
кяпкян«-мӖш Теккапбршби, 1827 ҫ. 
№ 3 -м ӗ ш  ҫ у л  туха1 (.

Б а п т а  ҫ апнӑ  ҫӗрте.

— Б^рӗ тавар нумайрах хатӗрлемелле, теҫҫӗ хаҫатсем ҫинъе. Мӗн 
тӑвас унпа ъ ^ р ӗ  таварпа?^Типӗ тесе паъӗҫ те, ъ^рӗ пулнӑ,-пӳрт пӗ- 
тӗмпех йӗпенсе карӗ.
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Пур пуҫ вӗҫ те пӗр ҫӗрте.
Ш амат кун слушпӑ пӗтерсе киле 

кайма вӑхӑт ҫитсен, Иӑван Петров§ӑ 
Пототгелӑвса Каҫҫин хӑйсен умӗн§и 
кӗвеке, хут таврашӗсене сӗтел суя- 
тӑхне питӗрсе ил§ӗҫ те, у§реттеяирен 
тухса карӗҫ. Килкарти алӑкӗн§еа тух- 
санах вӗсене Руькин хӑваласа ҫитрӗ 
те.

—  Ну, репйаттӑ, ыран ман пата 
пырӑр—шахмӑтла вы:§аса илӗпӗр, 
терӗ.

— Ҫук аьа, ыран манӑн йерҫӳ 
пулаймас^. Ик-виҫ саҫҫетаннире пулас 
пулаГ, терӗ ӑна хирӗҫ Пототтелӑв.

— Ыран епӗ те пыраймастӑп. Рап- 
клупа кайса курманни ҫулталӑк ытла, 
ҫавӑнта кайас, тетӗп. Ҫитменне сан 
патра мӗн унта, арӑму ҫине пӑхса 
ларас-и мӗя?.. Клупра ху¥ вӑхӑт та 
савӑньӑклӑрах иртерме пулаФ, терӗ 
Каҫҫин та.

Урам кӗтессине ҫитсен виҫҫӗшӗ ви- 
ҫӗ йенелле хватӗрӗсене карӗҫ.

Вырсарни кун. Поготтелӑв вырӑн 
ҫиньен тӑрсанах пӗр стаккан вӗри 
§ейпе тутине пӗҫертсе йарса таҫта 
саҫҫетанийе тухса карӗ. Каҫҫин та 
кӑнтӑрлахи апат ҫисенех ҫӗнӗрех тум- 
тирсем тӑхӑнса Рапклупа кайатӑп те- 
се, тухса карӗ.

Ру§кин вӗсем пек ҫын мар. Вӑл 
килтен, арӑмӗ ҫумӗн§ен уйӑрлса ҫӳре- 
ме йуратмас¥. Сопранисене те арӑмне 
пӗ§§ен хӑварма шеллееӗ пиркийех 
ҫӳремест. Хытӑ йурата! пулас, вулат- 
ник, хайӗн каҫӑргӑрах сӑмсаллӑ 
арӑмне. Пайан та вӑл ура ҫине тӑрсан 
§и малтан пасара тӳхса апат пӗҫер- 
мелли им-ҫамсем илсе килсе паьӗ. 
Арӑмне кухнӗре пӗ§§ен ӗҫлеттерсе 
кӑмӑлне хуҫас мар тесе^ Ру§кин апат 
ҫине йамалли паранкине те хӑйех 
шуратса па§е, куккӑ:§сем тунӑ ҫӗрте 
те пӑртак тӑрмашкаларӗ. Ҫаз хушӑрах 
сӑпкара арҫури пек ҫуйӑхса выртакан 
наҫлетнӗкне те пӗр икӗ хут тытса 
силдекелесе ҫывӑратма ӗлкӗр§ӗ. Апат 
ҫинӗ хыҫҫӑн хӑй те кӑшт ҫемҫе крава! 
ҫине тайӑнса канса ил§ӗ...

Руькин канса илнӗ ҫӗре каҫ та 
пул§ӗ. Урамра електритсӑ ҫунма пуҫ- 
ларӗ. Руькинӑн кунӗпе килтен тух- 
маншӑн пулӗ-и, те сӗрӗм тивнӗрен пуҫӗ 
ыратма пуҫланӑ пек туйӑньӗ.

—  Маруҫҫӑ, манӑн пуҫ ыратасшӑн, 
епӗ кӑшт урама тухса уҫӑлам ха, терӗ 
Руҫкин арӑмӗ ҫумӗн§ен тӳмтирсем 
йенелле утса. Арӑмӗ куҫ хупаххисем 
айӗн ӗненменрех тӗслӗ куҫӗсемпе Ру§- 
кнна пӑхса ил§е те, ан§ах нимӗяте 
шарламарӗ.

Плошьӑ!. Темӗн §уд халӑх, ан§ах 
Руҫкин пек пӗр пӗ8§вн ҫӳрекен никам 
та ҫук.

—  Ех, иртрӗҫ ҫавӑ ҫамрӑк ӗмӗр 
кунӗсем, тесе хаш хуйхӑрса ильӗ 
Руькин, плош§ӑ1 тӑрӑх утса пырӑннӑ 
§ух. Атӑл хӗррине ҫитрӗ те, кайаллах 
ҫавӑрӑн§ӗ. Кайалла килнӗ §ух пивной 
тӗлне ҫитсен:— тавай-ха ахааден пӗр 
путклкка пушатса тухас, а то скуҫнӑ- 
рах, тесе шутласа ильӗ Ру§вин пуҫӗ. 
Ҫав вӑхӑтрах урисем пивнойалла утса 
кӗрсе карӗҫ.

Ру§вин пули-пулми ҫын мар, капи- 
нег йышӑнса лар§ӗ те, пӗр путылккӑ 
сӑрана йури хуллен ӗҫсе лара1.

Ҫуррине ӗҫсенех капянет алӑкӗ кӗр 
уҫӑлса карӗ.

—  А-а-а! Пой-пой-пой... Есӗ вунта 
мӗнле лекрӗн ҫак, Руькин тус, терӗ 
алӑкран кӗрсе Каҫҫии.

—  А есӗ мӗяле ҫулпа ҫавӑрӑнса 
килтӗн, клупа кайатӑп, гемерӗн-и есӗ, 
херӗ ӑна хирӗҫ Ру§кин,

—  Тӗп пултӑр вӑл клуп тени, мӗн 
унта ни итлес, ни курас, ни вулас, ни 
ташлас, ни йурласа ни ӗҫес, ни ҫийес 
ни... ни... унта нимӗн те ҫук. Пайан 
пӗртак ларкаларӑм та, вӑт, тӑнсӑхнӑ 
пуҫа уҫма кунта кӗрсе пӗр путылккӑ 
пушатса тухас, терӗм...

— Иура^ вӑл. Айта лар... Ей краш- 
танви! Пире икӗ путылккӑ сӑра, терӗ

Кусене ӗҫсе йарсан, татах тепӗр 
иккӗ ил§ӗҫ.

Кӗҫ каллех капинет адӑк кӑриклатса 
кӑшт уҫӑл§ӗ те:

—  Е-хе, есӗр мӗн туса лараттӑр 
кунта, терӗ Пототтелӑв пуҫӗ.

—  Есӗ те килтӗн-и? Саҫҫетанисене 
ӑҫта ҫухатса хӑвартӑн тата?-—тереҫ 
Руҫкинпа Каҫҫин.

—  Саҫҫетанни вӑл кӑсйере §иксе 
ҫӳреме сӑра путылкки мар вӗг... Тепӗр 
кува куҫартӑмӑр, нвкам та пухӑвман 
пирки... Епӗ кунта кӗрес те ҫук^ӗ
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Суйлавсем умӗн.
К улаксем кадаҫҫб: бҫекен 

претҫетаттӗле хамӑр майлӑ ҫа- 
вӑрма пула*, теҫҫӗ.

Ай-ай, ку аван ӗҫет! Ҫитес суйлав- 
ра йалсовета суйласан аван иулмалла.

те-ха, тем шыв ӗҫес килнӗ пек туйӑн- 
§ӗ... Пӗр путылккӑ пушатсан канҫӗр- 
лемсет пулӗ тесе ҫех кӗтӗм. Но...

- -  Ей йулташ! Тепӗр виҫҫӗ илсе 
кил-ха, терӗ Каҫҫин.

Виҫ путылккӑ виҫӗ ҫыншӑн виҫҫӗ 
сурмаллӑх та ҫук вӑл. Ӗҫнӗ ӗҫменех 
пӗтрӗ,

— Ей краштанин! тай ешо пйа! 
штук!... ВАҪҪИЛИИӖВ П.

Пайан пӗри ҫук, ыран 
тепри.

