
Пӗтӗм тйнъери пролаттарисем пбрлешер!
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—  4 - м ӗ ш  ҫул тухат. —

Ка̂ ьъа ҫинъе.

Ҫынсем вӑрлӑхсенэ тасатаҫҫӗ, епӑр тата маларах каинӑ —  
кал^ъасене те тасататпӑр.
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Пухури мыскара.
(Комсомол пуххин§в §ас’5асах пулахан йапаласем).

— Токлат пбтрӗ, прени 'пуҫланат. 
Кам калас тет?.. Пӗри те шарламаҫҫӗ. 
Шарлаыалла та, токлатҫӗк хыҫҫанах 
тухса калама йӑвӑр вӗт вӑл. Пӗре пу- 
ҫӑнса йарсан ӗҫ кайа! вара...

— Ну, кам каласшӑн? Невушлӗ ку 
токяат тӑрӑх нимӗя те калаҫмадли ҫук?.. 
Хусканӑр, хусканӑр, репеттӑ,—тархас- 
дасах ӳкӗтлет пуху пуҫлӑхӗ,

—  Тавай, мана пар еппин, терӗ 
алӑк патӗнр^ларакан Ҫӑмха Иаккувӗ...

— Иулташсем, вунтӑхӑрмӗш ӗмӗр- 
те пулса иртнӗ Хрантсири рево.§утси- 
сене илсен, епӗр мӗн ^куратпӑр...

~  Атампа^^Иевӑ ҫия§ен калама пуҫ- 
ла ду§§ӑ, тесе кӑшкӑр§ӗ итлекенҫен- 
§ен пӗри.

— Хрантсири рево§утсине илсен, 
унта епӗр ӗҫлекенсемпе хрес§енсен ҫы- 
хӑнӑвӗ ҫирӗпех пудманнине куратпӑр. 
Тата Анклири §аргислӑ йухӑма...

— Пайан сайом ҫин§ен калаҫмалла 
вӗт, есӗ ыӗн лепӗртетсе тӑратӑн ҫак... 
Кала сайом ҫин§еи~кӑшкӑр§ӗҫ иккӗн- 
виҫҫӗн пӗр тӑрук.

— Ку таран§§ея тӗн§ере пулса 
иртнӗ пур рево.§утсисен§е те хресҫен- 
пе ӗҫлекен ҫыхӑнӑвӗ ыала тухса тӑ- 
ра!... Епӗр халӗ сотсиалисӑм тӑват- 
пӑр... Пирӗн ҫине пӗтӗм тӗн§е пӑха!...

— Тӑхтаха, Иакку... Иудташсем, 
Маруҫпа Са1§ук сопранирен, театтӑра 
кайма расрешшени ыйтаҫҫӗ, терӗ пуху 
пуҫдӑхӗ Иаккуя ҫӑварне хупӑнтарса,— 
мбнле, йама йурати?..

— Тавай мана сӑмах пар...
— Мана та пар...—Мана..—Еп ка- 

лап... пилӗк-ултӑн сиксе тӑ§ӗҫ Ма- 
руҫҫӑна театгӑра йарасси-йарас марри 
ҫин§он калама.

— Иулташсем, комсомол пуххине пӑ- 
рахса кайни сойусни преступлени пу- 
ла!, йама йурамас!.—Укҫа парса илнӗ 
пилета пӗтерес теттӗрим есӗр.. Кай§ӑр...

— Ҫук, никӑк йама пултармастпӑр. 
Есӗр устава манаттӑр никак. Кашни 
рен ӑн  сойус пуххисене ҫӳремелле, те-. 
иӗ унта.

—  Есӗр ха;§хи ку^ттурӑ рево.§утси- 
йӗн лосункне маннӑ мӗн. Хадӗ театгӑр 
ҫине тннкерсе пӑхма хушаҫҫӗ... йарас...

Ун хыҫҫӑн тепри кал.лех йама йу- 
раыас!, тет. Тепри, [йура!, тет. Иуху

арҫурисен туйӗ пек шавлама пуҫларӗ, 
Пуху пуҫлӑхб а.1лин§и шӑнкрав лар- 
ыа-тӑыа пӗлмен !ыха мӑйӗн§и пек 
йанра!. Пӗр виҫ сехет, тутисем шап- 
шур сур§ӑк пули§§ен тавлашсан;

— Ӑҫга вӑл Маруҫҫӑ, ӑҫта? Мӗнле 
намӑса пӗлмен хӗр вӑл... Кӑтартӑр 
ӑна пире, терӗҫ ик-виҫ ораттӑр. Маруҫҫӑ 
ҫынсем хушшине пуху умне тухрӗ те, 
именекен куҫӗсемпе йулташӗсем ҫине 
пӑхса:

— Еп театтӑр ҫнн§ен ҫырман^^ӗ... 
Еп панӑ хут татӑкӗн тӳнгер^ йенне ву- 
ланӑ пулас пуху пуҫлӑхӗ... Ӗнер ,анне-, 
не ҫырса панӑ хуг тагӗк пулаӑ вӑл. 
Пуху пуоӑхӗ патне ҫырни хутӑн те- 
пӗр йен§щ тет.

Пуху пуҫлӑхӗ хайхи хут татӑкӗн 
тепӗр йенне вула! те, аллисене сӗгел 
ҫине шӑкӑрт пӑраха!.

— Токлат хыҫҫӑн пренире калаыа 
сӑмах парӑр... Маруҫҫӑ, тесе [ҫыриӑ 
пулеӑ мӗн ху§ӗ ҫин§е,

Ну шӑп!.. Ку вопроспа ыйту пӗтрӗ. 
Токлат тӑрӑх камӑн мӗнле ресо.§утсн 
пур... Паҫӑрхи ҫӑмха Иакувӗ иуху 
умне тухса, хӑйӗн Атамран пуҫласа 
сотсиалнсӑмпа пӗтекен ресо§утсине ву- 
ласа кӑтарта!.

— Кам мӗн хушма, улӑштарма пул- 
тара!?..

—Тавай мана... Ман шутпа Хрантси 
ҫин§ен асӑнни кирлӗ мар. Хрантсири 
ревофутсипе пирӗн рево^утсийа, ик- 
кӗшпе йунашар хурса, ыаркҫисӑм 
микроскопӗ виттӗр лееинисӑм куҫӗпе 
пӑхса сӑнасан, вопше, вӗсем пӗр тӑ- 
ваи, Ҫавӑниа та...

— Ҫук, Иакку сӑмаххи тӗрӗс ыар. 
Хрес§енсем хушшин§е сайом сарас ӗҫ 
вӑл пӗ§ӗк ӗҫ мар. Вӑл ӗҫ Хрантсире 
§и малтап ҫунма пуҫланӑ пушара сот- 
сиалисӑм патне ҫывхартаракан ӗҫ. Ҫа^ > 
вӑнгга...

— Есӗр ытла. ҫӳлте вӗҫме йурата- 
тӑр. Сирӗн ресофутсийа пӗр хресҫен 
те ӑнланас ҫук, Ман шутпа тӗплӗрех, 
хрес§енсене ӑнланмалларах ресо.§утсн 
ҫырса хатӗрлеме пайаи коыиҫҫи суй- 
лас пула!. Тепӗр пухура вара вӑд ре- 
со.§утсийа йышӑнма йура!.

— Ӗмӗрех сирӗн комиҫҫи!.. Кирлӗ 
мар... кирлӗ кпрлӗ...— каллех арҫури-
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Ҫурхи лӗпӗшсем,
Лӗпбш ҫӑ- 
иартин§ен 
хурт пула!, 
1 *у р т"р а н 
КуКЕӑЛЕКӑ 
пула!, кук- 
кӑлЕкӑран 
лӗпӗш пу- 
ла! (ка.1Ь'5а 
ҫи&екеннп).

