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— Ех, тӑм писмен,
—терӗ пӗри тепӗрне.

— Ху! те мӗн кала ӗнтӗГ Терӗнти, 
—кӗмесӗр йулма пултараймастӑп,-,-те- 
рӗ тепри.—Ӗҫхалӑхӗ ирӗклӗхшӗн ҫа- 
пӑҫнӑ ҫын ҫурӑмӗ хыҫӗнве пы- 
танса тӑма ҫав тери наиӑс, ҫын куҫне 
курӑниа нанӑс...

—  Еҫхалӑхӗ!., Намӑс!.. Ха-хах-ха!.. 
Ехер те мехер „ирӗклӗхшӗн кӗрешнӗ“ 
Вух такӑнса ӳксев? Леш, Ҫӗпӗртисем, 
Самар йенъисем куята ҫитсе, санӑн 
тирне сӗвсе илсев? Ҫук. Мана хамӑн 
тир парттирен хаклӑрах тӑра!.

Терентипе ун патне килнӗ ҫын шу- 
хӑша карӗҫ. Иккӗшӗ те пӗр-пӗрне ■ҫен- 
несӗр, ҫапла шухӑшлаҫҫӗ:

«Еиӗ пурӑнма ҫуралнӑ, Ӗҫлессе те 
пурӑнасшӑнах ӗҫлетӗп. Маншӑн хӗрли 
те, шурри те пур пӗрех. Хӗрли кил- 
сен—хӗрлӗ, шурри килсен,—шурӑ»... 
—тет Теренти.

„Иун йуха!. Епӗ те кӗиесен, тепри 
те пӑрӑнса тӑрсан,—ӑҫтан ■ҫарӑнтӑр 
йун йухма? Ҫырӑнас та, ыранах фронта
кайас“ ,—Т6Т тепри.

:1= >1:
«Теприсем», ъӑ^нах та, ирӗклӗхшӗн 

кӗрешке карӗҫ. Вӗсенъен нумайӗшӗ 
пуҫӗсене ӗҫхалӑхӗшӗя ҫухатрӗҫ. Те- 
рентисем вара,—кӗрешекенсен ҫурӑмӗ 
хыҫӗн^е пытанса ҫӳрерӗҫ.

Хӗрлӗ ҫар ҫӗнтерсе пыра!,—терен-
тисен пуҫӗсем усӑнаҫҫӗ. Тӗгтӗм кӗтес-
ре, вӑрттӑн тӗлте вӗсем хура ҫӗлея
пек 'ҫашкӑраҫҫӗ. Шуррисем ҫӗнтерое
килнӗ 'ҫух, терентисем пуҫӗсене ҫеклеҫ-
ҫӗ. Ҫупҫап айне пытарса хунӑ патша
сӑнне ҫтена ҫумне ҫапса хуна хатӗр
тӑраҫҫӗ. Иунайӗшӗ вӗсенъен ӗҫхадӑх-
не хирӗҫ хӗҫпӑшаллав^ъӗҫ.* **

Краштӑн вӑрҫи иртрӗ. Уя хыҫҫӑн 
выҫлӑх ҫулсем те иртсе карӗҫ. Самана 
лӑпланъӗ. Совет влаҫӗ пӗтессине Те- 
ренти кӗтрӗ кӗтрӗ те, кӗтсе илеймерӗ. 
Совет уврештениЕ^еи пӗр ӑшӑрах вы- 
рӑна кӗрсе ларнӑ та, пурӑна! те пу- 
рӑна!.

Хӗрлӗ ҫарта ҫапӑҫса ывӑннӑ кому- 
ниосем киле гаврӑв^ҫӗҫ. Ӗшеянӗ вӗсем, 
Выҫлӑ-тутлӑ, йӗмсӗр ҫӳресе, кунрая 
кунах ҫан-ҫурӑмра темиҫшер пин пый- 
тӑ тӑрантса вӑйсӑрланнӑ вӗсем. 3— 4 
ҫул хуҫасӑр ларса килҫуреӗ йапӑхса 
кайнӑ. Аенсем ҫапаа-ҫараиаса йулвӑ.

Ур-р-ра-а! Хурланмаҫҫӗ, пурӑ- 
наҫҫӗ вӗсем те. 

Ӗҫдесшӗн пурӑнаҫҫӗ.
Теревтин вырӑнӗ ӑшшине ӑшӑ та, 

анеах, уерешгени пуҫлӑхӗ пулас шу- 
хӑш унӑн пуҫне тутӑхнӑ пӑта пекех 
кӗрсе лареӗ.

Ним мар, тӗттӗм хресеенрен тухнӑ 
комунислескерӗсем комиссарта лараҫҫӗ, 
— епӗ пудтараймӑпим вара?—терӗ Те- 
ренти пӗр кунхине.* Н!Лс
Тытӑн^ҫӗ йӑпӑлтатма. Кушак пек ҫӑв- 
кадана!. Кашни пухӑвах ҫӳреме пуҫ- 
ларӗ. Токлатсем тӑрӑх тухса калаҫа!. 
Мадтан «хура кӑвапасем» тесе йӗрӗн- 
нӗ комуниссене—«саиБӑ йу.тташсем» 
темв пуҫларӗ. «Вӑхӑт лики» ъденне, 
«НОТ» '§ленне, турра ӗпенменсен кру- 
шокпе, „ҫӗнелнӗ ҫӗр“ ушкӑнӗн 'ҫленне, 
«ҫыру пӗлменлӗх тӗп пултӑр» ушкӑн 
'Вленне кӗ̂ бӗ.

— Савнӑ йулташсем,—терӗ вӑл пӗр 
пухура.—Савнӑ йулташсем! «Сухапуҫ 
путлантӑр» ушкӑнне уҫмасан йалхуҫа- 
лӑхне хӑпартмӑ ҫул тупаймӑпӑр епӗр. 
Сотсиалисӑма суха пуҫпе тӑвас ҫук. 
Уҫас ку ушкӑна!..

— Уҫас, уҫас!—терӗҫ пухурисем.
— Сывӑ пултӑр „Сухапуҫ путлан- 

тӑрсен“ ушкӑн?! Сывӑ пултӑр комунис- 
сен парттийӗ!—терӗ ку.

Иумайӗшӗ пӗр тӗслӗ шухӑшласа ил- 
^ӗҫ:

—  Парттийе ма комест-ши к^? 
Итейнӑй ҫын... Активнӑй...

— Сотсиалисӑмӑн пысӑк ӗҫне тунӑ 
'8ух, пирӗя хушшӑмӑрта пӗ^ҫӗк 'ҫунлӑ 
ҫын пулмалла мар, Сыв пултӑр!.. 
Ур-рра-а!..

— Ур-р-ра-а-а!..—кӗмсӗртетрӗ пуху 
пӳр^вӗ.

Иуху иртсен тепӗр кунне Терентийе 
пур те ал параҫҫӗ. Уком ҫекреттарӗ 
те, уӗҫтӑвЕОм претҫетатхӗлӗ те, уҫар- 
комиссарӗ те, пурте ал параҫҫӗ.

— Спаҫҫипӑ, спаҫҫипӑ сана пире 
яулӑшнӑшӑн, теҫҫӗ.

— Тав тумалӑх ҫук ман ӗҫ. Еаӗр 
пурсӑмӑр та кӗрешме ҫуралнӑ. Вилсен 
те, 'ҫӗрӗлсен те, пирӗн пуҫра кӗрешӳ 
шухӑшӗ кӑна пулмалла.

Кӑмӑлӗ ҫемҫелннпе уком ҫекретта- 
рӗн куҫӗсем шывлан^ҫӗҫ. Теренгийе 
тытрӗ те, вӗҫӗмсӗр 'ҫуптума пуҫларӗ.

Терентийе ҫавӑ ҫеҫ кирлӗ пулнӑ.
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Сӑмса хӑҫан усӑна¥.

Тасату умен тасамарлӑха сиссен.

„К а П К ӑ Н“

Паҫӑрах хатӗрлевӗ сайавлензсене, ан- 
кеттӑсене тыттаръӗ те:

— Савнӑ йудташ! Малашне, епӗ 
парттин ҫирӗп •ҫ^мӑрне хушӑнасшӑн. 
Илӗр мана! Епӗ те кӗрешӳ адттарӗ ҫи- 
не хамӑн пӗъӗа парнене парам, терӗ.

Укоы ҫекреттарӗн куҫӗсем тепӗр хут 
шывланъӗҫ. Вӗри, меръен пек куҫҫу- 
лӗсем пылъӑклӑ урайве тумласа ан^ҫӗҫ. 

