
Пйтӗм тйнъари пролеттарисем пӗрлешбр!

КЯПКӐН у - м ӗ ш  Щп АП РЕЛ Ш ӖН . 1 9 2 8 -м ӗ ш ҫ у л .  

—  4 - м ӗ ш  ҫул тухат. —

Шывсем шавласа йухнӑ ъух.

—  Ма есӗр ҫуркунне майак лартаттӗр?

—  Майак лартасси ҫннъвн йанвар уйӑхӗнъе йышӗннӑ постановле- 
НИЙ8 пурнӗҫа кӗртетпӗр.
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М у н к у н  „ п ӑ т т и “ .
Хупах Микулайпе Ерхип Иӑван§ӑн 

анкартийӗсем хыҫпе кашни ҫуркуннех 
йур шывӗ тинӗс пек кӑвакарса ана!. 
Малтарахран канав §авса хумасан, са- 
кайне шыв кӗрсе туласса кӗтсех лар 
вара. Ан§ах Микулайпа Ерхип пи§§е, 
нккӗш те вӑй питти ҫынсем иайӗпе, 
сакайӗсене шыв кӗртсе §ӑрманман§§ӗ 
ку тарап§§ен. Кӑҫал та вӗсем пайан- 
ыран §авас тесех пурӑна§§ӗҫ, ан§ах 
такам мурӗ ҫавӑрса кил§ӗ-и тен кӑҫал- 
хи мункуна ҫурхи шыв аннӑ вӑхӑтра...

Ерхип пи§§епе Микулай пӗтӗм кил- 
йышӗпех урам урлӑ пурӑнакан Пур- 
шуй Кирукӗ патӗн§е мункун пӑттп 
ҫийеҫҫӗ. Пӑтӑ ка§кки... пӑтӑ ҫеҫ пул- 
сан ӑна ӗнертен варах ҫийес ҫук§§ӗ 
те ха, пӑтӑ ҫеҫ мар ҫав. Типӗ пӑрри 
пӑттине сӗтел хушшинрн тухмасӑр 
икӗ кун ҫисе ларсан, кайран хырӑм 
ыӗн калӗ... Иуман тункати пек шок 
хытса ларнӑ хырӑма ҫемӗҫтерме кӗр- 
кунне асанне хатӗрлесе хӑварпӑ пилеш 
те, пу^нитсӑри касторккӑ та ҫнтес ҫук... 
Ун пек кун пек ан пултӑр тесех, пи- 
рӗн Ерхип пи§§есем пайан хӗремес- 
ленсе кайсах хырӑмӗсене шӗвӗ сӑрапа 
тата ҫуттипе шӗветеҫҫӗ.

— Ех, Хупах, пурӑнатпӑр вӗт... ай- 
та йанклаттар, тесе ӗҫтерет Пуршуй 
Кирукӗ Микулайа.

— Есӗ мана хупахпах хуплатӑн ҫав. 
Вӑл хушамат ыанӑн ӗлӗкхи ерех су- 
такан хупахран тухса кайман, тупа 
та... Ӗдӗк атте ҫаырӑк §ух, ҫаран ҫи- 
пе ут ҫитерме вӑрттӑн кайнӑ тет те, 
ҫавӑншӑн ӑна пӗре ҫаран хуҫисем ху- 
пах ҫитернӗ, тет...

— Пу, ну... суйах... Есӗ хупахра 
ҫуралнӑ теҫҫӗ вӗт...— мӑшкӑлӑ! Кирук.

— Сана ыӗншӗн Пуршуй теҫҫӗ тата, 
калаха...

— А што, калӑҫин... Еп §ӑнах та 
пуршуй... Манӑн виҫ лаша, икӗ ӗне... 
е-ех, ха;ь вунҫи§§ӗмӗш ҫул мар вӗт... 
Айта йанклаттар!..

Ии§ке тулли ҫӑра сӑри,
Клен§е ту.тли ҫут ереки,
Тавай ӗҫес, тавай йурлас...— 

шӑраатараҫҫӗ тӗпелте ларакан хӗр- 
арӑмсеы. Кӗҫ арҫынсем те мӗкӗрые 
тытӑн§ӗҫ. Кирук матки йурла-йурла 
сӑра куркнссне тултарса ҫӳрет. Иур-

рине пӑрахаймасӑр сакайне сӑра ӑсма 
кӗрсен те, ҫаплах йанкӑша!... Ларса 
ывӑннисем урай варрине тухса усӑк 
купар§исене ним шедлемесӗр пӑрка- 
лаҫҫӗ...

— Иу, айтӑр ппрӗн"пата, Кирук 
ӗҫкей, кунта ӗҫни ҫитӗ ӗнтӗ, терӗ Ми- 
кулай арӑыӗ йурӑ сасси тамалсан.

— Айтӑр, айтӑр Микулайсем патне, 
терӗҫ ик-виҫ сасӑ ун хыҫҫӑн. Кӗҫ мӗ- 
шӗлтетсе пӗрин хыҫҫӑн тепри урамад- 
ла тухрӗҫ. Урам варрипе шыв йуха!. 
Пыл§ӑк ҫӗрте—пы§§ӑк, йурлӑ ҫӗрте 
йур.

— Ай, турах,_кунта шыв ■ҫӗркуҫҫи 
таранах тем. Ӑҫта атӑ.ллисем, йӑтса 
каҫарӑр маня, терӗ Кирук арӑмӗ шыв 
варакӗ патне ҫитсен.

— Лар хам ҫине—ҫӗнсе илҫӗ Ерхип.
Кирук арӑмӗ Ерхип мӑйӗ ҫине ут-

ланса ларҫӗ те, аха§ §ух та йурлама 
йуратаканскер халӗ пушшех хаваслан- 
са йурлама пуҫларӗ. Ун майӗпе Ерхип 
пи^ҫе те йурласшӑн пыра!. Ыттисем 
варак урдӑ каҫса карӗҫ...

— Апай турах, ҫӑлӑрах!... Ерхиппе 
Кирук арӑмӗ варак урлӑ шыва пӗве- 
лесе выртнӑ та, Ерхип пӑру пек, Ки- 
рук арӑмӗ каҫака пек ҫухӑрса выр- 
таҫҫӗ. Кирук арӑыӗ тинех йурлама 
пӑрахнӑ.

Микулайпа Кирук лаҫкам шыв пул- 
нӑскерсене аран туртса кӑларҫӗҫ.

— Есӗр киде кайса типӗ тумтир 
тӑхӑнса килӗр, ытгисем айтӑр, терӗ 
Микулай. Ахӑлтатса Микулай патйС 
кӗрсе карӗҫ,

— Айта-ха, Микулай, сӑра ӑсса ту- 
хар, терӗ Микулай арӑмӗ хӑнасем пӳр- 
те кӗрсен.

— Айта, айта... ӑҫта хунар?..
— Кӑнтӑр кунӗнҫе мӗн хунарӗ кир- 

лӗ ҫак... Микулай арӑыӗ сакай алӑкне 
уҫрӗ те, ҫӗркуҫланса сакайнелле сик...

—  Ай-уй... пӗгрӗм, тытӑр!.. шом- 
пӑӑрр, турӗ Микулай арӑмӗ кӗлетки 
шыва ӳксе.

Пӗгӗм ӗҫкӗ халӑхӗ йӑпӑр-йапӑр са- 
кай алӑкӗ патне пухӑнҫӗҫ те, нихӑш 
те ним тума пӗлмеҫҫӗ.

— Ӑҫта турра , турҫка ҫикӗр, терӗ 
пӗри.

Микулай хайхи турҫкаца ҫу.лса ил-
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„Крокотилпа“ „Капкӑн“ .
„Крокотид“ ҫнне Ш упашкар'н у^рештеннсви 

лай денкелеҫҫӗ.

,,Капкӑн“ хуҫи: „Крокотида“ ,,Капкӑна“ ҫаклатмал.1а—тек „Капкӑн“ 
апарсене вӑрласа пыра!.

§ӗ те, §унтан шыва пӑтрата!. Кирук 
кӑмака мӗлкиие шыра!. Ерхип амӗшӗ 
ҫатма аври тытнӑ та, йӗре-йӗре пӳрт- 
ре кускаласа ҫӳрет.

— Ҫук, тур§капа тулккӑ тухмаҫ!... 
Микулай туххӑыра кӗпине хывса угрӗ 
те, сакайне йалт ан§ах сикрӗ. Пӗр 
минутран Микулай хӑй арӑмне аран 
сбтӗрсе тухрӗ... хӑйте ла§кам шыв.

