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№ 3-мӗш ҫул туха?.

Копператтив суйлавӗсем умӗн.
—  Пйхха, йапле вйл вы 1ь8х тирна сввет. Дна уншӑн ҫапах никам та, нимвн та кв- 

АамавУ. А ааиа пур... ним сӳмесврвх ҫынӑнне виҫӑ хут тирнв сӑввтбн, теҫҫӑ.
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М А Ш Т А П.
Маштап сӑмаха, ху¥ те хӑш словар 

ҫине пӑхсан та, пур ҫӗрте те пӗ§ӗЕ- 
летнӗ виҫе тесе ӑнлантараҫҫӗ. Ан§ах 
пурнӑҫра маштап кӗретӗнех пысӑкрах 
ҫӳрет—хӑшӗ вулӑс тӑршшӗ пула¥, 
хӑшӗ-хӑшӗ тата респуплӗк ьиккине 
те шӑнӑҫаймасГ. Маштап—ҫавӑн пек 
вӗҫӗмсӗр гӑсӑлакан йапала вӑл.

Пӗр вырсарни куя, Коркоп столо- 
вӑйӗ патӗн§ея иртое пынӑ §ух, Кара- 
§ӑм Микулине тӗл пулмалла пул§ӗ ман. 
Ун§ен епӗр уяпа пӗр-пӗрне курман та 
налламан та. Ҫав кун паллашрӑмӑр.

— Каласа парха, тархашшӑн— ӑҫта 
кунта сирӗн ыаштап? тесе ыйтрӗ вӑл 
манран шӑп пы.§§ӑк варрине ьарӑнса.

—  Мӗнле ыаштап?— терӗм епӗ са- 
сартӑках хайхи словар ҫия§и машта- 
па аса илсе.

Старик пуҫӗн§и сурӑх тирӗнҫен ҫӗ- 
ленӗ кавак ҫӗлӗкне хыврӗ те, тарла- 
нӑ ҫамкине кӗрӗк аркипе сӑтӑрса ил§ӗ.

—  Мӗнле маштап пултӑр, ҫапла 
маштапах, мӗнливе есӗр Шупашкарти • 
сем хӑвӑрах пӗлетӗр пулӗ, терӗ.

Маштап ыӗнне епӗ пӗлвӗ теха, ан- 
§ах старик маштап сӑмаха урам хуш- 
шин§е шыраса ҫӳрени мана §ылайах 
тӗдӗнтерьӗ.

—  Мӗн тума кирлӗ пул§ӗха сана 
вӑл маштап, тесе ыйтрӑм епӗ ним ка- 
лаыа аптӑраса.

— Мгн тума пултӑр, ара унта ман 
Левентти ӗҫлетҫке. Тен, есӗ ӑна пал- 
латӑнтаи Левентти Миккулайьа— ман 

ывӑл вӑл, Левентти Миккулайьӑ.
— Ҫук, паллаймастӑп.
Старик Еӗрӗк аркине тавӑр§ӗ те, 

хӑйӗя йӗм кӑсйинье тем шырама ты- 
тӑн§ӗ. Ш ырасан шырасан сӑрантан 
ҫӗленӗ пумашнӗк пекскерне тупса ун- 
тан пӗр ҫулланса, хуралса кайнӑ хут 
татти кӑларса па§ӗ мана.

— Ак, вуласа пӑх ҫыруне, унтан 
хӑвах пӗлӗн.' Ӗлӗк вӑл хамӑр хулара 
вырӑнта тӑра§8ӗ те, ха:§ вон кунта 
маштапа куҫнӑ тет. Ҫав маштапне 
тунмаллаҫке манӑн.

Пы.§§ӑк ӑшӗн§е тӑма аванах мар- 
рине кура, пӑрттавар ҫине тухрӑмӑр 
та Атӑл йеннелле утрӑмӑр. Утнӑ ыай 
старик панӑ хута вулаыа тытӑнтӑм.

'§ӑнах та ҫыру мӗн. Вырӑсла ҫырнӑ. 
По8§ӗркӗ хитре, вырӑнӗ-вырӑнӗпе пук- 
висене хӳрелетсе илемлетнӗ. Ал пус- 
нин вара пӗрре те уйрӑм уҫҫи ҫук— 
йӑлтах §арлаттарса пӗтернӗ.

—  Есӗ маштапяе вула, маштапне, 
ак ҫакӑнтарах пудасьӗха нӑл, тесе 
кӑтартрӗ старик ҫыру пуҫла- 
мӑшнерех пӳрнйпе тӗртсе.

—  Вуларӑм таха |и а . . .
—  Мӗн тенӗ унта*
—  Рапоттайу в респунликанском 

масштапе, тенӗ.
—  Тӑ тӑ вӑт, маштапра тенӗ ҫав, 

ҫав маштап ӑҫтине тӗ.тлесе йама ый- 
татӑнҫке санран.

Атӑл хӗрне ҫитрӗмӗр. Вӑрӑм тенкел 
ҫине йунашар дартӑмӑр.

Атӑл ҫин§е хумсем пӗр-пӗрин хыҫҫӑн 
хӑваласа ҫырана пыра-пыра перӗвеҫҫӗ. 
Айалтан, перевос патӗн§ен, моттор ла- 
ша пекхаш касахӑнара!. П р ш т ӑц п а - 
тӗн§е ҫынсем кӑткӑ пек йӑшӑлтатаҫҫӗ.

—  Кунта ун пек маштап ҫук, терӗм 
старике.

Кара§ӑм Микулине хӗртнӗ пӑшатан 
ӑшаласа ил§ӗ.

— Мӗнле ҫук?!
—  Ҫапла ҫук...
—  Ара ҫырӑвӗн§е хӑйех ҫапла ҫыр- 

нӑҫке.
—  Ҫапла та, ан§ах унта урӑх маш- 

тап ҫин§ен каланӑ.
Маштап ыӗнни ҫин§ен старике лек- 

си вуласа памалла пул§ӗ. Лексире сло- 
вар ҫин§и машгаппа пурнӑҫра асӑна- 
кан маштап мӗнтен уйрӑммияе те ка-
ласа патӑм. Старик ним ьӗнмесӗр ит-
лесе лар§ӗ.

—  Ну, ӑндантӑна ыаштап мӗнне? 
тесе ыйтрӑм йулашкин§ея.

— Ӑнлантӑм ӗнтӗ, ӑнлантӑм, ан§ах...
—  Мӗн ан§ах?
—  Маштапа епӗ ӑна пӗртте апла 

йапала тесе шухӑшламан8§ӗ...
Сак ҫив§ен тӑтӑмӑр та, хула йен- 

нелле утрӑмӑр. Малтан тӗл пулнӑ ҫӗре 
ҫнтсен старик мана алран тытса §ар§ӗ.

—  'Ҫӑннипех калаха, терӗ старик 
ман ҫине тинкерсе пӑхса, маштап вӑл 
■ҫӑнах та ҫав есӗ каланӑ йападахи.

— 'Ҫӑнах та ҫавӑ...
Старик пуҫне усрӗ те ман пантан
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Суйлайсем умӗн.

—  Емелйан Романт,ӑ, йулашки кунсент,е мӗнле-ха коппе- 
раттив правленийӗ шутсӑрах хӑй патне йӑхӑра пуҫларӗ, прет- 
ҫетаттӗлӗ ҫӗнни мар пулӗҫке.

— Суйлав ҫывхарса килет, ҫавӑнпа мари. Суйлав пуххи 
иртсессӗнех, ыйтмасӑр ан кӗрӗр, тенӗ хутне тепӗр майлӑ ҫавӑрса 
ҫыпӑҫтараҫҫӗ те.

пӑрӑнса ураыпала утрӗ. Епӗ те тепӗр  
йеннелле уйӑрӑлса Еайрӑм.

Маштапа пӗьӗк виҫе, теҫҫӗ.
Ан ӗневӗр,—вӑл тем тӑршшӗ тӑсӑд- 

ма пултараӖ тата ҫынна ӑсраи та йа- 
ма пултара!'. Ав, Кара§ӑм Микули те 
Левентти ыаштапне шыраса ад.чӑ ҫух- 
рӑм тараа§8ен кӗрхи пы:§8ӑк аштарса 
Еилвӗ. Ҫапла вӑл иаштап тени.

ПАТМАН.