Селсовет кӗнселерӗ. Претҫетаттӗл 
тӗпелти сӗтел кутӗнье ҫевреттар ҫырса 
хӑтӗрленӗ хутсем ҫине алӑ пусса ла- 
раФ. Ҫевреттарӗ ҫук. Алӑк йенье виҫ- 
тӑват ҫын ьӗлӗмӗсене пӑсӑрлантарса 
лараҫҫӗ.

— Ӑҫта ҫӑвапатӗнье ҫухалса ҫӳреҫ- 
ҫӗ иайан ку таран§ен, ни ҫекреттарӗ, 
ни сторӑшӗ ҫув, тесевӑрҫа илҫӗ прет- 
тетаттӗл хут тӑрӑх хушама§ӗ хӳрине 
хыттӑнтарах §арлаттарса.

—  Мушӗт ҫекреттарсӗрех майлаш- 
тарса парӑн, ӑна кӗгсе каҫ та пулӗ, 
терӗҫ алӑк пен§и ҫынсем.

—  Ҫук, май килмест. Исхо1аш§н ҫи- 
не ҫырас пула]^. Епӗ хам исхо¥аш§и 
йӗркине ьухлаймастӑп, хӑвӑрах пӗлет- 
тӗр. Вӑт сгорӑш ҫукки пӗтерет, вӑл 
пулсанах ҫекреттаре шыраса тупаттӑ- 
мӑр. Инҫех те кайман пулмалла та...

—  Кайса шыраса пӑхмастӑри хуса- 
мӑрах, терӗ претҫетаттӗл малтарах 
лараканӗ ҫине пӑхса,—пошалӑстӑ туп- 
са кил-ха, вӑл Илле арӑмӗ пенье ла- 
раканьӗ.

—  Иурӗ, кайса пӑхам, тесе тухса 
варӗ хайхи ҫын. Претҫетагтӗл алӑ пус- 
са пӗтерьӗ те, темсвер вӗнекисемпе 
тӑрмашма тытӑн§ӗ. Тултан татах икӗ 
ҫын кӗ§ӗҫ. Вӗсен те ҫекреттаре кӗтмел- 
ле пул^ӗ. Кӗтеҫҫӗ. Пӗр сехет иртри. 
иквӗ иртри, сехет тавраш ҫук та пӗл- 
мелле мар, ан§ах ҫекреттар килни ку- 
рӑнмасӖ Ҫитменне шырама кайнӑ ҫы- 
нӗ те ҫук.

—  Есӗ кай-ха тепре, тупайӑни, те- 
рӗ претҫетаттӗл теприн ҫнне пӑхса.

Ку та тухса карӗ. Ик сехет иртри, 
виҫҫӗ иртри, сехет ҫук та пӗлмелле 
мар, ан§ах ни ҫекреттар, ни шырама 
кайнисем ҫук. Ҫитменнв сторӗш те ҫук.

Ларсан-ларсан тепри тухса карӗ, 
ҫекреттарсене шырама, ун хыҫҫӑн кал- 
лех тепри карӗ. Каҫ пулнӑ ҫӗре кӗн- 
ҫелерте никам та йулмарӗ. Претҫетат- 
тӗд шкапӗсене питӗрсе ил§ӗ те:
_ — Пу, ҫын пула! ку ҫекреттар. 

Ӗнер те епӗ лартӑм. пайан та кунӗ- 
пех мана лартрӗ. Покоти епӗ сана, 
тӑна вӳртӗп. Вӑт пӗр ерне хушши 
йури килем мар. Лайӑх пек туйӑни 
саншӑн кунта темиҫе кун дарма, тесе 
ки.1е тухса карӗ. ВАҪҪИЛИӖВ П.
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Пирӗн ухатниксем.
Суйкӑн Ваҫлей тутӑхса кайнӑ пӑ- 

шалне ҫакрӗ те, кӑсйине пӗр ьӗл ҫӑ- 
кӑрпа каҫхи апатран йулнӑ икӗ ҫӗр- 
улыине §иксе:

— Ну, арӑм, пайан тилӗ-и, кашкӑр-и 
— иккӗшӗн§ен пӗри пулатех, терӗ.

—  Ан лапӑртатса тӑр1 Санӑн тыт- 
ни туни ҫук, тар-пӑрӑха пӗтеретӗн... 
Аппаланса, кун иртерсе ҫӳретӗн ҫав, 
терӗ арӑмӗ.

— Йайан, ейпух, тытатӑп. Тӗлӗк 
куртӑм, вӑт хӗрес!... Иккӗн кайатпӑр, 
Хӗлиппе.

— Айта, кайӑрах. Суйӑр пӗрне-пӗри.
—  Вӑт, арӑм, есӗ ӗненместӗн. Ка- 

ларЗм вӗт сана,— пайан пула¥, тесе. 
Курӑн ак каҫпа тилӗ, йе кашкӑр ҫӗк- 
лесе таврӑннине.

—  Кайах, кай, супӗлтетсе ая тӑр 
пӗрех хут! % в  Хӗлип хыҫҫӑн кайса 
йулашки арӑмна пӑшал персе пӗтерӗн- 
нха есӗ...

—  Ну, каларӑн— арӑмна...
Ҫак вӑхӑтра Хӗлип арӑмӗпе ҫапла 

калаҫа?:
—  Ну, арӑм, пайан упа пулатех! 

Какайне сутатпӑр, тирӗн§ен—урайне 
сармал^ли тӑватпӑр...

—  Тфу! Ҫӑвар тутине сайа йамӑт- 
тӑм. Ҫав Суйкӑн Ваҫлей хыҫҫӑн кайса 
кутӑнти йӗмна хывӑнтаха есӗ... Ҫӳрет- 
тӗр, ҫӳреттӗр! Перетӗр, перетӗр,— мӗн- 
ле усӑ туса каплантӑрха? Мӗн ӗҫ.тесе 
тупнӑ укҫӑра §ӗлӗмпе тар ҫине йарса 
пыратӑр... Ак, пӗр-пӗр мудкаь тесе, 
ҫын ӗнине персе вӗлерӗрха, ҫав пулӗ.

—  Каларӑн.— ӗнине! Куҫсем пурҫке 
пирӗн... Ваҫлейӗн йытти ӗнене муд- 
ка§ран уйӑра! ӗнтӗ.

—  Тух, тух! Ан суйса тӑр! Ухата- 
на ҫӳресе суйма вӗрентӗн, урӑх мӗн 
туса каплантартӑн? А§ана ҫӗлӗклӗх 
пӗр мулка§ тытнӑ пулсан... Ей! Калаҫ- 
са мӗн вӑхӑт иртеренха, кайах!

Сӑмах хунӑ вӑхӑтра Ваҫдейпе Хӗ- 
лип килӗсен§ен иккӗште пӗр вӑхӑтра 
тухса хирелле утрӗҫ. Нумайььен пӗр- 
пӗрне сӑмах хушмарӗҫ, иккӗшин пу- 
ҫӗнье те арӑмӗсен сӑмахӗсем пӑтра- 
наҫҫӗ.

Ваҫлей— ватӑрах ухатнӗк. Вӑл Хӗ- 
липрен нумайтарах тар пӗтернӗ. Унӑн 
йытти те пур, «А:§ма» йатдӑ. Суйас 
тесен вара иккӗш те пӗр шайа лараҫ- 
ҫӗ. Ан§ах пӗри суйнине тепри нихҫан

та ӗненмест, мӗншӗя тесен кашни суй- 
малла йапада йаланах иккӗшӗ пӗрле 
§ухне пулса пынӑ, пӗри пӗлнине теп- 
ри те пӗлет.

Пырсан, пырсан ухатниксене §ӗнме- 
сӗр пыни йӑлӑхтар§ӗ:

— Пайан арӑм: тилӗи, кашкӑри ты- 
таттӑрах, терӗ.— Тӗлӗкре куртӑм, тет. 
ПулаФ вӗт вӑл хӑш §ухне. Пӗр кун 
ҫапла вырӑн ҫин§ен тӑтӑм та, арӑм: 
кай ухутана! тӗлӗкре пӑ§ӑр кӗтӳне 
куртӑм, терӗ. Кайрӑм. '§ӑнах та, ву- 
ник пӑ§ӑр тытса тавӑрӑнтӑм.

—  Суйан вӗт, суйан Суйкӑв! Вуник 
пӑ§ӑр мар. вуник ҫерҫи курман:есӗ, 
тесе ил§ӗ Хӗлип хӑй ӑшӗн§е.—Е, пу- 
ла¥, пулмасӑр. Пӗр кун, ҫавӑн це -, 
ҫеп-ҫемҫе йур ҫуяӑ хыҫҫӑв:

—  Туххӑм кайса килемха, арӑм, те- 
рӗм. Ирхи фпата мӗн те пулсан ҫа :- 
латса жи.Амӗпи, терӗм.

