
Тасату нумайӗшнв 
шиклентерет.

, —  Ей, ҫвотуй хӑватлӑ ту- 
рӑ аиӑшб! Тасату ннквкӑкъан 
ҪӑлӑН'8 йулиа вӑйхават пар 

пана!



Пӗртен пӗр паттӗр.

Иван Петров0'§ Прохвостӑв апат ҫисе 
тӑранбӗ. Тут& кушак аек карӑнса ил^ӗ те, 
ҫеыҫе !ивав ҫине тӑсӑлса выртрӗ.

—  0  а-ах!..— анасласа, ҫӑварӗ ҫине вӗ^- 
^еҫ хӗрес хывса тултар^ӗ.

—  Воопо!и, маа Вац,ӑ та тӑаа кӗме руҫ- 
ларӗ! Вун пӗр ҫул комувиора тӑрса, ҫамки 
ҫине пӗр хӗрес хывмав^^б... Ей, турӑ, тӑаа 
кӗртех ман айван Вауьӑна!— терӗ Прохвос- 
тйвӑн арӑмӗ.

Прохвостӑв !иван ҫин^о тепӗр хут карӑн- 
са ил^ӗ те, Потхаливӑв Ҫгаппаяӗя пайанхи 
сӑмахӗсене аса ил^ӗ:

— Хаи ^ӗлхерен те шуйттан 'ебпӗтсв 
туртрӗ пулмалла та,— ыӗне кирлӗ пулнӑ ӑна 
8иркӳ ҫив^ев тапратма?— „Тгне хирӗҫ кӗ- 
решес ӗҫ— пирӗн ӗҫ мар вӑд“— терӗ те, епӗ: 
ҫапла пулмасӑр ҫапла, тесе пӗтӗм йагӑм 
ҫак икӗ сӑмахшӑя Ораттӑрӑв сволӑ^ӗ сиксе 
лар8ӗ те:—Тасату пуҫланниае пӗлетне? те- 
рӗ. Карӗ, карӗ,— ашӗне те, ывӑлне тв ҫвет- 
туй сывлӑшяе те асӑамасӑр хӑвармарӗ. Ҫыя 
та ыар ӗвтӗ. Касвӑ лартвӑ сволӑ^, проҫти 
восаоти!.. „Тасату“ !.. Курӑпӑр кама тасат- 
н ин е..

ПрохБОСТӑв тепӗр йенне ҫаврӑнса выртрӗ 
те, харлаттарса ҫы вӑрса карӗ.

Ҫак вӑхӑтра Ишехерувпмӑв пуп:
—  Пурнатпӑрхӑ, Хавро^ай. Сывӑ пулсан, 

капла кӑна пурӑвмӑпӑр. Ав, Поохвостӑв та 
найан ҫӗдӗк идсв тайӑлҫӗ... Пураатаӑр, кар- 
8ӑк.— тесе ҫемҫе тӳшек ҫине улӑхса выртрӗ.

Лункшгурмӑв комсомолӗс улӑм ури хыҫӗа- 
те  Кимӑвӑ комсоыолккӑпа пӑшӑлтата!.

— 'Ҫунӑа, кӳр аллӑаа! Ах, Ухиме! Сан- 
шӑн манӑн ҫамрӑк ^ӗрем ҫуннине курсан, 
есӗ ӗненӗгтӗн мана... Иурат мана. Ухпме! 
Мер^енӗм!..— тет.

Херӗ турткалана!. Тӑниуҫсӑрсквр ^иркӗ- 
ведле сӗтӗрет.

Иувкштурмӑв Ухимене ытла йуратат. 
Уншӑн вӑл ^вркӗвв мар, ҫӑва патне кайма
та хагӗр: , V

—  Ап.1 а пулсав, ата, халех ата! л а *
ҫӗрде. Ҫын курао ҫук...

  Вара сана ыттисем ыӗн калӗҫ?
Х у! те иӗн кала^^Ар... Кӳр аллӑнӑ, 

терӗ те, Иункштурмӑв Кимӑвӑ комсомолккӑ- 
ва  пуп патнелле вӑргтӑн ҫав-ӑтса карӗ.

Приххоторасхотӑв хваттерӗнҫе ҫап-ҫутӑ. 
Унта: Ратсиона^скипе арӑ]4ӗ, Пхо^аш^ӗвпа 
Н«хо!аш8ӗвӑ, Кворумӑвла '§ирку.ъарӑвӑ, 
Сметтӑвпа Аҫҫикновскайа, тата ыттисем те 
ыӑварни тӑваҫҫӗ.

—  Ы рӑ хӑнасем,— терӗ кид хуҫи,—ырая 
тжппе кӗрет вӗг. Иулашкингея ӗҫсе, ҫисе 
йудар, ҫаила-и, тӑвансем?

Т бвӗ хврӗ? кРреш ес ӗҫ  вӗйоЛ рланга ларҫб. Ун 
вырЯнно пгпсем  пи ковссх  „бҫтеме ‘ п уҫларбҫ. П ая  
тиссон  то сйрсбсем пулоа вргеҫҫӗ. (Р е т а с с и н е  киа- 
нӗ ҫы русев ҫсн ).

—  Ҫапла, ҫапла! Кам апла мар тет?..
Ӗҫрӗҫ, ҫирӗҫ те:— Ей, пат-ша-а-а, ей ту-

рӑ! Кӗл лӗ ме-е и ре-ех влтсе-ем!— Иурлама 
тытӑв^ӗҫ.

Прихоторасхогтӑв хваттерӗн ^ӲРе^и айӗн- 
8в урамра Хагӗрпулӑв пионӗр пӑхса тӑра!

—  Ак, йепле кӗрешеҫҫӗ вӗсем тӗнпе! Вӗ- 
сенбен, хамӑртан аслӑ йулгашсен^ен тӗацв 
кӗрешме пулӑшу ыйтатпӑр. Вӗсем: ,,Ей, 
патша“ — тесв йанӑртаҫҫӗ... Парӑп сире 
патш а!—терӗ те, пуп ҫур^ӗ йеннелле

'§упат те, шухӑшла!; тӗнае йепле квре- 
шес? Унпа кӗрэшнӗ 8ух мӗн тумалла?—те- 
се пыра!.

Пуп ҫур8ӗ патне лашкаса ҫитрӗ.
—  Мӗн тйвас ӗнтӗ ха^?—хӑйӗя^ен хМ 

ыйтат Хатӗраул.5в.
Нуыай шухАшламарӗ Хатӗрпулӑв. Ҫыртма 

йӗмне антар^ӗ те, пуп ^ӲРе^и тӗлнех „тӗв- 
пе кӗрешме“ лар^б. .

Ишехсрувнмӑв пуп ку вӑхӑтра Иункштур- 
мӑвпа Кимӑвӑна вен^ет туса ^ир^ӳрен тав' 
рӑна!. П ӑха!,— Хатӗрпулӑв пионер ,,стра. 
ми!“ туса лараине кура!. 'Ҫупоа пыра! те, 
Хатӗрпулӑвӑн хӑлхине ^ӳпӗк пек 
йараЕ

Хытӑ тӑпӑлтар^ӗ хӑлхаран. Е а^ака пев 
ҫухӑртрӗ Хатӗрпулӑва.

Мӗевӗн а^и! Кидне ^упса ҫитрӗ те, са.1 
тӑнмасӑрах кӑмака ҫине, асламӑшӗ хыҫш 
кӗр' 0 выртрӗ.

Айӑх килмест. Куҫ хупӑнмас!.
— Аала иквен тӗнпе кӗрешесси... Ппрте! 

ӑслӑ йулташсрм те хӑлхаран туртасран хй- 
раҫҫӗ пу.1мадла. Тӗнпе кӗрвшесси ҫиа|ев 
ҫавӑн пирки шухӑшламаҫ.ҫӗ иккен вӗсем,- 
тесе нумай^^ен шухӑшласа выртрӗ.

Ула кушак аҫи кӑмака ҫине сиксе улӑх- 
рӗ. Мӑррӑл-мӑррӑл гуса, Хагӗрпулӑв ҫумв« 
кӗрсе выргрӗ.

■—  ҪавӑБпа нккен...— терӗ те, тенпе 
решвс ӗҫри пӗртен пӗр паттӑр та тутлӑ ӑйӑ( 
ӑшне путрӗ.

Ҫӗреҫ Комиссариатӗнъв.

—  Мереҫкӗн йулташа кӑларса йаиа ӑ  
нет «Канаш» ретаксийӗ,

—  Ӑҫта, кӑмантировкӑна и?
—  Кӑмаптировкӑяа унта... Тасатса х* 

ларна, вот нӗн!..
—  Ну! Мереҫкӗна-и? Пӗртен пӗр •Ш*' 

шоннӑй ҫынна-и? Ни-ни-ян!..

Ш ӑп ҫеҫ лара! Мереҫкӗн. Шар.1 акан Ҫ!̂  
Пӑрттӑн ҫу ҫаяӗ кушгк пек тугине ҫуда!



Ленинкрата СӗнтӗрвЗррине куҫарни,—
й е -й у ҫ т и тс и  Комиссариатӗнъи хутсене ӑсатакансем кикен ҫисе ъирлени

Сӗнтӗрваррив^и етем йевӗрлӗ ҫынсемех 
Шупашаарган ҫыру ил^ӗҫ.

Ма кулмастӑн, вулакан йулташ? Кул 
ӗнтӗ пӑртак!

Ҫыру ил^ӗҫ те, конвертвв уҫса пӑхрӗҫ...
— Анне!—терӗҫ. —  Лвнинкрата хӑҫан 

гурттарса килвӗ Сӗнтӗрвӑрриве? Тухоа вӑ-
ӑрха!. Уритски творвтсӗ пурн? Ок!апӗр 25- 

^ӗш ӗн  проҫпек^ӗ, Нева шывӗ, ПуМилӑв 
гавӑ^ӗ, Смо.ьнӑй... Тӑ ^орт воҫми!.. Пвгӗрпе- 
1авӑл крепӗҫӗле Агкиралтгейскн пӑшатаа 
;урӑнаТи?..

Тухса пӑхрӗҫ,— нимӗн те ҫук.
Мӗя ку? Левинкратри ҫар проккурояе 

1ырнӑ. Т^йваш респуплӗкӗн Иуҫтитси Комис- 
арватӗв^иоем ал пусаӑ. Ан^ах, ыа Сӗнтӗр- 
)ӑррияв йанӑ?

— ./1айӑхрах тухеа пӑхӑрха! Тӗплӗрех 
пырӑр!.. Ӑҫта та пулоан, вӑриӑнтарах, ҫын 
урмаы кӗтессе пыгавса ларман-и Ления- 
[рат?

Ҫук. Машшнпискӑсем (Ленинкратски 
(айра пулатпӑр тесе) тутисене писев сӗрнп 
е ахалех пул^ӗ— суйаӑ Нуҫтинтси комис- 
;ариатӗн8исем.

— Аапарата массӑ патне ҫывхартастенӗ 
1ӑмах аха^ь пулмарӗ илкен, Иван Иван^ӑ 
ерб пӗр совслуш.— Нетокмӑштӑ аппарат, 
;елдӑй Халӑх Комнссарӗсея Канашӗ Сӗн- 
ӗрвӑррине куҫа!, вво!

Сӗагӗрвӑрри тепӗр хут хускалҫӗ. Ты- 
гӑнҫӗҫ таоатма у^рештенисене, и их! кӑяа.

— Шуйттан, терӗ хула сове^ӗ.— Аха^ 
'в ҫуртйӗр ҫигмес!... Ларас^ӗ Ш упашкартах 
ут хӗссе! Коииссарсен Кавашӗ ваф-ьи ӑҫ- 
ан тупса парас пула!-ха хваттер?—терӗ.

