
Пбтӗм тйнури продеттарисем, пбрлвшВр!

КЛПКАН
Киревсӗр ӗмӗт сӳнъӗ.

К у л а к. Кам шуйттанӗ шухӑшласа кӑларнӑши ҫав Совет 
суйлавӗсене кӗркуннене хӑварма. ^истах сайа карӗҫке ӗнтӗ ма- 
нӑн йалканаш претҫетаттӗлне кӗрес шухӑшпа тунӑ 4 т,етвӗрт 
ханша.
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Ҫӑварнири шуйттансем.
'^впер хиртен 'випер арӑм туса йа- 

нӑ |и п е р  арӑмпа, ват  ассаттесен йӑ- 
липе, ҫӑварнире хунеме кар^ҫӑк патне 
карӑмӑр. Х ӑналарӗҫ лайӑх. Алтӑрпа 
та  ӗҫрӗмӗр сӑрине, ҫийес килмесен те 
ҫирӗмӗр йӗкер1 иве. Ӗҫни-ҫини ҫӑвар- 
тан  тухма пуҫласан, туртасене килел- 
ле ҫавӑртӑмӑр. Ҫӑварни ҫуни ҫут ҫу- 
ни пит те лайӑх ш ӑва¥ килелле. У ҫӑ 
смвлӑш па йурӑ ш ӑрана¥. 11ӑт-пат ҫӑл- 
тӑрсем ӳсӗртереххӗн пӑхаҫҫӗ,

Ҫын пек ларакан  тӗмескесем патӗн- 
'ден иртсе карӑмӑр, ҫырма урлӑ каҫрӑ- 
мӑр. Ш ы в армавӗ курӑн^дӗ. П ӗве урлӑ 
каҫмалла. Х ӑруш ӑ арман пӗви урлӑ 
каҫма. Ш уйттан ҫуна ҫине пырса ла- 
рассӑнах 'гуйӑна¥.

Хам шикленнине ар-ӑма систермес- 
тӗпха. «Ы р ӗҫрӗмӗр-ҫирӗмӗр, н и ҫтана- 
мӑс курмастпӑр, тесе мӑн сасӑпа йурла- 
са  пыратӑп (хӑранине арӑм сисесрен),

Арӑм аҫам ҫаннинден йа^дӗ тытрӗ 
сасартӑк:

—  И ӑкӑнат, И ӑкӑнат!..— Мӑн ту- 
рӑн мӑн тур амӑшӗ, ҫӑлах!.. П ӑх—  
шуйттан пур. Пӗтрӗмӗрех!— тет.

П ӑхатӑп  малалла— пит-куҫ ҫуталсах 
карӗ. Пыра¥ пирв хирӗҫ ш уйттан. Ҫӳ- 
ӳллӗ, ҫилхисем хура, куҫӗсем, епӗр сӑ- 
р а  ӗҫнӗ алтӑр пек, йалкӑш аҫҫӗ ан^дах. 
Ах, турӑ!.. Сӑхсӑхса илтӗм те, ну тап- 
ратрӑн  лаш ана иуш ӑпа илме. Лаши 
ҫамрӑк, ш ухӑ, тапранса карӗ, 'ву¥-’5 у¥ 
вӑркӑнса йулаттӑм^вӗ ҫуна ҫин^ден. 
Ш уйтган ҫинех пырса кӗтӗмӗр. Иртсе 
карӑмӑр ш уйттанран сиккипе,— тата 
тепӗр шуйттанӗ тухрӗ. Малтанхин^вен 
пӗ^вӗкрех. М алтанхи пекех хупхура 
хӑй. П уҫӗ ш апшурӑ, йур пек, аллин^ҫе 
'Вукмар. 'Вукмар тытнӑ аллипе.

Воспоти тур! Тытӑнтӑм лаш ана ӑш а- 
лама. Киле ҫити^дденех ӑш аласа пы- 
тӑм. П ӑрҫа пек тарсем йухаҫҫӗ хамӑн 
пит тӑрӑх.

Иӑмӑкӑм;
—  Мӗн пушар пулнӑ пек ш аккатӑи 

адӑка! Лаш и вилес пек хаш ка^. Ара 
апла... Арӑму ӑҫта тата, тет.

П ӑхатӑп  ҫуна ҫине—арӑм ҫук.
—  Иӑмӑкӑм, тетӗп.— Арӑма шуйт- 

тансем илсе йулнӑ. Арӑмсӑр мӗнле пу- 
рӑнас ӗатӗ.

Ӗсӗклесе йӗрсе пӗр сехете йахӑн 
выртнӑ хыҫҫӑн, хӑйӑ с^нтерме тытӑн-

нӑ^в^дӗ, 'в][ре'дерен тӑпӑртаттарма та 
пуҫларӗҫ.

—  Иӑмӑк, тетӗп.— Ш уйттансем ҫит- 
рӗҫ. Тархасш ӑн ан  уҫ.

Сӗтел хушшин^вен кӑмака айне тар- 
са  пытантӑм хам, кӗрӗк пӗркенсв 
выртрӑм. Иӑмӑкӑм уҫрӗ кӗртрӗ шуйтта- 
на. Воспоти!

Ш уйтганӗ шуйттан пулман, арӑи 
пулнӑ. Аран сывла¥ хӑй. Ара ҫуран 
]^сӗр пуҫпа ик ҫухрӑм ытда килме сыв- 
лӑш  нумай кирлӗ пулмалла ҫав.

Ирхине 'вупрӑм пуп патяе. Ҫапла- 
ҫапла, арман тӗлӗн^ве, ике шуйттан 
куртӑм. Молепӑн туса йарха. Леш, 
шуйттансене хӑратакан  ҫвегтуйа моле- 
пӑн тумаллата-ха... Тунӑш ӑн аха^д ту- 
нӑп...

Пӗр пӑт, ҫиме хӑварнӑ тыррах, леҫ- 
се памалла пул^дӗ молепӗншӗа. Х ӑйа- 
мат пупӗ!

К айран пӗ.ттӗм: пуппа тийаккӑнах 
пулнӑ мана хӑратакан  шуйттансем, 
ҫавсемех хӑратн ӑ, йӗксӗксем!

Ман пек ху:^ӑшӗсем патне кайас 
вырӑнне, ҫӑварнире иккӗшӗ те вӗсем 
арман хуҫи патне кайнӑ хӑнана. Ку- 
ш ак сӗте йуратман пекех вӗсем иккӗ- 
кӗшӗ те ӗҫме «йуратмаҫҫӗ». Ҫавӑнпа 
«ӑш а илкеленӗ» ӗнтӗ вӗсем ерехне ҫи- 
телӗклӗ. Ӑш а илсе тултарнӑ .хыҫҫӑн, 
тавлаш у тухса кайнӑ вӗсен хушшин- 
'Ве. Пупӗ каланӑ:

—  Есӗ, тийаккӑн тусӑм, шулӗкла 
етем! Проҫвир ҫине хунӑ 5 пус- 
сене хулӑн кӑсйуна персе 'ҫикетӗн те, 
2-ш ер пуссемпе улӑш таратӑн, тенӗ.

Тийаккӑнӗ:
— Е сӗ тата  турӑхш ӑн вы ҫӑхса ф  

ретӗн. 'Ҫӗреспе пыракан хӗрарӑм акур- 
сан, пӗшкӗнсе ^'вӗрес ӑшне пӑхмасӑр 
иртейместӗн, тенӗ.

П упӗ тарӑхса  ҫитнӗ. Ш ӑлӗсене йӗр- 
се тийаккӑна ерехпе сапнӑ, тийаккӑнӗ 
пуҫран ҫатлаттарнӑ йӗкер^дӗпе. Пупӗ 
вут сыппи 5.тытнӑ, тийаккӑнӗ тарма 
тытӑннӑ. П упӗ хӑвалам а ты тӑннӑ, ти- 
йаккӑнӗ тухса тарнӑ. П упӗ хыҫран, 
тийаккӑнӗ пӗве урлӑ... П ӗве хыҫӗа^ве 
хӑратса  пӑрахнӑ вара  вӗсем мана 
арӑм па иксӗмӗре. Ак, ӑҫта пулнӑ вӗсем 
шуйттансем!

Ш уйттан вӑл— ш уйттанах ҫав!
М— и.
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Совет ҫине шан та, ху та намака ҫинъе 
ан лар.

Ҫурвунне пулдӗ ку ӗҫ. Совет йала, 
'духӑнсене пулӑшу парас тесе, вӑрлӑх- 
лӑх тырӑ йанӑ. Епӗр виҫҫӗн пурин^ден 
малтан ҫитрӗмӗр. Сире вӑрлӑх мӗн 
'5ул кирлӗ?— тесе ыйтрӗҫ пиртен. Е пӗ 
хам пуриншӗн те ответ паратӑп: пире 
нумайрах^дӗ, тетӗп. Миҫе теҫеттин ҫи- 
не? Мӗн таран  ыр туса кӑмӑл тӑвас 
килет ҫавна парӑр. Е пӗр ху¥ ҫӗр те- 
ҫеттин ваади  парсан та  илетпӗр, те- 
тӗп . К аллех ӑнланмаҫҫӗ.—  Нумайи 
акса ҫитменни?— П ирӗн пӗтӗм уйӑпех 
акман. Тархаш ш ӑн соснанипе ырҫын 
пулса пире ш ертвӑ тӑвӑрах ... 15-шер 
пӑт па^дӗҫ те, кашнин^денех ал пустар- 
са  хут ил^дӗҫ.