* ^
Нумай пурва!-и, сахал-и,—пирӗн 

Теренти хӑпарнӑҫӗм хӑпарма пуҫларӗ. 
Малтан—вритпомсамсав, унтан—-пом- 
самсав, кайарахпа—самсав, унган ва- 
ра сав ҫырӑннех вырнаҫса ларъӗ.

Лара! вӑл сав...аоф пекех. Хӑй тав- 
ра пӗтӗм хурӑнташне пуҫтарнӑ. Ним 
шухӑш та ҫук.

4? *
Партти ӑшъикне тасатас ӗҫ пуҫлан- 

Ъӗ. Теренти •ҫӗри шур сурӑх хӳри пе- 
ҫех сиккелет. Терентин кӑна мар, ун 

1ышисен пурин те ҫавах. «Капкӑнӑн» 
ак ноыӑрне вуласа тухсан, вӗсен 
)ине кушак аҫийех 'б^риаласа илъӗ 
иӗлет кушак кам какайне ҫинине!), 
^нъах...

Таса.тӗҫ-ши вӗсем? Етмен А.

Павловски „ним те пӗлмест“ .

Ианкасси (Патӗрйел р.) уънтхӗлӗ 
Миккер Керукӗ пӗртте ашшӗне пӑх- 
ман, каттӑршнай аъи.

Шкулран тухсан (каҫпа) икӗ а^а 
алӑк умӗнҫе алхасма тытӑннӑ. Пав- 
ловски Керук иккӗшинъвн пӗрне—Во- 
рӑнӑв Ивана йарса илег те, тапа-та- 
па хӗнесе пӗтерет. А^а тутине ҫурса 
йанӑ, пӗр шӑлне ҫапса хуҫнӑ, ытти 
шӑлӗсене ҫапа-ҫапа хавшатнӑ, питне- 
куҫне шыҫӑнтарса йанӑ. Х ӗ р а ^ а .

Ку ӗҫ пирки Керук йалсоветне ҫап- 
ла ҫырса пӗлтерет: „Ворӑнӑв Иванпа 
Каврилӑв Иван ҫапӑҫрӗҫ. Епӗ Ворӑ- 
нӑв Иванӑн сумки йунланӗ тесе, илсе 
йултӑм. Иккӗшӗ ху! тв 'ҫупгуса ка- 
ҫаръҫӑр. Еп курман, илтмен, айӑплӑ 
та мар“ ...

Ҫук, ҫук1 Пӗртге ашшӗне пӑхман. 
Шкул аъисем алхаснӑ май Керукӑн 
ҫӑварне хӑдхи патне ҫити ҫ̂-ден ҫурса 
хӑвариӑ пулсан та:

— Еп пӑ.ъмасп, ара,—тенӗ пулӗъ- 
'бӗ-ши?

Сӑмса хгдан каҫзрлат.

Тасату хыҫҫӑн вырӑнтах йулсан.
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Ликвитаттӑрский.
«Пасилвю Ивановвчу Ликвидаторско-

0  му»,тенӗ ҫырусем 'ҫылайъъен вырт- 
рӗҫ хурал пӳртӗвъе. Ан^вах никам та 
йышӑнакан та, никам та ҫыннине пӗ- 
лекен те ҫук.

— Кам шуйттан а^випӑъа в1л?—теҫ- 
ҫӗ йалта.

— Ҫитӗнвисене вӗрентекен уҫитлӗ 
пу^. Ҫавна ликвитаттӑр, теҫҫӗ.

— 'Ҫӑнах ҫав ау.%. Иалсоветяе те 
ҫапда ҫырса панӑ'8'8ӗ: «Пр жу «елвввт 
вву тевка теревнӑ на лвквитаторскил 
шкул сопрадца рано. Лнквитатор Лик- 
витаторский».

Внҫӗ ҫыруне те илсе 'ҫупрӗ пӗр ҫам- 
рӑкрах а̂ ва Ликвитаторский патне.

— Спаҫҫипӑ, спаҫҫипӑ, рохмет оа- 
на1—терӗ Ликвитаттӑрский ҫырусене 
илсен.

Ан^ъах ҫырусеи савӑнмалли хыпар- 
семех килеймен иккен.

— Ку ҫыруне вуламасӑрах пӗлетӗп. 
Малтанхи арӑиӑн алли ку. Цаллах: 
алвментшӑн ҫыра!,—тере те васлат- 
тар^ҫӗ ҫырӑва ҫунакан кӑмакана.

Ҫыру хӗпӗртесе, хурланса, авкалан- 
са-йавкаланса ҫунса пӗтрӗ.

— Ех, ку хулари А^ъуттӑран!—терӗ 
иккӗиӗш ҫырувӗн каввертне '^ӗрсе.

Ҫырунв питӗ те вӑрӑм ҫырнӑ. Сӑ- 
махран сӑмаха пӳрвепе йертсе вула- 
кан Ликвитаттӑрский вуласа та ывӑн- 
'Ҫӗ. Кулса пынӑ ҫӗртенех Ликвитат- 
тӑрский шӑпах пул^ҫӗ. Вӑл ҫырӑвӑн 
ҫак вырӑнне ҫитнӗ иккен: «...а^вана 
Ко^ӑ йатдӑ хутӑм. Ху ирӗклӗн ҫураҫ- 
мастӑн пулсан—сута паратӑп. Ху ирӗ- 
кӗн вунпидлӗкшер тенкӗ уйӑхне тӳле- 
се тӑрсан ҫырлахӑп».

— Умра та алимент, хыҫра та али- 
мент. Ма ҫуралнӑ ку хӗрарӑм шуйт- 
гансем тӗнвене?..

Ликвитаттӑрский пуҫӗн^ви ҫӳҫӗсене 
пӗрвӗвпӗр^вӗн шутласа турта!.

— Аха, райӗҫтӑвкомран пулас ку. 
Шалу илме килме 'вӗнеҫҫӗ пу-ъха.

Ан^рах виҫҫӗмӗш ҫырӑвӗ те савӑнӑҫ 
кӳмерӗ Ликвкйтаттӑрскине:.. „...15 мӗш 
'Висларан сава вырӑнтан кӑларналла 
турӑмӑр“, тенӗ кун ҫив^ве. Ку, А^уттӑ 
ҫырӑвӗ пек иар, кӗске те ӑнланмал- 
ла та.

Ликвитаттӑрсвив аллисем 'вӗтрев'вӗҫ, 
куҫӗсем гоывлав^вӗҫ, тутисем мулкаъ

тути пев пул^ҫӗҫ. лра пурнӑҫ вӗҫ? 
ҫывхарвӗ вӗт1

Ликвитатгӑрский диквитаттӑргантух 
вӑшӑн вырӑнсӑр пурӑнмас!. 'Ҫын пы 
сӑклан^ӗ ӗнтӗ ун. Твтерлӗккассин|е 
у^Витлӗре вӑл.

— Иудташ, ивҫпевтгӑр!.. Ҫапла, ҫап 
ла епӗ хамӑр районти шкулсене ки 
лӗшгерместӗп. Райӗҫтӑвком мана ха 
мӑр йалти шкудтан тепӗр шкула куҫа 
ра!. Епӗ сирӗн райова куҫасшӑн. Мӗн 
ле-ши?—терӗ Ликвигаттӑрский хӑйсен 
|ен  виҫӗ район уряӑ кайса пӗр ИН' 
ҫпектӑра.

— Нумай ӗҫдсни есӗр шкуд'га?
— Пилӗк ҫул!..
Ликвитаттӑрсквй 'вӑнах та пилӗв ер

не ликпунктра ӗҫленӗ пулвӑ. Ан̂ ва: 
ӑна «йурӑхсӑр» тесе кӑдарса йанӑ.

— Мӗнле шкул пӗтернӗ? — ыйтр! 
инҫпектӑр.

— Сакӑр вартлашкаллине... тер1 
Ликвитаттӑрский инҫпектӑр ҫумнере! 
ларса.

Ликвитаттӑрскийсен хӑйсеа йалбя|1 
кивӗ шкулӗ 'рӑнах та сакӑр картлаш 
валлӑ пулнӑ. Ан^вах ха^ь унта п? 
картлашка та йулман—ҫӗрсе, татӑлс 
авса пӗтнӗ. Ҫав шкулга икӗ ҫуд 
реннӗ Ливвитаттӑрсвий.

— Токвумӗнтсем сирӗн?
— А а-а... Токвумӗнтсем пур. Рав 

ӗҫтӑвЕомра вӗсем. Мош^ьй... Ак ■рлеЕ 
ский пилет.

