
кяпклн 2 4 - ^  З-мбш ‘ҫул тухаЧ.

Ҫ и л-'т ӑ и а н р а.

— Астумасӑр такки тухса утнӑ та, шалт ҫухалса карӑм. 
Советах улӑштарса йанӑ мана.
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Хастарлӑ акитаттӑр.
Косоклаоӑв тийаккӑн хӑй аллин§и 

хаҫата, тарӑхнипе айакала вӑрӑнтар§ӗ 
те, унтан пуҫне ьиксе пысӑк шухӑша 
карӗ.= Ларсан, ларсан мӑн хырӑмлӑ 
ӗне пек хашт! хаш1 сывласа ил§ӗ.

—  Мӗн есӗ?—каллех §ӗрӗ-вилеллӗ ■ 
§аркӳсем ҫин§ен ҫыраҫҫи мӗн? - терӗ 
интересленсе тийаккӑн ҫумӗя§е лара- 
кан майри.

— Унтан та усалтарах— терӗтийак- 
кӑя:—ратио ҫив§ен ҫыраҫҫӗ. Ратио вӑл 
ҫазӑн ьек йапала... ҫавӑн пек йапа- 
ла... Пӗр оӑмахпа каласан пит хӑ 
рушӑ, усал йӑпала.

—  Мӗя йапала вара вӑл, хурт —кӑп- 
шанкӑ-и, йе пит усал, ҫыяна пӗтере- 
кен 8ир?

—  Пдепарат йапала,—-терӗ ӑнлан- 
тарса тийаккӑн,-ан§ах вӑд калама ҫук 
вӑйлӑ, шуйттан хӑва§ӗ йевӗрлӗ. Сӑ- 
махран, пирӗн йалти мушиксем ратио 
ларгсан, нимӗнле пралуксӑр Михал 
Иванььӑ Калининпа, куҫа куҫӑн тӑрса 
калаҫнӑ пек калаҫма пулгэраҫҫӗ. Кама 
кирдӗ, ӑна: пирӗн Косокласӑв тийак- 
кӑн контр, самаконккӑ туса пурйнаФ, 
Ьухӑнсене ултада/ тесе калама пул- 
тараҫҫӗ. Кайран хурҫӑ «ҫуртасемпе» 
ҫавӑтса кайсан: епӗ контр мар, сама- 
конккӑ ытдашши ӗҫместӗп , тесе ӗнен- 
терсе калама кансӗр. Сисет ман §ӗре, 
пирӗн мушаксем вӑд ратиона лартаҫ- 
ҫех. Вуламалли ҫурт, кинератгив та 
турӗҫ. Иалта «оссохим» пур, ратио та 
пулатех. Ун §ухне вара, ан пӑркалан. 
Мана та, па§ӑшкӑна та, йа.ття пуйан- 
сене те— пӑккин!

Ос.поги!—терӗ хӑраса тийаккӑн май- 
ри: ьӑнахах ун пекех пула^ ши? Пра- 
луксӑрах тетӗн? Пур ҫӗртре те илгӗнет?

Темиҫе минут хушши иккӗш те ни- 
ыӗн шарламасӑр лар§ӗҫ. Иулашкин§ен, 
тийаккӑв шӗлекпкиве йарса тыгрӗ те:

—  Кайатӑп йал тӑрӑх, ратине хи- 
рӗҫ мӗнле те пулин ьӑрмавсем вӑхӑт- 
ра тупма кирлӗ. Мушиксем хушшин§е 
лайӑхрах акитатси тусан, тен нӑрахӗҫ 
вӑл ӗҫе. Тур ҫырлахтӑрах! Пирӗн йал- 
тан турӑ сиртӗрех вӑл ратине, терӗ 
тийаккӑн хыпаланса.

Паьӑшкӑ йад тӑрӑх килӗрея ҫӳрет, 
вӑл ьанлӑ ораттӑрсем пек йумахлаЕ

—  Есӗр хаҫат вуланӑ пулмалла? Пур 
ҫӗртре те рати ҫин§ен ҫыраҫҫӗ. Рати 
вӑл калама ҫук усал, киревсӗр йапала,

шуйттан хӑва§ӗ йевӗрлӗ. Телекрах, 
телефон, електритсӑ— вӗсене ӑслӑ ҫын- 
сем шухӑшласа кӑларнӑ, унта сӑмах- 
сем цралук тӑрӑх ӑҫта кирлӗ унта §у- 
паҫҫӗ. Рати—нимӗнле пралуксӑрах. 
Плепарата тӗплӗн туса лартсан, хун- 
шӑн ху ху1 Амерӗкри ҫынсемпе йу- 
махла. Иалта киревсӗр, усад ӗҫсем ту- 
сан, пӗр минут хушшинье Мускава 
пӗлтерме пудаӖ Тӗрлӗрен контсерт-йу- 
рӑсене пин ҫухрӑмран итлеме пулаФ. 
Хӑвӑрах шухӑшдӑрха, ун пек йапала 
пудма пултаратя? Пралуксӑрах вӗт. 
Пурнӑҫра пулма ҫук йапала вӑл! Прем 
тӗлӗнмелле хӑчат!

—'§ӑн, §ӑнахах тӗдӗнмедле!—терӗҫ 
хуйхӑрса йал хӗрарӑмӗсем.

— П ӑх халӗ! Пралуксӑрах пиа ҫух- 
рӑма илтӗнет тетӗн? Маттур йуплеш- 
ке!—терӗҫ тӗлӗнсе мушиксем.

—  Мӗн каламалли пур ӗнтӗ ун ҫин- 
§ен, терӗ тийаккӑн хӑй сӑмахне пӗ- 
терсе.—Рати ҫин§ен есӗр пӗрпӗринпе 
тӗплӗрех калаҫса пӑхӑрха. Калама ҫук 
тӗлӗнмелле усал йапала!

Мушиксем тӗлӗнсе ӗясесене хыҫса 
лараҫҫӗ, тийаккӑн тата малалла йурт- 
тар§е.

Тепӗр икӗ кунтан, тийаккӑн §ӳре§е 
умӗн§ен хӑйӗн тусӗ, йалтиусламҫӑ Ҫи- 
тӑркка иртсе кайнине кур§ӗ.

— Ей, кум!—терӗ §ӗнсе илсе: мӗн 
есӗ пуҫна ҫакса пыратӑн? Милитсипа- 
йӗньен мар пулӗҫке?

—  Халӑх ҫин§е пултӑм,— терӗ хуй- 
хӑрса Ҫитӑркка: мушиксем ратио тусӗ- 
сен ушкӑняе орканисатсилесе плепа- 
рат ҫырӑнса илес, тесе постановлени 
йышӑн§ӗҫ.

—  Мӗнле аплэ?—кӑшкӑрса ил§е ти- 
йакккӑн тӗлӗннипе: ак! сисрӗ ман §ӗ- 
ре! Кам вӗсене ун ҫнн§ен ӑвлангарса 
панӑши?

—  Пӗлми пулатӑн тата!—терӗ куҫ- 
не хӗстерсе усламҫӑ: есӗ ӑна, есӗ, кам 
пултӑр тата! Тийаккӑн пирӗн хӑлха- 
сене пӗтӗмпех ратипе тултарса лартрӗ, 
теҫҫӗ мушиксем. Тийаккӑя пулман 
пулсан, епӗр хамӑр тӗттӗмлӗхне ун 
ҫин§ен ӑнлас ҫук, спаҫҫипӑ ӑна, теҫҫӗ.

Тийаккӑн икӗ аллипе ҫӳҫне пӑ§ӑрта- 
са тытрӗ те, пӳртелле вӗҫтерсе кӗрсе 
тар§ӗ.

ЛаРППӐВ Н. А.
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Иккасси шкулӗкве.
Иккасси^шкулӗи^е (И;упаш кар райоиӗ), сивӗ пир- 

ки, пакрв ты в  _шӗнса ларнӑ, а^асгм 3 куп хушши вӗ- 
ренейиерӗҫ. Х .— Х.

Х РЕС 5ЕН . Уьиттӗл, есӗ вӗреннӗ ҫын, пактери тени мӗн тени пула! ара?
УЪНТТӖЛ (ҫилленсе). Пактери тени вӑл... пирӗн шкудти пакра халӗ шыв 

шӑнса ларнӑ. Ҫавӑ пуда! вӑл.