Иалтан тухи§§енех, арман ҫумӗн§е 
мулка§ выртнине куртӑм та, кӗр-р! — 
тутарса йатӑм. Мулка§ пӑлтӑрт пӗтӗ- 
рӗнсе ӳкрӗ. Таккуй аван ирхи апат 
пульӗ вара.

— Суй, суй! Ан§ах, кам ӗненӗ са- 
на. Иадран тухи§§енех арман ҫумӗн§е 
выртакан мулка§а йармаяски тупӑран 
персен те тытаймӑн есӗ, тесе ил§ӗ 
Ваҫлей хӑй ашӗн§е.— '§им, ак ҫак мӗн 
йӗрри, Хӗлин'?,

—  Кашкӑр йӗррин§ен пӗ§ӗкрех ку... 
Тилӗ йӗрри маршй?

—  Тилӗ пулсан, йурӗ те, ан§ахкаш - 
кӑр...

—  ?!
—  Урнӑ кашкӑр нумай, теҫҫӗ...
—  Иыттуна ма ҫавӑтса пыран ес?.. 

Иар!..
— Ҫавӑтмастӑц вӗт... Кхӑм!.. Упа- 

кашкӑра сисмени вӑд?
Ухатниксем §арӑн§ӗҫ. Ухатяиксеы 

малалла кайма хӑрамаҫҫӗ те, аяьах 
ьунӗсем шикленеҫҫӗ. Ваҫлей йытти ҫӑ- 
варне карса, ий-хай! — анасласа ил§ӗ.

—  Хӗлип! Хафхи вӑхӑтра мулка§ 
йӗрри анкартин§е нумай, айта ҫавӑнта 
кайса йӗрдер!

—  Айта. Аньах, ҫак йӗрпе кайарха 
пӑртак, тилӗ мари?

—  Кайасса, кайӑпӑр та.., Тилӗ мар 
пу.§. Кашкӑр пу:§. Айта, штуш. Еп 
хӑрамастӑп...

—  Ваҫдей, есӗ кашкӑр курни?
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И р т н ӗ  у й ӑ х р а .
Саввӗн вавкат Ок^апӗр манифесӗ йала сала- 

ни§§ен малтан йалсем тӑрӑх сута денкнисене шы- 
раса ҫӳренӗ. Сире тӗрмене ларттармастӑп тесе вӗ- 
сен§ен укҫасэм пухса, ӗҫсе-ҫисе ҫӳреяӗ; Шӗвӗш-су- 
рӑмри Сассонтан капанӗпех утӑ тийесе кайнӑ.

Хӗрлӗ-пӑрӑҫ.

Саввӗн: Октапӗр умӗн 

перленӑн та хӑрт вӗҫнипе ӑйхи 

килмест пу.ф, манӑн та ыйӑх 

килмест. Мӗнле те пулсан епӗр 

'^емперленпа пӗр йӑх марши?

— Мускавра курнӑ. Пах§ара.
—  Иыгӑ пек, теҫҫӗ ӑна, §ӑнах та 

ҫапла-и?
— Иытӑ пекех мар, ула кӗсре ма- 

нерле вӑлкашкӑр. Курпун. Иӗкӗдтесен 
ҫын ҫине манкине сирпӗтет... Ӑна вы- 
рӑсла—верп.§утнӑй кашкӑр, теҫҫӗ.

Ҫак вӑхӑтра Ваҫдей йытти, аҫа 
ҫапнӑ пек, сиксе ӳкрӗ те, тӑпӑлтар§ӗ 
вӑрман йеннелле. Ухатниксем кӑн, 
нӑхса йул§ӗҫ. Иытӑ умӗн§е темскер, 
ыӑкӑ-ьФ-мӑкӑ#, вӗлтӗр-вӗлтӗр туса кай- 
нине курса йул§ӗҫ.

—  Мӗн вӑл Хӗдип, мулка§и, каш- 
кӑри?

— Ытла хытӑ карӗ, упа мар-ши? 
Лйта пӗрех хут, анкартнех кайар!

Ухатниксем йытӑ хыҫҫӑн каймарӗҫ. 
Вӑрманта тем те пулӗ те, унта йепле 

• иырса кӗрес, тетӗн?
Малтан йал ҫывӑхӗньн ҫырма-ҫа- 

тӑрка тӑрӑх йӗпенсе ҫӳрерӗҫ, кайран, 
каҫ пуларахпа, анкартисем патне ҫит- 
рӗҫ.

Улӑм урн кутӗн§е темскер мӗкӗлто- 
тет;

— Куратна, Хӗлип?
—  Еуратӑп.
—  Айта ҫывӑхарах! Ес майпе, йура 

ан шатӑртаттар!
Ҫывхар§ӗҫ улӑм ури ҫывӑхне те, 

пӑн-н!—тутарса йа§ӗҫ. Улӑм ури йен- 
§ен:--мо-05!— туса йа§ӗ пӑру.

— Хупларӑн, Ваҫлей! Каларӗ ҫав 
арӑм: кам та пулинӗнине нерсе пӑра- 
хаттӑр, тесе.

— Есӗ, ухатана ҫӳресси аха.§ пу- 
лаФ, терӗне? Павӑл Ентри§ӑ ав, мул- 
ка§ тесе, Елексантӑр Иван§а §ут пер- 
се пӑрахман та, итту шарламас¥. 
Туттӑ!

Ҫавӑнтан вара пӑшал ҫине пӑхса- 
нах Хӗлип хӑлхине ула пӑру сасси 
илтӗнет. Ваҫлей ҫапдах ҫӳрет. Пӗр 
кун ҫавӑн пек, ҫӳренӗ-ҫӳренӗ те, йут 
йал ухатникӗ тытнӑ мулка§а пулттин- 
ник те нк сум вуникӗ пус парса, хам 
тытрӑм, тесе йӑтса таврӑньӗ, ҫӑва!. 
Ҫалла пирӗн ухатниксем!

Е  т м е н А.
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Аш туртакан вырӑн.
Мулкаьа малтан хӑй выртнӑ вырӑнтан хӑва- 

ласа кӑларсан вӑл, ҫӳрет-ҫӳрет те, каллех малтан- 
хи вырӑна пырса тӑра¥.

(Ухутниксен сӑмахӗн§ен).

Мулкаъа. Пӗре ӑшӑтнӑ вырӑнтан уйӑрлас килмест. Темле 
ҫав— уърештенири ҫынсене хывнӑ пулмалла епӗ.

Ухутниксен кӑлентарӗн- 
^ е н .

Каш кӑр . Тискер кайӑк. Хӗлле пул- 
сан, ӑна тытма сысна ҫури илсе кай- 
малла. Асаттесен§ен тухнӑ йӑла вӑл: 
снсна ҫурри пит лайӑх саккускӑ, ӗҫе- 
тӗн унта, кашкӑрӗ ҫав вӑхӑтра хӑй 
ӗҫне тӑваӖ

Хир  ьвххи . '§ӑхӑн §ӗри пур. '§ӗри 
тутлӑ. Ҫавӑнпа та §ӑх §ӗрелдӗ ҫын- 
сене йурӑхсӑр пуҫлӑхсем пит йура- 
таҫҫӗ. Удаештенисенье пур вӗсем.

Капкӑн. Кайӑксен килӗ. Уйӑхра икӗ 
хут туха¥. Атрӗсӗ палдӑ.

Тӑмана. Кӑнтӑрда куҫӗ кураймас^. 
Арпа ӳплисоне сыхлама, копператтив- 
сене тӗрӗслеме йуратаК Копператтива 
тӗрӗсдекеннине урӑхла ревисор, теҫҫӗ.

Оппоҫитсионер.
—  Епӗ оппоҫитсионерсем майлӑ. Вӗ- 

сем халӑхшӑн пит тӑрӑшаҫҫӗ, тет.
— Мӗнде хаҫат ҫин§евуласа куртӑн 

ун ҫин§ен?
—  Хаҫат ҫинье мар. Ӗ яер лавкаҫ 

Иакуряа кӳршӗ йалти Коягратйӗв пуп 
калаҫса ларнине илтрӗы.

М а к ӑ ;§ а. 

Вӑрпӑх ипес ме;Ь'
—  Куҫма хӑта, санӑн сӗлӗ самайах 

пулнӑ мӗн,— есӗ дашуна пит нумай 
сӗлӗ ҫитеретӗн.

—  Сӗлди ытлашшийех мар та. Тир- 
пейлӗ тытсан ҫитмелле, аньах еиӗ Со- 
ветран вӑрлӑх илме ҫыртарнӑҫке. Ҫи- 
терсе пӗтерес, тетӗп.

С е н т т и.
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Пошарнӗксем... пошар- 
нӗксем вӗри.