— Ну, ку ҫуркупне таҫтан ҫӑвапа-

тӗн§ен ҫӑвӑрӑнса кил§ӗ кӑҫад мункуя 
ерннн§е. 'Ҫиперех пӗтес пулаЬиҫ. Пӗ- 
рисем урамра, тепри сакаӑӗнҫе... Пу- 
ла! мӗн кнревсӗр ҫуркунне... Ех-ех 
ех...—вӑрҫа! Микулай сакайӗн§ен 
тухсан.
’ — Ҫитменне сӑрисем те йӑлтах йух- 

са тухнӑҫке, пи§кисем ҫийелте йарӑн- 
са ҫуреҫҫӗ... Ҫӗрулми те пӗгнӗ...

Р01Ш.
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Ҫуркуннехи ыйту.
Налти ку^тҫут у^рештеннйӗсем щулӑн хрес^енсене ҫбрйбркелеив 

кивҫен укҫа пани ҫин^ен сахал ӑнлантараҫҫб. Хӑшпбр тблте ҫу- 
хӑнсем кун пек укҫа панине йлтмен те.

(ЕХИ Комиссариа§б пуҫтарнӑ маттериалран).

Иалти пӗтӗм актив, леш, хаотарлй ӗҫ- 
лекенсем вуламалли ҫурта пуҫтарӑнна. 
Иадта ӗҫлемелли ӗҫ ҫин§ен ӗҫ планӗ 
йышӑныалла, унтан йалти §ухӑнсен 
пухӑвне пуҫтарса иртермелде.

'Ҫухӑнсем вулама.лли ҫурт умӗнҫе, 
ҫурхи хӗвел питтин§е пуху пуҫданасса 
кӗтсе лараҫҫӗ. Нумай кӗтсе ларма вӑ- 
хӑт ҫук ха§: сухапуҫне йусамалла, 
сӳре шӑлӗсене вӗҫлетес пула!, ӑна-кӑ- 
на тумадла,' ӗҫ тупӑнатех ӗнтӗ ҫур- 
кунне.

Ш алга актпвиссем тарлаҫҫӗ. Ӗҫ 
планне сылтӑм та, сулахай та сӳтсе йа- 
ваҫҫӗ.

— Ман шутпа епӗ малтан каланӑ 
пекех йышӑнас пула¥. Мӗншӗн тесен, 
ха§ ҫуркунне, терӗ вуламалли ҫурт 
пуҫлӑхӗ.—Урӑх претлошени пури?

— Ҫук. Йышӑнтӑмӑр тесе шутлатӑп 
ӗҫ планне.

Коттовӑ.
*

>к *
Паҫӑртанпах кӗтсе ларакан §ухӑя 

ӗҫхалӑхб вулаыалли ҫурта кӗрсе тул§ӗ, 
Шӑп ҫеҫ, теыскерле ҫӑлӑнӑҫа кӗтсе 
ларнӑ пек, пӗрпӗринпе пӗр §ӗнмесӗр 
лараҫҫӗ. Сӗтел хушшин§е ларакан ву- 
лама.1лн ҫурт пуҫлӑхӗ «Карл Марккӑ- 
сӑвни» пек ҫӳҫне пилӗк пӳрнипе хы- 
ҫалалла сирсе йа§ӗ те: пухӑва уҫнӑ 
шутлатӑп, терӗ. Халӑх тата дӑплан§ӗ, 
урайӗн§е пӑрҫа сиксе ҫӳрени те ил- 
тӗнмест,

— Иудташсем! пайанхи пуху кун 
йӗркин§е йурату ӑҫтан тухса кайни 
ҫин§ен сӳтсе-йавасси тӑра!. Ку токла- 
та тума комсомол йа-вейккин ҫекрет- 
тарне сӑмах паратӑп, тррӗ пуҫлӑх.

Халӑх §ӗлхине ҫыртрӗ те, ним §ӗн- 
ме те пӗлмерӗ. Пурин пуҫне те: йура- 
ту!.. мӗвле йурату?.. мӗне кирлӗ вӑл 
пире?—текен сӑмахсем тутӑхнӑ пӑта 
пек кӗрсе лар§ӗҫ. Комсомод ҫекреттарӗ 
пуҫдарӗ:

— Иурату вӑл, йулташсем, пит пы- 
сӑк ыйту вырӑнӗн§е тӑра!. Ун урлӑ 
пӗтӗм §ӗр §ун, йӑвӑҫ-курӑк, пӗтӗм тӗн- 
§е ҫыхӑнса тӑрат. Вӑл ӑҫтан пуҫлан-

са кайнияе пӗлес пулсан, Темокритпа 
Еппиккур йулташсем, унтан Шаттун 
йулташ ҫырнӑ кӗнекесеве вулама.тла. 
Есӗр, тӗтгӗмскерсем пурпӗрех ӑнланас 
ҫук ӑяа... Акӑ хамӑр §ухӑн пурнӑҫах 
илер.—Ҫуркунне. Сӑртсен§ен шыв шӑн- 
кӑртата!. Ҫак йапаласене курсанйепле 
§ӗре йуратмасӑр §ӑтӗ? Иепле ҫын: 
епӗ йуратмастӑп, теме пултарӗ? Акӑ 
шӑп§ӑк йурла!. Ҫӗмӗрт ҫеҫкин шӑрши 
сӑмсана тавӑра!. Ҫӗмӗрт айӗн§е ка§- 
§ӑпа хӗр йурату ҫин§ен йапшар сӑмах 
пӑшӑлтатаҫҫӗ. Кам хӑйса калӗ йурату 
ҫук, тесе? Иурату пур. Сывӑ пултӑр 
йурату!—тесе хӑйӗн нумай сехете 
кайнӑ токлатне пӗтерсе, пуху ал ҫу- 
пасса кӗтсе сумлӑн пуҫне тайрӗ.

Ал ҫупмарӗҫ.
— Ыйтусем пури?
— Ҫук... Мӗн ыйтӑвӗ пултӑр унта?..
— Кам тухса калӑс тэт? Камӑн 

мӗнле претло...
— Шуйттан претлошенийӗ пултӑ- 

ри? Пире йурату мар, ҫӗрйӗркеленӗ- 
шӗн тӳлеме пире панӑ укҫана кама 
пани ҫин§ен пӗлме кирлӗ. Ӑҫта вӑл 
укҫа?—терӗ пӗр §ухӑн.

— Лӑплан, лӑплан йудташ! Ку ый- 
тӑва ӗҫ планне кӗртмен. Ҫавӑнпа та 
ун ҫин§ен райполитҫуткуфтсотс пайӗн- 
§ен ыйтмасӑр калама пултараймаст- 
пӑр... Ыйтусем... тойӗҫ, тухса калакан-- 
сем пури?

— Ку токлатшӑнах сӑмаха сайа йа- 
рас марха, терӗҫ те, пухӑва пуҫтарӑн- 
нӑ §ухӑн халӑх йуратӑва ылханса ки- 
ле салан§ӗ.

— Иурату пури, ҫуки? теҫҫӗ хӑшӗ- 
пӗрисем, ҫамрӑкраххисем.

— Ҫӗрйӗркеленӗшӗн тӳлеме кивҫен 
укҫа пур-ши, ҫук-ши?—теҫҫӗ ватӑрах- 
хисем.

Пуху проттокколӗ райполитҫутку^ьт- 
сотспайне пыра!. Райполитҫутку^бтсотс- 
пайӗн пуҫлӑхӗ хӗрлӗ §ернилна: ха§хи 
вӑхӑтра кун пек ыйтусене лартни кир- 
лӗ мар; политтӗкла ҫиттуатсисемпе ыт- 
ти супертинатсисем ҫин§ен халӑха ну- 
майтарах ӑнлантарма кирлине кӑтарт-
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Вӑрлӑх илнӗ 'ҫух. Парӑма тӳленӗ '^ух.

—  ьсӗ, Микиш, тйхтаха кай- 
ран та илме ӗлкӗрӗн.

—  Епӗ кайран та пама 
ӗлкӗрӗпха.

са. ку проттоккола кайалла йарас, те- 
се ресофутон ху§ӗ.

Икӗ уйӑх та иртмерӗ, проттоккол 
вуламалли ҫурта кайалла ҫаврӑнса 
Ҫитрӗ. Ун ҫине хунӑ ресо4,утсийе ву- 
ласан йадти актив ҫапла п^эокрам йы- 
шӑнса, курӑнмалла вырӑна ҫакса хура!:

1) Каҫҫейри рев0Л)утсгт 
историт.

2) Кгтгпаириревощ)гпси.
3) Пӗтӗм гггӗнщерирово 

Л)утси йухӑмӗ.
4) '^емпермнпа Пуанк- 

Ыаре камсем вӗсем? || I 5) Шктӗвек ытуьусем. ||

Пуҫа кӗнӗ шухӑшсем.
Усала кӑмака ҫин§е те вырӑа ҫук, 

мӗншӗн тесен вӑл у§рештенире те вы- 
рӑн тупма пултарат.