— Суйатӑн пу-ь есӗ,— ^ӑнах куҫа!-и 
ара?—тесе ыйтрб тепӗр совслуш.

Акӑ, ме, вула! Сӗнтӗрвӑррпне, тесв
тлрви?

— Сӗнтӗрвйрране, тенӗ.
— Халӑх КомиссарӗсенКанашне, тенӗ-и? 
- -  Ҫавӑпта .тенӗ.
— Шалти Ӗҫоен Халӑх Комиссариа^бн 

'олошенийӗ, тенине куратӑн-и?
— Куратӑп.
—... Канашӗн ларӑвРн^е ларса ҫирӗн- 

'Мме йаратпӑр, тесе ҫырнине куҫу тӗсмӗр 
ет-и?

— Тӗсмӗртет.
— Иуҫтитси Комиосариатӗи^исем вл 

'Уснине куратва?
— Куратӑп,
— Тата, мӗн гаайттанб кирлӗ-и сана?..

. Пӑхаҫҫӗ сӗнтӗрвӑррисем, кбтеҫҫӗ. Ан^аз 
■омиссарсен Канашӗ Иуҫтнтси Комиссариа 
^нҫасем тем пек хӑваласса та, Сӗнтӗрвӑр- 
0Н0 куҫмарӗ. Тишкерӳ тӗлӗшӗпе Анани Мих-

хӗртсе идес пула!ха куншӑн. Могрп,

сана, куҫиаяшӑв!..
Иуҫгится Комиссариа^ӗн кӗа^рлррӗн^ен 

тухмаяла та, ҫав ҫуртрах Шупашкар раӑо- 
нӗв^ч Халах су'§ӗ шарглатгарса пурӑват.
Иаиалла ҫырусене алакран тухса, алӑкрав 
кӗрсе вӑва памалла.

—  Ку хутсене ма кунта йанӑ?— терӗ 
Сӗнгӗрвӑррйнбн лутра ^ыялӑ ҫын.

—  Ехе хь!.. Сро§аӑ ҫитермелле пу-тнӑ 
та, Шупашкартан Сӗатӗрвӑрри урдӑ Шу- 
пашкара Вавӑ. Цӗлмвсгӗя: пирӗн курйерсвм 
прр алӑкрая тухса т е 1риа§»а кӗра^веа виҫ 
кун иргег. Сштӗрвӑрои урлӑ по§тӑаа йар- 
саы, —икӗ кунта ҫаврӑаса ҫитет, ^утак! терӗ 
тепри.— Иуҫгигси Комиссариатӗнве унта 
амерӗале хӑвӑрллӑх...

Ку|'лав5ааа йамалла икӗ хута ка/ььех 
Сӗатервӑррине йанӑ.

—  Ҫул май ӑшӑнса тух^ӑр ӗнтӗ, терӗҫ 
пу8 Иу^тигсирисем.

Шупашкарти по§тӑ кантурӗ Июай Иван^ 
Тавплӑва повссиӑ йара! Таиилӑв ку поввс- 
ка влет те, пОвескӑ ҫия^е кӑтартай укҫана 
илме курйрра шан^ару парч!.

Иосай Иван§ кӗтег кӗгет,— укҫа ҫук. 
Укҫа повески Сӗнгӗрвӑррине авкӑ-иинкӗ- 
ленсе пырса кӗрет.

—  Ну, ну, ну!—теҫҫӗ сӗнтӗрвӑорисем.
— Иара пар! Шупашкартан Шупашкара 

йам-ӑлла ҫырӑва Кигай урлӑ йарсаа та ҫа- 
вӑрӑаса ҫигег, теҫ^ӗ Иуҫтнг-шри ҫыасем.

Вулдкан йулташ! Ҫӑварни хыҫдӑн •акӑн  
питӳ куҫу ҫакӑн пвх пулмари?
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Криттӗксен ҫапӑҫавӗ.
Ш упашкарта, хаыӑр тӗи хулара, пӗр 

лавтак пур. Тархасшӑн Хӗрлӗ лапгак, тесе 
ав шутдӑр. Хӗрлӗ лаптакра унта пӗҫтӗп та- 
рав дӗркуннепв ҫуркунне пыл^ӑк пула!, 
тата каҫсен^е унта тӗттӗм пирки, ҫӳрекен- 
«ен пӗр-пӗрин ҫняв пырса тӑрӑнса пуҫӗсене 
ҫӗмӗреҫҫӗ, ҫаыкисем ҫиье мӑйракасем лар- 
таҫҫӗ. Ку лаптак «Суатал» лаптакӗ! Сисрӗ- 
ри? Туйрӑрв?

Кунта вӑхӑтран вӑхӑта тухса критгӗксем 
ҫанӑҫаҫҫӗ. Мӗнле фиску.4ттуряӗ8сен футпол- 
ла вы.ьама, йе ҫарапакзртан пӗрпӗринпе 
кӗрешме масар хнҫӗн^е иӳлсе хуяӑ карта 
иур, ҫавӑн пекех кригтӗксен те «Сунтал» 
лаптакӗнҫе пӗрпӗривпе ҫапӑҫма пӳлсе хунӑ 
карта пур. Карти ҫӳллӗ. шӑтӑксем пӗртте 
ҫук. Ҫулталӑка 2 тенкӗ парса ҫак лапгака 
кӗм« врӗк илиссея, сана ку картана нийеп- 
д« тв кӗртес ҫук— ху!те есӗ Шалти Еҫсен 
Комвссаре пул! Ш алти пудсая та, шалтинв 
кӑтартмаҫҫӗ; Ҫавӑн пек ку лаптакри йӗрке- 
сем.

Ӑв^ах, есӗр критгӗксен мӗнле ҫывсен 
иккенне пӗлетӗрвха? Криттӗксен вӗсем пи- 
рӗн пек ҫыЕсем нар, шӑлт уйрӑы етемсем. 
Воӗр, кукша пуҫсем, хамӑр мӑн асаттесенв 
упиҫансен^еа кӑларатпӑр пулсан, криттӗк- 
«ем хӑйсен мӑн аслашшӗсене тикӑртан кӑ- 
лараҫҫӗ. Криттӗксем вӗсем етвысвмвх, 11и- 
рӗн пекех вӗсен; аха^  «Красвӑй
востокне» 1 в сыпаҫҫӗ, алиментсем те тӳдеҫ- 
ҫӗ хӑш 8ухне, ӳсӗрӗдсен милитси путкисенв 
те кӗрсе канаҫҫӗ. Уйрӑмӗ, пирӗнпв тандаш- 
тарсан, ҫакӑ ҫеҫ. Халӗ ӑнлантӑр пулӗ ӗнтӗ 
кряттӗк мӗяле фрукт иккенве.

«Сунтал» лаптакӗнҫе ку етемсем нумайах 
мар88б. Пӗрре, ивкӗ... суса та иӗтеретӗн. 
Ҫапӑҫма картана хӑваласа кӑларсан, нӑхыа 
та вамӑс^ӗ, сӑмсана пӑратӑн та тухса ка- 
йатӑн. На^ар ҫапӑҫа^^^Ҫ- Темрен килаӗ 
вара ку йалала?! Те на^ар ҫптернӗ вара?

Ан1 »х ку аплаи-ҫапдаи, ҫак иртяӗ вӑ- 
хӑтра криттӗксем вӑй ил^ӗҫ еурӑва!. Ирт- 
нӗ вырсарникун пулса иртнӗ ҫапӑҫу пит те 
паттӑр, пнт тв 1 »плӑ иртрӗ. Иалавин текея 
йалавлӑ кряттӗк хӑйне хирӗҫ тӑнӑ патыар 
Иатмаяпа Мякула кригтӗксенв пӗтӗмпех
кышласа, пыршя пакартийӗсене кӑдарса пӗ- 
терсе, ҫӗр ҫумне ҫӗклесе ҫапрӗ. Ай-й-йай
хытӑ ҫапӑҫрӗҫ. Кун пек ҫапӑҫу «Сунтал»
лаптакӗн1 в ^ӑваш пое^ӗсен Мессспотгами- 
рев Атӑл ҫяне кнлсе вырӑваҫнӑравпа та пул- 
мав пулас.

Ҫапӑҫӑвӗ пӗр поет пирки тухса кайрӗ. 
Елквр поет пурнв те турӗ. Вӑл пулман пул- 
сан, тен ку ҫапӑҫу та пудас ҫук^ӗ пулас. 
Ҫав ан^ах кунта айӑплӑ... Каламха вппин 
йӗркнпе.

Жккер поет «Хӗнхур айӗнче» ҫӳресв 
«вамава» йатлӑ пӗдӗм нӗҫернӗ. Кряттӗксем 
кӑна курнй. Тикӑр ӑрӑвӗн^ея тухяӑскерсем,

ку пӗлӗмӗя лайӑх шӑршине сиснӗ.
—  Тавай ҫута! Как ҫмейӗш?!
Тытӑнаҫҫӗ криттӗксем пӗлӗме урлӑ та

пирлӗ хыпкалама. Пӗлӗмӗ пӗҫерет, шӑл сум- 
не ҫыпӑҫа!. Пӗри ге хыпса ҫӑтаймас!. Хар- 
кашса кайаҫҫӗ криттӗксем, пӗрпӗрин ҫиие 
сиксе лараҫҫӗ, пӗлӗмҫе айӑалама пуҫлаҫҫӗ... 
Тӗн18  кисренсе кӑна тӑра!... Вара капта* 
хуҫи Хура Мӗтри криггӗксене ҫапӑҫма, йу- 
лашки сӑыах калама картава кӑларса йа- 
ра!. Вара ҫитет кунта «саыани» ^ е ,  «хӗн- 
хурӗ» те.

Курсах,куртйм, каласа параы еппин.
Ҫапӑҫу пуҫлан^ӗ. Виҫӗ алӑкран виҫв 

крнттӗк тухаҫҫӗ; пӗри Пагмая, тепӗри Ми- 
куда, виҫҫӗмӗшӗ Иалавин. '§иркра поретсем 
пекех малтан пӗрпӗрне алӑ па^ӗҫ, унтан 
вырӑнӗсеве тӑ^ӗҫ. Пуҫлан^ӗ.

Иалавин криттӗк вырӑнӗв^ен сиксе тӑ1 § 
тв ҫил пек 1 упса кайса хӳмене пуҫӗпе тӑ- 
рӑн1 ӗ. Иан! туса кайрӗ хӳме. Саттурӑн кӑ- 
на куракансен ҫине ҫаврӑнса тӑ^ӗ те, ҫаи- 
кине кӑтартрӗ. Ни мӑйрака, вн хунар, вин- 
те ҫук. Унтан патнар Патыан ҫамкиав тӑ- 
рӑн1 ӗ хӳмене. Калдех хӳме шанкӑртатса 
кайрӗ. Унтан Микула тӑрӑн 1 б пуҫӗпе хӳые< 
нв. Иав! Иав! а в р х  йанӑра! хӳые. Ку йа- 
палава крнгтӗксеи ҫанкисем ҫирӗп иккенав 
куракавсене кӑтартаошӑн турӗҫ. Ку йӑла 
ӗмӗртенпех пыракан йӑла (крнтгӗксем хуш- 
шинҫе).