Автанпа ^ӑха.
Пӳрт хыҫӑнье, тусан ҫинье, 
Ҫынсем иртсе ҫӳрен ҫӗрте 
Шур §ӑхӑпа §ӑпар автан 
Никамран та вӑтанманран

Пӗрде лараҫҫӗ.

Тусан ҫин§е тапкаланса.
Ш ӑтӑк туса а.1таланса, 
Кӗлеткисем курӑнмиььен, 
Кӑмӑлӗсем шӑп тули§8ен

Кӗрсе выртаҫҫӗ.

Ылтӑн пуҫдӑ §ӑпар автан 
(Те пуҫӗн§е шухӑш пуртан)
1)ӑхӑ ҫине куҫ айӗпе 
Иӑхса ил§ӗ хӑй майӗие

Шухӑш вӑрлама.

)ӑххи ӑна асӑрхаса,
‘усан ҫин§ен васка, васка 
ухрӗ тула хӑлтӑданса, 

Кӗлеткине йӳле йарса
Иурӑ йурлама.

Автан ҫине пӑхса ил§ӗ,
Куҫӗпеле вӑрттӑн §ӗн§ӗ,
Пыр шӑтӑкне хыра, хыра 
Ш ӑрантар§ӗ савнӑ йурра:

К а-ка-ка-кака!

Автанӗ те хӗпӗртесе,
Суха;§сене §ӗтрентерсе,
Тухрӗ тула йурламашкӑн,
Ш урӑ ьӑхха пулӑшмашкӑн:

Кикирек-ку-у!

Кӑмӑл ҫине кӑмӑд турӗҫ,
Кӗлеткене ҫӑмӑллатрӗҫ,
Шур ьӑхӑпа §ӑпар автан 
Иа§ӗҫ йурра пӗтӗм ьунтая:

Ка-ка-ка! Кикирек-ку-у! Ка-к! Кик!

Иурда, йурла пурӑнсан та,
Тусан ҫинье йӑвансан та,
'рӑхӑ лайӑх— сута памасӖ 
Хӑй савнине намӑс тумас!—

Ыйтмас! аллиыент.
Ҫ. Ш ӑ п 8 ӑ к.
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Р е ш и N.

Вырӑола тумланнӑ пӗр ҫын йалсовет 
кбн^елерне кӗрсе тӑ^ӗ. Паллах, ку 
хулара пурнакан ҫын. Иалхушшине 
токлат тума килнӗ пу.1ь.

—  Претҫетаттбл ҫелсоветта есӗ пу- 
латна?

—  Епӗ.
—  Н у, ^асрах халӑха схутка пух- 

тар1
—  Иурӗ, терӗ йалсовет.
Х алӑх пухха ^всах пухӑн^б. Тӑв- 

лӑрах мушиксем те ^ылай пулас.
Хуларан килнн халӑх хушшинелле 

кӗрсе калаҫкалама та пуҫларӗ.
—  Иулташсем, епӗ сирӗн пата ре- 

шиы ҫин^ен калаиа килнӗ. Пирвайах 
калас пулв^,— хадӗ пирӗн решим екко- 
номи тенӗ йапала пыоак вырӑн йы- 
шӑнса тӑраФ. Сахал укҫа-тенке оайа 
йарса вумай илые тӑрӑшас пулаӖ

Тата каларӗ. Иулашкин^ея
ыйтусем пуҫланса кайрӗҫ.

—  Иулташ! есӗ каласз парха, пя- 
рӗн хрес^ен хуҫайствии^е решиы мӗвле 
тӗлӗшпе туыалла?

—  Сирӗн хуҫайствӑрине кадаса 
пама епӗ акроном, терӗним?

Н у ҫапах та, хаы пӗлнине Еӗскен 
кадаса парам,

Сирӗн хуҫайствӑра ҫапла тума мош- 
нӑ. Есӗр ха.§ ӗн е— вы;§ӑхсене 
питӗ нумай апат иарса сайа йарта- 
раттӑр. Ман шутна тирпейлӗ аарсан, 
сахалпах ҫитмелле.

Пв1 к«с<р тувК тов1 атрав уесв ҫув.

К ӑна илтсен пирӗн Картти Ваҫли 
Еилнелле питӗ васкаса хӗпӗртесе 87°-  
тар8ӗ. Хупса дартрӗ ӗнине картана.

—  Тӑр пӑҫланса! Анат памасан та 
пурӑнма пудтараӖ Кӑҫал апат нумай- 
ах марха. Ҫав мӗнле тумаллине хула- 
рисем пӗлеҫҫех пудӗ вӗсем.

Никама ташарламарӗ. П ӗркун  апат 
памарӗ, икӗ кун, виҫӗ кун, тӑватӑ 
кун. Пилӗкӗмӗш кунне картана кӗрсе 
пӑха!^ те, ӗнн кайоа ӳкнине курах 
кайаӖ

—  Ха-а-ас! Маршшыв патне!
Еяи тӑраймас!.
Краву-у-ул1 Решлм пӗтер^ӗ! Кӳрӗш - 

оем 8Упса ҫитрӗҫ,
—  Мӗн турӑн ӗнене? Пӗтрӗмӗр 

пӗтрӗм?р,тесе йӗреҫҫӗ,
—  Шуйттан! Тавар Михалине 8вс- 

рах кайса калаха. Вилсе кайа^^ен 
пусса пӑрахас.

Арӑмӗ хӑвӑртрах 8^нсв кил^б-
—  Ара, Михали, пӗтрӗмӗр! Решим 

турӗ ҫакна, шуйгтан!
Ӗнене пусса пӑрахса тирне 8»* 

сах  сӗвсе ил^ӗҫ.
Каҫхине решнм апатти нӗҫерсе ҫв- 

рӗҫ.
Кӑртти Ваҫли ҫисе тӑрансан ҫапла 

кӗл-туса выртса ҫывӑр^ӗ:
—  Ей, атте турӑ, сана тархаслатӑп! 

Мана пулӑшса пырсам. Решии ҫин^ен 
каласа ҫӳрекенсене вӗлерсе пӗтерех. 
Ей, турӑ ҫырлах! П р а к у х.

Копператтвр.

(Ревиҫи умӗи).
Ир ауда)? те каҫ пула!',
Вӑхӑт пӗрмай ҫывхара!',—  
Манӑн 0 Т8 0 Т тумалла,—
Ан^ах тепле суймалла. 
Ьопператтив укҫипе 
Ҫӗнӗ кӗдет ларттартӑм.
Сахад мар ун тупӑшне 
Хама ва.88в хӑвартӑм.
П утех 0 Т8 0 Т хыҫӗн^ен 
Вӗҫне ҫитсе туха¥ пу8, 
Ш упашкар шур ҫуртӗн^е 
Кирпӗ8 сума тивет пу.8.

И е X в и н.

Ӗрсем аван пырарҫв.

—  Пирӗн вудамалли ҫурта йункун 
— пасар кун пнт нумай халӑх ҫӳрет.

—  Хаҫатсем вулама-и?
—  1ӗдӗм  туртма. Хӑшӗ-пӗри ӑшӑн- 

са кайа!' тата.
С а р м а н т е й .

Ҫвнелнӗ йумвҫ.

—  Йумӑҫ пӑхма мӗн 8ул?
—  3 тенкӗ.
—  Ма йӳнӗ?
—  Иӳнетмелли саккун тухнӑранпа 

йӳнетмелде пул^ӗ. Ъ ^ ^ ^
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Оппоҫитси Раштавра.
Гаштав ваҫ тӗшмвшаб ■бйвашовм кидйышри ҫынсвм 

йаҫӗпе улӑм ҫӳпписем лартса тухаҫҫӗ. В ара ирхине пӑ- 
хаҫҫӗ,— камӑн хуҫӑляӑ— ҫав вилет ҫав ҫул, теҫҫӗ.



К А II К А Н № 24 (57)

Шыракан тупатех.
Емек-кассв йалӗы^е (Т утаркас районӗ) иулӑшкома суйлама 12 

кӑнтитат ҫырнӑ, ргӑититатсеиҫен нилӑшӗ те пулӑш'Омн кӗресшӗн 
пулман, вара аран пӗр ӗҫме йуратакан ҫынна суйласа хунӑ, тст 
Х урҫӑ, А пла пулсан, епӗ ҫак фелйеттонра каланӑ ӗҫсем те пудма  
пултараҫҫӗ. (Автӑр).