Шупашкарта вут тухрӗ. Ҫунакан 
ҫурт хуҫи ку вӑхӑтра пивнойра ӗҫсэ 
ларнӑ пулнӑ. Инҫех мар...

Сасартӑк ьан ҫапса йа§ӗ. Хӑвӑртран 
хӑвӑрт йаятратаФ. Напат.

— Е! ни§§ево. Кӳр-ха шаклатар 
тепӗррине, ӗлкӗрӗпӗр... тесе лара? ҫу- 
накан ҫурт хуҫя. Вӑл васкамасЕ Ҫун- 
са пӗтнӗ ҫӗре ҫитрӗ ҫитрех.

Ҫавнашкалах Шупашкар пошарнӗ- 
кӗсем те.

— Мӗншӗн ҫитеймерӗ-ха пошарни 
комантӑ? Ҫӗр утӑм ҫехҫке хушши, те- 
се тарӑхса тӑраҫҫӗ хӑш-пӗр ответст- 
вӗннӗксем кӗреҫе тытса тӑнӑ та. Ха- 
лӑхӗ лӑках пул§ӗ. Пошарнӗксем ҫап- 
лах... ҫук.

Аран пӗр машшинӗ тӑнкӑртаттарса 
ҫитрӗ. Ҫынсем услама хӑпарса тӑ§ӗҫ. 
Ан§ах ҫапах усси ҫук—шыв ҫитейме- 
ре, 10 минут кайа йулнӑ. Пӗр пи§ки- 
не уҫласа пӗтер§ӗҫ те, урӑх шыв 
та ҫук.

Пакурӗсем-мӗнсем пушар пӗтмесӗр 
те ҫитеймерӗҫ.

Мӗне пӗлтерет-ха ку. Ҫав терийех 
сӳрӗк ӗҫлеҫҫӗ-им ношарнӗксем? тесе 
ыйтас килет.

Пӑхсасӑя, сӳтӗкех мар иккен, вӗрил- 
лӗхӗ те пур.

Нойапӗрӗн 2.3-мӗшӗн§е ҫӗрле 1 се- 
хет гӗлӗн§е пошарнӑй комантӑра пы- 
сӑк ҫапӑҫу тухнӑ. Виҫӗ пушарнӗк: 
Крӳьков, Пванов, Мехвотйӗв пӗрле 
ӗҫсе ларнӑ ҫӗрте пушар сӳнтерме 
тытӑннӑ... Пӗр-пӗрне ӑшадаса, Мех- 
вотйӗв текенне по;§нитсӑяах пӑрах- 
малда тунӑ», тесе п ӗ л т е р е т  
пошарнӗк.

Пргнӗ пошар вӑхӑтӗн§е те вӗсем 
ҫаввашкал пӗр-пӗрне йанлаттарса, сӑ- 
раласа сӳнтернӗ иулмалла.

В А Ҫ -К А .

Патӗрйел пасарӗ.

Питӗ §аплӑ, питӗ асдӑ 
Патӗрйел пасарӗ.
Витет кунта таварӗ. 
Копператтив ыйхӑран 
Хӗвел тухсаа тин тӑра!. 
Кайран тавар кайманран 
Пуҫне усса хуйхӑраК

М,—С а й.

Ҫу сӗрсен.
(Иунтарса калани)

Хулари «§аплӑ» урапа
Ӑнсӑртран лекрӗ пӗр йала, 

Тӗрӗссипе каласан
Ҫак ӗҫпе килнӗ вӑл пайан:

Иал урапи пуҫлӑхсенне 
Тӗрӗслеме ӗҫсене.

Ҫак сӑлтавпа урапа 
Пы§ӗ йала ҫухӑрса,

Ҫинҫе саспа йатлаҫса:
—  Иал урапи йудташсем!

Ма пирн ҫулпа ьупмастӑр!?
Пӗрмай есӗр, йӗксӗксем,

Ҫулран тухса кайаттӑр!
Ап.1а пурнма раҫ йураП?

Халех сире ристоват!
(Пӗрмайах хӑй тутине ҫулла!— 
Паллах ӗнтӗ вӑл ҫу ыйта!!)

Иал урапи тенисеи
Хӑранӑ пек пулнӑ§§ӗ, 

Нумайӗшин шӑлӗсем 
Ш акӑртатсах §ӗтрет§ӗ.

Ан§ах пӗр ватӑрах урапа 
Кӑнашкала курнӑ пулмалла.

— Ан хӑрӑр, тет лешсене,—
Ҫу сӗрӗпӗр теяелне!..

—  'Е -е-е, терӗҫ лешӗсем,
Еппин ун пек сӑлтавпа!

Апла— §асрах, йулташсем,
Сӗрес ӑна ҫуаала!

—  Сӗрес, сӗрес! теҫҫӗ ыттисем.— 
Лайӑхрах сӗрес— ҫирӗплетес, теп-

рисем.
Ҫав вӑхӑтрах васкаса 

Сӗрсе лартрӗҫ ҫупала.
'§ӑнах хайхи урапа

Ш ӑпах, пӑрахрӗ ҫухӑрма.
Ӑна ҫемҫе ҫу тути 

Ҫемӗҫтер§е пулмалла!
Тек кулкалаФ мӑн тути.

Ӑҫта!.. тет вӑл,— саккунпа.
АТТАИ М.

Сутра.
—  Есӗ маткуяа хӗненӗ, ун пирки, 

мӗн калас тетӗн?
—  Ӗссӗр пулнӑ, урӑх нимӗн те пӗд- 

местӗп, краштанин сутйе.
—  Ӗссӗрпе вӑрҫма йурамас! вӗт.
—  Йурасси йурамас¥ те, урӑ §ух 

вӑл мана хӑй хӗнетҫке. У .— Т.
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Ҫӗнӗ крушок.

Йал малалла кайнӑ майпа, тӗрлӗрен 
крушоксем те уҫӑлса пыраҫҫӗ йалсен§е.

Арман-касси йалӗя§е (Сӗнтӗр-вӑрри 
районӗ) кӑҫал о§ко крушокӗ' уҫӑднӑ. 
Ҫав крушока комсомолӗс Ҫтаппан 
У.§ушки те ҫырӑнвӑ. Кашни каҫ кру- 
шок 5— 6 сехетре пуҫланаЬ те, ҫур- 
ҫӗрпе тин пӗтет, тет пӗрри.

Ҫтаппан У;§ушки мӗнле ӗлкерсе ҫи- 
терет икӗ вырӑнта ӗҫлесе пыма? Ком- 
сомолтан кӑларас пула¥ ӑна,— крушок- 
ра ӗҫлесе пыма ӗлкереймӗ тата.

Пуйтармалла.

Иал ҫутталла тухнӑ майпа, хут пӗл- 
мен ҫынсем те тӗрлӗрен науккӑсене 
пӗлсе ҫитме пуҫларӗҫ. Иулашки вӑхӑт- 
ра пуриньен ытла хими йатлӑ науккӑ 
йалҫыннисем х}шшине сарӑлма пуҫ- 
ларӐ

Услӑхра (Куславка районӗ) Уртеми 
Кӗркури, сӑмакунккӑ хӑватлӑ пултӑр 
тесе, исвӗҫ ирӗлтерсе хӑватлантара¥. 
Ҫав хӑватлӑ сӑмакункка сутсах пуйса 
карӗ ӗнтӗ, тет пӗр вӗренекен а§а.

Укҫаран пуйнӑ, сутран пуйайман. 
Сутран та пуйтарас ӑна.

Йатламалла мар.

Те вырӑс §ӗлхи §ӑвашлана¥, те §ӑ- 
ваш §ӗлхи вырӑсланма пуҫланнӑ,— 
пӗльелле мар.

Ак Патӗрйел районӗн§и Пикших 
йалӗн§е ОкГапӗр 10 ҫул тултарнӑ уйав- 
не иртерес йӗркепе пухӑннӑ пухувӑн 
пртакулӗн§е мӗн ҫырнӑ:

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведе- 
яию и признать октябрьской революции 
для всех трудящихся во все мира 
СССР удовлетворительно.

Тепӗр сӑмахпа каласан, лӑпӑр-лапӑр, 
лӑпӑр-лапӑр пӗтӗм гӗн§е тӑрӑх утов- 
летворитӗлнӑ.

Ҫывӑрттармалла.
Упа ҫыраФ:
Вырӑс-касси-Пикшихри йалсовет ҫу- 

мӗн§и ревиҫи комиҫҫи йалсовета реви- 
ҫи тума ҫӗрле пынӑ. '^ленӗсем усӗр 
пирки ура ҪИН86 те тӑраймаҫҫӗ. Иал- 
совет претҫетаттӗлӗн§ен сӑра ыйтаҫҫӗ. 
«Капкӑн» ыйхӑран вӑратха ҫав ревис- 
кома, тет.