Ҫамкисевв [тӗрӗслесен, пуҫлан^ӗ ’’самӑ1 
ҫапӑҫӑвӗ. Иалавин криттӗк ыттисен^ен вӑб- 
дӑрах хӗҫпӑшахланнӑ. Унӑн аллин^е тӑва- 
тӑ куроклӑ пистолет, ҫигмӗл вӗҫлӗ хӗҫ, хы- 
ҫӑлтан кантӑраиз кӑварнӑ, (^гӗрсе ҫӳрет. 
Полонскине те, ея^иклоппетине те. Патиа- 
нӗ «сотершанипе формине» ан^ах тӑхӑняӑ, 
алдине улиапз перекен пӑшад ҫеҫ тытнӑ. 
Ҫапах хӑрушӑ сӑнлӑ. Микудайӗ, хӑй ҫапӑҫ- 
сах кайасшӑн мар пулас, «Ҫутуххисене» хӑ1 
умӗнҫен тӗртсе ныра!, «итеалиссене» пӗр 
ушкӑп кӑларвӑ, хӑзала!.

«Е8, тӑрӑр, вӑй нлнисем,
Майдӑр ӑна, тасатӑр,
Ахах мер1 вн пӗр^исем

Яумай унта, кӑларӑр... ахӑрса йа^в 
Патманӗ. Сиксе тӑ^ӗ йалавпа Иалавинӗ.

«У нас револьверы в четыре курка, 
Сабля семьдесяг левввй гвута»...
«На четыре версгы будет прорев,
А И8 раны вдруг чедовек полее»... хӑ- 

рата! хӑйне хирӗҫ тухвӑ кригтӗксене. Леш- 
с^м «сотершанипе формине», «итеадиссене», 
«миҫтӗксене» вӑсдатса йараҫҫӗ Иадавин ҪЯ' 
не. Иадавинӗ пӑркалава! ҫеҫ. Кӑшкӑра!, 
хӗҫӗпе сулкала!, курокӗсене шартлаттара!:

—  Тӗп шухӑшпе шырӑр, тӗп шухӑшне! 
Вӑтам хресҫен итоолокийӗ ҫук унта, пулсас- 
сӑн та  кйзҫр; ҫеҫ. Литев^нклоапехн тв .ҫаН' 
лах кала!... Пӑркалана!.



Лешсем ахӑраҫҫӗ: иӗн пӗлмелле!
Кнаперпӑлӑ!—вӑт мӗа пӗлмелле...
Есӗ ху хӑвӑн локнккуна пӑхха, 

мӗнле сӑмсу айӗн^ен пытанмалла вы^аса 
тӑра!...

— Миҫтӗвоеи!.. Итеалиссем!..
— Ес ху мЕҫтӗк! Мерешковекий есӗ!
— Киппиус, асаиҫӑ!
— Акӑ ӑҫта! Намӑс та калама — ҫавӑя 

патнех ҫитрӗ.
А, есӗ апда, иккеа!.. Тытӑнҫӗҫ пӗрпӗряе 

тӳпелеме.
— Тӳнк! те тӳна!.. Шанк! та шанк! 

Ҫаврэҫид пек таврари сывлӑш ҫаврӑнса 
тӑра!. Айакпӗр^исем, пыршӑ-пакартӑсем
ирпӗнеҫҫӗ кӑна!

Хайхи ҫапӑҫа-ҫапӑҫа Патманпа Мнву- 
лай «виҫӗ хыр хушшиве кӗрсе кайсэ, аташ- 
;а кайаҫҫӗ». Ҫиткенняне тата Патманӗ 
уҫвӑ алӑках ҫӗмӗрме ты гӑна!“. Иалавивӗ 

хӑсене тӗвет ав^ах. Кӑсйив^ен Ваҫанквине, 
Алентейне, Внктӑрӑвне [кӑлара! те пуҫда! 
ш лех  Патмавсене патлаттарма. Лешсем: 
хир-йад>, «хир-йал», пушалстӑ ан тив ӗн- 

1ӗ, текелесе йахтӑ тавра 1 упкалаҫҫӗ, йалти 
;ӗвӗ хунавсене те вӑтархса ^пӑхаҫҫӗ—ҫук, 
решӗ ӗчселет кӑна. Патмавӗ «пӗрремӗш во- 
ютенине» те, «иккӗмӗшне» те. «виҫҫӗмӗш- 
!б» Т8 кӑтартса пӑха!— ҫук, ҫӗнтереймест. 
^ҫтан ӑна ҫӗнтвресха, унӑн аллнн^е тӑватӑ 
уровлӑ пйсгодетпа ҫитмӗл вӗҫлӗ хӗҫ те?! 
^лмапа перекен пӑшадпа нумайах хӑратас 
ух.

Кушкӑ Макҫӑмӗ тата сиксе тухрӗ. 
Патакпа вӑрҫтара! криттӗксене. Ава, 

Чра, ннтерес— карттннккӑ тӑвасшӑн квно 
)аъ1а.

Макҫӑы ҫавӑра! аппаратве, Иури Сайт- 
1бвӗ илемлӗрех ҫапӑҫтарасшӑв— кӑшвӑрка- 
а! профсойусне мавсах— зреиӑ пета! Крит- 
гӗкӗоем ахӑраҫҫӗ.

5 сехет тв 35 минуг та 22 ’ /2 ҫеквунт 
г»аӑҫнӑ хыҫҫӑн, ҫапӑҫу вӗҫне туха!. Иала- 
1ВН По:§ааскипв леш криттӗвсене ӗнсерен 
'нра! те, лешсем урнсене тӑратса выр- 
Ҫ̂Ҫӗ т о ...

— Ҫув... ' Едкер вӑл хуйхӑдлӑ мар, 
Уйхӑсӑр поет... .’Вӑл вӑл “ йен^ен тӗрекдӗ 
%а!... Килӗшетӗрц ҫакӑнпа?

— Килӗшвтпӗр, вядӗшетаӗр...
Килӗшмесен ыайӗ те ҫув; «сотершанийӗ-

пе форми» вуҫех 1 ӗрӗлсе пӗтнӗ, «полошенн- 
йӗсем» кисревсе ӳвнӗ, „локнкки” таҫта 
тарнӑ...

—  Килӗшегпӗр, кплӗшетпӗр...
—  Ха.1 ӗнтӗ локиккине пыр та туп...
Выртса йул^ӗҫ икӗ криттӗк виҫӗ йахтӑ

хушшин^ех. Аманнӑ. Ҫӗмрӗлнӗ. фнтврнв 
кряттӗк Иалавин араслан пекех 1 аплӑя, 
вашнӑ, лаптавран тухса утрӗ.

Куракансем нумайцен Иалавин атрӗсӗ- 
пе салаисем кӑшкӑр^ӗҫ...

Ҫапла пулса иртрӗ критгӗксен ҫапӑҫӑвӗ. 
Пит паттӑр пул^ӗ. Текех кун пек ҫапӑҫу 
курас та ҫук пу.ь ӗягӗ ҫак «Сунтал* Даптӑ- 
кӗн^е. Ей, курӑпӑршй? Курӑаӑрха, курӑпӑр.

«Сунгал» лаптакнв 1 ао-1 асах ҫӳреоха... 
Сире те увта ҫӳреме канашлатӑп. Хакӗ 
ҫудталӑка 2 тенкӗ кӑна. Пӗртв ӳпкевлӗ 
пулмӑр. Мйки Сантӑрӗ.

Тасату умӗнхн сыхлану.

—  Мана ыран турра ӗненменсен пух1- 
вӗнъе токлат тума хушрӗҫ.

—  Ан най, Ко!7ик1 Парттирен кйларса 
пӑрахсан, ъиркӗве те кӗртмӑҫ тата.

СОИ ТӐ М П Ӑ Ш А Л С Е Н  ӐМ Ӑ РТУИӖ.
«Капкӑнан» 6-мӗш  номцрӗн'§ен Т)аваш респуплбкӗн^^и совт&м- 

пашалсен ӑмйртувӗ пуҫлана'1'. Сирӗн" хулари, йалти район 'ҫентӑ- 
р ӗ1П]и у^зрештенисен^^е совтӑмпӑшалсем пурах. Ҫырар в&сен палла 
ӗҫӗсем  ҫнн1]ен. В ӗсен  ӗҫӗсвмпе наллашма «Капкан» ҫыранса илӗр. 
Капкӑн хакӗ; 12уйӑха— 1 тенкӗ, 6 уйӑха— бОпус, 3 уйӑха— 30 пус,1 уйӑха— Ю пус.

«Капкӑвшӑн» укҫа кгҫарналди атрӗсе маннӑ пулсан, аса плтеретпӗр: 
г. Чебоксары, Канашская, 15. Конторе газаты „К анаш “



Ъеххӑв вӑхӑъӗ,—хал)хи ӗҫсем.
('§0ххӑвӑнне вӑрласа «Каакӑва» йаратаӑр).

Кукӑрп**кунки (Сӳсменпййав р )  йалРя^е 
Кукша М. кар картивҫен тапратса тултарнӑ 
ӗнине вӑрласа кайнӑ. Макар,— шар курни 
ҫив-ҫен уюлросӑска й^виг турӗ. Тепӗр ик- 
ВБҪ еркерев ӗне вӑррине «вӗри Й1-рае» йӗр- 
леме У Р пуҫлйхепв ҫыруҫӗ Макар патне 
кнл1ӗҫ.

—  Ну, вама шаныастӑн, Мачар?— хесе 
ыйтрӗ УР.

—  Шанмасси... Ҫав Кукӑрпуҫ Мӗтрине 
тӳрӗ алӑллӑ мар, теҫҫӗ те... 11уйан ҫын та, 
калама та хӑрушӑ тн ҫиве, терӗ Макар.

—  Ну, ву1 Кӑтартӑпар епӗр ӑва «хӑру- 
шӑ». Айта Бӑттикашкӗа йулташ, кайар-ха 
унта, то)ӗ мӑн УР-ӗ.

Тухса кайрӗҫ Кукӑрпуҫ патве. Пунет- 
тейсене й»ртрӗҫ хӑйсевпе пӗрле, Ҫитрӗҫ.

—  Кукӑрпоҫҫӗв Мӗтрийӗ есӗ пудагва?
—  Епӗ пула1ӑп.
—  Тгк-ес. Вӑт мӗн. Сирӗн йалта пӗр 

йапала ҫухалвӑ. Ҫынсем сава шаамаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та сан кил ӑш^икрв ухтарса пӑх- 
малла... Пӑггикашкӗн йул1аш, ҫыр ухтару 
протокколне, терӗ асли.

Пӑттикашкӗн Кукӑрпуҫӑн хушаматне, 
йатне, миҫе ҫултиве, 1 ӑваш иккевне, ҫӳҫӗ 
мӗн ■‘ӗслине тата ытти паллӑсене ҫырса ху- 
■§ӗ те, пӳргри йапаласене ухтарма пуҫларӗҫ. 
Малтан кӑмака ҫив^и турпассене варӑатар- 
оа пӗтер1 *ҫ.

—  Ҫыр. Кӑмака ҫин^е турпасран пуҫне 
нии Т0 тупӑнмарӗ, те.

Уколрогӑск пуҫлӑхӗ камака ҫин^ен анса, 
кӑмака ьйне кӗрсе карӗ. Кӑмака айӗн^ея 
кӑшкӑра!:

Ҫыр, Пӑттикйшкӗв! Кӑмака а й ӗ н р  ух- 
ват, тур^ка. ҫатма аври, кӑмака мелӗки, та- 
та... тата

Ҫыртӑм. Тата мӗя пур?
—  Тата пӗр 1 етв(:рг кӗлен^н тупӑн^ӗ, 

теее ҫыр.
«Тата сӗр 1 етвӗрт кӗден^и тупӑн^ӗ»—  

ҫырса ху1 ӗ те ҫыруҫӑ:
— '§е7вӗрг ӑшӗв^е мӗн пур?—тесе ыйт- 

рӗ хӑмака айӗн^и пуҫлӑхран.
— '§им. Мӗн ши кунта 1 ӑнах. Ку йапа- 

да ҫухалвӑ йьпалава тупас ӗҫре мӗн те пу- 
лин кӑтартма пултара!... Ҫыр. 'Щетвӗрг гу- 
нӑвҫӗ, те.