Пудӑшко,мӑн ҫу.чталӑк хушшин§и 
нимӗн те туман ӗҫӗсем ҫин§ен от§от 
ит.1еяӗ хыҫҫӑн, пудӑшком §ленӗсене 
вӑрҫса идсен, пуху ҫӗнӗрен пулӑшком 
суйлас ыйту ҫине шуса лара¥.

—  Кама суйлас, тет претҫетаттӗлӗ 
(пуху претҫетаттӗлӗ) хӑйӗн усӑннӑпуҫ- 
не §авса тунипе тӗкӗлесе.

Ш ӑп пул§ӗ халӑх. Пӗрене хушшиа- 
§е §арусӑр таракансем хӑшӑлтатаҫҫӗ. 
Кӑмака шӑтӑкӗн^е шӑр^ӑк §ӗриклетет 
халӑх шӑп пулнӑшӑн савӑннипе.

—  Халӑх, терӗ претҫетаттӗл, — та- 
кама та пулсан ҫав пулӑшкома суйла- 
сах пула!.

— Хӑта, хӑвах пудатӑя пу.§ пулӑш- 
ком претҫетаттӗлӗ. Сансӑрӑн пуҫне кам 
пултарӗ уята? Ҫӑмӑл ӗҫ мар ӗнтӗ вӑл, 
хамӑрах пӗлетпӗр, терӗ малта тӑракан- 
сен^ен пӗри.

—  Суйлас, суйлас!— кӗрлесе йа^ӗ 
халӑх.

Претҫетаттӗл йӑпӑр-йапӑр ура ҫине 
тӑ^ӗ:

—  Хӑвӑр пулӑр! Ӗҫсӗр антраса ҫӳ- 
реме епӗ хусах ҫын мар, терӗ те, ал ' 
лин§и ҫӗдӗкне тураман пуҫӗ ҫине ла§ 
пусса лартрӗ.

—  Й алта йатлӑ ҫын пулатӑн, вӗт!
—  Йалта йатлӑ ҫын пулса... халӗ 

мана арӑм кӑна йатлаҫаӖ ун
вара пӗтӗм йал, Батти-вӗтти мӗяӗпех, 
йатдӗ. Тфу! Апла аулсан... тухса ка- 
йатӑп кунтан. Хӑвӑрах суйлӑр!

Вӑрвар Ж1ӑк патнелле утрӗ хайхи йаш- 
ланса. Ҫывӑхрарах тӑракан ҫынсем 
ӑна кӗрӗк аркин^ен йарса тытрӗҫ. А 
лешӗ туртӑна!, алӑк сулли урлӑ ура 
йарса пуоасшӑн тӑрмаша¥. Ха.1ӑх-ха- 
лӑхах, 8ар§ӗ-8ар§ех претҫетаттӗле, пу- 
лӑшком пулма урӑх ҫын тупса пама 
пул^ӗ.

—  Кӗркурийе суйлас!
—  Епӗ платяик, Килте пулмастӑп. 

Ан аппаланӑр. Мансӑр та тупӑнӗ. Ту- 
пата ӗҫдеместӗп.

—  Ваҫлийе!
—  Упрама!
Иахӑшӗ те ӗҫлесшӗн мар.

Претҫетаттӗл ҫырма лар§ӗ. Каллех 
халӑх лӑплан§ӗ.

—  Вуник кӑнтитат тупрӑм. Вуласа 
параси? — терӗ хайхи пулӑшком пу- 
ласран хӑтӑлса йулнӑ претҫегаттӗд.

— Вула, вула! Суйлас!— кӗрлет ха- 
лӑх.

— Иванов Ваҫҫили!..
—  Епӗ-и? Епӗ клуххой, хӑлхасӑр.

Арӑм вӑрҫни те хӑш 8ухне хӑлхана
кӗмест. Унта ӗҫлейместӗп.

— Петров Иван!..
—  Трахомлӑ епӗ. Пу;§нитса ҫӳре- 

мелле. Унта кӗрсен пурне те сире 
траххом йертсе йаратӑп.

—  Мӑнсухалӑв Мӗкӗти!
— Епӗ красноармейтсӑ ҫемйи.
— Хветоттӑв Хветӗр!
— Маяӑн уйӑр.1са тухмалла.
—  Йарапайӗв Йакур!
— Хӑ¥ ҫӑрапа питӗрсе илӗр,— ӗҫле- 

местӗп.
—  Леонтйӗв!
—  Епӗ киле кӗнӗ ҫын. Хунеме кар- 

■ҫӑк ӗҫлеттерес ҫук.
—  Петров Ваҫҫили!
— Кирлӗ мар мана. Пите техӗрет- 

местӗп.
— Упрамӑв Иӑван!
— Ал пусма пӗлместӗп.
—  Ал пусма пӗлмесен, хӗрес ларт- 

ма пӗлетӗн.
—  Комуниссем хӗресе йуратмаҫҫӗ.
— Пракух!
— Й а пйанствова! лӳпдӳ,—вҫо про- 

пйу!
—  Кӗҫтенкки!
—  Арӑм §ирлӗ манӑн.
—  Рышепоротӑв!
— Тепӗр уйӑхран услам тума ты- 

тӑнатӑп.
—  Кӑрликкӑв Иӑван!
—  Иумӑҫ мана тепӗр уйӑхрая ви- 

летӗн, терӗ.
Нихӑшӗ те ӗҫлесшӗн мар.
—  Совет хӗрарӑмсене суйлама ху- 

ша¥. Анаткасри Путене кар^ака суй- 
лас.

—  Иура'1’. '§ӗнсе килӗр ӑяа кунта.
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— Ей, аса ил^ӗҫ кирлб мара! Пӗл- 
тӗртенпех вӑл ҫава шатӑкӗн§е выртаФ. 
Вилсе такҫанах тӑпра пулнӑскер пу- 
лӑшкомра ӗҫлеймест ӗнтӗ вӑл.

—  Тфу! Ку кар§ӑксемпе... вилессе 
те вӑхӑтра вилмеҫҫӗ,— хӗрарӑм теме- 
рӗн.

—  Несоснани ҫав.
— Вилӗ тӑпри ҫӑмӑл пу.чтӑр!
— Кама суйлӑпӑрха апла?
— Н-ята!..
— Ех, шухӑшласа кӑлартӑм, йул- 

ташсем!
— Шухӑшласа кӑлартӑн пулсан, 

^асрах кала тата!
— Килӗрен-киле ҫӳрес!
— УӲрес, ҫӳрес! Пур ҫӗрте те шы- 

рас!
— Айтӑр ман хыҫҫӑн!
— Кайар!
— Сапаланса кайар! Никама та 

тӗп§емесӗр йарар мар.
— Ей, му§ей! Килха кунтарах! Пу- 

лӑшком пулас килмести санӑн?
— Воспоти-турӑ! Таса ҫыннах ӗҫлӗ 

ҫынна кӗртес, теттӗри?
—  СӑХ;Сӑх таса ҫын тесе.
— Тасӑ ҫын пулмасав ҫакӑнтах су- 

халӑм ҫунса кайтӑр. Ӗҫлеместӗп унта, 
тупата!

—  ИураФ. Кайах!
— Тӑхла§ӑ, тӑхла^ӑ! Килха кунта! 

С ан|н пулӑшком претҫетаттӗлӗ пулас 
ппхӑш  пулмалла. П ӑхха ман куҫран... 
тӳрипе кала!

— Мӗн тӑрӑхлаттӑр твипер ҫынна?.. 
Ара, хӑвӑр йалсем пулӗ терӗ пу;§ ма- 
на. Еп инҫетрисем.

— Инҫетри те йура!, пире хӗрарӑм 
пудтӑр. Хӗрарӑмсене ӗҫлӗ ҫынна кӗрт- 
ме хушаҫҫӗ ха;§хи оаманара.

—  Тур хупламанскерсеи! Ара епӗ 
Ш уиашкара кайатӑп... пу.§нитсана... 
а^ампа.

—  А-8У-па?! А-а^у пулӑшкома суй- 
ланас темести?

—  Ара, уйӑх ҫурӑри а^а ӑҫтан унта 
ӗҫлеме пудтартӑр. Калаҫма та пӗлмест 
вӑл. Иӳтеме пуҫлани мӗн есӗр, хӑта- 
сем?