Районсем тунӑ хыҫҫӑн.
<

—  Манӑн упӑшва хӑй слушпине 
пит мухтаГ, Рай темелде ха:§хи слуш- 
па, тет.

— РайЕОпператтивра ӗҫлет пу4 
вӑл?..

Ҫамрӑкланнӑ ҫын.

—  Ҫемен! Есӗ ҫамрӑклансах кай- 
нӑҫке?

—  Ҫамрӑкланмасӑр. Ок1апРрти ам- 
■ниҫтн пирЕи 3 ҫул ка&алла ^^кар^ӗҫ'
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Хӗрхенӗр мана!
Пӳрне тӑршшӗ те пулин хӗрхенме 

тивӗҫлб пек те есӗр мана, ҫакнавулас 
текенсеы!

Тулта шур салакайӑк пуҫӗсем вӗҫеҫ- 
ҫӗ, саплӑклӑ пӗркеньӗк ҫийӗн ҫунасем 
шӑваҫҫӗ сахал йур ҫунӑ урампа. Уҫӑ 
сывлӑша шӑршлама §ӑхӑсем тухнӑ ту- 
ла, автанӗ те пур унта. Канмалли кун 
йа§ӗпе, килкартине кӳршӗ сыони кӗрсе 
кайнӑ та, савӑнсах нӑриклетсе ҫӳрет, 
ҫӑварне улӑм хыпнӑ--§ей шывӗпе са- 
пасран хӑрамасЕ Уьрештевийе кӗрсен 
сокрашьени пулсан та хӑрамалла мар 
ҫавтери илемлӗ майра хӗрсем йӑкӑрта- 
таҫҫӗ троттуарпа хавассӑн утса. Пӗр сӑ- 
махпа каласассӑн: ҫӗр ҫине канӑҫлӑх 
килнӗ, ҫынсене ырлӑх ҫитнӗ, темелле.

Авьах мавшӑн, кулӑшла калавсем 
ҫыракан ват супнӑшӑн, канӑҫлӑх хут 
ҫин§в ан§ах пул§ӗ пулмалла. А§ам 
ҫынсен а§и пек канӑҫ параканни пул- 
марӗ манӑн. Никам та мар, хамах пӑс- 
са пӑрахнӑ. Хам ҫырнӑ калавсене ву- 
ласа панипех пӑсса пӑрахнӑ. Етеме 
Ьӗртме те, вӗлерме те пултаракан тух- 
тӑрсем те (хӑГ тем §ухлӗ ҫупар вӗсе- 
не) сыватма ӑна пулчарас ҫук. Сыва- 
тасси иртнӗ, мӗншӗн тесен... паллӑӗн- 
тӗ мӗйшӗняи!

Кирек йепле йапалана та, тӳнтер 
майлӑ ӑнлавма вӗренаӗҫке вӑл манӑи.

Пайан, кушак тула тухсан, арӑмпа 
иксӗмӗр шӑши тытрӑмӑр,—ваттинех. 
Епӗр кушак маррине сисрӗ пулмалла 
та шӑшийӗ, тарма тытӑн§ӗ. Хыҫалтае 
кӗмсӗртеттерсех тӑрмашса хӑвадаттӑ- 
мӑр, аньах а§ам §ар§ӗ.

—  Ан хӑрӑр! Тарсах хӑтӑлаймӗха 
пурӗ-пӗр. Копператтив претҫетаттӗлӗ 
марха вӑл, терӗ.

Футги!
Иглерӗмӗр. Хайди шӑши, копперат- 

тйв претҫетаттӗлӗ пек, урай шӑтӑкне 
тарса та пытаннӑ. А§а-пӑ§а хыҫҫӑн 
кайса сӗгел айне кӗрсе вилнийех пул- 
§ӗ ӗнтӗ вӑл! Тупата!

— Кукка хӗпӗргет ӗнтӗ есӗр шӑши- 
йе тытаймавшӑн. Вӑл копператгивра 
ӗҫдет те, хӑйве тӑрантаракан шӑшисе- 
не йурата!, тесе мӑшкӑла)' тата ҫи- 
йӗн§ея тур хупламан а§и!

Куккӑшб ҫавӑнта пулнӑ пулсан, пуҫ- 
дӑх пекех, ҫилленеььӗ ӗнтӗ. Латнӑ 
пулмарӗ. Пулнӑ пулсан, ытти ҫыясем-

шӗн ҫук таварсене копператтивран 
илесси пӗтсе лара^ҫьӗ. Ара, пӗркунне 
те куккӑшне ҫиллентерьӗ. Тӳрех:

— Есӗ копперагтивра ларатӑн, са- 
нӑн копператгивра мар, урӑх ҫӗрте 
лармалла, терӗ йаьӗ.

Мӗн тӑвас тейӗн ҫавӑн пек а^вапа?!
Ак халӗ те вӑл шӑннӑ ьӳре^ҫе кан- 

тӑкӗ ҫине пӑхса лара¥ те, пӗрпӗр кир- 
лӗ марра персе йарассине кӗтсех тӑр. 
Аха! Илтрӗри? Мӗн кала! вӑл?

—  'вӲреье кантӑкӗсене сивӗ му§и 
тӗрлӗрея тӗрӗсеыпе тӗрлесе пӗтернӗ, 
пӗрпӗр лосӑнк ҫырнӑ пудсан ӗрешлӗ- 
рех пулмалла, тет.

Урусене ан сулкала хӑП
Тата (каласа та пӗтерес ҫук унҫин- 

§ен) кйрек-хӑҫан та кирлӗ мар ыйту- 
семпе асаплантарсах ҫитерет вара. Сӑ- 
махран, ак мӗнле ыйтусем пулаҫҫӗ 
унӑн:

— Кӗтерин патша телекаткӑ пулса 
асла тухни ҫав?—тет.

Кӑштах, шко-§ви5сене вӗрентнӗ пек, 
вӗрентес терӗм хӑйне. Каккуй унга 
вӗрентме! Ш ӑтӑк пи§ӗкери сӑра пекех 
йухса тухса пӗтет вӗрентни. Кеокрафи 
ҫпн§ен ара пӗлесшӗн те ыар, итлес- 
шӗн те мар.

— Кеокрафц комаятировккӑ укҫине _ 
шутланӑ ьухне кирлӗ пулакап науккӑ 
ҫеҫ те, мана кирлӗ ыар вӑл. Епӗ фел- 
йеттонсем ҫыраканни пулатӑп та, тет.

Ерӗхметтӗке те ҫав вара унӑтелле 
шутлама вӗреннӗ.

— Икке икӗ хут илсен, маҫе пула¥ 
тесен:

— Пилӗк, тет вӑл.
— Мӗнле апла пи.тӗк пула! икке 

икӗ хуг и-юен, тесе линейккӑпа хӑм- 
сарсан:

— Ог§отсен§е ҫапла ҫыраҫҫӗ, тет те 
ӗҫӗ те пӗфӗ.

Ӗнер краматтӗк вӗреннӗ ’§ухне пн- 
рӗн а§ампа иксӗыӗрӗн ҫапла кадаҫу 
пул§ӗ (кулмалла):

—  Иӗр кравташ пулсан, «кран- 
таш» теҫҫӗ. Нумай пулсан «араягаш- 
сем» теҫҫӗ. Пӗр пӳрократ пулсан, «пӳ- 
рократ» теҫҫӗ, нумай пӳрократ пулсан 
мӗнле калӑнха тата?

— Ҫӗр комиҫҫи, терӗ.
II ыр та калаҫ уяпа!
Ай-ай ку а§апа!
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Ҫав хамӑн кӑтра пуҫлӑ нулнӑ аьа- 
на нимбнпе те етемле шухӑшлама вӗ- 
рентейес ҫук ӗяте епӗ. Кӗске йумахсе- 
не те вӑл хӑй майлӑ ӑнлана!. Тристи 
вӑкӑр! *

— Пӗр майран хӗрӗх те пӗр сап- 
лӑк.—Мӗн пула! ҫав, тесе ыйтан унтан.

Вӑл:
— Тавар хакӗсене йӳнетнӗ хыҫҫӑя 

илнӗ ҫитсуран саранпан ҫӗлетсе тӑхӑн- 
нӑ майра пула!, тет.