Профсойус кӗнекине пӑхсан Ликви 
таттӑрский 'ҫӑнах та у^витлӗ иккец 
Телейӗ пысӑк ун: 'вдена хӑҫан кӗняв 
кӑтартакан 'ҫнслино лартман; профеҫҫ! 
тенине хирӗҫ те вимӗн те ларгма) 
пулнӑ. Нуша киднӗ пирки вӑл унт 
хӑй алдипе: „у^витло'*, тесе ҫырса х 
нӑ. У^^итлӗ—кӑтарта!.

— Сайавлени ҫырӑр, —терӗ инҫпе! 
тӑр.

— Ал шыҫнӑ ман, тов. йнҫнектӑр.
Ликвитаттӑрский хӑй хугла пй

меннине кӑтартасшӑн мар, ал шыҫ> 
ҫине пе̂ дӗ.

— Ну, йурӗ. 1-мӗш 'ҫысларан
терлӗк-касси шкулне кайатӑр, то
Лнквитаттӑрский!..

* *
Тетерлӗк-кассин^ҫе икӗ уйӑх пурӑв 

у^ҫитлӗре Ликвитаттӑрский йулташ. У 
тан та йурӑхсӑр тесе кӑларса йа̂ вӗҫ

— Сирӗн пата йа^ҫӗҫха мана у̂ в̂  
ле,—терӗ Ликвитаттӑрский Тетерлв
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кассинъен киле тавӑрӑннӑ 1 ух пбр 
8 ҫул вӗренмелли шкула кӗрсе.

— Мӗнле претметпа тата!—тесе 
ыйтрӗ шкул пуҫдӑхӗ.

— Малтан хӑвӑртан ыйтмалла. Сире 
мӗндипе кирлӗ?

— По пенийу...
— Ҫапда терӗҫ ҫав райӗҫтӑвкомра та.
«Ликвитатгӑрский йулташа по пе-

нийу пирӗн шкула наснаҫъ^т гусан 
пырбъъӗ те».. тесе ҫыр^ҫӗ хут шкул 
пуҫлӑхӗ.

Ликвитаттӑрский питӗ лайӑх ҫыпӑҫ- 
тара! йумаха.

— Шкул пуҫдӑхӗ ҫырнӑ. Аван у8ит- 
лӗ пулас, терӗҫ райӗҫтӑвкомра. — Ка- 
йах, вӗрент!

Ҫапла хӑпарса пы̂ ҫӗ Ликвитаттӑр- 
ский.

„Иурӑхсӑр" тесе кӑларса йарсан, 
малалла кайса пыҫӗ.

Анҫах 8 ҫуд вӗрентмелли шкудта 
нумайах пурӑнаймарӗ. Скрипкӑпа ро- 
йа4) йатне пӗлменшӗн пӗр ернеренех 
тухса каймалла пул^ӗ.

Ликвитаттӑрски йулташа хӑйсен йа- 
лӗнҫа ҫитӗннисен шкулӗнъе курса епб 
те. Парттӑ хушшин^е лара! вӑл ха.|, 
парттӑ умӗнъе мар. Унӑн йаҫб вӗре- 
некенсен ҫписки ҫинҫе иккӗмӗш Л* те- 
лӗн^е.

— Наъартарах вӗренет вӑл темӗл- 
ле!.. терӗ мана ун ҫинъен вӗрентекен.

— Вӑхӑт иртнӗ пу ь̂ ҫав...
— Вӑхӑг мар, кахал та... шаймӑк. 

Кӑларса йамалла пуда! пу^ ӗнтӗ,— 
терӗ вӗрентекен Ливвитаттӑрский ҫин- 
■ҫея вӑрахӑн. Ҫ. Шӑпъӑк.

Ревиҫи савӑлӗ.

—  Есӗ Осоавиахимӑи 3 мӗшвытьа 
вӗ ҫиньен илтни?;

—  Илтмесӗр. Ман аья та, ҫав Усал 
Иехвин патӗнъвх карг вӑййинв вӗ- 
ренъӗ^ӗт...

-— Пирӗн..пуҫлӑх [хӑй ва̂ ь̂ ьи калуш, 
арӑмӗ ва;ь)ЬИ шлапке илнӗ.

—  Ну?
—  '^ӑнах!
—  Апла тӑк, рввиҫи тӑвае

пула!.  ---------
Иухмара.

Ех, пурнӑҫ Иухмара (Аслӑ Патӗр- 
йел) Пасарӗ—пасар. Хупахӗ—хупах. 
Самоконввӑ йуха! Аслӑ Пӑла шывб 
пек, Кӗпер хӗрри Тимуш патӗнҫе каш- 
ни ернекунах ерех пасарӗ пула!. Ку- 
^Ьине кар^ӑк кӑмака айӗнр хупах 
уҫнӑ. Вӗсем ҫеҫ мар унта.Унта:Иван6, ун 
тӑванӗ, Хветӗрӗ, пуҫлӑх хваттерӗ. 
Ававкумӗ, претҫетаттӗл кумӗ, Алтак- 
кинӗ, Каҫӑр Куҫма кинӗ... и-ех, йух- 
тараҫҫӗ ерехе!

Райӗҫтӑвком, Атӑмпай. Хадӑх суҫӗ, 
проквурор... ҫав Иухмарах пурнаҫҫӗ. 
Анъах, Иухма пасар кунӗ йуха! Тн- 
муш самакунӗ.

Тем 'вул 8ӗваш, ирҫе, тутар мухтв- 
мухта ӗҫеҫҫӗ:

— Айай масы,—тет ирҫе.
— Аллахим йавшӑ,—тет тутар.
— Ах, лайӑх ҫке,—тет ^ӑваш.
'§ӑмла-8ӑмла тутанса, вуҫӑовив хӗ«-

велеее, ех, мухтаҫҫӗ врвхв!
Хӗраъа.
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Укҫа хурьӗ.
Еу пйессӑра камсем „выъанине" 

вулакан малалла хӑйех курӗ, ҫавӑнпа 
пуҫламӗшӗнъе кӑтартса тӑмастпӑр. Ӗҫ 
пирӗн Респуплӗкрех пулоа иртет. Шу- 
пашкарта. Ҫӗрӗҫ Комиосариаъӗн ырлӑ- 
хӗпе Ломоноссӑв спетса вӗренсе килет 
те, Иӑвӑҫ-курӑка сыхлакан стантсин 
пуҫлӑхне лартаҫҫӗ. Спетсене шаду 
мӗнле панине пур те пӗлеҫҫӗ. Ломо- 
носсӑва та пысӑк шалу параҫҫӗ: „Ӗҫ- 
ле1, Тӑван Респуплӗке усӑ пар!» Ӗҫле- 
сен ӗҫ пит нумай та, Ломоноссӑв урӑх- 
да шухӑшла!: «Еун пек пысӑк шалу 
илсе тӑнӑ ҫӗрте, тата комантировккӑ- 
сем те пулнӑ ҫӗрте «иртӗнме»те йу- 
ра¥». Пурӑнса йудас,— шухӑшла!, вӑл. 
Пивнӑйсене ҫӳрӗт, пилиартсенъе ъас- 
ъао пула!, тата ытги ҫӗре кайма та 
'барӑнса тӑмаст. Пивнӑйа кайасси кил- 
мен 'вухне, сӑра кидне илсе килгерет 
те ӗҫкӗ т |са, ве^в^веринккӑсем туса са- 
вӑна!. Укҫи пӗте пуҫласан тӗрлӗ «ко- 
мантировккӑсем» шухӑшласа кӑлара!. 
Мускавпа Ленинкратра ресторансем, 
каҫиносем т. ыт. «интереслӑ» вырӑн- 
сем те пур. Ломоноссӑв ^зрб^нса тӑ- 
мас!, пур ҫӗре те ҫӳрет, Укҫине «шыв 
пек йухтара!».