—  Апла пулсан ҫӑва тӗпне ҫити^- 
§енех кай! Сан пек ҫапкалан^ӑксем 
кирлӗ мар пире.

—  Е-ей-й! Ей, ӗмӗлке! Ан кайха! 
Килха куата! Есӗ... мен... леш... пу- 
лӑшкома кӗместӗни?

—  Ме-ме-мек!

— Тфӳ, шуйттан! Ка§ака таки мӗн... 
§у¥ пулӑшкома суйдана^^ӗ. Хыпалан- 
нипе тем те туса хурӑн.

—  Иртсе кайах, краштанин [ка§ака 
таки! Сана, парттире тӑман ка§ака та- 
кине, пулӑшкома суйлас тенӗшӗя тар- 
хасшӑн ан ҫиллен. Каҫар!

— Ме-ме-ме!

—  Ну, мӗнле? Пурне те тӗрӗслесе 
тухрӑри?

—  Тухрӑмӑр.
—  Тупрӑри?
— Ҫуа.
— Витесен^е шырарӑри?
—  Шырарӑмӑр.
—  Арпа ӳплисен§в пудтӑри?
—  Пултӑмӑр.
—  Тӗп сакайӗсене кӗрсе тухрӑри?
—  Пӑхрӑмӑр. Ҫук!
—  А, тӑхтӑрха! Навус куписене са- 

паласа пӑхма маннӑ пу;§ есӗр?..
—  Ав-ав-ав! Пӗр ҫынна йӑтса ки- 

леҫҫӗ. Пулас пулӑшком претҫетаттӗлне 
тупнӑ. Ур-ра!

—  Ей, хӑвӑртрах йӑтса кидбр!
—  'Видас!
—  Йретҫетаттӗл пулма пулнӑ ҫынна 

тупрӑмӑр. Навус купи кутӗн^е тупӑн- 
8ӗ. Ӗҫсе тултарнӑ та, сыона пек са. 
рӑлса выртнӑ навус купи кугне. Пу- 
лӑшкома кӗресрен откас мар вӑл.

— Суйлао, суйлас! Ҫырӑр пртаку.т- 
не... урӑла8§ен.

Пурте хавас. Кӑмӑл тудса ҫитнипе 
хӑшӗн-хӑшӗн куҫҫӳлӗсем шӑпӑр-шӑпӑр 
йухса анаҫҫӗ тарланӑ пи§ӗсем ҫийӗн.

ИӐВАН-МУ^ЙИ.

Волокиттвсӑр.

Пӗр хрес§ен пу.§нитсӑна кӗрет, Кӗр- 
севех ӑна тухтӑр хывӑнма хушаК

— Хывӑн, хывӑн: кунта хывӑнас 
пула!!

— Мана, тухтӑр, мӗн...
— Хывӑн, хӑвӑртрах, каланӑ сана!
—  Тупата ман, мӗн...
—  Хывӑн тенӗ, мур идешшӗ! 
Хрес§он хывӑна¥.— Кала, ӗнтӗ, мӗн

ырата!?— Епӗ тӑватӑ лав вутӑ нлсе 
килтӗм пулнитсӑ вааь:§и. Уншӑн укҫа
илмеллетаб те—

У.—Т.
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Малалла кайакан копператтив.

Мал йенеллй пӑхса ларакан коппе- 
раттива пӗр иккеленмесӗрех малалла 
кайакан копператтив теме иула¥.

Пани-касси(Ш упашкар районӗ) кив- 
ҫен паракан йулташлӑхӗ ҫулталӑк хуш- 
шин§е лап .3 пус тупӑш курнӑ. Коп- 
ператси пире сотсиалисӑм ҫулӗпе йерт- 
се кайтӑр тесе, ҫав 3 пуҫтупӑша коп- 
ператтнвӑн тӗп кӑпиталне вӑйлатнӑ 
ҫӗре йамалла турӑмӑр, тетЙ ол-ка.

Вӑл 3 пус тупӑша §ленсене салат- 
малла§8ӗ сирӗн. Миҫешер тенкӗтивӗ^вӗ?

Йӑвӑр ҫын.
Ӗлӗк пӗри купӑста пах^инс хурала- 

ма ка^акана тытнӑ, тет те, леш, вара 
пах^ара пӗр купӑста та хӑварман, 
тет,—туни мӗнӗпех ҫисе йанӑ, тет.

Анат-Карапашри Акатейӗв Ивана 
Сотниккӑв леҫниьӗствин^й вӑрмана 
хурал тӑма хушнӑ. Акатейӗв лайӑх 
хуралҫӑ пуластесе, 5-шер— 8-шар лав- 
семпе вӑрман турттараФ вӑрттӑн, тет 
Кисеп.

Турттартӑр! Епӗр те Акатейӗв айӑп- 
ие турттартӑмӑр та, турттарма кире пу- 
канӗсем ҫитеймерӗҫ. Ас.лӑ сутӑн пысӑк 
пукансем пулакан§ӗ. Турттарса пӑх- 
8ӑр унЛ!

„Ӑслӑ Виктӑрл
Мӑлатук Иетӗрӗ ҫыра!:
Ш ур^а йалӗн§е (Ш упашкар районӗ) 

Вяктӑр Тимофейеви^ йатлӑ ҫын ву- 
лӗҫтӑвком преҫетаттӗлӗн§е тӑрса 6 пин 
тенкй йахӑн халӑх укҫине пӗтер^ӗ. 
Халӗ ӑна вырӑнсӑр хӑвар^ӗҫ те, ха- 
•1ӑх хушшин^е: вӑрҫӑ пула^не пӗлсе 
вулӑсри ӗҫрен тухрӑм, тесе ҫӳрет, тет.

Вӑрҫӑ пуласснне пӗ.лсе етем хисепӗн- 
8ен те тух есӗ, Виктӑр Тимофей^ӑ! 
Етем хисеиӗн^ен такҫанах тухнӑ та 
есӗ, ан^ах ун ҫин^ен пӗлтерекен хут 
ҫукҫке саяӑн. Парас пулӗ сана вӑл 
хута та.

Сӑвапла акӗнт.

Пупӑн ӑсӗ пуҫран пуҫдаса кӑвапа 
патне ҫити§§ен, теҫҫӗ. Иакашур ҫыра!:

2-мӗш Хурамалти (Канаш районӗ) 
кивҫен паракан йулташлӑх правленийӗ 
А88а ^иркӳвӗн пупне Кирил Танилӑва 
акӗята илнӗ. Лешӗ, йулташлӑх хӳт- 
тин§е паттентсӑрах ^ӑпта ҫаптара¥, 
тет. Пупне паттент илтермесӗр акӗнта 
кӗртни килӗшӳллӗ йапала мар, правле- 
ни ^ленӗсеяе, паттент илтермесӗрех, 
пупа кӗртме йура¥ вара.

Рай пуҫлӑхӗ.

Кӗттермесӗр укҫа паракан уьреште- 
ни шырас пулсан, Канашри страхкас- 
са ан пырӑр. Тупата унта тупаймӑр. 
Ак ҫыраҫҫӗ:

Канашри райстрахкассӑ укҫа илме 
пыракансене кашнинех: ыран килӗр, 
тесе йара¥. Ҫавӑн пек, ыран килӗр 
тесе, 3 уйӑх кӗттернӗ укҫа илме пыяӑ 
инвалитсене. «Капкӑн», мӗн кадӑн ҫак 
райстрахкассӑ ҫин^ен, тет Куракан.

Райстрахкассӑ пуҫлӑхӗ хӑйне хӑй 
рай пуҫлӑхӗ шутне хура! сирӗн. Кӗр- 
тес ӑна ҫук рай пуҫлӑхне, райстрах- 
кассӑран кӑларма та йура! вара.

Тӑлӑх шкул.

Улӑм-пӗр§и ҫыра¥:
Анатри-йалта (Ҫӗрпӳ районӗ) шкул 

вутти пӗтсе ҫитнипе а^асем ик ерне 
хушши шкула кайаймарӗҫ. Икӗ ернерен 
У8иттӗл а^асене пухса: камӑн вӗреяес 
килет, харпӑр-хӑй вуттипе вӗренӗр, 
терӗ. Ҫавна кура мӗн пур пек а^и 
кашни кун пӗрер кӗ.лте улӑм илсе пы- 
ма пуҫларӗҫ шкул кӑмакине хутма. 
Халӗ ӗнтӗ сивӗ мар, пиҫсе те кайӑн, 
тет.