Пыр та калаҫ унпа! Ун пек кулӑш 
пирки, етем шутӗн§ен тухса кайнӑ 
а§а тӗн§ипе те ҫук пулӗ. Ейнох та! ,

Хӑй кирек хӑҫанта мӑннисем калаҫ- 
нӑ ҫӗртех вара сӗтӗрӗнсе ҫӳрет, §ипе- 
рӗн калаҫма та памасЕ

Ӗнер арӑмпа сӑмах ҫ\кран сӑмах 
шыраса, кӑҫал йур сахал ҫуни ҫин§ен 
калаҫса ларатпӑр.

— Ҫӳлти копператтив хӗлле ва:§.§и 
йур ҫителӗкдӗ хатӗрлесе хураймантан 
ҫапла пулнӑ вӑл. Копператтивсем ки- 
рек-хӑҫан та ҫапла—хӗлле кирлӗ та- 
вара ҫуркунне тин хатӗрлеме пуҫлаҫҫӗ, 
терӗ.

Ун пирки науккӑ калани ҫин§ен 
пӗлесшӗн те мар!... Ҫынсене тӗртмесӗр 
пӗр сӑмах та калаҫаймасГ вӗт. Аптра- 
малла!

Уя пирки виҫӗмкун арӑмпа та ҫи- 
тедӗклӗ вӑрҫаймарӑм.

— Арӑи, ьарӑн!—тетӗп хамӑн арӑ-

ма руькӑпа ҫапмахланса.—'§Я'Р8.нма- 
сассӑн уйӑрӑлатӑп арӑыпа, тетӗп.

«Капкӑн» шурнал вуласа ларакан 
хайхи а§ам манӑн:

— Хӑшӗнпе, атте, уйӑрлатӑн, терӗ.
Лах-лах-лах кулса йатӑиӑр. Вӑт а§а 

те ӑна!
Кулӑшла калавсем ҫыраканӑн а§и 

ҫавӑн пек кулӑшла пула! иккен.
Хам ҫӑвартан, §ӗлӗм туртнӑ пирки, 

тухакан тӗтӗмӗм пӳлӗм тӑрӑх кӑвакӑн 
вӗҫсе ҫӳрет савӑнса, ура айӗньч ватӑ 
кушакӑм ҫемҫе ҫупкипе ҫурисене а§аш- 
ла! савса йӑвашшӑн, ӗҫессе кӗтсе ла- 
ракая шур сӗтед ҫпн§и сӑмаварӗ пӑс 
кӑларса лара! хавассӑн шавласа. Ма-' 
нӑн кулӑшла §ӗре ҫеҫ, комантировккӑ- 
сене ҫӳрекеннисем вӗҫихӗрисӗр нумай- 
йипе килӗшмесӗр хумханакан Атӑд 
шывӗ пек, сике-сике хумхана! пит йӑ- 
вӑррӑн хуйхӑрса.

Ж * Ж
Йулашкин§ен калатӑп: ун пек а§а ма- 

нӑн халӗ ҫук пулвн те, малалла пулма 
пултаратех. Тепӗр виҫӗ кунтан манпа 
арӑмран а§а ҫуралмалла. Ҫав ҫуралас 
текен а§а ҫавӑн пек етеы шутсӑр пу- 
дасран ӑшри §ӗре ӗнтӗ манӑн, ревиҫи 
комиҫҫи от§от тунӑ ьухне пулнӑхадӑх 
хумханнӑ пекех, хумхана!, шавла!, 
кӗрлет. Аптриш!

ЙӐВАН-МУЪИ.

Кӑравул кӑшкӑрса ларакан 
кирпӗъсем.

Хрес§ея ҫуртне тума илсе килнӗ 
кирпӗ§сем ҫапах Атӑл шывне сыхласа 
шыв хӗрин§ех лараҫҫӗ. Ларасси лар- 
§ӑр таха, ан§ах кӗркунне майӗпе ҫӑ- 
мӑрӗ-йурӗ хутӑш ҫуса, Атӑл шывне 
тулӑхлантарсах ҫӳделле хӑпарта!. Тир- 
пейлӗх решимӗ те таҫта ҫӳлелле тар- 
сах пытаннӑ пулмалла. Атӑ.т шывӗ 
ҫавна кура пӗре кулса илет, тепре х а • 
йарӑн пӑхса илет. 15 пнн кирпӗ§. Ла- 
йӑх купаланӑскерсемех лӗпсӗрех лап- 
§ӑнса, ишӗлсе аннӑ. Икӗ купи, тата 
шалккӑ, шыв ӑшӗн§е пуҫӗсене кӑшт 
ҫеҫ кӑтартса йӗрсе лараҫҫӗ.

Вӑхӑтсӑр вилӗмпе вилеҫҫӗ, вӗт, кир- 
пӗ§сем. Пӑртак тирпейлӗх решимне тӗ 
ҫӑлса кӑларма май пулмӗши, тирпей- 
лӗх решимӗшӗн тӑрӑшакан йулташсем?

М а м ӑ к.

Кӗрешӳ.
Пӳрократнсӑипа кбрешетпӗр те, 

ап§ах ҫӗнтсрыи оитех палӑрнас^,

(П а ҫ н ӑ).
Ик автан пӗр-пӗрне ҫиленсессӗн 
Шикленмесӗр тухрӗҫ кӗрешы/е... 
Ҫиллисем питӗ хӗрсе ҫитсессӗн, 
Пуҫларӗҫ вӑйлӑ тӗртӗшме!..

Кӗрешеҫ!.. сиксех те кӗрешеҫҫӗ, 
Ҫӗнес пек туйӑна^ сар автан; 
Ӑн§ах темшӗн никӑш ҫӗнеймеҫҫӗ,— 
Ик автанӑн та вӑйсем ҫав тан!

Уйрӑльӗҫ. Сар автан хыт йунарӗ: 
— Вӑй илем-ха вара еп сана... 
Пурӗпӗр парӑнӑн ес мана 
Малашне ҫӗяеймӗнха, терӗ.

И е х р е ы  И в а н ӗ .
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Халап ҫапакансем.
Хӑш-пӗр ҫынсем ӗҫсӗр аптраса кунӗн-ҫӗрӗн 

халап ҫапса лараҫҫӗ. Ку:§тҫут ӗҫне вӑйлатасси кирлӗ.

—  Ӑҫта кайан?
—  Упӑшка арман пӳртне ирех сӑмах ҫаптарма карӗ те, каҫ 

пулъӗ ӗнтӗ,-к и лей м ерӗ. Хырӑмӗ выҫнӑ пул, тесе^ ҫӑкӑр ҫитерме 
кайас терӗм.

Самани ҫавӑн пек.

—  9 ҫул сутӑ тунӑскер мӗншӗн 10- 
мӗш ҫулта сутӑ тума пӑрахрӑнха?

—  Иӑрахмалла пул§ӗ,— хама сут 
турӗҫ ҫав.

'Биркӳре.

—  Атте, крушкӑ ӑшне епӗ те укҫа 
бараии?

—  Мӗн тума? Патша укҫисем ҫук 
халӗ манӑн. Пӗтрӗҫ.

Вырӑна кӗнӗ ъухне.

—  Е сӗ вырӑсӗҫке. Ма анкеттӑ ҫине 
8ӑваш тесе ҫыратӑн?

—  Халӗ 8ӑваш ӗнтӗ епӗ.
—  Мӗнле?
—  Шупашкарта урамӗн§е 

нурӑиатӑп.

Вы ь̂ӑх.
—  Утаттин упӑшки аван ҫыни?
— Ҫын мар, вы4,ӑх вӑл.
—  Мӗнле апла?
— Ӗнелле ӗҫег.

, Илекенсем нумай.
— Сирӗн копператтивра мӗн нумай- 

рах илеҫҫӗ?
—  Копператтив йа§ӗпе услам тӑвас 

текенсен§рн вҫаткӑ нумайрах илеҫҫӗ.

Пурократтисӑм ъас вилеймест.
—  Ваҫҫили Ваҫҫил^а пӳрократ, те?- 

§ӗҫ. Суйа пулнӑ мӗн.
—  Аҫган пӗлетӗн суйине?
—  Ара, труках вилсе карӗ.

