократ пулатӑп.
—  Епӗ тата сана «Капкӑна» лек- 

терекеннн пулатӑп.
—  Епӗ, сана ' вырӑнтан кӑлара- 

канни...
— Епӗ сана касаыата хуптара- 

канни...
—  Епӗ, унтан тараканни...
—  Епӗ, таракансене тытаканни...
—  Е-е-еп те... еп те... еп аттене 

калатӑи. Кӑтартӗха вӑл сана!..
Р у с с а к к о в .

Пуйан.

—  Сан аҫу ҫук!..
—  Тен сан§ен те вумай пулӗ.
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Пиҫсе ҫитмен йурату
Ха/{,хи а§асем пӗ- 

§ӗкҫӗллех йурату ҫин- 
§ен калаҫаҫҫӗ.

(Халӑх халапӗн§рн).

Вак тӗвек.

Йурату.
Пӑрҫа тесен— тӑрна сикет. 
Ҫатма ҫин§ен пӑрҫа сиксен 
А§а пӑ§а ташша илет, 
Сурхуришӗн ҫӑвар караЕ 
«Ҫутти» тесен—пуп та сикет? 
Самӑр ӳтне капӑр витсен — 
Мӗншӗн куҫне хӗссе ҫӳрет, 
Хӗрарӑмшӑн каҫсах кайа1.
Тур саккунне хӑй вӗрентет, 
Аскӑнланса ан ҫӳрӗр, тет. 
Хӗрарӑмшӑн хӑй ҫакӑнаГ. 

^Депле ӑна турри тӳсет?! В.

 ̂ '^ӑвашланаҫҫӗ.
— Мӗнле? Ш упашкарти у§рештени- 

§ӑвашланаҫҫи?
^  —  1)ӑвашланни ытлашши палӑрсах

каймасГ. У§рештенисен§ен малтан атӑ 
тасатакан а§асем §ӑвашланаҫҫӗ. Пӗл- 
тӗр вӗсем пурте вырӑссем§ӗ, кӑҫал вӗ- 
сем хушшин§е пӗр-ик §ӑваш пур.

Ирҫе.

Амӗшпе ывӑлӗ.
— Ех, а§ам, а§ам!
—  Ма, анне?
—  Есӗ никҫан та йал картишне кӗ- 

рес ҫук.
—  Анне, ан хуйхӑрха? Ӗнер ан§ах 

пӗрин пах§ине кӗрсе панулми вӑрласа 
тухрӑм-ҫке. Пукаш.

Ашшӗ пек пулаТ.
—  Вацкка, ма ес пӗ§иклех ӗҫме вӗ- 

ренен?
—  Атте пек пулма.
— Ма вара аҫу пек пуласшӑн.
— Аннене хӗнес пулаГ. Ӳсӗрӗ.чсен 

атте те хӗнет-ҫке...
Вӗренекен аъа. Епӗ сана йу- ' — -квдуна ма хӗнесшӗн.

ратса вилсех кайатӑп. Ка^ъа П1ӑ7
илесшӗн сана. ’ ___________

Стрепкӑ. Суйатӑн пу.ъ- Аъасем ва/ь/ъи сатаъ-
веренвкек аьа , С у й ш а ӑ п . .

Хама пана кулаъа татакесе^^е «Капкӑн» ҫырӑнса илеҫҫӗ. Пӗр «Кап-
петемпех сана парса тӑма хатӗр. кӑна» в и ҫ 'к и л  пӗрле вуласан, пӗр

« килӗ «Капкӑнсӑр» йула!', пӗр «Капкӑ-
  на» тӑватӑ кил пӗрле вуласан, пӗр

«Капкӑнӗ» ытлашши йула1г. Иалта 
миҫе ҫынта та миҫе Капкӑн йала пыра!?