— Ӑҫта кайан, а |ам ?
— Хут вӗренме.
— Кӗлтипв мӗн тӑван?
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— Шкуд кӑмакине хутатпӑр.
—  Кам пӑха! сирӗн шкула?
— Никам та пӑхмас!, песприсор- 

иӑйсем епӗр. Шкулӗ те парӗн песпри- 
сорнӑй.

Ӑҫташи вӑл?

Пурнан ӗмӗрте темӗн те курӑн.
Акӑ 'Ҫо8и-кассин'ҫех (Шуп районӗ) 

хрес§енсем пулӑшкомӑн ревиҫи комиҫ- 
ҫине ҫухатнӑ. Проттоколӗ те ҫук. 
Хрес§енсем: ахадех иртерсе йарас,
никама та пӗлтерес мар, теҫҫӗ. Ан^ах 
ун пек пулмарӗ— «Капкӑн» сисрӗ.

Вӗсен пулӑшкомӗ мӗндеши? Ана та 
ҫухала88ен паллӑ туса йамал.та марши?

Мӑн-Хӑмӑрккара.

— Ӑҫта ҫакӑнта §иркӳ сове^ӗн кол- 
леки 8ленӗ Сантомирӑв Ҫеркей Фетӑр- 
§ӑ?

— Тем ӗҫке... пӗлместӗп епӗ. Ун 
йышши аслӑ яа^алнӗк та пирӗн йалта 
пур пулиха.

— Ек-кейа, айван а^а! Ара мӗнле 
вӑл ҫук пултӑрха— пуррине хам пӗле- 
тӗп пула¥ те...

— Ҫук пирӗн йадта уа йышши мӑн

Пултараҫҫӗ.

Ей-ай, айван! Вӑл, вӗт, Мӑн-Хӑ- 
маркасемех,— йадсовет 8ленӗн§е те тӑ- 
ра1 вӗтха вӑл? У р п а ш.

Кӑлпасси татки,

Пӗри «Капкӑн» ретаксине кӑлпасси 
татки йанӑ ҫырупа. Кӑлпассине хытӑ- 
рах пӑхрӑмӑр та, паранкӑ йарса тунӑ, 
хӗвелҫамӗшӗ те пур кӑдпасси ӑшӗн§е. 
Ӑна Шуяашкарти „Пнш^евик" давк- 
кин§ен илтӗм, тет кӑлпассине йара- 
канни.

Кӑлпассире паранкӑ тухнӑшӑн кӗ- 
вӗҫеттӗр. «Пиш^евик» копператтивӗ 
8ленӗсен пуҫӗн^е арпа туха¥ те, ан- 
§ах пуҫ хуҫисем кӗвӗҫмеҫҫӗ.

Сутра.

— Краштаяин Ҫитӑрӑв, есе ҫитсӑ- 
сеи вӑрланӑшӑн айӑпланатӑн. Ҫвнтет- 
тӗлсем пури санӑн?

—  Ҫук, епӗ ҫвитеттӗдпе варламас- 
тӑп та. М а м ӑ к.

—  Ман ҫӗршӗн налок §акса кил^ӗ, 
Иемелен куман та ҫавах ^акяӑ.

—  Мӗнле апла? Сирӗн ҫӗрсем ҫын- 
сенпе танахҫке!

—  Пирӗн ҫӗрсем тара илнисем вӗт. 
Епӗр инструкси ҫин^е вуланӑ^ҫӗ, тара 
илнӗ ҫӗрпе усӑ курнӑшӑн 15 про^^йн 
на.10к §ака1 тенине. Вара епӗ хам 
ҫӗрсене пӗтӗмпех Иемелен кумана тара 
патӑм, унӑн ҫӗрӗсене хам тара нлтӗм. 
Ҫавӑнпа §акрӗ.

У .- Т .

Хӑратех.

— Есӗ, Иван Ваҫҫил^ӑ, ревнҫирея 
хӑратӑни'^

— Хӑрамасӑр. Ревиҫи тунӑ хыҫҫӑя 
ҫунталӑкӗпех хутсене йӗркелесе ҫите- 
реймсстӗн вара.

Иӳнетнӗ.

— -4ҫтан есӗр копаераттивра тавара 
йӳнетмеҫҫӗ тесе калама пуятараттӑр? 
Ак сӑмахран, виҫӗмҫул ҫак пулда 20 
пуса сутнӑ8§ӗ. Халӗ те ҫавнах епӗр 
15 пусах паратпӑр. Виҫӗ ҫул хушшин- 
8в тиисе те хухмаллӑх иулпӑ вӗт. Ҫа- 
пах йӳне паратпӑр. У.— Т.
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Сывӑ-и, йулташсем, савнӑ тӑван- 
сем!

Иртӗр кунтарах, ларӑр ҫӑтӑрах. 
Урӑрсене §ӑсӑр, куҫӑрсене уҫӑр. Хӑл- 
хапа итлӗр (мана ан витлӗр!) Сӑмах 
пуп.чӗпӗр, йумах йуп.чӗпӗр. Иумахри- 
сене йӗпие йӗп.чӗпӗр!

Куславкка районӗ —Кукеве йалӗ. 
Комсомол йа§ейкки илнӗ ҫӗнӗ §ын, 
Темшӗн тарӑхса, хӑй ӗҫне пӑрахса, 
йалсовет ӗҫне вигнӗ хӑй ҫине. Мо§а- 
лов хуҫана (ҫывӑх пуҫана!) ӗнентерӳ 
панӑ(каш кӑра маннӑ!). Арман хуҫинне, 
пурлӑх пуррине, ҫук тесе ҫырнӑ 
(катӑк пыл ҫинӗ!), Мо^алов хӗрӗ, 
ҫӳреме йӗрӗ, ӗнентерӳ илнӗ, вӗреные 
кӗнӗ. Ҫамрӑксен шкулӗн§е, ха;^ те 
вӗренет, ҫтипенти укҫине хӗпӗргесех 
хӗртет. Етемӗн пырӗ темӗн ҫитерӗ, 
пуйанӑн ыулӗ томӗя тутарӗ. Х а^ ӗҫне 
тувӑ, мӗн кирли пулнӑ, ҫекреттар 
аллине— йӗплесси йулнӑ.

Ку йумах пӗтрӗ, ак тепри тухрӗ:
Ҫӗрпу хули— темте пӗр тулли. Мӗн 

кирлӗ— ҫав пур (курмасӑр ан сур!). 
Расумӑв хуҫа ҫӳле тытнӑ пуҫа: уҫнӑ 
столовой, ой-ой-ой! Питӗ тӗреклӗ, иӑх- 
ма та илемлӗ. Мӗн тесен мӗн ҫук, 
пӑхса тӑнӑ §ух: хӑрӑк §ашӑксем, 
ҫуман кашӑксем, вӗретмен йашка 
(ҫимеӳпит йашва!).

Кӗҫйн Иел§ӗк (ҫырмана ан сик!)

Аслӑ йал Шӑха.§—§атлӑ мӗн аха%! 
Кӗҫӗн кониератгив ӗҫлет ҫав— ан тив! 
Иӑ.1тах ҫӗя йӗрке (п ы ^ а  ан тирке!). 
Кӗременке пукан)—тӑваткаллӑ супӑ1§, 
ҫавӑнпа §икеҫҫӗ, пурнӑҫа виҫеҫҫе. 
Намӑосӑр ӗҫлет, алтӑрпа §икет Хумма 
Микули (ех, йал кулли!)

Тутарла шкулӗ— Ҫӗрпӳ районӗ, 
картуссӑр ларат, мӗскӗнӗн пӑхаЕ Ҫи̂ ҫӗ 
ҫул ӗлӗк пур§§ӗ ун ҫӗлӗк, ҫавра ҫил 
сӗвяӗ (ха.§ ӗнтӗ шӳяӗ!). Вар-хырӑм 
аннӑ, ҫамрӑклӑх тарнӑ, ӳт кӑвакарнӑ, 
пурте ӑна маннӑ. '§ӗрисем ҫӗрнӗ— 
манкаллӑ сура!, куҫӗсем хӗрлӗ— куҫҫу- 
лӗ йухаФ. Кунӗн те ҫӗрӗн пулӑшу ый- 
та¥; вилмесӗр-^ӗррӗн лупӑка пӑха!. 
Парас§ӗ пулӑшу. Ей, ӗҫтӑвком, сан 
мӗнле шухӑшу?!