Ҫӑмӑр пӗлӗ§ӗ хула йен§ен килет 
пулсан, йал ҫывӑхӗн§и ҫыисен 
айне пуласран хӑрамаллн ҫук- 
ҫитеймест вӑл пӗлӗт йала.

ҫӑмӑр
§асах

Мӑнкунта пупран тухас текенсем 
пулмаҫҫӗ, комсомо.лтан тухакансем §ы- 
лай пулаҫҫӗ.

Те хут пӗлменлӗхпе кӗрешекен уш- 
кӑнсем лайӑх ӗҫленӗреа—хапха алӑкӗ- 
сем ҫине усал сӑмахсем ҫырса ҫӳре- 
кенсем нумайлан§ӗҫ.

— 'Ҫемперленпа Пуанккаререн вӗ- 
рен йавасҫӗ те, кӑкарас§ӗ ку урнӑсе- 
не, теҫҫӗ §ухӑнсом вудамалли ҫурт 
патӗн§ен иртсе кайнӑ §ух.

Иурату ҫин§ен токлат туяӑ ҫекрет- 
тар хаф—йурату хрес§ен хуҫалӑхне 
мӗнле усӑ пани ҫин§ен тепӗр токлат 
тума хатӗрленет, теҫҫӗ ҫынсем.

ЕТМЕН А.

Те таоалӑх уйӑхӗ тусаиртернӗ май- 
па—мӑнкун уйӑхӗн§е §ылай ҫынӑн 
кӑсйисем тасал§ӗҫ.

Ӗҫекенсемпе хуликансем пулӑшма- 
сан, ҫтена хаҫа§ӗсе>1 мӗнпе тулӗҫ-ши?

Сӑра, аслӑ вырӑн пекех, хырӑиа 
сара!.

Ив.
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Кайӑк—кӗшӗксем.
Хӗвелӗ хӗртет, ӑш ҫилӗ вӗрет, шурӑ 

йур макра!, ҫырмара карлаӖ Унтан 
та кунтан, ӑш кӑнтӑрларан, ҫур-кайӑк 
килет, йадсен§0 кӗрдет, Сив хӗле ман- 
са, ӑш куна савса, йурӑ йурлаҫҫӗ— 
тӗн§е мухтаҫҫӗ. Вӗсене курса, хавас- 
лӑх хурса, манӑп та кайӑксем хускан- 
§ӗҫ мӗскӗнсем. Еиӗ вӗсене, иртнӗ кӗр- 
кунне, хӗрхенсе—савса, хупнӑ§ӗ хам 
пата. Ха§ ӗнтӗ пайан, шур йур кай- 
нӑран, кӑларса йарап, тӗн§ене парап. 
Иепле идемлӗ (пӑхма ки§емлӗ!) пӑхӑр 
га курӑр, хама ая сурӑр.

Ак ку ҫак кайӑк, самӑр та лайӑх, 
ҫуркунне майӗпе, мухтана! вӑйӗпе. 
Самӑр усрама, кӑмӑл пусарма, хупнӑ§ 
еп ӑна—ырӑ йӑвана; Иетӗрне хулине 
—тӑлӑхсен ҫуртне, панӑ§§ӗ йатнс— 
Алекҫейӗв тесе. Халӗ вӑл темле (ха- 
лӑм ҫук пӗлме!) улшӑн§ӗ йӑдтах, тис- 
кер ҫав шатах! А§асен пурлӑхне— сыс- 
нине сурӑхне тыта! те сута!, ҫут ерех 
супа¥. Пуҫ патне пырсан, а§асене 
курсан, упа пек ула!, §ышкӑпа хӑва!. 
А§асем унтан хӑраса §уятан пӑхмасӑр 
тараҫҫӗ, ӳксех §упаҫҫӗ. Тискер мур 
кайӑкӗ (пысӑк ҫав айӑпӗ!). Вӗҫтерес 
тӗн^ене, ҫӳретӗр 'ҫеп^есе!

Ак ку!.. Ара... ку ыӗн§§ӗха?.. Е-е, 
Хурьӑка! Хӗлле Ҫӗрпӳре, шурӑ тӗрмере, 
пулнӑ вӑл пуҫлӑх. Тӑхӑннӑ куҫлӑх. 
Иӑлтах урӑхла ҫӳрет шухӑшпа: Крым 
йеннелле, кайасшӑн хӗвеле! Пӗ.1тӗр те 
майпа шут тытнӑ кайма, 300 тенкӗ 
укҫа §икнӗ кӑсйене. Кӑҫал та ҫавах, 
хавасран хавас тӑнӑ комиҫҫийе (ӑсӗ 
пур—§ейӗ!). Ан§ах комиҫҫи уҫҫӑрӗ 
уҫҫи: сана йамастпӑр, ес—сывӑ, ан 
тӑр! Ҫилленнӗ Хур§ӑка, тытрӗ те тур- 
§ӑка мар—пукан, йара па§ӗ пуҫран! 
Кунта ӗҫ пӗтрӗ, Канаша вӗҫрӗ, кӑмӑлӗ 
тул§ӗ, кайма.1ла пул§ӗ: кӑнтӑр йен 
курорта, йе уйӑха—50 тевкӗ укҫа! Ку 
кайӑк хайар, айтӑр-ха §арар, хӑйӗн 
йӑвинех тытар та хупар!

Ку кайӑк Ишекре, Шӑмат пасарӗн- 
§е—пасар пуҫлӑхӗ, пурнӑҫ ҫӑтлӑхӗ. '̂ у̂- 
хӑн ҫынсен§ен, вырӑн укҫишӗп хӑмӑт 
та илет, тумтир те сӗвет. Мӑнтӑр та 
каҫҫӑр, йа§ӗ ун Ваҫҫӑ, кли§кӑ—Иех- 
хим§ӑ. Хӑрушӑ кайӑк, тытсан пит 
лайӑх. Тытас§ӗ кӑна, хупас§ӗ ҫурта.

Еп ҫак кайӑка, пӗлмесӗр айӑпа, ус- 
рарӑм мулпа, хулара—кунта. Иа§ӗ 
ун—Ишмук, пӗ§§ен пӗр штук, ҫемҫе- 
ӑш йӑви—пах§а ҫимӗҫ шкулӗ. Шкуд 
§ыслама, йупилей тума, илнӗ вӑл ҫӑ- 
нӑх—5 пӑт шур ҫӑнӑх. Иерипен май- 
ӗя, вӑрттӑн куҫайӗн, пирӗн ҫӑнӑх пӗт-
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Пур инкек те хырӑмрак.
Хӑш-пӗр мушиксенӗн §унӗсем 
Хырӑмра лӑп§ӑнса пурӑнаҫҫӗ. 
Ҫук-ҫук-ҫук! Апла мар, текенсеи 
Хӑйсенех §ыш14Дпа паркалаҫҫӗ! 

Пайан пул§ӗ тунтикун 
Спсрӗ §ун,

'рикрӗ мушик хырӑмне 
Хӑй §унне.

Шупашкара пасара 
Каймалла,—

Уйӑх ҫапнӑ §ӑптана 
Сутмалла.

Ҫитнӗ хайхи пирн Иакку 
Пасара,

Карӗ сутрӗ §ӑпта ку 
Сойуса,

Алӑ тенкӗ §анк укҫа 
Сахал мар.

Кала! Иакку; хам хуҫа 
'§аплӑ ар!

Тӗп ерех макаҫин умӗн§е 
Мушиксем §еретпе тем кӗтеҫҫӗ? 
Хырӑмран ҫунӗсем пикенсе 
Ереке текеннине ыйтаҫҫӗ!! 

Тапкалана! Иаккунта 
Хырӑмра,

'5унӗ ыйта! кӑшкӑрса:
— Пивнойа!

Тавай, Иакку, хӑвӑртрах 
Ереке!

Мӗн тӑратӑн а§а пек 
Шӑл йӗрсе?

Виҫ пуштав ереке илҫӗ те, 
Пунк-пунк-пунк! тутара! ҫуттине. 

Ех, топир епкарӑм йӑлт 
. Ӗсӗрлсе!

Ура карӗ, тӑлт-та талт 
'Ҫикӗнсе!

Еххайй! Уххахха 
Аххахха!

Еайса выртас пӗр ҫӗре 
Кӗтессе.

Ытлашшп ереке ӗҫнӗ майӗ 
Хырӑмра пырӑшсем тарӑхса.