Ну, киле илсе ҫитертӗмӗр. А мӗн-ха 
вӑл 15 пӑт хамӑр 'духӑн 'вухне? Илсе 
килтӗм киле— шутлатӑп: аксан —  ака 
тума плукӑ ҫук; луд^дӗ сутас!

Ҫав сам антрах пускил пырса кӗ^дӗ: 
тавай, тет, илетӗп!

Укҫине па^дӗ, ш ӑпах плукӑ илме ҫи- 
тет. Ан^дах каллех: мӗн мана лаш асӑр 
плукӑ? К арӑм  пулӑшу комиттетне: ла- 
ша илме пулӑшмӑрши?— тетӗп.—• Мӗн 
'8уд сана?— Мӗндуд кӑмӑл тӑвӑр... П а- 
'§ӗҫ вӑтӑр пидӗк тенкӗ. Каллех алӑ 
пусрӑм. Ш утдарӑм мӗн пур укҫине те, 
куратӑп— л а т а  илме ҫитет. Ан^рах ни 
плукӑ ҫук, ни акмалли... Кретит йул- 
ташлӑхне карӑм. Е пӗ '§ухӑн, тетӗп. 
пӗр алдӑ тенкӗ^дӗ м ана — хуҫай ства  
йусаса йамаллӑх.

Карӑм укҫипелле килелле. П ӑхатӑп  
хам килкарти-шалаш, килкарти мар. 
Иепле-ха ку ш алаш а епӗ лайӑх да- 
лаш ана илсе йарӑп? Х уйхӑрӗ манӑн 
лаша! А, пӳр^дӗ? Ун пек пӳртре пур- 
насси. Йурамас} кун пек пӳрт пурӑнма... 
Ҫакӑнтан вар а  епӗ х уй ха  карӑм. Ҫит- 
рӗм трактире. П ӑх атӑп — унта уш так- 
ҫанах манӑн икӗ йулташ хуйхӑрса 
лараҫҫӗ. М аха ап л а?—тетӗп. Е аӗ , тет 
пӗри, — ӗне илмеллӗх укҫа илтӗм. А 
мӗн тӑвӑп х а  епӗ ӗнепе сӗтне йурат- 
ман '5ух?

Епӗ, тет тепри ,—ҫурт тумаллӑх ук- 
ҫа  илнӗ: а  мӗн м ана ҫурт тума, ӑш 
ҫавах варка¥, вилӗм те 'ҫасах персе 
ҫитӗ...

Ҫынсем уш суха туса та  пӗтер^дӗҫ, 
епӗр трактирте хуй хӑ туса ларатпӑр.

Ҫынсем акса та пӗтер^дӗҫ— епӗр ҫаплах 
хуйхӑратпӑр. Ҫынсем уш тыр вырма 
та  тухрӗҫ— пире «хуйхӑрмалдӑх» т а  
ҫук, пӗтрӗ... Ӑҫтан тата пулӑшу пудӗ 
пире 'бухӑнсене? —  тесе шутлатпӑр. 
Кӗркунне ҫитсен комиттетсем виҫҫӗш те 
персе ҫитрӗҫ: парӑмуна пар! Ӑҫтан 
парасха, епӗ 'духӑнне пӗлместӗни мӗн? 
Про-д^дӑнсене тӳле! Мӗн тӳлес, нимӗн 
те ҫук пулсан? Е пӗр кил-ҫурта ҫырат- 
пӑр! Ма лашине илмерӗн? М а плукӑ 
ҫук? Е сӗ укҫа илтӗн! Илнӗ. Ҫавӑнпа 
та  илнӗ, мӗншӗн тесен епӗ '§ухӑн! 
Хайхискерсем пуҫӗсене кӑтӑрт-кӑтӑрт 
туса хыҫрӗҫ те салан^дӗҫ.

Хӗллерехпе комиттета кайрӑмӑр: 
ҫуркунне^в^ден пулӑш ӑр!..— Нимте пул- 
мас1 сире!—И еплеха апла?— Е сӗр кив 
парӑма та  памарӑр. В ӑт-тӑк йапала! 
Ы тла та  духӑнран ӑш ҫуна!'... Телей 
пулмарӗ, Ав Ҫӗтӗк Кӗркурп, ■ҫухӑн ҫын 
иулнӑскер, Советран пулӑшу илнипех 
йусанса карӗ. Телейсӗр нимӗн те пуд- 
мас¥ ҫав! ТИ Л Ӗ ТУС.

Сӑра вутти.

Й ен-касси ҫамрӑкӗсем кӑшарни. ва:[)- 
■|)И сӑра тума вут тупаӑ.
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Пӗр такашӑн тӑват шӑл.
Тв сурхури дух сив сӑмакункӑ ӗҫни 

йурамарӗ, те каҫпа тумтирсӑр тула 
тухса пӑрсутитсӑ пулнӑран,— пӗр кай- 
ри шӑд вӗлерет ыратса. Н и вӗри  йаш- 
ка, ни сивӗ шыв йурамас! мура! 
Аптрул!

—  Е х , ухмах, мӗн асапданса пур- 
натӑн вӑд шӑдшӑн, тухтӑра кайса кӑ- 
ларттарсам, терӗ Натли инке иртнӗ 
шӑмат кун ман арӑм патне кӑвас тӗп 
нлме килсен.

—  Х ӑй ухмахлӑхне кӑтартса пур- 
на^' ҫав. Тухтӑр ҫтк пулсан апла май 
хӑК  К ахал мари вӑл... и-и тӗссӗр, те- 
се хуҫӗ Натли инке хыҫҫӑн хам 
арӑм та.

—  Х ӗрарӑм  каланн пур духне те 
вы рӑнсӑрах пулакан марддӗ, тухтӑр 
патне кайсан мӗн пулӗши, терӗм хам 
та  иуҫ тӗшшӗн.

Тунти кун пите куҫа алшӑлипе тӗр- 
кесе ҫыхса лартрӑи та, пасар майлӑ 
тухтӑр патне ирех тухса утрӑм.

Ҫитрӗм —тухтӑрӗ ҫук. Кивйала ада 
ҫуратма кайнӑ, терӗҫ. Кайасси ҫурат- 
ма мар, ҫураттарма кайнӑ пулмалла 
та— пӗлеймерӗҫ пулас Тухтӑрӗ ҫук 
пулсан та, халӑхӗ Ш упаш карти Кор- 
коп макаҫӗнне ҫӑнӑх илмв пухӑннӑ 
пекех тулса ларнӑ.

4-5 сехет деретре кӗтсе ларсан, пӗр 
хвершшӑл патне аранах  декрӗм.

—  Мӗн ы рата^ савӑн , тет.
—  Курмастӑнши пите ҫыхнине, те- 

тӗп.
— Айта салт!

Салтрӑм.
—  Е х ӗ  ей, пӗтнӗ-иҫ санӑн шӑл-ҫӑ- 

вар! П илӗв шӑд кӑлармалла пула1, 
тесе худӗ хвершшӑл епӗ ҫӑвара кар- 
санах.

—  Ай, турах!.. Ӗнер андах така 
пуснӑддӗ, така пуҫне мӗнпе кӑш лас 
апла, тесе йатӑм дӑтайнасӑр.

—  Т ака пуҫяе кӑшлаканӗ тупӑнӗ 
вӑл, есӗ ху  пӗр шӑлсӑр пулсан мӗнле 
пурӑнӑн вӑт, терӗ хвершшӑл темшӗн 
хӑрах  куҫне хӗстерсе.

—  Такасӑр йулӑпин йулӑп, андах 
шӑлсӑр... Пош алӑстӑ шӑлсӑр ан хӑвар, 
ыран леҫсе парӗҫ, терӗм хвершш ӑл 
галине тытса.

Апла каласан, хверш ш ӑл пӗр тугӑх- 
ма пуҫланӑ хӗскӗд илдӗ те, шӑла ша- 
та-арт тутардӗ. Ик куҫран ҫиҫӗм пек 
вут тухса карӗ. Хӗскӗде ҫӑвартан кӑ- 
дарсан:

—  Т атӑлса килнӗ мур шӑлӗ, теире 
кӑларас пула)', терӗ те каллех— кӑ- 
тӑрт-кӑтӑрт... ш атӑрг тутардӗ. Ҫӑвар- 
тан ним майсӑр йун перет. 'Ҫӗррӗн йулса 
пулмӗ, терӗм. Пӗр ҫур сехетрен ара- 
нах шӑл катӑксене пуҫтарса ■ҫисрӗм 
те, килеллв тухса утрӑм...

Таки вӑл, ҫӑвапатне! Тепӗр тӑват 
шӑл кӑлартарасси мӗне тӑратдӗха вӑл. 
Халӗ ӗнтӗ лайӑх— пӗр шӑл та  ы рата- 
кан ҫук.

Хӗиӗртенипе така вырӑнне ӗнер 
ват кадаканах  пусрӑм.

Ш ӳрпе ҫиме пырӑр. РОНИ.

Портфӗ/ь йурри.
Х утлӑ-хутлӑ епӗ пур,
Хутсем дикме вырӑн пур, 
Ҫут тӑка та  манӑн пур 
Питӗрмелдӗх ш андӑк пур.

У^дрештенире ӗҫлекенсем 
М ана тӗксех йамаҫҫӗ, 
К апинетра ларакансем 
М ана илсе ҫӳреҫҫӗ.

М ана тытнӑ ҫынна курсан 
М айра хӗр те паллаш а!, 
К айран вара  'ҫун хуш ӑнсан, 
Виҫҫӗмӗш пайне аптӑрата!.