Ы йхӑран вӑраннӑҫке вӗсем,—ме та- 
тах вӑратас. Халӗ ӳсӗрскерсене ҫы- 
вӑратасси йулнӑ ӗнтӗ.

Килети те килмести!
Пысӑк вы.§ӑх мӗштӗрке, пысӑк у§- 

рештени те ҫавнашкал.
Сала вулӗҫтӑвкомӗ ҫӗн¥апӗр уйӑхӗн 

йулашки куяӗсенье йалсене хӗрлӗ ав- 
танпа кӗрешесси ҫиньен инструкси йама 
пулнӑ. Иал халӑхӗ ҫав инструксийе 
халӗ те кӗтет. Райӗҫтӑвком та йамарӗ, 
тет Талон-хуҫи,

Кӗтӗрех. Хӑвӑр вилсе кайнӑ §ухне 
а§усене кӗтме хушса хӑварӑр.

Пӳлӗмрен пӳлӗме марккӑллӑ 
ҫыру ҫУретекенсем.

Хӑшӗ-пӗри тула та лаша кӳлсе ту- 
хасшӑн, тет. Ӗлӗк улпут-хуҫасене кӑл- 
тӑрма§лӑ (кусатранлӑ) пукансемпе пӳ- 
лӗмрея пӳлӗме тӗксе ҫӳренӗ. Мӗншӗн 
тесен, вӗсем улпут, улпутлӑхне кӑ- 
тартас килнӗ.

Халӗ те ҫавӑн пеккисем пур. Л-в 
ҫыра!:

«Нурӑс вулӗҫтӑвкомӗн 2-мӗш 
район милитси на§а;§некне хут 
йамалла пулнӑ. Кӗнтселерӗ Ну- 
рӑсрах. Вулӗҫтӑвкомри шудтра 
етемсем ӑна асла хурса, 8 пус- 
лӑх марккӑпа пуштӑ урлӑ йанӑ...

Урам урлӑ та 8 пуслӑх марккӑпа 
ҫыру ҫӳретеҫҫӗ те, йунашар пӳлӗме 
саккаслӑ ҫыру йарасси инҫех ыар ӗнтӗ.

Ей-йай-йай!..



Самани ҫавӑн пен.
Микула хӑй пурӑннӑ ьухне ка^ьа кайма при- 

тан сахал хуҫа хӗрӗсене пулӑшнӑ.
(У а пурӑнӑҫӗ ҫиньен ҫырнӑ кӗнекерен).

Микул; Хам йуратнӑ хӗрсене каъъ^ кайма пулӑшатӑп. Каъъз 
парсан алимент тӳллеттермӗҫ тен.
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Аъасем сутла вьцьани.
„Хӑшӗ хаклӑрах“.

Иурта-кассинье (Сӗнтӗр-Вӑрри р.) 
«хӑшне май.1ӑ сут тусан усӑдларах» 
тесе те калакадаҫҫӗ тет хӑш §ухне ку 
ьӑййа. Вӑййи питӗ инттереслӗ. Ӑна 
пионерсем вы^аҫҫӗ. Пионерсемех хӑй- 
сене ват ҫын вырӑнне хунӑ. Пысӑк 
театтӑрти пекех сухалсем-мӗнсем ҫак- 
са йанӑ. Хӑшӗ сугйе, хӑшӗ „ҫататлӑ“ , 
хӑшӗ проккурор пулнӑ. Пурте пур, 
нурнӑҫрч пекех.

Вӑййи акӑ ҫапла (пйессӑ ҫырнӑ пек 
мар, кӗскен, кӑшт ҫеҫ ҫыратӑп).

1>мӗш пайӗ.

Умра халӑх су§ӗн саҫҫетанийӗ. Сут 
претҫетаттӗлӗ ура ҫине тӑра¥ те:

— Пайан Иурта-кассин§и Ҫуламас 
Аннин ыйтуне пӑхса тухатпӑр. Ҫула- 
массӑва лннӑ! Килнӗ и вӑл? тет.

—  Килнӗ.
—  Килнӗ пулсан, ҫекреттар, вула.
Ҫекреттарӗ вулаФ.

Сӗнтӗр-Вӑрри район Халӑх сутнв.

Й урта касснн^ди паровой  
армаи хуҫи  хӗрӗн— Ҫудамас 
Аннин.

Ыйтӑаӗ.
Хахӑх сутӗяьен, тӗрӗслӗх шыраса, ма- 

на хута кӗме ыйтатӑп. Е а ӗ , 15 ҫул ӗлӗк 
к а д а  тухса  пурӑннӑ пулин т е , халӗ  
упӑшкаран уйӑрӑлса хамӑр йала тав- 
рӑватӑп. М анӑн таврӑнмаллах. Канри  
хурӑнташ ра атте-анне тата ыттисеи те 
видсе пӗтрӗҫ. Кӗл сун §ӗ, Пӗтӗм килҫур- 
])ӗ, иурлӑхӗ йытта йул^ӗ. Ку ҫуртсвне  
онӗ илнв тивӗҫлӗ. Ҫавӑнпа ӑна мана ил- 
се  парӑр Леш, вуламаллн ҫурт тенине, 
тасадма хушӑр.

А. Ҫуламассӑвӑ.

Ҫветитлӑ пеккисене калаттармарӗ те, 
сут канашласа та ил§ӗ:

—  Парао, вырӑнти комсоиол йа§ейк- 
кине ку ҫуртран халех тухма хушас, 
вуламалли ҫуртне тасаттарас.

Хӗрарӑм ӗлӗк те нумай хурлӑх кур 
яӑ, пусмӑр тӳснӗ; хаяӗ унӑн ирӗкне 
нимрея хакла хурас. Ҫул нарас... тесе 
решшени йышӑна¥.

2-мӗш пайӗ.

Асдӑ Сут Кассатсн уйрӑмӗя саҫ- 
ҫетани. 'Лретҫетаттӗл вулаГ:

...Е п ӗр , И у р т а к а с  комсоиолӗссм  
вӑл ҫуртсӑр пураайиастпӑр. Вуламалли 
ҫуртоӑр пнрӗн пӗтӗи ӗҫ сун се лара'1. Ар- 
ман хуҫнн вӗл сунсенех епӗр ун  ҫуртне 
хамӑра илтӗмӗр те, тнрпейлӗ пӑхса ус- 
ратпӑр. Арман хуҫин 15 ҫул ӗлӗк ка^ -̂ 
Ва тухнӑ хӗрне пани патшалӑхшӑн усӑл- 
лӑрах-и, йе пирӗнте хӑварни-и?..

А н ва вӑл унӑшкин^^вв йури уйрӑ- 
лан^ви тунӑ“ ҫак ҫуртсенв пирЗнтен турт- 
са  илес ш уш а. П ире аха.Т) те хӗсӗрлеҫ- 
ҫӗ, оӑмах са р а ҫҫӗ ..

Ҫук, хаиӑр патри районри Халӑх  
Судӗ поотановлени йышӑннӑ пулин те, 
епӗр Ҫуламассӑвсен ҫуртӗн^ьея тухай- 
мастпӑр. Ӗҫв пирӗн майлӑ тума ыйтат- 
пӑр.

Ыйтаканӗ; И уртакао комсомол  
йа^ейкки.

Ответлӑ ҫыруҫи (алӑ п уснӑ).
— Тӗрӗс. Вуламалли ҫурт туни хак- 

лӑрах. Ҫитменне, килтен тухнӑ, так- 
ҫан ка§§а кайяӑ хӗрарӑм ашшӗ туп- 
рине илме пултараймасЕ 'Пурлӑхӗ 
йалти пулӑшу комитте§ӗ аллине йуд- 
малда. Комсомолӗссен ыйгӑвӗпе килӗ- 
шес, терӗ сут.

Иа§ейккӑран йатарласа килнӗ йул- 
ташсем хавасланса килӗсене таврӑн- 
8ӗҫ.

— Сут пирӗн ӗҫе хак ху§ӗ, тата 
вӑй хурарах ӗҫдетпӗр ӗнтӗ, тесе шӑ- 
кӑлтатса пыраҫҫӗ.

111-мӗш пайӗ.
Ҫуламассӑв Анни ҫырлахмас!.—  Ҫав 

шуйтан антихрис «сӑмсумулӗсене» атт .1 
килӗн§е усриььен, л у р ӗ —ҫур пурлӑх- 
не сутам та, хам майлӑ тутаратӑн, 
тет. Проккурор патне кайаЕ Прокку- 
рорӗ:

— Кассатси уйрӑмӗя постановленипе 
килӗшыестӗп. Ҫуртяе хуҫа хӗрнех па- 
рас, тет. Аслӑ сут пленӑмне шалӑпӑ 
ҫыра¥. Ҫавӑнтах шӑкӑри пленӑм пу- 
хӑнса лара! те:

—  Проккурор каланипе килӗшес, 
тесе решени йышӑна]^ лартаФ.