—  Патша улпутӗнъен Пӳрократ ҫурал^ ӑ̂, Пӳрократпа унӑн Во- 
локкиттӑ йатлӑ арӑмӗнъенйапӑхҫуралнӑ,йапӑхран Растратъӗк ҫу- 
ралнӑ, Растратъӑкран ҫакна вулаканӑн йурӑхсӑр йулташӗ ҫуралнӑ.

Ха/Ьхи хӗр.
(Халӑх йурри).

— Ай, анне, ыр анне,
Ӑҫта выртса ҫыврамши?

— Кӑмака ҫине выртса ҫывӑр! 
Ай, анне, ыр анне,
Кӑмака ҫин§е пӗҫерет.

— Аҫам сарса вырт епииа...
— Ай, анне, ыр анне,
Аҫам ҫин-5е а§а пур!

— Кампа турӑн а§ине?
— Ай, анне, ыр анне,
Шупашкарти тийакпа.

— Аҫу килсен мӗн кадӑн?
— Ай, анне, ыр анне,
Санӑн а§у тейӗпӗр. ТЕКЕРЛЕ.

риланса карӗ пуху.
— Тавайха мана сӑмах... Пудташ 

сем,—'5укун пек йантракан саспа ка 
лама тыгӑн^^ӗ типшемрех пиглӗ Ваҫҫӑ 
—Пайанхи токлат—информатси ҫеҫ 
Ҫавӑппа епӗ Иакку вуланӑ ресо§угси 
йа^^вуҫах кӑларса пӑрахса, токлата 
«к ҫветенийу» йышӑяма сӗнетӗп...

Шоиӑр-шоаӑр — шопӑртатса карӗҫ 
комсомолӗссен адлисем. «Кҫветенпйу», 
«к ҫветенийу»!.. — ҫӑмӑллӑн сыв.таса 
йа^ ӗ̂ҫ икӗ сехет пӑнтӑхса ларнӑ кӑк- 
кӑрсем. Пурге ахӑлтатса алӑк патпел- 
ле утрӗҫ. Пӗр Ҫӑмха Иаккун ҫеҫ тем- 
шӗн пуҫӗ усӑк... ]‘ о н и .

Вӑрлӑх тасатакан.

— Есӗ вӑрлӑх тасатрӑни ҫак?
— Тасатмасӑр.
— Мӗнпе тасатрӑн?
— Кӗреҫепе. Сӑмакунккӑ туса пӳл- 

мерен хырсах тасатрӑм.
Ш. К.

Хурӑнсурсем.

— Муҫи, есӗ хӑш йалсем пулатӑн?
— Хурӑнсурсем.
— Мӗн тума ҫара пуҫӑн утатӑн?
— Ара, пайан пирӗн пата турӑпа 

килеҫҫӗ, ҫӗдӗк тӑхӑясан ҫылӑх пуда!.
X уф ӑ н с у р.

Аъасене пирус туртма 
вӗрентекенсем.
Шкулта кепператгпв- пуррн пнт 

аван, ап^ах унта пирус таврашовн 
сутни аван мар.

— Манӑн а̂ ҫа 8 ҫул вӗренмелли 
шкулта вӗреяет те, пирус йа^ҫӗсене пит 
лайӑх вӗренсе ҫитнӗ.

— Унта пирус йа^ҫӗсемсӗр пуҫне 
урӑх йапаласем ҫин§ея вӗрентмеҫҫи 
ыӗн вара?

— Теыле?! Ман а̂ ди унта шкулкоп- 
ператтивӗн саветуш^ҫин^ве ге... Пируссен 
йатне вӗренсе ҫитнӗ ӗнтӗ.

М ӑ Б ш ӑ.
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Тӑрании хырӑм.
Иӗпреҫ. Те йал вӑл, те поҫҫолӑк, 

тен стантсӑллӑ хула-и, ҫапах та вӑл— 
Иӗпреҫ. Вӑл пӗ^^ен мар, йӗри тавра 
йалсем пур. Шӑрттан, Хӑмпуҫ, Хура- 
мал, Ентрийелпе Вӑтайел, тата ытти- 
сем те пур.

Иад тенӗ йапала ҫерҫисӗр мар вӑл. 
Унта хрес§енсем те пур. Хрес§ене 
укҫа кирлӗ вӑрлӑх туйанма. Пӑру пу- 
ри, ватӑ ӗнеи, йе ик ҫудхи вӑкӑри,— 
ҫитерет вӑл ӑна; пуса!, тирнв „Кош- 
треса“ сута!.

Лап§ӑк сӑмса Микулайӗн пурнӑҫӗ 
хӗсӗнсе ҫитрӗ: ниҫтан касса илсе ним- 
пе сапдаса хума ҫук.

— Арӑм, тет Микулай,—ӗне хӗсӗр, 
сӗт памас!, ватӑдса та ҫитрӗ вӑл. Пу- 
сас мари пӗрех хут?

— Сутсан лайӑх пулмӗши?
— Сутсаа усси пулас ҫук. Ак мӗн- 

шӗн: ӗне ватӑ,— усрама вӑл йурамас!. 
Пасар ӑна хак памас!. Пуссан, аш- 
какайӗ пӗр йен§ен, тнр, ӑш§икӗ-теп- 
рин§ен.

— Иура! епппн...
И! **

Микулай картишне вунӑ-вуник ҫын 
пуҫтарӑннӑ. Ӗнене пусса пӑрахнӑ. Пкӗ 
ҫул пӑрусӑр йартлатса ҫӳренӗскер, ка- 
лама та ҫук ыӑнтӑр: какайӗ—сапсар ҫу.

Тӗлӗнеҫҫӗ ҫынсем.
— Вуяӑ пӑт какай. Пӑ§ӗ сакӑр тен- 

кӗрен те сакӑрвун тенкӗ.
—  Тирӗ — первӑй сорт, куншӑн 

„Коштрест" хак паратех.
— Куншӑн та хак памасан. Пӑрҫа

пашалу хулӑмӗш те,..
♦ **

Тепӗр кунне ирех Микулай арӑмне 
лартса Иӗпреҫ пасарне карӗ—пысӑк 
йапалана ӑҫтан пӗ§§ен сутас, тетӗн.

Ҫитрӗҫ. Иӗпреҫри «Коштрес» акӗп§ӗ 
пасарта тир пуррипе ҫуккине шӑрш- 
ласа ҫӳрет. Микулай урапи тӗлне ҫит- 
рӗ те:

—  Тирне сутатна,—терӗ.
— Сутма тухнӑ, сутас пула¥.
—  Нукка, кӑтартха!.. 0, ку-у!.. §ет- 

верттӑй сорт. Пӑсӑк тирӳ.
— Иепле пӑсӑк? Ватӑ ӗне, мӑнтӑр 

ӗне тирӗ... Есӗ ҫӗклесе иӑх! Куп пек 
тире есӗ Иӗлреҫ пасарӗ ларнӑранпа та 
курман, тет Микулай.

— Тогтӑ вӑт ватӑ, мӑнтӑр. Ватӑ

мӑнтӑр ӗяе тирӗ нихҫан та первӑй 
сурта лармасЬ вӑл. Ме сана вӑт §ет- 
верттӑй сурт ҫин§ен, ил!

— Мӗн, есӗ мана тирӗн тӗспитне 
пӗдмен ҫын вырӑнне хуратӑним вара? 
Ку тир мар—хурҫӑ пулаЬ ку сӑран 
гусан, акӑ мӗн. Первӑй сурт ҫин§ен 
ил...