— Сырнӑ, Ӑшӗн^е ыӗн пур?
—  А тӗвҫе-и? П арха шыв курки!
Кӑмака айӗгсбен пуҫве кӑларса, 'ҫетвӗрт-

1 а шӗвӗ йапалана шыв курки ҫвве йарса 
иӑхрӗҫ. Куҫа саррӑн курӑва!. Ав^ах тутан- 
оа пӑхмасӑр ӑҫтан пӗдес те^ӗн. Пуҫлӑх ту- 
танса пӑхрӗ те:

—  Кӗр^еме ку, терӗ.
— Лҫта-ха! Кӗрҫеие ку тӗслӗ пулакан 

м арц ӗ ... Ҫук, кӗр1 еме мар ку. О ростӑ.. Ла- 
йӑхрах сӑра. Аван, аван. Хурлама ҫук,—
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аван сӑра...
—  Мӗн калаҫав! Сӑраран пыл шӑршх 

перет-и вара? Кӳр-ха куркӑна...
Пуҫлӑх тепӗр шыв курки тултарса ӗҫсв, 

йа-§ӗ:
— Кӗр^емине кӗр^емех. На^артарат 

кӗр^еме...
—  Мӗн калаҫав! Есӗ мана, кӗр^емеп» 

сӑра тутпне пӗлмен ҫын тетӗн-а?
Пуҫлӑхпа ҫыруҫ тепрер шыр курки туг- 

тарса «тутанса» пӑхрӗҫ. 'Щетвӗрт пушанм 
йул^ӗ.

—  Ну, мӗн ҫырасха?—терӗ ҫыруҫ.
— Ҫыр. '§€твӗрт кӗлев'§и тупӑв^ӗ, те.
— Ҫырнӑ. Ӑшӗнҫе мӗскер?
— М... та!.. Т)етвӗрт кӗден^инр мм 

пулнине пӗлесшӗн тем пек тӑрӑшса та, уа 
та  мӗн пулнине пӗлме пулмарӗ, тесе ҫыр.

Ҫыруҫ ҫырса ху1 ӗ. Протоккод айве маг 
тан хӑйсем, кайран— пунеттейсем, унтан- 
Каҫӑрпуҫ Мӗтрвйӗ ал пусрӗҫ. Унган вара 
пӗрпӗрве ал парса;

—  Вӑрласа кайнӑ ӗне тупӑвмарӗ, тес» 
тухсакайрӗҫ.

Ал л о !  Алло! .
Тутаркас районӗн^ьи Ҫӗмӗртлӗх 
мей йалӗҫтӑвкомне ъӗнетпӗр, итле

Виҫӗ ҫул кайалла Притан Макҫӑмӗ в5 
ман упполномоцӗннӑйӗ пулви?

Ма вӑл, хресеенсем хывнӑ ҫирӗм тевй 
салока вӑрмандӑхран илсе, хӑй аллив 
тытса тӑра)?

Алло! '§емейри пуҫдӑхсем, сирнӗтен отвй 
кӗтетпӗр.
Ш упаш карти рапклуп, Аллло-о! Ал- 

ло 0 0 , Ш упаш карти рапклулШ
Сан вуламаллп пӳлӗмӗате ^ӑвашла хаҫ 

шурналсем хӑҫан пулаҫҫб?
24 самант хушшивҫеответ пар, илте!® 

Алло!
Хӗрлӗъутай районӗнъи Ҫӗнтукангш 

ҫыннине К1),аҫӗв Унтрине ъ^нетлӗ|1

Вӑрманлӑха пама пуҫтарвӑ укҫаран й' 
лашши йулнӑ 12 тенкӗ тв 47 пус укҪ"" 
ӑҫта хутӑн, еЙ1

Аслӑпатӑрйелӗнъи ушкӑнлӑ хуҫал^' 
хӑн правленийӗ!

Карапай Ш ӑмӑршӗн^е сврӗн йалти 
^ин Иӑкӑва^ӗсем пиллӗкӗн пиллӗк 
самокон ӗҫнӗ те, лаххана кӗрсе ӳанӗ, 
пӗлтер^бҫ пире. .

Сан вӑрмана сутса ӗҫмен-и вӗсем? 
рӗсле! Алло, тӗрӗсде!



— Ҫ а к н о м е р т а
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тӑвакан ҫынна кӑтартасшӑн^ц^ҫӗ.
Ӗҫ вӑраха кайнӑ пирки, «Капкӑн» хӑйӗн иншенерне вырӑна  
йареа пӑхрӗте,«комунисӑма»тума тытӑнманта, теее  пӗлтер^вӗ.

ВОЛОКНИТТӐП!

Ҫӑварни камиье.

•■тЧ'йж4'1йа

'Зртак Т ы тх а  к у п Ч с а ... Е п  х у ҫк ал ан ак

Комунаай мунъин^е лаша йщӗн^еа й у х -  
Э'тухэчан шываа ҫйвӑаас вйхӑс ҫы вхарса 
шдет ӗягӗ.
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Шӳпашкар хули советӗнье.
— 1928 иӗш ҫул март уйӑхӗн^е:
—  Ҫӗнӗ електросгаатсине Ок!апӗр рево- 

Д|утси8ӗ 11 ҫул тултареӑ кун хута йаратпӑр.
Ҫав ҫулах ок!апӗр уйӑхӗн^е;
— Електросгаагине-й? теккапӗр уйӑ- 

хӗв^е хута йам-теан, куҫӑма сур!
Ҫак ҫулах течкапӗр тйӑхӗн^е:
—  Тупата, турӑ! 1929 мӗш ҫул йанварте 

хашлаггарма пуҫла! елекгростаагси.
Иарварте:
—  Иешӗлӗ те йешӗлӗ, февралге хута 

йамаоан...
Февралте:
— Мартӑн 1-мӗшӗв8в кӗрлеттеретпӗр.
Мартра?
Мартра... йпм то ^вниврбҪ.

Ҫуркунне умӗнхи шухӑшсем.
Ҫуркунне ҫитет ӗнтӗ. Хрес^енсрм акана 

тухма хатӗряенеҫҫӗ, поегсем— ҫакӑяса видме 
ӑвӑс туратне шыраҫҫӗ.

Х ӗ.оа иртет. «Суяталӑн» та тимӗр йӗл- 
тӗрпе йарӑнакансрне «хогьккопешӗтс» йат 
парасси тепӗр хӗле кӗри^вбя пӗтет.

Март уйӑхӗ пӗтнӗ ҫӗре ҫамрӑксеи пас- 
пӑрт илие влскаҫҫӗ.

Пурте ҫмтелӗхлӗ пулӗ: путрӑ, туххи, ту- 
та хӗретмелли писев, ӳг тӗслӗ ^Алха, кӗскв 
йуокӑсем те пу.лӗҫ хулашӑа. Иала ваади 
шӑршлӑ формалинпа супаерфосфат кӗскерех 
пулӗ.

Корхоп столовӑйӗпе аомунаай мун^ияв 
ҫурхи шывпа йухоа кайасса нумайӗшӗ кӗ- 
теҫҫӗ.

Сыхлан Пулӑшу Комиссариа^ӗ! Атӑд 
уҫӑлеан, вырӑвтан вырӑна куҫса ҫӳрекея 
«инвалитсене» хирӗҫ есЗ те: я нервӑавӑй! 
— теме реппвтгигси туса хур.

Хватгерсӗр ҫыясем А^ӑл хӗррин'§е шӑн- 
са ларакан луткасенв пӑхкаласа ҫӳремв 
пуҫларӗҫ ӗнтӗ. Кӗҫ: лутва айӗн^а пурнӑҫ 
сыв пултӑр!—теҫҫӗ ӗнтӗ вӗсем.



СенӖкпе ай9к пйррньен.

Кам-ши луҫлӑх.
К уракан ҫырат:
„П ирӗн К авалти (В ӑрм а р.) йалӗҫтӑв 

ком претҫетаттӗлӗн 15ен мӗнле те  пулсан 
хут туса пама ыйтсан: „О тветлӑ партти- 
йӗн ҫекреттарӗнъен  ы йтамха ' -  тет. Ко- 
роххӑв пулмасан кӗн^елерте миҫе кун 
кӗтсе тӑм алла ши? Пӗлес^^ӗ, кам унта 
пуҫлӑх?“ .

П ретҫетаттӗлӗн  пуҫӗ ҫук пулсан, пуҫ- 
лӑх ӗ  К ороххӑв пу^ь- Кам пӗлет тата!..

Турра ӗненекен комунис.
Ш урка йалӗнън (Ҫ ӗрп ӳ  р.) '§ӑх Ваҫ- 

ҫин (партти  -ьленӗ) ам ӑш ӗ ви льӗ . Ана 
ҫӗнӗлле пы тарас вы рӑнне, ьи р к ӗв е  илсе 
кайса, -ьан ҫапсах п ы тар ьӗ . Сохрон.

Амӑш не -вцн ҫапсах п ы тар ьӗ  пулсан, 
'5 ӑ х  Ваҫҫине парттирен  параппан ҫапсах 
кӑлар са  й арӑр  тасату  майӗпе.

Ку— претҫетаттӗлех вара.
Панивассн (Ш уп. р ) 8а.!СОве83н претҫв- 

татгодӗ суйдав иргсенех надочаа судӑм ув- 
ҫйне 30 тенкӗ тв 42 пус ерех ӗҫсе йавӑ.

Аредан.
Маттур икхен ку претҫвтаттӗд. Кӗнӗ кӗ- 

мевех реппвттитси туса 30 тенке ҫӑтрӗ. Те- 
пӗр суйлав^Ъвн вӑл Панвхассинв ҫутатсах 
хурӗ.

Ҫукӑн парсан та ҫук.
Ҫӗмӗртдӗхре (Тутаркас р.) вӑрмаватӗрӗс 

вадеҫмерӗҫ. Лашасӑр, ^ухӑп ҫывсеы вутӑсӑр 
йул8ӑҪ. вутӑпа сутӑ тӑвааан Куҫма Иаккуве 
гатах вутӑ паъӗҫ, тет П — Н — У.

Ҫука тем ■%ул парсая та  ҫуках. Парас 
лу^Ъӗ пуйана. Ш ыв ха дупашкана пухӑва!' 
вӗт, тевӗ ӗнтӗ сирӗн йалти тӑмана пуҫсем.

Милитсионер ӗнтӗ ҫакскер.
Аслӑ Сутӑн вырӑна тукса ҫӳрексн ҫеҫ- 

ҫпйӗ 'Ҫарвӳдлӗ '§ура'8ӑка (йӗпреҫ р )  анлсо 
9 ҫынна 3 —4-шар ҫула хупаалла турӗ. Сут 
пӗтсен вӗсеие хурал пӳртле хупса хуъӗҫ. 
Иершшов милитсаонера ӗҫтераӗ тв, ҫач ҫыя- 
севе Иершшов Еӑларса йавӑ. В араҫӗр  хута 
кӑшкӑрашса йурдаса ҫӳрерӗҫ. Иура^ и ҫа- 
вӑн пев ҫннсвБв вӑларса йама? В. П.

Пура!?. Ан^ҫах, кайран вӗсемпе пӗрлв Иерш- 
шов мнлитспонера та  тытса хупас пула!'.

Пулпа тус комсомолӗс.
Кӗҫӗвтурхан йалнв (Ш упашкар р.) пуп- 

с.вм килвӗ. Ннвкифӑрӑв Еомсомолӗс вӗсвмпе 
видӗрен-киле ҫӳресе укҫа пуҫтарса паъӗ. 
Кайран, л ша кӳдсе пуасепв леҫое хӑвар^вӗ.