— Ай, спаҫҫинах сана, ырӑ ҫыннӑм, 
спаҫҫипӑ... Ӗмӗрӳ вӑрӑм пултӑр!.. тесе 
Анна проккурор умне пырса кукденет, 
тав тӑва!.

—  Иа§ейккӑ урамра §упса ҫӳретӗр, 
тенӗ пек туйана! те ӗнтӗ ку... мӗн
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Вӑхӑтсӑр авлану.
Хӗрхенӗр мана йуратнӑ ретаксисем! 

Епӗ телейсӗр ҫын.
Пӗре вырт:а ҫывӑрас умӗн, атте ха- 

лӑх ҫин§ен питӗ хуйӑхлӑ таврӑн§ӗ те, 
мана макӑрас нек йӑваш сасӑпа;

—  А§ам, авланатӑн пу.§, пурте сан 
ҫултисене пайан ав.лангаратпӑр, терӗ. 
Епӗ те сана авлантаратӑп тесе ҫӗр 
илсе йултӑм. Икӗ ерне хушшин§е ав- 
ланмасан ҫӗре кугӑн илеҫҫӗ, тет.

Ман ҫултисене авлангараҫҫӗ тенине 
илтсен, манӑн та авланас килнӗ пек 
пул§ӗ те, авданас пу§, атте, тесе йа- 
ра пар.

Тепӗр кунах ман ва4,.§и хӑтана кай- 
рӗҫ. Хӑтаран тавӑрӑнсан:

— Ыран„ а§ам, иксӗмӗре кидме хуш- 
рӗҫ, хӗрӗ аванскер—таврашлӑ, ан§ах 
асту, ыран §ипер лар, а§а-пӑ§адла ан 
хӑглан, ату хӗре ҫаклатаймӑпӑр, теме 
пуҫларӐ

Тепӗр кун кайрӑмӑр хӑтана. Ҫитрӗ- 
мӗр. Пӳрте кӗрсе лартӑмӑр. Ай тур- 
тур! Хӗрне куртӑм та, пӗртте йуратас- 
сӑм килмерӗ. Ытда та хураскер. Иалти 
Мала1§пе танлашгарсан, ку вара нимӗн 
вырӑн§е те ҫук. Малацйене ил(!с§ӗ... 
ан§ах вӑл кӑҫал ка§§а каймастӑп те- 
нӗ§§ӗ. Хӗре ҫураҫса йа§ӗҫ. Тепӗр ер- 
нерен кайса, илсе те килтӗмӗр. Пур- 
натпӗр-пурнатпӑр, манӑн арӑм тенӗ- 
скер пушшех хитремарланса карӗ.

Пӗре арӑм тенӗскер ашшӗсем патне 
кайсан улаха тухса курасха, тесе тух 
та ут, атгесене Микиш пи§§е патне 
ларма кайатӑп, тесе улталаса тухрӑм. 
Улаха ьасах тунрӑм. Малац та унтах 
лара!. Кулса пӑхакан куҫӗсем, кнд

тӑвасши? тет ҫак сута курса ларакан- 
сен§ен пӗри.

*
Иурта-кассин8и а§асем ҫак вӑййа 

калама ҫук аван вы;§аса кӑтартакан 
пулса кайнӑ, пысӑк пйессӑпа пӗрех. 
Вӑййине шухӑшласа кӑдарыа пӗлни те 
тӗдӗнтерет.

Ай, пурнӑҫра та ҫавӑн пек вӑйӑсем 
пулсан?! '§ӑн-§ӑн пурнӑҫрах ӗҫе ҫав- 
нашкал, такана ҫиньи шыв пек, вы- 
;§атсан...

— Хӑшӗ хаклӑрах, тейетпӗр-ши 
снӗр, епӗр— пиояерсен§ен §ылайрах 
пурӑнса курнисем. ВАҪАНККА.

хам ҫума лар, а§ам,тесе каланӑ пекех 
пӑхса лараҫҫӗ.

Удах салансан Малан,йе килнех леҫ- 
се хӑвартӑм. Килне кӗрет§ен манпа 
темӗн те пӗр йуратса йумахларӗ.

Ах, ытла та йуратса кайрӑм! Тепӗр 
каҫ тухатӑп, тепре тата... Тухнӑран 
тухагӑп. Арӑм ҫине куҫпа та пӑхас 
килми пул§ӗ те, йулашкин§ен уйӑратӑп 
та йаратӑп арӑм тенӗскерне, Малане 
илсе йаратӑп. Лешӗ ха.§хи сута парса 
ыана 300 тенкӗ тӳлемелле турӗ. Тӳлес 
пулаФ. Тарӑхса ку арӑмне те йуратми 
пултӑм. Таках малтанхине уйӑрса йа- 
тӑм, тесе ку;§анатӑп та, ан§ах §авса- 
на ҫавӑрса ҫыртма ҫук.

300 тенке макра-макра 4 ҫулта аран- 
аран тӳллесе татрӑм. Хӗрхенӗр мана, 
йуратнӑ вулакансеы!

АХВАНИҪ КУҪМИ.

Ьейэ акӗнт.
А пат А ҫак йалӗн^би (Иетӗр- 

пе райовӗ) толефон а в ӗ н ^  
Кратайӗв й., хӑй таҫта кайнӑ 
■Вухно, тепе(|10и трупкнне кӑс- 
й и н т )и к с е  кайаЪ ун вырӑнне 
ҫӑра уҫҫи  ҫакса х.ӑвара1 вара.

Телефон: Ан §ӑнкӑртатӑр. Пирӗн 
акӗнт хупахра, телефон трупки кӑс- 
йин§в. Калама каламарӗ те, каламас- 
тӑп.
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мами

Савнӑ йулташсем, мӗн пур §ӑваш- 
сем! Килӗр'кунтарах, пӑхӑр лайӑхрах. 
Пысӑк ӗҫ тӑвап, кино кӑтартап. Акӑ 
пуҫларӑм, есӗ те пӑх, арӑм! Тӗрлӗрен 
карттин. иӗн-мӗн ҫук пирӗн:

Вӑрмар районӗ, мӗн пурне куҫ курӗ. 
—  Акӑ Хурамал, урӑ ҫын сахал. 

Халӑх вӑрманне, ҫаппи-ҫӑппине ерехле 
сутнӑ, 'бетвӗртсем йӑтнӑ. Пурге ӗҫеҫҫӗ

пурнӑҫ виҫеҫҫӗ. Пурин§ен ытла, ҫӑ- 
мӑлрах ҫӑтма йал пуҫлӑх пиҫнӗ, ад- 
тӑрпах виҫнӗ. ПултараФ шелмӑ, пӑхма 
пит илемлӗ!

Кӑсене хурӑпӑр, малалла пӑхӑпӑр. 
Ак, ку вӑг савӑт, Сӗктерти савӑт. Тем- 
ьухлӗ ҫынсем, ӗҫлеҫҫӗ ӗҫсем. Тӳксем 
ҫыхаҫҫӗ, хӑма ҫураҫҫӗ, ӗҫ йурӗ йур- 
лаҫҫӗ, темӗн те тӑваҫҫӗ. Вӗсен§ен асли 
— Макарӑв Ваҫки, уйрӑмӑн ҫӳрег, 
кун-ҫӗрӗн ӗҫет.,,"П ӗр §еркке парсан, 
ӗҫ-вырӑн ыйтсан. сӑмахсӑр илет, ҫӑ- 
мӑл ӗҫ пилдет. Ӗҫкӗсӗр пулсан, ӑш§и- 
кӗ тулсан, §ӗр §уна плет, ик хут тир 
сӗвет. ПӗлмесФ намӑса, вилнӗ— тӑм 
сӑмса!

лӗн§и—хӗрлӗ, йуҫ пӑрӑҫ. Шкула ҫу- 
татат, ҫап ҫутах тӑваӖ Пӗр тнмӗр са- 
ступ, икӗ ҫӗн /пуртӑ ҫыпӑҫнӑ ӑна, 
кайаҫҫӗ хӑнана.* Лав-лавпа вутӑ, кай- 
ӑкпу^ утӑ каҫхине шӑваФ, шкултан та- 
раГ. Алӑк петлисем, ҫутӑ хӑлӑпсем 
шку.лтан сивӗннӗ, сгурӑша иленнӗ. 
Стурӑш вӑл вӑйлӑ, ҫирӗп, ман мӑйлӑ 
мӗн курнӑ илет, хӑй килне пиллет. 
Маттур! Сӗтӗрме сатур! Лайӑх пулта- 
ра¥— тӗн§е култара!, шкул тасатаФ— 
пурлӑх тултараФ. Намӑссӑр пит-куҫ, 
арпаллӑ тӑн-пуҫ!