Анкеттӑ ҫырнӑ ъухне.
—  'вӑваш ьӗлхиньен пуҫне тата 

мӗнле урӑх ьӗлхе пӗлетӗн?
— Куҫ §ӗлхи.
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Ьӗриъари, лӗпӗртӗк арман.
Ҫбрпӳ уӗҫтӑвком адлин§е тӑракан 

шыв арманӗ нумайах та пулмас! 4 
Ьулпа хантӑртаттарарӗ. Хапрӑк нек 
кӗмсӗртете§§ӗ. Уӗҫтӑвком Стошаров 
Иакку вырӑса 1929-мӗш ҫула ҫити§ен 
усӑ курма тара нара! армава. Ан§ах 
Стошаровӑн 1926-мӗш ҫулта арман 
кӗлетне ҫӗнӗрен лартмалла, ьулӗсене 
мӗнӗсене, тата ытти хатӗрӗсене, йӑл- 
тах ҫӗкетмелле пулнӑ. Токӑвӑр тӑрӑх 
хӑтланнӑ ӗнтӗ.

Иура!. Лурӑнатпӑр, пурӑнатпӑр... 
Пураӑҫ йаланах малалда шӑваГ вӗт-ха. 
Ҫавӑн пекех, арманти йапаласем те 
шусах пыраҫҫӗ; пӗр ҫул иртет— пӗр 
§ул ҫук, тепре иртет—тепри тодой, 
виҫҫӗ иртет—виҫӗ §ул... Ну? Куратпӑр, 
арман Ҫавал хӗраелле шуса пыра!^. 
Тӗревлесе те §арӑнмас1, пурнӑҫ пекех 
„ыала.тла“ шӑваЕ

Пурӑнатпӑр татах. Пурнӑҫ малалла 
утаГ. Арман кайалла кайаЕ

—  Ҫук, тет уӗҫтӑвком.—Парас ВӖК-а 
армана. ВӖК вӗт йада ҫывӑхрах,—  
хрес§ен ӗҫне ӑстарах...

Хӗнтӗртӗк-хӗнтӗртӗк, §ӑри-§ари лепӗр- 
тӗк, тума пуҫланӑ армана ҪӗрнӳВӖК- 
не тыттартӑмӑр пула¥.

— Ах, ӗҫ тухмасткунпа!--тетВӖК.
Мӗн «ӗҫӗ» тухтӑрха? Стошаров арыан

кӗлетне урай хӑмисемпе, §у.т катӑкӗ- 
семпе, ӑҫтан хӑйпӑтса идмелли пур —  
ҫав йӑвӑҫяа тӗревлет. Арман вана¥. 
Арман ҫӗрет. Мӗн тӑвас?

ВӖК антранӑ йенне Стошаровпа те- 
пӗр хут токӑвӑр тӑва¥. 1935-мӗш ҫула 
ҫити§§енех усӑ курма паратпӑр тесе 
ҫатлаттарса, пи§етае .керпӑвӑй марккӑ 
ҫине «вхоГашрпе» «исхо1аш§ине» 
меллештерсе хураЕ Малганхи токӑвӑр 
та «вӑйдах§ӗ»-ха. Иӗпе ҫине сапа 
ӗнтӗ ку. Хурма.§аӑ. Арман кӗлетне 
тума панӑ срука тепӗр ҫул тӑснӑ...

Кӑшар-кассин§и мушик. хытӑ, тир- 
пейлӗ мушик тур§ка пек хыгса кайнӑ 
пӳрнисемае ӗнсине кӑтӑртаттарса 
хыҫса ил§ӗ те, сута шалӑпӑ па§ӗ. '§ӑ- 
ваш Аслӑ су§ӗ—«токӑвӑра расгоркну!» 
— терӗ. Ан§ах, Стошаров сут таврашне 
ҫӳрвсе йытӑ пуҫне те ҫисе йанӑ ӗнтӗ 
вӑл (анкеттӑ тултарнӑ §ухне ҫапах, 
ырӑ ҫын пуласшӑн: сутра мӗнте пул- 
ман, тет) касатси пара!. Ҫӗрпӳ хви- 
нанс пайӗн§и Левия Кӑшар-касси му- 
шикне:— армана тӗрӗслесе тӑрӑр, теое

■хут йара^. Кӑшар мушикӗ, §ӑнах та, 
Стошарова мушиклех тишкерсе |тӑма 
тытӑнаЕ Ш айкка ҫӑнӑх ларне икӗ ҫӑ- 
рапа пнтӗреҫҫӗ, мӗн тӑваҫҫӗ те... Пӑр- 
так лӑпланнӑ§§ӗ, ан§ах Ҫӗрнӳрен пӗр 
хут; — Ма есӗ влаҫна пысӑклататӑн? 
—тесе йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлне 
ӗнтет хура!.

Стошаров елек панӑ ӗнтӗ ӑна, ҫавах. 
Тоснани, темскер... пӗтрӗ хытӑ муши- 
кӗн пӑкки...

Стошаров савӑна!. Совет влаҫне вӑл 
«ырла!»...

Пӗвине татса карӗ. Пӗвине пӗвекен 
ҫук. Мушик ӑшӗ вут пек ҫуна!, Стоша- 
ров та, лӗх кула!:—ӗсӗр контро.§, вӗт, 
пӗвӗр!—тет...

Рево:§утси сехе§ӗ 10 ҫапрӗ. Кӗҫех 
тепӗр вуяни йанратса йарӗ. Кам пӗ- 
дет?..

Ун ьухне, тен, Стошаров 
(Пудсан сывӑ и сторов)
Кив арманӑн кӗлетне 
Иӑтса кайӗ хӑй килне...

Исхо1аштипе вхо^^ашьисем 
Ҫавал шывне пӗвелӗҫ, 
Кӑшар-касси мушикӗсем 
Ӗнси хыҫне хыпадӗҫ...

Ӗнсе хыҫне хыпаламалла пула§§ен, 
Стошаровне хӑйне хыпалама кирлӗпек 
манӑн «вхо1аш§ипе нсхоГашьисемпе» 
аппаланма йуратман шухӑшпа.

ЕТМ ЕН А.

Хӑракан.

—  Анне, вы.|§ама кайами?
— Кайасси кай та, вӑйран вӑкӑр 

пулаГ, теҫҫӗ.
—  Апла пулсан каймастӑп та, вӑкӑр 

пулсан хӗлле те тултах пурнас пула!.
П а т и р е к.

Фиҫӗккӑ урокӗнъе.

Вӗрентекен. Сивӗпе йапа.!1асем пӗ- 
рӗнеҫҫӗ, ӑшӑпа сарӑлаҫҫӗ.

Вӗренекен. Апла мар пу:§?
Вӗрентекен. Мӗнле апла мар?
Веренекея. Ара, ҫулла Шупашкар- 

та пӗр ьетвӗрт сӗт 40— 50 пус тӑраГ- 
§ӗ, сивӗтсея 75 пуса ҫитрӗ. Хӑпар§ӗ.
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Манкаллӑ ку^ьттурӑ.
Пӗр вырсарни вун, килте ҫавах ни- 

мӗн те тӑвас ҫув тесе, епӗ вырӑн ҫин- 
§ен тӑрсаяах, ик стаккан §ей ӗҫрӗм 
те, йулташ патне кайма тухрӑм. Ма- 
нӑн йулташ йершӳллӗ §ух театӑра кӗр- 
се тухма йуратакан ҫыв. Ҫавӑнна епӗ 
каҫаа театӑра кайасса пӗлсех шап- 
шур кӗпе, вӗрҫӗн шалавар тӑхӑнса 
тухрӑм. Урамри ҫавра ҫилпе вӗҫекен 
тусан шур кӗпе ҫине ларса тулса ан 
хуралтӑр тесе, йури хыпӑнса ҫынсен- 
8ен ирте-ирте утатӑп. Урам кӗтессине 
ҫигсен пӗр хура пиншаклӑ, капӑр 
кенкӑ.1лӑ йаш а§апа хӗрлӗ шӗлепкеллӗ 
хӗр хыҫне тухрӑм. Йккӗшӗ те пӗрин- 
§ен тепри уртӑнса кулкаласа утса пы- 
раҫҫӗ. Тавай, кусен§ен те иртсе кайас 
тесе, епӗ йаш а§и хыҫнех пырса кӗ- 
тӗм... Кӗҫ темскер нӑшш турӗ те, ла§ 
турӗ. Унта кунта пӑхатӑп... Айуй!.. 
Айуйах!.. Манӑн ҫӗнӗ шалавар, ҫӗн 
кӗпе арки етем пӑхмалли ҫук— ҫара 
сӑмса шывӗ. Ҫитмеяне сӑмса шывӗ 
§ӗп-§ӗр йун, пӑхма та хӑрамалла— хӑ- 
сӑк туха¥,

Хура пиншаклӑ ҫын ман ҫинелле 
пӑхса:

—  Есӗ суккӑр мар пулӗ, вӗт, сӑм- 
са айне пырса кӗме! Курмастӑн-им 
епӗ сӑмса тасатнине, тесе ху§ӗ.