— Ху патӑнтах ҫӗртӗр, апла пул- 
сап, терӗ те, акӗнт пӑрӑнса карӗ.

— Ку, шуйтган, ҫак тире те тирке- 
ти-ха? тесе шухӑшласа ил§ӗ Мнкулай. 
— Сутас мар,—укҫа кирлӗ. Мӗн тӑ- 
васха?

Акӗнт тепре ҫаврӑнса кил§ӗ. Тата 
тытӑн§ӗҫ калаҫма. Ал ҫапа-ҫапа ка- 
лаҫрӗҫ. * *

Микулайпа ярӑмӗ пасартан кнле ҫи- 
ти§§ен те пӗрве пӗри сӑмах хушма- 
рӗҫ. Ула кӗсри те ӗшенаӗ пек, аран- 
аран лӗпсӗртеткелесе пы§ӗ ҫул тӑрӑш- 
шӗпе. Килне ҫитсен усмак хӳреллӗ 
йӑтти те кӗлет айно тарса пытан§ӗ, 
пур те темскерле усала сиснӗ.

Лаша тӑвариӑ ҫӗре Кутак Кӗркури- 
пе тата пилӗк-улт ҫын Микулай патне 
кӗ§ӗҫ.

— Ей, ваҫка, ыпҫе пуса патӑн тир- 
не?—терӗ Кӗркури.

Микулай ннм те §ӗнмерӗ ӑна хпрӗҫ.
— Ей, торҫ.лах, ма §ӗнместӗне, есӗ, 

ваҫка?
— Ыӗн §ӗныелли унта? Хыр§ӗ те 

йул§ӗ тире. Тимӗр пек сӑраи пулас 
тире §етверттӑй сурт ҫин§ен илсе 
йул§ӗ, кӳяӗяяӗ шапа!..

— Кама сутрӑн? „Коштрес" акӑнтне 
мар пу.§ҫке?

— Ҫавна пулмасӑр, кама сутас тата.’*
— Е-е! Апла пулсан, санӑн тнрне 

те сӗвсе йул§ӗҫке вӑл. Ет-те-тет-те-е!
— Пӗр кун манне те ҫапда турӗ 

вӑл, тесе ху§ӗ пӗрп.
— Вӑт шуйттан, е! Ҫи§-сакӑр тепкӗ 

укҫа шывах §ӑмрӗҫке! Ах, маттир!..
— Ех, ҫав ӗне тирӗн§ен §ӗн касса 

кӑларас§ӗ те, ҫакса кӑна суллас§ӗ, ку 
шуйттан акӗнгне!—терӗ Микулай йу- 
лашЕив§ен.

Ку сӑмахпа ыгтисем те килӗшрӗҫ.
❖ *

Каҫ пулсан ,„Коштрес“ акӗн§ӗ хӑй 
хваттерӗн§е, тӗттӗырех кӗтесре:

— Ҫавӑн 'вул кун §ул тир илнӗ—
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Найӑксем йӑва ҫавӑрнӑ вӑхӑтра. И л й е  Й ӑ в а н ^ ӑ  КӗЛЛИ .

Р а с т р а т § ӗ к :  Расвӗ ҫак у§рештенийе 
кӗрсе йӑва ҫавӑрас?

рас. Тирсем пур те первӑйпа второй 
сурт—тва. Хакне §етверттӑй сурт шу- 
тӗн§ен тӳленӗ—три.

Кусене шутласа пынӑ ыай шугшӑр- 
ҫине шӑлг та шӑлт тутараЬ.

— Ех-хе-хе!—кулаЬ. Мӑнкун ва§.|и 
те ҫитрӗ, ҫимӗке те ҫитӗ, их-хи-хик! 
Пу ухмах та халӑх! Пу ухмах! 
Ах-ха-ха-хай!.. Иӗрет те параЬ...

Ҫав вӑхӑтрах ? кӗнт пуҫӗн§е акӗнтӑн 
шал§и туласси ҫнн§ен пӗ§ӗк—ҫеҫ шу- 
хӑш йӑшӑлтатса ил§ӗ те, каллех сӳясе 
ларвӗ. ЕТМЕН А.

Ей, туррӑмҫӑм, пӳлӗхҫӗм! Тавта пуҫ 
сана мана хӳгӗлесе упраса тӑнӑшӑн. 
Есӗ ыаншӑн тунӑ ырлӑхсене шутдаса 
та пӗтерес ҫук, кӗнеке ҫине те ҫырса 
пӗтерес ҫук. Па.иӑ паллӑ ырӑлӑхусене 
аса плсессӗн, ак ҫак ырлӑхусене ман- 
ма ҫук: есӗ пудӑшнипе епӗ Вӑрнар 
ыӑнастырӗн§и манашкӗсен пуҫлӑхӗн 
(икуыенйӑн) усрав хӗрне Калинӑна 
ка§§а илсе, есӗ кӑтартнӑ йӑлапа мӑ- 
шӑрлантӑм; унтан вара ҫав манӑн 
савнӑ ху1§ама--матӑшкӑ мана Вӑрнар 
стантсине ҫурт туса лартма пудӑшрӗ, 
унсӑр пуҫне манӑн ҫапла ыӑшӑрлан- 
нипе мӑнастире сана пуҫҫапма ҫӳреме 
те ҫул уҫӑл§ӗ. Санӑн тӑшманусем мӑ- 
настире хупса манашкӑсене кӑларса 
йа§ӗҫ, епӗ сан ырлӑхусене манмасӑр 
вӗсен§ен хӑшне пӗрне хамӑн Вӑрнар- 
ти ҫурта кӳртрӗм, ҫавӑнтах ху^ама- 
матӑшкӑ та куҫрӗ; халӗ вӗеем унта 
санӑнпаманӑн §аплӑ йатсене аслӑлатаҫ- 
ҫӗ. Санӑнпа хамӑн тивлетсемпе, хам 
пит ҫитедӗклех вӗренмен пулсан та, 
акроном хисепӗн§ех шутланса тӑра- 
тӑп. Пӗр вӑхӑтра вырӑнсӑр йулмалла 
пул§ӗ, саяа тархасларӑм та, тата хам 
§ейерех пулнӑ пирки те, татах мана 
Хутарти акроном у§асткине йа§ӗҫ. Са- 
на мавмастӑи. Кан§едере те хам 
хваттере те санӑн таса ҫурту (§иркӳ) 
ҫывӑхне куҫартӑм. Кан§елере тӗрлӗ- 
рен плаккат вырӑнне санӑн сӑнусем- 
пе тата палдӑ ҫветтуйсен сӑнне ҫакса 
тултартӑм. Ӗҫпе пырса кӗрекенсене 
§иркӳри алтгаре пырса кӗнӗ пекех ту- 
йӑна!' пулма.иа, вара вӗсем сӑхсӑхма 
гытӑнаҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри 'ҫӑркуҫланса пуҫ- 
ҫапни те пула!. Ҫапла идемлӗ пурӑ- 
нӑҫпа пурӑнса кӑмӑлӑмӑр ту.1нипе, кас 
кас Паданпа иксӗмӗр еанӑн йатна хн- 
сеплесе йурдаса та йаратлӑр. Пирӗн 
анкел сасси пек сасӑмӑра илтсен, йу- 
нашар пурӑнакан таса атте-па^ҫӑшкӑ 
та мӗкӗрме тытӑна! савӑнса. Мана 
вырӑнтан кӑларассипе хӑратакансем те 
пур, епӗ нпкамран та шикленместӗп; 
мана райуяри Ҫӗрпайӗ хадӗ те, кирек 
хӑҫан та, ӗмӗр ӗмӗрех нимӗн те тӑ- 
ваймӗ. Амин.