Ҫӗрпед Тупани (телейӗ тур пани?) 
ырлӑхшӑн ҫуннӑ, кирлӗ ӗҫ тунӑ. Ҫӗнӗ 
шкуда вирлӗ сӑн пама, кантӑксем 
лартнӑ, рамӑсем ҫапиӑ. Икӗ ҫул иртнӗ 
укҫине илмен, хуҫӗсем ҫӗгнӗ пурнӑҫа 
кӗмен.

Каврнл Тупани, телейу тур пани?!
ҪӖИРИТУИ ПАИАЙ.

Ашшӗ майлӑ.
— Ӑҫта §упан, СаН)Ккӑ? Ры^акне 

ма йӑтрӑн?
— Атте пек ҫынсен кантӑкӗсене 

ватма кайатӑп.
— Апла сана тытсая тӗрмене 

йараҫҫӗ.
—  Аттене йаманҫке. Мана та 

йамаҫҫӗ. X.— X.

Иӳтенӗ ҫын.
—  Иӗре епӗ те;§анккӑ илме карӑм 

та, малтан пӗр сӗтел патне пытӑм. Вӑл 
йунашари патне кӑтартрӗ. Унта пытӑм, 
теирин патне йа§ӗ, вӑл та хӑвалаФ. 
Вара каллех малтанхи патне пытӑм 
та, ӗҫ тӑваканӗ ҫавах пулнӑ.
I ^— Ҫавах пулни? Ара вӑл ҫын йу- 
теме иуҫлаяӑ^пу.§... Ш а р и к.
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Ах, вӑл савнийа!.
Йаш пирки еи (ех мӑнтаран!)

Мӗскер курман-ши!?
Йӑдтах пӗлсен кулсах йарӑн 

Итле, куками:
Пӗре каҫпа, кӗркунне вӑл, 

Тухрӑм урама.
Хам пуҫӑмра пысӑк тӑвӑл 

Савни асӑмра!
Йӑпӑр-йапӑр лапӑстатрӑм 

Анат урама,
Хам хашкатӑп,— йӑлт тарларӑм 

Утап хыпӑнса.
Каҫ 1ШТ тӗттӗм ним курнмасҫӗ.

Пырап танкӑшса.
Ман тӗллӗнех таҫтан тухрӗ 

Инкек йӑтӑнса.
Савнӑ тусӑм иатне ҫитес 

Тенӗ вӑхӑтра 
Сисмен хутран йанках сикрӗм 

Тарӑн шӑтӑка.
Катӑршнӑй ку шӑтӑк пулман, 

Пулнӑ тарӑн ҫӑл!
Инкек пуд§ӗ кӗтӳнеле

Ш ӑнта! ҫӑлти шыв.
Мӑй таранах шывра тӑрап.

Хам хӑрап, 'вӗтреп, 
Кӑшкӑрас теп,— вӑтанатӑп, 

Ухмах тейӗҫ, теп.
Ҫур сехет пек тӑтӑм пулӗ.

Пӗри 'Ба.акӑшса,
Пы^вӗ, йӑсла^ витри,

Ҫӑла шыв ӑсма. 
Хӗпӗртерӗм "Бут кулаттӑм 

Ҫыртрӑм шӑлсене,
Ҫын витрин^ҫен йатӑм тытрӑм 

1)асрах пикенсе.
Ма пит йӑвӑр..? 'Ҫорт витри ку, 

Тет ҫын ҫилленсе.
Еи тухатӑп шӑннипеле 

Тӑр-тӑр! 8бтресе.
Ҫӑл анине ҫитес 8ухне,

Ман ҫын хӑраса,
Йӑпӑр йапӑр хӑй витрине 

Иа^ҫӗ ҫӑлалла.
Кутӑн пуҫӑн ■§ӑмса аятӑм 

Каллех еп ҫӑла,
Ҫӑл тӗпӗн^е ыраттартӑм 

Сылтӑм алӑма.
Сехет ҫурӑ ҫитнӗ ҫӗре 

Каллех хыпӑнса,
Утса ҫитрӗ ман ҫӑл умяе 

Тепри шыв ӑсма.
Телейе ку савни пулнӑ 

Ҫинҫен ӗсӗрет.

Сасси уҫӑ пит хӑватлӑ 
Хытах илтӗнет.

'Ҫӑтаймарӑм, кулсах йатӑм.
— Йтле, Матрӳне!

Ӑнсӑртран еп ҫӑла тӑрнтӑм 
Кӑлар ҫӳлелле.

— Ес шуйхан пу8-.? Еп таратӑп,
Тейет ман савни,

Палламас^ мур, хӗрхенмест те, 
Иыгӑ туртманни!

Кайран мана пӗл^вӗ пулас 
Иурӗ, терӗ те,

Тапкаланса мекӗрленсе 
Кӑларҫӗ типпелле.

Каҫҫа кайса маяран кула¥
Хайхи ман савни.

Хӑйпеле еп вы;§асшӑн та 
Вы;§аттармаст мур!

— Ҫӑла сикен, ватӑ сысна,
Сан пек кам, тет пур. 

Лӗпӗстетрӗм вара епӗ 
Хамӑн килелде.

Вӗр-ҫӗн кӗрӗк ■§устах пул^Бӗ 
Ах, вӑл савнияе!

Тепре тата улах ■ҫухне 
Савнипе тытса,

Хӗрӗн ашшӗ йӑлт пӗтер^ӗ 
Мана шаккаса.

Айаксен^ҫен текех пара¥
Мана тур^капа.

Ман ырата'г, ӑна пӑхмаст 
Хӗнет хашкаса.

Сӑмса тӑрн^ен тур^капала 
Пӗрре ҫапрӗ те,

Ҫур сӑмса ман талсах ӳкрӗ 
Урай варнелле.

Сӑмсам лайӑх,— шӑрш пӗлет^ӗ 
Пӗтрӗ, шеремет!

Ха;ь йӑлтах мур 'ҫӑхӑмланҫӗ 
Вуҫах шӑрш; пӗлмест. 

Кунсӑр пуҫне, йыт турташшӗ, 
Аха.'ь телей ҫук, 

Иурнкаласан савни турӗ 
Икӗ а^ҫа трук!

Укҫам ҫуккӑ, ^унӑм кӳтрв.
Савни пӗтерет—

Уйӑхсерен вуншар тенкӗ 
'Гулле алимент!

А т т а  й М.
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,.Ъ У т ӑ“.
(Усламҫӑ каласа кӑтартни).

Енӗ ҫӳресе курнӑ ҫын. Питӗрпе 
Мускава та ҫитсе ҫапӑннӑ. 'Ҫулхулан 
1ул урамӗсем тв маншӑн йутах мар. 
Хусан ҫин^ен каламастӑп та: унта, 
тӗл килсен, ернере ҫи^ӗ кун та пурӑн- 
са пӑхнӑ епӗ. Ан^ах кӑҫал ҫак, хамӑр 
йалпа пӗрех шутланӑ Хусан хулин^ех, 
Ш ӑмат пасарӗ пек аван пӗлсе тӑнӑ 
толцокрах мана тӗлӗнмелле ӗҫ кӑтарт- 
рӗҫ. Пуплесен халап,_ каласан суйӑ. 
Есӗр мана ӗненмӗр. Ӗненместӗр пул- 
сан, Ҫӗн-Шӗвӗшри Кирук Мишшине 
шырава тупса ыйтса пӗлме пултарат- 
тӑр. Хӑвӑр ҫывӑхри пасара кайса 
килме ҫеҫ ан ӳркенӗр. Мӗншӗн тесен 
ҫу вӑхӑтӗн^е ку тӑрӑхри пасарсем 
Мишшасӑр сайра иртеҫҫӗ.