II,
Ан^ҫах укҫан та вӗҫӗ пурҫкеха. Ап- 

ла хӑтдансан, кашни ернере ,кӑман- 
тировккӑна» ҫӳресен те укҫа ҫитерес 
ҫук. Ломоноссӑвӑн та «укҫи ҫитмест». 
Ҫитмесен ҫитмест пултӑр, анъах хыс- 
нан укҫи сахал-ши? Ломоноосӑв ал- 
лин^ве аванссем пур. Ломоноссӑв 'ва- 
рӑнаймас!, тата малги куна та астӑ- 
ва!. Ҫавӑнпа вӑд 1926-ш ҫулта текка- 
пӗрӗн ^Т-мӗшӗн^ве йӑвӑҫ курӑка сийен 
кӳрекенсемпе кӗрешме илнӗ 1.500 тен- 
кӗ укҫаран 692 т, 78 пус «вӑхӑтлӑха» 
Еосҫе^ьсклат пуҫлӑхне Малышшӗва па- 
ра!. Ку: «ҫав укҫана ҫавӑнтан, ҫавӑн- 
тан аванс илнӑ“ тесе кӗнеки ҫине ҫыр- 
са хура!, ан^вах .1омоноосӑва урӑхла 
ортӗр ҫырса пара!. Ҫапла вараСтант- 
син парӑмӗ пулмасан та, Малышшӗв 
ӑна „парассине тӳлерӗ“ т в с е ҫыр- 
са пара!, (Пуҫ тавраш хытӑ ӗҫлет, 
хурлама ҫук!),

Ну йурӗ, ку каала пул^ҫӗ. Малзлла 
йепле тумалла? , Аванса ӑҫта хунине 
йепле кӑ'1артса памалла? Ломоноссӑв 
йӗрке тупа!. 1927-мӗш ҫулта ҫен!апӗ-

рӗн З-мӗшӗн^ҫе вӑл Ҫӗрӗҫ Комиссариат 
Пухкалттерине Косҫвфсклатран илнб 
квитаяси тӑрата!. Малтан париъъен 
вӑл ку укҫана (692 т. 78 п.) 29-мӗш 
Л'» с̂ бот тӑрӑх аппаратсемшӗн тӳленӗ, 
тесе ҫыртара!. Ан^ҫах вӑл с̂ ҫог тӑрӑх 
вӑл х°ӑйех 1926-ш ҫулта ҫен!апӗрӗн 
^[-мӗшӗит^в токкумӗвт тӑратнӑ пулнӑ. 
Ҫавна вӑл тепле манса кайяӑ? Косҫеф- 
склат» каҫҫирӗ—Икумнӑвӑ, Ломонос- 
сӑв хушнипе, малта асӑннӑ палла 
лартса пара!... Кайран вара Ломонос- 
сӑв ҫав укҫана «Косҫелсклатрая» хӑй- 
не кирлӗ вӑхӑтра темиҫе хут илсе 
салатса йара'!. Ӑяа пӗтерсен укҫа та- 
та кирлӗ пула! ӑнз. Сарлака пурӑнма 
вӗреннӗ ҫке ха вӑл? Ҫавӑнпа Ҫӗрӗҫ 
Комиссариа^ҫӗя тӗрлӗ уҫрештенийӗсен- 
'Ҫен вӑл тепле майпа вӑхӑтлӑха укҫа 
илет те... салата!, конешнӑ.

III.
Мадашне мӗя пуласса сиссе Ломо- 

носсӑв Шупашкартан «веҫтерме» шу- 
хӑшла!, ан^ҫах тарса кайсан аван ыар, 
вӑл «ҫӗнӗрен авантарах вӗренме», тесе 
комаятировккӑ илет, анҫах ҫав вӑхӑтра 
Ӗҫлекенсемпе Хрес^ҫенсен Халӑх Ко- 
миссариа'ҫӗн инспектӑрӗ «Косҫе^скла- 
та» ревиҫи тунӑ ҫухне хайхи 692 т. 
78*пуса тӗрӗс мар ҫырнине сисет те, 
ку йӗр вара Ломоноссӑв иатне идсе 
пыра!. Ломоноссӑв труках пуҫне ҫу- 
хатмас!. Таҫтан, иртнӗ пӗтнӗ токку- 
мӗнтсем тӑратса, вӑл «хӑй тӗрӗсне» 
кӑтартма тӑрӑша!. Кун пирки Ҫӗрӗҫ 
Комиссариа^ҫӗн пухкалттӗрӗ Пыстритски 
те «варалана!». Мӗншӗн тесен вӑл— 
475 т. 30 п. С̂ ҫот ҫине, 1928-мӗшҫул- 
та теккапӗрӗн 26-мӗшӗн8в илнӗ пулсан 
та, «Ок!апӗрӗн ^Ьмӗшӗн^ве» тесе ҫыр- 
нӑ. Уя сӑмахӗпе вӑд ӑаа „шухӑшла- 
масӑр“ дартнӑ.. Ҫапла вара Ломоаос- 
сӑв мӗн пурӗ—1477 т. 30 п. салатви 
курӑна!.

IV.
Мӗн гӑвас? Иимӗн те тума ҫук. Ло- 

моноссӑвӑн тӗрӗссипе каната ҫеҫ йуда!, 
Ҫапла вара вӗренме кайас вырӑнне 
„йусамалли ҫурта“ кайассине сиссе 
Ломоноссӑв... вилме шухӑшда!. 1928- 
мӗш ҫулта теккапӗрӗн ^Т-мӗшӗн^ҫе вӑл 
вили ҫ̂̂ ҫен малтан ҫаплалла ҫыру ҫырса 
хӑвара'1: „Еп вилвӗшӗн никама та
айӑпламалла мар. 29 ҫул хӗнхур курса 
пурӑнтӑм (?) Пӗрте савӑнса пулмарӗ. 
Ӗмӗрех вушапа ҫитменлӗх (?) Мана 
турӑ ҫапла хушнӑ пулӗ. Манӑн кашни
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утӑм инкен туратне пырса пербнот. кунне ман ӳте йурайӗнъен тухнине
Пурнӑҫ тутине сисрӗм ҫеҫ—инкеккилсе курӑр. Ман пурнӑҫ— 1000 тенкӗтӑра!.
те ҫитрӗ, Кӗтмен ҫӗртенех 1000 тен- Ҫавӑ ҫех. Ку татӑкра мана вырӑнҫук.
кӗ хысна укҫине ҫаратрӗҫ. Ку ӗҫ „Ломоноссӑв“ тесе алӑ нуснӑ.
1927-мӗш ҫулта пулсаҫъб. Хам шалу- Ан^ҫах „ку татӑкра та вырӑн тупа! 
ран уйӑрса майӗ майӗпе тӳлесе татӑп вӑл;“ 1929 мӗш ҫудта йанварӗн 14-мӗ-
тесв, епӗ ун ҫинҫен никама та кала- шӗнҫе Укодовнӑй росыск [Ломоноссӑва
марӑм. Анҫах кӗгмен ҫӗртенех... реви- Шунашкартах тупа!. Вӑл унҫҫен (йу-
ҫи... (вӑл ӗлӗк те ха;ъ те ӑслӑлӑх тӗ- дашки укҫипе пулас) Мускавпа Ленин-
.лӗшпе ӗҫлекенсене пӗҫертекенскер). Ҫит- арата кайса килнӗ ҫех пуднӑ.
меннине тата вбсем сахал вӗреннипе... Пйессӑн йулашки пайне 'Ҫӑваш аслӑ
Ҫапла ӗнтӗ сыв пулӑр! (Пӗр айккине суҫб кӑтартса парӗ.
тага) ан шырӑр! Усси пулас ҫук. Ҫур-

Маееӑ патнех ҫывхарнӑ.
Шӑмалак уҫаскинъи вӑрман хуҫалӑ- Токдат хыҫҫӑн йышӑнмалла ресо.ъ7т-

хӗн пуҫлӑхӗ Няккиттӗн Палтийелне сийе хӑйех ҫырса хӑваряӑ, Акӑ ун
(Шӑмӑршӑ р.) пынӑ та, вӑрман хуҫа- ресо^утсийӗ:
лӑхӗн ӗҫӗ ҫивъен токлат туса панӑ.

С

—

Вуларӗ вуларӗ Палтийел йалӗҫтӑв- „Капкӑн" хуҫи: епӗ Никкиттӗа тар-
комӗ, — вуласа тухаймарӗ. Темскер ҫи мар, терӗ те ресо^ьутсине „Капкӑ-
кукри-макри ҫыра! Никкиттӗн? Шу- на“ кӗртсе Никкиттӗн патне йаъӗ.
хӑшларӗҫ шухӑшларӗҫ те ИӖК-рисем: — Тасату майӗпе ’ поъъбркна тасат,
— Иарас „Капкӑна", терӗҫ. терӗ „Капкӑн",
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Шалӑпӑ кӗнеки ҫинъи ӗс.

'  Ҫын мӗнпе те пулин хӑй] ӑснеГкӑ- 
тартасшӑн ҫӳрет.

Коркоп столовӑйӗнҫе рапфак^/сту- 
тенҫӗсем апат ҫисе зараҫҫҫӗ. Ҫак вӑ- 
хӑтра Нарпит сойусӗн пуҫлӑхӗ пырса 
кӗ^б те:

— Мӗн ҫитереҫҫӗ сире?—терӗ.
— Рулет, терӗҫ.
— Ма рулеткӑ пӗҫеретӗр? Тавай 

шалӑпӑ кӗнекине!—терӗ хайскер.
Шалӑпӑ кӗяекине ил^ӗ те:

„26 января 1929 г. Рулетка для 
рабфака годовим не вкусно по жаре- 
но на сале дальнейшем не допускай 
те такое явление. Ежов“—тесе ҫыр- 
са хӑвар^ӗ. ПЗхса ларакан.
Шалт тӗлӗнмелле! Рулета Мускавра 

та шӑн ҫу ҫинҫех ӑшалаҫҫӗ, Шупаш- 
карта те уйран тӑрри ҫиЕҫе ӑшала- 
малла Иешов шуҫӗпе.