нӗ, ге ҫинӗ, те ҫӗтяӗ?! Ҫавӑнтан вара, 
ураран ура ӳксе §упатпӑр, йупилей 
хӑватпӑр. Ку кайӑк усал, усал та ка- 
хал, тусме ҫук выҫлӑх, выҫлӑх та ҫӑт- 
лӑх. Усрама питӗ хӗн.

Ре-Ке-И хӗрхен! Кайӑкран хӑтар, 
пирӗнтея ан тар!

Ҫ ӗ п р и т у н - П а п а й .

Хутереҫ кайалла пит вирле 
Тулалла хайхи виҫ пуштава.

Тухӑр §асрах Еайадда!— 
Ҫӑвартан,5 

Сирпшӗн пӗтрӗ виҫ руп§а 
Пирн хуҫан.

Есӗр шӑршлӑ, §ӑтма ҫук,
Еирлӗ мар!

Тухса вӗҫӗр пӗр тӑрук..
Уҫӑлар!

Виҫ пуштав хӑсӑка тӑкса йа§ӗ 
Тӗппипех §аплӑ ар хырӑмран,
Впднӗ пек пулнӑран тӑрнса карӗ. 
Сӑптӑрат ыйӑха вӑд кайран.

Ҫывӑр ҫывӑр, лайӑхрах!
Ан хускан,

Ӗҫ укҫи сан кӑсйарах 
Ан куадан!

'§упрӗҫ пы§ӗҫ шулӗксем 
Васкаса,

Ил§ӗҫ тар§ӗҫ йӗксӗксем 
Укҫана!

Хай маттур ыйӑхран вӑрансан, 
Хыпала! укҫине кӑсйара...
— Тур ҫырлах, Саваоф мӗн курас? 
Кайнӑ ман укҫана вӑрдаса... 

Лашине те тупма ҫук 
Пасарта,

■Вунӗ йӗрет у-у-у 
Хуйхӑрса.

Килте ҫуккӑ нимӗн те 
Ҫимелли.

У-у-ух, ма ҫуратнӑши анне! 
Пӗтрӗм... йал кулли!

Еккономн решимра—
Пивнойра,

Хӑш мушикӗн ӑо—ӑшра, 
Хырӑира!

АТТАЙ.

Аппарат.

Ех, аппарат, 
Аппарат— 
Кукӑр-макӑр 
Иухтара!.

Кукӑр-макӑр 
Итатара! те 
Пулме тӗпне 
Иаката!.

А л к а й.
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Хыҫкӑъсем кирлӗ.

Камӑн ытлашши даша хыҫкӑ§исем 
пур—Пӑва канттонӗн§и (Тут. р.) Пӑ- 
рӑнтӑк вулӑсне кайса сутӑр.

Такаварта (Пӑрӑнтӑк вулӑсӗ) кӗҫӗ 
(кӑр§анкӑ) сарӑлнӑ. 3—4 ҫул ҫитет 
сарӑлни. Иалта пӗр ҫын та кӗҫӗсӗрри 
ҫукпа пӗрех. Пурте шуралса кайнӑ 
кӗҫӗпе §ирлесе. Пӗртте вӗсем аха§ 
тӑмаҫҫӗ—йалан хыҫаланаҫҫӗ. Хамӑр- 
тан виҫ ҫухрӑмра хвершӑд пекки пур 
—вӑл та найан (кахал) йапала, гет 
йалкор.

Вӑл хвершӑла хыҫса йарас лайӑх- 
рах «Капкӑн» хыҫкӑ§ипе.

Шикли шикленет, кӗрӗк 
пӗркенет.

Кӗрӗк мар, тӑлӑпах пӗркенсе вырт- 
нӑ Турхан шкулӗн§и у§ит1ӗлсем. Тилӗ 
ҫыраӖ

«Турхан йалӗн§и (Патӗрйел р.) 
шкулта кӑларакан ҫтена хаҫатне 
у§иттӗлсем вӑрласа кайнӑ. Ҫавсем 
ҫин§ен «Тапӑ» йатлӑ ҫтена хаҫатне 
ҫапнӑ пулнӑ мӗн. Ҫавӑнпа вӗсем ҫте- 
на хаҫатне вӑрласа кайнӑ, ҫийӗн§ен 
ретколеки §ленӗсене шкултан кӑлар- 
са йама пикеннӗ».

У§иттӗлсем сакайне кӗрсе вырт- 
нӑ, тӑлли-ҫӑпатисем кӑмака айӗн§е. 
Хӑйсем калама каламарӗҫ те, кала- 
мастӑп. Проккураттура та каламасгӑп. 
Ан та ыйт!

Икӗ вырӗнта ӗҫлекен.

Атӑл урлӑ каҫсан тин ӑс кӗнӗ '§ап- 
лин йулташа. Халӗ вӑл ӳкӗнет те, ая- 
§ах...

1-мӗш Алин йалӗҫтӑвком (Шуп. р.) 
ҫекреттарӗ '§аплин сӑмакун тытма ка- 
йас умӗн аппарат хуҫисене систерет. 
Ҫавӑн пек аппарат хуҫине—Пурхили 
Микулайне; есӗ ыран аппаратна пытар, 
епӗр мплитсппе пыратпӑр, тенб.

Иалӗҫтӑвком ҫекретгарӗ — аппарат 
хуҫисен ҫекреттарӗ. Икӗ толшнӑҫре ӗҫ- 
деме йӑвӑр тесе, пӗр толшнӑҫӗн§ен 
хӑтарас ӑна.

Плансӑр май килмест.

Хафхи вӑхӑтра пӗтӗм Совет Сойу- 
сӗпех йалсовет ҫексийӗсен ӑмӑртӑвӗ 
пыра!. Пынн вӑл лайӑх, ан^ах пурте 
пыраймаҫҫӗҫке!

Ирҫе йалсоветӗн§е (Тутаркас рай.) 
пайан кун§§ен те ҫексисен ӗҫӗсене 
майлаштарман. ]*евиҫи комиҫҫи; мӗн- 
шӗн ҫексисене майлаштарса йамастӑр, 
тесен, претҫетаттӗлӗпе ҫекретгарӗ те: 
происвотственнӑй плава кӗртмен, епӗр 
планп^ҫлетпӗр; плана кӗртментӗк ӗҫ- 
деме те пултараймастпӑр, теҫҫӗ. (Ш  е- 
р е м е т).

Ҫывӑрассине плана кӗртнӗши тата 
йалсовет?

Пӗлтерет.

Кушаксем мӑйуклатнӑ вӑхӑтра тем 
те курма пула!.

Ак опйавлени (пӗлтерӳ):
Сегодня т. е. 28 марта назначается 

общее собрание членов ВЛКСМ Баты- 
ревской сельячейки.

Гражданке Клавдии Феоктистовне 
приказываю с получением сего явится 
в мой кабинет для личных перегово- 
ров по поводу вашего знакомства.

Иурӗ. Пырӑпӑр... «Капкӑн» §иксе.

Пӗре вӗреннн.

— Мӑнкунта к.1упа пыр!
— Спаҫҫипӑ.
— Спаҫҫипӑ мар, 'вӑнах пыр!

Ташлакансем.

— Пирӗн йалсоветра ӗҫдекенсем 
ташдаиа пит йуратаҫҫӗ?

— Мӗыпе ташлаҫҫӗ?
— Кулак купӑсӗцв.
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К а р т а р а.
(Иуптару).

Ирхине хуҫа пӳртрен тухи§§ен,
Ӗне сурӑха кӑдт тапрӗ урин§ен:
—Илтрӗни, тег.—Кӗҫӗр пуртре мӗн

турӗҫ?
Так аха§, вӗт, пӗр сӑлтавсӑр 

Усӑсӑр
Ӗҫкӗ тунӑ; ҫутала§§ен шавларӗҫ! 
Мӗн §ул расхут тухмарӗ пу§ унта? 
Ес пыр,—мӑшкӑлтӑк шыв ҫеҫ умӑнта.

Пирӗншӗн тесен 
'§ӗпкӗм ҫӑнӑх ҫук вӗсен,

Мӑшкӑл!
— Ҫапла, ҫапла! тет сурӑх ӗнене: 
Манӑн та мухтас килмест вӗсене, 
Ӑҫтан мухтас ун пек хуҫана?
Ав пӗркун пуҫа ҫеҫ §икнӗ§'5ӗ ырҫана, 

Ҫапрӗ те мур пияӗкрен 
Аран сӗтрӗнсе тухрӑм кӗлетрен. 

Мӑшкӑл!
-  Вӑл мӗн! Вӑл мӗн! тесе йа§ӗ ҫухӑрса 

Мӑкла така тисдӗк тӗм ҫине тӑрса, 
Картине пӑхӑрха есир, карти мӗнле: 

Унтан та кунтан ҫил вӗрет. 
Умран та хыҫран йур кӗрет. 