И р ҫ е.
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Ҫ ы т ӑ р п а  Й а к к у .
Ерӳҫ Симунӗн Ҫытӑрӗие Иаккӑвӗ пӗ- 

§ӗк ҫеҫ, лутра а§асем. Те хӑйар вӑрла- 
са, те лупас айӗн§и тин туса хунӑ 
■Вӗрӗ кирпӗҫсем ҫин§е йӑваланяипе айӑ- 
па кӗнӗ, мӗскӗнсене ашшӗ тытрӗ те, 
пӗҫ хушине хупсах вӗ.ттренпе ӗнтсе 
ил§ӗ.

Кун пек вӗлтрен муя§и вӗсене §ас- 
§асах тивкелет. Ха§ те аванах лекрӗ.

Ҫытӑрпа Иакку кӗлет айяе тарса 
пытан§ӗҫ те:

—  Пусса сиксе вилеыи, тет Ҫыгӑрӗ.
— Ухмах!.. Шыв спвӗ... йӗпе... Таҫ- 

та, шӑнса кайӑн, тет Иакку.
— Апла пулсан тарас...
•— Ӑҫта тарас?
— Ҫӗпӗре, йе катрӑка... Пур пӗрех.
—  Анкалаҫ! Айтатарас лу§шӗ. % к. 

Инҫе унта... .йу§§ӗ, внлес пулаЕ— 
тет Ҫытӑр Иаккуран аслӑрахскер.

Ашшӗсем тырӑ вырма кайнӑ. Киле 
Ҫытӑрпа Иакку кӑна йулнӑ. Вӗсене Ҫӗ- 
пӗрпе кагрӑка тарма хатӗрленме пит 
лайӑх, ирӗк. Ҫытӑр пӗр ҫӗве тӑпӑр§ӑ 
хутаҫҫи тупрӗ те, амӑшӗ пӗҫерсе хӑ 
варнӑ 12 кукӑ/§тен пӗрне илсе §икрӗ.

—  Ҫаккине ту, тет Иакку.
Ӑна пӗлетӗп ха§ те... ҫав ҫӑпатакан- 

трине касса пар-ха тет Ҫытӑр.
Вӗр ҫӗнӗ ҫӑпата кантрин§ен хутаҫ 

ҫакки^туса Ҫытӑрпа Иакку катрӑка тух- 
са кайрӗҫ.

*:!= *
— Ӑҫта кайатӑр?—тесе ыйтаҫҫӗ ку- 

сен§ен.
—  Ҫӗпӗр пулати...
— Катрӑк пулати кайатпӑр-ха...
Иалран тухсан нӗр внҫӗ ҫ'ухрӑм кай-

сан Иакку: Ҫытӑр, ҫийессӳ килмести, тесе 
ыйтрӗ. Ҫытӑр §ӗнмест. Вӑтайел §иккине 
ҫитсен, Иакку каллех:— ҫийес кнлмести, 
Ҫытӑр, тет.

Ҫытӑрӑн та ҫийессн кнлнӗ пулас та, 
ан§ах кукӑ.§ пӗре кӑна. Иӗыв ҫӑрхине 
хытӑрах туртса ҫыхрӗ те, малалла утрӗҫ.

Жж ж
Инҫе кайрӗҫи, сахали,—пӗр йӑран тӗ- 

мн ҫине лароа кукӑле ҫавӑрса ху§ӗҫ. 
Ҫӗве хутаҫҫине Ҫытӑр йӗм кӗсйине пӗ- 
тӗрсе §икрӗ. Каҫ пулса килет. Иакку 
шикленет:

—  Ҫытӑр, айта киде... Каҫ пулаГ, 
вӗт,* тет.

—  Катрӑка хӑҫан ҫитӗпӗр вара? тет 
Ҫытӑр.

—  Ыран...
—  Ну, айта еппин... Ап§ах аттене 

епӗ урӑх хӗнетгермесгӗп... Иерре кӑва 
хӗнетӗр—тухап татаратӑп, тет Ҫытӑр.