Вырӑна кӗрсен мана тытсан 
Саветушди савӑна^,
Растрат пулсан салатса йарсан 
Сут алливе ҫакланаЕ 

Сутран тухсан (айӑплансан) 
Вырӑнтан та  сирпӗнет,
Хӗрлӗ питлӗ майрийӗ те 
Вӗремӗпе сивӗнет.

Аптрамалла ун дух манран 
Хутсем тухса вӗҫеҫҫӗ. 
Вырӑытан тухсан киле кайсан 
М ана ҫӑкӑр дикеҫҫӗ.

МИКИТА К Ӗ РК У РИ .
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Нуша кулаь ҫитерет.
(Кӑвак сухал Кавриле каласа паниндвн).

Ҫӗвӗ тырӑ пиҫидден кивҫен тырӑ 
пама ыйтма кайсассӑн, П уйан Никкӑн 
патӗнден рак пек дакса намӑсланса 
тухнӑ хыҫҫӑн, пӗрик кунтан хырӑм, 
кӗсйери тапак хутаҫҫи пек пушанса 
карӗ, пит-куҫ типӗ пӑрӑҫ хутаҫҫи пек 
пӗркеленсе имшерлендӗ.

Виҫҫӗмӗш кунне, каҫ пулас умӗн, 
тӑпра айве пытанса йулнӑ паранкӑсене 
шырама кӗрес шутпа, сакай адӑкне 
уҫнӑддӗ,— пӳрт алӑкӗ уҫӑлах карӗ те, 
пырса кӗдӗ йуплӗ сухал. Ратне килдӗ 
пу.д тесе, сакайне анма пӑрахрӑм. Кам- 
ши тесе пӑхрӑм та, П уйан Никкӑн 
ахлата)'. Унта-кунта пӑхрӗ те, хӗпӗр- 
терӗ пулмалла— никам ҫуккине курдӗ 
ге, пуҫларӗ хуллен пуплеме. Укҫи ҫу- 
халнӑ мӗн йуплӗ сухалӑн. М ана йумӑҫ 
Ьулма дӗнме килнӗ.

Илсе карӗ вара  мана мӑн хырӑмлӑ, 
;апҫутӑ атӑсем тӑхӑннӑ Н иккӑа хуҫа 
(ӑӑӗн ҫуталса ларакан кил-ҫуртне. Хӑ- 
1а  пултӑм еп вара унӑн патӗнде, сӑ- 
зине те ӗҫтереҫҫӗ, ерехнв те ӗҫтереҫ- 
;ӗ, пуҫрап та  адашлаҫҫӗ. Хам, тӑрна 
1атне пынӑ тядӗ нек, даратӑп сӗтел 
кушшинде сарӑлса.

Х ӑналанӑ ■духне ҫанталӑк пӑртакҫӑ 
йпӑртарах пек туйӑна¥дӗ те, йумӑҫ 
тӑхма хушсан, ҫанталӑаӗ те улшӑнса 
кайнӑ пек туйӑнса карӗ.

Ӑҫтан хӑйаматран тупас ку йуплӗ 
ухалӑн укҫине, Соломон патш а мар- 
кв епӗ. Солоыон патш а вӑхӑтӗн^де пу- 
|ӑннӑ пулсан, хам ах Соломон пуднӑ- 
1ӗ-и мӗн те, халӗ Солоыон патш а вӑ- 
[ӑ̂ дӗ мар та, Соломон пулма пулта- 
|аймастӑп. Х ӑраса ӳкнӗ хыҫҫӑн, ҫапла 

Шут тытрӑм: ӗҫсе вилме ан^ҫах май 
*упрӑи.

—  Пӗ^ҫ^ҫен пӳрт мана п арӑр . У нтах 
Я Р  витре ерех пултӑр, терӗм.
И  Икӗ кундден хам пата никама та 
ф м а  хушмарӑм.
. П ахдара кӑтартрӗҫ пӗ^ҫӗк пӳрт. Ун- 

■Л карӑм пӗ^ҫденех.
'^Ҫ ӗрлв пуладден ҫаплах ӗҫрӗм унта. 
•У^сӗрпе укнӗ пулмалла, вӑрантӑм та 
ҫурҫӗрте, пуҫ ы рата^ ҫурлас пек. Сар- 
мантейӑн сар 'дӑххи сар ҫӑмарта тав- 
ра ыӗнле кускаланӑ, ҫавӑн пекех, кус- 
^ л а с а  ҫӳрвтӗп пӳрт тӑрӑх ӑш  варка- Зце.

Хуҫа автанӗ еп вӑранннне сиснӗ 
пекех, киккирекку!— тесе йа^дӗ савӑнса.

—  Отин йеҫ, терӗм вырӑсла ('ҫӑваш- 
.та каласан, „пӗри пур“ тени пула!').

Тата 5 — 6 'дерккине ӗмсе илнӗ хыҫ- 
ҫӑн, татах  кикиреклетсе йа^ҫӗ автан.

—  Т ва йеҫ, терӗм каллех вырӑсла.
Нумай вӑхӑт иртмерӗ пу:д, шак-шак-

шак тутар^дӗҫ алӑка. Кам унта, тесе 
ыйтрӑм та, уҫса кӳртха, терӗҫ.

Пӳрте кӗрсенех икӗ тарҫӑ мана тил- 
мерме пуҫларӗҫ.

—  Е пӗр укҫа вӑрланӑ, ан^ҫах есӗ 
пире ҫӑл, тесе йӑлӑнаҫҫӗ, ухмахсем.

—  Сире ҫӑласси маншӑн йӑвӑр м ар , 
укҫине кӳрӗр хам алла, терӗм.

—  Епӗр, ухмахсем 160 тенкине пӗ- 
тернӗҫке, теҫҫӗ.

Кӳртсе падӗҫ укҫине. Х ӑӑсеве йа- 
тӑм ҫывӑрма. Хам, ■дӗвик-^дӗвик сала 
кайӑк кантӑр-вӑрри курсассӑн савӑн- 
нӑ пекех, савӑнса 'дӑматанран 350 
тенкӗ кӑлартӑм.

К айса хутӑм вара ■дӑматанне хуҫа 
патне кры^дтса айне.

Ирхине ирех тӑтӑм  та, хисеплӗн 
кӗтӗм хуҫа ҫуртне. Лупас айӗн^де тӳ- 
перея вӗрен ҫакма еп хушрӑм. Вӗҫне 
кирпӗ^ҫ ҫакрӑм та, пуҫларӑм ӗнтӗ су- 
лантарма. М анӑн „йумӑҫ“ судана^, ук- 
ҫа йенне „перӗнет“ . Кунта ҫӗрлехияе 
те манмарӑм, 510 тенкӗ ҫуккине те 
кӑтартрӑм.

Укҫи сахал пулман мӗя, 510 т. хуҫи 
хӗрхенмерӗ. Тупӑннӑшӑн йуплӗ сухал 
савӑн^ҫӗ— татах ҫвр тенкӗ мана паҫӗ. 
Ӗҫтердӗ те ҫитер^ҫӗ, лавпах киле леҫ- 
тер-ҫӗ.

Акӑ ӗнтӗ самана. П уйса ҫитрӗм, вӗт, 
епӗ.

Еҫӗ, тӳррипех каласан, ҫапла пулнӑ.
Е пӗ «отин йеҫ» (»пӗри пур“ ) тесе 

кӑш кӑрса йанӑ вӑхӑтра ыана сыхлаыа 
хуҫа тарҫи алӑк патне пынӑ. Епӗ 
„отин йеҫ“ тенине илтсен, ■ҫупнӑ вӑл 
хӑйӗн йулташӗ патне калама,

—  Ах, Петӗр, пӗтрӗмӗр! У кҫа епӗр 
вӑрланине йумӑҫ пӗлҫӗҫкв, шуйттан! 
Алӑк патнв ҫитнӗ^д-дӗ, «отин йеҫ* тесе 
кӑшкӑр^ҫӗ. П ит йерипен пывӑ^ҫ^дӗ. Есӗ
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Хурах. Ӗмлг.е вӗреннин историйӗ.
Л ӗрре, ҫӗрле,
И улташ аа пӗрле 
П ы ратпӑр урампа 
Пы.^ҫҫӑклӑ ҫулпа.
Л авкка тӗдӗн^ҫе 
К айрӑмӑр тӗлӗнсе:
Л авкаҫ Ларик 
К ӑш кӑрҫӗ шарик!
—  Х урах, тет, хурах!
Ах, тур, тытӑрах!
Вӑрӑсем тапӑнҫӗҫ 
Л авккана ҫаратрӗҫ.
Ак йӑпӑр-йапӑр 
(Х амӑр хаш катпӑр)
^уп рӑм ӑр  ураыпа 
Х алӑха вӑратма:
—  К равул—х^рах!
Х алӑх тухӑрах!
Х урахсем тапӑннӑ 
Л авккана ҫаратнӑ!..
П ӗр  тавяр хӑварман. 
Вӑррисем тытӑнман.
Тепӗр кунне 
Тытрӗҫ вяррине:
—  Е х , мушшеник,
Л апкаҫӑ Ларик 
Х ӑйех  ҫаратнӑ.
Таварне тартнӑ.
А нҫах аҫи айван 
П ӗре те тунайман.
В ӑл хӗпӗртенипе 
Иудташ но тӗппипе 
К аласа кӑтартнӑ,
Ашшӗне тыттарнӑ.

Й ЕХ В И Н .

те кайса п ӑхха, есӗ пынине пӗлейми, 
тенӗ.

Тепӗр тарҫи пынӑ дух, автан  тепре
авӑтнӑ.
ӳсӗрпе.