«СЕНӖК».



К Ӑ П К А Н № 8 (65)

Ъӑваш ъблхи тунӑ ҫӑмарташӑн...
'^ӑваш респуплӗкӗн§е 4 тӗрлӗ у§рештени ҫӑмарта 

пуха!. Пӗр-пӗринпе ӑмӑртса ӗҫлеҫҫӗ.

Ь ӑ х ӑ :  Кӑт-кӑт-кӑт-кӑтик! Тӑват уърештени... кӑт-кӑтик!.. 
ман йӑва ӑшне кӗрсе ларнӑ... кӑт-кӑтик!.. мана ларма вырӑн 
ҫук... кӑт-кӑтик!..



№ 8 (65) К А П К Ӑ Н

Елӗкхи анектотсем х а р и  вӑхӑтра.
Еҫсем— аван.

Ӗҫ инҫпектӑрӗ Шупашкарти ерех 
савӑ§ӗа кӗн§елерне слушӑш§исене ми- 
ҫешер сехет ӗҫлетгервине тӗрӗслеме 
пыяӑ.

— Сыви, йулташсем!
— Сывӑха, инҫпектӑр йудташ!
— Тиректӑра ӳпкелеместӗри?
— Ҫук, ӳпкелеместпӗр.
— Ытлашши ӗҫлеттермеҫҫи?
— Ҫук, ӗҫлеттермеҫҫӗ.
— Тумаллисене 8 сехет хушшин§ех 

туса ҫитеретӗри? .
— Ҫитеретпӗр, инҫпектӑр йулташ!
— Ҫитерейменнине?..
— Кунсерен 4-шар сехет ҫӗрлелар- 

са ӗҫлесе паратпӑр.

Автан варлӑ.

Пӗр слушӑш§и, ирхине у§рештенийе 
кайас умӗн, хӑйӗн стрепкине кӑнтӑр- 
лахи апат ва§§и §ӑхӑ пусса пӗҫерсе 
хатӗрлеме хуша!.

— Хӑшне пусас?
— Ара, леш, улине. Вӑд кирек-хӑ- 

ҫан та ытги §ӑхӑсен§ен уйӑрлса ҫӳ- 
рет...

— Иурӗ!
Са^атти пӗтсен, хайхи слушӑш^и 

апатданма киле таврӑна!,
— Маврӑ! Апат хатӗри?
— Ҫук, хатӗр мар!
— Епӗ саяа §ӑх пусма хушрӑмҫке!
— ҪукГ
— Мӗнде „ҫук“, Ула §ӑхха пуома 

хушнӑ§§ӗ сана!
— Пусаймарӑм, хуҫа!
— Мӗншӗн пусаймарӑн?
— Хӑвна хӗрхенсе.
— Мӗнле хӗрхенсе?
— Ара, аслӑ ҫын—саветуш§и авта- 

нӗ ҫав пусас тенӗ §ӑхӑпа йавӑҫма 
пуҫланӑ...

„Ҫул ҫук“ .

Пӗр хӗрарӑм пулкки ҫурхи йӗпе 
ҫанталӑкра пы§§ӑклӑ ҫулпа пырса пӗр 
ла§ака тӗдне ҫитсе тӑра!.

— Пирӗн йалсовет лосӑнка хирӗҫ 
пыра!, тет пӗр хӗрарӑмӗ.

— Ма?..
— Ара, сопранире: хӗрарӑма ҫул 

памалла! Хӗрарӑма ҫул! тесе кӑшкӑ- 
раҫҫӗ. Ҫулӗ ҫук.

Атӑл хӗрринъе.
Шупашкар §апдӑ урамӗпе,^
Росӑ Лйукҫемпурк текеннипе, 
Атӑл йенелле ыткӑнса 
Пӗр майра пыра! васкаса. 

Ҫнне-пуҫне пӑхсан—кам маНриши ку? 
Тухтӑрӑн—ваккатӑнши,
Ие кӑмиссарӑнши?—

Тесе ыйтмалла хӑвӑнтан ху.
Вӑл §ӑн та хӑй йевӗрлӗ тумланнӑ.
Ав ҫине кӗске §аплӑ па§тту тӑхӑннӑ,. 
Пуҫра шӗлепке, урисен§е темскер, 

Лӑпсӑрккаскер.
Пирӗн кукки курсан ӗнтӗ ку майрана 

Тем те тупса кадӗ§§ӗ.
— Ха! пӑхха, тӗклӗ ураллӑ тӑманана! 

Тесе вӑрттӑн кулӗ§§ӗ.
Кукки култӑр та пирӗн кулас мар. 
Анти кайтӑр вӑл хӑй ҫулӗпе, {§арас

иар.

Мӗншӗя §армалда?
Унӑн та хӑйне кура ӗҫӗ пулмадла. 

Авӑ вӑл Атӑл хӗррин§е 
Иехвин йӗкӗте тӗл пул§ӗ. ^

Ал тыгрӗҫ, ҫамрӑксем падлашрӗҫ, 
Унтан вӑд ку сӑмахсем тапратрӗҫ:
— Ну, Фимӑ! терӗ майри Иехвннне, 
Ыран Сакса кайатпӑриха?
— Сакса! Ыран!—тет деш ыайрине, 
Ҫук! Кайас мар, ӗлкӗрӗпӗрха,
— Сан йалан ҫавӑ—ӗлкӗрӗпӗрха, 

Ка§§а илетни мана, йе суйатни? 
Кала!— терӗ майра хытах кӑшкӑрса, 
Уятан татах хырӑмне каҫӑртса;
— Пӑх! тет—демен§ӗкунта туйатни!
— Апла пулсан илео еппин, 
Терӗ вара майрана Иехвин.

Н. ИЕВТОККПМӐВ.
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Ерех ӗҫсе вилнӗ ҫынна Зсатакансем

Хула вырӑсӗзем (йурлаҫҫӗ):—Вы шертво-йу пали в иор-пе роковой..

М ӑ ш к ӑ л.
Манӑн пӗр йулташ пур. Вулакан 

ман ҫийе §алӑшӑн пӑхса: — Пу, мӗн 
тӗлӗнмелли пур-ха санӑя йулташ пур- 
рин§ен, манӑн та пур, тейӗ. Тем, тем... 
Ман пекки сирӗн пулассӑн туйӑнмас! 
ваҫка! Ытла та мӑшкӑлҫӑ, кашни куя 
мӗн те пулин туса кӑтарта!.

Ларатӑп епӗ пӗрре шӗвӗр пурнене 
ҫурри таран сӑмса шӑтӑкне §иксе, пӗ- 
тӗм вӑйпа §акалап. Сасартӑк алӑк 
шӑнт-шант! турӗ те, ман Ва^кка хаш- 
каса §упса кӗ§ӗ. Мӗн пулнах кӑна, 
тетӗп. Ним кади§§ен мана хулпуҫҫин- 
§ен ҫат1 тутар§ӗ те:

— Ах, ей!.. Вӑт мӑнтарӑн!.. терӗ 
васкаса.

— Мӗн пул§ӗ тата?—терӗм еп хирӗҫ.
— Мӗн-ыӗн ҫукши пирӗн копперат- 

тввра!..
Еп хӗпӗртесех кайрӑм. Тавна*: йӗм- 

лӗх шветкӑ илесшӗн пурнаттӑм та...
— Тавар илсе кнлнӗ-и? Хӑҫан?
— Туршӑн та, мӗн-мӗн ҫук пулӗ 

иирӗн копператтивра, тет йулташ кал- 
лех. (Нушшех хӗпӗртерӗм еп!)