— '|ӑпӑрккапа хӗртнӗ §ухне есӗ 
пӑртак мекӗрленсе тӑр, вара питех ырат- 
масГ, тет Иакку.

—  Ҫук, ҫук. Иӗрре те ҫаптармастӑп.. 
тухса таратӑн...

ЕТМЕН.

Ӗ ҫ  т у м т и р ӗ .

Д А ^  _
8. |~ т г

—  Аттр, мӗншӗн ку ҫынӑя йӗм тӗп- 
не сӑрантан тунӑ?

— Саҫҫетанисен§е ларма. Вӗсем саҫ- 
ҫетаписен§е ларнӑшӑнах шалу илсв 
тӑраҫҫӗ те, йӗмӗ те ҫирӗппи кирдӗ 
вӗсене.
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Аъа, тире, ҫын.
Шӑматкун. Кӑнтӑрла иртни 2 сехет. 

Шкул а§исем, хӑйсен ӗҫӗсене пӗтерсе, 
орканисатсисен ӗҫӗсене тытӑннӑ.

—  Иулташсем, пирӗн тата санитта- 
ри комиҫҫийӗ ҫук. Пайанхи пухура 
пирӗя ҫавна орканисатсилемеллех.

—  Тавай, тӑватпӑр!
— Миҫе ҫынтан?
— Мана сӑмах парӑр-ха. ИураГ-и?
— ИураГ, тет претҫетаттӗл.
—  Вӑт, йулташсем! Пирӗн кунта 

вӑл комиҫҫийе ҫынран мар, а§асен§ен 
суйламалла. Ҫавӑнпа та миҫе ҫынран 
мар, миҫе а§аран тес пулаГ. Ҫынсен- 
§ен суйласан а§асем кӗреймесӗрех йу- 
лаҫҫӗ.

—  Тӗрӗс, Микулай!
—  Ҫынсен§ен суйласан, Иал Йӑва- 

нӗ те кӗме пултараГ. Вӑл аха§ те ӗҫ- 
ре, пушарни старӑстӑра ӗҫлет. А§а- 
сен§енех суйламалла.

—  Сӑмах парӑрха мана.
—  Ил!
—  Еп Микулай каланӑ сӑмахсемпе 

килӗшме пултараймастӑп. Ман шугпа 
ҫынсен^енех суйламалла. А§асен§ен 
суйласан, манӑн сӑпкара выртакан 
шӑллӑм та саниттари комиҫҫине кӗме 
пултараГ. А§асен§ен тесен, унӑн та 
а§а правя пур.

—  Ҫитӗ, йулташсем, §арӑнӑрха!
—  Тавай суйлатпӑр.
—  Миҫе ҫынтан?
—  Ҫынтан мар, а§аран!
—  А§аран мар, ҫынтан!
—  Ҫук. Апла мар.
—  Ҫук. Апла та мар.
Ҫак ыйту ҫин§ен нумай§§ен тав- 

лашрӗҫ. Пурте тӗрлӗ кадаҫҫӗ.
—  Иулташсем,— тет пуху пуҫлӑхӗ, 

тавай сасӑласа пӑхатпӑр. Кам а§а- 
сен^ен суйлас тет, алӑрсене ҫӗклӗр! 
Вя1§а, шутла!

—  Пӗрре... иккӗ... ҫирӗм пӗрре.
—  Х а§ ҫынсен§ен шутлас текенсем 

ҫӗкдӗр!
—  Пӗрре  ҫирӗм пӗрре.
Иу, йулташсем, ха§  икӗ йен§ен те 

ҫирӗм пӗршер. Мӗн тӑвас?
—  Ҫынсев§ен те, а§асен§ен те суй- 

дас.
—  Апла йурамасГ.
—  Мӗнле тӑвас тата?
—  А§асея§ен тесен, „тире“ ларт-

малла, унтан ҫынсен§ен темелде, вара 
тӗрӗс пулаГ.