„Тва йеҫ“ тесе йан ӑ епӗ

Ҫапла вара  ман ҫинҫен дап сарӑл- 
дӗ. П урна киде даплӑ йумӑҫ пултӑм. 
Кунӗн-ҫӗрӗн ман пата хадӑх  пыра¥ҫӗ. 
Мӗн дул суйа суйаттӑм. Ҫапах мана 
ӗненегҫӗҫ: ҫу-ҫӑмарта ҫӗоет-дӗҫ, укҫа- 
тенкӗ пара^ҫӗҫ.

Мӗн тетӗн ҫак есӗ? Халӗ ма йумӑҫ 
пӑхмастӑн, тетӗн? Ма пӑхмасси... Ха- 
лӗ-и?.. хаф... мӗн... ватӑлтӑм... мӗн... 
йуыӑҫ... мӗя... кхм... сыв пулха, манӑн 
каймалли пурха... Васкатӑп.

Кавриле каласа панинден ҫырса 
илнӗ ИЛСАРАИ.

9 уйӑхри ӗмет...

I 7 ҫу.1ти ӗмет...

10 ҫулти ӗмет.

ШкултАн вӗренсе тухсан, ӗмтерет.
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Иалӗҫтӑвком ҫыруҫи, темшӗн тарӑх- 
са, урайне лад! сур^дӗ те:

—  Ҫыраҫҫӗ ҫав... Вӗсене хулара 
ҫырса ларма лайӑх... Х уттемӗнҫы рсан 
та, дӑтыалӑх пур.

П ӑх халӗ! Вӗсене пӗр ерне хушшин- 
де, ыраш мӗн духлӗ акни ҫинден, ш ӑтса 
тухнн ҫинден, ыраш акнӑ вырӑн миҫе 
панда шутланни ҫинден ҫветӗна тӑрат- 
малла. Ку хамӑр йалти ҫеҫ пулсан, 
пӗр сӑмах та  шарлаыӑттӑм... Ку виҫӗ 
йалпаҫке... виҫӗ йалпа!.. дорт!

— Мӗн хуйхӑрмаллп пур! —  терӗ 
йӑваш йӑн претҫетатлӗ,—пӗтӗмпех ҫыр- 
са парӑпӑр!

— Мӗнле ҫырса парӑпӑр, тетӗн есӗ, 
ш ухӑш лаха хӑвах, пӗр ерне хушшинде 
пӗтермелле вӗт-ха?

—  Епӗр ш утласа пӗтередден, ҫур ҫул 
иртсе кайа¥ ве1ха? Ы раш ӗ те йур 
айӗнде...

—  Ништо! Кун пек ӗҫе пӗрре ҫеҫ 
курман. Ҫыр:«Райӗҫтӑвкома. Сирӗн ҫав- 
ҫав нумӗрлӗ отношенийе хирӗҫ ҫавна, 
кӑна йама хушатнӑр!

—  Мӗн, ҫавна, кӑна, терӗ тӗлӗнсе 
ҫыруҫи.

—  Пӗлместӗн-и мӗн мӗнне, паллах 
ҫветӗни тӑратм а мӗн кирлӗ! Инструкси 
ыйтса ҫыр!

— Т ӑхтаха, Ҫӗпритун!— терӗ ҫиллен- 
се ҫыруҫӑ. Райӗҫтӑвкома епӗр ӑҫтан 
хушма нултаратпӑр? Вӑл пирӗнген 
асди, вӗт-ха!.. ыйтатпӑр— тесе ҫырса 
йареан йура1!

—  Есӗ ан калаҫса т ӑ р ,—терӗ кулса 
Ҫӗпритун,— ҫыр, ку вӑлтапа епӗр вӗ- 
севе ҫаклататпӑр. Ҫветӗнисене епӗр 
пурӗ-пӗр вӑхӑтра тӑратаймастпӑр вӗт- 
ха? Пултараймастпӑр. Снадӑт ҫырмал- 
ла. Вӗсем «хушатпӑр» тенӗ сӑмах тӗл- 
не ҫитсенех, карӗҫ вара  хыҫкаланма. 
М алтанах «вӑл сӑм аха сире ҫырыа 
йурам ас)»— тесе ҫырса йараҫҫӗ,— ҫн- 
йӗнден пӗрре йатлаҫҫӗ. Унтан инструк- 
ся хатӗрлеме комиҫҫи суйлаҫҫӗ. Ко- 
ыиҫҫи вӑл ӗҫе пӗр ҫур ҫула йахӑн 
тӑса!’. Епӗр вӑл вӑхӑтра, ҫветӗнисене 
хатӗрлеме те ӗлкӗретпӗр. Ун дух, 
ы раш  та  йур айӗнден тухат...

—  П аш ка есӗ, Ҫӗпритун!— терӗ са- 
вӑнса ҫыруҫӑ. —  Сан пуҫра ■ҫӑнах та  
миме пур! Сана кунта ыар, сана 
кӗпӗрнене, аслӑ кӑмиссара кӑна кӳртсе 
лартмалла, йе укҫа шутлаканни тусан, 
есӗ 'ҫылай укҫа ӗҫлесе тупмалла!

Претҫетатлӗ сухалне ш ӑлкаласа, хӑй- 
н е  хӑй савӑннӑ пек пудса лардӗ.

КА— ПӐВ Н . А.

Пурнӑҫ тухмахӗсем.
Самани ҫавӑн пек.

—  Сирӗн йалти Иӑван^дн Хӗдӗпӗ 
килте ҫуки мӗн вара?

—  Ҫук, килте пурӑнмас¥ вӑл. Али- 
мент тӳлесрен Ҫӗпӗре тарнӑ.

Ок ¥ .  х ӗ л х е м ӗ .

Ватӑ пионер.
—  Хветӗр, есӗ пионери, комсомоли?
—  П ионертах тӑратӑп. Атте 'ҫӑпта 

ҫаптарнӑ пирки, сухал та  шӑтма пуҫ- 
ларӗ, пионертая комсомола куҫармаҫҫӗ.

Т и н с а р .

Сивӗ.
Саветуйуш]5и; Мӗн ес найан вут хут- 

ыанн, ыӗншӗн слушӑш^ди- 
сем 'дӗтреҫҫӗха? 

Сторошиххӑ; Вут хутманран мар— есӗ 
киднӗрен 'дӗтреҫҫӗ вӗсем. 

И Л Е Н К Е И .

Нумай.

—  Сирӗн йалта ку^дттурӑ тӗлӗшпе 
ӗҫлекенсем пури?

—  Мӗнле «ку^ьттурӑ тӗлӗшпе»?
—  Ара, ҫутӑлӑх тӗлӗшпе ӗҫлекенсен.
—  Ш утсӑрах нумай ҫав ҫавнаш кал 

ҫынсем. Ҫӗрӗн-кунӗн хӑш ӗ ҫав ҫутти 
ӗҫӗпех ӗҫлеҫҫӗ.

П  ӑ  ш а  т а н.

Амӑшӗпе а-&н.

—  '§арӑн, Ваҫҫа! Ан ашкӑн. Аш- 
кӑнсан хӗыетӗп.

—  Мӗяшӗн ӗнер И ӑван  пи^д^дене хӗ- 
немерӗн. Вӑл, атте ҫук чухне кидсен, 
санна пит ашкӑн^дӗ те, ҫап ах тӑн а  есӗ 
хӗнемерӗнҫке.

С о к к о л о в .



Вилнисем -&ӗрӗлеҫҫӗ.

Внлнӗ ҫынсем ■дӗрӗлсе тӑрассине 
ӗненекен удрештени те пур хӗрлӗ Со- 
вет ҫӗршывӗнде. Тӗнде тӗрлӗ тесе аха.1ь 
каламан ҫав. Ҫул ҫыра¥;

Аслӑ-Патӗрйел райоаӗнди атминист- 
ратси пайӗ 1912-мӗш ҫулта виднӗ Вер- 
ликкӑв краштанин ҫине, сӑмакун тӑ- 
ва¥ тесе, 10 тенкӗ штраф хунӑ. 
Ш трафне хӑҫан шьтраса илме пулта- 
рӗши? 10 тенкӗ вырӑнне, 10 шӑыӑ та- 
тӑкӗ те тупас ҫук, мӗншӗа тесен Вер- 
ликкӑв вилни 15 ҫул ытла ӗнтӗ, тет.

Вилнӗ йапала та  хӑш  духне 'ҫерӗлме 
пултара¥ҫке. Ав отдотсем тӑрӑх , удреш- 
тенисен^ҫе йапӑх  ӑҫлекенсем пӗтсех 
пыраҫҫӗ, ӗҫре апла ыар.

Халӑха йӑхӑрмалли ҫӗне май.

Сӳкӗҫ ҫыра^:
Ш уркасси (Ш упаш кар районӗ) дир- 

вӳвӗн пупӗсем кӑҫал, тоххот сахалран, 
халӑха диркӳве тӳртмалли ҫӗнӗ ыай 
ш ухӑш ласа кӑларнӑ. Вӗсем кашни 
праҫник кунах сопрани туса вӑрҫаҫҫӗ. 
Х алӑх, ”Вйрвӳвв ҫӳреме шутламасан 
та, вӑрҫнине курма 'ҫирвӳвв нумайпу- 
хӑва1, тет.

Хӑш-пӗр йалсоветсен вӗсен^ден «при- 
мер» илмелле. Ҫапӑҫни вӑл ■дӑнах ха- 
лӑха пухма пултара!.

Ъйвашран улпут пулнӑ ҫынсем.