— Калуш ҫук, пустав ҫук, сахӑр 
ҫук, краҫҫын ҫук, супӑг§ ҫук, пӑта 
ҫук...

— Ах, шуйттан!—терӗм епӗ тарӑх- 
са. Уя§§ен те пудмарӗ, йулташ манӑн 
ҫиллӗые пӗтерсе пӑрахрӗ...

Мӗн,—тет, сӗрӗм тивнӗ така пек 
пуҫна усрӑн? Вӑт мана сата§ шутласа 
пар-ха, тет. Кӑсйия§ен ҫур лнста хут 
туртса кӑлар§ӗ.

— Шугласа пама пула!, ма шутлас 
мар, теп епӗ.

— Шутлаймастӑн! тет йулташ,
— Шутлатӑп! терӗм епӗ,— ҫав хам- 

ран кайра вӗренекене паракан сата§- 
§ӑсене шутлаймастӑпи? Тавай, тетӗп, 
сата^на, момент шутлатӑп!

Иулташ аллин§и хутне тӳрлетрӗ те, 
вулама тытӑн§ӗ:

.,.«И вот, еҫли сирӗн свободный 
вӑхӑт полсан, Афанасйӗв методикне 
вулӑс пола!. Можно кӑтартма посо- 
бисем Афанаҫйӗвсӑр пуҫнееще Ива- 
нова, массовый практикра кирлӑ по- 
ла!. Кепекй в двадцать третьем году
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издать тунӑскер полсан та, ничего. 
Кив источииксене еҫли взять, то 
Миххеевӑн пор, первая, вторая, 
третья, четвертая книгӑсем, инород- 
цӑсен шко^сем ва;ь§и. Потом... В 
прошлом году ан§ах издали...
Епӗ нимӗн ӑнланаймасӑр шанк! 

хытса лартӑм. Иулташ вулама пӑрах- 
рӗ те:

— Ну, шутла. тет. Мӗн куҫусене 
вӑкӑр куҫӗсем пек туса йатӑв? тет... 
Ех, мӗскӗн, терӗ те варне хыпаласа 
манран кулма тапратрӗ!..

— Иу, шутла тетӗп ҫак сата§§а! 
Мӗнле вӗлхепе ҫырнӑ, §орт? Шугла! 
Ха-ха-ха...

Ним калама та пӗлмерӗм. Иулташ 
манран антӑхса кайса кула!...

— Мӗн ку саиӑн? терӗм епӗ ним 
тума пӗлмесӗр.

— Ҫтенокрахвиллӗ от§от...
— Мӗн от§о§ӗ? терӗм епӗ каллех.
— Мӗн!.. мӗн!.. Сыснаккай есӗ, вот 

мӗв!.. Ҫакӑн пек „§ӗлхепе“ епшш 
Иетӗрне Петтехнӗккӑмӗн 1 \‘-ш кур- 
сӗн^е §ӑваш §ӗлхнн меттотӗкне вӗрен- 
теҫҫӗ! Сата§ туппн ҫав пулаг!.. Аес— 
мӗн... мӗн... Сурӑх!

Еа шухӑшласа иле§§ен йулташ тух- 
са тарнӑ., ТӐРРИ.

Шӑл ъ^лхи.

Шупашкарти шӑл ампулатторпн^и 
тухтӑр таврашсем шӑл §ӗдхине пит 
аван пӗлеҫҫӗ. Вӗсем пӗлнӗ шӑл §ӗлхи 
ппт ҫӑмӑл: ыран кил, ыран кил, теме 
ан§ах пӗлмел.1де. Лартнӑ шӑлӗсем, 
тур§ка тивмесӗрех, туха-туха ӳкеҫҫӗ. 
Шӑл лартаканни шӑлсӑр ҫынсемпе ка- 
лаҫас вырӑнне, хӑйӗн кӑвакар§ынӗсем- 
пе калаҫса вӑхӑт иртерет. „Кайӑк 
тухтӑрӗ“ темедле ӑна. Хӑҫан вӗҫсе 
кайӗша вӑл 'Ҫӑваш ҫӗршывӗв§ен, теҫ- 
ҫӗ шӑл йусама пынӑ ҫынсем.

Вӗҫен-кайӑк пек акмасӑр, вырмасӑр 
тутӑ пуласшӑн вӑл. Иш, кайӑк тупӑн- 
нӑ! РКИ йулташ, §анасене хӑратмалли 
кӗлетке (§у§ӗлӑ) туса парха ҫавна 
ва.§.§н!

Хрес&ен ҫуръӗ умӗнъе.

— Ок!апӗр рево.§утси 10 ҫул тул- 
тарнн вара?

— Тултарнӑҫке.
— Шупашкарти хрес§он ҫуртне Ок- 

!апӗр рево)5утси 10 ҫул тудхарнӑ ҫӗ- 
ре туса пӗтермелле, тесе ҫырнӑ§§ӗ. 
Ӑна туса пӗтермен те, епӗ тултарман 
тесе... Т)ӖРӖП.

Хура кураксем.

Крак крак, кр!.. «Хрес§ен ҫуртбньен» малтан 
туеа пӗтертӗмбр...
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к ӗ / ш : .

V*тмх хиппЩ1Мь.

Выҫӑ хырӑмӑн хӑлхи ҫук.

Хырӑм выҫсан тип ҫӑкӑр та тутлӑ, 
теҫҫӗ. Тип ҫӑкӑрӗ пулмасан?

Шупашкар вӗҫӗнве пурнакан ҫурт- 
йӗр кояператтив §ленӗсем хура ҫӑ- 
кӑрсӑр аптранӑ. Аптранипе ҫӑкӑр 
тӗслӗ супӑ^ курсан та, ҫӑкӑр вы- 
рӑнне ҫиме хатӗр. Хула копперат- 
тивӗ вӗсене (ларйока) 3 ернене йа- 
хӑн ӗнтӗ ҫӑкӑр памас!,— ыран па- 
рап, ыран парап, тесех иртерсе йа- 
ра¥.
Куҫнетсов йулташ (ҫӑкӑр . паракан- 

ни), есӗ §ӑн-§ӑнах Куҫнетсовахи, йе 
попукай пулатӑни? Попукайран ҫын 
пулса пайан пурӑвмаллӑх та пулия 
ҫӑкӑр парсам ӗнтӗ ҫавсене. Ху кӳпе- 
петӗнҫке! Тӑрани§§енех кӳпетӗн,

Майсӑр ҫынна кушак пӑхма та 
хушман.

Кушак пӑхма мар, §унсӑр кӗнеке- 
хаҫат садатма та шанмалла мар. Пӗ- 
рп ҫыра!:

Шупашкар районӗн§и хӑш-хӑш 
пиҫмонстсӑсем, йалсем тӑрӑх пуштӑ- 
па ҫӳренӗ §ухне, „Церковный пра- 
вославный календарь на 1928 год 
(высокосный)“ сӗнсе ҫӳрерӗҫ. Ей ит- 
леха—§иркӳ кӑлентарӗ тухнӑ, шут- 
сӑр лайӑх, ил, ил! 10 ҫул малалла 
пӗлет. Хакӗ 40 пус ан§ах, кӑлеата- 
рӗ ҫин§е „30 пус“ тени тӗрӗс мар, 
тоҫҫӗ.
Кӑлеятар сутакансем, сирӗн утосто- 

верени ҫин§е ,,пиҫмоносгсӑ“ тени тӗ- 
рӗс мар вӑя—„пӑнамар" тесе вудаыал- 
ла ӑна!

Сысна ҫисе йанӑ.