Ӗҫ ак мӗнле пул^ӗ. Карӑмӑр епӗр 
Мишшапа Хусана. Хусанта хӑш ^ухне 
йӳнӗ таварсеи тӗл пулма пулаФ. Ш а- 
равар, пиншак, шенел, карму1§, на- 
квтккӑ,— епӗр май кидсен ним те тир- 
кесе тӑмастпӑр. '§ӑваш хушшин^е 
пурте услам параҫҫӗ. Ҫавӑнпа, тӳрех 
калап, ҫавнашкал йапаласем илес тесе 
Хусана карӑмӑр. Укҫасем пур пирӗн. 
Ман 250 тенкӗ, Мишшан та ҫер ытла- 
р а х ц ӗ . Ҫитрӗмӗр те, хӗвел тухнӑ ан- 
8ах, толцокра уткаласа ҫӳретпер. Па- 
сарӗ епӗр пырсан ҫеҫ пуҫланма тытӑ- 
тӑн§ӗ. Ирех ҫавах халӑх ҫук, ҫӳреме 
аван. Йапаласем ялме васкамасан та 
йурӗха, тесе пасар вӗҫнелле утрӑмӑр. 
Ӑҫта мӗн пур-ҫукка пӑхкадаса утатиӑр. 
Пирӗн умра пӗр йанкӑс пыраӖ Ш ара- 
варӗ лайӑх, пиншакӗ лайӑх— пур те 
лайӑх. Мишшапа иккӗн тӳрех ун ҫин- 
■Бине 100 тенкӗлӗх пахаларӑмӑр. Ҫак 
ҫаплах пирӗн умра утаГ, хӑй пӗртте 
кайалла пӑхмас¥. Ҫапла пыраканскер, 
пасар вӗҫне тухсан, пиншак кӑсйин- 
8вн курӑнса пыракан шурӑ сӑмса тут- 
рине йӑшт туртса кӑлар^ӗ. Тутӑр хыҫ- 
ҫӑн хупхура йӑлкӑшакан укҫа йен§ӗкӗ 
лап тухса ӳкрӗ. Ианкӑс ӑна-кӑна нии 
те туймарӗ. Утнӑ ҫӗртех сӑмсине хыт- 
тӑн йанратса тасатрӗ те, ҫавӑрнса 
пӑхмасӑрах, йарапар^ӗ хӑйӗн ҫулӗпе. 
Ҫывӑхра пирӗнсӗр пикам та нулмарӗ. 
Ак, телей!

Ҫитрӗм тв идсв 8икрби Йвн^ӗкв 
кӑсйава.

— Ҫурмалла вара, асту!—хытара¥ 
мана Мишша.

—  Иурӗ-ӗҫке, айта-ха пӗр-пӗр кӗ- 
тессе,— тетӗп.

Ҫавӑнтах пушкаткасем, ар§асем ку- 
паланӑ. Ҫавсен хыҫне карӑмӑр та уҫса 
пӑхрӑмӑр. 205 тенкӗ шӑнӑрт— 20 ^ер- 
вонтсӑ тата 5 тенкӗ. Ну, телей! 'Ҫас- 
рах пуҫтартӑм та ^икрӗм, уйӑрма та 
хӑрарӑмӑр ҫынсем курасран. Ан^ах, 
епӗр кӗтесрен тухрӑмӑр, пирӗн ума 
хайхи йанкӑс пырса та тӑ^ӗ.

~  Вӑт, йулташсем,— тет хӑй вырӑсла, 
— халӗ ҫак тӗлелле ыан укҫа тухса 
ӳкнӗ. Ман хыҫра есӗр пек астурӑм 
епӗ. Тупрӑр пулсан п арӑр ,~ аха;ь  ту- 
мӑп сире, тет.

Мӗн тӑвас? Тупман тесен те май 
килес ҫук, таҫта темле кӑмиссар пулӗ 
те тытса та хуптарӗ.

—  Мӗн 8ухлӗ сан укҫу?—терӗм.
— 20 §ервонтсӑ, тата 5 тенкӗ.
—  Ну, тупрӑмӑр 8ӑнах,-терӗм,— пӗр 

^ервонтсине паран пу.1.,?
— Иурӗ, йурӗ,—терӗ ҫак.
Кӑларса патӑм укҫана. Ш утласа пӑ-

ха?— 19 §ервонтсӑ та 5 тенкӗ ҫеҫ. Ак, 
тамаша! Ну, есӗр §ервонтсинв илнӗ 
тет. Ман ҫапах, илмен ҫин§ех, ӑйӑплӑ 
пулас килмест. Тата тупнӑшӑя 10 тен- 
кӗ илесех килет.

— Апла пулсан кӑтарт хӑвӑн ук- 
ҫуна. Ман хам ^ервонтсӑсен нумӗр- 
сене ҫырнӑ хут пур, акӑ пӑх! Ҫакӑнти 
нумӗр сан укҫушӗн^е ҫук пулсан, санра 
мар айӑп,—тесе кӑкринҫи кӑсйин^ен 
8ӑнах та нумӗрлӗ хут туртса кӑлар§ӗ. 
Епӗ те хӗрсе карӑм. Хамӑн 250 тен- 
кӗне туртса кӑлартӑм та (ман та, ше- 
ремет, 8ервонтсӑсем§§ӗ!) кашни пӗрне 
уйӑрса йанкӑса паратӑп. Вӑл нумӗрлӗ 
ху8ӗ ҫине пӑха! те, ман ^ервонтсӑ 
ҫине пӑха! те:—Ку ман мар—ку тошӑ, 
— тесе мана кайадла тыттара!^. Пурне 
те тытса пӑхрӗ, хӑйӗн нумӗрлине туп- 
марӗ. А епӗ х ӑ р а н ӑ ц ӗ у н  нумӗрлӗ ху- 
тӗн^ен. Унтан: есӗ йулташна панӑ пу.§, 
терӗ. Мишшанне те тӗрӗслесшӗн.

—  Ҫук, вӑл алпа та тыгса пӑхман, 
— терӗм те ҫарӑн^ӗ.

— Ну, темле пулнӑ, ҫылӑхӗ ҫур- 
иалла— мв сана 5 хвнкӗ!— тврӑ тв
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Вӑхӑтра тухнӑ.

—  Вӑйла ҫил-тӑман тухрӗ. Никам та 
тухса кайас ҫукха.

сопранирен токдат пӗтмесӗрех

тӑрса утрӗ. Епӗ хам укҫана пуҫтарса 
р кр ӗм  те: ех, шуйттан, телей пул- 
марӗ!—тесе пасаралла Мишшапа утрӑ- 
мӑр. Мишша та тарӑхнӑ. П асара кӗ- 
тӗмӗр ҫеҫ, пӗр тутар пӗр куиа накиткӑ 
сутса лара¥. Тыткадаса пӑхрӑмӑр,—  
лайӑх. Хакӗ йӳнӗ. Тӳрех 50 накиткӑ 
калаҫрӑм 5-шер тенкӗпе. Мишша 25 
кадаҫрӗ. Шутласа уйӑрса хутӑмӑр. 
Ӗнтӗ укҫа тӳллетпӗр. Епӗ хам йен^ӗк- 
рен 250 тенкӗне мӗнле майласа ^икнӗ 
ҫаплипех туртса кӑлартӑм та... ӳ-ӳ-ӳ-.. 
тутарса шӑхӑрса йа§ӗ ман тута хӑй 
тӗлӗнех. Вӑт, тӗленмелле йапала!.. Ман 
алӑра Еӗнеке пек касса пӗр майлӑ 
хунӑ хаҫат ху^ӗ лап 25. Вӑт, шуйтан 
йанкӑсӗ мӗн туса карӗ вӑл мана. Ман

укҫасене тытрӗ-па^ӗ, тытрӗ-паҫӗ те... 
А Мишшан 8иперех... укҫах. Ман та 
5 тенкӗ йанкӑс пани укҫах... ан^ах 
мӗн тӑвас-ха ман унпа... Мишша на- 
киткӑ илсе тавӑрн§ӗ. Епӗ хуйхи-суҪ- 
хипе 5 тенке ӗҫсе йатӑм та, киле 
Мишша шу§ӗ ҫин§ен ҫнткедерӗм. Кун 
хыҫҫӑн пӗтрӗ ӗнтӗ ман пурнӑҫ— пӗтрӗ 
услам тумалли.

Ҫырса илнӗ Пиҫен

Хӗрна хытӑ йуратнипе хӑвӑнтан 
уйӑрас килмест пулсан, ӑна усадтарах 
ҫынна к а ц а  пар,— кашни кунах ху 
патна 8упа-8упа пырӗ.
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Манӑн йулашни ҫыру.
Ну «Капкӑн» ретакси! ХӑГ вӑрҫ, хӑт 

хӗне, йулашкин^ен хӑ¥ «Капкӑнна» 
лартса хур ман ҫул ҫине,— кӑҫал «Кап- 
кӑна» урӑх ҫырмастӑп. Ҫитӗ. Иулашки- 
ҫырӑва ҫыратӑп кӑҫал, урӑх ан кӗт 
манран пӗр ҫыру та. Лайӑхи, на§ари 
— ҫапах ҫыряаласа тӑтӑм мӗн вӑй ҫит- 
нӗ таран.