Мӗнле пурӑнмаллаха кунта хӗлле? 
Ав ҫӗркӗ ҫӗр хута §ӗтресе выртрӑм, 
Инкек! Картарах пуҫӑма шӑнтрӑм,— 

Мӑшкӑл!
Ей, пӑйахам, есӗ суйатӑн пулмалла. 
Иепле сан пек йӗкӗт шӑнмалла?— 
Тесе тӗдӗнет ка§аки такаран.
'§им! Ҫилӗ кӗрӗ вӑл, кӗмӗ теме ҫук,—

Кӗрӗ те каллах тухӗ картаран, 
Ан§ах хамӑра тухма' ниҫтан ҫук— 

Ҫӗрле те картара, кӑнтӑрла та ҫакӑнтах, 
Пӑ§лап хӑйаматӑн картин§е,

Мӑшкӑл!
— 'Ҫӑн, §ӑн, §ӑн§ӑнах!
Тесе вырта! сысни улӑм айӗн§е.

—Капла пулмас!! '§имӗрха йулташсем! 
Терӗ пӗри—Ав хӑй килет, хӑйне калас! 
— Калас! Калас! Каламадлипех калас!— 

Тесе кӑшкӑрса йа§ӗҫ ыттисем.
Ак хуҫа та ҫитсе кӗ§ӗ; Вӑл сиввӗн 
Хӑйсем ҫине пӑхнипех хайхисем

пирӗн
Кушак пекех йӑпшӑн§ӗҫ— 
Пӗри уҫаймас! ҫӑварне!

А калассине?..
Калассине ырана хӑвар§ӗҫ.

Аслисем ҫин§ен те хӑш §ух 
Ҫакӑн пек шавлаҫҫӗ, 

«Калассисем» ан§ах 
Ырана йулаҫҫӗ.

Н. ИЕВТОККИМӐВ.

Мӗншӗнни паллӑ.

— Мӗяшӗн ҫын а.1лин§и кукӑ.§ сӑм- 
си пысӑккӑн туйӑна!?

— Мӗншӗн тесен хӑв йут ҫӗрти 
кукӑ§' пӗҫерекенсене йуратяӑран.

Ҫил вӗрет (пирӗн ^йумӑҫ вӗрет 
йал претҫетаттӗ- (хадӑх абттӗм-

Йыгӑ вӗрег (хунемв 
карҫӑк ҫӑварСи̂ о)

Сӑнакунккӑ вӗ- 
рет(хуранта)

0

лӗн пуҫӗн§е)  ̂ 3 дбхбнщв) . гл
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Курӑксем шӑтнӑ вӑхӑтра.
Хӑш-пӗр копператтива ҫулла нӑҫатӑссм кплеҫҫӗ 

хӗлле—пушмаксем.

— Маиа атте ӗнер ҫунаска плсе па§ӗ.
— Копператтивра ӗҫлети мӗн вӑл?

Аван вӑхӑт вӑлҫуркунне, питӗ аван 
вӑхӑт! Ҫуркунне пӗтӗм тӗв§е хавас- 
ланса кайа!. Автансем хытӑрах авӑт- 
ма пуҫлаҫҫӗ. Кӗсресем хытӑрах кӗҫе- 
неҫҫӗ, ҫынсем та нумай аванланаҫҫӗ. 
Хӗлӗпе кӑмака ҫин§е ҫурӑмяе пӗҫерт- 
се выртнӑ старик те тула тухса шурӑ 
сухадне шӑдкаламасӑр §ӑтаймас!. Ҫам- 
рӑа ҫынсем пушшех хытӑ хавасланаҫ- 
ҫӗ. Иалти хӗрсен ар§а тӗпӗн§и пурҫӑн 
тугрисем сиксе тухаҫҫе, йаш а§асен 
хӗлӗпе ампарта ҫакӑнса тӑнӑ §оссӑнк- 
кисем пӳртедле кӗреҫҫӗ. Хӗлӗпе ҫӗрел- 
ле йе ҫӳлелде пӑхнӑ ҫамрӑк куҫсем 
хӗрсем ҫине пӑхма пуҫлаҫҫӗ. Хӗрсен 
куҫӗсем те ҫавах. Мана хама та хӗллв 
хӗр шухӑшӗ питех те кӗмеҫт§ӗ. Ҫур- 
хи хӗвелех ҫавӑр§ӗ пулас ман пуҫа та. 
Аптрарӑм ӗптӗ шалг, пӗр каҫ та тӗ- 
лӗкре хӗрсене курмасӑр ҫӗр каҫай- 
мастӑп. Апат ҫинӗ §ух та, хӗрсем ҫин- 
§ен шухӑшланӑ пирки, кашӑк ҫӑвара 
лекми пул§ӗ. Сӑмса ҫине §адт пырса

Ҫурхи хӗвел айӗнве.
тӑрӑиа! те, вӗри йашка хырӑм тӑрӑх 
йӑр-йӑр-йӑр йухса ана!. Иӑлтах пӑ- 
сӑлса карӑм... Усал тӗлӗксемпе ухмаха 
йерсе кайас мар теее:—тавай лу§§ӑ, 
ку хӗрсене кӗретӗн курма тытӑнас те- 
рӗм хамах.

Ҫак шухӑша тытнӑранпа, §ӑнах та 
кашни пасара ҫӳреме тытӑнтӑм. Пӗр- 
ик ерве хушшин§е вунӑ пасара лайӑх 
ҫитрӗм пулӗ. Пасарта хӗрсем нумай— 
вунӑ пасара тухса вӑтӑр хӗрпе ытла 
палашрӑм. Хама та пурте палдаса ҫит- 
рӗҫ. .1айӑхрах пала§§ӑр тесе, иртяӗ 
Ҫӗрпӳре йури симӗс шарӑх туйанса 
мӑйа ҫыхса йатӑм. Халӗ шарӑхпа ҫӳ- 
ремелди вӑхӑтах мар та, шарӑхсӑрху- 
рӑи ҫукҫке.

Иртнӗ йуякун ҫав симӗс шарӑха 
ҫыхса пасара антӑм та, хӗрсем хуш- 
шнн§е тӗккеленсе ҫӳретӗп.

— Вӗҫ, симӗс шарӑхлӑ а§а карӗ, 
ҫавӑ иртнӗ пасарта мана ҫӑва тухсан 
ка§§а илетӗп торӗ,—пӑшӑлтатса тӑраҫ-
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ҫ6 Кивйал хӗрбсем епӗ иртсе кайнӑ 
§ух.

— Ҫав симӗс шарӑхлӑ а§а хулара 
пурӑннӑ. Укҫаллӑ, тум—ҫуртлӑ, питӗ 
ӑслӑ ҫын, тет—тесе тӑраҫҫӗ Кайрикас 
хӗрсем.

— Пӑх вӑн—симӗс шарӑх... Ҫавӑа- 
па епӗр иртнӗ пасартан пӗрде тавӑ- 
рӑятӑмӑр. Вигӗ лайӑх сӑмахла!, питӗ 
аван ҫын вара, тет Туптул хӗрӗ. Хӑй- 
сем пур те ман кӳҫран шӑтарасла пӑх- 
са йулаҫҫӗ,

— Пӑхӑрах, калаҫса тӑрӑрах... Сан- 
па пӗрле тавӑрӑннӑ, пайан урӑхне ту- 
патпӑр, тесе утатӑп хам пуҫ тӗшшӗн 
хӗрсем хушшипе. '§ӑнах та ха]§ када- 
нӑ пек, кашни пасартан пӗр хӗрпе 
тавӑрӑнма, пасарга хӗр пӗтнӗ-и мӗн... 
Пасар саланас умӗн Ҫӗнйал Микашкӑ 
хӗрне ҫавӑтрӑм та—пошшол...

Епӗр каллех симӗс шарӑх уртса йар- 
са йункун пасарне антӑм. Каллех хӗр- 
сем хушшипе тӗккеленсе ҫӳретӗп, хам 
ҫин§ея мӗн каланине итлесшӗн.

Ан§ах—ак, кӗсел ҫӑпали!..
— Ҫав симӗс шарӑхдӑ аҫапа ан 

кӑлаҫӑрах, вӑл хуларан усад §ир йерт- 
се килнӗ тет,—пӑшӑлтатаҫҫӗ Кив- 
йалсем.

—  Ав, пӑх—симӗс шарӑх. Ҫав а§а 
пӗре ман ҫумма ҫулӑхрӗ те, арая уйӑ- 
рӑлса тартӑм—ҫӑварӗн§ен шӑрш перет, 
ухмах, ним даттисӗр ҫын...