Ан шарлӗр караъсем.
Кара^ри (Куславка р.) коаператтив 

правлени пуҫлӑхӗ Трофимӑв копперат- 
тив ренӗсене отҫот панӑ. От^от хыҫ- 
ҫӑн Мниҫырма 'ҫӑ®ашӗ Ваҫҫилйӗв Тро- 
фимӑва 10—12 ыйту панӑ. Нумай вӑ- 
хӑт та иртмест, Ваҫҫилйӗв лавккана 
килет. Трофимӑв кӑна кавтура 
кӗрет те:—Кӑтартӑп сана ыйтусем 
пама тесе, пӑвнӑ пӑрахнӑ мӑйран. М.

Караъсем! Пухӑва пырсан, -бблхӗре 
ҫыртсах ларӑр. Ансӑртран ыйту тухса 
кайӗ те, Трофимӑв пурсӑра та пӑвса 
пӑрахӗ,— хӑрушӑ унпа ҫыхланма. 

Тырра тасатрӗҫ.
Ҫураки умӗн вӑрлӑха тасатни ава- 

нах ӗнтӗ.
Платка (Шупашкар р.) йалӗн^и пу- 

лӑшком хӑйӗн тыррине пӗтӗмпех та- 
сатрӗ. Картла вы^ъасан выъасан, укҫи 
Ҫнухван Ва^кки кӗсйине кӗрое ӳкрӗ.

Хлок.
Ансат хӑтланаҫҫӗ етемсем: «Трийӗр» 

машшин сӗтӗрттерсе ҫӳриъъен, картпа 
пӗр-нк хут ҫап та, тырру тан-таса 
пуда!.

ИураТ, йураТ.
Тӗмер йалӗн^в (Канаш р.) '§ике 

Хветӗрӗ ҫӗнҫул каҫ 11 пуо тӑракан 
«П арӑ» пируса 12 пуса сутрӗ. Коп- 
ператтив давкки хупӑ ъухне ху! те 
мӗн хӑтдаяиа та йура!-ши ӑна?

Ҫатбрнан.

йӗплс ССК̂С
Иура!, йура!, Ҫатӑркан йурдташ. 

Налок инҫпектӑрӗ пырса 'Бикв усдамҫӑ 
ҫине пӗр-ик ҫӗр тенкӗ штрав хума та 
йура!.^

Ене хыҫҫӑн хут купӑс.
Ҫит^ҫарак (Ҫӗрпӳ р.) йадӗҫтӑвком 

ҫекреттарӗ Терентйӗв пӗр кӗскерех ӑс- 
лӑ тӑлӑх а^ана 25 тенке хут купӑс 
сугнӑ. Тӑлӑх а^а ку укҫана ӗнине 
сутса тунӑ пулнӑ. Кӗҫтемӗрсом.

Ку Терентйӗва хӑй пуҫне с)тса то- 
пӗр хут купӑс илнӗ пулсан, такам та 
мухтанӑ пулӗ88ӗ.

Кам телейлӗ.
Иетӗрне РӖК-ӗн^и меском хӑй ла- 

рӑвӗнъе кама претҫетатгӗд тӑвасси 
ҫин^ен сӳтсе йавнӑ. Виҫӗ ҫынран ни- 
хӑшӗн те „ъына*' кӗрес килмен пирки 
шӑпа йарса пӑхнӑ. Шӑпи Шелыванӑ- 
вӑ й-ша тухнӑ та, вӑл:

— Ху! те мӗн тӑвӑр,—претҫетаттӗл 
пулмастӑп, тенӗ. Пулман та вара. Л.

Шелыванӑвӑ ^ейвскер иккен: уъреш- 
тенисене тасатас ӗҫ пуҫланиъъенех хӑй- 
не тасатасса сиснӗ.

Ш ӑна тытасси—суйлав ӗҫӗнъе ҫӗнӗ 
йаяала. Куншӑн Иетӗрнв РӖК ӗн мес- 
комне пуҫранах шӑдмалла.

Тит-Мапп поетӑн ашшӗ-амӗшӗ- 
сем йепле хапрӑк хуҫисем пулни.

Шупашкарти типокрафи шкулӗн^е 
«Ҫамрӑк ^вӑй» ҫтена хаҫаъӗ туха!. 
Ҫав шкудтах Тит-Мапп поет йатлӑ 
поет та пурӑна! пулас. Тит-Мапп-ӑн 
хапрӑк хуҫи а^и пуласси килнӗ. Ҫа- 
вӑнпа та вӑл ҫыра!:

Ак, ха^ь пурнӑҫ урӑхланъӗ, 
Пуҫӑмра ҫӗнелъӗ,

Атте-анне—хапрӑклан^ӗ 
Ҫӗнӗллех ҫӗкленъӗ, 

тет. Пӗлесвӗ пирӗн: Тит Мапп ашгаӗ 
мӗвле йышши хапрӑклӑ пулвӑ-шв? Вҫ- 
лекенсвм кирлӗ марши ӑна ва;ъ4и?,

I .  0.
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[Анттонӑв вӗрентет.

Туриҫӗрпӳкассине Хӗрлӗ^утайран 
Атӑмпай пуҫлӑхӗ Анттонӑв килнӗ. Иал 
тӑрӑх ҫӳренӗ хухне, вӑл пӗр ҫын хӑй 
лаши ва18.ъи ыраш ҫӑнӑхӗнъен полтуш- 
кӑ туса лартнине курнӑ та, пухура:— 
вапда тунипе мӗн ЪУ̂! сийен вуратӑр 
есӗр. Ыраш ҫӑяӑхне 4 тенкӗ ҫурра 
сутӑр та, 4 яӑт сӗлӗ илӗр, тет.

Пухури ҫынсем: ҫӑнӑха ву хавпа 
ӑҫта сутма пула!, тесе ыйгрӗҫ.

— '§утайра виҫҫӗ те утмӑла сутка- 
лаҫҫӗ, терӗ Анттонӑв.

— Ҫӑнӑха патшалӑх хакӗпе коппе- 
раттива сутмасан та йура! иккен, те- 
рӗҫ вара ҫынсем. Ш у р  в а й ӑ к ,

Ҫаевву.!Ьантла атӑмнай ку сирӗн. 
Ыраш ҫӑаӑх хакне, ӗлӗкхи пев, теми- 
ҫе мӗлйарт тенкӗ ҫитерсен те шарла- 
мас! пу.ъ

Хваттер, хваттер!
— Тархасшӑн ыйтатӑп, шӑнтса ан 

вӗлерӗр ӗнтӗ!
— 'Гӗк тӑнӑ ҫӗрте ма шӑнса вил- 

мелле? Пурӑнас пуда!, ӗҫлес пула!.
— Ниҫта пурӑнма ҫув ҫкеха. Ҫул- 

ла пулсан...
— Ҫапла, ҫапла. Ҫулла Атӑл хӗр- 

ринъи кашни лутка айӗнъех хваттер 
тупма пула!... Ха^ъ ҫук ҫав.

— Есӗ мана пӗр кӗтес кӑна, пӗ^ӗк- 
ҫеҫ кӗтес кӑна пар. Хамшӑн мар, а^а- 
на хӗрхенӗр!

— '§ӗреренех хӗрхенетӗп, анъах, 
хват-тер ҫув, ҫук-кӑ хват-тер!

Ҫапла калаҫЕи илтӗнет Шупашвар 
хули совеъӗн комунпай вӑпинетӗнъен.

— Ҫув еппия, тет Ҫитновӑ-—Ӗлӗк 
районӗнъен Шупашкара ӗҫлеме калнӗ 
хӗрарӑм.

—  Ҫук ҫав. Пулсан та... ъасах пу- 
лас ҫук, тег хваттерсен пуҫлӑхӗ Волк- 
кӑв.

Ҫав вӑхӑтра вӑпинета ҫунатлӑ шлеп- 
веллӗ, тутнсеве сӑрласа пӗтернӗ а^аш 
майра пырса вӗрет.

— Ах, епӗ сирӗн пата, Волккӑв 
йулташ,—йӑнӑша! майра,

— Пошалстӑ, пошалстӑ! Сире кӑмӑл 
тума епӗ йаланах хатӗр,—вӗштеленет 
Волккӑв.—Авӑ ортӗр... пайанах куҫмэ 
пултаратӑр.