Пӑхӑр, пӑхӑр, лайӑхрах пӑхӑр! Ш у- 
пашкар районӗ, '§ӑкӑр йал шкулӗ. 
Питӗ ге илемлӗ, пӗтемпех ҫӗнелнӗ. Тӑр- 
рине кӑҫал, ремонтсем тусан виҫ хӑ- 
ма витнӗ— ҫӗн пурнӑҫ ҫитнӗ. Виҫ хӑ- 
ма витни, ӗҫ тума пӗлни, пурнӑҫа йу- 
са)г, §ӗр-ҫумӑр йамас!. Ытти тӗллисем, 
ҫӗрӗк хӑмисеи ҫумӑр тытмаҫҫӗ, ҫыяна 
сунмаҫҫӗ. Ах, карттӑршниксем, §ун ил- 
лисеы! Ан§ах шарлама, куи ҫин§ен 
калаҫма, шутяа та ан тыт, пулӑшу 
ан ыйт. Тунӑ вӗг ремонт—  ,каппитта- 
.§нӑй“ .

Иельек районӗ, Ҫӗн-Пӑва
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Спектаккӑ;ьре.

Артист (стсенӑ ҫинт,е). Мӗн пӑхса тӑратпӑр, халӑх! Ҫӗмӗрӗр, 
нимӗр тӑвӑр ҫак йун ӗҫекен улпутсене!

Кулак (курма пынӑскер). ан тивӗр! Ах  ̂ мӑнтарӑн ул-
пуъӗсем... Хамӑр пата анъах кӗмелле пулнӑ хваттере. Епӗ ника- 
ма та каламӑттӑм... 'Г)ей лартса ӗҫтерӗттӗм!... Т и р ӗ ҫ и.

лӗ. Ӗҫсем пит §аплӑ., киревсӗр хаклӑ.
1.ирек мӗн тума, ӗҫе суйдама пушӑ 
ҫын тупӑнмасФ, пӑхса та курӑнмасФ. 
Пурте вӑрманта, ха§хи самантра, ӗҫ- 
леҫҫӗ-ҫураҫҫӗ, пурнӑҫ тӑваҫҫӗ. Ҫавӑн- 
па ирӗксӗр (калама пиллӗхсӗр) кам 
килаӗ ӑна— кертнӗ совета. Тиркӳ 
старӑсти-пур ӗҫсен ӑсти: §иркӳн мӑн
хуҫи, йалканаш ҫыруҫи. '§иркӳрен 
тухмас¥, йал ӗҫне туыас!, пӗр турра 
пуҫҫапа!, халӑха вӑрҫаФ. Халӑх ҫавах, 
ӑна пит хавас:— рехмет суйлан§ӗ, со- 
ветра ҫын тул§ӗ,-^тесе мухтаҫҫӗ, §ӗ- 
лӗм паккаҫҫӗ!

Пайанлӑха ҫитӗ, куртӑмӑр самай. 
Кивохуҫийӗ

ҪӖПРИТУН ПАПАЙ.

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.
Кӑҫал сӳс тӳме, тӑ.лла пусма кӳршӗ 

арӑмӗсене §ӗнсе ан §ӑрман. Паранкӑ 
на§ар пулнӑ вӗт. Килес ҫул та кун 
пекех пулмӗ— ун §ух §ӗнӗн.

Ҫу—ҫӑмартаран нихӑҫан та татӑк 
ан пурӑн. Арӑму: ьирлесен тухтӑра па- 
ма кирлӗ пулӗ.

Тапак туртма та укҫу-тенкӳ ҫук 
пулсан, тапаклӑ кӳршӗ ҫыннисемпе 
йачлаҫса— вӑрҫса ан пурӑн,

Хӗлле кӑҫат тавраш тӑхӑнса ан ҫӗт, 
ҫулда мӗн тӑхӑнса ҫӳрӗн?

Упӑшкуна шанмастӑн пулсан, каҫпа 
пускиле (кӳрше) ьӗлӗм туртса пуплесе 
ларма ху ҫӳре.
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Уйӑх хупларӗ.
Пирӗн йада пурте пӗлеҫҫӗ—йӑваш 

йал. Ҫулла «сас-ьӗвӗ» нлтӗнкелет пул- 
сан, хӗлле вара сивӗпе шӑп пулса ла- 
раФ. Ваттисем вӗри кӑмака ҫинье 
ҫурӑмӗсене хӗртсе выртаҫҫӗ, ҫамрӑксем 
вара хӑшӗ тулта, хӑшӗ-пӗри пӳртре 
мӗшӗдтетеҫҫӗ. Сӑпай йад. Праҫниксен- 
§е «шӑй-шай» туса йерипен кӑна ҫа- 
пӑҫкаласа илеҫҫӗ те (ун пекки пулетех 
ӗнтӗ вӑл) тепӗр праҫник§ен «сас-§ӗвӗ» 
илтӗвмест.

Праҫнике, турра шӗкӗр, аван иргер- 
тӗмӗр,— тесе мухтанаҫҫӗйад ҫыннисем.

— Иӗркеллӗ иртрӗ праҫник, иилӗк 
ха.§ те ыратат-ха,— пӑклаттараҫҫӗ §ӗ- 
лӗмӗсене.

Пурӑнсан-пурӑнсан йалта пӗр йапа- 
ла пулса иртет те вара, шавлаҫҫӗ пӗр 
икӗ ерне. Пӗр майах купар§ана хыҫ- 
са выртаймӑн—йӑлӑхтаратех вӑл та.

Кӑҫал иртнӗ ҫулхи пек хӗле кӗрсе- 
нех йал шӑп пулсаььӗ. Пӗр авӑха 
Хрестук кар§ӑк ҫин§ен ҫеҫ шавдаса 
ильӗҫ. Вилме те пит тӗлӗнмелле вилсе 
кайнӑ мӗн, мур илешшӗскер! Пӗлессӗр 
килет пулсан, ӳркенмесӗрех каласапа- 
рӑп, тӳррине каласан, епӗ куята урӑх 
йапала ҫин§ен калашшӑн та ха, асӑн- 
нӑскере каласа парасах, тетӗп. „Инте- 
реслӑ“ йапала.

Пӗр ирхине вӑл (нумай та пулмас¥- 
ха) картана улӑм илме тухяӑ. Ирхине 
сивӗ пулаӖ хӑвӑр та яӗлеттӗр. Хрес- 
гук карьӑк ватӑ шӑмшаккине шӑнтас 
мар тесе васка!. Картари удӑм купи 
патне пыра¥ ге, пӗр ҫӗклем ыталама 
тытӑна^, аньах... сасартӑк, ай турӑ 
тесе месерле йӑванса та кайа!'. Килй- 
ышсем §упса тухаҫҫӗ, карьӑк пирӗн 
йанаххине «мӑк-мӑк» сиктерсе выртаЕ 
Пӗр минутран «турра §унне те па§ӗ». 
'§ӗри ҫурӑлнӑ. Карьӑкӗ пит аван8§э. 
Сысни те тем мурне унта кӗрсе вырт- 
нӑ, урӑх вырӑн тупайиан пула!, мур 
илешшӗ! Карьӑк пӗшкӗнсе улӑм илем 
тенӗ 8ух, улӑм купи ӑшӗн§е выртакан 
сысни (вӑд та сивӗрен хӑраФ, ӑҫта 
вырттӑр, кӑмака ҫине кӗрсе выртай- 
мас1) ҫав сысни «нӑйӑк!» туса сиксе 
тухаФ те, кӑшт малти урипе кар§ӑк 
айак пӗррн ьен  сӗртӗнет мӗн, леш, 
кар§ӑк, вара сасартӑк хӑранипе тӑ- 
рӑслатса ҫӗре персе ана!.

Кӑҫал ун ҫ и н р я  ернене йахӑн

шавларӗҫ те, шӑп пудрҫ. Рашттав§- 
§ен ҫапла «сас-§ӗвӗсӗрех» пурӑнса 
иртерне пулӑтхӑмӑри тен, сасартӑк 
такам шуйтганӗ ҫак уйӑхӑн 8-мӗшӗя§е 
уйӑх тӗттӗмленет те, ҫурҫӗр гӗдӗнье 
(вӑхӑтне те кӑтартяӑ, ше;§мӑ) тӗн§е 
пӗтет тесе, хынар кӑдарнӑ. Мадтан 
вӑл хӑрушӑ хыпара кам кӑларнине 
халӗ те пӗлмеҫҫӗ: хӑшӗ Микулай теҫ- 
ҫӗ (унӑн ҫӑвар сарлака), хӑшӗ Иехрем 
арӑмӗ теҫҫӗ. Енӗ хам та хӗрарӑм 
сӑмахӗ пудӗ тетӗп, хӗрарӑмсем кирлӗ- 
кирлӗ мар сӑмаха калаҫма нит ӑста: 
те ӗҫсӗр аптӑраса калаҫаҫҫӗ вӗсем, те 
§ӗлхи вӗҫӗ кӗҫӗтнипе—пӗлместӗп.