Ун пеккисем кашни кӗтесрех пур. 
Акӑ Хӗрлӗ-^^угай районӗяден ҫыраҫҫӗ:

П архаткин йалӗв^ҫи ҫӗр упполномо- 
'дӑнсем, йанваоӗн 5-м ӗтӗнде, Хӗрлӗ- 
^у тай  районӗн^ди ҫӗр комиҫҫи йышӑн- 
нӑ прикӑвӑрӑн коппиае илеймесРр, пӗр 
талӑк ҫурӑ иртернӗ. Пӗр талӑк ытла

20 ҫухрӑыран пынӑ лашасем выҫса 
тӑ^ҫӗҫ, теҫҫӗ.

Лашасем выҫни мӗн вӑл? Пӳрократ- 
сем выҫма пуҫласан, самана улшӑнма 
пултара¥. Лашасемшӗнех улшӑнмас)'.

Сыснана сысна ҫӑва1Р.

Сӳре ҫыра¥:
Вӑрнар районӗн^ҫи Мӑн-Айпӑш йал- 

совет претҫетаттӗлӗ Елексантр Кӗр- 
кур^дӗ йатлӑ пуйан ҫынна, ■духӑн ҫын 
тесе, утостовереяи ҫырса панӑ. Утос- 
товеренишӗн сысна ҫури илнӗ, тет.

Алла алӑ ҫӑвнӑ пек, сыснана сысна 
ҫӑва¥. «Капкӑн» та  йӗплӗ ҫӑмах пӗ- 
ҫернӗ ш ывра ҫӑвасш ӑн вӗсене. Таса- 
лӗҫ иккӗш те.

Шӑшисем.

Ҫӗвйал-Пукаш ри (Сӗнтӗр-вӑрри ра- 
йонӗ) шкулта куш ак кайӑвӗсем нумай- 
ланса кайнӑ. Т ата расна ив ураллӑ 
куш ак кайӑк та пур.

Ш култа стурӑш ра пурӑнакан Лупа- 
нӑв Микита шкула хутма ван ӑ  вутта 
хӑйӗн килне сӗтӗрсе кайа¥ сӑмакун 
пӗҫерме. Ш кул куш ак кайӑкне 'дарма 
май ниҫта та  ҫукши мӗн? тет Ш ӗнт- 
реш.

М а  ҫ у к? Ак «Капкӑн» шартлат- 
тарса худӗ те ӑна, тапалавса ҫеҫ 
вырта¥.

Иурлас, йурлас йуррине...

Еа-дакан купӑста пах^дине курсан, 
купӑста ҫимесӗр 'ҫун канмас¥.

Ҫавӑн пекех Ш упаш кар 
Ш ур^а касси шкулӗн^де вӗренекеа пио- 
нерсем кӑҫал Сурхури ■дух йурламасӑр 
дӑтаймарӗҫ пулмалла. Ирпе тӑваттӑн
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пионерсем кашни килӗрех, «славит« 
туса ҫӳрерӗҫ.

— Е й  пионерсеы! Ма Сурхури йуррн 
йурлаттӑр?

—  Халӗ каниккула йадӗҫ те, йура¥ 
пулӗ тетпӗр, теҫҫӗ.

Каниккул йадӗие «Капкӑн» йуррв 
йурлаттарарха сире. Ҫинҫерех сасӑпа 
йурлӑр!

Ҫунасӑр лаша.

Ертеменсем (В ӑрнар р .) Тарас Хве- 
тӗрӗ ш ӑрпӑкран пуҫласа пӗренвне ҫи- 
тидден «панккӑ» лартса картла вы .|а - 
нӑ. Иулашкинден йулашки ҫунине, 
дӑядӑн панЕкӑран йалхуҫайстви хатӗ- 
рӗсем туӑанма илнӗ 10 тенкӗ укҫине 
«панккӑ» лартса вы.даса йанӑ. Халӗ, 
вӑрманган вӑрман кӳмелле ҫухне, Хве- 
тӗр лаши хӳри ҫине ҫакса нӗрер пӳ- 
ленке илсе тавӑрӑна)', хӑнана каймал- 
ла пулсан хӗлле урапа кӳлсе туха¥. 
Пит '§ейе Тарас Хвегӗрӗ.

К е л и.

Активнӑй комсомолӗссвм.

(Ы раш-цулӑх, Куславкка р.).

Райкомол ҫекреттарӗ; Есӗ, йулташ, 
миҫе уйӑх комсомола вснос тӳлемен?

Комсомолӗс; 1926-мӗш ҫулшӑн тӳле- 
нӗ^ҫдӗ, 1927-мӗш ҫулшӑн тӳлемен.

Райкомол ҫекреттарӗ: А. есӗ йулташ?
Комсомолӗс: Е пӗ пӗртте тӳлемен. Ма- 

на комсомол пидетне паман та, мӗншӗн 
тӳлес ман.

Райкомол ҫекреттарӗ: Капла йурамасФ. 
Сирӗн тӳлесех п у л а !  Тӳлемесен сире 
комсомолтан кӑлараҫҫӗ.

Комсомолӗссем: Мӗнле кӑлараҫҫӗ?
Ок1апӗр рево^ьутси 10 ҫул тудтарнӑ 
йатпа пулнӑ амниҫтипе пирӗн тӳле- 
мвлли пӗтмени вара?

К в а с к о в  Н.

Коппвратси тавра.

Прикаш&ӗк. Пирӗн копператтива 
нихӑш копператтив та  ҫитеймест.

Инҫпектӑр. Ӑҫти копператтива?
Прикашъӗк. Асса-кассвндине. 
Инҫпектар. Ма?
Прикаш&ӗк. Ҫынсен копператга- 

вӗсен^ве аван, кайакан таварсем ну- 
кай. Пирӗн кайми таварсем.

С а в а.

Икӗ ь^ваш.
Икӗ 'дӑваш пӗрре 

Х улава килнб пбрле.
Мӗн ҫӑыӑлпа-ши-ха вбсем?—
Тейбҫ м ава  йулташсем.

Ҫӑмӑлб мӗнӗ,—
Ав, вӗсем икшер пӑт тыррино сутса 

Икбш ик кӑсйа тултарса,
В ак тӗвек таварсем илнб.
Халб хваттерелле кайаҫҫб. 

Хӑйсем тавар хакб ' ӳкмеани ҫии^ҫен 
Усламҫӑсем ашкӑнни ҫин^ден 

К адаҫса ш авласа пыраҫҫӗ.
Ҫав хуш ӑрах пбри: 'дим, терӗ, 'ҫнм-ха! 
Кирле пидден Микули вбт ку пӑх-ха! 

— Ҫук, вбт! Ӑҫта? Хӑшӗ?
Тесе пӑха)' йулташӗ.

Ей, куҫу! Авӑ вара картусли!
Ҫук пу4|, утти ун мар.
—  Иепле ун мар?

Т упата Кирле пи^ҫ^ҫен Мнкули! 
Х улара кунта пурте ҫапла 

К аҫӑрӑлса утаҫҫб.
Е л  курмасни, авӑ  йепле 

Вӗтгбн-вбттӗн пусаҫҫӗ?
Ху¥ мӗн каласан та  ку 
Микула! 'Ҫупса карб те ку 

Хайхине кап йарса тытрӗ хыҫалгая, 
Пбсмблле. Майра! Иепле тарас усалтан!

Акӑ леш вӑрҫа пуҫдарӗ 'дӑваша:
—  '§уваш ла, тет, 'дувашла! йа вот тте!.. 

Х айхи пирбн йулташа.
'рутҫех ҫупкӑ ҫути лекед^дб.
—  Ҫтан паллан! Е й самана!

'^ӑваш  арӑмӗсем апла 
Ӳсӗр упӑшкисвне ҫеҫ^ кӳпкеҫҫӗ. 

Кӑсем тӑрри-урине те пблмеҫҫб. 
М айраран иккен питӗ сыхӑ пулмалла, 
Тесе дӑвашсем утрӗҫ в ар а  малалла.

Н . ИЕВТОККИМ ӐВ.

Мӗн мӗнв пӗлтврвт.

Ҫапӑҫу— Клупра картла вьиданӑ хыҫ- 
ҫӑн пулса иртекен йапала.

Хаҫат— вудамалли ҫуртсен^де ■дасҫасах 
кулак аллинде ҫурлакан йанада. 
Лосӑнк—пӗр-ик кунтанах ҫтена ҫумӗн- 
ден вӗҫсе ҫурӑдса анакан йапада.

Сур^ӑк— вулаыалди ҫуртсенде „урай- 
не ан сур“ текен хугпа пбрле урайбя- 
■де ҫутӑлса вы ртакан йапала.

Тавлашу— ерех пирки тувӑ калаҫу.
&иркӳ— туса пбтереймен клуп.

К. К. П у м а  ш к ӗ в.
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Хвершӑл пӳлӗнӗнъе.
Ирхи хӗвел илемлӗн пӑхаТ. Ҫынсем 

хвершӑл вилессе кӗтсе курни-илтнисем 
ҫинден калаҫса лараҫҫӗ. Л ӗр хӗрарӑмӗ 
калаҫса лараканнинден ыйта¥.— Мӗн 
ыратнипе килтӗнха есӗ тата?— Ара 
варвиттиие асапланаТҫке ыан 12 
ҫулхи хӗрада. К унпа виҫҫӗмӗш хут та  
килеп ӗнтӗ те, андах уссине пӗлме- 
рӗмха. Те аванниве намаҫҫӗ пире 
■дӑвашсене, емелне, терӗ арӑм.