Вырӑсда калаҫрӗҫ. Ҫыру пӗлмен ҫӑ- 
ваш хӗрарӑмӗ пӗлмест терӗҫ пу^.

Хваттер Шупашварта ыйтма та хӗ- 
сӗв ӗятӗ. Ҫигнӑвӑсемшӗн ҫав тери хӗ- 
сӗк. Ан^ах, кумсем, хӑтасем... о ох! — 
сарӑлаҫҫӗ хваттерте.

Комунпай хваттерӗсемпв тем тӗслӗ 
ҫыя та усӑ кура! пулмалла. Мӗншӗн 
тесен, «ъбререн хӗрхенет» вӑл ҫынна: 
вуимӑшне, пӗлӗшне, усламҫа, тӑхлаъи- 
пе хӑтвне, куккӑшне инвӗшве, хӑймат- 
лӑхпе вӑртахне, ху^ашшӗпе амӑшне 
хваттер пара! ӑшшине.

Соловйов А. М.
„ИсхоӲаш1̂ ипе вхо1Рашъи“.

'§ӑвашсойус ^ъупой кӗя^елерасран 
та ӳксе йулмас!: «Исхо^ашъипе вхо- 
^аш^а» (Кӗрекеа гухакан хутсем) 
ҫырма йурата!.

■Ҫӑваш респуплӗвӗяъв хӑмла ниҫта 
ъикме ҫук. „Исхоташ8и“ ҫине ҫырӑя- 
малли хӑмла.

Патӗрйел районӗнъе 500 пӑт 2 ва- 
кунлӑх.

Сӗнтӗрвӑрри р-н^е 5000 пӑт—20 
вакунлӑх.

Куславкка р-ҫе 1000 пӑт— 4 вавун- 
лӑх.

„Исхо!аш8и“ тӑрӑх ъбваш хӑнлн 
Тӗпсойус витӗр Татсойуса Вйатсойуса 
вайкала!. Таҫти вӗпӗрнесенв кайса 
тархасласа ъбнсв ҫӳрекенсем пур. '§ӑ- 
вашсойус „вхо^ашъи'* ҫырма йура!

Украйнӑран 3 вакун хӑнда илсе 
килнӗ ӗнтӗ—тата 2 вакун „вхо^аш^и- 
не“ ҫырма кӗтсе тӑраҫҫӗ. В—ка.

Пврӗн поетсев сӑввин^в вӑштӑр- 
вӑштӑр вӗрекен ҫилпе, хӗрелсе туха- 
кан хӗвел хӑҫан тасалӗҫ-ши?

Кӑръанака тем 8ул хыҫсан та, йе- 
шӗлсенкерсӗр пӗтмест. Совет уъреште- 
нисене тасатнӑ та йешӗлсевкерех 
кирлб.
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Тасатмалла вӑйӗ.
УҫрештеинсеБ^вен тасатса кӑлариӑ йурӑхсӑр ҫынсем кадлол 

вырӑиа кӗнисем нуман (лы пар-лӑпарсен^еи).

Тасатрӗҫ.

Мантат ил^ӗ.

Тухса утрӗ.

Каллех хӑй вырӑнне ҫитрӗ.



3 (84) X" К А П К Ӑ Н 11

Пирӗн ӗмӗре ҫитӗха.
Е лекҫей  М и ххал ^ ӑп аҪ ерк ей  Павӑл^, 

иккӗшӗ те ӗлӗк тийаккӑн пулнӑскерсем  
пӗрре Ш уп аш варта тӗл пулъӗҫ те тап- 
ратрӗҫ йум аха;

— Савӑнӑҫ пултӑр сана, Елевҫей 
Миххал^.

Турӑ пулӑштӑр, сана та, Ҫеркей 
Павӑл?. Авая пурнатӑп-ха. Ху йепде 
пурӑнатӑн.

— Пурнатпӑр майӗпе. Ҫамрӑвсене 
вӗрентекен ҫӗртех ӗҫлетӗп. Шалу аван 
параҫҫӗ, вӑхӑтлӑ параҫҫӗ. Пурнӑҫ, 
ӗлӗк Самар вӗпӗрнинъе тийаккӑнра 
пурӑннӑ 8ухнехине ҫитеймест те, ни- 
мӗн те тӑваймӑн,—хадӗ самани ҫапла.

—Апла хурланмалли ҫу-ук, шалу ла- 
йӑх параҫҫӗ пу.теан, арӑму сывӑ пул- 
сан, тата мӗн кирлӗ? Епӗ те Тутаркас 
районӗнъе уҫиттӗлре пурӑнатӑаха.

~  Пурӑнӑҫ, мухтав турра аванха. Ма- 
нӑн ӗлӗвхи пурнӑҫа аса илсе хурла- 
нас тӑвас йӑда ҫув вара вӑл; ӑш пӑ- 
шӑрханма пуҫласан, ҫыи ҫув 87^36 
класа кӗрсе «ыр-рӑ кӑм-мӑлпа тур-ра 
кӗл тӑва-а-аррр!—тесе мӗкӗрсе йара- 
тӑп та, хуйхи-суйхи таҫта саланса ка- 
йа!. Иепдв пурӑнаҫҫӗ ха тата хулари 
ытти тӑванӑмӑрсем?

~  Иоан атте (Афанаҫйӗв) икӗ сыпӑклӑ 
шкулсен^е ^бваш вӗрентет,
кӗнекесем вуҫара!... Хырӑмне те 
перех ӳстер8ӗ ӗнтӗ.

— Хе-хе-хе! Идемне ҫухатасшӑн мар 
тата, мушшнлнӗк а^и! Ку аванах 
ӗнтӗ.

— Кирид Маккар8йвӗрентес ӗҫе пӑ- 
рахса Лессака кӗрсе вырнаҫрӗ. Пуҫ- 
лӑхӗсем йуратаҫҫӗ. Тен, ҫавсем пулӑш- 
нипех Вӑрнара виҫӗ пин тенкӗдӗх ҫурт 
лартрӗ пулмалла.

—  Вот молотетсӑ! Апла капда пул- 
сан, Комунпай хваттерӗшӗн шаккаса 
ҫӳресси ҫук. Пӗлсе пурӑнаҫҫӗ пирӗн 
тӑвансем, хе-хе-хе!

— Ҫав шухӑшпах епӗ те ҫуртларт- 
са хутӑмха, тет Ҫервей атте. Миххад 
Танид^ӑ Тӗпӗҫтӑвкомрах ӗҫлет, вырӑс- 
ларан 8^вашлана куҫарса пурӑна!. 
Кӗнекесем те вуҫара!. Хамӑр майлӑ 
пуҫлӑхӗсем пӑрахмаҫҫӗ,—ӗҫ тупса па- 
раҫҫех. Тем пысӑккӗш ҫурттуса ларт- 
рӗ. Кулса савӑпса ҫеҫ пурӑнмалда.

Пуыай валаҫрӗҫ ӗлӗвхи пӗлӗшсем. 
Пупран тухвӑ пупсем ӑҫта ӗҫленн ҫиа- 
8ен; хӑшӗ лайӑх, хӑшӗ на^ар пурӑннн

ҫйн^ен; а^а-пӑ^асем  йышланни ҫин^ен; 
пурнӑҫ л ахӑхл ан сах  пыни ҫин^ен, та - 
та  ыгти йапаласем  ҫин^ен те сӳтсе-  
й ав р ӗҫ. И улаш Е И нрн:

— Ихи-хик!.. Шӑтӑк тӳпе.11лисем 
пирӗн ӗмӗре ҫитеҫҫӗха, аха-хав!—хе- 
рӗҫ те, иккӗш ик ҫудпа карӗҫ.

Куҫ тивмен кӑмпапа.
У^рештенисене тасатмалла тенине 

илсен, ман асанне пит тӗдӗн^ӗ;
— Кантурсене те пӑсташ йерет-ши? 

терӗ вӑл пӗрре.
— Иерет ҫав, терӗм еп ӑна.—Хӑш 

8ухне куҫ ӳкет, [теаӗр ^ухне—усал-тӗ- 
сел ҫыхлана!, тем те пуда!, терӗм.

Ман асанне ҫав сӑмахсен^ен те хӑ- 
рарӗ, те шиклен^ӗ,—пӗлеймерӗм. Вӑл 
адӑк йеннедле пӑхрӗ те, виҫӗ хут^ен 
сур8ӗ. Унтан^тем каласа мӑкӑртатса, 
татах виҫӗ хут суръб. Иудашкин^ен; 
«турӑран ырдӑх, халӑхран сиплӗх, 
!фу, !ф у !- терӗ.