—  Ара, кам пӗлнӗ сана, шуйттана, 
терӗм.

Хам ни йӗрес ни кулас тӑратӑп. 
Хӗрлӗ шӗлепкеллӗ хӗрӗ, куҫӗ айӗн пӑх- 
са, лӑх-лӑх кулса тӑраЕ

—  Ку саяа науккӑ! Малалла ҫын 
сӑмси айне кӗме хӑвах пӑрахӑн, терӗ 
те хура пиншаклӑ ҫын, хӑйӗн калстук- 
сене йусакаласа, майрине ҫавӑтсӑ ма- 
лалла уттчр^ӗ.

Епӗ ^асрах пӗр хӳтӗрех ҫӗре кайса 
кӗпене, алӑ айӗн§е нимӗн те ҫукран, 
§ӗр курӑкпа ,тасатма тытӑнтӑм. Таса- 
лас вырӑнне мавӑн кӗпе, хӗрлӗн-си- 

мӗсӗн курӑнакан пулса карӗ. Урам 
хӗррисемпе шӑвӑвкаласа аран йулташ 
патне ҫитсе ӳврӗы. Ҫын сӑмсине пула 
^иперех намӑс вурас пула1иҫ, тесе 
в&рҫатӑп хам.

Иудташ патӗн§е хӗрлӗн-симӗсӗн ку- 
рӑнакан кӗпене улӑштарса тӑхӑнтӑм 
та, йулташпа пӗрле столовӑйне тухса 
карӑиӑр.

Теагтӑр таврашне кайи§§ен хырӑма 
тултарса тухни нихӑҫан та кансӗр-

лемест вӑл.. Ҫур ҫӗр иртни виҫ тӑват 
сехет^ен ҫимесӗр ларса етем верплӳт 
мар вӗт.

Ҫитрӗмӗр хайхи «Привет» йатлӑ 
столовӑйа. Ан§ах алӑк йанаххи урлӑ 
каҫнӑ каҫманах манӑн икӗ ура та йар 
шурӗҫ те, кӗрст ан§ах персе антӑм. 
Алӑк йанаххи ҫиве ҫапӑнса кӑштах 
хам пуҫа хамах арпалатмарӑм. Мбн 
мур пул§ӗ тесе алӑпа хам таврари 
урайа хыналаса пӑхрӑм та... пай, пай 
пай... тавралах хӑсӑк. Кӗпе-йӗм кал- 
лех етем пӑхиалли ҫук. Енӗ ӗне пӑ- 
рувӗ пек тӑраймаоӑр тапалааса выртнӑ 
ҫӗре столовӑйра ӗҫдевен пы§ӗ те.

—  Ех, ухмахсем, суквӑр мар пулӗ 
вӗт есӗр, куҫпа пӑхмасӑр ҫӳреме. 
Курмаотӑри мӗн кунта хӑсӑк выртни- 
не, тет. Мӗн тӑвас тетӗн есӗ вӗсемпе. 
Ҫурӑм ҫине ҫынҫӑнса тулнӑ хӑсӑка 
турнаспа тасаткаларӑмӑр та, апат 
ҫимесӗрех килелле тухса карӑмӑр.

Килтен каллех ҫӗнӗ кӗпо-йӗм тӑхӑн- 
са тухрӑм та кино курма карӑмӑр. 
Театтӑрпех каймада§§ӗ те, ан§ах пай- 
анхи ҫиевтаккӗле ырана куҫарнӑ терӗҫ.

Кинона кӗме тапратсан пӗри 8ут 
8ут йакка шӑтара§§ӗ. Пӗр майран 
ман ҫумра алли-ураи ҫынсем хушшине 
хӗсӗнсе ларнӑ та, ним тума аптраса 
мана:— турав, тесе ху§ӗ, епӗ ӑна хӗс- 
терес мар тесе, йурн ҫынсем йенелле 
хирӗнсе тӑнӑ ҫӗртех. Ҫапла пӗр кун 
хушшин§ех суккӑр та, турак пулмал- 
ла пул§ӗ. Ку нимех те марха. Вӑт 
кӗпесем шалвкӑ. Такама ҫутарас ӗн- 
-тӗ. Ҫынна кӑтартма намӑс. Пра§кӑ 
тем калӗ. Хамӑнах ҫумалла пула! 
пулмадла. ВАҪҪИЛИЙӖВ П.

Профеҫҫи.
—  Санӑн упӑшку мӗн йатлӑ?
— Иван Петров^ӑ.
—  Мӗн ӗҫлесе нурӑна¥ вӑл?
—  Манпа ҫапӑҫса.

Асӑнмалла тӑвасшӑн.
— Тавай хамӑрӑн укҫана «Хӗрлӗ 

'§ӑваш» йеропланне тунӑ ҫӗре парар.
■ -  Унта парсан вилсен асӑнаҫҫи 

вара?
—  Асӑнаҫҫӗ пу:§, тетӗп.

Ҫ ӳ ҫ е н к е П е т]р и.
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\ Н у ш т а.
Нушта—8&н-8ӑнах нушта, йама ҫук 

пушта. Ҫӗмӗрет пуҫа, курӑнмас! куҫа. 
Вы.§ӑхна туллат пурнӑҫна ^ӑмла!. 
Сывлӑху §ака¥, вӑл ҫаплах таптаЕ Пӗр 
йерсрн вара, пама ҫук тара. Тӳс!

Пирӗн Иакку нушгапа йӑлт аптранӑ, 
аптраша. Килти мӗн пур пурлӑхне, 
карти тулли вы.§ӑхне, ашшӗ тунӑ шур 
пӳртне, ампарӗае сарайне сутса йанӑ 
йӑкӑлтах; тӑрса йулнӑ ҫап-ҫутах. Кӗр- 
се тухма—ҫурвӗ ҫук. Выртса канма 
— вырӑн ҫук. Ӑҫта кайас, ыӗн тӑвас? 
Нушта ҫавах тасалмас!, хӑй аллин§ен 
хӑтармасӖ Ӗнрр, каҫпа, урамра ҫырт- 
рӗ йӑтӑ ураран. Ҫирӗм ҫулхи сӑхмана 
татга ил§ӗ аркӑран. Нушта!

Пӗрре, ирех—ирхине, утрӗ Иакку 
кил вырӑнне. Пӗр §ӗл ҫӑкӑр тытрӗ те, 
шап шур тӑвар сапрӗ те, лар§ӗ ирхи 
апата, аса илмесӗр нуштана. Ниҫта 
нимӗн курӑнмас/ ан§ах сасӑ и.чтӗнет:

—  Пӗтӗмпех ан ҫи, ман ваади те 
хӑвар!

—  Ес кам?!
—  Сан тусу.
—  Мӗнле тус?
—  Нушта йатлн.
Ӑна-кӑна пӑхмлсӑр, умриве ним кур- 

масӑр, Иакку §упрӗ уйалла, §ӗр нуш- 
таран хӑтӑлма. Урлӑ ура уй виҫет, 
Иаккун ӑш§икки вӗҫет. Кутсӑр пуҫсӑр 
ҫилтӑман тӑва^ §упса тӑпраран. Кай- 
сан, кайсан ывӑнса, такӑна! ку ура- 
ран. Ҫырма пуҫне— ҫӑл куҫне выртрӗ 
И акку шыв ӗҫме.

—  Ман ваади те хӑвар-ха, Накку!
— Ах, тур усалласир,—терӗ Иакку 

шикленсе.
—  Еп усал иар, мана сирес ҫук.
—  Тата ес кам?
—  Сан тусу.
— Мӗнле туо?
—  Нушта йатли.
Иакку сикрӗ тӑ§ӗ те, утрӗ '-^упрӗ 

малалла. Мӑн шыв хӗрне ҫитрӗ те, 
кайрӗ йӑв̂ Нр хуйӑха:

—  Мӗнле каҫас, мӗн тӑвас? Пӗр ҫа- 
кӑнтан каҫсассӑн, хӑтӑлӑттӑм нуш- 
таран.