— Куртӑни, симӗс мӑйлӑ а§а карӗ. 
Ҫав а§а ыр ҫын хӗрне илесшӗн тет. 
Хӑйӗн килте пӗр кив сурӑх картппе 
ҫӗрӗк пӳртсӗр пуҫне нпмӗн те ҫук...

Тӗдӗнсе хытсах карӑм. Урамсем те 
утми пу.5§ӗҫ. Куҫсем те ула-§ӑла кур- 
ма пуҫларӗҫ. '§асрах киле тарас тесе, 
ӗнерхи Микишккӑ хӗрӗ патне пытӑм 
та, вӑд та вӑрт ан§ах айакалла тар§ӗ. 
Киле пӗ§§енех ланккамалла пул^ӗ.

— Мӗн шуйттаншӗн капла калама 
пуҫларӗҫ ман ҫцн§ен, тесе ҫӗмӗретӗп 
пуҫа.

Хаиӑр уйа ҫитсен Ухатник Пӑванне 
тӗл пу.лтӑм, §ӗлӗм §ӗртнӗ хушӑра:—ну 
мӗнле пайан лектертӗни, тесе ыйтрӑм.

— Ан та кала, а§а. Прпе пк мул- 
ка§а куртӑм та—хӑвала, хӑвала...таҫ- 
ти ҫӑва шӑтӑкне кайса кӗ§ӗҫи тен, 
мур яуҫсем, терӗ Ухатяик Иӑванӗ.

— Ех, ухатник, ухатник... Иккӗрен 
пӗре тытайманни ыӗн вӑл, есӗ вӑтӑр 
мулка§ хыҫҫӑн §упса пӑхха, терӗм те 
§асрах килелле §упрӑм. НИ.

Мӑнкун пӑтти умӗн.
1) Мӑнкун пӑтти ҫиме пыр, 

йыснаҫӑм,—арӑмна та, ывӑлусене те, 
хӗрӳсене те, муҫусене те, кинемӳсене 
те, тӑхла§усене те, хӑйматлӑхусене те 
илсе пыр.

2) Иалсовет претҫетаттӗлӗ, Мӑнкун 
пӑтти ҫиме пыр, самеҫтиттӗдна та, 
§ленсене те, ҫекретгарна та, ревпҫн 
комиҫҫи претҫетаттӗлне те, ҫекреттарне 
те, йа.1совет кӑнтита§ӗсене те, ревиҫи 
комиҫҫи кӑнтита§ӗсене те, йалсовет 
ҫексийӗсен прегҫетаттӗлӗсене те, йал- 
исполниттӗлсене те, ҫитес суйлавра 
кам совета кӗмелле пеккясене те илсе 
пыр.

А К ,  Т А М А Ш А !

ҪпектаккӑЛ) вы^анӑ вӑхӑтра стсс- 
пӑ ҫиндо пирус туртмалла пул- 
сан, иушарнӑй натҫираттӗлтен 
ыйтмасӑр туртма йурамаст.

(Шупашкар хуля ко- 
мунпайӗп постановле- 
нин^ен)'

Театтӑр пуҫлӑхӗ: Халӑх, лӑпланӑрха 
кӑштах! Артгнсӑн, пйессӑ тӑрӑх, §ӗ- 
лӗм туртмалла та, халӗ вӑл расреше- 
ни ыйтма кайнӑ. Пушарнӑ,8 натҫираг- 
тӗлӗ тула тухма.тли вырӑнта лара! 
Туха! унтан вӑл §асах.
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мӑнкун наҫ. „Сӗнӗ пурнӑс сулӗ“ .
(Токлат итлеме кайасран хЗрани). ! * !

— Мӑрйе тасатас терӗн-им мӗн?
— Упӑшка аттине пытаратӑп. Ҫак 

савӑнӑҫлӑ каҫ килтех лартӑр, тетӗп.

Малалла пулассине пӗлекеноем.

— Мӗншӗн: вӑрманта арӑмна хӗяе- 
меллӗх те хулӑ тупаймӑн, тенӗ ваг- 
тисеы?

— Хӗрарӑм пайӗ пулассине сиссе.

Шупашкар копператтивӗн столовӑй- 
ӗн§ен «пӗрлешсе апатланни— ҫӗнӗ пур- 
нӑҫ ҫулӗ» йатлӑ йурлӑк кӗнекине ил- 
тӗм.—Пӗрлешсе апатланас та, ҫӗнӗ 
пурнӑҫ тӑвас ӗҫе пӗтӗм хастарлӑха 
хурса хутшӑнас, терӗм. Ҫӗнӗ пурнӑҫ 
кӗнекине йӗм кӗсйине пӗтӗрсе §икрӗм 
те, пӗрлешсе апатланма карӑм. Ҫул 
ҫин§е йулташ тӗл пул§ӗ.

— Ӑҫта кайатӑн, тет.
— Сотсиалисӑм тума, терӗм.
Иулташ ман ҫине шикленсе пӑхрӗ.—

Ухмахланиани ку?-терӗ пулас. Ҫук, епӗ 
ҫапах ӑслӑ ҫын. Епӗ копператгив сто- 
ловӑйӗ урлӑ арӑма тур§ка— ухватран 
хӑтарассине пӗлетӗп. Ун урлӑ ман 
арӑм ҫӗтӗк йӗмсемпе ҫӗтӗк §ӑлхана 
сапласран та хӑтӑлма пултара!. Ун 
урлӑ ман арӑм та ҫемйе ӑшне ку§тту- 
рӑллӑ рево^ьутси кӗртме пултара!.

Иулгаш ман ҫине тата тинкеререх 
пӑхрӗ.

— Кхӑм!.. Ӑҫта кайатӑн, терӗн?— 
тесе ыйтрӗ тепӗр хут.

— Сотсиалисӑм тума, сотсиалисӑм. 
Столовӑйра пӗрлешсе апатланса ҫӗнӗ 
пурнӑҫ тума кайатӑп, терӗм те, хама 
хам тем тӗрдӗ пысӑк ӗҫ тӑвакан вы- 
рӑнне хурса столовӑйа кӗтӗм.

Иулташ та манпа пӗрлехкӗ§ӗ. Иур- 
дӑк кӗнекин§ен ик йурлӑкне татса ил- 
тӗм те, пӗрне йулташа тыттартӑм. 
Лартӑмӑр. Сӗтед ҫин§е таҫти ^ҫӳп-ҫап 
купи ҫин§ен тупса кӗнӗ пӑрӑҫ савӑ§ӗ, 
пирус туртсан, пирус ӑшне сур§ӑк 
йарса хумалли кӗлник пур. Иулташ 
тутӑхса кайнӑ пӑрӑҫ савӑтне тытса, 
сӗтеле шаккарӗ (епӗр сотсиалисӑм ту- 
ыа килнине систер§ӗ).

— Апла ан шакка!.. Унижаешь че- 
ловеческое достоинство в новом быту. 
'§ӑвашла каласан: ҫӗнӗ пурнӑҫри ҫын- 
нӑн тивӗҫлӗхне лутралататӑн, терӗм.

Ларатпӑр. Кӗтетпӗр. Анаслатпӑр. 
'§ӗлӗм тургатпӑр. Пӗр пӗринпе сотсиа- 
лпсӑм §ухне пулмалла пурнӑҫ ҫин§ен 
сӳтсе йаватпӑр. Хырӑм йӑтӑ пек вӗ- 
рет. Шӗврӗл§енсем а§а йӗнӗ пек Йӗ- 
реҫҫӗ, вӗсен те хырӑмӗсем выҫнӑ. Ан- 
§ах пирӗн алри йурлӑксене пырсаиле- 
кен ҫук.

Калаҫма сӑмах пӗтрӗ. Ҫӑвартая та- 
пак шӑрши кӗрекен пул§ӗ. Хырӑм пуш-
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шех выҫса карӗ. Татах ларатпӑр. Та- 
тах кӗтегпӗр.

— Ех, йероплан пулсан, хал§§ен 
Хусана ҫитсе первокласнӑй ресторанта 
апатланса ларнӑ пулӑттӑмӑр, терӗ йул- 
таш.

— Нта...
— Нта... Килте арӑм пӗҫернине мӗн 

ҫитӗ ӗнтӗ!—тет йулташ.
— Есӗ меншевикла ан калаҫха!...
— Мӗн «меншевикди» унта... Ҫите- 

тӗн ес киле. Сана хӗрдӗ питдӗ арӑму- 
па икӗ а§у кӗтсе тӑраҫҫӗ. Кухнерен 
шаркку шӑрши килет. Сӗтел ҫин§е сӗ- 
теклӗ йашка пӑсланоа лараӖ Сӗтед 
хушшине васкамасӑр кӗрсе ларагӑн. 
А§у сан арку ҫине пырса лара!...