Комсомолран кӑларса йарсан, тӳрех ги- 
йе^вука кӗрет ӗнтӗ вӑд. Комеомол йаъвйкки 
аван ӗҫлег пу^§ сирӗв? Комсомолӗссем^пуппа 
туслашнӑран калатпӑрҫке."'

Торф ҫуна7.
Сурӑм шывӗ хӗрринье (Едӗк р.) кӗркун- 

нереваех торф ҫуна'1, тесе пӗлтерет Пуш- 
шуйӗв й-ш.

Туаяӑ пнсӑк йапала. Райоясемпе йал- 
оен^ҫа пуҫлӑхсвн пуҫӗн^ҫи пуҫ нвми ҫунса 
кайпӑ та, ытту шардакан ҫук. Пӗҫӗк йаяа- 
ла, мӗншӗя тесен.

Упа.
Кӗҫӗнкаҫалри (Натӗрйел р.)*,Ҫементей Пе- 

тӗрӗ '§ура§ӑк пасарӗн^де пушӑт илнӗ. Каҫал 
вйрманве сыхлаван Рышовматрос пыра^те:

—  Пӗр пӑт пыл парсан протовкол ҫнр- 
мастӑп, тег.

Пвгӗр пыд паман. Ун вырӑнве Пвтӗрв 
41 тенвӗ штрав тӳлемвлле тунӑ. Ҫак йалти 
Кавӑрле тв Рышова ҫур пӑт пыд панӑ, тег

Сартай.
Упаран та хӑрушӑ пккен ку Рышов! 

Вӑрмантн вӗллесеяв ватса ҫӳремест-я ҫнв 
вурман “ҫух?

Пӗъӗккӗн ьӗпӗтетпӗр.
Шалъи тулиъъвн. Кӗҫӗнкиаекрн (Вӑр- 

нар р.) Иакрав Матвпйӗ пат хӑватлӑ вӗр- 
'Вемепе сугӑ тӑваЕ Иртен ҫӳрен мклятсисея 
Матви патне кӗрсв тутанса тухма та  йура!

Актйвис Карппӑв. Тахҫавах ныр шӑтӑкб 
тнпсв ҫӳренӗ Карппӑвӑя.. Тем пек ӗҫес килет, 
— укҫа ҫук. Ҫын хӗрнэ вӑрлаттарса йарса 
ӗҫкӗ туаас тесе, улахран таврӑнакан пӗр 
хӗре пивенсвх вӑрдаса сутма иикеннӗ. Карп- 
пӑв, вӑл Иотӗрне р пъи Турхла йалӗв^ҫя 
комсомодӗс.

Усала сиснӑ. Аслӑкӑш касрн (Сӗнгӗрвӑр- 
ри р.) Матви Микулайӗ (партти кӑвтига^бй) 
усала свснӗ. Парттирен кӑларса йарнчъвя 
пуппа тусдашас тесе, а^ҫине тӗне кӗртнб, 
усал йересрен хӑраса тата йумӑҫа кайнӑ.

Проконнӑй исполкигтбл. X. '§утай райо- 
нӗп^би сут исполнитгӗлӗ Шитков Хватукас- 
саае пынӑ та кидрен киле ҫӳресе 25 тен»6 
прокон укҫи пуҫтарса ҫӳревӗ.

Пупа вӗме пудтара^? ку аҫа. Иарас пбр- 
пӗр ъпркӗве.



Кам ҫине кам ҫапла пӑкзт.
(„Капкӑнйн 4-мӗш .У:-рне пула).

ФискуЛ|Турнӗксвмпе „Ҫамрӑк Хресъвн" 
*аҫат лӗр лӗрин ҫини ҫапла пӑхаҫҫӗ. Ан- 
Вах, нихӗш те пвр пӗрин питне курмӑҫеӗ. 

>,Лицом друг другу“  лосӑнкӗ курӑнмас?

Такмаксем.
(«Е х яблочко» кӗввияе)

Нуккӑ, купӑс Йавтӑра!
Ш ӑран урдӑ пирлӗ,

Ш утӑш кид-ҫӗ йурлама I 
Тата мЗскер кирлӗ? I “

Капкӑн тусӗ, еп— мушик 
Ӗҫпе тӗрмешетӗп,

Поетсемшӗи, вхим нк!
Ҫак кӗввӗ тӗрлетӗп.

Повтсем! Е х , поетсем!
Еккей '§апдӑдав'§ӗҫ:

Уйӑх ҫинех хӑшӗсем 
Хӑпарса углан^бӗҫ!
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2 хуг.

2 хут.

2 хут.

Тӗлӗкре леш, Хусавккай 
Пушкивпах калаҫнӑ тет!

Пӑхӑр, вӗҫег, пай! пай! пай! Ц 
Иарапданраи иртерег. р ^ у т  

Хусанккай! Е х  Хусанкай!
'§ӑвах пултара^ӑн,

Иеҫҫеввпа випо^ҫ^ом |
Шывӑ куҫаратӑя... |  ^

Мнтта Иаккӑл^ҫ Ваҫиди 
Туртнӑ ’§ӑсвӑ кӗввяне,

Ех! Ш адккӑ ҫав тери— 1 
Кӑштах пуҫӗ «Сӗрӗмре»!!

Саваӑ тусӑм сар Ҫаваҫ 
Иӑхӑр, пуҫне уснӑ!

Ку.^.ана!', твт ирте ваҫ... I 
Те '§ӑваш, тв турккй!? I 

Л ниушдӗ Шупашкар 
Савшӑн кӗкӗх сӑндӑ мар? 

Пӳрократ... тен пӳрократ..
^ӑт! Вилмв не плакӑ'Е 

Хаклӑ тусӑм Алавер—
Преи шиккарни вӑвадер!

Сӑвву аван—«кӗтвтӗп!» |  
Ап^ҫӑххву! Сувас,-пӗтетӗг! г  

Ваҫанкка, Ее! Ваҫавкка 
Пӑхха, тусӑм таврадла,

Ритму тарвӑ Мускава |  „
ГИЛ£ а кайБӑ ташлама. I '  

Шенанпеде Ивхмкве 
Тӗлӗкрв тӗл пудтӑм,

Нипо-ҫ^бом! теҫ, хӑйсеае |
Икӗш тз пӗр шуг.тӑ! |

Ула ӗнв пӑрунав
Навус ттлнӑ хӳрине,

Пӑру хӳри тӗп пултӑр 
Поетсемех сыв пул^Бҫӑр!

Унтадда та, кунталла 
«Курав» вӗҫвт сулданса,

Иӑву санӑн—пнвЕОЙра |
Сӗнкек, лзмса, йара нӑр! I 

Кежик какак хур пыра¥,
Пӑрӑн унтан '§йхӑ!

Мана '§ӗвеҫ йуратат I 
Кӑмӑлӗ ун мӑнӑ! |  ^

Иантра кармун, йаягӑра,—
Ш ӑран урлӑ— пирлӗ!

Повтсемшӗн йуряамах 
Сана йурн илнӗ— ! ^ 

Капкӑнивлист М арк. (А ттай).

2 хут.

2 хтг

хут.



Дслӑ ҫынна мен култарат.

5 пуслӑх ,.Капкӑн“  илсен ҫав ҫеҫ култарма пултарзт.

Айлӑмкассииъе пулса иртнӗ ӗҫсем.
Малтан мӗн пулассине пӗлнб пулсан 

Ш ӑнпӑн Михали вал каҫ ӗҫмен те пулӗъвби 
хея. Ҫӑварви ҫигнӗ пирка (.еҫ ӗҫрӗ. Тӳрри- 
116 каласап ҫӑварнийӗ ҫигсех кайманъьӗ те, 
— еӑрине ҫӑвараи ва.§.ьа тунӑ. Тутанса пӑ- 
ха» пулаТ. Пӗр курка ӗҫрӗ,— тутивв пӗлей- 
мерӗ, теперрв ӗҫрӗ— кӑмалне кайрӗ.

—  Иурамалла сӑра, аван пулнӑ— лӗрк- 
кесе ларат^ Шӑппӑн.

Тулта кугсӑр-пуҫсӑр тӑман, мӑрйинъе ҫил 
улаТ.

—  Мӗн праҫнӗк ҫитмрсӗрех кӳпсв ла- 
рав,— ӗлкӗргймӗа тетӗн им? У у-х, сӑвсӑр! — 
йуваТ' ӑва ■дусгадлӑ аллипе Мараҫ—унӑн 
Сйввӑ арӑмӗ.— Сава сӑра кӑтартма йурати?

—  Лн вӑрҫ матка, ҫак вигреяе ҫеҫ ӗҫсе 
йарап: тутанса пӑхас терӗм.

—  Кӳп, ӗнтӗ. кӳп хырӑиу ҫурӑдса кай- 
мнха...

— Хӑйӑ ҫутсапах Мпха-ьана ӑйхй пуса 
пуҫларӗ: пуҫӗ йӑвӑрлап-§е, куҫбсем хупӑ- 
наҫҫӗ.

—  Еп выртса канамха... Бӑрат вара 
кава! Хапхана питӗрм еи-терӗ те, выргса- 
нах ҫывӑрса кайрӗ Михя4§а тутлӑ ӑйӑхпа.

—  Вӑл каҫхи пек вихҫан та тӗлӗк кур- 
ман пу:ь Миха.ьа. Иуйса кайяӑ пек. Ана 
кулак тесе, сас памаҫҫӗ.

—  Ҫук, еп кудак мар, тӗрӗс ыар вӑл. 
Ман аттв те п^олеиарп пулвӑ, асатте лаша 
кӗтӳ кӗтвӗ—супблтетсе втл та1 вӑл ӑйхӑпа.

В ӑрааса кайрӗ. Бӳртрв тӗттӗм. Ун ҫу- 
мӗн^ҫе арӑмӗ ҫӳҫне-пуҫяв густарса вырта'1'. 
Ҫӑварӗь^вен сӑра шӑрши кӗрг-т.

Ах кана.|,йӑ! Хӑйте ӗҫнӗ-ха! Упӑшкисене 
вӑрҫыа ҫеҫ ҫав хӗрарӑм. Тулатухса кӗрем-ха,

Арӑмве вӑратас мар тесе, ун урлӑ упа- 
ленкелесе каҫрӗ те картишне тухрӗ. Тӑман 
га ҫил те ■ҫарӑньӑ. Уйӑх ҫути ҫавҫутӑ.

М иха^а карга патве ҫывхарваяах ӗне 
мӗкӗрни идтӗнъӗ,

—  Пӑрулаыани ку ӗие?— шухӑшда!' Ми- 
ха.Ъа— Керсе пӑхам -ха..

Ене пӑрушне ҫуласа тӑраЕ Картз адӑк- 
не хупыасӑрах, арӑмӗ аатне васкаса кӗрсе 
кайре. Васканипе '^ӑркуҫҫийӗпе лаххаяа 
пыреа перӗнҫӗ.

—  Ан, мур идесшӗ! Тӑр 'Ҫӑсрах!.. Ӗве 
пӑруланӑ. Тӑр, тетӗп! —§ыша1 вӑд арӑмбн 
айак пӗр^ҫив^ҫен.

Арӑмӗ ним пӗлмесӗр сиксв тӑ^вӗ. Куҫӗсе- 
не йӑвзлак

—  Мӗн урса ҫӳрен есӗ? Каларӑм сааа, 
сӑра аа кӳп, тесе.