Пккасси йалӗн§и (Шупашкар районӗ) 
саниттар комиҫҫин ӗҫӗсем ҫӗтнӗ. Шы- 
раҫҫӗ—шыраҫҫӗ, ниҫта та тупайиаҫҫӗ. 
Сурхури §ухне претҫетатгӗлӗн амӗшӗ 
хыпаланнипе, сысна пӑтратнӑ §ухне

санитгар ӗҫӗсене пӑтратеа йанӑ,теҫҫӗ, 
Халӗ саннтгар кэмпҫҫин претҫетаттӗлӗ 
саниттар ӗҫӗсем сысна хырӑмӗн§ен ту- 
хасса кӗтет. Каи та пулсан тупнӑ 
пулсан парӑр есӗр, ҫынни халӗ те ппт 
хытӑ шыра!. (Иал йытти).

Ҫакна ҫи те, ҫӗр ҫуна вут кас!

Пӗрп ҫилленсе ҫыра!:
Вар ырата!, тет,—Кӳкеҫри потре- 

питӗл давккин§ен ним ҫиме аптраса 
пӗр §ӗрӗк, ҫӑкӑрпа ҫиме, иҫем|илтӗм 
те, вӑл кӑвакарнӑ пулнӑ. Сывлӑх 
ҫексй астумас!. Кӳкеҫ пунктин хвер- 
шӑдӗ те, лавкипе йуяашарах пурӑ- 
на! пулин те, астумас!, тет.
Шур ҫӑмартан ҫӗвви ҫук, лашан 

ыӑйраки ҫук, ӗнен ҫилхи ҫук, правде- 
нин намӑсӗ ҫук.

Килкартисене тасатакансем.

Ҫӗпред-Мишер вулӑсӗн§и йалсем 
(Пӑва канттонӗ) пит тирпейдӗ. Иаву- 
сӗсеве те сайа йамаҫҫӗ.

Ҫӗнӗ-Иелмелӗн§е навуссене урама 
тӑкаҫҫӗ. Улӑм кӗлӗсене те ҫавӑнтах 
тӑкаҫҫӗ, Вара ^ркунне вбсен айӗн- 
§е йур ирӗдмесӗр ҫимӗк§енех выр- 
та!, тет йадҫынни.
Иелмел йалӗн саниттар комиҫҫи тӗп 

сакайне кӗрсе выртнӑ пу§ апла. Тур- 
§ӑкапа хӑваласа кӑдарас§ӗ ӑна унтан.

Ирӗлекен йапала.

Тплӗ тус ҫыра!:
Ҫӑлкасси-Кӑкшӑмри (Вӑрнар рай.) 

йадхуҫалӑх крушокӗ хӗл каҫи§§ен 
нимӗнле ӗҫ ге туман. Крушокӑн пла- 
нӗсем пит мӑнӑ. Халӗ крушок кашпи 
кунах ирӗлнӗ ҫемӗн ирӗлет. Мӗншӗн 
апла?
— Вӑхӑ§ӗ ҫуркунне. Хӗвел хӗртсе 

пӗҫертнӗрен ирӗлет... Крушок ирӗл§ӗ, 
планӗсем йул§ӗҫ, мӗншӗн тесен хут 
вӑл хӗвел ӑшшин§ен хӑрамас!.
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И /Ь У Ш Ш А.
(Вйрнар районӗнр пуляӑ ӗҫ).

И^ушша вӑл ӗлӗкренпех §иркӳ ху- 
ралҫи пулса пурӑнвӑскер. Нумай§§ен 
пире а§а тӗне кӗртме пырсан тулта 
шӑнтса тӑрата§§ӗ. Кӗртха, ,а§а шӑна! 
тесен: вӑл, лу§§ӑ, турра хытӑ кӗлгӑ- 
вакан пула!, тесе алӑка ҫаклатса лар- 
та'Т"8ӗ. Ҫак вӑхӑтрах Укахви йаглӑ хӗр 
пырсан, пӗр сӑмахсӑрах алӑка уҫа!§ӗ 
те, пнрӗя ҫинелле пӑхса: мӗн кӗпӗр- 
ленсе тӑратгӑр, сирӗн вӑхӑт ҫитменха, 
па§ӑшкӑ ҫпсе тӑранман курӑна!, кил- 

. сенех кӳртӗп, тет§ӗ. Епӗр тӳсеймен 
* пирки хваттере саланатгӑмӑр,

— Вӑл ха§ тухса вырӑнтан, терӗм 
епӗ.

Итлесе тӑракан хӗрарӑмсем савӑа- 
нипе; спаҫҫппӑ, тухассӑн туйӑнмарӗ, 
тесе пӗр пӗринпе калаҫма пуҫларӗҫ. 
Ҫак вӑхӑтрах, И%уш ҫитсе те тӑ§ӗ.

— Сывӑ пурнатӑрп, нумай пула! 
■ курман, курас кидет, тесейӗркипе алӑ

тытма пуҫларӗ те, хӗрарӑмоем:
— Кай, усал, йытӑ, ҫын йунне ӗҫ- 

се мӑнтӑрланвӑскер! Усал!..
— Есӗр ҫӗтӗк тумтирпа пыраттӑр 

та, ҫавӑнпа... тесе хулӑм тутисемпе 
мӑкӑлтаттаркаласа кулкаласа иртерсе 
йа^ӗ.

— Есӗ ху нумай таса ҫӳретӗни, 
путсӗр!..

— Хали... хал... ха.§§... епӗ вы- 
рӑпта мар!.. Ҫук, епӗ уп §ух нимӗн те 
шугламан... Ан§ах... Кулыан еаӗ си- 
рӗнтен!

— Кулман парӑпӑр сире! Тытӑр, 
тыгӑр! Ав, тара! усал! Ӑшаласа йа- 
ыалла§§ӗ...

** *

— Ҫук, епӗр турӑ мар ҫын ҫылӑхӗ- 
сене каҫарса ҫӳреме, есӗр ӑна... есӗр, 
турӑ йа§ӗпе пирӗн ик хут тирсене сӗ- 
веттӗр, ой, путсӗр!..

— Каҫарӑр мана! Мӗн пӗрмай вӑр- 
ҫаттӑр, тек кирлӗ пулмӗ тетри мӗн... 
тесе ҫынсем ^шнелле кӗрсе карӗ. Ун- 
§ен те пу.1марӗ:

— Мӗа каларӗ, каи нлгрӗ, каллех 
пире тарӑхгарма шутласшӑни? Тавай 
ӑна... хамӑр умра §ух, хали^^ен кур- 
ыавнине кӑтартар! Тытӑр ӑна, тытӑр 
усала, каллех пирӗнтен куласшӑн... 
Ҫитӗ!..

** *

И§уш каҫхине халӑх пухуяе урама 
ҫынсем мӗн сӳтсе-йавнине итлеме тух- 
рӗ. Урамсен§е хӗрарӑмсем майӑн ас- 
лӑ уйавне тухнӑ. Вӗсем пурте, ӗкӗкхи 
пек пуҫа усса, §иркӳ хуралҫин^вн хӑ- 
раса тӑмаҫҫӗ, пурте хӗрлӗ тутӑрсем 
ҫыхса мусӑк сассипе „Интернатсио- 
нал“ йурласа утса пыраҫҫӗ. Ҫак вӑ- 
хӑтрах И§уш та хӗрарӑмсем патне- 
рех утса пы§ӗ.

— Ес, шуйттан, каллех килтӗппха 
пирӗнтен кулма?!

— Иудташсем, епӗ сирӗн умра ҫы- 
лӑха кӗтӗм каҫарӑр, малашпе ҫакпаш- 
кад пулмӑп...