— Молотес, тӗрӗс!
—  Тавай сасӑлатпӑр.
— Сасӑлама та кирлӗ мар, тӗрӗс.
- -  Ну йураГ еппин. Миҫе а§аран—

тире— ҫынтан суйламадаа?
— Виҫҫӗрен.
— Пилдӗкрен.
Пиллӗкренех суйламалла турӗҫ.
— Калӑр йа§ӗсене.
—  Микулай, вӑл самӑй саниттари 

комиҫҫи р е н ӗ  иулмалла. Х а§ §ӗрни- 
сем уна §ӗрни пек. Комиҫҫире касма 
вӗренет. Ҫырӑр!

—  Кӗртес!!
—  Ан кӑшкӑрӑр, тет пуху пуҫлӑхӗ.
— Иакку сӑмсине шӑлмасГ, ҫавна 

кӗртес.
— Хӗлип кӗҫӗ айне путнӑ, ӑна та 

хӑварас мар.
—  ПеГук пыйтланса кайнӑ, ӑна та 

ҫырӑр.
—  Ҫтаппан ернере пӗрре те ҫумасГ 

питне. Комиҫҫийе кӗрсенҫӑваГ. Ҫырӑр.
—  Пилӗк ҫын пул§ӗ, тет пуху пуҫ- 

дӑхӗ.
—  Суйан. Ҫын мар. А§а —  тире — 

ҫын, темелле.
— Ну йураГ.
—  Ҫитет!
—  %тет1
Виҫӗ сехет тавдашнӑ хыҫҫӑн, са- 

ниттар комиҫҫине пилӗк а§а— тире— 
ҫынтан суйдаса ху§ӗҫ.

Комиҫҫийе самӑй кирлисем лекрӗҫ.

Ҫ. Ш ӑп§ӑк.

Ексамӗнта.
'Лӑвашрапфакне кӗае пынӑ 

6 ҫынран пӗри ан^дах кӗвӗ. 
(«Канаш » хаҫатран).

Уьитлӗ. Ну халӗ ҫак сата^ҫ^ва туса 
пар.

Ексамӗн паракан. Пурӑ ҫук... 
Уъитлӗ.— Акӑ пурӑ—ҫыр...
Ексамӗн ты такан .— Еп... епӗ... Епӗ

вӗреннӗ сата^внӗкре кун пек сатав^ҫӑ
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С ӗ т ш ӗ н.
Мусӑк каланвпе ӗне те сӗт нумайрах 

параГ. (Хаҫатсен§ен).

Кушак. Мусӑк каласан ӗне сӗт нумайрах парат, теҫҫӗ. Сӗъӗ 
нумайрах пулсан, мана та хуҫа арӑмӗ нумайрах сӗт парӗ. Ники- 
ники-ник-ник!

Иалсоветла вьцьани.
—  Петӗр, йалсоветла выфӑпӑри?
— Епӗ пӗлместӗп.
— Мӗвле пӗлместӗн! Лар та ҫакӑнта. 

Ку сӗтелли пултӑр. Епӗ сан пата пы- 
нӑ пек пулӑп. Епӗ кашаи сӑмах кала- 
ыассеренех есӗ: ыран ки.ч, тесе лар.

Ф. II.

Авӑн ҫапнӑ ҫӗрте.
Аьи: — Волокиттӑ питӗ сарӑлса ка- 

рӗ.
Ашшӗ:— Мӗнле ап.ла?
Аьи: — Авӑн ҫапнӑ §ухне те авӑна 

§ас ҫапса пӗтермелле мар, пайан ӗнтӗ 
виҫӗ хут тӑпа§ӑ §ӗнӗ татӑлса кайрӗ.

Прҫе.
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'5и  л а й ӑ х  й у м а х .

—  Асанне, йумах йарса парха!
—  Мӗнле йумах йарса парас сана?
—  Уърештенисем пӳрократисӑмпа кӗрешни ҫинъен калакан 

йумаха. ___________________________
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