—  Ене пӑруланӑ, Айга 'ҫасрах!
Тумланмасӑрах васкаса тухрӗҫ. Арӑме

пӑдтӑртан хунар илсе ҫутрӗ.
Иырса пӑхаҫҫӗ, ■ҫӑаах та  ҫав, ӗне пӑ- 

рулавӑ: псрре ҫгҫ мар, икӗ пӑру тунӑ.
Миха.§аиа арӑмӗ иккӗш те ҫӑварӗсеве 

карса тӑраҫҫӗ.
—  Ну и.§ пӗрне, епӗ теаӗрне йӑтӑп... 

Туа1§, т у а ^ ! . Улӑмпа 'ҫӗркесе йӑтса к?ь8Ҫ 
те, те савӑцнипе, то хӑранипе, ҫбрӗае ҫыв- 
раймарӗҫ.

— Мӗн туыалла кӑсеаае?—•ӗисине хыҫа'1 
Миха.’§а.

—  Мӗв тӑвас тетӗн? Пурӑн^в^вӑр. Ӳсӗҫ«
—  Вӑл ҫапла та-ха.
—  Тага мӗскер?
—  Нииӗн те ҫук. Ҫывӑр.
Миха-ьа аха^ьтен ӗнсиае хыҫмарӗ пудб 

ҫав. Ку пӑрусем телей мар, инвек кӑва 
кӳъӗҫ. И,«хиив Айлӑмкас щавда!, кӗрлет. 
Ш ӑапӑн Мпха^ьи ӗни нкӗ пӑру туни пурнв 
тв ӑатаа йараЕ Хӑшӗ телей теҫҫӗ, хӑш® 
шуйгтаи хӑгданаӑ теҫҫӗ, теирисем тата, «Г 
ҫӗсене 'вейе хӗссе вӑртгӑн кулаҫҫӗ.
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—  '§имха, кӑтартӗҫ сана икӗ пӑру, 
Макӑрӑв! Саккувраи иртм« викамата хушмая.

'§и малтан Кӑрвӑс Павӑлӗ Т)упоа пыъЗ 
Миха.ьапа арӑмӗ прхи апат ҫисо лараҫҫӗ.

— Аван ҫывӑртӑра? Ыӗеле сывлатӑр?
— Ки-ьах, аванхя! Ене икӗ пӑру туса 

паъӗ иртнӗ кяҫ. Лар. Ҫӗрле туда тухрӑм та 
еве сассц. Пӑхатӑп...

— Ҫавӑнпа кглтӗм те... Пӗтӗм йал шав- 
ла1—тет, Кӑркӑс Бавӑлӗ кутник ҫвне ларса. 
Хӑй пӗрнай урайӗвъе выргакан пӑрусем ҫине 
пӑхаГ

—  _Ыа шавлаҫҫӗ апла?—ыйтрӗ Мпха^а.
— Ӑс пама килтӗм сана. Пӗрне пыюр

ьасрах,— тем курӑн.
— Ъ1ӗн курмалли пур? Е аӗ туиан вӗг, 

ӗне тувг.
Миха%а та ӑнрав кайса пӑрӑвӗсене пӑ- 

ха!'. Ҫав вӑхӑтра йал хурнлҫи килсе кӗрет:
— Ӑс пама килтӗм— тег хурал(,ӑ —  йал 

шавла! пуо а ҫи ъэсрах пӗр пӑрунӑ, ытти- 
сем кури-БВ‘’н-

— Еоӗ Т0 ҫавва калап та— тет Кӑркӑс 
Павӑлӗ. Миха.!ьан ҫилли киде пуҫларӗ.

— Ман ӗне икӗ пару тувив^ве, камӑн 
ӗҫ? Мӗн Еирлӗмара валаҫатӑр. Х а^ ҫеҫ 
ҫуралнӑ пӑрӑва йепле пусао тетӗн?

— Хӑ!те мӗн ту, пирӗн ӗҫ мар, епӗр 
сана шел-тесе ҫеҫ калагпӑр. Тухса ш леха, 
йалта мӗн калаҫаҫҫӗ.

— Мӗа супӗлтегрҫҫӗ вара еппин? 'Ҫӑтай- 
иарӗ М араҫ— Ӗрлевъӗҫ те пулати? Пирӗн 
йал ҫыннисем пе&ки пӗгӗм респуплӗкре те 
ҫук пу4,.

— Пури, ҫуки, пӗлыестӗп те, ха.ь сире 
кулак шутне кӗртргшӗн.

— М‘ске-е е-р? Тепӗр хут кага ха, мӗн 
терӗн ӗс?— Кӑшкӑрса пйрахрӗ М иха.|а ал-

линьи кашӑкве пӑрахса.
— Еиӗ те ҫавва калла киттӗм, ҫаала 

гаявлаҫсӗ, увӑн ха^ь виҫӗ ӗне пула! цӑрӑва 
ӳсме, нумай вӑхӑг кирлӗ ыар ӑна,-^теҫҫӗ

Миха.Ьан пуҫӗ аха.ь те ырага^ьӗ, хк* 
пушшрх ыратса кайрӗ. Угӑ .тавӗ пек купа- 
лавӑ вырӑнӗ ҫяне кайса тайавъӗ те пӗр 
■Ьӗвмрсӗр шухӑшласа лара!. Ахалтен усад 
гӗлӗк вурӑнмарӗ пулӗ ҫав. Ы олӑха мар пу- 
лас. Мӗн тумалла пулаТ? Нумай^ьен шу- 
хӑшласа ларҫӗ Миха^ьа. Кайраа куҫяе уҫрӗ 
тр, пӳртрр Мараҫран пуҫнв никам та ҫук 
Вӑл та Бим 'ҫенме! ӗр тӗлӗрсе лара!.

—  Мӗн те пулсан тӑвао пула!— терӗ 
Миха.ьа арӑмӗ ҫумае ларса, Мӗя тунине- 
вулакаисем гепӗр те пӗлӗҫ. 0  н.

Икӗ питлӗ ҫын.

Г1ула'г иккрн ҫыв. Ку май пӑхсан:
—  Иулташсрм! Епӗр, рррапоь^ҫисем...—  

текен оратгӑр пекех.ав^вах , Капкӑна * к/- 
тӑн тыгса иӑхсан...

Ҫаварни кама аҫта лгртат.

йуратакана кӗлен^ье ӑш не 
кӗртсе ларта!.
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Нуиайӑшне ҫакӑнта та кӗртсе 
ларта!.



Ывӑл йе ҫӑварни хӑни.
И ӑн са  хытрӗ Иакур муҫи худана ҫпти^^- 

ъеи. Ӑшӑнма ӗмӗтленсв ъасрах хуларапурӑ- 
накан ^ывӑлӗа зваттерпе пыъб те: кӑрнг, 
кӑрвт! —  тапрӗ шӑннӑ ҫӑпатапе алӑкран.
—  Уҫ штолӗ!.. вӑранатӑви, есрелӗ? терӗ.
— Мӗн ытла жрех ҫӳретӗн ес... Ҫывӑрма та 
жаизстӑн?,. терӗ ывӑлӗ куҫӗсеве 'вакаласа.
—  Пасара килтӗм те... Ман пӗртак кӗрсе 
ӑшӑнаоҫӗ,—тесв, Иакур му§и шалалла кӗме 
тӑ^ӗ.

—  Тӑхта ха!.. Мӗн сыона.тла тӳрех ҫӗ- 
мӗрсй кӗне хӑтланатӑв?.. Ҫӑнӑх нлсе кидтӗвн?

— Кӗме йуракасГн сан патва? терӗ та- 
рӑхса Иасур муья.

•— Иурамаст, копешнӑ! Пудташсем пур 
унта... Ҫӗрккаҫ Хусаатая квлнӗ, ҫывӑраҫҫӗ!

—  А... еп, Ваҫҫа, йш ӑнатӑита— кайап... 
теие тӑъӗ ҫеҫ Иакур м у |я , ывӑдӗтрук а.тӑка 
«ӑиса умӗп^дех хант! хупса лартрӗ...

—  А-ай, вӗ^ӗхсе кайрӗ Иакур муҫи. 
Вӑгтӑв ан-ҫӑк!.. П ӑххяъ ӑва! Ашшӗне кӗрт- 
мест? Мӗп тӑвас кӑна? Мӑшкӑл вӗт, мӑшаӑд!..

—  Уҫ, Ваҫҫа!.. кӑшкӑрат Иавур сгарвк. 
Нвӑлб тепӗр хут сикее тухрӗ.

—  Мӗн, хтрах пвк хӑгланатӑн, свол^ьъӑ!.. 
— терӗ.

—  Сивӗ мана!.. Т атз укҫа кзрлӗ! А ес... 
йытӑ ҫури, ман а^а  мар! . терб Иакур му§и 
хатла 'дакса.

— Ҫук укҫ?. ман.
— Аҫта 1 икетӗн укҫука? Маврая ҫӑнӑх...
—  Сана мӗн ӗҫ? Ҫук.
Ҫав вӑхӑтра... шалтая темле мамӑк пек 

ҫемҫе майра сассж ндтӗа^ҫӗ...
—  Ваҫҫӑ... мвлӑй! Тышто шумиш?—терӗ. 

■§ӗререн темскер ҫнвӗҫскерпе 'ҫякнӗнаех
туйӑн^ҫӗ Иакур му1 нйе. Ватӑ сӑмся си- 
мӗслевсе кайрӗ...

— Кам унта санӑн?.. Иулташсвм-и? Мӗя- 
ле суккӑпа Йӑванса пурӑнатӑн, ҫтервӑ-ӑ?— 
кӑшкӑрса йаҫб.

—  Ан ҫухӑр, ват тӑмана! тесв, ашшӗн 
ҫӑварне лап! хупласа лартрӗ— Ҫя^ҫҫас тухса 
кай кунтан, атту!..

Ашшӗнв калла тӗртсе йарса, кӗрсв тарма 
тӑ^ҫӗ. Ав^ах Иякур муҫн тв хӑрэвҫӑ '§ӑва- 
шах иар ҫав. Тӳрех пуҫнв маладла йа^ҫӗ. 
•1аа пуҫа шалалла ҫикнӗ ■ҫух, ывӑлӗ ӑна 
ҫамкаран кайалла тӗксе, алӑка пнтб хгдттӑн 
шӑрг! хупса, шадтан 'ҫӑнкӑрт! питӗрсе 
лартрӗ...

Малтанах Иакур муҫя ӑна-кӑна сисей- 
мерӗ. Кайалла ҫакиа тӑрсан— айтурух!.. Су- 
хал алӑк хушшжне пулнӑ—лартнӑ... Пӑр- 
лӑскер ннсашто гухмас!.

Хӑҫанҫҫвн капла тӑрас-ха? Алӑка темӗн 
^ухлӗ ҫншсан та, ывӑлӗ тухмарӗ.

Вара... ‘{иперех пӗр ывҫӑ сухал алӑк 
гушшжне йулҫӗ! Ывӑлне пнн тӗслӗ йатпар- 
еа. кжлелле утрӗ.

Тв шӑршнаоӗлнӗ... Таккн ӑнланмарбӑна
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Иакур муҫн, ан^дах ҫӑварнире хӑна пухсан, 
ывӑдӗ лапах хуларая вӗҫтерсе ҫитрӗ. Пӳрте 
кӗрсенех кӑсйин^ҫен „ҫинтиккат" кӑларса 
дартрӗ. Ашшӗн ҫи.тла те таҫга кайса кӗ^ҫӗ.

— Вот, вот, ман ывӑд... покранимӗр,— 
текедесе, хураҫи пек угса ҫӳрет.