— Пӑхха, мӗн тӑваҫҫӗ уята, пӑх, ма 
пуҫяа силлесе тӑран, Иаку!.. тет пӗр 
шур сухаллӑ старике И.§ушшана хӗр- 
арӑмсем ӑшаланӑ ҫӗрелле кӑтартса.

— Мӗя тӑваҫҫӗ удта? Ха, ҫапа! 
пӗри, ха!

— Ҫав кирлӗ ӑна ҫав... Тӑватӑм ҫул 
ман арӑм а§а ҫуратнӑ хыҫҫӑн тӗне 
кӗртме кайсан, кунӗпе тулта шӑнтса 
тӑратнӑ та, килсенех шӑннӑскер снв 
§ир йерсе вил§ӗ, тет тарӑхнипе.

Нумай^^ен кино карттинӑ курма 
пынӑ пек, кӗпӗрленсе тӑ§ӗ ҫав ҫӗрте 
халӑх.

— Пӗтер§ӗҫ. Вилетӗп. Иарӑр тар- 
хашшӑн... Ей, турӑ, ҫӑлах ыана ҫы- 
дӑхсӑр ҫынна, гесе йӑнӑшса вырта! 
И§уш.

— Есӗр турӑшӑн нумай ҫынна 
шӑнтса вӗдертӗр!—тесе пурте кнле 
савӑнса салан§ӗҫ, МАТУК.

Ӑмӑртусем тума йуратнӑ 
вӑхӑтра.

— Еп сысна. Манран сыспараххи- 
сем етемсем хушшин§е пур. Ӑмӑрту 
тусан кам мала тухӗши?
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„ЙӐВӐР ВИР“ .
Иармула Михали Ҫӗрпел йалӗн§и 

«аста» йумӑҫа — Пашалу Ҫтаппанне 
йури хӑйшӗн йатарлатса лаша кӳлсе 
леҫсе хӑварнӑ хыҫҫӑн киле таврӑннӑ 
§ух (ҫуд ҫин§е шухӑшлаттара! вӑл) 
мӗн ҫити§§енех ӗнсине хыҫҫа кадет. 
— Ӑна, мура, ӑста йумӑҫ .теҫҫӗ те, 
усси пулӗши вара—пӑшӑрхана! вӑл,— 
§ике таран лартмарӗши вӑл мана?

Киде ҫитсен ӑна ытти пӗлекентерех 
ҫынсемпе те канашлас шухӑш килсе 
кӗрет те, ан§ах йуыӑҫ «ун ҫин§ен ни- 
кама та пӗр сӑмах §ӗнме хушман».

— Ҫынсенв каласа парсан тасатни 
вырӑпа дармас!.

Хашлата!, пӑшӑрхана! Иармула Ми- 
хали, куҫне йӑмӑхтара!, ҫапахтаҫынпа 
шарламас!.

— Иурӗ ӗнтӗ, анти, пӗлет пу§, пӗл- 
ыесен апла хӑтланмӗ§§ӗ,—йӑпатат вӑл 
хӑйне- хӑй—еп ҫеҫ 'мар, пурте илсе 
ҫӳреҫҫӗ.

Ылсе ҫӳреҫҫӗ ҫав. ГТашалу Ҫтаппанӗ 
хӑнаран хӑнана ҫӳрет, килне таврӑн- 
сан ахӑлтатса, ӑшне ҫӗре-ҫӗре _^кула! 
вара тӑрани^-ден.

— Ах, айвансем, пур таҫке тӗн§ере 
айвансем, Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!

Уйкас-Кипек йалне пӗлетӗр пу§? 
Зӑрмар районӗн§е, ҫав йалта пулса 
нртет ҫак „йапада".

Иарыула Михали арӑмне йурата! 
пулсан, арӑмӗ — Майук упӑшкишӗн 
„вута кӗрет“. Михалан куҫ на§ар, те- 
ыӗскер хӗрелсе, шывланса ҫӳрет.

— Суккӑрланнӑ вӗт, илсе ки.1ес ҫав 
Пашаду Ҫтаппанне, вӗрсе-сурса патӑр, 
усси пулмасан та сийенӗ пулас ҫук.

Михала йумӑҫпа аппаланашшӑн мар, 
пулнитсана кайма шухӑшла!, Арӑмӗ 
ӑна канӑҫ памас!:

— Суккӑрланатӑн. Асту-у-у!
Иӗпе ҫине сапа тенӗ пек, сасартӑк 

Майук ӑшпа аптӑра!. „Вар ырата!“, 
тет вӑл Михалана. Мӗн тӑвас тетӗя, 
кӳртересех пуда! йуыӑҫа.

Майук хӑйех „ӑстайуиӑҫа“—Иаша- 
лу Ҫгаппанне лашапа кайса илсе ки- 
лет. Ҫул ҫин§в ки.1вӗ §ух вӗсемиккӗш 
ыӗн калаҫнине никам та пӗлмест, исто- 
ри ун ҫин§ен шарламас!,

Килс таврӑнсан вӗсем „ыӗн хӑтлан- 
нине“ Михала амӑшӗ куҫсӑрскер пул-

сан та, хӑлхи шӑтӑк пулнипе, пурне 
те илтет.

Каҫ пулса ҫитрӗ, Михалан аха§ те 
тӗттӗм пӳртне, тӗттӗм хупласа ил§ӗ. 
Сӗи тӗттӗм. Ан§ах Пашалу Ҫтаппанӗ 
унтан хӑратим? Иурата!, йури шыра! 
вӑл ҫавӑн пек тӗттӗм, тӗксӗм кӗтессе- 
ве. Уя телейне уя пек „кӗтессвм” ту- 
пӑнкалаҫҫӗ. Иармула Михалин ҫур§ӗ 
мӗнтен кайа?

Пырса ҫитсенех Пашалу Ҫтаппанӗ 
сӗгел хушшине кӗрсе лара! те, «ко- 
мантӑвӑ!» тума тытӑна!.

Михала хӑй лаша тӑварат, „йумӑҫ“ 
Майука каштаран икӗ §ӑх тытса кӗме 
хуша!, '§ӑхсем кӑтиклеҫҫӗ, автанӗ кар- 
ташӗн§е ахӑрашса ҫурет: „Распой, 
карраул“!

Михала лаша тӑварса кӗрсенех, Па- 
шалу ӑна §ашӑкпа уйран йур илме 
йара!. Вӑл вӑхӑтра „йумӑҫ“ Майука 
ултав сӑмахсемпе хӑйпе пӗрдо вырт- 
тара!.

Михала пашкаса уйран таса йур 
идсе кидсенех, „кутеҫник“ Пашалу 
ҫаннине тавӑрсах вӗрме-сурма тытӑ- 
на!. Михалапа Майук вӑл хушнине, 
ӗдӗкхи са.1таксем пек ним шухӑшлама- 
масӑр туса пыраҫҫӗ:

— Слушайуҫ!!!
Пашалу Ҫтаппанӗ Майук тытса кӗнӗ 

ним айӑпсӑр §ӑхсене темӗскер сӑмах- 
сем каласа пуса! те, йунве §ашӑкҫин- 
§и таса йур ҫине йухтарса (аха.§ мар, 
ӑна вӑл кукӑр-макӑр йухтарса [§ӑх 
кӗлетки тӑва!) никам ӑнланайман сӑ- 
махсемпе „§ӗлхе вӗрет“. Михала хӑ- 
ранипе §ӗтресе ҫеҫ тӑра!, ҫамкн ҫине 
тар туха!.

—  Ну, Майук хӗрӗм, вараа тӳрле- 
тес тесен, санӑн ҫак йулнӑ йура ҫийес 
пула!, тет „йумӑҫ“ аллисене ерхерей 
пек ҫулелле тӑратса. Майук §ӑнтӑха- 
§ӑнтӑха йунлӑ йур ҫийет.