— Мӗн тӑван ес, асанне?
— Куҫ ан ӳктӗр, усал-тӗсед ан йер- 

тӗр, тетӗпҫке, а^ам, ҫурт-йӗре.
— Е, асанне! ха^хи усал-тӗселе 

сурса вӗрсе пӗгереймӗн. Ха^ хут ҫи- 
не: «тасатас*—тесе ҫырса хураҫҫӗ те, 
—ни усал ҫук, ни тӗсел ҫук, куҫ ӳани 
те вайа!, терӗм асаннене.

— Самана иквен!—терӗ асанне. — 
Ӗлӗкхи асаймӑҫсен сӑмахне аддӑ ву- 
нив хут ҫйне те ҫырса тухао ҫук. Ах, 
лайӑх сӑмахсеи ҫве!.. А^апӑ^ана вуҫ 
ӳксен: «Тух, куҫ! Тух, вуҫ, киден-ва- 
йан, тухса кӗрея йӑвӑр вуҫ, тух, тух, 
тух! Еп вӗрместӗп, еп сурмастӑп, — 
тинӗс хӗррин^е хура вӑрман ӳсет, тет. 
Ҫав вӑрманӑн варӑн^е, ватӑ йуман 
ӳсет, тет. Ашапатман варьйкӗ ҫав вӑр- 
манта пурӑна!. Ҫӑварӗн^в пӗр шӑл, 
айалта пӗр тӗк. Пирӗн ыаттур а^ана 
ҫав килет те ҫав сура¥. Тух, куҫ, тух! 
Тфу, !фу, !фу!—ҫапла ун сӑмахӗсем, 
терӗ асавне.

— Ну, ку сӑмахсем пирӗи кантур- 
тасене витерес ҫук, асанне.

— Апла пулсан, хирӗҫ 'вӗр-
мелли сӑмах пур. Тпмӗре, хурӑҫа, йӑс- 
пӑхӑра хирӗҫ вӗрмелли ^блхе те пур. 
Ҫав ^блхене каласа, лайӑхрах кӑмпа- 
па тӗтӗрсен, кантурти мар, 'ҫиркӳри 
усал-тӗсед тасалӗ, тесе кӑмака ҫинед- 
ле удӑхса выртрӗ ман асанне.—Куҫ 
тивмен кӑмпа ҫеҫ кирлӗ вӗсене, терӗ 
йудашвпн^ев. П. А.
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Тасату умӗнхи шухӑшсем
Парттире йуласшӑн тӑрӑшакан ко 

мунис 5—6 ҫул кайалла Совет\влаҫне 
хӗрес ҫине пӑгаласшӑн пуднӑ пулсан 
та, ха^: „аа чго боролись"—тет.

Тасату вӑхӑтӗн^е кӑлароа йанӑ пуҫ- 
лӑха пурин^ен ытла куммӑшсем шадк- 
кӑ пулаҫҫӗ.

Ҫӑварни умӗн ҫуртри вӑрлӑхне та- 
тах тасатма тытӑнаҫҫӗ ӗнтӗ (самокон 
трупи витӗр).

Пурте тасалӗҫ. Шупашкар хули Ко- 
мун пайӗн хваттерсен^и куммасем та- 
салаймӗҫ.

Пурӑнма, пуп пулма пит аван кӑ- 
8ухне: тупӑш пулсан— алнлуййа, ҫук 
пулсан—пупран тух та, Шупашкара 
ҫеҫ вӗҫтер (тупӑшда варӑн тупӑва! 
унта).

Пухкалпӗр[^тени—вӑл: „Пуп кушак- 
ки~пул тытат*, тата: «Шурӑ а-арми, 
хура йӑнра-ал» йурӑсен пухӑмӗ. Йу- 
рӑри сӑмаха тасатма май ҫукви паллах.

Уҫрешгеяисене тасатас умӗн Йҫ 
Пирши анкеттӑсем, планккӑсем, ыйту 
хурӑмӗсенвЛтларах хатӗрлеме тытӑн- 
насап йурӗ88б.

Тасату камппанийӗ саниттари ко- 
миҫҫисене тивмест: воркоп ҫӑвӑрӗн^ен 
таракан мар, шапа тухсан та хӑра- 
ыадди ҫув.

Мӗн шухӑшла! ха^  поыпух? Кун 
ҫин^ен „Капвӑнӑн* пӗрремӗшстранит- 
син^ен ыйтса пӗлӗр.

Тасаласса сиснӗ ҫынсен пуҫӗвр Ҫӗ- 
пӗре кайас шухӑш пӑтрана!. Кунга 
тасататпӑр, Ҫӗпӗре варлатпӑр.

Кутӑн пуҫӑн.
— Туяти пасарвӗ карӑм. Пӗр пӑт 

пӑрҫа илтӗи. Пӑрҫи тӑкӑн^ӗ карӗ.
— Вӑт хурлӑх!..
—"Хурдӑхӗ ва^ки. Тепӗр ирпе кай- 

са пӑхрӑи та, пӑрҫа кашласа ав^ах 
дара!.

— Ак тедей!
— Телейб нӗнб: кудак вы«ни, ултӑ

сысни пынӑ та, ҫинӗ-б йанӑ.
— Ӑк, шар тата.
— Шарб ка^ки,—ҫав ултӑ сыснана 

ҫапрӑм пӑрахрӑм та, пӗр нӳхреп аш 
(кавай) турӑм.

— Ах, телей!!!
— Телей тата. Пуп кушавӗ ҫи^б 

кушак пынӑ та, ҫинӗ-ӗ-ӗ йаяӑ!
— Вӑт хурлӑх! П ӑ 8 ӑ, р.

Т Е А Т Р Т А.
Ҫуд ҫитнӗ ҫитиенех мӑшйрда- 

яакавсем  хуласев':^^ нунайдавсах 
пыраҫҫӗ. (Хаҫатран).

— Сана, хӗрӗм, веъъбрв кӗртмест- 
пӗр. Ытла пӗъвкЗ есӗ. Аҫу-а18ц,упа 
пулсан кӗртетпӗръъ^-

— Епӗ^пӗъъвн мар, упӑшкапа.
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Тӑпру ҫӑмӑл пултӑр.
(Хам паллакан усламӑҫа). 

Пасар нарӗв^е пӗр лапка 
Пӗр лапка,

Услам тӑва! Михалкка 
Михалкка.

Куҫӗ-пуҫӗ витӗр мар 
Витӗр мар,

1х, каВавни, ыӗевӑн ар, 
Мӗсвӗн ар1 

Хккей пула! тӑм ҫамка 
Тӑм ҫанва,

Шӑвса кайвӑ. Аҫаипа— 
Аҫампа!

Тӑпӑрт! тӑпӑрт! сиквелет 
Сивкелет,

— Ман тавара кам илет..?—
Текелет!|

Шӑршлӑ пулӑ пӗр катка 
Лапкара,

Хууу-тв! ҫураТ сӑмсана 
Сӑысана!

Шӑп ҫур тӳшӗн. Леререх 
Леререх,

Таҫтан иднӗ тидхепе 
Тилхепе.

Пвтӗ ҫирӗп пулмадла...
Пулмалла,

Шӑна пырши тва руп^ъа,— 
Хак ҫапла.

Шӑнса кайнӑ пулин те 
Пулин те,

Яӑхкала!, деш... тилӗлле 
Тилӗллех!

Акӑ пы^ӗ пӗр старик 
Пӗр мушик:

— Санӑн пулӑ пур88б-ши?
Пур88бши?

— Есӗ, килех, пошалтгӗ
Пошалттӗ,

А ну 80В0 скашӗттӗ?
Свашӗттӗ?

Пулӑ пури? тетӗпҫке 
Тетӗпҫве,

Куҫ витӗрех курмас!та 
Еупиасте та!

— Ара, ара, пур! пур! пур!
Пур, пур, пур!

Питӗ ҫвеши. Пӑхта кур 
Тытса кур!

Мӗн 8УЛ ыарас, савнӑ тус?
Хакдӑ тус?

Хакӗ йӳнӗ,—вӗренкки 
Алӑ пус.

— Еппин, ҫвеши пур пулсаа
Пур пудсан.

Виҫӗ кӗренкке турт ха 
Турттарха!

— Иурӗ. Хорош. авӗ ҫур 
Укҫа кӳр,

Саншӑн йӳнех.. Никама 
Ан кала!

Мушикрен ху! йӗннв еӳ '
Иӗмне сӳ,

Ху! сӑмсин^е тӑвар тӳ 
Тӑвар !ӳ,

Иӑдтах хатӗр ӗвевне 
Ӗаенме,

Млсе сӗнкрӗ вилелле 
Килелле!