— Оппорттунисла ан калаҫ!— терӗм 
йулташа пулсе.

— Акӑ, сана арӑму шӳрпе антарса 
пара!. Каллех, васкамасӑр пӑрӑҫ са- 
вӑтве пуҫхӗрдӗ тыгатӑн та, шӳрпене 
пӑрӑҫлатӑн. Пӑрӑҫ тусанӗ сӑмса шӑ- 
тӑкне вӗтӗлтеттерет... Ну, шӳрле хыҫ- 
ҫӑн иккӗмӗш тирӗк пырса лара!. Сӗ- 
тедӗклӗ, сӗткенлӗ иккӗмӗш тирӗк. Ҫи- 
се тӑранатӑн. Тутлӑн карӑнса влетӗн 
те, канма выртатӑн. Арӑму—ройа§ 
када!. Сана ӑшӑ ыйӑх пусса килет...

— Меш§енле калаҫатӑн, терӗм.
'§ӗреяе темскер, ҫӗлен пек ӗысе

ил§ӗ. Хырӑм кашкӑр пек улат.
— Ӗх, йероплан пулсан, ха.л§§ен 

Хусана кайса апатланса килеттӗмӗр!- 
терӗ йулташ.

Столовӑйри пӗр майра пирӗя сӗтел 
умӗн§ен вртсе карӗ. Икӗ йурлӑха тыт- 
тарса йатӑм та:—Вӑг, икӗ сехет те 
иртмерӗ, йурлӑксене илсе те карӗҫ, те- 
рӗм.

— Та... Амерӗкле хӑвӑртлӑх... Апат- 
не хӑҫан параҫҫӗха?

— Пайан, пайан параҫҫӗ, §орт воҫ- 
ми! терӗм хӗпертесе.

Ларатпӑр та кӗтетпӗр. Амерӗкри хӑ- 
вӑртлӑх ҫие§ен калаҫрӑмӑр. Иӗкехӳре 
мӗн §ул сийен туни ҫин§ен, комунпай 
мун§ин§е шыв пӑтран§ӑкки ҫин§ен, 
кула§ӑ ӑшӗн§ен тутӑхнӑ пӑтапа пирус 
тӗпӗ тухнп ҫин§вн, тарланӑ ураран 
мӗн гоӑрши килни ҫин§ен, Шупашкар- 
та трамвай тӑви§§еи склатсем пӑсакан 
Комунпайне урамри шӑршмарша та- 
сатмавшӑн йатлама кирли ҫин§ен, 
пӑркӑ тӑвасси ытла хакла ларни ҫин- 
§ен, тата ыгти йапаласем ҫин§ен те 
калаҫрӑмӑр. Ун^^ен те пулмарӗ, сехет

кайалла пирӗн йурлӑка илсе кайнӑ 
ыайра пирӗн умма «суп по италвян- 
ски» текен шӳрпе пырса та лартрӗ.

— Вӑт, виҫ сехет те иртыерӗ, шӳр- 
пе, уш коттовӑ.

— Нимӗҫле аккуратлӑх, терӗ йул- 
таш.

«Теф¥у§а» йатлӑ иккӗмӗш тирӗкне 
пари§§ен тата тепӗр сехет иртрӗ. Пӗр- 
лешсе апатланса тӑватӑ сехете йахӑ- 
нах вӑхӑта пи-ит усӑллӑ иртертӗмӗр. 
Столовӑйран тухнӑ §ухне йулташ:

— Кунта кашни кунах ҫапла-и?— 
тесе ыйтрӗ.

— Ҫапла. Хӑш §ухне ҫӗрӗк ҫӑпа- 
таран котлет шухӑшдаса кӑларма та, 
Уйӑхпа Ҫӗр хушшине кӗпер хывма 
та Бӑхӑт пула!, терӗм.

— Апла пулсан,—терӗ йулташ,— 
арӑм пӗҫерекен шӳрпех сывӑ пултӑр!.. 
Килтине мӗн ҫитӗ вара, тесе манран 
уйрӑлса карӗ. ЕТМЕН А.

ҪӖННИПЕ КИВВИ.

— Мӗншӗн ара шкуд §ӳре§исем ҫӗ- 
мӗрӗлсе кайнӑ?

— Ҫаырӑксем, ыӑнкун ■ҫухнехи кивӗ 
йӑласемпе кӗрешес тесе, ҫпектаккӑД) 
лартнӑ та, ҫпектаккӑ§ хыҫҫӑн ӗҫсе 
ӳсӗрлсе, шкул ҫӳреҫисене ҫӗмӗрсе тӑк- 
нӑ.



14 К А П К А Н № 7 (64)

Хастарлӑ писаттӗл— поет.
— Айтаха, айга ыан пата, сана ха- 

ыйн хаҫат ҫиве ҫапйннӑ саметкӑна кй- 
тартам, терӗ Караҫӑм Петти хӑйӗн 
Кури йатлӑ йулташне урамра тӗл 
пулса.

— Айта, айта... Карӗҫ.
— Куртӑни?.. Халӗ кам ӗнтӗ епӗ?... 

Иалкор теҫҫӗ халӗ мана, терӗ ПеНа 
Курийа сӑмсинҫен хӑйӗн виҫӗ стро§- 
кӑллӑ саыеткӑ ҫапӑннӑ хаҫатпа ҫаиса.

— Лайӑх, лайӑх. Анҫах есӗ ма хӑ- 
вӑн хушаматна тӗрӗссӗн кӑтартнӑха?.. 
Иалкорсен вӑрттӑн хушамат пулаканҫ- 
§ӗ вӗт, терӗ Кури сӑмси шӑтӑксене 
шӗвӗр пӳрннпе тасатса.

— '§ӑнах та вӗт, а... Еппӑҫахмая- 
нӑ... Мӗнле хушамат йышӑнас, а?.. 
Тур§ка... Лаххан...Ш утлаха ес те, Ку- 
ри, §асрах,—иккӗн иккӗнех—лашине 
парсан та пушшине паман, теҫҫӗ... 
Кушиле... Ҫӑматӑ... Ҫук, пӗри те §уна 
килӗшмест.

— Турҫкасем, лаххансем пудас пула!

Пӳрократран хӑраҫҫӗ.

— Мӗпшӗн кӑна пӳрократ тесе йат 
панӑши? Пӳрократ ҫине сурма... хӑ- 
рушӑҫке?

вӗсем, хаҫат ҫинҫе курсаҫҫӗ, есӗ та- 
вай «сӑран атӑ» пул. Питӗ лайӑх ху- 
шамат. Вырӑсла »сапок».

— '§ӑнах „сӑран атӑ“ пуласи мӗн!?.. 
Ну йурӗ! Малашне хаҫат ҫине Кара- 
§ӑм Ие!!и ҫырмастӑп, ,.сӑран атӑ“ ҫы- 
рап, терӗ ПеНа хӗпӗртесе.

Ҫакӑнтан кайран „Сӑран атӑ“ ик- 
виҫ кунта хаҫата саметкӑсем йаиа 
тытӑн§ӗ. Иалта мӗн новӑҫ пур, веҫ 
пӗлтерсе тӑра!. Мирун арӑыӗ Натли 
инкепе ту.1дашса ӳкети унта, камӑнне 
те пулсан автанне вӗлереҫҫӗ-и, йе пӗр- 
пӗр а§а улахра краҫҫыя сӳнтерме йу- 
ратати—йӑлтах хаҫата кайса тӑра!. 
Ан§ах „Сӑран атӑ“ пӗр ерне кӗтет, 
икӗ ерне—вӑл ҫырнӑ саметкӑсем пӗре 
те ҫук. Виҫҫӗмӗш ернере „кореспотент- 
сене“ тенӗ кӗтесре:—Саметкусем хаҫа- 
та кӗреймерӗҫ, ытла та пӗ§ӗк ӗҫсем 
ҫин§ен ҫыратӑн. Вулакансемшӗн инте- 
реслӗрех ӗҫсем ҫин§ен ҫырма тӑрӑш, 
тесе ҫырнӑ хаҫат кил§ӗ.

— Пӗдетпӗр епӗр сире—йури пи§ет- 
леместӗр, конорар укҫи парасран хӑ- 
раттӑр пулмалла. Ну, йурӗ! Ан§ах епӗ 
мӑн кӑмӑллӑ ҫын мар—йуптарса ҫыр- 
ма пӑрахмастӑп, тесе вӑрҫса ид§ӗ— 
„Сӑран атй“. Пӗр ерне хушши ним 
ҫин§ен ҫырма аптраса пурӑнсан:

— '§ӑнах та хаҫат ҫине ним ҫин§ен 
те ҫырма аптрамалла, тавай лу§§ӑ 
„Капкӑн“ ва§%и кулӑшла йапаласем 
ҫырма тытӑнас...—ҪӗрЗпӗ шуг тытрӗ 
„Сӑран атӑ“ . Ан§ах... ах, шуйттан, мӗн 
шуйттанӗ ҫин§ен ҫырас? Ка.тлех инте- 
реслӗ мар теме пулгараҫҫӗ вӗт...