— Есӗ те,—пуҫне тайа! вӑл Миха- 
ла йенне,—есӗ те куҫна сыватас те- 
сен, ҫак йунлӑ „таса“ йура ҫийес пу- 
ла!.

Михала та йурне §ӑмакки-§ӑмакки- 
пе ҫӑта!. Унтан вара йумӑҫ ӑна кил- 
карти тавра кантӑрвӑрри сапса ҫав- 
рӑвма хушса кӑларса йара!. Вӑд тух- 
са кайсанах вӑл Майука сак ҫине
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вырттара! те, ун ҫине тилмӗрсе пӑхса 
ҫаплалла сӑмахсем калат;

— Кӗпӳне уҫ, есӗ а^асем пурӑн- 
маҫҫӗ тетӗн, епӗ сана §ӗлхе вӗрсе па- 
рам!

Майук вӑл мӗн хушнине тӑва!. 
Иуиӑҫ ха§ӑ идет те, хырӑмӗ ҫине хӗ- 
рес хыва!, унтан аллипе сулахай айк- 
кине хыпаласа пӑхат,

— Сан пӗр а§у вилнӗ, урӑх виле- 
кеннисем пудмӗҫ, тет.

Майук Знтан кӑйса вырта!. Тата 
сылтӑм айккине хыпала! те:

— Санӑн !варӑнта ҫуралмаллн тата 
виҫӗ а§а пур, вӗсем пурӑнӗҫ-хӑшӑлта- 
та! вӑн кӑвакал аҫи пек.

Ку „протсетурӑ“ пӗтсен, Михалана 
§ӗнсе кӗртеҫҫӗ те, §ӑх йашки ҫиме 
лараҫҫӗ (халлапра тейӗн).

'§ӑх какайне йумӑҫ хӑй патне илет 
те, татах „§ӗлхе вӗрет“. Михалана §ӑх 
какай пӗр турам та памас!: сана ҫиме 
йурамас!, вӗрни усси пулмас!, тет. 
Ҫапла какайне йумӑҫпа Майук хӑйсе- 
мех ҫисе йараҫҫӗ, ӑшӗн§е Миха.’{,ана 
тав тӑваҫҫӗ,

—Спаҫҫипӑ, Миха.§а, турӑ сана вӑ- 
рӑм кун-ҫул патӑр!
Шӳрпе ҫинӗ хыҫҫӑн „кутеҫник“ пи- 
рӗн ҫӗнӗ номӗрсем кӑтартма тытӑна!,

'Ҫустаран 'вӑх кӗлетки тӑва! те, ӑва 
пнрпе §ӗркесе, тата ун ҫумне §ӑх 
шӑммисене пухса айакка кайса пӑ- 
рахма хуша!. Кама йарас, конешнӑҫ 
Михалана йарас пуда!, Майукӑн вар 
турленсе ҫитмен ха, йеплетухса кайас, 
тен?

Михала ывӑннипе (те урӑхсӑлтавпа) 
инҫо каймас!, кӑларса ывӑта! те, та-

рӑя шухӑша кайса ӑшӑ кӑмака ҫине 
улӑхса вырта!, выртсанах хартлатоах 
ҫывӑрса кайа!.

Майук йумӑҫа хӗрхенсе ҫемҫетушек 
сарса пара!, ан§ах вӑл пӗ-ҫ^ен выртма 
шикленет:

— Кил кунта, Майук хӗрӗм (§ӗлхи 
йепле ҫемҫе),—вырт ман ҫумма, йут 
ҫуртра пӗ§§ен выртма хӑратӑп, тет 
вӑл пӑшӑлгатса.

Майук ун ҫумне выртсанах темӗскер 
кӑшӑлтатма тытӑнаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра 
Михала кӑмака ҫин§ен тӑрӑсдатса 
сиксе ана! те, арӑмне «ҫутаткаласа» 
йара!. Кунпа ҫеҫ «ку исгори» пӗтмесг- 
ха. Иумӑҫ ҫилденвипе ҫавӑнтах лаша 
кӳлсе леҫме хуша!. Михала даша куд- 
ме тухсанах, Майук йуыӑҫ вазди ку- 
тамккана пӗр пуснӑ §ӑх, тепӗр тӗрке 
пир, пӗр сурпан, пӗр мӑшӑр §ӑлхапа 
ҫӑпата тата пӗр пӑта йахӑн ҫӑнӑх 
§икет те, упӑшкин§ен в ӑ р т т ӑ н  
ҫуна кӗтессине тухса хура!.

— Иумӑҫӑн ҫииесӗр пурӑнмалла им? 
Вӑт каларӑр есӗр!

Михала ларкӑ§ ҫине лара! те, „йу- 
мйҫа“ леҫсе хӑвара!. Кунпа ҫак „йапа- 
ла“ пӗтег вара.

Ан§ах пирӗн шутпа кунпах пӗгсе 
лармалла „исгори“ ыар ку, йалкор 
ҫырнӑ тӑрӑх милитсисем ку ӗҫе йӗрде- 
ме тытӑннӑ.

Пашалу Ҫтаппанӗ §икрен тухнӑ, вӑл 
„тӗгтӗм кӗтессен§е“ ҫынсен пуҫне ҫа- 
вӑрса ҫӳресе нумай сийен тӑва!, Вӑд 
Пашалӑва вӗри ҫатма ҫин^е пӗҫертме 
вӑхӑт ҫитменши?

Ҫ. ИАЛАВИН.

Т а к ӑ н ъ ӗ .

— Епӗ а§а §ухне нихӑҫан тӗ суй- 
мастӑы§ӗ.

— Алнмент пиркп сута парсан?
— ? 'Г—т.

«Капкӑнӑк» 6-мӗш номӗрӗн§е 
ҫапӑннӑ «Капкӑнинӑ» ҫине отвег- 
сем сахалтарах кильӗҫ. Ҫавӑн пир- 
ки ӑмӑртува «КапкӑнЗн» 10-мӗш  
номӗрӗ туха§§ен тӑсас, терӗмӗр. 
Амӑрту мӗнле иртнине отвеьӗсвмпе 
пӗрле вара «Капкӑнӑн» 10 мӗш 
номӗрӗн§е ҫапса пӗлтерӗпӗр.

Пуштӑ йӗшьӗкӗ.

Вӑрташа. „Лӗпӗшсем вырӑсланнӑ" 
йатдӑ саметку кӗмест. 'Ҫӑвашла калаҫ- 
ман лӗпӗшсене „Капкӑн“ урлӑ '{ӑваш- 
латайрас ҫук.

И. С~айа. Есӗ хӑвӑн калавунта: 
„Савни тени турӑ ӗпе пул§ӗ. Вӑлунта 
текех хӳрипе ҫапкаланса тӑнӑ та, епӗ 
ӑна савни алли пулӗ, тесе шухӑшла- 
вӑ“, тени кӗреймерӗ.

Ваҫ. Ҫеменова. Хрестоматтисен§ен 
ҫнрса илнӗ ста!йасем айне „Ҫеиенӑв“ 
тесе ал пусакансене уколовнӑй котекс- 
на айӑплаҫҫӗ. Паллашас кидети мӗн 
сан котекс тенӗ йапалапа?
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Йупа кансӗрлет.
Вӑрташ шухӑшӗ.

К у л а к :  Кам шуйтанӗ шухӑшласа кӑларнӑ ку йупана. Ку йупа ларнӑранпа 
ман лапкара тавар найми пул§ӗ. Те хам лапка умне те лартас кун пек йупа...

В ӑ р т а ш.

Отв. редактор А. Золотов.
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