Авӑ йепле Михалвва 
Михалвка,

Тултаратӑн' услама 
Услама!..

Копператтив лавккнн^ен 
Виҫ тенке 

Илнӗ иртнб вӗрвуннв 
Пӗр пӑтне!

Еп Пушкинпа калаҫма 
Поет мар, ,

Усламӑҫпа пултарап 
Калаҫна!

Ей, паллакан Михалвва 
Михалвка,

Тӑпру ҫӑмӑл пултӑр оан 
Виҫ кунтав!..

М. А т т а й.
Шупашвар 1929.

Тапалансах хирбҫлетӗп.
«Капкӑнӑн» 2(83)-мӗш номӗрӗн^е ха- 

ма сасӑсӑр^хӑвараи ҫин^ен вуларӑм.
Тӗлӗныелле йапала! Арманхуҫисене, 

усламҫӑсеае сасӑ памаҫҫӗ. Епӗ ни ар- 
нан хуҫи мар, ни услаыҫӑ мар. Мбн- 
шӗн иава сасӑсӑр хӑвартӑр?! Ие свре 
ҫырса йӑлӑхтартӑми'?^ Калӑрха тар- 
хасшӑн! Ҫак ҫыру тӑрӑх ыйтатӑп.'Ҫӗл- 
хепе ыйтма сассӑм ҫук поггому што. 
Ҫав иав сайавленине пӑхса тухиаый- 
татӑп, мӗншӗн тесен поттому што са- 
сӑсӑр епӗ ӗнтӗ.

Мана ӑнӑртӑва тӑратмани—^^лхене 
касса татни, алла-урана сӑн^ӑрлани 
пула!.

Сирӗн ностановленине тапаҫлансах 
хирӗҫлетӗп. Сасӑ парӑр мана! Хурах! 
Атту, пӗтӗм халӑх идтмеллв ҫухӑрма 
пултаратӑп.

'Вӗлхесӗр Ҫ. Ш ӑ п 8 2' «•
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„Совпӳрократ“
Кулленхи^ ӗҫӗн^е:
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Улпутран та улпутланнӑ улпут.
(Ку ӗҫ иртнв кӗркунне пулнӑ).

Китайри улпутсем лаша выранно 
ҫын кӳлсе ҫӳреҫҫӗ. Пурнӑҫ йӑвӑр пир- 
ки Киттайри ӗҫхалӑхӗ даша вырӑвне 
урапана кӳлӗяет те, турта!, сӗтӗрет 
мӑнтӑр хырӑмдӑ улпута.

- -  '§уп, сволӑ^!..
'§упмӑсасӑн,—улпугаллин^и ^йпӑрк- 

ка лаша вырӑнне кӳлӗннӗ ҫын ҫурӑмӗ 
ҫине йунлӑ йӑррине хӑвара!.

Харпин урамве ҫуркунне шыв са- 
рӑзсан, Киттай улпу^ӗсем лаша вы- 
рӑнне хура ӗҫхадӑхне утланса ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Виҫ-тӑватӑ пуо параҫҫӗ те, айта, 
шампӑртаттар хырӑм таран шыв тӑ- 
рӑх. Иӑт улпута!..

— Еккей.е! Кпттайра ҫын ҫынна 
утланса ҫӳрет, тесе тӗлӗнегпӗр.

Шӑмалак у^аскӗн^и вӑрман хуҫадӑ- 
хӗн луҫлӑхӗ Наккиттӗн, пӗр шурнал 
ҫинъв Киттай улпу^ӗсем ҫынна утлан- 
са ҫӳренн ҫин^ен ҫырнине арӑмне ву- 
ласа па^ӗ каҫхи ^ей ӗҫяӗ 87*̂ - Кит- 
тайри халӑха хӗрхенсе, арӑмӗ пӗр-ик 
хут^ен сӑмсине туртса ил^ӗ.

— Ая хурдан, арӑм! Китгайпа мон- 
коли ӑрӑвӗн^ен тухнӑ ҫынсем тӗттӗм... 
Аҫиатсем вӗсем. Ан йӗр, терӗ Никкит- 
тӗн арӑмне хӗрхенсе.

'Цей хыҫҫӑн Никкиттӗн арӑмӗн ма- 
мӑк тӳшекки ҫине выртрӗ те, ҫынна 
утлавса ҫӳреме лайӑхши, на^арши, те- 
се нум8й88вн шухӑшласа выртрӗ.

^ 41
Палтийелпе хырӑ вӑрман хушшин- 

86 ла^акаллӑ улӑха йӗпетсе пӗ^ӗк ҫеҫ 
шыв йухса вырта!. Тарӑн ҫӗртете ҫӑ- 
пата кантрин^ен тарӑнах мар. Вар- 
рин8в путмасӖ Хӗрривелле пырсанкӑ- 
на, ӗне пек йӑвӑртарах ҫыя кӗдерсе 
ларма пултара!.

Пӗрре ҫак Никкиттӗн улпутӑн Пал- 
тийелне кайса килме ҫӑмӑл тупӑна!. 
Ан^ах, йепле каҫас ҫӑпата кантри та- 
ран йухса выртакан «тинӗс» урлӑ?..

Иакур йатлӑ леҫнӗке йертет те, ка- 
йа!. Шыв хӗррине ҫитсен:—Тпру-у, 
Иакур,—тет улпут.

Вулакан йулташ, куҫна хупха! Ва- 
ра: пысӑк, вӑрӑм, мӑнтӑр, купшек ул- 
пут (Киттайрц улпут мар, Совет Со- 
йусӗн'8в пурӑнакая удпут) Иакур леҫ- 
нӗк ҫиве утданса ларнине курӑн.

Ан^ах, Никкиттӗнӑн тедейӗ пулмарӗ, 
—7-8 пӑт тийввпе пыракан Накур

путса лар8ӗ.
— Ку.8Ека-а!... Ҫумкка-а-а!.. — йаа- 

ратма тытӑнҫӗ Нкккиттӗя.
Иакур ҫинбен анмас!. Иаккурӑя, 

йӑвӑра 8ӑтаймасӑр шӑнӑр тӗпӗсем 
8ӗтреҫҫӗ. Ку^кка леҫннк 8упса ҫитнӗ 
ҫигменех шыва шампӑртаттарса кӗрсе 
карӗ. НикЕИТтӗн Ку:|кка ҫине утланса 
лар8в. Ку^кка та папкӑпа пенӗ сӑвай 
пек путса лар^ӗ. Ҫумкка 8Упса ҫитрӗ 
те, улпуг ун ҫвне утлан^ӗ. Шывӑн 
леш йенне ҫити^^ен. Ҫумкка та путса 
лар8ӗ.

— Керимулла-а!.. Керимулла-а-а!..
Палтийел тутарӗ Кериму.иа шыва

8ӑмпӑр-8амаӑр кӗрое карӗ те, хӑй ҫи- 
не улпута утлантарса лартрв.—Вӑрман 
вӑрласа кассан, штравран хӑтарӗ, те- 
ре пу̂ б тутар.

Никкигтӗн йӑвӑр. Керимулла вӑр- 
ман ӗҫленӗ 8УХ та кун пек йӑвӑр ӗҫ- 
лемеы. '§ун хавадӗне, аран аран ҫы- 
ран хӗррине ҫитсе, улпута каҫарса 
йа^ӗ. Хӑй, вӑй пӗгнӗ пирки, йушаӑн 
ҫине тӑсӑлса ӳкрӗ.

Киттай удпу8?сем, хӑйсене турттар- 
са, йе утлантарса ҫӳревӗшӗп 3- 4 пус 
та пулсан укҫа тӳ.геҫҫв. Никкиттӗн,— 
Иевроппӑ ҫынни пулса та, совет краш- 
тӑнӗ пулса та, пӗр пуссӑр тӑватӑ ҫын- 
на утланса кур^ӗ.

Акӑ ӗнтӗ ҫынвӑя тивӗҫлӗхӗ, краш- 
тӑн тивӗҫлӗхӗ!.. Ет. А.

С Ӗ Н М Е С Ӗ Р Е Х м
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X ӑ р а в ҫ ӑ.

—  Пиъъв) пиъъв, твп. Тасатакансвм’ килъӗҫ,
—  Кама .. Манаи... Воспоти!.
—  Ҫук, тырӑ тасатма. Ав машшинӗ. Ой-й ой!11
—  Ах, шуйттан аъи! Пӗтӗм сохра пӑккина хӑпартрӑн, йавӑл!..

_____________Зам. Ответ. редактора П. Патров.
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