Ӗҫ«ӗ хӗрсе пыра!. Ваҫҫа хӑвасемпе пӗр- 
ле сӑмакун ӗҫег ӗҫет те, хӑйӗнне ҫавӑрса 
хура'!. Ыттисене— ни-ни... '§ӑтаймарӗ ашшӗ;

—  Ара, мӗн пӗҫҫея кӳаен? Тугантап 
ӗнтӗ пӗртак хӑнасене эе, терӗ,

—  Мӗ-ӗв? Ку хӑвасеае ӗҫтермелли ма{! 
Епӗ сан хӑнусем ҫум ӗпр лармалла ҫынв/ 
Епӗ сярӗа пек йӗпе сӑмса мар!.. Еп, 
еп... Марш ман калрен!..

Ахалех алӑк патнедле пыма тапратнӑ хӑ- 
насенв сӗтел ҫна^ьвн ҫӑпала ҫӑдоа илсе, 
ӑшадама пуҫдарӗ. Пӗр самзагра аркатрӗ 
хӑнас^не... Хыҫҫӑн килхушшине сиЕсе тухрӗ... 
Ан^дах унта «шалу ҫийекенрен* тв именмбв 
тахшин... Пьтоӑк риҫэкаа пӗррех х)лпуҫҫй 
урлӑ лашлаттар^дӗ...

Ерве выртрӗ Ваҫҫа квлте, хулпуҫҫжйе 
хускагаймасӑр. Килтисене те аптрагса ҫк- 
тер^ҫӗ: кӑна пар, лешне пӗҫер... Ш ӑрш кӗ- 
рет... Цӗррв шӳрпе тӑвардӑ пулвӑшӑя йӑ- 
мӑкне хытах тиввртрӗ...

Аран-зран ӑсагкаяас» кӑларса йа^дӗҫ. 
Килхушши алӑкне ҫвтсен кайалла ҫаврӑиса 
тӑрсах;

—  Килместӗа тек кяле! Кирек-мӗя тӑ- 
вӑр маншӑн пулсан— оураӗрвх!.. Ман пата 
та ан пынӑ пулг&р!. тесе хӑвар^дӗ.

Е ятӗ ку—спаҫҫипӑ варӑнне...
Нумай иртети, сахал-и, пӗр каҫхине, 

Иакур муди ҫӑаага туса ларнӑ ҫӗре, 1ад- 
совет пуҫлӑхӗ пырса кӗ^дӗ.

—  Ҫакӑвта, сирӗа Ваҫҫа ва^^и  сута 
каймалля повескӑ пур... Алимевт шыраҫҫӗ 
тет унтан...

—  А мӗн вӑл?--ыйтрЗ Иакур мудн, 
ӑнлавмасӑр.

—  Тенле хӗрарӑ».,. Лда тӑрантарма Ваҫ- 
ҫаран укҫа шыра!. Ваҫҫа—ада ашшӗ пуда! 
еппвн...

—  '§ӑнахи‘г1— сиксе гӑдЗ ыакур муди.
—  Ҫаслах.
—  Килте ҫук вӗт «ӑд?! Худара! Ма куяга 

йараҫҫӗ?..
—  А'улара га ҫук вӑл... Ҫавӑяпа йаий 

кунта.
—  Мӗнле апла?
—  Ана вырӑатая кӑларса йанӑ, тет...
Ҫав вӑхӑтра адӑк шӑ-ӑппӑи уҫӑл^дӗ те,

пӳрте Ваҫҫа кӗрсе тӑ-дӗ.
—  Ман кияес... терӗ имшеррӗн.
—  Ма килтӗа? терӗ ӑна Иакур муд)'- 

—  кидв килместӗп терӗя вӗт?
Ваҫҫа хирӗҫ нимӗя те 'дӗнейжерӗ. Пуҫб 

усӑвдӗ.



Пурахха (ав.
К ониом озӗссеи  х у л ш н и ^е  Ц ов  ^ ■ м -

д а н с а  ҫурес й ала пӗтмен з а  ( „ К а а * ӑ в а “  визаӗ ҫ« р у -  
свп ^ев).

ПирРн Иван коигонодӗс 
Самоконаа «кӗрешет»:
Ҫук ун пӗртте намӑс-свмӗс,- 
Вудӑштоха тӳнтерет...

Аппарат.
Ех, аппарат, аппараг... 
Кувӑр-макӑр йухтара!1 
Кукӑр макӑр йухтарса 
Тырӑран кӑмӑо кӑдара!. 
Мӗншӗн ханша тӑвас мар, 
Пӗр савӑвса ӗҫес мар? 
Саввӑ дунӑм, савнӑ кум, 
^мтрӗ пирӗн аслӑ кун... 
Ӑ “лӑ куна, тавтапуҫ,—
Мар йуррӑна савнӑ туЫ 
Тытха, ВагьЕка, пӗр курка!.. 
Анпарата пӑх матка! 
Ш ӑнкӑртатса йуха!в? 
'Ветвӗрт кленди тулатн?
Есӗ, кинӗм, пукане,
Пӗр куркиве йаранв?
Акӑ ҫитрӗ ҫураки,
Акма кирлӗ вӑрлӑххх,
—'  Ах, мӗн тӑвас? Хӑйамаг 
Ҫвсе йанӑ анаарат.

Иулмас! унтан пирӗя Макҫӑм- 
Ҫамрӑкгеапв «ҫыхӑна!».
Хирӗҫ сӑмах каласаегӑн, 
Хӑлха диквн тытгар»!.

ОАКМАР М.

— Кала-ха, кала!— терӗ каллах Иакур 
^Цв. Сулӑхай аллипе ывӑлнв йанахӗнден
*авт! дышрӗ.— Пуҫна ма усан? Саншӑнали- 
‘•*Н1сем кам тӳллӗ-ха, е?..

— Сана мӗн ӗҫ? терӗ Ваҫҫа ашшӗне.
—- Мӗ*ӗн? Кама калатӑн вс?.. Ме сана,

*»1сӗр!.. терӗ тв Иакур муди, ывӑлне айӑ- 
•^ндпн калӑплӑ ҫӑпатапа дышрӗ. —  Мв ак, 
•нта! Кайса ыталаш ӗнтӗ хаъ  леш, пӗркунхи 
'Нйрасемае... Астӑватви, мана кӗртмерӗн?

— '§арӑн, атге!.,
— Пшоа! Пшол, йытӑ!..— хӑваласа кӑ- 

Ваҫҫана ашшӗ...
Цула! ҫав тӗндере.

ЛЕОЫНТ ЛНИ^в.

Ваекатӑп... Сыв пул!
Хам паллӑкан пӗр ҫыана епӗ ик уйӑх 

кайалаа тӗл пултӑм. Курмаини нумай ву- 
лагдӗ те:

—  Ш упашкар тӗдне йепде майпа та- 
тӑдса автӑа ес?—терӗн.

—  Сйеса килтӗм. Васкатӑпха, сыв яулГ 
— херӗ.

Ҫак йулташах еиӗ пӗр уйӑх тавиҫ ери* 
кайарах тӗл пултӑм:

—  Ха:ь те кайканн-ха есӗ?—терӗм.
—  0!.. Тепӗр сйеса нерсе ҫитрӗм... Вав- 

катӑпха, терӗ.
Уйӑк ҫурӑ кайалла татах тӗл пуллӑм 

ҫак ҫынна.
—  Сйеса килтенем?—^терӗм.
—  Сйеса. Васкатӑп!— терӗ.
Пвллӗк ерве кайарах куртӑм ку ҫнян». 

Шупашварта:
—  Сйеса-и?
—  Сйеса...
Сакӑр хут тӗл нултӑм. Ш т а т ӑ ш
—  Сйеса-и?
—  Сйеса, тет. Вас1ютӑп, тет.
— '§им, ан вайха! Сирӗж районта ҫ п -  

акнне хатӗрденес ӗҫ иӗаде пыра!?—тврӗм.
—  Ҫураки? Мӗнлн ҫуражм?.. Пӗлместӗн. 

Кавуй унта ҫураки. бйвсран «1ева ҫӳр««« 
пушанна ҫув...

—  Вӑрлӑхсвве гасатаҫ.ҫӗ-н?
—  Калатӑп, саяа,— пӗлмсстӗи. Курмаж 

та, илтмеп те. Те тасатаҫҫӗ, те ҫук,— ҫӑва 
цатне... Сыз пулха! Васкатӑп. Тырпул ту- 
хӑҫне хӑпартасси ҫвнден йышӑнмалла ре- 
со^утсм ҫырма уйӑрнӑ »<омиҫҫн ларӑвӗнд* 
ларма ларагаӑр... Васватйп!— терӗ тв, вуҫ- 
ран ҫапнӑ пек дуарӗ ман йулташ. А.
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Изуккӑпэ технӗккӑ,
Ш ӑхли^ хапрӑкӗ.

Рапфак стутенҫӗсем ҫак куагеядв тӑм 
иӑхлид тумаллн хапрӑк тума тыгӑнаҫҫӗ. 
Ӑна тума май оур, Тӑмне Ачрракреа кӳ- 
меҫҫӗ,— Ш уаашварта хула котпераггиаӗРап- 
фака тӑратакан ҫакӑр шӑхлид тума ҫав те- 
рн лайӑх^ тадка, нӳрлӗ. Ҫӗаӗ хапракра сту- 
тентсем, хӑйсемех ӗҫлеме шухӑшлиҫҫӗ.

Малтанлӑха тӗслех туаӑ шӑилидсем тӑм- 
ран тунивден пӗри е кайа мар, Уарӑм екҫ- 
пӗрт комиҫҫийӗ пӑхса тухаӑ хыҫҫӑн, ҫӑкӑр- 
тан тунӑ шӑхлиц-ем тӑмран тунииден те уҫӑ 
Лантратса шӑхӑрви палӑрдӗ.

Тӑм шӑхлиъ ӑстисем Иванпа Микихвӗр.

Пире пӗлтередҫӗ.

'§улхула йарчӑккинй Ш упашкарти хула 
конператтивӑ 987.654.321.000.000 тадка ҫӑ- 
кӑртан тувӑ шӑхлид йаиа план йышаннӑ.

- 1 1 -
Аиерӗкри пӗрдешӳлле гетадӗсен Шупаш- 

карти сутуилӳ прегставиттӗлӗ хула коппе- 
раттивӗн правлеаи претҫг таттӗлбпе курса 
калаҫнӑ. Пнрӗа кореспогент вӗлгернӗ тӑрӑх, 
Аиерекпв Ш упашкар хушшинди шӑхлид сут- 
тин токӑвӑрӗ ҫине ал пусма май ҫитдӗ ӗнгӗ.

Й улаш ки хыпарсем.

Тадка ҫӑкӑр шӑхли-ҫне ыйгса Китгайраа, 
■Перҫҫнрен, Иатирея, Йаапунран тага ыггя 
патшалӑхсенден те тедекрамсем килеҫҫӗ.

Аманулла килет.

Шупашкар хулин копператтив правле- 
нийӗ Амавулла ханран телеврам илнӗ, Вӑл; 
— Сирӗн ҫӑкӑртан тунӑ шӑхлидсеае туйапас 
тӗлӗшпе калаҫса татӑлма Кантакӑртан Шу- 
нашкара тӗве угланса вӗҫсе тухрӑм, теяӗ.

Корпо хатӗрленет. ,
Кврпо претсгавйтгӗлӗ «Кяпкӑн» корес- 

яагендӗсевв ҫапла кчланӑ:— Епӗр Амавул- 
лавэ хирӗҫ тухса илие хатӗр, тенӗ.

Вилиъъбн ъупса йулас.

—  Л аш у н а  в й ги ҫ̂хси ма сутм ас;Я н?
—  С угас  тврГм т е ,— сутет^^ҫси пятаҫ^ҫн ■ҫуиса 4у 

л м ,  тврвҫ а р свм  9& в ар п я р е ..

Хаҫатсӑррисене сӑнатпӑр.
1)ӑваш респупдӗкӗн районсенди парт- 

комсеяае йалсендч партйадейккӑсем пурте 
хаҫатсӑр.