—  "Йӑнах та  ҫапла пу^ь ҫав, тесе 
худӗ те ц р и .^ А к ӑ  ман ада та  ерне 
ытла ӗнтӗ пӗрре илсе килтӗм, емел те 
илсе карӑм, пӗртте майа каймарӗ.аптра- 
са  тепре килсе пӑхас терӗмха. Ав кунта 
мишавай теҫҫи пурӑна¥. Ҫавӑн арӑмӗ 
варвиттине аптранӑ та, пӗрик кунта 
ҫӳрекен пулвӑ, тет. Кунне иквиҫ хут 
хверш ӑя патне дупса килет, тет. Ара 
вӗсене пирӗн пек пӑхаҫҫӗ-и! Л айӑх 
ун пеккисене хвершӑл лайӑх емед 
пара¥. Вӗсем епӗр иар вӗт.

Ҫапла хӗрарӑмсем калаҫса ларнӑ 
ҫӗре, пӗр тӑнлӑрах ҫаирӑк ҫын итлесе 
тӑдӗ те, 'дӑтаймасӑр вӗсен сӑмахне 
сӳн^герес тесе ҫапла каларӗ;

—  Е сӗр емелӗрсене илсе кайасса 
кайнӑ пулӗ-теха, ан^дах хвершӑл мӗнле 
памаллине, тата дирлӗ ҫынна мӗнле 
апат ҫитермеллине турӑри?— тесе хуш- 
са  хуҫӗ.

—  Е-ҫте-р-тӗ-м, пӗр виҫ хут та. 
парса пӑхрӑм. Ним усси те пулмарӗ-ӗ!

—  Апатнв ӗнтӗ вӑл хуш нӑ пек ӑҫ- 
тан  ҫитерӗпӗр. Вӑл вӗренӗ сӗтпе шур 
кула^ҫ андах ҫигерие хуш а^ те, таҫтах 
вӗсем пирӗн пек ■дӑвашсемшӗн. Кула^дне, 
пулсан, вӗретнӗ сӗтсӗр те аван ҫийӗт- 
•дӗҫха пирӗн а^дасем.

—  Вӑт апда пулсан хверш ӑла лайӑх 
емел памас тесе айӑплама ҫук. Епӗр 
емел ҫине ан^дах ш ансан, тата хвер- 
шӑлсем 'ҫирдӗ ҫынсене мӗнде апат 
ҫиме хушманнине итлемесен, нихҫан 
та  нире нимӗнле емел те пулӑш ас 
ҫук. М ишавай ҫинден каларӑр. Вӗсене 
лайӑх  емел панӑ теттӗр. Вӗсем хвер- 
ш ӑл хушнин^ҫен пӗр йӗп пек те иртмеҫ- 
ҫӗ. Хвершӑл ун арӑмне кунӗпе те 
аи ат  ҫиме хушман тет те, вара  
ҫавӑнпа упӑшкине: ха:д ҫиме йура1и! 
тесе ' ■дуптара^, тет. Леш каллех 
ҫиме хушмас¥, тет. Ҫапла вӑл хуш ни- 
не итлесе тӑрса -дас 'дӗрӗлнӗ, тет вӑл.

Пире калаха, выҫӑ тӑр, тесе. Епӗр; 
кулса каларӗ, теме нуҫлӑпӑр...

Ҫав вӑхӑтрах  хвершӑл антеккӑ 
алӑкне уҫса йадӗ те, пурне те; но- 
мӗрсем пури? Камӑн номӗр ҫук, илӗр, 
терӗ. Н у, пврвӑй номӗр кӗр, терӗ.

П ӗр сарлакарах арӑи  а^дине ҫӗклесе 
кӗрсе тӑ-дӗ.

—  Инке! Л ар. Ҫак тенкел ҫине.—  
терӗ хвершӑлӗ.

—  Е пӗ-и , терӗ арӑм.
—  Сана калап ҫав.
—  Л армасан та  йурӗха, ха:д ■дылай 

лартӑмӑрха.
~  Н у, кирек-йепле пул. Мӗн кирли- 

шӗн килтӗнха, инке?
Епӗ-и? Есӗ ҫав!
—  Ман ҫак ада варвиттинеҫкеха, 

пӗр ерне ытла ӗнтӗ. Прушкн парса 
йанӑ^д^ҫӗ, иккӗшне ӗҫтертӗм те, уссине 
пӗдмерӗм, вара  ыттисене памарӑм та.

—  Мӗн йатлӑ вӑл?
—  Епӗ-и?
—  Аду 'вирленӗ, вӗт, а^ду йатне 

ыйтап.
—  Е -е, а^да Курти йатлӑ.
—  Ашшӗ мӗн йатлӑ? Хушама^дӗ пури?
—  Ашшӗ— Мӗтри П авӑл'5, теҫҫӗ, ху- 

шама^дӗ— '§урнух, теҫҫӗ.
—  Миҫе ҫулта вӑл?
—  38 тудтарса 39-ра карӗ пулас 

ҫак Илен кунӗ.
—  Фу ты! а^ҫу миҫере тетӗп?
—  Е  е, а^да 3 ҫул ҫитет П укравра.
—  Х ӑш  йалсем есӗ?
—  Еп-ӗ-и? е-е...
—  Н у-та, есӗ.
—  Е пӗ Виҫпӳртсеы пулап, ара

палламасна? Е пӗр темиҫе те килнӗҫке 
кунта,_

—  Ӑҫтан палласа пӗтерен кашни 
кун ҫӗршер ҫын килеҫҫӗ те. Нумай- 
ранпа-и '§ирлӗ?

—  Ӗпӗ-и?
—  А^ду тетӗп!
—  Е -е... ада  ӗнтӗ йун-кун, хаы

пасара кайсан '§ирлвнӗ'ддӗтеха, миҫе 
кун пула^ха?

—  А^дуна мӗн ҫитерсе усран?
—  Епӗ-и?
—  Футги! «Епӗ-и, епӗ-и». Есӗ

пулыасӑр, ш каииа калаҫапи кунта.
—  Е пӗ ӑн а хуратул пӑтти, тата

салма ҫитереп.
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—  Апла ан ҫитер, вӗретнӗ сӗт пар, 
рис кӗрпи шӳрпине пар... Акӑ сана 
тумлампа ӗҫиелли парап. Кунне 4 хут 
икшер тумлам пӗр ■ҫей каш ӑкӗ вӗретяӗ 
шывпа хутӑш тарса пар.

—  Прушки ҫуким. Прушки аван 
тенӗддӗ мана кӳрӗшсен.

— Есӗ мӗя ианиве ил, мӗн кала- 
нине итле!

—  Еаӗ-и?
—  Есӗ ҫав, есӗ!
—  Апла йурӗ еппин, ара  мӗнле 

ӗҫтермелле терӗнха ес ҫакна?
—  Б у  вӑт сан пуҫӑвта прушки 

шухӑш пулнӑ, епӗ мӗнче ӗҫтермеллине 
калавӑ дух есӗ мӗн итлерӗн? Икшер 
тумлам. Кунне тӑват хут...

—  Е -е... Иурӗха, есӗ пӑртак ҫӑра- 
рах  туса памала^дӗ,

—  "Ҫутав ес, инке! Емел вӑл п ӑтӑ  
мар, вӗт.

—  Е -е  есӗ, хвершӑл, паҫӑр мӗн 
пӑтти ҫитерме хуш нӑддӗ-ха?

—  К аланӑ сана пӗре, тух вунтан. 
Урӑххисем вӗддӗр. Вӗсем те дирлӗ. 
Санпах кун иртерес мар, атту ваҫ 
пулӗ,

—  Второй номӗр кӗр! кам унта?- 
тӗрӗ хвершӑл.

—  'Цимха, терӗ леш арӑм, епӗ хам 
та  старав ыарха. Хамшӑн та илес 
пӗр килнӗ духне.

—  Иурӗ мӗн йатлӑ есӗ?
—  Епӗ-и?
—  Е сӗ ҫав!
—  Е пӗ Алтати йатлӑ.
—  Аҫу мӗн йа1 Дӑ тата?
—  М анӑн -и?
—  Санран ыйтап та, сан пудмасӑр.
—  Атте пур^дӗ те вилнӗ вӑл. Ман 

атте ҫук,
—  Ҫув пулсан Еилнӗ тӗв йадӗ пуд- 

нӑ, вӗт?
—  П урдӗ-ӗ йадӗ те , Уртемей йат- 

лӑддӗ.
—  Миҫе ҫулта?
—  Е -ӗ  вӑл виднӗ 'вух бб-ре^д^дӗ, 

хаоь...
—  Виднӗ ҫыншӑн емел илместӗн 

вӗт! Вӑл кирлӗ ыар.
—  Е -е  епӗ-и? Е пӗ хӗрӗх [тултартӑм 

пулас.
—  Упӑш ку пури сан?
—  Пур-ддӗ, кунта килмерӗ вӑл.
—  Кунта килнине ыйтмаҫҫӗ. Пури 

тӗтӗи.
— Е -е  пур-пур, килте пур.

—  Мӗн ырата¥ха сан, инке?
—  У ра лаппи ырата¥. Ав пӑхха. 

Кирпӑд ӳкрӗ те такви ырата¥. Темиҫе 
хут^ден лартгартӑн, ҫапах ырата¥.

—  Е х , инве! Кунта ним сикмеллн тв 
ҫук. Есӗ ахалех ҫав йумӑҫсене, 
уруна сикыӗ тесе, турттарса ыратта- 
ратӑн.

—  Иумӑҫ патне кайман епӗ. Х аиӑр 
йалта нӗр арӑи ӑста, ун патне темд^д 
килеҫҫӗ ларттарма.