«Капкӑна» ҫырса тӑма пуҫлани, тӗ- 
рӗссипе каласан, хаҫат-шурнадсене вар- 
дама пуҫлани пӗр ҫул та ҫукха, ан^ах, 
оана пула, тӗрлӗрен едементсем тем 
тума сивӗ куҫпа пӑхыа пуҫдарӗҫ.

Ҫавӑн пек, пӗр Елеыентпа иртнӗ шӑ- 
маткун мун§а пӗрле кӗтӗмӗр. Ку Еле- 
мент кунта иккенне пӗлнӗ пудсан, 
хамран ка^ака такн шӑрши килнӗ 
пулсан та, ҫав мун^ана пырса кемен 
пулӑттӑм, ан^ах, арӑм: санран лаша 
шӑрши кӗрет, кайах мун§ана, терӗ те 
кайас, терӗм хам та.

Х ӑвах пӗлетӗн, Комунпай мун§ине 
ҫарамасданса кӗретпӗр вӗтха. Епӗ, 
ырханскер, йӑпӑр-йапӑр ҫарамасдан- 
тӑм та, авӑрсӑр таспа шалалла кӗрсе 
карӑм. Мана х и р ӗ ҫ хайхи Еле- 
мент тенӗскер милӗкпе ҫапӑнакан иӳ- 
лӗмрен тухрӗ те, ман ҫумма пырсах 
пӑрланеа тӑракан оивӗ шывайухтарса 
идсе пуҫӗ тӑрӑх йа^ӗ. Ан§ах хӑйне 
пӗр тумлам та лектермесӗр, пӗтӗмпех 
ман ҫине, тия пырса кӗнӗ, тарламан 
ҫын ҫине йара па§ӗ. Вӑт, Капкӑн хуҫи! 
Сан ҫине ҫавӑн пек сивӗ шыв тӑксан 
есӗ мӗн калӑн мун^ара? Хире хирӗҫ 
хур пӑтти? Ҫапла. Епӗ те ҫапдах ту- 
рӑм: авӑрсӑр таса сивӗ шыв тултар- 
тӑм та, йара патӑм хайхи Елемента: 
тавӑртӑм, терӗм хам ӑшра. Ман Еле- 
мент, киленсе ҫеҫ кайнӑ:— тата йарха, 
спаҫҫипӑ кадӑп, тет. Хӑйӗн^ен пӑс 
тухса тӑра¥, шуйттанран.

Ку капла пул^ӗ. Иртнӗ тунти кун 
ху хушнипе «Капкӑн» ва.§;ьи апат-ҫи- 
мӗҫ шырама карӑм .Х ӑвах пӗдетӗн, 
Капкӑн хуҫи, ун пек 8ухне епӗ тӗдӗк- 
ре кантра йавнӑ пек ҫӳреме йурат- 
мастӑп, васкаса ҫӳретӗп. М айненҫӳре- 
ме майски карттус хӑлхана шӑнтаӖ 
анклиски хвассунлӑ па;§тту— ӑшӑ тыт- 
мас¥, йӗри таврах ҫил вы;§а¥,— 8упа- 
тӑп вара, ӑшӑнас теге.

Ӗлӗк „Тӑвай кӗретӗп“ текен пивной 
п у р ц ӗ  вӗФха. Ҫав пивной тӗдне ҫит-

сен куҫа хупрӑм та (курмасӑр иртсе 
кайас тесе), тата хытӑрах §унма ты- 
тӑнтӑм, вӑтӑр пус укҫана шалти йӗи 
кӗсйине иытарса хутӑм— §ейе вӗт 
ха 1та...

Ун§§ен те пулмарӗ,— ла8!—т у р ӗ 
сӑмса.

— Ех, воймаӖ терӗ тепӗр сӑмса ху- 
ҫи те, пӑркӑ трунисея купин§и пӗр 
трупияе ҫатӑртаттарса тытрӗ, ан§ах 
трупа ытла йӑвӑр пирки кӑна мана 
тытса ҫапмарӗ:— Пӗлетӗп епӗ есӗ 
«Капкӑн» йӑтти иккенне, тесе йул§ӗ.— 
Лекӗнха, ху та, тет мана.

Те турӑ мун^ине вут тӗртнӗ, те ту- 
рӑ пӑрушне пусса ҫинӗ ман ҫине ҫи- 
ленме! Ҫиленцӗрех. Епӗ кӑҫал пур-пӗ- 
рех ҫырмастӑп. Килес ҫулц ен  канас 
пӑртак, елементсен хӑлхисем те кан§- 
8ӑр. 1928-мӗш ҫулта, йанвар уйӑхӗн^е 
«Капкӑна» хыптармадли шарнуй та- 
тӑксем пуҫтарӑн§ӑр тата. Унтан вара 
ҫӗнӗ вӑйпа, ҫӗнӗ телейпе... Сисетӗн 
ӗнтӗ мӗн пулмалдине.

Ҫӗнҫуд§§ен сывӑ пулса тӑрха, ре- 
таксн! Ех, Капкӑн хуҫи! Сан ҫине те 
«Макар шышкисем» ӳкеҫҫӗ ҫав... кан 
ҫӗнҫулцен, есӗ те...

Ну, сывӑ пул. Сана ырӑ сунакан

ЕТМ ЕН А.

е кене.

— Итлеха, йулташ! Манӑн сайавле- 
ни ҫапах сӗтел ҫин§и сукна айӗн^е.

—  Ҫук, есӗ кӑна суйатӑн. Вӑл 
сукнаран епӗ ӗдӗкех хам а§а ва.§.§и 
йӗм ҫӗлетрӗм.

М а м ӑ к.
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ҪӖНӖ  Ҫ У Л Т А Н

„Пирен йал Йатлӑ врнере пӗрре 

тухакан хаҫатпа „К а П Н ӑ н“ 
ҫ ы р ӑ н с а  илӗр !

Хаҫатпа „Капкӑн“ хакӗ:
1 уйӑхлӑха 15 пус. 6 уйӑхлӑха 75 пус.

3 „ 45 „ 12 „ 1т. 50 „

Ушкӑнӑн ҫырӑнса илекенсенв ҫакӑн пек 

парнесем паратпӑр:

1.Пӗр йалта ҫпискӑ тӑрӑхЮҫынб уйӑхлӑха ҫы- 
рӑнса илсен, ҫав 10 ҫынна ъ^вашла пӗр кӑлентар, 
потпискӑ пухакана Зуйӑхлӑх „Бйваш йалӗ“ паратпӑр.

2. 20 ҫын 6 уйӑхлӑха ҫырӑнса илсен— 1 ҫурла, 
потпискӑ пухакана—6 уйӑхлӑх ,,‘Бӑваш йалӗ“ йа- 
ратпӑр.

3. Ие 10 ҫын ҫулталӑклӑх ҫырӑнсаилсен— вӗсене 
пӗр ҫурла, потпискӑ пухаканне 3 уйӑхлӑха „Сунтал“ 
йаратпӑр.

4. Ие 20 ҫын пӗр ҫулталӑха ҫырӑнса илсен, ҫав 
2 0 ҫы нн а — 1 ҫава; потпискӑ пухакана-3 уйӑхлӑх 
„Капкӑн „Сунтал“ , „'Бӑваш йалӗ“ укҫасӑрах йа- 
ратпӑр.

Ҫавпремисене, „Пирӗн йалпа“ „Капкӑн“ ҫырӑнса иле- 
кенсем хӑйсем хушшинъе шӑпа тӑрӑх вы)ьаса илеҫҫӗ.



16 К Л 11 К А 11 № 24 (57)

Ӗҫсем нумайланаҫҫӗ.

Иалти ваккат: Раштав ҫитсен... ух! вара! '§ӑвашсем ӗҫсе тултараҫҫӗ те, 
ҫапӑҫма тытӑнаҫҫӗ. Кайран, сут ва-§.§и сайавленисем ҫырмалла пулсан, мансӑр 
пулас ҫук.

Отв. редактор Д. ЗОЛОТОВ.
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