Виҫӗ кун нуҫне ҫӗмӗрсе те ним.ге 
кулӑшла шутласа калайман пирки, хӑ- 
йӗн тусӗ, Кури патае карӗ те:

— Есӗ ыӗяде те пу.тсан кулӑшла 
йапаласем пӗлместӗни, каласа кӑтарт- 
ха мана. Манран „Капкӑн“ ретакси 
кулӑшла калавсем ҫырса йама ыйта!, 
терӗ.

— Но-о... Певушлӗ сана „Капкӑн- 
рисем“ паллакан та пул§ӗҫ?..

— Палламасӑр, епӗ пӗркунШупаш- 
кара кайсан ретаксин§е йури пӗр виҫ 
сехет лартӑм—палла§§ӑр тесех...

— Кулӑшла... Кулӑшла... унашкал 
йапаласеы „Л апӑ!“ йатлӑ вырӑс шур- 
иалӗ ҫин§е нумай пулакан§ӗ. Татз
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кашни кун татмалли кӑлентар ҫин§е 
те нумай...

—  „Лапӑ!“ ҫин§ине ҫырса йама йу- 
рати вара?..

— Такам пӗлетха сана—есб те„Ла- 
пӑ!“ ҫин§ен те „Крокотилран" те §пс- 
лӗннӗкрен ҫырса илнӗ... Айта вӑт, 
у§итлӗ патне, унӑн кулӑшла шурнал- 
сем нумай пулакан§§ӗ...

„Сӑран атӑ“ „Лапӑ!“ шурналсемпе 
ик-виҫ кун тӑрмашсан, „Капкӑн“ ре- 
таксине пнлӗк-улг стаЬйа тӳрех йа§ӗ. 
Кашни стаЬйиие пӗрле:

— Рюнорар укҫине ҫак атрӗспе йа- 
рӑр... „Сӑран атӑ“—Кара§ӑм Петги, 
тесе уйрӑм хутсем ҫырса йа§ӗ.

Пӗр ерне кӗтет, на ерне—каллех ни 
конорар укҫп, нп саметкӑсем ҫук. Ӑҫта 
та пулсан хамӑн саметка тупӑп тупӑ- 
пах тесе, ПеИа кашнп хаҫата, кашни 
пурнала тӗппа-йӗрриие вула!...

— Тухмаҫҫӗ тет, тухмаҫҫӗ. Тавай 
лу§§ӑ сӑвӑсеы ҫырма тытӑнас, терӗ 
П еШ  тарӑхнипе. Ҫавӑнтах ҫур листа 
хут ил§ӗ те, сӗтел хушшине кӗрсе лар- 
§ӗ. Сӑвӑ ҫыра!. Пӗр строка ҫыр§ӗ, ик- 
кӗ ҫыр§ӗ, виҫҫӗмӗш ҫин§е...—„Ҫил“ 
сӑмахпа ыӗнле сӑмах рифмӑлана! ара?.. 
ҫил—вил... ҫид—кил... Ан§ах „вил“ 
тени сӑвӑра иӗне карлӗсӑмах. Каддех 
кӗртмеҫ регаксисем. Кӑнтӑрлара ҫырма 
тытӑннӑскер каҫ§ен аран 6—7 строк 
ҫырыа ӗлкӗр§ӗ. Ҫывӑрма выртсан та 
ҫур ҫӗр§§енех рифмӑланакап сӑмахсем 
шыраса выртрӗ. Ь1ран§§ен ыанас мар 
тесе ҫытар айне хутиа кӑранташ хур- 
са выртрӗ. Пӗр сӑыах тупат те ҫыра!, 
тепре тупа! те—ҫыра!. Виҫ кун хуш- 
шин§е вунӑ сӑвӑ ҫыр§ӗ—ҫыр§ех. Вун- 
пӗррӗмӗшне ыӗр §ӑвашла пуквар кӗне- 
кин^ен ҫырса илсе, хӑй хушаматне 
алӑ пусса йа§ӗ.

Кӗтет кӗтет—Петта сӑввисем ни 
„Сунтала“ ни хаҫатра тухмаҫҫӗ. Кӗт- 
сен-кӗтсеи хаҫат ҫин§е каллах:

— Сӑввусем на§ар. Пӗрине вӑрласа 
ҫырнӑ. Нумайрах вула. Халӗ хаҫат 
ва§.§и йалти пурнӑҫ ҫин§ен пӗлтере- 
кен саметкӑсеы йарса тӑр. Ҫуракпяе 
мӗнле хатӗрленеҫҫӗ, совет ӗҫӗсем ҫин- 
§ен, т. ыт.—тени кил§ӗ...

ВАҪҪПЛШ':В П.

Лаша ва/ьЛ}И пӑтратакан.
Пӗр у§рештенийе лаша пӑхаканни 

кирлӗ пулнӑ. Удаештени пуҫлӑхӗсем 
канашлу туса иртереҫҫӗ те, виҫӗ ҫып- 
на команттировква йараҫҫӗ лаша пӑ- 
хаканни шырама.

Ианӑ ҫынсем пыраҫҫӗ те пӗр йада, 
ҫапла ыйтаҫҫӗ халӑхран;

— Ҫапла, ҫапла, лашана сӗлӗпех 
усрамалла мар—пӑтратса (йурса) та 
парас пула!. Пӑтратса пама пултара- 
кан ҫын тупма пулмӗши сирӗн йалта, 
тетпӗр.

— Пур, пур! Пит лайӑххи пур. 
Пӑтратма пудхара!. Ав, лери хурал 
пӳр§ӗ ҫуыӗн§е пурна! вӑл. Пит лайӑх 
пӑтрата!. Ун пеккине, ку сачанара, 
тупаймӑр та урӑх есӗр. Кунӗн ҫӗрӗя 
пӑхрага!.

Ҫакна илтсен хуларан килвӗ ҫынсеы 
хӗпӗртерӗҫ.

— Ппре ҫавӑн пекки кирлӗ те..!
Виҫӗ куя та нртмен, хуларан каллех

малтанхи ҫынсеы килнӗ ҫав йала.
— Мӗнле намӑс мар сире суйма! 

Мухтарӑр—мухтарӑр та, ҫынни, лаша- 
сене нӑтратса пама мар, ҫӑнӑх сапма 
та пултараймас!. Мӗвле ҫыа иулнӑ 
вӑд?

Типкеререх пӑхса ил§ӗҫ те хуларан 
килнӗ ҫынсем ҫине хрес§енсем, ҫапла 
каларӗҫ:

— Суйыа вӗреннӗ ҫынсем мар епӗр. 
'§ӑнне калатпӑр. Лаша пӑтратыа темде 
те, халӑха пӑтратма пит ӑста вара 
вӑл. Пухува пырсан тӗлӗнсе хытсах 
кайӑн. Пит лайӑх пӑтратат.

Пулӑ тутарӗ.
Сӑпани кар§ӑк ывӑлне ҫавӑтса §ир- 

кӳве кайвӑ ҫыдӑх каҫарттарма. Кайнӑ 
§ухне йалӑн тепӗр вӗҫӗн§е пулӑ тута- 
рӗ кӑшкӑрнияе и.лтсессӗн, а§ине пулӑ 
тутарӗ натвв §уптармалла пулнӑ. '§ир- 
кӳре пуп кар§ӑка хӑйӗн сапиаяӗпе 
хупласа илнӗ те каланӑ:

— Ман хыҫҫӑн каласа пыр. Ашшӗн, 
ывӑлӗн, ҫветтуй сывлӑшӗн йа§ӗпе...

Кар§ӑк, пупрая хӑранипе, нийепле 
те ун хыҫҫӑн каласа пыраймас!.

— Ашшӗн... ашшӗн... сывлӑшӗн...
Пуп ҫилленсе кайнӑ.
— Ывӑлне, ывӑлне ӑҫта тӑратса хӑ- 

вартӑн?..
— Ывӑла, па§ӑшкӑ, пулӑ тутарӗ 

патне йатӑмҫке, тенӗ кар§ӑк.
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ТАСАЛӐХ^УЙӐХӖ ШУПАШКАРТА.

Тасалӑх комиҫҫи '^ленӗ: Ей турӑ, исоппа си р п ӑ тс е м — зпӗ т а с а л ӑ т т ӑ м ,  
ҫуса т а с а т с а м — епӗ йуртан та  шурӑ пулӑттӑм.
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