—  Ан калаҫса тӑр ӑста тесе. Ним 
те иӗлмест вӑл. Сыпӑран 'ҫӑнахах 
сиксен ӗмӗрте те пӗр ура лартма 
пултараймас^ вӑл. Авӑ ури ним те 
сивмен. Ӑна лартрӑм тзсе санран 
укҫа иднӗ. Акӑ сана еиел парса йарап, 
кашни кун пӗр ик хут ывӑҫупа уруна 
сӑтӑр. Н у, тух! Ҫигӗ. Ҫынсем нумай унта.

—  '§имха. Пирӗн пӑйахамӑн пыйти 
нумай. Ҫавӑншӑн емел ҫук пу:д сирӗн?

—  П ыйтӑ еыелсӗр те пӗтет. Ҫӳҫне 
ҫап ҫут илсе йар ха^дӑпа. Кашни 
ернере мун^ҫа вӳрт, Мун^да хыҫҫӑн 
таса кӗпе тӑхӑнтарт, Н у, тух, ӗнтӗ.

—  Тухасса тухӑп таха, епӗ а^дана 
мӗнле памаллине нантӑмха?

—  Кунне тӑват хут икшер тумлам.
—  Сӗтпе-и, йе 'ҫейпе терӗни ҫак?
—  Вӗрентӗ шырпа тенӗ сана. П уҫа 

ҫавӑран.
—  Ш ывне нумай йамалла терӗниха 

ҫак?
—  П ӗр "дей каш ӑкӗ терӗм те... Ҫ9^ 

хут кала сана! * '
—  '^ей каш ӑкӗ тени пысӑки? Пирӗн 

ун пев ваш ӑв ҫув. И аш ка ҫиыеллц 
пур та, тата  кӗмӗл каш ӑк пӗрре пур.

—  Ху¥ кӗмӗл пултӑр, ху¥ йӗс 
пултӑр, ху^ те пӑхӑр пултӑр— 'дей 
каш ӑкӗ пултӑр.

Ну, тух ӗнтӗ ви ҫсехвт  пурескӗн н ..;
Тепбр ҫур сехетрен аран-аран тухса 

карӗ хвершӑл патӗн^ҫен арӑм, Арӑмне 
хвершӑл ҫавӑтнӑ. Т атах  кадаҫасран 
ҫӑвартан тытнӑ.

—  Ну, второй номӗр кам? Кӗр!
ИАЛҪЫ ННИ.
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Кӗркунне.

.

ГГ------ '

—  Тырӑ^пур^дух ӗҫзсха,5савӑн арха 
вилидден...]

Ухатара.

Хӑш пӗр ухатникоеы пӑшал кӗпҫи 
ҫуине канграпа ҫыхса панӑ кайӑка 
лайӑх персе тытаҫҫӗ вара.

К айӑк хыҫҫӑн ухутник •дупа?, услам- 
ҫА хыҫҫӑн— фининҫпектӑр, шулӗк хыҫ- 
ҫӑн— нилитсионер, машшинискӑ хыҫ- 
ҫӑн аслӑраххи, аслӑраххи хыҫҫӑн— ас- 
ли, каш кӑр хыҫҫӑн ■ҫупакавнисем ҫук- 
па пӗрех вара.

Вула11,
Ӑҫта кайан?

-— Вуламалли ҫурта.
— Мӗн тума?

-  К артла вы^дама.

Шухӑшсемпе
Мӗскерле шухӑшсем кӗрсе каймаҫҫӗ- 

ши, пӗр пӗдден пӳртре ларнӑ ■ҫухне. 
Таҫта та  кайса ҫапка.ланса ҫӳрен, тем- 
скерде пысӑк дына кӗрсе те оӑхан, 
андах кайран...— тесе вӑрӑммӑн сыв- 
ласа каласа пӗтердӗ пӗр 35 ҫула ҫит- 
нӗ йалти патмар ҫын.

Ку Миха^да. Тар кӑларнасӑрах  п ӗ- 
ренине ҫуна ҫине йӑвантарса хума 
йуратакансвер. Ц урнӑҫра копператтив 
претҫетаттӗлӗ пулса вурасшӑн вӑл. 
Ҫавӑнпах хӑйӗн шухӑшне ҫапла када- 
са  кӑтарта!'.

—  И рпе кӑвак ҫутӑллах, ыйӑхран 
вӑрантӑм та, ларатӑп кӑмака ҫинде. 
Темсвер шухӑшсем кӗрсе карӗҫ, дипе- 
рех копператтив правленин претҫе- 
таттӗлӗ пулса тӑтӑм. Пысӑк ӗҫ вӗт!... 
Правлени претҫетаттӗлӗ?! Хам аллӑра 
икӗ пине йахӑн  укҫа тытатӑп, лавк- 
кара мӗн духлӗши тата? У -у-у унтине 
шут шӑрҫнсӗр ш утласа та  кӑларас ҫув, 
темскерле прикашдӗвӗ укҫа ҫине путса 
лармас!.

Ну, укҫа аллӑра нумай. Мӗн тӑвас, 
тесе ш ухӑш латӑп. П асара кайас те- 
рӗм. Ш утланӑскере, ӗҫе кӳртес терӗм, 
карӑм пасара. П асара ҫитсенех, таҫ- 
тан ш уйттантан, деш Косҫпирт текенӗ 
вуҫ умне пулдӗ. У нта кӗмесӗр нийепле 
те дӑтаймарӑм. Кӗрсенех, мӗн тӑвас- 
сине хӑвӑрах  пӗлеттӗр, тавай  пӗр пут- 
тылвине, терӗм. Лешсем:—тата кирдӗ 
мари, теҫҫӗ. Илсе вилнӗсвер, лартӑрах 
терӗм. Еҫнӗ ҫемӗн ӗҫетӗп. Ман ҫумма 
гата виҫҫӗн-тваттӑн ҫыпӑҫрӗҫ, пурте: 
стравствуйте, теҫҫӗ. Хам палламастӑп 
та. М анӑн укҫа пуррине пӗлеҫҫӗ 
мурсем!

Хам ухҫана ш утласа пӑхма та  ӗл- 
кӗрейместӗп. Кӗдендесем мӑлт та  малт- 
гах  пуш анса выртаҫҫӗ. Кайран вара... 
вӑхӑтлӑха шуйттан дӑыласа вайнӑ 
урана,-ура ҫине тӑма та  пултараймас- 
тӑн. М ана— стравствуй текенсом те 
ҫӗртех йӑванса выртаҫҫӗ.

Унтан епӗ, те ҫывӑрнӑ, те антрани- 
п е | ним пӗлмесӗр пулса выртнӑ. Каҫ 
пулас умӗн пуҫа тӑратса пӑхатӑп, 
дасрах увҫана пӑхас, терӗм. Кӗсйене 
■ҫивсе пӑхатӑп, ман укҫа пӗр пус та 
йулман (хутаҫҫине пӑрахса хӑварнӑ). 
Ӗнтӗ те маврас, темскер тӑвас! Киле 
ҫиткелерӗм, унден те пулмарӗ, деш,
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пулнисем.
„айӑк-пӗрдисене" шутлаканне „ревиҫв“ 
теҫҫӗ-иха, вӗҫтерсе те ҫитрӗ. Айӑв 
пӗрдине мар, мӗн дул укҫа ҫухатнине 
тӗрӗслерӗ. М анӑн укҫа ҫук, ӑҫта кай- 
ас! ваҫарӗҫи, терӗм. К аҫараҫҫӗ унта!... 
Ш ур дул ҫурта хупмалла тӑвас, тата 
пӗтернӗ укҫине шыраса илес, терӗҫ. 
М ана шур дуллӑ ҫурта хупсан пурнӑпиха 
терӗм. Кавкуй шур дул ҫурта, тӗр- 
-р-м-е-н-е вайса хупрӗҫ. Ех! матка 
мӗнле пурна^ши, тесе андах ларатӑп. 
Ун пек пулма турӑ ан хуштӑрах!,— тесе 
пӗтердӗ М иха.|4 а.

—  С анӑя ву ш ухӑш ланӑ йапала ҫеҫ, 
андах дӑнах нулнӑ манпа вӑл ӗҫ. Рао- 
траттӑ турӑм вӗт!—тесе худӗ пӗр 15 
ҫула ҫитнӗ Вагдкка. П асара вайас пу- 
лаК Укҫа ҫук. Аннерен ыйтса пӑхас 
терӗм. Ы йтсан, дӑнах та 5 тенкӗ пар- 
са йадӗ, аш-пӑш, сӳссем илме хушрӗ. 
П асара ҫитрӗм. Первай апаткӗрсе  ҫи- 
йес терӗм. Столовӑйне кӗрсе пӗр 30 
пусдӑх ҫирӗм. Ӗнтӗ мӗн тӑвас,— апат 
ҫинӗ хыҫҫӑн шыв ӗҫес килет. Ш ыв 
ҫук. Тавай сӑра ӗҫес, терӗм...

Киле ҫитрӗм, иан ни сӳс ҫув, ни 
аш ҫук. Анне пӑскӑрта? андах. П ӑс- 
кӑртни Гйатлаҫни) ҫитмест, наккӑ тип 
муада вуртме пуҫларӗ, мӗлки х-ы-т-ӑ. 
Унтан суйлав правине те ҫухатрӑм: 
калаҫма та  ҫук, как 'дӗнетӗн хирӗҫ, 
та-а-вай каллех хӑлхарап та, пуҫран 
илтерет андах, темскерле алли ывӑн- 
маҫ1?