—  Иакку, ма §асрах каҫмастӑн? 
Епӗ каҫнӑ вӗт, паҫӑрах.

—  Ес кам?
—  Сан тусу.
—  Хӑшб?

—  Нушта йатли.
Кив сӑхманӑн аркипе Иакку куҫне 

шӑчҫӗ те, утрӗ вара кайалла, хӑй ҫу- 
ралнӑ йалалла.

Ку йумах вӑд эва.чхи, пур-ха пирӗн 
пайанхи.

Ҫен^апӗрӗн йулашки кунӗсем темрен 
те ирсӗр—пыд§ӑклӑ вӗсем. Ан§ах нуш- 
та пыл§ӑка пӑхмас!, хурлӑхлӑ §уна 
канӑҫлӑх сунмаас!. Нушта вӑл ҫын- 
на пӗр хӗрхенмест, тархасласан тасӑ- 
мах та ^ӗнмест.

Иарославккӑ тимӗрҫин арӑмӗ ^ирле- 
нӗ. Вӑл ӑна сывагма йӗрсем йӗрленӗ. 
Ан§ах. йӗрри ун питӗрӗнсех пынӑ, та- 
са йӗр ҫине пыл§ӑк тумтытнӑ. Нушта!

Солотнитски тухтӑра §унтанах §ӗннӗ, 
§ирлӗ арӑмне шел тума сӗннӗ. Тухтӑ- 
рӗ ӑва сӑмах та хушиан, §ирлӗ ҫын 
патне кайма шут тытман. '§ирлӗ 
арӑ.мӗ виҫ кунтан вилнӗ, тимӗрҫе нуш- 
та ҫавӑрса илнӗ.

Иаккӑвӑн нушти—курӑнман нушта. 
Тимӗрҫӗн нушти—Солотнитски.

ҫ. шӐп-дӐк,

Вӑрман упполномоъДнӗ.
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Хупӑнъӗк та хупӑнаймас?.

Ҫӑвар та хупӑна^, ҫын та хупӑна!, 
иӳрократсем ҫеҫ хупӑнаймаҫҫӗ.

Кӗҫӗн-Кипек вулӑсӗн§и (халӗ Вӑр- 
нар районӗ) кчысомол комитте§ӗн ҫек- 
реттарӗ пагне Туҫи-Ҫармӑсри комсомол 
йа§ейкки §ленӗсем, мӗншӗн пирӗя 
йа§ейкка хупрӑр, тесе ыйтма пыраҫҫӗ. 
Кашни пымасренех вулком ҫекретгарӗ: 
а мӗн тӑваттӑр мӗншӗн хупнипе, хуа- 
нӑ та, пӗтнӗ, сӑмах та ҫук, тухса 
кайӑр кунтан!—тесе йараЕ Комсомо- 
лӗссем: пире комсомолра ӗҫлеме турӑ 
хушман пулӗ, тесе ҫӳреҫҫӗ.

Ҫук турӑ ҫине й ари рен , §ӑн-§ӑнах 
пур ҫекреттар ҫине йарӑр. Аха,§рен 
ыйтамха сиртен: сирӗн ҫекреттарӗн 
ҫӑварӗ хупӑ-и, йе уҫӑ? Уҫӑ ҫӑварлӑ 
ҫын пек туйӑна! вӑл пире.

Иӑтӑлла ҫекреттар.

Минкеш (Куславка районӗ) йалсовет 
ҫркреттарӗ Никколайӗв ӑста мар, пӑста 
ҫын.

цӑл  хӑйӗнпе 15 ҫул пурӑннӑ арӑмне 
асаплантарса кӑвакарта кӑвакарта ус- 
ра1, ҫӗҫӗпе §икме те тӑнӑ. Хадӗ ним 
йапаласӑрах килӗн§ен хӑвадаса йарас- 
шӑн (В. С.).

Вӑл ҫекреттаре, арӑмне хӑвалатга- 
ра^^ен, йӑтӑсене хӑвалама хушас. Налта 
йӑтӑсем хӑйсӗр пуҫне те нумай.

Тирпейлӗхшӗн.

Ҫаран Мишши ҫыра¥:
Мишерти (Ш уп. районӗ) йалсовет 

претҫетаттӗлӗ Соловйов, халӑх укҫипе 
«Канашпа» «Капкӑн» ҫырӑнса] илес 
тесен: халӗ тирпейлӗх решимӗ, тет. 
«Капкӑн» тус, тирпейлӗх решимӗ ҫин- 
8вн Соловйова ӑнлантарса парха, тет.

Ӑнлантарса парас та, анҫах ӑнлан- 
малӑх пуҫӗ пулмасан.

Кӗске ӗмӗрлӗ ҫын.

—  Килӗр пун ӗҫки ӗҫер, вӑл тинӗ 
8ултан тухни мар, тесе ӗҫеҫҫӗ Кӗҫӗн 
Кипек хрес§енӗсем (Вӑрнар районӗ).

Вӗсен пупӗ пит ватӑлса кайнӑ. Ва- 
тӑлнӑшӑн вӗсем ӑна кӑларса йарасшӑн. 
Пуп вара 3 8ервотсӑлӑх ерех ӗҫтернӗ 
те, вара иупӑн ӗмӗрӗ ҫӗяӗ ҫул^ен тӑ- 
сӑлнӑ, тет Ула-курак.

Емӗр вӑрӑм пултӑр, пурнӑҫ сӗске 
пултӑр, хӑлхи вӑрӑм пултӑр, алли кӗске 
пултӑр!

Пируслӑ ҫӑкӗр.

Шупашкарти хӑш-пӗр копператтив- 
сем, 8ӑваш хырӑмӗн§е шӗшлӗ те ҫӗрет, 
теҫҫӗ пулмалла.

Кунер ҫыра!:
'§ӑвашкопинсойусӑн 1-мӗш макаҫӑ- 

нӗв§е иҫумпа пӗрле шӑл туха¥, тет;
Тататепӗр ҫыннӑн коркоп макаҫӑнӗн§е 

илнӗ кула§ӑран пирус тӗпӗ тухнӑ.
'ветвӗрт кӗлев§и тухмасГи тата ку- 

ла§ӑ ӑшӗн§ен? Тухмалла пек туйӑна^.

Лашаллӑ ҫын.

Пуҫлӑха кӗнӗ ҫын вара, тула тухас 
пулсассӑн та, лашана тухасшӑн яула!'.

Катерккин (Вӑрнар райовӗ) йалсо- 
вет претҫетаттӗлӗ Иешменки йалсовет 
кӗн^велерне пыма лаша кӳлтерет. Вара 
пуп пек ларса пыра¥ йалсовет кӗн§е- 
лерне, тет Мӑйкӑ§.

Автомопил кирлӗ мари тата ӑна? 
Парас. Пама йура¥. Иӗпд^ ҫӑмах та 
парас. А§и лайӑх.

Илӗр унтан!

Ҫут-кӗтес ҫыра¥:
Сӗнтӗрпуҫ йалсове^ӗн ҫекреттарӗ 

(Сӗнтӗр-вӑрри районӗ), 3 ҫул '§иркӳ 
старӑстин^е ҫӳрекенскер, пупсем ыай- 
лах ӗҫлесе пыраЕ Хурал пӳртӗя^а ту-
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рӑш лараӖ Турӑшне илтересшӗн мар, 
тет.

Турӑшне те, йалсовет ҫекреттарне 
те илме.1ле унтан. Укҫасӑрах илмелле, 
мӗншӗн тесен ун пек ҫекреттаршӗн 
ха^ьхи вӑхӑтра ҫур пус та памаҫҫӗ.

Ӗҫекен ҫын уҫӑ.

Кам каларӗ ҫав паҫӑр—Самар кӗ- 
пӗрнин§и ҫыясем сӑмакун ӗҫмеҫҫӗ, хӗ- 
велҫамӗш ҫеҫ ҫийеҫҫӗ тесе?