„?йӑнашӑн“ 41-мӗш номӗрӗнде «'§ӑваш 
хаҫат шурналӗсеьв камсем иясе тӑраҫҫӗ» — 
саметкӑра кӑгаотнӑ: «Царгти йадийккисемпе 
комиттедӗсви „К аваш “ — 28, „Капкӑа"— 12, 
«Ҫамрӑк хресдеа»—3, „Ӗ,хӗрарӑмӗ“—6 ил- 
се тӑраҫҫӗ»— тевӗ.

Гаймнсендипе йалсеяди политтӗкпв ху- 
ҫалӑх машшиаве кам пӑхса тӑра!? Партти 
комиттедӗсемае йад-йккп ’ем.

Вырӑнги ҫитменлӗхсеве камӑн сирсе тӑ- 
малла? Парттин вырӑвти оркӑнӗсен.

Вырӑнти ҫнтмевлӗхсене мӗн витӗр курма 
пула!? 'Ҫӑваш хаҫадӗсемпе «Каакӑв» витӗр.

Комигтетсемпв йадейккасем дӑваш ха- 
ҫат-шурналӗсеае илсе тӑраҫҫи? Ҫук.

Хаҫат шурнал ҫук пулсав, Йалги пӗтӗм 
пурнӑҫ ҫине таса ҫӗнӗ хаиха ҫине пӑхнӑ 
пек кӑаа пӑхма пула!.

Пӗр йулташ ҫыраТ.
,,...Вуламалли ҫуртсенвн, хӗрле кӗтессен- 

де, ликпувктсевде вумайӗшӗнде ,.Капкӑн“ 
ҫук. Каккуй вӑл вуламаллй ҫурт, йе хӗрлв 
кӗтес, кохта унта „К аакӑн" ҫук?..“— тет.

Епӗр ыйтрӑмар пӗр йулташран.
—  Сирӗа вуламалли ҫуртра „Капкӑн" 

пури, теремӗр.
—  Ҫук, терӗ вӑл.
—  Мӗн вулас.1 кулатӑр вара?—терӗмӗр те:
—  Кугпуҫ халапне йараҫҫӗ те, ҫав терв 

ахӑлтатаҫҫӗ, терӗ ҫав йулгаш.
—  Апла йурамасЕ Намӑс пула!, терӗ- 

мӗр те;
—  „Капкӑн“ миҫе пус тӑра!-ха?—тесе 

ыйгрй.
Еаӗр каларӑмӑр: 12 уйӑха— I тввк?,

6 уйӑха—60 П)С, 3 уйӑха— 30 пус, 30 ку- 
на— Ю пус, 1 номӗрӗ—5 пус, терӗмӗр.

Кидае ҫигоенех, ку йулташ „Капкӑн" 
потписдӗкӗсене темиҫе пин пуҫтарнӑ. Ан- 
длх, „Капайп“ укҫине монлв атрӗспа йа- 
маллинв маняӑ к :й аӑ, ҫӑва. Вара епӗр: 
Пирӗа атрӗс: г. Чебоксары, Канашская, 16, 
Коитора Гйзеты „Каиаш “ —тесе ҫыр, те- 
св ҫнру йатамӑр.

Мӗн пуласса сисет.

—  Ма есӑ пит сӗлкбш ҫӳретӗн ха/ъхаҫҫӑн?
—  Ташласа ҫӳресим тата? Ав, „К а п кӑ н р а " 

Ъӑваш совтӑм пӑш алсен ӑмӑртувӗ п у л а !...
—  Ҫийеле тухаймасрзн хӑратна? Ан хӑра* 

йулташ. Хзмах ҫырса йарӑп сан ҫинъ**" 
Иван Мерсавтсӗв первӑй сорт совтӑмяӑшал 
вӑл, тесе ҫырӑп.

птп
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Ыйтусемпе ответсвм.
Ш алу памаҫҫӗ.

Епӗ: ҫӗр опдн уполвомоддаянӑйӗндв ӗҫлеп; 
йадейккӑ, ҫыруҫӗиде ӗҫлеп: вӑрман поверӗн- 
нӑйӗнде ӗҫлел: шкул советӗвде ӗҫлеп; теми- 
ҫе ҫексинде ӗҫлеп, тем тв тӑватӑп, андах 
пӗр пус шалу та ҫук мана. Ҫынсем ҫӑпата 
хуҫса сутсах шокӑь ҫӳр<ме укҫа тупаҫҫӗ. 
Ес пур,—темиҫе тӗлте ӗҫлесе те пӗр пус 
укҫа тупаймастӑн. Калаха, ырӑ ретактӑр 
Йулташ,— шалу парӗҫ-ши мана?

Никкантӑрӑв.
Т у п н е р , Ҫӗрпӳ р.

ОТВЕТ. Ытла нумай тӗлте «ӗҫлетӗа* есӗ, 
иулташ. Шухӑшдарӑмӑр шухӑшларӑмар та, 
нихӑш «ӗҫӳшӗе» те шалу пама кӑтартса па- 
раймарӑмӑр. Иышӑнха тепӗр 10 ӗҫ, вара 
кӑтартӑпӑр.

Сакмар ыйта7 пиртен:
„Капкӑн“ хӑҫан 5 пине ҫитӗ-ш и?  

-  тет.
Епӗр ответ паратпӗр,

Аслӑ Патӗрйелӗнъи 2-мӗш  сы- 
пӑклӑ шкулти комсомол йаъейккин- 
Ъе 15 активис. Кашни активис ҫул- 
талӑклӑха 10-шар потпис^ъӗк пуҫ- 
тарса йарсан, вара ,,Капкӑн“ шӑп 
5000 ҫапӑнса тухат.

Хакне ан манӑр: ҫулталӑка 1 тен- 
кӗ, 6 уйӑха— 60 пус, 3 уйӑха— 30  
пус, 1 уйӑха— 10 пус.
А. Арапуҫӗнъи Иекорӑв паъ^ш кана.

Есӗ: Арапуҫӗиде Сӑвӑр Ҫтаипанӗ ҫук. 
Ҫук ҫынран илиелли те ҫук. Ҫӑвӑр Ҫтаппанӗ 
пур та епӗ унӑн 700 тӑваткӑл далӑш тыр- 
ривв вырса илиен, тенивв шутсӑр хытӑ 
«ӗнентӗмӗр». Нумайтарах, йв кӑшт кайарах 
внрса илнӗ пу.д, терӗмӗр варз.

Ҫырӑву ӑшне диксв йанӑ 10 пуслӑх 
«арккӑшӑн сана пӗр уйӑхлӑх »Капкӑа» йа- 
ратЕӑр.

Кая дукуяҫул копператтивӗяден шур ҫӑ- 
нӑх илсе, шушкӑ пӗҫерекен усламҫӑсене 
*ута!?

Леондйӗв Ф.
Кам Ухман диркӗвӗн данӗ ҫурӑкне касса 

нӑларма дукунҫул рв4снв касакая пӑдкӑ 
(хысна йапалане) хуҫса пӑрахнӑ?

Еанаш ҫывӑхӗндв дукунҫул ҫиндв ӗҫлекен 
Леондйӗв,

Касӑриарх ертел старавтипе ҫуд ыаҫтӑрне 
*ам йаланах ӗҫкӗ пара1?

Вӑрманкас Ухман пуйанӗ Лвондйӗв Ф.
Улаха, йв йад ҫинв тухсан, хӗрессӗрҫӳ- 

Рекен ҫамрӑксене ирӗксӗрлесо каи хӗрес 
Лктарат?

Профсойус дленӗ ЛеондйСв Ф.
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Кам ытти ирсӗр ӗҫсенв тЗва!?
Вӑрмавкас Ухман ҫынни пуйан, куштая, 

суйа ӗҫлекен, дукунҫул ҫинде ӗҫлекенсвн 
профсоӖус дленӗ Леондйӗвах.

Куракан.
«Капкӑн» ыйта!, ответве тв хӑйех пара!.
1) Кам пуйан кугатана хӳгӗлет? '§укун- 

ҫул ҫинҫе ӗҫдекевсен мескомӗ.
2) Ку йаиӑх ӗҫе тӗрӗолес ӗҫро кан ҫнвӑ- 

ра1? Каяаш хулиядн оркӑнсеи.
.3) Ӗ.лекенсем хушшнндв ЛеондйЗвееы ан 

пулддӑр тесен, кама вӑратмалла? 11рофеойус 
длеяӗсем хушшиьди 'Гишкерӳ йулташа.

4) Кун пек ирсӗрдӗхсвм ан пулддӑр те- 
сен мӗн тумалла? „Каокӑн“ ҫине ҫырмалла. 
„Капкӑна" ҫырӑнса илмелде.

Унӑн хакӗ ҫулталӑЕЗ та 1 тенкӗ кӑиа.

Ун ҫикьен каламарӑр тэ.
Аврон исем ытла наувкЯ '^ӗкенясе 

каста нине хрес^енсен Киаанаӑ.аҫҫС 
нурӑва!'. («Капвӑв»).

Хурт пек сӗрлет пуху. Претҫетаттӗя ш ӗ- 
вӗр пӳрнипе сӗтеде шаккарӗ.

—  ^арӑвӑрха, халӑх! Акронома токлат 
туиа сӑмах паратӑп, терӗ.

Акровом товлат тума пуҫдарӗ:
—  Ну, хресденсем, епӗ толшӗн сире ка- 

даса паыа йепде когтовигсӑ тумалла ҫураки- 
не. Иулташсем, пирӗн почги каждый год 
тырӑ 1̂ ^(лмас!. Потому штӑ еаӗр ҫӗре оира- 
пота! тума уме! тумасгпӑр. Дтя того, чгсбы 
тырӑ лайӑх пул)ӑр, тесен...

...Нушнӑ минера/ьнӑй утопренисеы прыне- 
^ а !  туна. Формаличпа тырра промыва! ту- 
малла. Самай класаӑй,—тырра сортировгй 
тумалда...

Токлат пӗтсен претҫетаттӗд:—Толшно пы!, 
вопроссем ҫук? Ресо^утса йышӑяӑпӑр, Мӗя- 
ле, при^а! к ҫветенайу, провеҫти в шыҫӗя, 
тесе йышӑнатпӑр пулӗ, терӗ.

—  Хирӗҫҫисем ҫуки ҫак ресоъутсняе?— 
Пӗр алӑ тӑрагни те курӑниас!.

—  Сталӑ пӑ!, прияама! тӑватпӑр?.. Ж уху 
хупӑвдӗ.

Пӗр ик ерне иртсен:
—  Тырӑсенв тасатиа йала ыашшиа штя- 

нӗ, тыррӑрсеяв идсв анӑр, тосв кӑшкӑрса 
ҫӳрет исполниттӗд кантӑкран-кангӑка.

Хресденсем ӗненмерӗҫ.
Ҫапах,— ааса пӑхарха курмашкӑи, тесе 

хресденссм хурал пӳрдӗ патнелле пухӑндӗҫ.
Машшин пӗр-пӗдден лара!. Ун пагӗнде 

претҫетаттӗл, гсӑыса кайниаесиккелесв тӑрг^.
—  Тыррусеие иа илсех анмарӑр?—тыт 

претҫвтатгӗл,
—  Мӗншӗа?
—  Мӗншӗн? Пӗркун акровом товда|* хыҫ- 

ҫӑн йышӑвннне ыапяӑ ши?
— Нимӗн йншӑнниве те астумастпӑр. Уя- 

духне тырӑ тасатасси ҫннден кадаиарӑр вӗт, 
есӗр, тесе нумайдден ӗнсиген хыҫяв хыҫ«н 
тӑдӗҫ. Па%ккоз И.
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