Кайран мӗнле-ха?— тесе ыйтаҫҫӗ пу- 
лӗ манран. Мӗн мӗнли? Выҫӑ лармал- 
ди пастовккӑ (колотовкӑ) опйавит ту- 
рӑм. Футги! Хам иар опйавит турӑм, 
аннех колотовкӑ опйавит тутардӗ. Ивӗ 
талӑв пӗр ҫӑвӑрсӑр усрарӗ. Хам пур- 
наттӑм та  пудӗ, хырӑм вилетех пу.д, 
тенӗддӗ, пигӗ выҫса кайрӗ. Кусем ҫит- 
меҫҫӗ, тата пуҫпа йадӗҫ. Ҫӗпӗре мар 
Ҫӗр мувдана пуҫпа йадӗҫ. Алӑкнв 
лад! хупрӗ те анне, тул йенден тӗвӗ- 
лесе хӑвардӗ. Л аратӑп вара ш алта 
мӗскӗн шӑшн пек...

Ҫапда ҫав. Пуҫри шухӑшсем пуҫӗ- 
пех пӗтерме пултараҫҫӗ ҫынна!

НАМАНКАН К. И.

Ҫур кунне.

—  В ӑрлӑх ҫитмест пек туйӑнат. 
Кӗркунне ерех туса ӗҫкеленисем аса 
вилеҫҫӗ.

Ҫилленет.
—  М иквта пи^вде! Сан ҫинден „К ан- 

кӑнра" ҫырнӑ.
—  Мӗн ҫинден, мӗн тесе ҫырнӑ-ха?
—  Э^ӑрттӑн, паттентсӑр аш па сутӑ 

тӑват, тесе.
— Кам ҫырнӑ? Мӗн йатлӑскер?
—  Иалкор ҫырнӑ.
—  Иакор ҫырнӑ? Кам Йакорӗ?
—  Иалвор ҫырнӑ.
—  Ш уйттан! Ҫав '§ана Иакорӗ ҫыр- 

нӑ. Ҫ авах, ҫавах  ҫырнӑ. Налосран 
иытарса хӑварнӑ вӗллесем ҫин^двн те 
вӑлах пӗдтервӗ. Т авӑрӑпха еп ву '§а- 
на Иакорве!

А М Ӑ В .
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ТОКЛАТ&ӖК: Йулташсем, сутуилӳпе копператси ӗҫӗ вӑл йалпа хулана пӗр- 
лештерекен кӗпер. Пирӗн ҫав хулапа йал хушшин^и кӗпере кунран кун ҫирӗп- 
летсе пырас пулаТ.

ИТЛЕКЕН: Санӑн сӑмахсем питӗ тӗрӗс ӗнтӗ. Епӗ те ҫав хула ҫулӗ ҫин^и кӗ- 
пере ҫӗнетес тесе тем ^ул калани. Ан^ах йусас текенсем ҫук.

Санкомиҫҫисем, ӑҫта есӗр?

П асар пысӑк, тем те пур.
Илес тесев пыл та  пур

Каткипех.
Катки ҫине лӑнк уртӑнса 
Хуҫи тӑра¥ хумханса

Ш ыв хуыле.
Ӑснӑ пылне йӑпӑлт хы па^ 
'§ӗлхиаеле сӑтӑрса

К алакран. 
Тути-ҫӑвар, пупленипе,
Ҫ ӑра  кӑпӑк ик йен^де

Сур”Бӑкпа:
Вӗт ҫӑыӑр пек тек пӗрхӗнет 
Хӑй шӑ:{, витӗр каткана,

Пыл ҫине. 
Х алӑх  теыде кӑн а курыас^, 
Х упӑрлана! пыл илме

В аскаса.
Й А РУ Ш КА .

Икӗ тус.
Тӗл пулдӗҫ ик пйандук.
Ы таларӗҫ пӗрпӗрне.
Хӗпӗртесе ӗҫмешкӗн 
К арӗҫ пивнойа.
Пуҫларӗҫ ун!’̂  харкаш ма...
Х ыттӑн тӑпӑлдӗҫ.
Ӗмӗрлӗхе тӑшманӑн
Иккӗш уйӑр.тдӗҫ. С о к к о л о в .

*
* *

—  Сирӗн копператтивра пулӑ мӗн 
дуд тӑра!?

—  Х аклӑ. Кӗренкви 15 пус.
—  Ой-ой-ой! Ы тла та  хаклӑҫве!
— Сирӗн коииераттивра мӗя дул 

тата?
—  5 пус андах.
—  Мӗнле пит йӳнӗ апда?
—  П атдепымалли ҫук шӑршӑ.

А м ӑ в .
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Шапа.
Тухрӗ пӗр ш апа 

Кӳлӗ хӗрнелле, 
П уҫа каҫӑртса 

Иурла^ йуррине: 
М а-ка-кка-ка как!

П ӑха^ ҫӳлелле. 
Мурра мурра-а!

Ҫын курна¥ ҫӳлте. 
Ш апа кӑмӑлпа 

Ш ӑрата^ йурра, 
Свиӗс сӑнӗпе 

Варла^ ҫырана.
Ҫын дӑтаймас!— дулпа 

Ҫапа^ ш апана:
П ӗт ес, пӗт шапа,

Ан варла ҫырапа! 
Авдах, ш апа кӗҫ 

Каллех кӑш кӑра!, 
Ҫын ҫине вӑл кӗҫ 

Ҫӑтас пек пӑха¥.

Саплӑк.

Упӑшки:— Н а-ха, матка, ҫак шала- 
вара сапла^а пар.

Арӑмӗ:— Мӗнпе саи лас~ ки лте ним- 
ле сукна татӑкӗ те ҫук вӗ¥.

Упӑшки:— Н у ҫӑвапатне еппин. 
Ҫитес ернере Ш упаш кара каймалла 
пула^, пӗр саплӑклӑх сувна тупса 
килӗп-килӗпех. У н •дух саплӑн.

Р — и.

Хӑравҫӑ.

Йалӗҫтӑвком претҫетаттӗлӗ: Ҫав ку- 
ш ака урама ав йарӑрха. Атту вӑл 
йалан иртен-ҫӳрен ҫын ҫулӗсене татса 
ҫӳрет. Претҫетаттӗл кушавӗ ҫынсем 
умӗнди телейсене пуҫтарса ҫӳрет тесе, 
хаҫат ҫине ҫырса парсан, мӗн тӑвас 
тетӗн есӗ?!..

Ҫавӑн пек хӑш  дух 
Иалти пуйансем:

Советран пӑрсан та 
Илтнеҫ йуррисем.

АКСАИ М.

Сӑмаххи сахал— хуйхи пысӑк.
Ади:— Атте теп, атте! Е сӗ шалу 90 

тенкӗ илетӗп, теттӗнҫке, пайан ма 60 
андах илтӗн. Виҫҫӗмӗш пайӗ ӑҫта?

Ашше:— Пысӑклан. У нвух ху та 
пӗлӗн.

Йӑвӑр ӗҫсем.

Есӗ пӗлтӗр уйесра ӗҫлеттӗн, 
хадӗ ӑҫта ара?..

—  Х алӗ районта.
—  Мӗнле, ӗҫсем уйесринден йавӑри?...
—  Турттарса иӑхман. Хӑш  пӗр 

«дело»сен хулӑнӗш  уйесринден кайах 
пулас ҫук.

Р — и.

Шӑнкӑрт укҫа пулӗши?
'§ӑита ҫапакан копператтив р ен ӗсеК ; вӑхӑтра 

укҫа илейменшӗн, ӳпкелешеҫҫӗ. (Иалкор).

Ак, шуйттан! Ҫак патака ҫӗклеме те вӑйӑм йулмарӗ хуф. 
Вӑй ҫитет пулсан илмелли укҫана тытса тӑракан волокит-ьӗксен 
пуҫӗсене ҫапса салатас килет^ҫӗ.



„Капкӑна“ ырласа.
Пуйаы хуша^ куххаркаве 
'{[(срах ҫвне вхсв ввхмо.

КуххврвД ҫнме ихсе килвее!^,

Куххарвӑ ҫвне вхсе квлнес^. 
Твҫта вуха* „ Капкӑна*'.

Пуваи хуша* пӗр а^ваяа 
Куххарвӑиа 'девсе кнхне.

Куххаркӑ ҫпве вхсе ввямест,

Ада ӑна двнсе кихнест— 
Вухаҫҫӑ пӗрхе „Капкӑна“.

Пубав хушаТ тарҫпне 
Вӗсем ӑҫтияв пӗхсе кяхне

ӑна '^все  внлмест, 
Тарҫӑ пӑхмаҫ вӗсем ҫняе, 
Вухаҫҫӗ иӗрхе „Капкӑна“ . 

Пуйан йара* к у ^р н е  
Виҫӗшне те хӗртсв вихмв

Куххаркӑ ҫнме идсе кнлмест

ӑна ҫӗнсе кихмест, 
Тарҫӑ пӑхмаҫ вӗсем ҫиЕв, 
Куҫӑр манвӑ вӗсене хӗртме 

Вухаҫҫб пӗрле „К апкӑяа“ 
Вара пуйав тарӑхнипе 
Карӗ столояӑйа апатҫиме. 

Куххаркӑ ҫиме жлое вилмвст 
ӑна дӗнсе килмест,

Тарҫӑ пӑтмаҫ вӑсем ҫино, 
Кудӗр мавнӑ вӗсеве хӗртне,

Пуйав ҫимест те ӗҫмест ге, 
Вулаҫҫб нӗрле „ Капкӑва'*.

СОКОЛӐВ.

Оть. редактор А. Золотов.

Чувашлит .>6 178 Чебовсары, тип. „Ч уваш ская К янга“ .