Пӗри ҫыраГ:
'Ъулҫырма (Шунтад вулӑсӗ, Пухурус- 

лан уйесӗ) йадсовет ҫыруҫин, Елек- 
сей Миттин, кӗнселерте ӗҫленӗ §ух 
та, сӗтел ҫин§е сӑмакун лара!'. Сӑма- 
кун пи|ки йевӗрлех 3-4 кун киле тав- 
рӑнмасӑр ӗҫет хӑй, тет.

Иалсовета кӗнӗ §ух, «Капкӑн» куҫӗ 
курман §ух, ма ӗҫес мар, ҫийес мар?... 
Ҫийӗрех, ӗҫӗрех! Халӗ ӗҫеттӗр те-ха, 
ав§ах йа.юовет ҫекрегтарӗн§ен тухсан. 
йӗплӗ ҫӑмах шывӗпех пурӑвмалла пулӗ 
Сыхланӑр!

4 уйӑх ревиҫи тӑва?.

Ревисорсем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ, ан§ах 
■Ъӑвашироисвотсойуса ревиҫи тӑвакая 
ревисор пек ревисора ҫӗр ҫин§е урӑх 
кураймӑн, Марс ҫин§е пули ан§ах. 
Туната!

Портнов ревисор 4 уйӑх хушши 
'рӑвашпроисвогсойуса ревиҫи тӑва!, 
нийепле те туса пӗтереймест. Ис- 
хо¥аш§ипе вхо¥аш§и шусналсене 
пӑхкаларӗ те, хадӗ ӗятӗ пуха.чтерине 
куҫрӗ. Унта тата пӗр 3 уйӑх ревиҫн 
тӑваГ пу.§. Хӑй }йӑхне 180 тенкӗ 
шалу илет. Кашни кун ӳсӗр ҫӳрет. 
Хӑй пӗ§§енех ревиҫи тӑва! тата 
тет Хумар.
Пе§§ен тумасӑр. Тирпейлӗх решимне 

пурнӑҫа кӗртесшӗн вӑл. Виҫҫӗн ревиҫи 
тусан уйӑхне 540 тенкӗ пӗгермелле 
пулаГҫке. Ыйтса пӑхамха сирлен: вӑл 
ревисор '§ӑвашпроисвотсойус пах§ин§е 
уснӗ паранкӑ пу.1мани—куҫӗ пур, тет 
те, унӑн, ан§ах курма пултараГши?

Пурнӑҫ тумхахӗсем.

Пыл йӳҫӗ.
— Пе1ук, тӑрансан пыл та йӳҫӗ, 

теҫҫӗ.
/§ӑнахи вӑл?
— 'Ъӑн пулмасӑр. Ваҫҫа Марукпа 

ыа.1танах пит лайӑх пурӑна8§ӗҫ, пыл 
пек тутлӑ сӑмахсем кала1§ӗҫ пӗр-пӗр- 
не. Маҫук а§а турӗ те, Ваҫҫан али- 
мент тӳлемелле пульӗ те, халӗ ӑна йӳҫӗ.

Ш у р а н.

Ушкӑнла ӗҫ.
— Сирӗн йадта пайан пӗр арҫын 

та тӗл пулаймарӑм, ӗҫлеме кайса пӗт- 
ыен пулӗҫке?

—  Автан йашкисем ӗҫкелесе-ҫике- 
лесе тӳпелешнӗ те, халӗ пурне те тӗр- 
мене тытса кайрӗҫ.

МанаҫЗнта.

—  Пошалстӑ, пошалстӑ, мӑн парас?
—  Ш алаварлӑх сукна пури?
—  Ҫук.
— Кӗпеллӗх ҫитсу пар еппин.
—  Ыран пула1...
—  Сӑмса тутри тв пулсан пури ху1?
—  Ӗнер килмеллеьъв. пайан ҫук.
—  Мӗн пур вара сирӗн?
—  Иравлени пур. П . В.

йалсовет, тата копператтив „КАПКАН*‘ илети? Ил- 
Ц И г  ^^Пмест пулсан,унӑн „КАПКӐНРАН“ хӑрамалли ӗҫсем 

пулмалла. Тӗрӗслесе пӑхӑрха!
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'§икрӗм пӗр тенкӗ, утлантӑм сенкӗ, 
вӗҫрӗм вӗҫмелле, тӗн§е тӗрӗслеме. Ҫу- 
дӗ тумхахлӑ, сенкӗ хӑватлӑ, ей та 
ну-у1 вӗҫ те, ту-у!

Сенкӗм тунипе, §ӑр-§ӑр тунипе ҫул 
ҫиҫӗм ҫиҫет, ҫӳҫ-пуҫӑм вӗҫет. Ватӑ 
ҫын кура!—сӑхсӑхса йулаТ', сарӑ хӗр 
курат— йӑл кулса пӑхат!. Ват кар§ӑк 
пулсан— хӗрхенсе йӗрет, путсӗр йыт 
курган— вӗҫӗмсӗр вӗрет.

Ҫитрӗм Вӑрнара, кӗтӗм пӗр йала 
(пӗлмесӗр намӑса) % нйал Хапӑса. Пӗр 
урам хӗрарӑм (шутсӑрах хӑрарӑм) вӑр- 
ҫаҫҫӗ, сураҫҫӗ, §ышкӑпа йунаҫҫӗ. Ман 
сенкӗ хуйрӗ, мӗя ӗҫне туйрӗ, вӗҫрӗ 
ҫавӑнта, §унтан т |рӑхса. Те упа, те 
кашкӑр, (уншӑн ан ташлӑр!) тӑра¥ 
варрин§е, тӑват ура ҫин§е.

—  Ку кам сысни, хӑш хӗрӗн йыс- 
ни? терӗм еп анса, патнерех пырса.

—  Есӗ ан мӑшкӑла, вӑл пирӗн 
упӑшка— Михала Саҫҫимӗ, ун пуҫне 
йыт ҫимӗ! Пире, вунсакӑр ҫынна, кӗрт- 
рӗ вӑл 8ина: масмак хуртар§ӗ, сурпан 
сыртарьӗ. Авалхи йӑла: пурте туйла, 
ка§8а карӑмӑр, арӑм пултӑмӑр. Туй 
сӑри вирлӗ, ӗҫрӗ те ӳкрӗ, тапса та 
тӑмасӖ ха:§ пире пӑхмас!'. Шуйттан 
ывӑлӗ, ӗҫкӗшӗн авлан§ӗ, терӗҫ пӗр 
харӑс вунсакӑр арӑм. Арӑмсем лайӑх, 
ӗҫӗсем йапӑх. вунсакӑр арӑм— пурин 
пӗр парӑм.

'Ҫунтанах хӗрхентӗм, (аҫама пӗркен- 
тӗм) вӗҫрӗм малалла, урӑх йалалла. 
Пыратӑп-пыратӑп, такӑр ҫул шыра- 
тӑп; Ҫӗрпӳ районӗ, кунга мӗн пулӗ? 
Кӗтӗм Вӗрмере, каҫ пулнӑ ҫӗре— хурах 
та  распой! тӑхта, сеакӗ,— стой! Иакку 
Платтунӗ (хаф ӗнтӗ тунӗ) Илйе арӑм- 
не турта! сарайне. Тутӑрпа мӑйӗн§ен, 
кӑвак сӑл ҫапи§8ен, сӗтӗрет лерелле 
(шухӑш кӗнипе).—Е х ты, §урт1 йар 
ҫынва— ан турт! шуйттан меҫникӗ, 
хӗрарӑм леҫникӗ! Пӑхм г та ки§ем, 
малаллах вӗҫем. Малалла мӗн пулӗ, 
ӑна куҫ курӗ.

—  Сторовӑ, му§и, шур сухал хуҫи! 
Ма йытӑ ула1, ку хӑш йал пудаП

— Виҫи-касси, терӗ муьи.

Урам варрипе, пыратӑп майӗ.1е. Сен- 
кӗ ӗшен§ӗ, кайма ҫиллен§ӗ. Мӗн тӑвас? 
Хваттер шыр\с!

Пӳрт тулли курӑс, те вите, те сы- 
рӑш, пӗлме ҫук-хӗн, ӗҫлеҫҫӗ мӗскӗн! 
Ик пӗ§ик а§а §ӑпта ҫапаҫҫӗ, патаклӑ 
хаььа вӑй 1а туртаҫҫӗ. Пӗр сарӑ сухал 
(пӑхма ҫук кахал) хӑйаккӑн вырта! 
§ӗдӗмне пакка!.