Лайӑх хыпар §ас сарӑлмас! пулсан, 
ун пек усал. хӑрушӑ хыпар пит §ас 
сарӑла! вӗт вӑл. Пӗр куя хушшин§е 
пӗтӗм йала сарӑл§ӗ. Кӗрлеҫҫӗ ан§ах, 
ватти-вӗття ҫавӑн ҫин§ен ан§ах сӑ- 
м ахла! Пирӗн йалта мӗскер: ни ком- 
сомол йаьейкки ҫук, ни ҫыру ӑста 
вӗреннӗ ҫын ҫук. «Капкӑна» та пӗр 
Ҫимун Ентрийӗ ҫеҫ илсе тӑра¥. Вӑл 
кун, ннкекне хирӗҫ, Ентри ӗҫпе кӳр- 
шӗ йала кайнӑ мӗн.

—  Пӗтегпӗр, тӗн§е пӗтет,— пуҫӗсе- 
не пӑркадаҫҫӗ ваттисем.

— Мӗнпе турра кӳрентертӗмӗр-шн,— 
§ӗрисене тытаҫҫӗ кар§ӑксем.

Кришша пи§§е, вӑл хыпара илтсен, 
кӑмака ҫин§ен персе аннӑ та, сулахай 
аллине амантнӑ.

—  Хӑранипе пуҫ ҫаврӑнса кайрӗ,— 
тет халӗ вӑл ыратакан адлине сывӑ 
аллипе сӑтӑркаласа,

Ну, пӗтет тӗк пӗтет, мӗн тӑвас тен- 
ха, вилесех пула¥, ӑҫта мура ватӑ пу- 
ҫупа тарас тен?

Ха.§ ӗнтӗ кам пуҫласа йанине те 
шырамаҫҫӗ. Пӗтӗм йал шавлаФ.

— Мӗн тӑвас,—канашлаҫҫй пӗр-пӗ- 
ринпе. Паллах ӗнтӗ кашни килте ерех 
йухтарма тытӑн§ӗҫ. Тырра сайа йа- 
малла-йм-ха? Пурпӗр йулаЕ

—  Ӗҫсе йулас, ытти-хытти тарам, 
ӑна манас мар!

Теккапӗрӗн 8-мӗшӗн§е пур те ӳсӗр. 
Тукассин§е ҫапӑҫу пуҫланса кайрӗ:

— Ҫапӑҫса йулас. Леш тӗн§ере 
шуйттанӗ—те ҫапӑҫма хуша¥, те хуш- 
м а с / те йура¥ унта, те йурамас!. 
Кунта ирӗк— йара пар!

'''ийРБук ӳсӗрпе, те хӑранипе тата.
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8ан ҫапма тытйна¥. Кӗрӗслетгерет §а- 
на. Ан§ах халӑхӗн урӑх шухӑш,—ви- 
лӗм кӗтет.

Алтатйе карьӑк кӑмакана кӗрсе 
вырта'!' (ирхине унӑн куҫӗ курӑнми 
хӑрӑм).

Уйӑх тӗттӗмленнине пӗр урамра 
8упса ҫӳрекен ҫамрӑксем ҫеҫ пӗлеҫҫӗ, 
ваттисен „хӑранипе“ пуҫ ыратнӑ ҫав 
тери, ҫӳлелле ҫӗклесе пӑхма ыай пул- 
ман.— Тӗн^Бе пӗтнӗ вӑхӑтра уйӑха 
сӑнаса тӑмалла-им-ха? кам сӑнакан 
сӑнатӑр!

* *
Ирхине пурте сӑрӑлтатакан пуҫӗсене 

хыпашлаҫҫӗ.
—  Кам мурӗ каларӗ ку сӑмаха, ҫавна ту- 

пас§ӗ, тесе хыҫаҫҫӗ ӗнсисене. Туп ун 
та кайран.— Шыра! Йалта пирӗн йа- 
ланах ҫанла пбри п8р сӑмах кӑларса 
йара¥ те, тепӗрл ун ҫумне вуннӑ ху- 
ша'1', ыттисем те хушма ӳркенмеҫҫӗ 
курӑнаЕ Кайран кайрӗ вара,—темӗн 
те илтме пулаИ

Уйӑх вӑл §ислара ьӑнахах тӗттӗм- 
леннӗ те-ха вӑл (ун пекки §ас-§асах 
пулкала!), ан§ах тӗн§е пӗтет тесе та- 
камӗ тӗртсе хунӑ. Кайран ха.§ пуд 
хушнипе тийе§ук хӑтланнӑ, теҫҫӗ. Хӑт- 
ланмӗ темедле мар, вӑл та хӑтланӗ. 
Кам айӑпдине калаймаотӑп. Нумайӗшӗ 
уйӑхах айӑплаҫҫӗ.

—  Вӑл тӗттӗмленмен пулсан нимӗн 
те пулмас§ӗ, теҫҫӗ патакпа йунаса. 
Епӗ тата урӑхда шухӑшлатӑп, епӗвӑл 
хамӑр пуҫ тӗттӗмленниньен килет пуц, 
тетӗп. Вудакан есӗ мӗн калӑн?

СӖЛТӖРМЕН.

Йурӑхсӑр тус.

Ҫутти. Сывиха, ҫывӑх тусӑм.

Комсомолӑс. Сывви... сывӑ та-ха, 
иртнӗ сопранире сан пирки пите хӗ- 
ретсе йа^ҫӗҫ.

Ҫ Ӳ р е .

Пуштӑ йеш^ӗкӗ.
Куракана. (Ш упашкар районӗ). Хам 

курман-илтмен, ҫынсем ан§ау илтнӗ 
ӗҫ ҫин§ея ҫырса пӗлтерме йура¥и, те- 
тӗн есӗ. Ҫырма йураЕ Пиьетлеме йу- 
рамас¥.

Кармӑш а. Хам ҫирен §ӑвашсем 
пӗльӗр тесе, сирӗн пата калав ҫырса 
йарас терӗм, тетӗн. Урӑх майпа та 
ҫынсене пӗдтерме пултаратӑн. Сӑмах- 
ран: сивӗре ҫаппа ҫарамасланса, сӑмса 
шӑтӑкне шӗшлӗ ьиксе пасар тӑрӑх 
■ҫупса ҫӳре те, вара сана пурте пӗлме 
пултараҫҫӗ.

М1ӑнана. «Капкӑна» ыухтатӑн та, 
ан§ах сӑвву каймасФ.

Нӑлтӑра. Мана «Ухмах пурӑнӑҫ» 
йатлӑ камети ҫыракан писсаттӗл шут- 
не кӗртӗрха, вӑл каметийе епӗ тепӗр 
уйӑхран ҫырса пӗтеретӗп, тетӗн. Мӗн 
8ухлӗ парас сана шаду? Шаду мӗн 
§ухлӗ памаллине пӗлеймерӗмӗр те, 
ҫписка та кӗртеймерӗмӗр. Хаҫар.

Си-ва. '§емперлен ҫин§ен ан ҫыр. 
Пирӗн «Капкӑна» вуламас1( 'Ҫемперлен.

П авлӑва. Есӗ ҫыратӑн: ман сӑвва 
пӗтӗмпех урӑхлатса кӗртме пултарат- 
тӑр, тетӗн. Удӑштартӑмӑр. Палламал- 
ла та мар. Ҫак номӗрта ҫапӑннӑ сӑ- 
вӑсеньен хӑшӗ пульӗ сан сӑвву? Пал- 
ларӑни?
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„Капкӑн“ илӗр!

Еик«ки-рек-ку!..

„Капкӑн" илети сан куку? 
Пӗрмай илет пирӗн Иакку, 
Ес те илме хапӑл ту!!!

Ун хыҫӗньен Кулине 
Иа^ӗ хӑйӗн кулдине. 

Тимахвипе Урине 
Иерҫмен сырма урине.
Ҫӗнӗ „Капкӑн“ вулаҫҫӗ 
Каҫса кайсах кулаҫҫӗ 

Кик-ки-рек-ку11!
уйӑхшӑн 10-шар пус, ҫулталӑкшӑн

Кӑтик-кӑтик, кӑт-кӑтик!
Кулса вилет Кӗгерик,

Капкӑн  хакӗ; кашни 
1 тенкӗ.
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