— Ҫирӗн аҫу-аннӳ пури!
— Ӳк!
— Ӑҫта кайаӑ?
— Вийвӗ!
— Мӗн йатлӑ пулнӑ?
—  Петӗй Иййн!
Ик тӑлӑх— пӗр кӑлӑх каамасӑр ӗҫ- 

леҫҫӗ, выҫах вилеҫҫӗ. Ҫак §ӑпта хуҫи- 
не, лартас ким ҫине, йарао хулана—  
ӑшӑ ҫурта Кӗпине хывса, вӗлтренпе 
ҫапас, сиктӗр ҫӳлелле—ма§§а ҫинедле. 
Ай-ай лайӑх пудӗ§§ӗ, ман сенкӗм 
те кулӑ§§ӗ!

Ей ну йара пар, йарапине пире пар! 
Вӗдтрен кӗсле йанрата!, §ӑнта хуҫи 
ташӑ ташла^. Ей ну, ей ну, ей ну! Ух! 
ух, ух!

Ну, ҫитӗ! Хам та тарларӑм. Кайас 
килелле— йатлаҫӗ арӑм.

Савнӑ туссем—йулташсем, «Капкӑн» 
шурнад тусӗсем, пайанлӑха сыв пу- 
лӑр, тепре курсан вулӑнӑр.

ҪӖПРЙТУН ПАПАИ.

Пӳрократтисӑм пӗтет
Ш упаш карти удаеш тенисене  

йут ҫӗртен килвб уйрйм ҫынсвм 
шӗртвйви пухма нумай пыраҫҫб.

— Есӗ, а§ам, пӗлетӗн пу:§: Шупаш- 
карти у§рештенисен§е халӗ пӳрокраг- 
тисӑм пӗтети? У§раштенисем лайӑх 
йышӑнаҫҫӗи?

— Лайӑх йышӑнаҫҫӗ. Уьрештениреж 
уьрештенийе ыйткаласа ҫӳресв пабан 
10 тенкӗ ытла пухрӑм.
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Пурнӑҫ шӑтӑкӗ.
(М атта^ккӑ кӗввипе).

Кил-ҫурт тӑрри ҫӗтӗк-ҫатӑк 
Тумтирӗмсем йӑлтах саплӑк ( ^

Тыт, хупахҫӑ, укҫине 
Тавай пире ереке!

Иӑлтах пӗтрӗ ҫимелли (
Мӗвпе ҫӑнӑх идес-ши? ( 

Ава-ҫаран тара пар 
Купӑс ил те йара пар! 

Пӳргмӗскерле дартас-ши? ( 
Ӑҫтан у к ҫ а тунас-ши? /  

Лаша сутас васкаса 
Ҫатлаттарас о§колла!

Хамӑн §унӑм савнине (^ ^ут 
Ыталарӑм пӗр каҫне ( 

Алиментран хӑрас мар, 
Айта, ввтеш, йара нар! 

СавБӑ хӗрӗн кӑмӑлве (^ 
Мӗнле ҫаврас хам йевне ( “

Тырӑ сутса ун ва.§.§и 
Илес тутлӑ ҫимелли!

Хурал пӳртне кӗтӗм те (_ 
■Ъут вилеттӗм тӗтӗмне! (

Тавай туртас §ӗлӗмне 
Лӑйма тултӑр ӳпкене!

Куҫа пул§ӗ темскер мур (^ хуу. 
Иӗри таврах тул§ӗ пӳр ( ^

Ма каймастӑн йумӑҫа 
Шалкким саншӑн виҫ рушьа!

Ҫитук Петӗр ман ҫине (
Тек хуша! тет арӑмне! (

Ӗҫтер тулӗк ҫуттине 
Вара §армӗ арӑмне!

Пуҫ ы рата! мӗн тӑвас (  ̂
Ъӑхӑмларӗ манӑн сас! ( "

Еппин есӗ „сывӑ мар“ 
Пивнойалла йара пар! 

Кушак Петӗр маткине (
Ҫыртса татвӑ сӑмсиве! (

Нумай пурнмӗҫ ан хӑра. 
Кӗҫех кайӗҫ уйӑрлса!

Пирӗн Па.§ук авланса (
Илнӗ хыткан нӗр майра (

Лаша сутас,— §ас пайан 
Тавай илес сараппан!

АТТАИ М.

Хрониккӑ.
Хаксем  ӳкне. Кнсматулив йатлӑ ус- 

ламҫӑн ҫтена ҫумне ҫапса йанӑ хаксем 
ӳкнӗ. Вилекенсем пулман.

Ылтӑн сӑмахсем. Ӗнер Иван Пет- 
ров, хула урамӗве иртсе кайнӑ §ухне, 
иртсе пыракан хӗрарӑм йенелле пӗрнк 
сӑмах персе йанӑ. Вӗсеее милитсионер 
тупса хӑй ҫине илнӗ те, кашни сӑмах- 
не 5-шер тенкӗ хак панӑ.

Кӗнекесене сыхлатпӑр. Слушӑш§и- 
сем, профсойус политӗкӗ тӗлӗшпе пит 
тӗгтӗм пулсан та, местком пиплиоттек- 
кин§и кӗнекесене вараламаҫҫӗ, хӑшне 
касман та. ^

Ҫпеку^ьатси пӗтни. Вырӑнти ӗҫле- 
кенсем лайӑх ӗҫленипе, Ш упашкарта 
сукна таврашӗсемпе ҫпеку.§атси тӑвас- 
си пӗтсе лар§ӗ. Услаиҫӑсея (ҫиеку.§ант- 
сен) пӗр меттӑр та сукна тавраш ҫук. 
Ҫав майлах копператтивсен§е те ҫук, 
тесе пӗлтереҫҫӗ.

Ҫухатнӑ токкумӗнтсем.

Ҫак токкумӗнтсене тӗрӗс мар 
токкумӗнтсем тесе шутламалла:

МетГрпер'’ пурнакап М арйе Иванӑвнӑ упӑш 
• •  кипе уйӑрӑ1 нД кутне ҫухатнӑ, м ӗн тӗн  те- 
сеп вСсем ернерепех пӗрпӗрннае килӗшрӗҫ.

Пи ет Ъйваш Тӗп Т еаттӑрне, ҫӑвашла ҫпек- 
тнвкӑл^^ем лартвине курма т есе , и лес тени, 

мӗвшӗн тесен кӑҫал 'дӑваш трупиине §ӑвашла 
ҫпектаккӑл,сем лартиа лайӑх условисем парсах  
кайасшӑн мар.

Сутпа айӑпланнине иӗл^еретен Ваҫҫили Ваҫ- 
ҫилдӑн токкумӗвьӗ, мӗвшӗн тесен манифест 

тухрӗ.

П р отокк ол , халӑх пухӑвӗп^ч йчшӑнни, мӗншӗн 
• ■ тесен ӑна пурнӑҫа кӗртес .шулсан, претҫе- 
саттӗлӗн Еӗрӗк арки йӑвалама вӑхӑг пулмасЧ'.

М анӑн упӑш кана, Проххӑр Ваҫҫилйӗва, тӗрӗс 
токкумӗнт теое ан шутлӑр, мӗнщӗа т .сен  

епӗ унтан уяӑрӑлатӑп.

Виҫӗ ҫул тӗрмере лармалли ҫнн^ден пӗлтерекен 
прикӑвӑра тӗрӗс тесе  ан шутлӑр, мӗншӗ.1 

тесен епӗ ӑпа ҫухатпӑ. Каврилӑв.

и а м ӑ с  ҫухалпӑ. Ҫухатаканни Ъемперлен (Лом- 
Ч  тӑн). Т упакаппин калпа парас хуйхи ҫук .
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Хӑйшӗн аньах тӑрӑшанан.
Пӗр хӗрарӑм, амниҫти пирки тӗрмерен кӑларсан 

тепӗр куниех, вӑрӑна тытӑннӑ:
(Тӗрыери слушӑш§и сӑмахӗньен).

—  Манифест пирки, ыттн вӑрӑсем те тӗрмерен тухсан, ӗҫ- 
сӗр йулмалла ан пултӑр тата?
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